
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η  1η canstruction®  γίνεται στην Αθήνα! 

 

Ζνα καλλιτεχνικό γεγονόσ διαφορετικό από τα ςυνθκιςμζνα, (και μια ζκκεςθ) που 

ςυνδυάηει τθ φανταςία και τθν δθμιουργικότθτα, ςε μια προςπάκεια ςυνειςφοράσ ςτο 

ςυνάνκρωπο, γίνεται ςτθν Ελλάδα το φετινό Μάιο με τθ διοργάνωςθ τθσ 1θσ 

canstruction®hellas. Πρόκειται για ζναν πρωτότυπο διαγωνιςμό design με ζργα 

καταςκευαςμζνα από κονςζρβεσ ςυςκευαςμζνθσ τροφισ (Can) θ οποία μετά τθν ζκκεςι 

τουσ ςτο κοινό κα μοιραςτεί ςε ανκρϊπουσ που ζχουν ανάγκθ. 

Η canstruction® αποτελεί κεςμό ςτισ ΗΠΑ, ςτον Καναδά και ςτθν Αυςτραλία. Ιδρφκθκε το 

1992 ςτθν Νζα Υόρκθ από τθν Cheri C. Melillo και είναι διεκνισ μθ κερδοςκοπικόσ 

οργανιςμόσ προςφοράσ ςτον ςυνάνκρωπο. Όραμα τθσ είναι θ ανακοφφιςθ χιλιάδων 

ανκρϊπων που πλιττονται από τθν ανεργία, τθν φτϊχια, τον αποκλειςμό και τθν πείνα. Ο 

υποςιτιςμόσ και θ εξακλίωςθ απαντϊνται δυςτυχϊσ όλο και πιο ςυχνά και ςτο Δυτικό 

Κόςμο εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που κάνει αυτά τα προβλιματα «ιςτορίεσ τθσ 

διπλανισ πόρτασ» ςε ςφγχρονεσ μεγαλουπόλεισ. Η Ακινα ξεκινά ωσ πρϊτθ πόλθ ςτθν 

Ευρϊπθ ςυμμετζχοντασ ςτο διεκνζσ δίκτυο τθσ canstruction®. 

Με παρουςία ςε περιςςότερεσ από 160 πόλεισ ανά τθν υφιλιο, θ canstruction®  αποτελεί 

μια φιλόδοξθ προςπάκεια που προςφζρει 8.000 τόνουσ τροφισ το χρόνο ςε ςυνανκρϊπουσ 

μασ που ζχουν ανάγκθ. 

Δεν κα πρζπει ωςτόςο να μετρθκεί θ επιτυχία τθσ canstruction®  μόνο με βάςθ τουσ τόνουσ 

φαγθτοφ που ζχουν προςφερκεί αλλά και με βάςθ τθν ςυνειςφορά τθσ ςτα κζματα γφρω 

από τθν πείνα. Κάκε χρόνο, πάνω από 30.000 εκελοντζσ ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ για να 

γίνουν οι φιλανκρωπικζσ δράςεισ τθσ canstruction® με επιτυχία. Αυτό ςθμαίνει 30.000 

πρεςβευτζσ διαςκορπιςμζνοι ςε διάφορεσ κοινότθτεσ ανά τον κόςμο, ιδιαίτερα 

ευαιςκθτοποιθμζνοι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πείνασ και του υποςιτιςμοφ. Η canstruction® 

δεν είναι το τζλοσ, αλλά θ αρχι για μια μεγάλθ και φιλόδοξθ προςπάκεια για τθν 

ανακοφφιςθ από τθν πείνα. 

 Οι ομάδεσ εκελοντϊν (αρχιτζκτονεσ, διακοςμθτζσ, γραφίςτεσ, εικαςτικοί, ιδιϊτεσ) που 

αςχολοφνται με το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςε αυτι τθ 

μεγάλθ προςπάκεια, δείχνοντασ πωσ "Ζνα Κουτί- Ζνασ 'Ανκρωποσ Μπορεί Nα Κάνει Tθ 

Διαφορά" (One CAN Make A difference ).  

 



 Όλα τα ζργα που λαμβάνουν μζροσ ςτισ διοργανϊςεισ τθσ canstruction® εντυπωςιάηουν 

τουσ επιςκζπτεσ με ζνα μοναδικό τρόπο, εμπνευςμζνα από διάφορα κζματα. Η πρϊτθ 

διαγωνιςτικι διοργάνωςθ τθσ canstruction®hellas,  κα πραγματοποιθκεί υπό τθν αιγίδα τθσ 

Πανελλινιασ Ζνωςθσ Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.). 

Στο διαγωνιςτικό ςκζλοσ τθσ ζκκεςθσ, εκελοντζσ δθμιουργοί και εταιρίεσ χορθγοί κα 

ςυνεργαςτοφν προκειμζνου να δθμιουργιςουν εκκζματα που κα εντυπωςιάςουν, 

χρθςιμοποιϊντασ 5.000-8.000 κονςζρβεσ ςυςκευαςμζνθσ τροφισ. Το καλφτερο ζργο, όπωσ 

κα ψθφιςτεί από τθν ανεξάρτθτθ κριτικι επιτροπι, κα διεκδικιςει μια διάκριςθ ςτον 

διεκνι διαγωνιςμό τθσ canstruction® .  

Με το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, όταν τα φϊτα κα ςβιςουν, τα ζργα αποςυναρμολογοφνται και θ 

ςυγκεντρωμζνθ τροφι από το διαγωνιςμό κακϊσ επίςθσ και οι επιπλζον δωρεζσ τροφίμων 

που κα ζχουν ςυγκεντρωκεί κα διανεμθκοφν ςε πολφτεκνεσ οικογζνειεσ που χρειάηονται 

βοικεια μζςα από τον Μθ Κυβερνθτικό Οργανιςμό «Θεόφιλοσ». 

 Η επικεφαλισ τθσ canstruction®hellas κα Άλντα Τςίχλθ υπογραμμίηει: «Η 

canstruction®hellas γεννικθκε από τθν πίςτθ και τθν ελπίδα μασ ότι οι Ζλλθνεσ δε κα 

μείνουν άπραγοι μπροςτά ςτο πρόβλθμα του ςυνανκρϊπου τουσ. Ωσ λαόσ ζχουμε 

αποδείξει ότι είμαςτε ενωμζνοι ςτα δφςκολα και αρωγοί ςτθ ανάγκθ του διπλανοφ μασ. Με 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ 1θσ canstruction®hellas είμαςτε βζβαιοι ότι κα ζχουμε εγκαινιάςει 

ζναν νζο φιλανκρωπικό κεςμό»!   

H canstruction®hellas γίνεται ςτθν Ακινα (28 Μαΐου 2012 ςτο The Mall Athens)  για να 

εμπνεφςει τουσ φιλότεχνουσ, CANοντασ τθ ςυςκευαςμζνθ τροφι design, αλλά κυρίωσ 

CANοντασ τισ δφςκολεσ εποχζσ που ηοφμε τθν αφετθρία μιασ μεγάλθσ κοινισ προςπάκειασ 

για ζναν κόςμο που CANείσ δεν πεινάει. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να βρουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ (προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ) για το ζργο τθσ canstruction® hellas και τουσ τρόπουσ υποςτιριξθσ του ζργου 

τθσ ςτθν ιςτοςελίδα www.canstructionhellas.gr. 

Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 350,  ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 142 31,  ΑΤΤΙΚΗ 

Τ: 210 2710033 

FAX: 210 2710067 

EMAIL: info@canstructionhellas.gr 
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