
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση. Άλλωστε, διακυβεύεται το μέλλον του πλανήτη μας. 
Ωστόσο, για πολλούς, η πρόκληση είναι τόσο μεγάλη που μπορεί γρήγορα να τους κυριεύει ο πανικός. 

Τα καλά νέα είναι ότι ακόμη και η μικρότερη πράξη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Στην πραγματικότητα, 
κάθε άτομο μπορεί να κάνει πολλά για να σταματήσει την κλιματική αλλαγή - και η εκστρατεία #BeTheWave 
προετοιμάζει το έδαφος γι’ αυτόν τον σκοπό.

#BeTheWave ενάντια στην κλιματική αλλαγή

 Þ Δοκιμάστε το φίλτρο, απαντήστε στην πρόκληση
 Þ Ξεκινάμε στις 21 Σεπτεμβρίου 2020

 Þ Βρείτε μας στο Instagram
 Þ @eudiplomacy 

Από έναν κυματισμό σε ένα τεράστιο κύμα

Το #BeTheWave είναι μια νέα πρωτοβουλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ζητά από τους νέους σε όλο τον κόσμο 
να σκεφτούν ως πολίτες του κόσμου και να δράσουν σε τοπικό επίπεδο. Η εκστρατεία προκαλεί στους χρήστες να κάνουν 
μικρές, φιλικές προς το κλίμα αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή, να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους στο Instagram και να 
εμπνεύσουν τους φίλους και τους ακολούθους τους να κάνουν το ίδιο.

Με αυτόν τον τρόπο, η εκστρατεία #BeTheWave θα δείξει πώς ακόμη και η πιο απλή δράση μπορεί να εξελιχθεί από έναν 
κυματισμό σε ένα κύμα παγκόσμιας αλλαγής. 

https://www.instagram.com/ar/2642539452678316/
https://www.instagram.com/eudiplomacy/


Να πώς λειτουργεί

Οι influencer καταγράφουν τους εαυτούς τους να ολοκληρώνουν 
μια κλιματική πρόκληση, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο ειδικά 
σχεδιασμένο για την πρωτοβουλία #BeTheWave. Στη συνέχεια, 
μοιράζονται τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους με τους 
ακολούθους τους στο Instagram, είτε στη ροή τους είτε στις 
ιστορίες τους. 

Με την κοινοποίηση της κλιματικής τους πρόκλησης, αυτοί οι 
influencer πετούν μια πέτρα στο νερό που αρχίζει να σχηματίζει 
κυματισμούς. Στη συνέχεια, καλούν τους ακολούθους τους να 
ανταποκριθούν στην πρόκληση #BeTheWave. Με κάποιους 
influencer να έχουν χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες ακολούθους, 
οι κυματισμοί σύντομα γίνονται κύματα. 

Εμπνευσμένοι να ενεργήσουν, άλλοι χρήστες θα καταγράψουν 
τους εαυτούς τους να ολοκληρώνουν μια κλιματική πρόκληση, θα 
τη μοιραστούν μέσω Instagram και θα προκαλέσουν τους δικούς 
τους φίλους και ακολούθους στο #BeTheWave. Με κάθε νέα 
ιστορία, οι κυματισμοί συνεχίζουν να αυξάνονται - διαδίδοντας 
την επιρροή τους και οδηγώντας τελικά σε πραγματική αλλαγή. 

Γιατί το Instagram;
Φαίνεται ότι τα πάντα σήμερα γίνονται για να ανέβουν στο Instagram, και υπάρχει λόγος για αυτό:

 Þ Το Instagram είναι μια πολύ δημοφιλής πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 Þ Αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο (έως και 4,5 % στο πρώτο τρίμηνο του 2020)

 Þ Οι χρήστες προέρχονται από όλον τον κόσμο

 Þ Πολλοί νέοι το βλέπουν ως πηγή πληροφοριών και ως μέρος πολιτικού ακτιβισμού

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η εκστρατεία #BeTheWave καθοδηγείται από 
νεαρούς ακτιβιστές και προωθείται από influencer. Αν και αυτοί οι ακτιβιστές δημοσιεύουν από διαφορετικές γωνιές του 
πλανήτη, όλοι έχουν το ίδιο πάθος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η εκστρατεία #BeTheWave δίνει σε όλους αυτούς τους influencer μια κλιματική πρόκληση μέσω ενός φίλτρου στο Instagram. 
Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να είναι απλές και διασκεδαστικές αλλαγές που ο καθένας μπορεί να κάνει στην καθημερινή του 
ζωή. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ζητηθεί να αποσυνδέσετε τους αχρησιμοποίητους φορτιστές, να μην φάτε κρέας για 
μία ημέρα ή να σβήνετε τη μηχανή του αυτοκινήτου όταν σταθμεύετε. Άλλοι μπορεί να προσπαθήσουν να μετατρέψουν τα 
αποφάγια σε ένα νέο γεύμα, να μεταποιήσουν τα ρούχα της περασμένης σεζόν, να φυτέψουν λουλούδια για να βοηθήσουν 
τις μέλισσες ή να πουν όχι σε πλαστικά καλαμάκια - για να αναφέρουμε μόνο μερικά παραδείγματα.



Επικοινωνία
 Þ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
relations@be-the-wave.eu

Μάθετε περισσότερα 
 Þ Εκστρατεία #BeTheWave 
 Þ Δράση της ΕΕ για το κλίμα και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
 Þ Συμβουλές για καθημερινή δράση για το κλίμα 
 Þ Ο πλανήτης μας, το μέλλον μας – διαδικτυακό περιοδικό για νέους
 Þ Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα 

ΕΕ – πρωτοπόρος στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής
Η ΕΕ είναι πρωτοπόρος στη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος - τόσο εντός των συνόρων της όσο και μέσω στενής 
συνεργασίας με διεθνείς εταίρους. 

Εντός των συνόρων της, η ΕΕ έχει εγκρίνει διάφορες σημαντικές πολιτικές και προγράμματα χρηματοδότησης. Για 
παράδειγμα, το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) στοχεύει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε βιομηχανίες 
υψηλών εκπομπών, όπως η ενέργεια και η αεροπλοΐα. Η ΕΕ έχει επίσης εφαρμόσει πολιτικές που θέτουν νέα πρότυπα 
εκπομπών για οχήματα, αυξάνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προωθούν την ανάπτυξη τεχνολογιών 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στο επίκεντρο αυτού του έργου βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων που κυμαίνονται 
από τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως την επένδυση στην πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία 
και στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. Με τη συμμετοχή πολιτών και όλων των μερών της 
κοινωνίας, η Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο στον 
κόσμο έως το 2050. 

Η ΕΕ είναι επίσης κορυφαίος παράγοντας στη διεθνή σκηνή, συνεργάζεται με άλλες χώρες για την επίτευξη των στόχων 
της Συμφωνίας του Παρισιού, την προώθηση της διμερούς συνεργασίας και τη χρηματοδότηση των προσπαθειών 
των αναπτυσσόμενων χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Η εκστρατεία #BeTheWave ενώνει αυτούς τους δύο διεθνείς οργανισμούς και τους παγκόσμιους πολίτες με 
κοινούς στόχους. 

Μικρά βήματα για μεγάλους στόχους

Η εκστρατεία #BeTheWave είναι ένας απλός, διαδραστικός τρόπος με κοινωνικό χαρακτήρα που αναδεικνύει πώς οι μικρές 
πράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές. Με την ενδυνάμωση της ήδη εμπλεκόμενης και κοινωνικά ενεργής 
γενιάς των Millennials και της γενιάς Ζ ώστε να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις σε τοπικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συμβάλλει περαιτέρω στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που σχετίζονται με το κλίμα. Επιπλέον, όλα 
αυτά συμβαίνουν σε μια πολύ ξεχωριστή χρονιά: την 75η επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών. 

Η ΕΕ έχει σημαντική πορεία όσον αφορά την προστασία του πλανήτη. Ως πρωτοπόρος στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, έχει εγκρίνει μια Πράσινη Συμφωνία που στοχεύει να καταστήσει την ήπειρο κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. 
Ομοίως, ένας από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ είναι να διατηρήσει την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας 
αυτόν τον αιώνα κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου και, εάν είναι δυνατόν, κάτω από τους 1,5 βαθμούς, όπως αναφέρεται στη 
Συμφωνία του Παρισιού. 

mailto:relations@be-the-wave.eu
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_el
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_el
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_el

