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Θέμα: Αίτημα στήριξης και συνεργασίας σε επιστημονική έρευνα εναλλακτικής 

ρεαλιστικής πειραματικής – πιλοτικής κοινωνικής δράσης. 
Σχετ.: 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. 

 
Κύριοι Ακαδημαϊκοί Καθηγητές, 

Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., ως Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που υπάγεται 

στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχοντας ως 

βασικό της σκοπό τη δόμηση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας και Αρωγής σε τομείς παιδείας, 

δημιουργίας, τέχνης, για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών που έρχονται 

από το μέλλον, των νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο παρόν και των σοφών γερόντων 

που κατέχουν τη γνώση που πηγάζει από το παρελθόν, κάνει μία προσπάθεια στήριξης και 

προώθησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και της αντιμετώπισης των 

ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών και ζητάει τη στήριξη και τη συνεργασία σας στην υλοποίηση 

εναλλακτικής ρεαλιστικής πειραματικής – πιλοτικής επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να 

παρατηρηθεί, να καταγραφεί και να μελετηθεί εκ νέου το θέμα της κάνναβης, αυτού του 

παρεξηγημένου, επί 90 και πλέον έτη, φυτού. 

Με το ανωτέρω σχετικό, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

αποφάσισαν τη στήριξη «Επικούρειων Ατόμων – Προσώπων – Υπάρξεων – Ανθρώπων 

         Ημερομηνία: 04/08/2017 

 Αρ. Πρωτοκόλλου: 204 

ΠΡΟΣ: Σχετικά Τμήματα των Πανεπιστημίων: 
1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
4. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών 
5. Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
6. Πανεπιστήμιο Πατρών 
7. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
8. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
9. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
10. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
11. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

12. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
13. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
14. Πανεπιστήμιο Κρήτης 
15. Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
16. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
17. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
18. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος  
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Απροσάρμοστων – Ιδιόρρυθμων – Παράξενων», που τυχόν συνυπάρχουν πλάι μας, δίπλα μας, 

κοντά μας, σε ιστορικό – επιστημονικό – ηθικό – πολιτικό – 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, 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 – νομικών – 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 επιστημονικής πειραματικής κοινωνικής δράσης, 

προτείνεται να στηριχθεί η καλλιέργεια σε διάφορες τοποθεσίες της Ελληνικής Επικράτειας από 

Άτομα – Πρόσωπα – Υπάρξεις – Ανθρώπους Φοιτητές – Καθηγητές – Πρυτάνεις του 

πανεπιστημιακού ασύλου, σε συνεργασία με Άτομα – Πρόσωπα – Υπάρξεις – Ανθρώπους 

Απροσάρμοστους – Ιδιόρρυθμους – Παράξενους που τυχόν κατέχουν σπόρους προ-παππούδων 

και παππούδων, για δική σας περαιτέρω επιστημονική παρατήρηση, καταγραφή, ανάλυση και 

σύγκριση της σύστασης, της ποιότητας, των ιδιοτήτων και του αντικτύπου τους στην πράξη, σε 

ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο, και όχι μόνο σε θεωρητικό εργαστηριακό επίπεδο, για 

βιομηχανικούς κατασκευαστικούς, εναλλακτικούς φαρμακευτικούς και ψυχαγωγικούς 

διαλογιστικούς ευφορικούς πειραματικούς σκοπούς. 

  
 

                 Με ειλικρίνεια, 

 
Τα μέλη της  

Διοικούσας Επιτροπής 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 


