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             ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  «ΙΩΠΗ ΛΑΛΕΟΥΑ  
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2 έως 13 Φεβρουαρίου 2011 
 

  ΩΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: ΔΕΤΣΕΡΑ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ  17.00-21.00 

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ                                             ΑΒΒΑΣΟ-ΚΤΡΙΑΚΗ 10.00 -13.00 και 17.00 – 21.00 

 
Στθν 4θ ομαδικι ζκκεςθ του Πειραματικοφ Εργαςτθρίου Τζχνθσ του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων παρουςιάηονται 
ζργα χρθςτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ και εργαηομζνων ςτο πρϊθν Θεραπευτιριο Ψυχικϊν 
Πακιςεων Χανίων. 
Εκκζτουν τα ζργα τουσ καλλιτζχνεσ που ζχουν περάςει ι περνοφν κάποια ψυχολογικι περιπζτεια ι  
κάποιοι από αυτοφσ ζχουν τθν εμπειρία του εγκλειςμοφ ςτο ψυχιατρείο. 
Σιμερα ζχουν τθ δυνατότθτα να  παρουςιαςτοφν μπροςτά ςασ. Ο ζςω εαυτόσ, ο αλθκινόσ εαυτόσ, χωρίσ 
μθχανιςμοφσ άμυνασ, αλθκινά αυτόματθ γραφι, κρφςταλλο διάφανο τθσ ψυχισ. Οι δραπζτεσ του 
Αςφλου ξεφεφγοντασ από τθν λακροβίωςθ και επανακτϊντασ τον εαυτό τουσ, τοποκετοφν τθν τζχνθ ςτθν 
κανονικι τθσ κζςθ. Η τζχνθ όχι ωσ επάγγελμα αλλά ωσ τρόποσ ηωισ και ζκφραςθσ. 
Η ςθμερινι ζκκεςθ είναι κάτι παραπάνω από τισ ςυνθκιςμζνεσ εκκζςεισ ηωγραφικισ. Είναι τυπωμζνα  
ςτο χαρτί, όχι μόνο ο εςωτερικόσ εαυτόσ των καλλιτεχνϊν, αλλά και θ ψυχικι και κοινωνικι οδφνθ των 
δθμιουργϊν. 
Πζρα των άλλων θ παροφςα ζκκεςθ κζλει να λειτουργιςει ωσ πρόκεςθ ανανζωςθσ τθσ κεραπευτικισ 
ικανότθτασ τθσ ψυχιατρικισ απελευκερϊνοντασ τθν από τισ λειτουργίεσ του κοινωνικοφ ελζγχου , του 
εξαναγκαςμοφ , τθσ διάκριςθσ και του ςτιγματιςμοφ. 
Επίςθσ είναι ςθμείο και αφετθρία γνϊςθσ και μια απόδειξθ πίςτθσ ςτθ δυνατότθτα του ανκρϊπου για 
μια πιο ελεφκερθ, πιο ανκρϊπινθ και πιο αξιοπρεπι κοινωνία. 
  

  ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΣΕΧΝΗ 

ΚΟΙ..Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

Ποιόσ είναι ο Κοι..Π.Ε. Χανίων 

O Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ N. Χανίων είναι Νομικό Πρόζωπο Ιδιωηικού Δικαίοσ, ενηάζζεηαι ζηον ηομέα ηης 

κοινωνικής οικονομίας και είναι Μονάδα Χστικής Υγείας ηοσ Τομέα Χστικής Υγείας Φανίων. Συςτάκθκε ςτισ 

αρχζσ του 2005 ςτοχεφοντασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των «φραγμϊν», ςτθν κοινωνικι και εργαςιακι ενςωμάτωςθ 

ατόμων με προβλιματα ψυχικισ υγείασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. Παράλλθλα αποτελεί 

εργαςτιρι διαμόρφωςθσ μιασ νζασ αποκαταςταςιακισ και αποιδρυματικισ κουλτοφρασ και πόλο 

ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινότθτασ για μια ςτάςθ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ. Τα προϊόντα και οι 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Συνεταιριςμοφ χαρακτθρίηονται από ποιότθτα, οικολογικι ιςορροπία και 

ανταγωνιςτικζσ τιμζσ. 

Οι επιχειριςεισ του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων είναι το κατάςτθμα πϊλθςθσ εμπορικϊν ειδϊν και παραδοςιακϊν Κρθτικϊν 

προϊόντων «Η ΦΤΛΛΟΣΟΜΟ ΜΝΗΜΗ» ςτθ Δθμοτικι Αγορά Χανίων, το κυλικείο «ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΙΑ» ςτο Κζντρο 

Ψυχικισ Υγείασ, τα πλυντήρια αυτοκινήτων ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων και ςτο Θεραπευτιριο Ψυχικϊν 

Πακιςεων Χανίων και το Πειραματικό Εργαςτήρι Σέχνησ (ηωγραφικι, κόςμθμα). 

         
          
           ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ                                                                                                                                                              ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ 

ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ  ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ                                    
ΔΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                         


