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Στις Κεντρικές Φυλακές ο γεωργός για την Κλωστική Κάνναβη 
 

 

Καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση ο Φώτης Ανδρέου, ο γεωργός που πριν μερικές μέρες άρχισε στο 

Αυγόρου της Αμμοχώστου την καλλιέργεια της πρώτης αδειοδοτημένης, εγγεγραμμένης και νόμιμης 

φυτείας Κλωστικής Κάνναβης. Καταδικάστηκε διότι είχε στην κατοχή του ποσότητα Κλωστικής 

Κάνναβης την οποία αγόρασε και εισήγαγε ΝΟΜΙΜΑ από το εξωτερικό - η Κλωστική Κάνναβις είναι 

μια αβλαβής φυσική ουσία που είναι νόμιμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και νόμιμη στην Κύπρο από 

το 2004. Ο γεωργός δηλαδή είχε εισάγει και κατείχε ακριβώς το ίδιο είδος προϊόντος που τώρα παράγει η 

φυτεία του με άδεια από την Κυβέρνηση. 

 

Οι χημικές αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους απέδειξαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι 

πρόκειται περί Κλωστικής Κάνναβης, αλλά το τριμελές δικαστήριο στο Κακουργιοδικείο Λάρνακος 

απέρριψε εντελώς κάθε άποψη και τεκμήριο ή μαρτυρία ότι πρόκειται περί Κλωστικής Κάνναβης. Οι 

τρείς δικαστές είναι: κα Στάλω Χατζηγιάννη, Πρόεδρος, κος Μιχάλης Αμπίζας και κα Αλεξάνδρα 

Λυκούργου, Ανώτεροι Επαρχιακοί Δικαστές. 

 

Οι τρείς δικαστές απέρριψαν και επιπρόσθετα επιστημονικά τεκμήρια και μαρτυρίες που κατέθεσε η 

Υπεράσπιση που καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη παρτίδα Κάνναβης για την οποία δικάστηκε ο 

Φώτης Ανδρέου: 

α. είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί για ψυχαγωγία ή για το λαθρεμπόριο λόγω της χημικής της 

σύστασης και ιδίως λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε Τετραϋδροκανναβινόλη (γνωστή 

και ως THC - αυτή είναι το φυσικό συστατικό του φυτού για το οποίο διώκεται η Κάνναβις),  

β. περιέχει άλλες ουσίες (πχ. Κανναβιδιόλη) που με την φαρμακολογική τους δράση την 

καθιστούν αδρανή• δηλαδή ακόμα και αν καπνίσει ή φάει κάποιος ένα ολόκληρο φορτηγό αυτής 

της Κάνναβης, δεν θα βιώσει καμία ευφορία ή άλλη παρόμοια ψυχαγωγική επίδραση, 

και, 

γ. είναι ανέφικτο να υποστεί κάποια χημική ή άλλη επεξεργασία ώστε να χρησιμοποιηθεί για 

ψυχαγωγία ή για λαθρεμπόριο. 

 

Προσυπογράφοντας την γραπτή Απόφαση του δικαστηρίου η κα Χατζηγιάννη απεφάνθη ότι όλα τα πιο 

πάνω αποτελούν μαρτυρία "μετέωρη και χωρίς καμία αξία".  

 

Το πιο σημαντικό νομικό επιχείρημα που κατέθεσε η Υπεράσπιση μέσω του δικηγόρου κου Βασίλη 

Κωνσταντίνου, είναι ότι ο νόμος με βάση τον οποίο κατηγορήθηκε ο Φώτης Ανδρέου ήταν άκυρος κατά 

την ουσιώδη χρονική περίοδο, διότι ο ίδιος ο νόμος βρισκόταν σε παράβαση των νόμων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αφορούν την Κλωστική Κάνναβη. Μάλιστα δε μεσούσης της δίκης η Κυπριακή Βουλή 

άλλαξε την νομοθεσία ώστε να εναρμονιστεί η Κυπριακή νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή, καθιστώντας την 

Κλωστική Κάνναβη νόμιμη από τις 25 Απριλίου 2016. Αυτή η νομοθετική πράξη αποτελεί την πιο 

χειροπιαστή απόδειξη ότι ο ίδιος ο νόμος ήταν προηγουμένως έκνομος, και ότι με βάση το Σύνταγμα 
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μας δεν θα έπρεπε καν να είχε κατηγορηθεί ο γεωργός. Αλλά οι τρεις δικαστές έκριναν ότι αυτό είναι 

άσχετο με το θέμα, και απέρριψαν κάθε συζήτηση για αυτό. 

 

Ο Φώτης δικάστηκε για 66 γραμμάρια Κλωστικής Κάνναβης. Ένα μέρος της παρτίδας (28 γραμμάρια) 

είναι οριακά πιο ψηλό σε περιεκτικότητα Τετραϋδροκανναβινόλης από το όριο του νομικού ορισμού της 

Κλωστικής (αντί 0,30% ήταν 0,37%), αλλά και για αυτό ισχύουν όλα όσα ισχύουν για την υπόλοιπη 

Κλωστική: είναι Κάνναβις αδρανής και άχρηστη για ψυχαγωγία ή για το λαθρεμπόριο. Ο νόμος που 

ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη (και στην Κύπρο) λέει ότι για τέτοιες παρτίδες η Αρμόδια Αρχή, δηλ. το 

Υπουργείο Γεωργίας, απλώς διατάζει την καταστροφή της.  

 

Ενδεικτικό του κλίματος της δίκης είναι το περιστατικό που εξελίχθηκε κατά την διάρκεια της αγόρευσης 

του δικηγόρου της Υπεράσπισης κου Κωνσταντίνου για μετριασμό της ποινής. Όταν, ομιλώντας με κάθε 

ευγένεια ο συνήγορος αναφέρθηκε στην ποσότητα της Κλωστικής Κάνναβης ως τέτοια, η Πρόεδρος κα 

Στάλω Χατζηγιάννη διέκοψε και είπε ότι το δικαστήριο "απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς". Του είπε 

"να προσέχει", και πρόσθεσε επί λέξει την φράση "...για να μην πούμε πιο βαρετή κουβέντα". Μερικά 

λεπτά αργότερα, όταν ο δικηγόρος ανέφερε την λέξη "Κλωστική", η κα Χατζηγιάννη απείλησε τον 

δικηγόρο ότι "αγγίζει τα όρια της περιφρόνησης δικαστηρίου". Με άλλα λόγια κάθε αναφορά στο ότι η 

Κάνναβις είναι Κλωστική απαγορεύθηκε. Η κα Πρόεδρος έκαμε πολύ φανερό με πολλαπλούς  τρόπου ότι 

το μόνο που ήθελε ήταν το να δικάσει τον Φώτη ωσάν να είναι λαθρέμπορος ναρκωτικών.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο κατηγορούμενος δικάστηκε για μια αβλαβή ουσία που αγόρασε και εισήγαγε στην 

Κύπρο ΝΟΜΙΜΑ. Για αυτήν του επεβλήθηκαν οι εξής ποινές: 

► Κατηγορία για εισαγωγή και κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β: 

5 μήνες φυλάκιση. 

► Κατηγορία για κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β με σκοπό την προμήθεια: 

5 μήνες φυλάκιση. 

 

Οι ποινές θα συντρέχουν (θα υπηρετηθούν ταυτόχρονα) αρχίζοντας από τις 6/6/2016. 

 

Κατά την επιβολή ποινής η πρόεδρος του δικαστηρίου προέβη σε ηθοπλαστική διάλεξη. Απευθυνόμενη 

προς στο κοινό μας είπε ότι: "σε υποθέσεις ναρκωτικών πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές και 

αποτρεπτικές ποινές επειδή τα ναρκωτικά αποτελούν μάστιγα που πλήττει την υλική και ηθική ευημερία 

του ανθρώπου και σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν στην εξαθλίωση και στον θάνατο." Επανήλθε στο 

θέμα του θανάτου ξανά, λίγο αργότερα. Έκαμε συνολικά δύο αναφορές συσχετίζοντας τον θάνατο με την 

Κλωστική Κάνναβη, και με την τιμωρία του κατηγορούμενου. 

 

Η δίκη διήρκεσε πολλούς μήνες και στη διάρκεια της προέκυψαν διάφορες νομικές καμπές κρίσιμες και 

καθοριστικές για ολόκληρη την κοινωνία. Υπάρχουν πολλές άλλες λεπτομέρειες καθώς και νομικό και 

κινηματικό παρασκήνιο τα οποία θα δημοσιεύσουμε το συντομότερο. Είμαστε στη διάθεση σας για 

οποιεσδήποτε πληροφορίες ή ερωτήσεις. 

 

Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης 

https://www.facebook.com/FiloiTisKannabis 

 

Εκ μέρους του Σωματείoυ, 

Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net 

 

τηλ. 22 67 52 50 
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