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κοτοσκεuη ... made in Patras! 
Η interior designer Γ . Φιλιπποπούλου με την υποστήριξη της τοπικής επιχείρησης AMD Co 

διακρίθηκε στο Design Lab Athens 2013 

Η Γεωργία Φιλιπποπούλου είναι μία νέα γυναίκα, με πτυχίο πολιτικού μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Πάτρας , με μεταπτυχιακές σπουδές και ση

μαντική ήδη εμπειρία στο interior desίgn . Ο Γρηγόρης Μάλλιαρης είναι ένας νέος επίσης και σύγχρονος επιχειρηματίας στην Πάτρα , που έχει δημι

ουργήσει την AMD Co, μία εταιρεία που εμπορεύεται υλικά δόμησης, δίνοντας έμφαση σε καινοτόμα και φιλικά στο περιβάλλον υλικά νέας γενιάς . 

Οι δυο τους συνέπραξαν και το αποτέ
λεσμα ήταν μία πολύ σημαντική διάκριση 

στο «Desιgn Lab" που πραγματοποι
ήθηκε φέτος για τρίτη φορά στην Αθήνα . 
(από 25 έως 27 Μαίου). αποδεικνύοντας 
ότι στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαfrερα 

στην Πάτρα , υπάρχουν νέοι άνθρωποι 
που μπορούν να .. παντρέψουν" την έμ· 

πνευση και την ικανότητα με την κατα

σκευή, παρουσιάζοντας καινοτόμες ιδέ

ες και π ροΊ όντα που δεν έχουν τίποτα να 

ζηλέψουν από αντίστοιχα προϊόντα με
γάλων σχεδιαστών και κατασκευαστών 

του εξωτερικού . που κατακλύζουν τις διε

θνείς αγορές και γίνονται •mυst .. για τις 
ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον 

πλανήτη . 

ΑΡΩΜΑ ΕλλΑΔΑΣ 

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι , η Γε

ωργία μετείχε φέτος στο Design lab της 
Αθήνας, μετέχοντας σε ένα εξειδικευμε

νο workshoρ , που ονομαζόταν «Lab of ln
sρira tion .. ή «Εργαστήρι έμπνευσης .. επί 
το ελληνικότερον Σε αυτό το workshoρ, 

οι οχεδιαστες που ήθελαν να συμμετέ

χουν, καλούνταν να •δώσουν ζωή» σε κά

ποιο συγκεκριμένο υλικό που είχαν επι

λέξει , αναδεικνύοντας μέσω κάποιας 

εφαρμογής τις δυνατότητες, αλλά και τις 

εφαρμογες που μπορούν να έχουν τα συγ

κεκριμένα υλικα . Η Γεωργία , αντλώντας 

έμπνευση από Ελλαδα και με την χο
ρηγία της AMD Co, χρησιμοποίησε πα

τητη τσιμεντοκονία, ενα ακρως ελληνικό 

υλικό δόμησης . παρουσιάζοντας μία κα
τασκευή με ευθεία παραπομπή στο νη 

σιωτικό τοπίο και στην θάλασσα . Ένα κα

θιστικό, μία πολυθρόνα εξωτερικού χώ

ρου, η οποία μπορεi να φιλοξενήσει έως 

τρία άτομα aντικριστό με μία υδάτινη 

<•όαση .. ανάμεσά τους, στην οποία μπο
ρούν εφόσον θέλουν - να δροαίζουν και 
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Η interior designer Γεωργία Φιλίπποπαύλαu 

τα πόδια τους μέσα στο νερό. Η ιδέα δια
κρίθηκε ως μία από τι έξι καλύτερες που 

μετείχαν στο συγκεκριμένο workshoρ , 

ενσωματώνοντας πολλά aνθρωποκεντρι
κά στοιχεία . Η έννοια της χαλάρωσης, της 

συντροφικότητας των ανθρώπων , της 

δροσερής παραμονής σε έναν χώρο που 
θυμίζει έντονα Ελλάδα, έσμιξαν αρμονικά , 

δίνοντας στην Γεωργία και τον Γρηγόρη 
την χαρα μίας σημαντικής διακρισης και 

ακόμα περισσότερο ... άνεμο στα πανιά 
τους, για ακόμα περισσότερες καινοτόμες 

ιδέες και κατασκευές στο μέλλον. 

«ΑΝΤΛΩ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙ ΤΟ YΛIKQ, 

«Αντλώ έμπνευση από τον ίδιο τον άν

θρωπο, την παράδοση αλλά και τις 

σύγχρονες ανάγκες του, aντλώ έμ

πνευση όμως και από το ίδιο το υλι

κό .. λέει η Γεωργία Φιλιπποπούλου 
στην .. r .. , μιλώντας για την κατα
σκευή αλλά και την διάκρισή της ... Η 
πατητή τσιμεντοκονία εlναι ένα πολύ 

γνωστό υλικό στην χώρα μας , όλοι την 
έχουμε δει σε παραδοσιακές αυλές και 

χτιστές σκάλες, στα νησια μας και αλλού» 

εξηγεί, επισημαίνοντας πως το συγκε· 

κριμένο υλικό , εiναι αδιάβροχο , λείο , 

εφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες και 

κυρίως , αποτελείται από φυσικά υλικά , 

όπως θηραϊκή γη , υδράσβεστο, χαλαζια

κή άμμο και κεραμόσβεστο. 

Και όσο για τον χρόνο δημιουργiας της 

ιδέας της ; Μόνο τέσσερις μέρες! «Από την 

στιγμή που μου ήρθε η ιδέα , η υλοποίησή 

της δεν ήταν δύσκολη .. επισημαινει . 

Από την δική του πλευρά, ο Γρηγόρης 

Μάλλιορης τονίζει : .. Γνωρίζω την Γεωργία 
και τις ικανότητές της. Εμείς , ως μia νέα 

εταιρεία στον χώρο των υλικών δόμησης, 

ενδιαφερόμαστε απολύτως για την προ

ώθηση των σύγχρονων υλικών, αλλά και 

των καινοτόμων εμπνεύσεων. Αποφασί

σαμε λοιπόν να βοηθήσουμε τη Γεωργία 

και μοιροζόμαστε την ικανοποίησή της για 

το αποτέλεσμα . Στην Ελλάδα υπάρχουν 

ικανοί και παραγωγικοί άνθρωποι και πι 

στεύω πως σε κάθε τομέα , μπορούμε να 

κάνουμε πάρα πολλά. Από την πλευρά 

μας, ως επιχείρηση, θα συνεχίσουμε να εί

μαστε κοντά σε νέους ανθρώπους και να 

προάγουμε κάθε ιδέα που έχει μεράκι , 

φαντασία , αλλά και πρακτικό αποτέλε

σμα . "· 

• Η Γεωργία Φιλιnnοπούλαυ διατηρεί το 
«Georgia Filiρρoρoulou Des ign Studio" 
στην Δάφνης 64, στην Πάτρα (περrοχή 
ΤΕΙ). Η εταrρεία AMD Co εδρεύει στην δι
εύθυνση Ερμού 80 στην Πάτρα, τηλ . : 
2610241170. Ιστοσελίδα: www.amd
co.gr, e-mail: info@amdco.gr 

Η κατασκευή της Γ. Φιλιπποπαύλαυ που διακρ ίθηκε στο Desigπ Lab της Αθήνας . Μία πολυθρόνα 
εξωτερικού χώρου , με tντανο .. άρωμα .. νησιωτικής Ελλάδος , όπου στον χώρο των ποδιών των 
καθήμενων μεσολαβεί μία υδάτινη «όαση .. , yιο ακόμα περισσότερη δροσιά στο ζεστό καλοκα ίρι 


