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Σήμερα είναι χαρά μας να υποδεχόμαστε στην πόλη μας τους εκπροσώπους του ΚΕΘΕΑ, τον 

κύριο Βασίλη Γκιτάκο, διευθυντή του ΚΕΘΕΑ και τον  κύριο Αχιλλέα Ρούσσο, Υπεύθυνο 

Δικτύου Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ. Σημαντική στη σημερινή 

συνέντευξη τύπου θα είναι και η συμβολή του συντονιστή δημοσιογράφου Νίκου 

Κωνσταντάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ. Τους ευχαριστούμε για την 

παρουσία τους. 

Αρχίζοντας θα ήθελα να μου επιτραπεί μια μικρή αναδρομή. 

Στο ανοικτό δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήσαμε στις 18-4-2017 παρουσία σχεδόν 

όλων των φορέων της πόλης μας και με την σημαντική βοήθεια –συμβολή του ΚΕΘΕΑ 

κάναμε μια εποικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση γύρω από το πρόβλημα των 

ναρκωτικών και συμφωνήσαμε το δημοτικό συμβούλιο να  συμβάλλει στην κατάρτιση ενός 

καινοτόμου προγράμματος πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης για τις εξαρτήσεις που θα 

καταρτιστεί και υλοποιηθεί από το ΚΕΘΕΑ για την  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ.  

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης μας πήρε σαφή θέση για τις αιτίες, την πρόληψη και την 

επανένταξη. Το ενδιαφέρον μας για το θέμα είναι μεγάλο, είναι ψηλά στις προτεραιότητες 

μας. Το ενδιαφέρον μας δεν είναι φιλολογικό. Παλεύομαι η ζωή να είναι ολόκληρη και όχι 

με δόσεις, πιστεύουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν την ζωή που τους αξίζει, 

ελεύθεροι από κάθε είδους εξάρτηση. 

Η μάχη κατά των ναρκωτικών και όλων των εξαρτήσεων δεν είναι υπόθεση μόνο όσων 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εξάρτησης, αλλά του κάθε ένα από εμάς. Μόνο έτσι η 

μάχη μπορεί να είναι νικηφόρα. Σκοπός μας είναι να συνενώσουμε αυτές τις προσπάθειες 

και να συντονιστούν σε ένα ενιαίο σχέδιο όπου κανείς δε θα περισσεύει.  

Είναι πάγια θέση μας, που αποδεικνύεται ιστορικά, ότι την μάστιγα των ναρκωτικών την  

θρέφει η ίδια η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η αδικία, η φτώχεια. Σε αυτή την 

ζοφερή πραγματικότητα τα ναρκωτικά δεν αποτελούν ελεύθερη επιλογή, όπως θέλουν να 

λένε κάποιοι,  αλλά εκφράζει τη φυγή από την θλιβερή και μίζερη πραγματικότητα. 

Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους η πολιτική της κυβέρνησης που προωθεί την εξοικείωση με 

τα ναρκωτικά μέσα από την ιατρική κάνναβη, αγνοώντας εσκεμμένα τα επίσημα στοιχεία 

φορέων, όπως του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 

(ΕΚΤΕΝΠΝ 2014) τα οποία ενδεικτικά αναφέρουν ότι: 

 Με την απελευθέρωση της κάνναβης υπάρχει ο κίνδυνος αυξημένης διάδοσής της 

ιδιαίτερα στο μαθητικό πληθυσμό 

 Όπου έχει απελευθερωθεί η κάνναβη τα ποσοστά χρήσης είναι πενταπλάσια από 

ότι είναι σε χώρες που παραμένει παράνομη, όπως στην Ελλάδα 



Την ανάγκη να υλοποιήσουμε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα την υπαγορεύει η ίδια η 

όξυνση του προβλήματος που έχουμε στην ελληνική κοινωνία και στην πόλη μας, που ως 

κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δε θα μπορούσε να μένει ανεπηρέαστη.  

 Έχουμε κρούσματα στα ίδια τα σχολεία της πόλης μας 

 Έχουμε περιστατικά στο Σκοπευτήριο διακίνησης ναρκωτικών, συλλήψεις νεαρών 

που λειτουργούσαν σαν βαποράκια. 

Έχουμε την δυνατότητα οι υπηρεσίες μας να συμβάλλουν ακόμα πιο αποτελεσματικά μέσα 

από την γνώση που αποκτούν, μέσα από τη δική τους παρέμβαση, γιατί έρχονται σε επαφή 

με τα φαινόμενα καθημερινά. 

Σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα σε έναν πόλεμο και με χαρά έχουμε μαζί μας τους 

εκπροσώπους του ΚΕΘΕΑ. Δεν επιλέξαμε τυχαία τη συνεργασία μας με το ΚΕΘΕΑ πάνω στο 

θέμα της έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης. Η προσφορά του ΚΕΘΕΑ στην αντιμετώπιση 

της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ και τζόγο είναι γνωστή και όχι μόνο στη 

χώρα μας. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης, απεξάρτησης και 

κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Κάνει μια τιτάνια προσπάθεια σε αυτόν τον αγώνα 

λειτουργώντας κάτω από ένα ασφυκτικό πλέον πλαίσιο, με μια συνεχώς μειούμενη κρατική 

χρηματοδότηση και ελλείψεις σε προσωπικό.   

Ευελπιστούμε στην δική σας βοήθεια προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία 

της πόλης μας. 


