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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Πρόσφυγες – Μαθήτριες του προγράμματος HELIOS επισκέφθηκαν την έκθεση 

«ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

Μαθήτριες του προγράμματος HELIOS που ζουν στο Ηράκλειο, επισκέφτηκαν την περιοδική έκθεση με 

τίτλο ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 2022 ROUND THE WORLD,  που έλαβε χώρα στην Αίθουσα 

«Οδυσσέας Ελύτης» του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού και διοργανώθηκε με τη 

συνεργασία προσφύγων, φίλων του Κοινωνικού Χώρου με την επιμέλεια του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. 

Οι ωφελούμενες του προγράμματος HELIOS παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και 

πολιτισμού στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μαθημάτων 

επισκέφθηκαν την εν λόγω έκθεση μαζί με την εκπαιδεύτριά τους και άλλα στελέχη της Εκπαιδευτικής – 

Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ με στόχο να περιηγηθούν σε αυτήν και να γνωρίσουν τον τελετουργικό εορτασμό 

της αλλαγής του χρόνου διαφορετικών μη δυτικών λαών όπως μελετήθηκε και παρουσιάστηκε από την 

ερασιτεχνική ανθρωπολογική ερευνητική ομάδα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στην οποία συμμετείχαν 

πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στην πόλη μας. 

Οι ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ήταν είναι μια πρωτότυπη εκθεσιακή παραγωγή, καρπός ενός 

ανθρωπολογικού εγχειρήματος που οργανώθηκε με σκοπό να προσφέρει μια συναρπαστική πολιτισμική 

επισκόπηση των γιορτινών παραδόσεων, συμβολισμών και εθίμων, τα οποία μας συνδέουν 

πανανθρώπινα.  

Το πρόγραμμα HELIOS, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των επωφελούμενων της διεθνούς 

προστασίας στην ελληνική κοινωνία μέσα από μία σειρά ενεργειών που οδηγούν στην ανεξάρτητη 

διαβίωσή τους, όπως είναι τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, καθώς και η στήριξη της 

στέγασης και της απασχόλησης, δεν θα μπορούσε παρά να υποστηρίξει με τη συμμετοχή του μία 

πρωτοβουλία όπως αυτή των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού και του ΙΜΚ. 

Η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ» είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος HELIOS στην 

Περιφέρεια Κρήτης. Το HELIOS υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και από την 

1η Ιανουαρίου 2022 συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 χρηματοδοτείτο από τη Γενική 

Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME). 
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