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Παρακολουθώντας, όπως όλοι, τα γεγονότα που εξελίσσονται τις τελευταίες μέρες
στην Ουκρανία, η ανησυχία και η θλίψη μας είναι έντονες. Για ακόμη μία φορά, τα
μεγαλύτερα θύματα ενός ακόμη πολέμου είναι τα παιδιά. Ήδη υπάρχουν αναφορές
για τουλάχιστον εφτά νεκρά παιδιά αλλά και για επιθέσεις σε σχολεία και κατοικίες,
όπου διαμένουν οικογένειες με παιδιά. Πέρα από τις άμεσες απώλειες, η κλιμάκωση
των συγκρούσεων στην Ουκρανία δημιουργεί βαθιά τραύματα σε όλα τα
παιδιά της χώρας, που βιώνοντας τον πόλεμο βλέπουν την πόλη τους να
καταστρέφεται, χάνουν συγγενείς και φίλους, ζουν στην ανασφάλεια και τη βία,
μετακινούνται ή και χωρίζονται από μέλη της οικογένειάς τους. 

Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά βασικά δικαιώματα των παιδιών και μαζί η Διεθνής
Σύμβαση που τα προστατεύει καταπατώνται. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού να ζει
προστατευμένο, μακριά από το ζόφο του πολέμου.  

Στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είμαστε έτοιμοι να "αγκαλιάσουμε" κάθε
παιδί που θα φτάσει στην Ελλάδα, να μεριμνήσουμε για το βέλτιστο συμφέρον του
και να το βοηθήσουμε να νιώσει ξανά παιδί, με δράσεις και ενέργειες σαν τις
παρακάτω...

Την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου οι μικροί σεναριογράφοι της stop motion animation
ταινίας “Ένα σχολείο να μας χωράει όλους”, ήταν προσκελημένοι στο Εργαστήρι
Πολιτισμού του Δικτύου  για μια προβολή της ταινίας αποκλειστικά για αυτούς. Η
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χαρά των παιδιών ήταν μεγάλη, καθώς είδαν τον φίλο τους τον Δεινόσαυρο αλλά και
όλους τους ήρωες που δημιούργησαν τα ίδια να ζωντανεύουν μπροστά τους με
τουβλάκια LEGO.  

Παρόντες στην προβολή ήταν και οι εμψυχωτές του εργαστηρίου, Βαγγέλης
Ηλιόπουλος και Παναγιώτης Τσαλαβρέττας, ενώ τρεις από τους μικρούς μας
δημιουργούς έδωσαν συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων  (ΑΠΕ) και
τη δημοσιογράφο Μαριά Κουζινοπούλου.  

Παράλληλα, η ταινία μας έφτασε και στις Βρυξέλλες και από εκεί σε όλη την Ευρώπη,
καθώς το  Eurochild  (του οποίου αποτελούμε μέλος) την συμπεριέλαβε στο
μηνιαίο Newsletter του.  

Τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής και τεχνικής stop motion animation όπως και η
ταινία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος "Είμαστε και εμείς εδώ!" που
χρηματοδοτήθηκε από το  Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση  και τον  Δήμο
Αθηναίων μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ με την υποστήριξη της LEGO. 

Οι Νέοι Δημοσιογράφοι κλήθηκαν την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου να παρουσιάσουν το
ομώνυμο πρόγραμμα και την εφημερίδα  “Αποδημητικά Πουλιά”  στο Πανεπιστήμιο
του Μίσιγκαν!   

Τα νεαρά μέλη της ομάδας μας, μαζί με την ομάδα επαγγελματιών που τα
υποστηρίζουν,  παρουσίασαν σε διαδικτυακό μάθημα του Προγράμματος
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν το πρόγραμμα “Νέοι
Δημοσιογράφοι”, αφηγήθηκαν την ιστορία των “Αποδημητικών Πουλιών” και
μοιράστηκαν την εμπειρία από τη συμμετοχή τους.  

Ακολούθησε συζήτηση που εστίασε στον πολύγλωσσο χαρακτήρα του
προγράμματος, τον τρόπο λειτουργίας μιας διαπολιτισμικής ομάδας, όπως αυτής
των Νέων Δημοσιογράφων, αλλά και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. 

Δείτε κι εσείς την ταινία εδώ!

Περισσότερα νέα για τους Νέους Δημοσιογράφους
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Ο μήνας που μας πέρασε ήταν “πεντανόστιμος”!  

Με αφορμή την Τσικνοπέμπτη, την Πέμπτη 24/2, γιορτάσαμε όλοι παρέα τις
Απόκριες στο Κ.Δ.Α.Π. “Το Δίκτυο στην Τράιμπερ”. Τα παιδιά ντύθηκαν με τις
αποκριάτικες στολές τους, ενώ οι μαμάδες πήραν ρόλο master chef και έφτιαξαν
παραδοσιακά πιάτα από τη χώρα καταγωγής τους.  

Η ενδυνάμωση της κοινότητας και πιο συγκεκριμένα των γυναικών, αλλά και η
σύνδεση της σχολικής με την καθημερινή ζωή των παιδιών έφερε χαρά στα πρόσωπα
των μικρών μας φίλων.  

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνεργάζεται με τον Δήμο Αθηναίων, στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
και προσφέρει εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες σε παιδιά και οικογένειες-
δικαιούχους ΤΕΒΑ. Ως συνεπής εταίρος του προγράμματος, το Δίκτυο συνεισφέρει
ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών, ακολουθώντας πάντα
παιδοκεντρική προσέγγιση στις δράσεις που διοργανώνει. Αν είστε δικαιούχος ΤΕΒΑ,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!   

Οι χώροι που προσφέρονται οι υπηρεσίες είναι οι εξής: 

Εργαστήρι Πολιτισμού (5-12 ετών), Αλκαμένους 11β, Σταθμός Λαρίσης, τηλ.:
210 88 46 590 
Εφηβικό Δίκτυο (13-24 ετών), Κωνσταντινουπόλεως 189, Κολωνός, τηλ.: 210
51 48 366 



Η Πλανόδια Βιβλιοθήκη του Δικτύου ταξιδεύει διαδικτυακά σε σχολεία και χώρους
για παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Μέσω των διαδικτυακών δράσεών της και μέχρι να
συναντηθούμε ξανά από κοντά, τα βιβλία ζωντανεύουν και οι ήρωες ξεπηδούν
από μέσα τους, διαδίδοντας σε όλα τα παιδιά τα δικαιώματά τους και μαζί τη
φιλαναγνωσία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης
και τον προγραμματισμό νέων δράσεων δείτε την ιστοσελίδα μας και επικοινωνήστε
στο 2108846590.  

Η δράση της Πλανόδιας Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του The
Hellenic Initiative.

Το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»   αρχίζει σιγά-σιγά να ανθίζει και η καθημερινή μας
παρουσία εκεί το ίδιο!   
Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με περισσότερες
μουσικοκινητικές αλλά και εξωτερικές δράσεις, στη φύση, που αποτελεί βασικό και
αναφαίρετο δικαιώματα των παιδιών.  

Τα Σάββατα 5/3 και 12/3 το Πάρκο φιλοξενεί δύο εργαστήρια της Ελένης
Σβορώνου, “Το Αλφαβητάρι της Φύσης!” και “Πράσινοι ντετέκτιβ: κωδικός ΦΥΣΗ!”, με
αξιοποίηση του βιβλίου Το Αλφαβητάρι της Ζωής.  

Ακολουθούν οι δράσεις “Χαρταετοί Πάνω από το Πάρκο” και “Η φύση μας
εμπνέει”, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί στην Οθωνική Αυλή η  έκθεση με έργα
ασυνόδευτών ανηλίκων εμπνευσμένα από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού.  

Περισσότερες πληροφορίες, δωρεάν εγγραφή και συμμετοχή εδώ
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Κλείστε θέση έγκαιρα στο 2102323163 (εσωτερικό: 115), ή με email:
edu@parkotritsis.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

H φωνή σου μετράει: U-Report it! 

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ενώνει τις δυνάμεις του με τη UNICEF και
δίνει φωνή σε έφηβους και νέους ηλικίας 14-25 ετών! Σύντομα, η παγκόσμια
πλατφόρμα U-Report θα αποκτήσει ελληνική εκδοχή, δίνοντας βήμα στους νέους να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να λάβουν μέρος σε σύντομες δημοσκοπήσεις
για πολιτικά, κοινωνικά και άλλα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και τους
απασχολούν.

Μείνετε συντονισμένοι/ες και βοηθήστε μας να διαδώσουμε το U-Report σε όσους
περισσότερους έφηβους και νέους. Σύντομα ξεκινά η διαδικασία εγγραφής και το
πρώτο poll.  

Click-it to poll-it! 

Ακολουθήστε μας στα Social Media:

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Διεύθυνση 
Αλκαμένους 11β, 104 39, Σταθμός Λαρίσης, Αθήνα  

Τηλέφωνο 
210 88 46 590 

Email 
diktio@ddp.gr 
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