
Οι απώλειες της Ευρώπης - σε αυτό οδηγούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η βρετανική εφημερίδα «Guardian» περιγράφει αναλυτικά τι πρόκειται να στερηθούν οι κάτοικοι 
της Ευρώπης στο άμεσο μέλλον. Οι αντιρωσικές κυρώσεις θα πλήξουν την ευημερία των ίδιων 
των Ευρωπαίων. Σε αυτό το θλιβερό αποτέλεσμα τους οδήγησαν οι ίδιοι οι ηγέτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπουργοί Ενέργειας των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, εκτός από την Ουγγαρία, υποστήριξαν την 
εθελοντική μείωση της χρήσης φυσικού αερίου κατά 15% κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ιδού οι συνέπειες:

- Στη Γαλλία, τα κλιματιζόμενα καταστήματα ειδοποιήθηκαν να κρατήσουν τις πόρτες τους 
κλειστές ή να διακινδυνεύσουν πρόστιμο 750 ευρώ (635 λίρες). Συμφώνησαν επίσης σε ένα σχέδιο 
σύμφωνα με το οποίο θα σβήνουν τις φωτεινές επιγραφές «μόλις κλείσει το κατάστημα» και θα
«μειώνουν συστηματικά την ένταση του φωτισμού» μειώνοντας τα επίπεδα φωτισμού στα 
καταστήματα. Η φωτεινή διαφήμιση έχει απαγορευτεί μεταξύ 1 π.μ. και 6 π.μ. παντού εκτός 
από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα αεροδρόμια. Οι δημόσιοι χώροι θα πρέπει επίσης να
ρυθμίζουν τους θερμοστάτες υψηλότερα το καλοκαίρι και χαμηλότερα το χειμώνα, ενώ το κοινό θα
πρέπει να απενεργοποιεί τους δρομολογητές WI-FI και τις τηλεοράσεις όταν απουσιάζει και να 
σβήνει τα φώτα στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιεί.

- Οι πόλεις της Γερμανίας σβήνουν τους προβολείς στα δημόσια μνημεία, κλείνουν τα 
σιντριβάνια και επιβάλλουν κρύα ντους στις δημοτικές πισίνες και τις αθλητικές αίθουσες. Το 
Ανόβερο έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη που ανακοίνωσε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Τα δημοτικά
κτίρια στην πρωτεύουσα του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας θα θερμαίνονται μόνο από την 1η 
Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, σε θερμοκρασία δωματίου όχι μεγαλύτερη από 20C (68F), ενώ 
απαγορεύεται η χρήση κινητών κλιματιστικών μονάδων και αερόθερμων.

- Η Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς το 40% των 
προμηθειών της προέρχεται από τη χώρα αυτή. Τον Ιούνιο παρουσίασε τον «θερμοστάτη 
λειτουργίας» με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% φέτος και 30% έως 
το 2030. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των κλιματιστικών σε θερμοκρασία όχι 
μικρότερη των 27C το καλοκαίρι και την τοποθέτηση ασπίδων παραθύρων σε δημόσια 
κτίρια. Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης υποχρεωθεί να διασφαλίζουν ότι οι υπολογιστές 
απενεργοποιούνται μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας.

- Οι αρχές της Ιρλανδίας έχουν ζητήσει από τους πολίτες να μειώσουν την ταχύτητά τους, 
προκειμένου να μειώσουν τη κατανάλωση βενζίνης και να ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια στο 
σπίτι. Η Αρχή Αειφόρου Ενέργειας της Ιρλανδίας συνέστησε στα νοικοκυριά να κατεβάζουν 
τον θερμοστάτη στους 20C στους χώρους διαβίωσης και στους 15C έως 18C στους 
διαδρόμους και τα υπνοδωμάτια. Συμβουλεύει επίσης τους ανθρώπους να προσαρμόσουν τη 
χρήση του πλυντηρίου πιάτων και του πλυντηρίου ρούχων. Η εταιρεία κοινής ωφέλειας Electric 
Ireland έδωσε πρόσθετες συμβουλές. «Μην γεμίζετε τον βραστήρα. Αν σταματάτε τη δουλειά σας 
για ένα διάλειμμα για καφέ, βάλτε στον βραστήρα μόνο με όσο νερό χρειάζεστε».

 - Στην Ιταλία, τα δημόσια κτίρια, εξαιρουμένων των νοσοκομείων, υποχρεώθηκαν να μην 
επιτρέπουν στις μονάδες κλιματισμού να λειτουργούν κάτω από τους 27C το καλοκαίρι και 
πάνω από τους 19C το χειμώνα.



- Η Ισπανία - η οποία συμφώνησε σε μείωση της χρήσης φυσικού αερίου κατά 7-8% - δεν 
εξαρτάται από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες. Η υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας, Τερέζα 
Ριμπέρα, δήλωσε ότι οι Ισπανοί πρέπει να είναι «όσο το δυνατόν πιο έξυπνοι» όσον αφορά την 
κατανάλωση ενέργειας, αλλά πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν προβλέπει ότι θα διαταραχθεί η 
καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

...Οι γραφειοκράτες της ΕΕ ήθελαν να τιμωρήσουν τη Ρωσία, αλλά τελικά τιμώρησαν τους 
ίδιους τους πολίτες τους.

Αν αυτά τα μέτρα τα είχε πάρει η Β. Κορέα, τότε θα λέγαμε ότι είναι μια χώρα με 
περιορισμένους πόρους και προκειμένου να επιβιώσει παίρνει μέτρα που της τα επέβαλε το 
αυταρχικό της καθεστώς.

Τι λιγότερο έκαναν οι καρεκλοκένταυροι των «περιστρεφόμενων θυρών» στις Βρυξέλλες για 
να μην χαρακτηριστούν «αυταρχικό καθεστώς»;
Με δεδομένο βέβαια ότι η ΕΕ στερείται των απαραίτητων - για το μέγεθός της και τις 
ανάγκες της - ενεργειακών πόρων;


