
αφιέρωµα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Μυρίζει Πάσχα…
Οβελίας, λαµπάδες, σοκολατένια αβγά και κουνελοειδή, παιχνίδια, διακοσµητικά, gadgets τεχνολογίας, κινητά, φω-

τογραφικές µηχανές, βιβλία αλλά και είδη σπιτιού συνθέτουν το πολύχρωµο µωσαϊκό των πασχαλινών και ανοι-
ξιάτικων αγορών. Σε µια Ελλάδα που αναµένει την ανάπτυξη, η αγορά εναποθέτει τις ελπίδες της στις µέρες του 

Πάσχα και του οβελία για να πάρει ανάσες, αλλά και οι καταναλωτές αναζητούν τη σχέση ποιότητας και τιµής για µια δόση 
χαράς και ανάπαυλας. Τι να προσέξετε, τι αναµένει η αγορά, ποιοι κυριαρχούν στις καρδιές των µικρών µας φίλων, πού θα 
πάµε για να αγοράσουµε για καλό σκοπό, τι δώρα να κάνουµε, βρίσκουν απάντηση στο αφιέρωµα στην πασχαλινή αγορά.
Καλή Ανάσταση, λοιπόν, σε κάθε επίπεδο!
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ΠΑΣΧΑ

Με δεδομένο ότι την 
περίοδο του Πάσχα η 
αγορά πραγματοποιεί 
περίπου το 25% του 
τζίρου της, οι έμποροι 
έχουν ήδη ξεκινήσει 
την προετοιμασία, με 
τις μεγάλες αλυσίδες 
να έχουν στολίσει 
βιτρίνες.

H 
αντίστροφη μέτρηση 
για την έναρξη της ε-
ορταστικής περιόδου 
στην αγορά ενόψει του 
Πάσχα ξεκίνησε και οι 
επιχειρήσεις σε μεγάλο 
ποσοστό έχουν τοποθε-

τήσει στα καταστήματά τους πασχαλινά είδη. Το 
θερμόμετρο έχει ανέβει και το σύνολο της αγοράς 
αναμένει στο μέτρο του δυνατού να βγάλει τα σπα-
σμένα από μια μάλλον κακή εκπτωτική περίοδο, η 
οποία σε σχέση με πέρυσι μέτρησε απώλειες τζί-
ρου που εκτιμώνται περίπου στα 480 εκατ. ευρώ.

Αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι 
δεν θα πρέπει να περιμένουν πολλά, καθώς οι κα-
ταναλωτές φάνηκαν ότι είναι εξαντλημένοι οικο-
νομικά το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, με δε-
δομένο ότι την περίοδο του Πάσχα η αγορά πραγ-
ματοποιεί περίπου το 25% του τζίρου της, έχουν 
ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία, με τις μεγάλες 
αλυσίδες να έχουν στολίσει βιτρίνες.

Στην ημερήσια διάταξη αναμένεται να είναι οι 
προσφορές σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών, 
ενώ το εορταστικό ωράριο του Πάσχα συμπερι-
λαμβάνει τη λειτουργία των καταστημάτων και μία 
Κυριακή και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου 2018. 
Ειδικότερα, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι α-
νοιχτά τόσο την Κυριακή των Βαΐων από τις 11 το 
πρωί έως τις 6 το απόγευμα, καθώς η συγκεκρι-
μένη Κυριακή είναι μεταξύ των οκτώ θεσμοθετη-
μένων Κυριακών του χρόνου που επιτρέπεται να 
λειτουργούν τα καταστήματα, όσο και τις λοιπές 
ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, για να εξυπηρε-
τηθούν οι καταναλωτές.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά
Την ίδια στιγμή και με δεδομένη την αυξημένη κί-
νηση που έχει και η αγορά των τροφίμων το Πάσχα, 
με τον οβελία να αποτελεί το Νο1 στη λίστα των α-
γορών των Ελλήνων καταναλωτών, την εντατικοποί-

ηση των ελέγχων στην αγορά κρέατος εξήγγειλε ο 
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης, με στόχο την απο-
φυγή παράνομων ελληνοποιήσεων.

Ειδικότερα, στοχευμένους ελέγχους και συνερ-
γασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών ελέγχου κατά 
την πασχαλινή περίοδο ζήτησε ο γενικός γραμμα-
τέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δη-
μήτρης Αυλωνίτης. Οι έλεγχοι θα γίνουν στοχευ-
μένα σε σημεία εμπορίας και διακίνησης αγρο-
τικών προϊόντων, βιομηχανικών ειδών και ειδών 
μαζικής εστίασης, σύμφωνα με όσα προβλέπει η 
νομοθεσία (κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

Αποφασίστηκε, δε, η διενέργεια συντονισμέ-
νων ελέγχων σε σημεία λιανικής πώλησης, χον-
δρικής πώλησης και σε οχήματα μεταφοράς προ-
ϊόντων, όσον αφορά ιδίως την κατοχή των προ-
βλεπόμενων παραστατικών, την πλήρη και ορθή 
επισήμανση των προϊόντων, την τήρηση τιμοκατα-
λόγων, καθώς και την τήρηση της υποχρέωσης δι-
άθεσης προϊόντων σε ανώτατες προκαθορισμένες 
τιμές σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης.

Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή ζητάει από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πασχαλινή περίοδο 
να έχουν αυξημένη ελεγκτική δραστηριότητα σε 
σημεία διακίνησης και εμπορίας κάθε είδους α-
γαθών, ιδίως τροφίμων (καταστήματα, λαϊκές α-
γορές - υπαίθριο εμπόριο, κεντρικές και τοπικές 
αγορές κ.λπ.), καθώς και σε επίκαιρα σημεία του 
εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, λιμά-
νια κ.λπ., είτε αυτοτελώς είτε με συναρμόδιες υ-
πηρεσίες (υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ΣΔΟΕ, υπουργείο Υγείας κ.λπ), για την 
αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης και εκμετάλ-
λευσης των καταναλωτών και την προστασία του 
ελεύθερου ανταγωνισμού.

Φθηνότερος ο οβελίας φέτος
Από την άλλη, φέτος το εορταστικό πασχαλινό 

τραπέζι θα είναι φθηνότερο κατά 5% ή 2,79 ευρώ 
σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με έρευνα του Ιν-
στιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτι-
κών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σε μεγάλες αλυσίδες σού-
περ μάρκετ.

Συνολικά το μέσο «καλάθι» προϊόντων του πα-
σχαλινού τραπεζιού για το 2018 υπολογίζεται στα 
55,74 ευρώ και παρουσιάζει μείωση της τάξης του 
5% σε σχέση με το 2017, όταν είχε διαμορφωθεί 
σε 58,53 ευρώ. Η μείωση αυτή κατά το ΙΕΛΚΑ ο-
φείλεται σε τρεις προϊοντικές ομάδες:
• Στα οπωροκηπευτικά, τα οποία παρουσιάζουν 
τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην τιμή –
οι πατάτες -29%, οι ντομάτες -24% και τα μαρού-
λια -7%– ως αποτέλεσμα και των ευνοϊκών καιρι-
κών συνθηκών.
• Σε προϊόντα με πολλές και έντονες προωθητι-
κές ενέργειες, όπως το αλεύρι με νέα σημαντική 
μείωση (-12%), η μουστάρδα (-11%) και τα ανα-
ψυκτικά (-7%).
• Επίσης, σε προϊόντα με αύξηση στην έμμεση φο-
ρολογία που εμφανίζουν διόρθωση μετά από προ-
ηγούμενες αυξήσεις, όπως το κρασί και η μπίρες, 
με μείωση κατά 9% και 5% αντίστοιχα, καθώς και 
το τσουρέκι (-12%).

Η τιμή του αρνιού στις μεγάλες αλυσίδες σού-
περ μάρκετ τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να 
διαμορφωθεί περίπου στις ίδιες τιμές με το προ-
ηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του 
αρνιού τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να είναι 
μειωμένη σε σχέση με το 2017 κατά -1%, στα 5,90 
ευρώ ανά κιλό, όπως και η τιμή του κατσικιού κατά 
-1%, στα 6,75 ευρώ ανά κιλό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι τιμές είναι εν-
δεικτικές και βασίζονται σε εκτιμήσεις και πως α-
νάλογα με τη ζήτηση της Μεγάλης Εβδομάδας α-
ναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο, ενώ, 
από την άλλη, δεν εμπεριέχουν τις προωθητικές-
εκπτωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται αυτή 
την περίοδο.

Πάσχα Ελλήνων 
και προσδοκίες 
εμπόρων





Πασχαλινά Τσουρέκια
ΥΛΙΚΆ ΓΙΆ 3 ΤΣΟΥΡΈΚΙΆ

ΥΛΙΚΆ ΓΙΆ ΤΗΝ ΖΥΜΗ

•  1.000 γρ. αλεύρι για τσουρέκι  
Μύλοι Αγίου Γεωργίου & λίγο  
για το ζύμωμα

•  225 γρ. πρόβειο βούτυρο
•  240 γρ. γάλα φρέσκο
•  340 γρ. ζάχαρη
•  4 αυγά χωρισμένα σε κρόκους 

και ασπράδια
•  50 γρ. φρέσκια μαγιά
•  0,5 κ.γ. μαχλέπι
•  0,6 κ.γ. μαστίχα κοπανισμένη

ΥΛΙΚΆ ΓΙΆ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

•  1 αυγό
•  λίγο νερό
•  250 γρ. αμύγδαλο φιλέ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.  Ζεσταίνουμε το γάλα σε κατσαρολάκι μαζί με τη ζάχαρη μέχρι να λιώσει. Κατεβάζουμε από τη φωτιά πριν πάρει 
βράση, μεταφέρουμε σε ένα μεσαίο μπολ και αφήνουμε να γίνει χλιαρό (όχι όμως να κρυώσει)

2.  Προσθέτουμε τη μαγιά και τη λιώνουμε με ένα πιρούνι
3.  Προσθέτουμε 3 κ.σ. από το αλεύρι για τσουρέκι Μύλοι Αγίου Γεωργίου, ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε σε ζε-

στό σημείο του σπιτιού να φουσκώσει για περίπου 30-45 λεπτά, αφού το έχουμε σκεπάσει με πετσέτες κουζίνας
4.  Λιώνουμε το βούτυρο και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει
5.  Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια και χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα στο μίξερ με το σύρμα
6.  Μεταφέρουμε σε μπολ
7.  Μόλις φουσκώσει το προζύμι, μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ. Προσθέτουμε το βούτυρο και αρχίζουμε το 

χτύπημα σε μεσαία ταχύτητα με το εξάρτημα του γάντζου
8.  Προσθέτουμε το αλεύρι για τσουρέκι σε 3 δόσεις μαζί με τα αρωματικά και ζυμώνουμε 2-3 λεπτά
9.  Προσθέτουμε τους κρόκους και την μαρέγκα και ζυμώνουμε για περίπου 10 λεπτά. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλα-

κή, υγρή και αφράτη
10.   Σε αυτό το σημείο δεν ξεκολλάει από τον κάδο ή τα χέρια
11.  Μεταφέρουμε τη ζύμη σε μια σχετικά μεγάλη λεκάνη, σκεπάζουμε καλά με πετσέτες κουζίνας και αφήνουμε σε 

ζεστό σημείο του σπιτιού να φουσκώσει για περίπου 1 με 1/2 ώρα ή μέχρι να διπλασιάσει τον όγκο της
12.  Αλευρώνουμε ελαφρώς μια επιφάνεια εργασίας και μεταφέρουμε το 1/3 της ζύμης
13.  Κόβουμε 3 λωρίδες από τη ζύμη. Ενώνουμε τις άκρες τους και πλέκοντας φέρνοντας εναλλάξ την αριστερή και 

την δεξιά κοτσίδα στο κέντρο
14.  Ενώνουμε και τις τελευταίες άκρες και κόβουμε ότι περισσεύει. Φροντίζουμε η πλεξούδα μας να είναι αρκετά 

σφιχτή όσο την πλέκουμε για να μην διαλυθεί το τσουρέκι στο ψήσιμο
15.  Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και τοποθετούμε τα τσουρέκια. Αφήνουμε σε ζεστό σημείο του σπιτιού για 

περίπου 40 λεπτά ώστε να φουσκώσουν
16.  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Χτυπάμε το αυγό με 2-3 κ.σ. νερό και αλείφουμε με προσοχή τα 

τσουρέκια για να μην τα τρυπήσουμε με το πινέλο και ξαναφουσκώσουν
17.  Πασπαλίζουμε με αμύγδαλο και ψήνουμε για 15-18 λεπτά.
18.  Μόλις ψηθούν τα μεταφέρουμε σε μία σχάρα του φούρνου και τα αφήνουμε να κρυώσουν για περίπου 30 λεπτά
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ΠΑΣΧΑ

Λαµπάδες, 
πασχαλινά αβγά, 
δώρα και γλυκά 
κοσµούν τους 
πάγκους και 
περιµένουν µικρούς 
και µεγάλους να 
προσφέρουν τον 
οβολό τους για 
«καλό σκοπό».

ΚΕΘΕΑ
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) 
διοργανώνει για ακόµη µια χρονιά πασχαλινά bazaars. 
Οι επισκέπτες µπορούν να βρουν λαµπάδες, δώρα 
και γλυκά, όλα στο χέρι, φτιαγµένα µε µεράκι και 
φροντίδα, καθώς επίσης και ποιοτικά και καλαίσθητα 
προϊόντα που πωλούνται, όλα, για καλό σκοπό, αφού 
τα έσοδα διατίθενται για τις ανάγκες των θεραπευ-
τικών προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ.

Το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ θα βρίσκεται στη Στοά 
Κοραή την Παρασκευή 30 Μαρτίου 11:00-21:00 και 
το Σάββατο 31 Μαρτίου 11:00-19:00.

Χαµόγελο
του Παιδιού
Το «Χαµόγελο του Παιδιού» και φέτος το Πάσχα 
προσκαλεί όλους τους µικρούς και µεγάλους φίλους 
του να επισκεφτούν τα πασχαλινά bazaars που δι-
οργανώνει σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα και να 
στηρίξουν τις δράσεις και το έργο του οργανισµού.

Μικροί και µεγάλοι µπορούν να κάνουν τις πα-
σχαλινές αγορές τους σε προσιτές τιµές και να χαρί-
σουν χαµόγελα τόσο στους φίλους και την οικογένειά 
τους όσο και στα παιδιά που στηρίζει το «Χαµόγελο».

Στα πασχαλινά bazaars θα βρείτε χειροποίητες 
πασχαλινές λαµπάδες και πασχαλινές κατασκευές, 
καθώς και δώρα για µικρούς και µεγάλους που δη-
µιούργησαν οι εργαζόµενοι και οι εθελοντές των 
Εθελοντικών ∆ηµιουργικών Εργαστηρίων του ορ-
γανισµού για τη στήριξη των χιλιάδων παιδιών που 
έχουν ανάγκη.

Στην Αθήνα τα πασχαλινά παζάρια του «Χαµό-
γελου του Παιδιού» θα βρίσκονται στις 30 και 31 
Μαρτίου στο Athens Metro Mall στον Άγιο ∆ηµή-
τριο τις ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων και 
στις 7-9 Απριλίου στην Καλλιθέα, στην πλατεία Κύ-
πρου, 11:00-19:00.

Ακόµη, το «Χαµόγελο του Παιδιού» διοργανώ-
νει το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Α-
πριλίου το «Bazaar for a Smile», µε δωρεάν είσοδο, 
στο Ωδείο Αθηνών, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το 
βράδυ. Στο bazaar θα πωλούνται σε πολύ χαµηλές 
τιµές µοναδικά ρούχα επώνυµων Ελλήνων σχεδι-
αστών, υπέροχα brands σε ανδρικά και γυναικεία 
ρούχα, αξεσουάρ, κοσµήµατα, καλλυντικά, είδη σπι-
τιού, καθώς και µια τεράστια συλλογή από πασχα-
λινές λαµπάδες, σοκολατένια αβγά και λαχταριστά 

τσουρέκια. Όλα τα έσοδα από το bazaar θα ενισχύ-
σουν το έργο και τις δράσεις του οργανισµού «Το 
Χαµόγελο του Παιδιού».

Σύλλογος Προστασίας 
Αδέσποτων Ζώων
Το Σαββατοκύριακο πριν από τη Μεγάλη Εβδοµάδα 
(31/3 και 1/4) ο Σύλλογος Προστασίας Αδέσποτων 
Ζώων (ΣΠΑΖ) θα πραγµατοποιήσει πασχαλινό πα-
ζάρι στο ∆ιασχολικό Κέντρο Γλυφάδας από τις 10 
το πρωί έως τις 6 το απόγευµα.

Οι πάγκοι θα είναι γεµάτοι µε µοναδικές δηµι-
ουργίες που θα ετοιµάσουν οι καλεσµένοι χειροτέ-
χνες, θα υπάρχουν λαµπάδες και πασχαλινά είδη. 
Θα υπάρχει το ιδιαίτερο τµήµα µε µεταχειρισµένα 
αντικείµενα, που είναι τα περισσότερα σαν καινούρ-
για. Τέλος, οι επισκέπτες θα µπορούν να βρουν τα 
είδη ΣΠΑΖ, όπως µπλουζάκια, κούπες, βραχιόλια, 
ατζέντες, αναπτήρες, µπρελόκ, µαγνητάκια, καθώς 
και τους εθελοντές του ΣΠΑΖ, που θα είναι έτοι-
µοι να µιλήσουν για το έργο τους. Όλα τα έσοδα θα 
διατεθούν στα αδέσποτα.

Χατζηκυριάκειο
Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας 
ενόψει των εορτών του Πάσχα περιµένει όλους, µι-
κρούς και µεγάλους, στον φιλόξενο χώρο του το 
Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 
για ένα διήµερο εορταστικό πασχαλινό bazaar από 
τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Το προσωπικό και οι εθελοντές του ιδρύµατος 
έχουν ετοιµάσει χειροποίητες πασχαλινές λιχου-
διές, ενώ θα βρείτε µεγάλες ευκαιρίες αγορών σε 
λαµπάδες, ρούχα, βιβλία, κοσµήµατα, παιχνίδια, 
είδη διακόσµησης, καλλυντικά και παπούτσια από 
χορηγίες των φίλων του ιδρύµατος.

Εταιρεία Προστασίας 
Σπαστικών «Πόρτα 
Ανοιχτή»
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» 
θα πραγµατοποιήσει στις 30 και 31 Μαρτίου πασχα-
λινό bazaar στο Φουαγιέ του Πολεµικού Μουσείου 
από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευµα.

Πασχαλινά δώρα, ρούχα και αξεσουάρ, παιχνί-

δια, χειροτεχνίες, βιβλία και CD, είδη σπιτιού, συ-
σκευασµένα τρόφιµα, συλλεκτικά είδη από προ-
σωπικές συλλογές, όπως γκραβούρες, πορσελάνες, 
κεντήµατα, ασηµικά, περιµένουν τους επισκέπτες 
του παζαριού.

Θα λειτουργήσει κυλικείο µε σπιτικά γλυκά και 
αλµυρά. Κατά τη διάρκεια της πασχαλινής εορταγο-
ράς θα υπάρξει πρόγραµµα µε τραγούδια µε τη συµ-
µετοχή της Χορωδίας «Πόρτα Ανοιχτή».

Ξεblogάρισµα
Το ξεblogάρισµα διοργανώνει για δέκατη συνεχή 
χρονιά το πασχαλινό του παζάρι το Σαββατοκύριακο 
31/3 και 1/4 στον πολυχώρο Γη Κ44 στον Κεραµεικό, 
για τις µητέρες που βρίσκονται φυλακισµένες στις 
γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θήβας µαζί µε τα παι-
διά τους και για τις άπορες φυλακισµένες.

Πασχαλινές χειροποίητες λαµπάδες και στολί-
δια, τα «πατροπαράδοτα» τσίπουρα και ρακόµελα, 
σπιτικά λικέρ και κουλουράκια, γλυκά κουταλιού 
και µαρµελάδες, πολλοί τίτλοι ελάχιστα µεταχει-
ρισµένων βιβλίων (από 0,50 έως 5 ευρώ), επιλεγ-
µένα ρούχα και κοσµήµατα από δεύτερο χέρι, είδη 
σπιτιού και διακόσµησης, σε πολύ χαµηλές τιµές, 
είναι µερικά από τα αντικείµενα που θα κοσµούν 
τους πάγκους που θα έχουν στηθεί στον χώρο. Στη 
διάρκεια του παζαριού θα λειτουργεί λαχειοφόρος 
µε δώρα όπως κοσµήµατα, προσκλήσεις για θεα-
τρικές παραστάσεις, θεραπευτικές συνεδρίες κ.ά., 
όπου όλοι οι λαχνοί κερδίζουν.

Ακόµη, θα υπάρχει συλλογή ειδών πρώτης ανά-
γκης (όχι ρούχα) για τις φυλακισµένες και τα παι-
διά τους, όπως πάνες, µωροµάντιλα, είδη παιδικής 
περιποίησης, σαµπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρε-
µες, οδοντόβουρτσες, είδη προσωπικής φροντίδας, 
απορρυπαντικό για πλύσιµο ρούχων, υγρό καθαρι-
σµού χώρου, σαπούνια, τηλεκάρτες κ.ά.

Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεµόνων ΑµεΑ 
«Το Εργαστήρι»
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ΑµεΑ «Το Ερ-
γαστήρι» διοργανώνει και φέτος το «Πασχαλινό 
Πανηγύρι της Αγάπης», που θα πραγµατοποιηθεί 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του µετρό Συ-
ντάγµατος από τις 28 Μαρτίου µέχρι τις 30 Μαρ-

Ο ΚΑΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ
ΠΟΥ ΑΓΙΑΖΕΙ 
ΤΑ ΜΕΣΑ

Καλαίσθητες λαµπάδες, οι περισσότερες φτιαγµένες µε 
µεράκι στο χέρι και µοναδικότητα, χειροποίητα κεριά 
και φαναράκια, σπιτικά λικέρ, µυρωδάτα τσουρέκια, 
σοκολατένια αβγά, πασχαλινά κουλούρια αλλά και 
ευφάνταστες πασχαλινές κατασκευές εµπνευσµένες 

από την ελληνική άνοιξη βρίσκουν κάθε χρόνο τη θέση τους στα 
φιλανθρωπικά bazaars.

Εκεί θα βρει κανείς όλα όσα χρειάζεται για τα βαφτιστήρια και 
τα δώρα των ηµερών, στα φιλανθρωπικά bazaars που «ανοίγουν» 
σε κεντρικά σηµεία όλης της πόλης στην Αθήνα και στα προάστια, 
αλλά και σε περίπτερα στις κεντρικές πλατείες µεγάλων πόλεων.

Λαµπάδες, πασχαλινά αβγά, δώρα και γλυκά κοσµούν τους 
πάγκους και περιµένουν µικρούς και µεγάλους να προσφέρουν 
τον οβολό τους για «καλό σκοπό».
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τίου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
Για τρεις ημέρες οι επισκέπτες του bazaar θα έχουν την ευκαιρία να θαυ-

μάσουν και να αποκτήσουν τις χειροποίητες δημιουργίες των νέων με νοητική 
αναπηρία που διαθέτουν ελπίδα, ζωντάνια και θέληση για ζωή. Επίσης, μπο-
ρούν να προμηθευτούν επιλεγμένα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές που προ-
σφέρουν εταιρείες, καταστήματα και ιδιώτες για να ενισχύσουν τη μεγάλη προ-
σπάθεια του συλλόγου.

Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης 
Χατζηκώνστα
Το Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα διοργανώνει πασχαλινό 
bazaar για την ενίσχυση των σκοπών του με τη βοήθεια των εθελοντών του, με 

πολλές πρωτότυπες δημιουργίες, παιχνίδια, βιβλία, λαμπάδες και πασχαλινά 
είδη, για να ευχηθείτε και να κάνετε δώρα στους αγαπημένους σας.

Το bazaar λαμβάνει χώρα από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου έως και τη Μεγάλη 
Πέμπτη 5 Απριλίου στο Ίδρυμα Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα από 
τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, καθώς και στο εμπορικό κέντρο Golden 
Hall (στο ισόγειο), 11:00-21:00.

ΕΛΕΠΑΠ
Έως και τις 7 Απριλίου θα μπορείτε να επισκέπτεστε το πασχαλινό περίπτερο 
της ΕΛΕΠΑΠ / Αrtεμείς Κοιν.Σ.Επ. στο Golden Hall στο Μαρούσι.

Στο περίπτερο υπάρχουν πασχαλινές δημιουργίες, γιορτινά καλάθια για τα 
δώρα μας, μοναδικά ανοιξιάτικα στεφάνια, όλα διά χειρός των ενηλίκων απο-
φοίτων της ΕΛΕΠΑΠ, καθώς και των εθελοντών.

Βιβλιοπωλεία και 
πολυκαταστήματα, 
αλυσίδες 
ηλεκτρονικών ειδών, 
σούπερ μάρκετ και 
περίπτερα είναι 
μερικά από τα σημεία 
όπου μπορεί να 
βρει ο καταναλωτής 
παιχνίδια.

Σ
τη μάχη για την κατάκτηση 
του τζίρου της πασχαλινής 
αγοράς, που είναι η αμέ-
σως μεγαλύτερη σε συνει-
σφορά στον τζίρο μετά από 
αυτήν των Χριστουγέννων, 
ρίχνεται η αγορά παιχνι-
διού, η οποία προσβλέπει 

στη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περι-
βάλλοντος για το 2018.

Μια αγορά η οποία, παρά την κρίση, διατή-
ρησε την αξία της περίπου στα επίπεδα της προ-
ηγούμενης χρονιάς, σε μια περίοδο προκλήσεων 
για το λιανεμπόριο – το 2017, αν και σημειώθηκε 
πτώση σε πολλούς κλάδους, κατάφερε, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, να ενισχύσει τον δεί-
κτη του κύκλου εργασιών της κατά 0,9%.

Οι λαμπάδες, τα λαγουδάκια και καθετί πασχα-
λινό έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο, 
αλλά καθώς οι αλυσίδες έχουν αλλάξει το μείγμα 
των προϊόντων που διακινούν, μεγάλο κομμάτι του 
τζίρου αναμένεται να προέλθει και από διακοσμη-
τικά είδη, είδη δώρων και είδη σπιτιού, προϊό-
ντα που σχεδόν όλες οι αλυσίδες, άλλες σε μικρό-
τερο και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, διαθέτουν.

Οι μεγάλες αλυσίδες κερδίζουν σταθερά με-
ρίδια από τις μικρές ανώνυμες επιχειρήσεις, κυ-
ρίως από το κανάλι της μικρής λιανικής, ψιλικα-

τζίδικα και μεμονωμένα καταστήματα για είδη 
δώρων και παιχνίδια και επεκτείνονται πανελ-
λαδικά, ενώ και τα μικρότερα δίκτυα επώνυμων 
παιχνιδάδικων ενισχύουν την παρουσία τους σε 
τοπικές αγορές.

Αυτό το άνοιγμα σε περισσότερες πόλεις έχει 
ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να αποκτά περισσό-
τερα σημεία πώλησης και να διεισδύει σε ένα ευρύ 
φάσμα καταστημάτων του λιανεμπορίου και πέρα 
από τους παραδοσιακούς χώρους.

Βιβλιοπωλεία και πολυκαταστήματα, αλυσίδες 
ηλεκτρονικών ειδών, σούπερ μάρκετ και περίπτερα 
είναι μερικά από τα σημεία όπου ο καταναλωτής 
μπορεί να βρει παιχνίδια με την ευρύτερη έννοια, 
ενώ την τελευταία τριετία το μεγαλύτερο κομμάτι 
της πίτας μοιράζονται ισχυρά δίκτυα, τόσο νεοει-
σερχόμενα στην αγορά παιχνιδιού, όπως η Public, 
που αναπτύσσει συστηματικά αυτή την κατηγο-
ρία προϊόντων, όσο και παραδοσιακά, από εξει-
δικευμένες αλυσίδες, όπως η αλυσίδα Μουστά-
κας, που παραμένει αμιγώς παιχνιδάδικο, μέχρι 
την Jumbo, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας τα είδη 
που απευθύνονται στο παιδί αντιστοιχούν στο 
40%, την αλυσίδα Max Stores, που εστιάζει ταυ-
τόχρονα στα είδη βιβλιοπωλείου, καθώς και νέα 
concepts, όπως π.χ. η δανέζικη Tiger.

Την ώρα όμως που οι εταιρείες αυτές βλέπουν 
τις πωλήσεις τους να αυξάνονται, σε πολλές πε-

ριπτώσεις με διψήφιο ρυθμό, όπως κατά 16,7% 
για την αλυσίδα Μουστάκας, 12,2% για τα Max 
Stores και 12% για τον Όμιλο Jumbo στο α΄ εξά-
μηνο της νέας χρήσης 2017-2018, στην υπόλοιπη 
αγορά συνεχίζεται η αναδιάρθρωση.

Παράλληλα, την περασμένη χρονιά οι εται-
ρείες του κλάδου μπήκαν πιο δυναμικά στο παι-
χνίδι των εκπτώσεων και προσφορών, ακολουθώ-
ντας τις τάσεις στην υπόλοιπη αγορά, αρχής γενο-
μένης από την Black Friday, όπου μεγάλο μέρος 
της αγοράς πουλούσε στο κόστος, σε μια προσπά-
θεια να διατηρήσει τα νούμερα της προηγούμε-
νης οικονομικής χρήσης, με εύλογες όμως παρε-
νέργειες στην κερδοφορία.

Ας σημειωθεί ότι η αξία της αγοράς, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις, κυμαίνεται στα 250-260 εκατ. 
ευρώ. Την ίδια στιγμή οι εξαγωγές ελληνικών 
παιχνιδιών έχουν περιοριστεί εδώ και δεκαετίες 
και το καταναλωτικό ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον 
στα ισχυρά διεθνή σήματα, όπως Lego, Mattel, 
Playmobil κ.ά., αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
υπάρχουν και ελληνικά σήματα που αναπτύσσουν 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ένα παράδειγμα 
είναι η Δεσύλλας (Desyllas Games), η οποία βέ-
βαια στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, εκτός 
από την ανάπτυξη επιτραπέζιων παιχνιδιών, έχει 
και τη διανομή γνωστών ευρωπαϊκών παιχνιδιών 
υπό τα σήματα των Lego, Schmidt Spiele, Heye κ.ά.

ΜΥΡΊΖΕΊ ΠΆΣΧΆ
ΚΆΊ ΣΤΆ ΠΆΊΧΝΊΔΊΆ
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