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ÌáíéöÝóôï ÍÝùí ãéá ôï Óôü÷ï 13 
Δράση για την Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από   
τα πρωτεύοντα προβλήματα που πλήττουν  
τον πλανήτη Γη. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από  
τα πρωτεύοντα προβλήματα που πλήττουν τον πλανήτη Γη.  
Η αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, έχει επιφέρει μια σειρά από αλυσιδωτές συνέ-
πειες στο περιβάλλον και στον άνθρωπο: τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ραγδαία άνοδος της 
θερμοκρασίας,  το λιώσιμο των πάγων, η μείωση της βιοποικιλότητας, η αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας είναι μερικές από τις συνέπειες που μαστίζουν την ανθρωπότητα, ιδίως τα τελευταία 
χρόνια. Οι δε προβλέψεις για το μέλλον, είναι πλέον ανησυχητικές και δυσοίωνες καθώς ο κίνδυ-
νος της μεγιστοποίησης των παραπάνω συνεπειών ολοένα και αυξάνεται.

Τι είναι, όμως, ο πλανήτης; Μας έμαθαν τι είναι στα αλήθεια; Μας έμαθαν τι μας προσφέρει; 
Ποια είναι η σχέση μας με αυτόν; Μας έμαθαν να μην τον θεωρούμε δεδομένο και να τον προστα-
τεύουμε; Η πλειοψηφία πιθανά θα απαντούσε όχι. Ωστόσο, μια μειοψηφία νέων ενεργών πολιτών   

μπορεί να παρακινήσει όλους τους ανθρώπους για να φτιάξουμε τον πλανήτη μας, το σπίτι 
μας δηλαδή, ομορφότερο, δικαιότερο και πιο ζωντανό από ποτέ.

Εμείς, λοιπόν, οι νέοι και οι νέες του Δήμου Φυλής, ζητάμε   
να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω προτάσεις-ενέργειες 

από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη  (τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρι-
κή εξουσία, διεθνής κοινότητα) ως μέρος της χάραξης μιας 

κοινής, εθνικής στρατηγικής, από πολίτες και αρμόδιους 
φορείς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για την κατα-

πολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τοιχογραφίες μαθητών/τριών στο 4ο Γυμνάσιο Α.Λιοσιών

Γεωργία Μαμαλή

Θάνος Βλαχονικολός
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1. Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από ειδικούς και φορείς στα σχολεία για την κλι-
ματική αλλαγή και ένταξη σχετικών θεματικών στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων.   

2. Αλλαγή ατομικών συνηθειών, υιοθετώντας πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές στην 
κατανάλωση ενέργειας και αγαθών, στη διαχείριση απορριμμάτων και στη μετακίνηση. 

3. Καθιέρωση, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ετήσιων, τακτικών δράσεων για ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή, τις συνέπειές της και τους 
τρόπους δράσης. 

4. Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης σε σχολεία και γειτονιές του Δή-
μου Φυλής.

5. Οργανωμένο και αξιόπιστο σύστημα ανακύκλωσης όλων των ειδών σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο.

6. Προώθηση βιώσιμων και πράσινων μεθόδων μετακίνησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
όπως η ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων, η ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου και αύξη-
ση της συχνότητας των Μέσων Μεταφοράς. 

7. Διατήρηση και ανάπτυξη νέων δημόσιων χώρων πρασίνου με ενεργή εμπλοκή μαθητών, μα-
θητριών και όλων των πολιτών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητά τους. 

8. Συνέχιση και ενίσχυση της χρηματοδότησης «πράσινων έργων» από εθνικά και διεθνή κον-
δύλια (όπως το Πράσινο Ταμείο) και εμπλοκή νέων αλλά και όλων των πολιτών στη διαδικα-
σία ιεράρχησης των τοπικών αναγκών και λήψης αποφάσεων. 

9. Δέσμευση και εφαρμογή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο των Διεθνών Συμβάσεων   
για το Κλίμα. 

10. Χρηματοδότηση για έρευνα σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Φορείς για δράσεις 
που σχετίζονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

11. Ενίσχυση της καινοτομίας σε πράσινες και κοινωνικές επιχειρήσεις. 

12. Προώθηση της κατανάλωσης βιολογικών και εγχώριων προϊόντων 
για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας και την μείωση των καυ-
σαερίων, που εκπέμπονται κατά την παραγωγή και μεταφορά τους.

13. Σταδιακή απεξάρτηση από τους μη ανανεώσιμους πόρους και εναλ-
λαγή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

14. Ενίσχυση του μηχανισμού πρόληψης και ετοιμότητας σε περιπτώ-
σεις ακραίων καιρικών φαινομένων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Ελένη Σταυροπούλου

Μιράντα Αγγελή



Áíôß Åðéëüãïõ
Ο άνθρωπος είναι αλληλένδετος με την φύση,       
εξαρτάται από αυτήν και όχι το αντίθετο.
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, τα ατομικά ή εθνικά οικονομικά συμφέροντα έχουν αλλοιώσει 
αυτή τη σχέση. Οφείλουμε να ανανεώσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το πε-
ριβάλλον και να λάβουμε ενεργό ρόλο στην προστασία του σε προσωπικό, εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Διότι πρέπει να απομακρύνουμε την προσοχή μας από την προσπάθεια ανακάλυψης 
νέων κατοικήσιμων πλανητών, διαδικασία η οποία φαντάζει αδύνατη με τη σημερινή τεχνολογία, 
και να εστιάσουμε στη διατήρηση του πλανήτη που ήδη έχουμε.

Ενώνουμε, λοιπόν, τις φωνές με χιλιάδες νέους και νέες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο και 
διατρανώναμε το μήνυμα της άμεσης δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής. Μόνο όλοι 
μαζί θα τα καταφέρουμε! 

Walk with us!
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Δημιουργίες μαθητών/τριών του 4ου Γυμνασίου Α.Λιοσίων για την Ημέρα της Γης

Εκπρόσωποι μαθητών και μαθητριών από το πρόγραμμα Walk the Global Walk των παρακάτων σχολείων: 

2ο Λύκειο Άνω Λιοσίων  4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων
Γυμνάσιο Φυλής  1ο ΓΕΛ. Άνω Λιοσίων
2ο ΓΕΛ. Άνω Λιοσίων  ΓΕΛ. Ζεφυρίου
1ο Γυμνάσιο Φυλής  1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων 

με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής.


