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8 Οκτωβρίου 2019
Θέμα: Πρόσφατες αλλαγές στην οργανωτική δομή του ΚΕΘΕΑ

Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Κυριάκο Μητσοτάκη,
Με την παρούσα επιστολή εκφράζω τη βαθιά ανησυχία του Asociación Proyecto Hombre
για την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αντικαταστήσει το υπάρχον Διοικητικό
Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Συνεργαζόμαστε με το ΚΕΘΕΑ σε διεθνές επίπεδο εδώ και πολλά
χρόνια, γεγονός που μας επέτρεψε να ωφεληθούμε από την εμπειρία και το εξαιρετικό έργο
του στον τομέα των εξαρτήσεων.
Το έργο του ΚΕΘΕΑ χαίρει διεθνούς εκτίμησης και αναγνώρισης. Το Asociación Proyecto
Hombre συνεργάζεται με το ΚΕΘΕΑ κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC), με σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά την πρόληψη
και τη θεραπεία των εξαρτήσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2019, ο κ. Φαίδων Καλοτεράκης,
ανώτερο στέλεχος του ΚΕΘΕΑ, είναι ο Πρόεδρος της EFTC, γεγονός που καταδεικνύει τη
μεγάλη σημασία και αναγνώριση αυτού του οργανισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Επιπλέον, το ΚΕΘΕΑ έχει συμβουλευτική σχέση σε θέματα ναρκωτικών με το Οικονομικό
και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC). Το Asociación Proyecto Hombre
συνεργάζεται επίσης με το ΚΕΘΕΑ σε αυτό το επίπεδο, μέσω του Γραφείου των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), καθώς και για την ανάληψη
ερευνητικών δραστηριοτήτων.
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Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το ΚΕΘΕΑ προάγει την έννοια η κοινότητα ως μέθοδος: οι
θεραπευτικές κοινότητες είναι ένα συγκεκριμένο είδος θεραπείας ολοκληρωμένο το οποίο
χαρακτηρίζεται από προσεγγίσεις αυτοβοήθειας, την υποστήριξη και την καθοδήγηση από
ομοτίμους. Με το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι εθελοντικού χαρακτήρα, ο οργανισμός
αυτός αποτελεί παράδειγμα όσον αφορά τις αρχές της θεραπευτικής κοινότητας. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο το Asociación Proyecto Hombre διαφωνεί με την απόφασή σας
να απομακρύνετε το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ και να το αντικαταστήσετε
με ένα που αποτελείται από διορισμένα κυβερνητικά στελέχη.
Με βάση τα παραπάνω, θα ήθελα να επαναλάβω την ανησυχία μας σχετικά με τις
πρόσφατες εξελίξεις και θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη η ελληνική κυβέρνηση να
επανεξετάσει και να ανακαλέσει την απόφασή της. Παρακαλώ μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το
ζήτημα ή το ευρύτερο θέμα των θεραπευτικών κοινοτήτων και των εξαρτήσεων.
Με εκτίμηση

Oriol Esculies
International commissioner
Association Proyecto Hombre
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