Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Θέμα: Δράσεις για την κλιματική αλλαγή
Αγαπητές/οί εκπαιδευτικοί,
Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
Με την επιστολή αυτή απευθυνόμαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΕΠΦ και είναι ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι
στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που κάνετε πράξη όλο το χρόνο
την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου γίνονται σε όλο τον κόσμο δράσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή.
Οι κινητοποιήσεις και οι δράσεις των μαθητών ξεκίνησαν από την Γκρέτα Τούνμπεργ.To όνομα
της 16χρονης Γκρέτα είναι συνώνυμο με το παγκόσμιο κίνημα των σχολικών απεργιών, που
ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο κατά της κλιματικής αλλαγής. Η Γκρέτα πήρε την πρωτοβουλία
μετά από μια συζήτηση που έκαναν στο σχολείο
για την κλιματική αλλαγή. Είχε πει τότε
χαρακτηριστικά:
«Κάποιοι
αφήνουν
τα
πράγματα να περάσουν. Εγώ δεν μπορώ να το
κάνω. Στο σχολείο μάς έδειξαν μια ταινία για τα
πλαστικά στους ωκεανούς, τις πολικές αρκούδες
που λιμοκτονούσαν κ.λπ. Από τότε οι εικόνες
αυτές δεν έφευγαν από το μυαλό μου και
αποφάσισα να αναλάβω δράση». Η ευκαιρία
που ζητούσε η Γκρέτα δόθηκε μετά τις
καταστροφικές πυρκαγιές πέρυσι το καλοκαίρι
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στη Σουηδία, που κατέστρεψαν τεράστιες
εκτάσεις ως την Αρκτική. Στις 20 Αυγούστου στάθηκε μόνη της μπροστά στο κοινοβούλιο και
διαμαρτυρήθηκε για την κλιματική αλλαγή. Η απεργία της συνεχίστηκε κάθε Παρασκευή πρωί και
το παράδειγμά της έφτασε σε κάθε γωνιά της Γης μέσα από το κίνημα «Fridays for Future»
(Παρασκευές για το μέλλον).
Το παράδειγμα της Γκρέτα μας συγκλονίζει όλους για την αποφασιστικότητα, τη μαχητικότητα
αλλά και για το ότι με τις πράξεις της ενέπνευσε εκατομμύρια μαθητές να κινητοποιηθούν σε όλο
τον κόσμο. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) μέσα από τα πέντε προγράμματα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περνάει τα μηνύματα αυτά στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για
την αειφορία.
Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο δουλεύουν αθόρυβα αλλά
ουσιαστικά για να αλλάξει το κλίμα κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, γιατί «Σκεφτόμαστε
παγκόσμια και δρούμε τοπικά». Η Γκρέτα, μιλώντας στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής
Περιβάλλοντος, απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές και τους ηγέτες του κόσμου είπε: «Θέλω

να δράσετε όπως θα δρούσατε αν είχε πάρει φωτιά το σπίτι σας. Αν είχαμε καταλάβει ότι το σπίτι
μας καίγεται, ότι σε λίγο δεν θα έχουμε σπίτι, δεν θα κάναμε τρεις έκτακτες συνόδους για το
Brexit και καμία για την καταστροφή του πλανήτη, δεν θα συνεχίζαμε να κάνουμε ταξίδια με
υπερηχητικά αεροσκάφη και δεν θα συζητούσαμε για το πώς οι μεγάλοι όμιλοι θα αυξήσουν τα
κέρδη τους…». Ενώνουμε κι εμείς τη φωνή μας με τη φωνή της Γκρέτα και συνυπογράφουμε το
υστερόγραφό της. «Το μέλλον είναι πλέον στα χέρια σας. Χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται
αποφασιστικότητα για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Κάντε το. Σας ικετεύω, μην απογοητεύσετε
εμένα και τους συμμαθητές μου, που βγαίνουμε στον δρόμο ζητώντας να μας ακούσετε».

Students attend a protest ralley of the 'Friday For Future Movement' in Berlin, Germany, Friday, March 15,
2019. (AP Photo/Michael Sohn)

Σ΄ αυτό λοιπόν το πλαίσιο η ΕΕΠΦ σας προτείνει να συμμετέχετε σε δράσεις και εκδηλώσεις που
θα γίνουν για την κλιματική αλλαγή αλλά και να οργανώσετε στο σχολείο σχετικές δράσεις στα
πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ότι προγραμματίσετε!
Εμείς θα είμαστε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στις 12:00 μμ.
στην Πλατεία Συντάγματος κρατώντας την Πράσινη Σημαία,
διεθνές σήμα πιστοποίησης των «Οικολογικών Σχολείων».
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για την ΕΕΠΦ

Σταμάτης Σκαμπαρδώνης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστίνα Θεοδωρίκα
Θεοδώρα Πολυζωίδου
Υπεύθυνες Συντονισμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σημείωση: Στείλτε μας φωτογραφικό υλικό και μια πολύ μικρή περιγραφή από τις δράσεις σας
για την κλιματική αλλαγή (στο education@eepf.gr ), για να τη μοιραστούμε στην ιστοσελίδα μας
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΕΠΦ.

