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Παιδική χορωδία στην πλατεία του Δημαρχείου Μαλεβιζίου
Μια όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά προσέφεραν τα παιδία του προγράμματος HELIOS.
Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, με την αρωγή του Δήμου Μαλεβιζίου, διοργάνωσε χθες βράδυ
μουσική εκδήλωση στην πλατεία Μ. Κατσαμάνη στο Γάζι (Πλατεία Δημαρχείου) με τίτλο «Τα παιδιά του
HELIOS τραγουδούν». Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ένταξης
στην Ελλάδα Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας» με το ακρωνύμιο HELIOS με σκοπό την καλύτερη
ενσωμάτωση των παιδιών στην τοπική κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παιδιά – ωφελούμενοι του προγράμματος ερμήνευσαν ελληνικά και
αφγανικά τραγούδια στα ελληνικά και τα φαρσί στοχεύοντας στην ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων και
διαφορετικών μουσικών ακουσμάτων. Η χορωδία ήταν υπό τη διεύθυνση της μουσικού κας Γιούλης
Περβολαράκη η οποία ανέλαβε την προετοιμασία των παιδιών και του καλλιτεχνικού προγράμματος.
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, κ. Ροδιτάκης
Ζαχαρίας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση και τη μέχρι τώρα
πορεία του προγράμματος το οποίο υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία και ομαλότητα στην Κρήτη από τον
ΠΛΟΗΓΟ. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, κ. Μενέλαος Μποκέας, ανέφερε ότι το Μαλεβίζι είναι
πάντα ανοικτό σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ότι ο Δήμος θα σταθεί αρωγός στη μεγάλη προσπάθεια
που καταβάλλει ο

1

ΠΛΟΗΓΟΣ για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία». Με αφορμή την εκδήλωση,
ο γνωστός για την αγάπη του για τη μουσική, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν συντονιστής των
τμημάτων υποδομής του ΟΦΗ, κ. Σάββας Κωφίδης, δήλωσε, ότι προερχόμενος και ο ίδιος από προσφυγική
οικογένεια, κατανοεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι «ξεριζώνονται» από τον τόπο τους και γι’ αυτό
προσπάθειες σαν κι αυτήν είναι αναγκαίες για τον αγώνα τους για μία καλύτερη ζωή.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος
Ηγουμενίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Λάμπρος Βαμβακάς, η Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου Νίκη Ζερβού,
η Πρόεδρος του ΔΟΚΑΠΑΜ Μαρίνα Βογιατζή, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαζίου Βαγγέλης Παρασύρης, ο
Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Γιώργος Μαυρογιάννης και ο Γραμματέας του Δήμου Φίλιππος
Βαμβουκάκης. Επίσης, παρόντες ήταν στελέχη - εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης
από το Ηράκλειο και από την Αθήνα.
Τον συντονισμό της παιδικής χορωδίας, τη διδασκαλία και τις πρόβες των παιδιών ανέλαβε η μουσικός
Γιούλη Περβολαράκη η οποία τα συνόδευσε στο πιάνο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Το πρόγραμμα HELIOS προωθεί την ένταξη στην ελληνική κοινωνία των επωφελούμενων της διεθνούς
προστασίας, οι οποίοι διαμένουν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας. Στόχος, του προγράμματος είναι οι
επωφελούμενοι να μπορούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Για την επίτευξη
των παραπάνω, το HELIOS παρέχει μαθήματα ένταξης και στήριξη στην εύρεση στέγης και εργασίας. Το
πρόγραμμα υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) με την υποστήριξη της
ελληνικής κυβέρνησης και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή
ΠΛΟΗΓΟΣ είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος HELIOS στην Περιφέρεια Κρήτης.
Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ συνεργάζεται με εκατοντάδες ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις
καθώς και με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μεταφέροντας τεχνογνωσία σε θέματα τοπικής
ανάπτυξης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία υλοποιεί δράσεις τοπικής και περιφερειακής
ανάπτυξης, σχεδιάζει, μεριμνά, οργανώνει και διεξάγει προγράμματα για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας καθώς και της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης υλοποιεί δράσεις υπέρ των ευάλωτων
και ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ, μετανάστες πρόσφυγες κλπ.) του πληθυσμού που συμβάλουν στην ένταξή
τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό, καθώς και δραστηριοποιείται στη λειτουργία και την παροχή
υπηρεσιών διασύνδεσης, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
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Βίντεο από την παιδική χορωδία θα βρείτε εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=zvyS3ccU-h4
https://www.youtube.com/watch?v=tZm6b8wn214
Περισσότερες φωτογραφίες εδώ:
https://we.tl/t-qe9358JQIr

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός
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