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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  |	  Πρόσκληση

Συμμετοχή	  σπουδαστών	  και	  εκπαιδευτικού	  προσωπικού	  του	  Τμήματος	  στην	  
έκθεση	  DesignLab	  2013

	  

Στα	  πλαίσια	   της	  έκθεσης	   Design	   Lab	   2013,	  25-‐27|05|2013	  το	   Τμήμα	  Σχεδιασμού	  και	  Τεχνολογίας	  
Ξύλου	  και	  επίπλου	   συμμετέχει	  δυναμικά	  με	  επτά	  πρωτότυπα	  αντικείμενα	  που	  σχεδιάστηκαν	  και	  
ολοκληρώθηκαν	  φέτος.	  Τα	  αντικείμενα	  είναι	  τα	  εξής:

1.	  Καλόγερος	  του	  Στέφανου	  Βλάχου	  -‐	  hUp://idkar.blogspot.gr/2013/01/blog-‐post_26.html
2.	  Καλόγερος	  των	  Αλαμπρίτη	  -‐	  Μιχαηλίδη	  -‐	  Χριστοφή	  και	  Θανάση	  Μπάμπαλη	  -‐	  hUp://
idkar.blogspot.gr/2013/01/design-‐project-‐2-‐making-‐of-‐jan-‐2013.html
3.	  Αναδιπλούμενη	  ξύλινη	  καρέκλα	  του	  Ιωάννη	  Μπόθου	  -‐	  (δείτε	  φωτογραφία	  παρακάτω)
4.	  Αναδιπλούμενο	  σκαμπό	  του	  Δημήτρη	  Χαιδά	  -‐	  (δείτε	  φωτογραφία	  παρακάτω)
5.	  Αναδιπλούμενο	  -‐	  αποσυναρμολογούμενο	  παγκάκι	  του	  Ν.	  Ερωτοκρίτου	  και	  Κ.	  Τρούσα	  -‐	  hUp://
idkar.blogspot.gr/2013/02/blog-‐post.html
6.	  Ξύλινος	  περιπατητήρας	  για	  ανθρώπους	  με	  κινητικά	  προβλήματα	  των	  Μ.Κασαπάκη	  και	  Θανάση	  
Μπάμπαλη	  -‐	  (δείτε	  φωτογραφία	  παρακάτω)
7. Ξύλινο	  πάζλ	  παιχνίδι	  για	  παιδιά	  της	  Ε.	  Κυπραίου	  και	  Θανάση	  Μπάμπαλη	  -‐	  hUp://
idkar.blogspot.gr/2013/02/blog-‐post_8.html

Σας	  προσκαλούμε	  να	  δείτε	  τα	  αντικείμενα	  από	  κοντά	  αυτό	  το	  Σαβατοκύριακο	  στον	  εκθεσιακό	  χώρο	  
της	  Τεχνόπολις	  του	  Δήμου	  Αθηναίων,	  Πειραιώς	  100	  |	  Γκάζι.
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Εικόνα	  αριστερά:	  Ξύλινος	  
περιπατητήρας	  για	  ανθρώπους	  
με	  κινητικά	  προβλήματα	  των	  
Μ.Κασαπάκη	  και	  Θανάση	  
Μπάμπαλη,	  2013

Εικόνα	  δεξιά:	  Ξύλινος	  
καλόγερος	  των	  Αλαμπρίτη,	  
Μιχαηλίδη,	  Χριστοφή	  και	  
Θανάση	  Μπάμπαλη

Εικόνα	  κάτω	  δεξιά:	  Ξύλινος	  
καλόγερος	  του	  Στέφανου	  
Βλάχου

Εικόνα	  κάτω	  αριστερά:	  Ξύλινο	  
πάζλ	  παιχνίδι	  για	  παιδιά	  της	  Ε.	  
Κυπραίου	  και	  Θανάση	  
Μπάμπαλη
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Εικόνα	  αριστερά:	  Αναδιπλούμενο	  σκαμπό	  του	  Δημήτρη	  
Χαιδά	  MSc

Εικόνα	  αριστερά:	  
Αναδιπλούμενο	  -‐	  
αποσυναρμολογούμενο	  
παγκάκι	  του	  Ν.	  Ερωτοκρίτου	  
και	  Κ.	  Τρούσα

Εικόνα	  αριστερά:	  
Αναδιπλούμενη	  ξύλινη	  
καρέκλα	  του	  Ιωάννη	  Μπόθου

Για	  περισσότερες	  
πληροφορίες	  και	  
φωτογραφικό	  υλικό:

Θανάσης	  Μπάμπαλης
babalis@teilar.gr
T	  6973336926
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