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Εταίροι

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι απόψεις στο παρόν έγγραφο εκφράζουν 
τη γνώμη των συγγραφέων και των 
συντελεστών και όχι τη γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν 
έγγραφο. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ανήκουν στα μέλη της 
κοινοπραξίας SCALIBUR και προστατεύονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά, όλα τα περιεχόμενα 
του εγγράφου είναι: “© έργο SCALIBUR – Όλα 
τα δικαιώματα διατηρούνται”. 

Η αναπαραγωγή δεν επιτρέπεται χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συμφωνία. Για 
την εμπορική χρήση οποιασδήποτε 
πληροφορίας που περιέχεται στο παρόν 
έγγραφο ενδέχεται να απαιτείται άδεια 
από τον κάτοχο της πληροφορίας αυτής. 
Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας SCALIBUR 
δεσμεύονται επίσης να δημοσιεύουν 
ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες 
και καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
φροντίδα για να το πράξουν. Ωστόσο, τα μέλη 
της κοινοπραξίας SCALIBUR δεν μπορούν να 
αναλάβουν ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες 
ή παραλείψεις, ούτε για τυχόν άμεσες, 
έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες 
απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που 
προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών 
αυτών.

Το έργο SCALIBUR χρηματοδοτήθηκε από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Horizon 2020” 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας 
επιχορήγησης αριθ. 817788.
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Τόσο οι φορείς όσο και οι πολίτες μπορούν 
να συμβάλουν στη δημιουργία κυκλικών 
μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, 
όπου τα προϊόντα δεν οδηγούνται 
σε χώρους υγειονομικής ταφής αλλά 
επαναχρησιμοποιούνται, επισκευάζονται   
και ανακυκλώνονται.

Τα νέα κυκλικά μοντέλα παραγωγής 
και κατανάλωσης αγαθών πρέπει να 
προωθηθούν ώστε να γίνουν αναπόσπαστο 
κομμάτι του τρόπου ζωής μας. Για αυτόν το 
σκοπό, το SCALIBUR διοργάνωσε τον Μάιο 
και τον Ιούνιο του 2022 δύο εκδηλώσεις 
ευαισθητοποίησης στο Albano Laziale και 
την Κοζάνη γύρω από πρωτοβουλίες που 
προωθούν μια διαφορετική προσέγγιση στη 
διαχείριση των αποβλήτων. Μια διαδικτυακή 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη 
τον Οκτώβριο του 2022.

Συνολικά 23  πολίτες, start-ups, 
συνεταιρισμοί και μικρές επιχειρήσεις 
συμμετείχαν στις εν λόγω εκδηλώσεις. Στο 
SCALIBUR τους ονομάσαμε “πράσιν@ αστικ@ 
ήρω@” επειδή επιδιώκουν να υποστηρίξουν 
τις πόλεις τους και τους συμπολίτες τους 
στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών 
συμπεριφορών και συνηθειών. 

Αυτό το booklet ρίχνει μια ματιά στα 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις ιδέες τους!

Εισαγωγή

Αυτό το booklet εξερευνά το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Horizon2020 SCALIBUR - SCALable 
Technologies for Bio-Urban Waste Recovery. 
Το έργο στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων 
τεχνολογιών και προσεγγίσεων για τη 
συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση των 
αστικών βιοαποβλήτων.

Τι είναι τα βιοαπόβλητα; 
Είναι τα απόβλητα τροφίμων, καθώς και 
τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 
πάρκων. Τα βιοαπόβλητα αποτελούν το 
μεγαλύτερο κλάσμα των αστικών αποβλήτων 
της Ευρώπης, αλλά όταν διαχωρίζονται 
σωστά μπορούν να αποτελέσουν σημαντική 
ύλη για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, μετατρέποντας τις γραμμικές αλυσίδες 
πόρων σε κυκλικές. 

Οι 21 εταίροι του SCALIBUR συνεργάζονται 
για να βοηθήσουν τρεις ευρωπαϊκές πόλεις 
- Albano Laziale (Ιταλία), Κοζάνη (Ελλάδα) 
και Μαδρίτη (Ισπανία) - στη βελτίωση της 
διαχείρισης των αποβλήτων τους με βιώσιμο 
και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Μεταξύ 
των βασικών προτεραιοτήτων του SCALIBUR 
συγκαταλέγονται δύο αλληλένδετοι τομείς: 
η διαχείριση των αποβλήτων και η κυκλική 
βιοοικονομία. 
Για τη βελτίωση των συστημάτων 
διαχείρισης αποβλήτων δεν απαιτούνται 
μόνο τεχνολογικές καινοτομίες αλλά και                   
η εενεργή συμμετοχή των βασικών φορέων 
που δραστηριοποιούνται κατά μήκος           
των αλυσίδων αξίας των αποβλήτων και    
των πολιτών. 
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Αλλοτινό 
Catering
Η εταιρία Αλλοτινό Catering ιδρύθηκε τον 
Μάιο του 2002 στη Λευκόβρυση Κοζάνης από 
τη Μαρία Χάτσιου και τον Δημήτρη Ζυγούρη 
(υπεύθυνος πωλήσεων) και πρόκειται για μία 
οικογενειακή επιχείρηση, που προσφέρει 
υπηρεσίες οργάνωσης και τροφοδοσίας 
εκδηλώσεων.
 
Κεντρική φιλοσοφία της επιχείρησης είναι 
η σωστή διαχείριση των υλικών στην 
κουζίνα, ώστε τίποτα να μην πηγαίνει 
χαμένο. Το Αλλοτινό είναι μια επιχείρηση 
με όραμα που θέλει να περιορίσει όσο 
είναι δυνατόν το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα.  Αναζητώντας τρόπους να 
μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων, η ομάδα του 
Αλλοτινού ανέπτυξε μια σειρά εναλλακτικών 
λύσεων για την αξιοποίηση των πρώτων 
υλών αλλά και για να αυξήσει τη διάρκεια 
ζωής των προϊόντων τους. 
 
Λαχανικά που δεν καταναλώνονται άμεσα 
γίνονται ζωμοί, κύβοι ή σάλτσες, που 
μπορούν να φυλαχθούν για μεγαλύτερο 
διάστημα κι έπειτα χρησιμοποιούνται 
στη μαγειρική αντί για συσκευασμένα 
σκευάσματα. 

Η βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων είναι 
ένας ακόμα πυλώνας της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του Αλλοτινού.  
Τα τηγανέλαια που χρησιμοποιούνται      
στην κουζίνα του Αλλοτινού, μαζεύονται 
και ανακυκλώνονται στα ειδικά ΑΤΜ                
της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

Ακόμη, η ομάδα εξερευνά την 
κομποστοποίηση υπολειμμάτων 
τροφίμων από την κουζίνα με σκοπό το 
κομπόστ να χρησιμοποιείται σαν λίπασμα 
σε μικρούς αστικούς λαχανόκηπους ώστε 
οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε οργανικά 
εποχικά λαχανικά και φρούτα. 

Το Αλλοτινό δεν προσεγγίζει τη σπατάλη 
τροφίμων μόνο περιβαλλοντικά αλλά 
και κοινωνικά. Οι δράσεις του στοχεύουν 
στην αντιμετώπιση της διατροφικής 
ανασφάλειας, δωρίζοντας τις επιπλέον 
μερίδες φαγητού στο γηροκομείο 
Κοζάνης,  καθώς και σε άπορες 
οικογένειες. 

Μέσω των ποικίλων δράσεων, το Αλλοτινό 
θέλει να συμβάλλει στη σταδιακή 
αλλαγή του τρόπου που επιλέγουμε, 
καταναλώνουμε και απορρίπτουμε τα 
τρόφιμά μας. Μας καλεί να αναλάβουμε 
δράση και να γίνουμε μέρος της λύσης, 
ψωνίζοντας μόνο ό,τι χρειαζόμαστε και 
αξιοποιώντας δημιουργικά τα υπολείμματα 
της κουζίνας μας.

ΑΛΛΟΤΙΝΟ CATERING

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτούς 
τους Πράσινους Αστικούς Ήρωες; 
Μάθετε περισσότερα σκανάροντας αυτό το QR

“Το όνειρό μου  για την 
κυκλική οικονομία  είναι να 

μπορούν όλοι να  διαχειρίζονται τα 
υλικά τους σωστά  σε καθημερινή 

βάση. Να  αποποινικοποιήσουμε την 
ιδέα του ‘ψωνίζω όσο χρειάζομαι’, 
ώστε να ελαττωθούν οι ποσότητες 

τροφίμων που καταλήγουν στα 
σκουπίδια.”

https://www.facebook.com/groups/354964477934867
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Στέφανος
Τσιακμάκης 
BIO2CHP
Ο Στέφανος είναι λάτρης της τεχνολογίας. 
Του αρέσει να εντοπίζει το πρόβλημα, 
να αναπτύσσει και να προτείνει τη λύση 
και να διευκολύνει το χρήστη να δράσει. 
Βλέποντας πως οι σύγχρονες βιομηχανίες 
αγροδιατροφής καταναλώνουν τεράστιες 
ποσότητες ενέργειας και παράγουν 
μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων, τα 
οποία σήμερα αντιμετωπίζονται ως 
απόβλητα, ο Στέφανος Τσιακμάκης μαζί 
με το Δημήτρη Μέρτζη και συνεργάτες 
του ΑΠΘ, είδαν μια μεγάλη ευκαιρία. 
Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της εταιρείας 
Τεχνολογίας Βιο-ενέργειας (BIO2CHP). 

Ο Στέφανος εξηγεί πως η BIO2CHP προτείνει 
ένα απλό, “κυκλικό” μοντέλο: την 
αξιοποίηση οργανικών απορριμμάτων, 
όπου και όταν είναι διαθέσιμα, 
παράγοντας ενέργεια, όπου και όταν 
χρειάζεται. Οι παραγωγοί μικρομεσαίων 
αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, όπως 
για παράδειγμα τοπικά οινοποιεία, 
συλλέγουν και αποθηκεύουν τοπικά την 
υπολειμματική βιομάζα που προκύπτει 
από την παραγωγική τους διαδικασία, όπως 
στέμφυλλα και κλαδέματα, η οποία στη 
συνέχεια αξιοποιείται ως καύσιμο για τη 
μονάδα BIO2CHP. Η μονάδα της BIO2CHP 
μετατρέπει τα στερεά οργανικά υπολείμματα 
σε αέριο καύσιμο και στη συνέχεια το 
καύσιμο σε ηλεκτρική και θερμική 
ενέργεια. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν αν θα 
πουλήσουν την παραγόμενη ενέργεια στο 
δίκτυο ή αν θα την επαναχρησιμοποιήσουν 
για να καλύψουν μέρος των ενεργειακών 
αναγκών τους. 

Mε αυτό τον τρόπο οι πρώτες ύλες της 
εκάστοτε επιχείρησης αξιοποιούνται 
στο έπακρο, το κόστος διαχείρισης των 
αποβλήτων μετατρέπεται σε έσοδο και το 
οικολογικό αποτύπωμα της επιχείρησης 
μειώνεται δραστικά.

Η BΙΟ2CHP εστιάζει περισσότερο στον χώρο 
της τεχνολογίας, ωστόσο o Στέφανος θεωρεί 
πως για να προωθηθεί ενεργά η  κυκλική 
οικονομία και να εφαρμοστούν οι αρχές 
της πρέπει να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ πολιτείας, κοινωνίας, διαθέσιμων 
υποδομών αλλά και αναπτυσσόμενων 
τεχνολογιών.  Ο Στέφανος πιστεύει με την 
ανάδειξη περισσότερων success stories, 
τόσο σε τεχνικό όσο και μη επίπεδο, θα 
διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια κυκλική 
οικονομία & η υιοθέτηση των αρχών της 
από περισσότερους ανθρώπους. Όσο όλοι 
μας βλέπουμε επιτυχημένα παραδείγματα, 
εξοικειωνόμαστε και αποκτούμε κίνητρο 
για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και 
κυκλικών πρακτικών. Αυτή η εξοικείωση θα 
θέσει τις βάσεις για την απαραίτητη αλλαγή 
της νοοτροπίας και τη σταδιακή μετάβαση 
από την κοινωνία της κατανάλωσης 
στην κοινωνία της αξιοποίησης και 
επαναχρησιμοποίησης.

“Το όνειρό μου σε σχέση 
με την κυκλική οικονομία είναι ένας 

κόσμος όπου η εφαρμογή βασικών 
αρχών της κυκλικής οικονομίας & 

της πράσινης οικονομίας θα 
αποτελούν τον ‘κανόνα’ και                 

όχι τις ‘εξαιρέσεις’.”

@BIO2CHP

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτόν 
τον Πράσινο Αστικό Ήρωα; 
Μάθετε περισσότερα σκανάροντας αυτό το QR

http://www.bio2chp.com/
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Espresso World 
Kozani
Έχετε σκεφτεί ποτέ τι συμβαίνει με τα 
υπολείμματα του καφέ;  Για την ομάδα του 
Espresso World Κοζάνης, ο καφές δεν 
αποτελεί μόνο μια απόλαυση αλλά πολλά 
περισσότερα. Ο καφές, και συγκεκριμένα 
τα υπολείμματά του μπορούν να 
αποτελέσουν μια πολύτιμη πρώτη ύλη 
και με την κατάλληλη επεξεργασία να 
επαναχρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν 
είτε σαν εδαφοβελτιωτικά και λιπάσματα, είτε 
σαν ενέργεια. 

Ο Τριάδας (Δάκης) Γεωριάδης και οι 
συνεργάτες του ξεκίνησαν το Espresso World 
στην Κοζάνη, σαν franchise μιας μεγαλυτέρης 
αλυσίδας καταστημάτων το Σεπτέμβριο 
του 2016. Σήμερα λειτουργούν με επιτυχία 
4 καταστήματα στην περιοχή. Έχοντας 
αναγνωρίσει τη σημασία της “κυκλικής” 
διαχείρισης των υπολειμμάτων καφέ, 
η ομάδα του Espresso World Κοζάνης θέλει 
μέσα στο 2022 να ξεκινήσει να συνεργάζεται 
με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., την εταιρεία διαχείρισης 
απορριμμάτων στην Κoζάνη, προκειμένου να 
διαθέσουν προς αξιοποίηση τους μεγάλους 
όγκους υπολειμμάτων καφέ που προκύπτουν 
από την επιχείρηση.

Θέτοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα σαν βασικές προτεραιότητες 
της επιχείρησης, η ομάδα του Espresso 
World Κοζάνης ξεκίνησε μια “zero waste” 
πρωτοβουλία για να μειώσει τα πλαστικά 
μιας χρήσης και να ευαισθητοποιήσει του 
πελάτες της προωθώντας στην έννοια της 
επαναχρησιμοποίησης. 

Η ιδέα είναι απλή:  όλοι μπορούν να φέρουν 
το ποτήρι τους και να πάρουν τον καφέ 
τους ή άλλα ροφήματα “πακέτο” στο δικό 
τους σκεύος. Αυτή η πρακτική βοηθά το 
περιβάλλον αλλά και μειώνει τα έξοδα 
για τον πελάτη, που κερδίζει μια έκπτωση 
και δεν επιβαρύνεται με το κόστος της 
συσκευασίας.

Ο Δάκης πιστεύει πως για να επιτευχθεί 
η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία 
θα πρέπει όλοι σταδιακά να αρχίσουμε να 
υιοθετούμε μια διαφορετική νοοτροπία 
και να σκεφτούμε αλλιώς τον τρόπο 
που καταναλώνουμε. Γι‘ αυτό πιστεύει 
πως κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση 
μπορούν να παίξουν τόσο οι τοπικοί 
φορείς χάραξης πολιτικής αλλά και τα 
σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα. 
Μαθαίνοντας στα παιδιά την αξία της 
προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και 
τις σωστές πρακτικές ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης θέτουμε τα σωστά 
θεμέλια για μια  “κυκλική” και κλιματικά 
ουδέτερη Κοζάνη. 

@Espresso World 2 Kozani

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για 
αυτόν Πράσινη Αστική Ηρωίδα; Μάθετε 
περισσότερα σκανάροντας αυτό το QR

“Το όνειρό μου για την 
Κοζάνη το 2030 είναι η κυκλική 

οικονομία να μην έχει παραμείνει 
ένα όνειρο, αλλά να έχει γίνει 

πραγματικότητα. Σε αυτό θα βοηθήσουν 
οι επενδύσεις τοπικών φορέων και 

εταιρειών διαχείρισης και ανακύκλωσης 
σε κατάλληλες υποδομές και 

μέσα για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις.”

https://www.facebook.com/Espresso-World-2-Kozani-216289615809051/
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Ευγενία 
Καραπάτσιου
Η Ευγενία είναι μια παθιασμένη 
περιβαλλοντολόγος που ονειρεύεται μια 
κοινωνία μηδενικών αποβλήτων. Εργάζεται 
στην εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και 
η δουλειά όπως και το εκπαιδευτικό της 
υπόβαθρο την βοήθησαν να κατανοήσει 
καλύτερα τον τρόπο διαχείρισης των 
οικιακών απορριμμάτων και αύξησαν την 
ευαισθητοποίηση της στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, καλλιεργώντας της την ανάγκη για 
δράση. 

Έτσι η Ευγενία δημιούργησε έναν 
λογαριασμό στο Instagram το Νοέμβριο του 
2020, με σκοπό να μοιράζεται τις γνώσεις 
της για τη διαχείριση απορριμμάτων και 
συγκεκριμένα για την επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωση. Η Ευγενία, κατάλαβε 
τη δύναμη και την απήχηση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης στην αφύπνιση των 
πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα όταν στα 
πλαίσια της δουλειάς της πραγματοποίησε 
ένα Instagram Live με την Αλεξάνδρα 
Διονά (@ashinyday). Εκεί συζήτησαν για 
τον σωστό τρόπο να ανακυκλώνουμε 
και τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης. 
Βλέποντας το ενδιαφέρον του κόσμου να 
μάθει περισσότερα, η Ευγενία αποφάσισε 
να κρατήσει το λογαριασμό της, για να 
μοιράζεται τις γνώσεις και τις σκέψεις 
της καθώς και διάφορες  περιβαλλοντικές 
συμβουλές, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να 
ευαισθητοποιηθούν για το πρόβλημα που 
προκύπτει από τη λανθασμένη διαχείριση 
των οικιακών αποβλήτων.

Η Ευγενία θεωρεί πως όλα ξεκινούν 
και τελειώνουν με τους πολίτες. Οι 
πολίτες μπορούν να ζητήσουν από τους 
Δήμους να επεκτείνουν το σύστημα 
ανακύκλωσης, να δημιουργήσουν κέντρο 
επαναχρησιμοποίησης στην περιοχή τους 
και να οργανώσουν περισσότερες εκδηλώσεις 
για την ενημέρωση σχετικά τη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Όμως για να έχουν 
αντίκρισμα αυτές οι δράσεις θα πρέπει και 
οι ίδιοι να δεσμευτούν και να συμμετέχουν 
ενεργά σε αυτές. 

Η Ευγενία πιστεύει πώς η αειφορία είναι ένας 
τρόπος ζωής, γι’ αυτό πρέπει να σκεφτούμε 
πριν αγοράσουμε και να σκεφτούμε πριν 
πετάξουμε. Η Ευγενία πιστεύει πως πρέπει 
να δώσουμε στις μελλοντικές γενιές την 
ευκαιρία να απολαμβάνουν όσα κι εμείς 
σήμερα. Όμως για να επιτευχθεί αυτό δεν 
αρκούν μόνο οι ατομικές ενέργειες, αλλά 
χρειάζεται μια οργανωμένη αλλαγή μεγάλης 
κλίμακας. Η αλλαγή των συνηθειών μπορεί 
να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, για μια πιο 
“κυκλική” και ίση κοινωνία. 

“Το όραμά μου για 
την Κοζάνη για το 2030 είναι να 
πετύχουμε τον στόχο που έχει 

θεσπιστεί για την ανακύκλωση 
(65% επί του συνόλου).”

“Το όνειρό μου για 
την κυκλική οικονομία είναι 

να ζω σε μια κοινωνία με μηδενικά 
απόβλητα.”

@evgenia_karapatsiou

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτήν 
την Πράσινη Αστική Ηρωίδα;
 Μάθετε περισσότερα σκανάροντας αυτό το QR

https://gr.linkedin.com/in/evgenia-karapatsiou-a65407a4
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Λίλα Κύρου
Πώς μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά 
για την προστασία του περιβάλλοντος; 
Αυτή την ερώτηση έθεσε η Λίλα Κύρου, 
σκεπτόμενη πώς να εξηγήσει στο γιο της 
τη σημασία της ανακύκλωσης και της 
επαναχρησιμοποίησης. Έτσι, αποφάσισε 
να γράψει ένα παραμύθι για να ξυπνήσει 
τη φαντασία των μικρών και να κεντρίσει 
την περιέργεια των μεγάλων.  Τον Οκτώβριο 
του 2018 η Λίλα κυκλοφόρησε το πρώτο 
της παραμύθι με τίτλο “Ξεχύθηκαν στους 
δρόμους τα σκουπίδια για να δηλώσουν 
πως δεν είναι όλα ίδια” , από τις εκδόσεις 
“TOGETHER”. Το παραμύθι παρακολουθεί 
τις περιπέτειες του Μικρού Χαρτιού που δε 
θέλει πια να ζει στη χωματερή και θέλει να 
ανακυκλωθεί. Οι πραγματικοί, όμως, ήρωες 
του παραμυθιού της είναι τα μικρά παιδιά 
που αντιλαμβάνονται την πραγματική 
αξία των ανακυκλώσιμων υλικών και 
τα βοηθούν να βρεθούν στους κάδους 
ανακύκλωσης.

Η αγάπη της Λίλας για τις ιστορίες δεν 
κρύβεται. Η Λίλα πιστεύει στη δύναμη που 
έχουν οι ιστορίες να περνούν σημαντικά 
μηνύματα με μεστό και ψυχαγωγικό 
τρόπο, και για αυτό τις διάλεξε σαν βασικό 
της μέσο για να ευαισθητοποιήσει τα 
παιδιά για τα πολύτιμα αγαθά της γης. Η 
Λίλα έχει γράψει σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ 
Κοζάνης το παραμύθι 

“Η ήττα της βασίλισσας Λειψυδρίας” και 
την ιστορία, με τίτλο “Κρόκος -Κοζάνης, το 
χρυσάφι της γης”. 
Τέλος, εμπνευσμένη από την ενασχόλησή 
της εδώ και πολλά χρόνια με παιδιά με 
αναπηρίες έγραψε κι ένα ακόμη παραμύθι, 
αυτό της Τυφλοποντικίνας Άσπας, για 
την κοινωνική συμπερίληψη και την 
κατάρριψη κοινωνικών στερεοτύπων. 
Η ιστορία έχει μεταφερθεί και σε γραφή 
Μπράιγ.

Η Λίλα πιστεύει πως βρισκόμαστε σε μια 
εποχή όπου οι μεγαλύτεροι θα μαθαίνουν 
από τα παιδιά, αφού τα παιδιά είναι 
πιο ειλικρινή και αυθόρμητα. Για τη 
Λίλα τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν την 
αλλαγή που χρειάζεται για να βάλουμε 
φρένο στην κλιματική αλλαγή και τις 
επιπτώσεις της. Εκπαιδεύοντας σωστά 
τα παιδιά σχετικά με τη βιωσιμότητα 
και καλλιεργώντας τη φαντασία τους 
δείχνοντας τους δημιουργικούς τρόπους 
για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, 
τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι αγωγοί της 
μετάβασης προς την κυκλική οικονομία.

“Το όραμά μου για 
το 2030 για την περιοχή της 

Κοζάνης είναι να έχουμε πάει ένα 
βήμα πιο παρακάτω, να θεωρούμε 
δεδομένα τόσο την ανακύκλωση 
όσο και την κυκλική οικονομία, 

να μας έχουν γίνε, δηλαδή, 
τρόπος ζωής.”

@Lila.Kyrou1 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτήν 
την Πράσινη Αστική Ηρωίδα;
 Μάθετε περισσότερα σκανάροντας αυτό το QR

https://www.facebook.com/Lila.Kyrou1
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Projeto Gea 

Το Projeto Gea - Σχέδιο Γης είναι ένα 
εθελοντικό κίνημα που δημιουργήθηκε 
από τη Βιβή και τον António, για έναν 
καλύτερο πλανήτη. Για τη Βιβή και τον 
António η βιωσιμότητα είναι να ζούμε σε 
αρμονία και ισορροπία με τη φύση και 
να έχουμε επίγνωση του αντίκτυπού 
μας σε αυτήν. Γι‘αυτό διοργανώνουν 
εκστρατείες καθαρισμού σε γειτονιές, 
πάρκα, παραλίες και σε κάθε μέρος που 
είναι γεμάτο σκουπίδια. Η Βιβή & o António 
ξεκίνησαν τις δράσεις τους στην Πορτογαλία 
τα Χριστούγεννα του 2019 και από τον Μάιο 
του 2021 εδρεύουν στην Κοζάνη.

Το Projeto Gea – Σχέδιο Γης ξεκίνησε σαν μια 
ιδέα, όταν η Βιβή & o António αποφάσισαν 
να πάρουν μερικές σακούλες, 2 ζευγάρια 
γάντια και βγήκαν έξω για να μαζέψουν 
σκουπίδια. Απόλαυσαν τόσο πολύ την ημέρα 
των Χριστουγέννων που το επανέλαβαν και 
την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη, και 
συνεχίζουν μέχρι και σήμερα.

Το Projeto Gea – Σχέδιο Γης είναι ένα μέσο 
ευαισθητοποίησης του κοινού για το 
πρόβλημα της ρύπανσης. Με τις δράσεις 
τους θέλουν να βοηθήσουν τους συμπολίτες 
τους να αποκτήσουν επίγνωση του 
τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν 
τα σκουπίδια που παράγουν, ώστε να 
μπορέσουν σταδιακά να αποκτήσουν μια 
πιο συνειδητοποιημένη στάση.

Το Projeto Gea – Σχέδιο Γης θέλει να διαδώσει 
νέους όρους, έννοιες και λέξεις που 
σχετίζονται με το θέμα της βιώσιμότητας 
και μπορούν να εφαρμοστούν από τον 
καθένα μας όπως η απόρριψη, μείωση, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 
βιώσιμος τρόπος ζωής για να μειώσουμε το 
αρνητικό μας αποτύπωμα. 

H Βιβή & o António πιστεύουν ότι σημαντικό 
ρόλο στην επικοινωνία και διάδοση 
αυτών των αξιών παίζουν και οι εταιρείες 
διαχείρισης αποβλήτων, οι οποίες πρέπει να 
είναι σε επικοινωνία με τους πολίτες και να 
απαντούν στις ερωτήσεις/απορίες τους. 
Η αλληλεπίδραση με το κοινό θα 
συμβάλλει στην σωστή ενημέρωση και 
στον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων 
που θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν 
τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Για να συνεχίσουν να διαδίδουν τις αξίες 
του κινήματος του Projeto Gea – Σχέδιο Γης, 
η Βιβή & o António θέλουν κάποια στιγμή να 
αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα 
με τη χρήση μη τυπικών εκπαιδευτικών 
μεθόδων, αλλά και εργαστήρια στα 
τοπικά σχολεία της Κοζάνης.

“Το όραμά μας για 
το 2030 για την Κοζάνη είναι 

να καταργηθούν τα αναλώσιμα 
κυπελλάκια, τα καλαμάκια και οι 

συσκευασίες μια χρήσης γενικότερα, 
και οι πολίτες να πετάνε τα σκουπίδια 
τους στους κάδους ή ακόμα καλύτερα 

στους κάδους ανακύκλωσης με 
σωστό τρόπο.”

@projetogea@projetogea

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτούς 
τους Πράσινους Αστικούς Ήρωες; 
Μάθετε περισσότερα σκανάροντας αυτό το QR

https://www.instagram.com/projetogea/?hl=el
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Ramma

To Ράμμα ξεκίνησε το 2020 από την Χριστίνα 
Καραμάνη. Μετά από πολυετή εμπειρία στον 
ιδιωτικό τομέα, η Χριστίνα αποφάσισε να 
δημιουργήσει τη δικής της επιχείρησης, μια 
ανάγκη που είχε από όταν θυμάται τον εαυτό 
της. Με οδηγό την κύρια ηθική της αξία, την 
προστασία του περιβάλλοντος και με 
πολύ μεράκι, η Χριστίνα ξεκίνησε το δικό 
της εργαστήριο, όπου συνδυάζει την αγάπη 
της για το περιβάλλον, το πάθος της για 
τη χαρακτική και τις γνώσεις της στη 
ραπτική.

Η Χριστίνα δεν πιστεύει στο μοντέλο 
“αγοράζω και πετάω”. Για αυτό και τα 
προϊόντα της έχουν ως κοινό άξονα την 
επαναχρησιμοποίηση. Η πρώτη της 
δημιουργία ήταν οι υφασμάτινες tote 
bags, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό 
πυλώνα της επιχείρησής της. Σε αντίθεση 
με άλλα παρόμοια προϊόντα, η Χριστίνα δε 
χρησιμοποιεί πετρέλαιο για τις δημιουργίες 
της, μειώνοντας έτσι σημαντικά το 
οικολογικό τους αποτύπωμα. Πλαστικές 
σακούλες και συσκευασίες μιας χρήσης 
αντικαθίστανται από τα άλλα χειροποίητα 
προϊόντα του Ράμματος: πουγκιά 
επαναχρησιμοποίησης σε διάφορα 
μεγέθη για τα καθημερινά ψώνια, αλλά 
και κερομάντηλα με αγνό μελισσοκέρι 
για την αποφυγή της χρήσης μη 
ανακυκλώσιμων συσκευασιών.
Η Χριστίνα αγαπά να δίνει νέα ζωή σε παλιά 
αντικείμενα. 

Παλιά ρούχα δικά της ή φίλων και 
συγγενών μετατρέπονται σε φόδρες για 
υφασμάτινες τσάντες ή κερομάντηλα 
και αποκτούν νέα χρηστική αξία 
επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής τους. 
Το επόμενο βήμα είναι η μεταποίηση και 
επαναχρησιμοποίηση πλαστικών προϊόντων.
Όμως το όραμά της δεν είναι μόνο 
να συμβάλει στην περιβαλλοντική  
ανθεκτικότητα, αλλά  και στην κοινωνική  
ένταξη. Η Χριστίνα ονειρεύεται τη 
δημιουργία ενός μεγαλύτερου εργαστηρίου, 
το δυναμικό  του οποίου θα αποτελούν 
γυναίκες ξενώνων φιλοξενίας θυμάτων βίας 
και κακοποίησης. 
 
Η Χριστίνα πιστεύει ότι όλοι μπορούμε 
να υιοθετήσουμε “πράσινες” συνήθειες  
στην καθημερινότητά μας. Για να υπάρξει 
η αναγκαία θετική αλλαγή στον τρόπο που 
αντιμετωπίζουμε την παραγωγή και την 
κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών, και 
να κάνουμε συνειδητά πιο κυκλικές επιλογές 
χρειαζόμαστε αυξημένη ευαισθητοποίηση 
και δέσμευση των τοπικών κοινοτήτων σε 
συνδυασμό με καλές υποδομές.

“Tο όραμά μου για το 
2030 για την Κοζάνη είναι να γίνει 

πιο πράσινη. Tο πράσινο στις πόλεις 
είναι αλληλένδετο με την ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων και η αισθητική 
αναβάθμιση του τόπου είναι απαραίτητη. 

Η σωστή εκμετάλλευση του φυσικού 
της πλούτου σε συνδυασμό με τη 
συνεργασία διοίκησης – πολιτών 

θα αποφέρει κέρδη.”

@TheRamma2020@theramma2020

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτήν 
την Πράσινη Αστική Ηρωίδα;
 Μάθετε περισσότερα σκανάροντας αυτό το QR

https://www.facebook.com/TheRamma2020/
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Save 
Your Hood
Ο Σταμάτης έβλεπε συχνά στις βόλτες του 
σκουπίδια έξω από κάδους κι έτσι αποφάσισε 
να αναλάβει δράση. Έτσι γνώρισε την 
κοινότητα του Save your hood από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Η Save your hood 
είναι ένα κίνημα, μία κίνηση! Αποτελείται 
από ανθρώπους, οι οποίοι είτε ατομικά είτε 
συλλογικά, με την παρέα τους αποφασίζουν 
να καθαρίσουν τη γειτονιά τους ή κάποιο 
πάρκο στην πόλη τους. Ο Σταμάτης είναι 
μέλος της κοινότητας Save your hood στην 
Κοζάνη από το 2020. Η κινητήρια δύναμή 
του είναι η προστασία των δημόσιων 
χώρων και η αισθητική αναβάθμισή τους 
αλλά και η αλλαγή που έρχεται από τη 
συλλογική προσπάθεια.

Η πρώτη δράση στην οποία συμμετείχε 
ήταν ο καθαρισμός της περιοχής του 
ΟΣΕ, μια από τις πιο όμορφες περιοχές της 
πόλης, φιλική προς πεζούς και ποδηλάτες. 
Ωστόσο, η απουσία κάδων για τη ρίψη 
απορριμμάτων και η απουσία άλλων 
πρωτοβουλιών, οδήγησαν στην αισθητική 
και περιβαλλοντική υποβάθμιση της 
περιοχής. Για αυτό το λόγο, οι Save your 
hood-ers ένωσαν τις δυνάμεις τους με την 
κοινότητα νέων Κοζάνης και μαζί καθάρισαν 
την περιοχή και  τοποθέτησαν κάδους 
κατά μήκος όλου του δρόμου του πρώην 
σταθμού.  Με τη συμμετοχή του σε αυτές 
τις δράσεις, ο Σταμάτης θέλει να εμπνεύσει 
τους συμπολίτες του και να συμβάλει 
στην αλλαγή της νοοτροπίας για την 
προστασία του φυσικού και τεχνητού 
περιβάλλοντος.  

Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας 
δεν αφήνουν περιθώρια για ενασχόληση 
με τα κοινά, όπως η σωστή διαχείριση 
των απορριμμάτων, ωστόσο μέσω της 
κοινοποίησης τέτοιων δράσεων γίνεται 
μεγάλη πρόοδος. Όλο και περισσότεροι 
κάτοικοι στην Κοζάνη άρχισαν να 
δραστηριοποιούνται και να παίρνουν 
μέρος σε περιβαλλοντικές δράσεις που 
πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή. 

Σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και 
τη συμμετοχή των πολιτών στη σωστή 
διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί 
η ενδελεχής ενημέρωση από πλευράς 
Δήμου και σε γενικότερο επίπεδο από την  
πολιτεία σε συνδυασμό με τις κατάλληλες 
υποδομές.  Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει μια 
κοινή γραμμή μεταξύ των δήμων και των 
εταιρειών ανακύκλωσης για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων μα και διευκόλυνση των 
πολιτών. Ο Σταμάτης θεωρεί πως ο  μόνος 
τρόπος για την πλήρη και επιτυχημένη 
μετάβαση στη κυκλική οικονομία είναι η 
καλλιέργεια ενός αισθήματος κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής ευθύνης  στους 
πολίτες.Οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν 
το ρόλο τους ως κομμάτι της αλυσίδας και 
να τους δοθούν τα απαραίτητα μέσα ώστε να 
παίρνουν πρωτοβουλίες.

“Το όραμά μου για 
το 2050 για ένα πιο πράσινο 

μέλλον για τον πλανήτη είναι η 
στροφή στην πράσινη ενέργεια, 

μέσω της γενικότερης αλλαγής στη 
συμπεριφορά και τη νοοτροπία 

των ανθρώπων.”

@stam_asim

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτόν 
τον Πράσινο Αστικό Ήρωα; 
Μάθετε περισσότερα σκανάροντας αυτό το QR

@Σταμ Ασημ 

https://saveyourhood.gr/




“Για να 
γίνει η αλλαγή 

μετασχηματιστική, 
η αλλαγή στη 

νοοτροπία μας πρέπει 
να εκδηλωθεί στις 

πράξεις μας.”
Christiana Figueres, 

The Future We Choose


