ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25
ΑΠΟ
ΠΡΟΣ

:
:

Εφορεία Περιβάλλοντος
- Αρχηγούς Προσκοπικών Τμημάτων
- Αρχηγούς Συστημάτων

ΚΟΙΝ.

:

- Περιφερειακούς Εφόρους
- Εφόρους Γενικής Εφορείας

ΘΕΜΑ

:

Οι Πρόσκοποι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία δράσεων Break Free

Αγαπητοί μου,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για ενεργό κοινωνική δράση συμμετέχει στη συμμαχία Break Free 2017 που
αποτελείται από τις οργανώσεις/ομάδες: Αλληλεγγύη-SolidarityNow, ActionAid Ελλάς, ANIMA,
ΑΡΧΕΛΩΝ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Colour Youth, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Κοινότητα
Μπαγκλαντές, Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου,
Fair Trade Hellas, Generation 2.0, Greenpeace, Καλλιστώ, Kλίμακα, Κλίμαξ Plus, Κοινότητα
Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα, Κοινότητα Ενωμένων Αφγανών στην
Ελλάδα, Κοινότητα Κονγκό, MEDASSET, ΜΕΤΑδραση, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης, Οικολογική Κίνηση Δράμας, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής,
Oργάνωση ΓΗ, Πακιστανο - Ελληνική Πολιτισμική Εταιρεία, Passivistas, Περιοδικό δρόμου Σχεδία,
Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Ινδίας, Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – Lalibela και WWF Ελλάς.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας σας καλούμε να συμμετάσχετε στο Break Free 2017, μια
παγκόσμια ομπρέλα δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα και άλλες 34 χώρες από τις
12 έως τις 31 Μαρτίου 2017. Πρόκειται για μια παγκόσμια κίνηση που αγκαλιάζει κοινότητες,
οργανώσεις, πρωτοβουλίες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος, της ειρήνης,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το Break Free ξεκίνησε πέρυσι ως μία ομπρέλα δράσεων ενάντια στα ορυκτά καύσιμα σε 20
χώρες. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις δράσεις της και παρά το
γεγονός ότι παγκοσμίως το θέμα συνεχίζει να είναι τα ορυκτά καύσιμα, σε πολλές χώρες (όπως η
Ελλάδα) το θέμα των δράσεων θα είναι ευρύτερο και θα αφορά μία ευρύτερη κοινωνική
συμμαχία. Break Free: Σπάμε τα δεσμά από τα ορυκτά καύσιμα, την ανισότητα, την αδικία και τα
στερεότυπα!
Στόχος στην Ελλάδα θα είναι ένα Break Free από τις κλιματικές αλλαγές, την κοινωνική ανισότητα
και αδικία, τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και όλα όσα μας χωρίζουν και μας αποδυναμώνουν. Μέσω
της δράσης επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο που θα μεγεθύνει στη χώρα κάθε
προοδευτική, πολιτική και κοινωνική διεκδίκηση. Σε αυτή την κατεύθυνση, τις επόμενες εβδομάδες
ενώνουμε τις δυνάμεις μας με κινήματα, ομάδες και οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα για να γίνουμε
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μία μεγάλη συμμαχία με συλλογική διεκδίκηση για ένα βιώσιμο πλανήτη, με ισότητα και
δικαιοσύνη.
Πώς θα μοιάζει το Break Free φέτος στην Ελλάδα (12 - 31 Μαρτίου)
Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 θα δημιουργήσουμε μία πολύχρωμη και ειρηνική συγκέντρωση
χιλιάδων πολιτών, οργανώσεων, κινημάτων, πρωτοβουλιών σε κάποια περιοχή του κέντρου της
Αθήνας. Σε όλο το διάστημα (12-31/3) η κάθε οργάνωση θα μπορεί να ενσωματώνει δράσεις που
είχε ήδη προγραμματίσει ή που θα ήθελε να οργανώσει επί τούτου.
Για παράδειγμα, η WWF συμμετέχει με την πρωτοβουλία “Earth Hour” και μας καλεί να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας με τον υπόλοιπο πλανήτη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
σβήνοντας τα φώτα το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 για μια ώρα (20.30’ - 21.30’).
Τα Προσκοπικά Συστήματα μπορούν να συμμετέχουν στον μεγάλο πολύχρωμο περίπατο στις 26
Μαρτίου 2017 (ώρα συνάντησης:12:00μμ, στο Θησείο).
Οι Κοινότητες Ανιχνευτών και οι Ομάδες Προσκόπων με τις Ενωμοτίες τους, μπορούν να
συμμετέχουν στο παιχνίδι ανακάλυψης των μυστικών της Αθήνας στις 26 Μαρτίου 2017 (ώρα
συνάντησης:10:00μμ, στο Σταθμό Μετρό Ακρόπολη).
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τη δράση που προτίθεστε να αναλάβετε
προκειμένου να συμμετέχετε και να προωθήσετε τη δράση Break Free 2017!
Το μέλλον μας, καθώς και του πλανήτη μας, εξαρτάται από το πόσο ενωμένοι θα είμαστε
δείχνοντας ότι αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Είναι στο
χέρι όλων μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να νικήσουμε την ατζέντα του μίσους, του
φόβου και των διακρίσεων. Ας γράψουμε μαζί αυτή την ιστορία μέσα από το Break Free!
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Κώστα Τάτση, Έφορο
Περιβάλλοντος Γ.Ε. (τηλ: 6932640503, mail: efperivge@sep.org.gr).
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς
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