
Προς υποψηφίους και πολιτικούς σχηματισμούς: Πάρτε θέση για την Κάνναβη 

 

Στις 26 Μαΐου θα ζητήσετε την ψήφο μας για τις τοπικές και τις Ευρωπαϊκές κάλπες. Θέτουμε 

στους υποψηφίους και στα πολιτικά κόμματα το ζήτημα της αποποινικοποίησης της κατοχής και 

της οικιακής καλλιέργειας Κάνναβης για προσωπική χρήση, καθώς και της νομιμοποίησης της 

παραγωγής και διανομής Κάνναβης, ιδιαίτερα μέσα από μη-κερδοσκοπικές λέσχες μελών (cannabis 

social/medical clubs). 

 

Περισσότερο από το 12% του πληθυσμού καταναλώνει Κάνναβη στην Ελλάδα, είτε για 

θεραπευτική είτε για ευφορική χρήση, σύμφωνα με τις αναλύσεις των αστικών λημμάτων από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Κάνναβη εξακολουθεί να συγκαταλέγεται όμως στις απαγορευμένες- 

ελεγχόμενες ουσίες και όποιος κατέχει ή καλλιεργεί κάνναβη για προσωπική χρήση θεωρείται 

εγκληματίας που αντιμετωπίζει ποινή πλημμελήματος.  

 

Η ιατρική και φαρμακευτική χρήση της Κάνναβης έχει επιτραπεί με νόμο ήδη από το 2017 αλλά οι 

ασθενείς δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εγκεκριμένα φάρμακα Κάνναβης. Μάλιστα μερικοί από 

αυτούς συλλαμβάνονται ακόμα επειδή επιλέγουν να καλλιεργούν στο σπίτι τους το φάρμακό τους. 

Επίσης σε πολλές πόλεις, ιδιαίτερα της επαρχίας βλέπουμε ακόμα συλλήψεις για κατοχή 

μικροποσοτήτων κάνναβης αλλά και τη διαπόμπευση των συλληφθέντων στα τοπικά μέσα.  

 

Σε όλο τον κόσμο οι πολιτικές για την Κάνναβη αλλάζουν, με προμετωπίδα την ιατρική, 

φαρμακευτική και διατροφική χρήση, ενώ δεν είναι και λίγες οι χώρες που ετοιμάζονται να 

υιοθετήσουν μια συνολική ρύθμιση της κάνναβης για τους ενήλικες πολίτες της χώρας τους κατά τα 

πρότυπα της Ουρουγουάης, του Καναδά και 10 πολιτειών των ΗΠΑ. Οι μύθοι καταρρίπτονται και 

η δαιμονοποίηση δίνει τη θέση της στα επιστημονικά δεδομένα. Οι πολιτικές που στηρίζονταν στην 

παραπληροφόρηση και την ιδεοληψία αντικαθίστανται από προσεγγίσεις που μειώνουν την βλάβη, 

προστατεύουν την δημόσια υγεία και αποδυναμώνουν το οργανωμένο έγκλημα.  

 

Η συνολική ρύθμιση του φυτού και η υπεύθυνη ενημέρωση των ασθενών και των ιατρών θα 

κάλυπτε το κενό που παρουσιάζεται από τη μη πρόσβαση στα φάρμακα κάνναβης λόγω 

κωλυσιεργίας από την πλευρά του κράτους. Η Κάνναβη ανακουφίζει και θεραπεύει ασθενείς, 

βοηθάει κόσμο να απεξαρτηθεί από εξαρτησιογόνα φάρμακα ή άλλες ουσίες, δημιουργεί θέσεις 

εργασίας και έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας. Η απαγόρευσή της 

γιγαντώνει το οργανωμένο έγκλημα, εντείνει τις ανισότητες και αυξάνει τις βλάβες στους 

συνανθρώπους μας και την κοινωνία. 

 

Το πολιτικό κόστος βρίσκεται στις πλάτες όσων στηρίζουν ακόμα τις καταστροφικές απαγορευτικές 

πολιτικές που έχουν κάνει μεγαλύτερη ζημιά στην κοινωνία από την ίδια την Κάνναβη. Γι αυτό σας 

στέλνουμε τα παρακάτω ερωτήματα και αναμένουμε τις απαντήσεις σας για να δούμε πως θα 

ανταποκριθούμε και εμείς στην κάλπη. 

 

1. Ποια είναι η θέση του κόμματος/ πολιτικού σχηματισμού σας σε ότι αφορά την 

αποποινικοποίηση της κατοχής και της οικιακής καλλιέργειας κάνναβης; 

2. Πως θεωρείται ότι πρέπει να ρυθμιστεί η ιατρική και η ευφορική χρήση της κάνναβης για 

τους ενήλικες πολίτες αυτής της χώρας; 

3. Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για να λάβουν οι ασθενείς την φαρμακευτική κάνναβη σε 

όποια μορφή επιθυμούν, αλλά και για να προστατευθεί η αξιοπρέπεια των απλών χρηστών; 

 

Εμείς έχουμε στείλει επανειλημμένα σχόλια και προτάσεις προς την Διοίκηση εκπροσωπώντας και 

μεταφέροντας την αγωνία των ασθενών, των χρηστών και των απλών πολιτών, αλλά και τις 

διεθνείς καλές πρακτικές σε ότι αφορά τη ρύθμιση της κάνναβης. Δηλώνουμε ότι εμείς ψηφίζουμε 

Κάνναβη και καλούμε όσους προσδοκούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία να πάρουν θέση. 

 

Ηλιόσποροι, Ελευθεριακός Σύνδεσμος Απεξάρτησης (ΕΛΕΥΣΥΝΑ), Σύλλογος Ασθενείς υπέρ 

της φαρμακευτικής χρήσης Κάνναβης, Σύλλογος ΜΑΜΑΚΑ, Σύλλογος ΚανναΒοιωτία    
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