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Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009 

 
Φίλοι εκπαιδευτικοί,  
 
Θα θέλαμε να σας προτείνουμε να πάρετε μέρος με τους μαθητές σας στην 
πρωτοβουλία «η Ώρα της Γης 2009» που φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο 
συμμετοχικό γεγονός στην ιστορία του πλανήτη.  

 
Η Ώρα της Γης (Earth Hour) είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιό 
της, καλούμε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, οργανισμούς, κυβερνήσεις σε ολόκληρο 
κόσμο να σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα στις 20.30 το Σάββατο 28 Μαρτίου 
2009. Στόχος της Ώρας της Γης είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να δείξει 
πως το κλίμα είναι στο χέρι μας!  

 
Η Ώρα της Γης ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας με τη συμμετοχή 2,2 
εκατομμυρίων  σπιτιών και επιχειρήσεων. Το 2008 η εκστρατεία μετατράπηκε σε 
παγκόσμιο κίνημα για το κλίμα με τη συμμετοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 35 
χώρες. Παγκοσμίως γνωστά κτίρια και τοποθεσίες όπως η πλατεία Times στη Ν. 
Υόρκη, το Κολοσσαίο της Ρώμης, η Όπερα του Σίδνεϋ, η γέφυρα Golden Gate στο 
Σαν Φρανσίσκο σκοτείνιασαν για μία ώρα και μετατράπηκαν σε σύμβολα ελπίδας 
για ένα πρόβλημα που γίνεται κάθε ώρα και πιο έντονο. 
 
Φέτος, θέλουμε να συμμετάσχουν 1 δισεκατομμύριο πολίτες (δηλαδή 1/6 
ανθρώπους στο πλανήτη) και να κάνουμε την Ώρα της Γης το μεγαλύτερο 
συμμετοχικό γεγονός στην ιστορία. 

 
Περισσότερες από 64 χώρες συμμετέχουν στην Ώρα της Γης 2009. Αυτός ο αριθμός 
μεγαλώνει καθημερινά, καθώς οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πως μια απλή ενέργεια 
μπορεί να συμβάλλει σε μία δύσκολη αλλαγή.  Ήδη στην Ελλάδα έχουν δηλώσει 
συμμετοχή ο Δήμος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ έχει δηλώσει τη 
συνεργασία της η ΔΕΗ. 
 
Μπορείτε και εσείς με τους μαθητές της τάξης σας και του σχολείου σας να 
συμβάλλετε για να κάνουμε μαζί τη διαφορά.  

 Δηλώστε συμμετοχή στις διευθύνσεις www.ioratisgis.gr ή 
www.earthhour.org/Greece 

 Χρησιμοποιήστε το νέο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πακέτο «Η Ώρα της Γης» 
που θα βρείτε από αρχές Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα του WWF, 
www.wwf.gr  στην γωνιά του εκπαιδευτικού για να ενημερωθείτε και να 
ενημερώσετε τα παιδιά για την εκστρατεία. Αναλάβετε κάποιες από τις 
δράσεις που προτείνονται στο πακέτο, στην τάξη, στο σχολείο, στο σπίτι.  

 
 

Εγγραφείτε τώρα στο 
www.earthhour.org/Greece 
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 Χρησιμοποιείστε το νέο cd-rom του WWF «Το κλίμα είναι στο χέρι σου» για 
περισσότερες δραστηριότητες για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ζητείστε 
ένα cd-rom για το σχολείο σας από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης που ανήκετε. 

 Οργανώστε μία γιορτή ή εκδήλωση στο σχολείο την Παρασκευή 27 Μαρτίου 
με το υλικό και τις δράσεις που έχετε ήδη δουλέψει με τους μαθητές.  

 Προωθήστε την πρωτοβουλία «Η Ώρα της Γης» στο Δήμο της περιοχής σας, 
αποστέλλοντάς του μία επιστολή για τη συμμετοχή του Δήμου στην 
εκδήλωση ή/και τη συσκότιση ενός δημόσιου κτιρίου της περιοχής. 

 Ενημερώστε μας για τη συμμετοχή σας στη διεύθυνση e-mail: 
n.coutava@wwf.gr 
και δώστε μας τα στοιχεία σας. Θα σας ενημερώνουμε για κάθε νέο υλικό 
σχετικό με την «Ώρα της Γης» που θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας, για το 
σχολείο (αφίσσα, video, παιχνίδι, δράση) 

 
Η Ώρα της Γης δεν είναι μια διαδήλωση ή μια διαμαρτυρία. Είναι μια ευκαιρία για 
εξήντα λεπτά γιορτής, ώριμης σκέψης, δημιουργίας και αποφασιστικότητας.  Το 
WWF Ελλάς φιλοδοξεί και η Ελλάδα να δώσει το δικό της παρών στον αγώνα 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή και να ξεχωρίσει ανάμεσα στις άλλες χώρες του 
πλανήτη.  

 
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση,  

 
 
Νάνσυ Κουταβά 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης WWF Ελλάς 

mailto:n.coutava@wwf.gr

