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Πανελλήνιος Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής 

 

 

Θέμα:     «Εγώ είμαι εγώ, Ευζωνάκι γοργό…» 

 

Διάρκεια διαγωνισμού: 10η Δεκεμβρίου 2019 έως 10η Μαρτίου 2020 

 

 

Ο Πανελλήνιος διαγωνισμός ζωγραφικής με τίτλο: «Εγώ είμαι εγώ, Ευζωνάκι γοργό…», 

συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και τον Όμιλο Ανάδειξης και 
Διάδοσης της Πολιτιστικής-Καλλιτεχνικής Εθνικής Κληρονομιάς «Φέρμελη, Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία». 
Καλούμε από κοινού, τους μαθητές όλων των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της 
Ελλάδας να αποτυπώσουν μέσα από τη δημιουργία έργων ζωγραφικής τις διαχρονικές αξίες 
του ελληνισμού που συμβολίζουν οι Εύζωνες. Ο ηρωισμός, η γενναιότητα, η μαχητικότητα, ο 
αγώνας του δικαίου και της ελευθερίας είναι συνυφασμένα με την ιστορία της πατρίδας μας 
δίνοντας παράλληλα έμπνευση για την Ελλάδα του αύριο.   
 

Εν όψει του εορτασμού για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, 
καλούμε τους μαθητές με την αρωγή των εκπαιδευτικών να συμβάλουν σε μια πρωτοβουλία 
του Ομίλου ΦΕΡΜΕΛΗ για την διατήρηση της εθνικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς. 
Οι εύζωνες διατηρούν ζωντανή την παρακαταθήκη ενός ελληνικού συστήματος με πολλές και 
μεγάλες αξίες, μια φιλοσοφία ζωής που δεν πρέπει να χαθεί στη δίνη του χρόνου. 
 

Επιθυμία όλων μας είναι η εικονοποιία της έκθεσης να μην αναλωθεί αποκλειστικά σε 
ρεαλιστικές ή γραφικές αποτυπώσεις προτύπου Ευζώνων, αλλά να ενισχυθεί με 
απεικονίσεις ιστορικών επεισοδίων, στιγμιότυπα με επίκεντρο τους εύζωνες εν κινήσει 



στο αστικό κέντρο,  καταθέσεις προσωπικών αφηγήσεων και αναδρομές σε 
οικογενειακά άλμπουμ, ή και κάποιες εννοιολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να 
συνδράμουν στη σφαιρική διαπραγμάτευση της παρουσίασης και την κατανόηση του  
σημαντικού αυτού ελληνικού ιδεολογήματος.  
Ο σεβασμός όλων των συμμετεχόντων παιδιών σε συνάρτηση με την εικαστική 
διαχείριση του εν λόγω θέματος, εξυπακούεται, πιστεύουμε για το μήνυμα και τον 
ευρύτερο στόχο της έκθεσης. 
 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλα τα παιδιά μέχρι 12 ετών. Συγκεκριμένα σε παιδιά 
νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων όλης της Ελλάδας (Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων), 
εικαστικών εργαστηρίων και άλλων εικαστικών φορέων. Δεκτές και μεμονωμένες συμμετοχές.  
 

2. Γίνεται δεκτή και ομαδική εργασία έως 2 παιδιά.  
 

3. Κάθε φορέας μπορεί να στείλει μέχρι 30 έργα. 
 

4. Κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο. 
 

5. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια υλικά θέλουν.  
 

6. Οι διαστάσεις των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 70100 εκ. 
 

7.Τα παιδιά, εάν επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα: «Τι συμβολίζουν για σένα 
οι εύζωνες; Τι συναισθήματα σου δημιουργούν;»  (Η απάντηση να μην υπερβαίνει τις 100 λέξεις 

και να είναι κολλημένη στο πίσω μέρος του έργου τους.) 
 

8. Πίσω από κάθε έργο φωτοτυπήστε, συμπληρώστε και κολλήστε το συνημμένο πρότυπο με 
το: 
    Όνομα, Επίθετο και Ηλικία παιδιού. 
    Όνομα, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο και Σφραγίδα του φορέα  
    Όνομα και Υπογραφή υπεύθυνου εκπαιδευτικού  
 

9. Επισυνάψτε συγκεντρωτικό κατάλογο σε επίσημο έντυπο του φορέα σας, όπου θα 

αναγράφονται : 
    Όνομα , Επίθετο, Ηλικία όλων των παιδιών που λαμβάνουν μέρος. 
 

10. Στείλτε τα έργα σε ενισχυμένη συσκευασία και όχι σε ρολό. 
 

11. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία συμμετοχή. Δεκτές συμμετοχές οι 
οποίες βάσει της σφραγίδας ταχυδρομείου θα έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα, έως 10 Μαρτίου 
2020. 

 

12. Τα έργα θα αποσταλούν στην διεύθυνση: 
 

      Λ. Πενθερουδάκη, Λυκαβηττού 17, Τ.Κ. 10672 Αθήνα 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 

 

13. Τα έργα δεν επιστρέφονται (κρατήστε αντίγραφα). 
  

14. Ο Όμιλος Ανάδειξης και Διάδοσης της Πολιτιστικής-Καλλιτεχνικής Εθνικής 
Κληρονομιάς «Φέρμελη , Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και το Μουσείο Ελληνικής 
Παιδικής Τέχνης, διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα έργα για μελέτες, 
έρευνες, εκθέσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις.  
 

 



-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10 Μαρτίου 2020 

 

-Στείλτε τα έργα σας:   

 Λ. Πενθερουδάκη, Λυκαβηττού 17, Τ.Κ. 10672 Αθήνα 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

Τα έργα θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν από 5μελή Κριτική Επιτροπή : 
1. Παύλος Σάμιος, ζωγράφος, Ομ. Καθηγητής Α.Σ.Κ.Τ. 
2. Ίρις Κρητικού, Πρόεδρος ΜΕΠΤ, Ιστορικός Τέχνης 

3. Λουίζα Καραπιδάκη, Μέλος Δ.Σ. ΜΕΠΤ, Ιστορικός Τέχνης ,Μουσειολόγος 

4. Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας 

5. Λίζα Πενθερουδάκη, εικαστικός 

 

Συντονισμός για το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης : 
 Νικόλαος Ευσταθίου, Μέλος Δ.Σ. ΜΕΠΤ, εκπαιδευτικός  

Αθανασία Σκληρού, Επιμελήτρια ΜΕΠΤ, εικαστικός 

 

Στα έργα που θα επιλεγούν θα απονεμηθούν αντίστοιχα ισάξια Βραβεία και Δίπλωμα 
συμμετοχής θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα παιδιά. 
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, η ημερομηνία της έκθεσης και της απονομής των Βραβείων  
θα σας ανακοινωθούν με επιστολή προς κάθε φορέα τον Απρίλιο του 2020. 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

Θα πραγματοποιηθεί σε χώρο μεγάλης προβολής στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια θα 
περιοδεύσει σε άλλες πόλεις και νησιά, συνοδευόμενη από εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
βασισμένο στα επιλεγμένα έργα. 
 

 

 Αθήνα ,10 Δεκεμβρίου 2019 

  

 

Καλή Επιτυχία ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………. ΕΠΙΘΕΤΟ:…………...………..…………………… 

 

ΗΛΙΚΙΑ:……………………………… 

Παρακαλούμε να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για την συμμετοχή των παιδιών στο 
διαγωνισμό. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  
 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………. ΕΠΙΘΕΤΟ:…………...………..………………..… 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:………………….…………………. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………….………………….……….. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………….………… 

 

Τ.Κ……………ΠΕΡΙΟΧΗ…………………………… ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………..   
 

Συμφωνώ με τους όρους του διαγωνισμού και το Νόμο 4624/2019,GDPR για τα προσωπικά δεδομένα. 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 

 

   

 

 

 

 --------Κόψτε εδώ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………. ΕΠΙΘΕΤΟ:…………...………..…………………… 

 

ΗΛΙΚΙΑ:……………………………… 

Παρακαλούμε να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για την συμμετοχή των παιδιών στο 
διαγωνισμό. 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  
 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………. ΕΠΙΘΕΤΟ:…………...………..………………..… 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:………………….…………………. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………….………………….……….. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………….………… 

 

Τ.Κ……………ΠΕΡΙΟΧΗ…………………………… ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………..   
 

Συμφωνώ με τους όρους του διαγωνισμού και το Νόμο 4624/2019,GDPR για τα προσωπικά δεδομένα. 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΦΟΡΕΑ 


