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Σελίς 1  

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

από βουλγάρικους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επαγγελματίες στον τομέα της 

ψυχικής υγείας και της καταπολέμησης της χρήσης ναρκωτικών 

 

ΠΡΟΣ: Πρωθυπουργό Ελλάδος 

Κοινοποίηση: Υπουργός Υγείας Ελλάδος, Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βουλγαρία, Ελληνικά ΜΜΕ 

ΘΕΜΑ: Αναίρεση αναστολής προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) 

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 

 Είμαστε έντονα προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις δύσκολες στιγμές που διανύει τώρα ο 

γειτονικός ελληνικός λαός. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θέλουμε να εκφράσουμε την 

υποστήριξή μας και την αίσθηση σεβασμού και εκτίμησης προς τους Έλληνες συναδέλφους μας από 

το ΚΕΘΕΑ,  η ανεκτίμητη υποστήριξη του οποίου έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της 

ποιότητας στη φροντίδα για τους τοξικομανείς στη Βουλγαρία. Η συνεργασία του ΚΕΘΕΑ με τη 

Βουλγαρία έχει μακρά ιστορία τόσο σε κρατικό επίπεδο, μέσω του βουλγάρικου Υπουργείου Υγείας, 

όσο και σε απευθείας επαφή με διακεκριμένους Βούλγαρους επαγγελματίες και τοπικούς 

οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας και της 

επανένταξης των τοξικομανών. Οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους Έλληνες συναδέλφους 

από το ΚΕΘΕΑ, από τους οποίους έχουμε διδαχτεί, έχουμε εφαρμόσει τα διδασκόμενα στην πράξη 

και ακόμα συνεχίζουμε να αποκομίζουμε γνώσεις. Είναι γεγονός επίσης πως δεν εκτιμούμε μόνο 

στη Βουλγαρία την ελληνική συμβολή –το ΚΕΘΕΑ καταλαμβάνει υψηλή θέση και διεθνώς όντας ένας 

από τους έξι συμβουλευτικούς οργανισμούς που έχουν διαπιστευτεί από τα Ηνωμένα Έθνη σε 

θέματα εθισμού. 

Κάνουμε έκκληση σε εσάς, κ. Πρωθυπουργέ όπως και στην ελληνική κυβέρνηση και πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι θα γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες για εξασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης 

του ΚΕΘΕΑ, με διατήρηση του υπάρχοντος πετυχημένου μοντέλου διοίκησης και της τρέχουσας 

σύνθεσης του Διοικητικού Συμβούλιου.   

Ευελπιστούμε πως η ελληνική κυβέρνηση θα καταλήξει στη σωστή προσέγγιση και θα βρεθεί λύση. 

 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ζένια Γκεοργκίεβα - Πρόεδρος  
Ψυχοθεραπευτικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας της Προσωπικότητας 
/Ενεργούσα επίσης ως εκπρόσωπος των κατωτέρω επαγγελματικών οργανισμών/ 
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Σελίς 2  

 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ: 
 
 
Ψυχοθεραπευτικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας της Προσωπικότητας 
e-mail: Jega_e@yahoo.com 
http://psychotherapy-bg.com 
 
 
 
Βουλγαρικός Σύνδεσμος Ψυχοθεραπείας  
e-mail: b.a.psychotherapy@gmail.com 
www.psychotherapy-bg.org 
 
 
 
Βουλγαρικός Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας 
e-mail: bam@bulgarianmusictherapy.com  
http://bulgarianmusictherapy.com 
 
 
Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής και Θεραπευτικής Εργασίας με Παιδιά και Οικογένειες 
www.iptrds.com 
 
 
Ίδρυμα «Κοινωνικές κοινότητες» 
www.centarpliska.com 
 
 
 
Βουλγαρικός Σύνδεσμος Θεραπείας της Τέχνης 
e-mail: info.baat@gmail.com 
http://arttherapy-bulgaria.org 
 
 
 
Βουλγάρικο Κέντρο για Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπεία 
e-mail: info@eftherapy.bg 
www.eftherapy.bg 
 
 
Tsveta Raycheva MD, psychiatrist, ex Director of National Center for addictions,  
 
Dorita Krasteva, MD, psychiatrist, ex Director of Sofia Municipal center for Addictions 
 
Alexander Angelov, MD, director of program for outpatient treatment for drug users 
 
Alexander Panayotov, Head of National Focal Point  
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