
Το ΓΕΛ Αρχαγγέλου πρωτοστατεί για το περιβάλλον 

Την Παρασκευή στις 20 Σεπτεμβρίου οι μαθητές του ΓΕΛ Αρχαγγέλου 
Ρόδου οργάνωσαν μαθητική πορεία για το περιβάλλον στην δημοτική κοινότητα 
Αρχαγγέλου, με αφορμή την εβδομάδα των παγκόσμιων μαθητικών 
κινητοποιήσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στηρίζοντας την 
πρωτοβουλία του ελληνικού τμήματος του παγκόσμιου μαθητικού κινήματος 
Fridays for Future Greece. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις θα λάβουν χώρα σε 
όλο τον κόσμο και κλιμακώνονται στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 έχοντας ως 
σημείο αναφοράς τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 
στη Νέα Υόρκη. 

Οι μαθητές του ΓΕΛ Αρχαγγέλου ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και 
αποφάσισαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσουν την 
κοινότητα σε θέματα που αφορούν την παγκόσμια κλιματική κρίση. Έτσι, 
προέκυψε η ανάγκη για πορεία στην δημοτική κοινότητα Αρχαγγέλου. Οι 
μαθητές ετοίμασαν τα πανό τους με συνθήματα που επινόησαν οι ίδιοι, 
συνέταξαν ψήφισμα διαμαρτυρίας, οργάνωσαν την πορεία και τη δράση της 
ημέρας και φόρεσαν τα πράσινα μπλουζάκια τους. Τρεις μαθήτριες έδωσαν 
συνέντευξη στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και σε ραδιόφωνο της πόλης της 
Ρόδου. Παράλληλα, θεώρησαν σκόπιμο να κινητοποιηθούν και να αναδείξουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα του Αρχαγγέλου. Για αυτό το λόγο, ένα μέρος των 
μαθητών επισκέφτηκε και κατέγραψε τη μόλυνση του ποταμού στον 
Αρχάγγελο, ενώ ένα άλλο μέρος των μαθητών κατέγραψε το πρόβλημα των 
παράνομων ρίψεων σκουπιδιών στην περιοχή του Πετρώνα. Στη συνέχεια όλοι 
μαζί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού και κατέληξαν διαμαρτυρόμενοι 
στο κτίριο της κοινότητας Αρχαγγέλου όπου επέδωσαν το ψήφισμα τους στον 
πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου κύριο Νικόλαο Διμέλη.  

Μεταξύ των άλλων στο ψήφισμα τους οι μαθητές αναφέρουν τα 
ακόλουθα: 

Διαμαρτυρόμαστε για την ανεπαρκή αντιμετώπιση της κλιματικής 
κρίσης στην οποία αναμφισβήτητα βρισκόμαστε. Με την απραξία μας 
επιτρέψαμε στους ιθύνοντες να βλάψουν σοβαρά τα οικοσυστήματά μας, να 
φτάσει η υπερθέρμανση του πλανήτη σε επίπεδο μη αναστρέψιμο. Οι 
επιστήμονες προειδοποιούν για τις επιπτώσεις και τους κινδύνους αλλά 
κανείς δεν ακούει! Ο πλανήτης κινδυνεύει! Είναι ώρα να κάνουμε κάτι για 
αυτό!! Ας πορευτούμε όλοι μαζί!! Ζητάμε άμεσα τη σύμπραξη όλων των 
φορέων προκειμένου να ξεκινήσουμε από το δικό μας τόπο, τη δική μας 
«αυλή»!  

Εμείς ως ΓΕΛ Αρχαγγέλου απαιτούμε από τις τοπικές αρχές: 

1. Την άμεση δημιουργία- σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου με αποδέκτη 
βιολογικού καθαρισμού για τη δημοτική κοινότητα Αρχαγγέλου δεδομένου ότι 
η Γενική Γραμματεία Λυμάτων καταβάλλει για τον πρώην δήμο Αρχαγγέλου 
πρόστιμο 1 εκ ευρώ.  



2. Τη δενδροφύτευση στην περιοχή Κάραβου και στον Προφήτη  Ηλία και 
δημιουργία πρασίνου εντός του αστικού ιστού.  

3. Την αναμόρφωση του προαυλίου χώρου του σχολείου για να αποκτήσει 
περισσότερο πράσινο  

4. Τον χαρακτηρισμό του παλαιού χωριού ως παραδοσιακού οικισμού για να 
σταματήσει η άναρχη δόμηση και να διατηρηθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας 
του χωριού. 

5. Τον άμεσο εξοπλισμό του σχολείου με κάδους ανακύκλωσης για να 
ξεκινήσουμε πρώτοι εμείς την ανακύκλωση στο χωριό μας. 

Απαιτούμε να μας ακούσετε και θέλουμε να είσαστε μαζί μας για το μέλλον 
μας!  

Απαιτούμε περιβαλλοντική δικαιοσύνη και ισότητα!  

Δεν έχουμε χρόνο! 

Ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησής τους, 
προγραμματίζουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους.  

 


