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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,  

 
Θέμα: Πρόσφατες αλλαγές στην Οργανωτική Δομή του ΚΕΘΕΑ  

 
Σας γράφω εκ μέρους της Ένωσης Αυστραλιανών Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ATCA), που είναι το 

κορυφαίο σώμα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία που εκπροσωπεί τις Θεραπευτικές Κοινότητες 

(ΘΚ) και άλλες δομές διαμονής, στην κοινότητα ή εντός του σωφρονιστικού συστήματος που έχουν 

ως στόχο την παροχή θεραπείας για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. 

 
Μερικά από τα μέλη μας, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου και του υψηλόβαθμου στελέχους 

Dr Lynne Magor-Blatch, συμμετείχαμε στο πρόσφατο διετές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC) στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργάνωσε το ΚΕΘΕΑ. Επρόκειτο για 

μια εξαιρετικά οργανωμένη συνάντηση, που συγκέντρωσε περισσότερους από 500 συνέδρους, 

εκπροσώπους ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα των εξαρτήσεων από περισσότερες από 40 

χώρες. Εκτός από τους εκπροσώπους των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, συμμετείχαν 

εκπρόσωποι από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τις Φιλιππίνες, το Ισραήλ, το Λίβανο, τη 

Ρωσία και την Αφρική.   

 
Ο κύριος Φαίδων Καλοτεράκης, ανώτερο στέλεχος του ΚΕΘΕΑ, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου στην 

EFTC. Έχω την τιμή να γνωρίζω τον Φαίδωνα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η ενασχόλησή 

του με τον χώρο των εξαρτήσεων τη δεκαετία του ’80. H Dr Lynne Magor-Blatch, ανώτερο στέλεχος 

της ATCA επισκέφθηκε για πρώτη φορά το ΚΕΘΕΑ το 1990 όταν διοργανώθηκε στην Αθήνα το 

συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC). Παρότι βρισκόμαστε 

στην άλλη άκρη του πλανήτη έχουμε διατηρήσει επαφή τα τελευταία τριάντα χρόνια. Το ΚΕΘΕΑ έχει 

παγκόσμια φήμη για το έργο του στο πεδίο θεραπείας της τοξικοεξάρτησης, κατέχει ειδικό 

συμβουλευτικό καθεστώς στα Ηνωμένα Έθνη και είναι ενεργό μέλος της Επιτροπής των ΜΚΟ στη 

Βιέννη για τα Ναρκωτικά. 

 
Ο ρόλος της ATCA στην καθιέρωση των κριτηρίων για την εφαρμογή των Θεραπευτικών Κοινοτήτων 

ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται και οι αναμενόμενες μορφές 

διοίκησης και διαχείρισης του οργανισμού. Κατά συντριπτική τους πλειοψηφία οι Θεραπευτικές 

Κοινότητες (ΘΚ) αποτελούν τμήμα μη κυβερνητικών οργανισμών, με Διοικητικό Συμβούλιο που 

εκλέγεται. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε αυτό ισχύει και για το ΚΕΘΕΑ, κάτι που διασφαλίζει τη 

χρηστή διοίκηση, την ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

 

Ενημερωθήκαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση ενέκρινε την κατάργηση του υφιστάμενου Διοικητικού 



Συμβουλίου του οργανισμού και την αντικατάστασή του με ένα Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένων 

μελών. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε χρησιμότητα αυτής της πρακτική, ιδιαίτερα επειδή το ΚΕΘΕΑ 

αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια παράδειγμα καλής πρακτικής στον χώρο. Το ΚΕΘΕΑ δεν έχει απλώς 

βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, 

αλλά το εύρος των προγραμμάτων και οι κοινότητες που εξυπηρετεί -συμπεριλαμβανομένων των 

προγραμμάτων εντός του σωφρονιστικού συστήματος αλλά και των προγραμμάτων στην κοινότητα, 

τον καθιστούν οργανισμό υπόδειγμα για τον τομέα των ΘΚ και της τοξικοεξάρτησης. 

  

Η Θεραπευτική Κοινότητα διαφέρει από άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις ως προς το ότι εμπεριέχει 

πολύ έντονα το στοιχείο της αυτό-βοήθειας και της υποστήριξης από τους ομότιμους, κάτι που 

σημαίνει ότι η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τους ομότιμους είναι απαραίτητη. Είναι μια 

κοινότητα που έχει στο επίκεντρο τα μέλη της, κάτι που από μόνο του παρέχει την ορμή για την 

αλλαγή. Τα στελέχη προσωπικό και οι θεραπευτές είναι σημαντικοί, αλλά η κοινότητα είναι υψίστης 

σημασίας, από τη διοίκηση μέχρι το νεότερο μέλος της κοινότητας.  
 

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας βρίσκεται η έννοια της κοινότητας ως μέθοδος που ενισχύει την 

αλλαγή μέσω της υποστήριξης από τους ομότιμους και τη μίμηση. 

 
Η χρηστή διοίκηση, που περιλαμβάνει άτομα που έχουν εμπειρία από τις διαδικασίες στις ΘΚ είναι 

πολύ σημαντική για τη συνολική δομή του οργανισμού ώστε να διασφαλιστεί η κατανόηση των 

μεθόδων της ΘΚ. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η θεραπευτική μέθοδος είναι τόσο σημαντική. 

 
Ελπίζουμε πραγματικά να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση και να επιτραπεί και να υποστηριχθεί η 

λειτουργία του ΚΕΘΕΑ ως έχει. 
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