
 

 

 

ΠΙΚ ΝΙΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σάββατο 23 Απριλίου, 10:00 – 16:00  

Φιλοπάππου στο πλάτωμα της Μελίτης 

 

 

 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων,  σας προσκαλεί αυτό το 

Σάββατο, 23 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 16:00, στο λόφο του Φιλοπάππου 

στο πλάτωμα της Μελίτης, σε ένα πικ νικ αλλιώτικο από τα άλλα, ένα πικ νικ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

Σε αυτό το σημείο της πόλης που έχει παραδοσιακά συνδεθεί στη συνείδηση των 

Αθηναίων με το πέταγμα του χαρταετού, εμείς σας προσκαλούμε να πετάξουμε από 

κοινού μακριά από την ξενοφοβία, το ρατσισμό και τις διακρίσεις, σηκώνοντας ψηλά 

το  σεβασμό  και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους  όσους έχουν κέφι να ανηφορίσουν στο λόφο το 

Σάββατο το πρωί και να εξερευνήσουν μαζί μας, μέσα από παιχνίδια και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες τον κόσμο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  



 

 

 

 

Η δράση αυτή είναι μέρος της συνολικής προσπάθειας μας για την προώθηση της 

εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτή την κατεύθυνση τα δύο τελευταία 

χρόνια υλοποιούμαι το Πρόγραμμα «Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα 

ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και 

Compasito», στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορήγησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι 

Πολίτες». Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

μαθητών και εκπαιδευτικών σε θέματα δικαιωμάτων, μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια με σχετική θεματολογία και στοχοθέτηση. Το 

Compass και το Compasito αποτελούν τα επίσημα εγχειρίδια του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

Στη διάρκεια του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 176  εκπαιδευτές 

και εκπαιδευτικοί στην αξιοποίηση των δύο εγχειριδίων, πραγματοποιήθηκαν 140 

παρεμβάσεις σε σχολεία και άλλους χώρους με τη συμμετοχή 1500 μαθητών και 150 

εκπαιδευτικών.  

 

Η εκδήλωση του  Σαββάτου είναι μια γιορτή ανοιχτή σε όλες και όλους, ανεξάρτητα 

από την ηλικία και την εμπειρία τους, είναι μια ευκαιρία να διερευνήσουμε μαζί το 

χώρο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, 

παιχνιδιών και ανταλλαγής σκέψεων να ανακαλύψουμε τρόπους που θα φέρουν τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα σε κάθε στιγμή της ζωής μας και στις ζωές όλων.    

 

Μολονότι το πρόγραμμα με αυτή  τη μορφή ολοκληρώνεται, οι δράσεις και οι 

παρεμβάσεις της ΑΡΣΙΣ θα συνεχίσουν μέσω του δικτύου εθελοντών μας. Αν είστε 

εκπαιδευτικός ή μέλος συλλόγου γονέων ή άλλων ομάδων πολιτών κι ενδιαφέρεστε  

να φιλοξενήσετε στο χώρο σας ή/και να συμμετέχετε σε  εργαστήρια για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2108259880 και 

arsisathina@gmail.com  

 

Θα χαρούμε να σας δούμε όλες και όλους το Σάββατο στο πικ νικ μας.  

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ξένια Κουτεντάκη, 6976921062  

 

 

Ευχαριστούμε θερμά την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών για την άδεια χρήσης του χώρου.   
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Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι μη κυβερνητική οργάνωση 

εξειδικευμένη στην κοινωνική υποστήριξη και στην προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1992 στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί 

με γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη, την 

Αλεξανδρούπολη και τα Τίρανα. Εργάζεται με κοινότητες και πληθυσμούς που ο 

κοινωνικός αποκλεισμός και ο κίνδυνος περιθωριοποίησής τους είναι υψηλός. 

Δημιουργεί κοινωνικούς χώρους, πρωτοβουλίες και ευκαιρίες με στόχο την 

βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων όσων απειλούνται από κοινωνικό 

αποκλεισμό, και επιδιώκει την υποστήριξη και την ενδυνάμωσή τους.  Σημαντικό 

στοιχείο της φυσιογνωμίας της ΑΡΣΙΣ είναι το μοντέλο κοινοτικής λειτουργίας και η 

ενσωμάτωση των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισονομίας σε όλες τις 

δράσεις που αναπτύσσει. Τα στελέχη και οι εθελοντές/ριες της οργάνωσης σε κάθε 

περιοχή που αναπτύσσονται δράσεις και παρεμβάσεις της, καλούνται να 

λειτουργούν μέσα από διαδικασίες διαρκούς συνεργασίας και επικοινωνίας, με 

σεβασμό στις αρχές αυτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


