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Ψήφισµα  της Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής προς το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Καισαριανής ενάντια στην ΠΝΠ για το διορισµό του ∆Σ

του ΚΕΘΕΑ 

Μετά την ψήφιση του  Ν.4523 για την «παραγωγή τελικών προϊόντων

κάνναβης» και το νοµοσχέδιο για τους Χ.Ε.Χ ( χώρους εποπτευόµενης

χρήσης) που περιθωριοποιεί περισσότερο τους χρήστες, η νέα κυβέρνηση

της Ν.∆, επαληθεύοντας την ρήση της συνέχειας του Κράτους, συνεχίζει

από εκεί που σταµάτησε η προηγούµενη Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Με µια απαράδεκτη Π.Ν.Π που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30/09/2019

«βάζει χέρι» στο αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ τοποθετώντας η ίδια τα µέλη

του ∆Σ του οργανισµού,  µε απόφαση του εκάστοτε  Υπουργού Υγείας,

όπως αναφέρεται ρητά.

Με την ΠΝΠ το ∆Σ του ΚΕΘΕΑ αντικαθίσταται µε οικονοµικά στελέχη

στη  λογική  της  ιδιωτικοποίησης  της  παραγωγής,  της  χρήσης  και  της

θεραπείας.  Με  αυτή  την  ενέργεια  είναι  προφανές  ότι  η  κυβέρνηση

προσπαθεί να παρέµβει στον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, µε σκοπό

την αλλοίωση του χαρακτήρα της δοµής του. Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες

το ΚΕ.Θ.Ε.Α, σταθερά και µε συνέπεια υπηρετεί  τα λεγόµενα  «στεγνά»

προγράµµατα θεραπείας και µε τις αξίες που το διέπουν δείχνει ακριβώς

ότι ένας εξαρτηµένος µπορεί να αλλάξει την ζωή του και να ενταχθεί ξανά

στην κοινωνία. Η αυτοδιοίκηση του οργανισµού,  δίνει  την δυνατότητα

στις κοινότητές του να έχουν αυτόν ακριβώς τον χαρακτήρα, στηριζόµενη

στην συλλογικότητα, την ανιδιοτελή προσφορά, την αλληλεγγύη και την

πίστη  ότι  η  ανθρώπινη  θέληση  και  δύναµη  µπορεί  να  δώσει  στον

εξαρτηµένο την «ελευθερία» του από τα δεσµά του.

Αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας του, αποτελεί εµπόδιο στην άσκηση της

επίσηµης  ευρωπαϊκής  «αντιναρκωτικής»  πολιτικής  που  υπηρετούν

απαρέγκλιτα οι προηγούµενες κυβερνήσεις όπως και η σηµερνή. Μια

πολιτική που ενισχύει την λογική της «µείωσης της βλάβης» ενισχύει την

χορήγηση υποκατάστατων και βρίσκεται στην αντιπέρα όχθη από  αυτό

που πραγµατικά χρειάζεται, δηλαδή την µείωση της ζήτησης. Αυτός είναι

και  ο  λόγος  της  διαχρονικής   υποχρηµατοδότηση  και  υποστελέχωση

στην συνεχιζόµενη προσπάθεια ενοποίησης του ΚΕΘΕΑ µε τον ΟΚΑΝΑ

και  σε  όσα  αναφέρονται  στον  Στρατηγικό  Σχεδιασµό  του  Τοµέα

Αντιµετώπισης των Εξαρτήσεων.

Ειδικότερα στο ∆ήµο µας που από το 2018 εφαρµόζεται σε συνεργασία

µε  το  ΚΕΘΕΑ  πρωτοποριακό  και  καινοτόµο  τριετές  πρόγραµµα

πρόληψης και έγκαιρης παρέµβασης για τις εξαρτήσεις, στο οποίο έχουν

συµµµετάσχει  µέχρι  και  σήµερα  πάνω  από  1400  άτοµα,  γονείς,



εκπαιδυτικοί  όλων  των  σχολικών  βαθµίδων,  οι  εργαζόµενοι  στην

κοινωνική  Υπηρεσία  µας,  γυµναστές  των  σωµατείων  της  πόλης,

καθηγητές του Λαϊκού Φροντιστηρίου κ.ά οφείλουµε  να στηρίξουµε τον

αγώνα του ΚΕΘΕΑ και να συµβάλλουµε στην διαφύλαξη του χαρακτήρα

του.

Καλούµε  τόσο  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  της  πόλης  µας  όσο  και  τους

µαζικούς φορείς, τα σωµατεία, τις Ενώσεις και τους  Συλλόγους Γονέων,

τα µαθητικά συµβούλια µαζικά, οργανωµένα να παλέψουµε για :

� Να  διαφυλαχτεί  ο  χαρακτήρας  του  ΚΕΘΕΑ  και  τα  «στεγνά»
προγράµµατα.

� Να ενισχυθεί µε νέες δοµές, µε µόνιµο σταθερό προσωπικό που θα
µπορεί να επιτελεί  το λειτούργηµά του, µε επαρκή χρηµατοδότηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό

� Να δοθεί το βάρος στην πρωτογενή πρόληψη, µε στόχο την µείωση
της ζήτησης.

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά απο διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του, επί των 
τοποθετήσεων που αναπτύχθηκαν , οι οποίες αναλυτικά 
καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

           Το ψήφισµα της “Λαικής Συσπείρωσης Κιασαριασνής”


