
 

 

 

 

 

 

Το 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς συμμετέχει στο «RUNNING OUT OF TIME” για την Κλιματική Αλλαγή! 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ξεκίνησε,  σε διεθνές επίπεδο,  η μεγαλύτερη σκυταλοδρομία που έχει διοργανωθεί 
ποτέ: η Σκυταλοδρομία «Running Out of Time»  για την Κλιματική Αλλαγή από το ίδρυμα Foundation for Environmental 
Education (FEE) και τα Ηνωμένα Έθνη. Χιλιάδες δρομείς συμμετείχαν σε μια σκυταλοδρομία, που κατέρριψε  κάθε 
προηγούμενο ρεκόρ, διανύοντας 7.767χλμ. μέσω 18 χωρών για να μεταφέρουν τη σκυτάλη με το μήνυμα από τη νέα γενιά 
στους παγκόσμιους ηγέτες στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP27. Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 από 
τη Γλασκόβη της Σκωτίας (που φιλοξένησε την COP26) και κατέληξε στο Sharm El Sheikh της Αιγύπτου, στις 5 Νοεμβρίου 
2022, για την έναρξη της COP27 που θα διεξαχθεί μεταξύ 6 και 18 Νοεμβρίου 2022 . 

Η σκυτάλη έφτασε στην Ελλάδα από την Αλβανία στις 24 Οκτωβρίου 2022, εκτός κεντρικών δρόμων, περνώντας από: 
Καστοριά – Κλεισούρα – Πτολεμαΐδα – Ακρινή – Βέροια – Τρίλοφο – Κατερίνη – Πλαταμώνας – Γόννους – Ροδιά – Λάρισα – 
Φάρσαλα – Δομοκό – Λαμία – Καμένα Βούρλα – Άγιο Κωνσταντίνο – Σκάλα – Μαρτίνο – Ακραίφνιο – Αλίαρτο – Θήβα – 
Οινόφυτα – Αυλώνα – Αφίδνες – Φράγμα Μαραθώνα – Μαραθώνια Διαδρομή – Ακρόπολη, για να καταλήξει στο Φάληρο, 
από όπου έφυγε με ιστιοπλοϊκό για την Κύπρο στις 27 Οκτωβρίου 2022. 

Το μήνυμα που μεταφέρθηκε προς τους ηγέτες: 

The Baton Message 

We are Running Out of Time. 

«Quality climate education is critical if we are to equip people of all ages and in all places with the knowledge and skills 

necessary to build a future in which all can thrive. 

Young people need to be recognised as leaders, placed at the forefront of the conversation about climate change and empowered 

through education. 

We are calling on the world's leaders to provide us with the skills and training to build a sustainable world. 

Our world is warming and to keep the increase to 1.5 degrees we need forward thinking, consistent policies and funding to help 

us reach Net Zero Emissions. 

We are committed to help build a future that is inclusive and sustainable for all. 

Show by your actions, not just words, that you are too.» 

 

Στην Ελλάδα τη διοργάνωση συντόνισε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Δίκτυο Oικολογικών Σχολείων στο οποίο 
το 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς συμμετέχει για δεύτερη χρονιά) ως εκπρόσωπος του Foundation for Environmental Education 
(FEE).   

Κι ενώ η σκυταλοδρομία ήταν σε εξέλιξη, περίπου ένα εκατομμύριο μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν 
στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των Σχολείων (Global Schools Action Day) στις 3 Νοεμβρίου 2022, κατά τη διάρκεια της 
οποίας τα σχολεία οργάνωσαν βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη σκυταλοδρομία μπορείτε να βρείτε εδώ 

 https://eepf.gr/el/skitalodromia-running-out-of-time 

Το 9ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς συμμετείχε στις δράσεις την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου. Την 5η ώρα οι μαθητές και οι μαθήτριες της 
εφημερίδας του σχολείου, με εκπροσώπους από σχεδόν όλα τα τμήματα, συγκεντρώθηκαν στη αυλή και υλοποίησαν 
διάφορες δραστηριότητες για την κλιματική αλλαγή:  
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- Οργανώθηκε περιβαλλοντική «μπουγάδα» με ζωγραφιές, κείμενα, μηνύματα σχετικά με το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή (ανακύκλωση, μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, φαινόμενο θερμοκηπίου, πλαστικά, 
σκουπίδια κ.α.).  

- Δημιουργήθηκε αφίσα σχετική με τη δράση και σκυτάλη από ανακυκλώσιμα υλικά  

- Οργανώθηκε κυκλική σκυταλοδρομία  και υπογράφηκε από όλους τους συμμετέχοντες (μαθητές-τριες και 
καθηγητές-τριες του σχολείου μας) το κείμενο-μήνυμα για τους ηγέτες του COP27. 

          https://www.facebook.com/groups/683208545141374/permalink/5280256198769896/ 

          #RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #TheClimateRelay 

 

https://www.facebook.com/groups/683208545141374/permalink/5280256198769896/

