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H Κίνηση Πολιτών «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» μαζί με τις «Γέφυρες Τέχνης Art Bridges» οργάνωσαν την
Παρασκευή 2 Ιουνίου εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή της Γέρας με την ομάδα μαθητών του μουσικού εκπαιδευτικού
προγράμματος και δημιουργικής πλατφόρμας «ART». Οι μαθητές-προσφυγόπουλα από Αφγανιστάν, Ερυθραία, Συρία, Ιράκ,
Κονγκό, Ζιμπάμπουε διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Καρά Τεπέ και στην «Ηλιακτίδα».

Το πρόγραμμα που αφορούσε τους μαθητές εξελίχθηκε στο εργαστήριο κεραμικής «Διά πυρός» στον Πλακάδο. Μετά την
ξενάγηση, πραγματοποιήθηκε εργαστήρι μουσικής στον χώρο της έκθεσης, όπου γονείς και παρευρισκόμενοι
παρακολούθησαν το μουσικό μάθημα ανάμεσα σε κεραμικές δημιουργίες. Την εκπαίδευση και την παρουσίαση έκανε η
μουσικός και συντονίστρια της «ΑRT» Maria Francisca Rocca καθώς και η ιδρύτριά της Αngela Maria Arbelaez.

H Arbelaez τόνισε τον σημαντικό ρόλο της κοινωνικής ένταξης μέσω της εκπαίδευσης και ανταλλαγής πολιτιστικών
εμπειριών.

Αμέσως μετά, τα παιδιά κατασκεύασαν αντικείμενα με πηλό σε εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο
της έκθεσης. Οι δημιουργίες τους είχαν αναφορές στους πολιτισμούς από τους οποίους προέρχονται. Την επιμέλεια του
μαθήματος είχαν οι κεραμίστες Θεοφάνης Τάκος και Μαγδαληνή Βασίλα. Παράλληλα, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στο μουσείο ελαιοτριβείο Βρανά, συνοδευόμενοι από την Χριστίνα Χατζιδάκη από τη «Συνύπαρξη».

Αργότερα ακολούθησε γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα για μαθητές και γονείς. Προσκαλεσμένη στην εκδρομή ήταν ομάδα
εθελοντών από την «HELP International», οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις της «ΑRT». Η
«Συνύπαρξη» και η «ART Bridges» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στον κεραμίστα Φάνη Τάκο, που φιλοξένησε τα
παιδιά μαζί με τους γονείς τους στο εργαστήρι του, και την κεραμίστρια Μάγδα Βασίλα για τη βοήθεια, καθώς και το
προσωπικό του Μουσείου Βρανά για την ξενάγηση. Και φυσικά ευχαριστούν θερμά τα προσφυγόπουλα-μαθητές που
παρακολουθούν τα μαθήματα μουσικής στον Καρά Τεπέ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Mουσική: το Κλειδί της
Αρμονίας» της MKO «Angels Relief Team».

 

To μουσικό πρόγραμμα

Η «ART Angels Relief Team» διδάσκει κατά ομάδες βιολί, φλάουτο και κρουστά σε 85 προσφυγόπουλα που μένουν στον
Καρά Τεπέ. Τον συντονισμό των μαθημάτων έχει η 21 ετών κόρη της ιδρύτριας Αngela Maria Arbelaez, η Maria Francisca
Rocca, βραβευμένη βιολονίστα και τελειόφοιτη της ανώτατης Ακαδημίας Μουσικής και Χορού της Ιερουσαλήμ, ενώ

συνδράμουν εθελοντές μέλη της πλατφόρμας. «Η μουσική είναι το κλειδί της αρμονίας. Μιλάει σε όλες τις γλώσσες, ρίχνει
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συνδράμουν εθελοντές μέλη της πλατφόρμας. «Η μουσική είναι το κλειδί της αρμονίας. Μιλάει σε όλες τις γλώσσες, ρίχνει
τις εντάσεις, λύνει τις παρεξηγήσεις, κλείνει πληγές, ενώνει τους ανθρώπους και δημιουργεί κοινότητες. Ήταν κάτι που
χρειάζονταν τα παιδιά εδώ», λέει στο «Ε» η κ. Arbelaez, η οποία δεν πιστεύει και η ίδια ότι έγιναν τόσο πολλά μέσα σε
ενάμιση χρόνο.

«Ξεκινήσαμε δειλά τον Μάρτιο του 2016, με μια φλογέρα και πέντε πλαστικά μπουκάλια (χρησιμοποιούνται στο πρώτο
στάδιο εκμάθησης φλογέρας), καθώς και ένα βιολί που είχα πάρει από την Ομόνοια με 10 ευρώ. Σήμερα έχουμε σχεδόν 60
βιολιά, 2 βιολοντσέλα, 1 κοντραμπάσο, 1 φλάουτο και άλλα όργανα, που μας χαρίζουν ευγενικά διάφοροι άνθρωποι και
φορείς από όλο τον κόσμο όταν μαθαίνουν για εμάς και το έργο μας», αναφέρει.

Πλούσιο το βιογραφικό της κ. Arbelaez. Γεννήθηκε στην Κολομβία και διέσχισε πολλές πόλεις, κερδίζοντας διακρίσεις και
εκπονώντας μελέτες, για να φτάσει στη Λέσβο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το 2012 βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας της Κολομβίας για τη δράση της ως ένα από τα 100 πιο σημαντικά πρόσωπα της χώρας της, μαζί με τη
Σακίρα, το ζωγράφο Φερνάντο Μποτερό και τον Γκαρσία Μάρκες.

Το 2015 διακρίθηκε στο Ισραήλ με το βραβείο «Premio de la Americas» της οργάνωσης «OLEI» για τη συμβολή της στην
επικοινωνία διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών. Το 2014 ήταν επικοινωνιακός σύμβουλος για την επίσκεψη του
Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ιερουσαλήμ. Το 1988, που σπούδαζε στη Μόσχα, επιλέχθηκε από
τη Μητέρα Τερέζα για να τη συνοδέψει σε ιεραποστολή στην Καλκούτα.

(/politismos/mpampa-
min-

ksanapethaneis-
paraskevi)
«Μπαμπά… μην
ξαναπεθάνεις
Παρασκευή»

(/politismos/mpampa-
min-ksanapethaneis-

paraskevi)

(/politismos/me-
to-polion)
Με το «Πόλιον»

(/politismos/me-to-
polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-
15-7-2017)

Βιβλιοπαρουσίαση
(/politismos/vivlioparousiasi-

15-7-2017)

(/politismos/i-
vrisa-kai-ta-
vatera-einai-
to-deytero-
spiti-mou)
«Η Βρίσα και τα
Βατερά είναι το

δεύτερο σπίτι μου»
(/politismos/i-vrisa-

kai-ta-vatera-einai-to-
deytero-spiti-mou)

(/politismos/ta-
vivlia-paizei-
14-7-2017)
Τα βιβλία παίζει

(/politismos/ta-vivlia-
paizei-14-7-2017)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-den-antekse-i-vrisa-ston-seismo%3AqG0FxXLYjSKOb21mdLjtaQ-ZtVo&imp=7r6a2kn16lvv&prev_imp=7r5n853n48ik9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5894392617&thread=5960455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5960455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-den-antekse-i-vrisa-ston-seismo%3AqG0FxXLYjSKOb21mdLjtaQ-ZtVo&imp=7r6a2kn16lvv&prev_imp=7r5n853n48ik9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5894392617&thread=5960455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5960455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=7r6a2kn16lvv&prev_imp=7r5n853n48ik9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5894392617&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fperimenoun-seismo-apo-tis-2-30-mexri-tis-5%3A8rtiLRi9zp7olRZ4KxAPmnErgDw&imp=7r6a2kn16lvv&prev_imp=7r5n853n48ik9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5894392617&thread=5909672680&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5909672680
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=7r6a2kn16lvv&prev_imp=7r5n853n48ik9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5894392617&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=7r6a2kn16lvv&prev_imp=7r5n853n48ik9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5894392617&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=7r6a2kn16lvv&prev_imp=7r5n853n48ik9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5894392617&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fprotognoro-to-alaloym-me-tis-listes-2%3A9fKwVUKyyl06RyMWTon-XXYNCtg&imp=7r6a2kn16lvv&prev_imp=7r5n853n48ik9&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5894392617&thread=5985894226&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5985894226
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/by/angelamariaarbelezarbelez/
http://www.emprosnet.gr/politismos/dimiourgontas-gefyres#comment-3352722491
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
https://disqus.com/by/angelamariaarbelezarbelez/
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/i-vrisa-kai-ta-vatera-einai-to-deytero-spiti-mou
http://www.emprosnet.gr/politismos/i-vrisa-kai-ta-vatera-einai-to-deytero-spiti-mou
http://www.emprosnet.gr/politismos/ta-vivlia-paizei-14-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/ta-vivlia-paizei-14-7-2017


17/7/2017 Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politismos/dimiourgontas-gefyres 3/3

 (/component/banners/click/40)

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1314)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ



http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1314
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

