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Εμείςθα στηρίξουμε με κάθε τρόπο και χωρίς καμία ιδιοτέλεια την προσπάθεια που κάνετε για να
ακουστεί η φωνή σας και να διεκδικήσετε το αυτονόητο, δηλαδή η κοινότητα του ΚΕΘΕΑ που έχει
προσφέρει τόσα πολλά στην ελληνική κοινωνία, να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και
αυτοδιοικούμενη μέσα από δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες". Αυτά τόνισε, μεταξύ
άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, επισκεπτόμενος σήμερα τη μονάδα του ΚΕΘΕΑ
στην Πάτρα και συνομιλώντας με εκπροσώπους του κέντρου.
Όπωςπροσέθεσε σύμφωνα με το Αθηναικό Πρακτορείο, "αιφνιδιάστηκα όταν είδα πράξη
νομοθετικού περιεχομένου για την κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ χωρίς συζήτηση και
χωρίς αιτιολόγηση αυτής της απόφασης", σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι "η δική μας η αίσθηση
είναι ότι αυτό γίνεται, διότι το ΚΕΘΕΑ ενοχλεί και αυτό γιατί είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο μέσα
στην ελληνική κοινωνία και ενοχλεί κάποιους που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα".
"Καιμε αυτή την έννοια", συνέχισε, "θεωρώ ότι είναι μία άγαρμπη και άστοχη ενέργεια από την
πλευρά του αρμόδιου υπουργού και της κυβέρνησης και έχω την αίσθηση ότι αυτή η κίνηση έχει
να κάνει και με το γεγονός ότι ήταν προγραμματισμένες αρχαιρεσίες, διότι ήθελαν να προλάβουν
αυτή τη διαδικασία".
Βάσειτης ίδιας πηγής, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε κοινωνικό το θέμα του ΚΕΘΕΑ και όπως
παρατήρησε "πιστεύω ότι οφείλει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να δείξουν αντανακλαστικά
και ευαισθησία, αλλιώς μια κοινότητα με πολύ σημαντική προσφορά κινδυνεύει να βρεθεί, για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μία ένταση αναίτια, η οποία θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο
έργο της".
Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, "δεν μιλάμε φιλολογικά, αλλά για ανθρώπινες ζωές, οι
οποίες κρέμονται από τη βοήθεια και από τη συνεχή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ".
Σεάλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, διατύπωσε την εκτίμηση ότι "αν θα
τεθεί στη Βουλή το θέμα του ΚΕΘΕΑ, δεν θα υπάρξει ομοφωνία στην κυβερνητική πλειοψηφία σε
αυτή την παράδοξη πρόταση κατάργησης του αυτοδιοίκητου".
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