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7 Iouλίου 2020 

Αγαπημένοι μας φίλοι, 
 

Με μεγάλη χαρά σας εκφράζουμε τα ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ μας για τα έργα των μικρών καλλιτεχνών σας που 
διακρίθηκαν στον Διεθνή Παιδικό - Nεανικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ομογένεια :  
 

«κοντά ή μακριά ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ •2020• near of far WE all are ONE» 
 

που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΑΕ) και η  Παιδική 
Πινακοθήκη Ελλάδας (ΠΠΕ), ως μια πρόσκληση προς τη νέα γενιά της ομογένειας όπου γης να εκφράσουν τα συναισθήματα 
τους και να προβάλλουν μέσα από τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους ένα ευοίωνο και ειρηνικό μέλλον.  
 

Ο διαγωνισμός διήρκησε από 10 Απριλίου έως 5 Ιουλίου 2020, κατά την διάρκεια του οποίου συγκεντρώθηκαν 3130 έργα 
από 30 διαφορετικές χώρες με την συμμετοχή εκατοντάδων εκπαιδευτικών οργανισμών, σχολείων, ομογενειακών 
κοινοτήτων και πολιτιστικών συλλόγων της ομογένειας. 
 

Η αποστολή των ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΙΝΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των αυθεντικών διακριθέντων έργων. Tα διακριθέντα έργα που θα 
αποσταλούν ταχυδρομικά θα αποτελέσουν την ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ του διαγωνισμού, η οποία 
θα προβληθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας. 
 

Η ανακοίνωση των εορταστικών εκδηλώσεων και των βραβείων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από τους 
διοργανωτές εν ευθέτω χρόνω.  
 

 

 
 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ερώτηση, παρακαλείσθε όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας: 

https:/ /si tes.google .com/site /pa idikipinakothikie l ladas/forma-epikoinonias   

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε να χαίρεστε τους μικρούς σας ταλαντούχους καλλιτέχνες! 
 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, 
 
 

 
 

Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας 

 
 

Παρακαλείσθε λοιπόν όπως:  
 

 αποστείλετε τα αυθεντικά έργα (με έξοδα αποστολέα) σε προστατευμένη συσκευασία με τελευταία ημέρα 
αποστολής την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 στην διεύθυνση:  

 

AIKATERINI LENGOU (CAGG curator) 

APOSTOLOU IOANNI 3 RHODES 85133 GREECE 

TEL: +306948033880 
 

Στο φάκελο θα πρέπει εκτός από την διεύθυνση να αναγράφεται:  
INTERNATIONAL CHILDREN’S PAINTING COMPETITION  WEONE 2020-PLEASE DO NOT BEND 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ WEONE 2020-ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΠΛΩΘΕΙ. 

 

 Το κάθε έργο θα πρέπει να αποστέλνεται μαζί με το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ασκών την 
κηδεμονία του μικρού καλλιτέχνη συνοδευτικό έγγραφο αποστολής έργου. (επισυνάπτεται). 
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