
 

 

 

Νέο Ψυχικό, 18/06/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Έκθεση ζωγραφικής 

«Μια ζωγραφιά μας ενώνει!» 

Η Εστία – Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση, στο πλαίσιο του προγράμματος 

πολιτιστικών δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων  του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα πραγματοποιήσει έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Μια ζωγραφιά μας 

ενώνει». Πρόκειται για έκθεση ατομικών και ομαδικών έργων ζωγραφικής ωφελουμένων της ΕΣΤΙΑΣ 

και παιδιών του 1ου Δημοτικού σχολείου Π. Ψυχικού. Στην έκθεση θα παρουσιαστεί ο χάρτης της 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, φιλοτεχνημένος: α. η πρώτη εκδοχή 

επιμελήθηκε από τους ωφελούμενους της ΕΣΤΙΑΣ, β. η δεύτερη εκδοχή επιμελήθηκε από τους 

μαθητές του 1ου Δημοτικού Παλαιού Ψυχικού, γ. η τρίτη εκδοχή είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 

των ωφελουμένων της ΕΣΤΙΑΣ και των μαθητών. Τα έργα φιλοτεχνήθηκαν με την υποστήριξη και 

επιμέλεια των εικαστικών εκπαιδευτών Λίας Προκοπάκη – ΕΣΤΙΑ και Χρήστου Γάγκα – 1ο Δημοτικό 

σχολείο Π. Ψυχικού. 

Σας περιμένουμε την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 από τις 12.00 – 18.00 στον αύλειο χώρο της ΕΣΤΙΑΣ, 

Σόνιας Νικολακοπούλου 13 Ν. Ψυχικό να απολαύσετε την έκθεση και να υποστηρίξουμε έμπρακτα 

δράσεις συμπερίληψης των συνανθρώπων μας με νοητική υστέρηση. 

Στόχος της έκθεσης είναι: 

- Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα αναπηρίας 

- Η ισότιμη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις της κοινότητας μέσω της 

καλλιτεχνικής έκφρασης των ατόμων με αναπηρία 

- Η κοινωνικοποίηση των ατόμων με νοητική υστέρηση μέσω της συνεργασίας με άλλους 

συλλόγους και σχολεία 

- Η δημιουργία θετικών προτύπων για την νοητική υστέρηση 

- Η ενημέρωση του κοινού για το έργο της Εστίας 

 

Η ΕΣΤΙΑ είναι κέντρο κοινωνικής φροντίδας που παρέχει υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, 

ελευθέρου χρόνου και υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με νοητική υστέρηση. Ιδρύθηκε το 1982, 

διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και είναι 

εγγεγραμμένη στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία: 

Χαραλαμπίδου Σόνια: Τ. 210 6713149 || Μ. 6946967175 ||Ε. projects@eseepa.gr  
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