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Geoparks as a concept combine

conservation with sustainable

development and the

involvement of local

communities. As a result of these

advantages, in recent years an

increasing number of UNESCO

Member States have moved to

develop National and Global

Geoparks.

A Geopark is an area with a special geological heritage of
international importance and a sustainable territorial
development strategy. It should have clearly defined boundaries
and enough space to allow for real territorial economic
development, mainly through tourism. The geological sites
should be of international importance in terms of their scientific
quality, rarity, aesthetics and educational value. All these sites
must be related not only to geology, but also to archaeology,
ecology, biodiversity, history and culture.

Geoparks draw on this heritage
to understand and address key
issues facing society in the
context of the dynamic planet
we live on (a planet that is
subject to change). Important
places/sites within a Geopark
must be protected, where
appropriate, in accordance with
local, regional or national
legislation. Geoparks as a
concept combine conservation
with sustainable development
and the involvement of local
communities.
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Discover the hidden
treasures of the
earth...

Getting to know the concept
of the Geopark...

timeline 1.6.2021-31.12.2021
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In the most important Geosites of the Geopark (26 of them), stylish interpretation signs have been placed
with information about each Geological location, explanation on geology and information on the
biodiversity of the wider area of the Geosite. The creation and printing of many printing materials like
leaflets, posters, banners has been completed, souvenirs are available at the Information Centers of the
Geopark as well as at exhibitions in which it participates.

kefalonia-Ithaca Geopark

www.kefaloniageopark.gr
timeline 1.6.2021-31.12.2021

Ιnfo-panel placed at the Geosite 14: 
Sinkholes of Argostoli 
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timeline 1.6.2021-31.12.2021

Kefalonia – Ithaca Geopark headquarters is located at the Center for Environmental
Information, in Koutavos, Argostoli. The Environmental Information center hosts a permanent
exhibition about natural environment of Kefalonia and Ithaca islands. The exhibition is open to
the public during working days and hours. 

The Cultural Centre of Anogi hosts
local products and the digital
exhibition of the Geopark of
Ithaca.
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The Geopark carries out
environmental awareness

activities throughout the year
among the pupils of primary and

secondary education,
associations, voluntary groups
and general public, either in its
Headquarters or in its Geosites
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Kefalonia-Ithaca Geopark participates in exhibitions and promotional events... 

Geopark promotion during the
'Europe in my region' event in Ithaca

island.

Presentation of Kefalonia - Ithaca Geopark at UNESCO headquarters in
Paris during the FORUM VII: “Saving the Natural Sites and Underwater
Legacy of Canaanite, Phoenician, and Punic Routes in the Mediterranean”

 

Organizing of a webinar about Greek UNESCO Global Geoparks and protection of Geoheritage



Newsletter   

Vol .01 Newsletter

kefalonia-Ithaca Geopark

www.kefaloniageopark.gr
timeline 1.6.2021-31.12.2021

Organizes workshops and Informational Days...
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Visit of evalutors from "UNESCO Global Geoparks" programme in Kefalonia and Ithaca islands,
between 10 and 14 October 2021, in order to evaluate Kefalonia-Ithaca Geopark and be
recognized as "UNESCO Global Geopark". The UNESCO Evaluation Committee consisted of Dr. Luis
Alcala, Director of the Andalusia-Granada Science Park and Dr. Cristian Ciobanu, Professor of
Human Geography and Economic Geography, University of Bucharest.

WELCOMING CEREMONY OF THE UNESCO
EVALUATORS AT KEFALONIA-ITHACA GEOPARK
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Management Body of Aenos National Park announces, with great pleasure, that during the 6th statutory meeting of the UNESCO
Global Geoparks Council, held between 8 and 11 December 2021 in Paris, eighteen (18) new applications of aspiring Geoparks
were evaluated for joining UNESCO Global Geoparks network. The nominations of eight (8) new GLobal Geoparks were proposed
by UNESCO Executive Board for approval during the spring session of 2022. Among the eight nominated Geoparks, the Kefalonia-
Ithaca Geopark was included. 
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telephone number:
+30 2671029258

E-mail:
ainosnationalpark@gmail.com

kefalonia-Ithaca Geopark

www.kefaloniageopark.gr
timeline 1.6.2021-31.12.2021

The Aenos National Park Management Body  has been designated as
Management Authority of Kefalonia-Ithaca Geopark. Addiotionally
Geopark cooperates with local authorities, productive bodies,
professionals and individuals of the two islands. The University of Patras,
Department of Geology is an important partner of the Geopark. It also
has signed memoranda of cooperation with the Region of the Ionian
Islands, the Municipalities of Argostoli, Lixouri, Sami & Ithaca, the
Association of Hotel Owners, the Union of Agricultural Cooperatives of
Kefalonia and Ithaca islands, the Ionian University and other local and
cultural institutions.

The President Dr. George Drakatos and the staff of the Management Body
of Mt. Aenos National Park.

Aenos National Park Management Body - Management Authority of the Geopark 

Find us
Aenos National Park
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Τα Γεωπάρκα ως ιδέα,
συνδυάζουν τη διατήρηση της
γεωποικιλότητας με τη βιώσιμη
ανάπτυξη και τη συμμετοχή
των τοπικών κοινοτήτων. 
Ως αποτέλεσμα αυτών των

πλεονεκτημάτων, τα τελευταία
χρόνια ένας αυξανόμενος
αριθμός κρατών μελών της

UNESCO έχει προχωρήσει στην
ανάπτυξη Εθνικών και

Παγκόσμιων Γεωπάρκων.

Ενα Γεωπάρκο είναι μία περιοχή με ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά
διεθνούς σημασίας και με βιώσιμη στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης. Θα
πρέπει να έχει σαφώς καθορισμένα όρια και αρκετό χώρο για να
καταστεί δυνατή η πραγματική εδαφική οικονομική ανάπτυξη, κυρίως
μέσω του τουρισμού. Οι γεωλογικοί τόποι πρέπει να είναι διεθνούς
σημασίας από την άποψη της επιστημονικής ποιότητας τους, την
σπανιότητα, την αισθητική και την αξία εκπαίδευσης. Όλες αυτές οι
θέσεις πρέπει να σχετίζονται όχι μόνο με τη γεωλογία, αλλά και την
αρχαιολογία, την οικολογία, την βιοποικιλότητα, την ιστορία και τον
πολιτισμό. 

 Τα Γεωπάρκα αξιοποιούν αυτή
την κληρονομιά για την
κατανόηση και την αντιμετώπιση
βασικών ζητημάτων που η
κοινωνία αντιμετωπίζει, στο
πλαίσιο του δυναμικού πλανήτη
στον οποίο ζούμε (ένας
πλανήτης ο οποίος υπόκειται σε
αλλαγές). Τα σημαντικά σημεία/
χώροι εντός ενός Γεωπάρκου
πρέπει να προστατεύονται, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με την
τοπική, περιφερειακή ή εθνική
νομοθεσία. 
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Ανακαλύψτε τους
κρυμμένους θησαυρούς
της γης...

Γνωριμία με την έννοια του
Γεωπάρκου...

περιόδος 1.6.2021-31.12.2021
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Το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης παίρνει σάρκα και οστά με την τοποθέτηση ενημεωτικών πινακιδων στους
26 πρώτους γεώτοπους. Επίσης, τυπώθηκε προωθωτικό υλικό, ενημερωτικά φυλλάδια, χάρτες, μπλουζάκια, και
για τους μικρους μας φίλους μεγεθυντικούς φακούς, πάζλ κ.α.Στην ιστιοσελίδα του Γεωπάρκου μπορεί ο
επισκέπτης επίσης να παρακολουθήσει ενα ντοκυμαντέρ 40' λεπτων για το Γεωπάρκο. 

kefalonia-Ithaca Geopark

www.kefaloniageopark.gr
περιόδος 1.6.2021-31.12.2021

Ενημερωτική πινακίδα για τον  Γεώτοπο 14-
Καταβόθρες Αργοστολίου.
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Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου αποτελεί και την έδρα του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς –
Ιθάκης. Στην έδρα του Γεωπάρκου φιλοξενείται έκθεση για το φυσικό περιβάλλον των Προστατευόμενων
Περιοχων Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Η έκθεση είναι επισκέψιμη και ανοικτή για το κοινό τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Ανωγής
φιλοξενεί τοπικά προιόντα και την
ψηφιακή έκθεση του Γεωπάρκου

στην Ιθάκη.
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Το Γεωπάρκο πραγματοποιεί 
 καθόλη την διάρκεια του χρόνου

δρασεις περιβαλλοντικής
ενημέρωσης με σχολεία, συλλόγους,
εθελοντικές ομάδες και γενικά με το

ευρύ κοινό, είτε στην Έδρα του
Γεωπάρκου, είτε στο πεδίο, σε

Γεώτοπους.
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Το Γεωπάρκο συμμέτεχει σε εκθέσεις και εκδηλ́ώσεις προβολής... 

Παρουσιάση στην εκδήλωση
'Europe in my region' που έγινε

στην Ιθάκη 

Παρουσίαση στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι του Γεωπάρκου
Κεφαλονιάς και Ιθάκης - Εκδήλωση διεθνούς ενδιαφέροντος.

 Διοργάωνση webinar
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Διοργανώνει επιμορφωτικές ημερίδες...
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Υποδοχή 10-14 Οκτωβρίου 2021, κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του προγράμματος “Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO” στη Κεφαλονιά
και την Ιθάκη, με σκοπό την αξιολόγηση του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγνώρισή του ως
«Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO». Η Επιτροπή Αξιολόγησης της UNESCO αποτελείτο από τον Δρ. Luis Alcala, Διευθυντή του
Επιστημονικού Πάρκου της Ανδαλουσίας-Γρανάδα και τον Δρ. Cristian Ciobanu, Καθηγητή Ανθρωπιστικής και Οικονομικής
Γεωγραφίας, του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου.

 

Εκδήλωση υποδοχής  αξιολογητών της UNESCO.
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Με ιδιαίτερη χαρά, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ανακοινώνει ότι στην 6η καταστατική συνεδρίασή του Παγκόσμιου
Συμβούλιου Γεωπάρκων της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 έως 11 Δεκεμβρίου 2021, κατά την οποία αξιολογήθηκαν δέκα οκτώ
(18) νέες αιτήσεις υποψήφιων Γεωπάρκων για ένταξή στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, προτάθηκαν οι υποψηφιότητες οκτώ νέων
παγκόσμιων Γεωπάρκων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO προς έγκριση, κατά την εαρινή σύνοδο του 2022. Μεταξύ των οκτώ
προταθέντων Γεωπάρκων συμπεριλαμβάνεται και το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς – Ιθάκης. 



Newsletter   

Vol .01 Newsletter

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+30 2671029258

E-mail:
ainosnationalpark@gmail.com
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Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει οριστεί ως διαχειριστής του
Γεωπάρκου, ενώ συνεργάζεται με τοπικές αρχές, παραγωγικούς φορείς,
επαγγελματίες και ιδιώτες των δύο νησιών.Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα
Γεωλογιάς αποτελεί σημαντικό εταίρο του Γεωπάρκου. Έχει υπογράψει
μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τους Δήμους
Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης, με την Ένωση Ξενοδόχων, την
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλους τοπικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Ο Πρόεδρος κ.Γιώργος Δρακάτος και το Προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου.

 Ο Φορέας Διαχείρισης – Διαχειριστής του Γεωπάρκου 

Find us
Aenos National Park
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