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Τη ∆ευτέρα 15.1.2007 στην αίθουσα ATRIUM του πολυχώρου “Αθηναίς” στην Αθήνα έγινε η 
απονοµή βραβείων του ∆ιαγωνισµού Σχεδιασµού Συσκευασίας Ελαιολάδου που διοργανώθηκε 
µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου) στα πλαίσια του 
“2006 – Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς”. Ο διαγωνισµός περιελάµβανε τέσσερις κατηγορίες: 1. 
Περιέκτης (φιάλη, δοχείο), 2. Ετικέτα (συµπεριλαµβανοµένου του λογοτύπου), 3.Συνολική 
Παρουσίαση (ονοµατολογία, φιάλη, σχεδιασµός – σύλληψη) και  4. Καινοτοµία. Ο κ. Θανάσης 
Μπάµπαλης, Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 
του Παραρτήµατος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας διακρίθηκε µε το Β’ Βραβείο στην κατηγορία 
Καινοτοµίας (χρηµατικό έπαθλο 5.000 ευρώ) µε τη σχεδιαστική πρόταση  “XVO”.  Μία πρόταση 
που είχε ως ιδέα: Μια “σταγόνα” εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου - σταµατηµένη στο χρόνο κατά 
την πτώση της - σφραγίζεται αιωρούµενη σε µια διαφανή φιάλη µε κλασικό, κοµψό σχήµα. Μια 
φιάλη - συσκευασία, η αισθητική της οποίας αναδεικνύει τον πολύτιµο χαρακτήρα του εξαιρετικού 
παρθένου ελαιόλαδου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον θύλακο που πληροί όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις διατήρησης και προστασίας των θρεπτικών συστατικών του “χρυσού υγρού” σε 
ασφαλείς συνθήκες. Το “χρυσό υγρό” να φτάνει αναλλοίωτο στα χέρια του καταναλωτή και σε 
συσκευασία που όχι µόνο να είναι ιδιαίτερη και κοµψή, αλλά να σέβεται απόλυτα και το 
περιβάλλον, αυτό είναι το ζητούµενο, αυτή είναι η ιδέα που προτείνεται στη σχεδιαστική πρόταση 
XVO. Με άλλα  λόγια,… “από τη φύση στο τραπέζι σας”. Τα βραβεία απένειµαν o υπουργός 
Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, η υπουργός 
Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά και ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργος Μέργος, ως πρόεδρος της Επιτροπής Προετοιµασίας 
των ∆ράσεων. Ο αριθµός των συµµετοχών στον ∆ιαγωνισµό και ο πλούτος των ιδεών που 
κατατέθηκαν ήταν υψηλός µε 58 συµµετέχοντες σχεδιαστές και 305 προτάσεις. Σηµειώνεται ότι 
ο κ. Θανάσης Μπάµπαλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965. Σπούδασε Βιοµηχανικό 
Σχεδιασµό στο London Metropolitan University και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές 
του σπουδές στο Σχεδιασµό Επίπλων στο Royal College of Art. Στη συνέχεια έζησε και 
εργάστηκε στη Νέα Υόρκη για επτά χρόνια. Πολλές δηµιουργίες του έχουν βραβευθεί από την 
Furnidec – Helexpo, το British Standards Institute και από το Royal Society of Arts. Συµµετείχε 
στο σχεδιασµό της ειδικής έκδοσης του πιάνου Steinway για το εορτασµό των 300 χρόνων της 
εταιρείας. ∆ηµιουργίες του έχουν χρησιµοποιηθεί ως κύρια µέρη σκηνογραφίας στο κανάλι της 
Αγγλίας Channel 4, στην εκποµπή “Don’t Forget your Toothbrush”, στην ταινία “Sliding Doors” 
(1998) του σκηνοθέτη Peter Howitt και σε πλειάδα διαφηµιστικών spots. Από το 2003 ζει και 



εργάζεται στην Ελλάδα και σήµερα είναι τακτικός εκπαιδευτικός στο Τµήµα ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ (ΤΕΙ Λάρισας) της Καρδίτσας. 
 
 

 
 

 


