
 

 

Ηράκλειο, 18 Μαΐου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: Λειτουργία και τον χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ 

Σε ανοικτή επιστολή των Συλλόγων Οικογένειας και Φίλων ΚΕΘΕΑ αναφέρονται τα 

συμπεράσματά, οι αποφάσεις και οι θέσεις του πάνω στο προσχέδιο νόμου για την 

λειτουργία και τον χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ. 

Αναφέρουν ότι αυτό το προσχέδιο ήταν η συνέχεια της πραξικοπηματικής 

κατάργησης του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ πριν από δύο χρόνια. Κυριολεκτικά εν 

μία νυκτί και χωρίς κανέναν λόγο καθαιρέθηκε το εκλεγμένο και άμισθο Δ.Σ. ενός 

οργανισμού με πανελλήνια και διεθνή ακτινοβολία, για να αντικατασταθεί από 

πρόσωπα με ελλιπή έως μηδενική προσφορά πάνω στο πρόβλημα των εξαρτήσεων, 

απλώς και μόνο επειδή ήταν επιλογές αρεστές στην Κυβέρνηση.  

Το ΚΕΘΕΑ όμως δεν είναι ούτε πρέπει να γίνει πεδίο πολιτικών σκοπιμοτήτων για να 

ικανοποιηθούν όσοι έχουν συμφέροντα από την αλλοίωση της φιλοσοφίας του και 

της δομής του. Το ΚΕΘΕΑ, από την σύστασή του μέχρι και σήμερα, είναι ένας 

οργανισμός που η λειτουργία του στηρίχθηκε πάνω σε αρχές και αξίες με επίκεντρο 

τον Άνθρωπο. Η αλληλεγγύη, η ανιδιοτέλεια, η εθελοντική προσφορά και η 

αδελφοσύνη είναι οι υπέρτατες αξίες των θεραπευτικών του κοινοτήτων που 

καταξίωσαν το ΚΕΘΕΑ στην συνείδηση του ελληνικού λαού ανεξάρτητα από τις 

κομματικές του πεποιθήσεις. Έναν τέτοιο οργανισμό η πολιτεία οφείλει να τον 

σέβεται και να τον υποστηρίζει με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

Τονίζουν ότι, μετά την πρώτη επίθεση γίναν μάρτυρες μιας δεύτερης και πιο 

ξεκάθαρης επίθεσης. Το διορισμένο Δ.Σ. συνέταξε το απαράδεκτο προσχέδιο νόμου 

το οποίο έφτασε στα χέρια τους και μετά τις έντονες διαμαρτυρίες τους,  κατάφεραν  

να εκφέρουν κι αυτοί άποψη! 

Σημειώνουν ότι στην πρώτη τους ανοιχτή επιστολή η οποία σας κοινοποιήθηκε, η 

άποψή τους διατυπώθηκε ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα. Πέραν των επί μέρους θέσεων 

αυτής της επιστολής, τρεις ήταν οι κυρίαρχες. 

-Επαναφορά του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ. 

-Διατήρηση του στεγνού θεραπευτικού μοντέλου των προγραμμάτων του, χωρίς 

κανένα υποκατάστατο. 
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-Γενναία χρηματοδότηση των δομών του και μόνιμοι διορισμοί για τους θεραπευτές 

του. 

Ακόμα, αναφέρουν ότι στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να ισχύσουν οι 

αμετακίνητες αυτές θέσεις,  που είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας σχέσης τους με 

το ΚΕΘΕΑ, αποφάσισαν να διασκεφθούν με τον κ. Λιάπη και στη συνέχεια με την κ. 

Ράπτη. Αυτά που αποκόμισαν αναφέρουν ότι ήταν πλήρως απογοητευτικά ξεκινώντας 

από την ελάχιστα κρυμμένη υποτίμηση των εκπροσώπων τους, την χειριστική στην 

συνέχεια αντιμετώπισή τους, μέχρι την τελική ξεκάθαρη άρνηση να ληφθούν υπ’ 

όψιν οι προβληματισμοί και οι προτάσεις τους. Προβληματισμοί και προτάσεις που 

είναι γεννήματα μακροχρόνιας και επώδυνης διαδρομής στον κόσμο των εξαρτήσεων 

και της τελικής νικηφόρας εξόδου των αγαπημένων προσώπων από αυτόν, με την 

βοήθεια του ΚΕΘΕΑ. 

Τέλος, τονίζουν ότι απαντάν λοιπόν στις χειριστικές προσκλήσεις που τους έγιναν να 

συμμετέχουν στην δήθεν βελτίωση ενός απαράδεκτου και καταστροφικού για το 

ΚΕΘΕΑ προσχεδίου με τρία βροντερά ΔΕΝ. 

• ΔΕΝ θα γίνουν συνένοχοι ενός προσχεδιασμένου θανάτου του ΚΕΘΕΑ. 

• ΔΕΝ θα στείλουν τους εξαρτημένους νέους από την παράνομη «πιάτσα» στην 

νόμιμη «πιάτσα» των υποκατάστατων. 

• ΔΕΝ θα σταματήσουν τους αγώνες μέχρι να αποσυρθεί το απαράδεκτο 

προσχέδιο του δοτού Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Θα γίνει άμεση σύγκληση γενικής συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ, στην οποία θα 

καταθέσουν τις προτάσεις τους; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




