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«Όζα δεν μπαίνοσν ζηη βαλίηζα» 
H Ύπαηη Αρμοζηεία ανακοινώνει ηον εηήζιο  

Πανελλήνιο Μαθηηικό Διαγωνιζμό με θέμα ηοσς πρόζθσγες 
 
H Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο ζηελ Ειιάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Επηηξνπή Επαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ, πξνθεξύζζνπλ ηνλ 23ν Παλειιήλην Δηαγσληζκό 
Μαζεηηθήο Δεκηνπξγίαο, έλαλ ζεζκό πνπ μεθίλεζε ην 1994. Τν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα 
ηε ζρνιηθή ρξνληά 2019-2020 είλαη «Όζα δεν μπαίνοσν ζηη βαλίηζα».  

Σην Δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο καζεηέο θαη καζήηξηεο από όιε ηε ρώξα, πνπ 
θνηηνύλ ζηελ πξσηνβάζκηα (Νεπηαγσγείν, Δ’, Ε’ θαη ΣΤ’ Τάμε Δεκνηηθνύ) θαη 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γ’ Γπκλαζίνπ θαη Α’ Λπθείνπ), κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 
καζεηέο πξόζθπγεο ησλ αληίζηνηρσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ, πνπ θνηηνύλ ζε ηάμεηο 
ππνδνρήο. Οη ζπκκεηνρέο κπνξνύλ λα είλαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο, δίλνληαο ηελ επθαηξία 
ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο κέζα από θείκελα, 
αθίζεο, δσγξαθηέο ή θνιιάδ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζπκκεηνρήο ζην Δηαγσληζκό γηα 
θάζε Τάμε.  

Οη ζπκκεηνρέο απνζηέιινληαη ζπγθεληξσηηθά από ηε δηεύζπλζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
ζηα γξαθεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο ζηελ Αζήλα 
(Μηραιαθνπνύινπ 91) ππόςε ηνπ Τνκέα Επηθνηλσλίαο θαη Ελεκέξσζεο, κέρξη ηηο 14 
Φεβροσαρίοσ 2020. Εηδηθή επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη όιεο ηηο ζπκκεηνρέο θαη όζεο 
δηαθξηζνύλ ζα ιάβνπλ σο βξαβείν κηα ζηηγκηαία θσηνγξαθηθή κεραλή (instant camera), 
ελώ όια παηδηά ζα ιάβνπλ αλακλεζηηθό δίπισκα ζπκκεηνρήο από ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία. 
Οη βξαβεπζείζεο ζπκκεηνρέο ζα πξνβιεζνύλ κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηεο Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο θαη ησλ θνξέσλ ηεο Επηηξνπήο Επαηζζεηνπνίεζεο Νέσλ. 

Κάζε δύν δεπηεξόιεπηα 1 άλζξσπνο ζηνλ θόζκν αλαγθάδεηαη λα εθηνπηζηεί βίαηα. 
Άλζξσπνη πνπ μεξηδώλνληαη από ηνλ πόιεκν, ηε βία θαη ηηο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ γηα λα βξνπλ αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα ηνπο ίδηνπο 
θαη ηηο νηθνγέλεηέο. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θνπβαινύλ καδί ηνπο όζα ρσξνύλ ζηηο ιίγεο 
απνζθεπέο ηνπο, αιιά κε ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ζπκβάιινπλ όινη, ν θαζέλαο κε ηνλ 
δηθό ηνπ κνλαδηθό ηξόπν, ζηηο ρώξεο ζηηο νπνίεο αλαδήηεζαλ θαηαθύγην. Κνπβαινύλ καδί 
ηνπο ηα ηαιέληα, ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο, ηηο ειπίδεο, ηα όλεηξά ηνπο θαη αθόκα 
πεξηζζόηεξα. Πξάγκαηα πνπ δελ ρσξνύλ ζε κηα βαιίηζα.  

Αο ζθεθηνύκε, πώο ζα ήηαλ ν θόζκνο καο αλ ηόζνη άλζξσπνη κέζα ζηελ ηζηνξία δελ 
είραλ βξεη θαηαθύγην ζε κηα άιιε ρώξα, όηαλ ε δηθή ηνπο δελ κπνξνύζε πηα λα ηνπο 
πξνζηαηεύζεη. Πόζα ζα ράλακε από ηελ θνηλή καο δσή αλ νη άλζξσπνη έραλαλ ηε 
δπλαηόηεηα λα αθνινπζήζνπλ ην ηαιέλην θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο; Τη ζα γηλόηαλ αλ ν Albert 
Einstein δελ έβξηζθε θαηαθύγην ζηελ Ακεξηθή; Πώο ζα ήηαλ ε επηζηήκε ηεο ςπραλάιπζεο 
ζήκεξα αλ ν Sigmund Freud δελ είρε δηαθύγεη από ηελ Απζηξία; Αλ ν Victor Hugo δελ 
είρε ηελ επθαηξία λα ζπλερίζεη ην γξάςηκν αθνύ άθεζε ηε Γαιιία; 

 

 

Ύπατη Αρμοςτεία ΟΗΕ  

για τουσ Πρόςφυγεσ –  

Αντιπροςωπεία ςτην 

Ελλάδα 

Τομζασ Ενημζρωςησ 

Μιχαλακοπούλου 91 

115 28, Αθήνα 

Τηλ 216 2007800 

www.unhcr.gr 

@unhcrgreece

 
 

 

Νο 19/28  Aθήνα - 13 Νοεμβρίοσ 2019 

http://www.unhcr.gr/


   
 

 Δελτίο Τύπου 

2 

Σηελ Επηηξνπή Επαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη από ην 
Υπνπξγείν  Παηδείαο,  Έξεπλαο  θαη Θξεζθεπκάησλ, ην Ίδξπκα Μαξαγθνπνύινπ γηα ηα 
Δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ηελ Οκνζπνλδία Λεηηνπξγώλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο – 
ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., ηε Δηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Ειιάδαο – Ι.Π.Ε.Μ, ηελ Παλειιήληα Έλσζε 
Φηινιόγσλ, ηελ Παλειιήληα Έλσζε Εθπαηδεπηηθώλ Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ (ΠΕΕΠΟΘΕ), 
ην Παλειιήλην Δίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Εθπαίδεπζε, ην Κέληξν Δηαπνιηηηζκηθήο 
Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ην Ειιεληθό Σπκβνύιην 
γηα ηνπο Πξόζθπγεο θαη ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο Πξόζθπγεο.  

Δείηε εδώ ηηο νδεγίεο ζπκκεηνρήο θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Δηαγσληζκνύ: 

https://www.unhcr.org/gr/mathitikos_diagonismos_2019 

Εσταριζηούμε ηην εηαιρία McCann Athens για ηη δημιοσργία ηης αθίζας ηοσ Διαγωνιζμού 

 

- ΤΕΛΟΣ-  

 
 
Για περιζζόηερες πληροθορίες, επικοινωνήζηε με: 
 
  
Πόπη Διονσζοπούλοσ, (+30) 6943503301, e-mail: dionysop@unhcr.org  
Εύα Σαββοπούλοσ (+30) 6948687704, e-mail: savvopou@unhcr.org 
 
 
Ιζηοζελίδες:  www.unhcr.gr | www.withrefugees.org 

estia.unhcr.gr/en/home/ 
 
Ακολουθήζηε μας:  
facebook.com/unhcrgreece | twitter.com/unhcrgreece   
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