
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,  

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προσκαλούν παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών σε έναν 
πρωτότυπο, on line παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο «Η Επανάσταση του 
1821», από τον οποίο θα προκύψουν τα γραμματόσημα της επόμενης σειράς 
γραμματοσήμων! 

Στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα https://1821.elta.gr/, που σχεδίασαν τα ΕΛΤΑ ειδικά για 
το διαγωνισμό, τα παιδιά μπορούν να κατεβάσουν το πρότυπο περίγραμμα του 
γραμματοσήμου, να ζωγραφίσουν ελεύθερα μέσα εκεί, με έμπνευση από την 
Επανάσταση του 1821 και, στη συνέχεια, να φωτογραφίσουν και να ανεβάσουν τη 
ζωγραφιά τους στην πλατφόρμα για να συμμετέχει στο διαγωνισμό και στην 
«ψηφιακή» έκθεση.  

Αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις της τηλε-κπαίδευσης, τόσο για εσάς όσο και για 
τους μαθητές σας,  επικοινωνούμε αυτήν την πρωτότυπη δράση με τα μοναδικά 
έπαθλα, για να κάνουμε λίγο πιο δημιουργική την καθημερινότητα μικρών και 
μεγάλων. 

Στο ίδιο πλαίσιο, τα στελέχη της Δ/νσης Φιλοτελισμού των ΕΛΤΑ είναι στη διάθεσή 
σας, μέσω όποιας πλατφόρμας διαθέτετε, να κανονίσετε μία συνάντηση με τους 
μαθητές σας, για την παρουσίαση τόσο του συγκεκριμένου διαγωνισμού όσο και του 
Φιλοτελισμού γενικότερα (ιστορία του γραμματοσήμου, συλλογές, διαδικασία 
έκδοσης των γραμματοσήμων κλπ). Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, 
παρακαλούμε να μας απαντήσετε σε αυτό το mail, με τα στοιχεία του σχολείου, του 
εκπαιδευτικού καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να κανονίσουμε 
τις λεπτομέρειες. 

Έπαθλα του παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής «Η Επανάσταση του 1821» 

         Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα φύλλο προσωπικού 
γραμματοσήμου με το έργο τους, ως αναμνηστικό δώρο. 

         Οι δώδεκα πρώτοι, που θα περάσουν στον τελικό, θα κερδίσουν - 
επιπλέον - ένα ακόμα ιδιαίτερο δώρο από τη συλλογή δώρων Art Post 
Collection. 

         Ωστόσο, οι τέσσερις ζωγραφιές που θα διακριθούν (δύο από παιδιά 
ηλικίας 7-10 ετών και δύο από παιδιά ηλικίας 11-15 ετών) θα λάβουν το 
μεγάλο έπαθλο: θα γίνουν γραμματόσημο και θα ταξιδέψουν την 
αλληλογραφία σε όλον τον κόσμο! 

Συγκεκριμένα, τα έργα αυτά θα αποτελέσουν την Αναμνηστική Σειρά 
Γραμματοσήμων «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» που θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου 
2021 και θα διατίθεται από όλο το δίκτυο των ΕΛΤΑ. 

Η πρωτότυπη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΕΛΤΑ στις 
εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση. 

Ο διαγωνισμός λήγει την Κυριακή 9 Μαΐου 2021. 

https://1821.elta.gr/


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε, εσείς και οι μαθητές σας, στο 
https://1821.elta.gr/ 

Επίσης, μπορείτε να δείτε μαζί με τους μαθητές σας το βίντεο του διαγωνισμού στο 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-Ot9X-ORViM 

Περιμένουμε με αγωνία τις συμμετοχές των μαθητών σας! 

  

  

 

Γραφείο Τύπου ΕΛΤΑ 

Τομέας Δημοσίων Σχέσεων                       

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας  

  

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.       
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E-mail: eltapress@elta-net.gr 
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