
Καμπάνια του Δικτύου για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
 
 
«Από το ράφι της βιβλιοθήκης μου και της καρδιάς μου...» 
Καμπάνια Απριλίου για το παιδικό βιβλίο 
#TellYourTale 
   
Όπως κάθε Απρίλιο, έτσι και φέτος, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού γιορτάζει το παιδικό 
βιβλίο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, στις 2 Απριλίου. Φέτος το Δίκτυο θα έχει 
μαζί του ανθρώπους του βιβλίου, συγγραφείς και εικονογράφους, που θα διαβάζουν αποσπάσματα 
βιβλίων για τους μικρούς μας φίλους. 
 
Οι δημιουργοί επιλέγουν από τη βιβλιοθήκη τους ένα παιδικό βιβλίο που αγαπούν και μας αφηγούνται 
το αγαπημένο τους απόσπασμα. Από τις 2/4 και για κάθε ημέρα του Απριλίου θα είναι διαθέσιμη στο 
κανάλι του Δικτύου στο Youtube και μία νέα συναρπαστική αφήγηση. Στόχος της δράσης είναι η επαφή 
και η πρόσβαση κάθε παιδιού στο βιβλίο και η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Ταυτόχρονα, με τη δράση 
αυτή, εμπλουτίζεται και η βιβλιοθήκη του Δικτύου με νέο, διαδικτυακό υλικό. Σε αυτούς τους 
απρόσμενα δύσκολους καιρούς, το Δίκτυο δεν σταματά τις σημαντικές δράσεις του, αντίθετα τις 
αναπροσαρμόζει και σχεδιάζει νέες. 
 
Και μιας που #μένουμε_σπίτι, θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα αν είχαμε και εσάς στην Καμπάνια μας! 
Βγάλτε μία φωτογραφία του αγαπημένου σας παιδικού βιβλίου, γράφοντας  (ή φωτογραφίζοντας) μαζί 
και ένα μικρό απόσπασμά του στη λεζάντα. Μπορείτε να τη μοιραστείτε στα προσωπικά σας social 
media κάνοντας tag το Δίκτυο (Facebook: @ddp.gr | Instagram: @ncr_network) και χρησιμοποιώντας 
τα  hashtags #ddp και #TellYourTale. 
 
Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού εδώ και 15 χρόνια αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες 
που σκοπό έχουν να βοηθήσουν στην κατανόηση και εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. Με 
τους επαγγελματίες και τους εθελοντές του, με παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς και αρχές, με 
ενέργειες ευαισθητοποίησης, με τη Δανειστική (με περισσότερους από 7.000 τίτλους) και την Πλανόδια 
Βιβλιοθήκη του (που επισκέπτεται καθημερινά σχολεία, πλατείες και προσφυγικούς καταυλισμούς), 
αλλά και τα υπόλοιπα παιδαγωγικά και πολιτιστικά προγράμματα και τις ποικίλες δράσεις του, το 
Δίκτυο δίνει σε όλα τα παιδιά, χωρίς εξαιρέσεις, βήμα έκφρασης και χώρο ώστε να κάνουν κτήμα τους 
τα δικαιώματά τους, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και τα δικαιώματα στη γνώση, την πληροφόρηση 
και την ψυχαγωγία, που προσφέρονται και μέσα από ένα καλό βιβλίο.  
 
Μεταξύ άλλων, στην Καμπάνια συμμετέχουν οι: Άγγελος Αγγέλου, Γιώτα Αλεξάνδρου, Μαρία 
Ανδρικοπούλου, Φωτεινή Βασιλείου, Σάσα Βούλγαρη, Εύη Γεροκώστα, Ελένη Γερουλάνου, Αρμάντο 
Χρήστο Γκέζος, Αγγελική Δαρλάση, Μυρτώ Δεληβοριά, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Λίλα Καλογερή,  
Μαριέττα Κόντου, Μαριάννα Κουμαριανού, Κατερίνα Κρις, Αγγελική Λάλου, Λίλη Λαμπρέλλη, Λίνα 
Μουσιώνη, Μαρίζα Ντεκάστρο, Γιώργος Παναγιωτάκης, Αντώνης Παπαθεοδούλου, Θοδωρής 
Παπαϊωάννου, Αργυρώ Πιπίνη, Ελένη Σβορώνου, Έμυ Σίνη, Παναγιώτα Τομοπούλου, Μάκης Τσίτας, 
Άλκηστη Χαλκιά, Πάνος Χριστοδούλου. 
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