
                                                              

 
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. 

 

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου στη θεατρική σκηνή! 

Το Σάββατο 23 Μαρτίου τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
ψυχοκοινωνικής στήριξης του ΠΚΠ, επισκέφθηκαν το θέατρο "Τόπος Αλλού" στην 
Κυψέλη, όπου παρακολούθησαν διαδραστική παράσταση που πραγματοποιήθηκε 
από την ActionAid Hellas και την θεατρική ομάδα "Αερόπλοιο". 

Τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να ανέβουν στην σκηνή για να αφηγηθούν ιστορίες 
και παραμύθια από τις χώρες τους και να δραματοποιήσουν ένα παραμύθι. 

Η παράσταση αποτέλεσε την ολοκλήρωση του προγράμματος ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, διάρκειας δύο μηνών σε παιδιά πρόσφυγες, ηλικίας 8-11 και 12-16 ετών. 
Στη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά μπόρεσαν να δουλέψουν πάνω στα 
συναισθήματά τους, να μιλήσουν για τους φόβους τους, για την σημασία της φιλίας 
και φυσικά την ημέρα της παράστασης να μάθουν να διαχειρίζονται το στρες. 

Το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης για παιδιά που πραγματοποιείται στο 
Πολυδύναμο έχει σκοπό την προετοιμασία των παιδιών για μία ομαλή ένταξη στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται 
επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και δράσεις από άλλους φορείς στον χώρο του 
Πολυδύναμου.  
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Athens 9th of April 2019 

 

PRESS RELEASE  

The children of MFC on the theatre stage! 

On Saturday the 23rd of March, the children that participate in the program of 

psychosocial support of the MFC, visited the theatre "Topos Allou" in Kypseli, where 

they attended an interactive theatrical performance, that was implemented by 

ActionAid Hellas and the theatrical team "Aeroplio". 

The children had the opportunity to take the stage and narrate stories and tales from 

their countries of origin and dramatize a fairytale. 

The play was the conclusion of the psychosocial support program, with duration of 

two months, addressed to refugee children between the ages of 8-11 and 12-16 

years old. During this program, the children had the opportunity to work on their 

feelings, discuss their fears, the importance of friendship and during the day of the 

performance they learned how to deal with stress.  

The Psychosocial Support program for children that takes place in the MFC aims in 

preparing children for a smooth transition into the educational system. Within this 

program educational visits in museums and cultural centers are organized and 

various activities by other organisations are hosted in the MFC.  

 


