
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Θεςςαλονίκθ, 8 Ιουλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Διοργάνωςη Open Day & Τουρνουά πινκ πονγκ ςτο Πολυδφναμο Κζντρο 

Θεςςαλονίκησ  

Το Πολυδφναμο Κζντρο Προςφφγων Θεςςαλονίκθσ υλοποίθςε, ςτισ 27 Ιουνίου 2022, τθ 

δράςθ «Οpen Day – Πολυδφναμο Κζντρο Θεςςαλονίκησ», θ οποία περιελάμβανε μεταξφ 

άλλων παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν του Πολυδυνάμου Κζντρου Θεςςαλονίκθσ και 

τουρνουά πινγκ πονγκ, με τθ ςυμμετοχι προςωπικοφ, εκελοντϊν κοινότθτασ και 

ωφελοφμενων από τον προςφυγικό πλθκυςμό, υπό τθν κακοδιγθςθ επαγγελματία 

ακλθτι, προπονθτι και επίςθμου διαιτθτι τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ του Πινγκ Πονγκ, ο 

οποίοσ παρείχε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςθμαντικι πλθροφόρθςθ ωσ προσ τθν ιςτορικι 

αναδρομι και τουσ κανόνεσ διεξαγωγισ του ςυγκεκριμζνου ακλιματοσ. Παράλλθλα, με 

τθν ιδιότθτα του ακλθτικοφ ψυχολόγου ενθμζρωςε το κοινό για τα ψυχικά οφζλθ του «ευ 

αγωνίηεςκαι». 

Τζλοσ, μετά το πζρασ του τουρνουά πραγματοποιικθκε ςυμβολικι απονομι μεταλλίων ςε 

όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, αναδεικνφοντασ με αυτόν τον τρόπο τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ 

και τθσ ςυνεργατικότθτασ, που προάγονται τόςο από το ζργο του Ελλθνικοφ Ερυκροφ 

Σταυροφ, όςο και από το ακλθτικό ιδεϊδεσ.  

Η δράςθ είχε απόλυτθ επιτυχία, με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ να αιςκάνονται 

ικανοποιθμζνοι και κερδιςμζνοι. 

*** 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Thessaloniki, 8 July 2022 

PRESS RELEASE 

 Open Day & Table Tennis Tournament at Multifunctional Center for Refugees in 

Thessaloniki  

The Multifunctional Center for Refugees in Thessaloniki implemented, on June 27 2022, the 

action "Open Day - Multifunctional Center in Thessaloniki", which included a presentation 

of the services of the Multifunctional Center of Thessaloniki and table tennis tournament 

with the participation of staff, active community volunteers and refugee population, under 

the guidance of a professional athlete, coach and official referee of the Hellenic Table 

Tennis Federation, who provided participants with important information regarding the 

historical background and the rules of the sport. At the same time, in his capacity as a 

sports psychologist, he informed the public about the mental benefits of "fighting well". 

Finally, after the end of the tournament, a symbolic medal was awarded to all participants, 

thus promoting the values of solidarity and cooperation promoted by both the work of the 

Hellenic Red Cross and the sporting ideal. 

The action was a complete success, with all participants feeling satisfied and winning. 

*** 


