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Ρέθυμνο, 24 Οκτωβρίου 2019 

 

Ψήφισμα του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας συμπαραστέκεται στον αγώνα που 

διεξάγουν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), τα μέλη 

των θεραπευτικών προγραμμάτων του, οι απόφοιτοί του και οι οικογένειές τους για τη 

διαφύλαξη του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του θεραπευτικού φορέα.  

Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί έναν αναγνωρισμένο θεσμό στο πεδίο των εξαρτήσεων, που λειτουργεί 

στη χώρα μας από το 1983 (ίδρυση της θεραπευτικής κοινότητας «Ιθάκη»). Οργανώνει 

δωρεάν θεραπευτικά προγράμματα για χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, εξαρτημένους 

από τον τζόγο, το αλκοόλ, το διαδίκτυο. Παρέχει, επίσης, υπηρεσίες στις οικογένειές τους 

καθώς και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των πρώην χρηστών, των φυλακισμένων και 

των  αποφυλακισμένων, των μεταναστών και των προσφύγων. 

Στα  37 χρόνια λειτουργίας του, το ΚΕΘΕΑ αυτοδιοικείται καθώς ως άμισθα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του εκλέγονται άνθρωποι κύρους και προσφοράς στην Ελληνική 

κοινωνία,  μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και της ψήφου των εργαζομένων, των μελών 

των θεραπευτικών προγραμμάτων και των γονιών τους. Το αυτοδιοίκητο αφενός 

διασφαλίζει τη δημοκρατική λειτουργία του φορέα, αφετέρου συνάδει με τη θεραπευτική 

του φιλοσοφία, που θεμελιώνεται στις αρχές της κοινοτικής οργάνωσης και λειτουργίας. 

Ταυτόχρονα, η κατ΄ έτος δημοσίευση των οικονομικών δεδομένων του Οργανισμού και η 

υπαγωγή τους σε έλεγχο από ορκωτούς λογιστές διασφαλίζει τη χρηστή λειτουργία του 

φορέα και τη διαφάνεια των στοιχείων. Ο οργανισμός μέσω της δημοσίευσης ετήσιων 

απολογισμών πεπραγμένων παρέχει κοινωνική λογοδοσία. Οι δε τακτικές αξιολογήσεις της 

λειτουργίας του από διεθνείς αξιολογητές, έμπειρους στον τομέα των εξαρτήσεων, 

αποτελούν τη βάση για τη διαρκή βελτίωση της θεραπευτικής του αποτελεσματικότητας.  

Η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης, που επιβλήθηκε αιφνιδιαστικά από την κυβέρνηση με 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, έρχεται να ανατρέψει μια επιτυχημένη πρακτική, που 

εφαρμόζεται στο ΚΕΘΕΑ από την ίδρυσή του, αντικαθιστώντας το αυτοδιοίκητο και την 
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εκλογή των άμισθων μελών της διοίκησης από τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΚΕΘΕΑ 

με τον διορισμό έμμισθου διοικητικού συμβουλίου από την κυβέρνηση. Μια τέτοια αλλαγή 

έρχεται σε αντίθεση με τη θεραπευτική φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ, που βασίζεται στη κοινοτική 

λογική, στον εθελοντισμό καθώς και στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και 

αλληλεγγύης. Θέτει, κατά συνέπεια, σε κίνδυνο τη δημοκρατική του λειτουργία αλλά και το 

εναλλακτικό μοντέλο θεραπείας που παρέχει, το οποίο βασίζεται στις κοινοτικές διεργασίες 

και στην κοινωνική ενεργοποίηση με δημοκρατικούς όρους.  

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

Καθηγητής Γιάννης Ζαϊμάκης 


