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Δ ε λ τ ί ο  Τ ύ π ο υ

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., 
σε συνέχεια της ενημερωτικής ημερίδας 

“Η ιστορία του φυτού κάνναβη και πως η φορολογική ευσυνειδησία θα συμβάλλει 

στην ισορροπία των παιδιών, την αξιοπρέπεια των νοημόνων και 

το σεβασμό των σοφών γερόντων”, 

και στο πλαίσιο δράσεων κατά των διακρίσεων, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

σας προσκαλεί την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, ώρα 17:30, 

στην είσοδο του ιστορικού παραθαλάσσιου Ηραίον της Σάμου, 

στο νησί των Φιλοσόφων Επίκουρου, Πυθαγόρα, Αρίσταρχου, 

να ενημερωθούμε και να ψυχαγωγηθούμε στο εναλλακτικό, ρεαλιστικό, πειραματικό

“CannonCannabis Samos Festival – θέτοντας κριτήρια, κανόνες, αξίες και αρχές”.

Στη νεότερη ιστορία, σε διάφορους τομείς, 

αναπτύχθηκαν δεισιδαιμονίες και επικρατούν ανενημέρωτες αντιλήψεις, 

με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν πολλά είδη 

πολιτισμικής και πολιτιστικής κουλτούρας και κληρονομιάς, 

συμπεριλαμβανομένης της κουλτούρας και κληρονομιάς της κάνναβης. 

Εξαιτίας μιας διαστρέβλωσης της πραγματικότητας του φυτού κάνναβη, 

πολλοί άνθρωποι περιθωριοποιήθηκαν, πολλές ζωές καταστράφηκαν και 

πολλές οικογένειες διασπάστηκαν, με σοβαρό αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

Για τον λόγο αυτό, θα παρουσιαστούν ιστορικά, επιστημονικά και βάσιμα δεδομένα στις ομιλίες:

“Φυσικές μέθοδοι ίασης και ανοσία, φύλλα ελιάς – κάνναβη”

Dr. Ιφιάνασσα Καραμπάτσου, Ολιστική Ιατρική, Βοτανολογία, Φυτοθεραπεία, 

MSc. Αγγλία, Ουγγαρία, Καναδάς

“Τα κανναβινοειδή ως θεραπευτικές ουσίες” 

 Dr. Μάγδα Τσολάκη, Νευρολόγος/Ψυχίατρος, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. - αποσπάσματα ομιλίας

“Η ιστορία του φυτού κάνναβη και πως η επανανομιμοποίηση 

συμβάλλει στη φορολογική ευσυνειδησία” 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
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Tην εκδήλωση θα πλαισιώσουν οι καλλιτέχνες:

ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ

Ηλίας (Λιάκος) Παπανικολός (a.k.a Εισβολέας) – φωνή, ρίμες
Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος – μπάσο

Άκης Πιτσάνης – φωνή, βιολί
Κωνσταντίνος Φόρτσας – υπολογιστής

Βαγγέλης Καραπέτρος – πλήκτρα
Γιώργος Βερυκάκης – ηχοληψία

                              ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

                    
                    

                                                

                                                            
                                                                ΕΛΞΗ 8

                                                 
                                                                                  QARMT

Εισιτήρια: Προπώληση 10€, Είσοδος 15€, ΑμεΑ ελεύθερη είσοδος 
(αφορά μόνο στην είσοδο και περιλαμβάνεται ΦΠΑ 17%)

Σημεία προπώλησης:

Κοινωνικό Καφενείο Επίκουρος – χωριό Χώρα, Σάμος, τηλ.: 2273091977

“Κέντρο Τύπου Σάμου” Γιαννουλόπουλος – Θεμ. Σοφούλη 59, Βαθύ, Σάμος, τηλ.: 2273024252

Βιβλιοπωλείο Καραστάθης – Καρλόβασι, Σάμος, τηλ.: 2273032378

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας!

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους θέλησαν να συμμετέχουν, αλλά δεν κατάφεραν να έρθουν!



Όροι συμμετοχής και αγοράς εισιτηρίων

Η αγορά κάθε εισιτηρίου ισχύει για ένα άτομο και αφορά μόνο στην είσοδο και πρόσβαση στους 

χώρους του φεστιβάλ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς έγγραφη άδεια του 

διοργανωτή. 

Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται σε επίσημα σημεία πώλησης. 

Δε γίνονται δεκτές αλλαγές εισιτηρίων μετά την αγορά και πληρωμή τους. 

Η αγορά του εισιτηρίου σας παρέχει το δικαίωμα να παρατηρήσετε / παρακολουθήσετε το φεστιβάλ 

μόνο εάν αποδέχεστε και τηρήσετε τους όρους λειτουργίας του χώρου και συμμορφώνεστε με τις 

υποδείξεις των απασχολούμενων σε αυτόν. 

Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών και επικίνδυνων αντικειμένων και ουσιών στις εγκαταστάσεις του 

χώρου. 

Απαγορεύεται η πώληση μη νόμιμων ουσιών. 

Η κατανάλωση ποτού/αναψυκτικού είναι προαιρετική και δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του 

εισιτηρίου. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά/χρήση εύφλεκτων και παράνομων υλικών/προϊόντων. 

Ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται ότι οι διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα ελέγχου των 

παραπάνω. 

Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικές ή άυλες που θα προκληθούν 

από απρεπή συμπεριφορά του κοινού. Έκαστος φέρει την ευθύνη της σκέψης – της έκφρασης – της 

δράσης του εαυτού του. 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ημερομηνία, ώρα και χώρο του φεστιβάλ. Στην 

περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ίδια. 

Σε περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, 

κακών καιρικών συνθηκών κλπ, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ημερομηνία, ώρα 

και χώρο διεξαγωγής του. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του συνόλου του φεστιβάλ, ο διοργανωτής θα ορίσει το χρόνο και το χώρο 

που θα πραγματοποιηθεί η εξαργύρωση των εισιτηρίων. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα ειδοποιηθούν από 

την επίσημη ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του διοργανωτή. 

Μέρη του φεστιβάλ ενδέχεται να βιντεοσκοπηθούν. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, 

δίδουν με το παρόν συγκατάθεση για το σκοπό αυτό και δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία 

που εκτελεί τη μαγνητοσκόπηση ή από τον διοργανωτή. 

Ο διοργανωτής εναρμονίζεται με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. Προσωπικά στοιχεία, λογότυπα και φωτογραφίες, χρησιμοποιούνται στο δημοσιευμένο 

ενημερωτικό υλικό με τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών τους.


