
   
 

 

Για την υποστήριξη των προσφύγων που ζουν στον αστικό ιστό και την κάλυψη των αναγκών τους 
που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες μέσω Πολυδύναμων 
Κέντρων (MFCs) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Πολυδύναμο Κέντρο του Ε.Ε.Σ. και τα παιδιά από το 35ο Δημοτικό Σχολείο 

πραγματοποίησαν εκδρομή στον Λυκαβηττό 

 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης που υλοποιεί το Πολυδύναμο 

Κέντρο Αθήνας του Ε.Ε.Σ. για τα παιδιά πρόσφυγες που συμμετέχουν σε 

απογευματινές δραστηριότητες εκπαιδευτικού και ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα, 

πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου εκδρομή στο Λυκαβηττό. 

Για τα παιδιά ήταν μία μοναδική εμπειρία, καθώς ανέβηκαν στο λόφο με το 

Τελεφερίκ και είδαν την Αθήνα από αυτό το ύψος! 

Οι επισκέψεις σε αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος της Αθήνας, δίνουν τη 

δυνατότητα στα παιδιά πρόσφυγες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 

Κέντρου να γνωρίσουν την καινούρια χώρα στην οποία βρίσκονται. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Τελεφερίκ του Λυκαβηττού για τη 

δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης που έδωσε στην ομάδα μας.  

 

 



   
 

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

 

Athens, 12th of October 2018 

 
PRESS RELEASE  

The HRC MFC Athens and the 35th school project kids go to Lycabettus 

 

Within the program of non-formal educational activities realized by the HRC MFC 

Athens, children that participate in the afternoon educational and psychosocial 

support activities had the opportunity to participate in an excursion to Lycabettus on 

21st of September. 

It was quite an experience to ride the funicular railway and to see Athens from such 

heights!  

Visits to the sights and points of interest that Athens has to offer, can help refugee 

children understand the new country they are in. 

We would like to thank the Funicular of Lycabbetus for their kind offer of free access 

for our group. 

 

 


