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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων στηρίζει την «Ώρα της Γης»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων
καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν στην «Ώρα της Γης» και να
κατεβάσουν τους διακόπτες παροχής ρεύματος το Σάββατο 28 Μαρτίου
2009 από τις 20:30 μέχρι τις 21:30.
Με αυτό το κάλεσμα ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων στέκεται
συμπαραστάτης στην παγκόσμια προσπάθεια της WWF για
ευαισθητοποίηση του κοινού ενάντια στις κλιματικές αλλαγές και την
υπερθέρμανση του πλανήτη. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση με την
οποία καλούνται όλοι να δράσουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να
συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες για ένα βιώσιμο μέλλον.
Λίγα λόγια για το όλο εγχείρημα : Η Ώρα της Γης ξεκίνησε το
2007 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με τη συμμετοχή 2.2 εκατομμυρίων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έσβησαν τα φώτα τους για μία ώρα.
Μόλις έναν χρόνο αργότερα η εκστρατεία μετατράπηκε σε ένα
παγκόσμιο κίνημα για το κλίμα με τη συμμετοχή 100 εκατομμυρίων
ανθρώπων σε 35 χώρες. Παγκοσμίως γνωστά κτίρια και τοποθεσίες όπως
η γέφυρα Golden Gate και το Κολοσσαίο, σκοτείνιασαν για μία ώρα και
μετατράπηκαν σε σύμβολα ελπίδας για ένα πρόβλημα που γίνεται κάθε
ώρα και πιο έντονο. Φέτος, στις 20.30 το Σάββατο 28 Μαρτίου,
καλούνται οι πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο να σβήσουν τα φώτα τους
για μία ώρα – την Ώρα της Γης. Στόχος της WWF είναι να συμμετάσχουν
1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, σε περισσότερες από 1000 πόλεις, και όλοι
μαζί να αποδείξουμε πως είναι δυνατόν να δράσουμε ενάντια στην
υπερθέρμανση του πλανήτη.
Περισσότερες από 64 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα,
συμμετέχουν στην Ώρα της Γης 2009. Αυτός ο αριθμός μεγαλώνει
καθημερινά, καθώς οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πως μία τόσο απλή
ενέργεια, όπως το να σβήσουν τα φώτα τους, μπορεί να έχει τόσο μεγάλη
συμβολή στην έλευση της αλλαγής.
Επίσης το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους μέχρι
στιγμής ανταποκρίθηκαν στην έκκλησή του για βοήθεια σε συνάδελφο

που βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση και αντιμετωπίζει
προβλήματα υγείας.
Σε περίοδο οικονομικής στενότητας και κρίσης ο εμπορικός
κόσμος των Τρικάλων αποδεικνύει πως υπάρχει περίσσευμα.
Περίσσευμα ψυχής και ανθρωπιάς. Η προσπάθεια συνεχίζεται και για
όποιον επιθυμεί να συμμετέχει μπορεί να επικοινωνεί με τη γραμματεία
του συλλόγου στο τηλέφωνο 2431076334 (ώρες και ημέρες γραφείου).
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

