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Παγκοσμίου φήμης 
ακτιβίστρια για το 
κλίμα! 
Η Greta Thunberg γεννήθηκε στη 
Στοκχόλμη της Σουηδία στις 
3 Ιανουαρίου 2003. Σε ηλικία 
οκτώ ετών, άρχισε να μαθαίνει για την 
κλιματική αλλαγή και γρήγορα άρχισε να 
απογοητεύεται με το πόσο λίγα γίνονταν για να 
την αποτροπή της. Ο θυμός της μεγάλωνε όλο 
και περισσότερο, μέχρι που τον Αύγουστο του 
2018 αποφάσισε να αναλάβει δράση.

Αντί να πάει στο σχολείο, η 15χρονη Γκρέτα 
έφτιαξε μια μεγάλη πινακίδα που έγραφε 
“ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ” 
και κάθισε μόνη της έξω από το Σουηδικό 
Κοινοβούλιο. Παρέμεινε εκεί για σχεδόν 
τρεις εβδομάδες, απαιτώντας άμεση δράση 
για το κλίμα από τους πολιτικούς που την 
προσπερνούσαν. 

Η διαμαρτυρία προσέλκυσε το διεθνές 
ενδιαφέρον  και όταν η Γκρέτα επέστρεψε 
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Η Γκρέτα 
συμμετέχει σε μια 
διεθνή συνάντηση 

για το κλίμα. 

Η Greta και 
συναγωνιστές της 

ακτιβιστές σε απεργία το 
2019! 

στο σχολείο, είχε ήδη εμπνεύσει 
εκατοντάδες χιλιάδες άλλους μαθητές 
από όλο τον κόσμο. Μαζί ξεκίνησαν 
τις απεργίες “Παρασκευές για το 
Μέλλον”, απουσιάζοντας από το 
σχολείο κάθε Παρασκευή για να 

διαμαρτυρηθούν για την κλιματική 
αλλαγή. 

Τα επόμενα χρόνια, η Γκρέτα έδωσε ομιλίες σε 
πολιτικούς σε παγκοσμίως σημαντικές κλιματικές 
εκδηλώσεις, εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ, 
άρθρα και βιβλία. Ήταν μάλιστα υποψήφια για το 
Νόμπελ Ειρήνης το 2019, το 2020 και το 2021! 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Τον Μάρτιο του 2019, 
η Γκρέτα εμπνεύστηκε 
την πρώτη Παγκόσμια 
απεργία για το κλίμα. 

Πήραν μέρος πάνω από 1,6 
εκατομμύρια άνθρωποι 

από 125 χώρες!

Γνωρίζατε ότι;
• Πριν ξεκινήσει δημόσια εκστρατεία, η Γκρέτα  

έπεισε την οικογένειά της  να γίνει vegan και 
να εγκαταλείψει τις πτήσεις για να βοηθήσει 
τον πλανήτη! 

• Η Γκρέτα είναι γνωστή για την ευθύτητα και 
την ειλικρίνειά της. Δεν φοβάται να ορθώσει 
το ανάστημά της απέναντι στους μεγάλους 
- συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων 
ηγετών! 

• Το 2019 η Γκρέτα έγινε ο νεότερος άνθρωπος 
που κέρδισε ποτέ το βραβείο “Άνθρωπος της 
Χρονιάς” του περιοδικού Time.

Η Γκρέτα έχει Σύνδρομο 
Άσπεργκερ, οπότε ο 

εγκέφαλός της λειτουργεί 
μερικές φορές με 

διαφορετικό τρόπο από 
των υπολοίπων. Περιγράφει 

τον αυτισμό ως την 
“υπερδύναμή” της, καθώς 

τη βοηθά να παραμένει 
συγκεντρωμένη στο 

πάθος της. 

Ηρωίδα του Πλανήτη!
Greta Thunberg


