Για την Φαρµακευτική και Κλωστική Κάνναβη
Κοινή ∆ήλωση οργανώσεων
Οι πιο κάτω οργανώσεις, οµάδες και άτοµα χαιρετίζουµε την πρόσφατη πρωτοβουλία του Βουλευτή κου
Περδίκη για προώθηση της Κλωστικής~Βιοµηχανικής και Φαρµακευτικής Κάνναβης ως εξαιρετικά θετική
εξέλιξη στην πολιτική ζωή του τόπου µας. Η Κάνναβις σε αυτές τις εφαρµογές εµπεριέχει την δυνατότητα
να σώσει άµεσα ζωές και να απεγκλωβίσει την οικονοµία µας από το τέλµα όπου οδηγήθηκε.
Επί των συγκεκριµένων έχουµε να δηλώσουµε τα εξής:
1. Φαρµακευτική Κάνναβις
Τι µας διδάσκουν η φαρµακευτική και ιατρική επιστήµη - όλα τα πιο κάτω είναι οι κλινικά και
εργαστηριακά αποδεδειγµένες αλήθειες :
Η Κάνναβις σώζει ζωές σε παθήσεις όπως την νευρική ανορεξία και την ανορεξία που συνοδεύει τον
καρκίνο και το aids. Έχει δυνατές αντικαρκινικές ιδιότητες, δρώντας και προληπτικά και
θεραπευτικά σε καρκίνους του εγκεφάλου (γλοίωµα), στο λέµφωµα, και ενάντια σε καρκινικά
κύτταρα του πνεύµονα, στήθους, εντέρου, θυρεοειδούς, προστάτη και δέρµατος. Έχει µεγάλη αξία
στη θεραπευτική φροντίδα για την κατά πλάκας σκλήρυνση, τους πόνους που συνοδεύουν τον
καρκίνο, τραυµατισµούς στο νωτιαίο µυελό, το γλαύκωµα, το έλκος, το αιµορραγικό σοκ, και το
σύνδροµο του ευερέθιστου εντέρου.
Η Κάνναβις είναι πολύτιµη στην λύση και καταπολέµηση του άγχους. ∆εδοµένου ότι το ανεπίλυτο
άγχος βρίσκεται εντοιχισµένο στο θεµέλιο σχεδόν όλων των ψυχιατρικών παθήσεων, η Κάνναβις
έχει αξία στην θεραπεία και στην πρόληψη πολλών από αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των φοβιών,
της κατάθλιψης, σεξουαλικής δυσλειτουργίας, και µερικών συµπτωµάτων της ψύχωσης.
Μπορείτε να δείτε τις επιστηµονικές πηγές και αναφορές σε έρευνες για όλα αυτά στο τέλος του κειµένου
µας στο εκπαιδευτικό υλικό που δηµοσιεύει ο καθηγητής της φαρµακολογίας Gerald Gianutsos, PhD, JD
[1].
Επιπλέον, η Κάνναβις είναι αναντικατάστατη ως θεραπευτικό εργαλείο για την απεξάρτηση από φονικές
ουσίες όπως την κοκαϊνη [2] και τις οπιούχες ουσίες (ηρωίνη, όπιο, µορφίνη, κωδεϊνη, οξυκοδόνη, κα.) [3].
Η πρόταση του Βουλευτή κου Περδίκη για αναβίωση της ιατρικής χρήσης της Κάνναβης στην Κύπρο θα
µπορούσε να βοηθήσει στην άµεση διάσωση ανθρώπων που πεθαίνουν άδικα, να φέρει τεράστια
ανακούφιση σε ασθενείς και τραυµατίες που υποφέρουν τα πάνδεινα, να αναβαθµίσει το γενικό επίπεδο
υγείας του λαού µας, και να τονώσει ταυτόχρονα την φαρµακοβιοµηχανία και γεωργία της Κύπρου µε
πραγµατικά χρήσιµα και ωφέλιµα προϊόντα. Πράγµα που θα φέρει και αναζωογόνηση αυτών των τοµέων
της τοπικής µας βιοµηχανίας.

2. Κλωστική~Βιοµηχανική Κάνναβις
Α.
Η Κλωστική~Βιοµηχανική Κάνναβις είναι ήδη νόµιµη στην Κύπρο από το 2004! Από τότε παραµένει
εντελώς αναξιοποίητη.
Η βιοµηχανικές εφαρµογές της Κάνναβης έχουν καταµετρηθεί σε περισσότερο από 25 χιλιάδες είδη
προϊόντων και χρήσεων όπου συµπεριλαµβάνονται χρήσεις για υφάσµατα, ρούχα, τροφές, παπούτσια,
χαρτί, σχοινιά, ζώνες, ιµάντες, δοµικά υλικά, λιπαντικά έλαια, βερνίκια, µπογιές, καύσιµα, σαπούνια,
σάκους, υλικά περιτυλίγµατος, τέντες, "κανναβάτσο"/ "καµβάς" (από την ελληνική λέξη "κάνναβις"),
καρέκλες, πανιά ιστιοπλοΐας, πετσέτες, κουρτίνες, κραγιόνια, και πολλών ειδών υποκατάστατα του
πλαστικού [4].

Η Κλωστική~Βιοµηχανική Κάνναβις νοµιµοποιήθηκε στην Κύπρο µε την ένταξη µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Με τη συνθήκη της ένταξης το Κράτος µας υποχρεούται όχι µόνο να "ανέχεται" την καλλιέργεια
της, αλλά να την υποστηρίζει µε δωρεάν σπόρους, να παρέχει γραφειοκρατική και διοικητική υποστήριξη
στους γεωργούς, καθώς και να προσφέρει στήριξη στις εγχώριες βιοµηχανίες µεταποίησης και επεξεργασίας
της Κάνναβης [5] ! Η άρνηση εναρµόνισης της νοµοθεσίας µας µε την Ε.Ε. αποτελεί µια διαχρονική
παραβίαση των διεθνών συµφωνιών που υπέγραψε το Κράτος µας. Στην Ελλάδα έχουν ήδη συµπληρωθεί οι
νοµικές διαδικασίες και η καλλιέργεια της Κλωστικής Κάνναβης έχει τροχιοδροµηθεί [6].
Β.
Η Κύπρος, κατεχόµενη στρατιωτικά από την Τουρκία και παράλυτη µες το οικονοµικό τέλµα που µας
επέβαλε η Τρόϊκα και άλλες ξένες και ντόπιες δυνάµεις δεν έχει την πολυτέλεια να παραβλέπει τα πολλαπλά
οφέλη για την Άµυνα και την Οικονοµία που έχει να µας προσφέρει η καλλιέργεια και επεξεργασία της
Κάνναβης για την παραγωγή εγχώριων προϊόντων.
Οι οικονοµικοί παράµετροι που συνδέονται µε την Κάνναβη έχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζεται η
Οικονοµία µας:
ο- Αντικατάσταση εισαγόµενων προϊόντων µε εγχώρια (όλα τα είδη που αναφέρθηκαν πιο πάνω,
που είναι τεράστιο µέρος του εισαγόµενου εµπορίου), πιο φτηνά.
ο- Θεµελίωση της τοπικής αυτάρκειας στην παραγωγή σε πολλούς τοµείς ειδών κοινής και
καθηµερινής χρήσης, καθώς και σε εξειδικευµένα προϊόντα.
ο- Αναβίωση της υπαίθρου και της τραυµατισµένης µας Γεωργίας.
ο- Αναστήλωση της εγχώριας ελαφριάς Βιοµηχανίας. Η µεταποίηση και επεξεργασία της Κάνναβης
είναι χαµηλής τεχνολογίας (δεν απαιτεί βαριά µηχανήµατα), δεν παράγει τοξικά απόβλητα, είναι
πολύ χαµηλού κόστους (δεν απαιτεί µεγάλες επενδύσεις) και ως τοµέας της παραγωγής είναι στην
κατηγορία των βιοµηχανιών µεγάλης εντάσεως Εργατικού ∆υναµικού (Labour-intensive), πράγµα
που σηµαίνει πολλαπλές νέες θέσεις εργασίας
ο- Όντας βιοµηχανία µεγάλης εντάσεως Εργατικού ∆υναµικού, η επεξεργασία και µεταποίηση της
Κάνναβης δρα και ως πολλαπλασιαστής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), που είναι
ένας από τους βασικούς οικονοµικούς δείκτες που σήµερα στην Κύπρο βρίσκονται σχεδόν σε
κατατονία.
ο- Η αναζωογόνηση της εγχώριας παραγωγής αµέσως ανοίγει την προοπτική απεξάρτησης της
τοπικής Οικονοµίας από τις εισαγωγές και τον τουρισµό, που είναι οι δύο παθολογικές πτυχές του
τοπικού µας συστήµατος.
Πιστεύουµε πως η πρόταση Περδίκη είναι πολύ ορθή, και ήδη πολύ καθυστερηµένη κίνηση. Έπρεπε όλα
όσα έθεσε ο Βουλευτής στην επιστολή του να είχαν ήδη υλοποιηθεί από καιρό.
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Υπογράφουν οι οργανώσεις και οµάδες (µε αλφαβητική σειρά):
Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia
http://cyprus.indymedia.org
Ξυπνάµε και ∆ιεκδικούµε / Wake Up Cyprus
https://www.facebook.com/Wakeupcyprus
Οµάδα Eθελοντών για την Νοµιµοποίηση της Κάνναβης - Legalise it Cyprus
http://tinyurl.com/OmadaLegaliseIt *
Φιλική Εταιρεία Κύπρου
http://filiki.etaireia.org/ergasies.html
Legalise it Cyprus - Συλλογικό Κίνηµα ενηµέρωσης για την Κάνναβη
https://www.facebook.com/legaliseitcyprus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Σηµειώσεις ~ Παραποµπές
* Η πλήρης διεύθυνση της σελίδας για την
Οµάδα Eθελοντών για την Νοµιµοποίηση της Κάνναβης - Legalise it Cyprus, είναι:
https://www.facebook.com/pages/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%
CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%9A%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82Legalize-Cannabis%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82Cyprus-2013/184253455056163
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