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ΠΩΣ η SANDRA, η GERDA και η GRETA ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, λίγο μετά την ένταξή τους στο Junior Achievement Training 

Company στο σχολείο, είχαν προβληματιστεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα για τα πιο πιεστικά παγκόσμια 

περιβαλλοντικά ζητήματα και για το ποια απλή λύση θα 

μπορούσε να αποτελέσει την επίλυσή τους. 

Τα προϊόντα ενεργού άνθρακα έχουν γίνει πολύ δημοφιλή 

στις μέρες μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα 

κορίτσια θυμήθηκαν κάτι που έμαθαν στο μάθημα της 

ιστορίας και της βιολογίας – ότι κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, έβαζαν άνθρακα σε μάσκες αερίων για να 

προστατεύσουν το άτομο που τις φορούσε από τα τοξικά 

αέρια. Είναι κάπως έτσι που προέκυψε η ιδέα της 

δημιουργίας ενός φυσικού, φιλικού προς το περιβάλλον 

αποσμητικού χώρου. Είναι αλήθεια ότι χρειάστηκαν 

αρκετοί μήνες για να τελειοποιηθεί η ιδέα του τελικού 

προϊόντος. 
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Λένε ότι για έξι μήνες μετά την σύλληψη της ιδέας 

του προϊόντος, τα κορίτσια δυσκολεύτηκαν να 

εντοπίσουν ποιο φυσικό υλικό ενεργού άνθρακα. Τα 

λινό φαίνονταν μια καλή επιλογή, αλλά μέσα από 

τις δοκιμές που έκαναν το δείγμα έκανε τους 

σάκους να λερώνονται με αιθάλη. 

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι σχετική 

με το πως να τοποθετηθεί ο άνθρακας έτσι ώστε το 

υλικό να μπορεί να αναπνέει και να απορροφά τις 

οσμές από το περιβάλλον, αποτρέποντας 

παράλληλα την διαφυγή των πολύ λεπτών 

σωματιδίων άνθρακα. 

 

Το λινό ως πρώτη ύλη, επιλέγηκε για τη φυσικότητα 

και την πλήρη αποσύνθεσή του, αλλά ήταν 

απαραίτητο να ανακαλυφθεί η ειδική πυκνότητα 

αυτού του υλικού. Οι σακούλες "Bioras" 

κυκλοφορούν σε δύο μεγέθη, εξαλείφοντας τις 

δυσάρεστες οσμές για περίπου 3 μήνες, και στο 

αυτοκίνητο για έως και 2 μήνες. 

 "Δοκιμάσαμε πολλά διαφορετικά υλικά και είχαμε 

πολύ άγχος. Ήταν η πρώτη μεγάλη αποτυχία. 

Θέλαμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε κάποιο συνθετικό υλικό; Αυτό ήταν απαράδεκτο για εμάς, 

καθώς διαπιστώσαμε ότι η ετήσια ποσότητα των συνθετικών "χριστουγεννιάτικων δέντρων" από 

μόνων τους είναι αρκετή για να καλύψει 22.000 γήπεδα ποδοσφαίρου! Και δεν ανακυκλώνονται. 

Έχοντας μάθει αυτούς τους αριθμούς, θέλαμε να σχεδιάσουμε ένα προϊόν με βάση τη φιλοσοφία των 

μηδενικών αποβλήτων"  
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Τελικά, η ομάδα "Bioras" έχει αναπτύξει 

φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον 

αποσμητικά χώρου με ενεργό άνθρακα. Ο 

ξυλάνθρακας συσκευάζεται σε πυκνούς 

σάκους από λινό και μπορεί να ανανεωθεί 

σε παπούτσια ή σε αθλητικές τσάντες, ή να 

τοποθετηθεί σε ντουλάπες ή στο 

αυτοκίνητο. Φυσικά, ο άνθρακας δεν 

εκπέμπει τις συνήθεις τεχνητές οσμές 

αποσμητικών, αλλά απορροφά δυσάρεστες 

οσμές και ακόμη καθαρίζει τον αέρα από 

μολυντές. 

Με κάθε αποσμητικό που πώλησαν, 

παρακολούθησαν στενά τις αντιδράσεις 

και τα σχόλια των πελατών - βελτιώνοντας 

το προϊόν με βάση τα σχόλια. Για 

παράδειγμα, άκουσαν κάποιους πελάτες 

που ήθελαν μικρότερους σάκους για να 

μπορούν να τους τοποθετήσουν στα 

παπούτσια τους. Έκαναν επίσης εντατικά 

πειράματα και είχαν το θάρρος να 

μιλήσουν και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. 

Η ομάδα "Bioras" προσβλέπει στη συνεχή ανάπτυξη και ελπίζει ότι οι μικρές τσάντες για αυτοκίνητα 

θα είναι σύντομα διαθέσιμες στα πρατήρια βενζίνης. Μετά την αποφοίτηση, τα μέλη της ομάδας 

σκοπεύουν να ξοδέψουν ακόμα περισσότερο χρόνο σε αυτό το προϊόν, βελτιώνοντας το περαιτέρω. 

 

 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ “BIORAS” ΤΑ ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 

ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ; 

 

Το μεγαλύτερο μάθημα που πήραμε είναι ότι όλα μπορούν να επιτευχθούν αν υπάρχει αρκετός 

ενθουσιασμός για δουλειά και για να αποτελέσουμε μέρος της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. 

Επομένως, πρώτα πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας και έτσι θα κάνετε άλλους να πιστεύουν σε 

ό,τι κάνετε. Πιστεύουμε ότι πολλά μυαλά μπορούν να ξεπεράσουν ένα εμπόδιο πιο εύκολα από ότι 

ένα μυαλό. 

Ευχόμαστε στους νέους ανθρώπους να μην φοβούνται να ονειρεύονται, να αναλαμβάνουν δράση 

και να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν - όποια και αν είναι η ηλικία σας, τι κάνετε, ποιο είναι το 

περιβάλλον σας, και ποια είναι η γνώμη των άλλων για την ιδέα ή τις ενέργειές σας. Απλώς να 

πιστεύετε και να τολμάτε! 
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Ευχόμαστε καλή τύχη στην SANDRA, την GERDA και την GRETA! 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση τους ή για να πάρετε συμβουλές, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο email: greta.sarapinaite@gmail.com 

 


