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 «ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΦΣΑΑΝ ΠΟΣΕ»  

Το ‘Άςυλο τθσ Σοφδασ, τρόποσ κεραπείασ κατ’ ευφθμιςμόν, αλλά τόποσ ζςχατθσ κφρωςθσ για 

ανκρϊπουσ που περνοφν κάποια ψυχολογικι περιπζτεια, δεν υπάρχει πλζον. Μακρόχρονοι, επίπονοι 

αγϊνεσ πολλϊν  επαγγελματιϊν ψυχικισ υγείασ, κατάφεραν τθν ουτοπία του μζλλοντοσ να τθν κάνουν 

πραγματικότθτα. Στθν Κριτθ  δεν υπάρχει πλζον ψυχιατρείο οφτε ζγκλειςτοι. 

Οι χρόνιοι αςκενείσ κατοικοφν ςε ξενϊνεσ και οι νζοι αςκενείσ νοςθλεφονται ςτα κατά τόπουσ 

ψυχιατρικά τμιματα των  γενικϊν νοςοκομείων. 

Ένα νζο ψυχιατρικό υπόδειγμα αρχίηει να γεννιζται. Πιο ανκρϊπινο, πιο ελεφκερο και πιο 

δθμοκρατικό. Παραμζνουν όμωσ τα ςτερεότυπα  τθσ κοινωνίασ και τθσ ψυχιατρικισ. Καταςκευζσ όπωσ 

του χρόνιου, του επικίνδυνου, του ανίατου, ςυνεχίηουν να μασ εμποδίηουν να διϊξουμε τα 

ςυρματοπλζγματα από το νου και τθν καρδιά μασ 

Το Πειραματικό Εργαςτιρι Τζχνθσ του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων όλα αυτά τα χρόνια ζπαιξε πρωταρχικό ρόλο 

ςαν χϊροσ ηφμωςθσ των νζων ιδεϊν και ςαν τρόποσ ανάδυςθσ  μιασ νζασ ψυχιατρικισ κουλτοφρασ. 

Έτςι δφο κόςμοι χωριςμζνοι μεταξφ τουσ, μζςω τθσ τζχνθσ ενϊκθκαν, επικοινϊνθςαν, αντάλλαξαν 

ιδζεσ,  ςκζψεισ βιϊματα και ςυναιςκιματα   

«Γράμματα που δεν ζφταςαν ποτζ», είναι ο τίτλοσ τθσ Έκκεςθσ που φιλοξενεί ζργα ανκρϊπων που 

βιϊνουν μια ψυχολογικι περιπζτεια ι  ζχουν τθσ εμπειρία ενόσ εγκλειςμοφ. Είναι ζργα ψυχισ , κομιςτζσ 

αλικειασ , κρφςταλλα διάφανα τθσ ψυχισ , κραφςματα φπαρξθσ. 

Προςπακιςτε να «διαβάςετε» τα μυςτικά  τουσ ςιματα , τισ κρυφζσ σ αγωνίεσ , τισ μφχιεσ επικυμίεσ 

αλλά και τουσ δικοφσ ςασ φόβουσ. 

ΓΙΑ τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

 

Ο Πρόεδρος 

Κοκκινάκος  Γιώργος 

 

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 Ν. 

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. Οι επιχειριςεισ του Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων ςιμερα 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 -Gallery (ηωγραφικι, κόςμθμα). 

      


