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Η συζήτηση στη Βουλή και η κατά πλειοψηφία έγκριση του σχεδίου νόμου «Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης» ήταν η
αφορμή για να φτάσει στα γραφεία της «Π» το γράμμα μιας μάνας.
Μέσω αυτού η συμπολίτισσα Αντωνία Κ. (ΣΣ: δέχεται να γραφτεί το όνομά της αλλά
η «Π» επιφυλάχθηκε, διότι η ιστορία αφορά προσωπικά δεδομένα τρίτων), θέτει μία
σειρά προβληματισμών από την πλευρά των όσων ζουν τις συνέπειες της χρήσης
κάνναβης από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Απευθύνεται στον Πρωθυπουργό,
αλλά και στον Γιώργο Παπανδρέου ο οποίος έκανε και τη σχετική εισήγηση στη
Βουλή ζητώντας τους να έρθουν στη θέση όλων αυτών των ανθρώπων αλλά και να
κοιτάξουν να δουν τι συμβαίνει στις μονάδες απεξάρτησης.

«Όχι» στη νομιμοποίηση της κάνναβης στη χώρα μας
Όταν προ ημερών καθόμουν στον καναπέ μου και είχα βάλει την τηλεόραση στην
ΕΡΤ, άκουσα ότι έρχεται στη Βουλή προς συζήτηση η θεραπευτική κάνναβη και
κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
Τότε σηκώθηκα από τον καναπέ και έβαλα τα κλάματα λέγοντας από μέσα μου: «Κι
εσύ Αντωνία περιμένεις ο γιος σου να πάει για θεραπεία».
Η ιστορία μας ξεκινάει πριν από πολλά χρόνια, όταν ο γιος μου πήγαινε στο Λύκειο.
Ήταν ένα παιδί ταλαντούχο, πολύ έξυπνο, άριστος μαθητής, σημαιοφόρος, ευγενικό,
καλομαθημένο.
Σπούδασε δημοσιογραφία στη σχολή του (...) και στη συνέχεια εργάστηκε στο (...)
Πρακτορείο Ειδήσεων. Δυστυχώς έφυγε από εκεί διότι μας είπε ότι δεν του άρεσε.
Άλλαξε πολλές εργασίες, καθώς έλεγε ότι δεν του άρεσε καμία. Τότε αντιλήφθηκα
ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πήγαμε σε πάρα πολλούς ψυχιάτρους και μάλιστα
διακεκριμένους στον χώρο τους και μας είπαν ότι έπασχε από σχιζοφρένεια. Έκανε
θεραπεία αλλά και πάλι συνέχιζε την ίδια συμπεριφορά. Έτσι πέρασαν αρκετά
χρόνια μπαινοβγαίνοντας στους ψυχιάτρους.
Το 2014 διαπιστώνουμε μία αλλαγή στη συμπεριφορά του προς το χειρότερο. Ήθελε
να μείνει μόνος του. Είχε πάρα πολλά νεύρα και ήταν επιθετικός. Έγινε επικίνδυνος
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για τον εαυτό του και τους άλλους γύρω του. Αναγκάστηκα με εισαγγελική εντολή
να τον πάμε για θεραπεία στο ψυχιατρείο Τριπόλεως. Εκεί του έκαναν εξετάσεις και
ο γιατρός της κλινικής μού είπε ότι το παιδί μου δεν έχει σχιζοφρένεια, αλλά είναι
χρήστης.
Τότε έγινα χίλια κομμάτια, όπως σπάει το κρυστάλλινο ποτήρι στο έδαφος. Με
συμβούλευσε να το πάω στην Αθήνα στην θεραπευτική κοινότητα 18 Άνω. Ο γιος μου
ήταν στον κόσμο του και δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον. Έκανα
συστηματικές προσπάθειες για να τον εντάξω στη μονάδα αλλά δυστυχώς δεν τα
κατάφερα. Πήγα σε πολλά προγράμματα πήρα η ίδια συμβουλές από τους ειδικούς
πώς να χειριστώ το πρόβλημα αυτό αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα ο γιος μου
παραμένει άρρωστος, χωρίς οικογένεια και χωρίς εργασία.
Τι κάνετε κ. Τσίπρα και κ. Παπανδρέου γι' αυτά τα παιδιά; Πήγατε στα κέντρα
αποτοξίνωσης να δείτε πόσα παιδιά είναι εκεί; Ρωτήσατε τις οικογένειές τους πώς
ζουν βλέποντας τα παιδιά τους να αυτοκαταστρέφονται;
Πώς πάτε να νομιμοποιήσετε την καλλιέργεια της κάνναβης όταν έχετε δει τι έχει
συμβεί σε άλλες χώρες;
Αν θέλετε να κάνετε καλό σε όσους πονάνε, νομοθετήστε την καλλιέργειά της να
γίνεται από συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες και στη συνέχεια να χορηγείται
σε όσους αποδεδειγμένα την έχουν ανάγκη για θεραπευτικούς λόγους.
Σαν μάνα που ζω για πολλά χρόνια τις συνέπειες χρήσης κάνναβης από το γιο μου,
λέω «Όχι» στην ελεύθερη καλλιέργειά της. Μην επιτρέψετε να γίνει αυτό στα
ευλογημένα χώματα της Ελλάδας μας. Αν μπορούσα θα έφτιαχνα ένα μεγάλο «Όχι»
για το θέμα αυτό στο μέγεθος της χώρας μας.
Αλήθεια σκεφτήκατε τι σημαίνει ελεύθερη καλλιέργεια της κάνναβης; Τι πάτε να
κάνετε; Να καταστρέψετε τα νιάτα της χώρας μας; Πάτε να δημιουργήσετε
ανθρώπινα κουφάρια τα οποία θα περιφέρονται χωρίς να μπορούν να προσφέρουν
τίποτα στους ίδιους τους, τους εαυτούς τους και κατ' επέκταση στη χώρα μας.
Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν ένα άτομο στο σπίτι είναι άρρωστο, όλη η οικογένεια είναι
άρρωστη. Σκεφτήκατε ποτέ αυτούς τους ανθρώπους;
Είμαι μία μάνα η οποία έχω χύσει πολλά δάκρυα…
Ξέρετε τι μου απαντάει ο γιος μου όταν προσπαθώ να τον πείσω να ενταχτεί σε
θεραπευτικό πρόγραμμα; «Μην μου πεις τίποτα για την κάνναβη, είναι θεραπευτική».
Αυτό το έχει πιστέψει γι' αυτό κι αρνείται να πάει σε θεραπευτικό πρόγραμμα.
Σας ερωτώ κ. Πρωθυπουργέ, και το ίδιο ερώτημα θέτω και στον κ. Παπανδρέου, εάν
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είχατε στην οικογένειά σας ένα τέτοιο πρόβλημα τι θα κάνατε;
Παρακαλώ, απαντήστε μου.
Αντωνία Κ.

(Πηγή: Εφημερίδα "Πελοπόννησος" 2/3/2018)

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Η άνοδος της λατρείας της κάνναβης: μην πιστεύετε την προπαγάνδα για τη
θεραπευτική μαριχουάνα (Δρ David Robert Grimes)

Για τη νομιμοποίηση της κάνναβης (Χρήστος Γκρεκιώτης, Πρόεδρος ΕΣΥΝ Πάτρας)

Η επίδραση της κάνναβης στην ψυχική υγεία (Κωνσταντίνα Σωτηριάδου, ψυχίατρος –
παιδοψυχίατρος)

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι κατηγορηματικά αντίθετος στη νομιμοποίηση της
κάνναβης

ΟΧΙ σε ΟΛΑ τα ναρκωτικά
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