
Η τέχνη στο ΚΕΘΕΑ 

 

Φέτος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ 

φιλοξενείται για δύο μέρες σ’ έναν από τους πλέον διακεκριμένους χώρους τέχνης 

της Ελλάδας, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.  Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για 

αυτό:  

 

Ο καλλιτέχνης με τη δράση του παλεύει τον αυτισμό της κρίσης, όπως το μέλος μιας 

Θεραπευτικής Κοινότητα, δρα ενάντια στον αυτισμό της χρήσης με την απόφασή του 

για καθαρή ζωή. Η πράξη και των δύο είναι εξωστρεφής και απαιτητική. Ζητά 

δέσμευση και προσήλωση. Γι’ αυτό ο δρόμος της τέχνης είναι πολλές φορές 

παράλληλος και βοηθητικός προς εκείνον της θεραπείας και της απόφασης για 

επανεκκίνηση. 

 

Το ΚΕΘΕΑ το γνωρίζει αυτό και το χρησιμοποιεί στην  πράξη. Η τέχνη απαιτεί, και η 

απαίτηση βελτιώνει τους ανθρώπους, τις ομάδες, τους οργανισμούς. Yπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός από καλλιτεχνικές δράσεις που παράγονται μέσα στα θεραπευτικά 

προγράμματα, με τη συνδρομή εκπαιδευτών ή εθελοντών, που αξίζει να γίνουν 

γνωστές και έξω από αυτά. Αξίζουν την αποδοχή και το χειροκρότημα όλων μας. 

 

Σήμερα που η κρίση έχει δημιουργήσει ένα πεδίο δράσεων ποικίλων ομάδων, και οι 

καιροί απαιτούν να ξαναδούμε όλοι τους όρους του καλλιτεχνικού τοπίου, το 

ΚΕΘΕΑ έχει να αρθρώσει το δικό του λόγο για το θέμα, να αναζητήσει πλαίσια και 

κανόνες. Θέλει να τονώσει τον διάλογο και τη δημιουργική κριτική γύρω από το θέμα 

της τέχνης στη θεραπεία, των εξαρτήσεων και όχι μόνο.  

 

Το διήμερο στη Στέγη επιδιώκει να αναδείξει τις διαφορετικές πτυχές της σχέσης 

ανάμεσα στην Τέχνη, την ομαδική δημιουργία και τη θεραπεία. Η τέχνη των ομάδων 

που τις ενώνουν διάφοροι κοινωνικοί ή θεραπευτικοί δεσμοί θα είναι και το θέμα του 

στρογγυλού τραπεζιού που διοργανώνεται στο πλαίσιο του διημέρου. 

 

Θέλουμε ν’ αναδείξουμε τον σκοπό, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες, να 

κατανοήσουμε τις δυσκολίες, να προσπαθήσουμε τον τρόπο. Μας αφορούν οι  

προσπάθειες των ανθρώπων να μορφωθούν, να μορφώσουν και να έρθουν σε επαφή 

με την τέχνη. Το αποτέλεσμα του διήμερου ελπίζουμε ν’ αναδείξει τον δρόμο και 

αυτούς που επιχειρούν να τον διανύσουν. 
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