
Σελίς 2 

 

 
 

Γιατί ιην φοβόµαστε; 
 

Αντικειµενική πραγµατικότητα:  

Η κάνναβις είναι ανανεώσιµη φυσική πηγή ενέργειας 

και υλικών που δυνητοποιούν την απεξάρτηση 

της οικονοµίας-βιοµηχανίας από το διεθνές κεφάλαιο 

και την αναδόµηση της οικονοµικής αυτάρκειας του 

τόπου. Κάποτε η Κύπρος παρήγαγε.. όλα τα προς το 

ζειν - ρούχα, τροφές, καύσιµα, φάρµακα - 

απολαµβάνοντας αυτάρκεια από τα Καννάβια 

Λευκωσίας έως τη Κανναβιού της Πάφου! 

 

Η Κύπρος τελεί υπό διπλήν κατοχήν: ο βορράς 

κατέχεται από τις στρατιωτικές δυνάµεις των 

εµπόρων ηρωίνης (Τουρκία, Πεντάγωνο, CIA), και ο 

νότος κατέχεται πολιτικά ως νεο-αποικία από τον 

εµπορικό κλάδο του διεθνούς κεφαλαίου µε συµµετοχή 

των τοπικών αρχόντων. Για την απελευθέρωση, η 

αυτάρκεια είναι παράγων απαραίτητος. Η κάνναβις 

παρέχει τις υλικές δυνατότητες για την αυτάρκεια, όχι 

µόνο για την µελλοντική µας συµµετοχή στην διεθνή 

οικολογική οικονοµία και την συνεργασία των λαών: 

Η αυτάρκεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
διεξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα. 

Χρειάζεται πάντως είδους κινητοποίηση και 

εφευρετικότητα για τον διπλό απελευθερωτικό αγώνα 

που αποβλέπει εις την αντικατάσταση του πολιτικό-

οικονοµικού συστήµατος (της αυταρχικής εξουσίας 

Κεφαλαίου και Κράτους) στις δήθεν ελεύθερες 

περιοχές της Κύπρου µε θεσµούς αυτοκυβέρνησης, 

οικολογικής και άµεσης δηµοκρατίας, και εις την 

απελευθέρωση των κατεχοµένων περιοχών. Γι' αυτό 

είναι παράνοµη η κάνναβις. 

 

Υποκειµενική πραγµατικότητα:  

Τα ψυχικά ωφελήµατα της κάνναβης αποκαθιστούν τη 

φυσική ψυχική ισορροπία του ατόµου λύοντας το φόβο, 

αφανίζοντας τους µοχλούς πίεσης που χρησιµοποιεί η 

εξουσία για να ελέγχει και να εκµεταλλεύεται τους 

ψυχικούς µας µηχανισµούς και την καταπιεστική 

συµπεριφορά ανάµεσα µας, καθαρίζουν το µυαλό 

του ατόµου και µας απαλλάσσουν από την τοξική 

επίδραση της ιδεολογίας του κοινωνικού 

ρατσισµού, της φαλλοκρατίας και του αυταρχισµού.· 

Με άλλα λόγια, η κάνναβις δρα ως καταλύτης στη 

δηµιουργία ενός ψυχισµού απελευθέρωσης, στη 

δηµιουργία πληθυσµών και ατόµων που δεν 

καταπιέζονται εύκολα, που είναι ψυχικά ώριµα για να  

επωµιστούν τη συλλογική συνύπαρξη, την 

συνεργασία, την άµεση δηµοκρατία και την 

αυτοκυβέρνηση. Γι αυτό είναι παράνοµη η κάνναβις. 

 

Ο φόβος της κάνναβης καλλιεργείται συνειδητά µε κάθε 

µέσον τροµοκρατίας πού διαθέτει το σύστηµα, διότι έτσι 

προωθούνται τα συµφέροντα της ανίερης συµµαχίας του 

διεθνούς κεφαλαίου και των εδώ τοπικών αρχόντων.(4) 

  

 
 

Αποινικοποίηση! 

 
Η κάνναβις βλαστά παντού, σχεδόν σε όλα τα κλίµατα 

και τα υψόµετρα. Η θέση της είναι δίπλα από την 

τσουκνίθα και την µολώχα στις αυλές µας, και δίπλα από 

το σιτάρι στους αγρούς µας. Είναι ένα µέρος της φύσης 

του οποίου καµµιά πράσινη συνείδηση δεν µπορεί να 

ανέχεται την καταπίεση και καταστολή. 

 

Υπάρχει άτοµο µε οικολογική, πατριωτική ή 

σοσιαλιστική συνείδηση που µπορεί να δικαιολογήσει το 

γιατί να είναι παράνοµη τούτη η µορφή του πράσινου, 

το γιατί να διώκονται, να φυλακίζονται και 

βασανίζονται οι φίλοι τούτου του φυτού, και γιατί να 

εξαλειφθεί ένα τόσο συνειδητό µέρος της Φύσης; 

 

Πέτρος Ευδόκας,  

petros@cyprus-org.net 
____________________  
Ολες οι εδώ πληροφορίες εύκολα 

επιβεβαιώνονται σε οποιαδήποτε καλή  

εγκυκλοπαίδεια.  

 

(1) Ιατρικές µαρτυρίες σε βάθος και µ' 

επιστηµονική εγκυρότητα:  

ο- στο "ιατρικό ευαγγέλιο" Μerck Manual of Diagnosis and 

Therapy (η 15
η
 έκδοση, 1987), όπου αναφέρεται ξεκάθαρα 

και το ότι η κάνναβις διώκεται "για πολιτικούς ...και όχι 

τοξικολογικούς λόγους". 

ο- στο βιβλίο του ψυχίατρου-νευρολόγου Κλεάνθη Γρίβα 

"Ναρκωτικά και Εξουσία", στο κεφάλαιο "Η αλήθεια για την 

ινδική κάνναβη". 

 

(2) The Emperor Wears Ho Clothes, Jack Herer 

http://www.jackherer.com/chapters.html 

 

(3) The Case for Hemp as a Biofuel 

http://www.votehemp.com/PDF/The_Case_for_Hemp_as_a_

Biofuel2008.pdf  

 

(4) Μερικές Αλήθειες για την Κάνναβη..." 

http://cyprus-org.net/kannaouri.htm 

 

* Το παρόν κείµενο δηµοσιεύτηκε ως άρθρο στο περιοδικό 

Οικολογική Ενηµέρωση περί τα έτη 1996-97, και αυτούσιο 

ως φυλλάδιο έκτοτε σε διάφορες εκτυπώσεις.

 


