ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20/10/2022
Η σκυτάλη της Running Out of Time φτάνει στην Ελλάδα

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, η παγκόσμια σκυταλοδρομία Running Out of Time, που ξεκίνησε
από τη Γλασκόβη της Σκωτίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, θα περάσει τα σύνορα της Ελλάδας καθ’
οδόν προς το Sharm el-Sheikh στην Αίγυπτο, μέσω Κύπρου και Ισραήλ. Στόχος είναι να παραδοθεί η
σκυτάλη και το μήνυμα για την αναγκαιότητα καθολικής, ποιοτικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
για όλους στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP27, που θα πραγματοποιηθεί εκεί
μεταξύ 6 - 18 Νοεμβρίου 2022.
Η διαδρομή στη χώρα μας καλύπτει συνολική απόσταση 750χλμ., μοιρασμένη σε 72 τμήματα, από
τα οποία τα 39 είναι σχεδιασμένα για δρομείς και τα 33 για ποδηλάτες περνώντας από πολλές πόλεις,
εκτός κεντρικών δρόμων.
Το αδιάκοπο ταξίδι της σκυτάλης στην Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη Μεγάλη Πρέσπα. Τη Δευτέρα 24
Οκτωβρίου, στις 15.30, στο χωριό Ψαράδες, θα την παραλάβει ο κος Νίκος Πέτρου, Αντιπρόεδρος
του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental
Education - FEE) και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), που είναι το
εθνικό μέλος του FEE.
Ο κος Πέτρου σημειώνει: «Η ποιοτική κλιματική εκπαίδευση θα ενδυναμώσει όλους μας, ώστε να
κατανοήσουμε τις αιτίες και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά και θα μας προσφέρει τις
δεξιότητες, τη γνώση και τις ευκαιρίες για να χτίσουμε βιώσιμες, κλιματικά ανθεκτικές και δίκαιες
κοινότητες. Γιατί μόνον όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε».
Από την Πρέσπα, η σκυτάλη θα συνεχίσει προς την Καστοριά, την Κλεισούρα, το Βαρικό και την
Πτολεμαΐδα.
Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, οι συμμετέχοντες, θα περάσουν από τη Βέροια και την παραλία της
Κατερίνης, όπου θα γίνει μια μικρή τελετή στο βραβευμένο με Γαλάζια Σημαία και Green Key
ξενοδοχείο Mediterranean Village με συμμετοχή υποστηρικτών, μαθητών τοπικών σχολείων και
στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαδρομή θα συνεχιστεί προς τον Πλαταμώνα, τους Γόννους,
τη Ροδιά και τη Λάρισα, η οποία θα έχει στολιστεί με καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών της πόλης.
Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, οι ποδηλάτες και οι δρομείς θα διασχίσουν τα Φάρσαλα, το Δομοκό, τη
Λαμία και την Ανθήλη, όπου στελέχη της ΕΕΠΦ θα συζητήσουν με παρευρισκόμενους και μαθητές,το
έργο της Εταιρίας για την προστασία της πλούσιας βιοποικιλότητας της Οίτης που απειλείται από την
κλιματική αλλαγή. Στα Καμένα Βούρλα, η σκυτάλη θα αλλάξει χέρια στο βραβευμένο με Γαλάζια
Σημαία και Green Key ξενοδοχείο Mitsis Galini Welness Spa & Resort και θα συνεχίσει προς τον Άγιο
Κωνσταντίνο, τη Σκάλα, το Μαρτίνο, το Ακραίφνιο και τον Αλίαρτο.

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, η σκυτάλη θα περάσει από τη Θήβα, τα Οινόφυτα, τον Αυλώνα, τις
Αφίδνες και το Φράγμα Μαραθώνα, όπου αθλητές και εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος
θα ενημερώσουν για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των πυρκαγιών. Στον
Μαραθώνα θα διεξαχθεί θεατρικό δρώμενο και από εκεί οι δρομείς θα ακολουθήσουν τη
Μαραθώνια Διαδρομή μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου θα γίνει αλλαγή της σκυτάλης παρουσία
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Λυκείου των Ελληνίδων (ΠΤΧ Παπάγου-Χολαργού). Η
επόμενη αλλαγή, στην Ακρόπολη, θα γίνει παρουσία μαθητών από σχολεία και μουσικά σχολεία που
συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΠΦ Οικολογικά Σχολεία, Μαθαίνω για τα Δάση,
και Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, στα οποία μετέχουν και περισσότεροι από 2.000
εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο.
Στις 16:05 η σκυτάλη θα φτάσει στη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία Μαρίνα Φλοίσβου, όπου θα
γίνει η τελετή παράδοσής της στο αγωνιστικό ιστιοπλοϊκό σκάφος ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ που θα τη
μεταφέρει στην Κύπρο, συνοδεία του Διευθυντή του FEE, κου Daniel Schaffer. Στην τελετή, που θα
είναι ανοιχτή για το κοινό, θα παρευρεθούν Ολυμπιονίκες, Υπουργοί και πρέσβεις πολλών χωρών.
Τη σκυταλοδρομία υποστηρίζουν η UNESCO και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την
Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) καθώς και
σημαντικές προσωπικότητες, με προεξάρχοντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
κκ Βαρθολομαίο. Στην επιστολή στήριξης της σκυταλοδρομίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης
αναφέρει: «…Επειδή κατα την παιδικήν του ηλικίαν ο άνθρωπος είναι εύπλαστος και δεκτικός
αγωγής, είναι αναγκαίον και η προσπάθεια οικολογικής ευαισθητοποιήσεως να στρέφεται εγκαίρως
προς την νέαν γενεάν… Απατείται η ανάπτυξις ενός νέου ήθους οικολογικής ευθύνης και μια νέα
ιεράρχησις αξιών. Προς αυτήν την κατεύθυνσιν πρέπει να κινείται η εκπαίδευσις, όπου η σοβαρότης
και η υπευθυνότης του διδασκάλου συναντώνται δημιουργικώς με τον δυναμισμόν και τον
ενθουσιασμόν των νέων, οι οποίοι ευκόλως κατανοούν και την συνάφειαν οικολογικών και
κοινωνικών προβλημάτων, με δεδομένον ότι αι επιπτώσεις της οικολογικής κρίσεως εγγίζουν μεν
σύνολον την ανθρωπότητα, πρωτίστως όμως και αμεσώτερον τους κοινωνικώς ασθενέστερους. Δεν
υπάρχει αληθής ανάπτυξις επι ενός οικολογικώς κατεστραμμένου πλανήτου και με μιαν παγκόσμιον
κοινωνίαν στιγματισμένην από την αδικίαν…».
Επίσης, μεγάλη είναι η υποστήριξη από σχολεία, Δήμους και Περιφέρειες, αθλητές, ΜΚΟ, τοπικούς
φορείς και πρωτοβουλίες, που, σε όλο το μήκος της διαδρομής, θα συμβάλλουν στη διάδοση του
μηνύματος μέσω εκδηλώσεων και άλλων δράσεων. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία για την καταλυτική συνδρομή τους στην
υλοποίηση της διοργάνωσης.
Η Running Out of Time γίνεται πραγματικότητα χάρη στη συλλογική προσπάθεια πολλών εταίρων και
υποστηρικτών σε 18 χώρες. Στην Ελλάδα τη διοργάνωση συντονίζει η ΕΕΠΦ με την ευγενική χορηγία
των εταιριών LAMDA Development και LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. και με την υποστήριξη των:
ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Επιτροπή αθλητών της ΕΟΕ, Ένωση Συμμετασχόντων
σε Ολυμπιακούς αγώνες, Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία,
Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης,
Λύκειο των Ελληνίδων (ΠΤΧ Παπάγου-Χολαργού), Δήμο Πρεσπών, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ,

AWomanCanBe.org, OPUS Integrated Communication, BBDO, Direction Εκδοτική, Nestle, Coca-Cola
3E, Autohellas Hertz, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, CSR Hellas, και των ξενοδοχείων Mediterranean Hotels, Mitsis
Hotels και Grecotel Larissa Imperial.
Η σκυταλοδρομία έχει ήδη διασχίσει 10 χώρες, με σημαντικoύς σταθμούς τον διάπλου της Μάγχης
και τις τελετές στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και στην έδρα της UNFCCC, στη Βόννη της
Γερμανίας.
Στο πλαίσιο της σκυταλοδρομίας, ένα εκατομμύριο μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο θα
“συναντηθούν” στην Ημέρα Δράσης των Σχολείων (Schools Action Day) στις 3 Νοεμβρίου, μέσω ενός
εντυπωσιακού εικονικού προγράμματος, που προάγει λύσεις για την κλιματική αλλαγή, ενώ
παράλληλα ενδυναμώνει τους νέους να δημιουργήσουν ένα κόσμο με περιβαλλοντική συνείδηση
μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις. Η Ελλάδα είναι 3η ανάμεσα στις 101 χώρες που θα
συμμετέχουν ως τώρα, με 145 σχολεία να έχουν ήδη εγγραφεί.
Αλλά και όσοι δε θα μπορέσουν να τρέξουν στη φυσική διαδρομή μπορούν να «μεταφέρουν» τη
σκυτάλη σε μια Παγκόσμια Εικονική Σκυταλοδρομία (Global Virtual Relay) στις 5 Νοεμβρίου 2022,
στηρίζοντας έτσι και με τη δική τους φωνή το μήνυμα.
Εγγραφές για συμμετοχή στην Ελλάδα: https://running-out-of-time.com/route/greece/
Διάβασε και ΠΡΟΣΥΠOΓΡΑΨΕ το ΜΗΝΥΜΑ της Σκυταλοδρομίας «Running Out of Time»:
https://running-out-of-time.com/message/
Δείτε ζωντανά την πορεία της σκυταλοδρομίας εδώ: https://running-out-of-time.com/map
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