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Σε θέλουν σκλάβο να χτυπάς  

Το κούτελο στο χώμα  

 Χασίσι αν θες μετά χαράς  

Αλλ’ όχι ελευτερία  

                                                                       Κώστας Βάρναλης 
     

  Η αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική, χέρι χέρι με την «ναρκωκουλτούρα» γιατί θέλουν το λαό με 

σκυμμένο το κεφάλι  και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα να δρα ανενόχλητο.  
 

    Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε την συγκέντρωση και γιορτή, όπως την ονόμασαν, για την διάδοση 

των ναρκωτικών που διοργανώθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου, στην πλατεία Συντάγματος και δηλώνουμε τα εξής: 
 

 Το επαίσχυντο γεγονός, με συνδιοργανωτές την Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και τον Τομέα Δικαιωμάτων 

ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί πρόκληση.  

 Θα καταπέσουν στο κενό οι προσπάθειες όσων προσπαθούν να ρίξουν στην λήθη την 9η Μάη  

ημέρα γιορτής της αντιφασιστικής νίκης των λαών, μέσα από γιορτές μαστούρας των 

«αριστερών» ντίλερ της κάνναβης, και των επετειακών δοξασιών για την Ε.Ε. των αντιλαϊκών 

πολιτικών. Ας το πάρουν απόφαση ότι η κορυφαία αυτή επέτειος  έχει χαραχτεί βαθιά στην μνήμη των 

λαών και δεν εξαλείφεται ότι και αν σκαρφίζονται κάθε φορά. 

 Και η σημερινή κυβέρνηση βαδίζει σύμφωνα με πρότυπα άλλων πολιτικών φορέων, εγχώριων και ξένων, 

όταν μάλιστα γνωρίζουν ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που εφάρμοσαν την αποποινικοποίηση 

χρήσης ναρκωτικών ουσιών, αποδείχθηκε πως η ελευθερία χρήσης τους οδήγησε στην 

ανεξέλεγκτη χρήση.   

 Παρά τα διάφορα άλλοθι που επιχειρούν να προσδώσουν, αποτελεί άλλη μια ύπουλη και 

επικίνδυνη τακτική για την εξασφάλιση της «κοινωνικής ηρεμίας».  

 Δικαίωμα είναι η μόρφωση και η εργασία, η συμμέτοχη στον πολιτισμό, την τέχνη και τον αθλητισμό. 

Απ’ αυτά έχουμε ανάγκη, αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν οι κυβερνήσεις και όχι τα ναρκωτικά.  

 Με την απενοχοποίηση της  χρήσης, της προμήθειας και της κατοχή ναρκωτικών γίνεται προσπάθεια 

να τα νομιμοποιήσουν στη συνείδηση των νέων. Θέλουν την νεολαία και το λαό να μην 

παλεύουν, να μην ζητούν το δίκιο τους και να μην  διαμαρτύρονται ενάντια στο σύστημα και 

την αντιλαϊκή πολιτική που γεννούν και αυξάνουν τα λαϊκά προβλήματα.    

 Το κατάπτυστο αυτό δημιούργημα πρέπει να απορριφτεί από Σωματεία εργαζομένων, από 

συλλόγους γονέων, πολιτιστικούς φορείς, από  τις μανάδες και πατεράδες, από τους νέους 

και τις νέες, εκφράζοντας με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους, για να αποτραπεί η νομιμοποίηση 

της χρήσης ναρκωτικών. 

 Μαζί με τον αγώνα για μια άλλη κοινωνία, είναι άκρως απαραίτητος και ο αγώνας κατά όλων των 

ναρκωτικών τα οποία θολώνουν το μυαλό και την σκέψη, βάλλουν κατά της σωματικής της ψυχικής 

υγείας των χρηστών και οδηγούν στην περιθωριοποίηση, στην καταστολή και τον έλεγχο συμπεριφοράς. 

   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί, όλους τους εργαζόμενους του Π.Σ. , την πανελλήνια 

ομοσπονδία υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, να καταδικάσουν και 

να απορρίψουν στην πράξη την παραπάνω αλλά και κάθε παρόμοια προσπάθεια νομιμοποίησης και 

εδραίωσης των ναρκωτικών στην ζωή και την συνείδηση της κοινωνίας.  

  Είναι καθήκον μας να προφυλάξουμε τα παιδιά μας και τις οικογένειες μας και από τον θάνατο των 

ναρκωτικών ουσιών και από τους ψεύτικους παραδείσους.  

  Μέσα από την πάλη ενός μαζικού-αγωνιστικού μετώπου με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, να αντιπαλέψουμε 

τις πολιτικές και τις πρακτικές  που μας εξαθλιώνουν,  διεκδικώντας, κάλυψη των σύγχρονων αναγκών 

μας, κτίζοντας μια κοινωνία γεμάτη αξιοπρέπεια, απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, καθαρή από 

ναρκωτικά και  παραισθήσεις. 

Λέμε ΌΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά. Καμία αποδοχή του διαχωρισμού τους σε «σκληρά» και «μαλακά». 

Απαιτούμε, κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική για την ουσιαστική αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών με 
αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

η Εκτελεστική Γραμματεία  
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