Αγαπθτζ Μακθτι,
Αγαπθτι Μακιτρια,

Το Σεπτζμβριο του 2015, θ Γενικι Συνζλευςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςτθ Νζα Υόρκθ
ζλαβε μία απόφαςθ που κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ μία ιςτορική ςυμφωνία
που κα επθρεάςει τθ ηωι εκατομμφριων ανκρϊπων ίςωσ και τθ δικι ςου. Πρόκειται για
τθν υιοκζτθςθ 17 Στόχων, γνωςτοί ωσ «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι
εκφράηουν τισ ςφγχρονεσ παγκόςμιεσ προκλιςεισ, ςε μια προςπάκεια να
ανταποκρικοφν αποτελεςματικά όλεσ οι χϊρεσ ςτα παγκόςμια προβλιματα.
Σε αυτι τθν Παγκόςμια ςυμφωνία, περιςςότεροι από 150 θγζτεσ που εκπροςωποφν
ςχεδόν το ςφνολο τθσ ανκρωπότθτασ, δεςμεφτθκαν να μεταμορφϊςουν τον κόςμο
μασ ςε ζναν κόςμο χωρίσ φτϊχεια, πείνα και ανιςότθτεσ. Ζναν κόςμο με αξιοπρεπι
εργαςία και καλι εκπαίδευςθ, ζναν κόςμο ειρθνικό χωρίσ τθν απειλι τθσ κλιματικισ
αλλαγισ, ζναν κόςμο που μζςα από τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, κα μεριμνά για
τισ ανάγκεσ όχι μόνο τθσ ςθμερινισ γενιάσ αλλά και των μελλοντικϊν γενεϊν δθλαδι
για το δικό ςου κόςμο.

Ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για εςάσ τουσ μακθτζσ και τουσ δαςκάλουσ ςασ, είναι ο Στόχοσ 4
για την ελεφθερη, ιςότιμη και ποιοτική εκπαίδευςη.
Ο Στόχοσ αυτόσ επιδιϊκει όλα τα αγόρια και κορίτςια ςτον κόςμο να πθγαίνουν ςχολείο
και να τουσ παρζχεται καλι ποιοτικι εκπαίδευςθ.
Σιμερα, 57 εκατομμφρια παιδιά δεν πθγαίνουν ςχολείο, ενϊ 103 εκατομμφρια νζοι
παγκοςμίωσ ζχουν δυςκολία να διαβάςουν και να γράψουν. Ο Στόχοσ 4 επιδιϊκει να
εξαλειφκοφν όλεσ τισ διακρίςεισ με βάςθ το φφλο και να διαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςε
ευάλωτεσ ομάδεσ, όπωσ τα άτομα με αναπθρίεσ. Παράλλθλα, επιδιϊκει είτε να
αναβακμιςκοφν οι ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ είτε να οικοδομθκοφν νζεσ, ϊςτε να
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν, όπου και αν βρίςκονται.
Τουσ Στόχουσ αυτοφσ, από τον 1ο και τον 4ο μζχρι τον 17ο πρζπει να τουσ πετφχουμε.
Θα τα καταφζρουμε;
Η μζχρι ςιμερα εμπειρία δείχνει ότι χρειάηεται ςυντονιςμζνθ προςπάκεια και
ςυνεργαςία από όλα τα μζρθ. Μποροφμε, αρκεί να μείνουμε προςθλωμζνοι και
ενωμζνοι ςτθν κοινι μασ παγκόςμια προςπάκεια. Αυτι θ προςπάκεια για τθν
υλοποίθςθ των ςτόχων κα διαρκζςει μζχρι το 2030. Αυτό ςθμαίνει ότι εςφ και οι
ςυμμακθτζσ ςου, κα μεγαλϊςετε και κα ωριμάςετε ταυτόχρονα με τουσ Στόχουσ.
Αυτόσ είναι ακόμα ζνασ ςθμαντικόσ λόγοσ για να ςυμμετάςχεισ ενεργά ςτθν παγκόςμια
προςπάκεια που ζχει ιδθ αρχίςει, γιατί ςε αφοροφν άμεςα.
Μάκε λοιπόν εδϊ για τουσ Στόχουσ και κάνε ότι περνάει από το χζρι ςου για να γίνουν
πραγματικότθτα.
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