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ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ 
Τα Διεθνή Έτη διοργανώνονται υπό την αιγίδα του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ή την UNESCO. Ο 
κύριος σκοπός τους είναι να επιμορφώσει το κοινό και να 
γιορτάσει σημαντικές πτυχές της ζωής και του κόσμου γύρω 
μας. Είναι μια σειρά εκδηλώσεων από διεθνείς ομάδες που 
περιλαμβάνουν συνεργάτες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενα άτομα. Το 
τέλος κάθε τέτοιου Διεθνούς Έτους, συνοδεύεται συνήθως 
από μεγάλη αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο του ενδιαφέροντος 
για τη θεματική του έτους, το οποίο συχνά εμφανίζεται ως 
αύξηση στις χρηματοδοτήσεις, βελτίωση στους κανονισμούς 
και προστασία των ανθρώπων και των σημαντικών περιοχών.

Η Διεθνής Ένωση Σπηλαιολογίας (UIS) διοργανώνει 
το Διεθνές Έτος Σπηλαίων και Καρστ (Δ.Ε.Σ.Κ. - IYCK) για το 
2021. Δεν θα είναι εκδήλωση του Ο.Η.Ε. ή της UNESCO. Επί του 
παρόντος, τα Ηνωμένα Έθνη και η UNESCO δεν υποστηρίζουν 
τα περισσότερα διεθνή έτη και μας έχει συσταθεί να 
οργανώσουμε το IYCK μόνοι μας. Αυτό έχει νόημα δεδομένου 
ότι ακόμη και με την υποστήριξη του ΟΗΕ ή της UNESCO, το 
μεγαλύτερο μέρος του έργου του IYCK θα εξακολουθεί να 
υπάγεται στη UIS και στους δικούς της συνεργάτες. Τι είναι 
λοιπόν αυτή η δουλειά;

Αυτός ο Οδηγός Προγραμματισμού για το Δ.Ε.Σ.Κ. 
(IYCK)  θα σας δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να 
οργανώσετε εκδηλώσεις στις χώρες σας ώστε να αυξηθεί το 
επίπεδο κατανόησης και σεβασμού στα σπήλαια και το καρστ 
ως παγκόσμια σημαντικά φυσικά, οικολογικά και πολιτιστικά 
συστήματα. Ένα επιτυχημένο Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)  θα οδηγήσει 
σε νέα σπήλαια ανοικτά για εξερεύνηση, και περισσότερη 
χρηματοδότηση και υποστήριξη για εξερεύνηση, έρευνα, 
διαχείριση, και προστασία, σε επίπεδα που δεν έχουμε δει ποτέ 
πριν.

Ας αρχίσουμε.

ΕΠΤΑ ΑΠΛΑ ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΕΠΙΤΥΧΉΜΕΝΟ Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)   

“Κάνε ό, τι μπορείς.” 
Αυτή είναι η απλή καθοδήγηση που δίνουμε σε όλους 

καθώς ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK) . 
Η UIS δεν θα κάνει τη συμμετοχή σας στο Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)  
δύσκολη ή πέρα από τις δυνατότητές σας. Αναγνωρίζουμε 
ότι οι συνεργάτες μας αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 
πολιτισμούς, δεξιότητες και πόρους. Επομένως, καθώς 
διαβάζετε τα παρακάτω βήματα, θυμηθείτε ότι σας ζητάμε να 
κάνετε αυτό που θα είναι πιο επιτυχημένο για τον πολιτισμό σας, 

κατάλληλο για τις δεξιότητές σας και εντός των ορίων των πόρων 
σας. Κανένα άτομο ή ομάδα δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά 
μαζί θα φτάσουμε σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ενώ τα ακόλουθα βήματα είναι γραμμένα για 
οργανισμούς, από διεθνείς ενώσεις μέχρι  τοπικούς συλλόγους, 
ισχύουν επίσης για άτομα που δεν είναι μέλη συλλόγων αλλά 
θέλουν να συνεισφέρουν ως ιδιώτες.

Βήμα 1:
Ξεκινήστε τον προγραμματισμό τώρα!

Καθώς το διαβάζετε αυτό, ίσως να πιστεύετε ότι 
έχετε ένα χρόνο ή μερικούς μήνες πριν από το Δ.Ε.Σ.Κ. 
(IYCK), και για αυτό έχετε πολύ χρόνο για το σχεδιασμό. Για 
πολλές δραστηριότητες, θα πρέπει να συντονιστείτε τώρα 
για να εργαστείτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες και 
να προγραμματίσετε τις ημερομηνίες στα ημερολόγια των 
εμπλεκόμενων, καθώς και να κλείσετε τους χώρους για τις 
εκδηλώσεις σας. Ένας χρόνος δεν είναι πολύς χρόνος! Μέχρι 
το τέλος του 2020, θα θέλετε οι δραστηριότητές σας να 
είναι καλά προγραμματισμένες και να έχουν ανακοινωθεί 
ώστε να μεγιστοποιήσετε τον αριθμό των ατόμων που θα τις 
παρακολουθήσουν.

Βήμα 2:
Οργανωθείτε

Δημιουργήστε μια επιτροπή ή μια ομάδα που να 
δεσμευτεί να οργανώσει εκδηλώσεις και δραστηριότητες από 
τον οργανισμό σας. Συζητήστε γενικά τι θα θέλατε να κάνετε για 
το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)  και αναθέστε σε ανθρώπους να ασχοληθούν 
με οτιδήποτε απαιτείται. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια 
ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, ή αναζήτηση χρηματοδοτήσεων. 
Άλλες εργασίες μπορούν να εκχωρηθούν αργότερα όταν ο 
προγραμματισμός γίνει περισσότερο λεπτομερής.

Βήμα 3:
Δημιουργία λίστας δραστηριοτήτων για το 
Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)

Σκεφτείτε την περιοχή σας και τους ανθρώπους 
που θέλετε να προσεγγίσετε. Θυμηθείτε ότι το Δ.Ε.Σ.Κ. 
(IYCK) έχει να κάνει με την εκπαίδευση του ευρύ κοινού, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των πολιτικών, 
των επιστημόνων, των επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών 
γης που χρειάζονται γνωρίσουν τη σημασία των σπηλαίων 
και του καρστ. Τι θα ενδιαφέρει αυτούς τους ανθρώπους; 
Πώς μπορείτε να τους κάνετε να εμπλακούν; Ποιοι φυσικοί 
πόροι είναι διαθέσιμοι σε εσάς, όπως σπήλαια, πάρκα και 
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αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και κοινοτικές εκδηλώσεις που 
μπορείτε να συμμετάσχετε, όπως φεστιβάλ, συναντήσεις, και 
παρελάσεις;

Μπορείτε να οργανώσετε μια ή περισσότερες 
εκδηλώσεις; Στην ιδανική περίπτωση, θα ήταν καλό να έχετε 
μια εκδήλωση κάθε μήνα του 2021 σε διαφορετικές τοποθεσίες 
και με διαφορετικά θέματα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε 
ίσως ένα γεγονός κάθε δύο ή τρεις μήνες. Το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)  
είναι η ετήσια γιορτή των σπηλαίων και του καρστ, επομένως  
είναι καλύτερο, οι δραστηριότητες να συμβαίνουν όλο το 
χρόνο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, κάνετε ό, τι μπορείτε. Θα 
βοηθήσει όλους. 

Τι είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες θα πρέπει να 
οργανώσετε; Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Εδώ είναι μερικά 
παραδείγματα:

• Διαλέξεις για το κοινό και για σχολικές ομάδες.
• Εκπαιδευτικές εκδρομές σε σπήλαια και πεζοπορίες σε 

καρστικές περιοχές.
• Επίδειξη τεχνικών σπηλαιοεξερεύνησης.
• Συνεντεύξεις στην τηλεόραση και σε άλλα μέσα 

ενημέρωσης.
• Δημόσια έργα τέχνης για τα σπήλαια.
• Συναντήσεις με πολιτικούς και άλλους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων.
• Εκθέσεις φωτογραφίας σπηλαίων.
• Φεστιβάλ ταινιών σπηλαίων.
• Εκκαθαρίσεις απορριμμάτων σε καταβόθρες ή γκράφιτι 

σε σπηλιές από τις κοινότητες.
• Συνέδρια, συμπόσια ή άλλες συναντήσεις πάνω σε 

σημαντικά θέματα σπηλαίων και καρστ στην περιοχή σας.
Οι εκδηλώσεις σας πρέπει να είναι διασκεδαστικές, αλλά 

και να διδάσκουν τη σημασία των σπηλαίων, του καρστ και τις 
απειλές που αντιμετωπίζουν.
Αν οργανώσετε ένα σπηλαιολογικό συνέδριο ή μια καρστική 
επιστημονική διάσκεψη το 2021, μπορείτε ακόμα να 
συμπεριλάβετε και το ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, για μια 
σπηλαιολογική εξόρμηση μπορείτε να προσκαλέσετε το 
κοινό να συμμετάσχει σε αναρρίχηση σχοινιών, Σπηλαίο-
Ολυμπιακούς Αγώνες, και δραστηριότητες  με εκθέσεις 
φωτογραφιών. Για τις επιστημονικές συναντήσεις, ίσως 
μπορείτε να προγραμματίσετε να δώσετε μερικές δωρεάν 
εγγραφές σε ανθρώπους με επιρροή, μη σπηλαιολόγους 
επιστήμονες, διευθυντές και εκπαιδευτικούς που θα 

επωφεληθούν από την παρακολούθηση. Είστε 
περιορισμένοι μόνο από  

τη φαντασία σας, τους 
πόρους και τους 
συνεργάτες σας. 

Μ ι λ ώ ν τα ς 
για τους 

οποίους…

Βήμα 4:
Ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων

Ο κόσμος είναι ένα μεγάλο μέρος και χρειαζόμαστε τη 
βοήθειά σας για να φτάσουμε σε όλους. Καθώς σκέφτεστε για 
συνεργάτες, μη σκέφτεστε απλά ανθρώπους που εξερευνούν 
ή μελετούν σπηλιές, αλλά ανθρώπους και οργανώσεις που δεν 
συνειδητοποιούν πώς μπορούν να επηρεάζονται από σπηλιές 
και καρστ. Το να κάνετε αυτούς συνεργάτες στο Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)  
είναι ένα τεράστιο βήμα για να είναι το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK) επιτυχές. 
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα πιθανών συνεργασιών: 

• Μουσεία με εκθέματα από σπήλαια και καρστ.
• Πάρκα και τουριστικώς αξιοποιημένα σπήλαια με 

διοργάνωση ειδικών “Ημερών σπηλαίων” με διάφορες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

• Οι τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις να συμπεριλάβουν 
το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)  σε ειδικές εκδηλώσεις και να περάσουν 
νόμους για την προστασία των σπηλαίων και των καρστ.

• Περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές οργανώσεις, να 
διδαχθούν πώς  τα σπήλαια και το καρστ είναι σημαντικά μέρη 
του φυσικού και επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος.

• Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να σχεδιάσουν 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για μαθητές όλων των ηλικιών.

• Τα Μέσα Ενημέρωσης για να αυξηθεί η δημοσιότητα 
σχετικά με το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK).

Βήμα 5:
Δημιουργήστε και Ανακοινώστε το Πρόγραμμα 
Εκδηλώσεων σας

Προωθήστε τις εκδηλώσεις  στην περιοχή σας μέσω 
άμεσης διαφήμισης, ειδήσεων και κοινωνικών δικτύων, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και μέσω των συνεργατών σας. 
Είναι επίσης σημαντικό να ανακοινώσετε τις εκδηλώσεις σας 
στην ιστοσελίδα του IYCK: www.iyck2021.org. Επιπλέον, 
αν δείτε ότι ο σύλλογός σας ή ο διεθνής οργανισμός δεν 
περιλαμβάνεται ως συνεργάτης στο δικτυακό τόπο του IYCK, 
στείλτε το λογότυπο και τη διεύθυνση του ιστότοπού σας έτσι 
ώστε να μπορούν να αναρτηθούν.

Ενώ μπορείτε να εργαστείτε στο Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)  εξ 
ολοκλήρου μέσα την περιοχή σας με λίγη ή καθόλου συμμετοχή 
από άλλες περιφέρειες, καταχωρώντας τις εκδηλώσεις σας και 
την συνεργασία σας στην  ιστοσελίδα του IYCK θα ενθαρρυνθεί 
η συμμετοχή και εκτός της περιοχής σας. Θα αποδείξει επίσης 
σε όλους την πραγματική διεθνή εμβέλεια του Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK). 
Καθώς γράφω αυτόν τον οδηγό προγραμματισμού, μόνο 
δύο εκδηλώσεις παρατίθενται στο δικτυακό τόπο. Αλλά είναι 
νωρίς και όπως όλοι θα προσθέτουν τις εκδηλώσεις τους, ο 
κατάλογος θα μεγαλώσει και θα αυξηθεί ο ενθουσιασμός και η 
υποστήριξη για το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK).

Μαζί με την ανακοίνωσή σας για το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK), 
βεβαιωθείτε ότι έχετε προετοιμάσει υλικό με πληροφορίες που 
θα διανεμηθούν στις εκδηλώσεις σας. Προωθείστε ανθρώπους 
στην ιστοσελίδα του IYCK για να μάθουν για τις σπηλιές και το 
καρστ. Κατεβάστε το λογότυπο και το φυλλάδιο του Δ.Ε.Σ.Κ. 
(IYCK) από το δικτυακό τόπο. Συμπεριλάβετε το λογότυπο στις 
προωθητικές σας ενέργειες και εκτυπώστε πολλά αντίγραφα 
του φυλλαδίου, για διανομή στο κοινό (το φυλλάδιο διατίθεται 
σήμερα σε τέσσερις γλώσσες) αν θέλετε να το μεταφράσετε στη 
γλώσσα σας, σας ευχαριστώ και παρακαλώ να με ενημερώσετε). 
Βρείτε και διανείμετε και άλλες πληροφορίες, ειδικά εάν είναι 
σημαντικές για τα σπηλιά και καρστ της περιοχή σας.

http://www.iyck2021.org
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Βήμα 6:
Διοργανώστε τις εκδηλώσεις σας

Βεβαιωθείτε ότι σχεδιάζετε καλά τις λεπτομέρειες των 
εκδηλώσεών σας εκ των προτέρων. Τα μόνα πράγματα που 
πρέπει να γίνουν την τελευταία στιγμή είναι όσα μπορούν 
να γίνουν μόνο την τελευταία στιγμή. Με τις ενέργειές 
σας προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε τον κόσμο σχετικά 
με τις σπηλιές και το καρστ, αλλά για να πετύχετε πρέπει 
να εντυπωσιάσετε όλους όσους για τους οποίους είστε 
προετοιμασμένοι και οργανωμένοι σωστά και επαγγελματικά. 

Κάντε όλους να αισθάνονται ότι τους δίνετε ιδιαίτερη 
προσοχή και υποστήριξη. Κάντε εύκολο για το κοινό να 
παρευρεθεί και να συμμετέχει με διασκεδαστικούς και 
ενδιαφέροντες τρόπους. Το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK)  θα πρέπει να 
επιμορφώσει, να εντυπωσιάσει και να πείσει τους ανθρώπους 
να εμπλακούν. Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι ο καθένας 
παίρνει ένα δώρο ή ορισμένες πληροφορίες που μπορεί να 
πάρει μαζί του στο σπίτι για να θυμάται το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK). 
Τονίστε το σύνθημα του Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK): Εξερευνήστε, 
Κατανοήστε και Προστατέψτε.

Βήμα 7:
Καταγράψτε και δημοσιεύστε τις εκδηλώσεις σας

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών σας, αναθέστε σε 
κάποιον να πάρει φωτογραφίες, βίντεο και να συλλέξει άλλες 
πληροφορίες για να καταγραφεί ο αριθμός των ανθρώπων και 
οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα. Μετά, δημοσιεύστε τις 
στον ιστότοπό σας και στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι επίσης πολύ 
σημαντικό να τις δημοσιεύσετε ή να ανεβάσετε το σύνδεσμο 
στην ιστοσελίδα του IYCK. Στις αρχές του 2022, ελπίζουμε να 
έχουμε τα αρχεία όλων των εκδηλώσεων του Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK) 
από όλο τον κόσμο στην ιστοσελίδα του IYCK. Αυτό είναι 
ζωτικής σημασίας για να αποδειχθεί ότι το IYCK ήταν επιτυχές, 
και οι σπηλιές, το καρστ, και οι εξερευνητές και οι επιστήμονές 
τους πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Κατεβάστε αυτό το φυλλάδιο από http://iyck2021.org/
Εκτυπώστε το και διανείμετέ το!

UIS Logo

- Pantone = Azul 286 C
- RGB = R0, G51, B171
- Hexadecimal = #0033AB

Logo and Name Website
- 70% Black
- RGB: R77, G77, B77
- Hexadecimal = #4D4D4D 

COLORS

Variations permitted - Color Version

Variations permitted - Black Version

by Nivaldo Colzato

Font used in the composition of the UIS Logo
UIS Caption = “Swiss 721 BT Bold”

UIS Address and Website = “Swiss 721 BT”

Union Internationale
de Spéléologie

Both black and color reversed versions should 
only be used when there is sufficient contrast 

between the background and the logo.
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REVERSED
BLACK VERSION

ΠΕΡΙΛΉΨΉ
Πέρυσι έγραψα ότι η UIS είναι η Διεθνής Ένωση 

Σπηλαιολογίας:
Διεθνής-ο καθένας στον κόσμο!
Ένωση-εργαζόμενοι μαζί, και για ποιο λόγο;
Σπηλαιολογία.
Για να πετύχει το Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK), ζητώ από όλους όσοι 

απολαμβάνουν και φροντίζουν τα σπήλαια να συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια της  για τη δημιουργία εκδηλώσεων  για το 
Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK) στην πόλη, στην περιοχή και στη χώρα σας.

Η UIS, τα κράτη μέλη της, οι οργανισμοί, οι συνεργάτες 
της και οι μεμονωμένοι εξερευνητές σπηλαίων, επιστήμονες, 
διαχειριστές και εκπαιδευτικοί έχουν κάνει τεράστια εργασία 
πολλών δεκαετιών για τη βελτίωση της κατανόησης και της 
εκτίμησης στον κόσμο για τα σπήλαια και το καρστ. Ωστόσο, 
παρά τα επιτεύγματα όλων μας, οι σπηλιές συνεχίζουν να 
καταστρέφονται. Σκουπίδια εξακολουθούν να πετάγονται 
υπογείως. Οι υδροφόροι ορίζοντες μολύνονται. Πολλά 
σπάνια οικοσυστήματα σπηλαίων είναι πλέον απειλούμενα. 
Πολύτιμα αρχαιολογικά και παλαιοντολογικά ευρήματα σε 
σπήλαια εξακολουθούν να είναι χαμένα και λεηλατημένα. Και 
δυστυχώς, πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπαιδευτικοί 
και ακόμη επιστήμονες και περιβαλλοντικοί διευθυντές 
δεν κατανοούν τα σπήλαια και τις καρστικές περιοχές τόσο 
ώστε να αποτρέψουν αυτές τις τραγωδίες ή ακόμα και να 
αναγνωρίσουν ότι είναι τραγωδίες.

Με τη βοήθειά σας, μαζί θα επιμορφώσουμε τον κόσμο 
μέσω του Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK) για τα πολύτιμα σπήλαιά μας και τις 
καρστικές περιοχές. Μαζί, μπορούμε να σώσουμε τις σπηλιές 
του κόσμου και το καρστ για το μέλλον.

Παρακαλώ παρακολουθείτε τον ιστότοπο του IYCK 
για νέα, στείλτε ιδέες και πληροφορίες για τη βελτίωση του 
ιστότοπου και του Δ.Ε.Σ.Κ. (IYCK), και νοιώστε ελεύθεροι να 
επικοινωνήσετε μαζί μου (gveni@nckri.org) ή με άλλα μέλη 
του Προεδρείου του γραφείου της UIS ανά πάσα στιγμή εάν 
χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε ερωτήσεις.

http://iyck2021.org/
http://iyck2021.org/
http://www.uis-speleo.org
mailto:gveni%40nckri.org?subject=
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