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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 2020 

Φέτος γιορτάζουμε 20 χρόνια από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων και 20 

χρόνια γιορτάζουμε την Ιστορία της Γης! 

Το Γεωπάρκο της Σητείας κάθε χρόνο συμμετέχει με διάφορες εκδηλώσεις στην Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Γεωπάρκων. Μια γιορτή η οποία, φέτος, και λόγω της κατάστασης που 

βιώνουμε, «εορτάστηκε ψηφιακά» με ενημερώσεις για τα Γεωπάρκα μέσω των 

ιστοσελίδων, των ψηφιακών παρουσιάσεων και των δημοσιεύσεων.   

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και το Γεωπάρκο της Σητείας. Δεν πραγματοποιήθηκαν 

εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κόσμου, όπως γινόταν κάθε χρόνο. Έτσι, μέσω της 

ιστοσελίδας του Γεωπάρκου της Σητείας  http://www.sitia-geopark.gr , ο επισκέπτης έχει τη 

δυνατότητα να ενημερωθεί για τη γεωλογία και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, να 

κατεβάσει και να παίξει εκπαιδευτικά  παιχνίδια με τα παιδιά, αλλά και να περιηγηθεί στο 

Γεωπάρκο μέσω του διαδραστικού χάρτη στην ιστοσελίδα 

https://tours.nhmc.uoc.gr/geo/sitia. 

Σήμερα, με τα νέα δεδομένα που έχουμε και τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφάλειας για τον 

Κορωνοϊό, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε ανοικτούς χώρους, με 

στόχο να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Γεωπάρκων και να προβάλουμε την αξία τους ως ασφαλών προορισμών και περιοχών 

αειφόρου ανάπτυξης.  

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν  την 

Κυριακή 9 Αυγούστου. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Δευτέρα 3 - Τετάρτη 5 - Παρασκευή 7 - Σάββατο 8 - Κυριακή  9 Αυγούστου  

από τις 7.00 μ.μ. στο Κέντρο Ενημέρωσης Γεωπάρκου στην παραλία της Σητείας. 

 

«Γνωρίζοντας το Γεωπάρκο της Σητείας μέσα  από τις εκπαιδευτικές του δράσεις» 

Σας περιμένουμε στις 7.00 το απόγευμα, για να γνωρίσουμε τα πετρώματα, τα 

απολιθώματα, τα σπήλαια, τη βιοποικιλότητα του τόπου μας και να μιλήσουμε για την 

κλιματική αλλαγή, μέσα από βιωματικά παιχνίδια και κατασκευές των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Γεωπάρκου.  

 

Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.00 μ.μ. 

Στον χώρο εκδηλώσεων στο Λιμάνι της Σητείας (Πάπιες)   

 

ΦΩΤΟΡΑΜΑ:  «Ο φωτογραφικός φακός  στα μονοπάτια του Γεωπάρκου της Σητείας»  

«ΑΕΝΑΟΣ  ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ»  

 

Φωτογραφίες:   ΤΗΝΙΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ   

Μουσική: ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 

http://www.sitia-geopark.gr/
https://tours.nhmc.uoc.gr/geo/sitia


«20 χρόνια Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων  - 5 χρόνια Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της 

Σητείας» Βαγγέλης Περάκης, Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας 

 

Πέμπτη 6 Αυγούστου 

Συναυλία με το συγκρότημα  ΤΣΙΤΑ ΚΟΡΔΑ στον Γεώτοπο της πηγής της Ζάκρου στις 9.00 

μ.μ.  

Ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα για την ασφάλειά μας, σας περιμένουμε για να 

απολαύσουμε όλοι μαζί ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα με ντόπιους καλλιτέχνες σε ένα,  

μοναδικής ομορφιάς και σπουδαιότητας, Γεώτοπο, στην πηγή της Ζάκρου.  

Από τις 3.00 μ.μ. στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζάκρου e-GEOdiscover:  

« Παίξε, ανακάλυψε, μάθε...  » 

Το e-GEOdiscover είναι εκπαιδευτική εφαρμογή για κινητές συσκευές Android που σκοπό 

έχει να προσφέρει  γνώσεις για τη γεωλογία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον του 

Παγκόσμιου  Γεωπάρκου Unesco της Σητείας, καθώς και δεξιότητες προσανατολισμού, 

περιήγησης και ανάγνωσης χάρτη. Είναι μια μορφή ανακάλυψης κρυμμένου θησαυρού που 

απαιτεί μόνο την ενεργοποίηση του GPS της συσκευής σας. Είναι διαθέσιμη για συσκευές 

Android στο Googleplay.  

 

Σάββατο 8 Αυγούστου στις 6.00 μ.μ   

«Γεω - πολιτιστικός περίπατος της Σητείας  Καραβόπετρα – Αγιά Φωτιά» 

Με τη συνδρομή των σπουδαστών του τμήματος  Συνοδοί Βουνού Δ.Ι.Ε.Κ. Σητείας   

Οι Γεώτοποι δίπλα στην πόλη μας. Ένας περίπατος γνωριμίας με σημαντικά σημεία, τα 

οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην πόλη μας και τα οποία παραμένουν άγνωστα στους 

περισσότερους. Με τη συνδρομή των σπουδαστών του τμήματος  Συνοδοί Βουνού του 

Δ.Ι.Ε.Κ. Σητείας,  οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικές για τη 

γεωλογία και τη βιοποικιλότητά τους περιοχές.   

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (20 άτομα) και απαιτείται η  

εγγραφή-δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 6 Αυγούστου το απόγευμα 

στα τηλέφωνα 28430 23775 και 6947115070. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.  

Μιχάλης Περάκης  


