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Ι
σως ακούγεται κλισέ ο τίτλος που επιλέξα-
με, κρύβει ωστόσο μια μεγάλη αλήθεια: «Τα 
μεγαλύτερα προβλήματα συνήθως δεν κα-

ταπολεμώνται με μια κίνηση, αλλά με σταθερή 
στοχοπροσήλωση και συνειδητές καθημερι-
νές επιλογές», τονίζει στη Realnews η Αναστα-
σία Καραμπουρνιώτη, διευθύντρια Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΩΝ, στο 
πλαίσιο της συζήτησης για την κλιματική αλλα-
γή και τη λύση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ). 

Στη θεωρία, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος 
ο οποίος να αντιτάσσεται στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην πράξη όμως, οι περισσό-
τεροι δεν γνωρίζουν ποιες πρακτικές θα έπρε-
πε να ακολουθήσουν ώστε να συμβάλουν σε 
αυτήν. «Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει με-
γαλύτερη ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη 
βιωσιμότητα των λύσεων που επιλέγουμε στην 
καθημερινότητά μας», αναγνωρίζει η Α. Καρα-
μπουρνιώτη και προσθέτει: «Οι Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας είναι αναμφίβολα στο επίκε-
ντρο αυτής της συζήτησης, ειδικά στη χώρα μας, 
έστω κι αν μέχρι στιγμής η παραγωγή ενέργειας 
στηρίζεται ακόμα σε ορυκτά καύσιμα, τα οποία 
γνωρίζουμε καλά πως εντείνουν τη ρύπανση». 

H κυρία Καραμπουρνιώτη επιβεβαιώνει ότι η 
ελληνική πολιτεία έχει θέσει ψηλά τον πήχυ για 
τη διείσδυση των ΑΠΕ στην κάλυψη των καθη-
μερινών αναγκών ενέργειας, τονίζει όμως ότι 
ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι ακόμα υψη-
λότερα. Με αυτά ως δεδομένα, προτεραιότητα 
των Ομίλων ΗΡΩΝ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εί-

ναι «η ανάπτυξη των ΑΠΕ με τον ταχύτερο, τον 
πιο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο, μέσα από 
την ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και, 
οπωσδήποτε, με άμεσο σημαντικό όφελος για 
τον τελικό καταναλωτή». Ολοι όσοι δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της ενέργειας κατανοούν 
πως το κλειδί για την καταπολέμηση της κλιματι-
κής αλλαγής είναι ο τελικός καταναλωτής ενέρ-
γειας, είναι η υγιής αλληλεπίδρασή του με τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Καθαρή ενέργεια
Βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης φιλοσοφί-
ας αποτελεί ο «καταναλωτής-παραγωγός» ενέρ-
γειας καθαρής, που δεν επιβαρύνει το περιβάλ-
λον. Η αυτονομία που μας προσφέρει η παρα-
γωγή των απαραίτητων, για τη διαβίωσή μας, 
αγαθών είναι βεβαίως θελκτική ιδέα, αλλά όχι 
πάντα και για όλους υλοποιήσιμη. Ειδικά σε ό,τι 
αφορά την ενεργειακή ανεξαρτησία, πώς εγκα-

θιστάς, για παράδειγμα, ένα φωτοβολταϊκό σύ-
στημα στη στέγη σου, αν είσαι κάτοικος διαμε-
ρίσματος σε μια μεγάλη πόλη ή αν ενοικιάζεις 
το σπίτι ή τον χώρο όπου στεγάζεται η επιχεί-
ρησή σου, άρα υπάρχει και μεγαλύτερη πιθα-
νότητα κάποτε να μετακομίσεις; Πώς το συντη-
ρείς και πώς το ασφαλίζεις;

Γνωρίζοντας καλά αυτούς του προβληματι-
σμούς, εμπόδιο στην απόκτηση ενεργειακής 
ανεξαρτησίας, ακόμη και για αυτούς που πραγ-
ματικά την επιδιώκουν, ο Ομιλος ΗΡΩΝ, σε συ-
νεργασία με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δημιούρ-
γησε το ΕΝ.Α., ένα καινοτόμο πρόγραμμα που 
κάνει την ενεργειακή ανεξαρτησία απλή υπό-
θεση: συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, ο πελά-
της του ΗΡΩΝΑ συμμετέχει και στην παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μειώνει 
αισθητά -έως και μηδενίζει- το μηνιαίο κόστος 
του ρεύματος που καταναλώνει. 

Σύμφωνα με τη διευθύντρια Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΩΝ, το πρόγραμμα 
βασίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας από τους σταθμούς ΑΠΕ που αναπτύσσουν 
οι δύο Ομιλοι: «Εμείς παράγουμε την ενέργεια 
στους σταθμούς μας και οι πελάτες συμμετέχο-
ντας στο ΕΝ.Α. αγοράζουν την καθαρή ενέργεια 
που καταναλώνουν. Ο κάθε πελάτης συμμετέ-
χει με το ποσό που επιθυμεί -με κατώτατο όριο 
τα 100 ευρώ- και με τη δυνατότητα να αυξήσει 
τη συμμετοχή του στην πορεία. Η “απόδοση” 
της “επένδυσης” είναι ανταγωνιστική, της τά-
ξης του 8,5% με τις τρέχουσες τιμές ενέργειας 
και, ταυτόχρονα, συμβάλλουν οι πελάτες μας, 
ενεργά και στην πράξη, στην προσπάθεια αντι-
στροφής της κλιματικής αλλαγής». 

Τα οφέλη
Αίροντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε πολ-
λοί από εμάς που θα θέλαμε να καταναλώνου-
με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, αλλά πρα-
κτικά δεν είχαμε, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, 
τη δυνατότητα να το πράξουμε, το πρόγραμ-
μα ΕΝ.Α. επιτρέπει σε κάθε πελάτη του ΗΡΩ-
ΝΑ με χαμηλή τάση, ιδιώτη ή επαγγελματία, 
να «επενδύσει» σε ΑΠΕ, να συμβάλει στη δη-
μιουργία ενός καθαρότερου μέλλοντος για τον 
πλανήτη, αλλά και να μειώσει δραστικά το κό-
στος του ρεύματος που καταναλώνει. 

Οι ανάγκες της ανθρωπότητας και η ανά-
πτυξη της οικονομίας μοιραία οδήγησαν στην 
υπερκατανάλωση ενέργειας από ορυκτούς πό-
ρους, με συνέπεια την επιτάχυνση της κλιματι-
κής αλλαγής. Αποτελούν πλέον αδήριτη ανάγκη 
ο έλεγχος των δραστηριοτήτων μας και η στρο-
φή προς λύσεις ενεργειακά αποδοτικές και φιλι-
κότερες προς το περιβάλλον. Το ΕΝ.Α. συνδυ-
άζει επιτυχημένα το όφελος για τον τελικό κα-
ταναλωτή με τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβα-
ση, μετατρέποντας τους πελάτες του ΗΡΩΝΑ 
σε παραγωγούς. 

Η στροφή στην κατανάλωση καθαρής ενέρ-
γειας είναι πλέον εφικτή, χωρίς τις δυσκολίες και 
τις δεσμεύσεις της άμεσου παρελθόντος. Είναι 
μια συνειδητή επιλογή με θετικό αντίκτυπο στη 
δική μας καθημερινότητα, αλλά και στην καθη-
μερινότητα και το μέλλον του πλανήτη μας. Μια 
καθημερινή επιλογή που μπορεί να σηματοδο-
τήσει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. 

Ο ΗΡΩΝ κάνει
τον καταναλωτή
παραγωγό
Ο Ομιλος ΗΡΩΝ, σε συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δημιούργησε το ΕΝ.Α., ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα που κάνει την ενεργειακή 
ανεξαρτησία απλή υπόθεση. Τι αναφέρει στην 
«R» η Αναστασία Καραμπουρνιώτη, διευθύντρια  
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ομίλου
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