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Είκοσι χρόνια «Παρέμβαση»
για τη ζωή και την οικολογία
Τριήμερεςεκδηλώσειςτης Κοινότηταςπου έχει αγκαλιάσει4.614χρήστες
Της Ιφιγένειας

διαμαντη

«Χαρακτηριστική
μα γνώριμηείναιn ζέστη
στο Μαρκόνι.Σήμεραδεν είμαστε
μιαομάδααπό εννέαάτομα,αλλάόλη n
Κοινότητααε παρέμβαση.Είναιόμορφη
βραδιά.Στηναγκαλιάπου κάναμεμε τη
λήξη της εκδήλωσηςνιώσαμεόμορφα
καιπερήφαναπουπήραμεδύναμηνα συνεχίσουμε
αυτό που ξεκινήσαμε.Κουραστήκαμε,
αλλάμέρεςσαν τη σημερινή
βλέπουμεότι αξίζειτον κόπο.
Κυριακή,15 Ιουλίου 1990».
To παραπάνω απόσπασμα είναι από
το βιβλίο«...και n ζωή είναι εντάξει!» Η ευαισθητοποίηση αε θέματα περιβάλλοντοςαποτελούσετη «ραχοκοκαλιά»
της της ΕναλλακτικήςΚοινότητας«Παρέμβαση»του ΚΕΘΕΑ.
με σημειώσει από το προσωπικό ημερολόγιο
evos πρώην μέλουε ms
Εναλλακτικήε Koivomms «Παρέμβαση»
γραφίαεμε θέμαus φετινέ5πυρκαγιέ5 ατόμωνπου το επαναπροσεγγισανκαι
του Κέντρου ΘεραπείαεΕξαρτημένων
στη βορειοανατολικήΑττική και συναυλίεε
έλαβαν εκ νέου υπηρεσίεε. Μάλιστα,
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).Αναφέρεται
δίνουν μια γεύση από το 8 otous 10 έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά.
στην παρέμβαση που είχαν κάνει πρόγραμμα.Παράλληλα,θα γίνεται ενημέρωση
Ο xpnams που απευθύνεται
τα τότε μέλη του θεραπευτικού
και ευαισθητοποίηση του
στην «Παρέμβαση»είναι κυpiios
προγράμματοε στην περιοχή του κοινού σε θέματα τοξικοεξάρτησηε.
vtos, άγαμο5av6pas, 29 ετών.Λίγο
Ελαιώνα.Η ευαισθητοποίηση σε θέματα Στα είκοσιχρόνιαύπαρξή5του, στο
πριν τα 16 δοκίμασεκάνναβη και
περιβάλλοντο5και n παρέμβαση πρόγραμμα έχουν απευθυνθεί 4.614 έπειτα από περίπου τριάμισι χρόνια,
στην κοινωνίααποτελούσετη «ραχοκοκαλιά»
χρήστεεουσιών,xiopisστοναριθμόαυτό έκανεγια πρώτη φοράχρήση npioivns.
ms κοινότηταε,που με το
να περιλαμβάνονταιοι περιπτώσει
To πέρασμα των ετών έχει οδηγήσει
πέρασμα των ετών έχουν προσαρμοστεί
στην προσαρμογήτων υπηρεσιών
στα νέα δεδομένα. Πριν από
που προσφέρειn «Παρέμβαση»στιε απαιτήσει
Μαρτυρίες
19χρόνια, τα τότε μέλη ms είχαν κάνει
και us τάσειε ms εποχή5.
«Οταν μπήκαστην Κοινότητα,δεν
δενδροφυτεύσειε στην περιοχή
«Γίνεται περισσότερη δουλειά σε ατομικό
του Ελαιώνα, επισκεύασαν την παιδική πίστευαότι κάποιοςθα μπορούσε
επίπεδο, ειδικά σε ό,τι αφορά
να με βοηθήσει, αλλά όσο περνούσε τον επαγγελματικόπροσανατολισμό
χαρά και το κτίριο του Εξωραϊστικού
ο καιρός,τόσο mo δυνατός
Συλλόγου «Αγιοε Σάββαε»,
των ατόμων που συμμετέχουν, δεδομένου
γινόμουν. Για πρώτηφορά γνώρισα
διαμόρφωσαν την πλατεία και tous
ότι το 40οΖο
όσων απευθύνονται
τον εαυτό μου, κατάλαβατι με
KoivoxpnaTOUs
xcopous.
έχουν τελειώσει το Λύκειο και το
έσπρωχνεπροςτη χρήση και βρήκα
2007ο
το Γυμνάσιο»,εξηγεί n υπεύθυνη
φίλους που είναι δίπλαμου».
Ενημέρωση
του προγράμματο5, Ελένη Αναγνώστου.
Στέφανος,29 ετών.
Τανυν μέλη,θα δείξουνerns 22,23
To διάστημαms εικοσαετή
«Μπαίνονταςστη διαδικασίααπόκτησηςήταν αναπόφευκτο να διαφοροποιηθούν
και 24 Οκτωβρίουcriousδιερχόμενουε
απολυτηρίουΛυκείου δεν
την κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων
και οι δράσει ms KoivomTas,
στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, μπορούσανα φανταστώότι σε τόσο διαπιστώνειο διευθυντήετου ΚΕΘΕΑ,
μικρό διάστημαθα κατάφερνα
ποκ να φτιάχνουνφωλιέεπουλιών
ΧαράλαμποεΠουλόπουλοε,από tous
να πραγματοποιήσω
στόχους,να
και πώε να καλλιεργούνσε βιολογικό
ανθρώπουε που συνέβαλαν στη δημιουργία
παίρνω
ικανοποίηση...
Κατάλαβα
κομπόστ που φτιάχνουν aus εγκατασταθεί
ms «Παρέμβασηε».«To2009
ότι
τίποτα
δεν
είναι
αδύνατο».
ms Koivomras στη Ραφήνα.
δεν είναι1989.Σήμερα,τα παιδιάέχουν
Μαρία,
27
ετών.
Κεντρικό άξονα των εκδηλώσεων αποτελεί
διαφορετικήπαρεμβατικότητα,
εφόσον
«Εχωαυτονομηθεί σαν άνθρωπος
n οικολογίακαι οι εκδηλώσει
έχουν αλλάξειοι ανάγκεεms εποχήε,
και
δεν
βασίζομαι
πάνω
οε
άλλους,
aums ms εβδομάδα5γίνονται σε συνεργασία
οι απαιτήσετετων ανθρώπωνστην κοινωνία,
έχω τη δουλειά μου, αντεπεξέρχομαι στην οποία n «Παρέμβαση»είναι
με την ΟικολογικήΕταιρεία
και μπορώνα νιώθω
Ανακύκλωσα, τη WWF Ελλάε, την
ανοιχτή», τονίζει. «Εκτιμώ ότι
σίγουρος,έχω τους φίλους μου,
ΕλληνικήΟρνιθολογικήΕταιρείακαι
μελλοντικάθα αναληφθούνvies πρωτοβουλίεε
το ΚέντροΜελέτα και Διάδοση Μύθων είμαι καλά με τον εαυτό μου και
κοινωνικήε αλληλέγγυα,
νιώθω δυνατός».
και Παραμυθιών. Οικολογικό
στο πνεύμα του ότι "δεν αρκεί μόνο
Μανώλης,29 ετών.
σκάκι και μπόουλινγκ, κατασκευή
να αλλάξωτον εαυτό μου, αλλάκαι το
μουσικών οργάνων, έκθεση φωτογύρω μου περιβάλλον"»καταλήγει.
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