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Δελτίο Τύπου
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το
4ο Sitia Geopark Trail 2020.
Η μεγάλη συμμετοχή αθλητών και πεζοπόρων από όλη την Κρήτη, στον
αγώνα ορεινού τρεξίματος των 24,5 χιλιομέτρων, στον αγώνα ανώμαλου
δρόμου των 6 χιλιομέτρων, στον αγώνα των μικρών μας φίλων στο 1
χιλιόμετρο, στην πεζοπορία και στην αναρρίχηση, ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο.
Σε μια δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας που τίποτα δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως δεδομένο, το Γεωπάρκο της Σητείας, τηρώντας όλα τα
προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την ασφάλεια των αθλητών, οργάνωσε με
επιτυχία τους παραπάνω αγώνες.
Όλοι οι συμμετέχοντες μόνο θετικά σχόλια είχαν για την οργάνωση, την
άρτια σήμανση της πολύ απαιτητικής διαδρομής, τα μέτρα ασφάλειας,
τους εθελοντές και τη φιλοξενία των τοπικών συλλόγων και κοινοτήτων.
Μέσα από τα λάθη, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και την εμπειρία που
αποκτούμε, μπορούμε να υποσχεθούμε ότι το Sitia Geopark Trail θα
γίνεται όλο και καλύτερο, με στόχο την εθνική και παγκόσμια καταξίωσή
του.
Η τοπική κοινωνία στηρίζει αυτή την προσπάθεια, προσδοκώντας στην
προβολή της περιοχής και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, ως μια μοναδική ευκαιρία για την αειφόρο και βιώσιμη
ανάπτυξη του τόπου μας, βασικό χαρακτηριστικό των Γεωπάρκων
παγκόσμια.
Η επιτυχία αυτή έχει πίσω της, πολλούς ανθρώπους που πίστεψαν και
στήριξαν ο καθένας με τον τρόπο του, αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Εξάλλου και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας σε αυτή την
αποδοχή και τη συλλογικότητα της τοπικής κοινωνίας στηρίζει τη
δημιουργία και τη λειτουργία του.
Οι ευχαριστίες σε εθελοντές και συλλογικότητες, είναι η ελάχιστη
έκφραση ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους στην άρτια οργάνωση και
ολοκλήρωση των αγώνων.
Ξεκινώντας από τους εθελοντές, φίλους του Γεωπάρκου που ανιδιοτελώς,
ανώνυμα και αθόρυβα προσέφεραν τον ελεύθερο χρόνο τους για να
σηματοδοτήσουν, να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια
του μονοπατιού των 24,5 χιλιομέτρων, πολλές φορές κάτω από αντίξοες
συνθήκες, αλλά και την ουσιαστική βοήθεια τους στην οργάνωση των
αγώνων.
Τους εργαζόμενους του Δήμου Σητείας, από όποιο πόστο και αν
συμμετείχαν και ιδιαίτερα σε αυτούς, που για μέρες βρέθηκαν στο βουνό
για τον καθαρισμό του μονοπατιού.
Τους εθελοντές διασώστες της ΕΔΕΑΚ και του Ερυθρού Σταυρού, που για
μια ακόμα φορά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την ασφάλεια των
αγώνων αλλά και την οργάνωση τους.
Την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία για τη
συμμετοχή τους στην οργανωτική επιτροπή και στην ασφάλεια των
αγώνων.
Τις κοινότητες Ζήρου, Ζάκρου, Κατσιδωνίου, τους πολιτιστικούς
συλλόγους Ζάκρου, Ζήρου Σιτάνου και Αδραβάστων, για τη συμμετοχή
τους στην οργανωτική επιτροπή, την υποστήριξη των σταθμών
τροφοδοσίας σε όλο το μήκος της διαδρομής. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον
Πολιτιστικό Σύλλογο και το Γυναικείο Συνεταιρισμό Ζάκρου για τον
μπουφέ που οργάνωσαν στον τερματισμό των αγώνων.
Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την παραχώρηση του
αρχαιολογικού χώρου της Κάτω Ζάκρου.
Την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας, για τη συμμετοχή του στην
οργανωτική επιτροπή και την οικονομική στήριξη.

Το Φυσιολατρικό Ορειβατικό Σύλλογο Σητείας.
Τα παραδοσιακά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και στούντιο TERRA
MINOIKA VILLAS και STELLA'S APARTMENTS, το ταξιδιωτικό
γραφείο PORTOBELLIS CRETA HOLIDAYS, τα ξενοδοχεία ITANOS –
ELYSSE – FLISVOS, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ΑΘΗΝΑ - CORAL
– ΑΛΚΥΟΝΗ - YIANNIS RETREAT STUDIOS APARTMENTS.
Τα παραδοσιακά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα SITANOS HOUSES, το
Super Market Χαλκιαδάκη, την επιχείρηση Ζαργιανάκη Αναψυκτικά Σητειακό επιτραπέζιο νερό, τον κ. Αγγελάκη Νίκο για τον εφοδιασμό των
αθλητών με μπανάνες, την εταιρία ορειβατικών ειδών MOUNTAIN
CLUB Γκούφας, την εταιρία ορειβατικών ειδών DIRECT ADVENTURE
στον Άγιο Νικόλαο και τα εστιατόρια της Κάτω Ζάκρου.
Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς για την οικονομική στήριξη των
αγώνων και τα δώρα που προσέφεραν στους νικητές.
Τέλος ευχαριστούμε από καρδιάς όλες και όλους εκείνους που, αθόρυβα
αλλά ουσιαστικά, περπατούν μαζί μας στα μονοπάτια του εθελοντισμού
και της προσφοράς.
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