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Ιδρυτική φιλοσοφία
και μ€Τ€ξέλιξη

» του Φοίβου Ζαφειρίδη

Στο τχ. 676 της 18.12.1998 δημοσιεύτηκε άρθρο μου με τίτλο «Οι θεραπευτικές κοινότητες στην Ελλάδα». Ως απάντηση στο 
άρθρο μου, τοΑπί δημοσίευσε άρθρο του σημερινού διευθυντή ΚΕΘΕΑ κ. Χαρ. Πουλόπουλου, με τίτλο «Ιστορία και... 

αγιογραφία των θεραπευτικών κοινοτήτων», θεωρώντας ότι η σιωπή αποτελεί από μόνη της μια στάση, απέφυγα τότε να 
σχολιάσω το κείμενό του. Το άρθρο μου, όμως, αναδημοσιεύτηκε από το περιοδικό Ιατρικά Θέματα, επίσημο όργανο του 

Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Πουλόπουλος έσπευσε να ζητήσει από τα Ιατρικά Θέματα την αναδημοσίευση και του 
δικού του άρθρου. Το γεγονός αυτό μου δίνει την αφορμή να σχολιάσω το κείμενό του, παρά το γεγονός ότι σε ολόκληρο το 

κείμενο δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στο όνομά μου, αλλά ούτε και συγκεκριμένη προσπάθεια αντιπαράθεσης στις απόψεις 
μου. Είναι προφανές ότι ο συντάκτης του κειμένου αγνοεί την δεοντολογία που διέπει τον επιστημονικό διάλογο. Στην 

καλύτερη περίπτωση η «απάντησή του αποτελεί συρραφή, ενδιαφερουσών κατά τα άλλα, βιβλιογραφικών αναφορών, που κατά 
το μεγαλύτερο μέρος τους υπήρχαν στην βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ. Εάν εκεί εξαντλείται το ενδιαφέρον του, τον πληροφορώ ότι

υπάρχει και νεότερη βιβλιογραφία!

ΤΟ ΨΕΥΔΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΣΥΓΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Θα οφείλε, όμως, να γνωρίζει ο κ. Πουλόπουλος ότι η απλή πα

ράθεση βιβλιογραφίας χωρίς την τεκμηριωμένη σύνδεσή της με τα 
στοιχεία της πραγματικότητας, εν προκειμένω του ΚΕΘΕΑ, δεν 
αποτελεί από μόνη της, επιστημονική προσέγγιση. Αντίθετα, η 
επιστημονική προσέγγιση επιβάλλει την αντικειμενική παράθεση 
γεγονότων και στοιχείων, την κατάθεση των προσωπικών αναλύ
σεων, σκέψεων, ερευνητικών υποθέσεων και, τέλος, την υποστή
ριξή τους από ερευνητικά και άλλα βιβλιογραφικά δεδομένα. 
Αποφεΰγοντας λοιπόν συγκεκριμένες αναφορές σε γεγονότα και 
αντικειμενικά στοιχεία του ΚΕΘΕΑ, αυθαιρετεί και διολισθαίνει 
από τον επιστημονικό στον επιστημονικοφανή - λαϊκίζοντα λόγο.
Τυπικό παράδειγμα αποτελούν οι εκτενείς αναφορές του στο 

SYNANON, στον ιδρυτή του Dederich και σε ιδρυτές διαφόρων 
κοινοτήτων λατρείας. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται το γεγο
νός ότι: α) το ΚΕΘΕΑ ιδρύθηκε με νόμο, β) τελεί υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Υγείας, από το οποίο και χρηματοδοτείται, γ) δι- 
οικείται με βάση υπουργική απόφαση, δ) στο ΚΕΘΕΑ ο ιδρυτής 
κατείχε την θέση του διευθυντή και συνεπώς ήταν υπό την εξουσία 
ενός Δ.Σ., που εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του απολύει και 
προσλαμβάνει τον διευθυντή.Ότι μέλη του Δ.Σ., όλα αυτά τα χρό
νια, διετέλεσαν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί και εξέχουσες 
φυσιογνωμίες του επιστημονικού και καλλιτεχνικού χώρου, όπως 
ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Μάριος Πλωρίτης, ο ηθοποιός 
Γιώργος Μιχαλακόπουλος, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο αρεο
παγίτης Β. Κρουσταλάκης, ο σύμβουλος επικράτειας X. Φατού- 
ρος ,ο συγγραφέας Χρόνης Μίσσιος, οι καθηγητές πανεπιστημίου 
Χρηστός Γιανναράς, Γ. Μανωλεδάκης, Στέφανος Παντελάκης,

Γιάννης Μυλωνάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μίκα Χαρίτου, ο 
δημοσιογράφος Γιάννης Μαρίνος, ο σκηνοθέτης Νίκος Κούνδου- 
ρος, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος και τόσοι άλλοι εξίσου σημα
ντικοί άνθρωποι της επιστήμης και του πνεύματος. Ό τι το στοι
χείο που παρακίνησε όλες αυτές τις προσωπικότητες σε συμμετο
χή και συστράτευση ήταν ακριβώς η ιδρυτική φιλοσοφία. Ό τι το 
Δ.Σ. προτείνεται από συμβούλιο στελεχών (ΣΠΟΚ) και εκλέγεται 
από γενική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι 
στη «θεραπεία», οι εκπρόσωποι των γονέων αλλά και τα επίτιμα 
μέλη, όσοι δηλαδή έχουν διατελέσει μέλη των Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ. 
Απλή αναφορά στα παραπάνω στοιχεία θα απέτρεπε κάθε υγιώς 
σκεφτόμενο άνθρωπο από συσχετισμούς και συγκρίσεις με ιδιω
τικές οργανώσεις τύπου SYNANON και πολύ περισσότερο με 
κοινότητες λατρείας, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι τέτοιου εί
δους ιδιωτικές οργανώσεις διαθέτουν έναν αρχηγό ισόβιο και 
ανεξέλεγκτο.

Εδώ αναδεικνύεται ο δόλος και η συνειδητή προσπάθεια εξαπά
τησης των αναγνωστών, που οδηγούνται συνειρμικά, χάρις στις 
αυθαιρεσίες, ακροβασίες και συνειδητές παραλείψεις των αντι
κειμενικών δεδομένων, στο συμπέρασμα ότι: τι τσαρλατάνοι ιδρυ
τές θρησκειών, τι ισόβιος-απολυταρχικός αρχηγός τύπου 
Dederich, τι ιδρυτής ΚΕΘΕΑ -  είναι ένα και το αυτό.

Αλλά η σύγχυση που ενσπείρεται από την απουσία χρονολογι
κών και άλλων στοιχείων υπηρετεί και έναν άλλο στόχο. Επιτρέ
πει στον κ. Πουλόπουλο να επαίρεται για την διεθνή επιστημονι
κή αναγνώριση του ΚΕΘΕΑ καπηλευόμενος επιτεύγματα που 
έλαβαν χώρα πολύ πριν ο ίδιος αναλάβει να μετεξελίξει τους στό
χους και να ανατρέψει την ιδρυτική φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν πα
ραλείπει σκοπίμως να αναφέρει, ή αναφέρει χωρίς ημερομηνίες,
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γεγονότα που αποδεικνΰουν την διεθνή αναγνώριση του θερα
πευτικού έργου και του καινοτόμου χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ, 
όπως, π.χ., τις αποφάσεις της «Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θε
ραπευτικών Κοινοτήτων»: α) να συνδιοργανώσει με το ΚΕΘΕΑ 
στην Αθήνα το 1990 το παγκόσμιο συνέδριό της, β) να εκλέξει τον 
ιδρυτή ΚΕΘΕΑ μέλος του Δ.Σ. της και πρόεδρο του επιστημονι
κού της συμβουλίου και της επιτροπής δεοντολογίας το 1992, γ) να 
απονείμει τον τίτλο του προτύπου οργανισμού στο ΚΕΘΕΑ το 
1993.
Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, 

όπως για παράδειγμα τα ευμενή σχόλια που απέσπασε διεθνώς η 
θεωρητική σύλληψη στην οποία βασίσθηκε η δημιουργία το 1989 
της «Εναλλακτικής κοινότητας Παρέμβαση» και να θυμίσω στον 
επιστολογράφο σας ότι η κοινότητα αυτή υπήρξε, για όσο τουλά
χιστον διάστημα λειτούργησε σωστά, το ολοκληρωμένο υπόδειγ
μα της θεραπείας μέσω Κοινωνικών Παρεμβάσεων. Άρα υπήρξε 
η ολοκληρωμένη έκφραση της ιδρυτικής φιλοσοφίας. Θα ήθελα, 
επίσης, να του θυμίσω με πόση χαρά απεδέχθη ο ίδιος την απόφα
σή μου να είναι ο πριύτος υπεύθυνος της «Παρέμβασης» και, τέ
λος, πόσο συνδεδεμένη υπήρξε η ελληνική και διεθνής επιστημο
νική αναγνιόριση με την αρχική φυσιογνωμία και την ιδρυτική φι
λοσοφία του ΚΕΘΕΑ.

Η ΕΥΓΛΩΤΤΗ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ Η ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ... ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΟΥ κ. Π0ΥΛ0Π0ΥΛ0Υ

Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί 
εντελιός διαφορετικά αν οι διεθνείς οργανισμοί και οι προσωπι
κότητες του επιστημονικού και ευρύτερου κοινωνικού χώρου 
γνιυριζαν τις επιφυλάξεις, τις αμφισβητήσεις και τις «επιστημονι
κά» θεμελιωμένες αντιρρήσεις του κ. Πουλόπουλου, όσον αφορά 
την Ιδρυτική Φιλοσοφία και το πρόσωπο του διευθυντή ΚΕΘΕΑ! 
Ούτε εγοή που υπήρξα περισσότερο από δέκα χρόνια δάσκαλος, 
προϊστάμενος και προσωπικός του φίλος, γνώριζα τίποτα για τις 
αμφισβητήσεις του, αλλά ούτε και σε κάποιο από τα όργανα του 
ΚΕΘΕΑ τις εμπιστεύτηκε. Τις κράτησε σαν επτασφράγιστο μυ
στικό, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια να κινούμαστε όλοι στο 
σκοτάδι, να κάνουμε λάθος εκτιμήσεις και μάλιστα να επιβραβεύ
ονται οι λαθεμένες κατά τον κ. Πουλόπουλο κατευθύνσεις του 
ΚΕΘΕΑ! Και όλα αυτά έως τον Οκτοόβριο του ’94, οπότε -επιτέ
λους- αποφασίζει να ομιλήσει.

Εχει, όμως, μεγάλη σημασία να γίνει αναφορά στο πώς και πό
τε όμιλεί. Το πράττει αμέσως μετά την επιστροφή του από ετήσια 
εκπαιδευτική άδεια, διακόπτοντας επιτέλους την κατάσταση... 
ύπνιυσης στην οποία ο «γκουρού» του ΚΕΘΕΑ τον έχει για δέκα 
χρόνια υποβάλλει. Το πράττει στο πλαίσιο της διεκδίκησης της 
εξουσίας του ΚΕΘΕΑ και της προσπάθειας ανατροπής υιοθετη
μένων από τα όργανα του φορέα πολιτικών (που ο ίδιος είχε συ
νυπογράψει), που όμως απειλούσαν άμεσα τις ανελικτικές του 
φιλοδοξίες και τα επαγγελματικά του συμφέροντα. Συνομιλεί με 
μέλη του Δ.Σ. και στελέχη, παρακάμπτοντας τις θεσμοθετημένες 
διαδικασίες. Συνεγείρει απλά μέλη του προσωπικού παραπληρο- 
φοριόντας και εξηγιυντας ότι, αν οι πολιτικές του Ζαφειρίδη 
εφαρμοστούν, το επαγγελματικό τους μέλλον τίθεται σε κίνδυνο. 
Και όταν όλα αυτά δεν είναι αρκετά για να πείσουν, τότε δεν δι
στάζει να επιστρατεύσει την συκοφαντία. Εν τέλει, τον Οκτώβριο 
του 1994, απέστειλε επιστολή προς το Δ.Σ. που αποτελεί πανο
μοιότυπο από πλευράς περιεχομένου και επιχειρημάτων με το 
άρθρο στο περιοδικό σας ο)ς απάντηση στο άρθρο μου: «Οι Θε
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ραπευτικές Κοινότητες στη Ελλάδα».1
Το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ εξέτασε τις απόψεις και ερεύνησε τις κα

ταγγελίες του κ. Πουλόπουλου και άλλων τεσσάρων ομαδοποιη- 
μένων στελεχών, σε συνεχείς πολύωρες συνεδριάσεις και προσω
πικές ακροάσεις, για δύο περίπου εβδομάδες. Απέρριψε ως αβά- 
σιμες τις καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και απολυταρχική 
άσκηση της διοίκησης. Ερμήνευσε την προσωπική επίθεση και λα
σπολογία (που μόνο η επιστολή του περιείχε), ως μέρος τακτικής 
που αποσκοπούσε στην απομάκρυνση του διευθυντή ΚΕΘΕΑ και 
συνεπιός την ανάκληση αντισυντεχνιακών πολιτικών που είχαν 
ήδη υιοθετηθεί από τα όργανα του φορέα (όπως το ανώτατο χρο
νικό όριο παραμονής του προσοοπικού στα θεραπευτικά προγράμ
ματα). Και τέλος, αποφάσισε παμψηφεί την πλήρη ανανέωση 
εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο του διευθυντή ΚΕΘΕΑ, απορρί- 
πτοντας κατηγορηματικά κάθε σκέψη για αλλαγή της ιδρυτικής 
φιλοσοφίας και μετεξέλιξη του φορέα.2 Μετά την γνωστοποίηση 
της απόφασης, ο κ. Πουλόπουλος εκνευρίζεται. Στρέφεται ευθέ
ως κατά του Δ.Σ. συνυπογράφοντας αναιδείς επιστολές, όπου επι
πλήττει και εμμέσως απειλεί το Δ.Σ. για την απόφασή του, αναγο
ρεύοντας τον εαυτό του σε ανώτατο θεσμό του ΚΕΘΕΑ.3 Αυτό 
αποτελεί μικρό μόνο δείγμα για να καταλάβουμε πώς ο κ. Πουλό
πουλος εννοεί τον σεβασμό στους θεσμούς για τους οποίους στο 
κείμενό του κόπτεται.

Παρά την απόρριψη των απόψεών του, ο κ. Πουλόπουλος παρα
μένει στο φορέα! Ζητεί δημόσια συγγνώμη για τα σημεία εκείνα 
της επιστολής του που θίγουν την προσωπικότητά μου και ενώπιον 
του Δ.Σ. δηλοίνει: «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ήθος και την 
ανιδιοτέλεια του Φ. Ζαφειρίδη, του ανθρώπου που υπήρξε περισ
σότερο από δέκα χρόνια δάσκαλος και εμπνευστής μου». Για 
οποιοδήποτε καλόπιστο άνθρωπο η ενέργεια αυτή σημαίνει συ- 
νειδητοποίηση του λαθεμένου των απόψεών και συμπεριφορών 
του και αποδοχή των εγκεκριμένων από το Δ.Σ. πολιτικών επιλο
γών που προανέφερα. Αυτά άλλωστε είχα υπόψη μου όταν, παρά 
την προσωπική επίθεση, τον πρότεινα ως διάδοχό μου στην διεύ
θυνση του ΚΕΘΕΑ.

Αλλά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εκλογής του στη 
θέση του διευθυντή ΚΕΘΕΑ, τον Φεβρουάριο του ’95, ο κ. Πουλό
πουλος ερωτήθηκε από τον κ. X. Γιανναρά και άλλα μέλη του Δ.Σ. 
εάν συμφωνεί με τη ιδρυτική φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ. Απάντησε 
ότι ήταν απολύτως σύμφωνος και ότι διαφωνούσε σε θέματα τα
κτικής! Σήμερα στο κείμενό του εμφανίζεται ως υπέρμαχος της 
μετεξέλιξης του ΚΕΘΕΑ σε έναν «εξειδικευμένο», «σύγχρονο» 
φορέα παροχής υπηρεσιών, θεωρεί ευτύχημα την ανατροπή της 
ιδρυτικής φιλοσοφίας και επανέρχεται στις απορριφθείσες, από 
το Δ.Σ. τον Οκτώβριο του ’94, απόψεις του!

Αν οι παλινωδίες ,οι συκοφαντίες και οι μισές αλήθειες απηχούν 
το ήθος του σημερινού διευθυντή, τότε το ΚΕΘΕΑ έχει πρόβλημα 
ηγεσίας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΚΑΙ 01ΑΥΤ0ΑΝΑΙΡ0ΥΜΕΝ0Ι 
ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ

Ο κ. Πουλόπουλος εξελέγη διευθυντής του ΚΕΘΕΑ στις 16 Φε
βρουάριου του 1995. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που 
διέπει την λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, ο διευθυντής έχει την επιστη
μονική, θεραπευτική και διοικητική ευθύνη του φορέα. Η πλειο- 
ψηφία του Δ.Σ. έκρινε όμα^ς, ότι ο κ. Πουλόπουλος δεν διαθέτει τα 
απαραίτητα εφόδια για να αναλάβει και την επιστημονική ευθύνη. 
Έτσι, στην ίδια συνεδρία θεσπίζει θέση επιστημονικού συμβούλου
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νες από τους κοινούς αγώνες φιλίες και στο τέλος, βέβαια, δεν του 
απομένει τίποτε άλλο από το να αυτοανατραπεί, πράγμα το οποίο 
διαπράττει, στο τέλος του κειμένου του!

Και όλα αυτά χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να διαθέσει έστω 
μια μικρή παράγραφο για να μας εξηγήσει ποός αυτός ανέχθηκε 
όλα αυτά τα χρόνια την κατάσταση που περιγράφει. Πώς ο ίδιος 
εξελίχθηκε από νέος, ακόμη αστράτευτος και ανειδίκευτος κοι
νοτικός λειτουργός το 1983, όταν ζήτησε δουλειά στην ΙΘΑΚΗ, 
σε υπεύθυνο προγράμματος σε ηλικία μόλις 28 ετών και το 1992 
σε ηλικία 32 ετών σε υπεύθυνο (διευθυντική θέση) του τομέα ανά
πτυξης (κιόλα αυτά πολύ πριν ξεκινήσει με υποτροφία του 
ΚΕΘΕΑ την διδακτορική του διατριβή). Να υποθέσουμε ότι όλα 
τα οφείλει στην επιφοίτηση του Αγίου... που υπαινίσσεται στον 
τίτλο του κειμένου του; Γιατί εκεί μας οδηγεί η περιγραφή της 
ατμόσφαιρας του ΚΕΘΕΑ και οι συλλογισμοί που διατυπώνονται 
στο κείμενό του. ;

Πιστεύω πιυς όχι. Ο κ. Πουλόπουλος ανελίχθη πράγματι ταχύτα
τα αφενός χάρις στην εργατικότητά του, την εμψυχωτική του ικα- j
νότητα και την αφοσίωσή του στις ιδέες του ΚΕΘΕΑ και αφετέ
ρου χάρις στην ιδρυτική φιλοσοφία που έδινε έμφαση ακριβώς 
στα προσόντα αυτά και όχι στο επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο 
άλλωστε δεν διαθέτει. Θα όφειλε συνεπώς να αναλογισθεί ποια 
θα ήταν η δική του θέση, ως ανειδίκευτου στην κλινική ψυχολογία 
και ψυχιατρική κοινωνικού λειτουργού, σε έναν εξειδικευμένο 
θεραπευτικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών σαν αυτόν που υπε
ρασπίζεται στο κείμενό του.

Λίγο μέτρο δεν θα έβλαπτε. Θα προφύλασσε τον ίδιο από την 
ολισθηρότητα των ατραπών που επίμονα ακολουθεί τα τελευταία 
χρόνια και θα εφησύχαζε τον έλληνα φορολογούμενο καθώς και 
την ηγεσία του υπουργείου Υγείας που καλούνται να πληρώσουν 
τα μετεξελικτικά πειράματα του κ. Πουλόπουλου, αφού το κόστος 
λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ υπερδιπλασιάσθηκε τα τελευταία 5 χρό
νια χωρίς αντίστοιχη αύξηση των πραγματικών θέσεων αποθερα
πείας!

με σημαντικές 
επιστημονικές αρ
μοδιότητες, την 
οποία παρά τις 
αντιρρήσεις μου, 
όφειλα να αναλά
βω προκειμένου 
να καταστεί δυνα
τή η εκλογή του κ.
Πουλόπουλου.4 Ο 
ίδιος καλείται κα
τά την διάρκεια 
της διαδικασίας 
εκλογής, του ανα
κοινώνονται οι 
προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες εξελέγη και ερωτάται από τον κ. Στέφανο Παντελάκη αν 
συμφωνεί. Βεβαίως συμφωνεί σε όλα.
Θα περάσει ελάχιστος χρόνος για να αποδειχθεί ότι δεν συμφω

νούσε σε τίποτε απολύτως. Αρνήθηκε οιαδήποτε ουσιαστική συ
νεργασία μαζί μου, ενώ έδειχνε σφόδρα ενοχλημένος από το γε
γονός ότι το Δ.Σ. ζητούσε την γνώμη μου σε μείζονα προβλήματα. 
Η στάση του αυτή με οδήγησε σε παραίτηση από την θέση του επι
στημονικού συμβούλου του ΚΕΘΕΑ, λίγους μήνες αργότερα, με 
την ευχή η θέση να καλυφθεί από ειδικό επιστήμονα με τον οποίο 
ο διευθυντής θα μπορούσε να συνεργασθεί.5 Εντελιύς τυχαία η θέ
ση επιστημονικού συμβούλου δεν καλύφθηκε ποτέ, με αποτέλε
σμα ο ίδιος να αναλάβει ατύπως όλες τις αρμοδιότητες, που η από
φαση του Δ.Σ. της 16ης Φεβρουάριου του ’95, εκχωρούσε στην θέ
ση.
Ολόκληρο το κείμενο του κ. Πουλόπουλου διατρέχει μία έμμονη 

ιδέα: Να πείσει, αφενός πόσο άσχημα πήγαιναν τα πράγματα 
πριν ο ίδιος τον Φεβρουάριο του ’95 αναλάβει διευθυντής, αφετέ
ρου πόσο αναγκαία ήταν αυτή η πράξη για την σιοτηρία του 
ΚΕΘΕΑ, και συνεπώς να του συγχωρεθούν οι οποιεσδήποτε ατα
σθαλίες διέπραξε στην προσπάθειά του να σοχτει την Ελλάδα... 
-  συγγνώμη το ΚΕΘΕΑ ήθελα να που Είναι το κλασικό σύνδρομο 
των σφετεριστών που τον ιυθεί σε ακρότητες, υπερβολές και πα
ραχαράξεις της ιστορίας του ΚΕΘΕΑ.
Αν όμως προς στιγμήν πιστέψουμε τους ισχυρισμούς του, ότι δη

λαδή το ΚΕΘΕΑ παρέπαιε μεταξύ λατρευτικής οργάνωσης και 
παράνοιας (ανάλογης με αυτή των τελευταίων χρόνων του 
SYNANON όταν ο ιδρυτής του είχε ήδη τρελαθεί), αυτό θα είχε 
ως φυσικό επακόλουθο ανύπαρκτη ή ελάχιστη αποτελεσματικό- 
τητα. Έτσι, στο τέλος του κειμένου θα περίμενε κανείς την τεκμη
ρίωση των ισχυρισμών του με την παράθεση συγκριτικών στοιχεί
ων αναδρομικών ερευνών τού τότε και του τιυρα. Αντί αυτών, ο κ. 
Πουλόπουλος μας επιφυλάσσει μια έκπληξη όταν, με απόλυτη βε
βαιότητα, δηλώνει ότι: «το ΚΕΘΕΑ συνεχίζει να προσφέρει υπη
ρεσίες με αποτελεσματικό τρόπο», πλήρως αυτοαναιρούμενος. 
Το ότι το ΚΕΘΕΑ διέθετε υψηλή αποτελεσματικότητα το γνωρί- 
ζει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, οι χρήστες και οι οικογένειές 
τους. Το επιβεβακυνει και η αναδρομική έρευνα του πανεπιστημί
ου Αθηνών, στην οποία αναφέρθηκα στο άρθρο μου. Δεν χρειαζό
ταν συνεπώς η δική του επιβεβαίωση. Το ότι όμιυς «συνεχίζει να 
προσφέρει...» με την ίδια αποτελεσματικότητα δεν είναι καθόλου 
βέβαιο. Το μόνο βέβαιο συμπέρασμα είναι η μοναδική του ικανό
τητα για αυτοαναίρεση: Απορρίπτει την Ιδρυτική Φιλοσοφία,

ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ Η ΠΩΣ 0 ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ...
Μια άλλη εσωτερική αντινομία που εμφανίζει το κείμενο αφορά 

στην επιλογή της σημερινής ηγεσίας για μετεξέλιξη σε «σύγχρο
νο» μεγάλο θεραπευτικό οργανισμό παροχής υπηρεσιών. Ένας 
τέτοιος οργανισμός, αυτό που απαιτεί πρώτα από όλα είναι οι άν- 
θριυποι που βρίσκονται στις ανυπατες και ανώτερες θέσεις του να 
διαθέτουν την αναγκαία εξειδικευμένη επιστημονική και ψυχοθε-



ραπευτική εκπαίδευση ώστε να διοικούν και κυρίως να ασκούν 
εποπτεία στο επιστημονικό-ψυχοθεραπευτικό έργο του οργανι
σμού. Είναι προφανέζ ότι ένας οργανισμός που έχει στελεχωθεί 
με βάση την φιλοσοφία της κοινωνικής παρέμβασης -με μη εξειδι- 
κευμένους κλινικούς επιστήμονες-, όταν αποκηρύσσει αυτή τη φι
λοσοφία και επικεντρώνει τη θεραπεία της εξάρτησης στο σύ
μπτωμα, ακολουθώντας το ιατροκεντρικό μοντέλο, θα πρέπει να 
έχει την εντιμότητα να στελεχωθεί, στα ανώτερα και ανώτατα του
λάχιστον κλιμάκια, από άτομα με αντίστοιχη επιστημονική ψυχο
θεραπευτική κατάρτιση και εμπειρία, δηλαδή ψυχίατρους, κλινι
κούς ψυχολόγους και εξειδικευμένους στην ψυχοθεραπεία κοι
νωνικούς λειτουργούς. Η διοίκηση και εποπτεία από ανθρώπους 
με ελλιπή κατάρτιση και εμπειρία ενός εξειδικευμένου θεραπευ
τικού οργανισμού αποτελεί ανασταλτικό τουλάχιστον παράγοντα 
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτού του οργα
νισμού. Όταν αυτό συμβαίνει, όπως στην περίπτωση του ΚΕΘΕΑ, 
τίθεται υπό αμφισβήτηση η δυνατότητά του να αντιμετωπίσει ακό
μη και το σύμπτωμα της εξάρτησης.

Η απόφαση για δημιουργία θέσεων επιστημονικοί υπευθύνων, 
στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, είχε ληφθεί από το 1992. Αν λοι
πόν από το 1992 είχε κριθεί απαραίτητη η ανάθεση της επιστημο
νικής ευθύνης σε εξειδικευμένους στην ανθρωπιστική ψυχοθερα
πεία κλινικούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους στο πλαίσιο της τότε 
ισχύουσας φυσιογνωμίας του φορέα, πυίς εξηγείται το γεγονός ότι 
ο εξειδικευμένος φορέας που ευαγγελίζεται ο κ. Πουλόπουλος 
αρνείται πεισματικά την κάλυψη αυτών των θέσεων, παρόλο που 
οι επιστημονικοί υπεύθυνοι θα έδιναν σε κάθε θεραπευτικό πρό
γραμμα το κύρος και την αξιοπιστία που χρειάζεται ένας σύγχρο
νος μεγάλος οργανισμός παροχής υπηρεσιών; Ή  μήπως η αποδο
χή των προτάσεων αυτών θα έθετε επί τάπητος το ανοικτό θέμα 
των επιστημονικών προσόντων της θέσης του διευθυντή ΚΕΘΕΑ 
ως φυσικού τους επόπτη;

Οι επαγγελίες για έναν σύγχρονο και εξειδικευμένο φορέα και 
η ταυτόχρονη διοίκησή του από μη ειδικούς φανερώνει το μέγε
θος της αντίφασης με την οποία πορεύεται σήμερα το ΚΕΘΕΑ. 
Αντίφαση η οποία αναγορεύει την μετεξέλιξη σε φτηνό ιδεολόγη
μα, εφαλτήριο κατάλληλο για κάθε χρήση.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ
Στο κείμενό μου αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η ανεξαρτησία 

του ΚΕΘΕΑ στηρίχτηκε στην παραδοχή του ιδιαίτερου χαρακτή
ρα της προσπάθειας. Μόνο όταν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας έπειτα από τέσσερα χρόνια πειραματικής λειτουρ
γίας της Ιθάκης επείσθη: α) για τον μη συμβατικό χαρακτήρα του 
εγχειρήματος, β) για την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής 
πρότασης, γ) για την αδυναμία του να εποπτεύσει τέτοιου είδους 
οργανισμούς, απεδέχθη να μην υπαγάγει το ΚΕΘΕΑ υπό την επο
πτεία του. Το εριότημα είναι σε ποια επιχειρήματα βασίζει η ση
μερινή ηγεσία του ΚΕΘΕΑ τη διατήρηση αυτού του καθεστώτος, 
όταν η ίδια ομολογεί ότι πρόκειται για έναν φορέα παροχής υπη
ρεσιών που στοχεύει στην αντιμετιυπιση του συμπτώματος της 
εξάρτησης, άρα κινείται εντός του υγειονομικού συστήματος της 
χώρας, στις αντίστοιχες διαχειριστικές γραμμές του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ
Στο κείμενό του ο κ. Πουλόπουλος επιχαίρει για το γεγονός ότι 

«η περίοδος της κρίσης ήταν εξαιρετικά σύντομη». Είναι προφα

νές ότι συγχέει την κρίση, που άρχισε να γίνεται ορατή το ’92, με 
την διαμάχη της εξουσίας που ξέσπασε επισήμως πολύ αργότερα, 
στα τέλη του ’94.

Η κρίση του ΚΕΘΕΑ αφορούσε τις θεραπευτικές αξίες, τις αρ
χές λειτουργίας και τις παραδόσεις που αποτέλεσαν τα θεμέλια 
των θεραπευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Τις αξίες αυτές, 
όπως συντροφικότητα, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη, αμεσότητα, 
αγάπη, στάση ζωής του προσωπικού αντίστοιχη με αυτήν που δι
δασκόταν στις Θεραπευτικές Κοινότητες, εθελοντισμός και απου
σία συντεχνιακών διεκδικήσεων, καλλιεργούσε πρώτη η ηγετική 
ομάδα με θρησκευτική ευλάβεια. Αποτελούν οι αξίες αυτές ακρο
γωνιαίο λίθο όχι μόνο για τη θεραπευτική πρόταση της «παρεμπι
πτόντως θεραπείας», αλλά και για οποιαδήποτε θεραπευτική 
πρόταση. Σε αυτές τις ιδρυτικές αρχές και παραδόσεις οφείλεται, 
κατά την γνώμη μου, το πραγματικά εκπληκτικό ποσοστό επιτυ
χίας του 70% που έδωσε η αναδρομική έρευνα της ψυχιατρικής 
κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε δείγμα του 1988.Και αυτό 
όταν τα αντίστοιχα ποσοστάεπιτυχίας που δίνουν σοβαρές έρευ
νες του εξωτερικού κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα!6

Το 1992 ήταν εμφανής η κρίση αξιών και αρχών. Ήταν επίσης 
εμφανές το γεγονός ότι επηρέαζε νεότερους συνεργάτες και-το 
σπουδαιότερο- επηρέαζε άμεσα το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 
Έπειτα από εννέα περίπου χρόνια υπερ-προσπάθειας «οι ήρωες 
κουράστηκαν».Ήταν φυσικό. Το να υπηρετεί κανείς την ιδρυτική 
φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ εκείνη την εποχή σήμαινε, επίπονη προ
σπάθεια και συνεχή επαγρύπνηση, αφού το προσωπικό όφειλε να 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για μια ζωή που απέφευγε όχι 
μόνο τις φαρμακευτικές αλλά και τις άλλες αλλοτριωτικές εξαρτή
σεις.

Αυτοί άλλωστε ήταν οι λόγοι που με ώθησαν στην εισήγηση 
«σκληρών» πολιτικών, όπως η θεσμοθέτηση ανωτάτου χρονικού 
διαστήματος εργασίας -8-10 χρόνια στα θεραπευτικά προγράμ
ματα- και η ανεξαρτησία των ολοκληρωμένων πολυφασικών προ
γραμμάτων τύπου «ΙΘΑΚΗ», «ΣΤΡΟΦΗ», «ΕΞΟΔΟΣ» κ.τ.λ. Η 
πρώτη θα απέτρεπε την εμφάνιση του συνδρόμου της εξάντλησης 
(burn out) που ήταν ήδη εμφανές και διαπιστωμένο στο προσωπι
κό της πρώτης γενεάς.7 Η δεύτερη, διασπώντας τον μεγάλο οργα
νισμό σε μικρά ανθρωποκεντρικά μεγέθη συνδεδεμένα με τις το
πικές κοινωνίες, θα διασφάλιζε την συνέχιση της καλλιέργειας 
των ιδρυτικών αξιών και παραδόσεων, ενώ ταυτόχρονα θα εξα
φάνιζε τα φαινόμενα ιδρυματισμού και γραφειοκρατικοποίησης 
που είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, ως συνοδά συμπτώματα 
του μεγάλου απρόσωπου οργανισμού.

Αμέσως όμως μετά την εξαγγελία τους δημιούργησαν κλίμα δυ
σαρέσκειας ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού. Πολλοί είναι 
εκείνοι που θεώρησαν ότι φεύγοντας από το ΚΕΘΕΑ, μετά μία 
περίπου δεκαετία σκληρής δουλειάς, θα ήταν αδύνατο λόγω χα
μηλών τυπικών προσόντων, να βρουν θέση εργασίας με τις ίδιες 
μισθολογικές και άλλες απολαβές. Σε αυτό συνέβαλαν και οι αυ
ξήσεις που δόθηκαν το ’92, αυξήσεις που σε πολλές περιπτώσεις 
έφταναν το 90%, κάνοντας τις θέσεις εργασίας του ΚΕΘΕΑ 
άκρως προνομιακές, σε σχέση με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι αρκετά ήταν εκείνα τα στελέχη 
που, διαβλέποντας ότι η μετεξέλιξη αναιρεί την μέχρι τώρα προ
σφορά τους και τους μετατρέπει σε απλούς διαχειριστές των ψυ- 
χοκοινωνικών προβλημάτων, μηδενίζοντας τις προοπτικές συνέ
χισης της δημιουργικής τους προσφοράς, τάχθηκαν υπέρ της δια
τήρησης της ιδρυτικής φιλοσοφίας.



Όλα αυτά τα θέματα και προβλήματα συζητήθηκαν επανειλημ
μένα μεταξύ 1990-1994 σε συσκέψεις στελεχών χωρίς ο κ. Πουλό- 
πουλος να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του. Υιοθετήθηκαν από 
συνεχόμενα Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ και αποτέλεσαν επί σειρά ετών 
βάση για επεξεργασία επιμέρους πολιτικών.
Η διαμάχη της εξουσίας υπήρξε αποτέλεσμα της οργανωμένης 

παρασκηνιακής αντίδρασης του κ. Πουλόπουλου και άλλων στε
λεχών, σε πολιτικές που ανέφερα στο άρθρο μου, και που η εφαρ
μογή τους στρεφόταν ευθέως εναντίον των προσωπικών μας συ
ντεχνιακών συμφερόντων και κεκτημένων. Μέχρι ενός βαθμού η 
αντίδραση ήταν εύλογη και αναμενόμενη. Στελέχη που είχαν 
πραγματικά επί μία δεκαετία αφιερώσει τη ζωή τους με ιεραπο
στολικό ζήλο στη θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ, έπρεπε τώ
ρα να αποχωρήσουν ή να αναλάβουν εκπαιδευτικούς και συμ
βουλευτικούς ρόλους, όπως άλλωστε προέβλεπε η απόφαση του 
Συμβουλίου Πολιτικής του Ιουνίου του 1992, διασώζοντας με αυ
τό τον τρόπο την ιδρυτική φιλοσοφία. Είναι προφανές ότι η ηγετι
κή ομάδα διέθετε μόνο δύο λύσεις: Ή  να αποχωρήσει ή να προ
χωρήσει στη μετεξέλιξη, δηλαδή στην προσαρμογή του φορέα 
στις προσωπικές της ανάγκες και τα νέα ήθη. Η δεύτερη λύση που 
οψίμως υιοθέτησαν κάποια από τα στελέχη με επικεφαλής τον κ. 
Πουλόπουλο δεν λάμβανε υπόψη, πιθανόν από άγνοια, την προ
βληματική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, από την Πα
γκόσμια Οργάνωση Υγείας και πρωτοπόρους ερευνητές, όσον 
αφορά την αναποτελεσματικότητα των σύγχρονων συστημάτων 
περίθαλψης. Άλλωστε, και από όσα στο άρθρο του αναγράφει, 
φαίνεται ότι ο κ. Πουλόπουλος συνεχίζει να αγνοεί ότι η αναπο
τελεσματικότητα των ποικίλων υπηρεσιών υγείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο συνδέθηκε με το μέγεθος των οργανισμών, την ανάπτυξη

I κακώς εννοούμενης επαγγελματικής συνείδησης, υπαλληλικής 
νοοτροπίας και απρόσωπης γραφειοκρατικής διοίκησης. Όπως 
επίσης φαίνεται να αδιαφορεί για το γεγονός ότι, πολύ πριν ο 
ίδιος μετεξελίξει το ΚΕΘΕΑ σε έναν φορέα παροχής ποικίλων 

: υπηρεσιών, άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί της Αμερικής και της 
Ευρώπης, είχαν προσπαθήσει να απεξαρτήσουν τους χρήστες 

■; χωρίς μεγάλη επιτυχία.8
Η μάχη για την εξουσία ακολούθησε την κρίση των αξιών με νο

μοτελειακή συνέπεια, αφού στο ΚΕΘΕΑ είχαν διαμορφωθεί δύο 
αντιλήψεις για την ακολουθητέα πορεία: Η μία που ήθελε την 
διατήρηση της ιδρυτικής φιλοσοφίας και του κινηματικού-εθελο- 
ντικού χαρακτήρα του εγχειρήματος πάση θυσία, ακόμη και αν 
θυσίαζε «ιδρυτές» και «ιδρυτικές ομάδες», γεγονός που σήμαινε 
συνεχή εναλλαγή του προσιυπικού, και η άλλη που επεδίωκε την 
προσαρμογή του ΚΕΘΕΑ στις τρέχουσες «δοκιμασμένες» πραγ- 

: ματικότητες και ίσως δυνατότητες του προσωπικού. Η πρώτη 
αντίληψη είχε την δύναμη, αν ήθελε, να επιβάλει τις πολιτικές της 
επιλογές, γιατί στηριζόταν από τα Δ.Σ., την διεύθυνση και νέα 
κυρίως στελέχη. Έκρινε, όμως, ότι ιδέες και οράματα δεν επι
βάλλονται με διοικητικά μέτρα, αλλά κερδίζονται ή χάνονται στις 
ψυχές των ανθρώπων.
Η ρήξη εκδηλα^θηκε επισήμως με την επιστολή Πουλόπουλου και 

τεσσάρων ακόμη στελεχών των κεντρικιόν υπηρεσιών προς το 
Δ.Σ., τον Οκτώβριο του ’94. Η μάχη τελείωσε πράγματι σύντομα. 
Μετά την δική μου παραίτηση τον Φεβρουάριο του ’95, η πλειοψη- 
φίατων μελών του Δ.Σ., που εξελέγη μόλις τον Ιανουάριο του ’95 , 
βρέθηκε στο στόχαστρο των καλά οργανωμένων πλέον συμφερό
ντων, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε παραίτηση τον Οκτιύβριο του 
’95.9

Ή ταν το τελευταίο Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ που πίστευε στην ιδρυτική 
φιλοσοφία. Ο εξαναγκασμός του σε παραίτηση αποδεικνύει ότι 
το πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν η προσωπικότητα του ιδρυτή 
και διευθυντή (αφού αυτός είχε ήδη παραιτηθεί), όπως ο κ. Που
λόπουλος στις επιστολές του προς το Δ.Σ. τον Οκτώβριο του ’94 
και στο άρθρο του υποκριτικά ισχυρίζεται, αλλά ότι στόχο τής κα
λά οργανωμένης συνωμοσίας αποτελούσε η ίδια η ιδρυτική φιλο
σοφία. Φιλοσοφία που με την ανθρωπιστική της υπόσταση αποτε
λούσε εμπόδιο σε ακόρεστες φιλοδοξίες και επαγγελματικές 
αποκαταστάσεις, σε όσους, δηλαδή, έχουν εκ των πραγμάτων 
αναχθεί σε χρήστες του προβλήματος των ναρκωτικών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επιλογή της μετεξέλιξης του ΚΕΘΕΑ σε ένα σύγχρονο τερά

στιο σούπερ-μάρκετ παροχής υπηρεσιιυν την οποία ο σημερινός 
διευθυντής ΚΕΘΕΑ υπερασπίζεται στο κείμενό του και επέβαλε 
με πραξικοπηματικό τρόπο, συνεπικουρούμενος από τον σημερι
νό πρόεδρο του ΚΕΘΕΑ και ευκαιριακές συσπειρώσεις συντε
χνιακών συμφερόντων, δεν απεμπόλησε απλώς τον κοινιυνικό 
και ιδεολογικό χαρακτήρα της προσπάθειας, δεν στέρησε απλώς 
το ΚΕΘΕΑ από τον καινοτόμο χαρακτήρα του, αλλά -το σημαντι
κότερο: επέδρασε αρνητικά στην αποτελεσματικότητα.

Η μετεξέλιξη του ΚΕΘΕΑ από κοινωνικό εγχείρημα, ανατρε
πτικό του υπάρχοντος παραδείγματος στο χώρο της Υγείας, σε ‘ 
φορέα διαχείρισης του προβλήματος των ναρκωτικών είναι βέ
βαιο ότι συνάδει με τα βιοποριστικά συμφέροντα των εργαζομε\ 
νων και ότι αποτελεί άριστο όχημα για τις ανελικτικές φιλοδοξίες 
ορισμένων, αλλά είναι αμφισβητήσιμο εάν και κατά πόσον οδη
γεί στην αποθεραπεία των χρηστών.

Εύχομαι ολόψυχα στις εκτιμήσεις μου αυτές να κάνω λάθος, 
γιατί αυτό που διακυβεύεται δεν είναι το οφίκιο του προέδρου ή 
του διευθυντή ΚΕΘΕΑ, αλλά η ίδια η ανθρώπινη Ζωή.
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