
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

ΚΕ.Θ.Ε.Α. σημαίνει  δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπους και οικογένειες με πρόβλημα
τοξικοεξάρτησης,  για  τέσσερις  δεκαετίες.  Μέχρι  τώρα  κανείς  δεν  πληρώνει  για  να  λάβει  τις
αντίστοιχες υπηρεσίες. ΚΕ.Θ.Ε.Α. σημαίνει ολική επαναφορά στην ζωή. Και έχει να απαριθμήσει
χιλιάδες παραδείγματα επαναφοράς ανθρώπων στην όχθη των ζωντανών. ΚΕ.Θ.Ε.Α.  σημαίνει μια
επιτυχημένη έκφραση του κράτους πρόνοιας και της συλλογικής προσπάθειας των εμπλεκόμενων
μελών.

Το  ΚΕ.Θ.Ε.Α. στηρίζει  από επιστημονική άποψη τις  θεραπευτικές του προσεγγίσεις σε ένα
διεθνές  μοντέλο,  που συνδυάζει  κοινωνικές,  ψυχολογικές  παρεμβάσεις  και  ιατρικές  πράξεις. Η
βασική αρχή  του  ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην απεξάρτηση είναι η στεγνή θεραπεία. Κανένα υποκατάστατο
κανένα  ψυχοφάρμακο. Η  φιλοσοφία  των  στεγνών  προγραμμάτων  αποτυπώνεται  στη  φράση
“μπορείς αλλά όχι μόνος”. Συνάγεται αναγκαστικά και μια άλλη, “φταις αλλά όχι μόνος”. Όντως η
κοινωνικότητα είναι το κορυφαίο προϊόν, το σωτήριο έργο των θεραπευτικών κοινοτήτων και των
οικογενειών.  Αποτελεί  μια  αρετή,  που  δεν  συναντάται  σε  γραφειοκρατικές  και  άνωθεν
διαχειρίσεις.  Γι  αυτό  είναι  αποτελεσματική  και  έχει  διακριθεί  επανειλημμένα.   Στις  διεθνείς
διακρίσεις  του  ΚΕ.Θ.Ε.Α.  εντάσσονται  η  ανακήρυξή  του  ως  Οργανισμού  -  Συμβούλου  της
επιτροπής κατά των ναρκωτικών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του
ΟΗΕ, καθώς και οι διεθνείς επιστημονικές διακρίσεις του προσωπικού του. 

Η δράση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. λοιπόν, είναι αντιπαράδειγμα μιας αντίληψης που θεωρεί κάθε άνθρωπο
υπεύθυνο του εαυτού του και στην περίπτωση που αυτοκαταστραφεί, μοναδικό υπεύθυνο για τις
πράξεις του. Αντιπαράδειγμα μιας αντίληψης που δέχεται a priori ότι ο χρήστης δεν αλλάζει και
που θεωρεί ότι είναι εφικτή μόνο η μείωση της βλάβης.

Στην μάχη για το ΚΕ.Θ.Ε.Α. συγκρούονται δυο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις. Από τη
μια η αντίληψη της συλλογικής και εθελοντικής προσπάθειας,  με  έγνοια την απεξάρτηση
αλλά και την κοινωνική επανένταξη. Μια αντίληψη που δεν ενδιαφέρεται να τιμωρήσει τον
χρήστη, αλλά να τον βοηθήσει να ξαναγεννηθεί γιατί στον πυρήνα της υπάρχει η πεποίθηση 
ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει. Που δεν δίνει έμφαση μόνο στην ιατρική διάσταση αλλά
και στην κοινωνική και στην ψυχολογική.

Από την άλλη, μια ακραία αντικοινωνική αντίληψη δομημένη στη βάση του ατομικισμού και
εμπορευματοποίησης ακόμα και της απεξάρτησης, που καταλήγει να προκρίνει τον περιορισμό της
βλάβης και όχι την απεξάρτηση την οποία δουλεύει για χρόνια, επιτυχημένα και επιστημονικά το
ΚΕ.Θ.Ε.Α.

Η  κυβέρνηση  της  Νέας  Δημοκρατίας  συνεχίζει  ακάθεκτη  την  υποβάθμιση  του  Κέντρου
Θεραπείας  Εξαρτημένων  Ατόμων  ΚΕ.Θ.Ε.Α.  με  σχέδιο  νόμου,  που  κατέθεσε  στη  Βουλή.  Ο
επιστημονικός και θεραπευτικός ρόλος του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είχε ήδη υποβαθμιστεί από τον Οκτώβριο
του 2019 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αντικατέστησε το εκλεγμένο και άμισθο
Διοικητικό  Συμβούλιο,  το  οποίο  αποτελείτο  από  επιστημονικό  προσωπικό  και  όλους  τους
συμμετέχοντες στον φορέα, με ένα διορισμένο-έμμισθο με κομματικά κριτήρια επιλεγμένο όργανο.
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Μέσα από το σχέδιο νόμου προβλέπεται η μείωση των θεραπευτικών δομών και προγραμμάτων
μέσω των συγχωνεύσεων, η κατάργηση συλλογικών οργάνων με αποφασιστικές αρμοδιότητες, ο
αποκλεισμός από διευθυντικές θέσεις στελεχών που έχουν ήδη απεξαρτηθεί και έχουν την ανάλογη
εμπειρία,  ο  περιορισμός  του ρόλου  του  ΚΕ.Θ.Ε.Α. αποκλειστικά  στη σωματική αποτοξίνωση,
καταργώντας  τους  υπόλοιπους  ρόλους  του,  ο  υποβιβασμός  των  εργαζομένων  στη  λήψη
αποφάσεων, η κατάργηση όλων των οργάνων ελέγχου της διοίκησης. Ένας οργανισμός με καθαρά
κοινωνικό  χαρακτήρα  μετατρέπεται  σε  όργανο  άμεσα  ελεγχόμενο  από  την  κυβέρνηση,  ενώ
επιχειρείται βίαια η αλλαγή των πετυχημένων πρακτικών του που περιγράψαμε αδρά παραπάνω.

Αν όμως το ΚΕ.Θ.Ε.Α. αλλάξει, πέραν των άλλων, οι φτωχοί δεν θα έχουν να πληρώσουν. Και
αυτό, διότι στα μάτια αυτής της κυβέρνησης ακόμα και η απεξάρτηση είναι εμπόρευμα και όχι μια
διαδικασία που πρέπει να προσφέρεται δωρεάν και να έχει στόχο την ολική επαναφορά και την
κοινωνική  επανένταξη  του  τοξικοεξαρτημένου.   ΚΕ.Θ.Ε.Α.  όμως  σημαίνει  και  δημόσια
συμμετοχική  δράση  στον  αγώνα  της  απεξάρτησης.  Το  ΚΕ.Θ.Ε.Α.  δεν  το  λειτουργούν
γραβατωμένοι managers γραφειοκράτες. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. εδώ και 40 χρόνια δουλεύει επιτυχημένα,
δημόσια,  συμμετοχικά  και  επαναφέρει  τους  ανθρώπους  στην  κοινωνία,  προσφέροντας  τους
απλόχερα το δώρο της ζωής. Η μάχη λοιπόν για να μην αλλάξει το ΚΕ.Θ.Ε.Α μας αφορά συνολικά
ως κοινωνία. Χρέος μας το ΚΕ.Θ.Ε.Α. και η ζωή να νικήσουν.

Καλούμε  τον  αρμόδιο  Υπουργό  να  ακούσει  τις  φωνές  τόσο  των  απασχολούμενων  στον
οργανισμό  όσο  και  της  κοινωνίας  που  στέκεται  στο  πλευρό  του  και  να  ανακαλέσει  την
απόφαση  διάλυσης  του  ΚΕ.Θ.Ε.Α.  και  της  κοινωνικής  προσφοράς  του,  αποσύροντας  το
νομοσχέδιο.


