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Αυτό το κόμικ είναι το αποτέλεσμα ενός προγράμματος της ΕΕΥ
(Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία).
Σχέδια: Anita Zaramella
Ιστορία: Anita Zaramella, Elea Kunz, Fabiola Nardò, Marie Girier, Tim Reinders, Vera Szabadkai.
Όλοι ήταν εθελοντές και ασκούμενοι στη Γραμματεία της EKOenergy το καλοκαίρι του 2014.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Φινλανδική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης για τη φιλοξενία
των εκπαιδευομένων και των εθελοντών μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του
περιοδικού Suomen Luonto για την τεχνική βοήθειά τους.
Μετάφραση στα ελληνικά απο τη Λίτσα Μακρή
Διόρθωση από τον Χρυσόστομο Μύαρη
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κόμικ ή τμήματά του, παρακαλούμε να ενημερώσετε την
“EKOενέργεια” στο info@ekoenergy.org. Ενθαρρύνουμε τη διανομή αυτού του κόμικ. Οι αλλαγές
δεν επιτρέπονται.
Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το κόμικ σε πάνω από 20 γλώσσες από την ιστοσελίδα μας
www.ekoenergy.org/el
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Ελάτε τώρα, κυρία Δήμαρχε.
Έχουμε μία συμφωνία. Δεν είναι τώρα
ώρα να διστάζετε .
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Αστειεύεστε;
Η “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.”
έχει περισσότερα από 100
χρόνια εμπειρίας.
Πώς μπορεί κάποιος να
πιστέψει ότι μια χούφτα
ανεμογεννητριών θα
είναι σε θέση να παράγει
την ποσότητα της
ηλεκτρικής ενέργειας που
χρειαζόμαστε;

Δεν διστάζω. Απλά
λέω…αρκετοί σύμβουλοι
έχουν δείξει ενδιαφέρον
για την άλλη πρόταση.
Την πρόταση της
“Ηλιαχτίδα”.

Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε
Ανθρακόπουλε, υπάρχει επίσης μια
αυξανόμενη ανησυχία για ... καλά,
ξέρετε....την κλιματική αλλαγή.

Ας αφήσουμε τα ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.
Γνωρίζετε ότι ο σταθμός παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας μας θα είναι ο
αποτελεσματικότερος στο είδος του.

Είμαι μαζί ΣΑΣ σε αυτό, κύριε
Ανθρακόπουλε. Αλλά δεν το βλέπουν όλοι
με αυτόν τον τρόπο. Με τις εκλογές να
έρχονται σε λιγότερο από 18 μήνες, δεν
μπορώ να προκαλέσω δυσαρέσκεια
μεταξύ των ψηφοφόρων.

Επιπλέον, χάρη στη νέα μας
επένδυση, θα είμαστε σε θέση να
θέσουμε μία από τις μικρότερες,
λιγότερο αποδοτικές μονάδες εκτός
χρήσης. Αυτό είναι ένα καλό πράγμα
για τον πλανήτη, έτσι δεν είναι;

Τέλος πάντων, μην είστε τόσο
απαισιόδοξη. Η κλιματική αλλαγή δεν υπήρξε
πρόβλημα μέχρι τώρα. ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ να σκεφτείτε τυχόν προβλήματα που δεν
έχουν επιλυθεί από την επιστήμη;

Χμμμμ…Καρκίνος.
Φτώχεια. Πείνα.
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Πιστεύετε πραγματικά ότι οι
ψηφοφόροι σας ανησυχούν για αυτό;
Οι ψηφοφόροι σας θέλουν ηλεκτρική
ενέργεια. Αυτό πρέπει να είναι το
πρωταρχικό μας μέλημα τώρα.

Είμαστε χορηγοί σε
πάνω από 50 εκδηλώσεις
και οργανώσεις της
πόλης. Δεν θέλετε να
αλλάξουν τα πράγματα,
έτσι δεν είναι;

Ελάτε κυρία Δήμαρχε. Τι
σας ενοχλεί; Μήπως δεν
κοιμηθηκατε καλά;

Ανεμογεννήτριες.
Αυτό είναι εκείνο που
αρέσει στους ψηφοφόρους;
Άσχημες ανεμογεννήτριες
όπου κι αν κοιτάξετε;
Να θυμάστε, εάν χτίσουμε
αυτή τη νέα μονάδα
παραγωγής ενέργειας, θα
χρηματοδοτήσουμε πολλά
άλλα έργα με τα χρήματα
που θα αποφέρει. Αυτή
είναι μια υπόσχεση.

Όχι, φυσικά όχι,
αλλά…

Ίσως έχετε δίκιο.
Αλλά θα πρέπει να
πείσετε τους ανθρώπους
με την επικοινωνιακή
καμπάνια σας.

Δεν θέλω να έχω
κανένα πρόβλημα.

Δεν θα
μετανιώσετε την
απόφαση αυτή,
κυρία Δήμαρχε.

Το γνωρίζω.
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Κα δήμαρχε, έχω
τελειώσει με τη δουλειά
μου για σήμερα. Σας
πειράζει αν φύγω;

Ναι, σόφια,
Μπορείς να φύγεις.
Νομίζω ότι όλοι θα
πάμε σπίτι τώρα.

Ήταν μια κόλαση σήμερα!

Δήμαρχε! Έχουμε σημαντικά πράγματα
να συζητήσουμε μαζί σας! Σας
παρακαλούμε, κυρία δήμαρχε!

Όχι τώρα, είμαι
Πολύ απασχολημένη.

Γεια σου, σοφία! Τι
είναι όλη αυτή η
φασαρία;

ΓΕΙΑ! Φαίνεται ότι...
Δεν ξέρω, κάτι για το
εργοστάσιο ηλεκτρικής
ενέργειας.
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«Όχι στα ορυκτά καύσιμα, ναι στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»

ΓΚΡΡΡ!! Οι πολιτικοί!
Ποτέ δεν ακούν!
Έλα μαρία, ας
συνεχίσουμε με τις
υπογραφές.

Η κλιματική αλλαγή
είναι πραγματικότητα.
Οι μη ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας
καταστρέφουν τον
πλανήτη μας.

Για ποιο λόγο
ακριβώς μαζεύετε
υπογραφές;

Θέλουμε να δείξουμε
στους πολιτικούς ότι
πολλοί πολίτες θέλουν
τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, όχι τα “ΟΡΥΚΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.”.

Δεν θέλουμε ΤΗΝ “ΟΡΥΚΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.”. να κατασκευάσει
μια νέα μονάδα παραγωγής
ενέργειας εδώ. Θα θέλατε να
υπογράψετε;

Αν όχι λιγνίτη,
Τότε τι;

Υπάρχουν πολλές
επιλογές. Ηλιακή,
αιολική … εμπρός
για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας!

Αν η “Ορυκτά Καύσιμα
Α.Ε.” παρέχει μόνο μη
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, ποιος
προσφέρει «πράσινες»
μορφές ενέργειας;

Υπάρχουν πολλοί προμηθευτές
«πράσινων» μορφών ενέργειας. Ένας
από αυτούς, είναι η “Hλιαχτίδα”,
που ενδιαφέρεται για την κατασκευή
ανεμογεννητριών στο Ξερολίβαδο.

Ώστε για αυτό
μιλάγανε…
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Θα διαβάσουμε τα φυλλάδια.
Ευχαριστώ και καλή τύχη με
τη συλλογή υπογραφών!

Νομίζω ότι θα πάω
σπίτι. Δεν έχω όρεξη
για παιχνίδι.

Ωωω…οκ,
δεν υπάρχει
πρόβλημα.

Δεν μπορείς να εμπιστευτείς
ΤΗΝ “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.”,
πιστέψτε με, το ξέρω. Η
συμφωνία με τη “Hλιαχτίδα” θα
μπορούσε κάλλιστα να είναι
πολύ καλύτερη για την πόλη.

Αγάπη μου, μην ξεχνάς
ότι εργάζεσαι γι ‘αυτούς.
Μην δαγκώνεις το χέρι
που σε ταΐζει.

Δεν δουλεύω για αυτούς.
Η διαφημιστική μας εταιρία
δουλεύει. Και ελπίζω ότι έχω
ακόμα το δικαίωμα να πω ότι
δεν μου αρέσουν.

Γιατί δεν ζήτησες να
εργαστείς σε άλλο έργο,
μπαμπά;

Δεν είμαι σε θέση να
επιλέξω, γλυκιά μου.
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Η “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.” είναι
ο καλύτερος πελάτης μας
και πληρώνουν καλά.

Έχετε ποτέ ακούσει για τη
“Hλιαχτίδα”;

Τους γκουγκλάρω...
Κοιτάξτε αυτό ...

Hλιαχτίδα
για εσάς

για το περιβάλλον

για το μέλλον

Ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο, το νερό και τον ήλιο για το σπίτι σας; Κάντε κλικ εδώ
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πιστοποιημένη ηλεκτρική ενέργεια EKOενέργεια

Έχετε ακούσει
καθόλου για την
“EKOενέργεια”;
Όχι. Τσέκαρε την ιστοσελίδα
τους. Αχ, αυτό είναι σε...ουάου!
30 γλώσσες!

EKOενέργεια
Home Σχετικά με εμάς

Το οικολογικό σήμα
για την ηλεκτρική ενέργεια

Το οικολογικό σήμα

Πώς να αγοράσετε EKOενέργεια

Η EKOενέργεια είναι ένα δίκτυο 35 ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οργανώσεων από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές
χώρες. Προωθούμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θέλουμε να δώσουμε στους καταναλωτές την
ευκαιρία να κερδίσουν περισσότερα από το συμβόλαιό τους σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η EKOενέργεια είναι, επίσης, το όνομα του μόνου πανευρωπαϊκού
οικολογικού σήματος για την ηλεκτρική ενέργεια. Η EKOενέργεια
είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επιπλέον, η EKOενέργεια
παράγεται σε εργοστάσια που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας
που καθορίζονται από το δίκτυο EKOενέργεια.

“Ως Ευρωπαίος καταναλωτής,
μπορείς να επιλέξεις ελεύθερα
τον προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας και το είδος της
ηλεκτρικής ενέργειας που
προτιμάς.”

Μάθετε περισσότερα για την «πράσινη»
ηλεκτρική ενέργεια και την κλιματική αλλαγή >>
Μάθετε περισσότερα για το Ταμείο για το Κλίμα
μας >>

Δεν ήξερα ότι
υπήρχαν τόσοι πολλοί
προμηθευτές. Εμείς
πάντα κολλάγαμε στη
“Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.”.
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... εεε, για κοιτάξτε εδώ. “
Ταμείο ΕΚΟενέργειας
για το περιβάλλον”.
Τι να είναι αυτό;

ΚΟενέργειας για το περιβάλλον
Για κάθε MWh που πωλείται
ως υδροηλεκτρική ενέργεια
από την EKOενέργεια,
τουλάχιστον 10 λεπτά πηγαίνουν
στο Περιβαλλοντικό Ταμείο
EKOενέργεια. Τα χρήματα
αυτά χρησιμοποιούνται για τη
χρηματοδότηση έργων έργων
αποκατάστασης ποταμών.
Μάθετε περισσότερα ->

Τι άλλο κάνουν αυτοί οι
τύποι της ΕΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Φαίνεται ότι θέτουν περιβαλλοντικά
κριτήρια για σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Διαβάστε αυτό.
Έχουν τα κριτήρια
απόδοσης για τις
εγκαταστάσεις
παραγωγής ενέργειας
από βιομάζα, και
αποκλείουν ακόμα και
ορισμένα είδη βιομάζας,
π.χ. εκείνων που θα
μπορούσαν, επίσης, να
χρησιμοποιηθούν ως
τρόφιμα.

Γιατί δεν αλλάζουμε το
συμβόλαιό μας; Τα χρήματά
μας θα πάνε πραγματικά σε
κάτι χρήσιμο.

Κάνε κλικ στο κουμπί “Πώς να
αγοράσετε EKOενέργεια”, Σόφια.
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Γειά σου Σοφία!
Αισθάνεσαι καλύτερα
σήμερα;

Περίπου. Θα ήθελα να
συζητήσω κάτι με όλους
σας. Είναι πολύ σημαντικό.

Πιο σημαντικό από την
προπόνησή μας; Η ομάδα των
αγοριών έχει αγώνα την Κυριακή.

Εννοείς αυτή στο ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟ;
Ναι, αυτή τη στιγμή
αποφασίζουν τo είδος
της μονάδας παραγωγής
ενέργειας που θέλουν να
χτίσουν εκεί.

Οπωσδήποτε. Έχετε ακούσει για τη
νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας που
θέλουν να χτίσουν;

Το σκεφτόμουν χθες και
πραγματικά αισθάνομαι πως
μπορούμε να κάνουμε κάτι για
να υποστηρίξουμε την ιδέα
της ανεμογεννήτριας.

Γιατί το αναφέρετε αυτό τώρα;
Είμαστε εδώ για να παίξουμε.

Δεν θέλω να χάσουμε τον αγώνα της
Κυριακής λόγω της γκρίνιας σας!
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Είμαι βέβαιος ότι
όλοι γνωρίζετε για την
υπερθέρμανση του πλανήτη
και την κλιματική αλλαγή.
Η «πράσινη» ηλεκτρική
ενέργεια μπορεί να
βοηθήσει να σταματήσει
αυτό, και η πόλη μας θα
μπορούσε να είναι ένα
θετικό παράδειγμα.

Δεν έχει να κάνει με τη δικιά μου
γκρίνια μόνο, υπάρχουν ήδη πολλοί
ακτιβιστές που προωθούν την
αιολική ενέργεια.

Και γιατί όχι; Σε ορισμένες
χώρες, παρέχουν ήδη
περισσότερο από το 20% της
ηλεκτρικής ενέργειας. Και
αυτό είναι μόνο η αρχή.

Έλα τώρα Σοφία.
Άνεμος..Χαχαχα!
Αυτό δεν πρόκειται
να δουλέψει ποτέ...

...Περίμενε, δεν είναι
η “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.”
σπόνσοράς μας;

Αυτά είναι βλακείες που
σκαρφίστηκαν κάποιοι χίπηδες,
Σοφία, για να σας κάνουν
να ζείτε σαν άνθρωποι των
σπηλαίων.

Εαν βγάλουν περισσότερα χρήματα, ίσως κι
εμείς αποκτήσουμε περισσότερα χρήματα!
Γιατί να γίνει
αυτό...τέλος
πάντων.

Ναι. Γιατί
ρωτάς;

Πρόκειται για
το δικαίωμα
επιλογής. Θα
ήθελα να το
σκεφτείτε.
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Όλα αυτά που λες,Σοφία, είναι
πολύ καλά, αλλά τι μπορούμε εμείς να
κάνουμε γι ‘αυτό; Θέλω να πω, είναι
δουλειά του δημοτικού συμβουλίου
να αποφασίσει.

Θα επέλεγα την “ΠΡΑΣΙΝΗ”
ΕΝΕΡΓΕΙΑ επίσης, αλλά δεν
νομίζω ότι πρόκειται να
μας ρωτήσουν τι θέλουμε.

Και γι ‘αυτό είπαμε ότι ήταν
ανόητο να συζητάμε αυτά τα
πράγματα. Τώρα ας παίξουμε,
έχουμε πιο σημαντικά
πράγματα να κάνουμε.

Μα, ίσως
υπάρχει κάτι
που μπορούμε
να κάνουμε...

Σόφια, εργάζεσαι στο
δημαρχείο, σωστά; Έχεις
ποτέ δοκιμάσει να τους
θέσεις αυτό το θέμα;

Όχι ακόμα. Ήθελα
να διαβάσω γι’ αυτό
πρώτα.
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Άθελά μου ακούσα τη
συζήτησή σας με τον κύριο
ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟ.

Κυρία Δήμαρχε,
μπορώ να σας
μιλήσω;

Αυτή δεν είναι δική
σου δουλειά, Σοφία.

...Όχι τώρα, είμαι
απασχολημένη.

Το ξέρω, αλλά... Ελπίζω
πραγματικά η πόλη να
υιοθετήσει την «πράσινη»
ενέργεια ....

Η πόλη μας έχει ήδη κάνει πολλά,
Σόφια. Μόλις εισαγάγαμε κάδους
ανακύκλωσης. Δεν μπορούμε να λύσουμε
όλα τα προβλήματα του κόσμου.

Γιατί όχι;

Η «πράσινη» ηλεκτρική
ενέργεια είναι πράγματι
ένας ευγενής σκοπός,
αλλά ... δεν είναι τόσο
απλό.

Αλλά αν δεν αρχίσουμε
να στρεφόμαστε προς την
«πράσινη» ενέργεια....
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Γιατί δεν υπάρχει πάντοτε
άνεμος, Σοφία...Και η πόλη
μας χρειάζεται πολύ ενέργεια.

Είσαι πολύ νέα για
να καταλάβεις.

Η «πράσινη» ηλεκτρική
ενέργεια μπορεί να είναι
το μέλλον, Σοφία...αλλά δεν
είναι το παρόν.

Ωχ...Περίμενα πως θα
είσαι πολύ μεγαλύτερη.

Αχά! Είμαι εθελόντρια στην
“EKOενέργεια”. Χάρηκα για τη γνωριμία,
Σοφία. Είπες πως έχεις μερικές
ερωτήσεις να μας κάνεις.

Κάποιος μου είπε ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε αν
η ισχύς που παίρνετε από την πρίζα σας είναι πραγματικά
“ΠΡΑΣΙΝΗ”. Πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό;

Αν θέλετε να αγοράσετε την “πράσινη” ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει
να το ζητήσετε από τον προμηθευτή σας. Χρησιμοποιούν Εγγυήσεις
Προέλευσης για να αποδείξουν ότι έχουν παράξει αρκετή «πράσινη»
ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να καλυφθεί η κατανάλωσή σας.

Εγγυήσεις
Προέλευσης;

Εάν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θέλουν
να πουλήσουν περισσότερη “πράσινη” ηλεκτρική
ενέργεια από ό, τι παράγουν, μπορούν επίσης
να αγοράσουν Εγγυήσεις Προέλευσης από άλλους
παραγωγούς “πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, το κάθε πιστοποιητικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε επίσης να
ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας.

Ωραία,
σ΄ευχαριστώ!

Ναι. Το κράτος δίνει στους προμηθευτές ένα
πιστοποιητικό, που ονομάζεται Εγγυήση
Προέλευσης, για κάθε Μεγαβατώρα (MWh)
“πράσινης” ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν.
Έτσι, οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος
μπορούν να πουλήσουν «πράσινη» ηλεκτρική
ενέργεια, όταν έχουν Εγγυήσεις Προέλευσης.

Συμμετέχω στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ),
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της ΕΕ που επιτρέπει στους νέους
να πάνε στο εξωτερικό και να εργαστούν εθελοντικά
σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Η “EKOενέργεια”
φιλοξενεί εθελοντές από διάφορες χώρες.

Παρεπιπτόντως... Τι εννοούσατε
όταν είπατε ότι είστε εθελοντής στην
“EKOενέργεια”; Τώρα είμαι περίεργη να μάθω.

Κι αυτό; Ουάου!
Ωω, και είχα επίσης κάποιες
ερωτήσεις σχετικά με το
Ταμείο για το Κλίμα...
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Σοφία! Λάβαμε το
μήνυμά σου. Οπότε
δεν κατάφερες τίποτα
με τη Δήμαρχο;

Δεν μπόρεσα να την
πείσω να διαβάσει κάτι.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια
διαφορετική στρατηγική.

Στο ΄πα, ήταν χαζό
αυτό που έκανες.

Ακριβώς
όπως αυτοί
οι χαμένοι
χίπιδες;

Νομίζεις ότι
μια μουτζούρα
πρόκειται να
βοηθήσει;
Κάτι έλεγες για
μια συλλογή
υπογραφών.

Δεν είμαστε δεσμευμένοι με τη “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.” για
όλη μας τη ζωή. Πρέπει να το πούμε σε όσο το δυνατόν
περισσότερους ανθρώπους. Ίσως έχουμε μια ευκαιρία να
αλλάξουμε τουλάχιστον μέρος της ενέργειάς
μας σε “πράσινη”.

Ναι το νομίζω. Πάνω από όλα, όμως, θέλω
ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχει η επιλογή.

Μπορούμε να
φτιάξουμε φυλλάδια.
‘Η αφίσες. Θα
μπορούσα να αφήσω
μερικά από αυτά στο
πανεπιστήμιό μου.

Ναι, αλλά είμαστε μια ποδοσφαιρική
ομάδα. Όχι ένα «ελάτε να σώσουμε τον κόσμο»
club. Βλέπεις “Δύναμη των Λουλουδιών” πουθενά
γραμμένο στον τοίχο;

Γιατί σε νοιάζει εσένα; Δεν
χρησιμοποιούμε τα χρήματα του
συλλόγου για τη χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων.

Χαλάρωσε.
Είμαστε φίλοι,
έτσι δεν είναι;
Γιατί δεν μπορούμε
να κάνουμε κάτι
άλλο μαζί για
αλλαγή;

Δεν έχω χρόνο για
χάσιμο με την
χίπικη εκστρατεία
σας. Πηγαίνετε να
νοικιάσετε έναν
άλλο χώρο για αυτό.
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Κινδυνεύουμε να
χάσουμε τη χορηγία !

Το πιστεύεις αυτό;

Φυσικά. Και πώς θα
έχουμε τότε την πολυτέλεια
του κλιματιστικού, ένα
καλοσυντηρημένο γήπεδο,
εξατομικευμένες στολές,
εκπαιδευτές...;

Δεν έχουμε,
ως σύλλογος,
ανάμειξη με αυτούς.
Δεν θα σταματήσουν
τη χορηγία τους.

Ίσως δεν χρειαζόμαστε
τόσο πολλά χρήματα. Ας
πούμε, ποιος χρησιμοποιεί
κλιματισμό εδώ; Και γιατί
χρειαζόμαστε νέες στολές
κάθε σεζόν;
Γιατί όχι;

Μην είσαι τόσο αφελής, Σόφια. Εάν
οι περισσότεροι από εσάς συμμετάσχουν
σε αυτή την ηλίθια εκστρατεία, θα ξέρουν.
Και γιατί να συνεχίσουν να ξοδεύουν
χρήματα για μας;

Αλήθεια; Και ποιος θα
τους το πει;

Η ομάδα των αγοριών είναι σχεδόν έτοιμη
να πάει στα περιφερειακά πρωταθλήματα.
Εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή την
ευκαιρία για εσάς.
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Μπορούμε τουλάχιστον
να ξεκινήσουμε την
προπόνηση τώρα;

Ηρέμησε, Νικο, θα παίξουμε...
Το να κερδίζεις δεν εξαρτάται
μόνο απο την προπόνηση,
έχει να κάνει και με το
ομαδικό πνεύμα.

Και αν η “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.”
διακόψει τη χορηγία, θα βρούμε
άλλη. Εμείς δεν χρειαζόμαστε
τόσο πολλά χρήματα. Θα
εξακολουθήσουμε να
παίζουμε.

Αλλά τι
θα γίνει με το
πρωτάθλημα...
Το αν ‘ή όχι κερδίσουμε
τη διοργάνωση
εξαρτάται από εμάς,
όχι απο εκείνους ...

Αλλά έτσι κι αλλιώς,
ας ελπίσουμε ότι
οι φόβοι του ΒΑΣΙΛΗ
δεν θα γίνουν
πραγματικότητα.
Θα δούμε...

Χαζοί. Καλή τύχη.
Θα το μετανιώσετε.
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Ίσως μπορούμε να
βρούμε κάτι πιο
έξυπνο. Αυτό είναι
πολύ απλό.

Μου αρέσει ΑΥΤΗ Η
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ του
φυλλαδίου.

Να θυμάστε ότι
τα δίνουμε σε
αρχάριους.
Θέλουμε να το
κρατήσουμε απλό
και ευκολονόητο.

Νομίζετε ότι
“Αλλάξτε σε πράσινη
ενέργεια!” είναι
αρκετά καλό;

Η βιβλιοθήκη
έχει συμφωνήσει να
φιλοξενήσει το δημόσιο
φόρουμ μας!

Θα είναι σε ένα μήνα από τώρα. Θα έχουμε
αρκετό χρόνο για να το διαφημίσουμε;

Είσαι το κατάλληλο άτομο,
Σόφια. Μας έχεις ήδη πείσει όλους!
Είμαι βέβαιος ότι η ομιλία σου
θα είναι σπουδαία.

Μπορώ να αναλάβω την
προετοιμασία της διαφήμισης.
Θα πρέπει να γράψετε την
παρουσίαση, Σόφια.

...δεν
υπολόγιζα να
μιλήσω...

19

ΧΤΙΣΤΕ ΜΙΑ ΦΑΡΜΑ ΜΕ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ Ξερολίβαδο!
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ;

Αυτή πρέπει να είναι η ίδια
ομάδα που έστειλε αυτά τα ημέηλ
σχετικά με τη μετάβαση στην
“πράσινη” ενέργεια.

Ναι, όλοι μας τα λάβαμε.
Διάβασα ξανά την πρόταση της
“Hλιαχτίδα”. Ακούγεται καλύτερη
από ότι θυμόμουν.

Έι ΔΗΜΗΤΡΗ,
δεν θα την
διαβάσεις;

Αυτή την οικοανοησία; Δεν έχω
χρόνο για αυτό.

Στην πραγματικότητα δεν είναι
τόσο άσχημη. Θα πρέπει να ρίξετε
μια ματιά στην ιστοσελίδα τους.
Φαίνεται ότι ...
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Θα καταλήξετε με
ράστα και σανδάλια,
αν δεν είστε
προσεκτικοί.

Και τι γίνεται όταν ο άνεμος δεν
φυσά και ο ήλιος δεν λάμπει;

Έχω διαβάσει ότι οι
ανεμογεννήτριες συχνά
σκοτώνουν τα πουλιά.

Υπάρχουν και άλλες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως
η υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιομάζα,
που είναι επίσης διαθέσιμες αυτή
τη στιγμή. .... Η τεχνολογία για την
αποθήκευση της ενέργειας επίσης
βελτιώνεται συνεχώς.

Τα κτίρια και το κυκλοφοριακό
σκοτώνουν περισσότερα πουλιά από
τις ανεμογεννήτριες, για να μην
αναφέρουμε την κλιματική αλλαγή.
Είναι, επίσης, θέμα τοποθεσίας. Η
ετικέτα “EKOενέργεια” το λαμβάνει υπόψη.

Δεν είναι η αιολική ενέργεια
πολύ ακριβή; Θα αυξηθεί ο
λογαριασμός μας;
Δεν είναι πλέον
αλήθεια ότι οι
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας είναι πιο
ακριβές.

Ας κάψουμε τα
απορρίμματα
της πόλης!
Αυτό είναι
ανανέωσιμο,
έτσι δεν είναι;

Τι θα συμβεί
αν αγοράσω
μόνο ηλιακούς
συλλέκτες;
Εάν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
με καύση άνθρακα κατέβαλαν μια δίκαιη
τιμή για να αντανακλούν τη ρύπανση που
προκαλούν, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
θα ήταν πολύ φθηνότερες από ό,τι η ενέργεια
απο ορυκτά καύσιμα. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ,
ο άνεμος θα είναι πάντα ελεύθερα
διαθέσιμος, ενώ δεν ξέρουμε πώς μπορεί
να αλλάξει η τιμή του άνθρακα.

Όχι
όλοι μαζί,
άνθρωποι!

Τι λέτε για αυτήν την
“EKOενέργεια”; Μπορούν να χτίσουν
τις γεννήτριες για εμάς;

Ναι, εσύ στα
αριστερά.
Η “EKOενέργεια” είναι η ετικέτα
που εγγυάται ότι η ηλεκτρική
ενέργεια είναι «πράσινη». Η
“Hλιαχτίδα” θα κατασκευάσει
τις ανεμογεννήτριες.
Δεν είστε αναγκασμένοι να
αγοράζετε ενέργεια από ΤΗΝ
“Hλιαχτίδα”: είναι απλά θέμα
επιλογής.

Οπότε, αν χτίσουμε
μία «πράσινη» μονάδα
παραγωγής ενέργειας, ο
αέρας της πόλης μας θα
είναι καλύτερος;
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Παρά την ηλικία σου,
μίλησες καλά σήμερα!

Μήπως θα θέλατε να μιλήσετε
στο ραδιόφωνο σχετικά με αυτό;
Έχουμε ένα πρόγραμμα, τις
Παρασκευές ...

Απλά θα τα βάλω στον πάγκο.
Είμαι βέβαιος ότι κάποιοι από
τους πελάτες μου θα τα
διαβάσουν.

Ναι,
αυτό θα ήταν
καταπληκτικό!

για
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Ευχαριστώ
κύριε Σταύρου,
οφείλω να
ομολογήσω πως
ήμουν αρκετά
αγχωμένη.

αλλάξτε σε
EKOενέργεια

Ωω ... καλά, ναι, μπορούμε
να το συζητήσουμε και
πάλι...αλλά...

Κοιτάξτε όλες αυτές τις
επιχειρήσεις που στρέφονται σε
“πράσινες” συμβάσεις! Είναι μια
καλή ευκαιρία για την πόλη και
για το κόμμα μας ...

Είναι αυτό που
φαίνεται να θέλει
ο κόσμος.

Σε δύο μήνες, έχουν
συγκεντρώσει περισσότερες από
5.000 υπογραφές, ζητώντας το
συμβόλαιο ΓΙΑ το ΞΕΡΟΛΙΒΑΔΟ να
πάει ΣΤΗΝ “Hλιαχτίδα”.

Ώχου ... εμείς,
εμείς πρέπει
να έχουμε και
τη θέληση των
ανθρώπων στο
μυαλό μας.

Τι θα λέγατε για μια
συνάντηση την επόμενη εβδομάδα
για να συζητήσουμε πιο ήρεμα την
προσφορά για το εργοστάσιο;
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ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ!

Όλα αυτά
γίνονται
εξαιτίας
της!

Κανείς δεν είχε καν
ακούσει την “EKOενέργεια”
πριν και κανείς δεν
νοιαζόταν για τη
“Hλιαχτίδα”. Και τώρα,
εξαιτίας της...

Πόσα συμβόλαια χάσαμε
εξαιτίας της ήδη;

Περίπου 50
επιχειρήσεις στράφηκαν
προς...
Για να μην πω και
για τη Δήμαρχο
που μας γύρισε
την πλάτη!

...Αν μπορέσουμε να
απαλλαγούμε από τον
αρχηγό, ίσως το ίδιο το
κίνημα να καταρρεύσει.
Σιγά-σιγά, αλλά θα
καταρρεύσει.

Αλλά πώς; Αυτή
φαίνεται να είναι δημοφιλής.
Κέρδισε την ποδοσφαιρική ομάδα,
και έφτασε στην πόρτα του
δημάρχου...

Αλήθεια; Και
μου το λες
αυτό τώρα;

... ο πατέρας της εργάζεται
στη διαφημιστική μας
καμπάνια. Η μητέρα δεν
δουλεύει...
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Κύριε Ανθρακόπουλε! Πώς
μπορώ να σας βοηθήσω;
... ναι, αλλά ...

...Είναι πολλά
χρήματα.

... Είναι ένας από τους
βασικούς ανθρώπους μας ...
... Θα δω τι
μπορώ να κάνω ...

Με συγχωρείτε για
ένα λεπτό. Κάντε
ένα διάλειμμα.

... όσο πιο γρήγορα, τόσο
το καλύτερο. Πέστε πως
έγινε, κ. Ανθρακόπουλε.

Ευκολότερα από ό, τι
αναμενόταν. Γεωργια,
κανόνισε αυτή τη μεταφορά.

Εάν δεν άξιζε τα
λεφτά, θα το έχετε
στο λαιμό σας.

Άξιζε τα λεφτά,
κ.Ανθρακόπουλε.

Τώρα, έχω να εμφανιστώ σε
μια εκπομπή, ήρθε η ώρα για
να εξαγοράσω τη φήμη αυτή η
ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Και να επιστρέψω στη
δουλειά. Ανυπομονώ να
ακούσω κάποια καλά νέα.
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Μπαμπά!
Η ομάδα μας κέρδισε τον
αγώνα σήμερα! Είμαστε έτοιμοι
να πάμε στα περιφερειακά
πρωταθλήματα!

Αυτό είναι
υπέροχο γλυκιά
μου...

Δείχνεις
κουρασμένος...

Είμαι, Εννοώ...έχασα
τη δουλειά μου.
Σή...σήμερα;
Μα πώς; Γιατί;

Αυτός ήταν.

Σήμερα, ο κ.ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ είναι μαζί μας!
Κύριε Ανθρακόπουλε, ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ
ΕΞΕΛΙΞΗ εκστρατεία της “EKOενέργειαΣ”;
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Το λένε
«αναδιάρθρωση»
.. θα πρέπει να
«εξορθολογίσουν τις
λειτουργίες».

Αυτό δεν
βγάζει κανένα νόημα!
Είσαι ένας από τους
καλύτερούς τους...
γιατί να το κάνουν...

Νομίζω ότι είναι εντελώς υπερτιμημένη.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο
τομέας εξειδίκευσής μας, και αν δούλευε με
ανεμογεννήτριες, θα το είχαμε κάνει εδώ
και πολύ καιρό. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι
πέφτουν στην παγίδα της περιβαλλοντικής
κινδυνολογίας αυτές τις μέρες.

Έλα τώρα Σόφια, αυτός
δεν είναι τόσο... κακός...

Η “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.” είναι η καλύτερη επιλογή για
την αγαπημένη μας πόλη. Ο λιγνίτης είναι μια καθαρή,
αποτελεσματική και αξιόπιστη μορφή ενέργειας αντί του ...

Η “Hλιαχτίδα” πρόκειται να πάρει
τη σύμβαση, και επιπλέον, κερδίζουμε
την έγκριση του κόσμου. Έχετε δει πόσες
εταιρίες, καταστήματα, μαγαζιά έχουν
αλλάξει στην “EKOενέργεια” τελευταία;

Αυτός ήταν, μπαμπά.
Η “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.” χάνει
δημοτικότητα, η Δήμαρχος
συμφώνησε να έχει μια νέα
συνάντηση για να συζητήσει το
θέμα με τους συμβούλους.

Αυτό είναι τρομερό. Τι
κάνουμε τώρα; Θα πρέπει
να αφήσετε την εκστρατεία,
και οι δυο σας. Δεν αξίζει
τον κόπο.

Αλλά ποιά είναι η Σοφία,
ηγέτης του κινήματος για
“πράσινη” ενέργεια στην
πόλη μας; Ποιοι είναι οι
λόγοι της;

Μαμά! Όσο πιο βρώμικα
παίζουν, τόσο πιο δυνατά θα
πολεμήσουμε! Θα πρέπει να
πολεμήσουμε αυτούς τους
ανθρώπους ακόμη περισσότερο
αν είναι τόσο κακοί!

...Και εσύ, γλυκιά μου, είσαι
στην πρώτη γραμμή. Παρόλα αυτά,
δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα με
απέλυαν για αυτό.

Συν του ότι δεν θα
πάρω πίσω τη δουλειά μου,
αν η “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.”
το αποφάσισε ήδη.. Θα βρω
μια άλλη. Όπως είπατε και
εσείς, είμαι ένας από τους
καλύτερους.

Θα δεχτεί την
πρόκληση να μιλήσει
μπροστά στις
κάμερες;

27

Είμαι πράγματι
καλεσμένη στο
talk show!

Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα.
Το σόου είναι την επόμενη
εβδομάδα. Δεν είμαι
έτοιμη να το κάνω!

Έλα τώρα Σόφια, σκέψου το σαν
μια εξέταση. Είσαι σίγουρα έτοιμη.
Το μόνο για το οποίο μιλούσες τον
τελευταίο καιρό είναι η “EKOενέργεια”
και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το ξέρω, αλλά αυτό
είναι διαφορετικό! Πολλοί
άνθρωποι βλέπουν πράγματι αυτό
το show, και πολλοί από αυτούς
θα είναι με το μέρος της “Ορυκτά
Καύσιμα Α.Ε.”. Τι θα συμβεί
αν τα κάνω χάλια;

Άκουσε, αυτή είναι η
καλύτερη ευκαιρία που
έχουμε για να προσεγγίσουμε
τους πάντες. Είσαι διάσημη,
Σοφία!

Και αυτό...κόστισε
ήδη στον πατέρα
μου τη δουλειά του.

Μπορούμε
να σε βοηθήσουμε να
προετοιμαστείς. Ας γράψουμε
μερικά από τα επιχειρήματα,
θα είμαι ο οικοδεσπότης.

Σόφια, μήπως είσαι λίγο
μικρή για να ανησυχείς
για σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας;! Γιατί
το κάνεις αυτό;
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Δεν θα ήταν πιο συνετό
να επικεντρωθείς στις
σπουδές σου;

Κατά πάσα πιθανότητα
θα ξεκινήσω πανεπιστήμιο
τον επόμενο χρόνο, αλλά
πιστεύω πραγματικά στην
“πράσινη” ενέργεια και στην
“EKOενέργεια”.

Ως νέος άνθρωπος, έχω
περισσότερα να χάσω λόγω
της κλιματικής αλλαγής. Αυτό
αφορά ως επί το πλείστον το
μέλλον μου.

Και αυτό δεν είναι κάτι που
μπορώ να βάλω πιο κάτω
από τους προσωπικούς μου
ΣΤΟΧΟΥΣ ‘Ή ΝΑ αναβάλω για
μετά το πανεπιστήμιο.

Πιστεύετε πραγματικά οτι η
«πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια
θα σώσει τον πλανήτη; Δεν
υπάρχουν άλλες επιλογές
προς εξέταση;
Η «πράσινη»
ενέργεια είναι
μόνο ένα μέρος
της λύσης.
Χρειαζόμαστε,
επίσης,
ενεργειακή
αποδοτικότητα.

Η μετάβαση στη βιώσιμη ενέργεια είναι ένα
επείγον βήμα, αν θέλουμε να σώσουμε τον
πλανήτη. Πρέπει να δράσουμε τώρα.

Πρέπει να αλλάξουμε
επίσης τον τρόπο ζωής
μας ... Όπως το να τρώμε
λιγότερο κρέας και να
περνάμε τις διακοπές
πιο κοντά στο σπίτι.

Αλλά ναι, οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας είναι απαραίτητες. Χωρίς την
στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, δεν θα λυθεί το πρόβλημα του
κλίματος. Χρειαζόμαστε περισσότερο
κόσμο που να το συνειδητοποιήσει.
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Σόφια, αποφάσισες να
προωθήσεις, κυρίως, τους
προμηθευτές που πωλούν
“EKOενέργεια”.

Τι
εννοείς;

Αυτό το ξεκινήσαμε ως μια τοπική
δράση, αλλά ανακαλύψαμε ότι μπορούμε
να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη διαφορά
με το να είμαστε μέρος του κινήματος
“EKOενέργεια”.

Μας αρέσει, επίσης,
ότι οι πωλήσεις της
“ΕΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” συμβάλλουν
στη χρηματοδότηση νέων
εγκαταστάσεων
ανανεώσιμων πηγών.

Κατά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από έναν από τους
προμηθευτές “ΕΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”, μέρος των χρημάτων σας πηγαίνει
σε έργα προστασίας του κλίματος.

Μα πώς δουλεύει κάτι τέτοιο
στην πράξη;

Θα χρηματοδοτήσουν άλλες
οργανώσεις με εμπειρία
σε αυτού του είδους τις
δραστηριότητες.
Πρόσφατα έγιναν χορηγοί της ΜΚΟ
“Oikos” για την υλοποίηση ενός έργου
στην Τανζανία, όπου παρέχουν ηλιακή
ενέργεια σ’ ένα αγροτικό σχολείο.

30

Φαίνεται ότι η καμπάνια
σας πετυχαίνει το
στόχο της. Οι ειδήσεις 
έχουν αναφέρει διάφορες
συναντήσεις μεταξύ
της δημάρχου και των
δημοτικών συμβούλων. Το
μέλλον του Ξερολίβαδιού
είναι ακόμη ανοικτό προς
συζήτηση.

Έχετε ποτέ σκεφτεί τους
ανθρώπους που εργάζονται
στη “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.”; Τι θα
συμβεί σε αυτούς; Πρόκειται να
χάσουν τη δουλειά τους;

Οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας θα δημιουργήσουν
πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Και επειδή η στροφή προς
τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας δεν θα συμβεί εν
μία νυκτί, υπάρχει χρόνος
για την επανεκπαίδευση των
εργαζομένων.

Μπορούμε να τα
καταφέρουμε.

Πώς μπορείς να επιλέξεις, αν δεν
γνωρίζεις τις επιλογές σου;

Θέλουμε να δώσουμε στους
ανθρώπους την ευκαιρία να
επιλέξουν και να κάνουν
το πρώτο βήμα προς την
κατεύθυνση της βιώσιμης
ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπέροχοι στόχοι.
Νομίζεις πως θα
τα καταφέρεις;

Ένα πιο βιώσιμο μέλλον είναι
δυνατό, αλλά πρέπει να προέρχεται
από μια κοινή προσπάθεια. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η
εκστρατεία μας επικεντρώνεται
στην πληροφόρηση.

Η «πράσινη» ηλεκτρική
ενέργεια εξακολουθεί να
είναι υποτιμημένη, και
εμείς πρέπει να δώσουμε την
ευκαιρία να αναπτυχθεί.
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Για την αξιολόγηση των
προτάσεων για το εργοστάσιο
ηλεκτρικής ενέργειας που
πρόκειται να κατασκευαστεί
στο Ξερολίβαδο.

Αιτών: “Ορυκτά Καύσιμα
Α.Ε.” και “Hλιαχτίδα”,
αντίστοιχα, προτείνοντας
εργοστάσιο λιγνίτη και
αιολικό πάρκο.

Η ψηφοφορία
έχει κλείσει.
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Με πλειοψηφία 70%,
αυτό το συμβούλιο
συνάπτει τη σύμβαση
με ΤΗΝ “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ”.

Δύο χρόνια έχουν περάσει,
και ωω, πώς έχουν αλλάξει
τα πράγματα...

Οι ανεμογεννήτριες της
“ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ” υπήρξαν μια
θαυμάσια απόφαση για την
πόλη. Η συνειδητοποίηση
της αλλαγής του κλίματος
αυξάνεται.

Η “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.” δεν είναι η
σημαντικότερη εταιρία στην πόλη
πια. Βλέπετε αυτές τις διαφημίσεις
της “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ”; Eίναι η νέα
δουλειά του μπαμπά μου.

Η “EKOενέργεια” έχει αυξηθεί
πάρα πολύ επίσης. Τώρα
έχουν 45 περισσότερους
προμηθευτές.

Τώρα είμαι εθελόντρια γι ‘αυτούς,
μαζί με πολλούς άλλους νέους.
Αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τρία
έργα για το κλίμα με το εισόδημα
που δημιουργείται από τη μεταφορά
των συμβάσεων.

Ένα πιο πράσινο
μέλλον δεν ήταν
ποτέ πιο κοντά.
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Τι μπορώ να κάνω;
Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Αναφορές
σχετικά με την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
είναι περισσότερο από ανησυχητικά. Το μόνο καλό νέο είναι ότι ξέρουμε πώς να αποτρέψουμε μια
δραματική αλλαγή του κλίματος. Είναι τεχνικά και οικονομικά δυνατό να ζουμε εντός των ορίων ενός
πλανήτη.
Δυστυχώς, πολύ λίγοι φορείς λήψης αποφάσεων λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το πρόβλημα. Επιμένουν
σε απαρχαιωμένες λύσεις ή καταλήγουν σε βραχυπρόθεσμες απαντήσεις. Ευτυχώς, υπάρχουν
όλο και περισσότεροι άνθρωποι σαν τη Σοφία: άνθρωποι που ενεργούν, αντί να περιμένουν για
φιλόδοξες διεθνείς συμφωνίες για το κλίμα.
Οι ατομικές ενέργειες δεν είναι μια μάταιη προσπάθεια. Είναι το σήμα κατατεθέν μίας αυξανόμενης
ομάδας ανθρώπων που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο δρόμος του μέλλοντος. Και αυτή η ομάδα δεν
θα περάσει απαρατήρητη από τους πολιτικούς που θέλουν να κερδίσουν τις εκλογές τα επόμενα
χρόνια. Ούτε από τις επιχειρήσεις που θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις δεκαετίες του
2020 και του 2030. Οι ενέργειες αυτές έχουν νόημα και στην καθημερινή ζωή μας: μπορείτε να
αποταμιεύσετε πολλά χρήματα, καθώς και να βελτιώσετε την υγεία σας, με το να γίνετε πιο φιλικοί
προς το κλίμα.

Στο σπίτι
1. Αλλάξτε στην EKOενέργεια. Δεν είναι μόνο
ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι το
συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε σας
οδηγεί σε θετικές αλλαγές, είναι, επίσης, ένα
σαφές μήνυμα προς τους παραγωγούς και τους
πολιτικούς ότι πιστεύετε σε 100% ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
Επισκεφτείτε το www.ekoenergy.org > Πώς να
αγοράσετε EKOenergy;
2. Χρησιμοποιήστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
για τα οικιακά συστήματα θέρμανσης και ψύξης,
όπως το βιοαέριο ή αντλίες θερμότητας οι οποίες
δουλεύουν με ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.
3. Μετρήστε την κατανάλωση ενέργειας και το
κόστος της ενέργειάς σας, και προσπαθήστε να τα
μειώσετε με το να:
- εξετάζετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού
πριν από την αγορά ή ενοικίαση
- μονώνετε το σπίτι σας
- πλένετε (στο πλυντήριο) μόνο πλήρη φορτία των
ρούχων και να τα στεγνώνετε στον αέρα
- μην σπαταλάτε νερό, και σίγουρα όχι ζεστό νερό
χρήσης
-αγοράζετε τις πιο ενεργειακά αποδοτικές
ηλεκτρικές συσκευές και να τις σβήνετε όταν δεν
χρησιμοποιούνται
- μαγειρεύετε με το καπάκι (πάνω στην κατσαρόλα)
και να αφήνετε τα τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα
βάλετε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.
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Στο δρόμο
4. Αποφύγετε τη χρήση του αυτοκινήτου. Ποδηλασία και πεζοπορία είναι συχνά καλές και υγιεινές
εναλλακτικές λύσεις.
Εάν οι δημόσιες μεταφορές δεν είναι μια εφικτή επιλογή, δοκιμάστε τη συνοδήγηση. Είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα, να ρυπαίνετε λιγότερο και να κάνετε νέους φίλους.
5. Οι διακοπές δεν χρειάζεται να είναι πολύ μακριά για να είναι ωραίες. Αποφύγετε να πετάτε με
αεροπλάνο: η εναέρια κυκλοφορία είναι μια αυξανόμενη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Φάτε έξυπνα
6. Η παραγωγή και η μεταφορά των τροφίμων προκαλεί πολλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Για να μειώσετε το ανθρακικό σας αποτύπωμα, μπορείτε να:
- μειώσετε την κατανάλωσή σας σε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα
- αγοράσετε τοπικά, εποχιακά τρόφιμα
- αγοράσετε βιολογικά προϊόντα
- προσπαθήσετε να μην αγοράζετε περισσότερα από ό, τι πραγματικά τρώτε. Για αρχή, μπορείτε να
παρακολουθείτε πόσα τρόφιμα πετάτε.

Μειώστε,επαναχρησιμοποιήστε,
ανακυκλώστε
7. Προσέξτε τα πράγματά σας. Όσο περισσότερο
χρησιμοποιείτε τα ίδια πράγματα, τόσο λιγότερα
απορρίματα παράγετε και τόσο λιγότερη ενέργεια
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή
καινούργιων.
8. Αγοράστε μεταχειρισμένα αγαθά, ποιοτικά
προϊόντα και προϊόντα που δεν χρησιμοποιούν
περιττές συσκευασίες.
9. Δώστε βιώσιμα δώρα. Εκατομμύρια δώρα
καταλήγουν σε σακούλες σκουπιδιών, χωρίς ποτέ
να έχουν χρησιμοποιηθεί. Αντ ‘αυτού, προσφέρετε
ένα εισιτήριο για το θέατρο, προσφέρετε ένα
μασάζ ή ακόμα υπογράψτε για να αποκτήσει ο
φίλος σας ένα κομμάτι γης στον κήπο της τοπικής
σας κοινότητας.

Βοηθήστε άλλους να υπερασπιστούν
τις αξίες σας
10. Ψηφίστε τους πολιτικούς που λαμβάνουν
σοβαρά την κλιματική αλλαγή. Και υποστηρίξτε
οργανώσεις που εργάζονται σχετικά με την
αλλαγή του κλίματος, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τον οικογενειακό προγραμματισμό...

Διαβάστε περισσότερα http://ec.europa.eu/
clima/citizens/tips/index_el.htm
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Η παντοδύναμη “Ορυκτά Καύσιμα Α.Ε.” σχεδιάζει να κατασκευάσει μια νέα μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στο Ξερολίβαδο.
Αλλά δεν είναι η μόνη που ενδιαφέρεται για την περιοχή. Η Hλιαχτίδα θέλει να χτίσει εκεί ένα
αιολικό πάρκο. Η πρόταση της Hλιαχτίδα δέχεται απρόσμενη βοήθεια, όταν η Σοφία και οι
φίλοι της αρχίζουν μια εκστρατεία για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η Σοφία σύντομα ανακαλύπτει ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα για πολιτικούς. Στην
ελεύθερηαγορά, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ποια εταιρεία θα υποστηρίξουν και
ποια ηλεκτρική ενέργεια θα αγοράζουν. Μόλις το συνειδητοποιεί αυτό, μια “Αλλάξτε στην
EKOενέργεια” εκστρατεία έχει μόλις αρχίσει.

“αφορά τη δυνατότητα επιλογής.
Θα ήθελα απλώς να το σκεφτείτε. “

