
                                                              

 
Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών 
τους που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές 
υπηρεσίες μέσω Πολυδύναμων Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι εθελοντές του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας: οι υποστηρικτές της 

πρώτης γραμμής 

Η δύναμη του Πολυδύναμου είναι οι άνθρωποί του. Οι εθελοντές του Πολυδύναμου Κέντρου 

Προσφύγων Αθήνας είναι η μισή από αυτή τη δύναμη. Πάντα στην πρώτη γραμμή, μαζί με το 

προσωπικό, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για να βοηθήσουν, η εκπαιδευμένη ομάδα 

εθελοντών είναι ένας από τους λόγους που το κέντρο νιώθει περήφανο.  

Αφού ολοκληρώσουν την βασική σειρά εκπαιδεύσεων, οι εθελοντές αποκτούν πρακτική 

εμπειρία υποστηρίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες. «Η ανταμοιβή του να βοηθάς, η 

εμπειρία που αποκτάς και η χαρά του να είσαι εθελοντής στον Ερυθρό Σταυρό είναι τα 

καλύτερα πράγματα που έχω ποτέ βιώσει» έχει δηλώσει κάποιος από αυτούς. 

Η οικογένεια των εθελοντών και του προσωπικού για να γιορτάσουν το τέλος μιας 

απαιτητικής αλλά πραγματικά γεμάτης συναισθήματα και προσφορά χρονιάς, οργάνωσαν 

μια μικρή ζεστή εκδήλωση.  

Η δυνατή αυτή ομάδα δηλώνει έτοιμη και πρόθυμη να συνεχίσει να διαδίδει τις αξίες της 

προσφοράς και να κάνει πράξη τις Αρχές του Ερυθρού Σταυρού για όσο υπάρχει ανάγκη. 

Το προσωπικό του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων θα ήθελε να τους ευχαριστήσει 

δημόσια για ότι έχουν κάνει μέχρι σήμερα αλλά και για όσα συνεχίζουν να κάνουν. 
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Athens, 17th of December 2018 

 

PRESS RELEASE  

Topic: The MFC Athens Volunteers: the frontline supporters 

The power of the MFC is its people. And the volunteers of the Multifunctional Center are half 

of its power. Being in the frontline, along with the staff, supporting the activities of the center, 

giving their best to help, the trained and qualified Volunteers’ team is one of the reasons why 

the Multifunctional Center is proud.  

After their core training course, the volunteers gain valuable experience at the center helping 

out at the activities. “The reward of helping, the experience I get and the joy of being part of 

the Red Cross are the best things I have ever experienced” one of them noted. 

The family of the volunteers and the staff celebrated the end of a demanding year -that was 

by all accounts full of feelings, challenges and offering- with a small cozy party. This strong 

team is ready and eager to continue spreading the values and putting the Red Cross principles 

into practice for as long as it takes. 

The Multifunctional Centers’ staff wants to thank them publicly for everything they have done 

and they still do.   

 


