
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θέμα 5: Ανακύκλωση στα ρούχα 



Περιβάλλον 

• Ο όρος περιβάλλον αναφέρεται σε οτιδήποτε 
περιβάλλει κάποιο αντικείμενο. Έτσι το 
περιβάλλον ενός έμβριου οργανισμού είναι η 
κοντινή ή μακρινή σε αυτόν περιοχή, που 
ασκεί άμεσα επιρροή στον ίδιο και στις 
συνθήκες διαβίωσής του. 

 



Ανακύκλωση 

• Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η 
διαδικασία με την οποία 
επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά 
οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας 
και το οποίο στην μορφή που είναι δεν 
αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. 



• Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης 
είναι και η μετατροπή βλαβερών για το 
περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου 
βλαβερά. Η ανακύκλωση μειώνει την 
κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση 
ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου.  



• Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή 
του Χαλκού. Την τότε εποχή έλιωναν τα 
μεταλλικά αντικείμενα τούς έτσι ώστε αυτά 
να μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα.  

 



Ανακυκλώσιμα Προϊόντα 
 

• Μεγάλες οικιακές 
συσκευές (ψυγεία, 
πλυντήρια κλπ.) 

 



• Μικροσυσκευές που 
διευκολύνουν τη ζωή 
(κλιματιστικά, 
φωτιστικά είδη, 
συσκευές 
τηλεπικοινωνίας κλπ.) 

 



• Προϊόντα εικόνας και 
ήχου 

 



• Εξοπλισμός 
πληροφορικής 



• Ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά εργαλεία 
και παιχνίδια 

 



• Ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 

 



• Όργανα 
παρακολούθησης και 
ελέγχου 

 



• Συσκευές αυτόματης 
διανομής 

 



• Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 

 



• Φαγητά (λίπασμα) 
μέσω της 
κομποστοποίησης 

 

 



• Χαρτί 

 

 



• Πλαστικό 

 



• Αλουμίνιο 

 



• Γυαλί 

 



• Ελαστικά Αυτοκινήτων 

 



• Μπαταριές στους 
ειδικούς κάδους ΑΦΗΣ 

 

 



• Κινητών 



• Ανακύκλωση 
αυτοκινήτων 



ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 
 

• Σήμερα (2011) η 
Ελλάδα κατέχει την 
τελευταία θέση 
στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως προς την 
ανακύκλωση.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


• Και πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα η 
ανακύκλωση των ρούχων ήταν καθημερινή 
υπόθεση για την επιβίωση. Από μια 
συνέντευξη που μας έδωσε η Ντοκμετζή 
Ανθούλα μπορούμε να αντλήσουμε πολλές 
και σημαντικές πληροφορίες για το πώς και 
γιατί γινόταν ανακύκλωση ρούχων .  

 



ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ…….. 

• Η επιστήμη ενδιαφέρεται πολύ για το τι φοράμε 
και το τι τρώμε. Αν δεν είχε ενδιαφερθεί η 
επιστήμη θα φορούσαμε ακόμα τα δέρματα των 
ζώων όπως έκαναν οι πρόγονοι μας.  



• Η ανακύκλωση των ρούχων είναι αναγκαία 
γιατί τα ρούχα δημιουργούνται και 
συνθέτονται με χημικά στοιχεία τα οποία 
χρειάζονται πολλά χρόνια για να αλλοιωθούν 
στο περιβάλλον και αν τα πετάμε είναι ρύπος.  

 



Ανακύκλωση… ρούχων ενάντια στην κρίση 

 
• Εκτός από τα κουτάκια 

αναψυκτικών, το χαρτί 
και το πλαστικό, στην …… 
«ανακύκλωση» μπαίνουν 
και τα είδη ρουχισμού. Το 
κίνημα της ανταλλαγής 
και της αγοράς ρούχων 
από «δεύτερο χέρι» έχει 
διαδοθεί σε μεγάλες 
μητροπόλεις του 
εξωτερικού την τελευταία 
τριακονταετία. 



• Στην Ελλάδα αυτού του 
τύπου οι αγορές 
αντιμετωπίζονται με 
καχυποψία και πολλές 
φορές με υπεροψία. 
Σήμερα τείνουν να γίνουν 
συνήθεια, αφού 
ανακουφίζουν το 
καταναλωτή να 
αποκτήσει κάτι μοναδικό 
και αναντικατάστατο. 



• Ο όρος «vintage» 
αφορά καινούργια ή 
μεταχειρισμένα 
ενδύματα που έχουν 
δημιουργηθεί σε 
προηγούμενες εποχές 
και αποτελούν σημείο 
αναφοράς των 
αντίστοιχων τάσεων της 
μόδας.  

 



ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ 
ΡΟΥΧΑ  

 • Feeling Vintage: Σόλωνος 41, Κολωνάκι Τηλ. 2103607143 
http://www.feelingvintage.gr/ 

• Preloved: Ασκληπιού 20, Κολωνάκι, Τηλ. 2107212581 
• Le Streghe son tornate: Χάρητος 9, Κολωνάκι , Τηλ 

2103217876 
• Αμερικάνικη Αγορά: Αθήνας 30,Αθήνα , Τηλ. 2103217876 
• Bubbles clothes club-shop: Αγίου Γεωργίου 4, Χαλάνδρι, 

Τηλ. 2106822755 
• Troc: Δημ. Σούτσου 39, πλ. Μαβίλη, Τηλ. 2106442520  
• Second Hand Studio Shop: Φρύνης 35, Παγκράτι , Τηλ. 

2107569311 
• Το Δεύτερο Χέρι: Φειδίου 14-16,πάροδος Εμμ. Μπενάκη, 

Τηλ. 2103816886 
 
  

http://www.feelingvintage.gr/


Τι μπορώ να κάνω με τα παλιά ρούχα και υφάσματα;  

 

• Τα υφάσματα, ανακυκλώνονται με 
πολλούς τρόπους. Είναι από τα πιο 
ευέλικτα υλικά, με άπειρες εφαρμογές. 
Ακολουθούν μερικές : 

 

http://whatcanidoathome.blogspot.com/2009/04/blog-post_20.html
http://whatcanidoathome.blogspot.com/2009/04/blog-post_20.html


1.  Αν είναι ρούχα και 
παπούτσια, που 
φοριούνται ακόμη, τα 
βάζουμε σε μια τσάντα 
και τα δίνουμε με την 
πρώτη ευκαιρία, στα 
παιδάκια στα φανάρια.  



2. Κόβουμε και κρατάμε 
τα σημαντικά κομμάτια 
π.χ. κουμπιά, πόρπες 
από τις ζώνες κ.λπ., 
γιατί έχουν πολλές 
εφαρμογές στις 
κατασκευές, τις 
χειροτεχνίες ή 
ξαναχρησιμοποιούνται, 
σαν κουμπιά ή σαν 
πόρπες.  

 



3. Κόβουμε και κρατάμε 
κομμάτια, με τα οποία 
μπορούμε να 
φτιάξουμε κάτι άλλο.  

 



4.Με τσέπες από τζίν ή 
άλλο ύφασμα, 
μπορούμε να 
φτιάξουμε θήκες στον 
τοίχο ή στα ντουλάπια 
της κουζίνας, για 
λογαριασμούς, 
αλληλογραφία κ.λπ.  

 



5.Μπορούμε να 
φτιάξουμε 
τσάντες, 
κόβοντας τα 
πόδια από τα 
παλιά ή 
ντεμοντέ τζίν.  



6.Από τα πόδια των 
παντελονιών 
μπορούμε να 
φτιάξουμε διάφορα 
τσαντάκια ,τίποτα 
περίτεχνο, απλές 
τσαντούλες με ένα 
κορδονάκι, που 
σφίγγει και κλείνει. 



7.Φτιάξτε σάκους με 
κορδονάκι για να 
κλείνουν, 
διακοσμήστε τους 
και κρεμάστε τους 
πίσω από την 
πόρτα, για τα 
άπλυτά μας. 
 



8.Από διάφορα 
κομμάτια 
υφασμάτων, 
μπορείτε να 
ταπετσάρετε 
άδεια πλαστικά 
δοχεία.  



9. Χρησιμοποιήστε 
συσκευασίες, 
όπως τα 
στρογγυλά δοχεία 
από βούτυρο ή 
γιαούρτι και 
αλλάξτε τους 
χρήση.  



 Φτιάξτε 
καλαθάκια 
απορριμμάτων, 
θήκες για 
πιόνια, κουτάκια 
για τις κλωστές 
κ.α..  



Ένα μεγάλο κουτί 
παπουτσιών, 
ντυμένο μέσα - 
έξω μπορεί να 
γίνει το τέλειο 
κουτί 
αναμνήσεων  . 



10.Τέλος ανακυκλώστε 
παλιά σεντόνια, 
φανέλες και πετσέτες, 
κόβοντάς τα 
κομμάτια!  Κρατήστε τα 
γερά κομμάτια και 
φτιάξτε πανάκια 
καθαρισμού για το 
σπίτι και το αυτοκίνητο. 



•  Έτσι μόνο το 2% καταλήγει στους κάδους.  



Ιδέες για ανακύκλωση! Τι μπορούμε να φτιάξουμε με 
ένα ζευγάρι παπούτσια; 

 

• Το μετατρέπουμε σε 
γλαστράκι.  
Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε γόβες 
ή μπότες ,να τα 
γεμίσετε με χώμα και 
να φυτέψετε φυτά που 
δεν χρειάζονται πολύ 
χώμα ,όπως μικρούς 
κάκτους.  
 

http://greecycle.forumgreek.com/t193-topic
http://greecycle.forumgreek.com/t193-topic


• Με μια μικρή 
επεξεργασία ,τα 
παπούτσια 
μπορούν να 
γίνουν εντυπωσι
ακά γλαστράκια! 



Φτιάχνουμε βιβλιοστάτες! 

Τόσο απλά θα 
έχετε ένα 
βιβλιοστάτη 
μοντέρνο και 
πάνω απ όλα 
μοναδικό! 



Ανακύκλωση παπουτσιών και ρούχων 

Στους ψηλούς, 
μεταλλικούς, 
ορθογώνιους 
κάδους, μπορούμε 
να αποθέτουμε τα 
παλαιά ρούχα, 
παπούτσια, λευκά 
είδη. 



Μέρος των ρούχων 
δίνεται σε καταστήματα 
ρούχων από δεύτερο 
χέρι (second hand), σε 
χαμηλές τιμές, ενώ τα 
ρούχα που δεν είναι 
πια κατάλληλα προς 
χρήση, 
ανακυκλώνονται. 



λόγοι για να μη τα πετάξετε  
 

«Μα τι να τα κάνω, αφού 
δεν μου χρειάζονται 
πλέον;». Να τα χαρίσεις, 
είναι η απάντηση. Όσο 
για το «πού να τα δώσω» 
το οποίο έπεται, οι 
επιλογές είναι δεκάδες 
και περιλαμβάνουν 
από φιλανθρωπικές 
οργανώσεις και 
σωματεία, μέχρι παζάρια 
και vintage shops. Τι 
περιμένετε λοιπόν; 



• Στην διεθνή οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας με την 
ονομασία Κάριτας στην πλατεία Βάθη (Καποδιστρίου 52, 
τηλ: 210 52 47 879).  
* Στον πρώτο όροφο στο Στέκι Μεταναστών, πενήντα μέτρα 
από την πλατεία Εξαρχείων (Τσαμαδού 50, τηλ: 
2103813928).  

• * Στην ομάδα Peto, πρώην ναρκομανών, η οποία δέχεται 
οτιδήποτε δεν λειτουργεί ή δεν χρειάζεστε, μεταξύ των 
οποίων και ρούχα. Λειτουργεί παράρτημα στην Καλλιθέα 
(Σοφοκλέους 256 και στο Κορωπί (21 χιλιόμετρο Αθηνών – 
Λαυρίου), τα οποίο δέχεται καθημερινά τις προσφορές σας. 
Τηλ: 210 66 25 096.  
 

 

http://www.caritas.gr/whogr.html
http://tsamadou13-15.espivblogs.net/


Πρόγραμμα ανακύκλωσης ρούχων 
εφαρμόζει ο Δήμος Ιδαλίου στην Κύπρο.  

 
• Ο Δήμος Ιδαλίου 

παρουσίασε το 
περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα 
ανακύκλωσης ρούχων 
σε συνεργασία με τον 
μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό «Ανάκυκλος 
Περιβαλλοντική». 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ 

 

 



Ανάκυκλος Περιβαλλοντική: 
Ανακύκλωση ρούχων  

 
• Ο Οργανισμός Ανάκυκλος 

Περιβαλλοντική είναι μια μη 
κερδοσκοπική εταιρεία η οποία  
χρησιμοποιεί τα έσοδα που προκύπτουν 
από την επαναχρησιμοποίηση  των 
ρούχων στη χρηματοδότηση άλλων 
δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, σε σχέση πάντα με την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 

 



• Υπολογίζεται ότι περίπου 
10 εκατομμύρια τόνοι 
υφασμάτων σε Αμερική 
και Ευρώπη καταλήγουν 
στα σκουπίδια κάθε 
χρόνο. Κάθε Ευρωπαίος 
πολίτης  αποσύρει από τη 
ντουλάπα του περίπου 
15 κιλά ρουχισμού κάθε 
χρόνο.  

• Δυστυχώς ένα 
μικρό μόνο 
μέρος 
επαναχρησιμοπ
οιείται. 
 



Πού θα πάνε τα ρούχα σας; 

• Μετά από διαλογή, κάποια ρούχα προσφέρονται δωρεάν σε 
άπορα άτομα στην Κύπρο. 

• Ένα άλλο μέρος του ρουχισμού διατίθεται σε άτομα με 
χαμηλό εισόδημα, σε καταστήματα ειδών από δεύτερο χέρι 
και σε παζαράκια, σε συμβολικές τιμές, για κάλυψη του 
κόστους. 

• Ο ρουχισμός θα είναι διαθέσιμος για αποστολή σε χώρες 
όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όπως φυσική 
καταστροφή, πόλεμος κ.ο.κ. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επανάχρηση. 
Μέρος του υλικού, τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, 
ανακυκλώνονται για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, 
στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού. 
 

 



Τί μαζεύει ο Ανάκυκλος 
Περιβαλλοντική; 

 
• Ρούχα και ζευγαρωμένα 

παπούτσια, ανδρικά, 
γυναικεία και παιδικά 

• Λευκά είδη, όπως 
κουρτίνες και σεντόνια 

• Τσάντες 

• Ζώνες 



Τί ΔΕΝ μαζεύει ο Ανάκυκλος 
Περιβαλλοντική: 

 
• Λερωμένα ή βρεγμένα 

ρούχα 

• Χαλιά 

• Αποκόμματα 
υφασμάτων 

• Αζευγάρωτα παπούτσια 

 





Εντυπωσιακά δημιουργήματα από 
ανακυκλωμένα ρούχα  

 
• Πόσο συχνά έχετε δει 

παλιά ρούχα στοιβαγμένα 
με τρόπο διαφορετικό 
από τι έχετε συνηθίσει; 
Στο Μαϊάμι  ένα ζευγάρι 
καλλιτεχνών δημιουργούν
  εκκρεμή έργα τέχνης. 

•  Τα ρούχα είναι το βασικό 
υλικό που 
χρησιμοποιούν . Δείτε 
μερικά εντυπωσιακά 
δημιουργήματα. 

 





http://lh6.ggpht.com/-HjoXA-I-q_k/Tmn9vcw774I/AAAAAAAAIJw/KQEL0XftQ1A/s1600/14[9].jpg
















ΡΟΥΧΑ ΑΠΟ ………ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ!!! 
 



 



ΡΟΥΧΑ ΑΠΟ…..ΓΥΑΛΙ!! 
 

 



ΡΟΥΧΑ ΑΠΟ……ΚΡΕΑΣ!!! 
 



ΡΟΥΧΑ ΑΠΟ ……ΓΑΛΑ!!! 
 

• Μια νέα Γερμανίδα 
σχεδιάστρια μόδας 
φέρνει επανάσταση 
στη μόδα καθώς τα 
ρούχα που 
δημιουργεί είναι 
φτιαγμένα από 
γάλα!  

 





Ρούχα από… πλαστικά μπουκάλια!!! 

 



Κατασκευές 
ρούχων από 

φλοιό!!! 

 



Ρούχα από σοκολάτα!  
 





















 



ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟ 

ΠΕΡΙΤΥΛΗΓΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΚΑΠΑΚΙΑ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

 



• Τα ακόλουθα ρούχα είναι 
ακριβή αντίγραφα από 
ρούχα και αξεσουάρ που 
φόρεσε η Μαρία Κάλλας 
στους σημαντικότερους 
ρόλους της καριέρας της!!! 



Όλα είναι 
κατασκευασμένα με το 
χέρι από έναν 
καταξιωμένο Έλληνα , 
τον Νίκο Φλώρο.  
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Συνεργάστηκαν 
• Ντοκμετζή Νικολέτα 

• Οβάλογλου Ραφαέλα 

• Παναγιωτίδου Σοφία 

• Πανταζή Μαρία 

• Παπαδοπούλου 
Δέσποινα 

• Παπαδοπούλου Εύη 

• Παπαδοπούλου Νικολέτα 

• Ρουμελιώτη Ευδοκία 

 

 

 

 

• Νύδρας - Υδραίος 
Αλέξανδρος 

• Πραπόγιας Κωνσταντίνος 

• Παχατουρίδης Αχιλλέας 

• Σαμαράς Απόστολος 

• Σαρκισιάν Σπάρτακος 

• Παπαγερίδης Κώστας 

• Πουλατσίδης Απόστολος 

• Ρίζος Πέτρος 

• Ουλουσίδης Κωνσταντίνος 

• Σανοζίδης Φώτης 

 

 



Υπεύθυνη Καθηγήτρια 
 

Καρανικολάου Ευδοξία 

 

 



Παρουσίασαν 

•Ντοκμετζή Νικολέτα 

•Παναγιωτίδου Σοφία 

•Οβαλόγλου Ραφαέλα 

 



Επιμέλεια Παρουσίασης 
 

Ντοκμετζή Νικολέτα 

 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ….. 

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ 
ΑΡΕΣΕ Η ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΜΑΣ….. 
  


