
 

 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 2ος Παιδικός Διαγωνισμός 
Ζωγραφικής της Regency, με θέμα «Η γη είναι το σπίτι μας». 
 

• Τα παιδιά των εργαζομένων της εταιρίας συμμετείχαν με 63 
υπέροχες ζωγραφιές, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.  

 
 
Αθήνα, 28 Ιουνίου, 2010. – Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής για τα παιδιά των εργαζομένων της 
Regency είναι πια θεσμός. Για 2η συνεχή χρονιά, 63 μικροί καλλιτέχνες, με έμπνευση την 
αγάπη τους για το περιβάλλον, ζωγράφισαν τον πλανήτη που θα ήθελαν να ζουν. Πράσινοι 
κήποι, γαλανός ουρανός, καθαρό νερό, όμορφα δάση και κάθε είδους χρώματα, 
αποτυπώθηκαν στις ακουαρέλες των παιδιών, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα ευθύνης και 
αισιοδοξίας για ένα καλύτερο πλανήτη. 
  
Η κριτική Επιτροπή, που αποτελούνταν από την κυρία Αθηνά Σεϊτανίδου, Αντιδήμαρχο 
Αχαρνών, τον κύριο Ευάγγελο Θεοδωρίδη, δάσκαλο Καλλιτεχνικών, και την κυρία Έλενα 
Σαλταβαρέα, ζωγράφο, αξιολόγησαν τα έργα των μικρών και κατέληξαν στους εξής νικητές: 
 
§ Από το καζίνο της Θεσσαλονίκης, νικητές ήταν η Αναστασία Κωνσταντινίδου (11 ετών) 

και ο Θεόδωρος Σπυρίδης (10 ετών) 
 
§ Από το καζίνο της Πάρνηθας, νικητές αναδείχθηκαν η Αμάντα Δεδούση (10 ετών) και η 

Πελαγία Κυριαζή (17 ετών) 
 
Το 1ο Βραβείο ήταν χρηματικό έπαθλο, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν Πιστοποιητικά και 
αναμνηστικά δώρα. 
 
Ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής για τα παιδιά των εργαζομένων της Regency, εντάσσεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της εταιρίας για την ευαισθητοποίηση και προστασία του 
περιβάλλοντος, με επίκεντρο κάθε χρόνο την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Στο ίδιο 
πλαίσιο η εταιρία γιόρτασε τη μέρα αυτή με ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και 
μεγάλους στο Μικρό Μουσείο της Πάρνηθας, ενώ υποστήριξε για 3η χρονιά το έργο 
δενδροφύτευσης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. 
 
«Οφείλουμε να συμβάλλουμε, ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις, στη δημιουργία ενός 
καλύτερου αύριο, για τα παιδιά μας» δήλωσε η κυρία Δέσποινα Γιαννούλη, Δ/ντρια 
Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων του ομίλου, και συνέχισε «Για μας, τους ανθρώπους της 
Regency, αυτό αποτελεί δέσμευση, και φροντίζουμε να κάνουμε πράξη καθημερινά μία πιο 
υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον που μας φροντίζει, που είναι το σπίτι μας». 
  


