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Θέμα: Αίτημα στήριξης της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε πειραματικές – πιλοτικές 

κοινωνικές δράσεις ενημέρωσης – επιμόρφωσης - εκπαίδευσης των πολιτών. 

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 164/10.4.2017 έγγραφο προς τον 

Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς που αποτελούν την Επιτροπή Ναρκωτικών. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριοι Υπουργοί, Κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ, Κύριοι Περιφερειάρχες,  

Κύριοι Εισαγγελείς, 

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, θα ήθελε να σας ενημερώσει και να 

ζητήσει στήριξη για κάποιες από τις εναλλακτικές πειραματικές – πιλοτικές ρεαλιστικές 

κοινωνικές δράσεις που αναλαμβάνουν μέλη και εθελοντές της, οι οποίες στηρίζουν και 

προωθούν τη Συλλογική και την Κοινωνική Ωφέλεια επί του πρακτέου.  

         Ημερομηνία: 03/07/2017 

 Αρ. Πρωτοκόλλου: 188 

ΠΡΟΣ: 1. Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

 2. Υπουργό Εσωτερικών 

 3. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 4. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 5. Υπουργό Οικονομικών 

 6. Υπουργό Υγείας 

 7. Υπουργό Εξωτερικών 

 8. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων 

 9. Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού 

 10. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής 

 11. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

 12. Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής 

Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 

 13. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 14. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 15. Περιφέρειες της Ελλάδος 

 16. Εισαγγελίες της Ελλάδος 
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Παρατηρείται, καταγράφεται και μελετάται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων του 

Ελληνικού κράτους τυγχάνει να είναι ανενημέρωτο, καχύποπτο, φοβισμένο, εγκλωβισμένο, 

σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρουν οι Δήμοι σε συνεργασία με τις 

Μητροπόλεις. 

Αυτά τα θέματα είναι γνωστά και απορρέουν από ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα και επειδή 

είναι πλέον εμφανείς οι ιθύνοντες και τα προβλήματα που μας οδήγησαν στην κρίση και δη στην 

κρίση αξιών, επιβάλλεται να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις, το κυνήγι μαγισσών – σκιών – 

φαντασμάτων και τα στερεότυπα που συντηρούν και διαιωνίζουν το σύγχρονο Μεσαίωνα και τη 

διαχείριση της φοβίας.  

Με τέτοιους τρόπους σκέψης – έκφρασης – δράσης, ως κοινωνία μένουμε άπραγοι, μίζεροι, 

φτωχοί, κακόμοιροι, φοβισμένοι, περιθωριοποιημένοι, χαοτικοί, καταστρέφοντας το υγιές 

μέλλον των παιδιών, απαξιώνοντας το δημιουργικό παρόν των νοημόνων, μηδενίζοντας το 

ζωντανό παρελθόν των σοφών γερόντων. 

Επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη έμπρακτης συνεργασίας και στήριξης στην παροχή 

ενημέρωσης – επιμόρφωσης - εκπαίδευσης πολιτών σε θέματα:  

• Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,  

• Επικούρειας Φιλοσοφίας και Ανθρώπινων Αξιών, 

• Βίας, κατάχρησης ουσιών και εκπόρνευσης,  

• Βιομηχανικής, θεραπευτικής, ψυχαγωγικής κάνναβης, 

που προκύπτουν από εθνικά και διεθνή ιστορικά, επιστημονικά και βάσιμα δεδομένα, 

στηρίζοντας συγχρόνως και το αίτημα για φορολογική ευσυνειδησία στο αμίμητο φαινόμενο του 

μαύρου χρήματος, 

αποφασίσαμε να αναλάβουμε κι εμείς τις ευθύνες μας, συμβάλλοντας με πειραματικές – 

πιλοτικές ρεαλιστικές ενημερωτικές – επιμορφωτικές - εκπαιδευτικές δράσεις ως προς τα 

ανωτέρω θέματα, λέγοντας την ιστορική και επιστημονική αλήθεια και δίνοντας έμφαση στην 

ενδοοικογενειακή και την ευρύτερη κοινωνική βία και τον εκφοβισμό (bullying) που υπόκεινται 

οι ασθενέστερες πολιτικά – οικονομικά – κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, οι οποίες φιμώνονται με 

τις απειλές “Μην τολμήσεις να μιλήσεις, θα δεις τι έχεις να πάθεις”, κουκουλώνονται με το “Μην 

το μάθει ο κόσμος και μας συζητάνε, τι θα πει ο κόσμος και η γειτονιά”, συγκαλύπτονται με το 

“Μην ανακατεύεσαι, θα βρεις το μπελά σου, δεν σε αφορά, κοίτα τη δουλειά σου”, ωθώντας 

στην κατάχρηση ουσιών και στο περιθώριο της εκπόρνευσης, καταστέλλοντας τη νόηση, 

οδηγώντας στο τέλμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.   

 

Μέλη και εθελοντές της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης, 

αναπτύσσοντας τα θέματα αυτά με κάθε θεμιτό τρόπο και μέσον, ξεκινώντας από το 

υποκατάστημα που βρίσκεται στη θέση Συνάντηση της Χώρας Σάμου, με εναλλακτικά 

πειραματικά - πιλοτικά ρεαλιστικά ενημερωτικά – επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά εργαστήρια 

σκέψης – έκφρασης – δράσης, δίνοντας βήμα σε ασθενέστερες πολιτικά – οικονομικά – 

κοινωνικά ομάδες, αποτελούμενες από άτομα – πρόσωπα – υπάρξεις – ανθρώπους 

απροσάρμοστους – ιδιόρρυθμους - παράξενους, στηρίζοντας επί του πρακτέου την Κοινωνική 

και Αλληλέγγυα Οικονομία.  

 



Επιπροσθέτως, ως προς το θέμα της κάνναβης, αυτού του παρεξηγημένου φυτού που αποτελεί 

μέρος της φυσικής νομοτέλειας, τίθενται τα εξής ερωτήματα: 

Πόσον καιρό ακόμα σκοπεύει η Ελληνική Δικαιοσύνη να νομοθετεί και να αποφασίζει εις βάρος 

του εν λόγω φυτού, όταν ιστορικά δεδομένα και επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο 

υποστήριζαν, υποστηρίζουν και αποδεικνύουν τις βιομηχανικές, θεραπευτικές και ψυχαγωγικές 

του ιδιότητες, ενώ απεναντίας, νόμιμα αλκοολούχα, χημικά, ρυπογόνα και άλλα προϊόντα είναι 

επιβλαβέστερα; 

Πόσον καιρό ακόμα θα επιβαρύνονται χωρο-χρονικά και γραφειοκρατικά Δικαστικοί, Δικηγόροι, 

Αστυνομικοί, Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι κ.ά. από την απαγόρευση αυτού του φυτού και συνάμα 

θα ζημιώνονται πολιτικά – οικονομικά – κοινωνικά ενήλικοι πολίτες που επιθυμούν την 

προσωπική τους ελευθερία σκέψης – έκφρασης – δράσης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των 

επιλογών τους, δίχως να βλάπτουν τον περίγυρό τους;  

 

Εν κατακλείδι, λόγω του γεγονότος ότι από τη σύσταση της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. γίνεται 

συκοφαντική δυσφήμιση και παραπληροφόρηση ως προς το κοινωνικό της έργο, εξαιτίας της 

έλλειψης γνώσης ως προς:  

• ιστορικές αλήθειες,  

• επιστημονικά δεδομένα,  

• έννοιες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

και δεδομένου ότι μέλη και εθελοντές μας έχουν δεχθεί και δέχονται εκφοβιστικές 

συμπεριφορές (bullying), ζητάμε να επιβάλλονται αυτεπάγγελτα “κοινωνικές κυρώσεις”, όπως 

καθαρισμός πεζοδρομίων και δρόμων, ασβέστωμα κ.ά., καθώς και φορολογητέες χρηματικές 

αποζημιώσεις ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των ιθυνόντων, στις περιπτώσεις που 

παρατηρούνται, καταγράφονται και αποδεικνύονται φαινόμενα συκοφαντικής δυσφήμισης, 

παραπληροφόρησης και εκφοβιστικών συμπεριφορών (bullying) που εμποδίζουν το κοινωνικό 

μας έργο.     

        

Ζητάμε να μας στηρίξετε και όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το Όλον, για το υγιές μέλλον των 

παιδιών, το δημιουργικό παρόν των νοημόνων, το ζωντανό παρελθόν των σοφών γερόντων. 

 
 

                 Με ειλικρίνεια, 

 

Τα μέλη της  

Διοικούσας Επιτροπής 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 


