
Καιωζήξζαηε ζην θεηηλό δηαγωληζκό…

Ψεθίδεηε ηελ θαιύηεξε θαη ηε ρεηξόηεξε 

κπάια κε βάζε ηα δηθά ζαο πάληα 

θξηηήξηα.. 

Μελ αθήζεηε θαλέλαλ παξεπξηζθόκελν λα ζαο 

επεξεάζεη..(Μάξηε..)

δωξνδνθήζεη…(..Ρίηζα..)

εθβηάζεη…(..Νηάλε..)

ζεξκνπαξαθαιέζεη γνλαηηζηή επηθαινύκελε 

ηνλ ηίηιν ηεο κάλαο…(..Κηθή..)

Καη μεθηλάκε κε ην θαιύηεξν…

2νο Εηήζηνο 

δηαγσληζκόο 

ζηνιηζκνύ κπάιαο



Μπάια κε πνύπνπια, θηεξά θαη ζηεθαλάθη αγγέινπ, θξέκεηαη ην 

2011 θαη θνπδνπλάθηα…κπάια πνπ δίραζε ηα πιήζε..γηα θαιή καο 

ηύρε εθηόο δηαγωληζκνύ...

Τν αθέθαιν θνηόπνπιν



Κνκκέλε θαη ζθακκέλε κπάια, κε κηληαηνύξεο Άε βαζίιεο, αινγάθη, δωξάθη 

ηνπνζεηεκέλεο εζωηεξηθά, θαη βαθή από ηελ έμω πιεπξά ηεο κπάιαο κε ζρήκαηα 

αζηεξηώλ…

Η «θεηηλή», ηεο κόδαο..



Μπάια κε ρξπζά θύιια 

θνιιεκέλα, ζθνπιαξίθηα 

αζηέξηα, ζθνπθάθη Άγηνπ 

Βαζίιε θαη καιιηά πνπ 

πνηακίδνπλ…

Ο reggae santa man…

Σηπιηζηηθή πξόηαζε γηα ηελ θνξπθή 

ηνπ δέληξνπ… “κε κηα κπάια  

ζηνιίδεηο όιν ην δέληξν”



Μπάια κε πνύπνπια ζε ρξώκα κώβ θαη γαιάδην…κε κάηηα από ραξηόλη…

Τν θεθάιη ηνπ αθέθαινπ θνηόπνπινπ (βιέπε δηαθάλεηα 1)



Μπάια ηπιηγκέλε ζε θιωζηέο, ρξπζέο, πξάζηλεο, άζπξεο κε Άγην 

Βαζίιε λα θάλεη ζθη από ηελ θνξπθή…

Η θαξύδα



Χηνλάλζξωπνο κε θιωζηέο, θνύληεο θαη θνπδνπλάθηα. Καπέιν θαη 

ζθνύπα από αινπκηλόραξην…

Χηνλάλζξσπνο κάγηζζα



Μπάια κε θνιιεκέλα πνπ θνξλ θαη βακκέλα κε θόθθηλν αζηξαθηεξό 

spray. Χξπζά θύιια θαη πιερηό θνξδνλάθη…

Η αγθηλάξα – ξόδη wannabe



Μαιιηά από ζπηξάι, πξωηόηππα πιηθά όπωο θαξθηά θαη κπίιηεο, 

αζπξνθόθθηλν παπηγηόλ…

Ο Fido Dido



Μπάια ζθακκέλε νιόθιεξε εζωηεξηθά

κε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη leds

πνπ γξάθαλε (παξειζνληηθόο ρξόλνο)

2011!! Η ππόινηπε κπάια θωηίδεη ζε

άζπξν ρξωκαηηζκό θαη αλνηγνθιείλεη κε

δηαθόπηε. Φωηνγξαθήζεθε ζθνπίκωο

ζην ζθνηάδη…

Η hi-tech θηλεδηά



Κόθθηλε θνξδέια ζε νιόθιεξε ηε κπάια, πξάζηλε πεξηκεηξηθά ζηε κέζε 

ηεο κπάιαο θαη ιεπηνκέξεηεο κε πνιύρξωκα θνπκπηά, παξακάλεο, 

ρξωκαηηζηέο θαξθίηζεο θαη θηνγθάθηα από άζπξν καιιί…

Τν θνπκπί – θαηά πνιινύο ην γύθηηθν ζθεπάξλη



Χηνλάλζξωπνο κε κάιιηλν θαπέιν θαη θαζθόι, θνπκπηά θαη 

θνπδνπλάθηα. Τα ρεξηά από θιαδηά. Αθαλήο ιεπηνκέξεηα: ην θειηδόι 

ηεο κπάιαο έρεη θαιπθζεί κε άζπξε ρξπζόζθνλε...  

Χηνλάλζξσπνο δεηηάλνο



Κνιιεκέλε γύξω γύξω αζεκί γηξιάληα θαη πνιύρξωκα αζηεξάθηα. Με 

θόθθηλα γξάθεη “Merry Christmas”…

Η ληηζθνκπάια



Η πδξόγεηνο κε ηε γε από ρξπζό 
ύθαζκα θνιιεκέλε πάλω ζηε 
κπάια από κπιε ρξπζόζθνλε. 

Γηαγώληα ην θεγγάξη κε ηε ζθηά 
ηνπ Άγηνπ Βαζίιε λα πεξλά κε ην 
έιθεζξν. 

Λεπηνκέξεηεο ρξπζνθόθθηλεο 
θακπάλεο θαη θνξδέιεο…

O κπιε θόζκνο κε ην ιεκόλη



Από ηελ πίζω πιεπξά ηεο

κπάιαο θνιιεκέλν κηζό θπζηθό

ξόδη.

Aπό κπξνζηά ρξπζέο-κπνξληώ

θνξδέιεο θαξθηηζωκέλεο θάζεηα

θαη ζηα πιάγηα δύν αζνξηί

θνξδειάθηα.

Με ζύξκα ρεηξνπνίεηα 

ζρεκαηηζκέλν ην “Merry 

Christmas” …

Τν ξόδη



Η κπάια ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε θόθθηλν αεξόζηαην πνπ ην νδεγεί έλαο 

ρξπζόο Άε Βαζίιεο. Οιόθιεξε ε θαηαζθεπή ρεηξνπνίεηε, θνκκέλε θαη 

ξακκέλε κε παηξόλ θαη ηζόρα…

Η “- Πνύ είλαη ε  κπάια;; - ςάμε, ςάμε, δε ζα ηε βξεηο”



Ο ράξηεο ηνπ θόζκνπ δωγξαθηζκέλνο ζην ρέξη κε ρξπζό καξθαδόξν θαη 

ρξπζόζθνλε, πάλω ζε θόθθηλε βακκέλε κπάια. 

Λεπηνκέξεηα: Αγηνβαζηιάθη πνπ θάζεηαη ζηελ θνξπθή ηεο κπάιαο θαη 

αηελίδεη ηε γε…

Ο θόθθηλνο θόζκνο



Η «κπάια» γηα ην γελλεκέλν πιένλ θέηνο παηδί ηεο Κηθήο.. ην αζηεξάθη καο

Δθηόο δηαγωληζκνύ…

Τν αζηεξάθη καο



Η θύξηα κπάια είλαη ην θεθάιη, θαπέιν από θαπάθη θνιώληαο Ηavana,

ράληξεο, ρέξηα θιαδηά, κάιιηλν θαζθόι θαη ζθαιηζκέλε πίπα.

Δθηόο δηαγωληζκνύ…

Επηηξαπέδηνο εθπξόζεζκνο ρηνλάλζξσπνο ζθηάρηξν



THE END


