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Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του  

8ου Παγκύπριου Συνέδριου Μαθητών και Καθηγητών  
για τις Θετικές Επιστήμες 

 
 

Τίτλος Δράσης: «Αποκαλύπτουμε τον θησαυρό που βρίσκεται στα 
απορρίμματά σας» 

 

Ομάδα μαθητών: Πέτροβα Γιασμίνα, Γεωργίου Ραφαήλ, Τρίκκης Γεώργιος, Κυριάκου Δημήτρης 
(ObjectReform) 

Συντονιστές καθηγητές: Ολυμπία Ορφανίδου, Βρυωνίδης Μαρίνος 

 
Σχολική Χρονιά: 2018-2019 

 

 Όνομα: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 3012, ΛΕΜΕΣΟΣ 
Τηλέφωνα: 25692190, 25692192 

Τηλεομοιότυπο: 25692195 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lyk-ag-antonios-lem@schools.ac.cy 
  

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

1. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες  

2. Δράση για το κλίμα 
3. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 

4. Συνεργασία για τους στόχους 
 

Περιγραφή Έργου: 

 

 Η Μαθητική Εταιρεία OBJECT REFORM δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας, της Junior Achievement Cyprus, και αποτελείται από 6 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 

Λυκείου Αγίου Αντωνίου Λεμεσού. Σκοπός της Εταιρείας, είναι η αξιοποίηση παλαιών αντικειμένων, με΄σω 
repurposing /upcycling, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν σε χωματερές και κατ’ επέκταση θα επιβάρυναν 

περαιτέρω το φυσικό μας περιβάλλον. 
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, EUROSTAT, το μέγεθος των αστικών αποβλήτων (municipal 

waste) που παράγονται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, EU-28, έχει αυξηθεί κατά 36 εκατομμύρια τόνους ή 
111% από το 1995. Η Κύπρος, βρίσκεται, δυστυχώς, σταθερά στις πρώτες θέσεις παραγωγής αστικών 

αποβλήτων.  

Η OBJECT REFORM έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο “βλέπουμε” τα παλιά, χρησιμοποιημένα 
αντικείμενα. Ένα κασόνι, ένα καταστρεμμένο jean παντελόνι, ένα σπασμένο τραπέζι, ένα άδειο μπουκάλι, δεν 

είναι πλέον σκουπίδια, είναι υλικά για την κατασκευή καινούριων, μοναδικών αντικειμένων, τα οποία θα 
στολίσουν το σπίτι μας, θα διευκολύνουν τη ζωή μας, θα αγαπηθούν ξανά. 

Η εταιρεία επισκέπτεται τους χώρους σας, επιθεωρεί τα αντικείμενα τα οποία θεωρείτε πλέον άχρηστα και 

προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν τα αντικείμενα αυτά, επαναπροσδιορίζοντας τη 
χρήση τους (repurposing) και μετατρέποντάς τα σε αντικείμενα τα οποία θα σας ήταν και πάλι χρήσιμα. Με αυτό 

τον τρόπο εξοικονομείτε χρήματα, εφόσον χρεώνεστε μόνο εργατοώρες και τυχόν υλικά τα οποία 
χρησιμοποιήθηκαν, σε τιμή κόστους. Συγχρόνως, προσθέτετε το δικό σας μικρό λιθαράκι στον αγώνα για ένα 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ!  
 

«We unveil the TREASURE hidden in your TRASH!» - OBJECT REFORM 

 
Η μείωση των αστικών αποβλήτων δεν είναι ευθύνη μονάχα του Κράτους, είναι προσωπική ευθύνη του καθενός 

μας!  

 
 

Παρουσίαση Έργου: 

 
 
 
Δείγματα της δουλειάς  της μαθητικής εταιρείας OBJECT REFORM: 
 
 

 

Εικόνα 1: Γλάστρα 

κατασκευασμένη από παλιό 

παντελόνι τζιν. 

Εικόνα 2 και 3: Φωτιστικά κατασκευασμένα από  

γυάλινες μπουκάλες. 
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Εικόνα 4: Φωτιστικό από 

πόδια ξύλινης παλέτας και 

βάσεις επιτραπέζιου 

παιγνιδιού. 

Εικόνα 5: Διόρθωση παλιού 

τραπεζιού, αλλαγή χρώματος 

και διακόσμηση του. 

Εικόνα 6: Μετατροπή παλιού 

ξύλινου κασονιού σε foot 

stool/ κάθισμα. 

Εικόνα 7 και 8: Δημιουργία 

πασχαλινών διακοσμήσεων – θήκες 

για σοκολατένιο αυγό – με 

repurposing άχρηστων αντικειμένων, 

σε ποσοστό 75-80% ανά κατασκευή. 

Βάση διακοσμήσεων = κύλινδρος 

από χαρτόνι 

Περίγυρος = ξυλάκια παγωτού 

Βάση αυγού = δακτυλίδια παλιού 

κουρτινόξυλου 

Violin stool = πώμα από φελλό 


