
(ANTI-OPINION)

Ε
ιναι η ώρα που επιστρέφεις κουρασµένος από τη δου-
λειά. Εχεις ήδη κάνει την καθιερωµένη βόλτα µέχρι τον
κάδο ανακύκλωσης, έχεις ανοίξει το πουκάµισο για να µη

χρειαστεί να ανοίξεις το air condition που καταναλώνει ενέρ-
γεια και ξαφνικά εµφανίζεται µπροστά σου ένας µικρός Νο-
στράδαµος µε κουκούλα που είναι έτοιµος να σε πλακώσει στο
ξύλο επειδή ο πλανήτης υπερθερµαίνεται (αλήθεια, αφού υπερ-
θερµαίνεται, γιατί αυτός φοράει κουκούλα; Κρυώνει;) και επει-
δή ενώ «µπορούσα να κάνω κάτι για το µέλλον του» δεν έκανα
τίποτα. Μάλιστα κάποια στιγµή µισοκλείνει τα µάτια µε ύφος
«πίσω-ρε-παπού-κρατάω-µολότωφ» και µε καλεί να διαλέξω
στρατόπεδο, όπως ακριβώς κάνει στα διαγγέλµατά του και ο
Μπιν Λάντεν, όταν µε λέει δυτικό γουρούνι και µε καλεί να στη-
ρίξω τον ιερό πόλεµο της Αλ Κάιντα, αλλιώς την έβαψα.
Tώρα φταίει που έχει την αντιπαθητική φάτσα που έχουν συ-
νήθως τα γαλλάκια; Φταίει ότι δεν έχω όρεξη να ακούω κανένα
τσογλανάκι να µε απειλεί βραδιάτικα; Φταίει ότι ξαφνικά µου
πετάει στα µούτρα ένα τελεσίγραφο, διάρκειας ενάµισι λεπτού
και µάλιστα κατηγορώντας µε άδικα; Φταίει ότι όλα αυτά τα λέ-
ει οχυρωµένος πίσω από το γυαλί της τηλεόρασης και δεν έρ-
χεται να κάνει το τσαµπουκαλίδικο υφάκι µπροστά µου ώστε
να του κάνω και εγώ το ίδιο; Πάντως η πρώτη αντίδραση -προς
µεγάλη µου έκπληξη- είναι ένα αυθόρµητο «Αντε απο δω ρε
“παπάρα” που θα µου την πεις κιόλας!». Μάλιστα, προς ακόµα
µεγαλύτερή µου έκπληξη, όταν περνάει η πρώτη τσατίλα και
βλέπω το θέµα πιο ψύχραιµα, συνειδητοποιώ ότι όχι µόνο θέ-
λω να τον πλακώσω στο ξύλο, αλλά και ότι από εδώ και στο εξής
θα κυκλοφορώ µε ένα SUV µε µπουρί που καίει σε κάθε βόλτα
τη µισή Σαουδική Αραβία, έτσι για να δω µέχρι πού θα φτάσει!
Στο κάτω-κάτω, άµα είσαι τέτοιο τσόλι, χέστηκα αν θα έχεις σε
πενήντα χρόνια θάλασσα να κολυµπάς και δάσος για να κάνεις
τα πικ-νικ σου! Μη σώσεις να έχεις! Εγώ είχα. Πάρτα τώρα για
να µάθεις να κάνεις υστερίες. Κι όµως. Αν το δει κανείς επικοι-
νωνιακά, το σποτάκι αυτό έχει όλα τα προσόντα να φτάσει στο
επιθυµητό αποτέλεσµα: Την αφύπνιση του κοινού. Ναι, µέχρι
και ένας πρωτοετής των σχολών Marketing γνωρίζει ότι µέσα
στον γενικευµένο θόρυβο και στο «τουρλουµπούκι» των µηνυ-
µάτων που σκάνε στο κεφάλι σου από παντού, το σοκ είναι ένας
σίγουρος τρόπος να αποσπάσει κάποιος την πολύτιµη προσο-
χή σου. Αλλά εδώ κάτι δεν µου πάει καλά. Κάτι µε κάνει να αµ-
φισβητώ βαθύτατα και θέλω να δω µε τα µάτια µου αυτές τις
«επιστηµονικές έρευνες» που προβλέπουν τη ∆ευτέρα Παρου-
σία και στις οποίες αναφέρεται ο µελλοντικός οικοτραµπούκος.
Ποτέ, πριν δω αυτή τη διαφήµιση, δεν µου είχε περάσει από το
µυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά και ποτέ πριν το οικολογικό κίνηµα δεν
είχε δείξει ένα τέτοιο εκνευριστικό πρόσωπο.
Και όχι, δεν φταίει ότι αυτός είναι νέος κι εγώ τον ζηλεύω γιατί
δεν είµαι πια. Φταίει ότι αυτός ο νέος ηθοποιός που κάποιοι
σύµβουλοι προβολής τον έβαλαν να εκφωνήσει αυτό το κείµε-
νο, τον συµβούλεψαν λάθος. Τον έκαναν να µπερδέψει τον νε-
ανικό ενθουσιασµό και τη νεανική ορµή µε ό,τι πιο αντι-νεανι-
κό και αποκρουστικό υπάρχει: Την ηθικολογία. Μόνο που η ηθι-
κολογία είναι το άκρον αντίθετο της ηθικής. Με άλλα λόγια, όταν
βάζεις ένα παιδί να µιλάει σαν προκήρυξη τροµοκρατικής ορ-
γάνωσης (επειδή «κάνει» αντισυµβατικό), τότε η ίδια η πραγ-
µατικότητα σε εκδικείται. Οι υποστηρικτές σου γίνονται σκε-
πτικιστές. Και δεν καταλήγεις µε τον «οργισµένο νέο» που επι-
θυµείς. Καταλήγεις µε τον µικρό Αλέξανδρο, τον 13χρονο Πε-
νηντάρη της «Ελευθεροτυπίας». ■

H άποψη της Greenpeace:

Γιατί αυτό
το σποτάκι;
Mέχρι στιγµής έχουµε πάρει δεκάδες µηνύµατα, όχι µόνο από
υποστηρικτές µας, αλλά από κόσµο που έχει πάρει τηλέφωνο
µε αφορµή το σποτάκι και δηλώνει ενθουσιασµένος. Αλλά αν
θέλετε να σας πω και την άποψη τη δική µας, «γιατί αυτό το
σποτάκι», είναι εξαιρετικά απλή. Αντιµετωπίζουµε τη µεγαλύ-
τερη απειλή που έχει αντιµετωπίσει ποτέ ο πλανήτης γιατί
έχουµε και τις κλιµατολογικές αλλαγές. Αυτό δεν αντιµετωπί-
ζεται µε µια ευγένεια του τύπου «βρε παιδί µου, κοιτάξτε τώ-
ρα πρόβληµα!». Eχουµε ένα τεράστιο πρόβληµα το οποίο
πρέπει να αντιµετωπίσουµε άµεσα. Εξ ου και το εξαγριωµένο
ύφος του νεαρού ο οποίος λέει απολύτως δικαιολογηµένα ότι
φτάνουν τα λόγια, και τελευταίο «δεν µπορείτε να πείτε ότι
δεν ξέρατε τίποτα. Η αδράνειά σας είναι συνειδητή». Είναι ένα
µήνυµα πάρα πολύ επίκαιρο, όσο δυνατό πρέπει να είναι και
ελπίζω να ξυπνήσει κόσµο. Στα µηνύµατα που έχουµε πάρει
µέχρι στιγµής δεν υπάρχει ούτε ένα αρνητικό. Αλλωστε υπάρ-
χει και η αντίθετη ανάγνωση της αντίδρασης, από κάποιον
που ενοχλείται από αυτό το µήνυµα. Να µη θέλει να ακούσει
το µήνυµα. ∆υστυχώς, η πραγµατικότητα είναι εδώ, οι κλιµα-
τικές αλλαγές είναι εδώ. Απαιτούνται, δυστυχώς ή ευτυχώς,
αλλαγές και στις δικές µας συµπεριφορές και στις δικές µας
συνήθειες, στην καθηµερινότητά µας. Ο νεαρός είναι δεκαπέ-
ντε ετών, αν και φαίνεται µικρότερος και είναι Γάλλος. Το σπο-
τάκι γυρίστηκε στη Γαλλία και αυτή τη στιγµή έχει προβληθεί
σε διάφορες χώρες σε όλον τον κόσµο. Ούτως ή άλλως, της
προβολής του σποτ έχει προηγηθεί η απαραίτητη έγκριση
από το ΕΣΡ για να µπορεί να προβληθεί ως κοινωνικό µήνυµα.
Τις επόµενες µέρες θα ακολουθήσουν και άλλα σποτάκια, τα
οποία θα εστιάζουν στη λύση του προβλήµατος. Τι µπορεί να
κάνει ο καθένας µας ξεχωριστά.

Χαραλαµπίδης Νίκος 
Γενικός διευθυντής της Greenpeace Ελλάδος   

Join the energy
revolution

www.greenpeace.org

BIGFISH.23

22_23_FISH_OPINION_GREEN  01-08-07  01:19  ™ÂÏ›‰·23


