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Αφιερωμένο στον Γιώργη Οικονομόπουλο

που το 2017 κλείνει 30 χρόνια από την ιστορική συνέντευξη τύπου που σηματοδότησε το
ελληνικό αντιαπαγορευτικό κίνημα, για την έμπνευση και την μαχητικότητα που μας

προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια
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Την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Μαΐου 2017, το 13ο
Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας – 3η Γιορτή Κάνναβης

Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας...

ATHENS CANNABIS PROTESTIVAL 2017
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12 χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ- Γιορτή Κάνναβης (2005-2016), 
ένας μικρός απολογισμός

Οι αντιαπαγορευτικές δράσεις που έχουμε διοργανώσει ή βοηθήσει στην διοργάνωσή τους τα 
τελευταία 12 χρόνια, χρονολογικά και σε τίτλους:

2016:
• Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Νοεμβρίου, Διήμερο Πανελλαδικό Φόρουμ για την Κάνναβη, 

Πολυτεχνείο, σχολή Αρχιτεκτόνων, Αθήνα.
• Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, Ημερίδα “Η κλωστική και η ιατρική κάνναβη ως παράγοντες για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση”, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες. 
• Τετάρτη 20 Απριλίου, 2η Γιορτή Κάνναβης- 12ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, Κατάθεση 

Ψηφίσματος στο Υπουργείο Υγείας και μικροφωνική εγκατάσταση- πάρτι δρόμου στο Θησείο.
• Σαββάτο 7 Μαϊού, 2η Γιορτή Κάνναβης- 12ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, Ενημερωτικές 

εκδηλώσεις για την Κλωστική Κάνναβη και για την Ιατρική χρήση της Κάνναβης στη Νομική 
Σχολή Αθήνας και Μουσική Κανναβική Πορεία με έναρξη και κατάληξη στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος.  

2015:
• Σαββάτο 9 Μαΐου,  1η Γιορτή Κάνναβης (11ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ), πλατεία 

Συντάγματος.

2014:
• Τετάρτη 5 Μαρτίου, Ημερίδα “Μια νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις 

ναρκωτικές ουσίες τον 21ο αιώνα”, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες. 
• Σάββατο 10 Μαΐου, Αντιαπαγορευτική Μουσική Πορεία (Πλ. Κοτζιά, Μοναστηράκι, Θησείο) – 

10ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας.

2013:
• Τετάρτη 8 Μαΐου (πρωί), Ενημερωτική εκδήλωση "Η Ιατρική χρήση της Κάνναβης στην 

Ευρώπη", Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
• Τετάρτη 8 Μαΐου (απόγευμα), Ενημερωτική εκδήλωση "Κλωστική (βιομηχανική) κάνναβη, μια

οικολογική πρόταση", Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
• Πέμπτη 9 Μαΐου, Ενημερωτική εκδήλωση “Πολιτικές μείωσης της βλάβης, καλά παραδείγματα

από την Ευρώπη και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης”, Αμφιθέατρο 984, Τεχνόπολη Γκάζι.
• Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Μαΐου, 9ο Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ Αθήνας, 

Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας.
• Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, Ημερίδα “Towards safe and healthy policies in Europe”, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες. 

2012:
• Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Μαΐου, 8ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας, χώρος πρώην 

Αεροδρομίου Ελληνικού.
• Τρίτη 29 Μαΐου, δημόσια διαβούλευση “Εκσυγχρονίζοντας το παγκόσμιο σύστημα ελέγχου 

των ναρκωτικών – μπορεί η ΕΕ να είναι στην πρωτοπορία;”, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Βρυξέλλες. 
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2011:
• Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Μαΐου, 7ο Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ Αθήνας, Πάρκο Ηρώων, 

Ταύρος- Ρουφ.

2010:
• Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, Δημόσια Διαβούλευση για τις πολιτικές των ναρκωτικών στην 

Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες.
• Δευτέρα 29 Μαρτίου, Συνέντευξη Τύπου Συμμαχίας Αλλάξτε πολιτική για να ναρκωτικά, 

Αίθουσα Συλλόγου Τράπεζας Ελλάδος.
• Κυριακή 25 Απριλίου, 2ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Στρατόπεδο Κόδρα, 

Καλαμαριά.
• Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Μαΐου, 6ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας, Παραλία 

Μοσχάτου.
• Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου, Δημόσια Διαβούλευση “Drug regulation: a way out of the crisis?”, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες.

2009:
• Σάββατο 2 Μαΐου, Street Parade, Κλαυθμώνος- Θησείο, και συναυλίες στο Θησείο.
• Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου, 5ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας, Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντ. Τρίτσης, Ίλιον. 

2008:
• Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Μαΐου, 4ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας, Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά οδός. 

2007:
• Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Μαΐου, 3ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας, 

Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια.

2006:
• Σάββατο 15 Απρίλη, 1ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή ΑΠΘ.
• Παρασκευή 5, Σαββάτο 6 και Κυριακή 7 Μαΐου, 2ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας, 

πρώην Ιππόδρομος, Καλλιθέα.

2005: 
• Παρασκευή 6 Μαΐου, ενημερωτική εκδήλωση“Ναρκωτικά”: Στρουθοκαμηλισμός ή μια τολμηρή 

αναθεώρηση της πολιτικής και της νοοτροπίας μας; Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, 
• Σάββατο 7 Μαΐου, 1ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας, Πάρκο Ελευθερίας.
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Μια επισκόπηση του αντιαπαγορευτικού αγώνα μέχρι σήμερα 

Όσο και να μοιάζει με όνειρο περάσαν κιόλας 12 χρόνια από το πρώτο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ 
της Αθήνας και την ύστερη φάση του αντιαπαγορευτικού κινήματος στην Ελλάδα. Όταν το 2005 
αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το έργο της Ριζοσπαστικής Αντιαπαγορευτικής Κίνησης (ΡΑΚ) και της 
ΕΣΕΑΝ δεν περιμέναμε ότι θα ζούσαμε τόσο συγκινητικές και έντονες στιγμές, ότι θα κάναμε μια 
διαδρομή τόσο σημαντική σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, όσο και ουσιαστική για να αλλάξουν 
οι νοοτροπίες και οι πολιτικές. 

Εξ αρχής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους καλλιτέχνες, τα συγκροτήματα, τους μουσικούς, 
τους DJ και τους εικαστικούς, τις συλλογικότητες, τις ομάδες και τα μεμονωμένα άτομα που 
βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει πραγματικότητα αυτό το φεστιβάλ. Χωρίς τη συμβολή σας 
αυτό το φεστιβάλ δεν θα ήταν ποτέ εφικτό. Μια ιδιαίτερα μεγάλη αγκαλιά σε όλους όσους έδιναν τη 
ψυχή τους τα πρωινά μετά το φεστιβάλ για να μαζεύουμε τους τόνους από σκουπίδια και να 
αφήνουμε το χώρο καλύτερο απ' ότι τον βρήκαμε, καθώς η ιδέα της αυτο-οργάνωσης και της 
αυτοδιαχείρισης του φεστιβάλ δεν γινόταν απ' όλους τους συμμετέχοντες σεβαστή.

Το 2005 λοιπόν, στον απόηχο μια μεγάλης αντιαπαγορευτικής πορείας 10.000 ατόμων στη Ρώμη όπου
συμμετείχαμε την προηγούμενη χρονιά και μας ενέπνευσε, αποφασίσαμε να βάλουμε μπρος για να 
ταρακουνήσουμε την ελληνική κοινωνία για ένα θέμα που αντιμετωπίζεται ακόμη και σήμερα ως 
ταμπού. Το ζήτημα της χρήσης και της κατάχρησης ουσιών, καθώς και της ποινικής αντιμετώπισης 
των χρηστών -καταναλωτών- ουσιών. Προμετωπίδα μας η Κάνναβη, ένα μαγικό βοτάνι με χιλιάδες 
χρήσεις, που η απαγόρευσή της θα φαντάζει σε μερικά χρόνια όσο γελοία φαντάζει σήμερα η 
ποτοαπαγόρευση.

Αρχικά συναντηθήκαμε με τον μέντορα του αντιαπαγορευτικού κινήματος, τον Γιώργη 
Οικονομόπουλο (ΡΑΚ, ΕΣΕΑΝ, ΕΛΕΥΣΥΝΑ) και του ζητήσαμε να συμμετέχει μαζί με άλλους στην 
πρώτη αντιαπαγορευτική δράση μετά από χρόνια. Χωρίς πολύ προετοιμασία και ώριμη σκέψη 
ανακοινώσαμε τη διπλή εκδήλωση, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας δράσης και της καμπάνιας 
Global Marijuana March. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας το Ευρωπαϊκό Αντιαπαγορευτικό 
Δίκτυο Οργανώσεων για Δίκαιες και Αποτελεσματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά (ENCOD).

Έτσι, τη Παρασκευή 6 Μαΐου 2005 διοργανώσαμε στον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών την εκδήλωση 
με θέμα, “Ναρκωτικά”: Στρουθοκαμηλισμός ή μια τολμηρή αναθεώρηση της πολιτικής και της 
νοοτροπίας μας. Στην εκδήλωση προβάλαμε αποσπάσματα από μια σχετική εκπομπή του Ρεπορτάζ 
Χωρίς Σύνορα του Στέλιου Κούλογλου, ο οποίος συμμετείχε στη συνέχεια σε ανοιχτή συζήτηση μαζί με
τους Γιώργη Οικονομόπουλο, Λίνα Καρανασοπούλου, Παναγιώτη Κανελλάκη και Ελιζαμπέτα 
Καζαλότι. 

Το Σάββατο 7 Μαΐου 2005 διοργανώθηκε το 1ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας στο Πάρκο 
Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί καταφέραμε για πρώτη φορά μετά από χρόνια να 
φωνάξουμε δυνατά στο κέντρο της Αθήνας (ανάμεσα σε 9 νοσοκομεία, με πολλούς ασθενείς που 
χόρευαν στα μπαλκόνια!) “Νόμιμη η φούντα, σπείρτε χόρτα”! Κάναμε γνωστά με μικροφωνική τα 
πάγια αντιαπαγορευτικά αιτήματα για αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών, 
νομιμοποίηση της ιατρικής, ψυχαγωγικής και βιομηχανικής χρήσης της κάνναβης, καθώς και τη 
προώθηση πολιτικών για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις (θεραπεία, πρόληψη, ενημέρωση).
Οι περίπου 1.500 γενναίοι που βρέθηκαν εκεί αψηφώντας τον φόβο και την απάθεια έχουν να το 
θυμούνται ακόμα...

Μετά η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ αγκαλιάστηκε από δεκάδες 
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καλλιτέχνες και πολλές χιλιάδες κόσμου. Ταυτόχρονα με τη πραγματοποίηση του φεστιβάλ κάθε 
χρόνο, το πρώτο ή το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, ξεκινήσαμε μια συστηματική 
αρθρογραφία για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, που βέβαια αγνοήθηκε από τα κυρίαρχα 
ΜΜΕ που προβάλλουν μόνο τη γνωστή καννιβαλιστική ατζέντα τους. 

Στις σελίδες που ακολουθούν συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο σημαντικά κείμενα που έχουμε 
βγάλει αυτά τα 12 χρόνια, όχι μόνο για ιστορικούς- συλλεκτικούς λόγους, αλλά και για να υπάρχουν 
κάπου συγκεντρωμένα τα επιχειρήματα, η τεκμηρίωση και η βιβλιογραφία για όποιον-α θέλει να τα 
χρησιμοποιήσει. Επίσης τα δελτία τύπου και τα απολογιστικά κείμενα που εκδίδαμε κάθε χρόνο για 
το Legalize Protestival. 

Όλα αυτά τα χρόνια άλλωστε δεν επιδιώξαμε ποτέ να είμαστε η πρωτοπορία του αγώνα της 
αποποινικοποίησης στην Ελλάδα, αλλά να εμπνεύσουμε πολύ άλλο κόσμο να ασχοληθεί με το ζήτημα 
δημόσια για να έρθει η απαιτούμενη αλλαγή. Και 12 χρόνια μετά πιστεύουμε ότι το καταφέραμε σε 
κάποιο βαθμό, όχι όμως στο επίπεδο που θα θέλαμε. Ευχόμαστε μόνο το κίνημα τώρα που αποκτάει 
ορατότητα και κρίσιμη μάζα, να αυτοπροστατευτεί από τους διάφορους τυχοδιώκτες που επιδιώκουν
κυρίως προσωπική προβολή και ίδιον όφελος, και να διαφυλάξει το διασυλλογικό κινηματικό 
χαρακτήρα των επόμενων κινήσεων. 

Το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ λοιπόν, δεν ήταν ποτέ μόνο μουσικές. Από την αρχή προσπαθήσαμε 
να πλαισιώνουμε το μουσικό φεστιβάλ διεκδίκησης με διάφορες παράλληλες δραστηριότητες, είτε 
εικαστικές, είτε ενημερωτικές, είτε ακτιβίστικες. Αν και αναγνωρίζουμε τις σχετικές ελλείψεις σε ότι 
αφορά τη δικιά μας αντι-προπαγάνδα κατά τη διάρκεια των πρώτων φεστιβάλ, παρόλ' αυτά όλα τα 
χρόνια επιδιώξαμε αφενός τη δικτύωση και τη συνεργασία διαφόρων φορέων, ομάδων και 
συλλογικοτήτων που στηρίζουν τα αντιαπαγορευτικά αιτήματα σε ένα κοινό μέτωπο, αλλά και την 
μεταφορά καλών παραδειγμάτων και πρακτικών από τις χώρες που ακολουθούν εναλλακτικά 
μοντέλα ρύθμισης και αντιμετώπισης των ουσιών. Στις σελίδες που ακολουθούν βρίσκεται μια αρκετά
αναλυτική και επικαιροποιημένη τεκμηρίωση που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας/ καθεμία.

Σε αυτό το πλαίσιο με αφορμή τη συλλογή υπογραφών σχετικά με την “Έκκληση για τον 
εξανθρωπισμό των πολιτικών για τα “ναρκωτικά”, που υπέγραψαν περισσότεροι από χίλιοι συμπολίτες
μας, πολιτικοί, διανοούμενοι και καλλιτέχνες και καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό και τη Βουλή με μια
ακτιβίστικη δράση στις 25 Ιουνίου 2010, συστήσαμε (το 2009) τη “Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για τα 
ναρκωτικά” στην οποία συμμετείχαν κόμματα, συλλογικότητες, ομάδες και φορείς που ασχολούνται 
με την απεξάρτηση. Ανάμεσα στα άτομα που έχουν υπογράψει την επιστολή που καταθέσαμε στην 
Βουλή είναι και ο νυν Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Στα πλαίσια της “Συμμαχίας Αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά” πραγματοποιήσαμε δύο 
συνεντεύξεις Τύπου για να παρουσιάσουμε την επιστολή- έκκληση και τις διεθνείς εξελίξεις (το 2010)
και για να παρουσιάσουμε τη κριτική μας για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου το 2012. Το 2011 
καταθέσαμε προτάσεις για το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, αποστείλαμε ενδελεχή 
ενημέρωση στους βουλευτές κατά τη νομοπαρασκευαστική περίοδο και στη συνέχεια καταθέσαμε 
έντονη κριτική για την τελική μορφή που πήρε ο τελικός νόμος του 2013. 

Αν και ο Νόμος 4139/2013 δεν παρουσίασε καμιά ουσιαστική αλλαγή στο νομικό πλαίσιο (δεν 
αποποινικοποιήθηκε η κατοχή και προσωπική χρήση), παρά μόνο μείωσε τις ποινές για κατοχή 
ουσιών για προσωπική χρήση και καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση (πταίσμα πλέον), 
παρόλα αυτά είχαμε μια σημαντική εξέλιξη σε ότι αφορά τη νομιμοποίηση της κλωστικής κάνναβης 
(hemp). Η κλωστική κάνναβη δεν θεωρείται πλέον “ναρκωτικό”,  με την ΚΥΑ του Απριλίου του 2016 η 
καλλιέργεια και επεξεργασία της είναι ξανά νόμιμη μετά από 60 χρόνια παράλογης απαγόρευσης.  
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Ένα άλλο ζήτημα που δεν αντιμετώπισε καθόλου ο νέος νόμος, παρά την πολύ έντονη διεθνή 
δραστηριότητα, είναι οι θεραπευτικές και ιατρικές χρήσεις της κάνναβης. Όπως αποδεικνύει και ο 
ιατρός Γιώργης Οικονομόπουλος στο τελευταίο του βιβλίο “Το ίαμα κάνναβη”, αλλά και δεκάδες άλλοι
επιστήμονες, η κάνναβη που χρησιμοποιείται θεραπευτικά από την αρχαιότητα μπορεί να έχει 
ευεργετικές ιδιότητες για περισσότερες από 200 ανθρώπινες παθήσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε το 
δικαίωμα των ασθενών να καταναλώνουν και να αυτο-καλλιεργούν το ίαμα κάνναβη στη φυσική του 
μορφή γιατί αποδεδειγμένα έχει πολύ λιγότερες συνέπειες από τα χημικά φάρμακα και πολύ ωφέλιμη
δράση ακόμα και για σοβαρές ασθένειες. Πρέπει να διαφυλάξουμε το δικαίωμα στην αυτο-
καλλιέργεια απέναντι στις προσπάθειες των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών να πατεντάρουν 
συστατικά και θεραπευτικές χρήσεις της κάνναβης, όπως και το να μην έχουμε περιπτώσεις όπου 
είναι απαγορευμένη η κάνναβη στη φυσική της μορφή ενώ κυκλοφορεί συνθετικό σκεύασμα 
ελεύθερα στο εμπόριο. 

Παράλληλα με το δικαίωμα στην αυτο-καλλιέργεια, πρέπει να θεσμοθετηθεί -όπως στην 
Ουρουγουάη- η λειτουργία μη-κερδοσκοπικών, Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης (για ασθενείς και μη). 
Σε αυτές τα μέλη θα μπορούν να προμηθεύονται κατευθείαν από τους παραγωγούς της λέσχης, 
συγκεκριμένη ποσότητα βιολογικής κάνναβης κάθε μήνα για να μην έρχονται σε επαφή με το 
οργανωμένο έγκλημα και για να διαφυλάσσετε η ποιότητα, η ασφαλής χρήση και η δημόσια υγεία. 
Ελπίζουμε στην επόμενη αναθεώρηση του νόμου για τα ναρκωτικά -που μπορεί να είναι και σύντομα-
να προβλεφθεί από το νομοθέτη η ιατρική- θεραπευτική χρήση της κάνναβης κατά τα διεθνή 
πρότυπα και να θεσμοθετηθούν οι κοινωνικές λέσχες κάνναβης. Εμείς θα αγωνιστούμε προς αυτή τη 
κατεύθυνση.

Για να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις θέσεις, κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ πραγματοποιήσαμε 
μερικές πολύ σημαντικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, με πιο σημαντικές αυτές του 2016 και του 2013. 

Το Σάββατο 7 Μαΐου 2016, διοργανώσαμε στη Νομική Σχολή Αθήνας στο Αμφιθέατρο 
Παπαρρηγοπούλου 2 εκδηλώσεις (στους συνδέσμους τα βίντεο των εισηγήσεων):  
- Στις 11.00 ενημερωτική εκδήλωση για την βιομηχανική κάνναβη.
Ομιλητές: Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος (γεωπόνος, πρ. διευθυντής ΕΘΙΑΓΕ), Γιάννης Κορωναίος 
(γεωπόνος), Βασίλης Τσολακίδης (Πρόεδρος ΚΑΠΕ), Άννα Φουλίδη (Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης), Ελένη Μαλούπα (ΕΛΓΟ-Δήμητρα), Ελευθέριος Σταυρινός (γεωπόνος, εδαφολόγος). 

- Στις 15.00 ενημερωτική εκδήλωση για την ιατρική κάνναβη και την μείωση της βλάβης.
Ομιλητές: Σοφία Γαλινάκη (συνεργάτης ΟΚΑΝΑ), Dr. med. Αντώνης Κερασνούδης (Eιδικός 
Νευρολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Ruhr-Bochum της Γερμανίας, Επιστημονικός 
υπεύθυνος "Ιατρείου Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και νευροανοσολογικών νοσημάτων", Κλινική Άγιος 
Λουκάς Θεσσαλονίκη), Γιώργης Οικονομόπουλος (Ιατρός, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης), 
Μάριος Δημόπουλος (Διατροφολόγος), Χρήστος Ριγανάς και Σύρος Κωνσταντίνος, εκπρόσωποι 
συλλόγου ασθενών για την ιατρική κάνναβη, Jackie   Poitras (πρόεδρος συλλόγου μαμάδες για την 
κάνναβη).

Τη Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων φιλοξενήσαμε 2 εκδηλώσεις, 
μια για τη κλωστική κάνναβη και μια για την ιατρική χρήση της κάνναβης. Στην εκδήλωση για την 
ιατρική- θεραπευτική χρήση της κάνναβης μίλησαν οι Dr  .   William     Notcutt   (Πρόεδρος International 
Association for Cannabinoid Medicines (IACM), Αγγλία), Tjalling     Erkelens (Bedrocan, Ολλανδία), 
Hanka Gabrielova (Konopa, Τσεχία) και Γιώργης Οικονομόπουλος (Ελευθεριακός Σύνδεσμος 
Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ). Στην εκδήλωση για την κλωστική κάνναβη συμμετείχαν οι Mark 
Reinders (HempFlax), εκπρόσωπος της European Hemp Industry Association (EIHA), Ολλανδία), 
Monika     Br  ü  mmer (Αρχιτέκτονας, Cannabric, Ισπανία), Patrick   De Ceuster (Wervel, Βέλγιο), Hanka 
Gabrielova (Konopa, Τσεχία) και ο Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος (πρώην Τακτικός Ερευνητής του ΕΛΓΟ-
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ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). [στους συνδέσμους είναι τα βίντεο από τις εκδηλώσεις]

Τη Πέμπτη 9 Μαΐου 2013 στο Αμφιθέατρο 984 της Τεχνόπολης, διοργανώσαμε διεθνή ημερίδα με 
θέμα “Πολιτικές μείωσης της βλάβης, καλά παραδείγματα από την Ευρώπη και εναλλακτικά 
μοντέλα ρύθμισης”, στην οποία συμμετείχαν διεθνείς προσωπικότητες όπως οι Dr.     Pavel     Bem 
(μέλος τους Τσέχικου Κοινοβουλίου, πρώην Δήμαρχος Πράγας, εκπρόσωπος Global Commission on 
Drug Policy, Τσεχία), Annie     Machon (Εκπρόσωπος Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), 
Γερμανία- Αγγλία), Marie     Nougier (Εκπρόσωπος International Drug Policy Consortium (IDPC), 
Αγγλία), Joep     Oomen (ENCOD, Εκπρόσωπος Trekt um Plant, Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Αμβέρσας, 
Βέλγιο), Jorge Roque (δικηγόρος, Πρόεδρος Diferença Real; Συνεργάτης Rio Grande Sul Harm 
Reduction University Brasil, πρώην πρόεδρος INPUD, Πορτογαλία) και Έλληνες ειδικοί στο θέμα όπως
οι Θανάσης Αποστόλου (Εταιρεία Διογένης για την προώθηση του διαλόγου πολιτικής των 
ναρκωτικών στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, Ολλανδία- Ελλάδα), και Κ. Γαζγαλίδης 
(Αντιπρόεδρος ΟΚΑΝΑ).

Το 2016 διοργανώσαμε επίσης το πρώτο Πανελλαδικό Φόρουμ για την Κάνναβη   με περισσότερους 
από 30 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

Τελειώνοντας αυτή τη μικρή ανασκόπηση θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε έξι (6) πολύ σημαντικές 
ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο το διάστημα 2009-2016 
και στις οποίες βάλαμε πολύ το χεράκι μας για να υλοποιηθούν από τους οικολόγους ευρωβουλευτές 
Μ. Τρεμόπουλο και Ν. Χρυσόγελο, που έχουν στηρίξει έμπρακτα το φεστιβάλ και τη καμπάνια όλα 
αυτά τα χρόνια, καθώς και από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Κούλογλου.  Σε όλες τις εκδηλώσεις
συμμετείχαμε ενεργά και στον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. 

Στις 23 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε από τον Μιχάλη Τρεμόπουλο Δημόσια Διαβούλευση για
τις Πολιτικές περί Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου συναντήθηκαν 40 περίπου εκπρόσωποι 
ευρωπαϊκών οργανώσεων του Πανευρωπαϊκού Δικτύου για Δίκαιες και Αποτελεσματικές Πολιτικές 
περί Ναρκωτικών (ENCOD) από 15 διαφορετικές χώρες. Στη συζήτηση συμμετείχε ο Carel Eduards, 
τότε επικαφαλής της κοινοτικής μονάδας συντονισμού για τα ναρκωτικά και μετέπειτα 
υπερασπιστής της αποποινικοποίησης μέσω της οργάνωσης Law Enforcement Against Prohibition 
(LEAP). Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Γ. Οικονομόπουλος, εκ μέρους του Ελευθεριακού Συνδέσμου 
Απεξάρτησης (ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α) και ένας εκπρόσωπος των Ηλιόσπορων. 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε από τον Μιχάλη Τρεμόπουλο η Δημόσια Διαβούλευση για 
την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά (Drug regulation: a way out of the crisis?) στην 
οποία συμμετείχαν ευρωβουλευτές από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ολλανδία, καθώς και οι Dana 
Spinant (υπεύθυνη της συντονιστικής μονάδας για τα Ναρκωτικά της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Richard Cowan (πρώην διευθυντής της οργάνωσης National Organization 
for the Reform of Marijuana Laws (NORML), και νυν συντάκτης του περιοδικού The Marijuana News, 
ΗΠΑ), Martin Barriuso (πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Οργανισμών για την Κάνναβη 
(Spanish Federation of Cannabis Organisations -FAC), και του Pannagh, του πρώτου νόμιμου Cannabis 
Social Club στο Bilbao, Ισπανία), Marc Josemans (ιδιοκτήτης του Easy Going coffeeshop στο 
Maastricht, πρόεδρος του Επίσημου Σωματείου Coffeeshops του Maastricht (VOCM), και της εθνικής 
πλατφόρμας Coffeeshops (LOC) στην Ολλανδία).

Τη Τρίτη 29 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση από τον Μιχάλη Τρεμόπουλο σε 
συνεργασία με την Παγκόσμια Επιτροπή για τη πολιτική των ναρκωτικών (Global Commissionon 
Drug Policy), και τη Διεθνή Κοινοπραξία πολιτικών για τα ναρκωτικά (International Drug Policy 
Consortium IDPC), με θέμα "Εκσυγχρονίζοντας το παγκόσμιο σύστημα ελέγχου των ναρκωτικών - 
Μπορεί η ΕΕ να είναι στην πρωτοπορία;". Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Michel Kazatchkine, καθηγητής 
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της ιατρικής, πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του 
AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας και ο Pavel Bem, μέλος του Κοινοβουλίου της Τσεχικής 
Δημοκρατίας και πρώην Δήμαρχος της Πράγας, που εκπροσώπησαν τη Παγκόσμια Επιτροπή για τη 
πολιτική των ναρκωτικών (Global Commission for Drug Policy).

Συμμετείχαν, επίσης, ο διπλωμάτης Pierre Vimont, εκτελεστικός γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης υπό την λαίδη Άστον, η υποδιευθύντρια της μονάδας για τη πολιτική 
των ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής PaolaTardioli-Schiavo, ο Danillo Balota συντονιστής 
διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου παρακολούθησης των ναρκωτικών και της τοξικομανίας 
(EMCDDA), ο Πρέσβης της Βολιβίας, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Ευρωπαϊκής Προεδρίας και του Συμβουλίου, Ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών 
και φορέων όπως το Transnational Institute και το Global Drug Policy Programme. Τη συζήτηση 
συντόνισε ο Mike Trace του διεθνούς οργανισμού International Drug Policy Consortium.

Τη Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο:"Towards safe and healthy 
drug policies in Europe" από το Νίκο Χρυσόγελο, με τη συνεργασία του Πανευρωπαϊκού 
αντιαπαγορευτικού δικτύου οργανώσεων ENCOD στην οποία συμμετείχαν 40 ακτιβιστές από 11 
διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ολλανδία και Αγγλία). 

Την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα “Μια νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τις ναρκωτικές ουσίες τον 21ο αιώνα”, από το Νίκο Χρυσόγελο. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Επιτροπής για τις Πολιτικές για τα Ναρκωτικά 
(Global Commission on Drug Policy) και του διεθνούς δικτύου οργανώσεων International Drug Policy 
Consortium, και φιλοξένησε ομιλητές διεθνούς κύρους και υψηλής εκπροσώπησης όπως είναι η 
πρώην πρόεδρος της Ελβετίας Ruth Dreifuss, ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) Wolfgang Götz, η αναπληρώτρια 
διευθύντρια της μονάδας για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής PaolaTardioli- Schiavo, η 
καθηγήτρια ψυχοφαρμακολογίας από το university college του Λονδίνου Valerie Curran 
(συνεργάτης του καθηγητή David Nutt), και ο Πρόεδρος της οργάνωσης International Drug Policy 
Consortium, Mike Trace. Προβλήθηκε επίσης το ντοκιμαντέρ Breaking the Taboo (Sundog pictures). 

Τέλος, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, διοργανώθηκε η Ημερίδα “Η κλωστική και η ιατρική 
κάνναβη  ως παράγοντες για την ανάπτυξη και την απασχόληση   ”,  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
Βρυξέλλες, από τον Στέλιο Κούλογλου. Σε αυτήν συμμετείχαν οι Francesco Tropea, Policy analyst στo 
EPRS – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έρευνας, Mark Reinders, Αναπληρωτής πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Οργάνωσης για την Βιομηχανική Κάνναβη (EIHA) και της HempFlax (NL), Έφη Αλεξοπούλου, Κέντρο
για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τμήμα Βιομάζας, Michael Carus, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Βιομηχανική Κάνναβη (EIHA) και του Ινστιτούτου Nova (DE), Joep 
Oomen, Συντονιστής της ENCOD – Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Δίκαιες και Αποτελεσματικές Πολιτικές 
Ναρκωτικών, και Michel Degens, Εκπρόσωπος MAMBO – Ιατρική Κοινωνική Λέσχη.

Υπολογίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, από το Πάρκο Ελευθερίας το 2005 μέχρι την αντιαπαγορευτική 
πορεία του 2016 στο κέντρο της Αθήνας, έχουν περάσει και έχουν στηρίξει το φεστιβάλ περισσότερα 
από 180.000 άτομα. Το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ επιδίωκε πάντα να επανακτεί και να κάνει 
γνωστούς στους κατοίκους του λεκανοπεδίου δημόσιους, κοινόχρηστους χώρους, που είτε 
αντιμετώπιζαν-αντιμετωπίζουν την απειλή του κλεισίματος και της ιδιωτικοποίησης, είτε απλά 
μαραζώνουν από την εγκατάλειψη και την περιορισμένη χρήση. 

Σε αυτό το πλαίσιο διπλής διεκδίκησης επανακτήσαμε το αυτοδιαχειριζόμενο κάμπινγκ της Βούλας 
(2013) και στηρίξαμε τη πρωτοβουλία των κατοίκων να κρατήσουν ανοιχτό το παραλιακό μέτωπο· 
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ανοίξαμε το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού (2012) σε στήριξη του αγώνα για δημιουργία 
μητροπολιτικού πάρκου· χρησιμοποιήσαμε το πάρκο Ηρώων στον Ταύρο (2011) και το γνωρίσαμε 
στους Αθηναίους· επανακτήσαμε τη παραλία του Μοσχάτου (2010) κόντρα στις προσπάθειες για 
πλήρη ιδιωτικοποίηση· με πείσμα χρησιμοποιήσαμε το Πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
Αντ. Τρίτσης (2009) λίγο πριν το οριστικό μαρασμό του· ενώ το 2006 διεκδικήσαμε τον παλιό 
Ιππόδρομο στη Καλλιθέα, λίγο πριν παραδοθεί στο τσιμέντο, με ένα ιστορικό φεστιβάλ που διήρκεσε 
60 ώρες non stop. Το 2007 και το 2008 το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στη Πανεπιστημιούπολη στα 
Ιλίσια και τη Γεωπονική Σχολή στην Ιερά Οδό αντίστοιχα, με ιδιαίτερα συμβολική σημασία καθώς 
πλέον είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν μεγάλα ελεύθερα φεστιβάλ σε πανεπιστημιακούς χώρους.
Το 2009, το 2014 και το 2016 το φεστιβάλ βγήκε στο δρόμο με τη μορφή μουσικών πορειών στο 
κέντρο της πόλης. Το 2015 το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα με ένα από τα πιο δυνατά φεστιβάλ 
μπροστά από την Βουλή, στην Πλατεία Συντάγματος.

Τέλος, πρέπει να μνημονεύσουμε το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ που διοργανώσαμε στη 
Θεσσαλονίκη το 2006, με ενημερωτική και μουσική εκδήλωση στο ΑΠΘ, αλλά και τα άλλα δύο 
αντιαπαγορευτικά φεστιβάλ που συνδιοργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη το 2010 και το 2011, μαζί με 
άλλες ομάδες της πόλης. Το 2011 υποστηρίξαμε επίσης τη πραγματοποίηση Αντιαπαγορευτικού 
φεστιβάλ και στον Βόλο.

Το φεστιβάλ από τη πρώτη στιγμή ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο, αυτοδιαχειριζόμενο και μη-
κερδοσκοπικό, χωρίς μεγάλους χορηγούς και σπόνσορες. Ένα μουσικό φεστιβάλ διεκδίκησης για την 
αναζήτηση της αλήθειας, της αγάπης, της συμφιλίωσης και του μοιράσματος, ενάντια σε όλες τις 
απαγορεύσεις και όλους τους εθισμούς. Μια εφήμερη αυτόνομη κοινότητα, ένας εφήμερος τόπος 
συνεύρεσης και δημιουργίας. Από την αρχή επιδιώκαμε να μην υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα σε 
διοργανωτές και παθητικούς καταναλωτές και ζητούσαμε την ενεργή συμμετοχή του κόσμου στην 
αυτοδιαχείριση του φεστιβάλ. Δυστυχώς στην Ελλάδα όμως επικρατεί η νοοτροπία του όλα τσάμπα 
και όταν είναι τσάμπα κάτι δεν το σεβόμαστε. Η διοργάνωση έπρεπε να καλύπτει κάθε χρόνο ένα όλο 
και πιο υπέρογκο ποσό για τα έξοδα, ενώ όσο μεγάλωνε ο αριθμός των συμμετεχόντων τόσο 
μεγάλωναν και τα προβλήματα με τον μη σεβασμό των βασικών αρχών και  κανόνων λειτουργίας του 
φεστιβάλ (από το μάρκετ, μέχρι τα σκουπίδια και τους βανδαλισμούς). Γι αυτό και αποφασίσαμε να 
μετεξελιχθεί το φεστιβάλ κατά τα διεθνή πρότυπα, όπου γίνονται πολύχρωμες και ειρηνικές πορείες 
σε όλο το κόσμο. Βέβαια το κίνημα στην Ελλάδα δεν είναι όπως το κίνημα στο εξωτερικό, εξωστρεφές
και θαρραλέο. Γι αυτό και επανερχόμαστε με ένα δυναμικό διήμερο φεστιβάλ για το 2017 όπως τα 
παλιά, για να ενισχύσουμε την ορατότητα και την συμμετοχή στο κίνημα.

Κλείνοντας θα θέλαμε να μεταφέρουμε το σεβασμό και την αγάπη μας σε όλους τους μουσικούς και 
τα συγκροτήματα που μας στήριξαν με την ανιδιοτελή συμμετοχή τους όλα αυτά τα χρόνια (συγνώμη 
αν ξεχνάμε κάποιους):

zion train [uk], vibronics [uk], aba shanti-i [uk], kaly live dub [fr], afrikan samba [uk], filastine [es], mc 
honey brown [uk], square [fr], high roll (bg), complex [ch], nohmada [be], dj apex [uk], lee sergic [es], 
cygna (malta), stimulustimbre (malta), one drop fwd, direct connection, nightstalker, deus ex machina, 
σπύρος γραμμένος, anna mystic, fleck, professor skank, fundracar, palyrria, vlastur, alcalica, soulfire, 
kako synapantima, amp outernational, i-mitri counteraction, locomondo, 63 high, moca juniors, jfyah, 
flowjob, tootsie babes, skaribas, skaya, zen garden, insp-i-ration project, birthmark, mc yinka and the 
urbanix, theodosia tsatsou, baildsa, persyna ksina stafylia, batala, aera patera, animanation, sistah 
jammaroots and the oscilators, rebet against the machine, biomass, raymond penn and the mandingo, 
ska bangies, bong da city, rns, antiksoes paragoges, paragga sound system, dinos sadikis, chupakavlas, 
radical g and the moving target, boogie bass, white noise discipline, echo tattoo, go over 1000, no way 
out, kilimanjaro, eiristho en parodo, κάτω από το δέντρο, what the funk, bad bid, koza mostra, bangies,
galactic dice,  booker, disphonia, funxion,  thc soundsystem, urm soundsystem, rastayouth, whoami, dj 
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everlast, ah2o, espeekay, iraklis mindphaser and natural high trance family, dj doc, dj nikitas, 
underverse, confo, ehuty, eunoia, djane psych queen, dj dura, petros floorfiller, crystal zero, sissy 
stardust, skitlab, mista operator, mashdown45, selah, monkeyman cdj reeko, sotokkan, lofi, kinomatik, 
ctrl z, castro amp_, blend mishkin, blazin crew, yegor, kernelcoremode, urban danja, sideliner, highpno, 
bushman tribe, dj d-fer, y-silver, gamalogic, digital trip, flowjob, kanonas, supreme of rns, tfs, antipoina, 
6aria, univers, klmt union (knn-dv), spike 69, dagobah system, afrocream, technical flerts, golden child,
jeff-1, dj coyote vs circo inverso, urban joints, billy widz, fyah fist,  odiolab live, fishimself, c.op, qses, the
mirror, tasos stranger, rising galaxy, junior x, argy echosense, max million, mike akida, sitartronic, man, 
positronik, soundholic, jah beta, oze, yaz, postriper, andreas optimus, dub riots, insom, raggaprincess, 
esarjay, poppasteve, abend, ilias soundproof, killemil, selectah nesta, mrs hcn, mc bredda ahmed ali...

Ο αγώνας ήταν μακρύς και εποικοδομητικός. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, πλησιάζουμε όμως 
στην πολυπόθητη αλλαγή. Τώρα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δημόσια προβολή των 
αντιαπαγορευτικών θέσεων για την αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών, τη 
νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής και ιατρικής χρήσης και της αυτοκαλλιέργειας της κάνναβης, καθώς 
και τη προώθηση πολιτικών για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις με έμφαση στην πρόληψη 
και την θεραπεία.

O αγώνας συνεχίζεται με τη συμμετοχή όλων. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Είμαστε 
πολύ κοντά σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας και ας διεκδικήσουμε ενωμένοι τα αυτονόητα δικαιώματά μας. 

Όλοι μαζί μπορούμε!

Ιανουάριος 2017.

Ηλιόσποροι 
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙ «ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΟΥΣΙΩΝ

Η χρήση ουσιών και η εξάρτηση από αυτές δεν αντιμετωπίζεται με καταστολή. Ενώ οι αντιλήψεις της 
κοινωνίας σταδιακά αλλάζουν, καθώς ο χρήστης ουσιών δεν είναι πλέον το περιθωριακό άτομο που 
θεωρείτο πριν από 30 χρόνια και η ανοχή βρίσκει έδαφος στη νοοτροπία του μέσου πολίτη, οι 
πολιτικές παραμένουν αναχρονιστικές και δογματικές αφού εξακολουθούν να θεωρούν παραβάτες 
ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Η πολύχρονη εμμονή στην απαγορευτική προσέγγιση και 
την ποινική αντιμετώπιση ενός φαινομένου, που είναι πλέον ευρύτατα διαδεδομένο σε όλα τα 
στρώματα της κοινωνίας και σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, έχει φέρει μάλλον τα αντίθετα 
αποτελέσματα. 

Το μοντέλο της ποτοαπαγόρευσης που εφαρμόσθηκε στην Αμερική τον προηγούμενο αιώνα, χάρη στο
οποίο άνθησαν η Μαφία, το παράνομο εμπόριο και στη συνέχεια το μονοπώλιο της βιομηχανίας του 
αλκοόλ, φαίνεται να αναπαράγεται μέσα από τον λεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», ένα 
ακόμα υπερατλαντικό δόγμα μηδενικής ανοχής που τα τελευταία 30 χρόνια γέννησε τα καρτέλ και 
οδήγησε σε γιγάντωση του παράνομου εμπορίου, σε αύξηση της κατανάλωσης τοξικών ουσιών, σε 
κατασπατάληση υπέρογκων κονδυλίων για την αστυνόμευση και την ποινική αντιμετώπιση των 
χρηστών, αλλά και σε περισσότερα θύματα, νέους χρήστες και αυξημένη εγκληματικότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, στην παράνομη βιομηχανία «ναρκωτικών» διακινούνται 
τετρακόσια δισ. ευρώ το χρόνο ή δώδεκα χιλιάδες ευρώ το δευτερόλεπτο! Και το κόστος του πολέμου 
«εναντίον» τους είναι 40 δισ. το χρόνο (80 ευρώ για κάθε Ευρωπαίο πολίτη δηλαδή)! Ένα κολοσσιαίο 
κεφάλαιο, το οποίο κάνει τη διαφθορά της Πολιτείας το πιο σίγουρο εργαλείο για την συντήρηση και 
επέκτασή του. Ένα κεφάλαιο που θα μπορούσε να ενισχύσει τα ταμεία του Κράτους εάν ρυθμιστεί 
κατά τα πρότυπα των νόμιμων ουσιών (καπνός, αλκόολ, φάρμακα κλπ).

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες και παρά το κυρίαρχο απαγορευτικό- κατασταλτικό μοντέλο, αρκετές 
χώρες της Ευρώπης άφησαν στην άκρη αυτή τη προσέγγιση και προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το 
ζήτημα των «ναρκωτικών» μέσα από μια ριζοσπαστική αναθεώρηση των πολιτικών και της 
νομοθεσίας τους. Χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αγγλία, το Βέλγιο, η 
Τσεχία και η Ελβετία ακολούθησαν το πείραμα της Ολλανδίας και προώθησαν μια αντι-απαγορευτική 
προσέγγιση που δίνει έμφαση στην πρόληψη και στον έλεγχο των επιπτώσεων στον άνθρωπο, τη 
κοινωνία και την οικονομία. 

Η χρήση ουσιών σε αυτές τις χώρες αντιμετωπίζεται με βάση την αρχή της μείωσης της βλάβης 
εστιάζοντας, στην αποποινικοποίηση του χρήστη και την απεξάρτησή του από τα παράνομα 
κυκλώματα εμπορίου, στο διαχωρισμό των ουσιών σε μη-τοξικές («μαλακά ναρκωτικά») και τοξικές 
(«σκληρά ναρκωτικά»), στη νομιμοποίηση της χρήσης, κατοχής και καλλιέργειας μικροποσοτήτων 
κάνναβης, την ελεγχόμενη κλινικά χορήγηση ηρωίνης, υποκατάστατων και καθαρών συνέργων για 
συντήρηση των εξαρτημένων ατόμων και σταδιακή απεξάρτησή τους, αλλά και την κλινική χορήγηση 
κάνναβης για θεραπευτικούς σκοπούς. 

Τα αποτελέσματα είναι γνωστά από τις επίσημες ανακοινώσεις των χωρών αυτών αλλά και από 
πρόσφατες επιστημονικές και δημοσιογραφικές έρευνες: Μείωση των χρηστών νεαρής ηλικίας, 
σταθεροποίηση των χρηστών ηρωίνης σε μεγαλύτερες ηλικίες, μείωση της σχετικής 
εγκληματικότητας και των θανάτων και μεγάλη μείωση της κοινωνικής και οικονομικής αιμορραγίας 
από την πεσμένη παραβατικότητα και τα μειωμένα έξοδα καταστολής. 

17



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

Στην Ελλάδα όμως εξακολουθούμε να μην μαθαίνουμε από τις εμπειρίες και καλές πρακτικές άλλων 
χωρών. Η κάνναβη εξακολουθεί να είναι το ναρκωτικό που συνδέεται συχνότερα με αδικήματα που 
εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Η πολιτική της απαγόρευσης και της καταστολής 
σκοτώνει, ενώ η κόκα και η πρέζα θερίζουν...
Μετά την τεράστια διόγκωσή του κατά την επταετία 1995-2002, το πρόβλημα των «ναρκωτικών» 
φαίνεται να κινείται σε σχετικά σταθερά αλλά ανησυχητικά επίπεδα τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα. Για μείωσή του βέβαια ούτε λόγος. Οι αριθμοί ήταν και είναι αμείλικτοι αλλά απέχουν 
δυστυχώς πολύ από την ζοφερή πραγματικότητα που είναι ακόμα πιο σκληρή. 

Σύμφωνα με στοιχεία από την τελευταία ετήσια έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ, 2011), αν και από το 2005 μέχρι το 2010 παρουσιάζεται 
μια τάση μείωσης στους συνδεόμενους με τα ναρκωτικά θανάτους (150 άτομα το 2010), τα 
κρούσματα του ιού HIV ανάμεσα στους χρήστες ενδοφλέβιων οκταπλασιάστηκαν μέσα στο 2011. Οι 
χρήστες παράνομων ουσιών έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ έχουν αυξηθεί οι 
προβληματικοί χρήστες (630 επιπλέον κάθε χρόνο από 2002) και οι χρήστες νέας ηλικίας. Οι 
καταγεγραμμένοι χρήστες ηρωίνης είναι περίπου 22.000, ενώ όσοι βιώνουν την πραγματικότητα 
μιλούν για περισσότερους από 100 χιλιάδες, με τα κρούσματα θανάτων να έχουν υπερδιπλασιαστεί 
στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης 
Ναρκωτικών για το 2010, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν περίπου 13.500 άτομα, κατηγορούμενοι για 
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, από τους οποίους οι περίπου 1.600 καταδικάσθηκαν. Στις 
φυλακές περισσότερα από 4.500 άτομα από τους συνολικά 11.000 κρατούμενους (45%) εκτίουν 
ποινή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία (>70%) 
είναι έγκλειστοι για κατοχή και χρήση! Και όλα αυτά όταν το κόστος της φυλάκισης για κάθε 
εξαρτημένο είναι τριπλάσιο απ' ότι το κόστος ενός θεραπευτικού προγράμματος εσωτερικής 
διαμονής και οχτώ φορές μεγαλύτερο απ' αυτό ενός προγράμματος ημερήσιας φροντίδας που 
βρίσκεται μέσα στην κοινωνία. Ένας χρήστης σε θεραπεία κοστίζει εννιά ευρώ την ημέρα, στη
φυλακή 25 ευρώ και στην πιάτσα 100 ευρώ από τους κινδύνους που θέτει για τη δημόσια 
υγεία.

Είναι πραγματικά εγκληματική αυτού του είδους η αντιμετώπιση γι’ αυτό και η Κοινωνία των 
Πολιτών, ο καθένας από εμάς πρέπει να αντιδράσει! Όπως και αντιδράει. Τα δύο πρώτα Σάββατα του 
Μαΐου κάθε χρόνο γιορτάζεται η Ημέρα Παγκόσμιας Δράσης για την αποποινικοποίηση της Κάνναβης 
ως μια συμβολική διεκδίκηση για δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών». 
Γιορτάζονται οι ατομικές ελευθερίες και το δικαίωμα σε πιο ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» 
πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση από ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά 
περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν στην απεξάρτηση του «χρήστη» 
από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το τελευταίο. 

Το 2013 εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 300 πόλεις σε 
όλο το κόσμο γιορτάζοντας και διεκδικώντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Στην Ελλάδα 
συνεχίζοντας μια προσπάθεια 20 χρόνων και σε συνεργασία με το διεθνές κίνημα ξεκινήσαμε από το 
2005 μια πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση της νεολαίας γύρω από το ζήτημα της ευρείας 
κατανάλωσης και της αλόγιστης χρήσης ουσιών, της πολυτοξικομανίας αλλά και των ωφελειών της 
αντιαπαγορευτικής προσέγγισης μείωσης της βλάβης. Συνεχίζουμε και φέτος και ευελπιστούμε στη 
συμμετοχή όλων όσων υποστηρίζουν τις παρακάτω θέσεις: 

Αναγνωρίζοντας ότι η χρήση ουσιών είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο υπαρκτό από τα βάθη της ιστορίας 
και ότι η κατανάλωση ουσιών εξ ορισμού δεν αποτελεί έγκλημα ή ποινικό αδίκημα, αλλά είναι ζήτημα 
αυτοδιάθεσης, προσωπικών επιλογών και ελευθεριών, διεκδικούμε από τη Πολιτεία να αναθεωρήσει την
πολιτική της και να λάβει σοβαρά υπόψη τους παρακάτω άξονες προτάσεων. 
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1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ
ΕΝΑ ΑΛΛΟ, ΠΟΥ:
Α) Θα στηρίζεται στο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Β) Θα εναρμονίζεται με την επιστημονική γνώση και τη διεθνή εμπειρία
Γ) Θα αποσκοπεί στη προστασία της δημόσιας υγείας και των χρηστών, στον περιορισμό της 
διάδοσης των ουσιών στους ανήλικους, στην απεξάρτηση των χρηστών από την παρανομία, τον 
περιορισμό της χρήσης και της κατάχρησης γενικότερα.

2. ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Αναθεώρηση της ποινικής αντιμετώπισης των χρηστών ουσιών κατά τα πρότυπα πολλών 
Ευρωπαϊκών χωρών όπου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (π.χ. δέσμευση διπλώματος οδήγησης ή
χρηματικά πρόστιμα για τη κατανάλωση σε δημόσιους χώρους) και όχι ποινικές.

3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΗ-ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
ΤΗΣ)
Α) Αποποινικοποίηση της προμήθειας και της κατοχής (μικρών ποσοτήτων) Κάνναβης για προσωπική
χρήση.
Β) Νομιμοποίηση της καλλιέργειας μικρού αριθμού δενδρυλλίων Κάνναβης για προσωπική χρήση από
άτομα και μη-κερδοσκοπικές λέσχες μελών.
Γ) Νομιμοποίηση της Κάνναβης για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

4. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΟΠΙΟΥΧΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥΣ)
Διάθεση αυτών των ουσιών μέσα από κρατικούς, κλινικά ελεγχόμενους χώρους σε όλους τους 
εξαρτημένους χρήστες που τις έχουν ανάγκη, με ελεγχόμενη ιατρική συνταγογράφηση, σύμφωνα με 
την επιλογή των ίδιων των χρηστών, και με στόχο την απεξάρτηση ή τη συντήρησή τους. Ανάπτυξη 
προγραμμάτων καθαρών συνέργων και εναλλακτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, παράλληλα με 
τα “στεγνά” προγράμματα. Τακτικός γενικός προληπτικός ιατρικός έλεγχος όλων των εξαρτημένων 
προσώπων, ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους ή όχι σε ασφαλιστικό φορέα.

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ/ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχία, Ελβετία, Ολλανδία κ.α.) και 
πρόσφατα χώρες της λατινικής Αμερικής, έχουν διαμορφώσει ένα σύνολο αντιαπαγορευτικών 
πολιτικών για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις.

6. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Ζητάμε την άμεση επανασύσταση της μόνιμης διακομματικής επιτροπής της Βουλής, η οποία 
βρίσκεται ανενεργή από το 2006, για να ηγηθεί του κοινωνικού διαλόγου με στόχο την αναθεώρηση 
της πολιτικής περί "ναρκωτικών". Οι κοινωνικοί εταίροι δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο σε 
κρατικούς φορείς και κέντρα "στεγνής" απεξάρτησης, αλλά να περιλάβουν ένα σύνολο φορέων και 
ειδικών που θα μεταφέρουν διεθνείς εμπειρίες και καλές πρακτικές.

Η ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ, ΟΥΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΕΝΩ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ
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Επιστολή οργανώσεων στον Υπ. Υγείας για την ιατρική χρήση της 
Κάνναβης

Στείλαμε την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Υγείας, με κοινοποίηση στα Υπουργεία Δικαιοσύνης 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, για μια επίσημη ενημέρωση σε ότι αφορά τα πορίσματα της Επιτροπής που
είχε συστήσει για την ιατρική χρήση της Κάνναβης που αναμένουμε από το τέλος Οκτωβρίου 2016.

Την επιστολή προσυπογράφουν οι Ηλιόσποροι, ο Διογένης- διάλογος πολιτικής για τα ναρκωτικά, ο 
Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ) και ο σύλλογος Μαμάδες για την Κάνναβη 
(ΜΑΜΑΚΑ).

Αθήνα, 07/02/2017

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
με την παρούσα επιστολή ζητάμε να μας ενημερώσετε επίσημα σχετικά: (α) με την πορεία προόδου 
του έργου της Ομάδας Εργασίας για την ιατρική χρήση της κάνναβης - η οποία συγκροτήθηκε μετά 
από απόφασή σας στις 18/07/2016, (β) το πόρισμα που προβλεπόταν να υποβάλλει η συγκεκριμένη 
Ομάδα Εργασίας προς το Υπ.Υγείας κατά το τέλος του περασμένου Οκτωβρίου και (γ) τα επόμενα 
βήματα του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Πέρασαν μήνες από τη σύσταση 
της επιτροπής και την ημερομηνία που θα υπέβαλε το πόρισμά της και δεν έχει υπάρξει καμία σχετική
ενημέρωση, γεγονός που μας ανησυχεί και μας δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με τη διαφάνεια των 
διαδικασιών.

Με λύπη διαπιστώσαμε, επίσης, πως ενώ αρχικά προβλεπόταν η εκπροσώπηση των ασθενών στην 
Ομάδα Εργασίας, η συμμετοχή τους σε αυτήν ανακλήθηκε με μεταγενέστερη ανακοίνωση στις 
05/08/2016. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως, στο παρελθόν, οι ασθενείς έχουν εκφράσει το 
πάγιο αίτημά τους για την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ιατρική χρήση της 
κάνναβης με υπόμνημα προς το Υπουργείο σας (Αρ.Πρωτ: 1723/2016 [26-04-2016]). Θεωρούμε ότι, η
ενεργή συμμετοχή των ασθενών σε διαδικασίες που τους αφορούν άμεσα, αφενός, συνιστά 
αναφαίρετο δικαίωμα και, αφετέρου, αποτελεί την καλύτερη πηγή πληροφοριών με στόχο την 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Το υπουργείο Υγείας έχει υπογραμμίσει ότι «η κάλυψη των αναγκών επιστημονικά αξιόπιστης και 
αποτελεσματικής φροντίδας των ασθενών, καθώς και η προστασία της δημόσιας Υγείας» αποτελεί 
«πολιτική προτεραιότητα». Το Υπουργείο Υγείας έχει, επιπρόσθετα, δηλώσει ότι: «Στο ζήτημα της 
ιατρικής χρήσης της κάνναβης υπάρχουν καινούργια επιστημονικά δεδομένα τα οποία πρέπει να 
αξιοποιηθούν για ανακουφιστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς χωρίς τους σκοταδισμούς και τις 
φοβικότητες του παρελθόντος, με έμφαση στην ποιότητα ζωής των ασθενών».

Οι υπογράφουσες οργανώσεις θεωρούν ότι η πρωτοβουλία σας να ρυθμίσετε το ζήτημα της ιατρικής 
χρήσης της κάνναβης δεν πρέπει να ναυαγήσει. Οι οργανώσεις μας παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις
διεθνείς εξελίξεις και τη νομοθεσία που ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, και υποστηρίζουν ότι κάτι 
ανάλογο είναι αναγκαίο να γίνει και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για την προώθηση 
ενός κανονιστικού πλαισίου που θα ρυθμίζει το ζήτημα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στη σημασία προώθησης ενός ολοκληρωμένου 
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μοντέλου, το οποίο θα ρυθμίζει την προμήθεια κάνναβης για ιατρική χρήση σε όλες της τις μορφές 
λήψης (λάδι, φαρμακευτικά σκευάσματα, βάμματα, κ.λπ.) και από διάφορες πηγές (εγχώρια 
παραγωγή και εισαγωγή από άλλες χώρες- όπως ισχύει και σε άλλα κράτη), το οποίο δεν θα 
κυριαρχείται από την επιδίωξη εμπορικών συμφερόντων και οικονομικού κέρδους.

Ευελπιστούμε στην άμεση ενημέρωση εκ μέρους σας, και είμαστε πρόθυμοι να εκθέσουμε 
λεπτομερέστερα τις απόψεις μας σε μια συνάντηση μαζί σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

«ΔΙΟΓΕΝΗΣ» Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά
«ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ» Δίκτυο Πληροφόρησης και Δραστηριοποίησης Νέων
Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης «ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α»
Σύλλογος «ΜΑΜΑΚΑ- ΜΑΜΑδες για την ΚΑνναβη» 
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Πανελλαδικό Φόρουμ για την Κάνναβη

5-6 Νοεμβρίου 2016 
Νομική Σχολή Αθηνών

Αμφιθέατρο 10, είσοδος από Μασσαλίας

Οι διεθνείς εξελίξεις είναι καταιγιστικές σε ότι αφορά τη νομιμοποίηση της Κάνναβης για ιατρικούς 
και ευφορικούς σκοπούς στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Πολλές χώρες ήδη εφαρμόζουν 
διαφορετικά μοντέλα νομιμοποίησης από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε πολλά χρήσιμα 
συμπεράσματα. Είναι καιρός και στην Ελλάδα να ανοίξει πιο σοβαρά ο κοινωνικός διάλογος για ένα 
βέλτιστο μοντέλο νόμιμης ρύθμισης που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην χώρα μας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διεθνείς καλές πρακτικές, αλλά και την τοπική κουλτούρα και νοοτροπία. 

Ένα μοντέλο που θα κόψει τη ροή εσόδων και θα αποδυναμώσει το οργανωμένο έγκλημα, θα 
βοηθήσει τους χρήστες να απεξαρτηθούν από την μαφία, θα προστατεύσει την δημόσια υγεία και την 
κοινωνία από κακής ποιότητας κάνναβη και προβληματική χρήση/ κατάχρηση από ενηλίκους και 
ανηλίκους, ενώ θα ενισχύσει δομές πρόληψης και θεραπείας, θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας
και θα ωφελήσει πολλούς κλάδους της οικονομίας. 

Για τον σκοπό αυτό η ομάδα που διοργανώνει από το 2005 το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ- Γιορτή 
της Κάνναβης, σας προσκαλεί στο πρώτο Πανελλαδικό Φόρουμ για την Κάνναβη που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 στη Νομική Σχολή Αθήνας.

Πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (15.00 – 22.30)
15.00 – 17.30: Θεσμικά πλαίσια και διαφορετικά μοντέλα νόμιμης ρύθμισης της Κάνναβης. 
Ομιλητές: Χρύσα Βουτσινά (δικηγόρος), Λίνα Καρανασοπούλου (δικηγόρος), Ηλιόσποροι. 
Βίντεο παρεμβάσεις: Derrick Bergman (VOC, Ολλανδία), Mike Trace (IDPC, Αγγλία), Paul Stanford 
(ΗΠΑ), εκπρόσωποι των Social Club 18-20 (Jordi) και Hemprat (Raul) (Βαρκελώνη, Ισπανία). 
Συντονίζει η Ιωάννα Σωτήρχου (δημοσιογράφος).

17.30 – 20.00: Κάνναβη και πολιτισμός. 
Ομιλητές: Κώστας Φέρρης (σκηνοθέτης), Δάφνη Χρονοπούλου (συγγραφέας), Μέλανδρος Γκανάς
(Εκδόσεις του Κάμπου), Λιάκος Μπουρνόβας (συγγραφέας). 
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Βίντεο παρεμβάσεις: Δημήτρης Πουλικάκος (μουσικός) και Θέκλα Τσελέπη (ραδιοφωνικός 
παραγωγός), Martin Steldinger (Hanf Museum, Βερολίνο, Γερμανία). 
Συντονίζει και παρεμβαίνει ο Χριστόφορος Κάσδαλης (δημοσιογράφος).

20.00 – 22.30: Κάνναβη και ακτιβισμός. 
Ομιλητές: Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ριγανάς, Κενό Δίκτυο, 
Ηλιόσποροι, Πέτρος Ευδόκας (Σύλλογος Φίλοι της Κάνναβης, Κύπρος). 
Βίντεο παρεμβάσεις: Κώστας Σκλιάμης (Legalit, Παν. Άμστερνταμ), Dana Beal (Cures not wars- 
GMM, ΗΠΑ), Steffen Geyer (Hanf Parade, Βερολίνο, Γερμανία).

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (15.00 – 22.30)
15.00 – 17.30: Ιατρική και θεραπευτική χρήση της Κάνναβης από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. 
Ομιλητές: Θανάσης Αποστόλου (Diogenis Drug Policy Dialogue), Γιώργης Οικονομόπουλος 
(Ιατρός- ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Σύρος Κωνσταντίνος (Ασθενείς υπέρ της χρήσης φαρμακευτικής Κάνναβης), 
Jackie Poitras (MAMAKA- Μαμάδες για την Κάνναβη).
Βίντεο παρεμβάσεις: Rick Simpson (Καναδάς), Βαγγέλης Μήτσης (EKATI medical club, Βαρκελώνη, 
Ισπανία).

17.30 – 20.00: Καλλιέργεια και αυτοπαραγωγή. 
Ομιλητές: Δημήτρης Γερονίκος (γεωπόνος), Skalamata Growterpenes, Theseedbank.gr, πυρήνας 
forum gr420.info. 
Βίντεο παρεμβάσεις: Albert από UndergrowTV (Ισπανία). 

20.00 – 21.15: Ένα βέλτιστο μοντέλο ρύθμισης της Κάνναβης για ιατρική και ευφορική χρήση 
στην Ελλάδα. Συντονισμός  Ηλιόσποροι, ΕΛΕΥΣΥΝΑ. Βίντεο παρέμβαση: Κώστας Σκλιάμης (Legalit, 
Παν. Άμστερνταμ).

21.15 – 22.30: Τα επόμενα βήματα του κινήματος, δικτύωση, προβολή και διεκδίκηση. 
Συντονισμός συζήτησης Ηλιόσποροι, Κενό Δίκτυο, ΕΛΕΥΣΥΝΑ.

Στόχος του Φόρουμ είναι αφενός η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα οφέλη της 
αντιαπαγορευτικής προσέγγισης και τα θετικά αποτελέσματα από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του
εξωτερικού, και αφετέρου η ενίσχυση της ορατότητας, της προβολής και της αποτελεσματικότητας 
του κινήματος για τη νομιμοποίηση της Κάνναβης, η ζύμωση και η αναζήτηση κοινού βηματισμού και 
διεκδικήσεων. 

Το αντιαπαγορευτικό κίνημα μετράει περισσότερα από 30 χρόνια διεκδικήσεων στην Ελλάδα και το 
Φόρουμ για την Κάνναβη θα είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε την δικτύωση και την επαφή ανάμεσα
σε ανθρώπους και πρωτοβουλίες που έχουν σαν κοινό στόχο όλα αυτά τα χρόνια την αναζήτηση ενός 
βιώσιμου μοντέλου νόμιμης ρύθμισης της Κάνναβης. 

Προσκαλούμε ομάδες, συλλογικότητες, φορείς και άτομα που ασχολούνται με το ζήτημα της 
μεταρρύθμισης των πολιτικών για τις ουσίες και τη νομιμοποίηση της Κάνναβης, να συμμετέχουν 
κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. Επιδιώκουμε την ψύχραιμη και πολιτισμένη πολυφωνία, τον 
δημιουργικό διάλογο και την τεκμηριωμένη ανταλλαγή επιχειρημάτων. 

Η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να σπάσουμε την 
προκατάληψη, τα ταμπού και τον φόβο. Η απαγόρευση της κάνναβης στηρίχθηκε στην 
παραπληροφόρηση και σε αντιεπιστημονικές ιδεοληψίες. Οργανώνουμε μια συλλογική διεκδίκηση 
και μια τεκμηριωμένη απάντηση στην προπαγάνδα δαιμονοποίησης της κάνναβης. Δεν διαφημίζουμε 
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την χρήση, προτείνουμε όμως μια δίκαιη, ανθρώπινη, κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και υπεύθυνη 
στάση απέναντι στον κοινωνικό ρατσισμό, το στίγμα, την εκμετάλλευση και την επιβεβλημένη 
παρανομία χιλιάδων συνανθρώπων μας. 

Διάβασε περισσότερα για την Κάνναβη και την αντιαπαγορευτική προσέγγιση που προτείνουν οι 
επιστήμονες και οι ακτιβιστές: http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57 

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1804354036517218/ 

Διοργάνωση:
Ηλιόσποροι, δίκτυο για την κοινωνική και πολιτική οικολογία, www.iliosporoi.net
Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), http://elefsyna.org/ 
Κενό Δίκτυο, http://voidnetwork.gr/ 

Υποστηρίζουν:
Σύλλογος Ασθενείς υπέρ της χρήσης φαρμακευτικής Κάνναβης
Σύλλογος ΜΑΜΑΚΑ- Μαμάδες για την Κάνναβη
Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης
gr420.info
EKATI Medical Club
Medical Mediterranean Genetics
Legalit.gr
Theseedbank.gr 
Canabiseeds.com
Hempoilshop.gr
περιοδικό Sputnik

Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης: http://legaliseprotestival.blogspot.gr/ 

Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για τα “ναρκωτικά”: https://www.facebook.com/legaliseprotestival/ 
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Καταρρίπτοντας 5 μύθους για την Κάνναβη

Η Κάνναβη είναι ένα φυτό που χρησιμοποιείται με όλες τις μορφές του από την αρχαιότητα. Έχουμε 
καταγεγραμμένη ιστορία μεγαλύτερη των 9.000 ετών, κυρίως στην Ασία (Ταϊβάν, Κίνα, Ινδία), ενώ 
στην Ευρώπη τα πιο αρχαία ευρήματα (4.000 π.Χ.) έχουν ανακαλυφθεί στην Ολλανδία. Στην Ελλάδα 
έχουμε πρώτη καταγεγραμμένη χρήση από τους Σκύθες (700-300 π.Χ.) όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος. Ο 
Διοσκουρίδης την καταγράφει στο πόνημά του Φαρμακοποιεία το 70 μ.Χ. και ο Κλαύδιος Γαληνός 
(129-199 μ.Χ.) την συνταγογραφεί για ιατρική χρήση [1, 2, 3].

Η Κάνναβη, στην κλωστική και την ευφορική- ιατρική της μορφή χρησιμοποιούταν έκτοτε κατά 
κόρων σε όλη την ανθρωπότητα και έγινε παράνομη σταδιακά το διάστημα από το 1915 μέχρι το 
1937, μετά από μια μεθοδευμένη προπαγάνδα σπίλωσης, δαιμονοποίησης και παραπληροφόρησης 
που ενορχήστρωσαν 3 ισχυροί οικονομικοί παράγοντες στις ΗΠΑ. Ο τραπεζίτης Andrew Mellon που 
χρηματοδοτούσε και υποστήριζε μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες και την βιομηχανία των πλαστικών 
(DuPont, Gulf Oil Corporation), ο Randolph Hearst μεγαλοεκδότης με μεγάλες επενδύσεις σε εταιρείες 
ξυλείας και χαρτοπολτού, και ο ανιψιός του Mellon, Harry Aslinger που διορίστηκε επικεφαλής της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, εξαπέλυσαν μια καμπάνια σπίλωσης και 
παραπληροφόρησης που βρήκε πρόθυμους συμμάχους σε όλο τον κόσμο [4, 5, 6, 7]. Η απαγόρευση 
κλιμακώθηκε με την Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά το 1961 και τον πόλεμο 
κατά των ναρκωτικών που κήρυξε ο Ρίτσαρντ Νίξον το 1971, ενώ η προπαγάνδα και η πολιτική πίεση
συνεχίζονται μέχρι και τις μέρες μας μέσα από τα πανίσχυρα λόμπι του αλκοόλ και της 
φαρμακοβιομηχανίας [8, 9, 10].

Το στρατόπεδο των απαγορευτών όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε κάποιους μύθους γύρω από την 
Κάνναβη, τους πιο διαδεδομένους από αυτούς θα αποδομήσουμε παρακάτω. Η αλήθεια είναι πάντα η 
καλύτερη πρόληψη και η απαγόρευση είναι ο χειρότερος εχθρός της αλήθειας. Το κοινωνικό στίγμα 
που έχει διαμορφωθεί μέσα από την απαγόρευση και την προπαγάνδα της δαιμονοποίησης μπορεί να 
απαξιωθεί μέσα από την διάχυση της τεκμηριωμένης πληροφορίας, των επιστημονικών δεδομένων 
και των καλών πρακτικών από το εξωτερικό.

1. Μύθος: Η μακροχρόνια χρήση κάνναβης προκαλεί σχιζοφρένεια και ζημιά στον εγκέφαλο
Η σχιζοφρένεια και τα ψυχωτικά σύνδρομα είναι ο αγαπημένος μύθος των φυλακόφιλων 
υποστηρικτών της απαγόρευσης. Είναι κλασσική πλέον η ταινία Reefer Madness (1936) [11] που 
παρουσιάζει την κάνναβη σαν το προθάλαμο για το ψυχιατρείο. Έκτοτε αυτή η επιχειρηματολογία 
αναπαράγεται διαρκώς, χωρίς να έχει όμως επιστημονική υπόσταση.   

Υπάρχουν διάφορες μελέτες που προσπαθούν να συσχετίσουν την κάνναβη με ψυχωτικά επεισόδια, 
πρόσφατη μελέτη όμως του Harvard Medical School απέδειξε ότι η σχιζοφρένεια δεν προκαλείται 
μόνο από την χρήση κάνναβης χωρίς να έχουν συμβάλλει άλλοι παράγοντες, πχ η γενετική 
προδιάθεση ή το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Με λίγα λόγια ψυχωτικά σύνδρομα εμφανίζουν 
οι χρήστες κάνναβης που έχουν κάποιου είδους προδιάθεση (ιστορικό στην οικογένεια, πιεστικές 
συνθήκες καθημερινότητας, ψυχολογικά τραύματα) [12].

Ένα πολύ μικρό ποσοστό των χρηστών παρουσιάζει ψυχωσικές διαταραχές [13], και αυτό 
επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από συγκεκριμένους εξωγενείς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες [14]. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η Κανναβιδιόλη (CBD) βοηθάει σε μεγάλο βαθμό την 
μείωση των συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας [15, 16], ενώ οι ποικιλίες κάνναβης με υψηλό CBD 
σχετίζονται με λιγότερες ψυχωτικές εμπειρίες [17].

Είναι γεγονός ότι οι ποικιλίες με υψηλό THC και χαμηλό CBD μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και 
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σημάδια πανικού στον χρήστη, μέσα από την απαγόρευση όμως δεν μπορούμε να ελέγξουμε την 
ποιότητα και τη σύσταση της κάνναβης που κυκλοφορεί στο παράνομο εμπόριο. Αυτή την στιγμή 
κυκλοφορούν στην αγορά περισσότερες από 1.000 ποικιλίες κάνναβης με διαφορετικές αναλογίες 
THC/CBD, από τις οποίες οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αυτές που τους ταιριάζουν καλύτερα στην 
ψυχοσύνθεσή τους. Η κατάχρηση κάνναβης ναι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ψυχικές διαταραχές 
σε όσους έχουν προδιάθεση, το γεγονός όμως ότι η πλειοψηφία των υγιών χρηστών κάνναβης δεν 
παρουσιάζει ψυχικές διαταραχές δείχνει ότι απλά η κάνναβη μεγεθύνει τον εσωτερικό σου κόσμο και 
ότι δεν κάνει για όλες τις προσωπικότητες και όλους τους οργανισμούς. Η απαγόρευσή της 
δημιουργεί μεγαλύτερη παράνοια στους υγιείς χρήστες από το ίδιο το φυτό.

Σχετικά με τις εγκεφαλικές παθήσεις, πολλά mainstream media σε παγκόσμιο επίπεδο επιδόθηκαν σε 
ένα αγώνα δαιμονολογίας το 2014 παραφράζοντας τα συμπεράσματα μιας επιστημονικής μελέτης 
[18]. Πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μακροχρόνια χρήση της κάνναβης δεν συνδέετε με 
εγκεφαλικές παθήσεις [19, 20, 21], η μακροχρόνια χρήση της από νέους δεν τους προκαλεί φυσικές ή 
ψυχολογικές βλάβες [22], ενώ άλλες μελέτες έχουν αποδείξει μάλιστα ότι τα κανναβινοειδή και η 
κάνναβη αναπλάθουν τα εγκεφαλικά κύτταρα [23, 24, 25].

Τελικά το χόρτο δεν σε χαζεύει, όπως διακηρύττουν οι ζηλωτές της απαγόρευσης. Μπορεί η αλόγιστη 
κατάχρηση να επηρεάζει προσωρινά κάποιες μηχανικές λειτουργίες και αντιληπτικές ικανότητες (πχ 
βραχυπρόθεσμη μνήμη), παρόλα αυτά πρόσφατες επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι η χρήση 
κάνναβης δεν επηρεάζει τις μαθησιακές ικανότητες, την αντίληψη και τη νοημοσύνη μαθητών και 
ενηλίκων [26, 27, 28, 29].

2. Μύθος: Η κάνναβη δεν έχει θεραπευτική αξία
Αυτός ο μύθος προκαλεί και προσβάλλει τα επιστημονικά δεδομένα και την διεθνή επιστημονική 
κοινότητα. Δυστυχώς τον έχουμε δει να αναπαράγεται και στην Ελλάδα από τον Ιατρικό Σύλλογο 
Αθηνών με πρόεδρο τον κ. Πατούλη. Σύμφωνα με πολλές πλέον επιστημονικές και άλλες μελέτες η 
Κάνναβη έχει ευεργετική θεραπευτική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό για περισσότερες από 200 
παθήσεις [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38].

Το Αμερικάνικο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο έχει αναγνωρίσει την θεραπευτική της δράση [39], ενώ η 
πλειοψηφία των γιατρών στις ΗΠΑ θεωρεί ότι η κάνναβη πρέπει να είναι νόμιμη και να 
συνταγογραφείται [40, 41]. Επίσης το 92% των ασθενών που την έχουν δοκιμάσει λένε ότι έχει 
αποτέλεσμα για την πάθησή τους [42], ενώ υπάρχει πλέον και ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία 
για τα θεραπευτικά οφέλη των κανναβινοειδών [43].

3. Μύθος: Η κάνναβη είναι προθάλαμος για άλλες ουσίες.
Πρόσφατες μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κάνναβη δεν είναι προθάλαμος για άλλες 
ουσίες [44], ενώ το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Φαρμάκων ήδη από το 1999 έχει αναγνωρίσει ότι δεν 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις και επιστημονικές αποδείξεις ότι η χρήση κάνναβης μπορεί να οδηγήσει 
στην χρήση και κατάχρηση άλλων παράνομων ουσιών [45, 46]
 
Άλλες πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι πιο βλαβερές από την κάνναβη ουσίες, καπνός [47] 
και αλκοόλ [48], είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος για τις πιο τοξικές/ εξαρτησιογόνες παράνομες 
ουσίες, όπως προθάλαμος είναι και η ίδια η απαγόρευση της κάνναβης [49] αφού σπρώχνει τους 
χρήστες στο οργανωμένο έγκλημα και την μαύρη αγορά.

4. Μύθος: Αν γίνει νόμιμη η κάνναβη θα υπάρξει ραγδαία αύξηση της χρήσης ανάμεσα στους 
νέους και τον γενικό πληθυσμό. 

Πρόσφατες έρευνες από χώρες που ήδη εφαρμόζουν νόμιμα μοντέλα αποδεικνύουν το αντίθετο. Στις 
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ΗΠΑ τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι δεν έχει υπάρξει σημαντική αύξηση της χρήσης ανάμεσα 
στους νέους, μάλιστα εμφανίζεται πτώση της χρήσης κάνναβης από τους νέους σε κάποιες Πολιτείες 
που είναι ήδη νόμιμη αρκετά χρόνια, καθώς δεν υπάρχει πλέον η έλξη του απαγορευμένου. Στις ίδιες 
Πολιτείες εμφανίζεται μάλιστα πτώση της χρήσης του βλαβερού καπνού, απόρροια της 
νομιμοποίησης της Κάνναβης [50, 51, 52, 53, 54]. 

5. Μύθος: Η Κάνναβη είναι επικίνδυνη και εξαρτησιογόνος.

Καμία ουσία δεν είναι ακίνδυνη ιδιαίτερα όταν την καταχράσαι. Πλήθος επιστημονικών ερευνών 
όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Κάνναβη είναι πολύ λιγότερο βλαβερή από τον καπνό και το
αλκοόλ, πόσο μάλλον από άλλες παράνομες ουσίες όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη [55, 56, 57, 58, 59]. 

Η εξάρτηση που προκαλεί η κάνναβη έχει πολύ λιγότερο έντονα συμπτώματα από την αντίστοιχη του 
καπνού και του αλκοόλ, έχει πολύ ελαφρύ και βραχύβιο στερητικό σύνδρομο (με κύρια 
χαρακτηριστικά την αϋπνία και την νευρικότητα), είναι καθαρά ψυχολογική δηλαδή και όχι κλινική. Η
βαριά χρήση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, που όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο 
αρνητικές σε σύγκριση με τον καπνό, το αλκοόλ ή τις άλλες παράνομες ουσίες. Το πολύ το 9% των 
χρηστών κάνναβης να εμφανίσουν σημάδια εξάρτησης σύμφωνα με μελέτες, ενώ στις άλλες ουσίες, 
νόμιμες και παράνομες τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα [60].

Είναι γεγονός ότι από την κάνναβη δεν πέθανε ποτέ κανείς, είναι απίθανο να πάρεις υπερβολική 
δόση, αντίθετα από τις νόμιμες ουσίες (καπνός, αλκοόλ, συνταγογραφούμενα φάρμακα) πεθαίνουν 
εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι κάθε χρόνο. Η λύση δεν είναι να τα απαγορεύσουμε όλα, αλλά να 
θέσουμε ένα σωστό πλαίσιο νόμιμης ρύθμισης, μείωσης της βλάβης, πρόληψης και θεραπείας που θα 
σέβεται τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η πολιτική πρέπει να χαράσσεται στη βάση επιστημονικών 
δεδομένων [61] και καλών διεθνών πρακτικών, όχι στη βάση ιδεοληψιών και προκαταλήψεων.

Νόμιμη ρύθμιση και αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη χρήση από 
τον οποιονδήποτε, όπως συμβαίνει τώρα με την ποινικοποίηση και την παρανομία. Νόμιμη ρύθμιση 
σημαίνει έλεγχος της παραγωγής και της ποιότητας, διάθεση μόνο σε ενήλικες, πρόνοια για ασφαλή 
χρήση, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση για την επίδραση που έχει η χρήση και η κατάχρηση 
στον ανθρώπινο οργανισμό, υποστήριξη σε περιπτώσεις προβληματικής χρήσης. Παρανομία και 
απαγόρευση σημαίνει κέρδος για την μαφία, διαφθορά για την Πολιτεία, στιγματισμός και 
περιθωριοποίηση για τους χρήστες, διακινδύνευση της δημόσιας υγείας και κακή ποιότητα ουσιών 
που καταναλώνονται ούτως ή άλλως.   

Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε στο πρώτο Πανελλαδικό Φόρουμ για την Κάνναβη, το Σάββατο
5 και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 στη Νομική Σχολή Αθηνών. 

Σπάμε τα ταμπού και τις προκαταλήψεις. Σπέρνουμε την αλήθεια γιατί είναι πάντα η καλύτερη 
πρόληψη.

12.10.2016
Ηλιόσποροι

Παραπομπές:
[1] http://www.advancedholistichealth.org/history.html
[2] https://sensiseeds.com/en/blog/the-prehistory-of-cannabis-and-ancestral-migrations-to-the-
new-world-part-1/ 
[3] http://news.nationalgeographic.com/2016/10/marijuana-cannabis-pot-weed-burial-shroud-
china-ancient-discovery-scythians-turpan-archaeology-botany/ 
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Υπόμνημα ΕΟΦ- Επιτροπή Υπ. Υγείας για ιατρική χρήση της κάνναβης

Στείλαμε την παρακάτω επιστολή- υπόμνημα στην Πρόεδρο του ΕΟΦ και της Επιτροπής του Υπ. 
Υγείας για την ιατρική χρήση της Κάνναβης, κα. Κατερίνα Αντωνίου.

Προς Πρόεδρο ΕΟΦ και Επιτροπής Υπ. Υγείας για την ιατρική χρήση της Κάνναβης, 
κα. Κατερίνα Αντωνίου

Υπόμνημα για την ιατρική χρήση της κάνναβης και προτάσεις από το κίνημα

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

Αξιότιμη κα. Αντωνίου,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να συμβάλουμε στον δημόσιο διάλογο που αφορά την ιατρική 
χρήση της Κάνναβης και να σας προσκαλέσουμε να παρουσιάσετε τις προτάσεις της Επιτροπής του 
Υπουργείου Υγείας σε ένα διήμερο Πανελλήνιο Φόρουμ για την Κάνναβη που θα διοργανώσουμε στις 
5 και 6 Νοεμβρίου 2016. Δυστυχώς δεν κληθήκαμε να συμμετέχουμε στην Επιτροπή του Υπουργείου 
Υγείας για την ιατρική χρήση της κάνναβης , θεωρούμε όμως υποχρέωσή μας και το οφείλουμε στον 
πολυετή μας αγώνα και τους χιλιάδες υποστηρικτές του κινήματος, να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο 
στην διαδικασία διατύπωσης προτάσεων προς την Επιτροπή ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των 
πολιτών με πολύχρονη ενασχόληση πάνω στο θέμα.  

Οι Ηλιόσποροι είμαστε μια Α.Μ.Κ.Ε. που από το 2005 συντονίζουμε την διοργάνωση του 
Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ και της αντίστοιχης εκστρατείας ενημέρωσης και διεκδίκησης για την 
μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις και τη νομιμοποίηση της Κάνναβης. Οι Ηλιόσποροι από το 
2005 συμμετέχουμε στο διεθνές κίνημα για τη νομιμοποίηση της Κάνναβης και την μεταρρύθμιση των
πολιτικών για τις ψυχοτρόπες ουσίες, καθώς το Φεστιβάλ είναι μέρος της παγκόσμιας ημέρας δράσης
Global Marijuana March που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 300 πόλεις σε όλο 
τον κόσμο, ενώ συμμετέχουμε ενεργά και στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο της ENCOD, στο οποίο 
δραστηριοποιούνται περισσότερες από 200 αντιαπαγορευτικές οργανώσεις. 

Το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ τα τελευταία 2 χρόνια έχει μετονομαστεί σε Γιορτή της Κάνναβης 
καθώς θεωρούμε ότι διεθνώς έχει εφαρμοστεί ένα ευρύ κύμα μεταρρυθμίσεων και είναι πλέον η ώρα 
να μιλάμε τεκμηριωμένα για τα βέλτιστα μοντέλα νόμιμης ρύθμισης της Κάνναβης με βάση την διεθνή
εμπειρία. Για τον σκοπό της πολύπλευρης ενημέρωσης έχουμε διοργανώσει αρκετές ομιλίες στα 
πλαίσια του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ με εξέχουσες αυτές του 2013 και του 2016, ενώ έχουμε 
υποστηρίξει την διοργάνωση 5 αντίστοιχων εκδηλώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διεθνούς 
βεληνεκούς ομιλητές, σε συνεργασία με Έλληνες ευρωβουλευτές. Το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ 
έχουν υποστηρίξει περισσότεροι από 250 χιλιάδες συμπολίτες μας τα τελευταία 12 χρόνια με την 
φυσική τους παρουσία, ενώ το κίνημα της ευρύτερης υποστήριξης των αιτημάτων μας απαριθμεί 
ακόμα περισσότερο κόσμο.

Σε συνέχεια των τεκμηριωμένων επιστολών που έχουμε στείλει στην πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα 
χρόνια, καθώς και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πρόσφατα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για 
τις διεθνείς εξελίξεις σε ότι αφορά την ιατρική χρήση της κάνναβης και να σας παρέχουμε μια σειρά 
προτάσεων για ένα μοντέλο μεταρρύθμισης που σέβεται τους ασθενείς, τα επιστημονικά δεδομένα 
και τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η Κάνναβη ως φάρμακο έχει πολλά να προσφέρει στην 
ανθρωπότητα, όπως έχει αποδείξει από την αρχαιότητα, αρκεί να μην την παραδώσουμε βορά στο 
βωμό του κέρδους των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών και να διασφαλίσουμε τον κοινωνικό 
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και κοινωφελή της χαρακτήρα.

Καταρχήν να σας θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την διοργάνωση του Αντιαπαγορευτικού 
Φεστιβάλ εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ έχουμε στην διάθεσή μας την υπογραφή του Πρωθυπουργού, κ.
Αλέξη Τσίπρα στα αιτήματα της εκστρατείας μας ήδη από το 2010. Τα πάγια αιτήματα της 
αντιαπαγορευτικής μας εκστρατείας όλα αυτά τα χρόνια αφορούν την αποποινικοποίηση της χρήσης 
και τη νομιμοποίηση της κάνναβης για βιομηχανική, ιατρική και ευφορική χρήση, κατά τα πρότυπα 
αρκετών χωρών στο εξωτερικό, ως τη μόνη ρεαλιστική επιλογή για να προστατευτεί η δημόσια υγεία, 
να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και να απεξαρτηθούν οι πολίτες από τα πλοκάμια της 
μαφίας και των κερδοσκόπων. 

Να σας θυμίσουμε επίσης ότι στις 20 Απριλίου του 2016 οι Ηλιόσποροι μαζί με τους συλλόγους των 
Ελλήνων ασθενών υπέρ της ιατρικής χρήσης της κάνναβης και άλλες αντιαπαγορευτικές οργανώσεις,
καταθέσαμε στον Υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό περισσότερες από 40 χιλιάδες υπογραφές [1] 
ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας που ζητούν ένα ορθολογικό πλαίσιο για την ιατρική χρήση της 
κάνναβης στην Ελλάδα, που να διασφαλίζει το δικαίωμα των ασθενών στην (φθηνή και ποιοτική) 
θεραπεία, με έμφαση στα παρακάτω αιτήματα: 

1. Αποποινικοποίηση της χρήσης και κατοχής κάνναβης για θεραπευτική χρήση.
2. Δυνατότητα αυτοκαλλιέργειας με ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας στον κάθε ασθενή για 

ένα ορισμένο αριθμό (πχ 6) φυτών για ιδία χρήση.
3. Δημιουργία λεσχών/συλλόγων κάνναβης στα πρότυπα της Ισπανίας και της Ουρουγουάης, οι 

οποίες θα καλλιεργούν ποιοτική και οργανική κάνναβη σε ελεγχόμενο περιβάλλον με σκοπό 
την αλληλοϋποστήριξη και την παροχή συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων αποκλειστικά 
στα μέλη της λέσχης, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση γιατρού και 
αποδεικτικά της πάθησής τους, ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση 
φυσικά, τα μέλη των λεσχών θα αποδίδουν στο κράτος τον επιβαλλόμενο φόρο επί του 
προϊόντος που θα αγοράζουν, ενώ οι λέσχες θα αποδίδουν έμμεση φορολογία και εργοδοτικές 
ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενούς τους.

4. Δυνατότητα πιστοποίησης και ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων της λέσχης από το 
χημείο του κράτους ή από άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο.

5. Δυνατότητα παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων από κάνναβη (σε οικιακό, 
οικοτεχνικό ή βιομηχανικό επίπεδο) στη χώρα μας, ώστε να υποκατασταθούν οι εισαγωγές 
που μέχρι σήμερα γίνονται παράνομα ή ημι-νόμιμα, κοστίζουν πολύ και αφορούν σκευάσματα
με χαμηλή περιεκτικότητα δραστικής- θεραπευτικής ουσίας.

6. Νομιμοποίηση της εισαγωγής θεραπευτικών σκευασμάτων ιατρικής κάνναβης με 
αποδεδειγμένα θετική δράση, μέσω αντιπροσώπων και κατόπιν ιατρικής συνταγογράφησης.

7. Απελευθέρωση και ενθάρρυνση της ιατρικής έρευνας πάνω στα Κανναβινοειδή, καθώς και 
στις θεραπευτικές ποικιλίες κάνναβης που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες παθήσεις.

8. Να μπορούν οι ιατροί να συνταγογραφούν νόμιμα την κάνναβη ή παράγωγά της, κατόπιν 
θεσμικής παρότρυνσης τους από τους Ιατρικούς Συλλόγους και το Υπουργείο Υγείας που θα 
πρέπει να αναλάβει και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ιατρών και των ασθενών 
για τα θεραπευτικά οφέλη της κάνναβης. Κάλυψη της Κάνναβης από το ΕΣΥ.

9. Επικαιροποίηση των Νόμων 3459/2006 και 4139/2013, για την αφαίρεση του φυτού της 
κάνναβης από τη λίστα των παράνομων ουσιών και τη δυνατότητα όσων σκευασμάτων 
εμπεριέχουν THC (τετραϋδροκανναβινόλη) να μπορούν να συνταγογραφούνται.

10. Διευκρινιστικό έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας όπου ξακαθαρίζεται ότι τα σκευάσματα 
λαδιού με υψηλή συγκέντρωση σε κανναβιδιόλη (CBD) και με μικρότερη από 0.2% 
συγκέντρωση σε THC μπορούν να κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο 
4139/2013.
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Στην Ελλάδα ήδη εκατοντάδες άνθρωποι με διάφορες ασθένειες χρησιμοποιούν Κάνναβη για την 
θεραπεία τους ή την μείωση των συμπτωμάτων της ασθένειάς τους, σε καθεστώς παρανομίας όμως 
με ότι συνεπάγεται αυτό για την υγεία τους και την οικογένειά τους. Η ποινικοποίηση της Κάνναβης 
στερεί από τους ασθενείς ένα πολύτιμο και αποτελεσματικό φυσικό φάρμακο, με ελάχιστες 
παρενέργειες. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον κοινωνικό/ κοινωφελή χαρακτήρα του φυσικού 
φαρμάκου Κάνναβη μέσα από το δικαίωμα στην αυτο-καλλιέργεια και την συλλογική μη-
κερδοσκοπική διάθεση (ιατρικές/ κοινωνικές λέσχες κάνναβης), και να μην επιτρέψουμε την 
αλόγιστη εμπορική του εκμετάλλευση από την βιομηχανία φαρμάκων, αλλά ούτε και την επιβολή 
συνθετικών (ακριβών) φαρμάκων που μιμούνται τις λειτουργίες της κάνναβης με αρνητικά 
αποτελέσματα. 

Σε αυτό το σημείο θεωρούμε απαραίτητο να σας επιστήσουμε την προσοχή σε δύο πολύ σημαντικά 
ζητήματα:

1. Το δικαίωμα στην αυτοκαλλιέργεια είναι αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Κάθε 
ασθενής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της αυτοκαλλιέργειας και αυτοπαραγωγής του 
φαρμάκου του με ταυτόχρονη συμβουλευτική υποστήριξη σε ότι αφορά την καλλιεργητική 
φροντίδα και την θεραπευτική προσέγγιση- δοσολογία, για να προστατεύσει την υγεία του με 
κάθε δυνατό μέσο, αλλά και με χαμηλό οικονομικό κόστος. Αυτή τη στιγμή τα φαρμακευτικά 
(συνθετικά) σκευάσματα από Κάνναβη που κυκλοφορούν διεθνώς από πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρίες έχουν πολύ μεγάλο κόστος (από 20 μέχρι 200 ευρώ το γραμμάριο 
ξηρής ύλης), ενώ κάθε ασθενής θα μπορούσε να καλλιεργεί στο σπίτι του μια ποικιλία 
κάνναβης προσαρμοσμένη καλύτερα στην πάθησή του και με πολύ χαμηλότερο κόστος (0.5- 2
ευρώ το γραμμάριο). Εκτός του ότι είναι αδιανόητο και παράλογο να επιτρέπονται τα 
φαρμακευτικά σκευάσματα από Κάνναβη και όχι το ίδιο το φυτό (όπως συμβαίνει πχ στην 
Αγγλία), αν επιτραπεί μόνο η εισαγωγή και χρήση ακριβών φαρμακευτικών σκευασμάτων 
από κάνναβη και όχι η καλλιέργεια ή αγορά του ίδιου του φυτού από διαπιστευμένα σημεία, 
τότε οι περισσότεροι ασθενείς θα εξακολουθούν να απευθύνονται στο παράνομο εμπόριο για 
την προμήθεια του φαρμάκου τους αφού η τιμή λιανικής πώλησης της κάνναβης στην μαύρη 
αγορά δεν ξεπερνάει τα 10-15 ευρώ το γραμμάριο. Επίσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
περισσότερες από 1.000 ποικιλίες κάνναβης με διαφορετικά θεραπευτικά χαρακτηριστικά η 
κάθε μία που ανταποκρίνονται εξειδικευμένα σε διαφορετικές παθήσεις, ενώ τα 
τυποποιημένα σκευάσματα προσπαθούν να λειτουργήσουν ως πανάκια για ένα σύνολο 
παθήσεων το κάθε ένα. Στις χώρες που είναι ήδη νόμιμη η ιατρική χρήση της κάνναβης 
αναπτύσσονται μάλιστα ιατρικά τεστ που θα προσαρμόζουν τις ποικιλίες στα φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή, με αποτέλεσμα να επιλέγεται η βέλτιστη ποικιλία για την 
συγκεκριμένη πάθηση και οργανισμό. Γνωρίζουμε ότι η πολιτεία επιδιώκει την πιστοποίηση 
και τυποποίηση της ποιότητας, ενώ επιζητεί τα επιστημονικά αποτελέσματα κλινικών 
ελέγχων. Σίγουρα μέσα από την παρανομία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα, ενώ μόνο 
μέσα από την εισαγωγή (συνθετικών) φαρμάκων από κάνναβη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί 
ότι οι ασθενείς δεν θα απευθύνονται στην μαύρη αγορά ή ότι δεν θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν την κάνναβη στην φυσική της μορφή. Ιδιαίτερα όσοι ασθενείς καλλιεργούν ήδη 
κάνναβη δεν θα σταματήσουν για να λάβουν ένα πιο ακριβό φάρμακο από το φαρμακείο.

2. Πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η (συνεταιριστική) παραγωγή ελληνικής κάνναβης 
από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, να ενθαρρυνθεί η έρευνα πάνω σε ελληνικές ποικιλίες
κάνναβης για ιατρική χρήση και να ενισχυθούν μοντέλα συλλογικής παραγωγής και διάθεσης 
σε τοπικό επίπεδο. Το ποσοστό των ασθενών που καλλιεργούν κάνναβη είναι σχετικά μικρό 
ακόμα σε σχέση με το σύνολο των ασθενών που θα μπορούσαν να λάβουν το φάρμακο για την
πάθησή τους. Στους ασθενείς που δεν καλλιεργούν οι ίδιοι κάνναβη θα πρέπει να τους δίνεται 
ένα εύρος επιλογών: όσοι επιθυμούν να μπορούν να αγοράζουν κάνναβη στην φυσική της 
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μορφή (ή σε παράγωγο/ συμπύκνωμα) από εξουσιοδοτημένους Έλληνες (μικρομεσαίους) 
παραγωγούς ή από πιστοποιημένους συνεταιρισμούς παραγωγών ή από νόμιμες (ιατρικές/ 
κοινωνικές) λέσχες κάνναβης που θα παράγουν ποιοτικά ελεγχόμενη κάνναβη αποκλειστικά 
για τα μέλη τους σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους παραγωγούς ή από (συνεταιριστικά) 
εξουσιοδοτημένα σημεία λιανικής πώλησης που είτε έχουν άδεια καλλιέργειας, είτε 
συνεργάζονται με εξουσιοδοτημένους παραγωγούς. Επίσης σε όσους το επιθυμούν να 
μπορούν να προμηθεύονται νόμιμα και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ φαρμακευτικά σκευάσματα 
από τα φαρμακεία, χωρίς όμως αυτή να είναι η μόνη επιλογή που έχουν. Σας επισυνάπτουμε 
μια πρόταση που έχουμε ήδη καταθέσει στους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης σχετικά με 
την πιλοτική ελληνική παραγωγή που θα καλύψει μέρος των ασθενών που δεν έχουν την 
δυνατότητα να καλλιεργούν οι ίδιοι το φάρμακό τους. Η Ελλάδα λόγω του κλίματος και των 
εδαφών της, μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο σε Ευρω-Μεσογειακό επίπεδο σε ότι αφορά την 
έρευνα πάνω στην ιατρική χρήση της κάνναβης, αλλά και σε ιατρικές εφαρμογές και 
θεραπευτικές προσεγγίσεις με χρήση κανναβινοειδών. Η ιατρική χρήση της κάνναβης και η 
ελληνική παραγωγή μπορεί και πρέπει να γίνει αναπτυξιακή προτεραιότητα της Πολιτείας, με 
πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Το μόνο που χρειαζόμαστε
είναι μια γενναία, εμπνευσμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεταρρύθμιση των πολιτικών
και των επενδυτικών προτεραιοτήτων για να ενισχυθεί η ελληνική παραγωγή κάνναβης, οι 
μικρομεσαίοι καλλιεργητές/ μεταποιητές και η οικονομία γενικότερα.

Σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς που 
ανακαλύπτουν τα ιατρικά οφέλη της Κάνναβης. Ήδη σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μεγάλη κινητικότητα
σε ότι αφορά τη νομιμοποίηση και αποποινικοποίηση της ιατρικής χρήσης της κάνναβης, όπως 
φαίνεται σε μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήσαμε για τα διαφορετικά μοντέλα νόμιμης 
ρύθμισης σε όλο τον κόσμο [2]. Ήδη 14 χώρες στην Ευρώπη και άλλες τόσες παγκόσμια έχουν 
αποποινικοποιήσει ή νομιμοποιήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ιατρική χρήση της κάνναβης, 
ενώ στην Αμερική (που την έχει νομιμοποιήσει σε 22 Πολιτείες, αλλά όχι Ομοσπονδιακό επίπεδο) η 
θεραπευτική αξία της κάνναβης έχει αναγνωριστεί ακόμα και από το Αμερικανικό Αντικαρκινικό 
Ινστιτούτο [3].

Με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο ανακαλύπτει κάποιος πλέον εκατοντάδες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις [4] για τη θεραπευτική αξία της κάνναβης στην ανακούφιση συμπτωμάτων, αλλά και 
την θεραπεία συγκεκριμένων ασθενειών, και ιδιαίτερα συγκεκριμένων μορφών καρκίνου [5]. Η 
κάνναβη καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα και εμποδίζει την μετάσταση σε πλήθος περιπτώσεων 
καρκίνου. Τα κανναβινοειδή επίσης, μέσω του ενδοκανναβινοειδούς μας συστήματος, ρυθμίζουν την 
ομοιόσταση του ανθρώπινου οργανισμού, την ισορροπία του ανοσοποιητικού μας συστήματος 
δηλαδή. 

Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας κοινοποιήσουμε για μια ακόμη φορά τα 
επιστημονικά δεδομένα, όπως τα έχουμε στείλει ήδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [6] και την 
πολιτική ηγεσία [7], αλλά και όπως παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη εκδήλωση για την ιατρική 
κάνναβη στα πλαίσια της 2ης Γιορτής Κάνναβης (12ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας) στις 7 
Μάη 2016 [8]. Θα θέλαμε επίσης να σας κοινοποιήσουμε μια πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση του 
μοντέλου των ιατρικών/ κοινωνικών λεσχών κάνναβης όπως εφαρμόζεται με επιτυχία σε Ισπανία και
Ουρουγουάη [9].

Τέλος, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρουσιάσετε τις προτάσεις της Επιτροπής προς το 
Υπουργείο Υγείας σε ότι αφορά το πλαίσιο νόμιμης ρύθμισης της ιατρικής χρήσης της κάνναβης, στο 
διήμερο Φόρουμ για την Κάνναβη που θα διοργανώσουμε στις 5-6 Νοεμβρίου 2016 σε χώρο που θα 
ανακοινωθεί σύντομα.
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Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεθνή εμπειρία και τις 
καλές πρακτικές από άλλες χώρες. Έχουμε ήδη προτείνει στην Κυβέρνηση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ 
ένα διεθνές συνέδριο με ομιλητές υψηλού επιπέδου, με τους οποίους είμαστε ήδη σε επικοινωνία/ 
συνεργασία, για την μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Είναι καιρός να 
ρυθμίσουμε νόμιμα την κάνναβη και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή ιατρική της χρήση, προς όφελος 
των ασθενών, της οικονομίας και της κοινωνίας. Όλοι μαζί μπορούμε [10].

Ηλιόσποροι, δίκτυο για την κοινωνική και πολιτική οικολογία
iliosporoi@yahoo.gr / www.iliosporoi.net 

Παραπομπές:
[1] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/662-40 
[2] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/663-2016-05-02-13-53-23 
[3] http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq 
[4] http://fileshare432.s3.amazonaws.com/700-cannabis-studies-2012.pdf 
[5] http://icrs.co/ 
[6] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/658-2016-03-15-09-50-02 
[7] http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-10-26/646-kannavi-prime-ministrer 
[8] https://www.youtube.com/playlist?list=PLHwD_QSDPVkrm8iyXjL8PV_Ke6OYbY8fF 
[9] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/666-2016-06-07-12-34-38 
[10] https://www.youtube.com/watch?v=i9RlQ2YFu-Y 
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Υπόμνημα: Πορτογαλία, ένα πετυχημένο παράδειγμα μεταρρύθμισης των 
πολιτικών για τα “ναρκωτικά”

Η Πορτογαλία το 2001 άλλαξε την πολιτική της για τα ναρκωτικά και έχει γίνει πλέον ένα καλό 
παράδειγμα μεταρρύθμισης στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης, αφού σύμφωνα με όλες τις έρευνες 
τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά και πολύ ενθαρρυντικά. Τι έκανε η Πορτογαλία; Έγινε η πρώτη 
χώρα στην Ευρώπη που αποποινικοποίησε με νόμο την κατοχή και προσωπική χρήση όλων των 
ουσιών και ενίσχυσε ταυτόχρονα τις δομές πρόληψης και θεραπείας.  

Το 1999 η Πορτογαλία είχε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών, 
προσβεβλημένων με τον ιό του AIDS/HIV. Είχε 13.4 υποθέσεις ανά ένα εκατομμύριο πολίτες, ενώ ο 
αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη το 2009 ήταν 2.85 υποθέσεις ανά ένα εκατομμύριο ανθρώπους.
Είχαν 2.000 νέες περιπτώσεις μόλυνσης με τον ιό κάθε χρόνο, σε μια χώρα με πληθυσμό 10 
εκατομμύρια. Περίπου οι μισές περιπτώσεις μόλυνσης αφορούσαν χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών και 
ο συνολικός αριθμός (εξαρτημένων) χρηστών ηρωίνης ήταν μεταξύ 50.000 και 100.000. Επομένως η 
αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών έγινε άμεση προτεραιότητα στο τέλος της δεκαετίας του 1990 στην 
Πορτογαλία, πρωτίστως για να αντιμετωπίσουν τα υψηλά κρούσματα του ιού AIDS/HIV και την 
προβληματική χρήση ενδοφλέβιων ουσιών. 

Για τον σκοπό αυτό συστήθηκε μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών και επιστημόνων που εξέτασε το 
ερώτημα “πως μπορούμε να μειώσουμε την χρήση και την εξάρτηση από ουσίες με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο” και αφού εξέτασαν τα επιστημονικά και εμπειρικά δεδομένα η απάντηση 
ήταν η αποποινικοποίηση και η θεραπεία. Αυτό οδήγησε στην Εθνική Στρατηγική για την μάχη κατά 
των ναρκωτικών το 1999, αλλά και σε μια θαρραλέα επέκταση των προγραμμάτων μείωσης της 
βλάβης, διπλασιασμό των δημόσιων δαπανών για υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας, και αλλαγή 
του νομοθετικού πλαισίου για την προσωπική χρήση- κατοχή. 

Την 1η Ιουλίου 2001 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 30/2000 (της 29 Νοεμβρίου 2000) που 
αποποινικοποίησε τη κατοχή και προσωπική χρήση όλων των ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
ηρωίνης και της κοκαΐνης. Το άρθρο 29 του νόμου χρησιμοποιεί τον όρο αποποινικοποίηση για να 
περιγράψει το νέο θεσμικό πλαίσιο, που αφορά την αγορά, κατοχή και κατανάλωση όλων των ουσιών
για προσωπική χρήση. Οι ποσότητες που δικαιολογούν προσωπική χρήση αφορούν μια μέση 
ποσότητα αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες ενός χρήση για 10 μέρες. 

Αυτή η μεταρρύθμιση δεν νομιμοποίησε τις ουσίες και την κατοχή- χρήση τους, ενώ αντιμετωπίζει 
ακόμα ποινικά τους καλλιεργητές, τους διακινητές και τους εμπόρους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της 
μεταρρύθμισης είναι ότι α) δεν υπάρχει ποινική δίωξη για την κατοχή για προσωπική χρήση (με τον 
προηγούμενο νόμο η κατοχή επέφερε χρηματικό πρόστιμο και μέχρι 1 χρόνο φυλάκιση), β) οι χρήστες
αν συλλαμβάνονται περνάνε από περιφερειακές επιτροπές των 3 ατόμων (ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, νομικούς συμβούλους και θεραπευτές), που τους ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν 
προγράμματα απεξάρτησης και ενημέρωσης, ενώ μπορούν να εφαρμόσουν και διοικητικές 
αποτρεπτικές κυρώσεις (πχ κοινωνική εργασία, μικροπρόστιμα), αλλά όχι σε προβληματικούς- 
εξαρτημένους χρήστες.  

Με λίγα λόγια, η φυλακή αντικαταστάθηκε με την προσφορά θεραπείας, που ο χρήστης έχει δικαίωμα
να αρνηθεί. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η ποινική δίωξη- φυλάκιση οδηγεί τους χρήστες στο 
περιθώριο και την παρανομία, ενώ κοστίζει πολύ περισσότερο από την θεραπεία και την πρόληψη. 
Με την αποποινικοποίηση τεράστια ποσά δημοσίων δαπανών που αφορούσαν την φυλάκιση των 
χρηστών απελευθερώθηκαν και έδωσαν την δυνατότητα στην κυβέρνηση να τα επενδύσει στην 
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πρόληψη και την θεραπεία. Είχε επιτυχία όμως η αποποινικοποίηση ή οδήγησε σε αύξηση της χρήσης,
μετατρέποντας την Πορτογαλία σε παράδεισο ναρκωτουρισμού; 

Όλες οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε αξιολογώντας την πολιτική της Πορτογαλίας 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μεταρρύθμιση έχει πετύχει και έχει σημειώσει πολύ θετικά 
αποτελέσματα. Καταρχήν κανένας πολιτικός σχηματισμός, εκτός από την άκρα δεξιά, δεν αμφισβητεί 
τα θετικά αποτελέσματα και δεν έχει επιχειρήσει να αλλάξει την πολιτική έκτοτε. Αντίθετα έχουν 
αναληφθεί πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί το υπάρχον πλαίσιο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν 
επαληθεύτηκαν οι θιασώτες της ποινικοποίησης ότι θα υπάρξει δραματική αύξηση της χρήσης, 
ιδιαίτερα ανάμεσα στη νεολαία, αλλά και ότι θα μετατραπεί η χώρα σε προορισμό καταναλωτών 
ναρκωτικών. 

Κανένα από τα δύο δεν συνέβη, αντίθετα υπήρξε υπήρξε μείωση της προβληματικής χρήσης και της 
χρήσης από νέους (15-19 ετών), μείωση των θανάτων από υπερβολική δόση ή κακή ποιότητα ουσιών,
μειωμένα περιστατικά HIV/AIDS, αλλά και δραματική μείωση των συλλήψεων και των φυλακίσεων 
για μη βίαια εγκλήματα που αφορούν ουσίες, μείωση των τοξικοεξαρτημένων, και το σημαντικότερο 
πολύ μικρή αύξηση της χρήσης στον γενικό πληθυσμό. Τα επίπεδα χρήσης ουσιών στην Πορτογαλία 
είναι χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα χαμηλά όταν συγκρίνονται με χώρες που 
έχουν αυστηρό πλαίσιο ποινικοποίησης. Επίσης περισσότεροι άνθρωποι αναζήτησαν θεραπεία για 
την εξάρτησή τους και πολλαπλασιάστηκαν οι απεξαρτημένοι.

Ταυτόχρονα οι χρήστες ουσιών δεν αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες, όχι μόνο από την πολιτεία 
αλλά και από την κοινωνία και τις οικογένειές τους, ενώ γίνονται λιγότερο εξαρτημένοι από τους 
διακινητές αλλά και από την κρίση της αστυνομίας. Τα θετικά αποτελέσματα δεν ήρθαν βέβαια μόνο 
μέσα από την αποποινικοποίηση, αλλά και από την ταυτόχρονη ενίσχυση της πρόληψης και της 
θεραπείας. Χωρίς την αποποινικοποίηση όμως δεν θα εξασφαλίζονταν τα απαραίτητα κονδύλια αλλά 
και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να ενισχυθεί η θεραπεία. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λόγω 
της οικονομικής κρίσης έχουν μειωθεί τα κονδύλια για πρόληψη για θεραπεία, χωρίς να σημαίνει 
όμως αυτό αλλαγή της πολιτικής της αποποινικοποίησης που θεωρείται επιτυχημένη.

Το μοντέλο της Πορτογαλίας δεν είναι πανάκια ή μια μαγική λύση, είναι όμως ένα δοκιμασμένο 
μοντέλο μείωσης της βλάβης, μια πραγματιστική πολιτική δημόσιας υγείας που έχει γερές βάσεις 
πάνω στα επιστημονικά δεδομένα και τον ανθρωπισμό. Αντιμετωπίζει τους χρήστες ουσιών σαν 
ανθρώπους που χρήζουν βοήθειας και όχι φυλάκισης. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αντίστοιχα 
προβλήματα με την Πορτογαλία σε ότι αφορά την προβληματική χρήση ουσιών και την διάδοση 
μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε τοξικοεξαρτημένους, είναι παρόμοιας κουλτούρας και 
μεγέθους πληθυσμού, ενώ έχει πληγεί αντίστοιχα από την πρόσφατη οικονομική χρήση. Είναι καιρός 
να μάθουμε από τις διεθνείς καλές πρακτικές, να αξιολογήσουμε την εφαρμογή τους στην Ελλάδα και 
να προσαρμόσουμε το νομικό μας πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τις εξαρτήσεις από ουσίες πιο 
ανθρώπινα, ρεαλιστικά και αποτελεσματικά.

21/6/2016
Ηλιόσποροι

Ακολουθεί τεκμηρίωση και επιστημονικές έρευνες για το μοντέλο της Πορτογαλίας. 
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Υπόμνημα Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης

Στείλαμε σαν Ηλιόσποροι και ENCOD το παρακάτω υπόμνημα στον ΣΥΡΙΖΑ και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, σχετικά με το μοντέλο των Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης, για τη νόμιμη και ελεγχόμενη
(συλλογική) παραγωγή και διανομή κάνναβης. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

6/6/2016
 
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Σας αποστέλλουμε εκ μέρους των Ηλιόσπορων (www.iliosporoi.net) και του πανευρωπαϊκού 
δικτύου της ENCOD (www.encod.org) όλο το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει σχετικά με το μοντέλο των 
κοινωνικών λεσχών κάνναβης που είναι μια δοκιμασμένη και επιτυχής πρόταση νόμιμης ρύθμισης 
της κάνναβης.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης, είναι μη-κερδοσκοπικά σωματεία που καλλιεργούν συλλογικά 
κάνναβη αποκλειστικά για τα μέλη τους (προσφορά που ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ζήτηση), 
διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα της κάνναβης, τον ορθό (βιολογικό) τρόπο 
καλλιέργειας, την σωστή χρήση, καθώς και την μη συνδιαλλαγή του πελάτη με το οργανωμένο 
έγκλημα. Το μη-κερδοσκοπικό μοντέλο καθορίζεται από τις κατευθυντήριες αρχές της ENCOD για τις 
κοινωνικές λέσχες κάνναβης και είναι εφαρμόσιμο όπου η κατοχή και προσωπική χρήση/ 
αυτοκαλλιέργεια της κάνναβης είναι αποποινικοποιημένη (ή υπάρχει μια γκρίζα ζώνη στην 
νομοθεσία). 

Ο Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης λειτουργούν με επιτυχία σε Ισπανία, Βέλγιο και Ουρουγουάη, ενώ πιο 
πρόσφατα έχουν ανοίξει μεμονωμένες Λέσχες Κάνναβης σε Σλοβενία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία και 
Ιταλία, ενώ οι αρχές σε 4 καντόνια της Ελβετίας προγραμματίζουν να τις θεσμοθετήσουν. Θεωρούμε 
τα μοντέλα της Ουρουγουάης και της Ισπανίας ως τα πιο αξιόλογα και γι αυτό τον λόγο σας 
παραθέτουμε παρακάτω μερικούς συνδέσμους με σημαντικές έρευνες και εκθέσεις αξιολόγησης.

Επίσης σας παραθέτουμε συνημμένα:
1. Το Καταστατικό της Κοινωνικής Λέσχης Κάνναβης GANJA HOSPITALET από την Βαρκελώνη, 

όπως έχει κατατεθεί στις τοπικές αρχές και διέπει τη νόμιμη λειτουργία της
2. Το Καταστατικό της Ιατρικής Λέσχης Κάνναβης ΕΚΑΤΙ από τα περίχωρα της Βαρκελώνης, 

όπως έχει κατατεθεί στις τοπικές αρχές και διέπει τη νόμιμη λειτουργία της
3. Τη νομοθεσία της Περιφέρειας της Navarra (Pablona) στην Ισπανία, που ρυθμίζει τη 

λειτουργία των κοινωνικών λεσχών κάνναβης 
4. Τις επίσημες οδηγίες της Κυβέρνησης της Ουρουγουάης (Υπουργείο Εσωτερικών προς την 

αστυνομία) σχετικά με την λειτουργία των κοινωνικών λεσχών κάνναβης
5. Το πρωτόκολλο καλών πρακτικών- πρόταση μοντέλου για την λειτουργία των λεσχών 

κάνναβης στην Καταλονία, από την Ομοσπονδία Λεσχών Κάνναβης Καταλονίας   
6. Το πρώτο- πρακτικό μέρος του αναλυτικού οδηγού (2010) της Ομοσπονδίας Λεσχών 

Κάνναβης Ισπανίας για το πως να δημιουργήσεις μια νόμιμη κοινωνική λέσχη κάνναβης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία (τοπική, περιφερειακή). 

 
Είμαστε στην διάθεσή σας για παροχή πιο συγκεκριμένης τεχνογνωσίας πάνω στο ζήτημα και ήδη 
έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο Martin Barriuso, πρόεδρος της FAC - Federación de Asociaciones 
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Cannábicas (www.fac.cc) από την Ισπανία, να επισκεφτεί την Ελλάδα για την παροχή πρακτικών 
συμβουλών. Επίσης μπορούμε να συνοδεύσουμε κάποιο κλιμάκιο για επί τόπου επίσκεψη στις πιο 
πετυχημένες Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης στην Ισπανία καθώς και να διοργανώσουμε μια διεθνή 
ημερίδα πάνω στο θέμα με προσκεκλημένους επιστήμονες, ιατρούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης 
και διαχειριστές λεσχών κάνναβης από τις προαναφερθείσες χώρες. 

Με εκτίμηση,

Ηλιόσποροι, ENCOD

Κατευθυντήριες Αρχές Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης (Cannabis Social Clubs):
http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/410-cannabis-social-clubs 

European Cannabis Social Clubs – ENCOD initiative: http://cannabis-social-clubs.eu/ 

Cannabis Social Club: Policy for the XXI st Century 
http://www.unodc.org/documents/ungass2016//Contributions/Civil/Cannabis_Social_Club_Internati
onal_Proposal_Group/CSC_UNGASS2016_ENG.pdf

Cannabis social clubs in Belgium: Organizational strengths and weaknesses, and threats to the model 
http://www.trektuwplant.be/csc/IMG/pdf/int_journal.pdf 

Cannabis Social Clubs in Uruguay 
https://aclu-wa.org/sites/default/files/attachments/Queirolo,%20Boidi,%20and%20Cruz%20-
%20Cannabis%20Clubs%20in%20Uruguay.pdf

Assessment of the first year of the legally regulated cannabis market in Uruguay 
https://www.swansea.ac.uk/media/Uruguay%20Situation%20Analysis.pdf 

Innovation Born of Necessity: Pioneering Drug Policy in Catalonia http://osf.to/1Nll9Mw 

Proceso de regulación de clubes sociales de cannabis en Catalunya 2014-2015: 
http://observatoriocivil.org/wp-content/uploads/2015/02/OC-2015-3-Informe-170-v3.pdf 

Cannabis social clubs in Spain: A normalizing alternative underway, Transnational Institute. 
http://druglawreform.info/en/publications/legislative-reform-series-/item/1095-cannabis-social-
clubs-in-spain 
και στα ελληνικά http://docplayer.gr/1568224-Oi-koinonikes-leshes-kannavis-stin-ispania-mia-
enallaktiki-lysi-omalopoiisis-se-exelixi.html 

Legal Cannabis in Basque Country? Confusion about the regulation of cannabis social clubs”. Drug Law 
Reform. As of 22 November 2013
http://www.druglawreform.info/es/inicio/item/3050-legal-cannabis-in-basque-country.

The present continuous of cannabis clubs in Catalonia
https://www.tni.org/es/node/20307

Cannabis Clubs in Spain: legalization without commercialization
http://www.tdpf.org.uk/blog/cannabis-social-clubs-spain-legalisation-without-commercialisation
http://www.tdpf.org.uk/sites/default/files/Spain_0.pdf 
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https://aclu-wa.org/sites/default/files/attachments/Queirolo,%20Boidi,%20and%20Cruz%20-%20Cannabis%20Clubs%20in%20Uruguay.pdf
http://www.trektuwplant.be/csc/IMG/pdf/int_journal.pdf
http://www.unodc.org/documents/ungass2016//Contributions/Civil/Cannabis_Social_Club_International_Proposal_Group/CSC_UNGASS2016_ENG.pdf
http://www.unodc.org/documents/ungass2016//Contributions/Civil/Cannabis_Social_Club_International_Proposal_Group/CSC_UNGASS2016_ENG.pdf
http://cannabis-social-clubs.eu/
http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/410-cannabis-social-clubs
http://www.fac.cc/
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EMCDDA 2015, Models for the legal supply of cannabis: recent developments. 
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis

Multinational overview of cannabis production regimes (RAND EUROPE)
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR510/RAND_RR510.pdf

Drug Decriminalisation Policies in Practice: A Global Summary 
http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf 

Cannabis policy reform in Europe Bottom up rather than top down 
https://www.tni.org/files/download/dlr28.pdf 

TNI: Legislative Innovation in Drug Policy 
https://www.tni.org/en/report/legislative-innovation-drug-policy

Κάνναβη: Ουρουγουάη vs. Ισπανία (του Κώστα Σκλιάμη):   http://goo.gl/Wcwx6v   
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Η Κάνναβη σώζει ζωές, η παραπληροφόρηση τις βάζει σε κίνδυνο

Τις τελευταίες ώρες επιχειρείται άλλη μια ανθρωποφαγική απόπειρα ενάντια του Ν. Καρανίκα, 
ειδικού συμβούλου της κυβέρνησης και παλιού αγωνιστή ατομικών δικαιωμάτων, με αφορμή ένα 
άρθρο που ανέβασε χωρίς σχολιασμό στο διαδίκτυο. Το άρθρο αφορά την ιστορία ενός ανθρώπου 
που προσπάθησε να θεραπεύσει τον καρκίνο του με την χρήση ελαίου κάνναβης. Για ποιο λόγο 
βγαίνουν αυτά τα συντηρητικά ανακλαστικά και εξακολουθούν να αρνούνται κάποιοι το γεγονός ότι 
η κάνναβη θεραπεύει, όταν μάλιστα το λέει η επιστήμη;

Δυστυχώς το λάθος από την μεριά του Ν. Καρανίκα ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε ένα αμφιβόλου 
ποιότητας άρθρο από μια αναξιόπιστη πηγή, για να αναδείξει ένα σημαντικό και υπαρκτό θέμα το 
οποίο η ιατρική επιστήμη μόλις αρχίζει να ξανα-ανακαλύπτει. Πλέον έχουμε πολλά εμπειρικά, 
επιστημονικά και κλινικά δεδομένα αντιμετώπισης συμπτωμάτων, αλλά και θεραπείας καρκινικών 
όγκων με την χρήση ελαίου κάνναβης. Δεν υποστηρίζουμε ότι η κάνναβη μπορεί να θεραπεύσει 
οποιαδήποτε μορφή καρκίνου, δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε τα πλούσια επιστημονικά 
δεδομένα που έχουμε από πειράματα, καθώς και τις θετικές εμπειρικές μαρτυρίες ασθενών που τους 
βοήθησε να θεραπευτούν.

Σε αυτή την αήθη προσπάθεια σπίλωσης και διαπόμπευσης ενός ανθρώπου που επιχειρείται όχι μόνο 
από συντηρητικούς αλλά και από προοδευτικούς, υποτίθεται, ανθρώπους και δημοσιογράφους, το 
αντικείμενο της επίθεσης δεν είναι ο Καρανίκας ή η Κυβέρνηση, αλλά η ίδια η αλήθεια, η ιατρική 
επιστήμη και οι ασθενείς. Ιδιαίτερα για τους δημοσιογράφους είναι αδιανόητο να μην ερευνούν τα 
δημοσιευμένα δεδομένα, προτού στοχοποιήσουν κακόβουλα δημόσια έναν άνθρωπο. Τι εξυπηρετεί 
αυτός ο κανιβαλισμός;

Είναι γνωστό ότι η θεραπεία του καρκίνου είναι ένα θέμα ταμπού για την ελληνική κοινωνία που 
αντιμετωπίζει την ασθένεια όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαία η επιθετική 
ανακλαστική αντίδραση ανθρώπων που είναι πολύ πιθανό να έχουν χάσει και δικούς τους από την 
ασθένεια. Είναι γνωστό επίσης ότι τα πρωτόκολλα θεραπείας που ακολουθούνται στηρίζονται σε μια 
επικερδή βιομηχανία που αντιμετωπίζει πολλές φορές τους ασθενείς απλά σαν πελάτες, ενώ σε 
αρκετές περιπτώσεις είναι αναποτελεσματικά και επιδρούν πολύ αρνητικά στον ήδη καταπονημένο 
οργανισμό του ασθενή.  

Σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον υπάρχουν χιλιάδες ασθενείς που 
ανακαλύπτουν τα ιατρικά οφέλη της Κάνναβης σε διάφορες παθήσεις. Με μια απλή αναζήτηση στο 
διαδίκτυο ανακαλύπτει κάποιος πλέον εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις [1] για τη 
θεραπευτική αξία της κάνναβης στην ανακούφιση συμπτωμάτων αλλά και την θεραπεία 
συγκεκριμένων ασθενειών, και ιδιαίτερα συγκεκριμένων μορφών καρκίνου [2]. Η κάνναβη 
καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα και εμποδίζει την μετάσταση σε πλήθος περιπτώσεων καρκίνου. 
Τα κανναβινοειδή επίσης, μέσω του ενδοκανναβινοειδούς μας συστήματος, ρυθμίζουν την 
ομοιόσταση του ανθρώπινου οργανισμού, την ισορροπία του ανοσοποιητικού μας συστήματος 
δηλαδή. 

Αυτά δεν σημαίνουν όμως ότι η κάνναβη είναι ένα μαγικό φάρμακο που θα γιατρέψει πλήρως το 
100% των περιπτώσεων καρκίνου, ιδιαίτερα αν ο ασθενής δεν ακολουθεί μια ανάλογη στάση ζωής 
(αλκαλική διατροφή, άσκηση, αποφυγή στρες, μη κάπνισμα, ζωή σε μη ρυπογόνο περιβάλλον). Δεν 
είναι δυνατόν η κάνναβη να έχει την ίδια επίδραση σε όλους τους οργανισμούς, και όλοι οι οργανισμοί
να ανταποκρίνονται το ίδιο στην θεραπεία της κάνναβης, ενώ αρκετές μορφές καρκίνου σίγουρα 
είναι πολύ πιο δύσκολες στην αντιμετώπισή τους από άλλες. 

44



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

Επίσης δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε πάντα ορθά αποτελέσματα από την θεραπεία με Κάνναβη, 
μέσα σε ένα πλαίσιο παρανομίας που δεν μπορεί να διασφαλιστεί ούτε η κατάλληλη ποιότητα 
κάνναβης, ούτε η σωστή ιατρική παρακολούθηση, ούτε και οι σωστές δοσολογίες των 
κανναβινοειδών που λαμβάνονται. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι για να είναι θεραπευτική η 
χρήση της κάνναβης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τον σωστό τρόπο (πχ όχι σε πρόσμιξη με 
καπνό, αλλά σκέτη αν είναι καπνιστή, με προτίμηση στην ατμοποίηση ή το έλαιο- συμπύκνωμα), και 
όχι σε ένα πλαίσιο αλόγιστης χρήσης και κατάχρησης που είναι κυρίως απόρροιες της απαγόρευσης.

Ο Καναδός ακτιβιστής Rick Simpson [3], που ζει πλέον στην Σλοβενία, όπου είναι νόμιμη η ιατρική 
χρήση της κάνναβης, έχει αυτο-θεραπευτεί από μια μορφή καρκίνου (μελάνωμα) με την χρήση ελαίου
(ινδικής) κάνναβης (που περιλαμβάνει και την θεραπευτική Τετραυδροκανναβινόλη THC). Από τότε 
που θεραπεύτηκε δημοσιοποίησε την συνταγή του ελαίου δωρεάν (Rick Simpson Oil, RSO) και χάρη 
σε αυτήν περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν γιατρευτεί. Έχει καταγράψει την
εμπειρία του σε ένα βίντεο με τίτλο Run from the Cure [4].

Στην Αμερική η θεραπευτική αξία της κάνναβης έχει αναγνωριστεί ακόμα και από το Αμερικανικό 
Αντικαρκινικό Ινστιτούτο [5], ενώ ήδη 14 χώρες στην Ευρώπη και άλλες τόσες στον κόσμο έχουν 
αποποινικοποιήσει ή νομιμοποιήσει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο την ιατρική χρήση της κάνναβης [6]. 
Στην Ελλάδα ήδη εκατοντάδες άνθρωποι με διάφορες ασθένειες χρησιμοποιούν Κάνναβη για την 
θεραπεία τους ή την μείωση των συμπτωμάτων της ασθένειάς τους, σε καθεστώς παρανομίας όμως 
με ότι συνεπάγεται αυτό για την υγεία τους και την οικογένειά τους. 

Στις 20 Απριλίου 2016 σύλλογοι ασθενών και ακτιβιστών για την ιατρική χρήση της κάνναβης, 
κατέθεσαν περισσότερες από 40.000 υπογραφές στον Υπουργό Υγείας [7] ζητώντας ένα ορθολογικό 
πλαίσιο για την ιατρική χρήση της κάνναβης στην Ελλάδα, που να διασφαλίζει το δικαίωμα των 
ασθενών στην (φτηνή) θεραπεία, την αποποινικοποίηση της χρήσης και την αυτοκαλλιέργεια 
Κάνναβης για ιατρική χρήση. Μερικές ημέρες μετά το Υπουργείο Υγείας απέστειλε την παρακάτω 
ανακοίνωση στους ασθενείς: “Για το Υπουργείο Υγείας είναι πολιτική προτεραιότητα η κάλυψη των 
αναγκών επιστημονικά αξιόπιστης και αποτελεσματικής φροντίδας των ασθενών , καθώς και η 
προστασία της Δημόσιας Υγείας. Υπάρχουν καινούργια επιστημονικά δεδομένα στο ζήτημα της 
φαρμακευτικής χρήσης της κάνναβης τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε για ανακουφιστικούς και 
θεραπευτικούς σκοπούς χωρίς τους σκοταδισμούς και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος, δίνοντας 
έμφαση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Θα προχωρήσουμε άμεσα στη δημιουργία διεπιστημονικής 
ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των ασθενών, με στόχο μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση του θέματος και την διαμόρφωση υλοποιήσιμων προτάσεων.”

Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημοσιοποιήσουμε για μια ακόμη φορά τα 
επιστημονικά δεδομένα, όπως τα έχουμε στείλει ήδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [8] και την 
πολιτική ηγεσία [9], αλλά και όπως παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη εκδήλωση για την ιατρική 
κάνναβη στα πλαίσια της 2ης Γιορτής Κάνναβης (12ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας) στις 7 
Μάη [10, 11]. 

Την εποχή του διαδικτύου, η άγνοια και η παραπληροφόρηση δεν είναι υπεύθυνη επιλογή αλλά 
συνειδητή στάση. Η επιστήμη έχει απεξαρτηθεί από τις ιδεοληψίες, μένει στην ελληνική κοινωνία και 
πολιτεία να ακολουθήσουν διαμορφώνοντας άποψη και πολιτική με βάση τα επιστημονικά δεδομένα 
και τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη και η ποινικοποίηση της  
κάνναβης ο χειρότερος εχθρός της αλήθειας. 

Η ποινικοποίηση της Κάνναβης στερεί από τους ασθενείς ένα πολύτιμο και αποτελεσματικό φυσικό 
φάρμακο, με ελάχιστες παρενέργειες. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του 
φυσικού φαρμάκου Κάνναβη μέσα από το δικαίωμα στην αυτο-καλλιέργεια και την συλλογική μη-
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κερδοσκοπική διάθεση (κοινωνικές λέσχες κάνναβης), και να μην επιτρέψουμε την αλόγιστη 
εμπορική του εκμετάλλευση από την βιομηχανία φαρμάκων, αλλά ούτε και την επιβολή συνθετικών 
(ακριβών) φαρμάκων που μιμούνται τις λειτουργίες της κάνναβης. 

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, τα
διαφορετικά κανναβινοειδή έχουν διαφορετική επίδραση σε κάθε ασθένεια, και ιδιαίτερα η 
δαιμονοποιημένη ευφορική Τετραυδροκανναβινόλη (THC) έχει πολύ ευεργετική δράση με διάφορες 
μορφές καρκίνου [12], όπως έχει η Κανναβιδιόλη (CBD) με διάφορες μορφές επιληψίας [13]. Ιδιαίτερα
αποτελεσματικότητα δείχνουν τα συμπυκνώματα ελαίου κάνναβης ολόκληρου του φυτού (whole 
plant extracts), όπως είναι και η συνταγή Rick Simpson. Είμαστε στην αρχή σημαντικών 
ανακαλύψεων σε ότι αφορά την ιατρική χρήση της κάνναβης, που όμως δεν μπορούν να συμβούν σε 
καθεστώς παρανομίας. 

Τα δεδομένα και οι διεθνείς πρακτικές είναι στη διάθεσή σας. Θα τα αξιοποιήσετε, ή θα μείνετε στην 
ιδεοληψία και τους ηθικούς αφορισμούς, Είναι καιρός να περάσουμε, όπως πολλές άλλες χώρες σε 
ένα πιο αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο αντιμετώπισης των ουσιών και των εξαρτήσεων στα 
πλαίσια της μείωσης της βλάβης. Είναι καιρός να ρυθμίσουμε νόμιμα την κάνναβη και να 
αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή ιατρική της χρήση, προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας. Όλοι 
μαζί μπορούμε [14].

25/5/2016
Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κίνηση για τη νόμιμη εφαρμογή της
Ιατρικής Κάνναβης “Το Ίαμα”, Σύλλογος “Ασθενείς υπέρ της χρήσης φαρμακευτικής Κάνναβης”, 
Σύλλογος “ΜΑΜΑΚΑ- MAMAδες για την Kaνναβη”.

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά 20 επιστημονικές μελέτες που αφορούν την κάνναβη και τον 
καρκίνο, καθώς και τις πηγές μας. 

Καρκίνος Εγκεφάλου
• http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/abs/6603236a.html
• http://www.jneurosci.org/content/21/17/6475.abstract
• http://jpet.aspetjournals.org/content/308/3/838.abstract
• http://mct.aacrjournals.org/content/10/1/90.abstract

Πάγκρεας 
• http://cancerres.aacrjournals.org/content/66/13/6748.abstract

Συκώτι
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475304

Αίμα
• http://molpharm.aspetjournals.org/content/70/5/1612.abstract
• http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.23584/abstract
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908594

Καρκίνος Προστάτη
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12746841?dopt=Abstract
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339795/?tool=pubmed
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594963
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Πνεύμονες
• http://www.nature.com/onc/journal/v27/n3/abs/1210641a.html
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381?dopt=Abstract
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21097714?dopt=Abstract

Καρκίνος Μαστού
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20859676
• http://jpet.aspetjournals.org/content/early/2006/05/25/jpet.106.105247
• http://molecular-cancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-4598-9-196
• http://www.pnas.org/content/95/14/8375.full.pdf

Στόματος
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734 

Πηγές:
[1] http://fileshare432.s3.amazonaws.com/700-cannabis-studies-2012.pdf 
[2] http://icrs.co/ 
[3] http://phoenixtears.ca/ 
[4] https://www.youtube.com/watch?v=XtQk0w6ZXA8 
[5] http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq 
[6] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/663-2016-05-02-13-53-23 
[7] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/662-40 
[8] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/658-2016-03-15-09-50-02 
[9] http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-10-26/646-kannavi-prime-ministrer 
[10] https://youtu.be/fFTENBUT30c 
[11] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/661-2-12 
[12]  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9771884
[13] http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-
approaches/medical-marijuana-and-epilepsy 
[14] https://www.youtube.com/watch?v=i9RlQ2YFu-Y 
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Έρευνα: Θεσμικά πλαίσια για την κάνναβη στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι πολιτικές και οι νομοθεσίες γύρω από την κάνναβη επηρεάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο από τις 
νομικές συστάσεις της Συνθήκης του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά που ισχύει από το 1961 και κατατάσσει 
την κάνναβη στην κατηγορία των ελεγχόμενων (παράνομων) ουσιών μαζί με άλλα φυτά όπως η 
παπαρούνα του οπίου, τα φύλλα της κόκας, αλλά και τα παράγωγά τους. 

Στην πραγματικότητα πολλές χώρες εφαρμόζουν πλέον τις δικές τους νομικές πρωτοβουλίες και τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ αισιόδοξη κινητικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο σε ότι αφορά την 
αποποινικοποίηση ή τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρική και ευφορική χρήση μέσω 
διαφορετικών μοντέλων. Οι πολιτικές που δίνουν έμφαση στην δημόσια υγεία, την μείωση της 
βλάβης, τα επιστημονικά δεδομένα και την πρόληψη κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο για την κάνναβη, είτε για την ιατρική είτε για 
την ευφορική χρήση με αποτέλεσμα να έχουμε ένα μωσαϊκό από πολλές και διαφορετικές 
προσεγγίσεις. Ενώ κάποιες χώρες εμμένουν στην ποινικοποίηση και την καταστολή, περίπου 14 
χώρες στην ευρύτερη Ευρώπη έχουν αποποινικοποιήσει ή νομιμοποιήσει την κάνναβη κυρίως για 
ιατρική χρήση, ή δείχνουν ανεκτικότητα, ή έχουν ανακοινώσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 
αμέσως επόμενο διάστημα. Ας δούμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η Πορτογαλία έχει αποποινικοποιήσει την κατοχή και προσωπική χρήση κάνναβης (και όλων των 
ουσιών) από το 2001 με θεαματικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την μείωση της βλάβης και των 
προβληματικών χρηστών, την μείωση της χρήσης κάνναβης και ουσιών γενικότερα. Η κατοχή μέχρι 
25 γραμμαρίων κάνναβης (ή η ποσότητα που χρειάζεται ένας χρήστης για 1 εβδομάδα) είναι 
αποποινικοποιημένη, η καλλιέργεια για προσωπική χρήση αν και δεν είναι νόμιμη, είναι ανεκτή. Δεν 
υπάρχει ακόμα ειδική πρόβλεψη για την ιατρική χρήση, αν και έχουν κατατεθεί σχέδια νόμου στην 
Βουλή και υπάρχει δημόσιος διάλογος πάνω στο θέμα.

Στην Ισπανία έχει αποποινικοποιηθεί η καλλιέργεια (μέχρι 4 φυτά) και κατοχή κάνναβης για 
προσωπική χρήση από ενήλικες (σε κλειστούς χώρους) ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, 
ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διανομή μέσα από τις 500 περίπου κοινωνικές 
λέσχες κάνναβης που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η πώληση εκτός 
ελεγχόμενων χώρων και η μεταφορά της κάνναβης είναι παράνομη. Η αγορά, κατοχή και χρήση σε 
δημόσιους χώρους είναι πταίσμα που αντιμετωπίζεται με κατάσχεση της ποσότητας και πρόστιμο. Η 
πώληση σπόρων και κλώνων είναι νόμιμη αρκεί να μην γίνεται σε δημόσια θέα. Οι ασθενείς μπορούν 
να καλλιεργούν το φάρμακο τους ή να συμμετέχουν σε ιατρικές λέσχες κάνναβης τις οποίες έχουν ή 
συμμετέχουν ιατροί. Ο ιατρικός κόσμος μπορεί να συνταγογραφεί κάνναβη, ιδιαίτερα στην Καταλονία
όπου από το 2001 έχει αποποινικοποιήσει την ιατρική χρήση της κάνναβης, και από το 2005 έχει 
αναπτύξει κρατικό πρόγραμμα χορήγησης του εισπνεόμενου φαρμάκου από κάνναβη Sativex. 

Στην Ιταλία η ιατρική χρήση της κάνναβης έγινε νόμιμη το 2007, ενώ το 2014 με νόμο έγινε νόμιμη 
και πιο εύκολη η συνταγογράφηση κάνναβης από τους γενικούς ιατρούς. Το κόστος μπορεί να 
καλύπτεται από την Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και για να μειωθούν τα έξοδα εισαγωγών 
φαρμάκων από κάνναβη το Ιταλικό κράτος αποφάσισε το 2015 την καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης 
από τον στρατό για ένα συγκεκριμένο αριθμό εγγεγραμμένων ασθενών. Η κατοχή μικρών ποσοτήτων
κάνναβης για προσωπική χρήση είναι αποποινικοποιημένη εδώ και πολλά χρόνια στην Ιταλία, με 
εξαίρεση την περίοδο του Μπερλουσκόνι, και ενώ η αυτοκαλλιέργεια δεν επιτρέπεται από το νόμο, 
παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανοχή (για 1 φυτό σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο) 
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και έχουν ανοίξει κοινωνικές λέσχες κάνναβης σε διάφορες πόλεις. Η Ιταλική αγορά κάνναβης 
αποτιμάται στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

H Αυστρία ήδη από το 1971 έχει νόμο που διαχωρίζει την προσωπική χρήση από την εμπορική 
διακίνηση ουσιών, με έμφαση στην θεραπεία και όχι στην φυλάκιση των χρηστών. Το 1980 η μείωση 
της βλάβης επικράτησε και με νόμο έναντι της ποινικοποίησης. Σύμφωνα με νόμο του 2016 είναι 
πλέον αποποινικοποιημένη η προσωπική χρήση και η κατοχή μέχρι 5 γραμμαρίων κάνναβης, ενώ από 
το 2008 οποιοσδήποτε αριθμός φυτών μπορεί να δικαιολογηθεί για προσωπική χρήση αν και 
εξακολουθεί να είναι παράνομη η καλλιέργεια με πιο αυστηρές ποινές για τους διακινητές. Η ιατρική 
χρήση της κάνναβης είναι θεωρητικά αποποινικοποιημένη από το 2008 και νόμος επιτρέπει μόνο στο 
κράτος την καλλιέργεια για ιατρικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Η πώληση του φυτού για ιατρική 
χρήση δεν επιτρέπεται, αλλά πωλούνται νόμιμα συνθετικά σκευάσματα κάνναβης όπως το 
Dronabinol (με THC) και το Sativex (με THC και CBD) τα οποία συνταγογραφούνται. Το κόστος για 
τους ασθενείς ξεπερνάει τα 1000 ευρώ τον μήνα με αυτά τα σκευάσματα, ενώ δεν καλύπτονται πάντα
από τις ασφαλιστικές. Η αυτοκαλλιέργεια για ιατρική χρήση δεν επιτρέπεται, αν και ασθενείς έχουν 
αθωωθεί στα δικαστήρια για περιπτώσεις καλλιέργειας. Με τον νόμο του 2016 δημιουργήθηκε ένα 
νομικό παράθυρο για την πώληση κάνναβης από φαρμακεία.

Στο Βέλγιο σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του 2005, η κατοχή 3 γραμμαρίων κάνναβης είναι 
αποποινικοποιημένη για όλους τους ενήλικες, όπως και η καλλιέργεια ενός φυτού. Χάρη σε αυτή την 
απόφαση δημιουργήθηκε η πρώτη κοινωνική λέσχη κάνναβης στην Αμβέρσα το 2006.

Στην Τσεχία η ιατρική χρήση της κάνναβης νομιμοποιήθηκε το 2013 και πλέον συνταγογραφείται αν 
και δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Οι ασθενείς μπορούν να εισάγουν μέχρι 30 γραμμάρια το μήνα 
φαρμακευτικής κάνναβης από την Ολλανδία (Bedrocan). Η κατοχή μέχρι 5 γραμμαρίων κάνναβης έχει
αποποινικοποιηθεί για όλους τους ενήλικες, όπως και η καλλιέργεια μέχρι 5 φυτών με νόμο από το 
2010, ενώ υπάρχει ένα ανεκτικό πλαίσιο ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Τσεχία θέλει να 
αποκτήσει ηγετικό ρόλο σε ότι αφορά την ιατρική έρευνα για την κάνναβη στην Ευρώπη και 
φιλοξενεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά συνέδρια για την ιατρική χρήση της κάνναβης.

Στην Φιλανδία οι εγγεγραμμένοι ασθενείς μπορούν από το 2010 να αγοράσουν φαρμακευτικά 
σκευάσματα (Bedrocan, Sativex) από 27 αδειοδοτημένα φαρμακεία. 

Στην Νορβηγία η κατοχή μέχρι 15 γραμμαρίων θεωρείται για προσωπική χρήση και αντιμετωπίζει 
μόνο χρηματικό πρόστιμο αν δεν επαναληφθεί (η σύλληψη). Επίσης κυκλοφορεί νόμιμα στα 
φαρμακεία και συνταγογραφείται η κάνναβη της Bedrocan και το σκεύασμα Bediol. 

Στην Δανία επιτρέπεται η συνταγογράφηση και εισαγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων από 
κάνναβη με ειδική άδεια για τους ασθενείς από το 2002. 

Στην Γερμανία η κατοχή κάνναβης σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν είναι νόμιμη, αλλά η χρήση είναι 
νόμιμη καθώς η αυτοπροσβολή δεν θεωρείται αδίκημα. Σε αυτή τη βάση πολλά κρατίδια έχουν 
αποποινικοποιήσει την κατοχή για προσωπική χρήση και τα όρια ποσοτήτων που επιτρέπονται 
κυμαίνονται από 6 έως 15 γραμμάρια (πχ στο Βερολίνο). Οι ασθενείς από το 2005 προμηθεύονται 
νόμιμα την κάνναβη της Bedrocan από την Ολλανδία, αλλά μόλις το 2016 με απόφαση του 
Ομοσπονδιακού Κρατιδίου μπορούν να την καλλιεργούν για προσωπική ιατρική χρήση καθώς το 
μηνιαίο κόστος των 800-1000 ευρώ με τα προϊόντα της Bedrocan είναι απαγορευτικά για αρκετούς 
ασθενείς και δεν καλύπτονται από το εθνικό σύστημα υγείας. Υπάρχει έντονη συζήτηση επίσης 
τελευταία για την ίδρυση κρατικού φορέα που θα ρυθμίσει νόμιμα την ιατρική χρήση (καλλιέργεια 
και διάθεση) της κάνναβης στην Γερμανία. 
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Στην Ολλανδία δραστηριοποιείται η Bedrocan που παράγει από το 2005 κάνναβη για ιατρική χρήση 
(6 ποικιλίες, 7.5-18 ευρώ/γραμμάριο) με ειδική άδεια από το κράτος και προμηθεύει 4.000 ασθενείς 
στην Ολλανδία και άλλους τόσους σε Γερμανία, Φιλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Τσεχία και Καναδά. Η 
ιατρική χρήση της κάνναβης είναι νόμιμη και από το 2003 συνταγογραφείται από τους γιατρούς αν 
και δεν καλύπτεται από το ασφαλιστικό σύστημα. Η Ολλανδία είναι γνωστή για την ανεκτική 
πολιτική που εφαρμόζει ήδη από την δεκαετία του 1970 με την κάνναβη και την λειτουργία των 
coffeshops. Η νομοθεσία της είναι ιδιαίτερη καθώς η κατοχή μέχρι 5 γραμμαρίων κάνναβης είναι 
νόμιμη , ενώ η ίδια ποσότητα ανά άτομο μπορεί να πωληθεί νόμιμα από τα coffeeshop (με κόστος από
5 έως 25 ευρώ το γραμμάριο) που δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από 500 γραμμάρια κάνναβης 
μέσα στο κατάστημα. Η καλλιέργεια για προσωπική χρήση μέχρι 5 φυτά είναι αποποινικοποιημένη, 
αλλά η πιο μαζική καλλιέργεια (για την κάλυψη των αναγκών των coffeeshop) δεν είναι νόμιμη. Η 
δημόσια χρήση επίσης απαγορεύεται. 

Στην Αγγλία η ιατρική χρήση της κάνναβης δεν έχει νομιμοποιηθεί, αλλά κυκλοφορεί νόμιμα ένα 
συνθετικό σκεύασμα κάνναβης που παράγεται εκεί. Το Sativex έχει εγκριθεί σε 18 Ευρωπαϊκές χώρες 
και σε 8 από αυτές (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Αυστρία, Τσεχία) κυκλοφορεί 
ήδη νόμιμα. Αν και το εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας καλύπτει το Sativex για σκλήρυνση κατά 
πλάκας, παρόλα αυτά οι γιατροί δεν το συνταγογραφούν ευρέως, κυρίως λόγω του κόστους του που 
υπολογίζεται γύρω στις 5.600 λίρες Αγγλίας η ετήσια θεραπεία ανά ασθενή. Η εταιρία που το παράγει 
καλλιεργεί 2 θερμοκήπια με ετήσια παραγωγή 20.000 κιλά κάνναβης και εξυπηρετεί 10-15.000 
ασθενείς. Το τελικό προϊόν βγαίνει στην αγορά με μια τιμή που κυμαίνεται από 600 έως 900 ευρώ τα 
30ml (3 γραμμάρια) που είναι η ενδεδειγμένη δόση για 1 μήνα. Το παράδοξο με τη νομοθεσία στην 
Αγγλία είναι ότι το Sativex που είναι φαρμακευτικό παράγωγο της κάνναβης είναι νόμιμο, αλλά το 
ίδιο το φυτό δεν είναι. Από το 2004 έως το 2009 η κάνναβη είχε “πέσει” στην κατηγορία C των 
ελεγχόμενων ουσιών και ουσιαστικά είχε αποποινικοποιηθεί. 

Η Γαλλία ακολουθεί αυστηρή νομοθεσία σε ότι αφορά την κατοχή, χρήση, καλλιέργεια και πώληση 
κάνναβης, αλλά από το 2013 έχει κάνει νόμιμη τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων από κάνναβη 
με συνταγή από γιατρό. 

Στην Μάλτα από το 2014 σκευάσματα και φαρμακευτικά συμπυκνώματα κάνναβης για ιατρική 
χρήση θα πωλούνται από τα φαρμακεία, κατόπιν συνταγογράφησης από γιατρό. Η κατοχή μέχρι 3.5 
γραμμαρίων κάνναβης και η καλλιέργεια ενός φυτού για προσωπική χρήση έχει αποποινικοποιηθεί 
και αντιμετωπίζει μόνο μικρό χρηματικό πρόστιμο. 

Η Κροατία έχει αποποινικοποιήσει την κατοχή για προσωπική χρήση κάνναβης από το 2013 (η 
καλλιέργεια και πώληση απαγορεύεται) διαχωρίζοντας τις ουσίες σε μαλακές και σκληρές, ενώ από 
το 2015 έχει νομιμοποιήσει τη χρήση φαρμάκων από κάνναβη για ασθενείς με καρκίνο, σκλήρυνση 
κατά πλάκας και AIDS.

Η Σλοβενία έχει νομιμοποιήσει την ιατρική χρήση των κανναβινοειδών και των φαρμακευτικών 
σκευασμάτων από κάνναβη το 2014, ενώ η κατοχή μικρών ποσοτήτων κάνναβης για προσωπική 
χρήση είναι αποποινικοποιημένη. Η Ρουμανία και η ΠΓΔΜ έχουν νομοθετήσει πρόσφατα για τη 
νομιμοποίηση φαρμακευτικών σκευασμάτων από κάνναβη ή την ιατρική χρήση των κανναβινοειδών,
αν και το ίδιο το φυτό παραμένει παράνομο και η χρήση του ποινικοποιημένη. Στην Εσθονία η 
κατοχή μέχρι 7.5 γραμμαρίων κάνναβης θεωρείται ότι προορίζεται για προσωπική χρήση, έχει 
αποποινικοποιηθεί και επιβάλλεται μόνο χρηματικό πρόστιμο.

Η Ελβετία εφαρμόζει ήδη από την δεκαετία του 1990 ανεκτικούς νόμους ως προς την κάνναβη με 
έμφαση στη μείωση της βλάβης, τη θεραπεία και την πρόληψη, αλλά και μεγάλη παράδοση στην 
καλλιέργεια. Το 2013 αποποινικοποίησε την κατοχή μέχρι 10 γραμμαρίων κάνναβης (που τιμωρείται 
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όμως με πρόστιμο), ενώ μερικά καντόνια έχουν ανεκτική πολιτική σε ότι αφορά την καλλιέργεια για 
προσωπική χρήση συγκεκριμένου αριθμού δέντρων. Τέσσερις μεγάλες πόλεις έχουν δείξει επίσης 
ενδιαφέρον για την θεσμοθέτηση των κοινωνικών λεσχών κάνναβης, ως ένα αποτελεσματικό 
μοντέλο για την διάθεση κάνναβης. Η Ελβετία δεν έχει συγκεκριμένο νόμο για την ιατρική χρήση της 
κάνναβης αν και από το 2013 επιτρέπεται η εισαγωγή Sativex και Dronabinol. 

Σε διεθνές επίπεδο, το Ισραήλ είναι πρωτοπόρο στην έρευνα γύρω από τις ιατρικές εφαρμογές της 
κάνναβης και των κανναβινοειδών εδώ και δεκαετίες. Εκεί έχουν ανακαλυφθεί τα πιο σημαντικά 
κανναβινοειδή, όπως η τετραυδροκανναβινόλη (THC) και η κανναβιδιόλη (CBD). Από το 2007 έχει 
νομιμοποιήσει την ιατρική εφαρμογή της κάνναβης και 8 εταιρείες με αποκλειστική άδεια από το 
κράτος που απασχολούν 160 υπαλλήλους παράγουν 9.000 κιλά ετησίως για 22.000 εγγεγραμμένους 
ασθενείς. Οι ασθενείς μπορούν να καλύψουν το κόστος της θεραπείας από τα ασφαλιστικά τους 
ταμεία.   

Η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που νομιμοποίησε πλήρως την κατοχή, καλλιέργεια, 
διανομή και χρήση της κάνναβης στο τέλος του 2013. Αν και ο νόμος δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα 
πλήρως, δίνει παρόλα αυτά τη δυνατότητα στους ενήλικες πολίτες της χώρας στην αυτο-καλλιέργεια 
6 θηλυκών φυτών ή την ετήσια παραγωγή 480 γραμμαρίων κάνναβης, την συμμετοχή σε κοινωνικές 
λέσχες κάνναβης που καλλιεργούν μέχρι 99 φυτά για τα μέχρι 45 μέλη τους, ή την αγορά από κρατικά
αδειοδοτημένα καταστήματα πώλησης (φαρμακεία) μέσα από την συμμετοχή σε κρατικό πρόγραμμα 
για την προμήθεια 40 γραμμαρίων κάνναβης τον μήνα προς 1 δολάριο το γραμμάριο. Με αυτό τον 
τρόπο η Ουρουγουάη θέλει να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, να ρυθμίσει την παραγωγή, 
να κοινωνικοποιήσει και να φορολογήσει την διανομή της κάνναβης. 

Στις ΗΠΑ αν και σε ομοσπονδιακό επίπεδο η κάνναβη είναι στην λίστα των παράνομων ουσιών, 18 
πολιτείες την έχουν αποποινικοποιήσει, 24 Πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει την ιατρική χρήση της 
κάνναβης, ενώ 4 από αυτές έχουν νομιμοποιήσει και την ευφορική- ψυχαγωγική, κάνοντας χρήση του
θεσμού των δημοψηφισμάτων. Ήδη από το 1996 όπου η Καλιφόρνια νομιμοποίησε πρώτη την 
ιατρική χρήση, στις 24 Πολιτείες όσοι δηλώνουν ασθενείς και βγάζουν ειδική κάρτα- άδεια από γιατρό
μπορούν να προμηθεύονται νόμιμα κάνναβη από ειδικά καταστήματα- φαρμακεία (dispensaries). 
Στις 4 πολιτείες που είναι καθολικά νόμιμη η κάνναβη δεν χρειάζεται άδεια γιατρού για την αγορά 
από τα ειδικά καταστήματα. Στις περισσότερες πολιτείες είναι νόμιμη και η αυτοκαλλιέργεια. Μέσα 
στο 2016 αναμένεται να ψηφίσουν άλλες 20 πολιτείες για τη νόμιμη ψυχαγωγική χρήση, ενώ ο 
ιατρικός σύλλογος της Καλιφόρνια τάχθηκε πρόσφατα υπέρ της νόμιμης ψυχαγωγικής χρήσης στην 
πολιτεία γιατί κάθε υπεύθυνη χρήση της κάνναβης είναι θεραπευτική. Στις ΗΠΑ έχει επικρατήσει ένα 
πιο εμπορικό μοντέλο που έχει προσελκύσει μεγάλους επενδυτές. Μόνο στην Καλιφόρνια η 
βιομηχανία της ιατρικής κάνναβης εξυπηρετεί περισσότερους από 572 χιλιάδες ασθενείς, αποτιμάται 
στα 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια και απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους. Η συνολική αγορά της 
κάνναβης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 37-44 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020 και 
θεωρείται ο πιο ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της Αμερικανικής οικονομίας.

Συγκεκριμένες περιοχές του Καναδά έχουν μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια και κατανάλωση 
κάνναβης αν και δεν είναι ακόμα νόμιμη σε εθνικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο η κατοχή και 
προμήθεια κάνναβης είναι ουσιαστικά αποποινικοποιημένη ή σχεδόν νόμιμη σε αρκετές πόλεις, όπως 
και η αυτοκαλλιέργεια μικρού αριθμού δέντρων. Από το 2001 λειτουργούν ειδικά καταστήματα 
πώλησης ιατρικής κάνναβης σε διάφορες πόλεις (που καλλιεργούν επίσης κάνναβη), τα οποία 
εξυπηρετούν 70-80.000 ασθενείς που μπορούν να εισάγουν επίσης φαρμακευτικά σκευάσματα 
κάνναβης (Sativex, Cesamet) από το εξωτερικό. Οι εγγεγραμμένοι ασθενείς μπορούν να 
δικαιολογήσουν το κόστος της ιατρικής κάνναβης φορολογικά. Νόμος του 2013 επέβαλε οι ασθενείς 
να μπορούν να προμηθεύονται κάνναβη μόνο από αδειοδοτημένα καταστήματα αλλά να μην μπορούν
πλέον να καλλιεργούν οι ίδιοι. Αυτός ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός πρόσφατα από το 
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Ομοσπονδιακό Δικαστήριο που έκρινε ότι όλοι οι ασθενείς μπορούν να καλλιεργούν το φάρμακό τους 
και κάλεσε τη νέα κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα άλλο νόμο. Η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να 
αλλάξει τη νομοθεσία την άνοιξη του 2017 σε ένα πλαίσιο που θα αποποινικοποιήσει την χρήση και 
θα ρυθμίσει νόμιμα την κάνναβη.

Η Αυστραλία έγινε άλλη μια χώρα που νομιμοποίησε πρόσφατα την ιατρική χρήση της κάνναβης, τη 
χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων από κάνναβη, καθώς και την καλλιέργεια και προμήθεια 
ιατρικής κάνναβης από αδειοδοτημένα καταστήματα και παραγωγούς. Η ψυχαγωγική χρήση είναι 
παράνομη σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά μερικές πολιτείες έχουν αποποινικοποιήσει την κατοχή και
την αυτοκαλλιέργεια για προσωπική χρήση ορισμένου αριθμού δέντρων εδώ και αρκετά χρόνια.

Εν συντομία οι εξελίξεις στην Λατινική Αμερική:

Στην Χιλή υπάρχει από το 2004 η μεγαλύτερη κρατικά ελεγχόμενη καλλιέργεια κάνναβης για ιατρική 
χρήση. Παράγει 1.5 τόνους κάνναβη το χρόνο για περίπου 4.000 ασθενείς. Από το 2015 η κατοχή 
κάνναβης για προσωπική (ευφορική) και για ιατρική χρήση είναι αποποινικοποιημένη. 

Στην Κολομβία ο Πρόεδρος της χώρας νομιμοποίησε την ιατρική χρήση της κάνναβης το 2015, ενώ 
αποποινικοποιήθηκε η κατοχή για προσωπική χρήση καθώς και η αυτοκαλλιέργεια μέχρι 20 φυτών. 
Υπάρχει ήδη νομοθετική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο της χώρας για την πλήρη νομιμοποίηση της 
κάνναβης. 

Στο Μεξικό πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε αντισυνταγματικούς του νόμους 
που απαγορεύουν την κατοχή και αυτοκαλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση καθώς θεωρείται
ατομικό δικαίωμα, ενώ από το 2009 έχει αποποινικοποιηθεί η κατοχή μικρών ποσοτήτων κάνναβης 
για προσωπική χρήση. Ο τωρινός Πρόεδρος του Μεξικού αν και δεν συμφωνεί με την πλήρη 
νομιμοποίηση έχει ανοίξει δημόσιο διάλογο πάνω στο θέμα.

Το Πουέρτο Ρίκο νομιμοποίησε την ιατρική χρήση της κάνναβης το 2015, ενώ η Τζαμάικα την ίδια 
χρονιά αποποινικοποίησε την κατοχή 56 γραμμαρίων κάνναβης για προσωπική χρήση, την 
καλλιέργεια μέχρι 5 φυτών, και θα δώσει άδειες για την καλλιέργεια και πώληση κάνναβης για 
ιατρική, θρησκευτική και διατροφική χρήση.

Στην Παραγουάη και το Περού η κατοχή κάνναβης για προσωπική χρήση είναι αποποινικοποιημένη, 
στα όρια των 8 και των 10 γραμμαρίων αντίστοιχα. Στην Κόστα Ρίκα η κατοχή για προσωπική χρήση 
και η αυτοκαλλιέργεια έχει ουσιαστικά αποποινικοποιηθεί.

Στον Ισημερινό η κατοχή μέχρι 10 γραμμαρίων κάνναβης θεωρείται προσωπική χρήση και έχει 
αποποινικοποιηθεί από το 2013. Τέλος στην Αργεντινή από το 2009 έχει αποποινικοποιηθεί η 
κατοχή μικρών ποσοτήτων κάνναβης για προσωπική χρήση σε ιδιωτικούς χώρους σύμφωνα με 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα που εξάγουμε από την βιβλιογραφία και την διεθνή εμπειρία: 
1. 250 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη και 500 εκατομμύρια διεθνώς έχουν νόμιμη 

πρόσβαση στην ιατρική χρήση της κάνναβης.
2. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ρεύμα αναγνώρισης της θεραπευτικής αξίας της κάνναβης και όσο 

περισσότερες χώρες προχωρούν σε νόμιμα μοντέλα ρύθμισης τόσο η έρευνα πάνω στα 
κανναβινοειδή θα επεκτείνεται και θα μαθαίνουμε όλο και περισσότερα γι αυτό το φυτό.

3. Όπου έχει υπάρξει αποποινικοποίηση ή και νομιμοποίηση της ιατρικής και της ευφορικής 
χρήσης της κάνναβης δεν έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στη χρήση ανάμεσα στους νέους 
και τον γενικό πληθυσμό. Αντίθετα βλέπουμε ότι λόγω του ότι το μη απαγορευμένο δεν έλκει, 
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υπάρχει μείωση του αριθμού όσων δοκιμάζουν κάνναβη έστω και μια φορά, ενώ μειώνεται η 
προβληματική χρήση ανάμεσα στους νέους όπως είδαμε σε Πορτογαλία, ΗΠΑ και Ισπανία.

4. Όπου έχει γίνει νόμιμη η κάνναβη μειώθηκαν οι συλλήψεις και ο αριθμός των φυλακισμένων, 
έχει μειωθεί η εγκληματικότητα, έχουν εξοικονομηθεί πόροι από το δικαστικό σύστημα και 
την αστυνομία, έχουν μπει στα ταμεία πολλά εκατομμύρια από τους φόρους και τις 
ασφαλιστικές εισφορές, έχουν ενισχυθεί κοινωνικές υποδομές καθώς και τα κονδύλια για 
πρόληψη και θεραπεία. 

5. Μερικά από τα παράπλευρα οφέλη της κάνναβης που έχουν παρατηρηθεί όπου έχει 
αποποινικοποιηθεί/ νομιμοποιηθεί για ιατρική ή/και ευφορική χρήση περιλαμβάνουν επίσης 
μείωση της ενδοοικογενειακής βίας, μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και καπνού, μείωση 
των αυτοκτονιών, μείωση των τροχαίων, καθώς και μείωση της χρήσης και των θανάτων από 
οπιούχα συνταγογραφούμενα φάρμακα. 

6. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα νόμιμης ρύθμισης ή και αποποινικοποίησης, άλλα πιο 
εμπορικά (όπως στις ΗΠΑ- dispensaries και την Ολλανδία- coffeshop), άλλα πιο κοινωνικά 
(όπως στην Ουρουγουάη και την Ισπανία- κοινωνικές λέσχες κάνναβης). Όλα έχουν να δείξουν
μόνο θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την απεξάρτηση του χρήστη από το οργανωμένο 
έγκλημα, την αποδυνάμωση της μαφίας και κόψιμο των ροών των εσόδων της που πλέον 
καταλήγουν σε νόμιμες επιχειρήσεις που πληρώνουν φόρους και προσλαμβάνουν 
υπαλλήλους.

7. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν κοστίζουν πολύ ακριβά (από 8 μέχρι 350 
ευρώ το γραμμάριο), όπως και η κάνναβη στα Αμερικάνικα dispensaries (πχ στο Κολοράντο 
φτάνει τα 20 δολάρια το γραμμάριο), ιδιαίτερα σε σχέση με το κόστος της κάνναβης τις 
κοινωνικές λέσχες κάνναβης (3-8 ευρώ το γραμμάριο) και το κόστος αυτοκαλλιέργειας (0.5-2 
ευρώ το γραμμάριο). 

8. Η παγκόσμια αγορά ιατρικής κάνναβης αποτιμάται στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το
2020.

Έρευνα και επιμέλεια ΜΘ- Ηλιόσποροι, Μάιος 2016.
www.iliosporoi.net 

Το περιεχόμενο της έρευνας είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή με υποχρεωτική αναφορά στην πηγή και 
την ιστοσελίδα μας. Υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-Non Commercial 3.0 
Ελλάδα. 
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• https://ncpic.org.au/medical-cannabis/medical-cannabis-around-the-world/ 
• http://mercycenters.org/world/europe.html 
• http://www.medicalcannabis-biketour.com/national-international-regulations-2/ 
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• http://www.countthecosts.org/sites/default/files/release-quiet-revolution-drug-
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• https://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Colorado_Marijuana_Legalization_One_Year_St

atus_Report.pdf
• https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43435.pdf
• http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-drug-

policy/Kleiman--Wash-and-Co-final.pdf?la=en
• https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Market%20Size%20and%20Demand

%20Study,%20July%209,%202014%5B1%5D.pdf
• http://www.itep.org/pdf/marijuanaissuesreport.pdf
• http://content.lib.utah.edu/utils/getfile/collection/etd3/id/1880/filename/1882.pdf
• http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2014/10/15-marijuana-

legalization-modernize-drug-treaties-bennett-walsh/cepmmjlegalizationv4.pdf
• https://www.swansea.ac.uk/media/Leg%20Reg%20Cannabis%20digital%20new-1.pdf
• http://www.thecannabist.co/2016/02/02/california-medical-association-backs-recreational-

marijuana-plan/47518/ 
• http://www.cmanet.org/news/press-detail/?article=ca-medical-association-announces-

support-for 
•

Ουρουγουάη:
• https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Marijuana%20Legalization%20in

%20Uruguay%20and%20Beyond_brief%20report_v3%20(2).pdf
• http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-drug-

policy/Walsh--Uruguay-final.pdf?la=en
• http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Fact_Sheet_Marijuana_Legalization_in_Uruguay

59

http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Fact_Sheet_Marijuana_Legalization_in_Uruguay_0.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-drug-policy/Walsh--Uruguay-final.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-drug-policy/Walsh--Uruguay-final.pdf?la=en
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Marijuana%20Legalization%20in%20Uruguay%20and%20Beyond_brief%20report_v3%20(2).pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Marijuana%20Legalization%20in%20Uruguay%20and%20Beyond_brief%20report_v3%20(2).pdf
http://www.cmanet.org/news/press-detail/?article=ca-medical-association-announces-support-for
http://www.cmanet.org/news/press-detail/?article=ca-medical-association-announces-support-for
http://www.thecannabist.co/2016/02/02/california-medical-association-backs-recreational-marijuana-plan/47518/
http://www.thecannabist.co/2016/02/02/california-medical-association-backs-recreational-marijuana-plan/47518/
https://www.swansea.ac.uk/media/Leg%20Reg%20Cannabis%20digital%20new-1.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2014/10/15-marijuana-legalization-modernize-drug-treaties-bennett-walsh/cepmmjlegalizationv4.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2014/10/15-marijuana-legalization-modernize-drug-treaties-bennett-walsh/cepmmjlegalizationv4.pdf
http://content.lib.utah.edu/utils/getfile/collection/etd3/id/1880/filename/1882.pdf
http://www.itep.org/pdf/marijuanaissuesreport.pdf
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Market%20Size%20and%20Demand%20Study,%20July%209,%202014%5B1%5D.pdf
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Market%20Size%20and%20Demand%20Study,%20July%209,%202014%5B1%5D.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-drug-policy/Kleiman--Wash-and-Co-final.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-drug-policy/Kleiman--Wash-and-Co-final.pdf?la=en
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43435.pdf
https://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Colorado_Marijuana_Legalization_One_Year_Status_Report.pdf
https://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Colorado_Marijuana_Legalization_One_Year_Status_Report.pdf
http://catalyst.harvard.edu/pdf/chirp/Medical_Marijuana_Report.pdf
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/marijuana-industry-fastest-growing_n_6540166.html
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/marijuana-industry-fastest-growing_n_6540166.html
http://www.usatoday.com/story/money/business/2016/03/20/legal-marijuana-sales-forecast-hit-23b-4-years/82046018/
http://www.usatoday.com/story/money/business/2016/03/20/legal-marijuana-sales-forecast-hit-23b-4-years/82046018/
http://fortune.com/2016/02/01/marijuana-sales-legal/
http://www.usatoday.com/story/money/business/2016/01/04/24-7-wallst-legalize-marijuana/78077366/
http://www.usatoday.com/story/money/business/2016/01/04/24-7-wallst-legalize-marijuana/78077366/
http://mic.com/articles/126303/where-is-marijuana-legal-in-the-united-states-list-of-recreational-and-medicinal-states#.BQAruPKKB
http://mic.com/articles/126303/where-is-marijuana-legal-in-the-united-states-list-of-recreational-and-medicinal-states#.BQAruPKKB
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(15)00217-5.pdf
http://www.cnbc.com/2016/02/01/legal-us-pot-sales-soar-in-2015.html
https://mjbizdaily.com/wp-content/uploads/2016/03/Factbook2016ExecutiveSummary.pdf
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_0.pdf
• https://www.swansea.ac.uk/media/Uruguay%20Situation%20Analysis.pdf
• http://www.austriancenter.com/wp-content/uploads/2014/01/Pascual-Alfredo-Cannabis-

legalization-in-Uruguay.pdf
• https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/33373/Latin%20America's

%20New%20Discourse%20Towards%20Drug%20Policies,%20The%20Role%20of
%20Cannabis%20Legalization%20in%20Uruguay.pdf?sequence=1

• http://www.insightcrime.org/images/PDFs/2016/uruguay_legalization.pdf
• https://panampost.com/editor/2016/02/11/what-happened-with-marijuana-legalization-in-

uruguay/
• http://mic.com/articles/106094/one-year-after-uruguay-legalized-marijuana-here-s-what-it-

s-become#.b5Mc4Dl7i
• https://lacc.fiu.edu/events/2015/marijuana-legalization-in-uruguay-and-

beyond/14561_sipa_marijuana-research_report2-1.pdf 

Χιλή:
• http://www.reuters.com/article/us-chile-cannabis-idUSKCN0UX26F
• http://druglawreform.info/en/country-information/latin-america/chile/item/202-chile
• http://www.bbc.com/news/world-latin-america-29693386
• http://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/chile-step-toward-cannabis-

decriminalisation-marijuana
•

Κολομβία:
• http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35165169
• http://colombiareports.com/colombia-decriminalizes-marijuana-cultivation-up-to-20-plants/
• http://www.theguardian.com/world/2015/dec/22/colombia-president-legalise-medical-

marijuana

Μεξικό:
• http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/11/mexico-marijuana-legal-human-

right/415017/
• http://www.nytimes.com/2015/11/05/world/americas/mexico-supreme-court-marijuana-

ruling.html?_r=0
• http://edition.cnn.com/2015/11/04/americas/mexico-supreme-court-legal-marijuana/  
• http://www.telesurtv.net/english/news/Mexico-Kicks-Off-Historic-Debate-on-Marijuana-

Legalization-20160126-0037.html

Πουέρτο Ρίκο:
• http://www.telesurtv.net/english/news/Puerto-Rico-Legalizes-Medicinal-Marijuana-Use-

20150504-0006.html
• http://time.com/3845638/puerto-rico-medical-marijuana/ 
•

Τζαμάικα:
• http://www.telesurtv.net/english/news/Jamaican-Senate-to-Vote-on-Marijuana-Legalization-

20150123-0014.html
• http://www.thecannabist.co/2015/04/15/jamaica-marijuana-laws/33298/ 

Ισημερινός:
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• http://www.insightcrime.org/news-briefs/ecuador-president-proposes-tougher-punishment-
for-microtraffickers

• https://www.cuencahighlife.com/the-marijuana-situation-in-latin-america-ecuador-and-
cuencas-expat-community/ 

• https://panampost.com/rebeca-morla/2015/04/14/ecuador-breaks-the-ice-on-drug-
legalization-in-landmark-bill/ 

Αργεντινή:
• http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2009/09/argentina-legalizes-

personal-marijuana-use
• http://druglawreform.info/en/country-information/latin-america/argentina/item/199-

argentina 
• http://www.ibtimes.com/latin-america-softens-marijuana-1657772 
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Με την Κάνναβη θα βγούμε από την κρίση (απολογιστικό 12ου 
Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ).

Το Σάββατο 7 Μάη νιώσαμε ότι γυρίσαμε στις ρίζες μας. Η ποσοτική συμμετοχή του κόσμου μπορεί να
μην ήταν όπως άλλες χρονιές, λόγω απεργιών των μέσων μαζικής μεταφοράς και πορείας για το 
ασφαλιστικό, ποιοτικά όμως ήταν μια από τις πιο ουσιαστικές και γειωμένες εκδηλώσεις που έχουμε 
κάνει τα τελευταία χρόνια για την αντιαπαγορευτική εκστρατεία και την κάνναβη. 

Το Σάββατο 7 Μάη, στα πλαίσια της παγκόσμια κινητοποίησης Global Marijuana March, 
πραγματοποιήσαμε μια ολοήμερη δράση ενημέρωσης και ακτιβισμού που περιελάμβανε δύο 
ενημερωτικές εκδηλώσεις με πολλούς ομιλητές και ομιλήτριες στη Νομική Σχολή Αθήνας, καθώς και 
μια μουσική πορεία διεκδίκησης και ευαισθητοποίησης, που ξεκίνησε και κατέληξε στην πλατεία 
Κλαυθμώνος ενώ καθώς διέσχισε το κέντρο της πόλης στάθμευσε για κάποια ώρα μπροστά στη 
Βουλή. 

Για εμάς ήταν άλλη μια ιστορική κατάκτηση, άλλη μια μοναδική εμπειρία, ακόμα και μόνο με τους 500
γενναίους που ήταν εκεί για να την κάνουν πραγματικότητα. Μπορεί να μην ήταν τα 15.000 άτομα 
που βρέθηκαν το 2015 στο Σύνταγμα οι ή 30 χιλιάδες που μάζευε το φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια, 
είχαν όμως την ίδια δύναμη ψυχής και αποφασιστικότητα με όλους αυτούς μαζί.
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Στην πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για την βιομηχανική κάνναβη μετά τη πρόσφατη νομιμοποίηση, 
παρουσιάσαμε ένα γενικό αλλά αρκετά ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις προοπτικές ανάπτυξης του 
κλάδου στην Ελλάδα, ένα γενικό πλαίσιο για το τι επικρατεί στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθώς και 
χρήσιμες πληροφορίες για την διαδικασία αδειοδότησης και την καλλιεργητική διαδικασία. Οι 
ομιλητές που μας τίμησαν με την παρουσία του ήταν οι (τα βίντεο των εισηγήσεων στους 
συνδέσμους): Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος (γεωπόνος, πρ. διευθυντής ΕΘΙΑΓΕ), Γιάννης Κορωναίος 
(γεωπόνος), Βασίλης Τσολακίδης (Πρόεδρος ΚΑΠΕ), Άννα Φουλίδη (Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης), Ελένη Μαλούπα (ΕΛΓΟ-Δήμητρα), Ελευθέριος Σταυρινός (γεωπόνος, εδαφολόγος). 

Στην εκδήλωση για την ιατρική χρήση της Κάνναβης που ακολούθησε φιλοξενήσαμε ιατρούς, 
επιστήμονες και ασθενείς που τεκμηρίωσαν την αναγκαιότητα να νομιμοποιηθεί άμεσα στην Ελλάδα 
η ιατρική χρήση της κάνναβης καθώς και την σπουδαιότητα και την ευρεία χρήση του φυτού ως 
θεραπευτικό μέσο. Πλέον σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο έχει νομιμοποιηθεί με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο η κάνναβη για ιατρική χρήση και στην Ελλάδα μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα 
πρωταγωνιστικό ρόλο αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση να παρέχουμε στους Έλληνες ασθενείς 
ένα φυσικό φάρμακο που έχουν στην διάθεσή τους άλλα 250 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες.
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Οι ομιλητές που μας τίμησαν με την παρουσία τους ήταν οι (τα βίντεο των εισηγήσεων στους 
συνδέσμους): Σοφία Γαλινάκη (ερευνήτρια), Dr. med. Αντώνης Κερασνούδης (Eιδικός Νευρολόγος, 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Ruhr-Bochum της Γερμανίας, Επιστημονικός υπεύθυνος "Ιατρείου 
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και νευροανοσολογικών νοσημάτων", Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη), 
Γιώργης Οικονομόπουλος (Ιατρός, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης), Μάριος Δημόπουλος 
(Διατροφολόγος), Χρήστος Ριγανάς και Σύρος Κωνσταντίνος, εκπρόσωποι συλλόγου ασθενών για 
την ιατρική κάνναβη, Jackie   Poitras (πρόεδρος συλλόγου μαμάδες για την κάνναβη).

Το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ περιελάμβανε φέτος δράσεις και στις 2 ημέρες του παγκόσμιου 
κινήματος, στις 20 Απριλίου (420) και στις 7 Μαΐου (Global Marijuana March). Για τις εκδηλώσεις στις
20 Απριλίου (κατάθεση ψηφίσματος στο Υπουργείο Υγείας και ενημερωτικό street party στο Θησείο) 
έχουμε εκδώσει ξεχωριστό δελτίο τύπου.
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Για το θέμα της ιατρικής χρήσης της κάνναβης, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός δήλωσε την 
προηγούμενη μέρα της εκδήλωσης στις 20 Απριλίου (σε επιστολή προς τους ασθενείς):
“Για το Υπουργείο Υγείας είναι πολιτική προτεραιότητα η κάλυψη των αναγκών επιστημονικά 
αξιόπιστης και αποτελεσματικής φροντίδας των ασθενών, καθώς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας. 
Υπάρχουν καινούργια επιστημονικά δεδομένα στο ζήτημα της φαρμακευτικής χρήσης της κάνναβης τα 
οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε για ανακουφιστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς χωρίς τους 
σκοταδισμούς και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Θα προχωρήσουμε άμεσα στη δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή 
και εκπροσώπων των ασθενών, με στόχο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος και την 
διαμόρφωση υλοποιήσιμων προτάσεων.”

Ελπίζουμε αυτή η πολιτική εξαγγελία να έχει αντίκρισμα σύντομα και να μην είναι κενή ουσίας. Είναι 
καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης γιατί πλέον υπάρχουν τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα αλλά 
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και διεθνείς καλές πρακτικές σε ότι αφορά την ιατρική χρήση της Κάνναβης που πλέον κάθε 
καθυστέρηση εφαρμογής και στην Ελλάδα είναι εγκληματική και στοιχίζει ανθρώπινες ζωές.

Εμείς θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας για την πλήρη νόμιμη ρύθμιση της 
Κάνναβης για θεραπευτική και ευφορική χρήση από τους ενήλικες, παρέχοντας τεκμηρίωση στην 
Πολιτεία και διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά μας δημόσια και επώνυμα. Η κάνναβη όχι μόνο 
μπορεί να μας βγάλει από την κρίση και να δώσει μια νέα πνοή στην οικονομία, αλλά μπορεί και να 
σώσει ή να βοηθήσει συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. 

Ηλιόσποροι, 9/5/2016.

40 χιλιάδες υπογραφές για ιατρική χρήση κάνναβης στον Υπουργό Υγείας

Την Τετάρτη 20 Απριλίου αντιπροσωπεία ασθενών κατέθεσαν περίπου 40 χιλιάδες υπογραφές 
πολιτών στο Υπουργείο Υγείας για το δικαίωμα των ασθενών στην ιατρική και φαρμακευτική χρήση 
κάνναβης. Εκ μέρους του Υπουργού Υγείας Α. Ξανθού που βρισκόταν στην Βουλή τα αιτήματα με τις 
υπογραφές παρέλαβε ο Διευθυντής του γραφείου του, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, και ακολούθησε 
εποικοδομητική συνομιλία με τους εκπροσώπους των ασθενών. 

Σύμφωνα με τους ασθενείς η πολιτική ηγεσία φαίνεται να έχει τη βούληση να προχωρήσει σε 
διευκολύνσεις των ασθενών και να ξεμπλοκάρει το θέμα της ιατροφαρμακευτικής χρήσης της 
κάνναβης.
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Τα αιτήματα των ασθενών αφορούν:

1. Την αποποινικοποίηση της χρήσης και κατοχής κάνναβης για θεραπευτική χρήση.
2. Την δυνατότητα αυτοκαλλιέργειας με ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας στον κάθε ασθενή

για ένα ορισμένο αριθμό (πχ 6) φυτών για ιδία χρήση.
3. Την δημιουργία λεσχών/συλλόγων κάνναβης στα πρότυπα της Ισπανίας και της 

Ουρουγουάης, οι οποίες θα καλλιεργούν ποιοτική και οργανική κάνναβη σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον με σκοπό την αλληλοϋποστήριξη και την παροχή συγκεκριμένης ποσότητας 
προϊόντων αποκλειστικά στα μέλη της λέσχης, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν 
γνωμάτευση γιατρού και αποδεικτικά της πάθησής τους, ώστε να έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα μέλη των λεσχών θα αποδίδουν στο κράτος 
τον επιβαλλόμενο φόρο επί του προϊόντος που θα αγοράζουν, ενώ οι λέσχες θα αποδίδουν 
έμμεση φορολογία και εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενούς τους.

4. Την δυνατότητα πιστοποίησης και ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων της λέσχης από 
το χημείο του κράτους ή από άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο.

5. Την δυνατότητα παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων από κάνναβη (σε οικιακό, 
οικοτεχνικό ή βιομηχανικό επίπεδο) στη χώρα μας, ώστε να υποκατασταθούν οι εισαγωγές 
που μέχρι σήμερα γίνονται παράνομα ή ημι-νόμιμα, κοστίζουν πολύ και αφορούν σκευάσματα
με χαμηλή περιεκτικότητα δραστικής- θεραπευτικής ουσίας.

6. Τη νομιμοποίηση της εισαγωγής θεραπευτικών σκευασμάτων ιατρικής κάνναβης με 
αποδεδειγμένα θετική δράση, μέσω αντιπροσώπων και κατόπιν ιατρικής συνταγογράφησης.

7. Την απελευθέρωση και ενθάρρυνση της ιατρικής έρευνας πάνω στα Κανναβινοειδή, καθώς 
και στις θεραπευτικές ποικιλίες κάνναβης που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες παθήσεις.

8. Να μπορούν οι ιατροί να συνταγογραφούν νόμιμα την κάνναβη ή παράγωγά της, κατόπιν 
θεσμικής παρότρυνσης τους από τους Ιατρικούς Συλλόγους και το Υπουργείο Υγείας που θα 
πρέπει να αναλάβει και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ιατρών και των ασθενών 
για τα θεραπευτικά οφέλη της κάνναβης. Κάλυψη της Κάνναβης από το ΕΣΥ.

9. Την επικαιροποίηση των Νόμων 3459/2006 και 4139/2013, για την αφαίρεση του φυτού 
της κάνναβης από τη λίστα των παράνομων ουσιών και τη δυνατότητα όσων σκευασμάτων 
εμπεριέχουν THC (τετραϋδροκανναβινόλη) να μπορούν να συνταγογραφούνται.

10. Διευκρινιστικό έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας όπου ξακαθαρίζεται ότι τα σκευάσματα 
λαδιού με υψηλή συγκέντρωση σε κανναβιδιόλη (CBD) και με μικρότερη από 0.2% 
συγκέντρωση σε THC μπορούν να κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο 
4139/2013.

Στη συνέχεια στα πλαίσια της 2ης Γιορτής Κάνναβης- 12ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκε από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ ενημερωτική και μουσική εκδήλωση 
στον πεζόδρομο της Ερμού στο Θησείο. Αν και Τετάρτη, περισσότερα από 3,000 άτομα πέρασαν από 
τον χώρο της εκδήλωσης, ενημερώθηκαν για τα αντιαπαγορευτικά αιτήματα και έδωσαν ραντεβού 
για τις 7 Μάη όπου θα πραγματοποιηθούν δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις στη Νομική Σχολή και μια 
μουσική πορεία με αφετηρία την Πλ. Κλαυθμώνος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: 
http://legaliseprotestival.blogspot.gr/ .

Ίσως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αντιαπαγορευτικής μας εκστρατείας είναι ότι πλέον 
ακόμα και κρατικοί φορείς- πολέμιοι της αποποινικοποίησης όπως το ΚΕΘΕΑ αλλάζουν ρητορική και 
όπως ο διευθυντής του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, Φαίδων Καλοτεράκης [1] σταματούν να αναπαράγουν την 
απαγορευτική ρητορική του ΚΚΕ και αναγνωρίζουν την ιατρική και βιομηχανική χρήση της κάνναβης,
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όπως και την ανάγκη για την αποποινικοποίηση της χρήσης των ουσιών.

Οι πολιτικές αλλάζουν παγκόσμια, η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη, όλοι μαζί μπορούμε να 
απαιτήσουμε την αλλαγή της νομοθεσίας περί ουσιών στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης και τη 
νομιμοποίηση της κάνναβης. 

[1] http://popaganda.gr/kethea-ithaki-faidon-kaloterakis/ 

Ηλιόσποροι, 22/4/2016

2η Γιορτή Κάνναβης - 12ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας
Τετάρτη 20 Απριλίου και Σαββάτο 7 Μαΐου 2016

Σπάμε τα ταμπού και τις προκαταλήψεις, καλλιεργούμε την ελευθερία μας!
Όχι στη μαφία, το παράνομο εμπόριο και την κερδοσκοπία.

Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών, νομιμοποίηση της κάνναβης, πλουραλισμός στην θεραπεία.
Η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη. 

Φέτος το παγκόσμιο κίνημα για την απελευθέρωση της Κάνναβης και την μείωση της βλάβης από τις 
εξαρτήσεις διεκδικεί και γιορτάζει στις 20 Απριλίου (με αφορμή και την Σύνοδο του ΟΗΕ για τα 
"ναρκωτικά") και στις 7 Μαΐου στα πλαίσια της ετήσιας παγκόσμιας κινητοποίησης Global Marijuana
March που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 300 πόλεις σε όλο τον κόσμο. 

Εκατομμύρια συνάνθρωποι βγαίνουμε στον δρόμο, απο-ενοχοποιούμε το φυτό και την χρήση του, 
διεκδικούμε την αλλαγή των πολιτικών για τις ουσίες και τις εξαρτήσεις, σπέρνουμε την αλήθεια γιατί
είναι η καλύτερη πρόληψη. 

Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

- Στις 12.00 κατάθεση ψηφίσματος στο Υπουργείο Υγείας (Αριστοτέλους 17, Αθήνα) από 
αντιπροσωπεία ασθενών για τη νομιμοποίηση της Κάνναβης για ιατρικούς/ θεραπευτικούς σκοπούς 
και για ιατρική έρευνα. Προσυπογράφουμε τα ψήφισμα των ασθενών που θα κατατεθεί στο 
Υπουργείο Υγείας εδώ.

68

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgeia_YgeiasDikaiosynis_Diafaneias_kai_Anthropinon_Diaiomaton_Apopoinikopoiisi_tis_kannavis_gia_farmakeytikoys_kai_i/?preview=live
http://popaganda.gr/kethea-ithaki-faidon-kaloterakis/


12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

- Στις 16.00 μικροφωνική εγκατάσταση στο Θησείο, πεζόδρομος Ερμού. Μουσικές και  
ενημέρωση. Μουσική από: Fundracar soundsystem, DJ Booker, Bloco Swingueira, Kredo, Vaibone, 
Rollit, Junior X, Mrs HCN, CTN, Didi Kaleya.

Σαββάτο 7 Μαΐου 2016

- Στις 11.00 ενημερωτική εκδήλωση για την βιομηχανική κάνναβη στη Νομική Σχολή Αθήνας, 
Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου (1ος όροφος, είσοδος από Σόλωνος 57). 

Ομιλητές: Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος (γεωπόνος, πρ. διευθυντής ΕΘΙΑΓΕ), Γιάννης Κορωναίος 
(γεωπόνος), Βασίλης Τσολακίδης (Πρόεδρος ΚΑΠΕ), Άννα Φουλίδη (Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης), Ελένη Μαλούπα (ΕΛΓΟ-Δήμητρα), Ελευθέριος Σταυρινός (γεωπόνος, εδαφολόγος).

- Στις 15.00 ενημερωτική εκδήλωση για την ιατρική κάνναβη και την μείωση της βλάβης στη 
Νομική Σχολή Αθήνας, Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου (1ος όροφος, είσοδος από Σόλωνος 57). 

Ομιλητές: Μένη Μαλιώρη (Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών), Dr. med. Αντώνης Κερασνούδης (Eιδικός Νευρολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του 
Ruhr-Bochum της Γερμανίας, Επιστημονικός υπεύθυνος "Ιατρείου Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και 
νευροανοσολογικών νοσημάτων", Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη), Γιώργης Οικονομόπουλος 
(Ιατρός, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης), Μάριος Δημόπουλος (Διατροφολόγος), Χρήστος 
Ριγανάς και Σύρος Κωνσταντίνος, εκπρόσωποι συλλόγου ασθενών για την ιατρική κάνναβη, Jackie
Poitras (πρόεδρος συλλόγου μαμάδες για την κάνναβη).

- Στις 19.00 κανναβική μουσική πορεία διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Συγκέντρωση- έναρξη και 
κατάληξη στην Πλατεία Κλαυθμώνος. 
Μουσική από: Vlastur, Anna Mystic, Blast'em Bop, ManJah, Rankin Johnny, Ιωσήφ Βάγγερ, Yota 
Naya, Dub Riots,  A@H2O, Selector Nesta.
  
Οι φετινές εκδηλώσεις αφιερώνονται στη μνήμη ενός αγαπημένου φίλου και συναγωνιστή που έφυγε
πρόωρα και απρόσμενα, του Joep Oomen συνιδρυτή και συντονιστή της ENCOD και της κοινωνικής 
λέσχης κάνναβης Trekt Uw Plant στο Βέλγιο. 

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στα πλαίσια της “Συμμαχίας αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά” και 
υποστηρίζονται από τους:

Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κενό Δίκτυο, Κίνηση για τη νόμιμη 
εφαρμογή της Ιατρικής Κάνναβης “Το Ίαμα”, Σύλλογος “Ασθενείς υπέρ της χρήσης φαρμακευτικής 
Κάνναβης”, Σύλλογος “ΜΑΜΑΚΑ- MAMAδες για την KAνναβη”, Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης 
Θεσσαλονίκης, Σύλλογος θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ Βορείου 
Ελλάδος ο Σίσυφος, Τομέας Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, Οικολόγοι Πράσινοι, Νέοι 
Πράσινοι, Φιλελεύθερη Συμμαχία, Πράσινοι- Αλληλεγγύη, Medical Mediterranean Genetics, 
GR420.info, Greenman Team, KannaBio Hemp Coop, ENCOD, Trekt Uw Plant Cannabis Social Club, 
Diogenis- Drug Policy Dialogue South East Europe (SEE), Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής 
Οικονομίας. 

Υποστηρικτές επικοινωνίας: enallaktikos.gr, inexarchia.gr, legalit.gr, ράδιο Ιστόφωνο, εφημερίδα 
Εποχή

Χορηγοί: Raw, Pyramid Seeds, Alegre Grow Shop, Canabiseeds.com, Theseedbank.gr, Seed-Bang.com, 
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Canna Health Amsterdam, Mystic Pizza.
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Γιατί κάνουμε ότι κάνουμε:
To 1998 η Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS) για τα ναρκωτικά
είχε σαν σλόγκαν το “ένας κόσμος χωρίς ουσίες, μπορούμε να το καταφέρουμε” και σαν στόχους “την 
εξάλειψη ή σημαντική μείωση της παραγωγής (προσφοράς) παράνομων ουσιών”, καθώς και να 
“επιτευχθούν σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα της μείωσης της ζήτησης” μέχρι το 
1998. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, πραγματοποιείται η επόμενη Ειδική Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά (UNGASS 19-21.4.2016) [1] και έχει ενδιαφέρον να δούμε 
κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι από την προηγούμενη Σύνοδο. 

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του ΟΗΕ το 2015 για τα ναρκωτικά στον κόσμο [2] τα τελευταία 20 
χρόνια όχι μόνο δεν μειώθηκε η προσφορά και ζήτηση παράνομων ουσιών με την εφαρμογή 
κατασταλτικών πολιτικών που ποινικοποιούν την χρήση, κατοχή και διακίνηση, αλλά αντίθετα 
έχουμε σημαντική αύξηση της παραγωγής παράνομων ουσιών, σημαντική αύξηση του συνολικού 
αριθμού χρηστών αλλά και των εξαρτημένων χρηστών, ενώ οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί έχουν
προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από τις ίδιες τις ουσίες. 

Σύμφωνα με την έκθεση τουλάχιστον 246 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ένας στους 20 
ηλικίας 15-64 ετών, κάνουν χρήση παράνομων ουσιών, κατά τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 
περισσότεροι από την προηγούμενη καταμέτρηση, πιο πολλοί από ποτέ. Περίπου στα 180 
εκατομμύρια υπολογίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο οι χρήστες κάνναβης. Ένας στους δέκα χρήστες 
παράνομων ουσιών κάνει προβληματική χρήση, δηλαδή περίπου 27 εκατομμύρια άνθρωποι είναι 
εξαρτημένοι από παράνομες ουσίες, οι μισοί από αυτούς μάλιστα κάνουν ενδοφλέβια χρήση και 
περίπου 1.65 εκατομμύρια άνθρωποι που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ουσιών ζουν με τον ιό του HIV. 
Μόνο ένας στους έξι εξαρτημένους χρήστες έχει πρόσβαση σε προγράμματα θεραπείας και 
απεξάρτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η παραγωγή παράνομων ουσιών έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία 20 χρόνια, όπως και οι 
κατασχεθείσες ποσότητες [3]. Συγκεκριμένα η παγκόσμια παραγωγή οπίου και ηρωίνης έφτασε τους 
7.554 τόνους το 2014 (το 2007 ξεπέρασε τους 8.000 τόνους) φτάνοντας τα υψηλότερα 
καταγεγραμμένα επίπεδα από τη δεκαετία του 1930. Σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότεροι από 32.4 
εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν χρήση ηρωίνης, πιο πολλοί από ποτέ. Μια ακόμη απόρροια των 
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απαγορευτικών πολιτικών είναι η ραγδαία αύξηση του αριθμού νέων επικίνδυνων συνθετικών 
ψυχοτρόπων ουσιών που βγαίνουν κατά εκατοντάδες κάθε χρόνο, αλλά και τα ανησυχητικά επίπεδα 
πολυτοξικομανίας ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. Τέλος ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται 
στην φυλακή για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μεγαλύτερος 
από ποτέ, ενώ τουλάχιστον ένας στους τρεις φυλακισμένους κάνει χρήση παράνομων ουσιών μέσα 
στην φυλακή. 

Επομένως όχι μόνο δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ΟΗΕ για ένα κόσμο χωρίς ουσίες, αλλά 
βλέπουμε ότι 80 χρόνια απαγορευτικών πολιτικών έχουν διογκώσει το πρόβλημα αντί να το 
διορθώσουν, καθώς οι πολιτικές της καταστολής και της ποινικοποίησης έχουν προκαλέσει 
μεγαλύτερη ζημιά από τις ίδιες τις ουσίες. Σε αυτό το συμπέρασμα έχει καταλήξει και μια πρόσφατη 
μελέτη που χρηματοδότησε η ΕΕ [4] όπου αποδεικνύεται ότι η ποινικοποίηση δεν έχει καταφέρει να 
μειώσει ούτε τη ζήτηση, ούτε και την προσφορά ουσιών, ενώ έχει προκαλέσει μεγάλη βλάβη στους 
χρήστες, την κοινωνία και την οικονομία. Αντίθετα ο παγκόσμιος τζίρος της αγοράς των παράνομων 
ουσιών υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με διεθνείς 
οργανισμούς [5] κάνοντας τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα τους μόνους κερδισμένους της 
απαγόρευσης. 

Σύμφωνα με την πολύ πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και τις
Εξαρτήσεις (EMCDDA) [6] για την Ευρωπαϊκή αγορά παράνομων ουσιών, κατά μέσο όρο οι 
Ευρωπαίοι πολίτες ξοδεύουν σε παράνομες ουσίες περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο (η 
μέγιστη εκτίμηση ξεπερνάει τα 31 δις ευρώ). Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η Κάνναβη είναι η πιο 
διαδεδομένη παράνομη ουσία που αντιπροσωπεύει το 38% του συνολικού τζίρου από παράνομες 
ουσίες, φτάνοντας μέχρι και τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο (θεωρούμε πολύ συντηρητική 
αυτή την εκτίμηση). Το 2015 τουλάχιστον 22 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες κατανάλωσαν 
κάνναβη, το 23% του πληθυσμού είναι περιστασιακοί χρήστες (80 εκ. άνθρωποι) και τουλάχιστον το 
1% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης χρησιμοποιεί καθημερινά κάνναβη. Επίσης η κάνναβη 
αντιπροσωπεύει το 80% των κατασχεθέντων ποσοτήτων παράνομων ουσιών, μόνο στην Ευρώπη 
καταναλώθηκαν τουλάχιστον 2.000 τόνοι κάνναβης μέσα στο 2015 και τα περισσότερα αδικήματα 
που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών σχετίζονται με την κάνναβη [7]. 

Τέλος, σε ότι αφορά τις υπόλοιπες παράνομες ουσίες η ηρωίνη αντιπροσωπεύει το 28% του 
συνολικού τζίρου παράνομων ουσιών (μέχρι 8 δις ευρώ το χρόνο), η κοκαΐνη το 24% του συνολικού 
ετήσιου τζίρου (μέχρι 7 δις ευρώ το χρόνο) και οι αμφεταμίνες/ MDMA το 11% του συνολικού τζίρου 
(μέχρι 2.5 δις ευρώ το χρόνο) στην Ευρώπη. Τεράστια ποσά που λόγω της παρανομίας καταλήγουν 
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και χρηματοδοτούν άμεσα το οργανωμένο έγκλημα και έμμεσα άλλους εγκληματικούς κλάδους (πχ 
trafficking, εμπόριο όπλων κλπ).

Επομένως σύμφωνα και με τα πιο επίσημα δεδομένα, οι πολιτικές της καταστολής δεν έχουν πετύχει 
τον σκοπό τους (για μείωση της προσφοράς και ζήτησης) και όπως η ποτοαπαγόρευση τον 
προηγούμενο αιώνα δημιουργούν πολλά προβλήματα στους χρήστες, την κοινωνία και την οικονομία,
ενώ οι μόνοι κερδισμένοι είναι το οργανωμένο έγκλημα και η μαφία που θησαυρίζει.

Η επιστήμη λέει αλλάξτε πολιτική!
Ένα μήνα πριν την επόμενη Σύνοδο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά η διεθνής επιστημονική κοινότητα 
έρχεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να αποδείξει ότι ο παγκόσμιος πόλεμος κατά των 
ναρκωτικών έχει αποτύχει παταγωδώς και να προτείνει την αποποινικοποίηση της χρήσης και 
κατοχής όλων των ουσιών, παράλληλα με τη νόμιμη ρύθμιση των λιγότερο βλαβερών ουσιών όπως η 
Κάνναβη. Μια ομάδα 22 ιατρών εμπειρογνωμόνων από το Johns Hopkins University και το έγκριτο 
ιατρικό επιστημονικό περιοδικό The Lancet [8] πραγματοποίησαν μια ενδελεχή επισκόπηση των 
παγκόσμιων πολιτικών για τα ναρκωτικά, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι απαγορευτικές 
πολιτικές των τελευταίων 70-80 ετών “δεν έχουν μειώσει τη ζήτηση ουσιών, ενώ άμεσα και έμμεσα 
συμβάλλουν στην βία, τους θανάτους, τις φυλακίσεις, την εξάπλωση ασθενειών και επιδημιών, τις 
φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις, την αδικία, την δυστυχία και την υπονόμευση του δικαιώματος 
των πολιτών στην υγεία”. 

Ο Δρ. Chris Beyrer του Johns Hopkins δήλωσε “ο στόχος της απαγόρευσης (ποινικοποίησης) της 
χρήσης, κατοχής, παραγωγής και διακίνησης παράνομων ουσιών είναι η βάση για πολλές από τις 
εθνικές νομοθεσίες, αλλά οι πολιτικές αυτές βασίζονται σε αντιλήψεις σχετικά με τη χρήση και την 
εξάρτηση που δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες”. Οι ερευνητές (καθηγητές πανεπιστημίου, 
επιστήμονες και ιατροί) προτρέπουν σε μια “πλήρη αντιστροφή των κατασταλτικών πολιτικών που 
επιβάλλονται από τις περισσότερες κυβερνήσεις” προς συμμόρφωση των αποφάσεων του ΟΗΕ. 
Σύμφωνα με την έκθεσή τους ο παγκόσμιος “πόλεμος κατά των ναρκωτικών” έχει πολλές 
παράπλευρες απώλειες, έχει προκαλέσει μεγάλη βλάβη στην δημόσια υγεία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την ανάπτυξη. 

Οι ερευνητές επισημαίνουν επιτυχίες σε πειράματα αποποινικοποίησης των ναρκωτικών σε μέρη 
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όπως η Πορτογαλία, όπου τα ποσοστά χρήσης ναρκωτικών έχουν πέσει, οι θάνατοι από υπερβολική 
δόση είναι σπάνιοι, τα κρούσματα με HIV μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών έχουν πέσει κατακόρυφα
και συστήνουν και σε άλλες χώρες να υιοθετήσουν μια παρόμοια προσέγγιση. Πέρα από την πλήρη 
αποποινικοποίηση των ουσιών, οι ερευνητές προτείνουν σε χώρες να πειραματιστούν με την πλήρη 
νομιμοποίηση και την ρύθμιση ορισμένων τύπων παράνομων ουσιών, όπως αρκετές πολιτείες των 
ΗΠΑ και η Ουρουγουάη έχουν κάνει με τη Κάνναβη. 

Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων καλεί τέλος την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά (UNGASS2016) να εξετάσει τα επιστημονικά δεδομένα σε ότι 
αφορά τη δημόσια υγεία στον διάλογο που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της και να 
βοηθήσει τον κόσμο να απομακρυνθεί από τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που είναι ουσιαστικά 
πόλεμος κατά των χρηστών. Για να βοηθήσει την μετάβαση των πολιτικών σε ένα πλαίσιο πιο 
ανθρώπινο και αποτελεσματικό η Επιτροπή των εμπειρογνωμόνων προτείνει 11 συστάσεις που 
έχουν να κάνουν με την αποποινικοποίηση της χρήσης, την μείωση της βλάβης, την διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας και τα μοντέλα νόμιμης ρύθμισης ουσιών [9].

Διεθνείς πρωτοβουλίες για την αποποινικοποίηση και τα μοντέλα νόμιμης ρύθμισης
Στα ίδια συμπεράσματα έχουν καταλήξει πολλές διεθνές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια που 
αποτελούνται από πρώην αρχηγούς κρατών, ιατρούς, επιστήμονες, δικαστές, δικηγόρους, 
αστυνομικούς, που όλοι συνηγορούν ότι οι απαγορευτικές πολιτικές έχουν αποτύχει και έχει πλέον 
έρθει η ώρα να περάσουμε σε μια άλλη προσέγγιση που θα αποδυναμώσει το οργανωμένο έγκλημα 
και θα διασφαλίσει την υγεία, τη θεραπεία και την πρόληψη για την πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Οι πρώην πρόεδροι της Ελβετίας, της Κολομβίας, του Μεξικού, της 
Χιλής, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Βραζιλίας μαζί με τον πρώην ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν και
πολλών άλλων προσωπικοτήτων ηγούνται από το 2011 της παγκόσμιας πρωτοβουλίας “Global 
Commission on Drug Policy” [10] με το αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών και 
της ανθρωπότητας και, καλούν τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου να μετατοπίσουν τις πολιτικές τους 
από την ποινικοποίηση, την καταστολή και την απαγόρευση, στην αποποινικοποίηση, τη μείωση της 
βλάβης και την πρόληψη. Τους καλούν επίσης να δοκιμάσουν εναλλακτικά μοντέλα νόμιμης ρύθμισης 
της κάνναβης.

Δέκα χιλιάδες εκπρόσωποι της εφαρμογής του νόμου (αστυνομικοί, δικαστές, δικηγόροι κλπ) απ' όλο 

75



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

τον κόσμο έχουν δημιουργήσει το δίκτυο Law Enforcement Against Prohibition που ασκεί πολιτική 
πίεση στις κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν τις δαπανηρές και αναποτελεσματικές κατασταλτικές 
πολιτικές, αποποινικοποιώντας την προσωπική χρήση ουσιών και ρυθμίζοντας νόμιμα την κάνναβη 
[11].

Επιστήμονες και ειδικοί παράγουν πλέον σε καταιγιστικούς ρυθμούς έρευνες και μελέτες που 
συνηγορούν ότι η κάνναβη είναι λιγότερο βλαβερή από το καπνό και το αλκοόλ [12], ότι έχει πολύ 
σημαντική θεραπευτική αξία για τον άνθρωπο [13, 14], ότι είναι η τρίτη πιο διαδεδομένη ευφορική 
ουσία (μετά τον καπνό και το αλκοόλ), και το γεγονός ότι είναι παράνομη δημιουργεί μεγάλη βλάβη 
και αυξημένο ρίσκο σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας (στην Ελλάδα ένας στους δέκα 
καταναλώνει περιστασιακά ή τακτικά κάνναβη, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι). Μελέτες 
δείχνουν ότι άλλες προσεγγίσεις δουλεύουν καλύτερα [15].
 
Είναι επιτακτική ανάγκη για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες να έχουν το 
δικαίωμα της επιλογής του θεραπευτικού τους μέσου. Ιδιαίτερα για την κάνναβη, ένα πολύ 
αποτελεσματικό φυσικό φάρμακο με ελάχιστες παρενέργειες που χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες 
χρόνια και μπορεί να παραχθεί από τον καθένα σπίτι του, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η νόμιμη 
καλλιέργεια και κατανάλωσή της από τους ασθενείς. Είναι εγκληματικό να στερούμε από σοβαρά 
ασθενείς ένα αποτελεσματικό φάρμακο και να τους στέλνουμε στην παράνομη αγορά για την 
προμήθειά του.

Στην Ευρώπη υπολογίζονται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 80 εκατομμύρια τακτικοί και 
περιστασιακοί χρήστες κάνναβης από τους οποίους το 10-15% την χρησιμοποιεί για ιατρικούς- 
θεραπευτικούς σκοπούς. Ήδη 14 χώρες έχουν νομιμοποιήσει/ αποποινικοποιήσει με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο την ιατρική και φαρμακευτική χρήση της κάνναβης στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα 
περισσότεροι από 250 εκατομμύρια πολίτες να έχουν πλέον νόμιμη και σε αρκετές περιπτώσεις 
συνταγογραφούμενη πρόσβαση στην κάνναβη. Σε αυτούς αν συνυπολογίσουμε τις 23 Πολιτείες των 
ΗΠΑ, την Ουρουγουάη, τη Χιλή, το Ισραήλ, τον Καναδά και την Αυστραλία που είναι ήδη νόμιμη η 
ιατρική χρήση, αλλά και τις 20 Πολιτείες των ΗΠΑ που θα αποφασίσουν μέσα στο 2016 αν θα 
νομιμοποιήσουν την κάνναβη, τότε αναρωτιόμαστε γιατί περισσότερα από 500 εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν περισσότερες θεραπευτικές επιλογές από τους Έλληνες ασθενείς. 

Επίσης πολλές χώρες έχουν αποποινικοποιήσει ή και νομιμοποιήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την 
καλλιέργεια, κατοχή και χρήση κάνναβης για ευφορική/ψυχαγωγική χρήση. Η Ουρουγουάη και 4 
Πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ανοίξει το δρόμο της πλήρους νόμιμης ρύθμισης, ενώ η ευφορική χρήση και 
η αυτοκαλλιέργεια για προσωπική χρήση είναι αποποινικοποιημένη σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες 
όπως η Ισπανία, η Τσεχία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελβετία, η Πορτογαλία και άλλες. Τα 
αποτελέσματα από αυτά τα εναλλακτικά μοντέλα νόμιμης ρύθμισης είναι θεαματικά και πολλά 
υποσχόμενα. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο τζίρος της Αλβανικής Κάνναβης ξεπέρασε τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
το 2015 που κατέληξαν στο οργανωμένο έγκλημα, ενώ η αξία της ποσότητας των ναρκωτικών που 
κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν υπερβαίνει τα 10 δισ. Ευρώ. Αντίθετα στις Πολιτείες των ΗΠΑ 
που είναι νόμιμη η ιατρική και η ευφορική χρήση η αγορά της Κάνναβης έφτασε τα 5,4 
δισεκατομμύρια δολάρια το 2015 (10 δισ. δολάρια μαζί με τις εμμέσως σχετιζόμενες με την κάνναβη 
αγορές και υπηρεσίες), που δεν κατέληξαν στην μαφία αλλά σε μικρομεσαίες και μεγαλύτερες νόμιμες
επιχειρήσεις που προσέλαβαν 60.000 άτομα προσωπικό και πληρώσανε εκατοντάδες εκατομμύρια 
δολάρια σε φόρους. Μόνο στο Κολοράντο των 6 εκατομμυρίων κατοίκων που νομιμοποίησε και την 
ψυχαγωγική χρήση, το 2015 πωλήθηκε κάνναβη αξίας περίπου 1 δις δολάρια ενώ στα κρατικά ταμεία
θα καταλήξουν 125 εκ δολάρια από την φορολογία, ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο του 2014, 
από τα οποία τουλάχιστον τα 30 εκ δολάρια θα γίνουν σχολικές υποδομές. Μέχρι το 2020 η αγορά της
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κάνναβης στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 44 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Αντιαπαγορευτική δράση και πολιτική ανυπακοή
Την χρονιά που μας πέρασε πιέσαμε πολιτικά και πετύχαμε την οριστικοποίηση της νόμιμης ρύθμισης
της Κλωστικής- Βιομηχανικής Κάνναβης με πολύ θετικούς όρους για τους μικρομεσαίους παραγωγούς
και μεταποιητές. Στείλαμε επίσης επιστολές σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ [16], στον Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο και όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας [17], καθώς και στον Κτηνιατρικό Σύλλογο 
[18], με επιστημονική τεκμηρίωση σε ότι αφορά την ιατρική χρήση της κάνναβης και τα εναλλακτικά 
μοντέλα που ακολουθούνται στην Ευρώπη και τον κόσμο για τη νόμιμη ρύθμιση της ιατρικής και 
ευφορικής χρήσης. 

Τα πάγια αιτήματα της Αντιαπαγορευτικής μας εκστρατείας αφορούν:
1. Μια αντικειμενική, επιστημονικά τεκμηριωμένη και τεχνοκρατική ανάλυση του κόστους- 

οφέλους των αντι-ναρκωτικών πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα σε αντιδιαστολή 
με εναλλακτικά μοντέλα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και τον κόσμο. Προτείνουμε ένα 
συνδυασμό των μοντέλων της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ουρουγουάης.

2. Ριζική αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις παράνομες ουσίες και τις εξαρτήσεις, 
της φιλοσοφίας και της εφαρμογής του, για τη μετάβαση σε ένα νόμιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, 
με έμφαση στην αποποινικοποίηση της χρήσης, στα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς
καλές πρακτικές, στη μείωση της βλάβης και της χρήσης για όλες τις ουσίες, στην 
αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, στον εξορθολογισμό των 
ποινών, στην πρόληψη και στον πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους.

3. Η νόμιμη ρύθμιση της κάνναβης πρέπει να εστιάσει στο δικαίωμα των ενήλικων πολιτών 
αυτής της χώρας στην ελευθεροχρησία και την αυτοκαλλιέργεια, στην βιολογική -ποιοτικά 
ελεγχόμενη- παραγωγή, καθώς και στην μη-κερδοσκοπική συλλογική διάθεση που να 
ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη συλλογική ζήτηση, μέσα από τη θεσμοθέτηση των 
κοινωνικών και ιατρικών λεσχών κάνναβης. Δεν θέλουμε να αναπτυχθούν μονοπώλια είτε 
από την αγορά (πχ όπως στα τσιγάρα και το αλκοόλ), είτε από το κράτος (με αδειοδότηση 
συγκεκριμένων μεγάλων εταιριών και υψηλή φορολόγηση) σε ότι αφορά τη θεραπευτική και 
ευφορική χρήση. Δεν θέλουμε ένα εμπορευματοποιημένο μοντέλο, αλλά να διασφαλιστεί ο 
κοινωφελής χαρακτήρας του φυτού. Νόμιμη ρύθμιση σημαίνει έλεγχος, διαφάνεια, 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, όρια ηλικίας, διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
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δημιουργία θέσεων εργασίας και έσοδα. 
4. Η ιατρική- θεραπευτική χρήση της κάνναβης πρέπει να ενταχθεί άμεσα στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, να συνταγογραφείται και να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, 
όπως γίνεται ήδη σε Ισπανία, Τσεχία, Ολλανδία, Καναδά, ΗΠΑ, Ισραήλ και αλλού. Η ιατρική 
έρευνα πάνω στα θεραπευτικά οφέλη της κάνναβης πρέπει να επεκταθεί και να αποτελέσει 
μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα.

5. Για τις τοξικές- εξαρτησιογόνες ουσίες (πχ οπιούχα), συνταγογράφηση και κλινικά 
ελεγχόμενη διάθεση των ουσιών σε καταγεγραμμένους χρήστες με στόχο την σταδιακή 
απεξάρτησή τους, ανάπτυξη προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, καθαρών συνέργων και 
ελεγχόμενων χώρων χρήσης για να φύγει η χρήση από τους δρόμους. Μεγαλύτερος έλεγχος 
της κατάχρησης αλκοόλ και καπνού.

Κανείς δεν θα σου χαρίσει τα δικαιώματά σου, πρέπει να τα κατακτήσεις με υπεύθυνη και δημόσια 
δράση. Η καλλιέργεια του φυτού είναι η πιο ουσιαστική μορφή πολιτικής ανυπακοής, όπως και η 
υπεύθυνη και επώνυμη χρήση του. Δεν διαφημίζουμε, ούτε προτρέπουμε σε χρήση, απαιτούμε πιο 
ανθρώπινη και δίκαιη αντιμετώπιση.

Βγες στο φως, ενημερώσου και καλλιέργησε τα δικαιώματά σου. Η άγνοια δεν είναι υπεύθυνη 
επιλογή.

Σας καλούμε όλες και όλους να συμμετέχετε μαζικά στην 2η Γιορτή Κάνναβης- 12ο 
Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ που θα γίνει την Τετάρτη 20 Απριλίου (Υπουργείο Υγείας και πάρκο 
ΗΣΠΑ Θησείου) και το Σάββατο 7 Μαΐου (Νομική Σχολή Αθήνας και Street Parade με έναρξη και 
κατάληξη στην πλατεία Κλαυθμώνος).  

Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά: www.legaliseprotestival.blogspot.com 
 
[1] http://www.unodc.org/ungass2016/   
[2] http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf   
[3] https://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_Cannabis.pdf    
[4] http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf   
[5]   https://www.unodc.org/pdf/WDR_2005/volume_1_chap2.pdf    
[6] http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2374/TD0416161ENN_1.PDF    
[7] http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239505_EL_TDAT15001ELN.pdf    
[8] http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)00619-X.pdf    
[9] http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)30115-5.pdf    
[10] http://www.globalcommissionondrugs.org/about/  
[11] http://www.leap.cc/ 
[12] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/ και 
http://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Estimating%20drug
%20harms.pdf  
[13] http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/ 
[14] http://www.encod.org/info/700-MEDICINAL-USES-OF-CANNABIS και 
http://idpc.net/publications/2015/04/medicinal-cannabis-the-evidence  
[15] http://www.gcdpsummary2014.com/#executive-summary και 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction 
[16] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/657-2016-02-11-17-49-59 
[17] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/658-2016-03-15-09-50-02 
[18] http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/659-2016-03-16-19-33-23 
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Καλλιέργησε την ελευθερία σου
[μια μετάφραση στη μνήμη του αγαπημένου μας φίλου και συντρόφου Joep Oomen που έφυγε πρόωρα 
και απρόσμενα, αυτό είναι το τελευταίο του κείμενο και μας εκφράζει απόλυτα, καλό σου ταξίδι φίλε] 

Το πρώτο βήμα για να καταλάβουμε πως λειτουργούν οι πολιτικές για τα “ναρκωτικά”, είναι να 
καταλάβουμε πως λειτουργεί η πολιτική. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν κοντά σε καταναλωτές 
ουσιών, διανομείς ή παραγωγούς δεν καταλαβαίνουν πως λειτουργεί η πολιτική. Αντιλαμβάνονται 
μόνο την αίσθηση του επείγοντος και ότι η τεράστια κοινωνική βλάβη που συντελείται μπορεί να 
αποφευχθεί μόνο αν το νομικό πλαίσιο που επηρεάζει την ζωή τους αλλάξει άμεσα. Όταν αυτοί οι 
άνθρωποι συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου συναντήσεις διπλωματών που συζητιόνται οι διεθνείς 
συμβάσεις του ΟΗΕ για τα “ναρκωτικά” (όπως η επερχόμενη UNGASS 2016), εισέρχονται σε ένα 
κόσμο όπου μισεί την λέξη “επείγον”. Οι περισσότεροι που συμμετέχουν σε αυτές τις συναντήσεις, τις 
αντιλαμβάνονται απλά σαν μια ευκαιρία για την επαγγελματική τους καριέρα, και το να προωθήσουν 
δραστικές μεταρρυθμίσεις δεν αποτελεί τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για να βελτιώσουν τις 
προοπτικές ανέλιξής τους. 

Η αλλαγή των πολιτικών για τις ουσίες δεν είναι κάτι που θα κάνει η κυβέρνησή σου για σένα.

Μια στο τόσο όμως, η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Πριν από 25 χρόνια, στην καρδιά του 
πολέμου ενάντια στα καρτέλ κοκαΐνης στην Κολομβία και της εξάπλωση του AIDS στην Ευρώπη, ο 
Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν απηύθυνε μια επείγουσα έκκληση για τη διαμόρφωση μιας 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα “ναρκωτικά” που θα έχει διαφορετική προσέγγιση από τον Αμερικάνικο
“πόλεμο κατά των ναρκωτικών”. Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε 
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ένα Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό Ινστιτούτο για να μελετήσει το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, 
καθώς και ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο Οργανώσεων που θα μετέφερε τις απόψεις πολιτών που η ζωή τους
επηρεάζεται από τις αντι-ναρκωτικές πολιτικές. Έτσι, το 1993 δημιουργήθηκαν παράλληλα το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) και η Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά (ENCOD). Μερικά μόλις χρόνια
αργότερα το όνειρο της διαμόρφωσης μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ουσίες που να βασίζεται στα
επιστημονικά δεδομένα διαλύθηκε σε πολλά κομμάτια.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) αποδείχθηκε ότι 
κυβερνάτε από τεχνοκράτες και όχι από επιστήμονες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παράγει 
στατιστικές για κατασχεθείσες ποσότητες παράνομων ουσιών, πρόχειρες εκτιμήσεις του αριθμού των
καταναλωτών- χρηστών και των δημόσιων χρημάτων που δαπανώνται, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει 
καταφέρει να παρουσιάσει οποιαδήποτε νέα αφήγηση για τη σχέση των ανθρώπων με τις 
ψυχοτρόπες ουσίες. Την ίδια στιγμή, η ENCOD τέθηκε στο περιθώριο μόλις έγινε ξεκάθαρο το 
(αντιαπαγορευτικό) μήνυμα που μετέφερε, αγωνίστηκε για πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρει να 
αποκαταστήσει σχέση διαλόγου με τις Ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με τις ναρκω-πολιτικές, και μόλις 
τα κατάφερε το 2007 διαπίστωσε ότι ο πραγματικός σκοπός του λεγόμενου “Φόρουμ της Κοινωνίας 
των Πολιτών” για τα ναρκωτικά είναι να αποφύγει οποιοδήποτε ουσιαστικό διάλογο πάνω στο θέμα.

Στις διεργασίες της Συνόδου του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά UNGASS 2016 παίζεται το ίδιο σενάριο. Ο 
ΟΗΕ παριστάνει ότι ακούει τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών που επηρεάζονται από τις ναρκω-
πολιτικές μέσα από τη δημιουργία της λεγόμενης Ομάδας εργασίας της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil 
Society Task Force), που στόχος της είναι να “διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη, δομημένη, ουσιαστική 
και ισόρροπη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της UNGASS”. Αυτός είναι ένας 
διπλωματικός τρόπος για να πεις ότι θα υπάρχει μια ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε δημόσιους 
υπαλλήλους που εργάζονται για τις κυβερνήσεις και τις διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ, με μερικούς 
ακαδημαϊκούς που παριστάνουν ότι αντιπροσωπεύουν τους πολίτες των οποίων η γνώμη δεν έχει 
ποτέ ζητηθεί. Όλοι αυτοί διαμορφώνουν μια γκρίζα μάζα που στην τελική το μόνο που την ενδιαφέρει 
είναι να διατηρηθεί η κατάσταση ως έχει.

Σε Συνόδους όπως η UNGASS, το να υποστηρίζεις την υπάρχουσα κατάσταση (status quo), είναι μέρος
του κώδικα ενδυμασίας. Οι λέξεις γυαλίζονται, οι υποδομές είναι εντυπωσιακές και τα γεύματα είναι 
πλούσια και δωρεάν. Καθώς ο χρόνος περνά, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους ανθρώπους που 
συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις συνόδους κορυφής να συντάξουν μια διακήρυξη που να μπορεί να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους ανθρώπους που βιώνουν τα καθημερινά προβλήματα που 
προκαλούνται από τις πολιτικές για τα ναρκωτικά, μεταξύ των οποίων και πολλές τοπικές και 
περιφερειακές αρχές. Στον δημόσιο διάλογο σε ότι αφορά τα ναρκωτικά σε τοπικό επίπεδο, οι πολίτες
αναζητούν βιώσιμες λύσεις. Στο διεθνές επίπεδο, όσοι συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο αναζητούν 
τρόπους για να συντηρηθεί το πρόβλημα. Σαν να θέλουν να είναι απλά μέρος της παράστασης και την 
επόμενη φορά!

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά τον Μιτεράν, κάθε σοβαρός αναλυτής των πολιτικών για τα ναρκωτικά 
γνωρίζει ότι τα 100 χρόνια απαγόρευσης έχουν αποτύχει πλήρως στο να προστατεύσουν τον 
οποιονδήποτε από οποιαδήποτε βλάβη σχετίζεται με τα ναρκωτικά. Παρά αυτή τη προφανή αλήθεια 
οι φωνές όσων έχουν πληγεί περισσότερο από αυτή την αποτυχία εξακολουθούν να 
περιθωριοποιούνται. Εν τω μεταξύ, απ' ότι φαίνεται μερικοί άνθρωποι βρήκαν τον τρόπο να ανοίξουν
μικρές τρύπες στον τοίχο της απαγόρευσης, αλλά αντί να τις κάνουν αρκετά ανοιχτές για όλους, 
απολαμβάνουν τη ζωή τους στην άλλη άκρη και μάλιστα αφιερώνονται στο να κλείσουν την τρύπα 
πίσω τους.

Ενώ οι προσπάθειες των Ευρωπαίων πολιτών να ξεσκεπάσουν το Μεγάλο Ψέμα της Απαγόρευσης 
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των Ναρκωτικών συνθλίφτηκαν από τους γραφειοκράτες της ΕΕ, στις ΗΠΑ το σύστημα των 
δημοψηφισμάτων έδωσε τη δυνατότητα σε όσους είχαν μεγάλες περιουσίες να πληρώσουν για την 
αλλαγή των νόμων. Το μόνο που χρειάστηκε να κάνουν ήταν να στήσουν μια αποτελεσματική 
καμπάνια και να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους με υπομονή και επιμονή για να τους πείσουν να 
υποστηρίξουν την πρόταση της νομιμοποίησης στο δημοψήφισμα. Χάρη σε αυτό το δημοκρατικό 
εργαλείο έγινε εφικτή η νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρική χρήση σε 23 Πολιτείες και για όλες 
τις χρήσεις (ιατρική και ψυχαγωγική) σε 5 Πολιτείες. Ο παράδεισος για όσους καταναλώνουν 
κάνναβη εν τη γενέσει του θα έλεγε κάποιος, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο πιο περίπλοκη. 

Η μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά δεν είναι κάτι που θα καταφέρουν οι 
πλούσιοι και διάσημοι για σένα. 

Αν η μεταρρύθμιση του νόμου είναι κάτι που μπορεί να αγοραστεί, το επόμενο που θα συμβεί είναι 
αυτό που ο Ethan Nadelmann, ένας από τους αστέρες του παγκόσμιου κινήματος για την αλλαγή των 
ναρκωπολιτικών (σ.τ.μ. ο ιδρυτής της Drug Policy Alliance), αποκαλεί την “Budweiser-οποίηση” -ή 
υπερβολική εμπορευματοποίηση- της αγοράς των ουσιών. Ο Nadelmann έχει αναφερθεί στα 
γεγονότα της Πολιτείας του Οχάιο, όπου μια μικρή ομάδα ιδιωτών επενδυτών ξόδεψε 25 εκ. δολάρια 
σε μια καμπάνια για τη νομιμοποίηση της κάνναβης που θα τους έδινε ουσιαστικά το μονοπώλιο της 
παραγωγής και διανομής κάνναβης σε ολόκληρη την Πολιτεία, διαμορφώνοντας επί της ουσίας την 
πρώτη νόμιμη ολιγαρχία κάνναβης.

Η καμπάνια στο Οχάιο δεν έπεισε τους ψηφοφόρους (σ.τ.μ. το κίνημα δεν την στήριξε από την αρχή 
και καταψηφίστηκε). Αλλά τα νέα και από άλλες Πολιτείες όπου οι προτάσεις για τη νομιμοποίηση 
της κάνναβης υπερψηφίστηκαν δεν είναι ακριβώς ελπιδοφόρα. Ενώ ιδιωτικές (μικρομεσαίες) 
επιχειρήσεις έχουν μπει στη νόμιμη αγορά της κάνναβης, οι τιμές εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά 
υψηλές: στο Κολοράντο η κάνναβη πωλείται στα πιστοποιημένα σημεία πώλησης για 20 δολάρια το 
γραμμάριο (σ.τ.μ. σε σύγκριση με τα 2 ευρώ/ γραμμάριο του κόστους της αυτοκαλλιέργειας). Η μόνη 
άλλη νόμιμη επιλογή είναι η αυτοκαλλιέργεια στο σπίτι. Από τα 6 φυτά που επιτρέπεται να έχει 
κάποιος, μόνο τα 3 επιτρέπεται να είναι στο στάδιο άνθησης, πράγμα αδιανόητο για καλλιεργητές 
εξωτερικού χώρου και αρκετά δύσκολο για τους καλλιεργητές εσωτερικού χώρου. Επίσης η αγορά 
σπόρων και κλώνων είναι παράνομη ή αρκετά περίπλοκη.

Στον καπιταλισμό τα μεγάλα ψάρια κάνουν κουμάντο, όχι τα μικρά. Χωρίς αμφιβολία οι προσπάθειες 
μερικών μικρών ψαριών να στήσουν μια ιδιωτική αγορά κάνναβης στις ΗΠΑ παρακολουθείται στενά 
από τους πραγματικά μεγάλους επενδυτές της αγροτοβιομηχανίας και της φαρμακοβιομηχανίας, 
όπως η Monsanto, η Bayer, και οι όμοιοί τους. Αν οι μικροί επιτύχουν, οι μεγάλοι δεν θα διστάσουν. Ο 
σκοπός τους δεν είναι να μεταρρυθμίσουν τις πολιτικές των ναρκωτικών για το καλό του κόσμου ή 
του πλανήτη, αλλά να διασφαλίσουν ότι οτιδήποτε συμβαίνει στον όλο διάλογο περί ναρκωτικών 
είναι καλό για τις δικές τους επιχειρήσεις. Θέλουν είτε να κατακτήσουν τον κόσμο με τις υπάρχουσες 
παράνομες φυσικές ουσίες όταν θα καταστεί εφικτό να τις πωλούν νόμιμα σαν τα τσιγάρα, είτε -αν 
παραμείνουν παράνομες- να ανακαλύψουν συνθετικές ουσίες που μιμούνται την επίδρασή τους. 

Οι συνέπειες των προσπαθειών μας να αντιγράψουμε την φύση ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με 
τον πιο τραγικό τρόπο στην Γαλλία, όπου ένα άτομο πέθανε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά 
κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής φαρμάκου τον Ιανουάριο του 2016. Η εταιρεία Biotrial δοκίμασε ένα 
νέο παυσίπονο που στόχευε το ενδοκανναβινοειδές σύστημα, ένα λειτουργικό σύστημα του 
οργανισμού μας που αλληλεπιδρά πχ με την κάνναβη. Ενώ μία μετά την άλλη οι επιστημονικές 
έρευνες αποδεικνύουν ότι το αν προσθέσεις φυσική κάνναβη στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα 
μπορεί να έχει πολλά θετικά οφέλη στο σώμα και το μυαλό, οι προσπάθειες για να ανακαλυφθεί ένα 
συνθετικό υποκατάστατο που θα μπορεί πιο εύκολα να βγει στο εμπόριο (σ.τ.μ. και να πατενταριστεί)
συνεχίζουν να αποτυγχάνουν. Η Big Pharma συναντάει το Κάρμα της. 
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Ο πιο αυθεντικός και αρχαίος λόγος που οι άνθρωποι καταναλώνουν ψυχοτρόπες ουσίες είναι για να 
τους διευκολύνουν να αποκτήσουν μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό τους, με τους άλλους 
ανθρώπους και το σύμπαν. Η φύση αυτής της σύνδεσης είναι πνευματική, όχι οικονομική. Οτιδήποτε 
συμβαίνει από τρίτους (όπως οι κυβερνήσεις ή οι οικονομικοί μεσάζοντες) με στόχο να περιορίσουν ή 
να επηρεάσουν αυτή την προσωπική σύνδεση για οικονομικούς λόγους, είναι καταδικασμένο να 
αποτύχει και να τους γυρίσει μπούμερανγκ. Υπάρχει και το Πνεύμα του Χρήματος, αλλά κατά γενική 
ομολογία δεν είναι και πολύ καλό. 

Η αλλαγή των πολιτικών για τις ουσίες είναι κάτι που θα πρέπει να πετύχεις εσύ για τον 
εαυτό σου και την κοινωνία εν γένει. 

Όλοι όσοι ασχολούνται με τον κόσμο των ψυχοτρόπων ουσιών -και της κάνναβης ιδιαίτερα- 
(καταναλωτές, παραγωγοί και διανομείς) χρειάζονται ένα νομικό πλαίσιο που να βασίζεται στην 
μείωση της βλάβης και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Επομένως καμιά προσπάθεια 
μεταρρύθμισης δεν θα έχει νόημα αν δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα του κάθε ενήλικα να 
καλλιεργεί στο σπίτι του φυτά για προσωπική κατανάλωση.

Κάθε πολίτης μπορεί να εμπλακεί σε μια καμπάνια για την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα 
“ναρκωτικά” με το να προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση -από την απαγόρευση- ποινικοποίηση 
και την παράνομη αγορά-, που να βασίζεται στην αυτο-καλλιέργεια και την μη-κερδοσκοπική διανομή
(σ.τ.μ. οι βασικές αρχές του μοντέλου των Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης). Οι ενήλικες που ζουν σε 
Ευρωπαϊκές χώρες και επιθυμούν να καλλιεργήσουν κάνναβη (ή οποιοδήποτε άλλο ελεγχόμενο 
ψυχοτρόπο φυτό) υπό αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούν να επικαλεστούν Ευρωπαϊκές Συμβάσεις και 
το Σύνταγμα της ΕΕ για να νομιμοποιήσουν αυτή την εναλλακτική πρόταση. 

Η ENCOD μπορεί να ενδυναμώσει αυτές τις πρωτοβουλίες με διάφορους τρόπους, με πληροφορίες και
επαφές για τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά την καλλιέργεια, συγκομιδή και διανομή με υπεύθυνο 
και ασφαλή τρόπο, καθώς και με επαφές με τοπικά δίκτυα ακτιβιστών που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν. Τα μέλη της ENCOD που αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα ενώ καλλιεργούν για 
προσωπική χρήση θα μπορούν να λάβουν πολιτική, ηθική και οικονομική υποστήριξη για να μειωθούν
οι αρνητικές επιπτώσεις των συνεπειών (όπως το υψηλό κόστος των δικηγόρων).    

Τώρα που έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια όπου οι σώφρονες άνθρωποι προσπαθούν να να πείσουν
με εκατομμύρια λέξεις και επιχειρήματα τις κρατικές αρχές ότι οι πολιτικές που ακολουθούν για τα 
ναρκωτικά έχουν καταφέρει μεγάλη ζημιά και παράκρουση σε ολόκληρο τον πλανήτη, τώρα είναι η 
ώρα τα φυτά να γίνουν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της όλης συζήτησης.   
Με το να καλλιεργούμε οι ενήλικες φυτά για προσωπική χρήση (σ.τ.μ. ατομικά ή συλλογικά μέσα
από τις μη-κερδοσκοπικές Κοινωνικές Λέσχες) μπορούμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι είναι 
δυνατό να ρυθμίσεις νόμιμα την αγορά της κάνναβης με ένα τρόπο που διασφαλίζει τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ειλικρίνεια, την βιωσιμότητα, και την (δημόσια) υγεία. Με ή 
χωρίς την συγκατάθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Του Joep Oomen (με τη βοήθεια του Peter Webster), Ενημερωτικό Δελτίο της ENCOD #132, 
Φεβρουάριος 2016. 

(μετάφραση επιμέλεια ΜΘ-Ηλιόσποροι)
[Οι Ηλιόσποροι συμμετείχαμε στις διεργασίες της ENCOD και του cannabis social club Trekt um Plant 
στην Αμβέρσα από το 2009 χάρη σε αυτόν τον σπουδαίο και παθιασμένο άνθρωπο που μας στήριξε από 
τα πρώτα βήματα της αντιαπαγορευτικής εκστρατείας στην Ελλάδα. Νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη και 
αγάπη, αλλά και ένα τεράστιο κενό και θλίψη από τον απρόσμενο και πρόωρο θάνατο του Joep. Άφησε 
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μια τεράστια παρακαταθήκη για το παγκόσμιο αντιαπαγορευτικό κίνημα και τέτοιοι άνθρωποι είναι 
δύσκολο να αντικατασταθούν. Χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο. Το πάθος, το όραμα και η αφοσίωσή του 
θα είναι η δύναμή μας να συνεχίσουμε τον αντιαπαγορευτικό αγώνα για την κάνναβη. Θα σε θυμόμαστε 
Joep πάντα με αγάπη. Ηλιόσποροι]  
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Υπόμνημα Κτηνιατρικό σύλλογο για την ιατρική χρήση της Κάνναβης από
ζώα συντροφιάς 

Στείλαμε την παρακάτω επιστολή- υπόμνημα στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο για την ιατρική 
χρήση κάνναβης σε ζώα συντροφιάς. 

Προς Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
Υπόψη Προέδρου, κας Τραχήλη Αθηνά
Κοινοποίηση Διοικούσα Επιτροπή και μέλη Συλλόγου

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Ερώτημα για την ιατρική χρήση της Κάνναβης από ζώα συντροφιάς

Αξιότιμη κα Τραχήλη, 
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου,

Με αφορμή την πρόσφατη ερώτηση των 20 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την επανα-νομιμοποίηση της 
κλωστικής και ιατρικής κάνναβης, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα συντροφιάς, και με 
δεδομένο ότι στο εξωτερικό κυκλοφορούν ήδη συμπληρώματα διατροφής από κυρίως κλωστική 
κάνναβη που απευθύνονται αποκλειστικά σε ζώα συντροφιάς [1], θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια 
είναι η θέση του Συλλόγου για τις ιατρικές/ θεραπευτικές εφαρμογές των φυσικών 
κανναβινοειδών στα ζώα συντροφιάς και για ποιο λόγο λείπουν αντίστοιχα προϊόντα από την 
ελληνική αγορά.  

Γνωρίζεται φυσικά πως σύμφωνα με την ΑVMA (American Veterinary Medical Association), ο αριθμός
των κατοικίδιων ζώων με καρκίνο αυξάνονται κάθε χρόνο. Το ίδιο ισχύει για την επιληψία που είναι 
μια διαταραχή που παρουσιάζεται, δυστυχώς, αρκετά συχνά και στα ζώα μας. Το γλαύκωμα, το FIV 
γάτας, τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο Διαβήτης και ένα σωρό άλλες ασθένειες μαθαίνουμε ότι θα 
μπορούσαν να θεραπευτούν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ιατρική κάνναβη που 
δυστυχώς στην χώρα μας είναι παράνομη. 

Ο άνθρωπος όπως και όλα τα θηλαστικά ζώα έχουν το ενδοκανναβινοειδές σύστημα το οποίο 
ανακαλύπτουμε ότι επηρεάζει όλο και περισσότερες λειτουργίες του οργανισμού μας. Σε αυτό 
παράγονται φυσικά και απορροφούνται χημικές ενώσεις από τον οργανισμό μας (τα 
ενδοκανναβινοειδή) που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα δραστικά συστατικά της κάνναβης, τα 
κανναβινοειδή. Από τα 85 γνωστά κανναβινοειδή μόνο ένα (η Τετραϋδροκανναβινόλη, THC) έχει 
ψυχοτρόπα δράση, ενώ άλλα όπως τα CBD, CBG, CBN, THCA καθώς και οι αρωματικές ουσίες τα 
τερπένια, έχουν αναγνωρισμένη θεραπευτική δράση χωρίς ψυχοτρόπες παρενέργειες. Στις ΗΠΑ έχει 
ανοίξει εδώ και χρόνια ο διάλογος ανάμεσα στους Κτηνιάτρους για την χρήση ιατρικής κάνναβης στα 
ζώα συντροφιάς [2].

Τέλος, σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιους επίσημους συνδέσμους που αναγνωρίζουν τις 
θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης και μελέτες σχετικά με ανθρώπινες παθήσεις που 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τα φυσικά κανναβινοειδή. Σας προσκαλούμε να αναλάβετε 
την πρωτοβουλία για μια ενδελεχή έρευνα γύρω από το θέμα και να πάρετε θέση σχετικά με 
τη χρήση του ίδιου του φυτού ή προϊόντων κλωστικής και ιατρικής κάνναβης από τα ζώα 
συντροφιάς για την αντιμετώπιση παθήσεων ή την ανακούφιση συμπτωμάτων:
Σχετικά με τον καρκίνο : 
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http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/physicalsideeffects/chemotherapyeffect
s/marijuana-and-cancer 

Σχετικά με την επιληψία:
http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-
approaches/medical-marijuana-and-epilepsy 

Σχετικά με τον HIV:
http://www.hivplusmag.com/treatment/2015/02/24/could-cannabis-treat-hiv 

Σχετικά με το γλαύκωμα:
http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/medical-marijuana-glaucoma-treament 

Σχετικά με τα αυτοάνοσα νοσήματα:
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602150914.htm? 

Σχετικά με τον Διαβήτη:
http://www.letfreedomgrow.com/cmu/diabetes_5.htm 

Σχετικά με τον πόνο:
http://www.2ndchance.info/marijuana-Lynch2011.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Ware2003.pdf 

Σχετικά με την ρευματοειδή αρθρίτιδα:
http://www.2ndchance.info/marijuana-Blake2006.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Malfait2000.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Cox2007.pdf 

Οι μέχρι τώρα θεραπευτικές πρακτικές για την αντιμετώπιση αντίστοιχων παθήσεων στα ζώα έχουν 
δείξει ότι πρώτον είναι πολυέξοδες για το μέσο όρο τον ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς και δεύτερον 
έχουν από μικρό ποσοστό επιτυχίας, έως και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις. 

Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει αυτό το εναλλακτικό μέσο θεραπείας και συμπόνιας για τα ζώα στη 
χώρα μας, που να υποστηριχτεί με μια ουσιαστική έρευνα σχετικά με την θεραπευτική δράση των 
διαφορετικών κανναβινοειδών στις διαφορετικές παθήσεις των ζώων συντροφιάς, καθώς και των 
προτεινόμενων δοσολογιών ανάλογα με το ζώο; 

Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες. 

Με εκτίμηση, 
 
Ηλιόσποροι, δίκτυο για την κοινωνική και πολιτική οικολογία, iliosporoi@yahoo.gr, 
www.iliosporoi.net 

Στα πλαίσια της “Συμμαχίας αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά” που υποστηρίζεται από πλήθος 
φορέων, συλλόγων και ομάδων, όπως οι Τομέας Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, 
Οικολόγοι Πράσινοι, Νέοι Πράσινοι, Φιλελεύθερη Συμμαχία, Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος 
Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κίνηση για τη νόμιμη εφαρμογή της Ιατρικής Κάνναβης “Το Ίαμα”, 
Σύλλογος “Ασθενείς για την Ιατρική Κάνναβη”, Σύλλογος θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ (Αθήνας), Σύλλογος 
Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ Βορείου Ελλάδος ο Σίσυφος, Medical Mediterranean Genetics, Κοινωνική 
Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης, ENCOD, Trekt Uw Plant Cannabis Social Club, Diogenis- Drug Policy 
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Dialogue South East Europe (SEE), κ.α. 

[1] πχ. http://treatibles.com/, https://cannacompanionusa.com/, https://treatwellhealth.com/ και 
https://canna-pet.com/
[2] https://www.avma.org/news/javmanews/pages/130615a.aspx  
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Υπόμνημα για ιατρική χρήση Κάνναβης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Στείλαμε το παρακάτω υπόμνημα- ερώτημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και σε όλους τους 
Ιατρικούς συλλόγους της χώρας για την ιατρική- θεραπευτική και ερευνητική χρήση της Κάνναβης.

Προς Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Υπόψη Προέδρου, Μιχαήλ Βλασταράκου
Κοινοποίηση σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Υπόμνημα και ερώτημα για την ιατρική- φαρμακευτική χρήση της Κάνναβης

Αξιότιμε κ. Βλασταράκο,
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες μέλη των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας,

Με αφορμή την πρόσφατη ερώτηση 20 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την ιατρική κάνναβη, θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε για ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα το οποίο αφορά την ιατρική 
κοινότητα και τους Έλληνες ασθενείς, και να ζητήσουμε την αποφασιστική συνδρομή και υποστήριξή 
σας. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση η διεθνής ιατρική και ερευνητική 
κοινότητα να έχει αναγνωρίσει τον ρόλο των κανναβινοειδών και και του ενδοκανναβικού 
συστήματος, και μελετάει με μεγάλη προσοχή τις θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης σε ότι αφορά
διάφορες ανθρώπινες παθήσεις.

Σε αυτή τη προσπάθεια έχει συμβάλει θετικά το γεγονός ότι όλο και περισσότερες χώρες στην 
Ευρώπη και τον κόσμο αποποινικοποιούν ή νομιμοποιούν την ιατρική/ φαρμακευτική χρήση 
της κάνναβης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζονται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 90 
εκατομμύρια τακτικοί χρήστες κάνναβης από τους οποίους το 10-15% την χρησιμοποιεί για 
ιατρικούς- θεραπευτικούς σκοπούς. Η ΦΥΡΟΜ έγινε πρόσφατα η 14 χώρα που νομιμοποιεί/ 
αποποινικοποιεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ιατρική και φαρμακευτική χρήση της κάνναβης 
στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 250 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ να έχουν πλέον 
νόμιμη και σε αρκετές περιπτώσεις συνταγογραφούμενη πρόσβαση στην κάνναβη. Σε αυτούς αν 
συνυπολογίσουμε τις 23 Πολιτείες των ΗΠΑ, την Ουρουγουάη, τη Χιλή, το Ισραήλ, τον Καναδά και την
Αυστραλία που είναι ήδη νόμιμη η ιατρική χρήση, αλλά και τις 20 Πολιτείες των ΗΠΑ που θα 
αποφασίσουν μέσα στο 2016 αν θα νομιμοποιήσουν την κάνναβη, τότε αναρωτιόμαστε γιατί 
περισσότερα από 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν περισσότερες 
θεραπευτικές επιλογές από τους Έλληνες ασθενείς. Αναρωτιόμαστε γιατί οι ασθενείς στην χώρα 
μας και οι οικογένειές τους στερούνται ένα φυσικό φάρμακο με ελάχιστες παρενέργειες που μπορεί 
ακόμα και να παραχθεί στο σπίτι.

Υπάρχουν πλέον εκατοντάδες επιστημονικές έρευνες [1] σε καταξιωμένα επιστημονικά και 
ιατρικά περιοδικά, καθώς και πλούσια πορίσματα εμπειρικών δοκιμών, που αποδεικνύουν την 
ευεργετική δράση των κανναβινοειδών στον ανθρώπινο οργανισμό και σε σημαντικό αριθμό 
παθήσεων. Δυστυχώς στην χώρα μας έχει απαγορευτεί κάθε χρήση της κάνναβης από το 1937 με ένα 
νόμο του Μεταξά. Ο ιατρικός και ερευνητικός κόσμος στερούνται έτσι ένα φυσικό φάρμακο που 
χρησιμοποιείται από πολλούς πολιτισμούς, ανάμεσά τους και ο ελληνικός, από την αρχαιότητα. Οι 
ασθενείς και οι οικογένειές τους στερούνται του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής ενός φυσικού 
θεραπευτικού μέσου που έχει δαιμονοποιηθεί και στιγματιστεί με προκατάληψη και άγνοια. 

Οι καιροί όμως αλλάζουν και η άγνοια είναι ανεύθυνη επιλογή την εποχή της ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης. Οι πολιτικές δημόσιας υγείας για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να στηρίζονται 
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στα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς καλές πρακτικές. Το 2016 θα είναι η χρονιά που θα 
σηματοδοτήσει την ιστορική αποκατάσταση της αλήθειας και την ηθική αποκατάσταση της 
Κάνναβης ως ένα πολύ αποτελεσματικό φυσικό θεραπευτικό μέσο. Οι διεθνείς εξελίξεις είναι 
καταιγιστικές και τα επιστημονικά και εμπειρικά δεδομένα πλέον δεν μπορούν να περνούν 
απαρατήρητα από την ιατρική κοινότητα. 

Ήρθε η ώρα και με τη δική σας παραίνεση να ενημερώσουμε και να πιέσουμε το Υπουργείο 
Υγείας και την Πολιτεία να εξετάσουν αντικειμενικά τι συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες στην 
Ευρώπη και τον κόσμο, και να απελευθερώσουν την ιατρική/ φαρμακευτική και ερευνητική 
χρήση της κάνναβης στην Ελλάδα. Η πολιτική πρέπει να χαράσσεται στη βάση επιστημονικών 
δεδομένων [2] και καλών πρακτικών, όχι στη βάση ιδεοληψιών και προκαταλήψεων.

Εν συντομία θα θέλαμε να καταρρίψουμε 3 μύθους που περιβάλλουν την κάνναβη:

 Η κάνναβη είναι προθάλαμος για άλλες ουσίες. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες η απαγόρευση 
της Κάνναβης έχει αποτελέσει τον προθάλαμο [3] για πιο σκληρές ουσίες και όχι το ίδιο το 
φυτό που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα. Αφενός γιατί κρατάει τους χρήστες δέσμιους 
των παράνομων εγκληματικών κυκλωμάτων σε ότι αφορά την προμήθεια αλλά και την 
ποιότητα των ουσιών, και αφετέρου γιατί οι πολιτικές της απαγόρευσης και της καταστολής 
έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά [4] στους χρήστες και την κοινωνία από το ίδιο το φυτό. 
Επίσης αν θέλουμε να μιλήσουμε για προθάλαμο τοξικότητας τότε θα πρέπει να αναφερθούμε
στο νόμιμο αλκοόλ [5] και τον νόμιμο καπνό [6] που είναι αποδεδειγμένα πιο βλαβερές ουσίες
από την κάνναβη και πιο διαδεδομένες ανάμεσα στον γενικό πληθυσμό, τους νέους αλλά και 
τους τοξικοεξαρτημένους χρήστες. 

 Αν γίνει νόμιμη η χρήση θα υπάρξει ραγδαία αύξηση της χρήσης ιδιαίτερα στους ανήλικους. 
Λάθος και οι πρόσφατες έρευνες [7] από χώρες που ήδη εφαρμόζουν νόμιμα πλαίσια 
αποδεικνύουν το αντίθετο. Στις ΗΠΑ [8] τα τελευταία δεδομένα [9] δείχνουν ότι δεν έχει 
υπάρξει αύξηση της χρήσης ανάμεσα στους νέους, μάλιστα εμφανίζεται πτώση της χρήσης 
κάνναβης από τους νέους σε κάποιες Πολιτείες που είναι ήδη νόμιμη, καθώς δεν υπάρχει 
πλέον η έλξη του απαγορευμένου. 

 Η κάνναβη είναι μια επικίνδυνη εξαρτησιογόνος ουσία που αν απελευθερωθεί θα προκαλέσει 
μεγάλη ζημιά, ιδιαίτερα στους νέους, ενώ δεν έχει θεραπευτική αξία. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα 
θρηνούμε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα από το αλκοόλ, το τσιγάρο και τα χημικά φάρμακα. 
Από Κάνναβη δεν έχει πεθάνει ποτέ κανείς. Μήπως πρέπει να βγάλουμε στην παρανομία τις 
νόμιμες ουσίες, ή να απαγορεύσουμε ακόμα και τα τροχαία ατυχήματα, αντί να φτιάξουμε 
τους δρόμους και να βελτιώσουμε την οδική συμπεριφορά; Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η 
Κάνναβη είναι λιγότερο βλαβερή από τις νόμιμες ουσίες   [10], η μακροχρόνια χρήση της από 
νέους δεν τους προκαλεί φυσικές ή ψυχολογικές βλάβες [11] αργότερα, μπορεί να προκαλέσει 
μόνο ψυχολογική εξάρτηση στους καθημερινούς καταναλωτές, ενώ εντείνει τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και τα συναισθήματά τους γι αυτό θα πρέπει να 
αποφεύγετε από άτομα που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές. Ένα πολύ μικρό ποσοστό 
των χρηστών παρουσιάζει ψυχωσικές διαταραχές   [12] και αυτό επηρεάζεται κατά κύριο λόγο
από συγκεκριμένους εξωγενείς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες [13]. Από κει 
και πέρα μέσα από την απαγόρευση και την παρανομία δεν μπορείς να ελέγξεις κανένα στάδιο
της παραγωγής, διάθεσης και χρήσης ουσιών, όπως έχουμε δει στο παρελθόν και με το 
αλκοόλ. Για το αν η κάνναβη έχει θεραπευτική αξία [14] ας πούμε μόνο ότι το 92% των 
ασθενών [15] που την έχουν δοκιμάσει λένε ότι έχει αποτέλεσμα για την πάθησή τους, ενώ 
υπάρχουν και εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες που το υποστηρίζουν πλέον, ακόμα και 
ελληνική βιβλιογραφία   [16]. Η θεραπευτική της αξία είναι αναγνωρισμένη ακόμα και από το 
Αμερικάνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο   [17].
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Τέλος, σας παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιους επίσημους συνδέσμους που αναγνωρίζουν τις 
θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης και μελέτες σχετικά με ανθρώπινες παθήσεις που 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τα φυσικά κανναβινοειδή. Σας προσκαλούμε να αναλάβετε 
την πρωτοβουλία για μια ενδελεχή έρευνα γύρω από το θέμα και να πάρετε θέση σχετικά με 
τη χρήση του ίδιου του φυτού ή προϊόντων κλωστικής και ιατρικής κάνναβης για την 
αντιμετώπιση παθήσεων ή την ανακούφιση συμπτωμάτων:

Σχετικά με τον καρκίνο : 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/physicalsideeffects/chemotherapyeffect

s/marijuana-and-cancer 
http://www.higherperspectives.com/there-are-now-100-scientific-studies-that-prove-cannabis-cures-

cancer-1429984852.html 

Σχετικά με την επιληψία:
http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-
approaches/medical-marijuana-and-epilepsy 

Σχετικά με το γλαύκωμα:
http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/medical-marijuana-glaucoma-treament 

Σχετικά με τον HIV:
http://www.hivplusmag.com/treatment/2015/02/24/could-cannabis-treat-hiv 

Σχετικά με τα αυτοάνοσα νοσήματα:
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602150914.htm? 

Σχετικά με τον Διαβήτη:
http://www.letfreedomgrow.com/cmu/diabetes_5.htm 

Σχετικά με τον πόνο:
 http://www.2ndchance.info/marijuana-Lynch2011.pdf 
 http://www.2ndchance.info/marijuana-Ware2003.pdf 

Σχετικά με το Αλτσχάιμερ:
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104474311300064X
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23515018

Σχετικά με την ρευματοειδή αρθρίτιδα:
http://www.2ndchance.info/marijuana-Blake2006.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Malfait2000.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Cox2007.pdf 

Πληροφορίες από ιατρούς προς ιατρούς για την ιατρική κάνναβη:
 http://reset.me/story/this-doctor-destroys-cannabis-myths-once-and-for-all/
 http://sensiseeds.com/en/blog/cannabinoids-medicine-overview-doctors-professionals/
 http://www.safeaccessnow.org/medical_professionals
 http://www.safeaccessnow.org/medical_cannabis_research_what_does_the_evidence_say 

Αφιέρωμα του επιστημονικού περιοδικού Nature
http://www.nature.com/nature/outlook/cannabis/index.html#collection
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Θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει ένας θαρραλέος διάλογος ανάμεσα στην Ιατρική κοινότητα της 
χώρας μας και να συμβαδίσουμε με τις διεθνείς εξελίξεις σε ότι αφορά την ιατρική και ερευνητική 
χρήση της κάνναβης. Έστω και λίγο να συμβάλει στην θεραπεία ή την ανακούφιση συμπτωμάτων για 
διάφορες σοβαρές ασθένειες, η Ιατρική κοινότητα οφείλει να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στους 
ασθενείς. 

Καλούμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και όλα τα μέλη του να πάρουν θέση και να 
αναλάβουν δράση. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα επιστημονικά δεδομένα κλινικών ερευνών σε 
ανθρώπους δεν επαρκούν, θεωρούμε ότι υπάρχουν όμως πέραν του δέοντος επαρκείς ενδείξεις από 
εργαστηριακές έρευνες και πειράματα, καθώς και πολύτιμα εμπειρικά δεδομένα από ασθενείς. 

Οι ίδιοι οι ασθενείς στην Ελλάδα ζητούν με ψηφίσματά τους [18, 19] τη νομιμοποίηση της ιατρικής/ 
φαρμακευτικής χρήσης της κάνναβης, καθώς ήδη αρκετοί από αυτούς την χρησιμοποιούν χωρίς όμως
την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση όπως συμβαίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη γιατί η ελληνική κοινωνία είναι ώριμη να 
δεχθεί την επανα-νομιμοποίηση της κάνναβης ως φάρμακο της φύσης. Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα 
σύστημα νόμιμου ελέγχου της ποιότητας, της ποσότητας και της ασφαλούς λήψης φυσικών 
κανναβινοειδών [20], να ενθαρρύνουμε την έρευνα και να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των ασθενών
για νόμιμη θεραπευτική χρήση της κάνναβης. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες, θα εκτιμούσαμε μια άμεση απάντηση και 
την επίσημη θέση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με σεβασμό στην επιστημονική σας ιδιότητα. 

Ηλιόσποροι, δίκτυο για την κοινωνική και πολιτική οικολογία, iliosporoi@yahoo.gr, 
www.iliosporoi.net 

Στα πλαίσια της “Συμμαχίας αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά” που υποστηρίζεται από πλήθος 
φορέων, συλλόγων και ομάδων, όπως οι Τομέας Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, 
Οικολόγοι Πράσινοι, Νέοι Πράσινοι, Φιλελεύθερη Συμμαχία, Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος 
Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κίνηση για τη νόμιμη εφαρμογή της Ιατρικής Κάνναβης “Το Ίαμα”, 
Σύλλογος “Ασθενείς για την Ιατρική Κάνναβη”, Κίνηση Πολιτών “Μαμάδες για την Κάνναβη”, Σύλλογος 
θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ (Αθήνας), Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ Βορείου Ελλάδος ο Σίσυφος, 
Medical Mediterranean Genetics, Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης, ENCOD, Trekt Uw Plant 
Cannabis Social Club, Diogenis- Drug Policy Dialogue South East Europe (SEE), κ.α. 

[1] http://www.encod.org/info/700-MEDICINAL-USES-OF-CANNABIS 
[2] https://goo.gl/OSM6KR 
[3] http://www.huffingtonpost.com/inge-fryklund/prohibition-is-the-real-g_b_8210802.html 
[4] http://www.countthecosts.org/blog/new-report-war-drugs-harming-not-protecting-children-and-
young-people, http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR-2nd-edition.pdf 
[5] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-1561.2012.00712.x/abstract 
[6] http://www3.med.unipmn.it/papers/2014/NEJM/2014-09-04_nejm/nejmsa1405092.pdf 
[7] https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/21/why-legalizing-weed-is-
unlikely-to-turn-your-kid-into-a-pothead/ 
[8] http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/16/us-cannabis-study-legalisation-no-rise-use-
teenagers 
[9] http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(15)00217-5/abstract 
[10] http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61462-6/abstract 
[11] http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf 
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Επιστολή σε βουλευτές για την Κάνναβη

Στείλαμε την παρακάτω επιστολή στους 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσαν ερώτηση στη 
Βουλή για τη νομιμοποίηση της βιομηχανικής και ιατρικής/ φαρμακευτικής χρήσης της Κάνναβης. 

Αθήνα 11.2.2016

Κοινός αγώνας για την Κάνναβη, ενημέρωση και κάλεσμα σε σύμπραξη 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,

Καταρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε για την ερώτηση που 
καταθέσατε για την βιομηχανική και ιατρική χρήση της Κάνναβης στους 5 υπουργούς της κυβέρνησης
στις 8 Φεβρουαρίου. Είναι μια πολύ καίρια ερώτηση που συμβάλει στο να διευρυνθεί ο κοινωνικός 
διάλογος και να αναζητήσουμε τη νόμιμη οδό της ρύθμισης με βάση τις διεθνείς εξελίξεις και τις καλές
πρακτικές. Είναι κοινή παραδοχή σε παγκόσμιο επίπεδο ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών και οι 
πολιτικές που ποινικοποιούν τους χρήστες έχουν αποτύχει, αφού έχει αυξηθεί και η ζήτηση και η 
πρόσφορα των ουσιών. Οι πολιτικές έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από τις ίδιες τις ουσίες 
επομένως πρέπει να αλλάξουν. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε εν συντομία για τις προηγούμενες και τις 
επερχόμενες δράσεις του αντιαπαγορευτικού κανναβικού κινήματος, και να ζητήσουμε την 
καθοριστική συνεισφορά σας για την πραγματοποίηση ενός διεθνούς συνεδρίου που θα θέσει 
τις προϋποθέσεις για την κοινωνική αποδοχή και την αποτελεσματική νόμιμη ρύθμιση της Κάνναβης 
για βιομηχανικούς και ιατρικούς σκοπούς. Μια πρόταση που έχουμε καταθέσει από πέρυσι σε 
κάποιους από εσάς, καθώς και τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρωθυπουργό.

Οι Ηλιόσποροι διοργανώνουμε σε συνεργασία με διάφορες συλλογικότητες και φορείς το 
Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ από το 2005, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας δράσης Global 
Marijuana March που πραγματοποιείται κάθε Μάιο σε περισσότερες από 300 πόλεις σε 40 χώρες σε 
όλο τον κόσμο. Πέρυσι το φεστιβάλ μετονομάστηκε σε Γιορτή Κάνναβης και όλα αυτά τα χρόνια 
περισσότερες από 150 χιλιάδες κόσμου έχουν αγκαλιάσει το ετήσιο κανναβικό protestival. 

Το 2010 συστήσαμε την “Συμμαχία αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά” στην οποία συμμετέχει η 
Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, φορείς και 
συλλογικότητες, ενώ η περσινή Γιορτή της Κάνναβης στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε με τη 
καθοριστική συμβολή της Επιτροπής Δικαιωμάτων και της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Την περίοδο 2009-
2014 είχαμε την ευκαιρία να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμα 4 ημερίδων υψηλού επιπέδου και 
εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την αιγίδα των Οικολόγων ευρωβουλευτών Μ. 
Τρεμόπουλου και Ν. Χρυσόγελου, με τη συνεργασία των 2 μεγαλύτερων διεθνών δικτύων 
αντιαπαγορευτικών οργανώσεων (ENCOD και IDPC), ενώ στις 23 Φεβρουαρίου 2016 ο 
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου διοργανώνει ημερίδα για την βιομηχανική και ιατρική
χρήση της κάνναβης, κατόπιν ουσιαστικής εμπλοκής μας στην συνδιαμόρφωση του προγράμματος. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε στείλει πλήθος επιστολών στους Πρωθυπουργούς, τους Υπουργούς και 
τους Βουλευτές, παρέχοντας αντικειμενική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, καθώς και προτάσεις 
για το πως θα μπορούσε να ρυθμιστεί νόμιμα η παραγωγή και διάθεση Κάνναβης κατά τα διεθνή 
πρότυπα. 

Τα πάγια αιτήματα της Αντιαπαγορευτικής εκστρατείας και του φεστιβάλ από το 2005, συνεχίζοντας 
την παράδοση της Ριζοσπαστικής Αντιαπαγορευτικής Κίνησης και της ΕΣΕΑΝ, αφορούν:
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 Την αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών (κατά το πολύ πετυχημένο πρότυπο της 
Πορτογαλίας) και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων με βάση την επικινδυνότητα των ουσιών. 
Δικαίωμα στην θεραπεία και όχι φυλάκιση για τους χρήστες. 

 Τον πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους, με έμφαση σε εκτεταμένα προγράμματα 
μείωσης της βλάβης για την προστασία της δημόσιας υγείας και των χρηστών (κατά τα πολύ 
πετυχημένα πρότυπα της Ελβετίας, της Ολλανδίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών).

 Τη νομιμοποίηση της Κάνναβης για βιομηχανική, ερευνητική, ιατρική και (υπεύθυνη) 
ψυχαγωγική χρήση από ενημερωμένους ενήλικες, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες από 
χώρες που εφαρμόζουν ήδη τη νόμιμη ρύθμιση της κλωστικής κάνναβης και της ινδικής 
κάνναβης για ιατρική ή/και ψυχαγωγική χρήση (πχ. Ουρουγουάη, ΗΠΑ, Καναδάς, Ισπανία, 
Ιταλία, Τσεχία, και σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο
δικαίωμα της αυτοκαλλιέργειας και των μη-κερδοσκοπικών κοινωνικών λεσχών κάνναβης. 

Δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα στο θέμα της κλωστικής κάνναβης, με τις χιλιάδες χρήσεις που πολύ 
σωστά αναφέρετε, καθώς φαίνεται να έχει ήδη δρομολογηθεί αρκεί να γίνει με τον πλέον σωστό 
τρόπο που θα διαφυλάξει τους μικρομεσαίους γεωργούς και μεταποιητές, την παραγωγή για ιδία 
χρήση, και θα ενθαρρύνει την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα και την οικοτεχνία. Όπως έχουμε 
αναφέρει στην επιστολή που έχουμε στείλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να μπούμε 
δυναμικά και θαρραλέα στη διεθνή αγορά της κλωστικής κάνναβης. 

Πολύ σωστά στην ερώτησή σας κάνετε αναφορά στις διεθνώς αναγνωρισμένες ευεργετικές ιδιότητες 
της ινδικής κάνναβης σε διάφορες ανθρώπινες παθήσεις και στο δικαίωμα των ασθενών σε νόμιμη 
θεραπεία. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα ταμπού και τις προκαταλήψεις, και να σώσουμε χιλιάδες ζωές 
συνανθρώπων μας που είτε αντιμετωπίζουν τη φυλάκιση και τον στιγματισμό ως χρήστες, ή ακόμα 
χειρότερα που ως ασθενείς τους στερεί η Πολιτεία ένα φυσικό φάρμακο με πολύ ευεργετική δράση 
και ελάχιστες παρενέργειες. 

Ήρθε η ώρα και με τη δική σας παραίνεση να ενημερώσουμε και να πιέσουμε τους Ιατρικούς 
Συλλόγους της χώρας και το Υπουργείο Υγείας να εξετάσουν αντικειμενικά τι συμβαίνει σε 
πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη και τον κόσμο, και να απελευθερώσουν την ιατρική/ 
φαρμακευτική χρήση της κάνναβης στην Ελλάδα. Η πολιτική πρέπει να χαράσσεται στη βάση 
επιστημονικών δεδομένων και καλών πρακτικών, όχι στη βάση ιδεοληψιών και προκαταλήψεων.

Εν συντομία θα θέλαμε να καταρρίψουμε 3 μύθους που περιβάλλουν την κάνναβη, και έχουν 
αναπαραχθεί μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών του κ. Πατούλη εν έτη 2015:

1. Η κάνναβη είναι προθάλαμος για άλλες ουσίες. Λάθος! Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες η 
απαγόρευση της Κάνναβης έχει αποτελέσει τον προθάλαμο για πιο σκληρές ουσίες και όχι το 
ίδιο το φυτό που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα. Αφενός γιατί κρατάει τους χρήστες 
δέσμιους των παράνομων εγκληματικών κυκλωμάτων σε ότι αφορά την προμήθεια αλλά και 
την ποιότητα των ουσιών, και αφετέρου γιατί οι πολιτικές της απαγόρευσης και της 
καταστολής έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στους χρήστες και την κοινωνία από το ίδιο 
το φυτό. Επίσης αν θέλουμε να μιλήσουμε για προθάλαμο τοξικότητας τότε θα πρέπει να 
αναφερθούμε στο νόμιμο αλκοόλ και τον νόμιμο καπνό που είναι αποδεδειγμένα πιο βλαβερές
ουσίες από την κάνναβη και πιο διαδεδομένες ανάμεσα στον γενικό πληθυσμό, τους νέους 
αλλά και τους τοξικοεξαρτημένους χρήστες. 

2. Αν γίνει νόμιμη η χρήση θα υπάρξει ραγδαία αύξηση της χρήσης ιδιαίτερα στους ανήλικους. 
Λάθος και οι πρόσφατες έρευνες από χώρες που ήδη εφαρμόζουν νόμιμα πλαίσια 
αποδεικνύουν το αντίθετο. Στις ΗΠΑ τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι δεν έχει υπάρξει 
αύξηση της χρήσης ανάμεσα στους νέους, μάλιστα εμφανίζεται πτώση της χρήσης κάνναβης 
από τους νέους σε κάποιες Πολιτείες που είναι ήδη νόμιμη, καθώς δεν υπάρχει πλέον η έλξη 
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του απαγορευμένου. 
3. Η κάνναβη είναι μια επικίνδυνη εξαρτησιογόνος ουσία που αν απελευθερωθεί θα προκαλέσει 

μεγάλη ζημιά, ιδιαίτερα στους νέους, ενώ δεν έχει θεραπευτική αξία. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα 
θρηνούμε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα από το αλκοόλ, το τσιγάρο και τα χημικά φάρμακα. 
Από Κάνναβη δεν έχει πεθάνει ποτέ κανείς. Μήπως πρέπει να βγάλουμε στην παρανομία τις 
νόμιμες ουσίες, ή να απαγορεύσουμε ακόμα και τα τροχαία ατυχήματα, αντί να φτιάξουμε 
τους δρόμους και να βελτιώσουμε την οδική συμπεριφορά; Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η 
Κάνναβη είναι λιγότερο βλαβερή από τις νόμιμες ουσίες, η μακροχρόνια χρήση της από νέους 
δεν τους προκαλεί φυσικές ή ψυχολογικές βλάβες αργότερα, μπορεί να προκαλέσει μόνο 
ψυχολογική εξάρτηση στους καθημερινούς καταναλωτές, ενώ εντείνει τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητάς τους και τα συναισθήματά τους γι αυτό θα πρέπει να αποφεύγετε από 
άτομα που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των χρηστών 
παρουσιάζει ψυχωσικές διαταραχές, και αυτό επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από 
συγκεκριμένους εξωγενείς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Από κει και πέρα 
μέσα από την απαγόρευση και την παρανομία δεν μπορείς να ελέγξεις κανένα στάδιο της 
παραγωγής, διάθεσης και χρήσης ουσιών, όπως έχουμε δει στο παρελθόν και με το αλκοόλ. 
Για το αν η κάνναβη έχει θεραπευτική αξία ας πούμε μόνο ότι το 92% των ασθενών που την 
έχουν δοκιμάσει λένε ότι έχει αποτέλεσμα για την πάθησή τους, ενώ υπάρχουν και 
εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες που το υποστηρίζουν πλέον, ακόμα και ελληνική 
βιβλιογραφία. Η θεραπευτική της αξία είναι αναγνωρισμένη ακόμα και από το Αμερικάνικό 
Αντικαρκινικό Ινστιτούτο.

Δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε όμως το πρόβλημα των εξαρτήσεων αποτελεσματικά, αλλά και να 
νομιμοποιήσουμε την ιατρική χρήση της κάνναβης, αν δεν αποποινικοποιήσουμε πρώτα την 
προσωπική χρήση ουσιών. Στην Πορτογαλία που έχει αποποινικοποιήσει την χρήση όλων των ουσιών
από το 2001 τα θετικά αποτελέσματα σε κοινωνικό επίπεδο είναι εντυπωσιακά: δραματική μείωση 
των συλλήψεων και των φυλακίσεων για μη βίαια εγκλήματα που αφορούν ουσίες, περισσότεροι 
άνθρωποι  αναζήτησαν θεραπεία για την εξάρτησή τους, μείωση της προβληματικής χρήσης και της 
χρήσης από νέους, μείωση των θανάτων από υπερβολική δόση ή κακή ποιότητα ουσιών, μειωμένα 
περιστατικά HIV/AIDS, και το σημαντικότερο καμία ουσιαστική αύξηση της χρήσης στον γενικό 
πληθυσμό. Τα οικονομικά οφέλη της αποποινικοποίησης της χρήσης αφορούν την εξοικονόμηση 
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από την καταστολή και από την αποσυμφόρηση δικαστηρίων και 
φυλακών.

Για να έχουμε ουσιαστικά οικονομικά οφέλη όμως, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο, θα πρέπει 
να προχωρήσουμε θαρραλέα στη νόμιμη ρύθμιση της ιατρικής/ φαρμακευτικής χρήσης, αλλά και της 
προσωπικής ψυχαγωγικής χρήσης από υπεύθυνους και ενημερωμένους ενήλικες. Χαρακτηριστικά, το 
2015 στις ΗΠΑ όπου έχουν νομιμοποιήσει την κάνναβη για ιατρική χρήση 23 Πολιτείες και για 
ψυχαγωγική 4 Πολιτείες, πραγματοποιήθηκε τζίρος από τις νόμιμες πωλήσεις 5,4 δις δολάρια, 17.4% 
πιο αυξημένες από το 2014 κάνοντας την αγορά της κάνναβης την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη σε 
όλη τη χώρα. Ένα αστρονομικό ποσό που δεν κατέληξε στο οργανωμένο έγκλημα αλλά σε μικρές, 
μεσαίες και μεγαλύτερες εταιρίες που έχουν αναπτυχθεί στον κλάδο. Μαζί με τις εμμέσως 
σχετιζόμενες με την κάνναβη αγορές και υπηρεσίες η συνολική αξία της βιομηχανίας της κάνναβης 
στις ΗΠΑ ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τα 10 δις δολάρια και απασχολεί 60.000 άτομα. Μόνο στο 
Κολοράντο των 6 εκατομμυρίων κατοίκων που νομιμοποίησε και την ψυχαγωγική χρήση, το 2015 
πωλήθηκε κάνναβη αξίας περίπου 1 δις δολάρια ενώ στα κρατικά ταμεία θα καταλήξουν 125 εκ 
δολάρια από την φορολογία, ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο του 2014, από τα οποία 
τουλάχιστον τα 30 εκ δολάρια θα γίνουν σχολικές υποδομές.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως η ελληνική κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη για την νομιμοποίηση της 
ψυχαγωγικής χρήσης της κάνναβης, θεωρούμε όμως ότι είναι απαραίτητη κίνηση αν θέλουμε να 
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αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των εξαρτήσεων αποτελεσματικά υπό το πρίσμα της μείωσης της 
βλάβης, αλλά και για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Οι διεθνείς εξελίξεις σε Ισπανία, 
Ουρουγουάη, ΗΠΑ και Καναδά μεταξύ άλλων χωρών προσφέρουν πολύτιμα παραδείγματα που 
πρέπει αν μη τι άλλο να δούμε αν λειτουργούν καλύτερα από τις πολιτικές που εφαρμόζουμε μέσα 
από μια ενδελεχή εκτίμηση κόστους- οφέλους. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ΗΠΑ, ο ιατρικός σύλλογος της 
Καλιφόρνια, ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας υποστηρίζει ανοιχτά το δημοψήφισμα για την 
νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης της κάνναβης στην πολιτεία τους.

Η ελληνική κοινωνία είναι σίγουρα όμως έτοιμη να δεχθεί την επανανομιμοποίηση της ιατρικής/ 
φαρμακευτικής χρήσης της Κάνναβης, όπως είναι έτοιμη να αναπτύξει τον πολλά υποσχόμενο κλάδο 
της βιομηχανικής κάνναβης.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας προτείνουμε την υλοποίηση ενός διεθνούς συνεδρίου με 
καταξιωμένους και υψηλού επιπέδου ομιλητές/τριες για να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη 
νομιμοποίηση της ιατρικής και βιομηχανικής χρήσης της κάνναβης, αλλά και για τη μείωση της 
βλάβης από τις εξαρτήσεις. 

Ενδεικτικά σας προτείνουμε τους εξής ομιλητές και ομιλήτριες με τους οποίους έχουμε ήδη επαφή: Dr
João Goulão, πρόεδρος Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και τις Εξαρτήσεις 
(EMCDDA) [Πορτογαλία], Viktor Mravcik, επικεφαλής Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά 
και τις Εξαρτήσεις [Τσεχία], Ruth Dreifuss, πρώην πρόεδρος Ελβετίας [Ελβετία], Mike Trace, 
International Drug Policy Consortium (IDPC) και πρώην επικεφαλής αντιναρκωτικής πολιτικής της 
Αγγλικής κυβέρνησης [Αγγλία], έναν εκπρόσωπο της Κυβέρνησης της Ουρουγουάης, Richard Cowan,
εκπρόσωπος NORML [ΗΠΑ], Martin Bariuso, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λεσχών 
Κάνναβης Ισπανίας, Joep Oomen, συντονιστής ENCOD, Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Trekt um Plant 
[Βέλγιο], David Nutt, Ψυχίατρος, Καθηγητής Ψυχοφαρμακολογίας, πρώην σύμβουλος Αγγλικής 
κυβέρνησης, Rick Simpson, θεραπευμένος από κάνναβη και ακτιβιστής [ΗΠΑ], Daniela Paralaro, 
πρόεδρος International Association for Cannabinoid Medicines [Ιταλία], έναν εκπρόσωπο από 
Ιατρικό Σύλλογο Καταλονίας [Ισπανία], Mark Reinders, Αναπληρωτής πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Οργάνωσης για την Βιομηχανική Κάνναβη (EIHA) και της HempFlax [Ολλανδία], Michael Carus, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Βιομηχανική Κάνναβη (EIHA) και του 
Ινστιτούτου Nova [Γερμανία], καθώς και εκπροσώπους από συνεταιρισμούς κλωστικής κάνναβης από
Σλοβενία και Γαλλία. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικής 
υποστήριξης σε ότι αφορά τις αλλαγές των πολιτικών για τα ναρκωτικά, τη μείωση της βλάβης, την 
αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών και τη νομιμοποίηση της κάνναβης. 

Με εκτίμηση,

Ηλιόσποροι - δίκτυο για την κοινωνική και πολιτική οικολογία (www.iliosporoi.net)
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15.000 άτομα στο Σύνταγμα για τη λευτεριά της Κάνναβης

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε αυτό που βιώσαμε το βράδυ του Σαββάτου 9 Μάη στην 
Γιορτή της Κάνναβης, στην πλατεία Συντάγματος. Το να διαδηλώσουμε μπροστά στη Βουλή για την 
κάνναβη και την αλλαγή των ναρκωπολιτικών ήταν όνειρο πολλών ετών, πόσο μάλλον που έγινε με 
αυτό τον υπέροχο τρόπο. Περισσότερα από 15.000 χαμογελαστά πρόσωπα από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας και του πλανήτη συνέθεσαν ένα πανέμορφο και πολύχρωμο κολάζ ανθρώπων όλων των 
ηλικιών, όλων των χρωμάτων, όλων των κοινωνικών στρωμάτων, όλων των σεξουαλικών 
προτιμήσεων και όλων των νορμαλιστικών αποκλίσεων. 

Μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό αντιαπαγορευτικό κίνημα και για όσους αγωνίζονται για το 
αυτονόητο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του ατόμου, για το δικαίωμα στην θεραπεία, αλλά και το 
δικαίωμα στην (αυτο)καλλιέργεια και κατανάλωση ενός φυτού. 

Για 11η συνεχόμενη χρονιά διεκδικήσαμε την αλλαγή των ναρκωπολιτικών προς όφελος της 
κοινωνίας, στα πλαίσια της παγκόσμιας εκστρατείας Global Marijuana March και σε συνέχεια των 10 
αντιαπαγορευτικών φεστιβάλ που διοργανώνουμε από το 2005, με κυρίαρχο αίτημα τη νομιμοποίηση
της αυτοκαλλιέργειας, της θεραπευτικής και ψυχαγωγικής χρήσης κάνναβης. Το ότι αλλάξαμε όνομα 
φέτος, ενώ είμαστε η ίδια πρωτοβουλία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον η κάνναβη έχει 
αποποινικοποιηθεί/ νομιμοποιηθεί σε πολλές χώρες με πολλά θετικά αποτελέσματα, οπότε ο αγώνας 
για εμάς παίρνει άλλη μορφή, πιο συγκεκριμένη για τη μετάβαση στο νόμιμο πλαίσιο.

Η μαζική συμμετοχή του κόσμου ήταν η καλύτερη απάντηση στους διάφορους επικριτές από το 
γνωστό συντηρητικό φάσμα (βλ. ΚΚΕ-ΚΝΕ, ΝΔ, τα θεραπευτικά μονοπώλια 18 Άνω και ΚΕΘΕΑ, η 
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ναζιστοφυλλάδα Στόχος και ο γνωστός γραφικός τηλεπλασιέ- βουλευτής), που ούτε στα όνειρά τους 
δεν μαζεύουν τόσο κόσμο στις εκδηλώσεις τους. Αυτό που μας εξέπληξε θετικά είναι ότι πλέον το 
θέμα απέκτησε σημαντική δημοσιότητα και προβολή (θετική και αρνητική) από κυρίαρχα μέσα 
ενημέρωσης που εσκεμμένα δεν παρουσίαζαν τα πολυπληθή αντιαπαγορευτικά φεστιβάλ των 
προηγούμενων ετών. Κάθε δημοσιότητα είναι καλή σε αυτή τη περίπτωση.

Βέβαια όπως πάντα κάποια κανάλια επέλεξαν να παρουσιάσουν τη γιορτή επιλεκτικά και με 
παραπληροφόρηση (χαρακτηριστικό το απαράδεκτο ρεπορτάζ του ΣΤΑΡ που συνέδεσε τη μειωμένη 
απόδοση των αθλητών στον επικίνδυνο στίβο που τους πρόσφεραν, με τη γιορτή μας που άρχισε 
μετά το τέλος των αγώνων!). Επίσης κάποια κανάλια για μικροπολιτικούς λόγους ψευδώς ανέφεραν 
ότι η γιορτή διοργανώθηκε από το κυβερνών κόμμα μπας και προκαλέσουν τα συντηρητικά 
ανακλαστικά της κοινωνίας, επειδή ανάμεσα στους πολλούς υποστηρικτές είναι η νεολαία και ο 
τομέας δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ από το 2010, όπως και άλλα μικρότερα κόμματα, στα πλαίσια της 
Συμμαχίας αλλάξτε πολιτική για τα “ναρκωτικά”. 

Άλλοι για να μαζέψουν ψηφαλάκια, άλλοι για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των γκάνγκστερ 
ιδιοκτητών τους και άλλοι για να συντηρήσουν το μονοπώλιο της απεξάρτησης προτιμούν να δώσουν
μια δική τους οπτική της πραγματικότητας. Εμείς απλά θα τους πούμε είναι ότι στερούνται 
επιχειρημάτων, αγνοούν την επιστημονική έρευνα, εμμένουν σε ιδεοληψίες και στηρίζουν το 
οργανωμένο έγκλημα. 

Συγκεκριμένα, στη ΝΔ θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι το πρώτο αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ, με τα ίδια 
αιτήματα με τη Γιορτή της Κάνναβης, πραγματοποιήθηκε το 2005 στο πάρκο Ελευθερίας με άδεια της
τότε δημάρχου Ντόρας Μπακογιάννη, που στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί μια αλλαγή της 
νομοθεσίας σε αυτή τη κατεύθυνση όπως πολλοί άλλοι φιλελεύθεροι πολιτευτές, αφού ακόμα και ο 
οικονομικός τους γκουρού ο Μίλτον Φρίντμαν έχει υποστηρίξει την αποποινικοποίηση των ουσιών 
και τη νομιμοποίηση της κάνναβης για τους δικούς του λόγους. 

Σε ΚΚΕ και ΚΝΕ θα θέλαμε να πούμε ότι η Γιορτή της Κάνναβης, όπως και τα αντιαπαγορευτικά 
φεστιβάλ (2005-2014), ήταν μια γιορτή για την απελευθέρωση, για τον σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, για την ανθρωπιά και τη μέριμνα για ένα σεβαστό ποσοστό συνανθρώπων μας που
χρησιμοποιούν την Κάνναβη και άλλες παράνομες ουσίες. Ήταν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
ενάντια στις πολιτικές της καταστολής και της απαγόρευσης που έχουν γιγαντώσει το οργανωμένο 
έγκλημα, τη διαφθορά και τη ζημιά στους ίδιους τους χρήστες. Μια γιορτή συνυφασμένη με τον 
αγώνα ενάντια στις διακρίσεις, το φασισμό, τον ρατσισμό, την ομοφοβία και ότι καταστέλλει τις 
ελευθερίες του ατόμου. Το ξέρετε ότι τα μέλη σας κρύβονται από τους καθοδηγητές σας για να πιουν 
κάνα τσιγάρο;  

Στο 18 Άνω και το ΚΕΘΕΑ θα θέλαμε να πούμε τέλος ότι δεν τιμάει την επιστημονική σας εγκυρότητα 
η στάση που κρατάτε σε αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας να διατηρήσετε το 
μονοπώλιο της απεξάρτησης στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς γνωρίζεται ότι η διεθνή εμπειρία σας έχει 
ξεπεράσει. Θεωρούμε παρόλα αυτά απαραίτητο το ρόλο σας, μέσα σε ένα πλαίσιο μείωσης της βλάβης
και θεραπείας όμως και όχι καταστολής της ελευθερίας και της ατομικότητας. Δυστυχώς η 
ανακοίνωσή σας θύμισε ΚΚΕ της δεκαετίας του '80 και η απεξάρτηση στην Ευρώπη έχει να αποδείξει 
πλέον ότι λειτουργεί καλύτερα μέσα σε ένα πλαίσιο αποποινικοποίησης της χρήσης και νομιμότητας.

Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο τακτικούς και περιστασιακούς χρήστες κάνναβης που 
καταναλώνουν με συντηρητικές εκτιμήσεις 1 τόνο κάνναβης την εβδομάδα (δηλαδή 4.000 κιλά το 
μήνα, ή 48 τόνους το χρόνο). Γιατί κάποιοι προτιμούν αυτή η παραγωγή και διακίνηση να είναι στα 
χέρια της μαφίας; Ποιους συμφέρει και ποιοι επωφελούνται από αυτό; Με ποια λογική θεωρούνται 
εγκληματίες τόσοι άνθρωποι επειδή καταναλώνουν ένα φυτό επιστημονικά αποδεδειγμένα λιγότερο 
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βλαβερό από το αλκοόλ και τον καπνό;

Στους καταναλωτές κάνναβης συμπεριλαμβάνονται πλέον και χιλιάδες ασθενείς που καταναλώνουν 
θεραπευτικά σκευάσματα από κάνναβη (χασισέλαιο) ή το ίδιο το φυτό, χωρίς όμως την απαραίτητη 
ιατρική παρακολούθηση (καθώς το ιατρικό κατεστημένο δεν την έχει αποδεχθεί ως θεραπευτικό 
μέσο ακόμα), με αμφιβόλου ποιότητας κάνναβη που προμηθεύονται από την παράνομη αγορά και σε 
υψηλές τιμές (κόστος που μπορούν να μειώσουν με την αυτοκαλλιέργεια). Δεν υπάρχει 
καταγεγραμμένος αριθμός προβληματικών χρηστών κάνναβης, οι οποίοι αποτελούν ένα αρκετά 
μικρό ποσοστό των συνολικών καταναλωτών, όπως πολύ μικρό είναι το ποσοστό των καταναλωτών 
κάνναβης που δοκιμάζουν πιο “σκληρές” ουσίες. Επίσης δεν έχει σημειωθεί ποτέ κανένας θάνατος 
από κατανάλωση κάνναβης, ενώ σύμφωνα με την επιστήμη η κάνναβη είναι πολύ λιγότερη βλαβερή 
για τον άνθρωπο από το καπνό και το αλκοόλ.

Μας λύπησε που διαβάσαμε μια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι είναι αντίθετοι στην 
νομιμοποίηση της κάνναβης, καθώς “είναι μια ψυχοτρόπος ουσία που προκαλεί ψύχωση, είναι 
επικίνδυνη για τη νεολαία και ότι η εύκολη πρόσβαση στις ψυχοτρόπες ουσίες αυξάνει την 
κατανάλωσή τους”. Από τον ΙΣΑ δεν θα περιμέναμε ποτέ μια τόσο ανενημέρωτη απάντηση που 
παραγνωρίζει την θεραπευτική αξία της κάνναβης και εμμένει σε μια παραπληροφόρηση χωρίς 
επιστημονικά στοιχεία να την στηρίζουν. Αλλιώς θα πρέπει να μας εξηγήσει ο ΙΣΑ πως στην Ολλανδία 
πχ που ακολουθεί ένα από τα πιο φιλελεύθερα μοντέλα εδώ και 30 χρόνια τα επίπεδα της χρήσης 
είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ; Πως γίνεται στην Ολλανδία να συνταγογραφείται η 
κάνναβη, όπως και στην Ισπανία και την Τσεχία και άλλες χώρες και περίπου 500 εκ. άνθρωποι σε 
όλο τον κόσμο να έχουν νόμιμη πρόσβαση σε φαρμακευτική κάνναβη; Πως γίνεται και οι 
επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι όπου αποποινικοποιήθηκε η χρήση, μειώθηκε η προβληματική 
χρήση χωρίς να αυξηθεί το συνολικότερο επίπεδο της κατανάλωσης ουσιών ανάμεσα στον πληθυσμό 
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(πχ Πορτογαλία); Πως γίνεται και οι πιο πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι όπου νομιμοποιήθηκε η 
κάνναβη δεν υπήρξε αύξηση της χρήσης των εφήβων (πχ ΗΠΑ); Σας εγκαλούμε να σεβαστείτε την 
επιστημονική σας ιδιότητα και σας προσκαλούμε να ανοίξετε άμεσα το θέμα της θεραπευτικής 
χρήσης της κάνναβης στην Ελλάδα, γιατί αλλιώς διαπράττετε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας κατ' 
εντολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Δεν θέλουμε να εξωραΐσουμε καμιά ουσία, ούτε τη χρήση γενικότερα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να
σταματήσει η ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή με την απαγόρευση και την 
καταστολή, που η πολυτοξικομανία έχει πάρει δραματικές διαστάσεις, όπως και η προβληματική 
χρήση από νέους ανθρώπους, όχι μόνο παράνομων ουσιών αλλά και νόμιμων όπως είναι το αλκοόλ 
και ο καπνός. Το αλκοόλ είναι ο δεύτερος σημαντικότερος συμπεριφορικός παράγοντας κινδύνου για 
την Ευρώπη, μετά το κάπνισμα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και όχι η κάνναβη ή 
άλλες πιο σκληρές παράνομες ουσίες. Στην Ελλάδα που ένας στους δύο καταναλώνει αλκοόλ σχεδόν 
καθημερινά, έχουμε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους που πάσχουν από αλκοολική εξάρτηση 
ενώ περίπου 5.000 θάνατοι ετησίως συνδέονται με το αλκοόλ. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 
14.000 θάνατοι συνδέονται με ασθένειες που προκαλούνται από το κάπνισμα, ενώ η θνησιμότητα 
που οφείλεται στο κάπνισμα στην Ελλάδα αγγίζει το 19% των συνολικών θανάτων στις ηλικίες άνω 
των 30 ετών.  

Σε ότι αφορά τις πιο εξαρτησιογόνες ουσίες, υπολογίζεται ότι οι περίπου 80.000 χρήστες ηρωίνης 
(20.000 καταγεγραμμένοι προβληματικοί χρήστες) καταναλώνουν περίπου 2 τόνους ηρωίνης το 
χρόνο. Από το 2000 μέχρι το 2012 περισσότεροι από 2.500 συμπολίτες μας έχουν πεθάνει από 
κατάχρηση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, κυρίως ηρωίνης και οπιούχων, ενώ απόρροια της 
απαγόρευσης είναι ότι βγαίνουν στην αγορά των τοξικοεξαρτημένων νέες πιο επικίνδυνες συνθετικές
ουσίες που κάνουν μεγάλη ζημιά στους χρήστες. Είναι περιττό να αναφέρουμε και τις τεράστιες 
ποσότητες κοκαΐνης κακής ποσότητας που καταναλώνουν οι Έλληνες για να αναλογιστούμε ποιους 
συμφέρει πραγματικά η ποινικοποίηση.

Η λύση δεν είναι να απαγορεύσουμε όλες τις ουσίες, όπως η λύση για τα τροχαία δεν είναι να 
απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα ή την οδήγηση, αλλά μέσα σε ένα νόμιμο πλαίσιο ρύθμισης με 
περιορισμούς (πχ για την δημόσια χρήση, τα ηλικιακά όρια, κλπ), με αντικειμενική και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την επικινδυνότητα των ουσιών και την αντιμετώπισή τους σε αυτή 
τη βάση, με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών 
κατάχρησης, με ένα πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό πλαίσιο δηλαδή, να αντιμετωπίσουμε τις 
εξαρτήσεις, να μειώσουμε τη βλάβη και τη χρήση γενικότερα.

Δεν έχουμε μια μαγική λύση να προσφέρουμε, αλλά πλέον έχουμε πολλές καλές πρακτικές από την 
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, όπου εφαρμόζονται εναλλακτικά μοντέλα για την αντιμετώπιση 
των εξαρτήσεων, με έμφαση τα προγράμματα μείωσης της βλάβης και την αποποινικοποίηση. 
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Φτάνει πια με την υποκρισία, το ψέμα και την παραπληροφόρηση. Όσοι συντηρούν τον μύθο της 
απαγόρευσης στηρίζουν το οργανωμένο έγκλημα. Πολιτικό κόστος θα έχουν πολύ σύντομα όσοι 
υποστηρίζουν τον παραλογισμό των απαγορεύσεων και της καταστολής και όχι την ορθολογική λύση 
της πρόληψης, της θεραπείας και της αποποινικοποίησης. Η νόμιμη ρύθμιση της κάνναβης, πέρα από 
την αυτονόητη αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών, θα φέρει σημαντικά οικονομικά 
οφέλη, θα αποδεσμεύσει τα εκατομμύρια των χρηστών κάνναβης από τα παράνομα κυκλώματα, θα 
μειώσει την εγκληματικότητα, ενώ θα αποδυναμώσει παράλληλα το οργανωμένο έγκλημα. Σε καμιά 
χώρα που έχει ακολουθήσει μοντέλα αποποινικοποίησης και θεραπείας, αντί για καταστολή και 
φυλακίσεις, δεν έχει σημειωθεί αύξηση της χρήσης στον γενικό πληθυσμό και τους εφήβους. Το 
πρόβλημα της υπερκατανάλωσης και της αλόγιστης χρήσης και τοξικομανίας είναι απόρροια της 
ποινικοποίησης και της απαγόρευσης. 

Εμείς περιμένουμε τον κ. Τσίπρα να μας πει πότε θα τιμήσει την υπογραφή του και θα βάλει μπροστά 
τον δημόσιο διάλογο και την ουσιαστική αλλαγή του νόμου περί “ναρκωτικών”. Ιδιαίτερα το ζήτημα 
της νομιμοποίησης της ινδικής κάνναβης για ιατρική χρήση και της κλωστικής κάνναβης για 
βιομηχανική χρήση είναι επείγον γιατί αφενός θα σώσει ζωές και αφετέρου θα σώσει την οικονομία, 
αρκεί να κινηθούμε εγκαίρως.

Εμείς δείξαμε για μια ακόμη φορά ότι είμαστε πολλές χιλιάδες, ότι η κοινωνία είναι έτοιμη παρά τις 
όποιες συντηρητικές φωνές, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα δυναμικά μέχρι πετύχουμε τον στόχο μας 
και να δούμε την αλλαγή στη νομοθεσία. Τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο και εμείς αντί να μείνουμε στην ουρά των εξελίξεων θα μπορούσαμε να παίξουμε 
πρωταγωνιστικό ρόλο και να αντιμετωπίσουμε την κρίση.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς που στήριξαν ενεργά με την παρουσία τους, στους 
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τεχνικούς, στις πολλές χιλιάδες κόσμου και σε όσους βοήθησαν για να γίνει το όνειρο 
πραγματικότητα και η πιο σημαντική αντιαπαγορευτική εκδήλωση των τελευταίων 11 χρόνων.

Φωτογραφίες από τη γιορτή της κάνναβης, τι δεν έδειξαν τα κανάλια: 
https://www.flickr.com/photos/iliosporoi/sets/72157652228544779 

Επιστολή στον πρωθυπουργό για την κάνναβη: http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-
18-10-10-26/646-kannavi-prime-ministrer 

Ακολουθεί αναλυτική βιβλιογραφία και αρθρογραφία και αναμένουμε από τους συντηρητικούς 
υποστηρικτές της απαγόρευσης τα δεδομένα τους.

Ηλιόσποροι, 11 Μάη 2015.

Πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα για την Κάνναβη και τα εναλλακτικά μοντέλα που ακολουθούνται σε 
όλο τον κόσμο προς όλους του αποδέκτες:

Διεθνές Συνέδριο για την Ιατρική Κάνναβη, Πράγα 2015: http://www.medical-cannabis-
conference.com/en/presentations 

Διεθνές Συνέδριο για την Κάνναβη, Βαρκελώνη 2015: 
http://worldcannabisconferences.com/wcc_en/index.php/en/archive/2015 

Η θεραπευτική αξία της Κάνναβης: 
The Ten Best Cannabis Research Studies of 2013: http://www.marijuana.com/news/2013/12/the-ten-best-
cannabis-research-studies-of-2013/ 
700 μελέτες για την θεραπευτική αξία της κάνναβης: Medical marijuana uses - 700 medical marijuana clinical
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studies and papers: http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974 
Επιστημονικά δεδομένα για την ιατρική χρήση της κάνναβης: http://idpc.net/publications/2015/04/medicinal-
cannabis-the-evidence  

Η επιστήμη λέει ότι η κάνναβη είναι λιγότερο βλαβερή από τον καπνό και το αλκοόλ: 
Prof. David Nutt, Estimating drug harms: a risky business?(2010): 
http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf και 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/ 

Η νομιμοποίηση της Κάνναβης δεν οδηγεί σε αύξηση της χρήσης: http://www.nber.org/papers/w20332 και 
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/12/16/teen-marijuana-use-falls-as-more-states-
legalize/ 

Διακήρυξη της Βιέννης (υπογεγραμμένη από γιατρούς και επιστήμονες): 
http://www.viennadeclaration.com/the-  declaration/ 

Η απαγόρευση έχει αποτύχει:
Why we’re losing the ‘war on drugs’ [infographic]: http://matadornetwork.com/change/infographic-why-were-
losing-the-war-on-drugs/ 

Έκθεση Παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά (2011):

http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf

Διακήρυξη της Παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά: 
http://www.breakingthetaboo.info/missiongr.htm

http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/

Έκθεση σχετικά με τις παγκόσμιες παράνομες αγορές ναρκωτικών 1998 – 2007, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Reuter- Trautmann) 2009. Αυτή η έκθεση συμπεραίνει ότι οι τρέχουσες πολιτικές αποτυγχάνουν στον κύριο 
στόχο τους, να μειωθεί δηλαδή η ζήτηση και προσφορά των παράνομων ουσιών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν
ένα κρίσιμο παράγοντα αύξησης της βλάβης στους μεμονωμένους χρήστες, το άμεσο περιβάλλον τους, την 
οικονομία και την κοινωνία: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf 

Cannabis production and markets in Europe: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_166248_EN_web_INSIGHTS_CANNABIS.pdf 

Η αποποινικοποίηση της χρήσης είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή, του Carel Edwards (πρώην επικεφαλής 
της αντιναρκωτικής μονάδας της ΕΕ): www.tvxs.gr/node/83691 

Δύο πρόσφατα άρθρα από το περιοδικό Economist:
http://www.economist.com/news/international/21572184-experiments-legalisation-are-showing-what-post-
war-approach-drug-control-could-look 
http://www.economist.com/news/leaders/21572197-last-drug-prohibition-being-challenged-fresh-thinking-
great-experiment 
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Το κόστος του πολέμου κατά των ναρκωτικών:
The Alternative World Drug Report, counting the costs of the war on drugs: 
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf 
The Alternative World Drug Report: http://www.countthecosts.org/alternative-world-drug-report 
An Ugly Truth in the War on Drugs: http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-edcardoso11.html?
_r=1& 
The War on Drugs: Wasting billions and undermining economies: 
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Economics-briefing.pdf 
The Budgetary Implications of Drug Prohibition, February, 2010, Jeffrey A. Miron, Department of Economics, 
Harvard University: http://www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget%202010%20Final.pdf 

Τα οικονομικά οφέλη της αποποινικοποίησης/ νομιμοποίησης:
An economic perspective on the legalisation debate: the Dutch case, Boermans, Martijn A.
Vol 2, No 4 (2010), Drugs & the Law, Amsterdam Law Forum: 
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http://hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoermans/Papers/3
19117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case 
Marijuana's $42 Billion Question: http://www.forbes.com/2007/09/29/marijuana-laws-work-biz-
cx_qh_1001pot.html 
The Economics of Marijuana Legalization: http://www.debt.org/blog/economics-marijuana-legalization/ 
Pot Legalization Could Save U.S. $13.7 Billion Per Year, 300 Economists 
Say:http://www.huffingtonpost.com/2012/04/17/economists-marijuana-legalization_n_1431840.html 
14 Ways Marijuana Legalization Could Boost The Economy: 
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/marijuana-economy-14-reasons_n_2089107.html 
Colorado Recreational Weed Sales Top $14 Million In First Month: 
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/10/colorado-marijuana-tax-revenue_n_4936223.html 
Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands: 
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-illicit-drug-markets-
netherlands 
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Το επιτυχημένο παράδειγμα της Ολλανδίας: 
Evaluation of the Dutch national drug policy, Laar, M. van (ed.), Ooyen-Houben, M. (ed.), Trimbos-instituut, 
WODC (2009), summary: http://english.wodc.nl/images/1790_summary_tcm45-201181.pdf 
Evaluation of Dutch Drug Policy:http://www.undrugcontrol.info/images/stories/documents/Summary
%20Evaluation%20Dutch%20Drug%20Policy.pdf 

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Πορτογαλίας: 
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Το επιτυχημένο παράδειγμα της Ελβετίας: http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-
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http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/A_Balancing_Act-03-14-2012.pdf 
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cannabis-regulation 
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http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf 
The Rise and Decline of Cannabis Prohibition. The History of Cannabis in the UN Drug Control System and 
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Models for the legal supply of cannabis: recent developments: 
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis 
A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe: 
http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_2013.pdf 
How to Regulate Cannabis: A Practical Guide: http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-regulate-
cannabis-practical-guide 
After the War on Drugs: Blueprint for Regulation: http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/after-war-
drugs-blueprint-regulation 
The Case for Reform: http://www.tdpf.org.uk/case-for-reform#responsible-regulation 
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Επιστολή στον Πρωθυπουργό για την Κάνναβη

Στείλαμε την παρακάτω επιστολή για την αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών και τη νομιμοποίηση 
της καλλιέργειας και θεραπευτικής και ψυχαγωγικής χρήσης της κάνναβης στον Πρωθυπουργό, 
Αλέξη Τσίπρα.

Την κοινοποιήσαμε στους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Ν. Παρασκευόπουλο, Υγείας, Π. Κουρουμπλή και 
Οικονομικών. Γ. Βαρουφάκη. 

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών και νομιμοποίηση της Κάνναβης

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ, κ. Τσίπρα, 
Ήρθε η ώρα να γράψετε ιστορία και να αποκαταστήσετε την ιστορική αλήθεια. Να σώσετε τις ζωές 
και την αξιοπρέπεια πολλών ανθρώπων, και να βάλετε σημαντικά ποσά στα ταμεία.

Η ποινικοποίηση της χρήσης ουσιών δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο. Έχει δοκιμαστεί στο 
παρελθόν και έχει αποτύχει παταγωδώς, καθώς επιτυγχάνει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα: αύξηση της ζήτησης και προσφοράς ουσιών, αύξηση της βλάβης και του ρίσκου για 
τους χρήστες, γιγάντωση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς κρατικών λειτουργών 
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(αστυνομικών, δικαστών, πολιτικών), αύξηση της εγκληματικότητας, αύξηση του αριθμού των 
χρηστών και της προβληματικής χρήσης, μεταξύ άλλων. 

Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στην ποτοαπαγόρευση στην Αμερική τον προηγούμενο αιώνα, γιατί η
παρανομία συγκεκριμένων ουσιών και η ποινικοποίηση της χρήσης τους τα τελευταία 60 χρόνια στην
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, έχει τα αρνητικά αποτελέσματα που προαναφέραμε σύμφωνα με 
επίσημες μελέτες της ΕΕ [1], του ΟΗΕ [2] και κοινωνικών φορέων [3, 4].

Ένα είναι σίγουρο, οι χρήστες δεν είναι εγκληματίες και η αυτοπροσβολή δεν είναι έγκλημα. 
Εγκληματικές είναι οι πολιτικές που ακολουθήσαμε μέχρι σήμερα τα τελευταία 60 χρόνια, που μας 
έχουν κοστίσει χιλιάδες ζωές. Μέσα από την παρανομία και τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών δεν 
μπορούμε να ελέγξουμε καθόλου την αγορά, τις συνθήκες χρήσης και τις ίδιες τις ουσίες. Το μόνο που 
επιτυγχάνουμε είναι ο πλουτισμός και η γιγάντωση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και αύξηση 
της βλάβης για τους χρήστες, που δεν είναι ένα περιθωριακό τμήμα της κοινωνίας, αλλά πολίτες από 
όλα τα κοινωνικά στρώματα.

Την τελευταία δεκαετία επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και πολιτικοί σε ολόκληρο τον κόσμο 
αναγνωρίζουν ότι πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα της χρήσης και κατάχρησης ουσιών με 
διαφορετικό τρόπο, πιο ανθρώπινα και αποτελεσματικά, δίνοντας έμφαση στην αποποινικοποίηση 
της χρήσης και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
υιοθετήσει προγράμματα μείωσης της βλάβης, έχουν αποποινικοποιήσει τη χρήση της κάνναβης με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ενώ σε μερικές χώρες έχουμε πλέον πλήρη νομιμοποίηση της καλλιέργειας 
και κατανάλωσης της κάνναβης με τα κρατικά ταμεία να γεμίζουν χρήματα.

Επιγραμματικά θα σας αναφέρουμε τα παραδείγματα της Πορτογαλίας που έχει αποποινικοποιήσει 
τη χρήση όλων των ουσιών από το 2001 με θεαματικά αποτελέσματα [5], της Ισπανίας που έχει 
αποποινικοποιήσει την κάνναβη εδώ και 15 χρόνια και προχωράει με γοργό ρυθμό στη νόμιμη 
ρύθμισή της, της Τσεχίας και της Ιταλίας που έχουν νομιμοποιήσει τη θεραπευτική και 
αποποινικοποιήσει τη ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης, και βέβαια τις περιπτώσεις της 
Ουρουγουάης που έγινε το πρώτο κράτος που επίσημα ρύθμισε νόμιμα την Κάνναβη, τις 24 πολιτείες 
των ΗΠΑ που έχουν νομιμοποιήσει τη θεραπευτική χρήση και τις 3 Πολιτείες των ΗΠΑ που έχουν 
κάνει νόμιμη και τη ψυχαγωγική χρήση. Φυσικά έχουμε και τα παραδείγματα της Ελβετίας, της 
Ολλανδίας και του Βελγίου που έχουν αποποινικοποιήσει την προσωπική κατανάλωση κάνναβης και 
εφαρμόζουν πρωτοπόρα προγράμματα μείωσης της βλάβης για τις άλλες ουσίες, και άλλες χώρες 
όπως οι Κροατία, Δανία, Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία, Κόστα Ρίκα που δοκιμάζουν διαφορετικά 
μοντέλα για την αποποινικοποίηση της χρήσης και αυτοκαλλιέργειας κάνναβης [6].

Εκτός από τα αυτονόητα κοινωνικά και προσωπικά οφέλη που ενέχει η αποποινικοποίηση της 
χρήσης ουσιών (προστασία δημόσιας υγείας και πολιτών, μείωση εγκληματικότητας και βλάβης των 
χρηστών, εξοικονόμηση πολύτιμων ανθρώπινων πόρων από το κράτος, αποσυμφόρηση δικαστηρίων 
και φυλακών, διασφάλιση ασφαλούς χρήσης και ποιότητας των ουσιών, κλπ), η νόμιμη ρύθμιση της 
παραγωγής και διάθεσης κάνναβης (με περιορισμούς για την ηλικία και τη δημόσια χρήση) μπορεί να 
αποφέρει στα ταμεία του κράτους σημαντικά ποσά που μπορούν να χρηματοδοτήσουν κοινωνικές 
πολιτικές, την πρόνοια και την περίθαλψη, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Με συντηρητικές εκτιμήσεις η αγορά της “ινδικής” κάνναβης στην Ελλάδα, για θεραπευτική και 
ψυχαγωγική χρήση, αποτιμάται στο 1-1.5 δις. Ευρώ, τα οποία καταλήγουν αυτή τη στιγμή στο 
οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Αν νομιμοποιηθεί η ινδική κάνναβη στην Ελλάδα θα 
δημιουργηθούν 15-20.000 νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχυθούν οι εμπορικοί κλάδοι, η ιατρική και ο 
τουρισμός, θα ωφεληθούν χιλιάδες ασθενείς, ενώ θα δημιουργηθούν νέοι παραγωγικοί- εμπορικοί 
τομείς. Αν συνυπολογίσουμε τα οικονομικά οφέλη για τη γεωργία, τη μεταποίηση και το εμπόριο από 
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την πλήρη παραγωγική αξιοποίηση της κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα (με στόχο την πλήρη 
αντικατάσταση του βάμβακος) τότε μιλάμε για μια συνολική αγορά που θα ξεπερνάει τα 2-2.5 δις 
ευρώ σε ετήσιο τζίρο, θα δημιουργήσει περισσότερες από 40.000 νέες θέσεις εργασίας και θα 
ενισχύσει τα ταμεία του κράτους με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από άμεση και έμμεση 
φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές.

Πολύ πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπ. Ομπάμα δήλωσε στο κανάλι CNN ότι στο θέμα της 
κάνναβης, ιδιαίτερα για την ιατρική χρήση, πρέπει να ακολουθήσουμε ότι λέει η επιστήμη και όχι η 
ιδεοληψία. Υποστήριξε την αποποινικοποίηση της κάνναβης και τάχθηκε υπέρ ενός μοντέλου για τη 
δημόσια υγεία και όχι ενός μοντέλου φυλάκισης και καταστολής. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει 
δηλώσει ότι και ο ίδιος έχει καταναλώσει κάνναβη στα νιάτα του και ότι δεν την θεωρεί πιο 
επικίνδυνη από το αλκοόλ [7].

Οι πρώην πρόεδροι της Ελβετίας, της Κολομβίας, του Μεξικού, της Χιλής, της Πολωνίας, της 
Πορτογαλίας και της Βραζιλίας μαζί με τον πρώην ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν και πολλών άλλων 
προσωπικοτήτων ηγούνται από το 2011 της παγκόσμιας πρωτοβουλίας “Global Commission on Drug 
Policy” [8] με το αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών και της ανθρωπότητας και, 
καλούν τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου να μετατοπίσουν τις πολιτικές τους από την ποινικοποίηση,
την καταστολή και την απαγόρευση, στην αποποινικοποίηση, τη μείωση της βλάβης και την πρόληψη.
Τους καλούν επίσης να δοκιμάσουν εναλλακτικά μοντέλα νόμιμης ρύθμισης της κάνναβης.

Δέκα χιλιάδες εκπρόσωποι της εφαρμογής του νόμου (αστυνομικοί, δικαστές, δικηγόροι κλπ) απ' όλο 
τον κόσμο έχουν δημιουργήσει το δίκτυο Law Enforcement Against Prohibition που ασκεί πολιτική 
πίεση στις κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν τις δαπανηρές και αναποτελεσματικές κατασταλτικές 
πολιτικές, αποποινικοποιώντας την προσωπική χρήση ουσιών και ρυθμίζοντας νόμιμα την κάνναβη. 
Εκπρόσωπος του δικτύου συμμετείχε το 2013 στις διεθνείς ενημερωτικές εκδηλώσεις που 
διοργανώσαμε στα πλαίσια του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ με επιστήμονες, πολιτικούς και 
ειδικούς από Βέλγιο, Ολλανδία, Αγγλία, Γερμανία, Τσεχία, Ισπανία και Ελλάδα. Όλοι οι ομιλητές 
συνηγόρησαν ότι οι πολιτικές για τα ναρκωτικά και την κάνναβη πρέπει να αλλάξουν καθώς η 
καταστολή έχει αποτύχει, ενώ η κάνναβη πρέπει να γίνει ένα νόμιμο φάρμακο.

Επιστήμονες και ειδικοί παράγουν πλέον σε καταιγιστικούς ρυθμούς έρευνες και μελέτες που 
συνηγορούν ότι η “ινδική” κάνναβη είναι λιγότερο βλαβερή από το καπνό και το αλκοόλ [9], ότι έχει 
πολύ σημαντική θεραπευτική αξία για τον άνθρωπο [10, 11], ότι είναι η τρίτη πιο διαδεδομένη 
ευφορική ουσία (μετά τον καπνό και το αλκοόλ), και το γεγονός ότι είναι παράνομη δημιουργεί 
μεγάλη βλάβη και αυξημένο ρίσκο σε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας (στην Ελλάδα ένας στους 
δέκα καταναλώνει κάνναβη, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι). Μελέτες δείχνουν ότι άλλες 
προσεγγίσεις δουλεύουν καλύτερα [12].

Είναι επιτακτική ανάγκη για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες να έχουν το 
δικαίωμα της επιλογής του θεραπευτικού τους μέσου. Ιδιαίτερα για την κάνναβη, ένα πολύ 
αποτελεσματικό φυσικό φάρμακο με ελάχιστες παρενέργειες που χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες 
χρόνια και μπορεί να παραχθεί από τον καθένα σπίτι του, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η νόμιμη 
καλλιέργεια και κατανάλωσή της από τους ασθενείς. Είναι εγκληματικό να στερούμε από σοβαρά 
ασθενείς ένα αποτελεσματικό φάρμακο και να τους στέλνουμε στην παράνομη αγορά για την 
προμήθειά του.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς γνωρίζουμε την ευαισθησία σας γύρω από το 
θέμα. Έχετε άλλωστε, όπως και χιλιάδες άλλοι, συνυπογράψει τα αιτήματά μας, την έκκληση για τον 
εξορθολογισμό των πολιτικών για τα ναρκωτικά, την οποία καταθέσαμε στην Βουλή στις 25 Ιουνίου 
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2010 (συνημμένη).

Ανάμεσα στις χίλιες περίπου υπογραφές που καταθέσαμε συμβολικά στην Βουλή, εκτός από τη δική 
σας υπογραφή συμπεριλαμβάνονται εκλεγμένοι στο Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο και την 
Αυτοδιοίκηση όπως οι κκ. Δημήτρης Παπαδημούλης, Περικλής Κοροβέσης, Γρηγόρης Ψαριανός, 
Αντώνης Καφετζόπουλος. Γιάννης Τσιρώνης, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Νίκος Χρυσόγελος, ο αείμνηστος 
Γιάννης Μπανιάς, καθώς και πολλοί άλλοι απ όλα τα κοινωνικά στρώματα, από διαφορετικά 
επαγγέλματα και ιδιότητες.

Διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Ντάνιελ Κον Μπέντιτ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πράσινου 
Κόμματος έχουν δηλώσει ότι μια από τις λύσεις για την Ελλάδα την περίοδο της κρίσης είναι η 
νομιμοποίηση της κάνναβης, ενώ το Γερμανικό πράσινο κόμμα κατέθεσε πρόσφατα πρόταση νόμου 
στην Γερμανική Βουλή για την πλήρη νομιμοποίηση της κάνναβης.

Είναι γνωστό επίσης ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και ο τομέας δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις 
αντιαπαγορευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε τα τελευταία χρόνια, όπως και την φετινή 
διαδήλωση- συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος στις 9 Μαΐου, στην οποία σας προσκαλούμε για
να σας ενημερώσουμε από κοντά.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία και είμαστε 
βαθύτατα πεπεισμένοι ότι η κάνναβη, ινδική και κλωστική, μπορεί να μας βοηθήσει να ανακάμψουμε 
παραγωγικά και οικονομικά, πέρα από τα κοινωνικά οφέλη. Αν κινηθούμε γρήγορα και 
αποτελεσματικά θεωρούμε ότι μπορούμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής 
της αγοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αν καθυστερήσουμε θα παρακολουθήσουμε χώρες όπως η 
Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία να παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς.

Είναι ευνοϊκή συγκυρία το γεγονός επίσης ότι Υπουργός Δικαιοσύνης είναι ο Νίκος 
Παρασκευόπουλος, όπου το 2011 ως πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής είχε 
παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ένα αρκετά θετικό νομοσχέδιο που (ενώ σήκωνε βελτιώσεις) 
ουσιαστικά αποποινικοποιούσε τη χρήση ουσιών, έκανε την προσωπική καλλιέργεια κάνναβης 
ατιμώρητο πταίσμα και ενίσχυε τα προγράμματα μείωσης της βλάβης.

Σε αυτά τα πλαίσια σας προτείνουμε:
1. Μια αντικειμενική, επιστημονικά τεκμηριωμένη και τεχνοκρατική ανάλυση του κόστους- οφέλους 
των αντι-ναρκωτικών πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα σε αντιδιαστολή με εναλλακτικά 
μοντέλα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σας προτείνουμε ένα συνδυασμό των 
μοντέλων της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ουρουγουάης.

2. Ριζική αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, της φιλοσοφίας και της εφαρμογής του, για τη μετάβαση
σε ένα νόμιμο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ουσίες, με έμφαση στα επιστημονικά δεδομένα και τις 
διεθνείς καλές πρακτικές, στη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις, τη μείωση της χρήσης για όλες 
τις ουσίες, την αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, την πρόληψη και την 
θεραπεία, τον εξορθολογισμό των ποινών, την αποποινικοποίηση της χρήσης και τον πλουραλισμό 
στις θεραπευτικές μεθόδους. Αυτή τη στιγμή από τις συνολικές κρατικές δαπάνες το 80% σπαταλάτε
στην αστυνόμευση και την καταστολή και μόλις το 20% στην θεραπεία και πρόληψη, σύμφωνα με 
στοιχεία του ΟΚΑΝΑ. Θέλουμε αυτή η σχέση να αντιστραφεί και η πλειοψηφία των δαπανών να 
εστιάσει στην πρόληψη και την θεραπεία.

3. Η νόμιμη ρύθμιση της κάνναβης πρέπει να εστιάσει στο δικαίωμα της ελευθεροχρησίας και της 
αυτοκαλλιέργειας, καθώς και στην μη-κερδοσκοπική συλλογική διάθεση που να ανταποκρίνεται σε 
συγκεκριμένη συλλογική ζήτηση, μέσα από τη θεσμοθέτηση των κοινωνικών λεσχών κάνναβης. Δεν 
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θέλουμε να αναπτυχθούν μονοπώλια είτε από την αγορά (πχ όπως στα τσιγάρα και το αλκοόλ), είτε 
από το κράτος (με αδειοδότηση συγκεκριμένων μεγάλων εταιριών και υψηλή φορολόγηση) σε ότι 
αφορά τη θεραπευτική και ψυχαγωγική χρήση. Δεν θέλουμε ένα εμπορευματοποιημένο μοντέλο, 
αλλά να διασφαλιστεί ο κοινωφελής χαρακτήρας του φυτού.

4. Η ιατρική- θεραπευτική χρήση της κάνναβης πρέπει να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να 
συνταγογραφείται και να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως γίνεται ήδη σε Ισπανία, 
Τσεχία, Ολλανδία, Καναδά, ΗΠΑ, Ισραήλ και αλλού. Η ιατρική έρευνα πάνω στα θεραπευτικά οφέλη 
της κάνναβης πρέπει να επεκταθεί.

5. Για τις τοξικές- εξαρτησιογόνες ουσίες (πχ οπιούχα), συνταγογράφηση και κλινικά ελεγχόμενη 
διάθεση των ουσιών σε καταγεγραμμένους χρήστες με στόχο την σταδιακή απεξάρτησή τους, 
ανάπτυξη προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, καθαρών συνέργων και ελεγχόμενων χώρων χρήσης 
για να φύγει η χρήση από τους δρόμους. Μεγαλύτερος έλεγχος της κατάχρησης αλκοόλ και καπνού.

6. Άμεση υπογραφή της ΚΥΑ που ρυθμίζει την παραγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση της 
κλωστικής (βιομηχανικής) κάνναβης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεταιριστικών- συνεργατικών 
εγχειρημάτων για την καλλιέργεια και την επεξεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Ανάπτυξη 
πιλοτικού προγράμματος 250.000 στρεμμάτων.

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και μεταφορά καλών πρακτικών από το 
εξωτερικό, για να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του σχεδίου της νόμιμης ρύθμισης της Κάνναβης και 
την βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Σας καλούμε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Σύνταγμα στην πρώτη Γιορτή της Κάνναβης για να 
γιορτάσουμε τη μετάβαση στην νομιμότητα, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, στα πλαίσια της 
παγκόσμιας κινητοποίησης Global Marijuana March. Με τη μαζική μας παρουσία θέλουμε να δείξουμε 
ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για την αλλαγή και η Πολιτεία πρέπει να ακολουθήσει προσφέροντας ένα 
ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο. Σας καλούμε επίσης να φροντίσετε για την ομαλή και απρόσκοπτη 
διεξαγωγή του συλλαλητηρίου, καθώς αναμένουμε πολλές χιλιάδες κόσμου.

Με εκτίμηση,
Ηλιόσποροι, δίκτυο για την κοινωνική και πολιτική οικολογία
Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ)

[1] http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf 
[2] http://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf 
[3] http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf 
[4] http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-
content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_English.pdf 
[5] http://www.opensocietyfoundations.org/reports/drug-policy-portugal-benefits-decriminalizing-
drug-use και http://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-
lessons-creating-fair-successful-drug-policies 
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_country 
[7] http://www.independent.co.uk/news/world/americas/obama-lends-support-to-marijuana-
legalisation-we-should-follow-the-science-not-the-ideology-10189504.html 
[8] http://www.globalcommissionondrugs.org/about/ 
[9] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/ και 
http://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Estimating%20drug
%20harms.pdf 
[10] http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/ 
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[11] http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974 και 
http://idpc.net/publications/2015/04/medicinal-cannabis-the-evidence 
[12] http://www.gcdpsummary2014.com/#executive-summary 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/monographs/harm-reduction 
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Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την κλωστική κάνναβη

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου

Υπόμνημα: Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Κλωστικής Κάνναβης

κ. Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε ένα φλέγον ζήτημα που χρήζει της άμεσης 
ανταπόκρισής σας, καθώς μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.

Το φλέγον ζήτημα είναι η νόμιμη ρύθμιση της καλλιέργειας και μεταποίησης της κλωστικής 
(βιομηχανικής) κάνναβης και η ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου παραγωγικού και μεταποιητικού 
κλάδου που μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση 
της ανεργίας.

Η κλωστική (βιομηχανική) κάνναβη, όπως θα γνωρίζετε, είναι μια οικολογική και ανανεώσιμη [1] 
πρώτη ύλη που η καλλιέργειά της επιδοτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σύμφωνα με τους κανονισμούς 
(ΕΚ) 73/2009, 1234/2007 και 1529/2000 του Συμβουλίου, καθώς και τον κανονισμό ΕΟΚ 1164/89 
της Επιτροπής) και μπορεί να αποφέρει μέχρι 2 σοδειές το χρόνο.
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Δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια η Πολιτεία απαγόρευσε την καλλιέργειά της και ενώ ο
πρόσφατος νόμος 4139/2013 περί ναρκωτικών ουσιών την θέτει ρητά εκτός της λίστας των 
παράνομων ουσιών, η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόμα 
δημοσιοποιηθεί με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί ήδη τουλάχιστον δύο πολύτιμες καλλιεργητικές 
περίοδοι. Επιπλέον η συνεχιζόμενη άρνηση της Πολιτείας να χορηγήσει άδειες για καλλιέργεια 
κλωστικής κάνναβης (εν ελλείψει της ΚΥΑ) αποτελεί παραβίαση των ανωτέρω κανονισμών της ΕΕ, το
οποίο μπορεί να φέρει την Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Σας θυμίζουμε τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις [2, 3] στις 11/08/2014 και 05/11/2014 που έχετε 
καταθέσει μαζί με συναδέλφους σας, καθώς και τις προβληματικές απαντήσεις των προκατόχων σας 
σχετικά με την ολοκλήρωση της ΚΥΑ και του πειραματικού έργου για τη κλωστική κάνναβη. Θα 
γνωρίζεται επίσης την μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ [4] που θέτει το πλαίσιο για το σχέδιο καλλιέργειας της 
κλωστικής κάνναβης και αναγνωρίζει τα πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη.

Στο εισαγωγικό σημείωμα της εν λόγω έκθεσης ο Δρ Βυζαντινόπουλος, ο τότε γενικός διευθυντής του 
ΕΘΙΑΓΕ και επιμελητής της έκθεσης, καταλήγει στο ότι “η κλωστική κάνναβη μπορεί να αποτελέσει 
μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών” (βάμβακος, αραβόσιτου 
κλπ), ιδιαίτερα εν όψη του 2019 που θα σταματήσει το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων και 
η επιδότηση ανά κιλό στο βαμβάκι, χωρίς την οποία είναι ασύμφορη η (ήδη περιβαλλοντοκτόνος) 
βαμβακοκαλλιέργεια.

Η μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ-ΓΠΑ, που είναι πλέον χρονολογικά ξεπερασμένη και χρειάζεται επικαιροποίηση 
επιστημονικών και οικονομοτεχνικών δεδομένων, καταλήγει σε αρκετά θετικά συμπεράσματα και 
προτάσεις. Έχει όμως κάποιες βασικές κατευθύνσεις που χρήζουν προσοχής για να αναπτυχθεί ο 
κλάδος με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος της Πολιτείας και των μικρομεσαίων 
κλήρων που είναι η ραχοκοκαλιά της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας.

Αν και δεν έχει δοθεί ακόμα κάποιο προ-σχέδιο της ΚΥΑ για διαβούλευση, παρόλα αυτά σύμφωνα με 
τη μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ αλλά και δημοσιευμάτων [5, 6] του Τύπου, θεωρούμε ότι τα προβληματικά 
σημεία του προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου είναι:

1. Ζώνες καλλιέργειας. Ο περιορισμός σε συγκεκριμένες ζώνες καλλιέργειας, αποκλείει πολλές άλλες 
(παραγωγικές ή περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες) περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να αναπτυχθεί 
η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης. Δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν ολόκληρες περιοχές όπως η 
Εύβοια, η Πελοπόννησος ή η Κρήτη από αυτή την καλλιέργεια καθώς παρουσιάζουν ιδανικές 
εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, υψηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλά εισοδήματα. Δεν 
είναι δυνατόν να αποκλείσουμε νέους παραγωγούς και ανέργους από το μεγαλύτερο τμήμα της 
επικράτειας από μια σημαντική πηγή εσόδων και οικολογικών πρώτων υλών. Είναι σημαντικό να 
συμπεριληφθούν όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας στις Ζώνες Καλλιέργειας Κλωστικής Κάνναβης και
να αναπτυχθούν περιφερειακές και τοπικές δομές για να τις υποστηρίξουν. Είναι σημαντικό να 
επιδιωχθεί αποκλειστικά η βιολογική καλλιέργεια για να υπάρχει ποιοτικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών.

2. Κόστος ελέγχων για τους αγρότες. Αυτή τη στιγμή το κόστος ελέγχων (περίπου 75 ευρώ το 
στρέμμα) είναι απαγορευτικό για τους παραγωγούς. Από τη διεθνή εμπειρία υπάρχουν λύσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, με δραστική όμως μείωση του κόστους. Κάτι 
άλλο που θα πρέπει να προσεχθεί για να μην κάνει απαγορευτικό το κόστος για τους παραγωγούς 
είναι το επίπεδο περίφραξης- φύλαξης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που θα ζητηθεί από την ΚΥΑ.
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3. Συμβόλαιο με βιομηχανία επεξεργασίας. Δεν είμαστε αντίθετοι στο πνεύμα της συμβολαιακής 
παραγωγής, αρκεί αυτή να μην περιορίζεται σε σύναψη συμβάσεων μόνο με μεγάλες μονάδες 
επεξεργασίας- μεταποίησης. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε μικρο-παραγωγούς να 
συνάπτουν συμβάσεις με μικρο-μεταποιητές ή με ιδιώτες που επιθυμούν την πρώτη ύλη (πχ για την 
κατασκευή σπιτιού με hempcrete), όπως και να τους παρέχεται η δυνατότητα της αυτοπαραγωγής 
για ιδία χρήση.

4. Αποκλειστική διάθεση φυτογενετικού υλικού από ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Αυτή είναι μια εξέλιξη που δεν 
μας βρίσκει σύμφωνους. Το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα πρέπει να έχει εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο και να 
εξετάσει την συμπεριφορά στα ελληνικά δεδομένα όλων των πιστοποιημένων σε επίπεδο ΕΕ 
ποικιλιών κλωστικής κάνναβης. Από εκεί και πέρα η προμήθεια- διάθεση των σπόρων πρέπει να 
είναι ελεύθερη, όπως και η σποροπαραγωγή. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η έρευνα για νέες ποικιλίες από 
συνεταιρισμούς και συλλόγους γεωργών- σποροπαραγωγών, καθώς και η συμμετοχή των 
παραγωγών στην τεχνική επεξεργασία και τη μεταποιητική διαδικασία μέσω συνεταιριστικών και 
συνεργατικών εγχειρημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός του νομικού 
πλαισίου των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς καλές πρακτικές.

5. Ενθάρρυνση μεγάλων κλήρων και αποκλεισμός μικρομεσαίων. Διαφαίνεται μια προσπάθεια να 
αποκλειστούν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί, καθώς η συγκέντρωση των καλλιεργειών κλωστικής 
κάνναβης σε συγκεκριμένες ζώνες και η κεντρική διαχείριση της επεξεργασίας φαίνεται να ευνοεί 
τους μεγάλους κλήρους.

6. Συγκέντρωση των δομών διοίκησης αντί για αποκέντρωση. Διαφαίνεται επίσης μια προσπάθεια 
συγκέντρωσης των δομών διοίκησης και διαχείρισης, το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους. 
Συμφωνούμε μεν ότι πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης (κεντρικός διαχειριστής), 
οι λειτουργίες του όμως πρέπει να είναι αποκεντρωμένες σε επίπεδο Περιφέρειας και τοπικών 
διευθύνσεων. Σε κάθε Περιφέρεια πρέπει να δημιουργηθούν μονάδες επεξεργασίας, μεταποίησης και 
ελέγχου, ενώ πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να διευκολύνει τη 
δημιουργία τοπικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων, αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές που 
εφαρμόζονται στην Ευρώπη.

7. Σας γνωστοποιούμε ότι παρέχουμε στο Υπουργείο και τον ΕΛΓΟ Δήμητρα 8 στρέμματα 
καλλιεργήσιμης γης στην Εύβοια για να πραγματοποιηθεί δοκιμαστική- πειραματική καλλιέργεια σε 
συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Προτείνουμε να συνταχθεί μια αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη με όλες τις σύγχρονες μεθόδους 
καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας και με όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, χρηματοδοτήσεις, 
επιδοτήσεις, κλπ. Με πληροφορίες για τις διαφορετικές ποικιλίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους, για τις προοπτικές αξιοποίησης της πρώτης ύλης, καθώς και τη διαδικασία αδειοδότησης και 
ελέγχου. Δηλώνουμε τη διαθεσημότητά μας για να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε σε αυτή τη 
μελέτη ερευνητικά, αλλά και με το να σας φέρουμε σε επαφή με τους συνεργάτες μας στην 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανιών Κλωστικής Κάνναβης (European Industrial Hemp Association- 
EIHA), καθώς και στο μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για ζητήματα κλωστικής κάνναβης το Nova 
Institute. 

Με συντηρητικές εκτιμήσεις υπολογίζουμε ότι ο κλάδος συνολικά (παραγωγικά, μεταποιητικά, 
εμπορικά, ερευνητικά κλπ) μπορεί να απασχολήσει περισσότερα από 20.000 άτομα, εφόσον υπάρξει 
μια μαζική παραγωγή άνω των 250 χιλιάδων στρεμμάτων σε όλη την επικράτεια (για αρχή), με 
έμφαση στους συνεταιρισμούς παραγωγών- μεταποιητών και την αποκεντρωμένη βιολογική 
παραγωγή. Μην ξεχνάτε ότι η κλωστική κάνναβη αναφέρεται στις ΗΠΑ ως ο καρπός των 
δισεκατομμυρίων δολαρίων(billion dollar crop).
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Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε μέσω των διεθνών συνεργατών 
μας και την πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια σε ότι 
αφορά την ανάπτυξη του παραγωγικού και εμπορικού κλάδου της ελληνικής αγοράς της κλωστικής 
κάνναβης, καθώς και στα ζητήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης των 
παραγωγών- μεταποιητών και του (αγοραστικού) κοινού. Ο κλάδος περιλαμβάνει εκτός από την 
παραγωγή- μεταποίηση- εμπορία και τον σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων, την έρευνα, τη 
πραγματοποίηση διεθνών εκθέσεων (expo) και τη διαφήμιση- μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων. 
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ανεκμετάλλευτη αγορά για τα ελληνικά δεδομένα με πολύ ισχυρές 
προοπτικές για απασχόληση και εξαγωγές, ιδιαίτερα λόγω των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της
Ελλάδας σε ότι αφορά την απόδοση και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Σας προτείνουμε την πραγματοποίηση μια μεγάλης διεθνούς ημερίδας, όπου θα προσκληθούν ειδικοί 
επιστήμονες και επιχειρηματίες από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (πχ. Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, 
Ρουμανία, Τσεχία, Αγγλία, Γερμανία) και οργανισμούς για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών. 
Σας γνωστοποιούμε ότι έχουμε ήδη πραγματοποιήσει μια αντίστοιχη ημερίδα την Τετάρτη 8 Μαΐου 
2013 με ομιλητές τον Δρ. Βυζαντινόπουλο και εκπροσώπους παραγωγικών οργανισμών κλωστικής 
κάνναβης από 4 χώρες (Ολλανδία- EIHA, Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχία), και είμαστε στη διάθεσή σας να 
συνεισφέρουμε στην πραγματοποίηση μιας ακόμα πιο ολοκληρωμένης Ημερίδας για την ανάπτυξη 
του κλάδου στην Ελλάδα.

Θα θέλαμε να σας προτείνουμε επίσης την μετατροπή παλαιών στρατοπέδων σε όλη την Ελλάδα σε 
πρότυπες μονάδες καλλιέργειας και επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης με τη συμμετοχή 
συνεταιριστικών και συνεργατικών εγχειρημάτων. Άλλοι χώροι που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 
καλλιέργειες κλωστικής κάνναβης είναι τα μεγάλα πάρκα ΑΠΕ (λόγω των περιφραγμένων χώρων), 
καθώς και εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές ζώνες μιας και κλωστική κάνναβη ενδείκνυται για 
απορρύπανση βεβαρημένων περιοχών από βαρέα μέταλλα.

Θεωρούμε ότι η Ελλάδα μπορεί, λόγω γεωμορφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών, να παίξει 
σημαντικό και ηγετικό ρόλο στην καλλιέργεια και τη μεταποίηση της κλωστικής κάνναβης τόσο στα 
Βαλκάνια όσο και στην Ευρώπη. Για να επιτευχθεί αυτό η κλωστική κάνναβη πρέπει (και μπορεί) να 
αντικαταστήσει (εξολοκλήρου) την παραγωγή βαμβακιού με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
απασχόληση, τους παραγωγούς, τους μεταποιητές, ιδιαίτερα την κλωστοϋφαντουργία και την 
οικοδομή, αλλά και το κράτος μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Για να σας αναπτύξουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες μας για το 
θέμα, αιτούμεθα μια συνάντηση με εσάς και τους συνεργάτες σας. Θα το εκτιμούσαμε αν θα 
μπορούσατε να μας κοινοποιήσετε το σχέδιο ΚΥΑ πριν δημοσιοποιηθεί για να εκφέρουμε γνώμη και 
περαιτέρω προτάσεις.

Ηλιόσποροι, 3 Μαρτίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες για την κλωστική κάνναβη:

Η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης γνωρίζει μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη [7, 8, 9], καθώς από 
αυτήν μπορούν να κατασκευαστούν περισσότερα από 25.000 προϊόντα από μια ευρεία γκάμα 
βιομηχανικών κλάδων (τροφίμων, κλωστοϋφαντουργία, καλλυντικά, κατασκευές- οικοδομή, βιο-
πλαστικά, βιο-καύσιμα, χαρτί και χαρτοπολτός κ.α.) [4].

Το Sativa L. φυτό (κλωστική ή βιομηχανική κάνναβη- hemp) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε THC 
(0.2-1.5%), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτούνται ήδη 46 πιστοποιημένες από την ΕΕ ποικιλίες 
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κλωστικής κάνναβης με περιεκτικότητα THC χαμηλότερη του 0.2%. Η τόσο μικρή περιεκτικότητα 
στην ψυχοδραστική ουσία THC αποκλείει την ευφορική- ψυχαγωγική του χρήση.
Αντίθετα οι ίνες, τα φύλλα, το λάδι και τα σπόρια του αρσενικού φυτού έχουν χιλιάδες χρήσεις όπως 
παραγωγή ανθεκτικών υφασμάτων, σκοινιών, χαρτιού- χαρτοποπολτού, τροφίμων με υψηλή 
θρεπτική αξία (υπερτροφές), οικοδομικών και μονωτικών υλικών, βιοπλαστικών, βιοκαυσίμων (η 
μηχανή diesel σχεδιάστηκε αρχικά να καίει κανναβέλαιο), υποστρωμάτων για ζώα κ.α.. Οι σπόροι και 
το λάδι από κλωστική κάνναβη έχουν πολύ υψηλή θρεπτική αξία, περιέχουν υψηλής ποιότητας 
πρωτεΐνη, Ω3 λιπαρά οξέα, αμινοξέα, μέταλλα και βιταμίνες. Η κλωστική- βιομηχανική κάνναβη έχει 
επίσης πολύ ευεργετικές ιδιότητες για την απορρύπανση νερών και εδαφών, την αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων, αγροτικών και βεβαρημένων από χημικά και πυρηνικά περιοχών. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως φυσικό παρασιτοκτόνο και είναι ευεργετική στον εμπλουτισμό των 
καλλιεργήσιμων εδαφών μέσω τις αμειψισποράς. Επειδή η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης δεν 
χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού και καθόλου χημικά λιπάσματα και παρασιτοκτόνα, θεωρείται 
ότι έχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και ευεργετική συνολική επίπτωση για το περιβάλλον.

Η κλωστική κάνναβη μπορεί να αντικαταστήσει τη καλλιέργεια βαμβακιού καθώς είναι πιο ανθεκτική
(έως 3 φορές) και ποιοτική ίνα και έχει μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση από το βαμβάκι που 
απαιτεί τουλάχιστον 14 φορές περισσότερη ποσότητα νερού και πολλά χημικά. Το κόστος απόληψης 
των ινών με τεχνολογία και εξοπλισμό νέας γενιάς είναι έξι φορές μικρότερο από το αντίστοιχο του 
εκκοκκισμού βάμβακος. Επίσης μπορεί να αντικαταστήσει τον χαρτοπολτό από ξυλεία (πχ ιδιαίτερα 
για τη παραγωγή χαρτονομισμάτων και χαρτιού), αφού είναι πιο ανθεκτική και πιο αποδοτική ανά 
στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης, σώζοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμα δάση και πόρους. Το χαρτί
από κλωστική κάνναβη μπορεί να ανακυκλωθεί μέχρι 7 φορές ενώ το κανονικό μόνο τρεις. Στην 
Ευρώπη αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται περισσότερα από 15.000 εκτάρια (150.000 στρέμματα) 
κυρίως σε Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία, 
Ουγγαρία και Τσεχία. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο και καλύπτει 
σχεδόν το 80% της παγκόσμιας παραγωγής στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 30 χώρες.

Η κλωστική κάνναβη χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα από πολλούς πολιτισμούς σαν σκοινί, 
ύφασμα, χαρτί και τρόφιμο. Από τους Αιγύπτιους Φαραώ μέχρι τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και 
τους Κινέζους Αυτοκράτορες, από τους πρώτους Χριστιανούς μέχρι τους πρώτους Αμερικανούς 
Προέδρους και τη μαζική παραγωγή κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακόμα και η Ελλάδα τον 
προηγούμενο αιώνα παρήγαγε, επεξεργαζόταν και εξήγαγε πολλούς τόνους κλωστική κάνναβη το 
χρόνο.

[1] http://eiha.org/media/2014/10/Ecological-benefits-of-hemp-and-flax-cultivation-and-products-
2011.pdf 
[2] http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?
pcm_id=ece0bc71-a933-4ef8-935c-2aa14f8f5a2e 
[3] http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?
pcm_id=e28022be-aa55-4a04-a514-7f43b5da9d2a 
[4] ΕΘΙΑΓΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2000. Σχέδιο Καλλιέργειας Κλωστικής Κάνναβης και 
Κλωστικού Λιναριού στην Ελλάδα. 
https://docs.google.com/file/d/1MavqpGwx_qHWc1EFWUm9RRGf32V1avnedszcHD4WP37Oc1dqlA
MFkCSWF-hx/edit 
[5] http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=85321 
[6] http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/modernes-kalliergeies/arthro/95163/i-klostiki-kannavi-
anoigei-nees-douleies/ 
[7] http://eiha.org/media/2014/10/14-07-19-EIHA-leaflet-web.pdf 
[8] http://eiha.org/media/2014/10/15-01-13-Growing-Area-Europe-2014.pdf 
[9] http://eiha.org/media/2014/10/13-06-European-Hemp-Industry.pdf 
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1η Γιορτή της Κάνναβης, Σάββατο 9 Μάη στις 1 το μεσημέρι, πλατεία 
Συντάγματος!

Η 1η Γιορτή της Κάνναβης, θα είναι μια συγκέντρωση διεκδίκησης και διαμαρτυρίας που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 1 το μεσημέρι με 1 το βράδυ, στην πλατεία Συντάγματος 
στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας δράσης Global Marijuana March. Ενημέρωση, δρώμενα και 
μουσική από τους:
 
* RAW Stage *
Direct Connection soundsystem, Fleck, Mucha Trela, Swingueira live percussion, Ν.Ο.Ε., Vlastur, Dub 
Riots, Big Shine, Rankin Johnny, Sunjaman, Junior X, Ntavelis, A@H2O, DJ Liahn, Bwana, DJ Seou, 
Selector Nesta, Sissy Stardust & Crystal Zero, Mc Bredda Ahmed Ali.

Προβολές από το Void Optical Art Laboratory.
 

ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών

Νομιμοποίηση θεραπευτικής και ψυχαγωγικής χρήσης/ αυτοκαλλιέργειας Κάνναβης
Μείωση της βλάβης των εξαρτήσεων

Θεραπεία και πρόληψη, όχι φυλακίσεις και καταστολή

Το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ εξελίσσεται και μεταλλάσσεται, γειώνεται και επανακαθορίζει την 
πολιτική του δράση, ορμώμενο από τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με την κάνναβη. Το Σάββατο 9 
Μαΐου, 70η επέτειο της πτώσης του φασισμού- ναζισμού, καλούμε σε μια μαζική συγκέντρωση- 
συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος για να διεκδικήσουμε με χαμόγελα και τραγούδια τα 
αυτονόητα δικαιώματά μας. Μια γιορτή για την ειρήνη, την απελευθέρωση, την αξιοπρέπεια και την 
αλήθεια.

Σπάμε τα ταμπού και τις προκαταλήψεις. Σπέρνουμε την αλήθεια γιατί είναι πάντα η καλύτερη 
πρόληψη.

Δεν προπαγανδίζουμε τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας, αντίθετα θέλουμε να συμβάλουμε στη μείωση 
της βλάβης από τις εξαρτήσεις και στην πιο ανθρώπινη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Να 
ενημερώσουμε ότι οι αντι-ναρκωτικές πολιτικές που ακολουθούνται κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από 
τις ίδιες τις ουσίες, ενώ υπάρχουν άλλες δοκιμασμένες προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην 
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πρόληψη και τη θεραπεία αντί για την καταστολή και τη φυλάκιση, με πολλαπλά θετικά 
αποτελέσματα. Να διεκδικήσουμε το δικαίωμα των ασθενών στην επιλογή της θεραπείας τους με το 
φυσικό φάρμακο της κάνναβης, αλλά και το αναφαίρετο δικαίωμα που έχει το κάθε άτομο από την 
αρχαιότητα να διαλέγει το ευφορικό του μέσο, από την στιγμή μάλιστα που δεν προκαλεί βλάβη σε 
άλλο άνθρωπο.
 
Μέσα σε δέκα χρόνια αντιαπαγορευτικών φεστιβάλ και εκδηλώσεων, δείξαμε με τη μαζική συμμετοχή
και υποστήριξη του κόσμου ότι η κοινωνία είναι πλέον έτοιμη για αλλαγή. Στείλαμε ότι πληροφορία 
είναι χρήσιμη στους πολιτικούς για να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις και κλείσαμε ένα κύκλο 
διεκδίκησης και αγώνα. 

Τώρα ανοίγουμε ένα άλλο, τον τελικό, μέχρι να πάρει την μορφή που αρμόζει στον πολιτισμό και την 
κουλτούρα μας, η νομοθεσία της Ελλάδας σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και των 
χρηστών ουσιών. 

Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης. Φτάνει πια με την υποκρισία και τον στρουθοκαμηλισμό.
 
Η κάνναβη δεν είναι ναρκωτικό, είναι βοτάνι θεραπευτικό [1, 2] με καταγεγραμμένη χρήση από την 
αρχαιότητα. Είναι η τρίτη πιο διαδεδομένη ευφορική ουσία στον κόσμο, πίσω από το αλκοόλ και τον 
καπνό αν και παράνομη, ενώ είναι αποδεδειγμένα λιγότερο βλαβερή [3, 4] και από τις άλλες δύο 
νόμιμες ουσίες που μέχρι πρόσφατα διαφημίζονταν. Η απαγόρευση της κάνναβης έχει γίνει 
προθάλαμος για άλλες παράνομες, πιο επικίνδυνες ουσίες, και όχι το ίδιο το φυτό. Αυτή η απαγόρευση
θα μας φαντάζει το ίδιο παράλογη σε μερικά χρόνια όπως παράλογη φαντάζει σήμερα η 
ποτοαπαγόρευση στην Αμερική τον προηγούμενο αιώνα, αλλά και η απαγόρευση του καπνού στην 
Αυστρία δύο αιώνες πριν.
 
Οι χρήστες δεν είναι εγκληματίες, εγκληματικές είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται υπό την πίεση 
ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και παραγόντων. Η χρήση και κατάχρηση ουσιών δεν είναι 
ζήτημα δημόσιας τάξης, αλλά δημόσιας υγείας. Ενώ υφίσταται σαν φαινόμενο από τα αρχαία χρόνια, 
έχει διογκωθεί σαν πρόβλημα τα τελευταία 60 χρόνια κυρίως επειδή βρίσκεται σε καθεστώς 
παρανομίας επομένως δεν μπορεί να υπάρξει κανένας έλεγχος, διαφάνεια, πρόληψη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση. Το αποτέλεσμα είναι η γιγάντωση του οργανωμένου εγκλήματος, της 
διαφθοράς και της βλάβης που προκαλείται στους χρήστες (που βρίσκονται πλέον μέσα σε κάθε 
οικογένεια). Όποιοι στηρίζουν την απαγόρευση και την καταστολή, αντί για την πρόληψη και τη 
θεραπεία, στηρίζουν με αυτό τον τρόπο τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. 

Η ναρκω-απαγόρευση έχει διογκώσει το πρόβλημα της κατάχρησης ουσιών αντί να το λύσει. Δεν έχει 
καταφέρει να μειώσει ούτε τη ζήτηση (περισσότεροι χρήστες), ούτε και τη προσφορά ουσιών που 
διατίθενται σε περισσότερες (αμφιβόλου ποιότητας) ποσότητες από ποτέ, ενώ η μαφία θησαυρίζει 
και οι χρήστες εξακολουθούν να διώκονται ως εγκληματίες. 

Χώρες σε όλο τον κόσμο αλλάζουν πολιτικές για να μειώσουν τη βλάβη από τις εξαρτήσεις, 
αποποινικοποιούν τη χρήση ουσιών και νομιμοποιούν την κάνναβη για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα 
της χρήσης και κατάχρησης ουσιών με τη σοβαρότητα και την ανθρωπιά που του αρμόζει, 
καταπολεμώντας ταυτόχρονα το οργανωμένο έγκλημα. Προγράμματα μείωσης της βλάβης για τις 
τοξικοεξαρτησιογόνες ουσίες (πχ οπιούχα), δοκιμάζονται με επιτυχία σε πολλές χώρες με ιδιαίτερη 
έμφαση στους ελεγχόμενους χώρους χρήσης, τα καθαρά σύνεργα και τα προγράμματα σταδιακής 
απεξάρτησης με υποκατάστατα ή τις ίδιες τις ουσίες.

Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισραήλ, Καναδάς, 
Ουρουγουάη, αλλά και 23 Πολιτείες των ΗΠΑ, έχουν δοκιμάσει εναλλακτικά μοντέλα 
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αποποινικοποίησης της χρήσης ή/και νόμιμης ρύθμισης της παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης 
κάνναβης για προσωπική -θεραπευτική ή/και ψυχαγωγική- χρήση, με θεαματικά αποτελέσματα. 
Μετά από μια μικρή περίοδο οριακής αύξησης υπήρξε σταθεροποίηση ή και μείωση του αριθμού των 
χρηστών, αύξηση του ηλικιακού μέσου όρου τους και βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, βελτίωση
της ποιότητας της κάνναβης, μείωση της εγκληματικότητας και των φυλακισμένων, αυξημένα έσοδα 
από έμμεση και άμεση φορολογία, αύξηση θέσεων εργασίας και μείωση ανεργίας, εξοικονόμηση 
πολύτιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων από την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, 
αποσυμφόρηση φυλακών και δικαστηρίων, βελτίωση δημόσιας υγείας αλλά και της θεραπείας 
πολλών ασθενειών, και πολλά άλλα.
 
Στο Κολοράντο των 6 εκατομμυρίων κατοίκων, τον πρώτο χρόνο της νομιμοποίησης της 
ψυχαγωγικής και ιατρικής κάνναβης (2014): δημιουργήθηκαν 10.000 νέες θέσεις εργασίας στην 
αγορά της κάνναβης, 76 εκατ. δολάρια αποδόθηκαν σε φόρους από τις νόμιμες εταιρίες κάνναβης, 12-
40 εκατ. δολάρια εξοικονομήθηκαν από τις μειωμένες συλλήψεις, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 600 εκατ.
δολάρια και τους 70 τόνους κάνναβης (ιατρική και ψυχαγωγική), το 2014 τα σχολεία έλαβαν από τον 
ειδικό φόρο κάνναβης περίπου 15 εκατ. δολάρια, ενώ μόνο τον Ιανουάριο του 2015 ο ειδικός φόρος 
της κάνναβης χρηματοδότησε με 2,3 εκατ. δολάρια τα σχολεία της Πολιτείας, ποσό 10 φορές 
μεγαλύτερο από τον Ιανουάριο του 2014.
 
Στην Χιλή μόλις θέρισαν την πρώτη κρατική καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης ενώ στην Ιταλία ο 
Στρατός θα καλλιεργεί σύντομα φαρμακευτική κάνναβη για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών της
χώρας, η οποία ήδη συνταγογραφείται σε Ολλανδία, Ισπανία και Τσεχία. Θέλουμε να τονίσουμε εδώ 
ότι δεν επιθυμούμε την εμπορευματοποίηση του θεραπευτικού κλάδου και τη δημιουργία 
μονοπωλίων είτε από το κράτος, είτε από την αγορά. Θέλουμε να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην 
αυτο-καλλιέργεια και την ελευθεροχρησία του φυτού της κάνναβης από τους ασθενείς και όχι την 
ανάπτυξη πατενταρισμένων θεραπευτικών σκευασμάτων από μεγάλες εταιρίες. Επίσης, αν δεν 
διασφαλιστεί το δικαίωμα στην αυτοκαλλιέργεια, και τη συλλογική μη-κερδοσκοπική παραγωγή που 
ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη συλλογική ζήτηση (πχ από τα μέλη μιας λέσχης), τότε η προμήθεια 
μόνο από ελεγχόμενα σημεία πώλησης θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, λόγω της υψηλής 
φορολόγησης. 

Πλέον τα επιστημονικά δεδομένα και οι καλές πρακτικές από τις άλλες χώρες συνηγορούν ότι η 
απαγόρευση και η καταστολή έχουν αποτύχει, ενώ υπάρχουν και εφαρμόζονται με επιτυχία άλλα 
μοντέλα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και της χρήσης ουσιών. 

Δυστυχώς όμως οι πολιτικές και η νομοθεσία στην Ελλάδα εξακολουθούν να στηρίζονται σε 
ιδεοληψίες και ηθικό πανικό. Θα έπρεπε να υπάρξει μια αντικειμενική, επιστημονικά τεκμηριωμένη 
αξιολόγηση του κόστους- οφέλους της εφαρμοζόμενης (αποτυχημένης) κατασταλτικής πολιτικής, σε 
αντιδιαστολή με το κόστος- όφελος μια άλλης προσέγγισης με έμφαση στη πρόληψη, τη μείωση της 
βλάβης, τον πλουραλισμό στη θεραπεία, στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στη βάση της 
επικινδυνότητας των ουσιών και φυσικά στην αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών, καθώς και τη 
νομιμοποίηση της ιατρικής και ψυχαγωγικής χρήσης και της καλλιέργειας κάνναβης. 

Για εμάς ένα βέλτιστο μοντέλο για την κάνναβη είναι αυτό που εφαρμόζεται στην Ουρουγουάη 
(δικαίωμα σε 6 φυτά για αυτοκαλλιέργεια, δημιουργία και συμμετοχή σε μη-κερδοσκοπικές λέσχες 
μελών -cannabis social clubs- και κρατική διάθεση συγκεκριμένης ποσότητας κάθε μήνα σε χαμηλή 
τιμή σε ενήλικες πολίτες της χώρας), ενώ πολύτιμες εμπειρίες μπορούμε να διδαχθούμε από τις 
προσεγγίσεις της Ισπανίας, της Τσεχίας, της Ελβετίας, της Πορτογαλίας και των ΗΠΑ. Σίγουρα πρέπει 
να γίνει μια εμπεριστατωμένη έρευνα για την προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και την 
συγκεκριμενοποίηση του σχεδίου νόμιμης ρύθμισης, που θα δώσει έμφαση στο δικαίωμα στην 
αυτοκαλλιέργεια, στην μη-κερδοσκοπική διάσταση και τις λέσχες μελών, τη μείωση της βλάβης και τη
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δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Τα οικονομικά οφέλη θα είναι πολύ σημαντικά, σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή για τα δημοσιονομικά της 
χώρας, από την ταυτόχρονη νομιμοποίηση της ινδικής και κλωστικής κάνναβης, καθώς η αγροτική 
παραγωγή, ο τουρισμός, η βιοτεχνία, το εμπόριο, οι υπηρεσίες θα επωφεληθούν με τη δημιουργία 
τουλάχιστον 20-40 χιλιάδων θέσεων εργασίας σε όλο το φάσμα της αγοράς της κάνναβης 
(παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση, έρευνα, εκπαίδευση, κλπ), καθώς και την εισροή εκατοντάδων 
εκατομμυρίων στα ταμεία του κράτους μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Με αυτή την 
εισροή εσόδων θα μπορεί να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την ανθρωπιστική κρίση των 
τελευταίων ετών, αλλά και να επενδύσει σε τομείς όπως η παιδεία, η έρευνα, ο πολιτισμός και η 
μέριμνα. 

Είναι σημαντικό και επείγει, ιδιαίτερα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις όπως σκλήρυνση κατά 
πλάκας, επιληψία, μορφές καρκίνου, νόσο Κρονς (και άλλες 200 ανθρώπινες ασθένειες), να μπορούν 
να επιλέγουν ελεύθερα τη θεραπεία και το κατάλληλο φάρμακο για την πάθησή τους. Να έχουν 
νόμιμα στη διάθεσή τους το φυσικό φάρμακο της κάνναβης, καθώς μπορεί να είναι πολύ πιο 
αποτελεσματικό και χωρίς τις σοβαρές παρενέργειες που παρουσιάζουν τα χημικά φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται σήμερα.
 
Είναι εγκληματικό και απάνθρωπο να στερούμε από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους το 
δικαίωμα στη θεραπεία με κάνναβη, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα για 
θεραπευτικούς σκοπούς και υπάρχουν πλέον εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες για να 
υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητά της σε πολλές ανθρώπινες παθήσεις. Στην εποχή του ίντερνετ
οι ασθενείς πληροφορούνται για τα θεαματικά αποτελέσματα και αναγκάζονται να προμηθεύονται το
φάρμακο τους από τα παράνομα κυκλώματα, με κάθε κίνδυνο που αυτό περιέχει, ακόμα και να 
παρασκευάζουν από μόνοι τους λάδια και εκχυλίσματα κάνναβης μέσα από διαδικτυακές οδηγίες. Το 
φυσικό φάρμακο της κάνναβης για να έχει τα σωστά αποτελέσματα πρέπει η δοσολογία και η 
ποικιλία της κάνναβης να είναι προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή, που 
θα πρέπει να παρακολουθείται από θεράποντα ιατρό όσο την χρησιμοποιεί. Όσο κρατάμε το 
φάρμακο κάνναβη στην παρανομία, τόσο παίζουμε με τις ζωές ασθενών και θέτουμε σε κίνδυνο 
αυτούς και τον περίγυρό τους. 

Ένα πράγμα λέμε από την αρχή, η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη. Βοήθησε να μεταφέρουμε το 
μήνυμα της αλήθειας και της υπευθυνότητας παντού. Η κατάχρηση δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν, 
καθώς μετατρέπει το φάρμακο σε φαρμάκι και αυτό ισχύει για όλες τις ουσίες. Οι άνθρωποι που 
κάνουν προβληματική χρήση ουσιών είναι η μειοψηφία ανάμεσα στους χρήστες, ενώ θρηνούμε 
περισσότερα θύματα κάθε χρόνο από τις νόμιμες ουσίες (αλκοόλ, καπνό, φάρμακα) και τα τροχαία 
ατυχήματα, παρά από τις παράνομες ουσίες (συγκεκριμένα από κάνναβη δεν έχει σημειωθεί ούτε 
ένας θάνατος). Η λύση δεν είναι να απαγορεύσουμε τον καπνό, το αλκοόλ και τα αυτοκίνητα, αλλά να 
θέσουμε τη χρήση ουσιών σε ένα νόμιμο πλαίσιο για να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με 
ειλικρίνεια, πιο ανθρώπινα και πιο αποτελεσματικά.
 
Δεν προτείνουμε τη χρήση ουσιών, σίγουρα δεν κάνει για όλους τους οργανισμούς. Από την άλλη είναι
μια προσωπική επιλογή που πρέπει να γίνεται σεβαστή, μέσα σε ένα ενημερωμένο και υπεύθυνο 
πλαίσιο, ενώ πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση για να μειωθεί η βλάβη για τον χρήστη. Δεν 
θέλουμε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, σίγουρα πιο ανεξέλεγκτη από τώρα δεν θα είναι με την 
αποποινικοποίηση, αλλά να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία και την αξιοπρέπεια των χρηστών. 
Θέλουμε ένα νόμιμο πλαίσιο ρύθμισης και ελέγχου όλων των ουσιών και μια πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και του καπνού.
 
Φέτος στην παγκόσμια ημέρα δράσης Global Marijuana March (2 και 9 Μαΐου) θα συμμετέχουν 
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περισσότερες από 220 πόλεις από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η Αθήνα συμμετέχει για 11η συνεχή 
χρονιά.

Ραντεβού στην Πλατεία Συντάγματος στις 9 Μάη (13:00 το μεσημέρι με 01:00 το βράδυ) για να το 
κάνουμε νόμιμο με την παρουσία μας και να πιέσουμε την Κυβέρνηση να ακολουθήσει σύντομα. Συν 
Αθηνά και χείρα κίνει.

Διαδωσέ το παντού, γίνε πρεσβευτής της κάνναβης στην περιοχή σου, οργάνωσε ένα λεωφορείο για 
μαζική μεταφορά στην Αθήνα, μοίρασε πληροφορίες και ενημέρωση. Φέρε μαζί σου πολύχρωμη και 
ευρηματική διάθεση.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται από τους: 
Ηλιόσποροι, Κενό Δίκτυο, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κίνηση για τη νόμιμη 
εφαρμογή της Ιατρικής Κάνναβης “Το Ίαμα”, Σύλλογος θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, 
Τομέας Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Νέοι Πράσινοι, Greenman team, Gr420.info, Cannabishellas.com, Κόψε 
μια τζιβάνα- T-LAY TV, Medical Mediterranean Genetics, Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης, 
ENCOD, Trekt Uw Plant Cannabis Social Club, Soul Asylum, OccupyAthens.
 
Media supporters: Enallaktikos.gr, inexarchia.gr,
 
Sponsors: RAW, Pyramid Seeds, Canabiseeds.com, Growshop.gr, Tzivana.gr
 
Περισσότερες πληροφορίες:
10 χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, συλλογή κειμένων: http://iliosporoi.net/2013-02-18-10-44-
06/2013-02-18-10-45-18/620-10 
FB event: https://www.facebook.com/events/391679760994046/ 
http://legaliseprotestival.blogspot.gr/ 

[1] http://www.encod.org/info/700-MEDICINAL-USES-OF-CANNABIS 
[2] http://idpc.net/publications/2015/04/medicinal-cannabis-the-evidence 
[3] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/ 
[4] http://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Estimating%20drug
%20harms.pdf 
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Εκλογές, αποποινικοποίηση χρήσης και νόμιμη κάνναβη

Το παρακάτω στάλθηκε στους αρχηγούς κομμάτων και σε βουλευτές.

Κυρίες και κύριοι που διεκδικείτε την ψήφο του ελληνικού λαού,
Ποια είναι η θέση σας για την πολιτική που αφορά τις τοξικοεξαρτήσεις; Θα διαχωρίσετε επιτέλους 
την κάνναβη από τις υπόλοιπες παράνομες και πιο επικίνδυνες ουσίες; Θα αποποινικοποιήσετε 
πλήρως την χρήση ουσιών για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με την σοβαρότητα που του αρμόζει;

Kύριοι αρχηγοί των κομμάτων,
Θεωρείτε ότι το πρόβλημα των εξαρτήσεων από ουσίες αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στην 
Ελλάδα; 'Οτι ο χρήστης πρέπει να αντιμετωπίζεται ακόμα ως εγκληματίας, όπως τον θεωρεί ο 
πρόσφατος νόμος 4139/2013 που εξακολουθεί να ποινικοποιεί τη χρήση και κατοχή ουσιών, έστω 
και με μειωμένες ποινές; 

Ή μήπως θα έπρεπε να αξιολογήσετε το κόστος και τα (μηδαμινά) οφέλη από την καταστροφική 
κατασταλτική πολιτική που ακολουθεί η πολιτεία τα τελευταία 30-40 χρόνια; Ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
την προσδοκώμενη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ουσιών, αλλά και τη βλάβη που έχει 
προκληθεί από την ίδια την απαγόρευση στους χρήστες, την οικονομία και την κοινωνία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως της ίδιας της ΕΛ.ΑΣ. [1], του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) [2] και του ΕΠΙΨΥ [3], οι πολιτικές που ακολουθούνται 
δεν έχουν μειώσει ούτε τη ζήτηση, ούτε και την προσφορά παράνομων ουσιών. 

Αντίθετα: 
Από το 1984 μέχρι το 2011 ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕ η χρήση ουσιών ανάμεσα στους μαθητές 15-19 ετών,
Ένας στους έξι μαθητές (15,3%) πλέον έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας,
Η κάνναβη είναι η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία ανάμεσα στους μαθητές και τους φοιτητές με 
σταθερές αυξητικές τάσεις κάθε χρόνο,
Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε κατά την 4ετία 2007-2011 στην επικράτηση της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών στους μαθητές ηλικίας 15-19 ετών, κυρίως κάνναβης
Αυξητική τάση παρατηρείται κατά την περίοδο 2002-2012 στον αριθμό των αιτήσεων για θεραπεία 
για όλες τις κατηγορίες ουσιών.
Οι καταγεγραμμένοι προβληματικοί χρήστες είναι πιο πολλοί από ποτέ, αν και σε σταθερή τάση.
Το 2011 υπήρξε επιδημική έκρηξη της HIV λοίμωξης στην κοινότητα των χρηστών ενέσιμων ουσιών 
της Αθήνας, η οποία συνεχίστηκε και το 2012,
Από το 2000 μέχρι το 2012 περισσότεροι από 2.500 συμπολίτες μας έχουν πεθάνει από κατάχρηση 
παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών,
Παρουσιάζεται μια ανησυχητικά αυξητική τάση στη ταυτόχρονη λήψη πολλών παράνομων και 
νόμιμων ουσιών (πολυτοξικομανία),
Οι κατασχεθείσες ποσότητες παράνομων ουσιών κάθε χρόνο είναι πιο πολλές από ποτέ,
Από το 2000 μέχρι το 2012, κάθε χρόνο από 12.000 μέχρι 16.000 άτομα βρίσκονται κατηγορούμενα 
για υποθέσεις που αφορούν “ναρκωτικά” (η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι Έλληνες),
Το σύνολο των υποδίκων/ καταδίκων του νόμου περί ναρκωτικών παρουσιάζουν αύξηση τη 
περίοδο 2000-2008 (9 έτη) και οριακή μείωση κατά τη χρονική περίοδο 2009-2012.
Ο αριθμός των παραβατών του νόμου περί ναρκωτικών την 1η Ιανουαρίου του 2012 ανήλθε στους 
4.254, επί συνόλου 12.479 κρατουμένων, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους χρήστες και 
μικροδιακινητές,
Τέλος, υπάρχει πλήρης απουσία ουσιαστικής πληροφόρησης για την επικινδυνότητα των ουσιών και
ενημέρωση για την ασφαλή κατανάλωση από τους χρήστες.
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Αφού δεν είναι αποτελεσματική η κατασταλτική πολιτική πρέπει να εξετάσουμε τι εναλλακτικές 
υπάρχουν. Όπου έχουν εφαρμοστεί πολιτικές μείωσης της βλάβης, με έμφαση στην 
αποποινικοποίηση της χρήσης, την πρόληψη και την πλουραλιστική θεραπεία, τα αποτελέσματα είναι
θεαματικά. Δεν έχετε παρά να πάρετε εμπειρίες και επιστημονικά δεδομένα από τους συναδέλφους 
σας σε Πορτογαλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ολλανδία, Τσεχία, Δανία, Σλοβενία, Ισπανία, Γερμανία και αλλού. 

Ιδιαίτερα με την περίπτωση της κάνναβης, της οποίας η απαγόρευση είναι ο προθάλαμος για άλλες 
ουσίες, πρέπει να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές και 
εμπειρίες. Τα πρόσφατα παραδείγματα νόμιμης ρύθμισης της ψυχαγωγικής χρήσης της κάνναβης σε 
Κολοράντο, Ουάσιγκτον και Ουρουγουάη, η νομιμοποίηση της ιατρικής χρήσης κάνναβης σε 
περισσότερες από 20 πολιτείες της Αμερικής και πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, έχουν να 
παρουσιάσουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τον περιορισμό του οργανωμένου εγκλήματος
και τη μείωση των εσόδων του, την αύξηση των κρατικών εσόδων και την εξοικονόμηση ανθρώπινων
πόρων, την τόνωση της παραγωγής και της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και το 
σημαντικότερο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς και τη μείωση της εγκληματικότητας και 
των συλλήψεων- καταδίκων. 

Είσαστε διατεθειμένοι να βγάλετε την Ελλάδα από την κρίση απλά με μια νόμιμη ρύθμιση της 
παραγωγής κάνναβης για ψυχαγωγικούς και θεραπευτικούς σκοπούς; Αν ναι, τότε ένα αρκετά 
μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων- καταναλωτών κάνναβης ίσως να το αναλογιστούν την ώρα της κάλπης 
προς όφελός σας. 

Η κοινωνία είναι πλέον έτοιμη. Υπάρχει ένα διεθνές κίνημα συμπαράστασης 
(http://www.globalcommissionondrugs.org/) στο αίτημα για αποποινικοποίηση της χρήσης όλων 
των ουσιών και για την αναζήτηση νόμιμων πλαισίων για την παραγωγή, αγορά και κατανάλωση 
κάνναβης. Από τον πρώην πρόεδρο του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, και τους πρώην προέδρους της Βραζιλίας, 
της Κολομβίας, της Ελβετίας και άλλων χωρών, μέχρι γιατρούς, επιστήμονες, δικηγόρους, δικαστές, 
πρώην αστυνομικούς διευθυντές, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, διανοούμενους και άλλους. Μαζί τους 
εκατομμύρια πολίτες σε δεκάδες κράτη ζητούν την αυτονόητη προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της θεραπείας αντί για φυλάκιση, και μείωση της βλάβης για όλους. 

Σας παραθέτουμε παρακάτω μερικούς πολύ χρήσιμους συνδέσμους από διεθνείς οργανισμούς και 
επιστημονικές μελέτες για να παίρνετε ενημερωμένες αποφάσεις. 
Αναμένουμε, ματαίως βέβαια, απάντηση από τα πολιτικά κόμματα για τις θέσεις τους σχετικά με την 
αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών και τη νομιμοποίηση της κάνναβης.

Ηλιόσποροι, 18.1.2015 

[1] http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/2013-
ekthesi.sodn.pdf  και  http://www.astynomia.gr/images/stories//2013/statistics13/2005-
2012ypotheseis.PNG 
[2] http://www.ektepn.gr/Documents/PDF/ee2013.pdf 
[3] http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/espadgr.php 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
 
Έκθεση Παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά (2011):
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf 

Διακήρυξη της Παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά: 
http://www.breakingthetaboo.info/missiongr.htm 
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http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/ 

Διακήρυξης της Βιέννης: http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/ 

The Alternative World Drug Report, counting the costs of the war on drugs: 
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf 

Έκθεση σχετικά με τις παγκόσμιες παράνομες αγορές ναρκωτικών 1998 – 2007, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Reuter- Trautmann) 2009. Αυτή η έκθεση συμπεραίνει ότι οι τρέχουσες πολιτικές 
αποτυγχάνουν στον κύριο στόχο τους, να μειωθεί δηλαδή η ζήτηση και προσφορά των παράνομων 
ουσιών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα αύξησης της βλάβης στους 
μεμονωμένους χρήστες, το άμεσο περιβάλλον τους, την οικονομία και την κοινωνία: 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf 

Η αποποινικοποίηση της χρήσης είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή, του Carel Edwards (πρώην 
επικεφαλής της αντιναρκωτικής μονάδας της ΕΕ): www.tvxs.gr/node/83691 

Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη, Ετήσια Έκθεση 2011, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA): 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_EL_EMCDDA_AR2011_EL.pdf 

Η έκθεση για την Ελλάδα: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/el 

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, World Drug Report 2012: 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html 

Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 2008: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60370_EN_TDSI08001ENC_WEB.pdf 

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Ολλανδίας: Evaluation of the Dutch national drug policy, Laar, M. van 
(ed.), Ooyen-Houben, M. (ed.), Trimbos-instituut, WODC (2009), summary: 
http://english.wodc.nl/images/1790_summary_tcm45-201181.pdf 
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Evaluation of Dutch Drug Policy: 
http://www.undrugcontrol.info/images/stories/documents/Summary%20Evaluation%20Dutch
%20Drug%20Policy.pdf 

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Πορτογαλίας:
 http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf 
 http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drug-policy-in-portugal-english-

20120814.pdf 
 http://www.stopthewarondrugs.org/wp-content/uploads/2012/06/Hughes-C.E.-Stevens-A.-

2010-What-Can-We-Learn-from-the-Portuguese-Decriminalisation-of-Illicit-Drugs.pdf 

Το επιτυχημένο παράδειγμα της  Ελβετίας: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-mountaintops-english-
20110524_0.pdf 

Assessing Drug Problems and Policies in Switzerland, 1998-2007, Research report of Peter Reuter, 
University of Maryland, USA and Domenic Schnoz, Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung 
(ISGF), Zurich (2009), summary: 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?
lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym16
2epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Τσεχίας: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/A_Balancing_Act-03-14-2012.pdf 

Overview of drug policy, drug law and legislative trends in Uruguay  
http://www.druglawreform.info/en/country-information/uruguay 

The Alternative World Drug Report: http://www.countthecosts.org/alternative-world-drug-report 
An Ugly Truth in the War on Drugs: http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-
edcardoso11.html?_r=1& 

Drug Decriminalisation Policies in Practice: A Global Summary: 
http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf 

The War on Drugs: Wasting billions and undermining economies: 
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Economics-briefing.pdf 

The Budgetary Implications of Drug Prohibition, February, 2010, Jeffrey A. Miron, Department of 
Economics, Harvard University: http://www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget
%202010%20Final.pdf 

An economic perspective on the legalisation debate: the Dutch case, Boermans, Martijn A.
Vol 2, No 4 (2010), Drugs & the Law, Amsterdam Law Forum: 
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http://hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoerm
ans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case 

Κοινωνικές λέσχες κάνναβης στην Ισπανία:
http://www.pdf-archive.com/2013/02/13/2-2012/2-2012.pdf 

Prof. David Nutt, Estimating drug harms: a risky business?(2010): 
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http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf 

Δύο πρόσφατα άρθρα από το περιοδικό Economist:
 http://www.economist.com/news/international/21572184-experiments-legalisation-are-

showing-what-post-war-approach-drug-control-could-look 
 http://www.economist.com/news/leaders/21572197-last-drug-prohibition-being-

challenged-fresh-thinking-great-experiment 

The Rise and Decline of Cannabis Prohibition. The History of Cannabis in the UN Drug Control System 
and Options For Reform:http://www.undrugcontrol.info/en/rise-and-decline 

Uruguay's neighbors now considering legalization of pot: 
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/131222/latin-america-uruguay-
argentina-marijuana-legalization 

Peru calls for debate on the legalization of marijuana: http://rt.com/news/peru-calls-marijuana-
legalization-165/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome 

Uruguay’s historic cannabis regulation explained: http://www.tni.org/infographic/uruguays-
pioneering-cannabis-regulation 

The Economist Recognizes How Great Weed-Legalizing Uruguay Is: 
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/19/economist-uruguay_n_4474745.html?ir=World 

David Nutt: ‘I was sacked, I was angry, I was right’: https://theconversation.com/david-nutt-i-was-
sacked-i-was-angry-i-was-right-19848 

Explore the Alternatives: http://www.countthecosts.org/seven-costs/explore-alternatives 

Marijuana's $42 Billion Question: http://www.forbes.com/2007/09/29/marijuana-laws-work-biz-
cx_qh_1001pot.html 

The Economics of Marijuana Legalization: http://www.debt.org/blog/economics-marijuana-
legalization/ 

Pot Legalization Could Save U.S. $13.7 Billion Per Year, 300 Economists Say: 
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/17/economists-marijuana-legalization_n_1431840.html 

14 Ways Marijuana Legalization Could Boost The Economy: 
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/marijuana-economy-14-reasons_n_2089107.html 

Evaluating alternative cannabis regimes: http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/123.full 

A report on Global Illicit Drugs Markets 1998-2007: http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf 

Further insights into aspects of the illicit EU drugs market: 
http://www.trimbos.org/~/media/Programmas/Internationalisering/Further%20insights%20into
%20aspects%20of%20the%20EU%20illicit%20drugs%20market.ashx 

The Demand for a Massive Drug Policy Change Is Stronger than Ever at the UN This Year: 
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http://www.alternet.org/drugs/when-it-comes-drugs-its-time-worldwide-policy-shift-lets-start-un?
akid=11628.219591.FtMDck&rd=1&src=newsletter973172&t=16&paging=off&current_page=1#book
mark 

The Ten Best Cannabis Research Studies of 2013: http://www.marijuana.com/news/2013/12/the-
ten-best-cannabis-research-studies-of-2013/ 

Colorado Recreational Weed Sales Top $14 Million In First Month: 
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/10/colorado-marijuana-tax-revenue_n_4936223.html 

Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands: 
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-illicit-
drug-markets-netherlands 

A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe: 
http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_201
3.pdf 

Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use: 
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/drug-policy-portugal-benefits-decriminalizing-
drug-use 

Models for the legal supply of cannabis: recent developments: 
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis 

Medical marijuana uses - 700 medical marijuana clinical studies and papers: 
http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974 

Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies: 
http://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-creating-
fair-successful-drug-policies 

Swiss drug policy should serve as model: http://www.reuters.com/article/2010/10/25/us-swiss-
drugs-idUSTRE69O3VI20101025 

Cannabis production and markets in Europe: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_166248_EN_web_INSIGHTS_CANNABIS.pdf 

How to Regulate Cannabis: A Practical Guide: http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-
regulate-cannabis-practical-guide 

After the War on Drugs: Blueprint for Regulation: 
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/after-war-drugs-blueprint-regulation 

The Case for Reform: http://www.tdpf.org.uk/case-for-reform#responsible-regulation 

Why we’re losing the ‘war on drugs’ [infographic]: http://matadornetwork.com/change/infographic-
why-were-losing-the-war-on-drugs/ 
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Cannabis Street Parade 2014 - Αντιαπαγορευτική Μουσική Πορεία

Σάββατο 10 Μάη - Αντιαπαγορευτική μουσική παρέλαση στην Αθήνα.
Το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ (Legalize Protestival) για να γιορτάσει τα 10 χρόνια του βγαίνει στο 
δρόμο και οργανώνει μια κανναβική αντιαπαγορευτική μουσική διαδήλωση. Σπάμε τα ταμπού και τον
φόβο και βγαίνουμε στο δρόμο.

Το Σάββατο 10 Μάη στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση στην Πλατεία Κοτζιά και μουσική πορεία προς 
Πλ. Ψυρρή, Πλ. Μοναστηράκι, Πλ. Αβυσσινίας και Πλ. Θησείου. Ντυθείτε πολύχρωμα και κανναβικά, 
φτιάχτε πανό, φέρτε καραμούζες και την καλή σας διάθεση και ελάτε να σπείρουμε την αλήθεια 
παρέα, διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά μας.

ATHENS CANNABIS STREET PARADE 2014 LINE UP
19.00 – 19.30: JEPH1 (BASS)
19.30 – 20.00: A.H20 (AFROFUNK)
20.00 – 20.30: RANKIN JOHNNY (REGGAE)
20.30 – 21.00: NESTA (REGGAE)
21.00 – 21.30: BATUCA (PERCUSSIONS)
21.30 – 22.00: ANNA MYSTIC (STEPPERS REGGAE)
22.00 – 22.30: HR (DnB)
22.30 – 23.00: HARRIS (JUNGLE)
23.00 – 23.30: PETROS FLOORFILLER (TECHNO)
23.30 – 00.00: JUNIOR X (PROGRESSIVE)
00.00 – 00.30: CRYSTAL ZERO (GOA TRANCE)

Το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ μεταλλάσσεται και εξελίσσεται. Μετά από 10 χρόνια συνεχούς 
μεγέθυνσης από άποψη συμμετοχής κόσμου και καλλιτεχνών, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι 
διαφορετικό για ποικίλους λόγους. Καταρχήν το να κάνουμε απλά ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ που 
κάθε χρόνο θα γινόταν και μεγαλύτερο δεν ήταν ποτέ ο σκοπός μας. Σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε 
ένα αυτοδιαχειριζόμενο και αυτοοργανωμένο φεστιβάλ διεκδίκησης για να ενημερώσουμε και να 
ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τις πολιτικές μείωσης της βλάβης και για την αναγκαιότητα να 
αλλάξει ο νόμος για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, στη βάση της αποποινικοποίησης της χρήσης και της 
νομιμοποίησης της κάνναβης. Σκοπός μας είναι το μήνυμα δηλαδή και όχι το μέσο που είναι το 
φεστιβάλ.
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Μέσω του φεστιβάλ προσεγγίσαμε βέβαια ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο και σαν θεσμός 
αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, καθώς και τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και συλλογικότητες. Δεν 
σημαίνει όμως ότι όλα ήταν τέλεια επειδή απλά μεγεθυνόταν. Ο κόσμος δεν συμμετείχε όπως το 
φανταζόμασταν στην αυτοδιαχείριση του φεστιβάλ, ιδιαίτερα στο ζήτημα των σκουπιδιών, ενώ δεν 
ανταποκρινόταν πάντα συνειδητά στους σκοπούς και τη φιλοσοφία του φεστιβάλ (σε μερικές 
περιπτώσεις μάλιστα προξένησαν ζημιά στο φεστιβάλ και τους εαυτούς τους). Χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι παρά τις πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου που συμμετείχαν στο μουσικό γεγονός, αρκετά 
λίγοι παρουσιάζονταν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις που είχαν προηγηθεί, ενώ ακόμα πιο λίγοι 
ερχόντουσαν μέρα για να βοηθήσουν στις πρακτικές εργασίες. Πολύς κόσμος επίσης θεωρούσε το 
φεστιβάλ σαν εμποροπανήγυρη. Θεωρούσαν ότι η στήριξή τους περιοριζόταν στο να έρθουν να 
πουλήσουν τη πραμάτεια τους για να βγάλουν το καλοκαίρι, χωρίς την υποχρέωση να ενισχύσουν το 
φεστιβάλ και να σεβαστούν τους κανόνες λειτουργίας που θέταμε, αλλά και την προτροπή μας για 
αυτοοργάνωση του μάρκετ. Γι αυτό και πέρυσι αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε αισθητά το χώρο 
του μάρκετ. Συν τοις άλλοις φέτος ήταν αδύνατο να μας παραχωρηθεί άδεια χρήσης κάποιου μεγάλου
χώρου για τη φιλοξενία του φεστιβάλ λόγω της προεκλογική περιόδου, γεγονός που θα έθετε σε 
κίνδυνο την όλη διοργάνωση.

Γι αυτούς τους λόγους, φέτος θέλουμε να δούμε ποιοι πραγματικά στηρίζουν το αντιαπαγορευτικό 
φεστιβάλ και τους σκοπούς του, γι αυτό και καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο cannabis street parade
νωρίς το απόγευμα (19.00). Στις υπόλοιπες πόλεις του κόσμου (περισσότερες από 300), που γίνονται 
παράλληλες εκδηλώσεις αυτό το διήμερο, πραγματοποιούνται πορείες όλα αυτά τα χρόνια και όχι 
φεστιβάλ. Εμείς κάναμε το μεγαλύτερο αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ στην Ευρώπη, αλλά φέτος 
είπαμε να συγχρονιστούμε περισσότερο με τις διεθνείς δράσεις και να βγούμε και εμείς στο δρόμο με 
τη μουσική πορεία.

Δεν φοβόμαστε να πούμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε 
εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Οι χρήστες ουσιών δεν πρέπει να διώκονται, η 
παραγωγή και διάθεση κάνναβης πρέπει να ρυθμιστεί νομικά και να βγει από την παρανομία, όπως 
συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες με θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να προωθήσουμε τα προγράμματα 
μείωσης της βλάβης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων με πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό 
τρόπο και να ανατροφοδοτήσουμε τους πολύτιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους από την 
καταστολή στην πρόληψη και θεραπεία.

Χρειαζόμαστε πιο αντικειμενική πληροφόρηση και πολιτικές που να στηρίζονται στα επιστημονικά 
δεδομένα και τις διεθνείς καλές πρακτικές και όχι σε ιδεοληψίες και ηθικό πανικό.

Σπάμε τα ταμπού, πνίγουμε τον φόβο, και σπέρνουμε την αλήθεια που είναι πάντα η καλύτερη 
πρόληψη.

Ραντεβού στη Πλατεία Κοτζιά το Σάββατο 10 Μάη στις 7 το απόγευμα για το cannabis street parade 
του 10ου Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ Αθήνας.

Υποστηρικτές: Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κενό Δίκτυο, 
Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά.
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Κάνναβη, ένα παρεξηγημένο φυτό που μπορεί να σώσει τον πλανήτη!

Πολλοί  άνθρωποι,  ανάμεσά  τους  και  οι  περισσότεροι  δικαστές,  πολιτικοί  και  νομικοί,  έχουν  μια
σύγχυση σε ότι αφορά τις διάφορες ποικιλίες κάνναβης και τις χιλιάδες διαφορετικές χρήσεις της σε
όλο το κόσμο. Αποτέλεσμα της άγνοιας και της παραπληροφόρησης είναι οι εγκληματικές πολιτικές
που  ποινικοποιούν  τη  χρήση  της,  οδηγούν  χιλιάδες  ανθρώπους  στη  φυλακή,  ενισχύουν  την
εγκληματικότητα  και  τη  μαφία,  προκαλούν  το  στιγματισμό  και  την  περιθωριοποίηση  των
καταναλωτών, ενώ στερούν από το κράτος και τους πολίτες μια σημαντική πηγή εσόδων.

Η Κάνναβη είναι ένα  παρεξηγημένο, τα τελευταία 50 χρόνια,  αυτοφυές  και καλλιεργήσιμο  φυτό με
καταγεγραμμένη όμως χρήση εδώ και 10.000 χρόνια. To γένος Cannabis L. ταξινομείται συνήθως σε 3
διακριτά  είδη:  Cannabis  sativa,  Cannabis  indica και  Cannabis  ruderalis,  αν  και  τα  δύο  τελευταία
θεωρούνται πολλές φορές υποείδη της Sativa. 

Το αρσενικό Sativa φυτό (hemp) χαρακτηρίζεται από τη κλωστική και διατροφική του χρήση, 
καθώς και την πολύ υψηλή του περιεκτικότητα σε ίνες (30-40%) και σπόρους. Το θηλυκό, κυρίως  
Sativa και Indica, φυτό χαρακτηρίζεται από την ιατρική, τελετουργική και ψυχαγωγική του χρήση, 
από τη μικρή περιεκτικότητα σε ίνες και σπόρους, καθώς και από τα γεμάτα ρετσίνι άνθη του 
(φούντες). 

Η κύρια διαφορά τους είναι η περιεκτικότητα στη πιο γνωστή χημική ένωση της κάνναβης, τη
ψυχοδραστική Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) που προκαλεί το ευφορικό “φτιάξιμο” και έχει
ενταχθεί στη λίστα των παράνομων “ναρκωτικών” ουσιών σύμφωνα με διεθνείς Συμβάσεις του ΟΗΕ.  
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Το  αρσενικό  Sativa  φυτό (κλωστική  ή  βιομηχανική  κάνναβη-  hemp)  έχει  ελάχιστη
περιεκτικότητα  σε  THC (0.2-1.5%),  ενώ  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  επιδοτούνται  ήδη  46
πιστοποιημένες από την ΕΕ ποικιλίες κλωστικής κάνναβης με περιεκτικότητα THC χαμηλότερη του
0.2%.  Η  τόσο  μικρή  περιεκτικότητα  στην  ψυχοδραστική  ουσία  THC  αλλά  και  η  απουσία  ανθών
αποκλείει την ευφορική- ψυχαγωγική του χρήση. 

Αντίθετα  οι  ίνες,  τα  φύλλα,  το  λάδι  και  τα  σπόρια  του  αρσενικού  φυτού  έχουν  χιλιάδες
χρήσεις όπως παραγωγή ανθεκτικών υφασμάτων, σκοινιών, χαρτιού- χαρτοποπολτού, τροφίμων με
υψηλή  θρεπτική  αξία  (υπερτροφές),  οικοδομικών  και  μονωτικών  υλικών,  βιοπλαστικών,
βιοκαυσίμων (η μηχανή  diesel  σχεδιάστηκε αρχικά να καίει κανναβέλαιο), υποστρωμάτων για ζώα
κ.α..  Οι  σπόροι  και  το  λάδι  από  κλωστική  κάνναβη  έχουν  πολύ  υψηλή  θρεπτική  αξία,  περιέχουν
υψηλής  ποιότητας  πρωτεΐνη,  Ω3  λιπαρά  οξέα,  αμινοξέα,  μέταλλα  και  βιταμίνες.  Η  κλωστική-
βιομηχανική  κάνναβη  έχει  επίσης  πολύ  ευεργετικές  ιδιότητες  για  την  απορρύπανση  νερών  και
εδαφών, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, αγροτικών και βεβαρημένων από χημικά και πυρηνικά
περιοχών.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  φυσικό  παρασιτοκτόνο  και  είναι  ευεργετική  στον
εμπλουτισμό  των  καλλιεργήσιμων  εδαφών  μέσω  τις  αμειψισποράς.  Επειδή  η  καλλιέργεια  της
κλωστικής κάνναβης δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού και καθόλου χημικά λιπάσματα και
παρασιτοκτόνα,  θεωρείται  ότι  έχει  αρνητικό  αποτύπωμα  άνθρακα  και  ευεργετική  συνολική
επίπτωση για το περιβάλλον. 

Η κλωστική κάνναβη μπορεί να αντικαταστήσει τη καλλιέργεια βαμβακιού καθώς είναι πιο
ανθεκτική (έως 3 φορές) και ποιοτική ίνα και έχει μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση από το βαμβάκι
που απαιτεί τουλάχιστον 14 φορές περισσότερη ποσότητα νερού και πολλά χημικά. Επίσης μπορεί
να αντικαταστήσει τον χαρτοπολτό από ξυλεία (πχ ιδιαίτερα για τη παραγωγή χαρτονομισμάτων
και χαρτιού), αφού είναι πιο ανθεκτική και πιο αποδοτική ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης,
σώζοντας με αυτό τον τρόπο πολύτιμα δάση και πόρους. Το χαρτί από κλωστική κάνναβη μπορεί να
ανακυκλωθεί  μέχρι  7  φορές  ενώ  το  κανονικό  μόνο  τρεις.  Στην  Ευρώπη  αυτή  τη  στιγμή
καλλιεργούνται περισσότερα από 15.000 εκτάρια (150.000 στρέμματα) κυρίως σε Γαλλία,  Αγγλία,
Ολλανδία, Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία. Η Κίνα είναι
ο  μεγαλύτερος  παραγωγός  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  και  καλύπτει  σχεδόν  το  80%  της  παγκόσμιας
παραγωγής στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 30 χώρες. 

Η κλωστική  κάνναβη χρησιμοποιείται  από την αρχαιότητα από πολλούς πολιτισμούς σαν  σκοινί,
ύφασμα, χαρτί και τρόφιμο. Από τους Αιγύπτιους Φαραώ μέχρι τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και
τους  Κινέζους  Αυτοκράτορες,  από  τους  πρώτους  Χριστιανούς  μέχρι  τους  πρώτους  Αμερικανούς
Προέδρους και τη μαζική παραγωγή κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ακόμα και η Ελλάδα τον
προηγούμενο αιώνα παρήγαγε,  επεξεργαζόταν και εξήγαγε πολλούς τόνους κλωστική κάνναβη το
χρόνο.  Μετά  από  50  χρόνια  μιας  παράλογης  απαγόρευσης  καταφέραμε  το  2013  να
ξανανομιμοποιηθεί  η  κλωστική  κάνναβη  στην  Ελλάδα,  αλλά  δυστυχώς  ακόμα  περιμένουμε  τις
επιμέρους ρυθμίσεις και την εφαρμογή του νόμου.

Το  θηλυκό  Sativa  και  Indica  φυτό (ινδική  κάνναβη,  μαριχουάνα,  γκάντζα)  έχει  υψηλότερη
περιεκτικότητα σε THC (5-25%) η οποία ευνοεί την ευφορική- ψυχαγωγική και ιατρική- θεραπευτική
της  χρήση  επίσης  εδώ  και  χιλιάδες  χρόνια.  Η  πρώτη  καταγεγραμμένη  θεραπευτική  χρήση  της
κάνναβης  είναι  το  2.700  π.  Χ.  στην  Κίνα,  ενώ  μέχρι  σήμερα  είναι  ένα  φυτικό  αναλγητικό  και
θεραπευτικό  μέσο  και  καταναλώνεται  από  εκατομμύρια  Ευρωπαίους  κάθε  μέρα  γιατί  τους
χαλαρώνει, τους διευρύνει τη συνείδηση, την αντίληψη- συνειδητότητα και την ενσυναίσθηση. 

Η  εμπειρία  είναι  διαφορετική  για  κάθε  άτομο,  ο  καθένας/μια  την  αντιλαμβάνεται  και  αντιδράει
διαφορετικά.  Κοινό είναι  το συναίσθημα της ευφορίας και  της χαλάρωσης,  της σύνδεσης και  της
κατανόησης, ενώ σε κάποιους μπορεί να προκαλέσει ζαλάδα, αγωνία και πολλές ασύνδετες σκέψεις,
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ιδιαίτερα στους άπειρους χρήστες. Λόγω της THC η κάνναβη έχει στοχοποιηθεί και δυσφημιστεί ότι
οδηγεί  στη  παράνοια  και  την  ψύχωση,  πράγμα  που  απέχει  από  την  πραγματικότητα  και
(αυτο)καταρρίπτει το μύθο της απαγόρευσης στους νέους χρήστες. Σε κάποιους αρέσει, σε άλλους
όχι, σίγουρα δεν είναι μια ουσία που κάνει για όλους. Σίγουρα επίσης αυτοί που την καταναλώνουν
δεν πρέπει να διώκονται, γιατί αυτό τους παρανοεί περισσότερο από την THC.

Το φυτό της κάνναβης έχει 483 αναγνωρισμένες χημικές ενώσεις ενώ έχουν απομονωθεί τουλάχιστον
84 κανναβινοειδή εκτός της THC, που δεν είναι ψυχοδραστικά αλλά πολύ ωφέλημα για τον άνθρωπο
και την ιατρική, όπως η κανναβιδιόλη (CBD), η κανναβινόλη (CBN) και η τετραϋδροκανναβιβαρίνη
(THCV) κ.α.  Ιδιαίτερα η αναλογία CDB προς THC στο φυτό της κάνναβης καθορίζει τη θεραπευτική
δράση  αλλά  και  το  επίπεδο  της  “μαστούρας”,  ακόμη  και  τις  πιθανές  παρενέργειες  (κλασσικό
παράδειγμα οι  ποικιλίες  σκανκ που  έχουν  χαμηλή  περιεκτικότητα σε  CBD  και  υψηλή  σε  THC  με
αποτέλεσμα να αυξάνουν το ρίσκο για μια πιθανή βλαπτικότητα ή έστω το ρίσκο για μια όχι και τόσο
ευχάριστη εμπειρία). Η CBD  δηλαδή αλληλεπιδρά με την  THC και έχει την ικανότητα να μειώνει τις
αρνητικές επιπτώσεις της.  
 
Η  κάνναβη  χρησιμοποιείται  από  την  αρχαιότητα  για  την  αντιμετώπιση  περισσότερων  από  200
ανθρώπινων  παθήσεων.  Η  ιατρική  χρήση της  κάνναβης  έχει  δείξει  θετικά  αποτελέσματα  στη
θεραπεία κατά της ναυτίας και του εμετού, του προεμμηνορυσιακού συνδρόμου, της μη-σκόπιμης
απώλειας βάρους, της αϋπνίας,  της απώλειας της όρεξης από χημειοθεραπείες,  του άσθματος,  του
γλαυκώματος και των συμπτωμάτων του AIDS. Άλλα σχετικά καλώς επιβεβαιωμένα στοιχεία κάνουν
λόγο  για  θεραπεία  της  σπαστικότητας  σε  άτομα  με  σκλήρυνση  κατά  πλάκας,  του  πόνου  και
ειδικότερα του νευρογενούς πόνου, των κινητικών δυσκολιών και των τραυματισμών του νωτιαίου
μυελού καθώς παρουσιάζει  αντισπασμωδική και  μυοχαλαρωτική δράση και  αυξάνει  την όρεξη σε
αυτούς τους ασθενείς. Επίσης φάρμακα με βάση την κάνναβη μπορεί να είναι χρήσιμα στη θεραπεία
δυσλειτουργίας  των  επινεφριδίων,  του  συνδρόμου  ευερέθιστου  εντέρου,  των  ημικρανιών,  της
ινομυαλγίας  και  σχετικών  παθήσεων.  Άλλες  ιατρικές  έρευνες  αναφέρουν  ότι  η  κάνναβη  ή
συγκεκριμένα  κανναβινοειδή  χρησιμεύουν  στη  θεραπεία  της  κατάχρησης  του  αλκοόλ  και  των
οπιούχων,  της  αρθρίτιδας  που προκαλείται  από περίσσια  κολλαγόνου,  της αθηροσκλήρωσης,  της
διπολικής διαταραχής, των συμπτωμάτων επιληψίας και αυτισμού, του μετατραυματικού συνδρόμου,
του καρκίνου του παχέος εντέρου, της αισθητηριακής νευροπάθειας σχετιζόμενης με τον HIV,  της
δυστονίας,  της  επιληψίας,  συγκεκριμένων  παθήσεων  του  πεπτικού  συστήματος,των  γλοιωμάτων
(τύπος όγκου στον εγκέφαλο), της ηπατίτιδας C, τη νόσο του Huntigton, της λευχαιμίας, των όγκων
του  δέρματος,  τη  νόσο  του  Parkinson,  του  κνησμού,  της  ψωρίασης,  της  δρεπανοκυτταρικής
αναιμίας,της υπνικής άπνοιας καθώς και της νευρικής ανορεξίας. 

Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην αγορά του εξωτερικού (Αγγλία, Ισπανία, Ολλανδία) φάρμακα που
παράγονται απ' ευθείας από το φυτό ή που περιέχουν συνθετικές μορφές ουσιών που παράγονται
από την κάνναβη ή που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή όμοια με αυτά που βρίσκονται στο φυτό
της κάνναβης.  Υπάρχουν επίσης πολλές λέσχες μελών- ασθενών (Βέλγιο,  Γερμανία,  Ισπανία) όπου
καλλιεργούν ειδικές ποικιλίες κάνναβης για κατανάλωση αποκλειστικά από τα μέλη τους, καθώς και
πολλές θετικές μαρτυρίες από θεραπευμένους ασθενείς που κατανάλωσαν χασισέλαιο. 

Όλες  αυτές  οι  ευεργετικές  και  θαυματουργές  χρήσεις  του  φυτού  της  κάνναβης  μας  κάνουν
πραγματικά  να  αναρωτιόμαστε  γιατί  είναι  παράνομη  εδώ  και  50  χρόνια  και  ποιοι  πραγματικά
επωφελούνται από αυτή την απαγόρευση, αφού οι καταναλωτές διώκονται. Η απάντηση είναι απλή.
Από  την  απαγόρευση  επωφελούνται  τα  ανταγωνιστικά  οικονομικά  συμφέροντα  (φάρμακα,
πετρέλαιο, χημικά, πλαστικά, αλκοόλ), καθώς και η μαφία και το διεφθαρμένο σύστημα πολιτικών,
δικαστών, αστυνομικών και δικηγόρων που τη στηρίζει.  Η απαγόρευση είναι πιο επιβλαβής από
την ίδια την κάνναβη και δυστυχώς πληρώνουμε ακόμα το μεγάλο κόστος των λάθος πολιτικών
που ακολουθούνται εδώ και 50 χρόνια. 
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Καμία  ουσία  δεν  είναι  ακίνδυνη  τελείως και  η  κατάχρησή  της  καθορίζει  το  επίπεδο  της
βλαπτικότητας. Η κάνναβη δεν είναι τοξική και είναι αποδεδειγμένα λιγότερο βλαβερή από το
καπνό και το αλκοόλ. Σύμφωνα και με το έγκυρο ιατρικό περιοδικό The Lancet δεν έχουν υπάρξει
καταγεγραμμένοι θάνατοι από δηλητηρίαση (ή υπερβολική δόση) που προκλήθηκε από κάνναβη, ενώ
η εκτιμώμενη θανατηφόρος δόση είναι τεράστια και υπερβολικά μεγάλη σε σχέση με άλλες νόμιμες
και  παράνομες  ουσίες  όπως  η  καφεΐνη,  η  νικοτίνη,  το  αλκοόλ  και  η  ηρωίνη.  Με  λίγα  λόγια
περισσότεροι πεθαίνουν κάθε χρόνο πίνοντας νερό ή τρώγοντας στραγάλια, παρά από κάνναβη. Η
κατάχρηση  της  όμως  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ψυχολογική  εξάρτηση,  όχι  σωματική.  Αν  υπάρχει
προδιάθεση  στον  χρήστη,  η  ανεύθυνη  χρήση  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  οκνηρία  ή  αντικοινωνική-
εσωστρεφή συμπεριφορά, αλλά και ψυχωτικά κρούσματα (αγωνία και παράνοια). Η καύση κάνναβης
παράγει την ίδια ποσότητα πίσσας με ένα κανονικό τσιγάρο και περίπου 50 γνωστά καρκινογόνα (πχ
νιτροζαμίνες,  ενεργές  αλδεϋδες,  βενζοπυρένιο),  τα  οποία  δεν  περιέχει  το  ίδιο  το  φυτό  που  έχει
αντικαρκινικές ιδιότητες. 

Η κάνναβη είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη παράνομη ψυχοδραστική ουσία στον πλανήτη  και
η τέταρτη πιο  διαδεδομένη μετά από τις  νόμιμες  αλκοόλ,  καπνό και  καφεΐνη.  Αυτή τη  στιγμή οι
χρήστες-  καταναλωτές  κάνναβης  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  υπολογίζονται  με  πολύ  συντηρητικές
εκτιμήσεις (στοιχεία ΟΗΕ 2010)  σε περισσότερους από 225 εκατομμύρια με αυξητικές τάσεις, ενώ
στην  Ευρώπη  (πάλι  με  πολύ  συντηρητικές  εκτιμήσεις)  τουλάχιστον  23  εκατομμύρια  άνθρωποι
έκαναν χρήση τον τελευταίο χρόνο και άλλα 12 εκατομμύρια τον τελευταίο μήνα (το 7% περίπου του
συνολικού  πληθυσμού  ενηλίκων).  Για  την  Ελλάδα  τα  στοιχεία  είναι  πολύ  ελλειπή  και λόγο  της
απαγόρευσης τα δεδομένα δεν  είναι  ακριβή  και  αντιπροσωπευτικά καθώς ο  φόβος επηρεάζει  το
επίπεδο των απαντήσεων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το 2004 τουλάχιστον το 1.5-2.5% του
συνολικού (γενικού) πληθυσμού της Ελλάδας έχει κάνει χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα (8.6%
του πληθυσμού έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας κατά τη διάρκεια της ζωής του, κυρίως
κάνναβη),  αλλά  τα  πραγματικά  νούμερα  είναι  τουλάχιστον  πενταπλάσια  και  εκτιμούμε  ότι  στην
Ελλάδα  αυτή  τη  στιγμή  500  χιλιάδες  με  1  εκατομμύριο  συμπολίτες  μας  κάνουν  περιστασιακή  ή
τακτική  χρήση  κάνναβης.  Σύμφωνα με  άλλα επίσημα  στοιχεία  του  2011,  ένας  στους 10  (10.4%)
μαθητές-φοιτητές  (ηλικίας  15-19  ετών)  έχει  κάνει  πρόσφατα  χρήση  κάνναβης  (το  13.4%  των
μαθητών έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον μια φορά) και ένας στους 16 (6.3%) κάνει τακτική και συχνή
χρήση. 

Επειδή  ακριβώς  είναι  τόσο  ευρέως  διαδεδομένη  και  λιγότερο  βλαβερή  από  άλλες  νόμιμες  και
παράνομες ουσίες, η απαγόρευσή της είναι εγκληματική και σπρώχνει τους χρήστες να αναζητήσουν
εναλλακτικές  που  είναι  πιο  τοξικές  και  επικίνδυνες  από  την  κάνναβη  (παράδειγμα  τα συνθετικά
υποκατάστατα  της  κάνναβης  αλλά  και  τοξικοεξαρτησιογόνες  ουσίες  όπως  η  ηρωίνη  και  οι
κρυσταλλικές  μεθαμφεταμίνες).  Η  απαγόρευση  είναι  δηλαδή  ο  προθάλαμος  για  άλλες  πιο
επικίνδυνες ουσίες και όχι η ίδια η κάνναβη που ανταγωνίζεται αυτές τις ουσίες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατανάλωσης της κάνναβης. Τα άνθη (φούντες) και το συμπιεσμένο 
ρετσίνι (χασίς) συνήθως καπνίζονται σε τσιγάρο, πίπες, τσίλουμ και μπονγκ ή εξατμίζονται 
(vaporiser) γιατί έτσι είναι πιο άμεση η επίδραση. Από τη θηλυκή κάνναβη βγαίνει επίσης υψηλής 
περιεκτικότητας λάδι (χασισέλαιο) μετά από επεξεργασία (με βουτάνιο ή καθαρό οινόπνευμα), ενώ 
μπορεί να φαγωθεί με τη μορφή βουτύρου, κέικ ή μπισκότων, ή να γίνει τσάι. Από τη κάνναβη μπορεί 
να παραχθεί επίσης βάμμα με αλκοόλη και αιθέριο έλαιο. Τέλος τα σπόρια και τα φύλλα της 
κλωστικής κάνναβης, που δεν είναι ψυχοδραστικά, είναι τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας και 
παράγουν εξίσου θρεπτικό λάδι.

Οδηγίες  για  ασφαλή  χρήση: Υπάρχουν  πολλές  χιλιάδες  ποικιλίες  κάνναβης,  με  διαφορετικά
ποσοστά κανναβινοειδών η καθεμία και σίγουρα η κάνναβη που καλλιεργείται πλέον είναι πολύ πιο
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δυνατή απ ότι πριν 20 χρόνια. Οι ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε THC μπορεί να προκαλέσουν
αρνητικές επιδράσεις (πανικό, άγχος, υπόταση) αν δεν περιέχουν εξίσου υψηλά ποσοστά CDB σε ότι
αφορά τις ποικιλίες σκανκ και εσωτερικού χώρου.  Υπάρχουν πλέον  sativa  και  indica  ποικιλίες με
υψηλή περιεκτικότητα σε CBD και θα έπρεπε να είναι προτιμητέες. Οι ελληνικές ποικιλίες κάνναβης
εξωτερικού χώρου δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα καθώς έχουν πιο σωστή αναλογία  CDB
προς  THC.  Σε  όσους  πάσχουν  από  σχιζοφρένεια  και  σοβαρές  ψυχιατρικές  παθήσεις  η  κάνναβη,
ιδιαίτερα  η  υψηλής  περιεκτικότητας  σε  THC,  μπορεί  και  να  προκαλέσει  αρνητικά  συμπτώματα,
επομένως καλύτερα να αποφεύγετε. 

Η  κάνναβη  αν  αναμιγνύεται  με  καπνό  και  άλλες  ουσίες  θα  πάρει  μέρος  της  βλαπτικότητά  τους
(ιδιαίτερα με τη νικοτίνη και το αλκοόλ) και δεν ενδείκνυται η πρόσμιξή της, ενώ αν κατακρατείται με
εισπνοή μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους πνεύμονες. Οι δραστικές ουσίες της κάνναβης εκλύονται
τα  πρώτα  δευτερόλεπτα  επομένως  δεν  χρειάζεται  να  την  κρατάς  στα  πνευμόνια  σου  με  βαθιές
εισπνοές για να την ακούσεις καλύτερα, ενώ καλύτερα να καταναλώνεται σκέτη. Η καύση γενικότερα
της κάνναβης (μπάφος, μπονγκ) δεν ενδείκνυται ιατρικά, προτιμότερη είναι η εξάτμιση του vaporiser,
να φαγωθεί (λάδι, βούτυρο, κέικ) ή να γίνει ρόφημα. Αν φαγωθεί η κάνναβη πρέπει να ληφθεί υπόψη
η ποσότητα καθώς και το γεγονός ότι  τα ευφορικά συμπτώματα αργούν να εμφανιστούν (30-45
λεπτά). Το περιβάλλον, η ψυχολογική κατάσταση του χρήστη και η παρέα παίζουν σημαντικό ρόλο
στο βίωμα της εμπειρίας.   

Αν φας ή καπνίσεις πολύ κάνναβη μπορεί να αισθανθείς αδιάθετος, να πέσει η πίεσή σου, να ζαλιστείς,
να τρομάξεις, ή να μπερδευτείς. Μη φρικάρεις! Πιες λίγο νερό ή πορτοκαλάδα, φάε κάτι γλυκό, βρέξε
το σβέρκο σου και τους καρπούς των χεριών σου, χαλάρωσε τα ρούχα σου και κάτσε σε ένα μέρος με
αέρα.  Η  πιο  ασφαλής  χρήση  είναι  η  υπεύθυνη  και  λιγότερη  χρήση.  Σκέψου  πρώτα  αν  σου  είναι
απαραίτητη, αν κάνεις προβληματική και πολύ συχνή χρήση και αν θα μπορούσες να το ελαττώσεις
λίγο  (άλλωστε  την  ακούς  καλύτερα  αν  δεν  πίνεις  πολύ).  Το  δικαίωμα  στην  αυτοκαλλιέργεια,  οι
κοινωνικές  λέσχες  κάνναβης  και  η  κρατικά  ελεγχόμενη  παραγωγή  και  διάθεση  διασφαλίζουν  τη
ποιότητα, την ασφαλή χρήση και την αποφυγή της χρήσης χημικών επιβλαβών για την υγεία.   

Για  εμάς  η  λύση  είναι  μία.  Αφενός  αποποινικοποίηση  της  χρήσης και  των  χρηστών.  Είναι
εγκληματικό να αντιμετωπίζονται σαν παράνομοι τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν κάθε δικαίωμα
να γεμίζουν το κεφάλι τους με ότι γουστάρουν, από τη στιγμή μάλιστα που δεν προκαλούν βλάβη σε
άλλον (ο βασικός ορισμός του εγκλήματος) και  δεν καταναλώνουν μια ιδιαίτερα βλαπτική ουσία.
Αφετέρου  πρέπει  να  νομιμοποιηθεί  η  ψυχαγωγική,  ιατρική  και  βιομηχανική  χρήση  και
(αυτο)καλλιέργεια της κάνναβης.  Αυτό θα έχει  σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη,  θα
δημιουργήσει  θέσεις  εργασίας,  θα  ενισχύσει  τον  τουρισμό,  την  αγροτική  παραγωγή  και  τον
μεταπρατικό  τομέα,  θα  βοηθήσει  τη  βιώσιμη  ανασυγκρότηση  της  υπαίθρου,  ενώ  θα  αποφέρει
σημαντικά έσοδα στο κράτος από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης θα μειωθεί ο
αριθμός  των  φυλακισμένων  και  θα  αποσυμφορηθούν  οι  φυλακές,  θα  μειωθούν  τα  έσοδα  του
οργανωμένου  εγκλήματος,  θα  περιοριστεί  η  προβληματική  χρήση  και  θα  μειωθεί  η  βλάβη,  θα
εξοικονομηθούν πόροι στα δικαστήρια και την αστυνομία, θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και το
σημαντικότερο θα κατευθυνθούν οι πόροι στην πρόληψη, την έρευνα και την ενημέρωση   

Η κάνναβη δεν είναι ναρκωτικό, είναι φάρμακο και βοτάνι μαγικό! 
Στις 10 Μάη (Global Marijuana March) βγείτε στους δρόμους και σπείρτε την αλήθεια!

28.4.2014
Ηλιόσποροι

Πηγές για να το ψάξεις περισσότερο και να σπείρεις την αλήθεια:
 10,000-year History of Marijuana use in the World: 
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http://www.advancedholistichealth.org/history.html 
 Hemp facts: http://www.naihc.org/hemp_information/hemp_facts.html
 Cannabis vs hemp: http://guardianlv.com/2014/04/cannabis-vs-hemp/
 Η ελληνική πανσέληνος της κάνναβης: http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?

aid=481596
 Recreational Drug Toxicity: 

http://wayback.archive.org/web/20080325151357/http://web.cgu.edu/faculty/gabler/drug_
toxicity.htm

 The European Hemp Industry: Cultivation, processing and applications for fibres, shivs and 
seeds - March 2013 (2013): http://www.eiha.org/attach/855/13-
06_European_Hemp_Industry.pdf

 Prevalence of daily cannabis use in the European Union and Norway, 2012: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_191926_EN_emcdda-daily-cannabis-
use-2012.pdf

 World Drug Report 2012 (UN): http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf

 Drugs that cause most harm: 
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/11/drugs_cause_most_harm 

 Estimating drug harms: a risky business? 
http://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Estimating%20drug
%20harms.pdf 

 Drugs info ISCD: http://www.drugscience.org.uk/drugs-info/cannabis/
 Erowid cannabis info: http://www.erowid.org/plants/cannabis/
 Πώς η κάνναβη θεραπεύει τον καρκίνο | Run from the cure: https://www.youtube.com/watch?

v=XtQk0w6ZXA8 
 Κι αν η κάνναβη θεραπεύει τον καρκίνο; | What if cannabis cure cancer: 

https://www.youtube.com/watch?v=al8plMbzj3k
 The Union - The Business Behind Getting High | Greek Subs: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-BGQzHHNiM 
 Marijuana as medicine? http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9586 

141

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9586
https://www.youtube.com/watch?v=5-BGQzHHNiM
https://www.youtube.com/watch?v=al8plMbzj3k
https://www.youtube.com/watch?v=XtQk0w6ZXA8
https://www.youtube.com/watch?v=XtQk0w6ZXA8
http://www.erowid.org/plants/cannabis/
http://www.drugscience.org.uk/drugs-info/cannabis/
http://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Estimating%20drug%20harms.pdf
http://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Estimating%20drug%20harms.pdf
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/11/drugs_cause_most_harm
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_191926_EN_emcdda-daily-cannabis-use-2012.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_191926_EN_emcdda-daily-cannabis-use-2012.pdf
http://www.eiha.org/attach/855/13-06_European_Hemp_Industry.pdf
http://www.eiha.org/attach/855/13-06_European_Hemp_Industry.pdf
http://wayback.archive.org/web/20080325151357/http://web.cgu.edu/faculty/gabler/drug_toxicity.htm
http://wayback.archive.org/web/20080325151357/http://web.cgu.edu/faculty/gabler/drug_toxicity.htm
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=481596
http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=481596
http://guardianlv.com/2014/04/cannabis-vs-hemp/
http://www.naihc.org/hemp_information/hemp_facts.html
http://www.advancedholistichealth.org/history.html


12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

 Έρευνες για την ιατρική χρήση της κάνναβης: http://www.cmcr.ucsd.edu/index.php?
option=com_content&view=category&id=41&Itemid=135 

 Medical marijuana uses - 700 medical marijuana clinical studies and papers: 
http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974 

 Πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με την κάνναβη: 
http://www.pyxida.org.gr/substances_psychotropicb.asp 

 Κάνναβη, Γρίβας: http://zenithmag.wordpress.com/2011/01/24/%CE%BA%CE%B1%CE
%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7/

 Τα παράδοξα της κάνναβης: το απαγορευμένο «ιερό» φυτό από την αρχαιότητα ως τις μέρες 
μας: http://zenithmag.wordpress.com/category/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF
%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%83-%CE%BF%CF%85%CF%83%CE
%B9%CE%B5%CF%83-psychotropics/page/2/  

 Γιώργης Οικονομόπουλος: Περί κάνναβης, όπως περί ελευθερίας (και άλλων τινών): 
http://www.ough.gr/index.php?mod=articles&op=view&id=1507 

 Απελευθέρωση κάνναβης: Ήρθε η ώρα; http://tvxs.gr/news/ellada/apeleytherosi-kannabis-
irthe-i-ora 

 Η Ορθή χρήση της Κάνναβης: http://cyprus.indymedia.org/node/4801 
 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis; http://en.wikipedia.org/wiki/Hemp; 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE
%B7_(%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF); 
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_and_spiritual_use_of_cannabis 

 Drug war facts, Greece: http://drugwarfacts.org/cms/?
q=node/1194#sthash.36K97ZGF.GA93KYcS.dpbs 

 2012 national report (2011 data) to the EMCDDA, by the reitox national focal point (OKANA), 
Greece: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_213934_EN_Greece_NR2012.pdf
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Η λύση για τη κρίση βρίσκεται στη φύση.

Υπάρχει ένα φυτό, αυτοφυές σε πολλά μέρη του πλανήτη, που έχει 25 χιλιάδες χρήσεις (φάρμακο, 
ύφασμα, καύσιμο, βιοπλαστικό, οικοδομικό και μονωτικό υλικό, τροφή κ.α.) πολύ ευεργετικές για τον
άνθρωπο και την οικονομία κάθε χώρας. Λόγω των οικονομικών του ανταγωνιστών (χημικά, 
φάρμακα, πετρέλαια, πλαστικά, αλκοόλ κλπ) βρίσκεται σε καθεστώς παρανομίας, όπως και οι 
καταναλωτές του, με αφορμή και δικαιολογία την ευφορική- ψυχοτρόπα χρήση του. 

Αυτό το θαυματουργό φυτό που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για 
τελετουργικούς, ψυχαγωγικούς, θεραπευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς είναι η Κάνναβη. Το 
θηλυκό (indica, sativa, ruderalis) και το αρσενικό (hemp) φυτό, που λόγω της ευφορικής χρήσης του 
θηλυκού στελέχους κατατάσσεται λανθασμένα στις “ναρκωτικές” ουσίες και υποφέρει από τον 
εγκληματικό “πόλεμο” κατά των “ναρκωτικών” μαζί με τα εκατομμύρια χρήστες του.  

Μέσα στη κρίση θα μας πεις που ο κόσμος πεινάει και δεν έχει δουλειές, με φούντες θα 
ασχολούμαστε; Κι όμως. Η νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής και θεραπευτικής χρήσης της κάνναβης, 
όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες τελευταία, μαζί με την πρόσφατη (επανα)νομιμοποίηση της 
κλωστικής (βιομηχανικής) κάνναβης στην Ελλάδα μπορεί να φέρει σημαντικά έσοδα για το κράτος, 
τους παραγωγούς, σε όσους ασχολούνται με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, καθώς και να 
δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον μια νόμιμη ρύθμιση της παραγωγής και διάθεσης της (ψυχαγωγικής και θεραπευτικής 
χρήσης της) κάνναβης θα αφαιρέσει υπέρογκα έσοδα από το οργανωμένο έγκλημα (μόνο η 
Ευρωπαϊκή αγορά κάνναβης ξεπερνά με μια συντηρητική εκτίμηση τα 35-40 δισ. Ευρώ σε ετήσια 
βάση), θα μειώσει την εγκληματικότητα και τα κρατικά έξοδα της καταστολής- αστυνόμευσης- 
φυλάκισης, ενώ θα απελευθερώσει πολύτιμους ανθρώπινους πόρους στο δικαστικό σώμα και την 
αστυνομία για την αντιμετώπιση πιο σοβαρών εγκληματικών υποθέσεων. Με αυτό το τρόπο θα 
αποσυμφορήσει τις φυλακές από εκατοντάδες κρατούμενους (40% του συνόλου των εγκλείστων 
στην Ελλάδα) και θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης για τους υπόλοιπους, ενώ θα διασφαλίσει την
ασφαλή χρήση και την ποιότητα της παραγόμενης κάνναβης. 

Αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Οι εναλλακτικές πολιτικές ρύθμισης της παραγωγής και της διάθεσης 
κάνναβης βρίσκουν ανταπόκριση σε πολλές χώρες τελευταία αφού τα αποτελέσματα είναι θετικά 
από όποια πλευρά και να το εξετάσεις το ζήτημα. Καταρχήν οι κατασταλτικές πολιτικές που 
εφαρμόζονται ακόμα σε αρκετές χώρες και την Ελλάδα και στηρίζονται στην απαγόρευση και την 
ποινικοποίηση έχουν αποτύχει δραματικά και έχουν προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από τις ίδιες τις 
ουσίες. Δεν έχουν μειώσει ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά κάνναβης (και άλλων ουσιών). Το 
αντίθετο μάλιστα. Οι χρήστες κάνναβης είναι πιο πολλοί από ποτέ, περισσότεροι από 35 εκατομμύρια
τακτικοί χρήστες και άλλοι τόσοι περιστασιακοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και δυστυχώς σε μερικές 
χώρες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, θεωρούνται εγκληματίες, φυλακίζονται και στιγματίζονται 
ακόμα και για μικροκατοχή. Οι παραγόμενες ποσότητες ουσιών είναι πιο πολλές από ποτέ χωρίς να 
έχει βελτιωθεί απαραίτητα και η ποιότητα, ενώ τα πολύ μεγάλα κέρδη είναι “μαύρα” και στα χέρια 
λίγων, της μαφίας και των διεφθαρμένων πολιτικών, δικαστών, δικηγόρων και αστυνομικών (ο 
ετήσιος τζίρος των παράνομων ουσιών ξεπερνάει τα 330-400 δισ. Ευρώ το χρόνο). Αυτό πρέπει να 
αλλάξει.

Καμιά ουσία δεν είναι ακίνδυνη τελείως και η χρήση είναι αυτή που μετατρέπει το φάρμακο σε 
φαρμάκι. Η κάνναβη είναι πάντως αποδεδειγμένα λιγότερο βλαβερή από το καπνό και το αλκοόλ που 
κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο, ενώ έχει περισσότερες από 200 γνωστές θεραπευτικές χρήσεις. 
Οι ουσίες γενικότερα και η εξάρτηση από αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται στη βάση της 
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επικινδυνότητας της κάθε ουσίας με στόχο να μειωθεί η βλάβη και να προστατευθούν οι χρήστες. Οι 
παράνομες ουσίες πρέπει να ρυθμιστούν όπως οι νόμιμες (φάρμακα, αλκοόλ, καπνός), για να υπάρξει 
διαφάνεια και έλεγχος, αλλιώς κερδισμένη είναι η μαφία και χαμένη η δημόσια υγεία. 

Η κάνναβη δεν είναι προθάλαμος για άλλες ουσίες. Η απαγόρευσή της όμως, από τη στιγμή που είναι 
τόσο ευρέως διαδεδομένη και περιορισμένης βλάβης, γίνεται ο προθάλαμος για πιο επικίνδυνες 
ουσίες. Η κάνναβη εκτός από τις 200 θεραπευτικές της ιδιότητες, λειτουργεί και σαν φυσικός 
ανταγωνιστής της χρήσης αλκοόλ, αλλά και άλλων νόμιμων φαρμάκων ή παράνομων ουσιών. 

Στη περίοδο της κρίσης, η απελευθέρωση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς και θεραπευτικούς 
σκοπούς θα είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
τη μείωση της εγκληματικότητας και της δημόσιας προβληματικής χρήσης, την αντιμετώπιση άλλων 
εξαρτήσεων και ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Τα οικονομικά οφέλη είναι υψηλά και τα 
κοινωνικά ανυπολόγιστα, ενώ μέχρι στιγμής πληρώνουμε σαν κοινωνία το υψηλό κόστος της 
απαγόρευσης και της καταστολής (στην Ελλάδα τουλάχιστον το 0,065 % του ΑΕΠ, με το κόστος του 
εγκλεισμού να είναι μέχρι και 8 φορές υψηλότερο από αυτό της θεραπείας).

Τα τελευταία 3-4 χρόνια όμως παρουσιάζεται ιδιαίτερη κινητικότητα σε ότι αφορά την αλλαγή της 
νομοθεσίας πολλών χωρών σχετικά με τη νόμιμη χρήση της κάνναβης για θεραπευτικούς και 
ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που πρωτοστάτησαν τα τελευταία 50 χρόνια στον πόλεμο κατά 
των ναρκωτικών, με προμετωπίδα την κάνναβη, μετράνε ήδη 21 πολιτείες που έχουν νομιμοποιήσει 
την ιατρική χρήση κάνναβης (με συνταγή γιατρού προμηθεύεται κάποιος κάνναβη από ειδικά 
φαρμακεία- dispensaries), ενώ από την αρχή του 2014, δύο Πολιτείες (Κολοράντο και Ουάσινγκτον) 
νομιμοποίησαν και την προμήθεια- καλλιέργεια κάνναβης καθαρά για ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

Σε επίπεδο χωρών η Ουρουγουάη υπήρξε η πρώτη χώρα που νομιμοποίησε την καλλιέργεια και την 
διάθεση κάνναβης με κρατική εποπτεία (καθένας/μία άνω των 18 ετών δικαιούται να αγοράζει από 
ειδικά φαρμακεία μέχρι 40 γραμμάρια κάνναβης το μήνα για 1 δολάριο το γραμμάριο και να 
καλλιεργεί μέχρι 6 θηλυκά φυτά στο σπίτι, ενώ επίσης θεσμοθετεί τις κοινωνικές λέσχες κάνναβης 
που μπορούν να αποτελούνται μέγιστα από 45 μέλη και να καλλιεργούν μέχρι 99 φυτά για 
κατανάλωση αποκλειστικά από τα μέλη τους) σε πείσμα του ΟΗΕ. Πολλές άλλες χώρες της Λατινικής 
Αμερικής (πχ Περού, Αργεντινή, Κολομβία Γουατεμάλα, Μεξικό κα) ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το 
παράδειγμά της Ουρουγουάης με στόχο να αποδυναμώσουν τα παντοδύναμα καρτέλ του 
οργανωμένου εγκλήματος και να προστατεύσουν την υγεία των πολιτών τους. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι από την Λατινική Αμερική ξεκίνησε η πρωτοβουλία της Παγκόσμιας 
Επιτροπής για τις Πολιτικές για τα Ναρκωτικά (http://www.globalcommissionondrugs.org) στην 
οποία συμμετέχουν ο πρώην πρόεδρος του ΟΗΕ και πολλοί αρχηγοί κρατών, διανοούμενοι και 
καλλιτέχνες, αφού εκεί μετράνε πολλές χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο. Από τη άλλη δεν είναι τυχαίο ότι 
τα ηνία της αντιναρκωτικής πολιτικής του ΟΗΕ ανέλαβαν πρόσφατα οι Ρώσοι μετά τους 
Αμερικάνους, που εφαρμόζουν μια από τις πιο σκληρές και απάνθρωπες κατασταλτικές πολιτικές 
απέναντι στους χρήστες ουσιών και κάνναβης.

Στην Ευρώπη βέβαια έχουμε τα καλά παραδείγματα της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της 
Τσεχίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας αλλά και της Ελβετίας που εφαρμόζουν 
διαφορετικά μοντέλα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και πιο ελαστικές πολιτικές με έμφαση στην 
αποποινικοποίηση της χρήσης και της καλλιέργειας κάνναβης για προσωπική χρήση (θεραπευτική 
και ψυχαγωγική), τη πρόληψη, τη μείωση της βλάβης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
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Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά από όλες αυτές τις χώρες σε ότι αφορά την απο-εγκληματοποίηση 
των χρηστών και την απεξάρτησή τους από τα παράνομα κυκλώματα, τη μείωση του αριθμού των 
φυλακισμένων και των προβληματικών χρηστών με ταυτόχρονη αύξηση του ηλικιακού μέσου όρου 
τους, καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ευημερίας των χρηστών. Όπου έχει 
νομιμοποιηθεί η διάθεση από ελεγχόμενους χώρους και η αυτοκαλλιέργεια, έχει μειωθεί η 
εγκληματικότητα και η διακίνηση στους δρόμους, υπάρχει πιο ασφαλής και συνετή χρήση, ενώ 
δημιουργείται ένας μεγάλος παραγωγικός κλάδος, που δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, έχει 
μεγάλο κύκλο εργασιών και πληρώνει φόρους στο κράτος. Είναι σημαντικό βέβαια να αναζητηθούν 
βέλτιστα μοντέλα, όπως αυτό της Ουρουγουάης που δεν αφορούν μόνο κρατικό μονοπώλιο ή ένα 
καθαρά εμπορικό μοντέλο, αφού διασφαλίζεται το δικαίωμα στην αυτοκαλλιέργεια και τη λειτουργία 
μη κερδοσκοπικών κλαμπ μελών.

Αυτή τη στιγμή δαπανώνται δισεκατομμύρια ευρώ (34 δισ. Ευρώ το χρόνο στην ΕΕ) για μια 
αναποτελεσματική κατασταλτική πολιτική με εγκληματικά αποτελέσματα και χιλιάδες θύματα. Οι 
κυβερνήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη θα σεβόντουσαν περισσότερο τους πολίτες τους και θα 
έδιναν λύσεις σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο αν προχωρούσαν στη νόμιμη ρύθμιση 
της παραγωγής- διάθεσης κάνναβης, στον έλεγχο και τη φορολόγησή της (όπως κάνουν οι 2 πολιτείες
στην Αμερική και η Ουρουγουάη), καθώς και στη μετατόπιση πολύτιμων οικονομικών πόρων από την
καταστολή (αστυνομία, δικαστήρια, φυλακές) στην πρόληψη, την ενημέρωση, τη θεραπεία, την 
υγειονομική περίθαλψη και τη μείωση της βλάβης (αυτή τη στιγμή από τις συνολικές δαπάνες για την
εφαρμογή των αντιναρκωτικών πολιτικών -100 δισ. δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο- το 80% αφορά 
αστυνόμευση και καταστολή και μόλις το 20% θεραπεία και πρόληψη των εξαρτήσεων). 

Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λύση για τη κρίση βρίσκεται στη φύση. Στην πολιτεία 
του Κολοράντο με πληθυσμό 5 εκ. κατοίκους μόνο τον πρώτο μήνα που νομιμοποιήθηκε η 
ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 15 εκ. δολάρια, τα έσοδα από τους 
φόρους ξεπέρασαν τα 3.5 εκ. δολάρια και πολλές νέες θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει στα 136 ειδικά 
καταστήματα πώλησης. Στην Πολιτεία Ουάσιγκτον των 7 εκ. κατοίκων πληθυσμό, αναμένουν τα 
έσοδα από φόρους από τις πωλήσεις κάνναβη να αγγίξουν τα 50 εκ. δολάρια το 2014. Όπως δήλωσαν
πρόσφατα 300 επιφανείς οικονομολόγοι στην Αμερική  μπορούν να εξοικονομηθούν περισσότερα 
από 14 δισ. δολάρια κάθε χρόνο (από φόρους και μειωμένες δαπάνες), ενώ άλλες μελέτες ανεβάζουν 
αυτό το ποσό στα 31 δισ. δολάρια το χρόνο και τη συνολική αξία του παραγωγικού κλάδου της 
κάνναβης στην Αμερική στα 118 δισ. δολάρια το χρόνο. 

Στην έκθεση του βρετανικού Ινστιτούτου Κοινωνικής και Οικονομικής Ερευνας (ISER) αναφέρεται ότι
η νομιμοποίηση και η φορολόγηση της κάνναβης θα αποφέρουν στο αγγλικό κράτος ετήσια έσοδα 
που θα κυμαίνονται ετησίως από 0,5 έως 1,25 δισ. Στερλίνες. Στην Ισπανία που λειτουργούν ήδη 
περισσότερες από 400 κοινωνικές λέσχες κάνναβης, υπολογίζεται ότι αν 1 εκ. Ισπανοί που 
αντιπροσωπεύουν το 60% των χρηστών που καταναλώνουν κάνναβη σε ημερήσια βάση και το 30% 
των τακτικών χρηστών, προμηθεύονται τη ποσότητα που χρειάζονται από κοινωνικές λέσχες τότε θα
δημιουργηθούν 7.500 άμεσες θέσεις εργασίας και 30.000 έμμεσες, με όφελος περισσότερα από 367 
εκ. ευρώ για το κράτος (έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές). 

Στην Ελλάδα με τους περίπου 1 εκατομμύριο (τακτικούς και περιστασιακούς) χρήστες κάνναβης, θα 
μπορούσαμε συντηρητικά να εξασφαλίσουμε περισσότερα από 600-800 εκατομμύρια ευρώ ετήσια 
από φόρους και μειωμένες δαπάνες καταστολής/ φυλάκισης, ενώ θα δημιουργηθούν πολλές νέες 
θέσεις εργασίας και θα αναπτυχθεί ο τουριστικός κλάδος, παράλληλα με τη διασφάλιση της υγείας 
και της ευημερίας των πολιτών. Αν συνυπολογίσουμε και τα πιθανά οφέλη από την εκτεταμένη 
καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης τότε τα οφέλη για το κράτος θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 
δισ. Ευρώ το χρόνο, ενώ πολλαπλάσια θα είναι τα έσοδα για τους παραγωγούς και τους μεταπράτες. 

147



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

Η κλωστική (βιομηχανική) κάνναβη όχι μόνο είναι απελευθερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 
και επιδοτείται αδρά, ενώ η ελληνική Κυβέρνηση στέρησε για μια ακόμα χρονιά το δικαίωμα στους 
Έλληνες αγρότες να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις και τη καλλιέργεια αυτού του μαγικού φυτού. 
Αν και με τον πρόσφατο νόμο 4139/2013 η κλωστική κάνναβη αποδεσμεύεται από τις ναρκωτικές 
ουσίες και επιτρέπεται η καλλιέργειά της (αλλιώς η ελληνική κυβέρνηση θα ήταν υπόλογη ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου), τα αρμόδια υπουργία ένα χρόνο μετά και δεν έχουν κατασταλάξει 
ακόμα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα θέτει τους όρους και τους κανόνες καλλιέργειας. 

Η απελευθέρωση και εκτεταμένη καλλιέργεια και μεταποίηση της κλωστικής (βιομηχανικής) 
κάνναβης στην Ελλάδα μπορεί να αναζωογονήσει την αγροτική παραγωγή και την ύπαιθρο, να 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα στάδια (παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, διάθεση, 
ενημέρωση), ακόμα και να αντικαταστήσει εξολοκλήρου την περιβαλλοντοκτόνο και υδροβόρα 
παραγωγή βαμβακιού, καθώς έχει πολύ μεγαλύτερη στρεμματική και οικονομική απόδοση, ενώ θα 
αποκαταστήσει οικολογικά τις περιοχές που έχει “κάψει” το βαμβάκι.

Εμείς δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα μαζί με όλο το 
αντιαπαγορευτικό κίνημα μου μετράει εκατομμύρια υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο, αλλά και μαζί με 
κάθε νοήμων άνθρωπο που θέλει να σέβονται τα δικαιώματά του για αυτοδιάθεση, ευημερία και 
ελευθερία επιλογών. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο του 
Μάη θα διεκδικήσουμε γιορτάζοντας ταυτόχρονα με εκατομμύρια συνανθρώπους μας σε 
περισσότερες από 300 πόλεις σε όλο το κόσμο. 

Το Σάββατο 10 Μάη σας προσκαλούμε στο 10ο Κανναβικό Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας 
για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις (τοποθεσία σύντομα). Καλούμε την ίδια ημέρα σε 
αποκεντρωμένες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Θα αναρτήσουμε σύντομα ενημερωτικό υλικό που 
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι/ όλες για να μοιράσουμε το μήνυμα της αλήθειας, της ειρήνης, 
της συνύπαρξης και της ελευθερίας. 

Στηρίζουμε επίσης την εκστρατεία του πανευρωπαϊκού αντιαπαγορευτικού δικτύου τη ENCOD για τη 
δέσμευση των υποψηφίων ευρωβουλευτών να προωθήσουν τα ζητήματα αποποινικοποίησης και 
μείωσης της βλάβης στην ερχόμενη κοινοβουλευτική περίοδο: http://encod.org/info/MANIFEST-FOR-
SAFE-AND-HEALTHY-DRUG.html 

Εν αναμονή τω εξελίξεων... 

Η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη.
Ηλιόσποροι – 15.04.2014
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Πηγές (ενημερώσου και σπείρε την αλήθεια):
 The Rise and Decline of Cannabis Prohibition. The History of Cannabis in the UN Drug Control 

System and Options For Reform: http://www.undrugcontrol.info/en/rise-and-decline
 Uruguay's neighbors now considering legalization of pot: 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/131222/latin-america-
uruguay-argentina-marijuana-legalization

 Peru calls for debate on the legalization of marijuana: http://rt.com/news/peru-calls-
marijuana-legalization-165/?
utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome

 Uruguay’s historic cannabis regulation explained: http://www.tni.org/infographic/uruguays-
pioneering-cannabis-regulation

 The Economist Recognizes How Great Weed-Legalizing Uruguay Is: 
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/19/economist-uruguay_n_4474745.html?ir=World

 David Nutt: ‘I was sacked, I was angry, I was right’: https://theconversation.com/david-nutt-i-
was-sacked-i-was-angry-i-was-right-19848

 Explore the Alternatives: http://www.countthecosts.org/seven-costs/explore-alternatives
 Marijuana's $42 Billion Question: http://www.forbes.com/2007/09/29/marijuana-laws-work-

biz-cx_qh_1001pot.html 
 The Economics of Marijuana Legalization: http://www.debt.org/blog/economics-marijuana-

legalization/
 Pot Legalization Could Save U.S. $13.7 Billion Per Year, 300 Economists Say: 

http://www.huffingtonpost.com/2012/04/17/economists-marijuana-
legalization_n_1431840.html

 14 Ways Marijuana Legalization Could Boost The Economy: 
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/marijuana-economy-14-
reasons_n_2089107.html

 Η νόμιμη κάνναβη κάνει καλό στα οικονομικά: http://www.enet.gr/?
i=news.el.article&id=386289

 Evaluating alternative cannabis regimes: http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/123.full
 Evaluation of Dutch Drug Policy: 

http://www.undrugcontrol.info/images/stories/documents/Summary%20Evaluation
%20Dutch%20Drug%20Policy.pdf

 A report on Global Illicit Drugs Markets 1998-2007: http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf

 Further insights into aspects of the illicit EU drugs market: 
http://www.trimbos.org/~/media/Programmas/Internationalisering/Further%20insights
%20into%20aspects%20of%20the%20EU%20illicit%20drugs%20market.ashx

 Πώς η Νομιμοποίηση του Χόρτου θα Εξοικονομούσε Δισ. στη Βρετανία: 
http://www.vice.com/gr/read/this-is-how-much-the-uk-would-actually-make-if-it-taxed-
cannabis 

 Το Μεγάλο Πείραμα της Κάνναβης Αρχίζει: http://www.vice.com/gr/read/to-megalo-peirama-
tis-kannavis-arxizei?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=promo 

 Marijuana Used As a Substitute for Legal and Illegal Drugs: 
http://www.hightimes.com/read/marijuana-used-substitute-legal-and-illegal-drugs

 Η καλλιέργεια της Καννάβεως: Τότε και τώρα: http://realfarm.gr/biomixanika-ktinotrofika-
fita/i-kalliergeia-tis-kannabews-tote-kai-twra-%E2%80%A6%E2%80%A6.html

 The Demand for a Massive Drug Policy Change Is Stronger than Ever at the UN This Year: 
http://www.alternet.org/drugs/when-it-comes-drugs-its-time-worldwide-policy-shift-lets-
start-un?
akid=11628.219591.FtMDck&rd=1&src=newsletter973172&t=16&paging=off&current_page=
1#bookmark
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 Γιατί η Ουρουγουάη νομιμοποιεί την κάνναβη: http://tvxs.gr/news/ellada/giati-i-oyroygoyai-
nomimopoiei-tin-kannabi

 Overview of drug policy, drug law and legislative trends in Uruguay: 
http://www.druglawreform.info/en/country-information/uruguay

 The Ten Best Cannabis Research Studies of 2013: 
http://www.marijuana.com/news/2013/12/the-ten-best-cannabis-research-studies-of-2013/

 Νόμιμη κάνναβη γεμίζει τα δημόσια ταμεία, ξεπερνά τα smartphones: 
http://www.econews.gr/2013/11/08/kannavi-dimosia-tameia-107790/

 Colorado Recreational Weed Sales Top $14 Million In First Month: 
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/10/colorado-marijuana-tax-
revenue_n_4936223.html 

 Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands: 
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-
illicit-drug-markets-netherlands

 A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe: 
http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revoluti
on_2013.pdf 

 Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use: 
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/drug-policy-portugal-benefits-
decriminalizing-drug-use 

 Models for the legal supply of cannabis: recent developments: 
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis

 Medical marijuana uses - 700 medical marijuana clinical studies and papers: 
http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974 

 Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies: 
http://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-
creating-fair-successful-drug-policies

 Swiss drug policy should serve as model: http://www.reuters.com/article/2010/10/25/us-
swiss-drugs-idUSTRE69O3VI20101025

 World Drug Report 2012: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-
2012.html   

 The Alternative World Drug Report: http://www.countthecosts.org/alternative-world-drug-
report 

 An Ugly Truth in the War on Drugs: http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-
edcardoso11.html?_r=1&

 Drug Decriminalisation Policies in Practice: A Global Summary: 
http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf 

 The War on Drugs: Wasting billions and undermining economies: 
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Economics-briefing.pdf

 Cannabis production and markets in Europe: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_166248_EN_web_INSIGHTS_CANNABIS.
pdf 

 How to Regulate Cannabis: A Practical Guide: 
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-regulate-cannabis-practical-guide 

 After the War on Drugs: Blueprint for Regulation: 
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/after-war-drugs-blueprint-regulation 

 The Case for Reform: http://www.tdpf.org.uk/case-for-reform#responsible-regulation 
 Why we’re losing the ‘war on drugs’ [infographic]: 

http://matadornetwork.com/change/infographic-why-were-losing-the-war-on-drugs/ 
 Cannabis social clubs in Spain: 

http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/dlr9.pdf 
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10 χρόνια Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ Αθήνας 2005-2014: Κάλεσμα για 
αποκεντρωμένες δράσεις.

Μας φαίνεται σαν να ήταν χθες η πρώτη μας αντιαπαγορευτική δράση στο Πάρκο Ελευθερίας το 
2005. Έμπνευση μας υπήρξε η αντιαπαγορευτική πορεία της Ρώμης ένα χρόνο πριν. Όλα 
κανονίστηκαν πολύ γρήγορα χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και το πρώτο αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ 
Αθήνας έγινε πραγματικότητα με τη βοήθεια πολύτιμων φίλων και μουσικών. Πολλοί μας είχαν πει 
τρελούς και άλλοι μας λένε ακόμα. Όμως δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από απλά αποφασισμένοι να 
σπάσουμε τον φόβο και τα ταμπού, να κάνουμε την αλήθεια να λάμψει και να ευαισθητοποιήσουμε 
την κοινωνία για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη 
περίοδο της κρίσης.

Η χρήση ουσιών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι δημόσιας τάξης. Οι χρήστες ουσιών δεν είναι 
εγκληματίες. Εγκληματικές είναι οι κατασταλτικές πολιτικές που προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά στους 
χρήστες και τη κοινωνία από τις ίδιες τις ουσίες. Χρειαζόμαστε αλλαγή των πολιτικών για τα 
"ναρκωτικά" με έμφαση στην αποποινικοποίηση της χρήσης, τη μείωση της βλάβης, τη πρωτοβάθμια 
περίθαλψη, τη πρόληψη, τη θεραπεία και την επανένταξη. Η καταστολή έχει τα αντίθετα 
αποτελέσματα αφού όχι μόνο δεν έχει μειώσει τη ζήτηση και τη προσφορά παράνομων ουσιών, αλλά 
έχει προκαλέσει το στιγματισμό, τη διαπόμπευση, την εξαθλίωση και την περιθωριοποίηση των 
χρηστών, ιδιαίτερα των εξαρτημένων και προβληματικών.

Από το 2006 στον πρώην Ιππόδρομο στην Καλλιθέα το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ πήρε το δρόμο 
του, αγκαλιάστηκε από πολλές χιλιάδες κόσμου, και έγινε ένας εναλλακτικός θεσμός για τη πόλη. 
Κάθε χρόνο σημαντική διάσταση του φεστιβάλ ήταν η επανάκτηση ενός δημόσιου χώρου. Έτσι το 
2007 το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιλίσια, το 2008 στην Γεωπονική, 
το 2009 στο Πάρκο Αντ. Τρίτσης στο Ίλιον, το 2010 στη παραλία του Μοσχάτου, το 2011 στο πάρκο 
Ηρώων στον Ταύρο, το 2012 στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και το 2013 στο πρώην 
δημοτικό κάμπινγκ Βούλας.

Για εμάς κάθε χρονιά ήταν και καλύτερη, η συμμετοχή του κόσμου αυξανόταν εκθετικά, ενώ είχαμε τη
μεγάλη τύχη το φεστιβάλ να αγκαλιαστεί από τη πρώτη στιγμή από σπουδαίους καλλιτέχνες, 
μουσικούς, performer και εικαστικούς, χωρίς τη πολύτιμη εθελοντική συμμετοχή των οποίων δεν θα 
ήταν εφικτό. Σημαντικό στοιχείο επίσης υπήρξε από τη πρώτη στιγμή η αυτοοργάνωση, 
αυτοδιαχείριση και αυτοχρηματοδότηση του φεστιβάλ. Ένα διαρκές πείραμα συμμετοχής και 
αυτενέργειας, που όμως δεν είχε πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού πολύς κόσμος τα θέλει 
όλα έτοιμα, να έρθει απλά να διασκεδάσει χωρίς να αναλάβει το ρίσκο της δημόσιας έκθεσης και να 
κοπιάσει για τα δικαιώματά του. Η ελευθερία προϋποθέτει υπευθυνότητα και συνεργασία. Ευτυχώς 
όλο αυτό τον καιρό είχαμε δίπλα μας πολλούς και πολλές που συνέβαλαν καθοριστικά στο να 
κάνουμε τις ιδέες μας πράξη και είμαστε ευγνώμονες.

Η πραγματοποίηση όμως ενός μεγάλου μουσικού φεστιβάλ διεκδίκησης δεν είναι αυτοσκοπός. 
Σκοπός της όλης προσπάθειάς μας, ήταν και παραμένει, η αλλαγή του νόμου για τα "ναρκωτικά", για 
να γίνει πιο ανθρώπινος και δίκαιος. Να μην αντιμετωπίζονται οι χρήστες σαν εγκληματίες, αλλά να 
μειωθεί η βλάβη που προκαλεί η χρήση ουσιών σε αυτούς και τη κοινωνία. Επίσης διεκδικούμε να 
απελευθερωθεί η παραγωγή, διάθεση και κατανάλωση κάνναβης για ψυχαγωγικούς, ιατρικούς και 
βιομηχανικούς σκοπούς, καθώς είναι ένα φυτό με σπουδαίες θεραπευτικές ιδιότητες και χιλιάδες 
χρήσεις, ενώ η ψυχαγωγική του χρήση μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με το αλκοόλ και τον 
καπνό και να μειώσει τη χρήση των τελευταίων.
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Για το σκοπό αυτό γράψαμε πολλά άρθρα από την αρχή της εκστρατείας, συλλέξαμε και καταθέσαμε 
χιλιάδες υπογραφές στην Βουλή, ενώ το 2010 συστήσαμε την πολυσυλλεκτική "Συμμαχία Αλλάξτε 
Πολιτική για τα Ναρκωτικά" στην οποία συμμετέχουν φορείς απεξάρτησης και θεραπευομένων, 
πολιτικά κόμματα, καθώς και πολλές ομάδες και συλλογικότητες. Το Αντιαπαγορευτικό μεταφέρθηκε 
και σε άλλες πόλεις, όπου σε συνεργασία με άλλες ομάδες πραγματοποιήθηκαν φεστιβάλ σε 
Θεσσαλονίκη και Βόλο, ενώ το 2009 βγήκε και στο δρόμο πραγματοποιώντας μια πολύχρωμη 
μουσική πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Το ενημερωτικό υλικό έχει διαμοιραστεί σε πολλές δεκάδες 
χιλιάδες αντίτυπα και επιδιώκουμε διαρκή πληροφόρηση μέσα από ιστοσελίδες και social media. Σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε συνεργασία με διεθνή αντιαπαγορευτικά δίκτυα όπως αυτό της ENCOD 
και του International Drug Policy Consortium στήσαμε και συμμετείχαμε σε 4 ημερίδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διεθνείς ομιλητές και την υποστήριξη των Πράσινων.

Το 2011 και μετά από σημαντική πολιτική πίεση που άσκησε η καμπάνια μας και οι διεθνείς εξελίξεις, 
μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή παρουσίασε στη Βουλή ένα αρκετά βελτιωμένο σχέδιο νόμου που
αποποινικοποιούσε τη χρήση, το οποίο όμως τελικά δεν είχε την κατάληξη που του άρμοζε. Δυστυχώς 
η δεξιά κυβέρνηση και οι συντηρητικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του άλλαξαν τα φώτα, και 
τελικά ο νόμος 4139 του 2013 δεν αποποινικοποίησε τη προσωπική χρήση και κατοχή ουσιών, αλλά 
και τη καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση.

Μείωσε μεν τις προβλεπόμενες ποινές σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο, αποποινικοποίησε την 
καλλιέργεια και διάθεση της κλωστικής κάνναβης, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η Κοινή
Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες, και εξασφάλισε θεωρητικά το δικαίωμα στη 
θεραπεία αντί για τη φυλάκιση των εξαρτημένων. Παρόλα αυτά ο νόμος 4139/2013 εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει τους χρήστες σαν εγκληματίες, ακόμα και για μικροποσότητες, ενώ οι ποινές που ορίζει
είναι δυσανάλογες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ποια είναι η πραγματικότητα; Οι υπερπλήρεις φυλακές είναι ακόμα γεμάτες με χρήστες και 
μικροδιακινητές, η πρέζα θερίζει την επαρχία, νέες επικίνδυνες συνθετικές ουσίες θερίζουν τις πιάτσες
των τοξικοεξαρτημένων της Αθήνας, οι προβληματικοί χρήστες είναι πιο πολλοί από ποτέ και 
βρίσκονται σε εξαθλιωμένες συνθήκες στο δρόμο, η πολυτοξικομανία και η αλόγιστη χρήση ανάμεσα 
στη νεολαία έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, περισσότερα από 4.000 τοξικοεξαρτημένοι 
περιμένουν σε λίστες αναμονής (θανάτου) για υποκατάστατα, οι δημόσιες δομές απεξάρτησης 
υποχρηματοδοτούνται και απαξιώνονται από τη πολιτική ηγεσία, χιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρούνται
σε δικαστήρια και στιγματίζονται στον επαγγελματικό τους χώρο μόνο και μόνο επειδή η ουσία που 
έχουν επιλέξει για να γεμίσουν το κεφάλι τους είναι απαγορευμένη.

Εμείς σε όλα αυτά απαντάμε ΑΡΚΕΤΑ, ΩΣ ΕΔΩ! Οι μόνοι κερδισμένοι από τις κατασταλτικές πολιτικές 
που ακολουθούνται είναι το οργανωμένο έγκλημα, οι πρεζέμποροι και η μαφία που θησαυρίζουν, 
όπως και τα διεφθαρμένα κυκλώματα πολιτικών, δικαστών, δικηγόρων και αστυνομικών, γιατί στη 
παρανομία είναι πολλά τα μαύρα λεφτά για τους λίγους. Οι χρήστες παράνομων ουσιών αγγίζουν 
περίπου το ένα εκατομμύριο ανθρώπους στην Ελλάδα και το ένα δέκατο από αυτούς είναι 
προβληματικοί και εξαρτημένοι. Είναι φύση αδύνατο να τους κλείσεις όλους στη φυλακή γιατί απλά 
δεν χωράνε, είναι τελείως εγκληματικό να τους θεωρεί παράνομους και εγκληματίες η Πολιτεία που 
ταυτόχρονα κλείνει πονηρά το μάτι στους μεγαλέμπορους και το οργανωμένο έγκλημα.

Το κόστος εγκλεισμού είναι μέχρι και 8 φορές μεγαλύτερο από το κόστος θεραπείας ενός 
εξαρτημένου χρήστη, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών δεν θεωρείται ότι κάνει 
προβληματική χρήση, αλλά υπό καθεστώς παρανομίας σίγουρα δεν κάνει και ασφαλή χρήση. Όπως 
απέδειξε και η ποτοαπαγόρευση μερικές δεκαετίες πριν, υπό καθεστώς παρανομίας δεν μπορείς να 
ελέγξεις τη προσφορά ουσιών, τη ποιότητά τους αλλά και την δημόσια υγεία των χρηστών που 
αυξάνουν εκθετικά, όπως και η εγκληματικότητα. Η κάνναβη που είναι ένα ευρέως διαδεδομένο 
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ευφορικό και θεραπευτικό φυτό, αποδεδειγμένα λιγότερο επιβλαβές από το αλκοόλ και τον καπνό 
από τους επιστήμονες, δεν αποτελεί προθάλαμο για τις άλλες ουσίες. Αντίθετα η απαγόρευση της 
κάνναβης αποτελεί προθάλαμο γι άλλες ουσίες, στις οποίες προσφεύγουν όταν δεν είναι διαθέσιμη.

Τα τελευταία 3 χρόνια υπάρχει σημαντική κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο για την αλλαγή των 
πολιτικών για τα ναρκωτικά γενικά, αλλά και την κάνναβη ειδικότερα. Πρώην αρχηγοί κρατών και 
πολιτικοί, επιστήμονες και ερευνητές, διανοούμενοι και καλλιτέχνες, επαγγελματίες και ειδικοί σε 
θέματα υγείας και δικαιοσύνης συνηγορούν ότι ο πεντηκονταετής πόλεμος κατά των ναρκωτικών 
έχει αποτύχει, καθώς στηρίζεται σε ιδεοληψίες και λογικές ηθικού πανικού αντί για επιστημονικά 
δεδομένα και καλές πρακτικές, ενώ έχει προκαλέσει πολλά θύματα και περισσότερη ζημιά απ' ότι 
προκαλούν οι ίδιες οι ουσίες.

Στην Ευρώπη έχουμε  πολλά θετικά παραδείγματα εναλλακτικών μοντέλων ρύθμισης των ουσιών και
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με έμφαση στην αποποινικοποίηση των χρηστών, την ανεκτική 
αντιμετώπιση της προσωπικής χρήσης κάνναβης και τα προγράμματα μείωσης της βλάβης 
(υποκατάστατων, κλινικής χορήγησης οπιούχων, παροχής καθαρών σύνεργων, αίθουσες ελεγχόμενης
χρήσης). Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ελβετία, η Τσεχία, η Σλοβενία 
και η Ιταλία έχουν εφαρμόσει αντίστοιχες πολιτικές με θεαματικά αποτελέσματα (μείωση του 
αριθμού προβληματικών χρηστών, ελαχιστοποίηση της σχετιζόμενης με ουσίες εγκληματικότητας, 
αύξηση του ηλικιακού μέσου όρου των χρηστών, μείωση της δημόσιας προβληματικής χρήσης). Η 
Ιταλία μάλιστα ετοιμάζεται να αποφυλακίσει 10 χιλιάδες κρατούμενους που είναι έγκλειστοι για 
μικρο-αδικήματα που αφορούν κάνναβη, μετά από πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.

Πρόσφατα η Ουρουγουάη έγινε η πρώτη χώρα που θεσμοθέτησε τη νόμιμη παραγωγή και διάθεση 
κάνναβης για ψυχαγωγική και ιατρική χρήση υπό κρατικό έλεγχο (εξασφαλίζοντας το δικαίωμα στην 
αυτοκαλλιέργεια, θεσμοθετώντας κλαμπ μελών- καταναλωτών και τη διάθεση 28 γραμμαρίων 
κάνναβης το μήνα σε κάθε ενήλικο πολίτη της χώρας μέσα από κρατικά ελεγχόμενα ιδιωτικά 
φαρμακεία). Στις ΗΠΑ 22 πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει τη φαρμακευτική χρήση κάνναβης 
(προμήθεια με συνταγή γιατρού από ειδικά φαρμακεία) και πρόσφατα 2 από αυτές νομιμοποίησαν 
και τη ψυχαγωγική χρήση κάνναβης (διάθεση μέσα από ειδικά καταστήματα πώλησης).

Στις 10 Μάη 2014 είναι η παγκόσμια ημέρα δράσης για δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για τα 
ναρκωτικά, καθώς και η παγκόσμια ημέρα διεκδίκησης για τη νομιμοποίηση της παραγωγής, 
διάθεσης και κατανάλωσης κάνναβης. Εμείς θα είμαστε εκεί, μαζί με το διεθνές κίνημα, όπως κάθε 
χρόνο.

Μετά από 10 χρόνια όμως κοινωνικών ζυμώσεων και κινηματικής δράσης θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα 
να προκαλέσουμε πολλές αντιαπαγορευτικές δράσεις σε όλη τη χώρα από το να διοργανώσουμε άλλο
ένα μεγάλο φεστιβάλ στην Αθήνα. Καλούμε λοιπόν σε αποκεντρωμένες αντιαπαγορευτικές δράσεις σε
κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη και περιοχή, το Σάββατο 10 Μάη. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε 
εκατοντάδες χιλιάδες σε όλο το κόσμο και συντονίζουμε τις δράσεις μας την ίδια ημέρα.

Είναι καιρός να σπάσουμε το φόβο και τα ταμπού και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και το ρόλο
που τους αναλογεί. Εμείς θα ετοιμάσουμε τα απαραίτητα κείμενα, οργανωτικά και τεκμηρίωσης, 
αφίσες, φυλλάδια, βίντεο και γραφικά που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι, με τη μορφή ενός 
εύχρηστου toolbox. Εσείς αναλάβετε μια ενημερωτική και πολιτιστική δράση στη περιοχή σας, ένα 
δρώμενο, μια συναυλία, μια μικροφωνική, ένα θεατρικό, μοίρασμα φυλλαδίων και αν μας το ζητήσετε 
μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη, προβολή και τεχνογνωσία.

Παράλληλα, θα στηρίξουμε τη διεθνή καμπάνια της ENCOD για τη δέσμευση των υποψήφιων 
ευρωβουλευτών να προωθήσουν τα αντιαπαγορευτικά θέματα στην επόμενη κοινοβουλευτική 
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περίοδο, αλλά και θα πιέσουμε η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα να αλλάξει επιτέλους το νόμο για 
τις ναρκωτικές ουσίες. Έχουμε μάλιστα και την υπογραφή των πιθανών μελλοντικών κυβερνώντων 
στο κείμενο της έκκλησης που έχουμε καταθέσει στη Βουλή.

Βγάζουμε το κεφάλι από την άμμο λοιπόν και βγαίνουμε στο δρόμο για να σπάσουμε τον τρόμο και 
την καταστολή. Να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας μέχρι να λάμψει η αλήθεια που είναι
η καλύτερη πρόληψη.

Ο αγώνας συνεχίζεται.

Ηλιόσποροι, 7.3.14
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Νέος νόμος για τα ναρκωτικά κατά παραγγελία του οργανωμένου 
εγκλήματος

Τα κατάφεραν τελικά οι υποστηρικτές της ναρκομαφίας, του δόγματος της μηδενικής ανοχής και των 
φυλακίσεων. Μετά από έντονες πιέσεις των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων (ΝΔ, ΚΚΕ, 
Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή), ο νέος “νόμος για τις εξαρτησιογόνες ουσίες” που ψηφίστηκε στη 
Βουλή δεν τολμάει τον εκσυχρονισμό, εξορθολογισμό και εξανθρωπισμό των πολιτικών, κατά τα πολύ
θετικά παραδείγματα που έχουμε από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, 
Ολλανδία, Τσεχία, Αγγλία και Σλοβενία). Αντίθετα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις εκατοντάδες 
χιλιάδες των χρηστών στην Ελλάδα σαν εγκληματίες και περιθωριακούς, που χρήζουν όμως 
θεραπείας αντί για φυλάκιση.  

Οι χρήστες ουσιών δεν είναι εγκληματίες, ούτε είναι απαραίτητα προβληματικοί χρήστες. 
Εγκληματικές είναι οι πολιτικές της απαγόρευσης και της καταστολής που τρέφουν το οργανωμένο 
έγκλημα και τη διαφθορά του συστήματος, ενώ κοστίζουν ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και 
οικονομικούς πόρους, οδηγώντας συνανθρώπους μας στην εξαθλίωση και το περιθώριο. 

Οι πολιτικές που ακολουθούνται τα τελευταία 50 χρόνια προκαλούν μεγαλύτερη βλάβη απ' ότι 
προλαμβάνουν. Ο χαμένος πόλεμος κατά των ναρκωτικών και οι κατασταλτικές πολιτικές κοστίζουν 
σε παγκόσμιο επίπεδο 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο και δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν 
ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά ουσιών, αφού οι χρήστες είναι περισσότεροι από ποτέ, όπως και 
οι ποσότητες που διακινούνται. Περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κάνουν 
χρήση παράνομων ουσιών και το οργανωμένο έγκλημα κάνει ετήσιο τζίρο περισσότερα από 330 
δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλοί άνθρωποι σε καθεστώς παρανομίας, οι φυλακές γεμάτες με χρήστες 
που όμως είναι πάρα πολλοί για να χωρέσουν σε αυτές και πάρα πολλά τα λεφτά σε λάθος χέρια.

Ο νέος νόμος δεν έχει καμία σχέση με την πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το “νέο 
κώδικα ναρκωτικών”, υπό τον συντονισμό του καθηγητή Γ. Παρασκευόπουλου, όπως είχε κατατεθεί 
προς δημόσια διαβούλευση το 2011 και είχε λάβει πολλά θετικά σχόλια αφού προέβλεπε την πλήρη 
αποποινικοποίηση τη χρήσης ουσιών και μετατροπή σε πταίσμα της αυτοκαλλιέργειας κάνναβης. 
Πάει ακόμα πιο πίσω από την ίδια τη πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ι. Ρουπακιώτη, όπως 
βγήκε για δημόσια διαβούλευση το 2012 και προέβλεπε τη μετατροπή σε πταίσμα της προσωπικής 
χρήσης και αυτοκαλλιέργειας κάνναβης, αλλά και σειρά άλλων θετικών διατάξεων.    

Δυστυχώς ο νέος νόμος χάνει μια ιστορική ευκαιρία σε μια εποχή πολυεπίπεδης κρίσης, που 
επιδεινώνει τη κατάσταση των χρηστών και οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους στη 
προβληματική χρήση και το περιθώριο, για να θέσει τις βάσεις για μια αξιοπρεπή, αποτελεσματική, 
δίκαιη και ανθρώπινη αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. 

Η κατοχή- προμήθεια για προσωπική χρήση παραμένει έγκλημα (πλημμέλημα) και τιμωρείται με 
φυλάκιση μέχρι πέντε μήνες (αντί για φυλάκιση ένα χρόνο που ίσχυε μέχρι πρόσφατα). Δηλαδή 
κάποιος που θα συλληφθεί ακόμα και με 2 τσιγάρα κάνναβης δυνητικά θα αντιμετωπίζει αυτόφωρη 
διαδικασία και ποινή φυλάκισης που θα μετατρέπεται σε χρηματικό πρόστιμο, ενώ θα καταγράφεται 
στο ποινικό μητρώο και θα αντιμετωπίζει την ίδια ταλαιπωρία. 

Η διαφθορά των κυκλωμάτων των αστυνομικών, εισαγγελέων, δικηγόρων και δικαστών, τα 
υπέρογκα κονδύλια για τη καταστολή αντί για την πρόληψη και τη θεραπεία, η διαπόμπευση και η 
ταλαιπωρία, η εγκληματικότητα, αλλά και οι χαμένες ώρες ανθρώπινου δυναμικού, δεν 
αντιμετωπίζονται με αυτό το νόμο. 
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Ο νέος νόμος θα συμβάλει μεν στην προσωρινή αποσυμφόρηση των φυλακών, αλλά σίγουρα δεν 
συμβάλει στον αποστιγματισμό των χρηστών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Εξακολουθεί 
δηλαδή ο νομοθέτης, αλλά και η Πολιτεία να θεωρεί ότι η χρήση ουσιών και η εξάρτηση από αυτές 
είναι ζήτημα δημόσιας τάξης και όχι δημόσιας υγείας και αξιοπρέπειας. 

Όσο όμως η Πολιτεία αφήνει τη προσφορά και τα έσοδα στο οργανωμένο έγκλημα, όσο δεν 
αναλαμβάνει μια νομική ρύθμιση της παραγωγής και διακίνησης, καθώς και πολιτικές απεξάρτησης 
στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης, τότε αφήνει την τύχη όλων αυτών των χρηστών στα χέρια τη 
μαφίας.  Αυτό που επείγει είναι να χτυπηθεί το παράνομο εμπόριο, η εξάρτηση των χρηστών από τα 
παράνομα κυκλώματα διακίνησης και οι ανθυγιεινές συνθήκες της χρήσης, κάτι που δεν προβλέπεται 
από το νέο νόμο. Όταν κάτι δεν είναι ελεγχόμενο οδηγεί στην περιστολή της υγείας και στην αύξηση 
της εγκληματικότητας. 

Στο νέο νόμο δεν προβλέπονται επίσης αντικειμενικά όρια ποσοτήτων που δικαιολογούν την 
προσωπική χρήση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετά παράθυρα ερμηνείας του νόμου (που 
συνήθως είναι προς όφελος των εμπόρων και εις βάρος των χρηστών), ενώ διατηρεί εξοντωτικές 
ποινές, από τις πιο υψηλές στην Ευρώπη. Αν και γίνεται μια προσπάθεια ελαστικοποίησης και 
μείωσης των ποινών μικροδιακίνησης, για να αποσυμφορηθούν τα σωφρονιστικά ιδρύματα, η 
Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα αυστηρότερα πλαίσια ποινών για τους διακινητές, πολύ πιο 
αυστηρά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η έκδοση της Απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης 
Οκτωβρίου 2004 (2004/757/ΔΕΥ) προβλέπει όρια ποινών, για τα βασικά εγκλήματα διακίνησης 
ναρκωτικών που είναι αισθητά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας, ακόμη και 
από τις μειωμένες ποινές για τους εξαρτημένους χρήστες που προτείνονται από αυτό το νομοσχέδιο.

Τα θετικά στοιχεία του νέου νόμου είναι ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα στη θεραπεία και η αποφυγή 
πολυετών φυλακίσεων για τους χρήστες, όχι όμως και ο πλουραλισμός στις θεραπευτικές μεθόδους. 
Επίσης εναρμονίζεται επιτέλους το ελληνικό δίκαιο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ότι έχει να κάνει 
με την επιδότηση και την νόμιμη καλλιέργεια της κλωστικής (βιομηχανικής) κάνναβης και τη 
μεταποίηση των παραγώγων της. Αυτή είναι μια ιστορική εξέλιξη και σημαντική νίκη του 
Αντιπαγορευτικού κινήματος στην Ελλάδα, καθώς και δικαίωση των συμπολιτών μας που διώκονταν 
για πολλά χρόνια για διάθεση προϊόντων κλωστικής κάνναβης (ρούχα, τσάγια και πρωτεΐνη hemp). 

Η αυτοκαλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση μετατρέπεται σε πλημμέλημα (φυλάκιση μέχρι 5 
μήνες), αντί για ακόμα και κακούργημα που ήταν μέχρι σήμερα, χωρίς να προσδιορίζονται όμως ο 
αριθμός των δέντρων που δικαιολογούν προσωπική χρήση. Η κάνναβη είναι ένα θεραπευτικό φυτό 
με 25.000 χρήσεις που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος εδώ και 3.000 χρόνια και θα πρέπει να 
νομιμοποιηθεί η αυτοκαλλιέργεια για προσωπική (θεραπευτική ή ψυχαγωγική) χρήση για να 
αποδυναμωθεί το οργανωμένο έγκλημα και να προστατευτεί η ασφαλής χρήση και ο χρήστης.   

Δυστυχώς ολόκληρο το δεξιό τόξο στη Βουλή αντιτάχθηκε ακόμα και στα άρθρα που είχε προτείνει ο 
ίδιος ο Υπουργός για τη δυνατότητα αναψηλάφησης της δίκης αν μια υπόθεση φτάσει και κριθεί 
διαφορετικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Με ποια κριτήρια και πόσο ενημερωμένες ήταν οι αποφάσεις των βουλευτών που έβαλαν φρένο στην 
ουσιαστική μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες; Ενδεικτικά του χαμηλού 
επιπέδου διαλόγου και επιχειρημάτων μέσα στη Βουλή είναι οι τοποθετήσεις ορισμένων βουλευτών 
του συντηρητικού τόξου που χαρακτηρίζονται από παντελώς ατεκμηρίωτη επιστημονικά άποψη, 
ιδεοληψίες ακόμα και επικίνδυνες αντιλήψεις για τη δημοκρατία, το πολίτευμα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Ο Π. Καμένος (ΑΝΕΛ) δήλωσε ότι η καλλιέργεια χασίς στο σπίτι θα οδηγήσει σε βαριά 
ναρκωτικά και στο θάνατο πολλές χιλιάδες παιδιά. Ο Η. Κασιδιάρης (ΧΑ) ζήτησε αυστηροποίηση των 
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ποινών, να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο και να επανέλθει η θανατική ποινή για τους εμπόρους 
ναρκωτικών. Βουλευτές του ΚΚΕ ρώτησαν τον υπουργό Γεωργίας, γιατί υπέκυψε στις πιέσεις της ΕΕ 
και συμφώνησε στην προώθηση της καλλιέργειας της κοινής (κλωστικής) κάνναβης στη χώρα μας, 
που δε λύνει, αλλά οξύνει, προβλήματα της γεωργίας και δημιουργεί σοβαρές προϋποθέσεις 
επέκτασης της χρήσης ναρκωτικών στη χώρα μας (!). 

Η νεοφασίζουσα κυβέρνηση για να γιορτάσει την ψήφιση του νόμου και για να δείξει τις προθέσεις 
της προέβη σε μια άνευ προηγουμένου αστυνομική επιχείριση εκκαθάρισης του κέντρου της Αθήνας 
από τοξικομανείς, καταγραφή τους και μεταφορά τους χωρίς τη θέλησή τους στο κέντρο κράτησης 
(στρατόπεδο συγκέντρωσης) της Αμυγδαλέζας. Η επιχείρηση ΘΕΤΙΣ όπως ονομάστηκε θυμίζει άλλες, 
σκοτεινές εποχές, δίνει μια αίσθηση αστυνομοκρατίας και παραλογισμού, ενώ είναι βάναυση 
προσβολή των ατομικών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των συνανθρώπων μας, αλλά και του 
Ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτισμού και κεκτημένου. Μόνο με αυτού του είδους τη τρομοκρατία 
μπορούν να επιβάλλουν τις απαγορευτικές πολιτικές. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ευρεία κινητοποίηση από νυν και πρώην αρχηγούς κρατών, τον πρώην
ΓΓ του ΟΗΕ, επιστήμονες, διανοούμενους και καλλιτέχνες για να αναδειχθούν τα οφέλη της 
αντιαπαγορευτικής προσέγγισης για τη μείωση της βλάβης, την αποποινικοποίηση της χρήσης και τη 
νομική ρύθμιση της προσφοράς ουσιών. Τα θετικά παραδείγματα είναι δίπλα μας, σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, γιατί υποκρίνεται η Πολιτεία ότι δεν υπάρχουν;  

Μια ολοκληρωμένη αντιαπαγορευτική πολιτική για τη μείωση της βλάβης περιλαμβάνει:
- αποποινικοποίηση τη προσωπικής χρήσης- κατοχής όλων των ουσιών
- κατηγοριοποίηση και αντιμετώπιση των ουσιών βάσει της επικινδυνότητάς τους
- ρύθμιση της προσφοράς (προμήθεια από ειδικά κρατικά ελεγχόμενα καταστήματα ή προσωπική 
καλλιέργεια) ώστε να αποκοπεί ο χρήστης από την παράνομη εμπορία
- νομιμοποίηση της αυτοκαλλιέργειας κάνναβης για προσωπική (ψυχαγωγική ή θεραπευτική) χρήση
- προώθηση της απεξάρτησης με πλουραλιστικές μεθόδους (πχ προγράμματα σταδιακής 
απεξάρτησης,
καθαρών συνέργων χρήσης και διαμόρφωση ειδικών χώρων ελεγχόμενης χρήσης) 
- ενίσχυση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας στο δρόμο 
καθώς και δημιουργία κέντρων δωρεάν πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τους χρήστες σε ειδικές 
υγειονομικές εγκαταστάσεις 
- η καλλιέργεια κάνναβης να ελέγχεται από το κράτος, όπως με τα Social Cannabis Club, να είναι 
συλλογική και μη κερδοσκοπική
- δημιουργία φαρμακείων (dispensaries) που θα παρέχουν κάνναβη για ιατρικούς σκοπούς
- έμφαση στη πρόληψη και τη θεραπεία 

Εμείς βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα και διεθνείς καλές πρακτικές και εμπειρίες, Εσείς γιατί 
εμμένετε σε ιδεοληψίες και πολιτικές ηθικού πανικού; Οι πολιτικοί πρέπει να αποφασίσουν με 
ποιανού το μέρος είναι, με τα παράνομα εγκληματικά κυκλώματα ή με το δημόσιο συμφέρον; Εμείς θα
εξακολουθήσουμε να διεκδικούμε για τα αυτονόητα και να καλλιεργούμε τα δικαιώματά μας. Θα 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις, την πλήρη νομιμοποίηση
της κάνναβης και την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Γιατί η αλήθεια είναι η καλύτερη 
πρόληψη. 

11.3.2013
Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net 
Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), www.elefsyna.org  

Τι ισχύει στην Ευρώπη
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Στα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά τις διαφορετικές θέσεις και αντιλήψεις, μπορούμε να δούμε μια τάση 
(στα περισσότερα από αυτά) να αντιμετωπιστεί η παράνομη χρήση ναρκωτικών 
(συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών πράξεών της) ως σχετικά ήσσονος σημασίας 
παράβαση, για την οποία δεν κρίνεται απαραίτητο να εφαρμοστούν ποινές που περιλαμβάνουν την 
στέρηση ελευθερίας. 

Σε αυτές τις χώρες, οι ποινές φυλάκισης δεν φαίνονται να είναι το αποτελεσματικότερο όργανο για να
αποτρέψουν (και να τιμωρήσουν) τη χρήση ναρκωτικών. Αν και η κατοχή και χρήση για προσωπικές 
ανάγκες είναι η πλειοψηφία των υποθέσεων σχετικών με τα ναρκωτικά που παραπέμπονται στη 
δικαιοσύνη, εν τούτοις τα δικαστήρια δείχνουν να προτιμούν τη θεραπεία, άλλα μέτρα κοινωνικής 
υποστήριξης και, μέχρις ενός σημείου, κυρώσεις που δεν περιλαμβάνουν τη στέρηση της ελευθερίας, 
όπως διοικητικές ποινές, επιπλήξεις και πρόστιμα καθώς και αναστολή της ποινικής διαδικασίας, 
κυρίως για μικρές ποσότητες και όταν η απλή χρήση ναρκωτικών δεν συνοδεύεται από επιβαρυντικές
περιστάσεις.

Από την ανάλυση των εθνικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά, τη θεωρία, τη νομοθεσία και τη 
νομολογία προκύπτει ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η κρατική παρέμβαση επικεντρώνεται σε α) 
ισχυρή έμφαση στην θεραπεία, αντί για την τιμωρία β) μία αίσθηση δυσαναλογίας ανάμεσα σε ποινές 
κράτησης (που συχνά καταγράφονται στο ποινικό μητρώο) και παράνομης χρήσης ναρκωτικών και 
γ) στην αντίληψη ότι η κάνναβη είναι λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία, συγκρινόμενη με άλλες 
ουσίες.

Πιο συγκεκριμένα:

Βέλγιο
Στο Βέλγιο η νομοθετική μεταρρύθμιση σχετικά με την χρήση ναρκωτικών και την κατοχή τους για 
προσωπική χρήση εφαρμόστηκε τον Ιούνιο του 2003. Ο βασικός άξονας αυτής της μεταρρύθμισης 
είναι ότι η εφαρμογή του ποινικού νόμου στην παράνομη χρήση ναρκωτικών θα έπρεπε πλέον να 
αποτελεί μόνο τη έσχατη λύση.

Σύμφωνα με μία υπουργική απόφαση του Ιανουαρίου του 2005, αποποινικοποιήθηκε η κατοχή 
κάνναβης για προσωπική χρήση. Συγκεκριμένα αν είστε πολίτης άνω των 18ετών με κατοχή μέχρι 3 
γραμμάρια και αν δεν προκαλείτε δημόσια όχληση. Αν δεν ισχύουν αυτές οι 3 προϋποθέσεις ή αν 
υπάρχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, η ποινή είναι πρόστιμα ή φυλάκιση στην τελευταία περίπτωση.
Τα πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 75-125 ευρώ για την πρώτη παράβαση ή 130-250 σε περίπτωση 
υποτροπής εντός έτους από την πρώτη παράβαση. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής προβλέπεται 
κράτηση 8 ημερών μέχρι 1 μήνα και πρόστιμο 250-500 ευρώ. 

Η καλλιέργεια ενός θηλυκού φυτού για προσωπική χρήση επιτρέπεται. Ο σύλλογος (cannabis social 
club)  "ΤΡΕΚΤUW PLANT", μια ένωση πολιτών για την κάνναβη, με έδρα την Αμβέρσα, που καθιέρωσε
μια συλλογική καλλιέργεια βασισμένη στην αρχή του ενός θηλυκού φυτού κατ' άτομο, απαλλάχθηκε 
σε δύο περιπτώσεις ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν από τους εισαγγελείς της Αμβέρσας. (η μία 
αφορούσε κατηγορία σύστασης και συμμορίας και η άλλη παρακίνηση σε χρήση ναρκωτικών). Ο 
σύλλογος τώρα λειτουργεί σε πειραματικό επίπεδο με την συλλογική καλλιέργεια για την προσωπική 
χρήση των μελών του.

Τσεχία
Την 1-1-2010 θεσπίστηκε μια νέα διάταξη στον ποινικό κώδικα για τον ακριβή ορισμό των τύπων και 
ποσοτήτων των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία η κατοχή 
χωρίς άδεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση είναι παράνομη. Όσον αφορά σε μικρές ποσότητες 
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αντιμετωπίζεται ως πταίσμα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο. Για την περίπτωση της κατοχής, 
ως μικρή ποσότητα καθορίζονται τα 15 γραμμάρια ακατέργαστης και τα 5 γραμμάρια κατεργασμένης
κάνναβης, ενώ για την καλλιέργεια μικρή ποσότητα θεωρούνται τα 5 θηλυκά φυτά. Σε μεγαλύτερες 
ποσότητες η παράβαση αντιμετωπίζεται από τον ποινικό κώδικα και οι παραβάτες τιμωρούνται με 
μέγιστη ποινή την φυλάκιση ενός χρόνου και την κατάσχεση των μέσων και προϊόντων του 
εγκλήματος. Ο νόμος περιλαμβάνει συγκεκριμένες εξαιρέσεις για την νόμιμη κατοχή ουσιών, μεταξύ 
άλλων για ιατρικούς, φαρμακευτικούς και ερευνητικούς λόγους.

Ισπανία
Η απλή χρήση κάνναβης θεωρείται διοικητικό αδίκημα και δεν περιλαμβάνει στερητικές της 
ελευθερίας ποινές. Σε περίπτωση μη συνδρομής επιβαρυντικών περιστάσεων προβλέπονται μόνο 
χρηματικά πρόστιμα. Στις περιπτώσεις δημόσιας χρήσης και κατοχής ή σε περιπτώσεις, όπου 
συντρέχουν άλλες καταστάσεις (πχ. χρήση κατά την οδήγηση) οι παραβάτες τιμωρούνται με 
πρόστιμα που κυμαίνονται από 301 έως 30.050 ευρώ.

Από το 2003 και μετά από 2 καθοριστικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αποφάνθηκε 
ότι η κατοχή ακόμη και μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης δεν είναι αδίκημα αν δεν μπορεί να αποδειχθεί
ότι υπάρχει πρόθεση εμπορίας, ιδρύθηκε η Ομοσπονδία των Κλαμπ Κάνναβης (Federation of Cannabis
Clubs), αρχικά από 21 κλαμπ. Το 2011 έχει γίνει εκτίμηση ότι λειτουργούν περίπου 300 κλαμπ με 
χιλιάδες μέλη σε όλη τη χώρα.    

Πορτογαλία
Ο νόμος της 30-11-2000 αποποινικοποιεί την χρήση, καθώς και την αγορά και κατοχή για προσωπική 
χρήση όλων των ναρκωτικών για μία μέση ατομική ποσότητα επαρκή για 10 ημέρες και καθιερώνει 
επιστημονικές επιτροπές για την αποτροπή της χρήσης ναρκωτικών. Η δημόσια χρήση ναρκωτικών 
παραμένει παράνομη και οι χρήστες τιμωρούνται με πρόστιμα μεταξύ 25 ευρώ και ενός ποσού που 
ισούται με τον ελάχιστο εθνικό μισθό. Ωστόσο, αυτό το πρόστιμο αποτελεί το ύστατο μέτρο, ενώ ο 
κανόνας είναι ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδείξεων εξάρτησης ή αν δεν απαιτούνται άλλες 
ενέργειες, όπως η ψυχολογική υποστήριξη, η εφαρμογή του προστίμου αναστέλλεται. Σε περίπτωση 
συσχετιζόμενων αδικημάτων, μπορούν να επιβληθούν πρόστιμο ή άλλα διοικητικά μέτρα. Σε 
περίπτωση όπου το άτομο είναι επιβεβαιωμένα εξαρτημένο, ο νόμος προβλέπει την παραπομπή του 
σε υγειονομικές ή κοινωνικές υπηρεσίες. 

Ολλανδία
Στην Ολλανδία η κατοχή οποιασδήποτε ουσίας, όπως και η καλλιέργεια, θεωρείται αδίκημα. Η 
νομοθεσία διέπεται όμως από την αρχή της ανεκτικότητας και η κατοχή για προσωπική χρήση είναι 
αποποινικοποιημένη. Η κατοχή κάνναβης μέχρι 5 γρ. δεν διώκεται και αυτή είναι η ημερήσια 
ποσότητα κατά άτομο που επιτρέπεται να πωλούν καφενεία με ειδική άδεια πώλησης κάνναβης, τα 
γνωστά coffeeshops. Αν και υπάρχει μια τάση να μην εκδίδονται καινούργιες άδειες, το 2011 
λειτουργούν περισσότερα από 600  coffeeshop σε όλη την Ολλανδία. Σύμφωνα με επίσημες μελέτες 
αυτή η προσέγγιση ελεγχόμενης πώλησης κάνναβης δεν έχει οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά χρήσης 
ανάμεσα στον πληθυσμό, μάλιστα η Ολλανδία είναι χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, η 
ποιότητα συνεχώς βελτιώνεται, ενώ οι τιμές διατηρούνται χαμηλές, και επειδή η διάθεση κάνναβης 
είναι τόσο ελεγχόμενη λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας και δεν προσφέρει την έλξη του 
απαγορευμένου για τη νεολαία.     

Πηγές πληροφόρησης και τεκμηρίωσης:   

The Alternative World Drug Report, counting the costs of the war on drugs: 
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf 
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Έκθεση σχετικά με τις παγκόσμιες παράνομες αγορές ναρκωτικών 1998 – 2007, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Reuter- Trautmann) 2009. Αυτή η έκθεση συμπεραίνει ότι οι τρέχουσες πολιτικές 
αποτυγχάνουν στον κύριο στόχο τους, να μειωθεί δηλαδή η ζήτηση και προσφορά των παράνομων 
ουσιών, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα κρίσιμο παράγοντα αύξησης της βλάβης στους 
μεμονωμένους χρήστες, το άμεσο περιβάλλον τους, την οικονομία και την κοινωνία: 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf   

Η αποποινικοποίηση της χρήσης είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή, του Carel Edwards (πρώην 
επικεφαλής της αντιναρκωτικής μονάδας της ΕΕ): www.tvxs.gr/node/83691  

Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη, Ετήσια Έκθεση 2011, Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA): 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_EL_EMCDDA_AR2011_EL.pdf  
Η έκθεση για την Ελλάδα: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/el   

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, World Drug Report 2010: 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html  

Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 2008: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60370_EN_TDSI08001ENC_WEB.pdf  

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Ολλανδίας: Evaluation of the Dutch national drug policy, Laar, M. van 
(ed.), Ooyen-Houben, M. (ed.), Trimbos-instituut, WODC (2009), summary: 
http://english.wodc.nl/images/1790_summary_tcm45-201181.pdf 

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Πορτογαλίας: 
http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drug-policy-in-portugal-english-
20120814.pdf 
http://www.stopthewarondrugs.org/wp-content/uploads/2012/06/Hughes-C.E.-Stevens-A.-2010-
What-Can-We-Learn-from-the-Portuguese-Decriminalisation-of-Illicit-Drugs.pdf 

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Ελβετίας: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-mountaintops-english-
20110524_0.pdf

Assessing Drug Problems and Policies in Switzerland, 1998-2007, Research report of Peter Reuter, 
University of Maryland, USA and Domenic Schnoz, Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung 
(ISGF), Zurich (2009), summary: 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?
lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym16
2epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Τσεχίας: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/A_Balancing_Act-03-14-2012.pdf 

The Budgetary Implications of Drug Prohibition, February, 2010, Jeffrey A. Miron, Department of 
Economics, Harvard University: http://www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget
%202010%20Final.pdf 
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An economic perspective on the legalisation debate: the Dutch case, Boermans, Martijn A.
Vol 2, No 4 (2010), Drugs & the Law, Amsterdam Law Forum: 
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http://hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoerm
ans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case 

Δημόσια Ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Δεκέμβριος 2010): Μεταρρύθμιση των πολιτικών για
τα ναρκωτικά: μια διέξοδος από την κρίση; Εισήγηση Martin Barriuso, Pannagh Cannabis Social Club 
Bilbao, president of the national federation of cannabis associations in Spain, 
http://www.encod.org/info/IMG/pdf/SPEECH_BARRIUSO.pdf 

Κοινωνικές λέσχες κάνναβης στην Ισπανία: 
http://www.pdf-archive.com/2013/02/13/2-2012/2-2012.pdf 

Prof. David Nutt, Estimating drug harms: a risky business? (2010): 
http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf    

Έκθεση Παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά (2011):
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf 

Διακήρυξη της Παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά: 
http://www.breakingthetaboo.info/missiongr.htm 
http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/ 

Διακήρυξης της Βιέννης: http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/  

Δύο πρόσφατα άρθρα από το περιοδικό Economist:
http://www.economist.com/news/international/21572184-experiments-legalisation-are-showing-
what-post-war-approach-drug-control-could-look
http://www.economist.com/news/leaders/21572197-last-drug-prohibition-being-challenged-fresh-
thinking-great-experiment
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Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών για τη μείωση της βλάβης από τις 
εξαρτήσεις (γράμμα στους πολιτικούς)

κ. Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου τρεις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση, με 
θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις». 

Είμαστε ένα βήμα πριν από μια ιστορική απόφαση που θα επηρεάσει τις ζωές και την αξιοπρέπεια 
εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. Μια ιστορική απόφαση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τη δική σας ανθρωπιά, ενημερωμένη στάση και θαρραλέα στήριξη. 

Η χρήση ουσιών δεν είναι ζήτημα δημόσιας τάξης, αλλά ένα περίπλοκο κοινωνικό ζήτημα με 
σημαντικές προεκτάσεις στη δημόσια υγεία και τα δημόσια οικονομικά. Η ίδια η χρήση στην 
χειρότερη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί αυτοπροσβολή και είναι θέμα προσωπικής επιλογής, είναι 
ζήτημα αυτοδιάθεσης και ατομικών ελευθεριών που προστατεύονται από το Σύνταγμα, δεν είναι 
κατά κανένα ορισμό έγκλημα.  

Οι απαγορευτικές και κατασταλτικές πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια μας έχουν 
κοστίσει πολύ ακριβά σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε πολύτιμους ανθρώπινους (δικαστικούς, 
αστυνομικούς) και οικονομικούς πόρους. Έχουν οδηγήσει σε εξαθλίωση τους χρήστες, έχουν εντείνει 
τα κρούσματα διαφθοράς,  ενώ το οργανωμένο έγκλημα θησαυρίζει. 

Υπολογίζουμε στην ότι στην Ελλάδα της κρίσης και της λιτότητας, η αποποινικοποίηση της ατομικής 
χρήσης- κατοχής και προμήθειας όλων των ουσιών, παράλληλα με την εφαρμογή ενός μοντέλου 
νόμιμης ρύθμισης της καλλιέργειας κάνναβης για ευφορική, φαρμακευτική και βιομηχανική χρήση θα 
εξοικονομούσε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο για τα ταμεία του κράτους, θα 
αποδυνάμωνε το οργανωμένο έγκλημα και θα διασφάλιζε τη δημόσια υγεία και την αξιοπρέπεια των 
εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών ουσιών.  

Ο νέος κώδικας περί ναρκωτικών που θα συζητηθεί δεν τολμά να αλλάξει τη κατάσταση προς το 
καλύτερο αφού τελικά δεν αποποινικοποιείται η προσωπική χρήση- κατοχή προμήθεια, κατά τα πολύ
επιτυχημένα παραδείγματα της Τσεχίας, της Πορτογαλίας και της Ελβετίας. Ποτέ δεν είναι όμως αργά 
γιατί η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη καθώς το πρόβλημα της πολυτοξικομανίας και της αλόγιστης 
χρήσης αφορά πλέον κάθε ελληνική οικογένεια. Μένει στους βουλευτές να αφουγκραστούν τα 
αγωνιώδη μηνύματα για ριζική αλλαγή των πολιτικών για τα ναρκωτικά και να πάρουν μια 
ενημερωμένη απόφαση για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. 

Σας καταθέτουμε τη κριτική μας για το νομοσχέδιο περί ναρκωτικών, τις προτάσεις μας καθώς και 
εκτενή τεκμηρίωση για τα διεθνώς αναγνωρισμένα οφέλη της αντιαπαγορετικής προσέγγισης για τη 
μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις. Επίσης τις γραπτές ερωτήσεις των ευρωβουλευτών των 
Οικολόγων Πράσινων για την κλωστική κάνναβη και τι πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις του 
Επιτρόπου, καθώς και την μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ από το 206 για την καλλιέργεια της κλωστικής 
κάνναβης στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η κριτική μας στο νομοσχέδιο: 

Ο νέος "κώδικας ναρκωτικών" δείχνει ότι δεν τολμά να αλλάξει την κατάσταση προς το 
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καλύτερο, καθώς η προσωπική χρήση, κατοχή και προμήθεια τελικά δεν αποποινικοποιείται, 
αλλά μειώνονται οι ποινές (πταίσμα), ενώ η δημόσια χρήση και η μικροδιακίνηση αποτελούν 
πλέον πλημμέλημα. Η κλωστική κάνναβη κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν 
αποποινικοποιείται τελικά.  

Μπορεί το περσινό νομοσχέδιο να μην ήταν το ιδεατό, παρουσίαζε όμως σημαντικές βελτιώσεις από 
το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες ο χρήστης ουσιών δεν θα 
θεωρείτο πλέον εγκληματίας, καθώς πρότεινε την αποποινικοποίηση της προμήθειας, κατοχής και 
ιδίας χρήσης όλων των ουσιών, αν και δεν προσδιορίζονταν τα όρια ποσοτήτων που δικαιολογούν 
προσωπική χρήση, ούτε διαχωρίζονταν οι ουσίες ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. 

Δυστυχώς μετά από ισχυρές πολιτικές πιέσεις, ο Υπουργός Δικαιοσύνης πήγε δύο βήματα πίσω από 
τις αρχικές προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αποτέλεσμα το νέο νομοσχέδιο να 
εμμένει στη “διατήρηση της ποινικοποίησης τόσο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών όσο και των 
υποστηρικτικών αυτής πράξεων (κατοχή και με οποιονδήποτε τρόπο προμήθεια προς ίδια χρήση)”. 

Η προσωπική χρήση, που δεν προσδιορίζεται με συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια αλλά “με 
συνεκτίμηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας του συγκεκριμένου ναρκωτικού, σε 
συνδυασμό με τη συχνότητα χρήσης, τον χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
χρήσης του συγκεκριμένου χρήστη“, καθώς και η προμήθεια και κατοχή μετατρέπονται σε πταίσμα 
που τιμωρείται με κράτηση μέχρι δύο μηνών ή πρόστιμο μέχρι 1.000 ευρώ. Η δημόσια χρήση 
απαγορευμένων ουσιών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μηνών (πλημμέλημα). 

Μπορεί να βελτιώνεται θεωρητικά η κατάσταση από το υπάρχον νομικό πλαίσιο που είναι πιο 
αυστηρό, αλλά με αυτό το τρόπο δεν βγαίνουν από τη μέση ούτε ο αστυνομικός, ούτε ο δικηγόρος, 
ούτε και ο δικαστής, ενώ αποκτά ένα καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα αυτή η ρύθμιση. 

Η αυτοκαλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση μετατρέπεται σε πταίσμα, που τιμωρείται με 
κράτηση μέχρι δύο μηνών ή πρόστιμο μέχρι 1.000 ευρώ, χωρίς όμως να προσδιορίζονται ο αριθμός 
των φυτών που δικαιολογούν προσωπική χρήση. 

Η μη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την προσωπική χρήση (ποσότητες ουσιών σε 
γραμμάρια, αριθμός δέντρων, διαχωρισμός ουσιών ανάλογα με την τοξικότητα- επικινδυνότητά τους)
είναι σίγουρα ένα παράθυρο του νόμου που ενδέχεται να επιφέρει διαφορετικές ερμηνείες και να 
δίνει τη δυνατότητα στον αστυνομικό και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν κατά το δοκούν για το 
ποιος θεωρείται απλά χρήστης. 

Ενώ αρχικά είχε διαρρεύσει ότι η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης θα αποσυνδεθεί από το νόμο 
περί ναρκωτικών και θα εξαιρεθεί από τη λίστα των παράνομων ουσιών, τελικά δυστυχώς στις 
ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά κατά το νόμο 3459/2006 δεν περιλαμβάνονται (μόνο) “τα 
προϊόντα κλωστικής κάνναβης sativa L” και όχι το ίδιο το φυτό. Αυτό θα φέρει την Ελλάδα στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς σε όλη την ΕΕ η κλωστική κάνναβη (hemp), όχι μόνο είναι νόμιμη αλλά
επιδοτείται κιόλας. 

Η διακίνηση μικροποσότητας ναρκωτικών μετατρέπεται σε πλημμέλημα (από κακούργημα), ενώ 
τυποποιείται ως βασικό έγκλημα η διακίνηση ναρκωτικών που παραμένει κακούργημα .Η μη 
αναφορά σε μέγιστη (ή ελάχιστη) ποινή αφήνει να εννοηθεί ότι ο δικαστικός θα μπορεί να επιλέξει 
από 5 έως 20 χρόνια κατά το δοκούν. Αν και γίνεται μια προσπάθεια ελαστικοποίησης και μείωσης 
των ποινών διακίνησης, για να αποσυμφορηθούν τα σωφρονιστικά ιδρύματα, η Ελλάδα θα 
εξακολουθεί να έχει από τα αυστηρότερα πλαίσια ποινών για τους διακινητές, πολύ πιο αυστηρά από 
τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
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Αν και γίνεται μια προσπάθεια ελαστικοποίησης και μείωσης των ποινών διακίνησης, για να 
αποσυμφορηθούν τα σωφρονιστικά ιδρύματα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα 
αυστηρότερα πλαίσια ποινών για τους διακινητές, πολύ πιο αυστηρά από τον Ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. Η έκδοση της Απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004 (2004/757/ΔΕΥ) 
προβλέπει όρια ποινών, για τα βασικά εγκλήματα διακίνησης ναρκωτικών που είναι αισθητά 
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας, ακόμη και από τις μειωμένες ποινές 
που προτείνονται από αυτό το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο καθιερώνει θεωρητικά το δικαίωμα στη θεραπεία, δηλαδή την απεξάρτηση του 
εξαρτημένου κρατούμενου, ενώ προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής εναλλακτικών μέτρων 
απεξάρτησης από το δικαστήριο, πάντα βέβαια στα εγκεκριμένα κατά νόμο θεραπευτικά 
προγράμματα απεξάρτησης. Στη πράξη θα φανεί κατά πόσο τα δικαστήρια θα εξακολουθούν να 
κρίνουν ως εξαρτημένους χρήστες τους μεγαλέμπορους για να έχουν ευνοϊκές ποινές και κατά πόσο 
θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται και να διαπομπεύονται οι απλοί χρήστες κάνναβης και άλλων 
ουσιών.

Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθώς ο 
χρήστης θα συνεχίσει να θεωρείται εγκληματίας στα μάτια του νόμου έστω και αν αντιμετωπίζει 
μειωμένες ποινές. Όσο η χρήση ουσιών, ιδιαίτερα της κάνναβης, είναι ποινικά κολάσιμη, ο χρήστης 
δεν θα απεξαρτηθεί ποτέ από τον έμπορο και το οργανωμένο έγκλημα θα συνεχίσει να πλουτίζει και 
να διαφθείρει το Κράτος. Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πολύπλευρης κρίσης, με την 
πολυτοξικομανία και την αλόγιστη χρήση συνθετικών ουσιών να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, 
είναι απαραίτητο οι πολιτικές για τα “ναρκωτικά” να στηριχθούν σε επιστημονικά δεδομένα και τη 
διεθνή εμπειρία και όχι σε ιδεοληψίες. Με την αποποινικοποίηση και την ελεγχόμενη ρύθμιση της 
παραγωγής και κατανάλωσης, θα εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι και θα ανακατανεμηθούν στην 
κοινωνική πρόνοια, ενώ θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. 

Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη, επιστημονικά επικαιροποιημένη, προσέγγιση 
ακολουθώντας τις παρακάτω προτάσεις:

1. Αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών, κατηγοριοποίηση των ουσιών και αντιμετώπιση 
της εξάρτησης που προκαλούν στα πλαίσια της μείωσης τη βλάβης, με βάση την επικινδυνότητα τους.
2. Περαιτέρω εξορθολογισμός των ποινών τιμωρίας του βασικού εγκλήματος της διακίνησης, κατά τα
πρότυπα της Απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004 (2004/757/ΔΕΥ).
3. Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αθωότητας που δικαιολογούν τη προσωπική χρήση (όπως όρια 
ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, αριθμός φυτών κάνναβης, αλλά και ο βαθμός 
βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατηγορία στην οποία ανήκει).
4. Αποποινικοποίηση της καλλιέργειας 2 θηλυκών φυτών κάνναβης ανά άτομο για προσωπική χρήση.
5. Την ελεγχόμενη από το Κράτος διάθεση κάνναβης, μέσα από τη λειτουργία συλλόγων (κλαμπ 
μελών) για συλλογική, μη-κερδοσκοπική, καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική (θεραπευτική ή 
ευφορική) χρήση, αλλά και ειδικών φαρμακείων όπου θα παρέχουν, κατόπιν ιατρικής συνταγής, την 
κάνναβη για προσωπική χρήση. 
6. Τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.
7. Τη νομιμοποίηση της καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης για κατασκευαστικούς και βιομηχανικούς 
σκοπούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μαζική και 
συστηματική παραγωγή της κλωστικής κάνναβης, όπως έχει αποδείξει και σχετική μελέτη των 
ΕΘΙΑΓΕ - Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000), μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα για την
τόνωση της ελληνικής οικονομίας και της υπαίθρου. 
8. Τον άμεσο διαχωρισμό (και αποποινικοποίηση) των υποπροϊόντων του φυτού της κάνναβης για 
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διατροφική και βιομηχανική χρήση. 
9. Την δημιουργία κέντρων ελεγχόμενης- κλινικής χορήγησης οπιούχων στους εξαρτημένους, αλλά και
καινοτόμων προγραμμάτων απεξάρτησης, επανένταξης και μείωσης της βλάβης, όχι μόνο από τους 4 
εγκεκριμένους Κρατικούς οργανισμούς θεραπείας, αλλά και από άλλους οργανισμούς σε συνεργασία 
με το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά τα πρότυπα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών (Ελβετία, 
Πορτογαλία, κλπ), που να καλύπτονται από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ή να παρέχονται 
δωρεάν μέσα από τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).
10. Ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων δωρεάν πρωτοβάθμιας περίθαλψης και υγειονομικής 
φροντίδας εξαρτημένων χρηστών, καθώς και περισσότερων κέντρων απεξάρτησης κρατουμένων.    

Περισσότερες πληροφορίες για την αντιαπαγορευτική προσέγγιση:
Οι εγκληματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά είναι καιρός να αλλάξουν. Μετά από πολλές 
δεκαετίες απαγόρευσης, καταστολής, παρανομίας, φυλακίσεων, θανάτων, γιγάντωσης του 
παράνομου εμπορίου και της μαφίας, το νομοσχέδιο για τον νέο "κώδικα ναρκωτικών" φαίνεται να 
αλλάζει την κατάσταση προς το καλύτερο.

Αποδεδειγμένα η απαγόρευση και η καταστολή έχει αποτύχει παταγωδώς, αφού σε παγκόσμιο 
και πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν κατάφερε να περιορίσει ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά 
παράνομων ουσιών, με το τζίρο της Μαφίας από το παράνομο εμπόριο να ξεπερνάει κάθε 
προηγούμενο, όπως αποδεικνύει έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [1]. 

Οι απαγορευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια του πολέμου κατά των ναρκωτικών τα 
τελευταία 50 χρόνια μας έχουν κοστίσει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και σε πολύτιμους 
οικονομικούς, και όχι μόνο, πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς όπως η 
υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και η έρευνα. Αν και ο στόχος αυτών των πολιτικών είναι η μείωση της
προσφοράς και της ζήτησης των απαγορευμένων ουσιών, μετά από όλα αυτά τα χρόνια και παρά 
τα δισεκατομμύρια που έχουν σπαταληθεί έχουν αποδεδειγμένα το ακριβώς το αντίθετο 
αποτέλεσμα, όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρώην επικεφαλής της μονάδας συντονισμού της 
πολιτικής για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2], ενώ όπως τονίζει ο ίδιος, η 
αποποινικοποίηση κοστίζει μέχρι και πέντε φορές λιγότερο από το κόστος ποινικοποίησης των 
χρηστών. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα 
Ναρκωτικά (EMCDDA 2011), η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που αφορούν αλλαγές 
στα πρότυπα διακίνησης και χρήσης ουσιών, ενώ “ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις όσον αφορά 
τις εξελίξεις στην αγορά συνθετικών ναρκωτικών και γενικότερα τη χρήση ενός ευρύτερου 
φάσματος ουσιών από τους χρήστες. Η πολλαπλή χρήση ουσιών, μεταξύ άλλων ο συνδυασμός 
παράνομων ουσιών και αλκοόλ ή, ενίοτε, φαρμάκων και μη ελεγχόμενων ουσιών, έχει πλέον 
καταστεί το κυρίαρχο πρότυπο χρήσης ουσιών στην Ευρώπη” [3].

Η ίδια έρευνα τονίζει επίσης ότι “η Ελλάδα, χώρα που είχε ανέκαθεν χαμηλά ποσοστά επιπολασμού, 
αναφέρει τοπική επιδημική έκρηξη του ιού HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών το 
2011”, ενώ παρατηρεί ότι “η κοκαΐνη αποτελεί την ευρύτερα διαδεδομένη διεγερτική ουσία 
στην Ευρώπη” (4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες έκαναν χρήση το τελευταίο χρόνο), οι 
προβληματικοί χρήστες οπιοειδών φτάνουν το ενάμιση εκατομμύριο Ευρωπαίους, ενώ ένας αριθμός 
ρεκόρ νέων συνθετικών ουσιών έχουν κατακλύσει την Ευρώπη. Η Κάνναβη παραμένει η πιο ευρέως 
διαδεδομένη ουσία με περίπου 23-25 εκατομμύρια Ευρωπαίους να έχουν κάνει χρήση τον τελευταίο 
χρόνο.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στην Έκθεση World Drug 
Report 2010 [4] κάνει λόγο για 128-190 εκ χρήστες κάνναβης παγκόσμια, 29-30 εκατομμύρια 
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στην Ευρώπη, καθώς και για 5 εκ χρήστες κοκαΐνης και 3.5 εκ χρήστες οπιούχων στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς παράνομων ουσιών ξεπερνάει τα 
400 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ο τζίρος της Ευρωπαϊκής αγοράς κάνναβης ξεπερνάει 
τα 35 δις ευρώ το χρόνο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά [5] το κόστος της καταστολής, 
οι δημόσιες δαπάνες δηλαδή που αφορούν την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο ανέρχονται στα 34-40 δις ευρώ ετησίως (οι δαπάνες δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης 
αντιπροσωπεύουν το το 89-90% των συνολικών δαπανών, ενώ της υγείας το 10-11%). Η ίδια μελέτη 
αναφέρει επίσης ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 60% των συλληφθέντων για παραβίαση των 
νόμων περί ναρκωτικών αφορά χρήστες κάνναβης για την κατηγορία της κατοχής.

Στην Ελλάδα το πρόβλημα της πολυτοξικομανίας και της αλόγιστης χρήσης είναι εκτός ελέγχου 
και αναμένεται με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση να οξυνθεί, μέσα από την αυξημένη και 
ανεξέλεγκτη χρήση από νέους και μειονεκτικές ομάδες (πχ άνεργοι), αλλά και τις αυξημένες πιέσεις να
μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες από την Κυβέρνηση.

Οι αριθμοί στην Ελλάδα και ακόμα περισσότερο η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Δεκάδες 
χιλιάδες (21-27 χιλιάδες δηλωμένοι [6] αλλά περισσότεροι από 100.000 στην πραγματικότητα) 
χρήστες ηρωίνης αφημένοι στην τύχη των παράνομων κυκλωμάτων, οι νέοι, ανενημέρωτοι, 
καταναλώνουν αλόγιστα αμφιβόλου ποιότητας ουσίες από πολύ μικρές ηλικίες, η ηρωίνη 
θερίζει στην επαρχεία και τα αστικά κέντρα, η ανυπαρξία και η αναλγησία της πολιτείας 
οδηγεί στην εξαθλίωση τους τοξικοεξαρτημένους χρήστες της πόλης, ενώ υπάρχουν ακόμη 
6.000 άτομα στη λίστα αναμονής του ΟΚΑΝΑ, που ξόδευε περισσότερα στις μετακινήσεις των 
στελεχών του από ότι σε προγράμματα αποκατάστασης. 

Στις ελληνικές φυλακές το 2010, 4.345 άτομα από τους συνολικά 11.364 κρατούμενους (45%) 
εκτίουν ποινή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών [7] και από αυτούς η συντριπτική 
πλειοψηφία (>70%) είναι έγκλειστοι για κατοχή και χρήση! Και όλα αυτά όταν το κόστος της 
φυλάκισης για κάθε εξαρτημένο είναι τετραπλάσιο απ' ό,τι το κόστος ενός θεραπευτικού 
προγράμματος εσωτερικής διαμονής και οχτώ φορές μεγαλύτερο απ' αυτό ενός 
προγράμματος ημερήσιας φροντίδας που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία.

Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα και επιτυχημένα μοντέλα αποποινικοποίησης της 
χρήσης και ρύθμισης του παράνομου εμπορίου, καθώς και προγραμμάτων πρόληψης και 
αντιμετώπισης των τοξικοεξαρτημένων στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης. Οι 
αντιαπαγορευτικές πολιτικές για τη μείωση της βλάβης όπου έχουν εφαρμοστεί έχουν αποδεδειγμένα
θεαματικά θετικά αποτελέσματα, σε αντιδιαστολή με ότι υποστηρίζουν οι υποστηρικτές της 
απαγόρευσης και της καταστολής, γι αυτό και επεκτείνονται σε όλο και περισσότερες χώρες: 
Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Τσεχία, Ελβετία, Σλοβενία, Γερμανία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2004 έχει παραδεχτεί ότι οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν 
κατεύθυνση στα πλαίσια της πρόληψης και της μείωσης της βλάβης [8]. Στην Ολλανδία δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη ότι το μοντέλο των coffee-shops έχει φέρει αύξηση στη χρήση κάνναβης ανάμεσα 
στους ενήλικες, αντίθετα το πληθυσμιακό ποσοστό χρήσης κάνναβης είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, ενώ υπάρχουν πλέον σχετικά λίγοι νέοι χρήστες οπιούχων και ο μέσος όρος ηλικίας τους 
συνεχώς μεγαλώνει [9]. 

Στη Πορτογαλία μετά την πλήρη αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών από το 2001 τα 
αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την απεξάρτηση από οπιούχα και την 
αύξηση των ατόμων που αναζητούν θεραπεία [10]. 
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Στην Ελβετία που εδώ και 15 χρόνια εφαρμόζει μια πολιτική ανοχής με την κάνναβη και καινοτόμα 
προγράμματα μείωσης της βλάβης σε ότι αφορά την τοξικοεξάρτηση (συντήρηση με υποκατάστατα, 
δωμάτια χρήσης, διανομή σύνεργων) υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη μείωση 
του αριθμού νέων χρηστών, ακόμη και κάνναβης, και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τους 
τοξικοεξαρτημένους χρήστες [11].

Πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ [12] υπολογίζει ότι μπορούν να εξοικονομηθούν 
μέχρι και 13.9 δις δολάρια από δημόσιες δαπάνες αν νομιμοποιηθεί η κάνναβη στις ΗΠΑ (στην 
Καλιφόρνια που ήδη εφαρμόζει το μοντέλο της χορήγησης από φαρμακεία -dispensaries- με ιατρική 
συνταγή η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 1.8 δις δολάρια), ενώ μπορούν να εισπραχθούν άλλα 
6.4 δις δολάρια από την φορολόγηση της παραγωγής κάνναβης. 

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη από την Ακαδημία της Ουτρέχτης [13] υπολογίζει ότι η νομιμοποίηση της 
κάνναβης στην Ολλανδία θα αποφέρει στο κράτος καθαρά έσοδα από φόρους μέχρι και 850 εκ ευρώ 
ετησίως, ενώ αντίστοιχη έρευνα της Γερμανικής Ένωσης Κλωστικής Κάνναβης από το 2008 [14] 
υπολογίζει τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα από φόρους για την Γερμανία στα 2.8 δις ευρώ ετησίως. 

Στην Ισπανία όπου ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία το μοντέλο των μη-κερδοσκοπικών σωματείων 
παραγωγών- καταναλωτών κάνναβης (cannabis social clubs, περισσότερα από 200 κλαμπ σε όλη την 
Ισπανία με δεκάδες χιλιάδες μέλη), με την πλήρη νομιμοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου 
αυτοκαλλιέργειας μπορούν να δημιουργηθούν 7.500 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ 
το κράτος θα εισέπραττε 367 εκ ευρώ ετησίως από φόρους [15].

Στην Ελλάδα με τους τουλάχιστον 500.000 καταναλωτές κάνναβης (τις ιδανικές συνθήκες 
-μορφολογία, κλίμα- και ποικιλίες για καλλιέργεια), τους 100.000 χρήστες οπιούχων και τους άλλους 
τόσους κοκαΐνης τι περιμένουμε; Αφού οι υπάρχουσες πολιτικές όχι μόνο έχουν αποτύχει αλλά είναι 
αποδεδειγμένα εγκληματικές και καταστροφικές, γιατί εμείς συνεχίζουμε να ταΐζουμε τα παράνομα 
κυκλώματα αντί να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αδογμάτιστα, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και
τις διεθνείς καλές πρακτικές; Με μια συντηρητική εκτίμηση με βάση το κόστος καταστολής 
(δικαστικά έξοδα, κόστος φυλάκισης και δίωξης, αστυνομικά έξοδα, χρόνος απασχόλησης οργάνων 
τάξης και δικαστικών, κ.α.), αλλά και τα πιθανά έσοδα από τη ρύθμιση της παραγωγής της κάνναβης 
(ινδικής και κλωστικής) μέσω της φορολόγησης, μπορούμε να πούμε ότι το κράτος θα εξασφάλιζε 
στα ταμεία του γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. 

Εμείς εξακολουθούμε να απαιτούμε ακόμη πιο ανθρώπινες πολιτικές μείωσης της βλάβης, 
μεγαλύτερο πλουραλισμό θεραπευτικών μεθόδων, δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη και 
επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση ιδιαίτερα των νέων, χρηστών και μη. 
Εξακολουθούμε να απαιτούμε τη νομιμοποίηση της αυτοκαλλιέργειας κάνναβης για 
προσωπική, θεραπευτική και ψυχαγωγική χρήση, αλλά και την απελευθέρωση της 
καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης για βιομηχανικούς σκοπούς.

Θεωρούμε πως το μοντέλο της συλλογικής μη-κερδοσκοπικής καλλιέργειας κάνναβης 
(κοινωνικές λέσχες κάνναβης) είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο αυτορύθμισης της παραγωγής 
και κατανάλωσης από τους ίδιους τους χρήστες, με σημαντικά οφέλη για εκείνους, την κοινωνία και 
την οικονομία [16].

Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ανοιχτή σε αλλαγή της πολιτικής για τα ναρκωτικά και 
έδειξε ενδιαφέρον για το εν λόγω μοντέλο αυτορύθμισης όταν αυτό παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο [17].
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Η Ελληνική κοινωνία είναι πλέον ώριμη για την αλλαγή του νόμου και περιμένει οι εκπρόσωποί της 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να κρατήσουν μια υπεύθυνη και ενημερωμένη στάση, να γράψουν ιστορία 
απελευθερώνοντας και περιθάλποντας τους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ουσιών που βρίσκονται 
μέσα σε κάθε ελληνική οικογένεια.
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Αγωνιζόμαστε για το απαγορευμένο, διεκδικούμε το αυτονόητο
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«Αγωνιζόμαστε για το απαγορευμένο»: μ’ αυτό το σύνθημα η φιλοσοφία μου θα θριαμβεύσει μια μέρα
γιατί αυτό που έχει απαγορευτεί μέχρι σήμερα είναι μόνον η αλήθεια». Φρ. Νίτσε

Απαγορευμένες  ουσίες,  παράνομοι  άνθρωποι,  υποδουλωμένες  συνειδήσεις.  Όταν  μια  κοινωνία
χτίζεται  πάνω  στις  απαγορεύσεις  και  το  φόβο  φανερώνει  την  ανεπάρκειά  της  να
αυτορυθμιστεί, να διαμορφώσει δηλαδή αυτοδύναμους, ελεύθερους ανθρώπους, ικανούς και
υπεύθυνους να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους. Σχολείο, Εκκλησία, πολιτικοί μας έχουν
χτίσει ένα χρυσό κλουβί για να αναπαύσουμε την συνειδητότητά μας σε ένα ψευδεπίγραφο κόσμο
πλασματικής αφθονίας, δέσμιοι της παραγωγής και της οικονομίας.

Οι  άνθρωποι  όμως  από  τα  αρχαία  χρόνια  χρησιμοποιούσαν  ενθεογενή  φυτά  και  ψυχοτρόπες
ουσίες για να επεκτείνουν την συνειδητότητά τους και να έρθουν σε επαφή με το θείο [1]. Η χρήση
απαγκιστρωμένη από ιδεοληψίες, ηθικό πανικό και κοινωνικά κόμπλεξ ήταν συνετή και υπεύθυνη,
ενώ η κατάχρηση αντιμετωπιζόταν αποτελεσματικά από το κοινωνικό σύνολο. Στις αρχές του 20ου
αιώνα και με οδηγό το κερδοφόρο μοντέλο της  ποτοαπαγόρευσης, πολύ πριν την “καταναλωτική
μανία” της τηλεόρασης και των διαφημίσεων, οι έχοντες την εξουσία ανακάλυψαν ότι μέσα από την
απαγόρευση  της  χρήσης  ενθεογενών  φυτών  και  ουσιών  θα  μπορούσαν  να  ελέγξουν  πιο
αποτελεσματικά τον πληθυσμό (μέσα από την προβληματική χρήση και την πολυτοξικομανία) και να
πλουτίσουν (αφορολόγητα) μέσα από το παράνομο εμπόριο και την άνθιση της Μαφίας. 

Έτσι φτάσαμε στο σήμερα όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θεωρούνται εγκληματίες
και διεκδικούν το αυτονόητο. Να έχουν  το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης από τη στιγμή που δεν
κάνουν κακό σε τρίτο, να μην θεωρούνται εγκληματίες επειδή επιλέγουν μια συγκεκριμένη ουσία
που είναι αποδεδειγμένα [2] λιγότερο βλαβερή από άλλες που επιτρέπονται και διαφημίζονται (όπως
το αλκοόλ και ο καπνός) και,  όσοι έχουν πρόβλημα με την κατάχρηση και την τοξικοεξάρτηση
να αντιμετωπίζονται ανθρώπινα και αποτελεσματικά μέσα σε ένα πλαίσιο μείωσης της βλάβης
για τον άνθρωπο, την κοινωνία και την οικονομία. 

Οι απαγορευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια του πολέμου κατά των ναρκωτικών τα
τελευταία  50  χρόνια  μας  έχουν  κοστίσει  ακριβά  σε  ανθρώπινες  ζωές  και  σε  πολύτιμους
οικονομικούς, και όχι μόνο, πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς όπως η
υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και η έρευνα. Αν και ο στόχος τους είναι η μείωση της προσφοράς και
της ζήτησης απαγορευμένων ουσιών, μετά από όλα αυτά τα χρόνια και παρά τα δισεκατομμύρια
που έχουν σπαταληθεί έχουν αποδεδειγμένα [3] το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Την γιγάντωση
του  παράνομου  εμπορίου  και  των Καρτέλ  που  το  διαχειρίζονται  και  χρηματοδοτούν το σύστημα
(δικαστές, δικηγόροι, αστυνομία, κράτος) που το συντηρεί, τον αυξανόμενο αριθμό νέων χρηστών και
θυμάτων από την αλόγιστη χρήση, καθώς και την αυξανόμενη εγκληματικότητα και βλάβη για τους
χρήστες.

Σύμφωνα  με  την  πιο  πρόσφατη  έρευνα  του  Ευρωπαϊκού  Κέντρου  Τεκμηρίωσης  για  τα
Ναρκωτικά (EMCDDA 2010) [4], η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που αφορούν αλλαγές
στα  πρότυπα  διακίνησης  και  χρήσης ουσιών,  ενώ  τονίζει  την  αυξημένη  χρήση  κοκαΐνης (4
εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες έκαναν χρήση το τελευταίο χρόνο), ηρωίνης (ενάμιση εκατομμύριο
Ευρωπαίοι  οι  προβληματικοί  χρήστες),  και  ενός  αριθμού ρεκόρ νέων συνθετικών ουσιών που
έχουν κατακλύσει την Ευρώπη. Η  Κάνναβη είναι πιο ευρέως διαδεδομένη ουσία με περίπου 23-25
εκατομμύρια Ευρωπαίους να έχουν κάνει χρήση τον τελευταίο χρόνο. Το  Γραφείο των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στην Έκθεση World Drug Report   2010 [5] κάνει λόγο
για 128-190 εκ χρήστες κάνναβης παγκόσμια, 29-30 εκατομμύρια στην Ευρώπη, καθώς και για
5 εκ χρήστες κοκαΐνης και 3.5 εκ χρήστες οπιούχων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη  ο
τζίρος της παγκόσμιας αγοράς παράνομων ουσιών ξεπερνάει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ το
χρόνο, ενώ ο τζίρος της Ευρωπαϊκής αγοράς κάνναβης ξεπερνάει τα 35 δις ευρώ το χρόνο. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά [6] το κόστος της καταστολής,
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οι δημόσιες δαπάνες δηλαδή που αφορούν την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο  ανέρχονται  στα  34-40  δις  ευρώ ετησίως  (οι  δαπάνες  δημόσιας  τάξης  και  δικαιοσύνης
αντιπροσωπεύουν το το 89-90% των συνολικών δαπανών, ενώ της υγείας- πρόληψης το 10-11%). Η
ίδια  μελέτη  αναφέρει  επίσης  ότι  σε  πανευρωπαϊκό  επίπεδο  το  60%  των  συλληφθέντων για
παραβίαση των νόμων περί ναρκωτικών αφορά χρήστες κάνναβης για την κατηγορία της κατοχής.

Στην  Ελλάδα το πρόβλημα της  πολυτοξικομανίας και της  αλόγιστης χρήσης είναι εκτός ελέγχου
και  αναμένεται  με  την  συνεχιζόμενη  οικονομική  κρίση  να  οξυνθεί,  μέσα  από  την  αυξημένη  και
ανεξέλεγκτη χρήση από νέους και μειονεκτικές ομάδες (πχ άνεργοι), αλλά και τις αυξημένες πιέσεις να
μειωθούν  οι  δημόσιες  δαπάνες  από  την  Κυβέρνηση.  Εν  αναμονή  του  νέου  νομοσχεδίου  περί
ναρκωτικών  ουσιών,  οι  αριθμοί  στην  Ελλάδα  και  ακόμα  περισσότερο  η  πραγματικότητα  είναι
αμείλικτη.  Δεκάδες  χιλιάδες  (19-23 χιλιάδες  εγγεγραμμένοι  [4.β]  αλλά περισσότεροι  από 100.000
στην πραγματικότητα) χρήστες ηρωίνης αφημένοι στην τύχη των παράνομων κυκλωμάτων, οι νέοι
καταναλώνουν αλόγιστα αμφιβόλου ποιότητας ουσίες από πολύ μικρές ηλικίες, η ηρωίνη θερίζει στην
επαρχεία,  η  ανυπαρξία  και  η  αναλγησία  της  πολιτείας  οδηγεί  στην  εξαθλίωση  τους
τοξικοεξαρτημένους χρήστες της πόλης, 6.000 άτομα στη λίστα αναμονής του ΟΚΑΝΑ, που ξόδευε
περισσότερα  στις  μετακινήσεις  των  στελεχών  από  ότι  σε  προγράμματα  αποκατάστασης.  Στις
ελληνικές φυλακές 4.500 άτομα από τους συνολικά 11.000 κρατούμενους (45%) εκτίουν ποινή για
παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών [7] και από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία (>70%) είναι
έγκλειστοι  για  κατοχή  και  χρήση!  Και  όλα  αυτά  όταν  το  κόστος  της  φυλάκισης  για  κάθε
εξαρτημένο  είναι  τετραπλάσιο  απ'  ό,τι  το  κόστος  ενός  θεραπευτικού  προγράμματος
εσωτερικής διαμονής και οχτώ φορές μεγαλύτερο απ' αυτό ενός προγράμματος ημερήσιας
φροντίδας που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία.  

Μέσα  σε  αυτό  τον  παραλογισμό  της  απαγόρευσης  της  φύσης  και  των  ανθρώπινων  ελευθεριών
συμπεριλαμβάνεται η στοχοποίηση της κλωστικής κάνναβης ως ναρκωτικό, και άρα απαγορευμένη
ουσία, ενώ αποδεδειγμένα μπορεί να αποτελέσει μια  οικολογική καλλιέργεια που θα σώσει τον
πλανήτη.  Η  καλλιέργεια  της  κλωστικής  κάνναβης  έχει  αναβιώσει  την  τελευταία  δεκαετία  στην
Ευρωπαϊκή  Ένωση,  αν  και  με  ελαφρές  πτωτικές  τάσεις  τα  τελευταία  χρόνια  [8].  Η  καλλιέργειά
κλωστικής κάνναβης με χαμηλή περιεκτικότητα τετραϋδροκανναβινόλης,  μέχρι 0.2%,  επιδοτείται
βάσει Ευρωπαϊκών κανονισμών, δεν απαιτεί χημικά ζιζανιοκτόνα και μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ
μπορεί να αποβεί αποδοτικότερη από την καλλιέργεια βαμβακιού και αραβόσιτου. Η αποδοχή των
υφαντών και λοιπών προϊόντων της κάνναβης ως υποαλλεργικών προκαλεί συνεχώς αύξουσα ζήτηση
[9]. Επίσης η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης αποφέρει  περισσότερη απασχόληση ανά εκτάριο
από ότι η καλλιέργεια σιταριού και συμβάλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από
την  παραγωγή  καινοτόμων  βιο-προϊόντων  [10]  με  χιλιάδες  βιομηχανικές,  διατροφικές  και
ιατρικές χρήσεις [11, 12]. 

Στην Ελλάδα η πρώτη σοβαρή προσπάθεια καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης εκδηλώθηκε το 1875.
Μέχρι  το  1957  που  απαγορεύτηκε  με  νόμο  η  καλλιέργεια  και  της  κλωστικής  κάνναβης,
λειτουργούσαν 7 κανναβουργεία, το 1928 λειτουργούσαν δέκα, ενώ το 1952 η κλωστική κάνναβη
κάλυπτε 7.005 καλλιεργούμενα στρέμματα [13]. Μέχρι σήμερα και κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού
κεκτημένου  εξακολουθεί  να  απαγορεύεται  η  καλλιέργεια  κλωστικής  κάνναβης  στην  Ελλάδα:
καλλιεργητές από την Ιεράπετρα περιμένουν εδώ και 4 χρόνια την έκδοση των σχετικών αδειών και
παραπέμπονται  σε  4  διαφορετικά  Υπουργεία,  επιχειρηματίες  γνωστής  αλυσίδας  προϊόντων  από
κάνναβη  εξακολουθούν  να  έχουν  δικαστικές  περιπέτειες  και  οικονομικές  συνέπειες,  ενώ  μια
εισαγωγέας πρωτεΐνης από κάνναβη αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα και περιορισμό εξόδου από
τη χώρα. 

Γι  αυτό  και  εμείς  λέμε  δεν  πάει  άλλο  με  αυτές  τις  εγκληματικές  πολιτικές.  Τα  δύο  πρώτα
Σαββατοκύριακα  του  Μάη  ενώνουμε  τις  φωνές  μας  με  εκατομμύρια  συναγωνιστές  σε  όλο  τον
πλανήτη που διεκδικούν το αυτονόητο.  Να σταματήσει επιτέλους αυτός ο παρανοϊκός πόλεμος
κατά των ναρκωτικών που ενορχηστρώνεται από τις ΗΠΑ (το μεγαλύτερο καταναλωτή ουσιών

174



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

παγκοσμίως)  και  να  εφαρμοστούν  ευρέως  αντιαπαγορευτικές  πολιτικές με  έμφαση  στην
αποποινικοποίηση της χρήσης, στη πρόληψη και τη μείωση της βλάβης, τη νομιμοποίηση της
καλλιέργειας  κάνναβης για  προσωπική  χρήση,  αλλά  και  την  διαμόρφωση  ξεχωριστού
νομοθετικού πλαισίου για την κλωστική (hemp) και ιατρική (medical) κάνναβη. 

Υπάρχουν  πολλά  θετικά  παραδείγματα και  επιτυχημένα  μοντέλα αποποινικοποίησης  της
χρήσης και  ρύθμισης  του  παράνομου  εμπορίου,  καθώς  και  προγραμμάτων  πρόληψης και
αντιμετώπισης των  τοξικοεξαρτήσεων στα πλαίσια  της  μείωσης  της βλάβης.  Το  Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο από το 2004 έχει  παραδεχτεί  ότι  οι  πολιτικές πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση στα
πλαίσια της πρόληψης και της μείωσης της βλάβης [14]. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι
το  μοντέλο  των  coffee-shops έχει  φέρει  αύξηση  στη  χρήση  κάνναβης  ανάμεσα  στους  ενήλικες,
αντίθετα το πληθυσμιακό ποσοστό χρήσης κάνναβης είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ
υπάρχουν  πλέον  σχετικά  λίγοι  νέοι  χρήστες  οπιούχων  και  ο  μέσος  όρος  ηλικίας  τους  συνεχώς
μεγαλώνει [15]. 

Στη Πορτογαλία μετά την πλήρη αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών από το 2001 τα
αποτελέσματα είναι  εντυπωσιακά,  ιδιαίτερα σε  ότι  αφορά  την  απεξάρτηση  από οπιούχα και  την
αύξηση των ατόμων που αναζητούν θεραπεία [16]. Στην Ελβετία που εδώ και 15 χρόνια εφαρμόζει
μια πολιτική ανοχής με την κάνναβη και καινοτόμα προγράμματα μείωσης της βλάβης σε ότι αφορά
την τοξικοεξάρτηση (συντήρηση με υποκατάστατα, δωμάτια χρήσης, διανομή σύνεργων) υπάρχουν
θεαματικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη μείωση του αριθμού νέων χρηστών, ακόμη και κάνναβης,
και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τους τοξικοεξαρτημένους χρήστες [17].  

Το  πρόσφατο  αποτέλεσμα  του  δημοψηφίσματος  στην  Καλιφόρνια για  την  νομιμοποίηση  της
ιατρικής κάνναβης αν και αρνητικό, καταψηφίστηκε τελικά με 53% κατά και 47% υπέρ, μας γεμίζει
με  αισιοδοξία  γιατί  είναι  πλέον  θέμα  χρόνου  η  αλλαγή  του  σκηνικού  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.
Πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ [18] υπολογίζει ότι μπορούν να εξοικονομηθούν
μέχρι και  13.9 δις δολάρια ετησίως από δημόσιες δαπάνες αν νομιμοποιηθεί η κάνναβη στις  ΗΠΑ
(στην Καλιφόρνια που ήδη εφαρμόζει το μοντέλο της χορήγησης από φαρμακεία -dispensaries- με
ιατρική  συνταγή  η  εξοικονόμηση  μπορεί  να  φτάσει  τα  1.8  δις  δολάρια),  ενώ  μπορούν  να
εισπραχθούν άλλα 6.4 δις δολάρια ετησίως από την φορολόγηση της παραγωγής κάνναβης. 

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη από την Ακαδημία της Ουτρέχτης [19] υπολογίζει ότι η νομιμοποίηση
της κάνναβης στην Ολλανδία θα αποφέρει στο κράτος καθαρά έσοδα από φόρους μέχρι και 850 εκ
ευρώ ετησίως,  ενώ αντίστοιχη έρευνα της  Γερμανικής Ένωσης Κλωστικής Κάνναβης από το
2008 [20] υπολογίζει τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα από φόρους για την Γερμανία στα 2.8 δις ευρώ
ετησίως.  Στην  Ισπανία όπου  ήδη  εφαρμόζεται  με  επιτυχία  το  μοντέλο  των  μη-κερδοσκοπικών
σωματείων  παραγωγών-  καταναλωτών  κάνναβης  (cannabis social clubs,  περισσότερα  από  200
κλαμπ σε όλη την Ισπανία με δεκάδες χιλιάδες μέλη), με την πλήρη νομιμοποίηση του συγκεκριμένου
μοντέλου αυτοκαλλιέργειας μπορούν να δημιουργηθούν 7.500 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις
εργασίας, ενώ το κράτος θα εισέπραττε 367 εκ ευρώ ετησίως από φόρους [21]. 

Στην  Ελλάδα με τους τουλάχιστον  500.000 καταναλωτές κάνναβης (πολύ συντηρητική εκτίμηση),
τις  ιδανικές συνθήκες  -μορφολογία,  κλίμα-  και  ποικιλίες  κάνναβης για καλλιέργεια,  τους 100.000
χρήστες οπιούχων και τους άλλους τόσους κοκαΐνης τι περιμένουμε; 

Αφού  οι  υπάρχουσες  πολιτικές  όχι  μόνο  έχουν  αποτύχει αλλά  είναι  αποδεδειγμένα
εγκληματικές και  καταστροφικές, γιατί εμείς συνεχίζουμε να ταΐζουμε τα παράνομα κυκλώματα
αντί να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αδογμάτιστα, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς
καλές  πρακτικές;  Μέχρι  πότε  θα  διεκδικούμε  τα  αυτονόητα  και  θα  αγωνιζόμαστε  για  τα
απαγορευμένα; 

Σίγουρα μέχρι να λάμψει η αλήθεια, γιατί αυτή είναι η καλύτερη πρόληψη. 

Σας περιμένουμε στα Αντιαπαγορευτικά φεστιβάλ τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Μαΐου, στο
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Βόλο (29-30.4), στη Θεσσαλονίκη (30.4-1.5) και στην Αθήνα (6-7.5).

Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net    
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Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω το νέο νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά

Τελικά η “Δεξιά του Κυρίου” και οι ακραία συντηρητικές φωνές κυριάρχησαν της λογικής, αλλά και της 
εποικοδομητικής δημόσιας διαβούλευσης του περσινού νομοσχεδίου, με αποτέλεσμα το νέο σχέδιο 
νόμου για τα ναρκωτικά που κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση να υπολείπεται των προσδοκιών και 
των αρχικών θετικών προβλέψεων. Η προσωπική χρήση, κατοχή και προμήθεια τελικά δεν 
αποποινικοποιείται, αλλά μειώνονται οι ποινές (πταίσμα), ενώ η δημόσια χρήση και η μικροδιακίνηση 
αποτελούν πλέον πλημμέλημα. Η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, δεν αποποινικοποιείται τελικά. 

Μπορεί το περσινό νομοσχέδιο να μην ήταν το ιδεατό, παρουσίαζε όμως σημαντικές βελτιώσεις από 
το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες ο χρήστης ουσιών δεν θα 
θεωρείτο πλέον εγκληματίας, καθώς πρότεινε την αποποινικοποίηση της προμήθειας, κατοχής και 
ιδίας χρήσης όλων των ουσιών, αν και δεν προσδιορίζονταν τα όρια ποσοτήτων που δικαιολογούν 
προσωπική χρήση, ούτε διαχωρίζονταν οι ουσίες ανάλογα με την επικινδυνότητά τους. 

Δυστυχώς μετά από ισχυρές πολιτικές πιέσεις από συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις (ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΚΚΕ), 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης πήγε δύο βήματα πίσω από τις αρχικές προτάσεις της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αποτέλεσμα το νέο νομοσχέδιο να εμμένει στη “διατήρηση της 
ποινικοποίησης τόσο της χρήσης ναρκωτικών ουσιών όσο και των υποστηρικτικών αυτής πράξεων 
(κατοχή και με οποιονδήποτε τρόπο προμήθεια προς ίδια χρήση)”. 

Η προσωπική χρήση, που δεν προσδιορίζεται με συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια αλλά “με 
συνεκτίμηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας του συγκεκριμένου ναρκωτικού, σε 
συνδυασμό με τη συχνότητα χρήσης, τον χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
χρήσης του συγκεκριμένου χρήστη“, καθώς και η προμήθεια και κατοχή μετατρέπονται σε πταίσμα 
που τιμωρείται με κράτηση μέχρι δύο μηνών ή πρόστιμο μέχρι 1.000 ευρώ. Η δημόσια χρήση 
απαγορευμένων ουσιών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μηνών (πλημμέλημα). 

Μπορεί να βελτιώνεται θεωρητικά η κατάσταση από το υπάρχον νομικό πλαίσιο που είναι πιο 
αυστηρό, αλλά με αυτό το τρόπο δεν βγαίνουν από τη μέση ούτε ο αστυνομικός, ούτε ο δικηγόρος, 
ούτε και ο δικαστής, ενώ αποκτά ένα καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα αυτή η ρύθμιση. Ατιμωρησία 
υπάρχει μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι η πράξη ήταν εντελώς συμπτωματική και δεν θα επαναληφθεί 
(κάτι που ισχύει και με το υπάρχον πλαίσιο). 

Η αυτοκαλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση μετατρέπεται σε πταίσμα, που τιμωρείται με 
κράτηση μέχρι δύο μηνών ή πρόστιμο μέχρι 1.000 ευρώ, χωρίς όμως να προσδιορίζονται ο αριθμός 
των φυτών που δικαιολογούν προσωπική χρήση. 

Η μη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την προσωπική χρήση (ποσότητες ουσιών σε 
γραμμάρια, αριθμός δέντρων, διαχωρισμός ουσιών ανάλογα με την τοξικότητα- επικινδυνότητά τους)
είναι σίγουρα ένα παράθυρο του νόμου που ενδέχεται να επιφέρει διαφορετικές ερμηνείες και να 
δίνει τη δυνατότητα στον αστυνομικό και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν κατά το δοκούν για το 
ποιος θεωρείται απλά χρήστης. 

Ενώ αρχικά είχε διαρρεύσει ότι η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης θα αποσυνδεθεί από το νόμο 
περί ναρκωτικών και θα εξαιρεθεί από τη λίστα των παράνομων ουσιών, τελικά δυστυχώς στις 
ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά κατά το νόμο 3459/2006 δεν περιλαμβάνονται (μόνο) “τα 
προϊόντα κλωστικής κάνναβης sativa L” και όχι το ίδιο το φυτό. Αυτό θα φέρει την Ελλάδα ενώπιων 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς σε όλη την ΕΕ η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης (hemp) όχι 
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μόνο είναι νόμιμη αλλά επιδοτείται κιόλας. 

Η διακίνηση μικροποσότητας ναρκωτικών μετατρέπεται σε πλημμέλημα (από κακούργημα), ενώ 
τυποποιείται ως βασικό έγκλημα η διακίνηση ναρκωτικών που παραμένει κακούργημα. Η μη 
αναφορά σε μέγιστη (ή ελάχιστη) ποινή αφήνει να εννοηθεί ότι ο δικαστικός θα μπορεί να επιλέξει 
από 5 έως 20 χρόνια κατά το δοκούν. Αν και γίνεται μια προσπάθεια διαβάθμισης, ελαστικοποίησης 
και μείωσης των ποινών διακίνησης, για να αποσυμφορηθούν τα σωφρονιστικά ιδρύματα, η Ελλάδα 
θα εξακολουθεί να έχει από τα αυστηρότερα πλαίσια ποινών για τους διακινητές, πολύ πιο αυστηρά 
από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την επιβολή της ανώτατης ποινής (ισόβια 
κάθειρξη). 

Το νομοσχέδιο καθιερώνει θεωρητικά "το δικαίωμα στη θεραπεία, δηλαδή την απεξάρτηση του 
εξαρτημένου κρατούμενου", ενώ προβλέπει τη "δυνατότητα επιβολής εναλλακτικών μέτρων 
απεξάρτησης από το δικαστήριο", πάντα βέβαια στα εγκεκριμένα κατά νόμο κρατικά θεραπευτικά 
προγράμματα απεξάρτησης. Στη πράξη θα φανεί κατά πόσο τα δικαστήρια θα εξακολουθούν να 
κρίνουν ως εξαρτημένους χρήστες τους μεγαλέμπορους για να έχουν ευνοϊκές ποινές και κατά πόσο 
θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται και να διαπομπεύονται οι απλοί χρήστες κάνναβης και άλλων 
ουσιών.

Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθώς ο 
χρήστης θα συνεχίσει να θεωρείται εγκληματίας κατά το νόμο, έστω και αν αντιμετωπίζει μειωμένες 
ποινές. Όσο η χρήση ουσιών, ιδιαίτερα της κάνναβης, είναι ποινικά κολάσιμη, ο χρήστης δεν θα 
απεξαρτηθεί ποτέ από τον έμπορο και το οργανωμένο έγκλημα θα συνεχίσει να πλουτίζει και να 
διαφθείρει το Κράτος και τη Δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πολύπλευρης 
κρίσης, με την πολυτοξικομανία και την αλόγιστη χρήση συνθετικών ουσιών να έχει πάρει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις, είναι απαραίτητο οι πολιτικές για τα “ναρκωτικά” να στηριχθούν σε 
επιστημονικά δεδομένα και τη διεθνή εμπειρία και όχι σε ιδεοληψίες ηθικού πανικού. Με την 
αποποινικοποίηση και την ελεγχόμενη ρύθμιση της παραγωγής και της κατανάλωσης, θα 
εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι (τουλάχιστον 1 δις ευρώ το χρόνο) που μπορούν να 
ανακατανεμηθούν στην κοινωνική πρόνοια, ενώ θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και θα απαξιωθεί 
το οργανωμένο έγκλημα. 

Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη, επιστημονικά επικαιροποιημένη και 
δημοσιονομικά ορθολογική, προσέγγιση ακολουθώντας τις παρακάτω προτάσεις:

1. Αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών, καθώς και κατηγοριοποίηση των ουσιών και 
αντιμετώπιση της εξάρτησης που προκαλούν στα πλαίσια της μείωσης τη βλάβης, με βάση την 
επικινδυνότητα τους. 
2. Περαιτέρω εξορθολογισμός των ποινών τιμωρίας του βασικού εγκλήματος της διακίνησης, κατά τα
πρότυπα της Απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004 (2004/757/ΔΕΥ).
3. Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αθωότητας που δικαιολογούν τη προσωπική χρήση (όπως όρια 
ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, αριθμός φυτών κάνναβης, αλλά και ο βαθμός 
βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατηγορία στην οποία ανήκει).
4. Αποποινικοποίηση της καλλιέργειας 2 θηλυκών φυτών κάνναβης ανά άτομο για προσωπική χρήση.
5. Την ελεγχόμενη από το Κράτος διάθεση κάνναβης, μέσα από τη λειτουργία συλλόγων (κλαμπ 
μελών) για συλλογική, μη-κερδοσκοπική, καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική (θεραπευτική ή 
ευφορική) χρήση, αλλά και ειδικών φαρμακείων όπου θα παρέχουν, κατόπιν ιατρικής συνταγής, την 
κάνναβη για προσωπική χρήση. 
6. Τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.
7. Τη νομιμοποίηση της καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης για κατασκευαστικούς και βιομηχανικούς 
σκοπούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μαζική και 
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συστηματική παραγωγή της κλωστικής κάνναβης, όπως έχει αποδείξει και σχετική μελέτη των 
ΕΘΙΑΓΕ - Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000), μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα για την
τόνωση της ελληνικής οικονομίας και της υπαίθρου. 
8. Τον άμεσο διαχωρισμό (και αποποινικοποίηση) των υποπροϊόντων του φυτού της κάνναβης για 
διατροφική και βιομηχανική χρήση. 
9. Την δημιουργία κέντρων ελεγχόμενης- κλινικής χορήγησης οπιούχων στους εξαρτημένους, αλλά και
καινοτόμων προγραμμάτων απεξάρτησης, επανένταξης και μείωσης της βλάβης, όχι μόνο από τους 4 
εγκεκριμένους Κρατικούς οργανισμούς θεραπείας, αλλά και από άλλους οργανισμούς σε συνεργασία 
με το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά τα πρότυπα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών (Ελβετία, 
Πορτογαλία, κλπ), που να καλύπτονται από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ή να παρέχονται 
δωρεάν μέσα από τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).
10. Ανάπτυξη νέων δομών και περισσότερων εναλλακτικών προγραμμάτων δωρεάν πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης και υγειονομικής φροντίδας εξαρτημένων χρηστών (streetwork), καθώς και 
περισσότερων κέντρων απεξάρτησης κρατουμένων. Χρηματοδότησή τους από τα έσοδα που 
προβλέπονται από χρηματικές ποινές και δημεύσεις (άρθρο 45).  

Εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα και να καλλιεργούμε την ελευθερία μας. 

Ραντεβού το Μάη στο ανανεωμένο 9ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ της Αθήνας. 

Ηλιόσποροι, 30.10.2012
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Επιστολή στον Υπ. Δικαιοσύνης για το κώδικα ναρκωτικών

Στείλαμε τη παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Αντ. Ρουπακιώτη.

Προς Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

κ. Υπουργέ,
Πληροφορηθήκαμε προσφάτως μέσα από τον ηλεκτρονικό Τύπο τη πρόθεσή σας να επαναφέρετε 
στη Βουλή το νομοσχέδιο για το κώδικα ναρκωτικών.

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε γι αυτή την απόφαση και να σας δηλώσουμε ότι αν και δεν θεωρούμε 
ότι το νομοσχέδιο -όπως είχε κατατεθεί προς διαβούλευση- θα προσφέρει οριστικές λύσεις, παρόλα 
αυτά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ιδιαίτερα αν δεν έχουν υπάρξει τροποποιήσεις προς το χειρότερο, λόγο των γνωστών αντιδράσεων 
από ορισμένα κόμματα, το νομοσχέδιο είναι ένα πρώτο βήμα εξορθολογισμού της ελληνικής 
πολιτικής περί “ναρκωτικών” ουσιών, αφού αποποινικοποιείται η κατοχή, προμήθεια και ιδιωτική 
χρήση ουσιών, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι ποινές για προσωπική καλλιέργεια φυτών κάνναβης, 
καθώς και οι ποινές διακίνησης. Παράλληλα, κατοχυρώνεται το δικαίωμα του τοξικοεξαρτημένου 
χρήστη στην θεραπεία- απεξάρτηση.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την προσωπική χρήση και 
τη κατηγοριοποίηση των ουσιών (ποσότητες ουσιών, αριθμός δέντρων, διαχωρισμός ουσιών ανάλογα
με την τοξικότητα- επικινδυνότητά τους) καθώς η έλλειψή τους ενδέχεται να επιφέρει διαφορετικές 
ερμηνείες. Είναι ιδιαίτερης σημασίας επίσης να υπάρξει ρητή διάταξη για το διαχωρισμό της 
κλωστικής κάνναβης από τις παράνομες ουσίες για να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου 
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στη βάση της μελέτης του ΕΘΙΑΓΕ από το 2000.

Σας επισυνάπτουμε τις αναλυτικές προτάσεις που είχαμε καταθέσει κατά τη περίοδο της 
διαβούλευσης, προσπαθώντας να εναρμονίσουμε το νομοσχέδιο με τις καλές Ευρωπαϊκές πρακτικές 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης. Όπως θα διαπιστώσετε θεωρούμε ότι 
μπορούν να επιτευχθούν πολλά ακόμη λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές εμπειρίες ιδιαίτερα σε ότι
αφορά προγράμματα μείωσης της βλάβης και πλουραλιστικών μεθόδων θεραπείας (καθαρών 
συνέργων ακόμα και μέσα στις φυλακές, πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κλινικής χορήγησης ηρωίνης για
τη σταδιακή απεξάρτηση, καινοτόμα ενημερωτικά προγράμματα και προγράμματα επανένταξης, 
κλπ).

Παράλληλα θεωρούμε επιτακτική την εφαρμογή ενός πειραματικού προγράμματος νομικής ρύθμισης 
της παραγωγής και διακίνησης της κάνναβης για ιατρικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, κατά τα 
πλαίσια του καπνού και του αλκοόλ, με έμφαση στο δικαίωμα στην μη-κερδοσκοπική 
αυτοκαλλιέργεια και τη συλλογική μη-κερδοσκοπική καλλιέργεια από κοινωνικές λέσχες μελών. Με 
αυτό το τρόπο θα διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία μέσω της διαφάνειας και του ελέγχου της 
παραγωγής- διάθεσης, θα μεταφέρουμε κονδύλια από τη καταστολή στη πρόληψη, ενώ θα 
εξασφαλιστούν πολύτιμοι οικονομικοί πόροι για το δημόσιο μέσω της φορολόγησης, οι οποίοι 
μπορούν να διοχετευθούν στην έρευνα, τη θεραπεία- απεξάρτηση, τη πληροφόρηση των νέων και την 
επανένταξη των χρηστών.

Σας επισυνάπτουμε επίσης επιστολή που είχαμε αποστείλει στην προηγούμενη Κυβέρνηση, καθώς και
άλλα άρθρα με χρήσιμο υλικό τεκμηρίωσης των θέσεών μας. Σε αυτή τη πολύ κρίσιμη περίοδο της 
οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής κρίσης με τα ανησυχητικά σημάδια πολυτοξικομανίας, 
αυξημένης χρήσης από νέους και βλάβης για τους χρήστες, είναι απαραίτητο να ληφθούν 
ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο πιο δίκαια, ανθρώπινα και 
αποτελεσματικά.

Σας γράφουμε με βεβαιότητα ότι η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να κάνει αυτό το βήμα και η 
Πολιτεία πρέπει να ανταποκριθεί πιο αποφασισμένα γιατί το ζήτημα της χρήσης και της εξάρτησης 
από ουσίες αγγίζει όλα τα κοινωνικά στρώματα και θα έπρεπε να αφορά τη δημόσια υγεία και όχι τη 
δημόσια τάξη και τη δικαιοσύνη. Μέσα από την πολυετή και συστηματική ενασχόλησή μας με το 
Αντιαπαγορευτικό Κίνημα, το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, καθώς και τη πολυσυλλεκτική Συμμαχία 
"Αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά", τα οποία στηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών από όλη την 
Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια, είμαστε πλέον σίγουροι ότι έχει έρθει ο καιρός να αλλάξει η πολιτική 
για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Για εμάς η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

11.7.2012
Ηλιόσποροι

Επιστολή στην Κυβέρνηση και τους Βουλευτές για το νέο “Κώδικα Ναρκωτικών”: 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=521:2012-02-04-15-22-
35&catid=56:views&Itemid=364 
Ανακοίνωση για το νέο "κώδικα ναρκωτικών" που κατατέθηκε στη Βουλή: 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=513:-q-q-
&catid=56:views&Itemid=364 
Κριτική επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για τον Κώδικα Ναρκωτικών: http://www.iliosporoi.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=394:2011-09-19-07-16-15&catid=81:2011-11-24-19-57-
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43&Itemid=371 
Αγωνιζόμαστε για το απαγορευμένο, διεκδικούμε το αυτονόητο: 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=372:2011-04-06-10-18-
12&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371 
Aνοιχτή η ΕΕ σε αλλαγή πολιτικής για τα ναρκωτικά: http://www.iliosporoi.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=351:a-&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371 
Παγκόσμια Ημέρα κατά των αποτυχημένων ναρκω-πολιτικών: http://www.iliosporoi.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=547:2012-06-27-22-05-11&catid=56:views&Itemid=364 
Παγκόσμια κινητοποίηση για την αλλαγή των πολιτικών για τα ναρκωτικά: 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=532:2012-03-05-22-17-
45&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371 
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Παγκόσμια κινητοποίηση για την αλλαγή των πολιτικών για τα 
ναρκωτικά.

Με αφορμή την επικείμενη Συνδιάσκεψη της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Ναρκωτικές Ουσίες [1] (12-
16 Μαρτίου στη Βιέννη) και τη συμπλήρωση 100 χρόνων του παγκόσμιου συστήματος ελέγχου 
των ναρκωτικών ουσιών (που ξεκίνησε με τη Σύμβαση της Χάγης το 1912 και συνεχίστηκε με τη τις
Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών του 1961 [2], του 1971 [3] και του 1988 [4]), υπάρχει μια 
γενικευμένη αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο για την (αν)αποτελεσματικότητα των 
κατασταλτικών- απαγορευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται και διαγράφεται πλέον 
επιτακτική η ανάγκη για μεταστροφή σε αντιαπαγορευτικές πολιτικές μείωσης της βλάβης 
και ένα εναλλακτικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα δημόσια επιστολή [5] που προσυπογράφουν δεκάδες 
επιφανείς ακαδημαϊκοί και επιστήμονες (ανάμεσά τους δεκατέσσερις νομπελίστες από διάφορες 
ειδικότητες), πρώην πρόεδροι κρατών (Αμερικής, Βραζιλίας, Κολομβίας, Μεξικού, Ελβετίας, 
Πολωνίας), καλλιτέχνες και διανοούμενοι, πολιτικοί και βουλευτές, εκπρόσωποι σωματείων, 
διεθνών οργανισμών και ενώσεων, με τίτλο που περιλαμβάνει όλο το νόημα: “ο παγκόσμιος 
πόλεμος κατά των ναρκωτικών απέτυχε, ήρθε η ώρα για μια νέα προσέγγιση”. 

Οι συνυπογράφοντες τη επιστολής τονίζουν ότι “ο παγκόσμιος πόλεμος κατά των ναρκωτικών 
έχει αποτύχει και έχει πολλές αθέμιτες και καταστροφικές συνέπειες παγκοσμίως”. [...] Οι 
πολιτικές της απαγόρευσης δημιουργούν μεγαλύτερη βλάβη από όση προλαμβάνουν. Θα πρέπει να 
εξετάσει κανείς σοβαρά το ενδεχόμενο να μετατοπιστούν οι πόροι από την ποινικοποίηση δεκάδων 
εκατομμυρίων, κατά τα άλλα νομοταγών πολιτών, και να μετακινηθούν προς μια προσέγγιση που 
βασίζεται στον τομέα της υγείας, της μείωσης της βλάβης, της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα στοιχεία συνεχώς αποδεικνύουν ότι αυτές οι 
προσεγγίσεις που βασίζονται στη υγεία φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την 
ποινικοποίηση”.    

Αυτή η πρωτοβουλία του Beckley Foundation [6], στα πλαίσια της “παγκόσμιας πρωτοβουλίας για 
την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά” [7], έρχεται σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της
έκθεσης [8] της “Παγκόσμιας Επιτροπής για τις Πολιτικές περί Ναρκωτικών” [9], τον Ιούνιο του 2011.
Η εν λόγω “Παγκόσμια Επιτροπή” αποτελείται από 19 προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς (πρώην 
αρχηγοί κρατών, διανοούμενοι, πολιτικοί, στελέχη ιδρυμάτων και επιχειρηματίες), με στόχο να 
σταματήσουν τον παράλογο “πόλεμο κατά των ναρκωτικών” και να συμβάλλουν σε ένα διεθνή 
διάλογο, ενημερωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, για να βρεθούν οι πιο ανθρώπινοι 
και αποτελεσματικοί τρόποι για να μειωθούν οι βλάβες που προκαλεί η χρήση ουσιών στον 
άνθρωπο και την κοινωνία.  

Η έκθεση [10] που συνέταξε η Παγκόσμια Επιτροπή προτείνει την παύση της ποινικοποίησης και 
του στιγματισμού των χρηστών ουσιών που δεν βλάπτουν άλλους, ενώ ενθαρρύνει τον 
πειραματισμό των Κυβερνήσεων με εναλλακτικά μοντέλα νομικής ρύθμισης των ουσιών, 
ιδιαίτερα για την κάνναβη, για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και να διασφαλιστεί η 
δημόσια υγεία και η ακεραιότητα των πολιτών. Προτείνει επίσης ότι πρέπει να εμπλουτιστεί ο 
πλουραλισμός των θεραπευτικών μεθόδων, όχι μόνο με θεραπείες υποκατάστατων (μεθαδόνη, 
βουπρενορφίνη), αλλά και με προγράμματα κλινικής χορήγησης ηρωίνης και καθαρών σύνεργων 
ακόμη και μέσα σε καταστήματα εγκλεισμού, ενώ τονίζει ότι οι χώρες που εξακολουθούν και 
επενδύουν στην καταστολή πρέπει να εστιάσουν στο οργανωμένο έγκλημα και όχι τους χρήστες, για 
τους οποίους πρέπει να παρέχεται επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την πρόληψη 
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και τη μείωση της βλάβης. Καταλήγει δε ότι είναι καιρός να σπάσουμε τα ταμπού, να 
αξιολογήσουμε τις πολιτικές που εφαρμόζονται με γνώμονα το κόστος και την ωφέλεια- 
αποτελεσματικότητά τους, και να αντικαταστήσουμε τις πολιτικές που στηρίζονται σε ιδεοληψίες 
και ηθικούς δογματισμούς, με πολιτικές που είναι δημοσιονομικά ορθές και στηρίζονται σε 
επιστημονικά δεδομένα και καλές πρακτικές που μειώνουν τη βλάβη και διασφαλίζουν τη 
δημόσια υγεία.      
   
Της έκθεσης της Παγκόσμιας Επιτροπής είχε προηγηθεί η υπογραφή της Διακήρυξης της Βιέννης, τον 
Ιούλιο του 2010, ένα κείμενο επιστημόνων που τόνιζε ότι η ποινικοποίηση των χρηστών 
παράνομων ουσιών συμβάλλει στην εξάπλωση της επιδημίας του Ιού HIV και έχει σαν 
αποτέλεσμα ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την κοινωνία. Μια 
διακήρυξη που δυστυχώς αυτοεκπληρώθηκε στην Ελλάδα η οποία τον τελευταίο χρόνο έχει 
παρουσιάσει αύξηση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα ανάμεσα σε τοξικομανής της τάξης του 1000%! [11, 
12].   

Ακόμη και οι πιο πρόσφατες επίσημες εκθέσεις του ΟΗΕ [13, 14] συνηγορούν στο πόρισμα της 
έκθεσης Reuter- Trautmann (που είχε χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) [15] ότι οι 
υπάρχουσες απαγορευτικές πολιτικές έχουν αποτύχει στον κύριο στόχο τους που είναι η 
μείωση της προσφοράς και της ζήτησης παράνομων ουσιών, αφού οι χρήστες ουσιών είναι 
περισσότεροι από ποτέ (με συντηρητική εκτίμηση περισσότεροι από 250 εκατομμύρια παγκόσμια), 
όπως και οι έγκλειστοι κατά παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών στις φυλακές όλου του κόσμου, 
ενώ το παράνομο οργανωμένο έγκλημα παρουσιάζει φαινομενικά κέρδη (το εμπόριο ουσιών 
είναι η τρίτη πιο επικερδής βιομηχανία στο κόσμο -μετά τα τρόφιμα και το πετρέλαιο- με ετήσιο τζίρο
περισσότερα από 450 δισεκατομμύρια δολάρια- όλα στα χέρια των εγκληματιών). Αυτό και αν είναι 
εγκληματική πολιτική!
  
Στην Λατινική Αμερική υπάρχει επίσης μεγάλη κινητοποίηση τελευταία από πολλούς πρώην και νυν 
προέδρους για να βρεθεί ένα μοντέλο νομικής ρύθμισης και καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος. Πρόσφατα η πρόεδρος της   Κόστα Ρίκα [16] δήλωσε ότι η νομιμοποίηση των 
ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική αποτελεί μια σοβαρή πρόταση για τη μείωση της βίας και της 
εγκληματικότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα του προέδρου της   Γουατεμάλας [17], ενώ και οι 
Πρόεδροι του   Μεξικό [18] και της Κολομβίας [19] δείχνουν ανοιχτοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 
Ακόμη και εκπρόσωποι των   ΗΠΑ [20] παραδέχθηκαν πρόσφατα ότι ο πόλεμος κατά των 
ναρκωτικών είναι μια δαπανηρή αποτυχία.      
     
Στον αντίποδα της διάσκεψης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά στη Βιέννη, οι οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και πιο συγκεκριμένα το Πανευρωπαϊκό Αντιαπαγορευτικό δίκτυο της ENCOD [21], 
διοργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ Ειρήνης για τα Ναρκωτικά (Drug Peace Festival) [22], από τις 9 
μέχρι τις 12 Μαρτίου 2012, με πλούσιο ενημερωτικό και ακτιβίστικο πρόγραμμα. 

Οι Ηλιόσποροι στηρίζουν το φεστιβάλ Ειρήνης για τα Ναρκωτικά στα πλαίσια της 
Αντιαπαγορευτικής εκστρατείας για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις. Εν αναμονή του 
πολυαναμενόμενου νέου κώδικα για τα ναρκωτικά [23], τα πάγια αιτήματά μας [24] για 
αποποινικοποίηση της χρήσης, προμήθειας και κατοχής ουσιών για προσωπική χρήση, για 
διαχωρισμό και αντιμετώπιση των ουσιών με βάση την επικινδυνότητά   τους [25], για 
πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους, για επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, 
καθώς και για νομιμοποίηση της καλλιέργειας κλωστικής και ινδικής κάνναβης για 
ψυχαγωγικούς, φαρμακευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.

Η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη. Είναι καιρός για αλλαγή.     
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Επιστολή στην Κυβέρνηση και τους Βουλευτές για το νέο “Κώδικα 
Ναρκωτικών”.

Οι Ηλιόσποροι και ο Ελευθεριακός Συνδεσμος Απεξάρτησης έστειλαν την παρακάτω επιστολή στα μέλη 
τη Κυβέρνησης και τους Βουλευτές για να μη χαθεί η ιστορική ευκαιρία και αποσυρθεί το νομοσχέδιο για
το νέο κώδικα ναρκωτικών. Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να αντιγράψει το παρακάτω μήνυμα και 
να το αποστείλει στους πολιτικούς αρχηγούς.

Προς τα μέλη της Κυβέρνησης και του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Προς τους πολιτικούς αρχηγούς,

Είμαστε ένα βήμα πριν από μια ιστορική απόφαση που θα επηρεάσει τις ζωές και την αξιοπρέπεια 
εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. Μια ιστορική απόφαση που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τη δική σας ανθρωπιά, ενημερωμένη στάση και στήριξη. 

Ο νέος “Κώδικας Ναρκωτικών” πρέπει να πάει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και να 
υπερψηφιστεί. Η χρήση ουσιών δεν είναι ζήτημα δημόσιας τάξης, αλλά ένα περίπλοκο κοινωνικό 
ζήτημα με σημαντικές προεκτάσεις στη δημόσια υγεία και τα δημόσια οικονομικά. Η ίδια η χρήση 
στην χειρότερη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί αυτοπροσβολή και είναι θέμα προσωπικής επιλογής, 
είναι ζήτημα αυτοδιάθεσης και ατομικών ελευθεριών που προστατεύονται από το Σύνταγμα, δεν 
είναι κατά κανένα ορισμό έγκλημα.    

Οι εγκληματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά είναι καιρός να αλλάξουν. Μετά από πολλές 
δεκαετίες απαγόρευσης, καταστολής, παρανομίας, φυλακίσεων, θανάτων, γιγάντωσης του 
παράνομου εμπορίου και της μαφίας, το νομοσχέδιο για τον νέο "κώδικα ναρκωτικών" φαίνεται να 
αλλάζει την κατάσταση προς το καλύτερο.

Αποδεδειγμένα η απαγόρευση και η καταστολή έχει αποτύχει παταγωδώς, αφού σε παγκόσμιο 
και πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν κατάφερε να περιορίσει ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά 
παράνομων ουσιών, με το τζίρο της Μαφίας από το παράνομο εμπόριο να ξεπερνάει κάθε 
προηγούμενο, όπως αποδεικνύει έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [1]. 

Οι απαγορευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια του πολέμου κατά των ναρκωτικών τα 
τελευταία 50 χρόνια μας έχουν κοστίσει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και σε πολύτιμους 
οικονομικούς, και όχι μόνο, πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς όπως η 
υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός και η έρευνα. Αν και ο στόχος αυτών των πολιτικών είναι η μείωση της
προσφοράς και της ζήτησης των απαγορευμένων ουσιών, μετά από όλα αυτά τα χρόνια και παρά 
τα δισεκατομμύρια που έχουν σπαταληθεί έχουν αποδεδειγμένα το ακριβώς το αντίθετο 
αποτέλεσμα, όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρώην επικεφαλής της μονάδας συντονισμού της 
πολιτικής για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2], ενώ όπως τονίζει ο ίδιος, η 
αποποινικοποίηση κοστίζει μέχρι και πέντε φορές λιγότερο από το κόστος ποινικοποίησης των 
χρηστών. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα 
Ναρκωτικά (EMCDDA 2011), η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που αφορούν αλλαγές 
στα πρότυπα διακίνησης και χρήσης ουσιών, ενώ “ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις όσον αφορά 
τις εξελίξεις στην αγορά συνθετικών ναρκωτικών και γενικότερα τη χρήση ενός ευρύτερου 
φάσματος ουσιών από τους χρήστες. Η πολλαπλή χρήση ουσιών, μεταξύ άλλων ο συνδυασμός 
παράνομων ουσιών και αλκοόλ ή, ενίοτε, φαρμάκων και μη ελεγχόμενων ουσιών, έχει πλέον 
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καταστεί το κυρίαρχο πρότυπο χρήσης ουσιών στην Ευρώπη” [3].

Η ίδια έρευνα τονίζει επίσης ότι “η Ελλάδα, χώρα που είχε ανέκαθεν χαμηλά ποσοστά επιπολασμού, 
αναφέρει τοπική επιδημική έκρηξη του ιού HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών το 
2011”, ενώ παρατηρεί ότι “η κοκαΐνη αποτελεί την ευρύτερα διαδεδομένη διεγερτική ουσία 
στην Ευρώπη” (4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες έκαναν χρήση το τελευταίο χρόνο), οι 
προβληματικοί χρήστες οπιοειδών φτάνουν το ενάμιση εκατομμύριο Ευρωπαίους, ενώ ένας αριθμός 
ρεκόρ νέων συνθετικών ουσιών έχουν κατακλύσει την Ευρώπη. Η Κάνναβη παραμένει η πιο ευρέως 
διαδεδομένη ουσία με περίπου 23-25 εκατομμύρια Ευρωπαίους να έχουν κάνει χρήση τον τελευταίο 
χρόνο.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στην Έκθεση World Drug 
Report 2010 [4] κάνει λόγο για 128-190 εκ χρήστες κάνναβης παγκόσμια, 29-30 εκατομμύρια 
στην Ευρώπη, καθώς και για 5 εκ χρήστες κοκαΐνης και 3.5 εκ χρήστες οπιούχων στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς παράνομων ουσιών ξεπερνάει τα 
400 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ο τζίρος της Ευρωπαϊκής αγοράς κάνναβης ξεπερνάει 
τα 35 δις ευρώ το χρόνο.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά [5] το κόστος της καταστολής, 
οι δημόσιες δαπάνες δηλαδή που αφορούν την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο ανέρχονται στα 34-40 δις ευρώ ετησίως (οι δαπάνες δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης 
αντιπροσωπεύουν το το 89-90% των συνολικών δαπανών, ενώ της υγείας το 10-11%). Η ίδια μελέτη 
αναφέρει επίσης ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 60% των συλληφθέντων για παραβίαση των 
νόμων περί ναρκωτικών αφορά χρήστες κάνναβης για την κατηγορία της κατοχής.

Στην Ελλάδα το πρόβλημα της πολυτοξικομανίας και της αλόγιστης χρήσης είναι εκτός ελέγχου 
και αναμένεται με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση να οξυνθεί, μέσα από την αυξημένη και 
ανεξέλεγκτη χρήση από νέους και μειονεκτικές ομάδες (πχ άνεργοι), αλλά και τις αυξημένες πιέσεις να
μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες από την Κυβέρνηση.

Οι αριθμοί στην Ελλάδα και ακόμα περισσότερο η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Δεκάδες 
χιλιάδες (21-27 χιλιάδες δηλωμένοι [6] αλλά περισσότεροι από 100.000 στην πραγματικότητα) 
χρήστες ηρωίνης αφημένοι στην τύχη των παράνομων κυκλωμάτων, οι νέοι, ανενημέρωτοι, 
καταναλώνουν αλόγιστα αμφιβόλου ποιότητας ουσίες από πολύ μικρές ηλικίες, η ηρωίνη 
θερίζει στην επαρχεία και τα αστικά κέντρα, η ανυπαρξία και η αναλγησία της πολιτείας 
οδηγεί στην εξαθλίωση τους τοξικοεξαρτημένους χρήστες της πόλης, ενώ υπάρχουν ακόμη 
6.000 άτομα στη λίστα αναμονής του ΟΚΑΝΑ, που ξόδευε περισσότερα στις μετακινήσεις των 
στελεχών του από ότι σε προγράμματα αποκατάστασης. 

Στις ελληνικές φυλακές το 2010, 4.345 άτομα από τους συνολικά 11.364 κρατούμενους (45%) 
εκτίουν ποινή για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών [7] και από αυτούς η συντριπτική 
πλειοψηφία (>70%) είναι έγκλειστοι για κατοχή και χρήση! Και όλα αυτά όταν το κόστος της 
φυλάκισης για κάθε εξαρτημένο είναι τετραπλάσιο απ' ό,τι το κόστος ενός θεραπευτικού 
προγράμματος εσωτερικής διαμονής και οχτώ φορές μεγαλύτερο απ' αυτό ενός 
προγράμματος ημερήσιας φροντίδας που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία.

Ο νέος "κώδικας ναρκωτικών" δείχνει ότι τολμά να αλλάξει την κατάσταση προς το καλύτερο, 
χωρίς όμως να αποτελεί ριζική λύση.

Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες ο χρήστης ουσιών δεν θα θεωρείται πλέον 
εγκληματίας αφού αποποινικοποιείται η προμήθεια, κατοχή και ιδία χρήση όλων των ουσιών, αν και
δεν προσδιορίζονται τα όρια ποσοτήτων που δικαιολογούν προσωπική χρήση, ούτε διαχωρίζονται οι 
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ουσίες ανάλογα με την επικινδυνότητά τους [8], όπως προτείνουν διεθνείς επιστήμονες.

Η μη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την προσωπική χρήση (ποσότητες ουσιών, αριθμός 
δέντρων, διαχωρισμός ουσιών ανάλογα με την τοξικότητα- επικινδυνότητά τους) είναι σίγουρα ένα 
παράθυρο του νόμου που ενδέχεται να επιφέρει διαφορετικές ερμηνείες, όπως τονίσαμε στην κριτική 
του νομοσχεδίου [9] όταν είχε κατατεθεί για διαβούλευση.

Αν και γίνεται μια προσπάθεια ελαστικοποίησης και μείωσης των ποινών διακίνησης, για να 
αποσυμφορηθούν τα σωφρονιστικά ιδρύματα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα 
αυστηρότερα πλαίσια ποινών για τους διακινητές, πολύ πιο αυστηρά από τον Ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. Η έκδοση της Απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004 (2004/757/ΔΕΥ) 
[10] προβλέπει όρια ποινών, για τα βασικά εγκλήματα διακίνησης ναρκωτικών που είναι αισθητά 
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας, ακόμη και από τις μειωμένες ποινές 
που προτείνονται από αυτό το νομοσχέδιο.

Παρόλα αυτά, ο νέος "κώδικας ναρκωτικών" φαίνεται να κινείται στην σωστή κατεύθυνση, 
αφού θα αποσυμφορηθούν σημαντικά οι φυλακές και θα βελτιωθούν οι συνθήκες για τους 
χρήστες, που κατοχυρώνουν πλέον το δικαίωμα στην θεραπεία αντί της αυτεπάγγελτης 
φυλάκισης που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Προκαλούμε το ΚΚΕ, τη ΝΔ και ΛΑΟΣ, που αντιμάχονται το νέο νομοσχέδιο, να παρουσιάσουν 
επιστημονικά δεδομένα τα οποία να αποδεικνύουν ότι η απόλυτη καταστολή που επιδιώκουν, μπορεί 
να φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα και όχι απλά να γεμίσει έσοδα τις τσέπες των καρτέλ, τις 
φυλακές και τους δρόμους με εξαθλιωμένους χρήστες.

Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα και επιτυχημένα μοντέλα αποποινικοποίησης της 
χρήσης και ρύθμισης του παράνομου εμπορίου, καθώς και προγραμμάτων πρόληψης και 
αντιμετώπισης των τοξικοεξαρτημένων στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης. Οι 
αντιαπαγορευτικές πολιτικές για τη μείωση της βλάβης όπου έχουν εφαρμοστεί έχουν αποδεδειγμένα
θεαματικά θετικά αποτελέσματα, σε αντιδιαστολή με ότι υποστηρίζουν οι υποστηρικτές της 
απαγόρευσης και της καταστολής, γι αυτό και επεκτείνονται σε όλο και περισσότερες χώρες: 
Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Τσεχία, Ελβετία, Σλοβενία, Γερμανία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2004 έχει παραδεχτεί ότι οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν 
κατεύθυνση στα πλαίσια της πρόληψης και της μείωσης της βλάβης [11]. Στην Ολλανδία δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη ότι το μοντέλο των coffee-shops έχει φέρει αύξηση στη χρήση κάνναβης ανάμεσα 
στους ενήλικες, αντίθετα το πληθυσμιακό ποσοστό χρήσης κάνναβης είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, ενώ υπάρχουν πλέον σχετικά λίγοι νέοι χρήστες οπιούχων και ο μέσος όρος ηλικίας τους 
συνεχώς μεγαλώνει [12]. 

Στη Πορτογαλία μετά την πλήρη αποποινικοποίηση της χρήσης όλων των ουσιών από το 2001 τα 
αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την απεξάρτηση από οπιούχα και την 
αύξηση των ατόμων που αναζητούν θεραπεία [13]. 

Στην Ελβετία που εδώ και 15 χρόνια εφαρμόζει μια πολιτική ανοχής με την κάνναβη και καινοτόμα 
προγράμματα μείωσης της βλάβης σε ότι αφορά την τοξικοεξάρτηση (συντήρηση με υποκατάστατα, 
δωμάτια χρήσης, διανομή σύνεργων) υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη μείωση 
του αριθμού νέων χρηστών, ακόμη και κάνναβης, και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τους 
τοξικοεξαρτημένους χρήστες [14].
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Πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ [15] υπολογίζει ότι μπορούν να εξοικονομηθούν 
μέχρι και 13.9 δις δολάρια από δημόσιες δαπάνες αν νομιμοποιηθεί η κάνναβη στις ΗΠΑ (στην 
Καλιφόρνια που ήδη εφαρμόζει το μοντέλο της χορήγησης από φαρμακεία -dispensaries- με ιατρική 
συνταγή η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 1.8 δις δολάρια), ενώ μπορούν να εισπραχθούν άλλα 
6.4 δις δολάρια από την φορολόγηση της παραγωγής κάνναβης. 

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη από την Ακαδημία της Ουτρέχτης [16] υπολογίζει ότι η νομιμοποίηση της 
κάνναβης στην Ολλανδία θα αποφέρει στο κράτος καθαρά έσοδα από φόρους μέχρι και 850 εκ ευρώ 
ετησίως, ενώ αντίστοιχη έρευνα της Γερμανικής Ένωσης Κλωστικής Κάνναβης από το 2008 [17] 
υπολογίζει τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα από φόρους για την Γερμανία στα 2.8 δις ευρώ ετησίως. 

Στην Ισπανία όπου ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία το μοντέλο των μη-κερδοσκοπικών σωματείων 
παραγωγών- καταναλωτών κάνναβης (cannabis social clubs, περισσότερα από 200 κλαμπ σε όλη την 
Ισπανία με δεκάδες χιλιάδες μέλη), με την πλήρη νομιμοποίηση του συγκεκριμένου μοντέλου 
αυτοκαλλιέργειας μπορούν να δημιουργηθούν 7.500 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ 
το κράτος θα εισέπραττε 367 εκ ευρώ ετησίως από φόρους [18].

Στην Ελλάδα με τους τουλάχιστον 500.000 καταναλωτές κάνναβης (τις ιδανικές συνθήκες 
-μορφολογία, κλίμα- και ποικιλίες για καλλιέργεια), τους 100.000 χρήστες οπιούχων και τους άλλους 
τόσους κοκαΐνης τι περιμένουμε; Αφού οι υπάρχουσες πολιτικές όχι μόνο έχουν αποτύχει αλλά είναι 
αποδεδειγμένα εγκληματικές και καταστροφικές, γιατί εμείς συνεχίζουμε να ταΐζουμε τα παράνομα 
κυκλώματα αντί να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αδογμάτιστα, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και
τις διεθνείς καλές πρακτικές; Με μια συντηρητική εκτίμηση με βάση το κόστος καταστολής 
(δικαστικά έξοδα, κόστος φυλάκισης και δίωξης, αστυνομικά έξοδα, χρόνος απασχόλησης οργάνων 
τάξης και δικαστικών, κ.α.), αλλά και τα πιθανά έσοδα από τη ρύθμιση της παραγωγής της κάνναβης 
(ινδικής και κλωστικής) μέσω της φορολόγησης, μπορούμε να πούμε ότι το κράτος θα εξασφάλιζε 
στα ταμεία του γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. 

Εμείς εξακολουθούμε να απαιτούμε ακόμη πιο ανθρώπινες πολιτικές μείωσης της βλάβης, 
μεγαλύτερο πλουραλισμό θεραπευτικών μεθόδων, δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη και 
επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση ιδιαίτερα των νέων, χρηστών και μη. 
Εξακολουθούμε να απαιτούμε τη νομιμοποίηση της αυτοκαλλιέργειας κάνναβης για 
προσωπική, θεραπευτική και ψυχαγωγική χρήση, αλλά και την απελευθέρωση της 
καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης για βιομηχανικούς σκοπούς.

Θεωρούμε πως το μοντέλο της συλλογικής μη-κερδοσκοπικής καλλιέργειας κάνναβης 
(κοινωνικές λέσχες κάνναβης) είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο αυτορύθμισης της παραγωγής 
και κατανάλωσης από τους ίδιους τους χρήστες, με σημαντικά οφέλη για εκείνους, την κοινωνία και 
την οικονομία [19].

Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ανοιχτή σε αλλαγή της πολιτικής για τα ναρκωτικά και 
έδειξε ενδιαφέρον για το εν λόγω μοντέλο αυτορύθμισης όταν αυτό παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο [20].

Η Ελληνική κοινωνία είναι πλέον ώριμη για την αλλαγή του νόμου και περιμένει οι εκπρόσωποί της 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να κρατήσουν μια υπεύθυνη και ενημερωμένη στάση, να γράψουν ιστορία 
απελευθερώνοντας και περιθάλποντας τους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ουσιών που βρίσκονται 
μέσα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, και όχι μόνο, που στηρίζουν τα 
Αντιαπαγορευτικά φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας τα τελευταία 7 χρόνια, η γενιά της 
κρίσης, απαιτεί την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της.   
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Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, που είναι η καλύτερη πρόληψη, εμείς θα αγωνιζόμαστε για την ελευθερία 
μας και θα διεκδικούμε τα αυτονόητα. 

Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net  
Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης, www.elefsyna.org 
ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας “Αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά”.
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Ανακοίνωση για το νέο "κώδικα ναρκωτικών" που κατατέθηκε στη Βουλή

Ναι στην ελευθερία και την αυτοδιάθεση, όχι στους εμπόρους ιδεολογίας και πρέζας

Το αντιαπαγορευτικό κίνημα στην Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια πολύ σημαντική νίκη, τη 
σημαντικότερη ίσως στην ιστορία του. 
Μετά από πολλές δεκαετίες απαγόρευσης, καταστολής, παρανομίας, φυλακίσεων, θανάτων, 
γιγάντωσης του παράνομου εμπορίου ουσιών και της μαφίας, κατατέθηκε επιτέλους το νομοσχέδιο 
για τον νέο "κώδικα ναρκωτικών" που φαίνεται να αλλάζει την κατάσταση προς το καλύτερο. 

Τα χρόνια της απαγόρευσης και της καταστολής μας κόστισαν πολύ ακριβά, σε πολύτιμους 
οικονομικούς πόρους και ανθρώπινες ζωές.
Χρόνο με το χρόνο είχαμε περισσότερους θανάτους, περισσότερους φυλακισμένους, περισσότερους 
προβληματικούς και περιθωριοποιημένους χρήστες.
Η πρέζα πλέον θερίζει στην επαρχία και τα μεγάλα αστικά κέντρα, χωρίς καμία πρόβλεψη για μείωση 
της βλάβης για τους χρήστες και τη κοινωνία.
Οι νέοι χρήστες ανενημέρωτοι και περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, επιδίδονται σε μια 
πολυτοξικομανία η οποία έχει πάρει ανεξέλεγκτες καταστάσεις, ενώ η πλήρης απαγόρευση ευρέως 
διαδεδομένων φυσικών ευφορικών ουσιών (όπως η κάνναβη), άνοιξε το δρόμο σε πολύ πιο 
επικίνδυνες χημικές- τοξικές ουσίες (που παρασκευάζονται πιο εύκολα σε κλειστούς χώρους, ακόμη 
και από απορρυπαντικά).
Αποδεδειγμένα η απαγόρευση και η καταστολή απέτυχε παταγωδώς, αφού σε παγκόσμιο και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν κατάφερε να περιορίσει ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά παράνομων 
ουσιών, με το τζίρο της Μαφίας από το παράνομο εμπόριο να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο [1].

Ο νέος "κώδικας ναρκωτικών" που κατατέθηκε αυτή τη βδομάδα στην Βουλή και αναμένουμε την 
ψήφισή του σύντομα, αλλάζει την κατάσταση προς το καλύτερο, χωρίς να αποτελεί ριζική λύση.
Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες ο χρήστης ουσιών δεν θα θεωρείται πλέον εγκληματίας 
αφού αποποινικοποιείται η προμήθεια, κατοχή και ιδία χρήση όλων των ουσιών, αν και δεν 
προσδιορίζονται τα όρια ποσοτήτων που δικαιολογούν προσωπική χρήση, ούτε διαχωρίζονται οι 
ουσίες ανάλογα με την επικινδυνότητά τους.
Η αυτοκαλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση μετατρέπεται σε πταίσμα, χωρίς όμως πάλι να 
προσδιορίζεται ο αριθμός των φυτών που δικαιολογούν προσωπική χρήση, ενώ φαίνεται να 
αποσυνδέεται η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης, καθώς απαλείφεται η αναφορά της από τον 
ορισμό του βασικού εγκλήματος (άρθρο 20). Η μη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την 
προσωπική χρήση (ποσότητες ουσιών, αριθμός δέντρων, διαχωρισμός ουσιών ανάλογα με την 
τοξικότητα- επικινδυνότητά τους) είναι σίγουρα ένα παράθυρο του νόμου που ενδέχεται να επιφέρει 
διαφορετικές ερμηνείες, όπως τονίσαμε στην κριτική του νομοσχεδίου [2] που είχε κατατεθεί για 
διαβούλευση.
Παρόλα αυτά, ο νέος "κώδικας ναρκωτικών" φαίνεται να κινείται στην σωστή κατεύθυνση, αφού θα 
αποσυμφορηθούν σημαντικά οι φυλακές και θα βελτιωθούν οι συνθήκες για τους χρήστες, που 
κατοχυρώνουν πλέον το δικαίωμα στην θεραπεία αντί της αυτεπάγγελτης φυλάκισης που ίσχυε μέχρι
σήμερα.

Προκαλούμε τους φυλακόφιλους υποστηρικτές των πρεζέμπορων (ΚΚΕ, ΚΝΕ και ΛΑΟΣ), αντί να 
δημοσιοποιούν επιστημονικά ατεκμηρίωτες και κοινωνικά ανάλγητες ανακοινώσεις, αντί να 
τρομοκρατούν τον κόσμο με επιχειρήματα βγαλμένα από το μεσαίωνα, να τον παραπληροφορούν 
εσκεμμένα και να του ποτίζουν το μυαλό με το χειρότερο ναρκωτικό, τον ιδεολογικό φανατισμό, να 
παρουσιάσουν επιτέλους μη-παραποιημένα επιστημονικά δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι η 
απόλυτη καταστολή που φαντασιώνονται, μπορεί να φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα και όχι απλά 
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να γεμίσει τις τσέπες των καρτέλ και τις φυλακές με χρήστες.

Οι αντιαπαγορευτικές πολιτικές για τη μείωση της βλάβης όπου έχουν εφαρμοστεί έχουν 
αποδεδειγμένα θεαματικά θετικά αποτελέσματα, σε αντιδιαστολή με ότι υποστηρίζουν οι 
τιμωρητικές Κασσάνδρες, γι αυτό και επεκτείνονται σε όλο και περισσότερες χώρες: Πορτογαλία, 
Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Τσεχία, Ελβετία, Σλοβενία, Γερμανία.

Εμείς θα εξακολουθούμε να απαιτούμε ακόμη πιο ανθρώπινες πολιτικές μείωσης της βλάβης, 
περισσότερο πλουραλισμό θεραπευτικών μεθόδων, δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη και 
επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση ιδιαίτερα των νέων, χρηστών και μη.
Θα εξακολουθούμε να απαιτούμε τη νομιμοποίηση της αυτοκαλλιέργειας κάνναβης για προσωπική, 
θεραπευτική και ψυχαγωγική χρήση, αλλά και την απελευθέρωση της καλλιέργειας κλωστικής 
κάνναβης για βιομηχανικούς σκοπούς.
Θεωρούμε πως το μοντέλο της συλλογικής μη-κερδοσκοπικής καλλιέργειας κάνναβης (κοινωνικές 
λέσχες κάνναβης) είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο αυτορύθμισης της παραγωγής και κατανάλωσης 
από τους ίδιους τους χρήστες, με σημαντικά οφέλη για εκείνους, την κοινωνία και την οικονομία [3]. 
Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ανοιχτή σε αλλαγή της πολιτικής για τα ναρκωτικά και 
έδειξε ενδιαφέρον για το εν λόγω μοντέλο αυτορύθμισης όταν αυτό παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο [4].
Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, που είναι η καλύτερη πρόληψη, εμείς θα αγωνιζόμαστε για την ελευθερία 
μας και θα διεκδικούμε τα αυτονόητα. 

Ραντεβού 4 και 5 Μαΐου για τη μεγαλύτερη γιορτή απελευθέρωσης σε διάφορες πόλεις. 

11.1.2012
Ηλιόσποροι
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Κριτική επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπ. Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Κώδικα Ναρκωτικών  

Αποποινικοποίηση της χρήσης αλλά εξάρτηση από το παράνομο εμπόριο 

Σύνοψη:
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τον νέο “Κώδικα Ναρκωτικών” είναι ένα πρώτο βήμα 
εξορθολογισμού της ελληνικής πολιτικής περί “ναρκωτικών” ουσιών, αφού 
αποποινικοποιείται η κατοχή και προμήθεια ουσιών για προσωπική χρήση (άρα και η ίδια η 
χρήση), ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι ποινές για καλλιέργεια φυτών κάνναβης -για προσωπική
χρήση- (από πλημμέλημα σε πταίσμα), καθώς και οι ποινές διακίνησης. Παράλληλα, 
κατοχυρώνεται το δικαίωμα του τοξικοεξαρτημένου χρήστη στην θεραπεία- απεξάρτηση.

Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ο στόχος της Πολιτείας να αποσυμφορηθεί το σωφρονιστικό σύστημα 
και να εξοικονομηθούν Αστυνομικοί και Δικαστικοί πόροι. Με μια πιο προσεχτική ανάγνωση όμως 
βλέπουμε ότι ενώ γίνεται μια προσπάθεια να μην θεωρείται ο χρήστης εγκληματίας (με την 
αποποινικοποίηση της χρήσης- προμήθειας- κατοχής), δεν γίνεται η ίδια προσπάθεια για να 
καταπολεμηθεί ή να ρυθμιστεί το παράνομο εμπόριο και να απεξαρτηθεί ο χρήστης από αυτό. 

Είναι υποκριτικό και παράλογο, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές κάνναβης που αντιπροσωπεύουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών, να είναι νόμιμο να κατέχουν και να προμηθεύονται μια μικρή 
ποσότητα από ένα διακινητή, ενώ παράνομο να καλλιεργούν για ιδία κατανάλωση. Θα τρίβουν 
τα χέρια τους οι έμποροι και τα κυκλώματα που τους συντηρούν, καθώς ο χρήστης θα προτιμά να 
προμηθεύεται μια μικρή ποσότητα από τη μαύρη αγορά, αφού θα έχει λιγότερες συνέπειες από ότι αν 
καλλιεργήσει. Με αυτό το τρόπο διαιωνίζεται το πρόβλημα, το κράτος ενθαρρύνει την προμήθεια από 
τη μαφία, και η κάνναβη παραμένει στη μαύρη αγορά χωρίς κανένα έλεγχο πάνω στη παραγωγή και 
τη διάθεσή της, χωρίς καμία πρόβλεψη για μείωση της βλάβης. 

Έτσι το μόνο που μένει στους Έλληνες χρήστες κάνναβης είναι να πάρουν την κατάσταση στα 
χέρια τους και να καλλιεργήσουν μαζικά για ιδία κατανάλωση, συμβάλλοντας αυτόκλητα στη 
μάχη ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, τη μαφία και τους εμπόρους.     

Επιπλέον, επειδή δεν προσδιορίζονται τα όρια ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής 
ουσίας1 (όπως είχαν προσδιοριστεί από το άρθρο 15 του νόμου 3727/20082), αλλά και ο αριθμός 
φυτών κάνναβης που δικαιολογούν τη προσωπική χρήση, ο εισαγγελέας (ή χειρότερα ο δικαστής)
θα πρέπει να λαμβάνει αυτή την απόφαση (διαχωρισμός χρήστη- εμπόρου), βάση υποκειμενικών 
κριτηρίων. Επομένως όποιος συλλαμβάνεται ακόμη και με σχετικά μικρές ποσότητες στη κατοχή του, 
δυνητικά θα εξακολουθεί να περνάει νομικές περιπέτειες, αφού η αστυνομία δεν θα έχει στη διάθεσή 
της το αντικειμενικό κριτήριο αθωότητας (μέγιστη ποσότητα που δικαιολογεί προσωπική χρήση) με 
ότι συνεπάγεται αυτό (περαιτέρω συμφόρηση πλημμελειοδικείων, χαμένος χρόνος και δαπάνες για 
αστυνομικούς και δικαστές, έξοδα δικηγόρων, ταλαιπωρία χρηστών). Επίσης, δεν υπάρχει σαφές 
πλαίσιο διαχωρισμού διακινητή και εμπόρου, με ότι συνεπάγεται αυτό για την εκμετάλλευση του 
διακινητή από τον έμπορο.          

Αν και γίνεται μια προσπάθεια ελαστικοποίησης και μείωσης των ποινών διακίνησης, για να 
αποσυμφορηθούν τα σωφρονιστικά ιδρύματα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα 
αυστηρότερα πλαίσια ποινών για τους διακινητές, πολύ πιο αυστηρά από τον Ευρωπαϊκό μέσο 

1   http://www.emcdda.europa.eu//html.cfm//index99321EN.html?#T1 
2  http://www.dsvol.gr/_Portal/Documents/nomothesia/3727.pdf 
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όρο. Η έκδοση της Απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης     Οκτωβρίου 2004 (2004/757/ΔΕΥ)3 
προβλέπει όρια ποινών, για τα βασικά εγκλήματα διακίνησης ναρκωτικών που είναι αισθητά 
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας, ακόμη και από τις μειωμένες ποινές 
που προτείνονται από αυτό το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται επίσης από εισπρακτικού χαρακτήρα διατάξεις (για την δημόσια 
χρήση ουσιών και την αυτοκαλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση), οι οποίες θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε ένα παράλογο κυνήγι συλλήψεων για εισπρακτικούς λόγους εν καιρό κρίσης, αλλά και 
από ασαφή πλαίσια ποινών που έγκειται στην ερμηνεία του εισαγγελέα (ή του δικαστικού) για το 
εύρος και τον χαρακτήρα τους. Οι ουσίες δεν αντιμετωπίζονται με βάση την επικινδυνότητα τους,
αφού δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η 
κατηγορία στην οποία ανήκει, ενώ αναπαράγει δυστυχώς την ακατάληπτη κατηγοριοποίηση των 
ουσιών του νόμου 3459/20064, αν και ο νέος ορισμός του άρθρου 1 αναγνωρίζει ότι διαφορετικές 
ουσίες, με διαφορετική επικινδυνότητα (χημική δομή και δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα) 
προκαλούν διαφορετική βλάβη (εξάρτηση διαφορετικής φύσης και ποικίλου βαθμού) στον χρήστη.

Πολύ σημαντικό και απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία αναφορά ή διάκριση σε ότι 
αφορά την απελευθέρωση της καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης για βιομηχανικούς σκοπούς, 
καθώς και την θεραπευτική- ιατρική- διατροφική χρήση της κάνναβης.

Τέλος σε ότι αφορά τους εξαρτημένους χρήστες υπάρχουν μερικές ευνοϊκές διατάξεις που 
κατοχυρώνουν το δικαίωμα στη θεραπεία (απεξάρτηση), αν και το τελικό αποτέλεσμα απέχει πολύ 
από τις διεθνείς καλές πρακτικές και εμπειρία. Με το παρόν νομοσχέδιο δεν ενθαρρύνεται ο 
πλουραλισμός στις θεραπευτικές μεθόδους απεξάρτησης μέσα από εναλλακτικές 
προσεγγίσεις και οργανισμούς (πέραν των 4 κρατικών οργανισμών θεραπείας), δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη ρύθμιση για προγράμματα απεξάρτησης και μείωσης της βλάβης μέσα στα 
σωφρονιστικά ιδρύματα, ενώ εξακολουθεί η εμμονή στην παροχή ιδιαίτερα εξαρτησιογόνων 
υποκαταστάτων, αντί για ανάπτυξη προγραμμάτων κρατικά ελεγχόμενης χορήγησης ηρωίνης στους 
εξαρτημένους με στόχο την συντήρηση και σταδιακή απεξάρτησή τους. Αν και αποκεντρώνονται οι 
θεραπευτικές δομές παροχής υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ μέσα από τη διάχυσή τους στο ΕΣΥ (με 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας), αυτό γίνεται με ελλειπή και ασυντόνιστο τρόπο καθώς δεν 
αναπτύσσονται παράλληλα κατάλληλες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης, τα 
νοσοκομεία στερούνται εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων υποδομών, ενώ τα κονδύλια 
που προορίζονται για πρόληψη και απεξάρτηση συνεχώς μειώνονται.         

Αν και θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο για το νέο Κώδικα Ναρκωτικών κινείται σε σωστή κατεύθυνση, 
πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη, επιστημονικά επικαιροποιημένη, προσέγγιση 
ακολουθώντας τις παρακάτω προτάσεις:

1. Κατηγοριοποίηση των ουσιών και αντιμετώπιση της εξάρτησης τους στα πλαίσια της μείωσης τη 
βλάβης, με βάση την επικινδυνότητα τους.   
2. Περαιτέρω εξορθολογισμός των ποινών τιμωρίας του βασικού εγκλήματος της διακίνησης, κατά τα
πρότυπα της Απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004 (2004/757/ΔΕΥ).
3. Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αθωότητας που δικαιολογούν τη προσωπική χρήση (όπως όρια
ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, αριθμός φυτών κάνναβης, αλλά και ο βαθμός 
βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατηγορία στην οποία ανήκει).
4. Αποποινικοποίηση της καλλιέργειας 5 θηλυκών φυτών κάνναβης ανά άτομο για προσωπική χρήση.
5. Την ελεγχόμενη από το Κράτος διάθεση κάνναβης, μέσα από τη λειτουργία συλλόγων (κλαμπ 
μελών) για συλλογική, μη-κερδοσκοπική, καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική (θεραπευτική ή 
3  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML 
4  http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3459_06.htm 
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ευφορική) χρήση, αλλά και ειδικών φαρμακείων όπου θα παρέχουν, κατόπιν ιατρικής συνταγής, την 
κάνναβη για προσωπική χρήση. 
6. Τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.
7. Τη νομιμοποίηση της καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης για κατασκευαστικούς και βιομηχανικούς 
σκοπούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μαζική και 
συστηματική παραγωγή της κλωστικής κάνναβης, όπως έχει αποδείξει και σχετική μελέτη των 
ΕΘΙΑΓΕ - Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000), μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα για την
τόνωση της ελληνικής οικονομίας και της υπαίθρου. 
8. Τον άμεσο διαχωρισμό (και αποποινικοποίηση) των προϊόντων από κλωστική κάνναβη, ή άλλων 
υποπροϊόντων του φυτού της κάνναβης για διατροφική και βιομηχανική χρήση. 
9. Την δημιουργία κέντρων ελεγχόμενης- κλινικής χορήγησης οπιούχων στους εξαρτημένους, αλλά και
καινοτόμων προγραμμάτων απεξάρτησης, επανένταξης και μείωσης της βλάβης, όχι μόνο από τους 4 
εγκεκριμένους Κρατικούς οργανισμούς θεραπείας, αλλά και από άλλους οργανισμούς σε συνεργασία 
με το Δημόσιο κατά τα πρότυπα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών (Ελβετία, Πορτογαλία, κλπ), που να 
καλύπτονται από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ή να παρέχονται δωρεάν μέσα από τις δομές του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).
10. Ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων δωρεάν πρωτοβάθμιας περίθαλψης και υγειονομικής 
φροντίδας εξαρτημένων χρηστών, καθώς και περισσότερων κέντρων απεξάρτησης κρατουμένων.    

Αναλυτικός σχολιασμός επίμαχων άρθρων:

Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα για τα Ναρκωτικά ενώ κάνει κάποια θετικά βήματα, δεν δείχνει να 
εναρμονίζεται όμως με την επιστημονική γνώση και τη διεθνή εμπειρία, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον 
αναχρονιστικό ορισμό και κατηγοριοποίηση των ουσιών. Αν και στο παρόν νομοσχέδιο ο ορισμός 
βελτιώνεται αισθητά από τον ορισμό του νόμου 3459/2006, καθώς αναγνωρίζει ότι οι ουσίες "με 
διαφορετική χημική δομή και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα" προκαλούν "εξάρτηση
διαφορετικής φύσης (ψυχικής ή και σωματικής) και ποικίλου βαθμού", δεν παύει να χρησιμοποιεί τον 
όρο "ναρκωτικά", ενώ πιο δόκιμος όρος με βάση τον νέο ορισμό θα ήταν "ψυχοτρόπες ή 
ψυχοδραστικές ουσίες".  

Επιπλέον, ενώ το ν/σ αναγνωρίζει ότι διαφορετικές ουσίες, με διαφορετική επικινδυνότητα (χημική 
δομή και δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα) προκαλούν διαφορετική βλάβη (εξάρτηση 
διαφορετικής φύσης και ποικίλου βαθμού) στον χρήστη, αναπαράγει δυστυχώς την ακατάληπτη 
κατηγοριοποίηση των ουσιών στους 4 πίνακες του νόμου 3459/2006. Το γεγονός ότι η κάνναβη (με 
μηδενικό αριθμό καταγεγραμμένων θυμάτων και αποδεδειγμένα ατοξική δράση) παραμένει στον ίδιο 
πίνακα με την ηρωίνη, και ακόμη πιο επικίνδυνες ουσίες (μορφίνη, μεθαδόνη, όπιο, αμφεταμίνες, κλπ)
παραμένουν στους πίνακες 2- 3- 4, ενώ δεν περιλαμβάνονται σε κανένα πίνακα ουσίες όπως η 
νικοτίνη (καπνός), η αιθυλική αλκοόλη (αλκοόλ), τα ψυχοφάρμακα, ο καφές και άλλες, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις με βάση τον ορισμό, μας δείχνει ότι το ν/σ στερείται συνοχής, επικαιροποιημένης 
επιστημονικής τεκμηρίωσης, και τόλμης. 

Προτείνουμε την κατηγοριοποίηση των ουσιών και την αντιμετώπιση της εξάρτησης τους στα 
πλαίσια της μείωσης τη βλάβης, με βάση την επικινδυνότητα5 τους. Αυτή η κατηγοριοποίηση πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει ουσίες όπως ο καπνός, το αλκοόλ και τα ψυχοφάρμακα, ενώ πρέπει να εξαιρέσει 

5 http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf 
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ρητά την ήμερη (κλωστική) κάνναβη (Cannabis Sativa L) με χαμηλή περιεκτικότητα 
τετραυδροκανναβινόλης (Δ9 THC) μέχρι 0,2%. Τα ενθεογενή φυτά (κάνναβη, φύλλα κόκας, 
μανιτάρια, κάκτοι, κλπ) πρέπει να αποτελέσουν μια ειδική κατηγορία και να αποποινικοποιηθεί η 
χρήση και καλλιέργειά τους.     

Άρθρο 13 Πώληση ναρκωτικών 

Εδώ η Πολιτεία θα μπορούσε να τολμήσει μια ρηξικέλευθη ρύθμιση και να επιτρέψει την πώληση 
ιατρικής (θεραπευτικής) κάνναβης μέσω ειδικών φαρμακείων όπου θα παρέχουν, κατόπιν ιατρικής 
συνταγής, την κάνναβη για προσωπική χρήση.     

Άρθρο 20 Διακίνηση ναρκωτικών 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Το ν/σ εισηγείται θεωρητικά την μείωση των ποινών διακίνησης, αφού προβλέπει κάθειρξη αλλά δεν 
προσδιορίζει ελάχιστη (ή μέγιστη) ποινή. Η διακίνηση παραμένει κακούργημα (αφού προβλέπεται 
κάθειρξη και όχι φυλάκιση), ενώ η μη αναφορά σε μέγιστη (ή ελάχιστη) ποινή αφήνει να εννοηθεί ότι 
ο δικαστικός θα μπορεί να επιλέξει από 5 έως 20 χρόνια. Η χρηματική ποινή αυξάνει φτάνοντας 
μέγιστα τις 300.000 ευρώ (από 290.000), ενώ δεν προσδιορίζεται ελάχιστο όριο. Το ότι δεν 
προβλέπεται μέγιστη ποινή φυλάκισης και ελάχιστο όριο χρηματικής ποινής ίσως οδηγήσει σε 
αυστηρή ερμηνεία του νόμου από τους δικαστές.

Παρατηρούμε ότι καταργούνται δύο σημαντικές διατάξεις. Η πρώτη αφορά τη “καλλιέργεια και 
συγκομιδή οποιοδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης” (που αντιμετωπίζει στο άρθρο 29 σαν 
πταίσμα πλέον και όχι κακούργημα που ισχύει σήμερα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στο 
“οποιοδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης” αφήνοντας ένα παράθυρο για την νομιμοποίηση της 
κλωστικής κάνναβης). Η δεύτερη αφορά τη συνδρομή με οποιονδήποτε τρόπο στη “διάδοση της 
χρήσης” των ναρκωτικών (που αντιμετωπίζεται στο άρθρο 24 σαν πλημμέλημα, αλλά μέχρι σήμερα 
απειλούσε με κακουργηματική κάθειρξη όσους εμπορεύονταν ρούχα από κλωστική κάνναβη).      

Στα θετικά επίσης ότι θεωρείται πλέον άσκοπη η διατήρηση ως εγκλήματος της από αμέλεια 
διακίνησης ουσιών, καθώς και η οριστική επίλυση του ζητήματος της τέλεσης περισσοτέρων πράξεων
διακίνησης αναφορικά με την ίδια ποσότητα "ναρκωτικών".

Αν και γίνεται μια προσπάθεια ελαστικοποίησης και μείωσης των ποινών διακίνησης, για να 
αποσυμφορηθούν τα σωφρονιστικά ιδρύματα, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να έχει από τα αυστηρότερα 
πλαίσια ποινών για τους διακινητές, πολύ πιο αυστηρά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Η έκδοση της Απόφασης – πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης     Οκτωβρίου 2004 (2004/757/ΔΕΥ)6 
προβλέπει όρια ποινών, για τα βασικά εγκλήματα διακίνησης ναρκωτικών και που είναι αισθητά 
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που
προκύπτουν από πρόσφατη ειδική συγκριτική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα 
Ναρκωτικά και τις Εξαρτήσεις 
(European     Monitoring     Centre     for     Drugs     and     Drug     Addiction,     Selected     Issue     2009.     Drug 
Offences:     Sentencing     and     other     Outcomes)7. Η συγκεκριμένη Έκθεση επισημαίνει ότι παρά την έκδοση
6  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML 
7  http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_93232_EN_TDSI09001ENC.pdf 
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της Απόφασης – Πλαίσιο του 2004 οι νομοθεσίες των ευρωπαϊκών χωρών εμφανίζουν 
σημαντικές ανομοιομορφίες ως προς τους ορισμούς, τις διακρίσεις μεταξύ εγκλημάτων 
διακίνησης και άλλων που υπηρετούν την προσωπική χρήση, καθώς και ως προς το μέγεθος των 
ποινών. Οι διαφορές αυτές οδηγούν αντίστοιχα σε σημαντικές διαφοροποιήσεις του αριθμού και του 
ποσοστού των καταδίκων. 

Σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα, με βάση τα δεδομένα των χωρών που απήντησαν:

1. Για τις περισσότερες χώρες το μέσο ύψος ποινής, για εγκλήματα χρήσης ή προσωπικής 
κατοχής ναρκωτικών ήταν σημαντικά χαμηλότερο από το ένα έτος, ενώ υπάρχουν χώρες που δεν 
διώκεται η ατομική χρήση και κατοχή. Οι ποινές για τη βασική μορφή διακίνησης δεν φαίνεται να 
υπερβαίνει τα τρία έτη και σε αρκετές περιπτώσεις αναστέλλονται.

2. Ιδιαίτερο συγκριτικό ενδιαφέρον εμφανίζουν οι ποινές για τις πιο επιβαρυμένες μορφές 
διακίνησης. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι επιβάλλονται σπάνια. Το εύρημα αυτό 
οδηγεί στη διάγνωση μιας σημαντικής διαφοράς με τη χώρα μας, όπου η ανώτατη ποινή της 
ισόβιας κάθειρξης επιβάλλεται σε αρκετές περιπτώσεις (πάνω από τετρακόσιους (400) ισοβίτες 
για υποθέσεις ναρκωτικών). Για την αξιολόγηση αυτής της διαφοράς πρέπει να ληφθεί υπόψη , ότι η 
εξάρτηση στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες εκτιμάται ως γενικό ελαφρυντικό, κι όχι ως ειδικός 
λόγος μείωσης της απειλούμενης ποινής. Οι ευρωπαϊκές χώρες, δείχνουν μια αυξημένη τάση 
επιβολής εναλλακτικών μέτρων θεραπείας αντί φυλάκισης. Η Ελλάδα θεωρείται ως μία από 
τις πιο αυστηρές χώρες όσον αφορά την ποινική αντιμετώπιση της χρήσης και διακίνησης 
ναρκωτικών.

Σύμφωνα λοιπόν, με την Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2004 (για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης 
των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών) το 
έγκλημα της διακίνησης επισύρει “μέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας μεταξύ ενός και 
τριών ετών τουλάχιστον”.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πολιτεία θα μπορούσε λοιπόν να θέσει πιο αντικειμενικά κριτήρια (ποσότητες, 
ορισμός διακινητή και εμπόρου) και να μετατρέψει τη διακίνηση σε πλημμέλημα (φυλάκιση 1 μέχρι 3 
έτη), ιδιαίτερα αν νομιμοποιούσε την καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση.    

Επίσης, εδώ προτείνουμε τον άμεσο διαχωρισμό (και αποποινικοποίηση) των περιπτώσεων 
διακίνησης προϊόντων από κλωστική κάνναβη, ή άλλα υποπροϊόντα του φυτού της κάνναβης για 
διατροφική και βιομηχανική χρήση.  
          

Άρθρο 21 Προνομιούχες περιπτώσεις 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Με το νέο ν/σ η διακίνηση μικροποσοτήτων μετατρέπεται σε πλημμέλημα (από κακούργημα). 
Αποφέρει ποινή φυλάκισης, χωρίς να προσδιορίζεται ελάχιστη ή μέγιστη ποινή, ενώ καταργείται η 
χρηματική ποινή (στο προηγούμενο νόμο: τουλάχιστον 6 μήνες, αλλά σε περιπτώσεις έφτανε και τα 
10 χρόνια φυλάκιση και χρηματική ποινή). 

Θετικό σημείο ότι αφορά και τους μη εξαρτημένους χρήστες, αλλά και ότι προσδιορίζονται τα 
κριτήρια παραδοχής του χρήστη ότι η διάθεση γίνεται για αποκλειστική χρήση από τον τρίτο. 

201



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

Προτείνουμε τη μετατροπή αυτής της ποινής σε πταίσμα. 

Άρθρο 22 Διακεκριμένες περιπτώσεις 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Στο ν/σ μειώνονται οι ελάχιστες ποινές φυλάκισης διακεκριμένων περιπτώσεων διακίνησης (σε 
φυλακές, σχολεία, στρατόπεδα, κλπ) σε τουλάχιστον 10 έτη (10 με 20 έτη, από τουλάχιστον 15 που 
ισχύει μέχρι σήμερα), ενώ παρουσιάζεται αύξηση των ελάχιστων και μέγιστων χρηματικών 
προστίμων σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο.   

Στα αρνητικά σημεία του άρθρου ότι “περιπτώσεις μικροποσότητας που θα μπορούσαν να υπαχθούν 
στις προνομιακές παραλλαγές, τιμωρούνται ως διακεκριμένα κακουργήματα, [...] και δεν απαιτούν 
οποιαδήποτε κρίση αναφορικά με την ποσότητα”. 

Η Πολιτεία θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω τις ποινές (π.χ. από 3 μέχρι 5 χρόνια), καθώς 
εξακολουθούν να είναι πολύ ψηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ θα μπορούσε να θέσει 
αντικειμενικά κριτήρια αναφορικά με ποσότητες.

Άρθρο 23 Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Οι ποινές ιδιαίτερα διακεκριμένων περιπτώσεων (εμπορία, χρήση όπλων κλπ) στο ν/σ φαίνεται να 
ελαστικοποιούνται, καθώς αφήνουν περιθώρια για πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών (10 με 
20 έτη), αντί για μόνο ισόβια που ίσχυε μέχρι σήμερα. Οι ελάχιστες και μέγιστες χρηματικές ποινές 
αυξάνουν σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο.   

Στα θετικά του άρθρου η ευχέρεια που παρέχεται στον δικαστή να αποφύγει την εσχάτη των ποινών 
και να επιβάλλει πρόσκαιρη κάθειρξη (10 με 20 έτη) σε όχι ιδιαίτερα επικίνδυνους δράστες και σε 
περιπτώσεις “ελάσσονος απαξίας”. Αν και υπάρχει ρητή απαγόρευση ηπιότερης αντιμετώπισης του 
εξαρτημένου δράστη των ιδιαίτερα διακεκριμένων εγκλημάτων, αυτό είναι ένα άρθρο που θα 
ωφελήσει ιδιαίτερα περιπτώσεις χρηστών- διακινητών (βαποράκια) που συνελήφθησαν να κατέχουν 
μεγάλες ποσότητες κάνοντας “εξυπηρέτηση” στους εμπόρους.   

Παρόλα αυτά οι ποινές των ιδιαίτερα διακεκριμένων περιπτώσεων είναι σημαντικά πιο αυστηρές από
τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, που δεν προβλέπει ισόβια κάθειρξη. Σύμφωνα με την Απόφαση-πλαίσιο 
2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, οι ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις 
(μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη βλάβη στην υγεία τρίτων) 
επισύρουν μέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή διάρκειας μεταξύ πέντε (5) και δέκα (10) ετών 
τουλάχιστον.

Η κατάργηση της υποτροπής από πλημμέλημα είναι σημαντική, όπως επίσης ο στενότερος ορισμός 
των περιπτώσεων που επισύρουν ισόβια. Παρόλα αυτά η φράση του 2ου εδαφίου "ναρκωτικά, τα 
οποία μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη" είναι αόριστη και σηκώνει διαφορετικές 
ερμηνείες από τη στιγμή που ο νόμος δεν προβλέπει για κατηγοριοποίηση ουσιών με βάση την 
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βλαπτικότητά τους. 

Άρθρο 24 Πρόκληση και διαφήμιση 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Το ν/σ προβλέπει φυλάκιση για την παρακίνηση και διαφήμιση της χρήσης χωρίς να καθορίζεται 
ελάχιστη ή μέγιστη ποινή (μέχρι σήμερα φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους), ενώ αυξάνονται τα 
ελάχιστα και μέγιστα χρηματικά πρόστιμα. Θετικό βήμα η μείωση των ποινών μιας διάταξης που επί 
χρόνια επηρεάζει τους μεταπράτες και εμπόρους προϊόντων από κλωστική κάνναβη, ή άλλων 
υποπροϊόντων του φυτού της κάνναβης για διατροφική και βιομηχανική χρήση. 
 
Στα θετικά επίσης ότι δεν αναφέρεται στον νέο νόμο η πρόταση του παλαιού ότι “Η διάταξη αυτή 
[Δεν συνιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώμης ή επιστημονικής κρίσης σχετικά με τα ναρκωτικά, όταν 
γίνεται από δικαιολογημένο κοινωνικό ενδιαφέρον κατά την άσκηση δικαιώματος ή την εκπλήρωση 
καθήκοντος] δεν εφαρμόζεται, αν από τον τρόπο διατύπωσης ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες 
έγινε η πράξη προκύπτει σκοπός πρόκλησης ή διαφήμισης” που άφηνε περιθώρια για κατάχρηση 
εξουσίας.

Εδώ προτείνουμε τον άμεσο διαχωρισμό (και ρητή εξαίρεση- αποποινικοποίηση) των περιπτώσεων 
διακίνησης και διαφήμισης προϊόντων από κλωστική κάνναβη, ή άλλα υποπροϊόντα του φυτού της 
κάνναβης για διατροφική και βιομηχανική χρήση, που φέρουν το σήμα κατατεθέν (πεντάφυλλο) της 
κάνναβης. Επίσης ο νόμος πρέπει να προβλέψει για εξαίρεση από αυτό το άρθρο την παροχή 
πληροφοριών για καλλιέργεια οποιουδήποτε φυτού του γένους της κάνναβης για εκπαιδευτικούς, 
θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.   

Άρθρο 25 Οδήγηση μεταφορικών μέσων 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Εδώ διαφαίνεται μια σημαντική μείωση των ποινών για οδήγηση υπό την επίδραση ουσιών σε 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο μήνες (από φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών που ισχύει μέχρι σήμερα), 
αύξηση του ελάχιστου (200 από 29 ευρώ) αλλά μείωση του μέγιστου (15.000 από 29.000 ευρώ) 
χρηματικού προστίμου, και προσδιορισμός ελάχιστης- μέγιστης περιόδου στέρησης άδειας οδήγησης 
(2 έως 5 έτη, ενώ μέχρι σήμερα ισχύει τουλάχιστον 2 έτη).  

Άρθρο 26 Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Αυτή είναι μια καινούργια ρύθμιση σε εναρμονισμό με την Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα 
στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα 
της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, που ορίζει στο άρθρο 7 ότι "τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
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αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα, στα οποία καταλογίζεται ευθύνη δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 1, να υπόκεινται σε κυρώσεις αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, στις 
οποίες περιλαμβάνονται ποινικά ή μη πρόστιμα και ενδεχομένως άλλες κυρώσεις, ιδίως: α) 
αποκλεισμό από φορολογικά ή άλλα ευεργετήματα, ή κρατικές ενισχύσεις, β) προσωρινή ή 
οριστική απαγόρευση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, γ) υπαγωγή σε δικαστική εποπτεία, δ) 
διάλυση με δικαστική απόφαση, ε) προσωρινή ή οριστική παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων που 
χρησίμευσαν για τη διάπραξη του εγκλήματος. 

Προφανώς αυτή είναι μια ρύθμιση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με 
εισπρακτικό χαρακτήρα, που μπορεί εν δυνάμει όμως να επηρεάσει την λειτουργία συλλόγων (κλαμπ 
μελών) για συλλογική, μη-κερδοσκοπική, καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση με 
θεραπευτικούς και ευφορικούς σκοπούς, τα λεγόμενα  cannabis social club, που ήδη έχουν 
αναπτυχθεί κατά εκατοντάδες (περίπου 300 μόνο στην Ισπανία8) σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα 
cannabis social club είναι η απάντηση των καταναλωτών κάνναβης που δεν έχουν την ευχέρεια να 
καλλιεργήσουν μεμονωμένα για την προσωπική τους χρήση, αλλά δεν θέλουν να έχουν καμία 
ανάμειξη με την διαδικασία της αγοραπωλησίας και θέλουν να απεξαρτηθούν από το παράνομο 
εμπόριο. 

Προτείνουμε να εξαιρεθούν ρητά από αυτή τη ρύθμιση τα μέλη και η λειτουργία συλλόγων (κλαμπ 
μελών) συλλογικής, μη-κερδοσκοπικής, καλλιέργειας κάνναβης για προσωπική (θεραπευτική ή 
ευφορική) χρήση.       

Άρθρο 29 Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Με το νέο σχέδιο νόμου η προμήθεια και η κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε αριθμό ή έκταση που 
δικαιολογούνται μόνον για την αποκλειστική χρήση του χρήστη, δεν τιμωρείται. Τιμωρείται όμως με 
κράτηση μέχρι τρεις (3) μήνες και πρόστιμο μέχρι χίλια (1000) ευρώ, όποιος καλλιεργεί φυτά 
κάνναβης σε αριθμό που δικαιολογείται μόνον για ατομική του χρήση και έξι (6) μήνες και πρόστιμο 
μέχρι δύο χιλιάδες (2000) ευρώ όποιος κάνει χρήση σε δημόσιο χώρο. 

Αυτό είναι το πιο σημαντικό άρθρο του νέου κώδικα για τα ναρκωτικά και η σημαντικότερη 
διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Με τον νέο νόμο δεν αποτελεί 
αξιόποινη πράξη η χρήση ουσιών (παρά μόνο αν γίνεται δημόσια), ενώ ισχύει ατιμωρησία για 
προμήθεια και κατοχή ουσιών για προσωπική χρήση, χωρίς όμως να προσδιορίζονται τα όρια 
ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, που θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες 
ενός χρήστη (ούτε έστω με απόφαση Υπουργού όπως ισχύει σήμερα) και χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατηγορία, 
στην οποία ανήκει (που ισχύει έστω θεωρητικά σήμερα).

Είναι πολύ θετικό που αποποινικοποιείται η προμήθεια και κατοχή για προσωπική χρήση (σήμερα 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους), αν και χωρίς προσδιορισμό μέγιστων ορίων ποσοτήτων 
για προσωπική χρήση η Αστυνομία θα πρέπει να παραπέμπει στον εισαγγελέα για τον διαχωρισμό 
μεταξύ χρήστη και εμπόρου. Γεννώνται ερωτήματα αν θα εξακολουθήσουν να γίνονται συλλήψεις για 
κατοχή μικροποσοτήτων, αν θα ισχύει το αυτόφωρο και η έρευνα κατ' οίκον, και κατά πόσο θα 
συνεχίσει η (δικαστική) ταλαιπωρία των χρηστών για να δικαιολογήσουν την ιδία χρήση. Εντύπωση 
μας κάνει που ενώ το σχέδιο νόμου ρητά αποποινοικοποιεί την προμήθεια- κατοχή- χρήση ουσιών, η 
8  http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/dlr9.pdf 
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αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι η χρήση δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη, αλλά η προμήθεια και 
κατοχή ουσιών τιμωρείται με πταισματική ποινή (κράτηση μέχρι 3 μηνών ή πρόστιμο μέχρι 1.000 
ευρώ).

Η καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την 
ατομική του χρήση, μετατρέπεται σε (εξαγοράσιμο) πταίσμα αφού θα τιμωρείται με κράτηση 
μέχρι τριών μηνών και με πρόστιμο μέχρι χιλίων (1.000) ευρώ (σήμερα αν δικαιολογεί 
προσωπική χρήση είναι πλημμέλημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, ενώ αν δεν 
αιτιολογηθεί η προσωπική χρήση είναι κακούργημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 10 έτη). Αν και
μειώνεται η ποινή, η διάταξη αποκτά ένα εισπρακτικό χαρακτήρα που σε συνδυασμό με τον μη 
προσδιορισμό αριθμού φυτών που δικαιολογεί προσωπική χρήση, αφήνει περιθώρια για κατάχρηση 
εξουσίας καθώς εναπόκεινται στην ερμηνεία του εισαγγελέα (ή ακόμη χειρότερα του δικαστή) ο 
διαχωρισμός μεταξύ χρήστη και εμπόρου.        

Για πρώτη φορά γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη χρήση ναρκωτικών σε δημόσιο χώρο που τιμωρείται 
πλέον ως πταίσμα με κράτηση μέχρι έξι μηνών και με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ. Αυτό είναι ένα μέτρο με καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
παράλογο κυνήγι συλλήψεων εν όψη οικονομικής κρίσης. 

Επειδή η αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών, που προβλέπει ο νέος νόμος, υπαγορεύθηκε από τη 
σκέψη ότι η χρήση ουσιών αποτελεί πράξη αυτοπροσβολής, άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το 
νομοθέτη με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει η νομοθεσία μας άλλες αυτοπροσβολές (με 
ατιμωρησία δηλαδή), θα ήταν λογικό να έμεναν ατιμώρητες και όλες οι υποστηρικτικές της χρήσης 
πράξεις, δηλαδή και η καλλιέργεια της κάνναβης, αφού η προμήθεια και η κατοχή 
αποποινικοποιούνται.  

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε 
α) την αποποινικοποίηση της καλλιέργειας 5 θηλυκών φυτών κάνναβης για προσωπική χρήση, 
β) την ελεγχόμενη από το Κράτος διάθεση κάνναβης, μέσα από τη λειτουργία συλλόγων (κλαμπ 
μελών) για συλλογική, μη-κερδοσκοπική, καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική (θεραπευτική ή 
ευφορική) χρήση, αλλά και ειδικών φαρμακείων όπου θα παρέχουν, κατόπιν ιατρικής συνταγής, την 
κάνναβη για προσωπική χρήση (βλέπε και σχολιασμό άρθρου 13). 
γ) τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς και 
δ) τη νομιμοποίηση της κλωστικής κάνναβης για κατασκευαστικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μαζική και συστηματική παραγωγή της 
κλωστικής κάνναβης, όπως έχει αποδείξει και σχετική μελέτη των ΕΘΙΑΓΕ - Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (2000), μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα για την τόνωση της 
ελληνικής οικονομίας και της υπαίθρου. 
ε) Επίσης, προτείνουμε τον άμεσο διαχωρισμό (και αποποινικοποίηση) των προϊόντων από κλωστική
κάνναβη, ή άλλα υποπροϊόντα του φυτού της κάνναβης για διατροφική και βιομηχανική χρήση. Ο 
νόμος πρέπει να προβλέψει για εξαίρεση από αυτό το άρθρο της καλλιέργειας οποιουδήποτε φυτού 
του γένους της κάνναβης για εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.   

Άρθρο 30 Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Όποιος δηλώσει εξαρτημένος χρήστης μπορεί να καλλιεργεί κάνναβη και να κάνει χρήση σε δημόσιο 
χώρο ατιμώρητος, ενώ έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση σε περιπτώσεις διακίνησης! Όμως επειδή 
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συνήθως ο εξαρτημένος χρήστης ΔΕΝ χρειάζεται κάνναβη, αλλά την εξαρτησιογόνα ουσία του, 
ανοίγει ένα παράθυρο στο νόμο σε τοξικοεξαρτημένους χρήστες που θα μπορούν να καλλιεργούν 
κάνναβη για να την πουλήσουν και να αγοράσουν ηρωίνη χωρίς νομικές επιπλοκές. Ευτυχώς του 
επιτρέπουν στον τοξικοεξαρτημένο να κάνει δημόσια χρήση, μιας και συχνά είναι άστεγος! 

Από τα θετικά ότι η διακίνηση γίνεται ελαφρύ πλημμέλημα, αλλά μόνο για τον σωματικά εξαρτημένο. 
Ο ψυχολογικά εξαρτημένος χρήστης κάνναβης, που είναι και σωματικά ακίνδυνη ουσία, εξακολουθεί 
να τιμωρείται όπως πριν. Από τα θετικά σημεία επίσης ότι θεσπίζονται και άλλα αποδεικτικά μέσα- 
τεκμήρια, ισότιμα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, για την διάγνωση της εξάρτησης του 
κατηγορούμενου.  

Άρθρα 31 – 35 

Σχολιασμός συγκριτικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

Τα άρθρα 31-35 κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς δίνουν μια συνολική δεύτερη ευκαιρία 
στους εξαρτημένους που προσπαθούν να αποτοξινωθούν. Ουσιαστικά καθιερώνεται το δικαίωμα στη
θεραπεία, δηλαδή στην απεξάρτηση, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα επιβολής εναλλακτικών 
μέτρων απεξάρτησης (εκτός καταστημάτων κράτησης) από το δικαστήριο. Το μόνο πρόβλημα είναι 
πως δεν υπάρχουν οι υποδομές –ιδίως μέσα στις φυλακές- για να υποδεχθούν τους κρατούμενους που
θα θελήσουν να απεξαρτηθούν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση για προγράμματα απεξάρτησης 
και μείωσης της βλάβης μέσα στα σωφρονιστικά ιδρύματα, και δεν ενθαρρύνεται ο πλουραλισμός 
στις θεραπευτικές μεθόδους απεξάρτησης. 

Άρθρα 52 – 61

Σε αυτά τα άρθρα βλέπουμε την εμμονή της Πολιτείας στο Κρατικό μονοπώλιο θεραπευτικών 
μεθόδων μέσα από στεγνά προγράμματα ή προγράμματα υποκατάστατων. Δεν υπάρχει καμία 
πρόβλεψη για διεθνώς αναγνωρισμένες εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη μείωση της βλάβης και το 
τελικό αποτέλεσμα απέχει πολύ από τις διεθνείς καλές πρακτικές και εμπειρία. Με το παρόν 
νομοσχέδιο δεν ενθαρρύνεται ο πλουραλισμός στις θεραπευτικές μεθόδους απεξάρτησης μέσα από 
εναλλακτικές προσεγγίσεις και οργανισμούς (πέραν των 4 κρατικών οργανισμών θεραπείας), δεν 
υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση για προγράμματα απεξάρτησης και μείωσης της βλάβης μέσα στα 
σωφρονιστικά ιδρύματα, ενώ εξακολουθεί η εμμονή στην παροχή ιδιαίτερα εξαρτησιογόνων 
υποκαταστάτων, αντί για ανάπτυξη προγραμμάτων κρατικά ελεγχόμενης χορήγησης οπιούχων στους
εξαρτημένους, με στόχο την συντήρηση και σταδιακή απεξάρτησή τους. Αν και αποκεντρώνονται οι 
θεραπευτικές δομές παροχής υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ μέσα από τη διάχυσή τους στο ΕΣΥ (με 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας), αυτό γίνεται με ελλειπή και ασυντόνιστο τρόπο καθώς δεν 
αναπτύσσονται παράλληλα κατάλληλες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης, τα 
νοσοκομεία στερούνται εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων υποδομών, ενώ τα κονδύλια 
που προορίζονται για πρόληψη και απεξάρτηση συνεχώς μειώνονται.         

Προτείνουμε:
- Την δημιουργία κέντρων ελεγχόμενης- κλινικής χορήγησης οπιούχων στους εξαρτημένους, αλλά και 
καινοτόμων προγραμμάτων απεξάρτησης, επανένταξης και μείωσης της βλάβης, όχι μόνο από τους 4 
εγκεκριμένους Κρατικούς οργανισμούς θεραπείας, αλλά και από άλλους οργανισμούς σε συνεργασία 
με το δημόσιο κατά τα πρότυπα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών (Ελβετία, Πορτογαλία, κλπ), που να 
καλύπτονται από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ή να παρέχονται δωρεάν μέσα από τις δομές του 
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Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).
- Ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων δωρεάν πρωτοβάθμιας περίθαλψης και υγειονομικής 
φροντίδας εξαρτημένων χρηστών, καθώς και περισσότερων κέντρων απεξάρτησης κρατουμένων.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, παρά τις διαφορετικές θέσεις και αντιλήψεις, μπορούμε να δούμε μια τάση 
(στα περισσότερα από αυτά) να αντιμετωπιστεί η παράνομη χρήση ναρκωτικών 
(συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών πράξεών της) ως σχετικά ήσσονος σημασίας 
παράβαση, για την οποία δεν κρίνεται απαραίτητο να εφαρμοστούν ποινές που περιλαμβάνουν την 
στέρηση ελευθερίας. 

Σε αυτές τις χώρες, οι ποινές φυλάκισης δεν φαίνονται να είναι το αποτελεσματικότερο όργανο για να
αποτρέψουν (και να τιμωρήσουν) τη χρήση ναρκωτικών. Αν και η κατοχή και χρήση για προσωπικές 
ανάγκες είναι η πλειοψηφία των υποθέσεων σχετικών με τα ναρκωτικά που παραπέμπονται στη 
δικαιοσύνη, εν τούτοις τα δικαστήρια δείχνουν να προτιμούν τη θεραπεία, άλλα μέτρα κοινωνικής 
υποστήριξης και, μέχρις ενός σημείου, κυρώσεις που δεν περιλαμβάνουν τη στέρηση της ελευθερίας, 
όπως διοικητικές ποινές, επιπλήξεις και πρόστιμα καθώς και αναστολή της ποινικής διαδικασίας, 
κυρίως για μικρές ποσότητες και όταν η απλή χρήση ναρκωτικών δεν συνοδεύεται από επιβαρυντικές
περιστάσεις.

Από την ανάλυση των εθνικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά, τη θεωρία, τη νομοθεσία και τη 
νομολογία προκύπτει ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η κρατική παρέμβαση επικεντρώνεται σε α) 
ισχυρή έμφαση στην θεραπεία, αντί για την τιμωρία β) μία αίσθηση δυσαναλογίας ανάμεσα σε ποινές 
κράτησης (που συχνά καταγράφονται στο ποινικό μητρώο) και παράνομης χρήσης ναρκωτικών και 
γ) στην αντίληψη ότι η κάνναβη είναι λιγότερο επικίνδυνη για την υγεία, συγκρινόμενη με άλλες 
ουσίες.

Πιο συγκεκριμένα:

Βέλγιο
Στο Βέλγιο η νομοθετική μεταρρύθμιση σχετικά με την χρήση ναρκωτικών και την κατοχή τους για 
προσωπική χρήση εφαρμόστηκε τον Ιούνιο του 2003. Ο βασικός άξονας αυτής της μεταρρύθμισης 
είναι ότι η εφαρμογή του ποινικού νόμου στην παράνομη χρήση ναρκωτικών θα έπρεπε πλέον να 
αποτελεί μόνο τη έσχατη λύση.

Σύμφωνα με μία υπουργική απόφαση του Ιανουαρίου του 2005, αποποινικοποιήθηκε η κατοχή 
κάνναβης για προσωπική χρήση. Συγκεκριμένα αν είστε πολίτης άνω των 18ετών με κατοχή μέχρι 3 
γραμμάρια και αν δεν προκαλείτε δημόσια όχληση. Αν δεν ισχύουν αυτές οι 3 προϋποθέσεις ή αν 
υπάρχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, η ποινή είναι πρόστιμα ή φυλάκιση στην τελευταία περίπτωση.
Τα πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 75-125 ευρώ για την πρώτη παράβαση ή 130-250 σε περίπτωση 
υποτροπής εντός έτους από την πρώτη παράβαση. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής προβλέπεται 
κράτηση 8 ημερών μέχρι 1 μήνα και πρόστιμο 250-500 ευρώ. 

Η καλλιέργεια ενός θηλυκού φυτού για προσωπική χρήση επιτρέπεται. Ο σύλλογος (cannabis social 
club)  "ΤΡΕΚΤUW PLANT", μια ένωση πολιτών για την κάνναβη, με έδρα την Αμβέρσα, που καθιέρωσε
μια συλλογική καλλιέργεια βασισμένη στην αρχή του ενός θηλυκού φυτού κατ' άτομο, απαλλάχθηκε 
σε δύο περιπτώσεις ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν από τους εισαγγελείς της Αμβέρσας. (η μία 
αφορούσε κατηγορία σύστασης και συμμορίας και η άλλη παρακίνηση σε χρήση ναρκωτικών). Ο 
σύλλογος τώρα λειτουργεί σε πειραματικό επίπεδο με την συλλογική καλλιέργεια για την προσωπική 
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χρήση των μελών του.

Τσεχία
Την 1-1-2010 θεσπίστηκε μια νέα διάταξη στον ποινικό κώδικα για τον ακριβή ορισμό των τύπων και 
ποσοτήτων των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία η κατοχή 
χωρίς άδεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση είναι παράνομη. Όσον αφορά σε μικρές ποσότητες 
αντιμετωπίζεται ως πταίσμα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο. Για την περίπτωση της κατοχής, 
ως μικρή ποσότητα καθορίζονται τα 15 γραμμάρια ακατέργαστης και τα 5 γραμμάρια κατεργασμένης
κάνναβης, ενώ για την καλλιέργεια μικρή ποσότητα θεωρούνται τα 5 θηλυκά φυτά. Σε μεγαλύτερες 
ποσότητες η παράβαση αντιμετωπίζεται από τον ποινικό κώδικα και οι παραβάτες τιμωρούνται με 
μέγιστη ποινή την φυλάκιση ενός χρόνου και την κατάσχεση των μέσων και προϊόντων του 
εγκλήματος. Ο νόμος περιλαμβάνει συγκεκριμένες εξαιρέσεις για την νόμιμη κατοχή ουσιών, μεταξύ 
άλλων για ιατρικούς, φαρμακευτικούς και ερευνητικούς λόγους.

Ισπανία
Η απλή χρήση κάνναβης θεωρείται διοικητικό αδίκημα και δεν περιλαμβάνει στερητικές της 
ελευθερίας ποινές. Σε περίπτωση μη συνδρομής επιβαρυντικών περιστάσεων προβλέπονται μόνο 
χρηματικά πρόστιμα. Στις περιπτώσεις δημόσιας χρήσης και κατοχής ή σε περιπτώσεις, όπου 
συντρέχουν άλλες καταστάσεις (πχ. χρήση κατά την οδήγηση) οι παραβάτες τιμωρούνται με 
πρόστιμα που κυμαίνονται από 301 έως 30.050 ευρώ.

Από το 2003 και μετά από 2 καθοριστικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αποφάνθηκε 
ότι η κατοχή ακόμη και μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης δεν είναι αδίκημα αν δεν μπορεί να αποδειχθεί
ότι υπάρχει πρόθεση εμπορίας, ιδρύθηκε η Ομοσπονδία των Κλαμπ Κάνναβης (Federation of Cannabis
Clubs), αρχικά από 21 κλαμπ. Το 2011 έχει γίνει εκτίμηση ότι λειτουργούν περίπου 300 κλαμπ με 
χιλιάδες μέλη σε όλη τη χώρα.    

Πορτογαλία
Ο νόμος της 30-11-2000 αποποινικοποιεί την χρήση, καθώς και την αγορά και κατοχή για προσωπική 
χρήση όλων των ναρκωτικών για μία μέση ατομική ποσότητα επαρκή για 10 ημέρες και καθιερώνει 
επιστημονικές επιτροπές για την αποτροπή της χρήσης ναρκωτικών. Η δημόσια χρήση ναρκωτικών 
παραμένει παράνομη και οι χρήστες τιμωρούνται με πρόστιμα μεταξύ 25 ευρώ και ενός ποσού που 
ισούται με τον ελάχιστο εθνικό μισθό. Ωστόσο, αυτό το πρόστιμο αποτελεί το ύστατο μέτρο, ενώ ο 
κανόνας είναι ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδείξεων εξάρτησης ή αν δεν απαιτούνται άλλες 
ενέργειες, όπως η ψυχολογική υποστήριξη, η εφαρμογή του προστίμου αναστέλλεται. Σε περίπτωση 
συσχετιζόμενων αδικημάτων, μπορούν να επιβληθούν πρόστιμο ή άλλα διοικητικά μέτρα. Σε 
περίπτωση όπου το άτομο είναι επιβεβαιωμένα εξαρτημένο, ο νόμος προβλέπει την παραπομπή του 
σε υγειονομικές ή κοινωνικές υπηρεσίες. 

Ολλανδία
Στην Ολλανδία η κατοχή οποιασδήποτε ουσίας, όπως και η καλλιέργεια, θεωρείται αδίκημα. Η 
νομοθεσία διέπεται όμως από την αρχή της ανεκτικότητας και η κατοχή για προσωπική χρήση είναι 
αποποινικοποιημένη. Η κατοχή κάνναβης μέχρι 5 γρ. δεν διώκεται και αυτή είναι η ημερήσια 
ποσότητα κατά άτομο που επιτρέπεται να πωλούν καφενεία με ειδική άδεια πώλησης κάνναβης, τα 
γνωστά coffeeshops. Αν και υπάρχει μια τάση να μην εκδίδονται καινούργιες άδειες, το 2011 
λειτουργούν περισσότερα από 600  coffeeshop σε όλη την Ολλανδία. Σύμφωνα με επίσημες μελέτες 
αυτή η προσέγγιση ελεγχόμενης πώλησης κάνναβης δεν έχει οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά χρήσης 
ανάμεσα στον πληθυσμό, μάλιστα η Ολλανδία είναι χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, η 
ποιότητα συνεχώς βελτιώνεται, ενώ οι τιμές διατηρούνται χαμηλές, και επειδή η διάθεση κάνναβης 
είναι τόσο ελεγχόμενη λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας και δεν προσφέρει την έλξη του 
απαγορευμένου για τη νεολαία.     
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Πηγές:
 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Illicit drug use in the 

EU: legislative approaches, 2005 
 http://www.encod.org/info/LEGAL-SITUATION-OF-CANNABIS-IN.html

Συμπεράσματα

- Η αποποινικοποίηση της χρήσης έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και υπαγορεύεται ούτως ή 
άλλως από το Σύνταγμα: ουδείς τιμωρείται σε μια δημοκρατία, αν δεν προσβάλλει τα δικαιώματα 
άλλων πολιτών (μάθημα του πρώτου έτους στη Νομική, άσχετο αν δεν εφαρμόζεται στις 
"ελαττωματικές" δημοκρατίες όπως η δική μας) 

- Θετική η μνεία για την αυτοκαλλιέργεια, μόνο που αυτή δεν αποποινικοποιείται όπως θα ήταν 
λογικό αφού αποποινικοποιήθηκε η χρήση, κατοχή και προμήθεια. Από το όριο ποινής (μέχρι 3 μήνες 
και πρόστιμο) φαίνεται πως η αυτοκαλλιέργεια γίνεται μέσο είσπραξης κρατικών εσόδων ενώ 
παραμένει ασαφές ποια ποσότητα δικαιολογείται ως αυτοκαλλιέργεια. Άρα σε έναν απλό χρήση 
παραμένει πιο "συμφέρουσα" η αγορά κάνναβης από την καλλιέργειά της, για να έχει το κεφάλι του 
ήσυχο από αυτόφωρα, δίκες, κρατητήρια και ποινικό μητρώο.

- Η πταισματική μορφή έχει θετικά και αρνητικά: Για το χρήστη τα θετικά είναι πως δεν 
διανυκτερεύει στο κρατητήριο, δεν περνάει αυτόφωρο, δεν αποκτά τυχόν ποινικό μητρώο με την 
υποτροπή ή την "μη συμπτωματική" χρήση. Το αρνητικό είναι πως με το υπάρχον καθεστώς οι 
χρήστες ταλαιπωρούνταν μεν, αλλά συνήθως έμεναν είτε ατιμώρητοι, είτε είχαν μια μικρή ποινή με 
αναστολή, άρα δεν έβαζαν το χέρι στην τσέπη. Τώρα θα πληρώνουν τουλάχιστον 180€ Χ 3μήνες 
κράτηση + 1000€ Χ 92% πρόστιμο ευρώ για κάθε τους πταίσμα. Για το κράτος μόνο θετικά: 
αποσυμφόρηση των κρατητηρίων και των πλημμελειοδικείων και έξτρα έσοδα από τα πταίσματα, 
που θα εισπράττονται μέσω της Δ.Ο.Υ. του "δράστη" (αν δεν πληρώσει, δεν θα παίρνει φορολογική 
ενημερότητα, θα του κατάσχουν το σπίτι, κλπ).

- Αδιανόητο που δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ρητή εξαίρεση και νομιμοποίηση της καλλιέργειας της
κλωστικής κάνναβης, καθώς και των υποπροϊόντων κάνναβης για ένδυση, διατροφή, βιομηχανική και
θεραπευτική χρήση.  

- Η διακίνηση παραμένει κακούργημα στην βασική της μορφή. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που 
περιγράφονται "αντικειμενικά", μόνον όσες επισύρουν ισόβια!  Ήδη, η επαγγελματική εμπορία 
ναρκωτικών περιγράφεται αντικειμενικότατα στο νόμο, αλλά οι δικαστές (συνήθως συντηρητικοί και
εκτός του κοινωνικού γίγνεσθαι) έχουν τον δικό τους τρόπο ερμηνείας των αντικειμενικών 
κριτηρίων, ώστε να βάζουν όσο μπορούν περισσότερους χρήστες και όσο μπορούν περισσότερα 
χρόνια στη φυλακή. Κρίμα, γιατί οι πληροφορίες μας ήταν άλλες. Φαίνεται πως καθ' οδόν από την 
κατάθεση του σχεδίου από την επιτροπή μέχρι την υιοθέτησή του από του υπουργό, κάτι άλλαξε.

- Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για εναλλακτικά προγράμματα απεξάρτησης, επανένταξης και μείωσης
της βλάβης, πόσο μάλλον για ελεγχόμενη ενδονοσοκομειακή χορήγηση ηρωίνης. Συνεχίζουμε με τη 
μεθαδόνη (συγκεκριμένης πολυεθνικής), που προκαλεί εντονότερο εθισμό από την ηρωίνη, ενώ από 
κάποιους ενοχοποιείται για την εκδήλωση σοβαρών ψυχικών διαταραχών, ακόμη και μετά την 
απεξάρτηση.

- Στα πολύ θετικά η ευνοϊκή αντιμετώπιση του απεξαρτημένου, αυτό που περιγράφεται ως "δικαίωμα
στη θεραπεία". Επιτέλους, θεωρείται απαράδεκτο να φυλακίζεται ένας άνθρωπος που έχει 
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ξαναφτιάξει ή προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του, για κλοπές -ακόμα και ληστείες- που διέπραξε 
στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει τα χρήματα για τη δόση του.

- Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως χάνεται η ευκαιρία να παταχθεί η χειρότερη εξάρτηση: αυτή του 
χρήστη από τον έμπορο. Φαίνεται πως η Πολιτεία προσανατολίζεται περισσότερο στην 
αποσυμφόρηση των κρατητηρίων και των φυλακών, καθώς και στην είσπραξη δημόσιων εσόδων από
τα πταίσματα, παρά στη μείωση της βλάβης, δηλαδή σε λιγότερους τοξικοεξαρτημένους, λιγότερους 
θανάτους, περισσότερη αξιοπρέπεια των χρηστών (αυτή την κρατά κυρίως για τους χρήστες ουσιών 
που δεν προκαλούν τοξικοεξάρτηση). 

16 Σεπτεμβρίου 2011

Ηλιόσποροι 

δίκτυο πληροφόρησης και ενεργοποίησης νέων για την κοινωνική και πολιτική οικολογία /// 
www.iliosporoi.net /// www.myspace.com/iliosporoi
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Επιστολή στον Πρωθυπουργό

Προς τον Πρωθυπουργό, Γεώργιο Α. Παπανδρέου

κ. Πρωθυπουργέ

Σας  γράφουμε  αυτή  την  επιστολή  για  να  σας  καταθέσουμε  τις  προτάσεις  μας  σχετικά  με  τον
εξορθολογισμό της ελληνικής πολιτικής περί “ναρκωτικών” ουσιών και να σας ζητήσουμε την άμεση
αναθεώρησή της στη βάση των αρχών της μείωσης της βλάβης, όπως έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία
σε πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το πρόβλημα της χρήσης και
κατάχρησης ουσιών, το οποίο υφίσταται από την αρχαιότητα, είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας και όχι
Δημόσιας Τάξης.  

Γνωρίζουμε την ευαισθησία σας στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα που αφορά πρώτιστα την νεολαία, αλλά
έχει πλέον ριζώσει σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την
ρηξικέλευθη  πρότασή  σας,  όσο  ήσασταν  υπουργός  παιδείας  για  το  δικαίωμα  προσωπικής
αυτοκαλλιέργειας κάνναβης, πάγια θέση και διεκδίκηση μας για την απεξάρτηση των χρηστών από το
παράνομο εμπόριο, αλλά και την στήριξη- προβολή μέσα από την προσωπική σας ιστοσελίδα, του
Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ που διοργανώνουμε τα τελευταία 5 χρόνια.

Γνωρίζουμε επίσης ότι  είσαστε ένας πολιτικός  που δεν στρουθοκαμηλίζει,  που τολμάει  τομές και
ρήξεις,  που  είναι  διατεθειμένος  μέσα  από  τον  κοινωνικό  διάλογο  και  την  αξιοποίηση  της
επιστημονικής γνώσης και των διεθνών εμπειριών, να ανατρέψει κατεστημένες πολιτικές αλλά και
αναχρονιστικές αντιλήψεις που αποτελούν βαρίδι για την προοδευτική εξέλιξη της κοινωνίας μας.

Το πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης και της πολυτοξικομανίας έχει πάρει δραματικές διαστάσεις τα
τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Οι απαγορευτικές- κατασταλτικές πολιτικές που ακολουθούνται τα
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τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε έξαρση του προβλήματος αντί να προσφέρουν στη λύση του.
Σύμφωνα  με  δημοσιογραφικές  πληροφορίες,  αναφορές  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  αλλά  και  τις
επίσημες εκθέσεις των τελευταίων 5 χρόνων του  Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης
για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) υπάρχουν δυστυχώς περισσότεροι και όλο πιο νέοι σε ηλικία χρήστες.
Έχουμε  περισσότερους  φυλακισμένους(ένας  στους  δύο  έγκλειστους  είναι  φυλακισμένος  για
παράβαση  του  νόμου  περί  ¨ναρκωτικών¨  με  την  συντριπτική  πλειοψηφία  αυτών  να  είναι  μόνο
χρήστες), περισσότερους νεκρούς από τη χρήση οπιοειδών αλλά και περισσότερους εξαθλιωμένους
που ωθούνται στην παραβατικότητα για να εξασφαλίσουν τη χρήση τους.
Η  πληροφόρηση  που  παρέχει  η  Πολιτεία  στη  νεολαία  για  να  την   αποτρέψει  από  τη  χρήση  και
κατάχρηση  ουσιών  στηρίζεται  σε  λογικές  ηθικού  πανικού  και  δαιμονοποίησης  των  ουσιών  με
αντίστροφα  από  τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα,  ενώ  τα  προβλήματα  υποχρηματοδότησης  και
διόγκωσης  των  λιστών  αναμονής  για  τα  προγράμματα  υποκατάστασης  του  ΟΚΑΝΑ  δυστυχώς
χρονίζουν. 

Αφού έχει αποτύχει παταγωδώς η απαγορευτική- κατασταλτική πολιτική και στην Ελλάδα, πρέπει να
προσεγγίσουμε επιτέλους το ζήτημα της χρήσης/ κατάχρησης ουσιών, με βάση την επικινδυνότητά
τους,  υπό το πρίσμα της μείωσης της βλάβης και των αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνία, την
οικονομία και την δημόσια υγεία.

Το  γενικό  πλαίσιο  της  αντιαπαγορευτικής  προσέγγισης  για  την  μείωση  της  βλάβης  από  τις
εξαρτήσεις, όπως το έχουμε ήδη καταθέσει από το 2007 σε όλα τα κόμματα της ελληνικής Βουλής,
κινείται στους παρακάτω άξονες:

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ
ΕΝΑ ΑΛΛΟ, ΠΟΥ:
Α) Θα στηρίζεται στο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Β) Θα εναρμονίζεται με την επιστημονική γνώση και τη διεθνή εμπειρία
Γ) Θα αποσκοπεί στη προστασία της δημόσιας υγείας και των χρηστών, στον περιορισμό της διάδοσης 
των απαγορευμένων ουσιών στους ανήλικους και την απεξάρτησή τους από την παρανομία, τον 
περιορισμό της χρήσης και της κατάχρησης γενικότερα.

2. ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Αναθεώρηση της ποινικής αντιμετώπισης των χρηστών ουσιών κατά τα πρότυπα πολλών Ευρωπαϊκών 
χωρών όπου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (π.χ. δέσμευση διπλώματος οδήγησης ή χρηματικά 
πρόστιμα για τη κατανάλωση σε δημόσιους χώρους) και όχι ποινικές. 

3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΗ-ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
ΤΗΣ)
Α) Αποποινικοποίηση της προμήθειας και της κατοχής (μικρών ποσοτήτων) Κάνναβης για προσωπική 
χρήση.
Β) Νομιμοποίηση της καλλιέργειας μικρού αριθμού δενδρυλλίων Κάνναβης για προσωπική χρήση.
Γ) Νομιμοποίηση της Κάνναβης για ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.
Δ) Νομιμοποίηση της κλωστικής κάνναβης για κατασκευαστικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, σύμφωνα
με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μαζική και συστηματική παραγωγή της κλωστικής κάνναβης, 
όπως έχει αποδείξει και σχετική μελέτη των ΕΘΙΑΓΕ - Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000), 
μπορεί να έχει σπουδαία αποτελέσματα για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας και της υπαίθρου.  

4. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΟΠΙΟΥΧΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥΣ)
Διάθεση αυτών των ουσιών μέσα από κρατικούς, κλινικά ελεγχόμενους χώρους σε όλους τους 
εξαρτημένους χρήστες που τις έχουν ανάγκη, με ελεγχόμενη ιατρική συνταγογράφηση, σύμφωνα με την 
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επιλογή των ίδιων των χρηστών, και με στόχο την απεξάρτηση ή τη συντήρησή τους. Ανάπτυξη 
προγραμμάτων καθαρών συνέργων και εναλλακτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων. Τακτικός γενικός 
προληπτικός ιατρικός έλεγχος όλων των εξαρτημένων προσώπων, ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους ή 
όχι σε ασφαλιστικό φορέα.

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ/ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ   
Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ολλανδία κ.α.) και πρόσφατα χώρες 
της λατινικής Αμερικής, έχουν διαμορφώσει ένα σύνολο αντιαπαγορευτικών πολιτικών για την μείωση 
της βλάβης από τις εξαρτήσεις.
Το Μεξικό, η χώρα με τους περισσότερους θανάτους από εγκλήματα σχετιζόμενα με το εμπόριο 
ναρκωτικών, όπως και η Αργεντινή, αποποινικοποίησαν τη χρήση ναρκωτικών (όχι μόνο των 
"ελαφρών"). Αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις από Βραζιλία και Εκουαδόρ.
Δείτε σχετική ανάλυση: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/03/drugs-prohibition-
latin-america
Ο πρ. Πρόεδρος της Βραζιλίας και επικεφαλής σχετικής επιτροπής ζητά την παγκόσμια 
αποποινικοποίηση χρήσης κάνναβης: http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/06/brazil-
cardoso-war-drugs-decriminalisation 
Μήπως η αντιαπαγόρευση αυξάνει -έστω και βραχυπρόθεσμα- τη χρήση;
Μάλλον όχι. Στη Βρετανία: Since cannabis was downgraded the proportion of young people using it has 
fallen each year from 25.3% in 2003-4 to 20.9% now.
http://www.guardian.co.uk/society/2007/oct/26/drugsandalcohol.homeaffairs 
Ακόμα και ο Economist συμφωνεί πως η νομιμοποίηση είναι η λιγότερο κακή λύση:
http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=13237193&source=hptextfeature 
Άρθρο του Economist από το 1989 που επισημαίνει ότι η απαγόρευση διογκώνει τα προβλήματα που 
καλείται να λύσει http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=13251312 
Άρθρο του CNN, Legalize drugs to stop violence, 
http://www.cnn.com/2009/POLITICS/03/24/miron.legalization.drugs/index.html 
Το περιοδικό New Scientist στο αφιέρωμά του με 10 προτάσεις για ένα "Σχέδιο για έναν καλύτερο 
κόσμο" αφιερώνει μια από αυτές στη νομιμοποίηση των ουσιών.
http://www.newscientist.com/article/mg20327251.100-legalise-drugs.html 
Τέλος τρία πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για το πολύ επιτυχημένο παράδειγμα της Πορτογαλίας που έχει
προχωρήσει στην νομιμοποίηση όλων των ουσιών τα τελευταία 5 χρόνια και τα θετικά αποτελέσματα
είναι κιόλας ορατά:
http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=10080
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drug-decriminalization 
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=14309861# 

6. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Ζητάμε την άμεση επανασύσταση της μόνιμης διακομματικής επιτροπής της Βουλής, η οποία βρίσκεται 
ανενεργή από το 2006, για να ηγηθεί του κοινωνικού διαλόγου με στόχο την αναθεώρηση της πολιτικής 
περί “ναρκωτικών”. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο σε κρατικούς φορείς και 
κέντρα “στεγνής” απεξάρτησης, αλλά να περιλάβουν ένα σύνολο φορέων και ειδικών που θα 
μεταφέρουν διεθνείς εμπειρίες και καλές πρακτικές.

Την  πρόταση  αυτή  την  καταθέτουμε  στη  μνήμη  του  Παναγιώτη  Καννελάκη,  αγωνιστή  του
Αντιαπαγορευτικού Κινήματος στην Ελλάδα και αντιπροέδρου του ΟΚΑΝΑ, που απεβίωσε πρόσφατα,
με την ελπίδα ότι οι αγώνες του θα έχουν το αποτέλεσμα που πάντα ποθούσε έστω και μετά θάνατον.

Είμαστε στη διάθεσή σας για μια κατ' ιδίαν συνάντηση με εσάς ή τους συνεργάτες σας για να σας
αναλύσουμε  τις  θέσεις  μας  και  σας  δηλώνουμε  ότι  θα  στηρίξουμε  κάθε  σας  πρωτοβουλία  για
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κοινωνικό διάλογο πάνω στο πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα. Το οφείλουμε στα παιδιά μας.

Με εκτίμηση,
Ηλιόσποροι, ΕΛΕΥΣΥΝΑ
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (EUROPEAN CANNABIS 
SOCIAL CLUBS)

Ακολουθεί το Σχέδιο Κατευθυντήριων Αρχών που συνέταξε το δίκτυο της ENCOD για να υιοθετηθεί
από όλες τις Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης (Cannabis Social Clubs) στην Ευρώπη (μέχρι στιγμής 
λειτουργούν Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και τη Γερμανία). 

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να στείλει σχόλια στο iliosporoi  [  at  ]  yahoo  .  gr μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 
(τα οποία θα προωθήσουμε στην ENCOD), για να ξεκινήσει έπειτα η πανευρωπαϊκή προώθηση του 
μοντέλου των Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης μέσα από ένα ευρύ κάλεσμα για ανάπτυξη του μοντέλου
σε κάθε χώρα. 
Σύντομα ένα εγχειρίδιο για τη δημιουργία Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης.        

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011) 

Λόγω της έλλειψης ενός ενιαίου νομικού πλαισίου όσον αφορά την καλλιέργεια κάνναβης για 
προσωπική χρήση, εμείς, οι καταναλωτές κάνναβης σε όλη την Ευρώπη καταθέτουμε ένα δικό μας 
μοντέλο (αυτο)ρύθμισης και ελέγχου. 

Αυτό το μοντέλο, που ονομάζεται Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης (Cannabis Social Club), έχει ως στόχο
να αποτρέψει την ανάμειξη των καταναλωτών κάνναβης σε παράνομες δραστηριότητες και να 
διασφαλίσει ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης είναι εγγεγραμμένοι, μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι μελών που 
σχηματίζονται από ενήλικα άτομα που καταναλώνουν κάνναβη. Μπορούν να συσταθούν νόμιμα σε 
οποιαδήποτε χώρα όπου η καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση έχει αποποινικοποιηθεί.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης (ΚΛΚ) οργανώνουν τη συλλογική καλλιέργεια συγκεκριμένων 
ποσοτήτων κάνναβης αποκλειστικά για ιδιωτική κατανάλωση από τα μέλη τους. Η 
παραγωγική ικανότητα των ΚΛΚ υπολογίζεται με βάση το επίπεδο της αναμενόμενης ετήσιας 
κατανάλωσης των μελών τους, με μια λογική προσαύξηση για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο της 
αποτυχημένης συγκομιδής και της κλοπής, ενώ συμπεριλαμβάνεται και ένα απόθεμα έκτακτης 
ανάγκης για άτομα που καταναλώνουν κάνναβη για θεραπευτικούς σκοπούς. Οι εσωτερικοί κανόνες 
των ΚΛΚ θα συμπεριλαμβάνουν ένα πρωτόκολλο σχετικά με τη διαχείριση αυτού του ενδεχόμενου 
πλεονάσματος.

Σε αντίθεση με τους διανομείς της κάνναβης που λειτουργούν στην παράνομη αγορά, οι ΚΛΚ είναι 
πρόθυμες να ανοίξουν διάλογο με τις αρχές ώστε να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
μεθόδους λειτουργίας τους, στα πλαίσια διερεύνησης μιας νομικής ρύθμισης για τη κάνναβη. 
Οι τοπικές αρχές έχουν συμφέρον από μια τέτοια ρύθμιση, η οποία θα τους επιτρέπει να ελέγχουν τις 
ΚΛΚ ώστε να διασφαλίσουν τον διαφανή και ασφαλή τρόπο λειτουργίας τους. Έτσι, δημιουργούν 
μια εναλλακτική ρύθμιση για τη μαύρη αγορά, εμποδίζουν τη πρόσβαση των ανηλίκων στη 
κάνναβη, ενώ βοηθούν στη μείωση των δημοσίων δαπανών και δημιουργούν φορολογικά 
έσοδα. Οι ΚΛΚ έχουν επίσης συμφέρον από μια τέτοια ρύθμιση, δεδομένου ότι θα εξασφαλίσει το 
νομικό καθεστώς της οργάνωσης και των δραστηριοτήτων τους.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης (ΚΛΚ) χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δημοκρατικές 
διαδικασίες και μη κερδοσκοπικές πρακτικές. Λειτουργούν ως σύλλογοι, με πλήρη διαφάνεια 
όσον αφορά τα οικονομικά τους, έτσι ώστε τα μέλη να ελέγχουν τους προϋπολογισμούς και πως 
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δαπανώνται τα χρήματα. Οι ΚΛΚ οργανώνουν γενική συνέλευση (τουλάχιστον) μια φορά το χρόνο, 
όπου ετήσιοι απολογισμοί συζητιόνται και εγκρίνονται. Οι απολογιστικές εκθέσεις περιλαμβάνουν 
πλήρης ισολογισμούς εσόδων και εξόδων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τους 
κανόνες που θεσπίζονται για το σκοπό αυτό (στο καταστατικό).

Οι ΚΛΚ μπορούν να απασχολούν έμμισθο προσωπικό, που θα λαμβάνει εύλογη αμοιβή.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης ακολουθούν ένα πρωτόκολλο για την προσχώρηση νέων μελών, 
που περιλαμβάνει επεξήγηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εκτίμηση της 
προβλεπόμενης ποσότητας κατανάλωσης και προσωπική συζήτηση σχετικά με το ιστορικό της 
χρήσης. Αυτό επιτρέπει τις ΚΛΚ να αναγνωρίσουν περιπτώσεις προβληματικής κατανάλωσης 
(ψυχοπαθολογικές), και να ανταποκριθούν σε αυτές τις καταστάσεις.

Πριν γίνει μέλος μιας ΚΛΚ, ο αιτών-ούσα πρέπει να δηλώσει ότι είναι χρήστης κάνναβης, ή να 
προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση που να βεβαιώνει ότι έχει διαγνωστεί με μια ασθένεια για την 
οποία ενδείκνυται η χρήση της κάνναβης, σύμφωνα με τους τακτικά δημοσιευμένους καταλόγους από
τη Διεθνή Ένωση για την Θεραπευτική Κάνναβη (International Association for Cannabis as Medicine 
(IACM)).

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης θα πραγματοποιούν λεπτομερή καταγραφή της κατανάλωσης των 
μελών τους από τη συλλογική καλλιέργεια (του συλλόγου), σε ένα μητρώο που πρέπει να περιέχει 
τουλάχιστον τον αριθμό των μελών, τις ποσότητες που μοιράζονται και την ημερομηνία διάθεσης. Σε 
αυτό το μητρώο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα προστατεύονται. Θα καθορίζεται επίσης 
ένα ανώτατο όριο για τις ποσότητες που μπορούν να λάβουν τα μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο διευκόλυνσης χρήσης από (προμήθεια σε) τρίτους.
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Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης θα πραγματοποιούν επίσης λεπτομερή καταγραφή της 
παραγωγής, στην οποία θα πιστοποιούνται οι ημερομηνίες του κύκλου των καλλιεργειών, των 
εφαρμοζόμενων μεθόδων καλλιέργειας, καθώς και των ποσοτήτων που παράχθηκαν και είναι 
κατάλληλες για κατανάλωση. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σποραδικά από εκπροσώπους του 
συλλόγου, για τον έλεγχο της τοποθεσίας, των μέτρων ασφαλείας και για να εκτιμούν τον όγκο της 
παραγωγής. Οι μέθοδοι καλλιέργειας, η επεξεργασία μετά την συγκομιδή, κλπ, θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας, με αειφόρο χρήση 
των φυσικών πόρων.

Μόλις ελεγχθεί η συγκομιδή και ποσοτικοποιηθεί ο τελικός όγκος παραγωγής, η Κοινωνική Λέσχη 
Κάνναβης θα εκδώσει γραπτή άδεια σε έναν από τους εκπροσώπους της να μεταφέρει τη κάνναβη 
από τον τόπο όπου καλλιεργείται στις εγκαταστάσεις όπου θα πραγματοποιηθεί η ελεγχόμενη 
διανομή στα μέλη. 

http://www.encod.org/info/ON-A-EUROPEAN-CODE-OF-CONDUCT-FOR,3376.html
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Σάββατο 10 Μάη - Αντιαπαγορευτική μουσική παρέλαση στην Αθήνα.

Το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ (Legalize Protestival) για να γιορτάσει τα 10 χρόνια του βγαίνει 
στο δρόμο και οργανώνει μια κανναβική αντιαπαγορευτική μουσική διαδήλωση. Σπάμε τα ταμπού και
τον φόβο και βγαίνουμε στο δρόμο. Το Σάββατο 10 Μάη στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση στην 
Πλατεία Κοτζιά και μουσική πορεία προς Πλ. Ψυρρή, Πλ. Μοναστηράκι, Πλ. Αβυσσινίας και Πλ. 
Θησείου. Ντυθείτε πολύχρωμα και κανναβικά, φτιάχτε πανό, φέρτε καραμούζες και την καλή σας 
διάθεση και ελάτε να σπείρουμε την αλήθεια παρέα, διεκδικώντας τα αυτονόητα δικαιώματά μας. 
Μαζί μας η ομάδα κρουστών BATUCA.

Το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ μεταλλάσσεται και εξελίσσεται. Μετά από 10 χρόνια συνεχούς 
μεγέθυνσης από άποψη συμμετοχής κόσμου και καλλιτεχνών, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι 
διαφορετικό για ποικίλους λόγους. Καταρχήν το να κάνουμε απλά ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ που 
κάθε χρόνο θα γινόταν και μεγαλύτερο δεν ήταν ποτέ ο σκοπός μας. Σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε 
ένα αυτοδιαχειριζόμενο και αυτοοργανωμένο φεστιβάλ διεκδίκησης για να ενημερώσουμε και να 
ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τις πολιτικές μείωσης της βλάβης και για την αναγκαιότητα να 
αλλάξει ο νόμος για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα, στη βάση της αποποινικοποίησης της χρήσης και της 
νομιμοποίησης της κάνναβης. Σκοπός μας είναι το μήνυμα δηλαδή και όχι το μέσο που είναι το 
φεστιβάλ. 

Μέσω του φεστιβάλ προσεγγίσαμε βέβαια ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο και σαν θεσμός 
αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, καθώς και τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και συλλογικότητες. Δεν 
σημαίνει όμως ότι όλα ήταν τέλεια επειδή απλά μεγεθυνόταν. Ο κόσμος δεν συμμετείχε όπως το 
φανταζόμασταν στην αυτοδιαχείριση του φεστιβάλ, ιδιαίτερα στο ζήτημα των σκουπιδιών, ενώ δεν 
ανταποκρινόταν πάντα συνειδητά στους σκοπούς και τη φιλοσοφία του φεστιβάλ (σε μερικές 
περιπτώσεις μάλιστα προξένησαν ζημιά στο φεστιβάλ και τους εαυτούς τους). Χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι παρά τις πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου που συμμετείχαν στο μουσικό γεγονός, αρκετά 
λίγοι παρουσιάζονταν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις που είχαν προηγηθεί, ενώ ακόμα πιο λίγοι 
ερχόντουσαν μέρα για να βοηθήσουν στις πρακτικές εργασίες. Πολύς κόσμος επίσης θεωρούσε το 
φεστιβάλ σαν εμποροπανήγυρη. Θεωρούσαν ότι η στήριξή τους περιοριζόταν στο να έρθουν να 
πουλήσουν τη πραμάτεια τους για να βγάλουν το καλοκαίρι, χωρίς την υποχρέωση να ενισχύσουν το 
φεστιβάλ και να σεβαστούν τους κανόνες λειτουργίας που θέταμε, αλλά και την προτροπή μας για 
αυτοοργάνωση του μάρκετ. Γι αυτό και πέρυσι αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε αισθητά το χώρο 
του μάρκετ. Συν τοις άλλοις φέτος ήταν αδύνατο να μας παραχωρηθεί άδεια χρήσης κάποιου μεγάλου
χώρου για τη φιλοξενία του φεστιβάλ λόγω της προεκλογική περιόδου, γεγονός που θα έθετε σε 
κίνδυνο την όλη διοργάνωση.

Γι αυτούς τους λόγους, φέτος θέλουμε να δούμε ποιοι πραγματικά στηρίζουν το 
αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ και τους σκοπούς του, γι αυτό και καλούμε σε μαζική συμμετοχή 
στο cannabis street parade νωρίς το απόγευμα (19.00). Στις υπόλοιπες πόλεις του κόσμου 
(περισσότερες από 300), που γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις αυτό το διήμερο, πραγματοποιούνται 
πορείες όλα αυτά τα χρόνια και όχι φεστιβάλ. Εμείς κάναμε το μεγαλύτερο αντιαπαγορευτικό 
φεστιβάλ στην Ευρώπη, αλλά φέτος είπαμε να συγχρονιστούμε περισσότερο με τις διεθνείς δράσεις 
και να βγούμε και εμείς στο δρόμο με τη μουσική πορεία. 

Δεν φοβόμαστε να πούμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε 
εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Οι χρήστες ουσιών δεν πρέπει να διώκονται, η 
παραγωγή και διάθεση κάνναβης πρέπει να ρυθμιστεί νομικά και να βγει από την παρανομία, όπως 
συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες με θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να προωθήσουμε τα προγράμματα 
μείωσης της βλάβης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων με πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό 

221



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

222



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

τρόπο και να ανατροφοδοτήσουμε τους πολύτιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους από την 
καταστολή στην πρόληψη και θεραπεία. 

Χρειαζόμαστε πιο αντικειμενική πληροφόρηση και πολιτικές που να στηρίζονται στα επιστημονικά 
δεδομένα και τις διεθνείς καλές πρακτικές και όχι σε ιδεοληψίες και ηθικό πανικό. 

Σπάμε τα ταμπού, πνίγουμε τον φόβο, και σπέρνουμε την αλήθεια που είναι πάντα η καλύτερη 
πρόληψη.

Ραντεβού στη Πλατεία Κοτζιά το Σάββατο 10 Μάη στις 7 το απόγευμα για το cannabis street 
parade του 10ου Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ Αθήνας. 

02.05.2014
Υποστηρικτές: Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κενό Δίκτυο, 
Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων keli.gr.
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Απολογισμός 9ου Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ Αθήνας

''Aς πιούμε στην υγειά των τρελών, των απροσάρμοστων, των επαναστατών, των ταραχοποιών.
Σε αυτούς που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, που δεν τιμούν τους κανόνες, 

που δεν σέβονται την τάξη…
Μπορεί να τους επαινέσεις, να διαφωνήσεις, να τους τσιτάρεις, να δυσπιστήσεις, να τους δοξάσεις ή να

τους κακολογήσεις. Αλλά δεν μπορείς να τους αγνοήσεις. Γιατί αλλάζουν πράγματα. 
Βρίσκουν, φαντάζονται, βοηθάνε, ερευνούν, φτιάχνουν, εμπνέουν. 

Σπρώχνουν μπροστά τα πάντα. Ίσως, πρέπει να είναι τρελοί. 
Γιατί οι άνθρωποι που είναι αρκετά τρελοί για να πιστεύουν ο,τι μπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσμο, 

είναι αυτοί που στο τέλος το κάνουν.'' -Τζακ Κέρουακ- 

Ίσως το καλύτερο, το πιο ολοκληρωμένο και το πιο κινηματικό Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ μέχρι 
σήμερα κατά τη γνώμη μας. Ήταν σίγουρα η πιο σημαντική δράση επανάκτησης του δημόσιου χώρου 
που έχει κάνει το αντιαπαγορευτικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια. Από το πρώτο legalize στο Πάρκο 
Ελευθερίας το 2005 μέχρι το φετινό στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας έχουμε μάθει στα 
δύσκολα, αλλά το φετινό ήταν λίγο πιο ζόρικο από τα αναμενόμενα. 

Η μαζική προσέλευση όμως περίπου 30.000 χαμογελαστών ψυχών, οι μουσικάρες που ακούσαμε από 
12 συγκροτήματα και 38 DJs, ο μαγευτικός χώρος του κάμπινγκ που μας φιλοξένησε και οι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες ομιλίες από 12 ομιλητές από το εξωτερικό και άλλους τόσους εγχώριους μας 
αποζημίωσαν με το παραπάνω.

Στο φετινό φεστιβάλ υπήρξε πολύ έντονη η μυρωδιά και η ανησυχία της καταστολής, ενώ στη πλάτη 
της διοργάνωσης παίχτηκαν διάφορα παρασκηνιακά μικροπολιτικά παιχνίδια με στόχο τον δημόσιο 
παραλιακό χώρο- φιλέτο του Κάμπινγκ της Βούλας. Αρχής γενομένης από το Δήμαρχο Βούλας, Βάρης, 
Βουλιαγμένης (ΒΒΒ) που ενώ αρχικά είχε συναινέσει στο αίτημά μας για συνεργασία και παροχή 
κάδων απορριμάτων, μια βδομάδα πριν το φεστιβάλ έκανε πίσω προφασιζόμενος ότι ο χώρος είναι 
ιδιωτικός (!), δηλώνοντας άγνοια για το φεστιβάλ στα τοπικά ΜΜΕ (ενώ είχε πρωτοκολλημένη την 
αίτησή μας και μας είχε απαντήσει θετικά πριν βδομάδες μέσω της Γραμματέας του) και στο τέλος 
έβγαλε μια επιθετική ανακοίνωση προς το φεστιβάλ, ότι δήθεν γίνεται χωρίς την άδειά του. 

Ο χώρος του Κάμπινγκ όχι μόνο δεν είναι ιδιωτικός, αλλά είναι δημόσιος και πρέπει να διασφαλιστεί ο
ανοιχτός και κοινόχρηστος χαρακτήρας του. Μάλιστα έχει ανοίξει από τον ίδιο Δήμαρχο πριν από ένα 
χρόνο και το Δημοτικό Συμβούλιο ΒΒΒ έχει βγάλει δύο αποφάσεις ότι ο χώρος είναι κανονικά 
ιδιοκτησία του Δήμου και δημόσιος. 

Απ ότι μάθαμε ο Δήμαρχος διεκδικεί το χώρο από το κράτος με στόχο να τον εκμεταλλευτεί για 
δημοτικό όφελος, ενώ περιμένουν ήδη διάφορα αρπαχτικά στη γωνία, πολύ ισχυρά οικονομικά 
συμφέροντα της περιοχής που αναμένουν το σήμα της ανάπτυξης για να κλείσουν και πάλι τη 
πρόσβαση στη παραλία φτιάχνοντας σκυλομάγαζα ή οργανωμένες πλαζ. Είναι οι ίδιοι που έκαναν τη 
καταγγελία που οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψη των εθελοντών του κάμπινγκ μια βδομάδα πριν 
το φεστιβάλ, είναι οι ίδιοι που προκάλεσαν μια δολιοφθορά στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ, είναι 
οι ίδιοι που μέσω τοπικών μπλογκ με ανώνυμα άρθρα κάνουν κουμάντο και εκβιάζουν τον τωρινό 
Δήμαρχο και τους εθελοντές του κάμπινγκ. 

Το κράτος από την άλλη έχει εντάξει το χώρο στις περιοχές φιλέτα της παραλίας προς ξεπούλημα 
μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι και η ΕΤΑ (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα) οι οποίοι 
δηλώνουν διαχειριστές του χώρου (και εμμέσως ιδιοκτήτες) και είχαν δώσει εντολή στην Αστυνομία 
να εκκενώσει το χώρο από την κατάληψη και την ανοιχτή συνέλευση κατοίκων και να σφραγίσει το 
Κάμπινγκ δύο ημέρες πριν την έναρξη του φεστιβάλ. 
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Μετά από ισχυρές πολιτικές πιέσεις από τα κόμματα που στηρίζουν το φεστιβάλ, αλλά και τη μήνυση 
που κατέθεσαν οι εθελοντές του κάμπινγκ απέναντι στα συνεργεία που πήγαν να σφραγίσουν το 
χώρο καταφέραμε μια μέρα πριν το φεστιβάλ να παραμείνει ο χώρος ανοιχτός και δημόσιος. 

Αυτό που φοβόντουσαν έγινε. Καταφέραμε και δημιουργήσαμε μια προσωρινά αυτόνομη ζώνη, 
διαφυλάξαμε ένα ανοιχτό, ελεύθερο και δημόσιο χώρο που φιλοξένησε πολλές χιλιάδες κόσμου σε μια
ελεύθερη γιορτή για τα ατομικά δικαιώματα και τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις, 
διαμορφώνοντας ένα κεκτημένο για τη περιοχή κόντρα στα σχέδια ξεπουλήματος. 

Πλέον ο χώρος έχει προηγούμενο δημόσιας χρήσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρέπει να 
διαφυλάξουμε το δημόσιο, ανοιχτό και κοινόχρηστο χαρακτήρα του με νύχια και με δόντια, όχι μόνο 
γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός και συμβολικός χώρος για το κίνημα των ελεύθερων παραλιών και 
της ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό (συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών), αλλά και γιατί 
είναι από τα τελευταία εναπομείναντα κομμάτια δημόσιας γης με ελεύθερη πρόσβαση σε όλη την 
Αττική ακτογραμμή. 

Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον πως θα κρατήσουμε το χώρο ανοιχτό και δημόσιο, και πως θα 
βοηθήσουμε τους αγωνιστές εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας να τον διαφυλάξουν από το επικείμενο 
ξεπούλημα. 

Σε ότι αφορά τις απειλές και τη προσπάθεια απαγόρευσης του φεστιβάλ μέσω επερώτησης στον 
Υπουργό ΠροΠο και συκοφαντικών δημοσιευμάτων από το ναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή έχουμε να 
δηλώσουμε ότι το μόνο που κατάφεραν είναι να κάνουν διαφήμιση του φεστιβάλ στα κυρίαρχα ΜΜΕ 
που δεν αναφέρονται ποτέ σε αυτό και τους σκοπούς του. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι οι θρασύδειλοι 
αυγοκέφαλοι δεν θα έκαναν ποτέ βίαιη παρέμβαση στο φεστιβάλ, όπως διατείνονταν, γιατί όπως 
έχουν αποδείξει από την εγκληματική τους δράση μέχρι στιγμής επιλέγουν μόνο εύκολους και 
μοναχικούς στόχους, χαρακώνουν παιδιά στο πρόσωπο και μαχαιρώνουν ανυπεράσπιστους 
μετανάστες μόνο αν υπερέχουν αριθμητικά. Με τόσο μαζική προσέλευση στο φεστιβάλ ήταν σίγουρο 
ότι δεν θα είχαν ποτέ το θάρρος να κάνουν οποιαδήποτε απειλητική κίνηση.  

Εμείς θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι να καλλιεργούμε τα δικαιώματα μας και να σπέρνουμε το σπόρο της 
αλλαγής, των πολιτικών, των νοοτροπιών, των συνειδήσεων. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας αν
δεν αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σε ένα πιο ανθρώπινο, 
αποτελεσματικό και δίκαιο πλαίσιο. 

Πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη συνεχιζόμενη υποκρισία. Όπως είδαμε και ακούσαμε από 
τους ομιλητές στις ενημερωτικές εκδηλώσεις (οι βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις τους ανεβαίνουν στο 
κανάλι μας στο youtube), όποιος εξακολουθεί να στηρίζει τις υπάρχουσες εγκληματικές πολιτικές 
καταστολής, στηρίζει το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη διάλυση των δημόσιων δομών 
απεξάρτησης. 

Όπου έχουν εφαρμοστεί αντιαπαγορευτικές πολιτικές μείωσης της βλάβης αντί για καταστολή στην 
Ευρώπη (Πορτογαλία, Τσεχία, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Ελβετία, κ.α.) με έμφαση στην 
αποποινικοποίηση της χρήσης των ουσιών, του ελεγχόμενους χώρους χρήσης, τη πρόληψη, τη 
θεραπεία- απεξάρτηση και τα επιστημονικά δεδομένα, τα αποτελέσματα είναι ορατά και 
εντυπωσιακά: εξάλειψη της δημόσιας χρήσης, μείωση των προβληματικών και εξαρτημένων 
χρηστών, αύξηση του ορίου ηλικίας των χρηστών, διασφάλιση της δημόσιας υγείας, μείωση της 
μικροεγκληματικότητας, μεγαλύτερα ποσοστά απεξάρτησης και επανένταξης, θεαματική αξιοποίηση 
των προγραμμάτων υποκαταστάτων και σταδιακής απεξάρτησης, κλπ.
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Όσοι διατείνονται το αντίθετο (βλέπε τις φετινές κατάπτυστες ανακοινώσεις του ΚΚΕ) ζούνε σε άλλο
πλανήτη και παραπληροφορούν εσκεμμένα. Τα επίσημα κρατικά δεδομένα και τα επικαιροποιημένα 
επιστημονικά στοιχεία τους διαψεύδουν κατηγορηματικά και καταμαρτυρούν ότι οι κατασταλτικές 
πολιτικές έχουν αποτύχει δραματικά, καθώς δεν έχουν μειώσει ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά -το
αντίθετο μάλιστα, ενώ προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά απ ότι προλαμβάνουν. Σε παγκόσμιο επίπεδο 
υπάρχει πλέον πολύ έντονη κινητικότητα για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών για τις εξαρτησιογόνες 
ουσίες, σε ένα μη τιμωρητικό πλαίσιο για τους χρήστες, καθώς και η συνειδητοποίηση ότι οι 
υπάρχουσες πολιτικές που στηρίζονται στη καταστολή έχουν αποτύχει παταγωδώς.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από τα συνολικά κονδύλια για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων το 
80% αντιστοιχεί στην καταστολή και μόλις το 20% στην πρόληψη και τη θεραπεία- απεξάρτηση- 
επανένταξη. Εμείς θέλουμε να αντιστραφεί αυτό το ποσοστό, οι χρήστες να μην θεωρούνται 
εγκληματίες, να υπάρχει πλουραλισμός στις θεραπευτικές μεθόδους, αύξηση της χρηματοδότησης 
όλων των προγραμμάτων απεξάρτησης (στεγνών και με υποκατάστατα), διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, καθώς και αντιμετώπιση των ουσιών με βάση την επικίνδυνότητά τους για την ανθρώπινη 
υγεία. Η κάνναβη πρέπει να γίνει νόμιμη για να απεξαρτηθούν οι χρήστες από τα παράνομα 
κυκλώματα εμπορίας και να μπορούν να την καλλιεργούν για προσωπική χρήση.    

Κλείνοντας θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές του φετινού 
αντιαπαγορευτικού, τους ομιλητές που μας τίμησαν με τη παρουσία τους, τα συγκροτήματα και τους 
Djs που μας χάρισαν τις μουσικάρες τους, τους stage manager (Άννα, Σπίρι, Νικόλα, Σωτήρη, Χάρη), τα
παιδιά του dubwise και του chill out, τον Σαράντο και όλους τους τεχνικούς του ήχου, τον εκπληκτικό 
WD για τις ζωγραφιές του, τον Γιώργο για τα σκίτσα του, τον Γκόγιο για τις πολύτιμες γνώσεις του 
πάνω στην αυτοκαλλιέργεια, τον Άγγελο, τον Βασίλη και όλους από την συλλογική κουζίνα της 
Ακαδημία Πλάτωνος για την στήριξη και το γεμάτο αγάπη και ενέργεια φαγητό και φυσικά τις πολλές
χιλιάδες κόσμου που μας στήριξαν με τη παρουσία τους. Ευχόμαστε μόνο την επόμενη φορά να 
προτιμήσουν να στηρίξουν τα μπαρ της διοργάνωσης αντί για τα περίπτερα της περιοχής και να 
δείξουν πιο έμπρακτα της αλληλεγγύη τους, καθώς είναι ένα φεστιβάλ με τεράστια έξοδα και φέτος 
παρά τη μαζική προσέλευση είχαμε πολλές επιστροφές με αποτέλεσμα να μην καλυφθούν τα 
μεταφορικά έξοδα των 12 ομιλητών από το εξωτερικό. Για να συνεχίσουν να γίνονται ελεύθερα 
φεστιβάλ στη πόλη, με δωρεάν είσοδο και ποιότητα, αυτοοργανωμένα και αυτοχρηματοδοτούμενα, 
χωρίς σπόνσορες και χορηγούς είναι απαραίτητη η οικονομική στήριξη των συμμετεχόντων και η 
έμπρακτη αλληλεγγύη. 

Μέχρι να λάμψει η αλήθεια που είναι η καλύτερη πρόληψη, εμείς θα αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα 
δικαιώματά μας. 

Μια αγάπη, μια γροθιά, ένας πλανήτης.

22.5.2013
Ηλιόσποροι
www.iliosporoi.net 
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9ο ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ
ATHENS LEGALIZE PROTESTIVAL

8 - 11 ΜΑΗ 2013
Τετάρτη 8 Μάη: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Πέμπτη 9 Μάη: Αμφιθέατρο 984, Τεχνόπολη Γκάζι
Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Μάη: Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις

για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί “ναρκωτικών” ουσιών

Το ανανεωμένο 9ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ της Αθήνας για τη μείωση της βλάβης από τις 
εξαρτήσεις θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στις 8, 9, 10 και 11 Μάη.

Τετάρτη 8 Μαΐου: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 
12.00 – 15.00: Ενημερωτική εκδήλωση: Η Ιατρική χρήση της Κάνναβης στην Ευρώπη
Ομιλητές: 
- Dr. William Notcutt, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κανναβινοϊδών Φαρμάκων (International 
Association for Cannabinoid Medicines (IACM), Αγγλία, Η ιατρική χρήση της κάνναβης στην Ευρώπη 
και το κόσμο
- Tjalling Erkelens, B  edrocan (πιστοποιημένοι καλλιεργητές φαρμακευτικής κάνναβης), Ολλανδία, 
Οι θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης και η παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη 
- Hanka Gabrielova, Konopa (εκπρόσωποι εκστρατείας νομιμοποίησης), Τσεχία, Η νόμιμη ρύθμιση 
της ιατρικής χρήσης της κάνναβης στην Τσεχία  
- Γιώργης Οικονομόπουλος, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Η Θεραπευτική 
επίδραση της Κάνναβης στη διάρκεια Απεξαρτήσεων από Ηρωίνη 
- Προβολή ντοκιμαντέρ “Θεραπεύτηκε: μια ιστορία κάνναβης” (2010, 10')

18.00 – 21.30: Ενημερωτική εκδήλωση: Βιομηχανική κάνναβη, μια οικολογική πρόταση
Ομιλητές: 
- Mark Reinders (HempFlax), εκπρόσωπος της European Hemp Industry Association (EIHA), 
Ολλανδία, Η καλλιέργεια και παραγωγή κλωστικής κάνναβης στην Ευρώπη: υπάρχουσα κατάσταση και 
προοπτικές   
- Monika Brümmer, Αρχιτέκτονας, Cannabric, Ισπανία, Οικολογική δόμηση με κλωστική κάνναβη
- Patrick De Ceuster, Wervel, Βέλγιο, Η διατροφική αξία της κάνναβης 
- Hanka Gabrielova, Konopa, Τσεχία, Η καλλιέργεια και η χρήση της κλωστικής κάνναβης στην Τσεχία
- Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, πρώην Τακτικός Ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), 
συντάκτης μελέτης ΕΘΙΑΓΕ για την Κλωστική Κάνναβη (2000), Κλωστική κάνναβη: Μία νέα και πολλά 
υποσχόμενη καλλιέργεια για την χώρα μας.
- Eκπρόσωποι Ελλήνων αγροτών 
- Eκπρόσωποι Κannabishop 
Έκθεση προϊόντων κλωστικής (βιομηχανικής) κάνναβης
 
Πέμπτη 9 Μαΐου: Αμφιθέατρο 984, Τεχνόπολη, Πειραιώς 100 
14.00 – 19.00: Ημερίδα: Πολιτικές μείωσης της βλάβης, καλά παραδείγματα από την Ευρώπη 
και εναλλακτικά μοντέλα ρύθμισης
Ομιλητές: 
- Dr. Pavel Bem, μέλος τους Τσέχικου Κοινοβουλίου, πρώην Δήμαρχος Πράγας, εκπρόσωπος Global 
Commission on Drug Policy, Τσεχία, Διεθνείς πρωτοβουλίες για εναλλακτικά μοντέλα ρύθμισης και 
αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών, το παράδειγμα της Τσεχίας  
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- Annie Machon, Διευθύντρια Ευρωπαϊκού Γραφείου Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), 
Γερμανία- Αγγλία, Το κόστος και οι βλάβες του πολέμου κατά των ναρκωτικών και εναλλακτικές 
προτάσεις για μη-τιμωρητικές πολιτικές 
- Marie Nougier, Εκπρόσωπος International Drug Policy Consortium (IDPC), Αγγλία, Καλές πρακτικές 
πολιτικών μείωσης της βλάβης και χώροι ελεγχόμενης χρήσης 
- Joep Oomen, ENCOD, Εκπρόσωπος Trekt um Plant, Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Αμβέρσας, Βέλγιο, 
Το μοντέλο της μη κερδοσκοπικής συλλογικής καλλιέργειας κάνναβης για προσωπική χρήση: το 
παράδειγμα της κοινωνικής λέσχης κάνναβης Αμβέρσας 
- Jorge Roque, δικηγόρος, Πρόεδρος Diferença Real; Συνεργάτης Rio Grande Sul Harm Reduction 
University Brasil, πρώην πρόεδρος INPUD, Πορτογαλία, Το πετυχημένο μοντέλο μείωσης της βλάβης 
και αποποινικοποίησης της χρήσης στην Πορτογαλία 
- Θανάσης Αποστόλου, Εταιρεία Διογένης για την προώθηση του διαλόγου πολιτικής των 
ναρκωτικών στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, Ολλανδία- Ελλάδα, Το επιτυχημένο 
παράδειγμα της Ολλανδίας και προτάσεις για αλλαγές των πολιτικών για τα ναρκωτικά 
- Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων
- Κ. Γαζγαλίδης, Αντιπρόεδρος ΟΚΑΝΑ
- Εκπρόσωπος συλλόγου θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ
- Γιώργης Οικονομόπουλος, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Η δολοφονία του 
ήθους. Μια σημαντική συνεπεία της Απαγόρευσης 
- Νίκος Δέδες, Πρόεδρος ΜΚΟ Θετική Φωνή (street work)
- Εκπρόσωποι κομμάτων

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων.

Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Μάη: Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας
Λεωφόρος Ποσειδώνος, Στάση ΠΙΚΠΑ (λεωφορεία 114, 115, 116, 120, 149, 170, Α1, Α2, Ε22, Χ96), 
200μ. από αφετηρία Τραμ Βούλας (parking ΙΧ πίσω από τη στάση του Τραμ)

Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις, σε μια συμβολική 
επανάκτηση του δημόσιου χώρου και του παραλιακού μετώπου.

και τις δύο ημέρες από τις 18.00: Προβολές ντοκιμαντέρ- ταινιών, εκθέσεις κόμικ Γιώργος 
Κωνσταντίνου (Βαρκελώνη) και Seyfried (Βερολίνο), live painting από WD, grow workshop με 
Gregorio Fernandez (Goyo) (Ισπανία), ενημερωτικά περίπτερα, έκθεση προϊόντων κλωστικής 
(βιομηχανικής) κάνναβης, visual arts by void optical art laboratory and Global Eye (uk), chill out stage-
space out area by IT, dubwise hifi soundsystem, μουσική από:

live stage: Palyrria, Κακό Συναπάντημα, Fundracar, Vlastur full band, Chapter Zero (malta),  
Professor Skank with J Fyah (moca juniors), Bangies, Fyah Fist, Kilimanjaro meet De Traces feat
Chakradar, Κάτω από το δέντρο, What the funk, traditional indian music and dance 

dubwise hifi stage: Anna Mystic, AmP Outernational, I-Mitri Counteraction, Blend Mishkin, THC 
Soundsystem, Fleck, Booker, Dub Riots, Billy Widz & Jeph1, Harris, Kernercoremode, 
Mashdown45, Selah & Skitlab, MistaOperator, Raggaprincess, EsarJay, Poppasteve, Ilias 
SoundProof, Selectah Nesta, Mrs HCN, MC Bredda Ahmed Ali

IT chill ambient space stage: Cygna (malta), Stimulus Timbre (malta), Odiolab Live, Fishimself, 
C.OP, Qses, The Mirror, Tasos Stranger, Risinggalaxy, Junior X, Argy Echosense, War aka Han 
Solo, Sitartronic, Crystal Zero, Sissy Stardust

Φιλοξενούμενο ηχοσύστημα Dubwise HiFi.  
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visual art: Void Optical Art Laboratory και Global Eye (uk)

Ανοιχτό κάλεσμα σε εικαστικούς, όσους ασχολούνται με ντεκόρ και κατασκευές, καθώς και ζογκλέρ- 
performer.

με τη στήριξη:

Ηλιόσποροι, Κενό Δίκτυο, ENCOD, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), ΟΚΑΝΑ, 
Σύλλογος Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων keli.gr, Οικολόγοι
Πράσινοι, Πράσινο Ινστιτούτο, Νέοι Πράσινοι, Επιτροπή δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Νεολαία Συνασπισμού, 
ΑΚΟΑ, Φιλελεύθερη Συμμαχία, Act Up Drase Hellas, Εφημερίδα Εποχή, Περιοδικό Ζενίθ, Φίλοι του 
Ανθρώπου, Dubwise HiFi, Rastavibe, 1 Step Forward, Natural High Family, Sub'n'Dub, Funxion, Creative 
Space, Urban Danja, One Love Reggae Ideas, Reggae.Gr, Freeze Mag/ It Shop, Akida promo, Trifilo.Gr Web 
Radio, Greek Cannabis Society, Cannabishellas.com, Tzivana.gr, 420.gr, Seeders, Εκτός Ζώνης radio & 
reggae magazine.

Με τη συνεργασία και σε υποστήριξη της Ανοιχτής Συνέλευσης του Αυτοδιαχειριζόμενου Κάμπινγκ 
Βούλας. Με τη συνεργασία του Δήμου Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης. 

Η πραγματοποίηση του φεστιβάλ στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας είναι μια συμβολική 
δράση επανάκτησης του δημόσιου χώρου και του παραλιακού μετώπου, μέσα από τη δημιουργία μιας
προσωρινά αυτόνομης ζώνης, ενός φεστιβάλ για την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την αγάπη και την 
ειρήνη. Στηρίζουμε με αυτό τον τρόπο έμπρακτα το αίτημα χιλιάδων πολιτών των όμορων Δήμων και 
της Επιτροπής Αγώνα για το Παραλιακό Μέτωπο να διασφαλιστεί ο δημόσιος, ελεύθερος και 
κοινόχρηστος χαρακτήρας της παραλίας.

Το φεστιβάλ θα είναι επίσης μια συμβολική δράση ελεύθερης και υπεύθυνης κατασκήνωσης. Φέρτε 
τις σκηνές σας και κατασκηνώστε υπεύθυνα συμβάλλοντας στην καθαριότητα του χώρου! 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου και στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας και 
ενίσχυσης της πολιτικής- πολιτιστικής διάστασης του φεστιβάλ, ΔΕΝ θα λειτουργήσει ανοιχτό
ΜΑΡΚΕΤ πέρα από αυτό της διοργάνωσης και δεν θα υπάρχει παροχή ρεύματος για το σκοπό 
αυτό (όχι πάγκοι με τρόφιμα- ποτά και ρούχα, μόνο μικρά πτυσσόμενα τελάρα με κοσμήματα/ 
χειροτεχνίες και δικό τους φως). Τα ΙΧ δεν μπορούν να μπουν μέσα στον χώρο. Παρακαλούμε 
μην στέλνετε αιτήσεις, ευχαριστούμε για την κατανόηση.   

www.legaliseprotestival.blogspot.com
http://voulacamp.blogspot.com
fb event: https://www.facebook.com/events/586489781375812/ 

η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη...

Μόλις χάσαμε μια ιστορική ευκαιρία για να θέσουμε τις βάσεις για μια αξιοπρεπή, αποτελεσματική, 
δίκαιη και ανθρώπινη αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, αλλά δεν χάσαμε τη μάχη και συνεχίζουμε τον 
αγώνα για τα αυτονόητα δικαιώματά μας.

Ο νέος “νόμος για τις εξαρτησιογόνες ουσίες” (Ν. 4139/2013) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή 
ενώ δείχνει κάποια θετικά σημάδια σε ότι αφορά τον εξορθολογισμό των ποινών και τη διασφάλιση 
του δικαιώματος στην θεραπεία, δυστυχώς δεν τολμάει τον εκσυχρονισμό των πολιτικών σε ότι 
αφορά την αποποινικοποίηση της χρήσης, τη πρόληψη, τη μείωση της βλάβης, τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας και της απεξάρτησης, καθώς και τον πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους, κατά
τα πολύ θετικά παραδείγματα που έχουμε από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία, 
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Ελβετία, Ολλανδία, Τσεχία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο και Σλοβενία). Αντίθετα εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει τις εκατοντάδες χιλιάδες των χρηστών στην Ελλάδα σαν εγκληματίες και 
περιθωριακούς, που χρήζουν όμως θεραπείας αντί για φυλάκιση.  

Οι χρήστες ουσιών δεν είναι εγκληματίες, ούτε είναι απαραίτητα προβληματικοί χρήστες, είναι 
συνάνθρωποι μας από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από κάθε οικογένεια. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες 
στην Ελλάδα και εκατομμύρια παγκοσμίως, δεν χωράνε καν στις φυλακές. Εγκληματικές είναι οι 
πολιτικές της απαγόρευσης και της καταστολής που τρέφουν το οργανωμένο έγκλημα και τη 
διαφθορά του συστήματος, ενώ κοστίζουν ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικούς πόρους, 
οδηγώντας συνανθρώπους μας στην εξαθλίωση και το περιθώριο. Οι πολιτικές που ακολουθούνται 
δεν είναι δίκαιες και αποτελεσματικές, αντίθετα είναι δαπανηρές και έχουν φέρει το αντίθετο από το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα, την αύξηση δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης ουσιών καθώς και 
της βλάβης για τους χρήστες και την κοινωνία. “Ένας χρήστης σε θεραπεία κοστίζει εννιά ευρώ την 
ημέρα, στη φυλακή 25 ευρώ και στην πιάτσα 100 ευρώ από τους κινδύνους που θέτει για τη δημόσια 
υγεία” δήλωσε πρόσφατα η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μένη Μαλλιώρη.  

Σε μια περίοδο σκληρής λιτότητας, που συνθλίβονται εργασιακά και κοινωνικά κεκτημένα πολλών 
ετών, μαζί με μισθούς, συντάξεις και κοινωνική πρόνοια, ενώ καταπατούνται με τον πιο βάναυσο 
τρόπο δικαιώματα και ελευθερίες, η Πολιτεία εμμένει σε μια αναποτελεσματική και αντικοινωνικά 
δαπανηρή πολιτική σε ότι αφορά τη χρήση και την εξάρτηση από ουσίες, παραβλέποντας τη διεθνή 
εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα. 

Εμμένει σε μια εγκληματική πολιτική που είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν ραγδαία οι 
προβληματικοί χρήστες ουσιών και η ανεξέλεγκτη χρήση, τα μεταδιδόμενα νοσήματα και οι θάνατοι, 
να ενταθεί η πολυτοξικομανία και η αλόγιστη χρήση συνθετικών ουσιών από τη νεολαία, καθώς και 
να πλουτίσει το οργανωμένο έγκλημα, μαζί με τα παράνομα πολιτειακά κυκλώματα που το 
συντηρούν. Οι λίστες των χρηστών που ζητούν βοήθεια συνεχώς αυξάνονται μαζί με τις ανθρώπινες 
ζωές που χάνονται, αλλά και τις χιλιάδες ανθρώπινες ιστορίες που κρύβουν τα απρόσωπα νούμερα. 
Οι χρήστες εξαθλιωμένοι στους δρόμους, οι φυλακές γεμάτες με εξαρτημένους, το προγράμματα 
υποκατάστατων και απεξάρτησης θύματα της λιτότητας, επικίνδυνες νέες συνθετικές ουσίες πολύ 
κακής ποιότητας και πιο πολλοί χρήστες ουσιών από ποτέ, ελέω κρίσης. 

Εμείς λέμε φτάνει πια με την υποκρισία, φτάνει πια με την ποινικοποίηση και το στιγματισμό των 
χρηστών, φτάνει πια με το μαύρο χρήμα, τη διαφθορά και τη γιγάντωση του παράνομου εμπορίου. 
Πρέπει να υπάρξει άμεσα μια νομοθετική ρύθμιση του παράνομου εμπορίου, κατά τα πρότυπα του 
αλκοόλ, των φαρμάκων και του καπνού. Μέσα από την παρανομία δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε τη 
ζήτηση, ούτε τη προσφορά- διάθεση ουσιών, ενώ είναι αδύνατο να διασφαλίσεις την μείωση της 
ατομικής και κοινωνικής βλάβης, καθώς και τη προστασία της δημόσιας υγείας. 

Η κοινωνία είναι έτοιμη για την αλλαγή και οι πολιτικοί πρέπει να σταθούν προ των ευθυνών τους 
και να πάρουν μια ιστορική απόφαση ακολουθώντας το καλό παράδειγμα πολλών Ευρωπαϊκών 
χωρών. 

Μέχρι να λάμψει η αλήθεια και να μπει το δημόσιο συμφέρον μπροστά από το ιδιωτικό κέρδος, εμείς 
θα καλλιεργούμε τα δικαιώματα μας και θα διεκδικούμε τα αυτονόητα:
- Αποποινικοποίηση της χρήσης, προμήθειας, κατοχής ουσιών για προσωπική χρήση και απεξάρτηση 
του χρήστη από τον έμπορο
- Πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους με έμφαση στη μείωση της βλάβης (πχ χώροι ελεγχόμενης
χρήσης, προγράμματα υποκατάστατων και σταδιακής απεξάρτησης, εναλλακτικά θεραπευτικά 
προγράμματα, δωρεάν πρωτοβάθμια περίθαλψη κλπ).
- Μείωση της βλάβης, περίθαλψη, πρόληψη και επανένταξη, αντί για καταστολή, διαπόμπευση και 
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φυλάκιση
- Νομιμοποίηση της (αυτο)καλλιέργειας κάνναβης για προσωπική (ευφορική, θεραπευτική) χρήση, με
στόχο την απεξάρτηση του χρήστη από το οργανωμένο έγκλημα
- Ενημέρωση βασισμένη στα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς καλές πρακτικές, όχι σε 
αντιλήψεις ηθικού πανικού και ιδεοληψίες.
- Δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές που θα ελαττώσουν τις δημόσιες δαπάνες για την 
καταστολή, θα ανακατευθύνουν πολύτιμους οικονομικούς πόρους στη πρόληψη, την απεξάρτηση και 
την περίθαλψη, και θα εξασφαλίσουν δημόσια έσοδα από τη νόμιμη ρύθμιση της προσφοράς.   

Η Αθήνα συμμετέχει για ένατη συνεχή χρονιά στην Ημέρα Παγκόσμιας Δράσης για την 
αποποινικοποίηση της Κάνναβης ως μια συμβολική διεκδίκηση για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές 
πολιτικές περί «ναρκωτικών» ουσιών. Τις δύο πρώτες βδομάδες του Μάη κάθε χρόνο, εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους σε περισσότερες από 300 πόλεις από όλο τον κόσμο 
(http://cannabis.wikia.com/wiki/Portal:Global_Marijuana_March) για να διεκδικήσουν πιο 
ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση από 
ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν
στην απεξάρτηση του χρήστη από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το 
τελευταίο.

Καλούμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, να σεβαστεί το χώρο που θα
μας φιλοξενήσει, συμβάλλοντας υπεύθυνα στην καθαριότητα και την περιφρούρηση του χώρου. 

Tο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ γίνεται ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ενάντια σε όλους τους 
εθισμούς. Τάσσεται ενάντια σε κάθε ναρκο-κουλτούρα, ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών, ενάντια 
στην καταστολή των ελευθεριών και τη βία, ενάντια στην ύπνωση, την πολυτοξικομανία, την 
αλόγιστη, εγωπαθή και υπερβολική χρήση ουσιών κάθε λογής. Είναι ενάντια σε κάθε κουλτούρα 
νάρκωσης, αποβλάκωσης, φρικαρίσματος και στρουθοκαμηλισμού. 

Σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζει τη χρήση νόμιμων ή παράνομων ουσιών. Αντίθετα 
γίνεται για να διεκδικήσουμε πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για τη μείωση της 
βλάβης από τις εξαρτήσεις, για να πληροφορήσουμε τον νέο κόσμο αδογμάτιστα για την 
επικινδυνότητα των ουσιών που καταναλώνουν και να αντιμετωπίσουμε την εξάρτηση από 
αυτές ανθρώπινα με βάση την τοξικότητά τους.

Καλούμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, να σεβαστεί το χώρο που θα
μας φιλοξενήσει, συμβάλλοντας υπεύθυνα στην καθαριότητα και την περιφρούρηση του χώρου. Δεν 
υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες και όλους τους 
παρευρισκόμενους, όλοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, δεν υπάρχει αντίτιμο εισόδου ή κερδοσκοπικά 
οφέλη. Το φεστιβάλ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, χωρίς χορηγούς και αυτοδιαχειριζόμενο. Η 
αυτοργάνωση, η εθελούσια υπεύθυνη συμμετοχή, η απελευθέρωση του Δημόσιου Χώρου και η αντι-
εμπορευματική λογική διέπουν την λειτουργία του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ. Είναι χρέος όλων 
μας η συνάντηση αυτή να είναι ένα μάθημα από όλους εμάς για όλους εμάς, μια εμπειρία που μας 
κάνει καλύτερους, μια συνάντηση ενδυνάμωσης και συνειδητοποίησης.

Το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ γίνεται στο πλαίσιο της εκστρατείας "Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για 
τα Ναρκωτικά" την οποία στηρίζουν πλήθος πολιτών, συλλογικοτήτων και φορέων. 
http://www.facebook.com/pages/Συμμαχία-Αλλάξτε-Πολιτική-για-τα-Ναρκωτικά/209976831173 

www.legaliseprotestival.blogspot.com

236

http://www.legaliseprotestival.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CF%84%CE%B5-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%9D%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC/209976831173
http://cannabis.wikia.com/wiki/Portal:Global_Marijuana_March


12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

237



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

238



12 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ LEGALIZE PROTESTIVAL 2012

"Οι αδύνατοι δεν αγωνίζονται. Η δυνατότεροι αγωνίζονται ίσως μια ώρα. Αυτοί που είναι πιο δυνατοί 
αγωνίζονται πολλά χρόνια. Οι πιο δυνατοί από όλους όμως αγωνίζονται όλη τους τη ζωή. Αυτοί είναι 
απαραίτητοι." Μπέρτχολτ Μπρεχτ.

Το 8ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας ανήκει πλέον στην ιστορία. Φιλοξενήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στις 11-12 Μάη 2012, σε ένα υπέροχο χώρο το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, ως μια 
συμβολική δράση επανάκτησης ενός δημόσιου χώρου που πρέπει να ανοίξει και πάλι για τους πολίτες
και να διαμορφωθεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο με υψηλή βλάστηση και δημόσιες ψυχαγωγικές και 
αθλητικές χρήσεις.

Ευχαριστούμε θερμά τους δεκάδες καλλιτέχνες που συμμετείχαν, τις συλλογικότητες και τις ομάδες 
που το στήριξαν, αλλά και τους περισσότερους από 35.000 κόσμου που κατέκλυσαν τις δύο ημέρες το
μεγαλύτερο ελεύθερο μουσικό φεστιβάλ διαμαρτυρίας και διεκδίκησης για πιο δίκαιες και 
αποτελεσματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά.

Δεν ευχαριστούμε τους 5-10 ανόητους που έβγαλαν όλη τους την ενέργεια στο να καταστρέψουν το 
παιδικό σταθμό για ΑΜΕΑ που βρίσκεται στο παρακείμενο γήπεδο, αλλά και να προκαλέσουν φθορές 
σε άλλες αίθουσες. Δεν ευχαριστούμε επίσης ένα μέρος του μάρκετ που συμμετέχει καθαρά για το 
κέρδος χωρίς να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας, τη καθαριότητα και τη φιλοσοφία του φεστιβάλ. 

Από τη στιγμή που δεν μας χωράνε πλέον ούτε τα αεροδρόμια, πόσο μάλλον οι φυλακές, οι 
εγκληματικές πολιτικές θα έπρεπε να έχουν ήδη αλλάξει στα πλαίσια της αποποινικοποίησης και της 
μείωσης της βλάβης.

Οι αγώνες μας δεν σταματάνε εδώ. Μετά από πολλά χρόνια συνεχούς δράσης και πολιτικής πίεσης 
έχουμε καταφέρει να κατατεθεί ένα νέο νομοσχέδιο στη Βουλή που κινείται στην σωστή κατεύθυνση, 
αλλά έχει κολλήσει στην Ολομέλεια και το συρτάρι του Υπουργού. Ευελπιστούμε σε μια προοδευτική 
διακυβέρνηση σύντομα που θα ξεμπλοκάρει το ζήτημα. Μέχρι τότε εμείς θα αγωνιζόμαστε και θα 
καλλιεργούμε ανελλιπώς τα αυτονόητα δικαιώματά μας. 

Το Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ της Αθήνας όμως έκλεισε ένα πρώτο κύκλο και θα αλλάξει ριζικά 
μορφή από του χρόνου για να μην καταλήξει να γίνει απειλή για την ίδια του την ύπαρξη και μια 
αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιήσαμε το μέσο της μουσικής για να 
περάσει το μήνυμά μας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο ακροατήριο. Το ακροατήριο μεγάλωσε πολύ, 
χωρίς πάντα να σέβεται τον εαυτό του, τις διεκδικήσεις και τις αξίες που πρεσβεύει το φεστιβάλ.

Γι αυτό λοιπόν, από το χρόνου το μουσικό φεστιβάλ διεκδίκησης και διαμαρτυρίας θα μετουσιωθεί σε
ένα καθαρά αγωνιστικό, πολιτικό και ενημερωτικό φεστιβάλ, με επιλεκτική μουσική, χωρίς μάρκετ, 
αλλά εμπλουτισμένο πολιτιστικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα.  Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε 
δημιουργικές ιδέες, προτάσεις και πρωτοβουλίες.

Είμαστε εδώ, ενωμένοι και δυνατοί γιατί πάντα η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη.

Ηλιόσποροι 
Αφιερώνουμε το φεστιβάλ σε μια νέα ψυχή που γεννήθηκε το Σάββατο, αλλά και τον πιο φωτισμένο 
φίλο του ανθρώπου που έφυγε απρόσμενα από κοντά μας.
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8ο ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ
ATHENS LEGALIZE PROTESTIVAL 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 & ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΗ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

(είσοδος από Λεωφόρο Ποσειδώνος, στάση τραμ 2η Αγίου Κοσμά)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις

για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί “ναρκωτικών” ουσιών

Το 8ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το 
Σάββατο 12 Μάη, στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (είσοδος από Λεωφόρο 
Ποσειδώνος, στάση τραμ 2η Αγίου Κοσμά), σε μια συμβολική επανάκτηση του δημόσιου χώρου.

και τις δύο ημέρες από τις 19.00: 
Έκθεση κανναβικών σκίτσων canamo/ sin papeles, chai shop, food & flea market, ενημερωτικά 
περίπτερα, βιβλιοπωλείο, προβολές, θεατρικά δρώμενα, κρουστά από τους BATALA, ομιλίες και 3 
μουσικές σκηνές με τους: 

live:
NIGHTSTALKER, KOZA MOSTRA, BAILDSA, ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, FUNDRACAR, ATIKO MINUS & I-
MITRI COUNTERACTION, VLASTUR, PROFESSOR SKANK, AERA PATERA & ANNA GOULA, SISTA 
JAMMAROOTS & OSCILATORS, INSPIRATION PROJECT, ΠΕΡΣΙΝΑ ΞΙΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, REBET AGAINST 
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THE MACHINE, BAD BID

DJs:
ANNA MYSTIC, BLEND MISHKIN, SQUARE [Fr], DISPHONIA, Dj EHUTY [Br], IRAKLIS MINDPHASER, 
FleCK, DJ BOOKER, KERNELCOREMODE, HARRIS, A.H2O, THC SOUNDSYSTEM, KILLEMIL, CONFO, 
UNDERVERSE, FISHIMSELF & CHARALAMPOS SYMIANAKIS, MAX MILLION, INSOM, OZE, ABEND, 
NUMARK, MAN, THE MIRROR, ARGY ECHOSENSE, POSITRONIK, JUNIOR X, ANDREAS OPTIMUS, 
ODIOLAB live, SYGNALS, Djane PSYCHO QUEEN, EUNOIA, JAH BETA, RAGGAPRINCESS, POPPA STEVE, 
MONKEYMAN CDJREEKO, SELAH, SKITLAB, MASHDOWN45, MISTAOPERATOR, RADICAL GEE, 
SOUNDHOLIC, selector NESTA, MRS HNC, JEFF, SRJ, BILLY WIDZ, JEPH1, YAZ, POSTRIPER.

Φιλοξενούμενο ηχοσύστημα Dubwise HiFi.  

visual art: VOID OPTICAL ART LABORATORY and M4N4R4V3R

Τη Παρασκευή 11 Μάη στις 17.00 το απόγευμα και το Σάββατο 12 Μάη στις 12.00 το πρωί, το 
φεστιβάλ θα φιλοξενήσει το March to Athens (http://www.scoop.it/t/march-to-athens, 
www.march2athens.tk) και στα πλαίσια του Αγορά (http://www.agoraathens.net/el/  , 
http://titanpad.com/thematikesagoras) θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του οδοιπορικού καθώς 
και συζήτηση- ανοιχτή συνέλευση για τα κινήματα από τα κάτω, τις φυσικές καλλιέργειες, τη 
διατήρηση σπόρων, τις οικοκοινότητες, κα. Ανοιχτό κάλεσμα σε συλλογικότητες για συμμετοχή στις 
συζητήσεις και στήσιμο ενημερωτικού πάγκου τις δύο μέρες του φεστιβάλ.     

Υποστηρίζεται από: 

Ηλιόσποροι, Κενό Δίκτυο, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Σύλλογος 
Θεραπευομένων ΟΚΑΝΑ, Φίλοι του Ανθρώπου, Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων 
keli.gr, Act Up- Drase Hellas, ENCOD, Οικολόγοι Πράσινοι, Νέοι Πράσινοι, Νεολαία Δημοκρατικής 
Αριστεράς, Επιτροπή δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΑΚΟΑ, Φιλελεύθερη Συμμαχία, Εφημερίδα Εποχή, 
Περιοδικό Ζενίθ, Rastavibe, 1step Forward, Natural High Family, Sub & Dub, Funxion, Creative Space, 
Urban Danja, Dubwise HiFi, One Love Reggae Ideas, Reggae.Gr, Freeze Mag/ It Shop, Akida promo, 
STFU, Mutant Conspiracy, Trifilo.Gr Web Radio, Greek Cannabis Society, Cannabishellas.Com, 
Tzivana.Gr, 420.Gr, Seeders   

Με τη συνεργασία και σε υποστήριξη της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

www.legaliseprotestival.blogspot.com
http://parkoellinikou.blogspot.com
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η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη...

Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από μια ιστορική εξέλιξη. Μετά από 30 χρόνια αντιαπαγορευτικού αγώνα
και 7 χρόνια αντιαπαγορευτικών φεστιβάλ, καταφέραμε φέτος να κατατεθεί ένα νέο νομοσχέδιο στη 
Βουλή για να αλλάξει επιτέλους η εγκληματική πολιτική περί “ναρκωτικών”, που στιγματίζει ως 
εγκληματίες τους εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες ουσιών στην Ελλάδα. 

Ένα νομοσχέδιο που δεν υπόσχεται οριστικές λύσεις, αλλά τουλάχιστον είναι ένα θετικό πρώτο βήμα 
που εστιάζει στην αποποινικοποίηση τη χρήσης, προμήθειας και κατοχής για ιδία χρήση, κατοχυρώνει
το δικαίωμα στην θεραπεία, μετατρέπει σε πταίσμα την αυτοκαλλιέργεια κάνναβης, εξαιρεί την 
κλωστική κάνναβη από την λίστα των ναρκωτικών ουσιών, ενώ μεριμνά για την αποσυμφόρηση των 
φυλακών. 
Το νομοσχέδιο ενώ ψηφίστηκε την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, παραμένει στο συρτάρι του 
Υπουργού Δικαιοσύνης πριν πάει στην ολομέλεια προς επικύρωση, καθώς υπάρχουν έντονες 
αντιδράσεις από το συντηρητικό πολιτικό φάσμα (ΝΔ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ), το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί 
το δικαίωμα του ανθρώπου στην αυτοδιάθεση και το ότι η χρήση δεν είναι αδίκημα, αλλά στην 
χειρότερη περίπτωση θεωρείται αυτοπροσβολή. Δυστυχώς κάποιοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 
τον στρουθοκαμηλισμό και την ξεδιάντροπη πολιτική εκμετάλλευση στο θέμα αυτό, ενεργοποιώντας 
τα συντηρητικά αντανακλαστικά της κοινωνίας παραβλέποντας τόσο την αληθινή και ανθρώπινη 
διάσταση, όσο και τα αδιάψευστα στοιχεία ερευνών και εφαρμοσμένων πολιτικών. 

Σε μια περίοδο σκληρής λιτότητας, που το κράτος συνθλίβει εργασιακά και κοινωνικά κεκτημένα 
πολλών ετών, μαζί με μισθούς, συντάξεις και κοινωνική πρόνοια, ενώ καταπατά με τον πιο βάναυσο 
τρόπο δικαιώματα και ελευθερίες, η Πολιτεία εμμένει σε μια αναποτελεσματική και αντικοινωνικά 
δαπανηρή πολιτική σε ότι αφορά τη χρήση και την εξάρτηση από ουσίες, παραβλέποντας τη διεθνή 
εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα. Εμμένει σε μια εγκληματική πολιτική που είχε σαν 
αποτέλεσμα να αυξηθούν ραγδαία οι προβληματικοί χρήστες ουσιών, τα νοσήματα και οι θάνατοι, να 
ενταθεί η πολυτοξικομανία και η αλόγιστη χρήση ουσιών από τη νεολαία, καθώς και να πλουτίσει το 
οργανωμένο έγκλημα, μαζί με τα παράνομα πολιτειακά κυκλώματα που το συντηρούν. Οι λίστες των 
χρηστών που ζητούν βοήθεια συνεχώς αυξάνονται μαζί με τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται, αλλά 
και τις χιλιάδες ανθρώπινες ιστορίες που κρύβουν τα απρόσωπα νούμερα. 

Εμείς λέμε φτάνει πια με την υποκρισία, φτάνει πια με την ποινικοποίηση και το στιγματισμό των 
χρηστών, φτάνει πια με το μαύρο χρήμα, τη διαφθορά και τη γιγάντωση του παράνομου εμπορίου. 
Πρέπει να υπάρξει άμεσα μια νομοθετική ρύθμιση του παράνομου εμπορίου, κατά τα πρότυπα του 
αλκοόλ, των φαρμάκων και του καπνού. Μέσα από την παρανομία δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε τη 
ζήτηση, ούτε τη προσφορά- διάθεση ουσιών, ενώ είναι αδύνατο να διασφαλίσεις την μείωση της 
ατομικής και κοινωνικής βλάβης, καθώς και τη προστασία της δημόσιας υγείας. 

Η κοινωνία είναι έτοιμη για την αλλαγή και οι πολιτικοί πρέπει να σταθούν προ των ευθυνών τους 
και να πάρουν μια ιστορική απόφαση ακολουθώντας το καλό παράδειγμα πολλών Ευρωπαϊκών 
χωρών. 

Μέχρι να λάμψει η αλήθεια και να μπει το δημόσιο συμφέρον μπροστά από το ιδιωτικό κέρδος, εμείς 
θα καλλιεργούμε τα δικαιώματα μας και θα διεκδικούμε τα αυτονόητα:
- Αποποινικοποίηση της χρήσης, προμήθειας, κατοχής ουσιών για προσωπική χρήση και απεξάρτηση 
του χρήστη από τον έμπορο
- Πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους
- Μείωση της βλάβης, περίθαλψη, πρόληψη και επανένταξη, αντί για καταστολή, διαπόμπευση και 
φυλάκιση
- Νομιμοποίηση της (αυτο)καλλιέργειας κάνναβης για προσωπική χρήση (ευφορική, θεραπευτική), 
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καθώς και της κλωστικής κάνναβης για βιομηχανική χρήση
- Ενημέρωση βασισμένη στα επιστημονικά δεδομένα και τις διεθνείς καλές πρακτικές, όχι σε 
αντιλήψεις ηθικού πανικού και δαιμονοποίηση.
- Δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές που θα ελαττώσουν τις δημόσιες δαπάνες για την 
καταστολή, θα ανακατευθύνουν πολύτιμους οικονομικούς πόρους στη πρόληψη και την περίθαλψη, 
και θα εξασφαλίσουν δημόσια έσοδα από τη νόμιμη ρύθμιση της προσφοράς.   

Οι χρήστες ουσιών δεν είναι εγκληματίες, είναι συνάνθρωποι μας από όλα τα κοινωνικά στρώματα. 
Είναι εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα και εκατομμύρια παγκοσμίως, δεν χωράνε καν στις φυλακές.
Οι πολιτικές που ακολουθούνται δεν είναι δίκαιες και αποτελεσματικές, αντίθετα είναι δαπανηρές και
έχουν φέρει το αντίθετο από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, την αύξηση δηλαδή της προσφοράς και 
της ζήτησης ουσιών καθώς και της βλάβης για τους χρήστες και την κοινωνία. 

Η Αθήνα συμμετέχει και φέτος στην Ημέρα Παγκόσμιας Δράσης για την αποποινικοποίηση της 
Κάνναβης ως μια συμβολική διεκδίκηση για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί 
«ναρκωτικών» ουσιών. 

Τις δύο πρώτες βδομάδες του Μάη κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους 
δρόμους σε περισσότερες από 300 πόλεις από όλο τον κόσμο 
(http://cannabis.wikia.com/wiki/Portal:Global_Marijuana_March) για να διεκδικήσουν πιο 
ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση από 
ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν
στην απεξάρτηση του χρήστη από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το 
τελευταίο.

Η πραγματοποίηση του φεστιβάλ στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού είναι μια συμβολική δράση 
επανάκτησης του δημόσιου χώρου, μέσα από τη δημιουργία μιας προσωρινά αυτόνομης ζώνης, ενός 
φεστιβάλ για την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την αγάπη και την ειρήνη. Στηρίζουμε με αυτό τον 
τρόπο έμπρακτα το αίτημα χιλιάδων πολιτών και της Επιτροπής Αγώνα να παραμείνει το Ελληνικό, 
δημόσιος, ελεύθερος χώρος και να διαμορφωθεί ο χώρος του πρώην αεροδρομίου και της παραλίας 
του Άγιου Κοσμά σε Μητροπολιτικό Πάρκο με υψηλή βλάστηση, αθλητικές και ψυχαγωγικές χρήσεις. 

Καλούμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, να σεβαστεί το χώρο που θα
μας φιλοξενήσει, συμβάλλοντας υπεύθυνα στην καθαριότητα και την περιφρούρηση του χώρου. 
Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες και όλους τους 
παρευρισκόμενους, όλοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, δεν υπάρχει αντίτιμο εισόδου ή κερδοσκοπικά 
οφέλη. Το φεστιβάλ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, χωρίς χορηγούς και αυτοδιαχειριζόμενο.

Η αυτοργάνωση, η εθελούσια υπεύθυνη συμμετοχή, η απελευθέρωση του Δημόσιου Χώρου και η αντι-
εμπορευματική λογική διαπνέουν την λειτουργία του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ. Αυτό το 
φεστιβάλ γίνεται ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ενάντια σε όλους τους εθισμούς. Τάσσεται 
ενάντια σε κάθε ναρκο-κουλτούρα, ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών, ενάντια στην καταστολή των 
ελευθεριών και τη βία από όπου και αν προέρχεται, ενάντια στην ηρωίνη, τις χημείες, την ύπνωση, την
πολυτοξικομανία την αλόγιστη, εγωπαθή και υπερβολική χρήση ουσιών κάθε λογής… 

Είναι ενάντια σε κάθε κουλτούρα νάρκωσης, αποβλάκωσης, φρικαρίσματος, και στρουθοκαμηλισμού.
Σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζει τη χρήση καμίας νόμιμης ή παράνομης ουσίας. Αντίθετα γίνεται 
για να διεκδικήσουμε πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για την μείωση της βλάβης από τις 
εξαρτήσεις αντί για την ποινικοποίηση των χρηστών. Για να πληροφορήσουμε τον νέο κόσμο 
αδογμάτιστα για την επικινδυνότητα των ουσιών που καταναλώνουν και να αντιμετωπίσουμε την 
εξάρτηση από αυτές με βάση την τοξικότητά τους.
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Η Ελευθερία, ο Έρωτας, η Φιλία, η μουσική, τα ταξίδια, οι γιορτές, το βίωμα της συλλογικής χαράς, το 
όνειρο, η δημιουργικότητα, το άνοιγμα της συνείδησης δεν μπορούν να παραδοθούν ούτε στους 
δεσμοφύλακες, ούτε στους ψυχίατρους, ούτε στα χέρια της αστυνομίας, ούτε στα χέρια των 
πρεζέμπορων…
Είναι χρέος όλων μας η συνάντηση αυτή να είναι ένα μάθημα από όλους εμάς για όλους εμάς, μια 
εμπειρία που μας κάνει καλύτερους, μια συνάντηση ενδυνάμωσης και συνειδητοποίησης.

Το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ γίνεται στο πλαίσιο της εκστρατείας "Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για 
τα Ναρκωτικά" την οποία στηρίζουν πλήθος πολιτών και φορέων. Η Συμμαχία έχει αποστείλει μία 
επιστολή- έκκληση στον πρωθυπουργό, http://iliosporoi.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=264:2009-11-07-17-25-12&catid=52:2008-07-31-20-38-
41&Itemid=71 στη βάση της οποίας συλλέγονται υπογραφές. 
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Απολογισμός 7ου Αντιαπαγορευτικού φεστιβάλ Αθήνας

Όαση ειρήνης, αγάπης και αισιοδοξίας το φετινό αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε
στις 6 και 7 Μάη στο Πάρκο Ηρώων (πρώην Ενόπλων Δυνάμεων) στον Ταύρο, σε αντιδιαστολή προς 
το γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας και βίας των ημερών που ακολούθησαν. Μια προσωρινά 
αυτόνομη ζώνη, μια άλλη πόλη μέσα στην πόλη, μια βαλβίδα κοινωνικής αποσυμπίεσης κόντρα στην 
οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πνευματική κρίση, κόντρα στο φόβο, τις απαγορεύσεις 
και τις εξαρτήσεις.

Σε πείσμα σχεδόν όλων των ΜΜΕ που αποσιώπησαν το μεγαλύτερο ελεύθερο- αυτοδιαχειριζόμενο 
φεστιβάλ της πόλης, περισσότεροι από 150 μουσικοί και Djs σε 4 μουσικές σκηνές για όλα τα γούστα, 
περισσότερες από 30.000 χιλιάδες χαμογελαστές ψυχές που έδωσαν το παρόν διεκδικώντας, 
χορεύοντας και τραγουδώντας το αυτονόητο. Να αλλάξουν, στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης, οι 
παράλογες και απάνθρωπες πολιτικές περί “ναρκωτικών” ουσιών που φυλακίζουν τους χρήστες και 
πλουτίζουν τη ναρκομαφία.

Μας έκανε εντύπωση για μια ακόμη χρονιά το μένος, η παραπληροφόρηση και η παραπολιτική του 
ΚΚΕ και της ΚΝΕ που επιδόθηκαν σε όργιο συκοφάντησης και τρομοκράτησης (σκίσιμο και σκέπασμα
αφισών, τηλέφωνα αγανακτισμένων πολιτών σε τοπικούς παράγοντες και αστυνομία, μοίρασμα 
συκοφαντικών φυλλαδίων έξω από σχολεία, κ.α.) για να απαγορεύσουν την υλοποίηση των 
Αντιαπαγορευτικών φεστιβάλ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Απελπισμένες και ανενημέρωτες 
κραυγές που θυμίζουν άλλες εποχές και εξυπηρετούν σκοτεινά και εγκληματικά συμφέροντα, 
στηρίζοντας τις ίδιες απαγορευτικές πολιτικές που εισήγαγαν και επιβάλουν οι ιμπεριαλιστές 
ιδεολογικοί εχθροί τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό διαπιστώσαμε με φρίκη την πανομοιότυπη 
διατύπωση και επιχειρηματολογία των ανακοινώσεων του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής Μαγνησίας με 
στόχο να εμποδίσουν την υλοποίηση του φεστιβάλ του Βόλου. Βέβαια όχι μόνο δεν εμπόδισαν την 
υλοποίηση των φεστιβάλ, αλλά άθελά τους συνέβαλλαν στην διαφήμισή τους, αφού οι ανακοινώσεις 
τους αναπαράγονται από τα ΜΜΕ, ενώ οι δικές μας όχι.    

Εν αναμονή των νομοθετικών εξελίξεων που προανήγγειλε και η Μένη Μαλιώρη, πρόεδρος του 
ΟΚΑΝΑ, στην συζήτηση του Αντιαπαγορευτικού της Αθήνας, μένουμε στις δηλώσεις της ίδιας ότι 
σύντομα θα υπάρξει πλήρης αποποινικοποίηση της χρήσης και της κατοχής μικροποσοτήτων για 
προσωπική χρήση, που θα αντιμετωπίζεται πλέον με διοικητικές κυρώσεις (συστάσεις για θεραπεία, 
κλπ) και όχι με ποινικές.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση του φεστιβάλ της Αθήνας 
(αλλά και του Βόλου και της Θεσσαλονίκης), όλα τα μουσικά σχήματα, τους Djs, τους ομιλητές, τις 
θεατρικές ομάδες, τις ομάδες κρουστών, όσους έτρεξαν, όλους τους ganja warriors που συμμετείχαν, 
με την ευχή ότι ο κόσμος που συμμετέχει στα ελεύθερα- αυτοδιαχειριζόμενα φεστιβάλ σαν 
επισκέπτης θα γίνει πιο συνειδητός σε ότι αφορά τη συλλογή των σκουπιδιών του και το σεβασμό 
στον χώρο που φιλοξενεί το φεστιβάλ συμβάλλοντας στη καθαριότητά του. Ευχαριστούμε τέλος όλα 
τα όμορφα παιδιά που βοήθησαν και τα δύο πρωινά στο να παραδώσουμε τον χώρο καθαρό και σε 
καλή κατάσταση, καθώς και τον Δήμαρχο που δεν ενέδωσε στις πιέσεις και τη συκοφάντηση, αλλά 
στήριξε με σθένος την ελευθερία έκφρασης του φεστιβάλ.

Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net 
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7ο ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ

ATHENS LEGALIZE PROTESTIVAL 2011
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 & ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΗ
ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ – ΤΑΥΡΟΣ (ΡΟΥΦ)

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ)
(είσοδος από Κων/πόλεως, στάση προαστιακού ΡΟΥΦ)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις

για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί “ναρκωτικών” ουσιών

Το 7ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 και το 
Σάββατο 7 Μάη, στο Πάρκο Ηρώων (πρώην ενόπλων δυνάμεων) στον Ταύρο- Ρουφ, σε μια 
συμβολική επανάκτηση του δημόσιου χώρου.

και τις δύο ημέρες από τις 17.00: 
ανοιχτό εργαστήρι ινδικού τραγουδιού και χορευτικού διαλογισμού (17.00-19.00), έκθεση 
κανναβικών σκίτσων του Γ. Κωνσταντίνου canamo/ sin papeles, chai shop, food & flea market, vegi 
corner, ενημερωτικά περίπτερα, βιβλιοπωλείο, προβολές, συζήτηση, θεατρικά, visuals by Void Optical 
Art Laboratory, κρουστά session από τους BATALA Atenas, θεατρικό δρόμου από το Circo Kukubayan, 
μουσική από τους (με σειρά εμφάνισης):

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.5
LIVE STAGE (από τις 20.00)
MUSIC SOUP (jazz), VIBRATORE BIZARRO (stoner rock), ΖΕΝ GARDEN (space tribal), DIRECT 
CONNECTION (future dub), MC YINKA & URBANIX (hiphop funk), INSP-I-RATION PROJECT (space 
dub)

SUB STATION (από τις 19.00)
REGGAE DUB [POPPASTEVE, NIKOS KOUBOUROS, SENSI TOM, INSPIRATION SOUNDSYSTEM, 
SKITLAB, SELAH, KILLEMIL, SOUNDHOLIC]
BREAKS/ D'n'B / DUBSTEP [DJ FUZZBOX, ARTIZDA (urban danja), FleCK (breath), INSOM & OZE 
(urban danja), DJ KREDO (DnB warfare/werk)]

BEAT STATION (από τις 19.00)
HIP HOP [DJ DIFFER, BOEM EVERTON 2 PSIXI, OUTKAST EXELENCE, VICENTE, TFS, KURORAT FIKS, 
INTIFADA, ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ, OMERTA (VEVILOS, MENTIRA, DJ DIFFER)]
PROGRESSIVE PSY TRANCE [IRAKLIS (mcf/Psyacoustics), NAGUAL, ATOMAS, SOTOKKAN MOOD, 
CONFO (gr.Bom)] 

CHILL OUT SPACE OUT AREA (ΘΕΡΙΝΟΣ) (από τις 19.00)
19.00 – 20.30: ΔΙΑΛΕΞΗ “ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥΣ, ΜΙΑ ΣΑΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ” (ΣΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ MONYCA BOURAS, SHAMAN HEALER FROM ONTOGONIA SCHOOL, MEXICO 
(www.thelotus.com.mx)
20.30 – 23.00: ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (GRASS, THE UNION)
23.00 – END: FREEZE MAG CHILL OUT ZONE [JP ILLUSION, STEFAN TORTO, CRYSTAL ZERO, 
OPTIMUS, CABEIRI, SYGNALS, MEMPHIDOS] 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7.5
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LIVE STAGE (από τις 20.00)
SALONUMUZ KLIMALIDIR (dada folkrock), SKANONTROPO (ska punk), SISTA JAMMAROOTS & THE
OSCILATORS (reggae), FUNDRACAR (reggae punk), KALY LIVE DUB [FR] (electro dub), ONE DROP 
FWD (roots reggae), PROFESSOR SKANK w/ MOCA JUNIORS (dub ragga)

SUB STATION (από τις 19.00)
REGGAE DUB [NESTA & MRS HCN, MONKEYMAN CDJ REEKO, MASHDOWN45, MOCA JUNIORS, THC 
SOUNDSYSTEM, MISTAOPERATOR, ANNA MYSTIC & MELODICA GUEST, RADICAL GEE (LIVE VOCAL 
SET)]
BREAKS/ D'n'B / DUBSTEP [KERNELCOREMODE (creative space), HARRIS (funxion), DISPHONIA 
(funxion), ABEND (funxion)]

BEAT STATION (από τις 19.00)
AFRO FUNK / FREESTYLE [DJ ROTH FITZ, SUCK MY DECK, PARANORMALE, BOMBA ENERGIA 
SOUNDSYSTEM, MUZAK 7]
PROGRESSIVE PSY TRANCE [STEVE SELF (UK, plasquam records), GREG STAIKOS (Life892.com), 
CRYSTAL ZERO (void network), TRITOSTEP Vs UNDERVERSE (Natural High), IRAKLIS MINDPHASER 
(Natural High)] 

CHILL OUT SPACE OUT AREA (ΘΕΡΙΝΟΣ) (από τις 19.00)
19.00 – 20.00: ΘΕΑΤΡΙΚΟ (ΕΛΕΥΣΥΝΑ) 
20.00 – 22.00: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
22.00 – 22.45: ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ ΣΚΥΛΕΣ “ΒΑΛΣ ΤΩΝ ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΙΙ”(θεατρικό)
23.00 – END: FREEZE MAG CHILL OUT ZONE [KINOMATIK (The Erasers), ALKAN RULLER 
(MidiRadio), MAX MILLION, DJ CO.P, DJ WAR (Freeze Magazine), FISHIMSELF (Freeze/Ultimae 
Records/IT), SISSY STARDUST (Void Network)]

all festival visual art: void optical art lab & global eye

supported by: ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ, ΚΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
(ΕΛΕΥΣΥΝΑ), ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ENCOD, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΝΕΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΝΕΟΙ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΑΚΟΑ, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΟΧΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΖΕΝΙΘ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, RASTAVIBE, 1STEP FORWARD, NATURAL HIGH 
FAMILY, SUB & DUB, FUNXION, URBAN DANZA, ONE LOVE REGGAE IDEAS, REGGAE.GR, FREEZE MAG/ 
IT SHOP, TRIFILO.GR WEB RADIO, GREEK CANNABIS SOCIETY, CANNABISHELLAS.COM, TZIVANA.GR, 
420.GR, SEEDERS   

Με την στήριξη- άδεια του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου.

www.legaliseprotestival.blogspot.com

η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη...

Σημειώσεις για συντάκτες
Η Αθήνα συμμετέχει στην Ημέρα Παγκόσμιας Δράσης για την αποποινικοποίηση της Κάνναβης ως μια
συμβολική διεκδίκηση για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών» ουσιών. 
Η πραγματοποίηση του φεστιβάλ στο Πάρκο Ηρώων (πρώην Ενόπλων Δυνάμεων) είναι επίσης μια 
συμβολική δράση επανάκτησης του δημόσιου χώρου, μέσα από τη δημιουργία μιας προσωρινά 
αυτόνομης ζώνης, ενός φεστιβάλ για την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την αγάπη και την ειρήνη σε ένα
χώρο πρώην στρατοπέδου.   

Τις δύο πρώτες βδομάδες του Μάη κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους 
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δρόμους σε όλο τον κόσμο (περισσότερες από 300 πόλεις έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή φέτος - 
http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March_2011_map) για να διεκδικήσουν πιο 
ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση από 
ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν
στην απεξάρτηση του χρήστη από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το 
τελευταίο.

Καλούμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, να σεβαστεί το χώρο που θα
μας φιλοξενήσει, συμβάλλοντας υπεύθυνα στην καθαριότητα και την περιφρούρηση του χώρου. 
Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες και όλους τους 
παρευρισκόμενους, όλοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, δεν υπάρχει αντίτιμο ή κερδοσκοπικά οφέλη… 

Η αυτοργάνωση, η εθελούσια υπεύθυνη συμμετοχή, η απελευθέρωση του Δημόσιου Χώρου και η αντι-
εμπορευματική λογική διαπνέουν την λειτουργία του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ. Αυτό το 
φεστιβάλ γίνεται ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ενάντια σε όλους τους εθισμούς. Τάσσεται 
ενάντια σε κάθε ναρκο-κουλτούρα, ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών, ενάντια στην καταστολή των 
ελευθεριών και τη βία από όπου και αν προέρχεται, ενάντια στην ηρωίνη, την κοκαΐνη, την ύπνωση, 
την πολυτοξικομανία την αλόγιστη, εγωπαθή και υπερβολική χρήση ουσιών κάθε λογής… 
Είναι ενάντια σε κάθε κουλτούρα νάρκωσης, αποβλάκωσης, φρικαρίσματος, και στρουθοκαμηλισμού.
Σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζει τη χρήση καμίας νόμιμης ή παράνομης ουσίας. Αντίθετα γίνεται 
για να διεκδικήσουμε πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για την μείωση της βλάβης από τις 
εξαρτήσεις αντί για την ποινικοποίηση των χρηστών. Για να πληροφορήσουμε τον νέο κόσμο 
αδογμάτιστα για την επικινδυνότητα των ουσιών που καταναλώνουν και να αντιμετωπίσουμε την 
εξάρτηση από αυτές με βάση την τοξικότητά τους.
Η Ελευθερία, ο Έρωτας, η Φιλία, η μουσική, τα ταξίδια, οι γιορτές, το βίωμα της συλλογικής χαράς, το 
όνειρο, η δημιουργικότητα, το άνοιγμα της συνείδησης δεν μπορούν να παραδοθούν ούτε στους 
δεσμοφύλακες, ούτε στους ψυχίατρους, ούτε στα χέρια της αστυνομίας, ούτε στα χέρια των 
πρεζέμπορων…
Είναι χρέος όλων μας η συνάντηση αυτή να είναι ένα μάθημα από όλους εμάς για όλους εμάς, μια 
εμπειρία που μας κάνει καλύτερους, μια συνάντηση ενδυνάμωσης και συνειδητοποίησης.

Τα φετινά Αντιαπαγορευτικά Φεστιβάλ (Βόλος: 29-30/4, Θεσσαλονίκη: 30/4-1/5, και Αθήνας: 6-7/5) 
γίνονται στο πλαίσιο της εκστρατείας "Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για τα Ναρκωτικά"
http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politik-gia-ta-Narkotika/209976831173?
ref=ts την οποία στηρίζουν πλήθος πολιτών και φορέων. Η Συμμαχία έχει αποστείλει μία επιστολή- 
έκκληση στον πρωθυπουργό, http://iliosporoi.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=264:2009-11-07-17-25-12&catid=52:2008-07-31-20-38-
41&Itemid=71 στη βάση της οποίας μαζεύονται υπογραφές. 
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2ο ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

LEGALIZE SALONICA PROTESTIVAL 2011
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΗ & ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΗ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΔΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις

για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί “ναρκωτικών” ουσιών

Το 2ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 
Απρίλη  και την Κυριακή 1η Μάη, στο Πρώην Στρατόπεδο Κόδρα στον Δήμο Καλαμαριάς, σε μια
συμβολική επανάκτηση του δημόσιου χώρου.

και τις δύο ημέρες από τις 17.00: ανοιχτό εργαστήρι  έκθεση κανναβικών σκίτσων του 
Γ.Κωνσταντίνου canamo/ sin papeles, έκθεση κόμιξ από τον Σταύρακα και το Θείο Τραγί,  chai 
shop, food & flea market,  ενημερωτικά περίπτερα, βιβλιοπωλείο, προβολές, συζήτηση, αθλοπαιδιές 
και δρώμενα, juggling show, κρουστά από τους Paranaue, visuals by Void Optical Art Laboratory, 
προβολές οικολογικού ντοκιμαντερ,  μουσική από τους (με σειρά εμφάνισης):

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

LIVE STAGE (από τις 17.00)
Skary Face, Return to Litany, Περσινά Ξινά Σταφύλια, Chupakavlas, Μάυρη Μαγιονέζα, Στάθης 
Δρογώσης και Δραμαμίνη, Fundracar, Soulfire, Au.Do., Dj Doc 

SOUND STATION (από τις 20.00)
Ras Chiddy, Rasta Youth, Professor Skank, Booker, Ganja Rocks, Moca Juniors, Pony Licks 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΗ
FORREST SPIRIT AREA (από τις 14.00)
Γλέντι με απαγορευμένα ρεμπέτικα
Ανοιχτή Συζήτηση/Συνέλευση για τις νέες εξελίξεις στο θέμα της νομοθεσίας

LIVE STAGE (από τις 17.00)
Παντελής Παυλίδης, Lemonostifel, Baildsa Band, Λουδίας, Music Oxygen, Blues Wire, Animanation, Aba
Shanti I (Jam/ UK), Boblywood 

SOUND STATION (από τις 20.00)
Fyah Fist, X-Equippo, Northical, 12ος πίθηκος, Anna Mystic & Stefanatty, The shooz, Oxya 

all festival visual art: void optical art lab & global eye

deco by Sofia Skoulidi

supported by: ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ, ΚΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
(ΕΛΕΥΣΥΝΑ), ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ENCOD, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΝΕΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΑΚΟΑ, 
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΟΧΗ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΖΕΝΙΘ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ, 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, RASTAVIBE, 1STEP FORWARD, RENT ROOMS 
THESSALONIKI, ONE LOVE REGGAE IDEAS, REGGAE.GR, TECH KILLA RECORDS, TRIFILO.GR WEB 
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RADIO, GREEK CANNABIS SOCIETY, CANNABISHELLAS.COM, TZIVANA.GR, 420.GR, SEEDERS

Ευχαριστούμε τον Δήμο Καλαμαριάς για την παραχώρηση του χώρου

www.legaliseprotestival.blogspot.com

η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη...

Σημειώσεις για συντάκτες

Η Θεσσαλονίκη συμμετέχει στην Ημέρα Παγκόσμιας Δράσης για την αποποινικοποίηση της Κάνναβης 
ως μια συμβολική διεκδίκηση για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών» 
ουσιών. 
Η πραγματοποίηση του φεστιβάλ στο πρώην Στρατόπεδο Κόδρα είναι επίσης μια συμβολική δράση 
επανάκτησης του δημόσιου χώρου, μέσα από τη δημιουργία μιας προσωρινά αυτόνομης ζώνης, ενός 
φεστιβάλ για την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την αγάπη, την δημιουργικότητα και την ειρήνη σε ένα 
χώρο πρώην στρατοπέδου. 

Τις δύο πρώτες βδομάδες του Μάη κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους 
δρόμους σε όλο τον κόσμο (περισσότερες από 320 πόλεις έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή φέτος - 
http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March_2011_map) για να διεκδικήσουν πιο 
ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση από 
ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν
στην απεξάρτηση του χρήστη από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το 
τελευταίο.

Καλούμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, να σεβαστεί το χώρο που θα
μας φιλοξενήσει, συμβάλλοντας υπεύθυνα στην καθαριότητα και την περιφρούρηση του και ειδικά 
του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου. Παρακαλούμε επιλέξτε ήπιους τρόπους μετακίνησης 
(Μ.Μ.Μ., ποδήλατα, δίκυκλα) προκειμένου να περιορίσουμε την επιβάρυνση της περιοχής και να 
διευκολύνετε την πρόσβαση σας. 

Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες και όλους τους 
παρευρισκόμενους, όλοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, δεν υπάρχει αντίτιμο ή κερδοσκοπικά οφέλη… 

Η αυτοργάνωση, η εθελούσια υπεύθυνη συμμετοχή, η απελευθέρωση του Δημόσιου Χώρου και η αντι-
εμπορευματική λογική διαπνέουν την λειτουργία του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ. Αυτό το 
φεστιβάλ γίνεται ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ενάντια σε όλους τους εθισμούς. Τάσσεται 
ενάντια σε κάθε ναρκο-κουλτούρα, ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών, ενάντια στην καταστολή των 
ελευθεριών και τη βία από όπου και αν προέρχεται, ενάντια στην ηρωίνη, την κοκαΐνη, την ύπνωση, 
την πολυτοξικότητα, την αλόγιστη, εγωπαθή και υπερβολική χρήση ουσιών κάθε λογής… 

Είναι ενάντια σε κάθε κουλτούρα νάρκωσης, αποβλάκωσης, φρικαρίσματος, και στρουθοκαμηλισμού.
Σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζει τη χρήση καμίας νόμιμης ή παράνομης ουσίας. Αντίθετα γίνεται 
για να διεκδικήσουμε πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για την μείωση της βλάβης από τις 
εξαρτήσεις αντί για την ποινικοποίηση των χρηστών. Για να πληροφορήσουμε τον νέο κόσμο 
αδογμάτιστα για την επικινδυνότητα των ουσιών που καταναλώνουν και να αντιμετωπίσουμε την 
εξάρτηση από αυτές με βάση την τοξικότητά τους.

Η Ελευθερία, ο Έρωτας, η Φιλία, η μουσική, τα ταξίδια, οι γιορτές, το βίωμα της συλλογικής χαράς, το 
όνειρο, η δημιουργικότητα, το άνοιγμα της συνείδησης δεν μπορούν να παραδοθούν ούτε στους 
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δεσμοφύλακες, ούτε στους ψυχίατρους, ούτε στα χέρια της αστυνομίας, ούτε στα χέρια των 
πρεζέμπορων…
Είναι χρέος όλων μας η συνάντηση αυτή να είναι ένα μάθημα από όλους εμάς για όλους εμάς, μια 
εμπειρία που μας κάνει καλύτερους, μια συνάντηση ενδυνάμωσης και συνειδητοποίησης.

Τα φετινά Αντιαπαγορευτικά Φεστιβάλ (Βόλος: 29-20/4, Θεσσαλονίκη: 30/4-1/5, και Αθήνας: 6-7/5) 
γίνονται στο πλαίσιο της εκστρατείας "Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για τα Ναρκωτικά"
http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politik-gia-ta-Narkotika/209976831173?ref=ts 
την οποία στηρίζουν πλήθος πολιτών και φορέων. Η Συμμαχία έχει αποστείλει μία επιστολή- έκκληση 
στον πρωθυπουργό, http://iliosporoi.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=264:2009-11-07-17-25-12&catid=52:2008-07-31-20-38-
41&Itemid=71 στη βάση της οποίας μαζεύονται υπογραφές. 
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ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΟΛΟΥ 2011

Με αφορμή την παγκόσμια πορεία για την αποποινικοποίηση της κάνναβης διοργανώνεται και στο 
Βόλο ένα φεστιβάλ ενάντια στις απαγορεύσεις, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και την 
ιδιοκαλλιέργεια! 

Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Απριλίου, στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Πεδίον Άρεως.

Με μουσικές, προβολές, κουβέντες, θέατρο, κ.α.
Κάποια αυτοφυή φυτά και βότανα τα βάφτισαν «ναρκωτικά» και απαγορεύουν μέχρι σήμερα την 
καλλιέργεια και τη χρήση τους. Αύριο είναι ικανοί να μας απαγορεύσουν την καλλιέργεια ντομάτας 
και το μάζεμα βοτάνων από την εξοχή.

Την Παρασκευή 29/4 -και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δράσης στις Βρυξέλλες, 17-18 Απρίλη 2011- 
κουβεντιάζουμε στις 18.00 για το δικαίωμα να παραμείνει η παραγωγή σπόρων στα χέρια των 
μικρών αγροτών και καλλιεργητών, ενάντια στα λόμπι της αγροβιομηχανίας και των επιδιώξεών τους
για επιβολή πατέντων στους σπόρους.

Aπό τις 20.00 (ακριβώς) ξεκινούν οι συναυλίες & τα dj sets με τους:
Who cares blues band
Buffer (post-rock)
Drain the stain (alternative)
Lady evil (new wave, ελληνικό punk, electro)
Περσινά Ξινά Σταφύλια (dirty ska-punk)
Μrs. hcn (roots reggae soundz)
Fundracar (reggae, dub, funky)
Professor Skank (dub)
Monkey man cdjreeko (dub, hip-hop)
Sissy stardust (ambient dub-dubstep)
και άλλους...
παράλληλα θα γίνονται Visual Art projections από Void Optical Art Laboratory (Gr. & U.K.) 
http://voidnetwork.blogspot.com/

Το Σάββατο 30/4 κουβεντιάζουμε στις 18.00 με τον γιατρό Γιώργη Οικονομόπουλο από τον 
ελευθεριακό σύνδεσμο απεξάρτησης με θέμα: 
"το χόρτο που δεν σκοτώνει - η κάνναβη 
και το κουτόχορτο που σκοτώνει - η απαγόρευση"

συνεχίζουμε στις 20.00 με το θεατρικό: 
"ΟΙ ΔΟΥΛΕΣ" του Ζαν Ζενέ από το
+Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών
"Δυο Ερωτευμένα Κορίτσια που συνωμοτούν 
να σκοτώσουν τα Αφεντικά τους"
σκηνοθεσία / προσαρμογή κειμένου : Τάσος Σαγρής
ηθοποιοί : Σίσσυ Δουτσίου, Εύη Μαρκέτου, Στέβη Φόρτωμα
multimedia : Void Optical Laboratory, Venus Melena, Global Eye
μουσική : Pan Sonic, Ab Ovo, Ellen Allien, Tom Waits, 
The Velvet Underground, Εrik Satie, Τhe Manson Family
Είσοδος Ελεύθερη
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πληροφορίες : http://theinstituteinfo.blogspot.com/

αμέσως μετά στις 22.30 προβολή video: "η δίκη της κανναβίτσας"

και ολοκληρώνουμε με πολλές μουσικές από 
D.F. (Delirium Framboise) & The Ace [Live] feat. Zodiac Vj set
Crystal Zero (Void Network)
Tritostep (Natural High)
και άλλους...
και προβολές από Void Optical Art Laboratory...

στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ και φαγητό (ώστε να βγουν τα έξοδα 
του φεστιβάλ), καθώς και χώρος για ελεύθερη κατασκήνωση, χαριστικό παζάρι, ενημερωτικά 
περίπτερα για το θέμα των απαγορεύσεων, κ.α.

περισσότερα στο volosprotestival.blogspot.com

Όπως και αυτά της Aθήνας -που γίνεται για 7η χρονιά φέτος- και της Θεσσαλονίκης, το 2μερο 
Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Βόλου γίνεται ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ενάντια σε όλους 
τους εθισμούς. Τάσσεται ενάντια σε κάθε ναρκο-κουλτούρα, ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών, 
ενάντια στην καταστολή των ελευθεριών, ενάντια στην ύπνωση, την πολυτοξικομανία, την αλόγιστη, 
εγωπαθή και υπερβολική χρήση ουσιών κάθε λογής. Είναι ενάντια σε κάθε κουλτούρα νάρκωσης, 
αποβλάκωσης, φρικαρίσματος, και στρουθοκαμηλισμού.

Σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζει τη χρήση καμίας νόμιμης ή παράνομης ουσίας. Αντίθετα γίνεται 
για να διεκδικήσουμε πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές, για να πληροφορήσουμε τον νέο 
κόσμο αδογμάτιστα για την επικινδυνότητα των ουσιών που καταναλώνουν και να αντιμετωπίσουμε 
την εξάρτηση από αυτές ανθρώπινα με βάση την τοξικότητά τους. 

Το φεστιβάλ γίνεται στα πλαίσια της Συμμαχίας Αλλάξτε πολιτική για τα "ναρκωτικά" 

http://legaliseprotestival.blogspot.com/
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Κατάθεση υπογραφών και αντιαπαγορευτικό θεατρικό δρώμενο

Συμμαχία “Αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά”
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010, 7μμ, Βουλή

Με αφορμή την σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το νόμο περί απαγορευμένων ουσιών, 
αλλά και για να συμμετάσχουμε με τον τρόπο μας στην παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών 
(26.6.2010), η Συμμαχία “Αλλάξτε Πολιτική για τα Ναρκωτικά” καταθέτει στον Γ. Παπανδρέου και 
την Κυβέρνηση υπογεγραμμένη έκκληση για τον εξανθρωπισμό της πολιτικής περί απαγορευμένων 
ουσιών στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης. 
Θα παρουσιάσουμε επίσης μπροστά από τη Βουλή (πλατεία Άγνωστου Στρατιώτη) το 
αντιαπαγορευτικό θεατρικό δρώμενο “Η δίκη της Κανναβίτσας” από τη θεατρική ομάδα του 
ΕΛΕΥΣΥΝΑ (Σεναριο: Γ. Οικονομοπουλος, Μουσικη: Χρηστος Οικονομίδης, οι δεκαέξι ρολοι παιζονται 
από Μελη του ΕΛΕΥΣΥΝΑ και των Νέων Πράσινων). Τη Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 7 μμ.
Κορυφώνουμε με αυτό τον τρόπο, για φέτος, την αντιαπαγορευτική εκστρατεία συλλογής 
υπογραφών που ξεκινήσαμε με την αποστολή της επιστολής- έκκλησης στον Πρωθυπουργό, τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης και την Υπουργό Υγείας, στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης. 

Έκτοτε, και κατά τη διάρκεια των δύο αντιαπαγορευτικών φεστιβάλ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα όπου
συμμετείχαν 30.000 άτομα, συγκεντρώσαμε εκατοντάδες υπογραφές από πολιτικούς- 
διανοούμενους- καλλιτέχνες (Μιχάλης Τρεμόπουλος, Αλέξης Τσίπρας, Γρηγόρης Ψαριανός, Περικλής 
Κοροβέσης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Ανδρέας Ρουμελιώτης, Γιάννης Μπανιάς, Γιώργος Βότσης, Άρης 
Σφακιανάκης, Δημήτρης Παπαδημούλης, Ηλίας Ταμπακέας, Γρηγόρης Βαλλιανάτος, Αντύπας 
Καρίπογλου, Γιώργος Σαρηγιαννίδης, κ.α.) αλλά και πολλούς άλλους συνάνθρωπους και 
συλλογικότητες. Εκτός από τις εκατοντάδες υπογραφές που καταθέτουμε, έχουν συγκεντρωθεί 
ηλεκτρονικά χιλιάδες υπογραφές- υποστηρικτές μέσα από τις παρακάτω σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης:

http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politike-gia-ta-Narkotika/209976831173 
[3.845 μέλη]

http://www.facebook.com/pages/APOPOINIKOPOIESE-KANNABES-TORA/119729188051638 [2.996 
μέλη]

http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=50631511438&ref=ts [6.061 μέλη]

http://www.facebook.com/pages/Speire-phounta-kai-chasisi-gia-na-bgoume-apo-te-
krise/122772484423198 [4.565 μέλη]

http://www.facebook.com/pages/O-ANTHROPOS-EPHTIAXE-TO-OUISKYO-THEOS-TO-
CHORTOPOION-EMPISTEUESAI/315323867170 [23.256 μέλη]

Οι πολιτικές περί ουσιών πρέπει να γίνουν επιτέλους πιο δίκαιες και αποτελεσματικές, για να μειωθεί 
η βλάβη στους χρήστες, την κοινωνία και την οικονομία. Γιατί η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη. 
Γιατί οι κατασταλτικές πολιτικές που εφαρμόζονται μας στοιχίζουν ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και 
πολύτιμους οικονομικούς πόρους. 
Ξέρουμε ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Διεκδικούμε πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους με 
έμφαση στην πρόληψη, την αδογμάτιστη -από τη σκοπιά του χρήστη- πληροφόρηση και τη μείωση 
της βλάβης (όπως άλλωστε συστήνει από το 2004 και το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο εγκρίνοντας την 
Έκθεση Κατάνια). Οι πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία 50 χρόνια δεν μειώνουν ούτε τη 
ζήτηση, ούτε τη προσφορά ουσιών (όπως αποδεικνύει η πρόσφατη μελέτη Reuter- Trautmann της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2009) αντίθετα γιγαντώνουν τη Μαφία και περιθωριοποιούν τους χρήστες. 
Είναι καιρός να μάθουμε από τα θετικά παραδείγματα αποποινικοποίησης της χρήσης ουσιών ακόμα 
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και μερικής νομιμοποίησης της κάνναβης που ακολουθούνται σε Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία, 
Καλιφόρνια, Ολλανδία, Καταλονία και αλλού. Είναι καιρός να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια 
μας στο πρόβλημα και να αντιμετωπίσουμε την εξάρτηση από ουσίες με βάση την επικινδυνότητά 
τους. 
Ένα είναι σίγουρο. Οι χρήστες δεν μπορούν να θεωρούνται εγκληματίες και πρέπει να τους 
προστατέψουμε από τα παράνομα κυκλώματα εμπορίας.
  
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΛΛΑΞΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κενό Δίκτυο, Φίλοι του Ανθρώπου, 
Νέοι Πράσινοι, Οικολόγοι Πράσινοι, AKOA, ΡΟΖΑ, Επιτροπή Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Δράση,  
Φιλελεύθερη Συμμαχία
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2010
Και όμως έγινε και ήταν όλοι εκεί. 
Είναι δύσκολο να περιγράψεις με λόγια το συναίσθημα ολοκλήρωσης και χαράς που πλυμμήρησε το 
Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ της Αθήνας, που έγινε στη παραλία του Μοσχάτου, τη Παρασκευή 7 και 
το Σάββατο 8 Μαίου. 

Μπορεί να μην το έδειξαν οι τηλεοράσεις κι όμως περίπου 25.000 χαμογελαστές ψυχές φώτισαν και 
έδωσαν ζωή σε ένα εγκαταλλελημένο παραλιακό χώρο, δημιουργώντας μια εφήμερη 
αντιαπαγορευτική ζώνη, ένα δημιουργικό πεδίο διεκδίκησης και εκτόνωσης. 

Δεκάδες συγκροτήματα, χαμογελαστά μωρά, προβολές ντοκυμαντέρ, chill out στη παραλία, ένα 
παζάρι με χίλια χρώματα, τρείς μουσικές σκηνές για όλες τις φυλές, κόσμος όλων των ηλικιών και 
όλων των χρωμάτων από πολλές διαφορετικές κοσμογωνιές και ένας κοινός σκοπός. Ο 
εξανθρωπισμός των πολιτικών περί ουσιών για να γίνουν επιτέλους πιο δίκαιες και αποτελεσματικές, 
για να μειωθεί η βλάβη στους χρήστες, την κοινωνία και την οικονομία.

Μια γιορτή αφύπνισης γιατί η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη. Γιατί οι κατασταλτικές πολιτικές  
που ακολουθούνται μας στοιχίζουν ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και πολύτιμους οικονομικούς πόρους.
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Διεκδικούμε πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους με έμφαση 
στην πρόληψη, την αδογμάτιστη -από τη σκοπιά του χρήστη- πληροφόρηση και τη μείωση της 
βλάβης. Οι πολιτικές που ακολουθούνται δεν μειώνουν ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά ουσιών, 
αντίθετα γιγαντώνουν τη Μαφία και περιθωριοποιούν τους χρήστες. Είναι καιρός να μάθουμε από τα 
θετικά παραδείγματα αποποινικοποίησης της χρήσης ουσιών ακόμα και μερικής νομιμοποίησης της 
κάνναβης που ακολουθούνται σε Πορτογαλία, Ισπανία, Τσεχία,  Καλιφόρνια, Ολλανδία, Ελβετία και 
αλλού. Είναι καιρός να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα και να 
αντιμετωπίσουμε την εξάρτηση από ουσίες με βάση την επικίνδυνότητά τους.

Ένα είναι σίγουρο. Οι χρήστες δεν μπορούν να θεωρούνται εγκληματίες και πρέπει να τους 
προστατέψουμε από τα παράνομα κυκλώματα εμπορίας. 

Οι χιλιάδες που στήριξαν το φεστινό φεστιβάλ είναι μια αισιόδοξη αχτίδα ελπίδας μέσα στο αβέβαιο 
κλίμα βίας που ζούμε. Αυτή η μαγική συνεύρεση μας έδωσε δύναμη για να αλλάξουμε όλα όσα μας 
στερούν την ελευθερία μας. Όλα όσα μας εγκλωβίζουν στο φόβο και την απάθεια.

Ο χώρος που φιλοξένησε το φεστιβάλ αποτέλεσε και μια συμβολική διεκδίκηση του δημόσιου και 
ελεύθερου χαρακτήρα της παραλίας. Ελεύθερη κατασκήνωση πάντα και παντού, με σεβασμό στη 
φύση και αυτορύθμιση, για να προστατέψουμε της παραλίες από το τσιμέντο και την 
εμπορευματοποίηση. 

Ηλιόσποροι
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ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ 2010
Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Μάη

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
(Ποσειδώνος, στάση ΤΡΑΜ Μοσχάτο, στάση ΗΣΑΠ Φάληρο) 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις
για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί “ναρκωτικών” ουσιών

Το 6ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 και το 
Σάββατο 8 Μάη, στη Παραλία Μοσχάτου, σε μια συμβολική επανάκτηση του δημόσιου χώρου.

και τις δύο ημέρες από τις 6μμ, συζητήσεις, προβολές, ενημέρωση, δρώμενα, έκθεσεις, 
performance και ζογκλέρ, εργαστήρια, παζάρι χειροτεχνιών και food market, chill out area/ 
chai shop, μουσική από τους (με σειρά εμφάνισης)

παρασκευή 7 μάη
live stage
20.00 – 04.00: no way out, birthmark, θεοδοσία τσάτσου, mc yinka & urbanix, professor skank, 
direct connection, vlastur 

dance stage 
19.00 – 21.00: ανοιχτή συνέλευση “Συμμαχία αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά”
21.00 – 04.00: andreas fuzzbox [freeze mag], kredo [init], insom & oze [urban danja], 
kernelcoremode [creative space], funxion

σάββατο 8 μάη
live stage
20.00 – 04.00: animanation, dxm, skaribas, one drop fwd, fundracar, 63 high

hip hop stage 
19.00 – 03.00: flowjob, ανάφλεξη & dj everlast, kanonas & supreme of rns, tfs, antiπoina, 6aria, 
univers, klmt union (knn-οdv), κύκνειο άσμα + άγρυπνοs, spike 69, dagobah system, μυστική 
συνταγή, ντεμοντέ, afrocream, ψυχικά αποθέματα, technical flerts, βρώμικα κόλπα, golden 
child 
dj set: jeff-1, dj coyote vs circo inverso, urban joints, shitbrain, hosted by: monkey man

dance stage 
19.00 – 21.00: συζήτηση με προσκεκλημένους ομιλητές (Ψαριανός, Οικονομόπουλος, Λάμπρου, 
Ιωαννίδου, εκπρόσωποι ΟΚΑΝΑ και πολιτικών κομμάτων)
21.00 – 04.00: dj war [freeze mag], tigran [psyacoustics], emov live, crystal zero [void network], 
nikitas [natural high], iraklis mindphaser [natural high]

all festival visual art: void optical art lab, global eye, the light motiv visuals 

supported by: ηλιόσποροι, κενό δίκτυο, ελευθεριακός σύνδεσμος απεξάρτησης, φίλοι του ανθρώπου, 
encod, οικολόγοι πράσινοι, νέοι πράσινοι, σύνδεσμος αντιρρησιών συνείδησης, ακοα, ροζα, επιτροπή 
δικαιωμάτων συριζα, greek cannabis society, rastavibe, 1step forward, init, natural high family, sub & 
dub, seedism.com, softsecrets.nl, pyramidseeds.com, fullcolor.gr, reggae.gr, lazy dayz, tsirko mendes, 
radioneverland.gr  
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Με την υποστήριξη του Δήμου Μοσχάτου. 
www.iliosporoi.net – www.myspace.com/iliosporoi - www.voidnetwork.blogspot.com – 
www.elefsyna.org – www.ecogreens.gr - www.neoiprasinoi.blogspot.com - www.seedism.com - 
www.softsecrets.nl – www.fullcolor.gr – www.reggae.gr - www.encod.org - www.pyramidseeds.com  
www.antirrisies.gr - www.lazydayz.gr  -  www.tsirkomentes.gr – www.radioneverland.gr   
www.legaliseprotestival.blogspot.com

Σημειώσεις για συντάκτες 
Η Αθήνα συμμετέχει στην Ημέρα Παγκόσμιας Δράσης για την αποποινικοποίηση της Κάνναβης ως μια
συμβολική διεκδίκηση για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών» ουσιών. 
Η πραγματοποίηση του φεστιβάλ στη παραλία Μοσχάτου είναι επίσης μια συμβολική δράση 
επανάκτησης του δημόσιου χώρου, για να αντισταθούμε στην απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης
στις παραλίες και της ελεύθερης κατασκήνωσης. Η παραλία Μοσχάτου έχει παραχωρηθεί από το 
Κράτος στην Ανώνυμη Εταιρεία “Ολυμπιακά Ακίνητα” και με αυτή τη δράση απελευθέρωσης της 
παραλίας συμπαραστεκόμαστε στις προσπάθειες του Δήμου να επανακτήσει τον δημόσιο χαρακτήρα 
της.
 
Τις δύο πρώτες βδομάδες του Μάη κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους 
δρόμους σε όλο τον κόσμο (περισσότερες από 270 πόλεις έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή φέτος - 

http  ://  cannabis  .  wikia  .  com  /  wiki  /  Global  _  Marijuana  _  March  _2010) για να διεκδικήσουν πιο ανθρώπινες,

«αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση από ουσίες ως 
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ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν στην 
απεξάρτηση του χρήστη από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το τελευταίο.

Καλούμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, να σεβαστεί το χώρο που θα
μας φιλοξενήσει, συμβάλλοντας υπεύθυνα στην καθαριότητα και την περιφρούρηση του χώρου. 

Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες και όλους τους 
παρευρισκόμενους, όλοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, δεν υπάρχει αντίτιμο ή κερδοσκοπικά οφέλη… 
Η αυτοργάνωση, η εθελούσια υπεύθυνη συμμετοχή, η απελευθέρωση του Δημόσιου Χώρου και η αντι-
εμπορευματική λογική διαπνέουν την λειτουργία του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ.

Αυτό το φεστιβάλ γίνεται ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ενάντια σε όλους τους εθισμούς. 
Τάσσεται ενάντια σε κάθε ναρκο-κουλτούρα, ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών, ενάντια στην 
καταστολή των ελευθεριών και τη βία από όπου και αν προέρχεται, ενάντια στην ηρωίνη, την 
κοκαΐνη, την ύπνωση, την πολυτοξικότητα, την αλόγιστη, εγωπαθή και υπερβολική χρήση ουσιών 
κάθε λογής… 

Είναι ενάντια σε κάθε κουλτούρα νάρκωσης, αποβλάκωσης, φρικαρίσματος, και στρουθοκαμηλισμού.
Σε καμία περίπτωση δεν διαφημίζει τη χρήση καμίας νόμιμης ή παράνομης ουσίας. Αντίθετα γίνεται 
για να διεκδικήσουμε πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για την μείωση της βλάβης απότις 
εξαρτήσεις αντί για την ποινικοποίηση των χρηστών. Για να πληροφορήσουμε τον νέο κόσμο 
αδογμάτιστα για την επικινδυνότητα των ουσιών που καταναλώνουν και να αντιμετωπίσουμε την 
εξάρτηση από αυτές με βάση την τοξικότητά τους.

Η Ελευθερία, ο Έρωτας, η Φιλία, η μουσική, τα ταξίδια, οι γιορτές, το βίωμα της συλλογικής χαράς, το 
όνειρο, η δημιουργικότητα, το άνοιγμα της συνείδησης δεν μπορούν να παραδοθούν ούτε στους 
δεσμοφύλακες, ούτε στους ψυχίατρους, ούτε στα χέρια της αστυνομίας, ούτε στα χέρια των 
πρεζέμπορων…

Είναι χρέος όλων μας η συνάντηση αυτή να είναι ένα μάθημα από όλους εμάς για όλους εμάς, μια 
εμπειρία που μας κάνει καλύτερους, μια συνάντηση ενδυνάμωσης και συνειδητοποίησης.
 
Τα φετινά Αντιαπαγορευτικά Φεστιβάλ (Θεσσαλονίκης -25 Απρίλη- και Αθήνας -7, 8 Μάη-) γίνονται 
στο πλαίσιο της εκστρατείας "Συμμαχία Αλλάξτε πολιτική για τα Ναρκωτικά"
http  ://  www  .  facebook  .  com  /  pages  /  Symmachia  -  Allaxte  -  Politik  -  gia  -  ta  -  Narkotika  /209976831173?  ref  =  ts   
την οποία στηρίζουν πλήθος προσωπικοτήτων από τον επιστημονικό, καλλιτεχνικό και πολιτικό 
κόσμο της χώρας, αλλά και χιλιάδες άλλοι πολίτες. 
Η Συμμαχία έχει αποστείλει μία επιστολή- έκκληση στον πρωθυπουργό, 
http  ://  iliosporoi  .  net  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =264:2009-11-07-17-25-
12&  catid  =52:2008-07-31-20-38-41&  Itemid  =71
στη βάση της οποίας μαζεύονται υπογραφές, ενώ εκπρόσωποί της (Γ. Παρασκευόπουλος και Γ. 
Οικονομόπουλος) συναντήθηκαν ήδη με τον Γ.Γ. Δικαιοσύνης, το Νοέμβριο.
Τον Φεβρουάριο διοργανώσαμε δημόσια ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο, υπό την αιγίδα της ομάδας 
των Πράσινων, σε συνδιοργάνωση με την ENCOD (www.encod.org) και με την συμμετοχή 
ευρωβουλευτών από άλλες πολιτικές ομάδες και εκπροσώπων 40 κοινωνικών φορέων από 15 χώρες. 
http  ://  oikologoiprasinoi  .  eu  /  index  .  php  ?  option  =  com  _  content  &  view  =  article  &  id  =247:2010-02-23-14-
30-00&  catid  =11:  press  -  releases  &  Itemid  =23
Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκε η, υπό την αιγίδα της Ε.Ε., έκθεση Reuter - Trautmann για το 
παγκόσμιο εμπόριο απαγορευμένων ουσιών 1998-2007
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  justice  _  home  /  doc  _  centre  /  drugs  /  studies  /  doc  /  report  _  short  _10_03_09_  en  .  pdf   
Διαβάστε εδώ τα κύρια σημεία της δημόσιας διαβούλευσης στο Ευρωκοινοβούλιο. 
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εδώ: www.elefsyna.org και εδώ 
http://oikologoiprasinoi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=247%3A2010-02-23-
14-30-00&catid=11%3Apress-releases&Itemid=23&limitstart=1
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http://www.elefsyna.org/
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ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010

Κυριακή 25 Απριλίου, 15.00 - 02.00
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΔΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις
για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί ναρκωτικών ουσιών

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σκηνή 1
17.00 - 18.00 CHUPAKAVLAS
18.15 - 19.30 SKARIBAS 
19.30 - 20.45 SALMAGUΝDI & The hodgepodge
20.45 - 22.00 ANIMANATION 
22.00 - 23.15 SOULFIRE 
23.15 - 00.30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ - ΝΤΙΝΟΣ ΣΑΔΙΚΗΣ 
00.30 - 02.00 63 HIGH 

Σκηνή 2
15.00 - 16.30 Zoltan Tribe Soundsystem
16.30 - 18.00 Stefanatty & Rastayouth

18.00 -  20.00 Συζήτηση με ομιλητές:
Γιώργος Στάμκος, συγγραφέας, εκδότης περιοδικού "Ζένίθ", "Ένα σύντομο ιστορικό της 
απαγόρευσης στην Ελλάδα"
Θωμάς Κοροβίνης, συγγραφέας, "...ξεπίτηδες για να φανεί πως ίσια λογιούνται η λευτεριά με τα 
χασίσια...", με αφορμή μια στροφή του Βάρναλη.
Θοδωρής Ρεβενάκης, ψυχολόγος, π. επιστημονικός υπεύθυνος Θεραπευτικής Κοινότητας 
Καρτερών (Ψ.Ν.Θ.) "Εξάρτηση-Απεξάρτηση και Συνωμοσία της Σιωπής"
Ελεάννα Ιωαννίδου, δικηγόρος- Νομική Ομάδα Συμμαχίας "Αλλάξτε πολιτική για τα ναρκωτικά", 
"Οι προτάσεις της Συμμαχίας για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις 
απαγορευμένες ουσίες"

Συντονίζει ο Γιώργος Στάμκος. Στην συζήτηση έχουν προσκληθεί να τοποθετηθούν βουλευτές και 
πολιτικά κόμματα.

20.30 - 23.00 Ρεμπέτικη Κομπανία
00.00 - 02.00 PONY LICKS 

Σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της δεύτερης σκηνής θα υπάρχουν θεατρικά δρώμενα από την 
καλλιτεχνική ομάδα Ouga Klara, Juggling Show από την ομάδα Tsirko Mendes, Έκθεση Κόμιξ από το 
Θείο Τραγί, Έκθεση Κόμιξ Σταύρακας, Food Market από την Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης με 
βιολογικές πίτες, BBQ και λιχουδιές. Στο χώρο επίσης θα υπάρχουν περίπτερα συλλογικοτήτων και 
φορέων, αγορά χειροτεχνημάτων και βιολογικών προϊόντων

Supported by:
Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης, ENCOD, Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, 
Οικολόγοι Πράσινοι, Νέοι Πράσινοι, Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης, Κενό Δίκτυο, Σύνδεσμος 
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Αντιρρησιών Συνείδησης, Rastavibe, 1 Step Forward, Tsirko Μendes, Reggae.gr, Ouga Klara, Zoltan 
Tribe, Pony Licks Records, Wax Records, seedism.com, upnloud.gr   
Με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Καλαμαριάς
Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας: Συμμαχία "Αλλάξτε Πολιτική για τα 
Ναρκωτικά".
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ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ 2009

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
2, 8 & 9 Μάη 2009

5o Αντιαπαγορευτκό Φεστιβάλ  
για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις 

για το δικαίωμα στην ελευθεροχρησία και την αυτοκαλλιέργεια
για την απεξάρτηση από την εγκληματικότητα και το παράνομο εμπόριο

2 Μάη: Street Parade Πλ. Κλαυθμώνος – Θησείο
8 & 9 Μάη: Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντ. Τρίτσης»

(είσοδος από Λεωφόρο Δημοκρατίας)

Απαγορεύστε τις απαγορεύσεις 
και απεξαρτηθείτε από την παρανομία και την εγκληματικότητα...
για πιο δίκαιη, ανθρώπινη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
Γιατί ο πόλεμος κατά των «ναρκωτικών» μας έχει κοστίσει ήδη πολύ ακριβά με περισσότερους 
θανάτους, περισσότερους νέους χρήστες και περισσότερους φυλακισμένους.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! Η εξάρτηση από ουσίες είναι ζήτημα Δημόσιας Υγείας 
και όχι Δημόσιας Τάξης

Διεκδικούμε το δικαίωμα μας για αυτο-καθορισμό, ελευθερία έκφρασης και επιλογών. Γιορτάζουμε 
την ανυπακοή μας ενάντια σε κάθε τι υποκριτικό και εξευτελιστικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
ενάντια σε κάθε κουλτούρα καταστολής και νάρκωσης.

Και δεν είμαστε μόνοι... Το πρώτο Σάββατο του Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Ημέρα Παγκόσμιας 
Δράσης για την αποποινικοποίηση της Κάνναβης ως μια συμβολική διεκδίκηση για δίκαιες και 
αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών» ουσιών.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο (περισσότερες από 300 
πόλεις έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή φέτος - www.globalmarijuanamarch.org) για να διεκδικήσουν 
πιο ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση 
από ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και 
οδηγούν στην απεξάρτηση του «χρήστη» από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα 
το τελευταίο.

Σαββάτο 2 Μαΐου 2009
18.00 > Συγκέντρωση Πλατεία ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
18.30 – 22.30 > STREET PARADE (Κλαυθμώνος- Θησείο). 
DJs on the road: Espeekay, FUNXION, A@H2O, Urban Danja, Kernelcoremode
22.30 > Θησείο, συναυλία με τους ΡΟΔΕΣ, ONE DROP FWD, 
dj sets ANNA MYSTIC, SISSY STARDUST & CRYSTAL ZERO

Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Μαΐου 2009
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντ. Τρίτσης»
(Είσοδος από Λεωφόρο Δημοκρατίας, Ίλιον)
Συζητήσεις, προβολές, ενημέρωση, δρώμενα, εικαστική έκθεση και εργαστήρια από 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ και ASH IN ART 
μουσική από τους: VIBRONICS [UK], PALYRRIA, ZEN GARDEN, FUNDRACAR, PROFESSOR SKANK, 
DIRECT CONNECTION, ΚΑΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ, ATIKO MINUS, SKARIBAS, MC YINKA & URBANIX, 
VLASTUR MEGACORP, ΣΚΑΓΙΑ, BIOMASS, TOOTSIE BABES, ΑΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑ
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Ακόμα καπνίζεις στο σκοτάδι; Don't just burn it, learn it!

Supported by> Ηλιόσποροι, Κενό Δίκτυο, Φίλοι του Ανθρώπου, Οικολόγοι Πράσινοι, Ελευθεριακός 
Σύνδεσμος Απεξάρτησης, Νέοι Πράσινοι, Άμεση Καλλιτεχνική Δράση, ASH IN ART, Greek Cannabis 
Society, Rastavibe, 1 STEP FORWARD, Natural High Family, SUB & DUB 
www.iliosporoi.net – www.myspace.com/iliosporoi  - www.voidnetwork.blogspot.com – 
www.elefsyna.org – www.ecogreens.gr - www.neoiprasinoi.blogspot.com 
www.ashinart.gr 

www.legaliseprotestival.blogspot.com

Το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μάη στο 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης  «Α. Τρίτσης» (Ίλιον), το οποίο δυστυχώς έχει 
εγκαταλειφθεί στην τύχη του από την Πολιτεία και συντηρείται από τις μοναχικές προσπάθειες 
φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτό, όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 

Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρούμε αυτή τη συμβολική επανάκτηση ενός δημόσιου χώρου στηρίζοντας 
τις προσπάθειες για τη σωτηρία του Πάρκου, την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό και την ανάδειξή του 
σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής με σεβασμό στον Δημόσιο, κοινωνικό και οικολογικό 
του χαρακτήρα.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του Πάρκου, προσπαθώντας 
να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα του φεστιβάλ. Διεκδικούμε την επανάχρηση του Δημόσιου 
Πάρκου αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να περιορίσουμε την όχληση δίνοντας έμφαση στον 
περιορισμό των υποδομών, του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί και, του όγκου των εγκαταστάσεων, 
στην κατεύθυνση και την ένταση του ήχου, στην καθαριότητα του χώρου. Επίσης δεν θα 
λειτουργήσει market με φαγητά.    

Καλούμε τον κόσμο που θα συμμετέχει στο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, να σεβαστεί το Πάρκο που 
θα μας φιλοξενήσει, συμβάλλοντας υπεύθυνα στην καθαριότητα και την περιφρούρηση του χώρου. 

Αυτό το φεστιβάλ γίνεται από όλους εμάς για όλους εμάς και μόνο με την συνειδητή συμμετοχή όλων.
Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στους διοργανωτές, τους καλλιτέχνες και όλους τους 
παρευρισκόμενους, δεν υπάρχει αντίτιμο ή κερδοσκοπικά οφέλη… 
Η αυτοργάνωση, η εθελούσια υπεύθυνη συμμετοχή, η απελευθέρωση του Δημόσιου Χώρου και η αντι-
εμπορευματική λογική διαπνέουν την λειτουργία του Αντιαπαγορευτικού Φεστιβάλ.
Αυτό το φεστιβάλ τάσσεται ενάντια σε κάθε ναρκο-κουλτούρα, ενάντια στο εμπόριο ναρκωτικών, 
ενάντια στην ηρωίνη, την κοκαΐνη, την ύπνωση, την πολυτοξικότητα, την αλόγιστη, εγωπαθή και 
υπερβολική χρήση «ουσιών»… 
Είναι ενάντια σε κάθε κουλτούρα νάρκωσης, αποβλάκωσης, φρικαρίσματος, στρουθοκαμηλισμού… Η 
Ελευθερία, ο Έρωτας, η Φιλία, η μουσική, τα ταξίδια, οι γιορτές, το βίωμα της συλλογικής χαράς, το 
όνειρο, η δημιουργικότητα, το άνοιγμα της συνείδησης δεν μπορούν να παραδοθούν ούτε στους 
δεσμοφύλακες, ούτε στους ψυχίατρους, ούτε στα χέρια της αστυνομίας, ούτε στα χέρια των 
πρεζέμπορων…
Είναι χρέος όλων μας η συνάντηση αυτή να είναι ένα μάθημα από όλους εμάς για όλους εμάς, μια 
εμπειρία που μας κάνει καλύτερους, μια συνάντηση ενδυνάμωσης και συνειδητοποίησης
Αυτό το φεστιβάλ γίνεται ενάντια σε όλες τις απαγορεύσεις και ενάντια σε όλους τους εθισμούς
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Απολογισμός Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ 2008

Ποια από τις 2 φωτογραφίες παραπάνω νομίζετε ότι αντιπροσωπεύει το 4ο Κανναβικό 
Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στις 2-3 Μάη;

Αν νομίζετε η πρώτη, τότε είσαστε από εκείνους που τους βολεύει η απαγόρευση και η καταστολή και
εμμένουν μόνο στην μία όψη των γεγονότων: καναλάρχες, δημοσιογράφοι κοράκια, διεφθαρμένοι 
πολιτικοί, μπάτσοι, δικηγόροι, δικαστές, παπάδες, θεόπληκτοι, παλαιο-κομουνιστές, κουκουλωμένοι, 
ακροδεξιοί και φασίστες παντός τύπου....

Αν τώρα είσαστε σίγουροι ότι η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στην δεύτερη φωτογραφία τότε 
είσαστε μάλλον ένας ή μία από τους περισσότερους από 15.000 χαμογελαστούς ανθρώπους που 
συνέβαλαν στην επιτυχία του φεστιβάλ ή τουλάχιστον από αυτούς που δεν τρώνε το κουτόχορτο που
σερβίρει μερίδα των ΜΜΕ.

Ας δούμε τώρα τι δεν έδειξαν τα κανάλια... ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή πολλών 
και διαφορετικών ομάδων, μια πολύχρωμη γιορτή για την ελευθερία και την αυτοδιάθεση. Μια 
προσπάθεια να ξεπεράσουμε ιδεολογικά και μουσικά στεγανά και να επιδιώξουμε τη συνύπαρξη και 
τη συνδιαμόρφωση ενός αυτοδιαχειριζόμενου φεστιβάλ. Περισσότεροι από 5.000 χαμογελαστοί 
άνθρωποι την πρώτη ημέρα και τη δεύτερη ημέρα παρά την συκοφάντηση από τα ΜΜΕ η συμμετοχή 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και τους 10.000 ανθρώπους!

Περισσότερα από 30 μουσικά σχήματα και music selectors, εκθέσεις και εργαστήρια, προβολές 
ντοκιμαντέρ και video art, ενημερωτικά περίπτερα, slow food market και παζάρι. Ένα μικρό γαλατικό 
χωριό διαμορφώθηκε μέσα στον χώρο της Γεωπονικής. Οι τρεις μουσικές σκηνές (chill out area, 
sunrise stage, live stage), η μουσική γωνία των Natural High και ο χώρος των εργαστηρίων djing- 
mcing/ djembe/ capoeira με τα δικά τους ακούσματα μας έδωσαν τη δυνατότητα να συνυπάρξουν σε 
2 νύχτες διαφορετικές κουλτούρες, ξεπερνώντας ψευδο-εμπόδια και διαχωριστικές γραμμές που 
επιβάλλονται από εμπορευματοποιημένα πρότυπα.

Μια έμπρακτη απόδειξη ότι μια άλλη κοινωνία δεν είναι απλά εφικτή αλλά γίνεται υπαρκτή αρκεί να 
τη δημιουργήσουμε με αγάπη, αλληλεγγύη και εκστατικό ενθουσιασμό.

Μια εφήμερη αυτόνομη δημόσια ζώνη δημιουργήθηκε στο κέντρο της πόλης με πλούσια μουσικά και 
εικαστικά δρώμενα, που μάζεψε όλες τις φυλές κάτω από μια κοινή διεκδίκηση για δίκαιες, 
ανθρώπινες και αποτελεσματικές πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν τη χρήση ουσιών ως ζήτημα 
Δημόσιας Τάξης αλλά Δημόσιας Υγείας.

Τι έδειξαν τα κανάλια; Ακόμα και «έγκυρα» πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν μόνο πολύωρες μάχες της
Αστυνομίας με κουκουλοφόρους που βγήκαν σε μεγάλους αριθμούς από το Γεωπονικό, το ότι η 
Αστυνομία αναγκάστηκε να απωθήσει με χημικά τους μαινόμενους νέους και να αποκλείσει την 
κυκλοφορία στους γύρω δρόμους και, φυσικά οι οθόνες κατακλύστηκαν με εικόνες καταστροφής των
γύρω δρόμων και κάποιων αιθουσών.

Πως γίνεται τώρα και δεν έχουν εμφανιστεί τα κανάλια στην Γεωπονική από το καλοκαίρι που τα 
καλούν οι Πρυτανικές Αρχές για να προβάλουν τις αξιόλογες πρωτοβουλίες τους για τα καμένα δάση 
και τους πυρόπληκτους, και με το που έγινε μια στημένη προβοκατόρικη ενέργεια έτρεχαν να 
απαθανατίσουν τα σπασμένα τζάμια; Για ποιο λόγο δεν στηλιτεύουν με τον ίδιο τρόπο τις 
εγκληματικές ναρκο-πολιτικές, την καταστολή αλλά και την εγκληματική ενέργεια να πετάξει η 
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Αστυνομία δακρυγόνα μέσα στον χώρο τού φεστιβάλ την ώρα που βρίσκονταν εκεί 5.000 άνθρωποι;

Οι σοβαρές ζημιές που τόσος ντόρος γίνεται; Τρεις σπασμένες τζαμαρίες, ελάχιστοι σπασμένοι 
υπολογιστές (οι περισσότεροι ήταν απλά πεσμένες οθόνες πάνω στα γραφεία και όχι σπασμένες), και 
τρία γραφεία άνω κάτω με σπασμένες πόρτες... Συνολικό κόστος για αυτά σύμφωνα με τους 
υπεύθυνους και τα κανάλια από 60.000 έως 100.000 ευρώ... χμμ.... Πάντειος μυρίζει και όχι 
δακρυγόνα....

Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, λυπούμαστε για τις ζημιές και καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία. Αυτοί 
που προκάλεσαν τον πανικό δεν είχαν καμία σχέση με την διοργάνωση αλλά και δηλωμένα δεν 
στηρίζουν τις απόψεις και τις διεκδικήσεις του φεστιβάλ. Το αντίθετο μάλιστα. Τα επεισόδια 
προκλήθηκαν από πυρήνες κουκουλωμένων που είναι δηλωμένα ενάντια στην αντιαπαγορευτική 
προσέγγιση για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις. Τα άτομα αυτά, όχι περισσότερα από 50-
60, προκλήθηκαν από την στρατηγικά τοποθετημένη διμοιρία των ΜΑΤ έξω ακριβώς από την πύλη 
στην Λ. Αθηνών (για ποιο λόγο άραγε παρατάσσεται τόσο προκλητικά μια διμοιρία έξω από ένα χώρο
που βρίσκονται περισσότεροι από 5.000 νέοι άνθρωποι που διασκεδάζουν ειρηνικά;) και θεώρησαν 
ότι κάνουν την επανάστασή τους ενάντια στο σύστημα παίζοντας πετροπόλεμο εκ του ασφαλούς.

Λες και το αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ δεν είναι μια πράξη δημιουργικής αντίστασης και 
αυτοοργάνωσης μιας άλλης κοινωνίας που είναι υπαρκτή; Λες και η επανάσταση γίνεται μόνο με τη 
βία και τις κουκούλες.

Δεν το πιστεύουμε αυτό, όπως και οι χιλιάδες κόσμου που χωρίς κουκούλες αλλά επώνυμα στήριξαν 
το φεστιβάλ (και απείχαν από τα επεισόδια), όπως και οι 18 αμάσητοι νέοι που έκαναν πορεία μόνοι 
τους από το Θησείο μέχρι την Γεωπονική αψηφώντας την καναλοτρομοκρατία και την αστυνόμευση.

Όπως και οι χιλιάδες που θα μαζευτούν στην Πλατεία Συντάγματος στις 2 Μαΐου 2009 σε μια 
μεγαλειώδη συγκέντρωση- street carnival για να απαιτήσουμε την αποποινικοποίηση της Κάνναβης 
ως μια συμβολική διεκδίκηση για αντιαπαγορευτικές πολιτικές για την μείωση της βλάβης από τις 
εξαρτήσεις.

Ραντεβού στις 2 Μαΐου 2009 για το 5ο Κανναβικό Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ.
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4ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθηνών

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις

2-3 ΜΑΗ 2008
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(είσοδος από Ιερά Οδό)

Απαγορεύστε τις απαγορεύσεις και απεξαρτηθείτε από την παρανομία και την εγκληματικότητα... για
πιο δίκαιη, ανθρώπινη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
Γιατί ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών μας έχει κοστίσει ήδη πολύ ακριβά:
περισσότεροι θάνατοι, περισσότεροι νέοι χρήστες, περισσότεροι φυλακισμένοι.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!!
Η εξάρτηση από ουσίες δεν είναι ζήτημα δημόσιας τάξης αλλά δημόσιας υγειάς
Γιορτάζουμε το δικαίωμα μας για αυτοδιάθεση, ελευθερία έκφρασης, συνύπαρξη και αλληλεγγύη.
Γιορτάζουμε την ανυπακοή μας απέναντι σε κάθε τι αναχρονιστικό, δογματικό και υποκριτικό, 
ενάντια σε κάθε τι εξευτελιστικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ελάτε να μάθουμε για τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από τη Κάνναβη και να διεκδικήσουμε 
χορεύοντας τον εξανθρωπισμό της ελληνικής πολιτικής περί «ναρκωτικών».
Και δεν είμαστε μόνοι... Το πρώτο Σάββατο του Μαΐουγιορτάζεται κάθε χρόνο η Ημέρα Παγκόσμιας 
Δράσης για την αποποινικοποίηση της Κάνναβης ως μια συμβολική διεκδίκηση για δίκαιες και 
αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών» ουσιών.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύνονται στους δρόμους σε όλο τον κόσμο (περισσότερες από 220 
πόλεις έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή φέτος -www.globalmarijuanamarch.org) για να διεκδικήσουν 
πιο ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση 
από ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και 
οδηγούν στην απεξάρτηση του «χρήστη» από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα 
το τελευταίο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Διήμερο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις

2-3 ΜΑΗ 2008
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(είσοδος από Ιερά Οδό)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΗ
17.00 - 21.00 > Ενημερωτική εκδήλωση για την Κλωστική Κάνναβη και το Αντιαπαγορευτικό Κίνημα 
στοΑμφιθέατρο ΝΙΑΒΗ

Προσκεκλημένοι ομιλητές:
Στ. Κορνάρος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λασιθίου
Γ. Οικονομόπουλος, Ιατρός φαρμακευτικών εξαρτήσεων, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης
Επρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ *
Δ. Τσιγγάνης, Οικολόγοι Πράσινοι, ΕΛΕΥΣΥΝΑ
Π. Κανελλάκης, Δικηγόρος
Χ. Λύττας, Συγγραφέας
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* αναμένεται οριστική επιβεβαίωση

20.00 - 08.00 > Μουσικές στο χώρο του φεστιβάλ
20.00 – 21.00 > URM sound systemwww.myspace.com/urmsoundsystem 
21.00 – 22.00 > MC YINKA & YEGORwww.myspace.com/mcyinka 
22.00 – 23.15 > BLEND AKA MISHKINwww.myspace.com/blendpage
23.15 – 00.30 > NOHMADA (BE)www.myspace.com/nohmada
00.30 - 01.15 > LOFI (δυστηχώς οι ALCALICA δεν θα εμφανιστούν λόγω ασθένειας) 
01.15 – 02.45 > DIRECT CONNECTION sound 
systemwww.myspace.com/directconnectionsoundsystem
02.45 – 04.00 > BLAZIN’ BLUNT and CENTwww.myspace.com/blazindnb 
04.00 – 05.30 > FUNXION www.funxion.gr
05.30 – 07.00 > KERNELCOREMODEwww.myspace.com/kernelcoremode

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΜΑΗ
14.00 > ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στον Πεζόδρομο Ερμού (Σταθμός ΗΣΑΠ Θησείου)
15.00 - 18.00 > ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ Δρόμου- πορεία μέχρι το χώρο του φεστιβάλ
19.00 - 08.00 > Μουσικές στο χώρο του φεστιβάλ

Main Stage
19.00 – 19.45 > BONG DA CITY & RNSwww.myspace.com/bongdacity 
20.00 – 20.45 > FLOW JOBwww.myspace.com/flowjobteam
21.00 – 21.45 > MOCA JUNIORSwww.myspace.com/mocajuniors
22.00 – 22.45 > ΝΤΙΝΟΣ ΣΑΔΙΚΗΣ
23.00 - 23.45 > FUNDRACARwww.myspace.com/fundracar2007
00.00 – 01.30 > ONE DROP FWDwww.myspace.com/onedropforward 
01.30 – 02.30 > 63 HIGH www.myspace.com/63high
02.45 – 03.30 > SKA BANGIESwww.myspace.com/skabangies
03.30 – 04.30 > RAYMOND PENN and the MANDINGOwww.myspace.com/mandingoreggaeband 

Sunrise Stage
20.00 – 21.00 > RASTAYOUTHwww.myspace.com/selectorrastayouth
21.00 – 22.00 > THC Sound Systemwww.myspace.com/urmsoundsystem 
22.00 – 23.00 > WHOEVER DJs & MC HONEY BROWN 
(UK) www.myspace.com/whoeverdjs /www.myspace.com/mchoneybrown
23.00 - 00.30 > ANNA MYSTIC & MC HONEY BROWN 
(UK) www.myspace.com/annamystic /www.myspace.com/mchoneybrown
00.30 – 02.00 > CTRL+Z & Castro AMP_www.myspace.com/ctrlplusz / www.myspace.com/amp606
02.00 – 03.30 > DJ DURA www.myspace.com/djdura
03.30 – 05.00 > DJ APEX (UK)www.myspace.com/apex2012 
05.00 – 06.30 > NATURAL HIGH Trance Familywww.myspace.com/naturalhighfamily
06.30 – 08.00 > SOTOKKAN & LOFIwww.myspace.com/sotokkanmood

Chill Out Area / Chai shop
INGENUOUS
Y-SILVER
CRYSTAL ZERO & SISSY STARDUST
KINOMATIK
D.J. HIGHPNO

και τις 2 ημέρες από τις 19.00:
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αντιαπαγορευτική τέχνη on the spot:
PropaGanja visuals και video art projections απόVoid Optical Art Laboratory + Global Eye (UK) + VJ 
Nisidis + VJ Kinomatik + Alex Specs
ASH IN ART εργαστήριο κολάζ - ζωγραφική, bazaar, έκθεση φωτογραφίας και χειροτεχνιών,
workshops djembe- trash art- DJing+MCing- capoeira- εναλλακτικές θεραπείες,
προβολές κανναβικών κόμικ & εικονογραφήσεων του Γιώργου Κωνσταντίνου (περιοδικό Canamo),
φωτογραφικές προβολές της φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή με θέμα "Ταξιδεύοντας με τις συμπαντικές 
ανθρώπινες χαρές",
juggling show,
ενημερωτικά περίπτερα,
προβολές ντοκιμαντέρ,
πάγκοι με βιολογικά προιόντα και χειροτεχνίες,
slow food market και bar,
θεατρικά δρώμενα και performance,
Graffiti, και πολλά ακόμα
Supported by>
Φοιτητές και Φοιτήτριες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Οικολόγοι Πράσινοι, Ηλιόσποροι,
Κενό Δίκτυο, NATURAL HIGH Trance family,
Φίλοι του Ανθρώπου, ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α.,
Rastavibe, 1 STEP FORWARD, SUB&DUB, CREATIVE SPACE
Greek Cannabis Society, ASH IN ART

www.iliosporoi.net – www.myspace.com/iliosporoi

www.ecogreens.gr
http://www.elefsyna.org

voidnetwork.blogspot.com 
naturalhighfamily.blogspot.com
www.creativespace.gr
www.ashinart.gr

legaliseprotestival.blogspot.com

Ανοιχτό κάλεσμα σε εικαστικούς, φωτογράφους,ζωγράφους, video artists, γλύπτες, ηθοποιούς, 
performer, street artists, ζογκλέρ, graffiti artists, trash 
artists,σκηνογράφους- για συμμετοχή στο φετινόαντιαπαγορευτικό φεστιβάλ στις 2-3 Μάη.
Σκοπός είναι να δημιουργήσουμε μια εφήμερη αυτόνομη ζώνη όπου εικαστικοί και μουσικοί θα 
δημιουργήσουν on the spot με θέμα τους άξονες του αντιαπαγορευτικού φεστιβάλ:
- μείωση της βλάβης από εξαρτήσεις,
- αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών,
- απελευθέρωση και απομυθοποίηση της Κάνναβης,
- το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στην ελευθερία έκφρασης και την αυτορύθμιση της κοινωνίας

Μπορείτε να φέρετε έτοιμα έργα αλλά κυρίως θέλουμε να δημιουργήσουμε επί τόπου, στο διήμερο 
του φεστιβάλ και όσο το δυνατό και με τη συμμετοχή του κόσμου που θα το επισκεφτεί.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

LEGALISE CANNABIS PROTESTIVAL
4 & 5 Μάη 2007

Αντιαπαγορευτκό διήμερο για τη μείωση  της βλάβης από τις εξαρτήσεις
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΛΙΣΙΑ

(είσοδος από Ουλ. Πάλμε)

Από το απόγευμα (6μ.μ.) της Παρασκευής 4 Μάη και όλη την ημέρα το Σάββατο 5 Μάη ελάτε 
να δημιουργήσουμε μια εφήμερη, πολύχρωμη γιορτή- πολιτική δράση για την 
αποενοχοποίηση της Κάνναβης και την αποποινικοποίηση των ατομικών ελευθεριών.

Δύο γεμάτες ημέρες non-stop μουσικής, ουσιαστικής πληροφόρησης και αυτόνομης 
έκφρασης.

Απαγορεύστε τις απαγορεύσεις και απεξαρτηθείτε από την παρανομία και την 
εγκληματικότητα... για δίκαιες, ανθρώπινες και αποτελεσματικές πολιτικές περί 
«ναρκωτικών».

Γιορτάζουμε το δικαίωμα μας για αυτοδιάθεση, ελευθερία έκφρασης, συνύπαρξη και 
αλληλεγγύη. Γιορτάζουμε την ανυπακοή μας απέναντι σε κάθε τι αναχρονιστικό, δογματικό 
και υποκριτικό, ενάντια σε κάθε τι καταπιεστικό και εξευτελιστικό για την προσωπική 
ύπαρξη και αξιοπρέπεια.

Ελάτε να μάθουμε για τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από τη Κάνναβη και να 
διεκδικήσουμε χορεύοντας τον εξανθρωπισμό της ελληνικής πολιτικής περί «ναρκωτικών».

Και δεν είμαστε μόνοι... Το πρώτο Σάββατο του Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Ημέρα 
Παγκόσμιας Δράσης για την αποποινικοποίηση της Κάνναβης ως μια συμβολική διεκδίκηση 
για δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών». Εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι ξεχύνονται στους δρόμους σε όλο τον κόσμο (περισσότερες από 180 πόλεις το 
2005- http://members.fortunecity.com/multi19/mmm2005map.htm#europe) για να 
διεκδικήσουν πιο ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την 
χρήση ή την εξάρτηση από ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον 
άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν στην απεξάρτηση του «χρήστη» από το παράνομο 
εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το τελευταίο.

Εμφανίζονται περισσότερα από 30 συγκροτήματα, καλλιτέχνες, μουσικοί παραγωγοί και 
music selectors > One Drop fwd, Professor Skank, Locomondo, Atiko Minus, Paragga Sound 
System, Go Over 1000, Direct Connection, Κακό Συναπάντημα, Funk Collective, Lord 13, No 
Way Out, Boogie Base, Echo Tatoo, Drog_A_Tech, Fun-Dra-Car, Furukawa, Kilimantzaro, Αέρα 
Πατέρα, Lost Bodies, Αντίξοες Παραγωγές, Timewarp, Natural High Trance Sound System, 
Doc, DURA, FUNXION, plus Music Selectors & MCs: Anna Mystic &  Afrikan Simba, Skitlab, 
Mistaoperator, Selah, Mashdown, Everlast, WhoAmI, Reeko, A.H2O, Rental, Rastayouth, THC 
Soundsystem, Crystal Zero, Raman, και πολλοί ακόμα…
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΡΩΜΕΝΑ > Joggling/ acrobatics by Lazy Dayz, Ομάδες Κρουστών (Battuka), 
Capoeira workshop, Meditation workshops, reiki, tai chi, shiatsu, Θεατρική Παράσταση: Dario 
Fo «Η μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά», Ομάδες αυτοσχεδιαστικού θεάτρου, 
Stonerball Cannabis Cup, Projections by Void Network Optical Lab (GR)/ Body Data Space 
(UK), Έκθεση Freak Brothers, Έκθεση cannabis legalization illustrations by Yorgos (Cañamo, 
Catalonia), Έκθεση commix Sinpapeles, έκθεση χειροτεχνημάτων που έχουν σχέση με τη 
Κάνναβη

Ενημερωτικά (και άλλα) περίπτερα > ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α., Cannabishop, Έκθεση βιβλίων, Mystic 
Pizza, Alegre Grow Shop, Οικολόγοι Πράσινοι, Cannabis Forums, Γαλέρα, ΒΑΒΕΛ, παζάρι...

BAR and slow food > Mystic Pizza, Προϊόντα Κάνναβης (μπίρα, τσάι), Έκθεση και διάθεση 
βιολογικών προϊόντων, Φρούτα και χυμοί, Μέλια και βότανα, chai shop, μπίρες και 
αλκοολούχα

Στο χώρο του φεστιβάλ θα παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης κατασκήνωσης (free 
camping)!

Ακόμα καπνίζεις στο σκοτάδι; Don't just burn it, learn it!

Supported by> Ηλιόσποροι, κενό δίκτυο, ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α., Οικολόγοι Πράσινοι, Alegre Grow Shop,
Mystic Pizza, Rastavibe, 1 STEP FORWARD
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ATHENS 
LEGALISE CANNABIS PROTESTIVAL

5, 6 & 7 Μάη 2006
Διήμερο εκδηλώσεων για δίκαιες, ανθρώπινες & αποτελεσματικές 

πολιτικές περί «ναρκωτικών»
Πρώην Ιππόδρομος Καλλιθέα

Από το απόγευμα (6 μ.μ.) της Παρασκευής 5 Μάη μέχρι το βράδυ (12μ.μ.) της Κυριακής 7 Μάη ελάτε 
να δημιουργήσουμε μια εφήμερη, πολύχρωμη γιορτή- πολιτική δράση για την αποενοχοποίηση της 
Κάνναβης και την αποποινικοποίηση των ατομικών ελευθεριών.

Δύο γεμάτες ημέρες non-stop μουσικής, ουσιαστικής πληροφόρησης και αυτόνομης έκφρασης.

Απαγορεύστε τις απαγορεύσεις και απεξαρτηθείτε από την παρανομία και την εγκληματικότητα... για
δίκαιες, ανθρώπινες και αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών».

Γιορτάζουμε το δικαίωμα μας για αυτοδιάθεση, ελευθερία έκφρασης, συνύπαρξη και αλληλεγγύη. 
Γιορτάζουμε την ανυπακοή μας απέναντι σε κάθε τι αναχρονιστικό, δογματικό και υποκριτικό, 
ενάντια σε κάθε τι καταπιεστικό και εξευτελιστικό για την προσωπική ύπαρξη και αξιοπρέπεια.

Ελάτε να μάθουμε για τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από τη Κάνναβη και να διεκδικήσουμε 
χορεύοντας τον εξανθρωπισμό της ελληνικής πολιτικής περί «ναρκωτικών».

Και δεν είμαστε μόνοι... Το πρώτο Σάββατο του Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Ημέρα Παγκόσμιας 
Δράσης για την αποποινικοποίηση της Κάνναβης ως μια συμβολική διεκδίκηση για δίκαιες και 
αποτελεσματικές πολιτικές περί «ναρκωτικών». Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύνονται στους 
δρόμους σε όλο τον κόσμο (περισσότερες από 180 πόλεις το 2005- 
http://members.fortunecity.com/multi19/mmm2005map.htm#europe) για να διεκδικήσουν πιο 
ανθρώπινες, «αντιαπαγορευτικές» πολιτικές που δεν αντιμετωπίζουν την χρήση ή την εξάρτηση από 
ουσίες ως ποινικό αδίκημα, αλλά περιορίζουν τις βλάβες στον άνθρωπο και την κοινωνία και οδηγούν
στην απεξάρτηση του «χρήστη» από το παράνομο εμπόριο, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα το 
τελευταίο.

Εμφανίζονται περισσότερα από 30 συγκροτήματα, καλλιτέχνες, μουσικοί παραγωγοί και music 
selectors > One Drop fwd, Professor Skank, Locomondo, Atiko Minus, Paragga Sound System, Go Over 
1000, Direct Connection, Κακό Συναπάντημα, Funk Collective, Lord 13, No Way Out, Boogie Base, Echo 
Tatoo, Drog_A_Tech, Fun-Dra-Car, Furukawa, Kilimantzaro, Αέρα Πατέρα, Lost Bodies, Αντίξοες 
Παραγωγές, Timewarp, Natural High Trance Sound System, Doc, DURA, FUNXION, plus Music Selectors
& MCs: Anna Mystic &  Afrikan Simba, Skitlab, Mistaoperator, Selah, Mashdown, Everlast, WhoAmI, 
Reeko, A.H2O, Rental, Rastayouth, THC Soundsystem, Crystal Zero, Raman, και πολλοί ακόμα…

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΡΩΜΕΝΑ > Joggling/ acrobatics by Lazy Dayz, Ομάδες Κρουστών (Battuka), Capoeira 
workshop, Meditation workshops, reiki, tai chi, shiatsu, Θεατρική Παράσταση: Dario Fo «Η 
μαριχουάνα της μαμάς είναι πιο γλυκιά», Ομάδες αυτοσχεδιαστικού θεάτρου, Stonerball Cannabis 
Cup, Projections by Void Network Optical Lab (GR)/ Body Data Space (UK), Έκθεση Freak Brothers, 
Έκθεση cannabis legalization illustrations by Yorgos (Cañamo, Catalonia), Έκθεση commix Sinpapeles, 
έκθεση χειροτεχνημάτων που έχουν σχέση με τη Κάνναβη

Ενημερωτικά (και άλλα) περίπτερα > ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α., Cannabishop, Έκθεση βιβλίων, Mystic Pizza, Alegre



Grow Shop, Οικολόγοι Πράσινοι, Cannabis Forums, Γαλέρα, ΒΑΒΕΛ, παζάρι...

BAR and slow food > Mystic Pizza, Προϊόντα Κάνναβης (μπίρα, τσάι), Έκθεση και διάθεση βιολογικών 
προϊόντων, Φρούτα και χυμοί, Μέλια και βότανα, chai shop, μπίρες και αλκοολούχα

Στο χώρο του φεστιβάλ θα παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης κατασκήνωσης (free camping)!

Ακόμα καπνίζεις στο σκοτάδι; Don't just burn it, learn it!

Supported by> Ηλιόσποροι, κενό δίκτυο, ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α., Οικολόγοι Πράσινοι, Alegre Grow Shop, Mystic 
Pizza, Rastavibe, 1 STEP FORWARD



1ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2006



1ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας 2005

Ναρκωτικά: Στρουθοκαμηλισμός ή μια τολμηρή αναθεώρηση της πολιτικής και της
νοοτροπίας μας; (Διήμερο εκδηλώσεων, 6-7 Μάη 2005)

Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι ένα κοινωνικό ζήτημα taboo που απασχολεί όλες τις χώρες της
Ευρώπης και οι πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης ποικίλουν. 

Ένα είναι βέβαιο: η εξάρτηση από τα ναρκωτικά δεν αντιμετωπίζεται με καταστολή. Θέλουμε μια 
πολιτική πέρα από τις απαγορευτικές λογικές και την περιθωριοποίηση των χρηστών, που θα 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες ρίζες της εξάρτησης. Θέλουμε να βγάλουμε τους χρήστες 
από το περιθώριο και τη παρανομία για να απεξαρτηθούν πρώτα από τα παράνομα κυκλώματα 
εμπορίας και εξουσίας και μετά από τις ίδιες τις ουσίες.

Οι πολιτικές μείωσης της βλάβης (harm reduction) στην υγεία του χρήστη, της βλάβης στην κοινωνία
και την οικονομία κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε κάποιες χώρες της Ευρώπης... Στην Ελλάδα όμως;
Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα πιο τολμηρά; Ποια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ποια η διεθνή εμπειρία; 

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα ελπίζουμε να προσεγγίσουμε και με τη δικιά σας συμμετοχή. 

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2005, στις 7 το απόγευμα, με αφορμή τις εκπομπές του Ρεπορτάζ Χωρίς
Σύνορα για τα Ναρκωτικά σας προσκαλούμε σε μία εκδήλωση γόνιμου διαλόγου, στο Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60). Θα προβληθούν αποσπάσματα από επεισόδια του Ρεπορτάζ Χωρίς
Σύνορα για τα Ναρκωτικά στην Ευρώπη και  θα ακολουθήσει  ανοιχτή συζήτηση με  παρεμβάσεις.
Συντονιστής  ο  δημοσιογράφος  Στέλιος  Κούλογλου.  Στη  συζήτηση  θα  παρέμβουν  ο  Γιώργος
Οικονομόπουλος,  Ψυχίατρος,  η  Ελιζαμπέτα  Καζαλότι,  δημοσιογράφος,  η  Λίνα  Καρανασοπούλου,
Νομικός, πολιτικές νεολαίες κ.α.



Το Σάββατο 7 Μαΐου 2005, από τις 2 το μεσημέρι στο Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα (Β. Σοφίας), με
αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Κινητοποιήσεων για την Αποποινικοποίηση της Κάνναβης (εκδηλώσεις σε
περισσότερες από 200 πόλεις σε όλο το κόσμο!), ελάτε σε μια διαφορετική αντι-πολεμική γιορτή για
την απελευθέρωση, τη μη-βία, τα ατομικά δικαιώματα, τις προσωπικές ελευθερίες και τη συλλογική
έκφραση. 

Ζωντανή Μουσική από τους: One Drop, Locomondo, Atiko Minus, Soulfire. DJ Set από τους: Anna
Mystic,  Everlast,  Rasta  Youth,  A.H2O,  WhoAmI,  THC  Soundsystem,  Dance  Without  Complex
(4est/ Gregory K.). Ζογκλέρ, καταστάσεις και δρώμενα, προβολές, ενημέρωση...

Απαγορεύστε τις απαγορεύσεις και απεξαρτηθείτε από τη παρανομία και την εγκληματικότητα. Για
μια τολμηρή πολιτική περιορισμού της βλάβης στην υγεία του χρήστη και του πιθανού χρήστη, της
βλάβης στην κοινωνία και την οικονομία. Για μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της
εξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Ηλιόσποροι
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