
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 22 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή του Πoλυδφναμου Κζντρου Προςφφγων Ε.Ε.Σ. ςτο Χριςτουγεννιάτικο 

Φεςτιβάλ Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφιςιάσ 

Το Πολυδφναμο Κζντρο Προςφφγων Ακινασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ, κατόπιν 

τιμθτικισ πρόςκλθςθσ που δζχτθκε από το Διμο Κθφιςιάσ, ςυμμετείχε ςτο 

Χριςτουγεννιάτικο Φεςτιβάλ Παιδικϊν Στακμϊν, το οποίο πραγματοποιικθκε ςτθν 

Πλατεία Ηρϊων Πολυτεχνείου,  τθν Κυριακι 4 Δεκεμβρίου 2022.    

Συγκεκριμζνα, ςε ειδικά διαμορφωμζνο περίπτερο, πραγματοποιικθκε ζκκεςθ 

χειροποιθμάτων, τα οποία φιλοτεχνικθκε θ Ομάδα Γυναικϊν του ΠΚΠ Ακινασ, ςτο πλαίςιο 

των ψυχοκοινωνικϊν δραςτθριοτιτων τουσ και διανεμικθκε ενθμερωτικό υλικό αναφορικά 

με το ςφνολο των δράςεων του Κζντρου.  

Η ςυμμετοχι μασ ςτθν εκδιλωςθ ζδωςε τθν ευκαιρία ςτουσ Εκελοντζσ και Επαγγελματίεσ 

του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ να ενθμερϊςουν το πολυπλθκζσ κοινό για το ζργο του 

Οργανιςμοφ,  το οποίο είναι ςυνυφαςμζνο με τα υψθλά ιδανικά τθσ αλλθλεγγφθσ και του 

ανκρωπιςμοφ. Παράλλθλα, θ ενεργόσ παρουςία των ωφελοφμενων τθσ Ομάδασ Γυναικϊν 

ΠΚΠ Ακινασ, που είναι πρόςφυγεσ από εμπόλεμεσ ηϊνεσ, ςυνζβαλε ιδιαιτζρωσ ςτθν 

ενδυνάμωςθ τουσ, ςτθν πορεία ζνταξισ τουσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία, ενϊ διευκόλυνε το 

χτίςιμο ςχζςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ τοπικισ κοινότθτασ και του προςφυγικοφ 

πλθκυςμοφ. 

*** 



 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Athens, 22 December 2022 

PRESS RELEASE 

Participation of the Multifunctional Center for Refugees in the Christmas Festival 

of Kindergartens of the Municipality of Kifissia 

The MFC in Athens of Hellenic Red Cross, following an honorary invitation received from the 

Municipality of Kifissia, participated in the Christmas Festival of Kindergartens, which took 

place in the Heroes' Square of the Polytechnic, on Sunday, December 4, 2022. 

In particular, in a specially designed stand, an exhibition of handicrafts was held, which were 

created by the MFC’s Women's Group, in the context of their psychosocial activities, and 

informational material was distributed regarding all of the Center's activities. 

Our participation in the event gave the opportunity to the Volunteers and Professionals of 

the Hellenic Red Cross to inform the large public about the work of the Organization, which 

is intertwined with the high ideals of solidarity and humanitarianism. At the same time, the 

active presence of the beneficiaries of the Women's Group, who are refugees from war 

zones, contributed particularly to their empowerment, in the course of their integration into 

Greek society, while facilitating the building of cooperative relations between the local 

community and the refugee population. 

*** 


