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Μήνυμα από την Ομάδα της ΙnCommOn
Καλώς ορίσατε στην ετήσια έκθεση απολογισμού της ΙnCommOn για 
το 2020! Μέσα στη χρονιά που μας πέρασε και που έφερε μεγάλη ανα-
στάτωση παγκοσμίως, η ΙnCommOn είναι υπερήφανη που κατάφερε να 
συνεχίσει να αναπτύσσει ιδέες και μεθόδους οικοδόμησης κοινότητας 
(community building) και βιώσιμης ανάπτυξης, παρ’ όλες τις προκλήσεις 
και δυσκολίες.

Παρατηρώντας και βιώνοντας τα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων, 
η ομάδα της InCommOn, αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν μο-
νοδιάστατες λύσεις στις καθημερινές πλέον κρίσεις που εξαπλώνονται 
στον αστικό χώρο. Αντιθέτως, αυτό που πιστεύουμε ότι χρειάζεται είναι 
μια συμμετοχική προσέγγιση επίλυσης αυτών των κοινών ζητημάτων.

Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για την ευκαιρία που μας δίνεται να μοιραστούμε 
μαζί σας τις ιδέες, τις προσεγγίσεις, τα πρότζεκτ και τα επιτεύγματά μας 
μέσα στο 2020.  

Σκοπός της InCommOn είναι να προάγει τη βιώσιμη και συμμετοχική 
αστική ανάπτυξη ώστε να μπορούν όλοι και όλες να συνεισφέρουν και 
να απολαμβάνουν ένα υγιές αστικό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες.

Η InCommOn είναι μια, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία στο-
χεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενδυνάμωση των 
τοπικών κοινοτήτων μέσω της ενθάρρυνσης πρακτικών όπως η ανταλ-
λαγή γνώσεων και δεξιοτήτων, η από κοινού μάθηση, η ενασχόληση με 
την κυκλική οικονομία και η αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων με συλλο-
γικό τρόπο. Είναι μια πρωτοποριακή οργάνωση στην Ελλάδα ως προς 
την καινοτόμο και ολιστική της προσέγγιση και μεθοδολογία, θέτοντας 
την ενεργό πολιτειότητα στο προσκήνιο της διαδικασίας επίλυσης προ-
βλημάτων και υποστηρίζοντας λύσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις 
αποχρώσεις και την πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων.
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Yγιής πλανήτης,
Χαρούμενοι άνθρωποι, 
Καινοτόμες κοινότητες
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Οι αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης καθώς και η πίστη στις δυνατότητες 
του κάθε ατόμου δεν είναι μόνο θεωρητικές θέσεις που μας εκφράζουν αλλά 
αποτελούν και αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου εργασίας μας. Όλο το έργο μας 
βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό και συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη της 
κοινωνίας τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν ισότιμα στη δημιουργία, τον σχε-
διασμό και τη διαχείριση πρωτοβουλιών που στοχεύουν σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Η λειτουργία μας στηρίζεται στις αρχές της βιω-
σιμότητας και της ισότητας χωρίς αποκλεισμούς  
και  οι τρεις πυλώνες των δράσεων μας είναι η 
Κοινωνική Συμπερίληψη, οι Ενεργές Κοινότητες 
και η Περιβαλλοντική Εξυγίανση. 

Πιστεύουμε στις δυνατότητες των πολιτών να 
βρουν λύσεις στις πολλαπλές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας. Γνωρίζουμε ότι οι 
βιώσιμες αλλαγές μπορούν να λειτουργήσουν 
μακροπρόθεσμα μόνο αν δοθεί σε όλους και όλες 
η ευκαιρία να γίνουν ισότιμοι κι ενεργοί πολίτες 
μιας κοινότητας και αν υποστηριχθεί η συμμετοχή 
τους σε αυτήν.

Αναγνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κοινωνική αποσύνθεση και 
οι οικονομικές κρίσεις είναι όψεις ενός μεγαλύτερου προβλήματος. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, η διατήρηση του περιβάλλοντος υγιούς , η επίλυση κοινωνικών προβλημά-
των και η αντιμετώπιση οικονομικών ανισοτήτων είναι ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα. Η InCommOn υποστηρίζει κοινότητες, προσεγγί-
ζοντάς τες με  οικολογικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές μεθόδους προκειμένου 
να βρουν πρακτικούς και συμπεριληπτικούς τρόπους βελτίωσης της ζωής τους 
και προστασίας τους περιβάλλοντος, σε τοπική κλίμακα.

Τι κάνουμε

Αναγνώριση προβλημάτων 1

Ευαισθητοποίηση 2

Αναζήτηση λύσεων 3

Παροχή εργαλείων και πόρων 45 Διαρκής Εξέλιξη

6 Στήριξη Πολιτών

7 Συν-Σχεδιασμός Λύσεων
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Σχεδιασμός και υλοποίηση αστικών πειραμάτων 
Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πειραματικά πρό-
τζεκτ σε πόλεις, τα οποία εστιάζουν στη βιώσιμη 
και συμμετοχική αστική ανάπτυξη.

Οικοδόμηση κοινοτήτων (community building)  
Ενισχύουμε κοινότητες δημιουργώντας μια κουλ-
τούρα συνεργασίας, κοινωνικής ευθύνης και ενερ-
γούς κοινωνικής συμμετοχής.

Προώθηση περιβαλλοντικής και κοινωνικής επί-
γνωσης (awareness raising) για την ενεργοποίη-
ση των πολιτών 
Οργανώνουμε συμμετοχικές πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στη μεγαλύτερη περιβαλλοντική και 
κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Έρευνα
Κάνουμε έρευνα, συλλογή δεδομένων και ανα-
πτύσσουμε νέες μεθοδολογίες στους τομείς που 
δραστηριοποιούμαστε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΉΣΉ 

ΙΣΟΤΉΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΉΨΉ

ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΉΤΕΣ

Οι Αξίες της InCommOn

Οι πρωταρχικές αξίες στις οποίες βασίζεται το έργο μας, τόσο σε ό,τι 
αφορά το περιεχόμενο των πρότζεκτ μας όσο και στα μέσα που χρη-
σιμοποιούμε καθημερινά στην πράξη για να τις εφαρμόσουμε, είναι 
οι ακόλουθες:   

 › Περιβαλλοντική συνείδηση

 › Κοινωνική καινοτομία 

 › Δίκαιη ανάπτυξη 

 › Έμφαση στη μικροκλίμακα 

 › Ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση

 › Σεβασμός στη διαφορετικότητα και συμπερίληψη 
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Τα Πρότζεκτ
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Ή InCommOn το 2020: Δυναμισμός, Ευελιξία, Αφοσίωση

H InCommOn είναι προσηλωμένη στις αρχές της συμπερίληψης, του συμμετοχικού 
σχεδιασμού, της υποστήριξης των ανθρώπων και της προστασίας του πλανήτη. Ο δυ-
ναμικός και ευέλικτος τρόπος στρατηγικού σχεδιασμού και η δράση μας ως οργάνω-
ση, ανεξαρτήτως των περιστάσεων, διασφαλίζει την υλοποίηση των πρότζεκτ μας και 
την επίτευξη των στόχων μας καθώς και την αταλάντευτη αφοσίωσή μας στις υποχρε-
ώσεις μας απέναντι στην κοινότητα, την ομάδα μας  και τις περιβαλλοντικές μας αρχές.

Αν και τη χρονιά αυτή τα μέσα με τα οποία επιδιώκουμε τους στόχους μας επηρεά-
στηκαν από τις αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούμε, προ-
σαρμοστήκαμε γρήγορα στις νέες συνθήκες. Θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να 
αναπτυσσόμαστε γρήγορα ξεπερνώντας έτσι  ενδεχόμενα μελλοντικά εμπόδια χωρίς 
να παρεκκλίνουμε από τους στόχους μας.

Μέσα σε μια χρονιά στην οποία κυριάρχησαν οι περιορισμοί και τα διλήμματα που 
έθεσε η πανδημία του Covid-19, το έργο της InCommOn έπρεπε αναγκαστικά να λά-
βει πολύ διαφορετική μορφή σε πρακτικό επίπεδο, σε σχέση με τα σχέδια που είχαν 
καταρτιστεί το 2019. Παρ’ όλα αυτά, το έργο μας δεν έπαψε σε καμία στιγμή να αντα-
νακλά τις αξίες μας, η αφοσίωσή μας στην οικοδόμηση κοινοτήτων και την προώθηση 
της συμμετοχικότητας παρέμεινε σταθερή και η δυνατότητά επίτευξης των στόχων 
που είχαμε θέσει πριν από την εκδήλωση της πανδημίας ήταν ανεπηρέαστη. Παρ’ όλο 
που δεν ήταν εφικτή η διεξαγωγή δράσεων στον φυσικό χώρο του «Κύκλου»” από ένα 
σημείο και μετά, η ομάδα της InCommOn όχι μόνο προσαρμόστηκε αλλά εξελίχθηκε  
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες ανάγκες καταφέρνοντας να επικοινωνήσει με 
το ευρύτερο κοινό και τις ομάδες στόχου της οργάνωσης με αποτελεσματικό τρόπο. 
Καταφέραμε να εμπλέξουμε το κοινό μας στις ίδιες διαδραστικές, συμμετοχικές δρά-
σεις που είχαμε σχεδιάσει —αλλάζοντας  απλά το μέσο υλοποίησης.
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Τα πρότζεκτ: συμπεριληπτικά, συμμετοχικά, καινοτόμα

Κάθε πρότζεκτ της InCommOn αποτελεί αυτόνομη πρωτοβουλία με δική της εσωτερι-
κή δομή και διαδικασίες διαχείρισης. Παρ’ όλα αυτά, η InCommOn είναι μια διεπιστη-
μονική ομάδα συνεργατών, η οποία λειτουργεί κάτω από μια οργανωτική δομή που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεξιοτήτων και απόψεων, την εκπαίδευση προσωπικού, τη 
συνεργασία για την ανεύρεση πόρων, και την αλληλοστήριξη και εξέλιξη των συνερ-
γατών, τόσο μεμονωμένα όσο και ως ομάδα. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σε 
κάθε πρότζεκτ συσχετίζονται μεταξύ τους και προσεγγίζονται διεπιστημονικά και συ-
νεργατικά από όλες και όλους τους συναδέλφους και αυτό επιτρέπει στην οργάνωση 
να εξελίσσεται, να μεγαλώνει.   

Σε κάθε πρότζεκτ, ανεξαρτήτως από τον συγκεκριμένο στόχο που επιδιώκεται, δί-
νεται η ίδια έμφαση στις περιβαλλοντικές, ανθρώπινες και οικονομικές πτυχές των 
ζητημάτων σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και εφαρμογής καθώς επίσης θεωρείται 
πολύ σημαντική και η παρακολούθηση του αντίκτυπου που έχει κάθε πρότζεκτ  επί 
αυτών των ζητημάτων.

Πρότζεκτ:

«Κύκλος» – Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμό-
τητας και Κυκλικότητας (πρότζεκτ που ξε-
κίνησε το 2019 και βρίσκεται σε εξέλιξη).

Κανένας/καμία εκτός. Κανένας/καμία δεν 
μένει πίσω.

Φανταστείτε μια κοινότητα οπού κανένας δεν θα ένιω-
θε περιθωριοποίηση, μια κοινότητα που θα αναγνώ-
ριζε και θα εκτιμούσε τόσο τις δεξιότητες όσο και τις 
ανάγκες όλων των μελών της, μια κοινότητα που θα 
λειτουργούσε όχι ενάντια αλλά με σεβασμό προς τη 

φύση και θα συνεργαζόταν με στόχο ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον. Αυτή η 
εικόνα δεν περιορίζεται στη σφαίρα της φαντασίας μας, αλλά αντίθετα, για εμάς στον 
Κύκλο, αποτελεί έναν εφικτό στόχο για την επίτευξη μιας άλλης πραγματικότητας. 

Ο «Κύκλος» είναι ένας χώρος όπου μπορούν να αναπτυχθούν νέες ιδέες και πρακτικές 
για τη δημιουργία και την ενίσχυση μιας τοπικής κυκλικής οικονομίας— η επανάχρηση, 
η ανταλλαγή, το δάνεισμα αντικειμένων, η εκ νέου εισαγωγή στην παραγωγή υλικών 
που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παραχθούν νέα είδη/προϊόντα είναι 
πρακτι-κές που βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τις ‘γραμμικές’ οικονομίες που 
υπαγορεύονται από τη λογική της κατανάλωσης προϊόντων και την επακόλουθη 
παραγωγή και συσσώ-ρευση αποβλήτων. Ο»Κύκλος»αποτελεί έναν τρόπο 
ενδυνάμωσης ατόμων και ομάδων προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής και 
δημιουργίας ενός πιο δίκαιου και περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος για την 
κοινότητα, τη γειτονιά, την πόλη τους και ευρύτερα.

Ο «Κύκλος» σκοπεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ένα κίνημα ολιστικής κοινω-
νικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αλλαγής το οποίο έχει αφετηρία τον καθένα και 
καθεμία από εμάς και τις αλλαγές που μπορούμε να επιτύχουμε σε επίπεδο συμπεριφο-
ράς και συνηθειών.

Ο «Κύκλος» είναι επίσης ένα μέσο για όλους μας προκειμένου να μετακινηθούμε από την 
αποξένωση και τις απρόσωπες επικοινωνίες προς πιο γνήσιες διαδραστικές σχέσεις με-
ταξύ των ανθρώπων που οικοδομούνται στη βάση των κοινοτήτων. Μέσω της αλληλο-
ενθάρρυνσης, της ανταλλαγής γνώσεων, της αλληλοεκπαίδευσης και της συνεργασίας, 
δημιουργείται ένα πλαίσιο κοινών αντιλήψεων χρήσης του δημόσιου χώρου και προστα-
σίας του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι και όλες μαζί, μπορούμε να γίνουμε 
συλλογικά πιο ενσυνείδητοι και ενσυνείδητες, να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον, να κι-
νηθούμε προς την κατεύθυνση της κυκλικότητας και να πετύχουμε συλλογικούς στόχους 
πέραν αυτών που τίθενται από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, από πολιτικές που δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν καθώς και από παρωχημένες κοινωνικές αγκυλώσεις.
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Δώσαμε στο Εργαστήριο Αστικής Βιωσιμότητας και Κυκλικότητας 
το όνομα «Κύκλος» για να τονίσουμε το κοινοτικό στοιχείο και τη 
συμπεριληπτική διάσταση του εγχειρήματός μας. 

Επιπλέον, ο «Κύκλος» είναι ένας χώρος προς χρήση από την κοι-
νότητα για δημόσιες δραστηριότητες καθώς κι ένα μέρος για την 
πραγματοποίηση ενός οράματος συλλογικής βιώσιμης ανάπτυξης. 
Είναι ένα συμμετοχικό εγχείρημα οι αξίες του οποίου έχουν ενσω-
ματωθεί στον τρόπο λειτουργίας του από την πρώτη στιγμή. Η 
ανακαίνιση του χώρου έγινε σε συνεργασία και διαβούλευση με 
την κοινότητα και με κατασκευαστικές τεχνικές και υλικά φιλικά 
προς το περιβάλλον, τηρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Ο «Κύκλος» στοχεύει στην ενεργοποίηση κοινοτήτων και τη 
στήριξη των προσπαθειών τους στη δημιουργία νέων 
πρωτοβουλιών και προσφέρει τον χώρο και τα εργαλεία για 
συνέργειες που αφορούν την αστική ανάπτυξη με όχημα την 
κυκλική οικονομία. Είναι ένας συμπεριληπτικός χώρος που μπορεί 
να πάρει πολλές χρήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη  ενός 
μεγάλου εύρος κοινωνικών, πολιτιστικών, δημιουργικών, 
οικολογικών και εκπαιδευτικών  πρωτοβουλιών. Η παρουσία του 
έχει καθιερωθεί στην γειτονιά της Άνω Πόλης αποτελώντας 
σημείο αναφοράς και επίκεντρο οικολογικής ανάπτυξης, 
συνεύρεσης της κοινότητας, και ενεργοποίησής της προς την 
κατεύθυνση της συν-εκπαίδευσης και της από κοινού αναζήτησης 
λύσεων σε αστικά προβλήματα καθώς και μέρος συναντήσεων 
και συνεργασιών σε επίπεδο γειτονιάς.  

O Κύκλος - Εργαστήριο 
Αστικής Βιωσιμότητας 
και Κυκλικότητας είναι 

ένα εγχείρημα γειτονιάς 
κι ένας χώρος στην 

καρδιά της πόλης. 
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Οι Δραστηριότητες του «Κύκλου» το 2020:

Κάθε δραστηριότητα του «Κύκλου» υποστηρίζει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, 
τις νέες ιδέες, τον συμμετοχικό τρόπο μάθησης και τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαί-
ου, αντανακλώντας το όραμα ενός κύκλου. Στοχεύουμε στη δημιουργία μιας ‘κυκλικής 
κοινότητας’ – ενός τόπου στον οποίο εκτιμάται η αξία όλων των ανθρώπων και όπου 
κανένας και καμία δεν μένει εκτός – στην οποία οι φυσικοί πόροι θα αντλούνται από το 
περιβάλλον αλλά και θα επιστρέφονται σε αυτό. 

Κάθε δράση έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό αλλά είναι συνάμα σχεδιασμένη ως αναπό-
σπαστο κομμάτι ενός ‘οικοσυστήματος’ του οποίου όλες οι δράσεις συσχετίζονται ή και 
εξαρτώνται η μία από την άλλη.  Η υλοποίηση της κάθε δράσης επιτρέπει στην κοινότητα 
όχι μόνο να συμμετάσχει αλλά και να συνεισφέρει στην συλλογική κατανόηση για το 
τι θεωρούμε κοινότητα και περιβάλλον προσκαλώντας την  ταυτόχρονα σε κατάθεση 
απόψεων και ανατροφοδότησης ως προς το συνολικότερο έργο μας – όλη αυτή η διαδι-
κασία λειτουργεί κυκλικά. Μέσω ψυχαγωγικών και δημιουργικών δράσεων, ανοικτών 
στο κοινό, καλλιεργούμε το αίσθημα του ‘ανήκειν’, το οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο 
για την οικοδόμησης κοινότητας, η οποία απαιτεί χρόνο και αποτελεί κεντρικό στόχο 
των δημόσιων δράσεών μας. 

Οι δραστηριότητες του «Κύκλου» έχουν δύο βασικά παρακλάδια, τα οποία συσχετίζο-
νται και αλληλοεπιδρούν. Το πρώτο, είναι η μακροχρόνια προσπάθεια οικοδόμησης κοι-
νότητας μέσω κοινωνικών ερευνών, ‘συμμετοχικής δημιουργίας τόπων’ (placemaking), 
καθώς και η οικοδόμηση σχέσεων με ενδιαφερόμενα άτομα, ομάδες και φορείς με ταυ-
τόχρονη ανάπτυξη συμπράξεων με στρατηγικούς εταίρους της τοπικής και ευρύτερης 
κοινότητας. Το δεύτερο, είναι η διοργάνωση ενός μεγάλου εύρους δραστηριοτήτων 
προς το κοινό.
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Οικοδόμηση Κοινότητας (Community Building)

Η οικοδόμηση κοινότητας, η συμμετοχική δημιουργία τόπων καθώς και η δημιουργία 
σχέσεων και οι διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα άτομα, ομάδες και φορείς, είχαν ξε-
κινήσει ήδη πριν ανοίξει ο «Κύκλος» στο κοινό, κατά τη διάρκεια αλλά και πριν από την 

ανακαίνιση του χώρου.

Χρησιμοποιήσαμε και εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τη δι-
επιστημονική προσέγγιση της συμμετοχικής δημιουργίας τόπου 
για την οικοδόμηση κοινοτήτων στη βάση του φυσικού χώρου 
στον οποίο βρίσκεται και τον οποίο μοιράζεται η κάθε γειτονιά. 
Για το σκοπό αυτό, ο Κύκλος έχει αναπτύξει μια μακροχρόνια συ-

νεργασία με τους STIPO, μια πολυεπιστημονική ομάδα με έδρα την Ολλανδία που ασχο-
λείται με την αστική ανάπτυξη, με γνώμονα τη βιώσιμη ποιότητα και την ανθρώπινη 
κλίμακα. Η συμμετοχική δημιουργία τόπου είναι μια συλλογική , πρακτική μέθοδος που 
κινητοποιεί τη φαντασία και επιτρέπει τη σύνθεση υποστηρικτικών και λειτουργικών 
κοινοτήτων που χρησιμοποιούν και φροντίζουν από κοινού  τους δημόσιους χώρους 
της καθώς και όλα τα ‘άυλα’ στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο κοινωνικό κεφάλαιο 
της γειτονιάς. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην μεγιστοποίηση της αξίας αυτού του κε-
φαλαίου που μοιράζεται η γειτονιά – άυλου και χώρων – με τρόπο που να διασφαλίζει 
την αλληλοστήριξη όλων των μελών της, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις κοινωνικές και 
πολιτισμικές ταυτότητες των κατοίκων και της περιοχής.

Η οργάνωση και ανακαίνιση του χώρου του «Κύκλου» γίνεται με την εμπλοκή των κατοί-
κων της περιοχής, και ως εκ τούτου είναι αφετηρία μιας συμμετοχικής διαδικασίας που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία δίνει προοπτική οικοδόμησης κοινότητας καθώς και 
εργασίας με συλλογικούς όρους, με σημείο αναφοράς τον φυσικό χώρο του «Κύκλου».

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη δημιουργία κοινότητας 
είναι μια δυναμική διαδικασία που ξεκίνησε να χαράσσεται την 
άνοιξη και βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ  αναπροσαρμόζεται όσο με-
γαλώνει ο Κύκλος. Με μεγάλη χαρά ο Κύκλος συνεργάστηκε σε 
αυτό το έργο με μια τοπική ΜΚΟ με μακρά παρουσία στην πόλη 
από το 1993 και πλούσιο έργο σε θέματα από την καταπολέμηση 
του ρατσισμού και των διακρίσεων έως την κοινωνική οικολογία 

και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής - την  «ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΚΟ Κέντρο Πληρο-
φόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό την Οικολογία την Ειρήνη και τη Μη Βία» - η 
οποία μοιράστηκε ευγενικά την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία της για να υπο-
στηρίξει την ανάπτυξη της στρατηγικής.

Η στρατηγική σχεδιάζεται στη βάση της γειτονιάς και στηρίζεται εν μέρει στην καταγρα-
φή και χαρτογράφηση ατόμων, ομάδων και φορέων που ενδεχομένως ενδιαφέρονται 
για το πρότζεκτ του «Κύκλου». Η έρευνα μας είναι πολύπλευρη και εξετάζει επίσης τη 
χρήση γης, τα δημογραφικά στοιχεία και την ανάλυση υφιστάμενων πολιτικών. Όπου 
αυτό είναι δυνατό, εκπονείται με συμμετοχικό τρόπο και σύντομες συζητήσεις που γίνο-
νται με κατοίκους στα πέριξ της γειτονιάς ή με ημι-δομημένες αφηγηματικές συνεντεύ-
ξεις μαζί τους καθώς και με πιο ”τυπικές”  συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες. Εκτός από 
τα παραπάνω εργαλεία χρησιμοποιούμε ενίοτε ερωτηματολόγια που μας επιτρέπουν τη 
συλλογή στοιχείων από άτομα που βρίσκονται εκτός ορίου της γειτονιάς και αυτό μας 
επιτρέπει να κατανοήσουμε τη τον ρόλο της  γειτονιάς στο ευρύτερο πλαίσιο της πόλης. 
Η ερευνά μας χρησιμοποιεί και  οικειοποιείται  μεθόδους και εργαλεία συμμετοχικής 
δημιουργίας τόπου και οικοδόμησης κοινότητας στη βάση των υφιστάμενων πόρων 
(asset-based community development) καθώς και της σχεδιαστικής σκέψης (design 
thinking).

Οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζονται συστηματικά και σε τακτικά χρονικά δια-
στήματα. Οι γνώμες, ιδέες, δεξιότητες και τα συναισθήματα, των οποίων γινόμαστε 
αποδέκτες μέσω των παραπάνω ενεργειών, μας βοηθούν στο να σχεδιάζουμε πιο 
στοχευμένες δημόσιες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα, οι ίδιες αυτές δραστηρι-
ότητες αποτελούν εργαλεία οικοδόμησης κοινότητας που επιτρέπουν την ανάπτυξη 
μιας αρτιότερης στρατηγικής
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Δραστηριότητες για την κοινότητα

Οι δραστηριότητες για την κοινότητα του «Κύκλου» οργανώνονται στη βάση της συλ-
λογικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης (co-learning), της αλλαγής αντιλήψεων και συ-
μπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον και της αλληλεγγύης σε επίπεδο κοινότητας 
– ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι αλληλένδετα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ορίσαμε
τέσσερις πυλώνες δράσεων για καθέναν από τους οποίους σχεδιάζουμε και εφαρμό-
ζουμε είτε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μία φορά, είτε σειρά εργαστηρί-
ων, είτε  δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται με καινούργιους συμμετέχοντες και 
συμμετέχουσες:

1. Εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων

2. Εκδηλώσεις ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών καθώς και δημιουργικής διάδρασης

3. Δραστηριότητες με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με  ζητή-
ματα κυκλικότητας και βιωσιμότητας

4. Δράσεις Γειτονιάς

Παρακάτω μερικά παραδείγματα αυτών των τεσσάρων κατηγοριών δράσεων:

 › Τα «Ζωντανεύοντας τον Χάρτη» είναι μια σειρά χαρτογραφήσεων, ένα πρώτο 
βήμα αναζήτησης και ανακάλυψης των πόρων της γειτονιάς, και έπειτα, μια προ-
σπάθεια χάραξης ενός σχεδίου για τα επόμενα βήματα αποτελεσματικής χρήσης 
αυτών των πόρων για συλλογικές δράσεις.

 › Εργαστήρια για παιδιά τα οποία προωθούν τις αρχές της επανάχρησης υλικών και 
στα οποία, μεταξύ άλλων, μαθαίνουν να φτιάχνουν μουσικά όργανα από ‘σκου-
πίδια’, ταΐστρες για πουλιά από παλιές συσκευασίες χυμών, στολίδια από ανακυ-
κλωμένο χαρτί, κοσμήματα από παλιά πλαστικά καπάκια, καθώς και πολλά άλλα 
αντικείμενα επαναχρησιμοποιώντας διάφορα υλικά από αντικείμενα τα οποία δεν 
έχουν πλέον χρήση. 

 › Εργαστήρια δημιουργικής επανάχρησης υλικών αλλά και αναζήτησης νέων χρήσε-
ων αντικειμένων που έχουμε στα σπίτια μας, τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες,  
περιλαμβάνουν συζητήσεις περί μείωσης αποβλήτων και αναβαθμιστικής ανακύ-
κλωσης (upcycling).

 › Σειρά διαδικτυακών συζητήσεων, με εισηγήσεις και συμμετοχή ειδικών πάνω σε 
θέματα μείωσης οργανικών αποβλήτων και ενσυνείδητης κατανάλωσης και δια-
τροφής, με στόχο την αναζήτηση τρόπων μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος 
του κάθε νοικοκυριού.

 › Συμμετοχικές χαρτογραφήσεις σημείων ενδιαφέροντος για τους κατοίκους της 
γειτονιάς, επισκέψεις σε τοπικές αγορές τροφίμων  (λαϊκές, κλπ), επιχειρήσεις της 
περιοχής και πλατείες.

 › Διαδικτυακά περιβαλλοντικά παιχνίδια για παιδιά με τη μορφή τηλεπαιχνιδιού με 
σκοπό να συζητήσουμε, με διαδραστικό και ψυχαγωγικό τρόπο, ζητήματα περι-
βάλλοντος και ατομικής ευθύνης.

 › Δημιουργία ενός «Τοίχου Ιδεών» που αποτελείται από πίνακες ανακοινώσεων 
πάνω στους οποίους οι κάτοικοι σημειώνουν ιδέες και σκέψεις για τις ανάγκες και 
τις δυνατότητες της γειτονιάς.

 › Δημιουργία ενός «Χαλιού της Γειτονιάς» από ρετάλια που πήραμε από ραφεία της 
γειτονιάς.  

 › Συλλογή και ανταλλαγή σπόρων από φυτά που βρίσκονται στη γειτονιά, με σκοπό 
τη δημιουργία μιας «τράπεζας σπόρων» και την προώθηση των αστικών κήπων.
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Μερικές από τις δράσεις έλαβαν χώρα στον χώρο του «Κύκλου» την περίοδο 
που επιτρεπόταν η λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας 
πάντοτε αυστηρά όλα τα μέτρα κατά της διασποράς του Covid-19. Οι περισσότε-
ρες δράσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά γιατί συνέπεσαν χρονικά με την 
περίοδο των περιορισμών λόγω lockdown.

Εκτός από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, το προσωπικό του «Κύ-
κλου» συμμετείχε και σε ευρύτερα εθνικά και παν-ευρωπαϊκά δίκτυα, σεμινάρια, 
εκδηλώσεις, πάνελ και συζητήσεις.

«ΚάΦσιμο»: Από υπολείμματα καφέ σε καθαρή ενέρ- 
γεια! (2019-σε εξέλιξη)

455 άτομα συμμετείχαν σε δράσεις μας με στόχο 
την έρευνα και τη συνδιαμόρφωση κοινότητας

Έχουν πραγματοποιηθεί δημόσιες συμμετοχικές 
δραστηριότητες συμπεριλαμβανόμενων και δρά-
σεων τύπου «street work» σε εξωτερικούς χώ-
ρους για  πάνω από 192 ώρες

85 άτομα έχουν μέχρι στιγμής πάρει μέρος στην 
κοινωνική μας έρευνα, είτε παραχωρώντας μας 
συνέντευξη είτε συμμετέχοντας στα focus groups  

Πάνω από 622 άτομα έχουν συμμετάσχει ή πα-
ρακολουθήσει δραστηριότητες του Κύκλου

Πάνω από οκτώ εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 
έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες του «Κύκλου». 

Επί του παρόντος, συνεργαζόμαστε με τρεις 
δήμους για τη συνδιοργάνωση δράσεων

7 σημαντικοί τοπικοί φορείς έχουν εμπλακεί στο 
έργο μας

455

192
85

622
8
3
7

Αλλάζουμε συνήθειες, νοοτροπίες και το περιβάλλον…ξεκινώ-
ντας από τον καφέ!

H πιο κοινή καθημερινή μας συνήθεια…είναι το να πίνουμε καφέ. 
Μέσω αυτού του ζεστού και αρωματικού υγρού που προσφέρει 
στιγμές γαλήνης και μας γεμίζει ενέργεια, το «ΚάΦσιμο» μας εν-
θαρρύνει να αλλάξουμε συνήθειες και νοοτροπία ώστε να προστα-
τεύσουμε καλύτερα το περιβάλλον. 

Η Ελλάδα παράγει 496 κιλά στερεών αποβλήτων ανά κάτοικο από 
τα οποία το 81% καταλήγει σε χωματερές, παρόλο που το 40% αυ-
τών των αποβλήτων είναι οργανικά.

Με δεδομένο ότι παράγονται πάνω από 100.000.000 κιλά υπο-
λειμμάτων καφέ τον χρόνο, το «ΚάΦσιμο» στοχεύει στην αλλαγή 
συνηθειών σε ό,τι αφορά την ημερήσια κατανάλωση καφέ και τη 
διαχείριση των υπολειμμάτων του ώστε να μπορέσουμε όλοι και 
όλες να συμβάλλουμε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον, σήμερα και 
στο μέλλον…ξεκινώντας από τον καφέ.

Κάθε χρόνο η 
Ελλάδα παράγει 
496 κιλά στερεών 
αποβλήτων ανά 
κάτοικο
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Τρόπος λειτουργίας:

Στο πλαίσιο αυτού του πρωτοποριακού εγχειρήματος, συλλέγονται υπολείμματα 
καφέ από καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια της Βορείου Ελλάδος, με σκοπό να 
μετατραπούν σε καθαρό βιοκαύσιμο, και, παράλληλα, προσφέρεται εκπαίδευση 
πάνω σε θέματα αξιοποίησης  οργανικών απορριμμάτων. Μέσω αυτής της εκ-
παίδευσης και μέσω της προσφοράς απασχόλησης σε έναν τομέα της πράσινης 
οικονομίας υποστηρίζεται η ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
στην αγορά εργασίας.

Καφές+Καύσιμο=Κάφσιμο

Οι άμεσοι στόχοι του «ΚαΦσίμου»είναι οι ακόλουθοι:

 › Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  και λοιπών αερίων που εκλύ-
ονται στις χωματερές μέσω συλλογής υπολειμμάτων καφέ και μετατροπής 
αυτών των «αποβλήτων» σε βιοκαύσιμο, σε ένα καθαρό δηλαδή παράγωγο 
της πράσινης οικονομίας. 

 › Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της χρήσης ορυκτών καυσίμων 
(μέσω της μείωσης του αριθμού των απορριμματοφόρων οχημάτων που 
κυκλοφορούν στους δρόμους και μεταφέροντας τα υπολείμματα καφέ με 
ηλεκτρικά οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων) η οποία επιτυγχάνεται με τη 
χρήση ενός έξυπνου αλγόριθμου σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζεται η συχνό-
τητα συλλογής των υπολειμμάτων, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και η 
ανεύρεση των πιο σύντομων διαδρομών κατά τον βέλτιστο τρόπο.

 › Η αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων συμπερίληψης, απασχόλησης και 
κοινών καταναλωτικών πρακτικών. 
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Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι αυτού του εγχειρήματος είναι: Πρώτον, η δημιουργία 
ενός τυποποιημένου μοντέλου συλλογής και μετατροπής υπολειμμάτων καφέ σε βι-
οκαύσιμο το οποίο να μπορεί προσαρμοστεί εύκολα και σε άλλες γεωγραφικές πε-
ριοχές και ροές αποβλήτων. Δεύτερον, η γενικότερη μείωση οργανικών αποβλήτων 
μέσω της εκπαίδευσης, της υποστήριξης και της ενθάρρυνσης του πληθυσμού στη 
δημιουργία νέων συνηθειών σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ευρύτερα  και τη δια-
χείριση απορριμμάτων. Τέλος, ο τρίτος στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου επανα-
στατικού τρόπου παραγωγής και διαχείρισης των απορριμμάτων, σε συνέργεια με 
ιδιοκτήτες καφετεριών και όλων όσων εμπλέκονται στη βιομηχανία του καφέ, στην 
ανάπτυξη νέων πολιτικών που προωθούν κυκλικά μοντέλα επανάχρησης που αντι-
μετωπίζουν τα «απορρίμματα» ως κάτι θετικό και χρήσιμο για την οικονομία και το 
περιβάλλον και όχι ως άχρηστα υπολείμματα  προϊόντων που έχουν καταναλωθεί.

Το «ΚάΦσιμο» αποτελεί κομμάτι της προσπάθειας μετάβασης προς μια πιο κυκλική 
και ανταλλακτική οικονομία. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και η ανταλλαγή 
υπολειμμάτων καφέ από τοπικές καφετέριες με “staramakia” που είναι φυσικά κα-
λαμάκια φτιαγμένα από σιτάρι αντί πλαστικού. Η Κοιν.Σ.Επ. Staramaki είναι συνερ-
γάτης της InCommOn και με αυτόν τον τρόπο δύο πρώην “σκουπίδια” - οργανικά 
απορρίμματα  - τα υπολείμματα καφέ και τα στελέχη του σιταριού, που δεν είναι 
προς βρώση,  μετατρέπονται σε νέα χρηστικά και φιλικά προς το περιβάλλον προ-
ϊόντα.

Όσα κατάφερε το «ΚαΦσίμο»το 2020:

Αυτό το πρωτοποριακό πρότζεκτ, που ξεκίνησε στο Κιλκίς, πολύ σύντομα ενσω-
ματώθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων της InCommOn και συνδέθηκε με τον 
χώρο του «Κύκλου» στη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας έτσι στην στρατηγική της 
οικοδόμησης κοινότητας. Η συνεργασία με τοπικά καφέ οδήγησε μέσα σε λίγους 
μήνες στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου στις πόλεις του Κιλκίς και της Θεσσα-
λονίκης.

Το δίκτυο των καφέ που συμμετέχουν στο πρότζεκτ μεγαλώνει διαρκώς και τα καφέ 
του δικτύου ωφελούνται από τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα του αυτοκόλλητου του 
«ΚαΦσίμου» καθώς και των χαρακτηριστικών κάδων συλλογής των υπολειμμάτων 
καφέ, επιδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την δέσμευσή τους να ακολουθούν υπεύ-
θυνες περιβαλλοντικές πρακτικές.

Παρόλο που η πανδημία έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις στον τομέα της εστία-
σης, και άρα και σε εστιατόρια και καφέ που αποτελούν κομμάτι του δικτύου του, 
το «ΚάΦσιμο» έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες συνεχίζοντας 
το έργο του.

Σχεδόν όλα τα ενεργά  καφέ του Κιλκίς και ένα τέταρτο των καφέ της Θεσσαλονί-
κης χρειάστηκε να αναστείλουν τη λειτουργία τους την άνοιξη και το φθινόπωρο 
του 2020, λόγω των lockdown που επιβλήθηκαν. Αυτό έχει μεν οδηγήσει σε μείωση 
της ποσότητας των υπολειμμάτων καφέ που συλλέγονται με το φορτηγάκι αλλά 
το πρότζεκτ συνεχίζεται και o χρόνος που εξοικονομείται στο στάδιο της συλλογής 
χρησιμοποιείται για την περαιτέρω βελτίωση του συνόλου των διαδικασιών.  Συνε-
χίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας και να τους συνδράμουμε 
με όποιον τρόπο μπορούμε προκειμένου να ξεπεράσουν πιθανές δυσκολίες. 
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Το σύστημα συλλογής που έχουμε δομήσει είναι 
σύμφωνο με τους υγειονομικούς κανόνες και τις 
αποφάσεις περί περιορισμού των μετακινήσεων

 › Η συλλογή των υπολειμμάτων καφέ γίνεται με 
ηλεκτρικό φορτηγάκι, ακολουθώντας την πιο 
χαμηλή σε εκπομπές ρύπων διαδρομή.

 › Έχουμε αναπτύξει έναν έξυπνο αλγόριθμο, 
μέσω δοκιμών και πειραματισμών, ο οποίος 
μας επιτρέπει να συλλέγουμε τα υπολείμματα 
καφέ και να τα μεταφέρουμε στον χώρο που 
αποθηκεύονται ακολουθώντας τις βέλτιστες 
διαδρομές και εξοικονομώντας όσο περισσό-
τερο χρόνο γίνεται. Ο τρόπος συλλογής υπο-
λειμμάτων  μας αφήνει το μικρότερο δυνατό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και επιτρέπει τη 
βέλτιστη διαχείριση  του χρόνου του προσωπι-
κού μας. Το «ΚάΦσιμο» είναι ένα πρωτοπορια-
κό πρότζεκτ στον τομέα του και ο αλγόριθμος 
που χρησιμοποιεί είναι ένα πρότυπο το οποίο 
μπορεί να  προσαρμοστεί για να χρησιμοποιη-
θεί και σε άλλες πόλεις. The coffee collection 
system now involves 

 › Στο σύστημα συλλογής υπολειμμάτων καφέ 
συμμετέχουν 70 καφετέριες  και μέσα στο 
πλαίσιο του δικτύου αυτού μέλη της ομάδας 
του «ΚαΦσίμου»εκπαιδεύουν και συνεργάζο-
νται ως ισότιμοι εταίροι  με το προσωπικό των 
καφέ.

 › Καφετέριες από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει 
σε επαφή με την ομάδα του «ΚαΦσίμου» 
προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες, συ-
νεργασία ή άδεια να χρησιμοποιήσουν το ίδιο 
μοντέλο και σε άλλες πόλεις.

 › Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του «ΚαΦ-
σίμου»,   ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 η τακτική συλλογή υπολειμμάτων 
καφέ στο Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη.

 › Ένα ειδικό ‘θερμοκήπιο’ κατασκευάστηκε από την ομάδα του «ΚαΦσίμου» για 
τη μη-μηχανική διαδικασία στεγνώματος του καφέ προκειμένου αυτός να 
είναι έτοιμος προς χρήση ως βιομάζα.

 › Το «ΚάΦσιμο» βραβεύτηκε με το ‘Venture Impact Award’, μετά από εθνικό δια-
γωνισμό, σε εκδήλωση που παρακολούθησαν περίπου 3.000 θεατές.

 › Έχουν γίνει περισσότερες από 19 αναφορές στο «ΚάΦσιμο» σε εθνικά και τοπι-
κά μέσα.

 › Μέλη της Ομάδας του «ΚαΦσίμου»συνεργάστηκαν με φοιτητές του Χαροκόπει-
ου Πανεπιστημίου για την παρουσίαση και συζήτηση ζητημάτων διαχείρισης 
οργανικών απορριμμάτων με έμφαση στο παράδειγμα του ΚαΦσίμου. 

 › Είμαστε σε επαφή με τις δημοτικές αρχές τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και του 
Κιλκίς, οι οποίες έχουν δείξει ενθουσιασμό ως προς την προοπτική συνεργασίας 
τους με το «ΚάΦσιμο». Έχουμε, επίσης, ξεκινήσει συζητήσεις με δημοτικές αρ-
χές σε όλη την Ελλάδα αναζητώντας τρόπους αναπαραγωγής του μοντέλου του 
«ΚαΦσίμου»και σε άλλες πόλεις. 

 › Μέλη του προσωπικού του «Κύκλου» έχουν συμμετάσχει σε πολυάριθμες τοπι-
κές και διεθνείς εκδηλώσεις ως ομιλητές, facilitators ή εμπειρογνώμονες.

Θετικός Aντίκτυπος:

110 κιλά καφέ συλλέγονται κατά μέσο όρο σε ημερήσια βάση. Συνο-
λικά, έχει αποφευχθεί η μεταφορά περίπου 2 τόνων απορριμμάτων 
σε χωματερές και ως εκ τούτου έχει εκλυθεί στο περιβάλλον 60% 
λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από όσο θα είχε εκλυθεί αν αυτά τα 
υπολείμματα καφέ είχαν πεταχτεί σε χωματερές.

Το «ΚάΦσιμο», σε κάθε στάδιο της λειτουργίας του, ενημερώνει και  
προσπαθεί να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση των προμη-
θευτών, πολιτικών, προσωπικού καφετεριών, καθώς και του ευρύ-
τερου κοινού, προβάλλοντας τη σημασία της σωστής διαχείρισης 
απορριμμάτων, υποστηρίζοντας τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων και 
δίνοντας έμφαση στην συμμετοχικότητα με την παράλληλη απόλαυση 
ενός καφέ. 

Τρία άτομα από ευάλωτες ομάδες ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια 
εκπαίδευση σχετική με ζητήματα κυκλικής οικονομίας και διαχείρι-
σης απορριμμάτων, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες εύρεσης 
εργασίας από μέρους τους. Επίσης, αυτές οι νέες γνώσεις, γενικότερα, 
δίνουν περισσότερες δυνατότητες στις προσπάθειες ανάπτυξης ορθο-
λογικότερων και πιο βιώσιμων συμπεριφορών απέναντι στο περιβάλ-
λον σε κοινοτικό επίπεδο.
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“FoodTreasure: Να σπαταλάς λιγότερα, Να απολαμβάνεις περισσότερα”

800 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν παγκοσμίως από υποσιτισμό. Ταυτόχρονα, 
100 εκατομμύρια τόνοι φαγητού στην ΕΕ πετιούνται ενώ το 40% των τροφίμων που 
παράγονται στις ΗΠΑ δεν καταναλώνεται ποτέ.

Είναι πάρα πολύ οι άνθρωποι που πεινάνε…και πάρα πολύ το φαγητό που πετιέται. 
Αυτή είναι μια παγκόσμια αντίφαση η οποία καλλιεργείται  και διαιωνίζεται από το 
δεδομένο σύστημα βιομηχανιών, διαφημίσεων, εμπορίου και διαχείρισης απορριμμά-
των, στο οποίο συμμετέχουμε κι εμείς οι καταναλωτές.

Πώς θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε αυτό? Θα μπορούσε ο καθένας από εμάς να 
κάνει τη διαφορά?

Το πρότζεκτ  «FoodTreasure» είναι μια πρωτοβουλία για περιβαλλοντική δράση που 
έχει μια πρακτική προσέγγιση στο ζήτημα μείωσης και αξιοποίησης των οργανικών 
υπολειμμάτων . Σε συνεργασία με βιομηχανίες, δημοτικές αρχές, σχολεία και το ευρύ-
τερο κοινό, επιχειρεί να δημιουργήσει μια κοινή στάση πιο ανοικτή στην επανάχρηση 
‘σκουπιδιών’. Χρησιμοποιώντας διαδραστική εκπαίδευση και συμμετοχικές μεθόδους 
διάδρασης με το κοινό (σε αντιδιαστολή με τη λογική της παράδοσης διαλέξεων και 
τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά) η «FoodTreasure», σε συνεργασία 
με το κοινό, αναδεικνύει τα προβλήματα της σπατάλης των τροφίμων και της διαχείρι-
σης των οργανικών υπολειμμάτων, πληροφορεί σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν 
να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στο ζήτημα και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να υι-
οθετούν συνήθειες που μειώνουν τόσο την σπατάλη τροφής όσο και τη δημιουργία 
περισσότερων οργανικών υπολειμμάτων από το αναγκαίο.    

Το πρότζεκτ της «FoodTreasure» στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα, στην επαφή 
και διασύνδεση με τοπικές και περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, με σκοπό την προ-
ώθηση των ιδεών μας, στις διαβουλεύσεις με τον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, 
και στην ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων και υποδομών που θα επιτρέψουν τη μεί-
ωση των οργανικών αποβλήτων για  καλύτερη διαχείριση των αστικών ‘ροών’ (της 
παραγωγής δηλαδή) αποβλήτων. Μια κεντρική διάσταση του πρότζεκτ βασίζεται στην 
πρακτική έρευνα πάνω στις δυνατότητες εύκολης αναπαραγωγής τεχνικών κομποστο-
ποίησης (για μικρούς κήπους, μπαλκόνια, σχολεία , δήμους, κλπ) σε αστικές και περια-
στικές περιοχές της Μεσογείου.

Η δουλειά μας σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων οδήγησε στη 
συμμετοχή μας ως μέλους της ‘Συμμαχίας για την Μείωση των Οργανικών Αποβλήτων’ 
που είναι πρωτοβουλία της οργάνωσης ‘Μπορούμε’ και της πανελλαδικής αλυσίδας 
σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχουν διάφοροι 
φορείς που στηρίζουν τις προσπάθειες για τη μείωση των οργανικών αποβλήτων. 

“«Μικροί και μεγάλοι εν δράσει» (εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί)

«Αν μου πεις, θα το ξεχάσω. Αν μου δείξεις θα θυμάμαι.

  Αν με συμπεριλάβεις, θα καταλάβω.»

Αυτή η φράση που αντανακλά τη φιλοσοφία της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί 
η InCommOn στους μαθητικούς διαγωνισμούς και που στηρίζεται στη «μάθηση 
μέσω της ανακάλυψης» είναι απλώς η αφετηρία μιας ευρύτερης προσέγγισης. 
Αντί να υποθέτουμε ότι εμείς οι ενήλικοι και οι δάσκαλοι και δασκάλες είμαστε η 
πηγή της γνώσης, οι εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί της InCommOn είναι σχεδιασμέ-
νοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους μικρούς μας φίλους να ανακα-
λύπτουν, πειραματίζονται και να καινοτομούν…ώστε εμείς, οι μεγαλύτεροι, να 
μάθουμε από τους επιστήμονες του αύριο!

Οι διαγωνισμοί αυτοί, προσφέρουν εργαλεία, κίνητρα και στήριξη σε νέους αν-
θρώπους προκειμένου να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να συνεργαστούν και να 
παράγουν καινοτόμες λύσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο, 
οι νέοι άνθρωποι δεν θα ‘κατανοήσουν’ απλώς τον κόσμο αλλά θα τον αλλάξουν. 

Αυτή είναι η παιδαγωγική φιλοσοφία της InCommOn που έχει εφαρμοστεί σε 
όλους τους εθνικούς και τοπικούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς από το 2019, με 
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Πιστεύουμε ότι δεν αρκεί να προσφέρεται 
στις νεότερες γενιές μια εκπαίδευση που απλώς παρουσιάζει στοιχεία, γεγονότα 
και τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος προκειμένου να αναπτύ-
ξουν μια υπεύθυνη συμπεριφορά και νοοτροπία στο θέμα αυτό. Υποστηρίζουμε 
μια εκπαίδευση που θα δημιουργεί χώρο ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να 
μπορούν να ανακαλύπτουν και να σκέφτονται ελεύθερα και να μπορούν να δου-
λέψουν πάνω σε κρίσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα με απτό τρόπο, 
οδηγούμενοι σε επιστημονικά στοιχεία μέσα από ειλικρινή αισθήματα ενδιαφέ-
ροντος και ενθουσιασμού και μαθαίνοντας για το φυσικό περιβάλλον με τρόπο 
βιωματικό και όχι στη βάση της αποστήθισης.

Μέσα στο 2020 διοργανώσαμε επιτυχώς δύο διαγωνισμούς, το ‘Γύρω γύρω 
όλη…η οικονομία’ (για μαθητές γυμνασίου) και το ‘Να σπαταλάς λίγα – Ν’ απο-
λαμβάνεις πολλά’ (τόσο για μαθητές γυμνασίου όσο και για μαθητές δημοτικού).
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Στο ‘Γύρω γύρω όλη…η οικονομία’ προσκαλέσαμε τους μαθητές να 
δημιουργήσουν ένα σχέδιο κυκλικής οικονομίας το οποίο θα μπορού-
σαν να εφαρμόσουν στο σχολείο τους. Στους μαθητές δόθηκαν κάποιες 
πληροφορίες και διεπιστημονικές γνώσεις πάνω σε θέματα παγκοσμί-
ων πόρων, περιβαλλοντικών ζητημάτων, κοινωνικής αλληλεξάρτησης, 
ανάγκης αλλαγής οικονομικής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και 
τονίστηκαν τρόποι και παραδείγματα βέλτιστης αξιοποίησης, προστασί-
ας και επανάχρησης πόρων.

Το ‘Να σπαταλάς λίγα – Ν’ απολαμβάνεις πολλά’ ζητούσε από τους μα-
θητές να σκεφτούν το ζήτημα της ελάττωσης της σπατάλης τροφίμων 
και της καλύτερης αξιοποίησης των υπολειμμάτων. Ο στόχος αυτού του 
διαγωνισμού είναι  η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών των 
ευθυνών που έχουμε όλοι και όλες ως καταναλωτές όταν επιλέγουμε 
την ποσότητα φαγητού που θα αγοράσουμε και παράλληλα να ενθαρ-
ρύνει τους μαθητές να δρουν ως  ενεργοί πολίτες, αξιοποιώντας ‘υλικά’ 
όπως τα τρόφιμα και τα υπολείμματά τους με τον πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. 

Και στους δύο διαγωνισμούς ενθαρρύναμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να εκ-
φραστούν και να περιγράψουν τις ιδέες τους με ευρύτητα πνεύματος και δημιουρ-
γικότητά, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να συνεργαστούν προκειμένου 
να πετύχουν σταδιακές και μακροπρόθεσμες αλλαγές συμπεριφοράς.  

1
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Η Ιστορία μας
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33Όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται με τον πλανήτη...

Η οργάνωσή μας ιδρύθηκε το 2016 ως ‘Filoxenia International’ από μια ομάδα πολιτών 
που ανταποκρίθηκαν στην ανθρωπιστική κρίση στη Βόρεια Ελλάδα. Συστήθηκε αποκλει-
στικά από εθελοντές που προέρχονταν από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, ασκούσαν 
διαφορετικά επαγγέλματα και είχαν ένα εύρος δεξιοτήτων και εμπειριών. Από την αρχή, 
η ολιστική και ‘από τα κάτω’ προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας της ξεχώρισε το εγχεί-
ρημα της Filoxenia από τις άλλες οργανώσεις που βρίσκονταν στο πεδίο την ίδια περίο-
δο. Αντί να αναζητήσουμε άμεσες προσωρινές λύσεις σε ανθρώπινες ανάγκες, οι οποίες 
όμως αργότερα θα δημιουργούσαν περιβαλλοντικά προβλήματα, κάθε πρωτοβουλία 
μας περιλάμβανε ενδελεχή εξέταση όλων των μακροχρόνιων κοινωνικών, περιβαλλο-
ντικών, οικονομικών και αναπτυξιακών ζητημάτων. Επιπλέον, η Filoxenia πάντοτε αναζη-
τούσε λύσεις για τα προβλήματα των ανθρώπων με τους οποίους δούλευε, συνεργατικά, 
ενθαρρύνοντας τους ίδιους να συμμετάσχουν όσο μπορούσαν και ήθελαν στην επίλυση 
των ζητημάτων τους  από κοινού με την οργάνωση – αυτή η στάση μας αντανακλά την 
πίστη μας στους ανθρώπους και την αναγνώριση από μέρους μας ότι οι άνθρωποι έχουν 
ιδέες, όνειρα, ελπίδες και δεξιότητες, όχι μόνο ανάγκες.

Από το 2016 μέχρι το 2019, με αυτές τις περιβαλλοντικές αρχές κατά νου και με την ακλό-
νητη πίστη ότι κάθε άτομο μπορεί να είναι ενεργός συμμέτοχος στις αποφάσεις για το 
μέλλον του, η οργάνωση ανέλαβε με επιτυχία την υλοποίηση κοινωνικών και στεγαστι-
κών προγραμμάτων για άτομα που έχουν εκτοπιστεί από τις χώρες τους καθώς και για 
κατοίκους της περιοχής. Η διαχείριση του εγχειρήματος γινόταν από τους ίδιους τους 
ανθρώπους στους οποίους απευθυνόταν και λειτουργούσε στη βάση των αρχών της συ-
μπερίληψης, συλλογικότητας, ανταλλαγής δεξιοτήτων και χαμηλού «οικολογικού αποτυ-
πώματος». 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μακροχρόνια βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η Filoxenia 
International διεύρυνε το πεδίο δράσης της το 2019 προκειμένου να εμπλακεί στην επί-
λυση διαφόρων περίπλοκων αστικών προβλημάτων, περιβαλλοντικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα. Μέσω της εμπλοκής της στην χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας και υλο-
ποίησης στεγαστικών προγραμμάτων, η ομάδα της Filoxenia απέκτησε μεγάλη εμπειρία 
στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αστικής περιθωριοποίησης και των αποτυχιών 
διαφόρων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συστημάτων σε  παγκόσμιο και το-
πικό επίπεδο. Η ομάδα ως εκ τούτου αποφάσισε να προσαρμόσει το εύρος δράσης της 
οργάνωσης προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί ολιστικά και να αντιμετωπίζει τις αιτίες 
των προβλημάτων δίνοντας ριζικές λύσεις, αντί απλώς να αντιδρά στις συνέπειες συστη-
μικών αποτυχιών και αδιεξόδων.

2016 2019

H οργάνωση ιδρύθηκε 
το 2016 ως “Filoxenia 
International” από μια 
ομάδα εθελοντών ως απά-
ντηση στην ανθρωπιστική 
κρίση στη Βόρεια Ελλάδα. 

Από το 2016 μέχρι το 
2019, ανέλαβε κοινωνικά 
projects και έργα στέγασης 
προς όφελος εκτοπισμέ-
νων πληθυσμών καθώς 
και κατοίκων της περιο-
χής, συνεργαζόμενη μαζί 
τους σε ισότιμη βάση και 
ακολουθώντας μια ολιστι-
κή προσέγγιση, δίνοντας 
την ίδια βαρύτητα τόσο σε 
κοινωνικά όσο και σε πε-
ριβαλλοντικά, οικονομικά, 
και μακροχρόνια αναπτυξι-
ακά ζητήματα.

Το 2019, η ομάδα αποφά-
σισε να αναπροσαρμόσει 
το εύρος της δράσης της 
οργάνωσης και να επικε-
ντρωθεί στην επίλυση των 
αιτιών που προκαλούν 
αστικά προβλήματα αντί 
της απλής διαχείρισης των 
αρνητικών συνεπειών 
των προβλημάτων αυτών 
και μετεξελίχθηκε στην 
‘InCommOn – Innovative 
Communities Onwards’, 
οργάνωση που ενθαρρύνει 
και ενδυναμώνει κοινό-
τητες στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους και στην 
επίλυση κοινών προβλη-
μάτων με συλλογικούς και 
συνεργατικούς τρόπους.

Ο αντίκτυπος 
της InCommOn
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Ενεργές κοινότητες για όλους...από όλους

Από την ίδρυση της οργάνωσης το 2016 μέχρι σήμερα:

134 άτομα φιλοξενήθηκαν σε συμμετοχικά προγράμματα 
στέγασης.

96% αυτών των ατόμων ενεπλάκησαν ενεργά στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των προγραμμάτων.

417 άτομα έλαβαν μέρος σε προγράμματα κοινωνικής στήριξης, 
ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης.

98 πολίτες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά στα 
συμμετοχικά προγράμματα στέγασης.

6.750 πολίτες έλαβαν ενημέρωση και συμμετείχαν σε 
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στην πόλη.

102 πολίτες – ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρηματίες 
εκπαιδεύτηκαν και 62 από αυτούς συμμετείχαν ενεργά σε 
δραστηριότητες αστικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

905 άτομα συμμετείχαν στον σχεδιασμό αστικών πειραμάτων – 
προγραμμάτων μικρής κλίμακας.

44 διεθνείς εθελοντές συμμετείχαν στα προγράμματά μας

Το προσωπικό της InCommOn έχει εκπαιδευτεί σε πολλούς τομείς, 
σε βάθος, προκειμένου να αναπτύξει περισσότερες δεξιότητες 
ως ομάδα και να αυξήσει την επιχειρησιακή της ικανότητα ως 
οργάνωση. 

Από το καλοκαίρι του 2020 που ξεκίνησε τις ενημερωτικές 
εκστρατείες της, έχει συντελεστεί μια αύξηση 550% στον 
αντίκτυπο των social media της InCommOn

Επιπρόσθετα, η InCommOn:

Έχει δημιουργήσει δίκτυα και συνεργασίες με:

 › 24 διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

 › 9 τοπικές αρχές

 › 4 ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα

έχει υλοποιήσει 5 αστικά πειράματα — προγράμματα μικρής κλίμακας που σχεδιά-
στηκαν και υλοποιήθηκαν σε συμμετοχική βάση

έχει παρουσιάσει τα καινοτόμα προγράμματα της ως καλές πρακτικές σε 13 διε-
θνείς και τοπικές συναντήσεις με θεματική την αστική βιωσιμότητα

ήταν το θέμα 19 άρθρων, αφιερωμάτων και αναφορών σε έντυπα, διαδικτυακά 
και τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας

συμμετείχε στις Δημόσιες Διαβουλεύσεις για τη Μείωση των Οργανικών Απορριμ-
μάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως μέλος της Συμμαχίας για 
τη Μείωση των Οργανικών Απορριμμάτων στην Ελλάδα η οποία συντονίζεται από 
την οργάνωση ‘Μπορούμε’

Γνωρίστε την 
Ομάδα μας! 
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Η InCommOn ως διεπιστημονική ομάδα 
λειτουργεί  στη βάση της συνεργασίας, της 
δημοκρατικής λήψης αποφάσεων και της 
ανταλλαγής δεξιοτήτων, δημιουργώντας 
ένα σύνολο που υπερέχει τoυ αθροίσματος 
των μερών του. Είναι ένα ποικιλόμορφο 
σύνολο νέων επαγγελματιών που έχουν 
ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων, εμπειρίας 
και γνώσεων, είναι ανοικτό σε άτομα όλων 
των φύλων, προσανατολισμών, και ταυτο-
τήτων, καθένα από τα οποία συμμετέχει ως 
ισότιμο μέλος της ομάδας.
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Μάρα Αγγελίδου / Director 

Η Μάρα είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Ανάπτυξη. Είναι 
ειδική στην αστική βιωσιμότητα και έχει εμπειρία στη διαχείριση περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών  και ανθρωπιστικών πρότζεκτ στο αστικό περιβάλλον, που άπτονται ζητή-
ματων οικολογικής διαχείρισης αποβλήτων, κοινωνικής καινοτομίας και συμμετοχικού 
σχεδιασμού.

Ήλίας Παπαγιανόπουλος  /  General Operations & Κύκλος Project Manager

O Hλίας έχει ολοκληρώσει τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην περιβαλλοντική ανά-
πτυξη του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ έργα τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα και έχει εργαστεί ως βοηθός 
ερευνητή για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βάλια Ζουρνά / Financial & Resources Manager

Η Βάλια είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στον τομέα των οικολο-
γικών κατασκευών  Διαθέτει περισσότερα από 9 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ως 
διαχειρίστρια κατασκευαστικών και περιβαλλοντικών  έργων μεγάλης κλίμακας, τόσο 
στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα. 

Μαρίνα Κουμουτσάκου / Fundraising Coordinator, Education Adviser 

Η Μαρίνα είναι απόφοιτη του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χα-
ροκόπειου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού στην περιβαλλοντική ανάπτυξη 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως καθηγήτρια δευτεροβάθμιας και 
ως ερευνήτρια πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διαχείρισης αποβλή-
των και κυκλικής οικονομίας.

Ελένη Ιντζίδη / Community Manager

H Eλένη έχει πτυχίο Φιλοσοφίας και Πολιτικής, μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα του πε-
ριβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στη δι-
εθνή νομική πρακτική. Έχει εργαστεί στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα στους 
τομείς της νομικής, του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης. Διδάσκει Φιλοσοφία στο  
πρόγραμμα International Baccalaureate.

Κλειώ Χριστοπούλου / κάφσιμο  Project Manager

Η Κλειώ είναι χημικός με μεταπτυχιακές σπουδές φαρμακογνωσίας και χημείας φυσι-
κών προϊόντων. Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στις 
πωλήσεις, το marketing και τη διεθνή επιχειρηματικότητα.

Bas Paris / Εnergy and Sustainability Researcher

O Bas είναι ερευνητής και αναλυτής ζητημάτων έρευνας και βιωσιμότητας. Είναι κάτο-
χος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το UCL και έχει εργαστεί για διεθνείς οργανι-
σμούς ανά τον κόσμο.

Όλγα Σαλιαμπούκου  / Communications Manager

Η Όλγα είναι πτυχιούχος Κοινωνικής Πολιτικής και ολοκληρώνει ένα μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Κλινικής Κοινωνιολογίας και Τέχνης. Έχει δουλέψει για 
πάνω από 10 χρόνια ως freelancer φωτογράφος καθώς και ως δασκάλα φωτογραφί-
ας σε ομάδες προσφύγων και μεταναστών. 

Βίβιαν Δούμπα / Community Building & Placemaking Strategy Coordinator 

H Βίβιαν είναι πολεοδόμος και γεωγράφος με ειδίκευση στο Placemaking. Έχει ερ-
γαστεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και η δουλειά της ενσωματώνει 
στοιχεία κοινωνικής και πολιτισμικής διαχείρισης, μη τυπικής εκπαίδευσης και οικο-
δόμησης κοινότητας με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων δημόσιων χώρων και τον με-
τασχηματισμό των γειτονιών. Είναι συνεργάτης τωνSTIPO, μιας ομάδας πολεοδόμων 
που εδρεύει στην Ολλανδία, καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του δικτύ-
ου Placemaking Europe.

Ruth Sutton / Project Development Officer & Research

H Ρουθ έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία εργασίας στους τομείς της κοινωνίας των 
πολιτών και της εκπαίδευσης και ειδικότερα στην ενεργή πολιτειότητα και τις παιδα-
γωγικές μεθοδολογίες για κοινωνική αλλαγή. Έχει επίσης δουλέψει ως δημοσιογρά-
φος και συντάκτρια ομιλιών. Είναι πτυχιούχος πολιτικής και φιλοσοφίας και έχει μετα-
πτυχιακό στην εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα. 
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Οικονομικός 
Απολογισμός

41

Ιωσήφ Τσιάμογλου / Κύκλος Project Assistant and Researcher

Ο Ιωσήφ είναι πτυχιούχος διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και έχει μεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες από το Πρίνστον, το UCL και το Western 
(Καναδά). Έχει εργαστεί ως ερευνητής και διαχειριστής έργου σε διάφορες ΑΜΚΕ. Μι-
λάει ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά.

Λαμπρινή Γρηγορίου (Σεπτέμβριος με Δεκέμβριος 2020) / Κύκλος Activities Coordinator

Η Λαμπρινή έχει εξειδικευτεί στην ψυχοθεραπεία και την κλινική ψυχολογία. Έχει 
εμπειρία δεκαετιών στην ανάπτυξη δημιουργικών, συμμετοχικών δραστηριοτήτων 
για παιδιά με άξονα το περιβάλλον, την κοινωνική συμπερίληψη και την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων.

Φίλιππος Ναχμίας / Κύκλος Activities Coordinator

Ο Φίλιππος είναι πτυχιούχος Φυσικής και έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές 
στην αστροφυσική. Αυτή τη χρονιά κάνει ένα μεταπτυχιακό πάνω στην περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση και βιωσιμότητα. Είναι επίσης εμψυχωτής Παρεμβαίνουσα Μη Κατευ-
θυντικότητας (Non-Directive Influence facilitator) δουλεύοντας με ομάδες όλων των 
ηλικιών. Έχει επίσης εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση δημόσιων εκπαιδευτι-
κών δράσεων.

Σοφία Πετρίδου / Κύκλος Activities Facilitator

Η Σοφία είναι απόφοιτη του τμήματος νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην περιβαλ-
λοντική εκπαίδευση. Έχει δουλέψει σε σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και σε ‘Zero Waste’ πρωτοβουλίες.  

Σοφία Σαρρή  / Κύκλος Activities Facilitator

Η Σοφία είναι απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τόσο η ακαδημαϊκή της εμπειρία όσο και οι 
πρώτες της επαγγελματικές δραστηριότητες διερευνούν τη διασύνδεση και αλληλε-
ξάρτηση της κοινωνικής συμμετοχής και της αστικής ανάπτυξης. Είναι μια νέα επαγγελ-
ματίας που  ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για το πώς τα αστικά παιχνίδια, η συμμετοχική 
δημιουργία τόπου και άλλες καινοτόμες και συμμετοχικές διαδικασίες μπορούν να με-
ταμορφώσουν μια πόλη.

Στέλλα Καμπέρη / Υπεύθυνη συλλογής και μεταφοράς-κάφσιμο

H Στέλλα είναι πτυχιούχος γεωγραφίας και κάτοχος μεταπτυχιακού στις τουριστικές 
επιχειρήσεις. Έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις στον τομέα των εξαγωγών, του 
εμπορίου και των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Ελπίδα Νιόζα / Εθελόντρια

Η Ελπίδα είναι καθηγήτρια δευτεροβάθμιας με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και 
πιστοποίηση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνε-
ται η περιβαλλοντική εκπαίδευση για εφήβους και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες.
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Υποστηρικτές, 
Μέντορες και 
Συνεργάτες  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΩΡΕΕΣ 190.644,15€

ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 105.191,57€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 11.546,21€

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8.805,69€

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 65.100,67€

ΣΥΝΟΛΟ 190.644,14€
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Υποστηρικτές 

The Endeavor Foundation, Inc. - To Ίδρυμα αυτό δεν μας παρέχει μόνο οικο-
νομική στήριξη αλλά δείχνει και ακλόνητη πίστη στην ικανότητα μιας μικρής 
ομάδας εθελοντών να αναπτύξουν μια καινοτόμο οργάνωση με τεράστιους 
στόχους. Η InCommOn είναι ευγνώμων που έχει το Endeavor Foundation ως 
συνοδοιπόρο της σε αυτό το ‘ταξίδι’.  Με τη στήριξη αυτού του Ιδρύματος, η 
InCommOn κατάφερε να μεταμορφωθεί από ομάδα αφοσιωμένων ακτιβι-
στών, οι οποίοι αγωνίζονται για δώσουν λύσεις σε μια ανθρωπιστική κρίση 
σε μια πλήρως λειτουργική οργάνωση που εξετάζει από όλες τις σκοπιές και 
αναζητά λύσεις σε ζητήματα αστικής βιωσιμότητας.

Choose Love - Ως εταίροι του δικτύου της και συνεργαζόμενοι στενά με την 
Choose Love, η InCommOn θα ήθελε πει ένα τεράστιο «Ευχαριστώ» στην ορ-
γάνωση αυτή που έχει σταθεί κοντά μας από την αρχή και συνεχίζει να μας 
στηρίζει όσο το έργο μας αναπτύσσεται. H σταθερή οικονομική και γενικό-
τερη στήριξη από μέρους της Choose Love μας έχει επιτρέψει να ανοίξουμε 
φτερά ως οργάνωση, προσλαμβάνοντας το καταλληλότερο προσωπικό που 
θα μπορούσαμε να έχουμε και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των πρότζεκτ 
μας.

Πράσινο Ταμείο  - To «ΚάΦσιμο» έχει καταφέρει να απογειωθεί ως πρότζεκτ 
χάρη στη στήριξη και τους πόρους του ‘Πράσινου Ταμείου’, τους οποίους δι-
αχειρίζεται το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκτιμούμε 
βαθιά το Πράσινο Ταμείο όχι μόνο για την οικονομική στήριξη που έχουμε 
λάβει από αυτό αλλά και γιατί μας επέτρεψε να εξελιχθούμε από πιλοτικό 
πρόγραμμα σε μια καθημερινή πραγματικότητα. Θα θέλαμε να εκφράσουμε  
τις ευχαριστίες μας για τον χρόνο, την εκπαίδευση, τη βοήθεια και πάνω απ’ 
όλα για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

LUSH (RE:FUND) - Eυχαριστούμε τη LUSH που χρηματοδότησε ένα καινο-
τόμο και μη συμβατικό πρότζεκτ όπως το δικό μας, δίνοντας μας την ευκαι-
ρία και αναλαμβάνοντας το ρίσκο να εμπιστευτεί μια ιδέα διαφορετική από 
αυτές που συνήθως στηρίζει, υποστηρίζοντας μάλιστα τις αλλαγές και τις 
προσαρμογές που έφερε η δυναμική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα 
διαρκώς αναπτυσσόμενα «ΚάΦσιμο» και Circular Economy Venture.

Venture Impact Award - Εκτιμούμε ιδιαίτερα τόσο το χρηματικό έπαθλο 
που ήρθε ως επιβράβευση για τη δουλειά που κάνουμε στο «ΚάΦσιμο», όσο 
και την κάλυψη που δόθηκε από τα μέσα και τη δημοσιότητα που πήρε το 
πρότζεκτ μας μέσω της τελετής απονομής που προβλήθηκε δημόσια. Ήταν 
μεγάλη τιμή για το «ΚάΦσιμο» να τιμηθεί με αυτό το βραβείο δημόσια, γεγο-
νός που μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε απ’ ευθείας στο κοινό για το 
πρότζεκτ αυτό.

Μέντορες

Η πρόοδος και η εξέλιξη της InCommOn δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εκπαίδευση, υποστήριξη και συνε-
χιζόμενη καθοδήγηση δύο πρωτοβουλιών. Μέλη της ομάδας της InCommOn ολοκλήρωσαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα που προσφέρθηκαν από τη HIGGS και τη Social Dynamo, διευρύνοντας τις γνώσεις τους και 
ενισχύοντας τις δεξιότητές τους. Αυτή η εκπαίδευση είχε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της InCommOn και 
στη διεύρυνση των προοπτικών ανάπτυξής της. 

Προηγούμενοι Χορηγοί

H δουλειά της InCommOn δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη των παρακάτω χορηγών. Είμαστε βα-
θιά ευγνώμονες όχι μόνο για την οικονομική συνεισφορά τους αλλά και για την εμπιστοσύνη που έδειξαν 
στην ομάδα και στην πίστη τους στην αξία και στις προοπτικές της δουλειάς μας. Η συνεργασία μας με τους 
παρακάτω χορηγούς κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση του οράματος και των ιδεών μας αλλά δημι-
ούργησε κι ένα μέσο για να μοιραστούμε ιδέες και πόρους, ενισχύοντας έτσι και τα θεμέλια της Κοινωνίας 
των Πολιτών.

Partners

Είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε μια εκπληκτική συνεργασία με:
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Αγίας Σοφίας 105

54622 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

+30 231 600 9518

office@incommon.gr

www.incommon.gr

Facebook: @incommon.gr 

Instagram: @incommongr 




