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ΠΡΟΣ: 1. Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό
– ΕΛΓΟ Δήμητρα
2. Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και
Κοινωνιολογίας
3. Ινστιτούτο Βιομηχανικών και
Κτηνοτροφικών Φυτών
4. Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων
5. Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
6. Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών
Οικοσυστημάτων
7. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών
Προϊόντων
8. Τμήμα Εδαφολογίας
9. Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών
10. Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας
- Γραφείο Διαμεσολάβησης
11. Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα
12. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας
και Σχετικά Ερευνητικά Κέντρα

Θέμα: Αίτημα στήριξης, γεφύρωσης, συνεργασίας σε επιστημονική έρευνα εναλλακτικής
ρεαλιστικής πειραματικής – πιλοτικής κοινωνικής δράσης.
Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 204/4.8.2017 αίτημα προς σχετικά Τμήματα Πανεπιστημίων.
2. Το υπ’ αριθμ. 16/1.5.2017 πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που αφορά στη στήριξη Επικούρειων Ατόμων – Προσώπων – Υπάρξεων –
Ανθρώπων Απροσάρμοστων – Ιδιόρρυθμων - Παράξενων.
3. Το υπ’ αριθμ. 164/10.4.2017 έγγραφο της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. προς τον Πρωθυπουργό
και την Επιτροπή Ναρκωτικών.
Κύριοι Ακαδημαϊκοί,
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, ως Φορέας
Κοινωνικής

και

Αλληλέγγυας

Οικονομίας

που

υπάγεται

στο

Μητρώο

Φορέων

Κοινωνικής

Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στο πλαίσιο δόμησης δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας και Αρωγής σε τομείς παιδείας, δημιουργίας,
τέχνης, για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών, των νοημόνων και των σοφών
γερόντων, αποφάσισε τη στήριξη της επανεκκίνησης της εφαρμογής της φορολογικής ευσυνειδησίας ως
προς την κάνναβη, μέσω της επανανομιμοποίησής της, ως μία από τις προσπάθειες αντιμετώπισης της
μέχρι τώρα εγκληματογόνου, εγκληματικής και εγκληματογενούς ρύθμισης της απαγόρευσης των
ουσιών (παραπέμποντας και σε κείμενα του Ακαδημαϊκού Καθηγητή Κλεάνθη Γρίβα, όπως «Απαγόρευση
ουσιών: Ρύθμιση εγκληματική και εγκληματογενής»), της ημιμάθειας και των ευρύτερων κοινωνικών
αλλαγών σε ιστορικό – επιστημονικό – ηθικό – οικονομικό – κοινωνικό επίπεδο,

ζητώντας την αμερόληπτη στήριξη, γεφύρωση, συνεργασία σας στην υλοποίηση εναλλακτικής
ρεαλιστικής πειραματικής – πιλοτικής κοινωνικής δράσης και στο πλαίσιο επιστημονικής
έρευνας, με τίτλο «Επανανομιμοποίηση της βιολογικής κάνναβης και των παραγώγων της για
την ανάφλεξη της εφαρμογής της φορολογικής ευσυνειδησίας».
Με το ανωτέρω [2] σχετικό, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αποφάσισαν
τη στήριξη «Επικούρειων Ατόμων – Προσώπων – Υπάρξεων – Ανθρώπων Απροσάρμοστων –
Ιδιόρρυθμων – Παράξενων», που τυχόν συνυπάρχουν πλάι μας, δίπλα μας, κοντά μας, σε ιστορικό –
επιστημονικό – ηθικό – πολιτικό – οικονομικό – κοινωνικό επίπεδο και για πειραματικούς σκοπούς,
σεβόμενες και κατανοώντας το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ενήλικης ανθρώπινης ύπαρξης για ατομική προσωπική ελευθερία σκέψης – έκφρασης – δράσης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού τους και
των επιλογών τους, δίχως να βλάπτουν τον περίγυρό τους, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν τυγχάνουν
ειλικρινούς, σεβάσμιας, αξιοπρεπούς αντιμετώπισης από το κοινωνικό σύνολο, ενώ αντιθέτως ελλοχεύει
ο κίνδυνος καταπάτησης, αποσιώπησης και μη έμπρακτης εφαρμογής των βασικών ατομικών
δικαιωμάτων,

βάσει

της

μέχρι

σήμερα

γνωστής

καταγεγραμμένης

αρνητικής

εφαρμογής

των

παγκόσμιων ιστορικών – επιστημονικών – ηθικών – πολιτικών – οικονομικών – κοινωνικών δεδομένων
στη Νεότερη Ελλάδα, καθώς και για την παρατήρηση, καταγραφή και μέτρηση του ευρύτερου
κοινωνικού αντικτύπου που θα προκληθεί από την ανωτέρω κοινωνική δράση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω εναλλακτικής ρεαλιστικής πειραματικής - πιλοτικής κοινωνικής
δράσης, έχοντας τη δυνατότητα όλοι μαζί να στηρίξουμε μικροκαλλιεργητές, άνεργους, βιοπαλαιστές,
Απροσάρμοστους – Ιδιόρρυθμους - Παράξενους, όπως πρώην χρήστες ουσιών, πρώην φυλακισμένους,
πρώην περιθωριοποιημένους, πρώην ψυχικά ασθενείς, παρατηρώντας παράλληλα τις σκέψεις τους, τις
εκφράσεις τους, τις δράσεις τους, προτείνουμε να στηριχθούν καλλιέργειες σε διάφορες τοποθεσίες της
Ελληνικής Επικράτειας με κληροδοτημένους βιολογικούς σπόρους προ-παππούδων παππούδων, με τη
στήριξη Φοιτητών – Καθηγητών – Ερευνητών – Πρυτάνεων, για δική τους περαιτέρω επιστημονική
παρατήρηση, καταγραφή, ανάλυση και σύγκριση της σύστασης, της ποιότητας, των ιδιοτήτων και του
αντικτύπου τους επί του πρακτέου, σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο και όχι μόνο σε θεωρητικό
εργαστηριακό

επίπεδο,

για

βιομηχανικούς-κατασκευαστικούς,

εναλλακτικούς-φαρμακευτικούς

και

ψυχαγωγικούς-διαλογιστικούς-ευφορικούς πειραματικούς σκοπούς.
Δεδομένου ότι υπάρχουν ήδη σε όλη την Επικράτεια αρκετά άτυπα δείγματα και κατασχεμένο υλικό
κάνναβης, το οποίο έχει καλλιεργηθεί, αναπτυχθεί, συγκομιστεί σε ελληνικά εδάφη, αρκετά εκ των
οποίων είναι προϊόντα βιολογικής γεωργίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι το φυτό ευδοκιμεί και
αλληλεπιδρά θετικά στα συγκεκριμένα εδάφη, παρακαλούμε να δεχθείτε την άμεση έγκριση της
πειραματικής – πιλοτικής μας δράσης για την επανεφαρμογή της φορολογικής ευσυνειδησίας ως προς
την κάνναβη, αρχής γενομένης των αναφερόμενων στο σχετικό [2] έγγραφο βιολογικών δειγμάτων και
για την καταχώρηση των ελληνικών αυτών ποικιλιών στους επίσημους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και
τοπικούς καταλόγους ποικιλιών ελαιούχων σπόρων και φυτών.
Με ειλικρίνεια,
Τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

