Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι ένα από τα θεραπευτικά προγράμματα του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), του μεγαλύτερου φορέα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα και σύμβουλου οργανισμού του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών.
Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει την έδρα του στην Αττική και απευθύνεται σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και τις οικογένειες τους. Στοχεύει
στην απεξάρτηση, στην εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα
είναι εθελοντική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή άλλες
ουσίες.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 με την ίδρυση της Εναλλακτικής Κοινότητας Παρέμβαση
στη Ραφήνα και το 1992 εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο πολυφασικό πρόγραμμα απεξάρτησης.
Στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος λειτουργούν Συμβουλευτικά Κέντρα στην Αθήνα
και στη Ραφήνα, θεραπευτική Κοινότητα διαμονής και Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης. Παράλληλα, λειτουργεί Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης για συγγενείς των εξαρτημένων.
Παρέχονται υπηρεσίες:
Βασικής ιατρικής φροντίδας/διασύνδεσης με φορείς υγειονομικής περίθαλψης
Κινητοποίησης και προετοιμασίας για ένταξη στη θεραπευτική κοινότητα
Ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής
Ομαδικής και ατομικής θεραπείας
Μεταθεραπευτικής φροντίδας
Πρόληψης υποτροπής και διαχείρισης της κρίσης
Νομικής υποστήριξης
Οικογενειακής θεραπείας
Συμβουλευτικής οικογένειας και ζευγαριών
Εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού
Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι παρεμβάσεις με κοινωνικό, οικολογικό και
πολιτιστικό χαρακτήρα, ενώ βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο, αναζητούμε και έχουμε ανάγκη την ενδυνάμωση,
την αλληλεπίδραση, την ομάδα, ώστε το κάθε τι που αποτελεί «κίνδυνο» για τον άνθρωπο,
να εξελιχθεί σε «ευκαιρία».
Η φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, όπως προσδιορίστηκε από τα πρώτα μέλη του
προγράμματος, παραμένει ίδια και συνεχίζει να εκφράζει, 26 χρόνια μετά, τις αρχές στις
οποίες βασίζεται η πορεία προς την απεξάρτηση και την επανένταξη.
Η εντιμότητα, η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, ο αυτοσεβασμός, έχουν ιδιαίτερο νόημα για
όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη πορεία και συνεχίζουν να αποτελούν τις βασικές
αξίες στις οποίες στηρίζεται το πρόγραμμα.
Με κληρονομιά αυτή τη πορεία, το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θα συνεχίσει να υποστηρίζει το
δικαίωμα στο «ευ ζην» και τη παρέμβαση σε ό,τι εναντιώνεται στον άνθρωπο.
Δήμητρα Θηβαίου
Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Για το Χρονολόγιο
Το Χρονολόγιο αποτυπώνει τις δράσεις και τις εμπειρίες, οι οποίες γίνονται εφόδια για τη
μάχη που δίνουμε καθημερινά στην προσπάθειά μας.
Επιθυμία μας είναι για όσους και όσες ξεφυλλίζετε το βιβλίο αυτό να αναγνωρίσετε την
προσφορά του Προγράμματος και να σας δείξουμε πως ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή
είναι μια διαρκής μάχη την οποία δεν κερδίζει κανένας μόνος του.
Ο αγώνας μας και οι στόχοι μας κατακτιούνται μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο.

Η ομάδα άρθρου της Εναλλακτικής Κοινότητας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Είναι τιμή για μένα ενάμιση χρόνο μετά την αποχώρησή μου από τη διεύθυνση του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, να προλογίσω την έκδοση του χρονολογίου των 25 χρόνων του προγράμματος.
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γεννήθηκε το 1989 μέσα από την ανάγκη διαφοροποίησης και εξέλιξης του
μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων για την απεξάρτηση ατόμων από ναρκωτικές ουσίες
που είχε εφαρμοστεί μέχρι τότε στην Ελλάδα με το εγχείρημα της πρώτης θεραπευτικής
κοινότητας, της Ιθάκης.
Το μεγάλο στοίχημα με τη δημιουργία της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ήταν η απεξάρτηση των ατόμων
μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με την κοινωνία. Η διαρκής συμμετοχή των ατόμων σε
κοινωνικά, πολιτιστικά και οικολογικά δρώμενα τις περισσότερες φορές σχεδιασμένα από
τα ίδια τα άτομα δημουργούσε τις προυποθέσεις ώστε οι παθητικοί εξαρτημένοι χρήστες
ναρκωτικών να βρουν τη ζωή και το χώρο τους ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία.
Το περιεχόμενο της έκδοσης αυτής μαζί με τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αποδεικνύουν ότι η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ λειτούργησε με επιτυχία ως πλαίσιο και θεσμός και υπηρέτησε
πλήρως το στόχο της ως εναλλακτική πρόταση απεξάρτησης. Στο χρονολόγιο αποτυπώνεται
η ομορφιά της έμπνευσης, της δημιουργίας, της εφαρμογής των ιδεών και των οραμάτων
των ανθρώπων που έδιναν μάχη για να κερδίσουν τη ζωή τους. Των οικογενειών των εξαρτημένων ατόμων που αγωνίστηκαν μαζί τους. Των ανθρώπων που εργάστηκαν για να λειτουργήσει
το πλαίσιο. Των ανθρώπων που βοήθησαν προσφέροντας τη δουλειά τους, την εμπειρία
τους, τη συμμετοχή τους. Με κεντρικές αξίες το σεβασμό στον Άνθρωπο και την εμπιστοσύνη
στην ομαδική δουλειά.

Είναι πολύπλοκο σήμερα όπως ήταν πολύπλοκο και τότε. Πολλές φορές χανόταν ο στόχος, οι ομάδες
άλλαζαν διαρκώς και η ευρύτερη ομάδα, αυτή που αφορούσε όλο το πρόγραμμα, γινόταν πιο μεγάλη
και πιο απαιτητική. Ο στόχος επαναπροσδιοριζόταν κάθε φορά. Το σημαντικό ήταν να συμμετέχουν
όλοι στις διεργασίες, τις ζυμώσεις και τις δράσεις.
Το άτομο συμμετείχε στην ομάδα και εκπαιδευόταν στην ανάληψη της προσωπικής ευθύνης και στη
συμβολή του στη λειτουργία και τη σύνθεση της ομάδας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό κάθε εξαρτημένο
άτομο μάθαινε να μην έχει ανάγκη τα ναρκωτικά και τη ζωή της πιάτσας. Κι αυτό γιατί γνώριζε τον
εαυτό του, εκπαιδευόταν σε δεξιότητες, ανακάλυπτε τα ταλέντα του, μάθαινε να στηρίζεται στα
πόδια του, να συμμετέχει και να παίρνει τη ζωή του στα χέρια του.
Σήμερα, σε ένα δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το ΚΕΘΕΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνεχίζει
να λειτουργεί και να αναπτύσσεται με τις ίδιες αρχές και αξίες. Γι αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στο
προσωπικό, στα μέλη του προγράμματος, στις οικογένειές και στους φίλους και εθελοντές που
στηρίζουν τις δράσεις του.
Ελένη Αναγνώστου, MSc
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Οικογενειακή Θεραπεύτρια- EFTA
Σύμβουλος Εξαρτήσεων-ICRC
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1989

Δημιουργία Εναλλακτικής Κοινότητας Παρέμβαση

› Τον Αύγουστο του 1989 το Συμβούλιο Πολιτικής του ΚΕΘΕΑ (ΣΠΟΚ) στο Στόμιο
αποφασίζει τη δημιουργία μιας νέας Κοινότητας. Εικοσιδύο θεραπευόμενα
μέλη από τις Kοινότητες ΙΘΑΚΗ και ΕΞΟΔΟΣ δημιουργούν την Εναλλακτική
Κοινότητα Παρέμβαση.

› Φεύγοντας από την κατασκήνωση του Στομίου, τα θεραπευόμενα μέλη πηγαίνουν στη Ραψάνη. Εκεί φιλοξενούνται στον κοινοτικό ξενώνα του χωριού από
τις 23/9/1989. Αυτό είναι το πρώτο σπίτι της Κοινότητας, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Λόγω μη ύπαρξης θεραπευτικής Κοινότητας στην Αθήνα, αποφασίζεται
να μεταφερθούν στο μέχρι τότε κτήριο του Κέντρου Σωματικής Αποτοξίνωσης
(ΚΣΑ), στην περιοχή της Ραφήνας, στους πρόποδες της Πεντέλης.

› Τον Οκτώβριο παραχωρείται το κτήριο της Κοινότητας από το Παιδοψυχιατρικό
Νοσοκομείο Αττικής (ΠΝΑ) στο Νταού Πεντέλης, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα.

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης
Το σπίτι της Εναλλακτικής Κοινότητας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

› Ως ανταπόδοση για την παραχώρηση του κοινοτικού ξενώνα, τα μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας αναλαμβάνουν την ανακαίνισή του, τη συντήρηση της
πλατείας της Ραψάνης, τον καθαρισμό του παλιού σχολείου, τη συντήρηση
του Γυμνασίου και την κατασκευή θεατρικής σκηνής στο εσωτερικό του.

› Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου πλατεία στο Στόμιο από τα μέλη της νεοσύστατης
Εναλλακτικής Κοινότητας. Στη νέα πλατεία δίνετα η ονομασία πλατεία Φιλίας.

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

› Το Πρόγραμμα Οικογένειας του Προγράμματος ξεκινά τη λειτουργία του το
1989. Δημιουργούνται οι πρώτες ομάδες γονέων με τους γονείς των εικοσιδύο πρώτων μελών της Εναλλακτικής Κοινότητας.
Κατασκευαστική παρέμβαση στη Ραψάνη
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1990

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Μέσα σε αυτή τη χρονιά δίνεται προτεραιότητα στην ανακατασκευή του κτηρίου όπου στεγάζεται η Κοινότητα. Κατασκευάζεται υπαίθριο θέατρο, και γίνονται ανακατασκευές στο εσωτερικό του σπιτιούκαι στον περιβάλλοντα χώρο.
Οι εργασίες διαρκούν ένα χρόνο.

› Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου εξακοσίων θέσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης
σε συνεργασία με την ΙΘΑΚΗ. Παράλληλα γίνονται ενημερώσεις για το ΚΕΘΕΑ
με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα των ναρκωτικών.

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νέου χώρου
της Κοινότητας ΕΞΟΔΟΣ στη Λάρισα, η οποία πρόσφατα είχε μεταφερθεί από
τη Θεσσαλονίκη.

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση καταβάλλουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου
δραχμών για να αφεθούν ελεύθερες πέντε Κούρδισσες γυναίκες με τα δώδεκα
παιδιά τους, που κρατούνταν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού λόγω
παράνομης εισόδου στη χώρα. Οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους φιλοξενούνται
στην Κοινότητα έως ότου ο ΟΗΕ αναλάβει να δώσει λύση στο πρόβλημα.

› Παρέμβαση στην περιοχή Μαρκόνι του Ελαιώνα. Οι σχετικές δραστηριότητες
αφορούν δενδροφυτεύσεις, επισκευή της παιδικής χαράς, επισκευή του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγιος Σάββας», διαμόρφωση πλατείας και κοινόχρηστων
χώρων. Παράλληλα, λειτουργεί ανοιχτό σχολείο με θέμα «ΜεταμορφώσειςΜεταπλάσεις» και διοργανώνονται υπαίθριες συζητήσεις με θέμα «Να γίνει
ο Ελαιώνας Πηγή Ζωής», με τη συμμετοχή σημαντικών προσώπων από το
χώρο της δημοσιογραφίας, της πολιτικής και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο της
παρέμβασης γυρίζεται ντοκιμαντέρ με τον σκηνοθέτη Π. Βούλγαρη και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, συναυλίες και έκθεση φωτογραφίας.

Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στη Σίνδο

› Μαζί με την Παναθηναϊκή Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Π.Ε.Δ.Υ.Ε.)
συνδιοργανώνεται κατασκήνωση Ειρήνης στο Μάτι Ν. Μάκρης, αφιερωμένη
στον αγώνα κατά των ναρκωτικών και την προστασία του περιβάλλοντος.
Κοινωνική δράση στον Ελαιώνα
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› Πραγματοποιούνται δύο ποδοσφαιρικοί αγώνες με σύνθημα ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ,
πριν την έναρξη του τελικού κυπέλλου Ελλάδας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τα
μέλη της Κοινότητας “γράφουν” το σύνθημα με πικέτες και με σωματογράμματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Η Κοινότητα διοργανώνει στη Ραψάνη καλλιτεχνικές, αθλητικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις με τίτλο “Πολιτιστικός Αύγουστος ΄90- Για τη ζωή και τη
δημιουργία”.

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

› Η Επανένταξη της Παρέμβασης ξεκινά το 1990, χρονολογία στην οποία ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα τα δεκαεπτά πρώτα μέλη που τη δημιούργησαν.

1991

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Ξεκινάει η συνεργασία της Ε.Κ. Παρέμβαση με το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ).

› Οικολογική παρέμβαση «Νέα Γραμμή Πλεύσης» στις ακτές του Αργοσαρωνικού. Οι δραστηριότητες της παρέμβασης έγιναν στον Πόρο, στις Σπέτσες,
στο Πόρτο Χέλι, στο Κρανίδι, στην Ερμιόνη, στο Ναύπλιο, στην Ύδρα, στην
Αίγινα και στη Σαλαμίνα. Πραγματοποιείται 15νθήμερο ταξίδι με το ιστιοφόρο
«ΚΥΜΑ».

› Λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου στην κεντρική πλατεία της Ραφήνας,
έκθεση οικολογικού βιβλίου, Ανοιχτό Σπίτι, και οικολογική παρέμβαση στην
περιοχή της Αγίας Τριάδας με στόχο τη γνωριμία και την ανάπτυξη σχέσεων
της Κοινότητας με την τοπική κοινωνία.
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Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Διήμερο παρεμβάσεων με τίτλο «Μια δόση ζωής στον πεζόδρομο της Βαλτετσίου». Σχεδιάζεται γκράφιτι σε εργατική πολυκατοικία της Αγίας Βαρβάρας
σε συνεργασία με φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών και εγκαθίσταται τροχόσπιτο στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας, που λειτουργεί ως Συμβουλευτικός
Σταθμός και περίπτερο ενημέρωσης. Η παρέμβαση ολοκληρώνεται με
συναυλία.

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν στην αναδιαμόρφωση πρώην ξενοδοχείου στο Μετς για τη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ.
Παράλληλα γίνονται εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων για
το πρόβλημα της χρήσης ουσιών.

› Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών διακοπών της Κοινότητας στη Ραψάνη συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην περιοχή με καθαρισμούς δρόμων και επισκευές
στην κεντρική πλατεία, στη γέφυρα και στο κοινοτικό κτήριο. Παράλληλα πραγματοποιούνται ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

› Παρέμβαση στο Βόλο με στόχο την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση
των πολιτών για το πρόβλημα των ναρκωτικών, την ενημέρωση για το Κέντρο
Ενημέρωσης Βόλου και το ΚΕΘΕΑ και τη λειτουργία ενός πιλοτικού Προγράμματος σε επίπεδο πρόληψης σε Λύκειο της Ν. Ιωνίας. Μαζί με τα μέλη της
Κοινότητας του προγράμματος ΕΞΟΔΟΣ οργανώνονται γκράφιτι, έργα συντήρησης στο σχολείο και αθλητικές εκδηλώσεις.

Παρέμβαση στον Αργοσαρωνικό

Μέλη σχεδιάζουν γκράφιτι σε εργατική κατοικία
στην Αγία Βαρβάρα

Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης
επισκέπτονται την Εναλλακτική Κοινότητα
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› Έκθεση φωτογραφίας Ελαιώνας ’91, η οποία πραγματοποιείται στο «Σπίτι της
Κύπρου».

Καλλιτεχνικές δράσεις

› Συναυλίες με τον Μάνο Χατζηδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη με σκοπό την ενίσχυση των Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ. Οι
καλλιτέχνες επισκέπτονται την Κοινότητα για να γνωρίσουν από κοντά τα μέλη
και το προσωπικό.

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

› Συγκροτείται ο Σύλλογος Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

1992

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Παρέμβαση στη Ραψάνη όπου τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συντηρούν τον
Κοινοτικό ξενώνα και σχολεία της περιοχής. Επίσης συμμετέχουν σε απελευθερώσεις άγριων πουλιών σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ.

› Οικολογική παρέμβαση στο Κερατσίνι με δενδροφύτευση ευκάλυπτων σε
παλιά χωματερή της περιοχής Σχιστού Κερατσινίου, για τον εορτασμό των 3
χρόνων λειτουργίας της Κοινότητας, σε συνεργασία με τους δήμους Κερατσινίου και Πειραιά.

› Οικολογική παρέμβαση-καθαρισμός της παραλίας Μαρίκες στη Ραφήνα και
λειτουργία ενημερωτικού περιπτέρου στο χώρο της πλαζ στο πλαίσιο των πολιτιστικών παρεμβάσεων «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ‘92».

› Παρέμβαση στο Στόμιο με συντήρηση στην παιδική χαρά, στο σχολείο, στην
πλατεία και πολιτιστικό τριήμερο. Επίσης καθαρισμός στην παραλία, στο λιμάνι
και στον παραλιακό δρόμο.
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› Τα μέλη της ομάδας της Ε.Κ. Παρέμβαση «Οικολογική Παρέμβαση Αίγινας»
πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑΖ για εκπαίδευση, όπου προσφέρουν
εθελοντική εργασία.

› Απελευθερώσεις άγριων ζώων και πουλιών στο Δέλτα Σπερχειού, στο δάσος
Δαδιάς, στη λίμνη Κερκίνη, στη λίμνη Βιστωνίδα και στο Δέλτα Νέστου σε
συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ.

› Δεύτερη χρονιά η Παρέμβαση στην περιοχή του Αργοσαρωνικού (Πόρος,
Σπέτσες, Πόρτο Χέλι, Κρανίδι, Ερμιόνη, Ύδρα, Αίγινα, Άργος) με το ιστιοφόρο
ΚΥΜΑ. Περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις, καθαρισμοί παραλιών, δενδροφυτεύσεις και απελευθερώσεις σε συνεργασία με ΕΚΠΑΖ.

Κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο Στόμιο

Δεύτερη περιβαλλοντική παρέμβαση στον Αργοσαρωνικό

Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκη- Αθήνα

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν στην ποδηλατοδρομία που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με το σύνθημα “ΚΙΝΗΣΗ
ΖΩΗΣ”.

› Εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΟΗΕ στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.
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Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Για πρώτη φορά διοργανώνεται συναυλία από το Σύλλογο Οικογένειας της
Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με το Χοροθέατρο Ροές.

› Έκθεση Φωτογραφίας με έργα των μελών της Ε.Κ Παρέμβαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

› Το θεραπευτικό Πρόγραμμα ξεκινά να λειτουργεί ως πολυφασικό Πρόγραμμα
παρέχοντας υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της απεξάρτησης.

1993

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Στο χώρο της Κοινότητας δημιουργείται υποσταθμός φιλοξενίας υδρόβιων
και αρπακτικών πουλιών με στόχο την φιλοξενία κατά την ανάρρωσή τους και
τέλος την απελευθέρωσή τους, σε συνεργασία με την ομάδα SOS Άγρια Φύση.

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση και της Επανένταξης των προγραμμάτων ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και ΕΞΟΔΟΣ ταξιδεύουν στο Βερολίνο για να εκπαιδευτούν στις ήπιες
μορφές ενέργειας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΠΕΤΡΑ.

› Συμμετοχή στον καθαρισμό του πάρκου στο Φλοίσβο του Π. Φαλήρου, σε
συνεργασία με την οργάνωση «Οικολογική Δράση».

› Απελευθερώσεις άγριων ζώων και πουλιών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ και μέλη της Κοινότητας ΙΘΑΚΗ.
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› Πολιτιστική παρέμβαση Κυρήνεια ΙΙ Ελληνική Ναυτοσύνη. Η Κοινότητα αναλαμβάνει τη συντήρηση, την έκθεση και την προβολή του ΚΥΡΗΝΕΙΑ ΙΙ για
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για πιστό αντίγραφο ενός εμπορικού
πλοίου που βούλιαξε το 302 π.Χ. από πειρατές έξω από το λιμάνι της Κυρήνειας στην Κύπρο. Το πλοίο εκτίθεται στο πάρκο του Λιμενικού Ταμείου στη
Ραφήνα. Ο στόχος της παρέμβασης ήταν η συμβολή στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εθνικής κληρονομιάς και η εκπαίδευση των μελών σε
θέματα ενάλιας αρχαιολογίας. Η έκθεση διαρκεί ένα χρόνο και την επισκέπτονται πολλά άτομα.

› Για τρίτη χρονιά πραγματοποιούνται οικολογικές δράσεις στα νησιά του Αργοσαρωνικού.

› Την περίοδο που τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση βρίσκονται σε κατασκήνωση
στο Στόμιο, συμμετέχουν στην κατάσβεση πυρκαγιάς στη θέση Ράχες στον
Όλυμπο.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών γιορτάζεται με πορεία στους δρόμους της Αθήνας που καταλήγει στο Ζάππειο.

Συντήρηση, έκθεση και προβολή του ΚΥΡΗΝΕΙΑ ΙΙ

› Μετά από πρόσκληση του SAMARITAN VILLAGE USA, η Εναλλακτική Κοινότητα αναλαμβάνει τη διοργάνωση αγώνα δρόμου στην κατασκήνωση στο
Στόμιο. Η διαδρομή είναι 10.000 μέτρα και συμμετέχουν δέκα αθλητές και
δέκα αθλήτριες.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο θέατρο Λυκαβηττού με τους: Αρλέτα, Δ. Γαλάνη, Κ. Γανωτή, Στ. Κραουνάκη, Ν. Λαρυγγάκη,
Μ. Λιδάκη, Ν. Μαυρουδή, Ορφ. Περίδη, Ελ. Τσαλιγοπούλου και Τ. Τσανακλίδου.
Αγώνας δρόμου κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης
στο Στόμιο
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Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

› Δημιουργείται το Συμβουλευτικό Κέντρο του Προγράμματος σε κτήριο στην
οδό Βαλτετσίου 37 στα Εξάρχεια και δημοσιοποιείται με ραδιοφωνικό σποτ
και αφίσα.

1994

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Παρέμβαση στη Ραψάνη με ανακαίνιση και συντήρηση του πρώην Γυμνασίου
της Ραψάνης, ώστε να λειτουργήσει ως κοινωφελής χώρος για πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

› Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης διοργανώνονται δύο
ποδηλατοδρομίες με τη συμμετοχή όλων των Κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ, οι
οποίες καταλήγουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και ακολουθεί εκδήλωση.

Ανακαίνιση και συντήρηση του πρώην Γυμνασίου Ραψάνης

Απελευθερώσεις πουλιών σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ

› Παρέμβαση στη Ν.Ιωνία. Ομάδα μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση βοηθάει κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής στον καθαρισμό από τις λάσπες που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στην περιοχή.

› Συμμετοχή σε δενδροφύτευση στο Σούνιο και σε καθαρισμό παραλίας στο
Κόκκινο Λιμανάκι, που διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΙ.

16

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1989-2015

› Επταήμερο απελευθερώσεων σε βιότοπους της Βόρειας Ελλάδος και στην
Πάρνηθα σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ.

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

› Δημιουργείται Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής του
Προγράμματος, καθώς και το Τμήμα Εκπαίδευσης.

› Εγκαίνια του Συμβουλευτικού Κέντρου στον κινηματογράφο ΡΙΒΙΕΡΑ όπου
γίνεται και προβολή ταινίας με τη χορηγία της ΕΤ1.

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

1995

› Στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON, που πρώτη φορά υλοποιείται στο

Καθαρισμός παραλίας

Αναδάσωση στο Σούνιο

Απελευθερώσεις πουλιών σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας

ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση, παρέχεται εκπαίδευση και κατάρτιση σε άνεργους κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και πρόγραμμα
πρόληψης στην αποβιομηχανοποιημένη περιοχή του Λαυρίου. Στο πλαίσιο
αυτό τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση πραγματοποιούν παρέμβαση στο Λαύριο
που περιλαμβάνει κατασκευή υδροβιότοπου, καθαρισμό τοπικής παραλίας,
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δενδροφύτευση, δημιουργία παιδότοπου και θερινού σινεμά, εκδηλώσεις
στον προσφυγικό καταυλισμό καθώς και διάφορες καλλιτεχνικές δράσεις.

› Συμμετοχή στην αναδάσωση που οργανώνει η περιβαλλοντική ομάδα Λαυρίου
σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, στον Εθνικό Δρυμό Σουνίου.

› Απελευθερώσεις άγριων πουλιών στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και την
Κρήτη, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με
τους: Ελένη Δήμου και Εκείνος και Εκείνος.

1996

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Ξεκινάει συνεργασία με το περιοδικό «ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» με την παραχώρηση
μόνιμης στήλης στα μέλη της Κοινότητας.

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν σε δενδροφύτευση που διοργανώνει ο Δήμος Πεντέλης.

› Πραγματοποιείται οικολογική παρέμβαση με τον καθαρισμό της παραλίας του
Αγίου Κοσμά.

› Σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ πραγματοποιούνται απελευθερώσεις άγριων
πουλιών στην Ανθήλη, στο Δέλτα του Σπερχειού, στον βιότοπο Πολυβούνου,
στον Παρνασσό, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή και στο
Πόρτο Λάγος.

› Συμμετοχή με ενημερωτικό περίπτερο, οικολογικές και καλλιτεχνικές δράσεις
στη Ναυτική Εβδομάδα στο Δήμο Ν.Μάκρης.

› Αναδάσωση στον περιβάλλοντα χώρο της Ε.Κ. Παρέμβαση.
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Έκθεση φωτογραφίας στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

1989-2015

Απελευθερώσεις πουλιών

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιείται
αγώνας καλαθοσφαίρισης με μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση και της αθλητικής
ομάδας της Ραφήνας.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση οργανώνουν έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Τα
τρένα» στην αίθουσα Μπουζιάνη του Πνευματικού Κέντρου Αθηνών.

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με
τους: Στ. Κραουνάκη, Κ. Μακεδόνα, Σπείρα-Σπείρα, Τζ. Μπότση και Δ. Παπίου.

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

1997

› Στο πλαίσιο της γιορτής αναδάσωσης μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν
σε οικολογική παρέμβαση-δενδροφύτευση στην τοποθεσία Καρκαντά
Πεντέλης.

› Για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών οργανώνεται στο Λαύριο
διήμερο πολιτιστικών και οικολογικών παρεμβάσεων, καθαρισμός παιδικής
χαράς και του Πάρκου, απελευθέρωση αρπακτικών και αγώνας καλαθοσφαίρισης
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› Παρέμβαση στην Αλόννησο με στόχο την ευαισθητοποίηση των μελών σε
θέματα προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση, σε συνεργασία με την ΜΟΜ (Εταιρεία
Προστασίας Μεσογειακής Φώκιας).

› Συμμετοχή στον καθαρισμό παραλίας του Αγίου Κοσμά, σε συνεργασία με
την εταιρεία «Οικολογική Δράση».

› Απελευθερώσεις άγριων πουλιών στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση στέλνουν τα μηνύματά τους για τη ζωή μέσω
ραδιοφωνικών εκπομπών στο ραδιοσταθμό Αρμονία FM, στο Δήμο Γραμματικού.

› Πραγματοποιείται παρέμβαση στη Ραψάνη, με δημιουργία γκράφιτι και λειτουργία ενημερωτικού περίπτερου στην πλατεία του χωριού.

› Πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Κοινότητας ΠανευρωΕκπαίδευση προσωπικού στις εγκαταστάσεις
της Εναλλακτικής Κοινότητας

παϊκό Συνέδριο με εργαζόμενους σε θεραπευτικά προγράμματα από δέκα
ευρωπαϊκές χώρες, με θέμα: “Πρόληψη της υποτροπής στη χρήση ουσιών
BIOMED II”.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Ο Σύλλογος Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση οργανώνει συναυλία στο Λυκαβηττό με την Κατερίνα Κούκα.

Διοργάνωση Αποφοιτήσεων

› Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αναλαμβάνει τη διοργάνωση των πρώτων αποφοιτήσεων του ΚΕΘΕΑ σε δημόσιο χώρο, στο Ζάππειο Μέγαρο.
Τελετή αποφοιτήσεων στο Ζάππειο Μέγαρο
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1998

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Παρέμβαση στην Πύλο σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
και το ΕΚΠΑΖ, με στόχο την προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής.

› Παρέμβαση στο Σταθμό Υποδοχής Προσφύγων στην Πεντέλη. Κατασκευαστικό
έργο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον καταυλισμό σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου. Η παρέμβαση κλείνει με συναυλία του
συγκροτήματος της Ε.Κ. Παρέμβαση.

› Απελευθερώσεις άγριων πουλιών στη Δαδιά Έβρου και στη Βέροια-Νάουσα,
στην Ανθήλη, στο Δέλτα Σπερχειού και στον Παρνασσό.

› Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού ακτών πραγματοποιείται καθαρισμός παραλίας στην Αίγινα.

› Οικολογική παρέμβαση-δενδροφύτευση στην περιοχή Καρκαντά Πεντέλης
με σύνθημα «ΔΕΝ αδιαφορώ, ΔΕΝ απογοητεύομαι, ΔΕΝ παραιτούμαι».

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Eκδηλώσεις στο Δήμο Νέας Μάκρης όπου λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο
και καλλιτεχνικές εκθέσεις.

› Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στον
πεζόδρομο της οδού Βαλτετσίου.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με
τους: Π. Γαϊτάνο, Λ. Κηλαηδόνη, Α. Μουτσάτσου και Γ. Σαββιδάκη.
Δεντροφύτευση στην Πεντέλη
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Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Παρέμβαση σε συνεργασία με τους Δήμους Άνω Λιοσίων και Μενιδίου. Τα
μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συγκροτούν ομάδα βοήθειας για τους κατοίκους
των σεισμοπαθών περιοχών, όπου εργάζονται στη διαμόρφωση και τον καθαρισμό των χώρων, στη διανομή τροφίμων και στη διοργάνωση ομαδικών παιχνιδιών για τα παιδιά του καταυλισμού.

› Συνεχίζονται οι απελευθερώσεις πουλιών στη Βέροια, Νάουσα, Σπερχειό και
Ραψάνη σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ.

› Οικολογική παρέμβαση-αναδάσωση στη θέση Καρκαντά Πεντέλης με σύνθημα
“Δώστε ελπίδα στη φύση του αύριο”.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
για τα 10 χρόνια του προγράμματος

› Με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος δίνονται συνεντεύξεις
από μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση και από το προσωπικό σε ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας δημοσιεύουν
κείμενα συνεντεύξεων που αφορούν το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και τις δραστηριότητές του και δίνεται συνέντευξη τύπου στην ΕΣΗΕΑ. Παράλληλα μεταδίδεται ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σποτ με τη χορηγία και την υποστήριξη
της Free Action και των Studio Mango.

› Πραγματοποιείται ανοιχτό σπίτι στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινότητας με
καλεσμένους την ευρύτερη οικογένεια του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, απόφοιτους,
προσωπικό, φίλους και συνεργάτες για τον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας του θεραπευτικού Προγράμματος.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με
τους: Π. Θαλασσινό, Αν. Μουτσάτσου, Γ. Ανδρεάτο, Λ. Αλκαίου, Γ. Νικολάου,
Κ. Σκανδάλη.
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› Πραγματοποιείται στον πεζόδρομο της οδού Βαλτετσίου στα Εξάρχεια πολιτιστική παρέμβαση με τίτλο «Ανοιξιάτικο Καλειδοσκόπιο». Η παρέμβαση περιλαμβάνει ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή στον ΑΝΤ1 FM και τη συμμετοχή
του ηθοποιού Κ. Καζάκου. Γκράφιτι, ζωγραφική σε μπλούζες, τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών, αγώνες σκάκι, παραστάσεις θεάτρου και Καραγκιόζη,
έκθεση φωτογραφίας και βιτρό, προβολές, καταρρίχηση (rappel) από το κτήριο
του Προγράμματος, και άλλες δράσεις. Η παρέμβαση ολοκληρώνεται με συναυλία των Apurimac, Λ. Αλκαίου, Β. Γερμανού, Β. Καζούλη, Μ.Πασχαλίδη. Συμμετέχει και το μουσικό σχήμα της Ε.Κ. Παρέμβαση.

Δεντροφύτευση στην Πεντέλη για δεύτερη χρονιά

Ανοιξιάτικο Καλειδοσκόπιο

Αθλητικές δραστηριότητες

Εκδηλώσεις με θέμα: “Ανοιξιάτικο Καλειδοσκόπιο” στα
Εξάρχεια

› Η ομάδα ποδοσφαίρου της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχει σε αγώνες ποδοσφαίρου mundialito σε συνεργασία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

› Ολοκληρώνονται δύο ευρωπαϊκά προγράμματα INTEGRA για τα μέλη της
Ε.Κ. Παρέμβαση με θέμα «Ραδιοφωνία-ηχοληψία» και «Αρτοποιία-ζαχαροπλαστική», ενώ προς στο τέλος του έτους ξεκινάει και τρίτο εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα με θέμα «Οικολογία-εναλλακτικές μορφές τουρισμού».
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2000

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Οικολογική παρέμβαση στο Δήμο Ανεμοκάμπης (κοντά στο Γαλαξίδι) με καθαρισμό παραλίας, που έχει εγκαταλειφθεί και μετατραπεί σε σκουπιδότοπο.
Η παρέμβαση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο, τον πολιτιστικό σύλλογο της
περιοχής και με συμμετοχή των κατοίκων. Παράλληλα, γίνονται εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και έκθεση ζωγραφικής.

› Απελευθέρωση άγριων πουλιών στη λίμνη Κερκίνη Σερρών σε συνεργασία
με το ΕΚΠΑΖ και με τη συμμετοχή οικολογικών φορέων.

› Τα μέλη της Κοινότητας συμμετέχουν σε δενδροφύτευση που οργανώνει ο
Δήμος Νέας Μάκρης.
Καθαρισμός παραλίας

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον πεζόδρομο της οδού Βαλτετσίου στα Εξάρχεια.
Γονείς, μέλη του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης ετοιμάζουν μπουφέ με
φαγητά, γλυκά και φρούτα που προσφέρουν στους καλεσμένους και στους
διερχόμενους. Τα μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου φτιάχνουν χειροποίητα
στολίδια και κάρτες, παίζουν κρουστά μουσικά όργανα, πραγματοποιούν έκθεση ζωγραφικής, παρουσιάζουν θεατρική παράσταση παντομίμας και έθιμα
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

› Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσω προβολής τηλεοπτικού σποτ που
δημιουργεί η εταιρεία BOLD για το πρόγραμμα Παρέμβαση.
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Βαλτετσίου
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2001

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση διαμορφώνουν το σιδηροδρομικό σταθμό του Χιλιομοδίου Κορινθίας και ενημερώνουν τους κατοίκους για τις υπηρεσίες του Προγράμματος σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Διολκός.

› Οικολογική παρέμβαση-δενδροφύτευση στο Ντράφι Πεντέλης με σύνθημα
«Μέσα από τη στάχτη…γεννιέται ελπίδα ζωής».

› Συνεργασία με το Κέντρο Περίθαλψης Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ.
› Πραγματοποιείται εκδήλωση προς τιμήν των εθελοντών του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Κολέγιο Αθηνών. Δίνονται έργα ζωγραφικής των μελών και ακολουθεί συναυλία από τα μέλη και το προσωπικό.

› Συμμετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοηθώντας στην συσκευασία δεμάτων ρούχων και τροφίμων για τον πληθυσμό του Αφγανιστάν.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Παρέμβαση στον πεζόδρομο της Βαλτετσίου εν όψει των Χριστουγέννων. Την παρέμβαση οργανώνουν τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση και του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης του Προγράμματος. Περιλαμβάνει ενημέρωση κατοίκων
της περιοχής γύρω από το πρόβλημα των ναρκωτικών και στη συνέχεια γίνεται
και στολισμός του πεζόδρομου. Επίσης πραγματοποιείται κατάβαση μελών με rappel από την ταράτσα του κτιρίου της Βαλτετσίου και θεατρική παράσταση από
την ομάδα θεάτρου της Ε.Κ. Παρέμβαση

Εκδήλωση προς τιμήν των εθελοντών

Επίσκεψη του Κωστή Στεφανόπουλου
στην Εναλλακτική Κοινότητα

Τελετή αποφοιτήσεων στο Μουσείο Βορρέ
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Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Θεατρική παράσταση και έκθεση φωτογραφίας στα ΑΤΕΙ Αθήνας από μέλη
της Ε.Κ. Παρέμβαση.

› Ο Σύλλογος Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση διοργανώνει συναυλία στο θέατρο Λυκαβηττού υπό την αιγίδα της Εταιρείας Συγγραφέων. Ερμηνεύουν: Ν. Βενετσάνου, Δ. Μπάσης, Κ. Θωμαϊδης, Δ. Δημοσθένους, Τ. Χριστογιαννόπουλος
και Κ. Βέττα.

Επισκέψεις στην Κοινότητα.

› Επισκέπτεται την Εναλλακτική Κοινότητα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής
Στεφανόπουλος και η Υφυπουργός Υγείας κ. Ελπίδα Τσουρή.

Διοργάνωση Αποφοιτήσεων

› Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διοργανώνει τις αποφοιτήσεις του ΚΕΘΕΑ στο Μουσείο Βορρέ στην Παλλήνη. Πριν την τελετή γίνεται ξενάγηση στους χώρους
του μουσείου και παρουσιάζεται καλλιτεχνικό happening από μέλη της Ε.Κ.
Παρέμβαση. Ο Σύλλογος Οικογένειας προσφέρει παραδοσιακά φαγητά και
γλυκά από τους τόπους καταγωγής των γονέων.

2002

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιούνται
παρεμβάσεις στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων με σύνθημα «Δίνω
χρώματα στην ελπίδα». Πραγματοποιείται έκθεση ζωγραφικής και παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία».

Καλλιτεχνικές δράσεις

› Δημιουργία επιτραπέζιου ημερολογίου με έργα ζωγραφικής των μελών της
Ε.Κ. Παρέμβαση.
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› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Στ .Κραουνάκη, Κ. Μακεδόνα, Σπείρα-Σπείρα, Τζ. Μπότση και Δ. Παπίου.

Αθλητικές δραστηριότητες

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν σε αγώνα στίβου στο γήπεδο της Ν. Σμύρνης, όπου παίρνουν μέρος όλα τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Οι αγώνες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραμμάτων.

› Με δωρεά από τη Νέα Δημοκρατία κατασκευάζεται γήπεδο 5x5 στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Κοινότητας στη Ραφήνα.

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

Ο Σταμάτης Κραουνάκης στη συναυλία του Συλλόγου
Οικογένειας στο Λυκαβηττό

2003

› Συμμετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό του Ιράκ,
σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιείται παρέμβαση στην Πλατεία Ομόνοιας με θέμα «Μη φοβάσαι να προχωράς αργά, να φοβά-
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σαι μόνο την ακινησία». Το συγκρότημα της Ε.Κ. Παρέμβαση τραγουδάει στην
πλατεία όπου υπάρχει και έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας. Παράλληλα
γίνεται ενημέρωση του κοινού και διανομή έντυπου και άλλου υλικού (καπέλα,
τσάντες, μπλούζες) με το λογότυπο του Προγράμματος. Τέλος τα μέλη της Ε.Κ.
βρίσκονται στη στάση ΣΥΝΤΑΓΜΑ του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με το
ΥΠΠΟ με εικαστικές εκθέσεις και ενημερωτικά φυλλάδια του Προγράμματος.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Το συγκρότημα της Εναλλακτικής Κοινότητας Παρέμβαση
τραγουδάει στην πλατεία Ομονοίας

Μ. Φαραντούρη, Π. Πανδή, Χρ. Αηδονίδη, Μ. Πασχαλίδη, Χρ. Τσιαμούλη, Δ.
Δημοσθένους.

› Θεατρική παράσταση “Ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης” στο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ, από γονείς των μελών που συμμετέχουν στο Κέντρο Οικογενειακής
Υποστήριξης και Συμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

› Συμμετοχή σε εκδήλωση της UNESCO με έργα φωτογραφίας και ζωγραφικής
των μελών της Εναλλακτικής Κοινότητας.

Αθλητικές δραστηριότητες

› Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 στο χώρο της Ε.Κ. Παρέμβαση με αφορμή τα 14 χρόΕγκαίνια Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και
Συμβουλευτικής

νια λειτουργίας της. Συμμετέχουν ομάδες των θεραπευτικών προγραμμάτων του
ΚΕΘΕΑ και άλλες ομάδες. Την απονομή κάνει ο Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Κώστας
Καραμανλής.

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

› Εγκαίνια του κτηρίου του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής, του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην οδό Θεμιστοκλέους 67, δωρεά του
Συλλόγου Οικογένειας. Με αφορμή τα εγκαίνια γίνεται και διαμαρτυρία των
Συλλόγων Οικογένειας ΚΕ.Θ.Ε.Α για το Σχέδιο Νόμου σχετικά με τα ναρκωτικά.

› Εγκαίνια του νέου ξενώνα του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης, δωρεά της κυρίας
Ελισσάβετ Παπαγιαννοπούλου. Την κορδέλα κόβει ο Πρόεδρος της Βουλής
κ. Απόστολος Κακλαμάνης.
Αποφοιτήσεις στο ΙΜΕ
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Διοργάνωση Αποφοιτήσεων

› Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αναλαμβάνει τη διοργάνωση αποφοιτήσεων που πραγματοποιούνται στο χώρο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Τα μέλη της Ε.Κ.
Παρέμβαση φιλοτεχνούν τα “σήματα” του κάθε Προγράμματος. Για πρώτη φορά
λειτουργούν περίπτερα των Προγραμμάτων.

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

2004

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος πραγματοποιείται οικολογική παρέμβαση-δενδροφύτευση στην περιοχή Καρκαντά Πεντέλης με σύνθημα
«Γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη», καθώς και απελευθερώσεις
άγριων πουλιών στο Δάσος Κουβαρά μαζί σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ και το
Δήμο Μαρκόπουλου.

› Παρέμβαση στο Δήμο Μαρκόπουλου, όπου γίνεται διαμόρφωση του πάρκου
στην πλατεία του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού με επισκευή του παλιού τρένου και του κλειστού γηπέδου μπάσκετ-βόλεϊ.

› Οικολογική παρέμβαση-δενδροφύτευση στην περιοχή της Πεντέλης με τη συνεργασία του Ορειβατικού Συλλόγου.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιούνται
δράσεις με σύνθημα «Παρέμβαση στη συνήθειά σου». Κεντρική δράση αποτελεί η σκυταλοδρομία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών
και εθελοντικών, οικολογικών, κοινωνικών και αθλητικών οργανώσεων με αφετηρία και τέρμα την Πλατεία Εξαρχείων, όπου έχουν στηθεί ενημερωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώσεων που συμμετέχουν. Το
έντυπο που εκδίδεται μπαίνει ένθετο στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.
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Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Θεατρική παράσταση “Βόιτσεκ” στο θέατρο Δίπυλον σε σκηνοθεσία Στέλιου
Παυλίδη. Συμμετέχει η θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Ίασμος-Β. Διαμαντόπουλος». Στη μουσική επένδυση συμμετέχουν τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση.

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Λ. Μαχαιρίτσα, Χρ. Θηβαίο, Δ. Τσακνή, Μπ. Στόκα, Μ. Μητσιά, Π. Κατσιμίχα.

Αθλητικές δραστηριότητες

› Διήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 με τη συμμετοχή της ομάδας ποδοσφαίρου της Κοινότητας και ομάδων άλλων θεραπευτικών κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ.
Την απονομή των επάθλων κάνει ο υπουργός Υγείας κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικών στην πλατεία Εξαρχείων

2005

Διήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου

Απονομή επάθλων του τουρνουά
από τον Νικήτα Κακλαμάνη

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Οικολογική παρέμβαση-δενδροφύτευση στον ευρύτερο χώρο της Εναλλακτικής
Κοινότητας στη Ραφήνα. Στην αναδάσωση συμμετέχει ο υπουργός Υγείας κ.
Νικήτας Κακλαμάνης.
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Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Δημιουργία μουσικού CD από τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση για τα Χριστούγεννα.
› Συμμετοχή σε εκδήλωση στο Δήμο Μοσχάτου με αφορμή την 26η Ιουνίου και με
έργα ζωγραφικής και φωτογραφίας των μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση.

› Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Θεραπευτικών Κοινοτήτων στην Κρήτη,
με έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας και μουσικών οργάνων των μελών της Ε.Κ.
Παρέμβαση.

› Έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας των μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Ι.Μ.Ε.
(Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού). Τα εγκαίνια της έκθεσης γίνονται από τον Υπουργό
Υγείας κ. Νικήτα Κακλαμάνη και τον Υφυπουργό Υγείας κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.

› Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας στο Γουδή, που διοργανώνει
το Υπουργείο Παιδείας, με ενημερωτικό υλικό και διαδραστικό εργαστήρι κατασκευής μουσικών παραδοσιακών οργάνων.

Δενδροφύτευση στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινότητας

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας πραγματοποιείται εκδήλωση
με σύνθημα «Κι όμως μπορούμε μαζί να αναστήσουμε τη χαμένη μας ελπίδα»
όπου παρουσιάζονται δημοτικοί παραδοσιακοί χοροί, έργα ζωγραφικής και έκθεση παραδοσιακών μουσικών οργάνων των μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Π. Θαλασσινό, Χρ. Θηβαίο, Σ. Λεονάρδου, Μ. Πασχαλίδη, Ορφ. Περίδη, Μπ. Στόκα.
Απονομή μεταλλίων από τον Κ.Καραμανλή σε αγώνα
καλαθοσφαίρισης με αφορμή την Παγκόμσια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικών
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Αθλητικές δραστηριότητες

› Διοργάνωση φιλικών αγώνων ποδοσφαίρου 5x5 στην Ε.Κ. Παρέμβαση με συμμετοχή της ομάδας του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1. Στην τηλεόραση του ΑΝΤ1
προβάλλεται σχετικό ρεπορτάζ.

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιείται αγώνας καλαθοσφαίρισης στο γήπεδο του Πανελληνίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και συμμετοχή επαγγελματιών καλαθοσφαιριστών. Προπονητές του
αγώνα είναι ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην προπονητής κ. Γιάννης Ιωαννίδης και
ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών κ. Παναγιώτης Γιαννάκης. Τα μετάλλια απονέμει ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής, ενώ ο υπουργός Υγείας κ. Νικήτας Κακλαμάνης κάνει το τζάμπολ του αγώνα.

2006

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Οικολογική παρέμβαση-καθαρισμός παραλίας στο Δήμο Αρτέμιδας από μέλη
της Ε.Κ. Παρέμβαση.

› Στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν
με φωτογραφικό υλικό στην εικαστική έκθεση με τίτλο «Κλικ στον Εθελοντισμό»,
που διοργανώνει το Έργο Πολιτών στον εκθεσιακό χώρο του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
στο Σύνταγμα.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Με αφορμή την Ημέρα Μουσείων τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν
στην εκδήλωση που γίνεται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας, έκθεση κρουστών μουσικών οργάνων, παρουσίαση δημοτικών παραδοσιακών χορών και μουσικού δρώμενου.

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας πραγματοποιείται εκδήλωση
με έκθεση κρουστών μουσικών οργάνων, μάσκας, κούκλας, ψηφιδωτού και
παρουσίαση δημοτικών χορών από την ομάδα χορού του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Στην εκδήλωση συμμετέχουν εθελοντικά το συγκρότημα παραδο-
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σιακής μουσικής ΑΥΛΟΣ του Γεωργίου Δαλλιάνη και το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Πραγματοποιείται επίσης ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο του Οργανισμού
Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ) σε συνεργασία με τον Τομέα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ
με θέμα «Η ενίσχυση της προσωπικότητας του παιδιού μέσα από την οικογένεια». Την εκδήλωση χαιρετίζει ο αντιπρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής
κ. Μ. Σκουλάκης.

› Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Μαρκόπουλου, με έκθεση ζωγραφικής, φωτογραφίας και μουσικών οργάνων των μελών
της Ε.Κ. Παρέμβαση.

Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Φ. Πλιάτσικα, Μ. Φάμελο, Όναρ, Ευσταθία, Θ. Κοντάκο.

› Συμμετοχή στο 3ο Οδοιπορικό στην Ελληνική Παράδοση που οργανώνει ο όμιλος UNESCO Πειραιώς και Νήσων, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, με έκθεση
κρουστών μουσικών οργάνων και με συμμετοχή της ομάδας παραδοσιακών
χορών της Ε.Κ. Παρέμβαση.

Εκδήλωση στο Ιστορικό Αρχείο
της Εθνικής Τράπεζας

Η ομάδα χορού συμμετέχει στην εκδήλωση της Unesco

Κατασκευή κάδου κομποστοποίησης
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Αθλητικές δραστηριότητες

› Συμμετοχή μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση σε ποδοσφαιρικό αγώνα με βουλευτές
και οδηγούς ΚΤΕΛ, που διοργανώνεται από το Δήμο Νέας Μάκρης.

› Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 στο γήπεδο της Ε.Κ. Παρέμβαση με τη συμμετοχή
τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων από γειτονικούς δήμους και τη συμμετοχή της
Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου 5x5 σε αγώνα επίδειξης. Τα αναμνηστικά του
αγώνα απονέμει ο υπουργός Υγείας κ. Ν. Κακλαμάνης.

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

› Υλοποιείται Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης στη «Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» στο οποίο εκπαιδεύονται μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση και της Επανένταξης.

2007

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Λειτουργία μόνιμης έκθεσης και πώληση των μουσικών οργάνων που κατασκευάζουν τα μέλη της Κοινότητας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και στο Μουσείο
Λαϊκών Οργάνων στην Πλάκα.

› Συμμετοχή με περίπτερο στην πλατεία Κοτζιά μαζί με ΜΚΟ, μετά από πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις
των οργανώσεων

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Τ. Τσανακλίδου, Λ. Μαχαιρίτσα, Σ. Μπουλά, Κ. Θωμαΐδη, Αντ. Μιντζέλο, Δ. Σταρόβα, Κίτρινα Ποδήλατα.
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› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιείται εκδήλωση στη Ραφήνα με σύνθημα «με ντέφια, νταούλια και κρόταλα…». Παίζουν μουσικά όργανα και τραγουδούν μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση. Συμμετέχουν σε αυτή τη
γιορτή ο Χρήστος Θηβαίος, το παραδοσιακό συγκρότημα ΑΥΛΟΣ και ο καραγκιοζοπαίχτης Θανάσης Σπυρόπουλος.

Διοργάνωση Αποφοιτήσεων

› Διοργάνωση τελετής αποφοίτησης του ΚΕΘΕΑ στο Κολλέγιο Αθηνών.

Τοποθέτηση μόνιμων εκθέσεων
μουσικών οργάνων σε πολιτιστικούς χώρους

Εκδήλωση στη Ραφήνα με σύνθημα:
“με ντέφια, νταούλια και κρόταλα…”

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Τελετή αποφοίτησης στο Κολλέγιο Αθηνών

2008

› Συμμετοχή σε έκθεση που διοργανώνει η ΝΕΛΕ με έργα μελών που δημιουργήθηκαν στα σεμινάρια πηλού, κοσμήματος, μάσκας και μαριονέτας.

› Ραδιοφωνικό σποτ του Συμβουλευτικού Κέντρου σε συνεργασία με τον Χρήστο
Θηβαίο, το οποίο μεταδίδεται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

› Εκπομπή στο ραδιόφωνο του Λαυρίου από μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση με θέμα
την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών καθώς και ενημερωτικό περίπτερο
στο σταθμό του μετρό στην Ομόνοια και στο Χαλάνδρι.
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› Εξασφάλιση σταθερής καταχώρησης του λογότυπου και στοιχείων του Προγράμματος σε εφημερίδες της Ανατολικής Αττικής (Αττικό Βήμα, Επίκαιρα, 7 ημέρες
στην Ανατολική Αττική, Ανατολική Ακτή, Λαυρεωτική, Νέα Έκφραση, Πυξίδα,
Εβδόμη, Δρομέας, Anavissos News).

› Συμμετοχή στο 34ο φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου με
ενημερωτικό περίπτερο.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Π. Θαλασσινό, Γ. Νέγκα, Κ. Λειβαδά, Αν. Μουτσάτσου, Γ. Νικολάου, Κίτρινα Ποδήλατα και στη Χαλκίδα με τους: Π. Θαλασσινό και Γ. Νικολάου, σε συνεργασία με
το σωματείο εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας.

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση και της Επανένταξης παρακολουθούν Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Θεατρική Παιδεία. Στην ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιείται θεατρική παράσταση στο “104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης”.

Αθλητικές δραστηριότητες
Τουρνουά 5Χ5 στην Εναλλακτική Κοινότητα

› Στο πλαίσιο του εορτασμού των 19ων γενεθλίων της Κοινότητας διοργανώνεται τουρνουά 5χ5 στο γήπεδο της Κοινότητας, όπου συμμετέχει με ομάδα
και ο Δήμος Παιανίας.

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

› Πιστοποιούνται τα μουσικά όργανα που κατασκευάζουν τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση στο εργαστήριο της Κοινότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ στο πλαίσιο του θεσμού
«Ελληνικές Καλλιτεχνικές Δημιουργίες».

› Στο τέλος της χρονιάς εγκαινιάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ραφήνας. Στα
εγκαίνια παρευρίσκεται ο Δήμαρχος Ραφήνας κ. Ανδρέας Κεχαγιόγλου.
Κατασκευή μπεντίρ στο Εργαστήριο
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2009

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης.

› Συμμετοχή μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση σε δενδροφύτευση στον Υμηττό που διοργανώνει το τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΙ.

› Συμμετοχή με την ελληνική Ορνιθολογική εταιρεία στον καθαρισμό υγροβιότοπου της Βραυρώνας και στην απελευθέρωση άγριων πουλιών.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα 20 χρόνια
του προγράμματος

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας διοργανώνονται δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών στο Στρογγυλό της Χαλκίδας.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
κατά των Ναρκωτικών

Χριστουγεννιάτικος στολισμός δύο σταθμών του μετρό

Τριήμερο εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια του Προγράμματος
στην αίθουσα του μετρό στο Σύνταγμα

› Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Νεολαίας στο Δήμο Γέρακα με ενημερωτικό περίπτερο, έντυπο υλικό, έκθεση και εργαστήριο μουσικών οργάνων.

› Συμμετοχή με ενημερωτικό περίπτερο στην Κρητική Βραδιά του Δήμου Ραφήνας.
› Χριστουγεννιάτικος στολισμός των σταθμών του μετρό Φιξ και Νομισματοκοπείο από τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση.
Η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδάει στο Λυκαβηττό
για το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

37

1989-2015

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

› Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο στις εκδηλώσεις της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στην Κάντζα
Αττικής και ομιλία σε ραδιοφωνική εκπομπή. Παράλληλα γίνονται Παρεμβάσεις
ευαισθητοποίησης σε κεντρικές πλατείες της Παιανίας, της Ραφήνας και του
Λαυρίου. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται παρέμβαση στην πλατεία Εξαρχείων
με ενημερωτικό περίπτερο με φυλλάδια του Προγράμματος και εργαστήρι κομποστοποίησης. Το συγκρότημα TU παίζει μουσική και στη συνέχεια παρουσιάζεται
θεατρικό δρώμενο με θέμα την οικολογία από τα μέλη της Κοινότητας. Η εκδήλωση καλύπτεται από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπου εμφανίζονται μέλη και μιλούν για τον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

› Αφιέρωμα από την κοινωνική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Με αγάπη» με στόχο την προβολή του ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση. Πραγματοποιούνται γυρίσματα στην Ε. Κ.

› Τα 20 χρόνια λειτουργίας του θεραπευτικού προγράμματος γιορτάζονται στην
αίθουσα του μετρό Συντάγματος. Λειτουργούν εργαστήρια κατασκευής μουσικών
οργάνων, καλλιέργειας με οργανικό κομπόστ, χειροτεχνίας, ζωγραφικής και κατασκευής φωλιών. Παρουσιάζονται οικολογικά παιχνίδια, αφηγήσεις παραμυθιών από τις Παραμυθοκόρες, θεατρικό δρώμενο από τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση, μουσικό δρώμενο με κρουστά στην πλατεία Συντάγματος και συναυλίες
από γνωστούς καλλιτέχνες. Επίσης λειτουργεί αναδρομική έκθεση με αφίσες
και φωτογραφίες, εικαστική έκθεση με έργα μελών και αποφοίτων της Κοινότητας, έκθεση φωτογραφίας με θέμα τις πρόσφατες φωτιές στην Αν. Αττική
καθώς και video παρουσίαση στιγμιότυπων της ιστορίας του Προγράμματος.
Η παρέμβαση στο μετρό καλύπτεται από τα τηλεοπτικά μέσα και από ραδιοφωνικούς σταθμούς και γίνονται αφιερώματα και σε εφημερίδες.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με
τη Χαρούλα Αλεξίου.
Συναυλία στο Λυκαβηττό για το Πρόγραμμα
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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Αθλητικές δραστηριότητες.

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν στο τουρνουά 5x5 που διοργανώνει το ΠΑΜΕ.

› Εργαζόμενοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επισκέπτονται την Ε.Κ. Παρέμβαση και συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το γήπεδο της E. Κοινότητας
ανοίγει για τις τοπικές ομάδες και ανταποκρίνονται θετικά η ποδοσφαιρική ομάδα
ΘΥΕΛΛΑ και η ομάδα των εργαζόμενων του ΠΝΑ. Μέλος της Επανένταξης συμμετέχει ως αρχηγός ομάδας στον ποδοσφαιρικό αγώνα που γίνεται στο Μιλάνο
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου Αστέγων σε συνεργασία με το περιοδικό
Γαλέρα.

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

2010

› Συμμετοχή στην παρέμβαση “Χελιδονίσματα” στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Μέλη
της Ε.Κ. Παρέμβαση πραγματοποιούν μαζί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
σεμινάριο για την κατασκευή φωλιών και στη συνέχεια προχωρούν σε καθαρισμό
της λίμνης που βρίσκεται στο Πάρκο.

› Συμμετοχή σε εκδήλωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων και
Εργαστήρι για την εξοικονόμηση ενέργειας και την κομποστοποίηση από μέλη
της Ε.Κ. Παρέμβαση.

› Συμμετοχή σε αναδάσωση σε περιοχή του Πικερμίου.
› Συμμετοχή με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στον καθαρισμό του δάσους
στο Σχοινιά.

› Συμμετοχή μελών και προσωπικού στην Εθνική Συνάντηση Νέων για τη φύση
που διοργανώνει η ΑΝΙΜΑ.
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Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Συμμετοχή στο μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Παλλήνη με ενημερωτικό περίπτερο, έκθεση βιβλίου και μουσικών οργάνων. Επίσης η ομάδα παραδοσιακών
χορών της Ε.Κ. Παρέμβαση παρουσιάζει χορούς από όλη την Ελλάδα.

› Συμμετοχή στις τριήμερες εκδηλώσεις του 36ου φεστιβάλ της ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗΣ
με ενημερωτικό περίπτερο και έκθεση μουσικών οργάνων στο πάρκο Αντώνης
Τρίτσης.

› Συμμετοχή στο φεστιβάλ της ΟΝΝΕΔ στο ενημερωτικό περίπτερο του ΚΕΘΕΑ
και διανομή έντυπου υλικού.

› Συμμετοχή της Κοινότητας στο Φεστιβάλ Νεολαίας Συνασπισμού στο Πάρκο στο
Γουδή με ενημερωτικό υλικό του προγράμματος, έκθεση βιβλίων και μουσικών
οργάνων.

› Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών με Κεντρικό μήνυμα: “ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Η ΖΩΗ”. Η κεντρική δράση πραγματοποιείται στην Ομόνοια.
Στην παρέμβαση υπάρχει περίπτερο με έντυπο υλικό, πραγματοποιούνται ενημερώσεις σε περαστικούς και street work γύρω από την Ομόνοια. Επίσης υπάρχει
έκθεση μουσικών οργάνων. Η ομάδα κρουστών της Ε.Κ. Παρέμβαση παίζει
μουσική στο δρόμο και το βράδυ στο κέντρο της πλατείας, τα μέλη της Κοινότητας
σχηματίζουν με κεριά και υπό των ήχο των κρουστών το μήνυμα ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ
Η ΖΩΗ. Πραγματοποιούνται ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

› Εκδήλωση του Συλλόγου Οικογένειας στο Στρογγυλό Χαλκίδας. Η εκδήλωση
περιλαμβάνει ενημερωτικό περίπτερο, εργαστήρι μουσικών οργάνων και παρουσίαση παραδοσιακών χορών, ενώ έχει κάλυψη από δύο τηλεοπτικούς σταθμούς
της Χαλκίδας. Ομάδα μελών πραγματοποιεί ζωντανές εκπομπές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

› Συμμετοχή σε εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων στο ΑΤΕΙ Αθηνών και
ενημέρωση για ευαισθητοποίηση των φοιτητών. “Η Παρέμβαση στην Κρίση”.
Τρεις μέρες στο μετρό του Συντάγματος για δεύτερη χρονιά αυτή τη φορά για
τα 21 χρόνια ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση. Η παρέμβαση έχει στόχο την αλληλεπίδραση
και τη διαδραστικότητα μέσα στην κρίση.
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› Πραγματοποιούνται εργαστήρια κατασκευής μουσικών οργάνων, κομποστοποίησης, μεταποίησης και χειροτεχνίας, αφηγήσεις παραμυθιών και έκθεση
φωτογραφίας με θέμα εικόνες κρίσης στην πόλη μας από τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση. Τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδες στηρίζουν τις τριήμερες εκδηλώσεις
στο μετρό για δεύτερη χρονιά.

Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
στην Ομόνοια

Τριήμερες εκδηλώσεις στην αίθουσα μετρό
στο Σύνταγμα, για δεύτερη χρονιά

Εκδήλωση στο Στρογγυλό Χαλκίδας
για την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Ν. Πορτοκάλογλου, Μ. Φάμελλο, Στ. Δρογώση, Ν. Ζιώγαλα.

› Η ομάδα θεάτρου της Ε.Κ. Παρέμβαση παρουσιάζει το θεατρικό παραμύθι
“Πετρόσουπα” σε εφήβους του ξενώνα Όρμος του ΠΝΑ.

› Tα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής

Εικαστικές εκθέσεις στο μετρό

Τέχνης οργανώνουν βιωματικό εργαστήρι κατασκευής κρουστών μουσικών οργάνων για παιδιά και εφήβους (10-15 ετών) με τίτλο “Δημιουργία-πράξη-μουσική”.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο κατασκευάζουν μουσικά όργανα και στη συνέχεια, με τη βοήθεια μουσικοπαιδαγωγού, δημιουργούν αυτοσχέδια ορχήστρα
κρουστών.

› Έκθεση φωτογραφίας στο Δημαρχείο Ραφήνας με θέμα “Η φωτιά στο κατώφλι
του σπιτιού μας” και “Το λιμάνι της Ραφήνας’’. Γίνεται αφιέρωμα για τις εκθέσεις
στο τοπικό περιοδικό ΑΡΑΦΗΝ. Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρίσκεται ο Δήμαρχος Ραφήνας και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
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› Έκθεση μουσικών οργάνων στο πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ραφήνας με τίτλο
“Εν χορδαίς και οργάνοις”. Μέλη της ομάδας μουσικών οργάνων παρευρίσκονται στα εγκαίνια της έκθεσης μουσικών οργάνων στο δημαρχείο Ραφήνας. Συμμετοχή στην έκθεση εφαρμοσμένων και εικαστικών τεχνών της ΝΕΛΕ Αν. Αττικής, όπου εκτίθενται τα μουσικά όργανα της Ε.Κ. Παρέμβαση. Μουσικά όργανα
ταξιδεύουν επίσης στο Χουδέτσι της Κρήτης όπου υπάρχει έκθεση σε όλη τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Χουδετσίου.

2011

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Συμμετοχή των μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση με εργαστήρι και έκθεση μουσικών οργάνων στην εκδήλωση των κοινωνικών φορέων “The Tour” στην Τεχνόπολη στο Γκάζι στο πλαίσιο της περιοδείας για το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011.

› Ραδιοφωνικές εκπομπές από τα μέλη της Ε.Κ σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της
Αθήνας και της Χαλκίδας. Ξεκινάει συστηματική συνεργασία με τον σταθμό 9,84
με την παρουσίαση εκπομπής με τίτλο “Θέλω να ζήσω”.

› Υλοποίηση από μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα
“Κομποστοποίηση και βιώσιμη διαχείριση οργανικών αποβλήτων” σε άτομα που
περιθάλπονται στο Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών Χολαργού.

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιούνται
εκδηλώσεις του ΚΕΘΕΑ στην αίθουσα μετρό στο Σύνταγμα και στην πλατεία
Εξαρχείων. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του ΚΕΘΕΑ στο Σύνταγμα, μέλη της
Ε.Κ. Παρέμβαση παρεμβαίνουν με μουσικό δρώμενο στη συνάντηση των Αγανακτισμένων πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης στην πλατεία του Συντάγματος και με τη μουσική εκφράζουν τη δική τους αντίδραση στην κρίση και δίνουν
το στίγμα τους ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για τη ζωή.
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› Μέλη της Ε.Κ παρεμβαίνουν με μουσικό δρώμενο κρουστών στο στούντιο της
εκπομπής “Πρωινή ενημέρωση” της ΝΕΤ με τους Κώστα Αρβανίτη και Μαριλένα
Κατσίμη, με στόχο να εκφράσουν το δικό τους μήνυμα για τον αγώνα κατά των
ναρκωτικών.

› Συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής για την πλαισίωση ημερίδας από το ΚΕΘΕΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Λαύριο με θέμα: “Η σωτηρία των φοινίκων του Λαυρίου”.
Στην ημερίδα λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο του Προγράμματος και φιλοξενείται στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου έκθεση φωτογραφίας με θέμα: “Ματιές
στο Λαύριο”.

› Καθόλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου γίνεται προβολή του τηλεοπτικού
σποτ του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στις οθόνες matrix του Ολυμπιακού Σταδίου.
Παράλληλα παρέχεται δωρεάν καταχώριση στο περιοδικό του Παναθηναϊκού
Match Programme.

› Συμμετοχή στο 37ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗΣ στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση
με ενημερωτικό περίπτερο και εργαστήρι κρουστών.

Σεμινάριο κρουστών σε παιδιά

› Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στην “Κραυγή” που πραγματοποιείται έξω από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συμμετοχή όλων των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ ενάντια στα μέτρα που αφορούν
τη μείωση της χρηματοδότησης.

› Διεξαγωγή βιωματικών σεμιναρίων κατασκευής κρουστών από μέλη της Ε.Κ.
Παρέμβαση, που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 9-15 ετών, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στην Πλάκα και στο Μουσείο Λαϊκών και Παραδοσιακών Οργάνων.

Η ομάδα κρουστών στέλνει το μήνυμα της
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
από την πλατεία Συντάγματος

Παρέμβαση μελών σε πρωινή εκπομπή της ΕΤ1

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το Υπουργείο Υγείας
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› Παρουσία σε εκπομπή της ΕΡΤ με αφιέρωμα στο ΚΕΘΕΑ. Συμμετοχή με συνεντεύξεις, προσωπικές μαρτυρίες και μουσικό δρώμενο κρουστών από μέλη της
Ε.Κ. Παρέμβαση.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λυκαβηττό με τους:
Π. Θαλασσινό, Μ. Μαυροειδή, Β. Σκουλά, Γ. Ανδρεάτο, Αν. Μουτσάτσου, Γ. Νέγκα και Στ. Χατζηευσταθίου.

› Τα μουσικά όργανα της Ε.Κ. Παρέμβαση ταξιδεύουν για δεύτερη χρονιά στο μουσικό φεστιβάλ στο Χουδέτσι της Κρήτης.

› Συμμετοχή με μουσικό δρώμενο κρουστών στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στο Μέγαρο Μουσικής.

› Παρουσία των μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση και του προσωπικού σε εκπομπή στην
ΕΡΤ όπου γίνεται τηλεμαραθώνιος για τη Unicef. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής
γίνεται ενημέρωση για το πρόγραμμα και παρουσιάζεται καλλιτεχνικό δρώμενο
κρουστών.

Διοργάνωση Αποφοιτήσεων

› Συνδιοργάνωση με το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ της τελετής αποφοιτήσεων του ΚΕΘΕΑ

2012

Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση προχωρούν σε καθαρισμό της παραλίας του Σχοινιά
μαζί με την περιβαλλοντική οργάνωση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

› Ανάπλαση και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του κήπου της Επανένταξης.
Την ανάπλαση αναλαμβάνουν μέλη της Κοινωνικής Επανένταξης που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα: “Τεχνικός βιολογικής καλλιέργειας με παραδοσιακές μεθόδους”.
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Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν σε εκδήλωση της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων στο Δήμο Μαραθώνα με έντυπο υλικό, πώληση βιβλίων
και μουσικών οργάνων.

› Το τηλεοπτικό σποτ του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συνεχίζει να προβάλλεται το α΄ εξάμηνο του 2012 στις οθόνες matrix του Ολυμπιακού Σταδίου. Μέλη της Επανένταξης διανέμουν έντυπα του Προγράμματος σε συγκεκριμένες θύρες του ΟΑΚΑ.

› Τα κρουστά μουσικά όργανα της Κοινότητας προωθούνται και διαφημίζονται στο
πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, στο Μουσείο Λαϊκών και Παραδοσιακών Οργάνων και στη
Δημοτική Φιλαρμονική Ραφήνας.

› Συμμετοχή στην εκδήλωση Πρωτομαγιάς στην Τεχνόπολη στο Γκάζι που διοργα-

Εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

νώνουν η ΕΡΤ και οι Γιατροί του Κόσμου. Στην εκδήλωση λειτουργεί ενημερωτικό
περίπτερο και η ομάδα κρουστών συμμετέχει σε μουσικά δρώμενα αλλά και στη
συναυλία συνοδεύοντας το συγκρότημα Εncardia σε κάποια τραγούδια. Ο στόχος
της εκδήλωσης είναι φιλανθρωπικός. Σκοπός είναι να συγκεντρωθούν κουτιά
με παιδικό γάλα και φάρμακα για οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

› Μέλη της Κοινότητας συμμετέχουν στην ενημέρωση και πρόληψη του ΚΕΘΕΑ
Πήγασος στα ΑΤΕΙ Αθηνών.

Καθαρισμός παραλίας του Σχοινιά
με τη Μεσόγειο SOS

Τραγουδώντας με τους Encardia στην Τεχνόπολη
στην εκδήλωση της Πρωτομαγιάς

Μουσικό δρώμενο κρουστών στο τριήμερο εκδηλώσεων
του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην προσχολική ηλικία
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› Συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μελών της Επανένταξης και
του προσωπικού με θέμα την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που συναντούν
τα μέλη στην αναζήτηση εργασίας.

› Συμμετοχή στο τριήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει το Τμήμα Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα “Κατασκευή μουσικών οργάνων με ανακυκλωμένα υλικά.
Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές στη μουσική εκπαίδευση”. Η ομάδα κρουστών
της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχει στην εκδήλωση με δικό της μουσικό δρώμενο,
λειτουργεί περίπτερο του προγράμματος με εργαστήρι κατασκευής μουσικών
οργάνων, πωλήσεις βιβλίων και μουσικών οργάνων και διανομή ενημερωτικού
εντύπου.

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιείται
δράση προσέγγισης χρηστών στην Αθήνα μαζί με τους Γιατρούς του Κόσμου.
Πραγματοποιείται μουσικό δρώμενο από τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση και συναυλία με τους Εncardia στον πεζόδρομο της Βαλτετσίου μπροστά από το Συμβουλευτικό Κέντρο. Την ίδια μέρα, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ, γίνεται περιποίηση φυτών και τοποθετείται κομπόστ
στην πλατεία Εξαρχείων.

› Συμμετοχή στο προφεστιβάλ στη Νέα Μάκρη αλλά και στο 38ο φεστιβάλ της ΚΝΕ
Οδηγητής που πραγματοποιείται στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση αλλά και στο Φεστιβάλ
Νεολαίας του Δήμου Παλλήνης.

› Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Νεολαίας του Δήμου Παλλήνης με περίπτερο, βιβλία
και μουσικά όργανα.

› Η ομάδα κρουστών της Ε.Κ. Παρέμβαση τραγουδάει τα κάλαντα στα γραφεία του
ΚΚΕ στον Περισσό και στο Δημαρχείο Ραφήνας.

› Συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων του Δήμου Αθηναίων στην
πλατεία Συντάγματος με κεντρικό ενημερωτικό περίπτερο. Μουσικό δρώμενο
από την ομάδα κρουστών της Ε.Κ. Παρέμβαση με διανομή έντυπου υλικού και
εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων. Ενημέρωση για κομποστοποίηση,
πωλήσεις βιβλίων και μουσικών οργάνων.
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Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Εκθέσεις φωτογραφίας των μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Λουτρό των Αέρηδων και στον πολυχώρο Booze Cooperativa.

› Η ομάδα κρουστών της Ε.Κ. Παρέμβαση ξεκινάει τις σταθερές πρόβες και
αποκτάει το όνομα “Κρουστωδία”.

› Συμμετοχή στο Athens World Music Festival στο Γκάζι. Στην εκδήλωση λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο του Προγράμματος με πωλήσεις βιβλίων και μουσικών οργάνων. Η έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιείται με δρώμενο από την
ομάδα κρουστών στον πεζόδρομο του Θησείου.

Αθλητικές δραστηριότητες.

› Συμμετοχή στο Εργατικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2012 που διοργανώνει η
γραμματεία νέων του ΠΑΜΕ.

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

› Το 2012 ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης 400 ωρών
“Τεχνικός Βιολογικής Καλλιέργειας” με τη συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Το Δεκέμβριο του 2012 ξεκινάει δεύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
400 ωρών με τίτλο “Τεχνικος Κατασκευής Μουσικών Παραδοσιακών Οργάνων”
με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
μέλη Κοινωνικών Επανεντάξεων προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ
όπου έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε δύο σημαντικούς τομείς.
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2013
Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Παρέμβαση στο Χολαργό με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
με θέμα: “Γιορτή για τη Ζωή και το Περιβάλλον” σε συνεργασία με την “Κοινωνία
Δημοτών Παπάγου-Χολαργού” στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου. Στην εκδήλωση υπάρχει εργαστήριο κομποστοποίησης και ενημερωτικό περίπτερο για το
ευρύ κοινό. Η εκδήλωση κλείνει με μουσικό δρώμενο όπου συμμετέχει το
συγκρότημα Encardia και η Κρουστωδία

› Καθαρισμός στο Πευκοδάσος του Σχoινιά με την περιβαλλοντική οργάνωση
Μεσόγειος SOS και συμμετοχή σε ημερίδα στο πλαίσιο λήξης του Προγράμματος Clean Up στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ.

› Παρέμβαση στο ΠΝΑ για την ανακατασκευή και διαμόρφωση του προαύλιου
χώρου του σχολείου με καλλωπιστικά φυτά και δέντρα.

› Συμμετοχή μελών της Ε.Κ. Παρέμβαση σε αναδάσωση στο Πικέρμι.
Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ανατολική Αττική σε Γυμνάσια
και Λύκεια της ανατολικής Αττικής με ενημερώσεις σε καθηγητές, γονείς και
μαθητές. Ενημερώσεις γίνονται στο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου, στο ΕΠΑΛ Ραφήνας, στο Λύκειο Μαρκόπουλου, στο σύλλογο γονέων και στους καθηγητές του
1ου ΓΕΛ Μαρκόπουλου και σε μέλη του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Καλλιτεχνούπολης.

› Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ στην Τεχνόπολη στο Γκάζι με έκθεση φωτογραφίας, εργαστήρια κατασκευής μουσικών
οργάνων και κομποστοποίησης. Επίσης στη συναυλία με θέμα “Όλα τα ναι
του κόσμου” συμμετέχει και η Κρουστωδία συνοδεύοντας τους Encardia.

› Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στον Εθνικό Κήπο για τη γιορτή της Μουσικής. Μέλη
της Ε.Κ. Παρέμβαση πραγματοποιούν εργαστήρια κατασκευής κρουστών στους
επισκέπτες.
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Encardia και Κρουστωδία τραγουδούν στο
Χολαργό στη γιορτή για τη ζωή και το περιβάλλον

Η Κρουστωδία συνοδεύει τους Encardia στο
θέατρο Βράχων

1989-2015

Εκδήλωση στην Τεχνόπολη για την ολοκλήρωση
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

› Συμμετοχή στις τριήμερες εκδηλώσεις του 39ου φεστιβάλ της ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗΣ
“Άλλαξε τον κόσμο το έχει ανάγκη” που πραγματοποιείται στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση με εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων και διανομή έντυπου υλικού.

› Η Κρουστωδία συμμετέχει με μουσικό δρώμενο στα εγκαίνια του συμβουλευτικού σταθμού του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στη Λειβαδιά.

› Τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων δείχνουν
την αλληλεγγύη τους στους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο. Φτιάχνουν γλυκά
και τα μοιράζουν σε άστεγους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών στο κέντρο της
Αθήνας ως μια συμβολική κίνηση προσφοράς.

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση παρακολουθούν τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του
σχολείου του ΠΝΑ και ανταλλάσσουν μηνύματα ελπίδας και αγάπης.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Συναυλία του Συλλόγου Οικογένειας της Ε.Κ. Παρέμβαση στο Θέατρο Βράχων
με τους Εncardia και το συγκρότημα Πλειάδες. Η Κρουστωδία συνοδεύει τους
Εncardia στη σκηνή.

› Η Κρουστωδία συμμετέχει σε θεατρικό δρώμενο στη Χριστουγεννιάτικη παράσταση του ΚΕΘΕΑ MOSAIC στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

› Συμμετοχή με εργαστήρια βιολογικής καλλιέργειας και μουσικών οργάνων στο
κεντρικό συνέδριο για την ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
παρουσίαση μουσικού δρώμενου. Η διοργάνωση γίνεται στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών.
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› Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κατάρτισης “Τεχνικός Κατασκευής
Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων”. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
παράγεται ένα διαφημιστικό σποτ και ένα δεκάλεπτο ντοκιμαντέρ για τα μουσικά
όργανα. Η τελετή λήξης πραγματοποιείται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι με έκθεση
μουσικών οργάνων που κατασκευάστηκαν από τους καταρτισθέντες και παράλληλη παρουσίαση φωτογραφικού υλικού.

› Συμμετοχή στην εκδήλωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
Σπάτων-Αρτέμιδας με θέμα: “Εφηβεία, Ναρκωτικά και Αλκοόλ” μαζί με το Εθνικό
Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών και το Τμήμα Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ

2014
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Δράσεις Οικολογικής και Κοινωνικής Παρέμβασης

› Παρέμβαση αναμόρφωσης των εξωτερικών χώρων του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Νταού Πεντέλης.

› Οικολογική παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Στο τέλος της εκδήλωσης
η Κρουστωδία τραγουδάει με τους Encardia.

› Συμμετοχή στην εκδήλωση Διασχολικών Αγώνων των Λυκείων και Γυμνασίων
Σπάτων Αρτέμιδας με ενημερώσεις και έντυπο υλικό στο Δημοτικό Γήπεδο Σπάτων.

Οικολογική Παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας
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Θεατρική παράσταση μελών στην καρδιά των Εξαρχείων

Εκδήλωση στην Εναλλακτική Κοινότητα για τα γενέθλια
του Προγράμματος
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› Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ για την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας. Η δημιουργική ιδέα και οι εκφωνήσεις γίνονται από τους γονείς και η μουσική κάλυψη
από το συγκρότημα Εncardia.

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών πραγματοποιείται
παρέμβαση με έκθεση φωτογραφίας, συναυλίες, θεατρικό δρώμενο και ενημέρωση για την κομποστοποίηση στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη στον Άγιο Δημήτριο.
Πραγματοποιούνται επίσης διήμερες παρεμβάσεις στον πεζόδρομο της Βαλτετσίου με ενημερώσεις και θεατρικό δρώμενο.

› Ενημέρωση για τις εξαρτήσεις στους μαθητές του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΠΝΑ και σε σχολεία της Αρτέμιδας.

› Συμμετοχή σε συνέδριο με έκθεση και εργαστήριο μουσικών οργάνων της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης Επιχειρείν που πραγματοποιείται στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών.

› Συμμετοχή στις προ-φεστιβαλικές εκδηλώσεις της ΚΝΕ στη Νέα Μάκρη και στο
τριήμερο φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης.

› O Xasan Xakim, ανταποκριτής της Τουρκίας στην Ελλάδα, δημιουργεί μία εκπομπή με συνεντεύξεις που πήρε από μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση και της Επανένταξης, καθώς και από το προσωπικό με στόχο να προβληθεί στην Τουρκία η θεραπευτική προσέγγιση του Προγράμματος στην απεξάρτηση. Η εκπομπή προβάλλεται σε τουρκικά κανάλια.

Εργαστήρι ζωγραφικής την Ημέρα των γενεθλίων

Η Κρουστωδία συνοδέυει τους Encardia
στις Πολιστιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Παλλήνης

Ολοκλήρωση κατασκευής δύο νέων μουσικών οργάνων
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Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
για τα 25 χρόνια του προγράμματος

› Στις 29 Νοεμβρίου γιορτάζονται τα 25 χρόνια της Παρέμβασης στο χώρο της
Εναλλακτικής Κοινότητας στη Ραφήνα με καλεσμένους όλους τους αποφοίτους
αλλά και τους φίλους του Προγράμματος. Η εκδήλωση περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως εργαστήρι κινηματογράφου, ζωγραφική σε ρούχα, εργαστήρι λογοτεχνίας και φιλικό αγώνα 5x5. Ακολουθεί συναυλία με τους Εncardia την οποία
ανοίγει η ομάδα Κρουστωδία. Η βραδιά κλείνει με μια δυνατή “Κραυγή” γεμάτη
ελπίδες και όνειρα για μια καθαρή ζωή.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› Η Κρουστωδία με το συγκρότημα Εncardia τραγουδάνε τα χριστουγεννιάτικα κάΑγώνας 5Χ5 με απόφοιτους στο γήπεδο
της Ε.Κ. Παρέμβαση

λαντα σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Ραφήνας. Μέσα στη χρονιά η Κρουστωδία
συνοδεύει τους Encardia σε συναυλία που οργανώνουν οι Γιατροί του Κόσμου
στο Γκάζι, στο Ευρυπίδειο Θέατρο Ρεματιάς και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του
Δήμου Παλλήνης.

› Η ομάδα κατασκευής μουσικών οργάνων της Ε.Κ. Παρέμβαση ολοκληρώνει την
κατασκευή δύο καινούργιων μουσικών οργάνων (Ηπειρώτικο ντέφι και τύμπανο
του ωκεανού).

Επισκέψεις στην Κοινότητα.

› Επισκέπτεται την Κοινότητα η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Σύλβια Κλιμάκη και πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για την εκπομπή “Στην πράξη” με στόχο την προβολή
των υπηρεσιών του Προγράμματος.
Συναυλία με το συγκρότημα Encardia στο χώρο
της Ε.Κ. Παρέμβαση
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Δράσεις Κοινωνικής Παρέμβασης
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2015

› Πραγματοποιούνται δράσεις προσέγγισης χρηστών στο κέντρο της Αθήνας με
αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων και διανέμονται γλυκά που έχουν φτιάξει
τα μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση στο OFF CLUB του ΕΞΕΛΙΞΙΣ, στο Στέκι του ΟΚΑΝΑ
και στο ΕΚΑΠ του ΚΕΘΕΑ.

Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

› Συμμετοχή στην εκδήλωση “Αλληλεπιδράσεις” που διοργανώνονται στο πλαίσιο
της υποστήριξης που προσφέρει η Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα εκτίθενται νταούλια, χειροτύμπανα, βροχοποιοί, μπεντίρ, ocean drum και Ηπειρώτικα ντέφια
κατασκευασμένα από την Ομάδα Μουσικών Οργάνων της Ε.Κ.Παρέμβαση.

› Συνεργασία της Παρέμβασης με το διαδικτυακό κοινωνικό ραδιοφωνικό σταθμό
metadeftero.gr. Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση σε ρόλο ραδιοφωνικών παραγωγών.

Έκθεση μουσικών οργάνων στην εκδήλωση
Αλληλεπιδράσεις

Η Κρουστωδία παίζει μουσική στο Κέντρο της Αθήνας

Τα μουσικά όργανα ταξιδεύουν σε σχολεία της Ελλάδας

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχουν στον εορτασμό για τα ένατα γενέθλια
του ραδιοσταθμού «Στο Κόκκινο», στον πεζόδρομο των Αγ. Αναργύρων στου
Ψυρρή με ενημερωτικό περίπτερο και έκθεση μουσικών οργάνων.

53

1989-2015

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

› Μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση διδάσκουν σε μαθητές του 2ου Γυμνασίου Χαλανδρίου
την κατασκευή μουσικών οργάνων. Πάνω από 20 κρουστά όργανα κατασκευάζονται σε ένα διήμερο και μένουν στο σχολείο.

› Στο πλαίσιο ημερίδας που οργανώνει ο Τομέας Πρόληψης του ΚΕΘΕΑ στα ΑΤΕΙ
Αθήνας πραγματοποιείται εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων από τα
μέλη της Ε.Κ. Παρέμβαση στους φοιτητές.

› Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας πραγματοποιεί εκδήλωση στο χώρο του κέντρου, με στόχο την ενημέρωση
για τις υπηρεσίες που παρέχει. Στην εκδήλωση παρευρίσκεται ο δήμαρχος
Ραφήνας-Πικερμίου κ. Βασίλης Πιστικίδης.

› Προσωπικό, μέλη και εθελοντές του Συμβουλευτικού Κέντρου Ραφήνας σε
συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας διανέμουν έντυπο υλικό του Προγράμματος στην Πλατεία του Πόρτο Ράφτη
στο Λιμάνι.

› Η Παρέμβαση συμμετέχει στο προ-φεστιβάλ της ΚΝΕ στην παραλία της Νέας
Μάκρης, με ενημερωτικό περίπτερο αλλά και στο τριήμερο φεστιβάλ της ΚΝΕ
Οδηγητής.

Καλλιτεχνικά δρώμενα

› H ομάδα μουσικών οργάνων της Ε.Κ. Παρέμβαση κατασκευάζει μουσικά όργανα
για τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

› Η Κρουστωδία συμμετέχει σε δύο μεγάλες συναυλίες στο Κηποθέατρο Παπάγου,
με τους Εncardia, Haig Yazdjian, Γιώτας Κιουρτσόγλου και Βαγγέλη Καρύπη αλλά
και στο Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Αιγάλεω.

› Η ομάδα παραδοσιακών χορών της Ε.Κ. Παρέμβαση συμμετέχει στο 2ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών του Πολιτιστικού Σύλλογου ΞΕΝΟΦΩΝ Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αρτέμιδος Σπάτων στην Αρτέμιδα
και παρουσιάζει χορούς από την Καππαδοκία.
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› Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αναλαμβάνει τις αποφοιτήσεις στη Λυρική Σκηνή με
κεντρικό σύνθημα με “Αλληλεγγύη ΑλλάΖουμε”. Οι αποφοιτήσεις αποτελούν
για το Πρόγραμμα την αφετηρία κοινωνικής δράσης με στόχο τη συγκέντρωση
παιχνιδιών και βιβλίων για τα παιδιά που φοιτούν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Ραφήνας Νταού Πεντέλης, τα παιδιά που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ καθώς και τα παιδιά των οικογενειών που
υποστηρίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ραφήνας. Τα παιχνίδια και τα
βιβλία δίνονται στα παιδιά τις μέρες των Χριστουγέννων από τα μέλη της Ε.Κ.
Παρέμβαση. Οι αποφοιτήσεις παίρνουν διπλή αξία για όλους.

Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών στην Αρτέμιδα

Το μήνυμα των αποφοιτήσεων

Μοιράζονται βιβλία και παιχνίδια σε μαθητές του ΠΝΑ

Με δύναμη από το παρελθόν και αγάπη για ζωή συνεχίζουμε το ταξίδι
για μια ζωή καθαρή προχωράμε για άλλες δράσεις, άλλα χρόνια γεμάτα
εμπειρίες και καθαρά συναισθήματα.
Κάθε χρόνο και ένας λόγος για Παρέμβαση!
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1989-2015

[ Αφίσες&Έντυπα ]
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1992

1990

^

Έντυπο συνεργασίας με SOS Άγρια Φύση

^

Έντυπο Εναλλακτικής Κοινότητας

^

Αφίσα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
στη Ραψάνη

58

1991

^

Αφίσα Ελαιώνας

^

αφισα για την απελευθερωση των πουλιων

^

Αναμνηστικό συμμετοχής
στην ποδηλατοδρομία

1989-2015

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΦΙΣΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

1993

1995

^

^

^

^

εντυπο Κυρήνεια

αφισα Κυρήνεια

Αφίσα Συμβουλευτικού Κέντρου

Αφίσα Συμβουλευτικού Κέντρου

^

Πρόσκληση Παγκόσμιας Ημέρας
κατά των ναρκωτικών

59

1989-2015

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΦΙΣΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

1998

^

Αφίσα για απελευθερώσεις πουλιών

1996

^

Πρόσκληση σε δεντροφύτευση

60

^

Αφίσα αγώνα δρόμου

^

αφισα και Πρόσκληση σε δενδροφυτεύση
πεντελησ

^

Έντυπο προγράμματος

1999

^

Πρόσκληση σε γενέθλια
της Εναλλακτικής Κοινότητας

^

Αφίσα και προσκληση ΓΙΑ Ανοιξιάτικο
Καλειδοσκόπιο

^

Αφίσα για συναυλία

^

Αφίσα και προσκληση για Αναδάσωση
Πεντέλης

61

1989-2015

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΦΙΣΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

2000

^

Λεύκωμα φωτογραφιών

2001
2002

^

Αφίσα και προσκληση για παρουσίαση βιβλίου

62

^

Αφίσα και προσκληση για Δεντροφύτευση
Πεντέλης

^

Αφίσα έκθεσης Ζωγραφικής

2004

2003

^

Πρόσκληση για τα εγκαίνια του Ξενώνα
του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

^

Πρόσκληση για Θεατρική παράσταση από γονείς

^

αφισα και Πρόσκληση Παγκόσμιας Ημέρας
κατά των ναρκωτικών και σκυταλοδρομιασ

^

Αφίσα Παγκόσμιας ΗμέραΣ κατά
των Ναρκωτικών

^

Πρόσκληση για αποφοιτήσεις

^

προσκληση σε απελευθερωσεισ πουλιων

^

Αφίσα ΣυναυλίαΣ Συλλόγου Οικογένειας
στο Θέατρο Λυκαβηττού

^
^

Πρόσκληση για τουρνουά 5Χ5

^

Πρόσκληση
ΣΕ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

^

Πρόσκληση ΣΕ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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2005

^

αφισα ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

^

Αφίσα και προσκληση για δενδροφυτευση

64

^

Αφίσα και προσκληση για Έκθεση Ζωγραφικής
και Φωτογραφίας

^

Αναμνηστικό συμμετοχής
στην ποδηλατοδρομία

1989-2015

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΦΙΣΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

2006
^

Πρόσκληση ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 5Χ5
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

^

Cart postal με θέμα το «νερό»

^

Πρόσκληση για Έκθεση Ζωγραφικής

Έντυπο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

^

^

Πρόσκληση
σε απελευθερώσεις πουλιών

^

αφισα ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας

^

^

^

^

αφισα

Αφίσα για «Νύχτες Μουσείων»

Ενημερωτικό Έντυπο Κέντρου Οικογενειακής
Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ενημερωτικό Έντυπο κατασκευής Κρουστών
Μουσικών Οργάνων ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

65

2007

1989-2015

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΦΙΣΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

^

Αφίσα Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2008

^

Αφίσα ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

^

Ενημερωτικό έντυπο
για τη διαδικασία Ανακύκλωσης

^

Πρόσκληση για παράσταση θεατρικού δρώμενου

^

Αφίσα ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
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^

Πρόσκληση για τουρνουά 5Χ5

^

Cart postal Συμβουλευτικού Κέντρου
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2009
2010

^
^

FLYER «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»

Αφίσα 20 χρόνων ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

^

αφισα ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

^

Αφίσα για τις εκδηλώσεις στη Χαλκίδα

2011

^

Αφίσα Έκθεσης Φωτογραφίας

67

1989-2015

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΦΙΣΕΣ & ΕΝΤΥΠΑ

2013
2012

^

^

Πρόσκληση τελετή λήξης Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Κατάρτισης κατασκευής Μουσικών Οργάνων

Cart postal

^

Αφίσα Bendir & Νταούλι

68

^

Αφίσα και προσκληση τελετής λήξης
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κατάρτισης

^

Αφίσα εκδηλώσεων στο Χολαργό

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1989-2015

[ Εκδόσεις ]

69

1989-2015

1999

^

Βιβλίο «...και η ζωή είναι εντάξει»

70

26 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

^

^

^

^

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
εκπαίδευση θεραπευόμενων μελών

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Το προσωπικό

2000
2007

2012

^

Λεύκωμα φωτογραφιών

2001

^

Προσφερόμενες Υπηρεσίες και μεγέθη

2008

^

Τεχνικες καλλιέργειας με παραδοσιακές
και βιολογικές μεθόδους

^

Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 1999-2000

^

Οδηγός ανακύκλωσης και κομποστοποίησης

^

κατασκευη μουσικων οργανων
Μπεντίρ και νταούλι

71

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί μια συλλογική δουλειά, όχι από άτομα
εξειδικευμένα επάνω στη συγγραφή. Είναι μια προσπάθεια που εμείς, ως μέλη της
Εναλλακτικής Κοινότητας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, αφιερώσαμε πολύ χρόνο και βάλαμε μέσα σε
αυτή το μεράκι μας, λίγη από την αγάπη μας και όλη μας τη δύναμη που πηγάζει
μέσα από τις εμπειρίες μας μέσα στο Πρόγραμμα. Περιλαμβάνει τις σημαντικότερες
δράσεις του Προγράμματος, ξεδιπλώνοντας όλη τη συλλογική προσπάθεια μέσα στα
χρόνια που έχουν περάσει.

Βαλτετσίου 37, 10681 Αθήνα Τ 210 33.00.779 F 210 33.00.759

info@kethea-paremvasi.gr | www.kethea-paremvasi.gr
Α ριθμός λογαριασμού δωρεών
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