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Κοιν. Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων 
 

Η ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

«ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ» 

 

Η  Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς αγωνιστικής ποδηλασίας, με την 
αναβίωση του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας έπειτα από 10 χρόνια. Πρόκειται για μια 
παγκόσμιας εμβέλειας διοργάνωση με στόχο να αναδείξει το απαιτητικό άθλημα της ποδηλασίας και 
φυσικά να προβάλει τις ομορφιές της χώρας.  

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε  5 αγωνιστικές μέρες,  σε ειδικές διαδρομές (ΕΤΑΠ) 
συνολικού  μήκους 870 χιλιόμετρων,  από την Κρήτη, έως τα Ιωάννινα.  

Εκατόν σαράντα (140) αστέρες της διεθνούς ποδηλασίας  από  20 επαγγελματικές 
και εθνικές ομάδες, θα συμμετάσχουν στον αγώνα. Τα πέντε ΕΤΑΠ θα πραγματοποιηθούν 
σε Κρήτη, Αττική, Στερεά Ελλάδα,  Θεσσαλία και Ήπειρο.  

Η Λάρισα δεν θα μπορούσε να λείψει από μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Μετά από 
επαφές  του δημάρχου Απ. Καλογιάννη με τον αν. υπουργό Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη και στελεχών 
της δημοτικής αρχής με εκπροσώπους των διοργανωτών,  καθορίστηκε η Λάρισα να είναι η 
πόλη τερματισμού του 4ου ποδηλατικού ΕΤΑΠ  το Σάββατο 30 Απριλίου 2022. Ο Δήμος 
Λαρισαίων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Cycling Greece που αποτελεί το σχήμα που τελεί 
υπό την εποπτεία του υφυπουργού Αθλητισμού και έχει αναλάβει τη διοργάνωση του αγώνα. 
Σχεδιάζονται δράσεις  από τις 27 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2022. 

Ο τερματισμός στην πόλη της Λάρισας και η απονομή  των επάθλων το Σάββατο 
30 Απριλίου, θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από κανάλια παγκόσμιας εμβέλειας και απ’ 
ευθείας μετάδοση σε 200 χώρες του πλανήτη. Η Λάρισα θα υποδεχθεί και θα φιλοξενήσει τους 
αστέρες της παγκόσμιας ποδηλασίας και ένα σημαντικό αθλητικό αλλά και πολιτιστικό γεγονός που 
συμβάλει καθοριστικά στην εξωστρέφεια και την προβολή της.  

Στο πλαίσιο του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, θα διοργανωθούν σειρά παράλληλων δράσεων 
και εκδηλώσεων, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Απώτερος στόχος αυτών, είναι η 
προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου, καθώς και η σταδιακή εξοικείωσή τους με την ορθή και 
ασφαλή χρήση του. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λαρισαίων θα διοργανώσει μία σειρά από δράσεις και το 



προηγούμενο διάστημα του αγώνα με στόχο να γίνουν όλες οι δράσεις μέρος της μεγάλης 
ποδηλατικής γιορτής.  

Από αυτή δεν θα μπορούσε να λείψει ο μαθητικός πληθυσμός της πόλης μας με την 
συμμετοχή του σε μια έκθεση ζωγραφικής. 

 

Ανακοίνωση και Οργάνωση του Διαγωνισμού  

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με τις Δ/νσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, στα 

πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων διοργανώνουν έκθεση ζωγραφικής που απευθύνεται στα 

παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, και Γυμνασίου με θέμα: 

«Το ποδήλατο που ονειρεύομαι» 

 

Στόχοι του διαγωνισμού 

1. Η ενεργός συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας στο μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό 

γεγονός που υποδέχεται η πόλη μας. 

2. Να ευαισθητοποιηθούν  και να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις χαρές που δίνει ο αθλητισμός 

και πιο συγκεκριμένα μέσω του αθλήματος της ποδηλασίας, τις αξίες του αθλητισμού και  

του ευ αγωνίζεσθαι. 

3. Να συνειδητοποιήσουν πως το ποδήλατο είναι το φιλικότερο για το περιβάλλον μέσο 

μετακίνησης. 

4. Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως το ποδήλατο κάνουν χρήση πολλοί Λαρισαίοι μικροί 

και μεγαλύτεροι για τις μετακινήσεις τους αφού οι δρόμοι της ήπιας κυκλοφορίας  αλλά και 

οι ποδηλατόδρομοι στο κέντρο της πόλης βοηθούν την ασφαλή μετακίνηση τους. 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 

 Στον σχολικό διαγωνισμό- έκθεση ζωγραφικής  μπορούν να συμμετέχουν  οι μαθητές  

Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου. 

 

Θεματολογία του διαγωνισμού- έκθεσης ζωγραφικής 

 

«Το ποδήλατο που ονειρεύομαι» 

 

Οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν το ποδήλατο που ονειρεύονται στην πόλη της 

Λάρισας, ως μέσο άθλησης, ψυχαγωγίας αλλά και μετακίνησης. 

Μπορούν να ζωγραφίσουν το ποδήλατο στην πόλη, στις μετακινήσεις, στο αστικό κέντρο 

αλλά και στην εξοχή. Δίπλα στα ιστορικά μνημεία της πόλης αλλά και στο δρόμο για το 

σχολείο ή την δουλειά. Να ζωγραφίσουν το ποδήλατο στους νέους δρόμους ήπιας 

κυκλοφοριακής και στους νέους ποδηλατοδρομους, στους οποίους η μετακίνηση είναι 

ασφαλέστερη. Να  ζωγραφίσουν το ποδήλατο ως το μέσο άθλησης στην αγωνιστική του 

μορφή με συμμετοχή του σε ποδηλατικούς αγώνες. Τέλος, μπορούν να ζωγραφίσουν το 

ποδήλατο όπως το φαντάζονται όπως το ονειρεύονται!! 

 

Διαδικασία συμμετοχής στην Έκθεση 

Ο κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει στην έκθεση με τον εξής τρόπο:  

καλείται να ζωγραφίσει με χαρτί διάστασης Α4 με όποια υλικά επιθυμεί (ξυλομπογιές, 

κηρομπογιές, μαρκαδόροι, μολύβι, τέμπερες κ.α.).  



Στην πίσω πλευρά θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή, το τμήμα και 

το σχολείο του. 

Το έργο σε σελίδα Α4 πρέπει ατομικά να είναι σε διαφάνεια και να παραδοθούν ανά 

τμήμα και σχολείο  στο αντίστοιχο γραφείο καινοτόμων δράσεων (Αθμιας ή 

Β/θμιας) 

 Προσοχή: Ζωγραφιές που δεν θα έχουν στοιχεία του μαθητή στο οπισθόφυλλο ή που δεν 

έχουν την διάσταση Α4 και αν δεν είναι μέσα σε διαφάνεια δεν θα μετέχουν στην έκθεση. 

 

Βραβεία 

θα κληρωθούν 3 ποδήλατα την ημέρα του ποδηλατικού αγώνα  στον χώρο του Αλκαζάρ 

πριν την άφιξη και τερματισμό των αθλητών  μεταξύ 14:00  με 14:30 μπροστά στην εξέδρα 

απονομών του αγώνα στο πάρκο του Αλκαζάρ κοντά στην τεχνητή λίμνη από τον Δήμαρχο 

μας Απόστολο Καλογιάννη. 

 Στην  έκθεση  θα μετέχουν όλες οι ζωγραφιές που θα πληρούν τις παραπάνω 

προϋποθέσεις και ατομικά η καθεμιά θα παίρνουν έναν αύξοντα αριθμό με τον 

οποίο θα μετέχουν στην κλήρωση. Οι ζωγραφιές θα εκτεθούν στην έντυπη μορφή τους 

στο χώρο του Αλκαζάρ στις 30/4 και την προηγούμενη του αγώνα  στις 29/4 με 

βιντεοπροβολέα στον εξωτερικό τοίχο της στην Ιατρικής σχολής Κατσίγρα ή σε οθόνη Led 

στην κεντρική πλατεία. 

 

Σημαντική ημερομηνία 

 

Προθεσμία παράδοσης των έργων ζωγραφικής στο αντίστοιχο γραφείο καινοτόμων 

δράσεων Α/θμιας και β/Θμιας  από 1/4 ως 13/4. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

Περικλής Καμάρης 

Δήμος Λαρισαίων 
Γραφείο Δημάρχου 
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