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Μια όμορφη εκδρομή πραγματοποίησε η «ΑRT Angels Relief Team» και η «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» στην
περιοχή Κιόσκι και Επάνω Σκάλα, μαζί με την Angela Maria Arbelaez και τη Maria Francisca Rocca, που έχουν ιδρύσει και
λειτουργούν την «ΑRT» όπου διδάσκουν μουσική και τέχνες, με σκοπό την κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των παιδιών
και νέων προσφύγων.

Οι μαθητές της ομάδας «ΑRT» με τη «Συνύπαρξη», στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η μουσική, το κλειδί της
αρμονίας» της «ΑRT», με την καθοδήγηση των δασκάλων της μουσικής, έπαιξαν βιολί και έτσι έδωσαν την ευκαιρία στον
γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη και στους εργαζομένους να
απολαύσουν τα ταλέντα των παιδιών προσφύγων που φιλοξενούνται στον Καρά Τεπέ.

Κατά την άφιξη των μικρών και μεγάλων μαθητών, συνοδεία γονιών και του Στρατή Πόθα από τη «Συνύπαρξη», στη Γενική
Γραμματεία Αιγαίου, ο κ. Γιαννέλλης μαζί με το προσωπικό τούς υποδέχτηκαν με ζεστασιά. Οι μαθητές του Εκπαιδευτικού
Μουσικού Προγράμματος και δημιουργικής Πλατφόρμας «ΑRT» ερμηνεύσανε το «Τwinkle twinkle little star» του W.A.
Mozart καθώς και ένα παραδοσιακό τραγούδι του Κονγκό με τη διδασκαλία της Maria Francisca Rocca. Αμέσως μετά την
ξενάγηση στο κτήριο της Γ.Γ. Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γονιών του 14ου Νηπιαγωγείου με τα
προσφυγόπουλα στο γήπεδο. Οι γονείς παραδώσανε στα παιδιά μια πανέμορφη ζωγραφιά αφιερωμένη στην ειρήνη και τη
συνύπαρξη, φτιαγμένη από τους μαθητές του 14ου Νηπιαγωγείου.

Η εκπαιδευτική εκδρομή είχε ως επίλογο την επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη. Εκεί, αφού απολαύσανε και θαύμασαν
την έκθεση της Νίκης Ελευθεριάδη και τις συλλογές της Πινακοθήκης, είχαν την ευκαιρία να ερμηνεύσουν απόσπασμα από
τη μουσική της ταινίας «Πολίτικη Κουζίνα» σε ένα περιβάλλον γεμάτο ιστορία και τέχνη.

Μετά ακολούθησε ένα νοστιμότατο γεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το τέλος του γεύματος τα παιδιά μάζεψαν τα πιατικά
και καθάρισαν τα τραπέζια, προκαλώντας για ακόμα μια φορά σχόλια θαυμασμού του εστιάτορα και για την άψογη
συμπεριφορά τους.

Η «Συνύπαρξη» και η «ART Angels Relief Team» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στον Γ.Γ. Αιγαίου και το προσωπικό
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Η «Συνύπαρξη» και η «ART Angels Relief Team» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στον Γ.Γ. Αιγαίου και το προσωπικό
για τη θερμή υποδοχή, το προσωπικό της Δημοτικής Πινακοθήκης, στους γονείς των μαθητών του 14ου Νηπιαγωγείου που
προσέφεραν ως δώρο την κατασκευή στα προσφυγόπουλα και φυσικά ευχαριστούν θερμά τα προσφυγόπουλα-μαθητές
που παρακολουθούν τα μαθήματα μουσικής στον Καρά Τεπέ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η μουσική, το κλειδί της
αρμονίας» της ΜΚΟ «Γέφυρες Τέχνης» («ΑRT Angels Relief Team»). 
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