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Ηρωίδα του Πλανήτη!
Alexandria Villaseñor

Έφηβη ακτιβίστρια για 
το κλίμα και ιδρύτρια 
του Earth Uprising!

άρχισαν να την ακολουθούν και 
άλλοι άνθρωποι - και στις 22 

Απριλίου 2019 ίδρυσε μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση με 
την ονομασία Earth Uprising 
για να τους ενώσει όλους.  

Μέσω του Earth Uprising, 
η Alexandria προσπαθεί 

να φέρει σε επαφή και να 
εκπαιδεύσει νέους ακτιβιστές από όλο 

τον κόσμο. Καθώς η ίδια είναι Λατίνα, ελπίζει να 
ενθαρρύνει ένα ευρύ φάσμα νέων ανθρώπων να 
συμμετάσχουν και να μιλήσουν! 

Γνωρίζατε ότι;
• Κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών της έξω 

από τον ΟΗΕ, η Alexandria καθόταν σε ένα 
παγκάκι 4-6 ώρες την ημέρα, όποιες κι αν 
ήταν οι καιρικές συνθήκες. Το παγκάκι έχει 
πλέον κερδίσει το παρατσούκλι “Παγκάκι της 
Αλεξάνδρειας”! 

• Της αρέσει να χαλαρώνει διαβάζοντας ή 
παίζοντας Animal Crossing! 

• Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, η υποστήριξη 
της οικογένειάς της και οι καταπληκτικοί 
άνθρωποι που γνώρισε μέσω του ακτιβισμού 
τη βοηθούν να συνεχίσει το έργο της.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Το Earth Uprising έχει 
πλέον πρεσβευτές σε 
περισσότερες από 50 
χώρες και σε πόλεις 

σε όλες τις Ηνωμένες 
Πολιτείες!  

Η Alexandria (Μέσης) 
διαμαρτύρεται μαζί με την 
Γκρέτα Τούνμπεργκ και 

τους φίλους της!

Η Αλεξάνδρια μιλάει για 
την ανισότητα σε μία 

ομιλία το 2019.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Ήταν μία από τους 

τρεις συνιδρυτές της 
Αμερικάνικης Νεανικής 
Απεργίας για το κλίμα 

το 2019. 
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Η Alexandria γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 
2005 και πάντα αγαπούσε τη φύση! Κατά 
τη διάρκεια ενός ταξιδιού όταν ήταν 13 
ετών, ο πυκνός καπνός από τις πυρκαγιές 
της Καλιφόρνιας της προκάλεσε κρίση άσθματος, 
παρά το γεγονός ότι βρισκόταν πάνω από 160 
χιλιόμετρα μακριά. Αφού επέστρεψε βιαστικά 
στην ασφάλεια του σπιτιού της στη Νέα Υόρκη, 
η Alexandria άρχισε να ερευνά τη σχέση μεταξύ 
των πυρκαγιών και της κλιματικής αλλαγής.  

Όσο περισσότερα μάθαινε, τόσο πιο αποφασισμένη 
γινόταν να αγωνιστεί για το κλίμα και τον 
Δεκέμβριο του 2018 αποφάσισε να αναλάβει 
δράση. Για περισσότερο από ένα χρόνο, απουσιάζε 
κάθε Παρασκευή από το σχολείο για να απεργήσει 
έξω από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως 
και το πρότυπό της, η Greta Thunberg, ξεκίνησε 
να διαμαρτύρεται μόνη της, αλλά σύντομα 


