
                                                              

 
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. 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019 

Έναρξη νέου κύκλου συναντήσεων Ομάδας Γυναικών στο Πολυδύναμο 

Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του Ε.Ε.Σ. 

Δυναμικά ξεκίνησε ο νέος κύκλος της Ομάδας Συζήτησης γυναικών του Πολυδύναμου 

Κέντρου Προσφύγων Αθήνας του Ε.Ε.Σ. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του προγράμματος δράσεων εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής στήριξης 

ενηλίκων και είναι ιδιαιτέρως αγαπητή από το κοινό στο οποίο απευθύνεται.  

Κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις του κάθε κύκλου διάρκειας 3 μηνών, η ομάδα 

ασχολείται με μια μεγάλη ποικιλία θεματικών που αφορούν από την προσωπική 

φροντίδα μέχρι τη ψυχολογική ενδυνάμωση και την εργασιακή προετοιμασία, 

καλύπτοντας ανάγκες των προσφύγων γυναικών που διαμένουν στον αστικό ιστό. Ο 

νέος κύκλος έχει διανθιστεί με τη νέα ενότητα κατασκευών και χειροτεχνίας με στόχο 

οι γυναίκες να ξαναβρούν την δημιουργικότητα και το κέφι τους ώστε να νιώσουν 

περισσότερη αυτοπεποίθηση. 

Η πρώτη κατασκευή ήταν το «Βραχιόλι αγάπης του Πολυδύναμου Κέντρου» όπου 

εκτός από την εκμάθηση των βασικών κόμπων μακραμέ, οι συμμετέχουσες 

συζήτησαν τις δημιουργικές συνήθειες των γυναικών στις χώρες από τις οποίες 

προέρχονται και φυσικά «δέθηκαν» ως ομάδα. Με εικόνες από παραδοσιακά 

υφαντά, χειροποίητα στολίδια και περίτεχνα κεντήματα να συζητούνται με νοσταλγία 

και θετική διάθεση, η ομάδα των 7 νέων γυναικών είναι έτοιμη για το νέο 

εκπαιδευτικό ταξίδι. 
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PRESS RELEASE 

Athens, 25th of Νovember 2019 

New course opening for the Women’s discussion Group of the 

Multifunctional Center for Refugees of the Hellenic Red Cross 

With a powerful opening the Athens Multifunctional Center for Refugees of the 

Hellenic Red Cross initiated the new course of Women’s Discussion group. The activity 

is held as part of the educational and psychosocial support program for adults and is 

one of the most popular and wholeheartedly welcomed activities among the group it 

addresses.  

During the weekly sessions of the 3-month course, the team deals with a wide range 

of topics varying from personal care to psychological wellbeing and employability 

preparedness of the refugee women living in urban districts The new course will be 

also expanded with a new unit of handcrafts and DIY in order to encourage women to 

re-explore their creativity and find their joy thus feel more confident.  

The first craft was the “love bracelet of the Multifunctional Center”. During the session 

the participants not only practiced the basic macramé knots and started feeling a team 

but also recalled memories from traditional crafts techniques that are popular in their 

home countries. Within nostalgic images of traditional embroidery, ornate weft and 

artwork the group of the 7 new ladies is ready to set off on a new training journey. 

 

 


