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Ολοκλήρωση του 1ου Θερινού Σχολείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 

τους Γεω-τόπους και την Αειφορία « Γεω-διαδρομές στα χνάρια του 

Δεινοθήριου της Σητείας » του Γεωπάρκου της Σητείας. 

 

Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και 

τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το 1ο Θερινό Σχολείο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τους Γεω-τόπους και την Αειφορία 

«Γεω-διαδρομές στα χνάρια του Δεινοθήριου της Σητείας!» που 

οργανώθηκε από το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σητείας  και το 

Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας, σε 

συνεργασία  με τα  Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας-Αρχανών-Βάμμου-Ανωγείων και το 

2ο Ε.Κ.Φ.Ε. με την υποστήριξη της Π.Ε. Λασιθίου, του Δήμου Σητείας και 

του Ο.Α.Σ. 

 

Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Εθνικών 

Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης « Ψηλαφώντας τη 

μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες », που συντονίζει το ΚΠΕ Ανωγείων, και 

«Τουρισμός και Περιβάλλον», που συντονίζει το ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-

Γουβών. 

Για τέσσερις ημέρες εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα φιλοξενήθηκαν 

στο Γεωπάρκο της Σητείας στο Καρύδι, γνώρισαν από κοντά τη σπάνια 

γεωποικιλότητα και βιοποικιλότητα του Γεωπάρκου, τους  μοναδικούς 

και παγκόσμιας σημασίας Γεώτοπους, την ιστορία και τον πολιτισμό, 

τους ανθρώπους, αλλά και τις ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη μέσα 

από τις δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν και να  φιλοξενηθούν στο 

Γεωπάρκο της Σητείας.   

 

Οι δράσεις που  υλοποιήθηκαν  κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου 

ήταν πλούσιες και ποικίλες, κρατώντας το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων που συμμετείχαν με ενθουσιασμό παρά την κούραση της 

διαμονής στην ύπαιθρο, τις πεζοπορίες και τις πολύωρες παρουσιάσεις.  
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Είμαστε σίγουροι ότι ο στόχος και οι προσδοκίες των οργανωτών 

επετεύχθησαν σε μεγάλο βαθμό, ενώ επισημάνθηκαν και οι παραλείψεις 

και τα προβλήματα που προέκυψαν. Η επόμενη χρονιά θα είναι σίγουρα 

πολύ πιο αποτελεσματικά οργανωμένη και θα είμαστε σε θέση να 

υποδεχτούμε ξανά τους εκπαιδευτικούς μας από όλη την Ελλάδα στο 

Γεωπάρκο της Σητείας.  

 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες, την 

οργανωτική ομάδα του Θερινού Σχολείου, την Περιφερειακή Ενότητα 

Λασιθίου, τον Δήμο Σητείας, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας, του 

εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τους εθελοντές  Συνοδούς 

Βουνού Δ.Ι.Ε.Κ. Σητείας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυδίου, τους 

σπηλαιολόγους του Τμήματος Σπηλαιολογίας του Φ.ΟΡ.Σ.Σ., τους 

εργαζόμενους του Δ.Ο.Κ.Α.Σ., τους εισηγητές κ.κ. Μπάμπη Φασουλά, 

Καλούστ Παραγκαμιάν, Μιχάλη Δρετάκη, Κωνσταντίνα Αρετάκη, Στέλιο 

Μανωλιούδη και Μιχάλη Περράκη, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς 

που συμμετείχαν με εισηγήσεις τους.  

 

Επίσης, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε στους χορηγούς που 

πρόσφεραν  τα προϊόντα τους για τις ανάγκες του Θερινού Σχολείου, 

αποδεικνύοντας ότι είναι υποστηρικτές αυτής της μεγάλης προσπάθειας 

που γίνεται στον τόπο μας μέσω του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO 

της Σητείας. Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστούμε την Μονή Τοπλού και τον 

Ηγούμενο, σεβασμιότατο πατέρα Αμβρόσιο, την 11η Μοίρα Σταθμού 

Ελέγχου και Προειδοποίησης (11η ΜΣΕΠ) στη Ζήρο Σητείας, το 

ζαχαροπλαστείο Μητσακάκη, τα γαλακτοκομικά προϊόντα Κουβαράκη, το 

Σητειακό νερό Ζαργιανάκη, τη Μονομετοχική Aνώνυμη Δημοτική 

Επιχείρηση του Δήμου Σητείας (ΜΑΔΕΣ), την εταιρία μελισσοκομικών 

προϊόντων Si-Mel Σαββιδάκης, το supermarket «Χαλκιαδάκης», το 

συγκρότημα «Τσίτα Κόρδα» για την υπέροχη μουσική βραδιά που μας 

χάρισε και τον κ. Φωτεινάκη Δημήτρη για την παραχώρηση της σύνδεσης 

Internet.   

 

Από σήμερα οι σκέψεις μας είναι στο 2ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης για τους Γεω-τόπους και την Αειφορία «Γεω-διαδρομές στα 

χνάρια του Δεινοθήριου της Σητείας!» του Γεωπάρκου της Σητείας, με 

στόχο την καθιέρωση, την πληρέστερη οργάνωση  και την αναβάθμισή 

του.  

                                                                               Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ 

                                                                                  Κωστής Λυμπερίου 

 



 

 

 

 

 

 


