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Θέμα: Αίτημα στήριξης και συνεργασίας με την ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε εναλλακτική
ρεαλιστική πειραματική – πιλοτική κοινωνική δράση παρατήρησης – καταγραφής –
μελέτης του Αμίμητου Φαινομένου του Μαύρου Χρήματος και του Κοινωνικού
Αντικτύπου αυτού σε παιδιά – νοήμονες – σοφούς γέροντες.
Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 164/10.4.2017 έγγραφο προς τον Πρωθυπουργό
και τους Υπουργούς που αποτελούν την Επιτροπή Ναρκωτικών που αφορά στη «Στήριξης της
Φορολογικής Ευσυνειδησίας στο αμίμητο φαινόμενο του Μαύρου Χρήματος».
2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 188/03.07.2017 έγγραφο που αφορά στο
«Αίτημα στήριξης της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε πειραματικές – πιλοτικές κοινωνικές
δράσεις ενημέρωσης – επιμόρφωσης – εκπαίδευσης των πολιτών».
Κύριοι Εισαγγελείς,
Στις κοινωνικές δράσεις της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, ως Φορέα
Κοινωνικής και

Αλληλέγγυας Οικονομίας, περιλαμβάνεται

η στήριξη ασθενέστερων πολιτικά –

οικονομικά – κοινωνικά ομάδων πληθυσμού.
Επειδή βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης και δη κρίσης αξιών της πολιτικής, της οικονομίας, της τέχνης και
συνάμα παρατηρούμε μία έντονη παραπληροφόρηση ως προς τις ιστορικές και επιστημονικές αλήθειες,
δημιουργούμε δρώμενα και ημερίδες για τη στήριξη και την ενημέρωση/επιμόρφωση/εκπαίδευση
πολιτών πάνω σε τομείς:
- παιδείας, με έμφαση σε εναλλακτικές ρεαλιστικές πειραματικές - πιλοτικές θεματικές ενότητες
αυτοσυντήρησης
- δημιουργίας, μέρος της οποίας είναι και η κτηνοτροφία / γεωργία και αγροβιοτεχνία-αγροβιομηχανία /
αλιεία
- τέχνης, μέρος της οποίας είναι η ψυχαγωγία και η αναψυχή.
Ως

πρώτο

εναλλακτικό

ρεαλιστικό

πειραματικό
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πιλοτικό

κοινωνικό

δρώμενο

θα
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η

ενημέρωση/επιμόρφωση/εκπαίδευση, μέσω της ανάδειξης ιστορικών και επιστημονικών στοιχείων και
δεδομένων παιδείας – δημιουργίας – τέχνης που αφορούν στο παρεξηγημένο φυτό κάνναβη.
Βάσει των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων, αυτό το πολλάκις κυνηγημένο / καταδικασμένο /
εγκλωβισμένο φυτό μπορεί να στηρίξει και να φέρει βιομηχανική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην
παραγωγή, να θεραπεύσει ασθένειες (αυτισμός, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία, καρκίνος κ.ά.) και

να μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ως ελεύθερο ον, να επιλέγει την ίασή τους (τη νοητική, την ψυχική, τη
σωματική).
Ειδικότερα, και σε συνέχεια και των ανωτέρω [1] και [2] σχετικών εγγράφων της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε σε ενημερώσεις για τις ωφέλειες του εν λόγω φυτού,
λόγω του ότι ο περισσότερος κόσμος τις αγνοεί ή είναι λάθος πληροφορημένος, ως μία προσπάθεια
εναλλακτικής ρεαλιστικής πειραματικής – πιλοτικής κοινωνικής δράσης παρατήρησης – καταγραφής –
μελέτης του Αμίμητου Φαινομένου του Μαύρου Χρήματος και του Κοινωνικού Αντικτύπου αυτού σε
παιδιά – νοήμονες – σοφούς γέροντες, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη και τον “Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/1)” και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013, ζητώντας την έμπρακτη
στήριξη και συνεργασία σας στην αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών.
Έχει ήδη παρατηρηθεί – καταγραφεί – μελετηθεί η ροή των οινοπνευματωδών και αλκοολούχων, τόσο
σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους, ξεκινώντας από τον εγχώριο και το διεθνή πρωτογενή
τομέα των καλλιεργειών στέμφυλων και άλλων οινοπνευματωδών και αλκοολούχων, προχωρώντας
στην επεξεργασία – μεταποίηση – παρασκευή – τυποποίηση, διοχετεύοντας σε ένα μεγάλο εύρος
αγορών, καταλήγοντας σε δύσκολες, βίαιες, αρνητικές, τραγικές καταστάσεις.
Κατά συνέπεια, μέλη και εθελοντές της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., αναλαμβάνουν την ευθύνη να
διαδραματίσουν ένα εναλλακτικό ρεαλιστικό πειραματικό – πιλοτικό κοινωνικό δρώμενο, όπου
εκπρόσωποι ατόμων – προσώπων – υπάρξεων – ανθρώπων απροσάρμοστων – ιδιόρρυθμων παράξενων, θα αναπτύσσουν τα σχετικά θέματα με κάθε θεμιτό τρόπο και μέσον, θέματα που
διαδραματίζονται στην καθημερινότητα, ξεκινώντας από το υποκατάστημα που βρίσκεται στη θέση
Συνάντηση της Χώρας Σάμου, ως εναλλακτικά πειραματικά - πιλοτικά ρεαλιστικά ενημερωτικά –
επιμορφωτικά

– εκπαιδευτικά

εργαστήρια

σκέψης

–

έκφρασης

–

δράσης,

δίνοντας βήμα

σε

ασθενέστερες πολιτικά – οικονομικά – κοινωνικά ομάδες και στηρίζοντας επί του πρακτέου την
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομίας όπου ανήκουμε ως ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής
Ωφέλειας, που οφείλουμε να λέμε την αλήθεια στον κόσμο και να ενημερώνουμε για το πώς θα
μπορέσουμε να αναπτυχθούμε ως λαός, για ένα καλύτερο και δημιουργικό μέλλον των νέων ανθρώπων
και για να παραμένουν στον τόπο τους και όχι να φεύγουν σε άλλους τόπους για να ζήσουν με
αξιοπρέπεια.

Με ειλικρίνεια,
Τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

