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Η πιο στυλάτη και πρακτική τσάντα 
που δημιουργήθηκε για καλό σκοπό 
και θα την βρεις στα πιο exclusive 
σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.



Ποιοί είμαστε

Το 2018 ξεκινήσαμε τις Waterbags με μια απλή ιδέα και ένα συγκεκριμένο 
σκοπό: να υποστηρίξουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να 
συνεχίσουν τις αποστολές τους. Η υποστήριξη των ΜΚΟ αποτελεί 
βασική προϋπόθεση σε ότι κάνουμε, για αυτό το λόγο πιστεύουμε στη 
συνεργασία με άλλους που μοιράζονται τις ιδίες αξίες με εμάς.

Αγοράζοντας μια Waterbag, υποστηρίζεις το κοινωνικό έργο του μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού Άγονη Γραμμή Γόνιμη σε απομακρυσμένες 
περιοχές της Ελλάδας. Τα έσοδα από τις πωλήσεις χρηματοδοτούν 
προγράμματα που έχουν ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγεία. 

Σκοπός της Άγονης Γραμμής Γόνιμης είναι η ενδυνάμωση των κοινωνικών 
δεσμών για τα μέλη των τοπικών κοινωνιών μέσα από την συνύπαρξη, 
τη συνεργασία και τη συλλογική δημιουργία. Τα προγράμματα 
υλοποιούνται από το 2007 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 
περισσότερες από 1100 επισκέψεις σε 97 νησιά, χωριά και πόλεις.

http://waterbags.gr/index.php/en/the-project/
https://www.facebook.com/agoni.org/


Μοναδικά Χαρακτηριστικά των Waterbags

Φιλική προς το Περιβάλλον→ Αγοράζοντας μια Waterbag, 
από 100% βαμβάκι, περιορίζεις σημαντικά την πλαστική ρύπανση και 
συμβάλλεις στη διαμόρφωση νέων καταναλωτικών προτύπων.

Μοντέρνο design→ Σημαντικοί δημιουργοί της σύγχρονης 
τέχνης σχεδιάζουν για εμάς τσάντες με πρωτότυπα σχέδια σε 
περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Το 2019, είκοσι καταξιωμένοι και νέοι 
δημιουργοί επιμελούνται αποκλειστικά 31 νέα σχέδια των Waterbags.

Προϊόν Κοινωνικής Ευθύνης→ Τα έσοδα από 
τις πωλήσεις των Waterbags υποστηρίζουν το κοινωνικό έργο μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Ελληνική Παραγωγή→ Παράγονται στην Ελλάδα με 
σκοπό να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ελληνική 
βιοτεχνία.



Καλλιτέχνες/Συνεργασίες

Δάφνη Αλεξιάδου
Γιάννης Βαρελάς
Ζωή Γαϊτανίδου
Playroom(Ιωάννα Γουζέλη) 
Κάτια Δελατόλα
Στέλλα Δημητρακοπούλου 
Βάλια Καπελετζή
Αλέξανδρος Κόξιας 
Ναταλία Μαντά
Χαρά Μαραντίδου 
Χριστιάνα Οικονόμου
Φρίξος Πολενάκης
Αντωνάκης Χριστοδούλου
Αλέξανδρος Σιμόπουλος
Όλγα Σουρή
Ήρα Σπαγαδόρου  
Τζο Σταθοπούλου
Βίκη Σταματοπούλου
Διαμαντής Σωτηρόπουλος
Αλέκος Φουντουκλής



Ειδικές Συνεργασίες

Το 2019 συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με ένα ακόμα 
πωλητήριο του Μουσείο Μπενάκη στο ξενοδοχείο Four 
Seasons Astir Palace Hotel με αποκλειστικά σχέδια 
των καταξιωμένων καλλιτεχνών: Γιάννης Βαρελάς, Κάτια 
Δελατόλα, Αντωνάκης Χριστοδούλου. 

Με θέμα «Τι είναι ο κόσμος για εσάς με ένα σχέδιο και ένα 
χρώμα» οι μαθητές του 2ου Δημοτικού σχολείου 
της Καρύστου άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη και 
δημιούργησαν τα δικά τους πρωτότυπα σχέδια για τις Waterbags.  
Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο τα έσοδα από τις 
πωλήσεις να επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία μέσω των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα γίνουν στα σχολεία 
της περιοχής. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Santo Maris Oia Luxu-
ry Suites & Spa στηρίζει την ιδέα μας και η εικαστικός 
Χαρά Μαραντίδου σχεδιάζει μια συλλογή Waterbags, με 
σκοπό τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων 
και υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα 3 Λύκεια της Σαντορίνης 
και στο σχολείο της Θηρασιάς. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός 
Νιάρχος, βρίσκονται τέσσερα πρωτότυπα σχέδια Waterbags, 
εμπνευσμένα από τον ταλαντούχο σχεδιαστή Αλέξανδρο 
Κόξια και αποκλειστικά για τους επισκέπτες του.

Μαζί με το Oxbelly και το  Ίδρυμα Καπετάν - Βασίλη 
& Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου συναντιόμαστε για 
πρώτη φορά,  στην ετήσια συνάντηση κινηματογραφιστών, 
στο  ξενοδοχείο Costa Navarino για καλό σκοπό. Τα έσοδα 
από τις πωλήσεις ενός πρωτότυπου σχεδίου Waterbags 
που επιμελήθηκε η εικαστικός  Βίκη Σταματοπούλου θα 
χρηματοδοτήσουν ένα κοινωνικό πρόγραμμα στα σχολεία 
της Μεσσηνίας κατά την περίοδο 2019-2020.
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https://oxbelly.com
https://www.cvf.gr
https://www.cvf.gr


Το κοινωνικό μας έργο 

Κάθε χρόνο, τον Νοέμβρη, καλούμε όλους μας τους συνεργάτες, μεταξύ 
άλλων, τα Σημεία Πώλησης, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 
και τους Καλλιτέχνες για τον απολογισμό των πωλήσεων και την 
ανακοίνωση των κοινωνικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν από τα 
κέρδη των WATERBAGS. Επ’ αφορμή αυτής της συνάντησης ανοίγεται 
ένας γόνιμος και δημιουργικός διάλογος μεταξύ των συνεργατών για 
μελλοντικές συνεργασίες.



... το 2018

Το 2018 εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα “We are the environment” σε 
συνεργασία με τον φορέα Άγονη Γραμμή Γόνιμη. Πιο συγκεκριμένα, 
εκπαιδευτικοί φορείς οργάνωσαν ποικίλα περιβαλλοντικά εργαστήρια 
αποκλειστικά για τους μαθητές των τριών Λυκείων της Σαντορίνης, 
με σκοπό τον εμπλουτισμό των θεωρητικών, αλλά και των πρακτικών 
τους γνώσεων. Η θεματολογία ήταν σχετική με τις επιπτώσεις των 
θαλάσσιων απορριμμάτων και ειδικότερα των πλαστικών, στο θαλάσσιο 
οικοσύστημα και στη δημόσια υγεία. 
Οι συνεργαζόμενοι φορείς: 
Aegean Rebirth, Greenest, Isea, Αρχιπέλαγος, Σύλλογος Ελλήνων 
Ωκεανογράφων





Υποστηρικτές / Σημεία Πώλησης

Η ομάδας μας 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη, Πειραιώς, Κριεζώτου, Four Season Astir Palace Hotel), Gallery Marneri, Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Στάυρος Νιάρχος, Μουσείο Άλεξ Μυλωνά, A Future Perfect, Flaneur, Little Tree, T.A.F. (The Art Foundation), Επί Λέξει, κλπ.
Θεσσαλονίκη: Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών
Σαντορίνη: Santo Wines, Santorini Arts Factory κλπ. 
Κύθηρα: Caprice, Kythea Resort
Χαλκιδική: Porto Carras Grand Resort
Σίφνος: Oasis
Πάρος: Electric
Δονούσα: Ναύτιλος
Κουφονήσι: Thoosa
Σέριφος: Θήτα 
Σκόπελος: Ko & Rita’s IDEA cafe & emporium
Φολέγανδρος: Φετίχ Δημιουργίες
Tήνος: Denou Art Gallery
Ελαφόνησος: Seaside
Εύβοια: Thermae Sylla Spa & Wellness Spa Hotel
Ελβετία: Κōjō Μanufacture Créatives

Κάτια Δελατόλα: Fashion Consultant | Μυρτώ Γερουλάνου: Project Manager | 
Αλέξανδρος Κόξιας: Art Director | Βαρβάρα Μπασδέκη: Communication Coordinator | 
Special Thanks to Visual Artist: Χαρά Μαραντίδου 



Thank you!

info@waterbags.gr
T: 2169002630


