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Να φωτίσουµε όλοι
µαζί θετικά πρότυπα
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η

χώρα µας έχει περάσει µια βαθιά
κρίση και µια µακρά περίοδο συλλογικής µιζέριας. Ηταν αναπόφευκτο οι πρώτες µας σελίδες να
κυριαρχούνται από αρνητικές και
«δύσπεπτες» ειδήσεις. Η δηµοσιογραφία δεν µπορεί άλλωστε
να αποφύγει ή να κρύψει την πραγµατικότητα. Νωρίς µέσα στην κρίση καταλάβαµε, όµως, όλοι εδώ
στην «Κ», την αξία των θετικών
ιστοριών και προτύπων. Η ελληνική κοινωνία επέδειξε µια εκπληκτική αντοχή και προσαρµοστικότητα όλα αυτά τα χρόνια.
Οι Ελληνες, και κυρίως οι νεότεροι Ελληνες, ανακάλυψαν την
κοινωνία των πολιτών και τη σηµασία της προσφοράς. Δεκάδες
µη κυβερνητικές εθελοντικές οργανώσεις πήραν στα χέρια τους
την επίλυση των προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι άνεργοι,
οι άστεγοι και άλλες ευάλωτες οµάδες. Δάσκαλοι ένωσαν τις δυνάµεις
τους µε γονείς για να λύσουν τα
προβλήµατα δηµόσιων σχολείων,
εθελοντές γιατροί έκαναν το ίδιο
σε αποµακρυσµένες περιοχές.
Οταν στην εσωτερική κρίση προστέθηκε και το προσφυγικό, οι
ίδιοι άνθρωποι κινητοποιήθηκαν
και έκαναν ό,τι µπορούσαν.
Πέρα από τις νησίδες της προσφοράς και της ευαισθησίας, αναδείχθηκαν όµως και νησίδες δηµιουργίας και νέας επιχειρηµατικότητας.
Και αυτές έχουν την αξία τους και
γι’ αυτό, σε πείσµα των καιρών
και της αδράνειας, αποφασίσαµε

να προβάλουµε τέτοιες ιστορίες
ως πρότυπα. Η νέα γενιά Eλλήνων
τα έχει ανάγκη γιατί θέλει να αλλάξει το «παράδειγµα» της Ελλάδας
και να µείνει στον τόπο της. Η
χώρα έχει πληρώσει ακριβά το
brain drain και ο τρόπος να ανακοπεί είναι να αντιληφθούν οι
νέοι Ελληνες ότι υπάρχουν και
εδώ ευκαιρίες.
Οταν λοιπόν ήλθε σε επαφή µαζί
µας η οµάδα SPARKNEWS, θεωρήσαµε αυτονόητη τη συνεργασία
µας. Η «Δηµοσιογραφία µε Αντίκτυπο» είναι µια µεγάλη ευκαιρία
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Σήµερα, Ηµέρα
της ∆ηµοσιογραφίας
µε Αντίκτυπο
(Impact Journalism
Day), 50 εφηµερίδες
ενώνουν τις δυνάµεις
τους για να αναδείξουν
ιστορίες που αλλάζουν
τον κόσµο.

Iστορίες για έναν
καλύτερο κόσµο
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Η χώρα έχει πληρώσει
ακριβά το brain drain και
ο τρόπος να ανακοπεί είναι να αντιληφθούν οι νέοι Ελληνες ότι υπάρχουν
και εδώ ευκαιρίες.
να ενώσουµε τις δυνάµεις µας µε
άλλες εφηµερίδες από όλο τον κόσµο για να φωτίσουµε όλοι µαζί
θετικές ιστορίες. Πολλά από τα
προβλήµατα άλλωστε που αντιµετωπίζουµε εδώ στην Ελλάδα είναι
γνώριµα σε αναγνώστες σε χώρες
που ούτε καν µπορούµε να φανταστούµε. Ισως µάλιστα κάποιοι
σκεφθούν λύσεις εµπνευσµένοι
από τις ιστορίες που θα διαβάσουν
για µακρινούς προορισµούς.
Ελπίζουµε να απολαύσετε τα
κείµενα αυτού του ενθέτου και
να γίνουν πηγή έµπνευσης για
σας.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΤΕ ΜΠΟΥΑΡΕΝΤΟΝ
και της οµάδας της Sparknews

Π
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Lire c’est partir
Μια επιχείρηση που κάνει
τη λογοτεχνία προσβάσιµη
για παιδιά από υποβαθµισµένες συνοικίες

Σελ. 14

έρα από τη συνεχή ροή αρνητικών
ειδήσεων, υπάρχουν πολλές ιστορίες ελπίδας και χειροπιαστών λύσεων. Ιστορίες φορέων αλλαγής,
που καταπιάνονται µε ορισµένα
από τα πιο πιεστικά ζητήµατα που
αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα και
τα διαχειρίζονται µε καινοτόµους
ιδέες, για να αλλάξουν τις ζωές
εκατοµµυρίων ανθρώπων προς το
καλύτερο. Ιστορίες που αξίζει να
διαβαστούν και να διαδοθούν, όχι
απλώς για να µας δώσουν µια πιο
ισορροπηµένη προοπτική στον
κόσµο, αλλά και για να συµβάλουν
στην αναπαραγωγή των υφιστάµενων αυτών λύσεων παγκοσµίως.

νωνικό και τον επιχειρηµατικό τοµέα οι οποίοι προωθούν θετικές
καινοτοµίες. Μια µεγάλη κοινότητα
γνωστών προσωπικοτήτων και
απλών πολιτών έχει επίσης µπει
στον χορό, υπογράφοντας ένα µανιφέστο για να δείξει ότι όλοι –οι
κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τοµέας,
η κοινωνία των πολιτών, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας– µπορούν να δράσουν για ένα καλύτερο
µέλλον. Κι εσύ µπορείς να γίνεις
µέρος αυτού του κινήµατος µετασχηµατισµού της κοινωνίας.

Ανακάλυψε λοιπόν αυτούς που έχουν
πετύχει να βρουν απαντήσεις σε
µεγάλες προκλήσεις, όπως θέµατα
υγείας, πρόσβαση σε καθαρό νερό,
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

I-Drop Water
Πόσιµο νερό, σε λογικές
τιµές, µε τη συνδροµή των
δικτύων κινητής τηλεφωνίας
και της ηλιακής ενέργειας
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα µέσα ενηµέρωσης µπορούν να
διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στη
διάδοση των ιστοριών αυτών. Για
τον λόγο αυτόν, τα τελευταία πέντε
χρόνια η Sparknews έχει προσκαλέσει εφηµερίδες ανά τον κόσµο
να συµµετάσχουν στην Ηµέρα Δηµοσιογραφίας µε Αντίκτυπο, αξιοποιώντας τη δύναµη της συνεργατικής δηµοσιογραφίας για να
φέρουν αυτές τις ιστορίες αλλαγής
στην επιφάνεια.
Κάθε χρόνο, οι εφηµερίδες αυτές
εξερευνούν και δηµοσιεύουν µια
σειρά ρηξικέλευθων λύσεων σε ειδικά αφιερώµατα, που κυκλοφορούν την ίδια µέρα, φτάνοντας τα
120 εκατοµµύρια αναγνώστες ανά
τον κόσµο µέσω έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων. Πολλά Μέσα
έχουν συνειδητοποιήσει τον αντίκτυπο αυτών των άρθρων και
τώρα ενσωµατώνουν περισσότερα
ρεπορτάζ µε τέτοιου είδους θετικές
λύσεις στην καθηµερινή κάλυψη
των διεθνών εξελίξεων.
Για την πέµπτη έκδοση της Ηµέρας
Δηµοσιογραφίας µε Αντίκτυπο, τα
µέσα ενηµέρωσης που συµµετέχουν συνοδεύονται από οργανώσεις που πιστεύουν ότι αυτές οι
ιστορίες είναι το πρώτο βήµα για
την αλλαγή. Σε αυτές τις οργανώσεις συµπεριλαµβάνονται τα Ηνωµένα Εθνη και η One Young World,
που συγκεντρώνει κάθε χρόνο
1.500 νέους ηγέτες από τον κοι-

Οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τοµέας, η κοινωνία
των πολιτών, οι άνθρωποι
της διπλανής πόρτας µπορούν να δράσουν για ένα
καλύτερο µέλλον.
ποιοτική εκπαίδευση, ευκαιρίες
αξιοπρεπούς απασχόλησης και καθαρή ενέργεια.
Κάθε περίπτωση αποτελεί ένα
χειροπιαστό παράδειγµα της δύναµης των πρωτοβουλιών ατόµων
ή µικρών οµάδων να συµβάλουν
στην επίτευξη των νέων στόχων
βιώσιµης ανάπτυξης του ΟΗΕ, που
περιλαµβάνουν την εξάλειψη της
φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και την εξασφάλιση της ευηµερίας και των καλών υπηρεσιών
υγείας για όλους.
Ελπίζουµε να απολαύσεις την
ανάγνωση – και να γίνεις µέρος
της λύσης. Μπορείς να υπογράψεις
το µανιφέστο (sharestoriesofchange.org) και να µοιραστείς τις
ιστορίες που θα σε εντυπωσιάσουν
περισσότερο στο Facebook και στο
Twitter (#ImpactJournalism, #StoryOfChange, @Sparknews, @kathimerini_gr).

* Ο κ. Κριστιάν ντε Μπουαρεντόν είναι ο
ιδρυτής της Sparknews και fellow της οργάνωσης Ashoka.

Favela Orgânica
Μη ελιτίστικη γαστρονοµία για
τις φτωχογειτονιές του Ρίο
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Today, 50 of the world's leading newspapers are publishing, in more that 40 countries, 60 positive innovations that are changing the world.

#StoryOfChange
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Startups: µια αχτίδα ελπίδας στο σκοτάδι της ελληνικής κρίσης

Η

Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση εδώ και
µία δεκαετία. Από τη διολίσθησή της
σε ύφεση το 2008, έχει δει το ετήσιο
ακαθάριστο προϊόν της να συρρικνώνεται κατά 25%. Ο δείκτης ανεργίας
παραµένει πάνω από 20% εδώ και περισσότερο από πέντε χρόνια, ενώ σχεδόν µισό εκατοµµύριο Ελληνες, κυρίως
αυτοί µε την καλύτερη µόρφωση και
προοπτικές σταδιοδροµίας, έχουν φύγει από τη χώρα για να αναζητήσουν
την τύχη τους αλλού.
Δεν έχουν υπάρξει πολλές αχτίδες
ελπίδας αυτήν τη σκοτεινή περίοδο.
Μία από αυτές είναι η σταθερή ανάδυση του ελληνικού οικοσυστήµατος
νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων.
Στα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας
τεσσάρων επενδυτικών κεφαλαίων
µε τη στήριξη της Ε.Ε. στις αρχές του
2013, έχουν καταγραφεί αξιοσηµείωτες
επιτυχίες, µεταξύ των οποίων γύροι
χρηµατοδότησης δεκάδων εκατοµµυρίων και εξαγορές από µεγάλες διεθνείς εταιρείες.
Τα τέσσερα JEREMIE funds ολοκλήρωσαν πέρυσι τον κύκλο ζωής τους, αλλά
έχει ήδη ανακοινωθεί ένα νέο όχηµα,
το Equifund, µε πόρους εθνικούς, κοινοτικούς και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων. Το Equifund θα δηµιουργήσει µια δεξαµενή 260 εκατ. ευρώ,
µέσα από την οποία θα ξεπηδήσει η
νέα γενιά επενδυτών στις ελληνικές
επιχειρήσεις τεχνολογίας.
Ενας ιδιαίτερα δραστήριος παίκτης
στην ελληνική σκηνή των startups
από τις απαρχές της είναι ο Σταύρος
Μεσσήνης. Ο κ. Μεσσήνης ήταν συνιδρυτής του CoLab, του πρώτου συνεργατικού χώρου στην Αθήνα, που
άρχισε τη λειτουργία του το 2009. Τέσσερα χρόνια αργότερα πούλησε το µερίδιό του στο CoLab και ξεκίνησε ένα
νέο εγχείρηµα – το Cube, µε έδρα την
ταραγµένη γειτονιά των Εξαρχείων.
«Επί του παρόντος φιλοξενούµε
περίπου 20 εταιρείες – κυρίως εταιρείες
παραγωγής λογισµικού, αλλά έχουµε
και µία-δύο που παράγουν εξοπλισµό,

µία εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού
και µία που φτιάχνει µοδάτες γυναικείες τσάντες», λέει. «Τους παρέχουµε
εγκαταστάσεις για να εργαστούν, υπηρεσίες µεντόρων και συµβουλές σε
νοµικά και λογιστικά θέµατα. Το γεγονός ότι συνυπάρχουν σε ένα κοινό
γραφείο σηµαίνει ότι βοηθούν ο ένας
τον άλλον».
Ο Διονύσης Κακολύρης, συνιδρυτής
της Autofire, µιας εταιρείας ανάλυσης
δεδοµένων για βιντεοπαιχνίδια που
φιλοξενείται στο Cube, δίνει τη δική
του εµπειρία: «Γίνονται διαρκώς εκδηλώσεις και έχει δηµιουργηθεί µια
ζωτική κοινότητα, που είναι έτοιµη
να βοηθήσει οποιονδήποτε έχει κάποιο
όραµα». Η Autofire ετοιµάζεται αυτές
τις µέρες να λανσάρει το προϊόν της
σε µορφή beta.
Το Found.ation, µια άλλη θερµοκοιτίδα νεοφυούς επιχειρηµατικότητας, υιοθετεί «µια πολύ πραγµατιστική
προσέγγιση στην προώθηση νέων εγχειρηµάτων», όπως αναφέρει ένας εκ
των ιδρυτών της, ο Δηµήτρης Καλαβρός-Γουσίου. «Η οµάδα µας αποτελείται από γνώστες της τεχνολογίας,
αλλά και στελέχη επιχειρήσεων, ειδικούς στην επιχειρηµατική ανάπτυξη,
στο marketing και στην εξεύρεση
χρηµατοδότησης».
Ο κ. Καλαβρός-Γουσίου, αν και
µόλις 29 ετών, έχει ήδη να επιδείξει
σχεδόν δέκα χρόνια παρουσίας στον
ελληνικό κλάδο των τεχνολογικών
startups – συµπεριλαµβανοµένων και
οκτώ ετών ως διοργανωτής του TEDxAthens. «Η κύρια προτεραιότητά
µας είναι να επιλέγουµε άτοµα αντί
ιδεών και οµάδες αντί ατόµων», προσθέτει. «Καθόµαστε µε τις οµάδες
και προσπαθούµε να εξετάσουµε την
κουλτούρα τους, τη στάση τους και
την ηθική τους, και το αν έχουν βρει
κάποιο κενό στην αγορά το οποίο θα
καλύψει το προϊόν τους».

µειώνει ότι την «ευφορία» που ακολουθεί µια επιτυχηµένη επένδυση σε
µια εταιρεία του οικοσυστήµατος συχνά τη διαδέχεται µια «πραγµατική
βουτιά» στους δείκτες αισιοδοξίας.
Μια τέτοια βουτιά –«µάλλον η µεγαλύτερη», λέει– ήταν η επιβολή των
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων το
καλοκαίρι του 2015.
Σε τέτοιες περιόδους, εξηγεί ο κ.
Μεσσήνης, «µια µείζων πρόκληση
είναι η σηµαντική διαρροή εγκεφάλων.
Οι περισσότεροι σχεδιαστές λογισµικού που ξέρουν τη δουλειά θα µεταναστεύσουν σε µια περίοδο επενδυτικής ξηρασίας, όταν οι επιχειρηµατίες
εδώ δεν λαµβάνουν χρηµατοδότηση
και άρα δεν µπορούν να τους προσ<
<
<
<
<
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Τα τελευταία χρόνια έχουν
καταγραφεί αξιοσηµείωτες
επιτυχίες, µεταξύ των οποίων
γύροι χρηµατοδότησης δεκάδων εκατοµµυρίων και εξαγορές από µεγάλες διεθνείς
εταιρείες.

FOUND.ATION

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αποψη του Found.ation, µιας από τις πιο
δραστήριες θερµοκοιτίδες νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στην Αθήνα.

Πώς έχει εξελιχθεί ο κλάδος των startups στην Ελλάδα; Εχει ξεπεράσει τις
αρχικές προσδοκίες; «Τα τελευταία
πέντε χρόνια έχει ωριµάσει σηµαντικά», λέει ο κ. Καλαβρός-Γουσίου. Ο κ.
Μεσσήνης, από την πλευρά του, ση-

λάβουν. Παρότι τα πανεπιστήµια παράγουν εξαιρετικά ταλέντα, υπάρχει
αρκετά περιορισµένη προσφορά τεχνολόγων µε εµπειρία σε επιχειρηµατικά εγχειρήµατα».
Μία οργάνωση που εστιάζει ειδικά
στην αναστροφή της διαρροής εγκεφάλων από την Ελλάδα είναι η Reload
Greece, που ιδρύθηκε το 2012 στο
Λονδίνο. Εκτοτε έχει οργανώσει τρία
συνέδρια, έχει παρουσιάσει το έργο
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
έχει δηµιουργήσει δεσµούς συνεργασίας µε οκτώ βρετανικά πανεπιστήµια.
«Η ανάπτυξη στενών δεσµών µε
το οικοσύστηµα στην Ελλάδα είναι
το κλειδί για να πετύχουµε την αποστολή µας, που είναι να δηµιουργήσουµε γέφυρες µεταξύ της Ελλάδας
και του υπόλοιπου κόσµου», υποστηρίζει η Εφη Κυρτάτα, η νέα και δυναµική διευθύνουσα σύµβουλος της ορ-

γάνωσης. Αναφερόµενη στο Reload
Greece Challenge –ένα εννιαήµερο
πρόγραµµα επιµόρφωσης startups,
που περιλαµβάνει διαγωνισµό µεταξύ
των συµµετεχόντων και που θα λάβει
χώρα φέτος το καλοκαίρι– η κυρία
Κυρτάτα σηµειώνει ότι φέτος «ξεκινούν κάποιες πολύ σηµαντικές συνεργασίες µε παράγοντες-κλειδιά της
ελληνικής επιχειρηµατικής σκηνής».
Σε αυτούς περιλαµβάνονται και οι
θερµοκοιτίδες δύο εκ των συστηµικών
τραπεζών της Ελλάδας.

Στην απόπειρα εφαρµογής των διδαγµάτων που µαθαίνει κανείς σε προγράµµατα όπως το Reload Greece
Challenge στην πατρίδα, µπορεί να
βρεθεί αντιµέτωπος µε απρόβλεπτες
προκλήσεις, όπως αυτές που συνεπάγεται η ζωή στα Εξάρχεια για τους
ενοίκους του Cube. «Επιλέξαµε να
κάνουµε κάτι σε µια υποβαθµισµένη
περιοχή της πόλης γιατί το ενοίκιο
ήταν φθηνό και πιστεύαµε ότι µπορούσαµε να συµβάλουµε στην αναβάθµιση της κατάστασης», εξηγεί ο
κ. Μεσσήνης. «Προς το παρόν, τα
έχουµε καταφέρει. Είχαµε σοβαρό
πρόβληµα µε το εµπόριο ναρκωτικών,
αλλά τους τελευταίους έξι µήνες είδαµε σηµαντική βελτίωση, χάρη στη
συνεργασία µας µε τις Αρχές, αλλά
και το ότι θέσαµε δηµοσίως ενώπιον
των ευθυνών τους. Με τη σωστή ενθάρρυνση, δρουν θετικά».
Πέρα από τα θεµελιώδη (την τήρηση της τάξης), τι µπορεί να κάνει η
κυβέρνηση για να βοηθήσει τις 350450 εταιρείες (σύµφωνα µε υπολογισµούς της Found.ation) που αποτελούν
σήµερα τον κλάδο; «Χρειαζόµαστε
φορολογικά κίνητρα και κίνητρα απασχόλησης, και διευκόλυνση των διαδικασιών έναρξης, λειτουργίας και
κλεισίµατος των επιχειρήσεων», επισηµαίνει ο κ. Καλαβρός-Γουσίου. «Και
πρέπει να κάνουµε περισσότερα για
να καλλιεργήσουµε µια κουλτούρα
επιχειρηµατικότητας, που θα προσελκύσει χρήµατα Ελλήνων ιδιωτών και
θα ωθήσει διεθνείς startups και επενδυτές να κοιτάζουν προς την Ελλάδα
για ευκαιρίες».

Lire c’est partir: πουλώντας βιβλία στην τιµή µιας µπαγκέτας

Ε

ίναι Κυριακή ενός παρατεταµένου ανοιξιάτικου Σαββατοκύριακου στο Παρίσι,
και οι µικροί Παριζιάνοι του 18ου διαµερίσµατος στριµώχνονται για µία
θέση στη βιβλιοθήκη της Ζακλίν ντε
Ροµιγί. Τα παιδιά κατευθύνονται προς
τη στοίβα βιβλίων που έχει υψωθεί
στον πάγκο του Lire c’est partir, που
έχει στηθεί ως µέρος της Εκθεσης Βιβλίου της Νεανικής Αλληλεγγύης. Η
έξαψη που νιώθουν από κοινού τα
παιδιά κάνει δύσκολη την παραµικρή
κίνηση. Το να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε ένα από τα επιθυµητά βιβλία
λογοτεχνίας είναι εντελώς ανέφικτο.
Μία είναι η πηγή αυτής της υπερδραστηριότητας: σαν από µάγια, αυτά
τα µικρά –που δεν είχαν ποτέ τους
ούτε ένα βιβλίο– έχουν γίνει ξαφνικά
κάτοχοι ενός ή δύο µυθιστορηµάτων.
Με το που τα πιάσουν στα χέρια, αρχίζει η φρενήρης ανάγνωση.
Χωρίς χρονοτριβή, η Σοφί βυθίζεται
στη «Χιονάτη και στους επτά νάνους».
Ο Πολ µπαίνει στην ουρά για να πάρει
ένα αντίτυπο του «Μαθητευόµενου
σωµατοφύλακα», υπογεγραµµένο από
τον εικονογράφο Γκρεγκουάρ Βαλανσιέν, ο οποίος βρίσκεται εδώ µαζί µε
αρκετούς συγγραφείς. «Εχω µόνο 2
ευρώ πάνω µου, κύριε, αλλά θα επιστρέψω µε 40 λεπτά για να πάρω ένα
τρίτο!». Με τιµή µόλις 80 λεπτά, τα
βιβλία αυτά αποτελούν ευκαιρία. Σε
αυτήν τη συνοικία, κοντά στον περιφερειακό του Παρισιού και στα σύνορα
µε το Σαν-Ουέν –ένα φτωχό προάστιο–
ο Βινσέν Σαφράτ έχει φέρει λίγη ευτυχία σε αρκετά σπίτια.
Είτε πρόκειται για το Σαν-Ουέν είτε για
το Κλισί-σου-Μπουά, σε κάθε έκθεση
περίπου 2.000 βιβλία αγοράζονται από
τους ένθερµους νεαρούς αναγνώστες.
Ο Σαφράτ µπορεί να µην κινείται στους
υψηλούς λογοτεχνικούς κύκλους του

Σαν Ζερµέν-ντε-Πρε, αλλά αυτό δεν
τον απέτρεψε από το να πουλήσει 2,5
εκατοµµύρια βιβλία το 2016.
Ποιο είναι, λοιπόν, το µυστικό αυτού
του εκδότη που φέρνει αναταραχή
στον κλάδο; Το κλειδί είναι η τιµή:
ένα µέσο παιδικό βιβλίο κοστίζει επτά
ευρώ, µε αποτέλεσµα το Lire c’est partir να επικρατεί άνετα επί του ανταγωνισµού. Αυτό που µοιάζει σε εξωτερικούς παρατηρητές µε τροµερό
επίτευγµα είναι στην πραγµατικότητα
απλώς µια ιδέα βασισµένη σε µια απλή
εξίσωση: «Το 60% της τιµής ενός βιβλίου οφείλεται στο κόστος διανοµής».
Συνεπώς, απορρίπτοντας τα παραδοσιακά δίκτυα διανοµής και αναλαµ<
<
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<
<
<

Απορρίπτοντας τα παραδοσιακά δίκτυα διανοµής και
αναλαµβάνοντάς τη µόνος
του, ο Σαφράτ έχει µειώσει
δραστικά τις δαπάνες του.
βάνοντάς τη µόνος του, ο Σαφράτ έχει
µειώσει δραστικά τις δαπάνες του.
Ακόµα και η εκτύπωση κοστίζει µόλις
30 λεπτά για ένα χαρτόδετο βιβλίο µε
λιγότερες από 160 σελίδες. Οσο για
το περιθώριο κέρδους του εκδότη,
που συνήθως κυµαίνεται γύρω στο
15%, στην περίπτωση του Lire c’est
partir είναι µηδενικό. Για τον ιδρυτή
της εταιρείας, «οποιοδήποτε κέρδος
είναι προϊόν απάτης».

∆εν γνωρίζει κανείς κάθε µέρα έναν
εκδοτικό θαυµατοποιό όπως ο Σαφράτ,
που πουλάει βιβλία σαν να είναι ψωµάκια – και µάλιστα στην ίδια τιµή
µε µια µπαγκέτα. Εχοντας µεγαλώσει
στα προάστια της Εσόν, αυτός ο αυτοδίδακτος βιβλιοφάγος άργησε να
αγαπήσει την ανάγνωση. Η ανακάλυψη
της «Αισθηµατικής αγωγής του» Γκουστάβ Φλοµπέρ ήταν µια αποκάλυψη

VINCENT BOISOT / LE FIGARO

Της ΚΑΡΟΛΙΝ ΝΤΑ ΜΑΛΕ
LE FIGARO

Ο Βινσέν Σαφράτ, εµπνευστής του Lire
c’est partir, έχει κάνει σκοπό ζωής να φέρνει
παιδιά από υποβαθµισµένες συνοικίες σε
επαφή µε τον µαγικό κόσµο της λογοτεχνίας.

γι’ αυτόν. «Πιστεύω ότι η ανάγνωση
µπορεί να αντικαταστήσει τη µελέτη.
Εξ ου και η ιδέα µου να φέρω την ανάγνωση σε αυτούς που δεν διαβάζουν».
Το 1992, µετά την πρώτη του εµπειρία στον κόσµο των εκδόσεων, ο
Βινσέν Σαφράτ ξεκίνησε τις καθηµερινές επισκέψεις σε εκδοτικούς οίκους
µε σκοπό τη συλλογή των απώλητων
βιβλίων τους, τα οποία κανονικά καταλήγουν να πολτοποιούνται. Εκείνος
τα έπαιρνε και τα διένειµε πόρτα πόρτα
δωρεάν στην περιοχή της Εσόν. «Αυτό
που µου κάνει εντύπωση είναι η ευγνωµοσύνη των γονιών εκ µέρους των
παιδιών τους. Για εκείνους, τα βιβλία
αυτά ήταν συνώνυµα της επιτυχίας
στο σχολείο».
Ωστόσο, παρά τη στήριξη ορισµένων εκ των κορυφαίων ονοµάτων στις
εκδόσεις, όπως ο Ροµπέρ Λαφόντ, ορισµένοι εκδότες έχει αποδειχθεί δύσκολο να πειστούν. Μέρος της επιτυχίας του Σαφράτ οφείλεται στην ικανότητά του να εκτυπώνει µόνος του
τα έργα αυτά, µε χαµηλό κόστος. Το
1998, ένας φιλικός πωλητής τού εξήγησε ότι ένα χαρτόδετο βιβλίο δεν κοστίζει πάνω από ένα φράγκο για να
παραχθεί – κάτι που επηρέασε άµεσα
τον Σαφράτ. Τότε ήταν που –παρότι
λάµβανε επίδοµα εισοδηµατικής ενίσχυσης από το κράτος– πήρε το ρίσκο
να παραγγείλει 400.000 αντίτυπα, τα
οποία έπρεπε να πουλήσει σε διάστηµα
µικρότερο των τεσσάρων µηνών. Ενας
ιδιοκτήτης τυπογραφείου µε εµπιστεύθηκε και δεν του έδωσα ποτέ
λόγο να το µετανιώσει. Δεν έχω αργήσει ποτέ να τον πληρώσω!» λέει ο
τολµηρός αυτός επιχειρηµατίας.
Οταν ο Σαφράτ συνειδητοποίησε
ότι πολλά σχολεία δεν έχουν τους πόρους για να αγοράσουν τα αναγκαία
υλικά, άναψε ένα δεύτερο λαµπάκι
πάνω από το κεφάλι του. Θα εστίαζε
πλέον κυρίως στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Για να έλθει σε επαφή µε τους
δασκάλους, ο Σαφράτ προσέγγισε τους

εθνικούς επιθεωρητές εκπαίδευσης,
οι οποίοι ενθουσιάστηκαν µε το σχέδιό
του και ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιµοι.
Μέσω του Lire c’est partir, τα σχολεία
µπορούν να αγοράζουν βιβλία για τους
µαθητές τους και να οργανώνουν πωλήσεις για τους γονείς. Είναι µία ακόµα
περίπτωση όπου η πρωτοβουλία αυτή
έχει επιφέρει θετικές αλλαγές.

Εδώ και πέντε χρόνια, αυτός ο φυσιολογικός, ψηλόλιγνος τύπος είναι συνεχώς εν κινήσει, διανέµοντας εθελοντικά κουτιά µε βιβλία σε υποβαθµισµένες αστικές και αγροτικές περιοχές. Οι συγγραφείς των µυθιστορηµάτων αυτών δεν χάνουν από αυτό
που κάνει, καθώς εισπράττουν έσοδα
από τις νέες εκδόσεις των βιβλίων
τους, που τυπώνονται σε µεγάλους
αριθµούς. Αυτά τα πρωτότυπα έργα
–που «συχνά είναι πολύ πιο εύκολο
να βρεθούν» και που αποτελούν την
πλειονότητα των 130 τίτλων που απαρτίζουν σήµερα τον κατάλογο– προτιµώνται σε αρκετές περιπτώσεις από
τα κλασικά, η παραγωγή των οποίων
είναι φθηνότερη, καθώς τα σχετικά
πνευµατικά δικαιώµατα έχουν εκπνεύσει.
Του Βινσέν Σαφράτ, ωστόσο, δεν
του αρκεί ο κοινωνικός αντίκτυπος
που έχει πετύχει µε όλες αυτές τις
πρωτοβουλίες. Εξ ου και οργανώνει
σεµινάρια για βιβλία προοριζόµενα
για παιδιά στο 19ο διαµέρισµα των
Παρισίων, σε ένα από το σηµεία εναπόθεσης βιβλίων της εταιρείας. «Εχει
φέρει επαναστατικές αλλαγές στην
αγορά, γιατί σκέφτεται διαφορετικά»,
εξηγεί ο συγγραφέας και ιδρυτής της
πρωτοβουλίας Lire et Faire Lire, Αλεξάντρ Ζαρντέν. Σήµερα, η Lire c’est
partir έχει 12 υπαλλήλους και έξι φορτηγάκια που διανέµουν βιβλία, ενώ ο
Σαφράτ λαµβάνει επιτέλους ένα µισθό.
Ολα αυτά χωρίς η εταιρεία να έχει ζητήσει την παραµικρή επιδότηση από
το κράτος.
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Eκπαιδεύοντας επιχειρηµατίες µε κοινωνική συνείδηση
Της ΣIΛBIA ΓΙΑΜΙΛΕΘ ΠΕΡΕΖ
EL HERALDO

O

Ελιέζερ Ροντρίγκεζ έχει ξεφύγει από
τον φαύλο κύκλο που αντιµετωπίζουν
πολλοί νέοι στην κοινότητά του. Ο
17χρονος θα ολοκληρώσει σύντοµα
τη δευτεροβάθµια εκπαίδευσή του
στο σχολείο Φρανσίσκο Μοραζάν, που
βρίσκεται στο χωριό Ελ Ζουρζουλάρ,
στον δήµο Κανταράνας στη νότια Ονδούρα, χωρίς να χρειάζεται να περπατάει για τέσσερις ώρες ή να διασχίζει
ένα ποτάµι.
Βλέπει να διαγράφεται µπροστά
του ένα µέλλον µε προοπτικές. Αντί
να µαθαίνει µια τέχνη για να βοηθήσει
την οικογένειά του, όπως η πλειονότητα των νέων στο χωριό του, ονειρεύεται να φοιτήσει στο πανεπιστήµιο
και να γίνει καθηγητής Μαθηµατικών
ή Ισπανικής Φιλολογίας.
Την αλλαγή αυτή στη ζωή του ο
Ελιέζερ την οφείλει στην Κάτια Γκόµεζ,
µια νεαρή Αµερικανίδα η οποία, έπειτα
από πολλά χρόνια εθελοντισµού ανά
τη Λατινική Αµερική, έχει πραγµατοποιήσει το όνειρό της µε την ίδρυσης
µιας κοινωνικής επιχείρησης στην
Ονδούρα. Το εγχείρηµα της Κάτια ονοµάζεται Educate2Envision (E2E) και
πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που αποσκοπεί στην κατάρτιση επιχειρηµατικών ηγετών. Από
το 2010, έχει µεταµορφώσει τις ζωές
περίπου 100 µαθητών από τις αγροτικές περιοχές του Φρανσίσκο Μοραζάν και του Ελ Παραΐσο, στα νότια
της χώρας.
Η συντριπτική πλειονότητα των 5.000
ατόµων που ζουν σε αυτά τα χωριά
δεν έχει πτυχίο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι περίπου 100 µαθητές,
µεταξύ των οποίων και ο Ελιέζερ,
που εκπαιδεύτηκαν χάρη στη στήριξη
του E2E αποτελούν το 80% των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στην περιοχή. «Η πρόκληση για εµάς
είναι να αλλάξουµε τη νοοτροπία των
παιδιών αυτών, να τους δείξουµε ότι
µπορούν να γίνουν επαγγελµατίες
και να βοηθήσουν την κοινότητά

Οι υπότροφοι είναι τα πρότυπα του
E2E. Γίνονται ηγέτες της κοινότητάς
τους και παραδείγµατα προς µίµηση
για τα παιδιά που θέλουν να οικοδοµήσουν το µέλλον τους. Διαπλάθονται
ώστε να γίνουν επιχειρηµατίες µε κοινωνική συνείδηση και εφοδιάζονται
µε τις στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να υπερβούν τα εµπόδια που
αντιµετωπίζουν. Οι µαθητές που ωφελούνται από το E2E συχνά γίνονται
εθελοντές της οργάνωσης.

τους», λέει ο Αλεξ Αγκούρθια, γενικός
διευθυντής του E2E.
Πριν από το E2E, οι µαθητές που
ήθελαν να φοιτήσουν στο γυµνάσιο
έπρεπε να περπατήσουν έως και τέσσερις ώρες για να παρακολουθήσουν
τα µαθήµατα στο κέντρο εκπαίδευσης
της περιοχής. Τώρα, σε όσους επιλέγονται, παρέχεται η δυνατότητα
να φοιτήσουν στο τοπικό δηµοτικό
σχολείο.

Απαραίτητα προαπαιτούµενα για να
κάνει κάποιος αίτηση είναι να έχει
εξαιρετικές ακαδηµαϊκές επιδόσεις,
να είναι ανύπαντρος/η και να είναι
µεταξύ 12-18 ετών. Εκπρόσωποι του
E2E κανονίζουν συνεντεύξεις µε τους

Η µέθοδος, η εκπαίδευση που λαµβάνουν οι µαθητές στο project management από την οµάδα του E2E βοηθά
παιδιά σαν τον Ελιέζερ να ανακαλύψουν το επιχειρηµατικό τους πνεύµα.

<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<

Πριν από το E2E, οι µαθητές
που ήθελαν να φοιτήσουν
στο γυµνάσιο έπρεπε να περπατήσουν έως και τέσσερις
ώρες για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα.

Οι υπότροφοι είναι τα
πρότυπα της οργάνωσης,
γίνονται ηγέτες της
κοινότητάς τους και
παραδείγµατα προς µίµηση
για τα υπόλοιπα παιδιά.

γονείς των αιτούντων και διεξάγουν
µια κοινωνικοοικονοµική έρευνα για
να εξετάσουν την προέλευσή τους.
Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει
να επιδείξουν το πιστοποιητικό γέννησής τους και τους βαθµούς που πήραν στην τελευταία χρονιά του σχολείου, αλλά και να γράψουν µία έκθεση
στην οποία εξηγούν γιατί θέλουν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στο διοικητικό συµβούλιο του E2E, το οποίο
κατόπιν αποφασίζει εάν θα χορηγήσει
υποτροφία στον εκάστοτε υποψήφιο.
Η οργάνωση λαµβάνει χρηµατοδότηση τόσο από τους Ροταριανούς των
ΗΠΑ και την τράπεζα Banrural, χάρη
στην οποία έχει τη δυνατότητα να
παρέχει στους µαθητές που επιλέγονται τον απαραίτητο εξοπλισµό, καθώς
και τουλάχιστον το 60% των διδάκτρων
τους. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται µε
κάθε έτος φοίτησης που περνάει.

Για να το καλλιεργήσουν, ασχολούνται
µε προϊόντα που παράγονται στην
περιοχή για να δηµιουργήσουν µικροεπιχειρήσεις.
Αυτή η προσέγγιση έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Το 70%, περίπου,
των µαθητών ζει σε περιοχές που παράγουν κυρίως καφέ. Στις περιοχές
αυτές, τα νοικοκυριά αποκτούν εισοδήµατα την περίοδο της συγκοµιδής, από τα οποία ζουν την υπόλοιπη
χρονιά. Οι µαθητές βοηθούν τους γονείς τους να συλλέξουν τον καφέ που
έχουν καλλιεργήσει.
Αυτοί οι κόκκοι του καφέ στη συνέχεια πωλούνται σε επιχειρήσεις
στις Ηνωµένες Πολιτείες µε τις οποίες
έχουν έλθει σε επαφή εκπρόσωποι
του E2E, σε τιµή αυξηµένη σε σύγκριση µε την τιµή αγοράς. Ο καφές
πωλείται µε την εµπορική ονοµασία
Adelante Coffee, µε τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηµατοδότηση της

Ενας από τους µαθητές που συµµετέχουν
στο πρόγραµµα του Ε2Ε, την ώρα της συγκοµιδής του καφέ.

εκπαίδευσης στις κοινότητες της περιοχής, καλύπτοντας µέρος των διδάκτρων και µειώνοντας την εξάρτηση από τις δωρεές. Συγκεκριµένα,
70% των κερδών από τις πωλήσεις
του Adelante Coffee χρησιµοποιούνται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των κοινοτήτων – βοηθώντας ιδιαίτερα τις µονογονεϊκές οικογένειες,
χωρίς πατέρα.

Αλλά το E2E δεν προσφέρει απλώς ένα
µέλλον στους νέους ανθρώπους. Οι
µαθητές κάνουν επίσης κοινωνική
εργασία – µοιράζονται αυτά που µαθαίνουν σε διάφορα εγχειρήµατα που
λαµβάνουν χώρα σε κάθε χωριό που
συµµετέχει στα προγράµµατα της οργάνωσης.
«Δεν καθόµαστε στην τάξη, βγαίνουµε έξω για να βοηθήσουµε την
κοινότητα. Για παράδειγµα, τοποθετήσαµε ένα ηλεκτρικό δίκτυο για την
εκκλησία. Εχουµε επίσης χτίσει τουαλέτες και βοηθάµε τους ηλικιωµένους
µε το φαγητό και µε άλλες ανάγκες
τους», λέει µε περηφάνια ο Γκεϊντί
Βελάσκεθ, ένας µαθητής από το Λας
Ντελίσιας. Οι υπότροφοι του E2E συµµετέχουν επίσης σε εκστρατείες πρόληψης για ασθένειες όπως ο δάγκειος
πυρετός, το Zika και το Chikungunya,
σεξουαλική και αναπαραγωγική διαπαιδαγώγηση για κορίτσια, ενώ βοηθούν στη διδασκαλία των παιδιών του
Δηµοτικού.
«Θέλω να γίνω δάσκαλος. Το E2E
ακόµη µε υποστηρίζει, παρότι έχω τελειώσει το γυµνάσιο. Τώρα µελετάω
για το Μπακαλορεά» λέει ο Αριέλ Καρντόνα, ένας από τους νέους ηγέτες στην
περιοχή του Παχαρίγιος. «Πλησιάζω
όλο και περισσότερο στην επίτευξη
των στόχων µου. Είµαι χαρούµενος»,
προσθέτει. Ο Ελιέζερ, ο Γκεϊντί και ο
Αριέλ αποτελούν ζωντανά παραδείγµατα ότι η εκπαίδευση µπορεί να αλλάξει ζωές. Μέσα από τις προσπάθειές
τους, µετασχηµατίζουν τις κοινότητές
τους και δηµιουργούν ένα φωτεινό
µέλλον για τα χιλιάδες παιδιά που παλεύουν να µείνουν στο σχολείο παρά
τη φτώχεια τους.
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Rabota-i: ευκαιρίες απασχόλησης για όσους δεν έχουν ευκαιρίες

Η

Τατιάνα, ετών 19, δουλεύει ως ταµίας
σε κατάστηµα της ΙΚΕΑ. Πριν από
αυτό, ζούσε στο Πούσκιν, ένα Παιδικό
Χωριό SOS στα περίχωρα της Αγίας
Πετρούπολης. «Είναι η πρώτη µου
κανονική δουλειά – πριν δούλευα
µόνο άτυπα», λέει. «Επρεπε να δώσω
σκληρή µάχη για να καταπολεµήσω
τους φόβους µου, αλλά προσπάθησα
και πήγε καλά».
Τους πρώτους εννιά µήνες που εργαζόταν στην IKEA, η Τατιάνα ήταν
υπό την επίβλεψη των συναδέλφων
της στο κατάστηµα και των ειδικών
της Rabota-i. «Κάποιος που µεγαλώνει
σε ορφανοτροφεία στη Ρωσία, καταλήγει να φεύγει χωρίς καθόλου προσόντα. Τα κρατικά ιδρύµατα κοινωνικής
πρόνοιας είναι πολύ αυστηρά δοµηµένα
και τείνουν να αποµονώνουν τους δικαιούχους τους, που σηµαίνει ότι έχουν
πολύ µειωµένα κίνητρα για την εύρεση
εργασίας. Καταλήγεις να ζεις µε τα
κρατικά επιδόµατα και να επικοινωνείς
µόνο µε άλλους πρώην τροφίµους ορφανοτροφείων», λέει ο Μιχαήλ Κριβόνος, ιδρυτής της Rabota-i.
Πριν από έξι χρόνια, ο Κριβόνος παραιτήθηκε από τη θέση του σε µια διεθνή εταιρεία συµβουλευτικής και ίδρυσε τη Rabota-i ως κοινωνική επιχείρηση
(«rabota» σηµαίνει «εργασία» στα ρωσικά). Η οργάνωση φέρνει σε επαφή
νέους ανθρώπους µε µειωµένες προοπτικές εξεύρεσης εργασίας µε εταιρείες που θα µπορούσαν να τους απασχολήσουν. Το µοντέλο για τη Rabota-i ήταν παρόµοιες, µεγάλης κλίµακας
σκανδιναβικές οργανώσεις – η Samhall
από τη Σουηδία, η φινλανδική Vates
και η δανική Klapjob.

Κάθε χρόνο, 10.000 - 15.000 νέα άτοµα εξέρχονται από κρατικά ιδρύµατα
κοινωνικής πρόνοιας (συµπεριλαµβανοµένων 300 µε 400 στην Αγία Πετρούπολη). Μόνο το 7%-10% από αυτούς
καταφέρνει να βρει δουλειά και να ενταχθεί παραγωγικά στην κοινωνία.
Στην πλειονότητά τους οι νέοι «απόφοιτοι» καταλήγουν να εξαρτώνται οικονοµικά από κρατικά επιδόµατα και
να έχουν κοινωνικές σχέσεις µόνο µεταξύ τους. Ορισµένοι καταφεύγουν
στην εγκληµατικότητα ή υποφέρουν
από την κατάχρηση του αλκοόλ και
των ναρκωτικών.
«Οταν ξεκινήσαµε το 2011 µπορεί
να παίρναµε συνεντεύξεις από 30 “αποφοίτους” για ανοιχτές θέσεις εργασίας
και µόνο πέντε να έρχονταν ξανά σε
επαφή µαζί µας µετά τη συνέντευξη.
Από αυτούς, ο ένας ή η µία θα έβρισκε
κάποια δουλειά – την οποία συνήθως
παρατούσε τη δεύτερη µέρα. Πλέον,
είναι διαφορετικά τα πράγµατα», λέει
ο Κριβόνος. Η Rabota-i επενδύει στην
εκπαίδευση και στην καθοδήγηση των
υποψηφίων εργαζοµένων.

σπίτι. Πρόκειται για µια ακόµη κατηγορία που δυσκολεύεται ιδιαίτερα
στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
«Πάντα ντρεπόµουν για την αναπηρία
µου, που µε απέτρεπε από το να επικοινωνώ µε κόσµο και από το να βρω
δουλειά. Οταν όµως πήγα για συνέντευξη στη Maersk Line, ένιωσα επιτέλους άνετα, σαν να µην είχαν προσέξει καν την αναπηρία µου», λέει
ένας από τους υποψηφίους, ο Αλεξάντερ, 25 ετών.
Πέρυσι η Rabota-i παρείχε προ<
<
<
<
<
<

Η οργάνωση συνεπικουρείται
από πάνω από 600 κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι
εργάζονται σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε ιδρύµατα
κοινωνικής φροντίδας ή βοηθούν νέους µε αναπηρίες.

Η οργάνωση επίσης βοηθάει τις εταιρείες
που τους προσλαµβάνουν, παρέχοντας
συµβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στον χώρο εργασίας για τους
πρώτους έξι µε εννιά µήνες. «Εργαζόµαστε για να καλύψουµε τη ζήτηση
των επιχειρήσεων – η οικονοµική στήριξη της Rabota-i προέρχεται από µια
σειρά ρωσικών και διεθνών εταιρειών
(µεταξύ των οποίων ο όµιλος Melon
Fashion Group, η IKEA, η Gazprom
Neft, η East Capital και το ίδρυµα Jochnick)», σηµειώνει ο Κριβόνος.
Η δεύτερη οµάδα-στόχος για τη Rabota-i είναι οι νέοι µε αναπηρίες, είτε
έχουν µεγαλώσει σε ιδρύµατα είτε στο

RABOTA-I

Της ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΝΤΑΒΙΝΤΟΒΑ
ΚΟΜΜΕRSANT

Ο Μιχαήλ Κριβόνος παραιτήθηκε από τη
δουλειά του σε διεθνή εταιρεία συµβουλευτικής για να ιδρύσει τη Rabota-i.

γράµµατα κατάρτισης για 700 υποψηφίους εργαζοµένους στην Αγία Πετρούπολη. «Προσπαθούµε να βοηθήσουµε αυτούς που αντιµετωπίζουν τις
µεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση
εργασίας, νέους ανθρώπους έως 29
ετών, χωρίς εργασιακή εµπειρία µεγαλύτερη των έξι µηνών», αναφέρει
ο ιδρυτής της οργάνωσης. Οι περισσότεροι αιτούντες έχουν βρει δουλειές
ως υπάλληλοι σε καταστήµατα, σε θέσεις γραµµατειακής υποστήριξης, ως
προσωπικό καθαρισµού, υπάλληλοι
βεστιαρίου, φύλακες, ντελιβεράδες,
µάγειρες, µάστορες κ.ά. «Ο βασικός
µας στόχος είναι να βοηθήσουµε αυτούς τους µη προνοµιούχους νέους
ανθρώπους να ζήσουν µια φυσιολογική

Η κρυφή γοητεία
της ηλιακής ενέργειας

Σ

ε ιστορικά κέντρα και διατηρητέα κτίρια ανά την Ευρώπη, η διαδικασία
απόκτησης άδειας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στη
στέγη είναι σύνθετη. Περιορισµοί
που σχετίζονται µε τη διαφύλαξη της
αισθητικής του τοπίου είναι συχνά
τόσο αυστηροί που γίνονται απαγορευτικοί – εκτός εάν τα ηλιακά κύτταρα είναι αόρατα.
Ως αποτέλεσµα, πολλοί έχουν προσπαθήσει να ενσωµατώσουν τα φωτοβολταϊκά σε υλικά που µοιάζουν
µε αυτά που συνήθως χρησιµοποιούνται για κατασκευές στέγης, ή τα
χρησιµοποιούν για να καλύψουν τυφλούς τοίχους. Η Tesla του Ιλον Μασκ,
για παράδειγµα, εµπνεύστηκε µια σανίδα οροφής µε στρώσεις από γυαλί.
Προϊόντα όπως αυτό είναι ουσιαστικά
αόρατα από τον δρόµο. Από ένα συγκεκριµένο ύψος, όµως, είναι ορατά
τα σκουρόχρωµα κύτταρα, µια ιδέα
που δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή σε
µέρη όπως το Παρίσι.
Μια µικρή οικογενειακή επιχείρηση από τη Βιτσέντσα στην Ιταλία
φιλοδοξεί να δώσει λύση στο πρόβληµα. Η Dyaqua, όπως ονοµάζεται
η εταιρεία, έχει δηµιουργήσει ένα
προϊόν που λέγεται Invisible Solar,
ένα φωτοβολταϊκό στέγης που δεν
µοιάζει µε κανένα άλλο στην αγορά.
Το νέο προϊόν ήδη γνωρίζει ανθηρή
ανάπτυξη.
Η Dyaqua εισάγει τα φωτοβολταϊκά
κύτταρα µέσα σε µια πολυµερική χηµική ένωση που µιµείται κοινά οικοδοµικά υλικά όπως η πέτρα και το
ξύλο. Με τον τρόπο αυτό, τα ηλιακά
κύτταρα είναι εντελώς αόρατα στο
ανθρώπινο µάτι.
«Από τότε που ξεκινήσαµε την παραγωγή, πριν από λίγους µήνες, δεν
προλαβαίνουµε τις παραγγελίες – όχι
απλώς από την Ιταλία, αλλά από τη
Γαλλία, την Ισπανία και τις Ηνωµένες
Πολιτείες», λέει ο Τζιοβάνι Κουαλιάτο,
ο καλλιτέχνης από τη Βιτσέντσα που
ανακάλυψε το µυστικό της δηµιουργίας πολυµερικών ενώσεων που µοιάζουν απόλυτα φυσικές και που επιτρέπουν τη διείσδυση του φωτός.

Η χηµική αυτή ένωση µπορεί να
µεταµορφωθεί ώστε να µοιάζει µε
οποιοδήποτε οικοδοµικό υλικό – τερακότα, πέτρα, τσιµέντο ή ξύλο. Είναι
µη τοξική και ανακυκλώσιµη, ικανή
να αντέξει µεγάλα στατικά φορτία
και ανθεκτική σε στοιχεία της ατµόσφαιρας και χηµικoύς διαλυτές.
«Το παν είναι η πυκνότητα: πρέπει
να είναι αρκετή ώστε να ξεγελά το
µάτι, αλλά όχι τόσο µεγάλη που να
µπλοκάρει τις ακτίνες του ήλιου»,
εξηγεί ο Κουαλιάτο. Πριν από χρόνια,
λάνσαρε την παραγωγή µιας γραµµής
φωτών LED µε την ονοµασία Medea,
που βασίζονταν στην ίδια τεχνολογία.
Στη συνέχεια δηµιούργησε τα φωτοβολταϊκά συστήµατα τύπου Dyaqua,
τα οποία ανέπτυξε σε συνεργασία µε
<
<
<
<
<
<

Η Dyaqua εισάγει
τα φωτοβολταϊκά κύτταρα
µέσα σε µια πολυµερική
χηµική ένωση, που µιµείται
κοινά οικοδοµικά υλικά
όπως η πέτρα και το ξύλο,
έτσι, τα ηλιακά κύτταρα
είναι εντελώς αόρατα
στο ανθρώπινο µάτι.
την Εθνική Υπηρεσία Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Αειφόρου Οικονοµικής Ανάπτυξης της Ιταλίας
(ENEA). «Η λογική είναι η ίδια: στις
λάµπες, το φως έρχεται από µέσα και
πρέπει να διοχετευθεί έξω, ενώ στα
φωτοβολταϊκά πλακάκια, οι ακτίνες
του ήλιου έρχονται και πρέπει να διαπεράσουν το διαφανές υλικό και να
φτάσουν στα ηλιακά κύτταρα», λέει
ο Κουαλιάτο.

Η εφαρµογή της θεωρίας αυτής στην
πράξη, ωστόσο, δεν ήταν εύκολο
έργο. Η σωστή σύσταση χρειάστηκε
σκληρή δουλειά πολλών ετών για να
επιτευχθεί. Η αποτελεσµατικότητα
του πρωτότυπου σχεδίου δοκιµάστηκε στη συνέχεια από µια ανεξάρτητη
επιστηµονική επιτροπή. Οι δοκιµές
επιβεβαίωσαν ότι η ενεργειακή από-

δοσή του ήταν εντυπωσιακή – 70 Wp
ανά τετραγωνικό µέτρο, περίπου το
µισό µιας κλασικής φωτοβολταϊκής
µονάδας.
Η Invisible Solar είναι διαθέσιµη
στην αγορά για 7 ευρώ ανά Watt, έναντι 1-2 ευρώ ανά Watt για παραδοσιακά
φωτοβολταϊκά. «Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι µιλάµε για χειροτεχνικά
προϊόντα, σχεδιασµένα ειδικά για
ιστορικά κέντρα: οι τιµές κυµαίνονται
από 1 έως 7 ευρώ για πλακάκια που
τοποθετούνται σε κτίρια σε ιστορικά
κέντρα», τονίζει ο Κουαλιάτο.
Προς το παρόν, η Dyaqua επιβιώνει
χάρη στις λάµπες LED. Τα φωτοβολταϊκά της προϊόντα δεν είναι βιώσιµα,
γιατί απαιτούν υπερβολικά πολλή
χειρωνακτική εργασία. Δεν υπάρχουν
ακόµη µηχανές ικανές να µιµηθούν
την προσεκτική δουλειά του ανθρώπινου χεριού στην τοποθέτηση διαφορετικών στρώσεων ρητίνης σε διαφορετικές πυκνότητες, πάνω και
κάτω από τα φωτοβολταϊκά κύτταρα,
µε την κατάλληλη καµπυλότητα και
για το τέλειο κεραµίδι. Η δηµιουργία
επίπεδων επιφανειών που θυµίζουν
πέτρα ή τσιµέντο είναι πιο απλή,
αλλά παραµένει µια λεπτή δουλειά
που δεν συγκρίνεται µε τη βιοµηχανική παραγωγή απλών κεραµιδιών
ή ηλιακών πάνελ.
«Για να επιταχύνουµε την παραγωγή και να ανταποκριθούµε στη ζήτηση, θα έπρεπε να εφεύρουµε µηχανές που ενσωµατώνονται µε τη
χειρωνακτική εργασία ή την αντικαθιστούν», λέει ο Κουαλιάτο. Μόνο
έτσι µπορεί να υπάρξει µαζική παραγωγή, που θα οδηγήσει σε χαµηλότερες τιµές και αυξηµένη ανταγωνιστικότητα του προϊόντος έναντι
µεγάλων παραγωγών, όπως η Tesla
και το Solar Roof.
H Dyaqua δεν έχει τους πόρους
για να επενδύσει σε µια µηχανή. Τα
παιδιά του Κουαλιάτο, ο Ματέο και
η Ελίσα, ξεκίνησαν µια εκστρατεία
crowdfunding στο IndieGoGo, επιχειρώντας να συγκεντρώσουν 20.000
ευρώ για µια τέτοια επένδυση. «Η Invisible Solar είναι το όνειρό µου για
έναν υγιή κόσµο», λέει ο Ματέο, «στον
οποίο η τεχνολογία έχει τη φυσική
όψη των τοπίων µας».

Μέχρι στιγµής, η Rabota-i έχει δραστηριοποιηθεί µόνο στην Αγία Πετρούπολη, όµως σχεδιάζει να επεκταθεί
και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας. «Τόσο στην Αγία Πετρούπολη όσο και στη
Μόσχα, τις µεγαλύτερες πόλεις της
Ρωσίας, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου
ανεργία, το οποίο σηµαίνει ότι είναι
πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να
ανοιχτούν σε πολιτικές απασχόλησης
που στρέφονται κατά του κοινωνικού
αποκλεισµού», αναφέρει ο Κριβόνος.
Η κοινωνική επιχείρησή του συνεργάζεται επίσης ενεργά µε άλλες
αντίστοιχες, αλλά και µε ΜΚΟ, που
παρέχουν προγράµµατα κοινωνικής
προσαρµογής. Η Rabota-i συνεπικουρείται από πάνω από 600 κοινωνικούς
λειτουργούς οι οποίοι εργάζονται σε
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε
ιδρύµατα κοινωνικής φροντίδας ή
βοηθούν νέους µε αναπηρίες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί αυτοί διαδίδουν
στους νέους µε τους οποίους έρχονται
σε επαφή πληροφορίες για νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
«Ελπίζουµε να δηµιουργήσουµε ένα
πλαίσιο που θα είναι διαθέσιµο σε οργανώσεις σε όλη τη Ρωσία, µε πληροφορίες για ανοιχτές θέσεις και υποψηφίους. Ο απώτερος σκοπός είναι
να µετατρέψουµε τη δική µας οργάνωση σε ένα είδος δικτύου, αλλά και
σε ένα βιώσιµο µοντέλο που µπορεί
εύκολα να αναπαραχθεί», καταλήγει
ο ιδρυτής της Rabota-i.

Παίζοντας µε την
κατανάλωση ενέργειας
Της ΠATΡΙΤΣΙΑ ΠΕΪΡΟ
ΕL PAIS

M

πορούν οι γάτες να µας βοηθήσουν να κάνουµε εξοικονόµηση
ενέργειας; Αυτό πιστεύει µια οµάδα ερευνητών από το Πολυτεχνικό
Πανεπιστήµιο της Καταλωνίας. Οι ερευνητές αυτοί έχουν δηµιουργήσει
ένα διαδραστικό βιντεοπαιχνίδι που ονοµάζεται EnergyCat: Το Σπίτι
του Αύριο, µε σκοπό να διδάξουν τον κόσµο για την κατανάλωση
ενέργειας. Η ίδια οµάδα ερευνητών λάνσαρε το εγχείρηµα EnerGAware
τον Φεβρουάριο του 2015. Το συγκεκριµένο εγχείρηµα διδάσκει οικογένειες που ζουν σε εργατικές κατοικίες για την εξοικονόµηση
ενέργειας µε τη χρήση ενός βιντεοπαιχνιδιού. Περίπου 550 άτοµα
στο Πλίµουθ της Αγγλίας συµπλήρω<
<
<
<
<
<
σαν ερωτηµατολόγια σχετικά µε την
Το παιχνίδι ανταµεί- ενέργεια που καταναλώνουν. Μεταξύ
αυτών, σε περίπου 100 δόθηκαν taβει δράσεις τόσο
µε την εφαρµογή του βιντεοαπλές όσο το σβήσι- blets
παιχνιδιού ήδη εγκατεστηµένη. Οι
ερευνητές µέτρησαν την κατανάλωση
µο των φώτων – Οι
αµφότερων των οµάδων,
παίκτες µπορούν να ενέργειας
για να φανεί εάν το παιχνίδι συµβάλλει
συναγωνιστούν τους στην εξοικονόµηση. «Τώρα που έχουµε συλλέξει και αναλύσει τα αρχικά
γείτονές τους αναραποτελέσµατα, µπορούµε να συµπετώντας τα σκορ που
ράνουµε ότι στους πρώτους τρεις µήνες η κατανάλωση (όσων έπαιξαν το
επιτυγχάνουν στα
παιχνίδι) µειώθηκε κατά 7% µέσα σε
µέσα κοινωνικής
τρεις µήνες», λέει ο Μικέλ Κασάλς,
συντονιστής της έρευνας.
δικτύωσης.
Το παιχνίδι ανταµείβει δράσεις τόσο απλές όσο το σβήσιµο των φώτων. Οι παίκτες µπορούν να συναγωνιστούν τους γείτονές τους αναρτώντας τα σκορ που επιτυγχάνουν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αισθητήρες τοποθετηµένοι
σε έξυπνους µετρητές ενέργειας, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί για
τους σκοπούς της έρευνας, καταγράφουν τις επιδόσεις των συµµετεχόντων. Η µελέτη θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους. Τον Ιανουάριο του 2018, η οµάδα θα αρχίσει να αναλύει το σύνολο των
δεδοµένων. Ο προϋπολογισµός του πειράµατος φτάνει τα 2 εκατ.
ευρώ και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

ENERGAWARE

Της ΕΛΕNA ΚΟΜΕΛΙ
CORRIERE DELLA SERA

ζωή, να συµµετάσχουν ενεργά στην
κοινωνία και να αποκτήσουν οικονοµική ανεξαρτησία» λέει ο Κριβόνος.
Μεταξύ των εργοδοτών είναι µεγάλες
ρωσικές και διεθνείς εταιρείες, όπως
Ahlers, befree, IKEA, JTI, KFC, Ulmart,
Vaillant, Zarina και πολλές άλλες.

Το EnerGAware είναι ένα βιντεοπαιχνίδι που συµβάλλει στην εξοικονόµηση
ενέργειας.
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Στάλες ανακούφισης από το µολυσµένο νερό µε την Ι-Drop Water

Γ

ια την Πετούνια Μοχάλε, το πόσιµο νερό
δεν ήταν κάτι δεδοµένο. Εχοντας ανακαλύψει σκουριά στους σωλήνες του
σπιτιού της, δίσταζε να πιει το νερό
της βρύσης. Σύµφωνα µε έκθεση του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (2015),
1,8 δισεκατοµµύρια άτοµα ανά τον
κόσµο πίνουν νερό που έχει επιµολυνθεί µε περιττώµατα. Η Μοχάλε
ήταν µία από τα 300 εκατοµµύρια άτοµα στην Αφρική που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο νερό. Οταν
λοιπόν την πλησίασε ένας εκπρόσωπος
της I-Drop Water προτείνοντάς της
να εγκαταστήσει ένα σύστηµα καθαρισµού του νερού στο µαγαζί της στο
Σοβέτο, η Μοχάλε δέχθηκε.
«Ο κόσµος δεν έχει πραγµατική
επιλογή µεταξύ του να διακινδυνεύσει
την υγεία του πίνοντας νερό που δεν
είναι ασφαλές ή να βρει τρόπο να πληρώσει για τροµακτικά ακριβό εµφιαλωµένο νερό, που είναι περιβαλλοντικά
καταστροφικό», λέει ο Τζέιµς Στίερ,
συνιδρυτής της I-Drop Water.
Ο Στίερ µαζί µε τη σύζυγό του, Κέιτ
Τίερς Στίερ, ίδρυσαν την I-Drop Water
ως εναλλακτική λύση που θα παρέχει
πόσιµο νερό σε λογικές τιµές σε ανθρώπους όπως η Μοχάλε στη Νότιο
Αφρική και σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Από το 2015, οπότε ιδρύθηκε, η I-Drop έχει συνεταιριστεί µε
µπακάλικα σε τέσσερις αφρικανικές
χώρες (Ν. Αφρική, Ζιµπάµπουε, Μποτσουάνα, Γκάνα), εγκαθιστώντας πάνω
από 60 συστήµατα φιλτροποίησης και
πουλώντας πάνω από µισό εκατοµµύριο λίτρα καθαρού πόσιµου νερού.
Τα συστήµατα φιλτροποίησης της IDrop µπορούν να εγκατασταθούν σε
οποιοδήποτε µαγαζί µε πρόσβαση σε
νερό της βρύσης, χωρίς κόστος για
τον ιδιοκτήτη. Οι πελάτες στη συνέχεια
µπορούν να αγοράσουν το καθαρισµένο νερό µε κόστος 1 ραντ το λίτρο
(περίπου 7 λεπτά) – 80% χαµηλότερο
από ένα µπουκάλι εµφιαλωµένου νερού. Στο τέλος κάθε µήνα, η I-Drop
µοιράζεται τα κέρδη από τις πωλήσεις

νερού 50-50 µε το µαγαζί.
«Η τιµή είναι αρκετά χαµηλή ώστε
να µπορούν όλοι να το αγοράζουν και
είναι απίστευτα αποτελεσµατικό»,
λέει ο Στίερ για το επιχειρηµατικό
µοντέλο του I-Drop. «Εχουµε εξαλείψει
το κεφαλαιακό κόστος µε το να το παρέχουµε (το σύστηµα φιλτροποίησης)
δωρεάν σε κάθε µπακάλικο».
Στους µήνες αφότου εγκατέστησε
το µηχάνηµα, η Μοχάλε πωλούσε περίπου πέντε µπουκάλια φιλτροποιηµένου νερού την ηµέρα, και περισσότερα τα Σαββατοκύριακα. Ενθαρρύνει τους πελάτες της να αγοράσουν
το νερό της I-Drop, παρά τους αρχικούς
ενδοιασµούς τους. Πολλοί πίστευαν
ότι ήταν απλά νερό της βρύσης και
δεν ήταν ασφαλές όπως το εµφιαλωµένο, λέει.
Ωστόσο, το σύστηµα φιλτροποίησης I-Drop είναι εξίσου αποδοτικό
στον καθαρισµό του νερού και είναι
πολύ χαµηλότερου κόστους από το
εµφιαλωµένο νερό, λόγω τριών πτυχών του: του καθαυτό φίλτρου, των
δικτύων κινητής τηλεφωνίας και της
αειφορίας.
Το φίλτρο νερού της I-Drop, το
οποίο κατασκευάζεται στις ΗΠΑ, χρησιµοποιεί έναν νανοανθρακικό σχηµατισµό για να απορρίπτει ιούς, βακτήρια και κύστες –οτιδήποτε είναι
βασισµένο στον άνθρακα και θα µπορούσε να προκαλέσει ασθένεια στον
άνθρωπο–, ενώ παράλληλα διατηρεί
τα µεταλλικά στοιχεία του νερού.
«Το φίλτρο δεν παράγει λύµατα.
Μπαίνει µέσα µολυσµένο νερό και
βγαίνει από την άλλη καθαρό. Αυτό
είναι κρίσιµο, γιατί υπάρχει σηµαντικό
πρόβληµα λειψυδρίας», αναφέρει ο
Στίερ. Παρότι το φίλτρο είναι αποτελεσµατικό, αποδοτικό και απαιτεί ελάχιστη εποπτεία, κάθε µηχάνηµα συνδέεται µε τεχνολογία GSM µε την κεντρική πλατφόρµα της I-Drop, επιτρέποντας στην Κέιτ Τίερς Στίερ να τα
παρακολουθεί εξ αποστάσεως.
«Εγώ είµαι ο σπασίκλας µε τα δεδοµένα. Εγώ διαχειρίζοµαι την πλατφόρµα συνολικά και κάνω τη διάγνωση προβληµάτων. Είναι εκπληκτικό
πόσα µπορείς να συµπεράνεις από

τις πληροφορίες που λαµβάνουµε»,
λέει η Τίερς Στίερ.

Υπάρχουν τεχνικοί διαθέσιµοι για
να επιδιορθώσουν οποιοδήποτε µηχάνηµα παρουσιάσει βλάβη. Ωστόσο,
η Τίερς Στίερ µπορεί στις περισσότερες
περιπτώσεις να αντιµετωπίσει οποιοδήποτε τεχνικό ζήτηµα υπάρχει εξ
αποστάσεως, χάρη στην πλατφόρµα
του µηχανήµατος και των δεδοµένων
που εκπέµπει µέσω δικτύων κινητής
τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσµα, η συντήρηση που χρειάζεται κάθε µηχάνηµα
περιορίζεται σε µία αλλαγή φίλτρου
κάθε 6-8 µήνες. Οι ιδιοκτήτες των µαγαζιών µάλιστα µπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να κάνουν τις αναγκαίες
αλλαγές µόνοι τους.
«Δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά
στην Αφρική περιοχές που δεν έχουν
<
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CHIVAS THE VENTURE

Της ΜIΣΕΛ ΜΠΑΟ και της ΖΑΚΛΙΝ ΓΚΙΓΙΕΝ
CITY PRESS

Τα συστήµατα φιλτροποίησης της I-Drop
µπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε µαγαζί µε πρόσβαση σε νερό της βρύσης, χωρίς κόστος για τον ιδιοκτήτη.

To ρούχο που εντοπίζει
την πνευµονία

πνευµονία, καθώς η συγκεκριµένη ασθένεια είναι
η υπ’ αριθµόν 1 αιτία θανάτου παιδιών κάτω των πέντε
ετών διεθνώς, σύµφωνα
µε τον ΠΟΥ.

Το µπουφάν βρίσκεται ακόµη στο
στάδιο του πρωτότυπου. Ωστόσο,
µπορεί να διαγνώσει την ασθένεια
έως και τρεις φορές ταχύτερα από
ένα γιατρό και µειώνει τις πιθανότητες ανθρώπινου σφάλµατος, σύµφωνα µε µελέτες που διεξήγαγαν
οι εφευρέτες του. Η οµάδα του Mama-Ope team έχει επίσης προσλάβει ιδιώτες ερευνητές από το Ινστιτούτο
Μεταδοτικών Ασθενειών του Πανεπιστηµίου Μακερέρε για να αξιολογήσουν
το πρωτότυπο σχέδιό τους, ενώ έχει ζητήσει καθοδήγηση και από τη UNICEF.
Το µπουφάν επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο αναµονής της έγκρισής
του από το υπουργείο Υγείας της Ουγκάντα. Η έγκριση αυτή είναι αναγκαία
για την εµπορική αξιοποίησή του.
Εν τω µεταξύ, η οµάδα του Mama-Ope κερδίζει οπαδούς ανά τον κόσµο:
τον περασµένο Μάρτιο, ο Μπράιαν Τουριαµπάγκιε έλαβε το πρώτο βραβείο
στον διαγωνισµό Αφρικής του Pitch@Palace από τον Δούκα του Γιορκ στο
Λονδίνο. Η οµάδα θέλει το µπουφάν να λειτουργεί µε ηλιακή ενέργεια στο
µέλλον, κάνοντάς το πιο αξιόπιστο σε αγροτικές περιοχές όπου είναι συχνό
φαινόµενο οι διακοπές ρεύµατος.

Ως κερδοσκοπική επιχείρηση, η I-Drop
ελπίζει να επιδοτήσει την εγκατάσταση συστηµάτων φιλτροποίησης µε
τα έσοδα των πωλήσεων νερού από
τους µαγαζάτορες µε τους οποίους
συνεργάζεται. Εχουν ήδη εγκαταστήσει ένα µηχάνηµα στο δηµοτικό σχολείο Bapedi στο Σοβέτο, που επιτρέπει
στους µαθητές και στο προσωπικό
να πίνουν ασφαλές πόσιµο νερό δωρεάν. Πιστεύουν ότι η ιδέα τους θα
επεκταθεί σε όλη την Αφρική και όχι
µόνο. Εν τω µεταξύ, όµως, εστιάζουν
στην ανάπτυξή τους στην αγορά της
Νοτίου Αφρικής, ειδικά στην περιοχή
του Γιοχάνεσµπουργκ και του ανατολικού Κέιπ.

Του ΡEΪΝΑΛΝΤΟ ΖΟΣΕ ΛΟΠΕΣ
FOLHA DE S. PAULO

Π
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LÉO AVERSA/AZUL MAGAZINE

γιαγιά της Ολίβια Κοµπουρόνγκο πέθανε έπειτα από έξι µήνες µε συµπτώµατα
πυρετού και βήχα. Είχε διαγνωστεί µε ελονοσία, αλλά η εγγονή της έµαθε
µετά τον θάνατό της ότι στην πραγµατικότητα έπασχε από πνευµονία.
Το 2014, η Κοµπουρόνγκο –απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Μακερέρε µε
πτυχίο στη µηχανική των τηλεπικοινωνιών– µαζί µε τέσσερα ακόµη άτοµα
εµπνεύστηκαν το Mama-Ope («Η ελπίδα της µητέρας»). Πρόκειται για ένα
βιοµετρικό, έξυπνο µπουφάν που εξετάζει παιδιά για πνευµονία, συµβάλλοντας
έτσι στη µείωση των αριθµών που πεθαίνουν εξαιτίας λανθασµένης διάγνωσης.
Η πνευµονία είναι η υπ’ αριθµόν 1 αιτία θανάτου παιδιών κάτω της ηλικίας
των πέντε στον κόσµο, σύµφωνα µε τον ΠΟY.
«Το µπουφάν διαγιγνώσκει την ασθένεια, µετράει τον βαθµό στον οποίο
έχει πλήξει τα πνευµόνια και επιτρέπει την παρακολούθηση της εξέλιξής
της, καθώς τα δεδοµένα που αντλεί µπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους»,
λέει ο Μπράιαν Τουριαµπάγκιε, ένας από τα ιδρυτικά µέλη του εγχειρήµατος.
Κάθε αισθητήρας του µπουφάν είναι συνδεδεµένος µε συγκεκριµένο σύµπτωµα και, µέσα σε τέσσερα λεπτά,
<
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γίνεται επεξεργασία των δεδοµένων και στέλνονται σε µία εφαρTo Mama-Ope είναι ένα βιοµογή κινητού (µέσω Bluetooth),
µετρικό, έξυπνο µπουφάν
η οποία αναλύει τις πληροφορίες
και προβαίνει σε εκτιµήσεις για
που εξετάζει παιδιά για
τη σοβαρότητα του κρούσµατος.

καλό σήµα κινητής τηλεφωνίας. Και
επειδή έχουµε σχεδιάσει το σύστηµά
µας ώστε να λειτουργεί αποκλειστικά
µε ηλιακή ενέργεια, µπορεί να στέλνει
ηλεκτρονικά µηνύµατα µε τη χρήση
ηλιακής ενέργειας», λέει ο Στίερ.
Η ηλιακή ενέργεια είναι µόνο ένα
από τα επιχειρηµατικά οφέλη της IDrop. Το εγχείρηµα συµβάλλει επίσης
στη µείωση της κατανάλωσης πλαστικού. Οι καταναλωτές φέρνουν το
δικό τους µπουκάλι ή αγοράζουν ένα
µπουκάλι που µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί αντί να αγοράζουν ατοµικά µπουκάλια νερού. Ο στόχος της
I-Drop είναι να εξελιχθεί σε µια περι-

Αλλάζοντας διατροφικές
συνήθειες στις φαβέλες

Της ΜΠΕΑΤΡΙΣ ΝΑΚΙΜΠΟΥΟΥΚΑ
DAILY MONITOR

H

Περίπου 300 εκατοµµύρια
άτοµα στην Αφρική δεν
έχουν πρόσβαση σε ασφαλές
πόσιµο νερό – Το εγχείρηµα
της I-Drop βασίζεται
στην ηλιακή ενέργεια
και συµβάλλει στη µείωση
της κατανάλωσης πλαστικού,
ως αντικατάστατο του εµφιαλωµένου νερού.

βαλλοντικά φιλική, οικονοµική εναλλακτική στον κλάδο του εµφιαλωµένου
νερού, και σε µια πρακτική λύση στο
πρόβληµα της επιδεινούµενης κατάστασης των υδάτινων υποδοµών.
«Δεν είναι ρεαλιστικό να περιµένουµε ότι θα γίνουν οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται ώστε η κυβέρνηση να κάνει όλο το νερό που
φτάνει στις βρύσες ασφαλές για τους
ανθρώπους», επισηµαίνει ο Στίερ.
Σύµφωνα µε έκθεση του Ινστιτούτου
Μηχανικών Νοτίου Αφρικής το 2011,
το κόστος αντικατάστασης των υδάτινων υποδοµών είναι 139 δισεκατοµµύρια ραντ (9,4 δισ. ευρώ).
«Αντ’ αυτού, γιατί να µην αντιµετωπίσουµε το πόσιµο νερό σαν την
τροφή; Αν µπορούµε να ρίξουµε την
τιµή σε επίπεδα προσβάσιµα σε όλους
και να χρησιµοποιήσουµε τα υφιστάµενα δίκτυα διανοµής (µπακάλικα)
για να φέρουµε το προϊόν στον καταναλωτή, το θέµα έχει αντιµετωπιστεί», προσθέτει ο συνιδρυτής της
εταιρείας.
Ωστόσο, το ζεύγος Στιέρ παραδέχεται ότι το ένα ραντ που κοστίζει το
λίτρο παραµένει πέρα από τις δυνατότητες ορισµένων. «Θέλουµε να είµαστε µέρος της λύσης στο θέµα του
πόσιµου νερού. Πρέπει να διαχειριστούµε αυτήν την πρόκληση χρησιµοποιώντας το επιχειρηµατικό πνεύµα,
και το δικό µας επιχειρηµατικό µοντέλο το κάνει αυτό», λέει ο Στίερ.

«Η βασική µου επιδίωξη είναι να δηµιουργήσω ένα είδος µη ελιτίστικης γαστρονοµίας»: Η Ρετζίνα Τσέλι έχει διδάξει πάνω
από 30.000 άτοµα πώς να καλλιεργούν τα
δικά τους λαχανικά σε πολύ µικρούς χώρους και πώς να µετατρέπουν απροσδόκητες πρώτες ύλες σε λιχουδιές.

αλιά ήµουν πολύ δύσκολη µε το φαγητό», παραδέχεται η Ρετζίνα Τσέλι, µια
35χρονη µαγείρισσα και επιχειρηµατίας που ζει στο Μόρο ντα Μπαµπιλόνια,
στο Ρίο ντε Τζανέιρο. «Δεν πλησίαζα τίποτα που να είναι ολικής αλέσεως».
Τα τελευταία έξι χρόνια, όµως, έχει αλλάξει θεαµατικά τις συνήθειές της.
Ως επικεφαλής του εγχειρήµατος Favela Orgânica, η Ρετζίνα έχει διδάξει
πάνω από 30.000 άτοµα πώς να καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε πολύ
µικρούς χώρους, πώς να µετατρέπουν µπανανόφλουδες, το κοτσάνια του
µπρόκολου, τα κελύφη των κολοκυθών και άλλες απροσδόκητες πρώτες
ύλες σε λιχουδιές, πώς να χρησιµοποιούν ό,τι µένει στην κουζίνα µετά το
µαγείρεµα ως κοµπόστ για τους κήπους τους.
Η ιδρύτρια της Favela Orgânica ήλθε στο Ρίο έφηβη και εργάστηκε για πολλά
χρόνια ως οικιακή βοηθός πριν αποφασίσει να κάνει αίτηση για κεφάλαια
σποράς από την Agência de Redes Para Juventude (την Υπηρεσία Δικτύωσης
των Νέων), ένα κυβερνητικό πρόγραµµα στήριξης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µικρής κλίµακας.
<
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Αυτό συνέβη το 2011, όταν η Ρετζίνα έστησε το πρώτο της ερΗ ιδρύτρια της Favela
γαστήρι µέσα στο ίδιο της το
Orgânica εργάστηκε για
σπίτι. «Η βασική µου επιδίωξη
είναι να δηµιουργήσω ένα είδος
πολλά χρόνια ως οικιακή
µη ελιτίστικης γαστρονοµίας.
βοηθός πριν κάνει αίτηση για
Με τις συνταγές µου προσπαθώ
να φτιάξω φαγητό που είναι
κεφάλαια σποράς από ένα
όµορφο, αλλά και που να εµπεκυβερνητικό πρόγραµµα
ριέχει αυθεντικές µνήµες – να
είναι κάτι που θα µπορούσε να
στήριξης της κοινωνικής
σου µαγειρέψει η γιαγιά σου...»,
επιχειρηµατικότητας
εξηγεί.

µικρής κλίµακας.

Η Ανίτα ντε Ολιβέιρα Σάντος, µια
42χρονη βοηθός νοσηλεύτρια από το Μόρο ντα Μπαµπιλόνια, τονίζει ότι
συµµετέχοντας στα εργαστήρια της Ρετζίνα ήταν µια εµπειρία που της άνοιξε
τα µάτια. Μεταξύ των συνταγών που προσείλκυσαν άµεσα την προσοχή της
ήταν το brigadeiro από µπανανόφλουδες (πρόκειται για παραδοσιακό βραζιλιάνικο γλυκό, που συνήθως φτιάχνεται από συµπυκνωµένο γάλα και
σκόνη σοκολάτας) και το ριζότο από φλούδα καρπουζιού. «Το αποκαλούµε
“φυσικό Viagra”», λέει γελώντας η Ανίτα.
Η Ρετζίνα ετοιµάζεται να διαδώσει τις συνταγές της και να µοιραστεί τις
συµβουλές της µε ένα ευρύτερο ακροατήριο: τον προσεχή Αύγουστο θα
κάνει το ντεµπούτο της ως παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκποµπής στο Futura,
ένα τηλεοπτικό δίκτυο µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο που είναι σαν µια βραζιλιάνικη εκδοχή του PBS.

