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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

 
27η Ιανουαρίου 2022 

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος 

  
«Τα κρυμμένα παιδιά». 

Ιστορίες ανθρωπισμού στη φρίκη του Ολοκαυτώματος. 
 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σε συνεργασία με την Ισραηλιτική Κοινότητα 
Λάρισας και την Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  με αφορμή την 27η Ιανουαρίου 2022 Διεθνή Ημέρα Μνήμης για 
τα Θύματα του Ολοκαυτώματος,  διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό ζωγραφικής για μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Τα κρυμμένα παιδιά. Ιστορίες ανθρωπισμού στη φρίκη του 
Ολοκαυτώματος». 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
 
Το θέμα του διαγωνισμού ζωγραφικής «Τα κρυμμένα παιδιά. Ιστορίες ανθρωπισμού στη φρίκη του 
Ολοκαυτώματος» αντλείται από το πρόγραμμα του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος «Κρυμμένα Παιδιά στην 
Ελλάδα της Κατοχής», όπου η αναφορά στα τραγικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος και της συστηματικής 
μαζικής εξόντωσης της εβραϊκής κοινότητας εστιάζεται σε καταγεγραμμένες ιστορίες  
παιδιών εβραϊκών οικογενειών,  που διασώθηκαν και επιβίωσαν χάρη στη βοήθεια, τον ανθρωπισμό και 
την αλληλεγγύη,  απλών ανθρώπων της διπλανής πόρτας,  προς τους διωκόμενους Εβραίους 
συνανθρώπους τους. 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές/τριες, μέσα από  μια αναδρομή  σε ιστορίες εβραϊκών 
οικογενειών και των παιδιών τους,  που κάποιες εξ αυτών διαδραματίστηκαν και στην περιοχή της 
Λάρισας, να αντλήσουν έμπνευση και να φιλοτεχνήσουν έργα ζωγραφικής που κρατούν ζωντανά στη 
μνήμη όλων, τόσο την οδύνη και τον αποτροπιασμό για τον  μαζικό διωγμό και την εξόντωση ενός 
λαού, όσο και την  προσφορά του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο.  
 
Το Ολοκαύτωμα μπορεί να αποτελέσει για τους εκπαιδευτικούς,  ένα άριστο παράδειγμα στο πλαίσιο 
καταπολέμησης του φυλετισμού, της βίας, του στιγματισμού, της διακρίσεως και υποτιμήσεως ενός 
άλλου λαού ή μιας κοινωνικής ομάδας. Μέσα από το θέμα του διαγωνισμού οι μαθητές μαθαίνουν να 
σκέφτονται κριτικά. Από την ιστορική μνήμη μπορούν να αντιληφθούν ότι και η καλή και η κακή 
επιλογή ιστορικά συνυπάρχουν.  Η επιλογή του  σεβασμού στην ταυτότητα του Άλλου, της ανοχής στην 
ιδιαιτερότητά του και  της αλληλεγγύης - ως πανανθρώπινες αξίες -  πρέπει να αποτελούν  ατομική 
ευθύνη, χρέος και ηθικό καθήκον του κάθε ενεργού πολίτη έτσι ώστε να μην επιτραπεί να ξανασυμβεί 
τέτοια εξαθλίωση του ανθρώπου, με νέα θύματα και διαφορετικούς θύτες. 
 
Τα παρακάτω αποσπάσματα από κείμενα της Ζανέτ Μπαττίνου αρχαιολόγου-διευθύντριας του Εβραϊκού 
Μουσείου Ελλάδος και από προσωπικές μαρτυρίες της συγγραφέως Μπέττυς Μαγρίζου, καθώς και οι 
ΠΗΓΕΣ  που παραθέτονται,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς ως υλικό έμπνευσης 
και παρακίνησης προκειμένου οι  μαθητές/τριες  να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.   
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 «Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που αναμετρήθηκαν με τη ναζιστική κατοχή και το 

Ολοκαύτωμα, υπήρξαν μερικές εκατοντάδες Έλληνες «Δίκαιοι», για την ακρίβεια 328 άνθρωποι. Οι 

σωτήρες των Εβραίων ενήργησαν με διάφορους τρόπους, ανέλαβαν πρωτοβουλίες και προήλθαν από ένα 

μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και κοινωνικών στρωμάτων …» 

«…Ο ανθρωπισμός απλών και «συνηθισμένων» ανθρώπων, αθέατων πρωταγωνιστών της ιστορίας, 

εγγράφεται στο πεδίο μιας αντίστασης της καθημερινής ζωής. Οι ιστορίες παροχής βοήθειας ή απόκρυψης 

εβραίων στην κατοχή δεν αντλούν από κάποιο έξοχο ηρωισμό, αλλά από μια ισχυρή αίσθηση ηθικού 

καθήκοντος, η οποία εκφράστηκε με χειρονομίες αλληλεγγύης στον φίλο, τον γείτονα ή τον συνάδελφο, 

τον άγνωστο, τον καταδιωκόμενο, τον αδύναμο. Η διαχρονικά ισχυρή λάμψη αυτών των πράξεων, οι 

οποίες βρίσκονται στις «χαμηλές συχνότητες» της ιστορικής εμπειρίας, οφείλεται στο ότι προήλθαν από 

ανθρώπους της διπλανής πόρτας οι οποίοι –για λόγους σύμφυτους με την ουσία της πράξης– ποτέ δεν 

διεκδίκησαν για τους εαυτούς τους τον τίτλο του ήρωα. Οι Εβραίοι που άδραξαν το χέρι βοήθειας που τους 

προτάθηκε δεν ήσαν σε πολλές περιπτώσεις μεμονωμένα άτομα. Ήσαν ολόκληρες οικογένειες –κάποιες 

πολυμελείς– , ήσαν ηλικιωμένοι, αλλά και μικρά παιδιά. Τα «Κρυμμένα Παιδιά», καθιερωμένος 

ταξινομικός όρος των σπουδών του Ολοκαυτώματος, αποτελούν μια από τις πλέον ανεπανάληπτες –όσο 

και άγνωστες– πτυχές της ναζιστικής κατοχής. Εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια, από όλες σχεδόν τις 

ισραηλιτικές κοινότητες της χώρας, βρήκαν φαγητό, στέγη, καταφύγιο, λόγια ενθάρρυνσης ή παρηγοριάς, 

ακόμα και νέες οικογένειες, στα αισθήματα αλληλεγγύης του χριστιανικού πληθυσμού. Ζώντας σε 

ψυχολογικά αντίξοες συνθήκες στην ύπαιθρο ή στις πόλεις, αποστηθίζοντας τα 53 ψεύτικα ονόματα και 

διατηρώντας την ελπίδα ανακατεμένη με το ηχητικό αποτύπωμα της γερμανικής μπότας στην ψυχή τους. 

Τα «Κρυμμένα Παιδιά» συγκροτούν μια ιδιαίτερη κατηγορία μαρτύρων της τραγωδίας του 

Ολοκαυτώματος, στην περιφέρεια του πλαισίου της γενοκτονίας, αφού πρόκειται για ιστορίες διάσωσης 

και επιβίωσης…»  

«…Ιστορίες άγνωστες ή αποσιωπημένες για χρόνια, σήμερα καταλαμβάνουν τη θέση που τους αξίζει στο 

ερευνητικό και εκπαιδευτικό τοπίο. Τέτοια είναι η ιστορία της Ροζίνας Ασέρ-Πάρδο από τη Θεσσαλονίκη, 

μιας ελληνικής εκδοχής της Άννας Φρανκ, χάρη στο ημερολόγιο που τη συνοδεύει. Το δεκάχρονο κορίτσι 

ήταν μια από τις περίπου 60-70 απίστευτες περιπτώσεις Εβραίων που διασώθηκαν κρυπτόμενοι μέσα στη 

γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, ενώ το ημερολόγιο που διατηρούσε –δείγμα μιας σπάνιας, πρώιμης 

ωριμότητας, αποτελεί μοναδικό τεκμήριο στην ιστορία του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων…»   

«…Ο Σάμπης και η Νέλλη Καμχή γεννήθηκαν στην Αθήνα, λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Ο πατέρας 

τους, Βίκτωρ, ήταν ο ιδιοκτήτης της «Αθηναϊκής», ενός διάσημου καταστήματος υφασμάτων στο κέντρο 

της Αθήνας. Τον Σεπτέμβριο του 1943, χάρη στις σχέσεις εμπιστοσύνης που του εξασφάλιζε η 

επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Βίκτωρ μπόρεσε και έστειλε τα δύο παιδιά του στον Κότρωνα 

Λακωνίας, όπου έζησαν ως «Ελενίτσα» και «Τάκης Παπαδόπουλος», υπό την προστασία του χωριού, μέχρι 

το τέλος της Κατοχής, τον Οκτώβριο του 1944…»  

«…Η 13χρονη Λίλιαν Μπενρουμπή από τη Θεσσαλονίκη μετακόμισε με τους γονείς της, Ισαάκ και Ντόρα 

στην Αθήνα, προτού ξεσπάσει στην Θεσσαλονίκη ο διωγμός των εβραίων. Όπως ακριβώς συνέβη με 

εκατοντάδες εβραίους της Αθήνας ή κρυπτόμενους στην Αθήνα, μετά την ιταλική συνθηκολόγηση η 

οικογένεια υιοθέτησε χριστιανικά ονόματα και βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της οικογένειας Κεστεκίδη, και 

αργότερα στου γιατρού Χρήστου Παπαγεωργίου. Στην Αθήνα δεν ήταν τόσο δύσκολο να περάσει κανείς 

απαρατήρητος, ενώ η αμεσότητα του κινδύνου μετά τη διαταγή των Ες-Ες (4 Οκτωβρίου 1943) 
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ενεργοποίησε διάφορα ανθρωποδίκτυα στην κατεύθυνση της υποστήριξης προς τους καταδιωκόμενους, 

υποστήριξη η οποία συνέβαλε στη διάσωση αρκετών εκατοντάδων εβραίων…» 

«…Η Άννα Μόσιου-Γκανή αποδίδει τη σωτηρία τη δική της και των δύο αδελφών της, Ευτυχίας και 

Σαμουήλ, συνολικά στη γειτονιά της Αγίας Βαρβάρας, υπονοώντας έναν αόρατο προστατευτικό ιστό που 

σχημάτιζε η ηθική δέσμευση των κατοίκων να μην καταδώσουν πέντε αθώους ανθρώπους που πάσχιζαν 

να σώσουν τη ζωή τους…» 

Στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 27 ατομικές ιστορίες ανθρώπων που 

επέζησαν στα δύσκολα χρόνια και επιβίωσαν του φόβου, της απώλειας, τη ταπείνωσης, της εκμηδένισης 

και της αμφισβήτησης της ταυτότητάς τους και συνεχίζουν να προστίθενται και νέες στο Αρχείο 

Προφορικής Ιστορίας του μουσείου. Την προσοχή μας διεκδίκησαν οι χαρακτηριστικά έντονες 

συναισθηματικές αντιδράσεις των μαρτύρων κατά την ανάκληση των κατοχικών αναμνήσεων. Σε πολλές 

περιπτώσεις, οι συνεντευξιαζόμενοι δε μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Η αγωνία της 

επιβίωσης επιβιώνει στο παρόν της μαρτυρίας συγκροτώντας το φόντο της αφήγησης…» 

«…Άλλο στοιχείο των προφορικών καταθέσεων είναι η έντονη ευγνωμοσύνη των, τότε παιδιών, σήμερα 

παππούδων και γιαγιάδων, για τους σωτήρες τους, κωδικοποιημένη στα λόγια με τα οποία η Ευαγγελία 

Μισραχή κλείνει το βιβλίο της, σημαντική πηγή για το θέμα της διάσωσης των Εβραίων: “Δίκαιε άνθρωπε! 

Δεν άφησες να χαθούμε! Οι ευχές μας να σε συνοδεύουν εσένα και τους απογόνους σου...” » 

Μια ιδιαίτερη ιστορία «Κρυμμένων παιδιών» που αξίζει να μνημονευθεί εκτυλίχθηκε και στην περιοχή 

μας, στη Λάρισα σύμφωνα με την προσωπική μαρτυρία της Μπέττυς Μαγρίζου που αφορά στην ιστορία 

της οικογενείας της μητέρας της, και περιλαμβάνεται στην έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος, με τίτλο «Νέοι στη δίνη της Κατοχικής Ελλάδος, Ο διωγμός και το Ολοκαύτωμα των 

Εβραίων 1943-1944» 

Ο Ισαάκ Μιζάν γεννήθηκε το 1937 στη Λάρισα. 
Ζούσε με τους γονείς του Λέων και Εύα και τη μικρή του αδελφή Ζηνούλα.  Μαζί τους ζούσε και η γιαγιά 
Ζινή. Με ιδιαίτερη συγκίνηση θυμάται:   
«Το σπίτι μας ήταν πολύ ωραίο με μια αυλή γεμάτη λουλούδια. Στην αυλή ήταν και μια αποθήκη που, για 

μένα και τους φίλους μου, τα παιδιά της γειτονιάς, ήταν ο μαγικός χώρος των παιχνιδιών μας. Το σπίτι μας 

ήταν στους Έξι Δρόμους, απέναντι από το καρβουνιάρικο, που υπάρχει και σήμερα, άλλος ένας 

παράδεισος των παιχνιδιών μας. Στην ίδια πλατειούλα των Έξι Δρόμων, λίγα βήματα από το σπίτι μας, 

ήταν το παντοπωλείο του πατέρα μου. Μέσα σ’ αυτό το μαγαζί βρισκόμουνα μ’ έναν φίλο μου και παίζαμε 

κρυφτό, όταν πήρε το αφτί μου για πρώτη φορά τα λόγια που, με πολλή σοβαρότητα, έλεγε ο πατέρας μου 

στον αδελφό του και συνέταιρο του Λάζαρο. Μιλούσαν για πόλεμο. Έστησα τότε αφτί ν’ ακούσω κι άλλα, 

που δεν τα θυμάμαι τώρα. Αυτό που θυμάμαι είναι πως μου ‘φυγε η όρεξη για παιχνίδι». 

  «Ο φόβος ήταν διάχυτος. Οι μεγάλοι συζητούσαν στα σπανιόλ, για να μην καταλαβαίνω. Από τον τρόπο 

της ομιλίας τους, όμως, καταλάβαινα πως μιλούσαν για πολύ σοβαρά πράγματα. Αυτό που θυμάμαι είναι 

πως εκείνο το διάστημα, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, οι αυστηροί μου γονείς σαν να μαλάκωσαν. Δεν με 

μάλωναν όπως παλιά. Ίσως γιατί κι εγώ είχα χάσει την ζωηράδα μου…». 

 Στο μπακάλικο ήταν, όταν άκουσε τη συνομιλία του πατέρα του με τον προμηθευτή αμυγδάλων από το 

Συκούριο, τον κ. Νίκο Καραδήμο. Ο πατέρας του ήταν πολύ ανήσυχος, είχε μάθει από κάποιους 

Θεσσαλονικείς που είχαν έρθει στη Λάρισα για όσα συνέβαιναν στους Εβραίους εκεί. Ο κύριος Νίκος τους 

κάλεσε να πάνε, όλη η οικογένεια, στο σπίτι του στο Συκούριο. 
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«Το σπίτι μου και δικό σου Λέων. Μαζί θα πορευτούμε», του είπε. Πράγματι, σε μία σούστα φόρτωσαν 

λίγα πράγματα και πήγαν στο Συκούριο, στο σπίτι του κυρίου Νίκου και της κυρίας Ελένης, που είχαν έξι 

παιδιά, τον Μιχάλη, τον Γιώργο, την Τασία, την Ευγενία, την Αννούλα και την Κούλα. 

 Η δωδεκάχρονη τότε Ευγενία θυμάται ακόμη την ημέρα που έφτασε στο χωριό η ξένη οικογένεια. «Τους 

παραχωρήσαμε ένα δωμάτιο. Έπρεπε, όμως, να κρατήσουμε και το μεγάλο μυστικό. Στους χωριανούς 

έπρεπε να λέμε ότι ήταν συγγενείς μας από την πόλη. Δεν είχαμε καταλάβει, αλλά έτσι έπρεπε.  Αργότερα 

θα μαθαίναμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι κινδύνευαν περισσότερο απ’ όλους τους άλλους. Πολύ γρήγορα 

όμως θα τους νιώθαμε πραγματικά συγγενείς μας», λέει η Ευγενία. 

 Έξι χρονών τότε ο Ισαάκ θυμάται: «Όμορφο χωριό. Όμορφοι άνθρωποι. Και παιχνίδι, πολύ παιχνίδι. Ο 

πατέρας εκεί λεγόταν Λεωνίδας, η μητέρα μου Ευανθία, εγώ ήμουν ο Νίκος και τη μικρή Ζήνα την λέγαμε 

«μπέμπα». Μου απαγόρευσαν να λέω πως είμαι Εβραίος, καθώς και να κατεβάζω το παντελόνι μου 

μπροστά σε κόσμο. Μη δουν την περιτομή μου και προδοθούμε…» 

«…Ευτυχώς, εμείς δεν πεινάσαμε. Ο πατέρας μου δούλευε στο Συκούριο. Όμως πολύ γρήγορα 

κινδυνέψαμε κι εκεί από τους Γερμανούς. Ο κύριος Νίκος μας οδήγησε σε μία παράγκα στους πρόποδες 

του Κισσάβου. Κι εκεί κινδυνέψαμε όταν βγήκε μία αυστηρή γερμανική διαταγή. Έπρεπε ν’ ανεβούμε στο 

βουνό. Διάφορες αντάρτικες ομάδες ανέβαιναν. Σε μία απ’ αυτές ενταχθήκαμε η μητέρα μου κι εγώ με την 

αδελφή μου και την Ευγενία Καραδήμου. Ο πατέρας μου με τη γιαγιά Ζινή, που της ήταν δύσκολο να 

περπατήσει, έμειναν πιο πίσω μόνοι. Περπατούσαμε στο βουνό, η μητέρα μου με τη μικρή Ζήνα στην 

αγκαλιά κι εγώ, θυμάμαι, την κρατούσα από το φόρεμα…» 

 «…Η απελευθέρωση τους βρήκε στο Συκούριο. Με το γυρισμό τους στη Λάρισα διαπίστωσαν πόσοι 

συγγενείς τους είχαν χαθεί. Ο παππούς του Μεναχέμ Σαλέμ, ο πατέρας της μητέρας του, και δύο 

οικογένειες θείων του ξεκληρίστηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα…»  

«…Χάσαμε πολλούς. Αυτό μας έδεσε περισσότερο, όσους απομείναμε. Όσο για την οικογένεια Καραδήμου, 

ήταν και θα είναι αδέλφια μας…» 

• Η μικρή Ζήνα της ιστορίας είναι η μητέρα της συγγραφέως Μπέττυς Μαγρίζου. 

• Η οικογένεια Καραδήμου τιμήθηκε  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Ισραηλιτική Κοινότητα 

Λάρισας, για την σωτηρία της οικογένειας Μιζάν, σε ειδική εκδήλωση στα πλαίσια της Ημέρας Μνήμης τον 

Ιανουάριο του 2007 στο Ωδείο μαζί με άλλες εννέα οικογένειες. 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης.  
Η πληροφόρηση σχετικά με άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας. 
Η καλλιέργεια των ιδανικών και των αξιών του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. 
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. 
Η συμβολή  στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών, αλλά και την πολιτική και κοινωνική τους 
στάση προς οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων και βίας στη σύγχρονη ζωή. 
Η προώθηση του αλληλοσεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής 
αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. 

 

 
ΟΡΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Λάρισας. Συγκεκριμένα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου , Γενικής, Επαγγελματικής και 
Ειδικής εκπαίδευσης. 
Οι μαθητές /τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, αφού συλλέξουν πληροφορίες 
σχετικές  με το θέμα από τα κείμενα και από τις πηγές που παραθέτονται, θα φιλοτεχνήσουν ατομικά 
ζωγραφικά έργα, είτε ασπρόμαυρα είτε χρωματιστά, με υλικά μολύβι, κάρβουνο, μελάνι, τέμπερες ή και 
ακρυλικά χρώματα σε χαρτί ζωγραφικής (πχ. Ακουαρέλας, ακρυλικών) διαστάσεων Α3 (297 Χ 420  
εκατοστά).  
 
Σε ξεχωριστή σελίδα, που θα επισυνάπτεται στο έργο που θα υποβληθεί , θα αναγράφονται ευδιάκριτα με 
κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας ή των μαθητών/τριών (επώνυμο, όνομα, 
τηλέφωνο, τάξη, σχολείο) και τα στοιχεία του σχολείου (ονομασία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-
mail).  
 

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει την έναρξη του διαγωνισμού την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 

2022. Τα έργα που θα φιλοτεχνηθούν θα παραδοθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στον/στη 

Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022.  

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποσταλούν στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στο τμήμα Εκπαιδευτικών 

θεμάτων έως και τη Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022.  
 
Όλα τα παραγόμενα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ανέκδοτα και αδημοσίευτα και κάθε μαθητής/τρια 
μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο. 
 
Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός διδακτικών ωρών και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη 
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.  
Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική. Γίνεται με την έγγραφη συγκατάθεση των 
γονέων/κηδεμόνων τους και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.  
 
Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες ή το σχολείο από τον διαγωνισμό.  
 
Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα 
έργα με εμπορία ή διαφήμιση, και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Όλες οι διαδικασίες του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση) θα διενεργηθούν σύμφωνα με τους κανόνες 
δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Επιπλέον θα ζητηθεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια 
του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι 
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συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης. Ως εκ τούτου ο φορέας της διοργάνωσης και οι συμμετέχοντες φορείς έχουν το δικαίωμα να 
δημοσιοποιήσουν τα έργα των μαθητών στις ιστοσελίδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης  με σκοπό τη διάχυση του διαγωνισμού. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και δεν προβλέπονται διαδικασίες 
αποτίμησης του.  
 
Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική 
ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. 
Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό 
δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση». 
 
Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19. 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Τα έργα των μαθητών/τριών θα αξιολογηθούν από  την παρακάτω άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης που 
ορίζεται από τη Δ.Δ.Ε. Λάρισας.  
 

1. Λάσκαρης Αστέριος,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών 
2. Πέρκας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών 
3. Σταυροθεοδώρου Αικατερίνη,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών 
4. Ραχούτη Σταυρούλα,  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών 

 
Τα κριτήρια επιλογής των καλύτερων έργων θα είναι η συνάφεια με το θέμα, η δημιουργικότητα και η 
πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, η αισθητική του έργου, η τεχνική αρτιότητα κλπ. Η επιτροπή 
αξιολόγησης θα βραβεύσει τα τρία καλύτερα μαθητικά έργα ζωγραφικής, ενώ όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες 
μαθητές/τριες θα λάβουν έπαινο συμμετοχής. 
 
Τα βραβεία που θα δοθούν στους μαθητές/τριες των  τριών  διακριθέντων  έργων  θα συνοδεύονται από 
τα παρακάτω δώρα: 
1ο βραβείο:  ένα ποδήλατο 
2ο βραβείο:  ένα τάμπλετ 
3ο βραβείο:  ένα τάμπλετ 
 
Τα ονόματα των μαθητών/τριων των  τριών  διακριθέντων  έργων  θα ανακοινωθούν στις σχολικές 
μονάδες της Δ.Ε. Λάρισας έως την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022. 
 
Η αποτίμηση του διαγωνισμού θα γίνει μέσα από ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσουν οι 
συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στον διαγωνισμό. 
 


