ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η μουσική είναι μία μαρτυρία που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους...
Την εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την αλήθεια της.»
Μίκης Θεοδωράκης

Δρόμοι Παλιοί-Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη
από την ομάδα μουσικής του Πολιτιστικού Στεκιού του
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Σε συνδιοργάνωση με το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
Στην αυλή του αναψυκτηρίου του Νομισματικού Μουσείου (Πανεπιστημίου 12)
Ώρα έναρξης : 20.30

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Επιγραφικό και Νομισματικό
Μουσείο υποδέχεται την ομάδα μουσικής του Πολιτιστικού Στεκιού του Θεραπευτικού
Προγράμματος Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με το αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του μεγάλου
Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο «Δρόμοι Παλιοί».
Αναζητώντας την αλήθεια της μουσικής μέσα από καθαρά μονοπάτια, η ομάδα μουσικής του Πολιτιστικού
Στεκιού ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ετοίμασε ένα αφιέρωμα στον έργο και τη ζωή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη
ερμηνεύοντας τραγούδια του και παρουσιάζοντας αυτοβιογραφικά κείμενά του. Ένα αφιέρωμα σε έναν
καλλιτέχνη που με το έργο του δίδαξε αγώνα θυμίζοντάς μας πάντα ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
μπορούμε να σκεφτόμαστε ελεύθερα και να ελπίζουμε.
Η ομάδα μουσικής του Πολιτιστικού Στεκιού ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ τιμά το Μίκη Θεοδωράκη, εμπνέεται από
τη ζωή και το έργο του για να στείλει το δικό της μήνυμα: ακόμη και μέσα σε συνθήκες εξάρτησης, υπάρχει
ελπίδα και λύση στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Ο αγώνας για ένα καθαρό σήμερα, για ένα καθαρό αύριο
συνεχίζεται σε δρόμους παλιούς και νέους… με μουσική.

Λίγα λόγια για το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Το ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ είναι θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης για ενήλικες χρήστες ναρκωτικών
ουσιών και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1990 στην πλατεία Αμερικής. Είναι πρόγραμμα
εξωτερικής ημερήσιας παρακολούθησης, οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν, δεν χορηγούνται
φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες και δεν υπάρχουν λίστες αναμονής.


Αν είσαι χρήστης ναρκωτικών πάνω από 21 χρονών, έχεις υποστηρικτικό οικογενειακό ή φιλικό
περιβάλλον, θέλεις να συνεχίσεις ή να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου, έχεις ανάγκη να αποκτήσεις
επαγγελματικές δεξιότητες και εφόδια και πιστεύεις ότι μπορείς να προσπαθήσεις σε ένα
πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης, η ΔΙΑΒΑΣΗ μπορεί να σε βοηθήσει.



Αν κάνεις χρήση ναρκωτικών, είσαι πάνω από 21 ετών και εργάζεσαι, μπορείς να ενταχτείς στο
Πρόγραμμα της ΔΙΑΒΑΣΗΣ και να ξεκινήσεις την προσπάθεια απεξάρτησης, κρατώντας την
δουλειά σου, τις υποχρεώσεις που έχεις και τις σημαντικές σχέσεις στη ζωή σου.
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Αν είσαι πάνω από 21 χρονών, κάνεις περιστασιακή χρήση χασίς ή άλλων ουσιών και έχεις κάποιους
προβληματισμούς σε σχέση με το πώς τις χρησιμοποιείς στη ζωή σου, στη ΔΙΑΒΑΣΗ μπορείς να
ανταλλάξεις σκέψεις και προβληματισμούς, να μοιραστείς εμπειρίες, να βοηθηθείς και να βρεις
λόγους και απαντήσεις για την ενασχόληση σου με τις ουσίες.



Αν είσαι γονιός, αδελφός, σύζυγος, σύντροφος, φίλος ενός ανθρώπου που κάνει χρήση ναρκωτικών
ή πειραματίζεται με τις ουσίες, στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης της ΔΙΑΒΑΣΗΣ μπορείς
άμεσα να ενημερωθείς υπεύθυνα, να υποστηριχθείς για να κατανοήσεις την εξάρτηση και να
βοηθηθείς για να κινητοποιήσεις τον άνθρωπο σου να δει και να κάνει κάτι για το πρόβλημα του.

Οι χρήστες ουσιών μπορούν να απευθυνθούν για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο του
Συμβουλευτικού Κέντρου 210 86 26 761.
Οι γονείς και οι συγγενείς των εξαρτημένων μπορούν να απευθυνθούν για οποιαδήποτε
πληροφορία στο τηλέφωνο του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης 210 86 12 604.
Χορηγοί επικοινωνίας :
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