
                                                                   

 
To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion and 
integration, core services are offered, through Multifunction Centres (MFCs) in Athens and 
Thessaloniki. 

 

 
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεργασία του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας με την ECHO 
Refugee Library και την We Need Books 

 

Ξεκινώντας από τον Νοέμβριο και για δύο μήνες το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του 

ΕΕΣ θα φιλοξενήσει τις δραστηριότητες της ECHO Refugee Library και της We Need Books, 

στα πλαίσια της συμμετοχής τους στις δράσεις του Δήμου Αθηναίων «Αθήνα- Παγκόσμια 

Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018». 

Οι δύο οργανώσεις θα επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα το Πολυδύναμο και θα 

πραγματοποιούν δράσεις που θα απευθύνονται τόσο στους ενήλικες όσο και στους 

μικρότερους επωφελούμενους του κέντρου.  

Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Νοεμβρίου θα είναι η εξάσκηση Ελληνικών για ενήλικες, 

επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική και χειροτεχνίες για τα παιδιά, καθώς και μουσικό 

εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών θα λειτουργεί και η δανειστική 

βιβλιοθήκη του ECHO Refugee Library, δίνοντας πρόσβαση στους επωφελούμενους του 

Κέντρου σε βιβλία διαφορετικών γλωσσών.  

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την έναρξη της συνεργασίας μας με τις δύο οργανώσεις και 

ελπίζουμε σε μία δημιουργική συνέχεια.  



                                                                   

 
To support migrants living in urban centres to meet their needs related to social inclusion and 
integration, core services are offered, through Multifunction Centres (MFCs) in Athens and 
Thessaloniki. 

 

 
Athens, 13th of November 2018 

PRESS RELEASE  

MFC Athens collaborates with ECHO Refugee Library and We Need Books 

 

Starting in November and for two months the Multifunctional Centre for Refugees of 

the Hellenic Red Cross will host the activities of ECHO Refugee Library and We Need 

Books, within the frame of their participation in the actions of Athens Municipality 

for “Athens- World Book Capital 2018”. 

The two organizations will visit MFC Athens once per week and they will implement 

activities addressed to both our adults and younger beneficiaries.  

Within the activities that will take place in November will be Greek language practice 

for adults, boarding games, painting and handcrafts for children and music 

workshop. Parallel to this activities, the moving library of ECHO Refugee Library will 

be operating, giving access to the beneficiaries to books in various languages.  

We are very happy for hosting this activities and we hope for a creative continuance 

of our collaboration with both organisations.  


