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Βόλος, 26 Μαρτίου 2019  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δραστηριότητες του Κ.Φ.Α.Α. Αγριάς Βόλου 

Κοινή δράση με την Ποιητική Σκηνή "Volos Poetry Slam" 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, εκπρόσωποι του Κ.Φ.Α.Α. Αγριάς Βόλου 

συμμετείχαν στη δράση που διοργάνωσε η Ποιητική Σκηνή "Volos Poetry Slam" σε κεντρικό 

πεζόδρομο του Βόλου.  

Πιο συγκεκριμένα, μέλος του προσωπικού ανέλαβε από κοινού με τρεις φιλοξενούμενους της 

δομής να εντοπίσουν ένα ποίημα που να τους εκφράζει, ώστε να επικοινωνήσουν έτσι τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους στέλνωντας ένα πανανθρώπινο μήνυμα φιλίας και 

αδελφοσύνης των λαών.  

Το έργο που επιλέχθηκε ήταν το "Ποίημα στους Φίλους" του Αργεντίνου δημιουργού Jorge Luis 

Borges και εν προκειμένω το παρακάτω δίστιχο, το οποίο μεταφράστηκε με την αρωγή των 

τριών διερμηνέων του Κέντρου στα φαρσί, ουρντού και αραβικά και διανεμήθηκε τόσο στα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όσο και στους περαστικούς.  

“…Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν ή το μέλλον σου. 

Όμως, όταν με χρειάζεσαι, θα είμαι εκεί μαζί σου…” 

Συμμετοχή σε Εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Αγριάς 

Το Κ.Φ.Α.Α. Αγριάς Βόλου είχε την τιμή να συμμετάσχει στην εορταστική εκδήλωση που 

πραγματοποίησε το 1ο Γυμνάσιο Αγριάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Φυλετικών 

Διακρίσεων.  

http://www.amifisf.gr/dimosiotita/
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει η δομή με την εν λόγω σχολική μονάδα και 

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, ανήλικοι πρόσφυγες αλλά και μέλη του προσωπικού της δομής, 

παραβρέθηκαν το πρωινό της 21ης Μαρτίου στο χώρο του σχολείου, ώστε να αποτελέσουν 

κομμάτι της ξεχωριστής αυτής ημέρας.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν οι συνεντεύξεις τριών ανήλικων προσφύγων του 

Κέντρου Φιλοξενίας, μία αντιρατσιστική ταινία μικρού μήκους, ενώ διαβάστηκαν και συναφή 

ποιήματα των μαθητών.  

Η κοινή δράση ολοκληρώθηκε με αθλοπαιδίες και ομαδικά παιχνίδια αφήνοντας μια ευχάριστη 

και αισιόδοξη αίσθηση σε όλους τους συμμετέχοντες, ενώ συμφωνήθηκε να υλοποιηθούν 

αντίστοιχες δράσεις στο μέλλον.  

http://www.amifisf.gr/dimosiotita/

