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Τι χρειάζεται να αλλάξει; 

 
Εισαγωγή  
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ήδη αισθητές από 
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο άγριος καιρός και οι 
απρόβλεπτες εποχές αλλάζουν ό, τι οι αγρότες μπορούν να 
καλλιεργήσουν, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να 
πεινούν. Οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν και η ποιότητα φθίνει. Η 
κλιματική αλλαγή απειλεί να επηρεάσει ό, τι μπορούν να καλλιεργήσουν 
οι αγρότες, καθώς και αυτά που όλοι μας μπορούμε να τρώμε. 
 
Οι φτωχότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παλεύουν ήδη με τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αφού αυτή δεν επηρεάζει μόνο τη 
γεωργία, αλλά απειλεί με φυσικές καταστροφές, προκαλεί ζημιές στα 
σπίτια και καθιστά τους ανθρώπους πιο ευάλωτους. Οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να περιμένουν για πολύ ακόμη την παγκόσμια κοινότητα να 
αναλάβει δράση. 
 
Ωστόσο, παρά τα πολλά χρόνια περίπλοκων διαπραγματεύσεων, η 
παγκόσμια κοινότητα δεν έχει συμφωνήσει σε οριστικά μέτρα. Υπάρχει 
μια πραγματική απειλή που θέλει την κλιματική αλλαγή να αυξάνεται 
πέρα από 2° C, πράγμα που θα μπορούσε να έχει ακόμη χειρότερες 
συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας τρόπος για να ενθαρρύνετε τη 
σκέψη και τη δράση για την κλιματική, αλλαγή είναι να εξετάσετε όλα τα 
πράγματα που θα επηρεαστούν τα οποία αγαπάτε και χρειάζεστε. Για 
την αγάπη αυτών των πραγμάτων, για χάρη τους, χρειάζεται δράση 
τώρα!

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται η Διάσκεψη των Μερών (Conference of the Parties – COP) που αποτελεί το 
αρμόδιο σώμα των Ηνωμένων Εθνών για τον καθορισμό δράσεων για την Κλιματική Αλλαγή. Προηγούμενες 
διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κοπεγχάγη, το Κανκούν, το Ντέρμπαν, τη Ντόχα και τη Βαρσοβία 
απέτυχαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι η Διάσκεψη στο Παρίσι το 2015 κατέληξε σε 
συμφωνία για τον περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από 2°C, αυτό δεν είναι νομικά 
δεσμευτικό. Ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί χωρίς τις συντονισμένες δράσεις των πολιτών σε όλο τον κόσμο!
 
Τι μπορείτε να κάνετε; 
 

 
Οι καλλιέργειες απειλούνται από 

την κλιματική αλλαγή.  
Φωτογραφία: Jane Beesley/Oxfam 

1. Ενημερώστε: Πληροφορήστε τους άλλους για το 
θέμα με την παρουσίαση για την Κλιματική Αλλαγή. 
 
2. Αναμεταδώστε: Προγραμματίστε δημιουργικές 
δράσεις για να ευαισθητοποιήστε το σχολείο και την 
κοινότητά σας. 
 

 

3. Επηρεάστε: Σκεφτείτε για το πώς θα πείσετε τους 
ιθύνοντες να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν. 
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1. Ενημερώστε 
 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα συνεχίσουν να 
επηρεάζουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, εκτός και αν ο 
καθένας δείχνει ότι νοιάζεται! Μπορείτε να βοηθήσετε αυτή τη 
διαδικασία, βοηθώντας τους φίλους σας να κατανοήσουν το 
ζήτημα: 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει το ζήτημα πρώτα. 
• Πληροφορήστε τους συμμαθητές σας: προβάλετε τα 

βίντεο ή προγραμματίστε παιχνίδια για την κλιματική 
αλλαγή, χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες, τη γραμμή 
συμφωνίας ή τον αγώνα. 

• Καλέστε τους φίλους και την οικογένειά σας να σας 
αναφέρουν τα πράγματα για τα οποία νοιάζονται και τα 
οποία επηρεάζονται ή θα μπορούσαν να επηρεαστούν από 
την κλιματική αλλαγή. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαθητές συναντούν πολιτικό αντιπρόσωπο. 
Φωτογραφία: Georgie Scott/GCE UK 

 
2. Αναμεταδώστε 
 
Βρείτε τρόπους για να ωθήσετε τους ανθρώπους στην 
τοπική σας κοινότητα να εμπλακούν στο κίνημα της 
κλιματικής αλλαγής: 
 
• Δημιουργήστε μια αφίσα, ένα έργο τέχνης, μια 

παρουσίαση σε PowerPoint, ένα φυλλάδιο, ένα 
ποίημα, ένα βίντεο ή δράμα για να μοιραστείτε τις 
«αγάπες» σας με τους άλλους! 

• Οργανώστε ένα γεγονός, όπως για παράδειγμα την 
«ημέρα για την κλιματική αλλαγή» στο σχολείο σας, 
με εργαστήρια που παρουσιάζουν σενάρια με 
διαφορετικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό: «Κλιματική 
Αλλαγή – Φωτογραφίες και Λεζάντες») που 
διατίθεται στον ιστοχώρο του έργου SFYouth. 

• Εμπνευστείτε από άλλες επιτυχημένες καμπάνιες 
για να γράψετε ή να σχεδιάσετε καρτ-ποστάλ, για 
παράδειγμα. 

• Μοιραστείτε τις δράσεις σας στον ιστοχώρο του 
έργου SFYouth. 

 
 
 
 
 
 
 

Μηνύματα από την εκστρατεία ενός σχολείου με 
τη δημιουργία καρτών.  
Φωτογραφία: Lady Eleanor Holles School 
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3. Επηρεάστε 
 
Είναι σημαντικό να δείξετε στους ιθύνοντες ότι ενδιαφέρεστε για 
αυτό που κάνετε. Οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες και η ευρύτερη 
κοινότητα, μπορούν όλοι να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. 
Χρησιμοποιήστε τη δημιουργικότητά σας για να τους επηρεάσετε, 
έτσι ώστε να πιέσουν για ισχυρές παγκόσμιες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
 
• Στείλτε τους μηνύματα – θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 

καρτ-ποστάλ με κάτι που σας αρέσει επάνω και που θα 
επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή, π.χ. «για την αγάπη 
της ντομάτας, παρακαλώ βοηθήστε να σταματήσει η 
κλιματική αλλαγή». 

 
• Προσπαθήστε να τους συναντήσετε – θα μπορούσατε να τους 

καλέσετε στο σχολείο σας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
σας, ή να προγραμματίσετε μια συγκέντρωση, αν σχεδιάζουν 
μια επίσκεψη. Βεβαιωθείτε ότι η συγκέντρωσή σας είναι 
καλά οργανωμένη για σκοπούς επίδρασης!   

 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγματα καμπάνιων για την 
κλιματική αλλαγή:  
 
- The UK Climate Change Coalition:  
http://www.theclimatecoalition.org/   
- Critical Mass:  https://350.org/   
- Earth Hour:   
 https://www.earthhour.org/ 
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