
  

   

 

 

 
 

 
PRESS RELEASE – Μάρτιος 2022 

 
Η πανδημία COVID-19 δείχνει για άλλη μια φορά πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι ο πλανήτης μας, ανάλογα 
με τον τρόπο που ζούμε, ενεργούμε και συμπεριφερόμαστε. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη να 
επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τη φύση και να εξετάσουμε τη βιωσιμότητα του πλανήτη μέσω 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας. Τα σχολεία, σε αυτή τη συγκεκριμένη και δύσκολη στιγμή, 
μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάγκη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να 
κρατήσουμε το σπίτι μας ζωντανό. Είναι πολύ σημαντικό ότι μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση μπορούμε 
να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, γιατί το «μαζί» δεν είναι απλά μια λέξη, αλλά μια παράμετρος που μπορεί 
να αλλάξει πολλά, και κυρίως μπορεί να αποτελέσει την κινητήριος δύναμη για να συνεχίσουμε τον κοινό 
μας αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον. Μέσα από τον προσεκτικό σχεδιασμό ακτιβιστικών δράσεων για την 
κλιματική αλλαγή, μπορούμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της συνείδησης των μαθητών με απώτερο 
στόχο τη διαμόρφωση των αυριανών Ευρωπαίων πολιτών που θα σέβονται και ταυτόχρονα θα διεκδικούν 
ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας. Βάση του σχεδιασμού των ακτιβιστικών μας δράσεων ήταν η 
δημιουργία ενός ευχάριστου, ελκυστικού και διαδραστικού περιβάλλοντος που θα παρέχει μια σταθερή 
βάση για τη βιωσιμότητά τους. 

 
Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν οι ίδιοι τις δράσεις μέσω ενός εβδομαδιαίου 
καταιγισμού ιδεών. Ο ενθουσιασμός τους ήταν εμφανής, επειδή κατάλαβαν από την αρχή ότι θα επέλεγαν 
οι ίδιοι τις δράσεις. Πολλές από τις προτάσεις τους ήταν αυτές που ήδη εφάρμοζαν στην καθημερινή τους 
πρακτική. Η προηγούμενη εξοικείωση ήταν μια σημαντική σταθερά της επιτυχίας. Επιπλέον, η φαντασία 
τους στην εξεύρεση πρωτότυπων ιδεών μας εξέπληξε. Αφού πλέον οι δράσεις είχαν επιλεγεί από τα 
παιδιά, οι εκπαιδευτικοί με τους μεγαλύτερους κυρίως μαθητές ανέλαβαν τη λεπτομερή οργάνωση των 
δραστηριοτήτων για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο αποτυχίας. Ζητήθηκε η συνδρομή του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, πρωτίστως για να γίνουν μέρος του οράματός μας και δευτερευόντως για να 
παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους μαθητές μας, καθώς ορισμένες από τις δράσεις θα 
πραγματοποιούνταν εκτός σχολείου. 

 
Ωστόσο, η περίοδος λήψης μέτρων κατά του covid-19 αποτέλεσε ένα χρονικό εμπόδιο για την υλοποίηση 
των σχεδίων. Επανασχεδιάσαμε τις δραστηριότητές μας, αλλά τίποτα από αυτά δεν ήταν ικανό να 
αποδυναμώσει την προσπάθεια και τη θέλησή μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Με την επαναλειτουργία 
του σχολείου, μέσα από τις ακτιβιστικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα εκτός σχολικού περιβάλλοντος, 
η επαφή με τον δήμαρχο της πόλης, με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, με διερχόμενους πολίτες, με 
τοπικές επιχειρήσεις κ.ά., ειδικά για τους νέους μαθητές ήταν πρωτόγνωρες θετικές εμπειρίες. Αν κάτι 
έγινε σαφές στους μαθητές μας, αυτό είναι ότι για την αντιμετώπιση των αιτιών των παγκόσμιων κρίσεων, 
όπως η κλιματική αλλαγή στην περίπτωσή μας, απαιτούνται δραστικά μέτρα και συνεργασίες μεταξύ 
πολιτών, τοπικών ηγετών, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων. Οι μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε, όπως η κλιματική κρίση, η μαζική εξαφάνιση των ειδών, η ρύπανση των θαλασσών 
μας από πλαστικά, είναι όλα μέρη ενός ντόμινο που πρέπει να σταματήσουμε. 

 
Μέσα από το προσωπικό μας παράδειγμα, έχουμε κερδίσει τον σεβασμό και ελπίζουμε 

ότι οι αυριανοί πολίτες, οι μαθητές μας, θα συμβάλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Κάναμε μια αρχή με όραμα να σταματήσουμε την κλιματική κρίση! 


