
 

 

Υποψήφια μέλη για το Δ.Σ. του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 

 
Υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχουν 

θέσει οι: 

Αλέξανδρος Αργύρης, Γκέλη Αρώνη, Καλλιόπη Καρούση, Εύα Κογιαννάκη, Καλλιόπη 

Κύρδη, Παναγιώτα Λούκα, Ιωάννα Μοσχοβάκου, Μυροφόρα (Μιράντα) 

Παπαδοπούλου, Πέτρος Σαπουντζάκης, Ελένη Σβορώνου, Ελένη Σεφερλή, Στέλλα 

Τσίτουρα 

Ακολουθούν σύντομα κείμενα- παρουσιάσεις για τον/την κάθε υποψήφιο/α, που μας 

έστειλαν οι ίδιοι/ες: 

 
 

 Αλέξανδρος Αργύρης 

Από το 1994 εργάστηκε ως πωλητής σε γυμναστήρια σε διάφορες πόλεις της 

Ελλάδας, αργότερα ως τεχνικός κινητών τηλεφώνων και αργότερα ως αντιπρόσωπος 

τεχνικού παραρτήματος σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Από το 1998 ξεκίνησε την 

επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικά στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας με 

καταστήματα που λειτουργούν ως σήμερα με επιτυχία και από το 2005 στο χώρο της 

μεταποίησης σοκολάτας με επιχείρηση που επίσης λειτουργεί ως σήμερα. Για τις 

ανάγκες της επιχείρησης αυτής εκπαιδεύτηκε και γνωρίζει άριστα γραφιστικά 

προγράμματα ενώ απέκτησε μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τομείς της διαφήμισης. 

Παράλληλα ασχολήθηκε με τον τουρισμό επενδύοντας σε τουριστικά σκάφη 

αναψυχής και πρόσφατα ίδρυσε συνεταιρικά εκδοτικό οίκο με εξειδίκευση στο 

παιδικό βιβλίο. Από το 2018 έχει θεσπίσει 2 ετήσιους αγώνες κολύμβησης και 

τρεξίματος, τους οποίους διοργανώνει με την εταιρεία του «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ». Οι αγώνες προσελκύουν εκατοντάδες αθλητές (ερασιτέχνες κυρίως) 

και συνοδεύονται από παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Τα τελευταία 25 

χρόνια ασχολείται ερασιτεχνικά με την σύνθεση και την στιχουργική καθώς και την 

συγγραφή παραμυθιών. Επίσης από το 1991 έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες αγώνες 

διαφόρων αθλημάτων με κορυφαία επίδοση την κατάκτηση της πανελλήνιας νίκης το 

1995 στο άθλημα της κωπηλασίας. Τέλος, έχει υπάρξει εθελοντής σε δεκάδες αγώνες 

κωπηλασίας και τρεξίματος καθώς και έχει λάβει την πιστοποίηση εθελοντή από το 

ίδρυμα «Χαμόγελο του Παιδιού». 

 

 
 Γκέλη Αρώνη 

Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της 

Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠΑΙΘ. Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, με 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην Κοινωνική Ψυχολογία δούλεψε από το 1999 

έως το 2016 που αποσπάστηκε στο Υπουργείο σε Σχολεία Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης. Χρησιμοποίησε τη φυσική αγωγή και το παιχνίδι ως εργαλείο για την 

προώθηση της συμπερίληψης και της κοινωνικής συνοχής υλοποιώντας παράλληλα 

προγράμματα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη 

στην ευέλικτη ζώνη. Επιμορφώτρια ενηλίκων και νέων σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική 

για το Πρόγραμμα «Μαθαίνοντας να Ζούμε μαζί, Ένα Διαπολιτισμικό και 



 

 

Διαθρησκευτικό πρόγραμμα» των Arigatou International και UNESCO. Το 

συγκεκριμένο το προσάρμοσε στη Φυσική Αγωγή υλοποιώντας την καλή πρακτική 

«Μαθαίνοντας να Παίζουμε Μαζί». Μέσα από πολυπολιτισμικά παιχνίδια, 

ομαδοσυνεργατικές κινητικές δραστηριότητες και προσαρμοσμένες δράσεις δούλεψε 

για την διευκόλυνση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, την προώθηση κουλτούρας 

ειρήνης και αρμονικής συνύπαρξης στη σχολική κοινότητα. Επιμορφώτρια 

εκπαιδευτικών στο Συμβούλιο της Ευρώπης με θεματικές όπως «Εκπαίδευση για την 

Πρόληψη των Διακρίσεων» και «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για τη Δημοκρατία 

και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και από τον Οκτώβριο του 2019 εμπειρογνώμονας και 

επιμορφώτρια στο τριετές πρόγραμμα «Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη των 

παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland. 

 
 

 Καλλιόπη Καρούση 

«Πρωτογνώρισα το Δίκτυο το 2012 ως εθελόντρια, πριν ακόμη ανοίξει το Εργαστήρι 

Πολιτισμού. Έκτοτε συνεχίζω την εθελοντική  δραστηριότητά μου με τα παιδιά- 

μέλη του Εργαστηρίου, αλλά και ως μεταφράστρια από τα Ελληνικά στα Αγγλικά 

για τα Αποδημητικά Πουλιά και για το Δίκτυο γενικά. Έχω ήδη κάνει δυο θητείες 

στο ΔΣ, και θα συνεχίσω να προσφέρω το χρόνο μου στους καλούς σκοπούς του 

Δικτύου όσο αυτό με θέλει!» 

 
 

 Εύα Κογιαννάκη 

«Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και υπηρετώ ως Επιμελήτρια Ανηλίκων 

στην Υπηρεσία Επιμελητών της Αθήνας, στην οποία και κατέχω θέση προϊσταμένης. 

Αρμοδιότητα της παραπάνω Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση του Επιμελητή/τριας 

Ανηλίκων είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και 

παραβατικότητας ανηλίκων, δηλαδή εφήβων που τελούν αξιόποινες πράξεις, αλλά 

και όσων κινδυνεύουν να θυματοποιηθούν ή να εκδηλώσουν παραβατικές 

συμπεριφορές. Τα δικαιώματα του παιδιού και η ολιστική πλαισίωσή του ως θύτη και 

θύματος βρίσκονταν και συνεχίζουν να βρίσκονται στον πυρήνα του προσωπικού και 

επαγγελματικού μου ενδιαφέροντος. Έχω συμμετάσχει σε σειρά συνεδρίων, 

επιστημονικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών με αντικείμενο την 

θυματοποίηση και παραβατικότητα των ανηλίκων. Γνωρίζω το Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού από την ίδρυση του και τα τελευταία χρόνια παρακολούθησα 

από κοντά τις δράσεις του συμμετέχοντας σε προηγούμενο ΔΣ. Με βάση τους σκοπούς 

και το γενικότερο πνεύμα του φορέα που είναι η προαγωγή των δικαιωμάτων του 

παιδιού, η προώθηση και πιστή εφαρμογή της ΔΣΔΠ, ζητήματα που όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω αποτελούν και το αντικείμενο της επαγγελματικής μου ιδιότητας, δηλώνω 

το ενδιαφέρον συμμετοχής μου στο νέο ΔΣ προσδοκώντας να εισφέρω με τη γνώση 

και εμπειρία μου στην επίτευξη των στόχων του». 

 
 

 Καλλιόπη Κύρδη 

H Καλλιόπη Κύρδη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι εκπαιδευτικός στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σπούδασε νομικά και παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Από το 2007 είναι υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση 



 

 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας. Υπήρξε μέλος των συγγραφικών ομάδων του 

βιβλίου γλώσσας της Α΄ τάξης του δημοτικού, των βιβλίων για τη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, καθώς και εκπαιδευτικού 

υλικού για τον αλφαβητισμό ενηλίκων, τον εθελοντισμό στο σχολείο (Νοιάζομαι και 

Δρω), τη σχέση των παιδιών με την πόλη (Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία, Οδηγός 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) κ.ά. Από το 1979 ασχολείται με την εκπαίδευση στα 

μουσεία και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Ως επιμορφώτρια έχει εισηγηθεί 

θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, πρώτης γραφής και ανάγνωσης, παραγωγής 

λόγου στο σχολείο, οικογενειακού γραμματισμού, σχεδιασμού πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και διαδρομών, εκπαίδευσης στα μουσεία, φιλαναγνωσίας, 

δημιουργικής γραφής με παιδιά. Έχει γράψει βιβλία για παιδιά και έχει δημοσιεύσει 

άρθρα γύρω από τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα. 

Είναι μέλος του Δικτύου από την εγκατάστασή του στην Αλκαμένους. Έχει διατελέσει 

μέλος του Δ.Σ. στις 3 τελευταίες συνθέσεις του. 

 
 

 Γιώτα Λούκα 

«Ως εθελόντρια ασχολήθηκα με τις δράσεις του δικτύου από του 2013, και ήμουν 

μέλος του ΔΣ από το 2015-2017, και στην τρέχουσα θητεία, μέλος της ελεγκτικής 

επιτροπής. Επαγγελματικά, ως ιδιωτική υπάλληλος ασχολούμαι με τη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού. Επιθυμώ να συνεισφέρω στην ανάπτυξη των δράσεων του 

Δικτύου, και ως μέλος του ΔΣ πιστεύω ότι μπορώ να λειτουργήσω προς αυτή την 

κατεύθυνση». 

 
 

 Ιωάννα Μοσχοβάκου 

«Είμαι η Ιωάννα Μοσχοβάκου, είμαι μέλος του Δικτύου για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, το 2018 εκλέχθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και έως σήμερα εκτελώ 

χρέη Ταμία. Είμαι Κοινωνική Λειτουργός-Παιδαγωγός και έχω εργαστεί επί πολλά 

χρόνια ως Διευθύντρια-Υπεύθυνη Παιδαγωγικού Προγράμματος και Επιμόρφωσης 

Προσωπικού στο Προσχολικό Κέντρο της Τράπεζας Ελλάδος. Παράλληλα, ήμουν 

μέλος του ΔΣ του Μουσείου Παιδικής Τέχνης επί σειρά ετών και όλα τα χρόνια της 

επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας στα βασικά ενδιαφέροντά μου εντάσσονταν 

ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών, την ανάπτυξη καινοτόμων 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων, με στόχο την 

καλλιέργεια αξιών στα παιδιά και για τα παιδιά, όπως: ισότητα, σεβασμός στη 

διαφορετικότητα, συνεργασία, αλληλοβοήθεια, σεβασμός στη φύση και το 

περιβάλλον, αυτονομία κ.ά. Από το 2018, οπότε και συμμετέχω στο ΔΣ του Δικτύου, 

έχω γνωρίσει από κοντά το εξαιρετικό έργο του και την σπουδαία προσφορά του στο 

πεδίο της προώθησης των δικαιωμάτων των παιδιών. Ειδικότερα, αυτό το διάστημα 

το Δίκτυο διοργάνωσε καμπάνιες ευαισθητοποίησης, υλοποίησε ευρωπαϊκά 

προγράμματα, ανέπτυξε πολιτιστικές δράσεις και δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης 

παιδιών, καθώς επίσης και πλήθος άλλων ενεργειών με γνώμονα πάντα την επίτευξη 

των στόχων του. Οι ιδιαίτερες τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες καθιστούν αναγκαία 

και απαραίτητη τη συνέχιση της πολύτιμης και πολύπλευρης δράσης του Δικτύου για 

την προστασία των παιδιών και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην κατεύθυνση 

αυτή. Σε αυτό το σπουδαίο έργο θα ήθελα να είμαι και πάλι παρούσα, συμβάλλοντας 



 

 

στην επίτευξη των στόχων του Δικτύου. Για τον λόγο αυτό είμαι Υποψήφια για το νέο 

ΔΣ στις εκλογές της 23ης Ιουνίου 2020». 

 
 

 Μιράντα Παπαδοπούλου 

«Γεννήθηκα το 1961 στα Σεβαστειανά Σκύδρας του νομού Πέλλας. Σπούδασα στη 

Νομική Σχολή του ΔΠΘ. Είμαι δικηγόρος Αθηνών από το 1985. Είμαι μέλος του ΔΣ του 

Δικτύου από το 2010 και Πρόεδρος του ΔΣ τα τελευταία τρία χρόνια. Προσπαθώ μέρα 

με τη μέρα για το καλύτερο και είμαι περήφανη για όσα έχουμε καταφέρει. Επιθυμία 

μου είναι να εξακολουθήσω να βοηθάω το Δίκτυο στην ανάπτυξή του και στη 

διατήρηση κλίματος εμπιστοσύνης προς τους συνεργάτες του και την κοινωνία». 

 
 

 Πέτρος Σαπουντζάκης 

«Ονομάζομαι Πέτρος Σαπουντζάκης και θα ήθελα να θέσω υποψηφιότητα για το Δ.Σ. 

του Δικτύου. Εργάζομαι ως δάσκαλος από το 2000, τα πρώτα 8 χρόνια στην ιδιωτική 

εκπαίδευση και στην συνέχεια στην δημόσια. Στο παρελθόν είχα ασχοληθεί για 13 

χρόνια (1995 έως 2008) με την διοργάνωση της παιδικής ορειβατικής κατασκήνωσης 

"Ψηλά Βουνά" και από το 2009 έως σήμερα ασχολούμαι με τον ακτιβισμό γύρω από 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα δικαιώματα του παιδιού στην 

εκπαίδευση. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη το Πολύχρωμου Σχολείου του οποίου σκοπός 

είναι η εξάλειψη των διακρίσεων γύρω από ζητήματα σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Με την υποψηφιότητά μου θα ήθελα να βοηθήσω 

το Δίκτυο να αναπτύξει δράσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα ώστε να γίνει το 

ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο πιο συμπεριληπτικό». 

 
 

 Ελένη Σβορώνου 

Η Ελένη Σβορώνου (γεν. 1965) είναι συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας. Βιβλία της 

έχουν βραβευτεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά (Η μπαλάντα της Ζηνοβίας) 

και έχουν συμπεριληφθεί στις βραχείες λίστες των βραβείων του «Αναγνώστη», του 

Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας και 

των βραβείων κοινού του Public. Το βιβλίο της Σκληρό καρύδι, για ένα παιδί από το 

Αφγανιστάν, έχει συμπεριληφθεί στα White Ravens 2016, τιμητική διάκριση που 

απονέμεται σε βιβλία που αξίζουν διεθνούς προσοχής. Συντονίζει σεμινάρια 

δημιουργικής γραφής για ενήλικες και παιδιά και είναι μέλος της συντακτικής 

επιτροπής του «Αναγνώστη». Με πρώτο πτυχίο από τη Φιλοσοφική σχολή του ΑΠΘ 

και μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας από το Πανεπιστήμιο του 

Birmingham, εργάζεται ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο WWF Ελλάς. 

Έχει συνεργαστεί με φορείς όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

το Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και το Παιδικό Μουσείο για τη δημιουργία 

εμπειριών μάθησης για παιδιά και παιδαγωγούς για τη φύση, τον πολιτισμό και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

«Η συνεργασία μου με το Δίκτυο, στο πλαίσιο της έκδοσης του τρίγλωσσου βιβλίου 

Το αλφαβητάρι της ζωής (Ελληνικά, Φαρσί, Αραβικά), με έφερε πιο κοντά στους 

ανθρώπους του Δικτύου (στελέχη και εθελοντές) και στους ωφελούμενους. Ως μέλος 



 

 

του Δ.Σ. μπορώ ίσως να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων του και μέσα από την 

εμπειρία μου από τη λειτουργία μιας μεγάλης Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης όπως 

είναι το WWF. Προσβλέπω βεβαίως και στη γνωριμία και συνεργασία με τα εκλεκτά 

στελέχη του Δ.Σ., τη διοίκηση, το προσωπικό και τους εθελοντές. Θα έχω σίγουρα 

να μάθω πολλά». 

 
 

 Ελένη Σεφερλή 

Με σπουδές στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, επιλέγει το Σωματείο «Δίκτυο 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού» ως κοινωνικό χώρο εθελοντικής προσφοράς και 

συμμετέχει: 

• στο σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος της «Εθελοντικής Δράσης 

Κοινωνικοποίησης» στον Ξενώνα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων, που τέθηκε σε 

εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2009 

• στις εκδηλώσεις που οργάνωσε η Γ. Γ. Νέας Γενιάς για το Ευρωπαϊκό Έτος 

Εθελοντισμού 2011 στην «Τεχνόπολις» του Δ. Αθηναίων τον Μάρτιο 2011 

• στην οργάνωση και πραγματοποίηση της κοινωνικοπολιτισμικής έρευνας με 

τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στη διάρκεια του τριμήνου Μαΐου-Ιουνίου 2012 

στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης, στην οποία βασίστηκε η ίδρυση του Εργαστηρίου 

Πολιτισμού 

• στο πρόγραμμα μαθησιακής υποστήριξης από το σχολικό έτος 2013 έως και 

το 2019 

• στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παιδί – Πολίτης» 

• στην καμπάνια «Απρίλιος 2014 - μέρες βιβλίου» 

Τον τελευταίο χρόνο, κάλυψε κενή θέση μέλους του ΔΣ, προκειμένου να συνεχιστεί 

απρόσκοπτα η λειτουργία του. 

 
 

 Στέλλα Τσίτουρα 

Η Στέλλα Τσίτουρα είναι Παιδίατρος – Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής – τ. Διευθύντρια 

Κοινωνικής Ιατρικής, Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείου 

Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”. Ως υπότροφος του Fogarty International του National 

Institute of Health (ΝΙΗ) εργάσθηκε ερευνητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Παιδιατρικής 

του Πανεπιστημίου Βόρειας Καρολίνας (ΗΠΑ) και στη συνέχεια, ως ερευνήτρια στο 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στην Ελλάδα. Ίδρυσε το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα 

Κοινωνικής Ιατρικής στο Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” και διετέλεσε 

Διευθύντριά του επί δεκαετία. Μέσω αυτού συνέβαλε στην ολιστική εκτίμηση των 

αναγκών οικογενειών σε κρίση και ευάλωτων παιδιών, στην οργάνωση 

διεπιστημονικής παρέμβασης και στη σύνδεση της οικογένειας με υπηρεσίες στην 

κοινότητα όπου ζουν. Υπήρξε Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Κοινωνικής Παιδιατρικής (2003 -2011), μέλος του Task Force της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας για την Προαγωγή της Υγείας στα Νοσοκομεία για Παιδιά και 

Εφήβους, μέλος του Think and Action Tank για τα Δικαιώματα των Παιδιών στην 

Υγεία, μέλος του ΔΣ της ‘Μέριμνας’. 


