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Ακινα, 21 Μαΐου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δραςτηριότητεσ τησ Ομάδασ Γυναικών του Πολυδφναμου Κζντρου Προςφφγων Αθήνασ 

Η Ομάδα Γυναικϊν του Πολυδφναμου Κζντρου Προςφφγων Ακινασ ςυνεχίηει τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ, χωρίσ θ 

νζα κακθμερινότθτα που βιϊνουμε και οι απαραίτθτοι υγειονομικοί περιοριςμοί να ςτακοφν εμπόδια ςτθ 

δθμιουργικότθτα και τον ενκουςιαςμό των ςυμμετεχουςϊν! 

Οι γυναίκεσ, «μζνοντασ ςπίτι» και τθρϊντασ όλα τα προβλεπόμενα μζτρα, ζλαβαν από το πρόγραμμα ατομικά 

πακζτα με υλικά και απλά εργαλεία χειροτεχνίασ όπωσ υφάςματα, κλωςτζσ, βελόνεσ πλεξίματοσ και υλικά για 

τθν καταςκευι κοςμθμάτων. Συμμετζχοντασ ζτςι ςε μια μορφι «θετικήσ δημιουργικήσ πρόκληςησ», 

ενκαρρφνκθκαν να αναδείξουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ και να αξιοποιιςουν τον χρόνο τουσ αποκτϊντασ νζεσ 

δεξιότθτεσ, μζςω τθσ καταςκευισ αξεςουάρ, ροφχων και ςτολιδιϊν. 

Αν και οι ςυμμετζχουςεσ εργάςτθκαν ατομικά, υπιρχε ςυνεχισ διαδικτυακι επικοινωνία και ενκάρρυνςθ μεταξφ 

όλων των μελϊν τθσ ομάδασ από το προςωπικό του Κζντρου. 

Ανταλλάςςοντασ ιδζεσ, τεχνικζσ, διαδικτυακό υλικό καταςκευϊν και γνϊμεσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τουσ 

αλλά, ταυτόχρονα, υποςτθρίηοντασ θκικά και ψυχολογικά θ μία τθν άλλθ, οι γυναίκεσ δθμιοφργθςαν 

εντυπωςιακά αξεςουάρ. Ταυτόχρονα, όπωσ οι ίδιεσ δθλϊνουν, βελτιϊκθκε ςθμαντικά θ διάκεςι τουσ, μειϊκθκε 

το ςτρεσ το οποίο βίωναν λόγω των ςυνκθκϊν και με ςφμμαχο τθ δθμιουργικότθτά τουσ ανακάλυψαν πωσ 

ακόμα και ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ υπάρχει «χϊροσ» για κάτι κετικό δθμιουργικό και αιςιόδοξο. 

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ομάδασ Γυναικϊν εντάςςονται ςτο πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ για Ενιλικεσ 

του Πολυδφναμου Κζντρου Προςφφγων Ακινασ, ςτοχεφοντασ ςτθν υποςτιριξθ και κοινωνικι ζνταξθ των 

γυναικϊν που διαβιοφν ςτον αςτικό ιςτό τθσ Ακινασ. 
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Athens, 21st of May 2021 

PRESS RELEASE 

MFC Athens Women’s Group Activities 

The Women’s Group of the Multifunctional Centre for Refugees in Athens continues its regular 
meetings, despite the “new normal” we are experiencing and without letting the necessary 
health prevention restrictions limit the creativity and enthusiasm of the participants! 

The women, while staying at home and keeping all necessary precautions, received from the 
program individual packages with material and easy to use handcrafts tools such as fabrics, 
knitting threads and needles and material handcraft jewelry. By taking part in a “positive 
creativity challenge” they were encouraged to demonstrate their creativity and to use their 
time by obtaining new skills, through creating accessories, clothes and ornaments. 

Although the participants worked individually, there was continuous online communication and 
encouragement within the members of the team by the staff of the Centre. 

By exchanging ideas, technics, online tutorials and opinions, throughout the progress of their 
work and by supporting psychologically one another, the women created impressive accessories 
and spend their time in a pleasant way. At the same time, as mentioned in their own words, 
their mood changed positively and the stress they experienced was reduced. Their creativity 
helped them discover that even during difficult times there is always “space” for positive and 
creative things. 

The Women’s Group activities are part of the program of Psychosocial Support for Adults of the 
MFC Athens, which aims in the support and social integration of women that live in the urban 
area of Athens. 


