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Plásmata: Bodies, Dreams and DataPlásmata: Bodies, Dreams and Data
Τα Πλάσματα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση κάλεσαν τους

ωφελούμενους του ΚΦΑΑ Α’ του ΕΕΣ να τα ανακαλύψουν στο Πεδίον του

Άρεως! Η εν λόγω δράση επιλέχθηκε ως αφετηρία των δράσεων για την

Εβδομάδα του Πρόσφυγα. Με 25 διεθνή έργα που εκτίθενται σε περίπου

250 τετραγωνικά μέτρα Led, τα Πλάσματα διασκέδασαν αλλά και

προβλημάτισαν τους ωφελούμενους. Με τη βοήθεια του προσωπικού της

έκθεσης αλλά και των διερμηνέων της δομής, οι ωφελούμενοι

προσπάθησαν να καταλάβουν πώς αναγνωρίζουμε το φύλο μέσα σε ένα

ψηφιακό περιβάλλον, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από την

αντανάκλαση που εμείς δημιουργούμε, τι σημαίνει αναπηρία αλλά και πώς

επεκτείνουμε τις σωματικές μας δυνατότητες, πώς λειτουργούν τα

φάρμακα στη διαμόρφωση της βουλησής μας και τελικά να αναρωτηθούν

τι σημαίνει το μη ανθρώπινο σώμα... Σε μια εποχή όπου ο φυσικός μας

κόσμος συγχωνεύεται με την εικονική πραγματικότητα, το σώμα μας

αποτελεί πεδίο ταυτοτικής, πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης ως

κέντρο της απόλαυσης, του πόνου και τελικά της ύπαρξής μας. Ξέρεις τι

είσαι; Μπορείς να ονειρευτείς; Μπορείς να αναπνεύσεις; 

 

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Α'

«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»



εβδομαδαεβδομαδα
του προσφυγατου προσφυγα

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα,

Δομή Φιλοξενίας Β'

Για την εβδομάδα του πρόσφυγα, για το 2022, το

προσωπικό της Δομής μας μαζί με τους ωφελούμενους

μας, πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις. Σκοπός της

εβδομάδας ήταν να νιώσουν τα παιδία το κλίμα της

γιορτινής ατμόσφαιρας, να διασκεδάσουν και να

αισθανθούν πόσο εκτιμάμε και αναγνωρίζουμε τη

παρουσία τους ανάμεσά μας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα

φιλικό ποδοσφαιρικό ματς στις εγκαταστάσεις της

Ακαδημίας του Πλάτωνα, συνεχίστηκε με την αποτύπωση

της φράσης “Τhe right to dream” σε μπλουζάκια, όπου οι

ωφελούμενοι μας είχαν την ευκαιρία να τυπώσουν οι ίδιοι

τη στάμπα στη μπλούζα τους και έκλεισε με μία γιορτή με

χορό, παιχνίδια, φαγητό και τραγούδια. 

«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»



Πόσο έυκολο είναι να δημιουργηθεί ένα φωτιστικό από ξύλο; Σε αυτό το ερώτημα βρήκαν απαντήση

οι ωφελούμενοι της δομής μας, κατά τη διάρκεια δημιουργικής δραστηριότητας που έλαβε χώρα

στην αίθουσα του σχολείου στο τακτικό ραντεβού τους με την ΜΚΟ Οργάνωση Φάρος.

Πρωτομάστορες...Πρωτομάστορες...
εν δράσειεν δράσει

  

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στην Αθήνα,

Δομή

Φιλοξενίας Γ'

«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Τα ολιστικά σχέδια δράσης και τα μαθήματα δεξιοτήτων ζωής του Φάρου, έδωσαν την ευκαιρία στους

ανήλικους να φτιάξουν τα δικά τους μοναδικά δημιουργήματα, χρησιμοποιώντας υλικά όπως ξύλο, πιστόλι

σιλικόνης, ντουί φωτιστικού, μακρύ καλώδιο και λάμπα.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης, η οποία έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τεχνολογικό

Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) D-Lab, ήταν να δημιουργηθούν στους ανήλικους εικόνες παρατήρησης,

διδάσκοντας τους παράλληλα έναν αριθμό δεξιοτήτων (soft skills), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις

περιστάσεις της προσωπικής και μετέπειτα επαγγελματικής τους ζωής.

Η όλη διαδικασια πέραν του εκπαιδευτικού της χαρακτήρα, με έμφαση στην ενδυνάμωση της δημιουργικής τους

φαντασίας, απεδείχθη άκρως διασκεδαστική για το σύνολο των ωφελούμενων αλλά και του προσωπικού, το

οποίο συμμετείχε.

 



Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

στην Αγριά Βόλου

εβδομαδα εβδομαδα του προσφυγα του προσφυγα v.2v.2

λεπτομέρειες για την καλλιέργεια και τις ευεργετικές ιδιότητες των αρωματικών φυτών

από τα άτομα με ειδικές ανάγκες που απασχολούνται στον εν λόγω οργανισμό, ενώ τη

σκυτάλη πήραν στις 20/06 οι αθλοπαιδιές, η μουσική και ο χορός που συνόδευσαν το

καθιερωμένο μπάρμπεκιου της δομής. Στις 21/06 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο

Στη διάρκεια του Ιουνίου, διάφορες διαπολιτισμικές, εκπαιδευτικές και

ψυχαγωγικές δράσεις έλαβαν χώρα εντός και εκτός δομής με επίκεντρο

την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα. Η αρχή έγινε με την επίσκεψη στα

“ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ” στις 16/06, έναν ιδιαίτερο χώρο στα προάστια του

Βόλου, όπου οι φιλοξενούμενοί μας είχαν την ευκαιρία να μάθουν

Μουσείο της Πόλης Βόλου, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη νεώτερη ιστορία της πόλης που

τους φιλοξενεί αλλά και να απολαύσουν ένα δροσερό ρόφημα στην παραλία. Στις 22/06, πραγματοποιήθηκε

συζήτηση σχετικά με το νόημα και τα βαθύτερα μηνύματα που αναδεικνύονται μέσα από την παγκόσμια ημέρα του

Πρόσφυγα, ενώ στις 23/06 οι ωφελούμενοι της δομής μετέβησαν στο Ανοιχτό Θέατρο Ν. Ιωνίας Βόλου για να

παρακολουθήσουν τη συναυλία που έδωσε το Μουσικό Σχολείο Βόλου και μέσω αυτής να έρθουν σε επαφή με τη

μουσική παράδοση του τόπου. Τέλος, στις 29/06 και σε συνεργασία με την “Κουζίνα Αλληλεγγύης” Βόλου έλαβε

χώρα ο εξωραϊσμός γειτονικής παραλίας της δομής, όπου οι ανήλικοι φιλοξενούμενοι έβαψαν τα παρακείμενα

κιόσκια ομορφαίνοντας με αυτόν τον τρόπο το μέρος αλλά και δείχνοντας εμπράκτως ότι ενδιαφέρονται για τον

τόπο που τους φιλοξενεί.

 
«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»



εβδομαδα του προσφυγα v.3εβδομαδα του προσφυγα v.3

Κέντρο

Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων

Ανηλίκων

στα

Καλάβρυτα

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του πρόσφυγα στις 20 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήσαμε

στη δομή μας ένα σύνολο συζητήσεων και δραστηριοτήτων. Στις 20 Ιουνίου συζητήσαμε

με τους ανηλίκους για τα ήθη και τα έθιμα των χωρών καταγωγής τους, αλλά και της

Ελλάδας. Το ενδιαφέρον των φιλοξενούμενων για το θέμα ήταν τόσο έντονο, που μας

ώθησε να συνεχίσουμε την συζήτηση και την επόμενη Δευτέρα, στις 27 Ιουνίου, εστιάζοντας στα ήθη και τα

έθιμα του γάμου.

Στις 21 και στις 22 Ιουνίου μιλήσαμε για τις μετακινήσεις των πληθυσμών, τους πρόσφυγες και τους

μετανάστες, τα στερεότυπα και τον ρατσισμό. Οι φιλοξενούμενοι συμμετείχαν στην συζήτηση και

ενεργοποιήθηκαν ώστε να συζητούν για μέρες μετά τα θέματα που φέραμε. Στις 22 Ιουνίου, διοργανώσαμε

επίσης μία γιορτή για την ημέρα του πρόσφυγα και χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς από την Συρία, την

Παλαιστίνη, το Πακιστάν και την Ελλάδα.

Στις 23 Ιουνίου αποφασίσαμε να κάνουμε μία μικρή εκδρομή στα Καλάβρυτα. Κάναμε πικνίκ και παίξαμε

παραδοσιακά παιχνίδια. Ολοκληρώσαμε την εβδομάδα με έναν αγώνα βόλεϊ και απονείμαμε αναμνηστικά και

μετάλλια.

 

«Η Δράση χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»
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Plásmata: Bodies, Dreams and DataPlásmata: Bodies, Dreams and Data
Onassis Stegi and its Plásmata invited the beneficiaries of HRC Shelter

A in Athens to discover them in Pedion tou Areos Park. This activity

was chosen as the inauguration of the activities for the Refugee Week.

Hosting 25 international pieces expanding in 250 sqm of Led lights,

Plásmata entertained our beneficiaries and gave them food for

thought. The personnel of the exhibition together with the interpreters

of the Shelter helped the beneficiaries to understand how we

recognize gender within a digital setting, how do we see our own

selves in the reflections that we create, what does disability mean and

how we can expand our abilities, how do pharmaceutical substances

mold our will and finally ask themselves what is the non-human body…

In an era where our physical world merges with virtual reality, our

body is a field of identity, political, and social conflict, as the core of

both pleasure and pain, and ultimately of our very existence. Do you

know who you are? Can you dream? Can you breathe?

 

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Unaccompanied

Minors Shelter

of Athens,

Shelter A



refugeerefugee
weekweek

In celebration of the Refugee Week, for 2022, the staff of

our Shelter together with our beneficiaries, carried out a

series of actions. The purpose of the week was for the

minors to enjoy the festive atmosphere, have fun and feel

how much we appreciate and recognize their presence

among us. The week started with a friendly football

match at the premises of Plato's Academy, continued with

the printing of the phrase "The right to dream" on t-shirts,

where our beneficiaries had the opportunity to print the

design on their t-shirts themselves, and ended with a

celebration with dancing, games, food and songs. 

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Unaccompanied Minors Shelter of Athens, Shelter B



How easy is it to create a wooden lamp? The beneficiaries of our Shelter, found an answer to this

question, during a creative lab that took place in the classroom, at their regular appointment with

the NGO Faros.

Lighting….Lighting….
“their life”!“their life”!

  

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Faros's holistic action plans and life skills lessons gave the minors the opportunity to make their own unique

creations, using materials such as wood, a silicone gun, a lampshade, a long wire and a light bulb.

The purpose of this creative indoor activity, which has been designed and implemented in collaboration with the

Massachusetts Institute of Technology (MIT) D-Lab, was to create observational images for minors, while

teaching them a number of soft skills that can be used in all the circumstances of their personal and

professional life.

The whole procedure, beyond its educational character and the emphasis on strengthening their creative

imagination, proved to be highly entertaining for both the beneficiaries and the staff who participated.

 

Unaccompanied

Minors 

Shelter of

Athens,

Shelter C

 



refugee week refugee week v.2v.2

and the beneficial properties of aromatic herbs from people with special needs who are

employed there. On 20/06, the celebration included music, dance and sport activities

along with the typical BBQ session.

On 21/06, there was a visit to the Museum of the City of Volos, where the beneficiaries

During June, several intercultural, educational and entertaining

activities took place, culminating in the celebration of the World

Refugee Day. The beginning was made with the visit to "HELIOTROPIA"

on 16/06, a special place in the suburbs of Volos, where our

beneficiaries had the opportunity to learn details about the cultivation

were given the opportunity to get in touch with the recent history of the city that hosts them and also to enjoy a

cool drink by the beach. On 22/06, the World Refugee Day was honored, through an intercultural activity which

emphasized on the meaning and deeper messages of this day’s celebration. On 23/06 the beneficiaries of the

Shelter went to the Open Theater of Nea Ionia in Volos to attend a concert given by the Music School of Volos,

which was an opportunity for them to get in touch with the local musical tradition. 

Finally, on 29/06 and in collaboration with the "Solidarity Kitchen" of Volos, the beneficiaries took the initiative to

restore and paint the neighboring kiosks which stretch along the beach of Agria not only to beautify them but also

to show their true interest in the town that accommodates them.

 

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Unaccompanied Minors Shelter of Agria Volos



refugee week v.3refugee week v.3
On the occasion of World Refugee Day on June 20, 2022, we held a set of discussions and

activities in our Shelter.

At 20th of June we discussed about customs and traditions of countries of origin and

Greece. The beneficiaries were so interested about it that we decided to continue our

conversation next Monday, at 27th of June, when we focused on traditions that take place when people get

married.

At 21th and 22th of June we talked about immigration, refugees and immigrants, stereotypes and racism.

Beneficiaries were really involved and they kept discussing about these issues for days after. 

At 22th of June we also celebrated World Refugee Day and we danced traditional dances from Syria, Palestine,

Pakistan and Greece.

At 23th of June we οrganized an outing in Kalavryta region. We had a picnic and we played traditional games.

We completed this week’s activities with a volley match and we gave memorabilia and medals.

"The Action is financed by the Sectoral Development Program 2021 – 2025 of the
Ministry of Migration and Asylum"

Unaccompanied

Minors Shelter

of Kalavrita


