
 

Βόλος, 30 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Δράσεις Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο Βόλου" 

- Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ο εκπαιδευτικός του Κ.Φ.Α.Α. 
Βόλου του Ε.Ε.Σ. συνόδεψε όλους τους φιλοξενούμενους της 
Δομής στις εγκαταστάσεις του Εσπερινού Γυμνασίου Βόλου, 

ώστε να παραβρεθούν στην τελετή βράβευσης δύο εκ των 
επωφελούμενων του Κέντρου για τη συμμετοχή και τη 
διάκρισή τους στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό που 
διοργάνωσε και φέτος η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για 
τους Πρόσφυγες.   

Πιο συγκεκριμένα, οι δυο φιλοξενούμενοι της Δομής, μαζί με 
τρεις ακόμα συμμαθητές τους, απέσπασαν βραβείο στον 21ο  

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικής Δημιουργίας για τους 
Πρόσφυγες 2017, το θέμα του οποίου ήταν “Υπάρχουμε 
Μαζί”. 

Στην τελετή τους απονεμήθηκαν επίσης αναμνηστικά δώρα 
από τη Διεύθυνση του Εσπερινού Γυμνασίου Βόλου, τη σχολική μονάδα δηλαδή στην οποία 
φοιτούν και υπό την αιγίδα της οποίας συμμετείχαν στο φετινό διαγωνισμό.  

Οι δύο φιλοξενούμενοι του Κ.Φ.Α.Α. Βόλου, καθώς και οι λοιποί συμμετέχοντες, 
καταχειροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους για το συγκινητικό και δημιουργικό τρόπο 
με τον οποίο απέδωσαν την έννοια της διαφορετικότητας και την ανάγκη σεβασμού και 
αποδοχής της. 

- Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, ο εκπαιδευτικός και ο διερμηνέας του Κ.Φ.Α.Α. Βόλου του 
Ε.Ε.Σ. συνόδεψαν τους φιλοξενούμενους της δομής στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας 

για να παραβρεθούν στην έκθεση φωτογραφικού υλικού, στο πλαίσιο του φετινού Μαθητικού 
Διαγωνισμού για τα Μνημεία της Πόλης.  

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας και το Κ.Φ.Α.Α. Βόλου του Ε.Ε.Σ. είχε την τιμή να εκπροσωπείται 
από έναν επωφελούμενο του προγράμματος, ο οποίος φοιτά στο Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου 
και φωτογράφησε ένα από τα ιστορικά κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.  

Στην εν λόγω έκθεση οι φιλοξενούμενοι της δομής είχαν την ευκαιρία αφενός να θαυμάσουν 
τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αφετέρου 
να γνωρίσουν διάφορα μνημεία, φυσικά και τεχνητά, του Νομού Μαγνησίας, έτσι όπως 
αποδόθηκαν από τους φωτογραφικούς φακούς των μαθητών που έλαβαν μέρος.  

Ολοκληρώνοντας την περιήγηση των φιλοξενούμενων στο χώρο όπου φιλοξενείται η έκθεση, ο 
εκπαιδευτικός και ο διερμηνέας της δομής ανέλαβαν να συνοδέψουν τους επωφελούμενους 
σε ένα σύντομο περίπατο στην παραλία του Βόλου, εκμεταλλευόμενοι την ηλιόλουστη ημέρα.  


