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Ημέρες δράσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή!
Την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των
μεγάλων καταστροφών στο περιβάλλον τη ζούμε καθημερινά και με ιδιαίτερη ένταση τα
τελευταία χρόνια. Έντονα αρνητικά φαινόμενα όπως η μόλυνση των ωκεανών, του εδάφους,
της ατμόσφαιρας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ερημοποίηση και η λειψυδρία
προκαλούν τραγικές επιπτώσεις στη Φύση, τον άνθρωπο και σε όλους τους οργανισμούς.
Μάλιστα σημειώνονται ακόμη και άμεσα πολλές ανθρώπινες απώλειες από τα ακραία
φαινόμενα, που προκαλούνται.
Όμως, κρίσιμη είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος και σε πολλές περιοχές της
Ελλάδας πρώτα και κύρια λόγω των ανεξέλεγκτων επιχειρηματικών συμφερόντων, όπως
συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Στο όνομα της αύξησης των κερδών τους με κάθε
τρόπο, πραγματικά εγκληματούν και δεν υπολογίζουν ούτε το περιβάλλον ούτε τις
ανθρώπινες ζωές εκμεταλλευόμενοι συχνά την κοινωνική αδράνεια ή αδυναμία. Έτσι,
προέκυψαν… οι Σκουριές, το Ελληνικό, οι εξορύξεις, η διαχείριση των απορριμμάτων
συνολικά, που στη χώρα μας αποπνέει έντονα «άρωμα» τριτοκοσμικό, εδώ και δεκαετίες.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τα απορρίμματα είναι η Αττική, Δ. Αττική και Δ. Αθήνα,
εξαιτίας της χωματερής στη Φυλή της μεγαλύτερης στην Ευρώπη, η Λευκίμμη, το Αίγιο, ο
Βόλος η Ρόδος κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό στα σχολεία να ενημερώνουμε σταθερά τους
μαθητές μας και τους γονείς τους για τις καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και την
υγεία των πολιτών, αν συνεχιστούν οι σημερινές πολιτικές και οικονομικές επιλογές. Ο
κεντρικός στόχος χρειάζεται να είναι να πάρουμε εμείς, ως κοινωνία, τις τύχες μας στα
χέρια μας και να διασώσουμε τον πλανήτη και τις ζωές μας, που απειλούνται άμεσα από
την καταστροφή, που προκαλείται από τις ανεξέλεγκτες δράσεις επιχειρηματιών και κρατών.
Χρειάζεται ως κλάδος να στηρίξουμε και να προωθήσουμε τις πολύτιμες δράσεις,
που συντελούνται σε πολλά σχολεία μας και στις τοπικές κοινωνίες. Χρειάζεται ως
κλάδος μαζί με τους μαθητές μας και τους γονείς τους να συμμετάσχουμε σε ευρύτερες
δράσεις και κινητοποιήσεις, που οργανώνονται για την προστασία του περιβάλλοντος
και της ζωής μας.
Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την
κλιματική αλλαγή με αφετηρία τις 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις

