
 

 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017 

BREAK FREE: ΣΠΑΜΕ ΤΑ ∆ΕΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ  

Μία άνευ προηγουµένου κοινωνική συµµαχία ενώνει τις δυνάµεις της  

για ένα βιώσιµο, ασφαλές, δίκαιο και αξιοπρεπές µέλλον  

Περισσότεροι από 30 φορείς, οργανώσεις, κοινότητες, κινήµατα και πρωτοβουλίες  

που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και την εξάλειψη των διακρίσεων και κάθε µορφής βίας, ενώνουν τις 

δυνάµεις τους κάτω από την παγκόσµια οµπρέλα δράσεων Break Free
[1]

 από τις 12 

έως τις 31 Μαρτίου. Στόχος της συµµαχίας η δηµιουργία ενός κοινού µετώπου που θα 

µεγεθύνει και θα προωθήσει κάθε προοδευτική, πολιτική και κοινωνική διεκδίκηση. Η 

συµµαχία Break Free απευθύνει ανοιχτό κάλεσµα για συµµετοχή σε κάθε οργάνωση 

και κάθε πολίτη που θέλει να αντιδράσει συλλογικά και ειρηνικά απέναντι σε κάθε 

µορφή περιβαλλοντικής υποβάθµισης και κοινωνικής ή πολιτικής καταπίεσης, µε 

αποκορύφωµα των δράσεων τον πολύχρωµο περίπατο στις 26 Μαρτίου στην Αθήνα.    

Τι είναι η συµµαχία Break Free 

Το Break Free ξεκίνησε πέρυσι ως µία παγκόσµια οµπρέλα δράσεων σε 20 χώρες ενάντια 

στα ορυκτά καύσιµα. Φέτος, από τις 12 έως τις 31 Μαρτίου θα υλοποιηθούν εκατοντάδες 

δράσεις
[2]

 σε 35 χώρες. Στην Ελλάδα - όπως και σε άλλες χώρες - το θέµα των δράσεων είναι 

πολυδιάστατο και αφορά µία ευρύτερη κοινωνική συµµαχία, που θα φέρνει κοντά 

εκατοµµύρια πολίτες µε διαφορετική αφετηρία, αλλά το ίδιο κίνητρο: τη συλλογική διεκδίκηση 

για ένα βιώσιµο πλανήτη, µε ισότητα και δικαιοσύνη. Σε όλο το διάστηµα (12 - 31 Μαρτίου) 

κάθε οργάνωση ή πολίτης θα µπορεί να ενσωµατώνει δράσεις και να µεγαλώσει τη συµµαχία 

µέσα από τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα προώθησης του κινήµατος 

(https://gr.breakfree2017.org/). 

Το σύνολο των δράσεων στην Αθήνα κορυφώνεται την Κυριακή 26 Μαρτίου στο Θησείο 

(Αποστόλου Παύλου 7, στο ύψος του Cine Θησείο). Φοράµε άνετα και χρωµατιστά ρούχα, 

παίρνουµε σφυρίχτρες και περπατάµε µαζί από το Θησείο προς στο Σύνταγµα σε έναν 

πολύχρωµο και ειρηνικό περίπατο ενάντια σε ό,τι µας δεσµεύει: την αδικία, την ανισότητα, 

τις διακρίσεις και τις κλιµατικές αλλαγές!  

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! 

Η συµµαχία αποτελείται από τους εξής φορείς: Αλληλεγγύη-SolidarityNow, ActionAid 

Ελλάς, ANIMA, ΑΡΧΕΛΩΝ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Colour Youth, ∆ίκτυο 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 ∆ράµας, Οργάνωση Ενωµένων Γυναικών 

Αφρικής, Oργάνωση ΓΗ, Πακιστανο - Ελληνική Πολιτισµική Εταιρεία, Passivistas, Περιοδικό 

δρόµου Σχεδία, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας Ινδίας, Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών – 



 

 

Lalibela, Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, WWF Ελλάς. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Έλλη Ταραµπέ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ 

Τηλ.: 210 5231342, email: communication@archelon.gr 

∆είτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας τ@υ εκπροσώπου της κάθε οργάνωσης  

 

Σηµειώσεις προς συντάκτες: 

[1] ∆είτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το παγκόσµιο κίνηµα Break Free 

[2] Οι µέχρι στιγµής προγραµµατισµένες δράσεις: 

- 12-14 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη: η Greenpeace θα προχωρήσει σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης στην εγκατάσταση του - πρώτου στην Ελλάδα - φωτοβολταϊκού συστήµατος µε 

εικονική αυτοπαραγωγή (virtual net-metering), σε στέγη σχολικού συγκροτήµατος του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης.  Σπάµε τα δεσµά από τα ορυκτά καύσιµα. 

- 18 Μαρτίου, ∆ράµα: η Οικολογική Κίνηση ∆ράµας θα πραγµατοποιήσει πορεία διαµαρτυρίας 

ενάντια στο λιγνίτη. 

- 19 Μαρτίου, Αθήνα: η Συµµαχία Break Free παίρνει µέρος στον Ηµιµαραθώνιο της Αθήνας 

και τρέχει για το περιβάλλον, την ισότητα και τη δικαιοσύνη 

- 26 Μαρτίου, Αθήνα: η Συµµαχία Break Free οργανώνει τον πολύχρωµο περίπατο. Χιλιάδες 

πολίτες συµµετέχουµε σε ένα πολύχρωµο και ειρηνικό περίπατο στο κέντρο της Αθήνας 

ενάντια σε ό,τι µας δεσµεύει: την αδικία, την ανισότητα, τις διακρίσεις και τις κλιµατικές αλλαγές. 

∆είτε περισσότερα εδώ 

 

 

 


