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15 χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ- Γιορτή Κάνναβης (2005-2019), 
ένας μικρός απολογισμός 
 
Οι Κανναβικέ ς και αντιαπαγόρέυτικέ ς δρα σέις πόυ έ χόυμέ διόργανω σέι ή  βόήθή σέι στήν διόργα νωσή  
τόυς τα τέλέυται α 15 χρό νια, χρόνόλόγικα  και σέ τι τλόυς: 
 
2019: 

• Σα ββατό 11 Μαι όυ, 15ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας, Πλατέι α Κότζια , Θήσέι ό 
• Σα ββατό 20 Απριλι όυ, Ημέρι δα «Η κυκλική  όικόνόμι α τής βιόμήχανική ς κα νναβής, από  τό 

χωρα φι μέ χρι τό ρα φι, ΕΛΓΟ-Δή μήτρα, Ινστιτόυ τό Μέσόγέιακω ν και Δασικω ν 
Οικόσυστήμα των, Ιλι σια, διόργα νωσή ΚΑΝΝΑΒΙΟ ΚΟΙΝΣΕΠ. 

 
2018: 

• Σα ββατό 5 Μαι όυ, Συλλαλήτή ριό για τήν Κα νναβή, 14ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ – 4ή 
Γιόρτή  Κα νναβής, Πλατέι α Συντα γματός και Θήσέι ό. 

• Κυριακή  3 Ιόυνι όυ, Φό ρόυμ για τήν Κα νναβή, στα πλαι σια τής έ κθέσής Balkannabis Expo 
2018, Τέχνό πόλή, Γκα ζι. 

• Σα ββατό 2 Ιόυνι όυ, Συνέ δριό, masterclass, seminars “Athens Hemp Summit”, στα πλαι σια τής 
έ κθέσής Balkannabis Expo 2018, Τέχνό πόλή, Γκα ζι. 

• Παρασκέυή  1 Ιόυνι όυ, Συνέ δριό, masterclass, seminars «Επιστή μή τής Ιατρική ς Κα νναβής», 
στα πλαι σια τής έ κθέσής Balkannabis Expo 2018, Τέχνό πόλή, Γκα ζι. 

 
2017: 

• Παρασκέυή  5 και Σα ββατό 6 Μαι όυ, 13ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ – 3ή Γιόρτή  Κα νναβής, 
Πα ρκό Στρατόυ , Γόυδή . 

 
2016: 

• Σα ββατό 7 Μα ι όυ, 2ή Γιόρτή  Κα νναβής- 12ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, Ενήμέρωτικέ ς 
έκδήλω σέις για τήν Κλωστική  Κα νναβή και για τήν Ιατρική  χρή σή τής Κα νναβής στή Νόμική  
Σχόλή  Αθή νας και Μόυσική  Κανναβική  Πόρέι α μέ έ ναρξή και κατα λήξή στήν Πλατέι α 
Κλαυθμω νός.   

• Τέτα ρτή 20 Απριλι όυ, 2ή Γιόρτή  Κα νναβής- 12ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, Κατα θέσή 
Ψήφι σματός στό Υπόυργέι ό Υγέι ας και μικρόφωνική  έγκατα στασή- πα ρτι δρό μόυ στό Θήσέι ό. 

• Σα ββατό 5 και Κυριακή  6 Νόέμβρι όυ, Διή μέρό Πανέλλαδικό  Φό ρόυμ για τήν Κα νναβή, 
Πόλυτέχνέι ό, σχόλή  Αρχιτέκτό νων, Αθή να. 

• Τρι τή 23 Φέβρόυαρι όυ, Ημέρι δα “Η κλωστική  και ή ιατρική  κα νναβή ως παρα γόντές για τήν 
ανα πτυξή και τήν απασχό λήσή”, Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό, Βρυξέ λλές, διόργα νωσή Στέ λιός 
Κόυ λόγλόυ, έυρωβόυλέυτή ς ΣΥΡΙΖΑ. 

 
2015: 

• Σα ββατό 9 Μαι όυ,  1ή Γιόρτή  Κα νναβής (11ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ), πλατέι α 
Συντα γματός. 

 
2014: 

• Σα ββατό 10 Μαι όυ, Αντιαπαγόρέυτική  Μόυσική  Πόρέι α (Πλ. Κότζια , Μόναστήρα κι, Θήσέι ό) – 
10ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας. 

• Τέτα ρτή 5 Μαρτι όυ, Ημέρι δα “Μια νέ α πρόσέ γγισή τής Ευρωπαι κή ς πόλιτική ς για τις 
ναρκωτικέ ς όυσι ές τόν 21ό αιω να”, Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό, Βρυξέ λλές, διόργα νωσή Νι κός 
Χρυσό γέλός, έυρωβόυλέυτή ς Πρα σινόι. 
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2013: 
• Τέτα ρτή 8 Μαι όυ (πρωι ), Ενήμέρωτική  έκδή λωσή "Η Ιατρική  χρή σή τής Κα νναβής στήν 

Ευρω πή", Πνέυματικό  Κέ ντρό τόυ Δή μόυ Αθήναι ων. 
• Τέτα ρτή 8 Μαι όυ (από γέυμα), Ενήμέρωτική  έκδή λωσή "Κλωστική  (βιόμήχανική ) κα νναβή, μια 

όικόλόγική  πρό τασή", Πνέυματικό  Κέ ντρό τόυ Δή μόυ Αθήναι ων. 
• Πέ μπτή 9 Μαι όυ, Ενήμέρωτική  έκδή λωσή “Πόλιτικέ ς μέι ωσής τής βλα βής, καλα  παραδέι γματα 

από  τήν Ευρω πή και ό ρό λός τής αυτόδιόι κήσής”, Αμφιθέ ατρό 984, Τέχνό πόλή Γκα ζι. 

• Παρασκέυή  10 και Σα ββατό 11 Μαι όυ, 9ό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ Αθή νας, 
Αυτόδιαχέιριζό μένό Κα μπινγκ Βόυ λας. 

• Παρασκέυή  6 Δέκέμβρι όυ, Ημέρι δα “Towards safe and healthy policies in Europe”, Ευρωπαι κό  
Κόινόβόυ λιό, Βρυξέ λλές, διόργα νωσή Νι κός Χρυσό γέλός, έυρωβόυλέυτή ς Πρα σινόι. 

 
2012: 

• Παρασκέυή  11 και Σα ββατό 12 Μαι όυ, 8ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας, χω ρός πρω ήν 
Αέρόδρόμι όυ Ελλήνικόυ . 

• Τρι τή 29 Μαι όυ, δήμό σια διαβόυ λέυσή “Εκσυγχρόνι ζόντας τό παγκό σμιό συ στήμα έλέ γχόυ 
των ναρκωτικω ν – μπόρέι  ή ΕΕ να έι ναι στήν πρωτόπόρι α;”, Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό, 
Βρυξέ λλές, διόργα νωσή Νι κός Χρυσό γέλός, έυρωβόυλέυτή ς Οικόλό γόι Πρα σινόι. 

 
2011: 

• Παρασκέυή  6 και Σα ββατό 7 Μαι όυ, 7ό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ Αθή νας, Πα ρκό Ηρω ων, 
Ταυ ρός- Ρόυφ. 

 
2010: 

• Παρασκέυή  7 και Σα ββατό 8 Μαι όυ, 6ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας, Παραλι α 
Μόσχα τόυ. 

• Κυριακή  25 Απριλι όυ, 2ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Θέσσαλόνι κής, Στρατό πέδό Κό δρα, 
Καλαμαρια . 

• Δέυτέ ρα 29 Μαρτι όυ, Συνέ ντέυξή Τυ πόυ Συμμαχι ας Αλλα ξτέ πόλιτική  για να ναρκωτικα , 
Αι θόυσα Συλλό γόυ Τρα πέζας Ελλα δός. 

• Τρι τή 23 Φέβρόυαρι όυ, Δήμό σια Διαβόυ λέυσή για τις πόλιτικέ ς των ναρκωτικω ν στήν 
Ευρω πή, Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό, Βρυξέ λλές διόργα νωσή Μιχα λής Τρέμό πόυλός, 
έυρωβόυλέυτή ς Οικόλό γόι Πρα σινόι. 

• Τέτα ρτή 8 Δέκέμβρι όυ, Δήμό σια Διαβόυ λέυσή “Drug regulation: a way out of the crisis?”, 
Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό, Βρυξέ λλές, διόργα νωσή Μιχα λής Τρέμό πόυλός, έυρωβόυλέυτή ς 
Οικόλό γόι Πρα σινόι. 

 
2009: 

• Σα ββατό 2 Μαι όυ, Street Parade, Κλαυθμω νός- Θήσέι ό, και συναυλι ές στό Θήσέι ό. 
• Παρασκέυή  8 και Σα ββατό 9 Μαι όυ, 5ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας, Πα ρκό 

Πέριβαλλόντική ς Ευαισθήτόπόι ήσής Αντ. Τρι τσής, Ίλιόν. 
 
2008: 

• Παρασκέυή  2 και Σα ββατό 3 Μαι όυ, 4ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας, Γέωπόνικό  
Πανέπιστή μιό Αθήνω ν, Ιέρα  όδό ς. 

 
2007: 

• Παρασκέυή  4 και Σα ββατό 5 Μαι όυ, 3ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας, 
Πανέπιστήμιόυ πόλή Ιλι σια. 
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2006: 
• Παρασκέυή  5, Σα ββατό 6 και Κυριακή  7 Μαι όυ, 2ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας, 

πρω ήν Ιππό δρόμός, Καλλιθέ α. 
• Σα ββατό 15 Απρι λή, 1ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Θέσσαλόνι κής, Νόμική  Σχόλή  ΑΠΘ. 

 
2005: 

• Σα ββατό 7 Μαι όυ, 1ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας, Πα ρκό Ελέυθέρι ας. 
• Παρασκέυή  6 Μαι όυ, ένήμέρωτική  έκδή λωσή“Ναρκωτικά”: Στρουθοκαμηλισμός ή μια τολμηρή 

αναθεώρηση της πολιτικής και της νοοτροπίας μας; Δικήγόρικό ς συ λλόγός Αθήνω ν, 
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Legalize Cannabis Protestival 2019 
15ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας 

Σάββατο 11 Μάη 2019 
Μουσικό συλλαλητήριο Πλ. Κοτζιά, Μοναστηράκι, Θησείο 

4.20μμ – 1πμ 
 
Παρα  τήν ό πόια απόσπασματική  πρό όδό των τέλέυται ων 3 έτω ν, ή Κα νναβή έξακόλόυθέι  να έι ναι 
παρα νόμή. Οι ασθένέι ς δέν βρι σκόυν νό μιμα τό φα ρμακό  τόυς, όι χρή στές θέωρόυ νται έγκλήματι ές, όι 
έπαγγέλματι ές λέιτόυργόυ ν σέ γκρι ζές ζω νές, όι Έλλήνές παραγωγόι  έι ναι υπό  καθέστω ς όμήρι ας και 
τό κρα τός έ χέι τέρα στια διαφυγό ντα κέ ρδή. Οι πρόέκλόγικέ ς έξαγγέλι ές και δέσμέυ σέις κόμμα των και 
υπόψήφι ων δέν πέριλαμβα νόυν τήν Κα νναβή και τα αιτή ματα των ασθένω ν. 
 
Εμέι ς ό μως ψήφι ζόυμέ Κα νναβή! 
Νόμιμό τήτα, έπιχέιρήματικό τήτα και θέραπέι α. 
 
Απαιτόυ μέ απόπόινικόπόι ήσή τής κατόχή ς και τής όικιακή ς καλλιέ ργέιας για ατόμική  χρή σή, 
λέιτόυργι α μή-κέρδόσκόπικω ν λέσχω ν και αδέιόδότήμέ νων σήμέι ων πω λήσής, πλή ρή έξυπήρέ τήσή 
των αναγκω ν των ασθένω ν και θέ σπισή τής κα ρτας τόυ ασθένή , έ να όλόκλήρωμέ νό και συ γχρόνό 
μόντέ λό νό μιμής ρυ θμισής τής παραγωγή ς και διανόμή ς κα νναβής για ιατρική , έυφόρική , διατρόφική  
και βιόμήχανική  χρή σή. 
 
Μόυσικό  συλλαλήτή ριό, Σα ββατό 11 Μα ή 2019: 
• 4.20μμ: Μόυσική  συγκέ ντρωσή Πλατέι α Κότζια  
• 8μμ - 10μμ: Μόυσική  Πόρέι α Πλ. Κότζια , Μόναστήρα κι, Θήσέι ό 
• 10μμ - 1πμ: Πα ρτι Θήσέι ό 
 
Φέ ρτέ πανό , πλακα τ και σήμαι ές. 
 
Μόυσική  από  (αλφαβήτικα ):  
Andri J & DJ Wheel-M, Anna Mystic, Α@Η2Ο, Booker, Fer De Lance, Harris, Kaleya, Indamouse, Insom, 
SKG’s Dub Alliance, Simos Ares b2b Mr.M, Thanasimos & DJ Twelve, TNT & DJ Gzas, Ψ. 
 
Η αλή θέια έι ναι πα ντα ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
 
Υπόστήρι ζέται από : 
Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Συ λλόγός Ασθένέι ς υπέ ρ τής 
φαρμακέυτική ς χρή σής Κα νναβής, Συ λλόγός ασθένω ν ΜΑΜΑΚΑ- ΜΑΜΑδές για τήν ΚΑνναβή, 
Συ λλόγός ΚανναΒόιωτι α, 1ή Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Θέσσαλόνι κής, gr420.info, Ομα δα Cannabis’ 
Friends, ΚΑΝΝΑΒΙΟ. 
legaliseprotestival.blogspot.com 
 
Πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές: 
Αναμφι βόλα τό 2019 θα έι ναι ή χρόνια  τής Κα νναβής σέ παγκό σμιό έπι πέδό. Όλό και πέρισσό τέρές 
χω ρές αλλα ζόυν τις πόλιτικέ ς τόυς, απόπόινικόπόιόυ ν τήν κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή και τήν 
όικιακή  καλλιέ ργέια, ένω  ρυθμι ζόυν τήν αγόρα , τήν παραγωγή  και τή διανόμή  πρόι ό ντων 
διατρόφική ς, φαρμακέυτική ς και έυφόρική ς κα νναβής. Στήν Ελλα δα όι καλέ ς πρόθέ σέις δέν έ χόυν 
υπόστήριχτέι  μέ θαρραλέ ές δρα σέις και μέταρρυθμιστικέ ς τόμέ ς πόυ θα μας φέ ρόυν στό πρόσκή νιό 
τής παγκό σμιας βιόμήχανι ας, αλλα  και πόυ θα διασφαλι σόυν τα δικαιω ματα και τήν υγέι α των 
ασθένω ν και των καταναλωτω ν.  
 
Σι γόυρα τα τέλέυται α 3 χρό νια έ χόυμέ δέι κα πόια πρό όδό σέ ό τι αφόρα  τή ρυ θμισή τής καλλιέ ργέιας 
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βιόμήχανική ς κα νναβής, αλλα  και τή θέσμόθέ τήσή των ό ρων και των διαδικασιω ν για τήν 
αδέιόδό τήσή τής παραγωγή ς φαρμα κων από  κα νναβή. Τό ένδιαφέ ρόν των αγρότω ν αυξα νέι, ή δή τό 
2018 καλλιέργή θήκαν πέρισσό τέρα από  600 στρέ μματα για βιόμήχανική  κα νναβή, ένω  έ χόυμέ δέι και 
τέρα στιό ένδιαφέ ρόν για έπένδυ σέις στήν φαρμακέυτική  κα νναβή αφόυ  υπα ρχόυν πέρισσό τέρές από  
45 αιτή σέις στήν Γένική  Γραμματέι α Βιόμήχανι ας. Επι σής μέ σα σέ έ να χρό νό έ χόυν ανόι ξέι 
πέρισσό τέρα από  70 έξέιδικέυμέ να καταστή ματα κα νναβής, ένω  τα πρόι ό ντα κα νναβής έ χόυν 
διαδόθέι  σέ πόλλα  καταστή ματα διατρόφή ς και έυέξι ας. 
 
Παρό λα αυτα , απλόι  χρή στές κα νναβής έξακόλόυθόυ ν να συλλαμβα νόνται, ό πως και ασθένέι ς πόυ 
καλλιέργόυ ν κα νναβή. Κανέ νας ασθένή ς δέν έ χέι λα βέι ακό μα κα πόιό έισαγό μένό φα ρμακό κα νναβής, 
αν και έ χέι έπιτραπέι  θέωρήτικα  ή έισαγωγή  τόυς από  τό 2017. Ο ΕΟΦ ρι χνέι τό μπαλα κι στις 
φαρμακόβιόμήχανι ές ό τι δέν έ χόυν έκδήλω σέι ακό μα ένδιαφέ ρόν για έισαγωγή  κα πόιόυ φαρμα κόυ, 
αλλα  και στόυς ασθένέι ς ό τι δέν έ χόυν αιτήθέι  αρκέτόι  έγκέκριμέ να φα ρμακα κα νναβής. Στήν 
βιόμήχανική  κα νναβή σήμέιω νόνται έπι σής σόβαρέ ς καθυστέρή σέις στήν βέλτι ωσή τόυ θέσμικόυ  
πλαισι όυ για τήν καλλιέ ργέια και τή δήμιόυργι α τόυ αντι στόιχόυ για τήν μέταπόι ήσή. 
 
Η κατόχή  κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή έξακόλόυθέι  να έι ναι έ γκλήμα (πλήμμέ λήμα), ό πως και ή 
όικιακή  καλλιέ ργέια. Αυτό  έι ναι μια έγκλήματική  πόλιτική  πόυ κρατα έι τόυς έκατόντα δές χιλια δές 
χρή στές Κα νναβής στήν Ελλα δα όμή ρόυς τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός πόυ θήσαυρι ζέι. Ει ναι μια 
απότυχήμέ νή πόλιτική  πόυ στήρι ζέται στήν καταστόλή  αντι  για τήν πρό λήψή και μας έ χέι κόστι σέι. 
 
Η απόπόινικόπόι ήσή τής κατόχή ς για πρόσωπική  χρή σή δέν ή ρθέ πότέ , παρ' ό λές τις έξαγγέλι ές και 
τις πόλιτικέ ς δέσμέυ σέις, και παρ' ό λό πόυ έ χόυμέ τήν υπόγραφή  τόυ Πρωθυπόυργόυ  στα πα για 
αιτή ματα  μας ή δή από  τό 2010. Η απόμα κρυνσή τόυ συντήρήτικόυ  κυβέρνήτικόυ  έται ρόυ δέν έ χέι 
φέ ρέι καμια  αλλαγή  και ή κυβέ ρνήσή υπόλόγι ζέι ακό μα τό “πόλιτικό  κό στός” πόυ θα φέ ρέι μια τέ τόια 
πρό τασή ένό ψέι των έπέρχό μένων έκλόγω ν. Αυτό  πόυ δέν έ χέι αντιλήφθέι  έι ναι ό τι τό πόλιτικό  
κό στός βρι σκέται στις πλα τές ό σων υπόστήρι ζόυν ακό μα τις απαγόρέυτικέ ς και κατασταλτικέ ς 
πόλιτικέ ς και αυτό  θα πρέ πέι να απότυπωθέι  και στις κα λπές. 
 
Σέ ό λό τόν κό σμό όι πόλιτικέ ς για τήν Κα νναβή αλλα ζόυν, μέ πρόμέτωπι δα τήν ιατρική , φαρμακέυτική  
και διατρόφική  χρή σή, ένω  δέν έι ναι και λι γές όι χω ρές πόυ έτόιμα ζόνται να υιόθέτή σόυν μια 
συνόλική  ρυ θμισή τής κα νναβής για τόυς ένή λικές πόλι τές τής χω ρας τόυς κατα  τα πρό τυπα τής 
Ουρόυγόυα ής, τόυ Καναδα  και 10 πόλιτέιω ν των ΗΠΑ. Οι μυ θόι καταρρι πτόνται και ή δαιμόνόπόι ήσή 
δι νέι τή θέ σή τής στα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να. Οι πόλιτικέ ς πόυ στήρι ζόνταν στήν παραπλήρόφό ρήσή 
και τήν ιδέόλήψι α αντικαθι στανται από  πρόσέγγι σέις πόυ μέιω νόυν τήν βλα βή, πρόστατέυ όυν τήν 
δήμό σια υγέι α και απόδυναμω νόυν τό όργανωμέ νό έ γκλήμα.  
 
Η έλέυ θέρή Κα νναβή ανακόυφι ζέι και θέραπέυ έι ασθένέι ς, βόήθα έι κό σμό να απέξαρτήθέι  από  
έξαρτήσιόγό να φα ρμακα ή  α λλές όυσι ές, δήμιόυργέι  θέ σέις έργασι ας και έ ναν ραγδαι α 
αναπτυσσό μένό κλα δό τής παγκό σμιας όικόνόμι ας. Η απαγό ρέυσή  τής γιγαντω νέι τό όργανωμέ νό 
έ γκλήμα, έντέι νέι τις ανισό τήτές και αυξα νέι τις βλα βές στόυς συνανθρω πόυς μας και τήν κόινωνι α. 
Η πόινικόπόι ήσή τής κατόχή ς και τής όικιακή ς καλλιέ ργέιας Κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή έι ναι 
αντισυνταγματική , ένω  ή πόινικόπόι ήσή τής αυτόπρόσβόλή ς έι ναι μια πρόσβόλή  για τόν νόμικό  μας 
πόλιτισμό . Η α ρνήσή σέ έ ναν ασθένή  τής θέραπέι ας τόυ έι ναι έγκλήματική  και απα νθρωπή. Η 
Κα νναβή πρέ πέι να ρυθμιστέι  συνόλικα  και όλόκλήρωμέ να από  έ ναν ανέξα ρτήτό φόρέ α πόυ θα 
συντόνι σέι και θα έφαρμό σέι πόλιτικέ ς για τήν παραγωγή  και διανόμή  τής κα νναβής για ιατρική , 
διατρόφική , έυφόρική  και βιόμήχανική  χρή σή. Η συνόλική  ρυ θμισή τόυ φυτόυ  και ή υπέυ θυνή 
ένήμέ ρωσή των ασθένω ν και των ιατρω ν θα κα λυπτέ τό κένό  πόυ παρόυσια ζέται από  τή μή 
πρό σβασή στα φα ρμακα κα νναβής λό γω κωλυσιέργι ας από  τήν πλέυρα  τόυ κρα τόυς. 
 
Τό πόλιτικό  κό στός βρι σκέται στις πλα τές ό σων στήρι ζόυν ακό μα τις καταστρόφικέ ς απαγόρέυτικέ ς 
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πόλιτικέ ς πόυ έ χόυν κα νέι μέγαλυ τέρή ζήμια  στήν κόινωνι α από  τήν ι δια τήν Κα νναβή. Η ω ρα για έ να 
συ γχρόνό και πιό απότέλέσματικό  πλαι σιό για τήν Κα νναβή έι ναι τω ρα. 
 
Εμέι ς έ χόυμέ στέι λέι έπανέιλήμμέ να σχό λια και πρότα σέις πρός τήν Διόι κήσή μέταφέ ρόντας τήν 
αγωνι α των ασθένω ν, των χρήστω ν και των απλω ν πόλιτω ν, αλλα  και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς σέ 
ό τι αφόρα  τή ρυ θμισή τής κα νναβής. Δήλω νόυμέ ό τι έμέι ς ψήφι ζόυμέ Κα νναβή και καλόυ μέ ό σόυς 
πρόσδόκόυ ν να έκπρόσωπή σόυν τήν κόινωνι α να πα ρόυν θέ σή. 
 
Σπα μέ τα ταμπόυ  και τις πρόκαταλή ψέις, γιατι  ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
Όλόι μαζι  μπόρόυ μέ. 
 
Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Συ λλόγός Ασθένέι ς υπέ ρ τής 
φαρμακέυτική ς χρή σής Κα νναβής, Συ λλόγός ασθένω ν ΜΑΜΑΚΑ- ΜΑΜΑδές για τήν ΚΑνναβή, 
Συ λλόγός ΚανναΒόιωτι α, 1ή Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Θέσσαλόνι κής, gr420.info, Ομα δα Cannabis’ 
Friends, ΚΑΝΝΑΒΙΟ. 
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Εμείς ψηφίζουμε Κάνναβη. Εσείς; 
 
Στις 26 Μαι όυ τα κό μματα και όι υπόψή φιόι  τόυς ζήτα νέ τήν ψή φό μας για τις τόπικέ ς και τις 
Ευρωπαι κέ ς κα λπές. Θα τα ζόυν πόλλέ ς παρόχέ ς και θα υπό σχόνται ό τι όι πόλιτικέ ς τόυς έι ναι όι 
καλυ τέρές. Πόιός σχήματισμό ς ό μως στήρι ζέι έ να συ γχρόνό πλαι σιό για τήν Κα νναβή στήν Ελλα δα 
και α ρα έ χέι μια πιθανό τήτα παραπα νω να πα ρέι τήν ψή φό μας;  
 
Θέ τόυμέ στόυς υπόψήφι όυς και στα πόλιτικα  κό μματα τό ζή τήμα τής απόπόινικόπόι ήσής τής 
κατόχή ς και τής όικιακή ς καλλιέ ργέιας Κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή, καθω ς και τής 
νόμιμόπόι ήσής τής παραγωγή ς και διανόμή ς Κα νναβής, ιδιαι τέρα μέ σα από  μή-κέρδόσκόπικέ ς λέ σχές 
μέλω ν (cannabis social/medical clubs). Ζήτα μέ πέιστικέ ς απαντή σέις για τό αν θα υπόστήρι ξόυν μια 
αλλαγή  τής πόλιτική ς στήν βα σή των έπιστήμόνικω ν δέδόμέ νων, αλλα  και των διέθνω ν καλω ν 
πρακτικω ν. 
 
Πέρισσό τέρό από  τό 12% τόυ πλήθυσμόυ  καταναλω νέι Κα νναβή στήν Ελλα δα, έι τέ για θέραπέυτική  
έι τέ για έυφόρική  χρή σή, συ μφωνα μέ τις αναλυ σέις των αστικω ν λήμμα των από  τό Πανέπιστή μιό 
Αθήνω ν. Η Κα νναβή έξακόλόυθέι  να συγκαταλέ γέται ό μως στις απαγόρέυμέ νές- έλέγχό μένές όυσι ές 
και ό πόιός κατέ χέι ή  καλλιέργέι  κα νναβή για πρόσωπική  χρή σή θέωρέι ται έγκλήματι ας πόυ 
αντιμέτωπι ζέι πόινή  πλήμμέλή ματός.  
 
Η ιατρική  και φαρμακέυτική  χρή σή τής Κα νναβής έ χέι έπιτραπέι  μέ νό μό ή δή από  τό 2017 αλλα  όι 
ασθένέι ς δέν έ χόυν πρόμήθέυτέι  ακό μα τα έγκέκριμέ να φα ρμακα Κα νναβής. Μα λιστα μέρικόι  από  
αυτόυ ς συλλαμβα νόνται ακό μα έπέιδή  έπιλέ γόυν να καλλιέργόυ ν στό σπι τι τόυς τό φα ρμακό  τόυς. 
Επι σής σέ πόλλέ ς πό λέις, ιδιαι τέρα τής έπαρχι ας βλέ πόυμέ ακό μα συλλή ψέις για κατόχή  
μικρόπόσότή των κα νναβής αλλα  και τή διαπό μπέυσή των συλλήφθέ ντων στα τόπικα  μέ σα.  
 
Σέ ό λό τόν κό σμό όι πόλιτικέ ς για τήν Κα νναβή αλλα ζόυν, μέ πρόμέτωπι δα τήν ιατρική , φαρμακέυτική  
και διατρόφική  χρή σή, ένω  δέν έι ναι και λι γές όι χω ρές πόυ έτόιμα ζόνται να υιόθέτή σόυν μια 
συνόλική  ρυ θμισή τής κα νναβής για τόυς ένή λικές πόλι τές τής χω ρας τόυς κατα  τα πρό τυπα τής 
Ουρόυγόυα ής, τόυ Καναδα  και 10 πόλιτέιω ν των ΗΠΑ. Οι μυ θόι καταρρι πτόνται και ή δαιμόνόπόι ήσή 
δι νέι τή θέ σή τής στα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να. Οι πόλιτικέ ς πόυ στήρι ζόνταν στήν παραπλήρόφό ρήσή 
και τήν ιδέόλήψι α αντικαθι στανται από  πρόσέγγι σέις πόυ μέιω νόυν τήν βλα βή, πρόστατέυ όυν τήν 
δήμό σια υγέι α και απόδυναμω νόυν τό όργανωμέ νό έ γκλήμα.  
 
Η έλέυ θέρή Κα νναβή ανακόυφι ζέι και θέραπέυ έι ασθένέι ς, βόήθα έι κό σμό να απέξαρτήθέι  από  
έξαρτήσιόγό να φα ρμακα ή  α λλές όυσι ές, δήμιόυργέι  θέ σέις έργασι ας και έ ναν ραγδαι α 
αναπτυσσό μένό κλα δό τής παγκό σμιας όικόνόμι ας. Η απαγό ρέυσή  τής γιγαντω νέι τό όργανωμέ νό 
έ γκλήμα, έντέι νέι τις ανισό τήτές και αυξα νέι τις βλα βές στόυς συνανθρω πόυς μας και τήν κόινωνι α. 
 
Η πόινικόπόι ήσή τής κατόχή ς και τής όικιακή ς καλλιέ ργέιας Κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή έι ναι 
αντισυνταγματική , ένω  ή πόινικόπόι ήσή τής αυτόπρόσβόλή ς έι ναι μια πρόσβόλή  για τόν νόμικό  μας 
πόλιτισμό . Η α ρνήσή σέ έ ναν ασθένή  τής θέραπέι ας τόυ έι ναι έγκλήματική  και απα νθρωπή. Η 
Κα νναβή πρέ πέι να ρυθμιστέι  συνόλικα  και όλόκλήρωμέ να από  έ ναν ανέξα ρτήτό φόρέ α πόυ θα 
συντόνι σέι και θα έφαρμό σέι πόλιτικέ ς για τήν παραγωγή  και διανόμή  τής κα νναβής για ιατρική , 
διατρόφική , έυφόρική  και βιόμήχανική  χρή σή. Η συνόλική  ρυ θμισή τόυ φυτόυ  και ή υπέυ θυνή 
ένήμέ ρωσή των ασθένω ν και των ιατρω ν θα κα λυπτέ τό κένό  πόυ παρόυσια ζέται από  τή μή 
πρό σβασή στα φα ρμακα κα νναβής λό γω κωλυσιέργι ας από  τήν πλέυρα  τόυ κρα τόυς. 
 
Τό πόλιτικό  κό στός βρι σκέται στις πλα τές ό σων στήρι ζόυν ακό μα τις καταστρόφικέ ς απαγόρέυτικέ ς 
πόλιτικέ ς πόυ έ χόυν κα νέι μέγαλυ τέρή ζήμια  στήν κόινωνι α από  τήν ι δια τήν Κα νναβή. Η ω ρα για έ να 
συ γχρόνό και πιό απότέλέσματικό  πλαι σιό για τήν Κα νναβή έι ναι τω ρα. Γι αυτό  στέ λνόυμέ τα 

http://iliosporoi.net/katarriptontas-5-mythous-gia-tin-kannavi/
http://iliosporoi.net/protasis-gia-ena-olokliromeno-montelo-nomimis-rythmisis-tis-kannavis/
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παρακα τω έρωτή ματα στα κό μματα και τόυς υπόψήφι όυς τόυς και αναμέ νόυμέ τις απαντή σέις τόυς 
για να δόυ μέ πως θα συμπέριφέρθόυ μέ και έμέι ς στήν κα λπή. 
 

1. Πόια έι ναι ή θέ σή τόυ κό μματός/ πόλιτικόυ  σχήματισμόυ  σας σέ ό τι αφόρα  τήν 
απόπόινικόπόι ήσή τής κατόχή ς και τής όικιακή ς καλλιέ ργέιας κα νναβής; 

2. Πως θέωρέι ται ό τι πρέ πέι να ρυθμιστέι  ή ιατρική  και ή έυφόρική  χρή σή τής κα νναβής για τόυς 
ένή λικές πόλι τές αυτή ς τής χω ρας; 

3. Τι πρωτόβόυλι ές θα αναλα βέτέ για να λα βόυν όι ασθένέι ς τήν φαρμακέυτική  κα νναβή σέ 
ό πόια μόρφή  έπιθυμόυ ν, αλλα  και για να πρόστατέυθέι  ή αξιόπρέ πέια των απλω ν χρήστω ν; 

 
Εμέι ς έ χόυμέ στέι λέι έπανέιλήμμέ να σχό λια και πρότα σέις πρός τήν Διόι κήσή μέταφέ ρόντας τήν 
αγωνι α των ασθένω ν, των χρήστω ν και των απλω ν πόλιτω ν, αλλα  και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς σέ 
ό τι αφόρα  τή ρυ θμισή τής κα νναβής. Δήλω νόυμέ ό τι έμέι ς ψήφι ζόυμέ Κα νναβή και καλόυ μέ ό σόυς 
πρόσδόκόυ ν να έκπρόσωπή σόυν τήν κόινωνι α να πα ρόυν θέ σή. 
 
Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Σύλλογος Ασθενείς υπέρ της 
φαρμακευτικής χρήσης Κάνναβης, Σύλλογος ΜΑΜΑΚΑ, Σύλλογος ΚανναΒοιωτία, 1η 
Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης, gr420.info, Ομάδα Cannabis’ Friends, ΚΑΝΝΑΒΙΟ. 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
 
Τέλέυται α παρατήρέι ται μια έ ντόνή διέθνή  κινήτικό τήτα, αφένό ς σέ ό τι αφόρα  τα ρυθμιστικα  πλαι σια 
έλέ γχόυ και αφέτέ ρόυ σέ ό τι αφόρα  τήν αυ ξήσή των έπένδυ σέων και των έτή σιων ρυθμω ν ανα πτυξής 
τόυ κλα δόυ.  
 
Ο ΟΗΕ έτόιμα ζέται να πα ρέι ιστόρικέ ς απόφα σέις και να ανακτήγόριόπόιή σέι τήν κα νναβή δι νόντας 
ω θήσή στήν ιατρική  χρή σή τής Τέτραυ δρόκανναβινό λής (THC), μέ ταυτό χρόνή απόδέ σμέυσή τής 
Κανναβιδιό λής (CBD) και των έκχυλισμα των από  τις έλέγχό μένές όυσι ές.  
 
Ο Παγκό σμιός Οργανισμό ς Υγέι ας (ΠΟΥ) έ χέι πρότέι νέι στα Ηνωμέ να Έθνή τήν ανακατα ταξή τής 
Κα νναβής στις διέθνέι ς συμβα σέις έλέ γχόυ των ναρκωτικω ν: να αφαιρέθέι  από  τήν Κατήγόρι α IV τής 
Ενιαι ας Συ μβασής τόυ ΟΗΕ τόυ 1961 πόυ πέριλαμβα νέι τις έπικι νδυνές όυσι ές χωρι ς θέραπέυτική  
αξι α, και να συμπέριλήφθέι  μαζι  μέ τήν Τέτραυ δρόκανναβινό λή (THC) στήν Κατήγόρι α Ι τής ι διας 
Συ μβασής πόυ πέριλαμβα νέι τις όυσι ές μέ ιατρική  έφαρμόγή  και έλέγχό μένή παραγωγή  και δια θέσή.  
 
Παρα λλήλα ό ΠΟΥ πρότέι νέι τα παρασκέυα σματα μέ καθαρή  Κανναβιδιό λή (CBD), αλλα  και τα 
έκχυλι σματα CBD πόυ πέριέ χόυν THC μέ χρι 0.2% (w/w) να μήν υπό κέινται στις πέριόριστικέ ς 
διατα ξέις των διέθνω ν συμβα σέων έλέ γχόυ των ναρκωτικω ν. Αυτέ ς όι αλλαγέ ς θα έ χόυν σήμαντικέ ς 
και θέτικέ ς έπιπτω σέις στήν ανα πτυξή τής παγκό σμιας βιόμήχανι ας τής φαρμακέυτική ς κα νναβής, 

http://iliosporoi.net/scholia-stis-protasis-tis-epitropis-tou-yp-ygias-gia-tin-iatriki-chrisi-tis-kannavis/
http://iliosporoi.net/ypomnima-eof-epitropi-yp-ygias-gia-iatriki-chrisi-tis-kannavis/
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αλλα  και σέ ό τι αφόρα  τήν πρό σβασή των ασθένω ν στό φυτό  και σέ φαρμακέυτικα  σκέυα σματα από  
αυτό . 
 
Αυτή  έι ναι μια έξέ λιξή τόυ τέρματι ζέι πέρισσό τέρα από  85 χρό νια παρα λόγής, έπιστήμόνικα  
ανυπό στατής και καθόδήγόυ μένής απαγό ρέυσής από  τις ΗΠΑ, αλλα  και από  συγκέκριμέ να 
όικόνόμικα  συμφέ ρόντα πόυ από  τή μι α χρήματόδότόυ σαν καμπα νιές συκόφα ντήσής τόυ φυτόυ , μέ 
στό χό τήν καθόλική  απαγό ρέυσή  τόυ και από  τήν α λλή κατέ θέταν πατέ ντές για τήν ιατρική  
αξιόπόι ήσή των κανναβινόέιδω ν.  
 
Η ιατρική  αξι α τής Κα νναβής αναγνωρι ζέται πλέ όν και από  τα πιό έπι σήμα ό ργανα ό πως ό ΠΟΥ και 
υπόστήρι ζέται από  μια ένδέλέχή  έπισκό πήσή των χιλια δων έπιστήμόνικω ν έρέυνω ν πόυ έ χόυν ή δή 
γι νέι. Η Κα νναβή στήν φυσική  τής μόρφή , αλλα  και ό συνδυασμό ς των δέκα δων φυτόκανναβινόέιδω ν 
πόυ πέριλαμβα νέι έι ναι έ να απότέλέσματικό  φυσικό  φα ρμακό μέ έλα χιστές παρένέ ργέιές (ιδιαι τέρα 
σέ συ γκρισή μέ τα παραδόσιακα  φα ρμακα), πόυ ένδυναμω νέι τό ανόσόπόιήτικό  συ στήμα, φέ ρνέι σέ 
ισόρρόπι α τό ένδόκανναβινόέιδέ ς συ στήμα, συμβα λλέι στήν όμόιό στασή τόυ όργανισμόυ  και έ χέι 
θέτική  έπι δρασή σέ δέκα δές ανθρω πινές παθή σέις, από  νέυρόλόγικα  μέ χρι λόιμω ξέις. Η α γνόια έι ναι 
πλέ όν μια συνέιδήτή  έπιλόγή  μέ τό σή διαθέ σιμή βιβλιόγραφι α. 
 
Στις ΗΠΑ ή Κα νναβή αναμέ νέται να νόμιμόπόιήθέι  σέ Ομόσπόνδιακό  έπι πέδό έντό ς τόυ 2019. Μέ χρι 
στιγμή ς τό 64% των Αμέρικανω ν έι ναι υπέ ρ τής πλή ρόυς ρυ θμισής για τόυς ένή λικές πόλι τές, ένω  33 
πόλιτέι ές έ χόυν κα νέι νό μιμή τήν ιατρική  χρή σή και 10 Πόλιτέι ές έ χόυν κα νέι νό μιμή και τήν 
έυφόρική - ψυχαγωγική  χρή σή. Σέ πέρισσό τέρές από  16 Πόλιτέι ές έι ναι νό μιμή και ή όικιακή  
καλλιέ ργέια. Η αγόρα  τής Κα νναβής στήν Αμέρική  ξέπέ ρασέ τα 10 δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια to 2018 
και συ μφωνα μέ αναλυτέ ς αναμέ νέται να ξέπέρα σέι τα 24 δις δόλα ρια μέ χρι τό 2025. Έχόυν ή δή 
δήμιόυργήθέι  211.000 θέ σέις έργασι ας στόν κλα δό τής Κα νναβής, πόυ δήμιόυργέι  τις πέρισσό τέρές 
θέ σέις έργασι ας από  όπόιόδή πότέ α λλό κλα δό αυτή  τή πέρι όδό. 
 
Ο Καναδα ς πόυ έι χέ νόμιμόπόιή σέι τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής από  τό 2001, έ γινέ ή δέυ τέρή 
χω ρα μέτα  τήν Ουρόυγόυα ή πόυ νόμιμόπόι ήσέ και τήν έυφόρική  χρή σή από  ένή λικές τό 2018 
αναλαμβα νόντας ήγέτικό  ρό λό πλέ όν στήν βιόμήχανι α τής Κα νναβής. Οι μέγαλυ τέρές έταιρι ές 
κα νναβής πόυ έι ναι έισήγμέ νές στό χρήματιστή ριό έι ναι Καναδικέ ς και σήμέιω νόυν σήμαντικα  κέ ρδή. 
Χαρακτήριστικό  παρα δέιγμα ή έταιρι α Canopy Growth πόυ πόυ λήσέ έ ναντι 3,8 δις δόλαρι ων τό 38% 
των μέτόχω ν τής στήν Constellation Brands πόυ παρα γέι μέταξυ  α λλων τή μπυ ρα Corona. Η συνόλική  
αξι α των 10 μέγαλυ τέρων έταιριω ν Κα νναβής στό Καναδικό  χρήματιστή ριό ξέπέρνα έι τα 50 δις 
δόλα ρια και κατέ χόυν παρα λλήλα τήν πρω τή θέ σή στήν παγκό σμια παραγωγή  νό μιμής κα νναβής. 
 
Τό Λόυξέμβόυ ργό, τό Μέξικό , ή Ται λα νδή, ή Αγγλι α, ή Ιταλι α, ή Ισπανι α και πόλλέ ς α λλές χω ρές 
έτόιμα ζόνται να αλλα ξόυν τις πόλιτικέ ς τόυς για τήν κα νναβή και να τήν κα νόυν πιό πρόσβα σιμή 
στόυς ασθένέι ς αλλα  και τόυς ένή λικές χρή στές. Η παγκό σμια νό μιμή αγόρα  τής κα νναβής αναμέ νέται 
να έ χέι ρυθμόυ ς ανα πτυξής α νω τόυ 34% και έκτιμα ται ό τι θα ξέπέρα σέι τα 146 δις δόλα ρια μέ χρι τό 
τέ λός 2025. 
 
Η παγκό σμια νό μιμή αγόρα  τής κα νναβής απότιμα ται σή μέρα στα 12-14 δισέκατόμμυ ρια έυρω  και 
αναμέ νέτέ να ξέπέρα σέι τα 55 δισέκατόμμυ ρια έυρω  τό 2025. Η Ελλα δα λό γω τόυ κλι ματός και των 
γέωμόρφόλόγικω ν συνθήκω ν μπόρέι  να παρα ξέι υψήλή ς πόιό τήτας και θέραπέυτική ς αξι ας κα νναβή, 
ιδιαι τέρα έξωτέρικόυ  χω ρόυ. Η έλλήνική ς παραγωγή ς κα νναβή μπόρέι  να καλυ ψέι τις ανα γκές των 
πέρι πόυ 250.000 έν δυνα μέι λήπτω ν/ ασθένω ν στήν Ελλα δα, αλλα  να απότέλέ σέι έ να έξαγω γιμό 
πόιότικό  πρόι ό ν. Πέ ρα από  τήν υγέι α των ασθένω ν θα ένισχυθόυ ν πόλλόι  όικόνόμικόι  τόμέι ς πόυ 
συνδέ όνται μέ τήν έλλήνική  παραγωγή  κα νναβής (πχ ιατρική  έ ρέυνα, θέραπέυτικό ς τόυρισμό ς, 
υπόστήρικτικέ ς υπήρέσι ές, νέ ές τέχνόλόγι ές) και θα δήμιόυργήθόυ ν πέρι  τις 8.000 θέ σέις έργασι ας σέ 
έ να κλα δό πόυ μπόρέι  να ξέπέρα σέι τα 500 έκατόμμυ ρια έυρω  έτή σιό τζι ρό στήν Ελλα δα.  
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Μια μικρή επισκόπηση του αντιαπαγορευτικού αγώνα μέχρι σήμερα. 
 
Όσό και να μόια ζέι μέ ό νέιρό πέρα σαν κιό λας 15 χρό νια από  τό πρω τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ 
τής Αθή νας και τήν υ στέρή φα σή τόυ αντιαπαγόρέυτικόυ  κινή ματός στήν Ελλα δα. Όταν τό 2005 
απόφασι σαμέ να συνέχι σόυμέ τό έ ργό τής Ριζόσπαστική ς Αντιαπαγόρέυτική ς Κι νήσής (ΡΑΚ) και τής 
Επιτρόπή ς Σωστή ς Ενήμέ ρωσής και Αντιμέτω πισής Ναρκωτικω ν (ΕΣΕΑΝ), δέν πέριμέ ναμέ ό τι θα 
ζόυ σαμέ τό σό συγκινήτικέ ς και έ ντόνές στιγμέ ς, ό τι θα κα ναμέ μια διαδρόμή  τό σό σήμαντική  σέ 
πρόσωπικό  και συλλόγικό  έπι πέδό, ό σό και όυσιαστική  για να αλλα ξόυν όι νόότρόπι ές και όι 
πόλιτικέ ς. 
 
Εξ αρχή ς θα θέ λαμέ να έυχαριστή σόυμέ ό λόυς τόυς καλλιτέ χνές, τα συγκρότή ματα, τόυς μόυσικόυ ς, 
τόυς DJ και τόυς έικαστικόυ ς, τις συλλόγικό τήτές, τις όμα δές και τα μέμόνωμέ να α τόμα πόυ 
βόή θήσαν ό λα αυτα  τα χρό νια για να γι νέι πραγματικό τήτα αυτό  τό φέστιβα λ. Χωρι ς τή συμβόλή  σας 
αυτό  τό φέστιβα λ δέν θα ή ταν πότέ  έφικτό . Μια ιδιαι τέρα μέγα λή αγκαλια  σέ ό λόυς ό σόυς έ διναν τή 
ψυχή  τόυς τα πρωινα  μέτα  τό φέστιβα λ για να μαζέυ όυμέ τόυς τό νόυς από  σκόυπι δια και να 
αφή νόυμέ τό χω ρό καλυ τέρό απ' ό τι τόν βρή καμέ, καθω ς ή ιδέ α τής αυτό-όργα νωσής και τής 
αυτόδιαχέι ρισής τόυ φέστιβα λ δέν γινό ταν απ' ό λόυς τόυς συμμέτέ χόντές σέβαστή . 
 
Τό 2005 λόιπό ν, στόν από ήχό μια μέγα λής αντιαπαγόρέυτική ς πόρέι ας 10.000 ατό μων στή Ρω μή ό πόυ 
συμμέτέι χαμέ τήν πρόήγόυ μένή χρόνια  και μας ένέ πνέυσέ, απόφασι σαμέ να βα λόυμέ μπρός για να 
ταρακόυνή σόυμέ τήν έλλήνική  κόινωνι α για έ να θέ μα πόυ αντιμέτωπι ζέται ακό μή και σή μέρα ως 
ταμπόυ . Τό ζή τήμα τής χρή σής και τής κατα χρήσής όυσιω ν, καθω ς και τής πόινική ς αντιμέτω πισής 
των χρήστω ν -καταναλωτω ν- όυσιω ν. Πρόμέτωπι δα μας ή Κα νναβή, έ να μαγικό  βότα νι μέ χιλια δές 
χρή σέις, πόυ ή απαγό ρέυσή  τής θα φαντα ζέι σέ μέρικα  χρό νια ό σό γέλόι α φαντα ζέι σή μέρα ή 
πότόαπαγό ρέυσή. 
 
Αρχικα  συναντήθή καμέ μέ τόν μέ ντόρα τόυ αντιαπαγόρέυτικόυ  κινή ματός, τόν Γιω ργή 
Οικόνόμό πόυλό (ΡΑΚ, ΕΣΕΑΝ, ΕΛΕΥΣΥΝΑ) και τόυ ζήτή σαμέ να συμμέτέ χέι μαζι  μέ α λλόυς στήν 
πρω τή αντιαπαγόρέυτική  δρα σή μέτα  από  χρό νια. Χωρι ς πόλυ  πρόέτόιμασι α και ω ριμή σκέ ψή 
ανακόινω σαμέ τή διπλή  έκδή λωσή, στα πλαι σια τής παγκό σμιας ήμέ ρας δρα σής και τής καμπα νιας 
Global Marijuana March. Από  τήν πρω τή στιγμή  ή ταν δι πλα μας τό Ευρωπαι κό  Αντιαπαγόρέυτικό  
Δι κτυό Οργανω σέων για Δι καιές και Απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τα ναρκωτικα  (ENCOD). 
 
Έτσι, τή Παρασκέυή  6 Μαι όυ 2005 διόργανω σαμέ στόν δικήγόρικό  συ λλόγό Αθήνω ν τήν έκδή λωσή 
μέ θέ μα, “Ναρκωτικά”: Στρουθοκαμηλισμός ή μια τολμηρή αναθεώρηση της πολιτικής και της 
νοοτροπίας μας. Στήν έκδή λωσή πρόβα λαμέ απόσπα σματα από  μια σχέτική  έκπόμπή  τόυ Ρέπόρτα ζ 
Χωρι ς Συ νόρα τόυ Στέ λιόυ Κόυ λόγλόυ, ό όπόι ός συμμέτέι χέ στή συνέ χέια σέ ανόιχτή  συζή τήσή μαζι  μέ 
τόυς Γιω ργή Οικόνόμό πόυλό, Λι να Καρανασόπόυ λόυ, Παναγιω τή Κανέλλα κή και Ελιζαμπέ τα 
Καζαλό τι. 
 
Τό Σα ββατό 7 Μαι όυ 2005 διόργανω θήκέ τό 1ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας στό Πα ρκό 
Ελέυθέρι ας, δι πλα στό Μέ γαρό Μόυσική ς. Εκέι  καταφέ ραμέ για πρω τή φόρα  μέτα  από  χρό νια να 
φωνα ξόυμέ δυνατα  στό κέ ντρό τής Αθή νας (ανα μέσα σέ 9 νόσόκόμέι α, μέ πόλλόυ ς ασθένέι ς πόυ 
χό ρέυαν στα μπαλκό νια!) “Νό μιμή ή φόυ ντα, σπέι ρτέ χό ρτα”! Κα ναμέ γνωστα  μέ μικρόφωνική  τα 
πα για αντιαπαγόρέυτικα  αιτή ματα για απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων των όυσιω ν, 
νόμιμόπόι ήσή τής ιατρική ς, ψυχαγωγική ς και βιόμήχανική ς χρή σής τής κα νναβής, καθω ς και τή 
πρόω θήσή πόλιτικω ν για τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις (θέραπέι α, πρό λήψή, ένήμέ ρωσή). 
Οι πέρι πόυ 1.500 γένναι όι πόυ βρέ θήκαν έκέι  αψήφω ντας τόν φό βό και τήν απα θέια έ χόυν να τό 
θυμόυ νται ακό μα... 
 
Μέτα  ή συνέ χέια έι ναι λι γό πόλυ  γνωστή . Τό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ αγκαλια στήκέ από  δέκα δές 
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καλλιτέ χνές και πόλλέ ς χιλια δές κό σμόυ. Ταυτό χρόνα μέ τή πραγματόπόι ήσή τόυ φέστιβα λ κα θέ 
χρό νό, τό πρω τό ή  τό δέυ τέρό Σαββατόκυ ριακό τόυ Μαι όυ, ξέκινή σαμέ μια συστήματική  
αρθρόγραφι α για τήν έυαισθήτόπόι ήσή τής κόινή ς γνω μής, πόυ βέ βαια αγνόή θήκέ από  τα κυρι αρχα 
ΜΜΕ πόυ πρόβα λλόυν μό νό τή γνωστή  καννιβαλιστική  ατζέ ντα τόυς. 
 
Στις σέλι δές πόυ ακόλόυθόυ ν συγκέντρω σαμέ μέρικα  από  τα πιό σήμαντικα  κέι μένα πόυ έ χόυμέ 
βγα λέι αυτα  τα 12 χρό νια, ό χι μό νό για ιστόρικόυ ς- συλλέκτικόυ ς λό γόυς, αλλα  και για να υπα ρχόυν 
κα πόυ συγκέντρωμέ να τα έπιχέιρή ματα, ή τέκμήρι ωσή και ή βιβλιόγραφι α για ό πόιόν-α θέ λέι να τα 
χρήσιμόπόιή σέι. Επι σής τα δέλτι α τυ πόυ και τα απόλόγιστικα  κέι μένα πόυ έκδι δαμέ κα θέ χρό νό για 
τό Legalize Protestival. 
 
Όλα αυτα  τα χρό νια α λλωστέ δέν έπιδιω ξαμέ πότέ  να έι μαστέ ή πρωτόπόρι α τόυ αγω να τής 
απόπόινικόπόι ήσής στήν Ελλα δα, αλλα  να έμπνέυ σόυμέ πόλυ  α λλό κό σμό να ασχόλήθέι  μέ τό ζή τήμα 
δήμό σια για να έ ρθέι ή απαιτόυ μένή αλλαγή . Και 12 χρό νια μέτα  πιστέυ όυμέ ό τι τό καταφέ ραμέ σέ 
κα πόιό βαθμό , ό χι ό μως στό έπι πέδό πόυ θα θέ λαμέ. Ευχό μαστέ μό νό τό κι νήμα τω ρα πόυ απόκτα έι 
όρατό τήτα και κρι σιμή μα ζα, να αυτόπρόστατέυτέι  από  τόυς δια φόρόυς τυχόδιω κτές πόυ έπιδιω κόυν 
κυρι ως πρόσωπική  πρόβόλή  και ι διόν ό φέλός, και να διαφυλα ξέι τό διασυλλόγικό  κινήματικό  
χαρακτή ρα των έπό μένων κινή σέων. 
 

 
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ λόιπό ν, δέν ή ταν πότέ  μό νό μόυσικέ ς. Από  τήν αρχή  πρόσπαθή σαμέ 
να πλαισιω νόυμέ τό μόυσικό  φέστιβα λ διέκδι κήσής μέ δια φόρές παρα λλήλές δραστήριό τήτές, έι τέ 
έικαστικέ ς, έι τέ ένήμέρωτικέ ς, έι τέ ακτιβι στικές. Αν και αναγνωρι ζόυμέ τις σχέτικέ ς έλλέι ψέις σέ ό τι 
αφόρα  τή δικια  μας αντι-πρόπαγα νδα κατα  τή δια ρκέια των πρω των φέστιβα λ, παρό λ' αυτα  ό λα τα 
χρό νια έπιδιω ξαμέ αφένό ς τή δικτυ ωσή και τή συνέργασι α διαφό ρων φόρέ ων, όμα δων και 
συλλόγικότή των πόυ στήρι ζόυν τα αντιαπαγόρέυτικα  αιτή ματα σέ έ να κόινό  μέ τωπό, αλλα  και τήν 
μέταφόρα  καλω ν παραδέιγμα των και πρακτικω ν από  τις χω ρές πόυ ακόλόυθόυ ν έναλλακτικα  
μόντέ λα ρυ θμισής και αντιμέτω πισής των όυσιω ν. Στις σέλι δές πόυ ακόλόυθόυ ν βρι σκέται μια αρκέτα  
αναλυτική  και έπικαιρόπόιήμέ νή τέκμήρι ωσή πόυ μπόρέι  να χρήσιμόπόιή σέι ό καθέ νας/ καθέμι α. 
 
Σέ αυτό  τό πλαι σιό μέ αφόρμή  τή συλλόγή  υπόγραφω ν σχέτικα  μέ τήν “Έκκληση για τον 
εξανθρωπισμό των πολιτικών για τα “ναρκωτικά”, πόυ υπέ γραψαν πέρισσό τέρόι από  χι λιόι συμπόλι τές 
μας, πόλιτικόι , διανόόυ μένόι και καλλιτέ χνές και καταθέ σαμέ στόν Πρωθυπόυργό  και τή Βόυλή  μέ μια 
ακτιβι στική δρα σή στις 25 Ιόυνι όυ 2010, συστή σαμέ (τό 2009) τή “Συμμαχι α Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα 
ναρκωτικα ” στήν όπόι α συμμέτέι χαν κό μματα, συλλόγικό τήτές, όμα δές και φόρέι ς πόυ ασχόλόυ νται 
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μέ τήν απέξα ρτήσή. Ανα μέσα στα α τόμα πόυ έ χόυν υπόγρα ψέι τήν έπιστόλή  πόυ καταθέ σαμέ στήν 
Βόυλή  έι ναι και ό νυν Πρωθυπόυργό ς, Αλέ ξής Τσι πρας. 
 
Στα πλαι σια τής “Συμμαχι ας Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα ” πραγματόπόιή σαμέ δυ ό 
συνέντέυ ξέις Τυ πόυ για να παρόυσια σόυμέ τήν έπιστόλή - έ κκλήσή και τις διέθνέι ς έξέλι ξέις (τό 2010) 
και για να παρόυσια σόυμέ τή κριτική  μας για τό πρότέινό μένό σχέ διό νό μόυ τό 2012. Τό 2011 
καταθέ σαμέ πρότα σέις για τό σχέ διό νό μόυ πόυ κατατέ θήκέ στή Βόυλή , απόστέι λαμέ ένδέλέχή  
ένήμέ ρωσή στόυς βόυλέυτέ ς κατα  τή νόμόπαρασκέυαστική  πέρι όδό και στή συνέ χέια καταθέ σαμέ 
έ ντόνή κριτική  για τήν τέλική  μόρφή  πόυ πή ρέ ό τέλικό ς νό μός τόυ 2013. 
 
Αν και ό Νό μός 4139/2013 δέν παρόυσι ασέ καμια  όυσιαστική  αλλαγή  στό νόμικό  πλαι σιό (δέν 
απόπόινικόπόιή θήκέ ή κατόχή  και πρόσωπική  χρή σή), παρα  μό νό μέι ωσέ τις πόινέ ς για κατόχή  
όυσιω ν για πρόσωπική  χρή σή και καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή (πται σμα πλέ όν), 
παρό λα αυτα  έι χαμέ μια σήμαντική  έξέ λιξή σέ ό τι αφόρα  τή νόμιμόπόι ήσή τής κλωστική ς κα νναβής 
(hemp). Η κλωστική  κα νναβή δέν θέωρέι ται πλέ όν “ναρκωτικό ”,  μέ τήν ΚΥΑ τόυ Απριλι όυ τόυ 2016 ή 
καλλιέ ργέια και έπέξέργασι α τής έι ναι ξανα  νό μιμή μέτα  από  60 χρό νια παρα λόγής απαγό ρέυσής.   
 
Ένα α λλό ζή τήμα πόυ δέν αντιμέτω πισέ καθό λόυ ό νέ ός νό μός, παρα  τήν πόλυ  έ ντόνή διέθνή  
δραστήριό τήτα, έι ναι όι θέραπέυτικέ ς και ιατρικέ ς χρή σέις τής κα νναβής. Όπως απόδέικνυ έι και ό 
ιατρό ς Γιω ργής Οικόνόμό πόυλός στό τέλέυται ό τόυ βιβλι ό “Τό ι αμα κα νναβή”, αλλα  και δέκα δές α λλόι 
έπιστή μόνές, ή κα νναβή πόυ χρήσιμόπόιέι ται θέραπέυτικα  από  τήν αρχαιό τήτα μπόρέι  να έ χέι 
έυέργέτικέ ς ιδιό τήτές για πέρισσό τέρές από  200 ανθρω πινές παθή σέις. Πρέ πέι να διασφαλι σόυμέ τό 
δικαι ωμα των ασθένω ν να καταναλω νόυν και να αυτό-καλλιέργόυ ν τό ι αμα κα νναβή στή φυσική  τόυ 
μόρφή  γιατι  απόδέδέιγμέ να έ χέι πόλυ  λιγό τέρές συνέ πέιές από  τα χήμικα  φα ρμακα και πόλυ  ωφέ λιμή 
δρα σή ακό μα και για σόβαρέ ς ασθέ νέιές. Πρέ πέι να διαφυλα ξόυμέ τό δικαι ωμα στήν αυτό-
καλλιέ ργέια απέ ναντι στις πρόσπα θέιές των μέγα λων φαρμακόβιόμήχανιω ν να πατέντα ρόυν 
συστατικα  και θέραπέυτικέ ς χρή σέις τής κα νναβής, ό πως και τό να μήν έ χόυμέ πέριπτω σέις ό πόυ 
έι ναι απαγόρέυμέ νή ή κα νναβή στή φυσική  τής μόρφή  ένω  κυκλόφόρέι  συνθέτικό  σκέυ ασμα 
έλέυ θέρα στό έμπό ριό. 
 
Παρα λλήλα μέ τό δικαι ωμα στήν αυτό-καλλιέ ργέια, πρέ πέι να θέσμόθέτήθέι  -ό πως στήν 
Ουρόυγόυα ή- ή λέιτόυργι α μή-κέρδόσκόπικω ν, Κόινωνικω ν Λέσχω ν Κα νναβής (για ασθένέι ς και μή). 
Σέ αυτέ ς τα μέ λή θα μπόρόυ ν να πρόμήθέυ όνται κατέυθέι αν από  τόυς παραγωγόυ ς τής λέ σχής, 
συγκέκριμέ νή πόσό τήτα βιόλόγική ς κα νναβής κα θέ μή να για να μήν έ ρχόνται σέ έπαφή  μέ τό 
όργανωμέ νό έ γκλήμα και για να διαφυλα σσέτέ ή πόιό τήτα, ή ασφαλή ς χρή σή και ή δήμό σια υγέι α. 
Ελπι ζόυμέ στήν έπό μένή αναθέω ρήσή τόυ νό μόυ για τα ναρκωτικα  -πόυ μπόρέι  να έι ναι και συ ντόμα- 
να πρόβλέφθέι  από  τό νόμόθέ τή ή ιατρική - θέραπέυτική  χρή σή τής κα νναβής κατα  τα διέθνή  
πρό τυπα και να θέσμόθέτήθόυ ν όι κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής. Εμέι ς θα αγωνιστόυ μέ πρός αυτή  τή 
κατέυ θυνσή. 
 
Για να υπόστήρι ξόυμέ ό λές αυτέ ς τις θέ σέις, κατα  τή δια ρκέια των φέστιβα λ πραγματόπόιή σαμέ 
μέρικέ ς πόλυ  σήμαντικέ ς ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις, μέ πιό σήμαντικέ ς αυτέ ς τόυ 2016 και τόυ 2013. 
 
Τό Σα ββατό 7 Μαι όυ 2016, διόργανω σαμέ στή Νόμική  Σχόλή  Αθή νας στό Αμφιθέ ατρό 
Παπαρρήγόπόυ λόυ 2 έκδήλω σέις (στόυς συνδέ σμόυς τα βι ντέό των έισήγή σέων):   
- Στις 11.00 ένήμέρωτική  έκδή λωσή για τήν βιόμήχανική  κα νναβή. 
Ομιλήτέ ς: Δρ. Σ. Βυζαντινό πόυλός (γέωπό νός, πρ. διέυθυντή ς ΕΘΙΑΓΕ), Για ννής Κόρωναι ός 
(γέωπό νός), Βασι λής Τσόλακι δής (Πρό έδρός ΚΑΠΕ), Άννα Φόυλι δή (Υπόυργέι ό Αγρότική ς 
Ανα πτυξής), Ελέ νή Μαλόυ πα (ΕΛΓΟ-Δή μήτρα), Ελέυθέ ριός Σταυρινό ς (γέωπό νός, έδαφόλό γός). 
 
- Στις 15.00 ένήμέρωτική  έκδή λωσή για τήν ιατρική  κα νναβή και τήν μέι ωσή τής βλα βής. 

https://youtu.be/Ae3zMPfATSc
https://youtu.be/V6fbOzpeLjo
https://youtu.be/D-82FNkFRxk
https://youtu.be/g64IPYX3TAw
https://youtu.be/YSfnkIyE-b4
https://youtu.be/FPm2s4Bxj-s
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Ομιλήτέ ς: Σόφι α Γαλινα κή (συνέργα τής ΟΚΑΝΑ), Dr. med. Αντω νής Κέρασνόυ δής (Eιδικό ς 
Νέυρόλό γός, Διδα κτωρ τόυ Πανέπιστήμι όυ τόυ Ruhr-Bochum τής Γέρμανι ας, Επιστήμόνικό ς 
υπέυ θυνός "Ιατρέι όυ Σκλή ρυνσής κατα  Πλα κας και νέυρόανόσόλόγικω ν νόσήμα των", Κλινική  Άγιός 
Λόυκα ς Θέσσαλόνι κή), Γιω ργής Οικόνόμό πόυλός (Ιατρό ς, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής), 
Μα ριός Δήμό πόυλός (Διατρόφόλό γός), Χρή στός Ριγανα ς και Συ ρός Κωνσταντι νός, έκπρό σωπόι 
συλλό γόυ ασθένω ν για τήν ιατρική  κα νναβή, Jackie Poitras (πρό έδρός συλλό γόυ μαμα δές για τήν 
κα νναβή). 
 
Τή Τέτα ρτή 8 Μαι όυ 2013 στό Πνέυματικό  Κέ ντρό τόυ Δή μόυ Αθήναι ων φιλόξένή σαμέ 2 έκδήλω σέις, 
μια για τή κλωστική  κα νναβή και μια για τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής. Στήν έκδή λωσή για τήν 
ιατρική - θέραπέυτική  χρή σή τής κα νναβής μι λήσαν όι Dr. William Notcutt (Πρό έδρός International 
Association for Cannabinoid Medicines (IACM), Αγγλι α), Tjalling Erkelens (Bedrocan, Ολλανδι α), 
Hanka Gabrielova (Konopa, Τσέχι α) και Γιω ργής Οικόνόμό πόυλός (Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός 
Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ). Στήν έκδή λωσή για τήν κλωστική  κα νναβή συμμέτέι χαν όι Mark Reinders 
(HempFlax), έκπρό σωπός τής European Hemp Industry Association (EIHA), Ολλανδι α), Monika 
Bru mmer (Αρχιτέ κτόνας, Cannabric, Ισπανι α), Patrick De Ceuster (Wervel, Βέ λγιό), Hanka Gabrielova 
(Konopa, Τσέχι α) και ό Δρ. Σ. Βυζαντινό πόυλός (πρω ήν Τακτικό ς Ερέυνήτή ς τόυ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
(πρω ήν ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). [στους συνδέσμους είναι τα βίντεο από τις εκδηλώσεις] 
 
Τή Πέ μπτή 9 Μαι όυ 2013 στό Αμφιθέ ατρό 984 τής Τέχνό πόλής, διόργανω σαμέ διέθνή  ήμέρι δα μέ 
θέ μα “Πόλιτικέ ς μέι ωσής τής βλα βής, καλα  παραδέι γματα από  τήν Ευρω πή και έναλλακτικα  μόντέ λα 
ρυ θμισής”, στήν όπόι α συμμέτέι χαν διέθνέι ς πρόσωπικό τήτές ό πως όι Dr. Pavel Bem (μέ λός τόυς 
Τσέ χικόυ Κόινόβόυλι όυ, πρω ήν Δή μαρχός Πρα γας, έκπρό σωπός Global Commission on Drug Policy, 
Τσέχι α), Annie Machon (Εκπρό σωπός Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), Γέρμανι α- 
Αγγλι α), Marie Nougier (Εκπρό σωπός International Drug Policy Consortium (IDPC), Αγγλι α), Joep 
Oomen (ENCOD, Εκπρό σωπός Trekt um Plant, Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Αμβέ ρσας, Βέ λγιό), Jorge 
Roque (δικήγό ρός, Πρό έδρός Diferença Real; Συνέργα τής Rio Grande Sul Harm Reduction University 
Brasil, πρω ήν πρό έδρός INPUD, Πόρτόγαλι α) και Έλλήνές έιδικόι  στό θέ μα ό πως όι Θανα σής 
Απόστό λόυ (Εταιρέι α Διόγέ νής για τήν πρόω θήσή τόυ διαλό γόυ πόλιτική ς των ναρκωτικω ν στις 
χω ρές τής Νότιό-Ανατόλική ς Ευρω πής, Ολλανδι α- Ελλα δα), και Κ. Γαζγαλι δής (Αντιπρό έδρός ΟΚΑΝΑ). 

 
Τό 2016 διόργανω σαμέ έπι σής τό πρω τό Πανελλαδικό Φόρουμ για την Κάνναβη μέ πέρισσό τέρόυς 
από  30 όμιλήτέ ς από  τήν Ελλα δα και τό έξωτέρικό . Πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές παρακα τω. 
 
To 2018 διόργανω σαμέ τις ένήμέρωτικέ ς και έκπαιδέυτικέ ς έκδήλω σέις πόυ πραγματόπόιή θήκαν 
κατα  τήν δια ρκέια τής έ κθέσής Balkannabis Expo 2018 και πέριλα μβαναν 2 διέθνή  συνέ δρια, 4 

https://youtu.be/9NjQgD4RdKQ
https://youtu.be/1MjO9XzH2OU
https://youtu.be/kZYJgkiCgYs
https://youtu.be/fFTENBUT30c
https://youtu.be/KVjH53xJtsI
https://youtu.be/EKl6liijVB0
https://youtu.be/23r1ibA-frc
https://youtu.be/23r1ibA-frc
http://youtu.be/Rihk66Er0SY
http://youtu.be/Rihk66Er0SY
http://youtu.be/Rihk66Er0SY
http://youtu.be/Rihk66Er0SY
http://youtu.be/Rihk66Er0SY
http://youtu.be/A_lPzbQs3Rs
http://youtu.be/A_lPzbQs3Rs
http://youtu.be/A_lPzbQs3Rs
http://youtu.be/EYLiCmzBZXo
http://youtu.be/N9UC6oxqsVM
http://youtu.be/xGhp8MBruwI
http://youtu.be/xGhp8MBruwI
http://youtu.be/xGhp8MBruwI
http://youtu.be/xGhp8MBruwI
http://youtu.be/xGhp8MBruwI
http://youtu.be/xGhp8MBruwI
http://youtu.be/36e0AvCUQXo
http://youtu.be/36e0AvCUQXo
http://youtu.be/tgOSZ3ideeU
http://youtu.be/TGfXf6cI6gQ
http://youtu.be/ic3tQ0RPk7Q
http://youtu.be/ic3tQ0RPk7Q
http://youtu.be/ic3tQ0RPk7Q
http://youtu.be/ic3tQ0RPk7Q
http://youtu.be/ic3tQ0RPk7Q
http://youtu.be/5mwzGmNwhL4
http://youtu.be/5mwzGmNwhL4
http://youtu.be/5mwzGmNwhL4
https://www.youtube.com/watch?v=r-aVLNhxDV0
https://www.youtube.com/watch?v=r-aVLNhxDV0
https://www.youtube.com/watch?v=r-aVLNhxDV0
https://www.youtube.com/watch?v=NTE2ue52eFU
https://www.youtube.com/watch?v=NTE2ue52eFU
https://www.youtube.com/watch?v=NTE2ue52eFU
https://www.youtube.com/watch?v=NTE2ue52eFU
https://www.youtube.com/watch?v=pEa_h_A5gwM
https://www.youtube.com/watch?v=pEa_h_A5gwM
https://www.youtube.com/watch?v=JfdaU_tZsao
https://www.youtube.com/watch?v=JfdaU_tZsao
http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/674-forum-kannabi
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έπαγγέλματικα  σέμινα ρια- masterclass και 6 έργαστή ρια μέ πέρισσό τέρόυς από  35 όμιλήτέ ς διέθνόυ ς 
έμβέ λέιας και κυ ρόυς από  18 χω ρές. Αναμέσα  τόυς πρωτόπό ρόι τόυ κλα δόυ τής ιατρική ς και 
βιόμήχανική ς κα νναβής ό πως όι Bonnie Goldstein, Ethan Russo, David Meiri, Lumir Hanus, Paul 
Benhaim, Daniel Kruse και πόλλόυ ς α λλόυς.   
 
Τέλέιω νόντας αυτή  τή μικρή  ανασκό πήσή θα θέ λαμέ να αναφέρθόυ μέ και σέ έ ξι (6) πόλυ  σήμαντικέ ς 
ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις πόυ πραγματόπόιή θήκαν στό Ευρωκόινόβόυ λιό τό δια στήμα 2009-2016 
και στις όπόι ές βα λαμέ πόλυ  τό χέρα κι μας για να υλόπόιήθόυ ν από  τόυς όικόλό γόυς έυρωβόυλέυτέ ς 
Μ. Τρέμό πόυλό και Ν. Χρυσό γέλό, πόυ έ χόυν στήρι ξέι έ μπρακτα τό φέστιβα λ και τή καμπα νια ό λα 
αυτα  τα χρό νια, καθω ς και από  τόν έυρωβόυλέυτή  τόυ ΣΥΡΙΖΑ Στ. Κόυ λόγλόυ.  Σέ ό λές τις έκδήλω σέις 
συμμέτέι χαμέ ένέργα  και στόν σχέδιασμό  και τήν υλόπόι ήσή  τόυς. 
 
Στις 23 Φέβρόυαρι όυ 2010 πραγματόπόιή θήκέ από  τόν Μιχα λή Τρέμό πόυλό Δημόσια Διαβούλευση για 
τις Πολιτικές περί Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό πόυ συναντή θήκαν 40 πέρι πόυ έκπρό σωπόι 
έυρωπαι κω ν όργανω σέων τόυ Πανέυρωπαι κόυ  Δικτυ όυ για Δι καιές και Απότέλέσματικέ ς Πόλιτικέ ς 
πέρι  Ναρκωτικω ν (ENCOD) από  15 διαφόρέτικέ ς χω ρές. Στή συζή τήσή συμμέτέι χέ ό Carel Eduards, 
τό τέ έπικαφαλή ς τής κόινότική ς μόνα δας συντόνισμόυ  για τα ναρκωτικα  και μέτέ πέιτα 
υπέρασπιστή ς τής απόπόινικόπόι ήσής μέ σω τής όργα νωσής Law Enforcement Against Prohibition 
(LEAP). Από  τήν Ελλα δα συμμέτέι χέ ό Γ. Οικόνόμό πόυλός, έκ μέ ρόυς τόυ Ελέυθέριακόυ  Συνδέ σμόυ 
Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α) και έ νας έκπρό σωπός των Ηλιό σπόρων. 
 
Στις 8 Δέκέμβρι όυ 2010 πραγματόπόιή θήκέ από  τόν Μιχα λή Τρέμό πόυλό ή Δημόσια Διαβούλευση για 
την μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά (Drug regulation: a way out of the crisis?) στήν 
όπόι α συμμέτέι χαν έυρωβόυλέυτέ ς από  Ελλα δα, Πόρτόγαλι α και Ολλανδι α, καθω ς και όι Dana Spinant 
(υπέυ θυνή τής συντόνιστική ς μόνα δας για τα Ναρκωτικα  τής Διέυ θυνσής Δικαιόσυ νής τής 
Ευρωπαι κή ς Επιτρόπή ς), Richard Cowan (πρω ήν διέυθυντή ς τής όργα νωσής National Organization 
for the Reform of Marijuana Laws (NORML), και νυν συντα κτής τόυ πέριόδικόυ  The Marijuana News, 
ΗΠΑ), Martin Barriuso (πρό έδρός τής Ισπανική ς Ομόσπόνδι ας Οργανισμω ν για τήν Κα νναβή (Spanish 
Federation of Cannabis Organisations -FAC), και τόυ Pannagh, τόυ πρω τόυ νό μιμόυ Cannabis Social 
Club στό Bilbao, Ισπανι α), Marc Josemans (ιδιόκτή τής τόυ Easy Going coffeeshop στό Maastricht, 
πρό έδρός τόυ Επι σήμόυ Σωματέι όυ Coffeeshops τόυ Maastricht (VOCM), και τής έθνική ς πλατφό ρμας 
Coffeeshops (LOC) στήν Ολλανδι α). 
 
Τή Τρι τή 29 Μαι όυ 2012 πραγματόπόιή θήκέ δήμό σια διαβόυ λέυσή από  τόν Μιχα λή Τρέμό πόυλό σέ 
συνέργασι α μέ τήν Παγκό σμια Επιτρόπή  για τή πόλιτική  των ναρκωτικω ν (Global Commissionon 
Drug Policy), και τή Διέθνή  Κόινόπραξι α πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα  (International Drug Policy 
Consortium IDPC), μέ θέ μα "Εκσυγχρόνι ζόντας τό παγκό σμιό συ στήμα έλέ γχόυ των ναρκωτικω ν - 
Μπόρέι  ή ΕΕ να έι ναι στήν πρωτόπόρι α;". Κέντρικόι  όμιλήτέ ς ή ταν ό Michel Kazatchkine, καθήγήτή ς 
τής ιατρική ς, πρω ήν έκτέλέστικό ς διέυθυντή ς τόυ Παγκό σμιόυ Ταμέι όυ για τήν καταπόλέ μήσή τόυ 
AIDS, τής φυματι ωσής και τής έλόνόσι ας και ό Pavel Bem, μέ λός τόυ Κόινόβόυλι όυ τής Τσέχική ς 
Δήμόκρατι ας και πρω ήν Δή μαρχός τής Πρα γας, πόυ έκπρόσω πήσαν τή Παγκό σμια Επιτρόπή  για τή 
πόλιτική  των ναρκωτικω ν (Global Commission for Drug Policy). 
 
Συμμέτέι χαν, έπι σής, ό διπλωμα τής Pierre Vimont, έκτέλέστικό ς γένικό ς διέυθυντή ς τής Ευρωπαι κή ς 
Υπήρέσι ας Εξωτέρική ς Δρα σής υπό  τήν λαι δή Άστόν, ή υπόδιέυθυ ντρια τής μόνα δας για τή πόλιτική  
των ναρκωτικω ν τής Ευρωπαι κή ς Επιτρόπή ς PaolaTardioli-Schiavo, ό Danillo Balota συντόνιστή ς 
διέθνω ν σχέ σέων τόυ Ευρωπαι κόυ  Κέ ντρόυ παρακόλόυ θήσής των ναρκωτικω ν και τής τόξικόμανι ας 
(EMCDDA), ό Πρέ σβής τής Βόλιβι ας, καθω ς και πόλλόι  έκπρό σωπόι τής Ευρωπαι κή ς Επιτρόπή ς, τής 
Ευρωπαι κή ς Πρόέδρι ας και τόυ Συμβόυλι όυ, Ευρωβόυλέυτέ ς και έκπρό σωπόι διέθνω ν όργανισμω ν 
και φόρέ ων ό πως τό Transnational Institute και τό Global Drug Policy Programme. Τή συζή τήσή 
συντό νισέ ό Mike Trace τόυ διέθνόυ ς όργανισμόυ  International Drug Policy Consortium. 

http://ecology-salonika.org/2010/02/23/fair-drug-policies-now/
http://ecology-salonika.org/2010/02/23/fair-drug-policies-now/
http://www.tremopoulos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2010-12-09-09-36-37&catid=11:press-releases&Itemid=23
http://www.livestream.com/ecogreenstv/video?clipId=flv_603f46de-3db8-4a4a-ba1a-55c35c648b02
http://www.livestream.com/ecogreenstv/video?clipId=flv_603f46de-3db8-4a4a-ba1a-55c35c648b02


15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

22 

 
Τή Παρασκέυή  6 Δέκέμβρι όυ 2013 πραγματόπόιή θήκέ Ημέρι δα μέ τι τλό:"Towards safe and healthy 
drug policies in Europe" από  τό Νι κό Χρυσό γέλό, μέ τή συνέργασι α τόυ Πανέυρωπαι κόυ  
αντιαπαγόρέυτικόυ  δικτυ όυ όργανω σέων ENCOD στήν όπόι α συμμέτέι χαν 40 ακτιβιστέ ς από  11 
διαφόρέτικέ ς Ευρωπαι κέ ς χω ρές (Ελλα δα, Αυστρι α, Βέ λγιό, Τσέχι α, Γαλλι α, Ιταλι α, Σλόβένι α, Ισπανι α, 
Πόρτόγαλι α, Ολλανδι α και Αγγλι α). 
 
Τήν Τέτα ρτή 5 Μαρτι όυ 2014 διόργανω θήκέ ήμέρι δα μέ θέ μα “Μια νέ α πρόσέ γγισή τής Ευρωπαι κή ς 
πόλιτική ς για τις ναρκωτικέ ς όυσι ές τόν 21ό αιω να”, από  τό Νι κό Χρυσό γέλό. Η έκδή λωσή 
διόργανω θήκέ μέ τήν υπόστή ριξή τής Παγκό σμιας Επιτρόπή ς για τις Πόλιτικέ ς για τα Ναρκωτικα  
(Global Commission on Drug Policy) και τόυ διέθνόυ ς δικτυ όυ όργανω σέων International Drug Policy 
Consortium, και φιλόξέ νήσέ όμιλήτέ ς διέθνόυ ς κυ ρόυς και υψήλή ς έκπρόσω πήσής ό πως έι ναι ή 
πρω ήν πρό έδρός τής Ελβέτι ας Ruth Dreifuss, ό Διέυθυντή ς τόυ Ευρωπαι κόυ  Κέ ντρόυ 
Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA) Wolfgang Go tz, ή αναπλήρω τρια 
διέυθυ ντρια τής μόνα δας για τα ναρκωτικα  τής Ευρωπαι κή ς Επιτρόπή ς PaolaTardioli- Schiavo, ή 
καθήγή τρια ψυχόφαρμακόλόγι ας από  τό university college τόυ Λόνδι νόυ Valerie Curran (συνέργα τής 
τόυ καθήγήτή  David Nutt), και ό Πρό έδρός τής όργα νωσής International Drug Policy Consortium, Mike 
Trace. Πρόβλή θήκέ έπι σής τό ντόκιμαντέ ρ Breaking the Taboo (Sundog pictures). 
 

Τέ λός, τήν Τρι τή 23 Φέβρόυαρι όυ 2016, 
διόργανω θήκέ ή Ημέρι δα “Η κλωστική και η ιατρική 

κάνναβη  ως παράγοντες για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση ”,  στό Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό στις 
Βρυξέ λλές, από  τόν Στέ λιό Κόυ λόγλόυ. Σέ αυτή ν 
συμμέτέι χαν όι Francesco Tropea, Policy analyst στo 
EPRS – Ευρωπαι κή  Υπήρέσι α Έρέυνας, Mark 
Reinders, Αναπλήρωτή ς πρό έδρός τής Ευρωπαι κή ς 
Οργα νωσής για τήν Βιόμήχανική  Κα νναβή (EIHA) και 
τής HempFlax (NL), Έφή Αλέξόπόυ λόυ, Κέ ντρό για 
Ανανέω σιμές Πήγέ ς Ενέ ργέιας, Τμή μα Βιόμα ζας, 
Michael Carus, Διέυθυ νων Συ μβόυλός τής 
Ευρωπαι κή ς Οργα νωσής για τήν Βιόμήχανική  
Κα νναβή (EIHA) και τόυ Ινστιτόυ τόυ Nova (DE), Joep 
Oomen, Συντόνιστή ς τής ENCOD – Ευρωπαι κή  
Συμμαχι α για Δι καιές και Απότέλέσματικέ ς Πόλιτικέ ς 
Ναρκωτικω ν, και Michel Degens, Εκπρό σωπός 
MAMBO – Ιατρική  Κόινωνική  Λέ σχή. 

 
Υπόλόγι ζόυμέ ό λα αυτα  τα χρό νια, από  τό Πα ρκό Ελέυθέρι ας τό 2005 μέ χρι τήν αντιαπαγόρέυτική  
δρα σή τόυ 2017 στό κέ ντρό τής Αθή νας, έ χόυν πέρα σέι και έ χόυν στήρι ξέι τό φέστιβα λ πέρισσό τέρα 
από  250.000 α τόμα. Τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ έπιδι ωκέ πα ντα να έπανακτέι  και να κα νέι 
γνωστόυ ς στόυς κατόι κόυς τόυ λέκανόπέδι όυ δήμό σιόυς, κόινό χρήστόυς χω ρόυς, πόυ έι τέ 
αντιμέτω πιζαν-αντιμέτωπι ζόυν τήν απέιλή  τόυ κλέισι ματός και τής ιδιωτικόπόι ήσής, έι τέ απλα  
μαραζω νόυν από  τήν έγκατα λέιψή και τήν πέριόρισμέ νή χρή σή. 
 
Σέ αυτό  τό πλαι σιό διπλή ς διέκδι κήσής έπανακτή σαμέ τό αυτόδιαχέιριζό μένό κα μπινγκ τής Βόυ λας 
(2013) και στήρι ξαμέ τή πρωτόβόυλι α των κατόι κων να κρατή σόυν ανόιχτό  τό παραλιακό  μέ τωπό· 
ανόι ξαμέ τό παλιό  αέρόδρό μιό τόυ Ελλήνικόυ  (2012) σέ στή ριξή τόυ αγω να για δήμιόυργι α 
μήτρόπόλιτικόυ  πα ρκόυ· χρήσιμόπόιή σαμέ τό πα ρκό Ηρω ων στόν Ταυ ρό (2011) και τό γνωρι σαμέ 
στόυς Αθήναι όυς· έπανακτή σαμέ τή παραλι α τόυ Μόσχα τόυ (2010) κό ντρα στις πρόσπα θέιές για 
πλή ρή ιδιωτικόπόι ήσή· μέ πέι σμα χρήσιμόπόιή σαμέ τό Πα ρκό πέριβαλλόντική ς έυαισθήτόπόι ήσής 

http://www.encod.org/info/TOWARDS-SAFE-AND-HEALTHY-DRUG.html
http://www.encod.org/info/TOWARDS-SAFE-AND-HEALTHY-DRUG.html
http://prasinoi.gr/nomoredrugwar/
http://prasinoi.gr/nomoredrugwar/
http://stelioskouloglou.gr/2016/03/01/video-hemp-medical-cannabis-conference/
http://stelioskouloglou.gr/2016/03/01/video-hemp-medical-cannabis-conference/
http://stelioskouloglou.gr/2016/03/01/video-hemp-medical-cannabis-conference/
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Αντ. Τρι τσής (2009) λι γό πριν τό όριστικό  μαρασμό  τόυ· ένω  τό 2006 διέκδική σαμέ τόν παλιό  
Ιππό δρόμό στή Καλλιθέ α, λι γό πριν παραδόθέι  στό τσιμέ ντό, μέ έ να ιστόρικό  φέστιβα λ πόυ διή ρκέσέ 
60 ω ρές non stop. Τό 2007 και τό 2008 τό φέστιβα λ πραγματόπόιή θήκέ στή Πανέπιστήμιόυ πόλή στα 
Ιλι σια και τή Γέωπόνική  Σχόλή  στήν Ιέρα  Οδό  αντι στόιχα, μέ ιδιαι τέρα συμβόλική  σήμασι α καθω ς 
πλέ όν έι ναι αδυ νατό να πραγματόπόιήθόυ ν μέγα λα έλέυ θέρα φέστιβα λ σέ πανέπιστήμιακόυ ς χω ρόυς. 
Τό 2009, τό 2014 και τό 2016 τό φέστιβα λ βγή κέ στό δρό μό μέ τή μόρφή  μόυσικω ν πόρέιω ν στό 
κέ ντρό τής πό λής. Τό 2015 τό ό νέιρό  μας έ γινέ πραγματικό τήτα μέ έ να από  τα πιό δυνατα  φέστιβα λ 
μπρόστα  από  τήν Βόυλή , στήν Πλατέι α Συντα γματός. 
 
Τέ λός, πρέ πέι να μνήμόνέυ σόυμέ τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ πόυ διόργανω σαμέ στή 
Θέσσαλόνι κή τό 2006, μέ ένήμέρωτική  και μόυσική  έκδή λωσή στό ΑΠΘ, αλλα  και τα α λλα δυ ό 
αντιαπαγόρέυτικα  φέστιβα λ πόυ συνδιόργανω σαμέ στή Θέσσαλόνι κή τό 2010 και τό 2011, μαζι  μέ 
α λλές όμα δές τής πό λής. Τό 2011 υπόστήρι ξαμέ έπι σής τή πραγματόπόι ήσή Αντιαπαγόρέυτικόυ  
φέστιβα λ και στόν Βό λό. 
 
Τό φέστιβα λ από  τή πρω τή στιγμή  ή ταν αυτόχρήματόδότόυ μένό, αυτόδιαχέιριζό μένό και μή-
κέρδόσκόπικό , χωρι ς μέγα λόυς χόρήγόυ ς και σπό νσόρές. Ένα μόυσικό  φέστιβα λ διέκδι κήσής για τήν 
αναζή τήσή τής αλή θέιας, τής αγα πής, τής συμφιλι ωσής και τόυ μόιρα σματός, ένα ντια σέ ό λές τις 
απαγόρέυ σέις και ό λόυς τόυς έθισμόυ ς. Μια έφή μέρή αυτό νόμή κόινό τήτα, έ νας έφή μέρός τό πός 
συνέυ ρέσής και δήμιόυργι ας. Από  τήν αρχή  έπιδιω καμέ να μήν υπα ρχόυν διαχωρισμόι  ανα μέσα σέ 
διόργανωτέ ς και παθήτικόυ ς καταναλωτέ ς και ζήτόυ σαμέ τήν ένέργή  συμμέτόχή  τόυ κό σμόυ στήν 
αυτόδιαχέι ρισή τόυ φέστιβα λ. Δυστυχω ς στήν Ελλα δα ό μως έπικρατέι  ή νόότρόπι α τόυ ό λα τσα μπα 
και ό ταν έι ναι τσα μπα κα τι δέν τό σέβό μαστέ. Η διόργα νωσή έ πρέπέ να καλυ πτέι κα θέ χρό νό έ να ό λό 
και πιό υπέ ρόγκό πόσό  για τα έ ξόδα, ένω  ό σό μέγα λωνέ ό αριθμό ς των συμμέτέχό ντων τό σό 
μέγα λωναν και τα πρόβλή ματα μέ τόν μή σέβασμό  των βασικω ν αρχω ν και  κανό νων λέιτόυργι ας τόυ 
φέστιβα λ (από  τό μα ρκέτ, μέ χρι τα σκόυπι δια και τόυς βανδαλισμόυ ς). Γι αυτό  και απόφασι σαμέ να 
μέτέξέλιχθέι  τό φέστιβα λ κατα  τα διέθνή  πρό τυπα, ό πόυ γι νόνται πόλυ χρωμές και έιρήνικέ ς πόρέι ές 
σέ ό λό τό κό σμό. Βέ βαια τό κι νήμα στήν Ελλα δα δέν έι ναι ό πως τό κι νήμα στό έξωτέρικό , έξωστρέφέ ς 
και θαρραλέ ό. Γι’ αυτό  και έπανέρχό μαστέ μέ έ να δυναμικό  cannabis parade και street party για τό 
2019 ό πως τα παλια , για να ένισχυ σόυμέ τήν όρατό τήτα και τήν συμμέτόχή  στό κι νήμα. 
 
Κλέι νόντας θα θέ λαμέ να μέταφέ ρόυμέ τό σέβασμό  και τήν αγα πή μας σέ ό λόυς τόυς μόυσικόυ ς και 
τα συγκρότή ματα πόυ μας στή ριξαν μέ τήν ανιδιότέλή  συμμέτόχή  τόυς ό λα αυτα  τα χρό νια (συγνω μή 
αν ξέχνα μέ κα πόιόυς): 
 
zion train [uk], vibronics [uk], aba shanti-i [uk], kaly live dub [fr], afrikan samba [uk], numa crew [it] 
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, space slavery, σπυ ρός γραμμέ νός, 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, κα τω από  τό δέ ντρό, 
what the funk, bad bid, koza mostra, bangies, galactic dice,  βασιλής ραλλής, φακα, booker, disphonia, 
funxion, thc soundsystem, urm soundsystem, rastayouth, whoami, dj everlast, a@h2o, espeekay, iraklis 
mindphaser and natural high trance family, 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 
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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. george 
apergis, mamaletta, timewarp, radio sol, almost deff, rankin johnny, indamouse, bluez, vaibone, brak & 
dj moya, weird, dj twelve, kaifi, selector nesta. mucha trela, balkan riddims, dub adventure, skg's dub 
alliance, harris, bass delight, twinsanity, zoro & buzz, fer de lance, sexy christians, kilimanjaro, 
rastayouth, artizda, basik1, rλko, jungle bunny, kaleya, donnie dub, andri j, dj wheel-m, simos ares, 
mr.m, thanasimos, tnt, dj gzas, ψ. 
 
Ο αγω νας ή ταν μακρυ ς και έπόικόδόμήτικό ς. Έχόυμέ διανυ σέι μέγα λή από στασή, πλήσια ζόυμέ ό μως 
στήν πόλυπό θήτή αλλαγή . Τω ρα πρέ πέι να έντατικόπόιή σόυμέ τή δήμό σια πρόβόλή  των 
αντιαπαγόρέυτικω ν θέ σέων για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων των όυσιω ν, τή 
νόμιμόπόι ήσή τής ψυχαγωγική ς και ιατρική ς χρή σής και τής αυτόκαλλιέ ργέιας τής κα νναβής, καθω ς 
και τή πρόω θήσή πόλιτικω ν για τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις μέ έ μφασή στήν πρό λήψή 
και τήν θέραπέι α. 
 
O αγω νας συνέχι ζέται μέ τή συμμέτόχή  ό λων. Ήρθέ ή ω ρα να μέτρή σόυμέ τις δυνα μέις μας. Ει μαστέ 
πόλυ  κόντα  σέ σήμαντικέ ς μέταρρυθμι σέις. 
 
Ας αναλα βόυμέ ό λόι τις έυθυ νές μας και ας διέκδική σόυμέ ένωμέ νόι τα αυτόνό ήτα δικαιω ματα  μας. 
 
Όλοι μαζί μπορούμε! 
 
Απρι λιός 2019. 
Ηλιόσποροι 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i9RlQ2YFu-Y


15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

25 

 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

26 

 
 
  

 
 

 
 
 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

27 

 
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙ «ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΟΥΣΙΩΝ 
 
Η χρή σή όυσιω ν και ή έξα ρτήσή από  αυτέ ς δέν αντιμέτωπι ζέται μέ καταστόλή . Ενω  όι αντιλή ψέις τής 
κόινωνι ας σταδιακα  αλλα ζόυν, καθω ς ό χρή στής όυσιω ν δέν έι ναι πλέ όν τό πέριθωριακό  α τόμό πόυ 
θέωρέι τό πριν από  30 χρό νια και ή ανόχή  βρι σκέι έ δαφός στή νόότρόπι α τόυ μέ σόυ πόλι τή, όι 
πόλιτικέ ς παραμέ νόυν αναχρόνιστικέ ς και δόγματικέ ς αφόυ  έξακόλόυθόυ ν να θέωρόυ ν παραβα τές 
έ να σήμαντικό  πόσόστό  τόυ πλήθυσμόυ . Η πόλυ χρόνή έμμόνή  στήν απαγόρέυτική  πρόσέ γγισή και 
τήν πόινική  αντιμέτω πισή ένό ς φαινόμέ νόυ, πόυ έι ναι πλέ όν έυρυ τατα διαδέδόμέ νό σέ ό λα τα 
στρω ματα τής κόινωνι ας και σέ ό λα τα μή κή και πλα τή τόυ κό σμόυ, έ χέι φέ ρέι μα λλόν τα αντι θέτα 
απότέλέ σματα. 
 
Τό μόντέ λό τής πότόαπαγό ρέυσής πόυ έφαρμό σθήκέ στήν Αμέρική  τόν πρόήγόυ μένό αιω να, χα ρή στό 
όπόι ό α νθήσαν ή Μαφι α, τό παρα νόμό έμπό ριό και στή συνέ χέια τό μόνόπω λιό τής βιόμήχανι ας τόυ 
αλκόό λ, φαι νέται να αναπαρα γέται μέ σα από  τόν λέγό μένό «πό λέμό κατα  των ναρκωτικω ν», έ να 
ακό μα υπέρατλαντικό  δό γμα μήδένική ς ανόχή ς πόυ τα τέλέυται α 30 χρό νια γέ ννήσέ τα καρτέ λ και 
όδή γήσέ σέ γιγα ντωσή τόυ παρα νόμόυ έμπόρι όυ, σέ αυ ξήσή τής κατανα λωσής τόξικω ν όυσιω ν, σέ 
κατασπατα λήσή υπέ ρόγκων κόνδυλι ων για τήν αστυνό μέυσή και τήν πόινική  αντιμέτω πισή των 
χρήστω ν, αλλα  και σέ πέρισσό τέρα θυ ματα, νέ όυς χρή στές και αυξήμέ νή έγκλήματικό τήτα. 
 
Συ μφωνα μέ έκτιμή σέις τόυ ΟΗΕ, στήν παρα νόμή βιόμήχανι α «ναρκωτικω ν» διακινόυ νται 
τέτρακό σια δισ. έυρω  τό χρό νό ή  δω δέκα χιλια δές έυρω  τό δέυτέρό λέπτό! Και τό κό στός τόυ πόλέ μόυ 
«έναντι όν» τόυς έι ναι 40 δισ. τό χρό νό (80 έυρω  για κα θέ Ευρωπαι ό πόλι τή δήλαδή )! Ένα κόλόσσιαι ό 
κέφα λαιό, τό όπόι ό κα νέι τή διαφθόρα  τής Πόλιτέι ας τό πιό σι γόυρό έργαλέι ό για τήν συντή ρήσή και 
έπέ κτασή  τόυ. Ένα κέφα λαιό πόυ θα μπόρόυ σέ να ένισχυ σέι τα ταμέι α τόυ Κρα τόυς έα ν ρυθμιστέι  
κατα  τα πρό τυπα των νό μιμων όυσιω ν (καπνό ς, αλκό όλ, φα ρμακα κλπ). 
 
Τις τέλέυται ές δυ ό δέκαέτι ές και παρα  τό κυρι αρχό απαγόρέυτικό - κατασταλτικό  μόντέ λό, αρκέτέ ς 
χω ρές τής Ευρω πής α φήσαν στήν α κρή αυτή  τή πρόσέ γγισή και πρόσπα θήσαν να αντιμέτωπι σόυν τό 
ζή τήμα των «ναρκωτικω ν» μέ σα από  μια ριζόσπαστική  αναθέω ρήσή των πόλιτικω ν και τής 
νόμόθέσι ας τόυς. Χω ρές ό πως τό Λόυξέμβόυ ργό, ή Πόρτόγαλι α, ή Ισπανι α, ή Αγγλι α, τό Βέ λγιό, ή 
Τσέχι α και ή Ελβέτι α ακόλόυ θήσαν τό πέι ραμα τής Ολλανδι ας και πρόω θήσαν μια αντι-απαγόρέυτική  
πρόσέ γγισή πόυ δι νέι έ μφασή στήν πρό λήψή και στόν έ λέγχό των έπιπτω σέων στόν α νθρωπό, τή 
κόινωνι α και τήν όικόνόμι α. 
 
Η χρή σή όυσιω ν σέ αυτέ ς τις χω ρές αντιμέτωπι ζέται μέ βα σή τήν αρχή  τής μέι ωσής τής βλα βής 
έστια ζόντας, στήν απόπόινικόπόι ήσή τόυ χρή στή και τήν απέξα ρτήσή  τόυ από  τα παρα νόμα 
κυκλω ματα έμπόρι όυ, στό διαχωρισμό  των όυσιω ν σέ μή-τόξικέ ς («μαλακα  ναρκωτικα ») και τόξικέ ς 
(«σκλήρα  ναρκωτικα »), στή νόμιμόπόι ήσή τής χρή σής, κατόχή ς και καλλιέ ργέιας μικρόπόσότή των 
κα νναβής, τήν έλέγχό μένή κλινικα  χόρή γήσή ήρωι νής, υπόκατα στατων και καθαρω ν συνέ ργων για 
συντή ρήσή των έξαρτήμέ νων ατό μων και σταδιακή  απέξα ρτήσή  τόυς, αλλα  και τήν κλινική  χόρή γήσή 
κα νναβής για θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς. 
 
Τα απότέλέ σματα έι ναι γνωστα  από  τις έπι σήμές ανακόινω σέις των χωρω ν αυτω ν αλλα  και από  
πρό σφατές έπιστήμόνικέ ς και δήμόσιόγραφικέ ς έ ρέυνές: Μέι ωσή των χρήστω ν νέαρή ς ήλικι ας, 
σταθέρόπόι ήσή των χρήστω ν ήρωι νής σέ μέγαλυ τέρές ήλικι ές, μέι ωσή τής σχέτική ς 
έγκλήματικό τήτας και των θανα των και μέγα λή μέι ωσή τής κόινωνική ς και όικόνόμική ς αιμόρραγι ας 
από  τήν πέσμέ νή παραβατικό τήτα και τα μέιωμέ να έ ξόδα καταστόλή ς. 
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Στήν Ελλα δα ό μως έξακόλόυθόυ μέ να μήν μαθαι νόυμέ από  τις έμπέιρι ές και καλέ ς πρακτικέ ς α λλων 
χωρω ν. Η κα νναβή έξακόλόυθέι  να έι ναι τό ναρκωτικό  πόυ συνδέ έται συχνό τέρα μέ αδική ματα πόυ 
έμπι πτόυν στή νόμόθέσι α πέρι  ναρκωτικω ν. Η πόλιτική  τής απαγό ρέυσής και τής καταστόλή ς 
σκότω νέι, ένω  ή κό κα και ή πρέ ζα θέρι ζόυν... 
Μέτα  τήν τέρα στια διό γκωσή  τόυ κατα  τήν έπταέτι α 1995-2002, τό πρό βλήμα των «ναρκωτικω ν» 
φαι νέται να κινέι ται σέ σχέτικα  σταθέρα  αλλα  ανήσυχήτικα  έπι πέδα τα τέλέυται α χρό νια στήν 
Ελλα δα. Για μέι ωσή  τόυ βέ βαια όυ τέ λό γός. Οι αριθμόι  ή ταν και έι ναι αμέι λικτόι αλλα  απέ χόυν 
δυστυχω ς πόλυ  από  τήν ζόφέρή  πραγματικό τήτα πόυ έι ναι ακό μα πιό σκλήρή . 
 
Συ μφωνα μέ στόιχέι α από  τήν τέλέυται α έτή σια έ κθέσή τόυ Εθνικόυ  Κέ ντρόυ Τέκμήρι ωσής και 
Πλήρόφό ρήσής για τα Ναρκωτικα  (ΕΚΤΕΠΝ, 2011), αν και από  τό 2005 μέ χρι τό 2010 παρόυσια ζέται 
μια τα σή μέι ωσής στόυς συνδέό μένόυς μέ τα ναρκωτικα  θανα τόυς (150 α τόμα τό 2010), τα 
κρόυ σματα τόυ ιόυ  HIV ανα μέσα στόυς χρή στές ένδόφλέ βιων όκταπλασια στήκαν μέ σα στό 2011. Οι 
χρή στές παρα νόμων όυσιω ν έ χόυν υπέρδιπλασιαστέι  τα τέλέυται α 30 χρό νια, ένω  έ χόυν αυξήθέι  όι 
πρόβλήματικόι  χρή στές (630 έπιπλέ όν κα θέ χρό νό από  2002) και όι χρή στές νέ ας ήλικι ας. Οι 
καταγέγραμμέ νόι χρή στές ήρωι νής έι ναι πέρι πόυ 22.000, ένω  ό σόι βιω νόυν τήν πραγματικό τήτα 
μιλόυ ν για πέρισσό τέρόυς από  100 χιλια δές, μέ τα κρόυ σματα θανα των να έ χόυν υπέρδιπλασιαστέι  
στήν πέριφέ ρέια τα τέλέυται α χρό νια. Συ μφωνα μέ στόιχέι α τόυ Συντόνιστικόυ  Οργα νόυ Δι ωξής 
Ναρκωτικω ν για τό 2010, στόν έισαγγέλέ α όδήγή θήκαν πέρι πόυ 13.500 α τόμα, κατήγόρόυ μένόι για 
παρα βασή τόυ νό μόυ πέρι  ναρκωτικω ν, από  τόυς όπόι όυς όι πέρι πόυ 1.600 καταδικα σθήκαν. Στις 
φυλακέ ς πέρισσό τέρα από  4.500 α τόμα από  τόυς συνόλικα  11.000 κρατόυ μένόυς (45%) έκτι όυν 
πόινή  για παρα βασή τόυ νό μόυ πέρι  ναρκωτικω ν και από  αυτόυ ς ή συντριπτική  πλέιόψήφι α (>70%) 
έι ναι έ γκλέιστόι για κατόχή  και χρή σή! 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. 
 
Ει ναι πραγματικα  έγκλήματική  αυτόυ  τόυ έι δόυς ή αντιμέτω πισή γι’ αυτό  και ή Κόινωνι α των 
Πόλιτω ν, ό καθέ νας από  έμα ς πρέ πέι να αντιδρα σέι! Όπως και αντιδρα έι. Τα δυ ό πρω τα Σα ββατα τόυ 
Μαι όυ κα θέ χρό νό γιόρτα ζέται ή Ημέ ρα Παγκό σμιας Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής 
ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή για δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν». 
Γιόρτα ζόνται όι ατόμικέ ς έλέυθέρι ές και τό δικαι ωμα σέ πιό ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» 
πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  
πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν στήν απέξα ρτήσή τόυ «χρή στή» 
από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό τέλέυται ό. 
 
Τό 2013 έκατόντα δές χιλια δές α νθρωπόι βγή καν στόυς δρό μόυς σέ πέρισσό τέρές από  300 πό λέις σέ 
ό λό τό κό σμό γιόρτα ζόντας και διέκδικω ντας τα δικαιω ματα και τις έλέυθέρι ές τόυς. Στήν Ελλα δα 
συνέχι ζόντας μια πρόσπα θέια 20 χρό νων και σέ συνέργασι α μέ τό διέθνέ ς κι νήμα ξέκινή σαμέ από  τό 
2005 μια πρωτόβόυλι α μέ στό χό τήν έυαισθήτόπόι ήσή τής νέόλαι ας γυ ρω από  τό ζή τήμα τής έυρέι ας 
κατανα λωσής και τής αλό γιστής χρή σής όυσιω ν, τής πόλυτόξικόμανι ας αλλα  και των ωφέλέιω ν τής 
αντιαπαγόρέυτική ς πρόσέ γγισής μέι ωσής τής βλα βής. Συνέχι ζόυμέ και φέ τός και έυέλπιστόυ μέ στή 
συμμέτόχή  ό λων ό σων υπόστήρι ζόυν τις παρακα τω θέ σέις: 
 
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 στήρι ζέται στό σέβασμό  των ατόμικω ν δικαιωμα των και έλέυθέριω ν. 
Β) Θα έναρμόνι ζέται μέ τήν έπιστήμόνική  γνω σή και τή διέθνή  έμπέιρι α 
Γ) Θα απόσκόπέι  στή πρόστασι α τής δήμό σιας υγέι ας και των χρήστω ν, στόν πέριόρισμό  τής 
δια δόσής των όυσιω ν στόυς ανή λικόυς, στήν απέξα ρτήσή των χρήστω ν από  τήν παρανόμι α, τόν 
πέριόρισμό  τής χρή σής και τής κατα χρήσής γένικό τέρα. 
 
2. ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Αναθέω ρήσή τής πόινική ς αντιμέτω πισής των χρήστω ν όυσιω ν κατα  τα πρό τυπα πόλλω ν 
Ευρωπαι κω ν χωρω ν ό πόυ έπιβα λλόνται διόικήτικέ ς κυρω σέις (π.χ. δέ σμέυσή διπλω ματός όδή γήσής ή  
χρήματικα  πρό στιμα για τή κατανα λωσή σέ δήμό σιόυς χω ρόυς) και ό χι πόινικέ ς. 
 
3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΗ-ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
ΤΗΣ) 
Α) Απόπόινικόπόι ήσή τής πρόμή θέιας και τής κατόχή ς (μικρω ν πόσότή των) Κα νναβής για πρόσωπική  
χρή σή. 
Β) Νόμιμόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας μικρόυ  αριθμόυ  δένδρυλλι ων Κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή από  
α τόμα και μή-κέρδόσκόπικέ ς λέ σχές μέλω ν. 
Γ) Νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής για ιατρικόυ ς και θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς. 
 
4. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΟΠΙΟΥΧΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥΣ) 
Δια θέσή αυτω ν των όυσιω ν μέ σα από  κρατικόυ ς, κλινικα  έλέγχό μένόυς χω ρόυς σέ ό λόυς τόυς 
έξαρτήμέ νόυς χρή στές πόυ τις έ χόυν ανα γκή, μέ έλέγχό μένή ιατρική  συνταγόγρα φήσή, συ μφωνα μέ 
τήν έπιλόγή  των ι διων των χρήστω ν, και μέ στό χό τήν απέξα ρτήσή ή  τή συντή ρήσή  τόυς. Ανα πτυξή 
πρόγραμμα των καθαρω ν συνέ ργων και έναλλακτικω ν θέραπέυτικω ν πρόσέγγι σέων, παρα λλήλα μέ 
τα “στέγνα ” πρόγρα μματα. Τακτικό ς γένικό ς πρόλήπτικό ς ιατρικό ς έ λέγχός ό λων των έξαρτήμέ νων 
πρόσω πων, ανέξαρτή τως τής υπαγωγή ς τόυς ή  ό χι σέ ασφαλιστικό  φόρέ α. 
 
5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ/ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
Πόλλέ ς Ευρωπαι κέ ς χω ρές (Πόρτόγαλι α, Ισπανι α, Βέ λγιό, Τσέχι α, Ελβέτι α, Ολλανδι α κ.α.) και 
πρό σφατα χω ρές τής λατινική ς Αμέρική ς, έ χόυν διαμόρφω σέι έ να συ νόλό αντιαπαγόρέυτικω ν 
πόλιτικω ν για τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις. 
 
6. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
Ζήτα μέ τήν α μέσή έπανασυ στασή τής μό νιμής διακόμματική ς έπιτρόπή ς τής Βόυλή ς, ή όπόι α 
βρι σκέται ανένέργή  από  τό 2006, για να ήγήθέι  τόυ κόινωνικόυ  διαλό γόυ μέ στό χό τήν αναθέω ρήσή 
τής πόλιτική ς πέρι  "ναρκωτικω ν". Οι κόινωνικόι  έται ρόι δέν πρέ πέι να πέριόριστόυ ν μό νό σέ 
κρατικόυ ς φόρέι ς και κέ ντρα "στέγνή ς" απέξα ρτήσής, αλλα  να πέριλα βόυν έ να συ νόλό φόρέ ων και 
έιδικω ν πόυ θα μέταφέ ρόυν διέθνέι ς έμπέιρι ές και καλέ ς πρακτικέ ς. 

 
 

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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Συλλαλητήριο για την Κάνναβη, Σάββατο 5 Μάη 2018 
 
Απέυθυ νόυμέ κα λέσμα σέ ό λές τις όμα δές των ασθένω ν, τόυς ιατρόυ ς, τόυς καλλιέργήτέ ς, 
τόυς χρή στές, τις όργανω σέις, τόυς φόρέι ς και τόυς μέμόνωμέ νόυς φι λόυς και υπόστήρικτέ ς 
τής Κα νναβής να συμμέτέ χόυν στό πανέλλαδικό  συλλαλήτή ριό για τήν Κα νναβή τό Σα ββατό 
5 Μα ή 2018, στα πλαι σια τής παγκό σμιας κινήτόπόι ήσής Global Marijuana March πόυ 
συμβαι νέι ταυτό χρόνα σέ 300 πό λέις σέ ό λό τόν κό σμό. 
 
Συγκέ ντρωσή στήν Πλατέι α Συντα γματός στις 12 τό πρωι  για ένήμέ ρωσή τόυ κόινόυ  και 
αναχω ρήσή πόρέι ας στις 4.20 τό από γέυμα μέ χρι τό Θήσέι ό ό πόυ θα πραγματόπόιήθέι  
μόυσική  έκδή λωσή από  τις 6.30 τό από γέυμα μέ χρι τις 12 τό βρα δυ.  
 
Έγινέ έ να βή μα αλλα … 
Η Κα νναβή, όι ασθένέι ς και όι καταναλωτέ ς τής βρι σκόνται σέ όμήρι α. Παρα  τόν πρό σφατό 
νό μό για τα φαρμακέυτικα  πρόι ό ντα Κα νναβής, δέν έ χέι έ ρθέι καμι α όυσιαστική  αλλαγή  έι τέ 
στό α μέσό δικαι ωμα των ασθένω ν να λαμβα νόυν τό φυσικό  φα ρμακό Κα νναβή σέ ό πόια 
μόρφή  τό έπιθυμόυ ν, αλλα  όυ τέ και στό δικαι ωμα των ένή λικων πόλιτω ν αυτή ς τής χω ρας να 
κατέ χόυν και να χρήσιμόπόιόυ ν υπέυ θυνα τήν Κα νναβή. 
 
Η χρή σή και κατόχή  Κα νναβής, ό πως και ή όικιακή  καλλιέ ργέια για πρόσωπική  χρή σή 
έξακόλόυθόυ ν να έι ναι παρα νόμές και να θέωρόυ νται πλήμμέ λήμα κατα  τό νό μό. Η 
καινόυ ργια νόμόθέσι α δέν απόπόινικόπόιέι  τήν χρή σή και κατόχή  Κα νναβής από  τόν 
ασθένή / χρή στή, θέ τέι σέ όμήρι α τόυς καλλιέργήτέ ς, τόυς καταναλωτέ ς και τόν έμπόρικό  
κό σμό, νόμιμόπόιέι  τό φα ρμακό πόυ παρασκέυα ζέται από  τό φυτό  χωρι ς να νόμιμόπόιέι  τό 
ι διό τό φυτό .  
 
Η νέ α νόμόθέσι α δέν παρέ χέι ισό τιμή πρόσβασιμό τήτα στήν Κα νναβή σέ ό λόυς τόυς 
ασθένέι ς, δέν πρόβλέ πέι τήν συνταγόγρα φήσή και τήν κα λυψή από  τα ασφαλιστικα  ταμέι α, 
αφόρα  μό νό φαρμακέυτικα  σκέυα σματα και ό χι τό φυτό  στήν φυσική  τόυ μόρφή , ένω  
καλυ πτέται από  έ ναν βαρυ  μανδυ α κρατικόυ  πρόστατέυτισμόυ . 
 
Σέ ό λό τόν κό σμό ή α γνόια, ή πρόκατα λήψή και ή παραπλήρόφό ρήσή δι νόυν τήν θέ σή τόυς 
στήν έπιστήμόνική  γνω σή, τήν υπέυθυνό τήτα και τήν έπιχέιρήματικό τήτα. Η Κα νναβή 
πρόκαλέι  λιγό τέρή βλα βή και έξα ρτήσή από  τα νό μιμα αλκόό λ και καπνό , ένω  έ χέι πόλλαπλή  
θέραπέυτική  δρα σή. Η χρή σή και ή κατόχή  τής απόπόινικόπόιέι ται, ή αυτόκαλλιέ ργέια 
ρυθμι ζέται, έπιτρέ πόνται μικρή ς κλι μακας καλλιέ ργέιές για συλλό γόυς, ένω  όι ασθένέι ς 
λαμβα νόυν τό φυσικό  φα ρμακό κα νναβή σέ ό πόια μόρφή  και μέ ό πόιό τρό πό και μέ σό τό 
έπιθυμόυ ν. 
 
Δέν ανακαλυ πτόυμέ τόν τρόχό …  
Σέ Καναδα , ΗΠΑ, Αυστραλι α, Ουρόυγόυα ή, Ισπανι α, Ιταλι α, Γέρμανι α και σέ πόλλέ ς α λλές 
Ευρωπαι κέ ς χω ρές έ χόυν γι νέι σήμαντικα  βή ματα πρόό δόυ, ό χι μό νό για τις έπιχέιρή σέις, 
αλλα  κυρι ως για τόυς ασθένέι ς και τόυς χρή στές.  
 
Η Κα νναβή έι ναι έ να φυτό  μέ χιλια δές χρή σέις και πρέ πέι να ρυθμιστέι  νό μιμα στό συ νόλό  
τόυ, αλλιω ς μέγα λα τμή ματα τής κόινωνι ας πόυ χρήσιμόπόιόυ ν κα νναβή (τόυλα χιστόν τό 
12% τόυ πλήθυσμόυ ) μέ νόυν έκτέθέιμέ να στα πλόκα μια τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός και 
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των διέφθαρμέ νων πόλιτέιακω ν παραγό ντων πόυ τό συντήρόυ ν.  
 
Όσόι έξακόλόυθόυ ν και υπόστήρι ζόυν τήν απαγό ρέυσή τής Κα νναβής καταλή γόυν να 
δόυλέυ όυν πρός ό φέλός τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός και έις βα ρός των ασθένω ν και των 
πόλιτω ν. Τό πόλιτικό  κό στός έι ναι πλέ όν στις δικέ ς τόυς πλα τές και ό χι ό σων ζήτόυ ν 
έπιτέ λόυς μια υπέυ θυνή ρυ θμισή.  
 
Απαιτόυ μέ: 
• Απόπόινικόπόι ήσή τής κατόχή ς Κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή. 
• Νό μιμή και υπέυ θυνή ρυ θμισή τής Κα νναβής για ό λόυς τόυς ασθένέι ς και ό λόυς τόυς 
ένή λικές πόλι τές αυτή ς τής χω ρας. 
• Απρό σκόπτή συνταγόγρα φήσή τής Κα νναβής από  ό λές τις έιδικό τήτές ως πρω τή 
θέραπέυτική  έπιλόγή  σέ ό λές τις μόρφέ ς τής, ακό μα και για παιδια , καθω ς και κα λυψή από  τα 
ασφαλιστικα  ταμέι α. 
• Θέ σπισή των ιατρικω ν και κόινωνικω ν λέσχω ν κα νναβής και τής συλλόγική ς μή-
κέρδόσκόπική ς καλλιέ ργέιας μικρή ς κλι μακας. 
• Νόμιμόπόι ήσή τής όικιακή ς καλλιέ ργέιας συγκέκριμέ νων αριθμω ν φυτω ν για 
πρόσωπική  χρή σή. 
• Δήμιόυργι α ανέξα ρτήτής αρχή ς, τόυ Εθνικόυ  Οργανισμόυ  Κα νναβής πόυ θα αναλα βέι 
και θα συντόνι σέι ό λές τις αρμόδιό τήτές ό λές τις χρή σέις τής κα νναβής (ιατρική , 
βιόμήχανική , έυφόρική ) από  τα έμπλέκό μένα Υπόυργέι α. Ει ναι α λλωστέ υπόχρέ ωσή πόυ 
πρόκυ πτέι από  τήν Συνθή κή τόυ ΟΗΕ για τις ναρκωτικέ ς όυσι ές. 
• Άμέσή ανακατήγόριόπόι ήσή τής Κα νναβής από  τήν κατήγόρι α Β στήν κατήγόρι α Δ 
των όυσιω ν και διανόμή  από  αδέιόδότήμέ να σήμέι α πω λήσής στόυς ένή λικόυς πόλι τές πόυ 
τό έπιθυμόυ ν. 
 
Τό 14ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ- 4ή Γιόρτή  Κα νναβής έι ναι ή μακρόβιό τέρή και πιό 
συνέπή ς δήμό σια διαμαρτυρι α και διέκδι κήσή για τήν Κα νναβή στήν Ελλα δα από  τό 2005.   
 
Πραγματόπόιέι ται στα πλαι σια τής παγκό σμιας δρα σής για τήν Κα νναβή (Global Marijuana 
March) πόυ βγα ζέι έκατόμμυ ρια κό σμόυ στό δρό μό σέ πέρισσό τέρές από  300 πό λέις κα θέ 
χρό νό τό πρω τό Σαββατόκυ ριακό τόυ Μαι όυ.  
 
Διέκδι κήσέ δήμό σια και έπω νυμα τα αυτόνό ήτα δικαιω ματα  σόυ, γιατι  δέν πρό κέιται να στα 
χαρι σέι κανέ νας. Η λυ σή βρι σκέται στήν φυ σή. 
 
Έλα να βγόυ μέ κα ρτα για τήν Κα νναβή. 
 
Τό κα λέσμα απέυθυ νόυν: 
 
Δι κτυό Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής, Συ λλόγός ΜΑΜΑΚΑ- Μαμα δές 
για τήν Κα νναβή, Ελλήνικό ς Συ λλόγός Θέραπέυτική ς Κα νναβής, Ασθένέι ς υπέ ρ τής χρή σής 
φαρμακέυτική ς Κα νναβής, Πρω τή Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Θέσσαλόνι κής, gr420info 
forum. 
 
 
Μόυσικόι : 
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16.20 – 17.00: Bredda Ahmed  
17.00 – 18.00: Ηeviweit  
18.00 – 19.00: A@H2O 
19.00 – 20.00: Ψ 
20.00 – 21.00: DJ Booker 
21.00 – 22.00: Nomad Immune System 
22.00 – 23.00: Rankin Johnny  
23.00 – 00.00: Reggaewise selectors 
 
Χόρήγόι : Hempoilshop, Σπόρα δικό.gr, Canna Health Amsterdam, Cannabisos Seeds, 
TheSeedBank.gr. 
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13ο ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ – 3η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

ATHENS CANNABIS PROTESTIVAL 
5-6 ΜΑΗ 2017 

 
ΑΛΣΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΓΟΥΔΙ 

Εθνική  Γλυπτόθή κή 
έι σόδός από  Κατέχα κή (πρός θέ ατρό Badminton) 

 
Ένα φέστιβα λ διέκδι κήσής και διαμαρτυρι ας 
για τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις και τή νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής 
 
3 μόυσικέ ς σκήνέ ς μέ δέκα δές καλλιτέ χνές, όμιλι ές & έργαστή ρια, πρόβόλέ ς,  
έ κθέσή σκι τσων & βιβλι ων, chai shop, bar, market (φαγήτα  και χέιρότέχνι ές),  
ένήμέρωτικα  πέρι πτέρα 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5 
KRAK IN DUB [FR], BLEND MISHKIN & ROOTS EVOLUTION, FUNDRACAR, YINKA & THE FUZICS, 
VLASTUR BAND, PROFESSOR SKANK ft. MC YINKA & BIG SHINE, DOC, GEORGE APERGIS, PETROS 
FLOORFILLER, MAMALETTA, TIMEWARP, RADIO SOL, ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΦΑΚΑ, ALMOST DEFF, 
RANKIN JOHNNY, DUB RIOTS & INDAMOUSE ft. BLUEZ, VAIBONE, BRAK & DJ MOYA, WEIRD & DJ 
TWELVE, KAIFI, RISING GALAXY, CRYSTAL ZERO, JUNIOR X, SELECTOR NESTA. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5 
ZION TRAIN [UK], NUMA CREW [IT], 63 HIGH, SPACE SLAVERY, MUCHA TRELA, BALKAN RIDDIMS, 
DUB ADVENTURE, SKG'S DUB ALLIANCE, FLECK, HARRIS, ANNA MYSTIC, BASS DELIGHT, 
TWINSANITY & DJGZAS, ZORO & BUZZ, FER DE LANCE, Ψ, SEXY CHRISTIANS, KILIMANJARO, 
RASTAYOUTH, A@H2O, INSOM, ARTIZDA, BASIK1, RΛKO, JUNGLE BUNNY, KALEYA, SISTAH 
JAMMAROOTS, DONNIE DUB, BREDDA AHMED. 
 
Υπόστήρικτέ ς: 
Ηλιό σπόρόι, Κένό  Δι κτυό, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κι νήσή για τή νό μιμή 
έφαρμόγή  τής Ιατρική ς Κα νναβής “Τό Ίαμα”, Συ λλόγός “Ασθένέι ς υπέ ρ τής χρή σής φαρμακέυτική ς 
Κα νναβής”, Συ λλόγός “ΜΑΜΑΚΑ- MAMAδές για τήν KAνναβή”, Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής 
Θέσσαλόνι κής, Δι κτυό Ομό τιμων Χρήστω ν Ψυχόδραστικω ν Ουσιω ν, Sputnik magazine, Ekati Medical 
Club, Medical Mediterranean Genetics, GR420.info, Greenman Team, KannaBio Hemp Cooperative, 
Natural High, Akida promo, ENCOD, Diogenis- Drug Policy Dialogue South East Europe (SEE), 
Φέστιβα λ Αλλήλέ γγυας και Συνέργατική ς Οικόνόμι ας.  
 
Χόρήγόι  έπικόινωνι ας:  
tvxs.gr, legalit.gr, enallaktikos.gr, inexarchia.gr, dolcevitaonline.gr, ρα διό Ιστό φωνό, Εφήμέρι δα των 
Συντακτω ν (efsyn.gr). 
 
Χόρήγόι :  
Supergrower, Hippocrates Seeds, Raw, Pyramid Seeds, Trikoma, Alegre Grow Shop, Canabiseeds.com, 
Ekati Alchemy Lab, Tierra Medica grow shop, Aggressive Crop, Canna Health Amsterdam, 
Theseedbank.gr, Sporadiko.gr 
 
legaliseprotestival.blogspot.com 
facebook.com/legaliseprotestival  
FB event: https://www.facebook.com/events/396662837363792  



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

38 

promo video spot: https://youtu.be/Am_EM-Y3wZY  
 
Σέ ό λό τόν κό σμό όι πόλιτικέ ς για τήν Κα νναβή αλλα ζόυν, καθω ς αναγνωρι ζέται πλέ όν έυρέ ως ό τι ή 
καταστόλή  και ή απαγό ρέυσή έ χόυν όδήγή σέι σέ αυ ξήσή τής ζή τήσής και τής πρόσφόρα ς όυσιω ν, σέ 
αυ ξήσή των κέρδω ν για τήν μαφι α, καθω ς και σέ αυ ξήσή τής βλα βής στήν κόινωνι α. Αντι θέτα όι 
αντιαπαγόρέυτικέ ς πρόσέγγι σέις ό πόυ δόκιμα ζόνται έ χόυν μό νό θέτικα  απότέλέ σματα, γι αυτό  και 
έξαπλω νόνται σέ ό λό τόν κό σμό.  
 
Τα πέρι πόυ 80 χρό νια απαγόρέυτικω ν πόλιτικω ν έι χαν σαν απότέ λέσμα τήν διό γκωσή τόυ 
φαινόμέ νόυ τής κατα χρήσής όυσιω ν και τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός. Συ μφωνα μέ τα πιό έπι σήμα 
δέδόμέ να τόυ ΟΗΕ όι πόσό τήτές πόυ παρα γόνται και διακινόυ νται έι ναι πιό πόλλέ ς από  πότέ , ό πως 
και όι χρή στές των παρα νόμων όυσιω ν. Ο τζι ρός τής παγκό σμιας διακι νήσής όυσιω ν ξέπέρνα έι τα 400 
δις έυρω  τό χρό νό, ένω  τό κό στός τής καταστόλή ς ξέπέρνα έι τα 100 δις έυρω  τό χρό νό, παγκό σμια. Σέ 
ό λές τις χω ρές πόυ έφαρμό ζόυν κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς θέρι ζέι ή πόλυτόξικόμανι α, όι όυσι ές πόυ 
κυκλόφόρόυ ν στήν μαυ ρή αγόρα  έι ναι αμφιβό λόυ πόιό τήτας και πρόέ λέυσής, όι φυλακέ ς γέμι ζόυν μέ 
μή-έγκλήματι ές, ένω  όι χρή στές στιγματι ζόνται και πέριθωριόπόιόυ νται. Όσόι έξακόλόυθόυ ν και 
υπόστήρι ζόυν τις απαγόρέυτικέ ς- κατασταλτικέ ς πρόσέγγι σέις δόυλέυ όυν για τήν μαφι α και τό 
όργανωμέ νό έ γκλήμα, έφαρμό ζόντας έγκλήματικέ ς πόλιτικέ ς ένα ντια στόν πλήθυσμό  τής χω ρας τόυς. 
 
Στήν Ελλα δα ή χρή σή και κατόχή  κα νναβής, ό πως και ή καλλιέ ργέια  τής, έξακόλόυθέι  να έι ναι 
πόινικόπόιήμέ νή (πλήμμέ λήμα). Συ μφωνα μέ τήν ισχυ όυσα νόμόθέσι α ή παραγωγή  και δια θέσή  τής 
Κα νναβής, ό πως και κα θέ έλέγχό μένής (απαγόρέυμέ νής) όυσι ας, έι ναι κρατικό  μόνόπω λιό και όι 
χρή στές έξακόλόυθόυ ν να αντιμέτωπι ζόνται ως έγκλήματι ές, αν και μέ μια σχέτική  έπιέι κέια πλέ όν. 
Συ μφωνα μέ τα τέλέυται α δήμόσιόπόιήμέ να στόιχέι α τής Ελλήνική ς Αστυνόμι ας όι συλλή ψέις δέν 
έ χόυν μέιωθέι , όυ τέ και όι υπόθέ σέις πόυ καταλή γόυν στα δικαστή ρια. Μπόρέι  όι πέρισσό τέρόι απλόι  
χρή στές να μήν καταλή γόυν στήν φυλακή , παρό λα αυτα  έξακόλόυθόυ ν να πέρνα νέ τήν ταλαιπωρι α, 
τα δικαστικα  και δικήγόρικα  έ ξόδα, και τή διαπό μπέυσή (ιδιαι τέρα στήν έπαρχι α) ακό μα και για 
μικρόπόσό τήτές.  
 
Η ήρωι νή και ακό μα πιό έπικι νδυνές τόξικέ ς όυσι ές ό πως ή Σι σα θέρι ζόυν στις πό λέις και τήν υ παιθρό, 
όι χρή στές αφή νόνται να αργόπέθαι νόυν στόυς δρό μόυς κόστι ζόντας μέ χρι και 10 φόρέ ς παραπα νω 
στό κρα τός από  τό να τόυς έι χέ σέ έλέγχό μένόυς χω ρόυς χρή σής και πρόγρα μματα σταδιακή ς 
απέξα ρτήσής. Βέ βαια στήν Ελλα δα έκτό ς από  τις συντήρήτικέ ς φωνέ ς (πόλιτικόι , έκκλήσι α κλπ) και 
συγκέκριμέ νόυς έπαγγέλματικόυ ς κλα δόυς (δικήγό ρόι, αστυνόμικόι  και δικαστέ ς), αυτόι  πόυ 
υπόστήρι ζόυν τις απότυχήμέ νές απαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς έι ναι και αυτόι  πόυ θέ λόυν να διατήρή σόυν 
τό μόνόπω λιό τής στέγνή ς απέξα ρτήσής.     
 
Τα καλα  παραδέι γματα από  α λλές χω ρές (πχ Πόρτόγαλι α, Ισπανι α, Ιταλι α, Ουρόυγόυα ή, ΗΠΑ, 
Ολλανδι α, Ελβέτι α, Καναδα ς) και τα θέτικα  απότέλέ σματα τής απόπόινικόπόι ήσής τής χρή σής και τής 
νό μιμής ρυ θμισής τής Κα νναβής έι ναι πλέ όν πόλλα  και έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ να. Ει ναι καιρό ς να 
έφαρμό σόυμέ και στήν Ελλα δα έ να ρέαλιστικό  μόντέ λό για τήν αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων στα 
πλαι σια τής μέι ωσής τής βλα βής και τή νό μιμή ρυ θμισή τής Κα νναβής για ό λές τις χρή σέις.     
 
Τό τέλέυται ό δια στήμα έ χόυμέ κα νέι σέιρα  συναντή σέων μέ παρα γόντές τόυ Υπόυργέι όυ 
Δικαιόσυ νής, τής ΓΓ Εμπόρι όυ αλλα  και τόυ Μέγα ρόυ Μαξι μόυ για να τόυς παραθέ σόυμέ έ να συ νόλό 
πρότα σέων για έ να όλόκλήρωμέ νό μόντέ λό ρυ θμισής τής Κα νναβής για ιατρική  χρή σή.  
 
Σέ αυτό  πέριλαμβα νόνται ή ανακατήγόριόπόι ήσή τής Κα νναβής από  τήν κατήγόρι α Α στήν κατήγόρι α 
Δ (ό χι κρατικό  μόνόπω λιό), ή θέσμόθέ τήσή τής αυτόκαλλιέ ργέιας 6 φυτω ν (μέ τέχνική  και ιατρική  
υπόστή ριξή τόυ ασθένή , χρή σή μήτρω όυ, RFID tags, και πιστόπόι ήσή μέ Patient Focused 
Certification), ή ένι σχυσή τής μικρόμέσαι ας παραγωγή ς και μέταπόι ήσής, ή έισαγωγή  των 
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αδέιόδότήμέ νων σήμέι ων πω λήσής (φαρμακέι α κα νναβής- medical dispensaries, και λέ σχές ιατρική ς 
χρή σής κα νναβής- medical clubs), καθω ς και θέσμόθέ τήσή τόυ ρό λόυ τόυ φρόντιστή - caregiver (για 
ό σόυς ασθένέι ς δέν μπόρόυ ν να καλλιέ ργή σόυν ή  να φτια ξόυν σκέυα σματα). Παρα λλήλα βέ βαια και 
τήν έισαγωγή  σκέυασμα των από  τό έξωτέρικό , αλλα  και ένι σχυσή τής βιόμήχανι ας για τήν παραγωγή  
έλλήνικω ν (φυσικω ν) σκέυασμα των.  
 
Μέ βα σή τα πρό σφατα δήμόσιέυ ματα διαπιστω νόυμέ ό τι ή ήγέσι α τόυ Υπόυργέι όυ Υγέι ας 
αναλαμβα νέι μια σχέτικα  χλιαρή  και ανω δυνή μέταρρυ θμισή (μέ έμφασή στα έισαγω μένα φα ρμακα 
και τις μέγα λές έπένδυ σέις από  τήν πόλυέθνική  φαρμακόβιόμήχανι α), καθαρα  σέ αντιδια στόλή  από  
τήν έκφρασμέ νή πόλιτική  βόυ λήσή τόυ Πρωθυπόυργόυ . Αναμέ νόυμέ μια πιό θαραλλέ α πρωτόβόυλι α 
για μέταρρυ θμισή και έ να πιό όλόκλήρωμέ νό πλαι σιό έπιλόγω ν για τόυς ασθένέι ς.  
 
Σέ ό τι αφόρα  τήν γένική  (έυφόρική ) χρή σή από  ένή λικές, ή κα νναβή θα πρέ πέι να έ χέι αντι στόιχή 
αντιμέτω πισή μέ τήν σπιτική  παραγωγή  μπυ ρας και τις μικρό-ζυθόπόιι ές. Η χρή σή και κατόχή  για 
πρόσωπική  χρή σή πρέ πέι να απόπόινικόπόιήθέι , ό πως και ή αυτό-καλλιέ ργέια και να θέσμόθέτήθέι  
τό μόντέ λό των μή-κέρδόσκόπικω ν κόινωνικω ν λέσχω ν κα νναβής για τήν έλέγχό μένή δια θέσή τόυ 
φυτόυ . Μό νό μέ αυτό  τόν τρό πό θα καταπόλέμι σόυμέ τό όργανωμέ νό έ γκλήμα, τα έ σόδα τής μαφι ας 
θα γι νόυν έ σόδα για μικρόμέσαι όυς έπιχέιρήματι ές και τόυ κρα τόυς μέ σω τής φόρόλόγι ας, ένω  θα 
διασφαλι σόυμέ τήν δήμό σια υγέι α και τήν έυήμέρι α των χρήστω ν κα νναβής. Μό νό στήν Ελλα δα 
έ χόυμέ πέρι πόυ έ να έκατόμμυ ριό χρή στές κα νναβής (τακτικόυ ς και πέριστασιακόυ ς), ένω  όι χρή στές 
τόξικω ν όυσιω ν (ήρωι νή,κόκαι νή, κλπ) ξέπέρνα νέ τις 200 χιλια δές. 
 
Η Κα νναβή έι ναι ή πιό διαδέδόμέ νή παρα νόμή όυσι α παγκόσμι ως (πέρισσό τέρόι από  85 έκατόμμυ ρια 
χρή στές στήν Ευρω πή), ένω  έι ναι έ να φυτό  μέ απόδέδέιγμέ νή θέραπέυτική  δρα σή πόυ 
χρήσιμόπόιέι ται από  τόν α νθρωπό έδω  και χιλια δές χρό νια. Η απαγό ρέυσή τής στήρι χθήκέ σέ μια 
μέθόδέυμέ νή και αντιέπιστήμόνική  πρόπαγα νδα παραπλήρόφό ρήσής, ή όπόι α συνέχι ζέται μέ χρι και 
τις μέ ρές μας.  
 
Η κατα χρήσή κα θέ όυσι ας πρόκαλέι  βλα βή, τό σι γόυρό και έπιστήμόνικα  απόδέδέιγμέ νό έι ναι ό μως 
ό τι ή κα νναβή έ χέι πόλυ  λιγό τέρή βλαπτικό τήτα ακό μα και από  τις νό μιμές όυσι ές (καπνό ς, αλκόό λ, 
συνταγόγραφόυ μένα φα ρμακα). Μέ σα από  τή παρανόμι α δέν μπόρέι ς να έλέ γξέις κανέ να στα διό τής 
παραγωγή ς και κατανα λωσής όυσιω ν, δέν μπόρέι ς να διασφαλι σέις τήν πόιό τήτα και τήν ασφαλή  
χρή σή, δέν μπόρέι ς να πρόστατέυ σέις τήν υγέι α των πόλιτω ν αλλα  και τήν όικόνόμι α. 
 
Τις δυ ό πρω τές βδόμα δές τόυ Μα ή κα θέ χρό νό, έκατόμμυ ρια α νθρωπόι βγαι νόυν στόυς δρό μόυς σέ 
ό λό τόν κό σμό (Global Marijuana March) για να διέκδική σόυν πιό ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» 
πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  
πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν στήν απέξα ρτήσή τόυ χρή στή 
από  τό όργανωμέ νό έ γκλήμα, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό τέλέυται ό. 
 
Tό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ γι νέται ένα ντια σέ ό λές τις απαγόρέυ σέις και ένα ντια σέ ό λόυς τόυς 
έθισμόυ ς. Τα σσέται ένα ντια σέ κα θέ ναρκό-κόυλτόυ ρα, ένα ντια στό έμπό ριό ναρκωτικω ν, ένα ντια 
στήν καταστόλή  των έλέυθέριω ν και τή βι α, ένα ντια στήν υ πνωσή, τήν πόλυτόξικόμανι α, τήν 
αλό γιστή, έγωπαθή  και υπέρβόλική  χρή σή όυσιω ν κα θέ λόγή ς. Ει ναι ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα 
να ρκωσής, απόβλα κωσής, φρικαρι σματός και στρόυθόκαμήλισμόυ .  
 
Σέ καμι α πέρι πτωσή δέν διαφήμι ζέι τή χρή σή όυσιω ν. Αντι θέτα γι νέται να διέκδική σόυμέ πιό δι καιές 
και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τήν Κα νναβή και τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις, για να 
πλήρόφόρή σόυμέ τόν νέ ό κό σμό αδόγμα τιστα για τήν έπικινδυνό τήτα των όυσιω ν πόυ 
καταναλω νόυν και να αντιμέτωπι σόυμέ τήν έξα ρτήσή από  αυτέ ς ανθρω πινα μέ βα σή τήν τόξικό τήτα  
τόυς. 
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Καλόυ μέ τόν κό σμό πόυ θα συμμέτέ χέι στό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, να σέβαστέι  τό χω ρό πόυ θα 
μας φιλόξένή σέι, συμβα λλόντας υπέυ θυνα στήν καθαριό τήτα και τήν πέριφρόυ ρήσή τόυ χω ρόυ.  
Δέν υπα ρχέι κανέ νας διαχωρισμό ς ανα μέσα στόυς διόργανωτέ ς, τόυς καλλιτέ χνές και ό λόυς τόυς 
παρέυρισκό μένόυς, ό λόι συμμέτέ χόυν αφιλόκέρδω ς, δέν υπα ρχέι αντι τιμό έισό δόυ ή  κέρδόσκόπικα  
όφέ λή. Τό φέστιβα λ έι ναι αυτόχρήματόδότόυ μένό και αυτόδιαχέιριζό μένό. Η αυτόργα νωσή, ή 
έθέλόυ σια υπέυ θυνή συμμέτόχή , ή απέλέυθέ ρωσή τόυ Δήμό σιόυ Χω ρόυ και ή αντι-έμπόρέυματική  
λόγική  διέ πόυν τήν λέιτόυργι α τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ.  
 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ  
 
www.legaliseprotestival.blogspot.com 
 
Όλόι μαζι  μπόρόυ μέ (βι ντέό spot): https://youtu.be/i9RlQ2YFu-Y    
 
12 Χρό νια Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ (συλλόγή  κέιμέ νων): https://goo.gl/VZHHZP    
 
Πρότα σέις για έ να όλόκλήρωμέ νό μόντέ λό νό μιμής ρυ θμισής τής Κα νναβής: https://goo.gl/t9dYdV   
 
ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή... 
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Επιστολή οργανώσεων στον Υπ. Υγείας για την ιατρική χρήση της 
Κάνναβης 
 
Στέι λαμέ τήν παρακα τω έπιστόλή  στόν Υπόυργό  Υγέι ας, μέ κόινόπόι ήσή στα Υπόυργέι α Δικαιόσυ νής 
και Αγρότική ς Ανα πτυξής, για μια έπι σήμή ένήμέ ρωσή σέ ό τι αφόρα  τα πόρι σματα τής Επιτρόπή ς πόυ 
έι χέ συστή σέι για τήν ιατρική  χρή σή τής Κα νναβής πόυ αναμέ νόυμέ από  τό τέ λός Οκτωβρι όυ 2016. 
 
Τήν έπιστόλή  πρόσυπόγρα φόυν όι Ηλιό σπόρόι, ό Διόγέ νής- δια λόγός πόλιτική ς για τα ναρκωτικα , ό 
Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ) και ό συ λλόγός Μαμα δές για τήν Κα νναβή 
(ΜΑΜΑΚΑ). 
 
Αθή να, 07/02/2017 
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 
 
Αξιό τιμέ κ. Υπόυργέ , 
μέ τήν παρόυ σα έπιστόλή  ζήτα μέ να μας ένήμέρω σέτέ έπι σήμα σχέτικα : (α) μέ τήν πόρέι α πρόό δόυ 
τόυ έ ργόυ τής Ομα δας Εργασι ας για τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής - ή όπόι α συγκρότή θήκέ μέτα  
από  από φασή  σας στις 18/07/2016, (β) τό πό ρισμα πόυ πρόβλέπό ταν να υπόβα λλέι ή συγκέκριμέ νή 
Ομα δα Εργασι ας πρός τό Υπ.Υγέι ας κατα  τό τέ λός τόυ πέρασμέ νόυ Οκτωβρι όυ και (γ) τα έπό μένα 
βή ματα τόυ Υπόυργέι όυ Υγέι ας αναφόρικα  μέ τό συγκέκριμέ νό θέ μα. Πέ ρασαν μή νές από  τή συ στασή 
τής έπιτρόπή ς και τήν ήμέρόμήνι α πόυ θα υπέ βαλέ τό πό ρισμα  τής και δέν έ χέι υπα ρξέι καμι α σχέτική  
ένήμέ ρωσή, γέγόνό ς πόυ μας ανήσυχέι  και μας δήμιόυργέι  έρωτήματικα  σχέτικα  μέ τή διαφα νέια των 
διαδικασιω ν. 
 
Μέ λυ πή διαπιστω σαμέ, έπι σής, πως ένω  αρχικα  πρόβλέπό ταν ή έκπρόσω πήσή των ασθένω ν στήν 
Ομα δα Εργασι ας, ή συμμέτόχή  τόυς σέ αυτή ν ανακλή θήκέ μέ μέταγένέ στέρή ανακόι νωσή στις 
05/08/2016. Θα θέ λαμέ να σας υπένθυμι σόυμέ πως, στό παρέλθό ν, όι ασθένέι ς έ χόυν έκφρα σέι τό 
πα γιό αι τήμα  τόυς για τήν έκπό νήσή ένό ς Εθνικόυ  Σχέδι όυ Δρα σής για τήν ιατρική  χρή σή τής 
κα νναβής μέ υπό μνήμα πρός τό Υπόυργέι ό σας (Αρ.Πρωτ: 1723/2016 [26-04-2016]). Θέωρόυ μέ ό τι, ή 
ένέργή  συμμέτόχή  των ασθένω ν σέ διαδικασι ές πόυ τόυς αφόρόυ ν α μέσα, αφένό ς, συνιστα  
αναφαι ρέτό δικαι ωμα και, αφέτέ ρόυ, απότέλέι  τήν καλυ τέρή πήγή  πλήρόφόριω ν μέ στό χό τήν 
όλόκλήρωμέ νή και απότέλέσματική  αντιμέτω πισή των αναγκω ν τόυς. 
 
Τό υπόυργέι ό Υγέι ας έ χέι υπόγραμμι σέι ό τι «ή κα λυψή των αναγκω ν έπιστήμόνικα  αξιό πιστής και 
απότέλέσματική ς φρόντι δας των ασθένω ν, καθω ς και ή πρόστασι α τής δήμό σιας Υγέι ας» απότέλέι  
«πόλιτική  πρότέραιό τήτα». Τό Υπόυργέι ό Υγέι ας έ χέι, έπιπρό σθέτα, δήλω σέι ό τι: «Στό ζή τήμα τής 
ιατρική ς χρή σής τής κα νναβής υπα ρχόυν καινόυ ργια έπιστήμόνικα  δέδόμέ να τα όπόι α πρέ πέι να 
αξιόπόιήθόυ ν για ανακόυφιστικόυ ς και θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς χωρι ς τόυς σκόταδισμόυ ς και τις 
φόβικό τήτές τόυ παρέλθό ντός, μέ έ μφασή στήν πόιό τήτα ζωή ς των ασθένω ν». 
 
Οι υπόγρα φόυσές όργανω σέις θέωρόυ ν ό τι ή πρωτόβόυλι α σας να ρυθμι σέτέ τό ζή τήμα τής ιατρική ς 
χρή σής τής κα νναβής δέν πρέ πέι να ναυαγή σέι. Οι όργανω σέις μας παρακόλόυθόυ ν μέ ένδιαφέ ρόν τις 
διέθνέι ς έξέλι ξέις και τή νόμόθέσι α πόυ ή δή έφαρμό ζέται σέ πόλλέ ς χω ρές, και υπόστήρι ζόυν ό τι κα τι 
ανα λόγό έι ναι αναγκαι ό να γι νέι και στήν Ελλα δα. Δέν υπα ρχόυν νόμικα  έμπό δια για τήν πρόω θήσή 
ένό ς κανόνιστικόυ  πλαισι όυ πόυ θα ρυθμι ζέι τό ζή τήμα. Ει ναι θέ μα πόλιτική ς βόυ λήσής. 
 
Θα θέ λαμέ να έπιστή σόυμέ τήν πρόσόχή  σας στή σήμασι α πρόω θήσής ένό ς όλόκλήρωμέ νόυ 
μόντέ λόυ, τό όπόι ό θα ρυθμι ζέι τήν πρόμή θέια κα νναβής για ιατρική  χρή σή σέ ό λές τής τις μόρφέ ς 
λή ψής (λα δι, φαρμακέυτικα  σκέυα σματα, βα μματα, κ.λπ.) και από  δια φόρές πήγέ ς (έγχω ρια 
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παραγωγή  και έισαγωγή  από  α λλές χω ρές- ό πως ισχυ έι και σέ α λλα κρα τή), τό όπόι ό δέν θα 
κυριαρχέι ται από  τήν έπιδι ωξή έμπόρικω ν συμφέρό ντων και όικόνόμικόυ  κέ ρδόυς. 
 
Ευέλπιστόυ μέ στήν α μέσή ένήμέ ρωσή έκ μέ ρόυς σας, και έι μαστέ πρό θυμόι να έκθέ σόυμέ 
λέπτόμέρέ στέρα τις από ψέις μας σέ μια συνα ντήσή μαζι  σας. Παραμέ νόυμέ στή δια θέσή  σας για 
όπόιαδή πότέ έπιπρό σθέτή πλήρόφόρι α ή  διέυκρι νισή. 
 
Μέ έκτι μήσή, 
«ΔΙΟΓΕΝΗΣ» Δια λόγός Πόλιτική ς για τα Ναρκωτικα  
«ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΙ» Δι κτυό Πλήρόφό ρήσής και Δραστήριόπόι ήσής Νέ ων 
Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής «ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α» 
Συ λλόγός «ΜΑΜΑΚΑ- ΜΑΜΑδές για τήν ΚΑνναβή» 
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Πανελλαδικό Φόρουμ για την Κάνναβη 
 

5-6 Νοεμβρίου 2016 
Νομική Σχολή Αθηνών 

Αμφιθέ ατρό 10, έι σόδός από  Μασσαλι ας 
 
Οι διέθνέι ς έξέλι ξέις έι ναι καταιγιστικέ ς σέ ό τι αφόρα  τή νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής για ιατρικόυ ς 
και έυφόρικόυ ς σκόπόυ ς στήν Ευρω πή και τόν υπό λόιπό κό σμό. Πόλλέ ς χω ρές ή δή έφαρμό ζόυν 
διαφόρέτικα  μόντέ λα νόμιμόπόι ήσής από  τα όπόι α μπόρόυ μέ να βγα λόυμέ πόλλα  χρή σιμα 
συμπέρα σματα. Ει ναι καιρό ς και στήν Ελλα δα να ανόι ξέι πιό σόβαρα  ό κόινωνικό ς δια λόγός για έ να 

βέ λτιστό μόντέ λό νό μιμής ρυ θμισής πόυ θα μπόρόυ σέ να έφαρμόστέι  στήν χω ρα μας, λαμβα νόντας 
υπό ψή τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς, αλλα  και τήν τόπική  κόυλτόυ ρα και νόότρόπι α. 
 
Ένα μόντέ λό πόυ θα κό ψέι τή ρόή  έσό δων και θα απόδυναμω σέι τό όργανωμέ νό έ γκλήμα, θα 
βόήθή σέι τόυς χρή στές να απέξαρτήθόυ ν από  τήν μαφι α, θα πρόστατέυ σέι τήν δήμό σια υγέι α και τήν 
κόινωνι α από  κακή ς πόιό τήτας κα νναβή και πρόβλήματική  χρή σή/ κατα χρήσή από  ένήλι κόυς και 
ανήλι κόυς, ένω  θα ένισχυ σέι δόμέ ς πρό λήψής και θέραπέι ας, θα δήμιόυργή σέι πόλλέ ς θέ σέις έργασι ας 
και θα ωφέλή σέι πόλλόυ ς κλα δόυς τής όικόνόμι ας. 
 
Για τόν σκόπό  αυτό  ή όμα δα πόυ διόργανω νέι από  τό 2005 τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ- Γιόρτή  
τής Κα νναβής, σας πρόσκαλέι  στό πρω τό Πανελλαδικό Φόρουμ για την Κάνναβη πόυ θα 
πραγματόπόιήθέι  τό Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 στή Νομική Σχολή Αθήνας. 
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Πρό γραμμα: 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (15.00 – 22.30) 
15.00 – 17.30: Θεσμικά πλαίσια και διαφορετικά μοντέλα νόμιμης ρύθμισης της Κάνναβης. 
Ομιλήτέ ς: Χρύσα Βουτσινά (δικήγό ρός), Λίνα Καρανασοπούλου (δικήγό ρός), Ηλιόσποροι. 
Βι ντέό παρέμβα σέις: Derrick Bergman (VOC, Ολλανδι α), Mike Trace (IDPC, Αγγλι α), Paul Stanford 
(ΗΠΑ), έκπρό σωπόι των Social Club 18-20 (Jordi) και Hemprat (Raul) (Βαρκέλω νή, Ισπανι α). 
Συντόνι ζέι ή Ιωάννα Σωτήρχου (δήμόσιόγρα φός). 
 
17.30 – 20.00: Κάνναβη και πολιτισμός. 
Ομιλήτέ ς: Κώστας Φέρρης (σκήνόθέ τής), Δάφνη Χρονοπούλου (συγγραφέ ας), Μέλανδρος Γκανάς 
(Εκδό σέις τόυ Κα μπόυ), Λιάκος Μπουρνόβας (συγγραφέ ας). 
Βι ντέό παρέμβα σέις: Δημήτρης Πουλικάκος (μόυσικό ς) και Θέκλα Τσελέπη (ραδιόφωνικό ς 
παραγωγό ς), Martin Steldinger (Hanf Museum, Βέρόλι νό, Γέρμανι α). 
Συντόνι ζέι και παρέμβαι νέι ό Χριστόφορος Κάσδαλης (δήμόσιόγρα φός). 
 
20.00 – 22.30: Κάνναβη και ακτιβισμός. 
Ομιλήτέ ς: Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης Θεσσαλονίκης, Χρήστος Ριγανάς, Κενό Δίκτυο, 
Ηλιόσποροι, Πέτρος Ευδόκας (Συ λλόγός Φι λόι τής Κα νναβής, Κυ πρός). 
Βι ντέό παρέμβα σέις: Κώστας Σκλιάμης (Legalit, Παν. Άμστέρνταμ), Dana Beal (Cures not wars- 
GMM, ΗΠΑ), Steffen Geyer (Hanf Parade, Βέρόλι νό, Γέρμανι α). 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (15.00 – 22.30) 
15.00 – 17.30: Ιατρική και θεραπευτική χρήση της Κάνναβης από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. 
Ομιλήτέ ς: Θανάσης Αποστόλου (Diogenis Drug Policy Dialogue), Γιώργης Οικονομόπουλος 
(Ιατρό ς- ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Σύρος Κωνσταντίνος (Ασθένέι ς υπέ ρ τής χρή σής φαρμακέυτική ς Κα νναβής), 
Jackie Poitras (MAMAKA- Μαμα δές για τήν Κα νναβή). 
Βι ντέό παρέμβα σέις: Rick Simpson (Καναδα ς), Βαγγέλης Μήτσης (EKATI medical club, Βαρκέλω νή, 
Ισπανι α). 
 
17.30 – 20.00: Καλλιέργεια και αυτοπαραγωγή. 
Ομιλήτέ ς: Δημήτρης Γερονίκος (γέωπό νός), Skalamata Growterpenes, Theseedbank.gr, πυρήνας 
forum gr420.info. 
Βι ντέό παρέμβα σέις: Albert από  UndergrowTV (Ισπανι α). 
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20.00 – 21.15: Ένα βέλτιστο μοντέλο ρύθμισης της Κάνναβης για ιατρική και ευφορική χρήση 
στην Ελλάδα. Συντόνισμό ς  Ηλιό σπόρόι, ΕΛΕΥΣΥΝΑ. Βι ντέό παρέ μβασή: Κώστας Σκλιάμης (Legalit, 
Παν. Άμστέρνταμ). 
 
21.15 – 22.30: Τα επόμενα βήματα του κινήματος, δικτύωση, προβολή και διεκδίκηση. 
Συντόνισμό ς συζή τήσής Ηλιό σπόρόι, Κένό  Δι κτυό, ΕΛΕΥΣΥΝΑ. 
 
Στό χός τόυ Φό ρόυμ έι ναι αφένό ς ή ένήμέ ρωσή τής κόινή ς γνω μής για τα όφέ λή τής 
αντιαπαγόρέυτική ς πρόσέ γγισής και τα θέτικα  απότέλέ σματα από  τις νόμόθέτικέ ς πρωτόβόυλι ές τόυ 
έξωτέρικόυ , και αφέτέ ρόυ ή ένι σχυσή τής όρατό τήτας, τής πρόβόλή ς και τής απότέλέσματικό τήτας 
τόυ κινή ματός για τή νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής, ή ζυ μωσή και ή αναζή τήσή κόινόυ  βήματισμόυ  και 
διέκδική σέων. 
 
Τό αντιαπαγόρέυτικό  κι νήμα μέτρα έι πέρισσό τέρα από  30 χρό νια διέκδική σέων στήν Ελλα δα και τό 
Φό ρόυμ για τήν Κα νναβή θα έι ναι μια έυκαιρι α να ένισχυ σόυμέ τήν δικτυ ωσή και τήν έπαφή  ανα μέσα 
σέ ανθρω πόυς και πρωτόβόυλι ές πόυ έ χόυν σαν κόινό  στό χό ό λα αυτα  τα χρό νια τήν αναζή τήσή ένό ς 
βιω σιμόυ μόντέ λόυ νό μιμής ρυ θμισής τής Κα νναβής. 
 
Πρόσκαλόυ μέ όμα δές, συλλόγικό τήτές, φόρέι ς και α τόμα πόυ ασχόλόυ νται μέ τό ζή τήμα τής 
μέταρρυ θμισής των πόλιτικω ν για τις όυσι ές και τή νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής, να συμμέτέ χόυν 
κατα  τή δια ρκέια τόυ Φό ρόυμ. Επιδιω κόυμέ τήν ψυ χραιμή και πόλιτισμέ νή πόλυφωνι α, τόν 
δήμιόυργικό  δια λόγό και τήν τέκμήριωμέ νή ανταλλαγή  έπιχέιρήμα των. 
 
Η αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή και ό πιό ένδέδέιγμέ νός τρό πός για να σπα σόυμέ τήν 
πρόκατα λήψή, τα ταμπόυ  και τόν φό βό. Η απαγό ρέυσή τής κα νναβής στήρι χθήκέ στήν 
παραπλήρόφό ρήσή και σέ αντιέπιστήμόνικέ ς ιδέόλήψι ές. Οργανω νόυμέ μια συλλόγική  διέκδι κήσή 
και μια τέκμήριωμέ νή απα ντήσή στήν πρόπαγα νδα δαιμόνόπόι ήσής τής κα νναβής. Δέν διαφήμι ζόυμέ 
τήν χρή σή, πρότέι νόυμέ ό μως μια δι καιή, ανθρω πινή, κόινωνικα  έυαισθήτόπόιήμέ νή και υπέυ θυνή 
στα σή απέ ναντι στόν κόινωνικό  ρατσισμό , τό στι γμα, τήν έκμέτα λλέυσή και τήν έπιβέβλήμέ νή 
παρανόμι α χιλια δων συνανθρω πων μας. 
 
Δια βασέ πέρισσό τέρα για τήν Κα νναβή και τήν αντιαπαγόρέυτική  πρόσέ γγισή πόυ πρότέι νόυν όι 
έπιστή μόνές και όι ακτιβιστέ ς: http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57 
 
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1804354036517218/ 
 
Διόργα νωσή: 
Ηλιό σπόρόι, δι κτυό για τήν κόινωνική  και πόλιτική  όικόλόγι α, www.iliosporoi.net 
Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), http://elefsyna.org/ 
Κένό  Δι κτυό, http://voidnetwork.gr/ 
 
Υπόστήρι ζόυν: 
Συ λλόγός Ασθένέι ς υπέ ρ τής χρή σής φαρμακέυτική ς Κα νναβής 
Συ λλόγός ΜΑΜΑΚΑ- Μαμα δές για τήν Κα νναβή 
Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Θέσσαλόνι κής 
gr420.info 
EKATI Medical Club 
Medical Mediterranean Genetics 
Legalit.gr 
Theseedbank.gr 

http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57
https://www.facebook.com/events/1804354036517218/
http://www.iliosporoi.net/
http://elefsyna.org/
http://voidnetwork.gr/
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Canabiseeds.com 
Hempoilshop.gr 
πέριόδικό  Sputnik 
 
Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ – Γιόρτή  Κα νναβής: http://legaliseprotestival.blogspot.gr/ 
 
Συμμαχι α Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα “ναρκωτικα ”: https://www.facebook.com/legaliseprotestival/ 
 
 

 
 
 

 

http://legaliseprotestival.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/legaliseprotestival/
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Καταρρίπτοντας 5 μύθους για την Κάνναβη 
 
Η Κα νναβή έι ναι έ να φυτό  πόυ χρήσιμόπόιέι ται μέ ό λές τις μόρφέ ς τόυ από  τήν αρχαιό τήτα. Έχόυμέ 
καταγέγραμμέ νή ιστόρι α μέγαλυ τέρή των 9.000 έτω ν, κυρι ως στήν Ασι α (Ται βα ν, Κι να, Ινδι α), ένω  
στήν Ευρω πή τα πιό αρχαι α έυρή ματα (4.000 π.Χ.) έ χόυν ανακαλυφθέι  στήν Ολλανδι α. Στήν Ελλα δα 
έ χόυμέ πρω τή καταγέγραμμέ νή χρή σή από  τόυς Σκυ θές (700-300 π.Χ.) ό πως αναφέ ρέι ό Ηρό δότός. Ο 
Διόσκόυρι δής τήν καταγρα φέι στό πό νήμα  τόυ Φαρμακοποιεία τό 70 μ.Χ. και ό Κλαυ διός Γαλήνό ς 
(129-199 μ.Χ.) τήν συνταγόγραφέι  για ιατρική  χρή σή [1, 2, 3]. 
 
Η Κα νναβή, στήν κλωστική  και τήν έυφόρική - ιατρική  τής μόρφή  χρήσιμόπόιόυ ταν έ κτότέ κατα  
κό ρων σέ ό λή τήν ανθρωπό τήτα και έ γινέ παρα νόμή σταδιακα  τό δια στήμα από  τό 1915 μέ χρι τό 
1937, μέτα  από  μια μέθόδέυμέ νή πρόπαγα νδα σπι λωσής, δαιμόνόπόι ήσής και παραπλήρόφό ρήσής 
πόυ ένόρχή στρωσαν 3 ισχυρόι  όικόνόμικόι  παρα γόντές στις ΗΠΑ. Ο τραπέζι τής Andrew Mellon πόυ 
χρήματόδότόυ σέ και υπόστή ριζέ μέγα λές πέτρέλαι κέ ς έταιρι ές και τήν βιόμήχανι α των πλαστικω ν 
(DuPont, Gulf Oil Corporation), ό Randolph Hearst μέγαλόέκδό τής μέ μέγα λές έπένδυ σέις σέ έταιρέι ές 
ξυλέι ας και χαρτόπόλτόυ , και ό ανιψιό ς τόυ Mellon, Harry Aslinger πόυ διόρι στήκέ έπικέφαλή ς τής 
Ομόσπόνδιακή ς Υπήρέσι ας Δι ωξής Ναρκωτικω ν, έξαπέ λυσαν μια καμπα νια σπι λωσής και 
παραπλήρόφό ρήσής πόυ βρή κέ πρό θυμόυς συμμα χόυς σέ ό λό τόν κό σμό [4, 5, 6, 7]. Η απαγό ρέυσή 
κλιμακω θήκέ μέ τήν Συνδια σκέψή των Ηνωμέ νων Εθνω ν για τα Ναρκωτικα  τό 1961 και τόν πό λέμό 
κατα  των ναρκωτικω ν πόυ κή ρυξέ ό Ρι τσαρντ Νι ξόν τό 1971, ένω  ή πρόπαγα νδα και ή πόλιτική  πι έσή 
συνέχι ζόνται μέ χρι και τις μέ ρές μας μέ σα από  τα πανι σχυρα λό μπι τόυ αλκόό λ και τής 
φαρμακόβιόμήχανι ας [8, 9, 10]. 
 
Τό στρατό πέδό των απαγόρέυτω ν ό λα αυτα  τα χρό νια δήμιόυ ργήσέ κα πόιόυς μυ θόυς γυ ρω από  τήν 
Κα νναβή, τόυς πιό διαδέδόμέ νόυς από  αυτόυ ς θα απόδόμή σόυμέ παρακα τω. Η αλή θέια έι ναι πα ντα ή 
καλυ τέρή πρό λήψή και ή απαγό ρέυσή έι ναι ό χέιρό τέρός έχθρό ς τής αλή θέιας. Τό κόινωνικό  στι γμα 
πόυ έ χέι διαμόρφωθέι  μέ σα από  τήν απαγό ρέυσή και τήν πρόπαγα νδα τής δαιμόνόπόι ήσής μπόρέι  να 
απαξιωθέι  μέ σα από  τήν δια χυσή τής τέκμήριωμέ νής πλήρόφόρι ας, των έπιστήμόνικω ν δέδόμέ νων 
και των καλω ν πρακτικω ν από  τό έξωτέρικό . 
 
1. Μύθος: Η μακροχρόνια χρήση κάνναβης προκαλεί σχιζοφρένεια και ζημιά στον εγκέφαλο 
Η σχιζόφρέ νέια και τα ψυχωτικα  συ νδρόμα έι ναι ό αγαπήμέ νός μυ θός των φυλακό φιλων 
υπόστήρικτω ν τής απαγό ρέυσής. Ει ναι κλασσική  πλέ όν ή ταινι α Reefer Madness (1936) [11] πόυ 
παρόυσια ζέι τήν κα νναβή σαν τό πρόθα λαμό για τό ψυχιατρέι ό. Έκτότέ αυτή  ή έπιχέιρήματόλόγι α 
αναπαρα γέται διαρκω ς, χωρι ς να έ χέι ό μως έπιστήμόνική  υπό στασή.    
 
Υπα ρχόυν δια φόρές μέλέ τές πόυ πρόσπαθόυ ν να συσχέτι σόυν τήν κα νναβή μέ ψυχωτικα  έπέισό δια, 
πρό σφατή μέλέ τή ό μως τόυ Harvard Medical School απέ δέιξέ ό τι ή σχιζόφρέ νέια δέν πρόκαλέι ται 
μό νό από  τήν χρή σή κα νναβής χωρι ς να έ χόυν συμβα λλέι α λλόι παρα γόντές, πχ ή γένέτική  
πρόδια θέσή ή  τό κόινωνικό-όικόνόμικό  πέριβα λλόν. Μέ λι γα λό για ψυχωτικα  συ νδρόμα έμφανι ζόυν 
όι χρή στές κα νναβής πόυ έ χόυν κα πόιόυ έι δόυς πρόδια θέσή (ιστόρικό  στήν όικόγέ νέια, πιέστικέ ς 
συνθή κές καθήμέρινό τήτας, ψυχόλόγικα  τραυ ματα) [12]. 
 
Ένα πόλυ  μικρό  πόσόστό  των χρήστω ν παρόυσια ζέι ψυχωσικέ ς διαταραχέ ς [13], και αυτό  
έπήρέα ζέται κατα  κυ ριό λό γό από  συγκέκριμέ νόυς έξωγένέι ς πέριβαλλόντικόυ ς και κόινωνικόυ ς 
παρα γόντές [14]. Άλλές μέλέ τές έ χόυν δέι ξέι ό τι ή Κανναβιδιό λή (CBD) βόήθα έι σέ μέγα λό βαθμό  τήν 
μέι ωσή των συμπτωμα των τής σχιζόφρέ νέιας [15, 16], ένω  όι πόικιλι ές κα νναβής μέ υψήλό  CBD 
σχέτι ζόνται μέ λιγό τέρές ψυχωτικέ ς έμπέιρι ές [17]. 
 
Ει ναι γέγόνό ς ό τι όι πόικιλι ές μέ υψήλό  THC και χαμήλό  CBD μπόρέι  να πρόκαλέ σόυν συ γχυσή και 
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σήμα δια πανικόυ  στόν χρή στή, μέ σα από  τήν απαγό ρέυσή ό μως δέν μπόρόυ μέ να έλέ γξόυμέ τήν 
πόιό τήτα και τή συ στασή τής κα νναβής πόυ κυκλόφόρέι  στό παρα νόμό έμπό ριό. Αυτή  τήν στιγμή  
κυκλόφόρόυ ν στήν αγόρα  πέρισσό τέρές από  1.000 πόικιλι ές κα νναβής μέ διαφόρέτικέ ς αναλόγι ές 
THC/CBD, από  τις όπόι ές όι χρή στές μπόρόυ ν να έπιλέ ξόυν αυτέ ς πόυ τόυς ταιρια ζόυν καλυ τέρα στήν 
ψυχόσυ νθέσή  τόυς. Η κατα χρήσή κα νναβής ναι μπόρέι  να δήμιόυργή σέι κα πόιές ψυχικέ ς διαταραχέ ς 
σέ ό σόυς έ χόυν πρόδια θέσή, τό γέγόνό ς ό μως ό τι ή πλέιόψήφι α των υγιω ν χρήστω ν κα νναβής δέν 
παρόυσια ζέι ψυχικέ ς διαταραχέ ς δέι χνέι ό τι απλα  ή κα νναβή μέγέθυ νέι τόν έσωτέρικό  σόυ κό σμό και 
ό τι δέν κα νέι για ό λές τις πρόσωπικό τήτές και ό λόυς τόυς όργανισμόυ ς. Η απαγό ρέυσή  τής 
δήμιόυργέι  μέγαλυ τέρή παρα νόια στόυς υγιέι ς χρή στές από  τό ι διό τό φυτό . 
 
Σχέτικα  μέ τις έγκέφαλικέ ς παθή σέις, πόλλα  mainstream media σέ παγκό σμιό έπι πέδό έπιδό θήκαν σέ 
έ να αγω να δαιμόνόλόγι ας τό 2014 παραφρα ζόντας τα συμπέρα σματα μιας έπιστήμόνική ς μέλέ τής 
[18]. Πρό σφατές έ ρέυνές έ χόυν απόδέι ξέι ό τι ή μακρόχρό νια χρή σή τής κα νναβής δέν συνδέ έτέ μέ 
έγκέφαλικέ ς παθή σέις [19, 20, 21], ή μακρόχρό νια χρή σή τής από  νέ όυς δέν τόυς πρόκαλέι  φυσικέ ς ή  
ψυχόλόγικέ ς βλα βές [22], ένω  α λλές μέλέ τές έ χόυν απόδέι ξέι μα λιστα ό τι τα κανναβινόέιδή  και ή 
κα νναβή αναπλα θόυν τα έγκέφαλικα  κυ τταρα [23, 24, 25]. 
 
Τέλικα  τό χό ρτό δέν σέ χαζέυ έι, ό πως διακήρυ ττόυν όι ζήλωτέ ς τής απαγό ρέυσής. Μπόρέι  ή αλό γιστή 
κατα χρήσή να έπήρέα ζέι πρόσωρινα  κα πόιές μήχανικέ ς λέιτόυργι ές και αντιλήπτικέ ς ικανό τήτές (πχ 
βραχυπρό θέσμή μνή μή), παρό λα αυτα  πρό σφατές έπιστήμόνικέ ς έ ρέυνές έ δέιξαν ό τι ή χρή σή 
κα νναβής δέν έπήρέα ζέι τις μαθήσιακέ ς ικανό τήτές, τήν αντι λήψή και τή νόήμόσυ νή μαθήτω ν και 
ένήλι κων [26, 27, 28, 29]. 
 
2. Μύθος: Η κάνναβη δεν έχει θεραπευτική αξία 
Αυτό ς ό μυ θός πρόκαλέι  και πρόσβα λλέι τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τήν διέθνή  έπιστήμόνική  
κόινό τήτα. Δυστυχω ς τόν έ χόυμέ δέι να αναπαρα γέται και στήν Ελλα δα από  τόν Ιατρικό  Συ λλόγό 
Αθήνω ν μέ πρό έδρό τόν κ. Πατόυ λή. Συ μφωνα μέ πόλλέ ς πλέ όν έπιστήμόνικέ ς και α λλές μέλέ τές ή 
Κα νναβή έ χέι έυέργέτική  θέραπέυτική  δρα σή στόν ανθρω πινό όργανισμό  για πέρισσό τέρές από  200 
παθή σέις [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]. 
 
Τό Αμέρικα νικό Αντικαρκινικό  Ινστιτόυ τό έ χέι αναγνωρι σέι τήν θέραπέυτική  τής δρα σή [39], ένω  ή 
πλέιόψήφι α των γιατρω ν στις ΗΠΑ θέωρέι  ό τι ή κα νναβή πρέ πέι να έι ναι νό μιμή και να 
συνταγόγραφέι ται [40, 41]. Επι σής τό 92% των ασθένω ν πόυ τήν έ χόυν δόκιμα σέι λέ νέ ό τι έ χέι 
απότέ λέσμα για τήν πα θήσή  τόυς [42], ένω  υπα ρχέι πλέ όν και έλλήνική  έπιστήμόνική  βιβλιόγραφι α 
για τα θέραπέυτικα  όφέ λή των κανναβινόέιδω ν [43]. 
 
3. Μύθος: Η κάνναβη είναι προθάλαμος για άλλες ουσίες. 
Πρό σφατές μέλέ τές έ χόυν καταλή ξέι στό συμπέ ρασμα ό τι ή κα νναβή δέν έι ναι πρόθα λαμός για α λλές 
όυσι ές [44], ένω  τό Αμέρικα νικό Ινστιτόυ τό Φαρμα κων ή δή από  τό 1999 έ χέι αναγνωρι σέι ό τι δέν 
υπα ρχόυν έπαρκέι ς ένδέι ξέις και έπιστήμόνικέ ς απόδέι ξέις ό τι ή χρή σή κα νναβής μπόρέι  να όδήγή σέι 
στήν χρή σή και κατα χρήσή α λλων παρα νόμων όυσιω ν [45, 46] 
  
Άλλές πρό σφατές μέλέ τές έ χόυν απόδέι ξέι ό τι όι πιό βλαβέρέ ς από  τήν κα νναβή όυσι ές, καπνό ς [47] 
και αλκόό λ [48], έι ναι όυσιαστικα  ό πρόθα λαμός για τις πιό τόξικέ ς/ έξαρτήσιόγό νές παρα νόμές 
όυσι ές, ό πως πρόθα λαμός έι ναι και ή ι δια ή απαγό ρέυσή τής κα νναβής [49] αφόυ  σπρω χνέι τόυς 
χρή στές στό όργανωμέ νό έ γκλήμα και τήν μαυ ρή αγόρα . 
 
4. Μύθος: Αν γίνει νόμιμη η κάνναβη θα υπάρξει ραγδαία αύξηση της χρήσης ανάμεσα στους 
νέους και τον γενικό πληθυσμό. 
 
Πρό σφατές έ ρέυνές από  χω ρές πόυ ή δή έφαρμό ζόυν νό μιμα μόντέ λα απόδέικνυ όυν τό αντι θέτό. Στις 
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ΗΠΑ τα τέλέυται α δέδόμέ να δέι χνόυν ό τι δέν έ χέι υπα ρξέι σήμαντική  αυ ξήσή τής χρή σής ανα μέσα 
στόυς νέ όυς, μα λιστα έμφανι ζέται πτω σή τής χρή σής κα νναβής από  τόυς νέ όυς σέ κα πόιές Πόλιτέι ές 
πόυ έι ναι ή δή νό μιμή αρκέτα  χρό νια, καθω ς δέν υπα ρχέι πλέ όν ή έ λξή τόυ απαγόρέυμέ νόυ. Στις ι διές 
Πόλιτέι ές έμφανι ζέται μα λιστα πτω σή τής χρή σής τόυ βλαβέρόυ  καπνόυ , από ρρόια τής 
νόμιμόπόι ήσής τής Κα νναβής [50, 51, 52, 53, 54]. 
 
5. Μύθος: Η Κάνναβη είναι επικίνδυνη και εξαρτησιογόνος. 
 
Καμι α όυσι α δέν έι ναι ακι νδυνή ιδιαι τέρα ό ταν τήν καταχρα σαι. Πλή θός έπιστήμόνικω ν έρέυνω ν 
ό μως καταλή γόυν στό συμπέ ρασμα ό τι ή Κα νναβή έι ναι πόλυ  λιγό τέρό βλαβέρή  από  τόν καπνό  και τό 
αλκόό λ, πό σό μα λλόν από  α λλές παρα νόμές όυσι ές ό πως ή κόκαι νή και ή ήρωι νή [55, 56, 57, 58, 59]. 
 
Η έξα ρτήσή πόυ πρόκαλέι  ή κα νναβή έ χέι πόλυ  λιγό τέρό έ ντόνα συμπτω ματα από  τήν αντι στόιχή τόυ 
καπνόυ  και τόυ αλκόό λ, έ χέι πόλυ  έλαφρυ  και βραχυ βιό στέρήτικό  συ νδρόμό (μέ κυ ρια 
χαρακτήριστικα  τήν αυ πνι α και τήν νέυρικό τήτα), έι ναι καθαρα  ψυχόλόγική  δήλαδή  και ό χι κλινική . Η 
βαρια  χρή σή μπόρέι  να έ χέι αρνήτικέ ς έπιπτω σέις, πόυ ό μως δέν έι ναι σέ καμι α πέρι πτωσή τό ι διό 
αρνήτικέ ς σέ συ γκρισή μέ τόν καπνό , τό αλκόό λ ή  τις α λλές παρα νόμές όυσι ές. Τό πόλυ  τό 9% των 
χρήστω ν κα νναβής να έμφανι σόυν σήμα δια έξα ρτήσής συ μφωνα μέ μέλέ τές, ένω  στις α λλές όυσι ές, 
νό μιμές και παρα νόμές τα πόσόστα  έι ναι πόλυ  υψήλό τέρα [60]. 
 
Ει ναι γέγόνό ς ό τι από  τήν κα νναβή δέν πέ θανέ πότέ  κανέι ς, έι ναι απι θανό να πα ρέις υπέρβόλική  
δό σή, αντι θέτα από  τις νό μιμές όυσι ές (καπνό ς, αλκόό λ, συνταγόγραφόυ μένα φα ρμακα) πέθαι νόυν 
έκατόντα δές χιλια δές συνα νθρωπόι κα θέ χρό νό. Η λυ σή δέν έι ναι να τα απαγόρέυ σόυμέ ό λα, αλλα  να 
θέ σόυμέ έ να σωστό  πλαι σιό νό μιμής ρυ θμισής, μέι ωσής τής βλα βής, πρό λήψής και θέραπέι ας πόυ θα 
σέ βέται τόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α. Η πόλιτική  πρέ πέι να χαρα σσέται στή βα σή έπιστήμόνικω ν 
δέδόμέ νων [61] και καλω ν διέθνω ν πρακτικω ν, ό χι στή βα σή ιδέόλήψιω ν και πρόκαταλή ψέων. 
 
Νό μιμή ρυ θμισή και απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής κα νναβής δέν σήμαι νέι ανέξέ λέγκτή χρή σή από  
τόν όπόιόνδή πότέ, ό πως συμβαι νέι τω ρα μέ τήν πόινικόπόι ήσή και τήν παρανόμι α. Νό μιμή ρυ θμισή 
σήμαι νέι έ λέγχός τής παραγωγή ς και τής πόιό τήτας, δια θέσή μό νό σέ ένή λικές, πρό νόια για ασφαλή  
χρή σή, έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νή ένήμέ ρωσή για τήν έπι δρασή πόυ έ χέι ή χρή σή και ή κατα χρήσή 
στόν ανθρω πινό όργανισμό , υπόστή ριξή σέ πέριπτω σέις πρόβλήματική ς χρή σής. Παρανόμι α και 
απαγό ρέυσή σήμαι νέι κέ ρδός για τήν μαφι α, διαφθόρα  για τήν Πόλιτέι α, στιγματισμό ς και 
πέριθωριόπόι ήσή για τόυς χρή στές, διακινδυ νέυσή τής δήμό σιας υγέι ας και κακή  πόιό τήτα όυσιω ν 
πόυ καταναλω νόνται όυ τως ή  α λλως.    
 
Αυτα  και πόλλα  α λλα θα συζήτή σόυμέ στό πρω τό Πανέλλαδικό  Φό ρόυμ για τήν Κα νναβή, τό Σα ββατό 
5 και τήν Κυριακή  6 Νόέμβρι όυ 2016 στή Νόμική  Σχόλή  Αθήνω ν. 
 
Σπα μέ τα ταμπόυ  και τις πρόκαταλή ψέις. Σπέ ρνόυμέ τήν αλή θέια γιατι  έι ναι πα ντα ή καλυ τέρή 
πρό λήψή. 
 
12.10.2016 
Ηλιόσποροι 
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Υπόμνημα ΕΟΦ- Επιτροπή Υπ. Υγείας για ιατρική χρήση της κάνναβης 
 
Στέι λαμέ τήν παρακα τω έπιστόλή - υπό μνήμα στήν Πρό έδρό τόυ ΕΟΦ και τής Επιτρόπή ς τόυ Υπ. 
Υγέι ας για τήν ιατρική  χρή σή τής Κα νναβής, κα. Κατέρι να Αντωνι όυ. 
 
Προς Πρόεδρο ΕΟΦ και Επιτροπής Υπ. Υγείας για την ιατρική χρήση της Κάνναβης, 
κα. Κατέρι να Αντωνι όυ 
 

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

Τρι τή 4 Οκτωβρι όυ 2016 
 
Αξιό τιμή κα. Αντωνι όυ, 
 
Μέ τήν παρόυ σα έπιστόλή  θα θέ λαμέ να συμβα λόυμέ στόν δήμό σιό δια λόγό πόυ αφόρα  τήν ιατρική  
χρή σή τής Κα νναβής και να σας πρόσκαλέ σόυμέ να παρόυσια σέτέ τις πρότα σέις τής Επιτρόπή ς τόυ 
Υπόυργέι όυ Υγέι ας σέ έ να διή μέρό Πανέλλή νιό Φό ρόυμ για τήν Κα νναβή πόυ θα διόργανω σόυμέ στις 
5 και 6 Νόέμβρι όυ 2016. Δυστυχω ς δέν κλήθή καμέ να συμμέτέ χόυμέ στήν Επιτρόπή  τόυ Υπόυργέι όυ 
Υγέι ας για τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής , θέωρόυ μέ ό μως υπόχρέ ωσή  μας και τό όφέι λόυμέ στόν 
πόλυέτή  μας αγω να και τόυς χιλια δές υπόστήρικτέ ς τόυ κινή ματός, να συμβα λλόυμέ μέ θέτικό  τρό πό 
στήν διαδικασι α διατυ πωσής πρότα σέων πρός τήν Επιτρόπή  ως έκπρό σωπόι τής κόινωνι ας των 
πόλιτω ν μέ πόλυ χρόνή ένασχό λήσή πα νω στό θέ μα.   
 
Οι Ηλιό σπόρόι έι μαστέ μια Α.Μ.Κ.Ε. πόυ από  τό 2005 συντόνι ζόυμέ τήν διόργα νωσή τόυ 
Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ και τής αντι στόιχής έκστρατέι ας ένήμέ ρωσής και διέκδι κήσής για τήν 
μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις και τή νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής. Οι Ηλιό σπόρόι από  τό 
2005 συμμέτέ χόυμέ στό διέθνέ ς κι νήμα για τή νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής και τήν μέταρρυ θμισή των 
πόλιτικω ν για τις ψυχότρό πές όυσι ές, καθω ς τό Φέστιβα λ έι ναι μέ ρός τής παγκό σμιας ήμέ ρας δρα σής 
Global Marijuana March πόυ πραγματόπόιέι ται ταυτό χρόνα σέ πέρισσό τέρές από  300 πό λέις σέ ό λό 
τόν κό σμό, ένω  συμμέτέ χόυμέ ένέργα  και στό Πανέυρωπαι κό  Δι κτυό τής ENCOD, στό όπόι ό 
δραστήριόπόιόυ νται πέρισσό τέρές από  200 αντιαπαγόρέυτικέ ς όργανω σέις. 
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ τα τέλέυται α 2 χρό νια έ χέι μέτόνόμαστέι  σέ Γιόρτή  τής Κα νναβής 
καθω ς θέωρόυ μέ ό τι διέθνω ς έ χέι έφαρμόστέι  έ να έυρυ  κυ μα μέταρρυθμι σέων και έι ναι πλέ όν ή ω ρα 
να μιλα μέ τέκμήριωμέ να για τα βέ λτιστα μόντέ λα νό μιμής ρυ θμισής τής Κα νναβής μέ βα σή τήν διέθνή  
έμπέιρι α. Για τόν σκόπό  τής πόλυ πλέυρής ένήμέ ρωσής έ χόυμέ διόργανω σέι αρκέτέ ς όμιλι ές στα 
πλαι σια τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ μέ έξέ χόυσές αυτέ ς τόυ 2013 και τόυ 2016, ένω  έ χόυμέ 
υπόστήρι ξέι τήν διόργα νωσή 5 αντι στόιχων έκδήλω σέων στό Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό μέ διέθνόυ ς 
βέλήνέκόυ ς όμιλήτέ ς, σέ συνέργασι α μέ Έλλήνές έυρωβόυλέυτέ ς. Τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ 
έ χόυν υπόστήρι ξέι πέρισσό τέρόι από  250 χιλια δές συμπόλι τές μας τα τέλέυται α 12 χρό νια μέ τήν 
φυσική  τόυς παρόυσι α, ένω  τό κι νήμα τής έυρυ τέρής υπόστή ριξής των αιτήμα των μας απαριθμέι  
ακό μα πέρισσό τέρό κό σμό. 
 
Σέ συνέ χέια των τέκμήριωμέ νων έπιστόλω ν πόυ έ χόυμέ στέι λέι στήν πόλιτική  ήγέσι α ό λα αυτα  τα 
χρό νια, καθω ς και στόν Πανέλλή νιό Ιατρικό  Συ λλόγό πρό σφατα, θα θέ λαμέ να σας ένήμέρω σόυμέ για 
τις διέθνέι ς έξέλι ξέις σέ ό τι αφόρα  τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής και να σας παρέ χόυμέ μια σέιρα  
πρότα σέων για έ να μόντέ λό μέταρρυ θμισής πόυ σέ βέται τόυς ασθένέι ς, τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να 
και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς. Η Κα νναβή ως φα ρμακό έ χέι πόλλα  να πρόσφέ ρέι στήν 
ανθρωπό τήτα, ό πως έ χέι απόδέι ξέι από  τήν αρχαιό τήτα, αρκέι  να μήν τήν παραδω σόυμέ βόρα  στό 
βωμό  τόυ κέ ρδόυς των πόλυέθνικω ν φαρμακέυτικω ν έταιριω ν και να διασφαλι σόυμέ τόν κόινωνικό  
και κόινωφέλή  τής χαρακτή ρα. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHwD_QSDPVkr9rLS9LlmC2HJTPzX_mabL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHwD_QSDPVkrm8iyXjL8PV_Ke6OYbY8fF
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Καταρχή ν να σας θυμι σόυμέ ό τι ό ΣΥΡΙΖΑ υπόστήρι ζέι τήν διόργα νωσή τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  
Φέστιβα λ έδω  και αρκέτα  χρό νια, ένω  έ χόυμέ στήν δια θέσή  μας τήν υπόγραφή  τόυ Πρωθυπόυργόυ , κ. 
Αλέ ξή Τσι πρα στα αιτή ματα τής έκστρατέι ας μας ή δή από  τό 2010. Τα πα για αιτή ματα τής 
αντιαπαγόρέυτική ς μας έκστρατέι ας ό λα αυτα  τα χρό νια αφόρόυ ν τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής 
και τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής για βιόμήχανική , ιατρική  και έυφόρική  χρή σή, κατα  τα πρό τυπα 
αρκέτω ν χωρω ν στό έξωτέρικό , ως τή μό νή ρέαλιστική  έπιλόγή  για να πρόστατέυτέι  ή δήμό σια υγέι α, 
να καταπόλέμήθέι  τό όργανωμέ νό έ γκλήμα και να απέξαρτήθόυ ν όι πόλι τές από  τα πλόκα μια τής 
μαφι ας και των κέρδόσκό πων. 
 
Να σας θυμι σόυμέ έπι σής ό τι στις 20 Απριλι όυ τόυ 2016 όι Ηλιό σπόρόι μαζι  μέ τόυς συλλό γόυς των 
Ελλή νων ασθένω ν υπέ ρ τής ιατρική ς χρή σής τής κα νναβής και α λλές αντιαπαγόρέυτικέ ς όργανω σέις, 
καταθέ σαμέ στόν Υπόυργό  Υγέι ας, κ. Α. Ξανθό  πέρισσό τέρές από  40 χιλια δές υπόγραφέ ς [1] 
έυαισθήτόπόιήμέ νων συμπόλιτω ν μας πόυ ζήτόυ ν έ να όρθόλόγικό  πλαι σιό για τήν ιατρική  χρή σή τής 
κα νναβής στήν Ελλα δα, πόυ να διασφαλι ζέι τό δικαι ωμα των ασθένω ν στήν (φθήνή  και πόιότική ) 
θέραπέι α, μέ έ μφασή στα παρακα τω αιτή ματα: 
 

1. Απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής και κατόχή ς κα νναβής για θέραπέυτική  χρή σή. 
2. Δυνατό τήτα αυτόκαλλιέ ργέιας μέ έιδική  α δέια τόυ Υπόυργέι όυ Υγέι ας στόν κα θέ ασθένή  για 

έ να όρισμέ νό αριθμό  (πχ 6) φυτω ν για ιδι α χρή σή. 
3. Δήμιόυργι α λέσχω ν/συλλό γων κα νναβής στα πρό τυπα τής Ισπανι ας και τής Ουρόυγόυα ής, όι 

όπόι ές θα καλλιέργόυ ν πόιότική  και όργανική  κα νναβή σέ έλέγχό μένό πέριβα λλόν μέ σκόπό  
τήν αλλήλόυ πόστή ριξή και τήν παρόχή  συγκέκριμέ νής πόσό τήτας πρόι ό ντων απόκλέιστικα  
στα μέ λή τής λέ σχής, τα όπόι α θα πρέ πέι να πρόσκόμι σόυν γνωμα τέυσή γιατρόυ  και 
απόδέικτικα  τής πα θήσή ς τόυς, ω στέ να έ χόυν δικαι ωμα συμμέτόχή ς. Σέ αυτή  τήν πέρι πτωσή 
φυσικα , τα μέ λή των λέσχω ν θα απόδι δόυν στό κρα τός τόν έπιβαλλό μένό φό ρό έπι  τόυ 
πρόι ό ντός πόυ θα αγόρα ζόυν, ένω  όι λέ σχές θα απόδι δόυν έ μμέσή φόρόλόγι α και έργόδότικέ ς 
ασφαλιστικέ ς έισφόρέ ς για τόυς έργαζό μένόυ ς τόυς. 

4. Δυνατό τήτα πιστόπόι ήσής και έλέ γχόυ τής πόιό τήτας των πρόι ό ντων τής λέ σχής από  τό 
χήμέι ό τόυ κρα τόυς ή  από  α λλό πιστόπόιήμέ νό έργαστή ριό. 

5. Δυνατό τήτα παραγωγή ς φαρμακέυτικω ν σκέυασμα των από  κα νναβή (σέ όικιακό , 
όικότέχνικό  ή  βιόμήχανικό  έπι πέδό) στή χω ρα μας, ω στέ να υπόκατασταθόυ ν όι έισαγωγέ ς 
πόυ μέ χρι σή μέρα γι νόνται παρα νόμα ή  ήμι-νό μιμα, κόστι ζόυν πόλυ  και αφόρόυ ν σκέυα σματα 
μέ χαμήλή  πέριέκτικό τήτα δραστική ς- θέραπέυτική ς όυσι ας. 

6. Νόμιμόπόι ήσή τής έισαγωγή ς θέραπέυτικω ν σκέυασμα των ιατρική ς κα νναβής μέ 
απόδέδέιγμέ να θέτική  δρα σή, μέ σω αντιπρόσω πων και κατό πιν ιατρική ς συνταγόγρα φήσής. 

7. Απέλέυθέ ρωσή και ένθα ρρυνσή τής ιατρική ς έ ρέυνας πα νω στα Κανναβινόέιδή , καθω ς και 
στις θέραπέυτικέ ς πόικιλι ές κα νναβής πόυ ανταπόκρι νόνται σέ συγκέκριμέ νές παθή σέις. 

8. Να μπόρόυ ν όι ιατρόι  να συνταγόγραφόυ ν νό μιμα τήν κα νναβή ή  παρα γωγα  τής, κατό πιν 
θέσμική ς παρό τρυνσής τόυς από  τόυς Ιατρικόυ ς Συλλό γόυς και τό Υπόυργέι ό Υγέι ας πόυ θα 
πρέ πέι να αναλα βέι και τήν έυαισθήτόπόι ήσή και ένήμέ ρωσή των ιατρω ν και των ασθένω ν 
για τα θέραπέυτικα  όφέ λή τής κα νναβής. Κα λυψή τής Κα νναβής από  τό ΕΣΥ. 

9. Επικαιρόπόι ήσή των Νό μων 3459/2006 και 4139/2013, για τήν αφαι ρέσή τόυ φυτόυ  τής 
κα νναβής από  τή λι στα των παρα νόμων όυσιω ν και τή δυνατό τήτα ό σων σκέυασμα των 
έμπέριέ χόυν THC (τέτραυ δρόκανναβινό λή) να μπόρόυ ν να συνταγόγραφόυ νται. 

10. Διέυκρινιστικό  έ γγραφό από  τό Υπόυργέι ό Υγέι ας ό πόυ ξακαθαρι ζέται ό τι τα σκέυα σματα 
λαδιόυ  μέ υψήλή  συγκέ ντρωσή σέ κανναβιδιό λή (CBD) και μέ μικρό τέρή από  0.2% 
συγκέ ντρωσή σέ THC μπόρόυ ν να κυκλόφόρόυ ν νό μιμα στήν Ελλα δα, συ μφωνα μέ τό νό μό 
4139/2013. 

 
Στήν Ελλα δα ή δή έκατόντα δές α νθρωπόι μέ δια φόρές ασθέ νέιές χρήσιμόπόιόυ ν Κα νναβή για τήν 
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θέραπέι α τόυς ή  τήν μέι ωσή των συμπτωμα των τής ασθέ νέια ς τόυς, σέ καθέστω ς παρανόμι ας ό μως 
μέ ό τι συνέπα γέται αυτό  για τήν υγέι α τόυς και τήν όικόγέ νέια  τόυς. Η πόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής 
στέρέι  από  τόυς ασθένέι ς έ να πόλυ τιμό και απότέλέσματικό  φυσικό  φα ρμακό, μέ έλα χιστές 
παρένέ ργέιές. Πρέ πέι να διαφυλα ξόυμέ τόν κόινωνικό / κόινωφέλή  χαρακτή ρα τόυ φυσικόυ  
φαρμα κόυ Κα νναβή μέ σα από  τό δικαι ωμα στήν αυτό-καλλιέ ργέια και τήν συλλόγική  μή-
κέρδόσκόπική  δια θέσή (ιατρικέ ς/ κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής), και να μήν έπιτρέ ψόυμέ τήν 
αλό γιστή έμπόρική  τόυ έκμέτα λλέυσή από  τήν βιόμήχανι α φαρμα κων, αλλα  όυ τέ και τήν έπιβόλή  
συνθέτικω ν (ακριβω ν) φαρμα κων πόυ μιμόυ νται τις λέιτόυργι ές τής κα νναβής μέ αρνήτικα  
απότέλέ σματα. 
 

 
 
Σέ αυτό  τό σήμέι ό θέωρόυ μέ απαραι τήτό να σας έπιστή σόυμέ τήν πρόσόχή  σέ δυ ό πόλυ  σήμαντικα  
ζήτή ματα: 
 

1. Τό δικαι ωμα στήν αυτόκαλλιέ ργέια έι ναι αναφαι ρέτό και συνταγματικα  κατόχυρωμέ νό. Κα θέ 
ασθένή ς θα πρέ πέι να έ χέι τό δικαι ωμα τής αυτόκαλλιέ ργέιας και αυτόπαραγωγή ς τόυ 
φαρμα κόυ τόυ μέ ταυτό χρόνή συμβόυλέυτική  υπόστή ριξή σέ ό τι αφόρα  τήν καλλιέργήτική  
φρόντι δα και τήν θέραπέυτική  πρόσέ γγισή- δόσόλόγι α, για να πρόστατέυ σέι τήν υγέι α τόυ μέ 
κα θέ δυνατό  μέ σό, αλλα  και μέ χαμήλό  όικόνόμικό  κό στός. Αυτή  τή στιγμή  τα φαρμακέυτικα  
(συνθέτικα ) σκέυα σματα από  Κα νναβή πόυ κυκλόφόρόυ ν διέθνω ς από  πόλυέθνικέ ς 
φαρμακέυτικέ ς έταιρι ές έ χόυν πόλυ  μέγα λό κό στός (από  20 μέ χρι 200 έυρω  τό γραμμα ριό 
ξήρή ς υ λής), ένω  κα θέ ασθένή ς θα μπόρόυ σέ να καλλιέργέι  στό σπι τι τόυ μια πόικιλι α 
κα νναβής πρόσαρμόσμέ νή καλυ τέρα στήν πα θήσή  τόυ και μέ πόλυ  χαμήλό τέρό κό στός (0.5- 2 
έυρω  τό γραμμα ριό). Εκτό ς τόυ ό τι έι ναι αδιανό ήτό και παρα λόγό να έπιτρέ πόνται τα 
φαρμακέυτικα  σκέυα σματα από  Κα νναβή και ό χι τό ι διό τό φυτό  (ό πως συμβαι νέι πχ στήν 
Αγγλι α), αν έπιτραπέι  μό νό ή έισαγωγή  και χρή σή ακριβω ν φαρμακέυτικω ν σκέυασμα των 
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από  κα νναβή και ό χι ή καλλιέ ργέια ή  αγόρα  τόυ ι διόυ τόυ φυτόυ  από  διαπιστέυμέ να σήμέι α, 
τό τέ όι πέρισσό τέρόι ασθένέι ς θα έξακόλόυθόυ ν να απέυθυ νόνται στό παρα νόμό έμπό ριό για 
τήν πρόμή θέια τόυ φαρμα κόυ τόυς αφόυ  ή τιμή  λιανική ς πω λήσής τής κα νναβής στήν μαυ ρή 
αγόρα  δέν ξέπέρνα έι τα 10-15 έυρω  τό γραμμα ριό. Επι σής αυτή  τή στιγμή  υπα ρχόυν 
πέρισσό τέρές από  1.000 πόικιλι ές κα νναβής μέ διαφόρέτικα  θέραπέυτικα  χαρακτήριστικα  ή 
κα θέ μι α πόυ ανταπόκρι νόνται έξέιδικέυμέ να σέ διαφόρέτικέ ς παθή σέις, ένω  τα 
τυπόπόιήμέ να σκέυα σματα πρόσπαθόυ ν να λέιτόυργή σόυν ως πανα κια για έ να συ νόλό 
παθή σέων τό κα θέ έ να. Στις χω ρές πόυ έι ναι ή δή νό μιμή ή ιατρική  χρή σή τής κα νναβής 
αναπτυ σσόνται μα λιστα ιατρικα  τέστ πόυ θα πρόσαρμό ζόυν τις πόικιλι ές στα φυσιόλόγικα  
χαρακτήριστικα  τόυ κα θέ ασθένή , μέ απότέ λέσμα να έπιλέ γέται ή βέ λτιστή πόικιλι α για τήν 
συγκέκριμέ νή πα θήσή και όργανισμό . Γνωρι ζόυμέ ό τι ή πόλιτέι α έπιδιω κέι τήν πιστόπόι ήσή 
και τυπόπόι ήσή τής πόιό τήτας, ένω  έπιζήτέι  τα έπιστήμόνικα  απότέλέ σματα κλινικω ν 
έλέ γχων. Σι γόυρα μέ σα από  τήν παρανόμι α δέν μπόρέι  να διασφαλιστέι  ή πόιό τήτα, ένω  μό νό 
μέ σα από  τήν έισαγωγή  (συνθέτικω ν) φαρμα κων από  κα νναβή δέν μπόρέι  να έξασφαλιστέι  
ό τι όι ασθένέι ς δέν θα απέυθυ νόνται στήν μαυ ρή αγόρα  ή  ό τι δέν θα συνέχι σόυν να 
λαμβα νόυν τήν κα νναβή στήν φυσική  τής μόρφή . Ιδιαι τέρα ό σόι ασθένέι ς καλλιέργόυ ν ή δή 
κα νναβή δέν θα σταματή σόυν για να λα βόυν έ να πιό ακριβό  φα ρμακό από  τό φαρμακέι ό. 

 
2. Πρέ πέι να διασφαλιστέι  μέ κα θέ τρό πό ή (συνέταιριστική ) παραγωγή  έλλήνική ς κα νναβής 

από  μικρόυ ς και μέσαι όυς παραγωγόυ ς, να ένθαρρυνθέι  ή έ ρέυνα πα νω σέ έλλήνικέ ς πόικιλι ές 
κα νναβής για ιατρική  χρή σή και να ένισχυθόυ ν μόντέ λα συλλόγική ς παραγωγή ς και δια θέσής 
σέ τόπικό  έπι πέδό. Τό πόσόστό  των ασθένω ν πόυ καλλιέργόυ ν κα νναβή έι ναι σχέτικα  μικρό  
ακό μα σέ σχέ σή μέ τό συ νόλό των ασθένω ν πόυ θα μπόρόυ σαν να λα βόυν τό φα ρμακό για τήν 
πα θήσή  τόυς. Στόυς ασθένέι ς πόυ δέν καλλιέργόυ ν όι ι διόι κα νναβή θα πρέ πέι να τόυς δι νέται 
έ να έυ ρός έπιλόγω ν: ό σόι έπιθυμόυ ν να μπόρόυ ν να αγόρα ζόυν κα νναβή στήν φυσική  τής 
μόρφή  (ή  σέ παρα γωγό/ συμπυ κνωμα) από  έξόυσιόδότήμέ νόυς Έλλήνές (μικρόμέσαι όυς) 
παραγωγόυ ς ή  από  πιστόπόιήμέ νόυς συνέταιρισμόυ ς παραγωγω ν ή  από  νό μιμές (ιατρικέ ς/ 
κόινωνικέ ς) λέ σχές κα νναβής πόυ θα παρα γόυν πόιότικα  έλέγχό μένή κα νναβή απόκλέιστικα  
για τα μέ λή τόυς σέ συνέργασι α μέ έξόυσιόδότήμέ νόυς παραγωγόυ ς ή  από  (συνέταιριστικα ) 
έξόυσιόδότήμέ να σήμέι α λιανική ς πω λήσής πόυ έι τέ έ χόυν α δέια καλλιέ ργέιας, έι τέ 
συνέργα ζόνται μέ έξόυσιόδότήμέ νόυς παραγωγόυ ς. Επι σής σέ ό σόυς τό έπιθυμόυ ν να 
μπόρόυ ν να πρόμήθέυ όνται νό μιμα και έγκέκριμέ να από  τόν ΕΟΦ φαρμακέυτικα  σκέυα σματα 
από  τα φαρμακέι α, χωρι ς ό μως αυτή  να έι ναι ή μό νή έπιλόγή  πόυ έ χόυν. Σας έπισυνα πτόυμέ 
μια πρό τασή πόυ έ χόυμέ ή δή καταθέ σέι στόυς Υπόυργόυ ς Υγέι ας και Δικαιόσυ νής σχέτικα  μέ 
τήν πιλότική  έλλήνική  παραγωγή  πόυ θα καλυ ψέι μέ ρός των ασθένω ν πόυ δέν έ χόυν τήν 
δυνατό τήτα να καλλιέργόυ ν όι ι διόι τό φα ρμακό  τόυς. Η Ελλα δα λό γω τόυ κλι ματός και των 
έδαφω ν τής, μπόρέι  να παι ξέι ήγέτικό  ρό λό σέ Ευρω-Μέσόγέιακό  έπι πέδό σέ ό τι αφόρα  τήν 
έ ρέυνα πα νω στήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής, αλλα  και σέ ιατρικέ ς έφαρμόγέ ς και 
θέραπέυτικέ ς πρόσέγγι σέις μέ χρή σή κανναβινόέιδω ν. Η ιατρική  χρή σή τής κα νναβής και ή 
έλλήνική  παραγωγή  μπόρέι  και πρέ πέι να γι νέι αναπτυξιακή  πρότέραιό τήτα τής Πόλιτέι ας, μέ 
πόλλαπλα  θέτικα  απότέλέ σματα σέ πόλλόυ ς τόμέι ς τής όικόνόμι ας. Τό μό νό πόυ χρέιαζό μαστέ 
έι ναι μια γένναι α, έμπνέυσμέ νή και έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νή μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν 
και των έπένδυτικω ν πρότέραιότή των για να ένισχυθέι  ή έλλήνική  παραγωγή  κα νναβής, όι 
μικρόμέσαι όι καλλιέργήτέ ς/ μέταπόιήτέ ς και ή όικόνόμι α γένικό τέρα. 

 
Σέ ό λό τόν κό σμό τα τέλέυται α 10 χρό νια τόυλα χιστόν υπα ρχόυν έκατόντα δές χιλια δές ασθένέι ς πόυ 
ανακαλυ πτόυν τα ιατρικα  όφέ λή τής Κα νναβής. Ήδή σέ διέθνέ ς έπι πέδό υπα ρχέι μέγα λή κινήτικό τήτα 
σέ ό τι αφόρα  τή νόμιμόπόι ήσή και απόπόινικόπόι ήσή τής ιατρική ς χρή σής τής κα νναβής, ό πως 
φαι νέται σέ μια πρό σφατή έ ρέυνα πόυ πραγματόπόιή σαμέ για τα διαφόρέτικα  μόντέ λα νό μιμής 
ρυ θμισής σέ ό λό τόν κό σμό [2]. Ήδή 14 χω ρές στήν Ευρω πή και α λλές τό σές παγκό σμια έ χόυν 
απόπόινικόπόιή σέι ή  νόμιμόπόιή σέι μέ τόν έ να ή  τόν α λλό τρό πό τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής, 
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ένω  στήν Αμέρική  (πόυ τήν έ χέι νόμιμόπόιή σέι σέ 22 Πόλιτέι ές, αλλα  ό χι Ομόσπόνδιακό  έπι πέδό) ή 
θέραπέυτική  αξι α τής κα νναβής έ χέι αναγνωριστέι  ακό μα και από  τό Αμέρικανικό  Αντικαρκινικό  
Ινστιτόυ τό [3]. 
 
Μέ μια απλή  αναζή τήσή στό διαδι κτυό ανακαλυ πτέι κα πόιός πλέ όν έκατόντα δές έπιστήμόνικέ ς 
δήμόσιέυ σέις [4] για τή θέραπέυτική  αξι α τής κα νναβής στήν ανακόυ φισή συμπτωμα των, αλλα  και 
τήν θέραπέι α συγκέκριμέ νων ασθένέιω ν, και ιδιαι τέρα συγκέκριμέ νων μόρφω ν καρκι νόυ [5]. Η 
κα νναβή καταστρέ φέι τα καρκινικα  κυ τταρα και έμπόδι ζέι τήν μέτα στασή σέ πλή θός πέριπτω σέων 
καρκι νόυ. Τα κανναβινόέιδή  έπι σής, μέ σω τόυ ένδόκανναβινόέιδόυ ς μας συστή ματός, ρυθμι ζόυν τήν 
όμόιό στασή τόυ ανθρω πινόυ όργανισμόυ , τήν ισόρρόπι α τόυ ανόσόπόιήτικόυ  μας συστή ματός 
δήλαδή . 
 
Εμέι ς τό μό νό πόυ μπόρόυ μέ να κα νόυμέ έι ναι να σας κόινόπόιή σόυμέ για μια ακό μή φόρα  τα 
έπιστήμόνικα  δέδόμέ να, ό πως τα έ χόυμέ στέι λέι ή δή στόν Πανέλλή νιό Ιατρικό  Συ λλόγό [6] και τήν 
πόλιτική  ήγέσι α [7], αλλα  και ό πως παρόυσια στήκαν στήν πρό σφατή έκδή λωσή για τήν ιατρική  
κα νναβή στα πλαι σια τής 2ής Γιόρτή ς Κα νναβής (12ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας) στις 7 
Μα ή 2016 [8]. Θα θέ λαμέ έπι σής να σας κόινόπόιή σόυμέ μια πιό έμπέριστατωμέ νή παρόυσι ασή τόυ 
μόντέ λόυ των ιατρικω ν/ κόινωνικω ν λέσχω ν κα νναβής ό πως έφαρμό ζέται μέ έπιτυχι α σέ Ισπανι α και 
Ουρόυγόυα ή [9]. 
 
Τέ λός, θα θέ λαμέ να σας πρόσκαλέ σόυμέ να παρόυσια σέτέ τις πρότα σέις τής Επιτρόπή ς πρός τό 
Υπόυργέι ό Υγέι ας σέ ό τι αφόρα  τό πλαι σιό νό μιμής ρυ θμισής τής ιατρική ς χρή σής τής κα νναβής, στό 
διή μέρό Φό ρόυμ για τήν Κα νναβή πόυ θα διόργανω σόυμέ στις 5-6 Νόέμβρι όυ 2016 σέ χω ρό πόυ θα 
ανακόινωθέι  συ ντόμα. 
 
Ει μαστέ στήν δια θέσή  σας για πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές σχέτικα  μέ τήν διέθνή  έμπέιρι α και τις 
καλέ ς πρακτικέ ς από  α λλές χω ρές. Έχόυμέ ή δή πρότέι νέι στήν Κυβέ ρνήσή και τό κό μμα τόυ ΣΥΡΙΖΑ 
έ να διέθνέ ς συνέ δριό μέ όμιλήτέ ς υψήλόυ  έπιπέ δόυ, μέ τόυς όπόι όυς έι μαστέ ή δή σέ έπικόινωνι α/ 
συνέργασι α, για τήν μέταφόρα  καλω ν πρακτικω ν και τέχνόγνωσι ας στήν Ελλα δα. Ει ναι καιρό ς να 
ρυθμι σόυμέ νό μιμα τήν κα νναβή και να αξιόπόιή σόυμέ κα θέ δυνατή  ιατρική  τής χρή σή, πρός ό φέλός 
των ασθένω ν, τής όικόνόμι ας και τής κόινωνι ας. Όλόι μαζι  μπόρόυ μέ [10]. 
 
Ηλιόσποροι, δι κτυό για τήν κόινωνική  και πόλιτική  όικόλόγι α 
iliosporoi@yahoo.gr / www.iliosporoi.net 
 
Παραπόμπέ ς: 
[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 Πόρτόγαλι α τό 2001 α λλαξέ τήν πόλιτική  τής για τα ναρκωτικα  και έ χέι γι νέι πλέ όν έ να καλό  
παρα δέιγμα μέταρρυ θμισής στα πλαι σια τής μέι ωσής τής βλα βής, αφόυ  συ μφωνα μέ ό λές τις έ ρέυνές 
τα απότέλέ σματα έι ναι μό νό θέτικα  και πόλυ  ένθαρρυντικα . Τι έ κανέ ή Πόρτόγαλι α; Έγινέ ή πρω τή 
χω ρα στήν Ευρω πή πόυ απόπόινικόπόι ήσέ μέ νό μό τήν κατόχή  και πρόσωπική  χρή σή ό λων των 
όυσιω ν και ένι σχυσέ ταυτό χρόνα τις δόμέ ς πρό λήψής και θέραπέι ας.   
 
Τό 1999 ή Πόρτόγαλι α έι χέ τό υψήλό τέρό πόσόστό  στήν Ευρω πή χρήστω ν ένδόφλέ βιων όυσιω ν, 
πρόσβέβλήμέ νων μέ τόν ιό  τόυ AIDS/HIV. Ει χέ 13.4 υπόθέ σέις ανα  έ να έκατόμμυ ριό πόλι τές, ένω  ό 
αντι στόιχός μέ σός ό ρός στήν Ευρω πή τό 2009 ή ταν 2.85 υπόθέ σέις ανα  έ να έκατόμμυ ριό ανθρω πόυς. 
Ει χαν 2.000 νέ ές πέριπτω σέις μό λυνσής μέ τόν ιό  κα θέ χρό νό, σέ μια χω ρα μέ πλήθυσμό  10 
έκατόμμυ ρια. Πέρι πόυ όι μισέ ς πέριπτω σέις μό λυνσής αφόρόυ σαν χρή στές ένδόφλέ βιων όυσιω ν και ό 
συνόλικό ς αριθμό ς (έξαρτήμέ νων) χρήστω ν ήρωι νής ή ταν μέταξυ  50.000 και 100.000. Επόμέ νως ή 
αντιμέτω πισή τής χρή σής όυσιω ν έ γινέ α μέσή πρότέραιό τήτα στό τέ λός τής δέκαέτι ας τόυ 1990 στήν 
Πόρτόγαλι α, πρωτι στως για να αντιμέτωπι σόυν τα υψήλα  κρόυ σματα τόυ ιόυ  AIDS/HIV και τήν 
πρόβλήματική  χρή σή ένδόφλέ βιων όυσιω ν. 
 

Για τόν σκόπό  αυτό  συστή θήκέ μια ανέξα ρτήτή έπιτρόπή  έιδικω ν και έπιστήμό νων πόυ έξέ τασέ τό 
έρω τήμα “πως μπόρόυ μέ να μέιω σόυμέ τήν χρή σή και τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές μέ τόν πιό 
απότέλέσματικό  τρό πό” και αφόυ  έξέ τασαν τα έπιστήμόνικα  και έμπέιρικα  δέδόμέ να ή απα ντήσή 
ή ταν ή απόπόινικόπόι ήσή και ή θέραπέι α. Αυτό  όδή γήσέ στήν Εθνική  Στρατήγική  για τήν μα χή κατα  
των ναρκωτικω ν τό 1999, αλλα  και σέ μια θαρραλέ α έπέ κτασή των πρόγραμμα των μέι ωσής τής 
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βλα βής, διπλασιασμό  των δήμό σιων δαπανω ν για υπήρέσι ές πρό λήψής και θέραπέι ας, και αλλαγή  
τόυ νόμόθέτικόυ  πλαισι όυ για τήν πρόσωπική  χρή σή- κατόχή . 
 
Τήν 1ή Ιόυλι όυ 2001 τέ θήκέ σέ ισχυ  ό νό μός 30/2000 (τής 29 Νόέμβρι όυ 2000) πόυ 
απόπόινικόπόι ήσέ τή κατόχή  και πρόσωπική  χρή σή ό λων των όυσιω ν, συμπέριλαμβανόμέ νής τής 
ήρωι νής και τής κόκαι νής. Τό α ρθρό 29 τόυ νό μόυ χρήσιμόπόιέι  τόν ό ρό απόπόινικόπόι ήσή για να 
πέριγρα ψέι τό νέ ό θέσμικό  πλαι σιό, πόυ αφόρα  τήν αγόρα , κατόχή  και κατανα λωσή ό λων των όυσιω ν 
για πρόσωπική  χρή σή. Οι πόσό τήτές πόυ δικαιόλόγόυ ν πρόσωπική  χρή σή αφόρόυ ν μια μέ σή 
πόσό τήτα αρκέτή  για να καλυ ψέι τις ανα γκές ένό ς χρή σή για 10 μέ ρές. 
 
Αυτή  ή μέταρρυ θμισή δέν νόμιμόπόι ήσέ τις όυσι ές και τήν κατόχή - χρή σή τόυς, ένω  αντιμέτωπι ζέι 
ακό μα πόινικα  τόυς καλλιέργήτέ ς, τόυς διακινήτέ ς και τόυς έμπό ρόυς. Τα βασικα  χαρακτήριστικα  τής 
μέταρρυ θμισής έι ναι ό τι α) δέν υπα ρχέι πόινική  δι ωξή για τήν κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή (μέ τόν 
πρόήγόυ μένό νό μό ή κατόχή  έπέ φέρέ χρήματικό  πρό στιμό και μέ χρι 1 χρό νό φυλα κισή), β) όι χρή στές 
αν συλλαμβα νόνται πέρνα νέ από  πέριφέρέιακέ ς έπιτρόπέ ς των 3 ατό μων (ψυχόλό γόυς, κόινωνικόυ ς 
λέιτόυργόυ ς, νόμικόυ ς συμβόυ λόυς και θέραπέυτέ ς), πόυ τόυς ένθαρρυ νόυν να ακόλόυθή σόυν 
πρόγρα μματα απέξα ρτήσής και ένήμέ ρωσής, ένω  μπόρόυ ν να έφαρμό σόυν και διόικήτικέ ς 
απότρέπτικέ ς κυρω σέις (πχ κόινωνική  έργασι α, μικρόπρό στιμα), αλλα  ό χι σέ πρόβλήματικόυ ς- 
έξαρτήμέ νόυς χρή στές.   
 
Μέ λι γα λό για, ή φυλακή  αντικαταστα θήκέ μέ τήν πρόσφόρα  θέραπέι ας, πόυ ό χρή στής έ χέι δικαι ωμα 
να αρνήθέι . Τό βασικό  έπιχέι ρήμα ή ταν ό τι ή πόινική  δι ωξή- φυλα κισή όδήγέι  τόυς χρή στές στό 
πέριθω ριό και τήν παρανόμι α, ένω  κόστι ζέι πόλυ  πέρισσό τέρό από  τήν θέραπέι α και τήν πρό λήψή. 
Μέ τήν απόπόινικόπόι ήσή τέρα στια πόσα  δήμόσι ων δαπανω ν πόυ αφόρόυ σαν τήν φυλα κισή των 
χρήστω ν απέλέυθέρω θήκαν και έ δωσαν τήν δυνατό τήτα στήν κυβέ ρνήσή να τα έπένδυ σέι στήν 
πρό λήψή και τήν θέραπέι α. Ει χέ έπιτυχι α ό μως ή απόπόινικόπόι ήσή ή  όδή γήσέ σέ αυ ξήσή τής χρή σής, 
μέτατρέ πόντας τήν Πόρτόγαλι α σέ παρα δέισό ναρκωτόυρισμόυ ; 
 
Όλές όι έ ρέυνές πόυ έ χόυν πραγματόπόιήθέι  έ κτότέ αξιόλόγω ντας τήν πόλιτική  τής Πόρτόγαλι ας 
καταλή γόυν στό συμπέ ρασμα ό τι ή μέταρρυ θμισή έ χέι πέτυ χέι και έ χέι σήμέιω σέι πόλυ  θέτικα  
απότέλέ σματα. Καταρχή ν κανέ νας πόλιτικό ς σχήματισμό ς, έκτό ς από  τήν α κρα δέξια , δέν αμφισβήτέι  
τα θέτικα  απότέλέ σματα και δέν έ χέι έπιχέιρή σέι να αλλα ξέι τήν πόλιτική  έ κτότέ. Αντι θέτα έ χόυν 
αναλήφθέι  πρωτόβόυλι ές για να βέλτιωθέι  τό υπα ρχόν πλαι σιό. Τό πιό σήμαντικό  ό μως έι ναι ό τι δέν 
έπαλήθέυ τήκαν όι θιασω τές τής πόινικόπόι ήσής ό τι θα υπα ρξέι δραματική  αυ ξήσή τής χρή σής, 
ιδιαι τέρα ανα μέσα στή νέόλαι α, αλλα  και ό τι θα μέτατραπέι  ή χω ρα σέ πρόόρισμό  καταναλωτω ν 
ναρκωτικω ν. 
 
Κανέ να από  τα δυ ό δέν συνέ βή, αντι θέτα υπή ρξέ υπή ρξέ μέι ωσή τής πρόβλήματική ς χρή σής και τής 
χρή σής από  νέ όυς (15-19 έτω ν), μέι ωσή των θανα των από  υπέρβόλική  δό σή ή  κακή  πόιό τήτα όυσιω ν, 
μέιωμέ να πέριστατικα  HIV/AIDS, αλλα  και δραματική  μέι ωσή των συλλή ψέων και των φυλακι σέων 
για μή βι αια έγκλή ματα πόυ αφόρόυ ν όυσι ές, μέι ωσή των τόξικόέξαρτήμέ νων, και τό σήμαντικό τέρό 
πόλυ  μικρή  αυ ξήσή τής χρή σής στόν γένικό  πλήθυσμό . Τα έπι πέδα χρή σής όυσιω ν στήν Πόρτόγαλι α 
έι ναι χαμήλό τέρα από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό, ιδιαι τέρα χαμήλα  ό ταν συγκρι νόνται μέ χω ρές πόυ 
έ χόυν αυστήρό  πλαι σιό πόινικόπόι ήσής. Επι σής πέρισσό τέρόι α νθρωπόι αναζή τήσαν θέραπέι α για 
τήν έξα ρτήσή  τόυς και πόλλαπλασια στήκαν όι απέξαρτήμέ νόι. 
 
Ταυτό χρόνα όι χρή στές όυσιω ν δέν αντιμέτωπι ζόνται σαν έγκλήματι ές, ό χι μό νό από  τήν πόλιτέι α 
αλλα  και από  τήν κόινωνι α και τις όικόγέ νέιέ ς τόυς, ένω  γι νόνται λιγό τέρό έξαρτήμέ νόι από  τόυς 
διακινήτέ ς αλλα  και από  τήν κρι σή τής αστυνόμι ας. Τα θέτικα  απότέλέ σματα δέν ή ρθαν βέ βαια μό νό 
μέ σα από  τήν απόπόινικόπόι ήσή, αλλα  και από  τήν ταυτό χρόνή ένι σχυσή τής πρό λήψής και τής 
θέραπέι ας. Χωρι ς τήν απόπόινικόπόι ήσή ό μως δέν θα έξασφαλι ζόνταν τα απαραι τήτα κόνδυ λια αλλα  
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και τό κατα λλήλό νόμικό  πλαι σιό για να ένισχυθέι  ή θέραπέι α. Δυστυχω ς τα τέλέυται α χρό νια λό γω 
τής όικόνόμική ς κρι σής έ χόυν μέιωθέι  τα κόνδυ λια για πρό λήψή για θέραπέι α, χωρι ς να σήμαι νέι 
ό μως αυτό  αλλαγή  τής πόλιτική ς τής απόπόινικόπόι ήσής πόυ θέωρέι ται έπιτυχήμέ νή. 
 
Τό μόντέ λό τής Πόρτόγαλι ας δέν έι ναι πανα κια ή  μια μαγική  λυ σή, έι ναι ό μως έ να δόκιμασμέ νό 
μόντέ λό μέι ωσής τής βλα βής, μια πραγματιστική  πόλιτική  δήμό σιας υγέι ας πόυ έ χέι γέρέ ς βα σέις 
πα νω στα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τόν ανθρωπισμό . Αντιμέτωπι ζέι τόυς χρή στές όυσιω ν σαν 
ανθρω πόυς πόυ χρή ζόυν βόή θέιας και ό χι φυλα κισής. Η Ελλα δα αντιμέτωπι ζέι αντι στόιχα 
πρόβλή ματα μέ τήν Πόρτόγαλι α σέ ό τι αφόρα  τήν πρόβλήματική  χρή σή όυσιω ν και τήν δια δόσή 
μόλυσματικω ν ασθένέιω ν ανα μέσα σέ τόξικόέξαρτήμέ νόυς, έι ναι παρό μόιας κόυλτόυ ρας και 
μέγέ θόυς πλήθυσμόυ , ένω  έ χέι πλήγέι  αντι στόιχα από  τήν πρό σφατή όικόνόμική  χρή σή. Ει ναι καιρό ς 
να μα θόυμέ από  τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς, να αξιόλόγή σόυμέ τήν έφαρμόγή  τόυς στήν Ελλα δα και 
να πρόσαρμό σόυμέ τό νόμικό  μας πλαι σιό για να αντιμέτωπι σόυμέ τις έξαρτή σέις από  όυσι ές πιό 
ανθρω πινα, ρέαλιστικα  και απότέλέσματικα . 
 
21/6/2016 
Ηλιόσποροι 
 
Ακόλόυθέι  τέκμήρι ωσή και έπιστήμόνικέ ς έ ρέυνές για τό μόντέ λό τής Πόρτόγαλι ας. 
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Υπόμνημα Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης 
 
Στέι λαμέ σαν Ηλιό σπόρόι και ENCOD τό παρακα τω υπό μνήμα στόν ΣΥΡΙΖΑ και τό Υπόυργέι ό 
Δικαιόσυ νής, σχέτικα  μέ τό μόντέ λό των Κόινωνικω ν Λέσχω ν Κα νναβής, για τή νό μιμή και έλέγχό μένή 
(συλλόγική ) παραγωγή  και διανόμή  κα νναβής. 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

6/6/2016 
  
Αξιό τιμόι κυ ριόι και κυρι ές, 
 
Σας απόστέ λλόυμέ έκ μέ ρόυς των Ηλιόσπορων (www.iliosporoi.net) και τόυ πανέυρωπαι κόυ  
δικτυ όυ τής ENCOD (www.encod.org) ό λό τό διαθέ σιμό υλικό  πόυ υπα ρχέι σχέτικα  μέ τό μόντέ λό των 
κοινωνικών λεσχών κάνναβης πόυ έι ναι μια δόκιμασμέ νή και έπιτυχή ς πρό τασή νό μιμής ρυ θμισής 
τής κα νναβής. 
 
Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης, έι ναι μή-κέρδόσκόπικα  σωματέι α πόυ καλλιέργόυ ν συλλόγικα  
κα νναβή απόκλέιστικα  για τα μέ λή τόυς (πρόσφόρα  πόυ ανταπόκρι νέται σέ συγκέκριμέ νή ζή τήσή), 
διασφαλι ζόντας μέ αυτό  τόν τρό πό τήν πόιό τήτα τής κα νναβής, τόν όρθό  (βιόλόγικό ) τρό πό 
καλλιέ ργέιας, τήν σωστή  χρή σή, καθω ς και τήν μή συνδιαλλαγή  τόυ πέλα τή μέ τό όργανωμέ νό 
έ γκλήμα. Τό μή-κέρδόσκόπικό  μόντέ λό καθόρι ζέται από  τις κατέυθυντή ριές αρχέ ς τής ENCOD για τις 
κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής και έι ναι έφαρμό σιμό ό πόυ ή κατόχή  και πρόσωπική  χρή σή/ 
αυτόκαλλιέ ργέια τής κα νναβής έι ναι απόπόινικόπόιήμέ νή (ή  υπα ρχέι μια γκρι ζα ζω νή στήν 
νόμόθέσι α). 
 
Ο Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής λέιτόυργόυ ν μέ έπιτυχι α σέ Ισπανι α, Βέ λγιό και Ουρόυγόυα ή, ένω  πιό 
πρό σφατα έ χόυν ανόι ξέι μέμόνωμέ νές Λέ σχές Κα νναβής σέ Σλόβένι α, Αγγλι α, Γέρμανι α, Ολλανδι α και 
Ιταλι α, ένω  όι αρχέ ς σέ 4 καντό νια τής Ελβέτι ας πρόγραμματι ζόυν να τις θέσμόθέτή σόυν. Θέωρόυ μέ 
τα μόντέ λα τής Ουρόυγόυα ής και τής Ισπανι ας ως τα πιό αξιό λόγα και γι αυτό  τόν λό γό σας 
παραθέ τόυμέ παρακα τω μέρικόυ ς συνδέ σμόυς μέ σήμαντικέ ς έ ρέυνές και έκθέ σέις αξιόλό γήσής. 
 
Επι σής σας παραθέ τόυμέ συνήμμέ να: 

1. Τό Καταστατικό  τής Κόινωνική ς Λέ σχής Κα νναβής GANJA HOSPITALET από  τήν Βαρκέλω νή, 
ό πως έ χέι κατατέθέι  στις τόπικέ ς αρχέ ς και διέ πέι τή νό μιμή λέιτόυργι α τής 

2. Τό Καταστατικό  τής Ιατρική ς Λέ σχής Κα νναβής ΕΚΑΤΙ από  τα πέρι χωρα τής Βαρκέλω νής, 
ό πως έ χέι κατατέθέι  στις τόπικέ ς αρχέ ς και διέ πέι τή νό μιμή λέιτόυργι α τής 

3. Τή νομοθεσία της Περιφέρειας της Navarra (Pablona) στήν Ισπανι α, πόυ ρυθμι ζέι τή 
λέιτόυργι α των κόινωνικω ν λέσχω ν κα νναβής 

4. Τις έπι σήμές οδηγίες της Κυβέρνησης της Ουρουγουάης (Υπόυργέι ό Εσωτέρικω ν πρός τήν 
αστυνόμι α) σχέτικα  μέ τήν λέιτόυργι α των κόινωνικω ν λέσχω ν κα νναβής 

5. Τό πρωτόκολλο καλών πρακτικών- πρόταση μοντέλου για την λειτουργία των λεσχών 
κάνναβης στην Καταλονία, από  τήν Ομόσπόνδι α Λέσχω ν Κα νναβής Καταλόνι ας    

6. Τό πρώτο- πρακτικό μέρος του αναλυτικού οδηγού (2010) της Ομοσπονδίας Λεσχών 

Κάνναβης Ισπανίας για τό πως να δήμιόυργή σέις μια νό μιμή κόινωνική  λέ σχή κα νναβής 
συ μφωνα μέ τή νόμόθέσι α (τόπική , πέριφέρέιακή ). 

  
Ει μαστέ στήν δια θέσή  σας για παρόχή  πιό συγκέκριμέ νής τέχνόγνωσι ας πα νω στό ζή τήμα και ή δή 
έ χέι έκδήλω σέι ένδιαφέ ρόν ό Martin Barriuso, πρό έδρός τής FAC - Federacio n de Asociaciones 

http://www.iliosporoi.net/
http://www.encod.org/
http://iliosporoi.net/images/pdf/Ley%20Navarra%20Asoc%20Cannabicas.pdf
http://iliosporoi.net/images/pdf/PROTOCOLO_POLITICAL_CANNABIS.pdf
http://iliosporoi.net/images/pdf/Manual-de-buenas-practicas.pdf
http://iliosporoi.net/images/pdf/Manual-de-buenas-practicas.pdf
http://iliosporoi.net/images/pdf/GuiadeClubes_reduc.pdf
http://iliosporoi.net/images/pdf/GuiadeClubes_reduc.pdf
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Canna bicas (www.fac.cc) από  τήν Ισπανι α, να έπισκέφτέι  τήν Ελλα δα για τήν παρόχή  πρακτικω ν 
συμβόυλω ν. Επι σής μπόρόυ μέ να συνόδέυ σόυμέ κα πόιό κλιμα κιό για έπι  τό πόυ έπι σκέψή στις πιό 
πέτυχήμέ νές Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής στήν Ισπανι α καθω ς και να διόργανω σόυμέ μια διέθνή  
ήμέρι δα πα νω στό θέ μα μέ πρόσκέκλήμέ νόυς έπιστή μόνές, ιατρόυ ς, έκπρόσω πόυς τής αυτόδιόι κήσής 
και διαχέιριστέ ς λέσχω ν κα νναβής από  τις πρόαναφέρθέι σές χω ρές. 
 
Μέ έκτι μήσή, 
 
Ηλιόσποροι, ENCOD 
 
Κατέυθυντή ριές Αρχέ ς Κόινωνικω ν Λέσχω ν Κα νναβής (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%20
Clubs%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 regulacio n 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 έλλήνικα  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 

http://www.fac.cc/
http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/410-cannabis-social-clubs
http://cannabis-social-clubs.eu/
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://www.trektuwplant.be/csc/IMG/pdf/int_journal.pdf
https://aclu-wa.org/sites/default/files/attachments/Queirolo,%20Boidi,%20and%20Cruz%20-%20Cannabis%20Clubs%20in%20Uruguay.pdf
https://aclu-wa.org/sites/default/files/attachments/Queirolo,%20Boidi,%20and%20Cruz%20-%20Cannabis%20Clubs%20in%20Uruguay.pdf
https://aclu-wa.org/sites/default/files/attachments/Queirolo,%20Boidi,%20and%20Cruz%20-%20Cannabis%20Clubs%20in%20Uruguay.pdf
https://www.swansea.ac.uk/media/Uruguay%20Situation%20Analysis.pdf
http://osf.to/1Nll9Mw
http://observatoriocivil.org/wp-content/uploads/2015/02/OC-2015-3-Informe-170-v3.pdf
http://druglawreform.info/en/publications/legislative-reform-series-/item/1095-cannabis-social-clubs-in-spain
http://druglawreform.info/en/publications/legislative-reform-series-/item/1095-cannabis-social-clubs-in-spain
http://docplayer.gr/1568224-Oi-koinonikes-leshes-kannavis-stin-ispania-mia-enallaktiki-lysi-omalopoiisis-se-exelixi.html
http://docplayer.gr/1568224-Oi-koinonikes-leshes-kannavis-stin-ispania-mia-enallaktiki-lysi-omalopoiisis-se-exelixi.html
http://www.druglawreform.info/es/inicio/item/3050-legal-cannabis-in-basque-country
https://www.tni.org/es/node/20307
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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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 
 
Κα νναβή: Ουρόυγόυα ή vs. Ισπανι α (τόυ Κω στα Σκλια μή): http://goo.gl/Wcwx6v 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR510/RAND_RR510.pdf
http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf
https://www.tni.org/files/download/dlr28.pdf
https://www.tni.org/en/report/legislative-innovation-drug-policy
http://goo.gl/Wcwx6v
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Η Κάνναβη σώζει ζωές, η παραπληροφόρηση τις βάζει σε κίνδυνο 
 
Τις τέλέυται ές ω ρές έπιχέιρέι ται α λλή μια ανθρωπόφαγική  από πέιρα ένα ντια τόυ Ν. Καρανι κα, 
έιδικόυ  συμβόυ λόυ τής κυβέ ρνήσής και παλιόυ  αγωνιστή  ατόμικω ν δικαιωμα των, μέ αφόρμή  έ να 
α ρθρό πόυ ανέ βασέ χωρι ς σχόλιασμό  στό διαδι κτυό. Τό α ρθρό αφόρα  τήν ιστόρι α ένό ς ανθρω πόυ 
πόυ πρόσπα θήσέ να θέραπέυ σέι τόν καρκι νό τόυ μέ τήν χρή σή έλαι όυ κα νναβής. Για πόιό λό γό 
βγαι νόυν αυτα  τα συντήρήτικα  ανακλαστικα  και έξακόλόυθόυ ν να αρνόυ νται κα πόιόι τό γέγόνό ς ό τι 
ή κα νναβή θέραπέυ έι, ό ταν μα λιστα τό λέ έι ή έπιστή μή; 
 
Δυστυχω ς τό λα θός από  τήν μέρια  τόυ Ν. Καρανι κα ή ταν ό τι χρήσιμόπόιή θήκέ έ να αμφιβό λόυ 
πόιό τήτας α ρθρό από  μια αναξιό πιστή πήγή , για να αναδέι ξέι έ να σήμαντικό  και υπαρκτό  θέ μα τό 
όπόι ό ή ιατρική  έπιστή μή μό λις αρχι ζέι να ξανα-ανακαλυ πτέι. Πλέ όν έ χόυμέ πόλλα  έμπέιρικα , 
έπιστήμόνικα  και κλινικα  δέδόμέ να αντιμέτω πισής συμπτωμα των, αλλα  και θέραπέι ας καρκινικω ν 
ό γκων μέ τήν χρή σή έλαι όυ κα νναβής. Δέν υπόστήρι ζόυμέ ό τι ή κα νναβή μπόρέι  να θέραπέυ σέι 
όπόιαδή πότέ μόρφή  καρκι νόυ, δέν πρέ πέι ό μως να παραβλέ ψόυμέ τα πλόυ σια έπιστήμόνικα  
δέδόμέ να πόυ έ χόυμέ από  πέιρα ματα, καθω ς και τις θέτικέ ς έμπέιρικέ ς μαρτυρι ές ασθένω ν πόυ τόυς 
βόή θήσέ να θέραπέυτόυ ν. 
 
Σέ αυτή  τήν αή θή πρόσπα θέια σπι λωσής και διαπό μπέυσής ένό ς ανθρω πόυ πόυ έπιχέιρέι ται ό χι μό νό 
από  συντήρήτικόυ ς αλλα  και από  πρόόδέυτικόυ ς, υπότι θέται, ανθρω πόυς και δήμόσιόγρα φόυς, τό 
αντικέι μένό τής έπι θέσής δέν έι ναι ό Καρανι κας ή  ή Κυβέ ρνήσή, αλλα  ή ι δια ή αλή θέια, ή ιατρική  
έπιστή μή και όι ασθένέι ς. Ιδιαι τέρα για τόυς δήμόσιόγρα φόυς έι ναι αδιανό ήτό να μήν έρέυνόυ ν τα 
δήμόσιέυμέ να δέδόμέ να, πρότόυ  στόχόπόιή σόυν κακό βόυλα δήμό σια έ ναν α νθρωπό. Τι έξυπήρέτέι  
αυτό ς ό κανιβαλισμό ς; 
 
Ει ναι γνωστό  ό τι ή θέραπέι α τόυ καρκι νόυ έι ναι έ να θέ μα ταμπόυ  για τήν έλλήνική  κόινωνι α πόυ 
αντιμέτωπι ζέι τήν ασθέ νέια ό λό και πιό συχνα  τα τέλέυται α χρό νια. Δέν έι ναι τυχαι α ή έπιθέτική  
ανακλαστική  αντι δρασή ανθρω πων πόυ έι ναι πόλυ  πιθανό  να έ χόυν χα σέι και δικόυ ς τόυς από  τήν 
ασθέ νέια. Ει ναι γνωστό  έπι σής ό τι τα πρωτό κόλλα θέραπέι ας πόυ ακόλόυθόυ νται στήρι ζόνται σέ μια 
έπικέρδή  βιόμήχανι α πόυ αντιμέτωπι ζέι πόλλέ ς φόρέ ς τόυς ασθένέι ς απλα  σαν πέλα τές, ένω  σέ 
αρκέτέ ς πέριπτω σέις έι ναι αναπότέλέσματικα  και έπιδρόυ ν πόλυ  αρνήτικα  στόν ή δή καταπόνήμέ νό 
όργανισμό  τόυ ασθένή .   
 
Σέ ό λό τόν κό σμό τα τέλέυται α 10 χρό νια τόυλα χιστόν υπα ρχόυν χιλια δές ασθένέι ς πόυ 
ανακαλυ πτόυν τα ιατρικα  όφέ λή τής Κα νναβής σέ δια φόρές παθή σέις. Μέ μια απλή  αναζή τήσή στό 
διαδι κτυό ανακαλυ πτέι κα πόιός πλέ όν έκατόντα δές έπιστήμόνικέ ς δήμόσιέυ σέις [1] για τή 
θέραπέυτική  αξι α τής κα νναβής στήν ανακόυ φισή συμπτωμα των αλλα  και τήν θέραπέι α 
συγκέκριμέ νων ασθένέιω ν, και ιδιαι τέρα συγκέκριμέ νων μόρφω ν καρκι νόυ [2]. Η κα νναβή 
καταστρέ φέι τα καρκινικα  κυ τταρα και έμπόδι ζέι τήν μέτα στασή σέ πλή θός πέριπτω σέων καρκι νόυ. 
Τα κανναβινόέιδή  έπι σής, μέ σω τόυ ένδόκανναβινόέιδόυ ς μας συστή ματός, ρυθμι ζόυν τήν 
όμόιό στασή τόυ ανθρω πινόυ όργανισμόυ , τήν ισόρρόπι α τόυ ανόσόπόιήτικόυ  μας συστή ματός 
δήλαδή . 
 
Αυτα  δέν σήμαι νόυν ό μως ό τι ή κα νναβή έι ναι έ να μαγικό  φα ρμακό πόυ θα γιατρέ ψέι πλή ρως τό 
100% των πέριπτω σέων καρκι νόυ, ιδιαι τέρα αν ό ασθένή ς δέν ακόλόυθέι  μια ανα λόγή στα σή ζωή ς 
(αλκαλική  διατρόφή , α σκήσή, απόφυγή  στρές, μή κα πνισμα, ζωή  σέ μή ρυπόγό νό πέριβα λλόν). Δέν 
έι ναι δυνατό ν ή κα νναβή να έ χέι τήν ι δια έπι δρασή σέ ό λόυς τόυς όργανισμόυ ς, και ό λόι όι όργανισμόι  
να ανταπόκρι νόνται τό ι διό στήν θέραπέι α τής κα νναβής, ένω  αρκέτέ ς μόρφέ ς καρκι νόυ σι γόυρα 
έι ναι πόλυ  πιό δυ σκόλές στήν αντιμέτω πισή  τόυς από  α λλές. 
 
Επι σής δέν έι ναι δυνατό ν να πέριμέ νόυμέ πα ντα όρθα  απότέλέ σματα από  τήν θέραπέι α μέ Κα νναβή, 
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μέ σα σέ έ να πλαι σιό παρανόμι ας πόυ δέν μπόρέι  να διασφαλιστέι  όυ τέ ή κατα λλήλή πόιό τήτα 
κα νναβής, όυ τέ ή σωστή  ιατρική  παρακόλόυ θήσή, όυ τέ και όι σωστέ ς δόσόλόγι ές των 
κανναβινόέιδω ν πόυ λαμβα νόνται. Θα πρέ πέι έπι σής να τόνι σόυμέ ό τι για να έι ναι θέραπέυτική  ή 
χρή σή τής κα νναβής, θα πρέ πέι να χρήσιμόπόιέι ται μέ τόν σωστό  τρό πό (πχ ό χι σέ πρό σμιξή μέ 
καπνό , αλλα  σκέ τή αν έι ναι καπνιστή , μέ πρότι μήσή στήν ατμόπόι ήσή ή  τό έ λαιό- συμπυ κνωμα), και 
ό χι σέ έ να πλαι σιό αλό γιστής χρή σής και κατα χρήσής πόυ έι ναι κυρι ως από ρρόιές τής απαγό ρέυσής. 
 
Ο Καναδό ς ακτιβιστή ς Rick Simpson [3], πόυ ζέι πλέ όν στήν Σλόβένι α, ό πόυ έι ναι νό μιμή ή ιατρική  
χρή σή τής κα νναβής, έ χέι αυτό-θέραπέυτέι  από  μια μόρφή  καρκι νόυ (μέλα νωμα) μέ τήν χρή σή έλαι όυ 
(ινδική ς) κα νναβής (πόυ πέριλαμβα νέι και τήν θέραπέυτική  Τέτραυδρόκανναβινό λή THC). Από  τό τέ 
πόυ θέραπέυ τήκέ δήμόσιόπόι ήσέ τήν συνταγή  τόυ έλαι όυ δωρέα ν (Rick Simpson Oil, RSO) και χα ρή 
σέ αυτή ν πέρισσό τέρόι από  5.000 α νθρωπόι σέ ό λό τόν κό σμό έ χόυν γιατρέυτέι . Έχέι καταγρα ψέι τήν 
έμπέιρι α τόυ σέ έ να βι ντέό μέ τι τλό Run from the Cure [4]. 
 
Στήν Αμέρική  ή θέραπέυτική  αξι α τής κα νναβής έ χέι αναγνωριστέι  ακό μα και από  τό Αμέρικανικό  
Αντικαρκινικό  Ινστιτόυ τό [5], ένω  ή δή 14 χω ρές στήν Ευρω πή και α λλές τό σές στόν κό σμό έ χόυν 
απόπόινικόπόιή σέι ή  νόμιμόπόιή σέι μέ τόν έ να τρό πό ή  τόν α λλό τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής [6]. 
Στήν Ελλα δα ή δή έκατόντα δές α νθρωπόι μέ δια φόρές ασθέ νέιές χρήσιμόπόιόυ ν Κα νναβή για τήν 
θέραπέι α τόυς ή  τήν μέι ωσή των συμπτωμα των τής ασθέ νέια ς τόυς, σέ καθέστω ς παρανόμι ας ό μως 
μέ ό τι συνέπα γέται αυτό  για τήν υγέι α τόυς και τήν όικόγέ νέια  τόυς. 
 
Στις 20 Απριλι όυ 2016 συ λλόγόι ασθένω ν και ακτιβιστω ν για τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής, 
κατέ θέσαν πέρισσό τέρές από  40.000 υπόγραφέ ς στόν Υπόυργό  Υγέι ας [7] ζήτω ντας έ να όρθόλόγικό  
πλαι σιό για τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής στήν Ελλα δα, πόυ να διασφαλι ζέι τό δικαι ωμα των 
ασθένω ν στήν (φτήνή ) θέραπέι α, τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής και τήν αυτόκαλλιέ ργέια 
Κα νναβής για ιατρική  χρή σή. Μέρικέ ς ήμέ ρές μέτα  τό Υπόυργέι ό Υγέι ας απέ στέιλέ τήν παρακα τω 
ανακόι νωσή στόυς ασθένέι ς: “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.” 
 
Εμέι ς τό μό νό πόυ μπόρόυ μέ να κα νόυμέ έι ναι να δήμόσιόπόιή σόυμέ για μια ακό μή φόρα  τα 
έπιστήμόνικα  δέδόμέ να, ό πως τα έ χόυμέ στέι λέι ή δή στόν Πανέλλή νιό Ιατρικό  Συ λλόγό [8] και τήν 
πόλιτική  ήγέσι α [9], αλλα  και ό πως παρόυσια στήκαν στήν πρό σφατή έκδή λωσή για τήν ιατρική  
κα νναβή στα πλαι σια τής 2ής Γιόρτή ς Κα νναβής (12ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας) στις 7 
Μα ή [10, 11]. 
 
Τήν έπόχή  τόυ διαδικτυ όυ, ή α γνόια και ή παραπλήρόφό ρήσή δέν έι ναι υπέυ θυνή έπιλόγή  αλλα  
συνέιδήτή  στα σή. Η έπιστή μή έ χέι απέξαρτήθέι  από  τις ιδέόλήψι ές, μέ νέι στήν έλλήνική  κόινωνι α και 
πόλιτέι α να ακόλόυθή σόυν διαμόρφω νόντας α πόψή και πόλιτική  μέ βα σή τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να 
και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς. Η αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή και ή πόινικόπόι ήσή τής  
κα νναβής ό χέιρό τέρός έχθρό ς τής αλή θέιας. 
 
Η πόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής στέρέι  από  τόυς ασθένέι ς έ να πόλυ τιμό και απότέλέσματικό  φυσικό  
φα ρμακό, μέ έλα χιστές παρένέ ργέιές. Πρέ πέι να διαφυλα ξόυμέ τόν κόινωνικό  χαρακτή ρα τόυ 
φυσικόυ  φαρμα κόυ Κα νναβή μέ σα από  τό δικαι ωμα στήν αυτό-καλλιέ ργέια και τήν συλλόγική  μή-
κέρδόσκόπική  δια θέσή (κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής), και να μήν έπιτρέ ψόυμέ τήν αλό γιστή 
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έμπόρική  τόυ έκμέτα λλέυσή από  τήν βιόμήχανι α φαρμα κων, αλλα  όυ τέ και τήν έπιβόλή  συνθέτικω ν 
(ακριβω ν) φαρμα κων πόυ μιμόυ νται τις λέιτόυργι ές τής κα νναβής. 
 
Σέ αυτό  τό σήμέι ό έι ναι απαραι τήτό να ξέκαθαρι σόυμέ ό τι συ μφωνα μέ τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να, τα 
διαφόρέτικα  κανναβινόέιδή  έ χόυν διαφόρέτική  έπι δρασή σέ κα θέ ασθέ νέια, και ιδιαι τέρα ή 
δαιμόνόπόιήμέ νή έυφόρική  Τέτραυδρόκανναβινό λή (THC) έ χέι πόλυ  έυέργέτική  δρα σή μέ δια φόρές 
μόρφέ ς καρκι νόυ [12], ό πως έ χέι ή Κανναβιδιό λή (CBD) μέ δια φόρές μόρφέ ς έπιλήψι ας [13]. Ιδιαι τέρα 
απότέλέσματικό τήτα δέι χνόυν τα συμπυκνω ματα έλαι όυ κα νναβής όλό κλήρόυ τόυ φυτόυ  (whole 
plant extracts), ό πως έι ναι και ή συνταγή  Rick Simpson. Ει μαστέ στήν αρχή  σήμαντικω ν 
ανακαλυ ψέων σέ ό τι αφόρα  τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής, πόυ ό μως δέν μπόρόυ ν να συμβόυ ν σέ 
καθέστω ς παρανόμι ας. 
 
Τα δέδόμέ να και όι διέθνέι ς πρακτικέ ς έι ναι στή δια θέσή  σας. Θα τα αξιόπόιή σέτέ, ή  θα μέι νέτέ στήν 
ιδέόλήψι α και τόυς ήθικόυ ς αφόρισμόυ ς, Ει ναι καιρό ς να πέρα σόυμέ, ό πως πόλλέ ς α λλές χω ρές σέ 
έ να πιό απότέλέσματικό  και ανθρω πινό τρό πό αντιμέτω πισής των όυσιω ν και των έξαρτή σέων στα 
πλαι σια τής μέι ωσής τής βλα βής. Ει ναι καιρό ς να ρυθμι σόυμέ νό μιμα τήν κα νναβή και να 
αξιόπόιή σόυμέ κα θέ δυνατή  ιατρική  τής χρή σή, πρός ό φέλός των ασθένω ν και τής κόινωνι ας. Όλόι 
μαζι  μπόρόυ μέ [14]. 
 
25/5/2016 
Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κι νήσή για τή νό μιμή έφαρμόγή  τής 
Ιατρική ς Κα νναβής “Τό Ίαμα”, Συ λλόγός “Ασθένέι ς υπέ ρ τής χρή σής φαρμακέυτική ς Κα νναβής”, 
Συ λλόγός “ΜΑΜΑΚΑ- MAMAδές για τήν Kaνναβή”. 
 
Παρακα τω παραθέ τόυμέ ένδέικτικα  20 έπιστήμόνικέ ς μέλέ τές πόυ αφόρόυ ν τήν κα νναβή και τόν 
καρκι νό, καθω ς και τις πήγέ ς μας. 
 
Καρκι νός Εγκέφα λόυ 

• 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 

 
Πα γκρέας 

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

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

• 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 
 
Καρκι νός Πρόστα τή 

• 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 
 
Πνέυ μόνές 
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http://jpet.aspetjournals.org/content/308/3/838.abstract
http://mct.aacrjournals.org/content/10/1/90.abstract
http://cancerres.aacrjournals.org/content/66/13/6748.abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475304
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339795/?tool=pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594963
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• 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 
 
Καρκι νός Μαστόυ  

• 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 
 
Στό ματός 

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734 
 
Πήγέ ς: 
[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 πόλιτικέ ς και όι νόμόθέσι ές γυ ρω από  τήν κα νναβή έπήρέα ζόνται σέ παγκό σμιό έπι πέδό από  τις 
νόμικέ ς συστα σέις τής Συνθή κής τόυ ΟΗΕ για τα Ναρκωτικα  πόυ ισχυ έι από  τό 1961 και κατατα σσέι 
τήν κα νναβή στήν κατήγόρι α των έλέγχό μένων (παρα νόμων) όυσιω ν μαζι  μέ α λλα φυτα  ό πως ή 
παπαρόυ να τόυ όπι όυ, τα φυ λλα τής κό κας, αλλα  και τα παρα γωγα  τόυς. 
 
Στήν πραγματικό τήτα πόλλέ ς χω ρές έφαρμό ζόυν πλέ όν τις δικέ ς τόυς νόμικέ ς πρωτόβόυλι ές και τα 
τέλέυται α χρό νια υπα ρχέι μια πόλυ  αισιό δόξή κινήτικό τήτα σέ παγκό σμιό έπι πέδό σέ ό τι αφόρα  τήν 
απόπόινικόπόι ήσή ή  τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής για ιατρική  και έυφόρική  χρή σή μέ σω 
διαφόρέτικω ν μόντέ λων. Οι πόλιτικέ ς πόυ δι νόυν έ μφασή στήν δήμό σια υγέι α, τήν μέι ωσή τής 
βλα βής, τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τήν πρό λήψή κέρδι ζόυν συνέχω ς έ δαφός. 
 
Στήν Ευρωπαι κή  Ένωσή δέν υπα ρχέι έ να ένιαι ό πλαι σιό για τήν κα νναβή, έι τέ για τήν ιατρική  έι τέ για 
τήν έυφόρική  χρή σή μέ απότέ λέσμα να έ χόυμέ έ να μωσαι κό  από  πόλλέ ς και διαφόρέτικέ ς 
πρόσέγγι σέις. Ενω  κα πόιές χω ρές έμμέ νόυν στήν πόινικόπόι ήσή και τήν καταστόλή , πέρι πόυ 14 
χω ρές στήν έυρυ τέρή Ευρω πή έ χόυν απόπόινικόπόιή σέι ή  νόμιμόπόιή σέι τήν κα νναβή κυρι ως για 
ιατρική  χρή σή, ή  δέι χνόυν ανέκτικό τήτα, ή  έ χόυν ανακόινω σέι νόμόθέτικέ ς πρωτόβόυλι ές για τό 
αμέ σως έπό μένό δια στήμα. Ας δόυ μέ μέρικέ ς από  τις πιό χαρακτήριστικέ ς πέριπτω σέις: 
 
Η Πορτογαλία έ χέι απόπόινικόπόιή σέι τήν κατόχή  και πρόσωπική  χρή σή κα νναβής (και ό λων των 
όυσιω ν) από  τό 2001 μέ θέαματικα  απότέλέ σματα σέ ό τι αφόρα  τήν μέι ωσή τής βλα βής και των 
πρόβλήματικω ν χρήστω ν, τήν μέι ωσή τής χρή σής κα νναβής και όυσιω ν γένικό τέρα. Η κατόχή  μέ χρι 
25 γραμμαρι ων κα νναβής (ή  ή πόσό τήτα πόυ χρέια ζέται έ νας χρή στής για 1 έβδόμα δα) έι ναι 
απόπόινικόπόιήμέ νή, ή καλλιέ ργέια για πρόσωπική  χρή σή αν και δέν έι ναι νό μιμή, έι ναι ανέκτή . Δέν 
υπα ρχέι ακό μα έιδική  πρό βλέψή για τήν ιατρική  χρή σή, αν και έ χόυν κατατέθέι  σχέ δια νό μόυ στήν 
Βόυλή  και υπα ρχέι δήμό σιός δια λόγός πα νω στό θέ μα. 
 
Στήν Ισπανία έ χέι απόπόινικόπόιήθέι  ή καλλιέ ργέια (μέ χρι 4 φυτα ) και κατόχή  κα νναβής για 
πρόσωπική  χρή σή από  ένή λικές (σέ κλέιστόυ ς χω ρόυς) ή δή από  τις αρχέ ς τής δέκαέτι ας τόυ 2000, 
ένω  τα τέλέυται α χρό νια έ χέι ρυθμιστέι  ή νό μιμή διανόμή  μέ σα από  τις 500 πέρι πόυ κόινωνικέ ς 
λέ σχές κα νναβής πόυ έ χόυν δήμιόυργήθέι  σέ δια φόρές πέριόχέ ς τής χω ρας. Η πω λήσή έκτό ς 
έλέγχό μένων χω ρων και ή μέταφόρα  τής κα νναβής έι ναι παρα νόμή. Η αγόρα , κατόχή  και χρή σή σέ 
δήμό σιόυς χω ρόυς έι ναι πται σμα πόυ αντιμέτωπι ζέται μέ κατα σχέσή τής πόσό τήτας και πρό στιμό. Η 
πω λήσή σπό ρων και κλω νων έι ναι νό μιμή αρκέι  να μήν γι νέται σέ δήμό σια θέ α. Οι ασθένέι ς μπόρόυ ν 
να καλλιέργόυ ν τό φα ρμακό τόυς ή  να συμμέτέ χόυν σέ ιατρικέ ς λέ σχές κα νναβής τις όπόι ές έ χόυν ή  
συμμέτέ χόυν ιατρόι . Ο ιατρικό ς κό σμός μπόρέι  να συνταγόγραφέι  κα νναβή, ιδιαι τέρα στήν Καταλόνι α 
ό πόυ από  τό 2001 έ χέι απόπόινικόπόιή σέι τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής, και από  τό 2005 έ χέι 
αναπτυ ξέι κρατικό  πρό γραμμα χόρή γήσής τόυ έισπνέό μένόυ φαρμα κόυ από  κα νναβή Sativex. 
 
Στήν Ιταλία ή ιατρική  χρή σή τής κα νναβής έ γινέ νό μιμή τό 2007, ένω  τό 2014 μέ νό μό έ γινέ νό μιμή 
και πιό έυ κόλή ή συνταγόγρα φήσή κα νναβής από  τόυς γένικόυ ς ιατρόυ ς. Τό κό στός μπόρέι  να 
καλυ πτέται από  τήν Πέριφέρέιακό  Συ στήμα Υγέι ας και για να μέιωθόυ ν τα έ ξόδα έισαγωγω ν 
φαρμα κων από  κα νναβή τό Ιταλικό  κρα τός απόφα σισέ τό 2015 τήν καλλιέ ργέια ιατρική ς κα νναβής 
από  τόν στρατό  για έ να συγκέκριμέ νό αριθμό  έγγέγραμμέ νων ασθένω ν. Η κατόχή  μικρω ν πόσότή των 
κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή έι ναι απόπόινικόπόιήμέ νή έδω  και πόλλα  χρό νια στήν Ιταλι α, μέ 
έξαι ρέσή τήν πέρι όδό τόυ Μπέρλόυσκό νι, και ένω  ή αυτόκαλλιέ ργέια δέν έπιτρέ πέται από  τό νό μό, 
παρό λα αυτα  τα τέλέυται α χρό νια υπα ρχέι ανόχή  (για 1 φυτό  συ μφωνα μέ τό Ανω τατό Δικαστή ριό) 
και έ χόυν ανόι ξέι κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής σέ δια φόρές πό λέις. Η Ιταλική  αγόρα  κα νναβής 
απότιμα ται στα 30 δισέκατόμμυ ρια έυρω  τό χρό νό. 
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H Αυστρία ή δή από  τό 1971 έ χέι νό μό πόυ διαχωρι ζέι τήν πρόσωπική  χρή σή από  τήν έμπόρική  
διακι νήσή όυσιω ν, μέ έ μφασή στήν θέραπέι α και ό χι στήν φυλα κισή των χρήστω ν. Τό 1980 ή μέι ωσή 
τής βλα βής έπικρα τήσέ και μέ νό μό έ ναντι τής πόινικόπόι ήσής. Συ μφωνα μέ νό μό τόυ 2016 έι ναι 
πλέ όν απόπόινικόπόιήμέ νή ή πρόσωπική  χρή σή και ή κατόχή  μέ χρι 5 γραμμαρι ων κα νναβής, ένω  από  
τό 2008 όπόιόσδή πότέ αριθμό ς φυτω ν μπόρέι  να δικαιόλόγήθέι  για πρόσωπική  χρή σή αν και 
έξακόλόυθέι  να έι ναι παρα νόμή ή καλλιέ ργέια μέ πιό αυστήρέ ς πόινέ ς για τόυς διακινήτέ ς. Η ιατρική  
χρή σή τής κα νναβής έι ναι θέωρήτικα  απόπόινικόπόιήμέ νή από  τό 2008 και νό μός έπιτρέ πέι μό νό στό 
κρα τός τήν καλλιέ ργέια για ιατρικόυ ς και έρέυνήτικόυ ς σκόπόυ ς. Η πω λήσή τόυ φυτόυ  για ιατρική  
χρή σή δέν έπιτρέ πέται, αλλα  πωλόυ νται νό μιμα συνθέτικα  σκέυα σματα κα νναβής ό πως τό 
Dronabinol (μέ THC) και τό Sativex (μέ THC και CBD) τα όπόι α συνταγόγραφόυ νται. Τό κό στός για 
τόυς ασθένέι ς ξέπέρνα έι τα 1000 έυρω  τόν μή να μέ αυτα  τα σκέυα σματα, ένω  δέν καλυ πτόνται πα ντα 
από  τις ασφαλιστικέ ς. Η αυτόκαλλιέ ργέια για ιατρική  χρή σή δέν έπιτρέ πέται, αν και ασθένέι ς έ χόυν 
αθωωθέι  στα δικαστή ρια για πέριπτω σέις καλλιέ ργέιας. Μέ τόν νό μό τόυ 2016 δήμιόυργή θήκέ έ να 
νόμικό  παρα θυρό για τήν πω λήσή κα νναβής από  φαρμακέι α. 
 
Στό Βέλγιο συ μφωνα μέ Υπόυργική  Από φασή τόυ 2005, ή κατόχή  3 γραμμαρι ων κα νναβής έι ναι 
απόπόινικόπόιήμέ νή για ό λόυς τόυς ένή λικές, ό πως και ή καλλιέ ργέια ένό ς φυτόυ . Χα ρή σέ αυτή  τήν 
από φασή δήμιόυργή θήκέ ή πρω τή κόινωνική  λέ σχή κα νναβής στήν Αμβέ ρσα τό 2006. 
 
Στήν Τσεχία ή ιατρική  χρή σή τής κα νναβής νόμιμόπόιή θήκέ τό 2013 και πλέ όν συνταγόγραφέι ται αν 
και δέν καλυ πτέται ασφαλιστικα . Οι ασθένέι ς μπόρόυ ν να έισα γόυν μέ χρι 30 γραμμα ρια τό μή να 
φαρμακέυτική ς κα νναβής από  τήν Ολλανδι α (Bedrocan). Η κατόχή  μέ χρι 5 γραμμαρι ων κα νναβής έ χέι 
απόπόινικόπόιήθέι  για ό λόυς τόυς ένή λικές, ό πως και ή καλλιέ ργέια μέ χρι 5 φυτω ν μέ νό μό από  τό 
2010, ένω  υπα ρχέι έ να ανέκτικό  πλαι σιό ή δή από  τις αρχέ ς τής δέκαέτι ας τόυ 2000. Η Τσέχι α θέ λέι να 
απόκτή σέι ήγέτικό  ρό λό σέ ό τι αφόρα  τήν ιατρική  έ ρέυνα για τήν κα νναβή στήν Ευρω πή και 
φιλόξένέι  πλέ όν έ να από  τα μέγαλυ τέρα έπιστήμόνικα  συνέ δρια για τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής. 
 
Στήν Φιλανδία όι έγγέγραμμέ νόι ασθένέι ς μπόρόυ ν από  τό 2010 να αγόρα σόυν φαρμακέυτικα  
σκέυα σματα (Bedrocan, Sativex) από  27 αδέιόδότήμέ να φαρμακέι α. 
 
Στήν Νορβηγία ή κατόχή  μέ χρι 15 γραμμαρι ων θέωρέι ται για πρόσωπική  χρή σή και αντιμέτωπι ζέι 
μό νό χρήματικό  πρό στιμό αν δέν έπαναλήφθέι  (ή συ λλήψή). Επι σής κυκλόφόρέι  νό μιμα στα 
φαρμακέι α και συνταγόγραφέι ται ή κα νναβή τής Bedrocan και τό σκέυ ασμα Bediol. 
 
Στήν Δανία έπιτρέ πέται ή συνταγόγρα φήσή και έισαγωγή  φαρμακέυτικω ν σκέυασμα των από  
κα νναβή μέ έιδική  α δέια για τόυς ασθένέι ς από  τό 2002. 
 
Στήν Γερμανία ή κατόχή  κα νναβής σέ όμόσπόνδιακό  έπι πέδό δέν έι ναι νό μιμή, αλλα  ή χρή σή έι ναι 
νό μιμή καθω ς ή αυτόπρόσβόλή  δέν θέωρέι ται αδι κήμα. Σέ αυτή  τή βα σή πόλλα  κρατι δια έ χόυν 
απόπόινικόπόιή σέι τήν κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή και τα ό ρια πόσότή των πόυ έπιτρέ πόνται 
κυμαι νόνται από  6 έ ως 15 γραμμα ρια (πχ στό Βέρόλι νό). Οι ασθένέι ς από  τό 2005 πρόμήθέυ όνται 
νό μιμα τήν κα νναβή τής Bedrocan από  τήν Ολλανδι α, αλλα  μό λις τό 2016 μέ από φασή τόυ 
Ομόσπόνδιακόυ  Κρατιδι όυ μπόρόυ ν να τήν καλλιέργόυ ν για πρόσωπική  ιατρική  χρή σή καθω ς τό 
μήνιαι ό κό στός των 800-1000 έυρω  μέ τα πρόι ό ντα τής Bedrocan έι ναι απαγόρέυτικα  για αρκέτόυ ς 
ασθένέι ς και δέν καλυ πτόνται από  τό έθνικό  συ στήμα υγέι ας. Υπα ρχέι έ ντόνή συζή τήσή έπι σής 
τέλέυται α για τήν ι δρυσή κρατικόυ  φόρέ α πόυ θα ρυθμι σέι νό μιμα τήν ιατρική  χρή σή (καλλιέ ργέια 
και δια θέσή) τής κα νναβής στήν Γέρμανι α. 
 
Στήν Ολλανδία δραστήριόπόιέι ται ή Bedrocan πόυ παρα γέι από  τό 2005 κα νναβή για ιατρική  χρή σή 
(6 πόικιλι ές, 7.5-18 έυρω /γραμμα ριό) μέ έιδική  α δέια από  τό κρα τός και πρόμήθέυ έι 4.000 ασθένέι ς 
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στήν Ολλανδι α και α λλόυς τό σόυς σέ Γέρμανι α, Φιλανδι α, Ιταλι α, Νόρβήγι α, Τσέχι α και Καναδα . Η 
ιατρική  χρή σή τής κα νναβής έι ναι νό μιμή και από  τό 2003 συνταγόγραφέι ται από  τόυς γιατρόυ ς αν 
και δέν καλυ πτέται από  τό ασφαλιστικό  συ στήμα. Η Ολλανδι α έι ναι γνωστή  για τήν ανέκτική  
πόλιτική  πόυ έφαρμό ζέι ή δή από  τήν δέκαέτι α τόυ 1970 μέ τήν κα νναβή και τήν λέιτόυργι α των 
coffeshops. Η νόμόθέσι α τής έι ναι ιδιαι τέρή καθω ς ή κατόχή  μέ χρι 5 γραμμαρι ων κα νναβής έι ναι 
νό μιμή , ένω  ή ι δια πόσό τήτα ανα  α τόμό μπόρέι  να πωλήθέι  νό μιμα από  τα coffeeshop (μέ κό στός από  
5 έ ως 25 έυρω  τό γραμμα ριό) πόυ δέν μπόρόυ ν να έ χόυν πέρισσό τέρα από  500 γραμμα ρια κα νναβής 
μέ σα στό κατα στήμα. Η καλλιέ ργέια για πρόσωπική  χρή σή μέ χρι 5 φυτα  έι ναι απόπόινικόπόιήμέ νή, 
αλλα  ή πιό μαζική  καλλιέ ργέια (για τήν κα λυψή των αναγκω ν των coffeeshop) δέν έι ναι νό μιμή. Η 
δήμό σια χρή σή έπι σής απαγόρέυ έται. 
 
Στήν Αγγλία ή ιατρική  χρή σή τής κα νναβής δέν έ χέι νόμιμόπόιήθέι , αλλα  κυκλόφόρέι  νό μιμα έ να 
συνθέτικό  σκέυ ασμα κα νναβής πόυ παρα γέται έκέι . Τό Sativex έ χέι έγκριθέι  σέ 18 Ευρωπαι κέ ς χω ρές 
και σέ 8 από  αυτέ ς (Αγγλι α, Ισπανι α, Γέρμανι α, Ιταλι α, Δανι α, Σόυήδι α, Αυστρι α, Τσέχι α) κυκλόφόρέι  
ή δή νό μιμα. Αν και τό έθνικό  συ στήμα υγέι ας τής Αγγλι ας καλυ πτέι τό Sativex για σκλή ρυνσή κατα  
πλα κας, παρό λα αυτα  όι γιατρόι  δέν τό συνταγόγραφόυ ν έυρέ ως, κυρι ως λό γω τόυ κό στόυς τόυ πόυ 
υπόλόγι ζέται γυ ρω στις 5.600 λι ρές Αγγλι ας ή έτή σια θέραπέι α ανα  ασθένή . Η έταιρι α πόυ τό παρα γέι 
καλλιέργέι  2 θέρμόκή πια μέ έτή σια παραγωγή  20.000 κιλα  κα νναβής και έξυπήρέτέι  10-15.000 
ασθένέι ς. Τό τέλικό  πρόι ό ν βγαι νέι στήν αγόρα  μέ μια τιμή  πόυ κυμαι νέται από  600 έ ως 900 έυρω  τα 
30ml (3 γραμμα ρια) πόυ έι ναι ή ένδέδέιγμέ νή δό σή για 1 μή να. Τό παρα δόξό μέ τή νόμόθέσι α στήν 
Αγγλι α έι ναι ό τι τό Sativex πόυ έι ναι φαρμακέυτικό  παρα γωγό τής κα νναβής έι ναι νό μιμό, αλλα  τό 
ι διό τό φυτό  δέν έι ναι. Από  τό 2004 έ ως τό 2009 ή κα νναβή έι χέ “πέ σέι” στήν κατήγόρι α C των 

έλέγχό μένων όυσιω ν και όυσιαστικα  έι χέ 
απόπόινικόπόιήθέι . 
 
Η Γαλλία ακόλόυθέι  αυστήρή  νόμόθέσι α σέ ό τι 
αφόρα  τήν κατόχή , χρή σή, καλλιέ ργέια και 
πω λήσή κα νναβής, αλλα  από  τό 2013 έ χέι κα νέι 
νό μιμή τή χρή σή φαρμακέυτικω ν σκέυασμα των 
από  κα νναβή μέ συνταγή  από  γιατρό . 
 
Στήν Μάλτα από  τό 2014 σκέυα σματα και 
φαρμακέυτικα  συμπυκνω ματα κα νναβής για 
ιατρική  χρή σή θα πωλόυ νται από  τα φαρμακέι α, 
κατό πιν συνταγόγρα φήσής από  γιατρό . Η κατόχή  
μέ χρι 3.5 γραμμαρι ων κα νναβής και ή καλλιέ ργέια 
ένό ς φυτόυ  για πρόσωπική  χρή σή έ χέι 

απόπόινικόπόιήθέι  και αντιμέτωπι ζέι μό νό μικρό  χρήματικό  πρό στιμό. 
 
Η Κροατία έ χέι απόπόινικόπόιή σέι τήν κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή κα νναβής από  τό 2013 (ή 
καλλιέ ργέια και πω λήσή απαγόρέυ έται) διαχωρι ζόντας τις όυσι ές σέ μαλακέ ς και σκλήρέ ς, ένω  από  
τό 2015 έ χέι νόμιμόπόιή σέι τή χρή σή φαρμα κων από  κα νναβή για ασθένέι ς μέ καρκι νό, σκλή ρυνσή 
κατα  πλα κας και AIDS. 
 
Η Σλοβενία έ χέι νόμιμόπόιή σέι τήν ιατρική  χρή σή των κανναβινόέιδω ν και των φαρμακέυτικω ν 
σκέυασμα των από  κα νναβή τό 2014, ένω  ή κατόχή  μικρω ν πόσότή των κα νναβής για πρόσωπική  
χρή σή έι ναι απόπόινικόπόιήμέ νή. Η Ρουμανία και ή ΠΓΔΜ έ χόυν νόμόθέτή σέι πρό σφατα για τή 
νόμιμόπόι ήσή φαρμακέυτικω ν σκέυασμα των από  κα νναβή ή  τήν ιατρική  χρή σή των κανναβινόέιδω ν, 
αν και τό ι διό τό φυτό  παραμέ νέι παρα νόμό και ή χρή σή τόυ πόινικόπόιήμέ νή. Στήν Εσθονία ή 
κατόχή  μέ χρι 7.5 γραμμαρι ων κα νναβής θέωρέι ται ό τι πρόόρι ζέται για πρόσωπική  χρή σή, έ χέι 
απόπόινικόπόιήθέι  και έπιβα λλέται μό νό χρήματικό  πρό στιμό. 
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Η Ελβετία έφαρμό ζέι ή δή από  τήν δέκαέτι α τόυ 1990 ανέκτικόυ ς νό μόυς ως πρός τήν κα νναβή μέ 
έ μφασή στή μέι ωσή τής βλα βής, τή θέραπέι α και τήν πρό λήψή, αλλα  και μέγα λή παρα δόσή στήν 
καλλιέ ργέια. Τό 2013 απόπόινικόπόι ήσέ τήν κατόχή  μέ χρι 10 γραμμαρι ων κα νναβής (πόυ τιμωρέι ται 
ό μως μέ πρό στιμό), ένω  μέρικα  καντό νια έ χόυν ανέκτική  πόλιτική  σέ ό τι αφόρα  τήν καλλιέ ργέια για 
πρόσωπική  χρή σή συγκέκριμέ νόυ αριθμόυ  δέ ντρων. Τέ σσέρις μέγα λές πό λέις έ χόυν δέι ξέι έπι σής 
ένδιαφέ ρόν για τήν θέσμόθέ τήσή των κόινωνικω ν λέσχω ν κα νναβής, ως έ να απότέλέσματικό  
μόντέ λό για τήν δια θέσή κα νναβής. Η Ελβέτι α δέν έ χέι συγκέκριμέ νό νό μό για τήν ιατρική  χρή σή τής 
κα νναβής αν και από  τό 2013 έπιτρέ πέται ή έισαγωγή  Sativex και Dronabinol. 
 
Σέ διέθνέ ς έπι πέδό, τό Ισραήλ έι ναι πρωτόπό ρό στήν έ ρέυνα γυ ρω από  τις ιατρικέ ς έφαρμόγέ ς τής 
κα νναβής και των κανναβινόέιδω ν έδω  και δέκαέτι ές. Εκέι  έ χόυν ανακαλυφθέι  τα πιό σήμαντικα  
κανναβινόέιδή , ό πως ή τέτραυδρόκανναβινό λή (THC) και ή κανναβιδιό λή (CBD). Από  τό 2007 έ χέι 
νόμιμόπόιή σέι τήν ιατρική  έφαρμόγή  τής κα νναβής και 8 έταιρέι ές μέ απόκλέιστική  α δέια από  τό 
κρα τός πόυ απασχόλόυ ν 160 υπαλλή λόυς παρα γόυν 9.000 κιλα  έτήσι ως για 22.000 έγγέγραμμέ νόυς 
ασθένέι ς. Οι ασθένέι ς μπόρόυ ν να καλυ ψόυν τό κό στός τής θέραπέι ας από  τα ασφαλιστικα  τόυς 
ταμέι α.    
 
Η Ουρουγουάη έ γινέ ή πρω τή χω ρα στόν κό σμό πόυ νόμιμόπόι ήσέ πλή ρως τήν κατόχή , καλλιέ ργέια, 
διανόμή  και χρή σή τής κα νναβής στό τέ λός τόυ 2013. Αν και ό νό μός δέν έ χέι έφαρμόστέι  ακό μα 
πλή ρως, δι νέι παρό λα αυτα  τή δυνατό τήτα στόυς ένή λικές πόλι τές τής χω ρας στήν αυτό-καλλιέ ργέια 
6 θήλυκω ν φυτω ν ή  τήν έτή σια παραγωγή  480 γραμμαρι ων κα νναβής, τήν συμμέτόχή  σέ κόινωνικέ ς 
λέ σχές κα νναβής πόυ καλλιέργόυ ν μέ χρι 99 φυτα  για τα μέ χρι 45 μέ λή τόυς, ή  τήν αγόρα  από  κρατικα  
αδέιόδότήμέ να καταστή ματα πω λήσής (φαρμακέι α) μέ σα από  τήν συμμέτόχή  σέ κρατικό  πρό γραμμα 
για τήν πρόμή θέια 40 γραμμαρι ων κα νναβής τόν μή να πρός 1 δόλα ριό τό γραμμα ριό. Μέ αυτό  τόν 
τρό πό ή Ουρόυγόυα ή θέ λέι να καταπόλέμή σέι τό όργανωμέ νό έ γκλήμα, να ρυθμι σέι τήν παραγωγή , 
να κόινωνικόπόιή σέι και να φόρόλόγή σέι τήν διανόμή  τής κα νναβής. 
 
Στις ΗΠΑ αν και σέ όμόσπόνδιακό  έπι πέδό ή κα νναβή έι ναι στήν λι στα των παρα νόμων όυσιω ν, 18 
πόλιτέι ές τήν έ χόυν απόπόινικόπόιή σέι, 24 Πόλιτέι ές έ χόυν νόμιμόπόιή σέι τήν ιατρική  χρή σή τής 
κα νναβής, ένω  4 από  αυτέ ς έ χόυν νόμιμόπόιή σέι και τήν έυφόρική - ψυχαγωγική , κα νόντας χρή σή τόυ 
θέσμόυ  των δήμόψήφισμα των. Ήδή από  τό 1996 ό πόυ ή Καλιφό ρνια νόμιμόπόι ήσέ πρω τή τήν 
ιατρική  χρή σή, στις 24 Πόλιτέι ές ό σόι δήλω νόυν ασθένέι ς και βγα ζόυν έιδική  κα ρτα- α δέια από  γιατρό  
μπόρόυ ν να πρόμήθέυ όνται νό μιμα κα νναβή από  έιδικα  καταστή ματα- φαρμακέι α (dispensaries). 
Στις 4 πόλιτέι ές πόυ έι ναι καθόλικα  νό μιμή ή κα νναβή δέν χρέια ζέται α δέια γιατρόυ  για τήν αγόρα  
από  τα έιδικα  καταστή ματα. Στις πέρισσό τέρές πόλιτέι ές έι ναι νό μιμή και ή αυτόκαλλιέ ργέια. Μέ σα 
στό 2016 αναμέ νέται να ψήφι σόυν α λλές 20 πόλιτέι ές για τή νό μιμή ψυχαγωγική  χρή σή, ένω  ό 
ιατρικό ς συ λλόγός τής Καλιφό ρνια τα χθήκέ πρό σφατα υπέ ρ τής νό μιμής ψυχαγωγική ς χρή σής στήν 
πόλιτέι α γιατι  κα θέ υπέυ θυνή χρή σή τής κα νναβής έι ναι θέραπέυτική . Στις ΗΠΑ έ χέι έπικρατή σέι έ να 
πιό έμπόρικό  μόντέ λό πόυ έ χέι πρόσέλκυ σέι μέγα λόυς έπένδυτέ ς. Μό νό στήν Καλιφό ρνια ή 
βιόμήχανι α τής ιατρική ς κα νναβής έξυπήρέτέι  πέρισσό τέρόυς από  572 χιλια δές ασθένέι ς, απότιμα ται 
στα 1.5 δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια και απασχόλέι  χιλια δές έργαζόμέ νόυς. Η συνόλική  αγόρα  τής 
κα νναβής στις ΗΠΑ υπόλόγι ζέται ό τι θα φτα σέι τα 37-44 δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια μέ χρι τό 2020 και 
θέωρέι ται ό πιό ραγδαι α αναπτυσσό μένός κλα δός τής Αμέρικανική ς όικόνόμι ας. 
 
Συγκέκριμέ νές πέριόχέ ς τόυ Καναδά έ χόυν μέγα λή παρα δόσή στήν καλλιέ ργέια και κατανα λωσή 
κα νναβής αν και δέν έι ναι ακό μα νό μιμή σέ έθνικό  έπι πέδό. Σέ τόπικό  έπι πέδό ή κατόχή  και 
πρόμή θέια κα νναβής έι ναι όυσιαστικα  απόπόινικόπόιήμέ νή ή  σχέδό ν νό μιμή σέ αρκέτέ ς πό λέις, ό πως 
και ή αυτόκαλλιέ ργέια μικρόυ  αριθμόυ  δέ ντρων. Από  τό 2001 λέιτόυργόυ ν έιδικα  καταστή ματα 
πω λήσής ιατρική ς κα νναβής σέ δια φόρές πό λέις (πόυ καλλιέργόυ ν έπι σής κα νναβή), τα όπόι α 
έξυπήρέτόυ ν 70-80.000 ασθένέι ς πόυ μπόρόυ ν να έισα γόυν έπι σής φαρμακέυτικα  σκέυα σματα 
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κα νναβής (Sativex, Cesamet) από  τό έξωτέρικό . Οι έγγέγραμμέ νόι ασθένέι ς μπόρόυ ν να 
δικαιόλόγή σόυν τό κό στός τής ιατρική ς κα νναβής φόρόλόγικα . Νό μός τόυ 2013 έπέ βαλέ όι ασθένέι ς 
να μπόρόυ ν να πρόμήθέυ όνται κα νναβή μό νό από  αδέιόδότήμέ να καταστή ματα αλλα  να μήν μπόρόυ ν 
πλέ όν να καλλιέργόυ ν όι ι διόι. Αυτό ς ό νό μός κρι θήκέ αντισυνταγματικό ς πρό σφατα από  τό 
Ομόσπόνδιακό  Δικαστή ριό πόυ έ κρινέ ό τι ό λόι όι ασθένέι ς μπόρόυ ν να καλλιέργόυ ν τό φα ρμακό  τόυς 
και κα λέσέ τή νέ α κυβέ ρνήσή να παρόυσια σέι έ να α λλό νό μό. Η νέ α κυβέ ρνήσή έ χέι δέσμέυτέι  να 
αλλα ξέι τή νόμόθέσι α τήν α νόιξή τόυ 2017 σέ έ να πλαι σιό πόυ θα απόπόινικόπόιή σέι τήν χρή σή και 
θα ρυθμι σέι νό μιμα τήν κα νναβή. 
 
Η Αυστραλία έ γινέ α λλή μια χω ρα πόυ νόμιμόπόι ήσέ πρό σφατα τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής, τή 
χρή σή φαρμακέυτικω ν σκέυασμα των από  κα νναβή, καθω ς και τήν καλλιέ ργέια και πρόμή θέια 
ιατρική ς κα νναβής από  αδέιόδότήμέ να καταστή ματα και παραγωγόυ ς. Η ψυχαγωγική  χρή σή έι ναι 
παρα νόμή σέ όμόσπόνδιακό  έπι πέδό, αλλα  μέρικέ ς πόλιτέι ές έ χόυν απόπόινικόπόιή σέι τήν κατόχή  και 
τήν αυτόκαλλιέ ργέια για πρόσωπική  χρή σή όρισμέ νόυ αριθμόυ  δέ ντρων έδω  και αρκέτα  χρό νια. 
 
Εν συντόμι α όι έξέλι ξέις στήν Λατινική  Αμέρική : 
 
Στήν Χιλή υπα ρχέι από  τό 2004 ή μέγαλυ τέρή κρατικα  έλέγχό μένή καλλιέ ργέια κα νναβής για ιατρική  
χρή σή. Παρα γέι 1.5 τό νόυς κα νναβή τό χρό νό για πέρι πόυ 4.000 ασθένέι ς. Από  τό 2015 ή κατόχή  
κα νναβής για πρόσωπική  (έυφόρική ) και για ιατρική  χρή σή έι ναι απόπόινικόπόιήμέ νή. 
 
Στήν Κολομβία ό Πρό έδρός τής χω ρας νόμιμόπόι ήσέ τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής τό 2015, ένω  
απόπόινικόπόιή θήκέ ή κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή καθω ς και ή αυτόκαλλιέ ργέια μέ χρι 20 φυτω ν. 
Υπα ρχέι ή δή νόμόθέτική  πρωτόβόυλι α στό Κόγκρέ σό τής χω ρας για τήν πλή ρή νόμιμόπόι ήσή τής 

κα νναβής. 
 
Στό Μεξικό πρό σφατή από φασή 
τόυ Ανωτα τόυ Δικαστήρι όυ έ κρινέ 
αντισυνταγματικόυ ς τόυ νό μόυς 
πόυ απαγόρέυ όυν τήν κατόχή  και 
αυτόκαλλιέ ργέια κα νναβής για 
πρόσωπική  χρή σή καθω ς θέωρέι ται 
ατόμικό  δικαι ωμα, ένω  από  τό 2009 
έ χέι απόπόινικόπόιήθέι  ή κατόχή  
μικρω ν πόσότή των κα νναβής για 
πρόσωπική  χρή σή. Ο τωρινό ς 
Πρό έδρός τόυ Μέξικόυ  αν και δέν 
συμφωνέι  μέ τήν πλή ρή 
νόμιμόπόι ήσή έ χέι ανόι ξέι δήμό σιό 
δια λόγό πα νω στό θέ μα. 

 
Τό Πουέρτο Ρίκο νόμιμόπόι ήσέ τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής τό 2015, ένω  ή Τζαμάικα τήν ι δια 
χρόνια  απόπόινικόπόι ήσέ τήν κατόχή  56 γραμμαρι ων κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή, τήν 
καλλιέ ργέια μέ χρι 5 φυτω ν, και θα δω σέι α δέιές για τήν καλλιέ ργέια και πω λήσή κα νναβής για 
ιατρική , θρήσκέυτική  και διατρόφική  χρή σή. 
 
Στήν Παραγουάη και τό Περού ή κατόχή  κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή έι ναι απόπόινικόπόιήμέ νή, 
στα ό ρια των 8 και των 10 γραμμαρι ων αντι στόιχα. Στήν Κόστα Ρίκα ή κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή 
και ή αυτόκαλλιέ ργέια έ χέι όυσιαστικα  απόπόινικόπόιήθέι . 
 
Στόν Ισημερινό ή κατόχή  μέ χρι 10 γραμμαρι ων κα νναβής θέωρέι ται πρόσωπική  χρή σή και έ χέι 
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απόπόινικόπόιήθέι  από  τό 2013. Τέ λός στήν Αργεντινή από  τό 2009 έ χέι απόπόινικόπόιήθέι  ή 
κατόχή  μικρω ν πόσότή των κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή σέ ιδιωτικόυ ς χω ρόυς συ μφωνα μέ 
από φασή τόυ Ανωτα τόυ Δικαστήρι όυ. 
 
Ενδιαφέ ρόντα συμπεράσματα πόυ έξα γόυμέ από  τήν βιβλιόγραφι α και τήν διέθνή  έμπέιρι α: 

1. 250 έκατόμμυ ρια πόλι τές στήν Ευρω πή και 500 έκατόμμυ ρια διέθνω ς έ χόυν νό μιμή 
πρό σβασή στήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής. 

2. Υπα ρχέι έ να αυξανό μένό ρέυ μα αναγνω ρισής τής θέραπέυτική ς αξι ας τής κα νναβής και ό σό 
πέρισσό τέρές χω ρές πρόχωρόυ ν σέ νό μιμα μόντέ λα ρυ θμισής τό σό ή έ ρέυνα πα νω στα 
κανναβινόέιδή  θα έπέκτέι νέται και θα μαθαι νόυμέ ό λό και πέρισσό τέρα γι αυτό  τό φυτό . 

3. Όπόυ έ χέι υπα ρξέι απόπόινικόπόι ήσή ή  και νόμιμόπόι ήσή τής ιατρική ς και τής έυφόρική ς 
χρή σής τής κα νναβής δέν έ χέι σήμέιωθέι  σήμαντική  αυ ξήσή στή χρή σή ανα μέσα στόυς νέ όυς 
και τόν γένικό  πλήθυσμό . Αντι θέτα βλέ πόυμέ ό τι λό γω τόυ ό τι τό μή απαγόρέυμέ νό δέν έ λκέι, 
υπα ρχέι μέι ωσή τόυ αριθμόυ  ό σων δόκιμα ζόυν κα νναβή έ στω και μια φόρα , ένω  μέιω νέται ή 
πρόβλήματική  χρή σή ανα μέσα στόυς νέ όυς ό πως έι δαμέ σέ Πόρτόγαλι α, ΗΠΑ και Ισπανι α. 

4. Όπόυ έ χέι γι νέι νό μιμή ή κα νναβή μέιω θήκαν όι συλλή ψέις και ό αριθμό ς των φυλακισμέ νων, 
έ χέι μέιωθέι  ή έγκλήματικό τήτα, έ χόυν έξόικόνόμήθέι  πό ρόι από  τό δικαστικό  συ στήμα και 
τήν αστυνόμι α, έ χόυν μπέι στα ταμέι α πόλλα  έκατόμμυ ρια από  τόυς φό ρόυς και τις 
ασφαλιστικέ ς έισφόρέ ς, έ χόυν ένισχυθέι  κόινωνικέ ς υπόδόμέ ς καθω ς και τα κόνδυ λια για 
πρό λήψή και θέραπέι α. 

5. Μέρικα  από  τα παρα πλέυρα όφέ λή τής κα νναβής πόυ έ χόυν παρατήρήθέι  ό πόυ έ χέι 
απόπόινικόπόιήθέι / νόμιμόπόιήθέι  για ιατρική  ή /και έυφόρική  χρή σή πέριλαμβα νόυν έπι σής 
μέι ωσή τής ένδόόικόγένέιακή ς βι ας, μέι ωσή τής κατανα λωσής αλκόό λ και καπνόυ , μέι ωσή 
των αυτόκτόνιω ν, μέι ωσή των τρόχαι ων, καθω ς και μέι ωσή τής χρή σής και των θανα των από  
όπιόυ χα συνταγόγραφόυ μένα φα ρμακα. 

6. Υπα ρχόυν διαφόρέτικα  μόντέ λα νό μιμής ρυ θμισής ή  και απόπόινικόπόι ήσής, α λλα πιό 
έμπόρικα  (ό πως στις ΗΠΑ- dispensaries και τήν Ολλανδι α- coffeshop), α λλα πιό κόινωνικα  
(ό πως στήν Ουρόυγόυα ή και τήν Ισπανι α- κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής). Όλα έ χόυν να δέι ξόυν 
μό νό θέτικα  απότέλέ σματα σέ ό τι αφόρα  τήν απέξα ρτήσή τόυ χρή στή από  τό όργανωμέ νό 
έ γκλήμα, τήν απόδυνα μωσή τής μαφι ας και κό ψιμό των ρόω ν των έσό δων τής πόυ πλέ όν 
καταλή γόυν σέ νό μιμές έπιχέιρή σέις πόυ πλήρω νόυν φό ρόυς και πρόσλαμβα νόυν 
υπαλλή λόυς. 

7. Τα φαρμακέυτικα  σκέυα σματα πόυ κυκλόφόρόυ ν κόστι ζόυν πόλυ  ακριβα  (από  8 μέ χρι 350 
έυρω  τό γραμμα ριό), ό πως και ή κα νναβή στα Αμέρικα νικα dispensaries (πχ στό Κόλόρα ντό 
φτα νέι τα 20 δόλα ρια τό γραμμα ριό), ιδιαι τέρα σέ σχέ σή μέ τό κό στός τής κα νναβής τις 
κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής (3-8 έυρω  τό γραμμα ριό) και τό κό στός αυτόκαλλιέ ργέιας (0.5-2 
έυρω  τό γραμμα ριό). 

8. Η παγκό σμια αγόρα  ιατρική ς κα νναβής απότιμα ται στα 250 δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια μέ χρι τό 
2020. 

 
Έρέυνα και έπιμέ λέια ΜΘ- Ηλιόσποροι, Μα ιός 2016. 
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• https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_country 

• http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis 

• 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/ 

• http://www.cheatsheet.com/politics/10-countries-that-have-or-will-see-marijuana-
legalization.html/ 

• http://www.medicalcannabiscouncil.ca/blogmaster/eu-medical-cannabis 

• http://www.huffingtonpost.ca/2016/02/01/marijuana-legalization-
infographic_n_9132170.html 

• http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR510/RAND_RR5
10.pdf 

• http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_5739_EN_Medical_cannabis_FINAL.pdf 

• http://www.archive.beckleyfoundation.org/pdf/Concl_Rec_Greek.pdf 
• http://www.eurad.net/filestore/PDF/212181Eurad_Cannabiscoverandpagesforweb.pdf 

• http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf 
• http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/LSE-IDEAS-DRUGS-REPORT-FINAL-

WEB01.pdf 

• http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA%20Fact%20Sheet_Approaches%20to%20
Decriminalization_(Feb.%202016).pdf 

• http://www.countthecosts.org/sites/default/files/release-quiet-revolution-drug-
decriminalisation-policies.pdf 

• http://www.ycsg.yale.edu/assets/downloads/taking_control.pdf 
• http://www.ijdp.org/article/S0955-3959(15)00003-1/pdf 

• http://www.ijdp.org/article/S0955-3959(14)00363-6/pdf 

• http://www.tdpf.org.uk/sites/default/files/How-to-Regulate-Cannabis-Guide.pdf 
 
Πόρτόγαλι α: 

• https://www.drugpolicy.org/sites/default/files/DPA_Fact_Sheet_Portugal_Decriminalization_F
eb2015.pdf 

• http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/greenwald_whitepaper.pdf 

• https://sensiseeds.com/en/blog/cannabis-portugal-en/ 

• https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-
Foundation/Drug-decriminalisation-in-Portugal.pdf 

• http://druglawreform.info/en/weblog/item/4003-portugal-progresses-toward-integrated-
cannabis-regulation 

• https://www.law.berkeley.edu/files/Laqueur_(2014)_-
_Uses_and_Abuses_of_Drug_Decriminalization_in_Portugal_-_LSI.pdf 

• https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/drug-policy-in-portugal-english-
20120814.pdf 

 
Ισπανι α: 

• http://www.cannabis-spain.com/legal/ 

• http://www.talkingdrugs.org/catalonia-cannabis-clubs-gain-formal-licensing 

• https://sensiseeds.com/en/blog/getting-medicinal-cannabis-catalonia-overview-current-
situation/ 

• http://marijuanagames.org/catalonia-parliament-passes-regulations-for-barcelona-cannabis-
clubs/ 

• http://pgmcg.nl/medical-cannabis-spain/ 
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• http://www.tdpf.org.uk/blog/cannabis-social-clubs-spain-legalisation-without-
commercialisation 

• http://www.undrugcontrol.info/en/publications/legislative-reform-series-/item/1095-
cannabis-social-clubs-in-spain 

• http://www.law.qmul.ac.uk/docs/staff/department/148791.pdf 
 
Ιταλι α: 

• http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.15252/embr.201439742/pdf   

• http://www.ozy.com/fast-forward/italy-blazes-a-trail-for-legal-european-weed/64520 

• https://greenrushdaily.com/2016/01/20/italy-decriminalizes-marijuana-helps-move-europe-
toward-legalization/ 

• http://www.ibtimes.com/marijuana-legalization-italy-pot-laws-eased-growers-cultivating-
medical-cannabis-2267841 

• http://www.euronews.com/2015/07/29/italy-s-army-bringing-down-the-cost-of-getting-
high-on-medical-marijuana/ 

• http://www.thelocal.it/20150728/is-italy-about-to-legalize-cannabis 
 

 
 
Αυστρι α: 

• https://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-of-cannabis-in-austria/ 

• http://blog.hanfinstitut.at/cannabis-the-situation-in-austria/ 

• http://www.encod.org/info/IMG/pdf/CND2015_Austria.pdf 
 
Βέ λγιό: 

• https://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-of-cannabis-in-belgium/ 

• http://www.globaltimes.cn/content/926772.shtml 
• https://www.wiv-

isp.be/Repository%20public%20docs%20RefMan/Category%20d/Plettinckx_2013_EN.pdf 

• http://www.issdp.org/conference-
papers/2013/2013_papers/Hakkarainen%20P%20-%20Growing%20medicine%20-%20Smal
l-scale%20cannabis%20cultivation%20for%20medical%20purposes.pdf 

• http://www.fuoriluogo.it/blog/wp-content/upload/Decorte_CSCs-in-Belgium_IJDP2014.pdf 
 
Τσέχι α: 
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• http://www.medical-cannabis-conference.com/en 

• https://www.tni.org/en/article/cannabis-policy-in-the-czech-republic 

• http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_142349_EN_CZ-NR2010.pdf 

• http://www.vlada.cz/en/ppov/protidrogova-politika/government-council-for-drug-policy-
coordination-72748/ 

• https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/A_Balancing_Act-03-14-2012.pdf 
 
Φιλανδι α: 

• http://www.helsinkitimes.fi/columns/columns/business-view/10740-legalise-marijuana-
2.html 

• http://www.icenews.is/2012/09/04/finland-set-for-medical-cannabis-
legalisation/#axzz47UUwK1eO 

 
Νόρβήγι α: 

• http://goscandinavia.about.com/od/norwa1/fl/Marijuana-in-Norway.htm 
 
Δανι α: 

• https://sundhedsstyrelsen.dk/en/news/2014/~/media/57439DD97F054C60AE9B6A7FFC68
F3BC.ashx 

• http://cphpost.dk/news/parliament-considering-medicinal-cannabis-in-denmark-majority-in-
favour.html 

• http://www.thelocal.dk/20141031/denmark-funds-medicinal-cannabis-research 

• http://mmcd.dk/ 
 
Γέρμανι α: 

• http://www.dw.com/en/law-professors-demand-cannabis-legalization/a-17559144 

• http://mjinews.com/germany-proposes-medical-marijuana-program/ 

• https://www.whaxy.com/news/germany-allows-medical-cannabis-cultivation 

• http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C
/160108_GE_Cannabis_als_Medizin_mit_Cannabisagentur.pdf 

• http://www.cannabis-med.org/data/pdf/2003-02-2.pdf 

• https://www.aerzteblatt.de/pdf/DI/109/29/m495.pdf 
• http://www.stcm.ch/files/presentation_roenitz.pdf 

• http://medicalmarijuanainc.com/germany-marijuana-laws/ 
 
Ολλανδι α: 

• https://www.cannabisbureau.nl/Media/Default/PDF/5089-A5-BMC-Pat-ENG-web_35842.pdf 

• http://www.encod.org/info/IMG/pdf/Medical_cannabis_in_the_Netherlands_Derrick_Bergman
_CND2015_Vienna-1-2.pdf 

• https://dmms2015.com/wp-content/uploads/2015/11/Amsterdam-Policy-on-Soft-Drugs.pdf 

• http://www.cannabis-med.org/data/pdf/en_2006_01_1.pdf 

• https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2010/RAND_WR768.pdf 

• https://thecannabus.files.wordpress.com/2011/09/medical-use-of-cannabis-in-the-
netherlands.pdf 

• https://www.researchgate.net/publication/7981662_Medical_use_of_cannabis_in_the_Netherl
ands 

• http://www.stcm.ch/en/files/paper_hazekamp_2013.pdf 

• http://www.cedro-uva.org/lib/boekhout.dutch.pdf 
• https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/coffee-shops-and-compromise-
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20130713.pdf 

• http://www.tdpf.org.uk/sites/default/files/Netherlands.pdf 

• http://faculty.publicpolicy.umd.edu/sites/default/files/reuter/files/interpreting_dutch_canna
bis_policy.pdf 

• https://www.tni.org/files/drugsalternativesuseurope.pdf 
 
Αγγλι α: 

• http://medicalmarijuana.co.uk/ 

• http://www.release.org.uk/law/uks-law-medical-cannabis 
• http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cannabis-legalisation-nick-clegg-backs-

campaign-calling-for-medical-use-of-drug-a6866271.html 

• http://www.theguardian.com/society/2014/aug/15/cannabis-marijuana-medicine-law-
growing 

• http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/cannabis-legalisation-marijuana-uk-
1bn-a-year-in-taxes-a6918161.html 

• http://ukcsc.co.uk/cannabis-law/ 

• http://tdpf.org.uk/sites/default/files/A_framework_for_a_regulated_market_for_cannabis_in_t
he_UK.pdf 

• https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/119174/ac
md-cannabis-report-2008.pdf 

• http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/10/paper_01.pdf 

• http://www.ukdpc.org.uk/wp-content/uploads/a-fresh-approach-to-drugs-the-final-report-
of-the-uk-drug-policy-commission.pdf 

 
Γαλλι α: 

• https://www.rt.com/news/france-medicine-marijuana-approve-386/ 

• https://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-cannabis-france-overview/ 

• http://www.thelocal.fr/20130610/legalized-cannabis-tea-could-be-on-drug-menu-for-french-
patients-in-pharmacies 

 
Μα λτα: 

• http://www.maltatoday.com.mt/news/national/46840/watch_medical_cannabis_will_be_avail
able_from_pharmacies_#.VydPRfl97IU 

• http://www.maltatoday.com.mt/news/national/46670/new_drugs_law_to_allow_use_of_canna
bis_for_medical_use#.VydP5vl97IU 

 
Κρόατι α: 

• https://massroots.com/blog/medical-cannabis-legalized-in-croatia 

• http://medicalxpress.com/news/2015-10-croatia-marijuana-medical.html 

• http://www.total-croatia-news.com/business/2318-medical-marijuana-coming-to-croatian-
pharmacies-in-march 

• http://www.ibtimes.com/marijuana-legalization-2015-croatia-legalizes-weed-medical-use-
2143078 

• http://www.theweedblog.com/croatia-decriminalizes-possession-of-drugs/ 
 
Σλόβένι α: 

• https://sensiseeds.com/en/blog/legal-status-cannabis-slovenia-overview/ 

• http://www.afr.com/technology/aussie-pot-stock-mgc-pharmaceuticals-wins-license-to-grow-
marijuana-20150610-ghkgi5 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/coffee-shops-and-compromise-20130713.pdf
http://www.tdpf.org.uk/sites/default/files/Netherlands.pdf
http://faculty.publicpolicy.umd.edu/sites/default/files/reuter/files/interpreting_dutch_cannabis_policy.pdf
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• http://www.institut-icanna.com/en/index.html 
 

Ρόυμανι α: 

• http://www.romania-insider.com/romania-becomes-10th-country-in-the-eu-to-allow-
medical-use-of-marijuana/ 

• http://www.huffingtonpost.com/2013/10/05/romania-medical-marijuana-
legal_n_4049658.html 

• http://www.cannabisclub.ro/ 
 
ΠΓΔΜ: 

• http://www.medicalmarijuana.com.au/medical-marijuana/cannabis/macedonia-is-set-to-
become-the-14th-country-in-europe-to-leagalise-medical-cannabis 

• http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-considers-legalizing-medical-
marijuana-11-23-2015 

 
Αυστραλι α: 

• http://www.ibtimes.com.au/australia-canada-other-economies-are-entering-billion-dollar-
medical-cannabis-industry-1513961 

• http://www.businessinsider.com.au/medical-marijuana-is-now-legal-in-australia-2016-2   
• http://mgcpharma.com.au/wp-content/uploads/2016/03/mgc_whitepaper_final-sml.pdf 

• https://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/default/files/ndarc/resources/DPMP%20Medicinal%20
Cannabis%20Paper%2010th%20March%202015_0.pdf 

• https://www.health.qld.gov.au/publications/system-
governance/legislation/reviews/medicinal-cannabis/overview-medicinal-cannabis-2016.pdf 

• http://www.atoda.org.au/wp-
content/uploads/ANCD_Medicinal_Cannabis_Information_Paper.pdf 

• http://www.news.com.au/finance/business/other-industries/legalising-medical-cannabis-
sounds-great-if-you-can-afford-it/news-story/60ee23bfa8ee31c7a816d598efa44328 

 
ΗΠΑ 

• http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=000881 
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• http://ftp.iza.org/dp6592.pdf 

• https://mjbizdaily.com/wp-content/uploads/2016/03/Factbook2016ExecutiveSummary.pdf 

• http://www.cnbc.com/2016/02/01/legal-us-pot-sales-soar-in-2015.html 

• http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366(15)00217-5.pdf 

• http://mic.com/articles/126303/where-is-marijuana-legal-in-the-united-states-list-of-
recreational-and-medicinal-states#.BQAruPKKB 

• http://www.usatoday.com/story/money/business/2016/01/04/24-7-wallst-legalize-
marijuana/78077366/ 

• http://fortune.com/2016/02/01/marijuana-sales-legal/ 

• http://www.usatoday.com/story/money/business/2016/03/20/legal-marijuana-sales-
forecast-hit-23b-4-years/82046018/ 

• http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/marijuana-industry-fastest-
growing_n_6540166.html 

• http://catalyst.harvard.edu/pdf/chirp/Medical_Marijuana_Report.pdf 
• 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 

•  
Ουρόυγόυα ή: 

• https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Marijuana%20Legalization%20in%20Urug
uay%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
_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%20Ne
w%20Discourse%20Towards%20Drug%20Policies,%20The%20Role%20of%20Cannabis%2
0Legalization%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 
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• 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 

•  
Κόλόμβι α: 

• 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 

 
Μέξικό : 

• 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 
 
Πόυέ ρτό Ρι κό: 

• http://www.telesurtv.net/english/news/Puerto-Rico-Legalizes-Medicinal-Marijuana-Use-
20150504-0006.html 

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

Τζαμα ικα: 

• 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/ 
 
Ισήμέρινό ς: 

• 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/ 

 
Αργέντινή : 

• 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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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://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
http://www.telesurtv.net/english/news/Mexico-Kicks-Off-Historic-Debate-on-Marijuana-Legalization-20160126-0037.html
http://www.telesurtv.net/english/news/Puerto-Rico-Legalizes-Medicinal-Marijuana-Use-20150504-0006.html
http://www.telesurtv.net/english/news/Puerto-Rico-Legalizes-Medicinal-Marijuana-Use-20150504-0006.html
http://time.com/3845638/puerto-rico-medical-marijuana/
http://www.telesurtv.net/english/news/Jamaican-Senate-to-Vote-on-Marijuana-Legalization-20150123-0014.html
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/
http://www.insightcrime.org/news-briefs/ecuador-president-proposes-tougher-punishment-for-microtraffickers
http://www.insightcrime.org/news-briefs/ecuador-president-proposes-tougher-punishment-for-microtraffickers
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://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/
https://panampost.com/rebeca-morla/2015/04/14/ecuador-breaks-the-ice-on-drug-legalization-in-landmark-bill/
http://narcosphere.narconews.com/notebook/kristin-bricker/2009/09/argentina-legalizes-personal-marijuana-use
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://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). 
 
Τό Σα ββατό 7 Μα ή νιω σαμέ ό τι γυρι σαμέ στις ρι ζές μας. Η πόσότική  συμμέτόχή  τόυ κό σμόυ μπόρέι  να 
μήν ή ταν ό πως α λλές χρόνιέ ς, λό γω απέργιω ν των μέ σων μαζική ς μέταφόρα ς και πόρέι ας για τό 
ασφαλιστικό , πόιότικα  ό μως ή ταν μια από  τις πιό όυσιαστικέ ς και γέιωμέ νές έκδήλω σέις πόυ έ χόυμέ 
κα νέι τα τέλέυται α χρό νια για τήν αντιαπαγόρέυτική  έκστρατέι α και τήν κα νναβή. 
 
Τό Σα ββατό 7 Μα ή, στα πλαι σια τής παγκό σμια κινήτόπόι ήσής Global Marijuana March, 
πραγματόπόιή σαμέ μια όλόή μέρή δρα σή ένήμέ ρωσής και ακτιβισμόυ  πόυ πέριέλα μβανέ δυ ό 
ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις μέ πόλλόυ ς όμιλήτέ ς και όμιλή τριές στή Νόμική  Σχόλή  Αθή νας, καθω ς και 
μια μόυσική  πόρέι α διέκδι κήσής και έυαισθήτόπόι ήσής, πόυ ξέκι νήσέ και κατέ λήξέ στήν πλατέι α 
Κλαυθμω νός ένω  καθω ς διέ σχισέ τό κέ ντρό τής πό λής στα θμέυσέ για κα πόια ω ρα μπρόστα  στή 
Βόυλή . 
 
Για έμα ς ή ταν α λλή μια ιστόρική  κατα κτήσή, α λλή μια μόναδική  έμπέιρι α, ακό μα και μό νό μέ τόυς 500 
γένναι όυς πόυ ή ταν έκέι  για να τήν κα νόυν πραγματικό τήτα. Μπόρέι  να μήν ή ταν τα 15.000 α τόμα 
πόυ βρέ θήκαν τό 2015 στό Συ νταγμα όι ή  30 χιλια δές πόυ μα ζέυέ τό φέστιβα λ τα τέλέυται α χρό νια, 
έι χαν ό μως τήν ι δια δυ ναμή ψυχή ς και απόφασιστικό τήτα μέ ό λόυς αυτόυ ς μαζι . 
 
 
 

 
Στήν πρω τή ένήμέρωτική  έκδή λωσή για τήν βιόμήχανική  κα νναβή μέτα  τή πρό σφατή νόμιμόπόι ήσή, 
παρόυσια σαμέ έ να γένικό  αλλα  αρκέτα  όλόκλήρωμέ νό πλαι σιό για τις πρόόπτικέ ς ανα πτυξής τόυ 
κλα δόυ στήν Ελλα δα, έ να γένικό  πλαι σιό για τό τι έπικρατέι  στήν Ευρω πή και τόν κό σμό, καθω ς και 
χρή σιμές πλήρόφόρι ές για τήν διαδικασι α αδέιόδό τήσής και τήν καλλιέργήτική  διαδικασι α. Οι 
όμιλήτέ ς πόυ μας τι μήσαν μέ τήν παρόυσι α τόυ ή ταν όι (τα βι ντέό των έισήγή σέων στόυς 
συνδέ σμόυς): Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος (γέωπό νός, πρ. διέυθυντή ς ΕΘΙΑΓΕ), Γιάννης Κορωναίος 
(γέωπό νός), Βασίλης Τσολακίδης (Πρό έδρός ΚΑΠΕ), Άννα Φουλίδη (Υπόυργέι ό Αγρότική ς 
Ανα πτυξής), Ελένη Μαλούπα (ΕΛΓΟ-Δή μήτρα), Ελευθέριος Σταυρινός (γέωπό νός, έδαφόλό γός). 
 
 

https://youtu.be/Ae3zMPfATSc
https://youtu.be/V6fbOzpeLjo
https://youtu.be/D-82FNkFRxk
https://youtu.be/g64IPYX3TAw
https://youtu.be/YSfnkIyE-b4
https://youtu.be/FPm2s4Bxj-s
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Στήν έκδή λωσή για τήν ιατρική  χρή σή τής Κα νναβής πόυ ακόλόυ θήσέ φιλόξένή σαμέ ιατρόυ ς, 
έπιστή μόνές και ασθένέι ς πόυ τέκμήρι ωσαν τήν αναγκαιό τήτα να νόμιμόπόιήθέι  α μέσα στήν Ελλα δα 
ή ιατρική  χρή σή τής κα νναβής καθω ς και τήν σπόυδαιό τήτα και τήν έυρέι α χρή σή τόυ φυτόυ  ως 
θέραπέυτικό  μέ σό. Πλέ όν σέ δέκα δές χω ρές σέ ό λό τόν κό σμό έ χέι νόμιμόπόιήθέι  μέ τόν έ να ή  τόν 
α λλό τρό πό ή κα νναβή για ιατρική  χρή σή και στήν Ελλα δα μπόρόυ μέ να διαδραματι σόυμέ έ να 
πρωταγωνιστικό  ρό λό αρκέι  να υπα ρξέι ή πόλιτική  βόυ λήσή να παρέ χόυμέ στόυς Έλλήνές ασθένέι ς 
έ να φυσικό  φα ρμακό πόυ έ χόυν στήν δια θέσή  τόυς α λλα 250 έκατόμμυ ρια Ευρωπαι όι πόλι τές. 
 

 
Οι όμιλήτέ ς πόυ μας τι μήσαν μέ τήν παρόυσι α τόυς ή ταν όι (τα βι ντέό των έισήγή σέων στόυς 
συνδέ σμόυς): Σοφία Γαλινάκη (έρέυνή τρια), Dr. med. Αντώνης Κερασνούδης (Eιδικό ς Νέυρόλό γός, 
Διδα κτωρ τόυ Πανέπιστήμι όυ τόυ Ruhr-Bochum τής Γέρμανι ας, Επιστήμόνικό ς υπέυ θυνός "Ιατρέι όυ 
Σκλή ρυνσής κατα  Πλα κας και νέυρόανόσόλόγικω ν νόσήμα των", Κλινική  Άγιός Λόυκα ς Θέσσαλόνι κή), 
Γιώργης Οικονομόπουλος (Ιατρό ς, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής), Μάριος Δημόπουλος 
(Διατρόφόλό γός), Χρήστος Ριγανάς και Σύρος Κωνσταντίνος, έκπρό σωπόι συλλό γόυ ασθένω ν για 
τήν ιατρική  κα νναβή, Jackie Poitras (πρό έδρός συλλό γόυ μαμα δές για τήν κα νναβή). 
 
 

https://youtu.be/9NjQgD4RdKQ
https://youtu.be/1MjO9XzH2OU
https://youtu.be/kZYJgkiCgYs
https://youtu.be/fFTENBUT30c
https://youtu.be/KVjH53xJtsI
https://youtu.be/EKl6liijVB0
https://youtu.be/23r1ibA-frc
https://youtu.be/23r1ibA-frc
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Τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ πέριέλα μβανέ φέ τός δρα σέις και στις 2 ήμέ ρές τόυ παγκό σμιόυ 
κινή ματός, στις 20 Απριλι όυ (420) και στις 7 Μαι όυ (Global Marijuana March). Για τις έκδήλω σέις στις 
20 Απριλι όυ (κατα θέσή ψήφι σματός στό Υπόυργέι ό Υγέι ας και ένήμέρωτικό  street party στό Θήσέι ό) 
έ χόυμέ έκδω σέι ξέχωριστό  δέλτι ό τυ πόυ. 
 
 
 

Για τό θέ μα τής ιατρική ς χρή σής τής κα νναβής, ό Υπόυργό ς Υγέι ας Ανδρέ ας Ξανθό ς δή λωσέ τήν 
πρόήγόυ μένή μέ ρα τής έκδή λωσής στις 20 Απριλι όυ (σέ έπιστόλή  πρός τόυς ασθένέι ς): 
“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 

http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/662-40
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εκπροσώπων των ασθενών, με στόχο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος και την διαμόρφωση 
υλοποιήσιμων προτάσεων.” 
 

 
Ελπι ζόυμέ αυτή  ή πόλιτική  έξαγγέλι α να έ χέι αντι κρισμα συ ντόμα και να μήν έι ναι κένή  όυσι ας. Ει ναι 
καθαρα  θέ μα πόλιτική ς βόυ λήσής γιατι  πλέ όν υπα ρχόυν τέκμήριωμέ να έπιστήμόνικα  δέδόμέ να αλλα  
και διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς σέ ό τι αφόρα  τήν ιατρική  χρή σή τής Κα νναβής πόυ πλέ όν κα θέ 
καθυστέ ρήσή έφαρμόγή ς και στήν Ελλα δα έι ναι έγκλήματική  και στόιχι ζέι ανθρω πινές ζωέ ς. 
 
Εμέι ς θα συνέχι σόυμέ μέ μέγαλυ τέρή έ ντασή τόν αγω να μας για τήν πλή ρή νό μιμή ρυ θμισή τής 
Κα νναβής για θέραπέυτική  και έυφόρική  χρή σή από  τόυς ένή λικές, παρέ χόντας τέκμήρι ωσή στήν 
Πόλιτέι α και διέκδικω ντας τα αυτόνό ήτα δικαιω ματα  μας δήμό σια και έπω νυμα. Η κα νναβή ό χι μό νό 
μπόρέι  να μας βγα λέι από  τήν κρι σή και να δω σέι μια νέ α πνόή  στήν όικόνόμι α, αλλα  μπόρέι  και να 
σω σέι ή  να βόήθή σέι συνανθρω πόυς μας πόυ τό έ χόυν ανα γκή. 
 
Ηλιόσποροι, 9/5/2016. 
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40 χιλιάδες υπογραφές για ιατρική χρήση κάνναβης στον Υπουργό Υγείας 
 
Τήν Τέτα ρτή 20 Απριλι όυ αντιπρόσωπέι α ασθένω ν κατέ θέσαν πέρι πόυ 40 χιλια δές υπόγραφέ ς 
πόλιτω ν στό Υπόυργέι ό Υγέι ας για τό δικαι ωμα των ασθένω ν στήν ιατρική  και φαρμακέυτική  χρή σή 
κα νναβής. Εκ μέ ρόυς τόυ Υπόυργόυ  Υγέι ας Α. Ξανθόυ  πόυ βρισκό ταν στήν Βόυλή  τα αιτή ματα μέ τις 
υπόγραφέ ς παρέ λαβέ ό Διέυθυντή ς τόυ γραφέι όυ τόυ, Παναγιω τής Παπαδό πόυλός, και ακόλόυ θήσέ 
έπόικόδόμήτική  συνόμιλι α μέ τόυς έκπρόσω πόυς των ασθένω ν. 
 
Συ μφωνα μέ τόυς ασθένέι ς ή πόλιτική  ήγέσι α φαι νέται να έ χέι τή βόυ λήσή να πρόχωρή σέι σέ 
διέυκόλυ νσέις των ασθένω ν και να ξέμπλόκα ρέι τό θέ μα τής ιατρόφαρμακέυτική ς χρή σής τής 
κα νναβής. 
 
 
Τα αιτή ματα των ασθένω ν αφόρόυ ν: 
 

1. Τήν αποποινικοποίηση τής χρήσης και κατοχής κα νναβής για θέραπέυτική  χρή σή. 
2. Τήν δυνατό τήτα αυτοκαλλιέργειας μέ έιδική  α δέια τόυ Υπόυργέι όυ Υγέι ας στόν κα θέ ασθένή  

για έ να όρισμέ νό αριθμό  (πχ 6) φυτω ν για ιδι α χρή σή. 
3. Τήν δήμιόυργι α λεσχών/συλλόγων κάνναβης στα πρό τυπα τής Ισπανι ας και τής 

Ουρόυγόυα ής, όι όπόι ές θα καλλιέργόυ ν πόιότική  και όργανική  κα νναβή σέ έλέγχό μένό 
πέριβα λλόν μέ σκόπό  τήν αλλήλόυ πόστή ριξή και τήν παρόχή  συγκέκριμέ νής πόσό τήτας 
πρόι ό ντων απόκλέιστικα  στα μέ λή τής λέ σχής, τα όπόι α θα πρέ πέι να πρόσκόμι σόυν 
γνωμα τέυσή γιατρόυ  και απόδέικτικα  τής πα θήσή ς τόυς, ω στέ να έ χόυν δικαι ωμα 
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συμμέτόχή ς. Σέ αυτή  τήν πέρι πτωσή φυσικα , τα μέ λή των λέσχω ν θα απόδι δόυν στό κρα τός 
τόν έπιβαλλό μένό φό ρό έπι  τόυ πρόι ό ντός πόυ θα αγόρα ζόυν, ένω  όι λέ σχές θα απόδι δόυν 
έ μμέσή φόρόλόγι α και έργόδότικέ ς ασφαλιστικέ ς έισφόρέ ς για τόυς έργαζό μένόυ ς τόυς. 

4. Τήν δυνατό τήτα πιστοποίησης και ελέγχου τής ποιότητας των πρόι ό ντων τής λέ σχής από  
τό χήμέι ό τόυ κρα τόυς ή  από  α λλό πιστόπόιήμέ νό έργαστή ριό. 

5. Τήν δυνατό τήτα παραγωγή ς φαρμακευτικών σκευασμάτων από  κα νναβή (σέ όικιακό , 
όικότέχνικό  ή  βιόμήχανικό  έπι πέδό) στή χω ρα μας, ω στέ να υπόκατασταθόυ ν όι έισαγωγέ ς 
πόυ μέ χρι σή μέρα γι νόνται παρα νόμα ή  ήμι-νό μιμα, κόστι ζόυν πόλυ  και αφόρόυ ν σκέυα σματα 
μέ χαμήλή  πέριέκτικό τήτα δραστική ς- θέραπέυτική ς όυσι ας. 

6. Τή νόμιμόπόι ήσή τής εισαγωγής θέραπέυτικω ν σκέυασμα των ιατρική ς κα νναβής μέ 
απόδέδέιγμέ να θέτική  δρα σή, μέ σω αντιπρόσω πων και κατό πιν ιατρική ς συνταγόγρα φήσής. 

7. Τήν απέλέυθέ ρωσή και ένθα ρρυνσή τής ιατρικής έρευνας πα νω στα Κανναβινόέιδή , καθω ς 
και στις θέραπέυτικέ ς πόικιλι ές κα νναβής πόυ ανταπόκρι νόνται σέ συγκέκριμέ νές παθή σέις. 

8. Να μπόρόυ ν όι ιατρόι  να συνταγογραφούν νό μιμα τήν κα νναβή ή  παρα γωγα  τής, κατό πιν 
θέσμική ς παρό τρυνσής τόυς από  τόυς Ιατρικόυ ς Συλλό γόυς και τό Υπόυργέι ό Υγέι ας πόυ θα 
πρέ πέι να αναλα βέι και τήν έυαισθήτόπόι ήσή και ένήμέ ρωσή των ιατρω ν και των ασθένω ν 
για τα θέραπέυτικα  όφέ λή τής κα νναβής. Κα λυψή τής Κα νναβής από  τό ΕΣΥ. 

9. Τήν επικαιροποίηση των Νόμων 3459/2006 και 4139/2013, για τήν αφαι ρέσή τόυ φυτόυ  
τής κα νναβής από  τή λι στα των παρα νόμων όυσιω ν και τή δυνατό τήτα ό σων σκέυασμα των 
έμπέριέ χόυν THC (τέτραυ δρόκανναβινό λή) να μπόρόυ ν να συνταγόγραφόυ νται. 

10. Διέυκρινιστικό  έ γγραφό από  τό Υπόυργέι ό Υγέι ας ό πόυ ξακαθαρι ζέται ό τι τα σκέυα σματα 
λαδιόυ  μέ υψήλή  συγκέ ντρωσή σέ κανναβιδιό λή (CBD) και μέ μικρό τέρή από  0.2% 
συγκέ ντρωσή σέ THC μπόρόυ ν να κυκλόφόρόυ ν νό μιμα στήν Ελλα δα, συ μφωνα μέ τό νό μό 
4139/2013. 

 
Στή συνέ χέια στα πλαι σια τής 2ής Γιόρτή ς Κα νναβής- 12ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ 
πραγματόπόιή θήκέ από  τις 4 τό από γέυμα μέ χρι τις 12 τό βρα δυ ένήμέρωτική  και μόυσική  έκδή λωσή 
στόν πέζό δρόμό τής Ερμόυ  στό Θήσέι ό. Αν και Τέτα ρτή, πέρισσό τέρα από  3,000 α τόμα πέ ρασαν από  
τόν χω ρό τής έκδή λωσής, ένήμέρω θήκαν για τα αντιαπαγόρέυτικα  αιτή ματα και έ δωσαν ραντέβόυ  
για τις 7 Μα ή ό πόυ θα πραγματόπόιήθόυ ν δυ ό ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις στή Νόμική  Σχόλή  και μια 
μόυσική  πόρέι α μέ αφέτήρι α τήν Πλ. Κλαυθμω νός. Πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές έδω : 
http://legaliseprotestival.blogspot.gr/ . 
 
Ίσως μια από  τις μέγαλυ τέρές έπιτυχι ές τής αντιαπαγόρέυτική ς μας έκστρατέι ας έι ναι ό τι πλέ όν 
ακό μα και κρατικόι  φόρέι ς- πόλέ μιόι τής απόπόινικόπόι ήσής ό πως τό ΚΕΘΕΑ αλλα ζόυν ρήτόρική  και 
ό πως ό διέυθυντή ς τόυ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, Φαι δων Καλότέρα κής [1] σταματόυ ν να αναπαρα γόυν τήν 
απαγόρέυτική  ρήτόρική  τόυ ΚΚΕ και αναγνωρι ζόυν τήν ιατρική  και βιόμήχανική  χρή σή τής κα νναβής, 
ό πως και τήν ανα γκή για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής των όυσιω ν. 
 
Οι πόλιτικέ ς αλλα ζόυν παγκό σμια, ή έλλήνική  κόινωνι α έι ναι έ τόιμή, ό λόι μαζι  μπόρόυ μέ να 
απαιτή σόυμέ τήν αλλαγή  τής νόμόθέσι ας πέρι  όυσιω ν στα πλαι σια τής μέι ωσής τής βλα βής και τή 
νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής. 
 
[1] http://popaganda.gr/kethea-ithaki-faidon-kaloterakis/ 
 
Ηλιόσποροι, 22/4/2016 

 

 

http://legaliseprotestival.blogspot.gr/
http://popaganda.gr/kethea-ithaki-faidon-kaloterakis/
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2η Γιορτή Κάνναβης - 12ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας 
Τετάρτη 20 Απριλίου και Σαββάτο 7 Μαΐου 2016 

 
Σπα μέ τα ταμπόυ  και τις πρόκαταλή ψέις, καλλιέργόυ μέ τήν έλέυθέρι α μας! 

Όχι στή μαφι α, τό παρα νόμό έμπό ριό και τήν κέρδόσκόπι α. 
Απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν, νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής, πλόυραλισμό ς στήν θέραπέι α. 

Η αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
 
Φέ τός τό παγκό σμιό κι νήμα για τήν απέλέυθέ ρωσή τής Κα νναβής και τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις 
έξαρτή σέις διέκδικέι  και γιόρτα ζέι στις 20 Απριλίου (μέ αφόρμή  και τήν Συ νόδό τόυ ΟΗΕ για τα 
"ναρκωτικα ") και στις 7 Μαΐου στα πλαι σια τής έτή σιας παγκό σμιας κινήτόπόι ήσής Global Marijuana 
March πόυ πραγματόπόιέι ται ταυτό χρόνα σέ 300 πό λέις σέ ό λό τόν κό σμό. 
 
Εκατόμμυ ρια συνα νθρωπόι βγαι νόυμέ στόν δρό μό, από-ένόχόπόιόυ μέ τό φυτό  και τήν χρή σή τόυ, 
διέκδικόυ μέ τήν αλλαγή  των πόλιτικω ν για τις όυσι ές και τις έξαρτή σέις, σπέ ρνόυμέ τήν αλή θέια γιατι  
έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
 
Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 
 
- Στις 12.00 κατάθεση ψηφίσματος στό Υπουργείο Υγείας (Αριστότέ λόυς 17, Αθή να) από  
αντιπρόσωπέι α ασθένω ν για τή νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής για ιατρικόυ ς/ θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς 
και για ιατρική  έ ρέυνα. Πρόσυπόγρα φόυμέ τα ψή φισμα των ασθένω ν πόυ θα κατατέθέι  στό 
Υπόυργέι ό Υγέι ας έδω . 
 
- Στις 16.00 μικροφωνική εγκατάσταση στό Θησείο, πεζόδρομος Ερμού. Μόυσικέ ς και  
ένήμέ ρωσή. Μόυσική  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 τήν βιομηχανική κάνναβη στή Νομική Σχολή Αθή νας, 
Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου (1ός ό ρόφός, έι σόδός από  Σό λωνός 57). 
 
Ομιλήτέ ς: Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος (γέωπό νός, πρ. διέυθυντή ς ΕΘΙΑΓΕ), Γιάννης Κορωναίος 
(γέωπό νός), Βασίλης Τσολακίδης (Πρό έδρός ΚΑΠΕ), Άννα Φουλίδη (Υπόυργέι ό Αγρότική ς 

https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgeia_YgeiasDikaiosynis_Diafaneias_kai_Anthropinon_Diaiomaton_Apopoinikopoiisi_tis_kannavis_gia_farmakeytikoys_kai_i/?preview=live
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Ανα πτυξής), Ελένη Μαλούπα (ΕΛΓΟ-Δή μήτρα), Ελευθέριος Σταυρινός (γέωπό νός, έδαφόλό γός). 
 
- Στις 15.00 ενημερωτική εκδήλωση για τήν ιατρική κάνναβη και την μείωση της βλάβης στή 
Νομική Σχολή Αθή νας, Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου (1ός ό ρόφός, έι σόδός από  Σό λωνός 57). 
 
Ομιλήτέ ς: Μένη Μαλιώρη (Καθήγή τρια Ψυχιατρική ς, Εθνικό  και Καπόδιστριακό  Πανέπιστή μιό 
Αθήνω ν), Dr. med. Αντώνης Κερασνούδης (Eιδικό ς Νέυρόλό γός, Διδα κτωρ τόυ Πανέπιστήμι όυ τόυ 
Ruhr-Bochum τής Γέρμανι ας, Επιστήμόνικό ς υπέυ θυνός "Ιατρέι όυ Σκλή ρυνσής κατα  Πλα κας και 
νέυρόανόσόλόγικω ν νόσήμα των", Κλινική  Άγιός Λόυκα ς Θέσσαλόνι κή), Γιώργης Οικονομόπουλος 
(Ιατρό ς, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής), Μάριος Δημόπουλος (Διατρόφόλό γός), Χρήστος 
Ριγανάς και Σύρος Κωνσταντίνος, έκπρό σωπόι συλλό γόυ ασθένω ν για τήν ιατρική  κα νναβή, Jackie 
Poitras (πρό έδρός συλλό γόυ μαμα δές για τήν κα νναβή). 
 
- Στις 19.00 κανναβική μουσική πορεία διαμαρτυρι ας και διέκδι κήσής. Συγκέ ντρωσή- έ ναρξή και 
κατα λήξή στήν Πλατέι α Κλαυθμω νός. 
Μόυσική  από : Vlastur, Anna Mystic, Blast'em Bop, ManJah, Rankin Johnny, Ιωσήφ Βάγγερ, Yota 
Naya, Dub Riots,  A@H2O, Selector Nesta. 
   
Οι φέτινέ ς έκδήλω σέις αφιέρω νόνται στή μνή μή ένό ς αγαπήμέ νόυ φι λόυ και συναγωνιστή  πόυ έ φυγέ 
πρό ωρα και απρό σμένα, τόυ Joep Oomen συνιδρυτή  και συντόνιστή  τής ENCOD και τής κόινωνική ς 
λέ σχής κα νναβής Trekt Uw Plant στό Βέ λγιό. 
 
Οι έκδήλω σέις έντα σσόνται στα πλαι σια τής “Συμμαχι ας αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα ” και 
υπόστήρι ζόνται από  τόυς: 
 
Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κένό  Δι κτυό, Κι νήσή για τή νό μιμή 
έφαρμόγή  τής Ιατρική ς Κα νναβής “Τό Ίαμα”, Συ λλόγός “Ασθένέι ς υπέ ρ τής χρή σής φαρμακέυτική ς 
Κα νναβής”, Συ λλόγός “ΜΑΜΑΚΑ- MAMAδές για τήν KAνναβή”, Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής 
Θέσσαλόνι κής, Συ λλόγός θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ, Συ λλόγός Θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ Βόρέι όυ 
Ελλα δός ό Σι συφός, Τόμέ ας Δικαιωμα των ΣΥΡΙΖΑ, Νέόλαι α ΣΥΡΙΖΑ, Οικόλό γόι Πρα σινόι, Νέ όι 
Πρα σινόι, Φιλέλέυ θέρή Συμμαχι α, Πρα σινόι- Αλλήλέγγυ ή, 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), Φέστιβα λ Αλλήλέ γγυας και Συνέργατική ς 
Οικόνόμι ας. 
 
Υπόστήρικτέ ς έπικόινωνι ας: enallaktikos.gr, inexarchia.gr, legalit.gr, ρα διό Ιστό φωνό, έφήμέρι δα 
Επόχή  
 
Χόρήγόι : Raw, Pyramid Seeds, Alegre Grow Shop, Canabiseeds.com, Theseedbank.gr, Seed-Bang.com, 
Canna Health Amsterdam, Mystic Pizza. 
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Γιατί κάνουμε ότι κάνουμε: 
To 1998 ή Ειδική  Συ νόδός τής Γένική ς Συνέ λέυσής των Ηνωμέ νων Εθνω ν (UNGASS) για τα ναρκωτικα  
έι χέ σαν σλό γκαν τό “έ νας κό σμός χωρι ς όυσι ές, μπόρόυ μέ να τό καταφέ ρόυμέ” και σαν στό χόυς “τήν 
έξα λέιψή ή  σήμαντική  μέι ωσή τής παραγωγή ς (πρόσφόρα ς) παρα νόμων όυσιω ν”, καθω ς και να 
“έπιτέυχθόυ ν σήμαντικα  και μέτρή σιμα απότέλέ σματα στόν τόμέ α τής μέι ωσής τής ζή τήσής” μέ χρι τό 
1998. Σχέδό ν 20 χρό νια μέτα , πραγματόπόιέι ται ή έπό μένή Ειδική  Συ νόδός τής Γένική ς Συνέ λέυσής 
των Ηνωμέ νων Εθνω ν για τα ναρκωτικα  (UNGASS 19-21.4.2016) [1] και έ χέι ένδιαφέ ρόν να δόυ μέ 
κατα  πό σό έ χόυν έπιτέυχθέι  όι στό χόι από  τήν πρόήγόυ μένή Συ νόδό. 
 
Συ μφωνα μέ τήν έπι σήμή έ κθέσή τόυ ΟΗΕ τό 2015 για τα ναρκωτικα  στόν κό σμό [2] τα τέλέυται α 20 
χρό νια ό χι μό νό δέν μέιω θήκέ ή πρόσφόρα  και ζή τήσή παρα νόμων όυσιω ν μέ τήν έφαρμόγή  
κατασταλτικω ν πόλιτικω ν πόυ πόινικόπόιόυ ν τήν χρή σή, κατόχή  και διακι νήσή, αλλα  αντι θέτα 
έ χόυμέ σήμαντική  αυ ξήσή τής παραγωγή ς παρα νόμων όυσιω ν, σήμαντική  αυ ξήσή τόυ συνόλικόυ  
αριθμόυ  χρήστω ν αλλα  και των έξαρτήμέ νων χρήστω ν, ένω  όι πόλιτικέ ς πόυ έ χόυν έφαρμόστέι  έ χόυν 
πρόκαλέ σέι μέγαλυ τέρή ζήμια  από  τις ι διές τις όυσι ές. 
 
Συ μφωνα μέ τήν έ κθέσή τόυλα χιστόν 246 έκατόμμυ ρια α νθρωπόι σέ ό λό τόν κό σμό, έ νας στόυς 20 
ήλικι ας 15-64 έτω ν, κα νόυν χρή σή παρα νόμων όυσιω ν, κατα  τόυλα χιστόν 6 έκατόμμυ ρια 
πέρισσό τέρόι από  τήν πρόήγόυ μένή καταμέ τρήσή, πιό πόλλόι  από  πότέ . Πέρι πόυ στα 180 
έκατόμμυ ρια υπόλόγι ζόνται σέ παγκό σμιό έπι πέδό όι χρή στές κα νναβής. Ένας στόυς δέ κα χρή στές 
παρα νόμων όυσιω ν κα νέι πρόβλήματική  χρή σή, δήλαδή  πέρι πόυ 27 έκατόμμυ ρια α νθρωπόι έι ναι 
έξαρτήμέ νόι από  παρα νόμές όυσι ές, όι μισόι  από  αυτόυ ς μα λιστα κα νόυν ένδόφλέ βια χρή σή και 
πέρι πόυ 1.65 έκατόμμυ ρια α νθρωπόι πόυ κα νόυν ένδόφλέ βια χρή σή όυσιω ν ζόυν μέ τόν ιό  τόυ HIV. 
Μό νό έ νας στόυς έ ξι έξαρτήμέ νόυς χρή στές έ χέι πρό σβασή σέ πρόγρα μματα θέραπέι ας και 
απέξα ρτήσής σέ παγκό σμιό έπι πέδό. 
 
Η παραγωγή  παρα νόμων όυσιω ν έ χέι αυξήθέι  έκθέτικα  τα τέλέυται α 20 χρό νια, ό πως και όι 
κατασχέθέι σές πόσό τήτές [3]. Συγκέκριμέ να ή παγκό σμια παραγωγή  όπι όυ και ήρωι νής έ φτασέ τόυς 

7.554 τό νόυς τό 2014 (τό 2007 
ξέπέ ρασέ τόυς 8.000 τό νόυς) 
φτα νόντας τα υψήλό τέρα 
καταγέγραμμέ να έπι πέδα από  τή 
δέκαέτι α τόυ 1930. Σέ παγκό σμιό 
έπι πέδό πέρισσό τέρόι από  32.4 
έκατόμμυ ρια α νθρωπόι κα νόυν 
χρή σή ήρωι νής, πιό πόλλόι  από  
πότέ . Μια ακό μή από ρρόια των 
απαγόρέυτικω ν πόλιτικω ν έι ναι ή 
ραγδαι α αυ ξήσή τόυ αριθμόυ  νέ ων 
έπικι νδυνων συνθέτικω ν 
ψυχότρό πων όυσιω ν πόυ βγαι νόυν 
κατα  έκατόντα δές κα θέ χρό νό, αλλα  

και τα ανήσυχήτικα  έπι πέδα πόλυτόξικόμανι ας ιδιαι τέρα ανα μέσα στόυς νέ όυς. Τέ λός ό αριθμό ς των 
ανθρω πων πόυ βρι σκόνται στήν φυλακή  για παραβα σέις τόυ νό μόυ πέρι  ναρκωτικω ν σέ παγκό σμιό 
έπι πέδό έι ναι μέγαλυ τέρός από  πότέ , ένω  τόυλα χιστόν έ νας στόυς τρέις φυλακισμέ νόυς κα νέι χρή σή 
παρα νόμων όυσιω ν μέ σα στήν φυλακή . 
 
Επόμέ νως ό χι μό νό δέν έ χόυν έπιτέυχθέι  όι στό χόι τόυ ΟΗΕ για έ να κό σμό χωρι ς όυσι ές, αλλα  
βλέ πόυμέ ό τι 80 χρό νια απαγόρέυτικω ν πόλιτικω ν έ χόυν διόγκω σέι τό πρό βλήμα αντι  να τό 
διόρθω σόυν, καθω ς όι πόλιτικέ ς τής καταστόλή ς και τής πόινικόπόι ήσής έ χόυν πρόκαλέ σέι 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

98 

μέγαλυ τέρή ζήμια  από  τις ι διές τις όυσι ές. Σέ αυτό  τό συμπέ ρασμα έ χέι καταλή ξέι και μια πρό σφατή 
μέλέ τή πόυ χρήματόδό τήσέ ή ΕΕ [4] ό πόυ απόδέικνυ έται ό τι ή πόινικόπόι ήσή δέν έ χέι καταφέ ρέι να 
μέιω σέι όυ τέ τή ζή τήσή, όυ τέ και τήν πρόσφόρα  όυσιω ν, ένω  έ χέι πρόκαλέ σέι μέγα λή βλα βή στόυς 
χρή στές, τήν κόινωνι α και τήν όικόνόμι α. Αντι θέτα ό παγκό σμιός τζι ρός τής αγόρα ς των παρα νόμων 
όυσιω ν υπόλόγι ζέται ό τι ξέπέρνα έι τα 400 δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια συ μφωνα μέ διέθνέι ς 
όργανισμόυ ς [5] κα νόντας τή μαφι α και τό όργανωμέ νό έ γκλήμα τόυς μό νόυς κέρδισμέ νόυς τής 
απαγό ρέυσής. 

 
Συ μφωνα μέ τήν πόλυ  πρό σφατή έ κθέσή τόυ Ευρωπαι κόυ  Παρατήρήτήρι όυ για τα Ναρκωτικα  και τις 
Εξαρτή σέις (EMCDDA) [6] για τήν Ευρωπαι κή  αγόρα  παρα νόμων όυσιω ν, κατα  μέ σό ό ρό όι 
Ευρωπαι όι πόλι τές ξόδέυ όυν σέ παρα νόμές όυσι ές πέρι πόυ 24 δισέκατόμμυ ρια έυρω  τό χρό νό (ή 
μέ γιστή έκτι μήσή ξέπέρνα έι τα 31 δις έυρω ). Συ μφωνα μέ τήν ι δια έ κθέσή ή Κα νναβή έι ναι ή πιό 
διαδέδόμέ νή παρα νόμή όυσι α πόυ αντιπρόσωπέυ έι τό 38% τόυ συνόλικόυ  τζι ρόυ από  παρα νόμές 
όυσι ές, φτα νόντας μέ χρι και τα 13 δισέκατόμμυ ρια έυρω  τό χρό νό (θέωρόυ μέ πόλυ  συντήρήτική  
αυτή  τήν έκτι μήσή). Τό 2015 τόυλα χιστόν 22 έκατόμμυ ρια Ευρωπαι όι πόλι τές κατανα λωσαν 
κα νναβή, τό 23% τόυ πλήθυσμόυ  έι ναι πέριστασιακόι  χρή στές (80 έκ. α νθρωπόι) και τόυλα χιστόν τό 
1% τόυ συνόλικόυ  πλήθυσμόυ  τής Ευρω πής χρήσιμόπόιέι  καθήμέρινα  κα νναβή. Επι σής ή κα νναβή 
αντιπρόσωπέυ έι τό 80% των κατασχέθέ ντων πόσότή των παρα νόμων όυσιω ν, μό νό στήν Ευρω πή 
καταναλω θήκαν τόυλα χιστόν 2.000 τό νόι κα νναβής μέ σα στό 2015 και τα πέρισσό τέρα αδική ματα 
πόυ έμπι πτόυν στή νόμόθέσι α πέρι  ναρκωτικω ν σχέτι ζόνται μέ τήν κα νναβή [7]. 
 
Τέ λός, σέ ό τι αφόρα  τις υπό λόιπές παρα νόμές όυσι ές ή ήρωι νή αντιπρόσωπέυ έι τό 28% τόυ 
συνόλικόυ  τζι ρόυ παρα νόμων όυσιω ν (μέ χρι 8 δις έυρω  τό χρό νό), ή κόκαι νή τό 24% τόυ συνόλικόυ  
έτή σιόυ τζι ρόυ (μέ χρι 7 δις έυρω  τό χρό νό) και όι αμφέταμι νές/ MDMA τό 11% τόυ συνόλικόυ  τζι ρόυ 
(μέ χρι 2.5 δις έυρω  τό χρό νό) στήν Ευρω πή. Τέρα στια πόσα  πόυ λό γω τής παρανόμι ας καταλή γόυν 
και χρήματόδότόυ ν α μέσα τό όργανωμέ νό έ γκλήμα και έ μμέσα α λλόυς έγκλήματικόυ ς κλα δόυς (πχ 
trafficking, έμπό ριό ό πλων κλπ). 
 
Επόμέ νως συ μφωνα και μέ τα πιό έπι σήμα δέδόμέ να, όι πόλιτικέ ς τής καταστόλή ς δέν έ χόυν πέτυ χέι 
τόν σκόπό  τόυς (για μέι ωσή τής πρόσφόρα ς και ζή τήσής) και ό πως ή πότόαπαγό ρέυσή τόν 
πρόήγόυ μένό αιω να δήμιόυργόυ ν πόλλα  πρόβλή ματα στόυς χρή στές, τήν κόινωνι α και τήν όικόνόμι α, 
ένω  όι μό νόι κέρδισμέ νόι έι ναι τό όργανωμέ νό έ γκλήμα και ή μαφι α πόυ θήσαυρι ζέι. 
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Η επιστήμη λέει αλλάξτε πολιτική! 
Ένα μή να πριν τήν έπό μένή Συ νόδό τόυ ΟΗΕ για τα ναρκωτικα  ή διέθνή ς έπιστήμόνική  κόινό τήτα 
έ ρχέται μέ τόν πιό κατήγόρήματικό  τρό πό να απόδέι ξέι ό τι ό παγκό σμιός πό λέμός κατα  των 
ναρκωτικω ν έ χέι απότυ χέι παταγωδω ς και να πρότέι νέι τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής και 
κατόχή ς ό λων των όυσιω ν, παρα λλήλα μέ τή νό μιμή ρυ θμισή των λιγό τέρό βλαβέρω ν όυσιω ν ό πως ή 
Κα νναβή. Μια όμα δα 22 ιατρω ν έμπέιρόγνωμό νων από  τό Johns Hopkins University και τό έ γκριτό 
ιατρικό  έπιστήμόνικό  πέριόδικό  The Lancet [8] πραγματόπόι ήσαν μια ένδέλέχή  έπισκό πήσή των 
παγκό σμιων πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα , και κατέ λήξαν στό συμπέ ρασμα ό τι όι απαγόρέυτικέ ς 
πόλιτικέ ς των τέλέυται ων 70-80 έτω ν “δέν έ χόυν μέιω σέι τή ζή τήσή όυσιω ν, ένω  α μέσα και έ μμέσα 
συμβα λλόυν στήν βι α, τόυς θανα τόυς, τις φυλακι σέις, τήν έξα πλωσή ασθένέιω ν και έπιδήμιω ν, τις 
φυλέτικέ ς και κόινωνικέ ς διακρι σέις, τήν αδικι α, τήν δυστυχι α και τήν υπόνό μέυσή τόυ δικαιω ματός 
των πόλιτω ν στήν υγέι α”. 
 
Ο Δρ. Chris Beyrer τόυ Johns Hopkins δή λωσέ “ό στό χός τής απαγό ρέυσής (πόινικόπόι ήσής) τής 
χρή σής, κατόχή ς, παραγωγή ς και διακι νήσής παρα νόμων όυσιω ν έι ναι ή βα σή για πόλλέ ς από  τις 
έθνικέ ς νόμόθέσι ές, αλλα  όι πόλιτικέ ς αυτέ ς βασι ζόνται σέ αντιλή ψέις σχέτικα  μέ τή χρή σή και τήν 
έξα ρτήσή πόυ δέν έι ναι έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νές”. Οι έρέυνήτέ ς (καθήγήτέ ς πανέπιστήμι όυ, 
έπιστή μόνές και ιατρόι ) πρότρέ πόυν σέ μια “πλή ρή αντιστρόφή  των κατασταλτικω ν πόλιτικω ν πόυ 
έπιβα λλόνται από  τις πέρισσό τέρές κυβέρνή σέις” πρός συμμό ρφωσή των απόφα σέων τόυ ΟΗΕ. 
Συ μφωνα μέ τήν έ κθέσή  τόυς ό παγκό σμιός “πό λέμός κατα  των ναρκωτικω ν” έ χέι πόλλέ ς 
παρα πλέυρές απω λέιές, έ χέι πρόκαλέ σέι μέγα λή βλα βή στήν δήμό σια υγέι α, τα ανθρω πινα 
δικαιω ματα και τήν ανα πτυξή. 
 
Οι έρέυνήτέ ς έπισήμαι νόυν έπιτυχι ές σέ πέιρα ματα απόπόινικόπόι ήσής των ναρκωτικω ν σέ μέ ρή 
ό πως ή Πόρτόγαλι α, ό πόυ τα πόσόστα  χρή σής ναρκωτικω ν έ χόυν πέ σέι, όι θα νατόι από  υπέρβόλική  
δό σή έι ναι σπα νιόι, τα κρόυ σματα μέ HIV μέταξυ  των χρήστω ν ναρκωτικω ν έ χόυν πέ σέι κατακό ρυφα 
και συστή νόυν και σέ α λλές χω ρές να υιόθέτή σόυν μια παρό μόια πρόσέ γγισή. Πέ ρα από  τήν πλή ρή 
απόπόινικόπόι ήσή των όυσιω ν, όι έρέυνήτέ ς πρότέι νόυν σέ χω ρές να πέιραματιστόυ ν μέ τήν πλή ρή 
νόμιμόπόι ήσή και τήν ρυ θμισή όρισμέ νων τυ πων παρα νόμων όυσιω ν, ό πως αρκέτέ ς πόλιτέι ές των 
ΗΠΑ και ή Ουρόυγόυα ή έ χόυν κα νέι μέ τή Κα νναβή. 
 
Η έπιτρόπή  των έμπέιρόγνωμό νων καλέι  τέ λός τήν Ειδική  Συ νόδό τής Γένική ς Συνέ λέυσής των 
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Ηνωμέ νων Εθνω ν για τα ναρκωτικα  (UNGASS2016) να έξέτα σέι τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να σέ ό τι 
αφόρα  τή δήμό σια υγέι α στόν δια λόγό πόυ θα αναπτυχθέι  κατα  τή δια ρκέια των έργασιω ν τής και να 
βόήθή σέι τόν κό σμό να απόμακρυνθέι  από  τόν πό λέμό κατα  των ναρκωτικω ν πόυ έι ναι όυσιαστικα  
πό λέμός κατα  των χρήστω ν. Για να βόήθή σέι τήν μέτα βασή των πόλιτικω ν σέ έ να πλαι σιό πιό 
ανθρω πινό και απότέλέσματικό  ή Επιτρόπή  των έμπέιρόγνωμό νων πρότέι νέι 11 συστα σέις πόυ 
έ χόυν να κα νόυν μέ τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής, τήν μέι ωσή τής βλα βής, τήν διασφα λισή τής 
δήμό σιας υγέι ας και τα μόντέ λα νό μιμής ρυ θμισής όυσιω ν [9]. 
 

 
Διεθνείς πρωτοβουλίες για την αποποινικοποίηση και τα μοντέλα νόμιμης ρύθμισης 
Στα ι δια συμπέρα σματα έ χόυν καταλή ξέι πόλλέ ς διέθνέ ς πρωτόβόυλι ές τα τέλέυται α χρό νια πόυ 
απότέλόυ νται από  πρω ήν αρχήγόυ ς κρατω ν, ιατρόυ ς, έπιστή μόνές, δικαστέ ς, δικήγό ρόυς, 
αστυνόμικόυ ς, πόυ ό λόι συνήγόρόυ ν ό τι όι απαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς έ χόυν απότυ χέι και έ χέι πλέ όν 
έ ρθέι ή ω ρα να πέρα σόυμέ σέ μια α λλή πρόσέ γγισή πόυ θα απόδυναμω σέι τό όργανωμέ νό έ γκλήμα 
και θα διασφαλι σέι τήν υγέι α, τή θέραπέι α και τήν πρό λήψή για τήν πιό απότέλέσματική  
αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων. Οι πρω ήν πρό έδρόι τής Ελβέτι ας, τής Κόλόμβι ας, τόυ Μέξικόυ , τής 
Χιλή ς, τής Πόλωνι ας, τής Πόρτόγαλι ας και τής Βραζιλι ας μαζι  μέ τόν πρω ήν ΓΓ τόυ ΟΗΕ Κό φι Ανα ν και 
πόλλω ν α λλων πρόσωπικότή των ήγόυ νται από  τό 2011 τής παγκό σμιας πρωτόβόυλι ας “Global 
Commission on Drug Policy” [10] μέ τό αι τήμα να σταματή σέι ό πό λέμός κατα  των ναρκωτικω ν και 
τής ανθρωπό τήτας και, καλόυ ν τις κυβέρνή σέις ό λόυ τόυ κό σμόυ να μέτατόπι σόυν τις πόλιτικέ ς τόυς 
από  τήν πόινικόπόι ήσή, τήν καταστόλή  και τήν απαγό ρέυσή, στήν απόπόινικόπόι ήσή, τή μέι ωσή τής 
βλα βής και τήν πρό λήψή. Τόυς καλόυ ν έπι σής να δόκιμα σόυν έναλλακτικα  μόντέ λα νό μιμής ρυ θμισής 
τής κα νναβής. 
 
Δέ κα χιλια δές έκπρό σωπόι τής έφαρμόγή ς τόυ νό μόυ (αστυνόμικόι , δικαστέ ς, δικήγό ρόι κλπ) απ' ό λό 
τόν κό σμό έ χόυν δήμιόυργή σέι τό δι κτυό Law Enforcement Against Prohibition πόυ ασκέι  πόλιτική  
πι έσή στις κυβέρνή σέις να έγκαταλέι ψόυν τις δαπανήρέ ς και αναπότέλέσματικέ ς κατασταλτικέ ς 
πόλιτικέ ς, απόπόινικόπόιω ντας τήν πρόσωπική  χρή σή όυσιω ν και ρυθμι ζόντας νό μιμα τήν κα νναβή 
[11]. 
 
Επιστή μόνές και έιδικόι  παρα γόυν πλέ όν σέ καταιγιστικόυ ς ρυθμόυ ς έ ρέυνές και μέλέ τές πόυ 
συνήγόρόυ ν ό τι ή κα νναβή έι ναι λιγό τέρό βλαβέρή  από  τό καπνό  και τό αλκόό λ [12], ό τι έ χέι πόλυ  
σήμαντική  θέραπέυτική  αξι α για τόν α νθρωπό [13, 14], ό τι έι ναι ή τρι τή πιό διαδέδόμέ νή έυφόρική  
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όυσι α (μέτα  τόν καπνό  και τό αλκόό λ), και τό γέγόνό ς ό τι έι ναι παρα νόμή δήμιόυργέι  μέγα λή βλα βή 
και αυξήμέ νό ρι σκό σέ έ να σήμαντικό  κόμμα τι τής κόινωνι ας (στήν Ελλα δα έ νας στόυς δέ κα 
καταναλω νέι πέριστασιακα  ή  τακτικα  κα νναβή, πέρι πόυ έ να έκατόμμυ ριό α νθρωπόι). Μέλέ τές 
δέι χνόυν ό τι α λλές πρόσέγγι σέις δόυλέυ όυν καλυ τέρα [15]. 
  
Ει ναι έπιτακτική  ανα γκή για τόυς ασθένέι ς πόυ αντιμέτωπι ζόυν σόβαρέ ς ασθέ νέιές να έ χόυν τό 
δικαι ωμα τής έπιλόγή ς τόυ θέραπέυτικόυ  τόυς μέ σόυ. Ιδιαι τέρα για τήν κα νναβή, έ να πόλυ  
απότέλέσματικό  φυσικό  φα ρμακό μέ έλα χιστές παρένέ ργέιές πόυ χρήσιμόπόιέι ται έδω  και χιλια δές 
χρό νια και μπόρέι  να παραχθέι  από  τόν καθέ να σπι τι τόυ, έι ναι απαραι τήτό να διασφαλιστέι  ή νό μιμή 
καλλιέ ργέια και κατανα λωσή  τής από  τόυς ασθένέι ς. Ει ναι έγκλήματικό  να στέρόυ μέ από  σόβαρα  
ασθένέι ς έ να απότέλέσματικό  φα ρμακό και να τόυς στέ λνόυμέ στήν παρα νόμή αγόρα  για τήν 
πρόμή θέια  τόυ. 
 
Στήν Ευρω πή υπόλόγι ζόνται ό τι υπα ρχόυν πέρισσό τέρόι από  80 έκατόμμυ ρια τακτικόι  και 
πέριστασιακόι  χρή στές κα νναβής από  τόυς όπόι όυς τό 10-15% τήν χρήσιμόπόιέι  για ιατρικόυ ς- 
θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς. Ήδή 14 χω ρές έ χόυν νόμιμόπόιή σέι/ απόπόινικόπόιή σέι μέ τόν έ να ή  τόν 
α λλό τρό πό τήν ιατρική  και φαρμακέυτική  χρή σή τής κα νναβής στήν Ευρω πή, μέ απότέ λέσμα 
πέρισσό τέρόι από  250 έκατόμμυ ρια πόλι τές να έ χόυν πλέ όν νό μιμή και σέ αρκέτέ ς πέριπτω σέις 
συνταγόγραφόυ μένή πρό σβασή στήν κα νναβή. Σέ αυτόυ ς αν συνυπόλόγι σόυμέ τις 23 Πόλιτέι ές των 
ΗΠΑ, τήν Ουρόυγόυα ή, τή Χιλή , τό Ισραή λ, τόν Καναδα  και τήν Αυστραλι α πόυ έι ναι ή δή νό μιμή ή 
ιατρική  χρή σή, αλλα  και τις 20 Πόλιτέι ές των ΗΠΑ πόυ θα απόφασι σόυν μέ σα στό 2016 αν θα 
νόμιμόπόιή σόυν τήν κα νναβή, τό τέ αναρωτιό μαστέ γιατι  πέρισσό τέρα από  500 έκατόμμυ ρια 
α νθρωπόι σέ ό λό τόν κό σμό έ χόυν πέρισσό τέρές θέραπέυτικέ ς έπιλόγέ ς από  τόυς Έλλήνές ασθένέι ς. 
 
Επι σής πόλλέ ς χω ρές έ χόυν απόπόινικόπόιή σέι ή  και νόμιμόπόιή σέι μέ τόν έ να ή  τόν α λλό τρό πό τήν 
καλλιέ ργέια, κατόχή  και χρή σή κα νναβής για έυφόρική /ψυχαγωγική  χρή σή. Η Ουρόυγόυα ή και 4 
Πόλιτέι ές των ΗΠΑ έ χόυν ανόι ξέι τό δρό μό τής πλή ρόυς νό μιμής ρυ θμισής, ένω  ή έυφόρική  χρή σή και 
ή αυτόκαλλιέ ργέια για πρόσωπική  χρή σή έι ναι απόπόινικόπόιήμέ νή σέ αρκέτέ ς Ευρωπαι κέ ς χω ρές 
ό πως ή Ισπανι α, ή Τσέχι α, ή Ολλανδι α, τό Βέ λγιό, ή Ελβέτι α, ή Πόρτόγαλι α και α λλές. Τα 
απότέλέ σματα από  αυτα  τα έναλλακτικα  μόντέ λα νό μιμής ρυ θμισής έι ναι θέαματικα  και πόλλα  
υπόσχό μένα. 
 
Συ μφωνα μέ δήμόσιέυ ματα ό τζι ρός τής Αλβανική ς Κα νναβής ξέπέ ρασέ τα 4,5 δισέκατόμμυ ρια έυρω  
τό 2015 πόυ κατέ λήξαν στό όργανωμέ νό έ γκλήμα, ένω  ή αξι α τής πόσό τήτας των ναρκωτικω ν πόυ 
κατασχέ θήκαν και καταστρα φήκαν υπέρβαι νέι τα 10 δισ. Ευρω . Αντι θέτα στις Πόλιτέι ές των ΗΠΑ 
πόυ έι ναι νό μιμή ή ιατρική  και ή έυφόρική  χρή σή ή αγόρα  τής Κα νναβής έ φτασέ τα 5,4 
δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια τό 2015 (10 δισ. δόλα ρια μαζι  μέ τις έμμέ σως σχέτιζό μένές μέ τήν κα νναβή 
αγόρέ ς και υπήρέσι ές), πόυ δέν κατέ λήξαν στήν μαφι α αλλα  σέ μικρόμέσαι ές και μέγαλυ τέρές νό μιμές 
έπιχέιρή σέις πόυ πρόσέ λαβαν 60.000 α τόμα πρόσωπικό  και πλήρω σανέ έκατόντα δές έκατόμμυ ρια 
δόλα ρια σέ φό ρόυς. Μό νό στό Κόλόρα ντό των 6 έκατόμμυρι ων κατόι κων πόυ νόμιμόπόι ήσέ και τήν 
ψυχαγωγική  χρή σή, τό 2015 πωλή θήκέ κα νναβή αξι ας πέρι πόυ 1 δις δόλα ρια ένω  στα κρατικα  ταμέι α 
θα καταλή ξόυν 125 έκ δόλα ρια από  τήν φόρόλόγι α, πόσό  υπέρδιπλα σιό από  τό αντι στόιχό τόυ 2014, 
από  τα όπόι α τόυλα χιστόν τα 30 έκ δόλα ρια θα γι νόυν σχόλικέ ς υπόδόμέ ς. Μέ χρι τό 2020 ή αγόρα  τής 
κα νναβής στις ΗΠΑ έκτιμα ται ό τι θα ξέπέρα σέι τα 44 δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια. 
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Αντιαπαγορευτική δράση και πολιτική ανυπακοή 
Τήν χρόνια  πόυ μας πέ ρασέ πιέ σαμέ πόλιτικα  και πέτυ χαμέ τήν όριστικόπόι ήσή τής νό μιμής ρυ θμισής 
τής Κλωστική ς- Βιόμήχανική ς Κα νναβής μέ πόλυ  θέτικόυ ς ό ρόυς για τόυς μικρόμέσαι όυς παραγωγόυ ς 
και μέταπόιήτέ ς. Στέι λαμέ έπι σής έπιστόλέ ς σέ βόυλέυτέ ς τόυ ΣΥΡΙΖΑ [16], στόν Πανέλλή νιό Ιατρικό  
Συ λλόγό και ό λόυς τόυς ιατρικόυ ς συλλό γόυς τής χω ρας [17], καθω ς και στόν Κτήνιατρικό  Συ λλόγό 
[18], μέ έπιστήμόνική  τέκμήρι ωσή σέ ό τι αφόρα  τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής και τα έναλλακτικα  
μόντέ λα πόυ ακόλόυθόυ νται στήν Ευρω πή και τόν κό σμό για τή νό μιμή ρυ θμισή τής ιατρική ς και 
έυφόρική ς χρή σής. 
 
Τα πάγια αιτήματα τής Αντιαπαγορευτικής μας εκστρατείας αφόρόυ ν: 

1. Μια αντικέιμένική , έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νή και τέχνόκρατική  ανάλυση του κόστους- 
οφέλους των αντι-ναρκωτικω ν πόλιτικω ν πόυ έφαρμό ζόνται στήν Ελλα δα σέ αντιδιαστόλή  
μέ έναλλακτικα  μόντέ λα πόυ έφαρμό ζόνται στήν Ευρω πή και τόν κό σμό. Πρότέι νόυμέ έ να 
συνδυασμό  των μόντέ λων τής Πόρτόγαλι ας, τής Ισπανι ας και τής Ουρόυγόυα ής. 

2. Ριζική αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις παράνομες ουσίες και τις εξαρτήσεις, 
τής φιλόσόφι ας και τής έφαρμόγή ς τόυ, για τή μέτα βασή σέ έ να νό μιμό ρυθμιστικό  πλαι σιό, 
μέ έ μφασή στήν αποποινικοποίηση της χρήσης, στα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τις διέθνέι ς 
καλέ ς πρακτικέ ς, στή μέι ωσή τής βλα βής και τής χρή σής για ό λές τις όυσι ές, στήν 
αντικέιμένική  και έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νή πλήρόφό ρήσή, στόν έξόρθόλόγισμό  των 
πόινω ν, στήν πρόληψη και στόν πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους. 

3. Η νόμιμη ρύθμιση τής κάνναβης πρέ πέι να έστια σέι στό δικαι ωμα των ενήλικων πολιτών 
αυτή ς τής χω ρας στήν ελευθεροχρησία και τήν αυτοκαλλιέργεια, στήν βιόλόγική  -πόιότικα  
έλέγχό μένή- παραγωγή , καθω ς και στήν μή-κέρδόσκόπική  συλλόγική  δια θέσή πόυ να 
ανταπόκρι νέται σέ συγκέκριμέ νή συλλόγική  ζή τήσή, μέ σα από  τή θέσμόθέ τήσή των 
κοινωνικών και ιατρικών λεσχών κάνναβης. Δέν θέ λόυμέ να αναπτυχθόυ ν μόνόπω λια έι τέ 
από  τήν αγόρα  (πχ ό πως στα τσιγα ρα και τό αλκόό λ), έι τέ από  τό κρα τός (μέ αδέιόδό τήσή 
συγκέκριμέ νων μέγα λων έταιριω ν και υψήλή  φόρόλό γήσή) σέ ό τι αφόρα  τή θέραπέυτική  και 
έυφόρική  χρή σή. Δέν θέ λόυμέ έ να έμπόρέυματόπόιήμέ νό μόντέ λό, αλλα  να διασφαλιστέι  ό 
κόινωφέλή ς χαρακτή ρας τόυ φυτόυ . Νό μιμή ρυ θμισή σήμαι νέι έ λέγχός, διαφα νέια, 
καταπόλέ μήσή τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός, ό ρια ήλικι ας, διασφα λισή τής δήμό σιας υγέι ας, 
δήμιόυργι α θέ σέων έργασι ας και έ σόδα. 

4. Η ιατρική- θεραπευτική χρήση της κάνναβης πρέ πέι να ένταχθέι  α μέσα στό Εθνικό  
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Συ στήμα Υγέι ας, να συνταγογραφείται και να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, 
ό πως γι νέται ή δή σέ Ισπανι α, Τσέχι α, Ολλανδι α, Καναδα , ΗΠΑ, Ισραή λ και αλλόυ . Η ιατρική  
έ ρέυνα πα νω στα θέραπέυτικα  όφέ λή τής κα νναβής πρέ πέι να έπέκταθέι  και να απότέλέ σέι 
μόχλό  ανα πτυξής για τή χω ρα. 

5. Για τις τοξικές- εξαρτησιογόνες ουσίες (πχ όπιόυ χα), συνταγόγρα φήσή και κλινικα  
έλέγχό μένή δια θέσή των όυσιω ν σέ καταγέγραμμέ νόυς χρή στές μέ στό χό τήν σταδιακή  
απέξα ρτήσή  τόυς, ανα πτυξή πρόγραμμα των μέι ωσής τής βλα βής, καθαρω ν συνέ ργων και 
έλέγχό μένων χω ρων χρή σής για να φυ γέι ή χρή σή από  τόυς δρό μόυς. Μέγαλυ τέρός έ λέγχός 
τής κατα χρήσής αλκόό λ και καπνόυ . 

 
Κανέι ς δέν θα σόυ χαρι σέι τα δικαιω ματα  σόυ, πρέ πέι να τα κατακτή σέις μέ υπέυ θυνή και δήμό σια 
δρα σή. Η καλλιέ ργέια τόυ φυτόυ  έι ναι ή πιό όυσιαστική  μόρφή  πόλιτική ς ανυπακόή ς, ό πως και ή 
υπέυ θυνή και έπω νυμή χρή σή τόυ. Δέν διαφήμι ζόυμέ, όυ τέ πρότρέ πόυμέ σέ χρή σή, απαιτόυ μέ πιό 
ανθρω πινή και δι καιή αντιμέτω πισή. 
 
Βγές στό φως, ένήμέρω σόυ και καλλιέ ργήσέ τα δικαιω ματα  σόυ. Η α γνόια δέν έι ναι υπέυ θυνή 
έπιλόγή . 
 
Σας καλόυ μέ ό λές και ό λόυς να συμμέτέ χέτέ μαζικα  στήν 2η Γιορτή Κάνναβης- 12ο 
Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ πόυ θα γι νέι τήν Τετάρτη 20 Απριλίου (Υπόυργέι ό Υγέι ας και πα ρκό 
ΗΣΠΑ Θήσέι όυ) και τό Σάββατο 7 Μαΐου (Νόμική  Σχόλή  Αθή νας και Street Parade μέ έ ναρξή και 
κατα λήξή στήν πλατέι α Κλαυθμω νός).   
 
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%20harm
s.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] 
 
Τό πρω τό βή μα για να καταλα βόυμέ πως λέιτόυργόυ ν όι πόλιτικέ ς για τα “ναρκωτικα ”, έι ναι να 
καταλα βόυμέ πως λέιτόυργέι  ή πόλιτική . Οι πέρισσό τέρόι α νθρωπόι πόυ ζόυν κόντα  σέ καταναλωτέ ς 
όυσιω ν, διανόμέι ς ή  παραγωγόυ ς δέν καταλαβαι νόυν πως λέιτόυργέι  ή πόλιτική . Αντιλαμβα νόνται 
μό νό τήν αι σθήσή τόυ έπέι γόντός και ό τι ή τέρα στια κόινωνική  βλα βή πόυ συντέλέι ται μπόρέι  να 
απόφέυχθέι  μό νό αν τό νόμικό  πλαι σιό πόυ έπήρέα ζέι τήν ζωή  τόυς αλλα ξέι α μέσα. Όταν αυτόι  όι 
α νθρωπόι συμμέτέ χόυν σέ υψήλόυ  έπιπέ δόυ συναντή σέις διπλωματω ν πόυ συζήτιό νται όι διέθνέι ς 
συμβα σέις τόυ ΟΗΕ για τα “ναρκωτικα ” (ό πως ή έπέρχό μένή UNGASS 2016), έισέ ρχόνται σέ έ να 
κό σμό ό πόυ μισέι  τήν λέ ξή “έπέι γόν”. Οι πέρισσό τέρόι πόυ συμμέτέ χόυν σέ αυτέ ς τις συναντή σέις, τις 
αντιλαμβα νόνται απλα  σαν μια έυκαιρι α για τήν έπαγγέλματική  τόυς καριέ ρα, και τό να πρόωθή σόυν 
δραστικέ ς μέταρρυθμι σέις δέν απότέλέι  τόν πιό ένδέδέιγμέ νό τρό πό για να βέλτιω σόυν τις 
πρόόπτικέ ς ανέ λιξή ς τόυς. 
 
Η αλλαγή των πολιτικών για τις ουσίες δεν είναι κάτι που θα κάνει η κυβέρνησή σου για σένα. 
 
Μια στό τό σό ό μως, ή έξαι ρέσή έπιβέβαιω νέι τόν κανό να. Πριν από  25 χρό νια, στήν καρδια  τόυ 
πόλέ μόυ ένα ντια στα καρτέ λ κόκαι νής στήν Κόλόμβι α και τής έξα πλωσή τόυ AIDS στήν Ευρω πή, ό 
Γα λλός Πρό έδρός Φρανσόυα  Μιτέρα ν απήυ θυνέ μια έπέι γόυσα έ κκλήσή για τή διαμό ρφωσή μιας 
Ευρωπαι κή ς Πόλιτική ς για τα “ναρκωτικα ” πόυ θα έ χέι διαφόρέτική  πρόσέ γγισή από  τόν Αμέρικα νικό 
“πό λέμό κατα  των ναρκωτικω ν”. Μέ αφόρμή  αυτή  τήν πρωτόβόυλι α ή Ευρωπαι κή  Επιτρόπή  ι δρυσέ 
έ να Πανέυρωπαι κό  Επιστήμόνικό  Ινστιτόυ τό για να μέλέτή σέι τό φαινό μένό τής τόξικόέξα ρτήσής, 

http://www.voc-nederland.org/2016/03/20769/


15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

105 

καθω ς και έ να Ευρωπαι κό  δι κτυό Οργανω σέων πόυ θα μέτέ φέρέ τις από ψέις πόλιτω ν πόυ ή ζωή  τόυς 
έπήρέα ζέται από  τις αντι-ναρκωτικέ ς πόλιτικέ ς. Έτσι, τό 1993 δήμιόυργή θήκαν παρα λλήλα τό 
Ευρωπαι κό  Κέ ντρό Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA) και ή Ευρωπαι κή  
Συμμαχι α για δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τα ναρκωτικα  (ENCOD). Μέρικα  μό λις χρό νια 
αργό τέρα τό ό νέιρό τής διαμό ρφωσής μιας Ευρωπαι κή ς πόλιτική ς για τις όυσι ές πόυ να βασι ζέται στα 
έπιστήμόνικα  δέδόμέ να διαλυ θήκέ σέ πόλλα  κόμμα τια. 
 
Τό Ευρωπαι κό  Κέ ντρό Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA) απόδέι χθήκέ ό τι 
κυβέρνα τέ από  τέχνόκρα τές και ό χι από  έπιστή μόνές. Αυτό  έι χέ ως απότέ λέσμα να παρα γέι 
στατιστικέ ς για κατασχέθέι σές πόσό τήτές παρα νόμων όυσιω ν, πρό χέιρές έκτιμή σέις τόυ αριθμόυ  των 
καταναλωτω ν- χρήστω ν και των δήμό σιων χρήμα των πόυ δαπανω νται, αλλα  μέ χρι σή μέρα δέν έ χέι 
καταφέ ρέι να παρόυσια σέι όπόιαδή πότέ νέ α αφή γήσή για τή σχέ σή των ανθρω πων μέ τις 
ψυχότρό πές όυσι ές. Τήν ι δια στιγμή , ή ENCOD τέ θήκέ στό πέριθω ριό μό λις έ γινέ ξέκα θαρό τό 
(αντιαπαγόρέυτικό ) μή νυμα πόυ μέτέ φέρέ, αγωνι στήκέ για πόλλα  χρό νια μέ χρι να καταφέ ρέι να 
απόκαταστή σέι σχέ σή διαλό γόυ μέ τις Ευρωπαι κέ ς αρχέ ς σχέτικα  μέ τις ναρκω-πόλιτικέ ς, και μό λις 
τα κατα φέρέ τό 2007 διαπι στωσέ ό τι ό πραγματικό ς σκόπό ς τόυ λέγό μένόυ “Φό ρόυμ τής Κόινωνι ας 
των Πόλιτω ν” για τα ναρκωτικα  έι ναι να απόφυ γέι όπόιόδή πότέ όυσιαστικό  δια λόγό πα νω στό θέ μα. 
 
Στις διέργασι ές τής Συνό δόυ τόυ ΟΗΕ για τα ναρκωτικα  UNGASS 2016 παι ζέται τό ι διό σένα ριό. Ο 
ΟΗΕ παριστα νέι ό τι ακόυ έι τή φωνή  τής κόινωνι ας των πόλιτω ν πόυ έπήρέα ζόνται από  τις ναρκω-
πόλιτικέ ς μέ σα από  τή δήμιόυργι α τής λέγό μένής Ομα δας έργασι ας τής Κόινωνι ας των Πόλιτω ν (Civil 
Society Task Force), πόυ στό χός τής έι ναι να “διασφαλι σέι μια όλόκλήρωμέ νή, δόμήμέ νή, όυσιαστική  
και ισό ρρόπή συμμέτόχή  τής κόινωνι ας των πόλιτω ν κατα  τή δια ρκέια τής UNGASS”. Αυτό ς έι ναι έ νας 
διπλωματικό ς τρό πός για να πέις ό τι θα υπα ρχέι μια ανταλλαγή  πλήρόφόριω ν ανα μέσα σέ δήμό σιόυς 
υπαλλή λόυς πόυ έργα ζόνται για τις κυβέρνή σέις και τις δια φόρές υπήρέσι ές τόυ ΟΗΕ, μέ μέρικόυ ς 
ακαδήμαι κόυ ς πόυ παριστα νόυν ό τι αντιπρόσωπέυ όυν τόυς πόλι τές των όπόι ων ή γνω μή δέν έ χέι 
πότέ  ζήτήθέι . Όλόι αυτόι  διαμόρφω νόυν μια γκρι ζα μα ζα πόυ στήν τέλική  τό μό νό πόυ τήν ένδιαφέ ρέι 
έι ναι να διατήρήθέι  ή κατα στασή ως έ χέι. 
 
Σέ Συνό δόυς ό πως ή UNGASS, τό να υπόστήρι ζέις τήν υπα ρχόυσα κατα στασή (status quo), έι ναι μέ ρός 
τόυ κω δικα ένδυμασι ας. Οι λέ ξέις γυαλι ζόνται, όι υπόδόμέ ς έι ναι έντυπωσιακέ ς και τα γέυ ματα έι ναι 
πλόυ σια και δωρέα ν. Καθω ς ό χρό νός πέρνα , γι νέται ό λό και πιό δυ σκόλό για τόυς ανθρω πόυς πόυ 
συμμέτέ χόυν ένέργα  σέ αυτέ ς τις συνό δόυς κόρυφή ς να συντα ξόυν μια διακή ρυξή πόυ να μπόρέι  να 
λήφθέι  σόβαρα  υπό ψή από  τόυς ανθρω πόυς πόυ βιω νόυν τα καθήμέρινα  πρόβλή ματα πόυ 
πρόκαλόυ νται από  τις πόλιτικέ ς για τα ναρκωτικα , μέταξυ  των όπόι ων και πόλλέ ς τόπικέ ς και 
πέριφέρέιακέ ς αρχέ ς. Στόν δήμό σιό δια λόγό σέ ό τι αφόρα  τα ναρκωτικα  σέ τόπικό  έπι πέδό, όι πόλι τές 
αναζήτόυ ν βιω σιμές λυ σέις. Στό διέθνέ ς έπι πέδό, ό σόι συμμέτέ χόυν στόν δήμό σιό δια λόγό αναζήτόυ ν 
τρό πόυς για να συντήρήθέι  τό πρό βλήμα. Σαν να θέ λόυν να έι ναι απλα  μέ ρός τής παρα στασής και τήν 
έπό μένή φόρα ! 
 
Ένα τέ ταρτό τόυ αιω να μέτα  τόν Μιτέρα ν, κα θέ σόβαρό ς αναλυτή ς των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα  
γνωρι ζέι ό τι τα 100 χρό νια απαγό ρέυσής έ χόυν απότυ χέι πλή ρως στό να πρόστατέυ σόυν τόν 
όπόιόνδή πότέ από  όπόιαδή πότέ βλα βή σχέτι ζέται μέ τα ναρκωτικα . Παρα  αυτή  τή πρόφανή  αλή θέια 
όι φωνέ ς ό σων έ χόυν πλήγέι  πέρισσό τέρό από  αυτή  τήν απότυχι α έξακόλόυθόυ ν να 
πέριθωριόπόιόυ νται. Εν τω μέταξυ , απ' ό τι φαι νέται μέρικόι  α νθρωπόι βρή καν τόν τρό πό να ανόι ξόυν 
μικρέ ς τρυ πές στόν τόι χό τής απαγό ρέυσής, αλλα  αντι  να τις κα νόυν αρκέτα  ανόιχτέ ς για ό λόυς, 
απόλαμβα νόυν τή ζωή  τόυς στήν α λλή α κρή και μα λιστα αφιέρω νόνται στό να κλέι σόυν τήν τρυ πα 
πι σω τόυς. 
 
Ενω  όι πρόσπα θέιές των Ευρωπαι ων πόλιτω ν να ξέσκέπα σόυν τό Μέγα λό Ψέ μα τής Απαγό ρέυσής 
των Ναρκωτικω ν συνθλι φτήκαν από  τόυς γραφέιόκρα τές τής ΕΕ, στις ΗΠΑ τό συ στήμα των 

http://www.emcdda.europa.eu/
http://www.encod.org/
http://www.unodc.org/ungass2016/
http://www.cstfondrugs.org/mission/
http://www.cstfondrugs.org/mission/
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δήμόψήφισμα των έ δωσέ τή δυνατό τήτα σέ ό σόυς έι χαν μέγα λές πέριόυσι ές να πλήρω σόυν για τήν 
αλλαγή  των νό μων. Τό μό νό πόυ χρέια στήκέ να κα νόυν ή ταν να στή σόυν μια απότέλέσματική  
καμπα νια και να πρόσέγγι σόυν τόυς ψήφόφό ρόυς μέ υπόμόνή  και έπιμόνή  για να τόυς πέι σόυν να 
υπόστήρι ξόυν τήν πρό τασή τής νόμιμόπόι ήσής στό δήμόψή φισμα. Χα ρή σέ αυτό  τό δήμόκρατικό  
έργαλέι ό έ γινέ έφικτή  ή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής για ιατρική  χρή σή σέ 23 Πόλιτέι ές και για ό λές 
τις χρή σέις (ιατρική  και ψυχαγωγική ) σέ 5 Πόλιτέι ές. Ο παρα δέισός για ό σόυς καταναλω νόυν 
κα νναβή έν τή γένέ σέι τόυ θα έ λέγέ κα πόιός, αλλα  ή πραγματικό τήτα έι ναι λι γό πιό πέρι πλόκή. 
 
Η μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ναρκωτικά δεν είναι κάτι που θα καταφέρουν οι 
πλούσιοι και διάσημοι για σένα. 
 
Αν ή μέταρρυ θμισή τόυ νό μόυ έι ναι κα τι πόυ μπόρέι  να αγόραστέι , τό έπό μένό πόυ θα συμβέι  έι ναι 
αυτό  πόυ ό Ethan Nadelmann, έ νας από  τόυς αστέ ρές τόυ παγκό σμιόυ κινή ματός για τήν αλλαγή  των 
ναρκωπόλιτικω ν (σ.τ.μ. ό ιδρυτή ς τής Drug Policy Alliance), απόκαλέι  τήν “Budweiser-όπόι ήσή” -ή  
υπέρβόλική  έμπόρέυματόπόι ήσή- τής αγόρα ς των όυσιω ν. Ο Nadelmann έ χέι αναφέρθέι  στα 
γέγόνό τα τής Πόλιτέι ας τόυ Οχα ιό, ό πόυ μια μικρή  όμα δα ιδιωτω ν έπένδυτω ν ξό δέψέ 25 έκ. δόλα ρια 
σέ μια καμπα νια για τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής πόυ θα τόυς έ δινέ όυσιαστικα  τό μόνόπω λιό τής 
παραγωγή ς και διανόμή ς κα νναβής σέ όλό κλήρή τήν Πόλιτέι α, διαμόρφω νόντας έπι  τής όυσι ας τήν 
πρω τή νό μιμή όλιγαρχι α κα νναβής. 
 
Η καμπα νια στό Οχα ιό δέν έ πέισέ τόυς ψήφόφό ρόυς (σ.τ.μ. τό κι νήμα δέν τήν στή ριξέ από  τήν αρχή  
και καταψήφι στήκέ). Αλλα  τα νέ α και από  α λλές Πόλιτέι ές ό πόυ όι πρότα σέις για τή νόμιμόπόι ήσή 
τής κα νναβής υπέρψήφι στήκαν δέν έι ναι ακριβω ς έλπιδόφό ρα. Ενω  ιδιωτικέ ς (μικρόμέσαι ές) 
έπιχέιρή σέις έ χόυν μπέι στή νό μιμή αγόρα  τής κα νναβής, όι τιμέ ς έξακόλόυθόυ ν να έι ναι έξαιρέτικα  
υψήλέ ς: στό Κόλόρα ντό ή κα νναβή πωλέι ται στα πιστόπόιήμέ να σήμέι α πω λήσής για 20 δόλα ρια τό 
γραμμα ριό (σ.τ.μ. σέ συ γκρισή μέ τα 2 έυρω / γραμμα ριό τόυ κό στόυς τής αυτόκαλλιέ ργέιας). Η μό νή 
α λλή νό μιμή έπιλόγή  έι ναι ή αυτόκαλλιέ ργέια στό σπι τι. Από  τα 6 φυτα  πόυ έπιτρέ πέται να έ χέι 
κα πόιός, μό νό τα 3 έπιτρέ πέται να έι ναι στό στα διό α νθήσής, πρα γμα αδιανό ήτό για καλλιέργήτέ ς 
έξωτέρικόυ  χω ρόυ και αρκέτα  δυ σκόλό για τόυς καλλιέργήτέ ς έσωτέρικόυ  χω ρόυ. Επι σής ή αγόρα  
σπό ρων και κλω νων έι ναι παρα νόμή ή  αρκέτα  πέρι πλόκή. 
 
Στόν καπιταλισμό  τα μέγα λα ψα ρια κα νόυν κόυμα ντό, ό χι τα μικρα . Χωρι ς αμφιβόλι α όι πρόσπα θέιές 
μέρικω ν μικρω ν ψαριω ν να στή σόυν μια ιδιωτική  αγόρα  κα νναβής στις ΗΠΑ παρακόλόυθέι ται στένα  
από  τόυς πραγματικα  μέγα λόυς έπένδυτέ ς τής αγρότόβιόμήχανι ας και τής φαρμακόβιόμήχανι ας, 
ό πως ή Monsanto, ή Bayer, και όι ό μόιόι  τόυς. Αν όι μικρόι  έπιτυ χόυν, όι μέγα λόι δέν θα διστα σόυν. Ο 
σκόπό ς τόυς δέν έι ναι να μέταρρυθμι σόυν τις πόλιτικέ ς των ναρκωτικω ν για τό καλό  τόυ κό σμόυ ή  
τόυ πλανή τή, αλλα  να διασφαλι σόυν ό τι ότιδή πότέ συμβαι νέι στόν ό λό δια λόγό πέρι  ναρκωτικω ν 
έι ναι καλό  για τις δικέ ς τόυς έπιχέιρή σέις. Θέ λόυν έι τέ να κατακτή σόυν τόν κό σμό μέ τις υπα ρχόυσές 
παρα νόμές φυσικέ ς όυσι ές ό ταν θα καταστέι  έφικτό  να τις πωλόυ ν νό μιμα σαν τα τσιγα ρα, έι τέ -αν 
παραμέι νόυν παρα νόμές- να ανακαλυ ψόυν συνθέτικέ ς όυσι ές πόυ μιμόυ νται τήν έπι δρασή  τόυς. 
 
Οι συνέ πέιές των πρόσπαθέιω ν μας να αντιγρα ψόυμέ τήν φυ σή ή ρθαν στό φως τής δήμόσιό τήτας μέ 
τόν πιό τραγικό  τρό πό στήν Γαλλι α, ό πόυ έ να α τόμό πέ θανέ και α λλόι πέ ντέ τραυματι στήκαν σόβαρα  
κατα  τή δια ρκέια μιας δόκιμή ς φαρμα κόυ τόν Ιανόυα ριό τόυ 2016. Η έταιρέι α Biotrial δόκι μασέ έ να 
νέ ό παυσι πόνό πόυ στό χέυέ τό ένδόκανναβινόέιδέ ς συ στήμα, έ να λέιτόυργικό  συ στήμα τόυ 
όργανισμόυ  μας πόυ αλλήλέπιδρα  πχ μέ τήν κα νναβή. Ενω  μι α μέτα  τήν α λλή όι έπιστήμόνικέ ς 
έ ρέυνές απόδέικνυ όυν ό τι τό αν πρόσθέ σέις φυσική  κα νναβή στό ένδόκανναβινόέιδέ ς συ στήμα 
μπόρέι  να έ χέι πόλλα  θέτικα  όφέ λή στό σω μα και τό μυαλό , όι πρόσπα θέιές για να ανακαλυφθέι  έ να 
συνθέτικό  υπόκατα στατό πόυ θα μπόρέι  πιό έυ κόλα να βγέι στό έμπό ριό (σ.τ.μ. και να πατένταριστέι ) 
συνέχι ζόυν να απότυγχα νόυν. Η Big Pharma συναντα έι τό Κα ρμα τής. 
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Ο πιό αυθέντικό ς και αρχαι ός λό γός πόυ όι α νθρωπόι καταναλω νόυν ψυχότρό πές όυσι ές έι ναι για να 
τόυς διέυκόλυ νόυν να απόκτή σόυν μια βαθυ τέρή συ νδέσή μέ τόν έαυτό  τόυς, μέ τόυς α λλόυς 
ανθρω πόυς και τό συ μπαν. Η φυ σή αυτή ς τής συ νδέσής έι ναι πνέυματική , ό χι όικόνόμική . Οτιδή πότέ 
συμβαι νέι από  τρι τόυς (ό πως όι κυβέρνή σέις ή  όι όικόνόμικόι  μέσα ζόντές) μέ στό χό να πέριόρι σόυν ή  
να έπήρέα σόυν αυτή  τήν πρόσωπική  συ νδέσή για όικόνόμικόυ ς λό γόυς, έι ναι καταδικασμέ νό να 
απότυ χέι και να τόυς γυρι σέι μπόυ μέρανγκ. Υπα ρχέι και τό Πνέυ μα τόυ Χρή ματός, αλλα  κατα  γένική  
όμόλόγι α δέν έι ναι και πόλυ  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. 
 
Όλόι ό σόι ασχόλόυ νται μέ τόν κό σμό των ψυχότρό πων όυσιω ν -και τής κα νναβής ιδιαι τέρα- 
(καταναλωτέ ς, παραγωγόι  και διανόμέι ς) χρέια ζόνται έ να νόμικό  πλαι σιό πόυ να βασι ζέται στήν 
μέι ωσή τής βλα βής και τήν πρόστασι α των ατόμικω ν δικαιωμα των. Επόμέ νως καμια  πρόσπα θέια 
μέταρρυ θμισής δέν θα έ χέι νό ήμα αν δέν συμπέριλαμβα νέι τό δικαι ωμα τόυ κα θέ ένή λικα να 
καλλιέργέι  στό σπι τι τόυ φυτα  για πρόσωπική  κατανα λωσή. 
 
Κα θέ πόλι τής μπόρέι  να έμπλακέι  σέ μια καμπα νια για τήν μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν για τα 
“ναρκωτικα ” μέ τό να πρότέι νέι μια έναλλακτική  πρόσέ γγισή -από  τήν απαγό ρέυσή- πόινικόπόι ήσή 
και τήν παρα νόμή αγόρα -, πόυ να βασι ζέται στήν αυτό-καλλιέ ργέια και τήν μή-κέρδόσκόπική  διανόμή  
(σ.τ.μ. όι βασικέ ς αρχέ ς τόυ μόντέ λόυ των Κόινωνικω ν Λέσχω ν Κα νναβής). Οι ένή λικές πόυ ζόυν σέ 
Ευρωπαι κέ ς χω ρές και έπιθυμόυ ν να καλλιέργή σόυν κα νναβή (ή  όπόιόδή πότέ α λλό έλέγχό μένό 
ψυχότρό πό φυτό ) υπό  αυτέ ς τις πρόυ πόθέ σέις, μπόρόυ ν να έπικαλέστόυ ν Ευρωπαι κέ ς Συμβα σέις και 
τό Συ νταγμα τής ΕΕ για να νόμιμόπόιή σόυν αυτή  τήν έναλλακτική  πρό τασή. 
 
Η ENCOD μπόρέι  να ένδυναμω σέι αυτέ ς τις πρωτόβόυλι ές μέ δια φόρόυς τρό πόυς, μέ πλήρόφόρι ές και 
έπαφέ ς για τέχνική  υπόστή ριξή σέ ό τι αφόρα  τήν καλλιέ ργέια, συγκόμιδή  και διανόμή  μέ υπέυ θυνό 
και ασφαλή  τρό πό, καθω ς και μέ έπαφέ ς μέ τόπικα  δι κτυα ακτιβιστω ν πόυ θα μπόρόυ σαν να 
βόήθή σόυν. Τα μέ λή τής ENCOD πόυ αντιμέτωπι ζόυν νόμικα  πρόβλή ματα ένω  καλλιέργόυ ν για 
πρόσωπική  χρή σή θα μπόρόυ ν να λα βόυν πόλιτική , ήθική  και όικόνόμική  υπόστή ριξή για να μέιωθόυ ν 
όι αρνήτικέ ς έπιπτω σέις των συνέπέιω ν (ό πως τό υψήλό  κό στός των δικήγό ρων).     
 
Τω ρα πόυ έ χόυν πέρα σέι ή δή αρκέτα  χρό νια ό πόυ όι σω φρόνές α νθρωπόι πρόσπαθόυ ν να να πέι σόυν 
μέ έκατόμμυ ρια λέ ξέις και έπιχέιρή ματα τις κρατικέ ς αρχέ ς ό τι όι πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθόυ ν για τα 
ναρκωτικα  έ χόυν καταφέ ρέι μέγα λή ζήμια  και παρα κρόυσή σέ όλό κλήρό τόν πλανή τή, τω ρα έι ναι ή 
ω ρα τα φυτα  να γι νόυν όι πραγματικόι  πρωταγωνιστέ ς τής ό λής συζή τήσής.    
Με το να καλλιεργούμε οι ενήλικες φυτά για προσωπική χρήση (σ.τ.μ. ατόμικα  ή  συλλόγικα  μέ σα 
από  τις μή-κέρδόσκόπικέ ς Κόινωνικέ ς Λέ σχές) 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. Μέ ή  
χωρι ς τήν συγκατα θέσή τόυ Οργανισμόυ  Ηνωμέ νων Εθνω ν. 
 
Τόυ Joep Oomen (μέ τή βόή θέια τόυ Peter Webster), Ενήμέρωτικό  Δέλτι ό τής ENCOD #132, 
Φέβρόυα ριός 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 
μια τεράστια παρακαταθήκη για το παγκόσμιο αντιαπαγορευτικό κίνημα και τέτοιοι άνθρωποι είναι 

http://www.encod.org/info/Encod-Bulletin-132.html
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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]   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

109 

 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

110 

 

Υπόμνημα Κτηνιατρικό σύλλογο για την ιατρική χρήση της Κάνναβης από 
ζώα συντροφιάς 
 
Στέι λαμέ τήν παρακα τω έπιστόλή - υπό μνήμα στόν Πανέλλή νιό Κτήνιατρικό  Συ λλόγό για τήν ιατρική  
χρή σή κα νναβής σέ ζω α συντρόφια ς. 
 
Πρός Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο 
Υπό ψή Πρόέ δρόυ, κας Τραχήλη Αθηνά 
Κόινόπόι ήσή Διοικούσα Επιτροπή και μέλη Συλλόγου 

 
Αθή να, 15 Μαρτι όυ 2016 

 
Ερώτημα για την ιατρική χρήση της Κάνναβης από ζώα συντροφιάς 

 
 
Αξιό τιμή κα Τραχή λή, 
Αξιό τιμόι κυ ριόι και κυρι ές τόυ Πανέλλή νιόυ Κτήνιατρικόυ  Συλλό γόυ, 
 
Μέ αφόρμή  τήν πρό σφατή έρω τήσή των 20 βόυλέυτω ν τόυ ΣΥΡΙΖΑ για τήν έπανα-νόμιμόπόι ήσή τής 
κλωστική ς και ιατρική ς κα νναβής, τό σό για τόυς ανθρω πόυς ό σό και για τα ζω α συντρόφια ς, και μέ 
δέδόμέ νό ό τι στό έξωτέρικό  κυκλόφόρόυ ν ή δή συμπλήρω ματα διατρόφή ς από  κυρι ως κλωστική  
κα νναβή πόυ απέυθυ νόνται απόκλέιστικα  σέ ζω α συντρόφια ς [1], θα θέ λαμέ να σας ρωτή σόυμέ πόια 
έι ναι η θέση του Συλλόγου για τις ιατρικές/ θεραπευτικές εφαρμογές των φυσικών 
κανναβινοειδών στα ζώα συντροφιάς και για πόιό λό γό λέι πόυν αντι στόιχα πρόι ό ντα από  τήν 
έλλήνική  αγόρα .   
 
Γνωρι ζέται φυσικα  πως συ μφωνα μέ τήν ΑVMA (American Veterinary Medical Association), ό αριθμό ς 
των κατόικι διων ζω ων μέ καρκι νό αυξα νόνται κα θέ χρό νό. Τό ι διό ισχυ έι για τήν έπιλήψι α πόυ έι ναι 
μια διαταραχή  πόυ παρόυσια ζέται, δυστυχω ς, αρκέτα  συχνα  και στα ζω α μας. Τό γλαυ κωμα, τό FIV 
γα τας, τα αυτόα νόσα νόσή ματα, ό Διαβή τής και έ να σωρό  α λλές ασθέ νέιές μαθαι νόυμέ ό τι θα 
μπόρόυ σαν να θέραπέυτόυ ν ή  να αντιμέτωπιστόυ ν απότέλέσματικα  μέ τήν ιατρική  κα νναβή πόυ 
δυστυχω ς στήν χω ρα μας έι ναι παρα νόμή.  
 
Ο α νθρωπός ό πως και ό λα τα θήλαστικα  ζω α έ χόυν τό ένδόκανναβινόέιδέ ς συ στήμα τό όπόι ό 
ανακαλυ πτόυμέ ό τι έπήρέα ζέι ό λό και πέρισσό τέρές λέιτόυργι ές τόυ όργανισμόυ  μας. Σέ αυτό  
παρα γόνται φυσικα  και απόρρόφόυ νται χήμικέ ς ένω σέις από  τόν όργανισμό  μας (τα 
ένδόκανναβινόέιδή ) πόυ έ χόυν τα ι δια χαρακτήριστικα  μέ τα δραστικα  συστατικα  τής κα νναβής, τα 
κανναβινόέιδή . Από  τα 85 γνωστα  κανναβινόέιδή  μό νό έ να (ή Τέτραυ δρόκανναβινό λή, THC) έ χέι 
ψυχότρό πα δρα σή, ένω  α λλα ό πως τα CBD, CBG, CBN, THCA καθω ς και όι αρωματικέ ς όυσι ές τα 
τέρπέ νια, έ χόυν αναγνωρισμέ νή θέραπέυτική  δρα σή χωρι ς ψυχότρό πές παρένέ ργέιές. Στις ΗΠΑ έ χέι 
ανόι ξέι έδω  και χρό νια ό δια λόγός ανα μέσα στόυς Κτήνια τρόυς για τήν χρή σή ιατρική ς κα νναβής στα 
ζω α συντρόφια ς [2]. 
 
Τέ λός, σας παραθέ τόυμέ ένδέικτικα  κα πόιόυς έπι σήμόυς συνδέ σμόυς πόυ αναγνωρι ζόυν τις 
θέραπέυτικέ ς ιδιό τήτές τής κα νναβής και μέλέ τές σχέτικα  μέ ανθρω πινές παθή σέις πόυ 
αντιμέτωπι ζόνται απότέλέσματικα  μέ τα φυσικα  κανναβινόέιδή . 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: 
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Σχέτικα  μέ τόν καρκι νό :  
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/physicalsideeffects/chemotherapyeffect
s/marijuana-and-cancer  
 
Σχέτικα  μέ τήν έπιλήψι α: 
http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-
approaches/medical-marijuana-and-epilepsy  
 
Σχέτικα  μέ τόν HIV: 
http://www.hivplusmag.com/treatment/2015/02/24/could-cannabis-treat-hiv 
 
Σχέτικα  μέ τό γλαυ κωμα: 
http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/medical-marijuana-glaucoma-treament  
 
Σχέτικα  μέ τα αυτόα νόσα νόσή ματα: 
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602150914.htm?  
 
Σχέτικα  μέ τόν Διαβή τή: 
http://www.letfreedomgrow.com/cmu/diabetes_5.htm 
 
Σχέτικα  μέ τόν πό νό: 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Lynch2011.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Ware2003.pdf 
 
Σχέτικα  μέ τήν ρέυματόέιδή  αρθρι τιδα: 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Blake2006.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Malfait2000.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Cox2007.pdf  
 
Οι μέ χρι τω ρα θέραπέυτικέ ς πρακτικέ ς για τήν αντιμέτω πισή αντι στόιχων παθή σέων στα ζω α έ χόυν 
δέι ξέι ό τι πρω τόν έι ναι πόλυέ ξόδές για τό μέ σό ό ρό τόν ιδιόκτήτω ν ζω ων συντρόφια ς και δέυ τέρόν 
έ χόυν από  μικρό  πόσόστό  έπιτυχι ας, έ ως και καθό λόυ σέ κα πόιές πέριπτω σέις.  
 
Γιατι  λόιπό ν να μήν υπα ρχέι αυτό  τό έναλλακτικό  μέ σό θέραπέι ας και συμπό νιας για τα ζω α στή χω ρα 
μας, πόυ να υπόστήριχτέι  μέ μια όυσιαστική  έ ρέυνα σχέτικα  μέ τήν θέραπέυτική  δρα σή των 
διαφόρέτικω ν κανναβινόέιδω ν στις διαφόρέτικέ ς παθή σέις των ζω ων συντρόφια ς, καθω ς και των 
πρότέινό μένων δόσόλόγιω ν ανα λόγα μέ τό ζω ό; 
 
Ει μαστέ στήν δια θέσή  σας για πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές. 
 
Μέ έκτι μήσή, 
  
Ηλιόσποροι, δι κτυό για τήν κόινωνική  και πόλιτική  όικόλόγι α, iliosporoi@yahoo.gr, 
www.iliosporoi.net 
 
Στα πλαι σια τής “Συμμαχι ας αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα ” πόυ υπόστήρι ζέται από  πλή θός 
φόρέ ων, συλλό γων και όμα δων, ό πως όι Τόμέ ας Δικαιωμα των τόυ ΣΥΡΙΖΑ, Νέόλαι α ΣΥΡΙΖΑ, 
Οικόλό γόι Πρα σινόι, Νέ όι Πρα σινόι, Φιλέλέυ θέρή Συμμαχι α, Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός 
Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κι νήσή για τή νό μιμή έφαρμόγή  τής Ιατρική ς Κα νναβής “Τό Ίαμα”, 
Συ λλόγός “Ασθένέι ς για τήν Ιατρική  Κα νναβή”, Συ λλόγός θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ (Αθή νας), Συ λλόγός 
Θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ Βόρέι όυ Ελλα δός ό Σι συφός, Medical Mediterranean Genetics, Κόινωνική  

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/physicalsideeffects/chemotherapyeffects/marijuana-and-cancer
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/physicalsideeffects/chemotherapyeffects/marijuana-and-cancer
http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-approaches/medical-marijuana-and-epilepsy
http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-approaches/medical-marijuana-and-epilepsy
http://www.hivplusmag.com/treatment/2015/02/24/could-cannabis-treat-hiv
http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/medical-marijuana-glaucoma-treament
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602150914.htm
http://www.letfreedomgrow.com/cmu/diabetes_5.htm
http://www.2ndchance.info/marijuana-Lynch2011.pdf
http://www.2ndchance.info/marijuana-Ware2003.pdf
http://www.2ndchance.info/marijuana-Blake2006.pdf
http://www.2ndchance.info/marijuana-Malfait2000.pdf
http://www.2ndchance.info/marijuana-Cox2007.pdf
mailto:iliosporoi@yahoo.gr
http://www.iliosporoi.net/
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Λέ σχή Κα νναβής Θέσσαλόνι κής, ENCOD, Trekt Uw Plant Cannabis Social Club, Diogenis- Drug Policy 
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 
 
Στέι λαμέ τό παρακα τω υπό μνήμα- έρω τήμα στόν Πανέλλή νιό Ιατρικό  Συ λλόγό και σέ ό λόυς τόυς 
Ιατρικόυ ς συλλό γόυς τής χω ρας για τήν ιατρική - θέραπέυτική  και έρέυνήτική  χρή σή τής Κα νναβής. 
 
Πρός Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
Υπό ψή Πρόέ δρόυ, Μιχαήλ Βλασταράκου 
Κόινόπόι ήσή σέ ό λόυς τόυς Ιατρικούς Συλλόγους τής χω ρας 
 

Αθή να, 15 Μαρτι όυ 2016 
 

Υπόμνημα και ερώτημα για την ιατρική- φαρμακευτική χρήση της Κάνναβης 
 

Αξιό τιμέ κ. Βλασταρα κό, 
Αξιό τιμόι κυ ριόι και κυρι ές μέ λή των Ιατρικω ν Συλλό γων τής χω ρας, 
 
Μέ αφόρμή  τήν πρό σφατή έρω τήσή 20 βόυλέυτω ν τόυ ΣΥΡΙΖΑ για τήν ιατρική  κα νναβή, θα θέ λαμέ 
να σας ένήμέρω σόυμέ για έ να πόλυ  σήμαντικό  και έπι καιρό ζή τήμα τό όπόι ό αφόρα  τήν ιατρική  
κόινό τήτα και τόυς Έλλήνές ασθένέι ς, και να ζήτή σόυμέ τήν απόφασιστική  συνδρόμή  και υπόστή ριξή  
σας. Τα τέλέυται α χρό νια βρισκό μαστέ στήν έυχα ριστή θέ σή ή διέθνή ς ιατρική  και έρέυνήτική  
κόινό τήτα να έ χέι αναγνωρι σέι τόν ρό λό των κανναβινοειδών και και τόυ ενδοκανναβικού 
συστήματος, και μέλέτα έι μέ μέγα λή πρόσόχή  τις θέραπέυτικέ ς ιδιό τήτές τής κα νναβής σέ ό τι αφόρα  
δια φόρές ανθρω πινές παθή σέις. 
 
Σέ αυτή  τή πρόσπα θέια έ χέι συμβα λέι θέτικα  τό γέγόνό ς ό τι όλο και περισσότερες χώρες στην 
Ευρώπη και τον κόσμο αποποινικοποιούν ή νομιμοποιούν την ιατρική/ φαρμακευτική χρήση 
της κάνναβης. Στήν Ευρωπαι κή  Ένωσή υπόλόγι ζόνται ό τι υπα ρχόυν πέρισσό τέρόι από  90 
έκατόμμυ ρια τακτικόι  χρή στές κα νναβής από  τόυς όπόι όυς τό 10-15% τήν χρήσιμόπόιέι  για 
ιατρικόυ ς- θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς. Η ΦΥΡΟΜ έ γινέ πρό σφατα ή 14 χω ρα πόυ νόμιμόπόιέι / 
απόπόινικόπόιέι  μέ τόν έ να ή  τόν α λλό τρό πό τήν ιατρική  και φαρμακέυτική  χρή σή τής κα νναβής 
στήν Ευρω πή, μέ απότέ λέσμα πέρισσό τέρόι από  250 έκατόμμυ ρια πόλι τές τής ΕΕ να έ χόυν πλέ όν 
νό μιμή και σέ αρκέτέ ς πέριπτω σέις συνταγόγραφόυ μένή πρό σβασή στήν κα νναβή. Σέ αυτόυ ς αν 
συνυπόλόγι σόυμέ τις 23 Πόλιτέι ές των ΗΠΑ, τήν Ουρόυγόυα ή, τή Χιλή , τό Ισραή λ, τόν Καναδα  και τήν 
Αυστραλι α πόυ έι ναι ή δή νό μιμή ή ιατρική  χρή σή, αλλα  και τις 20 Πόλιτέι ές των ΗΠΑ πόυ θα 
απόφασι σόυν μέ σα στό 2016 αν θα νόμιμόπόιή σόυν τήν κα νναβή, τό τέ αναρωτιό μαστέ γιατι  
πέρισσό τέρα από  500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν περισσότερες 
θεραπευτικές επιλογές από τους Έλληνες ασθενείς. Αναρωτιό μαστέ γιατι  όι ασθένέι ς στήν χω ρα 
μας και όι όικόγέ νέιέ ς τόυς στέρόυ νται έ να φυσικό  φα ρμακό μέ έλα χιστές παρένέ ργέιές πόυ μπόρέι  
ακό μα και να παραχθέι  στό σπι τι. 
 
Υπα ρχόυν πλέ όν εκατοντάδες επιστημονικές έρευνες [1] σέ καταξιωμέ να έπιστήμόνικα  και 
ιατρικα  πέριόδικα , καθω ς και πλόυ σια πόρι σματα έμπέιρικω ν δόκιμω ν, πόυ απόδέικνυ όυν τήν 
έυέργέτική  δρα σή των κανναβινόέιδω ν στόν ανθρω πινό όργανισμό  και σέ σήμαντικό  αριθμό  
παθή σέων. Δυστυχω ς στήν χω ρα μας έ χέι απαγόρέυτέι  κα θέ χρή σή τής κα νναβής από  τό 1937 μέ έ να 
νό μό τόυ Μέταξα . Ο ιατρικό ς και έρέυνήτικό ς κό σμός στέρόυ νται έ τσι έ να φυσικό  φα ρμακό πόυ 
χρήσιμόπόιέι ται από  πόλλόυ ς πόλιτισμόυ ς, ανα μέσα  τόυς και ό έλλήνικό ς, από  τήν αρχαιό τήτα. Οι 
ασθένέι ς και όι όικόγέ νέιέ ς τόυς στέρόυ νται τόυ δικαιω ματός τής έλέυ θέρής έπιλόγή ς ένό ς φυσικόυ  
θέραπέυτικόυ  μέ σόυ πόυ έ χέι δαιμόνόπόιήθέι  και στιγματιστέι  μέ πρόκατα λήψή και α γνόια. 
 
Οι καιρόι  ό μως αλλα ζόυν και η άγνοια είναι ανεύθυνη επιλογή την εποχή της ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης. Οι πόλιτικέ ς δήμό σιας υγέι ας για να έι ναι απότέλέσματικέ ς πρέ πέι να στήρι ζόνται 

http://www.encod.org/info/700-MEDICINAL-USES-OF-CANNABIS
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στα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς. Τό 2016 θα έι ναι ή χρόνια  πόυ θα 
σήματόδότή σέι τήν ιστόρική  απόκατα στασή τής αλή θέιας και τήν ήθική  απόκατα στασή τής 
Κα νναβής ως έ να πόλυ  απότέλέσματικό  φυσικό  θέραπέυτικό  μέ σό. Οι διέθνέι ς έξέλι ξέις έι ναι 
καταιγιστικέ ς και τα έπιστήμόνικα  και έμπέιρικα  δέδόμέ να πλέ όν δέν μπόρόυ ν να πέρνόυ ν 
απαρατή ρήτα από  τήν ιατρική  κόινό τήτα. 
 
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 πόλιτική  πρέ πέι να χαρα σσέται στή βα σή έπιστήμόνικω ν 
δέδόμέ νων [2] και καλω ν πρακτικω ν, ό χι στή βα σή ιδέόλήψιω ν και πρόκαταλή ψέων. 
 
Εν συντόμι α θα θέ λαμέ να καταρρι ψόυμέ 3 μυ θόυς πόυ πέριβα λλόυν τήν κα νναβή: 
 

 Η κα νναβή έι ναι πρόθα λαμός για α λλές όυσι ές. Συ μφωνα μέ διέθνέι ς μέλέ τές ή απαγό ρέυσή 
τής Κα νναβής έ χέι απότέλέ σέι τόν πρόθα λαμό [3] για πιό σκλήρέ ς όυσι ές και ό χι τό ι διό τό 
φυτό  πόυ χρήσιμόπόιέι ται από  τήν αρχαιό τήτα. Αφένό ς γιατι  κρατα έι τόυς χρή στές δέ σμιόυς 
των παρα νόμων έγκλήματικω ν κυκλωμα των σέ ό τι αφόρα  τήν πρόμή θέια αλλα  και τήν 
πόιό τήτα των όυσιω ν, και αφέτέ ρόυ γιατι  όι πόλιτικέ ς τής απαγό ρέυσής και τής καταστόλή ς 
έ χόυν πρόκαλέ σέι μέγαλυ τέρή ζήμια  [4] στόυς χρή στές και τήν κόινωνι α από  τό ι διό τό φυτό . 
Επι σής αν θέ λόυμέ να μιλή σόυμέ για πρόθα λαμό τόξικό τήτας τό τέ θα πρέ πέι να αναφέρθόυ μέ 
στό νό μιμό αλκόό λ [5] και τόν νό μιμό καπνό  [6] πόυ έι ναι απόδέδέιγμέ να πιό βλαβέρέ ς όυσι ές 
από  τήν κα νναβή και πιό διαδέδόμέ νές ανα μέσα στόν γένικό  πλήθυσμό , τόυς νέ όυς αλλα  και 
τόυς τόξικόέξαρτήμέ νόυς χρή στές. 

 Αν γι νέι νό μιμή ή χρή σή θα υπα ρξέι ραγδαι α αυ ξήσή τής χρή σής ιδιαι τέρα στόυς ανή λικόυς. 
Λα θός και όι πρό σφατές έ ρέυνές [7] από  χω ρές πόυ ή δή έφαρμό ζόυν νό μιμα πλαι σια 
απόδέικνυ όυν τό αντι θέτό. Στις ΗΠΑ [8] τα τέλέυται α δέδόμέ να [9] δέι χνόυν ό τι δέν έ χέι 
υπα ρξέι αυ ξήσή τής χρή σής ανα μέσα στόυς νέ όυς, μα λιστα έμφανι ζέται πτω σή τής χρή σής 
κα νναβής από  τόυς νέ όυς σέ κα πόιές Πόλιτέι ές πόυ έι ναι ή δή νό μιμή, καθω ς δέν υπα ρχέι 
πλέ όν ή έ λξή τόυ απαγόρέυμέ νόυ. 

 Η κα νναβή έι ναι μια έπικι νδυνή έξαρτήσιόγό νός όυσι α πόυ αν απέλέυθέρωθέι  θα πρόκαλέ σέι 
μέγα λή ζήμια , ιδιαι τέρα στόυς νέ όυς, ένω  δέν έ χέι θέραπέυτική  αξι α. Κα θέ χρό νό στήν Ελλα δα 
θρήνόυ μέ έκατόντα δές χιλια δές θυ ματα από  τό αλκόό λ, τό τσιγα ρό και τα χήμικα  φα ρμακα. 
Από  Κα νναβή δέν έ χέι πέθα νέι πότέ  κανέι ς. Μή πως πρέ πέι να βγα λόυμέ στήν παρανόμι α τις 
νό μιμές όυσι ές, ή  να απαγόρέυ σόυμέ ακό μα και τα τρόχαι α ατυχή ματα, αντι  να φτια ξόυμέ 
τόυς δρό μόυς και να βέλτιω σόυμέ τήν όδική  συμπέριφόρα ; Συ μφωνα μέ πρό σφατές έ ρέυνές ή 
Κα νναβή έι ναι λιγότερο βλαβερή από τις νόμιμες ουσίες [10], ή μακρόχρό νια χρή σή τής από  
νέ όυς δέν τόυς πρόκαλέι  φυσικέ ς ή  ψυχόλόγικέ ς βλα βές [11] αργό τέρα, μπόρέι  να πρόκαλέ σέι 
μό νό ψυχόλόγική  έξα ρτήσή στόυς καθήμέρινόυ ς καταναλωτέ ς, ένω  έντέι νέι τα 
χαρακτήριστικα  τής πρόσωπικό τήτα ς τόυς και τα συναισθή ματα  τόυς γι αυτό  θα πρέ πέι να 
απόφέυ γέτέ από  α τόμα πόυ παρόυσια ζόυν ψυχικέ ς διαταραχέ ς. Ένα πολύ μικρό ποσοστό 

των χρηστών παρουσιάζει ψυχωσικές διαταραχές [12] και αυτό  έπήρέα ζέται κατα  κυ ριό λό γό 
από  συγκέκριμέ νόυς έξωγένέι ς πέριβαλλόντικόυ ς και κόινωνικόυ ς παρα γόντές [13]. Από  κέι 
και πέ ρα μέ σα από  τήν απαγό ρέυσή και τήν παρανόμι α δέν μπόρέι ς να έλέ γξέις κανέ να στα διό 
τής παραγωγή ς, δια θέσής και χρή σής όυσιω ν, ό πως έ χόυμέ δέι στό παρέλθό ν και μέ τό 
αλκόό λ. Για τό αν ή κα νναβή έ χέι θέραπέυτική  αξι α [14] ας πόυ μέ μό νό ό τι τό 92% των 
ασθένω ν [15] πόυ τήν έ χόυν δόκιμα σέι λέ νέ ό τι έ χέι απότέ λέσμα για τήν πα θήσή  τόυς, ένω  
υπα ρχόυν και έκατόντα δές έπιστήμόνικέ ς μέλέ τές πόυ τό υπόστήρι ζόυν πλέ όν, ακό μα και 
ελληνική βιβλιογραφία [16]. Η θέραπέυτική  τής αξι α έι ναι αναγνωρισμέ νή ακό μα και από  τό 
Αμερικάνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο [17]. 

 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/michaela/pages/61/attachments/original/1441642979/State_of_the_Evidence_Cannabis_Use_and_Regulation_Sept_7.pdf?1441642979
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/michaela/pages/61/attachments/original/1441642979/State_of_the_Evidence_Cannabis_Use_and_Regulation_Sept_7.pdf?1441642979
http://www.huffingtonpost.com/inge-fryklund/prohibition-is-the-real-g_b_8210802.html
http://www.huffingtonpost.com/inge-fryklund/prohibition-is-the-real-g_b_8210802.html
http://www.countthecosts.org/blog/new-report-war-drugs-harming-not-protecting-children-and-young-people
http://www.countthecosts.org/blog/new-report-war-drugs-harming-not-protecting-children-and-young-people
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-1561.2012.00712.x/abstract
http://www3.med.unipmn.it/papers/2014/NEJM/2014-09-04_nejm/nejmsa1405092.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/21/why-legalizing-weed-is-unlikely-to-turn-your-kid-into-a-pothead/
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/16/us-cannabis-study-legalisation-no-rise-use-teenagers
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(15)00217-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61462-6/abstract
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf
http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/34/6/1111
http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/34/6/1111
http://www.psy-journal.com/article/S0165-1781(15)00199-7/pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/medicinal_cannabis-_the_evidence_CLEAR-2015.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/01/92-of-patients-say-medical-marijuana-works/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/01/92-of-patients-say-medical-marijuana-works/
http://www.psychology.uoc.gr/files/items/8/838/25.epitheorisi_klinikis_farmakologias-2006.pdf
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq
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Τέ λός, σας παραθέ τόυμέ ένδέικτικα  κα πόιόυς έπι σήμόυς συνδέ σμόυς πόυ αναγνωρι ζόυν τις 
θέραπέυτικέ ς ιδιό τήτές τής κα νναβής και μέλέ τές σχέτικα  μέ ανθρω πινές παθή σέις πόυ 
αντιμέτωπι ζόνται απότέλέσματικα  μέ τα φυσικα  κανναβινόέιδή . 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: 
 
Σχέτικα  μέ τόν καρκι νό : 
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  
 

Σχέτικα  μέ τήν έπιλήψι α: 
http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-
approaches/medical-marijuana-and-epilepsy  
 
Σχέτικα  μέ τό γλαυ κωμα: 
http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/medical-marijuana-glaucoma-treament  
 
Σχέτικα  μέ τόν HIV: 
http://www.hivplusmag.com/treatment/2015/02/24/could-cannabis-treat-hiv  
 
Σχέτικα  μέ τα αυτόα νόσα νόσή ματα: 
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602150914.htm?  
 
Σχέτικα  μέ τόν Διαβή τή: 
http://www.letfreedomgrow.com/cmu/diabetes_5.htm 
 
Σχέτικα  μέ τόν πό νό: 

 http://www.2ndchance.info/marijuana-Lynch2011.pdf 
 http://www.2ndchance.info/marijuana-Ware2003.pdf 

 
Σχέτικα  μέ τό Αλτσχα ιμέρ: 

• http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104474311300064X 
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23515018 

 
Σχέτικα  μέ τήν ρέυματόέιδή  αρθρι τιδα: 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Blake2006.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Malfait2000.pdf 
http://www.2ndchance.info/marijuana-Cox2007.pdf 
 
Πλήρόφόρι ές από  ιατρόυ ς πρός ιατρόυ ς για τήν ιατρική  κα νναβή: 

• 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 
 
Αφιέ ρωμα τόυ έπιστήμόνικόυ  πέριόδικόυ  Nature 
http://www.nature.com/nature/outlook/cannabis/index.html#collection 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/physicalsideeffects/chemotherapyeffects/marijuana-and-cancer
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/physicalsideeffects/chemotherapyeffects/marijuana-and-cancer
http://www.higherperspectives.com/there-are-now-100-scientific-studies-that-prove-cannabis-cures-cancer-1429984852.html
http://www.higherperspectives.com/there-are-now-100-scientific-studies-that-prove-cannabis-cures-cancer-1429984852.html
http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-approaches/medical-marijuana-and-epilepsy
http://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/other-treatment-approaches/medical-marijuana-and-epilepsy
http://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/medical-marijuana-glaucoma-treament
http://www.hivplusmag.com/treatment/2015/02/24/could-cannabis-treat-hiv
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140602150914.htm
http://www.letfreedomgrow.com/cmu/diabetes_5.htm
http://www.2ndchance.info/marijuana-Lynch2011.pdf
http://www.2ndchance.info/marijuana-Ware2003.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104474311300064X
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23515018
http://www.2ndchance.info/marijuana-Blake2006.pdf
http://www.2ndchance.info/marijuana-Malfait2000.pdf
http://www.2ndchance.info/marijuana-Cox2007.pdf
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
http://www.nature.com/nature/outlook/cannabis/index.html#collection
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Θέωρόυ μέ ό τι πρέ πέι να ανόι ξέι έ νας θαρραλέος διάλογος ανα μέσα στήν Ιατρική  κόινό τήτα τής 
χω ρας μας και να συμβαδι σόυμέ μέ τις διέθνέι ς έξέλι ξέις σέ ό τι αφόρα  τήν ιατρική  και έρέυνήτική  
χρή σή τής κα νναβής. Έστω και λι γό να συμβα λέι στήν θέραπέι α ή  τήν ανακόυ φισή συμπτωμα των για 
δια φόρές σόβαρέ ς ασθέ νέιές, ή Ιατρική  κόινό τήτα όφέι λέι να πρόσφέ ρέι αυτή  τή δυνατό τήτα στόυς 
ασθένέι ς. 
 
Καλούμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και όλα τα μέλη του να πάρουν θέση και να 
αναλάβουν δράση. Αντιλαμβανό μαστέ ό τι τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να κλινικω ν έρέυνω ν σέ 
ανθρω πόυς δέν έπαρκόυ ν, θέωρόυ μέ ό τι υπα ρχόυν ό μως πέ ραν τόυ δέ όντός έπαρκέι ς ένδέι ξέις από  
έργαστήριακέ ς έ ρέυνές και πέιρα ματα, καθω ς και πόλυ τιμα έμπέιρικα  δέδόμέ να από  ασθένέι ς. 
 
Οι ι διόι όι ασθένέι ς στήν Ελλα δα ζήτόυ ν μέ ψήφι σματα  τόυς [18, 19] τή νόμιμόπόι ήσή τής ιατρική ς/ 
φαρμακέυτική ς χρή σής τής κα νναβής, καθω ς ή δή αρκέτόι  από  αυτόυ ς τήν χρήσιμόπόιόυ ν χωρι ς ό μως 
τήν απαραι τήτή ιατρική  φρόντι δα και παρακόλόυ θήσή ό πως συμβαι νέι σέ α λλές Ευρωπαι κέ ς χω ρές. 
 
Δέν πρέ πέι να αφή σόυμέ αυτή  τήν έυκαιρι α να πα έι χαμέ νή γιατι  ή έλλήνική  κόινωνι α έι ναι ω ριμή να 
δέχθέι  τήν έπανα-νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής ως φα ρμακό τής φυ σής. Πρέ πέι να έφαρμό σόυμέ έ να 
συ στήμα νό μιμόυ έλέ γχόυ τής πόιό τήτας, τής πόσό τήτας και τής ασφαλόυ ς λή ψής φυσικω ν 
κανναβινόέιδω ν [20], να ένθαρρυ νόυμέ τήν έ ρέυνα και να ικανόπόιή σόυμέ τα αιτή ματα των ασθένω ν 
για νό μιμή θέραπέυτική  χρή σή τής κα νναβής. 
 
Ει μαστέ στήν δια θέσή  σας για πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές, θα έκτιμόυ σαμέ μια α μέσή απα ντήσή και 
τήν έπι σήμή θέ σή τόυ Πανέλλή νιόυ Ιατρικόυ  Συλλό γόυ μέ σέβασμό  στήν έπιστήμόνική  σας ιδιό τήτα. 
 
Ηλιόσποροι, δι κτυό για τήν κόινωνική  και πόλιτική  όικόλόγι α, iliosporoi@yahoo.gr, 
www.iliosporoi.net 
 
Στα πλαι σια τής “Συμμαχι ας αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα ” πόυ υπόστήρι ζέται από  πλή θός 
φόρέ ων, συλλό γων και όμα δων, ό πως όι Τόμέ ας Δικαιωμα των τόυ ΣΥΡΙΖΑ, Νέόλαι α ΣΥΡΙΖΑ, 
Οικόλό γόι Πρα σινόι, Νέ όι Πρα σινόι, Φιλέλέυ θέρή Συμμαχι α, Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός 
Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κι νήσή για τή νό μιμή έφαρμόγή  τής Ιατρική ς Κα νναβής “Τό Ίαμα”, 
Συ λλόγός “Ασθένέι ς για τήν Ιατρική  Κα νναβή”, Κι νήσή Πόλιτω ν “Μαμα δές για τήν Κα νναβή”, Συ λλόγός 
θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ (Αθή νας), Συ λλόγός Θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ Βόρέι όυ Ελλα δός ό Σι συφός, 
Medical Mediterranean Genetics, Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Θέσσαλόνι κής, 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 

http://science.naturalnews.com/Cannabinoids.html
mailto:iliosporoi@yahoo.gr
http://www.iliosporoi.net/
http://www.encod.org/info/700-MEDICINAL-USES-OF-CANNABIS
https://goo.gl/OSM6KR
http://www.huffingtonpost.com/inge-fryklund/prohibition-is-the-real-g_b_8210802.html
http://www.countthecosts.org/blog/new-report-war-drugs-harming-not-protecting-children-and-young-people
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
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-1561.2012.00712.x/abstract
http://www3.med.unipmn.it/papers/2014/NEJM/2014-09-04_nejm/nejmsa1405092.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/21/why-legalizing-weed-is-unlikely-to-turn-your-kid-into-a-pothead/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/21/why-legalizing-weed-is-unlikely-to-turn-your-kid-into-a-pothead/
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/16/us-cannabis-study-legalisation-no-rise-use-teenagers
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/16/us-cannabis-study-legalisation-no-rise-use-teenagers
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(15)00217-5/abstract
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61462-6/abstract
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf
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[12] http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/34/6/1111 
[13] http://www.psy-journal.com/article/S0165-1781(15)00199-7/pdf 
[14] https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/medicinal_cannabis-
_the_evidence_CLEAR-2015.pdf 
[15] https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/01/92-of-patients-say-medical-
marijuana-works/ 
[16] http://www.psychology.uoc.gr/files/items/8/838/25.epitheorisi_klinikis_farmakologias-
2006.pdf 
[17] http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq 
[18] https://goo.gl/EpwQiK 
[19] https://goo.gl/olUmgf 
[20] http://science.naturalnews.com/Cannabinoids.html 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/34/6/1111
http://www.psy-journal.com/article/S0165-1781(15)00199-7/pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/medicinal_cannabis-_the_evidence_CLEAR-2015.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/medicinal_cannabis-_the_evidence_CLEAR-2015.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/01/92-of-patients-say-medical-marijuana-works/
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/01/92-of-patients-say-medical-marijuana-works/
http://www.psychology.uoc.gr/files/items/8/838/25.epitheorisi_klinikis_farmakologias-2006.pdf
http://www.psychology.uoc.gr/files/items/8/838/25.epitheorisi_klinikis_farmakologias-2006.pdf
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq
https://goo.gl/EpwQiK
https://goo.gl/olUmgf
http://science.naturalnews.com/Cannabinoids.html
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Επιστολή σε βουλευτές για την Κάνναβη 
 
Στέι λαμέ τήν παρακα τω έπιστόλή  στόυς 20 βόυλέυτέ ς τόυ ΣΥΡΙΖΑ πόυ κατέ θέσαν έρω τήσή στή 
Βόυλή  για τή νόμιμόπόι ήσή τής βιόμήχανική ς και ιατρική ς/ φαρμακέυτική ς χρή σής τής Κα νναβής. 
 
Αθή να 11.2.2016 
 
Κοινός αγώνας για την Κάνναβη, ενημέρωση και κάλεσμα σε σύμπραξη 
 
Αξιό τιμόι κυ ριόι και κυρι ές βόυλέυτέ ς τόυ ΣΥΡΙΖΑ, 
 
Καταρχή ν θα θέ λαμέ να σας συγχαρόυ μέ και να σας έυχαριστή σόυμέ για τήν έρω τήσή πόυ 
καταθέ σατέ για τήν βιόμήχανική  και ιατρική  χρή σή τής Κα νναβής στόυς 5 υπόυργόυ ς τής κυβέ ρνήσής 
στις 8 Φέβρόυαρι όυ. Ει ναι μια πόλυ  και ρια έρω τήσή πόυ συμβα λέι στό να διέυρυνθέι  ό κόινωνικό ς 
δια λόγός και να αναζήτή σόυμέ τή νό μιμή όδό  τής ρυ θμισής μέ βα σή τις διέθνέι ς έξέλι ξέις και τις καλέ ς 
πρακτικέ ς. Ει ναι κόινή  παραδόχή  σέ παγκό σμιό έπι πέδό ό τι ό πό λέμός κατα  των ναρκωτικω ν και όι 
πόλιτικέ ς πόυ πόινικόπόιόυ ν τόυς χρή στές έ χόυν απότυ χέι, αφόυ  έ χέι αυξήθέι  και ή ζή τήσή και ή 
πρό σφόρα των όυσιω ν. Οι πόλιτικέ ς έ χόυν πρόκαλέ σέι μέγαλυ τέρή ζήμια  από  τις ι διές τις όυσι ές 
έπόμέ νως πρέ πέι να αλλα ξόυν. 
 
Μέ τήν παρόυ σα έπιστόλή  θα θέ λαμέ να σας ένήμέρω σόυμέ έν συντόμι α για τις πρόήγόυ μένές και τις 
έπέρχό μένές δρα σέις τόυ αντιαπαγόρέυτικόυ  κανναβικόυ  κινή ματός, και να ζητήσουμε την 
καθοριστική συνεισφορά σας για την πραγματοποίηση ενός διεθνούς συνεδρίου πόυ θα θέ σέι 
τις πρόυ πόθέ σέις για τήν κόινωνική  απόδόχή  και τήν απότέλέσματική  νό μιμή ρυ θμισή τής Κα νναβής 
για βιόμήχανικόυ ς και ιατρικόυ ς σκόπόυ ς. Μια πρό τασή πόυ έ χόυμέ καταθέ σέι από  πέ ρυσι σέ 
κα πόιόυς από  έσα ς, καθω ς και τόυς αρμό διόυς Υπόυργόυ ς και τόν Πρωθυπόυργό . 
 
Οι Ηλιό σπόρόι διόργανω νόυμέ σέ συνέργασι α μέ δια φόρές συλλόγικό τήτές και φόρέι ς τό 
Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ από  τό 2005, στα πλαι σια τής παγκό σμιας ήμέ ρας δρα σής Global 
Marijuana March πόυ πραγματόπόιέι ται κα θέ Μα ιό σέ πέρισσό τέρές από  300 πό λέις σέ 40 χω ρές σέ 
ό λό τόν κό σμό. Πέ ρυσι τό φέστιβα λ μέτόνόμα στήκέ σέ Γιόρτή  Κα νναβής και ό λα αυτα  τα χρό νια 
πέρισσό τέρές από  150 χιλια δές κό σμόυ έ χόυν αγκαλια σέι τό έτή σιό κανναβικό  protestival. 
 
Τό 2010 συστή σαμέ τήν “Συμμαχι α αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα ” στήν όπόι α συμμέτέ χέι ή 
Επιτρόπή  Δικαιωμα των τόυ ΣΥΡΙΖΑ μαζι  μέ α λλόυς πόλιτικόυ ς σχήματισμόυ ς, φόρέι ς και 
συλλόγικό τήτές, ένω  ή πέρσινή  Γιόρτή  τής Κα νναβής στό Συ νταγμα πραγματόπόιή θήκέ μέ τή 
καθόριστική  συμβόλή  τής Επιτρόπή ς Δικαιωμα των και τής Νέόλαι ας τόυ ΣΥΡΙΖΑ. Τήν πέρι όδό 2009-
2014 έι χαμέ τήν έυκαιρι α να συνδιαμόρφω σόυμέ τό πρό γραμμα 4 ήμέρι δων υψήλόυ  έπιπέ δόυ και 
έκπρόσω πήσής στό Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό, υπό  τήν αιγι δα των Οικόλό γων έυρωβόυλέυτω ν Μ. 
Τρέμό πόυλόυ και Ν. Χρυσό γέλόυ, μέ τή συνέργασι α των 2 μέγαλυ τέρων διέθνω ν δικτυ ων 
αντιαπαγόρέυτικω ν όργανω σέων (ENCOD και IDPC), ένω  στις 23 Φέβρόυαρι όυ 2016 ό 
έυρωβόυλέυτή ς τόυ ΣΥΡΙΖΑ Στέ λιός Κόυ λόγλόυ διόργανω νέι ήμέρι δα για τήν βιόμήχανική  και ιατρική  
χρή σή τής κα νναβής, κατό πιν όυσιαστική ς έμπλόκή ς μας στήν συνδιαμό ρφωσή τόυ πρόγρα μματός. 
 
Όλα αυτα  τα χρό νια έ χόυμέ στέι λέι πλή θός έπιστόλω ν στόυς Πρωθυπόυργόυ ς, τόυς Υπόυργόυ ς και 
τόυς Βόυλέυτέ ς, παρέ χόντας αντικέιμένική  και τέκμήριωμέ νή πλήρόφό ρήσή, καθω ς και πρότα σέις 
για τό πως θα μπόρόυ σέ να ρυθμιστέι  νό μιμα ή παραγωγή  και δια θέσή Κα νναβής κατα  τα διέθνή  
πρό τυπα. 
 
Τα πα για αιτή ματα τής Αντιαπαγόρέυτική ς έκστρατέι ας και τόυ φέστιβα λ από  τό 2005, συνέχι ζόντας 
τήν παρα δόσή τής Ριζόσπαστική ς Αντιαπαγόρέυτική ς Κι νήσής και τής ΕΣΕΑΝ, αφόρόυ ν: 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=9b0087d6-f824-437e-a518-a5a70132e1e4
http://www.gcdpsummary2014.com/#foreword-from-the-chair
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_English.pdf
http://www.unodc.org/documents/AnnualReport2014/Annual_Report_2014_WEB.pdf
http://www.unodc.org/documents/AnnualReport2014/Annual_Report_2014_WEB.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR706.pdf
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/LSE-IDEAS-DRUGS-REPORT-FINAL-WEB01.pdf
http://iliosporoi.net/
http://legaliseprotestival.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/Συμμαχία-Αλλάξτε-Πολιτική-για-τα-Ναρκωτικά-209976831173/
http://www.encod.org/
http://idpc.net/
http://stelioskouloglou.gr/2016/02/09/hmerida-gia-thn-klositkh-kai-thn-iatrikh-kannavi-sto-eurokoinovoulio/
http://iliosporoi.net/2013-03-08-18-19-57/620-10-years-legalize
http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-10-26/646-kannavi-prime-ministrer
https://www.tni.org/files/download/rise_and_decline_ch3.pdf
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• Τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων των όυσιω ν (κατα  τό πόλυ  πέτυχήμέ νό πρό τυπό τής 
Πόρτόγαλι ας) και αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων μέ βα σή τήν έπικινδυνό τήτα των όυσιω ν. 
Δικαι ωμα στήν θέραπέι α και ό χι φυλα κισή για τόυς χρή στές. 

• Τόν πλόυραλισμό  στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς, μέ έ μφασή σέ έκτέταμέ να πρόγρα μματα 
μέι ωσής τής βλα βής για τήν πρόστασι α τής δήμό σιας υγέι ας και των χρήστω ν (κατα  τα πόλυ  
πέτυχήμέ να πρό τυπα τής Ελβέτι ας, τής Ολλανδι ας και α λλων Ευρωπαι κω ν χωρω ν). 

• Τή νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής για βιόμήχανική , έρέυνήτική , ιατρική  και (υπέυ θυνή) 
ψυχαγωγική  χρή σή από  ένήμέρωμέ νόυς ένή λικές, λαμβα νόντας υπό ψή τις έμπέιρι ές από  
χω ρές πόυ έφαρμό ζόυν ή δή τή νό μιμή ρυ θμισή τής κλωστική ς κα νναβής και τής ινδική ς 
κα νναβής για ιατρική  ή /και ψυχαγωγική  χρή σή (πχ. Ουρόυγόυα ή, ΗΠΑ, Καναδα ς, Ισπανι α, 
Ιταλι α, Τσέχι α, και σέ πόλλέ ς α λλές Ευρωπαι κέ ς χω ρές). Ιδιαι τέρή έ μφασή πρέ πέι να δόθέι  στό 
δικαι ωμα τής αυτόκαλλιέ ργέιας και των μή-κέρδόσκόπικω ν κόινωνικω ν λέσχω ν κα νναβής. 

 
Δέν θα σταθόυ μέ ιδιαι τέρα στό θέ μα τής κλωστική ς κα νναβής, μέ τις χιλια δές χρή σέις πόυ πόλυ  
σωστα  αναφέ ρέτέ, καθω ς φαι νέται να έ χέι ή δή δρόμόλόγήθέι  αρκέι  να γι νέι μέ τόν πλέ όν σωστό  
τρό πό πόυ θα διαφυλα ξέι τόυς μικρόμέσαι όυς γέωργόυ ς και μέταπόιήτέ ς, τήν παραγωγή  για ιδι α 
χρή σή, και θα ένθαρρυ νέι τήν συνέταιριστική  έπιχέιρήματικό τήτα και τήν όικότέχνι α. Όπως έ χόυμέ 
αναφέ ρέι στήν έπιστόλή  πόυ έ χόυμέ στέι λέι στόν Υπόυργό  Αγρότική ς Ανα πτυξής, πρέ πέι να μπόυ μέ 
δυναμικα  και θαρραλέ α στή διέθνή  αγόρα  τής κλωστική ς κα νναβής. 
 
Πόλυ  σωστα  στήν έρω τήσή  σας κα νέτέ αναφόρα  στις διέθνω ς αναγνωρισμέ νές έυέργέτικέ ς ιδιό τήτές 
τής ινδική ς κα νναβής σέ δια φόρές ανθρω πινές παθή σέις και στό δικαι ωμα των ασθένω ν σέ νό μιμή 
θέραπέι α. Ήρθέ ή ω ρα να σπα σόυμέ τα ταμπόυ  και τις πρόκαταλή ψέις, και να σω σόυμέ χιλια δές ζωέ ς 
συνανθρω πων μας πόυ έι τέ αντιμέτωπι ζόυν τή φυλα κισή και τόν στιγματισμό  ως χρή στές, ή  ακό μα 
χέιρό τέρα πόυ ως ασθένέι ς τόυς στέρέι  ή Πόλιτέι α έ να φυσικό  φα ρμακό μέ πόλυ  έυέργέτική  δρα σή 
και έλα χιστές παρένέ ργέιές. 
 
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 πόλιτική  πρέ πέι να χαρα σσέται στή βα σή 
έπιστήμόνικω ν δέδόμέ νων και καλω ν πρακτικω ν, ό χι στή βα σή ιδέόλήψιω ν και πρόκαταλή ψέων. 
 
Εν συντόμι α θα θέ λαμέ να καταρρι ψόυμέ 3 μυ θόυς πόυ πέριβα λλόυν τήν κα νναβή, και έ χόυν 
αναπαραχθέι  μα λιστα από  τόν Ιατρικό  Συ λλόγό Αθήνω ν τόυ κ. Πατόυ λή έν έ τή 2015: 
 

1. Η κα νναβή έι ναι πρόθα λαμός για α λλές όυσι ές. Λα θός! Συ μφωνα μέ διέθνέι ς μέλέ τές ή 
απαγό ρέυσή τής Κα νναβής έ χέι απότέλέ σέι τόν πρόθα λαμό για πιό σκλήρέ ς όυσι ές και ό χι τό 
ι διό τό φυτό  πόυ χρήσιμόπόιέι ται από  τήν αρχαιό τήτα. Αφένό ς γιατι  κρατα έι τόυς χρή στές 
δέ σμιόυς των παρα νόμων έγκλήματικω ν κυκλωμα των σέ ό τι αφόρα  τήν πρόμή θέια αλλα  και 
τήν πόιό τήτα των όυσιω ν, και αφέτέ ρόυ γιατι  όι πόλιτικέ ς τής απαγό ρέυσής και τής 
καταστόλή ς έ χόυν πρόκαλέ σέι μέγαλυ τέρή ζήμια  στόυς χρή στές και τήν κόινωνι α από  τό ι διό 
τό φυτό . Επι σής αν θέ λόυμέ να μιλή σόυμέ για πρόθα λαμό τόξικό τήτας τό τέ θα πρέ πέι να 
αναφέρθόυ μέ στό νό μιμό αλκόό λ και τόν νό μιμό καπνό  πόυ έι ναι απόδέδέιγμέ να πιό βλαβέρέ ς 
όυσι ές από  τήν κα νναβή και πιό διαδέδόμέ νές ανα μέσα στόν γένικό  πλήθυσμό , τόυς νέ όυς 
αλλα  και τόυς τόξικόέξαρτήμέ νόυς χρή στές. 

2. Αν γι νέι νό μιμή ή χρή σή θα υπα ρξέι ραγδαι α αυ ξήσή τής χρή σής ιδιαι τέρα στόυς ανή λικόυς. 
Λα θός και όι πρό σφατές έ ρέυνές από  χω ρές πόυ ή δή έφαρμό ζόυν νό μιμα πλαι σια 
απόδέικνυ όυν τό αντι θέτό. Στις ΗΠΑ τα τέλέυται α δέδόμέ να δέι χνόυν ό τι δέν έ χέι υπα ρξέι 
αυ ξήσή τής χρή σής ανα μέσα στόυς νέ όυς, μα λιστα έμφανι ζέται πτω σή τής χρή σής κα νναβής 
από  τόυς νέ όυς σέ κα πόιές Πόλιτέι ές πόυ έι ναι ή δή νό μιμή, καθω ς δέν υπα ρχέι πλέ όν ή έ λξή 

http://www.release.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_2013.pdf
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/greenwald_whitepaper.pdf
http://www.ihra.net/files/2015/02/16/GSHR2014.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-mountaintops-english-20110524_0.pdf
http://english.wodc.nl/images/1790_summary_tcm45-201181.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_101266_EN_emcdda-harm%20red-mon-ch2-web.pdf
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-regulate-cannabis-practical-guide
http://www.huffingtonpost.ca/2016/02/01/marijuana-legalization-infographic_n_9132170.html
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/after-war-drugs-blueprint-regulation
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-drug-policy/Walsh--Uruguay-final.pdf?la=en
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE149/RAND_PE149.pdf
http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/influencing_public_policy/Documents/CAMHCannabisPolicyFramework.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/innovation-born-necessity-pioneering-drug-policy-catalonia-20150428.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/A_Balancing_Act-03-14-2012.pdf
http://cannabis-social-clubs.org/the-european-cannabis-social-clubs-by-joep-oomen
http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-10-26/641-letterhemp
http://www.encod.org/info/700-MEDICINAL-USES-OF-CANNABIS
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/michaela/pages/61/attachments/original/1441642979/State_of_the_Evidence_Cannabis_Use_and_Regulation_Sept_7.pdf?1441642979
http://www.huffingtonpost.com/inge-fryklund/prohibition-is-the-real-g_b_8210802.html
http://www.huffingtonpost.com/inge-fryklund/prohibition-is-the-real-g_b_8210802.html
http://www.countthecosts.org/blog/new-report-war-drugs-harming-not-protecting-children-and-young-people
http://www.countthecosts.org/blog/new-report-war-drugs-harming-not-protecting-children-and-young-people
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-1561.2012.00712.x/abstract
http://www3.med.unipmn.it/papers/2014/NEJM/2014-09-04_nejm/nejmsa1405092.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/09/21/why-legalizing-weed-is-unlikely-to-turn-your-kid-into-a-pothead/
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/16/us-cannabis-study-legalisation-no-rise-use-teenagers
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(15)00217-5/abstract
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τόυ απαγόρέυμέ νόυ. 
3. Η κα νναβή έι ναι μια έπικι νδυνή έξαρτήσιόγό νός όυσι α πόυ αν απέλέυθέρωθέι  θα πρόκαλέ σέι 

μέγα λή ζήμια , ιδιαι τέρα στόυς νέ όυς, ένω  δέν έ χέι θέραπέυτική  αξι α. Κα θέ χρό νό στήν Ελλα δα 
θρήνόυ μέ έκατόντα δές χιλια δές θυ ματα από  τό αλκόό λ, τό τσιγα ρό και τα χήμικα  φα ρμακα. 
Από  Κα νναβή δέν έ χέι πέθα νέι πότέ  κανέι ς. Μή πως πρέ πέι να βγα λόυμέ στήν παρανόμι α τις 
νό μιμές όυσι ές, ή  να απαγόρέυ σόυμέ ακό μα και τα τρόχαι α ατυχή ματα, αντι  να φτια ξόυμέ 
τόυς δρό μόυς και να βέλτιω σόυμέ τήν όδική  συμπέριφόρα ; Συ μφωνα μέ πρό σφατές έ ρέυνές ή 
Κα νναβή έι ναι λιγό τέρό βλαβέρή  από  τις νό μιμές όυσι ές, ή μακρόχρό νια χρή σή τής από  νέ όυς 
δέν τόυς πρόκαλέι  φυσικέ ς ή  ψυχόλόγικέ ς βλα βές αργό τέρα, μπόρέι  να πρόκαλέ σέι μό νό 
ψυχόλόγική  έξα ρτήσή στόυς καθήμέρινόυ ς καταναλωτέ ς, ένω  έντέι νέι τα χαρακτήριστικα  τής 
πρόσωπικό τήτα ς τόυς και τα συναισθή ματα  τόυς γι αυτό  θα πρέ πέι να απόφέυ γέτέ από  
α τόμα πόυ παρόυσια ζόυν ψυχικέ ς διαταραχέ ς. Ένα πόλυ  μικρό  πόσόστό  των χρήστω ν 
παρόυσια ζέι ψυχωσικέ ς διαταραχέ ς, και αυτό  έπήρέα ζέται κατα  κυ ριό λό γό από  
συγκέκριμέ νόυς έξωγένέι ς πέριβαλλόντικόυ ς και κόινωνικόυ ς παρα γόντές. Από  κέι και πέ ρα 
μέ σα από  τήν απαγό ρέυσή και τήν παρανόμι α δέν μπόρέι ς να έλέ γξέις κανέ να στα διό τής 
παραγωγή ς, δια θέσής και χρή σής όυσιω ν, ό πως έ χόυμέ δέι στό παρέλθό ν και μέ τό αλκόό λ. 
Για τό αν ή κα νναβή έ χέι θέραπέυτική  αξι α ας πόυ μέ μό νό ό τι τό 92% των ασθένω ν πόυ τήν 
έ χόυν δόκιμα σέι λέ νέ ό τι έ χέι απότέ λέσμα για τήν πα θήσή  τόυς, ένω  υπα ρχόυν και 
έκατόντα δές έπιστήμόνικέ ς μέλέ τές πόυ τό υπόστήρι ζόυν πλέ όν, ακό μα και έλλήνική  
βιβλιόγραφι α. Η θέραπέυτική  τής αξι α έι ναι αναγνωρισμέ νή ακό μα και από  τό Αμέρικα νικό  
Αντικαρκινικό  Ινστιτόυ τό. 

 
Δέν γι νέται να αντιμέτωπι σόυμέ ό μως τό πρό βλήμα των έξαρτή σέων απότέλέσματικα , αλλα  και να 
νόμιμόπόιή σόυμέ τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής, αν δέν απόπόινικόπόιή σόυμέ πρω τα τήν 
πρόσωπική  χρή σή όυσιω ν. Στήν Πόρτόγαλι α πόυ έ χέι απόπόινικόπόιή σέι τήν χρή σή ό λων των όυσιω ν 
από  τό 2001 τα θέτικα  απότέλέ σματα σέ κοινωνικό έπι πέδό έι ναι έντυπωσιακα : δραματική  μέι ωσή 
των συλλή ψέων και των φυλακι σέων για μή βι αια έγκλή ματα πόυ αφόρόυ ν όυσι ές, πέρισσό τέρόι 
α νθρωπόι  αναζή τήσαν θέραπέι α για τήν έξα ρτήσή  τόυς, μέι ωσή τής πρόβλήματική ς χρή σής και τής 
χρή σής από  νέ όυς, μέι ωσή των θανα των από  υπέρβόλική  δό σή ή  κακή  πόιό τήτα όυσιω ν, μέιωμέ να 
πέριστατικα  HIV/AIDS, και τό σήμαντικό τέρό καμι α όυσιαστική  αυ ξήσή τής χρή σής στόν γένικό  
πλήθυσμό . Τα όικόνόμικα  όφέ λή τής απόπόινικόπόι ήσής τής χρή σής αφόρόυ ν τήν έξόικόνό μήσή 
έκατόντα δων έκατόμμυρι ων έυρω  από  τήν καταστόλή  και από  τήν απόσυμφό ρήσή δικαστήρι ων και 
φυλακω ν. 
 
Για να έ χόυμέ όυσιαστικα  οικονομικά οφέλη ό μως, ιδιαι τέρα τήν κρι σιμή αυτή  πέρι όδό, θα πρέ πέι 
να πρόχωρή σόυμέ θαρραλέ α στή νό μιμή ρυ θμισή τής ιατρική ς/ φαρμακέυτική ς χρή σής, αλλα  και τής 
πρόσωπική ς ψυχαγωγική ς χρή σής από  υπέυ θυνόυς και ένήμέρωμέ νόυς ένή λικές. Χαρακτήριστικα , τό 
2015 στις ΗΠΑ ό πόυ έ χόυν νόμιμόπόιή σέι τήν κα νναβή για ιατρική  χρή σή 23 Πόλιτέι ές και για 
ψυχαγωγική  4 Πόλιτέι ές, πραγματόπόιή θήκέ τζι ρός από  τις νό μιμές πωλή σέις 5,4 δις δόλα ρια, 17.4% 
πιό αυξήμέ νές από  τό 2014 κα νόντας τήν αγόρα  τής κα νναβής τήν πιό γρή γόρα αναπτυσσό μένή σέ 
ό λή τή χω ρα. Ένα αστρόνόμικό  πόσό  πόυ δέν κατέ λήξέ στό όργανωμέ νό έ γκλήμα αλλα  σέ μικρέ ς, 
μέσαι ές και μέγαλυ τέρές έταιρι ές πόυ έ χόυν αναπτυχθέι  στόν κλα δό. Μαζι  μέ τις έμμέ σως 
σχέτιζό μένές μέ τήν κα νναβή αγόρέ ς και υπήρέσι ές ή συνόλική  αξι α τής βιόμήχανι ας τής κα νναβής 
στις ΗΠΑ ξέπέρνα έι αυτή  τή στιγμή  τα 10 δις δόλα ρια και απασχόλέι  60.000 α τόμα. Μό νό στό 
Κόλόρα ντό των 6 έκατόμμυρι ων κατόι κων πόυ νόμιμόπόι ήσέ και τήν ψυχαγωγική  χρή σή, τό 2015 
πωλή θήκέ κα νναβή αξι ας πέρι πόυ 1 δις δόλα ρια ένω  στα κρατικα  ταμέι α θα καταλή ξόυν 125 έκ 
δόλα ρια από  τήν φόρόλόγι α, πόσό  υπέρδιπλα σιό από  τό αντι στόιχό τόυ 2014, από  τα όπόι α 
τόυλα χιστόν τα 30 έκ δόλα ρια θα γι νόυν σχόλικέ ς υπόδόμέ ς. 
 
Αντιλαμβανό μαστέ ό τι ι σως ή έλλήνική  κόινωνι α δέν έι ναι ακό μα έ τόιμή για τήν νόμιμόπόι ήσή τής 
ψυχαγωγική ς χρή σής τής κα νναβής, θέωρόυ μέ ό μως ό τι έι ναι απαραι τήτή κι νήσή αν θέ λόυμέ να 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61462-6/abstract
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf
http://www.apa.org/pubs/journals/releases/adb-adb0000103.pdf
http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/34/6/1111
http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/34/6/1111
http://www.psy-journal.com/article/S0165-1781(15)00199-7/pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64663568/library/medicinal_cannabis-_the_evidence_CLEAR-2015.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/01/92-of-patients-say-medical-marijuana-works/
http://www.psychology.uoc.gr/files/items/8/838/25.epitheorisi_klinikis_farmakologias-2006.pdf
http://www.psychology.uoc.gr/files/items/8/838/25.epitheorisi_klinikis_farmakologias-2006.pdf
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq
http://www.drugsandalcohol.ie/24202/1/Justice%20Comm%20Final-Report---Lisbon-2015.pdf
http://www.tdpf.org.uk/blog/drug-decriminalisation-portugal-setting-record-straight
http://mic.com/articles/110344/14-years-after-portugal-decriminalized-all-drugs-here-s-what-s-happening#.WVFKmjEu5
http://www.tdpf.org.uk/resources/legal-regulation
http://legalit.gr/cnbc-οι-νόμιμες-πωλήσεις-κάνναβης-στις-ηπ/
http://www.theguardian.com/society/2015/may/23/marijuana-conference-billion-dollar-business
http://www.mintpressnews.com/tax-revenue-expected-to-reach-125-million-as-2015-colorado-cannabis-sales-near-1b/213081/?utm_medium=email&sslid=Mza0NDMxsDQxMTMFAA&sseid=MzYyMzYwNjcxAwA&jobid=252acd98-0ed7-4689-83c5-a278062c936b
http://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/21/colorado-marijuana-tax-revenues-2015
http://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/21/colorado-marijuana-tax-revenues-2015
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αντιμέτωπι σόυμέ τό ζή τήμα των έξαρτή σέων απότέλέσματικα  υπό  τό πρι σμα τής μέι ωσής τής 
βλα βής, αλλα  και για να καταπόλέμή σόυμέ τό όργανωμέ νό έ γκλήμα. Οι διέθνέι ς έξέλι ξέις σέ Ισπανι α, 
Ουρόυγόυα ή, ΗΠΑ και Καναδα  μέταξυ  α λλων χωρω ν πρόσφέ ρόυν πόλυ τιμα παραδέι γματα πόυ 
πρέ πέι αν μή τι α λλό να δόυ μέ αν λέιτόυργόυ ν καλυ τέρα από  τις πόλιτικέ ς πόυ έφαρμό ζόυμέ μέ σα 
από  μια ένδέλέχή  έκτι μήσή κό στόυς- όφέ λόυς. Δέν έι ναι τυχαι ό ό τι στις ΗΠΑ, ό ιατρικό ς συ λλόγός τής 
Καλιφό ρνια, έ νας από  τόυς μέγαλυ τέρόυς τής χω ρας υπόστήρι ζέι ανόιχτα  τό δήμόψή φισμα για τήν 
νόμιμόπόι ήσή τής ψυχαγωγική ς χρή σής τής κα νναβής στήν πόλιτέι α τόυς. 
 
Η έλλήνική  κόινωνι α έι ναι σι γόυρα ό μως έ τόιμή να δέχθέι  τήν έπανανόμιμόπόι ήσή τής ιατρική ς/ 
φαρμακέυτική ς χρή σής τής Κα νναβής, ό πως έι ναι έ τόιμή να αναπτυ ξέι τόν πόλλα  υπόσχό μένό κλα δό 
τής βιόμήχανική ς κα νναβής. 
 
Κλέι νόντας θα θέ λαμέ να σας πρότέι νόυμέ τήν υλόπόι ήσή ένό ς διεθνούς συνεδρίου μέ 
καταξιωμέ νόυς και υψήλόυ  έπιπέ δόυ όμιλήτέ ς/τριές για να πρόέτόιμα σόυμέ τό έ δαφός για τή 
νόμιμόπόι ήσή τής ιατρική ς και βιόμήχανική ς χρή σής τής κα νναβής, αλλα  και για τή μέι ωσή τής 
βλα βής από  τις έξαρτή σέις. 
 
Ενδέικτικα  σας πρότέι νόυμέ τόυς έξή ς όμιλήτέ ς και όμιλή τριές μέ τόυς όπόι όυς έ χόυμέ ή δή έπαφή : Dr 
João Goulão, πρό έδρός Ευρωπαι κόυ  Παρατήρήτήρι όυ για τα Ναρκωτικα  και τις Εξαρτή σέις 
(EMCDDA) [Πόρτόγαλι α], Viktor Mravcik, έπικέφαλή ς Εθνικόυ  Παρατήρήτήρι όυ για τα Ναρκωτικα  
και τις Εξαρτή σέις [Τσέχι α], Ruth Dreifuss, πρω ήν πρό έδρός Ελβέτι ας [Ελβέτι α], Mike Trace, 
International Drug Policy Consortium (IDPC) και πρω ήν έπικέφαλή ς αντιναρκωτική ς πόλιτική ς τής 
Αγγλική ς κυβέ ρνήσής [Αγγλι α], έ ναν εκπρόσωπο τής Κυβέ ρνήσής τής Ουρόυγόυα ής, Richard Cowan, 
έκπρό σωπός NORML [ΗΠΑ], Martin Bariuso, πρό έδρός τής Ομόσπόνδι ας Κόινωνικω ν Λέσχω ν 
Κα νναβής Ισπανι ας, Joep Oomen, συντόνιστή ς ENCOD, Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Trekt um Plant 
[Βέ λγιό], David Nutt, Ψυχι ατρός, Καθήγήτή ς Ψυχόφαρμακόλόγι ας, πρω ήν συ μβόυλός Αγγλική ς 
κυβέ ρνήσής, Rick Simpson, θέραπέυμέ νός από  κα νναβή και ακτιβιστή ς [ΗΠΑ], Daniela Paralaro, 
πρό έδρός International Association for Cannabinoid Medicines [Ιταλι α], έ ναν εκπρόσωπο από  
Ιατρικό  Συ λλόγό Καταλόνι ας [Ισπανι α], Mark Reinders, Αναπλήρωτή ς πρό έδρός τής Ευρωπαι κή ς 
Οργα νωσής για τήν Βιόμήχανική  Κα νναβή (EIHA) και τής HempFlax [Ολλανδι α], Michael Carus, 
Διέυθυ νων Συ μβόυλός τής Ευρωπαι κή ς Οργα νωσής για τήν Βιόμήχανική  Κα νναβή (EIHA) και τόυ 
Ινστιτόυ τόυ Nova [Γέρμανι α], καθω ς και έκπρόσω πόυς από  συνέταιρισμόυ ς κλωστική ς κα νναβής από  
Σλόβένι α και Γαλλι α. 
 
Ει μαστέ στή δια θέσή  σας για πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές και παρόχή  τέχνόγνωσι ας και τέχνική ς 
υπόστή ριξής σέ ό τι αφόρα  τις αλλαγέ ς των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα , τή μέι ωσή τής βλα βής, τήν 
απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν και τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής. 
 
Μέ έκτι μήσή, 
 
Ηλιόσποροι - δι κτυό για τήν κόινωνική  και πόλιτική  όικόλόγι α (www.iliosporoi.net) 
 
 
 

http://docplayer.gr/1568224-Oi-koinonikes-leshes-kannavis-stin-ispania-mia-enallaktiki-lysi-omalopoiisis-se-exelixi.html
http://www.tdpf.org.uk/sites/default/files/Cost-Effectiveness.pdf
http://www.ganjapreneur.com/california-medical-association-endorses-recreational-cannabis/
http://www.ganjapreneur.com/california-medical-association-endorses-recreational-cannabis/
http://www.iliosporoi.net/
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15.000 άτομα στο Σύνταγμα για τη λευτεριά της Κάνναβης 
 
Δέν υπα ρχόυν λό για για να πέριγρα ψόυμέ αυτό  πόυ βιω σαμέ τό βρα δυ τόυ Σαββα τόυ 9 Μα ή στήν 
Γιόρτή  τής Κα νναβής, στήν πλατέι α Συντα γματός. Τό να διαδήλω σόυμέ μπρόστα  στή Βόυλή  για τήν 
κα νναβή και τήν αλλαγή  των ναρκωπόλιτικω ν ή ταν ό νέιρό πόλλω ν έτω ν, πό σό μα λλόν πόυ έ γινέ μέ 
αυτό  τόν υπέ ρόχό τρό πό. Πέρισσό τέρα από  15.000 χαμόγέλαστα  πρό σωπα από  κα θέ γωνια  τής 
Ελλα δας και τόυ πλανή τή συνέ θέσαν έ να πανέ μόρφό και πόλυ χρωμό κόλα ζ ανθρω πων ό λων των 
ήλικιω ν, ό λων των χρωμα των, ό λων των κόινωνικω ν στρωμα των, ό λων των σέξόυαλικω ν 
πρότιμή σέων και ό λων των νόρμαλιστικω ν απόκλι σέων. 
 
Μια ιστόρική  στιγμή  για τό έλλήνικό  αντιαπαγόρέυτικό  κι νήμα και για ό σόυς αγωνι ζόνται για τό 
αυτόνό ήτό δικαι ωμα στήν αυτόδια θέσή τόυ ατό μόυ, για τό δικαι ωμα στήν θέραπέι α, αλλα  και τό 
δικαι ωμα στήν (αυτό)καλλιέ ργέια και κατανα λωσή ένό ς φυτόυ . 
 
Για 11ή συνέχό μένή χρόνια  διέκδική σαμέ τήν αλλαγή  των ναρκωπόλιτικω ν πρός ό φέλός τής 
κόινωνι ας, στα πλαι σια τής παγκό σμιας έκστρατέι ας Global Marijuana March και σέ συνέ χέια των 10 
αντιαπαγόρέυτικω ν φέστιβα λ πόυ διόργανω νόυμέ από  τό 2005, μέ κυρι αρχό αι τήμα τή νόμιμόπόι ήσή 
τής αυτόκαλλιέ ργέιας, τής θέραπέυτική ς και ψυχαγωγική ς χρή σής κα νναβής. Τό ό τι αλλα ξαμέ ό νόμα 
φέ τός, ένω  έι μαστέ ή ι δια πρωτόβόυλι α, έ χέι να κα νέι μέ τό γέγόνό ς ό τι πλέ όν ή κα νναβή έ χέι 
απόπόινικόπόιήθέι / νόμιμόπόιήθέι  σέ πόλλέ ς χω ρές μέ πόλλα  θέτικα  απότέλέ σματα, όπό τέ ό αγω νας 
για έμα ς παι ρνέι α λλή μόρφή , πιό συγκέκριμέ νή για τή μέτα βασή στό νό μιμό πλαι σιό. 
 
Η μαζική  συμμέτόχή  τόυ κό σμόυ ή ταν ή καλυ τέρή απα ντήσή στόυς δια φόρόυς έπικριτέ ς από  τό 
γνωστό  συντήρήτικό  φα σμα (βλ. ΚΚΕ-ΚΝΕ, ΝΔ, τα θέραπέυτικα  μόνόπω λια 18 Άνω και ΚΕΘΕΑ, ή 
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ναζιστόφυλλα δα Στό χός και ό γνωστό ς γραφικό ς τήλέπλασιέ - βόυλέυτή ς), πόυ όυ τέ στα ό νέιρα  τόυς 
δέν μαζέυ όυν τό σό κό σμό στις έκδήλω σέις τόυς. Αυτό  πόυ μας έξέ πλήξέ θέτικα  έι ναι ό τι πλέ όν τό 
θέ μα απέ κτήσέ σήμαντική  δήμόσιό τήτα και πρόβόλή  (θέτική  και αρνήτική ) από  κυρι αρχα μέ σα 
ένήμέ ρωσής πόυ έσκέμμέ να δέν παρόυσι αζαν τα πόλυπλήθή  αντιαπαγόρέυτικα  φέστιβα λ των 
πρόήγόυ μένων έτω ν. Κα θέ δήμόσιό τήτα έι ναι καλή  σέ αυτή  τή πέρι πτωσή. 
 
Βέ βαια ό πως πα ντα κα πόια κανα λια έπέ λέξαν να παρόυσια σόυν τή γιόρτή  έπιλέκτικα  και μέ 
παραπλήρόφό ρήσή (χαρακτήριστικό  τό απαρα δέκτό ρέπόρτα ζ τόυ ΣΤΑΡ πόυ συνέ δέσέ τή μέιωμέ νή 
από δόσή των αθλήτω ν στόν έπικι νδυνό στι βό πόυ τόυς πρό σφέραν, μέ τή γιόρτή  μας πόυ α ρχισέ 
μέτα  τό τέ λός των αγω νων!). Επι σής κα πόια κανα λια για μικρόπόλιτικόυ ς λό γόυς ψέυδω ς ανέ φέραν 
ό τι ή γιόρτή  διόργανω θήκέ από  τό κυβέρνω ν κό μμα μπας και πρόκαλέ σόυν τα συντήρήτικα  
ανακλαστικα  τής κόινωνι ας, έπέιδή  ανα μέσα στόυς πόλλόυ ς υπόστήρικτέ ς έι ναι ή νέόλαι α και ό 
τόμέ ας δικαιωμα των τόυ ΣΥΡΙΖΑ από  τό 2010, ό πως και α λλα μικρό τέρα κό μματα, στα πλαι σια τής 
Συμμαχι ας αλλα ξτέ πόλιτική  για τα “ναρκωτικα ”. 
 
Άλλόι για να μαζέ ψόυν ψήφαλα κια, α λλόι για να πρόστατέυ σόυν τα συμφέ ρόντα των γκα νγκστέρ 
ιδιόκτήτω ν τόυς και α λλόι για να συντήρή σόυν τό μόνόπω λιό τής απέξα ρτήσής πρότιμόυ ν να δω σόυν 
μια δική  τόυς όπτική  τής πραγματικό τήτας. Εμέι ς απλα  θα τόυς πόυ μέ έι ναι ό τι στέρόυ νται 
έπιχέιρήμα των, αγνόόυ ν τήν έπιστήμόνική  έ ρέυνα, έμμέ νόυν σέ ιδέόλήψι ές και στήρι ζόυν τό 
όργανωμέ νό έ γκλήμα. 
 
Συγκέκριμέ να, στή ΝΔ θα θέ λαμέ να θυμι σόυμέ ό τι τό πρω τό αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ, μέ τα ι δια 
αιτή ματα μέ τή Γιόρτή  τής Κα νναβής, πραγματόπόιή θήκέ τό 2005 στό πα ρκό Ελέυθέρι ας μέ α δέια τής 
τό τέ δήμα ρχόυ Ντό ρας Μπακόγια ννή, πόυ στό παρέλθό ν έ χέι δήλω σέι ό τι έπιθυμέι  μια αλλαγή  τής 
νόμόθέσι ας σέ αυτή  τή κατέυ θυνσή ό πως πόλλόι  α λλόι φιλέλέυ θέρόι πόλιτέυτέ ς, αφόυ  ακό μα και ό 
όικόνόμικό ς τόυς γκόυρόυ  ό Μι λτόν Φρι ντμαν έ χέι υπόστήρι ξέι τήν απόπόινικόπόι ήσή των όυσιω ν 
και τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής για τόυς δικόυ ς τόυ λό γόυς. 
 
Σέ ΚΚΕ και ΚΝΕ θα θέ λαμέ να πόυ μέ ό τι ή Γιόρτή  τής Κα νναβής, ό πως και τα αντιαπαγόρέυτικα  
φέστιβα λ (2005-2014), ή ταν μια γιόρτή  για τήν απέλέυθέ ρωσή, για τόν σέβασμό  στή 
διαφόρέτικό τήτα, για τήν ανθρωπια  και τή μέ ριμνα για έ να σέβαστό  πόσόστό  συνανθρω πων μας πόυ 
χρήσιμόπόιόυ ν τήν Κα νναβή και α λλές παρα νόμές όυσι ές. Ήταν μια συγκέ ντρωσή διαμαρτυρι ας 
ένα ντια στις πόλιτικέ ς τής καταστόλή ς και τής απαγό ρέυσής πόυ έ χόυν γιγαντω σέι τό όργανωμέ νό 
έ γκλήμα, τή διαφθόρα  και τή ζήμια  στόυς ι διόυς τόυς χρή στές. Μια γιόρτή  συνυφασμέ νή μέ τόν 
αγω να ένα ντια στις διακρι σέις, τό φασισμό , τόν ρατσισμό , τήν όμόφόβι α και ό τι καταστέ λλέι τις 
έλέυθέρι ές τόυ ατό μόυ. Τό ξέ ρέτέ ό τι τα μέ λή σας κρυ βόνται από  τόυς καθόδήγήτέ ς σας για να πιόυν 
κα να τσιγα ρό;   
 
Στό 18 Άνω και τό ΚΕΘΕΑ θα θέ λαμέ να πόυ μέ τέ λός ό τι δέν τιμα έι τήν έπιστήμόνική  σας έγκυρό τήτα 
ή στα σή πόυ κρατα τέ σέ αυτό  τό ζή τήμα. Καταλαβαι νόυμέ τήν αγωνι α σας να διατήρή σέτέ τό 
μόνόπω λιό τής απέξα ρτήσής στήν Ελλα δα, έπέιδή  ακριβω ς γνωρι ζέται ό τι ή διέθνή  έμπέιρι α σας έ χέι 
ξέπέρα σέι. Θέωρόυ μέ παρό λα αυτα  απαραι τήτό τό ρό λό σας, μέ σα σέ έ να πλαι σιό μέι ωσής τής βλα βής 
και θέραπέι ας ό μως και ό χι καταστόλή ς τής έλέυθέρι ας και τής ατόμικό τήτας. Δυστυχω ς ή 
ανακόι νωσή  σας θυ μισέ ΚΚΕ τής δέκαέτι ας τόυ '80 και ή απέξα ρτήσή στήν Ευρω πή έ χέι να απόδέι ξέι 
πλέ όν ό τι λέιτόυργέι  καλυ τέρα μέ σα σέ έ να πλαι σιό απόπόινικόπόι ήσής τής χρή σής και νόμιμό τήτας. 
 
Στήν Ελλα δα έ χόυμέ πέρι πόυ 1 έκατόμμυ ριό τακτικόυ ς και πέριστασιακόυ ς χρή στές κα νναβής πόυ 
καταναλω νόυν μέ συντήρήτικέ ς έκτιμή σέις 1 τό νό κα νναβής τήν έβδόμα δα (δήλαδή  4.000 κιλα  τό 
μή να, ή  48 τό νόυς τό χρό νό). Γιατι  κα πόιόι πρότιμόυ ν αυτή  ή παραγωγή  και διακι νήσή να έι ναι στα 
χέ ρια τής μαφι ας; Πόιόυς συμφέ ρέι και πόιόι έπωφέλόυ νται από  αυτό ; Μέ πόια λόγική  θέωρόυ νται 
έγκλήματι ές τό σόι α νθρωπόι έπέιδή  καταναλω νόυν έ να φυτό  έπιστήμόνικα  απόδέδέιγμέ να λιγό τέρό 
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βλαβέρό  από  τό αλκόό λ και τόν καπνό ; 
 
Στόυς καταναλωτέ ς κα νναβής συμπέριλαμβα νόνται πλέ όν και χιλια δές ασθένέι ς πόυ καταναλω νόυν 
θέραπέυτικα  σκέυα σματα από  κα νναβή (χασισέ λαιό) ή  τό ι διό τό φυτό , χωρι ς ό μως τήν απαραι τήτή 
ιατρική  παρακόλόυ θήσή (καθω ς τό ιατρικό  κατέστήμέ νό δέν τήν έ χέι απόδέχθέι  ως θέραπέυτικό  
μέ σό ακό μα), μέ αμφιβό λόυ πόιό τήτας κα νναβή πόυ πρόμήθέυ όνται από  τήν παρα νόμή αγόρα  και σέ 
υψήλέ ς τιμέ ς (κό στός πόυ μπόρόυ ν να μέιω σόυν μέ τήν αυτόκαλλιέ ργέια). Δέν υπα ρχέι 
καταγέγραμμέ νός αριθμό ς πρόβλήματικω ν χρήστω ν κα νναβής, όι όπόι όι απότέλόυ ν έ να αρκέτα  μικρό  
πόσόστό  των συνόλικω ν καταναλωτω ν, ό πως πόλυ  μικρό  έι ναι τό πόσόστό  των καταναλωτω ν 
κα νναβής πόυ δόκιμα ζόυν πιό “σκλήρέ ς” όυσι ές. Επι σής δέν έ χέι σήμέιωθέι  πότέ  κανέ νας θα νατός 
από  κατανα λωσή κα νναβής, ένω  συ μφωνα μέ τήν έπιστή μή ή κα νναβή έι ναι πόλυ  λιγό τέρή βλαβέρή  
για τόν α νθρωπό από  τό καπνό  και τό αλκόό λ. 
 

 
Μας λυ πήσέ πόυ διαβα σαμέ μια ανακόι νωσή τόυ Ιατρικόυ  Συλλό γόυ Αθήνω ν ό τι έι ναι αντι θέτόι στήν 
νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής, καθω ς “έι ναι μια ψυχότρό πός όυσι α πόυ πρόκαλέι  ψυ χωσή, έι ναι 
έπικι νδυνή για τή νέόλαι α και ό τι ή έυ κόλή πρό σβασή στις ψυχότρό πές όυσι ές αυξα νέι τήν 
κατανα λωσή  τόυς”. Από  τόν ΙΣΑ δέν θα πέριμέ ναμέ πότέ  μια τό σό ανένήμέ ρωτή απα ντήσή πόυ 
παραγνωρι ζέι τήν θέραπέυτική  αξι α τής κα νναβής και έμμέ νέι σέ μια παραπλήρόφό ρήσή χωρι ς 
έπιστήμόνικα  στόιχέι α να τήν στήρι ζόυν. Αλλιω ς θα πρέ πέι να μας έξήγή σέι ό ΙΣΑ πως στήν Ολλανδι α 
πχ πόυ ακόλόυθέι  έ να από  τα πιό φιλέλέυ θέρα μόντέ λα έδω  και 30 χρό νια τα έπι πέδα τής χρή σής 
έι ναι χαμήλό τέρα από  τόν μέ σό ό ρό τής ΕΕ; Πως γι νέται στήν Ολλανδι α να συνταγόγραφέι ται ή 
κα νναβή, ό πως και στήν Ισπανι α και τήν Τσέχι α και α λλές χω ρές και πέρι πόυ 500 έκ. α νθρωπόι σέ 
ό λό τόν κό σμό να έ χόυν νό μιμή πρό σβασή σέ φαρμακέυτική  κα νναβή; Πως γι νέται και όι 
έπιστήμόνικέ ς μέλέ τές δέι χνόυν ό τι ό πόυ απόπόινικόπόιή θήκέ ή χρή σή, μέιω θήκέ ή πρόβλήματική  
χρή σή χωρι ς να αυξήθέι  τό συνόλικό τέρό έπι πέδό τής κατανα λωσής όυσιω ν ανα μέσα στόν πλήθυσμό  
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(πχ Πόρτόγαλι α); Πως γι νέται και όι πιό πρό σφατές έ ρέυνές δέι χνόυν ό τι ό πόυ νόμιμόπόιή θήκέ ή 
κα νναβή δέν υπή ρξέ αυ ξήσή τής χρή σής των έφή βων (πχ ΗΠΑ); Σας έγκαλόυ μέ να σέβαστέι τέ τήν 
έπιστήμόνική  σας ιδιό τήτα και σας πρόσκαλόυ μέ να ανόι ξέτέ α μέσα τό θέ μα τής θέραπέυτική ς 
χρή σής τής κα νναβής στήν Ελλα δα, γιατι  αλλιω ς διαπρα ττέτέ έ γκλήμα κατα  τής ανθρωπό τήτας κατ' 
έντόλή  τής φαρμακέυτική ς βιόμήχανι ας. 
 
Δέν θέ λόυμέ να έξωραι σόυμέ καμια  όυσι α, όυ τέ τή χρή σή γένικό τέρα. Εμέι ς αυτό  πόυ θέ λόυμέ έι ναι να 
σταματή σέι ή ανέξέ λέγκτή κατα στασή πόυ έπικρατέι  αυτή  τή στιγμή  μέ τήν απαγό ρέυσή και τήν 
καταστόλή , πόυ ή πόλυτόξικόμανι α έ χέι πα ρέι δραματικέ ς διαστα σέις, ό πως και ή πρόβλήματική  
χρή σή από  νέ όυς ανθρω πόυς, ό χι μό νό παρα νόμων όυσιω ν αλλα  και νό μιμων ό πως έι ναι τό αλκόό λ 
και ό καπνό ς. Τό αλκόό λ έι ναι ό δέυ τέρός σήμαντικό τέρός συμπέριφόρικό ς παρα γόντας κινδυ νόυ για 
τήν Ευρω πή, μέτα  τό κα πνισμα συ μφωνα μέ τόν Παγκό σμιό Οργανισμό  Υγέι ας, και ό χι ή κα νναβή ή  
α λλές πιό σκλήρέ ς παρα νόμές όυσι ές. Στήν Ελλα δα πόυ έ νας στόυς δυ ό καταναλω νέι αλκόό λ σχέδό ν 
καθήμέρινα , έ χόυμέ πέρισσό τέρόυς από  250.000 ανθρω πόυς πόυ πα σχόυν από  αλκόόλική  έξα ρτήσή 
ένω  πέρι πόυ 5.000 θα νατόι έτήσι ως συνδέ όνται μέ τό αλκόό λ. Κα θέ χρό νό στήν Ελλα δα πέρι πόυ 
14.000 θα νατόι συνδέ όνται μέ ασθέ νέιές πόυ πρόκαλόυ νται από  τό κα πνισμα, ένω  ή θνήσιμό τήτα 
πόυ όφέι λέται στό κα πνισμα στήν Ελλα δα αγγι ζέι τό 19% των συνόλικω ν θανα των στις ήλικι ές α νω 
των 30 έτω ν.   
 
Σέ ό τι αφόρα  τις πιό έξαρτήσιόγό νές όυσι ές, υπόλόγι ζέται ό τι όι πέρι πόυ 80.000 χρή στές ήρωι νής 
(20.000 καταγέγραμμέ νόι πρόβλήματικόι  χρή στές) καταναλω νόυν πέρι πόυ 2 τό νόυς ήρωι νής τό 
χρό νό. Από  τό 2000 μέ χρι τό 2012 πέρισσό τέρόι από  2.500 συμπόλι τές μας έ χόυν πέθα νέι από  
κατα χρήσή παρα νόμων έξαρτήσιόγό νων όυσιω ν, κυρι ως ήρωι νής και όπιόυ χων, ένω  από ρρόια τής 
απαγό ρέυσής έι ναι ό τι βγαι νόυν στήν αγόρα  των τόξικόέξαρτήμέ νων νέ ές πιό έπικι νδυνές συνθέτικέ ς 
όυσι ές πόυ κα νόυν μέγα λή ζήμια  στόυς χρή στές. Ει ναι πέριττό  να αναφέ ρόυμέ και τις τέρα στιές 
πόσό τήτές κόκαι νής κακή ς πόσό τήτας πόυ καταναλω νόυν όι Έλλήνές για να αναλόγιστόυ μέ πόιόυς 
συμφέ ρέι πραγματικα  ή πόινικόπόι ήσή. 
 
Η λυ σή δέν έι ναι να απαγόρέυ σόυμέ ό λές τις όυσι ές, ό πως ή λυ σή για τα τρόχαι α δέν έι ναι να 
απαγόρέυ σόυμέ τα αυτόκι νήτα ή  τήν όδή γήσή, αλλα  μέ σα σέ έ να νό μιμό πλαι σιό ρυ θμισής μέ 
πέριόρισμόυ ς (πχ για τήν δήμό σια χρή σή, τα ήλικιακα  ό ρια, κλπ), μέ αντικέιμένική  και έπιστήμόνικα  
τέκμήριωμέ νή πλήρόφό ρήσή για τήν έπικινδυνό τήτα των όυσιω ν και τήν αντιμέτω πισή  τόυς σέ αυτή  
τή βα σή, μέ πλήρόφόρι ές για τήν ασφαλή  χρή σή ή  για τήν αντιμέτω πισή έκτα κτων πέριστατικω ν 
κατα χρήσής, μέ έ να πιό ανθρω πινό και απότέλέσματικό  πλαι σιό δήλαδή , να αντιμέτωπι σόυμέ τις 
έξαρτή σέις, να μέιω σόυμέ τή βλα βή και τή χρή σή γένικό τέρα. 
 
Δέν έ χόυμέ μια μαγική  λυ σή να πρόσφέ ρόυμέ, αλλα  πλέ όν έ χόυμέ πόλλέ ς καλέ ς πρακτικέ ς από  τήν 
Ευρω πή και τόν υπό λόιπό κό σμό, ό πόυ έφαρμό ζόνται έναλλακτικα  μόντέ λα για τήν αντιμέτω πισή 
των έξαρτή σέων, μέ έ μφασή τα πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής και τήν απόπόινικόπόι ήσή. 
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Φτα νέι πια μέ τήν υπόκρισι α, τό ψέ μα και τήν παραπλήρόφό ρήσή. Όσόι συντήρόυ ν τόν μυ θό τής 
απαγό ρέυσής στήρι ζόυν τό όργανωμέ νό έ γκλήμα. Πόλιτικό  κό στός θα έ χόυν πόλυ  συ ντόμα ό σόι 
υπόστήρι ζόυν τόν παραλόγισμό  των απαγόρέυ σέων και τής καταστόλή ς και ό χι τήν όρθόλόγική  λυ σή 
τής πρό λήψής, τής θέραπέι ας και τής απόπόινικόπόι ήσής. Η νό μιμή ρυ θμισή τής κα νναβής, πέ ρα από  
τήν αυτόνό ήτή απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων των όυσιω ν, θα φέ ρέι σήμαντικα  όικόνόμικα  
όφέ λή, θα απόδέσμέυ σέι τα έκατόμμυ ρια των χρήστω ν κα νναβής από  τα παρα νόμα κυκλω ματα, θα 
μέιω σέι τήν έγκλήματικό τήτα, ένω  θα απόδυναμω σέι παρα λλήλα τό όργανωμέ νό έ γκλήμα. Σέ καμια  
χω ρα πόυ έ χέι ακόλόυθή σέι μόντέ λα απόπόινικόπόι ήσής και θέραπέι ας, αντι  για καταστόλή  και 
φυλακι σέις, δέν έ χέι σήμέιωθέι  αυ ξήσή τής χρή σής στόν γένικό  πλήθυσμό  και τόυς έφή βόυς. Τό 
πρό βλήμα τής υπέρκατανα λωσής και τής αλό γιστής χρή σής και τόξικόμανι ας έι ναι από ρρόια τής 
πόινικόπόι ήσής και τής απαγό ρέυσής. 
 
Εμέι ς πέριμέ νόυμέ τόν κ. Τσι πρα να μας πέι πό τέ θα τιμή σέι τήν υπόγραφή  τόυ και θα βα λέι μπρόστα  
τόν δήμό σιό δια λόγό και τήν όυσιαστική  αλλαγή  τόυ νό μόυ πέρι  “ναρκωτικω ν”. Ιδιαι τέρα τό ζή τήμα 
τής νόμιμόπόι ήσής τής ινδική ς κα νναβής για ιατρική  χρή σή και τής κλωστική ς κα νναβής για 
βιόμήχανική  χρή σή έι ναι έπέι γόν γιατι  αφένό ς θα σω σέι ζωέ ς και αφέτέ ρόυ θα σω σέι τήν όικόνόμι α, 
αρκέι  να κινήθόυ μέ έγκαι ρως. 
 
Εμέι ς δέι ξαμέ για μια ακό μή φόρα  ό τι έι μαστέ πόλλέ ς χιλια δές, ό τι ή κόινωνι α έι ναι έ τόιμή παρα  τις 
ό πόιές συντήρήτικέ ς φωνέ ς, και θα συνέχι σόυμέ τόν αγω να δυναμικα  μέ χρι πέτυ χόυμέ τόν στό χό μας 
και να δόυ μέ τήν αλλαγή  στή νόμόθέσι α. Τα έπό μένα 2 χρό νια θα έ χόυμέ σήμαντικέ ς έξέλι ξέις σέ 
διέθνέ ς έπι πέδό και έμέι ς αντι  να μέι νόυμέ στήν όυρα  των έξέλι ξέων θα μπόρόυ σαμέ να παι ξόυμέ 
πρωταγωνιστικό  ρό λό και να αντιμέτωπι σόυμέ τήν κρι σή. 
 
Ένα πόλυ  μέγα λό έυχαριστω  στόυς μόυσικόυ ς πόυ στή ριξαν ένέργα  μέ τήν παρόυσι α τόυς, στόυς 
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τέχνικόυ ς, στις πόλλέ ς χιλια δές κό σμόυ και σέ ό σόυς βόή θήσαν για να γι νέι τό ό νέιρό 
πραγματικό τήτα και ή πιό σήμαντική  αντιαπαγόρέυτική  έκδή λωσή των τέλέυται ων 11 χρό νων. 
 
Φωτόγραφι ές από  τή γιόρτή  τής κα νναβής, τι δέν έ δέιξαν τα κανα λια: 
https://www.flickr.com/photos/iliosporoi/sets/72157652228544779 
 
Επιστόλή  στόν πρωθυπόυργό  για τήν κα νναβή: http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-
18-10-10-26/646-kannavi-prime-ministrer 
 
Ακόλόυθέι  αναλυτική  βιβλιόγραφι α και αρθρόγραφι α και αναμέ νόυμέ από  τόυς συντήρήτικόυ ς 
υπόστήρικτέ ς τής απαγό ρέυσής τα δέδόμέ να τόυς. 
 
Ηλιόσποροι, 11 Μα ή 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 

https://www.flickr.com/photos/iliosporoi/sets/72157652228544779
http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-10-26/646-kannavi-prime-ministrer
http://iliosporoi.net/2013-02-18-09-53-30/2013-02-18-10-10-26/646-kannavi-prime-ministrer
http://www.medical-cannabis-conference.com/en/presentations
http://www.medical-cannabis-conference.com/en/presentations
http://worldcannabisconferences.com/wcc_en/index.php/en/archive/2015
http://www.marijuana.com/news/2013/12/the-ten-best-cannabis-research-studies-of-2013/
http://www.marijuana.com/news/2013/12/the-ten-best-cannabis-research-studies-of-2013/
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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 

http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974
http://idpc.net/publications/2015/04/medicinal-cannabis-the-evidence
http://idpc.net/publications/2015/04/medicinal-cannabis-the-evidence
http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/
http://www.nber.org/papers/w20332
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/12/16/teen-marijuana-use-falls-as-more-states-legalize/
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/12/16/teen-marijuana-use-falls-as-more-states-legalize/
http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/
http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/
http://matadornetwork.com/change/infographic-why-were-losing-the-war-on-drugs/
http://matadornetwork.com/change/infographic-why-were-losing-the-war-on-drugs/
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf
http://www.breakingthetaboo.info/missiongr.htm
http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_166248_EN_web_INSIGHTS_CANNABIS.pdf
http://www.tvxs.gr/node/83691
http://www.economist.com/news/international/21572184-experiments-legalisation-are-showing-what-post-war-approach-drug-control-could-look
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
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/
319117/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 
 

http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf
http://www.countthecosts.org/alternative-world-drug-report
http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-edcardoso11.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-edcardoso11.html?_r=1&
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Economics-briefing.pdf
http://www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget%202010%20Final.pdf
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http:/hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoermans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http:/hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoermans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case
http://www.forbes.com/2007/09/29/marijuana-laws-work-biz-cx_qh_1001pot.html
http://www.forbes.com/2007/09/29/marijuana-laws-work-biz-cx_qh_1001pot.html
http://www.debt.org/blog/economics-marijuana-legalization/
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/17/economists-marijuana-legalization_n_1431840.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/marijuana-economy-14-reasons_n_2089107.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/10/colorado-marijuana-tax-revenue_n_4936223.html
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-illicit-drug-markets-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: 
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=NHzLp
Zeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 
Swiss drug policy should serve as model: http://www.reuters.com/article/2010/10/25/us-swiss-drugs-
idUSTRE69O3VI20101025 
 
Το επιτυχημένο παράδειγμα της Τσεχίας: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/A_Balancing_Act-03-14-2012.pdf 
 
Το μοντέλο της Ουρουγουάη: Overview of drug policy, drug law and legislative trends in Uruguay: 
http://www.druglawreform.info/en/country-information/uruguay 
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 
 
Εναλλακτικά μοντέλα αποποινικοποίησης; 
Drug Decriminalisation Policies in Practice: A Global Summary: 
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 
Options For Reform:http://www.undrugcontrol.info/en/rise-and-decline 
Explore the Alternatives: http://www.countthecosts.org/seven-costs/explore-alternatives 
Evaluating alternative cannabis regimes: http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/123.full 
Κοινωνικές λέσχες κάνναβης στην Ισπανία: 
http://www.pdf-archive.com/2013/02/13/2-2012/2-2012.pdf 
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 
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Επιστολή στον Πρωθυπουργό για την Κάνναβη 
 
Στέι λαμέ τήν παρακα τω έπιστόλή  για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν και τή νόμιμόπόι ήσή 
τής καλλιέ ργέιας και θέραπέυτική ς και ψυχαγωγική ς χρή σής τής κα νναβής στόν Πρωθυπόυργό , 
Αλέ ξή Τσι πρα. 
 
Τήν κόινόπόιή σαμέ στόυς Υπόυργόυ ς Δικαιόσυ νής, Ν. Παρασκέυό πόυλό, Υγέι ας, Π. Κόυρόυμπλή  και 
Οικόνόμικω ν. Γ. Βαρόυφα κή. 
 
Δέυτέ ρα 27 Απριλι όυ 2015 
 
Απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν και νόμιμόπόι ήσή τής Κα νναβής 
 
Αξιό τιμέ Πρωθυπόυργέ , κ. Τσι πρα, 
Ήρθέ ή ω ρα να γρα ψέτέ ιστόρι α και να απόκαταστή σέτέ τήν ιστόρική  αλή θέια. Να σω σέτέ τις ζωέ ς 
και τήν αξιόπρέ πέια πόλλω ν ανθρω πων, και να βα λέτέ σήμαντικα  πόσα  στα ταμέι α. 
 
Η πόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν δέν έι ναι έ να πρό σφατό φαινό μένό. Έχέι δόκιμαστέι  στό 
παρέλθό ν και έ χέι απότυ χέι παταγωδω ς, καθω ς έπιτυγχα νέι τα αντι θέτα από  τα πρόσδόκω μένα 
απότέλέ σματα: αυ ξήσή τής ζή τήσής και πρόσφόρα ς όυσιω ν, αυ ξήσή τής βλα βής και τόυ ρι σκόυ για 
τόυς χρή στές, γιγα ντωσή τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός και τής διαφθόρα ς κρατικω ν λέιτόυργω ν 
(αστυνόμικω ν, δικαστω ν, πόλιτικω ν), αυ ξήσή τής έγκλήματικό τήτας, αυ ξήσή τόυ αριθμόυ  των 
χρήστω ν και τής πρόβλήματική ς χρή σής, μέταξυ  α λλων. 
 
Δέν χρέια ζέται να αναφέρθόυ μέ στήν πότόαπαγό ρέυσή στήν Αμέρική  τόν πρόήγόυ μένό αιω να, γιατι  ή 
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παρανόμι α συγκέκριμέ νων όυσιω ν και ή πόινικόπόι ήσή τής χρή σής τόυς τα τέλέυται α 60 χρό νια στήν 
Ευρω πή και τόν υπό λόιπό κό σμό, έ χέι τα αρνήτικα  απότέλέ σματα πόυ πρόαναφέ ραμέ συ μφωνα μέ 
έπι σήμές μέλέ τές τής ΕΕ [1], τόυ ΟΗΕ [2] και κόινωνικω ν φόρέ ων [3, 4]. 
 
Ένα έι ναι σι γόυρό, όι χρή στές δέν έι ναι έγκλήματι ές και ή αυτόπρόσβόλή  δέν έι ναι έ γκλήμα. 
Εγκλήματικέ ς έι ναι όι πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθή σαμέ μέ χρι σή μέρα τα τέλέυται α 60 χρό νια, πόυ μας 
έ χόυν κόστι σέι χιλια δές ζωέ ς. Μέ σα από  τήν παρανόμι α και τόν πό λέμό κατα  των ναρκωτικω ν δέν 
μπόρόυ μέ να έλέ γξόυμέ καθό λόυ τήν αγόρα , τις συνθή κές χρή σής και τις ι διές τις όυσι ές. Τό μό νό πόυ 
έπιτυγχα νόυμέ έι ναι ό πλόυτισμό ς και ή γιγα ντωσή τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός, καθω ς και αυ ξήσή 
τής βλα βής για τόυς χρή στές, πόυ δέν έι ναι έ να πέριθωριακό  τμή μα τής κόινωνι ας, αλλα  πόλι τές από  
ό λα τα κόινωνικα  στρω ματα. 
 
Τήν τέλέυται α δέκαέτι α έπιστή μόνές, έμπέιρόγνω μόνές και πόλιτικόι  σέ όλό κλήρό τόν κό σμό 
αναγνωρι ζόυν ό τι πρέ πέι να πρόσέγγι σόυμέ τό ζή τήμα τής χρή σής και κατα χρήσής όυσιω ν μέ 
διαφόρέτικό  τρό πό, πιό ανθρω πινα και απότέλέσματικα , δι νόντας έ μφασή στήν απόπόινικόπόι ήσή 
τής χρή σής και τήν διασφα λισή τής δήμό σιας υγέι ας. Πόλλέ ς χω ρές τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής έ χόυν 
υιόθέτή σέι πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής, έ χόυν απόπόινικόπόιή σέι τή χρή σή τής κα νναβής μέ 
τόν έ να ή  τόν α λλό τρό πό, ένω  σέ μέρικέ ς χω ρές έ χόυμέ πλέ όν πλή ρή νόμιμόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας 
και κατανα λωσής τής κα νναβής μέ τα κρατικα  ταμέι α να γέμι ζόυν χρή ματα. 
 
Επιγραμματικα  θα σας αναφέ ρόυμέ τα παραδέι γματα τής Πόρτόγαλι ας πόυ έ χέι απόπόινικόπόιή σέι 
τή χρή σή ό λων των όυσιω ν από  τό 2001 μέ θέαματικα  απότέλέ σματα [5], τής Ισπανι ας πόυ έ χέι 
απόπόινικόπόιή σέι τήν κα νναβή έδω  και 15 χρό νια και πρόχωρα έι μέ γόργό  ρυθμό  στή νό μιμή 
ρυ θμισή  τής, τής Τσέχι ας και τής Ιταλι ας πόυ έ χόυν νόμιμόπόιή σέι τή θέραπέυτική  και 
απόπόινικόπόιή σέι τή ψυχαγωγική  χρή σή τής κα νναβής, και βέ βαια τις πέριπτω σέις τής 
Ουρόυγόυα ής πόυ έ γινέ τό πρω τό κρα τός πόυ έπι σήμα ρυ θμισέ νό μιμα τήν Κα νναβή, τις 24 πόλιτέι ές 
των ΗΠΑ πόυ έ χόυν νόμιμόπόιή σέι τή θέραπέυτική  χρή σή και τις 3 Πόλιτέι ές των ΗΠΑ πόυ έ χόυν 
κα νέι νό μιμή και τή ψυχαγωγική  χρή σή. Φυσικα  έ χόυμέ και τα παραδέι γματα τής Ελβέτι ας, τής 
Ολλανδι ας και τόυ Βέλγι όυ πόυ έ χόυν απόπόινικόπόιή σέι τήν πρόσωπική  κατανα λωσή κα νναβής και 
έφαρμό ζόυν πρωτόπό ρα πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής για τις α λλές όυσι ές, και α λλές χω ρές 
ό πως όι Κρόατι α, Δανι α, Γέρμανι α, Καναδα ς, Αυστραλι α, Κό στα Ρι κα πόυ δόκιμα ζόυν διαφόρέτικα  
μόντέ λα για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής και αυτόκαλλιέ ργέιας κα νναβής [6]. 
 
Εκτό ς από  τα αυτόνό ήτα κόινωνικα  και πρόσωπικα  όφέ λή πόυ ένέ χέι ή απόπόινικόπόι ήσή τής 
χρή σής όυσιω ν (πρόστασι α δήμό σιας υγέι ας και πόλιτω ν, μέι ωσή έγκλήματικό τήτας και βλα βής των 
χρήστω ν, έξόικόνό μήσή πόλυ τιμων ανθρω πινων πό ρων από  τό κρα τός, απόσυμφό ρήσή δικαστήρι ων 
και φυλακω ν, διασφα λισή ασφαλόυ ς χρή σής και πόιό τήτας των όυσιω ν, κλπ), ή νό μιμή ρυ θμισή τής 
παραγωγή ς και δια θέσής κα νναβής (μέ πέριόρισμόυ ς για τήν ήλικι α και τή δήμό σια χρή σή) μπόρέι  να 
απόφέ ρέι στα ταμέι α τόυ κρα τόυς σήμαντικα  πόσα  πόυ μπόρόυ ν να χρήματόδότή σόυν κόινωνικέ ς 
πόλιτικέ ς, τήν πρό νόια και τήν πέρι θαλψή, τήν παιδέι α και τόν πόλιτισμό . 
 
Μέ συντήρήτικέ ς έκτιμή σέις ή αγόρα  τής “ινδική ς” κα νναβής στήν Ελλα δα, για θέραπέυτική  και 
ψυχαγωγική  χρή σή, απότιμα ται στό 1-1.5 δις. Ευρω , τα όπόι α καταλή γόυν αυτή  τή στιγμή  στό 
όργανωμέ νό έ γκλήμα και τή διαφθόρα . Αν νόμιμόπόιήθέι  ή ινδική  κα νναβή στήν Ελλα δα θα 
δήμιόυργήθόυ ν 15-20.000 νέ ές θέ σέις έργασι ας, θα ένισχυθόυ ν όι έμπόρικόι  κλα δόι, ή ιατρική  και ό 
τόυρισμό ς, θα ωφέλήθόυ ν χιλια δές ασθένέι ς, ένω  θα δήμιόυργήθόυ ν νέ όι παραγωγικόι - έμπόρικόι  
τόμέι ς. Αν συνυπόλόγι σόυμέ τα όικόνόμικα  όφέ λή για τή γέωργι α, τή μέταπόι ήσή και τό έμπό ριό από  
τήν πλή ρή παραγωγική  αξιόπόι ήσή τής κλωστική ς κα νναβής στήν Ελλα δα (μέ στό χό τήν πλή ρή 
αντικατα στασή τόυ βα μβακός) τό τέ μιλα μέ για μια συνόλική  αγόρα  πόυ θα ξέπέρνα έι τα 2-2.5 δις 
έυρω  σέ έτή σιό τζι ρό, θα δήμιόυργή σέι πέρισσό τέρές από  40.000 νέ ές θέ σέις έργασι ας και θα 
ένισχυ σέι τα ταμέι α τόυ κρα τόυς μέ έκατόντα δές έκατόμμυ ρια έυρω  από  α μέσή και έ μμέσή 
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φόρόλόγι α και ασφαλιστικέ ς έισφόρέ ς. 
 
Πόλυ  πρό σφατα ό πρό έδρός των ΗΠΑ, Μπ. Ομπα μα δή λωσέ στό κανα λι CNN ό τι στό θέ μα τής 
κα νναβής, ιδιαι τέρα για τήν ιατρική  χρή σή, πρέ πέι να ακόλόυθή σόυμέ ό τι λέ έι ή έπιστή μή και ό χι ή 
ιδέόλήψι α. Υπόστή ριξέ τήν απόπόινικόπόι ήσή τής κα νναβής και τα χθήκέ υπέ ρ ένό ς μόντέ λόυ για τή 
δήμό σια υγέι α και ό χι ένό ς μόντέ λόυ φυλα κισής και καταστόλή ς. Στό πρό σφατό παρέλθό ν έ χέι 
δήλω σέι ό τι και ό ι διός έ χέι καταναλω σέι κα νναβή στα νια τα τόυ και ό τι δέν τήν θέωρέι  πιό 
έπικι νδυνή από  τό αλκόό λ [7]. 
 
Οι πρω ήν πρό έδρόι τής Ελβέτι ας, τής Κόλόμβι ας, τόυ Μέξικόυ , τής Χιλή ς, τής Πόλωνι ας, τής 
Πόρτόγαλι ας και τής Βραζιλι ας μαζι  μέ τόν πρω ήν ΓΓ τόυ ΟΗΕ Κό φι Ανα ν και πόλλω ν α λλων 
πρόσωπικότή των ήγόυ νται από  τό 2011 τής παγκό σμιας πρωτόβόυλι ας “Global Commission on Drug 
Policy” [8] μέ τό αι τήμα να σταματή σέι ό πό λέμός κατα  των ναρκωτικω ν και τής ανθρωπό τήτας και, 
καλόυ ν τις κυβέρνή σέις ό λόυ τόυ κό σμόυ να μέτατόπι σόυν τις πόλιτικέ ς τόυς από  τήν πόινικόπόι ήσή, 
τήν καταστόλή  και τήν απαγό ρέυσή, στήν απόπόινικόπόι ήσή, τή μέι ωσή τής βλα βής και τήν πρό λήψή. 
Τόυς καλόυ ν έπι σής να δόκιμα σόυν έναλλακτικα  μόντέ λα νό μιμής ρυ θμισής τής κα νναβής. 
 
Δέ κα χιλια δές έκπρό σωπόι τής έφαρμόγή ς τόυ νό μόυ (αστυνόμικόι , δικαστέ ς, δικήγό ρόι κλπ) απ' ό λό 
τόν κό σμό έ χόυν δήμιόυργή σέι τό δι κτυό Law Enforcement Against Prohibition πόυ ασκέι  πόλιτική  
πι έσή στις κυβέρνή σέις να έγκαταλέι ψόυν τις δαπανήρέ ς και αναπότέλέσματικέ ς κατασταλτικέ ς 
πόλιτικέ ς, απόπόινικόπόιω ντας τήν πρόσωπική  χρή σή όυσιω ν και ρυθμι ζόντας νό μιμα τήν κα νναβή. 
Εκπρό σωπός τόυ δικτυ όυ συμμέτέι χέ τό 2013 στις διέθνέι ς ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις πόυ 
διόργανω σαμέ στα πλαι σια τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ μέ έπιστή μόνές, πόλιτικόυ ς και 
έιδικόυ ς από  Βέ λγιό, Ολλανδι α, Αγγλι α, Γέρμανι α, Τσέχι α, Ισπανι α και Ελλα δα. Όλόι όι όμιλήτέ ς 
συνήγό ρήσαν ό τι όι πόλιτικέ ς για τα ναρκωτικα  και τήν κα νναβή πρέ πέι να αλλα ξόυν καθω ς ή 
καταστόλή  έ χέι απότυ χέι, ένω  ή κα νναβή πρέ πέι να γι νέι έ να νό μιμό φα ρμακό. 
 
Επιστή μόνές και έιδικόι  παρα γόυν πλέ όν σέ καταιγιστικόυ ς ρυθμόυ ς έ ρέυνές και μέλέ τές πόυ 
συνήγόρόυ ν ό τι ή “ινδική ” κα νναβή έι ναι λιγό τέρό βλαβέρή  από  τό καπνό  και τό αλκόό λ [9], ό τι έ χέι 
πόλυ  σήμαντική  θέραπέυτική  αξι α για τόν α νθρωπό [10, 11], ό τι έι ναι ή τρι τή πιό διαδέδόμέ νή 
έυφόρική  όυσι α (μέτα  τόν καπνό  και τό αλκόό λ), και τό γέγόνό ς ό τι έι ναι παρα νόμή δήμιόυργέι  
μέγα λή βλα βή και αυξήμέ νό ρι σκό σέ έ να σήμαντικό  κόμμα τι τής κόινωνι ας (στήν Ελλα δα έ νας στόυς 
δέ κα καταναλω νέι κα νναβή, πέρι πόυ έ να έκατόμμυ ριό α νθρωπόι). Μέλέ τές δέι χνόυν ό τι α λλές 
πρόσέγγι σέις δόυλέυ όυν καλυ τέρα [12]. 
 
Ει ναι έπιτακτική  ανα γκή για τόυς ασθένέι ς πόυ αντιμέτωπι ζόυν σόβαρέ ς ασθέ νέιές να έ χόυν τό 
δικαι ωμα τής έπιλόγή ς τόυ θέραπέυτικόυ  τόυς μέ σόυ. Ιδιαι τέρα για τήν κα νναβή, έ να πόλυ  
απότέλέσματικό  φυσικό  φα ρμακό μέ έλα χιστές παρένέ ργέιές πόυ χρήσιμόπόιέι ται έδω  και χιλια δές 
χρό νια και μπόρέι  να παραχθέι  από  τόν καθέ να σπι τι τόυ, έι ναι απαραι τήτό να διασφαλιστέι  ή νό μιμή 
καλλιέ ργέια και κατανα λωσή  τής από  τόυς ασθένέι ς. Ει ναι έγκλήματικό  να στέρόυ μέ από  σόβαρα  
ασθένέι ς έ να απότέλέσματικό  φα ρμακό και να τόυς στέ λνόυμέ στήν παρα νόμή αγόρα  για τήν 
πρόμή θέια  τόυ. 
 
Αξιό τιμέ κ. Πρωθυπόυργέ , 
Δέν θα μπόυ μέ σέ πέρισσό τέρές λέπτόμέ ρέιές καθω ς γνωρι ζόυμέ τήν έυαισθήσι α σας γυ ρω από  τό 
θέ μα. Έχέτέ α λλωστέ, ό πως και χιλια δές α λλόι, συνυπόγρα ψέι τα αιτή ματα  μας, τήν έ κκλήσή για τόν 
έξόρθόλόγισμό  των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα , τήν όπόι α καταθέ σαμέ στήν Βόυλή  στις 25 Ιόυνι όυ 
2010 (συνήμμέ νή). 
 
Ανα μέσα στις χι λιές πέρι πόυ υπόγραφέ ς πόυ καταθέ σαμέ συμβόλικα  στήν Βόυλή , έκτό ς από  τή δική  
σας υπόγραφή  συμπέριλαμβα νόνται έκλέγμέ νόι στό Κόινόβόυ λιό, τό Ευρωκόινόβόυ λιό και τήν 
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Αυτόδιόι κήσή ό πως όι κκ. Δήμή τρής Παπαδήμόυ λής, Πέρικλή ς Κόρόβέ σής, Γρήγό ρής Ψαριανό ς, 
Αντω νής Καφέτζό πόυλός. Για ννής Τσιρω νής, Μιχα λής Τρέμό πόυλός, Νι κός Χρυσό γέλός, ό αέι μνήστός 
Για ννής Μπανια ς, καθω ς και πόλλόι  α λλόι απ ό λα τα κόινωνικα  στρω ματα, από  διαφόρέτικα  
έπαγγέ λματα και ιδιό τήτές. 
 
Διέθνέι ς πρόσωπικό τήτές, ό πως ό Ντα νιέλ Κόν Μπέ ντιτ, πρω ήν πρό έδρός τόυ Ευρωπαι κόυ  Πρα σινόυ 
Κό μματός έ χόυν δήλω σέι ό τι μια από  τις λυ σέις για τήν Ελλα δα τήν πέρι όδό τής κρι σής έι ναι ή 
νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής, ένω  τό Γέρμανικό  πρα σινό κό μμα κατέ θέσέ πρό σφατα πρό τασή νό μόυ 
στήν Γέρμανική  Βόυλή  για τήν πλή ρή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής. 
 
Ει ναι γνωστό  έπι σής ό τι ή νέόλαι α ΣΥΡΙΖΑ και ό τόμέ ας δικαιωμα των τόυ ΣΥΡΙΖΑ στήρι ζέι τις 
αντιαπαγόρέυτικέ ς έκδήλω σέις πόυ διόργανω νόυμέ τα τέλέυται α χρό νια, ό πως και τήν φέτινή  
διαδή λωσή- συλλαλήτή ριό στήν πλατέι α Συντα γματός στις 9 Μαι όυ, στήν όπόι α σας πρόσκαλόυ μέ για 
να σας ένήμέρω σόυμέ από  κόντα . 
 
Αντιλαμβανό μαστέ ό τι ή κυβέ ρνήσή βρι σκέται σέ μια κρι σιμή πόλιτική  συγκυρι α και έι μαστέ 
βαθυ τατα πέπέισμέ νόι ό τι ή κα νναβή, ινδική  και κλωστική , μπόρέι  να μας βόήθή σέι να ανακα μψόυμέ 
παραγωγικα  και όικόνόμικα , πέ ρα από  τα κόινωνικα  όφέ λή. Αν κινήθόυ μέ γρή γόρα και 
απότέλέσματικα  θέωρόυ μέ ό τι μπόρόυ μέ να παι ξόυμέ πρωταγωνιστικό  ρό λό στήν ανα πτυξή αυτή ς 
τής αγόρα ς σέ Ευρωπαι κό  έπι πέδό, ένω  αν καθυστέρή σόυμέ θα παρακόλόυθή σόυμέ χω ρές ό πως ή 
Ισπανι α, ή Πόρτόγαλι α και ή Ιταλι α να παι ρνόυν τό μέγαλυ τέρό κόμμα τι τής αγόρα ς. 
 
Ει ναι έυνόι κή  συγκυρι α τό γέγόνό ς έπι σής ό τι Υπόυργό ς Δικαιόσυ νής έι ναι ό Νι κός 
Παρασκέυό πόυλός, ό πόυ τό 2011 ως πρό έδρός τής νόμόπαρασκέυαστική ς έπιτρόπή ς έι χέ 
παρόυσια σέι στό Κόινόβόυ λιό έ να αρκέτα  θέτικό  νόμόσχέ διό πόυ (ένω  σή κωνέ βέλτιω σέις) 
όυσιαστικα  απόπόινικόπόιόυ σέ τή χρή σή όυσιω ν, έ κανέ τήν πρόσωπική  καλλιέ ργέια κα νναβής 
ατιμω ρήτό πται σμα και ένι σχυέ τα πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής. 
 
Σέ αυτα  τα πλαι σια σας πρότέι νόυμέ: 
1. Μια αντικέιμένική , έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νή και τέχνόκρατική  ανα λυσή τόυ κό στόυς- όφέ λόυς 
των αντι-ναρκωτικω ν πόλιτικω ν πόυ έφαρμό ζόνται στήν Ελλα δα σέ αντιδιαστόλή  μέ έναλλακτικα  
μόντέ λα πόυ έφαρμό ζόνται στήν Ευρω πή και τόν κό σμό. Σας πρότέι νόυμέ έ να συνδυασμό  των 
μόντέ λων τής Πόρτόγαλι ας, τής Ισπανι ας και τής Ουρόυγόυα ής. 
 
2. Ριζική  αλλαγή  τόυ νόμόθέτικόυ  πλαισι όυ, τής φιλόσόφι ας και τής έφαρμόγή ς τόυ, για τή μέτα βασή 
σέ έ να νό μιμό ρυθμιστικό  πλαι σιό για τις όυσι ές, μέ έ μφασή στα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τις 
διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς, στή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις, τή μέι ωσή τής χρή σής για ό λές 
τις όυσι ές, τήν αντικέιμένική  και έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νή πλήρόφό ρήσή, τήν πρό λήψή και τήν 
θέραπέι α, τόν έξόρθόλόγισμό  των πόινω ν, τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής και τόν πλόυραλισμό  
στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς. Αυτή  τή στιγμή  από  τις συνόλικέ ς κρατικέ ς δαπα νές τό 80% σπαταλα τέ 
στήν αστυνό μέυσή και τήν καταστόλή  και μό λις τό 20% στήν θέραπέι α και πρό λήψή, συ μφωνα μέ 
στόιχέι α τόυ ΟΚΑΝΑ. Θέ λόυμέ αυτή  ή σχέ σή να αντιστραφέι  και ή πλέιόψήφι α των δαπανω ν να 
έστια σέι στήν πρό λήψή και τήν θέραπέι α. 
 
3. Η νό μιμή ρυ θμισή τής κα νναβής πρέ πέι να έστια σέι στό δικαι ωμα τής έλέυθέρόχρήσι ας και τής 
αυτόκαλλιέ ργέιας, καθω ς και στήν μή-κέρδόσκόπική  συλλόγική  δια θέσή πόυ να ανταπόκρι νέται σέ 
συγκέκριμέ νή συλλόγική  ζή τήσή, μέ σα από  τή θέσμόθέ τήσή των κόινωνικω ν λέσχω ν κα νναβής. Δέν 
θέ λόυμέ να αναπτυχθόυ ν μόνόπω λια έι τέ από  τήν αγόρα  (πχ ό πως στα τσιγα ρα και τό αλκόό λ), έι τέ 
από  τό κρα τός (μέ αδέιόδό τήσή συγκέκριμέ νων μέγα λων έταιριω ν και υψήλή  φόρόλό γήσή) σέ ό τι 
αφόρα  τή θέραπέυτική  και ψυχαγωγική  χρή σή. Δέν θέ λόυμέ έ να έμπόρέυματόπόιήμέ νό μόντέ λό, 
αλλα  να διασφαλιστέι  ό κόινωφέλή ς χαρακτή ρας τόυ φυτόυ . 
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4. Η ιατρική - θέραπέυτική  χρή σή τής κα νναβής πρέ πέι να ένταχθέι  στό Εθνικό  Συ στήμα Υγέι ας, να 
συνταγόγραφέι ται και να καλυ πτέται από  τα ασφαλιστικα  ταμέι α, ό πως γι νέται ή δή σέ Ισπανι α, 
Τσέχι α, Ολλανδι α, Καναδα , ΗΠΑ, Ισραή λ και αλλόυ . Η ιατρική  έ ρέυνα πα νω στα θέραπέυτικα  όφέ λή 
τής κα νναβής πρέ πέι να έπέκταθέι . 
 
5. Για τις τόξικέ ς- έξαρτήσιόγό νές όυσι ές (πχ όπιόυ χα), συνταγόγρα φήσή και κλινικα  έλέγχό μένή 
δια θέσή των όυσιω ν σέ καταγέγραμμέ νόυς χρή στές μέ στό χό τήν σταδιακή  απέξα ρτήσή  τόυς, 
ανα πτυξή πρόγραμμα των μέι ωσής τής βλα βής, καθαρω ν συνέ ργων και έλέγχό μένων χω ρων χρή σής 
για να φυ γέι ή χρή σή από  τόυς δρό μόυς. Μέγαλυ τέρός έ λέγχός τής κατα χρήσής αλκόό λ και καπνόυ . 
 
6. Άμέσή υπόγραφή  τής ΚΥΑ πόυ ρυθμι ζέι τήν παραγωγή , έπέξέργασι α και μέταπόι ήσή τής 
κλωστική ς (βιόμήχανική ς) κα νναβής, μέ έ μφασή στήν ανα πτυξή συνέταιριστικω ν- συνέργατικω ν 
έγχέιρήμα των για τήν καλλιέ ργέια και τήν έπέξέργασι α σέ πέριφέρέιακό  έπι πέδό. Ανα πτυξή 
πιλότικόυ  πρόγρα μματός 250.000 στρέμμα των. 
  
Ει μαστέ στή δια θέσή  σας για πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές και μέταφόρα  καλω ν πρακτικω ν από  τό 
έξωτέρικό , για να βόήθή σόυμέ στήν ανα πτυξή τόυ σχέδι όυ τής νό μιμής ρυ θμισής τής Κα νναβής και 
τήν βιω σιμή παραγωγική  ανασυγκρό τήσή τής χω ρας. 
 
Σας καλόυ μέ τό Σα ββατό 9 Μαι όυ στό Συ νταγμα στήν πρω τή Γιόρτή  τής Κα νναβής για να 
γιόρτα σόυμέ τή μέτα βασή στήν νόμιμό τήτα, τήν έλέυθέρι α και τήν αξιόπρέ πέια, στα πλαι σια τής 
παγκό σμιας κινήτόπόι ήσής Global Marijuana March. Μέ τή μαζική  μας παρόυσι α θέ λόυμέ να δέι ξόυμέ 
ό τι ή κόινωνι α έι ναι έ τόιμή για τήν αλλαγή  και ή Πόλιτέι α πρέ πέι να ακόλόυθή σέι πρόσφέ ρόντας έ να 
ικανόπόιήτικό  θέσμικό  πλαι σιό. Σας καλόυ μέ έπι σής να φρόντι σέτέ για τήν όμαλή  και απρό σκόπτή 
διέξαγωγή  τόυ συλλαλήτήρι όυ, καθω ς αναμέ νόυμέ πόλλέ ς χιλια δές κό σμόυ. 
 
Μέ έκτι μήσή, 
Ηλιόσποροι, δι κτυό για τήν κόινωνική  και πόλιτική  όικόλόγι α 
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%20harm
s.pdf 
[10] http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/ 
[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 
 
Πρός: Αναπλήρωτή  Υπόυργό  Αγρότική ς Ανα πτυξής και Τρόφι μων, Βαγγέ λή Απόστό λόυ 
 
Υπό μνήμα: Ανα πτυξή τής Ελλήνική ς Βιόμήχανι ας Κλωστική ς Κα νναβής 
 
κ. Υπόυργέ , 
 
Θα θέ λαμέ να σας έπιστή σόυμέ τήν πρόσόχή  σέ έ να φλέ γόν ζή τήμα πόυ χρή ζέι τής α μέσής 
ανταπό κρισή ς σας, καθω ς μπόρέι  να διαδραματι σέι καταλυτικό  ρό λό στήν παραγωγική  
ανασυγκρό τήσή τής χω ρας και τή βιω σιμή ανα πτυξή τής αγρότική ς όικόνόμι ας. 
 
Τό φλέ γόν ζή τήμα έι ναι ή νό μιμή ρυ θμισή τής καλλιέ ργέιας και μέταπόι ήσής τής κλωστική ς 
(βιόμήχανική ς) κα νναβής και ή ανα πτυξή ένό ς πόλλα  υπόσχό μένόυ παραγωγικόυ  και μέταπόιήτικόυ  
κλα δόυ πόυ μπόρέι  να συμβα λέι τα μέ γιστα στήν ένι σχυσή τής απασχό λήσής και τήν καταπόλέ μήσή 
τής ανέργι ας. 
 
Η κλωστική  (βιόμήχανική ) κα νναβή, ό πως θα γνωρι ζέτέ, έι ναι μια όικόλόγική  και ανανέω σιμή [1] 
πρω τή υ λή πόυ ή καλλιέ ργέια  τής έπιδότέι ται σέ έυρωπαι κό  έπι πέδό (συ μφωνα μέ τόυς κανόνισμόυ ς 
(ΕΚ) 73/2009, 1234/2007 και 1529/2000 τόυ Συμβόυλι όυ, καθω ς και τόν κανόνισμό  ΕΟΚ 1164/89 
τής Επιτρόπή ς) και μπόρέι  να απόφέ ρέι μέ χρι 2 σόδέιέ ς τό χρό νό. 
 
Δυστυχω ς στήν Ελλα δα τα τέλέυται α 50 χρό νια ή Πόλιτέι α απαγό ρέυσέ τήν καλλιέ ργέια  τής και ένω  ό 
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πρό σφατός νό μός 4139/2013 πέρι  ναρκωτικω ν όυσιω ν τήν θέ τέι ρήτα  έκτό ς τής λι στας των 
παρα νόμων όυσιω ν, ή πόλυαναμένό μένή ΚΥΑ από  τό Υπόυργέι ό Αγρότική ς Ανα πτυξής δέν έ χέι ακό μα 
δήμόσιόπόιήθέι  μέ απότέ λέσμα να έ χόυν χαθέι  ή δή τόυλα χιστόν δυ ό πόλυ τιμές καλλιέργήτικέ ς 
πέρι όδόι. Επιπλέ όν ή συνέχιζό μένή α ρνήσή τής Πόλιτέι ας να χόρήγή σέι α δέιές για καλλιέ ργέια 
κλωστική ς κα νναβής (έν έλλέι ψέι τής ΚΥΑ) απότέλέι  παραβι ασή των ανωτέ ρω κανόνισμω ν τής ΕΕ, τό 
όπόι ό μπόρέι  να φέ ρέι τήν Ελλα δα ένω πιόν τόυ Ευρωπαι κόυ  Δικαστήρι όυ. 
 
Σας θυμι ζόυμέ τις κόινόβόυλέυτικέ ς έρωτή σέις [2, 3] στις 11/08/2014 και 05/11/2014 πόυ έ χέτέ 
καταθέ σέι μαζι  μέ συναδέ λφόυς σας, καθω ς και τις πρόβλήματικέ ς απαντή σέις των πρόκατό χων σας 
σχέτικα  μέ τήν όλόκλή ρωσή τής ΚΥΑ και τόυ πέιραματικόυ  έ ργόυ για τή κλωστική  κα νναβή. Θα 
γνωρι ζέται έπι σής τήν μέλέ τή τόυ ΕΘΙΑΓΕ [4] πόυ θέ τέι τό πλαι σιό για τό σχέ διό καλλιέ ργέιας τής 
κλωστική ς κα νναβής και αναγνωρι ζέι τα πόλλαπλα  όικόνόμικα , κόινωνικα  και πέριβαλλόντικα  
όφέ λή. 
 
Στό έισαγωγικό  σήμέι ωμα τής έν λό γω έ κθέσής ό Δρ Βυζαντινό πόυλός, ό τό τέ γένικό ς διέυθυντή ς τόυ 
ΕΘΙΑΓΕ και έπιμέλήτή ς τής έ κθέσής, καταλή γέι στό ό τι “ή κλωστική  κα νναβή μπόρέι  να απότέλέ σέι 
μια αξιό πιστή έναλλακτική  πρό τασή για αναδια ρθρωσή των καλλιέργέιω ν” (βα μβακός, αραβό σιτόυ 
κλπ), ιδιαι τέρα έν ό ψή τόυ 2019 πόυ θα σταματή σέι τό καθέστω ς των συνδέδέμέ νων ένισχυ σέων και 
ή έπιδό τήσή ανα  κιλό  στό βαμβα κι, χωρι ς τήν όπόι α έι ναι ασυ μφόρή ή (ή δή πέριβαλλόντόκτό νός) 
βαμβακόκαλλιέ ργέια. 
 
Η μέλέ τή τόυ ΕΘΙΑΓΕ-ΓΠΑ, πόυ έι ναι πλέ όν χρόνόλόγικα  ξέπέρασμέ νή και χρέια ζέται έπικαιρόπόι ήσή 
έπιστήμόνικω ν και όικόνόμότέχνικω ν δέδόμέ νων, καταλή γέι σέ αρκέτα  θέτικα  συμπέρα σματα και 
πρότα σέις. Έχέι ό μως κα πόιές βασικέ ς κατέυθυ νσέις πόυ χρή ζόυν πρόσόχή ς για να αναπτυχθέι  ό 
κλα δός μέ σωστό  και απότέλέσματικό  τρό πό πρός ό φέλός τής Πόλιτέι ας και των μικρόμέσαι ων 
κλή ρων πόυ έι ναι ή ραχόκόκαλια  τής αγρότική ς όικόνόμι ας τής χω ρας μας. 
 
Αν και δέν έ χέι δόθέι  ακό μα κα πόιό πρό-σχέ διό τής ΚΥΑ για διαβόυ λέυσή, παρό λα αυτα  συ μφωνα μέ 
τή μέλέ τή τόυ ΕΘΙΑΓΕ αλλα  και δήμόσιέυμα των [5, 6] τόυ Τυ πόυ, θέωρόυ μέ ό τι τα πρόβλήματικα  
σήμέι α τόυ πρότέινό μένόυ ρυθμιστικόυ  πλαισι όυ έι ναι: 
 
1. Ζω νές καλλιέ ργέιας. Ο πέριόρισμό ς σέ συγκέκριμέ νές ζω νές καλλιέ ργέιας, απόκλέι έι πόλλέ ς α λλές 
(παραγωγικέ ς ή  πέριβαλλόντικα  υπόβαθμισμέ νές) πέριόχέ ς στις όπόι ές θα μπόρόυ σέ να αναπτυχθέι  
ή καλλιέ ργέια κλωστική ς κα νναβής. Δέν έι ναι δυνατό ν να απόκλέιστόυ ν όλό κλήρές πέριόχέ ς ό πως ή 
Ευ βόια, ή Πέλόπό ννήσός ή  ή Κρή τή από  αυτή  τήν καλλιέ ργέια καθω ς παρόυσια ζόυν ιδανικέ ς 
έδαφόλόγικέ ς και κλιματόλόγικέ ς συνθή κές, υψήλα  πόσόστα  ανέργι ας και χαμήλα  έισόδή ματα. Δέν 
έι ναι δυνατό ν να απόκλέι σόυμέ νέ όυς παραγωγόυ ς και ανέ ργόυς από  τό μέγαλυ τέρό τμή μα τής 
έπικρα τέιας από  μια σήμαντική  πήγή  έσό δων και όικόλόγικω ν πρω των υλω ν. Ει ναι σήμαντικό  να 
συμπέριλήφθόυ ν ό λές όι Πέριφέ ρέιές τής Ελλα δας στις Ζω νές Καλλιέ ργέιας Κλωστική ς Κα νναβής και 
να αναπτυχθόυ ν πέριφέρέιακέ ς και τόπικέ ς δόμέ ς για να τις υπόστήρι ξόυν. Ει ναι σήμαντικό  να 
έπιδιωχθέι  απόκλέιστικα  ή βιόλόγική  καλλιέ ργέια για να υπα ρχέι πόιότικό  ανταγωνιστικό  
πλέόνέ κτήμα έ ναντι των α λλων χωρω ν. 
 
2. Κό στός έλέ γχων για τόυς αγρό τές. Αυτή  τή στιγμή  τό κό στός έλέ γχων (πέρι πόυ 75 έυρω  τό 
στρέ μμα) έι ναι απαγόρέυτικό  για τόυς παραγωγόυ ς. Από  τή διέθνή  έμπέιρι α υπα ρχόυν λυ σέις πόυ 
διασφαλι ζόυν τήν απότέλέσματικό τήτα των έλέ γχων, μέ δραστική  ό μως μέι ωσή τόυ κό στόυς. Κα τι 
α λλό πόυ θα πρέ πέι να πρόσέχθέι  για να μήν κα νέι απαγόρέυτικό  τό κό στός για τόυς παραγωγόυ ς 
έι ναι τό έπι πέδό πέρι φραξής- φυ λαξής των καλλιέργή σιμων έκτα σέων πόυ θα ζήτήθέι  από  τήν ΚΥΑ. 
 
3. Συμβό λαιό μέ βιόμήχανι α έπέξέργασι ας. Δέν έι μαστέ αντι θέτόι στό πνέυ μα τής συμβόλαιακή ς 
παραγωγή ς, αρκέι  αυτή  να μήν πέριόρι ζέται σέ συ ναψή συμβα σέων μό νό μέ μέγα λές μόνα δές 
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έπέξέργασι ας- μέταπόι ήσής. Θα πρέ πέι να παρέ χέται ή δυνατό τήτα σέ μικρό-παραγωγόυ ς να 
συνα πτόυν συμβα σέις μέ μικρό-μέταπόιήτέ ς ή  μέ ιδιω τές πόυ έπιθυμόυ ν τήν πρω τή υ λή (πχ για τήν 
κατασκέυή  σπιτιόυ  μέ hempcrete), ό πως και να τόυς παρέ χέται ή δυνατό τήτα τής αυτόπαραγωγή ς 
για ιδι α χρή σή. 
 
4. Απόκλέιστική  δια θέσή φυτόγένέτικόυ  υλικόυ  από  ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Αυτή  έι ναι μια έξέ λιξή πόυ δέν 
μας βρι σκέι συ μφωνόυς. Τό ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ θα πρέ πέι να έ χέι έπόπτικό  και έλέγκτικό  ρό λό και να 
έξέτα σέι τήν συμπέριφόρα  στα έλλήνικα  δέδόμέ να ό λων των πιστόπόιήμέ νων σέ έπι πέδό ΕΕ 
πόικιλιω ν κλωστική ς κα νναβής. Από  έκέι  και πέ ρα ή πρόμή θέια- δια θέσή των σπό ρων πρέ πέι να 
έι ναι έλέυ θέρή, ό πως και ή σπόρόπαραγωγή . Πρέ πέι να ένθαρρυνθέι  ή έ ρέυνα για νέ ές πόικιλι ές από  
συνέταιρισμόυ ς και συλλό γόυς γέωργω ν- σπόρόπαραγωγω ν, καθω ς και ή συμμέτόχή  των 
παραγωγω ν στήν τέχνική  έπέξέργασι α και τή μέταπόιήτική  διαδικασι α μέ σω συνέταιριστικω ν και 
συνέργατικω ν έγχέιρήμα των. Σέ αυτό  τό πλαι σιό έι ναι απαραι τήτός ό έξόρθόλόγισμό ς τόυ νόμικόυ  
πλαισι όυ των συνέταιριστικω ν έπιχέιρή σέων, λαμβα νόντας υπό ψή τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς. 
 
5. Ενθα ρρυνσή μέγα λων κλή ρων και απόκλέισμό ς μικρόμέσαι ων. Διαφαι νέται μια πρόσπα θέια να 
απόκλέιστόυ ν όι μικρόμέσαι όι παραγωγόι , καθω ς ή συγκέ ντρωσή των καλλιέργέιω ν κλωστική ς 
κα νναβής σέ συγκέκριμέ νές ζω νές και ή κέντρική  διαχέι ρισή τής έπέξέργασι ας φαι νέται να έυνόέι  
τόυς μέγα λόυς κλή ρόυς. 
 
6. Συγκέ ντρωσή των δόμω ν διόι κήσής αντι  για απόκέ ντρωσή. Διαφαι νέται έπι σής μια πρόσπα θέια 
συγκέ ντρωσής των δόμω ν διόι κήσής και διαχέι ρισής, τό όπόι ό δέν μας βρι σκέι συ μφωνόυς. 
Συμφωνόυ μέ μέν ό τι πρέ πέι να υπα ρχέι έ να κέντρικό  συ στήμα διαχέι ρισής (κέντρικό ς διαχέιριστή ς), 
όι λέιτόυργι ές τόυ ό μως πρέ πέι να έι ναι απόκέντρωμέ νές σέ έπι πέδό Πέριφέ ρέιας και τόπικω ν 
διέυθυ νσέων. Σέ κα θέ Πέριφέ ρέια πρέ πέι να δήμιόυργήθόυ ν μόνα δές έπέξέργασι ας, μέταπόι ήσής και 
έλέ γχόυ, ένω  πρέ πέι να δήμιόυργήθέι  τό κατα λλήλό θέσμικό  πλαι σιό για να διέυκόλυ νέι τή 
δήμιόυργι α τόπικω ν συνέταιριστικω ν έγχέιρήμα των, αξιόπόιω ντας τις καλέ ς πρακτικέ ς πόυ 
έφαρμό ζόνται στήν Ευρω πή. 
 
7. Σας γνωστόπόιόυ μέ ό τι παρέ χόυμέ στό Υπόυργέι ό και τόν ΕΛΓΟ Δή μήτρα 8 στρέ μματα 
καλλιέργή σιμής γής στήν Ευ βόια για να πραγματόπόιήθέι  δόκιμαστική - πέιραματική  καλλιέ ργέια σέ 
συνέργασι α μέ τό Γέωπόνικό  Πανέπιστή μιό Αθήνω ν. 

 
Πρότέι νόυμέ να συνταχθέι  μια αναλυτική  όικόνόμότέχνική  μέλέ τή μέ ό λές τις συ γχρόνές μέθό δόυς 
καλλιέ ργέιας, συγκόμιδή ς και έπέξέργασι ας και μέ ό λές τις διαθέ σιμές τέχνόλόγι ές, χρήματόδότή σέις, 
έπιδότή σέις, κλπ. Μέ πλήρόφόρι ές για τις διαφόρέτικέ ς πόικιλι ές και τα ιδιαι τέρα χαρακτήριστικα  
τόυς, για τις πρόόπτικέ ς αξιόπόι ήσής τής πρω τής υ λής, καθω ς και τή διαδικασι α αδέιόδό τήσής και 
έλέ γχόυ. Δήλω νόυμέ τή διαθέσήμό τήτα  μας για να συμμέτέ χόυμέ και να βόήθή σόυμέ σέ αυτή  τή 
μέλέ τή έρέυνήτικα , αλλα  και μέ τό να σας φέ ρόυμέ σέ έπαφή  μέ τόυς συνέργα τές μας στήν 
Ευρωπαι κή  Ομόσπόνδι α Βιόμήχανιω ν Κλωστική ς Κα νναβής (European Industrial Hemp Association- 
EIHA), καθω ς και στό μέγαλυ τέρό έρέυνήτικό  ι δρυμα για ζήτή ματα κλωστική ς κα νναβής τό Nova 
Institute. 
 
Μέ συντήρήτικέ ς έκτιμή σέις υπόλόγι ζόυμέ ό τι ό κλα δός συνόλικα  (παραγωγικα , μέταπόιήτικα , 
έμπόρικα , έρέυνήτικα  κλπ) μπόρέι  να απασχόλή σέι πέρισσό τέρα από  20.000 α τόμα, έφό σόν υπα ρξέι 
μια μαζική  παραγωγή  α νω των 250 χιλια δων στρέμμα των σέ ό λή τήν έπικρα τέια (για αρχή ), μέ 
έ μφασή στόυς συνέταιρισμόυ ς παραγωγω ν- μέταπόιήτω ν και τήν απόκέντρωμέ νή βιόλόγική  
παραγωγή . Μήν ξέχνα τέ ό τι ή κλωστική  κα νναβή αναφέ ρέται στις ΗΠΑ ως ό καρπό ς των 
δισέκατόμμυρι ων δόλαρι ων(billion dollar crop). 
 
Σας γνωστόπόιόυ μέ έπι σής ό τι έι μαστέ διατέθέιμέ νόι να βόήθή σόυμέ μέ σω των διέθνω ν συνέργατω ν 
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μας και τήν πρακτική  έμπέιρι α και τέχνόγνωσι α πόυ έ χόυμέ αναπτυ ξέι ό λα αυτα  τα χρό νια σέ ό τι 
αφόρα  τήν ανα πτυξή τόυ παραγωγικόυ  και έμπόρικόυ  κλα δόυ τής έλλήνική ς αγόρα ς τής κλωστική ς 
κα νναβής, καθω ς και στα ζήτή ματα έκπαι δέυσής, κατα ρτισής και έυαισθήτόπόι ήσής των 
παραγωγω ν- μέταπόιήτω ν και τόυ (αγόραστικόυ ) κόινόυ . Ο κλα δός πέριλαμβα νέι έκτό ς από  τήν 
παραγωγή - μέταπόι ήσή- έμπόρι α και τόν σχέδιασμό  νέ ων καινότό μων πρόι ό ντων, τήν έ ρέυνα, τή 
πραγματόπόι ήσή διέθνω ν έκθέ σέων (expo) και τή διαφή μισή- μα ρκέτινγκ, μέταξυ  α λλων. 
Αντιλαμβα νέστέ ό τι έι ναι μια ανέκμέτα λλέυτή αγόρα  για τα έλλήνικα  δέδόμέ να μέ πόλυ  ισχυρέ ς 
πρόόπτικέ ς για απασχό λήσή και έξαγωγέ ς, ιδιαι τέρα λό γω των ανταγωνιστικω ν πλέόνέκτήμα των τής 
Ελλα δας σέ ό τι αφόρα  τήν από δόσή και τήν πόιό τήτα τόυ τέλικόυ  πρόι ό ντός. 
 
Σας πρότέι νόυμέ τήν πραγματόπόι ήσή μια μέγα λής διέθνόυ ς ήμέρι δας, ό πόυ θα πρόσκλήθόυ ν έιδικόι  
έπιστή μόνές και έπιχέιρήματι ές από  δια φόρές Ευρωπαι κέ ς χω ρές (πχ. Ολλανδι α, Γαλλι α, Ισπανι α, 
Ρόυμανι α, Τσέχι α, Αγγλι α, Γέρμανι α) και όργανισμόυ ς για τή μέταφόρα  τέχνόγνωσι ας και έμπέιριω ν. 
Σας γνωστόπόιόυ μέ ό τι έ χόυμέ ή δή πραγματόπόιή σέι μια αντι στόιχή ήμέρι δα τήν Τέτα ρτή 8 Μαι όυ 
2013 μέ όμιλήτέ ς τόν Δρ. Βυζαντινό πόυλό και έκπρόσω πόυς παραγωγικω ν όργανισμω ν κλωστική ς 
κα νναβής από  4 χω ρές (Ολλανδι α- EIHA, Ισπανι α, Βέ λγιό, Τσέχι α), και έι μαστέ στή δια θέσή  σας να 
συνέισφέ ρόυμέ στήν πραγματόπόι ήσή μιας ακό μα πιό όλόκλήρωμέ νής Ημέρι δας για τήν ανα πτυξή 
τόυ κλα δόυ στήν Ελλα δα. 
 
Θα θέ λαμέ να σας πρότέι νόυμέ έπι σής τήν μέτατρόπή  παλαιω ν στρατόπέ δων σέ ό λή τήν Ελλα δα σέ 
πρό τυπές μόνα δές καλλιέ ργέιας και έπέξέργασι ας κλωστική ς κα νναβής μέ τή συμμέτόχή  
συνέταιριστικω ν και συνέργατικω ν έγχέιρήμα των. Άλλόι χω ρόι πόυ θα μπόρόυ σαν να φιλόξένή σόυν 
καλλιέ ργέιές κλωστική ς κα νναβής έι ναι τα μέγα λα πα ρκα ΑΠΕ (λό γω των πέριφραγμέ νων χω ρων), 
καθω ς και έγκαταλέλέιμμέ νές βιόμήχανικέ ς ζω νές μιας και κλωστική  κα νναβή ένδέι κνυται για 
απόρρυ πανσή βέβαρήμέ νων πέριόχω ν από  βαρέ α μέ ταλλα. 
 
Θέωρόυ μέ ό τι ή Ελλα δα μπόρέι , λό γω γέωμόρφόλόγικω ν και κλιματόλόγικω ν συνθήκω ν, να παι ξέι 
σήμαντικό  και ήγέτικό  ρό λό στήν καλλιέ ργέια και τή μέταπόι ήσή τής κλωστική ς κα νναβής τό σό στα 
Βαλκα νια ό σό και στήν Ευρω πή. Για να έπιτέυχθέι  αυτό  ή κλωστική  κα νναβή πρέ πέι (και μπόρέι ) να 
αντικαταστή σέι (έξόλόκλή ρόυ) τήν παραγωγή  βαμβακιόυ  μέ πόλλαπλασιαστικα  όφέ λή για τήν 
απασχό λήσή, τόυς παραγωγόυ ς, τόυς μέταπόιήτέ ς, ιδιαι τέρα τήν κλωστόυ φαντόυργι α και τήν 
όικόδόμή , αλλα  και τό κρα τός μέ σω τής α μέσής και έ μμέσής φόρόλόγι ας. 
 
Για να σας αναπτυ ξόυμέ μέ πέρισσό τέρές λέπτόμέ ρέιές τις θέ σέις και τις πρωτόβόυλι ές μας για τό 
θέ μα, αιτόυ μέθα μια συνα ντήσή μέ έσα ς και τόυς συνέργα τές σας. Θα τό έκτιμόυ σαμέ αν θα 
μπόρόυ σατέ να μας κόινόπόιή σέτέ τό σχέ διό ΚΥΑ πριν δήμόσιόπόιήθέι  για να έκφέ ρόυμέ γνω μή και 
πέραιτέ ρω πρότα σέις. 
 
Ηλιόσποροι, 3 Μαρτι όυ 2015 
 
Πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές για τήν κλωστική  κα νναβή: 
 
Η καλλιέ ργέια τής κλωστική ς κα νναβής γνωρι ζέι μέγα λή α νθήσή στήν Ευρω πή [7, 8, 9], καθω ς από  
αυτή ν μπόρόυ ν να κατασκέυαστόυ ν πέρισσό τέρα από  25.000 πρόι ό ντα από  μια έυρέι α γκα μα 
βιόμήχανικω ν κλα δων (τρόφι μων, κλωστόυ φαντόυργι α, καλλυντικα , κατασκέυέ ς- όικόδόμή , βιό-
πλαστικα , βιό-καυ σιμα, χαρτι  και χαρτόπόλτό ς κ.α.) [4]. 
 
Τό Sativa L. φυτό  (κλωστική  ή  βιόμήχανική  κα νναβή- hemp) έ χέι έλα χιστή πέριέκτικό τήτα σέ THC 
(0.2-1.5%), ένω  στήν Ευρωπαι κή  Ένωσή έπιδότόυ νται ή δή 46 πιστόπόιήμέ νές από  τήν ΕΕ πόικιλι ές 
κλωστική ς κα νναβής μέ πέριέκτικό τήτα THC χαμήλό τέρή τόυ 0.2%. Η τό σό μικρή  πέριέκτικό τήτα 
στήν ψυχόδραστική  όυσι α THC απόκλέι έι τήν έυφόρική - ψυχαγωγική  τόυ χρή σή. 
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Αντι θέτα όι ι νές, τα φυ λλα, τό λα δι και τα σπό ρια τόυ αρσένικόυ  φυτόυ  έ χόυν χιλια δές χρή σέις ό πως 
παραγωγή  ανθέκτικω ν υφασμα των, σκόινιω ν, χαρτιόυ - χαρτόπόπόλτόυ , τρόφι μων μέ υψήλή  
θρέπτική  αξι α (υπέρτρόφέ ς), όικόδόμικω ν και μόνωτικω ν υλικω ν, βιόπλαστικω ν, βιόκαυσι μων (ή 
μήχανή  diesel σχέδια στήκέ αρχικα  να και έι κανναβέ λαιό), υπόστρωμα των για ζω α κ.α.. Οι σπό ρόι και 
τό λα δι από  κλωστική  κα νναβή έ χόυν πόλυ  υψήλή  θρέπτική  αξι α, πέριέ χόυν υψήλή ς πόιό τήτας 
πρωτέι νή, Ω3 λιπαρα  όξέ α, αμινόξέ α, μέ ταλλα και βιταμι νές. Η κλωστική - βιόμήχανική  κα νναβή έ χέι 
έπι σής πόλυ  έυέργέτικέ ς ιδιό τήτές για τήν απόρρυ πανσή νέρω ν και έδαφω ν, τήν απόκατα στασή 
όικόσυστήμα των, αγρότικω ν και βέβαρήμέ νων από  χήμικα  και πυρήνικα  πέριόχω ν. Μπόρέι  να 
χρήσιμόπόιήθέι  ως φυσικό  παρασιτόκτό νό και έι ναι έυέργέτική  στόν έμπλόυτισμό  των 
καλλιέργή σιμων έδαφω ν μέ σω τις αμέιψισπόρα ς. Επέιδή  ή καλλιέ ργέια τής κλωστική ς κα νναβής δέν 
χρέια ζέται μέγα λές πόσό τήτές νέρόυ  και καθό λόυ χήμικα  λιπα σματα και παρασιτόκτό να, θέωρέι ται 
ό τι έ χέι αρνήτικό  απότυ πωμα α νθρακα και έυέργέτική  συνόλική  έπι πτωσή για τό πέριβα λλόν. 
 
Η κλωστική  κα νναβή μπόρέι  να αντικαταστή σέι τή καλλιέ ργέια βαμβακιόυ  καθω ς έι ναι πιό ανθέκτική  
(έ ως 3 φόρέ ς) και πόιότική  ι να και έ χέι μέγαλυ τέρή στρέμματική  από δόσή από  τό βαμβα κι πόυ 
απαιτέι  τόυλα χιστόν 14 φόρέ ς πέρισσό τέρή πόσό τήτα νέρόυ  και πόλλα  χήμικα . Τό κό στός από λήψής 
των ινω ν μέ τέχνόλόγι α και έξόπλισμό  νέ ας γένια ς έι ναι έ ξι φόρέ ς μικρό τέρό από  τό αντι στόιχό τόυ 
έκκόκκισμόυ  βα μβακός. Επι σής μπόρέι  να αντικαταστή σέι τόν χαρτόπόλτό  από  ξυλέι α (πχ ιδιαι τέρα 
για τή παραγωγή  χαρτόνόμισμα των και χαρτιόυ ), αφόυ  έι ναι πιό ανθέκτική  και πιό απόδότική  ανα  
στρέ μμα καλλιέργόυ μένής έ κτασής, σω ζόντας μέ αυτό  τόν τρό πό πόλυ τιμα δα σή και πό ρόυς. Τό χαρτι  
από  κλωστική  κα νναβή μπόρέι  να ανακυκλωθέι  μέ χρι 7 φόρέ ς ένω  τό κανόνικό  μό νό τρέις. Στήν 
Ευρω πή αυτή  τή στιγμή  καλλιέργόυ νται πέρισσό τέρα από  15.000 έκτα ρια (150.000 στρέ μματα) 
κυρι ως σέ Γαλλι α, Αγγλι α, Ολλανδι α, Γέρμανι α, Ρόυμανι α, Ιταλι α, Αυστρι α, Ισπανι α, Πόλωνι α, 
Ουγγαρι α και Τσέχι α. Η Κι να έι ναι ό μέγαλυ τέρός παραγωγό ς σέ παγκό σμιό έπι πέδό και καλυ πτέι 
σχέδό ν τό 80% τής παγκό σμιας παραγωγή ς στήν όπόι α συμμέτέ χόυν πέρισσό τέρές από  30 χω ρές. 
 
Η κλωστική  κα νναβή χρήσιμόπόιέι ται από  τήν αρχαιό τήτα από  πόλλόυ ς πόλιτισμόυ ς σαν σκόινι , 
υ φασμα, χαρτι  και τρό φιμό. Από  τόυς Αιγυ πτιόυς Φαραω  μέ χρι τόν αρχαιόέλλήνικό  πόλιτισμό  και 
τόυς Κινέ ζόυς Αυτόκρα τόρές, από  τόυς πρω τόυς Χριστιανόυ ς μέ χρι τόυς πρω τόυς Αμέρικανόυ ς 
Πρόέ δρόυς και τή μαζική  παραγωγή  κατα  τόν δέυ τέρό παγκό σμιό πό λέμό. Ακό μα και ή Ελλα δα τόν 
πρόήγόυ μένό αιω να παρή γαγέ, έπέξέργαζό ταν και έξή γαγέ πόλλόυ ς τό νόυς κλωστική  κα νναβή τό 
χρό νό. 
 
[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, Γέωπόνικό  Πανέπιστή μιό Αθήνω ν 2000. Σχέ διό Καλλιέ ργέιας Κλωστική ς Κα νναβής και 
Κλωστικόυ  Λιναριόυ  στήν Ελλα δα. 
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 

http://eiha.org/media/2014/10/Ecological-benefits-of-hemp-and-flax-cultivation-and-products-2011.pdf
http://eiha.org/media/2014/10/Ecological-benefits-of-hemp-and-flax-cultivation-and-products-2011.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=ece0bc71-a933-4ef8-935c-2aa14f8f5a2e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=ece0bc71-a933-4ef8-935c-2aa14f8f5a2e
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e28022be-aa55-4a04-a514-7f43b5da9d2a
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e28022be-aa55-4a04-a514-7f43b5da9d2a
https://docs.google.com/file/d/1MavqpGwx_qHWc1EFWUm9RRGf32V1avnedszcHD4WP37Oc1dqlAMFkCSWF-hx/edit
https://docs.google.com/file/d/1MavqpGwx_qHWc1EFWUm9RRGf32V1avnedszcHD4WP37Oc1dqlAMFkCSWF-hx/edit
http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=85321
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/modernes-kalliergeies/arthro/95163/i-klostiki-kannavi-anoigei-nees-douleies/
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/modernes-kalliergeies/arthro/95163/i-klostiki-kannavi-anoigei-nees-douleies/
http://eiha.org/media/2014/10/14-07-19-EIHA-leaflet-web.pdf
http://eiha.org/media/2014/10/15-01-13-Growing-Area-Europe-2014.pdf
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 1ή Γιόρτή  τής Κα νναβής, θα έι ναι μια συγκέ ντρωσή διέκδι κήσής και διαμαρτυρι ας πόυ θα 
πραγματόπόιήθέι  τό Σα ββατό 9 Μαι όυ, στις 1 τό μέσήμέ ρι μέ 1 τό βρα δυ, στήν πλατέι α Συντα γματός 
στα πλαι σια τής παγκό σμιας ήμέ ρας δρα σής Global Marijuana March. Ενήμέ ρωσή, δρω μένα και 
μόυσική  από  τόυς: 
  
* 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. 
 
Πρόβόλέ ς από  τό Void Optical Art Laboratory. 
  

ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! 
Απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν 

Νόμιμόπόι ήσή θέραπέυτική ς και ψυχαγωγική ς χρή σής/ αυτόκαλλιέ ργέιας Κα νναβής 
Μέι ωσή τής βλα βής των έξαρτή σέων 

Θέραπέι α και πρό λήψή, ό χι φυλακι σέις και καταστόλή  
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ έξέλι σσέται και μέταλλα σσέται, γέιω νέται και έπανακαθόρι ζέι τήν 
πόλιτική  τόυ δρα σή, όρμω μένό από  τις διέθνέι ς έξέλι ξέις σχέτικα  μέ τήν κα νναβή. Τό Σα ββατό 9 
Μαι όυ, 70ή έπέ τέιό τής πτω σής τόυ φασισμόυ - ναζισμόυ , καλόυ μέ σέ μια μαζική  συγκέ ντρωσή- 
συλλαλήτή ριό στήν Πλατέι α Συντα γματός για να διέκδική σόυμέ μέ χαμό γέλα και τραγόυ δια τα 
αυτόνό ήτα δικαιω ματα  μας. Μια γιόρτή  για τήν έιρή νή, τήν απέλέυθέ ρωσή, τήν αξιόπρέ πέια και τήν 
αλή θέια. 
 
Σπα μέ τα ταμπόυ  και τις πρόκαταλή ψέις. Σπέ ρνόυμέ τήν αλή θέια γιατι  έι ναι πα ντα ή καλυ τέρή 
πρό λήψή. 
 
Δέν πρόπαγανδι ζόυμέ τή χρή σή όπόιασδή πότέ όυσι ας, αντι θέτα θέ λόυμέ να συμβα λόυμέ στή μέι ωσή 
τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις και στήν πιό ανθρω πινή και απότέλέσματική  αντιμέτω πισή  τόυς. Να 
ένήμέρω σόυμέ ό τι όι αντι-ναρκωτικέ ς πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθόυ νται κα νόυν μέγαλυ τέρή ζήμια  από  
τις ι διές τις όυσι ές, ένω  υπα ρχόυν α λλές δόκιμασμέ νές πρόσέγγι σέις πόυ δι νόυν έ μφασή στήν 
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πρό λήψή και τή θέραπέι α αντι  για τήν καταστόλή  και τή φυλα κισή, μέ πόλλαπλα  θέτικα  
απότέλέ σματα. Να διέκδική σόυμέ τό δικαι ωμα των ασθένω ν στήν έπιλόγή  τής θέραπέι ας τόυς μέ τό 
φυσικό  φα ρμακό τής κα νναβής, αλλα  και τό αναφαι ρέτό δικαι ωμα πόυ έ χέι τό κα θέ α τόμό από  τήν 
αρχαιό τήτα να διαλέ γέι τό έυφόρικό  τόυ μέ σό, από  τήν στιγμή  μα λιστα πόυ δέν πρόκαλέι  βλα βή σέ 
α λλό α νθρωπό. 
  
Μέ σα σέ δέ κα χρό νια αντιαπαγόρέυτικω ν φέστιβα λ και έκδήλω σέων, δέι ξαμέ μέ τή μαζική  συμμέτόχή  
και υπόστή ριξή τόυ κό σμόυ ό τι ή κόινωνι α έι ναι πλέ όν έ τόιμή για αλλαγή . Στέι λαμέ ό τι πλήρόφόρι α 
έι ναι χρή σιμή στόυς πόλιτικόυ ς για να πα ρόυν ένήμέρωμέ νές απόφα σέις και κλέι σαμέ έ να κυ κλό 
διέκδι κήσής και αγω να.  
 
Τω ρα ανόι γόυμέ έ να α λλό, τόν τέλικό , μέ χρι να πα ρέι τήν μόρφή  πόυ αρμό ζέι στόν πόλιτισμό  και τήν 
κόυλτόυ ρα μας, ή νόμόθέσι α τής Ελλα δας σέ ό τι αφόρα  τήν αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων και των 
χρήστω ν όυσιω ν.  
 
Ήρθέ ή ω ρα τής απέλέυθέ ρωσής. Φτα νέι πια μέ τήν υπόκρισι α και τόν στρόυθόκαμήλισμό . 
  
Η κα νναβή δέν έι ναι ναρκωτικό , έι ναι βότα νι θέραπέυτικό  [1, 2] μέ καταγέγραμμέ νή χρή σή από  τήν 
αρχαιό τήτα. Ει ναι ή τρι τή πιό διαδέδόμέ νή έυφόρική  όυσι α στόν κό σμό, πι σω από  τό αλκόό λ και τόν 
καπνό  αν και παρα νόμή, ένω  έι ναι απόδέδέιγμέ να λιγό τέρό βλαβέρή  [3, 4] και από  τις α λλές δυ ό 
νό μιμές όυσι ές πόυ μέ χρι πρό σφατα διαφήμι ζόνταν. Η απαγό ρέυσή τής κα νναβής έ χέι γι νέι 
πρόθα λαμός για α λλές παρα νόμές, πιό έπικι νδυνές όυσι ές, και ό χι τό ι διό τό φυτό . Αυτή  ή απαγό ρέυσή 
θα μας φαντα ζέι τό ι διό παρα λόγή σέ μέρικα  χρό νια ό πως παρα λόγή φαντα ζέι σή μέρα ή 
πότόαπαγό ρέυσή στήν Αμέρική  τόν πρόήγόυ μένό αιω να, αλλα  και ή απαγό ρέυσή τόυ καπνόυ  στήν 
Αυστρι α δυ ό αιω νές πριν. 
  
Οι χρή στές δέν έι ναι έγκλήματι ές, έγκλήματικέ ς έι ναι όι πόλιτικέ ς πόυ έφαρμό ζόνται υπό  τήν πι έσή 
ισχυρω ν όικόνόμικω ν συμφέρό ντων και παραγό ντων. Η χρή σή και κατα χρήσή όυσιω ν δέν έι ναι 
ζή τήμα δήμό σιας τα ξής, αλλα  δήμό σιας υγέι ας. Ενω  υφι σταται σαν φαινό μένό από  τα αρχαι α χρό νια, 
έ χέι διόγκωθέι  σαν πρό βλήμα τα τέλέυται α 60 χρό νια κυρι ως έπέιδή  βρι σκέται σέ καθέστω ς 
παρανόμι ας έπόμέ νως δέν μπόρέι  να υπα ρξέι κανέ νας έ λέγχός, διαφα νέια, πρό λήψή και 
απότέλέσματική  αντιμέτω πισή. Τό απότέ λέσμα έι ναι ή γιγα ντωσή τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός, τής 
διαφθόρα ς και τής βλα βής πόυ πρόκαλέι ται στόυς χρή στές (πόυ βρι σκόνται πλέ όν μέ σα σέ κα θέ 
όικόγέ νέια). Όπόιόι στήρι ζόυν τήν απαγό ρέυσή και τήν καταστόλή , αντι  για τήν πρό λήψή και τή 
θέραπέι α, στήρι ζόυν μέ αυτό  τόν τρό πό τή διαφθόρα  και τό όργανωμέ νό έ γκλήμα.  
 
Η ναρκω-απαγό ρέυσή έ χέι διόγκω σέι τό πρό βλήμα τής κατα χρήσής όυσιω ν αντι  να τό λυ σέι. Δέν έ χέι 
καταφέ ρέι να μέιω σέι όυ τέ τή ζή τήσή (πέρισσό τέρόι χρή στές), όυ τέ και τή πρόσφόρα  όυσιω ν πόυ 
διατι θένται σέ πέρισσό τέρές (αμφιβό λόυ πόιό τήτας) πόσό τήτές από  πότέ , ένω  ή μαφι α θήσαυρι ζέι 
και όι χρή στές έξακόλόυθόυ ν να διω κόνται ως έγκλήματι ές.  
 
Χω ρές σέ ό λό τόν κό σμό αλλα ζόυν πόλιτικέ ς για να μέιω σόυν τή βλα βή από  τις έξαρτή σέις, 
απόπόινικόπόιόυ ν τή χρή σή όυσιω ν και νόμιμόπόιόυ ν τήν κα νναβή για να αντιμέτωπι σόυν τό ζή τήμα 
τής χρή σής και κατα χρήσής όυσιω ν μέ τή σόβαρό τήτα και τήν ανθρωπια  πόυ τόυ αρμό ζέι, 
καταπόλέμω ντας ταυτό χρόνα τό όργανωμέ νό έ γκλήμα. Πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής για τις 
τόξικόέξαρτήσιόγό νές όυσι ές (πχ όπιόυ χα), δόκιμα ζόνται μέ έπιτυχι α σέ πόλλέ ς χω ρές μέ ιδιαι τέρή 
έ μφασή στόυς έλέγχό μένόυς χω ρόυς χρή σής, τα καθαρα  συ νέργα και τα πρόγρα μματα σταδιακή ς 
απέξα ρτήσής μέ υπόκατα στατα ή  τις ι διές τις όυσι ές. 
 
Πόρτόγαλι α, Ισπανι α, Τσέχι α, Ιταλι α, Γέρμανι α, Ελβέτι α, Ολλανδι α, Βέ λγιό, Ισραή λ, Καναδα ς, 
Ουρόυγόυα ή, αλλα  και 23 Πόλιτέι ές των ΗΠΑ, έ χόυν δόκιμα σέι έναλλακτικα  μόντέ λα 
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απόπόινικόπόι ήσής τής χρή σής ή /και νό μιμής ρυ θμισής τής παραγωγή ς, δια θέσής και κατανα λωσής 
κα νναβής για πρόσωπική  -θέραπέυτική  ή /και ψυχαγωγική - χρή σή, μέ θέαματικα  απότέλέ σματα. 
Μέτα  από  μια μικρή  πέρι όδό όριακή ς αυ ξήσής υπή ρξέ σταθέρόπόι ήσή ή  και μέι ωσή τόυ αριθμόυ  των 
χρήστω ν, αυ ξήσή τόυ ήλικιακόυ  μέ σόυ ό ρόυ τόυς και βέλτι ωσή τόυ βιότικόυ  τόυς έπιπέ δόυ, βέλτι ωσή 
τής πόιό τήτας τής κα νναβής, μέι ωσή τής έγκλήματικό τήτας και των φυλακισμέ νων, αυξήμέ να έ σόδα 
από  έ μμέσή και α μέσή φόρόλόγι α, αυ ξήσή θέ σέων έργασι ας και μέι ωσή ανέργι ας, έξόικόνό μήσή 
πόλυ τιμων ανθρω πινων και όικόνόμικω ν πό ρων από  τήν αστυνόμι α και τό δικαστικό  σω μα, 
απόσυμφό ρήσή φυλακω ν και δικαστήρι ων, βέλτι ωσή δήμό σιας υγέι ας αλλα  και τής θέραπέι ας 
πόλλω ν ασθένέιω ν, και πόλλα  α λλα. 
  
Στό Κόλόρα ντό των 6 έκατόμμυρι ων κατόι κων, τόν πρω τό χρό νό τής νόμιμόπόι ήσής τής 
ψυχαγωγική ς και ιατρική ς κα νναβής (2014): δήμιόυργή θήκαν 10.000 νέ ές θέ σέις έργασι ας στήν 
αγόρα  τής κα νναβής, 76 έκατ. δόλα ρια απόδό θήκαν σέ φό ρόυς από  τις νό μιμές έταιρι ές κα νναβής, 12-
40 έκατ. δόλα ρια έξόικόνόμή θήκαν από  τις μέιωμέ νές συλλή ψέις, όι πωλή σέις ξέπέ ρασαν τα 600 έκατ. 
δόλα ρια και τόυς 70 τό νόυς κα νναβής (ιατρική  και ψυχαγωγική ), τό 2014 τα σχόλέι α έ λαβαν από  τόν 
έιδικό  φό ρό κα νναβής πέρι πόυ 15 έκατ. δόλα ρια, ένω  μό νό τόν Ιανόυα ριό τόυ 2015 ό έιδικό ς φό ρός 
τής κα νναβής χρήματόδό τήσέ μέ 2,3 έκατ. δόλα ρια τα σχόλέι α τής Πόλιτέι ας, πόσό  10 φόρέ ς 
μέγαλυ τέρό από  τόν Ιανόυα ριό τόυ 2014. 
  
Στήν Χιλή  μό λις θέ ρισαν τήν πρω τή κρατική  καλλιέ ργέια φαρμακέυτική ς κα νναβής ένω  στήν Ιταλι α ό 
Στρατό ς θα καλλιέργέι  συ ντόμα φαρμακέυτική  κα νναβή για να καλυ ψέι τις ανα γκές των ασθένω ν τής 
χω ρας, ή όπόι α ή δή συνταγόγραφέι ται σέ Ολλανδι α, Ισπανι α και Τσέχι α. Θέ λόυμέ να τόνι σόυμέ έδω  
ό τι δέν έπιθυμόυ μέ τήν έμπόρέυματόπόι ήσή τόυ θέραπέυτικόυ  κλα δόυ και τή δήμιόυργι α 
μόνόπωλι ων έι τέ από  τό κρα τός, έι τέ από  τήν αγόρα . Θέ λόυμέ να διασφαλι σόυμέ τό δικαι ωμα στήν 
αυτό-καλλιέ ργέια και τήν έλέυθέρόχρήσι α τόυ φυτόυ  τής κα νναβής από  τόυς ασθένέι ς και ό χι τήν 
ανα πτυξή πατένταρισμέ νων θέραπέυτικω ν σκέυασμα των από  μέγα λές έταιρι ές. Επι σής, αν δέν 
διασφαλιστέι  τό δικαι ωμα στήν αυτόκαλλιέ ργέια, και τή συλλόγική  μή-κέρδόσκόπική  παραγωγή  πόυ 
ανταπόκρι νέται σέ συγκέκριμέ νή συλλόγική  ζή τήσή (πχ από  τα μέ λή μιας λέ σχής), τό τέ ή πρόμή θέια 
μό νό από  έλέγχό μένα σήμέι α πω λήσής θα όδήγή σέι σέ αυ ξήσή των τιμω ν, λό γω τής υψήλή ς 
φόρόλό γήσής.  
 
Πλέ όν τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και όι καλέ ς πρακτικέ ς από  τις α λλές χω ρές συνήγόρόυ ν ό τι ή 
απαγό ρέυσή και ή καταστόλή  έ χόυν απότυ χέι, ένω  υπα ρχόυν και έφαρμό ζόνται μέ έπιτυχι α α λλα 
μόντέ λα αντιμέτω πισής των έξαρτή σέων και τής χρή σής όυσιω ν.  
 
Δυστυχω ς ό μως όι πόλιτικέ ς και ή νόμόθέσι α στήν Ελλα δα έξακόλόυθόυ ν να στήρι ζόνται σέ 
ιδέόλήψι ές και ήθικό  πανικό . Θα έ πρέπέ να υπα ρξέι μια αντικέιμένική , έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νή 
αξιόλό γήσή τόυ κό στόυς- όφέ λόυς τής έφαρμόζό μένής (απότυχήμέ νής) κατασταλτική ς πόλιτική ς, σέ 
αντιδιαστόλή  μέ τό κό στός- ό φέλός μια α λλής πρόσέ γγισής μέ έ μφασή στή πρό λήψή, τή μέι ωσή τής 
βλα βής, τόν πλόυραλισμό  στή θέραπέι α, στήν αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων στή βα σή τής 
έπικινδυνό τήτας των όυσιω ν και φυσικα  στήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν, καθω ς και τή 
νόμιμόπόι ήσή τής ιατρική ς και ψυχαγωγική ς χρή σής και τής καλλιέ ργέιας κα νναβής.  
 
Για έμα ς έ να βέ λτιστό μόντέ λό για τήν κα νναβή έι ναι αυτό  πόυ έφαρμό ζέται στήν Ουρόυγόυα ή 
(δικαι ωμα σέ 6 φυτα  για αυτόκαλλιέ ργέια, δήμιόυργι α και συμμέτόχή  σέ μή-κέρδόσκόπικέ ς λέ σχές 
μέλω ν -cannabis social clubs- και κρατική  δια θέσή συγκέκριμέ νής πόσό τήτας κα θέ μή να σέ χαμήλή  
τιμή  σέ ένή λικές πόλι τές τής χω ρας), ένω  πόλυ τιμές έμπέιρι ές μπόρόυ μέ να διδαχθόυ μέ από  τις 
πρόσέγγι σέις τής Ισπανι ας, τής Τσέχι ας, τής Ελβέτι ας, τής Πόρτόγαλι ας και των ΗΠΑ. Σι γόυρα πρέ πέι 
να γι νέι μια έμπέριστατωμέ νή έ ρέυνα για τήν πρόσαρμόγή  στα έλλήνικα  δέδόμέ να και τήν 
συγκέκριμένόπόι ήσή τόυ σχέδι όυ νό μιμής ρυ θμισής, πόυ θα δω σέι έ μφασή στό δικαι ωμα στήν 
αυτόκαλλιέ ργέια, στήν μή-κέρδόσκόπική  δια στασή και τις λέ σχές μέλω ν, τή μέι ωσή τής βλα βής και τή 
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δήμιόυργι α νέ ων θέ σέων έργασι ας.  
 
Τα όικόνόμικα  όφέ λή θα έι ναι πόλυ  σήμαντικα , σέ αυτή  τή κρι σιμή στιγμή  για τα δήμόσιόνόμικα  τής 
χω ρας, από  τήν ταυτό χρόνή νόμιμόπόι ήσή τής ινδική ς και κλωστική ς κα νναβής, καθω ς ή αγρότική  
παραγωγή , ό τόυρισμό ς, ή βιότέχνι α, τό έμπό ριό, όι υπήρέσι ές θα έπωφέλήθόυ ν μέ τή δήμιόυργι α 
τόυλα χιστόν 20-40 χιλια δων θέ σέων έργασι ας σέ ό λό τό φα σμα τής αγόρα ς τής κα νναβής 
(παραγωγή , μέταπόι ήσή, δια θέσή, έ ρέυνα, έκπαι δέυσή, κλπ), καθω ς και τήν έισρόή  έκατόντα δων 
έκατόμμυρι ων στα ταμέι α τόυ κρα τόυς μέ σω τής α μέσής και έ μμέσής φόρόλόγι ας. Μέ αυτή  τήν 
έισρόή  έσό δων θα μπόρέι  να αντιμέτωπι σέι πιό απότέλέσματικα  τήν ανθρωπιστική  κρι σή των 
τέλέυται ων έτω ν, αλλα  και να έπένδυ σέι σέ τόμέι ς ό πως ή παιδέι α, ή έ ρέυνα, ό πόλιτισμό ς και ή 
μέ ριμνα.  
 
Ει ναι σήμαντικό  και έπέι γέι, ιδιαι τέρα όι ασθένέι ς μέ σόβαρέ ς παθή σέις ό πως σκλή ρυνσή κατα  
πλα κας, έπιλήψι α, μόρφέ ς καρκι νόυ, νό σό Κρόνς (και α λλές 200 ανθρω πινές ασθέ νέιές), να μπόρόυ ν 
να έπιλέ γόυν έλέυ θέρα τή θέραπέι α και τό κατα λλήλό φα ρμακό για τήν πα θήσή  τόυς. Να έ χόυν 
νό μιμα στή δια θέσή  τόυς τό φυσικό  φα ρμακό τής κα νναβής, καθω ς μπόρέι  να έι ναι πόλυ  πιό 
απότέλέσματικό  και χωρι ς τις σόβαρέ ς παρένέ ργέιές πόυ παρόυσια ζόυν τα χήμικα  φα ρμακα πόυ 
χρήσιμόπόιόυ νται σή μέρα. 
  
Ει ναι έγκλήματικό  και απα νθρωπό να στέρόυ μέ από  τόυς ασθένέι ς και τις όικόγέ νέιέ ς τόυς τό 
δικαι ωμα στή θέραπέι α μέ κα νναβή, από  τή στιγμή  πόυ χρήσιμόπόιέι ται από  τήν αρχαιό τήτα για 
θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς και υπα ρχόυν πλέ όν έκατόντα δές έπιστήμόνικέ ς μέλέ τές για να 
υπόστήρι ξόυν τήν απότέλέσματικό τήτα  τής σέ πόλλέ ς ανθρω πινές παθή σέις. Στήν έπόχή  τόυ ι ντέρνέτ 
όι ασθένέι ς πλήρόφόρόυ νται για τα θέαματικα  απότέλέ σματα και αναγκα ζόνται να πρόμήθέυ όνται τό 
φα ρμακό τόυς από  τα παρα νόμα κυκλω ματα, μέ κα θέ κι νδυνό πόυ αυτό  πέριέ χέι, ακό μα και να 
παρασκέυα ζόυν από  μό νόι τόυς λα δια και έκχυλι σματα κα νναβής μέ σα από  διαδικτυακέ ς όδήγι ές. Τό 
φυσικό  φα ρμακό τής κα νναβής για να έ χέι τα σωστα  απότέλέ σματα πρέ πέι ή δόσόλόγι α και ή 
πόικιλι α τής κα νναβής να έι ναι πρόσαρμόσμέ να στα ιδιαι τέρα χαρακτήριστικα  τόυ κα θέ ασθένή , πόυ 
θα πρέ πέι να παρακόλόυθέι ται από  θέρα πόντα ιατρό  ό σό τήν χρήσιμόπόιέι . Όσό κρατα μέ τό 
φα ρμακό κα νναβή στήν παρανόμι α, τό σό παι ζόυμέ μέ τις ζωέ ς ασθένω ν και θέ τόυμέ σέ κι νδυνό 
αυτόυ ς και τόν πέρι γυρό  τόυς.  
 
Ένα πρα γμα λέ μέ από  τήν αρχή , ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. Βόή θήσέ να μέταφέ ρόυμέ τό 
μή νυμα τής αλή θέιας και τής υπέυθυνό τήτας παντόυ . Η κατα χρήσή δέν ωφέ λήσέ πότέ  κανέ ναν, 
καθω ς μέτατρέ πέι τό φα ρμακό σέ φαρμα κι και αυτό  ισχυ έι για ό λές τις όυσι ές. Οι α νθρωπόι πόυ 
κα νόυν πρόβλήματική  χρή σή όυσιω ν έι ναι ή μέιόψήφι α ανα μέσα στόυς χρή στές, ένω  θρήνόυ μέ 
πέρισσό τέρα θυ ματα κα θέ χρό νό από  τις νό μιμές όυσι ές (αλκόό λ, καπνό , φα ρμακα) και τα τρόχαι α 
ατυχή ματα, παρα  από  τις παρα νόμές όυσι ές (συγκέκριμέ να από  κα νναβή δέν έ χέι σήμέιωθέι  όυ τέ 
έ νας θα νατός). Η λυ σή δέν έι ναι να απαγόρέυ σόυμέ τόν καπνό , τό αλκόό λ και τα αυτόκι νήτα, αλλα  να 
θέ σόυμέ τή χρή σή όυσιω ν σέ έ να νό μιμό πλαι σιό για να μπόρόυ μέ να τήν αντιμέτωπι σόυμέ μέ 
έιλικρι νέια, πιό ανθρω πινα και πιό απότέλέσματικα . 
  
Δέν πρότέι νόυμέ τή χρή σή όυσιω ν, σι γόυρα δέν κα νέι για ό λόυς τόυς όργανισμόυ ς. Από  τήν α λλή έι ναι 
μια πρόσωπική  έπιλόγή  πόυ πρέ πέι να γι νέται σέβαστή , μέ σα σέ έ να ένήμέρωμέ νό και υπέυ θυνό 
πλαι σιό, ένω  πρέ πέι να διασφαλιστέι  ή ασφαλή ς χρή σή για να μέιωθέι  ή βλα βή για τόν χρή στή. Δέν 
θέ λόυμέ μια ανέξέ λέγκτή κατα στασή, σι γόυρα πιό ανέξέ λέγκτή από  τω ρα δέν θα έι ναι μέ τήν 
απόπόινικόπόι ήσή, αλλα  να διασφαλι σόυμέ τή δήμό σια υγέι α και τήν αξιόπρέ πέια των χρήστω ν. 
Θέ λόυμέ έ να νό μιμό πλαι σιό ρυ θμισής και έλέ γχόυ ό λων των όυσιω ν και μια πιό απότέλέσματική  
αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων, συμπέριλαμβανόμέ νόυ τόυ αλκόό λ και τόυ καπνόυ . 
  
Φέ τός στήν παγκό σμια ήμέ ρα δρα σής Global Marijuana March (2 και 9 Μαι όυ) θα συμμέτέ χόυν 
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πέρισσό τέρές από  220 πό λέις από  40 χω ρές σέ ό λό τόν κό σμό. Η Αθή να συμμέτέ χέι για 11ή συνέχή  
χρόνια . 
 
Ραντέβόυ  στήν Πλατέι α Συντα γματός στις 9 Μα ή (13:00 τό μέσήμέ ρι μέ 01:00 τό βρα δυ) για να τό 
κα νόυμέ νό μιμό μέ τήν παρόυσι α μας και να πιέ σόυμέ τήν Κυβέ ρνήσή να ακόλόυθή σέι συ ντόμα. Συν 
Αθήνα  και χέι ρα κι νέι. 
 
Διαδωσέ  τό παντόυ , γι νέ πρέσβέυτή ς τής κα νναβής στήν πέριόχή  σόυ, όργα νωσέ έ να λέωφόρέι ό για 
μαζική  μέταφόρα  στήν Αθή να, μόι ρασέ πλήρόφόρι ές και ένήμέ ρωσή. Φέ ρέ μαζι  σόυ πόλυ χρωμή και 
έυρήματική  δια θέσή. 
 
Τό έγχέι ρήμα υπόστήρι ζέται από  τόυς:  
Ηλιό σπόρόι, Κένό  Δι κτυό, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κι νήσή για τή νό μιμή 
έφαρμόγή  τής Ιατρική ς Κα νναβής “Τό Ίαμα”, Συ λλόγός θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ, Νέόλαι α ΣΥΡΙΖΑ, 
Τόμέ ας Δικαιωμα των ΣΥΡΙΖΑ, Νέ όι Πρα σινόι, Greenman team, Gr420.info, Cannabishellas.com, Κό ψέ 
μια τζιβα να- T-LAY TV, Medical Mediterranean Genetics, Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Θέσσαλόνι κής, 
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 
  
Πέρισσό τέρές πλήρόφόρι ές: 
10 χρό νια Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, συλλόγή  κέιμέ νων: 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%20harm
s.pdf 
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Εκλογές, αποποινικοποίηση χρήσης και νόμιμη κάνναβη 
 
Τό παρακα τω στα λθήκέ στόυς αρχήγόυ ς κόμμα των και σέ βόυλέυτέ ς. 
 
Κυρι ές και κυ ριόι πόυ διέκδικέι τέ τήν ψή φό τόυ έλλήνικόυ  λαόυ , 
Πόια έι ναι ή θέ σή σας για τήν πόλιτική  πόυ αφόρα  τις τόξικόέξαρτή σέις; Θα διαχωρι σέτέ έπιτέ λόυς 
τήν κα νναβή από  τις υπό λόιπές παρα νόμές και πιό έπικι νδυνές όυσι ές; Θα απόπόινικόπόιή σέτέ 
πλή ρως τήν χρή σή όυσιω ν για να αντιμέτωπι σέτέ τό πρό βλήμα μέ τήν σόβαρό τήτα πόυ τόυ αρμό ζέι; 
 
Kυ ριόι αρχήγόι  των κόμμα των, 
Θέωρέι τέ ό τι τό πρό βλήμα των έξαρτή σέων από  όυσι ές αντιμέτωπι ζέται απότέλέσματικα  στήν 
Ελλα δα; 'Οτι ό χρή στής πρέ πέι να αντιμέτωπι ζέται ακό μα ως έγκλήματι ας, ό πως τόν θέωρέι  ό 
πρό σφατός νό μός 4139/2013 πόυ έξακόλόυθέι  να πόινικόπόιέι  τή χρή σή και κατόχή  όυσιω ν, έ στω 
και μέ μέιωμέ νές πόινέ ς; 
 
Ή μή πως θα έ πρέπέ να αξιόλόγή σέτέ τό κό στός και τα (μήδαμινα ) όφέ λή από  τήν καταστρόφική  
κατασταλτική  πόλιτική  πόυ ακόλόυθέι  ή πόλιτέι α τα τέλέυται α 30-40 χρό νια; Ιδιαι τέρα σέ ό τι αφόρα  
τήν πρόσδόκω μένή μέι ωσή τής ζή τήσής και τής πρόσφόρα ς όυσιω ν, αλλα  και τή βλα βή πόυ έ χέι 
πρόκλήθέι  από  τήν ι δια τήν απαγό ρέυσή στόυς χρή στές, τήν όικόνόμι α και τήν κόινωνι α. 
Συ μφωνα μέ τα στόιχέι α πα ντως τής ι διας τής ΕΛ.ΑΣ. [1], τόυ Εθνικόυ  Κέ ντρόυ Τέκμήρι ωσής και 
Πλήρόφό ρήσής για τα Ναρκωτικα  (ΕΚΤΕΠΝ) [2] και τόυ ΕΠΙΨΥ [3], όι πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθόυ νται 
δέν έ χόυν μέιω σέι όυ τέ τή ζή τήσή, όυ τέ και τήν πρόσφόρα  παρα νόμων όυσιω ν. 
 
Αντι θέτα: 
• Από  τό 1984 μέ χρι τό 2011 ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕ ή χρή σή όυσιω ν ανα μέσα στόυς μαθήτέ ς 15-19 
έτω ν, 
• Ένας στόυς έ ξι μαθήτέ ς (15,3%) πλέ όν έ χέι κα νέι χρή σή κα πόιας παρα νόμής όυσι ας, 
• Η κα νναβή έι ναι ή πιό διαδέδόμέ νή παρα νόμή όυσι α ανα μέσα στόυς μαθήτέ ς και τόυς 
φόιτήτέ ς μέ σταθέρέ ς αυξήτικέ ς τα σέις κα θέ χρό νό, 
• Σήμαντική  αυ ξήσή παρατήρή θήκέ κατα  τήν 4έτι α 2007-2011 στήν έπικρα τήσή τής χρή σής 
έξαρτήσιόγό νων όυσιω ν στόυς μαθήτέ ς ήλικι ας 15-19 έτω ν, κυρι ως κα νναβής 
• Αυξήτική  τα σή παρατήρέι ται κατα  τήν πέρι όδό 2002-2012 στόν αριθμό  των αιτή σέων για 
θέραπέι α για ό λές τις κατήγόρι ές όυσιω ν. 
• Οι καταγέγραμμέ νόι πρόβλήματικόι  χρή στές έι ναι πιό πόλλόι  από  πότέ , αν και σέ σταθέρή  
τα σή. 
• Τό 2011 υπή ρξέ έπιδήμική  έ κρήξή τής HIV λόι μωξής στήν κόινό τήτα των χρήστω ν ένέ σιμων 
όυσιω ν τής Αθή νας, ή όπόι α συνέχι στήκέ και τό 2012, 
• Από  τό 2000 μέ χρι τό 2012 πέρισσό τέρόι από  2.500 συμπόλι τές μας έ χόυν πέθα νέι από  
κατα χρήσή παρα νόμων έξαρτήσιόγό νων όυσιω ν, 
• Παρόυσια ζέται μια ανήσυχήτικα  αυξήτική  τα σή στή ταυτό χρόνή λή ψή πόλλω ν παρα νόμων 
και νό μιμων όυσιω ν (πόλυτόξικόμανι α), 
• Οι κατασχέθέι σές πόσό τήτές παρα νόμων όυσιω ν κα θέ χρό νό έι ναι πιό πόλλέ ς από  πότέ , 
• Από  τό 2000 μέ χρι τό 2012, κα θέ χρό νό από  12.000 μέ χρι 16.000 α τόμα βρι σκόνται 
κατήγόρόυ μένα για υπόθέ σέις πόυ αφόρόυ ν “ναρκωτικα ” (ή συντριπτική  πλέιόψήφι α αυτω ν έι ναι 
Έλλήνές), 
• Τό συ νόλό των υπόδι κων/ καταδι κων τόυ νό μόυ πέρι  ναρκωτικω ν παρόυσια ζόυν αυ ξήσή τή 
πέρι όδό 2000-2008 (9 έ τή) και όριακή  μέι ωσή κατα  τή χρόνική  πέρι όδό 2009-2012. 
• Ο αριθμό ς των παραβατω ν τόυ νό μόυ πέρι  ναρκωτικω ν τήν 1ή Ιανόυαρι όυ τόυ 2012 ανή λθέ 
στόυς 4.254, έπι  συνό λόυ 12.479 κρατόυμέ νων, όι όπόι όι έι ναι στήν πλέιόψήφι α τόυς χρή στές και 
μικρόδιακινήτέ ς, 
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• Τέ λός, υπα ρχέι πλή ρής απόυσι α όυσιαστική ς πλήρόφό ρήσής για τήν έπικινδυνό τήτα των 
όυσιω ν και ένήμέ ρωσή για τήν ασφαλή  κατανα λωσή από  τόυς χρή στές. 
 
Αφόυ  δέν έι ναι απότέλέσματική  ή κατασταλτική  πόλιτική  πρέ πέι να έξέτα σόυμέ τι έναλλακτικέ ς 
υπα ρχόυν. Όπόυ έ χόυν έφαρμόστέι  πόλιτικέ ς μέι ωσής τής βλα βής, μέ έ μφασή στήν 
απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής, τήν πρό λήψή και τήν πλόυραλιστική  θέραπέι α, τα απότέλέ σματα έι ναι 
θέαματικα . Δέν έ χέτέ παρα  να πα ρέτέ έμπέιρι ές και έπιστήμόνικα  δέδόμέ να από  τόυς συναδέ λφόυς 
σας σέ Πόρτόγαλι α, Βέ λγιό, Ελβέτι α, Ολλανδι α, Τσέχι α, Δανι α, Σλόβένι α, Ισπανι α, Γέρμανι α και αλλόυ . 
 
Ιδιαι τέρα μέ τήν πέρι πτωσή τής κα νναβής, τής όπόι ας ή απαγό ρέυσή έι ναι ό πρόθα λαμός για α λλές 
όυσι ές, πρέ πέι να αναλήφθόυ ν α μέσα πρωτόβόυλι ές, αξιόπόιω ντας τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς και 
έμπέιρι ές. Τα πρό σφατα παραδέι γματα νό μιμής ρυ θμισής τής ψυχαγωγική ς χρή σής τής κα νναβής σέ 
Κόλόρα ντό, Ουα σιγκτόν και Ουρόυγόυα ή, ή νόμιμόπόι ήσή τής ιατρική ς χρή σής κα νναβής σέ 
πέρισσό τέρές από  20 πόλιτέι ές τής Αμέρική ς και πόλλέ ς χω ρές σέ ό λό τόν κό σμό, έ χόυν να 
παρόυσια σόυν έξαιρέτικα  απότέλέ σματα σέ ό τι αφόρα  τόν πέριόρισμό  τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός 
και τή μέι ωσή των έσό δων τόυ, τήν αυ ξήσή των κρατικω ν έσό δων και τήν έξόικόνό μήσή ανθρω πινων 
πό ρων, τήν τό νωσή τής παραγωγή ς και τής όικόνόμι ας, τή δήμιόυργι α θέ σέων έργασι ας και τό 
σήμαντικό τέρό τή διασφα λισή τής δήμό σιας υγέι ας, καθω ς και τή μέι ωσή τής έγκλήματικό τήτας και 
των συλλή ψέων- καταδι κων. 
 
Ει σαστέ διατέθέιμέ νόι να βγα λέτέ τήν Ελλα δα από  τήν κρι σή απλα  μέ μια νό μιμή ρυ θμισή τής 
παραγωγή ς κα νναβής για ψυχαγωγικόυ ς και θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς; Αν ναι, τό τέ έ να αρκέτα  
μέγα λό κόμμα τι ψήφόφό ρων- καταναλωτω ν κα νναβής ι σως να τό αναλόγιστόυ ν τήν ω ρα τής κα λπής 
πρός ό φέλό ς σας. 
 
Η κόινωνι α έι ναι πλέ όν έ τόιμή. Υπα ρχέι έ να διέθνέ ς κι νήμα συμπαρα στασής 
(http://www.globalcommissionondrugs.org/) στό αι τήμα για απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων 
των όυσιω ν και για τήν αναζή τήσή νό μιμων πλαισι ων για τήν παραγωγή , αγόρα  και κατανα λωσή 
κα νναβής. Από  τόν πρω ήν πρό έδρό τόυ ΟΗΕ, Κό φι Ανα ν, και τόυς πρω ήν πρόέ δρόυς τής Βραζιλι ας, 
τής Κόλόμβι ας, τής Ελβέτι ας και α λλων χωρω ν, μέ χρι γιατρόυ ς, έπιστή μόνές, δικήγό ρόυς, δικαστέ ς, 
πρω ήν αστυνόμικόυ ς διέυθυντέ ς, έπιχέιρήματι ές, καλλιτέ χνές, διανόόυ μένόυς και α λλόυς. Μαζι  τόυς 
έκατόμμυ ρια πόλι τές σέ δέκα δές κρα τή ζήτόυ ν τήν αυτόνό ήτή πρόα σπισή των ανθρωπι νων 
δικαιωμα των, τή διασφα λισή τής θέραπέι ας αντι  για φυλα κισή, και μέι ωσή τής βλα βής για ό λόυς. 
 
Σας παραθέ τόυμέ παρακα τω μέρικόυ ς πόλυ  χρή σιμόυς συνδέ σμόυς από  διέθνέι ς όργανισμόυ ς και 
έπιστήμόνικέ ς μέλέ τές για να παι ρνέτέ ένήμέρωμέ νές απόφα σέις. 
Αναμέ νόυμέ, μαται ως βέ βαια, απα ντήσή από  τα πόλιτικα  κό μματα για τις θέ σέις τόυς σχέτικα  μέ τήν 
απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν και τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής. 
 
Ηλιό σπόρόι, 18.1.2015 
 
[1] http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/2013-
ekthesi.sodn.pdfκαιhttp://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: 
  
Έκθέσή Παγκό σμιας πρωτόβόυλι ας για τήν μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα  (2011): 
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf 
 

http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/2013-ekthesi.sodn.pdfκαιhttp:/www.astynomia.gr/images/stories/2013/statistics13/2005-2012ypotheseis.PNG
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/2013-ekthesi.sodn.pdfκαιhttp:/www.astynomia.gr/images/stories/2013/statistics13/2005-2012ypotheseis.PNG
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/2013-ekthesi.sodn.pdfκαιhttp:/www.astynomia.gr/images/stories/2013/statistics13/2005-2012ypotheseis.PNG
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/2013-ekthesi.sodn.pdfκαιhttp:/www.astynomia.gr/images/stories/2013/statistics13/2005-2012ypotheseis.PNG
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/prokirikseis14/2013-ekthesi.sodn.pdfκαιhttp:/www.astynomia.gr/images/stories/2013/statistics13/2005-2012ypotheseis.PNG
http://www.ektepn.gr/Documents/PDF/ee2013.pdf
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/espadgr.php
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf
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Διακή ρυξή τής Παγκό σμιας πρωτόβόυλι ας για τήν μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα : 
http://www.breakingthetaboo.info/missiongr.htm 
http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/ 
 
Διακή ρυξής τής Βιέ ννής: 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 
 
Έκθέσή σχέτικα  μέ τις παγκό σμιές παρα νόμές αγόρέ ς ναρκωτικω ν 1998 – 2007, Ευρωπαι κή  
Επιτρόπή  (Reuter- Trautmann) 2009. Αυτή  ή έ κθέσή συμπέραι νέι ό τι όι τρέ χόυσές πόλιτικέ ς 
απότυγχα νόυν στόν κυ ριό στό χό τόυς, να μέιωθέι  δήλαδή  ή ζή τήσή και πρόσφόρα  των παρα νόμων 
όυσιω ν, ένω  ταυτό χρόνα απότέλόυ ν έ να κρι σιμό παρα γόντα αυ ξήσής τής βλα βής στόυς 
μέμόνωμέ νόυς χρή στές, τό α μέσό πέριβα λλόν τόυς, τήν όικόνόμι α και τήν κόινωνι α: 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf 
 
Η απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής έι ναι ή μό νή ρέαλιστική  έπιλόγή , τόυ Carel Edwards (πρω ήν 
έπικέφαλή ς τής αντιναρκωτική ς μόνα δας τής ΕΕ): www.tvxs.gr/node/83691 
 
Η κατα στασή τόυ πρόβλή ματός των ναρκωτικω ν στήν Ευρω πή, Ετή σια Έκθέσή 2011, Ευρωπαι κό  
Κέ ντρό Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA): 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_EL_EMCDDA_AR2011_EL.pdf 
 
Η έ κθέσή για τήν Ελλα δα: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/el 
 
Γραφέι ό των Ηνωμέ νων Εθνω ν για τα Ναρκωτικα  και τό Έγκλήμα, 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, Ευρωπαι κό  Κέ ντρό 
Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA) 2008: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60370_EN_TDSI08001ENC_WEB.pdf 
 
Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Ολλανδι ας: 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%20
Drug%20Policy.pdf 
 
Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Πόρτόγαλι ας: 

• 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 
 
Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής  Ελβέτι ας: 
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-mountaintops-english-
20110524_0.pdf 
 

http://www.breakingthetaboo.info/missiongr.htm
http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/
http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf
http://www.tvxs.gr/node/83691
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_EL_EMCDDA_AR2011_EL.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/el
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60370_EN_TDSI08001ENC_WEB.pdf
http://english.wodc.nl/images/1790_summary_tcm45-201181.pdf
http://www.undrugcontrol.info/images/stories/documents/Summary%20Evaluation%20Dutch%20Drug%20Policy.pdf
http://www.undrugcontrol.info/images/stories/documents/Summary%20Evaluation%20Dutch%20Drug%20Policy.pdf
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.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
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
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-mountaintops-english-20110524_0.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-mountaintops-english-20110524_0.pdf
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Assessing Drug Problems and Policies in Switzerland, 1998-2007, Research report of Peter Reuter, 
University of Maryland, USA and Domenic Schnoz, Institut fu r Sucht- und Gesundheitsforschung 
(ISGF), Zurich (2009), summary: 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&downl
oad=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbN
oKSn6A-- 
 
Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Τσέχι ας: 
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/19ή έδω :http://hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoerm
ans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case 
 
Κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής στήν Ισπανι α: 
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 
 
Δυ ό πρό σφατα α ρθρα από  τό πέριόδικό  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 
 

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/A_Balancing_Act-03-14-2012.pdf
http://www.druglawreform.info/en/country-information/uruguay
http://www.countthecosts.org/alternative-world-drug-report
http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-edcardoso11.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-edcardoso11.html?_r=1&
http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Economics-briefing.pdf
http://www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget%202010%20Final.pdf
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http:/hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoermans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http:/hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoermans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case
http://www.pdf-archive.com/2013/02/13/2-2012/2-2012.pdf
http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf
http://www.economist.com/news/international/21572184-experiments-legalisation-are-showing-what-post-war-approach-drug-control-could-look
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
http://www.economist.com/news/leaders/21572197-last-drug-prohibition-being-challenged-fresh-thinking-great-experiment
http://www.undrugcontrol.info/en/rise-and-decline
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/131222/latin-america-uruguay-argentina-marijuana-legalization
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/131222/latin-america-uruguay-argentina-marijuana-legalization
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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: 
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#b
ookmark 
 
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://rt.com/news/peru-calls-marijuana-legalization-165/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
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http://www.trimbos.org/~/media/Programmas/Internationalisering/Further%20insights%20into%20aspects%20of%20the%20EU%20illicit%20drugs%20market.ashx
http://www.trimbos.org/~/media/Programmas/Internationalisering/Further%20insights%20into%20aspects%20of%20the%20EU%20illicit%20drugs%20market.ashx
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
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
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
http://www.marijuana.com/news/2013/12/the-ten-best-cannabis-research-studies-of-2013/
http://www.marijuana.com/news/2013/12/the-ten-best-cannabis-research-studies-of-2013/
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/10/colorado-marijuana-tax-revenue_n_4936223.html
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-illicit-drug-markets-netherlands
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-illicit-drug-markets-netherlands
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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/ 
 

 

http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_2013.pdf
http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_2013.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/drug-policy-portugal-benefits-decriminalizing-drug-use
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/drug-policy-portugal-benefits-decriminalizing-drug-use
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis
http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974
http://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-creating-fair-successful-drug-policies
http://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-creating-fair-successful-drug-policies
http://www.reuters.com/article/2010/10/25/us-swiss-drugs-idUSTRE69O3VI20101025
http://www.reuters.com/article/2010/10/25/us-swiss-drugs-idUSTRE69O3VI20101025
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_166248_EN_web_INSIGHTS_CANNABIS.pdf
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-regulate-cannabis-practical-guide
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-regulate-cannabis-practical-guide
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/after-war-drugs-blueprint-regulation
http://www.tdpf.org.uk/case-for-reform#responsible-regulation
http://matadornetwork.com/change/infographic-why-were-losing-the-war-on-drugs/
http://matadornetwork.com/change/infographic-why-were-losing-the-war-on-drugs/
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Cannabis Street Parade 2014 - Αντιαπαγορευτική Μουσική Πορεία 

 
Σα ββατό 10 Μα ή - Αντιαπαγόρέυτική  μόυσική  παρέ λασή στήν Αθή να. 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ (Legalize Protestival) για να γιόρτα σέι τα 10 χρό νια τόυ βγαι νέι στό 
δρό μό και όργανω νέι μια κανναβική  αντιαπαγόρέυτική  μόυσική  διαδή λωσή. Σπα μέ τα ταμπόυ  και τόν 
φό βό και βγαι νόυμέ στό δρό μό. 
 
Τό Σα ββατό 10 Μα ή στις 7 τό από γέυμα συγκέ ντρωσή στήν Πλατέι α Κότζια  και μόυσική  πόρέι α πρός 
Πλ. Ψυρρή , Πλ. Μόναστήρα κι, Πλ. Αβυσσινι ας και Πλ. Θήσέι όυ. Ντυθέι τέ πόλυ χρωμα και κανναβικα , 
φτια χτέ πανό , φέ ρτέ καραμόυ ζές και τήν καλή  σας δια θέσή και έλα τέ να σπέι ρόυμέ τήν αλή θέια 
παρέ α, διέκδικω ντας τα αυτόνό ήτα δικαιω ματα  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) 
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ μέταλλα σσέται και έξέλι σσέται. Μέτα  από  10 χρό νια συνέχόυ ς 
μέγέ θυνσής από  α πόψή συμμέτόχή ς κό σμόυ και καλλιτέχνω ν, απόφασι σαμέ να κα νόυμέ κα τι 
διαφόρέτικό  για πόικι λόυς λό γόυς. Καταρχή ν τό να κα νόυμέ απλα  έ να πόλυ  μέγα λό φέστιβα λ πόυ 
κα θέ χρό νό θα γινό ταν και μέγαλυ τέρό δέν ή ταν πότέ  ό σκόπό ς μας. Σκόπό ς μας ή ταν να φτια ξόυμέ 
έ να αυτόδιαχέιριζό μένό και αυτόόργανωμέ νό φέστιβα λ διέκδι κήσής για να ένήμέρω σόυμέ και να 
έυαισθήτόπόιή σόυμέ τόν κό σμό για τις πόλιτικέ ς μέι ωσής τής βλα βής και για τήν αναγκαιό τήτα να 
αλλα ξέι ό νό μός για τα ναρκωτικα  στήν Ελλα δα, στή βα σή τής απόπόινικόπόι ήσής τής χρή σής και τής 
νόμιμόπόι ήσής τής κα νναβής. Σκόπό ς μας έι ναι τό μή νυμα δήλαδή  και ό χι τό μέ σό πόυ έι ναι τό 
φέστιβα λ. 
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Μέ σω τόυ φέστιβα λ πρόσέγγι σαμέ βέ βαια έ να πόλυ  μέγα λό ακρόατή ριό και σαν θέσμό ς 
αγκαλια στήκέ από  τόν κό σμό, καθω ς και τόυς συμμέτέ χόντές καλλιτέ χνές και συλλόγικό τήτές. Δέν 
σήμαι νέι ό μως ό τι ό λα ή ταν τέ λέια έπέιδή  απλα  μέγέθυνό ταν. Ο κό σμός δέν συμμέτέι χέ ό πως τό 
φανταζό μασταν στήν αυτόδιαχέι ρισή τόυ φέστιβα λ, ιδιαι τέρα στό ζή τήμα των σκόυπιδιω ν, ένω  δέν 
ανταπόκρινό ταν πα ντα συνέιδήτα  στόυς σκόπόυ ς και τή φιλόσόφι α τόυ φέστιβα λ (σέ μέρικέ ς 
πέριπτω σέις μα λιστα πρόξέ νήσαν ζήμια  στό φέστιβα λ και τόυς έαυτόυ ς τόυς). Χαρακτήριστικό  τό 
γέγόνό ς ό τι παρα  τις πόλλέ ς δέκα δές χιλια δές κό σμόυ πόυ συμμέτέι χαν στό μόυσικό  γέγόνό ς, αρκέτα  
λι γόι παρόυσια ζόνταν στις ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις πόυ έι χαν πρόήγήθέι , ένω  ακό μα πιό λι γόι 
έρχό ντόυσαν μέ ρα για να βόήθή σόυν στις πρακτικέ ς έργασι ές. Πόλυ ς κό σμός έπι σής θέωρόυ σέ τό 
φέστιβα λ σαν έμπόρόπανή γυρή. Θέωρόυ σαν ό τι ή στή ριξή  τόυς πέριόριζό ταν στό να έ ρθόυν να 
πόυλή σόυν τή πραμα τέια τόυς για να βγα λόυν τό καλόκαι ρι, χωρι ς τήν υπόχρέ ωσή να ένισχυ σόυν τό 
φέστιβα λ και να σέβαστόυ ν τόυς κανό νές λέιτόυργι ας πόυ θέ ταμέ, αλλα  και τήν πρότρόπή  μας για 
αυτόόργα νωσή τόυ μα ρκέτ. Γι αυτό  και πέ ρυσι αναγκαστή καμέ να πέριόρι σόυμέ αισθήτα  τό χω ρό 
τόυ μα ρκέτ. Συν τόις α λλόις φέ τός ή ταν αδυ νατό να μας παραχωρήθέι  α δέια χρή σής κα πόιόυ μέγα λόυ 
χω ρόυ για τή φιλόξένι α τόυ φέστιβα λ λό γω τής πρόέκλόγική  πέριό δόυ, γέγόνό ς πόυ θα έ θέτέ σέ 
κι νδυνό τήν ό λή διόργα νωσή. 
 
Γι αυτόυ ς τόυς λό γόυς, φέ τός θέ λόυμέ να δόυ μέ πόιόι πραγματικα  στήρι ζόυν τό αντιαπαγόρέυτικό  
φέστιβα λ και τόυς σκόπόυ ς τόυ, γι αυτό  και καλόυ μέ σέ μαζική  συμμέτόχή  στό cannabis street parade 
νωρι ς τό από γέυμα (19.00). Στις υπό λόιπές πό λέις τόυ κό σμόυ (πέρισσό τέρές από  300), πόυ γι νόνται 
παρα λλήλές έκδήλω σέις αυτό  τό διή μέρό, πραγματόπόιόυ νται πόρέι ές ό λα αυτα  τα χρό νια και ό χι 
φέστιβα λ. Εμέι ς κα ναμέ τό μέγαλυ τέρό αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ στήν Ευρω πή, αλλα  φέ τός έι παμέ 
να συγχρόνιστόυ μέ πέρισσό τέρό μέ τις διέθνέι ς δρα σέις και να βγόυ μέ και έμέι ς στό δρό μό μέ τή 
μόυσική  πόρέι α. 
 
Δέν φόβό μαστέ να πόυ μέ και να διέκδική σόυμέ τα αυτόνό ήτα. Δέν έι μαστέ μό νόι μας, έι μαστέ 
έκατόμμυ ρια σέ ό λή τήν Ευρω πή και τόν κό σμό. Οι χρή στές όυσιω ν δέν πρέ πέι να διω κόνται, ή 
παραγωγή  και δια θέσή κα νναβής πρέ πέι να ρυθμιστέι  νόμικα  και να βγέι από  τήν παρανόμι α, ό πως 
συμβαι νέι ή δή σέ πόλλέ ς χω ρές μέ θέτικα  απότέλέ σματα. Πρέ πέι να πρόωθή σόυμέ τα πρόγρα μματα 
μέι ωσής τής βλα βής για τήν αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων μέ πιό ανθρω πινό και απότέλέσματικό  
τρό πό και να ανατρόφόδότή σόυμέ τόυς πόλυ τιμόυς όικόνόμικόυ ς και ανθρω πινόυς πό ρόυς από  τήν 
καταστόλή  στήν πρό λήψή και θέραπέι α. 
 
Χρέιαζό μαστέ πιό αντικέιμένική  πλήρόφό ρήσή και πόλιτικέ ς πόυ να στήρι ζόνται στα έπιστήμόνικα  
δέδόμέ να και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς και ό χι σέ ιδέόλήψι ές και ήθικό  πανικό . 
 
Σπα μέ τα ταμπόυ , πνι γόυμέ τόν φό βό, και σπέ ρνόυμέ τήν αλή θέια πόυ έι ναι πα ντα ή καλυ τέρή 
πρό λήψή. 
 
Ραντέβόυ  στή Πλατέι α Κότζια  τό Σα ββατό 10 Μα ή στις 7 τό από γέυμα για τό cannabis street parade 
τόυ 10όυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ Αθή νας. 
 
Υπόστήρικτέ ς: Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κένό  Δι κτυό, 
Συ λλόγός Θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ, Συμμαχι α Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα . 
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Κάνναβη, ένα παρεξηγημένο φυτό που μπορεί να σώσει τον πλανήτη! 
 
Πόλλόι  α νθρωπόι, ανα μέσα  τόυς και όι πέρισσό τέρόι δικαστέ ς, πόλιτικόι  και νόμικόι , έ χόυν μια 
συ γχυσή σέ ό τι αφόρα  τις δια φόρές πόικιλι ές κα νναβής και τις χιλια δές διαφόρέτικέ ς χρή σέις τής σέ 
ό λό τό κό σμό. Απότέ λέσμα τής α γνόιας και τής παραπλήρόφό ρήσής έι ναι όι έγκλήματικέ ς πόλιτικέ ς 
πόυ πόινικόπόιόυ ν τή χρή σή τής, όδήγόυ ν χιλια δές ανθρω πόυς στή φυλακή , ένισχυ όυν τήν 
έγκλήματικό τήτα και τή μαφι α, πρόκαλόυ ν τό στιγματισμό  και τήν πέριθωριόπόι ήσή των 
καταναλωτω ν, ένω  στέρόυ ν από  τό κρα τός και τόυς πόλι τές μια σήμαντική  πήγή  έσό δων. 
 
Η Κα νναβή έι ναι έ να παρέξήγήμέ νό, τα τέλέυται α 50 χρό νια, αυτόφυέ ς και καλλιέργή σιμό φυτό  μέ 
καταγέγραμμέ νή ό μως χρή σή έδω  και 10.000 χρό νια. To γέ νός Cannabis L. ταξινόμέι ται συνή θως σέ 3 
διακριτα  έι δή: Cannabis sativa, Cannabis indica και Cannabis ruderalis, αν και τα δυ ό τέλέυται α 
θέωρόυ νται πόλλέ ς φόρέ ς υπόέι δή τής Sativa. 
 
Τό αρσενικό Sativa φυτό (hemp) χαρακτήρι ζέται από  τή κλωστική  και διατρόφική  τόυ χρή σή, 
καθω ς και τήν πόλυ  υψήλή  τόυ πέριέκτικό τήτα σέ ι νές (30-40%) και σπό ρόυς. Τό θηλυκό, κυρίως  
Sativa και Indica, φυτό χαρακτήρι ζέται από  τήν ιατρική , τέλέτόυργική  και ψυχαγωγική  τόυ χρή σή, 
από  τή μικρή  πέριέκτικό τήτα σέ ι νές και σπό ρόυς, καθω ς και από  τα γέμα τα ρέτσι νι α νθή τόυ 
(φόυ ντές). 
 
Η κύρια διαφορά τους είναι η περιεκτικότητα στη πιό γνωστή  χήμική  έ νωσή τής κα νναβής, τή 
ψυχοδραστική Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) πόυ πρόκαλέι  τό έυφόρικό  “φτια ξιμό” και έ χέι 
ένταχθέι  στή λι στα των παρα νόμων “ναρκωτικω ν” όυσιω ν συ μφωνα μέ διέθνέι ς Συμβα σέις τόυ ΟΗΕ.   
 
Τό αρσενικό Sativa φυτό (κλωστική  ή  βιόμήχανική  κα νναβή- hemp) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 
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σε THC (0.2-1.5%), ένω  στήν Ευρωπαι κή  Ένωσή έπιδότόυ νται ή δή 46 πιστόπόιήμέ νές από  τήν ΕΕ 
πόικιλι ές κλωστική ς κα νναβής μέ πέριέκτικό τήτα THC χαμήλό τέρή τόυ 0.2%. Η τό σό μικρή  
πέριέκτικό τήτα στήν ψυχόδραστική  όυσι α THC αλλα  και ή απόυσι α ανθω ν αποκλείει την ευφορική- 
ψυχαγωγική του χρήση. 
 
Αντίθετα οι ίνες, τα φύλλα, το λάδι και τα σπόρια του αρσενικού φυτού έχουν χιλιάδες χρήσεις 
ό πως παραγωγή  ανθέκτικω ν υφασμα των, σκόινιω ν, χαρτιόυ - χαρτόπόπόλτόυ , τρόφι μων μέ υψήλή  
θρέπτική  αξι α (υπέρτρόφέ ς), όικόδόμικω ν και μόνωτικω ν υλικω ν, βιόπλαστικω ν, βιόκαυσι μων (ή 
μήχανή  diesel σχέδια στήκέ αρχικα  να και έι κανναβέ λαιό), υπόστρωμα των για ζω α κ.α.. Οι σπό ρόι και 
τό λα δι από  κλωστική  κα νναβή έ χόυν πόλυ  υψήλή  θρέπτική  αξι α, πέριέ χόυν υψήλή ς πόιό τήτας 
πρωτέι νή, Ω3 λιπαρα  όξέ α, αμινόξέ α, μέ ταλλα και βιταμι νές. Η κλωστική - βιόμήχανική  κα νναβή έ χέι 
έπι σής πόλυ  έυέργέτικέ ς ιδιό τήτές για τήν απόρρυ πανσή νέρω ν και έδαφω ν, τήν απόκατα στασή 
όικόσυστήμα των, αγρότικω ν και βέβαρήμέ νων από  χήμικα  και πυρήνικα  πέριόχω ν. Μπόρέι  να 
χρήσιμόπόιήθέι  ως φυσικό  παρασιτόκτό νό και έι ναι έυέργέτική  στόν έμπλόυτισμό  των 
καλλιέργή σιμων έδαφω ν μέ σω τις αμέιψισπόρα ς. Επέιδή  ή καλλιέ ργέια τής κλωστική ς κα νναβής δέν 
χρέια ζέται μέγα λές πόσό τήτές νέρόυ  και καθό λόυ χήμικα  λιπα σματα και παρασιτόκτό να, θέωρέι ται ό τι 
έ χέι αρνήτικό  απότυ πωμα α νθρακα και έυέργέτική  συνόλική  έπι πτωσή για τό πέριβα λλόν. 
 
Η κλωστική κάνναβη μπορεί να αντικαταστήσει τη καλλιέργεια βαμβακιού καθω ς έι ναι πιό 
ανθέκτική  (έ ως 3 φόρέ ς) και πόιότική  ι να και έ χέι μέγαλυ τέρή στρέμματική  από δόσή από  τό βαμβα κι 
πόυ απαιτέι  τόυλα χιστόν 14 φόρέ ς πέρισσό τέρή πόσό τήτα νέρόυ  και πόλλα  χήμικα . Επι σής μπορεί να 
αντικαταστήσει τον χαρτοπολτό από ξυλεία (πχ ιδιαι τέρα για τή παραγωγή  χαρτόνόμισμα των και 
χαρτιόυ ), αφόυ  έι ναι πιό ανθέκτική  και πιό απόδότική  ανα  στρέ μμα καλλιέργόυ μένής έ κτασής, 
σω ζόντας μέ αυτό  τόν τρό πό πόλυ τιμα δα σή και πό ρόυς. Τό χαρτι  από  κλωστική  κα νναβή μπόρέι  να 
ανακυκλωθέι  μέ χρι 7 φόρέ ς ένω  τό κανόνικό  μό νό τρέις. Στήν Ευρω πή αυτή  τή στιγμή  καλλιέργόυ νται 
πέρισσό τέρα από  15.000 έκτα ρια (150.000 στρέ μματα) κυρι ως σέ Γαλλι α, Αγγλι α, Ολλανδι α, Γέρμανι α, 
Ρόυμανι α, Ιταλι α, Αυστρι α, Ισπανι α, Πόλωνι α, Ουγγαρι α και Τσέχι α. Η Κι να έι ναι ό μέγαλυ τέρός 
παραγωγό ς σέ παγκό σμιό έπι πέδό και καλυ πτέι σχέδό ν τό 80% τής παγκό σμιας παραγωγή ς στήν 
όπόι α συμμέτέ χόυν πέρισσό τέρές από  30 χω ρές. 
 
Η κλωστική  κα νναβή χρήσιμόπόιέι ται από  τήν αρχαιό τήτα από  πόλλόυ ς πόλιτισμόυ ς σαν σκόινι , 
υ φασμα, χαρτι  και τρό φιμό. Από  τόυς Αιγυ πτιόυς Φαραω  μέ χρι τόν αρχαιόέλλήνικό  πόλιτισμό  και τόυς 
Κινέ ζόυς Αυτόκρα τόρές, από  τόυς πρω τόυς Χριστιανόυ ς μέ χρι τόυς πρω τόυς Αμέρικανόυ ς Πρόέ δρόυς 
και τή μαζική  παραγωγή  κατα  τόν δέυ τέρό παγκό σμιό πό λέμό. Ακό μα και ή Ελλα δα τόν πρόήγόυ μένό 
αιω να παρή γαγέ, έπέξέργαζό ταν και έξή γαγέ πόλλόυ ς τό νόυς κλωστική  κα νναβή τό χρό νό. Μέτα  από  
50 χρό νια μιας παρα λόγής απαγό ρέυσής καταφέ ραμέ τό 2013 να ξανανόμιμόπόιήθέι  ή κλωστική  
κα νναβή στήν Ελλα δα, αλλα  δυστυχω ς ακό μα πέριμέ νόυμέ τις έπιμέ ρόυς ρυθμι σέις και τήν έφαρμόγή  
τόυ νό μόυ. 
 
Τό θηλυκό Sativa και Indica φυτό (ινδική  κα νναβή, μαριχόυα να, γκα ντζα) έ χέι υψήλό τέρή 
πέριέκτικό τήτα σέ THC (5-25%) ή όπόι α έυνόέι  τήν έυφόρική - ψυχαγωγική  και ιατρική - θέραπέυτική  
τής χρή σή έπι σής έδω  και χιλια δές χρό νια. Η πρω τή καταγέγραμμέ νή θέραπέυτική  χρή σή τής κα νναβής 
έι ναι τό 2.700 π. Χ. στήν Κι να, ένω  μέ χρι σή μέρα έι ναι έ να φυτικό  αναλγήτικό  και θέραπέυτικό  μέ σό 
και καταναλω νέται από  έκατόμμυ ρια Ευρωπαι όυς κα θέ μέ ρα γιατι  τόυς χαλαρω νέι, τόυς διέυρυ νέι τή 
συνέι δήσή, τήν αντι λήψή- συνέιδήτό τήτα και τήν ένσυναι σθήσή. 
 
Η έμπέιρι α έι ναι διαφόρέτική  για κα θέ α τόμό, ό καθέ νας/μια τήν αντιλαμβα νέται και αντιδρα έι 
διαφόρέτικα . Κόινό  έι ναι τό συναι σθήμα τής έυφόρι ας και τής χαλα ρωσής, τής συ νδέσής και τής 
κατανό ήσής, ένω  σέ κα πόιόυς μπόρέι  να πρόκαλέ σέι ζαλα δα, αγωνι α και πόλλέ ς ασυ νδέτές σκέ ψέις, 
ιδιαι τέρα στόυς α πέιρόυς χρή στές. Λό γω τής THC ή κα νναβή έ χέι στόχόπόιήθέι  και δυσφήμιστέι  ό τι 
όδήγέι  στή παρα νόια και τήν ψυ χωσή, πρα γμα πόυ απέ χέι από  τήν πραγματικό τήτα και 
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(αυτό)καταρρι πτέι τό μυ θό τής απαγό ρέυσής στόυς νέ όυς χρή στές. Σέ κα πόιόυς αρέ σέι, σέ α λλόυς ό χι, 
σι γόυρα δέν έι ναι μια όυσι α πόυ κα νέι για ό λόυς. Σι γόυρα έπι σής αυτόι  πόυ τήν καταναλω νόυν δέν 
πρέ πέι να διω κόνται, γιατι  αυτό  τόυς παρανόέι  πέρισσό τέρό από  τήν THC. 
 
Τό φυτό  τής κα νναβής έ χέι 483 αναγνωρισμέ νές χήμικέ ς ένω σέις ένω  έ χόυν απόμόνωθέι  τόυλα χιστόν 
84 κανναβινόέιδή  έκτό ς τής THC, πόυ δέν έι ναι ψυχόδραστικα  αλλα  πόλυ  ωφέ λήμα για τόν α νθρωπό 
και τήν ιατρική , ό πως ή κανναβιδιό λή (CBD), ή κανναβινό λή (CBN) και ή τέτραυ δρόκανναβιβαρι νή 
(THCV) κ.α. Ιδιαι τέρα ή αναλόγι α CDB πρός THC στό φυτό  τής κα νναβής καθόρι ζέι τή θέραπέυτική  
δρα σή αλλα  και τό έπι πέδό τής “μαστόυ ρας”, ακό μή και τις πιθανέ ς παρένέ ργέιές (κλασσικό  
παρα δέιγμα όι πόικιλι ές σκανκ πόυ έ χόυν χαμήλή  πέριέκτικό τήτα σέ CBD και υψήλή  σέ THC μέ 
απότέ λέσμα να αυξα νόυν τό ρι σκό για μια πιθανή  βλαπτικό τήτα ή  έ στω τό ρι σκό για μια ό χι και τό σό 
έυχα ριστή έμπέιρι α). Η CBD δήλαδή  αλλήλέπιδρα  μέ τήν THC και έ χέι τήν ικανό τήτα να μέιω νέι τις 
αρνήτικέ ς έπιπτω σέις τής.   
  
Η κα νναβή χρήσιμόπόιέι ται από  τήν αρχαιό τήτα για τήν αντιμέτω πισή πέρισσό τέρων από  200 
ανθρω πινων παθή σέων. Η ιατρική χρήση τής κα νναβής έ χέι δέι ξέι θέτικα  απότέλέ σματα στή 
θέραπέι α κατα  τής ναυτι ας και τόυ έμέτόυ , τόυ πρόέμμήνόρυσιακόυ  συνδρό μόυ, τής μή-σκό πιμής 
απω λέιας βα ρόυς, τής αυ πνι ας, τής απω λέιας τής ό ρέξής από  χήμέιόθέραπέι ές, τόυ α σθματός, τόυ 
γλαυκω ματός και των συμπτωμα των τόυ AIDS. Άλλα σχέτικα  καλω ς έπιβέβαιωμέ να στόιχέι α κα νόυν 
λό γό για θέραπέι α τής σπαστικό τήτας σέ α τόμα μέ σκλή ρυνσή κατα  πλα κας, τόυ πό νόυ και έιδικό τέρα 
τόυ νέυρόγένόυ ς πό νόυ, των κινήτικω ν δυσκόλιω ν και των τραυματισμω ν τόυ νωτιαι όυ μυέλόυ  καθω ς 
παρόυσια ζέι αντισπασμωδική  και μυόχαλαρωτική  δρα σή και αυξα νέι τήν ό ρέξή σέ αυτόυ ς τόυς 
ασθένέι ς. Επι σής φα ρμακα μέ βα σή τήν κα νναβή μπόρέι  να έι ναι χρή σιμα στή θέραπέι α δυσλέιτόυργι ας 
των έπινέφριδι ων, τόυ συνδρό μόυ έυέρέ θιστόυ έντέ ρόυ, των ήμικρανιω ν, τής ινόμυαλγι ας και 
σχέτικω ν παθή σέων. Άλλές ιατρικέ ς έ ρέυνές αναφέ ρόυν ό τι ή κα νναβή ή  συγκέκριμέ να κανναβινόέιδή  
χρήσιμέυ όυν στή θέραπέι α τής κατα χρήσής τόυ αλκόό λ και των όπιόυ χων, τής αρθρι τιδας πόυ 
πρόκαλέι ται από  πέρι σσια κόλλαγό νόυ, τής αθήρόσκλή ρωσής, τής διπόλική ς διαταραχή ς, των 
συμπτωμα των έπιλήψι ας και αυτισμόυ , τόυ μέτατραυματικόυ  συνδρό μόυ, τόυ καρκι νόυ τόυ παχέ ός 
έντέ ρόυ, τής αισθήτήριακή ς νέυρόπα θέιας σχέτιζό μένής μέ τόν HIV, τής δυστόνι ας, τής έπιλήψι ας, 
συγκέκριμέ νων παθή σέων τόυ πέπτικόυ  συστή ματός,των γλόιωμα των (τυ πός ό γκόυ στόν έγκέ φαλό), 
τής ήπατι τιδας C, τή νό σό τόυ Huntigton, τής λέυχαιμι ας, των ό γκων τόυ δέ ρματός, τή νό σό τόυ 
Parkinson, τόυ κνήσμόυ , τής ψωρι ασής, τής δρέπανόκυτταρική ς αναιμι ας,τής υπνική ς α πνόιας καθω ς 
και τής νέυρική ς ανόρέξι ας. 
 
Αυτή  τή στιγμή  κυκλόφόρόυ ν στήν αγόρα  τόυ έξωτέρικόυ  (Αγγλι α, Ισπανι α, Ολλανδι α) φα ρμακα πόυ 
παρα γόνται απ' έυθέι ας από  τό φυτό  ή  πόυ πέριέ χόυν συνθέτικέ ς μόρφέ ς όυσιω ν πόυ παρα γόνται από  
τήν κα νναβή ή  πόυ πέριέ χόυν συνθέτικα  κανναβινόέιδή  ό μόια μέ αυτα  πόυ βρι σκόνται στό φυτό  τής 
κα νναβής. Υπα ρχόυν έπι σής πόλλέ ς λέ σχές μέλω ν- ασθένω ν (Βέ λγιό, Γέρμανι α, Ισπανι α) ό πόυ 
καλλιέργόυ ν έιδικέ ς πόικιλι ές κα νναβής για κατανα λωσή απόκλέιστικα  από  τα μέ λή τόυς, καθω ς και 
πόλλέ ς θέτικέ ς μαρτυρι ές από  θέραπέυμέ νόυς ασθένέι ς πόυ κατανα λωσαν χασισέ λαιό. 
 
Όλές αυτέ ς όι έυέργέτικέ ς και θαυματόυργέ ς χρή σέις τόυ φυτόυ  τής κα νναβής μας κα νόυν πραγματικα  
να αναρωτιό μαστέ γιατι  έι ναι παρα νόμή έδω  και 50 χρό νια και πόιόι πραγματικα  έπωφέλόυ νται από  
αυτή  τήν απαγό ρέυσή, αφόυ  όι καταναλωτέ ς διω κόνται. Η απα ντήσή έι ναι απλή . Από  τήν απαγό ρέυσή 
έπωφέλόυ νται τα ανταγωνιστικα  όικόνόμικα  συμφέ ρόντα (φα ρμακα, πέτρέ λαιό, χήμικα , πλαστικα , 
αλκόό λ), καθω ς και ή μαφι α και τό διέφθαρμέ νό συ στήμα πόλιτικω ν, δικαστω ν, αστυνόμικω ν και 
δικήγό ρων πόυ τή στήρι ζέι. Η απαγόρευση είναι πιο επιβλαβής από την ίδια την κάνναβη και 
δυστυχω ς πλήρω νόυμέ ακό μα τό μέγα λό κό στός των λα θός πόλιτικω ν πόυ ακόλόυθόυ νται έδω  και 50 
χρό νια. 
 
Καμία ουσία δεν είναι ακίνδυνη τελείως και ή κατα χρήσή  τής καθόρι ζέι τό έπι πέδό τής 
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βλαπτικό τήτας. Η κάνναβη δεν είναι τοξική και είναι αποδεδειγμένα λιγότερο βλαβερή από το 
καπνό και το αλκοόλ. Συ μφωνα και μέ τό έ γκυρό ιατρικό  πέριόδικό  The Lancet δέν έ χόυν υπα ρξέι 
καταγέγραμμέ νόι θα νατόι από  δήλήτήρι ασή (ή  υπέρβόλική  δό σή) πόυ πρόκλή θήκέ από  κα νναβή, ένω  
ή έκτιμω μένή θανατήφό ρός δό σή έι ναι τέρα στια και υπέρβόλικα  μέγα λή σέ σχέ σή μέ α λλές νό μιμές και 
παρα νόμές όυσι ές ό πως ή καφέι νή, ή νικότι νή, τό αλκόό λ και ή ήρωι νή. Μέ λι γα λό για πέρισσό τέρόι 
πέθαι νόυν κα θέ χρό νό πι νόντας νέρό  ή  τρω γόντας στραγα λια, παρα  από  κα νναβή. Η κατα χρήσή τής 
ό μως μπόρέι  να όδήγή σέι σέ ψυχόλόγική  έξα ρτήσή, ό χι σωματική . Αν υπα ρχέι πρόδια θέσή στόν χρή στή, 
ή ανέυ θυνή χρή σή μπόρέι  να όδήγή σέι σέ όκνήρι α ή  αντικόινωνική - έσωστρέφή  συμπέριφόρα , αλλα  
και ψυχωτικα  κρόυ σματα (αγωνι α και παρα νόια). Η καυ σή κα νναβής παρα γέι τήν ι δια πόσό τήτα 
πι σσας μέ έ να κανόνικό  τσιγα ρό και πέρι πόυ 50 γνωστα  καρκινόγό να (πχ νιτρόζαμι νές, ένέργέ ς 
αλδέυ δές, βένζόπυρέ νιό), τα όπόι α δέν πέριέ χέι τό ι διό τό φυτό  πόυ έ χέι αντικαρκινικέ ς ιδιό τήτές. 
 
Η κάνναβη είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη παράνομη ψυχοδραστική ουσία στον πλανήτη και 
ή τέ ταρτή πιό διαδέδόμέ νή μέτα  από  τις νό μιμές αλκόό λ, καπνό  και καφέι νή. Αυτή  τή στιγμή  όι χρή στές- 
καταναλωτέ ς κα νναβής σέ παγκό σμιό έπι πέδό υπόλόγι ζόνται μέ πόλυ  συντήρήτικέ ς έκτιμή σέις 
(στόιχέι α ΟΗΕ 2010) σέ πέρισσό τέρόυς από  225 έκατόμμυ ρια μέ αυξήτικέ ς τα σέις, ένω  στήν Ευρω πή 
(πα λι μέ πόλυ  συντήρήτικέ ς έκτιμή σέις) τόυλα χιστόν 23 έκατόμμυ ρια α νθρωπόι έ καναν χρή σή τόν 
τέλέυται ό χρό νό και α λλα 12 έκατόμμυ ρια τόν τέλέυται ό μή να (τό 7% πέρι πόυ τόυ συνόλικόυ  
πλήθυσμόυ  ένήλι κων). Για τήν Ελλα δα τα στόιχέι α έι ναι πόλυ  έλλέιπή  και λό γό τής απαγό ρέυσής τα 
δέδόμέ να δέν έι ναι ακριβή  και αντιπρόσωπέυτικα  καθω ς ό φό βός έπήρέα ζέι τό έπι πέδό των 
απαντή σέων. Συ μφωνα μέ έπι σήμα στόιχέι α από  τό 2004 τόυλα χιστόν τό 1.5-2.5% τόυ συνόλικόυ  
(γένικόυ ) πλήθυσμόυ  τής Ελλα δας έ χέι κα νέι χρή σή κα νναβής τόν τέλέυται ό μή να (8.6% τόυ 
πλήθυσμόυ  έ χέι κα νέι χρή σή κα πόιας παρα νόμής όυσι ας κατα  τή δια ρκέια τής ζωή ς τόυ, κυρι ως 
κα νναβή), αλλα  τα πραγματικα  νόυ μέρα έι ναι τόυλα χιστόν πένταπλα σια και έκτιμόυ μέ ό τι στήν 
Ελλα δα αυτή  τή στιγμή  500 χιλια δές μέ 1 έκατόμμυ ριό συμπόλι τές μας κα νόυν πέριστασιακή  ή  τακτική  
χρή σή κα νναβής. Συ μφωνα μέ α λλα έπι σήμα στόιχέι α τόυ 2011, έ νας στόυς 10 (10.4%) μαθήτέ ς-
φόιτήτέ ς (ήλικι ας 15-19 έτω ν) έ χέι κα νέι πρό σφατα χρή σή κα νναβής (τό 13.4% των μαθήτω ν έ χόυν 
δόκιμα σέι τόυλα χιστόν μια φόρα ) και έ νας στόυς 16 (6.3%) κα νέι τακτική  και συχνή  χρή σή. 
 
Επέιδή  ακριβω ς έι ναι τό σό έυρέ ως διαδέδόμέ νή και λιγό τέρό βλαβέρή  από  α λλές νό μιμές και 
παρα νόμές όυσι ές, ή απαγό ρέυσή  τής έι ναι έγκλήματική  και σπρω χνέι τόυς χρή στές να αναζήτή σόυν 
έναλλακτικέ ς πόυ έι ναι πιό τόξικέ ς και έπικι νδυνές από  τήν κα νναβή (παρα δέιγμα τα συνθέτικα  
υπόκατα στατα τής κα νναβής αλλα  και τόξικόέξαρτήσιόγό νές όυσι ές ό πως ή ήρωι νή και όι 
κρυσταλλικέ ς μέθαμφέταμι νές). Η απαγόρευση είναι δηλαδή ο προθάλαμος για άλλες πιο 
επικίνδυνες ουσίες και όχι η ίδια η κάνναβη πόυ ανταγωνι ζέται αυτέ ς τις όυσι ές. 
 
Υπα ρχόυν πόλλόι  τρόποι κατανάλωσης της κάνναβης. Τα α νθή (φόυ ντές) και τό συμπιέσμέ νό 
ρέτσι νι (χασι ς) συνή θως καπνι ζόνται σέ τσιγα ρό, πι πές, τσι λόυμ και μπόνγκ ή  έξατμι ζόνται 
(vaporiser) γιατι  έ τσι έι ναι πιό α μέσή ή έπι δρασή. Από  τή θήλυκή  κα νναβή βγαι νέι έπι σής υψήλή ς 
πέριέκτικό τήτας λα δι (χασισέ λαιό) μέτα  από  έπέξέργασι α (μέ βόυτα νιό ή  καθαρό  όινό πνέυμα), ένω  
μπόρέι  να φαγωθέι  μέ τή μόρφή  βόυτυ ρόυ, κέ ικ ή  μπισκό των, ή  να γι νέι τσα ι. Από  τή κα νναβή μπόρέι  
να παραχθέι  έπι σής βα μμα μέ αλκόό λή και αιθέ ριό έ λαιό. Τέ λός τα σπό ρια και τα φυ λλα τής 
κλωστική ς κα νναβής, πόυ δέν έι ναι ψυχόδραστικα , έι ναι τρόφή  υψήλή ς θρέπτική ς αξι ας και 
παρα γόυν έξι σόυ θρέπτικό  λα δι. 
 
Οδηγίες για ασφαλή χρήση: Υπα ρχόυν πόλλέ ς χιλια δές πόικιλι ές κα νναβής, μέ διαφόρέτικα  πόσόστα  
κανναβινόέιδω ν ή καθέμι α και σι γόυρα ή κα νναβή πόυ καλλιέργέι ται πλέ όν έι ναι πόλυ  πιό δυνατή  απ 
ό τι πριν 20 χρό νια. Οι πόικιλι ές μέ υψήλή  πέριέκτικό τήτα σέ THC μπόρέι  να πρόκαλέ σόυν αρνήτικέ ς 
έπιδρα σέις (πανικό , α γχός, υπό τασή) αν δέν πέριέ χόυν έξι σόυ υψήλα  πόσόστα  CDB σέ ό τι αφόρα  τις 
πόικιλι ές σκανκ και έσωτέρικόυ  χω ρόυ. Υπα ρχόυν πλέ όν sativa και indica πόικιλι ές μέ υψήλή  
πέριέκτικό τήτα σέ CBD και θα έ πρέπέ να έι ναι πρότιμήτέ ές. Οι έλλήνικέ ς πόικιλι ές κα νναβής 
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έξωτέρικόυ  χω ρόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν αυτό  τό πρό βλήμα καθω ς έ χόυν πιό σωστή  αναλόγι α CDB πρός 
THC. Σέ ό σόυς πα σχόυν από  σχιζόφρέ νέια και σόβαρέ ς ψυχιατρικέ ς παθή σέις ή κα νναβή, ιδιαι τέρα ή 
υψήλή ς πέριέκτικό τήτας σέ THC, μπόρέι  και να πρόκαλέ σέι αρνήτικα  συμπτω ματα, έπόμέ νως 
καλυ τέρα να απόφέυ γέτέ. 
 
Η κα νναβή αν αναμιγνυ έται μέ καπνό  και α λλές όυσι ές θα πα ρέι μέ ρός τής βλαπτικό τήτα  τόυς 
(ιδιαι τέρα μέ τή νικότι νή και τό αλκόό λ) και δέν ένδέι κνυται ή πρό σμιξή  τής, ένω  αν κατακρατέι ται μέ 
έισπνόή  μπόρέι  να πρόκαλέ σέι βλα βές στόυς πνέυ μόνές. Οι δραστικέ ς όυσι ές τής κα νναβής έκλυ όνται 
τα πρω τα δέυτέρό λέπτα έπόμέ νως δέν χρέια ζέται να τήν κρατα ς στα πνέυμό νια σόυ μέ βαθιέ ς έισπνόέ ς 
για να τήν ακόυ σέις καλυ τέρα, ένω  καλυ τέρα να καταναλω νέται σκέ τή. Η καυ σή γένικό τέρα τής 
κα νναβής (μπα φός, μπόνγκ) δέν ένδέι κνυται ιατρικα , πρότιμό τέρή έι ναι ή έξα τμισή τόυ vaporiser, να 
φαγωθέι  (λα δι, βόυ τυρό, κέ ικ) ή  να γι νέι ρό φήμα. Αν φαγωθέι  ή κα νναβή πρέ πέι να λήφθέι  υπό ψή ή 
πόσό τήτα καθω ς και τό γέγόνό ς ό τι τα έυφόρικα  συμπτω ματα αργόυ ν να έμφανιστόυ ν (30-45 λέπτα ). 
Τό πέριβα λλόν, ή ψυχόλόγική  κατα στασή τόυ χρή στή και ή παρέ α παι ζόυν σήμαντικό  ρό λό στό βι ωμα 
τής έμπέιρι ας.    
 
Αν φας ή  καπνι σέις πόλυ  κα νναβή μπόρέι  να αισθανθέι ς αδια θέτός, να πέ σέι ή πι έσή  σόυ, να ζαλιστέι ς, 
να τρόμα ξέις, ή  να μπέρδέυτέι ς. Μή φρικα ρέις! Πιές λι γό νέρό  ή  πόρτόκαλα δα, φα έ κα τι γλυκό , βρέ ξέ τό 
σβέ ρκό σόυ και τόυς καρπόυ ς των χέριω ν σόυ, χαλα ρωσέ τα ρόυ χα σόυ και κα τσέ σέ έ να μέ ρός μέ αέ ρα. 
Η πιό ασφαλή ς χρή σή έι ναι ή υπέυ θυνή και λιγό τέρή χρή σή. Σκέ ψόυ πρω τα αν σόυ έι ναι απαραι τήτή, 
αν κα νέις πρόβλήματική  και πόλυ  συχνή  χρή σή και αν θα μπόρόυ σές να τό έλαττω σέις λι γό (α λλωστέ 
τήν ακόυ ς καλυ τέρα αν δέν πι νέις πόλυ ). Τό δικαι ωμα στήν αυτόκαλλιέ ργέια, όι κόινωνικέ ς λέ σχές 
κα νναβής και ή κρατικα  έλέγχό μένή παραγωγή  και δια θέσή διασφαλι ζόυν τή πόιό τήτα, τήν ασφαλή  
χρή σή και τήν απόφυγή  τής χρή σής χήμικω ν έπιβλαβω ν για τήν υγέι α.    
 
Για έμα ς ή λυ σή έι ναι μι α. Αφένό ς αποποινικοποίηση της χρήσης και των χρήστω ν. Ει ναι 
έγκλήματικό  να αντιμέτωπι ζόνται σαν παρα νόμόι τό σόι πόλλόι  α νθρωπόι πόυ έ χόυν κα θέ δικαι ωμα να 
γέμι ζόυν τό κέφα λι τόυς μέ ό τι γόυστα ρόυν, από  τή στιγμή  μα λιστα πόυ δέν πρόκαλόυ ν βλα βή σέ α λλόν 
(ό βασικό ς όρισμό ς τόυ έγκλή ματός) και δέν καταναλω νόυν μια ιδιαι τέρα βλαπτική  όυσι α. Αφέτέ ρόυ 
πρέπει να νομιμοποιηθεί η ψυχαγωγική, ιατρική και βιομηχανική χρήση και (αυτο)καλλιέργεια 
της κάνναβης. Αυτό  θα έ χέι σήμαντικα  κόινωνικα  και όικόνόμικα  όφέ λή, θα δήμιόυργή σέι θέ σέις 
έργασι ας, θα ένισχυ σέι τόν τόυρισμό , τήν αγρότική  παραγωγή  και τόν μέταπρατικό  τόμέ α, θα βόήθή σέι 
τή βιω σιμή ανασυγκρό τήσή τής υπαι θρόυ, ένω  θα απόφέ ρέι σήμαντικα  έ σόδα στό κρα τός από  τή 
φόρόλόγι α και τις ασφαλιστικέ ς έισφόρέ ς. Επι σής θα μέιωθέι  ό αριθμό ς των φυλακισμέ νων και θα 
απόσυμφόρήθόυ ν όι φυλακέ ς, θα μέιωθόυ ν τα έ σόδα τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός, θα πέριόριστέι  ή 
πρόβλήματική  χρή σή και θα μέιωθέι  ή βλα βή, θα έξόικόνόμήθόυ ν πό ρόι στα δικαστή ρια και τήν 
αστυνόμι α, θα διασφαλιστέι  ή δήμό σια υγέι α και τό σήμαντικό τέρό θα κατέυθυνθόυ ν όι πό ρόι στήν 
πρό λήψή, τήν έ ρέυνα και τήν ένήμέ ρωσή    
 
Η κάνναβη δεν είναι ναρκωτικό, είναι φάρμακο και βοτάνι μαγικό! 
Στις 10 Μάη (Global Marijuana March) βγέι τέ στόυς δρό μόυς και σπέι ρτέ τήν αλή θέια! 
 
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: 
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 έλλήνική  πανσέ λήνός τής κα νναβής: 

http://www.advancedholistichealth.org/history.html
http://www.naihc.org/hemp_information/hemp_facts.html
http://guardianlv.com/2014/04/cannabis-vs-hemp/
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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/ 
 Πω ς ή κα νναβή θέραπέυ έι τόν καρκι νό | Run from the cure: 

https://www.youtube.com/watch?v=XtQk0w6ZXA8 
 Κι αν ή κα νναβή θέραπέυ έι τόν καρκι νό; | 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 
 Έρέυνές για τήν ιατρική  χρή σή τής κα νναβής: 

http://www.cmcr.ucsd.edu/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=1
35 

 Medical marijuana uses - 700 medical marijuana clinical studies and papers: 

http://www.tovima.gr/vimagazino/views/article/?aid=481596
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.eiha.org/attach/855/13-06_European_Hemp_Industry.pdf
http://www.eiha.org/attach/855/13-06_European_Hemp_Industry.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.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.economist.com/blogs/dailychart/2010/11/drugs_cause_most_harm
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.drugscience.org.uk/drugs-info/cannabis/
http://www.erowid.org/plants/cannabis/
https://www.youtube.com/watch?v=XtQk0w6ZXA8
https://www.youtube.com/watch?v=al8plMbzj3k
https://www.youtube.com/watch?v=5-BGQzHHNiM
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=9586
http://www.cmcr.ucsd.edu/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=135
http://www.cmcr.ucsd.edu/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=135
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http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974 
 Πλήρόφόρι ές και έρωτή σέις σχέτικα  μέ τήν κα νναβή: 

http://www.pyxida.org.gr/substances_psychotropicb.asp 
 Κα νναβή, Γρι βας: 

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

 Τα παρα δόξα τής κα νναβής: τό απαγόρέυμέ νό «ιέρό » φυτό  από  τήν αρχαιό τήτα ως τις μέ ρές 
μας: 
http://zenithmag.wordpress.com/category/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%84%C
F%81%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%83-%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B5%
CF%83-psychotropics/page/2/   

 Γιω ργής Οικόνόμό πόυλός: Πέρι  κα νναβής, ό πως πέρι  έλέυθέρι ας (και α λλων τινω ν): 
http://www.ough.gr/index.php?mod=articles&op=view&id=1507 

 Απέλέυθέ ρωσή κα νναβής: Ήρθέ ή ω ρα; http://tvxs.gr/news/ellada/apeleytherosi-kannabis-
irthe-i-ora 

 Η Ορθή  χρή σή τής Κα νναβής: 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 

 
 

 
 

 

http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974
http://www.pyxida.org.gr/substances_psychotropicb.asp
http://zenithmag.wordpress.com/2011/01/24/κανναβη/
http://zenithmag.wordpress.com/2011/01/24/κανναβη/
http://zenithmag.wordpress.com/category/ψυχοτροπεσ-ουσιεσ-psychotropics/page/2/
http://zenithmag.wordpress.com/category/ψυχοτροπεσ-ουσιεσ-psychotropics/page/2/
http://zenithmag.wordpress.com/category/ψυχοτροπεσ-ουσιεσ-psychotropics/page/2/
http://www.ough.gr/index.php?mod=articles&op=view&id=1507
http://tvxs.gr/news/ellada/apeleytherosi-kannabis-irthe-i-ora
http://tvxs.gr/news/ellada/apeleytherosi-kannabis-irthe-i-ora
http://cyprus.indymedia.org/node/4801
http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hemp
http://el.wikipedia.org/wiki/Κάνναβη_(φάρμακο
http://el.wikipedia.org/wiki/Κάνναβη_(φάρμακο
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_and_spiritual_use_of_cannabis
http://drugwarfacts.org/cms/?q=node/1194#sthash.36K97ZGF.GA93KYcS.dpbs
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. 
 
Υπα ρχέι έ να φυτό , αυτόφυέ ς σέ πόλλα  μέ ρή τόυ πλανή τή, πόυ έ χέι 25 χιλια δές χρή σέις (φα ρμακό, 
υ φασμα, καυ σιμό, βιόπλαστικό , όικόδόμικό  και μόνωτικό  υλικό , τρόφή  κ.α.) πόλυ  έυέργέτικέ ς για τόν 
α νθρωπό και τήν όικόνόμι α κα θέ χω ρας. Λό γω των όικόνόμικω ν τόυ ανταγωνιστω ν (χήμικα , 
φα ρμακα, πέτρέ λαια, πλαστικα , αλκόό λ κλπ) βρι σκέται σέ καθέστω ς παρανόμι ας, ό πως και όι 
καταναλωτέ ς τόυ, μέ αφόρμή  και δικαιόλόγι α τήν έυφόρική - ψυχότρό πα χρή σή τόυ. 
 
Αυτό  τό θαυματόυργό  φυτό  πόυ χρήσιμόπόιέι ται από  τήν αρχαιό τήτα μέ χρι σή μέρα για 
τέλέτόυργικόυ ς, ψυχαγωγικόυ ς, θέραπέυτικόυ ς και βιόμήχανικόυ ς σκόπόυ ς έι ναι ή Κάνναβη. Τό 
θήλυκό  (indica, sativa, ruderalis) και τό αρσένικό  (hemp) φυτό , πόυ λό γω τής έυφόρική ς χρή σής τόυ 
θήλυκόυ  στέλέ χόυς κατατα σσέται λανθασμέ να στις “ναρκωτικέ ς” όυσι ές και υπόφέ ρέι από  τόν 
έγκλήματικό  “πό λέμό” κατα  των “ναρκωτικω ν” μαζι  μέ τα έκατόμμυ ρια χρή στές τόυ.   
 
Μέ σα στή κρι σή θα μας πέις πόυ ό κό σμός πέινα έι και δέν έ χέι δόυλέιέ ς, μέ φόυ ντές θα 
ασχόλόυ μαστέ; Κι ό μως. Η νόμιμόπόι ήσή τής ψυχαγωγική ς και θέραπέυτική ς χρή σής τής κα νναβής, 
ό πως συμβαι νέι σέ πόλλέ ς χω ρές τέλέυται α, μαζι  μέ τήν πρό σφατή (έπανα)νόμιμόπόι ήσή τής 
κλωστική ς (βιόμήχανική ς) κα νναβής στήν Ελλα δα μπόρέι  να φέ ρέι σήμαντικα  έ σόδα για τό κρα τός, 
τόυς παραγωγόυ ς, σέ ό σόυς ασχόλόυ νται μέ τή μέταπόι ήσή και τόν τόυρισμό , καθω ς και να 
δήμιόυργή σέι πόλλέ ς νέ ές θέ σέις έργασι ας. 
 
Επιπλέ όν μια νό μιμή ρυ θμισή τής παραγωγή ς και δια θέσής τής (ψυχαγωγική ς και θέραπέυτική ς 
χρή σής τής) κα νναβής θα αφαιρέ σέι υπέ ρόγκα έ σόδα από  τό όργανωμέ νό έ γκλήμα (μό νό ή 
Ευρωπαι κή  αγόρα  κα νναβής ξέπέρνα  μέ μια συντήρήτική  έκτι μήσή τα 35-40 δισ. Ευρω  σέ έτή σια 
βα σή), θα μέιω σέι τήν έγκλήματικό τήτα και τα κρατικα  έ ξόδα τής καταστόλή ς- αστυνό μέυσής- 
φυλα κισής, ένω  θα απέλέυθέρω σέι πόλυ τιμόυς ανθρω πινόυς πό ρόυς στό δικαστικό  σω μα και τήν 
αστυνόμι α για τήν αντιμέτω πισή πιό σόβαρω ν έγκλήματικω ν υπόθέ σέων. Μέ αυτό  τό τρό πό θα 
απόσυμφόρή σέι τις φυλακέ ς από  έκατόντα δές κρατόυ μένόυς (40% τόυ συνό λόυ των έγκλέι στων 
στήν Ελλα δα) και θα βέλτιω σέι τις συνθή κές διαβι ωσής για τόυς υπό λόιπόυς, ένω  θα διασφαλι σέι τήν 
ασφαλή  χρή σή και τήν πόιό τήτα τής παραγό μένής κα νναβής. 
 
Αυτα  δέν έι ναι λό για τόυ αέ ρα. Οι έναλλακτικέ ς πόλιτικέ ς ρυ θμισής τής παραγωγή ς και τής δια θέσής 
κα νναβής βρι σκόυν ανταπό κρισή σέ πόλλέ ς χω ρές τέλέυται α αφόυ  τα απότέλέ σματα έι ναι θέτικα  
από  ό πόια πλέυρα  και να τό έξέτα σέις τό ζή τήμα. Καταρχή ν όι κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς πόυ 
έφαρμό ζόνται ακό μα σέ αρκέτέ ς χω ρές και τήν Ελλα δα και στήρι ζόνται στήν απαγό ρέυσή και τήν 
πόινικόπόι ήσή έ χόυν απότυ χέι δραματικα  και έ χόυν πρόκαλέ σέι μέγαλυ τέρή ζήμια  από  τις ι διές τις 
όυσι ές. Δέν έ χόυν μέιω σέι όυ τέ τή ζή τήσή, όυ τέ τή πρόσφόρα  κα νναβής (και α λλων όυσιω ν). Τό 
αντι θέτό μα λιστα. Οι χρή στές κα νναβής έι ναι πιό πόλλόι  από  πότέ , πέρισσό τέρόι από  35 έκατόμμυ ρια 
τακτικόι  χρή στές και α λλόι τό σόι πέριστασιακόι  σέ Ευρωπαι κό  έπι πέδό και δυστυχω ς σέ μέρικέ ς 
χω ρές, ανα μέσα  τόυς και στήν Ελλα δα, θέωρόυ νται έγκλήματι ές, φυλακι ζόνται και στιγματι ζόνται 
ακό μα και για μικρόκατόχή . Οι παραγό μένές πόσό τήτές όυσιω ν έι ναι πιό πόλλέ ς από  πότέ  χωρι ς να 
έ χέι βέλτιωθέι  απαραι τήτα και ή πόιό τήτα, ένω  τα πόλυ  μέγα λα κέ ρδή έι ναι “μαυ ρα” και στα χέ ρια 
λι γων, τής μαφι ας και των διέφθαρμέ νων πόλιτικω ν, δικαστω ν, δικήγό ρων και αστυνόμικω ν (ό 
έτή σιός τζι ρός των παρα νόμων όυσιω ν ξέπέρνα έι τα 330-400 δισ. Ευρω  τό χρό νό). Αυτό  πρέ πέι να 
αλλα ξέι. 
 
Καμια  όυσι α δέν έι ναι ακι νδυνή τέλέι ως και ή χρή σή έι ναι αυτή  πόυ μέτατρέ πέι τό φα ρμακό σέ 
φαρμα κι. Η κα νναβή έι ναι πα ντως απόδέδέιγμέ να λιγό τέρό βλαβέρή  από  τό καπνό  και τό αλκόό λ πόυ 
κυκλόφόρόυ ν έλέυ θέρα στό έμπό ριό, ένω  έ χέι πέρισσό τέρές από  200 γνωστέ ς θέραπέυτικέ ς χρή σέις. 
Οι όυσι ές γένικό τέρα και ή έξα ρτήσή από  αυτέ ς πρέ πέι να αντιμέτωπι ζόνται στή βα σή τής 
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έπικινδυνό τήτας τής κα θέ όυσι ας μέ στό χό να μέιωθέι  ή βλα βή και να πρόστατέυθόυ ν όι χρή στές. Οι 
παρα νόμές όυσι ές πρέ πέι να ρυθμιστόυ ν ό πως όι νό μιμές (φα ρμακα, αλκόό λ, καπνό ς), για να υπα ρξέι 
διαφα νέια και έ λέγχός, αλλιω ς κέρδισμέ νή έι ναι ή μαφι α και χαμέ νή ή δήμό σια υγέι α. 
 
Η κα νναβή δέν έι ναι πρόθα λαμός για α λλές όυσι ές. Η απαγό ρέυσή  τής ό μως, από  τή στιγμή  πόυ έι ναι 
τό σό έυρέ ως διαδέδόμέ νή και πέριόρισμέ νής βλα βής, γι νέται ό πρόθα λαμός για πιό έπικι νδυνές 
όυσι ές. Η κα νναβή έκτό ς από  τις 200 θέραπέυτικέ ς τής ιδιό τήτές, λέιτόυργέι  και σαν φυσικό ς 
ανταγωνιστή ς τής χρή σής αλκόό λ, αλλα  και α λλων νό μιμων φαρμα κων ή  παρα νόμων όυσιω ν. 
 
Στή πέρι όδό τής κρι σής, ή απέλέυθέ ρωσή τής κα νναβής για ψυχαγωγικόυ ς και θέραπέυτικόυ ς 
σκόπόυ ς θα έι χέ πόλλαπλα  θέτικα  απότέλέ σματα σέ ό τι αφόρα  τή διασφα λισή τής δήμό σιας υγέι ας, 
τή μέι ωσή τής έγκλήματικό τήτας και τής δήμό σιας πρόβλήματική ς χρή σής, τήν αντιμέτω πισή α λλων 
έξαρτή σέων και ψυχόπαθόλόγικω ν καταστα σέων. Τα όικόνόμικα  όφέ λή έι ναι υψήλα  και τα 
κόινωνικα  ανυπόλό γιστα, ένω  μέ χρι στιγμή ς πλήρω νόυμέ σαν κόινωνι α τό υψήλό  κό στός τής 
απαγό ρέυσής και τής καταστόλή ς (στήν Ελλα δα τόυλα χιστόν τό 0,065 % τόυ ΑΕΠ, μέ τό κό στός τόυ 
έγκλέισμόυ  να έι ναι μέ χρι και 8 φόρέ ς υψήλό τέρό από  αυτό  τής θέραπέι ας). 
 
Τα τέλέυται α 3-4 χρό νια ό μως παρόυσια ζέται ιδιαι τέρή κινήτικό τήτα σέ ό τι αφόρα  τήν αλλαγή  τής 
νόμόθέσι ας πόλλω ν χωρω ν σχέτικα  μέ τή νό μιμή χρή σή τής κα νναβής για θέραπέυτικόυ ς και 
ψυχαγωγικόυ ς σκόπόυ ς. 
 
Οι Ηνωμέ νές Πόλιτέι ές τής Αμέρική ς πόυ πρωτόστα τήσαν τα τέλέυται α 50 χρό νια στόν πό λέμό κατα  
των ναρκωτικω ν, μέ πρόμέτωπι δα τήν κα νναβή, μέτρα νέ ή δή 21 πόλιτέι ές πόυ έ χόυν νόμιμόπόιή σέι 
τήν ιατρική  χρή σή κα νναβής (μέ συνταγή  γιατρόυ  πρόμήθέυ έται κα πόιός κα νναβή από  έιδικα  
φαρμακέι α- dispensaries), ένω  από  τήν αρχή  τόυ 2014, δυ ό Πόλιτέι ές (Κόλόρα ντό και Ουα σινγκτόν) 
νόμιμόπόι ήσαν και τήν πρόμή θέια- καλλιέ ργέια κα νναβής καθαρα  για ψυχαγωγικόυ ς σκόπόυ ς. 
 
Σέ έπι πέδό χωρω ν ή Ουρόυγόυα ή υπή ρξέ ή πρω τή χω ρα πόυ νόμιμόπόι ήσέ τήν καλλιέ ργέια και τήν 
δια θέσή κα νναβής μέ κρατική  έπόπτέι α (καθέ νας/μι α α νω των 18 έτω ν δικαιόυ ται να αγόρα ζέι από  
έιδικα  φαρμακέι α μέ χρι 40 γραμμα ρια κα νναβής τό μή να για 1 δόλα ριό τό γραμμα ριό και να 
καλλιέργέι  μέ χρι 6 θήλυκα  φυτα  στό σπι τι, ένω  έπι σής θέσμόθέτέι  τις κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής 
πόυ μπόρόυ ν να απότέλόυ νται μέ γιστα από  45 μέ λή και να καλλιέργόυ ν μέ χρι 99 φυτα  για 
κατανα λωσή απόκλέιστικα  από  τα μέ λή τόυς) σέ πέι σμα τόυ ΟΗΕ. Πόλλέ ς α λλές χω ρές τής Λατινική ς 
Αμέρική ς (πχ Πέρόυ , Αργέντινή , Κόλόμβι α Γόυατέμα λα, Μέξικό  κα) έτόιμα ζόνται να ακόλόυθή σόυν τό 
παρα δέιγμα  τής Ουρόυγόυα ής μέ στό χό να απόδυναμω σόυν τα παντόδυ ναμα καρτέ λ τόυ 
όργανωμέ νόυ έγκλή ματός και να πρόστατέυ σόυν τήν υγέι α των πόλιτω ν τόυς. 
 
Δέν έι ναι τυχαι ό α λλωστέ ό τι από  τήν Λατινική  Αμέρική  ξέκι νήσέ ή πρωτόβόυλι α τής Παγκό σμιας 
Επιτρόπή ς για τις Πόλιτικέ ς για τα Ναρκωτικα  (http://www.globalcommissionondrugs.org) στήν 
όπόι α συμμέτέ χόυν ό πρω ήν πρό έδρός τόυ ΟΗΕ και πόλλόι  αρχήγόι  κρατω ν, διανόόυ μένόι και 
καλλιτέ χνές, αφόυ  έκέι  μέτρα νέ πόλλέ ς χιλια δές θυ ματα κα θέ χρό νό. Από  τή α λλή δέν έι ναι τυχαι ό ό τι 
τα ήνι α τής αντιναρκωτική ς πόλιτική ς τόυ ΟΗΕ ανέ λαβαν πρό σφατα όι Ρω σόι μέτα  τόυς 
Αμέρικα νόυς, πόυ έφαρμό ζόυν μια από  τις πιό σκλήρέ ς και απα νθρωπές κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς 
απέ ναντι στόυς χρή στές όυσιω ν και κα νναβής. 
 
Στήν Ευρω πή βέ βαια έ χόυμέ τα καλα  παραδέι γματα τής Ολλανδι ας, τόυ Βέλγι όυ, τής Ισπανι ας, τής 
Τσέχι ας, τής Γέρμανι ας, τής Πόρτόγαλι ας, τής Σλόβένι ας αλλα  και τής Ελβέτι ας πόυ έφαρμό ζόυν 
διαφόρέτικα  μόντέ λα αντιμέτω πισής των έξαρτή σέων και πιό έλαστικέ ς πόλιτικέ ς μέ έ μφασή στήν 
απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής και τής καλλιέ ργέιας κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή (θέραπέυτική  
και ψυχαγωγική ), τή πρό λήψή, τή μέι ωσή τής βλα βής και τή διασφα λισή τής δήμό σιας υγέι ας. 
 

http://www.globalcommissionondrugs.org/
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Τα απότέλέ σματα έι ναι θέαματικα  από  ό λές αυτέ ς τις χω ρές σέ ό τι αφόρα  τήν από-έγκλήματόπόι ήσή 
των χρήστω ν και τήν απέξα ρτήσή  τόυς από  τα παρα νόμα κυκλω ματα, τή μέι ωσή τόυ αριθμόυ  των 
φυλακισμέ νων και των πρόβλήματικω ν χρήστω ν μέ ταυτό χρόνή αυ ξήσή τόυ ήλικιακόυ  μέ σόυ ό ρόυ 
τόυς, καθω ς και τή διασφα λισή τής δήμό σιας υγέι ας και τής έυήμέρι ας των χρήστω ν. Όπόυ έ χέι 
νόμιμόπόιήθέι  ή δια θέσή από  έλέγχό μένόυς χω ρόυς και ή αυτόκαλλιέ ργέια, έ χέι μέιωθέι  ή 
έγκλήματικό τήτα και ή διακι νήσή στόυς δρό μόυς, υπα ρχέι πιό ασφαλή ς και συνέτή  χρή σή, ένω  
δήμιόυργέι ται έ νας μέγα λός παραγωγικό ς κλα δός, πόυ δήμιόυργέι  πόλλέ ς θέ σέις έργασι ας, έ χέι 
μέγα λό κυ κλό έργασιω ν και πλήρω νέι φό ρόυς στό κρα τός. Ει ναι σήμαντικό  βέ βαια να αναζήτήθόυ ν 
βέ λτιστα μόντέ λα, ό πως αυτό  τής Ουρόυγόυα ής πόυ δέν αφόρόυ ν μό νό κρατικό  μόνόπω λιό ή  έ να 
καθαρα  έμπόρικό  μόντέ λό, αφόυ  διασφαλι ζέται τό δικαι ωμα στήν αυτόκαλλιέ ργέια και τή λέιτόυργι α 
μή κέρδόσκόπικω ν κλαμπ μέλω ν. 
 
Αυτή  τή στιγμή  δαπανω νται δισέκατόμμυ ρια έυρω  (34 δισ. Ευρω  τό χρό νό στήν ΕΕ) για μια 
αναπότέλέσματική  κατασταλτική  πόλιτική  μέ έγκλήματικα  απότέλέ σματα και χιλια δές θυ ματα. Οι 
κυβέρνή σέις στήν Ελλα δα και τήν Ευρω πή θα σέβό ντόυσαν πέρισσό τέρό τόυς πόλι τές τόυς και θα 
έ διναν λυ σέις σέ όικόνόμικό , κόινωνικό  και πόλιτικό  έπι πέδό αν πρόχωρόυ σαν στή νό μιμή ρυ θμισή 
τής παραγωγή ς- δια θέσής κα νναβής, στόν έ λέγχό και τή φόρόλό γήσή  τής (ό πως κα νόυν όι 2 πόλιτέι ές 
στήν Αμέρική  και ή Ουρόυγόυα ή), καθω ς και στή μέτατό πισή πόλυ τιμων όικόνόμικω ν πό ρων από  τήν 
καταστόλή  (αστυνόμι α, δικαστή ρια, φυλακέ ς) στήν πρό λήψή, τήν ένήμέ ρωσή, τή θέραπέι α, τήν 
υγέιόνόμική  πέρι θαλψή και τή μέι ωσή τής βλα βής (αυτή  τή στιγμή  από  τις συνόλικέ ς δαπα νές για τήν 
έφαρμόγή  των αντιναρκωτικω ν πόλιτικω ν -100 δισ. δόλα ρια σέ παγκό σμιό έπι πέδό- τό 80% αφόρα  
αστυνό μέυσή και καταστόλή  και μό λις τό 20% θέραπέι α και πρό λήψή των έξαρτή σέων). 
 
Επόμέ νως θα μπόρόυ σαμέ να πόυ μέ ό τι η λύση για τη κρίση βρίσκεται στη φύση. Στήν πόλιτέι α 
τόυ Κόλόρα ντό μέ πλήθυσμό  5 έκ. κατόι κόυς μό νό τόν πρω τό μή να πόυ νόμιμόπόιή θήκέ ή 
ψυχαγωγική  χρή σή τής κα νναβής όι πωλή σέις ξέπέ ρασαν τα 15 έκ. δόλα ρια, τα έ σόδα από  τόυς 
φό ρόυς ξέπέ ρασαν τα 3.5 έκ. δόλα ρια και πόλλέ ς νέ ές θέ σέις έργασι ας έ χόυν ανόι ξέι στα 136 έιδικα  
καταστή ματα πω λήσής. Στήν Πόλιτέι α Ουα σιγκτόν των 7 έκ. κατόι κων πλήθυσμό , αναμέ νόυν τα 
έ σόδα από  φό ρόυς από  τις πωλή σέις κα νναβή να αγγι ξόυν τα 50 έκ. δόλα ρια τό 2014. Όπως δή λωσαν 
πρό σφατα 300 έπιφανέι ς όικόνόμόλό γόι στήν Αμέρική   μπόρόυ ν να έξόικόνόμήθόυ ν πέρισσό τέρα 
από  14 δισ. δόλα ρια κα θέ χρό νό (από  φό ρόυς και μέιωμέ νές δαπα νές), ένω  α λλές μέλέ τές ανέβα ζόυν 
αυτό  τό πόσό  στα 31 δισ. δόλα ρια τό χρό νό και τή συνόλική  αξι α τόυ παραγωγικόυ  κλα δόυ τής 
κα νναβής στήν Αμέρική  στα 118 δισ. δόλα ρια τό χρό νό. 
 
Στήν έ κθέσή τόυ βρέτανικόυ  Ινστιτόυ τόυ Κόινωνική ς και Οικόνόμική ς Ερέυνας (ISER) αναφέ ρέται ό τι 
ή νόμιμόπόι ήσή και ή φόρόλό γήσή τής κα νναβής θα απόφέ ρόυν στό αγγλικό  κρα τός έτή σια έ σόδα 
πόυ θα κυμαι νόνται έτήσι ως από  0,5 έ ως 1,25 δισ. Στέρλι νές. Στήν Ισπανι α πόυ λέιτόυργόυ ν ή δή 
πέρισσό τέρές από  400 κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής, υπόλόγι ζέται ό τι αν 1 έκ. Ισπανόι  πόυ 
αντιπρόσωπέυ όυν τό 60% των χρήστω ν πόυ καταναλω νόυν κα νναβή σέ ήμέρή σια βα σή και τό 30% 
των τακτικω ν χρήστω ν, πρόμήθέυ όνται τή πόσό τήτα πόυ χρέια ζόνται από  κόινωνικέ ς λέ σχές τό τέ θα 
δήμιόυργήθόυ ν 7.500 α μέσές θέ σέις έργασι ας και 30.000 έ μμέσές, μέ ό φέλός πέρισσό τέρα από  367 
έκ. έυρω  για τό κρα τός (έ σόδα από  φό ρόυς και ασφαλιστικέ ς έισφόρέ ς). 
 
Στήν Ελλα δα μέ τόυς πέρι πόυ 1 έκατόμμυ ριό (τακτικόυ ς και πέριστασιακόυ ς) χρή στές κα νναβής, θα 
μπόρόυ σαμέ συντήρήτικα  να έξασφαλι σόυμέ πέρισσό τέρα από  600-800 έκατόμμυ ρια έυρω  έτή σια 
από  φό ρόυς και μέιωμέ νές δαπα νές καταστόλή ς/ φυλα κισής, ένω  θα δήμιόυργήθόυ ν πόλλέ ς νέ ές 
θέ σέις έργασι ας και θα αναπτυχθέι  ό τόυριστικό ς κλα δός, παρα λλήλα μέ τή διασφα λισή τής υγέι ας 
και τής έυήμέρι ας των πόλιτω ν. Αν συνυπόλόγι σόυμέ και τα πιθανα  όφέ λή από  τήν έκτέταμέ νή 
καλλιέ ργέια κλωστική ς κα νναβής τό τέ τα όφέ λή για τό κρα τός θα μπόρόυ σαν να ξέπέρα σόυν τό 1 
δισ. Ευρω  τό χρό νό, ένω  πόλλαπλα σια θα έι ναι τα έ σόδα για τόυς παραγωγόυ ς και τόυς μέταπρα τές. 
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Η κλωστική  (βιόμήχανική ) κα νναβή ό χι μό νό έι ναι απέλέυθέρωμέ νή στήν Ευρωπαι κή  Ένωσή αλλα  
και έπιδότέι ται αδρα , ένω  ή έλλήνική  Κυβέ ρνήσή στέ ρήσέ για μια ακό μα χρόνια  τό δικαι ωμα στόυς 
Έλλήνές αγρό τές να έπωφέλήθόυ ν από  τις έπιδότή σέις και τή καλλιέ ργέια αυτόυ  τόυ μαγικόυ  φυτόυ . 
Αν και μέ τόν πρό σφατό νό μό 4139/2013 ή κλωστική  κα νναβή απόδέσμέυ έται από  τις ναρκωτικέ ς 
όυσι ές και έπιτρέ πέται ή καλλιέ ργέια  τής (αλλιω ς ή έλλήνική  κυβέ ρνήσή θα ή ταν υπό λόγή ένω πιόν 
τόυ Ευρωπαι κόυ  Δικαστήρι όυ), τα αρμό δια υπόυργι α έ να χρό νό μέτα  και δέν έ χόυν κατασταλα ξέι 
ακό μα στήν Κόινή  Υπόυργική  Από φασή πόυ θα θέ τέι τόυς ό ρόυς και τόυς κανό νές καλλιέ ργέιας. 
 
Η απέλέυθέ ρωσή και έκτέταμέ νή καλλιέ ργέια και μέταπόι ήσή τής κλωστική ς (βιόμήχανική ς) 
κα νναβής στήν Ελλα δα μπόρέι  να αναζωόγόνή σέι τήν αγρότική  παραγωγή  και τήν υ παιθρό, να 
δήμιόυργή σέι νέ ές θέ σέις έργασι ας σέ ό λα τα στα δια (παραγωγή , έπέξέργασι α, μέταπόι ήσή, δια θέσή, 
ένήμέ ρωσή), ακό μα και να αντικαταστή σέι έξόλόκλή ρόυ τήν πέριβαλλόντόκτό νό και υδρόβό ρα 
παραγωγή  βαμβακιόυ , καθω ς έ χέι πόλυ  μέγαλυ τέρή στρέμματική  και όικόνόμική  από δόσή, ένω  θα 
απόκαταστή σέι όικόλόγικα  τις πέριόχέ ς πόυ έ χέι “κα ψέι” τό βαμβα κι. 
 
Εμέι ς δέν μπόρόυ μέ παρα  να συνέχι σόυμέ να διέκδικόυ μέ τα αυτόνό ήτα μαζι  μέ ό λό τό 
αντιαπαγόρέυτικό  κι νήμα μόυ μέτρα έι έκατόμμυ ρια υπόστήρικτέ ς σέ ό λό τόν κό σμό, αλλα  και μαζι  μέ 
κα θέ νόή μων α νθρωπό πόυ θέ λέι να σέ βόνται τα δικαιω ματα  τόυ για αυτόδια θέσή, έυήμέρι α και 
έλέυθέρι α έπιλόγω ν. Όπως κα θέ χρό νό έ τσι και φέ τός τό πρω τό και δέυ τέρό Σαββατόκυ ριακό τόυ 
Μα ή θα διέκδική σόυμέ γιόρτα ζόντας ταυτό χρόνα μέ έκατόμμυ ρια συνανθρω πόυς μας σέ 
πέρισσό τέρές από  300 πό λέις σέ ό λό τό κό σμό. 
 
Τό Σάββατο 10 Μάη σας πρόσκαλόυ μέ στό 10ο Κανναβικό Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ Αθήνας 
για τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις (τόπόθέσι α συ ντόμα). Καλούμε την ίδια ημέρα σε 
αποκεντρωμένες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Θα αναρτή σόυμέ συ ντόμα ένήμέρωτικό  υλικό  πόυ 
θα μπόρόυ ν να χρήσιμόπόιή σόυν ό λόι/ ό λές για να μόιρα σόυμέ τό μή νυμα τής αλή θέιας, τής έιρή νής, 
τής συνυ παρξής και τής έλέυθέρι ας. 
 
Στήρι ζόυμέ έπι σής τήν έκστρατέι α τόυ πανέυρωπαι κόυ  αντιαπαγόρέυτικόυ  δικτυ όυ τή ENCOD για τή 
δέ σμέυσή των υπόψήφι ων έυρωβόυλέυτω ν να πρόωθή σόυν τα ζήτή ματα απόπόινικόπόι ήσής και 
μέι ωσής τής βλα βής στήν έρχό μένή κόινόβόυλέυτική  πέρι όδό: http://encod.org/info/MANIFEST-FOR-
SAFE-AND-HEALTHY-DRUG.html 
 
Εν αναμόνή  τω έξέλι ξέων... 
 
Η αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
Ηλιόσποροι – 15.04.2014 

http://encod.org/info/MANIFEST-FOR-SAFE-AND-HEALTHY-DRUG.html
http://encod.org/info/MANIFEST-FOR-SAFE-AND-HEALTHY-DRUG.html
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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 νό μιμή κα νναβή κα νέι καλό  στα όικόνόμικα : 
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%20Dut
ch%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%2
0into%20aspects%20of%20the%20EU%20illicit%20drugs%20market.ashx 

 Πω ς ή Νόμιμόπόι ήσή τόυ Χό ρτόυ θα Εξόικόνόμόυ σέ Δισ. στή Βρέτανι α: 
http://www.vice.com/gr/read/this-is-how-much-the-uk-would-actually-make-if-it-taxed-
cannabis 

 Τό Μέγα λό Πέι ραμα τής Κα νναβής Αρχι ζέι: 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 καλλιέ ργέια τής Καννα βέως: Τό τέ και τω ρα: 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_pag
e=1#bookmark 

http://www.undrugcontrol.info/en/rise-and-decline
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/131222/latin-america-uruguay-argentina-marijuana-legalization
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/131222/latin-america-uruguay-argentina-marijuana-legalization
http://rt.com/news/peru-calls-marijuana-legalization-165/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
http://rt.com/news/peru-calls-marijuana-legalization-165/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
http://rt.com/news/peru-calls-marijuana-legalization-165/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
http://www.tni.org/infographic/uruguays-pioneering-cannabis-regulation
http://www.tni.org/infographic/uruguays-pioneering-cannabis-regulation
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/19/economist-uruguay_n_4474745.html?ir=World
https://theconversation.com/david-nutt-i-was-sacked-i-was-angry-i-was-right-19848
https://theconversation.com/david-nutt-i-was-sacked-i-was-angry-i-was-right-19848
http://www.countthecosts.org/seven-costs/explore-alternatives
http://www.forbes.com/2007/09/29/marijuana-laws-work-biz-cx_qh_1001pot.html
http://www.forbes.com/2007/09/29/marijuana-laws-work-biz-cx_qh_1001pot.html
http://www.debt.org/blog/economics-marijuana-legalization/
http://www.debt.org/blog/economics-marijuana-legalization/
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/17/economists-marijuana-legalization_n_1431840.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/17/economists-marijuana-legalization_n_1431840.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/marijuana-economy-14-reasons_n_2089107.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/marijuana-economy-14-reasons_n_2089107.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=386289
http://bjp.rcpsych.org/content/178/2/123.full
http://www.undrugcontrol.info/images/stories/documents/Summary%20Evaluation%20Dutch%20Drug%20Policy.pdf
http://www.undrugcontrol.info/images/stories/documents/Summary%20Evaluation%20Dutch%20Drug%20Policy.pdf
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf
http://www.trimbos.org/~/media/Programmas/Internationalisering/Further%20insights%20into%20aspects%20of%20the%20EU%20illicit%20drugs%20market.ashx
http://www.trimbos.org/~/media/Programmas/Internationalisering/Further%20insights%20into%20aspects%20of%20the%20EU%20illicit%20drugs%20market.ashx
http://www.vice.com/gr/read/this-is-how-much-the-uk-would-actually-make-if-it-taxed-cannabis
http://www.vice.com/gr/read/this-is-how-much-the-uk-would-actually-make-if-it-taxed-cannabis
http://www.vice.com/gr/read/to-megalo-peirama-tis-kannavis-arxizei?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=promo
http://www.vice.com/gr/read/to-megalo-peirama-tis-kannavis-arxizei?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=promo
http://www.hightimes.com/read/marijuana-used-substitute-legal-and-illegal-drugs
http://realfarm.gr/biomixanika-ktinotrofika-fita/i-kalliergeia-tis-kannabews-tote-kai-twra-…….html
http://realfarm.gr/biomixanika-ktinotrofika-fita/i-kalliergeia-tis-kannabews-tote-kai-twra-…….html
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
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
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
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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 Γιατι  ή Ουρόυγόυα ή νόμιμόπόιέι  τήν κα νναβή: 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/ 

 Νό μιμή κα νναβή γέμι ζέι τα δήμό σια ταμέι α, ξέπέρνα  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 

http://tvxs.gr/news/ellada/giati-i-oyroygoyai-nomimopoiei-tin-kannabi
http://tvxs.gr/news/ellada/giati-i-oyroygoyai-nomimopoiei-tin-kannabi
http://www.druglawreform.info/en/country-information/uruguay
http://www.marijuana.com/news/2013/12/the-ten-best-cannabis-research-studies-of-2013/
http://www.econews.gr/2013/11/08/kannavi-dimosia-tameia-107790/
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/10/colorado-marijuana-tax-revenue_n_4936223.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/10/colorado-marijuana-tax-revenue_n_4936223.html
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-illicit-drug-markets-netherlands
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/coffee-shops-and-compromise-separated-illicit-drug-markets-netherlands
http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_2013.pdf
http://www.release.org.uk/sites/release.org.uk/files/pdf/publications/Release_Quiet_Revolution_2013.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/drug-policy-portugal-benefits-decriminalizing-drug-use
http://www.opensocietyfoundations.org/reports/drug-policy-portugal-benefits-decriminalizing-drug-use
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/legal-supply-of-cannabis
http://weedbay.net/index.php/component/content/article/1974
http://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-creating-fair-successful-drug-policies
http://www.cato.org/publications/white-paper/drug-decriminalization-portugal-lessons-creating-fair-successful-drug-policies
http://www.reuters.com/article/2010/10/25/us-swiss-drugs-idUSTRE69O3VI20101025
http://www.reuters.com/article/2010/10/25/us-swiss-drugs-idUSTRE69O3VI20101025
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html
http://www.countthecosts.org/alternative-world-drug-report
http://www.countthecosts.org/alternative-world-drug-report
http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-edcardoso11.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/03/11/opinion/11iht-edcardoso11.html?_r=1&
http://www.ihra.net/files/2012/09/04/Chapter_3.4_drug-decriminalisation_.pdf
http://www.countthecosts.org/sites/default/files/Economics-briefing.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_166248_EN_web_INSIGHTS_CANNABIS.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_166248_EN_web_INSIGHTS_CANNABIS.pdf
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/how-regulate-cannabis-practical-guide
http://www.tdpf.org.uk/resources/publications/after-war-drugs-blueprint-regulation
http://www.tdpf.org.uk/case-for-reform#responsible-regulation
http://matadornetwork.com/change/infographic-why-were-losing-the-war-on-drugs/
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 φαι νέται σαν να ή ταν χθές ή πρω τή μας αντιαπαγόρέυτική  δρα σή στό Πα ρκό Ελέυθέρι ας τό 
2005. Έμπνέυσή μας υπή ρξέ ή αντιαπαγόρέυτική  πόρέι α τής Ρω μής έ να χρό νό πριν. Όλα 
κανόνι στήκαν πόλυ  γρή γόρα χωρι ς ιδιαι τέρή σκέ ψή και τό πρω τό αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ 
Αθή νας έ γινέ πραγματικό τήτα μέ τή βόή θέια πόλυ τιμων φι λων και μόυσικω ν. Πόλλόι  μας έι χαν πέι 
τρέλόυ ς και α λλόι μας λέ νέ ακό μα. Όμως δέν έι μαστέ τι πότα παραπα νω από  απλα  απόφασισμέ νόι να 
σπα σόυμέ τόν φό βό και τα ταμπόυ , να κα νόυμέ τήν αλή θέια να λα μψέι και να έυαισθήτόπόιή σόυμέ 
τήν κόινωνι α για έ να πόλυ  σήμαντικό  θέ μα πόυ έ χέι πα ρέι πλέ όν ανέξέ λέγκτές διαστα σέις στή 
πέρι όδό τής κρι σής. 
 
Η χρή σή όυσιω ν έι ναι ζή τήμα δήμό σιας υγέι ας και ό χι δήμό σιας τα ξής. Οι χρή στές όυσιω ν δέν έι ναι 
έγκλήματι ές. Εγκλήματικέ ς έι ναι όι κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς πόυ πρόκαλόυ ν μέγαλυ τέρή ζήμια  στόυς 
χρή στές και τή κόινωνι α από  τις ι διές τις όυσι ές. Χρέιαζό μαστέ αλλαγή  των πόλιτικω ν για τα 
"ναρκωτικα " μέ έ μφασή στήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής, τή μέι ωσή τής βλα βής, τή πρωτόβα θμια 
πέρι θαλψή, τή πρό λήψή, τή θέραπέι α και τήν έπανέ νταξή. Η καταστόλή  έ χέι τα αντι θέτα 
απότέλέ σματα αφόυ  ό χι μό νό δέν έ χέι μέιω σέι τή ζή τήσή και τή πρόσφόρα  παρα νόμων όυσιω ν, αλλα  
έ χέι πρόκαλέ σέι τό στιγματισμό , τή διαπό μπέυσή, τήν έξαθλι ωσή και τήν πέριθωριόπόι ήσή των 
χρήστω ν, ιδιαι τέρα των έξαρτήμέ νων και πρόβλήματικω ν. 
 
Από  τό 2006 στόν πρω ήν Ιππό δρόμό στήν Καλλιθέ α τό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ πή ρέ τό δρό μό 
τόυ, αγκαλια στήκέ από  πόλλέ ς χιλια δές κό σμόυ, και έ γινέ έ νας έναλλακτικό ς θέσμό ς για τή πό λή. 
Κα θέ χρό νό σήμαντική  δια στασή τόυ φέστιβα λ ή ταν ή έπανα κτήσή ένό ς δήμό σιόυ χω ρόυ. Έτσι τό 
2007 τό φέστιβα λ πραγματόπόιή θήκέ στήν Πανέπιστήμιόυ πόλή στα Ιλι σια, τό 2008 στήν Γέωπόνική , 
τό 2009 στό Πα ρκό Αντ. Τρι τσής στό Ίλιόν, τό 2010 στή παραλι α τόυ Μόσχα τόυ, τό 2011 στό πα ρκό 
Ηρω ων στόν Ταυ ρό, τό 2012 στό χω ρό τόυ πρω ήν αέρόδρόμι όυ Ελλήνικόυ  και τό 2013 στό πρω ήν 
δήμότικό  κα μπινγκ Βόυ λας. 
 
Για έμα ς κα θέ χρόνια  ή ταν και καλυ τέρή, ή συμμέτόχή  τόυ κό σμόυ αυξανό ταν έκθέτικα , ένω  έι χαμέ τή 
μέγα λή τυ χή τό φέστιβα λ να αγκαλιαστέι  από  τή πρω τή στιγμή  από  σπόυδαι όυς καλλιτέ χνές, 
μόυσικόυ ς, performer και έικαστικόυ ς, χωρι ς τή πόλυ τιμή έθέλόντική  συμμέτόχή  των όπόι ων δέν θα 
ή ταν έφικτό . Σήμαντικό  στόιχέι ό έπι σής υπή ρξέ από  τή πρω τή στιγμή  ή αυτόόργα νωσή, 
αυτόδιαχέι ρισή και αυτόχρήματόδό τήσή τόυ φέστιβα λ. Ένα διαρκέ ς πέι ραμα συμμέτόχή ς και 
αυτένέ ργέιας, πόυ ό μως δέν έι χέ πα ντα τα έπιθυμήτα  απότέλέ σματα, αφόυ  πόλυ ς κό σμός τα θέ λέι 
ό λα έ τόιμα, να έ ρθέι απλα  να διασκέδα σέι χωρι ς να αναλα βέι τό ρι σκό τής δήμό σιας έ κθέσής και να 
κόπια σέι για τα δικαιω ματα  τόυ. Η έλέυθέρι α πρόυ πόθέ τέι υπέυθυνό τήτα και συνέργασι α. Ευτυχω ς 
ό λό αυτό  τόν καιρό  έι χαμέ δι πλα μας πόλλόυ ς και πόλλέ ς πόυ συνέ βαλαν καθόριστικα  στό να 
κα νόυμέ τις ιδέ ές μας πρα ξή και έι μαστέ έυγνω μόνές. 
 
Η πραγματόπόι ήσή ό μως ένό ς μέγα λόυ μόυσικόυ  φέστιβα λ διέκδι κήσής δέν έι ναι αυτόσκόπό ς. 
Σκόπό ς τής ό λής πρόσπα θέια ς μας, ή ταν και παραμέ νέι, ή αλλαγή  τόυ νό μόυ για τα "ναρκωτικα ", για 
να γι νέι πιό ανθρω πινός και δι καιός. Να μήν αντιμέτωπι ζόνται όι χρή στές σαν έγκλήματι ές, αλλα  να 
μέιωθέι  ή βλα βή πόυ πρόκαλέι  ή χρή σή όυσιω ν σέ αυτόυ ς και τή κόινωνι α. Επι σής διέκδικόυ μέ να 
απέλέυθέρωθέι  ή παραγωγή , δια θέσή και κατανα λωσή κα νναβής για ψυχαγωγικόυ ς, ιατρικόυ ς και 
βιόμήχανικόυ ς σκόπόυ ς, καθω ς έι ναι έ να φυτό  μέ σπόυδαι ές θέραπέυτικέ ς ιδιό τήτές και χιλια δές 
χρή σέις, ένω  ή ψυχαγωγική  τόυ χρή σή μπόρέι  να λέιτόυργή σέι ανταγωνιστικα  μέ τό αλκόό λ και τόν 
καπνό  και να μέιω σέι τή χρή σή των τέλέυται ων. 
 
Για τό σκόπό  αυτό  γρα ψαμέ πόλλα  α ρθρα από  τήν αρχή  τής έκστρατέι ας, συλλέ ξαμέ και καταθέ σαμέ 
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χιλια δές υπόγραφέ ς στήν Βόυλή , ένω  τό 2010 συστή σαμέ τήν πόλυσυλλέκτική  "Συμμαχι α Αλλα ξτέ 
Πόλιτική  για τα Ναρκωτικα " στήν όπόι α συμμέτέ χόυν φόρέι ς απέξα ρτήσής και θέραπέυόμέ νων, 
πόλιτικα  κό μματα, καθω ς και πόλλέ ς όμα δές και συλλόγικό τήτές. Τό Αντιαπαγόρέυτικό  μέταφέ ρθήκέ 
και σέ α λλές πό λέις, ό πόυ σέ συνέργασι α μέ α λλές όμα δές πραγματόπόιή θήκαν φέστιβα λ σέ 
Θέσσαλόνι κή και Βό λό, ένω  τό 2009 βγή κέ και στό δρό μό πραγματόπόιω ντας μια πόλυ χρωμή 
μόυσική  πόρέι α στό κέ ντρό τής Αθή νας. Τό ένήμέρωτικό  υλικό  έ χέι διαμόιραστέι  σέ πόλλέ ς δέκα δές 
χιλια δές αντι τυπα και έπιδιω κόυμέ διαρκή  πλήρόφό ρήσή μέ σα από  ιστόσέλι δές και social media. Σέ 
Ευρωπαι κό  έπι πέδό και σέ συνέργασι α μέ διέθνή  αντιαπαγόρέυτικα  δι κτυα ό πως αυτό  τής ENCOD 
και τόυ International Drug Policy Consortium στή σαμέ και συμμέτέι χαμέ σέ 4 ήμέρι δές στό 
Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό μέ διέθνέι ς όμιλήτέ ς και τήν υπόστή ριξή των Πρα σινων. 
 
Τό 2011 και μέτα  από  σήμαντική  πόλιτική  πι έσή πόυ α σκήσέ ή καμπα νια μας και όι διέθνέι ς έξέλι ξέις, 
μια νόμόπαρασκέυαστική  έπιτρόπή  παρόυσι ασέ στή Βόυλή  έ να αρκέτα  βέλτιωμέ νό σχέ διό νό μόυ πόυ 
απόπόινικόπόιόυ σέ τή χρή σή, τό όπόι ό ό μως τέλικα  δέν έι χέ τήν κατα λήξή πόυ τόυ α ρμόζέ. Δυστυχω ς 
ή δέξια  κυβέ ρνήσή και όι συντήρήτικέ ς πόλιτικέ ς και κόινωνικέ ς δυνα μέις τόυ α λλαξαν τα φω τα, και 
τέλικα  ό νό μός 4139 τόυ 2013 δέν απόπόινικόπόι ήσέ τή πρόσωπική  χρή σή και κατόχή  όυσιω ν, αλλα  
και τή καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή. 
 
Μέι ωσέ μέν τις πρόβλέπό μένές πόινέ ς σέ σχέ σή μέ τόν πρόήγόυ μένό νό μό, απόπόινικόπόι ήσέ τήν 
καλλιέ ργέια και δια θέσή τής κλωστική ς κα νναβής, χωρι ς ό μως να έ χέι όριστικόπόιήθέι  ακό μα ή Κόινή  
Υπόυργική  Από φασή πόυ θα ρυθμι ζέι τις λέπτόμέ ρέιές, και έξασφα λισέ θέωρήτικα  τό δικαι ωμα στή 
θέραπέι α αντι  για τή φυλα κισή των έξαρτήμέ νων. Παρό λα αυτα  ό νό μός 4139/2013 έξακόλόυθέι  να 
αντιμέτωπι ζέι τόυς χρή στές σαν έγκλήματι ές, ακό μα και για μικρόπόσό τήτές, ένω  όι πόινέ ς πόυ όρι ζέι 
έι ναι δυσανα λόγές μέ τα Ευρωπαι κα  πρό τυπα. 
 
Πόια έι ναι ή πραγματικό τήτα; Οι υπέρπλή ρέις φυλακέ ς έι ναι ακό μα γέμα τές μέ χρή στές και 
μικρόδιακινήτέ ς, ή πρέ ζα θέρι ζέι τήν έπαρχι α, νέ ές έπικι νδυνές συνθέτικέ ς όυσι ές θέρι ζόυν τις πια τσές 
των τόξικόέξαρτήμέ νων τής Αθή νας, όι πρόβλήματικόι  χρή στές έι ναι πιό πόλλόι  από  πότέ  και 
βρι σκόνται σέ έξαθλιωμέ νές συνθή κές στό δρό μό, ή πόλυτόξικόμανι α και ή αλό γιστή χρή σή ανα μέσα 
στή νέόλαι α έ χέι πα ρέι ανήσυχήτικέ ς διαστα σέις, πέρισσό τέρα από  4.000 τόξικόέξαρτήμέ νόι 
πέριμέ νόυν σέ λι στές αναμόνή ς (θανα τόυ) για υπόκατα στατα, όι δήμό σιές δόμέ ς απέξα ρτήσής 
υπόχρήματόδότόυ νται και απαξιω νόνται από  τή πόλιτική  ήγέσι α, χιλια δές α νθρωπόι ταλαιπωρόυ νται 
σέ δικαστή ρια και στιγματι ζόνται στόν έπαγγέλματικό  τόυς χω ρό μό νό και μό νό έπέιδή  ή όυσι α πόυ 
έ χόυν έπιλέ ξέι για να γέμι σόυν τό κέφα λι τόυς έι ναι απαγόρέυμέ νή. 
 
Εμέι ς σέ ό λα αυτα  απαντα μέ ΑΡΚΕΤΑ, ΩΣ ΕΔΩ! Οι μό νόι κέρδισμέ νόι από  τις κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς 
πόυ ακόλόυθόυ νται έι ναι τό όργανωμέ νό έ γκλήμα, όι πρέζέ μπόρόι και ή μαφι α πόυ θήσαυρι ζόυν, 
ό πως και τα διέφθαρμέ να κυκλω ματα πόλιτικω ν, δικαστω ν, δικήγό ρων και αστυνόμικω ν, γιατι  στή 
παρανόμι α έι ναι πόλλα  τα μαυ ρα λέφτα  για τόυς λι γόυς. Οι χρή στές παρα νόμων όυσιω ν αγγι ζόυν 
πέρι πόυ τό έ να έκατόμμυ ριό ανθρω πόυς στήν Ελλα δα και τό έ να δέ κατό από  αυτόυ ς έι ναι 
πρόβλήματικόι  και έξαρτήμέ νόι. Ει ναι φυ σή αδυ νατό να τόυς κλέι σέις ό λόυς στή φυλακή  γιατι  απλα  
δέν χωρα νέ, έι ναι τέλέι ως έγκλήματικό  να τόυς θέωρέι  παρα νόμόυς και έγκλήματι ές ή Πόλιτέι α πόυ 
ταυτό χρόνα κλέι νέι πόνήρα  τό μα τι στόυς μέγαλέ μπόρόυς και τό όργανωμέ νό έ γκλήμα. 
 
Τό κό στός έγκλέισμόυ  έι ναι μέ χρι και 8 φόρέ ς μέγαλυ τέρό από  τό κό στός θέραπέι ας ένό ς 
έξαρτήμέ νόυ χρή στή, ένω  ή συντριπτική  πλέιόψήφι α των χρήστω ν δέν θέωρέι ται ό τι κα νέι 
πρόβλήματική  χρή σή, αλλα  υπό  καθέστω ς παρανόμι ας σι γόυρα δέν κα νέι και ασφαλή  χρή σή. Όπως 
απέ δέιξέ και ή πότόαπαγό ρέυσή μέρικέ ς δέκαέτι ές πριν, υπό  καθέστω ς παρανόμι ας δέν μπόρέι ς να 
έλέ γξέις τή πρόσφόρα  όυσιω ν, τή πόιό τήτα  τόυς αλλα  και τήν δήμό σια υγέι α των χρήστω ν πόυ 
αυξα νόυν έκθέτικα , ό πως και ή έγκλήματικό τήτα. Η κα νναβή πόυ έι ναι έ να έυρέ ως διαδέδόμέ νό 
έυφόρικό  και θέραπέυτικό  φυτό , απόδέδέιγμέ να λιγό τέρό έπιβλαβέ ς από  τό αλκόό λ και τόν καπνό  
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από  τόυς έπιστή μόνές, δέν απότέλέι  πρόθα λαμό για τις α λλές όυσι ές. Αντι θέτα ή απαγό ρέυσή τής 
κα νναβής απότέλέι  πρόθα λαμό γι α λλές όυσι ές, στις όπόι ές πρόσφέυ γόυν ό ταν δέν έι ναι διαθέ σιμή. 
 
Τα τέλέυται α 3 χρό νια υπα ρχέι σήμαντική  κινήτικό τήτα σέ διέθνέ ς έπι πέδό για τήν αλλαγή  των 
πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα  γένικα , αλλα  και τήν κα νναβή έιδικό τέρα. Πρω ήν αρχήγόι  κρατω ν και 
πόλιτικόι , έπιστή μόνές και έρέυνήτέ ς, διανόόυ μένόι και καλλιτέ χνές, έπαγγέλματι ές και έιδικόι  σέ 
θέ ματα υγέι ας και δικαιόσυ νής συνήγόρόυ ν ό τι ό πέντήκόνταέτή ς πό λέμός κατα  των ναρκωτικω ν 
έ χέι απότυ χέι, καθω ς στήρι ζέται σέ ιδέόλήψι ές και λόγικέ ς ήθικόυ  πανικόυ  αντι  για έπιστήμόνικα  
δέδόμέ να και καλέ ς πρακτικέ ς, ένω  έ χέι πρόκαλέ σέι πόλλα  θυ ματα και πέρισσό τέρή ζήμια  απ' ό τι 
πρόκαλόυ ν όι ι διές όι όυσι ές. 
 
Στήν Ευρω πή έ χόυμέ  πόλλα  θέτικα  παραδέι γματα έναλλακτικω ν μόντέ λων ρυ θμισής των όυσιω ν και 
αντιμέτω πισής των έξαρτή σέων, μέ έ μφασή στήν απόπόινικόπόι ήσή των χρήστω ν, τήν ανέκτική  
αντιμέτω πισή τής πρόσωπική ς χρή σής κα νναβής και τα πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής 
(υπόκατα στατων, κλινική ς χόρή γήσής όπιόυ χων, παρόχή ς καθαρω ν συ νέργων, αι θόυσές έλέγχό μένής 
χρή σής). Χω ρές ό πως ή Πόρτόγαλι α, ή Ισπανι α, ή Ολλανδι α, τό Βέ λγιό, ή Ελβέτι α, ή Τσέχι α, ή Σλόβένι α 
και ή Ιταλι α έ χόυν έφαρμό σέι αντι στόιχές πόλιτικέ ς μέ θέαματικα  απότέλέ σματα (μέι ωσή τόυ 
αριθμόυ  πρόβλήματικω ν χρήστω ν, έλαχιστόπόι ήσή τής σχέτιζό μένής μέ όυσι ές έγκλήματικό τήτας, 
αυ ξήσή τόυ ήλικιακόυ  μέ σόυ ό ρόυ των χρήστω ν, μέι ωσή τής δήμό σιας πρόβλήματική ς χρή σής). Η 
Ιταλι α μα λιστα έτόιμα ζέται να απόφυλακι σέι 10 χιλια δές κρατόυ μένόυς πόυ έι ναι έ γκλέιστόι για 
μικρό-αδική ματα πόυ αφόρόυ ν κα νναβή, μέτα  από  πρό σφατή νόμόθέτική  ρυ θμισή. 
 
Πρό σφατα ή Ουρόυγόυα ή έ γινέ ή πρω τή χω ρα πόυ θέσμόθέ τήσέ τή νό μιμή παραγωγή  και δια θέσή 
κα νναβής για ψυχαγωγική  και ιατρική  χρή σή υπό  κρατικό  έ λέγχό (έξασφαλι ζόντας τό δικαι ωμα στήν 
αυτόκαλλιέ ργέια, θέσμόθέτω ντας κλαμπ μέλω ν- καταναλωτω ν και τή δια θέσή 28 γραμμαρι ων 
κα νναβής τό μή να σέ κα θέ ένή λικό πόλι τή τής χω ρας μέ σα από  κρατικα  έλέγχό μένα ιδιωτικα  
φαρμακέι α). Στις ΗΠΑ 22 πόλιτέι ές έ χόυν νόμιμόπόιή σέι τή φαρμακέυτική  χρή σή κα νναβής 
(πρόμή θέια μέ συνταγή  γιατρόυ  από  έιδικα  φαρμακέι α) και πρό σφατα 2 από  αυτέ ς νόμιμόπόι ήσαν 
και τή ψυχαγωγική  χρή σή κα νναβής (δια θέσή μέ σα από  έιδικα  καταστή ματα πω λήσής). 
 
Στις 10 Μα ή 2014 έι ναι ή παγκό σμια ήμέ ρα δρα σής για δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τα 
ναρκωτικα , καθω ς και ή παγκό σμια ήμέ ρα διέκδι κήσής για τή νόμιμόπόι ήσή τής παραγωγή ς, 
δια θέσής και κατανα λωσής κα νναβής. Εμέι ς θα έι μαστέ έκέι , μαζι  μέ τό διέθνέ ς κι νήμα, ό πως κα θέ 
χρό νό. 
 
Μέτα  από  10 χρό νια ό μως κόινωνικω ν ζυμω σέων και κινήματική ς δρα σής θέωρόυ μέ ό τι ή ρθέ ή ω ρα 
να πρόκαλέ σόυμέ πόλλέ ς αντιαπαγόρέυτικέ ς δρα σέις σέ ό λή τή χω ρα από  τό να διόργανω σόυμέ α λλό 
έ να μέγα λό φέστιβα λ στήν Αθή να. Καλόυ μέ λόιπό ν σέ απόκέντρωμέ νές αντιαπαγόρέυτικέ ς δρα σέις σέ 
κα θέ γέιτόνια , σέ κα θέ πό λή και πέριόχή , τό Σα ββατό 10 Μα ή. Δέν έι μαστέ μό νόι μας, έι μαστέ 
έκατόντα δές χιλια δές σέ ό λό τό κό σμό και συντόνι ζόυμέ τις δρα σέις μας τήν ι δια ήμέ ρα. 
 
Ει ναι καιρό ς να σπα σόυμέ τό φό βό και τα ταμπόυ  και να αναλα βόυν ό λόι τις έυθυ νές τόυς και τό ρό λό 
πόυ τόυς αναλόγέι . Εμέι ς θα έτόιμα σόυμέ τα απαραι τήτα κέι μένα, όργανωτικα  και τέκμήρι ωσής, 
αφι σές, φυλλα δια, βι ντέό και γραφικα  πόυ θα μπόρόυ ν να χρήσιμόπόιή σόυν ό λόι, μέ τή μόρφή  ένό ς 
έυ χρήστόυ toolbox. Εσέι ς αναλα βέτέ μια ένήμέρωτική  και πόλιτιστική  δρα σή στή πέριόχή  σας, έ να 
δρω μένό, μια συναυλι α, μια μικρόφωνική , έ να θέατρικό , μόι ρασμα φυλλαδι ων και αν μας τό ζήτή σέτέ 
μπόρόυ μέ να παρέ χόυμέ υπόστή ριξή, πρόβόλή  και τέχνόγνωσι α. 
 
Παρα λλήλα, θα στήρι ξόυμέ τή διέθνή  καμπα νια τής ENCOD για τή δέ σμέυσή των υπόψή φιων 
έυρωβόυλέυτω ν να πρόωθή σόυν τα αντιαπαγόρέυτικα  θέ ματα στήν έπό μένή κόινόβόυλέυτική  
πέρι όδό, αλλα  και θα πιέ σόυμέ ή έπό μένή κυβέ ρνήσή στήν Ελλα δα να αλλα ξέι έπιτέ λόυς τό νό μό για 
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τις ναρκωτικέ ς όυσι ές. Έχόυμέ μα λιστα και τήν υπόγραφή  των πιθανω ν μέλλόντικω ν κυβέρνω ντων 
στό κέι μένό τής έ κκλήσής πόυ έ χόυμέ καταθέ σέι στή Βόυλή . 
 
Βγα ζόυμέ τό κέφα λι από  τήν α μμό λόιπό ν και βγαι νόυμέ στό δρό μό για να σπα σόυμέ τόν τρό μό και 
τήν καταστόλή . Να διέκδική σόυμέ τα αυτόνό ήτα δικαιω ματα  μας μέ χρι να λα μψέι ή αλή θέια πόυ έι ναι 
ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
 
Ο αγω νας συνέχι ζέται. 
 
Ηλιόσποροι, 7.3.14 
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Νέος νόμος για τα ναρκωτικά κατά παραγγελία του οργανωμένου 
εγκλήματος 
 
Τα κατα φέραν τέλικα  όι υπόστήρικτέ ς τής ναρκόμαφι ας, τόυ δό γματός τής μήδένική ς ανόχή ς και των 
φυλακι σέων. Μέτα  από  έ ντόνές πιέ σέις των συντήρήτικω ν πόλιτικω ν δυνα μέων (ΝΔ, ΚΚΕ, 
Ανέξα ρτήτόι Έλλήνές, Χρυσή  Αυγή ), ό νέ ός “νό μός για τις έξαρτήσιόγό νές όυσι ές” πόυ ψήφι στήκέ στή 
Βόυλή  δέν τόλμα έι τόν έκσυχρόνισμό , έξόρθόλόγισμό  και έξανθρωπισμό  των πόλιτικω ν, κατα  τα πόλυ  
θέτικα  παραδέι γματα πόυ έ χόυμέ από  α λλές Ευρωπαι κέ ς χω ρές (Πόρτόγαλι α, Ισπανι α, Ελβέτι α, 
Ολλανδι α, Τσέχι α, Αγγλι α και Σλόβένι α). Αντι θέτα έξακόλόυθέι  να αντιμέτωπι ζέι τις έκατόντα δές 
χιλια δές των χρήστω ν στήν Ελλα δα σαν έγκλήματι ές και πέριθωριακόυ ς, πόυ χρή ζόυν ό μως 
θέραπέι ας αντι  για φυλα κισή.   
 
Οι χρή στές όυσιω ν δέν έι ναι έγκλήματι ές, όυ τέ έι ναι απαραι τήτα πρόβλήματικόι  χρή στές. 
Εγκλήματικέ ς έι ναι όι πόλιτικέ ς τής απαγό ρέυσής και τής καταστόλή ς πόυ τρέ φόυν τό όργανωμέ νό 
έ γκλήμα και τή διαφθόρα  τόυ συστή ματός, ένω  κόστι ζόυν ακριβα  σέ ανθρω πινές ζωέ ς και 
όικόνόμικόυ ς πό ρόυς, όδήγω ντας συνανθρω πόυς μας στήν έξαθλι ωσή και τό πέριθω ριό. 
 
Οι πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθόυ νται τα τέλέυται α 50 χρό νια πρόκαλόυ ν μέγαλυ τέρή βλα βή απ' ό τι 
πρόλαμβα νόυν. Ο χαμέ νός πό λέμός κατα  των ναρκωτικω ν και όι κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς κόστι ζόυν 
σέ παγκό σμιό έπι πέδό 100 δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια τό χρό νό και δέν έ χόυν καταφέ ρέι να μέιω σόυν 
όυ τέ τή ζή τήσή, όυ τέ τή πρόσφόρα  όυσιω ν, αφόυ  όι χρή στές έι ναι πέρισσό τέρόι από  πότέ , ό πως και 
όι πόσό τήτές πόυ διακινόυ νται. Πέρισσό τέρόι από  300 έκατόμμυ ρια α νθρωπόι παγκόσμι ως κα νόυν 
χρή σή παρα νόμων όυσιω ν και τό όργανωμέ νό έ γκλήμα κα νέι έτή σιό τζι ρό πέρισσό τέρα από  330 
δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια. Πόλλόι  α νθρωπόι σέ καθέστω ς παρανόμι ας, όι φυλακέ ς γέμα τές μέ χρή στές 
πόυ ό μως έι ναι πα ρα πόλλόι  για να χωρέ σόυν σέ αυτέ ς και πα ρα πόλλα  τα λέφτα  σέ λα θός χέ ρια. 
 
Ο νέ ός νό μός δέν έ χέι καμι α σχέ σή μέ τήν πρό τασή τής νόμόπαρασκέυαστική ς έπιτρόπή ς για τό “νέ ό 
κω δικα ναρκωτικω ν”, υπό  τόν συντόνισμό  τόυ καθήγήτή  Γ. Παρασκέυό πόυλόυ, ό πως έι χέ κατατέθέι  
πρός δήμό σια διαβόυ λέυσή τό 2011 και έι χέ λα βέι πόλλα  θέτικα  σχό λια αφόυ  πρόέ βλέπέ τήν πλή ρή 
απόπόινικόπόι ήσή τή χρή σής όυσιω ν και μέτατρόπή  σέ πται σμα τής αυτόκαλλιέ ργέιας κα νναβής. 
Πα έι ακό μα πιό πι σω από  τήν ι δια τή πρό τασή τόυ Υπόυργόυ  Δικαιόσυ νής, Ι. Ρόυπακιω τή, ό πως 
βγή κέ για δήμό σια διαβόυ λέυσή τό 2012 και πρόέ βλέπέ τή μέτατρόπή  σέ πται σμα τής πρόσωπική ς 
χρή σής και αυτόκαλλιέ ργέιας κα νναβής, αλλα  και σέιρα  α λλων θέτικω ν διατα ξέων.     
 
Δυστυχω ς ό νέ ός νό μός χα νέι μια ιστόρική  έυκαιρι α σέ μια έπόχή  πόλυέπι πέδής κρι σής, πόυ 
έπιδέινω νέι τή κατα στασή των χρήστω ν και όδήγέι  ό λό και πέρισσό τέρόυς ανθρω πόυς στή 
πρόβλήματική  χρή σή και τό πέριθω ριό, για να θέ σέι τις βα σέις για μια αξιόπρέπή , απότέλέσματική , 
δι καιή και ανθρω πινή αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων. 
 
Η κατόχή - πρόμή θέια για πρόσωπική  χρή σή παραμέ νέι έ γκλήμα (πλήμμέ λήμα) και τιμωρέι ται μέ 
φυλα κισή μέ χρι πέ ντέ μή νές (αντι  για φυλα κισή έ να χρό νό πόυ ι σχυέ μέ χρι πρό σφατα). Δήλαδή  
κα πόιός πόυ θα συλλήφθέι  ακό μα και μέ 2 τσιγα ρα κα νναβής δυνήτικα  θα αντιμέτωπι ζέι αυτό φωρή 
διαδικασι α και πόινή  φυλα κισής πόυ θα μέτατρέ πέται σέ χρήματικό  πρό στιμό, ένω  θα καταγρα φέται 
στό πόινικό  μήτρω ό και θα αντιμέτωπι ζέι τήν ι δια ταλαιπωρι α. 
 
Η διαφθόρα  των κυκλωμα των των αστυνόμικω ν, έισαγγέλέ ων, δικήγό ρων και δικαστω ν, τα 
υπέ ρόγκα κόνδυ λια για τή καταστόλή  αντι  για τήν πρό λήψή και τή θέραπέι α, ή διαπό μπέυσή και ή 
ταλαιπωρι α, ή έγκλήματικό τήτα, αλλα  και όι χαμέ νές ω ρές ανθρω πινόυ δυναμικόυ , δέν 
αντιμέτωπι ζόνται μέ αυτό  τό νό μό. 
 
Ο νέ ός νό μός θα συμβα λέι μέν στήν πρόσωρινή  απόσυμφό ρήσή των φυλακω ν, αλλα  σι γόυρα δέν 
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συμβα λέι στόν απόστιγματισμό  των χρήστω ν και τή διασφα λισή τής δήμό σιας υγέι ας. Εξακόλόυθέι  
δήλαδή  ό νόμόθέ τής, αλλα  και ή Πόλιτέι α να θέωρέι  ό τι ή χρή σή όυσιω ν και ή έξα ρτήσή από  αυτέ ς 
έι ναι ζή τήμα δήμό σιας τα ξής και ό χι δήμό σιας υγέι ας και αξιόπρέ πέιας. 
 
Όσό ό μως ή Πόλιτέι α αφή νέι τή πρόσφόρα  και τα έ σόδα στό όργανωμέ νό έ γκλήμα, ό σό δέν 
αναλαμβα νέι μια νόμική  ρυ θμισή τής παραγωγή ς και διακι νήσής, καθω ς και πόλιτικέ ς απέξα ρτήσής 
στα πλαι σια τής μέι ωσής τής βλα βής, τό τέ αφή νέι τήν τυ χή ό λων αυτω ν των χρήστω ν στα χέ ρια τή 
μαφι ας.  Αυτό  πόυ έπέι γέι έι ναι να χτυπήθέι  τό παρα νόμό έμπό ριό, ή έξα ρτήσή των χρήστω ν από  τα 
παρα νόμα κυκλω ματα διακι νήσής και όι ανθυγιέινέ ς συνθή κές τής χρή σής, κα τι πόυ δέν πρόβλέ πέται 
από  τό νέ ό νό μό. Όταν κα τι δέν έι ναι έλέγχό μένό όδήγέι  στήν πέριστόλή  τής υγέι ας και στήν αυ ξήσή 
τής έγκλήματικό τήτας. 
 
Στό νέ ό νό μό δέν πρόβλέ πόνται έπι σής αντικέιμένικα  ό ρια πόσότή των πόυ δικαιόλόγόυ ν τήν 
πρόσωπική  χρή σή, μέ απότέ λέσμα να υπα ρξόυν αρκέτα  παρα θυρα έρμήνέι ας τόυ νό μόυ (πόυ 
συνή θως έι ναι πρός ό φέλός των έμπό ρων και έις βα ρός των χρήστω ν), ένω  διατήρέι  έξόντωτικέ ς 
πόινέ ς, από  τις πιό υψήλέ ς στήν Ευρω πή. Αν και γι νέται μια πρόσπα θέια έλαστικόπόι ήσής και 
μέι ωσής των πόινω ν μικρόδιακι νήσής, για να απόσυμφόρήθόυ ν τα σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, ή 
Ελλα δα έξακόλόυθέι  να έ χέι από  τα αυστήρό τέρα πλαι σια πόινω ν για τόυς διακινήτέ ς, πόλυ  πιό 
αυστήρα  από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό. Η έ κδόσή τής Από φασής – πλαι σιό τόυ Συμβόυλι όυ τής 25ής 
Οκτωβρι όυ 2004 (2004/757/ΔΕΥ) πρόβλέ πέι ό ρια πόινω ν, για τα βασικα  έγκλή ματα διακι νήσής 
ναρκωτικω ν πόυ έι ναι αισθήτα  χαμήλό τέρα από  τα αντι στόιχα τής έλλήνική ς νόμόθέσι ας, ακό μή και 
από  τις μέιωμέ νές πόινέ ς για τόυς έξαρτήμέ νόυς χρή στές πόυ πρότέι νόνται από  αυτό  τό νόμόσχέ διό. 
 
Τα θέτικα  στόιχέι α τόυ νέ όυ νό μόυ έι ναι ό τι διασφαλι ζέται τό δικαι ωμα στή θέραπέι α και ή απόφυγή  
πόλυέτω ν φυλακι σέων για τόυς χρή στές, ό χι ό μως και ό πλόυραλισμό ς στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς. 
Επι σής έναρμόνι ζέται έπιτέ λόυς τό έλλήνικό  δι καιό μέ τήν Ευρωπαι κή  νόμόθέσι α σέ ό τι έ χέι να κα νέι 
μέ τήν έπιδό τήσή και τήν νό μιμή καλλιέ ργέια τής κλωστική ς (βιόμήχανική ς) κα νναβής και τή 
μέταπόι ήσή των παραγω γων τής. Αυτή  έι ναι μια ιστόρική  έξέ λιξή και σήμαντική  νι κή τόυ 
Αντιπαγόρέυτικόυ  κινή ματός στήν Ελλα δα, καθω ς και δικαι ωσή των συμπόλιτω ν μας πόυ διω κόνταν 
για πόλλα  χρό νια για δια θέσή πρόι ό ντων κλωστική ς κα νναβής (ρόυ χα, τσα για και πρωτέι νή hemp). 
 
Η αυτόκαλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή μέτατρέ πέται σέ πλήμμέ λήμα (φυλα κισή μέ χρι 5 
μή νές), αντι  για ακό μα και κακόυ ργήμα πόυ ή ταν μέ χρι σή μέρα, χωρι ς να πρόσδιόρι ζόνται ό μως ό 
αριθμό ς των δέ ντρων πόυ δικαιόλόγόυ ν πρόσωπική  χρή σή. Η κα νναβή έι ναι έ να θέραπέυτικό  φυτό  
μέ 25.000 χρή σέις πόυ χρήσιμόπόιέι  ό α νθρωπός έδω  και 3.000 χρό νια και θα πρέ πέι να 
νόμιμόπόιήθέι  ή αυτόκαλλιέ ργέια για πρόσωπική  (θέραπέυτική  ή  ψυχαγωγική ) χρή σή για να 
απόδυναμωθέι  τό όργανωμέ νό έ γκλήμα και να πρόστατέυτέι  ή ασφαλή ς χρή σή και ό χρή στής.    
 
Δυστυχω ς όλό κλήρό τό δέξιό  τό ξό στή Βόυλή  αντιτα χθήκέ ακό μα και στα α ρθρα πόυ έι χέ πρότέι νέι ό 
ι διός ό Υπόυργό ς για τή δυνατό τήτα αναψήλα φήσής τής δι κής αν μια υπό θέσή φτα σέι και κριθέι  
διαφόρέτικα  στό Ευρωπαι κό  Δικαστή ριό των Ανθρωπι νων Δικαιωμα των. 
 
Μέ πόια κριτή ρια και πό σό ένήμέρωμέ νές ή ταν όι απόφα σέις των βόυλέυτω ν πόυ έ βαλαν φρέ νό στήν 
όυσιαστική  μέταρρυ θμισή τής νόμόθέσι ας για τις έξαρτήσιόγό νές όυσι ές; Ενδέικτικα  τόυ χαμήλόυ  
έπιπέ δόυ διαλό γόυ και έπιχέιρήμα των μέ σα στή Βόυλή  έι ναι όι τόπόθέτή σέις όρισμέ νων βόυλέυτω ν 
τόυ συντήρήτικόυ  τό ξόυ πόυ χαρακτήρι ζόνται από  παντέλω ς ατέκμήρι ωτή έπιστήμόνικα  α πόψή, 
ιδέόλήψι ές ακό μα και έπικι νδυνές αντιλή ψέις για τή δήμόκρατι α, τό πόλι τέυμα και τα ανθρω πινα 
δικαιω ματα. Ο Π. Καμέ νός (ΑΝΕΛ) δή λωσέ ό τι ή καλλιέ ργέια χασι ς στό σπι τι θα όδήγή σέι σέ βαρια  
ναρκωτικα  και στό θα νατό πόλλέ ς χιλια δές παιδια . Ο Η. Κασιδια ρής (ΧΑ) ζή τήσέ αυστήρόπόι ήσή των 
πόινω ν, να έπανέξέταστέι  τό νόμικό  πλαι σιό και να έπανέ λθέι ή θανατική  πόινή  για τόυς έμπό ρόυς 
ναρκωτικω ν. Βόυλέυτέ ς τόυ ΚΚΕ ρω τήσαν τόν υπόυργό  Γέωργι ας, γιατι  υπέ κυψέ στις πιέ σέις τής ΕΕ 
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και συμφω νήσέ στήν πρόω θήσή τής καλλιέ ργέιας τής κόινή ς (κλωστική ς) κα νναβής στή χω ρα μας, 
πόυ δέ λυ νέι, αλλα  όξυ νέι, πρόβλή ματα τής γέωργι ας και δήμιόυργέι  σόβαρέ ς πρόυ πόθέ σέις 
έπέ κτασής τής χρή σής ναρκωτικω ν στή χω ρα μας (!). 
 
Η νέόφασι ζόυσα κυβέ ρνήσή για να γιόρτα σέι τήν ψή φισή τόυ νό μόυ και για να δέι ξέι τις πρόθέ σέις 
τής πρόέ βή σέ μια α νέυ πρόήγόυμέ νόυ αστυνόμική  έπιχέι ρισή έκκαθα ρισής τόυ κέ ντρόυ τής Αθή νας 
από  τόξικόμανέι ς, καταγραφή  τόυς και μέταφόρα  τόυς χωρι ς τή θέ λήσή  τόυς στό κέ ντρό κρα τήσής 
(στρατό πέδό συγκέ ντρωσής) τής Αμυγδαλέ ζας. Η έπιχέι ρήσή ΘΕΤΙΣ ό πως όνόμα στήκέ θυμι ζέι α λλές, 
σκότέινέ ς έπόχέ ς, δι νέι μια αι σθήσή αστυνόμόκρατι ας και παραλόγισμόυ , ένω  έι ναι βα ναυσή 
πρόσβόλή  των ατόμικω ν δικαιωμα των και τής αξιόπρέ πέιας των συνανθρω πων μας, αλλα  και τόυ 
Ευρωπαι κόυ  πόλιτικόυ  πόλιτισμόυ  και κέκτήμέ νόυ. Μό νό μέ αυτόυ  τόυ έι δόυς τή τρόμόκρατι α 
μπόρόυ ν να έπιβα λλόυν τις απαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς. 
 
Σέ παγκό σμιό έπι πέδό υπα ρχέι έυρέι α κινήτόπόι ήσή από  νυν και πρω ήν αρχήγόυ ς κρατω ν, τόν πρω ήν 
ΓΓ τόυ ΟΗΕ, έπιστή μόνές, διανόόυ μένόυς και καλλιτέ χνές για να αναδέιχθόυ ν τα όφέ λή τής 
αντιαπαγόρέυτική ς πρόσέ γγισής για τή μέι ωσή τής βλα βής, τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής και τή 
νόμική  ρυ θμισή τής πρόσφόρα ς όυσιω ν. Τα θέτικα  παραδέι γματα έι ναι δι πλα μας, σέ Ευρωπαι κό  
έπι πέδό, γιατι  υπόκρι νέται ή Πόλιτέι α ό τι δέν υπα ρχόυν;   
 
Μια όλόκλήρωμέ νή αντιαπαγόρέυτική  πόλιτική  για τή μέι ωσή τής βλα βής πέριλαμβα νέι: 
- απόπόινικόπόι ήσή τή πρόσωπική ς χρή σής- κατόχή ς ό λων των όυσιω ν 
- κατήγόριόπόι ήσή και αντιμέτω πισή των όυσιω ν βα σέι τής έπικινδυνό τήτα ς τόυς 
- ρυ θμισή τής πρόσφόρα ς (πρόμή θέια από  έιδικα  κρατικα  έλέγχό μένα καταστή ματα ή  πρόσωπική  
καλλιέ ργέια) ω στέ να απόκόπέι  ό χρή στής από  τήν παρα νόμή έμπόρι α 
- νόμιμόπόι ήσή τής αυτόκαλλιέ ργέιας κα νναβής για πρόσωπική  (ψυχαγωγική  ή  θέραπέυτική ) χρή σή 
- πρόω θήσή τής απέξα ρτήσής μέ πλόυραλιστικέ ς μέθό δόυς (πχ πρόγρα μματα σταδιακή ς 
απέξα ρτήσής, 
καθαρω ν συνέ ργων χρή σής και διαμό ρφωσή έιδικω ν χω ρων έλέγχό μένής χρή σής) 
- ένι σχυσή τής έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νής ένήμέ ρωσής, τής πρωτόβα θμιας φρόντι δας στό δρό μό 
καθω ς και δήμιόυργι α κέ ντρων δωρέα ν πρωτόβα θμιας πέρι θαλψής για τόυς χρή στές σέ έιδικέ ς 
υγέιόνόμικέ ς έγκαταστα σέις 
- ή καλλιέ ργέια κα νναβής να έλέ γχέται από  τό κρα τός, ό πως μέ τα Social Cannabis Club, να έι ναι 
συλλόγική  και μή κέρδόσκόπική  
- δήμιόυργι α φαρμακέι ων (dispensaries) πόυ θα παρέ χόυν κα νναβή για ιατρικόυ ς σκόπόυ ς 
- έ μφασή στή πρό λήψή και τή θέραπέι α 
 
Εμέι ς βασιζό μαστέ σέ έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς και έμπέιρι ές, Εσέι ς γιατι  
έμμέ νέτέ σέ ιδέόλήψι ές και πόλιτικέ ς ήθικόυ  πανικόυ ; Οι πόλιτικόι  πρέ πέι να απόφασι σόυν μέ 
πόιανόυ  τό μέ ρός έι ναι, μέ τα παρα νόμα έγκλήματικα  κυκλω ματα ή  μέ τό δήμό σιό συμφέ ρόν; Εμέι ς θα 
έξακόλόυθή σόυμέ να διέκδικόυ μέ για τα αυτόνό ήτα και να καλλιέργόυ μέ τα δικαιω ματα  μας. Θα 
συνέχι σόυμέ να αγωνιζό μαστέ για τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις, τήν πλή ρή νόμιμόπόι ήσή 
τής κα νναβής και τήν απόκατα στασή τής ιστόρική ς αλή θέιας. Γιατι  ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή 
πρό λήψή. 
 
11.3.2013 
Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net 
Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), www.elefsyna.org   
 
Τι ισχύει στην Ευρώπη 
 
Στα κρα τή μέ λή τής ΕΕ, παρα  τις διαφόρέτικέ ς θέ σέις και αντιλή ψέις, μπόρόυ μέ να δόυ μέ μια τα σή 

http://www.iliosporoi.net/
http://www.elefsyna.org/
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(στα πέρισσό τέρα από  αυτα ) να αντιμέτωπιστέι  ή παρα νόμή χρή σή ναρκωτικω ν 
(συμπέριλαμβανόμέ νων των πρόπαρασκέυαστικω ν πρα ξέω ν τής) ως σχέτικα  ή σσόνός σήμασι ας 
παρα βασή, για τήν όπόι α δέν κρι νέται απαραι τήτό να έφαρμόστόυ ν πόινέ ς πόυ πέριλαμβα νόυν τήν 
στέ ρήσή έλέυθέρι ας. 
 
Σέ αυτέ ς τις χω ρές, όι πόινέ ς φυλα κισής δέν φαι νόνται να έι ναι τό απότέλέσματικό τέρό ό ργανό για να 
απότρέ ψόυν (και να τιμωρή σόυν) τή χρή σή ναρκωτικω ν. Αν και ή κατόχή  και χρή σή για πρόσωπικέ ς 
ανα γκές έι ναι ή πλέιόψήφι α των υπόθέ σέων σχέτικω ν μέ τα ναρκωτικα  πόυ παραπέ μπόνται στή 
δικαιόσυ νή, έν τόυ τόις τα δικαστή ρια δέι χνόυν να πρότιμόυ ν τή θέραπέι α, α λλα μέ τρα κόινωνική ς 
υπόστή ριξής και, μέ χρις ένό ς σήμέι όυ, κυρω σέις πόυ δέν πέριλαμβα νόυν τή στέ ρήσή τής έλέυθέρι ας, 
ό πως διόικήτικέ ς πόινέ ς, έπιπλή ξέις και πρό στιμα καθω ς και αναστόλή  τής πόινική ς διαδικασι ας, 
κυρι ως για μικρέ ς πόσό τήτές και ό ταν ή απλή  χρή σή ναρκωτικω ν δέν συνόδέυ έται από  έπιβαρυντικέ ς 
πέριστα σέις. 
 
Από  τήν ανα λυσή των έθνικω ν στρατήγικω ν για τα ναρκωτικα , τή θέωρι α, τή νόμόθέσι α και τή 
νόμόλόγι α πρόκυ πτέι ό τι σέ όρισμέ νές χω ρές τής ΕΕ, ή κρατική  παρέ μβασή έπικέντρω νέται σέ α) 
ισχυρή  έ μφασή στήν θέραπέι α, αντι  για τήν τιμωρι α β) μι α αι σθήσή δυσαναλόγι ας ανα μέσα σέ πόινέ ς 
κρα τήσής (πόυ συχνα  καταγρα φόνται στό πόινικό  μήτρω ό) και παρα νόμής χρή σής ναρκωτικω ν και 
γ) στήν αντι λήψή ό τι ή κα νναβή έι ναι λιγό τέρό έπικι νδυνή για τήν υγέι α, συγκρινό μένή μέ α λλές 
όυσι ές. 

 
Πιό συγκέκριμέ να: 
 
Βέλγιο 
Στό Βέ λγιό ή νόμόθέτική  μέταρρυ θμισή σχέτικα  μέ τήν 
χρή σή ναρκωτικω ν και τήν κατόχή  τόυς για πρόσωπική  
χρή σή έφαρμό στήκέ τόν Ιόυ νιό τόυ 2003. Ο βασικό ς 
α ξόνας αυτή ς τής μέταρρυ θμισής έι ναι ό τι ή έφαρμόγή  
τόυ πόινικόυ  νό μόυ στήν παρα νόμή χρή σή ναρκωτικω ν 
θα έ πρέπέ πλέ όν να απότέλέι  μό νό τή έ σχατή λυ σή. 
 
Συ μφωνα μέ μι α υπόυργική  από φασή τόυ Ιανόυαρι όυ 
τόυ 2005, απόπόινικόπόιή θήκέ ή κατόχή  κα νναβής για 
πρόσωπική  χρή σή. Συγκέκριμέ να αν έι στέ πόλι τής α νω 
των 18έτω ν μέ κατόχή  μέ χρι 3 γραμμα ρια και αν δέν 

πρόκαλέι τέ δήμό σια ό χλήσή. Αν δέν ισχυ όυν αυτέ ς όι 3 πρόυ πόθέ σέις ή  αν υπα ρχόυν έπιβαρυντικέ ς 
πέριστα σέις, ή πόινή  έι ναι πρό στιμα ή  φυλα κισή στήν τέλέυται α πέρι πτωσή. Τα πρό στιμα 
κυμαι νόνται μέταξυ  75-125 έυρω  για τήν πρω τή παρα βασή ή  130-250 σέ πέρι πτωσή υπότρόπή ς 
έντό ς έ τόυς από  τήν πρω τή παρα βασή. Σέ πέρι πτωσή δέυ τέρής υπότρόπή ς πρόβλέ πέται κρα τήσή 8 
ήμέρω ν μέ χρι 1 μή να και πρό στιμό 250-500 έυρω . 
 
Η καλλιέ ργέια ένό ς θήλυκόυ  φυτόυ  για πρόσωπική  χρή σή έπιτρέ πέται. Ο συ λλόγός (cannabis social 
club)  "ΤΡΕΚΤUW PLANT", μια έ νωσή πόλιτω ν για τήν κα νναβή, μέ έ δρα τήν Αμβέ ρσα, πόυ καθιέ ρωσέ 
μια συλλόγική  καλλιέ ργέια βασισμέ νή στήν αρχή  τόυ ένό ς θήλυκόυ  φυτόυ  κατ' α τόμό, απαλλα χθήκέ 
σέ δυ ό πέριπτω σέις πόινικω ν διω ξέων πόυ ασκή θήκαν από  τόυς έισαγγέλέι ς τής Αμβέ ρσας. (ή μι α 
αφόρόυ σέ κατήγόρι α συ στασής και συμμόρι ας και ή α λλή παρακι νήσή σέ χρή σή ναρκωτικω ν). Ο 
συ λλόγός τω ρα λέιτόυργέι  σέ πέιραματικό  έπι πέδό μέ τήν συλλόγική  καλλιέ ργέια για τήν πρόσωπική  
χρή σή των μέλω ν τόυ. 
 
Τσεχία 
Τήν 1-1-2010 θέσπι στήκέ μια νέ α δια ταξή στόν πόινικό  κω δικα για τόν ακριβή  όρισμό  των τυ πων και 
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πόσότή των των ναρκωτικω ν και ψυχότρό πων όυσιω ν. Συ μφωνα μέ τήν νέ α νόμόθέσι α ή κατόχή  
χωρι ς α δέια ναρκωτικω ν για πρόσωπική  χρή σή έι ναι παρα νόμή. Όσόν αφόρα  σέ μικρέ ς πόσό τήτές 
αντιμέτωπι ζέται ως πται σμα και τιμωρέι ται μέ χρήματικό  πρό στιμό. Για τήν πέρι πτωσή τής κατόχή ς, 
ως μικρή  πόσό τήτα καθόρι ζόνται τα 15 γραμμα ρια ακατέ ργαστής και τα 5 γραμμα ρια κατέργασμέ νής 
κα νναβής, ένω  για τήν καλλιέ ργέια μικρή  πόσό τήτα θέωρόυ νται τα 5 θήλυκα  φυτα . Σέ μέγαλυ τέρές 
πόσό τήτές ή παρα βασή αντιμέτωπι ζέται από  τόν πόινικό  κω δικα και όι παραβα τές τιμωρόυ νται μέ 
μέ γιστή πόινή  τήν φυλα κισή ένό ς χρό νόυ και τήν κατα σχέσή των μέ σων και πρόι ό ντων τόυ 
έγκλή ματός. Ο νό μός πέριλαμβα νέι συγκέκριμέ νές έξαιρέ σέις για τήν νό μιμή κατόχή  όυσιω ν, μέταξυ  
α λλων για ιατρικόυ ς, φαρμακέυτικόυ ς και έρέυνήτικόυ ς λό γόυς. 
 
Ισπανία 
Η απλή  χρή σή κα νναβής θέωρέι ται διόικήτικό  αδι κήμα και δέν πέριλαμβα νέι στέρήτικέ ς τής 
έλέυθέρι ας πόινέ ς. Σέ πέρι πτωσή μή συνδρόμή ς έπιβαρυντικω ν πέριστα σέων πρόβλέ πόνται μό νό 
χρήματικα  πρό στιμα. Στις πέριπτω σέις δήμό σιας χρή σής και κατόχή ς ή  σέ πέριπτω σέις, ό πόυ 
συντρέ χόυν α λλές καταστα σέις (πχ. χρή σή κατα  τήν όδή γήσή) όι παραβα τές τιμωρόυ νται μέ 
πρό στιμα πόυ κυμαι νόνται από  301 έ ως 30.050 έυρω . 
 
Από  τό 2003 και μέτα  από  2 καθόριστικέ ς απόφα σέις τόυ Ανωτα τόυ Δικαστήρι όυ πόυ απόφα νθήκέ 
ό τι ή κατόχή  ακό μή και μέγα λων πόσότή των κα νναβής δέν έι ναι αδι κήμα αν δέν μπόρέι  να απόδέιχθέι  
ό τι υπα ρχέι πρό θέσή έμπόρι ας, ιδρυ θήκέ ή Ομόσπόνδι α των Κλαμπ Κα νναβής (Federation of Cannabis 
Clubs), αρχικα  από  21 κλαμπ. Τό 2011 έ χέι γι νέι έκτι μήσή ό τι λέιτόυργόυ ν πέρι πόυ 300 κλαμπ μέ 
χιλια δές μέ λή σέ ό λή τή χω ρα.     
 
Πορτογαλία 
Ο νό μός τής 30-11-2000 απόπόινικόπόιέι  τήν χρή σή, καθω ς και τήν αγόρα  και κατόχή  για πρόσωπική  
χρή σή ό λων των ναρκωτικω ν για μι α μέ σή ατόμική  πόσό τήτα έπαρκή  για 10 ήμέ ρές και καθιέρω νέι 
έπιστήμόνικέ ς έπιτρόπέ ς για τήν απότρόπή  τής χρή σής ναρκωτικω ν. Η δήμό σια χρή σή ναρκωτικω ν 
παραμέ νέι παρα νόμή και όι χρή στές τιμωρόυ νται μέ πρό στιμα μέταξυ  25 έυρω  και ένό ς πόσόυ  πόυ 
ισόυ ται μέ τόν έλα χιστό έθνικό  μισθό . Ωστό σό, αυτό  τό πρό στιμό απότέλέι  τό υ στατό μέ τρό, ένω  ό 
κανό νας έι ναι ό τι σέ πέρι πτωσή μή υ παρξής ένδέι ξέων έξα ρτήσής ή  αν δέν απαιτόυ νται α λλές 
ένέ ργέιές, ό πως ή ψυχόλόγική  υπόστή ριξή, ή έφαρμόγή  τόυ πρόστι μόυ αναστέ λλέται. Σέ πέρι πτωσή 
συσχέτιζό μένων αδικήμα των, μπόρόυ ν να έπιβλήθόυ ν πρό στιμό ή  α λλα διόικήτικα  μέ τρα. Σέ 
πέρι πτωσή ό πόυ τό α τόμό έι ναι έπιβέβαιωμέ να έξαρτήμέ νό, ό νό μός πρόβλέ πέι τήν παραπόμπή  τόυ 
σέ υγέιόνόμικέ ς ή  κόινωνικέ ς υπήρέσι ές. 
 
Ολλανδία 
Στήν Ολλανδι α ή κατόχή  όπόιασδή πότέ όυσι ας, ό πως και ή καλλιέ ργέια, θέωρέι ται αδι κήμα. Η 
νόμόθέσι α διέ πέται ό μως από  τήν αρχή  τής ανέκτικό τήτας και ή κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή έι ναι 
απόπόινικόπόιήμέ νή. Η κατόχή  κα νναβής μέ χρι 5 γρ. δέν διω κέται και αυτή  έι ναι ή ήμέρή σια 
πόσό τήτα κατα  α τόμό πόυ έπιτρέ πέται να πωλόυ ν καφένέι α μέ έιδική  α δέια πω λήσής κα νναβής, τα 
γνωστα  coffeeshops. Αν και υπα ρχέι μια τα σή να μήν έκδι δόνται καινόυ ργιές α δέιές, τό 2011 
λέιτόυργόυ ν πέρισσό τέρα από  600  coffeeshop σέ ό λή τήν Ολλανδι α. Συ μφωνα μέ έπι σήμές μέλέ τές 
αυτή  ή πρόσέ γγισή έλέγχό μένής πω λήσής κα νναβής δέν έ χέι όδήγή σέι σέ αυξήμέ να πόσόστα  χρή σής 
ανα μέσα στόν πλήθυσμό , μα λιστα ή Ολλανδι α έι ναι χαμήλό τέρα από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό, ή 
πόιό τήτα συνέχω ς βέλτιω νέται, ένω  όι τιμέ ς διατήρόυ νται χαμήλέ ς, και έπέιδή  ή δια θέσή κα νναβής 
έι ναι τό σό έλέγχό μένή λέιτόυργέι  ως απότρέπτικό ς παρα γόντας και δέν πρόσφέ ρέι τήν έ λξή τόυ 
απαγόρέυμέ νόυ για τή νέόλαι α.      
 
Πηγές πληροφόρησης και τεκμηρίωσης:    
 
The Alternative World Drug Report, counting the costs of the war on drugs: 
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http://www.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf 
 
Έκθέσή σχέτικα  μέ τις παγκό σμιές παρα νόμές αγόρέ ς ναρκωτικω ν 1998 – 2007, Ευρωπαι κή  
Επιτρόπή  (Reuter- Trautmann) 2009. Αυτή  ή έ κθέσή συμπέραι νέι ό τι όι τρέ χόυσές πόλιτικέ ς 
απότυγχα νόυν στόν κυ ριό στό χό τόυς, να μέιωθέι  δήλαδή  ή ζή τήσή και πρόσφόρα  των παρα νόμων 
όυσιω ν, ένω  ταυτό χρόνα απότέλόυ ν έ να κρι σιμό παρα γόντα αυ ξήσής τής βλα βής στόυς 
μέμόνωμέ νόυς χρή στές, τό α μέσό πέριβα λλόν τόυς, τήν όικόνόμι α και τήν κόινωνι α: 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf    
 
Η απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής έι ναι ή μό νή ρέαλιστική  έπιλόγή , τόυ Carel Edwards (πρω ήν 
έπικέφαλή ς τής αντιναρκωτική ς μόνα δας τής ΕΕ): www.tvxs.gr/node/83691   
 
Η κατα στασή τόυ πρόβλή ματός των ναρκωτικω ν στήν Ευρω πή, Ετή σια Έκθέσή 2011, Ευρωπαι κό  
Κέ ντρό Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA): 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_EL_EMCDDA_AR2011_EL.pdf   
Η έ κθέσή για τήν Ελλα δα: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/el    
 
Γραφέι ό των Ηνωμέ νων Εθνω ν για τα Ναρκωτικα  και τό Έγκλήμα, 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, Ευρωπαι κό  Κέ ντρό 
Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA) 2008: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60370_EN_TDSI08001ENC_WEB.pdf   
 
Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Ολλανδι ας: 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 
 
Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Πόρτόγαλι ας: 
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 
 
Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Ελβέτι ας: 
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 fu r Sucht- und Gesundheitsforschung 
(ISGF), Zurich (2009), summary: 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&downl
oad=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbN
oKSn6A-- 
 
Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Τσέχι ας: 
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.countthecosts.org/sites/default/files/AWDR.pdf
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf
http://www.tvxs.gr/node/83691
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_EL_EMCDDA_AR2011_EL.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/el
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60370_EN_TDSI08001ENC_WEB.pdf
http://english.wodc.nl/images/1790_summary_tcm45-201181.pdf
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.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
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
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-mountaintops-english-20110524_0.pdf
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-the-mountaintops-english-20110524_0.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/A_Balancing_Act-03-14-2012.pdf
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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/19ή έδω :http://hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoerm
ans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case 
 
Δήμό σια Ακρό ασή στό Ευρωπαι κό  Κόινόβόυ λιό (Δέκέ μβριός 2010): Μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν για 
τα ναρκωτικα : μια διέ ξόδός από  τήν κρι σή; Εισή γήσή 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 
 
Κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής στήν Ισπανι α: 
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     
 
Έκθέσή Παγκό σμιας πρωτόβόυλι ας για τήν μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα  (2011): 
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf 
 
Διακή ρυξή τής Παγκό σμιας πρωτόβόυλι ας για τήν μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα : 
http://www.breakingthetaboo.info/missiongr.htm 
http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/ 
 
Διακή ρυξής τής Βιέ ννής: http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/   
 
Δυ ό πρό σφατα α ρθρα από  τό πέριόδικό  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 
 

http://www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget%202010%20Final.pdf
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http:/hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoermans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case
http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/issue/view/19ήεδώ:http:/hogeschoolutrecht.academia.edu/MartijnBoermans/Papers/319117/An_Economic_Perspective_on_the_Legalisation_Debate_The_Dutch_Case
http://www.encod.org/info/IMG/pdf/SPEECH_BARRIUSO.pdf
http://www.pdf-archive.com/2013/02/13/2-2012/2-2012.pdf
http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf
http://www.breakingthetaboo.info/missiongr.htm
http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/
http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/
http://www.economist.com/news/international/21572184-experiments-legalisation-are-showing-what-post-war-approach-drug-control-could-look
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
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. Πρωθυπόυργέ , κυρι ές και κυ ριόι βόυλέυτέ ς 
 
Τήν Τρι τή 12 Φέβρόυαρι όυ τρέις Κόινόβόυλέυτικέ ς Επιτρόπέ ς θα συνέ λθόυν σέ κόινή  συνέδρι ασή, μέ 
θέ μα ήμέρή σιας δια ταξής: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις». 
 
Ει μαστέ έ να βή μα πριν από  μια ιστόρική  από φασή πόυ θα έπήρέα σέι τις ζωέ ς και τήν αξιόπρέ πέια 
έκατόντα δων χιλια δων συμπόλιτω ν μας. Μια ιστόρική  από φασή πόυ έξαρτα ται σέ μέγα λό βαθμό  από  
τή δική  σας ανθρωπια , ένήμέρωμέ νή στα σή και θαρραλέ α στή ριξή. 
 
Η χρή σή όυσιω ν δέν έι ναι ζή τήμα δήμό σιας τα ξής, αλλα  έ να πέρι πλόκό κόινωνικό  ζή τήμα μέ 
σήμαντικέ ς πρόέκτα σέις στή δήμό σια υγέι α και τα δήμό σια όικόνόμικα . Η ι δια ή χρή σή στήν 
χέιρό τέρή πέρι πτωσή μπόρέι  να θέωρήθέι  αυτόπρόσβόλή  και έι ναι θέ μα πρόσωπική ς έπιλόγή ς, έι ναι 
ζή τήμα αυτόδια θέσής και ατόμικω ν έλέυθέριω ν πόυ πρόστατέυ όνται από  τό Συ νταγμα, δέν έι ναι 
κατα  κανέ να όρισμό  έ γκλήμα.   
 
Οι απαγόρέυτικέ ς και κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς πόυ έφαρμό ζόνται τα τέλέυται α χρό νια μας έ χόυν 
κόστι σέι πόλυ  ακριβα  σέ ανθρω πινές ζωέ ς, αλλα  και σέ πόλυ τιμόυς ανθρω πινόυς (δικαστικόυ ς, 
αστυνόμικόυ ς) και όικόνόμικόυ ς πό ρόυς. Έχόυν όδήγή σέι σέ έξαθλι ωσή τόυς χρή στές, έ χόυν έντέι νέι 
τα κρόυ σματα διαφθόρα ς,  ένω  τό όργανωμέ νό έ γκλήμα θήσαυρι ζέι. 
 
Υπόλόγι ζόυμέ στήν ό τι στήν Ελλα δα τής κρι σής και τής λιτό τήτας, ή απόπόινικόπόι ήσή τής ατόμική ς 
χρή σής- κατόχή ς και πρόμή θέιας ό λων των όυσιω ν, παρα λλήλα μέ τήν έφαρμόγή  ένό ς μόντέ λόυ 
νό μιμής ρυ θμισής τής καλλιέ ργέιας κα νναβής για έυφόρική , φαρμακέυτική  και βιόμήχανική  χρή σή θα 
έξόικόνόμόυ σέ πέρι πόυ 1 δισέκατόμμυ ριό έυρω  τό χρό νό για τα ταμέι α τόυ κρα τόυς, θα 
απόδυνα μωνέ τό όργανωμέ νό έ γκλήμα και θα διασφα λιζέ τή δήμό σια υγέι α και τήν αξιόπρέ πέια των 
έκατόντα δων χιλια δων χρήστω ν όυσιω ν.   
 
Ο νέ ός κω δικας πέρι  ναρκωτικω ν πόυ θα συζήτήθέι  δέν τόλμα  να αλλα ξέι τή κατα στασή πρός τό 
καλυ τέρό αφόυ  τέλικα  δέν απόπόινικόπόιέι ται ή πρόσωπική  χρή σή- κατόχή  πρόμή θέια, κατα  τα πόλυ  
έπιτυχήμέ να παραδέι γματα τής Τσέχι ας, τής Πόρτόγαλι ας και τής Ελβέτι ας. Πότέ  δέν έι ναι ό μως αργα  
γιατι  ή έλλήνική  κόινωνι α έι ναι έ τόιμή καθω ς τό πρό βλήμα τής πόλυτόξικόμανι ας και τής αλό γιστής 
χρή σής αφόρα  πλέ όν κα θέ έλλήνική  όικόγέ νέια. Μέ νέι στόυς βόυλέυτέ ς να αφόυγκραστόυ ν τα 
αγωνιω δή μήνυ ματα για ριζική  αλλαγή  των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα  και να πα ρόυν μια 
ένήμέρωμέ νή από φασή για τό μέ λλόν τής έλλήνική ς κόινωνι ας. 
 
Σας καταθέ τόυμέ τή κριτική  μας για τό νόμόσχέ διό πέρι  ναρκωτικω ν, τις πρότα σέις μας καθω ς και 
έκτένή  τέκμήρι ωσή για τα διέθνω ς αναγνωρισμέ να όφέ λή τής αντιαπαγόρέτική ς πρόσέ γγισής για τή 
μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις. Επι σής τις γραπτέ ς έρωτή σέις των έυρωβόυλέυτω ν των 
Οικόλό γων Πρα σινων για τήν κλωστική  κα νναβή και τι πόλυ  ένδιαφέ ρόυσές απαντή σέις τόυ 
Επιτρό πόυ, καθω ς και τήν μέλέ τή τόυ ΕΘΙΑΓΕ από  τό 206 για τήν καλλιέ ργέια τής κλωστική ς 
κα νναβής στήν Ελλα δα. 
 
Αναλυτικά η κριτική μας στο νομοσχέδιο: 
 
Ο νέος "κώδικας ναρκωτικών" δείχνει ότι δεν τολμά να αλλάξει την κατάσταση προς το 
καλύτερο, καθώς η προσωπική χρήση, κατοχή και προμήθεια τελικά δεν αποποινικοποιείται, 
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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.   
 
Μπόρέι  τό πέρσινό  νόμόσχέ διό να μήν ή ταν τό ιδέατό , παρόυσι αζέ ό μως σήμαντικέ ς βέλτιω σέις από  
τό υπα ρχόν νόμικό  πλαι σιό. Για πρω τή φόρα  μέτα  από  πόλλέ ς δέκαέτι ές ό χρή στής όυσιω ν δέν θα 
θέωρέι τό πλέ όν έγκλήματι ας, καθω ς πρό τέινέ τήν απόπόινικόπόι ήσή τής πρόμή θέιας, κατόχή ς και 
ιδι ας χρή σής ό λων των όυσιω ν, αν και δέν πρόσδιόρι ζόνταν τα ό ρια πόσότή των πόυ δικαιόλόγόυ ν 
πρόσωπική  χρή σή, όυ τέ διαχωρι ζόνταν όι όυσι ές ανα λόγα μέ τήν έπικινδυνό τήτα  τόυς. 
 
Δυστυχω ς μέτα  από  ισχυρέ ς πόλιτικέ ς πιέ σέις, ό Υπόυργό ς Δικαιόσυ νής πή γέ δυ ό βή ματα πι σω από  
τις αρχικέ ς πρότα σέις τής νόμόπαρασκέυαστική ς έπιτρόπή ς μέ απότέ λέσμα τό νέ ό νόμόσχέ διό να 
έμμέ νέι στή “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, πόυ δέν πρόσδιόρι ζέται μέ συγκέκριμέ να αντικέιμένικα  κριτή ρια αλλα  “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“, καθω ς και ή προμήθεια και κατοχή μέτατρέ πόνται σέ πταίσμα 
πόυ τιμωρέι ται μέ κρα τήσή μέ χρι δυ ό μήνω ν ή  πρό στιμό μέ χρι 1.000 έυρω . Η δημόσια χρήση 
απαγόρέυμέ νων όυσιω ν τιμωρέι ται μέ φυλα κισή μέ χρι 3 μήνω ν (πλημμέλημα). 
 
Μπόρέι  να βέλτιω νέται θέωρήτικα  ή κατα στασή από  τό υπα ρχόν νόμικό  πλαι σιό πόυ έι ναι πιό 
αυστήρό , αλλα  μέ αυτό  τό τρό πό δέν βγαι νόυν από  τή μέ σή όυ τέ ό αστυνόμικό ς, όυ τέ ό δικήγό ρός, 
όυ τέ και ό δικαστή ς, ένω  απόκτα  έ να καθαρα  έισπρακτικό  χαρακτή ρα αυτή  ή ρυ θμισή. 
 
Η αυτοκαλλιέργεια κάνναβης για πρόσωπική  χρή σή μέτατρέ πέται σέ πταίσμα, πόυ τιμωρέι ται μέ 
κρα τήσή μέ χρι δυ ό μήνω ν ή  πρό στιμό μέ χρι 1.000 έυρω , χωρι ς ό μως να πρόσδιόρι ζόνται ό αριθμό ς 
των φυτω ν πόυ δικαιόλόγόυ ν πρόσωπική  χρή σή. 
 
Η μή θέ σπισή αντικειμενικών κριτηρίων για τήν προσωπική χρήση (πόσό τήτές όυσιω ν σέ 
γραμμα ρια, αριθμό ς δέ ντρων, διαχωρισμό ς όυσιω ν ανα λόγα μέ τήν τόξικό τήτα- έπικινδυνό τήτα  τόυς) 
έι ναι σι γόυρα έ να παρα θυρό τόυ νό μόυ πόυ ένδέ χέται να έπιφέ ρέι διαφόρέτικέ ς έρμήνέι ές και να 
δι νέι τή δυνατό τήτα στόν αστυνόμικό  και τόν έισαγγέλέ α να απόφασι ζόυν κατα  τό δόκόυ ν για τό 
πόιός θέωρέι ται απλα  χρή στής. 
 
Ενω  αρχικα  έι χέ διαρρέυ σέι ό τι ή καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης θα απόσυνδέθέι  από  τό νό μό 
πέρι  ναρκωτικω ν και θα έξαιρέθέι  από  τή λι στα των παρα νόμων όυσιω ν, τέλικα  δυστυχω ς στις 
όυσι ές πόυ υπα γόνται στα ναρκωτικα  κατα  τό νό μό 3459/2006 δέν πέριλαμβα νόνται (μό νό) “τα 
προϊόντα κλωστικής κάνναβης sativa L” και όχι το ίδιο το φυτό. Αυτό  θα φέ ρέι τήν Ελλα δα στό 
Ευρωπαι κό  Δικαστή ριό καθω ς σέ ό λή τήν ΕΕ ή κλωστική  κα νναβή (hemp), ό χι μό νό έι ναι νό μιμή αλλα  
έπιδότέι ται κιό λας. 
 
Η διακίνηση μικροποσότητας ναρκωτικω ν μέτατρέ πέται σέ πλημμέλημα (από  κακόυ ργήμα), ένω  
τυπόπόιέι ται ως βασικό έγκλημα η διακίνηση ναρκωτικω ν πόυ παραμέ νέι κακούργημα .Η μή 
αναφόρα  σέ μέ γιστή (ή  έλα χιστή) πόινή  αφή νέι να έννόήθέι  ό τι ό δικαστικό ς θα μπόρέι  να έπιλέ ξέι 
από  5 έ ως 20 χρό νια κατα  τό δόκόυ ν. Αν και γι νέται μια πρόσπα θέια έλαστικόπόι ήσής και μέι ωσής 
των πόινω ν διακι νήσής, για να απόσυμφόρήθόυ ν τα σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, ή Ελλα δα θα 
έξακόλόυθέι  να έ χέι από  τα αυστήρό τέρα πλαι σια πόινω ν για τόυς διακινήτέ ς, πόλυ  πιό αυστήρα  από  
τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό. 
 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

193 

Αν και γι νέται μια πρόσπα θέια έλαστικόπόι ήσής και μέι ωσής των πόινω ν διακι νήσής, για να απόσυμ-
φόρήθόυ ν τα σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα αυστηρότερα πλαί-
σια ποινών για τους διακινητές, πόλυ  πιό αυστήρα  από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό. Η έ κδόσή τής Α-
πό φασής – πλαι σιό τόυ Συμβόυλι όυ τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004 (2004/757/ΔΕΥ) πρόβλέ πέι ό ρια πόι-
νω ν, για τα βασικα  έγκλή ματα διακι νήσής ναρκωτικω ν πόυ έι ναι αισθητά χαμηλότερα από τα α-
ντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας, ακό μή και από  τις μέιωμέ νές πόινέ ς πόυ πρότέι νόνται από  
αυτό  τό νόμόσχέ διό. 

 
Τό νόμόσχέ διό καθιέρω νέι θέωρήτικα  τό δικαι ωμα 
στή θέραπέι α, δήλαδή  τήν απέξα ρτήσή τόυ 
έξαρτήμέ νόυ κρατόυ μένόυ, ένω  πρόβλέ πέι τή 
δυνατό τήτα έπιβόλή ς έναλλακτικω ν μέ τρων 
απέξα ρτήσής από  τό δικαστή ριό, πα ντα βέ βαια στα 
έγκέκριμέ να κατα  νό μό θέραπέυτικα  πρόγρα μματα 
απέξα ρτήσής. Στή πρα ξή θα φανέι  κατα  πό σό τα 
δικαστή ρια θα έξακόλόυθόυ ν να κρι νόυν ως 
έξαρτήμέ νόυς χρή στές τόυς μέγαλέ μπόρόυς για να 
έ χόυν έυνόι κέ ς πόινέ ς και κατα  πό σό θα συνέχι σόυν 
να ταλαιπωρόυ νται και να διαπόμπέυ όνται όι απλόι  
χρή στές κα νναβής και α λλων όυσιω ν. 
 
Θέωρόυ μέ ό τι το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά 
δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθω ς ό 
χρή στής θα συνέχι σέι να θέωρέι ται έγκλήματι ας στα 
μα τια τόυ νό μόυ έ στω και αν αντιμέτωπι ζέι 

μέιωμέ νές πόινέ ς. Όσό ή χρή σή όυσιω ν, ιδιαι τέρα τής κα νναβής, έι ναι πόινικα  κόλα σιμή, ό χρή στής 
δέν θα απέξαρτήθέι  πότέ  από  τόν έ μπόρό και τό όργανωμέ νό έ γκλήμα θα συνέχι σέι να πλόυτι ζέι και 
να διαφθέι ρέι τό Κρα τός. Ιδιαι τέρα σέ αυτή  τή δυ σκόλή πέρι όδό τής πόλυ πλέυρής κρι σής, μέ τήν 
πόλυτόξικόμανι α και τήν αλό γιστή χρή σή συνθέτικω ν όυσιω ν να έ χέι πα ρέι ανέξέ λέγκτές διαστα σέις, 
έι ναι απαραι τήτό όι πόλιτικέ ς για τα “ναρκωτικα ” να στήριχθόυ ν σέ έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τή 
διέθνή  έμπέιρι α και ό χι σέ ιδέόλήψι ές. Μέ τήν απόπόινικόπόι ήσή και τήν έλέγχό μένή ρυ θμισή τής 
παραγωγή ς και κατανα λωσής, θα έξόικόνόμήθόυ ν πόλυ τιμόι πό ρόι και θα ανακατανέμήθόυ ν στήν 
κόινωνική  πρό νόια, ένω  θα διασφαλιστέι  ή δήμό σια υγέι α. 
 
Πιστέυ όυμέ ό τι πρέ πέι να γι νέι μια πιό όλόκλήρωμέ νή, έπιστήμόνικα  έπικαιρόπόιήμέ νή, πρόσέ γγισή 
ακόλόυθω ντας τις παρακα τω προτάσεις: 
 
1. Απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων των όυσιω ν, κατήγόριόπόι ήσή των όυσιω ν και αντιμέτω πισή 
τής έξα ρτήσής πόυ πρόκαλόυ ν στα πλαι σια τής μέι ωσής τή βλα βής, μέ βα σή τήν έπικινδυνό τήτα τόυς.    
2. Πέραιτέ ρω έξόρθόλόγισμό ς των πόινω ν τιμωρι ας τόυ βασικόυ  έγκλή ματός τής διακι νήσής, κατα  τα 
πρό τυπα τής Από φασής – πλαι σιό τόυ Συμβόυλι όυ τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004 (2004/757/ΔΕΥ). 
3. Θέ σπισή αντικέιμένικω ν κριτήρι ων αθωό τήτας πόυ δικαιόλόγόυ ν τή πρόσωπική  χρή σή (ό πως όρια 
ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, αριθμός φυτών κάνναβης, αλλα  και ό βαθμός 
βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατηγορία στην οποία ανήκει). 
4. Απόπόινικόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας 2 θήλυκω ν φυτω ν κα νναβής ανα  α τόμό για πρόσωπική  χρή σή. 
5. Τήν έλέγχό μένή από  τό Κρα τός δια θέσή κα νναβής, μέ σα από  τή λέιτόυργι α συλλό γων (κλαμπ 
μέλω ν) για συλλόγική , μή-κέρδόσκόπική , καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  (θέραπέυτική  ή  
έυφόρική ) χρή σή, αλλα  και έιδικω ν φαρμακέι ων ό πόυ θα παρέ χόυν, κατό πιν ιατρική ς συνταγή ς, τήν 
κα νναβή για πρόσωπική  χρή σή. 
6. Τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής για ιατρικόυ ς και θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς. 
7. Τή νόμιμόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας κλωστική ς κα νναβής για κατασκέυαστικόυ ς και βιόμήχανικόυ ς 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML
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σκόπόυ ς, συ μφωνα μέ τόυς ισχυ όντές κανόνισμόυ ς τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής. Η μαζική  και 
συστήματική  παραγωγή  τής κλωστική ς κα νναβής, ό πως έ χέι απόδέι ξέι και σχέτική  μέλέ τή των 
ΕΘΙΑΓΕ - Γέωπόνικόυ  Πανέπιστήμι όυ Αθήνω ν (2000), μπόρέι  να έ χέι σπόυδαι α απότέλέ σματα για τήν 
τό νωσή τής έλλήνική ς όικόνόμι ας και τής υπαι θρόυ. 
8. Τόν α μέσό διαχωρισμό  (και απόπόινικόπόι ήσή) των υπόπρόι ό ντων τόυ φυτόυ  τής κα νναβής για 
διατρόφική  και βιόμήχανική  χρή σή. 
9. Τήν δήμιόυργι α κέ ντρων έλέγχό μένής- κλινική ς χόρή γήσής όπιόυ χων στόυς έξαρτήμέ νόυς, αλλα  και 
καινότό μων πρόγραμμα των απέξα ρτήσής, έπανέ νταξής και μέι ωσής τής βλα βής, ό χι μό νό από  τόυς 4 
έγκέκριμέ νόυς Κρατικόυ ς όργανισμόυ ς θέραπέι ας, αλλα  και από  α λλόυς όργανισμόυ ς σέ συνέργασι α 
μέ τό Δήμό σιό και τήν Τόπική  Αυτόδιόι κήσή κατα  τα πρό τυπα πόλλω ν Ευρωπαι κω ν χωρω ν (Ελβέτι α, 
Πόρτόγαλι α, κλπ), πόυ να καλυ πτόνται από  ό λόυς τόυς ασφαλιστικόυ ς φόρέι ς ή  να παρέ χόνται 
δωρέα ν μέ σα από  τις δόμέ ς τόυ Εθνικόυ  Συστή ματός Υγέι ας (ΕΣΥ). 
10. Ανα πτυξή πέρισσό τέρων πρόγραμμα των δωρέα ν πρωτόβα θμιας πέρι θαλψής και υγέιόνόμική ς 
φρόντι δας έξαρτήμέ νων χρήστω ν, καθω ς και πέρισσό τέρων κέ ντρων απέξα ρτήσής κρατόυμέ νων.     
 
Περισσότερες πληροφορίες για την αντιαπαγορευτική προσέγγιση: 
Οι εγκληματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά είναι καιρός να αλλάξουν. Μέτα  από  πόλλέ ς 
δέκαέτι ές απαγό ρέυσής, καταστόλή ς, παρανόμι ας, φυλακι σέων, θανα των, γιγα ντωσής τόυ 
παρα νόμόυ έμπόρι όυ και τής μαφι ας, τό νόμόσχέ διό για τόν νέ ό "κω δικα ναρκωτικω ν" φαι νέται να 
αλλα ζέι τήν κατα στασή πρός τό καλυ τέρό. 
 
Αποδεδειγμένα η απαγόρευση και η καταστολή έχει αποτύχει παταγωδώς, αφόυ  σέ παγκό σμιό 
και πανέυρωπαι κό  έπι πέδό δεν κατάφερε να περιορίσει ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά 
παράνομων ουσιών, μέ τό τζι ρό τής Μαφι ας από  τό παρα νόμό έμπό ριό να ξέπέρνα έι κα θέ 
πρόήγόυ μένό, ό πως απόδέικνυ έι έ ρέυνα πόυ χρήματόδότή θήκέ από  τήν Ευρωπαι κή  Επιτρόπή  [1]. 
 
Οι απαγορευτικές πολιτικές πόυ έφαρμό ζόνται στα πλαι σια τόυ πόλέ μόυ κατα  των ναρκωτικω ν τα 
τέλέυται α 50 χρό νια μας έχουν κοστίσει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και σε πολύτιμους 
οικονομικούς, και όχι μόνο, πόρους πόυ θα μπόρόυ σαν να αξιόπόιήθόυ ν σέ α λλόυς τόμέι ς ό πως ή 
υγέι α, ή παιδέι α, ό πόλιτισμό ς και ή έ ρέυνα. Αν και ό στό χός αυτω ν των πόλιτικω ν έι ναι ή μείωση της 
προσφοράς και της ζήτησης των απαγόρέυμέ νων όυσιω ν, μέτα  από  ό λα αυτα  τα χρό νια και παρα  
τα δισέκατόμμυ ρια πόυ έ χόυν σπαταλήθέι  έ χόυν απόδέδέιγμέ να τό ακριβώς το αντίθετο 
αποτέλεσμα, ό πως δή λωσέ πρό σφατα ό πρώην επικεφαλής της μονάδας συντονισμού της 
πολιτικής για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2], ένω  ό πως τόνι ζέι ό ι διός, ή 
απόπόινικόπόι ήσή κόστι ζέι μέ χρι και πέ ντέ φόρέ ς λιγό τέρό από  τό κό στός πόινικόπόι ήσής των 
χρήστω ν. 
 
Συ μφωνα μέ τήν πιό πρό σφατή έ ρέυνα τόυ Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα 
Ναρκωτικά (EMCDDA 2011), ή Ευρω πή αντιμέτωπι ζέι νέες προκλήσεις που αφορούν αλλαγές 
στα πρότυπα διακίνησης και χρήσης όυσιω ν, ένω  “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 ι δια έ ρέυνα τόνι ζέι έπι σής ό τι “η Ελλάδα, χω ρα πόυ έι χέ ανέ καθέν χαμήλα  πόσόστα  έπιπόλασμόυ , 
αναφέρει τοπική επιδημική έκρηξη του ιού HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών το 
2011”, ένω  παρατήρέι  ό τι “η κοκαΐνη αποτελεί την ευρύτερα διαδεδομένη διεγερτική ουσία 
στην Ευρώπη” (4 έκατόμμυ ρια Ευρωπαι όι ένή λικές έ καναν χρή σή τό τέλέυται ό χρό νό), όι 
πρόβλήματικόι  χρή στές όπιόέιδω ν φτα νόυν τό ένα μισή έκατόμμυ ριό Ευρωπαι όυς, ένω  έ νας αριθμό ς 
ρέκό ρ νέ ων συνθέτικω ν όυσιω ν έ χόυν κατακλυ σέι τήν Ευρω πή. Η Κάνναβη παραμέ νέι ή πιό έυρέ ως 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

195 

διαδέδόμέ νή όυσι α μέ πέρι πόυ 23-25 έκατόμμυ ρια Ευρωπαι όυς να έ χόυν κα νέι χρή σή τόν τέλέυται ό 
χρό νό. 
 
Τό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στήν Έκθέσή World Drug 
Report 2010 [4] κα νέι λό γό για 128-190 εκ χρήστες κάνναβης παγκόσμια, 29-30 εκατομμύρια 
στην Ευρώπη, καθω ς και για 5 έκ χρή στές κόκαι νής και 3.5 έκ χρή στές όπιόυ χων στήν Ευρω πή. 
Συ μφωνα μέ τήν ι δια μέλέ τή ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς παράνομων ουσιών ξέπέρνα έι τα 
400 δισεκατομμύρια ευρώ τό χρό νό, ένω  ο τζίρος της Ευρωπαϊκής αγοράς κάνναβης ξέπέρνα έι 
τα 35 δις ευρώ τό χρό νό. 
 
Συ μφωνα μέ τό Ευρωπαι κό  Κέ ντρό Τέκμήρι ωσής για τα Ναρκωτικα  [5] τό κόστος της καταστολής, 
όι δημόσιες δαπάνες δήλαδή  πόυ αφόρόυ ν τήν καταπόλέ μήσή των ναρκωτικω ν σέ πανέυρωπαι κό  
έπι πέδό ανέ ρχόνται στα 34-40 δις ευρώ έτήσι ως (όι δαπα νές δήμό σιας τα ξής και δικαιόσυ νής 
αντιπρόσωπέυ όυν τό τό 89-90% των συνόλικω ν δαπανω ν, ένω  τής υγέι ας τό 10-11%). Η ι δια μέλέ τή 
αναφέ ρέι έπι σής ό τι σέ πανέυρωπαι κό  έπι πέδό τό 60% των συλληφθέντων για παραβι ασή των 
νό μων πέρι  ναρκωτικω ν αφόρα  χρήστες κάνναβης για τήν κατήγόρι α τής κατοχής. 
 
Στήν Ελλάδα τό πρό βλήμα τής πολυτοξικομανίας και τής αλόγιστης χρήσης έι ναι έκτό ς έλέ γχόυ 
και αναμέ νέται μέ τήν συνέχιζό μένή όικόνόμική  κρι σή να όξυνθέι , μέ σα από  τήν αυξήμέ νή και 
ανέξέ λέγκτή χρή σή από  νέ όυς και μέιόνέκτικέ ς όμα δές (πχ α νέργόι), αλλα  και τις αυξήμέ νές πιέ σέις να 
μέιωθόυ ν όι δήμό σιές δαπα νές από  τήν Κυβέ ρνήσή. 
 
Οι αριθμόι  στήν Ελλα δα και ακό μα πέρισσό τέρό ή πραγματικό τήτα έι ναι αμέι λικτή. Δεκάδες 
χιλιάδες (21-27 χιλια δές δήλωμέ νόι [6] αλλα  πέρισσό τέρόι από  100.000 στήν πραγματικό τήτα) 
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, πόυ ξό δέυέ πέρισσό τέρα στις μέτακινή σέις των 
στέλέχω ν τόυ από  ό τι σέ πρόγρα μματα απόκατα στασής. 
 
Στις έλλήνικέ ς φυλακέ ς τό 2010, 4.345 α τόμα από  τόυς συνόλικα  11.364 κρατόυ μένόυς (45%) 
έκτι όυν πόινή  για παρα βασή τόυ νό μόυ πέρι  ναρκωτικω ν [7] και από  αυτόυ ς ή συντριπτική  
πλέιόψήφι α (>70%) έι ναι έ γκλέιστόι για κατόχή  και χρή σή! 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 
αντιαπαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς για τή μέι ωσή τής βλα βής ό πόυ έ χόυν έφαρμόστέι  έ χόυν απόδέδέιγμέ να 
θέαματικα  θέτικα  απότέλέ σματα, σέ αντιδιαστόλή  μέ ό τι υπόστήρι ζόυν όι υπόστήρικτέ ς τής 
απαγό ρέυσής και τής καταστόλή ς, γι αυτό  και έπέκτέι νόνται σέ ό λό και πέρισσό τέρές χω ρές: 
Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Τσεχία, Ελβετία, Σλοβενία, Γερμανία. 
 
Τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δή από  τό 2004 έ χέι παραδέχτέι  ό τι όι πόλιτικέ ς πρέ πέι να αλλα ξόυν 
κατέυ θυνσή στα πλαι σια τής πρόληψης και τής μείωσης της βλάβης [8]. Στήν Ολλανδία δεν υπάρχει 
καμία ένδειξη ότι το μοντέλο των coffee-shops έχει φέρει αύξηση στη χρήση κάνναβης ανάμεσα στους 
ενήλικες, αντι θέτα το πληθυσμιακό ποσοστό χρήσης κάνναβης είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, 
ένω  υπα ρχόυν πλέ όν σχέτικα  λι γόι νέ όι χρή στές όπιόυ χων και ό μέ σός ό ρός ήλικι ας τόυς συνέχω ς 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
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μέγαλω νέι [9]. 
 
Στή Πορτογαλία μέτα  τήν πλή ρή απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων των όυσιω ν από  τό 2001 τα 
απότέλέ σματα έι ναι έντυπωσιακα , ιδιαι τέρα σέ ό τι αφόρα  τήν απέξα ρτήσή από  όπιόυ χα και τήν 
αυ ξήσή των ατό μων πόυ αναζήτόυ ν θέραπέι α [10]. 
 
Στήν Ελβετία πόυ έδω  και 15 χρό νια έφαρμό ζέι μια πόλιτική  ανόχή ς μέ τήν κα νναβή και καινότό μα 
πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής σέ ό τι αφόρα  τήν τόξικόέξα ρτήσή (συντή ρήσή μέ υπόκατα στατα, 
δωμα τια χρή σής, διανόμή  συ νέργων) υπα ρχόυν θέαματικα  απότέλέ σματα σέ ό τι αφόρα  τή μέι ωσή 
τόυ αριθμόυ  νέ ων χρήστω ν, ακό μή και κα νναβής, και τή βέλτι ωσή των συνθήκω ν διαβι ωσής για τόυς 
τόξικόέξαρτήμέ νόυς χρή στές [11]. 
 
Πρό σφατή μέλέ τή από  τό Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ [12] υπόλόγι ζέι ό τι μπόρόυ ν να έξόικόνόμήθόυ ν 
μέ χρι και 13.9 δις δόλα ρια από  δήμό σιές δαπα νές αν νόμιμόπόιήθέι  ή κα νναβή στις ΗΠΑ (στήν 
Καλιφόρνια πόυ ή δή έφαρμό ζέι τό μόντέ λό τής χόρή γήσής από  φαρμακέι α -dispensaries- μέ ιατρική  
συνταγή  ή έξόικόνό μήσή μπόρέι  να φτα σέι τα 1.8 δις δόλα ρια), ένω  μπόρόυ ν να έισπραχθόυ ν α λλα 
6.4 δις δόλα ρια από  τήν φόρόλό γήσή τής παραγωγή ς κα νναβής. 
 
Μια α λλή πρό σφατή μέλέ τή από  τήν Ακαδήμι α τής Ουτρέ χτής [13] υπόλόγι ζέι ό τι ή νόμιμόπόι ήσή τής 
κα νναβής στήν Ολλανδία θα απόφέ ρέι στό κρα τός καθαρα  έ σόδα από  φό ρόυς μέ χρι και 850 έκ έυρω  
έτήσι ως, ένω  αντι στόιχή έ ρέυνα τής Γέρμανική ς Ένωσής Κλωστική ς Κα νναβής από  τό 2008 [14] 
υπόλόγι ζέι τα αντι στόιχα καθαρα  έ σόδα από  φό ρόυς για τήν Γερμανία στα 2.8 δις έυρω  έτήσι ως. 
 
Στήν Ισπανία ό πόυ ή δή έφαρμό ζέται μέ έπιτυχι α τό μόντέ λό των μή-κέρδόσκόπικω ν σωματέι ων 
παραγωγω ν- καταναλωτω ν κα νναβής (cannabis social clubs, πέρισσό τέρα από  200 κλαμπ σέ ό λή τήν 
Ισπανι α μέ δέκα δές χιλια δές μέ λή), μέ τήν πλή ρή νόμιμόπόι ήσή τόυ συγκέκριμέ νόυ μόντέ λόυ 
αυτόκαλλιέ ργέιας μπόρόυ ν να δήμιόυργήθόυ ν 7.500 α μέσές και 30.000 έ μμέσές θέ σέις έργασι ας, ένω  
τό κρα τός θα έισέ πραττέ 367 έκ έυρω  έτήσι ως από  φό ρόυς [15]. 
 
Στήν Ελλάδα μέ τόυς τόυλα χιστόν 500.000 καταναλωτέ ς κα νναβής (τις ιδανικέ ς συνθή κές -
μόρφόλόγι α, κλι μα- και πόικιλι ές για καλλιέ ργέια), τόυς 100.000 χρή στές όπιόυ χων και τόυς α λλόυς 
τό σόυς κόκαι νής τι πέριμέ νόυμέ; Αφόυ  όι υπα ρχόυσές πόλιτικέ ς ό χι μό νό έ χόυν απότυ χέι αλλα  έι ναι 
απόδέδέιγμέ να έγκλήματικέ ς και καταστρόφικέ ς, γιατι  έμέι ς συνέχι ζόυμέ να ται ζόυμέ τα παρα νόμα 
κυκλω ματα αντι  να αντιμέτωπι σόυμέ τό ζή τήμα αδόγμα τιστα, μέ βα σή τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και 
τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς; Μέ μια συντήρήτική  έκτι μήσή μέ βα σή τό κό στός καταστόλή ς 
(δικαστικα  έ ξόδα, κό στός φυλα κισής και δι ωξής, αστυνόμικα  έ ξόδα, χρό νός απασχό λήσής όργα νων 
τα ξής και δικαστικω ν, κ.α.), αλλα  και τα πιθανα  έ σόδα από  τή ρυ θμισή τής παραγωγή ς τής κα νναβής 
(ινδική ς και κλωστική ς) μέ σω τής φόρόλό γήσής, μπόρόυ μέ να πόυ μέ ό τι τό κρα τός θα έξασφα λιζέ 
στα ταμέι α τόυ γυ ρω στό 1 δισέκατόμμυ ριό έυρω  τό χρό νό. 
 
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. 
 
Θέωρόυ μέ πως το μοντέλο της συλλογικής μη-κερδοσκοπικής καλλιέργειας κάνναβης 
(κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής) είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο αυτορύθμισης της παραγωγής 
και κατανάλωσης από  τόυς ι διόυς τόυς χρή στές, μέ σήμαντικα  όφέ λή για έκέι νόυς, τήν κόινωνι α και 
τήν όικόνόμι α [16]. 
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Ακό μή και ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλω νέι ανόιχτή  σέ αλλαγή  τής πόλιτική ς για τα ναρκωτικα  και 
έ δέιξέ ένδιαφέ ρόν για τό έν λό γω μόντέ λό αυτόρυ θμισής ό ταν αυτό  παρόυσια στήκέ στό Ευρωπαι κό  
Κόινόβόυ λιό [17]. 
 
Η Ελλήνική  κόινωνι α έι ναι πλέ όν ω ριμή για τήν αλλαγή  τόυ νό μόυ και πέριμέ νέι όι έκπρό σωπόι  τής 
στό Ελλήνικό  Κόινόβόυ λιό να κρατή σόυν μια υπέυ θυνή και ένήμέρωμέ νή στα σή, να γρα ψόυν ιστόρι α 
απέλέυθέρω νόντας και πέριθα λπόντας τόυς έκατόντα δές χιλια δές χρή στές όυσιω ν πόυ βρι σκόνται 
μέ σα σέ κα θέ έλλήνική  όικόγέ νέια. 
 
11 Φέβρόυαρι όυ 2013 
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ιδρυτικα  μέ λή τής Συμμαχι ας “Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα ”. 
 
[1] Έκθέσή σχέτικα  μέ τις παγκό σμιές παρα νόμές αγόρέ ς ναρκωτικω ν 1998 – 2007, Ευρωπαι κή  
Επιτρόπή  (Reuter- Trautmann) 2009. Αυτή  ή έ κθέσή συμπέραι νέι ό τι όι τρέ χόυσές πόλιτικέ ς 
απότυγχα νόυν στόν κυ ριό στό χό τόυς, να μέιωθέι  δήλαδή  ή ζή τήσή και πρόσφόρα  των παρα νόμων 
όυσιω ν, ένω  ταυτό χρόνα απότέλόυ ν έ να κρι σιμό παρα γόντα αυ ξήσής τής βλα βής στόυς 
μέμόνωμέ νόυς χρή στές, τό α μέσό πέριβα λλόν τόυς, τήν όικόνόμι α και τήν κόινωνι α: 
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf    

[2] Η απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής έι ναι ή μό νή ρέαλιστική  έπιλόγή , τόυ Carel Edwards, 
www.tvxs.gr/node/83691   
[3] Η κατα στασή τόυ πρόβλή ματός των ναρκωτικω ν στήν Ευρω πή, Ετή σια Έκθέσή 2011, Ευρωπαι κό  
Κέ ντρό Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA): 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_EL_EMCDDA_AR2011_EL.pdf   
[4] Γραφέι ό των Ηνωμέ νων Εθνω ν για τα Ναρκωτικα  και τό Έγκλήμα, World Drug Report 2010: 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html   
[5] Towards a better understanding of drug-related public expenditure in Europe, Ευρωπαι κό  Κέ ντρό 
Παρακόλόυ θήσής Ναρκωτικω ν και Τόξικόμανι ας (EMCDDA) 2008: 
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60370_EN_TDSI08001ENC_WEB.pdf   
[6] Η έ κθέσή για τήν Ελλα δα: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/el    
[7] Υπόυργέι ό Δικαιόσυ νής, Διαφα νέιας έ& Ανθρωπι νων Δικαιωμα των, Γένικό ς Στατιστικό ς Πι νακας 
Κρατόυμέ νων- Πόινω ν (2003-2010), http://www.ministryofjustice.gr   
[8] Η Έκθέσή Catania τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ (2004): 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-
0101+0+DOC+XML+V0//EL 
[9] 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 
[10] Τό έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Πόρτόγαλι ας: 
http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf 
[11] Assessing Drug Problems and Policies in Switzerland, 1998-2007, Research report of Peter Reuter, 
University of Maryland, USA and Domenic Schnoz, Institut fu r Sucht- und Gesundheitsforschung 
(ISGF), Zurich (2009), summary: 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&downl
oad=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbN
oKSn6A-- 
[12] 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 

http://www.iliosporoi.net/
http://www.elefsyna.org/
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf
http://www.tvxs.gr/node/83691
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_143743_EL_EMCDDA_AR2011_EL.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60370_EN_TDSI08001ENC_WEB.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/el
http://www.ministryofjustice.gr/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-0101+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-0101+0+DOC+XML+V0//EL
http://english.wodc.nl/images/1790_summary_tcm45-201181.pdf
http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/07683/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCIdHx9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.economics.harvard.edu/faculty/miron/files/budget%202010%20Final.pdf
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Αγωνιζόμαστε για το απαγορευμένο, διεκδικούμε το αυτονόητο 

«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 

 

Απαγόρέυμέ νές όυσι ές, παρα νόμόι α νθρωπόι, υπόδόυλωμέ νές συνέιδή σέις. 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. Σχόλέι ό, Εκκλήσι α, πόλιτικόι  μας έ χόυν 
χτι σέι έ να χρυσό  κλόυβι  για να αναπαυ σόυμέ τήν συνέιδήτό τήτα  μας σέ έ να ψέυδέπι γραφό κό σμό 
πλασματική ς αφθόνι ας, δέ σμιόι τής παραγωγή ς και τής όικόνόμι ας. 

Οι α νθρωπόι ό μως από  τα αρχαι α χρό νια χρήσιμόπόιόυ σαν ενθεογενή φυτά και ψυχοτρόπες ουσίες 
για να έπέκτέι νόυν τήν συνέιδήτό τήτα  τόυς και να έ ρθόυν σέ έπαφή  μέ τό θέι ό [1]. Η χρή σή 
απαγκιστρωμέ νή από  ιδέόλήψι ές, ήθικό  πανικό  και κόινωνικα  κό μπλέξ ή ταν συνέτή  και υπέυ θυνή, ένω  
ή κατα χρήσή αντιμέτωπιζό ταν απότέλέσματικα  από  τό κόινωνικό  συ νόλό. Στις αρχέ ς τόυ 20όυ αιω να 
και μέ όδήγό  τό κέρδόφό ρό μόντέ λό τής ποτοαπαγόρευσης, πόλυ  πριν τήν “καταναλωτική  μανι α” τής 
τήλέό ρασής και των διαφήμι σέων, όι έ χόντές τήν έξόυσι α ανακα λυψαν ό τι μέ σα από  τήν απαγό ρέυσή 
τής χρή σής ένθέόγένω ν φυτω ν και όυσιω ν θα μπόρόυ σαν να έλέ γξόυν πιό απότέλέσματικα  τόν 
πλήθυσμό  (μέ σα από  τήν πρόβλήματική  χρή σή και τήν πόλυτόξικόμανι α) και να πλόυτι σόυν 
(αφόρόλό γήτα) μέ σα από  τό παρα νόμό έμπό ριό και τήν α νθισή τής Μαφι ας. 

Έτσι φτα σαμέ στό σή μέρα ό πόυ έκατόμμυ ρια α νθρωπόι σέ ό λό τόν κό σμό θέωρόυ νται έγκλήματι ές και 
διέκδικόυ ν τό αυτόνό ήτό. Να έ χόυν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης από  τή στιγμή  πόυ δέν κα νόυν 
κακό  σέ τρι τό, να μην θεωρούνται εγκληματίες έπέιδή  έπιλέ γόυν μια συγκέκριμέ νή όυσι α πόυ έι ναι 
απόδέδέιγμέ να [2] λιγό τέρό βλαβέρή  από  α λλές πόυ έπιτρέ πόνται και διαφήμι ζόνται (ό πως τό αλκόό λ 
και ό καπνό ς) και, όσοι έχουν πρόβλημα με την κατάχρηση και την τοξικοεξάρτηση να 
αντιμετωπίζονται ανθρώπινα και αποτελεσματικά μέ σα σέ έ να πλαι σιό μέι ωσής τής βλα βής για 
τόν α νθρωπό, τήν κόινωνι α και τήν όικόνόμι α. 

Οι απαγορευτικές πολιτικές πόυ έφαρμό ζόνται στα πλαι σια τόυ πόλέ μόυ κατα  των ναρκωτικω ν τα 
τέλέυται α 50 χρό νια μας έχουν κοστίσει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και σε πολύτιμους 
οικονομικούς, και όχι μόνο, πόρους πόυ θα μπόρόυ σαν να αξιόπόιήθόυ ν σέ α λλόυς τόμέι ς ό πως ή 
υγέι α, ή παιδέι α, ό πόλιτισμό ς και ή έ ρέυνα. Αν και ό στό χός τόυς έι ναι ή μείωση της προσφοράς και 
της ζήτησης απαγόρέυμέ νων όυσιω ν, μέτα  από  ό λα αυτα  τα χρό νια και παρα  τα δισέκατόμμυ ρια πόυ 
έ χόυν σπαταλήθέι  έ χόυν απόδέδέιγμέ να [3] τό ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Τήν γιγα ντωσή τόυ 
παρα νόμόυ έμπόρι όυ και των Καρτέ λ πόυ τό διαχέιρι ζόνται και χρήματόδότόυ ν τό συ στήμα (δικαστέ ς, 
δικήγό ρόι, αστυνόμι α, κρα τός) πόυ τό συντήρέι , τόν αυξανό μένό αριθμό  νέ ων χρήστω ν και θυμα των 
από  τήν αλό γιστή χρή σή, καθω ς και τήν αυξανό μένή έγκλήματικό τήτα και βλα βή για τόυς χρή στές. 

Συ μφωνα μέ τήν πιό πρό σφατή έ ρέυνα τόυ Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά 
(EMCDDA 2010) [4], ή Ευρω πή αντιμέτωπι ζέι νέες προκλήσεις που αφορούν αλλαγές στα πρότυπα 
διακίνησης και χρήσης όυσιω ν, ένω  τόνι ζέι τήν αυξημένη χρήση κοκαΐνης (4 έκατόμμυ ρια 
Ευρωπαι όι ένή λικές έ καναν χρή σή τό τέλέυται ό χρό νό), ηρωίνης (ένα μισή έκατόμμυ ριό Ευρωπαι όι όι 
πρόβλήματικόι  χρή στές), και ένό ς αριθμού ρεκόρ νέων συνθετικών ουσιών πόυ έ χόυν κατακλυ σέι 
τήν Ευρω πή. Η Κάνναβη έι ναι πιό έυρέ ως διαδέδόμέ νή όυσι α μέ πέρι πόυ 23-25 έκατόμμυ ρια 
Ευρωπαι όυς να έ χόυν κα νέι χρή σή τόν τέλέυται ό χρό νό. Τό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στήν Έκθέσή World Drug Report 2010 [5] κα νέι λό γό για 128-190 εκ 
χρήστες κάνναβης παγκόσμια, 29-30 εκατομμύρια στην Ευρώπη, καθω ς και για 5 έκ χρή στές 
κόκαι νής και 3.5 έκ χρή στές όπιόυ χων στήν Ευρω πή. Συ μφωνα μέ τήν ι δια μέλέ τή ο τζίρος της 
παγκόσμιας αγοράς παράνομων ουσιών ξέπέρνα έι τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ τό χρό νό, ένω  ο 
τζίρος της Ευρωπαϊκής αγοράς κάνναβης ξέπέρνα έι τα 35 δις ευρώ τό χρό νό. 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2010
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
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Συ μφωνα μέ τό Ευρωπαι κό  Κέ ντρό Τέκμήρι ωσής για τα Ναρκωτικα  [6] τό κόστος της καταστολής, 
όι δημόσιες δαπάνες δήλαδή  πόυ αφόρόυ ν τήν καταπόλέ μήσή των ναρκωτικω ν σέ πανέυρωπαι κό  
έπι πέδό ανέ ρχόνται στα 34-40 δις ευρώ έτήσι ως (όι δαπα νές δήμό σιας τα ξής και δικαιόσυ νής 
αντιπρόσωπέυ όυν τό τό 89-90% των συνόλικω ν δαπανω ν, ένω  τής υγέι ας- πρό λήψής τό 10-11%). Η 
ι δια μέλέ τή αναφέ ρέι έπι σής ό τι σέ πανέυρωπαι κό  έπι πέδό τό 60% των συλληφθέντων για 
παραβι ασή των νό μων πέρι  ναρκωτικω ν αφόρα  χρήστες κάνναβης για τήν κατήγόρι α τής κατοχής. 

Στήν Ελλάδα τό πρό βλήμα τής πολυτοξικομανίας και τής αλόγιστης χρήσης έι ναι έκτό ς έλέ γχόυ και 
αναμέ νέται μέ τήν συνέχιζό μένή όικόνόμική  κρι σή να όξυνθέι , μέ σα από  τήν αυξήμέ νή και ανέξέ λέγκτή 
χρή σή από  νέ όυς και μέιόνέκτικέ ς όμα δές (πχ α νέργόι), αλλα  και τις αυξήμέ νές πιέ σέις να μέιωθόυ ν όι 
δήμό σιές δαπα νές από  τήν Κυβέ ρνήσή. Εν αναμονή του νέου νομοσχεδίου περί ναρκωτικών ουσιών, 
όι αριθμόι  στήν Ελλα δα και ακό μα πέρισσό τέρό ή πραγματικό τήτα έι ναι αμέι λικτή. Δέκα δές χιλια δές 
(19-23 χιλια δές έγγέγραμμέ νόι [4.β] αλλα  πέρισσό τέρόι από  100.000 στήν πραγματικό τήτα) χρή στές 
ήρωι νής αφήμέ νόι στήν τυ χή των παρα νόμων κυκλωμα των, όι νέ όι καταναλω νόυν αλό γιστα 
αμφιβό λόυ πόιό τήτας όυσι ές από  πόλυ  μικρέ ς ήλικι ές, ή ήρωι νή θέρι ζέι στήν έπαρχέι α, ή ανυπαρξι α και 
ή αναλγήσι α τής πόλιτέι ας όδήγέι  στήν έξαθλι ωσή τόυς τόξικόέξαρτήμέ νόυς χρή στές τής πό λής, 6.000 
α τόμα στή λι στα αναμόνή ς τόυ ΟΚΑΝΑ, πόυ ξό δέυέ πέρισσό τέρα στις μέτακινή σέις των στέλέχω ν από  
ό τι σέ πρόγρα μματα απόκατα στασής. Στις έλλήνικέ ς φυλακέ ς 4.500 α τόμα από  τόυς συνόλικα  11.000 
κρατόυ μένόυς (45%) έκτι όυν πόινή  για παρα βασή τόυ νό μόυ πέρι  ναρκωτικω ν [7] και από  αυτόυ ς ή 
συντριπτική  πλέιόψήφι α (>70%) έι ναι έ γκλέιστόι για κατόχή  και χρή σή! 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.   

Μέ σα σέ αυτό  τόν παραλόγισμό  τής απαγό ρέυσής τής φυ σής και των ανθρω πινων έλέυθέριω ν 
συμπέριλαμβα νέται ή στόχόπόι ήσή τής κλωστικής κάνναβης ως ναρκωτικό , και α ρα απαγόρέυμέ νή 
όυσι α, ένω  απόδέδέιγμέ να μπόρέι  να απότέλέ σέι μια οικολογική καλλιέργεια που θα σώσει τον 
πλανήτη. Η καλλιέ ργέια τής κλωστική ς κα νναβής έ χέι αναβιω σέι τήν τέλέυται α δέκαέτι α στήν 
Ευρωπαι κή  Ένωσή, αν και μέ έλαφρέ ς πτωτικέ ς τα σέις τα τέλέυται α χρό νια [8]. Η καλλιέ ργέια  
κλωστική ς κα νναβής μέ χαμήλή  πέριέκτικό τήτα τέτραυ δρόκανναβινό λής, μέ χρι 0.2%, επιδοτείται 
βα σέι Ευρωπαι κω ν κανόνισμω ν, δέν απαιτέι  χήμικα  ζιζανιόκτό να και μέγα λές πόσό τήτές νέρόυ , ένω  
μπόρέι  να απόβέι  αποδοτικότερη από  τήν καλλιέ ργέια βαμβακιόυ  και αραβό σιτόυ. Η απόδόχή  των 
υφαντω ν και λόιπω ν πρόι ό ντων τής κα νναβής ως υπόαλλέργικω ν πρόκαλέι  συνέχω ς αυ ξόυσα ζή τήσή 
[9]. Επι σής ή καλλιέ ργέια κλωστική ς κα νναβής απόφέ ρέι περισσότερη απασχόληση ανά εκτάριο 
από  ό τι ή καλλιέ ργέια σιταριόυ  και συμβα λέι θέτικα  στήν πρόστασι α τόυ πέριβα λλόντός μέ σα από  τήν 
παραγωγή  καινότό μων βιό-πρόι ό ντων [10] μέ χιλιάδες βιομηχανικές, διατροφικές και ιατρικές 
χρήσεις [11, 12]. 

Στήν Ελλα δα ή πρω τή σόβαρή  πρόσπα θέια καλλιέ ργέιας κλωστική ς κα νναβής έκδήλω θήκέ τό 1875. 
Μέ χρι τό 1957 πόυ απαγόρέυ τήκέ μέ νό μό ή καλλιέ ργέια και τής κλωστική ς κα νναβής, λέιτόυργόυ σαν 
7 κανναβουργεία, τό 1928 λέιτόυργόυ σαν δέ κα, ένω  τό 1952 ή κλωστική  κα νναβή κα λυπτέ 7.005 
καλλιέργόυ μένα στρέ μματα [13]. Μέ χρι σή μέρα και κατα  παρα βασή τόυ Ευρωπαι κόυ  κέκτήμέ νόυ 
έξακόλόυθέι  να απαγόρέυ έται ή καλλιέ ργέια κλωστική ς κα νναβής στήν Ελλα δα: καλλιέργήτέ ς από  τήν 
Ιέρα πέτρα πέριμέ νόυν έδω  και 4 χρό νια τήν έ κδόσή των σχέτικω ν αδέιω ν και παραπέ μπόνται σέ 4 
διαφόρέτικα  Υπόυργέι α, έπιχέιρήματι ές γνωστή ς αλυσι δας πρόι ό ντων από  κα νναβή έξακόλόυθόυ ν να 
έ χόυν δικαστικέ ς πέριπέ τέιές και όικόνόμικέ ς συνέ πέιές, ένω  μια έισαγωγέ ας πρωτέι νής από  κα νναβή 
αντιμέτωπι ζέι νόμικα  πρόβλή ματα και πέριόρισμό  έξό δόυ από  τή χω ρα. 

Γι αυτό  και έμέι ς λέ μέ δέν πα έι α λλό μέ αυτέ ς τις έγκλήματικέ ς πόλιτικέ ς. Τα δυ ό πρω τα 
Σαββατόκυ ριακα τόυ Μα ή ένω νόυμέ τις φωνέ ς μας μέ έκατόμμυ ρια συναγωνιστέ ς σέ ό λό τόν πλανή τή 
πόυ διέκδικόυ ν τό αυτόνό ήτό. Να σταματήσει επιτέλους αυτός ο παρανοϊκός πόλεμος κατά των 
ναρκωτικών πόυ ένόρχήστρω νέται από  τις ΗΠΑ (τό μέγαλυ τέρό καταναλωτή  όυσιω ν παγκόσμι ως) 
και να έφαρμόστόυ ν έυρέ ως αντιαπαγορευτικές πολιτικές μέ έ μφασή στήν αποποινικοποίηση της 
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χρήσης, στή πρόληψη και τή μείωση της βλάβης, τή νομιμοποίηση της καλλιέργειας κάνναβης 
για προσωπική χρήση, αλλα  και τήν διαμόρφωση ξεχωριστού νομοθετικού πλαισίου για τήν 
κλωστική (hemp) και ιατρική (medical) κα νναβή. 

Υπα ρχόυν πολλά θετικά παραδείγματα και επιτυχημένα μοντέλα αποποινικοποίησης της 
χρήσης και ρύθμισης του παράνομου εμπορίου, καθω ς και προγραμμάτων πρόληψης και 
αντιμετώπισης των τοξικοεξαρτήσεων στα πλαι σια τής μείωσης της βλάβης. Τό Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από  τό 2004 έ χέι παραδέχτέι  ό τι όι πόλιτικέ ς πρέ πέι να αλλα ξόυν κατέυ θυνσή στα 
πλαι σια τής πρό λήψής και τής μέι ωσής τής βλα βής [14]. Στήν Ολλανδία δέν υπα ρχέι καμι α έ νδέιξή ό τι 
τό μόντέ λό των coffee-shops έ χέι φέ ρέι αυ ξήσή στή χρή σή κα νναβής ανα μέσα στόυς ένή λικές, 
αντι θέτα τό πλήθυσμιακό  πόσόστό  χρή σής κα νναβής έι ναι κα τω από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό, ένω  
υπα ρχόυν πλέ όν σχέτικα  λι γόι νέ όι χρή στές όπιόυ χων και ό μέ σός ό ρός ήλικι ας τόυς συνέχω ς 
μέγαλω νέι [15]. 

Στή Πορτογαλία μέτα  τήν πλήρη αποποινικοποίηση της χρήσης ό λων των όυσιω ν από  τό 2001 τα 
απότέλέ σματα έι ναι έντυπωσιακα , ιδιαι τέρα σέ ό τι αφόρα  τήν απέξα ρτήσή από  όπιόυ χα και τήν 
αυ ξήσή των ατό μων πόυ αναζήτόυ ν θέραπέι α [16]. Στήν Ελβετία πόυ έδω  και 15 χρό νια έφαρμό ζέι μια 
πόλιτική  ανόχή ς μέ τήν κα νναβή και καινότό μα πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής σέ ό τι αφόρα  τήν 
τόξικόέξα ρτήσή (συντή ρήσή μέ υπόκατα στατα, δωμα τια χρή σής, διανόμή  συ νέργων) υπα ρχόυν 
θέαματικα  απότέλέ σματα σέ ό τι αφόρα  τή μέι ωσή τόυ αριθμόυ  νέ ων χρήστω ν, ακό μή και κα νναβής, 
και τή βέλτι ωσή των συνθήκω ν διαβι ωσής για τόυς τόξικόέξαρτήμέ νόυς χρή στές [17].   

Τό πρό σφατό απότέ λέσμα τόυ δήμόψήφι σματός στήν Καλιφόρνια για τήν νόμιμόπόι ήσή τής ιατρική ς 
κα νναβής αν και αρνήτικό , καταψήφι στήκέ τέλικα  μέ 53% κατα  και 47% υπέ ρ, μας γέμι ζέι μέ 
αισιόδόξι α γιατι  έι ναι πλέ όν θέ μα χρό νόυ ή αλλαγή  τόυ σκήνικόυ  σέ παγκό σμιό έπι πέδό. Πρό σφατή 
μέλέ τή από  τό Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ [18] υπόλόγι ζέι ό τι μπόρόυ ν να έξόικόνόμήθόυ ν μέ χρι και 
13.9 δις δολάρια ετησίως από  δήμό σιές δαπα νές αν νόμιμόπόιήθέι  ή κα νναβή στις ΗΠΑ (στήν 
Καλιφό ρνια πόυ ή δή έφαρμό ζέι τό μόντέ λό τής χόρή γήσής από  φαρμακέι α -dispensaries- μέ ιατρική  
συνταγή  ή έξόικόνό μήσή μπόρέι  να φτα σέι τα 1.8 δις δολάρια), ένω  μπόρόυ ν να έισπραχθόυ ν α λλα 
6.4 δις δολάρια έτήσι ως από  τήν φορολόγηση της παραγωγής κα νναβής. 

Μια α λλή πρό σφατή μέλέ τή από  τήν Ακαδημία της Ουτρέχτης [19] υπόλόγι ζέι ό τι ή νόμιμόπόι ήσή 
τής κα νναβής στήν Ολλανδία θα απόφέ ρέι στό κρα τός καθαρά έσοδα από φόρους μέ χρι και 850 εκ 
ευρώ ετησίως, ένω  αντι στόιχή έ ρέυνα τής Γερμανικής Ένωσης Κλωστικής Κάνναβης από  τό 2008 
[20] υπόλόγι ζέι τα αντι στόιχα καθαρα  έ σόδα από  φό ρόυς για τήν Γερμανία στα 2.8 δις ευρώ έτήσι ως. 
Στήν Ισπανία ό πόυ ή δή έφαρμό ζέται μέ έπιτυχι α τό μόντέ λό των μή-κέρδόσκόπικω ν σωματέι ων 
παραγωγω ν- καταναλωτω ν κα νναβής (cannabis social clubs, πέρισσό τέρα από  200 κλαμπ σέ ό λή τήν 
Ισπανι α μέ δέκα δές χιλια δές μέ λή), μέ τήν πλή ρή νόμιμόπόι ήσή τόυ συγκέκριμέ νόυ μοντέλου 
αυτοκαλλιέργειας μπόρόυ ν να δήμιόυργήθόυ ν 7.500 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, 
ένω  τό κρα τός θα έισέ πραττέ 367 εκ ευρώ έτήσι ως από  φό ρόυς [21]. 

Στήν Ελλάδα μέ τόυς τόυλα χιστόν  500.000 καταναλωτέ ς κα νναβής (πόλυ  συντήρήτική  έκτι μήσή), τις 
ιδανικέ ς συνθή κές -μόρφόλόγι α, κλι μα- και πόικιλι ές κα νναβής για καλλιέ ργέια, τόυς 100.000 χρή στές 
όπιόυ χων και τόυς α λλόυς τό σόυς κόκαι νής τι πέριμέ νόυμέ; 

Αφόυ  οι υπάρχουσες πολιτικές όχι μόνο έχουν αποτύχει αλλα  έι ναι αποδεδειγμένα εγκληματικές 
και καταστροφικές, γιατι  έμέι ς συνέχι ζόυμέ να ται ζόυμέ τα παρα νόμα κυκλω ματα αντι  να 
αντιμέτωπι σόυμέ τό ζή τήμα αδόγμα τιστα, μέ βα σή τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τις διέθνέι ς καλέ ς 
πρακτικέ ς; Μέ χρι πό τέ θα διέκδικόυ μέ τα αυτόνό ήτα και θα αγωνιζό μαστέ για τα απαγόρέυμέ να; 

Σι γόυρα μέχρι να λάμψει η αλήθεια, γιατι  αυτή  έι ναι η καλύτερη πρόληψη. 

Σας πέριμέ νόυμέ στα Αντιαπαγορευτικά φεστιβάλ τα δυ ό πρω τα Σαββατόκυ ριακα τόυ Μαι όυ, στό 
Βόλο (29-30.4), στή Θεσσαλονίκη (30.4-1.5) και στήν Αθήνα (6-7.5). 
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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. 
 
Μπόρέι  τό πέρσινό  νόμόσχέ διό να μήν ή ταν τό ιδέατό , παρόυσι αζέ ό μως σήμαντικέ ς βέλτιω σέις από  
τό υπα ρχόν νόμικό  πλαι σιό. Για πρω τή φόρα  μέτα  από  πόλλέ ς δέκαέτι ές ό χρή στής όυσιω ν δέν θα 
θέωρέι τό πλέ όν έγκλήματι ας, καθω ς πρό τέινέ τήν απόπόινικόπόι ήσή τής πρόμή θέιας, κατόχή ς και 
ιδι ας χρή σής ό λων των όυσιω ν, αν και δέν πρόσδιόρι ζόνταν τα ό ρια πόσότή των πόυ δικαιόλόγόυ ν 
πρόσωπική  χρή σή, όυ τέ διαχωρι ζόνταν όι όυσι ές ανα λόγα μέ τήν έπικινδυνό τήτα  τόυς. 
 
Δυστυχω ς μέτα  από  ισχυρέ ς πόλιτικέ ς πιέ σέις από  συντήρήτικέ ς πόλιτικέ ς δυνα μέις (ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΚΚΕ), 
ό Υπόυργό ς Δικαιόσυ νής πή γέ δυ ό βή ματα πι σω από  τις αρχικέ ς πρότα σέις τής 
νόμόπαρασκέυαστική ς έπιτρόπή ς μέ απότέ λέσμα τό νέ ό νόμόσχέ διό να έμμέ νέι στή “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, πόυ δέν πρόσδιόρι ζέται μέ συγκέκριμέ να αντικέιμένικα  κριτή ρια αλλα  “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“, καθω ς και ή προμήθεια και κατοχή μέτατρέ πόνται σέ πταίσμα 
πόυ τιμωρέι ται μέ κρα τήσή μέ χρι δυ ό μήνω ν ή  πρό στιμό μέ χρι 1.000 έυρω . Η δημόσια χρήση 
απαγόρέυμέ νων όυσιω ν τιμωρέι ται μέ φυλα κισή μέ χρι 3 μήνω ν (πλημμέλημα). 
 
Μπόρέι  να βέλτιω νέται θέωρήτικα  ή κατα στασή από  τό υπα ρχόν νόμικό  πλαι σιό πόυ έι ναι πιό 
αυστήρό , αλλα  μέ αυτό  τό τρό πό δέν βγαι νόυν από  τή μέ σή όυ τέ ό αστυνόμικό ς, όυ τέ ό δικήγό ρός, 
όυ τέ και ό δικαστή ς, ένω  απόκτα  έ να καθαρα  έισπρακτικό  χαρακτή ρα αυτή  ή ρυ θμισή. Ατιμωρήσι α 
υπα ρχέι μό νό έφό σόν απόδέιχθέι  ό τι ή πρα ξή ή ταν έντέλω ς συμπτωματική  και δέν θα έπαναλήφθέι  
(κα τι πόυ ισχυ έι και μέ τό υπα ρχόν πλαι σιό). 
 
Η αυτοκαλλιέργεια κάνναβης για πρόσωπική  χρή σή μέτατρέ πέται σέ πταίσμα, πόυ τιμωρέι ται μέ 
κρα τήσή μέ χρι δυ ό μήνω ν ή  πρό στιμό μέ χρι 1.000 έυρω , χωρι ς ό μως να πρόσδιόρι ζόνται ό αριθμό ς 
των φυτω ν πόυ δικαιόλόγόυ ν πρόσωπική  χρή σή. 
 
Η μή θέ σπισή αντικειμενικών κριτηρίων για τήν προσωπική χρήση (πόσό τήτές όυσιω ν σέ 
γραμμα ρια, αριθμό ς δέ ντρων, διαχωρισμό ς όυσιω ν ανα λόγα μέ τήν τόξικό τήτα- έπικινδυνό τήτα  τόυς) 
έι ναι σι γόυρα έ να παρα θυρό τόυ νό μόυ πόυ ένδέ χέται να έπιφέ ρέι διαφόρέτικέ ς έρμήνέι ές και να 
δι νέι τή δυνατό τήτα στόν αστυνόμικό  και τόν έισαγγέλέ α να απόφασι ζόυν κατα  τό δόκόυ ν για τό 
πόιός θέωρέι ται απλα  χρή στής. 
 
Ενω  αρχικα  έι χέ διαρρέυ σέι ό τι ή καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης θα απόσυνδέθέι  από  τό νό μό 
πέρι  ναρκωτικω ν και θα έξαιρέθέι  από  τή λι στα των παρα νόμων όυσιω ν, τέλικα  δυστυχω ς στις 
όυσι ές πόυ υπα γόνται στα ναρκωτικα  κατα  τό νό μό 3459/2006 δέν πέριλαμβα νόνται (μό νό) “τα 
προϊόντα κλωστικής κάνναβης sativa L” και όχι το ίδιο το φυτό. Αυτό  θα φέ ρέι τήν Ελλα δα ένω πιων 
τόυ Ευρωπαι κόυ  Δικαστήρι όυ, καθω ς σέ ό λή τήν ΕΕ ή καλλιέ ργέια κλωστική ς κα νναβής (hemp) ό χι 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=2100
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μό νό έι ναι νό μιμή αλλα  έπιδότέι ται κιό λας. 
 
Η διακίνηση μικροποσότητας ναρκωτικω ν μέτατρέ πέται σέ πλημμέλημα (από  κακόυ ργήμα), ένω  
τυπόπόιέι ται ως βασικό έγκλημα η διακίνηση ναρκωτικω ν πόυ παραμέ νέι κακούργημα. Η μή 
αναφόρα  σέ μέ γιστή (ή  έλα χιστή) πόινή  αφή νέι να έννόήθέι  ό τι ό δικαστικό ς θα μπόρέι  να έπιλέ ξέι 
από  5 έ ως 20 χρό νια κατα  τό δόκόυ ν. Αν και γι νέται μια πρόσπα θέια διαβα θμισής, έλαστικόπόι ήσής 
και μέι ωσής των πόινω ν διακι νήσής, για να απόσυμφόρήθόυ ν τα σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, ή Ελλα δα 
θα έξακόλόυθέι  να έ χέι από  τα αυστήρό τέρα πλαι σια πόινω ν για τόυς διακινήτέ ς, πόλυ  πιό αυστήρα  
από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό, ιδιαι τέρα σέ ό τι αφόρα  τήν έπιβόλή  τής ανω τατής πόινή ς (ισό βια 
κα θέιρξή). 
 
Τό νόμόσχέ διό καθιέρω νέι θέωρήτικα  "το δικαίωμα στη θεραπεία, δηλαδή την απεξάρτηση του 
εξαρτημένου κρατούμενου", ένω  πρόβλέ πέι τή "δυνατότητα επιβολής εναλλακτικών μέτρων 
απεξάρτησης από το δικαστήριο", πα ντα βέ βαια στα έγκέκριμέ να κατα  νό μό κρατικα  θέραπέυτικα  
πρόγρα μματα απέξα ρτήσής. Στή πρα ξή θα φανέι  κατα  πό σό τα δικαστή ρια θα έξακόλόυθόυ ν να 
κρι νόυν ως έξαρτήμέ νόυς χρή στές τόυς μέγαλέ μπόρόυς για να έ χόυν έυνόι κέ ς πόινέ ς και κατα  πό σό 
θα συνέχι σόυν να ταλαιπωρόυ νται και να διαπόμπέυ όνται όι απλόι  χρή στές κα νναβής και α λλων 
όυσιω ν. 
 
Θέωρόυ μέ ό τι το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθω ς ό 
χρή στής θα συνέχι σέι να θέωρέι ται έγκλήματι ας κατα  τό νό μό, έ στω και αν αντιμέτωπι ζέι μέιωμέ νές 
πόινέ ς. Όσό ή χρή σή όυσιω ν, ιδιαι τέρα τής κα νναβής, έι ναι πόινικα  κόλα σιμή, ό χρή στής δέν θα 
απέξαρτήθέι  πότέ  από  τόν έ μπόρό και τό όργανωμέ νό έ γκλήμα θα συνέχι σέι να πλόυτι ζέι και να 
διαφθέι ρέι τό Κρα τός και τή Δικαιόσυ νή. Ιδιαι τέρα σέ αυτή  τή δυ σκόλή πέρι όδό τής πόλυ πλέυρής 
κρι σής, μέ τήν πόλυτόξικόμανι α και τήν αλό γιστή χρή σή συνθέτικω ν όυσιω ν να έ χέι πα ρέι 
ανέξέ λέγκτές διαστα σέις, έι ναι απαραι τήτό όι πόλιτικέ ς για τα “ναρκωτικα ” να στήριχθόυ ν σέ 
έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τή διέθνή  έμπέιρι α και ό χι σέ ιδέόλήψι ές ήθικόυ  πανικόυ . Μέ τήν 
απόπόινικόπόι ήσή και τήν έλέγχό μένή ρυ θμισή τής παραγωγή ς και τής κατανα λωσής, θα 
έξόικόνόμήθόυ ν πόλυ τιμόι πό ρόι (τόυλα χιστόν 1 δις έυρω  τό χρό νό) πόυ μπόρόυ ν να 
ανακατανέμήθόυ ν στήν κόινωνική  πρό νόια, ένω  θα διασφαλιστέι  ή δήμό σια υγέι α και θα απαξιωθέι  
τό όργανωμέ νό έ γκλήμα. 
 
Πιστέυ όυμέ ό τι πρέ πέι να γι νέι μια πιό όλόκλήρωμέ νή, έπιστήμόνικα  έπικαιρόπόιήμέ νή και 
δήμόσιόνόμικα  όρθόλόγική , πρόσέ γγισή ακόλόυθω ντας τις παρακα τω προτάσεις: 
 
1. Απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων των όυσιω ν, καθω ς και κατήγόριόπόι ήσή των όυσιω ν και 
αντιμέτω πισή τής έξα ρτήσής πόυ πρόκαλόυ ν στα πλαι σια τής μέι ωσής τή βλα βής, μέ βα σή τήν 
έπικινδυνό τήτα τόυς. 
2. Πέραιτέ ρω έξόρθόλόγισμό ς των πόινω ν τιμωρι ας τόυ βασικόυ  έγκλή ματός τής διακι νήσής, κατα  τα 
πρό τυπα τής Από φασής – πλαι σιό τόυ Συμβόυλι όυ τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004 (2004/757/ΔΕΥ). 
3. Θέ σπισή αντικέιμένικω ν κριτήρι ων αθωό τήτας πόυ δικαιόλόγόυ ν τή πρόσωπική  χρή σή (ό πως ό ρια 
πόσό τήτας τής κα θέ έπι  μέ ρόυς ναρκωτική ς όυσι ας, αριθμό ς φυτω ν κα νναβής, αλλα  και ό βαθμό ς 
βλαπτικό τήτας τής κα θέ ναρκωτική ς όυσι ας και ιδιαι τέρα ή κατήγόρι α στήν όπόι α ανή κέι). 
4. Απόπόινικόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας 2 θήλυκω ν φυτω ν κα νναβής ανα  α τόμό για πρόσωπική  χρή σή. 
5. Τήν έλέγχό μένή από  τό Κρα τός δια θέσή κα νναβής, μέ σα από  τή λέιτόυργι α συλλό γων (κλαμπ 
μέλω ν) για συλλόγική , μή-κέρδόσκόπική , καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  (θέραπέυτική  ή  
έυφόρική ) χρή σή, αλλα  και έιδικω ν φαρμακέι ων ό πόυ θα παρέ χόυν, κατό πιν ιατρική ς συνταγή ς, τήν 
κα νναβή για πρόσωπική  χρή σή. 
6. Τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής για ιατρικόυ ς και θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς. 
7. Τή νόμιμόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας κλωστική ς κα νναβής για κατασκέυαστικόυ ς και βιόμήχανικόυ ς 
σκόπόυ ς, συ μφωνα μέ τόυς ισχυ όντές κανόνισμόυ ς τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής. Η μαζική  και 
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συστήματική  παραγωγή  τής κλωστική ς κα νναβής, ό πως έ χέι απόδέι ξέι και σχέτική  μέλέ τή των 
ΕΘΙΑΓΕ - Γέωπόνικόυ  Πανέπιστήμι όυ Αθήνω ν (2000), μπόρέι  να έ χέι σπόυδαι α απότέλέ σματα για τήν 
τό νωσή τής έλλήνική ς όικόνόμι ας και τής υπαι θρόυ. 
8. Τόν α μέσό διαχωρισμό  (και απόπόινικόπόι ήσή) των υπόπρόι ό ντων τόυ φυτόυ  τής κα νναβής για 
διατρόφική  και βιόμήχανική  χρή σή. 
9. Τήν δήμιόυργι α κέ ντρων έλέγχό μένής- κλινική ς χόρή γήσής όπιόυ χων στόυς έξαρτήμέ νόυς, αλλα  και 
καινότό μων πρόγραμμα των απέξα ρτήσής, έπανέ νταξής και μέι ωσής τής βλα βής, ό χι μό νό από  τόυς 4 
έγκέκριμέ νόυς Κρατικόυ ς όργανισμόυ ς θέραπέι ας, αλλα  και από  α λλόυς όργανισμόυ ς σέ συνέργασι α 
μέ τό Δήμό σιό και τήν Τόπική  Αυτόδιόι κήσή κατα  τα πρό τυπα πόλλω ν Ευρωπαι κω ν χωρω ν (Ελβέτι α, 
Πόρτόγαλι α, κλπ), πόυ να καλυ πτόνται από  ό λόυς τόυς ασφαλιστικόυ ς φόρέι ς ή  να παρέ χόνται 
δωρέα ν μέ σα από  τις δόμέ ς τόυ Εθνικόυ  Συστή ματός Υγέι ας (ΕΣΥ). 
10. Ανα πτυξή νέ ων δόμω ν και πέρισσό τέρων έναλλακτικω ν πρόγραμμα των δωρέα ν πρωτόβα θμιας 
πέρι θαλψής και υγέιόνόμική ς φρόντι δας έξαρτήμέ νων χρήστω ν (streetwork), καθω ς και 
πέρισσό τέρων κέ ντρων απέξα ρτήσής κρατόυμέ νων. Χρήματόδό τήσή  τόυς από  τα έ σόδα πόυ 
πρόβλέ πόνται από  χρήματικέ ς πόινέ ς και δήμέυ σέις (α ρθρό 45).   
 
Εμέι ς θα συνέχι σόυμέ να διέκδικόυ μέ τα αυτόνό ήτα και να καλλιέργόυ μέ τήν έλέυθέρι α μας. 
 
Ραντέβόυ  τό Μα ή στό ανανέωμέ νό 9ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ τής Αθή νας. 
 
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. 
 
Πρός Υπόυργό  Δικαιόσυ νής, Διαφα νέιας και Ανθρωπι νων Δικαιωμα των. 
 
κ. Υπόυργέ , 
Πλήρόφόρήθή καμέ πρόσφα τως μέ σα από  τόν ήλέκτρόνικό  Τυ πό τή πρό θέσή  σας να έπαναφέ ρέτέ 
στή Βόυλή  τό νόμόσχέ διό για τό κω δικα ναρκωτικω ν. 
 
Θα θέ λαμέ να σας συγχαρόυ μέ γι αυτή  τήν από φασή και να σας δήλω σόυμέ ό τι αν και δέν θέωρόυ μέ 
ό τι τό νόμόσχέ διό -ό πως έι χέ κατατέθέι  πρός διαβόυ λέυσή- θα πρόσφέ ρέι όριστικέ ς λυ σέις, παρό λα 
αυτα  κινέι ται πρός τή σωστή  κατέυ θυνσή. 
 
Ιδιαι τέρα αν δέν έ χόυν υπα ρξέι τρόπόπόιή σέις πρός τό χέιρό τέρό, λό γό των γνωστω ν αντιδρα σέων 
από  όρισμέ να κό μματα, τό νόμόσχέ διό έι ναι έ να πρω τό βή μα έξόρθόλόγισμόυ  τής έλλήνική ς 
πόλιτική ς πέρι  “ναρκωτικω ν” όυσιω ν, αφόυ  απόπόινικόπόιέι ται ή κατόχή , πρόμή θέια και ιδιωτική  
χρή σή όυσιω ν, ένω  ταυτό χρόνα μέιω νόνται όι πόινέ ς για πρόσωπική  καλλιέ ργέια φυτω ν κα νναβής, 
καθω ς και όι πόινέ ς διακι νήσής. Παρα λλήλα, κατόχυρω νέται τό δικαι ωμα τόυ τόξικόέξαρτήμέ νόυ 
χρή στή στήν θέραπέι α- απέξα ρτήσή. 
 
Θέωρόυ μέ ό τι έι ναι απαραι τήτή ή θέ σπισή αντικέιμένικω ν κριτήρι ων για τήν πρόσωπική  χρή σή και 
τή κατήγόριόπόι ήσή των όυσιω ν (πόσό τήτές όυσιω ν, αριθμό ς δέ ντρων, διαχωρισμό ς όυσιω ν ανα λόγα 
μέ τήν τόξικό τήτα- έπικινδυνό τήτα  τόυς) καθω ς ή έ λλέιψή  τόυς ένδέ χέται να έπιφέ ρέι διαφόρέτικέ ς 
έρμήνέι ές. Ει ναι ιδιαι τέρής σήμασι ας έπι σής να υπα ρξέι ρήτή  δια ταξή για τό διαχωρισμό  τής 
κλωστική ς κα νναβής από  τις παρα νόμές όυσι ές για να συμβα λλέι στήν ανασυγκρό τήσή τής υπαι θρόυ 
στή βα σή τής μέλέ τής τόυ ΕΘΙΑΓΕ από  τό 2000. 
 
Σας έπισυνα πτόυμέ τις αναλυτικέ ς πρότα σέις πόυ έι χαμέ καταθέ σέι κατα  τή πέρι όδό τής 
διαβόυ λέυσής, πρόσπαθω ντας να έναρμόνι σόυμέ τό νόμόσχέ διό μέ τις καλέ ς Ευρωπαι κέ ς πρακτικέ ς 
και τα ιδιαι τέρα χαρακτήριστικα  τής όικόνόμική ς κρι σής. Όπως θα διαπιστω σέτέ θέωρόυ μέ ό τι 
μπόρόυ ν να έπιτέυχθόυ ν πόλλα  ακό μή λαμβα νόντας υπό ψή τις έυρωπαι κέ ς έμπέιρι ές ιδιαι τέρα σέ ό τι 
αφόρα  πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής και πλόυραλιστικω ν μέθό δων θέραπέι ας (καθαρω ν 
συνέ ργων ακό μα και μέ σα στις φυλακέ ς, πρωτόβα θμιας πέρι θαλψής, κλινική ς χόρή γήσής ήρωι νής για 
τή σταδιακή  απέξα ρτήσή, καινότό μα ένήμέρωτικα  πρόγρα μματα και πρόγρα μματα έπανέ νταξής, 
κλπ). 
 
Παρα λλήλα θέωρόυ μέ έπιτακτική  τήν έφαρμόγή  ένό ς πέιραματικόυ  πρόγρα μματός νόμική ς ρυ θμισής 
τής παραγωγή ς και διακι νήσής τής κα νναβής για ιατρικόυ ς και ψυχαγωγικόυ ς σκόπόυ ς, κατα  τα 
πλαι σια τόυ καπνόυ  και τόυ αλκόό λ, μέ έ μφασή στό δικαι ωμα στήν μή-κέρδόσκόπική  
αυτόκαλλιέ ργέια και τή συλλόγική  μή-κέρδόσκόπική  καλλιέ ργέια από  κόινωνικέ ς λέ σχές μέλω ν. Μέ 
αυτό  τό τρό πό θα διαφυλα ξόυμέ τή δήμό σια υγέι α μέ σω τής διαφα νέιας και τόυ έλέ γχόυ τής 
παραγωγή ς- δια θέσής, θα μέταφέ ρόυμέ κόνδυ λια από  τή καταστόλή  στή πρό λήψή, ένω  θα 
έξασφαλιστόυ ν πόλυ τιμόι όικόνόμικόι  πό ρόι για τό δήμό σιό μέ σω τής φόρόλό γήσής, όι όπόι όι 
μπόρόυ ν να διόχέτέυθόυ ν στήν έ ρέυνα, τή θέραπέι α- απέξα ρτήσή, τή πλήρόφό ρήσή των νέ ων και τήν 
έπανέ νταξή των χρήστω ν. 
 
Σας έπισυνα πτόυμέ έπι σής έπιστόλή  πόυ έι χαμέ απόστέι λέι στήν πρόήγόυ μένή Κυβέ ρνήσή, καθω ς και 
α λλα α ρθρα μέ χρή σιμό υλικό  τέκμήρι ωσής των θέ σέω ν μας. Σέ αυτή  τή πόλυ  κρι σιμή πέρι όδό τής 
όικόνόμική ς, κόινωνική ς και όικόλόγική ς κρι σής μέ τα ανήσυχήτικα  σήμα δια πόλυτόξικόμανι ας, 
αυξήμέ νής χρή σής από  νέ όυς και βλα βής για τόυς χρή στές, έι ναι απαραι τήτό να λήφθόυ ν 
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ρήξικέ λέυθές πρωτόβόυλι ές για να αντιμέτωπιστέι  τό φαινό μένό πιό δι καια, ανθρω πινα και 
απότέλέσματικα . 
 
Σας γρα φόυμέ μέ βέβαιό τήτα ό τι ή έλλήνική  κόινωνι α έι ναι έ τόιμή να κα νέι αυτό  τό βή μα και ή 
Πόλιτέι α πρέ πέι να ανταπόκριθέι  πιό απόφασισμέ να γιατι  τό ζή τήμα τής χρή σής και τής έξα ρτήσής 
από  όυσι ές αγγι ζέι ό λα τα κόινωνικα  στρω ματα και θα έ πρέπέ να αφόρα  τή δήμό σια υγέι α και ό χι τή 
δήμό σια τα ξή και τή δικαιόσυ νή. Μέ σα από  τήν πόλυέτή  και συστήματική  ένασχό λήσή  μας μέ τό 
Αντιαπαγόρέυτικό  Κι νήμα, τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, καθω ς και τή πόλυσυλλέκτική  Συμμαχι α 
"Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα ", τα όπόι α στήρι ζόυν έκατόντα δές χιλια δές πόλιτω ν από  ό λή τήν 
Ελλα δα τα τέλέυται α 8 χρό νια, έι μαστέ πλέ όν σι γόυρόι ό τι έ χέι έ ρθέι ό καιρό ς να αλλα ξέι ή πόλιτική  
για τα ναρκωτικα  στήν Ελλα δα. Για έμα ς ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
 
Ει μαστέ στή δια θέσή  σας για πέραιτέ ρω πλήρόφόρι ές. 
 
11.7.2012 
Ηλιό σπόρόι 
 
Επιστόλή  στήν Κυβέ ρνήσή και τόυς Βόυλέυτέ ς για τό νέ ό “Κω δικα Ναρκωτικω ν”: 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=521:2012-02-04-15-22-
35&catid=56:views&Itemid=364 
Ανακόι νωσή για τό νέ ό "κω δικα ναρκωτικω ν" πόυ κατατέ θήκέ στή Βόυλή : 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=513:-q-q-
&catid=56:views&Itemid=364 
Κριτική  έπι  τής νόμόθέτική ς πρωτόβόυλι ας τόυ Υπ. Δικαιόσυ νής, Διαφα νέιας και Ανθρωπι νων 
Δικαιωμα των για τόν Κω δικα Ναρκωτικω ν: 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=394:2011-09-19-07-16-
15&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371 
Αγωνιζό μαστέ για τό απαγόρέυμέ νό, διέκδικόυ μέ τό αυτόνό ήτό: 
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 
Aνόιχτή  ή ΕΕ σέ αλλαγή  πόλιτική ς για τα ναρκωτικα : 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=351:a-&catid=81:2011-
11-24-19-57-43&Itemid=371 
Παγκό σμια Ημέ ρα κατα  των απότυχήμέ νων ναρκω-πόλιτικω ν: 
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=547:2012-06-27-22-05-
11&catid=56:views&Itemid=364 
Παγκό σμια κινήτόπόι ήσή για τήν αλλαγή  των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα : 
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 
 
 

 

http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=521:2012-02-04-15-22-35&catid=56:views&Itemid=364
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=521:2012-02-04-15-22-35&catid=56:views&Itemid=364
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=513:-q-q-&catid=56:views&Itemid=364
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=513:-q-q-&catid=56:views&Itemid=364
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=513:-q-q-&catid=56:views&Itemid=364
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=394:2011-09-19-07-16-15&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=394:2011-09-19-07-16-15&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=394:2011-09-19-07-16-15&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
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
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
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=351:a-&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=351:a-&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=547:2012-06-27-22-05-11&catid=56:views&Itemid=364
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=547:2012-06-27-22-05-11&catid=56:views&Itemid=364
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
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. 
 
Μέ αφόρμή  τήν έπικέι μένή Συνδια σκέψή τής Επιτρόπή ς τόυ ΟΗΕ για τις Ναρκωτικέ ς Ουσι ές [1] (12-
16 Μαρτι όυ στή Βιέ ννή) και τή συμπλή ρωσή 100 χρόνων του παγκόσμιου συστήματος ελέγχου 
των ναρκωτικών ουσιών (πόυ ξέκι νήσέ μέ τή Συ μβασή τής Χα γής τό 1912 και συνέχι στήκέ μέ τή τις 
Συμβα σέις των Ηνωμέ νων Εθνω ν τόυ 1961 [2], τόυ 1971 [3] και τόυ 1988 [4]), υπα ρχέι μια 
γενικευμένη αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο για τήν (αν)αποτελεσματικότητα των 
κατασταλτικών- απαγορευτικών πολιτικών πόυ έφαρμό ζόνται και διαγρα φέται πλέ όν 
επιτακτική η ανάγκη για μεταστροφή σε αντιαπαγορευτικές πολιτικές μείωσης της βλάβης 
και ένα εναλλακτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. 
 
Δό θήκέ πρό σφατα στή δήμόσιό τήτα δήμό σια έπιστόλή  [5] πόυ πρόσυπόγρα φόυν δεκάδες 
επιφανείς ακαδημαϊκοί και επιστήμονες (ανα μέσα  τόυς δέκατέ σσέρις νόμπέλι στές από  δια φόρές 
έιδικό τήτές), πρώην πρόεδροι κρατών (Αμέρική ς, Βραζιλι ας, Κόλόμβι ας, Μέξικόυ , Ελβέτι ας, 
Πόλωνι ας), καλλιτέχνες και διανοούμενοι, πολιτικοί και βουλευτές, έκπρό σωπόι σωματείων, 
διεθνών οργανισμών και ενώσεων, μέ τι τλό πόυ πέριλαμβα νέι ό λό τό νό ήμα: “ο παγκόσμιος 
πόλεμος κατά των ναρκωτικών απέτυχε, ήρθε η ώρα για μια νέα προσέγγιση”. 
 
Οι συνυπόγρα φόντές τή έπιστόλή ς τόνι ζόυν ό τι “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  ή πρωτόβόυλι α τόυ Beckley Foundation [6], στα πλαι σια τής “παγκό σμιας πρωτόβόυλι ας για 
τήν μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν για τα ναρκωτικα ” [7], έ ρχέται σέ συνέ χέια τής δήμόσιόπόι ήσής τής 
έ κθέσής [8] τής “Παγκό σμιας Επιτρόπή ς για τις Πόλιτικέ ς πέρι  Ναρκωτικω ν” [9], τόν Ιόυ νιό τόυ 2011. 
Η έν λό γω “Παγκό σμια Επιτρόπή ” απότέλέι ται από  19 πρόσωπικό τήτές διέθνόυ ς βέλήνέκόυ ς (πρω ήν 
αρχήγόι  κρατω ν, διανόόυ μένόι, πόλιτικόι , στέλέ χή ιδρυμα των και έπιχέιρήματι ές), μέ στό χό να 
σταματή σόυν τόν παρα λόγό “πό λέμό κατα  των ναρκωτικω ν” και να συμβα λλόυν σέ έ να 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 έ κθέσή [10] πόυ συνέ ταξέ ή Παγκό σμια Επιτρόπή  πρότέι νέι τήν παύση της ποινικοποίησης και 
του στιγματισμού των χρηστών ουσιών πόυ δέν βλα πτόυν α λλόυς, ένω  ένθαρρυ νέι τόν 
πειραματισμό των Κυβέρνή σέων με εναλλακτικά μοντέλα νομικής ρύθμισης των ουσιών, 
ιδιαι τέρα για τήν κάνναβη, για να καταπόλέμήθέι  τό όργανωμέ νό έ γκλήμα και να διασφαλιστέι  ή 
δήμό σια υγέι α και ή ακέραιό τήτα των πόλιτω ν. Πρότέι νέι έπι σής ό τι πρέ πέι να έμπλόυτιστέι  ό 
πλουραλισμός των θεραπευτικών μεθόδων, ό χι μό νό μέ θεραπείες υποκατάστατων (μέθαδό νή, 
βόυπρένόρφι νή), αλλα  και μέ προγράμματα κλινικής χορήγησης ηρωίνης και καθαρω ν συ νέργων 
ακό μή και μέ σα σέ καταστή ματα έγκλέισμόυ , ένω  τόνι ζέι ό τι όι χω ρές πόυ έξακόλόυθόυ ν και 
έπένδυ όυν στήν καταστόλή  πρέ πέι να έστια σόυν στό όργανωμέ νό έ γκλήμα και ό χι τόυς χρή στές, για 
τόυς όπόι όυς πρέ πέι να παρέ χέται επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την πρόληψη 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/55.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
http://reformdrugpolicy.com/partner/public-letter/
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/11/Policy-Leaflet-31Oct.pdf
http://reformdrugpolicy.com/beckley-main-content/global-initiative/
http://reformdrugpolicy.com/beckley-main-content/global-initiative/
http://reformdrugpolicy.com/wp-content/uploads/2011/09/Global_Commission_Report_English.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/Commission
http://www.globalcommissionondrugs.org/Report
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και τη μείωση της βλάβης. Καταλή γέι δέ ό τι είναι καιρός να σπάσουμε τα ταμπού, να 
αξιόλόγή σόυμέ τις πόλιτικέ ς πόυ έφαρμό ζόνται μέ γνω μόνα τό κόστος και τήν ωφέλεια- 
αποτελεσματικότητά τόυς, και να αντικαταστή σόυμέ τις πόλιτικέ ς πόυ στήρι ζόνται σέ ιδεοληψίες 
και ηθικούς δογματισμούς, μέ πόλιτικέ ς πόυ έι ναι δημοσιονομικά ορθές και στήρι ζόνται σέ 
επιστημονικά δεδομένα και καλές πρακτικές πόυ μειώνουν τη βλάβη και διασφαλίζουν τη 
δημόσια υγεία.       
    
Τής έ κθέσής τής Παγκό σμιας Επιτρόπή ς έι χέ πρόήγήθέι  ή υπόγραφή  τής Διακή ρυξής τής Βιέ ννής, τόν 
Ιόυ λιό τόυ 2010, έ να κέι μένό έπιστήμό νων πόυ τό νιζέ ό τι η ποινικοποίηση των χρηστών 
παράνομων ουσιών συμβάλλει στην εξάπλωση της επιδημίας του Ιού HIV και έ χέι σαν 
απότέ λέσμα ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την κοινωνία. Μια 
διακή ρυξή πόυ δυστυχω ς αυτόέκπλήρω θήκέ στήν Ελλα δα ή όπόι α τόν τέλέυται ό χρό νό έ χέι 
παρόυσια σέι αυ ξήσή των κρόυσμα των, ιδιαι τέρα ανα μέσα σέ τόξικόμανή ς τής τα ξής τόυ 1000%! [11, 
12].    
 
Ακό μή και όι πιό πρό σφατές έπι σήμές έκθέ σέις τόυ ΟΗΕ [13, 14] συνήγόρόυ ν στό πό ρισμα τής 
έ κθέσής Reuter- Trautmann (πόυ έι χέ χρήματόδότή σέι ή Ευρωπαι κή  Επιτρόπή ) [15] ό τι οι 
υπάρχουσες απαγορευτικές πολιτικές έχουν αποτύχει στον κύριο στόχο τους που είναι η 
μείωση της προσφοράς και της ζήτησης παράνομων ουσιών, αφόυ  όι χρή στές όυσιω ν έι ναι 
πέρισσό τέρόι από  πότέ  (μέ συντήρήτική  έκτι μήσή πέρισσό τέρόι από  250 έκατόμμυ ρια παγκό σμια), 
ό πως και όι έ γκλέιστόι κατα  παρα βασή των νό μων πέρι  ναρκωτικω ν στις φυλακέ ς ό λόυ τόυ κό σμόυ, 
ένω  το παράνομο οργανωμένο έγκλημα παρουσιάζει φαινομενικά κέρδη (τό έμπό ριό όυσιω ν 
έι ναι ή τρι τή πιό έπικέρδή ς βιόμήχανι α στό κό σμό -μέτα  τα τρό φιμα και τό πέτρέ λαιό- μέ έτή σιό τζι ρό 
πέρισσό τέρα από  450 δισέκατόμμυ ρια δόλα ρια- ό λα στα χέ ρια των έγκλήματιω ν). Αυτό και αν είναι 
εγκληματική πολιτική! 
   
Στήν Λατινική Αμερική υπα ρχέι έπι σής μέγα λή κινήτόπόι ήσή τέλέυται α από  πόλλόυ ς πρω ήν και νυν 
πρόέ δρόυς για να βρέθέι  έ να μόντέ λό νόμική ς ρυ θμισής και καταπόλέ μήσής τόυ όργανωμέ νόυ 
έγκλή ματός. Πρό σφατα ή πρό έδρός τής Κόστα Ρίκα [16] δή λωσέ ό τι ή νόμιμόπόι ήσή των 
ναρκωτικω ν στή Λατινική  Αμέρική  απότέλέι  μια σόβαρή  πρό τασή για τή μέι ωσή τής βι ας και τής 
έγκλήματικό τήτας, ακόλόυθω ντας τό παρα δέιγμα τόυ πρόέ δρόυ τής Γουατεμάλας [17], ένω  και όι 
Πρό έδρόι τόυ Μεξικό [18] και τής Κολομβίας [19] δέι χνόυν ανόιχτόι  σέ έ να τέ τόιό ένδέχό μένό. 
Ακό μή και έκπρό σωπόι των ΗΠΑ [20] παραδέ χθήκαν πρό σφατα ό τι ο πόλεμος κατά των 
ναρκωτικών είναι μια δαπανηρή αποτυχία.       
      
Στόν αντι πόδα τής δια σκέψής τόυ ΟΗΕ για τα ναρκωτικα  στή Βιέ ννή, όι όργανω σέις τής κόινωνι ας 
των πόλιτω ν και πιό συγκέκριμέ να τό Πανευρωπαϊκό Αντιαπαγορευτικό δίκτυο τής ENCOD [21], 
διόργανω νόυν τό πρω τό φεστιβάλ Ειρήνης για τα Ναρκωτικά (Drug Peace Festival) [22], από  τις 9 
μέχρι τις 12 Μαρτίου 2012, μέ πλόυ σιό ένήμέρωτικό  και ακτιβι στικό πρό γραμμα. 
 
Οι Ηλιόσποροι στήρι ζόυν τό φεστιβάλ Ειρήνης για τα Ναρκωτικά στα πλαι σια τής 
Αντιαπαγόρέυτική ς έκστρατέι ας για τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις. Εν αναμόνή  τόυ 
πόλυαναμένό μένόυ νέ όυ κω δικα για τα ναρκωτικα  [23], τα πα για αιτή ματα  μας [24] για 
αποποινικοποίηση της χρήσης, προμήθειας και κατοχής ουσιών για προσωπική χρήση, για 
διαχωρισμό και αντιμέτω πισή των όυσιω ν μέ βα σή τήν επικινδυνότητά τόυς [25], για 
πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους, για επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, 
καθω ς και για νομιμοποίηση της καλλιέργειας κλωστικής και ινδικής κάνναβης για 
ψυχαγωγικόυ ς, φαρμακέυτικόυ ς και βιόμήχανικόυ ς σκόπόυ ς, έι ναι πιό έπι καιρα από  πότέ . 
 
Η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη. Είναι καιρός για αλλαγή.      
 

http://www.viennadeclaration.com/the-declaration/
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/report-drug-markets-short_en.pdf
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-01/costa-rica-calls-for-debate-on-drug-legalization-amid-record-trafficking.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-01/costa-rica-calls-for-debate-on-drug-legalization-amid-record-trafficking.html
http://stopthedrugwar.org/topics/drug_war_issues/source_countries/mexican_drug_war
http://stopthedrugwar.org/topics/drug_war_issues/source_countries/mexican_drug_war
http://insightcrime.org/insight-latest-news/item/2260-guatemala-pushes-drug-legalization-debate-amid-cautious-responses-from-region
http://insightcrime.org/insight-latest-news/item/2260-guatemala-pushes-drug-legalization-debate-amid-cautious-responses-from-region
http://panamericanpost.blogspot.com/2011/11/colombias-president-open-to-legalizing.html
http://www.ottawacitizen.com/news/officials+tell+Tories+drugs+failed/6188247/story.html#ixzz1n71ixKBK
http://www.ottawacitizen.com/news/officials+tell+Tories+drugs+failed/6188247/story.html#ixzz1n71ixKBK
http://www.encod.org/info/DRUG-PEACE-FESTIVAL-DURING-UN.html
http://www.drugpeacefestival.com/
http://www.beckleyfoundation.org/bib/doc/bf/2007_David_211305_1.pdf
http://www.beckleyfoundation.org/bib/doc/bf/2007_David_211305_1.pdf
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Για πέρισσό τέρές ένδιαφέ ρόυσές συνδέ σέις και έκθέ σέις: http://reformdrugpolicy.com/library/   
 
5.3.2012 
Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net 
 
[1] http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/55.html 
[2] http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html 
[3] http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf 
[4] http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html 
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[8] http://reformdrugpolicy.com/wp-
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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. 

 
Πρός τα μέ λή τής Κυβέ ρνήσής και τόυ Ελλήνικόυ  Κόινόβόυλι όυ, 
Πρός τόυς πόλιτικόυ ς αρχήγόυ ς, 
 
Ει μαστέ έ να βή μα πριν από  μια ιστόρική  από φασή πόυ θα έπήρέα σέι τις ζωέ ς και τήν αξιόπρέ πέια 
έκατόντα δων χιλια δων συμπόλιτω ν μας. Μια ιστόρική  από φασή πόυ έξαρτα ται σέ μέγα λό βαθμό  από  
τή δική  σας ανθρωπια , ένήμέρωμέ νή στα σή και στή ριξή. 
 
Ο νέος “Κώδικας Ναρκωτικών” πρέπει να πάει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και να 
υπερψηφιστεί. Η χρή σή όυσιω ν δέν έι ναι ζή τήμα δήμό σιας τα ξής, αλλα  έ να πέρι πλόκό κόινωνικό  
ζή τήμα μέ σήμαντικέ ς πρόέκτα σέις στή δήμό σια υγέι α και τα δήμό σια όικόνόμικα . Η ι δια ή χρή σή 
στήν χέιρό τέρή πέρι πτωσή μπόρέι  να θέωρήθέι  αυτόπρόσβόλή  και έι ναι θέ μα πρόσωπική ς έπιλόγή ς, 
έι ναι ζή τήμα αυτόδια θέσής και ατόμικω ν έλέυθέριω ν πόυ πρόστατέυ όνται από  τό Συ νταγμα, δέν 
έι ναι κατα  κανέ να όρισμό  έ γκλήμα.     
 
Οι εγκληματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά είναι καιρός να αλλάξουν. Μέτα  από  πόλλέ ς 
δέκαέτι ές απαγό ρέυσής, καταστόλή ς, παρανόμι ας, φυλακι σέων, θανα των, γιγα ντωσής τόυ 
παρα νόμόυ έμπόρι όυ και τής μαφι ας, τό νόμόσχέ διό για τόν νέ ό "κω δικα ναρκωτικω ν" φαι νέται να 
αλλα ζέι τήν κατα στασή πρός τό καλυ τέρό. 
 
Αποδεδειγμένα η απαγόρευση και η καταστολή έχει αποτύχει παταγωδώς, αφόυ  σέ παγκό σμιό 
και πανέυρωπαι κό  έπι πέδό δεν κατάφερε να περιορίσει ούτε τη ζήτηση, ούτε τη προσφορά 
παράνομων ουσιών, μέ τό τζι ρό τής Μαφι ας από  τό παρα νόμό έμπό ριό να ξέπέρνα έι κα θέ 
πρόήγόυ μένό, ό πως απόδέικνυ έι έ ρέυνα πόυ χρήματόδότή θήκέ από  τήν Ευρωπαι κή  Επιτρόπή  [1]. 
 
Οι απαγορευτικές πολιτικές πόυ έφαρμό ζόνται στα πλαι σια τόυ πόλέ μόυ κατα  των ναρκωτικω ν τα 
τέλέυται α 50 χρό νια μας έχουν κοστίσει ακριβά σε ανθρώπινες ζωές και σε πολύτιμους 
οικονομικούς, και όχι μόνο, πόρους πόυ θα μπόρόυ σαν να αξιόπόιήθόυ ν σέ α λλόυς τόμέι ς ό πως ή 
υγέι α, ή παιδέι α, ό πόλιτισμό ς και ή έ ρέυνα. Αν και ό στό χός αυτω ν των πόλιτικω ν έι ναι ή μείωση της 
προσφοράς και της ζήτησης των απαγόρέυμέ νων όυσιω ν, μέτα  από  ό λα αυτα  τα χρό νια και παρα  
τα δισέκατόμμυ ρια πόυ έ χόυν σπαταλήθέι  έ χόυν απόδέδέιγμέ να τό ακριβώς το αντίθετο 
αποτέλεσμα, ό πως δή λωσέ πρό σφατα ό πρώην επικεφαλής της μονάδας συντονισμού της 
πολιτικής για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2], ένω  ό πως τόνι ζέι ό ι διός, ή 
απόπόινικόπόι ήσή κόστι ζέι μέ χρι και πέ ντέ φόρέ ς λιγό τέρό από  τό κό στός πόινικόπόι ήσής των 
χρήστω ν. 
 
Συ μφωνα μέ τήν πιό πρό σφατή έ ρέυνα τόυ Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα 
Ναρκωτικά (EMCDDA 2011), ή Ευρω πή αντιμέτωπι ζέι νέες προκλήσεις που αφορούν αλλαγές 
στα πρότυπα διακίνησης και χρήσης όυσιω ν, ένω  “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]. 
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Η ι δια έ ρέυνα τόνι ζέι έπι σής ό τι “η Ελλάδα, χω ρα πόυ έι χέ ανέ καθέν χαμήλα  πόσόστα  έπιπόλασμόυ , 
αναφέρει τοπική επιδημική έκρηξη του ιού HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών το 
2011”, ένω  παρατήρέι  ό τι “η κοκαΐνη αποτελεί την ευρύτερα διαδεδομένη διεγερτική ουσία 
στην Ευρώπη” (4 έκατόμμυ ρια Ευρωπαι όι ένή λικές έ καναν χρή σή τό τέλέυται ό χρό νό), όι 
πρόβλήματικόι  χρή στές όπιόέιδω ν φτα νόυν τό ένα μισή έκατόμμυ ριό Ευρωπαι όυς, ένω  έ νας αριθμό ς 
ρέκό ρ νέ ων συνθέτικω ν όυσιω ν έ χόυν κατακλυ σέι τήν Ευρω πή. Η Κάνναβη παραμέ νέι ή πιό έυρέ ως 
διαδέδόμέ νή όυσι α μέ πέρι πόυ 23-25 έκατόμμυ ρια Ευρωπαι όυς να έ χόυν κα νέι χρή σή τόν τέλέυται ό 
χρό νό. 
 
Τό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στήν Έκθέσή World Drug 
Report 2010 [4] κα νέι λό γό για 128-190 εκ χρήστες κάνναβης παγκόσμια, 29-30 εκατομμύρια 
στην Ευρώπη, καθω ς και για 5 έκ χρή στές κόκαι νής και 3.5 έκ χρή στές όπιόυ χων στήν Ευρω πή. 
Συ μφωνα μέ τήν ι δια μέλέ τή ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς παράνομων ουσιών ξέπέρνα έι τα 
400 δισεκατομμύρια ευρώ τό χρό νό, ένω  ο τζίρος της Ευρωπαϊκής αγοράς κάνναβης ξέπέρνα έι 
τα 35 δις ευρώ τό χρό νό. 
Συ μφωνα μέ τό Ευρωπαι κό  Κέ ντρό Τέκμήρι ωσής για τα Ναρκωτικα  [5] τό κόστος της καταστολής, 
όι δημόσιες δαπάνες δήλαδή  πόυ αφόρόυ ν τήν καταπόλέ μήσή των ναρκωτικω ν σέ πανέυρωπαι κό  
έπι πέδό ανέ ρχόνται στα 34-40 δις ευρώ έτήσι ως (όι δαπα νές δήμό σιας τα ξής και δικαιόσυ νής 
αντιπρόσωπέυ όυν τό τό 89-90% των συνόλικω ν δαπανω ν, ένω  τής υγέι ας τό 10-11%). Η ι δια μέλέ τή 
αναφέ ρέι έπι σής ό τι σέ πανέυρωπαι κό  έπι πέδό τό 60% των συλληφθέντων για παραβι ασή των 
νό μων πέρι  ναρκωτικω ν αφόρα  χρήστες κάνναβης για τήν κατήγόρι α τής κατοχής. 
 
Στήν Ελλάδα τό πρό βλήμα τής πολυτοξικομανίας και τής αλόγιστης χρήσης έι ναι έκτό ς έλέ γχόυ 
και αναμέ νέται μέ τήν συνέχιζό μένή όικόνόμική  κρι σή να όξυνθέι , μέ σα από  τήν αυξήμέ νή και 
ανέξέ λέγκτή χρή σή από  νέ όυς και μέιόνέκτικέ ς όμα δές (πχ α νέργόι), αλλα  και τις αυξήμέ νές πιέ σέις να 
μέιωθόυ ν όι δήμό σιές δαπα νές από  τήν Κυβέ ρνήσή. 
 
Οι αριθμόι  στήν Ελλα δα και ακό μα πέρισσό τέρό ή πραγματικό τήτα έι ναι αμέι λικτή. Δεκάδες 
χιλιάδες (21-27 χιλια δές δήλωμέ νόι [6] αλλα  πέρισσό τέρόι από  100.000 στήν πραγματικό τήτα) 
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, πόυ ξό δέυέ πέρισσό τέρα στις μέτακινή σέις των 
στέλέχω ν τόυ από  ό τι σέ πρόγρα μματα απόκατα στασής. 
 
Στις έλλήνικέ ς φυλακέ ς τό 2010, 4.345 α τόμα από  τόυς συνόλικα  11.364 κρατόυ μένόυς (45%) 
έκτι όυν πόινή  για παρα βασή τόυ νό μόυ πέρι  ναρκωτικω ν [7] και από  αυτόυ ς ή συντριπτική  
πλέιόψήφι α (>70%) έι ναι έ γκλέιστόι για κατόχή  και χρή σή! 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" δέι χνέι ό τι τόλμα  να αλλα ξέι τήν κατα στασή πρός τό καλυ τέρό, 
χωρι ς ό μως να απότέλέι  ριζική  λυ σή. 
 
Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες ο χρήστης ουσιών δεν θα θεωρείται πλέον 
εγκληματίας αφόυ  απόπόινικόπόιέι ται ή πρόμή θέια, κατόχή  και ιδι α χρή σή ό λων των όυσιω ν, αν και 
δέν πρόσδιόρι ζόνται τα ό ρια πόσότή των πόυ δικαιόλόγόυ ν πρόσωπική  χρή σή, όυ τέ διαχωρι ζόνται όι 
όυσι ές ανα λόγα μέ τήν έπικινδυνό τήτα  τόυς [8], ό πως πρότέι νόυν διέθνέι ς έπιστή μόνές. 
 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html
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Η μή θέ σπισή αντικέιμένικω ν κριτήρι ων για τήν πρόσωπική  χρή σή (πόσό τήτές όυσιω ν, αριθμό ς 
δέ ντρων, διαχωρισμό ς όυσιω ν ανα λόγα μέ τήν τόξικό τήτα- έπικινδυνό τήτα  τόυς) έι ναι σι γόυρα έ να 
παρα θυρό τόυ νό μόυ πόυ ένδέ χέται να έπιφέ ρέι διαφόρέτικέ ς έρμήνέι ές, ό πως τόνι σαμέ στήν κριτική  
τόυ νόμόσχέδι όυ [9] ό ταν έι χέ κατατέθέι  για διαβόυ λέυσή. 
 

Αν και γι νέται μια πρόσπα θέια έλαστικόπόι ήσής και μέι ωσής των πόινω ν διακι νήσής, για να απόσυμ-
φόρήθόυ ν τα σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα αυστηρότερα πλαί-
σια ποινών για τους διακινητές, πόλυ  πιό αυστήρα  από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό. Η έ κδόσή τής Α-
πό φασής – πλαι σιό τόυ Συμβόυλι όυ τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004 (2004/757/ΔΕΥ) [10] πρόβλέ πέι ό ρια 
πόινω ν, για τα βασικα  έγκλή ματα διακι νήσής ναρκωτικω ν πόυ έι ναι αισθητά χαμηλότερα από τα 
αντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας, ακό μή και από  τις μέιωμέ νές πόινέ ς πόυ πρότέι νόνται από  
αυτό  τό νόμόσχέ διό. 

 
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. 
 
Πρόκαλόυ μέ τό ΚΚΕ, τή ΝΔ και ΛΑΟΣ, πόυ αντιμα χόνται τό νέ ό νόμόσχέ διό, να παρόυσια σόυν 
έπιστήμόνικα  δέδόμέ να τα όπόι α να απόδέικνυ όυν ό τι ή από λυτή καταστόλή  πόυ έπιδιω κόυν, μπόρέι  
να φέ ρέι κα πόιό θέτικό  απότέ λέσμα και ό χι απλα  να γέμι σέι έ σόδα τις τσέ πές των καρτέ λ, τις 
φυλακέ ς και τόυς δρό μόυς μέ έξαθλιωμέ νόυς χρή στές. 
 
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 
αντιαπαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς για τή μέι ωσή τής βλα βής ό πόυ έ χόυν έφαρμόστέι  έ χόυν απόδέδέιγμέ να 
θέαματικα  θέτικα  απότέλέ σματα, σέ αντιδιαστόλή  μέ ό τι υπόστήρι ζόυν όι υπόστήρικτέ ς τής 
απαγό ρέυσής και τής καταστόλή ς, γι αυτό  και έπέκτέι νόνται σέ ό λό και πέρισσό τέρές χω ρές: 
Πορτογαλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Τσεχία, Ελβετία, Σλοβενία, Γερμανία. 
 
Τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δή από  τό 2004 έ χέι παραδέχτέι  ό τι όι πόλιτικέ ς πρέ πέι να αλλα ξόυν 
κατέυ θυνσή στα πλαι σια τής πρόληψης και τής μείωσης της βλάβης [11]. Στήν Ολλανδία δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη ότι το μοντέλο των coffee-shops έχει φέρει αύξηση στη χρήση κάνναβης ανάμεσα 
στους ενήλικες, αντι θέτα το πληθυσμιακό ποσοστό χρήσης κάνναβης είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, ένω  υπα ρχόυν πλέ όν σχέτικα  λι γόι νέ όι χρή στές όπιόυ χων και ό μέ σός ό ρός ήλικι ας τόυς 
συνέχω ς μέγαλω νέι [12]. 
 
Στή Πορτογαλία μέτα  τήν πλή ρή απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής ό λων των όυσιω ν από  τό 2001 τα 
απότέλέ σματα έι ναι έντυπωσιακα , ιδιαι τέρα σέ ό τι αφόρα  τήν απέξα ρτήσή από  όπιόυ χα και τήν 
αυ ξήσή των ατό μων πόυ αναζήτόυ ν θέραπέι α [13]. 
 
Στήν Ελβετία πόυ έδω  και 15 χρό νια έφαρμό ζέι μια πόλιτική  ανόχή ς μέ τήν κα νναβή και καινότό μα 
πρόγρα μματα μέι ωσής τής βλα βής σέ ό τι αφόρα  τήν τόξικόέξα ρτήσή (συντή ρήσή μέ υπόκατα στατα, 
δωμα τια χρή σής, διανόμή  συ νέργων) υπα ρχόυν θέαματικα  απότέλέ σματα σέ ό τι αφόρα  τή μέι ωσή 
τόυ αριθμόυ  νέ ων χρήστω ν, ακό μή και κα νναβής, και τή βέλτι ωσή των συνθήκω ν διαβι ωσής για τόυς 
τόξικόέξαρτήμέ νόυς χρή στές [14]. 
 
Πρό σφατή μέλέ τή από  τό Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ [15] υπόλόγι ζέι ό τι μπόρόυ ν να έξόικόνόμήθόυ ν 
μέ χρι και 13.9 δις δόλα ρια από  δήμό σιές δαπα νές αν νόμιμόπόιήθέι  ή κα νναβή στις ΗΠΑ (στήν 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML
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Καλιφόρνια πόυ ή δή έφαρμό ζέι τό μόντέ λό τής χόρή γήσής από  φαρμακέι α -dispensaries- μέ ιατρική  
συνταγή  ή έξόικόνό μήσή μπόρέι  να φτα σέι τα 1.8 δις δόλα ρια), ένω  μπόρόυ ν να έισπραχθόυ ν α λλα 
6.4 δις δόλα ρια από  τήν φόρόλό γήσή τής παραγωγή ς κα νναβής. 
 
Μια α λλή πρό σφατή μέλέ τή από  τήν Ακαδήμι α τής Ουτρέ χτής [16] υπόλόγι ζέι ό τι ή νόμιμόπόι ήσή τής 
κα νναβής στήν Ολλανδία θα απόφέ ρέι στό κρα τός καθαρα  έ σόδα από  φό ρόυς μέ χρι και 850 έκ έυρω  
έτήσι ως, ένω  αντι στόιχή έ ρέυνα τής Γέρμανική ς Ένωσής Κλωστική ς Κα νναβής από  τό 2008 [17] 
υπόλόγι ζέι τα αντι στόιχα καθαρα  έ σόδα από  φό ρόυς για τήν Γερμανία στα 2.8 δις έυρω  έτήσι ως. 
 
Στήν Ισπανία ό πόυ ή δή έφαρμό ζέται μέ έπιτυχι α τό μόντέ λό των μή-κέρδόσκόπικω ν σωματέι ων 
παραγωγω ν- καταναλωτω ν κα νναβής (cannabis social clubs, πέρισσό τέρα από  200 κλαμπ σέ ό λή τήν 
Ισπανι α μέ δέκα δές χιλια δές μέ λή), μέ τήν πλή ρή νόμιμόπόι ήσή τόυ συγκέκριμέ νόυ μόντέ λόυ 
αυτόκαλλιέ ργέιας μπόρόυ ν να δήμιόυργήθόυ ν 7.500 α μέσές και 30.000 έ μμέσές θέ σέις έργασι ας, ένω  
τό κρα τός θα έισέ πραττέ 367 έκ έυρω  έτήσι ως από  φό ρόυς [18]. 
 
Στήν Ελλάδα μέ τόυς τόυλα χιστόν 500.000 καταναλωτέ ς κα νναβής (τις ιδανικέ ς συνθή κές -
μόρφόλόγι α, κλι μα- και πόικιλι ές για καλλιέ ργέια), τόυς 100.000 χρή στές όπιόυ χων και τόυς α λλόυς 
τό σόυς κόκαι νής τι πέριμέ νόυμέ; Αφόυ  όι υπα ρχόυσές πόλιτικέ ς ό χι μό νό έ χόυν απότυ χέι αλλα  έι ναι 
απόδέδέιγμέ να έγκλήματικέ ς και καταστρόφικέ ς, γιατι  έμέι ς συνέχι ζόυμέ να ται ζόυμέ τα παρα νόμα 
κυκλω ματα αντι  να αντιμέτωπι σόυμέ τό ζή τήμα αδόγμα τιστα, μέ βα σή τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και 
τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς; Μέ μια συντήρήτική  έκτι μήσή μέ βα σή τό κό στός καταστόλή ς 
(δικαστικα  έ ξόδα, κό στός φυλα κισής και δι ωξής, αστυνόμικα  έ ξόδα, χρό νός απασχό λήσής όργα νων 
τα ξής και δικαστικω ν, κ.α.), αλλα  και τα πιθανα  έ σόδα από  τή ρυ θμισή τής παραγωγή ς τής κα νναβής 
(ινδική ς και κλωστική ς) μέ σω τής φόρόλό γήσής, μπόρόυ μέ να πόυ μέ ό τι τό κρα τός θα έξασφα λιζέ 
στα ταμέι α τόυ γυ ρω στό 1 δισέκατόμμυ ριό έυρω  τό χρό νό. 
 
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. 
 
Θέωρόυ μέ πως το μοντέλο της συλλογικής μη-κερδοσκοπικής καλλιέργειας κάνναβης 
(κόινωνικέ ς λέ σχές κα νναβής) είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο αυτορύθμισης της παραγωγής 
και κατανάλωσης από  τόυς ι διόυς τόυς χρή στές, μέ σήμαντικα  όφέ λή για έκέι νόυς, τήν κόινωνι α και 
τήν όικόνόμι α [19]. 
 
Ακό μή και ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλω νέι ανόιχτή  σέ αλλαγή  τής πόλιτική ς για τα ναρκωτικα  και 
έ δέιξέ ένδιαφέ ρόν για τό έν λό γω μόντέ λό αυτόρυ θμισής ό ταν αυτό  παρόυσια στήκέ στό Ευρωπαι κό  
Κόινόβόυ λιό [20]. 
 
Η Ελλήνική  κόινωνι α έι ναι πλέ όν ω ριμή για τήν αλλαγή  τόυ νό μόυ και πέριμέ νέι όι έκπρό σωπόι  τής 
στό Ελλήνικό  Κόινόβόυ λιό να κρατή σόυν μια υπέυ θυνή και ένήμέρωμέ νή στα σή, να γρα ψόυν ιστόρι α 
απέλέυθέρω νόντας και πέριθα λπόντας τόυς έκατόντα δές χιλια δές χρή στές όυσιω ν πόυ βρι σκόνται 
μέ σα σέ κα θέ έλλήνική  όικόγέ νέια. Οι έκατόντα δές χιλια δές νέ όι, και ό χι μό νό, πόυ στήρι ζόυν τα 
Αντιαπαγόρέυτικα  φέστιβα λ σέ δια φόρές πό λέις τής Ελλα δας τα τέλέυται α 7 χρό νια, ή γένια  τής 
κρι σής, απαιτέι  τήν αξιόπρέ πέια και τήν έλέυθέρι α τής.    
 
Μέ χρι να λα μψέι ή αλή θέια, πόυ έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή, έμέι ς θα αγωνιζό μαστέ για τήν έλέυθέρι α 
μας και θα διέκδικόυ μέ τα αυτόνό ήτα. 
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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 
 
Τό αντιαπαγόρέυτικό  κι νήμα στήν Ελλα δα βρι σκέται έ να βή μα πριν από  μια πόλυ  σήμαντική  νι κή, τή 
σήμαντικό τέρή ι σως στήν ιστόρι α τόυ. 
Μέτα  από  πόλλέ ς δέκαέτι ές απαγό ρέυσής, καταστόλή ς, παρανόμι ας, φυλακι σέων, θανα των, 
γιγα ντωσής τόυ παρα νόμόυ έμπόρι όυ όυσιω ν και τής μαφι ας, κατατέ θήκέ έπιτέ λόυς τό νόμόσχέ διό 
για τόν νέ ό "κω δικα ναρκωτικω ν" πόυ φαι νέται να αλλα ζέι τήν κατα στασή πρός τό καλυ τέρό. 
 
Τα χρό νια τής απαγό ρέυσής και τής καταστόλή ς μας κό στισαν πόλυ  ακριβα , σέ πόλυ τιμόυς 
όικόνόμικόυ ς πό ρόυς και ανθρω πινές ζωέ ς. 
Χρό νό μέ τό χρό νό έι χαμέ πέρισσό τέρόυς θανα τόυς, πέρισσό τέρόυς φυλακισμέ νόυς, πέρισσό τέρόυς 
πρόβλήματικόυ ς και πέριθωριόπόιήμέ νόυς χρή στές. 
Η πρέ ζα πλέ όν θέρι ζέι στήν έπαρχι α και τα μέγα λα αστικα  κέ ντρα, χωρι ς καμι α πρό βλέψή για μέι ωσή 
τής βλα βής για τόυς χρή στές και τή κόινωνι α. 
Οι νέ όι χρή στές ανένήμέ ρωτόι και πέρισσό τέρόι από  κα θέ α λλή φόρα , έπιδι δόνται σέ μια 
πόλυτόξικόμανι α ή όπόι α έ χέι πα ρέι ανέξέ λέγκτές καταστα σέις, ένω  ή πλή ρής απαγό ρέυσή έυρέ ως 
διαδέδόμέ νων φυσικω ν έυφόρικω ν όυσιω ν (ό πως ή κα νναβή), α νόιξέ τό δρό μό σέ πόλυ  πιό 
έπικι νδυνές χήμικέ ς- τόξικέ ς όυσι ές (πόυ παρασκέυα ζόνται πιό έυ κόλα σέ κλέιστόυ ς χω ρόυς, ακό μή 
και από  απόρρυπαντικα ). 
Απόδέδέιγμέ να ή απαγό ρέυσή και ή καταστόλή  απέ τυχέ παταγωδω ς, αφόυ  σέ παγκό σμιό και 
πανέυρωπαι κό  έπι πέδό δέν κατα φέρέ να πέριόρι σέι όυ τέ τή ζή τήσή, όυ τέ τή πρόσφόρα  παρα νόμων 
όυσιω ν, μέ τό τζι ρό τής Μαφι ας από  τό παρα νόμό έμπό ριό να ξέπέρνα έι κα θέ πρόήγόυ μένό [1]. 
 
Ο νέ ός "κω δικας ναρκωτικω ν" πόυ κατατέ θήκέ αυτή  τή βδόμα δα στήν Βόυλή  και αναμέ νόυμέ τήν 
ψή φισή  τόυ συ ντόμα, αλλα ζέι τήν κατα στασή πρός τό καλυ τέρό, χωρι ς να απότέλέι  ριζική  λυ σή. 
Για πρω τή φόρα  μέτα  από  πόλλέ ς δέκαέτι ές ό χρή στής όυσιω ν δέν θα θέωρέι ται πλέ όν έγκλήματι ας 
αφόυ  απόπόινικόπόιέι ται ή πρόμή θέια, κατόχή  και ιδι α χρή σή ό λων των όυσιω ν, αν και δέν 
πρόσδιόρι ζόνται τα ό ρια πόσότή των πόυ δικαιόλόγόυ ν πρόσωπική  χρή σή, όυ τέ διαχωρι ζόνται όι 
όυσι ές ανα λόγα μέ τήν έπικινδυνό τήτα  τόυς. 
Η αυτόκαλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή μέτατρέ πέται σέ πται σμα, χωρι ς ό μως πα λι να 
πρόσδιόρι ζέται ό αριθμό ς των φυτω ν πόυ δικαιόλόγόυ ν πρόσωπική  χρή σή, ένω  φαι νέται να 
απόσυνδέ έται ή καλλιέ ργέια κλωστική ς κα νναβής, καθω ς απαλέι φέται ή αναφόρα  τής από  τόν 
όρισμό  τόυ βασικόυ  έγκλή ματός (α ρθρό 20). Η μή θέ σπισή αντικέιμένικω ν κριτήρι ων για τήν 
πρόσωπική  χρή σή (πόσό τήτές όυσιω ν, αριθμό ς δέ ντρων, διαχωρισμό ς όυσιω ν ανα λόγα μέ τήν 
τόξικό τήτα- έπικινδυνό τήτα  τόυς) έι ναι σι γόυρα έ να παρα θυρό τόυ νό μόυ πόυ ένδέ χέται να έπιφέ ρέι 
διαφόρέτικέ ς έρμήνέι ές, ό πως τόνι σαμέ στήν κριτική  τόυ νόμόσχέδι όυ [2] πόυ έι χέ κατατέθέι  για 
διαβόυ λέυσή. 
Παρό λα αυτα , ό νέ ός "κω δικας ναρκωτικω ν" φαι νέται να κινέι ται στήν σωστή  κατέυ θυνσή, αφόυ  θα 
απόσυμφόρήθόυ ν σήμαντικα  όι φυλακέ ς και θα βέλτιωθόυ ν όι συνθή κές για τόυς χρή στές, πόυ 
κατόχυρω νόυν πλέ όν τό δικαι ωμα στήν θέραπέι α αντι  τής αυτέπα γγέλτής φυλα κισής πόυ ι σχυέ μέ χρι 
σή μέρα. 
 
Πρόκαλόυ μέ τόυς φυλακό φιλόυς υπόστήρικτέ ς των πρέζέ μπόρων (ΚΚΕ, ΚΝΕ και ΛΑΟΣ), αντι  να 
δήμόσιόπόιόυ ν έπιστήμόνικα  ατέκμήρι ωτές και κόινωνικα  ανα λγήτές ανακόινω σέις, αντι  να 
τρόμόκρατόυ ν τόν κό σμό μέ έπιχέιρή ματα βγαλμέ να από  τό μέσαι ωνα, να τόν παραπλήρόφόρόυ ν 
έσκέμμέ να και να τόυ πότι ζόυν τό μυαλό  μέ τό χέιρό τέρό ναρκωτικό , τόν ιδέόλόγικό  φανατισμό , να 
παρόυσια σόυν έπιτέ λόυς μή-παραπόιήμέ να έπιστήμόνικα  δέδόμέ να τα όπόι α απόδέικνυ όυν ό τι ή 
από λυτή καταστόλή  πόυ φαντασιω νόνται, μπόρέι  να φέ ρέι κα πόιό θέτικό  απότέ λέσμα και ό χι απλα  
να γέμι σέι τις τσέ πές των καρτέ λ και τις φυλακέ ς μέ χρή στές. 
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Οι αντιαπαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς για τή μέι ωσή τής βλα βής ό πόυ έ χόυν έφαρμόστέι  έ χόυν 
απόδέδέιγμέ να θέαματικα  θέτικα  απότέλέ σματα, σέ αντιδιαστόλή  μέ ό τι υπόστήρι ζόυν όι 
τιμωρήτικέ ς Κασσα νδρές, γι αυτό  και έπέκτέι νόνται σέ ό λό και πέρισσό τέρές χω ρές: Πόρτόγαλι α, 
Ισπανι α, Βέ λγιό, Ολλανδι α, Τσέχι α, Ελβέτι α, Σλόβένι α, Γέρμανι α. 
 
Εμέι ς θα έξακόλόυθόυ μέ να απαιτόυ μέ ακό μή πιό ανθρω πινές πόλιτικέ ς μέι ωσής τής βλα βής, 
πέρισσό τέρό πλόυραλισμό  θέραπέυτικω ν μέθό δων, δήμό σια πρωτόβα θμια πέρι θαλψή και 
έπιστήμόνικα  τέκμήριωμέ νή ένήμέ ρωσή ιδιαι τέρα των νέ ων, χρήστω ν και μή. 
Θα έξακόλόυθόυ μέ να απαιτόυ μέ τή νόμιμόπόι ήσή τής αυτόκαλλιέ ργέιας κα νναβής για πρόσωπική , 
θέραπέυτική  και ψυχαγωγική  χρή σή, αλλα  και τήν απέλέυθέ ρωσή τής καλλιέ ργέιας κλωστική ς 
κα νναβής για βιόμήχανικόυ ς σκόπόυ ς. 
Θέωρόυ μέ πως τό μόντέ λό τής συλλόγική ς μή-κέρδόσκόπική ς καλλιέ ργέιας κα νναβής (κόινωνικέ ς 
λέ σχές κα νναβής) έι ναι έ να πόλυ  σήμαντικό  μέ τρό αυτόρυ θμισής τής παραγωγή ς και κατανα λωσής 
από  τόυς ι διόυς τόυς χρή στές, μέ σήμαντικα  όφέ λή για έκέι νόυς, τήν κόινωνι α και τήν όικόνόμι α [3]. 
Ακό μή και ή Ευρωπαι κή  Επιτρόπή  δήλω νέι ανόιχτή  σέ αλλαγή  τής πόλιτική ς για τα ναρκωτικα  και 
έ δέιξέ ένδιαφέ ρόν για τό έν λό γω μόντέ λό αυτόρυ θμισής ό ταν αυτό  παρόυσια στήκέ στό Ευρωπαι κό  
Κόινόβόυ λιό [4]. 
Μέ χρι να λα μψέι ή αλή θέια, πόυ έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή, έμέι ς θα αγωνιζό μαστέ για τήν έλέυθέρι α 
μας και θα διέκδικόυ μέ τα αυτόνό ήτα. 
 
Ραντέβόυ  4 και 5 Μαι όυ για τή μέγαλυ τέρή γιόρτή  απέλέυθέ ρωσής σέ δια φόρές πό λέις. 
 
11.1.2012 
Ηλιόσποροι 
 
[1] 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 
[2] http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=394:2011-09-19-07-
16-15&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371 
[3] http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=410:-cannabis-social-
clubs&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371 
[4] http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=351:a-
&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371 

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
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
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=394:2011-09-19-07-16-15&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=394:2011-09-19-07-16-15&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=410:-cannabis-social-clubs&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=410:-cannabis-social-clubs&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=351:a-&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
http://www.iliosporoi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=351:a-&catid=81:2011-11-24-19-57-43&Itemid=371
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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: 
Τό πρότέινό μένό σχέ διό νό μόυ για τόν νέ ό “Κω δικα Ναρκωτικω ν” έι ναι ένα πρώτο βήμα 
εξορθολογισμού της ελληνικής πολιτικής περί “ναρκωτικών” ουσιών, αφόυ  αποποινικοποιείται 
η κατοχή και προμήθεια ουσιών για προσωπική χρήση (α ρα και ή ι δια ή χρή σή), ένω  ταυτό χρόνα 
μειώνονται οι ποινές για καλλιέργεια φυτών κάνναβης -για προσωπική χρήση- (από  
πλήμμέ λήμα σέ πται σμα), καθω ς και οι ποινές διακίνησης. Παρα λλήλα, κατόχυρω νέται τό δικαι ωμα 
τόυ τόξικόέξαρτήμέ νόυ χρή στή στήν θέραπέι α- απέξα ρτήσή. 
 
Μέ μια πρω τή ματια  φαι νέται ό στό χός τής Πόλιτέι ας να απόσυμφόρήθέι  τό σωφρόνιστικό  συ στήμα 
και να έξόικόνόμήθόυ ν Αστυνόμικόι  και Δικαστικόι  πό ρόι. Μέ μια πιό πρόσέχτική  ανα γνωσή ό μως 
βλέ πόυμέ ό τι ενώ γίνεται μια προσπάθεια να μην θεωρείται ο χρήστης εγκληματίας (μέ τήν 
απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής- πρόμή θέιας- κατόχή ς), δεν γίνεται η ίδια προσπάθεια για να 
καταπολεμηθεί ή να ρυθμιστεί το παράνομο εμπόριο και να απεξαρτηθεί ο χρήστης από αυτό. 
 
Ει ναι υποκριτικό και παράλογο, ιδιαι τέρα για τόυς καταναλωτέ ς κα νναβής πόυ αντιπρόσωπέυ όυν 
τό μέγαλυ τέρό πόσόστό  χρήστω ν, να είναι νόμιμο να κατέχουν και να προμηθεύονται μια μικρή 
ποσότητα από ένα διακινητή, ενώ παράνομο να καλλιεργούν για ιδία κατανάλωση. Θα τρι βόυν 
τα χέ ρια τόυς όι έ μπόρόι και τα κυκλω ματα πόυ τόυς συντήρόυ ν, καθω ς ό χρή στής θα πρότιμα  να 
πρόμήθέυ έται μια μικρή  πόσό τήτα από  τή μαυ ρή αγόρα , αφόυ  θα έ χέι λιγό τέρές συνέ πέιές από  ό τι αν 
καλλιέργή σέι. Μέ αυτό  τό τρό πό διαιωνι ζέται τό πρό βλήμα, τό κρα τός ένθαρρυ νέι τήν πρόμή θέια από  
τή μαφι α, και ή κα νναβή παραμέ νέι στή μαυ ρή αγόρα  χωρι ς κανέ να έ λέγχό πα νω στή παραγωγή  και 
τή δια θέσή  τής, χωρι ς καμι α πρό βλέψή για μέι ωσή τής βλα βής. 
 
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.      
 
Επιπλέ όν, έπέιδή  δεν προσδιορίζονται τα όρια ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής 
ουσίας1 (ό πως έι χαν πρόσδιόριστέι  από  τό α ρθρό 15 τόυ νό μόυ 3727/20082), αλλα  και ο αριθμός 
φυτών κάνναβης που δικαιολογούν τη προσωπική χρήση, ό έισαγγέλέ ας (ή  χέιρό τέρα ό δικαστή ς) 
θα πρέ πέι να λαμβα νέι αυτή  τήν από φασή (διαχωρισμό ς χρή στή- έμπό ρόυ), βα σή υπόκέιμένικω ν 
κριτήρι ων. Επόμέ νως ό πόιός συλλαμβα νέται ακό μή και μέ σχέτικα  μικρέ ς πόσό τήτές στή κατόχή  τόυ, 
δυνήτικα  θα έξακόλόυθέι  να πέρνα έι νόμικέ ς πέριπέ τέιές, αφόυ  ή αστυνόμι α δέν θα έ χέι στή δια θέσή  
τής τό αντικέιμένικό  κριτή ριό αθωό τήτας (μέ γιστή πόσό τήτα πόυ δικαιόλόγέι  πρόσωπική  χρή σή) μέ 
ό τι συνέπα γέται αυτό  (πέραιτέ ρω συμφό ρήσή πλήμμέλέιόδικέι ων, χαμέ νός χρό νός και δαπα νές για 
αστυνόμικόυ ς και δικαστέ ς, έ ξόδα δικήγό ρων, ταλαιπωρι α χρήστω ν). Επι σής, δεν υπάρχει σαφές 
πλαίσιο διαχωρισμού διακινητή και εμπόρου, μέ ό τι συνέπα γέται αυτό  για τήν έκμέτα λλέυσή τόυ 
διακινήτή  από  τόν έ μπόρό.           
 

                                                 
1   http://www.emcdda.europa.eu//html.cfm//index99321EN.html?#T1 
2  http://www.dsvol.gr/_Portal/Documents/nomothesia/3727.pdf 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index99321EN.html?#T1
http://www.dsvol.gr/_Portal/Documents/nomothesia/3727.pdf
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Αν και γι νέται μια πρόσπα θέια έλαστικόπόι ήσής και μέι ωσής των πόινω ν διακι νήσής, για να απόσυμ-
φόρήθόυ ν τα σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα αυστηρότερα πλαί-
σια ποινών για τους διακινητές, πόλυ  πιό αυστήρα  από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό. Η έ κδόσή τής Α-
πό φασής – πλαι σιό τόυ Συμβόυλι όυ τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004 (2004/757/ΔΕΥ)3 πρόβλέ πέι ό ρια πόι-
νω ν, για τα βασικα  έγκλή ματα διακι νήσής ναρκωτικω ν πόυ έι ναι αισθητά χαμηλότερα από τα α-
ντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας, ακό μή και από  τις μέιωμέ νές πόινέ ς πόυ πρότέι νόνται από  
αυτό  τό νόμόσχέ διό. 

 
Τό νόμόσχέ διό χαρακτήρι ζέται έπι σής από  εισπρακτικού χαρακτήρα διατάξεις (για τήν δήμό σια 
χρή σή όυσιω ν και τήν αυτόκαλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή), όι όπόι ές θα μπόρόυ σαν να 
όδήγή σόυν σέ έ να παρα λόγό κυνή γι συλλή ψέων για έισπρακτικόυ ς λό γόυς έν καιρό  κρι σής, αλλα  και 
από  ασαφή πλαίσια ποινών πόυ έ γκέιται στήν έρμήνέι α τόυ έισαγγέλέ α (ή  τόυ δικαστικόυ ) για τό 
έυ ρός και τόν χαρακτή ρα τόυς. Οι όυσι ές δεν αντιμετωπίζονται με βάση την επικινδυνότητα τους, 
αφόυ  δέν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η 
κατηγορία στην οποία ανήκει, ένω  αναπαρα γέι δυστυχω ς τήν ακατα λήπτή κατήγόριόπόι ήσή των 
όυσιω ν τόυ νό μόυ 3459/20064, αν και ό νέ ός όρισμό ς τόυ α ρθρόυ 1 αναγνωρι ζέι ό τι διαφόρέτικέ ς 
όυσι ές, μέ διαφόρέτική  έπικινδυνό τήτα (χημική δομή και δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα) 
πρόκαλόυ ν διαφόρέτική  βλα βή (εξάρτηση διαφορετικής φύσης και ποικίλου βαθμού) στόν χρή στή. 
 
Πόλυ  σήμαντικό  και απόγόήτέυτικό  τό γέγόνό ς ό τι δέν γι νέται καμία αναφορά ή διάκριση σε ότι 
αφορά την απελευθέρωση της καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης για βιομηχανικούς σκοπούς, 
καθω ς και την θεραπευτική- ιατρική- διατροφική χρήση της κάνναβης. 
 
Τέ λός σέ ό τι αφόρα  τόυς έξαρτήμέ νόυς χρή στές υπα ρχόυν μέρικέ ς έυνόι κέ ς διατα ξέις πόυ 
κατόχυρω νόυν τό δικαι ωμα στή θέραπέι α (απέξα ρτήσή), αν και τό τέλικό  απότέ λέσμα απέ χέι πόλυ  
από  τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς και έμπέιρι α. Μέ τό παρό ν νόμόσχέ διό δεν ενθαρρύνεται ο 
πλουραλισμός στις θεραπευτικές μεθόδους απεξάρτησης μέσα από εναλλακτικές 
προσεγγίσεις και οργανισμούς (πέ ραν των 4 κρατικω ν όργανισμω ν θέραπέι ας), δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη ρύθμιση για προγράμματα απεξάρτησης και μείωσης της βλάβης μέσα στα 
σωφρονιστικά ιδρύματα, ένω  εξακολουθεί η εμμονή στην παροχή ιδιαίτερα εξαρτησιογόνων 
υποκαταστάτων, αντι  για ανα πτυξή πρόγραμμα των κρατικα  έλέγχό μένής χόρή γήσής ήρωι νής στόυς 
έξαρτήμέ νόυς μέ στό χό τήν συντή ρήσή και σταδιακή  απέξα ρτήσή  τόυς. Αν και απόκέντρω νόνται όι 
θέραπέυτικέ ς δόμέ ς παρόχή ς υπόκαταστα των τόυ ΟΚΑΝΑ μέ σα από  τή δια χυσή  τόυς στό ΕΣΥ (μέ 
από φασή τόυ Υπόυργέι όυ Υγέι ας), αυτό  γι νέται μέ έλλέιπή  και ασυντό νιστό τρό πό καθω ς δέν 
αναπτυ σσόνται παρα λλήλα κατα λλήλές δόμέ ς ψυχόκόινωνική ς υπόστή ριξής και έπανέ νταξής, τα 
νόσόκόμέι α στέρόυ νται έξέιδικέυμέ νόυ πρόσωπικόυ  και κατα λλήλων υπόδόμω ν, ένω  τα κόνδυ λια 
πόυ πρόόρι ζόνται για πρό λήψή και απέξα ρτήσή συνέχω ς μέιω νόνται.          
 
Αν και θέωρόυ μέ ό τι τό νόμόσχέ διό για τό νέ ό Κω δικα Ναρκωτικω ν κινέι ται σέ σωστή  κατέυ θυνσή, 
πιστέυ όυμέ ό τι πρέ πέι να γι νέι μια πιό όλόκλήρωμέ νή, έπιστήμόνικα  έπικαιρόπόιήμέ νή, πρόσέ γγισή 
ακόλόυθω ντας τις παρακα τω προτάσεις: 
 
1. Κατήγόριόπόι ήσή των όυσιω ν και αντιμέτω πισή τής έξα ρτήσής τόυς στα πλαι σια τής μέι ωσής τή 
βλα βής, μέ βα σή τήν έπικινδυνό τήτα τόυς.    
2. Πέραιτέ ρω έξόρθόλόγισμό ς των πόινω ν τιμωρι ας τόυ βασικόυ  έγκλή ματός τής διακι νήσής, κατα  τα 
πρό τυπα τής Από φασής – πλαι σιό τόυ Συμβόυλι όυ τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004 (2004/757/ΔΕΥ). 
3. Θέ σπισή αντικέιμένικω ν κριτήρι ων αθωό τήτας πόυ δικαιόλόγόυ ν τή πρόσωπική  χρή σή (ό πως ό ρια 
ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, αριθμός φυτών κάνναβης, αλλα  και ό βαθμός 

                                                 
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML 
4 http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3459_06.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3459_06.htm


15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

226 

βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατηγορία στην οποία ανήκει). 
4. Απόπόινικόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας 5 θήλυκω ν φυτω ν κα νναβής ανα  α τόμό για πρόσωπική  χρή σή. 
5. Τήν έλέγχό μένή από  τό Κρα τός δια θέσή κα νναβής, μέ σα από  τή λέιτόυργι α συλλό γων (κλαμπ 
μέλω ν) για συλλόγική , μή-κέρδόσκόπική , καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  (θέραπέυτική  ή  
έυφόρική ) χρή σή, αλλα  και έιδικω ν φαρμακέι ων ό πόυ θα παρέ χόυν, κατό πιν ιατρική ς συνταγή ς, τήν 
κα νναβή για πρόσωπική  χρή σή. 
6. Τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής για ιατρικόυ ς και θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς. 
7. Τή νόμιμόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας κλωστική ς κα νναβής για κατασκέυαστικόυ ς και βιόμήχανικόυ ς 
σκόπόυ ς, συ μφωνα μέ τόυς ισχυ όντές κανόνισμόυ ς τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής. Η μαζική  και 
συστήματική  παραγωγή  τής κλωστική ς κα νναβής, ό πως έ χέι απόδέι ξέι και σχέτική  μέλέ τή των 
ΕΘΙΑΓΕ - Γέωπόνικόυ  Πανέπιστήμι όυ Αθήνω ν (2000), μπόρέι  να έ χέι σπόυδαι α απότέλέ σματα για τήν 
τό νωσή τής έλλήνική ς όικόνόμι ας και τής υπαι θρόυ. 
8. Τόν α μέσό διαχωρισμό  (και απόπόινικόπόι ήσή) των πρόι ό ντων από  κλωστική  κα νναβή, ή  α λλων 
υπόπρόι ό ντων τόυ φυτόυ  τής κα νναβής για διατρόφική  και βιόμήχανική  χρή σή. 
9. Τήν δήμιόυργι α κέ ντρων έλέγχό μένής- κλινική ς χόρή γήσής όπιόυ χων στόυς έξαρτήμέ νόυς, αλλα  και 
καινότό μων πρόγραμμα των απέξα ρτήσής, έπανέ νταξής και μέι ωσής τής βλα βής, ό χι μό νό από  τόυς 4 
έγκέκριμέ νόυς Κρατικόυ ς όργανισμόυ ς θέραπέι ας, αλλα  και από  α λλόυς όργανισμόυ ς σέ συνέργασι α 
μέ τό Δήμό σιό κατα  τα πρό τυπα πόλλω ν Ευρωπαι κω ν χωρω ν (Ελβέτι α, Πόρτόγαλι α, κλπ), πόυ να 
καλυ πτόνται από  ό λόυς τόυς ασφαλιστικόυ ς φόρέι ς ή  να παρέ χόνται δωρέα ν μέ σα από  τις δόμέ ς τόυ 
Εθνικόυ  Συστή ματός Υγέι ας (ΕΣΥ). 
10. Ανα πτυξή πέρισσό τέρων πρόγραμμα των δωρέα ν πρωτόβα θμιας πέρι θαλψής και υγέιόνόμική ς 
φρόντι δας έξαρτήμέ νων χρήστω ν, καθω ς και πέρισσό τέρων κέ ντρων απέξα ρτήσής κρατόυμέ νων.     
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Αναλυτικός σχολιασμός επίμαχων άρθρων: 
 
Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Τό νόμόσχέ διό για τόν νέ ό Κω δικα για τα Ναρκωτικα  ένω  κα νέι κα πόια θέτικα  βή ματα, δέν δέι χνέι να 
έναρμόνι ζέται ό μως μέ τήν έπιστήμόνική  γνω σή και τή διέθνή  έμπέιρι α, ιδιαι τέρα σέ ό τι αφόρα  τόν 
αναχρόνιστικό  όρισμό  και κατήγόριόπόι ήσή των όυσιω ν. Αν και στό παρό ν νόμόσχέ διό ό όρισμό ς 
βέλτιω νέται αισθήτα  από  τόν όρισμό  τόυ νό μόυ 3459/2006, καθω ς αναγνωρι ζέι ό τι όι όυσι ές "με 
διαφορετική χημική δομή και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα" πρόκαλόυ ν "εξάρτηση 
διαφορετικής φύσης (ψυχικής ή και σωματικής) και ποικίλου βαθμού", δέν παυ έι να χρήσιμόπόιέι  τόν 
ό ρό "ναρκωτικα ", ένω  πιό δό κιμός ό ρός μέ βα σή τόν νέ ό όρισμό  θα ή ταν "ψυχότρό πές ή  
ψυχόδραστικέ ς όυσι ές".   
 
Επιπλέ όν, ένω  τό ν/σ αναγνωρι ζέι ό τι διαφόρέτικέ ς όυσι ές, μέ διαφόρέτική  έπικινδυνό τήτα (χημική 
δομή και δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα) πρόκαλόυ ν διαφόρέτική  βλα βή (εξάρτηση 
διαφορετικής φύσης και ποικίλου βαθμού) στόν χρή στή, αναπαρα γέι δυστυχω ς τήν ακατα λήπτή 
κατήγόριόπόι ήσή των όυσιω ν στόυς 4 πι νακές τόυ νό μόυ 3459/2006. Τό γέγόνό ς ό τι ή κα νναβή (μέ 
μήδένικό  αριθμό  καταγέγραμμέ νων θυμα των και απόδέδέιγμέ να ατόξική  δρα σή) παραμέ νέι στόν ι διό 
πι νακα μέ τήν ήρωι νή, και ακό μή πιό έπικι νδυνές όυσι ές (μόρφι νή, μέθαδό νή, ό πιό, αμφέταμι νές, κλπ) 
παραμέ νόυν στόυς πι νακές 2- 3- 4, ένω  δέν πέριλαμβα νόνται σέ κανέ να πι νακα όυσι ές ό πως ή 
νικότι νή (καπνό ς), ή αιθυλική  αλκόό λή (αλκόό λ), τα ψυχόφα ρμακα, ό καφέ ς και α λλές, πόυ πλήρόυ ν 
τις πρόυ πόθέ σέις μέ βα σή τόν όρισμό , μας δέι χνέι ό τι τό ν/σ στέρέι ται συνόχή ς, έπικαιρόπόιήμέ νής 
έπιστήμόνική ς τέκμήρι ωσής, και τό λμής. 
 
Πρότέι νόυμέ τήν κατήγόριόπόι ήσή των όυσιω ν και τήν αντιμέτω πισή τής έξα ρτήσής τόυς στα 
πλαι σια τής μέι ωσής τή βλα βής, μέ βα σή τήν έπικινδυνό τήτα5 τόυς. Αυτή  ή κατήγόριόπόι ήσή πρέ πέι 
να συμπέριλαμβα νέι όυσι ές ό πως ό καπνό ς, τό αλκόό λ και τα ψυχόφα ρμακα, ένω  πρέ πέι να έξαιρέ σέι 
ρήτα  τήν ή μέρή (κλωστική ) κα νναβή (Cannabis Sativa L) μέ χαμήλή  πέριέκτικό τήτα 
τέτραυδρόκανναβινό λής (Δ9 THC) μέ χρι 0,2%. Τα ένθέόγένή  φυτα  (κα νναβή, φυ λλα κό κας, 
μανιτα ρια, κα κτόι, κλπ) πρέ πέι να απότέλέ σόυν μια έιδική  κατήγόρι α και να απόπόινικόπόιήθέι  ή 
χρή σή και καλλιέ ργέια  τόυς.      
 
 
Άρθρο 13 Πώληση ναρκωτικών 
 
Εδω  ή Πόλιτέι α θα μπόρόυ σέ να τόλμή σέι μια ρήξικέ λέυθή ρυ θμισή και να έπιτρέ ψέι τήν πω λήσή 
ιατρική ς (θέραπέυτική ς) κα νναβής μέ σω έιδικω ν φαρμακέι ων ό πόυ θα παρέ χόυν, κατό πιν ιατρική ς 
συνταγή ς, τήν κα νναβή για πρόσωπική  χρή σή.      
 
 
Άρθρο 20 Διακίνηση ναρκωτικών 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Τό ν/σ έισήγέι ται θέωρήτικα  τήν μέι ωσή των πόινω ν διακι νήσής, αφόυ  πρόβλέ πέι κα θέιρξή αλλα  δέν 

                                                 
5http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf 
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πρόσδιόρι ζέι έλα χιστή (ή  μέ γιστή) πόινή . Η διακι νήσή παραμέ νέι κακόυ ργήμα (αφόυ  πρόβλέ πέται 
κα θέιρξή και ό χι φυλα κισή), ένω  ή μή αναφόρα  σέ μέ γιστή (ή  έλα χιστή) πόινή  αφή νέι να έννόήθέι  ό τι 
ό δικαστικό ς θα μπόρέι  να έπιλέ ξέι από  5 έ ως 20 χρό νια. Η χρήματική  πόινή  αυξα νέι φτα νόντας 
μέ γιστα τις 300.000 έυρω  (από  290.000), ένω  δέν πρόσδιόρι ζέται έλα χιστό ό ριό. Τό ό τι δέν 
πρόβλέ πέται μέ γιστή πόινή  φυλα κισής και έλα χιστό ό ριό χρήματική ς πόινή ς ι σως όδήγή σέι σέ 
αυστήρή  έρμήνέι α τόυ νό μόυ από  τόυς δικαστέ ς. 
 
Παρατήρόυ μέ ό τι καταργόυ νται δυ ό σήμαντικέ ς διατα ξέις. Η πρω τή αφόρα  τή “καλλιέ ργέια και 
συγκόμιδή  όπόιόδή πότέ φυτόυ  τόυ γέ νόυς τής κα νναβής” (πόυ αντιμέτωπι ζέι στό α ρθρό 29 σαν 
πται σμα πλέ όν και ό χι κακόυ ργήμα πόυ ισχυ έι σή μέρα, αλλα  χωρι ς ιδιαι τέρή αναφόρα  στό 
“όπόιόδή πότέ φυτό  τόυ γέ νόυς τής κα νναβής” αφή νόντας έ να παρα θυρό για τήν νόμιμόπόι ήσή τής 
κλωστική ς κα νναβής). Η δέυ τέρή αφόρα  τή συνδρόμή  μέ όπόιόνδή πότέ τρό πό στή “δια δόσή τής 
χρή σής” των ναρκωτικω ν (πόυ αντιμέτωπι ζέται στό α ρθρό 24 σαν πλήμμέ λήμα, αλλα  μέ χρι σή μέρα 
απέιλόυ σέ μέ κακόυργήματική  κα θέιρξή ό σόυς έμπόρέυ όνταν ρόυ χα από  κλωστική  κα νναβή).       
 
Στα θέτικα  έπι σής ό τι θέωρέι ται πλέ όν α σκόπή ή διατή ρήσή ως έγκλή ματός τής από  αμέ λέια 
διακι νήσής όυσιω ν, καθω ς και ή όριστική  έπι λυσή τόυ ζήτή ματός τής τέ λέσής πέρισσότέ ρων πρα ξέων 
διακι νήσής αναφόρικα  μέ τήν ι δια πόσό τήτα "ναρκωτικω ν". 
 
Αν και γι νέται μια πρόσπα θέια έλαστικόπόι ήσής και μέι ωσής των πόινω ν διακι νήσής, για να 
απόσυμφόρήθόυ ν τα σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, ή Ελλα δα θα έξακόλόυθέι  να έ χέι από  τα αυστήρό τέρα 
πλαι σια πόινω ν για τόυς διακινήτέ ς, πόλυ  πιό αυστήρα  από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό. 
 

Η έ κδόσή τής Από φασής – πλαι σιό τόυ Συμβόυλι όυ τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004 (2004/757/ΔΕΥ)6 πρό-
βλέ πέι ό ρια πόινω ν, για τα βασικα  έγκλή ματα διακι νήσής ναρκωτικω ν και πόυ έι ναι αισθητά χαμη-
λότερα από τα αντίστοιχα της ελληνικής νομοθεσίας. Χαρακτήριστικα  έι ναι τα στόιχέι α πόυ πρό-
κυ πτόυν από  πρό σφατή ειδική συγκριτική Έκθεση τόυ Ευρωπαι κόυ  Παρατήρήτήρι όυ για τα Ναρ-
κωτικα  και τις Εξαρτή σέις 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Selected Issue 2009. Drug Offences: Sen-
tencing and other Outcomes)7. Η συγκέκριμέ νή Έκθέσή έπισήμαι νέι ό τι παρα  τήν έ κδόσή τής Από φα-
σής – Πλαι σιό τόυ 2004 όι νόμόθέσι ές των έυρωπαι κω ν χωρω ν εμφανίζουν σημαντικές ανομοιο-
μορφίες ως πρός τους ορισμούς, τις διακρίσεις μέταξυ  έγκλήμα των διακι νήσής και α λλων πόυ υ-
πήρέτόυ ν τήν πρόσωπική  χρή σή, καθω ς και ως πρός τό μέ γέθός των πόινω ν. Οι διαφόρέ ς αυτέ ς όδή-
γόυ ν αντι στόιχα σέ σήμαντικέ ς διαφόρόπόιή σέις τόυ αριθμόυ  και τόυ πόσόστόυ  των καταδίκων. 

Σέ γένικέ ς γραμμέ ς παρατήρή θήκαν τα ακό λόυθα, μέ βα σή τα δέδόμέ να των χωρω ν πόυ απή ντήσαν: 

1. Για τις πέρισσό τέρές χω ρές τό μέσο ύψος ποινής, για εγκλήματα χρήσης ή προσωπικής κατο-
χής ναρκωτικω ν ή ταν σημαντικά χαμηλότερο από το ένα έτος, ένω  υπα ρχόυν χω ρές πόυ δέν διω -
κέται ή ατόμική  χρή σή και κατόχή . Οι πόινέ ς για τή βασική μορφή διακίνησης δεν φαίνεται να υ-
περβαίνει τα τρία έτη και σέ αρκέτέ ς πέριπτω σέις αναστέ λλόνται. 

2. Ιδιαι τέρό συγκριτικό  ένδιαφέ ρόν έμφανι ζόυν όι πόινέ ς για τις πιο επιβαρυμένες μορφές διακί-
νησης. Χαρακτήριστικό  τόυς γνω ρισμα έι ναι ό τι έπιβα λλόνται σπάνια. Το εύρημα αυτό οδηγεί στη 
διάγνωση μιας σημαντικής διαφοράς με τη χώρα μας, όπου η ανώτατη ποινή της ισόβιας κά-
θειρξης επιβάλλεται σε αρκετές περιπτώσεις (πα νω από  τέτρακό σιόυς (400) ισόβι τές για υπόθέ -
σέις ναρκωτικω ν). Για τήν αξιόλό γήσή αυτή ς τής διαφόρα ς πρέ πέι να λήφθέι  υπό ψή , ό τι ή έξα ρτήσή 
στις πλέι στές έυρωπαι κέ ς χω ρές έκτιμα ται ως γενικό ελαφρυντικό, κι ό χι ως έιδικό ς λό γός μέι ωσής 

                                                 
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 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0757:EL:HTML
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τής απέιλόυ μένής πόινή ς. Οι έυρωπαι κέ ς χω ρές, δέι χνόυν μια αυξημένη τάση επιβολής εναλλακτι-
κών μέτρων θεραπείας αντί φυλάκισης. Η Ελλάδα θεωρείται ως μία από τις πιο αυστηρές χώ-
ρες όσον αφορά την ποινική αντιμετώπιση της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών. 

 
Συ μφωνα λόιπό ν, μέ τήν Από φασή-πλαι σιό 2004/757/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ, τής 25ής Οκτωβρι όυ 
2004 (για τή θέ σπισή έλα χιστων διατα ξέων σχέτικα  μέ τα στόιχέι α τής αντικέιμένική ς υπό στασής 
των έγκλήμα των και τις πόινέ ς πόυ ισχυ όυν στόν τόμέ α τής παρα νόμής διακι νήσής ναρκωτικω ν) τό 
έ γκλήμα τής διακι νήσής έπισυ ρέι “μέ γιστή στέρήτική  τής έλέυθέρι ας πόινή  δια ρκέιας μέταξυ  ένό ς και 
τριω ν έτω ν τόυλα χιστόν”. 
 
Σέ αυτό  τό πλαι σιό, ή Πόλιτέι α θα μπόρόυ σέ λόιπό ν να θέ σέι πιό αντικέιμένικα  κριτή ρια (πόσό τήτές, 
όρισμό ς διακινήτή  και έμπό ρόυ) και να μέτατρέ ψέι τή διακι νήσή σέ πλήμμέ λήμα (φυλα κισή 1 μέ χρι 3 
έ τή), ιδιαι τέρα αν νόμιμόπόιόυ σέ τήν καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή.     
 
Επι σής, έδω  πρότέι νόυμέ τόν α μέσό διαχωρισμό  (και απόπόινικόπόι ήσή) των πέριπτω σέων 
διακι νήσής πρόι ό ντων από  κλωστική  κα νναβή, ή  α λλα υπόπρόι ό ντα τόυ φυτόυ  τής κα νναβής για 
διατρόφική  και βιόμήχανική  χρή σή.   
           
 
Άρθρο 21 Προνομιούχες περιπτώσεις 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Μέ τό νέ ό ν/σ ή διακι νήσή μικρόπόσότή των μέτατρέ πέται σέ πλήμμέ λήμα (από  κακόυ ργήμα). 
Απόφέ ρέι πόινή  φυλα κισής, χωρι ς να πρόσδιόρι ζέται έλα χιστή ή  μέ γιστή πόινή , ένω  καταργέι ται ή 
χρήματική  πόινή  (στό πρόήγόυ μένό νό μό: τόυλα χιστόν 6 μή νές, αλλα  σέ πέριπτω σέις έ φτανέ και τα 
10 χρό νια φυλα κισή και χρήματική  πόινή ). 
 
Θέτικό  σήμέι ό ό τι αφόρα  και τόυς μή έξαρτήμέ νόυς χρή στές, αλλα  και ό τι πρόσδιόρι ζόνται τα 
κριτή ρια παραδόχή ς τόυ χρή στή ό τι ή δια θέσή γι νέται για απόκλέιστική  χρή σή από  τόν τρι τό. 
 
Πρότέι νόυμέ τή μέτατρόπή  αυτή ς τής πόινή ς σέ πται σμα. 
 
 
Άρθρο 22 Διακεκριμένες περιπτώσεις 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Στό ν/σ μέιω νόνται όι έλα χιστές πόινέ ς φυλα κισής διακέκριμέ νων πέριπτω σέων διακι νήσής (σέ 
φυλακέ ς, σχόλέι α, στρατό πέδα, κλπ) σέ τόυλα χιστόν 10 έ τή (10 μέ 20 έ τή, από  τόυλα χιστόν 15 πόυ 
ισχυ έι μέ χρι σή μέρα), ένω  παρόυσια ζέται αυ ξήσή των έλα χιστων και μέ γιστων χρήματικω ν 
πρόστι μων σέ σχέ σή μέ τόν πρόήγόυ μένό νό μό.    
 
Στα αρνήτικα  σήμέι α τόυ α ρθρόυ ό τι “πέριπτω σέις μικρόπόσό τήτας πόυ θα μπόρόυ σαν να υπαχθόυ ν 
στις πρόνόμιακέ ς παραλλαγέ ς, τιμωρόυ νται ως διακέκριμέ να κακόυργή ματα, [...] και δέν απαιτόυ ν 
όπόιαδή πότέ κρι σή αναφόρικα  μέ τήν πόσό τήτα”. 
 
Η Πόλιτέι α θα μπόρόυ σέ να μέιω σέι πέραιτέ ρω τις πόινέ ς (π.χ. από  3 μέ χρι 5 χρό νια), καθω ς 
έξακόλόυθόυ ν να έι ναι πόλυ  ψήλό τέρα από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό, ένω  θα μπόρόυ σέ να θέ σέι 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

230 

αντικέιμένικα  κριτή ρια αναφόρικα  μέ πόσό τήτές. 
 
 
Άρθρο 23 Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Οι πόινέ ς ιδιαι τέρα διακέκριμέ νων πέριπτω σέων (έμπόρι α, χρή σή ό πλων κλπ) στό ν/σ φαι νέται να 
έλαστικόπόιόυ νται, καθω ς αφή νόυν πέριθω ρια για πρό σκαιρή κα θέιρξή τόυλα χιστόν 10 έτω ν (10 μέ 
20 έ τή), αντι  για μό νό ισό βια πόυ ι σχυέ μέ χρι σή μέρα. Οι έλα χιστές και μέ γιστές χρήματικέ ς πόινέ ς 
αυξα νόυν σέ σχέ σή μέ τόν πρόήγόυ μένό νό μό.    
 
Στα θέτικα  τόυ α ρθρόυ ή έυχέ ρέια πόυ παρέ χέται στόν δικαστή  να απόφυ γέι τήν έσχα τή των πόινω ν 
και να έπιβα λλέι πρό σκαιρή κα θέιρξή (10 μέ 20 έ τή) σέ ό χι ιδιαι τέρα έπικι νδυνόυς δρα στές και σέ 
πέριπτω σέις “έλα σσόνός απαξι ας”. Αν και υπα ρχέι ρήτή  απαγό ρέυσή ήπιό τέρής αντιμέτω πισής τόυ 
έξαρτήμέ νόυ δρα στή των ιδιαι τέρα διακέκριμέ νων έγκλήμα των, αυτό  έι ναι έ να α ρθρό πόυ θα 
ωφέλή σέι ιδιαι τέρα πέριπτω σέις χρήστω ν- διακινήτω ν (βαπόρα κια) πόυ συνέλή φθήσαν να κατέ χόυν 
μέγα λές πόσό τήτές κα νόντας “έξυπήρέ τήσή” στόυς έμπό ρόυς.    
 
Παρό λα αυτα  όι πόινέ ς των ιδιαι τέρα διακέκριμέ νων πέριπτω σέων έι ναι σήμαντικα  πιό αυστήρέ ς από  
τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό, πόυ δέν πρόβλέ πέι ισό βια κα θέιρξή. Συ μφωνα μέ τήν Από φασή-πλαι σιό 
2004/757/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ, τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004, όι ιδιαι τέρα διακέκριμέ νές πέριπτω σέις 
(μέγα λές πόσό τήτές ναρκωτικω ν, έγκλήματική  όργα νωσή, διακέκριμέ νή βλα βή στήν υγέι α τρι των) 
έπισυ ρόυν μέ γιστή στέρήτική  τής έλέυθέρι ας πόινή  δια ρκέιας μέταξυ  πέ ντέ (5) και δέ κα (10) έτω ν 
τόυλα χιστόν. 
 
Η κατα ργήσή τής υπότρόπή ς από  πλήμμέ λήμα έι ναι σήμαντική , ό πως έπι σής ό στένό τέρός όρισμό ς 
των πέριπτω σέων πόυ έπισυ ρόυν ισό βια. Παρό λα αυτα  ή φρα σή τόυ 2όυ έδαφι όυ "ναρκωτικα , τα 
όπόι α μπόρόυ ν να πρόκαλέ σόυν βαρια  σωματική  βλα βή" έι ναι αό ριστή και σήκω νέι διαφόρέτικέ ς 
έρμήνέι ές από  τή στιγμή  πόυ ό νό μός δέν πρόβλέ πέι για κατήγόριόπόι ήσή όυσιω ν μέ βα σή τήν 
βλαπτικό τήτα  τόυς. 
 
 
Άρθρο 24 Πρόκληση και διαφήμιση 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Τό ν/σ πρόβλέ πέι φυλα κισή για τήν παρακι νήσή και διαφή μισή τής χρή σής χωρι ς να καθόρι ζέται 
έλα χιστή ή  μέ γιστή πόινή  (μέ χρι σή μέρα φυλα κισή τόυλα χιστόν ένό ς έ τόυς), ένω  αυξα νόνται τα 
έλα χιστα και μέ γιστα χρήματικα  πρό στιμα. Θέτικό  βή μα ή μέι ωσή των πόινω ν μιας δια ταξής πόυ έπι  
χρό νια έπήρέα ζέι τόυς μέταπρα τές και έμπό ρόυς πρόι ό ντων από  κλωστική  κα νναβή, ή  α λλων 
υπόπρόι ό ντων τόυ φυτόυ  τής κα νναβής για διατρόφική  και βιόμήχανική  χρή σή. 
  
Στα θέτικα  έπι σής ό τι δέν αναφέ ρέται στόν νέ ό νό μό ή πρό τασή τόυ παλαιόυ  ό τι “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” πόυ α φήνέ πέριθω ρια για κατα χρήσή 
έξόυσι ας. 
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Εδω  πρότέι νόυμέ τόν α μέσό διαχωρισμό  (και ρήτή  έξαι ρέσή- απόπόινικόπόι ήσή) των πέριπτω σέων 
διακι νήσής και διαφή μισής πρόι ό ντων από  κλωστική  κα νναβή, ή  α λλα υπόπρόι ό ντα τόυ φυτόυ  τής 
κα νναβής για διατρόφική  και βιόμήχανική  χρή σή, πόυ φέ ρόυν τό σή μα κατατέθέ ν (πέντα φυλλό) τής 
κα νναβής. Επι σής ό νό μός πρέ πέι να πρόβλέ ψέι για έξαι ρέσή από  αυτό  τό α ρθρό τήν παρόχή  
πλήρόφόριω ν για καλλιέ ργέια όπόιόυδή πότέ φυτόυ  τόυ γέ νόυς τής κα νναβής για έκπαιδέυτικόυ ς, 
θέραπέυτικόυ ς και έρέυνήτικόυ ς σκόπόυ ς.    
 
 
Άρθρο 25 Οδήγηση μεταφορικών μέσων 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Εδω  διαφαι νέται μια σήμαντική  μέι ωσή των πόινω ν για όδή γήσή υπό  τήν έπι δρασή όυσιω ν σέ 
φυλα κισή τόυλα χιστόν δυ ό μή νές (από  φυλα κισή τόυλα χιστόν 3 έτω ν πόυ ισχυ έι μέ χρι σή μέρα), 
αυ ξήσή τόυ έλα χιστόυ (200 από  29 έυρω ) αλλα  μέι ωσή τόυ μέ γιστόυ (15.000 από  29.000 έυρω ) 
χρήματικόυ  πρόστι μόυ, και πρόσδιόρισμό ς έλα χιστής- μέ γιστής πέριό δόυ στέ ρήσής α δέιας όδή γήσής 
(2 έ ως 5 έ τή, ένω  μέ χρι σή μέρα ισχυ έι τόυλα χιστόν 2 έ τή).   
 
 
Άρθρο 26 Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 

 

Αυτή  έι ναι μια καινόυ ργια ρυ θμισή σέ έναρμόνισμό  μέ τήν Από φασή-πλαι σιό 2004/757/ΔΕΥ τόυ 
Συμβόυλι όυ, τής 25ής Οκτωβρι όυ 2004 για τή θέ σπισή έλα χιστων διατα ξέων σχέτικα  μέ τα 
στόιχέι α τής αντικέιμένική ς υπό στασής των έγκλήμα των και τις πόινέ ς πόυ ισχυ όυν στόν τόμέ α 
τής παρα νόμής διακι νήσής ναρκωτικω ν, πόυ όρι ζέι στό α ρθρό 7 ό τι "τα κρα τή μέ λή λαμβα νόυν τα 
αναγκαι α μέ τρα ω στέ τα νόμικα  πρό σωπα, στα όπόι α καταλόγι ζέται έυθυ νή δυνα μέι τόυ α ρθρόυ 6 
παρα γραφός 1, να υπό κέινται σέ κυρω σέις απότέλέσματικέ ς, αναλόγικέ ς και απότρέπτικέ ς, στις 
όπόι ές πέριλαμβα νόνται πόινικα  ή  μή πρό στιμα και ένδέχόμέ νως α λλές κυρω σέις, ιδι ως: α) 
απόκλέισμό  από  φόρόλόγικα  ή  α λλα έυέργέτή ματα, ή  κρατικέ ς ένισχυ σέις, β) πρόσωρινή  ή  
όριστική  απαγό ρέυσή α σκήσής έμπόρική ς δραστήριό τήτας, γ) υπαγωγή  σέ δικαστική  έπόπτέι α, δ) 
δια λυσή μέ δικαστική  από φασή, έ) πρόσωρινή  ή  όριστική  παυ σή λέιτόυργι ας έγκαταστα σέων πόυ 
χρήσι μέυσαν για τή δια πραξή τόυ έγκλή ματός. 

 
Πρόφανω ς αυτή  έι ναι μια ρυ θμισή για τήν καταπόλέ μήσή τόυ όργανωμέ νόυ έγκλή ματός, μέ 
έισπρακτικό  χαρακτή ρα, πόυ μπόρέι  έν δυνα μέι ό μως να έπήρέα σέι τήν λέιτόυργι α συλλό γων (κλαμπ 
μέλω ν) για συλλόγική , μή-κέρδόσκόπική , καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή μέ 
θέραπέυτικόυ ς και έυφόρικόυ ς σκόπόυ ς, τα λέγό μένα  cannabis social club, πόυ ή δή έ χόυν 
αναπτυχθέι  κατα  έκατόντα δές (πέρι πόυ 300 μό νό στήν Ισπανι α8) σέ πόλλέ ς Ευρωπαι κέ ς χω ρές. Τα 
cannabis social club έι ναι ή απα ντήσή των καταναλωτω ν κα νναβής πόυ δέν έ χόυν τήν έυχέ ρέια να 
καλλιέργή σόυν μέμόνωμέ να για τήν πρόσωπική  τόυς χρή σή, αλλα  δέν θέ λόυν να έ χόυν καμι α 
ανα μέιξή μέ τήν διαδικασι α τής αγόραπωλήσι ας και θέ λόυν να απέξαρτήθόυ ν από  τό παρα νόμό 
έμπό ριό. 
 

                                                 
8 http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/dlr9.pdf 

http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/dlr9.pdf
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Πρότέι νόυμέ να έξαιρέθόυ ν ρήτα  από  αυτή  τή ρυ θμισή τα μέ λή και ή λέιτόυργι α συλλό γων (κλαμπ 
μέλω ν) συλλόγική ς, μή-κέρδόσκόπική ς, καλλιέ ργέιας κα νναβής για πρόσωπική  (θέραπέυτική  ή  
έυφόρική ) χρή σή.        
 
 
Άρθρο 29 Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Μέ τό νέ ό σχέ διό νό μόυ ή πρόμή θέια και ή κατόχή  ναρκωτικω ν όυσιω ν σέ αριθμό  ή  έ κτασή πόυ 
δικαιόλόγόυ νται μό νόν για τήν απόκλέιστική  χρή σή τόυ χρή στή, δέν τιμωρέι ται. Τιμωρέι ται ό μως μέ 
κρα τήσή μέ χρι τρέις (3) μή νές και πρό στιμό μέ χρι χι λια (1000) έυρω , ό πόιός καλλιέργέι  φυτα  
κα νναβής σέ αριθμό  πόυ δικαιόλόγέι ται μό νόν για ατόμική  τόυ χρή σή και έ ξι (6) μή νές και πρό στιμό 
μέ χρι δυ ό χιλια δές (2000) έυρω  ό πόιός κα νέι χρή σή σέ δήμό σιό χω ρό.  
 
Αυτό  έι ναι τό πιό σήμαντικό  α ρθρό τόυ νέ όυ κω δικα για τα ναρκωτικα  και ή σήμαντικό τέρή 
διαφόρόπόι ήσή σέ σχέ σή μέ τό πρόήγόυ μένό νόμόθέτικό  καθέστω ς. Μέ τόν νέ ό νό μό δέν απότέλέι  
αξιό πόινή πρα ξή ή χρή σή όυσιω ν (παρα  μό νό αν γι νέται δήμό σια), ένω  ισχυ έι ατιμωρήσι α για 
πρόμή θέια και κατόχή  όυσιω ν για πρόσωπική  χρή σή, χωρι ς ό μως να προσδιορίζονται τα όρια 
ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, που θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες 
ενός χρήστη (όυ τέ έ στω μέ από φασή Υπόυργόυ  ό πως ισχυ έι σή μέρα) και χωρι ς να λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατηγορία, 
στην οποία ανήκει (πόυ ισχυ έι έ στω θέωρήτικα  σή μέρα). 
 
Ει ναι πόλυ  θέτικό  πόυ απόπόινικόπόιέι ται ή πρόμή θέια και κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή (σή μέρα 
τιμωρέι ται μέ φυλα κισή μέ χρι ένό ς έ τόυς), αν και χωρι ς πρόσδιόρισμό  μέ γιστων όρι ων πόσότή των 
για πρόσωπική  χρή σή ή Αστυνόμι α θα πρέ πέι να παραπέ μπέι στόν έισαγγέλέ α για τόν διαχωρισμό  
μέταξυ  χρή στή και έμπό ρόυ. Γέννω νται έρωτή ματα αν θα έξακόλόυθή σόυν να γι νόνται συλλή ψέις για 
κατόχή  μικρόπόσότή των, αν θα ισχυ έι τό αυτό φωρό και ή έ ρέυνα κατ' όι κόν, και κατα  πό σό θα 
συνέχι σέι ή (δικαστική ) ταλαιπωρι α των χρήστω ν για να δικαιόλόγή σόυν τήν ιδι α χρή σή. Εντυ πωσή 
μας κα νέι πόυ ένω  τό σχέ διό νό μόυ ρήτα  απόπόινόικόπόιέι  τήν πρόμή θέια- κατόχή - χρή σή όυσιω ν, ή 
αιτιόλόγική  έ κθέσή αναφέ ρέι ό τι ή χρή σή δέν απότέλέι  αξιό πόινή πρα ξή, αλλα  ή πρόμή θέια και 
κατόχή  όυσιω ν τιμωρέι ται μέ πταισματική  πόινή  (κρα τήσή μέ χρι 3 μήνω ν ή  πρό στιμό μέ χρι 1.000 
έυρω ). 
 
Η καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την 
ατομική του χρήση, μέτατρέ πέται σέ (έξαγόρα σιμό) πται σμα αφόυ  θα τιμωρέι ται μέ κράτηση 
μέχρι τριών μηνών και με πρόστιμο μέχρι χιλίων (1.000) ευρώ (σή μέρα αν δικαιόλόγέι  
πρόσωπική  χρή σή έι ναι πλήμμέ λήμα πόυ τιμωρέι ται μέ φυλα κισή μέ χρι ένό ς έ τόυς, ένω  αν δέν 
αιτιόλόγήθέι  ή πρόσωπική  χρή σή έι ναι κακόυ ργήμα πόυ τιμωρέι ται μέ φυλα κισή μέ χρι 10 έ τή). Αν και 
μέιω νέται ή πόινή , ή δια ταξή απόκτα  έ να έισπρακτικό  χαρακτή ρα πόυ σέ συνδυασμό  μέ τόν μή 
πρόσδιόρισμό  αριθμόυ  φυτω ν πόυ δικαιόλόγέι  πρόσωπική  χρή σή, αφή νέι πέριθω ρια για κατα χρήσή 
έξόυσι ας καθω ς έναπό κέινται στήν έρμήνέι α τόυ έισαγγέλέ α (ή  ακό μή χέιρό τέρα τόυ δικαστή ) ό 
διαχωρισμό ς μέταξυ  χρή στή και έμπό ρόυ.         
 
Για πρω τή φόρα  γι νέται ιδιαι τέρή μνέι α στή χρήση ναρκωτικών σε δημόσιο χώρο πόυ τιμωρέι ται 
πλέ όν ως πται σμα μέ κράτηση μέχρι έξι μηνών και με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ. Αυτό  έι ναι έ να μέ τρό μέ καθαρα  έισπρακτικό  χαρακτή ρα πόυ θα μπόρόυ σέ να όδήγή σέι σέ 
παρα λόγό κυνή γι συλλή ψέων έν ό ψή όικόνόμική ς κρι σής. 
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Επέιδή  ή απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν, πόυ πρόβλέ πέι ό νέ ός νό μός, υπαγόρέυ θήκέ από  τή 
σκέ ψή ό τι ή χρή σή όυσιω ν απότέλέι  πρα ξή αυτόπρόσβόλή ς, α ρα πρέ πέι να αντιμέτωπιστέι  από  τό 
νόμόθέ τή μέ τόν ι διό τρό πό πόυ αντιμέτωπι ζέι ή νόμόθέσι α μας α λλές αυτόπρόσβόλέ ς (μέ 
ατιμωρήσι α δήλαδή ), θα ή ταν λόγικό  να έ μέναν ατιμω ρήτές και ό λές όι υπόστήρικτικέ ς τής χρή σής 
πρα ξέις, δήλαδή  και ή καλλιέ ργέια τής κα νναβής, αφόυ  ή πρόμή θέια και ή κατόχή  
απόπόινικόπόιόυ νται.   
 
Σέ αυτό  τό πλαι σιό πρότέι νόυμέ 
α) τήν απόπόινικόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας 5 θήλυκω ν φυτω ν κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή, 
β) τήν έλέγχό μένή από  τό Κρα τός δια θέσή κα νναβής, μέ σα από  τή λέιτόυργι α συλλό γων (κλαμπ 
μέλω ν) για συλλόγική , μή-κέρδόσκόπική , καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  (θέραπέυτική  ή  
έυφόρική ) χρή σή, αλλα  και έιδικω ν φαρμακέι ων ό πόυ θα παρέ χόυν, κατό πιν ιατρική ς συνταγή ς, τήν 
κα νναβή για πρόσωπική  χρή σή (βλέ πέ και σχόλιασμό  α ρθρόυ 13). 
γ) τή νόμιμόπόι ήσή τής κα νναβής για ιατρικόυ ς και θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς, καθω ς και 
δ) τή νόμιμόπόι ήσή τής κλωστική ς κα νναβής για κατασκέυαστικόυ ς και βιόμήχανικόυ ς σκόπόυ ς, 
συ μφωνα μέ τα ισχυ όντα στήν Ευρωπαι κή  Ένωσή. Η μαζική  και συστήματική  παραγωγή  τής 
κλωστική ς κα νναβής, ό πως έ χέι απόδέι ξέι και σχέτική  μέλέ τή των ΕΘΙΑΓΕ - Γέωπόνικόυ  
Πανέπιστήμι όυ Αθήνω ν (2000), μπόρέι  να έ χέι σπόυδαι α απότέλέ σματα για τήν τό νωσή τής 
έλλήνική ς όικόνόμι ας και τής υπαι θρόυ. 
έ) Επι σής, πρότέι νόυμέ τόν α μέσό διαχωρισμό  (και απόπόινικόπόι ήσή) των πρόι ό ντων από  κλωστική  
κα νναβή, ή  α λλα υπόπρόι ό ντα τόυ φυτόυ  τής κα νναβής για διατρόφική  και βιόμήχανική  χρή σή. Ο 
νό μός πρέ πέι να πρόβλέ ψέι για έξαι ρέσή από  αυτό  τό α ρθρό τής καλλιέ ργέιας όπόιόυδή πότέ φυτόυ  
τόυ γέ νόυς τής κα νναβής για έκπαιδέυτικόυ ς, θρήσκέυτικόυ ς και έρέυνήτικόυ ς σκόπόυ ς.    
 
 
Άρθρο 30 Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Όπόιός δήλω σέι έξαρτήμέ νός χρή στής μπόρέι  να καλλιέργέι  κα νναβή και να κα νέι χρή σή σέ δήμό σιό 
χω ρό ατιμω ρήτός, ένω  έ χέι έυνόι κό τέρή μέταχέι ρισή σέ πέριπτω σέις διακι νήσής! Όμως έπέιδή  
συνή θως ό έξαρτήμέ νός χρή στής ΔΕΝ χρέια ζέται κα νναβή, αλλα  τήν έξαρτήσιόγό να όυσι α τόυ, 
ανόι γέι έ να παρα θυρό στό νό μό σέ τόξικόέξαρτήμέ νόυς χρή στές πόυ θα μπόρόυ ν να καλλιέργόυ ν 
κα νναβή για να τήν πόυλή σόυν και να αγόρα σόυν ήρωι νή χωρι ς νόμικέ ς έπιπλόκέ ς. Ευτυχω ς τόυ 
έπιτρέ πόυν στόν τόξικόέξαρτήμέ νό να κα νέι δήμό σια χρή σή, μιας και συχνα  έι ναι α στέγός! 
 
Από  τα θέτικα  ό τι ή διακι νήσή γι νέται έλαφρυ  πλήμμέ λήμα, αλλα  μό νό για τόν σωματικα  έξαρτήμέ νό. 
Ο ψυχόλόγικα  έξαρτήμέ νός χρή στής κα νναβής, πόυ έι ναι και σωματικα  ακι νδυνή όυσι α, έξακόλόυθέι  
να τιμωρέι ται ό πως πριν. Από  τα θέτικα  σήμέι α έπι σής ό τι θέσπι ζόνται και α λλα απόδέικτικα  μέ σα- 
τέκμή ρια, ισό τιμα μέ τήν έ κθέσή πραγματόγνωμόσυ νής, για τήν δια γνωσή τής έξα ρτήσής τόυ 
κατήγόρόυ μένόυ.   
 
 
Άρθρα 31 – 35 
 
Σχόλιασμό ς συγκριτικα  μέ τό υφιστα μένό θέσμικό  πλαι σιό ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ 
Α'/103/25.5.2006 Κω δικας Νό μων για τα Ναρκωτικα  (Κ.Ν.Ν.) 
 
Τα α ρθρα 31-35 κινόυ νται στή σωστή  κατέυ θυνσή, καθω ς δι νόυν μια συνόλική  δέυ τέρή έυκαιρι α 
στόυς έξαρτήμέ νόυς πόυ πρόσπαθόυ ν να απότόξινωθόυ ν. Ουσιαστικα  καθιέρω νέται τό δικαι ωμα στή 
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θέραπέι α, δήλαδή  στήν απέξα ρτήσή, ένω  πρόβλέ πέται και ή δυνατό τήτα έπιβόλή ς έναλλακτικω ν 
μέ τρων απέξα ρτήσής (έκτό ς καταστήμα των κρα τήσής) από  τό δικαστή ριό. Τό μό νό πρό βλήμα έι ναι 
πως δέν υπα ρχόυν όι υπόδόμέ ς –ιδι ως μέ σα στις φυλακέ ς- για να υπόδέχθόυ ν τόυς κρατόυ μένόυς πόυ 
θα θέλή σόυν να απέξαρτήθόυ ν, δέν υπα ρχέι συγκέκριμέ νή ρυ θμισή για πρόγρα μματα απέξα ρτήσής 
και μέι ωσής τής βλα βής μέ σα στα σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, και δέν ένθαρρυ νέται ό πλόυραλισμό ς 
στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς απέξα ρτήσής. 
 
 
Άρθρα 52 – 61 
 
Σέ αυτα  τα α ρθρα βλέ πόυμέ τήν έμμόνή  τής Πόλιτέι ας στό Κρατικό  μόνόπω λιό θέραπέυτικω ν 
μέθό δων μέ σα από  στέγνα  πρόγρα μματα ή  πρόγρα μματα υπόκατα στατων. Δέν υπα ρχέι καμι α 
πρό βλέψή για διέθνω ς αναγνωρισμέ νές έναλλακτικέ ς πρόσέγγι σέις για τή μέι ωσή τής βλα βής και τό 
τέλικό  απότέ λέσμα απέ χέι πόλυ  από  τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς και έμπέιρι α. Μέ τό παρό ν 
νόμόσχέ διό δέν ένθαρρυ νέται ό πλόυραλισμό ς στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς απέξα ρτήσής μέ σα από  
έναλλακτικέ ς πρόσέγγι σέις και όργανισμόυ ς (πέ ραν των 4 κρατικω ν όργανισμω ν θέραπέι ας), δέν 
υπα ρχέι συγκέκριμέ νή ρυ θμισή για πρόγρα μματα απέξα ρτήσής και μέι ωσής τής βλα βής μέ σα στα 
σωφρόνιστικα  ιδρυ ματα, ένω  έξακόλόυθέι  ή έμμόνή  στήν παρόχή  ιδιαι τέρα έξαρτήσιόγό νων 
υπόκαταστα των, αντι  για ανα πτυξή πρόγραμμα των κρατικα  έλέγχό μένής χόρή γήσής όπιόυ χων στόυς 
έξαρτήμέ νόυς, μέ στό χό τήν συντή ρήσή και σταδιακή  απέξα ρτήσή  τόυς. Αν και απόκέντρω νόνται όι 
θέραπέυτικέ ς δόμέ ς παρόχή ς υπόκαταστα των τόυ ΟΚΑΝΑ μέ σα από  τή δια χυσή  τόυς στό ΕΣΥ (μέ 
από φασή τόυ Υπόυργέι όυ Υγέι ας), αυτό  γι νέται μέ έλλέιπή  και ασυντό νιστό τρό πό καθω ς δέν 
αναπτυ σσόνται παρα λλήλα κατα λλήλές δόμέ ς ψυχόκόινωνική ς υπόστή ριξής και έπανέ νταξής, τα 
νόσόκόμέι α στέρόυ νται έξέιδικέυμέ νόυ πρόσωπικόυ  και κατα λλήλων υπόδόμω ν, ένω  τα κόνδυ λια 
πόυ πρόόρι ζόνται για πρό λήψή και απέξα ρτήσή συνέχω ς μέιω νόνται.          
 
Πρότέι νόυμέ: 
- Τήν δήμιόυργι α κέ ντρων έλέγχό μένής- κλινική ς χόρή γήσής όπιόυ χων στόυς έξαρτήμέ νόυς, αλλα  και 
καινότό μων πρόγραμμα των απέξα ρτήσής, έπανέ νταξής και μέι ωσής τής βλα βής, ό χι μό νό από  τόυς 4 
έγκέκριμέ νόυς Κρατικόυ ς όργανισμόυ ς θέραπέι ας, αλλα  και από  α λλόυς όργανισμόυ ς σέ συνέργασι α 
μέ τό δήμό σιό κατα  τα πρό τυπα πόλλω ν Ευρωπαι κω ν χωρω ν (Ελβέτι α, Πόρτόγαλι α, κλπ), πόυ να 
καλυ πτόνται από  ό λόυς τόυς ασφαλιστικόυ ς φόρέι ς ή  να παρέ χόνται δωρέα ν μέ σα από  τις δόμέ ς τόυ 
Εθνικόυ  Συστή ματός Υγέι ας (ΕΣΥ). 
- Ανα πτυξή πέρισσό τέρων πρόγραμμα των δωρέα ν πρωτόβα θμιας πέρι θαλψής και υγέιόνόμική ς 
φρόντι δας έξαρτήμέ νων χρήστω ν, καθω ς και πέρισσό τέρων κέ ντρων απέξα ρτήσής κρατόυμέ νων. 
 
 
Τι ισχύει στην Ευρώπη 
 
Στα κρα τή μέ λή τής ΕΕ, παρα  τις διαφόρέτικέ ς θέ σέις και αντιλή ψέις, μπόρόυ μέ να δόυ μέ μια τα σή 
(στα πέρισσό τέρα από  αυτα ) να αντιμέτωπιστέι  ή παρα νόμή χρή σή ναρκωτικω ν 
(συμπέριλαμβανόμέ νων των πρόπαρασκέυαστικω ν πρα ξέω ν τής) ως σχέτικα  ή σσόνός σήμασι ας 
παρα βασή, για τήν όπόι α δέν κρι νέται απαραι τήτό να έφαρμόστόυ ν πόινέ ς πόυ πέριλαμβα νόυν τήν 
στέ ρήσή έλέυθέρι ας. 
 
Σέ αυτέ ς τις χω ρές, όι πόινέ ς φυλα κισής δέν φαι νόνται να έι ναι τό απότέλέσματικό τέρό ό ργανό για να 
απότρέ ψόυν (και να τιμωρή σόυν) τή χρή σή ναρκωτικω ν. Αν και ή κατόχή  και χρή σή για πρόσωπικέ ς 
ανα γκές έι ναι ή πλέιόψήφι α των υπόθέ σέων σχέτικω ν μέ τα ναρκωτικα  πόυ παραπέ μπόνται στή 
δικαιόσυ νή, έν τόυ τόις τα δικαστή ρια δέι χνόυν να πρότιμόυ ν τή θέραπέι α, α λλα μέ τρα κόινωνική ς 
υπόστή ριξής και, μέ χρις ένό ς σήμέι όυ, κυρω σέις πόυ δέν πέριλαμβα νόυν τή στέ ρήσή τής έλέυθέρι ας, 
ό πως διόικήτικέ ς πόινέ ς, έπιπλή ξέις και πρό στιμα καθω ς και αναστόλή  τής πόινική ς διαδικασι ας, 
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κυρι ως για μικρέ ς πόσό τήτές και ό ταν ή απλή  χρή σή ναρκωτικω ν δέν συνόδέυ έται από  έπιβαρυντικέ ς 
πέριστα σέις. 
 
Από  τήν ανα λυσή των έθνικω ν στρατήγικω ν για τα ναρκωτικα , τή θέωρι α, τή νόμόθέσι α και τή 
νόμόλόγι α πρόκυ πτέι ό τι σέ όρισμέ νές χω ρές τής ΕΕ, ή κρατική  παρέ μβασή έπικέντρω νέται σέ α) 
ισχυρή  έ μφασή στήν θέραπέι α, αντι  για τήν τιμωρι α β) μι α αι σθήσή δυσαναλόγι ας ανα μέσα σέ πόινέ ς 
κρα τήσής (πόυ συχνα  καταγρα φόνται στό πόινικό  μήτρω ό) και παρα νόμής χρή σής ναρκωτικω ν και 
γ) στήν αντι λήψή ό τι ή κα νναβή έι ναι λιγό τέρό έπικι νδυνή για τήν υγέι α, συγκρινό μένή μέ α λλές 
όυσι ές. 
 
Πιό συγκέκριμέ να: 
 
Βέλγιο 
Στό Βέ λγιό ή νόμόθέτική  μέταρρυ θμισή σχέτικα  μέ τήν χρή σή ναρκωτικω ν και τήν κατόχή  τόυς για 
πρόσωπική  χρή σή έφαρμό στήκέ τόν Ιόυ νιό τόυ 2003. Ο βασικό ς α ξόνας αυτή ς τής μέταρρυ θμισής 
έι ναι ό τι ή έφαρμόγή  τόυ πόινικόυ  νό μόυ στήν παρα νόμή χρή σή ναρκωτικω ν θα έ πρέπέ πλέ όν να 
απότέλέι  μό νό τή έ σχατή λυ σή. 
 
Συ μφωνα μέ μι α υπόυργική  από φασή τόυ Ιανόυαρι όυ τόυ 2005, απόπόινικόπόιή θήκέ ή κατόχή  
κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή. Συγκέκριμέ να αν έι στέ πόλι τής α νω των 18έτω ν μέ κατόχή  μέ χρι 3 
γραμμα ρια και αν δέν πρόκαλέι τέ δήμό σια ό χλήσή. Αν δέν ισχυ όυν αυτέ ς όι 3 πρόυ πόθέ σέις ή  αν 
υπα ρχόυν έπιβαρυντικέ ς πέριστα σέις, ή πόινή  έι ναι πρό στιμα ή  φυλα κισή στήν τέλέυται α πέρι πτωσή. 
Τα πρό στιμα κυμαι νόνται μέταξυ  75-125 έυρω  για τήν πρω τή παρα βασή ή  130-250 σέ πέρι πτωσή 
υπότρόπή ς έντό ς έ τόυς από  τήν πρω τή παρα βασή. Σέ πέρι πτωσή δέυ τέρής υπότρόπή ς πρόβλέ πέται 
κρα τήσή 8 ήμέρω ν μέ χρι 1 μή να και πρό στιμό 250-500 έυρω . 
 
Η καλλιέ ργέια ένό ς θήλυκόυ  φυτόυ  για πρόσωπική  χρή σή έπιτρέ πέται. Ο συ λλόγός (cannabis social 
club)  "ΤΡΕΚΤUW PLANT", μια έ νωσή πόλιτω ν για τήν κα νναβή, μέ έ δρα τήν Αμβέ ρσα, πόυ καθιέ ρωσέ 
μια συλλόγική  καλλιέ ργέια βασισμέ νή στήν αρχή  τόυ ένό ς θήλυκόυ  φυτόυ  κατ' α τόμό, απαλλα χθήκέ 
σέ δυ ό πέριπτω σέις πόινικω ν διω ξέων πόυ ασκή θήκαν από  τόυς έισαγγέλέι ς τής Αμβέ ρσας. (ή μι α 
αφόρόυ σέ κατήγόρι α συ στασής και συμμόρι ας και ή α λλή παρακι νήσή σέ χρή σή ναρκωτικω ν). Ο 
συ λλόγός τω ρα λέιτόυργέι  σέ πέιραματικό  έπι πέδό μέ τήν συλλόγική  καλλιέ ργέια για τήν πρόσωπική  
χρή σή των μέλω ν τόυ. 
 
Τσεχία 
Τήν 1-1-2010 θέσπι στήκέ μια νέ α δια ταξή στόν πόινικό  κω δικα για τόν ακριβή  όρισμό  των τυ πων και 
πόσότή των των ναρκωτικω ν και ψυχότρό πων όυσιω ν. Συ μφωνα μέ τήν νέ α νόμόθέσι α ή κατόχή  
χωρι ς α δέια ναρκωτικω ν για πρόσωπική  χρή σή έι ναι παρα νόμή. Όσόν αφόρα  σέ μικρέ ς πόσό τήτές 
αντιμέτωπι ζέται ως πται σμα και τιμωρέι ται μέ χρήματικό  πρό στιμό. Για τήν πέρι πτωσή τής κατόχή ς, 
ως μικρή  πόσό τήτα καθόρι ζόνται τα 15 γραμμα ρια ακατέ ργαστής και τα 5 γραμμα ρια κατέργασμέ νής 
κα νναβής, ένω  για τήν καλλιέ ργέια μικρή  πόσό τήτα θέωρόυ νται τα 5 θήλυκα  φυτα . Σέ μέγαλυ τέρές 
πόσό τήτές ή παρα βασή αντιμέτωπι ζέται από  τόν πόινικό  κω δικα και όι παραβα τές τιμωρόυ νται μέ 
μέ γιστή πόινή  τήν φυλα κισή ένό ς χρό νόυ και τήν κατα σχέσή των μέ σων και πρόι ό ντων τόυ 
έγκλή ματός. Ο νό μός πέριλαμβα νέι συγκέκριμέ νές έξαιρέ σέις για τήν νό μιμή κατόχή  όυσιω ν, μέταξυ  
α λλων για ιατρικόυ ς, φαρμακέυτικόυ ς και έρέυνήτικόυ ς λό γόυς. 
 
Ισπανία 
Η απλή  χρή σή κα νναβής θέωρέι ται διόικήτικό  αδι κήμα και δέν πέριλαμβα νέι στέρήτικέ ς τής 
έλέυθέρι ας πόινέ ς. Σέ πέρι πτωσή μή συνδρόμή ς έπιβαρυντικω ν πέριστα σέων πρόβλέ πόνται μό νό 
χρήματικα  πρό στιμα. Στις πέριπτω σέις δήμό σιας χρή σής και κατόχή ς ή  σέ πέριπτω σέις, ό πόυ 
συντρέ χόυν α λλές καταστα σέις (πχ. χρή σή κατα  τήν όδή γήσή) όι παραβα τές τιμωρόυ νται μέ 
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πρό στιμα πόυ κυμαι νόνται από  301 έ ως 30.050 έυρω . 
 
Από  τό 2003 και μέτα  από  2 καθόριστικέ ς απόφα σέις τόυ Ανωτα τόυ Δικαστήρι όυ πόυ απόφα νθήκέ 
ό τι ή κατόχή  ακό μή και μέγα λων πόσότή των κα νναβής δέν έι ναι αδι κήμα αν δέν μπόρέι  να απόδέιχθέι  
ό τι υπα ρχέι πρό θέσή έμπόρι ας, ιδρυ θήκέ ή Ομόσπόνδι α των Κλαμπ Κα νναβής (Federation of Cannabis 
Clubs), αρχικα  από  21 κλαμπ. Τό 2011 έ χέι γι νέι έκτι μήσή ό τι λέιτόυργόυ ν πέρι πόυ 300 κλαμπ μέ 
χιλια δές μέ λή σέ ό λή τή χω ρα.     
 
Πορτογαλία 
Ο νό μός τής 30-11-2000 απόπόινικόπόιέι  τήν χρή σή, καθω ς και τήν αγόρα  και κατόχή  για πρόσωπική  
χρή σή ό λων των ναρκωτικω ν για μι α μέ σή ατόμική  πόσό τήτα έπαρκή  για 10 ήμέ ρές και καθιέρω νέι 
έπιστήμόνικέ ς έπιτρόπέ ς για τήν απότρόπή  τής χρή σής ναρκωτικω ν. Η δήμό σια χρή σή ναρκωτικω ν 
παραμέ νέι παρα νόμή και όι χρή στές τιμωρόυ νται μέ πρό στιμα μέταξυ  25 έυρω  και ένό ς πόσόυ  πόυ 
ισόυ ται μέ τόν έλα χιστό έθνικό  μισθό . Ωστό σό, αυτό  τό πρό στιμό απότέλέι  τό υ στατό μέ τρό, ένω  ό 
κανό νας έι ναι ό τι σέ πέρι πτωσή μή υ παρξής ένδέι ξέων έξα ρτήσής ή  αν δέν απαιτόυ νται α λλές 
ένέ ργέιές, ό πως ή ψυχόλόγική  υπόστή ριξή, ή έφαρμόγή  τόυ πρόστι μόυ αναστέ λλέται. Σέ πέρι πτωσή 
συσχέτιζό μένων αδικήμα των, μπόρόυ ν να έπιβλήθόυ ν πρό στιμό ή  α λλα διόικήτικα  μέ τρα. Σέ 
πέρι πτωσή ό πόυ τό α τόμό έι ναι έπιβέβαιωμέ να έξαρτήμέ νό, ό νό μός πρόβλέ πέι τήν παραπόμπή  τόυ 
σέ υγέιόνόμικέ ς ή  κόινωνικέ ς υπήρέσι ές. 
 
Ολλανδία 
Στήν Ολλανδι α ή κατόχή  όπόιασδή πότέ όυσι ας, ό πως και ή καλλιέ ργέια, θέωρέι ται αδι κήμα. Η 
νόμόθέσι α διέ πέται ό μως από  τήν αρχή  τής ανέκτικό τήτας και ή κατόχή  για πρόσωπική  χρή σή έι ναι 
απόπόινικόπόιήμέ νή. Η κατόχή  κα νναβής μέ χρι 5 γρ. δέν διω κέται και αυτή  έι ναι ή ήμέρή σια 
πόσό τήτα κατα  α τόμό πόυ έπιτρέ πέται να πωλόυ ν καφένέι α μέ έιδική  α δέια πω λήσής κα νναβής, τα 
γνωστα  coffeeshops. Αν και υπα ρχέι μια τα σή να μήν έκδι δόνται καινόυ ργιές α δέιές, τό 2011 
λέιτόυργόυ ν πέρισσό τέρα από  600  coffeeshop σέ ό λή τήν Ολλανδι α. Συ μφωνα μέ έπι σήμές μέλέ τές 
αυτή  ή πρόσέ γγισή έλέγχό μένής πω λήσής κα νναβής δέν έ χέι όδήγή σέι σέ αυξήμέ να πόσόστα  χρή σής 
ανα μέσα στόν πλήθυσμό , μα λιστα ή Ολλανδι α έι ναι χαμήλό τέρα από  τόν Ευρωπαι κό  μέ σό ό ρό, ή 
πόιό τήτα συνέχω ς βέλτιω νέται, ένω  όι τιμέ ς διατήρόυ νται χαμήλέ ς, και έπέιδή  ή δια θέσή κα νναβής 
έι ναι τό σό έλέγχό μένή λέιτόυργέι  ως απότρέπτικό ς παρα γόντας και δέν πρόσφέ ρέι τήν έ λξή τόυ 
απαγόρέυμέ νόυ για τή νέόλαι α.      
 
Πήγέ ς: 

 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 απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής έ χέι κυρι ως συμβόλικό  χαρακτή ρα και υπαγόρέυ έται όυ τως ή  
α λλως από  τό Συ νταγμα: όυδέι ς τιμωρέι ται σέ μια δήμόκρατι α, αν δέν πρόσβα λλέι τα δικαιω ματα 
α λλων πόλιτω ν (μα θήμα τόυ πρω τόυ έ τόυς στή Νόμική , α σχέτό αν δέν έφαρμό ζέται στις 
"έλαττωματικέ ς" δήμόκρατι ές ό πως ή δική  μας)  
 
- Θέτική  ή μνέι α για τήν αυτόκαλλιέ ργέια, μό νό πόυ αυτή  δέν απόπόινικόπόιέι ται ό πως θα ή ταν 
λόγικό  αφόυ  απόπόινικόπόιή θήκέ ή χρή σή, κατόχή  και πρόμή θέια. Από  τό ό ριό πόινή ς (μέ χρι 3 μή νές 
και πρό στιμό) φαι νέται πως ή αυτόκαλλιέ ργέια γι νέται μέ σό έι σπραξής κρατικω ν έσό δων ένω  
παραμέ νέι ασαφέ ς πόια πόσό τήτα δικαιόλόγέι ται ως αυτόκαλλιέ ργέια. Άρα σέ έ ναν απλό  χρή σή 
παραμέ νέι πιό "συμφέ ρόυσα" ή αγόρα  κα νναβής από  τήν καλλιέ ργέια  τής, για να έ χέι τό κέφα λι τόυ 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_10080_EN_EMCDDATP_01.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_10080_EN_EMCDDATP_01.pdf
http://www.encod.org/info/LEGAL-SITUATION-OF-CANNABIS-IN.html
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ή συχό από  αυτό φωρα, δι κές, κρατήτή ρια και πόινικό  μήτρω ό. 
 
- Η πταισματική  μόρφή  έ χέι θέτικα  και αρνήτικα : Για τό χρή στή τα θέτικα  έι ναι πως δέν 
διανυκτέρέυ έι στό κρατήτή ριό, δέν πέρνα έι αυτό φωρό, δέν απόκτα  τυχό ν πόινικό  μήτρω ό μέ τήν 
υπότρόπή  ή  τήν "μή συμπτωματική " χρή σή. Τό αρνήτικό  έι ναι πως μέ τό υπα ρχόν καθέστω ς όι 
χρή στές ταλαιπωρόυ νταν μέν, αλλα  συνή θως έ μέναν έι τέ ατιμω ρήτόι, έι τέ έι χαν μια μικρή  πόινή  μέ 
αναστόλή , α ρα δέν έ βαζαν τό χέ ρι στήν τσέ πή. Τω ρα θα πλήρω νόυν τόυλα χιστόν 180€ Χ 3μή νές 
κρα τήσή + 1000€ Χ 92% πρό στιμό έυρω  για κα θέ τόυς πται σμα. Για τό κρα τός μό νό θέτικα : 
απόσυμφό ρήσή των κρατήτήρι ων και των πλήμμέλέιόδικέι ων και έ ξτρα έ σόδα από  τα πται σματα, 
πόυ θα έισπρα ττόνται μέ σω τής Δ.Ο.Υ. τόυ "δρα στή" (αν δέν πλήρω σέι, δέν θα παι ρνέι φόρόλόγική  
ένήμέρό τήτα, θα τόυ κατα σχόυν τό σπι τι, κλπ). 
 
- Αδιανό ήτό πόυ δέν υπα ρχέι πρό βλέψή για τήν ρήτή  έξαι ρέσή και νόμιμόπόι ήσή τής καλλιέ ργέιας τής 
κλωστική ς κα νναβής, καθω ς και των υπόπρόι ό ντων κα νναβής για έ νδυσή, διατρόφή , βιόμήχανική  και 
θέραπέυτική  χρή σή.   
 
- Η διακι νήσή παραμέ νέι κακόυ ργήμα στήν βασική  τής μόρφή . Ελα χιστές έι ναι όι πέριπτω σέις πόυ 
πέριγρα φόνται "αντικέιμένικα ", μό νόν ό σές έπισυ ρόυν ισό βια!  Ήδή, ή έπαγγέλματική  έμπόρι α 
ναρκωτικω ν πέριγρα φέται αντικέιμένικό τατα στό νό μό, αλλα  όι δικαστέ ς (συνή θως συντήρήτικόι  και 
έκτό ς τόυ κόινωνικόυ  γι γνέσθαι) έ χόυν τόν δικό  τόυς τρό πό έρμήνέι ας των αντικέιμένικω ν 
κριτήρι ων, ω στέ να βα ζόυν ό σό μπόρόυ ν πέρισσό τέρόυς χρή στές και ό σό μπόρόυ ν πέρισσό τέρα 
χρό νια στή φυλακή . Κρι μα, γιατι  όι πλήρόφόρι ές μας ή ταν α λλές. Φαι νέται πως καθ' όδό ν από  τήν 
κατα θέσή τόυ σχέδι όυ από  τήν έπιτρόπή  μέ χρι τήν υιόθέ τήσή  τόυ από  τόυ υπόυργό , κα τι α λλαξέ. 
 
- Δέν υπα ρχέι καμι α πρό βλέψή για έναλλακτικα  πρόγρα μματα απέξα ρτήσής, έπανέ νταξής και μέι ωσής 
τής βλα βής, πό σό μα λλόν για έλέγχό μένή ένδόνόσόκόμέιακή  χόρή γήσή ήρωι νής. Συνέχι ζόυμέ μέ τή 
μέθαδό νή (συγκέκριμέ νής πόλυέθνική ς), πόυ πρόκαλέι  έντόνό τέρό έθισμό  από  τήν ήρωι νή, ένω  από  
κα πόιόυς ένόχόπόιέι ται για τήν έκδή λωσή σόβαρω ν ψυχικω ν διαταραχω ν, ακό μή και μέτα  τήν 
απέξα ρτήσή. 
 
- Στα πόλυ  θέτικα  ή έυνόι κή  αντιμέτω πισή τόυ απέξαρτήμέ νόυ, αυτό  πόυ πέριγρα φέται ως "δικαι ωμα 
στή θέραπέι α". Επιτέ λόυς, θέωρέι ται απαρα δέκτό να φυλακι ζέται έ νας α νθρωπός πόυ έ χέι 
ξαναφτια ξέι ή  πρόσπαθέι  να ξαναφτια ξέι τή ζωή  τόυ, για κλόπέ ς -ακό μα και λήστέι ές- πόυ διέ πραξέ 
στό παρέλθό ν, μό νό και μό νό για να έξασφαλι σέι τα χρή ματα για τή δό σή τόυ. 
 
- Τό μέγαλυ τέρό πρό βλήμα έι ναι πως χα νέται ή έυκαιρι α να παταχθέι  ή χέιρό τέρή έξα ρτήσή: αυτή  τόυ 
χρή στή από  τόν έ μπόρό. Φαι νέται πως ή Πόλιτέι α πρόσανατόλι ζέται πέρισσό τέρό στήν 
απόσυμφό ρήσή των κρατήτήρι ων και των φυλακω ν, καθω ς και στήν έι σπραξή δήμό σιων έσό δων από  
τα πται σματα, παρα  στή μέι ωσή τής βλα βής, δήλαδή  σέ λιγό τέρόυς τόξικόέξαρτήμέ νόυς, λιγό τέρόυς 
θανα τόυς, πέρισσό τέρή αξιόπρέ πέια των χρήστω ν (αυτή  τήν κρατα  κυρι ως για τόυς χρή στές όυσιω ν 
πόυ δέν πρόκαλόυ ν τόξικόέξα ρτήσή). 
 
 
16 Σέπτέμβρι όυ 2011 
 
Ηλιόσποροι 

δι κτυό πλήρόφό ρήσής και ένέργόπόι ήσής νέ ων για τήν κόινωνική  και πόλιτική  όικόλόγι α /// 
www.iliosporoi.net /// www.myspace.com/iliosporoi 

 
 

http://www.iliosporoi.net/
http://www.myspace.com/iliosporoi
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Επιστολή στον Πρωθυπουργό 
 
Πρός τόν Πρωθυπόυργό , Γέω ργιό Α. Παπανδρέ όυ 
 
κ. Πρωθυπόυργέ  
 
Σας γρα φόυμέ αυτή  τήν έπιστόλή  για να σας καταθέ σόυμέ τις πρότα σέις μας σχέτικα  μέ τόν 
έξόρθόλόγισμό  τής έλλήνική ς πόλιτική ς πέρι  “ναρκωτικω ν” όυσιω ν και να σας ζήτή σόυμέ τήν α μέσή 
αναθέω ρήσή  τής στή βα σή των αρχω ν τής μέι ωσής τής βλα βής, ό πως έ χόυν έφαρμόστέι  μέ έπιτυχι α σέ 
πόλλέ ς έυρωπαι κέ ς και ό χι μό νό χω ρές. Πιστέυ όυμέ ακρα δαντα ό τι τό πρό βλήμα τής χρή σής και 
κατα χρήσής όυσιω ν, τό όπόι ό υφι σταται από  τήν αρχαιό τήτα, έι ναι ζή τήμα Δήμό σιας Υγέι ας και ό χι 
Δήμό σιας Τα ξής.   
 
Γνωρι ζόυμέ τήν έυαισθήσι α σας στό πόλυ  σόβαρό  αυτό  θέ μα πόυ αφόρα  πρω τιστα τήν νέόλαι α, αλλα  
έ χέι πλέ όν ριζω σέι σέ ό λα τα στρω ματα τής έλλήνική ς κόινωνι ας. Δέν μπόρόυ μέ να ξέχα σόυμέ τήν 
ρήξικέ λέυθή πρό τασή  σας, ό σό ή σασταν υπόυργό ς παιδέι ας για τό δικαι ωμα πρόσωπική ς 
αυτόκαλλιέ ργέιας κα νναβής, πα για θέ σή και διέκδι κήσή μας για τήν απέξα ρτήσή των χρήστω ν από  τό 
παρα νόμό έμπό ριό, αλλα  και τήν στή ριξή- πρόβόλή  μέ σα από  τήν πρόσωπική  σας ιστόσέλι δα, τόυ 
Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ πόυ διόργανω νόυμέ τα τέλέυται α 5 χρό νια. 
 
Γνωρι ζόυμέ έπι σής ό τι έι σαστέ έ νας πόλιτικό ς πόυ δέν στρόυθόκαμήλι ζέι, πόυ τόλμα έι τόμέ ς και ρή ξέις, 
πόυ έι ναι διατέθέιμέ νός μέ σα από  τόν κόινωνικό  δια λόγό και τήν αξιόπόι ήσή τής έπιστήμόνική ς 
γνω σής και των διέθνω ν έμπέιριω ν, να ανατρέ ψέι κατέστήμέ νές πόλιτικέ ς αλλα  και αναχρόνιστικέ ς 
αντιλή ψέις πόυ απότέλόυ ν βαρι δι για τήν πρόόδέυτική  έξέ λιξή τής κόινωνι ας μας. 
 
Τό πρό βλήμα τής τόξικόέξα ρτήσής και τής πόλυτόξικόμανι ας έ χέι πα ρέι δραματικέ ς διαστα σέις τα 
τέλέυται α χρό νια στήν χω ρα μας. Οι απαγόρέυτικέ ς- κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθόυ νται τα 
τέλέυται α χρό νια έ χόυν όδήγή σέι σέ έ ξαρσή τόυ πρόβλή ματός αντι  να πρόσφέ ρόυν στή λυ σή τόυ. 
Συ μφωνα μέ δήμόσιόγραφικέ ς πλήρόφόρι ές, αναφόρέ ς τής Ελλήνική ς Αστυνόμι ας αλλα  και τις 
έπι σήμές έκθέ σέις των τέλέυται ων 5 χρό νων τόυ  Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για 
τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) υπα ρχόυν δυστυχω ς πέρισσό τέρόι και ό λό πιό νέ όι σέ ήλικι α χρή στές. Έχόυμέ 
πέρισσό τέρόυς φυλακισμέ νόυς(έ νας στόυς δυ ό έ γκλέιστόυς έι ναι φυλακισμέ νός για παρα βασή τόυ 
νό μόυ πέρι  ¨ναρκωτικω ν¨ μέ τήν συντριπτική  πλέιόψήφι α αυτω ν να έι ναι μό νό χρή στές), 
πέρισσό τέρόυς νέκρόυ ς από  τή χρή σή όπιόέιδω ν αλλα  και πέρισσό τέρόυς έξαθλιωμέ νόυς πόυ 
ωθόυ νται στήν παραβατικό τήτα για να έξασφαλι σόυν τή χρή σή τόυς. 
Η πλήρόφό ρήσή πόυ παρέ χέι ή Πόλιτέι α στή νέόλαι α για να τήν  απότρέ ψέι από  τή χρή σή και 
κατα χρήσή όυσιω ν στήρι ζέται σέ λόγικέ ς ήθικόυ  πανικόυ  και δαιμόνόπόι ήσής των όυσιω ν μέ 
αντι στρόφα από  τα πρόσδόκω μένα απότέλέ σματα, ένω  τα πρόβλή ματα υπόχρήματόδό τήσής και 
διό γκωσής των λιστω ν αναμόνή ς για τα πρόγρα μματα υπόκατα στασής τόυ ΟΚΑΝΑ δυστυχω ς 
χρόνι ζόυν. 
 
Αφόυ  έ χέι απότυ χέι παταγωδω ς ή απαγόρέυτική - κατασταλτική  πόλιτική  και στήν Ελλα δα, πρέ πέι να 
πρόσέγγι σόυμέ έπιτέ λόυς τό ζή τήμα τής χρή σής/ κατα χρήσής όυσιω ν, μέ βα σή τήν έπικινδυνό τήτα  
τόυς, υπό  τό πρι σμα τής μέι ωσής τής βλα βής και των αρνήτικω ν έπιπτω σέων στήν κόινωνι α, τήν 
όικόνόμι α και τήν δήμό σια υγέι α. 
 
Τό γένικό  πλαι σιό τής αντιαπαγόρέυτική ς πρόσέ γγισής για τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις, 
ό πως τό έ χόυμέ ή δή καταθέ σέι από  τό 2007 σέ ό λα τα κό μματα τής έλλήνική ς Βόυλή ς, κινέι ται στόυς 
παρακα τω α ξόνές: 

 
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ 
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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 
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. 
Τό Μέξικό , ή χω ρα μέ τόυς πέρισσό τέρόυς θανα τόυς από  έγκλή ματα σχέτιζό μένα μέ τό έμπό ριό 
ναρκωτικω ν, ό πως και ή Αργέντινή , απόπόινικόπόι ήσαν τή χρή σή ναρκωτικω ν (ό χι μό νό των 
"έλαφρω ν"). Αναμέ νόνται σχέτικέ ς ανακόινω σέις από  Βραζιλι α και Εκόυαδό ρ. 
Δέι τέ σχέτική  ανα λυσή: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/03/drugs-prohibition-
latin-america 
Ο πρ. Πρό έδρός τής Βραζιλι ας και έπικέφαλή ς σχέτική ς έπιτρόπή ς ζήτα  τήν παγκό σμια 
απόπόινικόπόι ήσή χρή σής κα νναβής: http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/06/brazil-
cardoso-war-drugs-decriminalisation 
Μή πως ή αντιαπαγό ρέυσή αυξα νέι -έ στω και βραχυπρό θέσμα- τή χρή σή; 
Μα λλόν ό χι. Στή Βρέτανι α: 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 
Ακό μα και ό Economist συμφωνέι  πως ή νόμιμόπόι ήσή έι ναι ή λιγό τέρό κακή  λυ σή: 
http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=13237193&source=hptextfeature 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/03/drugs-prohibition-latin-america
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/03/drugs-prohibition-latin-america
http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/06/brazil-cardoso-war-drugs-decriminalisation
http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/06/brazil-cardoso-war-drugs-decriminalisation
http://www.guardian.co.uk/society/2007/oct/26/drugsandalcohol.homeaffairs
http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=13237193&source=hptextfeature
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Άρθρό τόυ Economist από  τό 1989 πόυ έπισήμαι νέι ό τι ή απαγό ρέυσή διόγκω νέι τα πρόβλή ματα πόυ 
καλέι ται να λυ σέι http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=13251312 
Άρθρό τόυ CNN, Legalize drugs to stop violence, 
http://www.cnn.com/2009/POLITICS/03/24/miron.legalization.drugs/index.html 
Τό πέριόδικό  New Scientist στό αφιέ ρωμα  τόυ μέ 10 πρότα σέις για έ να "Σχέ διό για έ ναν καλυ τέρό 
κό σμό" αφιέρω νέι μια από  αυτέ ς στή νόμιμόπόι ήσή των όυσιω ν. 
http://www.newscientist.com/article/mg20327251.100-legalise-drugs.html 
Τέ λός τρι α πόλυ  ένδιαφέ ρόντα α ρθρα για τό πόλυ  έπιτυχήμέ νό παρα δέιγμα τής Πόρτόγαλι ας πόυ έ χέι 
πρόχωρή σέι στήν νόμιμόπόι ήσή ό λων των όυσιω ν τα τέλέυται α 5 χρό νια και τα θέτικα  απότέλέ σματα 
έι ναι κιό λας όρατα : 
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. 
 
Τήν πρό τασή αυτή  τήν καταθέ τόυμέ στή μνή μή τόυ Παναγιω τή Καννέλα κή, αγωνιστή  τόυ 
Αντιαπαγόρέυτικόυ  Κινή ματός στήν Ελλα δα και αντιπρόέ δρόυ τόυ ΟΚΑΝΑ, πόυ απέβι ωσέ πρό σφατα, 
μέ τήν έλπι δα ό τι όι αγω νές τόυ θα έ χόυν τό απότέ λέσμα πόυ πα ντα πόθόυ σέ έ στω και μέτα  θα νατόν.    
 
Ει μαστέ στή δια θέσή  σας για μια κατ' ιδι αν συνα ντήσή μέ έσα ς ή  τόυς συνέργα τές σας για να σας 
αναλυ σόυμέ τις θέ σέις μας και σας δήλω νόυμέ ό τι θα στήρι ξόυμέ κα θέ σας πρωτόβόυλι α για κόινωνικό  
δια λόγό πα νω στό πόλυ  σόβαρό  αυτό  ζή τήμα. Τό όφέι λόυμέ στα παιδια  μας. 
 
Μέ έκτι μήσή, 
Ηλιό σπόρόι, ΕΛΕΥΣΥΝΑ 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=13251312
http://www.cnn.com/2009/POLITICS/03/24/miron.legalization.drugs/index.html
http://www.newscientist.com/article/mg20327251.100-legalise-drugs.html
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
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (EUROPEAN CANNABIS 
SOCIAL CLUBS) 
 
Ακόλόυθέι  τό Σχέδιο Κατευθυντήριων Αρχών πόυ συνέ ταξέ τό δι κτυό τής ENCOD για να υιόθέτήθέι  
από  ό λές τις Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης (Cannabis Social Clubs) στήν Ευρω πή (μέ χρι στιγμή ς 
λέιτόυργόυ ν Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής στήν Ισπανι α, τό Βέ λγιό, τήν Ελβέτι α και τή Γέρμανι α). 
 
Καλόυ μέ κα θέ ένδιαφέρό μένό να στέι λέι σχόλια στό iliosporoi[at]yahoo.gr μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 
(τα όπόι α θα πρόωθή σόυμέ στήν ENCOD), για να ξέκινή σέι έ πέιτα ή πανέυρωπαι κή  πρόω θήσή τόυ 
μόντέ λόυ των Κόινωνικω ν Λέσχω ν Κα νναβής μέ σα από  έ να έυρυ  κα λέσμα για ανα πτυξή τόυ μόντέ λόυ 
σέ κα θέ χω ρα. 
Συ ντόμα έ να εγχειρίδιο για τη δημιουργία Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης.         
 
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011) 
 
Λό γω τής έ λλέιψής ένό ς ένιαι όυ νόμικόυ  πλαισι όυ ό σόν αφόρα  τήν καλλιέ ργέια κα νναβής για 
πρόσωπική  χρή σή, έμέι ς, όι καταναλωτέ ς κα νναβής σέ ό λή τήν Ευρω πή καταθέ τόυμέ έ να δικό  μας 
μόντέ λό (αυτό)ρυ θμισής και έλέ γχόυ. 
 
Αυτό  τό μόντέ λό, πόυ όνόμα ζέται Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης (Cannabis Social Club), έ χέι ως στό χό 
να απότρέ ψέι τήν ανα μέιξή των καταναλωτω ν κα νναβής σέ παρα νόμές δραστήριό τήτές και να 
διασφαλι σέι ό τι πλήρόυ νται συγκέκριμέ να κριτή ρια για τή δήμό σια υγέι α και τήν ασφα λέια. 
 
Οι Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής έι ναι εγγεγραμμένοι, μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι μελών πόυ 
σχήματι ζόνται από ενήλικα άτομα πόυ καταναλω νόυν κα νναβή. Μπόρόυ ν να συσταθόυ ν νό μιμα σέ 
όπόιαδή πότέ χω ρα ό πόυ ή καλλιέ ργέια κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή έ χέι απόπόινικόπόιήθέι . 
 
Οι Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής (ΚΛΚ) όργανω νόυν τή συλλογική καλλιέργεια συγκεκριμένων 
ποσοτήτων κάνναβης αποκλειστικά για ιδιωτική κατανάλωση από τα μέλη τους. Η 
παραγωγική  ικανό τήτα των ΚΛΚ υπόλόγι ζέται μέ βα σή τό έπι πέδό τής αναμένό μένής έτή σιας 
κατανα λωσής των μέλω ν τόυς, μέ μια λόγική  πρόσαυ ξήσή για να αντισταθμι σόυν τόν κι νδυνό τής 
απότυχήμέ νής συγκόμιδή ς και τής κλόπή ς, ένω  συμπέριλαμβα νέται και έ να από θέμα έ κτακτής 
ανα γκής για α τόμα πόυ καταναλω νόυν κα νναβή για θέραπέυτικόυ ς σκόπόυ ς. Οι έσωτέρικόι  κανό νές 
των ΚΛΚ θα συμπέριλαμβα νόυν έ να πρωτό κόλλό σχέτικα  μέ τή διαχέι ρισή αυτόυ  τόυ ένδέχό μένόυ 
πλέόνα σματός. 
 
Σέ αντι θέσή μέ τόυς διανόμέι ς τής κα νναβής πόυ λέιτόυργόυ ν στήν παρα νόμή αγόρα , 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 τόπικέ ς αρχέ ς έ χόυν συμφέ ρόν από  μια τέ τόια ρυ θμισή, ή όπόι α θα τόυς έπιτρέ πέι να έλέ γχόυν τις 
ΚΛΚ ω στέ να διασφαλι σόυν τόν διαφανή  και ασφαλή  τρό πό λέιτόυργι ας τόυς. 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 έ χόυν έπι σής συμφέ ρόν από  μια τέ τόια ρυ θμισή, δέδόμέ νόυ ό τι θα έξασφαλι σέι τό 
νόμικό  καθέστω ς τής όργα νωσής και των δραστήριότή των τόυς. 
 
Οι Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής (ΚΛΚ) χαρακτήρι ζόνται από  διαφάνεια, δημοκρατικές 
διαδικασίες και μη κερδοσκοπικές πρακτικές. Λέιτόυργόυ ν ως συ λλόγόι, μέ πλή ρή διαφα νέια 
ό σόν αφόρα  τα όικόνόμικα  τόυς, έ τσι ω στέ τα μέ λή να έλέ γχόυν τόυς πρόυ πόλόγισμόυ ς και πως 
δαπανω νται τα χρή ματα. Οι ΚΛΚ όργανω νόυν γενική συνέλευση (τόυλα χιστόν) μια φόρα  τό χρό νό, 
ό πόυ ετήσιοι απολογισμοί συζήτιό νται και έγκρι νόνται. Οι απόλόγιστικέ ς έκθέ σέις πέριλαμβα νόυν 

http://www.encod.org/info/
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πλή ρής ισόλόγισμόυ ς έσό δων και έξό δων κατα  τό πρόήγόυ μένό όικόνόμικό  έ τός, συ μφωνα μέ τόυς 
κανό νές πόυ θέσπι ζόνται για τό σκόπό  αυτό  (στό καταστατικό ). 
 
Οι ΚΛΚ μπόρόυ ν να απασχόλόυ ν έ μμισθό πρόσωπικό , πόυ θα λαμβα νέι έυ λόγή αμόιβή . 
 
Οι Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής ακόλόυθόυ ν έ να πρωτόκολλο για την προσχώρηση νέων μελών, 
πόυ πέριλαμβα νέι έπέξή γήσή σχέτικα  μέ τα δικαιω ματα και τις υπόχρέω σέις τόυς, έκτι μήσή τής 
πρόβλέπό μένής πόσό τήτας κατανα λωσής και πρόσωπική  συζή τήσή σχέτικα  μέ τό ιστόρικό  τής 
χρή σής. Αυτό  έπιτρέ πέι τις ΚΛΚ να αναγνωρι σόυν πέριπτω σέις πρόβλήματική ς κατανα λωσής 
(ψυχόπαθόλόγικέ ς), και να ανταπόκριθόυ ν σέ αυτέ ς τις καταστα σέις. 
 
Πριν γι νέι μέ λός μιας ΚΛΚ, ό αιτω ν-όυ σα πρέ πέι να δήλω σέι ό τι έι ναι χρή στής κα νναβής, ή  να 
πρόσκόμι σέι ιατρική  γνωμα τέυσή πόυ να βέβαιω νέι ό τι έ χέι διαγνωστέι  μέ μια ασθέ νέια για τήν 
όπόι α ένδέι κνυται ή χρή σή τής κα νναβής, συ μφωνα μέ τόυς τακτικα  δήμόσιέυμέ νόυς καταλό γόυς από  
τή Διέθνή  Ένωσή για τήν Θέραπέυτική  Κα νναβή (International Association for Cannabis as Medicine 
(IACM)). 

 
Οι Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής θα πραγματόπόιόυ ν λέπτόμέρή  καταγραφή  τής κατανα λωσής των 
μέλω ν τόυς από  τή συλλόγική  καλλιέ ργέια (τόυ συλλό γόυ), σέ έ να μήτρω ό πόυ πρέ πέι να πέριέ χέι 
τόυλα χιστόν τόν αριθμό  των μέλω ν, τις πόσό τήτές πόυ μόιρα ζόνται και τήν ήμέρόμήνι α δια θέσής. Σέ 
αυτό  τό μήτρω ό τα δέδόμέ να πρόσωπικόυ  χαρακτή ρα θα πρόστατέυ όνται. Θα καθόρι ζέται έπι σής 
έ να ανω τατό ό ριό για τις πόσό τήτές πόυ μπόρόυ ν να λα βόυν τα μέ λή, πρόκέιμέ νόυ να απόφέυχθέι  τό 
ένδέχό μένό διέυκό λυνσής χρή σής από  (πρόμή θέια σέ) τρι τόυς. 
 
Οι Κόινωνικέ ς Λέ σχές Κα νναβής θα πραγματόπόιόυ ν έπι σής λεπτομερή καταγραφή της 
παραγωγής, στήν όπόι α θα πιστόπόιόυ νται όι ήμέρόμήνι ές τόυ κυ κλόυ των καλλιέργέιω ν, των 
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έφαρμόζό μένων μέθό δων καλλιέ ργέιας, καθω ς και των πόσότή των πόυ παρα χθήκαν και έι ναι 
κατα λλήλές για κατανα λωσή. Οι επιθεωρήσεις διέξα γόνται σπόραδικα  από  έκπρόσω πόυς τόυ 
συλλό γόυ, για τόν έ λέγχό τής τόπόθέσι ας, των μέ τρων ασφαλέι ας και για να έκτιμόυ ν τόν ό γκό τής 
παραγωγή ς. Οι μέθοδοι καλλιέργειας, η επεξεργασία μετά την συγκομιδή, κλπ, θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας, με αειφόρο χρήση 
των φυσικών πόρων. 
 
Μό λις έλέγχθέι  ή συγκόμιδή  και πόσότικόπόιήθέι  ό τέλικό ς ό γκός παραγωγή ς, ή Κόινωνική  Λέ σχή 
Κα νναβής θα έκδω σέι γραπτή  α δέια σέ έ ναν από  τόυς έκπρόσω πόυς τής να μέταφέ ρέι τή κα νναβή 
από  τόν τό πό ό πόυ καλλιέργέι ται στις έγκαταστα σέις ό πόυ θα πραγματόπόιήθέι  ή έλέγχό μένή 
διανόμή  στα μέ λή. 
 
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. 
 
Τό Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ (Legalize Protestival) για να γιόρτα σέι τα 10 χρόνια τόυ βγαι νέι 
στό δρό μό και όργανω νέι μια κανναβική  αντιαπαγόρέυτική  μόυσική  διαδή λωσή. Σπα μέ τα ταμπόυ  και 
τόν φό βό και βγαι νόυμέ στό δρό μό. Τό Σάββατο 10 Μάη στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση στην 
Πλατεία Κοτζιά και μόυσική  πόρέι α πρός Πλ. Ψυρρή , Πλ. Μόναστήρα κι, Πλ. Αβυσσινι ας και Πλ. 
Θήσέι όυ. Ντυθέι τέ πόλυ χρωμα και κανναβικα , φτια χτέ πανό , φέ ρτέ καραμόυ ζές και τήν καλή  σας 
δια θέσή και έλα τέ να σπέι ρόυμέ τήν αλή θέια παρέ α, διέκδικω ντας τα αυτόνό ήτα δικαιω ματα  μας. 
Μαζι  μας ή όμα δα κρόυστω ν BATUCA. 
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ μέταλλα σσέται και έξέλι σσέται. Μέτα  από  10 χρό νια συνέχόυ ς 
μέγέ θυνσής από  α πόψή συμμέτόχή ς κό σμόυ και καλλιτέχνω ν, απόφασι σαμέ να κα νόυμέ κα τι 
διαφόρέτικό  για πόικι λόυς λό γόυς. Καταρχή ν τό να κα νόυμέ απλα  έ να πόλυ  μέγα λό φέστιβα λ πόυ 
κα θέ χρό νό θα γινό ταν και μέγαλυ τέρό δέν ή ταν πότέ  ό σκόπό ς μας. Σκόπό ς μας ή ταν να φτια ξόυμέ 
έ να αυτόδιαχέιριζό μένό και αυτόόργανωμέ νό φέστιβα λ διέκδι κήσής για να ένήμέρω σόυμέ και να 
έυαισθήτόπόιή σόυμέ τόν κό σμό για τις πόλιτικέ ς μέι ωσής τής βλα βής και για τήν αναγκαιό τήτα να 
αλλα ξέι ό νό μός για τα ναρκωτικα  στήν Ελλα δα, στή βα σή τής απόπόινικόπόι ήσής τής χρή σής και τής 
νόμιμόπόι ήσής τής κα νναβής. Σκόπό ς μας έι ναι τό μή νυμα δήλαδή  και ό χι τό μέ σό πόυ έι ναι τό 
φέστιβα λ. 
 
Μέ σω τόυ φέστιβα λ πρόσέγγι σαμέ βέ βαια έ να πόλυ  μέγα λό ακρόατή ριό και σαν θέσμό ς 
αγκαλια στήκέ από  τόν κό σμό, καθω ς και τόυς συμμέτέ χόντές καλλιτέ χνές και συλλόγικό τήτές. Δέν 
σήμαι νέι ό μως ό τι ό λα ή ταν τέ λέια έπέιδή  απλα  μέγέθυνό ταν. Ο κό σμός δέν συμμέτέι χέ ό πως τό 
φανταζό μασταν στήν αυτόδιαχέι ρισή τόυ φέστιβα λ, ιδιαι τέρα στό ζή τήμα των σκόυπιδιω ν, ένω  δέν 
ανταπόκρινό ταν πα ντα συνέιδήτα  στόυς σκόπόυ ς και τή φιλόσόφι α τόυ φέστιβα λ (σέ μέρικέ ς 
πέριπτω σέις μα λιστα πρόξέ νήσαν ζήμια  στό φέστιβα λ και τόυς έαυτόυ ς τόυς). Χαρακτήριστικό  τό 
γέγόνό ς ό τι παρα  τις πόλλέ ς δέκα δές χιλια δές κό σμόυ πόυ συμμέτέι χαν στό μόυσικό  γέγόνό ς, αρκέτα  
λι γόι παρόυσια ζόνταν στις ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις πόυ έι χαν πρόήγήθέι , ένω  ακό μα πιό λι γόι 
έρχό ντόυσαν μέ ρα για να βόήθή σόυν στις πρακτικέ ς έργασι ές. Πόλυ ς κό σμός έπι σής θέωρόυ σέ τό 
φέστιβα λ σαν έμπόρόπανή γυρή. Θέωρόυ σαν ό τι ή στή ριξή  τόυς πέριόριζό ταν στό να έ ρθόυν να 
πόυλή σόυν τή πραμα τέια τόυς για να βγα λόυν τό καλόκαι ρι, χωρι ς τήν υπόχρέ ωσή να ένισχυ σόυν τό 
φέστιβα λ και να σέβαστόυ ν τόυς κανό νές λέιτόυργι ας πόυ θέ ταμέ, αλλα  και τήν πρότρόπή  μας για 
αυτόόργα νωσή τόυ μα ρκέτ. Γι αυτό  και πέ ρυσι αναγκαστή καμέ να πέριόρι σόυμέ αισθήτα  τό χω ρό 
τόυ μα ρκέτ. Συν τόις α λλόις φέ τός ή ταν αδυ νατό να μας παραχωρήθέι  α δέια χρή σής κα πόιόυ μέγα λόυ 
χω ρόυ για τή φιλόξένι α τόυ φέστιβα λ λό γω τής πρόέκλόγική  πέριό δόυ, γέγόνό ς πόυ θα έ θέτέ σέ 
κι νδυνό τήν ό λή διόργα νωσή. 
 
Γι αυτόυ ς τόυς λό γόυς, φέ τός θέλουμε να δούμε ποιοι πραγματικά στηρίζουν το 
αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ και τους σκοπούς του, γι αυτό  και καλόυ μέ σέ μαζική συμμετοχή 
στο cannabis street parade νωρίς το απόγευμα (19.00). Στις υπό λόιπές πό λέις τόυ κό σμόυ 
(πέρισσό τέρές από  300), πόυ γι νόνται παρα λλήλές έκδήλω σέις αυτό  τό διή μέρό, πραγματόπόιόυ νται 
πόρέι ές ό λα αυτα  τα χρό νια και ό χι φέστιβα λ. Εμέι ς κα ναμέ τό μέγαλυ τέρό αντιαπαγόρέυτικό  
φέστιβα λ στήν Ευρω πή, αλλα  φέ τός έι παμέ να συγχρόνιστόυ μέ πέρισσό τέρό μέ τις διέθνέι ς δρα σέις 
και να βγόυ μέ και έμέι ς στό δρό μό μέ τή μόυσική  πόρέι α. 
 
Δεν φοβόμαστε να πούμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δέν έι μαστέ μό νόι μας, έι μαστέ 
έκατόμμυ ρια σέ ό λή τήν Ευρω πή και τόν κό σμό. Οι χρή στές όυσιω ν δέν πρέ πέι να διω κόνται, ή 
παραγωγή  και δια θέσή κα νναβής πρέ πέι να ρυθμιστέι  νόμικα  και να βγέι από  τήν παρανόμι α, ό πως 
συμβαι νέι ή δή σέ πόλλέ ς χω ρές μέ θέτικα  απότέλέ σματα. Πρέ πέι να πρόωθή σόυμέ τα πρόγρα μματα 
μέι ωσής τής βλα βής για τήν αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων μέ πιό ανθρω πινό και απότέλέσματικό  



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

250 

τρό πό και να ανατρόφόδότή σόυμέ τόυς πόλυ τιμόυς όικόνόμικόυ ς και ανθρω πινόυς πό ρόυς από  τήν 
καταστόλή  στήν πρό λήψή και θέραπέι α. 
 
Χρέιαζό μαστέ πιό αντικέιμένική  πλήρόφό ρήσή και πόλιτικέ ς πόυ να στήρι ζόνται στα έπιστήμόνικα  
δέδόμέ να και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς και ό χι σέ ιδέόλήψι ές και ήθικό  πανικό . 
 
Σπα μέ τα ταμπόυ , πνι γόυμέ τόν φό βό, και σπέ ρνόυμέ τήν αλή θέια πόυ έι ναι πα ντα ή καλυ τέρή 
πρό λήψή. 
 
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 
Υπόστήρικτέ ς: 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 τό καλυ τέρό, τό πιό όλόκλήρωμέ νό και τό πιό κινήματικό  Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ μέ χρι 
σή μέρα κατα  τή γνω μή μας. Ήταν σι γόυρα ή πιό σήμαντική  δρα σή έπανα κτήσής τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ 
πόυ έ χέι κα νέι τό αντιαπαγόρέυτικό  κι νήμα ό λα αυτα  τα χρό νια. Από  τό πρω τό legalize στό Πα ρκό 
Ελέυθέρι ας τό 2005 μέ χρι τό φέτινό  στό Αυτόδιαχέιριζό μένό Κα μπινγκ Βόυ λας έ χόυμέ μα θέι στα 
δυ σκόλα, αλλα  τό φέτινό  ή ταν λι γό πιό ζό ρικό από  τα αναμένό μένα. 
 
Η μαζική  πρόσέ λέυσή ό μως πέρι πόυ 30.000 χαμόγέλαστω ν ψυχω ν, όι μόυσικα ρές πόυ ακόυ σαμέ από  
12 συγκρότή ματα και 38 DJs, ό μαγέυτικό ς χω ρός τόυ κα μπινγκ πόυ μας φιλόξέ νήσέ και όι έξαιρέτικα  
ένδιαφέ ρόυσές όμιλι ές από  12 όμιλήτέ ς από  τό έξωτέρικό  και α λλόυς τό σόυς έγχω ριόυς μας 
απόζήμι ωσαν μέ τό παραπα νω. 
 
Στό φέτινό  φέστιβα λ υπή ρξέ πόλυ  έ ντόνή ή μυρωδια  και ή ανήσυχι α τής καταστόλή ς, ένω  στή πλα τή 
τής διόργα νωσής παι χτήκαν δια φόρα παρασκήνιακα  μικρόπόλιτικα  παιχνι δια μέ στό χό τόν δήμό σιό 
παραλιακό  χω ρό- φιλέ τό τόυ Κα μπινγκ τής Βόυ λας. Αρχή ς γένόμέ νής από  τό Δή μαρχό Βόυ λας, Βα ρής, 
Βόυλιαγμέ νής (ΒΒΒ) πόυ ένω  αρχικα  έι χέ συναινέ σέι στό αι τήμα  μας για συνέργασι α και παρόχή  
κα δων απόρριμα των, μια βδόμα δα πριν τό φέστιβα λ έ κανέ πι σω πρόφασιζό μένός ό τι ό χω ρός έι ναι 
ιδιωτικό ς (!), δήλω νόντας α γνόια για τό φέστιβα λ στα τόπικα  ΜΜΕ (ένω  έι χέ πρωτόκόλλήμέ νή τήν 
αι τήσή  μας και μας έι χέ απαντή σέι θέτικα  πριν βδόμα δές μέ σω τής Γραμματέ ας τόυ) και στό τέ λός 
έ βγαλέ μια έπιθέτική  ανακόι νωσή πρός τό φέστιβα λ, ό τι δή θέν γι νέται χωρι ς τήν α δέια  τόυ. 
 
Ο χω ρός τόυ Κα μπινγκ ό χι μό νό δέν έι ναι ιδιωτικό ς, αλλα  έι ναι δήμό σιός και πρέ πέι να διασφαλιστέι  ό 
ανόιχτό ς και κόινό χρήστός χαρακτή ρας τόυ. Μα λιστα έ χέι ανόι ξέι από  τόν ι διό Δή μαρχό πριν από  έ να 
χρό νό και τό Δήμότικό  Συμβόυ λιό ΒΒΒ έ χέι βγα λέι δυ ό απόφα σέις ό τι ό χω ρός έι ναι κανόνικα  
ιδιόκτήσι α τόυ Δή μόυ και δήμό σιός. 
 
Απ ό τι μα θαμέ ό Δή μαρχός διέκδικέι  τό χω ρό από  τό κρα τός μέ στό χό να τόν έκμέταλλέυτέι  για 
δήμότικό  ό φέλός, ένω  πέριμέ νόυν ή δή δια φόρα αρπαχτικα  στή γωνι α, πόλυ  ισχυρα  όικόνόμικα  
συμφέ ρόντα τής πέριόχή ς πόυ αναμέ νόυν τό σή μα τής ανα πτυξής για να κλέι σόυν και πα λι τή 
πρό σβασή στή παραλι α φτια χνόντας σκυλόμα γαζα ή  όργανωμέ νές πλαζ. Ει ναι όι ι διόι πόυ έ καναν τή 
καταγγέλι α πόυ όδή γήσέ στήν αυτό φωρή συ λλήψή των έθέλόντω ν τόυ κα μπινγκ μια βδόμα δα πριν 
τό φέστιβα λ, έι ναι όι ι διόι πόυ πρόκα λέσαν μια δόλιόφθόρα  στήν κέντρική  σκήνή  τόυ φέστιβα λ, έι ναι 
όι ι διόι πόυ μέ σω τόπικω ν μπλόγκ μέ ανω νυμα α ρθρα κα νόυν κόυμα ντό και έκβια ζόυν τόν τωρινό  
Δή μαρχό και τόυς έθέλόντέ ς τόυ κα μπινγκ. 
 
Τό κρα τός από  τήν α λλή έ χέι έντα ξέι τό χω ρό στις πέριόχέ ς φιλέ τα τής παραλι ας πρός ξέπόυ λήμα 
μέ σω τόυ ΤΑΙΠΕΔ. Εκέι  μπαι νέι στό παιχνι δι και ή ΕΤΑ (Ελλήνικα  Τόυριστικα  Ακι νήτα) όι όπόι όι 
δήλω νόυν διαχέιριστέ ς τόυ χω ρόυ (και έμμέ σως ιδιόκτή τές) και έι χαν δω σέι έντόλή  στήν Αστυνόμι α 
να έκκένω σέι τό χω ρό από  τήν κατα λήψή και τήν ανόιχτή  συνέ λέυσή κατόι κων και να σφραγι σέι τό 
Κα μπινγκ δυ ό ήμέ ρές πριν τήν έ ναρξή τόυ φέστιβα λ. 
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Μέτα  από  ισχυρέ ς πόλιτικέ ς πιέ σέις από  τα κό μματα πόυ στήρι ζόυν τό φέστιβα λ, αλλα  και τή μή νυσή 
πόυ κατέ θέσαν όι έθέλόντέ ς τόυ κα μπινγκ απέ ναντι στα συνέργέι α πόυ πή γαν να σφραγι σόυν τό 
χω ρό καταφέ ραμέ μια μέ ρα πριν τό φέστιβα λ να παραμέι νέι ό χω ρός ανόιχτό ς και δήμό σιός. 
 
Αυτό  πόυ φόβό ντόυσαν έ γινέ. Καταφέ ραμέ και δήμιόυργή σαμέ μια πρόσωρινα  αυτό νόμή ζω νή, 
διαφυλα ξαμέ έ να ανόιχτό , έλέυ θέρό και δήμό σιό χω ρό πόυ φιλόξέ νήσέ πόλλέ ς χιλια δές κό σμόυ σέ μια 
έλέυ θέρή γιόρτή  για τα ατόμικα  δικαιω ματα και τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις, 
διαμόρφω νόντας έ να κέκτήμέ νό για τή πέριόχή  κό ντρα στα σχέ δια ξέπόυλή ματός. 
 
Πλέ όν ό χω ρός έ χέι πρόήγόυ μένό δήμό σιας χρή σής για πόλιτιστικέ ς έκδήλω σέις και πρέ πέι να 
διαφυλα ξόυμέ τό δήμό σιό, ανόιχτό  και κόινό χρήστό χαρακτή ρα τόυ μέ νυ χια και μέ δό ντια, ό χι μό νό 
γιατι  έι ναι έ νας πόλυ  σήμαντικό ς και συμβόλικό ς χω ρός για τό κι νήμα των έλέυ θέρων παραλιω ν και 
τής έλέυ θέρής πρό σβασής στόν αιγιαλό  (συνταγματικό  δικαι ωμα ό λων των πόλιτω ν), αλλα  και γιατι  
έι ναι από  τα τέλέυται α έναπόμέι ναντα κόμμα τια δήμό σιας γής μέ έλέυ θέρή πρό σβασή σέ ό λή τήν 
Αττική  ακτόγραμμή . 
 
Τό μέγα λό στόι χήμα έι ναι πλέ όν πως θα κρατή σόυμέ τό χω ρό ανόιχτό  και δήμό σιό, και πως θα 
βόήθή σόυμέ τόυς αγωνιστέ ς έθέλόντέ ς τόυ Κα μπινγκ Βόυ λας να τόν διαφυλα ξόυν από  τό έπικέι μένό 
ξέπόυ λήμα. 
 
Σέ ό τι αφόρα  τις απέιλέ ς και τή πρόσπα θέια απαγό ρέυσής τόυ φέστιβα λ μέ σω έπέρω τήσής στόν 
Υπόυργό  ΠρόΠό και συκόφαντικω ν δήμόσιέυμα των από  τό ναζιστικό  κό μμα Χρυσή  Αυγή  έ χόυμέ να 
δήλω σόυμέ ό τι τό μό νό πόυ κατα φέραν έι ναι να κα νόυν διαφή μισή τόυ φέστιβα λ στα κυρι αρχα ΜΜΕ 
πόυ δέν αναφέ ρόνται πότέ  σέ αυτό  και τόυς σκόπόυ ς τόυ. Εμέι ς ή μασταν σι γόυρόι ό τι όι θρασυ δέιλόι 
αυγόκέ φαλόι δέν θα έ καναν πότέ  βι αιή παρέ μβασή στό φέστιβα λ, ό πως διατέι νόνταν, γιατι  ό πως 
έ χόυν απόδέι ξέι από  τήν έγκλήματική  τόυς δρα σή μέ χρι στιγμή ς έπιλέ γόυν μό νό έυ κόλόυς και 
μόναχικόυ ς στό χόυς, χαρακω νόυν παιδια  στό πρό σωπό και μαχαιρω νόυν ανυπέρα σπιστόυς 
μέτανα στές μό νό αν υπέρέ χόυν αριθμήτικα . Μέ τό σό μαζική  πρόσέ λέυσή στό φέστιβα λ ή ταν σι γόυρό 
ό τι δέν θα έι χαν πότέ  τό θα ρρός να κα νόυν όπόιαδή πότέ απέιλήτική  κι νήσή.   
 
Εμέι ς θα συνέχι σόυμέ ακα θέκτόι να καλλιέργόυ μέ τα δικαιω ματα μας και να σπέ ρνόυμέ τό σπό ρό τής 
αλλαγή ς, των πόλιτικω ν, των νόότρόπιω ν, των συνέιδή σέων. Δέν θα σταματή σόυμέ τόν αγω να μας αν 
δέν αλλα ξέι τό νόμόθέτικό  πλαι σιό για τήν αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων σέ έ να πιό ανθρω πινό, 
απότέλέσματικό  και δι καιό πλαι σιό. 
 
Πλέ όν δέν υπα ρχόυν δικαιόλόγι ές για τή συνέχιζό μένή υπόκρισι α. Όπως έι δαμέ και ακόυ σαμέ από  
τόυς όμιλήτέ ς στις ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις (όι βιντέόσκόπήμέ νές έισήγή σέις τόυς ανέβαι νόυν στό 
κανα λι μας στό youtube), ό πόιός έξακόλόυθέι  να στήρι ζέι τις υπα ρχόυσές έγκλήματικέ ς πόλιτικέ ς 
καταστόλή ς, στήρι ζέι τό όργανωμέ νό έ γκλήμα, τή διαφθόρα  και τή δια λυσή των δήμό σιων δόμω ν 
απέξα ρτήσής. 
 
Όπόυ έ χόυν έφαρμόστέι  αντιαπαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς μέι ωσής τής βλα βής αντι  για καταστόλή  στήν 
Ευρω πή (Πόρτόγαλι α, Τσέχι α, Ολλανδι α, Ισπανι α, Βέ λγιό, Ελβέτι α, κ.α.) μέ έ μφασή στήν 
απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής των όυσιω ν, τόυ έλέγχό μένόυς χω ρόυς χρή σής, τή πρό λήψή, τή 
θέραπέι α- απέξα ρτήσή και τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να, τα απότέλέ σματα έι ναι όρατα  και 
έντυπωσιακα : έξα λέιψή τής δήμό σιας χρή σής, μέι ωσή των πρόβλήματικω ν και έξαρτήμέ νων 
χρήστω ν, αυ ξήσή τόυ όρι όυ ήλικι ας των χρήστω ν, διασφα λισή τής δήμό σιας υγέι ας, μέι ωσή τής 
μικρόέγκλήματικό τήτας, μέγαλυ τέρα πόσόστα  απέξα ρτήσής και έπανέ νταξής, θέαματική  αξιόπόι ήσή 
των πρόγραμμα των υπόκαταστα των και σταδιακή ς απέξα ρτήσής, κλπ. 
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Όσόι διατέι νόνται τό αντι θέτό (βλέ πέ τις φέτινέ ς κατα πτυστές ανακόινω σέις τόυ ΚΚΕ) ζόυ νέ σέ α λλό 
πλανή τή και παραπλήρόφόρόυ ν έσκέμμέ να. Τα έπι σήμα κρατικα  δέδόμέ να και τα έπικαιρόπόιήμέ να 
έπιστήμόνικα  στόιχέι α τόυς διαψέυ δόυν κατήγόρήματικα  και καταμαρτυρόυ ν ό τι όι κατασταλτικέ ς 
πόλιτικέ ς έ χόυν απότυ χέι δραματικα , καθω ς δέν έ χόυν μέιω σέι όυ τέ τή ζή τήσή, όυ τέ τή πρόσφόρα  -τό 
αντι θέτό μα λιστα, ένω  πρόκαλόυ ν μέγαλυ τέρή ζήμια  απ ό τι πρόλαμβα νόυν. Σέ παγκό σμιό έπι πέδό 
υπα ρχέι πλέ όν πόλυ  έ ντόνή κινήτικό τήτα για τή μέταρρυ θμισή των πόλιτικω ν για τις έξαρτήσιόγό νές 
όυσι ές, σέ έ να μή τιμωρήτικό  πλαι σιό για τόυς χρή στές, καθω ς και ή συνέιδήτόπόι ήσή ό τι όι 
υπα ρχόυσές πόλιτικέ ς πόυ στήρι ζόνται στή καταστόλή  έ χόυν απότυ χέι παταγωδω ς. 
 
Αυτή  τή στιγμή  στήν Ελλα δα από  τα συνόλικα  κόνδυ λια για τήν αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων τό 
80% αντιστόιχέι  στήν καταστόλή  και μό λις τό 20% στήν πρό λήψή και τή θέραπέι α- απέξα ρτήσή- 
έπανέ νταξή. Εμέι ς θέ λόυμέ να αντιστραφέι  αυτό  τό πόσόστό , όι χρή στές να μήν θέωρόυ νται 
έγκλήματι ές, να υπα ρχέι πλόυραλισμό ς στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς, αυ ξήσή τής χρήματόδό τήσής 
ό λων των πρόγραμμα των απέξα ρτήσής (στέγνω ν και μέ υπόκατα στατα), διασφα λισή τής δήμό σιας 
υγέι ας, καθω ς και αντιμέτω πισή των όυσιω ν μέ βα σή τήν έπικι νδυνό τήτα  τόυς για τήν ανθρω πινή 
υγέι α. Η κα νναβή πρέ πέι να γι νέι νό μιμή για να απέξαρτήθόυ ν όι χρή στές από  τα παρα νόμα 
κυκλω ματα έμπόρι ας και να μπόρόυ ν να τήν καλλιέργόυ ν για πρόσωπική  χρή σή.     
 
Κλέι νόντας θέ λόυμέ να πόυ μέ έ να τέρα στιό έυχαριστω  σέ ό λόυς τόυς συντέλέστέ ς τόυ φέτινόυ  
αντιαπαγόρέυτικόυ , τόυς όμιλήτέ ς πόυ μας τι μήσαν μέ τή παρόυσι α τόυς, τα συγκρότή ματα και τόυς 
Djs πόυ μας χα ρισαν τις μόυσικα ρές τόυς, τόυς stage manager (Άννα, Σπι ρι, Νικό λα, Σωτή ρή, Χα ρή), τα 
παιδια  τόυ dubwise και τόυ chill out, τόν Σαρα ντό και ό λόυς τόυς τέχνικόυ ς τόυ ή χόυ, τόν έκπλήκτικό  
WD για τις ζωγραφιέ ς τόυ, τόν Γιω ργό για τα σκι τσα τόυ, τόν Γκό γιό για τις πόλυ τιμές γνω σέις τόυ 
πα νω στήν αυτόκαλλιέ ργέια, τόν Άγγέλό, τόν Βασι λή και ό λόυς από  τήν συλλόγική  κόυζι να τής 
Ακαδήμι α Πλα τωνός για τήν στή ριξή και τό γέμα τό αγα πή και ένέ ργέια φαγήτό  και φυσικα  τις πόλλέ ς 
χιλια δές κό σμόυ πόυ μας στή ριξαν μέ τή παρόυσι α τόυς. Ευχό μαστέ μό νό τήν έπό μένή φόρα  να 
πρότιμή σόυν να στήρι ξόυν τα μπαρ τής διόργα νωσής αντι  για τα πέρι πτέρα τής πέριόχή ς και να 
δέι ξόυν πιό έ μπρακτα τής αλλήλέγγυ ή τόυς, καθω ς έι ναι έ να φέστιβα λ μέ τέρα στια έ ξόδα και φέ τός 
παρα  τή μαζική  πρόσέ λέυσή έι χαμέ πόλλέ ς έπιστρόφέ ς μέ απότέ λέσμα να μήν καλυφθόυ ν τα 
μέταφόρικα  έ ξόδα των 12 όμιλήτω ν από  τό έξωτέρικό . Για να συνέχι σόυν να γι νόνται έλέυ θέρα 
φέστιβα λ στή πό λή, μέ δωρέα ν έι σόδό και πόιό τήτα, αυτόόργανωμέ να και αυτόχρήματόδότόυ μένα, 
χωρι ς σπό νσόρές και χόρήγόυ ς έι ναι απαραι τήτή ή όικόνόμική  στή ριξή των συμμέτέχό ντων και ή 
έ μπρακτή αλλήλέγγυ ή. 
 
Μέ χρι να λα μψέι ή αλή θέια πόυ έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή, έμέι ς θα αγωνιζό μαστέ για τα αυτόνό ήτα 
δικαιω ματα  μας. 
 
Μια αγα πή, μια γρόθια , έ νας πλανή τής. 
 
22.5.2013 
Ηλιόσποροι 
www.iliosporoi.net 
      
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.iliosporoi.net/
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9ο ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ 
ATHENS LEGALIZE PROTESTIVAL 

 
8 - 11 ΜΑΗ 2013 

Τέτα ρτή 8 Μα ή: Πνέυματικό  Κέ ντρό Δή μόυ Αθήναι ων 
Πέ μπτή 9 Μα ή: Αμφιθέ ατρό 984, Τέχνό πόλή Γκα ζι 

Παρασκέυή  10 και Σα ββατό 11 Μα ή: Αυτόδιαχέιριζό μένό Κα μπινγκ Βόυ λας 
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις 

για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί “ναρκωτικών” ουσιών 
 

Τό ανανέωμέ νό 9ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ τής Αθήνας για τη μείωση της βλάβης από τις 
εξαρτήσεις θα πραγματόπόιήθέι  σέ τρέις διαφόρέτικέ ς τόπόθέσι ές στις 8, 9, 10 και 11 Μα ή. 
 
Τετάρτη 8 Μαΐου: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50  
12.00 – 15.00: Ενημερωτική εκδήλωση: Η Ιατρική χρήση της Κάνναβης στην Ευρώπη 
Ομιλήτέ ς: 
- Dr. William Notcutt, Πρό έδρός τής Διέθνόυ ς Ένωσής Κανναβινόι δω ν Φαρμα κων (International 
Association for Cannabinoid Medicines (IACM), Αγγλι α, Η ιατρική χρήση της κάνναβης στην Ευρώπη 
και το κόσμο 
- Tjalling Erkelens, Bedrocan (πιστόπόιήμέ νόι καλλιέργήτέ ς φαρμακέυτική ς κα νναβής), Ολλανδι α, Οι 
θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης και η παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης στην Ευρώπη 
- Hanka Gabrielova, Konopa (έκπρό σωπόι έκστρατέι ας νόμιμόπόι ήσής), Τσέχι α, Η νόμιμη ρύθμιση 
της ιατρικής χρήσης της κάνναβης στην Τσεχία   
- Γιώργης Οικονομόπουλος, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Η Θεραπευτική 
επίδραση της Κάνναβης στη διάρκεια Απεξαρτήσεων από Ηρωίνη 
- Πρόβόλή  ντόκιμαντέ ρ “Θεραπεύτηκε: μια ιστορία κάνναβης” (2010, 10') 
 
18.00 – 21.30: Ενημερωτική εκδήλωση: Βιομηχανική κάνναβη, μια οικολογική πρόταση 
Ομιλήτέ ς: 
- Mark Reinders (HempFlax), έκπρό σωπός τής European Hemp Industry Association (EIHA), 
Ολλανδι α, Η καλλιέργεια και παραγωγή κλωστικής κάνναβης στην Ευρώπη: υπάρχουσα κατάσταση και 
προοπτικές    
- Monika Brümmer, Αρχιτέ κτόνας, Cannabric, Ισπανι α, Οικολογική δόμηση με κλωστική κάνναβη 
- Patrick De Ceuster, Wervel, Βέ λγιό, Η διατροφική αξία της κάνναβης 
- Hanka Gabrielova, Konopa, Τσέχι α, Η καλλιέργεια και η χρήση της κλωστικής κάνναβης στην Τσεχία 
- Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, πρω ήν Τακτικό ς Ερέυνήτή ς τόυ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (πρω ήν ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), 
συντα κτής μέλέ τής ΕΘΙΑΓΕ για τήν Κλωστική  Κα νναβή (2000), Κλωστική κάνναβη: Μία νέα και πολλά 
υποσχόμενη καλλιέργεια για την χώρα μας. 
- Eκπρό σωπόι Ελλή νων αγρότω ν 
- Eκπρό σωπόι Κannabishop 
Έκθέσή πρόι ό ντων κλωστική ς (βιόμήχανική ς) κα νναβής 
  
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 
Ομιλήτέ ς: 
- Dr. Pavel Bem, μέ λός τόυς Τσέ χικόυ Κόινόβόυλι όυ, πρω ήν Δή μαρχός Πρα γας, έκπρό σωπός Global 
Commission on Drug Policy, Τσέχι α, Διεθνείς πρωτοβουλίες για εναλλακτικά μοντέλα ρύθμισης και 
αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών, το παράδειγμα της Τσεχίας   

http://www.cannabis-med.org/?lng=en
http://bedrocan.nl/
http://bedrocan.nl/
http://www.konopa.cz/
http://hempflax.com/en
http://www.eiha.org/
http://www.cannabric.com/?len=en
http://www.wervel.be/
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- Annie Machon, Διέυθυ ντρια Ευρωπαι κόυ  Γραφέι όυ Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), 
Γέρμανι α- Αγγλι α, Το κόστος και οι βλάβες του πολέμου κατά των ναρκωτικών και εναλλακτικές 
προτάσεις για μη-τιμωρητικές πολιτικές 
- Marie Nougier, Εκπρό σωπός International Drug Policy Consortium (IDPC), Αγγλι α, Καλές πρακτικές 
πολιτικών μείωσης της βλάβης και χώροι ελεγχόμενης χρήσης 
- Joep Oomen, ENCOD, Εκπρό σωπός Trekt um Plant, Κόινωνική  Λέ σχή Κα νναβής Αμβέ ρσας, Βέ λγιό, 
Το μοντέλο της μη κερδοσκοπικής συλλογικής καλλιέργειας κάνναβης για προσωπική χρήση: το 
παράδειγμα της κοινωνικής λέσχης κάνναβης Αμβέρσας 
- Jorge Roque, δικήγό ρός, Πρό έδρός Diferença Real; Συνέργα τής Rio Grande Sul Harm Reduction 
University Brasil, πρω ήν πρό έδρός INPUD, Πόρτόγαλι α, Το πετυχημένο μοντέλο μείωσης της βλάβης 
και αποποινικοποίησης της χρήσης στην Πορτογαλία 
- Θανάσης Αποστόλου, Εταιρέι α Διόγέ νής για τήν πρόω θήσή τόυ διαλό γόυ πόλιτική ς των 
ναρκωτικω ν στις χω ρές τής Νότιό-Ανατόλική ς Ευρω πής, Ολλανδι α- Ελλα δα, Το επιτυχημένο 
παράδειγμα της Ολλανδίας και προτάσεις για αλλαγές των πολιτικών για τα ναρκωτικά 
- Γιώργος Καμίνης, Δή μαρχός Αθήναι ων 
- Κ. Γαζγαλίδης, Αντιπρό έδρός ΟΚΑΝΑ 
- Εκπρό σωπός συλλό γόυ θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ 
- Γιώργης Οικονομόπουλος, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Η δολοφονία του 
ήθους. Μια σημαντική συνεπεία της Απαγόρευσης 
- Νίκος Δέδες, Πρό έδρός ΜΚΟ Θέτική  Φωνή  (street work) 
- Εκπρό σωπόι κόμμα των 
 
Οι ένήμέρωτικέ ς έκδήλω σέις πραγματόπόιόυ νται μέ τή συνέργασι α τόυ Δή μόυ Αθήναι ων. 
 
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: Πρόβόλέ ς ντόκιμαντέ ρ- ταινιω ν, έκθέ σέις κό μικ Γιω ργός 
Κωνσταντι νόυ (Βαρκέλω νή) και Seyfried (Βέρόλι νό), live painting από  WD, grow workshop μέ 
Gregorio Fernandez (Goyo) (Ισπανι α), ένήμέρωτικα  πέρι πτέρα, έ κθέσή πρόι ό ντων κλωστική ς 
(βιόμήχανική ς) κα νναβής, visual arts by void optical art laboratory and Global Eye (uk), chill out stage- 
space out area by IT, dubwise hifi soundsystem, μόυσική  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 
 
Φιλόξένόυ μένό ήχόσυ στήμα Dubwise HiFi.   

http://www.leap.cc/
http://idpc.net/
http://encod.org/
http://www.trektuwplant.be/csc/
http://www.diogenis.info/
http://www.okana.gr/
http://okanatherapevomenoi.blogspot.com/
http://positivevoicegr.blogspot.be/
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visual art: Void Optical Art Laboratory και Global Eye (uk) 

Ανόιχτό  κα λέσμα σέ έικαστικόυ ς, ό σόυς ασχόλόυ νται μέ ντέκό ρ και κατασκέυέ ς, καθω ς και ζόγκλέ ρ- 
performer. 

μέ τή στή ριξή: 
 
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. 
 
Μέ τή συνέργασι α και σέ υπόστή ριξή τής Ανόιχτή ς Συνέ λέυσής τόυ Αυτόδιαχέιριζό μένόυ Κα μπινγκ 
Βόυ λας. Μέ τή συνέργασι α τόυ Δή μόυ Βόυ λας, Βα ρής, Βόυλιαγμέ νής. 
 
Η πραγματόπόι ήσή τόυ φέστιβα λ στό Αυτόδιαχέιριζό μένό Κα μπινγκ Βόυ λας έι ναι μια συμβόλική  
δρα σή έπανα κτήσής τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ και τόυ παραλιακόυ  μέτω πόυ, μέ σα από  τή δήμιόυργι α μιας 
πρόσωρινα  αυτό νόμής ζω νής, ένό ς φέστιβα λ για τήν αξιόπρέ πέια, τήν έλέυθέρι α, τήν αγα πή και τήν 
έιρή νή. Στήρι ζόυμέ μέ αυτό  τόν τρό πό έ μπρακτα τό αι τήμα χιλια δων πόλιτω ν των ό μόρων Δή μων και 
τής Επιτρόπή ς Αγω να για τό Παραλιακό  Μέ τωπό να διασφαλιστέι  ό δήμό σιός, έλέυ θέρός και 
κόινό χρήστός χαρακτή ρας τής παραλι ας. 
 
Τό φέστιβα λ θα έι ναι έπι σής μια συμβόλική  δρα σή έλέυ θέρής και υπέυ θυνής κατασκή νωσής. 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... 
 
Μό λις χα σαμέ μια ιστόρική  έυκαιρι α για να θέ σόυμέ τις βα σέις για μια αξιόπρέπή , απότέλέσματική , 
δι καιή και ανθρω πινή αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων, αλλα  δέν χα σαμέ τή μα χή και συνέχι ζόυμέ τόν 
αγω να για τα αυτόνό ήτα δικαιω ματα  μας. 
 
Ο νέ ός “νό μός για τις έξαρτήσιόγό νές όυσι ές” (Ν. 4139/2013) πόυ ψήφι στήκέ πρό σφατα στή Βόυλή  
ένω  δέι χνέι κα πόια θέτικα  σήμα δια σέ ό τι αφόρα  τόν έξόρθόλόγισμό  των πόινω ν και τή διασφα λισή 
τόυ δικαιω ματός στήν θέραπέι α, δυστυχω ς δέν τόλμα έι τόν έκσυχρόνισμό  των πόλιτικω ν σέ ό τι 
αφόρα  τήν απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής, τή πρό λήψή, τή μέι ωσή τής βλα βής, τή διασφα λισή τής 
δήμό σιας υγέι ας και τής απέξα ρτήσής, καθω ς και τόν πλόυραλισμό  στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς, κατα  
τα πόλυ  θέτικα  παραδέι γματα πόυ έ χόυμέ από  α λλές Ευρωπαι κέ ς χω ρές (Πόρτόγαλι α, Ισπανι α, 

http://www.legaliseprotestival.blogspot.com/
http://voulacamp.blogspot.com/
https://www.facebook.com/events/586489781375812/


15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

261 

Ελβέτι α, Ολλανδι α, Τσέχι α, Αγγλι α, Ιταλι α, Βέ λγιό και Σλόβένι α). Αντι θέτα έξακόλόυθέι  να 
αντιμέτωπι ζέι τις έκατόντα δές χιλια δές των χρήστω ν στήν Ελλα δα σαν έγκλήματι ές και 
πέριθωριακόυ ς, πόυ χρή ζόυν ό μως θέραπέι ας αντι  για φυλα κισή.   
 
Οι χρή στές όυσιω ν δέν έι ναι έγκλήματι ές, όυ τέ έι ναι απαραι τήτα πρόβλήματικόι  χρή στές, έι ναι 
συνα νθρωπόι μας από  ό λα τα κόινωνικα  στρω ματα, από  κα θέ όικόγέ νέια. Ει ναι έκατόντα δές χιλια δές 
στήν Ελλα δα και έκατόμμυ ρια παγκόσμι ως, δέν χωρα νέ καν στις φυλακέ ς. Εγκλήματικέ ς έι ναι όι 
πόλιτικέ ς τής απαγό ρέυσής και τής καταστόλή ς πόυ τρέ φόυν τό όργανωμέ νό έ γκλήμα και τή 
διαφθόρα  τόυ συστή ματός, ένω  κόστι ζόυν ακριβα  σέ ανθρω πινές ζωέ ς και όικόνόμικόυ ς πό ρόυς, 
όδήγω ντας συνανθρω πόυς μας στήν έξαθλι ωσή και τό πέριθω ριό. Οι πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθόυ νται 
δέν έι ναι δι καιές και απότέλέσματικέ ς, αντι θέτα έι ναι δαπανήρέ ς και έ χόυν φέ ρέι τό αντι θέτό από  τό 
πρόσδόκω μένό απότέ λέσμα, τήν αυ ξήσή δήλαδή  τής πρόσφόρα ς και τής ζή τήσής όυσιω ν καθω ς και 
τής βλα βής για τόυς χρή στές και τήν κόινωνι α. “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” δή λωσέ πρό σφατα ή Πρό έδρός τόυ ΟΚΑΝΑ Μέ νή Μαλλιω ρή.   
 
Σέ μια πέρι όδό σκλήρή ς λιτό τήτας, πόυ συνθλι βόνται έργασιακα  και κόινωνικα  κέκτήμέ να πόλλω ν 
έτω ν, μαζι  μέ μισθόυ ς, συντα ξέις και κόινωνική  πρό νόια, ένω  καταπατόυ νται μέ τόν πιό βα ναυσό 
τρό πό δικαιω ματα και έλέυθέρι ές, ή Πόλιτέι α έμμέ νέι σέ μια αναπότέλέσματική  και αντικόινωνικα  
δαπανήρή  πόλιτική  σέ ό τι αφόρα  τή χρή σή και τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές, παραβλέ πόντας τή διέθνή  
έμπέιρι α και τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να. 
 
Εμμέ νέι σέ μια έγκλήματική  πόλιτική  πόυ έι χέ σαν απότέ λέσμα να αυξήθόυ ν ραγδαι α όι 
πρόβλήματικόι  χρή στές όυσιω ν και ή ανέξέ λέγκτή χρή σή, τα μέταδιδό μένα νόσή ματα και όι θα νατόι, 
να ένταθέι  ή πόλυτόξικόμανι α και ή αλό γιστή χρή σή συνθέτικω ν όυσιω ν από  τή νέόλαι α, καθω ς και 
να πλόυτι σέι τό όργανωμέ νό έ γκλήμα, μαζι  μέ τα παρα νόμα πόλιτέιακα  κυκλω ματα πόυ τό 
συντήρόυ ν. Οι λι στές των χρήστω ν πόυ ζήτόυ ν βόή θέια συνέχω ς αυξα νόνται μαζι  μέ τις ανθρω πινές 
ζωέ ς πόυ χα νόνται, αλλα  και τις χιλια δές ανθρω πινές ιστόρι ές πόυ κρυ βόυν τα απρό σωπα νόυ μέρα. 
Οι χρή στές έξαθλιωμέ νόι στόυς δρό μόυς, όι φυλακέ ς γέμα τές μέ έξαρτήμέ νόυς, τό πρόγρα μματα 
υπόκατα στατων και απέξα ρτήσής θυ ματα τής λιτό τήτας, έπικι νδυνές νέ ές συνθέτικέ ς όυσι ές πόλυ  
κακή ς πόιό τήτας και πιό πόλλόι  χρή στές όυσιω ν από  πότέ , έλέ ω κρι σής. 
 
Εμέι ς λέ μέ φτα νέι πια μέ τήν υπόκρισι α, φτα νέι πια μέ τήν πόινικόπόι ήσή και τό στιγματισμό  των 
χρήστω ν, φτα νέι πια μέ τό μαυ ρό χρή μα, τή διαφθόρα  και τή γιγα ντωσή τόυ παρα νόμόυ έμπόρι όυ. 
Πρέ πέι να υπα ρξέι α μέσα μια νόμόθέτική  ρυ θμισή τόυ παρα νόμόυ έμπόρι όυ, κατα  τα πρό τυπα τόυ 
αλκόό λ, των φαρμα κων και τόυ καπνόυ . Μέ σα από  τήν παρανόμι α δέν μπόρέι ς να έλέ γξέις όυ τέ τή 
ζή τήσή, όυ τέ τή πρόσφόρα - δια θέσή όυσιω ν, ένω  έι ναι αδυ νατό να διασφαλι σέις τήν μέι ωσή τής 
ατόμική ς και κόινωνική ς βλα βής, καθω ς και τή πρόστασι α τής δήμό σιας υγέι ας. 
 
Η κόινωνι α έι ναι έ τόιμή για τήν αλλαγή  και όι πόλιτικόι  πρέ πέι να σταθόυ ν πρό των έυθυνω ν τόυς 
και να πα ρόυν μια ιστόρική  από φασή ακόλόυθω ντας τό καλό  παρα δέιγμα πόλλω ν Ευρωπαι κω ν 
χωρω ν. 
 
Μέ χρι να λα μψέι ή αλή θέια και να μπέι τό δήμό σιό συμφέ ρόν μπρόστα  από  τό ιδιωτικό  κέ ρδός, έμέι ς 
θα καλλιέργόυ μέ τα δικαιω ματα μας και θα διέκδικόυ μέ τα αυτόνό ήτα: 
- Απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής, πρόμή θέιας, κατόχή ς όυσιω ν για πρόσωπική  χρή σή και απέξα ρτήσή 
τόυ χρή στή από  τόν έ μπόρό 
- Πλόυραλισμό  στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς μέ έ μφασή στή μέι ωσή τής βλα βής (πχ χω ρόι έλέγχό μένής 
χρή σής, πρόγρα μματα υπόκατα στατων και σταδιακή ς απέξα ρτήσής, έναλλακτικα  θέραπέυτικα  
πρόγρα μματα, δωρέα ν πρωτόβα θμια πέρι θαλψή κλπ). 
- Μέι ωσή τής βλα βής, πέρι θαλψή, πρό λήψή και έπανέ νταξή, αντι  για καταστόλή , διαπό μπέυσή και 
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φυλα κισή 
- Νόμιμόπόι ήσή τής (αυτό)καλλιέ ργέιας κα νναβής για πρόσωπική  (έυφόρική , θέραπέυτική ) χρή σή, μέ 
στό χό τήν απέξα ρτήσή τόυ χρή στή από  τό όργανωμέ νό έ γκλήμα 
- Ενήμέ ρωσή βασισμέ νή στα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς, ό χι σέ 
αντιλή ψέις ήθικόυ  πανικόυ  και ιδέόλήψι ές. 
- Δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πόυ θα έλαττω σόυν τις δήμό σιές δαπα νές για τήν 
καταστόλή , θα ανακατέυθυ νόυν πόλυ τιμόυς όικόνόμικόυ ς πό ρόυς στή πρό λήψή, τήν απέξα ρτήσή και 
τήν πέρι θαλψή, και θα έξασφαλι σόυν δήμό σια έ σόδα από  τή νό μιμή ρυ θμισή τής πρόσφόρα ς.    
 
Η Αθή να συμμέτέ χέι για έ νατή συνέχή  χρόνια  στήν Ημέ ρα Παγκό σμιας Δρα σής για τήν 
απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή για πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς 
πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν» όυσιω ν. Τις δυ ό πρω τές βδόμα δές τόυ Μα ή κα θέ χρό νό, έκατόντα δές 
χιλια δές α νθρωπόι βγαι νόυν στόυς δρό μόυς σέ πέρισσό τέρές από  300 πό λέις από  ό λό τόν κό σμό 
(http://cannabis.wikia.com/wiki/Portal:Global_Marijuana_March) για να διέκδική σόυν πιό 
ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  
όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν 
στήν απέξα ρτήσή τόυ χρή στή από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό 
τέλέυται ό. 
 
Καλόυ μέ τόν κό σμό πόυ θα συμμέτέ χέι στό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, να σέβαστέι  τό χω ρό πόυ θα 
μας φιλόξένή σέι, συμβα λλόντας υπέυ θυνα στήν καθαριό τήτα και τήν πέριφρόυ ρήσή τόυ χω ρόυ. 
 
Tό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ γι νέται ένα ντια σέ ό λές τις απαγόρέυ σέις και ένα ντια σέ ό λόυς τόυς 
έθισμόυ ς. Τα σσέται ένα ντια σέ κα θέ ναρκό-κόυλτόυ ρα, ένα ντια στό έμπό ριό ναρκωτικω ν, ένα ντια 
στήν καταστόλή  των έλέυθέριω ν και τή βι α, ένα ντια στήν υ πνωσή, τήν πόλυτόξικόμανι α, τήν 
αλό γιστή, έγωπαθή  και υπέρβόλική  χρή σή όυσιω ν κα θέ λόγή ς. Ει ναι ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα 
να ρκωσής, απόβλα κωσής, φρικαρι σματός και στρόυθόκαμήλισμόυ .  
 
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. 
 
Καλόυ μέ τόν κό σμό πόυ θα συμμέτέ χέι στό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, να σέβαστέι  τό χω ρό πόυ θα 
μας φιλόξένή σέι, συμβα λλόντας υπέυ θυνα στήν καθαριό τήτα και τήν πέριφρόυ ρήσή τόυ χω ρόυ. Δέν 
υπα ρχέι κανέ νας διαχωρισμό ς ανα μέσα στόυς διόργανωτέ ς, τόυς καλλιτέ χνές και ό λόυς τόυς 
παρέυρισκό μένόυς, ό λόι συμμέτέ χόυν αφιλόκέρδω ς, δέν υπα ρχέι αντι τιμό έισό δόυ ή  κέρδόσκόπικα  
όφέ λή. Τό φέστιβα λ έι ναι αυτόχρήματόδότόυ μένό, χωρι ς χόρήγόυ ς και αυτόδιαχέιριζό μένό. Η 
αυτόργα νωσή, ή έθέλόυ σια υπέυ θυνή συμμέτόχή , ή απέλέυθέ ρωσή τόυ Δήμό σιόυ Χω ρόυ και ή αντι-
έμπόρέυματική  λόγική  διέ πόυν τήν λέιτόυργι α τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ. Ει ναι χρέ ός ό λων 
μας ή συνα ντήσή αυτή  να έι ναι έ να μα θήμα από  ό λόυς έμα ς για ό λόυς έμα ς, μια έμπέιρι α πόυ μας 
κα νέι καλυ τέρόυς, μια συνα ντήσή ένδυνα μωσής και συνέιδήτόπόι ήσής. 
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ γι νέται στό πλαι σιό τής έκστρατέι ας "Συμμαχι α Αλλα ξτέ πόλιτική  για 
τα Ναρκωτικα " τήν όπόι α στήρι ζόυν πλή θός πόλιτω ν, συλλόγικότή των και φόρέ ων. 
http://www.facebook.com/pages/Συμμαχι α-Αλλα ξτέ-Πόλιτική -για-τα-Ναρκωτικα /209976831173 

 
www.legaliseprotestival.blogspot.com 

 

http://cannabis.wikia.com/wiki/Portal:Global_Marijuana_March
http://www.facebook.com/pages/Συμμαχία-Αλλάξτε-Πολιτική-για-τα-Ναρκωτικά/209976831173
http://www.legaliseprotestival.blogspot.com/
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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. 
 
Τό 8ό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Αθή νας ανή κέι πλέ όν στήν ιστόρι α. Φιλόξένή θήκέ μέ μέγα λή 
έπιτυχι α στις 11-12 Μα ή 2012, σέ έ να υπέ ρόχό χω ρό τό πρω ήν αέρόδρό μιό τόυ Ελλήνικόυ , ως μια 
συμβόλική  δρα σή έπανα κτήσής ένό ς δήμό σιόυ χω ρόυ πόυ πρέ πέι να ανόι ξέι και πα λι για τόυς πόλι τές 
και να διαμόρφωθέι  σέ Μήτρόπόλιτικό  Πα ρκό μέ υψήλή  βλα στήσή και δήμό σιές ψυχαγωγικέ ς και 
αθλήτικέ ς χρή σέις. 
 
Ευχαριστόυ μέ θέρμα  τόυς δέκα δές καλλιτέ χνές πόυ συμμέτέι χαν, τις συλλόγικό τήτές και τις όμα δές 
πόυ τό στή ριξαν, αλλα  και τόυς πέρισσό τέρόυς από  35.000 κό σμόυ πόυ κατέ κλυσαν τις δυ ό ήμέ ρές τό 
μέγαλυ τέρό έλέυ θέρό μόυσικό  φέστιβα λ διαμαρτυρι ας και διέκδι κήσής για πιό δι καιές και 
απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τα ναρκωτικα . 
 
Δέν έυχαριστόυ μέ τόυς 5-10 ανό ήτόυς πόυ έ βγαλαν ό λή τόυς τήν ένέ ργέια στό να καταστρέ ψόυν τό 
παιδικό  σταθμό  για ΑΜΕΑ πόυ βρι σκέται στό παρακέι μένό γή πέδό, αλλα  και να πρόκαλέ σόυν φθόρέ ς 
σέ α λλές αι θόυσές. Δέν έυχαριστόυ μέ έπι σής έ να μέ ρός τόυ μα ρκέτ πόυ συμμέτέ χέι καθαρα  για τό 
κέ ρδός χωρι ς να σέ βέται τόυς κανό νές λέιτόυργι ας, τή καθαριό τήτα και τή φιλόσόφι α τόυ φέστιβα λ. 
 
Από  τή στιγμή  πόυ δέν μας χωρα νέ πλέ όν όυ τέ τα αέρόδρό μια, πό σό μα λλόν όι φυλακέ ς, όι 
έγκλήματικέ ς πόλιτικέ ς θα έ πρέπέ να έ χόυν ή δή αλλα ξέι στα πλαι σια τής απόπόινικόπόι ήσής και τής 
μέι ωσής τής βλα βής. 
 
Οι αγω νές μας δέν σταματα νέ έδω . Μέτα  από  πόλλα  χρό νια συνέχόυ ς δρα σής και πόλιτική ς πι έσής 
έ χόυμέ καταφέ ρέι να κατατέθέι  έ να νέ ό νόμόσχέ διό στή Βόυλή  πόυ κινέι ται στήν σωστή  κατέυ θυνσή, 
αλλα  έ χέι κόλλή σέι στήν Ολόμέ λέια και τό συρτα ρι τόυ Υπόυργόυ . Ευέλπιστόυ μέ σέ μια πρόόδέυτική  
διακυβέ ρνήσή συ ντόμα πόυ θα ξέμπλόκα ρέι τό ζή τήμα. Μέ χρι τό τέ έμέι ς θα αγωνιζό μαστέ και θα 
καλλιέργόυ μέ ανέλλιπω ς τα αυτόνό ήτα δικαιω ματα  μας. 
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ τής Αθή νας ό μως έ κλέισέ έ να πρω τό κυ κλό και θα αλλα ξέι ριζικα  
μόρφή  από  τόυ χρό νόυ για να μήν καταλή ξέι να γι νέι απέιλή  για τήν ι δια τόυ τήν υ παρξή και μια 
αυτόέκπλήρόυ μένή πρόφήτέι α. Όλα αυτα  τα χρό νια χρήσιμόπόιή σαμέ τό μέ σό τής μόυσική ς για να 
πέρα σέι τό μή νυμα  μας σέ ό σό τό δυνατό  μέγαλυ τέρό ακρόατή ριό. Τό ακρόατή ριό μέγα λωσέ πόλυ , 
χωρι ς πα ντα να σέ βέται τόν έαυτό  τόυ, τις διέκδική σέις και τις αξι ές πόυ πρέσβέυ έι τό φέστιβα λ. 
 
Γι αυτό  λόιπό ν, από  τό χρό νόυ τό μόυσικό  φέστιβα λ διέκδι κήσής και διαμαρτυρι ας θα μέτόυσιωθέι  σέ 
έ να καθαρα  αγωνιστικό , πόλιτικό  και ένήμέρωτικό  φέστιβα λ, μέ έπιλέκτική  μόυσική , χωρι ς μα ρκέτ, 
αλλα  έμπλόυτισμέ νό πόλιτιστικό  και έπιμόρφωτικό  πρό γραμμα.  Ει μαστέ πα ντα ανόιχτόι  σέ 
δήμιόυργικέ ς ιδέ ές, πρότα σέις και πρωτόβόυλι ές. 
 
Ει μαστέ έδω , ένωμέ νόι και δυνατόι  γιατι  πα ντα ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
 
Ηλιόσποροι 
Αφιέρω νόυμέ τό φέστιβα λ σέ μια νέ α ψυχή  πόυ γέννή θήκέ τό Σα ββατό, αλλα  και τόν πιό φωτισμέ νό 
φι λό τόυ ανθρω πόυ πόυ έ φυγέ απρό σμένα από  κόντα  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 
 

Τό 8ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ τής Αθήνας θα πραγματόπόιήθέι  τήν Παρασκευή 11 και τό 
Σάββατο 12 Μάη, στό χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (έι σόδός από  Λέωφό ρό 
Πόσέιδω νός, στα σή τραμ 2ή Αγι όυ Κόσμα ), σέ μια συμβόλική  έπανα κτήσή τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ. 
 
και τις δυ ό ήμέ ρές από  τις 19.00: 
Έκθέσή κανναβικω ν σκι τσων canamo/ sin papeles, chai shop, food & flea market, ένήμέρωτικα  
πέρι πτέρα, βιβλιόπωλέι ό, πρόβόλέ ς, θέατρικα  δρω μένα, κρόυστα  από  τόυς BATALA, όμιλι ές και 3 
μόυσικέ ς σκήνέ ς μέ τόυς: 
 
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 
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. 
 
Φιλόξένόυ μένό ήχόσυ στήμα Dubwise HiFi.   
 
visual art: VOID OPTICAL ART LABORATORY and M4N4R4V3R 

 

Τή Παρασκέυή  11 Μα ή στις 17.00 τό από γέυμα και τό Σα ββατό 12 Μα ή στις 12.00 τό πρωι , τό 
φέστιβα λ θα φιλόξένή σέι τό March to Athens (http://www.scoop.it/t/march-to-athens, 
www.march2athens.tk) και στα πλαι σια τόυ Αγορά (http://www.agoraathens.net/el/, 
http://titanpad.com/thematikesagoras) θα πραγματόπόιήθέι  παρόυσι ασή τόυ όδόιπόρικόυ  καθω ς 
και συζή τήσή- ανόιχτή  συνέ λέυσή για τα κινή ματα από  τα κα τω, τις φυσικέ ς καλλιέ ργέιές, τή 
διατή ρήσή σπό ρων, τις όικόκόινό τήτές, κα. Ανόιχτό  κα λέσμα σέ συλλόγικό τήτές για συμμέτόχή  στις 
συζήτή σέις και στή σιμό ένήμέρωτικόυ  πα γκόυ τις δυ ό μέ ρές τόυ φέστιβα λ.      

Υπόστήρι ζέται από : 

Ηλιό σπόρόι, Κένό  Δι κτυό, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Συ λλόγός 
Θέραπέυόμέ νων ΟΚΑΝΑ, Φι λόι τόυ Ανθρω πόυ, Πρωτόβόυλι α για τα Δικαιω ματα των Κρατόυμέ νων 

http://www.scoop.it/t/march-to-athens
http://www.march2athens.tk/
http://www.agoraathens.net/el/
http://titanpad.com/thematikesagoras
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keli.gr, Act Up- Drase Hellas, ENCOD, Οικόλό γόι Πρα σινόι, Νέ όι Πρα σινόι, Νέόλαι α Δήμόκρατική ς 
Αριστέρα ς, Επιτρόπή  δικαιωμα των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΚΟΑ, Φιλέλέυ θέρή Συμμαχι α, Εφήμέρι δα Επόχή , 
Πέριόδικό  Ζένι θ, 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    

 
Μέ τή συνέργασι α και σέ υπόστή ριξή τής Επιτρόπή ς Αγω να για τό Μήτρόπόλιτικό  Πα ρκό Ελλήνικόυ . 
 
www.legaliseprotestival.blogspot.com 
http://parkoellinikou.blogspot.com 
 
η αλήθεια είναι η καλύτερη πρόληψη... 
 
Βρισκό μαστέ έ να βή μα πριν από  μια ιστόρική  έξέ λιξή. Μέτα  από  30 χρό νια αντιαπαγόρέυτικόυ  αγω να 
και 7 χρό νια αντιαπαγόρέυτικω ν φέστιβα λ, καταφέ ραμέ φέ τός να κατατέθέι  έ να νέ ό νόμόσχέ διό στή 
Βόυλή  για να αλλα ξέι έπιτέ λόυς ή έγκλήματική  πόλιτική  πέρι  “ναρκωτικω ν”, πόυ στιγματι ζέι ως 
έγκλήματι ές τόυς έκατόντα δές χιλια δές χρή στές όυσιω ν στήν Ελλα δα. 
 
Ένα νόμόσχέ διό πόυ δέν υπό σχέται όριστικέ ς λυ σέις, αλλα  τόυλα χιστόν έι ναι έ να θέτικό  πρω τό βή μα 
πόυ έστια ζέι στήν απόπόινικόπόι ήσή τή χρή σής, πρόμή θέιας και κατόχή ς για ιδι α χρή σή, κατόχυρω νέι 
τό δικαι ωμα στήν θέραπέι α, μέτατρέ πέι σέ πται σμα τήν αυτόκαλλιέ ργέια κα νναβής, έξαιρέι  τήν 
κλωστική  κα νναβή από  τήν λι στα των ναρκωτικω ν όυσιω ν, ένω  μέριμνα  για τήν απόσυμφό ρήσή των 
φυλακω ν. 
Τό νόμόσχέ διό ένω  ψήφι στήκέ τήν αρμό δια έπιτρόπή  τής Βόυλή ς, παραμέ νέι στό συρτα ρι τόυ 
Υπόυργόυ  Δικαιόσυ νής πριν πα έι στήν όλόμέ λέια πρός έπικυ ρωσή, καθω ς υπα ρχόυν έ ντόνές 
αντιδρα σέις από  τό συντήρήτικό  πόλιτικό  φα σμα (ΝΔ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ), τό όπόι ό δέν μπόρέι  να απόδέχθέι  
τό δικαι ωμα τόυ ανθρω πόυ στήν αυτόδια θέσή και τό ό τι ή χρή σή δέν έι ναι αδι κήμα, αλλα  στήν 
χέιρό τέρή πέρι πτωσή θέωρέι ται αυτόπρόσβόλή . Δυστυχω ς κα πόιόι έξακόλόυθόυ ν να χρήσιμόπόιόυ ν 
τόν στρόυθόκαμήλισμό  και τήν ξέδια ντρόπή πόλιτική  έκμέτα λλέυσή στό θέ μα αυτό , ένέργόπόιω ντας 
τα συντήρήτικα  αντανακλαστικα  τής κόινωνι ας παραβλέ πόντας τό σό τήν αλήθινή  και ανθρω πινή 
δια στασή, ό σό και τα αδια ψέυστα στόιχέι α έρέυνω ν και έφαρμόσμέ νων πόλιτικω ν. 
 
Σέ μια πέρι όδό σκλήρή ς λιτό τήτας, πόυ τό κρα τός συνθλι βέι έργασιακα  και κόινωνικα  κέκτήμέ να 
πόλλω ν έτω ν, μαζι  μέ μισθόυ ς, συντα ξέις και κόινωνική  πρό νόια, ένω  καταπατα  μέ τόν πιό βα ναυσό 
τρό πό δικαιω ματα και έλέυθέρι ές, ή Πόλιτέι α έμμέ νέι σέ μια αναπότέλέσματική  και αντικόινωνικα  
δαπανήρή  πόλιτική  σέ ό τι αφόρα  τή χρή σή και τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές, παραβλέ πόντας τή διέθνή  
έμπέιρι α και τα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να. Εμμέ νέι σέ μια έγκλήματική  πόλιτική  πόυ έι χέ σαν 
απότέ λέσμα να αυξήθόυ ν ραγδαι α όι πρόβλήματικόι  χρή στές όυσιω ν, τα νόσή ματα και όι θα νατόι, να 
ένταθέι  ή πόλυτόξικόμανι α και ή αλό γιστή χρή σή όυσιω ν από  τή νέόλαι α, καθω ς και να πλόυτι σέι τό 
όργανωμέ νό έ γκλήμα, μαζι  μέ τα παρα νόμα πόλιτέιακα  κυκλω ματα πόυ τό συντήρόυ ν. Οι λι στές των 
χρήστω ν πόυ ζήτόυ ν βόή θέια συνέχω ς αυξα νόνται μαζι  μέ τις ανθρω πινές ζωέ ς πόυ χα νόνται, αλλα  
και τις χιλια δές ανθρω πινές ιστόρι ές πόυ κρυ βόυν τα απρό σωπα νόυ μέρα. 
 
Εμέι ς λέ μέ φτα νέι πια μέ τήν υπόκρισι α, φτα νέι πια μέ τήν πόινικόπόι ήσή και τό στιγματισμό  των 
χρήστω ν, φτα νέι πια μέ τό μαυ ρό χρή μα, τή διαφθόρα  και τή γιγα ντωσή τόυ παρα νόμόυ έμπόρι όυ. 
Πρέ πέι να υπα ρξέι α μέσα μια νόμόθέτική  ρυ θμισή τόυ παρα νόμόυ έμπόρι όυ, κατα  τα πρό τυπα τόυ 
αλκόό λ, των φαρμα κων και τόυ καπνόυ . Μέ σα από  τήν παρανόμι α δέν μπόρέι ς να έλέ γξέις όυ τέ τή 
ζή τήσή, όυ τέ τή πρόσφόρα - δια θέσή όυσιω ν, ένω  έι ναι αδυ νατό να διασφαλι σέις τήν μέι ωσή τής 
ατόμική ς και κόινωνική ς βλα βής, καθω ς και τή πρόστασι α τής δήμό σιας υγέι ας. 
 

http://www.legaliseprotestival.blogspot.com/
http://parkoellinikou.blogspot.com/
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Η κόινωνι α έι ναι έ τόιμή για τήν αλλαγή  και όι πόλιτικόι  πρέ πέι να σταθόυ ν πρό των έυθυνω ν τόυς 
και να πα ρόυν μια ιστόρική  από φασή ακόλόυθω ντας τό καλό  παρα δέιγμα πόλλω ν Ευρωπαι κω ν 
χωρω ν. 
 
Μέ χρι να λα μψέι ή αλή θέια και να μπέι τό δήμό σιό συμφέ ρόν μπρόστα  από  τό ιδιωτικό  κέ ρδός, έμέι ς 
θα καλλιέργόυ μέ τα δικαιω ματα μας και θα διέκδικόυ μέ τα αυτόνό ήτα: 
- Απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής, πρόμή θέιας, κατόχή ς όυσιω ν για πρόσωπική  χρή σή και απέξα ρτήσή 
τόυ χρή στή από  τόν έ μπόρό 
- Πλόυραλισμό  στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς 
- Μέι ωσή τής βλα βής, πέρι θαλψή, πρό λήψή και έπανέ νταξή, αντι  για καταστόλή , διαπό μπέυσή και 
φυλα κισή 
- Νόμιμόπόι ήσή τής (αυτό)καλλιέ ργέιας κα νναβής για πρόσωπική  χρή σή (έυφόρική , θέραπέυτική ), 
καθω ς και τής κλωστική ς κα νναβής για βιόμήχανική  χρή σή 
- Ενήμέ ρωσή βασισμέ νή στα έπιστήμόνικα  δέδόμέ να και τις διέθνέι ς καλέ ς πρακτικέ ς, ό χι σέ 
αντιλή ψέις ήθικόυ  πανικόυ  και δαιμόνόπόι ήσή. 
- Δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πόυ θα έλαττω σόυν τις δήμό σιές δαπα νές για τήν 
καταστόλή , θα ανακατέυθυ νόυν πόλυ τιμόυς όικόνόμικόυ ς πό ρόυς στή πρό λήψή και τήν πέρι θαλψή, 
και θα έξασφαλι σόυν δήμό σια έ σόδα από  τή νό μιμή ρυ θμισή τής πρόσφόρα ς.    
 
Οι χρή στές όυσιω ν δέν έι ναι έγκλήματι ές, έι ναι συνα νθρωπόι μας από  ό λα τα κόινωνικα  στρω ματα. 
Ει ναι έκατόντα δές χιλια δές στήν Ελλα δα και έκατόμμυ ρια παγκόσμι ως, δέν χωρα νέ καν στις φυλακέ ς. 
Οι πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθόυ νται δέν έι ναι δι καιές και απότέλέσματικέ ς, αντι θέτα έι ναι δαπανήρέ ς και 
έ χόυν φέ ρέι τό αντι θέτό από  τό πρόσδόκω μένό απότέ λέσμα, τήν αυ ξήσή δήλαδή  τής πρόσφόρα ς και 
τής ζή τήσής όυσιω ν καθω ς και τής βλα βής για τόυς χρή στές και τήν κόινωνι α. 
 
Η Αθή να συμμέτέ χέι και φέ τός στήν Ημέ ρα Παγκό σμιας Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής 
Κα νναβής ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή για πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  
«ναρκωτικω ν» όυσιω ν. 
 
Τις δυ ό πρω τές βδόμα δές τόυ Μα ή κα θέ χρό νό, έκατόντα δές χιλια δές α νθρωπόι βγαι νόυν στόυς 
δρό μόυς σέ πέρισσό τέρές από  300 πό λέις από  ό λό τόν κό σμό 
(http://cannabis.wikia.com/wiki/Portal:Global_Marijuana_March) για να διέκδική σόυν πιό 
ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  
όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν 
στήν απέξα ρτήσή τόυ χρή στή από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό 
τέλέυται ό. 
 
Η πραγματόπόι ήσή τόυ φέστιβα λ στό πρω ήν αέρόδρό μιό Ελλήνικόυ  έι ναι μια συμβόλική  δρα σή 
έπανα κτήσής τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ, μέ σα από  τή δήμιόυργι α μιας πρόσωρινα  αυτό νόμής ζω νής, ένό ς 
φέστιβα λ για τήν αξιόπρέ πέια, τήν έλέυθέρι α, τήν αγα πή και τήν έιρή νή. Στήρι ζόυμέ μέ αυτό  τόν 
τρό πό έ μπρακτα τό αι τήμα χιλια δων πόλιτω ν και τής Επιτρόπή ς Αγω να να παραμέι νέι τό Ελλήνικό , 
δήμό σιός, έλέυ θέρός χω ρός και να διαμόρφωθέι  ό χω ρός τόυ πρω ήν αέρόδρόμι όυ και τής παραλι ας 
τόυ Άγιόυ Κόσμα  σέ Μήτρόπόλιτικό  Πα ρκό μέ υψήλή  βλα στήσή, αθλήτικέ ς και ψυχαγωγικέ ς χρή σέις. 
 
Καλόυ μέ τόν κό σμό πόυ θα συμμέτέ χέι στό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, να σέβαστέι  τό χω ρό πόυ θα 
μας φιλόξένή σέι, συμβα λλόντας υπέυ θυνα στήν καθαριό τήτα και τήν πέριφρόυ ρήσή τόυ χω ρόυ. 
Δέν υπα ρχέι κανέ νας διαχωρισμό ς ανα μέσα στόυς διόργανωτέ ς, τόυς καλλιτέ χνές και ό λόυς τόυς 
παρέυρισκό μένόυς, ό λόι συμμέτέ χόυν αφιλόκέρδω ς, δέν υπα ρχέι αντι τιμό έισό δόυ ή  κέρδόσκόπικα  
όφέ λή. Τό φέστιβα λ έι ναι αυτόχρήματόδότόυ μένό, χωρι ς χόρήγόυ ς και αυτόδιαχέιριζό μένό. 
 
Η αυτόργα νωσή, ή έθέλόυ σια υπέυ θυνή συμμέτόχή , ή απέλέυθέ ρωσή τόυ Δήμό σιόυ Χω ρόυ και ή αντι-

http://cannabis.wikia.com/wiki/Portal:Global_Marijuana_March
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έμπόρέυματική  λόγική  διαπνέ όυν τήν λέιτόυργι α τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ. Αυτό  τό 
φέστιβα λ γι νέται ένα ντια σέ ό λές τις απαγόρέυ σέις και ένα ντια σέ ό λόυς τόυς έθισμόυ ς. Τα σσέται 
ένα ντια σέ κα θέ ναρκό-κόυλτόυ ρα, ένα ντια στό έμπό ριό ναρκωτικω ν, ένα ντια στήν καταστόλή  των 
έλέυθέριω ν και τή βι α από  ό πόυ και αν πρόέ ρχέται, ένα ντια στήν ήρωι νή, τις χήμέι ές, τήν υ πνωσή, τήν 
πόλυτόξικόμανι α τήν αλό γιστή, έγωπαθή  και υπέρβόλική  χρή σή όυσιω ν κα θέ λόγή ς… 
 
Ει ναι ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα να ρκωσής, απόβλα κωσής, φρικαρι σματός, και στρόυθόκαμήλισμόυ . 
Σέ καμι α πέρι πτωσή δέν διαφήμι ζέι τή χρή σή καμι ας νό μιμής ή  παρα νόμής όυσι ας. Αντι θέτα γι νέται 
για να διέκδική σόυμέ πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις 
έξαρτή σέις αντι  για τήν πόινικόπόι ήσή των χρήστω ν. Για να πλήρόφόρή σόυμέ τόν νέ ό κό σμό 
αδόγμα τιστα για τήν έπικινδυνό τήτα των όυσιω ν πόυ καταναλω νόυν και να αντιμέτωπι σόυμέ τήν 
έξα ρτήσή από  αυτέ ς μέ βα σή τήν τόξικό τήτα  τόυς. 
 
Η Ελέυθέρι α, ό Έρωτας, ή Φιλι α, ή μόυσική , τα ταξι δια, όι γιόρτέ ς, τό βι ωμα τής συλλόγική ς χαρα ς, τό 
ό νέιρό, ή δήμιόυργικό τήτα, τό α νόιγμα τής συνέι δήσής δέν μπόρόυ ν να παραδόθόυ ν όυ τέ στόυς 
δέσμόφυ λακές, όυ τέ στόυς ψυχι ατρόυς, όυ τέ στα χέ ρια τής αστυνόμι ας, όυ τέ στα χέ ρια των 
πρέζέ μπόρων… 
Ει ναι χρέ ός ό λων μας ή συνα ντήσή αυτή  να έι ναι έ να μα θήμα από  ό λόυς έμα ς για ό λόυς έμα ς, μια 
έμπέιρι α πόυ μας κα νέι καλυ τέρόυς, μια συνα ντήσή ένδυνα μωσής και συνέιδήτόπόι ήσής. 
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ γι νέται στό πλαι σιό τής έκστρατέι ας "Συμμαχι α Αλλα ξτέ πόλιτική  για 
τα Ναρκωτικα " τήν όπόι α στήρι ζόυν πλή θός πόλιτω ν και φόρέ ων. Η Συμμαχι α έ χέι απόστέι λέι μι α 
έπιστόλή - έ κκλήσή στόν πρωθυπόυργό , 
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 στή βα σή τής όπόι ας συλλέ γόνται υπόγραφέ ς. 
 
 
 
 

 
 
 

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
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
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Απολογισμός 7ου Αντιαπαγορευτικού φεστιβάλ Αθήνας 
 
Όασή έιρή νής, αγα πής και αισιόδόξι ας τό φέτινό  αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ πόυ πραγματόπόιή θήκέ 
στις 6 και 7 Μα ή στό Πα ρκό Ηρω ων (πρω ήν Ενό πλων Δυνα μέων) στόν Ταυ ρό, σέ αντιδιαστόλή  πρός 
τό γένικέυμέ νό κλι μα ανασφα λέιας και βι ας των ήμέρω ν πόυ ακόλόυ θήσαν. Μια πρόσωρινα  
αυτό νόμή ζω νή, μια α λλή πό λή μέ σα στήν πό λή, μια βαλβι δα κόινωνική ς απόσυμπι έσής κό ντρα στήν 
όικόνόμική , κόινωνική , πέριβαλλόντική  και πνέυματική  κρι σή, κό ντρα στό φό βό, τις απαγόρέυ σέις 
και τις έξαρτή σέις. 
 
Σέ πέι σμα σχέδό ν ό λων των ΜΜΕ πόυ απόσιω πήσαν τό μέγαλυ τέρό έλέυ θέρό- αυτόδιαχέιριζό μένό 
φέστιβα λ τής πό λής, πέρισσό τέρόι από  150 μόυσικόι  και Djs σέ 4 μόυσικέ ς σκήνέ ς για ό λα τα γόυ στα, 
πέρισσό τέρές από  30.000 χιλια δές χαμόγέλαστέ ς ψυχέ ς πόυ έ δωσαν τό παρό ν διέκδικω ντας, 
χόρέυ όντας και τραγόυδω ντας τό αυτόνό ήτό. Να αλλα ξόυν, στα πλαι σια τής μέι ωσής τής βλα βής, όι 
παρα λόγές και απα νθρωπές πόλιτικέ ς πέρι  “ναρκωτικω ν” όυσιω ν πόυ φυλακι ζόυν τόυς χρή στές και 
πλόυτι ζόυν τή ναρκόμαφι α. 
 
Μας έ κανέ έντυ πωσή για μια ακό μή χρόνια  τό μέ νός, ή παραπλήρόφό ρήσή και ή παραπόλιτική  τόυ 
ΚΚΕ και τής ΚΝΕ πόυ έπιδό θήκαν σέ ό ργιό συκόφα ντήσής και τρόμόκρα τήσής (σκι σιμό και σκέ πασμα 
αφισω ν, τήλέ φωνα αγανακτισμέ νων πόλιτω ν σέ τόπικόυ ς παρα γόντές και αστυνόμι α, μόι ρασμα 
συκόφαντικω ν φυλλαδι ων έ ξω από  σχόλέι α, κ.α.) για να απαγόρέυ σόυν τήν υλόπόι ήσή των 
Αντιαπαγόρέυτικω ν φέστιβα λ σέ Αθή να, Θέσσαλόνι κή και Βό λό. Απέλπισμέ νές και ανένήμέ ρωτές 
κραυγέ ς πόυ θυμι ζόυν α λλές έπόχέ ς και έξυπήρέτόυ ν σκότέινα  και έγκλήματικα  συμφέ ρόντα, 
στήρι ζόντας τις ι διές απαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς πόυ έισή γαγαν και έπιβα λόυν όι ιμπέριαλιστέ ς 
ιδέόλόγικόι  έχθρόι  τόυς. Και σαν να μήν έ φτανέ αυτό  διαπιστω σαμέ μέ φρι κή τήν πανόμόιό τυπή 
διατυ πωσή και έπιχέιρήματόλόγι α των ανακόινω σέων τόυ ΚΚΕ και τής Χρυσή ς Αυγή ς Μαγνήσι ας μέ 
στό χό να έμπόδι σόυν τήν υλόπόι ήσή τόυ φέστιβα λ τόυ Βό λόυ. Βέ βαια ό χι μό νό δέν έμπό δισαν τήν 
υλόπόι ήσή των φέστιβα λ, αλλα  α θέλα  τόυς συνέ βαλλαν στήν διαφή μισή  τόυς, αφόυ  όι ανακόινω σέις 
τόυς αναπαρα γόνται από  τα ΜΜΕ, ένω  όι δικέ ς μας ό χι.     
 
Εν αναμόνή  των νόμόθέτικω ν έξέλι ξέων πόυ πρόανή γγέιλέ και ή Μέ νή Μαλιω ρή, πρό έδρός τόυ 
ΟΚΑΝΑ, στήν συζή τήσή τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  τής Αθή νας, μέ νόυμέ στις δήλω σέις τής ι διας ό τι 
συ ντόμα θα υπα ρξέι πλή ρής απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής και τής κατόχή ς μικρόπόσότή των για 
πρόσωπική  χρή σή, πόυ θα αντιμέτωπι ζέται πλέ όν μέ διόικήτικέ ς κυρω σέις (συστα σέις για θέραπέι α, 
κλπ) και ό χι μέ πόινικέ ς. 
 
Ένα τέρα στιό έυχαριστω  σέ ό λόυς ό σόυς συνέ βαλλαν στήν υλόπόι ήσή τόυ φέστιβα λ τής Αθή νας 
(αλλα  και τόυ Βό λόυ και τής Θέσσαλόνι κής), ό λα τα μόυσικα  σχή ματα, τόυς Djs, τόυς όμιλήτέ ς, τις 
θέατρικέ ς όμα δές, τις όμα δές κρόυστω ν, ό σόυς έ τρέξαν, ό λόυς τόυς ganja warriors πόυ συμμέτέι χαν, 
μέ τήν έυχή  ό τι ό κό σμός πόυ συμμέτέ χέι στα έλέυ θέρα- αυτόδιαχέιριζό μένα φέστιβα λ σαν 
έπισκέ πτής θα γι νέι πιό συνέιδήτό ς σέ ό τι αφόρα  τή συλλόγή  των σκόυπιδιω ν τόυ και τό σέβασμό  
στόν χω ρό πόυ φιλόξένέι  τό φέστιβα λ συμβα λλόντας στή καθαριό τήτα  τόυ. Ευχαριστόυ μέ τέ λός ό λα 
τα ό μόρφα παιδια  πόυ βόή θήσαν και τα δυ ό πρωινα  στό να παραδω σόυμέ τόν χω ρό καθαρό  και σέ 
καλή  κατα στασή, καθω ς και τόν Δή μαρχό πόυ δέν ένέ δωσέ στις πιέ σέις και τή συκόφα ντήσή, αλλα  
στή ριξέ μέ σθέ νός τήν έλέυθέρι α έ κφρασής τόυ φέστιβα λ. 
 
Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net 
 
 
 

 

http://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 

 
Τό 7ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ τής Αθήνας θα πραγματόπόιήθέι  τήν Παρασκευή 6 και τό 
Σάββατο 7 Μάη, στό Πάρκο Ηρώων (πρω ήν ένό πλων δυνα μέων) στόν Ταύρο- Ρουφ, σέ μια 
συμβόλική  έπανα κτήσή τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ. 
 
και τις δύο ημέρες από τις 17.00: 
ανόιχτό  έργαστή ρι ινδικόυ  τραγόυδιόυ  και χόρέυτικόυ  διαλόγισμόυ  (17.00-19.00), έ κθέσή 
κανναβικω ν σκι τσων τόυ Γ. Κωνσταντι νόυ canamo/ sin papeles, chai shop, food & flea market, vegi 
corner, ένήμέρωτικα  πέρι πτέρα, βιβλιόπωλέι ό, πρόβόλέ ς, συζή τήσή, θέατρικα , visuals by Void Optical 
Art Laboratory, κρόυστα  session από  τόυς BATALA Atenas, θέατρικό  δρό μόυ από  τό Circo Kukubayan, 
μουσική από  τόυς (μέ σέιρα  έμφα νισής): 
 
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] 
  

http://www.thelotus.com.mx/
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ΣΑΒΒΑΤΟ 7.5 
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”(θέατρικό ) 
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    

Μέ τήν στή ριξή- α δέια τόυ Δή μόυ Μόσχα τόυ- Ταυ ρόυ. 
 
www.legaliseprotestival.blogspot.com 
 
ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή... 
 
Σημειώσεις για συντάκτες 
Η Αθή να συμμέτέ χέι στήν Ημέ ρα Παγκό σμιας Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής ως μια 
συμβόλική  διέκδι κήσή για πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν» όυσιω ν. 
Η πραγματόπόι ήσή τόυ φέστιβα λ στό Πα ρκό Ηρω ων (πρω ήν Ενό πλων Δυνα μέων) έι ναι έπι σής μια 
συμβόλική  δρα σή έπανα κτήσής τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ, μέ σα από  τή δήμιόυργι α μιας πρόσωρινα  
αυτό νόμής ζω νής, ένό ς φέστιβα λ για τήν αξιόπρέ πέια, τήν έλέυθέρι α, τήν αγα πή και τήν έιρή νή σέ έ να 
χω ρό πρω ήν στρατόπέ δόυ.    
 

http://www.legaliseprotestival.blogspot.com/
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Τις δυ ό πρω τές βδόμα δές τόυ Μα ή κα θέ χρό νό, έκατόντα δές χιλια δές α νθρωπόι βγαι νόυν στόυς 
δρό μόυς σέ ό λό τόν κό σμό (πέρισσό τέρές από  300 πό λέις έ χόυν ή δή δήλω σέι συμμέτόχή  φέ τός - 
http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March_2011_map) για να διέκδική σόυν πιό 
ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  
όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν 
στήν απέξα ρτήσή τόυ χρή στή από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό 
τέλέυται ό. 
 
Καλόυ μέ τόν κό σμό πόυ θα συμμέτέ χέι στό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, να σέβαστέι  τό χω ρό πόυ θα 
μας φιλόξένή σέι, συμβα λλόντας υπέυ θυνα στήν καθαριό τήτα και τήν πέριφρόυ ρήσή τόυ χω ρόυ. 
Δέν υπα ρχέι κανέ νας διαχωρισμό ς ανα μέσα στόυς διόργανωτέ ς, τόυς καλλιτέ χνές και ό λόυς τόυς 
παρέυρισκό μένόυς, ό λόι συμμέτέ χόυν αφιλόκέρδω ς, δέν υπα ρχέι αντι τιμό ή  κέρδόσκόπικα  όφέ λή… 
 
Η αυτόργα νωσή, ή έθέλόυ σια υπέυ θυνή συμμέτόχή , ή απέλέυθέ ρωσή τόυ Δήμό σιόυ Χω ρόυ και ή αντι-
έμπόρέυματική  λόγική  διαπνέ όυν τήν λέιτόυργι α τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ. Αυτό  τό 
φέστιβα λ γι νέται ένα ντια σέ ό λές τις απαγόρέυ σέις και ένα ντια σέ ό λόυς τόυς έθισμόυ ς. Τα σσέται 
ένα ντια σέ κα θέ ναρκό-κόυλτόυ ρα, ένα ντια στό έμπό ριό ναρκωτικω ν, ένα ντια στήν καταστόλή  των 
έλέυθέριω ν και τή βι α από  ό πόυ και αν πρόέ ρχέται, ένα ντια στήν ήρωι νή, τήν κόκαι νή, τήν υ πνωσή, 
τήν πόλυτόξικόμανι α τήν αλό γιστή, έγωπαθή  και υπέρβόλική  χρή σή όυσιω ν κα θέ λόγή ς… 
Ει ναι ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα να ρκωσής, απόβλα κωσής, φρικαρι σματός, και στρόυθόκαμήλισμόυ . 
Σέ καμι α πέρι πτωσή δέν διαφήμι ζέι τή χρή σή καμι ας νό μιμής ή  παρα νόμής όυσι ας. Αντι θέτα γι νέται 
για να διέκδική σόυμέ πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις 
έξαρτή σέις αντι  για τήν πόινικόπόι ήσή των χρήστω ν. Για να πλήρόφόρή σόυμέ τόν νέ ό κό σμό 
αδόγμα τιστα για τήν έπικινδυνό τήτα των όυσιω ν πόυ καταναλω νόυν και να αντιμέτωπι σόυμέ τήν 
έξα ρτήσή από  αυτέ ς μέ βα σή τήν τόξικό τήτα  τόυς. 
Η Ελέυθέρι α, ό Έρωτας, ή Φιλι α, ή μόυσική , τα ταξι δια, όι γιόρτέ ς, τό βι ωμα τής συλλόγική ς χαρα ς, τό 
ό νέιρό, ή δήμιόυργικό τήτα, τό α νόιγμα τής συνέι δήσής δέν μπόρόυ ν να παραδόθόυ ν όυ τέ στόυς 
δέσμόφυ λακές, όυ τέ στόυς ψυχι ατρόυς, όυ τέ στα χέ ρια τής αστυνόμι ας, όυ τέ στα χέ ρια των 
πρέζέ μπόρων… 
Ει ναι χρέ ός ό λων μας ή συνα ντήσή αυτή  να έι ναι έ να μα θήμα από  ό λόυς έμα ς για ό λόυς έμα ς, μια 
έμπέιρι α πόυ μας κα νέι καλυ τέρόυς, μια συνα ντήσή ένδυνα μωσής και συνέιδήτόπόι ήσής. 
 
Τα φέτινα  Αντιαπαγόρέυτικα  Φέστιβα λ (Βό λός: 29-30/4, Θέσσαλόνι κή: 30/4-1/5, και Αθή νας: 6-7/5) 
γι νόνται στό πλαι σιό τής έκστρατέι ας "Συμμαχι α Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα Ναρκωτικα " 
http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politik-gia-ta-

Narkotika/209976831173?ref=ts τήν όπόι α στήρι ζόυν πλή θός πόλιτω ν και φόρέ ων. Η Συμμαχι α έ χέι 
απόστέι λέι μι α έπιστόλή - έ κκλήσή στόν πρωθυπόυργό , 
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 στή βα σή τής όπόι ας μαζέυ όνται υπόγραφέ ς. 
 
 
 

http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March_2011_map
http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politik-gia-ta-Narkotika/209976831173?ref=ts
http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politik-gia-ta-Narkotika/209976831173?ref=ts
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
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
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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 
 

Τό 2ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ τής Θεσσαλονίκης θα πραγματόπόιήθέι  τό Σάββατο 30 
Απρίλη  και την Κυριακή 1η Μάη, στό Πρώην Στρατόπεδο Κόδρα στον Δήμο Καλαμαριάς, σέ μια 
συμβόλική  έπανα κτήσή τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ. 
 
και τις δύο ημέρες από τις 17.00: ανόιχτό  έργαστή ρι  έ κθέσή κανναβικω ν σκι τσων τόυ 
Γ.Κωνσταντίνου canamo/ sin papeles, έ κθέσή κό μιξ από  τόν Σταύρακα και τό Θείο Τραγί,  chai 
shop, food & flea market,  ένήμέρωτικα  πέρι πτέρα, βιβλιόπωλέι ό, πρόβόλέ ς, συζή τήσή, αθλόπαιδιέ ς 
και δρω μένα, juggling show, κρόυστα  από  τόυς Paranaue, visuals by Void Optical Art Laboratory, 
πρόβόλέ ς όικόλόγικόυ  ντόκιμαντέρ,  μουσική από  τόυς (μέ σέιρα  έμφα νισής): 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 
LIVE STAGE (από  τις 17.00) 
Skary Face, Return to Litany, Πέρσινα  Ξινα  Σταφυ λια, Chupakavlas, Μα υρή Μαγιόνέ ζα, Στα θής 
Δρόγω σής και Δραμαμι νή, 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) 
Γλέ ντι μέ απαγόρέυμέ να ρέμπέ τικα 
Ανόιχτή  Συζή τήσή/Συνέ λέυσή για τις νέ ές έξέλι ξέις στό θέ μα τής νόμόθέσι ας 
 
LIVE STAGE (από  τις 17.00) 
Παντέλή ς Παυλι δής, Lemonostifel, Baildsa Band, Λόυδι ας, Music Oxygen, Blues Wire, Animanation, Aba 
Shanti I (Jam/ UK), Boblywood 
 
SOUND STATION (από  τις 20.00) 
Fyah Fist, X-Equippo, Northical, 12ός πι θήκός, 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 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

286 

THESSALONIKI, ONE LOVE REGGAE IDEAS, REGGAE.GR, TECH KILLA RECORDS, TRIFILO.GR WEB 
RADIO, GREEK CANNABIS SOCIETY, CANNABISHELLAS.COM, TZIVANA.GR, 420.GR, SEEDERS 

Ευχαριστόυ μέ τόν Δή μό Καλαμαρια ς για τήν παραχω ρήσή τόυ χω ρόυ 
 
www.legaliseprotestival.blogspot.com 
 
ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή... 
 
 
Σημειώσεις για συντάκτες 
 
Η Θέσσαλόνι κή συμμέτέ χέι στήν Ημέ ρα Παγκό σμιας Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής 
ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή για πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν» 
όυσιω ν. 
Η πραγματόπόι ήσή τόυ φέστιβα λ στό πρω ήν Στρατό πέδό Κό δρα έι ναι έπι σής μια συμβόλική  δρα σή 
έπανα κτήσής τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ, μέ σα από  τή δήμιόυργι α μιας πρόσωρινα  αυτό νόμής ζω νής, ένό ς 
φέστιβα λ για τήν αξιόπρέ πέια, τήν έλέυθέρι α, τήν αγα πή, τήν δήμιόυργικό τήτα και τήν έιρή νή σέ έ να 
χω ρό πρω ήν στρατόπέ δόυ. 
 
Τις δυ ό πρω τές βδόμα δές τόυ Μα ή κα θέ χρό νό, έκατόντα δές χιλια δές α νθρωπόι βγαι νόυν στόυς 
δρό μόυς σέ ό λό τόν κό σμό (πέρισσό τέρές από  320 πό λέις έ χόυν ή δή δήλω σέι συμμέτόχή  φέ τός - 
http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March_2011_map) για να διέκδική σόυν πιό 
ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  
όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν 
στήν απέξα ρτήσή τόυ χρή στή από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό 
τέλέυται ό. 
 
Καλόυ μέ τόν κό σμό πόυ θα συμμέτέ χέι στό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, να σέβαστέι  τό χω ρό πόυ θα 
μας φιλόξένή σέι, συμβα λλόντας υπέυ θυνα στήν καθαριό τήτα και τήν πέριφρόυ ρήσή τόυ και έιδικα  
τόυ παρακέι μένόυ αρχαιόλόγικόυ  χω ρόυ. Παρακαλόυ μέ έπιλέ ξτέ ή πιόυς τρό πόυς μέτακι νήσής 
(Μ.Μ.Μ., πόδή λατα, δι κυκλα) πρόκέιμέ νόυ να πέριόρι σόυμέ τήν έπιβα ρυνσή τής πέριόχή ς και να 
διέυκόλυ νέτέ τήν πρό σβασή σας. 
 
Δέν υπα ρχέι κανέ νας διαχωρισμό ς ανα μέσα στόυς διόργανωτέ ς, τόυς καλλιτέ χνές και ό λόυς τόυς 
παρέυρισκό μένόυς, ό λόι συμμέτέ χόυν αφιλόκέρδω ς, δέν υπα ρχέι αντι τιμό ή  κέρδόσκόπικα  όφέ λή… 
 
Η αυτόργα νωσή, ή έθέλόυ σια υπέυ θυνή συμμέτόχή , ή απέλέυθέ ρωσή τόυ Δήμό σιόυ Χω ρόυ και ή αντι-
έμπόρέυματική  λόγική  διαπνέ όυν τήν λέιτόυργι α τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ. Αυτό  τό 
φέστιβα λ γι νέται ένα ντια σέ ό λές τις απαγόρέυ σέις και ένα ντια σέ ό λόυς τόυς έθισμόυ ς. Τα σσέται 
ένα ντια σέ κα θέ ναρκό-κόυλτόυ ρα, ένα ντια στό έμπό ριό ναρκωτικω ν, ένα ντια στήν καταστόλή  των 
έλέυθέριω ν και τή βι α από  ό πόυ και αν πρόέ ρχέται, ένα ντια στήν ήρωι νή, τήν κόκαι νή, τήν υ πνωσή, 
τήν πόλυτόξικό τήτα, τήν αλό γιστή, έγωπαθή  και υπέρβόλική  χρή σή όυσιω ν κα θέ λόγή ς… 
 
Ει ναι ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα να ρκωσής, απόβλα κωσής, φρικαρι σματός, και στρόυθόκαμήλισμόυ . 
Σέ καμι α πέρι πτωσή δέν διαφήμι ζέι τή χρή σή καμι ας νό μιμής ή  παρα νόμής όυσι ας. Αντι θέτα γι νέται 
για να διέκδική σόυμέ πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις 
έξαρτή σέις αντι  για τήν πόινικόπόι ήσή των χρήστω ν. Για να πλήρόφόρή σόυμέ τόν νέ ό κό σμό 
αδόγμα τιστα για τήν έπικινδυνό τήτα των όυσιω ν πόυ καταναλω νόυν και να αντιμέτωπι σόυμέ τήν 
έξα ρτήσή από  αυτέ ς μέ βα σή τήν τόξικό τήτα  τόυς. 
 
Η Ελέυθέρι α, ό Έρωτας, ή Φιλι α, ή μόυσική , τα ταξι δια, όι γιόρτέ ς, τό βι ωμα τής συλλόγική ς χαρα ς, τό 

http://www.legaliseprotestival.blogspot.com/
http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March_2011_map
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ό νέιρό, ή δήμιόυργικό τήτα, τό α νόιγμα τής συνέι δήσής δέν μπόρόυ ν να παραδόθόυ ν όυ τέ στόυς 
δέσμόφυ λακές, όυ τέ στόυς ψυχι ατρόυς, όυ τέ στα χέ ρια τής αστυνόμι ας, όυ τέ στα χέ ρια των 
πρέζέ μπόρων… 
Ει ναι χρέ ός ό λων μας ή συνα ντήσή αυτή  να έι ναι έ να μα θήμα από  ό λόυς έμα ς για ό λόυς έμα ς, μια 
έμπέιρι α πόυ μας κα νέι καλυ τέρόυς, μια συνα ντήσή ένδυνα μωσής και συνέιδήτόπόι ήσής. 
 
Τα φέτινα  Αντιαπαγόρέυτικα  Φέστιβα λ (Βό λός: 29-20/4, Θέσσαλόνι κή: 30/4-1/5, και Αθή νας: 6-7/5) 
γι νόνται στό πλαι σιό τής έκστρατέι ας "Συμμαχι α Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα Ναρκωτικα " 
http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politik-gia-ta-Narkotika/209976831173?ref=ts 
τήν όπόι α στήρι ζόυν πλή θός πόλιτω ν και φόρέ ων. Η Συμμαχι α έ χέι απόστέι λέι μι α έπιστόλή - έ κκλήσή 
στόν πρωθυπόυργό , 
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 στή βα σή τής όπόι ας μαζέυ όνται υπόγραφέ ς. 
 

 

 
 

http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politik-gia-ta-Narkotika/209976831173?ref=ts
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
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
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ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΟΛΟΥ 2011 
 
Μέ αφόρμή  τήν παγκό σμια πόρέι α για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής κα νναβής διόργανω νέται και στό 
Βό λό έ να φέστιβα λ ένα ντια στις απαγόρέυ σέις, για τό δικαι ωμα στήν αυτόδια θέσή και τήν 
ιδιόκαλλιέ ργέια! 
 
Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Απριλίου, στόν προαύλιο χώρο τόυ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Πεδίον Άρεως. 
 
Μέ μόυσικέ ς, πρόβόλέ ς, κόυβέ ντές, θέ ατρό, κ.α. 
Κα πόια αυτόφυή  φυτα  και βό τανα τα βα φτισαν «ναρκωτικα » και απαγόρέυ όυν μέ χρι σή μέρα τήν 
καλλιέ ργέια και τή χρή σή τόυς. Αυ ριό έι ναι ικανόι  να μας απαγόρέυ σόυν τήν καλλιέ ργέια ντόμα τας 
και τό μα ζέμα βότα νων από  τήν έξόχή . 
 
Τήν Παρασκευή 29/4 -και μέ αφόρμή  τή Διέθνή  Ημέ ρα Δρα σής στις Βρυξέ λλές, 17-18 Απρι λή 2011- 
κόυβέντια ζόυμέ στις 18.00 για τό δικαι ωμα να παραμέι νέι ή παραγωγή  σπό ρων στα χέ ρια των μικρω ν 
αγρότω ν και καλλιέργήτω ν, ένα ντια στα λό μπι τής αγρόβιόμήχανι ας και των έπιδιω ξέω ν τόυς για 
έπιβόλή  πατέ ντων στόυς σπό ρόυς. 
 
Aπό  τις 20.00 (ακριβω ς) ξέκινόυ ν όι συναυλι ές & τα dj sets μέ τόυς: 
Who cares blues band 
Buffer (post-rock) 
Drain the stain (alternative) 
Lady evil (new wave, ελληνικό punk, electro) 
Πέρσινα  Ξινα  Σταφυ λια (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 α λλόυς... 
παρα λλήλα θα γι νόνται Visual Art projections από  Void Optical Art Laboratory (Gr. & U.K.) 
http://voidnetwork.blogspot.com/ 
 
Τό Σάββατο 30/4 κόυβέντια ζόυμέ στις 18.00 μέ τόν γιατρό  Γιώργη Οικονομόπουλο από  τόν 
έλέυθέριακό  συ νδέσμό απέξα ρτήσής μέ θέ μα:  
"τό χό ρτό πόυ δέν σκότω νέι - ή κα νναβή  
και τό κόυτό χόρτό πόυ σκότω νέι - ή απαγό ρέυσή" 
 
συνέχι ζόυμέ στις 20.00 μέ τό θέατρικό :  
"ΟΙ ΔΟΥΛΕΣ" τόυ Ζαν Ζένέ  από  τό 
+Ινστιτόυ τό Πέιραματικω ν Τέχνω ν 
"Δυό Ερωτέυμέ να Κόρι τσια πόυ συνωμότόυ ν  
να σκότω σόυν τα Αφέντικα  τόυς" 
σκήνόθέσι α / πρόσαρμόγή  κέιμέ νόυ : Τα σός Σαγρή ς 
ήθόπόιόι  : Σι σσυ Δόυτσι όυ, Ευ ή Μαρκέ τόυ, Στέ βή Φό ρτωμα 
multimedia : Void Optical Laboratory, Venus Melena, Global Eye 
μόυσική  : Pan Sonic, Ab Ovo, Ellen Allien, Tom Waits,  
The Velvet Underground, Εrik Satie, Τhe Manson Family 
Ει σόδός Ελέυ θέρή 

http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March_2011_map
http://www.seed-sovereignty.org/GR/index.html
http://voidnetwork.blogspot.com/
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πλήρόφόρι ές : http://theinstituteinfo.blogspot.com/ 
 
αμέ σως μέτα  στις 22.30 πρόβόλή  video: "ή δι κή τής κανναβι τσας" 
 
και όλόκλήρω νόυμέ μέ πόλλέ ς μόυσικέ ς από   
D.F. (Delirium Framboise) & The Ace [Live] feat. Zodiac Vj set 
Crystal Zero (Void Network) 
Tritostep (Natural High) 
και α λλόυς... 
και πρόβόλέ ς από  Void Optical Art Laboratory... 
 
στό χω ρό τόυ φέστιβα λ θα λέιτόυργέι  αυτόδιαχέιριζό μένό μπαρ και φαγήτό  (ω στέ να βγόυν τα έ ξόδα 
τόυ φέστιβα λ), καθω ς και χω ρός για έλέυ θέρή κατασκή νωσή, χαριστικό  παζα ρι, ένήμέρωτικα  
πέρι πτέρα για τό θέ μα των απαγόρέυ σέων, κ.α. 
 
πέρισσό τέρα στό volosprotestival.blogspot.com 
 
Όπως και αυτα  τής Aθή νας -πόυ γι νέται για 7ή χρόνια  φέ τός- και τής Θέσσαλόνι κής, τό 2μέρό 
Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ Βό λόυ γι νέται ένα ντια σέ ό λές τις απαγόρέυ σέις και ένα ντια σέ ό λόυς 
τόυς έθισμόυ ς. Τα σσέται ένα ντια σέ κα θέ ναρκό-κόυλτόυ ρα, ένα ντια στό έμπό ριό ναρκωτικω ν, 
ένα ντια στήν καταστόλή  των έλέυθέριω ν, ένα ντια στήν υ πνωσή, τήν πόλυτόξικόμανι α, τήν αλό γιστή, 
έγωπαθή  και υπέρβόλική  χρή σή όυσιω ν κα θέ λόγή ς. Ει ναι ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα να ρκωσής, 
απόβλα κωσής, φρικαρι σματός, και στρόυθόκαμήλισμόυ . 
 
Σέ καμι α πέρι πτωσή δέν διαφήμι ζέι τή χρή σή καμι ας νό μιμής ή  παρα νόμής όυσι ας. Αντι θέτα γι νέται 
για να διέκδική σόυμέ πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς, για να πλήρόφόρή σόυμέ τόν νέ ό 
κό σμό αδόγμα τιστα για τήν έπικινδυνό τήτα των όυσιω ν πόυ καταναλω νόυν και να αντιμέτωπι σόυμέ 
τήν έξα ρτήσή από  αυτέ ς ανθρω πινα μέ βα σή τήν τόξικό τήτα  τόυς. 
 
Τό φέστιβα λ γι νέται στα πλαι σια τής Συμμαχι ας Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα "ναρκωτικα "  
 
http://legaliseprotestival.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://theinstituteinfo.blogspot.com/
http://volosprotestival.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/Συμμαχία-Αλλάξτε-Πολιτική-για-τα-Ναρκωτικά/209976831173
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 

 
Μέ αφόρμή  τήν συ στασή νόμόπαρασκέυαστική ς έπιτρόπή ς για τό νό μό πέρι  απαγόρέυμέ νων όυσιω ν, 
αλλα  και για να συμμέτα σχόυμέ μέ τόν τρό πό μας στήν παγκό σμια ήμέ ρα κατα  των ναρκωτικω ν 
(26.6.2010), ή Συμμαχία “Αλλάξτε Πολιτική για τα Ναρκωτικά” καταθέ τέι στόν Γ. Παπανδρέ όυ και 
τήν Κυβέ ρνήσή υπογεγραμμένη έκκληση για τον εξανθρωπισμό της πολιτικής περί απαγορευμένων 
ουσιών στα πλαίσια της μείωσης της βλάβης. 
Θα παρόυσια σόυμέ έπι σής μπρόστα  από  τή Βόυλή  (πλατέι α Άγνωστόυ Στρατιω τή) τό 
αντιαπαγορευτικό θεατρικό δρώμενο “Η δίκη της Κανναβίτσας” από  τή θέατρική  όμα δα τόυ 
ΕΛΕΥΣΥΝΑ (Σέναριό: Γ. Οικόνόμόπόυλός, Μόυσική: Χρήστός Οικόνόμι δής, όι δέκαέ ξι ρόλόι παιζόνται 
από  Μέλή τόυ ΕΛΕΥΣΥΝΑ και των Νέ ων Πρα σινων). Τή Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 7 μμ. 
Κόρυφω νόυμέ μέ αυτό  τόν τρό πό, για φέ τός, τήν αντιαπαγόρέυτική  έκστρατέι α συλλόγή ς 
υπόγραφω ν πόυ ξέκινή σαμέ μέ τήν απόστόλή  τής έπιστόλή ς- έ κκλήσής στόν Πρωθυπόυργό , τόν 
Υπόυργό  Δικαιόσυ νής και τήν Υπόυργό  Υγέι ας, στήν αρχή  τής θήτέι ας τής κυβέ ρνήσής. 

Έκτότέ, και κατα  τή δια ρκέια των δυ ό αντιαπαγόρέυτικω ν φέστιβα λ σέ Θέσσαλόνι κή και Αθή να ό πόυ 
συμμέτέι χαν 30.000 α τόμα, συγκέντρω σαμέ έκατόντα δές υπόγραφέ ς από  πόλιτικόυ ς- 
διανόόυ μένόυς- καλλιτέ χνές (Μιχα λής Τρέμό πόυλός, Αλέ ξής Τσι πρας, Γρήγό ρής Ψαριανό ς, Πέρικλή ς 
Κόρόβέ σής, Αντω νής Καφέτζό πόυλός, Ανδρέ ας Ρόυμέλιω τής, Για ννής Μπανια ς, Γιω ργός Βό τσής, Άρής 
Σφακιανα κής, Δήμή τρής Παπαδήμόυ λής, Ηλι ας Ταμπακέ ας, Γρήγό ρής Βαλλιανα τός, Αντυ πας 
Καρι πόγλόυ, Γιω ργός Σαρήγιαννι δής, κ.α.) αλλα  και πόλλόυ ς α λλόυς συνα νθρωπόυς και 
συλλόγικό τήτές. Εκτό ς από  τις έκατόντα δές υπόγραφέ ς πόυ καταθέ τόυμέ, έ χόυν συγκέντρωθέι  
ήλέκτρόνικα  χιλια δές υπόγραφέ ς- υπόστήρικτέ ς μέ σα από  τις παρακα τω σέλι δές κόινωνική ς 
δικτυ ωσής: 

http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politike-gia-ta-Narkotika/209976831173 
[3.845 μέ λή] 

http://www.facebook.com/pages/APOPOINIKOPOIESE-KANNABES-TORA/119729188051638 [2.996 
μέ λή] 

http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=50631511438&ref=ts [6.061 μέ λή] 

http://www.facebook.com/pages/Speire-phounta-kai-chasisi-gia-na-bgoume-apo-te-
krise/122772484423198 [4.565 μέ λή] 

http://www.facebook.com/pages/O-ANTHROPOS-EPHTIAXE-TO-OUISKYO-THEOS-TO-
CHORTOPOION-EMPISTEUESAI/315323867170 [23.256 μέ λή] 

Οι πόλιτικέ ς πέρι  όυσιω ν πρέ πέι να γι νόυν έπιτέ λόυς πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς, για να μέιωθέι  
ή βλα βή στόυς χρή στές, τήν κόινωνι α και τήν όικόνόμι α. Γιατι  ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. 
Γιατι  όι κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς πόυ έφαρμό ζόνται μας στόιχι ζόυν ακριβα  σέ ανθρω πινές ζωέ ς και 
πόλυ τιμόυς όικόνόμικόυ ς πό ρόυς.  
Ξέ ρόυμέ ό τι μαγικέ ς λυ σέις δέν υπα ρχόυν. Διέκδικόυ μέ πλόυραλισμό  στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς μέ 
έ μφασή στήν πρό λήψή, τήν αδόγμα τιστή -από  τή σκόπια  τόυ χρή στή- πλήρόφό ρήσή και τή μέι ωσή 
τής βλα βής (ό πως α λλωστέ συστή νέι από  τό 2004 και τό Ευρωπαικό  Κόινόβόυ λιό έγκρι νόντας τήν 
Έκθέσή Κατα νια). Οι πόλιτικέ ς πόυ έφαρμό ζόνται τα τέλέυται α 50 χρό νια δέν μέιω νόυν όυ τέ τή 
ζή τήσή, όυ τέ τή πρόσφόρα  όυσιω ν (ό πως απόδέικνυ έι ή πρό σφατή μέλέ τή Reuter- Trautmann τής 
Ευρωπαι κή ς Επιτρόπή ς, 2009) αντι θέτα γιγαντω νόυν τή Μαφι α και πέριθωριόπόιόυ ν τόυς χρή στές. 
Ει ναι καιρό ς να μα θόυμέ από  τα θέτικα  παραδέι γματα απόπόινικόπόι ήσής τής χρή σής όυσιω ν ακό μα 
και μέρική ς νόμιμόπόι ήσής τής κα νναβής πόυ ακόλόυθόυ νται σέ Πόρτόγαλι α, Ισπανι α, Τσέχι α, 
Καλιφό ρνια, Ολλανδι α, Καταλόνι α και αλλόυ . Ει ναι καιρό ς να σταματή σόυμέ να κλέι νόυμέ τα μα τια 

http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politike-gia-ta-Narkotika/209976831173
http://www.facebook.com/pages/APOPOINIKOPOIESE-KANNABES-TORA/119729188051638
http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=50631511438&ref=ts
http://www.facebook.com/pages/Speire-phounta-kai-chasisi-gia-na-bgoume-apo-te-krise/122772484423198
http://www.facebook.com/pages/Speire-phounta-kai-chasisi-gia-na-bgoume-apo-te-krise/122772484423198
http://www.facebook.com/pages/O-ANTHROPOS-EPHTIAXE-TO-OUISKYO-THEOS-TO-CHORTOPOION-EMPISTEUESAI/315323867170
http://www.facebook.com/pages/O-ANTHROPOS-EPHTIAXE-TO-OUISKYO-THEOS-TO-CHORTOPOION-EMPISTEUESAI/315323867170
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2004-0101+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2004-0067&language=EL
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/studies/doc/full_report_10_03_09_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/studies/doc/full_report_10_03_09_en.pdf
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μας στό πρό βλήμα και να αντιμέτωπι σόυμέ τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές μέ βα σή τήν έπικινδυνό τήτα  
τόυς.  
Ένα έι ναι σι γόυρό. Οι χρή στές δέν μπόρόυ ν να θέωρόυ νται έγκλήματι ές και πρέ πέι να τόυς 
πρόστατέ ψόυμέ από  τα παρα νόμα κυκλω ματα έμπόρι ας. 
   
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΛΛΑΞΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Κένό  Δι κτυό, Φι λόι τόυ Ανθρω πόυ, 
Νέ όι Πρα σινόι, Οικόλό γόι Πρα σινόι, AKOA, ΡΟΖΑ, Επιτρόπή  Δικαιωμα των ΣΥΡΙΖΑ, Δρα σή,  
Φιλέλέυ θέρή Συμμαχι α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf
http://www.crimeandjustice.org.uk/opus1714/Estimating_drug_harms.pdf
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2010 

Και ό μως έ γινέ και ή ταν ό λόι έκέι . 
Ει ναι δυ σκόλό να πέριγρα ψέις μέ λό για τό συναι σθήμα όλόκλή ρωσής και χαρα ς πόυ πλυμμή ρήσέ τό 
Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ τής Αθή νας, πόυ έ γινέ στή παραλι α τόυ Μόσχα τόυ, τή Παρασκέυή  7 και 
τό Σα ββατό 8 Μαι όυ. 
 
Μπόρέι  να μήν τό έ δέιξαν όι τήλέόρα σέις κι ό μως πέρι πόυ 25.000 χαμόγέλαστέ ς ψυχέ ς φω τισαν και 
έ δωσαν ζωή  σέ έ να έγκαταλλέλήμέ νό παραλιακό  χω ρό, δήμιόυργω ντας μια έφή μέρή 
αντιαπαγόρέυτική  ζω νή, έ να δήμιόυργικό  πέδι ό διέκδι κήσής και έκτό νωσής. 
 
Δέκα δές συγκρότή ματα, χαμόγέλαστα  μωρα , πρόβόλέ ς ντόκυμαντέ ρ, chill out στή παραλι α, έ να 
παζα ρι μέ χι λια χρω ματα, τρέι ς μόυσικέ ς σκήνέ ς για ό λές τις φυλέ ς, κό σμός ό λων των ήλικιω ν και 
ό λων των χρωμα των από  πόλλέ ς διαφόρέτικέ ς κόσμόγωνιέ ς και έ νας κόινό ς σκόπό ς. Ο 
έξανθρωπισμό ς των πόλιτικω ν πέρι  όυσιω ν για να γι νόυν έπιτέ λόυς πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς, 
για να μέιωθέι  ή βλα βή στόυς χρή στές, τήν κόινωνι α και τήν όικόνόμι α. 
 
Μια γιόρτή  αφυ πνισής γιατι  ή αλή θέια έι ναι ή καλυ τέρή πρό λήψή. Γιατι  όι κατασταλτικέ ς πόλιτικέ ς  
πόυ ακόλόυθόυ νται μας στόιχι ζόυν ακριβα  σέ ανθρω πινές ζωέ ς και πόλυ τιμόυς όικόνόμικόυ ς πό ρόυς. 
Μαγικέ ς λυ σέις δέν υπα ρχόυν. Διέκδικόυ μέ πλόυραλισμό  στις θέραπέυτικέ ς μέθό δόυς μέ έ μφασή 
στήν πρό λήψή, τήν αδόγμα τιστή -από  τή σκόπια  τόυ χρή στή- πλήρόφό ρήσή και τή μέι ωσή τής 
βλα βής. Οι πόλιτικέ ς πόυ ακόλόυθόυ νται δέν μέιω νόυν όυ τέ τή ζή τήσή, όυ τέ τή πρόσφόρα  όυσιω ν, 
αντι θέτα γιγαντω νόυν τή Μαφι α και πέριθωριόπόιόυ ν τόυς χρή στές. Ει ναι καιρό ς να μα θόυμέ από  τα 
θέτικα  παραδέι γματα απόπόινικόπόι ήσής τής χρή σής όυσιω ν ακό μα και μέρική ς νόμιμόπόι ήσής τής 
κα νναβής πόυ ακόλόυθόυ νται σέ Πόρτόγαλι α, Ισπανι α, Τσέχι α,  Καλιφό ρνια, Ολλανδι α, Ελβέτι α και 
αλλόυ . Ει ναι καιρό ς να σταματή σόυμέ να κλέι νόυμέ τα μα τια μας στό πρό βλήμα και να 
αντιμέτωπι σόυμέ τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές μέ βα σή τήν έπικι νδυνό τήτα  τόυς. 
 
Ένα έι ναι σι γόυρό. Οι χρή στές δέν μπόρόυ ν να θέωρόυ νται έγκλήματι ές και πρέ πέι να τόυς 
πρόστατέ ψόυμέ από  τα παρα νόμα κυκλω ματα έμπόρι ας. 
 
Οι χιλια δές πόυ στή ριξαν τό φέστινό  φέστιβα λ έι ναι μια αισιό δόξή αχτι δα έλπι δας μέ σα στό αβέ βαιό 
κλι μα βι ας πόυ ζόυ μέ. Αυτή  ή μαγική  συνέυ ρέσή μας έ δωσέ δυ ναμή για να αλλα ξόυμέ ό λα ό σα μας 
στέρόυ ν τήν έλέυθέρι α μας. Όλα ό σα μας έγκλωβι ζόυν στό φό βό και τήν απα θέια. 
 
Ο χω ρός πόυ φιλόξέ νήσέ τό φέστιβα λ απότέ λέσέ και μια συμβόλική  διέκδι κήσή τόυ δήμό σιόυ και 
έλέυ θέρόυ χαρακτή ρα τής παραλι ας. Ελέυ θέρή κατασκή νωσή πα ντα και παντόυ , μέ σέβασμό  στή 
φυ σή και αυτόρυ θμισή, για να πρόστατέ ψόυμέ τής παραλι ές από  τό τσιμέ ντό και τήν 
έμπόρέυματόπόι ήσή. 

Ηλιόσποροι 
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ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ 2010 
Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Μάη 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
(Πόσέιδω νός, στα σή ΤΡΑΜ Μόσχα τό, στα σή ΗΣΑΠ Φα λήρό) 

   
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

για την μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις 
για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές περί “ναρκωτικών” ουσιών 

 
Τό 6ο Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ τής Αθήνας θα πραγματόπόιήθέι  τήν Παρασκευή 7 και το 
Σάββατο 8 Μάη, στή Παραλία Μοσχάτου, σέ μια συμβόλική  έπανα κτήσή τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ. 
 
και τις δυ ό ήμέ ρές από τις 6μμ, συζητήσεις, προβολές, ενημέρωση, δρώμενα, έκθεσεις, 
performance και ζογκλέρ, εργαστήρια, παζάρι χειροτεχνιών και food market, chill out area/ 
chai shop, μουσική από  τόυς (μέ σέιρα  έμφα νισής) 
 
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 (Ψαριανό ς, Οικόνόμό πόυλός, Λα μπρόυ, 
Ιωαννι δόυ, έκπρό σωπόι ΟΚΑΝΑ και πόλιτικω ν κόμμα των) 
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: ήλιό σπόρόι, κένό  δι κτυό, έλέυθέριακό ς συ νδέσμός απέξα ρτήσής, φι λόι τόυ ανθρω πόυ, 
encod, όικόλό γόι πρα σινόι, νέ όι πρα σινόι, συ νδέσμός αντιρρήσιω ν συνέι δήσής, ακόα, ρόζα, έπιτρόπή  
δικαιωμα των 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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Μέ τήν υπόστή ριξή τόυ Δή μόυ Μόσχα τόυ. 
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 Αθή να συμμέτέ χέι στήν Ημέ ρα Παγκό σμιας Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής ως μια 
συμβόλική  διέκδι κήσή για πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν» όυσιω ν. 
Η πραγματόπόι ήσή τόυ φέστιβα λ στή παραλι α Μόσχα τόυ έι ναι έπι σής μια συμβόλική  δρα σή 
έπανα κτήσής τόυ δήμό σιόυ χω ρόυ, για να αντισταθόυ μέ στήν απαγό ρέυσή τής έλέυ θέρής πρό σβασής 
στις παραλι ές και τής έλέυ θέρής κατασκή νωσής. Η παραλι α Μόσχα τόυ έ χέι παραχωρήθέι  από  τό 
Κρα τός στήν Ανω νυμή Εταιρέι α “Ολυμπιακα  Ακι νήτα” και μέ αυτή  τή δρα σή απέλέυθέ ρωσής τής 
παραλι ας συμπαραστέκό μαστέ στις πρόσπα θέιές τόυ Δή μόυ να έπανακτή σέι τόν δήμό σιό χαρακτή ρα 
τής. 
  
Τις δυ ό πρω τές βδόμα δές τόυ Μα ή κα θέ χρό νό, έκατόντα δές χιλια δές α νθρωπόι βγαι νόυν στόυς 
δρό μόυς σέ ό λό τόν κό σμό (πέρισσό τέρές από  270 πό λέις έ χόυν ή δή δήλω σέι συμμέτόχή  φέ τός - 
http://cannabis.wikia.com/wiki/Global_Marijuana_March_2010) για να διέκδική σόυν πιό ανθρω πινές, 
«αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές ως 
πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν στήν 
απέξα ρτήσή τόυ χρή στή από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό τέλέυται ό. 
 
Καλόυ μέ τόν κό σμό πόυ θα συμμέτέ χέι στό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, να σέβαστέι  τό χω ρό πόυ θα 
μας φιλόξένή σέι, συμβα λλόντας υπέυ θυνα στήν καθαριό τήτα και τήν πέριφρόυ ρήσή τόυ χω ρόυ. 
 
Δέν υπα ρχέι κανέ νας διαχωρισμό ς ανα μέσα στόυς διόργανωτέ ς, τόυς καλλιτέ χνές και ό λόυς τόυς 
παρέυρισκό μένόυς, ό λόι συμμέτέ χόυν αφιλόκέρδω ς, δέν υπα ρχέι αντι τιμό ή  κέρδόσκόπικα  όφέ λή… 
Η αυτόργα νωσή, ή έθέλόυ σια υπέυ θυνή συμμέτόχή , ή απέλέυθέ ρωσή τόυ Δήμό σιόυ Χω ρόυ και ή αντι-
έμπόρέυματική  λόγική  διαπνέ όυν τήν λέιτόυργι α τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ. 
 
Αυτό  τό φέστιβα λ γι νέται ένα ντια σέ ό λές τις απαγόρέυ σέις και ένα ντια σέ ό λόυς τόυς έθισμόυ ς. 
Τα σσέται ένα ντια σέ κα θέ ναρκό-κόυλτόυ ρα, ένα ντια στό έμπό ριό ναρκωτικω ν, ένα ντια στήν 
καταστόλή  των έλέυθέριω ν και τή βι α από  ό πόυ και αν πρόέ ρχέται, ένα ντια στήν ήρωι νή, τήν 
κόκαι νή, τήν υ πνωσή, τήν πόλυτόξικό τήτα, τήν αλό γιστή, έγωπαθή  και υπέρβόλική  χρή σή όυσιω ν 
κα θέ λόγή ς… 
 
Ει ναι ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα να ρκωσής, απόβλα κωσής, φρικαρι σματός, και στρόυθόκαμήλισμόυ . 
Σέ καμι α πέρι πτωσή δέν διαφήμι ζέι τή χρή σή καμι ας νό μιμής ή  παρα νόμής όυσι ας. Αντι θέτα γι νέται 
για να διέκδική σόυμέ πιό δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς για τήν μέι ωσή τής βλα βής από τις 
έξαρτή σέις αντι  για τήν πόινικόπόι ήσή των χρήστω ν. Για να πλήρόφόρή σόυμέ τόν νέ ό κό σμό 
αδόγμα τιστα για τήν έπικινδυνό τήτα των όυσιω ν πόυ καταναλω νόυν και να αντιμέτωπι σόυμέ τήν 
έξα ρτήσή από  αυτέ ς μέ βα σή τήν τόξικό τήτα  τόυς. 
 
Η Ελέυθέρι α, ό Έρωτας, ή Φιλι α, ή μόυσική , τα ταξι δια, όι γιόρτέ ς, τό βι ωμα τής συλλόγική ς χαρα ς, τό 
ό νέιρό, ή δήμιόυργικό τήτα, τό α νόιγμα τής συνέι δήσής δέν μπόρόυ ν να παραδόθόυ ν όυ τέ στόυς 
δέσμόφυ λακές, όυ τέ στόυς ψυχι ατρόυς, όυ τέ στα χέ ρια τής αστυνόμι ας, όυ τέ στα χέ ρια των 
πρέζέ μπόρων… 
 
Ει ναι χρέ ός ό λων μας ή συνα ντήσή αυτή  να έι ναι έ να μα θήμα από  ό λόυς έμα ς για ό λόυς έμα ς, μια 

http://www.iliosporoi.net/
http://www.myspace.com/iliosporoi
http://www.voidnetwork.blogspot.com/
http://www.elefsyna.org/
http://www.ecogreens.gr/
http://www.neoiprasinoi.blogspot.com/
http://www.seedism.com/
http://www.softsecrets.nl/
http://www.fullcolor.gr/
http://www.reggae.gr/
http://www.encod.org/
http://www.pyramidseeds.com/
http://www.antirrisies.gr/
http://www.lazydayz.gr/
http://www.tsirkomentes.gr/
http://www.radioneverland.gr/
http://www.legaliseprotestival.blogspot.com/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
http://www.globalmarijuanamarch.org/
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έμπέιρι α πόυ μας κα νέι καλυ τέρόυς, μια συνα ντήσή ένδυνα μωσής και συνέιδήτόπόι ήσής. 
  
Τα φέτινα  Αντιαπαγόρέυτικα  Φέστιβα λ (Θέσσαλόνι κής -25 Απρι λή- και Αθή νας -7, 8 Μα ή-) γι νόνται 
στό πλαι σιό τής έκστρατέι ας "Συμμαχι α Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα Ναρκωτικα " 
http://www.facebook.com/pages/Symmachia-Allaxte-Politik-gia-ta-Narkotika/209976831173?ref=ts  
τήν όπόι α στήρι ζόυν πλή θός πρόσωπικότή των από  τόν έπιστήμόνικό , καλλιτέχνικό  και πόλιτικό  
κό σμό τής χω ρας, αλλα  και χιλια δές α λλόι πόλι τές. 
Η Συμμαχι α έ χέι απόστέι λέι μι α έπιστόλή - έ κκλήσή στόν πρωθυπόυργό , 
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 
στή βα σή τής όπόι ας μαζέυ όνται υπόγραφέ ς, ένω  έκπρό σωπόι  τής (Γ. Παρασκέυό πόυλός και Γ. 
Οικόνόμό πόυλός) συναντή θήκαν ή δή μέ τόν Γ.Γ. Δικαιόσυ νής, τό Νόέ μβριό. 
Τόν Φέβρόυα ριό διόργανω σαμέ δήμό σια ακρό ασή στό Ευρωκόινόβόυ λιό, υπό  τήν αιγι δα τής όμα δας 
των Πρα σινων, σέ συνδιόργα νωσή μέ τήν ENCOD (www.encod.org) και μέ τήν συμμέτόχή  
έυρωβόυλέυτω ν από  α λλές πόλιτικέ ς όμα δές και έκπρόσω πων 40 κόινωνικω ν φόρέ ων από  15 χω ρές. 
http://oikologoiprasinoi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=247:2010-02-23-14-
30-00&catid=11:press-releases&Itemid=23 
Στήν έκδή λωσή αυτή  παρόυσια στήκέ ή, υπό  τήν αιγι δα τής Ε.Ε., έ κθέσή Reuter - Trautmann για τό 
παγκό σμιό έμπό ριό απαγόρέυμέ νων όυσιω ν 1998-2007 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/studies/doc/report_short_10_03_09_en.pdf  
Διαβα στέ έδω  τα κυ ρια σήμέι α τής δήμό σιας διαβόυ λέυσής στό Ευρωκόινόβόυ λιό.  
έδω : www.elefsyna.org και έδω  
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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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, συγγραφέ ας, έκδό τής πέριόδικόυ  "Ζέ νι θ", "Ένα συ ντόμό ιστόρικό  τής 
απαγό ρέυσής στήν Ελλα δα" 
Θωμάς Κοροβίνης, συγγραφέ ας, "...ξέπι τήδές για να φανέι  πως ι σια λόγιόυ νται ή λέυτέρια  μέ τα 
χασι σια...", μέ αφόρμή  μια στρόφή  τόυ Βα ρναλή. 
Θοδωρής Ρεβενάκης, ψυχόλό γός, π. έπιστήμόνικό ς υπέυ θυνός Θέραπέυτική ς Κόινό τήτας 
Καρτέρω ν (Ψ.Ν.Θ.) "Εξα ρτήσή-Απέξα ρτήσή και Συνωμόσι α τής Σιωπή ς" 
Ελεάννα Ιωαννίδου, δικήγό ρός- Νόμική  Ομα δα Συμμαχι ας "Αλλα ξτέ πόλιτική  για τα ναρκωτικα ", 
"Οι πρότα σέις τής Συμμαχι ας για τήν αναθέω ρήσή τόυ νόμόθέτικόυ  πλαισι όυ για τις 
απαγόρέυμέ νές όυσι ές" 

Συντόνι ζέι ό Γιω ργός Στα μκός. Στήν συζή τήσή έ χόυν πρόσκλήθέι  να τόπόθέτήθόυ ν βόυλέυτέ ς και 
πόλιτικα  κό μματα. 
 
20.30 - 23.00 Ρεμπέτικη Κομπανία 
00.00 - 02.00 PONY LICKS 
 
Σέ ό λή τήν δια ρκέια τής λέιτόυργι ας τής δέυ τέρής σκήνή ς θα υπα ρχόυν θέατρικα  δρω μένα από  τήν 
καλλιτέχνική  όμα δα Ouga Klara, Juggling Show από  τήν όμα δα Tsirko Mendes, Έκθέσή Κό μιξ από  τό 
Θέι ό Τραγι , Έκθέσή Κό μιξ Σταυ ρακας, Food Market από  τήν Εθέλόντική  Εργασι α Θέσσαλόνι κής μέ 
βιόλόγικέ ς πι τές, BBQ και λιχόυδιέ ς. Στό χω ρό έπι σής θα υπα ρχόυν πέρι πτέρα συλλόγικότή των και 
φόρέ ων, αγόρα  χέιρότέχνήμα των και βιόλόγικω ν πρόι ό ντων 
 
Supported by: 
Ηλιό σπόρόι, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής, ENCOD, Οικόλόγική  Κι νήσή Θέσσαλόνι κής, 
Οικόλό γόι Πρα σινόι, Νέ όι Πρα σινόι, Εθέλόντική  Εργασι α Θέσσαλόνι κής, Κένό  Δι κτυό, Συ νδέσμός 
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Αντιρρήσιω ν Συνέι δήσής, Rastavibe, 1 Step Forward, Tsirko Μendes, Reggae.gr, Ouga Klara, Zoltan 
Tribe, Pony Licks Records, Wax Records, seedism.com, upnloud.gr    
Μέ τήν υπόστή ριξή τόυ Πόλιτιστικόυ  Οργανισμόυ  Δή μόυ Καλαμαρια ς 
Τό φέστιβα λ πραγματόπόιέι ται στό πλαι σιό τής έκστρατέι ας: Συμμαχι α "Αλλα ξτέ Πόλιτική  για τα 
Ναρκωτικα ". 
 
 

 

 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

305 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

306 

 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

307 

 
ΑΝΤΙΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΑΣ 2009 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

2, 8 & 9 Μάη 2009 
5o Αντιαπαγορευτκό Φεστιβάλ   

για τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις 
για τό δικαι ωμα στήν έλέυθέρόχρήσι α και τήν αυτόκαλλιέ ργέια 

για τήν απέξα ρτήσή από  τήν έγκλήματικό τήτα και τό παρα νόμό έμπό ριό 
 

2 Μα ή: Street Parade Πλ. Κλαυθμω νός – Θήσέι ό 
8 & 9 Μα ή: Πα ρκό Πέριβαλλόντική ς Ευαισθήτόπόι ήσής «Αντ. Τρι τσής» 

(έι σόδός από  Λέωφό ρό Δήμόκρατι ας) 
 
Απαγόρέυ στέ τις απαγόρέυ σέις 
και απέξαρτήθέι τέ από  τήν παρανόμι α και τήν έγκλήματικό τήτα... 
για πιό δι καιή, ανθρω πινή και απότέλέσματική  αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων. 
Γιατι  ό πό λέμός κατα  των «ναρκωτικω ν» μας έ χέι κόστι σέι ή δή πόλυ  ακριβα  μέ πέρισσό τέρόυς 
θανα τόυς, πέρισσό τέρόυς νέ όυς χρή στές και πέρισσό τέρόυς φυλακισμέ νόυς. 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! Η έξα ρτήσή από  όυσι ές έι ναι ζή τήμα Δήμό σιας Υγέι ας 
και ό χι Δήμό σιας Τα ξής 
 
Διέκδικόυ μέ τό δικαι ωμα μας για αυτό-καθόρισμό , έλέυθέρι α έ κφρασής και έπιλόγω ν. Γιόρτα ζόυμέ 
τήν ανυπακόή  μας ένα ντια σέ κα θέ τι υπόκριτικό  και έξέυτέλιστικό  για τήν ανθρω πινή αξιόπρέ πέια, 
ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα καταστόλή ς και να ρκωσής. 
 
Και δέν έι μαστέ μό νόι... Τό πρω τό Σα ββατό τόυ Μαι όυ γιόρτα ζέται κα θέ χρό νό ή Ημέ ρα Παγκό σμιας 
Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή για δι καιές και 
απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν» όυσιω ν. 
Εκατόντα δές χιλια δές α νθρωπόι βγαι νόυν στόυς δρό μόυς σέ ό λό τόν κό σμό (πέρισσό τέρές από  300 
πό λέις έ χόυν ή δή δήλω σέι συμμέτόχή  φέ τός - www.globalmarijuanamarch.org) για να διέκδική σόυν 
πιό ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή 
από  όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και 
όδήγόυ ν στήν απέξα ρτήσή τόυ «χρή στή» από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα 
τό τέλέυται ό. 
 
Σαββα τό 2 Μαι όυ 2009 
18.00 > Συγκέ ντρωσή Πλατέι α ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 
18.30 – 22.30 > STREET PARADE (Κλαυθμω νός- Θήσέι ό). 
DJs on the road: Espeekay, FUNXION, A@H2O, Urban Danja, Kernelcoremode 
22.30 > Θήσέι ό, συναυλι α μέ τόυς ΡΟΔΕΣ, ONE DROP FWD, 
dj sets ANNA MYSTIC, SISSY STARDUST & CRYSTAL ZERO 
 
Παρασκέυή  8 & Σα ββατό 9 Μαι όυ 2009 
Πα ρκό Πέριβαλλόντική ς Ευαισθήτόπόι ήσής «Αντ. Τρι τσής» 
(Ει σόδός από  Λέωφό ρό Δήμόκρατι ας, Ίλιόν) 
Συζήτή σέις, πρόβόλέ ς, ένήμέ ρωσή, δρω μένα, έικαστική  έ κθέσή και έργαστή ρια από  
ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ και ASH IN ART 
μόυσική  από  τόυς: 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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Ακό μα καπνι ζέις στό σκότα δι; Don't just burn it, learn it! 
 
Supported by> Ηλιό σπόρόι, Κένό  Δι κτυό, Φι λόι τόυ Ανθρω πόυ, Οικόλό γόι Πρα σινόι, Ελέυθέριακό ς 
Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής, Νέ όι Πρα σινόι, Άμέσή Καλλιτέχνική  Δρα σή, 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 
 
 
Τό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ θα πραγματόπόιήθέι  τήν Παρασκέυή  8 και τό Σα ββατό 9 Μα ή στό 
Πα ρκό Πέριβαλλόντική ς Ευαισθήτόπόι ήσής  «Α. Τρι τσής» (Ίλιόν), τό όπόι ό δυστυχω ς έ χέι 
έγκαταλέιφθέι  στήν τυ χή τόυ από  τήν Πόλιτέι α και συντήρέι ται από  τις μόναχικέ ς πρόσπα θέιές 
φόρέ ων πόυ δραστήριόπόιόυ νται σέ αυτό , ό πως ή Ελλήνική  Ορνιθόλόγική  Εταιρέι α. 
 
Σέ αυτό  τό πλαι σιό έπιχέιρόυ μέ αυτή  τή συμβόλική  έπανα κτήσή ένό ς δήμό σιόυ χω ρόυ στήρι ζόντας 
τις πρόσπα θέιές για τή σωτήρι α τόυ Πα ρκόυ, τήν έλέυ θέρή πρό σβασή σέ αυτό  και τήν ανα δέιξή  τόυ 
σέ υπέρτόπικό  πό λό πρασι νόυ και αναψυχή ς μέ σέβασμό  στόν Δήμό σιό, κόινωνικό  και όικόλόγικό  
τόυ χαρακτή ρα. 
 
Δι νόυμέ ιδιαι τέρή σήμασι α στόυς πέριβαλλόντικόυ ς ό ρόυς λέιτόυργι ας τόυ Πα ρκόυ, πρόσπαθω ντας 
να μέιω σόυμέ τό όικόλόγικό  απότυ πωμα τόυ φέστιβα λ. Διέκδικόυ μέ τήν έπανα χρήσή τόυ Δήμό σιόυ 
Πα ρκόυ αλλα  ταυτό χρόνα πρόσπαθόυ μέ να πέριόρι σόυμέ τήν ό χλήσή δι νόντας έ μφασή στόν 
πέριόρισμό  των υπόδόμω ν, τόυ χω ρόυ πόυ θα χρήσιμόπόιήθέι  και, τόυ ό γκόυ των έγκαταστα σέων, 
στήν κατέυ θυνσή και τήν έ ντασή τόυ ή χόυ, στήν καθαριό τήτα τόυ χω ρόυ. Επι σής δέν θα λέιτόυργή σέι 
market μέ φαγήτα .     
 
Καλόυ μέ τόν κό σμό πόυ θα συμμέτέ χέι στό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, να σέβαστέι  τό Πα ρκό πόυ 
θα μας φιλόξένή σέι, συμβα λλόντας υπέυ θυνα στήν καθαριό τήτα και τήν πέριφρόυ ρήσή τόυ χω ρόυ. 
 
Αυτό  τό φέστιβα λ γι νέται από  ό λόυς έμα ς για ό λόυς έμα ς και μό νό μέ τήν συνέιδήτή  συμμέτόχή  ό λων. 
Δέν υπα ρχέι κανέ νας διαχωρισμό ς ανα μέσα στόυς διόργανωτέ ς, τόυς καλλιτέ χνές και ό λόυς τόυς 
παρέυρισκό μένόυς, δέν υπα ρχέι αντι τιμό ή  κέρδόσκόπικα  όφέ λή… 
Η αυτόργα νωσή, ή έθέλόυ σια υπέυ θυνή συμμέτόχή , ή απέλέυθέ ρωσή τόυ Δήμό σιόυ Χω ρόυ και ή αντι-
έμπόρέυματική  λόγική  διαπνέ όυν τήν λέιτόυργι α τόυ Αντιαπαγόρέυτικόυ  Φέστιβα λ. 
Αυτό  τό φέστιβα λ τα σσέται ένα ντια σέ κα θέ ναρκό-κόυλτόυ ρα, ένα ντια στό έμπό ριό ναρκωτικω ν, 
ένα ντια στήν ήρωι νή, τήν κόκαι νή, τήν υ πνωσή, τήν πόλυτόξικό τήτα, τήν αλό γιστή, έγωπαθή  και 
υπέρβόλική  χρή σή «όυσιω ν»… 
Ει ναι ένα ντια σέ κα θέ κόυλτόυ ρα να ρκωσής, απόβλα κωσής, φρικαρι σματός, στρόυθόκαμήλισμόυ … Η 
Ελέυθέρι α, ό Έρωτας, ή Φιλι α, ή μόυσική , τα ταξι δια, όι γιόρτέ ς, τό βι ωμα τής συλλόγική ς χαρα ς, τό 
ό νέιρό, ή δήμιόυργικό τήτα, τό α νόιγμα τής συνέι δήσής δέν μπόρόυ ν να παραδόθόυ ν όυ τέ στόυς 
δέσμόφυ λακές, όυ τέ στόυς ψυχι ατρόυς, όυ τέ στα χέ ρια τής αστυνόμι ας, όυ τέ στα χέ ρια των 
πρέζέ μπόρων… 
Ει ναι χρέ ός ό λων μας ή συνα ντήσή αυτή  να έι ναι έ να μα θήμα από  ό λόυς έμα ς για ό λόυς έμα ς, μια 
έμπέιρι α πόυ μας κα νέι καλυ τέρόυς, μια συνα ντήσή ένδυνα μωσής και συνέιδήτόπόι ήσής 
Αυτό  τό φέστιβα λ γι νέται ένα ντια σέ ό λές τις απαγόρέυ σέις και ένα ντια σέ ό λόυς τόυς έθισμόυ ς 
 
 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

309 

 
 
 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

310 

 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

311 

 

Απολογισμός Αντιαπαγορευτικό φεστιβάλ 2008 
 
Πόια από  τις 2 φωτόγραφι ές παραπα νω νόμι ζέτέ ό τι αντιπρόσωπέυ έι τό 4ό Κανναβικό  
Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ, πόυ πραγματόπόιή θήκέ στό Γέωπόνικό  Πανέπιστή μιό στις 2-3 Μα ή; 
 
Αν νόμι ζέτέ ή πρω τή, τό τέ έι σαστέ από  έκέι νόυς πόυ τόυς βόλέυ έι ή απαγό ρέυσή και ή καταστόλή  και 
έμμέ νόυν μό νό στήν μι α ό ψή των γέγόνό των: καναλα ρχές, δήμόσιόγρα φόι κόρα κια, διέφθαρμέ νόι 
πόλιτικόι , μπα τσόι, δικήγό ρόι, δικαστέ ς, παπα δές, θέό πλήκτόι, παλαιό-κόμόυνιστέ ς, κόυκόυλωμέ νόι, 
ακρόδέξιόι  και φασι στές παντό ς τυ πόυ.... 
 
Αν τω ρα έι σαστέ σι γόυρόι ό τι ή πραγματικό τήτα ανταπόκρι νέται στήν δέυ τέρή φωτόγραφι α τό τέ 
έι σαστέ μα λλόν έ νας ή  μι α από  τόυς πέρισσό τέρόυς από  15.000 χαμόγέλαστόυ ς ανθρω πόυς πόυ 
συνέ βαλαν στήν έπιτυχι α τόυ φέστιβα λ ή  τόυλα χιστόν από  αυτόυ ς πόυ δέν τρω νέ τό κόυτό χόρτό πόυ 
σέρβι ρέι μέρι δα των ΜΜΕ. 
 
Ας δόυ μέ τω ρα τι δέν έ δέιξαν τα κανα λια... έ να πόλυσυλλέκτικό  φέστιβα λ μέ τή συμμέτόχή  πόλλω ν 
και διαφόρέτικω ν όμα δων, μια πόλυ χρωμή γιόρτή  για τήν έλέυθέρι α και τήν αυτόδια θέσή. Μια 
πρόσπα θέια να ξέπέρα σόυμέ ιδέόλόγικα  και μόυσικα  στέγανα  και να έπιδιω ξόυμέ τή συνυ παρξή και 
τή συνδιαμό ρφωσή ένό ς αυτόδιαχέιριζό μένόυ φέστιβα λ. Πέρισσό τέρόι από  5.000 χαμόγέλαστόι  
α νθρωπόι τήν πρω τή ήμέ ρα και τή δέυ τέρή ήμέ ρα παρα  τήν συκόφα ντήσή από  τα ΜΜΕ ή συμμέτόχή  
ξέπέ ρασέ κα θέ πρόήγόυ μένό και τόυς 10.000 ανθρω πόυς! 
 
Πέρισσό τέρα από  30 μόυσικα  σχή ματα και music selectors, έκθέ σέις και έργαστή ρια, πρόβόλέ ς 
ντόκιμαντέ ρ και video art, ένήμέρωτικα  πέρι πτέρα, slow food market και παζα ρι. Ένα μικρό  γαλατικό  
χωριό  διαμόρφω θήκέ μέ σα στόν χω ρό τής Γέωπόνική ς. Οι τρέις μόυσικέ ς σκήνέ ς (chill out area, 
sunrise stage, live stage), ή μόυσική  γωνι α των Natural High και ό χω ρός των έργαστήρι ων djing- 
mcing/ djembe/ capoeira μέ τα δικα  τόυς ακόυ σματα μας έ δωσαν τή δυνατό τήτα να συνυπα ρξόυν σέ 
2 νυ χτές διαφόρέτικέ ς κόυλτόυ ρές, ξέπέρνω ντας ψέυδό-έμπό δια και διαχωριστικέ ς γραμμέ ς πόυ 
έπιβα λλόνται από  έμπόρέυματόπόιήμέ να πρό τυπα. 
 
Μια έ μπρακτή από δέιξή ό τι μια α λλή κόινωνι α δέν έι ναι απλα  έφικτή  αλλα  γι νέται υπαρκτή  αρκέι  να 
τή δήμιόυργή σόυμέ μέ αγα πή, αλλήλέγγυ ή και έκστατικό  ένθόυσιασμό . 
 
Μια έφή μέρή αυτό νόμή δήμό σια ζω νή δήμιόυργή θήκέ στό κέ ντρό τής πό λής μέ πλόυ σια μόυσικα  και 
έικαστικα  δρω μένα, πόυ μα ζέψέ ό λές τις φυλέ ς κα τω από  μια κόινή  διέκδι κήσή για δι καιές, 
ανθρω πινές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τή χρή σή όυσιω ν ως ζή τήμα 
Δήμό σιας Τα ξής αλλα  Δήμό σιας Υγέι ας. 
 
 
Τι έ δέιξαν τα κανα λια; Ακό μα και «έ γκυρα» πρακτόρέι α έιδή σέων ανέ φέραν μό νό πόλυ ωρές μα χές τής 
Αστυνόμι ας μέ κόυκόυλόφό ρόυς πόυ βγή καν σέ μέγα λόυς αριθμόυ ς από  τό Γέωπόνικό , τό ό τι ή 
Αστυνόμι α αναγκα στήκέ να απωθή σέι μέ χήμικα  τόυς μαινό μένόυς νέ όυς και να απόκλέι σέι τήν 
κυκλόφόρι α στόυς γυ ρω δρό μόυς και, φυσικα  όι όθό νές κατακλυ στήκαν μέ έικό νές καταστρόφή ς των 
γυ ρω δρό μων και κα πόιων αιθόυσω ν. 
 
Πως γι νέται τω ρα και δέν έ χόυν έμφανιστέι  τα κανα λια στήν Γέωπόνική  από  τό καλόκαι ρι πόυ τα 
καλόυ ν όι Πρυτανικέ ς Αρχέ ς για να πρόβα λόυν τις αξιό λόγές πρωτόβόυλι ές τόυς για τα καμέ να δα σή 
και τόυς πυρό πλήκτόυς, και μέ τό πόυ έ γινέ μια στήμέ νή πρόβόκατό ρική ένέ ργέια έ τρέχαν να 
απαθανατι σόυν τα σπασμέ να τζα μια; Για πόιό λό γό δέν στήλιτέυ όυν μέ τόν ι διό τρό πό τις 
έγκλήματικέ ς ναρκό-πόλιτικέ ς, τήν καταστόλή  αλλα  και τήν έγκλήματική  ένέ ργέια να πέτα ξέι ή 
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Αστυνόμι α δακρυγό να μέ σα στόν χω ρό τόυ  φέστιβα λ τήν ω ρα πόυ βρι σκόνταν έκέι  5.000 α νθρωπόι; 
 
Οι σόβαρέ ς ζήμιέ ς πόυ τό σός ντό ρός γι νέται; Τρέις σπασμέ νές τζαμαρι ές, έλα χιστόι σπασμέ νόι 
υπόλόγιστέ ς (όι πέρισσό τέρόι ή ταν απλα  πέσμέ νές όθό νές πα νω στα γραφέι α και ό χι σπασμέ νές), και 
τρι α γραφέι α α νω κα τω μέ σπασμέ νές πό ρτές... Συνόλικό  κό στός για αυτα  συ μφωνα μέ τόυς 
υπέυ θυνόυς και τα κανα λια από  60.000 έ ως 100.000 έυρω ... χμμ.... Πα ντέιός μυρι ζέι και ό χι 
δακρυγό να.... 
 
Δέν τα ισόπέδω νόυμέ ό λα, λυπόυ μαστέ για τις ζήμιέ ς και καταδικα ζόυμέ απέρι φραστα τή βι α. Αυτόι  
πόυ πρόκα λέσαν τόν πανικό  δέν έι χαν καμι α σχέ σή μέ τήν διόργα νωσή αλλα  και δήλωμέ να δέν 
στήρι ζόυν τις από ψέις και τις διέκδική σέις τόυ φέστιβα λ. Τό αντι θέτό μα λιστα. Τα έπέισό δια 
πρόκλή θήκαν από  πυρή νές κόυκόυλωμέ νων πόυ έι ναι δήλωμέ να ένα ντια στήν αντιαπαγόρέυτική  
πρόσέ γγισή για τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις. Τα α τόμα αυτα , ό χι πέρισσό τέρα από  50-60, 
πρόκλή θήκαν από  τήν στρατήγικα  τόπόθέτήμέ νή διμόιρι α των ΜΑΤ έ ξω ακριβω ς από  τήν πυ λή στήν 
Λ. Αθήνω ν (για πόιό λό γό α ραγέ παρατα σσέται τό σό πρόκλήτικα  μια διμόιρι α έ ξω από  έ να χω ρό πόυ 
βρι σκόνται πέρισσό τέρόι από  5.000 νέ όι α νθρωπόι πόυ διασκέδα ζόυν έιρήνικα ;) και θέω ρήσαν ό τι 
κα νόυν τήν έπανα στασή  τόυς ένα ντια στό συ στήμα παι ζόντας πέτρόπό λέμό έκ τόυ ασφαλόυ ς. 
 
Λές και τό αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ δέν έι ναι μια πρα ξή δήμιόυργική ς αντι στασής και 
αυτόόργα νωσής μιας α λλής κόινωνι ας πόυ έι ναι υπαρκτή ; Λές και ή έπανα στασή γι νέται μό νό μέ τή 
βι α και τις κόυκόυ λές. 
 
 
Δέν τό πιστέυ όυμέ αυτό , ό πως και όι χιλια δές κό σμόυ πόυ χωρι ς κόυκόυ λές αλλα  έπω νυμα στή ριξαν 
τό φέστιβα λ (και απέι χαν από  τα έπέισό δια), ό πως και όι 18 αμα σήτόι νέ όι πόυ έ καναν πόρέι α μό νόι 
τόυς από  τό Θήσέι ό μέ χρι τήν Γέωπόνική  αψήφω ντας τήν καναλότρόμόκρατι α και τήν αστυνό μέυσή. 
 
Όπως και όι χιλια δές πόυ θα μαζέυτόυ ν στήν Πλατέι α Συντα γματός στις 2 Μαι όυ 2009 σέ μια 
μέγαλέιω δή συγκέ ντρωσή- street carnival για να απαιτή σόυμέ τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής 
ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή για αντιαπαγόρέυτικέ ς πόλιτικέ ς για τήν μέι ωσή τής βλα βής από  τις 
έξαρτή σέις. 
 
Ραντέβόυ  στις 2 Μαι όυ 2009 για τό 5ό Κανναβικό  Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ. 
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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) 

 
Απαγόρέυ στέ τις απαγόρέυ σέις και απέξαρτήθέι τέ από  τήν παρανόμι α και τήν έγκλήματικό τήτα... για 
πιό δι καιή, ανθρω πινή και απότέλέσματική  αντιμέτω πισή των έξαρτή σέων 
Γιατι  ό πό λέμός κατα  των ναρκωτικω ν μας έ χέι κόστι σέι ή δή πόλυ  ακριβα : 
πέρισσό τέρόι θα νατόι, πέρισσό τέρόι νέ όι χρή στές, πέρισσό τέρόι φυλακισμέ νόι. 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! 
Η έξα ρτήσή από  όυσι ές δέν έι ναι ζή τήμα δήμό σιας τα ξής αλλα  δήμό σιας υγέια ς 
Γιόρτα ζόυμέ τό δικαι ωμα μας για αυτόδια θέσή, έλέυθέρι α έ κφρασής, συνυ παρξή και αλλήλέγγυ ή. 
Γιόρτα ζόυμέ τήν ανυπακόή  μας απέ ναντι σέ κα θέ τι αναχρόνιστικό , δόγματικό  και υπόκριτικό , 
ένα ντια σέ κα θέ τι έξέυτέλιστικό  για τήν ανθρω πινή αξιόπρέ πέια. 
Ελα τέ να μα θόυμέ για τόυς μυ θόυς και τις αλή θέιές γυ ρω από  τή Κα νναβή και να διέκδική σόυμέ 
χόρέυ όντας τόν έξανθρωπισμό  τής έλλήνική ς πόλιτική ς πέρι  «ναρκωτικω ν». 
Και δέν έι μαστέ μό νόι... Τό πρω τό Σα ββατό τόυ Μαι όυγιόρτα ζέται κα θέ χρό νό ή Ημέ ρα Παγκό σμιας 
Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή για δι καιές και 
απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν» όυσιω ν. 
Εκατόντα δές χιλια δές α νθρωπόι ξέχυ νόνται στόυς δρό μόυς σέ ό λό τόν κό σμό (πέρισσό τέρές από  220 
πό λέις έ χόυν ή δή δήλω σέι συμμέτόχή  φέ τός -www.globalmarijuanamarch.org) για να διέκδική σόυν 
πιό ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή 
από  όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και 
όδήγόυ ν στήν απέξα ρτήσή τόυ «χρή στή» από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα 
τό τέλέυται ό. 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Διή μέρό Αντιαπαγόρέυτικό  Φέστιβα λ για τή μέι ωσή τής βλα βής από  τις έξαρτή σέις 
 
2-3 ΜΑΗ 2008 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(έι σόδός από  Ιέρα  Οδό ) 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΗ 
17.00 - 21.00 > Ενήμέρωτική  έκδή λωσή για τήν Κλωστική  Κα νναβή και τό Αντιαπαγόρέυτικό  Κι νήμα 
στόΑμφιθέ ατρό ΝΙΑΒΗ 
 
Πρόσκέκλήμέ νόι όμιλήτέ ς: 
Στ. Κόρνα ρός, Πρό έδρός Ομόσπόνδι ας Αγρότικω ν Συλλό γων Λασιθι όυ 
Γ. Οικόνόμό πόυλός, Ιατρό ς φαρμακέυτικω ν έξαρτή σέων, Ελέυθέριακό ς Συ νδέσμός Απέξα ρτήσής 
Επρό σωπός ΣΥΡΙΖΑ * 
Δ. Τσιγγα νής, Οικόλό γόι Πρα σινόι, ΕΛΕΥΣΥΝΑ 
Π. Κανέλλα κής, Δικήγό ρός 
Χ. Λυ ττας, Συγγραφέ ας 
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* αναμέ νέται όριστική  έπιβέβαι ωσή 
 
20.00 - 08.00 > Μόυσικέ ς στό χω ρό τόυ φέστιβα λ 
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 (δυστήχω ς όι ALCALICA δέν θα έμφανιστόυ ν λό γω ασθέ νέιας)  
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 στόν Πέζό δρόμό Ερμόυ  (Σταθμό ς ΗΣΑΠ Θήσέι όυ) 
15.00 - 18.00 > ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ Δρό μόυ- πόρέι α μέ χρι τό χω ρό τόυ φέστιβα λ 
19.00 - 08.00 > Μόυσικέ ς στό χω ρό τόυ φέστιβα λ 
 
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 ήμέ ρές από  τις 19.00: 
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αντιαπαγόρέυτική  τέ χνή on the spot: 
PropaGanja visuals και video art projections από Void Optical Art Laboratory + Global Eye (UK) + VJ 
Nisidis + VJ Kinomatik + Alex Specs 
ASH IN ART έργαστή ριό κόλα ζ - ζωγραφική , bazaar, έ κθέσή φωτόγραφι ας και χέιρότέχνιω ν, 
workshops djembe- trash art- DJing+MCing- capoeira- έναλλακτικέ ς θέραπέι ές, 
πρόβόλέ ς κανναβικω ν κό μικ & έικόνόγραφή σέων τόυ Γιω ργόυ Κωνσταντι νόυ (πέριόδικό  Canamo), 
φωτόγραφικέ ς πρόβόλέ ς τής φωτόρέπό ρτέρ Μα ρω Κόυρή  μέ θέ μα "Ταξιδέυ όντας μέ τις συμπαντικέ ς 
ανθρω πινές χαρέ ς", 
juggling show, 
ένήμέρωτικα  πέρι πτέρα, 
πρόβόλέ ς ντόκιμαντέ ρ, 
πα γκόι μέ βιόλόγικα  πρόιό ντα και χέιρότέχνι ές, 
slow food market και bar, 
θέατρικα  δρω μένα και performance, 
Graffiti, και πόλλα  ακό μα 
Supported by> 
Φόιτήτέ ς και Φόιτή τριές τόυ Γέωπόνικόυ  Πανέπιστήμι όυ Αθήνω ν, 
Οικόλό γόι Πρα σινόι, Ηλιό σπόρόι, 
Κένό  Δι κτυό, NATURAL HIGH Trance family, 
Φι λόι τόυ Ανθρω πόυ, 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 
 
Ανόιχτό  κα λέσμα σέ έικαστικόυ ς, φωτόγρα φόυς,ζωγρα φόυς, video artists, γλυ πτές, ήθόπόιόυ ς, 
performer, street artists, ζόγκλέ ρ, graffiti artists, trash 
artists,σκήνόγρα φόυς- για συμμέτόχή  στό φέτινό αντιαπαγόρέυτικό  φέστιβα λ στις 2-3 Μα ή. 
Σκόπό ς έι ναι να δήμιόυργή σόυμέ μια έφή μέρή αυτό νόμή ζω νή ό πόυ έικαστικόι  και μόυσικόι  θα 
δήμιόυργή σόυν on the spot μέ θέ μα τόυς α ξόνές τόυ αντιαπαγόρέυτικόυ  φέστιβα λ: 
- μέι ωσή τής βλα βής από  έξαρτή σέις, 
- απόπόινικόπόι ήσή τής χρή σής όυσιω ν, 
- απέλέυθέ ρωσή και απόμυθόπόι ήσή τής Κα νναβής, 
- τό δικαι ωμα στήν αυτόδια θέσή, στήν έλέυθέρι α έ κφρασής και τήν αυτόρυ θμισή τής κόινωνι ας 
 
Μπόρέι τέ να φέ ρέτέ έ τόιμα έ ργα αλλα  κυρι ως θέ λόυμέ να δήμιόυργή σόυμέ έπι  τό πόυ, στό διή μέρό 
τόυ φέστιβα λ και ό σό τό δυνατό  και μέ τή συμμέτόχή  τόυ κό σμόυ πόυ θα τό έπισκέφτέι . 
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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  τό από γέυμα (6μ.μ.) τής Παρασκέυή ς 4 Μα ή και ό λή τήν ήμέ ρα τό Σα ββατό 5 Μα ή έλα τέ 
να δήμιόυργή σόυμέ μια έφή μέρή, πόλυ χρωμή γιόρτή - πόλιτική  δρα σή για τήν 
απόένόχόπόι ήσή τής Κα νναβής και τήν απόπόινικόπόι ήσή των ατόμικω ν έλέυθέριω ν. 
 
Δυ ό γέμα τές ήμέ ρές non-stop μόυσική ς, όυσιαστική ς πλήρόφό ρήσής και αυτό νόμής 
έ κφρασής. 
 
Απαγόρέυ στέ τις απαγόρέυ σέις και απέξαρτήθέι τέ από  τήν παρανόμι α και τήν 
έγκλήματικό τήτα... για δι καιές, ανθρω πινές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  
«ναρκωτικω ν». 
 
Γιόρτα ζόυμέ τό δικαι ωμα μας για αυτόδια θέσή, έλέυθέρι α έ κφρασής, συνυ παρξή και 
αλλήλέγγυ ή. Γιόρτα ζόυμέ τήν ανυπακόή  μας απέ ναντι σέ κα θέ τι αναχρόνιστικό , δόγματικό  
και υπόκριτικό , ένα ντια σέ κα θέ τι καταπιέστικό  και έξέυτέλιστικό  για τήν πρόσωπική  
υ παρξή και αξιόπρέ πέια. 
 
Ελα τέ να μα θόυμέ για τόυς μυ θόυς και τις αλή θέιές γυ ρω από  τή Κα νναβή και να 
διέκδική σόυμέ χόρέυ όντας τόν έξανθρωπισμό  τής έλλήνική ς πόλιτική ς πέρι  «ναρκωτικω ν». 
 
Και δέν έι μαστέ μό νόι... Τό πρω τό Σα ββατό τόυ Μαι όυ γιόρτα ζέται κα θέ χρό νό ή Ημέ ρα 
Παγκό σμιας Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή 
για δι καιές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν». Εκατόντα δές χιλια δές 
α νθρωπόι ξέχυ νόνται στόυς δρό μόυς σέ ό λό τόν κό σμό (πέρισσό τέρές από  180 πό λέις τό 
2005- http://members.fortunecity.com/multi19/mmm2005map.htm#europe) για να 
διέκδική σόυν πιό ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν 
χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν 
α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν στήν απέξα ρτήσή τόυ «χρή στή» από  τό παρα νόμό 
έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό τέλέυται ό. 
 
Εμφανι ζόνται πέρισσό τέρα από  30 συγκρότή ματα, καλλιτέ χνές, μόυσικόι  παραγωγόι  και 
music selectors > One Drop fwd, Professor Skank, Locomondo, Atiko Minus, Paragga Sound 
System, Go Over 1000, Direct Connection, Κακό  Συναπα ντήμα, Funk Collective, Lord 13, No 
Way Out, Boogie Base, Echo Tatoo, Drog_A_Tech, Fun-Dra-Car, Furukawa, Kilimantzaro, Αέ ρα 
Πατέ ρα, Lost Bodies, Αντι ξόές Παραγωγέ ς, 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 πόλλόι  ακό μα… 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΡΩΜΕΝΑ > Joggling/ acrobatics by Lazy Dayz, Ομα δές Κρόυστω ν (Battuka), 
Capoeira workshop, Meditation workshops, reiki, tai chi, shiatsu, Θέατρική  Παρα στασή: Dario 
Fo «Η μαριχόυα να τής μαμα ς έι ναι πιό γλυκια », Ομα δές αυτόσχέδιαστικόυ  θέα τρόυ, 
Stonerball Cannabis Cup, Projections by Void Network Optical Lab (GR)/ Body Data Space 
(UK), Έκθέσή Freak Brothers, Έκθέσή cannabis legalization illustrations by Yorgos (Can amo, 
Catalonia), Έκθέσή commix Sinpapeles, έ κθέσή χέιρότέχνήμα των πόυ έ χόυν σχέ σή μέ τή 
Κα νναβή 

 
Ενήμέρωτικα  (και α λλα) πέρι πτέρα > ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α., Cannabishop, Έκθέσή βιβλι ων, Mystic 
Pizza, Alegre Grow Shop, Οικόλό γόι Πρα σινόι, Cannabis Forums, Γαλέ ρα, ΒΑΒΕΛ, παζα ρι... 
 
BAR and slow food > Mystic Pizza, Πρόι ό ντα Κα νναβής (μπι ρα, τσα ι), Έκθέσή και δια θέσή 
βιόλόγικω ν πρόι ό ντων, Φρόυ τα και χυμόι , Μέ λια και βό τανα, chai shop, μπι ρές και 
αλκόόλόυ χα 

 
Στό χω ρό τόυ φέστιβα λ θα παρέ χέται ή δυνατό τήτα έλέυ θέρής κατασκή νωσής (free 
camping)! 
 
Ακό μα καπνι ζέις στό σκότα δι; Don't just burn it, learn it! 
 
Supported by> Ηλιό σπόρόι, κένό  δι κτυό, ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α., Οικόλό γόι Πρα σινόι, Alegre Grow Shop, 
Mystic Pizza, Rastavibe, 1 STEP FORWARD 
 
 
 
 

 



15 Χρόνια Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κάνναβης 

319 



 

 

ATHENS 
LEGALISE CANNABIS PROTESTIVAL 

5, 6 & 7 Μάη 2006 

Διήμερο εκδηλώσεων για δίκαιες, ανθρώπινες & αποτελεσματικές 
πολιτικές περί «ναρκωτικών» 
Πρώην Ιππόδρομος Καλλιθέα 

 
Από  τό από γέυμα (6 μ.μ.) τής Παρασκέυή ς 5 Μα ή μέ χρι τό βρα δυ (12μ.μ.) τής Κυριακή ς 7 Μα ή έλα τέ 
να δήμιόυργή σόυμέ μια έφή μέρή, πόλυ χρωμή γιόρτή - πόλιτική  δρα σή για τήν απόένόχόπόι ήσή τής 
Κα νναβής και τήν απόπόινικόπόι ήσή των ατόμικω ν έλέυθέριω ν. 
 
Δυ ό γέμα τές ήμέ ρές non-stop μόυσική ς, όυσιαστική ς πλήρόφό ρήσής και αυτό νόμής έ κφρασής. 
 
Απαγόρέυ στέ τις απαγόρέυ σέις και απέξαρτήθέι τέ από  τήν παρανόμι α και τήν έγκλήματικό τήτα... για 
δι καιές, ανθρω πινές και απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν». 
 
Γιόρτα ζόυμέ τό δικαι ωμα μας για αυτόδια θέσή, έλέυθέρι α έ κφρασής, συνυ παρξή και αλλήλέγγυ ή. 
Γιόρτα ζόυμέ τήν ανυπακόή  μας απέ ναντι σέ κα θέ τι αναχρόνιστικό , δόγματικό  και υπόκριτικό , 
ένα ντια σέ κα θέ τι καταπιέστικό  και έξέυτέλιστικό  για τήν πρόσωπική  υ παρξή και αξιόπρέ πέια. 
 
Ελα τέ να μα θόυμέ για τόυς μυ θόυς και τις αλή θέιές γυ ρω από  τή Κα νναβή και να διέκδική σόυμέ 
χόρέυ όντας τόν έξανθρωπισμό  τής έλλήνική ς πόλιτική ς πέρι  «ναρκωτικω ν». 
 
Και δέν έι μαστέ μό νόι... Τό πρω τό Σα ββατό τόυ Μαι όυ γιόρτα ζέται κα θέ χρό νό ή Ημέ ρα Παγκό σμιας 
Δρα σής για τήν απόπόινικόπόι ήσή τής Κα νναβής ως μια συμβόλική  διέκδι κήσή για δι καιές και 
απότέλέσματικέ ς πόλιτικέ ς πέρι  «ναρκωτικω ν». Εκατόντα δές χιλια δές α νθρωπόι ξέχυ νόνται στόυς 
δρό μόυς σέ ό λό τόν κό σμό (πέρισσό τέρές από  180 πό λέις τό 2005- 
http://members.fortunecity.com/multi19/mmm2005map.htm#europe) για να διέκδική σόυν πιό 
ανθρω πινές, «αντιαπαγόρέυτικέ ς» πόλιτικέ ς πόυ δέν αντιμέτωπι ζόυν τήν χρή σή ή  τήν έξα ρτήσή από  
όυσι ές ως πόινικό  αδι κήμα, αλλα  πέριόρι ζόυν τις βλα βές στόν α νθρωπό και τήν κόινωνι α και όδήγόυ ν 
στήν απέξα ρτήσή τόυ «χρή στή» από  τό παρα νόμό έμπό ριό, απόδυναμω νόντας ταυτό χρόνα τό 
τέλέυται ό. 
 
Εμφανι ζόνται πέρισσό τέρα από  30 συγκρότή ματα, καλλιτέ χνές, μόυσικόι  παραγωγόι  και music 
selectors > One Drop fwd, Professor Skank, Locomondo, Atiko Minus, Paragga Sound System, Go Over 
1000, Direct Connection, Κακό  Συναπα ντήμα, Funk Collective, Lord 13, No Way Out, Boogie Base, Echo 
Tatoo, Drog_A_Tech, Fun-Dra-Car, Furukawa, Kilimantzaro, Αέ ρα Πατέ ρα, Lost Bodies, Αντι ξόές 
Παραγωγέ ς, 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 πόλλόι  ακό μα… 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΡΩΜΕΝΑ > Joggling/ acrobatics by Lazy Dayz, Ομα δές Κρόυστω ν (Battuka), Capoeira 
workshop, Meditation workshops, reiki, tai chi, shiatsu, Θέατρική  Παρα στασή: Dario Fo «Η 
μαριχόυα να τής μαμα ς έι ναι πιό γλυκια », Ομα δές αυτόσχέδιαστικόυ  θέα τρόυ, Stonerball Cannabis 
Cup, Projections by Void Network Optical Lab (GR)/ Body Data Space (UK), Έκθέσή Freak Brothers, 
Έκθέσή cannabis legalization illustrations by Yorgos (Can amo, Catalonia), Έκθέσή commix Sinpapeles, 
έ κθέσή χέιρότέχνήμα των πόυ έ χόυν σχέ σή μέ τή Κα νναβή 
 
Ενήμέρωτικα  (και α λλα) πέρι πτέρα > ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α., Cannabishop, Έκθέσή βιβλι ων, Mystic Pizza, Alegre 
Grow Shop, Οικόλό γόι Πρα σινόι, Cannabis Forums, Γαλέ ρα, ΒΑΒΕΛ, παζα ρι... 
 



 

 

BAR and slow food > Mystic Pizza, Πρόι ό ντα Κα νναβής (μπι ρα, τσα ι), Έκθέσή και δια θέσή βιόλόγικω ν 
πρόι ό ντων, Φρόυ τα και χυμόι , Μέ λια και βό τανα, chai shop, μπι ρές και αλκόόλόυ χα 
 
Στό χω ρό τόυ φέστιβα λ θα παρέ χέται ή δυνατό τήτα έλέυ θέρής κατασκή νωσής (free camping)! 
 
Ακό μα καπνι ζέις στό σκότα δι; Don't just burn it, learn it! 
 
Supported by> Ηλιό σπόρόι, κένό  δι κτυό, ΕΛΕΥ.ΣΥΝ.Α., Οικόλό γόι Πρα σινόι, 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; (Διή μέρό έκδήλω σέων, 6-7 Μα ή 2005) 
 
Η έξα ρτήσή από  τα ναρκωτικα  έι ναι έ να κόινωνικό  ζή τήμα taboo πόυ απασχόλέι  ό λές τις χω ρές τής 
Ευρω πής και όι πόλιτικέ ς πρό λήψής και αντιμέτω πισής πόικι λόυν. 
 
Ένα έι ναι βέ βαιό: ή έξα ρτήσή από  τα ναρκωτικα  δέν αντιμέτωπι ζέται μέ καταστόλή . Θέ λόυμέ μια 
πόλιτική  πέ ρα από  τις απαγόρέυτικέ ς λόγικέ ς και τήν πέριθωριόπόι ήσή των χρήστω ν, πόυ θα 
πρόσπαθέι  να αντιμέτωπι σέι τις βαθυ τέρές ρι ζές τής έξα ρτήσής. Θέ λόυμέ να βγα λόυμέ τόυς χρή στές 
από  τό πέριθω ριό και τή παρανόμι α για να απέξαρτήθόυ ν πρω τα από  τα παρα νόμα κυκλω ματα 
έμπόρι ας και έξόυσι ας και μέτα  από  τις ι διές τις όυσι ές. 

 

Οι πόλιτικέ ς μέι ωσής τής βλα βής (harm reduction) στήν υγέι α τόυ χρή στή, τής βλα βής στήν κόινωνι α 
και τήν όικόνόμι α κέρδι ζόυν συνέχω ς έ δαφός σέ κα πόιές χω ρές τής Ευρω πής... Στήν Ελλα δα ό μως; 
Ει μαστέ έ τόιμόι να αντιμέτωπι σόυμέ τό ζή τήμα πιό τόλμήρα ; Πόια έι ναι ή πόλιτική  τής Ευρωπαι κή ς 
Ένωσής και πόια ή διέθνή  έμπέιρι α; 
 
Αυτα  και πόλλα  α λλα έρωτή ματα έλπι ζόυμέ να πρόσέγγι σόυμέ και μέ τή δικια  σας συμμέτόχή . 
 
Τήν Παρασκευή 6 Μαΐου 2005, στις 7 τό από γέυμα, μέ αφόρμή  τις έκπόμπέ ς τόυ Ρεπορτάζ Χωρίς 
Σύνορα για τα Ναρκωτικα  σας πρόσκαλόυ μέ σέ μι α εκδήλωση γόνιμου διαλόγου, στό Δικηγορικό 
Σύλλογο Αθηνών (Ακαδήμι ας 60). Θα πρόβλήθόυ ν απόσπα σματα από  έπέισό δια τόυ Ρέπόρτα ζ Χωρι ς 
Συ νόρα για τα Ναρκωτικα  στήν Ευρω πή και θα ακόλόυθή σέι ανόιχτή  συζή τήσή μέ παρέμβα σέις. 
Συντόνιστή ς ό δήμόσιόγρα φός Στέλιος Κούλογλου. Στή συζή τήσή θα παρέ μβόυν ό Γιω ργός 
Οικόνόμό πόυλός, Ψυχι ατρός, ή Ελιζαμπέ τα Καζαλό τι, δήμόσιόγρα φός, ή Λι να Καρανασόπόυ λόυ, 
Νόμικό ς, πόλιτικέ ς νέόλαι ές κ.α. 
 
Τό Σάββατο 7 Μαΐου 2005, από  τις 2 τό μέσήμέ ρι στό Πα ρκό Ελέυθέρι ας στήν Αθή να (Β. Σόφι ας), μέ 
αφόρμή  τή Παγκόσμια Ημέρα Κινητοποιήσεων για την Αποποινικοποίηση της Κάνναβης (εκδηλώσεις σε 
περισσότερες από 200 πόλεις σε όλο το κόσμο!), έλα τέ σέ μια διαφόρέτική  αντι-πόλέμική  γιόρτή  για τήν 
απέλέυθέ ρωσή, τή μή-βι α, τα ατόμικα  δικαιω ματα, τις πρόσωπικέ ς έλέυθέρι ές και τή συλλόγική  
έ κφρασή. 



 

 

 
Ζωντανή Μουσική από  τόυς: One Drop, Locomondo, Atiko Minus, Soulfire. DJ Set από  τόυς: Anna 
Mystic, Everlast, Rasta Youth, A.H2O, WhoAmI, THC Soundsystem, Dance Without Complex (4est/ 
Gregory K.). Ζόγκλέ ρ, καταστα σέις και δρω μένα, πρόβόλέ ς, ένήμέ ρωσή... 
 
Απαγόρέυ στέ τις απαγόρέυ σέις και απέξαρτήθέι τέ από  τή παρανόμι α και τήν έγκλήματικό τήτα. Για μια 
τόλμήρή  πόλιτική  πέριόρισμόυ  τής βλα βής στήν υγέι α τόυ χρή στή και τόυ πιθανόυ  χρή στή, τής βλα βής 
στήν κόινωνι α και τήν όικόνόμι α. Για μια πιό δι καιή και απότέλέσματική  αντιμέτω πισή τής έξα ρτήσής 
από  τα ναρκωτικα . 
 
Ηλιόσποροι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


