
                                                              

 
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, 25 Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Υλοποίηση δράσης με θέμα τη Μετανάστευση στο Πολυδύναμο Κέντρο 

Προσφύγων σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Tο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε 
συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, υλοποίησε δράση με θέμα «Η 
Μετανάστευση» στο πλαίσιο των δράσεων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που 
υλοποιούνται στο Κέντρο για τα παιδιά πρόσφυγες. 

Συγκεκριμένα, μία ομάδα εννέα (9) εφήβων από το Αφγανιστάν και το Ιράν 
προσέγγισαν το παραπάνω θέμα αξιοποιώντας διάφορους τρόπους και μέσα όπως 
κείμενα, φωτογραφίες και ζωγραφιές, δημιούργησαν ένα χειροποίητο βιβλίο.   

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, έγινε η πρώτη παρουσίαση του εν λόγω βιβλίου μέσα 
στο Πολυδύναμο στο προσωπικό και τους εθελοντές από το προσφυγικό πληθυσμό 
και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την εμπειρία της δημιουργίας αυτού του 
έργου. 

Προβλέπεται η παρουσίαση του βιβλίου και σε άλλες οργανώσεις που υλοποιούν 
δράσεις για εφήβους, με στόχο να αποτελέσει αφορμή για την ανταλλαγή απόψεων, 
προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών που σχετίζονται με τη μεταναστευτική τους 
πορεία.  
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Athens, 25 July 2019 

Press Release 
Project on Migration in the Multifunctional Centre for Refugees in 

cooperation with the National Museum of Contemporary Art 

The Multifunctional Centre for Refugees in collaboration with the National Museum 
of Contemporary Art has implemented a project on "Migration" in the framework of 
the psychosocial support activities that run at the Centre for refugee children. 

In particular, a group of nine (9) adolescents from Afghanistan and Iran approached 
the above subject and by using various ways and means, such as texts, photographs 
and paintings, created a handmade book. 

In the framework of this action, the first presentation of this book was made in the 
Multifunctional Centre to the staff and volunteers from the refugee population, 
followed by a discussion on the experience of creating this piece of art. 

It is foreseen that the book will be presented to other organizations that implement 
activities for teenagers, aiming to provide an opportunity for exchanging views, 
personal experiences and experiences related to their migration journey. 


