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Σεκαληηθά εκπόδηα αληηκεησπίδεη ην ζρέδην ηνπ Υπνπξγνύ Υγείαο, K. Lauterbach (SPD), γηα 

λνκηκνπνίεζε ηεο (ςπραγσγηθήο) θάλλαβεο ζηε Γεξκαλία, ζύκθσλα κε ζρεηηθό δεκνζίεπκα 

ηεο ε/θ Die Welt. Με δεδνκέλν όηη ν ζρεδηαζκόο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο πξνβιέπεη ε 

δήηεζε ηεο λνκηκνπνηεκέλεο θάλλαβεο λα θαιύπηεηαη θπξίσο από ηελ εγρώξηα παξαγσγή, ην 

δηεζλέο ηλζηηηνύην κειεηώλ TNI (Transnational Institute) εθηηκά όηη, εθόζνλ ηειηθά 

απνθαζηζζεί, ζα ηεζεί ζε θίλδπλν ηόζν ε επίηεπμε ησλ θιηκαηηθώλ ζηόρσλ όζν θαη ε 

ζηξαηεγηθή εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηεο Γεξκαληθήο Κπβέξλεζεο, θαζώο ε απμεκέλε 

θαιιηέξγεηα θάλλαβεο ζηελ Γεξκαλία ζε ζεξκνθήπηα ζα νδεγήζεη ζε ηεξάζηηα θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη εθπνκπέο CO₂. 

 

Γηα λα επδνθηκήζεη ε θαιιηέξγεηα θάλλαβεο ζε ζεξκνθήπηα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε πςειά 

επίπεδα ηόζν ε ζεξκνθξαζία όζν θαη ε πγξαζία. Σύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΤΝΙ, ε παξαγσγή 

ελόο θηινύ θάλλαβεο απειεπζεξώλεη από 2.300 έσο 5.200 θηιά CO₂, όζε δειαδή πνζόηεηα 

απειεπζεξώλεηαη κε ηελ θαύζε 900 έσο 2.000 ιίηξσλ βελδίλεο. Η Γεξκαληθή Κπβέξλεζε έρεη 

επίγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζώο ζε έλα αξρηθό εζσηεξηθό έγγξαθν αλαθεξόηαλ όηη «ε 

θαιιηέξγεηα [θάλλαβεο] ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πςειό απνηύπσκα 

εθπνκπώλ άλζξαθα ιόγσ ηεο έληνλεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο». Σε κεηαγελέζηεξε – επίζεκα 

ζπκθσλεκέλε – εθδνρή ηνπ ελ ιόγσ εγγξάθνπ ην σο άλσ απόζπαζκα έρεη απαιεηθζεί θαη 

αλαθέξεηαη απιώο όηη  «αλαπηύζζνληαη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα γηα ηελ παξαγσγή, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνπο ζηόρνπο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο». 

 

Η αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε (CDU) επηθξίλεη ζθνδξά ηελ Κπβέξλεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο - 

ε βνπιεπηήο S. Borchardt ππνζηεξίδεη πσο «εθόζνλ επηδησρζεί λα θαιπθζεί ε εηήζηα απαίηεζε 

ησλ 400 ηόλσλ κόλν κέζσ εζληθήο θαιιηέξγεηαο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

θάλλαβεο ζα κεηαηξαπεί ζε έλαλ πξαγκαηηθό δνινθόλν ηνπ θιίκαηνο». Η Γεξκαληθή Έλσζε 

Κάλλαβεο (Deutscher Hanfverband) πξνηείλεη σο ελαιιαθηηθή ηελ πξνώζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο 

ζε αλνηρηνύο ρώξνπο, αιιά ε εηζεγήηξηα ηνπ SPD, C. Wegge, δειώλεη αληίζεηε, δηόηη «ε 

ππαίζξηα θαιιηέξγεηα δελ πιεξνί ηα επηζπκεηά πξόηππα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο». Η θπξία 

Wegge πξνηείλεη ε αδεηνδόηεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ λα γίλεηαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηήξεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ εμνηθνλόκεζεο ελεξγεηαθώλ πόξσλ, αιιά θαη παξαγσγήο ειηαθήο 

ελέξγεηαο (κέζσ «έμππλσλ ζεξκνθεπίσλ»). Άιισζηε, θαη ν θ. Lauterbach αλέθεξε πξν εκεξώλ 

όηη «ε παξαγσγή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε βηώζηκε ελέξγεηα». 



Άιιεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί αθνξνύλ ζηελ ελίζρπζε ζρεκάησλ ζπιινγηθήο 

απηνθαιιηέξγεηαο, θαζώο θαη ζηηο εηζαγσγέο από άιιεο  ρώξεο, όπνπ ην εκπόξην θάλλαβεο 

είλαη λόκηκν. Ωζηόζν, σο πξνο ηελ ηειεπηαία πξόηαζε δηαηππώλνληαη ζνβαξέο ελζηάζεηο ηόζν 

ιόγσ ηεο πηζαλνινγνύκελεο αζπκβαηόηεηάο ηεο κε ην θνηλνηηθό δίθαην, αιιά θαη ηεο 

δπλαηόηεηαο ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ από ηξίηεο ρώξεο δηέιεπζεο. Αλ νη ρώξεο απηέο έρνπλ 

απζηεξόηεξε λνκνζεζία γηα ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ, ζα κπνξνύλ λα θαηάζρνπλ ηα 

πξννξηδόκελα γηα ηε Γεξκαλία θνξηία. 

 

Σύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο Γ/Κπβέξλεζεο, ζα επηηξέπεηαη ε αγνξά θαη θαηνρή 20 γξακκαξίσλ 

ςπραγσγηθήο θάλλαβεο γηα ελειίθνπο άλσ ησλ 18 εηώλ, θαζώο θαη ε απηνθαιιηέξγεηα έσο 2 

θπηώλ θάλλαβεο.  Σε ό,ηη αθνξά ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο ςπρνδξαζηηθήο νπζίαο THC γίλεηαη ε 

εμήο δηάθξηζε: Σε άηνκα 18-21 εηώλ ζα επηηξέπεηαη ε πώιεζε θάλλαβεο κε κέγηζηε 

πεξηεθηηθόηεηα THC έσο 10%, ελώ ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο ε πεξηεθηηθόηεηα κπνξεί λα 

αλέξρεηαη ζην 15%. Τν ηειηθό λνκνζρέδην αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηεί ζηα ηέιε ηνπ έηνπο, ή 

αξρέο 2023, από ηνλ Γ/Υπνπξγό Υγείαο Dr. Lauterbach.  

 


