
 

Θεσσαλονίκη, 29.12.2016 

Δελτίο Τύπου 

Πολύχρωμη γιορτή με τους πρόσφυγες στα Λαγαδίκια 

 
Η ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων διοργανώνει στον προσφυγικό καταυλισμό 

των Λαγκαδικίων μία μεγάλη πολύχρωμη και ιδιαίτερη γιορτή για το κλείσιμο της χρονιάς. Η γιορτή 

αυτή αποτελεί το κλείσιμο των δράσεων και τον αποχαιρετισμό των ανθρώπων και ιδίως των 

παιδιών που μένουν εκεί. Οι δράσεις της ΑΡΣΙΣ αφορούσαν τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, 

εφήβων και νέων καθώς και τη ψυχοκοινωνική στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων και οικογενειών και 

διακόπτονται λόγω μη συνέχισης της χρηματοδότησης από την Ύπατη Αρμοστεία  του ΟΗΕ. 

 

Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου από τις 11.00 έως και τις 17.00 ένας τεράστιος παιδότοπος 

με φουσκωτά παιχνίδια, τσουλήθρες, σπιτάκια και μεγάλα επιτραπέζια θα στηθεί μέσα στον 

καταυλισμό. Παράλληλα, εμψυχωτές, μάγοι, μαριονετίστες, ζογκλέρ και μουσικοί θα δώσουν 

μοναδικές παραστάσεις, όχι μόνο για τον πληθυσμό του καταυλισμού καθώς και τους κατοίκους 

της  γύρω περιοχής που θα παρευρεθούν. 

 

Στη μεγάλη αυτή γιορτή τα παιδιά δεν θα είναι μόνο συμμετέχοντες αλλά ενεργοί 

πρωταγωνιστές αφού η ομάδα κοινωνικού τσίρκο της ΑΡΣΙΣ θα παρουσιάσει τη δουλειά που έχει 

κάνει μέχρι τώρα  με τα παιδιά. 

 

Η γιορτή αυτή είναι για την ΑΡΣΙΣ ένα ηχηρό κάλεσμα προς όλους. Ένα κάλεσμα ζωντανής 

απόδειξης πως η ζωή στους καταυλισμούς δεν έχει μόνο τεχνικές δυσκολίες και προβλήματα. Έχει 

πολλή δημιουργία, άπειρες δυνατότητες και μεγάλη εξέλιξη στον τομέα της ενεργής και 

δημιουργικής ψυχοκοινωνικής στήριξης. 



 

Στο συγκεκριμένο προσφυγικό καταυλισμό η ΑΡΣΙΣ οργάνωσε και λειτούργησε από τον Μάϊο 

ως τον Σεπτέμβριο πρόγραμμα προστασίας ασυνόδευτων παιδιών (Safe Space) στην διάρκεια του 

οποίου υποστηρίχτηκαν 50 παιδιά. Από τον Νοέμβριο ξεκίνησε σειρά δράσεων επιμόρφωσης, 

ψυχαγωγίας, δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων για τα παιδιά του 

καταυλισμού. 

 

Στη διάρκεια δυο μηνών ενεργής παρουσίας της οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν τα 

παρακάτω εργαστήρια: Κοινωνικό Τσίρκο | Θέατρο | Επιτραπέζια παιχνίδια |Δράσεις Νηπιαγωγείου 

| Χειροτεχνίες |Αθλητικά |Μουσικό Εργαστήρι|. Στα εργαστήρια συμμετείχαν εξήντα (60) παιδιά 

και νέοι ηλικίας 3 έως 25 ετών και ένα μέρος της δουλειάς τους θα παρουσιαστεί στη γιορτή. 

 

Παράλληλα από τις είκοσι (20) οικογένειες και οχτώ (8) από τους ασυνόδευτους ανήλικους 

του καταυλισμού είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια εκτεταμένη σειρά επισκέψεων στη 

Θεσσαλονίκη στη διάρκεια των οποίων έγιναν δράσεις όπως: Δωμάτια απόδρασης | Μαθήματα 

Kung Fu | Μαθήματα Rollers και τραμπολίνο |Θεατρικές παραστάσεις | Κινηματογραφικές 

προβολές |Θεματικά γιορτινά πάρκα κ.α. 

 

Η γιορτή αυτή ολοκληρώνει έναν κύκλο δουλειάς με τη ελπίδα να ανοίξει ένας νέος. 

 

 

 

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 | Προσφυγικός καταυλισμός στα Λαγκαδίκια | 11.00 - 17.00 
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