
 

Αθήνα, 30/03/09: Εθηηκάηαη όηη πεξηζζόηεξα από έλα εθαηνκκύξην λνηθνθπξηά ζε νιόθιεξε ηελ Ειιάδα 

ζθνηείληαζαλ θαηά ηελ Ώξα ηεο Γεο, ζηηο 20:30 ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ, ζηέιλνληαο έλα «εθηπθισηηθό 

κήλπκα» θαηά ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Οη Έιιελεο κε ηελ ελζνπζηώδε ηνπο αληαπόθξηζε ζηελ 

παγθόζκηα απηή πξσηνβνπιία ςήθηζαλ θαη απηνί ππέξ ηεο Γεο θαη έδεημαλ όηη είλαη έηνηκνη λα αληηδξάζνπλ 

ζηελ απεηιή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Πιένλ, νη εγέηεο, ηόζν ζε παγθόζκην όζν θαη ζε εζληθό επίπεδν, 
νθείινπλ λα αθνύζνπλ ηε δπλακηθή απηή θσλή δηακαξηπξίαο θαη λα επηδείμνπλ ηελ απαξαίηεηε βνύιεζε.  

Οη αξηζκνί πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ Ώξα ηεο Γεο απνδεηθλύνπλ ηελ εληππσζηαθή ζπκκεηνρή. ύκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ ΔΕΜΗΕ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο Ώξαο ηεο Γεο, ζεκεηώζεθε πηώζε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαηά 500 MW, πνζόηεηα πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλόκεζε 500 ηόλσλ CO2. Πξόθεηηαη 

γηα ηδηαίηεξα ελδεηθηηθά λνύκεξα, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ε εμνηθνλόκεζε ηέηνηαο πνζόηεηαο CO2 κπνξεί 
λα κεηαθξαζηεί ζε κία από ηηο παξαθάησ εθδνρέο: 

 αλ λα βγάιακε εθηόο θπθινθνξίαο γηα κία ώξα, 36.509 απηνθίλεηα  
 αλ λα έζβεζαλ γηα κία ώξα 8.333.333 ζπκβαηηθνί ιακπηήξεο  

«Η ελζνπζηώδεο αληαπόθξηζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην θάιεζκα ηνπ WWF, δείρλεη όηη νη Έιιελεο 

κπνξνύλ θαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ελέξγεηα θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνριόο πίεζεο γηα ηελ αλάιεςε 

πνιηηηθώλ πξσηνβνπιηώλ. Επραξηζηνύκε ηνπο πνιίηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηνπο θαινύκε λα δώζνπκε 

καδί ηελ κάρε θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο», δήισζε ν Δεκήηξεο Καξαβέιιαο, Δηεπζπληήο ηνπ WWF 
Ειιάο. 

489 Δήκνη θαη θνηλόηεηεο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα ζπκκεηείραλ ζηε κεγαιεηώδε, όπσο εμειίρζεθε, 

θηλεηνπνίεζε θαηά ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Η ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ Ώξα ηεο Γεο ππήξμε 

όκσο εληππσζηαθή θαη ζε δηαδηθηπαθό επίπεδν. ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα, o αξηζκόο ησλ αηνκηθώλ 

ειεθηξνληθώλ εγγξαθώλ μεπέξαζε ηηο 70.000 ρηιηάδεο ελώ ζε ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κε 

ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα ην γλσζηό Facebook, ηα κέιε ησλ ζρεηηθώλ νκάδσλ (groups) ππεξέβεζαλ 

ηηο 140.000. Δπλακηθό παξώλ έδσζαλ επίζεο 1649 επηρεηξήζεηο, 845 ζρνιεία θαζώο θαη 325 θνξείο. 
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