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Με κοινό θέμα:

“Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα”, 

‘’Τα απόβλητα είναι εκτός μόδας’’ 

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις,

επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά

ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται να

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη μεγαλύτερη

ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν συγκεκριμένη 

δράση, η οποία θα εστιάζει στο τρίπτυχο:

“Mείωση, Eπαναχρησιμοποίηση, Aνακύκλωση” 

(Reduce, Reuse, Recycle). 

H EWWR 2022 εστιάζει στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης

της παραγωγής και της κατανάλωσης κλωστοϋφαντουργικών

προϊόντων.

Η κατανάλωσή τους στην Ευρώπη έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο

αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, μετά από

τα τρόφιμα, τη στέγαση και την κινητικότητα.

Η παγκόσμια παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2015, ενώ η κατανάλωση

ενδυμάτων και υποδημάτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 63%

έως το 2030.

Η λέξη-κλειδί στην EWWR 2022 είναι η συνεργασία μεταξύ ατόμων

ή ομάδων ανθρώπων για να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε

μαζί κοινότητες βασισμένες στην προσέγγιση της κυκλικής

οικονομίας σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή, με στόχο στη

μετάβαση προς βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανωθούν ημερίδες, εκθέσεις,

διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή δρώμενα με στόχο την

ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού στα βιώσιμα

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για ένα κόσμο με λιγότερα

απόβλητα.

Το διάστημα υλοποίησης των δράσεων ορίζεται υποχρεωτικά 

μεταξύ 19 και 27 Νοεμβρίου 2022.

Μια δράση στην EWWR (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΑΝ)

πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα

θέματα:

1. Αυστηρή αποφυγή και μείωση των αποβλήτων στην πηγή

2. Επαναχρησιμοποίηση και προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση                                                   

3. Διαλογή και ανακύκλωση αποβλήτων                                                                        

4. Δράσεις καθαρισμού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός

συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας

European Week for Waste Reduction (EWWR): www.ewwr.eu

1.Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την EWWR. 2022 
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Ο Δήμος Αθηναίων θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα

Μείωσης Αποβλήτων EWWR 2022 με εθνικό συντονιστή τον Ελληνικό

Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Συγκεκριμένα τι θα πράξει ο Δήμος Αθηναίων:

Η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων,

το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών

ένδυσης και υπόδησης RECYCOM και το Εργαστήριο ΠΟΙΩ του

Δήμου Αθηναίων οργανώνουν & υλοποιούν διαδραστική εκδήλωση

εκπαιδευτικών δράσεων με θέμα:

«Τα απόβλητα είναι εκτός μόδας. Βοηθάμε τα ρούχα μας να

γράψουν την ιστορία τους» που θα πραγματοποιηθούν στις 25, 26

και 27/11/2022 στο Σεράφειο (Εχελιδών και Πειραιώς 144).

Στόχος:

-Η ενημέρωση για την περιβαλλοντική επιβάρυνση από την

παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, την κατανάλωσή

τους και την τελική τους απόρριψη σε ΧΥΤΑ.

-H προαγωγή των εννοιών της μεταποίησης, επαναχρησιμοποίησης

και ανακύκλωσης ρούχων και υφασμάτων

2.Ο Δήμος Αθηναίων ως προγραμματιστής δράσης!

Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες:

• Θα διδαχθούν μέσα από βιωματικά εργαστήρια για το πώς 

μπορούν με απλές τεχνικές να μεταποιήσουν έξυπνα παλιά τους 

ρούχα και υφάσματα.

• Θα μπορούν να φέρουν δικά τους παλιά ρούχα προς 

ανακύκλωση ή μεταποίηση

• Θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο εργαστήριο ΠΟΙΩ του 

Δήμου Αθηναίων, όπου σύγχρονα τεχνολογικά μηχανήματα 

μετατρέπουν παλιά υφάσματα σε άλλα νέα χρήσιμα υλικά.

• Θα ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία των προϊόντων που 

συλλέγονται προς ανακύκλωση στους μωβ κάδους της 

γειτονιάς τους (ρούχα, υφάσματα, λευκά είδη κλπ

• Θα ενημερωθούν για καθημερινές περιβαλλοντικές πρακτικές 

που μπορούν να υιοθετήσουν (οικολογική πλύση, οικολογικά 

απορρυπαντικά κλπ), ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• Θα λάβουν δώρα από τη συμμετοχή στα workshops.
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Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο:

Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων

(Εχελιδών &, Πειραιώς 144, Αθήνα 118 54)

Από 25 έως και 27 Νοεμβρίου 2022

3.Τοποθεσία, Ημερομηνίες & Ωράριο λειτουργίας

Σεράφειο 25-27 Νοεμβρίου 2022

25 – 27 Νοεμβρίου 2022

Ώρες διεξαγωγής:

Παρασκευή 25.11.2022:

09:00-13:00

Επιβεβαιωμένη Συμμετοχή σχολείων

Παρουσία Δημάρχου 12:00

16:00 – 20:00

Πρόσκληση στους εργαζόμενους της Δ/νσης Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης & πρόσκληση σε σχολεία 3ης ΔΚ

Σάββατο 26.11.2022:

10:00 – 17:00

Επιβεβαιωμένη Συμμετοχή φορέων & πρόσκληση σε σχολεία 3ης ΔΚ

Κυριακή 27.11.2022:

10:00 – 17:00

Επιβεβαιωμένη Συμμετοχή φορέων & πρόσκληση σε σχολεία 3ης ΔΚ
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Ακόμα και σήμερα πλήθος κόσμου έχει από παλιά υιοθετήσει τη

στάση ότι τα απόβλητα παύουν να είναι πρόβλημα από τη στιγμή

που αφήνουν πίσω την πόρτα του σπιτιού μας. Τα απόβλητα δεν

εξαφανίζονται αν τα θάψουμε στη χωματερή. Αντιθέτως είναι

παρόντα και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στον

πλανήτη όσο εμείς τα τρέφουμε… Τα απόβλητα τρέφονται με

απόβλητα.

Στις 25 – 27 Νοεμβρίου 2022

ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει διαδραστική εκδήλωση 

εκπαιδευτικών δράσεων με θέμα: 

Τα απόβλητα είναι εκτός μόδας. 

Βοηθάμε τα ρούχα μας να γράψουν την ιστορία τους.

Δεν πρόκειται για ένα μονοδιάστατο φεστιβάλ, θα είναι μια σύμπραξη

από βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια, πρωτότυπα εκθέματα και

ευρηματικά σκετς που βασίζονται σε μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω

από τα βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και το περιβάλλον

Όλα ξεκινούν από την αντίληψη! Για την ενεργοποίηση της αντίληψης

χρειάζεται ευαισθητοποίηση και στην ευαισθητοποίηση έρχεται ως

αρωγός η τεχνολογία. Και όλα αυτά συνδυάζοντας τη φαντασία,

στοιχεία από την ελληνική παράδοση, τη σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη

και αρχιτεκτονική και κυρίως ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές.

Ένα ρούχο δε γίνεται απόβλητο αν το κρατάμε ενεργό στη ζωή μας,

αν του δώσουμε μια δεύτερη ζωή και ιδανικά αν δεν το παράγουμε.

Με λίγα λόγια μειώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, ανακυκλώνουμε.

Αυτοί θα είναι και οι 3 πυλώνες της εκδήλωσης.

Οι μαγικές ικανότητες των ρούχων & των κλωστoϋφαντουργικών

προϊόντων

Η πολυμορφικότητα

Τα ρούχα & γενικά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα έχουν την

ικανότητα να αλλάζουν μορφή. Ένα παλιό πουκάμισο μπορεί να

μετατραπεί σε ένα φόρεμα, ένα τζιν σε μία τσάντα και ένα σεντόνι σε

νήμα για πλέξιμο. Αυτή η πολυμορφική δυνατότητα των ρούχων, η

ευκολία εναλλαγής από ένα τελικό προϊόν σε πρώτη ύλη και το

αντίστροφο εξάπτει τη φαντασία για δημιουργικά πειράματα.

Το ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο

Από την παραγωγή του ακόμα, έως την κατανάλωση και την

ανακύκλωσή του ένα ρούχο μπορεί να ταξιδέψει από την Ευρώπη

στην Ασία ή από την Αμερική στην Αυστραλία. Παράλληλα, το

φόρεμα μιας βασίλισσας του 18ου αιώνα μπορεί να εκτίθεται σε ένα

μουσείο του σήμερα, το παλτό ενός διάσημου ζωγράφου του 19ου

αιώνα μπορεί να καταλήξει σε έναν έμπορο του 21ου αιώνα, το σάλι

μιας γιαγιάς καταλήγει στην αγαπημένη της εγγονή, η αγαπημένη

μας μπλούζα μπορεί με ανταλλαγή να φορεθεί από τον καλύτερό

μας φίλο, ένα παιδί σε ένα ίδρυμα μπορεί να φορέσει τη ζακέτα του

δικού μας παιδιού…

Τα ρούχα μας αν τους το επιτρέψουμε 
μπορούν να γράψουν τη δική τους ιστορία!

4.Αναλυτικά η θεματική της εκδήλωσης του Δήμου
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5. Οι 3 Θεματικοί Πυλώνες

Επαναχρησιμοποιούμε
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα

περιβαλλοντικά οφέλη της υιοθέτησης μιας

βιώσιμης φιλοσοφίας διαχείρισης ρούχων

& υφασμάτων και έχουν την ευκαιρία να

δουν στην πράξη σύγχρονες και απλές

πρακτικές μείωσης παραγωγής αποβλήτων

στην πηγή μέσα από δημιουργικά

βιωματικά εργαστήρια(workshops)

Ανάδειξη εννοιών:

Έξυπνη αγορά ρούχων 

(Δωρεά / Ανταλλαγή)

Μεταποίηση 

Επανάχρηση

Ανακυκλώνουμε
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται μέσα

από ευρηματικά θεατρικά δρώμενα για

την ανακύκλωση ρούχων, υφασμάτων

και γενικά κλωστοϋφαντουργικών

προϊόντων, καθώς και για το

υφιστάμενο δίκτυο μωβ κάδων του

Δήμου Αθηναίων.

Μπορούν επίσης να προσκομίσουν

ρούχα προς ανακύκλωση και να

ανακαλύψουν τον πιο κοντινό κάδο

στην κατοικία τους

Κεντρικά Θέματα :

Μωβ κάδοι & νομοθεσία

Διαδικασία συλλογής & απόρριψης

Πορεία και κατάληξη συλλεχθέντος

υλικού

Μειώνουμε
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (μεγάλες

βιομηχανίες, υπερκατανάλωση νερού,

τεράστιες εκπομπές CO2, εκμετάλλευση γης,

κλπ) και κατανοούν το πώς η εφαρμογή

απλών καθημερινών τεχνικών μπορεί να

συμβάλλει αποτελεσματικά ενάντια στην

κλιματική αλλαγή & την κατασπατάληση

πόρων

Ανάδειξη εννοιών:

Βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Έξυπνη αγορά ρούχων 

(Δωρεά / Ανταλλαγή)

Έξυπνη πλύση 

Οικολογικά απορρυπαντικά

Πυλώνας Ι Πυλώνας ΙΙ Πυλώνας ΙΙΙ
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6.Αναλυτικά οι δραστηριότητες
Πυλώνας Ι: Μείωση –Ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές

Οι δράσεις που θα διαδραματιστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι

χωροθετημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι συμμετέχοντες κατά την περιήγησή

τους στο χώρο να μπορούν ευδιάκριτα να αναγνωρίσουν ποιοι σταθμοί

αφορούν στη μείωση, ποιοι στην επαναχρησιμοποίηση και ποιοι στην

ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Σταθμός ενημέρωσης. Προβολή σε γιγαντοοθόνη

Ο σταθμός αυτός αποτελεί ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης των υπόλοιπων

δράσεων. Μέσα από μια γιγαντοοθόνη μαθαίνουμε για το πώς η βιομηχανία

παραγωγής ρούχων επηρεάζει τον πλανήτη μας, τι είναι τα μικροπλαστικά & το

fast fashion και πόσο σημαντική είναι η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση-

upcyling και η ανακύκλωση ρούχων & υφασμάτων. Παράλληλα,

ενημερωνόμαστε για τα περιβαλλοντικά οφέλη μιας ‘’έξυπνης΄΄ πλύσης’’ με

οικολογικά απορρυπαντικά και γενικά για τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές

που μπορούμε εύκολα να υιοθετήσουμε σαν πολίτες.

Στην οθόνη θα προβάλλονται τα ακόλουθα:

1. Βίντεο animation με τίτλο ‘’Άλλαξε τις συνήθειές σου’’, το οποίο έχει

δημιουργηθεί το 2019 από τους μαθητές του 9ου Γυμνασίου Αθήνας σε

συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και αποδίδει

απόλυτα το θέμα της EWWR 2022

2. Υλικό από την επίσημη πλατφόρμα της EWWR: Βίντεο, καρτέλες

πληροφοριών και στατιστικά στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν τόσο την

υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και μελλοντικές προγνώσεις.

3. Το έργο του Δήμου Αθηναίων

Ενημερωτικές καρτέλες μας πληροφορούν για

τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης ρούχων &

υφασμάτων στο Δήμο Αθηναίων, μέσα από το

δίκτυο των 250 μωβ κάδων, οι οποίοι έχουν

τοποθετηθεί, σε συνεργασία με την εταιρεία

Recycom, στις 7 Δημοτικές Κοινότητες του

Δήμου για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πληροφορούμαστε για τις ποσότητες που

έχουν συλλεχθεί και πώς αυτές μεταφράζονται

σε ποσοστά εξοικονόμησης.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης ευαισθητοποίησης

των συμμετεχόντων, θα προβληθούν και

κάποια βίντεο για τα υπόλοιπα ρεύματα

αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμος

εναλλακτική διαχείριση βιοαποβλήτων – καφέ

κάδος, εναλλακτική διαχείριση εγκαταλειμμένων

οχημάτων, ανακύκλωση συσκευασιών- μπλε

κάδος).
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6.Αναλυτικά οι δραστηριότητες
Πυλώνας ΙΙ: Επαναχρησιμοποίηση- Μεταποίηση

1ο ΡΕΥΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα ρούχα ως πρώτη ύλη | Πέντε σταθμοί

Σταθμός 1: Κατασκευή νήματος από t-shirt (t-yarn)

Μαθαίνουμε να κατασκευάζουμε νήμα από μακό μπλουζάκια το

οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για τις

δραστηριότητες στους υπόλοιπους σταθμούς. Η μετατροπή του

ρούχου σε νήμα γίνεται στο χέρι αλλά και με τα μηχανήματα laser

cutting του Εργαστηρίου ΠΟΙΩ.

Σταθμοί 2-5: Ο αργαλειός αλλιώς

Μαθαίνουμε τεχνικές πλέξης νήματος από t-shirt και

πειραματιζόμαστε σε διαφορετικά είδη και μεγέθη αργαλειών που

κατασκευάζονται στα μηχανήματα του ΠΟΙΩ από ξύλο, χαρτόνι και

ανακυκλώσιμο πλαστικό. Σε παραλλαγές της δράσης για παιδιά

μαθαίνουμε πλέξη χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα του χεριού, ενώ σε

άλλες παραλλαγές ενσωματώνουμε ειδικά εξαρτήματα που

προετοιμάζονται στους 3d printers του ΠΟΙΩ. Θα προετοιμαστούν

επίσης αργαλειοί που θα παίρνουν οι επισκέπτες μαζί τους

(giveaways).

Εικόνες από το 
εργαστήριο ΠΟΙΩ κατά 
την προετοιμασία των 

δράσεων
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2ο ΡΕΥΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η δεύτερη ζωή ενός ρούχου | Έξι σταθμοί

Σταθμός 6: Earth Super Heroes

Χρησιμοποιούμε ρούχα από το δίκτυο συλλογής της συνεργαζόμενου συστήματος

Recycom για να δημιουργήσουμε στολές για Earth Super Heroes. Έχει προηγηθεί

ένα ερωτηματολόγιο στις συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες όπου ρωτάμε τα

παιδιά:

Αν υπήρχαν super δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσες να βοηθήσεις σήμερα

οικολογικά τον πλανήτη, εσύ ποια θα ήθελες να είχες; (πχ να πηγαίνω σε μια

παραλία και να μαζεύω/εξαφανίζω όλα τα σκουπίδια).

Επιλέγουν στη συνέχεια μια super δύναμη σαν τάξη και σχεδιάζουν το σύμβολο

που φορά η-ο super hero. Στο Εργαστήριο ΠΟΙΩ θα επεξεργαστούμε τις

απαντήσεις και τα σχέδια των παιδιών για να προετοιμάσουμε concepts στολών

καθώς και τα props που τις συνοδεύουν με το σύμβολά τους.

Σταθμός 7: Τέχνη με υφάσματα

Αποδομούμε πίνακες ζωγραφικής στα βασικά τους γεωμετρικά στοιχεία και

προετοιμάζουμε στη συνέχεια στο ΠΟΙΩ κομμάτια υφάσματος διαφορετικών

χρωμάτων με τα σχήματα που προέκυψαν. Εφαρμόζοντας την τεχνική του κολάζ,

επιλέγουμε είτε να επανασυνθέσουμε ένα γνωστό έργο τέχνης, είτε να

δημιουργήσουμε μια νέα δική μας σύνθεση. Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει

πάνω σε ρούχο ή σε ανεξάρτητο κομμάτι υφάσματος.

Σταθμός 8: Ζωγράφισέ το

Σε συνεργασία με καλλιτέχνες δημιουργούμε σχέδια (doodles) πάνω σε παλιά μας

ρούχα χρησιμοποιώντας ειδικά χρώματα για υφάσματα.

6.Αναλυτικά οι δραστηριότητες
Πυλώνας ΙΙ: Επαναχρησιμοποίηση- Μεταποίηση

Έντυπο ερωτηματολόγιο 

που δημιουργήθηκε 

για την υποστήριξη του 

εργαστηρίου 

Earth Super Heroes

10



2ο ΡΕΥΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η δεύτερη ζωή ενός ρούχου | Έξι σταθμοί

Σταθμός 9: Σφραγίδες block print

Με τα laser cutting μηχανήματα και τους 3d printers του Εργαστηρίου

ΠΟΙΩ παράγουμε σφραγίδες σε διάφορες θεματικές, καθώς και με τα

μηνύματα/λογότυπα της εκδήλωσης. Θα χρησιμοποιηθούν για να

δημιουργήσουμε στάμπες σε άλλα ρούχα ή σε παλιές υφασμάτινες

τσάντες.

Σταθμός 10: Punch needles
Χρησιμοποιούμε τεχνικές με punch needles (ειδική βελόνα

κεντήματος) για να μεταποιήσουμε άλλα ρούχα. Μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε είτε κλωστές, είτε το νέο νήμα από τα t-shirts. Με τα

laser cutting μηχανήματα του Εργαστηρίου ΠΟΙΩ παράγουμε stencils

που μπορούν να βοηθήσουν στη χάραξη των σχεδίων.

Σταθμός 11: Η συμβολή της τεχνολογίας ενός maker space στη μόδα

Μέσα από μια θεματική ξενάγηση στο Εργαστήριο ΠΟΙΩ βλέπουμε με

πόσους τρόπους μπορούν τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής

επεξεργασίας υλικών να συνδράμουν στη δημιουργία ή στην

ανανέωση ενδυμάτων (π.χ. ελαστικά κομμάτια πλαστικού

“υφάσματος” εκτυπωμένα σε 3d printer, λεπτομερείς και πολύπλοκες

χαράξεις σε laser cutter).

6.Αναλυτικά οι δραστηριότητες
Πυλώνας ΙΙ: Επαναχρησιμοποίηση- Μεταποίηση

3ο ΡΕΥΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Δημιουργική επανάχρηση ενδυμάτων | Δύο σταθμοί

Σταθμός 12: Θεματικός σταθμός

Δημιουργία χριστουγεννιάτικων στολιδιών.

Σταθμός 13: Σταθμός ελεύθερης δημιουργίας

Πειραματισμοί με ό,τι μάθαμε στους προηγούμενους

σταθμούς για τη σύνθεση και δημιουργία άλλων

χρηστικών αντικειμένων από παλιά ενδύματα.

Εικόνες από το 
εργαστήριο ΠΟΙΩ

κατά την προετοιμασία 
των δράσεων
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6.Αναλυτικά οι δραστηριότητες

Πυλώνας ΙΙ: Επαναχρησιμοποίηση- Μεταποίηση

INSTALLATIONS

Σταθμός 14: Θεματικό installation

Πρόκειται για μια καλλιτεχνική εγκατάσταση από υφάσματα, η οποία

θα υλοποιείται και θα εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης

με τη συμβολή των επισκεπτών. (work-in-progress)

Σταθμός 15: Installation εισόδου

Θα δημιουργηθεί σε κεντρικό σημείο του χώρου ένα βουνό από

ρούχα. Θα αποτελούν την πρώτη ύλη για όλες τις δράσεις τονίζοντας

την αξία της επανάχρησης και της μεταποίησης.

Σταθμός 16: Installation εκδήλωσης

Θα δημιουργηθεί σε κεντρικό σημείο του χώρου ένα έκθεμα με το

motto της οργάνωσης: Waste is out of fashion.

Σταθμός 17: Θεματικές προβολές

Προβολή επιλεγμένων παραδειγμάτων από ρούχα που προέκυψαν

από ιδιαίτερες τεχνολογικές και φιλο-περιβαλλοντικές προσεγγίσεις.

12



Πυλώνας ΙΙΙ. Ανακύκλωση 

Σταθμός 1. Συλλογή ρούχων προς ανακύκλωση

Για την υλοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων του Πυλώνα ΙΙ. χρησιμοποιούνται ρούχα και

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που απορρίφθηκαν από τους πολίτες στο δίκτυο των 250 μωβ κάδων

ανακύκλωσης ρούχων του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Recycom.

Επίσης, κατά το στάδιο προετοιμασίας της εκδήλωσης συλλέχθηκαν ρούχα και υφάσματα από την

Ιταλική Σχολή Αθήνας, το 133ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, τους Προσκόπους Αθήνας, το Σώμα

Ελληνικού Οδηγισμού.

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου διεξαγωγής της εκδήλωσης συγκεντρώνουμε ρούχα προς

ανακύκλωση και δωρεά σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Σταθμός 2: Θεατρικό δρώμενο Recycle Survivor

Συμμετέχουμε μαζί με μαθητές Δημοτικών Σχολείων και τη Recycom σε ευρηματικό και διδακτικό

δρώμενο με σκοπό την ενημέρωση για την ανακύκλωση υφασμάτων και τα οφέλη της, σε συνδυασμό

με οπτικοακουστικό υλικό. Συγκεκριμένα, μέσα από αθλητικές δράσεις και δοκιμασίες, οι ομάδες-

γκρουπ προχωρούν βήμα – βήμα «μαζεύοντας» ρούχα από τις φωλιές «άχρηστων ρούχων», με τελικό

σκοπό να γεμίσει ο κάδος ανακυκλώσιμων ρούχων μας.

Σταθμός 3: Ενημέρωση για τον μωβ κάδο ανακύκλωσης

Ενημερώνουμε το κοινό για το δίκτυο των μωβ κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων της Recycom στο

Δήμο Αθηναίων. Δίνουμε οδηγίες για τον ορθό τρόπο απόρριψης των ενδυμάτων και εντοπίζουμε τον

πιο κοντινό κάδο στην περιοχή μας.

Μεταχειρισμένα 

είδη ένδυσης 

και υπόδησης 

6.Αναλυτικά οι δραστηριότητες
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7. Δώρα σε συμμετέχοντες

Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια που θα λάβουν χώρα στην εκδήλωση οι

συμμετέχοντες θα γίνουν ουσιαστικά κοινωνοί – μέτοχοι της κυκλικής οικονομίας

στην πράξη!

Με λίγα λόγια, τα δώρα που θα λάβουν θα είναι ουσιαστικά τα υλικά

αποτελέσματα/ δημιουργήματα της συμμετοχής τους σε όλα αυτά τα εργαστήρια,

για τα οποία η πρώτη ύλη έχει προέλθει από τους ίδιους, δηλαδή από ρούχα που θα

έχουν συγκεντρωθεί στο χώρο.

Ενδεικτικά αναφέρεται μία λίστα δώρων:

• Ατομικοί ξύλινοι αργαλειοί

• Κασετίνες φτιαγμένες από ανακυκλωμένα υφάσματα

• Χριστουγεννιάτικα στολίδια

• Μεταποιημένα μπλουζάκια

• Αναμνηστική υφασμάτινη τσάντα με μικρά δωράκια

• Αναμνηστικές κάρτες από το εργαστήριο Earth Super Heroes

……και ό,τι άλλο προκύψει ως αποτέλεσμα της εμπειρίας των συντονιστών και της

φαντασίας των συμμετεχόντων!
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Αφίσα Δήμου 
Αθηναίων

Αφίσα ΕWWR

8. Επικοινωνία των μηνυμάτων της εκδήλωσης

Για την επικοινωνία των μηνυμάτων της εκδήλωσης στους

συμμετέχοντες δρομολογήθηκαν οι εξής ενέργειες προώθησης:

Δημιουργία Αφισών:

Στο χώρο της εκδήλωσης θα τοποθετηθούν ειδικά πλαίσια με αφίσες

τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για τις

επίσημες αφίσες από την πλατφόρμα της EWWR & τον ΕΟΑΝ, καθώς

και για την αφίσα που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων ειδικά για την

εκδήλωση

Δημιουργία & αποστολή Προσκλήσεων

Δημιουργήθηκαν δύο ειδών προσκλήσεις, μία γενική πρόσκληση που

αφορά στο κάλεσμα των φορέων για συμμετοχή στις δράσεις κατά τη

διάρκεια διεξαγωγής τους και μία πρόσκληση που απευθύνεται σε

ορισμένους από τους φορείς αυτούς, με σκοπό τη συγκέντρωση

ρούχων προς μεταποίηση κατά το στάδιο προετοιμασίας των

εργαστηρίων.

Social media Δήμου & συντονιστών δράσεων

Η εκδήλωση θα προβληθεί στα social media του Δήμου Αθηναίων,

ενώ παράλληλα κατά το στάδιο της προετοιμασίας των εργαστηρίων

προβάλλεται υλικό με τα επίσημα tags των μηνυμάτων της EWWR:

#ewwr2022

#circulartextiles

#wasteisoutoffashion

#κλωστοϋφαντουργικάπροϊόντα

Πρόσκληση για συμμετοχή 
στην εκδήλωση

Πρόσκληση για 
συγκέντρωση ρούχων 

15



Δημιουργία Video

Θα δημιουργηθεί ένα βίντεο μετά το πέρας της εκδήλωσης, το οποίο θα περιέχει

στιγμιότυπα από τα στάδια σχεδιασμού, προετοιμασίας και υλοποίησης των

δράσεων, θα προβάλλει τα μηνύματα της EWWR 2022 και θα προβληθεί στα

social media του Δήμου.

Μπλουζάκια
Οι συντονιστές- εθελοντές που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση των δράσεων

θα φοράνε μπλουζάκια με το motto : waste is out of fashion. Athens ewwr 2022

Installation

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα δημιουργηθεί σε κεντρικό σημείο του χώρου διεξαγωγής
της εκδήλωσης ένα έκθεμα με τοmotto :
Waste is out of fashion.

Αποτέλεσμα εργαστηρίων

Κατά την υλοποίηση των δράσεων του πυλώνα II: Επαναχρησιμοποίηση θα
αποτυπωθούν τα μηνύματα της εκδήλωσης πάνω στα αντικείμενα που θα προκύψουν
ως αποτέλεσμα της μεταποίησης

Προετοιμασία εργαστηρίου Earth Super Heroes
Τα μηνύματα της εκδήλωσης επικοινωνήθηκαν κατά το βέλτιστο τρόπο στα σχολεία που
θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο Earth Super Heroes, η προετοιμασία του οποίου
απαιτούσε συζήτηση στην τάξη και τακτικές επισκέψεις στο χώρο του σχολείου

8. Επικοινωνία των μηνυμάτων της εκδήλωσης

Προσχέδιο για το installation από το 
εργαστήριο ΠΟΙΩ

Προσχέδιο για 
μπλουζάκια
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Το κοινό που στοχεύει η δράση είναι κατά κύριο λόγο οι νέες ηλικίες, από 7 έως

11 ετών(μαθητές Δημοτικού) με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση τους

πάνω στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή ανακύκλωσης στην Ευρώπη.

Για το σκοπό αυτό κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης προσεγγίστηκαν

Δημοτικά σχολεία, φιλανθρωπικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί που

απευθύνονται σε παιδιά και εθελοντικές ομάδες παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, είναι επιβεβαιωμένη η συμμετοχή μαθητών και παιδιών από:

• το133ο δημοτικό σχολείο Αθήνας

• την Ιταλική Σχολή Αθήνας

• το Χαμόγελο του παιδιού

• την Κιβωτό του Κόσμου

• τους Προσκόπους Αθήνας

• το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

• το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παράλληλα, έχουν αποσταλεί προσκλήσεις και στα Σχολεία της 3ης ΔΚ, καθώς

και στους εργαζομένους και τις οικογένειες των εργαζομένων της Δ/νσης
Καθαριότητας Ανακύκλωσης.

9. Συνεργασία με φορείς / ομάδες
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10. Προετοιμασία δράσεων
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11. Αντίκτυπος δράσεων και follow up

Το τέλος της εκδήλωσης θα είναι μόνο η αρχή…!

Μας ενδιαφέρει η εκδήλωσή μας να είναι επιτυχής και θα 

παρακολουθήσουμε τον αντίκτυπό της σε βάθος χρόνου.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της εκδήλωσης θα είναι το ‘’know how’’, η

γνώση που θα έχουν αποκτήσει οι συμμετέχοντες για το πώς μπορούν με

απλές τεχνικές στο μέλλον να αλλάξουν τα δεδομένα του σήμερα.

Η γνώση αυτή μπορεί να μεταλαμπαδευτεί σε μεγαλύτερες ομάδες

πολιτών μετά το πέρας της εκδήλωσης και αυτό θα προσπαθήσουμε να

πετύχουμε με τα παρακάτω projects, τα οποία θα απευθύνονται στους

μαθητές των σχολείων που θα έχουν λάβει μέρος στα εργαστήρια, στους

δασκλους τους και στους γονείς τους.

Project 1. Ενημέρωσε την πολυκατοικία σου για τους μωβ κάδους

ανακύκλωσης

Αποστολή των μαθητών θα είναι να ενημερώσουν την πολυκατοικία τους

για τους πιο κοντινούς μωβ κάδους στην περιοχή τους. Θα εντοπίσουν

τους μωβ κάδους στο χάρτη, θα ζωγραφίσουν το στίγμα των κάδων και

θα κολλήσουν το χάρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας τους.

Project 2. Ο αργαλειός στην τάξη μας

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τους αργαλειούς που θα λάβουν ως

δώρο από την εκδήλωση για να στολίσουν την τάξη τους με χειροποίητα

υφαντά, αφού προηγηθεί μια ιστορική διερεύνηση σε παραδοσιακά

μοτίβα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι τάξεις μπορούν ακόμα

και να ανταλλάξουν τα δημιουργήματά τους σαν παιχνίδι.

Project 3. Οι σύγχρονοι ήρωες

Οι εκπαιδευτικοί της Κιβωτού του κόσμου, εμπνευσμένοι από το

εργαστήριο Earth Super Heroes, θα οργανώσουν τη γιορτή για την εθνική

επέτειο της 25ης Μαρτίου έχοντας ως θέμα τους σύγχρονους ήρωες, που

ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και έναν καλύτερο πλανήτη.
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11. Αντίκτυπος δράσεων και follow up
Project 4: Γράψε τη δική σου ιστορία

‘’Ήξερα ότι πρόκειται να καταλήξω στα σκουπίδια, όμως…’’

Οι μαθητές με βάση τα όσα είδαν και έμαθαν στην εκδήλωση

θα χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και θα γράψουν τη

δική τους ιστορία για ένα ρούχο που προοριζόταν για τον

κάδο απορριμμάτων, όμως η τύχη του άλλαξε τελευταία

στιγμή!

Οι ιστορίες θα μελετηθούν στο σύνολό τους και μία από

αυτές θα αναρτηθεί στα social media του Δήμου,

συνεχίζοντας την καμπάνια ευαισθητοποίησης για τα

βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Project 5. Οργάνωση δράσης για την Παγκόσμια Ημέρα

περιβάλλοντος 2023

Τα σχολεία που συμμετείχαν στην εκδήλωση θα έχουν την

ευκαιρία να οργανώσουν μία δράση για τα βιώσιμα

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, την οποία θα

παρουσιάσουν σε συνεργασία με το Δήμο σε δράσεις που

θα οργανωθούν για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

2023.

Project 6. Συγκεντρώνουμε ρούχα για κοινωνικές δομές

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια σταθερή σχέση

συνεργασίας με τα σχολεία, ώστε ανά τακτά χρονικά

διαστήματα να συγκεντρώνουμε ρούχα που θα δωρίζονται

σε διάφορες κοινωνικές δομές που τα έχουν ανάγκη.

Έλεγχος ροής ανακύκλωσης μωβ κάδου

Μετά το πέρας την εκδήλωσης και σε συνδυασμό με τα

παραπάνω projects, ο Δήμος Αθηναίων θα ελέγχει καθ’όλη

τη διάρκεια του επόμενου έτους τη ροή των ρούχων στους

μωβ κάδους και πόσο αυτή αυξήθηκε συγκριτικά με τα

δεδομένα πριν την εκδήλωση.
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12. Υποβολή, Τags & αναλυτικό πρόγραμμα

Υποβολή πρότασης στην πλατφόρμα:

Η υποβολή της δράσης του EWWR 2022 θα γίνει 

στο site:

https://ewwr.eu/get-ready-for-ewwr2022/ έως τις

13/11/2022 στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Παράλληλα θα υποβληθεί προς βράβευση σε

περίπτωση που προκριθεί από τον αρμόδιο φορέα.

Μετά το τέλος της δράσης η υποψηφιότητά μας θα

εμπλουτιστεί από φωτογραφικό υλικό προκειμένου

να ενισχυθεί η υποψηφιότητα μας.

Tags EWWR 2022

#ewwr2022

#circulartextiles

#wasteisoutoffashion

#κλωστοϋφαντουργικάπροϊόντα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2022

➢ 09:00 – 11:00

133 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (85 ΠΑΙΔΙΑ)

➢ 11:00 – 13:00

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ (93 ΠΑΙΔΙΑ)

➢ 16:00 – 20:00

Πρόσκληση στους εργαζόμενους της Δ/νσης Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης & σε σχολεία 3ης ΔΚ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11/2022

➢ 10:00-12:00

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (30 ΠΑΙΔΙΑ)

➢ 12:30-13:30

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (10 ΠΑΙΔΙΑ)

➢ 10:00 – 17:00

Πρόσκληση στους εργαζόμενους της Δ/νσης Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης, σε σχολεία 3ης ΔΚ & στο Δίκτυο δικαιωμάτων του παιδιού

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11/2022

➢ 10:00-12:00

ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΘΗΝΑΣ (100 ΠΑΙΔΙΑ)

➢ 11:00-13:00

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ (40 ΠΑΙΔΙΑ)

➢ 10:00 – 17:00

Πρόσκληση στους εργαζόμενους της Δ/νσης Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης & σε σχολεία 3ης ΔΚ
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Κάθε δράση που αφορά στο περιβάλλον είναι αξιόλογη!

Πόσο μάλλον όταν οι δράσεις αυτές γίνονται συντονισμένα σε

όλη την Ευρώπη!

Γιατί θεωρούμε πώς η δική μας ξεχωρίζει; Αυτοί είναι οι λόγοι …

Πρόκειται για μία απόλυτα σύγχρονη δράση που διαδραματίζεται

στο σήμερα και δρα σαν μια γέφυρα από το παρελθόν της

ανεξέλεγκτης κατασπατάλησης πόρων στο μέλλον της κυκλικής

οικονομίας και του zero waste planet.

Το παρελθόν έχει όμορφα και άσχημα στοιχεία. Το μέλλον, το

οραματιζόμαστε αισιόδοξο. Για να προχωρήσουμε σε ένα

περιβαλλοντικά όμορφο μέλλον, η ενημέρωση είναι απαραίτητη,

όμως δεν αρκεί από μόνη της…

Η δράση μας έχει πολιτιστική, διδακτική, κοινωνική, καλλιτεχνική,

τεχνολογική, ψυχαγωγική διάσταση, επιμορφωτικό χαρακτήρα

και κλίμα συνεργασίας πολλών φορέων.

Κι όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα της περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης επί του κεντρικού θέματος της ΕWWR:

Βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Τα απόβλητα είναι εκτός μόδας. 

Τι κάνει τη δράση μας την καλύτερη;

13. Συμμετοχή προς Βράβευση

Δημιουργήσαμε μία δράση, όπου το κάθε κομμάτι της είναι μοναδικό και

ταυτόχρονα αλληλένδετο με το σύνολο των υπολοίπων.

Επενδύσαμε στους παρακάτω τομείς:

Προβολή & επικοινωνιακές πτυχές
Οι πολίτες γνωρίζουν την EWWR.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης

Αποβλήτων και έρχονται σε επαφή με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα.

Πολλά μέσα επικοινωνίας μηνυμάτων εκδήλωσης:

Αφίσες, βίντεο, μπλουζάκια, προσκλήσεις, social media, installation, δελτία

τύπου, δώρα, θεατρικά δρώμενα, βίντεο & πλούσιο φωτογραφικό υλικό

Ποιότητα περιεχομένου
Απόδοση θέματος εκδήλωσης.

Όλες οι δράσεις αναπτύχθηκαν γύρω από κεντρικό θέμα της EWWR 2022.

Κάλυψη 3 θεματικών πυλώνων.

Υπάρχει σαφής διαχωρισμός χωρικά και θεματικά σε δράσεις Μείωσης,

δράσεις επανάχρησης και δράσεις ανακύκλωσης

Η εμπειρία είναι βιωματική.

Η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη μέσα από τα 9 εργαστήρια, τα 4

σεμινάρια και τα θεατρικά δρώμενα.

Αντίκτυπος δράσης & παρακολούθηση
Αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο πακέτο νέων projects σε συνέχεια των

δράσεων της εκδήλωσης, τα οποία θα τρέχουν εντός του 2023
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‘’Τι κάνει τη δράση μας την καλύτερη’’13. Συμμετοχή προς Βράβευση

Πρωτοτυπία
Πολυσχιδής Σχεδιασμός.

Αντλήθηκαν στοιχεία από τη σύγχρονη τέχνη και αρχιτεκτονική, την αρχαία και νεότερη ελληνική παράδοση και

τις σύγχρονες περιβαλλοντικές πρακτικές και δημιουργήθηκε ένα ευρύ φάσμα δράσεων

Καινοτόμες τεχνολογικές μέθοδοι.

Μέσω του μηχανολογικού εξοπλισμού ενός maker space, εφαρμόστηκαν νέες τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας

για την επανάχρηση υφασμάτων στο πεδίο.

Ευρηματικότητα, Φαντασία & Δημιουργικότητα.

Το τελικό αποτέλεσμα του κάθε εργαστηρίου είναι μοναδικό, εφόσον προκύπτει από την ευρηματικότητα των

συντονιστών που το σχεδίασαν, αλλά ταυτόχρονα και από τη φαντασία των συμμετεχόντων

Συμπληρωματικός τίτλος εκδήλωσης.

Πέρα από τη βασικό μήνυμα Waste is out of fashion δόθηκε από το Δήμο Αθηναίων ένας συμπληρωματικός

τίτλος ‘’Βοηθάμε τα ρούχα μας να γράψουν την ιστορία τους’’. Ο τίτλος αυτός ‘’έντυσε’’ τον επίσημο τίτλο της

ewwr.2022 και πάνω σε αυτόν σχεδιάστηκαν πολλά από τα projects του follow up της εκδήλωσης

Παραδειγματισμός
Κίνητρο.

Το know how που προσφέρουν τα εργαστήρια στους συμμετέχοντες αποτελεί ουσιαστικά το βασικότερο

κίνητρο για την ευαισθητοποίηση & κινητοποίηση των συμμετεχόντων

Κλίμα συνεργασίας & ομαδικότητα:

• Συνεργασία πολλών φορέων. Για το σχεδιασμό, την προετοιμασία & τη διεξαγωγή των δράσεων ήταν

απαραίτητη & εξαιρετικά πολύτιμη η συνεργασία πολλών φορέων & κοινωνικών ομάδων (σχολεία,

φιλανθρωπικά ιδρύματα, εθελοντικές ομάδες, κλπ), αποδεικνύοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος μας

αφορά όλους.

• Ταυτόχρονα στην Ευρώπη. Η ewwr είναι μια ένωση της Ευρώπης για κάτι σπουδαίο. Το περιβάλλον! Ο

χάρτης με όλα τα σημεία των δράσεων βρίσκεται στην είσοδο του χώρου της εκδήλωσης, ώστε οι

συμμετέχοντες να νιώσουν αυτή την πανευρωπαϊκή παράλληλη προσπάθεια.

• Ψυχαγωγία & Εκπαίδευση. Θεωρούμε πως η εκπαίδευση γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά όταν συνοδεύεται

από ψυχαγωγία, γι αυτό προσπαθούμε η εκδήλωση να γίνει μια όμορφη ανάμνηση για τους συμμετέχοντες.

Μετατρέπουμε την απόκτηση της γνώσης σε παιχνίδι!
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Ευχαριστούμε 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


