H Ώρα της Γης
Το Σάββατο 28 Μαρτίου χιλιάδες κόσμου θα σβήσουν τα φώτα για να υποστηρίξουν την
Ώρα της Γης και να στείλουν το μήνυμα για άμεση δράση προστασίας της φύσης.

Αυτή τη χρονιά, η Ώρα της Γης είναι φορτισμένη με μια ιδιαίτερη σημασία. Με την
Αυστραλία -από όπου ξεκίνησε η Ώρα της Γης- στις φλόγες, την κλιματική κρίση σε πλήρη
εξέλιξη και την ποικιλία της ζωής του πλανήτη να έχει μειωθεί κατά 60% τα τελευταία 50
χρόνια, είναι η πιο κρίσιμη και δυνατή αφορμή για να στείλουμε ένα παγκόσμιο μήνυμα
στους ηγέτες: η φύση είναι η ίδια μας η ζωή και οφείλουν μέσα στο 2020 να πάρουν τις
αποφάσεις που θα προστατεύσουν τον πλανήτη και άρα τον ίδιο τον άνθρωπο.
Όλα τα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, με το μήνυμα: «Η φύση μετράει»,
ενώνουν την προσπάθεια τους. Καλούμε τους πολίτες να ενώσουν τη φωνή τους για τη
λήψη δραστικών μέτρων, από τους παγκόσμιους ηγέτες, για την προστασία της φύσης.
Ειδικά ενόψει της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τη Βιοποικιλότητα στην Κίνα τον
Οκτώβριο του 2020, αυτό το μήνυμα πρέπει να σταλεί όσο το δυνατόν πιο ηχηρά.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του WWF Ελλάς και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
προτείνουμε στα Τοπικά Τμήματα να λάβουν μέρος στην Ώρα της Γης με μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω δράσεις:



Καλέστε τους μαθητές με τις οικογένειές τους να δηλώσουν συμμετοχή στην Ώρα
της Γης μέσω της φόρμας μας.
Να τραβήξουμε, τον εαυτό μας ή τα μέλη της ομάδας μας, ένα σύντομο βίντεο
διάρκειας το πολύ 15 δευτερολέπτων με οποιοδήποτε ευφάνταστο τρόπο
εξασφαλίζει τις προδιαγραφές ιδιωτικότητας και ασφάλειας εφόσον πρόκειται για
παιδιά, τραβηγμένο με κινητό ή τάμπλετ στην καλύτερη δυνατή ποιότητα, στο
οποίο θα δηλώνουν «Η φύση μετράει για εμάς τους Οδηγούς γιατί...».

Το σημαντικό σε αυτό το βίντεο θα είναι η φαντασία και η δική τους άποψη για το τι είναι
αυτό που μας προσφέρει τελικά η φύση και γιατί πρέπει να την προστατέψουμε. Η
συμμετοχή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική. Όσοι τραβήξουν βίντεο, θα είναι
σημαντικό να τα ανεβάσουν στα προσωπικά ή ομαδικά τους social media με τα hashtags
#odigismos, #NatureMattersChallenge, #Connect2Earth και #EarthHour, «ταγκάροντας» μία
τουλάχιστον επαφή τους και προσκαλώντας την να κάνει το ίδιο.




Open Door: Για τις ομάδες που συναντιούνται πρωί: Να ανοίξουν τις πόρτες της
Εστίας τους, το πρωί του Σαββάτου 28/3, στις οικογένειες, τους φίλους των μελών
και τους περίοικους, για να τους δείξουν γιατί η φύση μετράει! Κάθε ομάδα μπορεί
να οργανώσει ξεναγήσεις και παιχνίδια στη φύση, στο δάσος, στο πάρκο ή σε
οποιοδήποτε σημείο με πράσινο που γειτνιάζει με το Τοπικό Τμήμα. Μια γιορτή με
«πράσινο» χαρακτήρα, με παιχνίδια ανακάλυψης της φύσης και με ευκρινές το
κάλεσμα στους επισκέπτες να ενώσουν τη φωνή τους για την Ώρα της Γης
αξιοποιώντας την φόρμα μας. Αυτές οι συγκεντρώσεις θα ήταν σημαντικό να έχουν
υλικά και αφίσες της Ώρας της Γης, οι οποίες θα είναι και διαθέσιμες σαν υλικό.
Open Door: Για τις ομάδες που συναντιούνται το απόγευμα: Να οργανώσουν ένα
«count down» ως τις 20.30, την ώρα που έχει οριστεί να σβήσουν τα φώτα. Μπορεί
να συνοδεύεται από συναυλία, τραγούδι, μουσική, χορό, πικνίκ, «λαμπαδηφορία»,

παιχνίδια, οτιδήποτε μπορεί να εμπνεύσει στους συμμετέχοντες το νόημα της Ώρας
της Γης.
- Όσες/α ομάδες/Τοπικά Τμήματα μπορούν: Να οργανώσουν διανυκτέρευση που
θα ξεκινήσει πριν τις 20.30 και να δημιουργήσουν έργα τέχνης που να
εικονογραφούν γιατί η φύση μετράει για την καθημερινότητά μας.
Θα ήταν πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν με βίντεο ή φωτογραφίες οι παραπάνω δράσεις,
καθώς αυτό θα μας επιτρέψει να επικοινωνήσουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
παγκόσμιο δίκτυο του WWF την ενεργή συμμετοχή του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στη
φετινή Ώρα της Γης.
Ανυπομονούμε να μοιραστούμε και να προβάλουμε τις δράσεις μας!
Η Ώρα της Γης μας αφορά όλους!
Η συμμετοχή όλων μας μετράει!
Ας ενώσουμε τις φωνές μας…. γιατί….. Η ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ!.

