
«Το Παιδί και ο Κόσμος του»: Ομαδική έκθεση 

για τα 15 χρόνια του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

  

16-26 Ιανουαρίου 2020 | Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – 

Παιδικό Τμήμα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα) 

Facebook event 

 

Σύγχρονοι καλλιτέχνες -εικαστικοί και εικονογράφοι- ενώνουν τη φωνή τους για το σεβασμό και 
την προάσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, σε μια έκθεση με τίτλο «Το παιδί και ο κόσμος 
του», που θα φιλοξενηθεί από τις 16 έως τις 26 Ιανουαρίου στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Κέντρου 
Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
 
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, αλλά και 15 χρόνων από τη σύσταση του Δικτύου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού ως σωματείου μη κερδοσκοπικού, το Δίκτυο διοργανώνει την εικαστική έκθεση 
ευαισθητοποίησης «Το παιδί και ο κόσμος του». 
 
Σε μια εποχή που οι καταπατήσεις δικαιωμάτων των παιδιών παραμένουν καθημερινότητα, 
ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, η έκθεση αυτή έχει σκοπό να μας φέρει πιο 
κοντά στον κόσμο των παιδιών και ενώπιον της υποχρέωσής μας να προστατεύσουμε τόσο τα 
ίδια, όσο και τον κόσμο τους. Τα έργα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στην έκθεση 
αποτελούν αφορμή υπενθύμισης του περιεχομένου των δικαιωμάτων των παιδιών. Οι 
καλλιτέχνες, που γενναιόδωρα δώρισαν τα έργα της έκθεσης στο Δίκτυο, μας καλούν να τα 
πάρουμε μαζί μας, στον προσωπικό μας χώρο, ώστε να μας υπενθυμίζουν μόνιμα την ανάγκη 
προάσπισης αλλά και εφαρμογής, στην πράξη, όσων ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία αποτελεί και νόμο της Ελλάδας από το 1992 (Ν2101/92). 
 
Εγκαίνια Έκθεσης: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, 19:00. 
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 9:00-22:00 
Είσοδος ελεύθερη 
 
Επιμέλεια έκθεσης: Μυρτιά Νικολακοπούλου 
 
Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Λεμονιά Αμαραντίδου, Νικόλας Ανδρικόπουλος, 
Αντώνης Βαβαγιάννης, Αντώνης Βάθης, Σβετλίν Βασίλεβ, Κατερίνα Βερούτσου, Γιώργος 
Γεωργακόπουλος, Γιάννης Γκανάς, Ιωάννα Γκούμα, Μυρτώ Δεληβοριά, Χαράλαμπος Δερμάτης, 
Ζένια Δημητρακοπούλου, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Στεφανία Ζουρούδη, Λίλα Καλογερή, 
Μαριγώ Κάσση, Πάρις Κούτσικος, Κατερίνα Κρις, Αλέξανδρος Λάιος, Παναγιώτης Λάμπρου, 
Λίλλιαν Λυκιαρδοπούλου, Χαρά Μαραντίδου, Αδάμ Μαρτινάκης, Σταμάτης Μήτσιος (STMS), 
Μίλτος Μιχαηλίδης, Μάρω Μιχαλακάκου, Μαρία Μπαχά, Φιόνα Μουζακίτη, Βιβή Ντέμη, Άννα 
Μαρία Παπαδημητρίου, Πωλίνα Παπανικολάου, Παυλίνα Παμπούδη, Ελένη Πανουκλιά, Αχιλλέας 
Ραζής, Ίρις Σαμαρτζή, Μάριος Σπηλιόπουλος, Ντανιέλα Σταματιάδη, Ακριβή Συμεωνίδη, Εύη 
Τσακνιά, Ξανθίππη Τσαλίμη, Μάρω Φασουλή, Σοφία Χουλιαρά, Κατερίνα Χριστοπούλου, Βάσω 
Ψαράκη. 
 
Όλα τα έργα είναι μία ευγενική δωρεά των καλλιτεχνών προς το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού με σκοπό να ενισχύσουν το έργο και τις δράσεις του. Όσοι ενδιαφέρονται για την έκθεση 
και τα έργα των καλλιτεχνών και επιθυμούν να συμβάλλουν με κάποια δωρεά στην υλοποίηση 
των σκοπών του Δικτύου μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας ή 
και να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 8846590 (Αγγελική Κωνσταντοπούλου). 
 
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ερευνά, 

προωθεί και προάγει τα δικαιώματα του παιδιού και ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη για αυτά. 

Οργανώνει δράσεις συνηγορίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινωνικο-πολιτισμικές δράσεις, 



δημιουργικά εργαστήρια, που απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, χωρίς εξαιρέσεις. Στο Δίκτυο τα 

παιδιά βρίσκουν βήμα έκφρασης και χώρο ώστε να κάνουν κτήμα τους τα δικαιώματά τους και να 

γίνουν τα ίδια ενεργοί πολίτες, που σέβονται και προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 


