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Θέμα: Πρόσφατες αλλαγές στην οργανωτική μορφή του ΚΕΘΕΑ  

 
Ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι πολύ πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το διετές συνέδριο της 

Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC), που φιλοξενήθηκε και οργανώθηκε από 

αξιόλογα μέλη του ΚΕΘΕΑ το οποίο αποτελεί και ιδρυτικό οργανισμό μέλος της EFTC. Στο συνέδριο που είχε 

πολύ μεγάλη επιτυχία, συναντήθηκαν περισσότεροι από 500 ερευνητές και θεραπευτές από το πεδίο των 

εξαρτήσεων, από περισσότερες από 40 χώρες, οι περισσότεροι από την Ευρώπη, με συναδέλφους από τις 

ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τις Φιλιππίνες, το Ισραήλ, τον Λίβανο, τη Ρωσία και την Αφρική. Σε αυτό το συνέδριο 

αποχώρησα από τον ρόλο του Προέδρου δίνοντας τη θέση μου στον νέο Πρόεδρο της EFTC τον κ. Φαίδωνα 

Καλοτεράκη, υψηλόβαθμό στέλεχος του ΚΕΘΕΑ. Υποθέτουμε ότι θα γνωρίζετε ήδη ότι το ΚΕΘΕΑ χαίρει 

διεθνούς αναγνώρισης για το έργο του στο χώρο των εξαρτήσεων, και έχει ειδικό συμβουλευτικό ρόλο στα 

Ηνωμένα Έθνη με ενεργό συμμετοχή στην Επιτροπή των ΜΚΟ στη Βιέννη για τα Ναρκωτικά. 

 
Μας προκάλεσε συνεπώς μεγάλη έκπληξη και απορία όταν πληροφορηθήκαμε ότι η ελληνική 

κυβέρνηση αποφάσισε να παρέμβει και να καταργήσει το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού και να το αντικαταστήσει με ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διορισμένα μέλη από την 

κυβέρνηση. 

 
Για περίπου 50 χρόνια η EFTC ενώνει τους ερευνητές και τους θεραπευτές στην προσέγγιση των 

θεραπευτικών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, καλλιεργώντας τις πρακτικές του 

χώρου και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο 

τον κόσμο. Το ΚΕΘΕΑ, σε αυτή τη διαδικασία ήταν πάντα πρότυπο στην προσέγγιση αυτή, με μεγάλη 

επιρροή στον χώρο και υπόδειγμα καλών πρακτικών. Μέσα από τη δουλειά του ΚΕΘΕΑ αλλά και των 

υπόλοιπων μελών, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ερευνητική βάση που τεκμηριώνει την 

αποτελεσματικότητα και το οικονομικό όφελος από την θεραπεία της τοξικοεξάρτησης και την απεξάρτηση, 

αλλά κυριότερα την επιτυχή και διαρκή κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων. 

 
Η θεραπευτική κοινότητα διαφέρει από άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις υπό την έννοια ότι είναι μια 

προσέγγιση αυτοβοήθειας που βασίζεται στην υποστήριξη και την καθοδήγηση από ομότιμους. Κατά 

συνέπεια είναι η ίδια η κοινότητα των μελών που προκαλεί την αλλαγή, περισσότερο από το προσωπικό 

και τους θεραπευτές. Πυρήνας αυτής της προσέγγισης είναι η έννοια η κοινότητα ως μέθοδος η οποία 

ενθαρρύνει την αλλαγή μέσω της υποστήριξης από τους ομότιμους και τη μίμηση. 
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Η προηγούμενη οργανωτική δομή του ΚΕΘΕΑ υπηρετούσε υποδειγματικά αυτή την προσέγγιση και το 

μόνο που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι οι αξιωματούχοι αυτής της κυβέρνησης, οι οποίοι πρότειναν 

και παρακίνησαν αυτή τη μεταβολή δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν αυτή την ιδιαιτερότητα στη δομή αλλά 

και το ξεχωριστό ήθος που διακατέχει το ΚΕΘΕΑ. Ίσως να θεωρούμε ότι μια τέτοια top-down μορφή 

διοίκησης θα ήταν σκόπιμη αλλά και κατάλληλη για έναν εμπορικό οργανισμό, είναι σαφές από τις έρευνές 

μας ότι είναι εξαιρετικά ακατάλληλη για έναν οργανισμό που προσφέρει θεραπεία με βάση τις αρχές των 

θεραπευτικών κοινοτήτων. 

 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή είναι αποτέλεσμα μιας παρανόησης όσον αφορά το έργο μιας 

επιτυχημένης θεραπευτικής κοινότητας καθώς και ποια είναι η κατάλληλη μορφή διοίκησης, και 

συνεπώς θα υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης και αναίρεσης αυτής της απόφασης. Δεδομένου  ότι 

είμαστε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με μακρά πορεία που χαίρει σεβασμού στον χώρο αυτό, ευελπιστούμε ότι 

θα συνεκτιμήσετε την πείρα και την άποψή μας ώστε να επανεξετάσετε αυτή την απόφαση. Μην  

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις τόσο σχετικά με 

αυτό το ζήτημα, όσο και για το ευρύτερο ζήτημα του ρόλου των θεραπευτικών κοινοτήτων και τις 

διοίκησής τους. 
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