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ΘΕΜΑ: «Στήριξη της Φορολογικής Ευσυνειδησίας στο αμίμητο φαινόμενο του Μαύρου Χρήματος».
Σχετικά: 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 161/24.3.2017 αίτημα μελών της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..
2. Το υπ’ αριθμ. 14/31.3.2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ (Θέμα 1ο).
Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι Υπουργοί καλή σας ημέρα,
Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ στο πλαίσιο στήριξης
πολιτικά – οικονομικά – κοινωνικά ασθενών ομάδων πληθυσμού, μεταξύ άλλων και μέσω της παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, με δραστηριότητες οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους,
προάγουν, μεταξύ άλλων, την ποιότητα ζωής και περιλαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες όπως, μεταξύ άλλων,
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής αρωγής, αναλαμβάνει την ευθύνη στήριξης «Ατόμων – Προσώπων –
Υπάρξεων – Ανθρώπων Απροσάρμοστων – Ιδιόρρυθμων – Παράξενων», η οποία απαρτίζεται από
διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές κάστες, τάξεις, τόπους και πολιτισμούς.
Έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη στήριξης ατόμων – χρηστών κάνναβης, μέσω
πειραματικών – εναλλακτικών προσεγγίσεων, τόσο στη θυμική κατάσταση, όσο και στην ανακούφιση των
χρονίως πασχόντων από συγκεκριμένες νόσους.
Κοινό

σημείο

των

ατόμων

αυτών

είναι

η

χρήση

κάνναβης,

της

οικογένειας

Cannabaceae,

συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της ινδικής κάνναβης, η οποία προκύπτει από την καλλιέργεια ποικιλιών
κάνναβης με υψηλότερη περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) από την αναγραφόμενη στην παρ.
3 Άρθρο 1 ΚΕΦ. Α’ ΜΕΡΟΣ Α’ του Ν. 4193/2013 (ΦΕΚ 74/Α/20.3.2013), την οποία ο καθένας καταναλώνει

ξεχωριστά και για προσωπική του χρήση - όφελος για ψυχαγωγικούς – ευφορικούς λόγους, πέραν των
ιατρικών.
Τη δεδομένη στιγμή που σας γράφουμε την παρούσα επιστολή, είμαστε μία ομάδα στήριξης ανθρώπων που
έχουν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, τα προβλήματά τους, τα προβλήματα που αφορούν όλους μας.
Σε περίοδο κρίσης και δη κρίσης Αξιών και κατόπιν των προαναφερόμενων, αιτούμαστε σε πειραματικό –
πιλοτικό στάδιο τη χορήγηση άδειας στην ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για την καλλιέργεια, ανάπτυξη και
συγκομιδή ποικιλιών κάνναβης περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη έως 20%, σε αγροτεμάχια
διαχειριζόμενα από την ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., την επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση σε
κατάλληλους προς τούτο χώρους της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., καταγράφοντας και παραδίδοντας στους
Δήμους για τον έλεγχο και τη φορολόγησή τους και εν συνεχεία πουλώντας μέρος των ανωτέρω
αναφερόμενων προϊόντων που προκύπτουν σε ενήλικα άτομα στους κοινωνικούς χώρους της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., λαμβάνοντας υπόψη τα παραδείγματα της Ουάσιγκτον, του Κολοράντο, του Μέιν, της
Καλιφόρνια, της Νεβάδα, της Μασαχουσέτης, του Όρεγκον, της Αλάσκα, της Ουρουγουάης, της Ολλανδίας,
προκειμένου να γίνει η εκκίνηση της εφαρμογής της φορολογικής ευσυνειδησίας.
Μέσω της ένταξης στο πρόγραμμα φορολόγησης, θα λειτουργήσει η αξιοκρατία, ο υγιής ανταγωνισμός, η
κάθαρση, τα έσοδα του κράτους θα αυξηθούν ραγδαία, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας, νόμιμες και
φορολογούμενες.
Οι κοινωνικοί χώροι της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., πλέον των άλλων δραστηριοτήτων της, θα παρέχουν τη
δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος, πώλησης κάνναβης σε ενήλικα άτομα, βάρους έως πέντε (5) γραμμαρίων ανά
ημέρα, ανά χρήστη και για ιδία αποκλειστικά χρήση.
Πρέπει να σταματήσει άμεσα αυτό που συμβαίνει από το 1974 και έπειτα, με την ανάμειξη και τη σύνδεση της
κάνναβης με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και δη τα ναρκωτικά.
Ζητάμε να μας στηρίξετε και όλοι μαζί να στηρίξουμε στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της απραξίας, της
απαξίωσης, του εξευτελισμού, του τέλματος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από τα ανεξέλεγκτα φαινόμενα
που διαδραματίζονται στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονιές όλης της Επικράτειας.
Όλοι σήμερα γνωρίζουμε ποιοι τη φέρνουν, ποιοι την εμπορεύονται και ποιοι την καταναλώνουν. Το
ζητούμενο είναι να ξεσκεπαστούν όλοι αυτοί όσο ψηλά κι αν βρίσκονται στην ιεραρχία της πολιτικής, της
οικονομίας, της τέχνης, κουκουλώνοντας, καλύπτοντας, σκεπάζοντας την ψυχρή πραγματικότητα του
ξεπλύματος του μαύρου χρήματος. Επιβάλλεται να σταματήσει αυτό το θέατρο, το θέατρο του παραλόγου. Δε
γίνεται να σακατεύονται οι άνθρωποι και οι Αξίες για να βγαίνουν τα μαύρα νούμερα και οι μαύροι αριθμοί.
Και «ο νοών νοείτω».
Στις επιστημονικές μελέτες που αφορούν στις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης κάνναβης, τόσο για
ιατρική, όσο και για ψυχαγωγική – ευφορική χρήση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι, άτομα
που εξετάζονται ως δείγματα έχουν ήδη επιβαρυνθεί σε ψυχολογικό – ηθικό – πολιτικό – οικονομικό –
κοινωνικό επίπεδο από την έλλειψη επιστημονικής και ιστορικής γνώσης των ανθρώπων που τους
περιβάλλουν και από την απαγόρευση, τη δίωξη και την καταστολή αυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι μη φυσικές συνθήκες διαβίωσης που έχουν αναπτυχθεί, όπως η απουσία καθαρού και
φυσικού περιβάλλοντος στις γειτονιές των μεγαλουπόλεων, οι ταχύτατοι – μη φυσιολογικοί ρυθμοί της
ανθρώπινης καθημερινότητας, του ανταγωνισμού, της αυτοπροβολής, με την επακόλουθη και τη μη –
φυσιολογική απαίτηση για ταχύτητα σκέψης – έκφρασης – δράσης. Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

και οι αρνητικές επιπτώσεις, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, των προϊόντων και
αγαθών που φορολογούνται, πωλούνται και καταναλώνονται νόμιμα, όπως το κρασί, το αλκοόλ, τα
αναψυκτικά, το fast-food, ο καπνός, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, τα καύσιμα, τα χημικής προέλευσης
φάρμακα, παραφάρμακα, καλλυντικά κ.ά.
Είναι γεγονός, σε επιστημονικό και ιστορικό επίπεδο, ότι η κάνναβη ανήκει σε μία κατηγορία φυτών – βοτάνων,
όπως όλα τα φυτά – βότανα που αναπτύχθηκαν στον πλανήτη και αποτελεί μέρος της Φυσικής Νομοτέλειας,
πολύ πριν την ύπαρξη του ανθρώπινου είδους, καθώς και πολύ πριν την ύπαρξη των ανθρώπινων νόμων, οι
οποίοι σκοπό έχουν να ορίζουν διάφορες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία του κράτους και όχι του
παρακράτους.
Για το λόγο αυτό,
Αιτούμαστε τη χορήγηση άδειας για καλλιέργεια, ανάπτυξη, συγκομιδή, επεξεργασία, μεταποίηση,
τυποποίηση, εμπορία ποικιλιών κάνναβης περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη έως 20%,
ούτως ώστε να δηλώνεται, να φορολογείται και να καταναλώνεται για ιδία αποκλειστικά χρήση.
Αιτούμαστε την τροποποίηση της παρ. 3 Άρθρο 1 ΚΕΦ. Α’ ΜΕΡΟΣ Α’ του Ν. 4193/2013 (ΦΕΚ
74/Α/20.3.2013)
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κάνναβης

περιεκτικότητας

σε

τετραϋδροκανναβινόλη έως 20%,
ή/και
την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών, σύμφωνα με την οποία
μπορεί να αφαιρεθεί η κάνναβη από τις ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά (παρ. 4 Άρθρο 1 ΚΕΦ.
Α’ ΜΕΡΟΣ Α’ του Ν. 4193/2013 (ΦΕΚ 74/Α/20.3.2013).
Ένα αρχαίο ρητό λέει: «Ο τολμών νικά».
Θέλει πίστη, ελπίδα, παρατήρηση, γνώση, σοφία για να βρεθείς στο ξέφωτο της ελευθερίας. Δεν είναι εύκολος
ο δρόμος. Είναι σπαρμένος με ίντριγκες, διαφθορά, τσουκνίδες και αγκάθια.
Κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι Υπουργοί, σας ζητάμε να μας στηρίξετε από τη θέση που κατέχετε, να πάρετε
θέσεις στις νέες τάξεις πραγμάτων, για να γίνει ρεαλισμός η ουτοπία.
Πάρτε θέση, στάση, γραμμή ουδέτερη, αντικειμενική, ανθρώπινη, κοινωνική, ακαδημαϊκή.
Είμαστε σε αναμονή της απάντησής σας.
Με εκτίμηση,

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής
της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Υ.Γ.: 1. Η παρούσα επιστολή είναι πρωτοβουλία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να οικοδομήσουν το νέο επί του πρακτέου και όχι
στη θεωρία. Υποστηρίζουμε στην πράξη ότι «πάντα χωρεί και ουδέν μένει και ποταμού ροή απεικάζων

τα όντα λέγει ως δις εις τον αυτόν ποταμόν ουκ αν εμβαίης = Τα πάντα ρει» και «Μηδένα προ του
τέλους μακάριζε».
2. Παρακαλούμε να παρατηρήσετε ένα σχετικό φιλμ στο YouTube με τίτλο “Damage Done: The Drug
War Odyssey”.
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