
Επίκεντρο της επιχειρη-
ματικότητας στην Ελλάδα 
θα γίνουν για ένα τριήμερο 
τα Χανιά αφού σήμερα Πα-
ρασκευή πραγματοποιεί-
ται για πρώτη φορά η  γε-
νική συνέλευση Επιμελη-
τηρίων της χώρας, ενώ 
ακολουθεί το Σάββατο και 
την Κυριακή το  2ο Chania 
Business forum με θεματι-
κές ομιλίες και συζητήσεις. 

«Για μια σειρά πολύ ση-
μαντικές εκδηλώσεις, τόσο 
η συνέλευση των Επιμελη-
τηρίων που γίνεται για 
πρώτη φορά στα Χανιά, 
όσο και για το 2o  Chania 

Business forum» μίλησε ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΧ κ. 
Αντώνης Ροκάκης. 

Σήμερα το μεσημέρι στη 1 
πραγματοποιείται  το Πε-
ριφερειακό Επιμελητηρια-
κό Συμβούλιο Κρήτης με τη 
συμμετοχή και των 4 επι-
μελητηρίων του Νησιού, 
ενώ ακολουθεί η γενική 
συνέλευση των επιμελητη-
ρίων που την Παρασκευή 
θα είναι κλειστή και το 
πρωί του Σαββάτου ανοικτή 
στο χώρο του πολυχώρου 
“ΜίκηςΘεοδωράκης”.   

 «Γη-Πολιτισμός-Προορι-
σμός» είναι οι  τρεις θεμα-

τικοί άξονες στους οποίους 
θα στηριχτούν οι εργασίες 
του   Chania Business fo-
rum  ενώ θα στηθούν τρεις 
υπο-ενότητες σε κάθε έναν 
από αυτούς. Συνδιοργα-
νωτές του forum, Περιφέ-
ρεια Κρήτης, Δήμος Χα-
νίων, Ορθόδοξη Ακαδημία 
Κρήτης και Κεντρική Ένω-
ση Επιμελητηρίων Ελλά-
δας.   

 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Παράλληλα στα πλαίσια 

του  έργου INNOVAGRO, το 
οποίο στοχεύει στην Ανά-
πτυξη ενός καινοτόμου δι-
κτύου προώθησης της εξω-
στρέφειας των αγροδια-
τροφικών επιχειρήσεων 
στην περιοχή της Αδριατι-

κής – Ιονίου, διοργανώνο-
νται στα Χανιά  μια σειρά  
εκδηλώσεις το διήμερο 1 
και 2 Νοεμβρίου. Κύριος 
σκοπός των INNOVAGRO 
εκδηλώσεων είναι η ενί-
σχυση των δεσμών μεταξύ 
του τουριστικού (γαστρο-
νομικός τουρισμός) και του 
αγροδιατροφικού κλάδου, 
με την συμμετοχή συνα-
φών επιχειρήσεων και εν-
διαφερομένων φορέων από 
την Ελλάδα, Ιταλία (Πούλια 
& Βασιλικάτα), Σλοβενία, 
Σερβία, και Αλβανία. Ειδι-
κότερα, θα πραγματοποιη-
θούν οι παρακάτω εκδη-
λώσεις: 5ο Διακρατικό Ερ-
γαστήριο Δικτύωσης, Πα-
ρασκευή 1 Νοεμβρίου, 
10:00 - 14:00, Αίθουσα Εκ-
δηλώσεων «Δ. Γαγάνης» 

του ΕΒΕΧ.   .  Ενημερωτικό 
Forum (Info-day), Παρα-
σκευή 1 Νοεμβρίου, Θέατρο 
Μίκης Θεοδωράκης (από-
γευμα).     3η Διακρατική 
Εκδήλωση Εξωστρέφειας, 
Σάββατο 2 Νοεμβρίου, 
10.00 – 18.00, στις εγκατα-
στάσεις του Μεσογειακού 
Αγρονομικού Ινστιτούτου 
Χανίων (ΜΑΙΧ), η οποία θα 

περιλαμβάνει:    Έκθεση 
καινοτόμων αγροδιατροφι-
κών & τουριστικών προϊό-
ντων / υπηρεσιών/ έργων . 
αστρονομικές εκδηλώσεις . 
Συναντήσεις B2B / Δι-
κτύωσης / Κεφαλαιοποίη-
σης μεταξύ των συμμετε-
χόντων στην έκθεση επι-
χειρήσεων και ενδιαφερό-
μενων φορέων.  

Τον δρόμο της ελευθερίας σε δε-
κάδες εξαρτημένους ανοίγει η 
Μονάδα Χανίων του Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό-
μων (ΚΕΘΕΑ) για τη στήριξη του 
οποίου πραγματοποιήθηκε χθες 
βράδυ συγκέντρωση και πορεία 
στο κέντρο της πόλης. 

H  προσφορά της Μονάδας είναι 
πολύτιμη καθώς και στα Χανιά δια-
πιστώνεται ανοδική τάση σε σύγ-

χρονες εξαρτήσεις όπως το διαδίκτυο 
ενώ συνολικά παρέχονται συμβουλευτικές 
αλλά και θεραπευτικές υπηρεσίες σε 200 
ξεχωριστά άτομα μηνιαίως! 

Μάλιστα, οι θεραπευόμενοι ξεκινούν 
από την ηλικία των 13 ετών και φτάνουν 
έως πάνω από την ηλικία των 60. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέλη του ΚΕΘΕΑ 
η κυβέρνηση με Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου επιδιώκει να καταργήσει το 
αυτοδιοίκητο του Κέντρου και για αυτό το 
λόγο πραγματοποιήθηκε η χθεσινοβραδινή 
κινητοποίηση.  

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέ-
ντρωση στο χώρο του ΚΕΘΕΑ στην οδό 
Σφακιανάκη και ακολούθησε πορεία σε 
δρόμους της πόλης. Επρόκειτο να πραγ-
ματοποιηθεί και συναυλία του Μάνου Μα-
λαξιανάκη στην πλατεία Αγοράς αλλά 
ακυρώθηκε λόγω του καιρού.  

Μιλώντας στα “Χ.ν.”, η ψυχολόγος στη 
Μονάδα Χανίων του ΚΕΘΕΑ “Αριάδνη”, 
Δανάη Ράφτη, σημείωσε ότι με την Πρά-
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου η κυβέρ-
νηση «θέλει να καταργήσει το αυτοδιοί-
κητο του ΚΕΘΕΑ» και εξήγησε:  

«Μέχρι τώρα ο διευθυντής μας διορίζε-

ται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΚΕΘΕΑ το οποίο εκλέγεται από τη γενική 
συνέλευση στην οποία δικαίωμα ψήφου 
έχουν τα μέλη που είναι θεραπευόμενα σε 
φάση κανονικής επανένταξης, οι γονείς 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι ερ-
γαζόμενοι και επίτιμα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Αυτό το δημοκρατικά 
ιεραρχημένο μοντέλο είναι συνυφασμένο 
με τη φιλοσοφία μας.  

Θέλουμε οι άνθρωποι που είναι σε δια-
δικασία απεξάρτησης να συμμετέχουν 
σε αυτό που τους αφορά, να έχουν φωνή, 
να συναποφασίζουν για τη διοίκησή τους 
και όχι να εκτελούν 
οδηγίες άνωθεν τις 
εκάστοτε κυβέρνη-
σης».  

«Δεν υπάρχει λό-
γος να χαλάσεις 
κάτι το οποίο λει-
τουργεί σωστά», 
πρόσθεσε. 

Η ίδια σημείωσε ότι 
το ΚΕΘΕΑ στα 
Χανιά «μηνι-

αίως υποστηρίζει περίπου 200 ξεχω-
ριστά άτομα, υποστηρίζει ανθρώπους 
που έχουν θέματα εξαρτήσεων για πα-
ράνομες ουσίες αλλά και νόμιμες 
όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το δια-
δίκτυο. Παράλληλα, υποστηρίζει τις οι-
κογένειες όλων αυτών των ανθρώπων, γο-
νείς, συντρόφους, αδέλφια. Επίσης, πραγ-
ματοποιούμε ομάδες αυτοβοήθειας μέσα 
στο κατάστημα Κράτησης Χανίων και 
στην Αγροτική Φυλακή Αγιάς με κρατού-
μενους εξαρτημένους». 

Η κα Ράφτη διαπιστώνει ότι 
«δυστυχώς υπάρχει μία 
ανοδική τάση όσον αφορά 
τις εξαρτήσεις, όπως ο 
τζόγος και το διαδίκτυο 
αλλά και εξαρτήσεις από 
παράνομες ουσίες» και, 
απαντώντας σε ερώτηση 

των “Χ.ν.”, 

σημειώνει ότι «οι θεραπευόμενοί μας εί-
ναι από 13 χρόνων (για ουσίες και δια-
δίκτυο) μέχρι πάνω από 60».   

Η ίδια επισημαίνει ακόμη ότι το Κέντρο 
Συμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη 
στα Χανιά αποτελεί και Κέντρο Θεραπεί-
ας Ανοιχτού Τύπου, «ανοιχτή δομή υπο-
στήριξης, η οποία υποστηρίζει ανθρώπους 
οι οποίοι είναι λειτουργικοί, δηλαδή ερ-
γάζονται ή σπουδάζουν, έχουν υποστη-
ρικτικό οικογενειακό περιβάλλον». 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειας 
του ΚΕΘΕΑ στα Χανιά, Δέσποινα 
Διακάκη, υπογράμμισε ότι το Κέντρο 
«τόσα χρόνια λειτουργεί άψογα με εθε-
λοντές». Η ίδια, μιλώντας στα “Χ.ν.”, 
αναφέρθηκε στην σημαντική προ-
σφορά και στις δράσεις του ΚΕΘΕΑ 
που περιλαμβάνουν και εκδηλώσεις 
για ενημέρωση της κοινωνίας, δεδο-
μένου ότι «η εξάρτηση εξαπλώνεται 

μέσα από πολλά είδη και πα-
ράνομων ουσιών αλλά και 

νόμιμων όπως είναι 
το διαδίκτυο και 

το αλκοόλ και το 
πρόβλημα οξύ-
νεται». 

Γ. ΛΥΒ.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

Στήριξη δεκάδων 
εξαρτημένων
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 

Τα Χανιά επίκεντρο  
της επιχειρηματικότητας 

Πορεία χθες βράδυ  
υπέρ του Αυτοδιοίκητου 
του Κέντρου

Από την πορεία 
που πραγματοποιήθηκε 

σε δρόμους των Χανίων.

 
Η ψυχολόγος 
στη Μονάδα 

Χανίων του ΚΕΘΕΑ 
“Αριάδνη”, Δανάη 

Ράφτη.

 
Η πρόεδρος 

του Συλλόγου 
Οικογένειας 
του ΚΕΘΕΑ 

στα Χανιά, Δέσποινα 
Διακάκη. 


