Δρόμοι που οδηγούν
στο Ρεαλισμό της Ουτοπίας:
«Επανανομιμοποίηση

της βιολογικής κάνναβης και των παραγώγων της,
για την ανάφλεξη της εφαρμογής της

Φορολογικής Ευσυνειδησίας
με μια Ιστορική Αναδρομή»

Το παρόν είναι
γεγονός

Το παρελθόν
έχει γίνει

Το μέλλον
γίνεται

Μέσα από την αντιπαράθεση
που φωτίζει την αλήθεια

Μελετώντας στο παρόν,
των προγόνων μας το παρελθόν,
δομούμε για το μέλλον…

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, η Φύση, η φύση μας, μας συντροφεύει,
μας διδάσκει, μας θρέφει, μας ντύνει, μας στεγάζει, μας ζεσταίνει,
μας γιατρεύει, μας ψυχαγωγεί, μας γαληνεύει...
Ανιδιοτελώς προσφέρεται σε όλους,
Σιωπηλά τους αφουγκράζεται όλους,
κι όμως καταδικάζεται από ανθρώπινους όρους…
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Στα κείμενα που θα σας παρουσιάσουμε,
γίνεται χρήση ιστορικών και επιστημονικών δεδομένων
που δομήθηκαν από
Άτομα – Πρόσωπα – Υπάρξεις – Ανθρώπους
που έχουν εστιάσει στο Όλον για το Όλον,
στο πλαίσιο 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
των Σοφών Γερόντων που κατέχουν τη γνώση
που πηγάζει από το Παρελθόν

Επίσης, κάποια κείμενα συλλέχθηκαν από:
την Οικολογική Βιβλιοθήκη «Ευώνυμος»,
www.evonymos.org, Αγ. Ασωμάτων 9 - Θησείο,
➢

➢

και από έγκυρες πηγές εντός του διαδικτύου,

τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρατηρήσουν στο περίπτερο της
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που βρίσκεται εντός της έκθεσης.

Είναι γεγονός,
σε φυσικό, ιστορικό και επιστημονικό 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.

Πριν το έτος 1920…. η κάνναβη στην Ελλάδα ήταν νόμιμη.
Καλλιεργούταν, παραγόταν, αξιοποιούταν με ποικίλους τρόπους για
βιομηχανικούς-κατασκευαστικούς, εναλλακτικούς-φαρμακευτικούς,
ψυχαγωγικούς-διαλογιστικούς-ευφορικούς σκοπούς.

Συμπεριλαμβανόταν ακόμα και στη διδακτέα ύλη του μαθήματος Φυτολογίας του
δημοτικού σχολείου, μεταξύ άλλων γνωστών καταγεγραμμένων ελαιούχων φυτών…

…αλλά και των γυμνασίων

Οι ιστορικοί νόμοι

(αποσπάσματα)
(Β.Κ. Αναστασιάδη – Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 8 (1991), 3-13)
… Με τον όρο επιστήμη εννοούμε τις γνώσεις, οι οποίες
α) έχουν κατακτηθεί μεθοδικά και έχουν ταξινομηθεί συστηματικά,
β) στο σύνολό τους αποτελούν παραδεκτές αλήθειες,
γ) μας επιτρέπουν να προβλέπουμε με επιτυχία τη μελλοντική πορεία των
φαινομένων και
δ) είναι αντικειμενικές, δηλαδή τις παραδέχεται κάθε απροκατάληπτος
παρατηρητής, που έχει στη διάθεσή του τα ίδια τα στοιχεία, άσχετα από
τις προσωπικές του προτιμήσεις και απόψεις.
… Και μελετώντας ο άνθρωπος ειδικά τα ιστορικά γεγονότα, προσπαθεί να
βρει πίσω από αυτά κάποιος νόμους, σαν τους φυσικούς, που τα διέπουν.

Οι ιστορικοί νόμοι

(αποσπάσματα)
(Β.Κ. Ανστασιάδη – Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 8 (1991), 3-13)

… Οι νόμοι στην ιστορία και γενικά στις κοινωνικές επιστήμες παρουσιάζονται ως
τάσεις, δηλαδή ως ιδιάζουσες μορφές νόμων, είναι «νόμοι» με ορισμένες
προϋποθέσεις, γιατί παρεμβαίνει και τους τροποποιεί κάθε φορά ο
ενεργητικός και ευμετάβολος ανθρώπινος παράγοντας.
… Με δύο λόγια ο άνθρωπος είναι συγχρόνως δημιούργημα, αλλά και δημιουργός
αυτών των κοινωνικών όρων.

… Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ανθρώπινη κοινωνία, είναι ανάγκη βασική να
διαφωτίσουμε τα ανθρώπινα πνεύματα και παράλληλα αυτοί κυρίως που
κατέχουν τα διάφορα αξιώματα και τις διάφορες θέσεις (πολιτικοί,
επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, ιερωμένοι κλπ.) να βελτιώσουν πρώτα τους
εαυτούς τους, ώστε να χρησιμεύουν στους άλλους παράδειγμα για μίμηση.

Ιστορίες της Κάνναβης

(αποσπάσματα)

Δημήτριος Ν. Παπαδόπουλος, Γεωπόνος, ΚΑΝΝΑΒΙΣ Β’ Έκδοση, 1974:
Η κάνναβη καλλιεργείται κυρίως για την παραγωγή ινών προς κατασκευή σχοινιών
κλπ, ως και για την παραγωγή καρπών προς διατροφή των ωδικών πτηνών και
εξαγωγή ελαίου, σαπωνοποιίας ιδίως. Εκτός τούτων καλλιεργούταν άλλοτε η
κάνναβη ελεύθερα σε αρκετές χώρες προς παραγωγή χασίς. … Η λέξη χασίς είναι
αραβική και σημαίνει ξηρόν χόρτον. …
➢ Η κάνναβη καλλιεργούταν από αρχαιοτάτων χρόνων στην Ασία.
➢ Η κάνναβη καλλιεργούταν από αρχαιοτάτων χρόνων στις Ινδίες για την παραγωγή
χασίς.
➢ Στην Κίνα είναι αποδεδειγμένο ότι χρησιμοποιούταν για την κατασκευή υφασμάτων
κατά τον 28 αιώνα π.Χ.
➢ Στην Περσία χρησιμοποιούταν ως φάρμακο κατά το 1400 π.Χ.
➢ Στην Ευρώπη υποτίθεται ότι εισήχθη από τους Σκύθες κατά τις μετακινήσεις τους
προς εμάς περί το 1500 π.Χ. Κατά το χρονικό διάστημα από την αρχαιότητα μέχρι
τέλους του 18ου αιώνα μ.Χ., η κάνναβη καλλιεργούταν σε μεγάλη σχετικά έκταση
στην Ευρώπη, διότι αποτελούσε τη μοναδική ύλη για την κατασκευή σχοινιών. …

Ηρόδοτος: Ιστορίαι
Βιβλίο Δ – Μελπομένη (74.1 – 75.3)
- περί το 450 π.Χ.
Σκυθία
(η παρά τον Εύξεινον Πόντον νότιος Ρωσία)

Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας www.greek-language.gr

… Ο Έλληνας πατέρας της Φαρμακολογίας Διοσκουρίδης (54-79 μ.Χ.) στο Opera
Dioscoridi, βιβλ. ΙΙΙ κεφ. 165 και 166 πραγματεύεται περί της ημέρου και της
άγριας καννάβεως. Την πρώτη περιγράφει ως φυτό υψηλού αναστήματος, χρήσιμο
για τα στελέχη του προς την κατασκευή ισχυρότατων σχοινιών και για τους
σπόρους του προς φαρμακευτική χρήση. …
… Στη νεότερη Ελλάδα η χρήση του χασίς φαίνεται ότι άρχισε λίγο πριν τα μέσα του
19ου αιώνα, μετά τα πρώτα έτη από την απελευθέρωση. Η συστηματική καλλιέργεια
της κάνναβης για παραγωγή χασίς διενεργείτο εν Ελλάδι ελευθέρως από το 1875
περίπου μέχρι το 1920, οπότε η χώρα προσχώρησε στην, πρωτοβουλία της
Κοινωνίας των Εθνών, απαγόρευση της καλλιέργειας της κάνναβης προς τον σκοπό
τούτο (Ν.2107/1920).
… Το ότι η καλλιέργεια για παραγωγή χασίς στην Ελλάδα εισήχθη περί το 1875,
αναφέρει ο κατά το 1887 Δήμαρχος Ορχομενού Μαντινείας σε σχετική έκθεση που
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ελληνική Γεωργία» Π. Γενναδίου, Μάρτιος 1887. …

… Επίσης στη Μακεδονία αυτοφύονται τύποι καννάβεως με αραιές ταξιανθίες,
μικρούς σπόρους και μικρά σχετικώς φύλλα, αραιώς διατεταγμένα, εκ των οποίων
καννάβεων είναι δυνατόν να εξαχθεί χασίς. Η κάνναβη αυτή συναντάται σε αγρούς,
ρείθρα αγροτικών οδών, κήπους και αυλές οικιών. …

… Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι λόγω της σπανιότητας του χασίς και της
εντεύθεν μεγάλης τιμής του (25-32 χιλ. δραχ. κατά χιλιόγραμμον), εκτός δε
τούτου και των κινδύνων, τους οποίους ενέχει η αγοραπωλησία, πολλοί
χασισοπότες προσπαθούν να καταστούν αυτάρκεις, καλλιεργώντας ολίγα φυτά. …

… Ένεκα της εντατικής διώξεως του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών, το χασίς
δυσκόλως ανευρίσκεται εν τη αγορά, δι’ ό και η αξία του (κόνεως χασίς) ανέρχεται
εις 40.000 δραχ. κατ’ οκάν και πλέον (100 δραχ. κατά δράμι).
Η έλλειψης του χασίς και κατά συνέπεια η υψηλή τιμή αυτού οδηγεί εις την
λαθραίαν καλλιέργειαν μικροεκτάσεων ή και αριθμού τινός φυτών, υπό μεν των
χασισοποτών για ιδίαν αυτών χρήση, υπό άλλων δε δι’ εμπορίαν προς εύκολο
πλουτισμό, ο οποίος όμως είναι πλήρης κινδύνων. …
… συνάγεται ότι τύποι καννάβεως, καλλιεργούμενοι εις άλλας χώρας ως κλωστικοί,
δίδουν χασίς καλής έως άριστης ποιότητος, εάν καλλιεργηθούν εν Ελλάδι.

Σχέση ποσού κανναβιδιόλης και αξίας του χασίς:

Τα κείμενα που ακολουθούν είναι αποσπάσματα επιστημονικών μελετών
που έχει συντάξει ο κύριος Κλεάνθης Γρίβας:
➢
➢
➢
➢

➢

Ψυχίατρος – Νευρολόγος,
Διδάκτωρ Ψυχιατρικής της Ψυχιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, με σπουδές
στην Ιατρική και την Κοινωνιολογία,
Συντάκτης της «Έκθεσης για τα Ναρκωτικά» της Ειδικής Επιτροπής του
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1986),
Συνεργάτης πολλών εφημερίδων (από το 1963 μέχρι σήμερα), μεταξύ των
οποίων η «Θεσσαλονίκη», η «Ελευθεροτυπία» (μέχρι τις 4/2/2002) και
πολλών περιοδικών ανάμεσα στα οποία ο «Ιανός» και το «Αντί»
και Πολυάριθμης βιβλιογραφίας,
τα οποία χρησιμοποιούνται και παρουσιάζονται με την άδειά του.

• Μέχρι το 1914, που επιβλήθηκε η επιλεκτική απαγόρευση ορισμένων
ψυχοτρόπων ουσιών (με τη θέσπιση του νόμου Harrison στις ΗΠΑ), η ταξινόμηση
των φαρμάκων που έχουν ψυχικές δράσεις, βασιζόταν στις ιατρικά διαπιστωμένες
φαρμακολογικές και θεραπευτικές δράσεις τους.
•

Αλλά, από το 1914 και μετά, ακριβώς εξ' αιτίας της απαγόρευσης, η
αντικειμενική, ιατρική και φαρμακολογική, ταξινόμηση των ψυχοτρόπων ουσιών
συγχέεται σκοπίμως με την πολιτική και νομική διάκριση των ψυχοτρόπων ουσιών
σε νόμιμες και παράνομες, η οποία βασίζεται στις ιδιοτελείς απαγορευτικές
επιλογές της κρατικής εξουσίας, που είναι λογικά μετέωρες, επιστημονικά
αστήρικτες και κοινωνικά καταστρεπτικές.

• Στο πολιτικό και νομικό πεδίο, οι ψυχοτρόπες ουσίες διακρίνονται σε νόμιμες και
παράνομες, με μοναδικό κριτήριο τις εκάστοτε σκοπιμότητες, των φορέων της
πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας και όχι το βαθμό της επικινδυνότητάς
τους από την άποψη της δημόσιας τάξης και της δημόσιας υγείας.

• Στο ιατρικό και φαρμακολογικό πεδίο, οι ψυχοτρόπες ουσίες ταξινομούνται με
κριτήριο την προέλευσή τους, τη χημική τους σύσταση, τον τρόπο δράσης τους
στον οργανισμό και ιδιαίτερα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τις ενέργειες και τις
παρενέργειές τους.
• Η εξουσιαστικά σκόπιμη επιβολή του δαιμονολογικού (πολιτικού, ποινικού και
αστυνομικού) διαχωρισμού των ψυχοτρόπων ουσιών σε «νόμιμες» και
«παράνομες» επί της επιστημονικής ιατρικής και φαρμακολογικής ταξινόμησής
τους, είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε έλλογη προσέγγιση
και αξιολόγηση των ψυχοτρόπων ουσιών με κριτήριο τον τρόπο δράσης τους στο
κεντρικό νευρικό σύστημα και το βαθμό της επικινδυνότητάς τους για τον χρήστη
και το περιβάλλον του ή την κοινωνία, και, συνεπώς, κατέστησε την κοινωνία
ανίκανη να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια έλλογη πολιτική «μείωσης των
κινδύνων» που συνδέονται με τη χρήση τους.

• Ο όρος drug με την έννοια του «ναρκωτικού» δεν είναι επιστημονικό εργαλείο
αλλά πολιτικό εφεύρημα που επιβλήθηκε στην κοινωνία και την επιστήμη σε μια
ορισμένη ιστορική περίοδο. Δεν είναι επιστημονικός όρος αλλά πολιτική επινόηση,
«πολιτικό χάλκευμα και κοινωνική κατασκευή». [E. Goode, Drugs in American
Society, 2nd ed., 1984, σ. 15. Αναλυτική κριτική των όρων από τον Εrich
Goode, καθηγητή στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης]

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΥΣΙΩΝ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΓΕΝΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Κάθε πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική (όταν παράγει επιτυγχάνει τις
διακηρυγμένες επιδιώξεις της) ή αναποτελεσματική (όταν δεν παράγει τους
διακηρυγμένους στόχους της) ή καταστρεπτική (όταν προκαλεί αποτελέσματα
διαμετρικά αντίθετα με τους διαφημιζόμενους στόχους της).
• Όμως, παρόλο που επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι η πολιτική της επιλεκτικής
απαγόρευσης και της καταστολής ανήκει στην τρίτη κατηγορία, οι διαχειριστές
της εξουσίας εξακολουθούν να εμμένουν σ’ αυτή.
• Μοναδικά κριτήρια της επιτυχίας ή της αποτυχίας κάθε πολιτικής απέναντι στις
απαγορευμένες ουσίες (που, ανοήτως, αποκαλούνται «ναρκωτικά») είναι οι
δείκτες που αφορούν τις συνέπειες της απαγόρευσης τους στην οικονομία, τη
δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία και τους θεσμούς.

Οικονομία
1. Ο δείκτης της λειτουργίας της μαύρης αγοράς, εκφράζει το αρνητικό κόστος της
εξάρτησης και προσδιορίζεται:
α) Από τον αριθμό των εξαρτημένων από απαγορευμένες ουσίες.
β) Από την τιμή διάθεσης αυτών των ουσιών.
Αυτοί οι παράγοντες, εν συνεχεία καθορίζουν:
α) Την έκταση της μαύρης αγοράς.
β) Τον ετήσιο τζίρο που πραγματοποιείται στο πλαίσιό της.
γ) Τα κέρδη του οργανωμένου εγκλήματος που την ελέγχει.

Οικονομία
2. Ο δείκτης του κοινωνικού κόστους των παράνομων ουσιών, εκφράζει το θετικό
κόστος της εξάρτησης που προσδιορίζεται:
α) Από τις συνολικές δαπάνες για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την
επέκταση του διωκτικού, δικαστικού, σωφρονιστικού και περιθαλψιακού
μηχανισμού, σ' ό,τι αφορά το μέρος της λειτουργίας τους που συνδέεται με
την καταστολή των παράνομων ουσιών.
β) Από το συνολικό κόστος της παραγωγής του ικανού για εργασία
πληθυσμού, ο οποίος καθίσταται ανενεργός λόγω της εμπλοκής του στην
εξάρτηση από παράνομες ουσίες. …

Οικονομία
…

• Σύμφωνα με το «Γραφείο για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα» του ΟΗΕ: «Η αξία
της παγκόσμιας αγοράς απαγορευμένων ουσιών το 2003, αποτιμάται στο επίπεδο
της παραγωγής σε 13 δις δολάρια, στο επίπεδο της χονδρικής πώλησης σε 94
δις δολάρια και στο επίπεδο της λιανικής πώλησης σε 322 δις δολάρια (Σημ:
στην αποτίμηση λαμβάνονται υπόψη οι κατασχέσεις και άλλες απώλειες). Αυτό
δείχνει ότι, παρά τις κατασχέσεις και τις απώλειες, η αξία των ναρκωτικών
αυξάνεται σημαντικά, καθώς διακινούνται από τον παραγωγό στον καταναλωτή».
• «Εάν συγκριθεί με τις παγκόσμιες νόμιμες εξαγωγές (7.503 δις δολάρια το
2003) ή με το Παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν GDP (35.765 δις δολάρια το
2003), η παγκόσμια αγορά παράνομων ουσιών αντιστοιχεί:
- Με το 0.9% του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊόντος (GDP), αποτιμώμενη σε
επίπεδο λιανικής πώλησης.
- Με το 1.3% των παγκόσμιων εξαγωγών, αποτιμώμενη σε επίπεδο χονδρικής
πώλησης.

Οικονομία
…

• Η αξία της παγκόσμιας αγοράς των παράνομων ουσιών (αποτιμώμενη σε τιμές
λιανικής πώλησης):
− Υπερβαίνει το ΑΕΠ καθεμιάς από το 88% όλων των χωρών του κόσμου (163
από 184 χώρες για τις οποίες η Παγκόσμια Τράπεζα / World Bank διαθέτει
στοιχεία για το ΑΕΠ τους) και
− Ισοδυναμεί με το ΑΕΠ των 75% των χωρών της υπο-Σαχάριας Αφρικής (439
δις δολάρια το 2003).
Το 2003, οι ετήσιες χονδρικές πωλήσεις παράνομων ουσιών αντιστοιχούσαν:
− στο 12% των παγκόσμιων εξαγωγών χημικών (794 δις δολάρια),
− στο 14% των παγκόσμιων εξαγωγών αγροτικών προϊόντων (674 δις δολάρια),
και υπερέβαιναν:
− τις παγκόσμιες εξαγωγές ορυκτών και μεταλλευμάτων (79 δις δολάρια)
− τις συνολικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Λατινική Αμερική (75 δις
δολάρια) και τη Μέση Ανατολή (10 δις δολάρια) από κοινού».

Δημόσια Υγεία
1) Ο δείκτης των θανάτων των εξαρτημένων από λόγους που συνδέονται αμέσως ή
εμμέσως με τη χρήση των παρανόμων ουσιών (νοθευμένη ουσία, θανατηφόρα
έκβαση διαφόρων ασθενειών λόγω της αποδυνάμωσης της άμυνας του οργανισμού
τους, κ.α.)
2) Ο δείκτης των ασθενειών που πλήττουν τους εξαρτημένους και εκείνους που
έχουν σεξουαλικές σχέσεις με εξαρτημένους χρήστες οι οποίοι είναι σεξουαλικά
μεταδιδόμενων ασθενειών.

Δημόσια Τάξη
1) Ο δείκτης της άμεσης εγκληματικότητας, που συνδέεται με αδικήματα που
αφορούν αυτή καθαυτή την παραγωγή, διακίνηση, πώληση, αγορά, κατοχή και
χρήση των παράνομων ουσιών.
2) Ο δείκτης της έμμεσης εγκληματικότητας, που συνδέεται με αδικήματα που
αφορούν την προσπάθεια των χρηστών να διασφαλίσουν την παράνομη ουσία από
την οποία είναι εξαρτημένοι (μικροδιακίνηση, κλοπές, διαρρήξεις, πορνεία, κ.α.)
3) Ο δείκτης των ποινικών διώξεων που ασκούνται για αδικήματα σχετικά με τις
απαγορευμένες ουσίες.
4) Ο δείκτης των καταδικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για αδικήματα σχετικά
με τις απαγορευμένες ουσίες.
5) Ο δείκτης των κρατουμένων στις φυλακές, ως κατάδικοι και υπόδικοι για
παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σε σχέση με το συνολικό ποινικό
πληθυσμό.
6) Ο δείκτης του οικονομικού εγκλήματος, που συνδέεται με τις διαδικασίες
«ξεπλύματος» των κερδών που πραγματοποιούνται στη μαύρη αγορά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο καθηγητής της ιατροδικαστικής Γ. Αγιουτάντης:
«Αντίθετα απ' ότι συμβαίνει με τα Οπιούχα, η παρατεταμένη χρήση του χασίς δεν
παρουσιάζει σωματικό σύνδρομο από χρόνια δηλητηρίαση»
(Ιατροδικαστικά Θέματα, 1971).

O καθηγητής της φαρμακολογίας Δ. Βαρώνος:
«Ανθεκτικότητα και σωματική εξάρτηση φαίνεται ότι δεν αναπτύσσονται από τη
χρήση της ινδικής κάννάβης (χασίς, μαριχουάνα)»
(Φαρμακολογία, 1976).
O καθηγητής της ιατροδικαστικής Α. Κουτσελίνης:
«Γεγονός παραμένει ότι η μαριχουάνα δεν είναι «ναρκωτικό» ως τα κλασσικώς
παραδεδειγμένα... Δεν είναι διεγερτικό, καταπραϋντικό, ηρεμιστικό, ναρκωτικό ή
ψευδαισθησιογόνο... Η λέξη «ευφορικό» ίσως προσεγγίζει περισσότερο... Δεν
οδηγεί αναμφισβητήτως σε εθισμό (addiction)»
(Ιατροδικαστικά Προβλήματα επί της Τοξικομανίας του «Χασίς», Αθήνα, 1971).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
O καθηγητής της φαρμακολογίας Γ. Λογαράς:
«Ο οργανισμός δεν φαίνεται να εθίζεται εις αυτό (το χασίς) διότι η δόση αυτού δεν
χρειάζεται να αυξηθεί. Ούτε σωματική εξάρτηση παρατηρείται οία επί των
τοξικομανιογόνων φαρμάκων, ήτοι δεν παρατηρείται σύνδρομο στερήσεως»
(Ψυχοτρόπα και Ψυχοφαρμακολογία, 1971).

O καθηγητής της φαρμακολογίας Μ. Μαρσέλος:
«Η μακροχρόνια λήψη κανναβινοειδών δεν έχει συσχετισθεί με την εγκατάσταση
σωματικής εξάρτησης»
(Ναρκωτικά, 1986).
Οι γενικοί αρχίατροι του ελληνικού στρατού Α. Δαβαρούκας και Γ. Σουρέτης:
«Το χασίς δεν δημιουργεί εθισμό... δεν αναπτύσσει σωματική εξάρτηση».
(Α. Δαβαρούκας και Γ. Σουρέτης, Τοξικομανία, 1981. Βλ. Επιλογή βιβλιογραφίας).

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Η απόρριψη της απαγορευτικής πολιτικής απορρέει λογικά από την κριτική αυτής
της πολιτικής ως εργαλείου που χρησιμοποιείται από την εξουσία για τη
χειραγώγηση της κοινωνίας, και από τη διαρκώς επαναβεβαιούμενη κραυγαλέα
αναντιστοιχία της σε σχέση με τους διακηρυγμένους στόχους της.
Κεντρικοί στόχοι της αντι-απαγορευτικής πολιτικής είναι:
• η εξάλειψη του μοναδικού κινήτρου της δράσης των εγκληματικών οργανώσεων,
του κέρδους (πράγμα που σημαίνει κατάργηση του σπουδαιότερου
εγκληματογενούς παράγοντα σε διεθνές επίπεδο) και
• η μείωση της βλάβης για τους χρήστες και την κοινωνία.
Η εμμονή στην απαγόρευση επιτείνει τη διαδικασία διάλυσης της κοινωνικής
συνοχής, γιατί, με την ανεύθυνη και δημαγωγική θέσπιση νόμων που δεν είναι
δυνατό να καταστούν σεβαστοί, υπονομεύεται δραστικά η ιδέα της τήρησης του
νόμου (δηλαδή των κανόνων που διέπουν τις κοινωνικές σχέσεις), που αποτελεί
κρίσιμο παράγοντα για την ύπαρξη κάθε δημοκρατικής κοινωνίας.

ΝΕΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ
Προσοχή:
Αυτό το προϊόν δεν επιτρέπεται να εξαχθεί
ή να πωληθεί σε ανηλίκους.

Δεν δημιουργεί εθισμό
ΕΛΒΕΤΙΚH ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, ως Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
στηρίζοντας την Ένωση Επικούρειων Ατόμων – Προσώπων – Υπάρξεων –
Ανθρώπων Απροσάρμοστων – Ιδιόρρυθμων – Παράξενων,
η οποία αποτελείται από ανθρώπους που έχουν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους,
τα προβλήματά τους, τα προβλήματα που αφορούν όλους μας, παρατήρησε,
κατέγραψε, μελέτησε 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, οι αυλές
τους και οι Αστυνομία, οι Εισαγγελείς, με τις αλάνες τους.
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 κανιβαλισμό (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.

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;

Απ’ όλα τα ανωτέρω συνεπάγεται 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, συμπεριλαμβανομένης
μεταξύ άλλων της ινδικής κάνναβης, η οποία προκύπτει από την καλλιέργεια
ποικιλιών κάνναβης με υψηλότερη περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC)
από την αναγραφόμενη στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και την
οποία ο καθένας καταναλώνει ξεχωριστά και για προσωπική του χρήση - όφελος
για ψυχαγωγικούς – ευφορικούς λόγους,
πέραν των ιατρικών.

Σε περίοδο κρίσης και δη κρίσης Αξιών,
επιβάλλεται σε πειραματικό – πιλοτικό στάδιο η καλλιέργεια, ανάπτυξη και
συγκομιδή ποικιλιών κάνναβης υψηλότερης περιεκτικότητας σε
τετραϋδροκανναβινόλη, για την επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση σε
κατάλληλους προς τούτο χώρους, την καταγραφή από τους Δήμους για έλεγχο και
φορολόγηση και εν συνεχεία την πώληση μέρος των ανωτέρω αναφερόμενων
προϊόντων που προκύπτουν σε ενήλικα άτομα σε κοινωνικούς χώρους, λαμβάνοντας
υπόψη τα παραδείγματα της Ουάσιγκτον, του Κολοράντο, του Μέιν, της Καλιφόρνια,
της Νεβάδα, της Μασαχουσέτης, του Όρεγκον, της Αλάσκα, του Καναδά, της
Ουρουγουάης, της Ολλανδίας,
προκειμένου να γίνει η ανάφλεξη της εφαρμογής της φορολογικής ευσυνειδησίας
σε όλους τους τομείς χρησιμότητας της κάνναβης.

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.
Θα μπορεί να παρέχεται η 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 στη Νεότερη Ιστορία με
την ανάμειξη και τη σύνδεση της κάνναβης με τις εξαρτησιογόνες ουσίες και
δη τα ναρκωτικά.
Ας στηρίξουμε την 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 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.

Για το λόγο αυτό,
Αιτηθήκαμε 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.

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.

Ας στηρίξει ο καθένας από τη θέση που κατέχει, να πάρει θέσεις
στις νέες τάξεις πραγμάτων, για να γίνει ρεαλισμός η ουτοπία.
Πάρτε θέση, στάση, γραμμή ουδέτερη, αντικειμενική, ανθρώπινη,
κοινωνική, ακαδημαϊκή.

Προτάσεις για λύσεις:
Εναλλακτικές – Ρεαλιστικές – Πειραματικές – Πιλοτικές
Κοινωνικές Δράσεις
της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Εναλλακτικά Ρεαλιστικά Πειραματικά
Ισορροπημένα / Ζυγιασμένα / Σταθερά
Ψυχιατρεία
“Αυτοδιαχειριζόμενες
Κινητές Ψυχοθεραπευτικές Μονάδες”
Με Περιφερειακό Σακίδιο και Πεζοπορία
illustratιon: Hitchhiker's Guide Planet
Ornament
von Kathryn Newing vor 2 Jahren

Εργαστήρια
Σκέψης – Έκφρασης – Δράσης
Από
άτομα – πρόσωπα – υπάρξεις – ανθρώπους
Απροσάρμοστους – Ιδιόρρυθμους – Παράξενους

illustration: https://1001freedownloads.s3.amazonaws.com/vector/thumb/63303/googley-eye-birdie-has-questions.png

Εναλλακτικά Ρεαλιστικά Πειραματικά
Εκπαιδευτήρια
Κτηνοτροφίας
✓

Αλιείας

Γεωργίας

Αυτοσυντήρηση
✓

Αυτοπαρατήρηση
✓

Αυτόγνωση
✓

Αυτοεκτίμηση
✓

illustration: <a href="https://clipartfest.com/">clipartfest.com</a>

Illustration: <a href="https://clipartfest.com/">clipartfest.com</a>

Αυτοδιαχείριση
Illustration: http://clipart-library.com/clipart/377652.htm

Ο Κήπος του Επίκουρου
Σας ευχαριστούμε
που παρατηρείτε!

Painting: Antal Strohmeyer «The Philosopher’s Garden», Athens, 1834

