Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανοιχτή εκδήλωση για την Παγκόσμια Hμέρα του πρόσφυγα στο Πολυδύναμο
Κέντρο Προσφύγων του Ε.Ε.Σ.

Ανοιχτή εκδήλωση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα, διοργανώθηκε στο
Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, με την υποστήριξη των
εθελοντών και του προσωπικού του Κέντρου.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στις χώρες των προσφύγων που συχνότερα το κέντρο
υποστηρίζει. Με εικόνες φυσικών τοπίων, έκθεση φωτογραφιών από μνημεία-σύμβολα των
χωρών αλλά και παραδοσιακή μουσική, οι επισκέπτες μπόρεσαν να μάθουν για την
ξεχωριστή ταυτότητα της κάθε χώρας του κόσμου. Πίνοντας ένα ποτήρι τσάι και μιλώντας
για την ιστορία, τα έθιμα και την κουλτούρα τους, άνθρωποι που διαμένουν στην Ελλάδα
ως πρόσφυγες αντάλλαξαν εικόνες, μουσικές και αναμνήσεις. Οι ομορφιές του Αφγανιστάν,
του Ιράν, της Συρίας, του Σουδάν, της Τουρκίας, της Γουινέας, του Κονγκό, του Μπουρούντι,
της Ακτής Ελεφαντοστού, του Τόγκο, της Ουγκάντα, της Ρουάντα, της Αιθιοπίας στόλισαν τα
τραπέζια του χώρου επισκεπτών του Πολυδύναμου κέντρου σε μια μέρα που έχει
καθιερωθεί προς τιμήν των ανθρώπων, που κάθε χρόνο αναγκάζονται να αφήσουν την
πατρίδα τους.
Την εκδήλωση επίσης στόλισαν και παραδοσιακοί χοροί από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το
Κονγκό.

Athens, 27th of June 2019

Press Release
Open Day event on World Refugee Day
at the Multifunctional Center of the Hellenic Red Cross

On June 21st 2019 the Multifunctional Center for Refugees of the Hellenic Red Cross held an
open day event to commemorate the World Refugee Day celebrated yearly all around the
world. The event was supported and organized by the center’s staff and volunteers.
The topic of this year’s event was the natural and manmade beauties of the refugees’
countries of origin.
Presenting the most visited points of natural beauty as well as the most famous landmarks
while listening to traditional music on the background, the visitors of the center were given
the chance to meet other countries’ unique identities. Enjoying a cup of tea and talking
about history, customs and culture, the refugees living in Greece exchanged images and
memories from their homelands. The beauties of Afghanistan, Iran, Syria, Sudan, Turkey,
Guinea, Congo, Burundi Ivory Coast, Togo, Uganda, Rwanda and Ethiopia brightened up the
tables of the MFC on this special day that has been set to honor all those people that are
made to leave their home countries back.
The event was complimented by traditional dances originated from Afghanistan, Syria and
Congo.

