Γιορτή για τη ζωή και το περιβάλλον
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, μετά από πρόσκληση της «Κοινωνίας Δημοτών», έχει προγραμματίσει
μια γιορτή στο χώρο περί το Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), την Τρίτη, 18
Ιουνίου 2013, με έναρξη στις 20:00.
Το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου οργανισμού για την απεξάρτηση
από τα ναρκωτικά και την κοινωνική επανένταξη στην Ελλάδα. Επί σχεδόν 25 χρόνια,
προσφέρει στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Παρέχει
δωρεάν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης και των προβλημάτων που
την συνοδεύουν, χωρίς λίστες αναμονής. Στοχεύει στην πλήρη και οριστική αποχή από τις
ουσίες, την αποφυγή της παραβατικότητας και την ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην
κοινωνία. Το πρόγραμμα έχει μακρά παράδοση παρεμβάσεων κοινωνικού, οικολογικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα, οι οποίες σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται από τα μέλη
του, σε συνεργασία με ομάδες πολιτών, δήμους, συλλόγους και φορείς.
Η Κοινωνία Δημοτών είναι η δημοτική παράταξη που δίνει μεγάλη σημασία σε θέματα
περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Η
εκδήλωση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά που κάνει η παράταξη για τα σκουπίδια.
Η γιορτή απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Θα περιλαμβάνει ένα Εργαστήριο
κομποστοποίησης και θα καταλήξει σε ποικίλο μουσικό δρώμενο.
Ζωντανά εκθέματα και ψηφιακές παρουσιάσεις θα δείξουν στους θεατές-ακροατέςεπισκέπτες τη φυσική διαδικασία με την οποία τα οργανικά απορρίμματα (π.χ. της κουζίνας)
μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μείγμα που έχει ιδιότητες λιπάσματος γλαστρών ή
εδαφοβελτιωτικού κήπων, πάρκων κτλ. Θα μάθουν πως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα τσόφλια
των αυγών κ.ά. μπορούν εύκολα να γίνουν κομπόστ, για τα φυτά. Έτσι, μπορούμε πολύπλευρα
να βοηθούμε το περιβάλλον (π.χ. αποκομιδή, μεταφορά και θάψιμο στη «χωματερή»), αλλά
και τη τσέπη μας μέσω της συμβολής στη μείωση των Δημοτικών Τελών (ΔΕΗ).
Στο μουσικό δρώμενο που θα ακολουθήσει, θα πάρουν τη σκυτάλη η ομάδα κρουστών του
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, με τον Κώστα Κωνσταντάτο και την Ναταλία Κωτσάνη των ENCARDIA.
Η όλη εκδήλωση αναμένεται να συνδυάσει το τερπνό με το πολλαπλά ωφέλιμο. Φυσικά, είστε
όλοι καλεσμένοι.
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