
“TOY it AGAIN”
με εμπνευστές το Playroom και το BlueCycle

και κοινό στόχο έναν βιώσιμο πλανήτη

Η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται «παιχνιδάκι»!

Μπορεί ένα τραπέζι, μία καρέκλα να έχουν ως βασικά υλικά κατασκευής τους τις νέες 
τεχνολογίες, την προστασία του πλανήτη και τη δημιουργικότητα κι όλα αυτά μέσα σε ένα 
πλαστικό ανακυκλωμένο περιτύλιγμα;  Ναι, στην περίπτωση της νέας συνεργασίας του  
BlueCycle και του Playroom, όπου διαδραστικά παιδικά έπιπλα και παιχνίδια από 
ανακυκλωμένο πλαστικό προκύπτουν ως ευφάνταστες και μοναδικές δημιουργίες.  Η ιδέα 
έχει ως βασικά συστατικά της παιδικά πλαστικά παιχνίδια και πλαστικά που προέρχονται 
από τον καθαρισμό θαλασσών και όλοι μπορούμε να τους δώσουμε μία δεύτερη ευκαιρία 
παίρνοντας ενεργά μέρος στην αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης!

Be a planet hero!

Κάθε παιχνίδι, μικρό ή μεγάλο, είναι ένας θησαυρός με μια ξεχωριστή ιστορία για την 
κατασκευή του όποιου έχουν χρησιμοποιηθεί πολύτιμες πρώτες ύλες από τον πλανήτη. 
Ειδικά τα πλαστικά παιχνίδια απαιτούν πολλή ενέργεια για να κατασκευαστούν και έχουν 
υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Κοστίζουν μάλιστα πολύ περισσότερο όταν καταλήγουν στα 
σκουπίδια ή στις θάλασσες μας.

Βοηθήστε μας να αλλάξουμε την εικόνα και να δώσουμε μια νέα ζωή στα πλαστικά 

παιχνίδια!Το μόνο που χρειάζεται για αρχή είναι να ξεχωρίσετε όσα παιχνίδια 

(μαρκαδόρους, κουβαδάκια, αυτοκίνητα, κούκλες, φορτηγά, μπάλες, παλιά κομμάτια 

lego...) δεν χρειάζεστε πια και, όλα όσα δεν θα χαρίσετε σε κάποιο άλλο παιδί, να τα βάλετε

στον ειδικό κάδο που έχει τοποθετηθεί στο σχολείο μας. Στον κάδο μπορείτε να βάλετε 

παιχνίδια που είναι φτιαγμένα από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο και nylon (δηλαδή τα 

σκληρά πλαστικά). Αποφύγετε ωστόσο να βάλετε στον κάδο αντικείμενα από λάστιχο, 

σιλικόνη και pvc.

TOy be continued

Από εκεί και έπειτα, το Playroom και η Bluecycle συλλέγει τα πλαστικά παιχνίδια από τον 
κάδο, τα συγκεντρώνει, τα απολυμαίνει και τα χωρίζει σε δυο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα 
με την κατάστασή τους και τα χαρακτηριστικά των υλικών τους: είτε τα επαναχρησιμοποιεί 
ατόφια είτε τα ανακυκλώνει! Όσα υλικά φτάσουν  στο μοναδικό εργαστήριο 
του BlueCycle θα μεταμορφωθούν σε μοναδικά παιδικά έπιπλα και παιχνίδια, έτοιμα για 
νέες δημιουργικές ιστορίες.   

Θυμηθείτε! Κάθε μικρή «πράσινη» κίνηση μετράει και κάθε παιχνίδι περιέχει «πολύτιμα 
συστατικά» για την προστασία του πλανήτη! 

Μάθετε περισσότερα στο https://bit.ly/3i3hYOu

https://bit.ly/3i3hYOu


Λίγα λόγια για το BlueCycle και το Playroom

Το BlueCycle είναι ένα πρόγραμμα γαλάζιας και κυκλικής oικονομίας με σκοπό την 
αξιοποίηση πλαστικών που προέρχονται από την αλιευτική και ναυτιλιακή δραστηριότητα.
Στόχος είναι η δημιουργία πρώτης ύλης υψηλής ποιότητας, κατάλληλης για επανένταξη στη 
βιομηχανία και η προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Το Playroom δημιουργήθηκε το 2010 με στόχο να συνδράμει στην  εξοικείωση του παιδιού 
με την τέχνη εστιάζοντας στη λογική του reuse – replay. Μέσα από τη διοργάνωση 
καλλιτεχνικών φεστιβάλ για παιδιά,  συνεργασίες με σύγχρονους καλλιτέχνες, έγκριτους 
οργανισμούς, γκαλερί και σχολεία, το Playroom ενθαρρύνει την επαφή των παιδίων με την 
τέχνη μέσα από μία δημιουργική και κυρίως ευχάριστη διαδικασία.


