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Η βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Σταματάκη, σε συνέχεια
των προηγούμενων επισκέψεών της στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης, τη
Μονάδα Έγκαιρης Κοινοτικής Παρέμβασης και το Συμβουλευτικό Κέντρο Πειραιά
του ΚΕΘΕΑ, επισκέφθηκε, τη Θεραπευτική Κοινότητα Σαλαμίνας του
ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ.
Στη Θεραπευτική Κοινότητα υλοποιείται η κύρια φάση του
προγράμματος απεξάρτησης, μετά την προετοιμασία για εισαγωγή στην κοινότητα, που
πραγματοποιείται στα Συμβουλευτικά Κέντρα.
Στόχος
της κοινότητας είναι μέσα από ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες, ομάδες πρόληψης της
υποτροπής και διαχείρισης προσωπικών κρίσεων και συμμετοχή στην κοινοτική ζωή με
βάση της αρχή της αυτοβοήθειας, να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη να δομήσουν μία νέα
ταυτότητα και να καλύψουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους χωρίς να καταφεύγουν σε
χρήση ψυχοτρόπων ουσιών.

Η κάλυψη των καθημερινών αναγκών της κοινότητας βασίζεται στην προσωπική εργασία
των μελών και την οργάνωσή τους σε ομάδες δουλειάς. Υπάρχει επίσης καθημερινό
πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και πρόγραμμα
αθλητικών δραστηριοτήτων και δημιουργικών ομάδων.

Η κοινότητα έχει αυτή τη στιγμή 21 μέλη σε διαδικασία απεξάρτησης, ενώ υπάρχει
δυνατότητα διαμονής περισσότερων μελών. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι κατά
μέσο όρο 8 μήνες με μια προσπάθεια να περιοριστεί στους 6 μήνες αφού έχει παρατηρηθεί
ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι προσφορότερο για την ομαλή επανένταξη.

Η βουλευτής ενημερώθηκε από τους θεραπευτές Διονύση Ποταμιάνο και Τζένη Πέτρου και
την κ. Εύη Μιχαλέλη από το τμήμα εκπαίδευσης για τη λειτουργία της κοινότητας και για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα λόγω μη καταβολής των οδοιπορικών για τις
μετακινήσεις και λόγω υπερβολικών γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για την
υλική διαχείριση της κοινότητας. Στη συνέχεια συζήτησε με τα μέλη της κοινότητας και είχε
την ευκαιρία να διαπιστώσει τη μεγάλη προσπάθεια και τον αγώνα που δίνουν για να
οργανώσουν εκ νέου τη ζωή τους και να δομήσουν την προσωπικότητά τους με νέες αξίες
και αρχές που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και
χωρίς την ανάγκη να καταφεύγουν σε ουσίες και υποκατάστατα. Τους συνεχάρη για αυτόν
τον αγώνα και τους είπε ότι ο αγώνας που δίνουν είναι παράδειγμα για όλους και όλες και
ότι αυτή τη σημαντική εμπειρία θα μεταφέρει στο κοινοβούλιο και θα υποστηρίξει με κάθε
δυνατό τρόπο την προσπάθεια αυτή.
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Με την συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε ένας κύκλος επισκέψεων στις μονάδες του ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, που
ξεκινάει από την υποδοχή και συνεχίζεται με τη θεραπεία και τη στήριξη για την
επανένταξη στην κοινωνία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει λίστα αναμονής,
αλλά οποιοσδήποτε απευθύνεται στο πρόγραμμα, λαμβάνει αμέσως στήριξη. Το σύνολο
των εμπειριών και των προτάσεων θα καταγραφούν με συστηματικό τρόπο ώστε να
μεταφερθούν στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση.
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