
Δελτίο Τύπου 
 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή εξαιρετικής ποιότητας έργων 

ολοκληρώθηκε ο Μαθητικός Διαγωνισμός ποιητικής έκφρασης και εικαστικής 

δημιουργίας, με θέμα: «200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση – Τιμώντας 

τους Θεσσαλούς Νεομάρτυρες του 1821» που συνδιοργανώθηκε από τη Δ/νση  

Α/θμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας, διά της Υπεύθυνης Σχολικών δραστηριοτήτων σε 

συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου.  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Δ/νσης  

Α/θμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας για την επέτειο της Ελληνικής Παλιγγενεσίας και στο 

πλαίσιο ανακήρυξης από την τοπική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Μονεμβασιώτη 

ως προστάτη της νεολαίας. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η διερεύνηση των 

πρωταρχικών ιστορικών πηγών και η λογοτεχνική αποτύπωση της ζωής και της 

δράσης των Τοπικών Ηρώων, Αγωνιστών και Μαρτύρων στην περίοδο της 

Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821. Επίσης, στόχευε να αναδείξει νέα 

ταλέντα και να δώσει κίνητρα για έκφραση, δημιουργία και επικοινωνία. 

Οι Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Α/θμια Εκπ/σης Λάρισας που συμμετείχαν 

ήταν οι εξής: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων: 7ο Ν/Γ 

Λάρισας, 11ο Ν/Γ Λάρισας, 48ο Ν/Γ Λάρισας, 55ο Ν/Γ Λάρισας, Ιδ. Νηπιαγωγείο 

«Λητώ», 1ο Ν/Γ Αμπελώνα. Διαγωνισμός Ποίησης για μαθητές/τριες Δημοτικών 

Σχολείων: 3ο Δ.Σ. Λάρισας, 4Ο Δ.Σ. Λάρισας,  5Ο Δ.Σ. Λάρισας , 12Ο Δ.Σ. Λάρισας , 17Ο 

Δ.Σ. Λάρισας, 25ο Δ.Σ. Λάρισας,  32Ο Δ.Σ. Λάρισας, 36Ο Δ.Σ. Λάρισας, 37Ο Δ.Σ. 

Λάρισας, Ιδ. Εκπαιδευτήρια Ράπτου, Δ.Σ. Μακρυχωρίου, Δ.Σ. Τερψιθέας, 4ο Δ.Σ. 

Τυρνάβου. Επισημαίνεται ότι, η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό 

ήταν προαιρετική και έγινε με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων 

τους και ότι η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, 

δημοσιοποίηση) υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη 

διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.  

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση των πενήντα (50) 

έργων Ζωγραφικής και εκατόν τριών (103) έργων Ποίησης που στάλθηκαν στο 

Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και 

Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λάρισας, αντίστοιχα, αποτελούνταν 



από: την Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, ως πρόεδρο, την 

Προϊσταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας, κ. Σδρόλια Σταυρούλα, ως μέλος, την 

Δ/ντρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, κ. Φανή Καλοκαιρινού, ως 

μέλος, την Δ/ντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία, κ. Χρύσα 

Βουλγαράκη, ως μέλος, την Καλλιτεχνική Δ/ντρια Θεσσαλικού Θεάτρου, κ. Κυριακή 

Σπανού, ως μέλος, την Συν/χο Εκπ/κό, κ. Παπακαλούση Μαρία, εκπρόσωπο της Ι. 

Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου, ως μέλος και την Υπεύθυνη Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Π.Ε. Λάρισας, κ. Κων/να Χατζημίχου, ως μέλος. 

Η Επιτροπή έχοντας ως κριτήρια αξιολόγησης των έργων, τη συνάφεια με το 

θέμα, τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, το βαθμό 

συναισθηματικής εμπλοκής του δημιουργού με το θέμα, την αισθητική του 

προϊόντος, την τεχνική αρτιότητα κ.λπ., με μεγάλη δυσκολία -λόγω της εξαιρετικής 

ποιότητας όλων των έργων- απένειμε τα Βραβεία και τους Ειδικούς Επαίνους ως 

ακολούθως: Α. Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων:  1ο 

Βραβείο απονέμεται στο 11ο Ν/Γ Λάρισας και στο μαθητή Μάρκο Παπαγεωργίου 

και δώρο: ποδήλατο και κράνος, 2ο Βραβείο απονέμεται στο 1ο Ν/Γ Αμπελώνα και 

στο μαθητή Χρήστο Λάκη και δώρο: τάμπλετ, 3ο Βραβείο απονέμεται στο Ιδιωτικό 

Ν/Γ «ΛΗΤΩ» και στο μαθητή Νικόλα Τσουμάνη και δώρο: σειρά βιβλίων, Ειδικός 

Έπαινος: απονέμεται στο 7ο Ν/Γ Λάρισας και στις μαθήτριες: Σαρδελά Ελευθερία-

Μαρκέλλα και Καλλιόπη Τζήμα. Β. Διαγωνισμός Ποίησης για μαθητές/τριες 

Δημοτικών Σχολείων: 1ο Βραβείο απονέμεται στο Δημ. Σχολείο Μακρυχωρίου και 

στο μαθητή Αλέξανδρο Καϊτανίδη και δώρο: playstation, 2ο Βραβείο απονέμεται στο 

Δημ. Σχολείο Τερψιθέας και στο μαθητή Λουκά Κουτσοδόντη και δώρο: ηλεκτρικό 

ποδήλατο και κράνος, 3ο Βραβείο απονέμεται στο Ιδιωτικό Δημ. Σχολείο Ράπτου και 

στη μαθήτρια Μελίτα Μιχαλοπούλου και δώρο: τάμπλετ, Ειδικός Έπαινος: 

απονέμεται στην Γ΄ Τάξη του 37ου Δημ. Σχολείου Λάρισας για το συλλογικό έργο: 

«Τιμώντας τους Θεσσαλούς Νεομάρτυρες». 

Επίσης, η Επιτροπή επιλογής έργων του Διαγωνισμού ποίησης και 

ζωγραφικής απένειμε Διπλώματα Συμμετοχής, -εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τα 

συγχαρητήριά της- σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες για τα 

έργα τους καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς για τη σημαντική συμβολή τους στην 



υλοποίηση του Διαγωνισμού. Τα βραβευθέντα έργα θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο 

της επετειακής εκδήλωσης στις 21 Οκτωβρίου 2021, η οποία θα αποτελεί αφιέρωμα 

για τους Νεομάρτυρες, κατά την οποία στους/στις διακριθέντες/είσες θα 

απονεμηθούν τα Βραβεία με τα δώρα και οι Έπαινοι, ενώ σε όλους/όλες τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες θα δοθούν αναμνηστικά Διπλώματα Συμμετοχής. 

Σημειώνεται επίσης, ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τηρώντας απαρέγκλιτα 

τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την 

προστασία από τον COVID -19 και αναλόγως θα πραγματοποιηθεί και η τελετή 

Βράβευσης. 

 


