
 

 
Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κεηαλαζηώλ πνπ δνπλ ζε αζηηθά θέληξα, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε, πξνζθέξνληαη βαζηθέο ππεξεζίεο κέζσ 
Πνιπδύλακσλ Κέληξσλ (MFCs) ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. 
 

 

Ακινα, 25 Ιανουαρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Γιορτινά δώρα για τα παιδιά του Πολυδφναμου!» 

Μεγάλθ χαρά και ςυγκίνθςθ προκάλεςε ςτα παιδιά όταν, με τθν ευκαιρία των γιορτϊν των 

Χριςτουγζννων και τθσ Πρωτοχρονιάσ, οι εκελόντριεσ του Κζντρου και δαςκάλεσ τουσ, τα επιςκζφκθκαν 

ςτα ςπίτια τουσ για να τουσ δϊςουν τα χριςτουγεννιάτικα δϊρα τουσ.  

Οι εκελόντριεσ του Τομζα Κοινωνικισ Πρόνοιασ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα των εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων του Πολυδφναμου Κζντρου Προςφφγων Ακινασ, Στ. Σ. και Η. Γ., ζγιναν οι «βοθκοί του 

Άγιου Βαςίλθ» και παρζδωςαν τα χριςτουγεννιάτικα δϊρα ςτα παιδιά του Σχολείου του Πολυδφναμου. 

Τα δϊρα διατζκθκαν από τθν οργάνωςθ «Ένα Παιδί Ένασ Κόςμοσ», θ οποία, ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυνεργαςίασ με το Πολυδφναμο Κζντρο Προςφφγων τθσ Ακινασ, προςζφερε, για δεφτερθ χρονιά, δϊρα 

για τα παιδιά που ςυμμετζχουν ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κζντρου.  

Η εμπειρία μζςα από τα λόγια τθσ εκελόντριασ Στ. Σ.:  

«Πϊσ μπορεί μια τυπικι μζρα να γίνει ξεχωριςτι, μαγικι; Κρατϊντασ ςυμβολικά δϊρα ςτα χζρια και 

φορϊντασ το κόκκινο γιλζκο, να ςυναντάσ τα παιδιά και αυτά με το γλυκό και κακαρό τουσ βλζμμα να 

ςτοχεφουν ςτθ ψυχι ςου και να τθ γεμίηουν με μοναδικά ςυναιςκιματα! Επιπλζον, οι γονείσ τουσ, 

άγρυπνοι αρωγοί τουσ, να ςε ςυγκινοφν με τθν όλθ ςτάςθ τουσ απζναντί ςου...Ευχαριςτϊ τον Ε.Ε.Σ. και 

τουσ ςυντελεςτζσ αυτισ τθσ δράςθσ, που μεταμόρφωςαν τθν τυπικι μου μζρα ςε ξεχωριςτι...μαγικι!» 

Έκλειςε, ζτςι, με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, μία δφςκολθ ςχολικι χρονιά για τουσ μακθτζσ μασ. 

 



 

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

 

 
Athens, 25th of January 2021 

PRESS RELEASE 

Holiday presents for the children of the MFC 

It was a joyful and emotional moment for all children when the volunteers of the MFC that are 

also their teachers, visited them at their homes in order to give them their Christmas gifts. 

The volunteers of the Social Welfare Division that participate in the educational activities 

program of the MultiFunctional Centre for refugees in Athens, St. S. and I.G., turned themselves 

into “Santa Claus helpers” and delivered Christmas gifts to the children of the MFC School 

program. The presents were made available by the organization “One Child, One World”, which 

provides for the second time gifts for the children that participate in the educational programs 

of the MFC. 

The volunteering experience through the words of our volunteer, St.; 

“How can an ordinary day turn out to be special, magic? By holding in your hands small gifts 

and wearing the red vest. By meeting children that can create unique feelings by looking at you 

with their sweet and innocent eyes. Also, when the parents of the kids, move you with their 

behavior towards you… I want to thank the Hellenic Red Cross and those who contributed to 

this activity, that helped make my ordinary day into something special…magic!” This the closure 

of a challenging school year, in the best way possible. 


