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Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία η 
κυβέρνηση της ΝΔ καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, αντικαθιστώντας το άμισθο και 
εκλεγμένο Διοικητικό του Συμβούλιου με έμμισθο, διορισμένο από  την ίδια.  

Πρόκειται για μια βίαιη παρέμβαση στην οργανωτική δομή του ΚΕΘΕΑ. Η ενέργεια αυτή στρέφεται ενάντια σε μια 
διαφορετική κουλτούρα οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών. Ο θεραπευτικός πυρήνας της αποτελεσματικότητας 
του ΚΕΘΕΑ είναι η συμμετοχή:η συμμετοχή των ίδιων των  μελών των θεραπευτικών προγραμμάτων, των γονιών 
τους, των εργαζομένων, των εθελοντώνπου εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα, με κορωνίδα την εκλογή της 
διοίκησης του Οργανισμούεκλέγοντας ένα ΔΣ άμισθο,  υπόλογο σε όλους τους παραπάνω και την ελληνική 
κοινωνία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει την επιλογή της αφήνοντας ψευδείς, συκοφαντικούς υπαινιγμούς 
για τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ποτέ δεν δημιούργησε "μαύρες τρύπες", 
δεν προέβη σε δανεισμό, δεν ενεπλάκη σε σκάνδαλα ενώ αντιθέτως έχει διασφαλίσει την υποδειγματική 
δημοκρατική λειτουργία.Η αιφνίδια κατάργηση της διοικητικής δομής κλονίζει τον Οργανισμό συθέμελα και 
εισάγει την ανασφάλεια στους εργαζόμενους, στους θεραπευόμενους και στη μεταξύ τους σχέση. Αλλοιώνει το 
χαρακτήρα των "θεραπευτικών κοινοτήτων" του, αλλοιώνει τις θεωρητικές και κλινικές του αρχές, που βασίζονται 
στην ισότιμη συμμετοχή, στη συλλογικότητα και το διάλογο. Στην διαχρονική επίθεση που δέχεται το ΚΕΘΕΑ, 
όπως και άλλες δημόσιες δομές με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, προστίθεται νέα υποβάθμιση 
ώστε η στροφή στην ιδιωτική πρωτοβουλία να έρθει σαν αναγκαστική επιλογή. 

Με την ενέργεια αυτή η κυβέρνηση παίρνει τη σκυτάλη από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όλες τις προηγούμενες, στην 

άσκηση της ίδιας «αντιναρκωτικής πολιτικής» της ΕΕ πουυποβαθμίζει τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα 

και προωθεί σαν κύρια μορφή «θεραπείας» την χορήγηση υποκατάστατων και την μεγαλύτερη περιθωριοποίηση 

των χρηστών. Η απαξίωση του έργου του ΚΕΘΕΑ, η απαξίωση των εξαρτημένων ατόμων συντηρεί και αναπαράγει 

τον κοινωνικό ρατσισμό που θεωρεί την εξάρτηση ως ένα εκτός κοινωνίας πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί στη 

βάση της καινούργιας αντίληψης περί «νόμου και τάξης». 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιτίθεται σταθερά ενάντια στα δικαιώματα και τις δημοκρατικές κατακτήσεις. Κινούμενη 

στα ίδια πλαίσια ελέγχου και καταστολής, μετά την επίθεση στους συλλογικούς αγώνες (σωματεία, απεργία, 

συλλογικές συμβάσεις), τις «επιχειρήσεις-σκούπα» και τις εκκενώσεις καταλήψεων με πρόσφυγες, τώρα έρχεται η 

επίθεση στο KEΘEA.  

Ξέρουν ότι η πολιτική τους θα φέρει περαιτέρω φτωχοποίηση, ανεργία, κοινωνικά αδιέξοδα και συνεπακόλουθα 

περαιτέρω διάδοση των εξαρτήσεων. Θέλουν να κάμψουν κάθε αντίσταση. Το ΚΕΘΕΑ με την 37χρονη δράση του 

αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ο εξαρτημένος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του και να επανενταχθεί ενεργά στην 

κοινωνική ζωή. Η  αυτοδιοίκηση του είναι άρρηκτα δεμένη με το χαρακτήρα των «κοινοτήτων» του. Με τις αξίες 

στις οποίες στηρίζονται: την πίστη στην ανθρώπινη δύναμη και θέληση, την προσφορά και τη αλληλεγγύη, η 

συλλογικότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.Αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ είναι το αγκάθι. 

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και η αιτιολόγησή της, αποτελεί βάναυση προσβολή προς το ΚΕΘΕΑ, τους 
εργαζόμενους, τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό των 
εξαρτημένων ατόμων, συμπαραστεκόμαστε με όλες τις δυνάμεις μας στον αγώνα του KEΘEA να συνεχίσει το 
έργο του για μια κοινωνία ελεύθερη από κάθε είδους εξάρτηση. 

Να παλέψουμε μαζικά και οργανωμένα για: 

 Αντιναρκωτική πολιτική με τη δημιουργία αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν Ενιαίου Φορέα Πρόληψης-
Θεραπείας-Κοινωνικής Επανένταξης. 

 Να δοθεί βάρος στην πρωτογενή πρόληψη με στόχο τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών. 



 Να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ και να ενισχυθεί με νέες μονάδες, με επαρκές μόνιμο 
προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 Να στηριχθούν τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα ως το κύριο μοντέλο θεραπείας. 


