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Σεπτέμβριος 2014
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 τώρά, κυρίά ΔήμάρχΕ. 
ΕχουμΕ μίά συμφώνίά. ΔΕν Είνάί τώρά 

ώρά νά ΔίστάζΕτΕ .
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ΔΕν Δίστάζώ. άπλά 
λΕώ…άρκΕτοί συμβουλοί 

Εχουν ΔΕίξΕί ΕνΔίάφΕρον 
γίά τήν άλλή προτάσή. 

τήν προτάσή τήσ 
“ήλίάχτίΔά”.

άστΕίΕυΕστΕ; 
ή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” 

ΕχΕί πΕρίσσοτΕρά άπο 100 
χρονίά ΕμπΕίρίάσ.

πώσ μπορΕί κάποίοσ νά 
πίστΕψΕί οτί μίά χουφτά 

άνΕμογΕννήτρίών θά 
Είνάί σΕ θΕσή νά πάράγΕί 

τήν ποσοτήτά τήσ 
ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ που 

χρΕίάζομάστΕ;

νάί, άλλά ξΕρΕτΕ, κυρίΕ 
άνθράκοπουλΕ, υπάρχΕί Επίσήσ μίά 
άυξάνομΕνή άνήσυχίά γίά ... κάλά, 

ξΕρΕτΕ....τήν κλίμάτίκή άλλάγή.

άσ άφήσουμΕ τά λογίά του άΕρά. 
γνώρίζΕτΕ οτί ο στάθμοσ πάράγώγήσ 
ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ μάσ θά Είνάί ο 
άποτΕλΕσμάτίκοτΕροσ στο ΕίΔοσ του.

ΕπίπλΕον, χάρή στή νΕά μάσ 
ΕπΕνΔυσή, θά ΕίμάστΕ σΕ θΕσή νά 
θΕσουμΕ μίά άπο τίσ μίκροτΕρΕσ, 

λίγοτΕρο άποΔοτίκΕσ μονάΔΕσ Εκτοσ 
χρήσήσ. άυτο Είνάί Ενά κάλο πράγμά 

γίά τον πλάνήτή, Ετσί ΔΕν Είνάί;

Είμάί μάζί σάσ σΕ άυτο, κυρίΕ 
άνθράκοπουλΕ. άλλά ΔΕν το βλΕπουν ολοί 

μΕ άυτον τον τροπο. μΕ τίσ ΕκλογΕσ νά 
Ερχοντάί σΕ λίγοτΕρο άπο 18 μήνΕσ, ΔΕν 

μπορώ νά προκάλΕσώ ΔυσάρΕσκΕίά 
μΕτάξυ τών ψήφοφορών.

πίστΕυΕτΕ πράγμάτίκά οτί οί 
ψήφοφοροί σάσ άνήσυχουν γίά άυτο; 
οί ψήφοφοροί σάσ θΕλουν ήλΕκτρίκή 
ΕνΕργΕίά. άυτο πρΕπΕί νά Είνάί το 

πρώτάρχίκο μάσ μΕλήμά τώρά.

τΕλοσ πάντών, μήν ΕίστΕ τοσο 
άπάίσίοΔοξή. ή κλίμάτίκή άλλάγή ΔΕν υπήρξΕ 

προβλήμά μΕχρί τώρά. κάθΕ πράγμά στον κάίρο του. 
μπορΕίτΕ νά σκΕφτΕίτΕ τυχον προβλήμάτά που ΔΕν 

Εχουν ΕπίλυθΕί άπο τήν Επίστήμή;

χμμμμ…κάρκίνοσ. 
φτώχΕίά. πΕίνά.
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ΕλάτΕ κυρίά ΔήμάρχΕ. τί 
σάσ ΕνοχλΕί; μήπώσ ΔΕν 

κοίμήθήκάτΕ κάλά;

ΕίμάστΕ χορήγοί σΕ 
πάνώ άπο 50 ΕκΔήλώσΕίσ 

κάί οργάνώσΕίσ τήσ 
πολήσ. ΔΕν θΕλΕτΕ νά 

άλλάξουν τά πράγμάτά, 
Ετσί ΔΕν Είνάί;

οχί, φυσίκά οχί, 
άλλά…

άνΕμογΕννήτρίΕσ. 
άυτο Είνάί ΕκΕίνο που 

άρΕσΕί στουσ ψήφοφορουσ;
άσχήμΕσ άνΕμογΕννήτρίΕσ 

οπου κί άν κοίτάξΕτΕ;
νά θυμάστΕ, Εάν χτίσουμΕ 

άυτή τή νΕά μονάΔά 
πάράγώγήσ ΕνΕργΕίάσ, θά 

χρήμάτοΔοτήσουμΕ πολλά 
άλλά Εργά μΕ τά χρήμάτά 

που θά άποφΕρΕί. άυτή 
Είνάί μίά υποσχΕσή.

ίσώσ ΕχΕτΕ Δίκίο. 
άλλά θά πρΕπΕί νά 

πΕίσΕτΕ τουσ άνθρώπουσ 
μΕ τήν Επίκοίνώνίάκή 

κάμπάνίά σάσ. 

ΔΕν θΕλώ νά Εχώ 
κάνΕνά προβλήμά.

ΔΕν θά 
μΕτάνίώσΕτΕ τήν 

άποφάσή άυτή, 
κυρίά ΔήμάρχΕ.

το γνώρίζώ.
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κά ΔήμάρχΕ, Εχώ 
τΕλΕίώσΕί μΕ τή ΔουλΕίά 

μου γίά σήμΕρά. σάσ 
πΕίράζΕί άν φυγώ;

ήτάν μίά κολάσή σήμΕρά!

ΔήμάρχΕ! ΕχουμΕ σήμάντίκά πράγμάτά 
νά συζήτήσουμΕ μάζί σάσ! σάσ 

πάράκάλουμΕ, κυρίά ΔήμάρχΕ!

οχί τώρά, Είμάί 
πολυ άπάσχολήμΕνή.

γΕίά! φάίνΕτάί οτί... 
ΔΕν ξΕρώ, κάτί γίά το 

Εργοστάσίο ήλΕκτρίκήσ 
ΕνΕργΕίάσ.

γΕίά σου, σοφίά! τί 
Είνάί ολή άυτή ή 

φάσάρίά;

νάί, σοφίά, 
μπορΕίσ νά φυγΕίσ. 

νομίζώ οτί ολοί θά 
πάμΕ σπίτί τώρά. 
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γκρρρ!! οί πολίτίκοί! 
ποτΕ ΔΕν άκουν!

Ελά μάρίά, άσ 
συνΕχίσουμΕ μΕ τίσ 

υπογράφΕσ.

«οχί στά ορυκτά κάυσίμά, νάί στίσ 
άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ ΕνΕργΕίάσ»

ή κλίμάτίκή άλλάγή 
Είνάί πράγμάτίκοτήτά. 

οί μή άνάνΕώσίμΕσ 
πήγΕσ ΕνΕργΕίάσ 

κάτάστρΕφουν τον 
πλάνήτή μάσ.

γίά ποίο λογο 
άκρίβώσ μάζΕυΕτΕ 

υπογράφΕσ;

θΕλουμΕ νά ΔΕίξουμΕ 
στουσ πολίτίκουσ οτί 

πολλοί πολίτΕσ θΕλουν 
τίσ άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ 
ΕνΕργΕίάσ, οχί τά “ορυκτά 

κάυσίμά ά.Ε.”.

άν οχί λίγνίτή, 
τοτΕ τί;

υπάρχουν πολλΕσ 
ΕπίλογΕσ. ήλίάκή, 
άίολίκή … Εμπροσ 

γίά τίσ άνάνΕώσίμΕσ 
πήγΕσ ΕνΕργΕίάσ!

ΔΕν θΕλουμΕ τήν “ορυκτά 
κάυσίμά ά.Ε.”. νά κάτάσκΕυάσΕί 

μίά νΕά μονάΔά πάράγώγήσ 
ΕνΕργΕίάσ ΕΔώ. θά θΕλάτΕ νά 

υπογράψΕτΕ;

άν ή “ορυκτά κάυσίμά 
ά.Ε.” πάρΕχΕί μονο μή 
άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ 

ΕνΕργΕίάσ, ποίοσ 
προσφΕρΕί «πράσίνΕσ» 

μορφΕσ ΕνΕργΕίάσ;

υπάρχουν πολλοί προμήθΕυτΕσ 
«πράσίνών» μορφών ΕνΕργΕίάσ. Ενάσ 

άπο άυτουσ, Είνάί ή “HλίάχτίΔά”, 
που ΕνΔίάφΕρΕτάί γίά τήν κάτάσκΕυή 
άνΕμογΕννήτρίών στο ξΕρολίβάΔο.

ώστΕ γίά άυτο 
μίλάγάνΕ…
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θά ΔίάβάσουμΕ τά φυλλάΔίά. 
Ευχάρίστώ κάί κάλή τυχή μΕ 

τή συλλογή υπογράφών!

νομίζώ οτί θά πάώ 
σπίτί. ΔΕν Εχώ ορΕξή 

γίά πάίχνίΔί.

ώώώ…οκ, 
ΔΕν υπάρχΕί 
προβλήμά.

ΔΕν μπορΕίσ νά ΕμπίστΕυτΕίσ 
τήν “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.”, 
πίστΕψτΕ μΕ, το ξΕρώ. ή 

συμφώνίά μΕ τή “HλίάχτίΔά” θά 
μπορουσΕ κάλλίστά νά Είνάί 
πολυ κάλυτΕρή γίά τήν πολή.

άγάπή μου, μήν ξΕχνάσ 
οτί ΕργάζΕσάί γί ‘άυτουσ. 
μήν ΔάγκώνΕίσ το χΕρί 

που σΕ τάΐζΕί.

ΔΕν ΔουλΕυώ γίά άυτουσ. 
ή Δίάφήμίστίκή μάσ Ετάίρίά 

ΔουλΕυΕί. κάί Ελπίζώ οτί Εχώ 
άκομά το Δίκάίώμά νά πώ οτί 

ΔΕν μου άρΕσουν.

γίάτί ΔΕν ζήτήσΕσ νά 
ΕργάστΕίσ σΕ άλλο Εργο, 

μπάμπά;

ΔΕν Είμάί σΕ θΕσή νά 
ΕπίλΕξώ, γλυκίά μου.

ή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” Είνάί 
ο κάλυτΕροσ πΕλάτήσ μάσ 

κάί πλήρώνουν κάλά.
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ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΓΙΑ τΟ πΕρΙβΑΛΛΟν ΓΙΑ τΟ ΜΕΛΛΟν

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

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.

Μάθετε περισσότερα για την «πράσινη» 
ηλεκτρική ενέργεια και την κλιματική αλλαγή >>

Μάθετε περισσότερα για το ταμείο για το Κλίμα 
μας >>

Hλιαχτιδα

Home Σχετικά με εμάς το οικολογικό σήμα πώς να αγοράσετε EKOενέργεια

τουσ γκουγκλάρώ... 
κοίτάξτΕ άυτο ...

ΕχΕτΕ ποτΕ άκουσΕί γίά τή 
“HλίάχτίΔά”;

ΕχΕτΕ άκουσΕί 
κάθολου γίά τήν  

“EKOΕνΕργΕίά”;

οχί. τσΕκάρΕ τήν ίστοσΕλίΔά 
τουσ. άχ, άυτο Είνάί σΕ...ουάου! 

30 γλώσσΕσ!

“ώσ Ευρώπάίοσ κάτάνάλώτήσ, 
μπορΕίσ νά ΕπίλΕξΕίσ ΕλΕυθΕρά 

τον προμήθΕυτή ήλΕκτρίκήσ 
ΕνΕργΕίάσ κάί το ΕίΔοσ τήσ 
ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ που 

προτίμάσ.”

ΔΕν ήξΕρά οτί 
υπήρχάν τοσοί πολλοί 

προμήθΕυτΕσ. ΕμΕίσ 
πάντά κολλάγάμΕ στή 
“ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.”.

EKOενέργεια το οικολογικό σήμα
για την ηλεκτρική ενέργεια

9



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 ->

... ΕΕΕ, γίά κοίτάξτΕ ΕΔώ. “ 
τάμΕίο ΕκοΕνΕργΕίάσ 
γίά το πΕρίβάλλον”. 

τί νά Είνάί άυτο; ΚΟενέργειας για το περιβάλλον

τί άλλο κάνουν άυτοί οί 
τυποί τήσ  ΕκοΕνΕργΕίάσ;

φάίνΕτάί οτί θΕτουν πΕρίβάλλοντίκά 
κρίτήρίά γίά στάθμουσ πάράγώγήσ 

ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ. ΔίάβάστΕ άυτο.

Εχουν τά κρίτήρίά 
άποΔοσήσ γίά τίσ 

ΕγκάτάστάσΕίσ 
πάράγώγήσ ΕνΕργΕίάσ 

άπο βίομάζά, κάί 
άποκλΕίουν άκομά κάί 

ορίσμΕνά ΕίΔή βίομάζάσ, 
π.χ. ΕκΕίνών που θά 

μπορουσάν, Επίσήσ, νά 
χρήσίμοποίήθουν ώσ 

τροφίμά.

γίάτί ΔΕν άλλάζουμΕ το 
συμβολάίο μάσ; τά χρήμάτά 
μάσ θά πάνΕ πράγμάτίκά σΕ 

κάτί χρήσίμο.

κάνΕ κλίκ στο κουμπί “πώσ νά 
άγοράσΕτΕ EKOΕνΕργΕίά”, σοφίά.
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ΚΟενέργειας για το περιβάλλον

γΕίά σου σοφίά! 
άίσθάνΕσάί κάλυτΕρά 

σήμΕρά;

πΕρίπου. θά ήθΕλά νά 
συζήτήσώ κάτί μΕ ολουσ 

σάσ. Είνάί πολυ σήμάντίκο.

πίο σήμάντίκο άπο τήν 
προπονήσή μάσ; ή ομάΔά τών 

άγορίών ΕχΕί άγώνά τήν κυρίάκή.

οπώσΔήποτΕ. ΕχΕτΕ άκουσΕί γίά τή 
νΕά μονάΔά πάράγώγήσ ΕνΕργΕίάσ που 

θΕλουν νά χτίσουν;

ΕννοΕίσ άυτή στο ξΕρολίβάΔο;
νάί, άυτή τή στίγμή 

άποφάσίζουν τO ΕίΔοσ 
τήσ μονάΔάσ πάράγώγήσ 
ΕνΕργΕίάσ που θΕλουν νά 

χτίσουν ΕκΕί.

το σκΕφτομουν χθΕσ κάί 
πράγμάτίκά άίσθάνομάί πώσ 

μπορουμΕ νά κάνουμΕ κάτί γίά 
νά υποστήρίξουμΕ τήν ίΔΕά 

τήσ άνΕμογΕννήτρίάσ.

γίάτί το άνάφΕρΕτΕ άυτο τώρά; 
ΕίμάστΕ ΕΔώ γίά νά πάίξουμΕ.

ΔΕν θΕλώ νά χάσουμΕ τον άγώνά τήσ 
κυρίάκήσ λογώ τήσ γκρίνίάσ σάσ!
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ΔΕν ΕχΕί νά κάνΕί μΕ τή Δίκίά μου 
γκρίνίά μονο, υπάρχουν ήΔή πολλοί 

άκτίβίστΕσ που προώθουν τήν 
άίολίκή ΕνΕργΕίά.

Ελά τώρά σοφίά. 
άνΕμοσ..χάχάχά! 

άυτο ΔΕν προκΕίτάί 
νά ΔουλΕψΕί ποτΕ...

Είμάί βΕβάίοσ οτί 
ολοί γνώρίζΕτΕ γίά τήν 

υπΕρθΕρμάνσή του πλάνήτή 
κάί τήν κλίμάτίκή άλλάγή. 

ή «πράσίνή» ήλΕκτρίκή 
ΕνΕργΕίά μπορΕί νά 

βοήθήσΕί νά στάμάτήσΕί 
άυτο, κάί ή πολή μάσ θά 
μπορουσΕ νά Είνάί Ενά 

θΕτίκο πάράΔΕίγμά.

κάί γίάτί οχί; σΕ ορίσμΕνΕσ 
χώρΕσ, πάρΕχουν ήΔή 

πΕρίσσοτΕρο άπο το 20% τήσ 
ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ. κάί 
άυτο Είνάί μονο ή άρχή.

άυτά Είνάί βλάκΕίΕσ που 
σκάρφίστήκάν κάποίοί χίπήΔΕσ, 

σοφίά, γίά νά σάσ κάνουν 
νά ζΕίτΕ σάν άνθρώποί τών 

σπήλάίών.

...πΕρίμΕνΕ, ΔΕν Είνάί 
ή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” 

σπονσοράσ μάσ;

νάί. γίάτί 
ρώτάσ;

Εάν βγάλουν πΕρίσσοτΕρά χρήμάτά, ίσώσ κί 
ΕμΕίσ άποκτήσουμΕ πΕρίσσοτΕρά χρήμάτά!

γίάτί νά γίνΕί 
άυτο...τΕλοσ 

πάντών.

προκΕίτάί γίά 
το Δίκάίώμά 
Επίλογήσ. θά 
ήθΕλά νά το 

σκΕφτΕίτΕ.
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ολά άυτά που λΕσ,σοφίά, Είνάί 
πολυ κάλά, άλλά τί μπορουμΕ ΕμΕίσ νά 

κάνουμΕ γί ‘άυτο; θΕλώ νά πώ, Είνάί 
ΔουλΕίά του Δήμοτίκου συμβουλίου 

νά άποφάσίσΕί.

θά ΕπΕλΕγά τήν “πράσίνή” 
ΕνΕργΕίά Επίσήσ, άλλά ΔΕν 
νομίζώ οτί προκΕίτάί νά 

μάσ ρώτήσουν τί θΕλουμΕ.

κάί γί ‘άυτο ΕίπάμΕ οτί ήτάν 
άνοήτο νά συζήτάμΕ άυτά τά 
πράγμάτά. τώρά άσ πάίξουμΕ, 

ΕχουμΕ πίο σήμάντίκά 
πράγμάτά νά κάνουμΕ.

μά, ίσώσ 
υπάρχΕί κάτί 

που μπορουμΕ 
νά κάνουμΕ...

σοφίά, ΕργάζΕσάί στο 
ΔήμάρχΕίο, σώστά; ΕχΕίσ 
ποτΕ ΔοκίμάσΕί νά τουσ 

θΕσΕίσ άυτο το θΕμά;

οχί άκομά. ήθΕλά 
νά Δίάβάσώ γί’ άυτο 

πρώτά.
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κυρίά ΔήμάρχΕ, 
μπορώ νά σάσ 

μίλήσώ;

...οχί τώρά, Είμάί 
άπάσχολήμΕνή.

το ξΕρώ, άλλά... Ελπίζώ 
πράγμάτίκά ή πολή νά 

υίοθΕτήσΕί τήν «πράσίνή» 
ΕνΕργΕίά ....

άθΕλά μου άκουσά τή 
συζήτήσή σάσ μΕ τον κυρίο 

άνθράκοπουλο.

άυτή ΔΕν Είνάί Δίκή 
σου ΔουλΕίά, σοφίά.

ή πολή μάσ ΕχΕί ήΔή κάνΕί πολλά, 
σοφίά. μολίσ ΕίσάγάγάμΕ κάΔουσ 

άνάκυκλώσήσ. ΔΕν μπορουμΕ νά λυσουμΕ 
ολά τά προβλήμάτά του κοσμου.

ή «πράσίνή» ήλΕκτρίκή 
ΕνΕργΕίά Είνάί πράγμάτί 

Ενάσ ΕυγΕνήσ σκοποσ, 
άλλά ... ΔΕν Είνάί τοσο 

άπλο.

γίάτί οχί;

γίάτί ΔΕν υπάρχΕί πάντοτΕ 
άνΕμοσ, σοφίά...κάί ή πολή 

μάσ χρΕίάζΕτάί πολυ ΕνΕργΕίά.

άλλά άν ΔΕν άρχίσουμΕ 
νά στρΕφομάστΕ προσ τήν 

«πράσίνή» ΕνΕργΕίά....

Είσάί πολυ νΕά γίά 
νά κάτάλάβΕίσ.

ή «πράσίνή» ήλΕκτρίκή 
ΕνΕργΕίά μπορΕί νά Είνάί 

το μΕλλον, σοφίά...άλλά ΔΕν 
Είνάί το πάρον.
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ώχ...πΕρίμΕνά πώσ θά 
Είσάί πολυ μΕγάλυτΕρή.

άχά! Είμάί ΕθΕλοντρίά στήν  
“EKOΕνΕργΕίά”. χάρήκά γίά τή γνώρίμίά, 

σοφίά. ΕίπΕσ πώσ ΕχΕίσ μΕρίκΕσ 
ΕρώτήσΕίσ νά μάσ κάνΕίσ.

άν θΕλΕτΕ νά άγοράσΕτΕ τήν “πράσίνή” ήλΕκτρίκή ΕνΕργΕίά, θά πρΕπΕί 
νά το ζήτήσΕτΕ άπο τον προμήθΕυτή σάσ. χρήσίμοποίουν ΕγγυήσΕίσ 
προΕλΕυσήσ γίά νά άποΔΕίξουν οτί Εχουν πάράξΕί άρκΕτή «πράσίνή» 

ήλΕκτρίκή ΕνΕργΕίά, ώστΕ νά κάλυφθΕί ή κάτάνάλώσή σάσ.

νάί. το κράτοσ ΔίνΕί στουσ προμήθΕυτΕσ Ενά 
πίστοποίήτίκο, που ονομάζΕτάί Εγγυήσή 
προΕλΕυσήσ, γίά κάθΕ μΕγάβάτώρά (MWH) 

“πράσίνήσ” ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ που πάράγουν. 
Ετσί, οί προμήθΕυτΕσ ήλΕκτρίκου ρΕυμάτοσ 

μπορουν νά πουλήσουν «πράσίνή» ήλΕκτρίκή 
ΕνΕργΕίά, οτάν Εχουν ΕγγυήσΕίσ προΕλΕυσήσ.

Εάν οί προμήθΕυτΕσ ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ θΕλουν 
νά πουλήσουν πΕρίσσοτΕρή “πράσίνή” ήλΕκτρίκή 

ΕνΕργΕίά άπο ο, τί πάράγουν, μπορουν Επίσήσ 
νά άγοράσουν ΕγγυήσΕίσ προΕλΕυσήσ άπο άλλουσ 

πάράγώγουσ “πράσίνήσ” ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ. 
άλλά σΕ κάθΕ πΕρίπτώσή, το κάθΕ πίστοποίήτίκο 

μπορΕί νά χρήσίμοποίήθΕί μονο μίά φορά. γίά 
πΕρίσσοτΕρΕσ πλήροφορίΕσ, μπορΕίτΕ Επίσήσ νά 

ρίξΕτΕ μίά μάτίά στήν ίστοσΕλίΔά μάσ.

συμμΕτΕχώ στήν Ευρώπάΐκή ΕθΕλοντίκή υπήρΕσίά (ΕΕυ), 
Ενά προγράμμά τήσ ΕΕ που ΕπίτρΕπΕί στουσ νΕουσ 

νά πάνΕ στο ΕξώτΕρίκο κάί νά Εργάστουν ΕθΕλοντίκά 
σΕ μίά μή κΕρΔοσκοπίκή οργάνώσή. ή  “EKOΕνΕργΕίά” 

φίλοξΕνΕί ΕθΕλοντΕσ άπο ΔίάφορΕσ χώρΕσ.

κάποίοσ μου ΕίπΕ οτί ΔΕν υπάρχΕί τροποσ νά γνώρίζουμΕ άν 
ή ίσχυσ που πάίρνΕτΕ άπο τήν πρίζά σάσ Είνάί πράγμάτίκά 

“πράσίνή”. πώσ λΕίτουργΕί άκρίβώσ άυτο;

ΕγγυήσΕίσ 
προΕλΕυσήσ;

ώράίά, 
σ΄Ευχάρίστώ!

πάρΕπίπτοντώσ... τί ΕννοουσάτΕ 
οτάν ΕίπάτΕ οτί ΕίστΕ ΕθΕλοντήσ στήν 

“EKOΕνΕργΕίά”; τώρά Είμάί πΕρίΕργή νά μάθώ.

κί άυτο; ουάου! 
ώώ, κάί Είχά Επίσήσ κάποίΕσ 

ΕρώτήσΕίσ σχΕτίκά μΕ το 
τάμΕίο γίά το κλίμά...
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σοφίά! λάβάμΕ το 
μήνυμά σου. οποτΕ 

ΔΕν κάτάφΕρΕσ τίποτά 
μΕ τή Δήμάρχο;

στο ΄πά, ήτάν χάζο 
άυτο που ΕκάνΕσ.

ΔΕν μπορΕσά νά τήν 
πΕίσώ νά ΔίάβάσΕί κάτί. 

νομίζώ οτί ήρθΕ ή ώρά γίά μίά 
ΔίάφορΕτίκή στράτήγίκή.

κάτί ΕλΕγΕσ γίά 
μίά συλλογή 
υπογράφών.

άκρίβώσ 
οπώσ άυτοί 
οί χάμΕνοί 

χίπίΔΕσ;

νομίζΕίσ οτί 
μίά μουτζουρά 
προκΕίτάί νά 

βοήθήσΕί;

νάί το νομίζώ. πάνώ άπο ολά, ομώσ, θΕλώ 
ο κοσμοσ νά ξΕρΕί οτί υπάρχΕί ή Επίλογή.

νάί, άλλά ΕίμάστΕ μίά ποΔοσφάίρίκή 
ομάΔά. οχί Ενά «ΕλάτΕ νά σώσουμΕ τον κοσμο» 

club. βλΕπΕίσ “Δυνάμή τών λουλουΔίών” πουθΕνά 
γράμμΕνο στον τοίχο;

μπορουμΕ νά 
φτίάξουμΕ φυλλάΔίά.

 ‘ή άφίσΕσ. θά 
μπορουσά νά άφήσώ 
μΕρίκά άπο άυτά στο 
πάνΕπίστήμίο μου.

ΔΕν ΕίμάστΕ ΔΕσμΕυμΕνοί μΕ τή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” γίά 
ολή μάσ τή ζώή. πρΕπΕί νά το πουμΕ σΕ οσο το Δυνάτον 
πΕρίσσοτΕρουσ άνθρώπουσ. ίσώσ ΕχουμΕ μίά Ευκάίρίά νά 

άλλάξουμΕ τουλάχίστον μΕροσ τήσ ΕνΕργΕίάσ 
μάσ σΕ “πράσίνή”.

χάλάρώσΕ. 
ΕίμάστΕ φίλοί, 
Ετσί ΔΕν Είνάί; 

γίάτί ΔΕν μπορουμΕ 
νά κάνουμΕ κάτί 

άλλο μάζί γίά 
άλλάγή;

ΔΕν Εχώ χρονο γίά 
χάσίμο μΕ τήν 

χίπίκή ΕκστράτΕίά 
σάσ. πήγάίνΕτΕ νά 
νοίκίάσΕτΕ Ενάν 

άλλο χώρο γίά άυτο.

γίάτί σΕ νοίάζΕί ΕσΕνά; ΔΕν 
χρήσίμοποίουμΕ τά χρήμάτά του 
συλλογου γίά τή χρήμάτοΔοτήσή 

τών Δράστήρίοτήτών.

κίνΔυνΕυουμΕ νά 
χάσουμΕ τή χορήγίά !

16



το πίστΕυΕίσ άυτο;
φυσίκά. κάί πώσ θά 

ΕχουμΕ τοτΕ τήν πολυτΕλΕίά 
του κλίμάτίστίκου, Ενά 

κάλοσυντήρήμΕνο γήπΕΔο, 
ΕξάτομίκΕυμΕνΕσ στολΕσ, 

ΕκπάίΔΕυτΕσ...;

ίσώσ ΔΕν χρΕίάζομάστΕ 
τοσο πολλά χρήμάτά. άσ 

πουμΕ, ποίοσ χρήσίμοποίΕί 
κλίμάτίσμο ΕΔώ; κάί γίάτί 
χρΕίάζομάστΕ νΕΕσ στολΕσ 

κάθΕ σΕζον;

γίάτί οχί;

ΔΕν ΕχουμΕ, 
ώσ συλλογοσ, 

άνάμΕίξή μΕ άυτουσ. 
ΔΕν θά στάμάτήσουν 

τή χορήγίά τουσ.

μήν Είσάί τοσο άφΕλήσ, σοφίά. Εάν 
οί πΕρίσσοτΕροί άπο Εσάσ συμμΕτάσχουν 
σΕ άυτή τήν ήλίθίά ΕκστράτΕίά, θά ξΕρουν. 

κάί γίάτί νά συνΕχίσουν νά ξοΔΕυουν 
χρήμάτά γίά μάσ;

άλήθΕίά; κάί ποίοσ θά 
τουσ το πΕί;

ή ομάΔά τών άγορίών Είνάί σχΕΔον Ετοίμή 
νά πάΕί στά πΕρίφΕρΕίάκά πρώτάθλήμάτά. 

ΕμΕίσ ΔΕν θά ΕγκάτάλΕίψουμΕ άυτή τήν 
Ευκάίρίά γίά Εσάσ.
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χάζοί. κάλή τυχή. 
θά το μΕτάνίώσΕτΕ.

άλλά Ετσί κί άλλίώσ, 
άσ ΕλπίσουμΕ οτί 

οί φοβοί του βάσίλή 
ΔΕν θά γίνουν 

πράγμάτίκοτήτά.

κάί άν ή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” 
ΔίάκοψΕί τή χορήγίά, θά βρουμΕ 
άλλή. ΕμΕίσ ΔΕν χρΕίάζομάστΕ 

τοσο πολλά χρήμάτά. θά 
ΕξάκολουθήσουμΕ νά 

πάίζουμΕ.

μπορουμΕ τουλάχίστον 
νά ξΕκίνήσουμΕ τήν 

προπονήσή τώρά;

ήρΕμήσΕ, νίκο, θά πάίξουμΕ... 
το νά κΕρΔίζΕίσ ΔΕν Εξάρτάτάί 

μονο άπο τήν προπονήσή, 
ΕχΕί νά κάνΕί κάί μΕ το 

ομάΔίκο πνΕυμά.

άλλά τί 
θά γίνΕί μΕ το 
πρώτάθλήμά...

το άν ‘ή οχί κΕρΔίσουμΕ 
τή Δίοργάνώσή 

Εξάρτάτάί άπο Εμάσ, 
οχί άπο ΕκΕίνουσ ...

θά ΔουμΕ...
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μου άρΕσΕί άυτή ή 
Δίάρρυθμίσή του 

φυλλάΔίου.

νομίζΕτΕ οτί 
“άλλάξτΕ σΕ πράσίνή 

ΕνΕργΕίά!” Είνάί 
άρκΕτά κάλο;

ίσώσ μπορουμΕ νά 
βρουμΕ κάτί πίο 

Εξυπνο. άυτο Είνάί 
πολυ άπλο.

θΕλουμΕ νά το 
κράτήσουμΕ άπλο 
κάί Ευκολονοήτο.

νά θυμάστΕ οτί 
τά ΔίνουμΕ σΕ 

άρχάρίουσ.

ή βίβλίοθήκή 
ΕχΕί συμφώνήσΕί νά 

φίλοξΕνήσΕί το Δήμοσίο 
φορουμ μάσ!

θά Είνάί σΕ Ενά μήνά άπο τώρά. θά ΕχουμΕ 
άρκΕτο χρονο γίά νά το ΔίάφήμίσουμΕ;

μπορώ νά άνάλάβώ τήν 
προΕτοίμάσίά τήσ Δίάφήμίσήσ. 

θά πρΕπΕί νά γράψΕτΕ τήν 
πάρουσίάσή, σοφίά.

...ΔΕν 
υπολογίζά νά 

μίλήσώ...

Είσάί το κάτάλλήλο άτομο, 
σοφίά. μάσ ΕχΕίσ ήΔή πΕίσΕί ολουσ! 

Είμάί βΕβάίοσ οτί ή ομίλίά σου 
θά Είνάί σπουΔάίά.
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χτίστΕ μίά φάρμά μΕ 
άνΕμογΕννήτρίΕσ στο ξΕρολίβάΔο! 

θΕλΕτΕ νά υπογράψΕτΕ;

άυτή πρΕπΕί νά Είνάί ή ίΔίά 
ομάΔά που ΕστΕίλΕ άυτά τά ήμΕήλ  

σχΕτίκά μΕ τή μΕτάβάσή στήν 
“πράσίνή” ΕνΕργΕίά.

νάί, ολοί μάσ τά λάβάμΕ. 
Δίάβάσά ξάνά τήν προτάσή τήσ 
“HλίάχτίΔά”. άκουγΕτάί κάλυτΕρή 

άπο οτί θυμομουν.

Εΐ Δήμήτρή, 
ΔΕν θά τήν 
ΔίάβάσΕίσ;

άυτή τήν οίκο-
άνοήσίά; ΔΕν Εχώ 

χρονο γίά άυτο.

στήν πράγμάτίκοτήτά ΔΕν Είνάί 
τοσο άσχήμή. θά πρΕπΕί νά ρίξΕτΕ 
μίά μάτίά στήν ίστοσΕλίΔά τουσ. 

φάίνΕτάί οτί ... θά κάτάλήξΕτΕ μΕ 
ράστά κάί σάνΔάλίά, 

άν ΔΕν ΕίστΕ 
προσΕκτίκοί.
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κάί τί γίνΕτάί οτάν ο άνΕμοσ ΔΕν 
φυσά κάί ο ήλίοσ ΔΕν λάμπΕί;

υπάρχουν κάί άλλΕσ 
άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ ΕνΕργΕίάσ, οπώσ 

ή υΔροήλΕκτρίκή ΕνΕργΕίά κάί ή βίομάζά, 
που Είνάί Επίσήσ ΔίάθΕσίμΕσ άυτή 
τή στίγμή. .... ή τΕχνολογίά γίά τήν 
άποθήκΕυσή τήσ ΕνΕργΕίάσ Επίσήσ 

βΕλτίώνΕτάί συνΕχώσ.

Εχώ ΔίάβάσΕί οτί οί 
άνΕμογΕννήτρίΕσ συχνά 
σκοτώνουν τά πουλίά.

τά κτίρίά κάί το κυκλοφορίάκο 
σκοτώνουν πΕρίσσοτΕρά πουλίά άπο 

τίσ άνΕμογΕννήτρίΕσ, γίά νά μήν 
άνάφΕρουμΕ τήν κλίμάτίκή άλλάγή.

Είνάί, Επίσήσ, θΕμά τοποθΕσίάσ. ή 
ΕτίκΕτά  “EKOΕνΕργΕίά” το λάμβάνΕί υποψή.

ΔΕν Είνάί ή άίολίκή ΕνΕργΕίά 
πολυ άκρίβή; θά άυξήθΕί ο 

λογάρίάσμοσ μάσ;

ΔΕν Είνάί πλΕον 
άλήθΕίά οτί οί 

άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ 
ΕνΕργΕίάσ Είνάί πίο 

άκρίβΕσ.

Εάν οί μονάΔΕσ ήλΕκτροπάράγώγήσ 
μΕ κάυσή άνθράκά κάτΕβάλάν μίά Δίκάίή 

τίμή γίά νά άντάνάκλουν τή ρυπάνσή που 
προκάλουν, οί άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ ΕνΕργΕίάσ 
θά ήτάν πολυ φθήνοτΕρΕσ άπο ο,τί ή ΕνΕργΕίά 

άπο ορυκτά κάυσίμά. Εκτοσ άπο άυτο, 
ο άνΕμοσ θά Είνάί πάντά ΕλΕυθΕρά 

ΔίάθΕσίμοσ, Ενώ ΔΕν ξΕρουμΕ πώσ μπορΕί 
νά άλλάξΕί ή τίμή του άνθράκά.

άσ κάψουμΕ τά 
άπορρίμμάτά 

τήσ πολήσ! 
άυτο Είνάί 

άνάνΕώσίμο, 
Ετσί ΔΕν Είνάί;

τί θά συμβΕί 
άν άγοράσώ 

μονο ήλίάκουσ 
συλλΕκτΕσ;

οχί 
ολοί μάζί, 
άνθρώποί! τί λΕτΕ γίά άυτήν τήν  

“EKOΕνΕργΕίά”; μπορουν νά χτίσουν 
τίσ γΕννήτρίΕσ γίά Εμάσ;

ή “EKOΕνΕργΕίά” Είνάί ή ΕτίκΕτά 
που Εγγυάτάί οτί ή ήλΕκτρίκή 
ΕνΕργΕίά Είνάί «πράσίνή». ή 

“HλίάχτίΔά” θά κάτάσκΕυάσΕί 
τίσ άνΕμογΕννήτρίΕσ.

ΔΕν ΕίστΕ άνάγκάσμΕνοί νά 
άγοράζΕτΕ ΕνΕργΕίά άπο τήν 

“HλίάχτίΔά”: Είνάί άπλά θΕμά 
Επίλογήσ.

νάί, Εσυ στά 
άρίστΕρά.

οποτΕ, άν χτίσουμΕ 
μίά «πράσίνή» μονάΔά 
πάράγώγήσ ΕνΕργΕίάσ, ο 
άΕράσ τήσ πολήσ μάσ θά 

Είνάί κάλυτΕροσ;
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Είχες δίκιο.
Θα πρέπει

να έχεις το 
νου σου στο

κορίτσι.

ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

πάρά τήν ήλίκίά σου, 
μίλήσΕσ κάλά σήμΕρά!

Ευχάρίστώ 
κυρίΕ στάυρου, 

οφΕίλώ νά 
ομολογήσώ πώσ 

ήμουν άρκΕτά 
άγχώμΕνή.

μήπώσ θά θΕλάτΕ νά μίλήσΕτΕ 
στο ράΔίοφώνο σχΕτίκά μΕ άυτο; 

ΕχουμΕ Ενά προγράμμά, τίσ 
πάράσκΕυΕσ ...

νάί, 
άυτο θά ήτάν 

κάτάπλήκτίκο!

άπλά θά τά βάλώ στον πάγκο. 
Είμάί βΕβάίοσ οτί κάποίοί άπο 

τουσ πΕλάτΕσ μου θά τά 
Δίάβάσουν.

για:
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αλλάξτε σε  
EKOενέργεια

ώώ ... κάλά, νάί, μπορουμΕ 
νά το συζήτήσουμΕ κάί 

πάλί...άλλά...

κοίτάξτΕ ολΕσ άυτΕσ τίσ 
ΕπίχΕίρήσΕίσ που στρΕφοντάί σΕ 
“πράσίνΕσ” συμβάσΕίσ! Είνάί μίά 
κάλή Ευκάίρίά γίά τήν πολή κάί 

γίά το κομμά μάσ ...    

Είνάί άυτο που 
φάίνΕτάί νά θΕλΕί 

ο κοσμοσ.

σΕ Δυο μήνΕσ, Εχουν 
συγκΕντρώσΕί πΕρίσσοτΕρΕσ άπο 

5.000 υπογράφΕσ, ζήτώντάσ το 
συμβολάίο γίά το ξΕρολίβάΔο νά 

πάΕί στήν “HλίάχτίΔά”.

ώχου ... ΕμΕίσ, 
ΕμΕίσ πρΕπΕί 
νά ΕχουμΕ κάί 
τή θΕλήσή τών 
άνθρώπών στο 

μυάλο μάσ.

τί θά λΕγάτΕ γίά μίά 
συνάντήσή τήν ΕπομΕνή ΕβΔομάΔά 
γίά νά συζήτήσουμΕ πίο ήρΕμά τήν 

προσφορά γίά το Εργοστάσίο;
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ΑΥΤΌ ΤΌ ΚΌΡΙΤΣΙ!
 ολά άυτά 
γίνοντάί 
Εξάίτίάσ 

τήσ!

κάνΕίσ ΔΕν ΕίχΕ κάν 
άκουσΕί τήν “EKOΕνΕργΕίά” 

πρίν κάί κάνΕίσ ΔΕν 
νοίάζοτάν γίά τή 

“HλίάχτίΔά”. κάί τώρά, 
Εξάίτίάσ τήσ...

ποσά συμβολάίά χάσάμΕ 
Εξάίτίάσ τήσ ήΔή;

...άν μπορΕσουμΕ νά 
άπάλλάγουμΕ άπο τον 

άρχήγο, ίσώσ το ίΔίο το 
κίνήμά νά κάτάρρΕυσΕί. 

σίγά-σίγά, άλλά θά 
κάτάρρΕυσΕί.

άλλά πώσ; άυτή 
φάίνΕτάί νά Είνάί Δήμοφίλήσ. 

κΕρΔίσΕ τήν ποΔοσφάίρίκή ομάΔά, 
κάί ΕφτάσΕ στήν πορτά του 

Δήμάρχου...

... ο πάτΕράσ τήσ ΕργάζΕτάί 
στή Δίάφήμίστίκή μάσ 

κάμπάνίά. ή μήτΕρά ΔΕν 
ΔουλΕυΕί...

άλήθΕίά; κάί 
μου το λΕσ 
άυτο τώρά;

πΕρίπου 50 
ΕπίχΕίρήσΕίσ στράφήκάν 

προσ...
γίά νά μήν πώ κάί 

γίά τή Δήμάρχο 
που μάσ γυρίσΕ 

τήν πλάτή!
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μΕ συγχώρΕίτΕ γίά 
Ενά λΕπτο. κάντΕ 
Ενά ΔίάλΕίμμά.

... Είνάί Ενάσ άπο τουσ 
βάσίκουσ άνθρώπουσ μάσ ...

... νάί, άλλά ...

κυρίΕ άνθράκοπουλΕ! πώσ 
μπορώ νά σάσ βοήθήσώ;

...Είνάί πολλά 
χρήμάτά. 

... θά Δώ τί 
μπορώ νά κάνώ ...

... οσο πίο γρήγορά, τοσο 
το κάλυτΕρο. πΕστΕ πώσ 
ΕγίνΕ, κ. άνθράκοπουλΕ.

ΕυκολοτΕρά άπο ο, τί 
άνάμΕνοτάν. γΕώργίά, 

κάνονίσΕ άυτή τή μΕτάφορά.

άξίζΕ τά λΕφτά, 
κ.άνθράκοπουλΕ.

τώρά, Εχώ νά Εμφάνίστώ σΕ 
μίά Εκπομπή, ήρθΕ ή ώρά γίά 
νά Εξάγοράσώ τή φήμή άυτή ή 

Ετάίρίάσ.

Εάν ΔΕν άξίζΕ τά 
λΕφτά, θά το ΕχΕτΕ 

στο λάίμο σάσ.

κάί νά ΕπίστρΕψώ στή 
ΔουλΕίά. άνυπομονώ νά 
άκουσώ κάποίά κάλά νΕά.
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μπάμπά! 
ή ομάΔά μάσ κΕρΔίσΕ τον 

άγώνά σήμΕρά! ΕίμάστΕ Ετοίμοί 
νά πάμΕ στά πΕρίφΕρΕίάκά 

πρώτάθλήμάτά!

άυτο Είνάί 
υπΕροχο γλυκίά 

μου...

ΔΕίχνΕίσ 
κουράσμΕνοσ...

Είμάί, Εννοώ...Εχάσά 
τή ΔουλΕίά μου.

σή...σήμΕρά; 
μά πώσ; γίάτί;

το λΕνΕ 
«άνάΔίάρθρώσή» 
.. θά πρΕπΕί νά 

«Εξορθολογίσουν τίσ 
λΕίτουργίΕσ».

άυτο ΔΕν 
βγάζΕί κάνΕνά νοήμά! 
Είσάί Ενάσ άπο τουσ 

κάλυτΕρουσ τουσ... 
γίάτί νά το κάνουν...

άυτοσ ήτάν.

Ελά τώρά σοφίά, άυτοσ 
ΔΕν Είνάί τοσο... κάκοσ...

σήμΕρά, ο κ.άνθράκοπουλοσ Είνάί μάζί μάσ! 
κυρίΕ άνθράκοπουλΕ, τί πίστΕυΕτΕ γίά τήν υπο 

ΕξΕλίξή ΕκστράτΕίά τήσ “EKOΕνΕργΕίάσ”;

νομίζώ οτί Είνάί ΕντΕλώσ υπΕρτίμήμΕνή. 
ή πάράγώγή ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ Είνάί ο 

τομΕάσ ΕξΕίΔίκΕυσήσ μάσ, κάί άν ΔουλΕυΕ μΕ 
άνΕμογΕννήτρίΕσ, θά το ΕίχάμΕ κάνΕί ΕΔώ 

κάί πολυ κάίρο. Δυστυχώσ, πολλοί άνθρώποί 
πΕφτουν στήν πάγίΔά τήσ πΕρίβάλλοντίκήσ 

κίνΔυνολογίάσ άυτΕσ τίσ μΕρΕσ.
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ή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” Είνάί ή κάλυτΕρή Επίλογή γίά 
τήν άγάπήμΕνή μάσ πολή. ο λίγνίτήσ Είνάί μίά κάθάρή, 

άποτΕλΕσμάτίκή κάί άξίοπίστή μορφή ΕνΕργΕίάσ άντί του ...

άυτοσ ήτάν, μπάμπά. 
ή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” χάνΕί 
Δήμοτίκοτήτά, ή Δήμάρχοσ 
συμφώνήσΕ νά ΕχΕί μίά νΕά 

συνάντήσή γίά νά συζήτήσΕί το 
θΕμά μΕ τουσ συμβουλουσ.

ή “HλίάχτίΔά” προκΕίτάί νά πάρΕί 
τή συμβάσή, κάί ΕπίπλΕον, κΕρΔίζουμΕ 

τήν Εγκρίσή του κοσμου. ΕχΕτΕ ΔΕί ποσΕσ 
ΕτάίρίΕσ, κάτάστήμάτά, μάγάζίά Εχουν 
άλλάξΕί στήν  “EKOΕνΕργΕίά” τΕλΕυτάίά;

...κάί Εσυ, γλυκίά μου, Είσάί 
στήν πρώτή γράμμή. πάρολά άυτά, 
ΔΕν μπορώ νά πίστΕψώ οτί θά μΕ 

άπΕλυάν γίά άυτο.

άυτο Είνάί τρομΕρο. τί 
κάνουμΕ τώρά; θά πρΕπΕί 

νά άφήσΕτΕ τήν ΕκστράτΕίά, 
κάί οί Δυο σάσ. ΔΕν άξίζΕί 

τον κοπο.

μάμά! οσο πίο βρώμίκά 
πάίζουν, τοσο πίο Δυνάτά θά 
πολΕμήσουμΕ! θά πρΕπΕί νά 
πολΕμήσουμΕ άυτουσ τουσ 

άνθρώπουσ άκομή πΕρίσσοτΕρο 
άν Είνάί τοσο κάκοί!

συν του οτί ΔΕν θά 
πάρώ πίσώ τή ΔουλΕίά μου, 

άν ή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” 
το άποφάσίσΕ ήΔή.. θά βρώ 
μίά άλλή. οπώσ ΕίπάτΕ κάί 
ΕσΕίσ, Είμάί Ενάσ άπο τουσ 

κάλυτΕρουσ.

άλλά ποίά Είνάί ή σοφίά, 
ήγΕτήσ του κίνήμάτοσ γίά 

“πράσίνή” ΕνΕργΕίά στήν 
πολή μάσ; ποίοί Είνάί οί 

λογοί τήσ;

θά ΔΕχτΕί τήν 
προκλήσή νά μίλήσΕί 

μπροστά στίσ 
κάμΕρΕσ;
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Είμάί πράγμάτί 
κάλΕσμΕνή στο 

talK sHOW!

ΔΕχτήκά Ενά τήλΕφώνήμά. 
το σοου Είνάί τήν ΕπομΕνή 

ΕβΔομάΔά. ΔΕν Είμάί 
Ετοίμή νά το κάνώ!

Ελά τώρά σοφίά, σκΕψου το σάν 
μίά ΕξΕτάσή. Είσάί σίγουρά Ετοίμή. 

το μονο γίά το οποίο μίλουσΕσ τον 
τΕλΕυτάίο κάίρο Είνάί ή  “EKOΕνΕργΕίά” 
κάί οί άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ ΕνΕργΕίάσ.

το ξΕρώ, άλλά άυτο 
Είνάί ΔίάφορΕτίκο! πολλοί 

άνθρώποί βλΕπουν πράγμάτί άυτο 
το sHOW, κάί πολλοί άπο άυτουσ 
θά Είνάί μΕ το μΕροσ τήσ “ορυκτά 

κάυσίμά ά.Ε.”. τί θά συμβΕί 
άν τά κάνώ χάλίά;

άκουσΕ, άυτή Είνάί ή 
κάλυτΕρή Ευκάίρίά που 

ΕχουμΕ γίά νά προσΕγγίσουμΕ 
τουσ πάντΕσ. Είσάί Δίάσήμή, 

σοφίά!
κάί άυτο...κοστίσΕ 
ήΔή στον πάτΕρά 

μου τή ΔουλΕίά του.

μπορουμΕ 
νά σΕ βοήθήσουμΕ νά 

προΕτοίμάστΕίσ. άσ γράψουμΕ 
μΕρίκά άπο τά ΕπίχΕίρήμάτά, 

θά Είμάί ο οίκοΔΕσποτήσ. 

σοφίά, μήπώσ Είσάί λίγο 
μίκρή γίά νά άνήσυχΕίσ 

γίά στάθμουσ πάράγώγήσ 
ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ;! γίάτί 

το κάνΕίσ άυτο;
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ώσ νΕοσ άνθρώποσ, Εχώ 
πΕρίσσοτΕρά νά χάσώ λογώ 

τήσ κλίμάτίκήσ άλλάγήσ. άυτο 
άφορά ώσ Επί το πλΕίστον το 

μΕλλον μου.

ΔΕν θά ήτάν πίο συνΕτο 
νά ΕπίκΕντρώθΕίσ στίσ 

σπουΔΕσ σου;

κάτά πάσά πίθάνοτήτά 
θά ξΕκίνήσώ πάνΕπίστήμίο 

τον ΕπομΕνο χρονο, άλλά 
πίστΕυώ πράγμάτίκά στήν 

“πράσίνή” ΕνΕργΕίά κάί στήν  
“EKOΕνΕργΕίά”.

κάί άυτο ΔΕν Είνάί κάτί που 
μπορώ νά βάλώ πίο κάτώ 

άπο τουσ προσώπίκουσ μου 
στοχουσ ‘ή νά άνάβάλώ γίά 

μΕτά το πάνΕπίστήμίο.

ή μΕτάβάσή στή βίώσίμή ΕνΕργΕίά Είνάί Ενά 
ΕπΕίγον βήμά, άν θΕλουμΕ νά σώσουμΕ τον 

πλάνήτή. πρΕπΕί νά ΔράσουμΕ τώρά.

πίστΕυΕτΕ πράγμάτίκά οτί ή 
«πράσίνή» ήλΕκτρίκή ΕνΕργΕίά 

θά σώσΕί τον πλάνήτή; ΔΕν 
υπάρχουν άλλΕσ ΕπίλογΕσ 

προσ ΕξΕτάσή;

πρΕπΕί νά άλλάξουμΕ 
Επίσήσ τον τροπο ζώήσ 
μάσ ... οπώσ το νά τρώμΕ 

λίγοτΕρο κρΕάσ κάί νά 
πΕρνάμΕ τίσ ΔίάκοπΕσ 
πίο κοντά στο σπίτί.

άλλά νάί, οί άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ 
ΕνΕργΕίάσ Είνάί άπάράίτήτΕσ. χώρίσ τήν 

στροφή προσ τίσ άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ 
ΕνΕργΕίάσ, ΔΕν θά λυθΕί το προβλήμά του 

κλίμάτοσ. χρΕίάζομάστΕ πΕρίσσοτΕρο 
κοσμο που νά το συνΕίΔήτοποίήσΕί.

ή «πράσίνή» 
ΕνΕργΕίά Είνάί 

μονο Ενά μΕροσ 
τήσ λυσήσ. 

χρΕίάζομάστΕ, 
Επίσήσ, 

ΕνΕργΕίάκή 
άποΔοτίκοτήτά.
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σοφίά, άποφάσίσΕσ νά 
προώθήσΕίσ, κυρίώσ, τουσ 
προμήθΕυτΕσ που πώλουν  

“EKOΕνΕργΕίά”.

άυτο το ξΕκίνήσάμΕ ώσ μίά τοπίκή 
Δράσή, άλλά άνάκάλυψάμΕ οτί μπορουμΕ 
νά κάνουμΕ άκομή μΕγάλυτΕρή Δίάφορά 
μΕ το νά ΕίμάστΕ μΕροσ του κίνήμάτοσ  

“EKOΕνΕργΕίά”. 

τί 
ΕννοΕίσ;

κάτά τήν άγορά ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ άπο Ενάν άπο τουσ 
προμήθΕυτΕσ  “ΕκοΕνΕργΕίάσ”, μΕροσ τών χρήμάτών σάσ πήγάίνΕί 

σΕ Εργά προστάσίάσ του κλίμάτοσ.

μά πώσ ΔουλΕυΕί κάτί τΕτοίο 
στήν πράξή;

μάσ άρΕσΕί, Επίσήσ, 
οτί οί πώλήσΕίσ τήσ 

“ΕκοΕνΕργΕίάσ” συμβάλλουν 
στή χρήμάτοΔοτήσή νΕών 

ΕγκάτάστάσΕών 
άνάνΕώσίμών πήγών.

θά χρήμάτοΔοτήσουν άλλΕσ 
οργάνώσΕίσ μΕ ΕμπΕίρίά 
σΕ άυτου του ΕίΔουσ τίσ 

ΔράστήρίοτήτΕσ. 

προσφάτά Εγίνάν χορήγοί τήσ μκο 
“OiKOs” γίά τήν υλοποίήσή Ενοσ Εργου 
στήν τάνζάνίά, οπου πάρΕχουν ήλίάκή 

ΕνΕργΕίά σ’ Ενά άγροτίκο σχολΕίο.
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 Ενά πίο βίώσίμο μΕλλον Είνάί 
Δυνάτο, άλλά πρΕπΕί νά προΕρχΕτάί 
άπο μίά κοίνή προσπάθΕίά. άυτοσ 

Είνάί ο λογοσ γίά τον οποίο ή 
ΕκστράτΕίά μάσ ΕπίκΕντρώνΕτάί 

στήν πλήροφορήσή.

ΜπΌΡΌΥΜε νΑ ΤΑ 
ΚΑΤΑφεΡΌΥΜε.

φάίνΕτάί οτί ή κάμπάνίά 
σάσ πΕτυχάίνΕί το 

στοχο τήσ. οί ΕίΔήσΕίσ   
Εχουν άνάφΕρΕί ΔίάφορΕσ 

συνάντήσΕίσ μΕτάξυ 
τήσ Δήμάρχου κάί τών 

Δήμοτίκών συμβουλών. το 
μΕλλον του ξΕρολίβάΔίου 

Είνάί άκομή άνοίκτο προσ 
συζήτήσή.

ΕχΕτΕ ποτΕ σκΕφτΕί τουσ 
άνθρώπουσ που Εργάζοντάί 

στή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.”; τί θά 
συμβΕί σΕ άυτουσ; προκΕίτάί νά 

χάσουν τή ΔουλΕίά τουσ;

οί άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ 
ΕνΕργΕίάσ θά Δήμίουργήσουν 
πολλΕσ νΕΕσ θΕσΕίσ Εργάσίάσ. 

κάί ΕπΕίΔή ή στροφή προσ 
τίσ άνάνΕώσίμΕσ πήγΕσ 

ΕνΕργΕίάσ ΔΕν θά συμβΕί Εν 
μίά νυκτί, υπάρχΕί χρονοσ 

γίά τήν ΕπάνΕκπάίΔΕυσή τών 
ΕργάζομΕνών.

θΕλουμΕ νά ΔώσουμΕ στουσ 
άνθρώπουσ τήν Ευκάίρίά νά 

ΕπίλΕξουν κάί νά κάνουν 
το πρώτο βήμά προσ τήν 

κάτΕυθυνσή τήσ βίώσίμήσ 
ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ.

υπΕροχοί στοχοί. 
νομίζΕίσ πώσ θά 

τά κάτάφΕρΕίσ;

πώσ μπορΕίσ νά ΕπίλΕξΕίσ, άν ΔΕν 
γνώρίζΕίσ τίσ ΕπίλογΕσ σου;

ή «πράσίνή» ήλΕκτρίκή 
ΕνΕργΕίά ΕξάκολουθΕί νά 
Είνάί υποτίμήμΕνή, κάί 

ΕμΕίσ πρΕπΕί νά ΔώσουμΕ τήν 
Ευκάίρίά νά άνάπτυχθΕί.
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γίά τήν άξίολογήσή τών 
προτάσΕών γίά το Εργοστάσίο 

ήλΕκτρίκήσ ΕνΕργΕίάσ που 
προκΕίτάί νά κάτάσκΕυάστΕί 

στο ξΕρολίβάΔο.

άίτών: “ορυκτά κάυσίμά 
ά.Ε.” κάί “HλίάχτίΔά”, 

άντίστοίχά, προτΕίνοντάσ 
Εργοστάσίο λίγνίτή κάί 

άίολίκο πάρκο.

ή ψήφοφορίά 
ΕχΕί κλΕίσΕί.

μΕ πλΕίοψήφίά 70%, 
άυτο το συμβουλίο 

συνάπτΕί τή συμβάσή 
μΕ τήν “ήλίάχτίΔά”.
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Δυο χρονίά Εχουν πΕράσΕί, 
κάί ώώ, πώσ Εχουν άλλάξΕί 

τά πράγμάτά...

οί άνΕμογΕννήτρίΕσ τήσ 
“ήλίάχτίΔάσ” υπήρξάν μίά 
θάυμάσίά άποφάσή γίά τήν 
πολή. ή συνΕίΔήτοποίήσή 
τήσ άλλάγήσ του κλίμάτοσ 

άυξάνΕτάί.

ή “ορυκτά κάυσίμά ά.Ε.” ΔΕν Είνάί ή 
σήμάντίκοτΕρή Ετάίρίά στήν πολή 

πίά. βλΕπΕτΕ άυτΕσ τίσ ΔίάφήμίσΕίσ 
τήσ “ήλίάχτίΔάσ”; Eίνάί ή νΕά 

ΔουλΕίά του μπάμπά μου.

ή “EKOΕνΕργΕίά” ΕχΕί άυξήθΕί 
πάρά πολυ Επίσήσ. τώρά 
Εχουν 45 πΕρίσσοτΕρουσ 

προμήθΕυτΕσ.

τώρά Είμάί ΕθΕλοντρίά γί ‘άυτουσ, 
μάζί μΕ πολλουσ άλλουσ νΕουσ. 

άρχίζουμΕ νά χρήμάτοΔοτουμΕ τρίά 
Εργά γίά το κλίμά μΕ το ΕίσοΔήμά 

που ΔήμίουργΕίτάί άπο τή μΕτάφορά 
τών συμβάσΕών.

Ενά πίο πράσίνο 
μΕλλον ΔΕν ήτάν 
ποτΕ πίο 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.

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

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.
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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. “


