
 
 
 
Προς  
Αξιότιμο Κυριάκο Μητσοτάκη, 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας. 
 

Αγαπητέ κύριε,  

Παρακαλώ δεχθείτε αυτό το επείγον μήνυμα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC) αναφορικά με το ΚΕΘΕΑ. 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να καταργήσει το 

εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ που λειτουργεί με εθελοντές και να το 

αντικαταστήσει με άτομα διορισμένα από την κυβέρνηση. 

Με όλο τον σεβασμό Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή η ενέργεια μας δημιουργεί μεγάλη 

ανησυχία καθώς εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει σε δραματικές, διόλου θετικές μεταβολές στο 

χαρακτήρα, την κουλτούρα και την θεσμική ακεραιτότητα του ΚΕΘΕΑ.  

Το ΚΕΘΕΑ  εδώ και δεκαετίες παρέχει υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικές υπηρεσίες 

απεξάρτησης. Οι αξιόλογες και σοβαρές υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΘΕΑ τυγχάνουν 

διεθνούς αναγνώρισης και θεωρούνται εξαιρετικά πολύτιμες για τις οικογένειες που 

εξυπηρετεί ο Οργανισμός. Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί βασικό μέλος της WFTC όπου  ο βοηθός 

Διευθυντή ΚΕΘΕΑ κατέχει αφενός τη θέση του Αντιπροέδρου της WFTC και αφετέρου τον 

ρόλο επίσημου συνδέσμου της WFTC στα Ηνωμένα Έθνη. Ο μοναδικός συμβουλευτικός 

ρόλος που κατέχει το ΚΕΘΕΑ έχει ως αποτέλεσμα πολυάριθμες εξειδικευμένες 

παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βιέννη υπό την καθοδήγηση του ΚΕΘΕΑ 

Στην WFTC πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ΜΚΟ είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί όταν 

λειτουργούν σε συνεργασία με την κυβέρνηση αλλά όχι όταν ελέγχονται από αυτήν. Ένας 

διαχωρισμός «ίσων αποστάσεων» επιτρέπει στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς να 

μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις ολοένα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των 

κοινοτήτων, να διατηρήσουν την αλληλεπίδραση με τους πολίτες των κοινοτήτων που 

εξυπηρετούν, να συνεργάζονται με τις οικογένειες, να παρέχουν ανατροφοδότηση, 

υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι αλληλεπιδράσεις του ΚΕΘΕΑ με τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους από την κοινότητα αποτελούν την ουσιαστική δύναμη και τα θεμέλια του 

ΚΕΘΕΑ.  

Η μορφή διοίκησης σε εθελοντική βάση που είναι ανεξάρτητη από την εκάστοτε 

κυβέρνηση, αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο που επιτρέπει σε ΜΚΟ όπως το ΚΕΘΕΑ, να 

παρέχουν οικονομικά ανταποδοτικές υπηρεσίες στα άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια και 

πολύπλοκα προβλήματα, χωρίς να υπάρχει έκπτωση στην ποιότητα ή την ευθύνη. 



Για αυτούς και περισσότερους ακόμη λόγους θα θέλαμε να ζητήσουμε να επανεξετάσετε 

την απόφαση αυτή και να επιστρέψει το εθελοντικού χαρακτήρα Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΚΕΘΕΑ στη διοίκηση του οργανισμού. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας εφόσον κρίνετε ότι η WFTC μπορεί να σας δώσει 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Ευελπιστούμε ότι 

θα λάβετε υπόψη σας το αίτημά μας. 

 

 

Με εκτίμηση, 
 

Sushma D Taylor, Ph.D., MFT 
Πρόεδρος 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων 
135 Paul Drive 

San Rafael, CA 94903 
415-526-7800 

staylor@cpinc.org 
www.wftc.org 

facebook.com/wftc.org 
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