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Η παιδική φαντασία είναι αστείρευτη και ασυναγώνιστη! 
Για αυτό και για περίπου 5 μήνες η Berling και τα 
«μαστορέματα» έδωσαν σε παιδιά από όλη την 
Ελλάδα την ευκαιρία να συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
ζωγραφικής «Ονειρεμένα δωμάτια». Οι μικροί ζωγράφοι 
κλήθηκαν να φανταστούν πώς θα ήθελαν το δωμάτιό 
τους, να το ζωγραφίσουν και να στείλουν τη ζωγραφιά 
τους, διεκδικώντας χρώματα Berling. Δεκάδες έργα 
λιλιπούτειων χεριών έφτασαν ως συμμετοχές στο 
ταχυδρομείο του περιοδικού, γεμίζοντάς το με χρώμα!

Η μέρα για την ανάδειξη των νικητών έφτασε και 
η αποστολή της κριτικής επιτροπής αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα δύσκολη! Οι συμμετοχές χωρίστηκαν σε δύο 
κατηγορίες βάσει ηλικίας: ζωγραφιές παιδιών από 0 έως 
και 6 ετών και ζωγραφιές παιδιών από 7 έως και 12 ετών. 
Μετά από μία πολύωρη διαδικασία βαθμολόγησης, 
αναδείχθηκε ο πρώτος νικητής, για τη συμμετοχή που 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία συνολικά, 
καθώς και ένας νικητής από κάθε κατηγορία για το 1ο 
και 2ο βραβείο.

Το χρώμα... 
νίκησε!

Μαρκαδόροι, πινέλα και μπογιές πήραν τον πρώτο ρόλο, εντυπωσίασαν 
μέσα από τα έργα μικρών καλλιτεχνών και τώρα ήρθε η ώρα για… 
έπαθλα και συγχαρητήρια!

1o BΡΑΒΕΙΟ
Χρώματα για το εσωτερικό ενός σπιτιού έως 100 τ.μ.: 
Έρβις από τις Συκιές Θεσσαλονίκης (12 ετών)

2o BΡΑΒΕΙΟ
Χρώματα για ένα 
παιδικό δωμάτιο 
έως 20 τ.μ.: 
Γιώργος από την 
Πετρούπολη 
(4,5 ετών) 

3o BΡΑΒΕΙΟ
Χρώματα για ένα παιδικό δωμάτιο έως 20 τ.μ.: 
Σταυρούλα από τη Δάφνη (10 ετών)

Οι μεγάλοι 
νικητές

Η Berling και το περιοδικό «μαστορέματα» 
θέλουν να ευχαριστήσουν όλα τα παιδιά 
και τους γονείς τους που έλαβαν μέρος και 
συνέβαλαν στην επιτυχία του διαγωνισμού 
«Ονειρεμένα δωμάτια», καθώς έτσι 
στηρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
αφού ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών 
θα μεταφραστεί σε λίτρα χρώματος που θα 
προσφερθούν αφιλοκερδώς από τη Berling 
στον Οργανισμό. 
Ως ελάχιστο «ευχαριστώ», όλες οι ζωγραφιές 
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό θα 
παρουσιαστούν μέσα από τις ηλεκτρονικές 
σελίδες www.mastoremata.gr, 
www.etsiapla.gr και www.berling.gr 


