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Ολοκλιρωςθ του 1ου Θερινοφ χολείου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ για τουσ Γεω-τόπουσ 

και τθν Αειφορία «Γεω-διαδρομζσ ςτα χνάρια του Δεινοκιριου τθσ θτείασ!» του 

Γεωπάρκου τθσ θτείασ. 

Σθν Πζμπτθ 15 Ιουλίου 2021 ολοκλθρϊκθκε με απόλυτθ επιτυχία και τθρϊντασ όλα τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα το 1οΘερινό χολείο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ για τουσ Γεω-

τόπουσ και τθν Αειφορία «Γεω-διαδρομζσ ςτα χνάρια του Δεινοκιριου τθσ θτείασ!» που 

οργανϊκθκε από το Παγκόςμιο Γεωπάρκο UNESCO τθσ θτείασ  και τον Δθμοτικό 

Οργανιςμό Κοινωνικοπολιτιςτικισ  Ανάπτυξθσ θτείασ,  ςε ςυνεργαςία  με τα  Κ.Π.Ε. 

Ιεράπετρασ-Αρχανϊν-Βάμμου-Ανωγείων και το 2ο Ε.Κ.Φ.Ε. με τθν υποςτιριξθ τθσ Π.Ε. 

Λαςικίου, του Διμου θτείασ και του Ο.Α.. 

Σο Θερινό χολείο πραγματοποιικθκε  ςτο πλαίςιο των Εκνικϊν Θεματικϊν Δικτφων 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ: «Ψθλαφϊντασ τθ μνιμθ τθσ γθσ μζςα από τθ 

γεωποικιλότθτα, τα Γεωπάρκα και τισ ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ», που ςυντονίηει το 

ΚΠΕ Ανωγείων, και «Σουριςμόσ και Περιβάλλον», που ςυντονίηει το ΚΠΕ Αρχανϊν-Ροφβα-

Γουβϊν. 

Για τζςςερισ θμζρεσ εκπαιδευτικοί από όλθ τθν Ελλάδα φιλοξενικθκαν ςτο Γεωπάρκο τθσ 

θτείασ ςτο Καρφδι, γνϊριςαν από κοντά τθ ςπάνια γεωποικιλότθτα και βιοποικιλότθτα του 

Γεωπάρκου, τουσ  μοναδικοφσ και παγκόςμιασ ςθμαςίασ Γεϊτοπουσ, τθν ιςτορία και τον 

πολιτιςμό, τουσ ανκρϊπουσ, αλλά και τισ ευκαιρίεσ για αειφόρο ανάπτυξθ μζςα από τισ 

δράςεισ που μποροφν να αναπτυχκοφν και να  φιλοξενθκοφν ςτο Γεωπάρκο τθσ θτείασ.   

Οι δράςεισ που  υλοποιικθκαν  κατά τθ διάρκεια του Θερινοφ χολείου ιταν πλοφςιεσ και 

ποικίλεσ, κρατϊντασ  το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων που ςυμμετείχαν με ενκουςιαςμό 

παρά τθν κοφραςθ τθσ διαμονισ ςτθν φπαικρο, τισ πεηοπορίεσ και τισ πολφωρεσ 

παρουςιάςεισ.  

Είμαςτε ςίγουροι ότι ο ςτόχοσ  και οι προςδοκίεσ των οργανωτϊν επετεφχκθςαν ςε μεγάλο 

βακμό, ενϊ επιςθμάνκθκαν και οι παραλείψεισ και τα προβλιματα που προζκυψαν. Η 

επόμενθ χρονιά κα είναι ςίγουρα πολφ πιο αποτελεςματικά οργανωμζνθ και κα είμαςτε ςε 

κζςθ να υποδεχτοφμε ξανά τουσ εκπαιδευτικοφσ μασ από όλθ τθν Ελλάδα ςτο Γεωπάρκο 

τθσ θτείασ.  
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Κλείνοντασ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τουσ ςυμμετζχοντεσ, τθν οργανωτικι ομάδα του 

Θερινοφ χολείου, τθν Περιφερειακι Ενότθτα Λαςικίου, τον Διμο θτείασ, τον Οργανιςμό 

Ανάπτυξθσ θτείασ, του εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ και τουσ εκελοντζσ  

υνοδοφσ Βουνοφ Δ.Ι.Ε.Κ. θτείασ, τον Πολιτιςτικό φλλογο Καρυδίου, τουσ ςπθλαιολόγουσ  

του Σμιματοσ πθλαιολογίασ του Φ.ΟΡ..., τουσ εργαηόμενουσ του Δ.Ο.Κ.Α.., τουσ 

ειςθγθτζσ κ.κ. Μπάμπθ Φαςουλά, Καλοφςτ Παραγκαμιάν, Μιχάλθ Δρετάκθ, Κωνςταντίνα 

Αρετάκθ, τζλιο Μανωλιοφδθ, Μιχάλθ Περράκθ, αλλά και όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που 

ςυμμετείχαν με ειςθγιςεισ τουσ.  

Επίςθσ, ζνα μεγάλο «ευχαριςτϊ» οφείλουμε ςτουσ  χορθγοφσ που πρόςφεραν  τα προϊόντα 

τουσ για τισ ανάγκεσ  του Θερινοφ χολείου, αποδεικνφοντασ ότι είναι υποςτθρικτζσ αυτισ 

τθσ μεγάλθσ προςπάκειασ που γίνεται ςτον τόπο μασ μζςω του Παγκόςμιου Γεωπάρκου 

UNESCO τθσ θτείασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ευχαριςτοφμε τθν Μονι Σοπλοφ και τον Ηγοφμενο, 

ςεβαςμιότατο πατζρα Αμβρόςιο, τθν 11θ Μοίρα τακμοφ Ελζγχου και Προειδοποίθςθσ 

(11θ ΜΕΠ) ςτθ Ζίρο θτείασ, το ηαχαροπλαςτείο Μθτςακάκθ, τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

Κουβαράκθ, το θτειακό νερό Ζαργιανάκθ, τθ Μονομετοχικι Aνϊνυμθ Δθμοτικι 

Επιχείρθςθ του Διμου θτείασ, τθν εταιρία μελιςςοκομικϊν προϊόντωνSi-Melαββιδάκθσ, 

το supermarket «Χαλκιαδάκθσ», το ςυγκρότθμα «Σςίτα Κόρδα» για τθν υπζροχθ μουςικι 

βραδιά που μασ χάριςε και τον κ. Φωτεινάκθ Δθμιτρθ για τθν παράχωςθ τθσ ςφνδεςθσ 

Internet.   

Από ςιμερα οι ςκζψεισ μασ είναι ςτο 2ο Θερινό χολείο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ για 

τουσ Γεω-τόπουσ και τθν Αειφορία «Γεω-διαδρομζσ ςτα χνάρια του Δεινοκιριου τθσ 

θτείασ!» του Γεωπάρκου τθσ θτείασ, με ςτόχο τθν κακιζρωςθ, τθν πλθρζςτερθ οργάνωςθ  

και τθν αναβάκμιςι του.  
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