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2ος Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός 
Δεν είναι νωρίς …
Ενημερώνομαι για το Αλκοόλ  –
Προστατεύω τον Εαυτό μου    
Σχ. ΄Ετος : 2012 – 2013.

Ανακοίνωση και Οργάνωση του Διαγωνισμού :

Το  Κέντρο  Πρόληψης  ν.  Λάρισας  σε  συνεργασία  με  τα  Γραφεία  Σχολικών 
Δραστηριοτήτων  της  Πρωτοβάθμιας  και  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Λάρισας   διοργανώνει  σχολικό  διαγωνισμό  που 
απευθύνεται στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού με θέμα:
«Δεν είναι νωρίς : Ενημερώνομαι για το Αλκοόλ  – Προστατεύω τον Εαυτό μου» 

Στόχοι του Διαγωνισμού :

• Μύηση των μαθητών σε ένα δημιουργικό τρόπο σκέψης και προβληματισμό 
σχετικά με την έννοια της πρόληψης των εξαρτήσεων και συγκεκριμένα του 
αλκοόλ .

• Προώθηση στα νέα άτομα των μηνυμάτων της Πρόληψης και μιας θετικής 
στάσης απέναντι στην ζωή. Αυτό θα αποτελέσει την βάση για το ξεπέρασμα 
με δημιουργικούς τρόπους των δυσκολιών που  αντιμετωπίζουν οι νέοι και 
όχι με την καταφυγή στις εξαρτήσεις.  

• Ευρύτερη αξιοποίηση και  διάχυση του μηνύματος  της  Πρόληψης σε κάθε 
σχολείο  που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό, έτσι ώστε να ενταχθεί στην 
ευρύτερη φιλοσοφία και πολιτική του.

Ποιοι  μπορούν να συμμετέχουν :

Στο σχολικό διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 
Δημοτικού, όλων των σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.

Το κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με τους εξής τρόπους :

Οργανώνοντας τα παιδιά σε  ομάδες μέχρι τριών ατόμων, έτσι ώστε να ενθαρρύνει 
την συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους, να προτείνει στα παιδιά 
1. να  ζωγραφίσουν μια αφίσα που να προάγει την συνετή χρήση αλκοόλ ή\και να 
ενημερώνει για τους κινδύνους από την υπερβολική κατανάλωση  (π.χ. τροχαία και 
αλκοόλ).  Η διάσταση της αφίσας προτείνεται να είναι σε μέγεθος Α3 και μπορούν 



να χρησιμοποιηθούν όποια υλικά επιθυμούν οι μαθητές (μαρκαδόροι, κηρομπογιές , 
κ.α.), όπως επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η τεχνική του κολάζ .  
  
 2.   να φτιάξουν  το δικό τους  ηλεκτρονικό μήνυμα (sms,  tweet),  το  οποίο με 
συντομία  (μέχρι  2  προτάσεις  ),  να  αποτυπώνει  τις  σκέψεις  των  παιδιών  για  το 
αλκοόλ και τις συνέπειες του.  

Σημαντικές ημερομηνίες :
 
Προθεσμία υποβολής  της αίτησης : 15 Φεβρουαρίου 2013.
Προθεσμία παράδοσης των έργων : 15 Μαρτίου 2013

Η αίτηση συμμετοχής  στο  διαγωνισμό θα  στέλνεται  ηλεκτρονικά  στη Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης,  στην  Υπεύθυνη  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  κ. 
Κωνσταντίνα  Χατζημίχου  (kchatzim@sch.gr)  ή  στο  Fax 2410  532691.Το  τελικό 
προϊόν που θα προκύψει από τους μαθητές/μαθήτριες θα αποστέλλεταιταχυδρομικώς 
στη  διεύθυνση,  Γραφείο  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, 
Δήμητρας & Γαριβάλδη 10, 41221 Λάρισα,  υπ’όψιν κ. Κων/νας Χατζημίχου. 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας  2410 533610     
    

Ανακοίνωση των νικητών :

 Γύρω  στα  μέσα  Απριλίου  θα  πραγματοποιηθεί  στο  Δημοτικό  Ωδείο  Λάρισας, 
έκθεση  όλων  των  έργων  των  μαθητών  που  συμμετείχαν  στο  διαγωνισμό  και  θα 
βραβευτούν τα τρία καλύτερα έργα από το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο . 
Τα  βραβεία περιλαμβάνουν  ένα  ποδήλατο  και  ένα  κράνος για  τους  πρώτους 
νικητές  και  μια  δωροεπιταγή  των  50  και  40  ευρώ από  βιβλιοπωλείο  για  την 
δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα .  

Κριτική επιτροπή :

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου 
Πρόληψης,  τις  Υπεύθυνες  του  Γραφείου  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  της 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  καθώς  και   καθηγητές  από  τα 
Τμήματα Ζωγραφικής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας .  

Θεματολογία του Διαγωνισμού :

mailto:kchatzim@sch.gr


«Δεν είναι νωρίς : Ενημερώνομαι για το Αλκοόλ  –Προστατεύω τον 
Εαυτό μου    

Είναι γνωστό ότι η χρήση και κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών όπως 
και η υιοθέτηση εξαρτητικών συμπεριφορών έχει αυξηθεί την τελευταία 
δεκαετία και στη χώρα μας και αποτελεί πλέον ένα σοβαρό κοινωνικό 
πρόβλημα.
Ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ, η τελευταία έρευνα  ESPAD 
για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό (2011), 
έδειξε ότι οι Έλληνες μαθητές πίνουν αλκοόλ σε μεγαλύτερο ποσοστό 
από ότι ο μέσος όρος των Ευρωπαίων συνομηλίκων τους, και μάλιστα 
αυτή η χρήση αυξάνεται πολύ όσο αυξάνεται και η ηλικία .
Τα παιδιά ξεκινάνε να δοκιμάζουν περίπου στην ηλικία των 12 ετών και 
αυξάνουν τη χρήση όσο μεγαλώνει η ηλικία τους, με αποκορύφωμα τα 
18-19 έτη,  όπου σύμφωνα με  την  έρευνα  ESPAD πίνει  συστηματικά 
αλκοόλ, περίπου το 30% των νεαρών ενηλίκων . 
Η ηλικία των 10 και 11 ετών που καλύπτουν οι τελευταίες τάξεις του 
Δημοτικού, θεωρούμε πως είναι κατάλληλες για να εισαχθεί η έννοια της 
δοκιμής, χρήσης και κατάχρησης αλκοόλ . 
Ούτως  ή  άλλως,  το  αλκοόλ  είναι  μια  ουσία  με  την  οποία  τα  παιδιά 
έρχονται  σε  επαφή  από  πολύ  νωρίς  μέσω  του  οικογενειακού  και 
ευρύτερου κοινωνικού τους πλαισίου και θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να 
είναι  σωστά  ενημερωμένα  για  τις  συνέπειες  που  απορρέουν  από  τη 
χρήση και την κατάχρηση του . 
Οι τελευταίες τάξεις του Δημοτικού ταυτίζονται και με την έναρξη της 
προεφηβείας, οπότε τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν να εξοικειώνονται με 
έννοιες όπως η επίδραση της παρέας, ο ρόλων των συνομηλίκων τους 
και η αντίσταση στην πίεση που τους ασκείται από αυτούς .     
Σε  αυτό  το  σημείο  πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  τα  αγόρια  πίνουν  σε 
σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από ότι τα κορίτσια (σχεδόν τριπλάσιο). 
Ειδικότερα στην περιοχή του νομού Λάρισας, κάποιοι δείκτες σχετικά με 
τη  χρήση  αλκοόλ  ήταν  μεγαλύτεροι  από  ότι  οι  αντίστοιχοι  εθνικοί 
δείκτες.(όπως  η  χρήση  αλκοόλ,  τουλάχιστον  μια  φορά  τον  τελευταίο 
μήνα.)    
Σκοπός του Κέντρου Πρόληψης δεν είναι βέβαια η απαγόρευση και η 
δαιμονοποίηση του αλκοόλ, το οποίο είναι  ούτως ή άλλως ενταγμένο 
στην ελληνική κοινωνία και συνοδεύει πολλές εκφάνσεις της κοινωνικής 
μας ζωής . 
Αντίθετα, στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση γύρω από το αλκοόλ και 
τις συνέπειες του (π.χ. οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή επιβίβαση σε 
όχημα που οδηγεί  κάποιος που βρίσκεται  υπό την επήρεια αλκοόλ)  , 
καθώς επίσης και η συζήτηση γύρω από τις προσδοκίες των εφήβων από 
την κατανάλωση αλκοόλ . 



Οι  τελευταίες  έρευνες  καταδεικνύουν  ότι  οι  έφηβοι  έχουν  ιδιαίτερα 
θετικές  προσδοκίες  από  το  αλκοόλ  και  αυτές  εξηγούν  και  την 
αυξανόμενη κατανάλωση του . 
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από αυτές: 
Να διασκεδάσω πολύ
Να νιώσω πιο ομιλητικός και χαρούμενος στην παρέα 
Να χαλαρώσω 
Να νιώσω χαρούμενος  

Το Κέντρο Πρόληψης -  Ο.ΚΑ.ΝΑ.,  με τις  παρεμβάσεις  του,  κατά τη 
σχολική  περίοδο  2012-2013,  σε  σχολεία  σε  όλο  το  νομό  Λάρισας, 
επιχειρεί  να  βάλει  τους  εφήβους  στη  διαδικασία  να  σκεφτούν  πως 
υπάρχουν και άλλοι τρόποι χαλάρωσης και διασκέδασης, και πως όταν 
κάποιος  επιλέξει  να  καταναλώσει  αλκοόλ,  θα  πρέπει  να  το  κάνει  με 
μέτρο και με γνώση των συνεπειών .        
  
      Η Πρόληψη αυτό που έχει να προτείνει  είναι ένας διαφορετικός 
τρόπος , ένας εναλλακτικός τρόπος θεώρησης της ζωής. Είναι στάση 
ζωής με υπευθυνότητα και με ανάληψη ευθύνης . Πρόληψη είναι να 
μπορεί ο καθένας μας να βρει το προσωπικό του νόημα, να βρει τη 
δικιά του ουσία ζωής χωρίς να ανατρέχει στις ουσίες.
Η πρόληψη δεν έχει  ημερομηνία λήξης,  είναι συνεχής αναζήτηση, 
«δια βίου παιδεία».


