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Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Σητείας 

Το σύγχρονο γεωλογικό εργαστήρι της Ευρώπης!



Περιοχή

Είναι κυρίως ορεινή  με εντυπωσιακές όμως ακτογραμμές

Διοικητικά ανήκει στο  Δήμο Σητείας Έκταση: 517 km2



Το πλεονέκτημα  του Γεωπάρκου της 

Σητείας  είναι ότι διαθέτει μεγάλο 

αριθμό τα Γεώτοπων που διακρίνονται 

για τη γεωλογική τους αξία, λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης, όπως 

εξάλλου και όλης της Κρήτη.

Βρίσκεται στο σημείο συνάντησης 

δύο λιθοσφαιρικών πλακών, με την 

πλάκα της Αφρικής να υποβυθίζεται

κάτω από την ευρασιατική, που 

σημαίνει ότι η γεωλογία της Κρήτης 

είναι ενεργή και πολύ πλούσια. 

Η έλλειψη βλάστησης είναι ένα 

επιθυμητό στοιχείο μια και η γεωλογία 

του τόπου είναι ορατή και την βλέπεις 

μπροστά σου.



Το Νοέμβριο του 2014 

o Δ.Ο.Κ.Α.Σ. 

υπέβαλε αίτηση ένταξης του 

Φυσικού Πάρκου Σητείας στο 

Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Δίκτυο 

Γεωπάρκων

17/11/2015, το Γεωπάρκο της Σητείας 

είναι πλέον επίσημα αναγνωρισμένο  

ως «Παγκόσμιο Γεωπάρκο της 

UNESCO».

Το καλοκαίρι του 2019 έγινε η 

επαναξιολόγηση του Γεωπάρκου της 

Σητείας  και στις  2 Σεπτεμβρίου 

πάρθηκε η απόφαση για την 

Πράσινη κάρτα



ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Δήμος Σητείας 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ

Επιτροπή Διαχείρισης

Γεωπάρκου Σητείας    
Τοπικοί 

φορείς   

Επιστημονικά 

Ιδρύματα  

Συμβουλευτική 

Ομάδα 

Γραφείο Γεωπάρκου  Σπηλαιολογικό 

Κέντρο

και κέντρο 

φιλοξενίας 

στο Καρύδι    

Κέντρο 

Πληροφοριών 

και Μ.Φ.Ι. 

στη Ζάκρο 

Πρόεδρος Γεωπάρκου

Γραφείο  Πληροφοριών στην 

πόλη της Σητείας  



Γεωλογία

Στην περιοχή του Γεωπάρκου 

μπορούμε να βρούμε από τα 

παλαιότερα πετρώματα της 

Κρήτης. 

Κυριαρχούν οι ασβεστόλιθοι 

και οι σχιστόλιθοι

Καρστικά τοπία συναντώνται παντού, 

ενώ τα σημαντικότερα γεωλογικά μνημεία 

αποτελούν τα μεγάλα συστήματα 

σπηλαίων

οι βυσσινί φυλλίτες και τα

απολιθώματα θηλαστικών.



geosites map 



Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι

Η ενότητα των «Πλακωδών Ασβεστολίθων», γνωστή 
και ως «Plattenkalk» ή ως «Μάνης – Κρήτης» είναι η 
ραχοκοκαλιά της Κρήτης πάνω στην οποία 
βρίσκονται τοποθετημένες όλες οι υπόλοιπες
ομάδες των πετρωμάτων του νησιού.

Τα πετρώματα αυτά σχηματίστηκαν από τα 140 έως τα 30 εκατομμύρια χρόνια πριν από 
σήμερα .
Tα συναντάμε στο βορειοδυτικό άκρο του Γεωπάρκου και ειδικότερα στη χερσόνησο 
Κάβο Σίδερο.



Φυλλίτες – Χαλαζίτες 

Στην περιοχή του Γεωπάρκου τα πιο χαρακτηριστικά πετρώματα είναι οι μωβ φυλλίτες, οι 
σχιστόλιθοι και οι χαλαζίτες με εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω από το χωριό Καρύδι και 
στις παραλίες νοτίως του Βάι.



Τρίπολη
Τα πετρώματα όμως που κυριαρχούν στην περιοχή είναι αυτά της ενότητας 

της Τρίπολης, τα οποία σκεπάζουν τα αντίστοιχα πετρώματα των Φυλλιτών –

Χαλαζιτών. 

Παρουσιάζουν πολύ έντονα φαινόμενα καρστικής διάβρωσης φιλοξενώντας 

σχεδόν το σύνολο των καρστικών γεωμορφών όπως τα σπήλαια και τα φαράγγια, 

ενώ δημιουργούν τους υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής.



ΠΑΛΑΙΟΑΚΤΕΣ

Πουθενά αλλού στην Κρήτη, όσο στη Σητεία, δεν είναι τόσο εμφανείς οι κατακόρυφες 

μετακινήσεις της ξηράς. Οι παλαιές ακτογραμμές εμφανίζονται ως παράλληλες με 

την ακτή, επίπεδες ζώνες ή αναβαθμίδες, σαν διαδοχικά σκαλοπάτια. 



Στην περιοχή του Πάρκου έχει βρεθεί μια μεγάλη ποικιλία 

απολιθωμάτων που καλύπτει μεγάλο αριθμό ειδών και περιόδων

Τα παλιότερα απολιθώματα της 

περιοχής έχουν βρεθεί μέσα σε 

φυλλίτες στην περιοχή του 

Παλαικάστρου και αποτελούνται από 

φυτικά υπολείμματα (~300 εκατ. 

χρόνων).

Απολιθώματατοφόροι Γεώτοποι

Παγγαία



Απολιθώματα Αλπικής ΗλικίαςΡουδιστές

Πολύ χαρακτηριστικά 

και κοινά για την

περιοχή είναι τα 

απολιθώματα 

ρουδιστών, ηλικίας 

περίπου 70 εκατ, 

(απολιθωμένα κελύφη 

διθύρων) που 

εντοπίζονται σε

αρκετές θέσεις εντός 

των ασβεστολίθων

της ενότητας της 

Τρίπολης, με 

χαρακτηριστικότερη 

εμφάνιση εντός του

φαραγγιού πάνω από 

την πηγή της Επάνω 

Ζάκρου.



Η Ελλάδα κατά το Mειόκαινο

Ξηρά
Land

Λίμνες
Lakes

Ηφαιστειακό τόξο
Volcanic arc

Greece in Miocene

6 εκ. xρόνια (m.y.)

Μειόκαινο



Η εποχή του μειόκαινου στην περιοχή του πάρκου εκπροσωπείται από ένα 

από τα πιο εντυπωσιακά και σημαντικά απολιθώματα, το δεινοθήριο

(Deinotherium Giganteum), ή Deinotherium proavum ένα είδος 

πρωτόγονου ελέφαντα. 

Τα πρώτα απολιθώματα Δεινοθηρίων στην Κρήτη βρέθηκαν το 2002 στην 

περιοχή Γκέλα, Αγίας Φωτιάς Σητείας . Τα Δεινοθήρια της Κρήτης έζησαν στο νησί 

πριν από 8-9 εκατομμύρια χρόνια. Το ύψος του ήταν μεταξύ 4,5 – 5 μέτρων και 

το μήκος του στα 6 μέτρα.

Απολιθώματα μειόκαινου



Το υλικό Κάτω γνάθος

Βραχίονας
Αριστερός 
χαυλιόδοντας



Απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών της περιόδου αυτής έχουν βρεθεί σε 

διάφορες περιοχές εντός του Πάρκου.

Κοράλλια, με χαρακτηριστικές εμφανίσεις εντός υφαλογενών ασβεστολίθων

βορείως της παραλίας Καρούμες

Απολιθώματα μειόκαινου



Απολιθώματα μειόκαινου
Αχινοί (Clypeaster) και δίθυρα (Chlamys), εντός μαργών και μαργαϊκών ασβεστολίθων με 
χαρακτηριστικές εμφανίσεις βορείως της παραλίας Καρούμες



Τρυπητός / Metaxytherium medium



Πλειστόκαινο

Η Ελλάδα κατά το Πλειστόκαινο

Ξηρά
Land

Λίμνες
Lakes

Ηφαιστειακό τόξο
Volcanic arc

Greece in Pleistocene

1.5 εκ. χρόνια (m.y.)



Στις χαμηλότερες αναβαθμίδες της περιοχής Ζάκρου – Ξερόκαμπου έχουν βρεθεί 
απολιθώματα από : Ελάφια (Candiacervus cretensis), Ιπποπόταμους (Hippopotamus 
creutzburgi) , Ελέφαντες (Elephas antiquus), Τρωκτικά ( Kritimys catreus). 
Τα οστά των ζώων παρασύρθηκαν από το νερό μετά το θάνατο των οργανισμών και 
μεταφέρθηκαν στην τότε ακτογραμμή όπου και θαφθήκαν μέσα στην άμμο και 
απολιθώθηκαν.

Απολιθώματα Πλειστόκαινου



3 θέσεις στα όρια του Γεωπάρκου 

Ελάφια



Οι νάνοι ιπποπόταμοι

Είδος: Hippopotamus creutzburgi
Θέση: 9 θέσεις στα όρια του 
Γεωπάρκου
Κάτω Ζάκρος Ι και ΙΙ, Σητεία Ι,
Καρούμπες Ι, Καρούμπες IV,
Καρούμπες VΙ, Φανγκρόμουρο Ι και ΙΙ, 
Ξηρόκαμπος



Ταφόνι Μαύρο Μουρί και  Μονής Τοπλού

Τα ταφόνι είναι μικρές κοιλότητες, που δημιουργούνται από τη διαβρωτική δράση 

του ανέμου σε παράκτιες περιοχές.

Αυτές οι μορφές δημιουργούνται συνήθως σε ηφαιστειακά πετρώματα ή

σε ψαμμίτες και επειδή εξελίσσονται διαρκώς μπορεί να καταστραφούν γρήγορα.

Γεωμορφολογικοί Γεώτοποι



Χαλαζιτικά τείχη

Βρίσκονται βορειοδυτικά του Καρυδίου και 

περιλαμβάνει υπολειμματικά χαλαζιτικά

στρώματα

Γεωμορφολογικοί Γεώτοποι

Λόφος Καστρί 

Δομείται από πετρώματα Μειοκαινικής ηλικίας 

τα οποία δημιουργούν εντυπωσιακές 

γεωμετρικές μορφές



Παράκτιοι Γεώτοποι

Αμμοθίνες Ψιλής Άμμου & Κατσουνάκι

Γεωμορφολογικοί Γεώτοποι



Αλυκή Ξερόκαμπου & Χιώνας
Παράκτιοι Γεώτοποι



Παράκτιοι Γεώτοποι
Παράκτια σπήλαια 



Καρστικοί Γεώτοποι

Η διάλυση των ασβεστολίθων, δολομιτών και μαρμάρων έχει δημιουργήσει ένα 

πλήθος καρστικών Γεώτοπων, που χαρακτηρίζουν το ανάγλυφο του ορεινού τοπίου του 

Γεωπάρκου. Αφορούν επιφανειακές κοιλότητες ποικίλων διαστάσεων όπως μικρά 

βαθουλώματα (αρόλιθοι), καταβόθρες, μικρά ή μεγάλα οροπέδια, δολίνες και τα 

περισσότερα σπήλαια της περιοχής. 



Σπήλαια

Πάνω από 300 σπήλαια έχουν
καταγραφεί στο Γεωπάρκο και από
αυτά έχουν εξερευνηθεί και
χαρτογραφηθεί τα 160 με το σύνολο
τους να ξεπερνά τα 12.000 μέτρα



Τα σπήλαια της περιοχής δεν έχουν 
αξιοποιηθεί τουριστικά και η πρόσβαση σε 
αυτά απαγορεύεται από την Αρχαιολογική 
νομοθεσία. Το γεγονός αυτό, όχι μόνο δεν 
τους στερεί, αλλά αντιθέτως μεγιστοποιεί 
την απόλαυση της περιήγησης σε αυτά, 
καθώς ο επισκέπτης που μπαίνει σε ένα 
τέτοιο «απείραχτο» περιβάλλον, βιώνει η 
μαγεία και το δέος της εξερεύνησης και της 
ανακάλυψης.









Φαράγγια

Γνωστό και ως φαράγγι των Νεκρών, το οποίο εκτός από το εντυπωσιακό του 

ανάγλυφο, την πλούσια χλωρίδα και την άφθονη παρουσία νερού, φιλοξενεί και 

αρκετές θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Φαράγγι Κάτω Ζάκρου 



Φαράγγια

Φαράγγι Επάνω  Ζάκρου 



Φαράγγι Χοχλακιών
Φαράγγια



Φαράγγι Μονής Τοπλού

Φαράγγια



Φαράγγι Ρίχτη





Potamon potamios

Panaxia Quadripunctaria

Anguilla anguilla



Φαράγγι Ξερόκαμπου 



Φαράγγι Αγίων Πάντων  



Γεωλογικοί Γεώτοποι

Η παραλία Άργιλος στην οποία 
εμφανίζονται οι Πλειοκαινικές
μάργες, που περιέχουν υψηλό 
ποσοστό αργίλου και είναι έντονα 
κερματισμένες. Αποσπώνται εύκολα 
με το χέρι και χρησιμοποιούνται από 
τους λουόμενους για επάλειψη του 
σώματός τους με φυσική άργιλο!

Πάνω από την παραλία της 
Ερημούπολης παρατηρούνται κόκκινα 
μάρμαρα που είναι μοναδικά για την 
περιοχή και ανήκουν στην ενότητα 
των Φυλλιτών – Χαλαζιτών.



Στρωματογραφικοί γεώτοποι

Στη θέση Ρούσσο 

Σπάσμα, λίγο 

βορειότερα της 

παραλίας Κατσουνάκι, 

παρατηρείται στα 

φυσικά πρανή του 

κολπίσκου, η 

στρωματογραφική

ασυμφωνία των 

Πλειστοκαινικών

πετρωμάτων, τόσο 

πάνω στους 

ασβεστόλιθους της 

Τρίπολης, όσο και 

στις μάργες του 

Πλειόκανου.



Αρχαία λατομεία , παλιές κρήνες , κάστρα  
ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι 



Γεω-λαογραφικοί γεώτοποι

Το σύνολο των παραδοσιακών οικισμών με έμφαση στους ιστορικούς οικισμούς 
όπως πχ. τα Σκαλιά 



Γεω-λαογραφικοί γεώτοποι



ισόγειο



Γεω-ιστορικοί Γεώτοποι
Μοναστήρια  - ιστορικά μουσεία 



Άνθρωπος και Γεωπάρκο 









Κτήμα Τοπλού Α.Ε.

ΚΑΦΕ – ΚΑΦΕ 





ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.
Τυποποίηση – Εμπορία Ελαιολάδου
Ι. Μ. ΤΟΠΛΟΥ

BIOSITA S.A.
Packaging – Trading of Olive oil
H.M. ΤOPLOU



Οικοσυστήματα: Χλωρίδα

Το σύνολο της περιοχής ανήκει στην Μεσογειακή Ζώνη Βλάστησης με 

κυρίαρχες την φρυγανική και την μακία βλάστηση.

Συγκεκριμένα στην περιοχή μπορεί κανείς να συναντήσει πάνω 

από 60 ενδημικά είδη, πολλά από τα

οποία τελούν υπό καθεστώς προστασίας, ενώ πέντε εξ αυτών 

περιλαμβάνονται στο 

«Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλουμένων 

Φυτών της Ελλάδας»



Το φοινικόδασος έχει χαρακτηριστεί ως Αισθητικό Δάσος (Π.Δ. 121/1973), ως Ειδική 
Ζώνη Προστασίας για τα πουλιά, οδηγία 79/409/ΕΟΚ, ειδικά Προστατευόμενη 
Περιοχή σύμφωνα με το πρωτόκολλο 4 της Σύμβασης της Βαρκελώνης. 

Το είδος του φοίνικα Phoenix theophrasti περιλαμβάνετε στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας.

Φοινικόδασος Βαί



Τα ποιο σημαντικά είδη χλωρίδας 

Viola scorpiuroides Αφρικανικό είδος 

εξαιρετικά σημαντικό για την Ευρώπη 

Carlina sitiaca Σχεδόν στενοενδημικά

είδη, εντοπίζονται σε πολύ λίγες θέσεις

Limonium sitiacum

Σχεδόν στενοενδημικό είδος 

Silene holtzmannii

Φοινικοδάση από Phoenix 

theophrasti Οικότοπος

προτεραιότητας

Asperula crassula

Εξαιρετικά μεγάλης σημασίας 

στενότοπο ενδημικό είδος



Orchis sitiaca Belleballia sitiaca
Ενδημικό της 

Ανατολικής Κρήτης 



Centaurea aegiolophila Ebenus cretica

Ipomoea (imperati) stolonifera Salicornia europaea



Οικοσυστήματα : Ορνιθοπανίδα

Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει μεγάλο αριθμό ορνιθοπανίδας η οποία

περιλαμβάνει πάνω από 200 είδη εκ των οποίων τα 4 είναι

χαρακτηρισμένα ως παγκοσμίως απειλούμενα

Χρυσαετός ή Βιτσίλα Aquila chrysaetos Gyps fulvus Όρνιο ή γύπας ή σκάρα Falco peregrinus brookei

Falco eleonoraea

Μαυροπετρίτης ή γεράκι της Ελεονόρας 

Phalacrocorax aristotelis

Θαλασσοκόρακας
Gypaetus Barbatus
Γυπαετός, Κοκαλάς



Στην γεωγραφική έκταση του Πάρκου έχουν καταγραφεί 14 είδη θηλαστικών

τα τρία από αυτά είναι κητώδη 8 + 1 είδη ερπετών και 2 είδη αμφίβιων

Caretta caretta θαλάσσια χελώνα Chalcides ocellatus Λιακόνι

Hierophis gemonensis Δενδρογαλιά Zamenis Situla Σπιτόφιδο

Laudakia stellio

Telescopus fallax Αγιόφιδο



Υγροτοπικοί Γεώτοποι

Οι υγρότοποι του Γεωπάρκου Σητείας είναι σχετικά μικροί σε μέγεθος και 

διάσπαρτοι, αλλά αποτελούν ένα καλό παράδειγμα δικτύου νησιωτικών υγρότοπων.

Οι φυσικοί υγρότοποι αποτελούν είτε σύνθετα υγροτοπικά συστήματα (όπως ο 

υγρότοπος Βάι, στον Κουρεμένο και στις Καρούμες), είτε είναι εκβολές, εποχικά 

τέλματα γλυκού, αλμυρού νερού. Εντοπίζονται κυρίως στην ανατολικό παράκτια 

ζώνη.



Υγροτοπικοί Γεώτοποι





Οι υποδομές του Γεωπάρκου

Κέντρο Ενημέρωσης  και Φιλοξενίας 



Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζάκρου

Το Μουσείο είναι αφιερωμένο στα χαρακτηριστικά του Φυσικού Περιβάλλοντος 

του Πάρκου. Μέσα από μικρές αναπαραστάσεις οικοτόπων (διοράματα), προθήκες, 

ταριχευμένα ζώα, πετρώματα, απολιθώματα και πόστερς, παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα 

στοιχεία της χλωρίδας, πανίδας και γεωλογίας της περιοχής. 



Κέντρο Ενημέρωσης στην Σητεία 



Χάραξη και σήμανση 

Γεωτουριστικών διαδρομών

που  συνδέουν μεταξύ τους 

ενδιαφέροντες 

γεωμορφολογικούς

σχηματισμούς και οικότοπους, 

αλλά και  θέσεις όπου έχουν 

ταυτιστεί με παλαιοντολογικά

ευρήματα του 

Γεωπάρκου και την ιστορία της 

περιοχής 



Νέος Χάρτης Γεωπάρκου 



5 φυλλάδια Γεω- διαδρομών 

















Πληροφοριακές Πινακίδες  



Πληροφοριακές Πινακίδες  



Πληροφοριακές Πινακίδες  





Εκπαιδευτικό υλικό / προγράμματα

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης σχεδίασε για το Φυσικό Πάρκο Σητείας δύο 

εκπαιδευτικές Μουσειοσκευές, μια για το Τοπικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Ζάκρου και μια για το Σπηλαιολογικό Κέντρο Καρυδίου, που περιλαμβάνουν πλήρη 

εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές των τελευταίων 

τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.



Εποπτικό υλικό Μουσειοσκευής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΖΑΚΡΟΥ – ΚΑΡΥΔΙ  



Educational games 

…….the travel of water



………The time travel



Activities

……copies of fossils …..cards of geological formations, 

rocks and fossils



«Ο Μαγικός Κόσμος των Σπηλαίων». 

Ένα νέο  εκπαιδευτικό  του πρόγραμμα για το Γεωπάρκο Σητείας, που φέρνει σε 
επαφή τα παιδιά με το μαγικό και άγνωστο κόσμο των σπηλαίων, ώστε να 
γνωρίσουν το άγνωστο και δυσπρόσιτο στους πολλούς, κλειστό οικοσύστημα.  

Επιδίωξη είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών  σε θέματα που σχετίζονται με 
αυτά τα ιδιαίτερα μνημεία φυσικής και Γεωλογικής κληρονομιάς, ώστε να 
αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις που θα συμβάλουν στην προστασία τους και 
στην αειφόρο διαχείρισή τους. 

Μέσα από τα διαδραστικά παιχνίδια τα παιδιά ενημερώνονται για το πώς 
δημιουργούνται τα σπήλαια, την σχέση του ανθρώπου με αυτά, την  σπάνια και 
μοναδική βιοπολικιλότητα τους.  

Δημιουργός η εκπαιδευτικός Κωνσταντίνα Αρετάκη



















Επισκέψεις,  συνεργασίες  με σχολεία



Φιλοξενία  στο Κέντρο ενημέρωσης στο καρύδι



Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ομάδες στόχου 



Διαρκή συνεργασία με το Κ Π Ε Ιεράπετρας –
Νεάπολης Λασιθίου και το ΚΠΕ Ανωγείων 

Διήμερο σεμινάριο στην Αειφόρο Εκπαίδευση 
με θέμα: 

«Γνωρίζοντας το Γεωπάρκο Σητείας, τα 
σπήλαια και τις εκπαιδευτικές διαδρομές 

του» 



Μεγάλη επισκεψιμότιτα τα τελευταία χρόνια στην Σητεία   από μαθητές 

σχολείων, σπηλαιολογικές ομάδες, γεωλόγους,  ορειβατικές ομάδες   



Δραστηριότητες

Το Γεωπάρκο της Σητείας προσφέρεται για πολυάριθμες δραστηριότητες που καλύπτουν ένα 
ευρύτατο φάσμα προτιμήσεων, από εκείνους που απλώς επιθυμούν να ξεκουραστούν σε 
ένα παραδοσιακό και μοναδικό μέρος της Κρήτης μέχρι και τους πιο απαιτητικούς που 
αποζητούν την περιπέτεια. 

Πεζοπορία 



Birdwatching



Αθλητική σπηλαιολογία σε μια από τις πολλές σπηλιές και τα υπόγεια ποτάμια είναι μια 
μοναδική εμπειρία. 



Αναρρίχηση στο βράχο, στην είσοδο του «φαραγγιού των νεκρών» από την Κάτω Ζάκρο ή 
στους κατακόρυφους ασβεστολιθικούς βράχους πολλών άλλων φαραγγιών



Canyoning (διάσχιση φαραγγιών)



Ιστιοσανίδα - Windsurfing 





Γεω – δράσεις για όλους στο «Γεωπάρκο της Σητείας» στο φαράγγι Ρίχτη







3ο ΄΄ Sitia Geopark Trail΄΄
Αγώνες ορεινού τρεξίματος, ανωμάλου δρόμου και πεζοπορίας

13-Οκτωμβρίου 2019 

Διαδρομή:  Πλατεία Ζήρου – Κάνεβα - Ζάκαθος – Σίτανος – Σκαλιά                                                                                                             

Μαύρος Κάμπος - Ζάκρος – Φαράγγι νεκρών - Αρχαιολογικός χώρος Κάτω Ζάκρου Μήκος διαδρομής : 24 χιλιόμετρα

Αγώνας ανωμάλου δρόμου 6 χιλιομέτρων στην Κάτω Ζάκρο 

Παράλληλες εκδηλώσεις: Πεζοπορία , αναρρίχηση, αγώνες για παιδιά , πολιτιστικές εκδηλώσεις 







Συναυλία της Γής στον Γεώτοπο
της πηγής Ζάκρου 

Παρουσίαση βιβλίου του Γεωλόγου / 
Ερευνητή Στέλιου Μανωλιούδη

Γιορτή ανταλλαγής σπόρων  









Ευχαριστώ


