
1 
 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και  

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας  - Ο.ΚΑ.ΝΑ.  

 

        Λάρισα: 24 Ιανουαρίου 2022 

   Αρ. Πρωτ:15  

 
  11ος Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός: 

 

«Η ΓΗ το σπίτι μας… Όλοι μαΖί , φροντίΖουμε, αλλάΖουμε…» 

Σχολικό έτος: 2021 – 2022 

 

Ανακοίνωση και Οργάνωση του Διαγωνισμού: 

 

Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας – Ο.ΚΑ.ΝΑ., σε συνεργασία με τις Δ/νσεις 

Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, στα πλαίσια των σχολικών 

δραστηριοτήτων, διοργανώνουν σχολικό διαγωνισμό που απευθύνεται στην Ε’ & 

ΣΤ’ Δημοτικού, στην Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνασίου και Α, Β΄, Λυκείου με θέμα:  

 

«Η ΓΗ το σπίτι μας… Όλοι μαΖί , φροντίΖουμε, αλλάΖουμε…» 

Στόχοι του Διαγωνισμού: 

1. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τι σημαίνει κλιματική αλλαγή και πως μπορεί 
να επηρεάσει τη ζωή μας. 

2. Να εστιάσουν σε αξίες και δεξιότητες που θα αξιοποιήσουν για να συνδεθούν 
και να προστατέψουν το περιβάλλον. 

3. Μέσα από τα έργα τους να προτείνουν ατομικές και συλλογικές δράσεις για 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Ποιοι  μπορούν να συμμετέχουν: 

Στο σχολικό διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ 

Δημοτικού, της Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνασίου και Α, Β΄, Λυκείου όλων των σχολείων της Π.Ε. 

Λάρισας.  

 

Θεματολογία του Διαγωνισμού:  

«Η ΓΗ το σπίτι μας… Όλοι μαΖί , φροντίΖουμε, αλλάΖουμε…»                                            
Η ζωή, το θαύμα του Σύμπαντος, εμφανίστηκε στη γη πριν από 4 δισεκατομμύρια 

χρόνια. Εμείς οι άνθρωποι, υπάρχουμε εδώ 200 χιλιάδες χρόνια.                                  
Η γη είναι το σπίτι μας.                                                                                                             
Η γη είναι το σπίτι μας και στο παρόν αντιμετωπίζει πολλές σοβαρές προκλήσεις 
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη μη βιώσιμη κατανάλωση και 

παραγωγή αλλά και διάφορες μορφές ρύπανσης, που οι επιπτώσεις της γίνονται 
αισθητές σε όλο τον πλανήτη, καθώς επηρεάζουν τους ανθρώπους, τη φύση και την 
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οικονομία, την υγεία μας, την ευημερία μας και κατά συνέπεια την επιβίωσή μας. 
Αν θέλουμε να αλλάξει αυτό, χρειάζεται να γνωρίσουμε τις δικές μας καθημερινές 

συνήθειες που επιβαρύνουν το περιβάλλον και το κλίμα και να προσπαθήσουμε να 
τις περιορίσουμε ή και να τις σταματήσουμε.                                                                      
Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί πλέον να θεωρείται απλώς ένα περιβαλλοντικό ή 

αναπτυξιακό ζήτημα.                                                                                                            
Είναι αναγκαία η καλύτερη εκτίμηση της διάστασης του προβλήματος «κλιματική 
αλλαγή» για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής και την από κοινού 
δέσμευση για την αντιμετώπισή του.                                                                            

Χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι και έτοιμοι να αλλάξουμε τις συνήθειές μας.                                        
Χρειάζεται ο καθένας µας να ευαισθητοποιηθεί και να προσανατολιστούμε 
στην ενεργό συλλογική δράση.                                                                                

Μαθαίνουμε, κρίνουμε, επιλέγουμε τρόπο ζωής για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής γιατί σε αντίθετη περίπτωση, οι συνέπειες που θα 
ακολουθήσουν µπορεί να είναι µη αναστρέψιμες και καταστροφικές.                         

Η κλιματική αλλαγή δεν αμφισβητείται πια από κανέναν. Δυναμικά κινήματα της 
νεολαίας, δείχνουν ότι τα μέτρα για την αντιμετώπισή της είναι πια ένα κοινωνικό 
αίτημα και αποτελεί κοινό συμφέρον. 

Το 1854 ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Φράνκλιν Πίρς, πρότεινε 

να αγοράσει μια ζώνη από τις εκτάσεις των Ινδιάνων. Η απάντηση του αρχηγού 
των Ινδιάνων του Σιάτλ θεωρήθηκε και θεωρείται η πιο ωραία και πιο ουσιαστική 
διακήρυξη που έγινε ποτέ για το περιβάλλον… 

΄΄ Πως μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε τον ουρανό ή την ζεστασιά της 
γης; Η ιδέα μας φαίνεται περίεργη. Επειδή ακριβώς δεν μας ανήκουν η δροσιά του 
αέρα και η διαύγεια του νερού, πως είναι δυνατόν να 

τα αγοράσετε; Κάθε κομματάκι αυτής της γης είναι ιερό για τον λαό μου.           
Οι χυμοί που τρέχουν μέσα στα δέντρα μεταφέρουν τις μνήμες του ερυθρόδερμου 
ανθρώπου. Οι νεκροί των λευκών ανθρώπων ξεχνούν τον τόπο που 
γεννήθηκαν, όταν πάνε περίπατο μέσα στα άστρα. Οι δικοί μας νεκροί δεν ξεχνούν 

ποτέ αυτή την υπέροχη γη, γιατί είναι η μητέρα του ερυθρόδερμου ανθρώπου. 
Είμαστε ένα μέρος της γης και αυτή πάλι ένα κομμάτι από εμάς.                   
Τα ευωδιαστά λουλούδια είναι οι αδελφές μας, το ελάφι, το άλογο, ο μεγάλος 

αετός είναι οι αδελφοί μας. Τα βράχια στους λόφους, το πράσινο χρώμα των 
λιβαδιών, η ζεστασιά του πόνι και ο άνθρωπος, όλα ανήκουν στην ίδια οικογένεια. 
Τα ποτάμια είναι τα αδέλφια μας, σβήνουν την δίψα μας.                                  

Ξέρουμε ότι ο λευκός άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τα ήθη μας, ένα κομμάτι 
γης μοιάζει σ’ αυτόν μ’ ένα οποιοδήποτε άλλο κομμάτι. Η γη δεν είναι 
ο αδελφός του, αλλά ο εχθρός του, μόλις την κυριεύσει, πηγαίνει μακρύτερα. 

Εγκαταλείπει τους τάφους των προγόνων του, και αυτό δεν τον  ενοχλεί. Ο τάφος 
των προγόνων του και η κληρονομιά για τα παιδιά του πέφτουν στην λήθη.     
Συμπεριφέρεται στην μητέρα του, τη γη, και στον αδελφό του, τον ουρανό, σαν να 
ήταν πράγματα που αγοράζονται, που λεηλατούνται, που πουλιούνται όπως τα 

πρόβατα ή τα λαμπερά μαργαριτάρια.                                                                    
Η απληστία του θα καταβροχθίσει την γη και δεν θα αφήσει πίσω της παρά 
μια έρημο.  
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Δεν υπάρχει ένα ειρηνικό μέρος στις πόλεις των λευκών ανθρώπων.  Δεν υπάρχει 
τόπος όπου μπορείς να ακούσεις τα φύλλα που αναπτύσσονται την  άνοιξη ή το 

θρόισμα των φτερών κάποιου εντόμου. Αλλά μπορεί να γίνεται έτσι γιατί είμαι 
άγριος και δεν καταλαβαίνω. Εξετάζουμε λοιπόν την προσφορά σας για να 
αγοράσετε την γη μας. Αλλά αν αποφασίσουμε να τη δεχτούμε, θα βάλω έναν 

όρο: ο λευκός άνθρωπος θα πρέπει να συμπεριφέρεται στα ζώα αυτής της γης, 
όπως και στα αδέλφια του. Είμαι ένας άγριος και δεν γνωρίζω άλλο τρόπο ζωής. 
Είδα κάπου χίλια αγριοβούβαλα να σαπίζουν στο λιβάδι, εγκαταλειμμένα από τον 
άνθρωπο που τα είχε χτυπήσει με ένα τρένο που περνούσε από εκεί. Είμαι ένας 

άγριος και δεν καταλαβαίνω πως το σιδερένιο άλογο που καπνίζει μπορεί να είναι 
πιο σημαντικό από τον αγριοβούβαλο, που δεν τον σκοτώνουμε  παρά μόνο για 
να τραφούμε. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα; Αν εξαφανιζόταν όλα τα ζώα, ο 

άνθρωπος θα πέθαινε από μια μεγάλη πνευματική ερημιά. Γιατί αυτό που 
συμβαίνει στα ζώα, σε λίγο θα συμβαίνει και στον άνθρωπο.  Όλα τα πράγματα είναι 
αλληλένδετα. 

Πρέπει να διδάξετε στα παιδιά σας ότι το χώμα που πατούν έχει γίνει από τις 
στάχτες των προγόνων μας. Για να σέβονται τη γη, πείτε στα παιδιά σας ότι είναι 
εμπλουτισμένη από τις ζωές της φυλής μας. Διδάξτε στα παιδιά σας αυτό που 

διδάσκουμε και εμείς στα δικά μας: ότι η γη είναι η μητέρα μας, ότι συμβαίνει στην 
γη, συμβαίνει και στους γιους της γης. Όταν οι άνθρωποι περιφρονούν το 
χώμα, περιφρονούν τον ίδιο τον εαυτό τους. Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό:  η γη δεν 

ανήκει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στην γη. Αυτό το ξέρουμε. 
 Όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Δεν είναι ο άνθρωπος που ύφανε το νήμα της 
ζωής: εκείνος είναι μόνο μια κλωστή. Ότι κάνει στο νήμα, το κάνει στον ίδιο του 
τον εαυτό. 

 
Με βάση τα παραπάνω, προέκυψε και το θέμα του φετινού 11ου  Καλλιτεχνικού 
Διαγωνισμού του Κέντρου Πρόληψης με θέμα  

 «Η ΓΗ το σπίτι μας…  Όλοι μαΖί , φροντίΖουμε, αλλάΖουμε…» 

Ο στόχος του φετινού διαγωνισμού είναι να εργαστούν οι μαθητές σε ομάδες  και 

να δημιουργήσουν το δικό τους έργο που μπορεί να είναι εικαστικό, φωτογραφία 

η βίντεο. 

Είναι σημαντικό αρχικά, να δοθεί έμφαση  στην συζήτηση με τους μαθητές πριν τη 

δημιουργία των έργων, προκειμένου να υπάρξει μια δυναμική διεργασία μέσα από 

μια συλλογική διαδικασία με στόχο να φωτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες 

πλευρές του θέματος, να αναδειχθεί η ατομική και συλλογική συμμετοχή καθώς και 

οι πρωτοβουλίες που μπορούν να αναπτυχθούν. Να αξιοποιηθούν ατομικές και 

συλλογικές αξίες και δεξιότητες – ικανότητες που μπορούν να υπηρετήσουν με τον 

καλύτερο τρόπο τη διαχείριση – αντιμετώπιση της κατάστασης  

Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν την 

κρισιμότητα σοβαρών θεμάτων που αφορούν τη ζωή τους και να αναλάβουν δράση. 

Να μην εγκλωβίζονται σε τρόπους σκέψεις που οδηγούν σε αρνητικά 

συναισθήματα, ψυχολογικούς περιορισμούς και αδράνεια. Όλα τα παραπάνω 
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συνδέονται άμεσα με την έννοια της Πρόληψης και την προαγωγή της 

ψυχοκοινωνικής υγείας σε σημαντικούς φορείς κοινωνικοποίησης, όπως είναι το 

σχολείο.  

 

Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

Το κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με τον εξής τρόπο: 

Οργανώνει τα παιδιά σε ομάδες μέχρι τρία άτομα, έτσι ώστε να ενθαρρύνει την 

συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους. 

Συμμετέχει στο διαγωνισμό επιλέγοντας όποιο από τις τρείς κατηγορίες έργων 

επιθυμεί.  

Το ίδιο σχολείο μπορεί να συμμετάσχει και στις τρείς κατηγορίες (εικαστικά, 

φωτογραφία, βίντεο).  

 

Κατηγορίες Έργων Καλλιτεχνικού:  

 

Εικαστικά  

Οι κάθε μαθητής  καλείται να ζωγραφίσει μια αφίσα που να αναφέρεται στο θέμα 

του διαγωνισμού και να την αποστείλει μέσω του σχολείου του στο αντίστοιχο 

γραφείο (Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας). 

Η διάσταση της αφίσας πρέπει να είναι σε μέγεθος Α3 και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όποια υλικά επιθυμούν οι μαθητές (μαρκαδόροι, κηρομπογιές, 

ξυλομπογιές κ.α.), όπως επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η τεχνική του κολλάζ.     

Οι αφίσες που δεν είναι μεγέθους Α3, δεν θα μπαίνουν στη διαδικασία επιλογής.  

Επίσης στην αφίσα, θα μπορούσε να αναγράφεται και ένα σύνθημα, (μέχρι 2 

προτάσεις), σχετικό με το θέμα του διαγωνισμού.  Η αφίσα που θα δημιουργήσει ο 

κάθε μαθητής θα φωτογραφηθεί και θα αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή για να 

αποσταλεί στο αντίστοιχο γραφείο(Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας). 

 

Φωτογραφία 

Ο κάθε μαθητής θα επιλέξει μια φωτογραφία και μέσω του σχολείου του θα την 

αποστείλει στο αντίστοιχο γραφείο (Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας). 

 

Βίντεο 

Ο κάθε μαθητής καλείται να δημιουργήσει ένα βίντεο σχετικό με το θέμα διάρκειας 

έως 5 λεπτών και να το αποστείλει μέσω του σχολείου του στο αντίστοιχο γραφείο 

(Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας).  

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Διαγωνισμού  

Προϋπόθεση συμμετοχής του κάθε μαθητή στο διαγωνισμό είναι η γραπτή 
συγκατάθεση/Υ.Δ. από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών για την 
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παρουσίαση/δημοσιοποίηση των έργων των παιδιών τους και η διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών και των πνευματικών 

δικαιωμάτων τους . 
Είναι σημαντικό τα έργα που θα εκπονηθούν (φωτογραφίες, βίντεο) να 

διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως προβλέπεται από 

το Νόμο 4624/2019 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις" .  

 

Τελετή Βράβευσης  

Η τελετή βράβευσης των έργων που θα διακριθούν θα πραγματοποιηθεί  την 

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022.  

 

Βραβεία 

Το  1ο βραβείο αντιστοιχεί σε ποδήλατο και κράνος,   

το  2ο βραβείο  σε δωροεπιταγή 50 ευρώ  και  

το 3ο βραβείο σε δωροεπιταγή 40 ευρώ.  

Σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης θα βραβευτούν τρία έργα και θα δοθούν τρία δώρα 

σε κάθε κατηγορία. 

 

Σημαντικές ημερομηνίες :  

Προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022. 

Προθεσμία παράδοσης των έργων:  

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2021. 

 

Το τελικό προϊόν που θα προκύψει από τους μαθητές/μαθήτριες θα αποστέλλεται 

σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Υπεύθυνη 

Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου sxoldraslar@gmail.com και 

στην Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. 

Ψαριανού Βασιλική  mail@dide.lar.sch.gr . 

 

Στην περίπτωση των βίντεο, θα μπορούν να αναρτηθούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία 

cloud και να αποσταλεί ο σύνδεσμος στις αντίστοιχες παραπάνω ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις της Α΄/ θμιας ή Β΄/ θμιας Εκπαίδευσης.  

 

 

 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4624-2019
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4624-2019
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4624-2019
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4624-2019
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4624-2019
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4624-2019
mailto:sxoldraslar@gmail.com
mailto:mail@dide.lar.sch.gr
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Κριτική επιτροπή: 

Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από μέλη της επιστημονικής ομά δας του 

Κέντρου Πρόληψης και τους αρμόδιους για θέματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

 


