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Ριτσώνα, 28 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Μαθητές του μουσικού σχολείου Χαλκίδας «Νίκος Σκαλκώτας» στο «Μουσικό 

Εργαστήρι» του Ερυθρού Σταυρού στο Κέντρο Φιλοξενίας στη Ριτσώνα 

 

Η συνάντηση της Δευτέρας 27 Μαρτίου των μαθητών του μουσικού σχολείου Χαλκίδας 

«Νίκος Σκαλκώτας» με τους πρόσφυγες μουσικούς του Κέντρου Φιλοξενίας στη Ριτσώνα 

στάθηκε η αφορμή για τη γιορτή που ακολούθησε. Μελωδίες από τη Συρία και την Ελλάδα 

ενώθηκαν δημιουργώντας μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και αποδεικνύοντας ότι οι διαφορές 

των ανθρώπων εκμηδενίζονται όταν οι καρδιές είναι ανοιχτές και γεμάτες μουσική.  

Οι νεαροί μαθητές επισκέφθηκαν το «Μουσικό Εργαστήρι» για έφηβους και ενήλικες 

άνδρες, το οποίο λειτουργεί στο Κέντρο Φιλοξενίας και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο 

των δράσεων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης που παρέχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε 

συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου 

(IFRC). Στόχος των δράσεων, η συναισθηματική έκφραση, η κοινωνική δικτύωση και η 

δημιουργική απασχόληση των προσφύγων και μεταναστών του Κέντρου Ριτσώνας. 

Κούρδικοι αμανέδες για τη λευτεριά ενώθηκαν με τα τραγούδια του Χατζηδάκη σε μία 

μουσική πανδαισία. Μαθητές και πρόσφυγες αντάλλαξαν  εμπειρίες  γύρω από τη μουσική 

κουλτούρα και τα όργανα των δύο χωρών ενώ οι φιλοξενούμενοι απάντησαν σε ερωτήσεις 

των μαθητών σχετικά με τους λόγους που τους οδήγησαν να αφήσουν την πατρίδα τους και  

να ξεκινήσουν το μεγάλο αυτό ταξίδι από τη Συρία προς την Ευρώπη.  
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Αφορμή της επίσκεψης του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας «Νίκος Σκαλκώτας» στο 

«Μουσικό Εργαστήρι» του Κέντρου Φιλοξενίας στη Ριτσώνα ήταν η παραγωγή ντοκιμαντέρ  

από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα. Η δράση αυτή 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του StoryDoc με το ΥΠΠΕΘ, την Περιφέρεια 

Αττικής και  τον Δήμο Αθηναίων. Στην ομάδα παραγωγής του ντοκιμαντέρ συμμετέχουν έξι 

μαθητές. 

«Για μας η πρωτοβουλία αυτή ήταν μία διέξοδος, ένας τρόπος για να εκφράσουμε τη δική 

μας άποψη πάνω στο προσφυγικό ζήτημα, βγάζοντας κάτι αληθινό. Πιστεύουμε ότι σιγά-

σιγά οι άνθρωποι θα αλλάξουν την αρνητική εικόνα που έχουν σχηματίσει για τους 

πρόσφυγες. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία», μας λέει ο 15χρονος 

Θεόφιλος- Ιάσωνας.  
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