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“Εξερεύνησε, κατανόησε, προστάτευσε“

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΕΤΟΣ
ΣΠΗΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΡΣΤ  2021

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από τον George Veni, Πρόεδρο της UIS ( Διεθνής Ένωση Σπηλαιολογίας )

Μετάφραση:   Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία
Υπεύθυνος Μετάφρασης: Παύλος Καδδάς
Επιμέλεια-Διόρθωση: Κωνσταντίνα Αρετάκη

Translation of the original English text into Greek:
Paul Cadas and Konstantina Aretaki
(Hellenic Speleological Society)
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Στις αρχές του 2020, η UIS δημοσίευσε έναν  
Οδηγό προγραμματισμού  για να βοηθήσει τα 
μέλη  και τους συνεργάτες μας να αναπτύξουν 
εκδηλώσεις για το 2021, το Διεθνές Έτος 

Σπηλαίων και Καρστ (IYCK). Δύο μήνες αργότερα, οι 
δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο έκλεισαν λόγω 
της πανδημίας COVID-19, και πολλοί δυσκολεύτηκαν 
να χρησιμοποιήσουν τις ιδέες του οδηγού 
προγραμματισμού. Καθώς ξεκινά το 2021, αυτό ο νέος 
οδηγός δίνει οδηγίες για το πώς εσείς και οι σύλλογοι 
σας μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικές εκδηλώσεις 
για το Διεθνές Έτος Σπηλαίων και να διεξάγετε άλλες 
πολύτιμες δραστηριότητες με ασφάλεια κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. 

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του  IYCK
 Ο ιστότοπος έχει πολλές γενικές πληροφορίες 

για τα σπήλαια και τα καρστ. Μοιραστείτε το με το 
ευρύ κοινό για να μάθουν περισσότερα. Μεταβείτε 
στο Λήψη/Download για να κατεβάσετε το λογότυπο, 
το φυλλάδιο, τις αφίσες, και άλλα υλικά που θα 
σας βοηθήσουν. Δεν χρειάζεστε ειδική άδεια. Οι 
πληροφορίες είναι δωρεάν και ανοιχτές σε όλους. 
Επίσης, θυμηθείτε να μοιραστείτε τη σελίδα της 
UIS στο Facebook. 

Κατανοήστε τους στόχους του IYCK 
Ο σκοπός του IYCK είναι να διδάξει το κόσμο 

για τα σπήλαια και το καρστ. Σκεφτείτε τους 
καλύτερους τρόπους προσέγγισης  ατόμων που 
πρέπει να γνωρίζουν αυτά που ήδη  καταλαβαίνουν 
οι σπηλαιολόγοι. Εάν οργανώσετε συναντήσεις για 
εξερευνητές σπηλαίων και επιστήμονες, αυτό είναι 
καλό, αλλά είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε και το 
ευρύ κοινό, ή τουλάχιστον κάποια άτομα με επιρροή 
που χρειάζεται να μάθουν για τα σπήλαια και το καρστ. 
Θα δώσω μερικά παραδείγματα παρακάτω, αλλά 
θυμηθείτε να μείνετε επικεντρωμένοι στο ευρύ κοινό.

“Διεθνές” δεν σημαίνει πάντα “μεγάλο”
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι επειδή 

αυτό είναι το Διεθνές Έτος, πρέπει να σχεδιάσουν 
κάτι μεγάλο και με περίπλοκες δραστηριότητες. Αν 
μπορείτε να το κάνετε αυτό, έξοχα! Αλλά πολλές 
φορές, πολλές μικρές δραστηριότητες μπορεί να 
είναι καλύτερες στην προσέγγιση του κοινού από ένα 
μεγάλο γεγονός. Η UIS έχει πει  από την αρχή ότι πρέπει 
να “κάνετε ό, τι μπορείτε”. Καμία  δραστηριότητα δεν 
είναι πολύ μικρή! 

Χρησιμοποιήστε εικονικά εργαλεία 
Υπάρχουν τώρα πολλοί τρόποι σύνδεσης 

με τους ανθρώπους. Χρησιμοποιήστε εργαλεία 

τηλεδιάσκεψης όπως το Zoom για να δώσετε 
διαλέξεις για σπήλαια και καρστ. Γνωρίζετε κάποιους 
δασκάλους; Προσφέρετε δωρεάν διαλέξεις για τους 
μαθητές τους για τα σπήλαια. Μπορείτε να κάνετε το 
ίδιο για συναντήσεις μη σπηλαιολογικών συλλόγων. 
Μπορείτε επίσης να εγγράψετε τη φωνή σας στο 
PowerPoint καθώς δίνετε τη διάλεξή σας και μετά να 
την ανεβάσετε στο YouTube ή στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για λήψη.

Βγείτε σε μια περιοχή καρστ με την κάμερα 
σας ή την κάμερα τηλεφώνου σας και καταγράψτε 
μια εκδρομή που μπορείτε να μοιραστείτε. Με λίγο 
χρόνο και προσπάθεια, μπορείτε να προσεγγίστε  
εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο 
μέσα στο 2021. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
τις εικονικές σας παρουσιάσεις με τις παρακάτω ιδέες.

Καλέστε τα μέσα ενημέρωσης
Η Τηλεόραση, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, 

το ραδιόφωνο και τα μέσα ενημέρωσης του 
Διαδικτύου πάντα ψάχνουν για κάτι διαφορετικό 
και συναρπαστικό να παρουσιάσουν. Τους αρέσουν 
οι ιστορίες επιστημονικού περιεχομένου. Καλέστε 
και πείτε τους για ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις  και 
σπήλαια στη περιοχή σας. Προβάλετέ τους την 
εικονική σας παρουσίαση. Τι μπορεί να μην φαίνεται 
ενδιαφέρον για εσάς θα μπορούσε να είναι πολύ 
ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης.

Συνδέστε πάντα τη δική σας ιστορία με το 
«Διεθνές Έτος» για να φαίνεται ότι τα σπήλαια και το 
καρστ είναι σημαντικά σε διεθνές επίπεδο, και ότι ο  
λόγος σας συμβαδίζει με μια παγκόσμια κοινότητα 
που γνωρίζει ότι  τα σπήλαια είναι σημαντικά. Μέσα 
από τα μέσα ενημέρωσης, θα φτάσετε σε χιλιάδες 
ανθρώπους!
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Όλοι απολαμβάνουν εκδρομές. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
εικονικά ταξίδια εύκολα με βιντεοκάμερα ή την κάμερα του 
τηλεφώνου σας, καθώς επισκέπτεστε τις εισόδους κάποιας 
σπηλιάς και χαρακτηριστικά καρστ, και προσθέστε ψηφιακούς 
χάρτες αργότερα.

http://iyck2021.org/
https://www.facebook.com/uisspeleo
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Ζητήστε διακηρύξεις 
Πολλοί εκλεγμένοι αξιωματούχοι κάνουν  

διακηρύξεις που λένε ότι αναγνωρίζουν μια σημαντική 
Εκδήλωση. Ρωτήστε τον δήμαρχο της πόλης σας, των 
κυβερνήτη της περιοχής σας, ή άλλους αξιωματούχους 
να διακηρύξουν ότι η πόλη ή η περιοχή σας αναγνωρίζει 
το 2021 ως το Διεθνές Έτος Σπηλαίων και Καρστ! Να 
είστε έτοιμοι να δώσετε μια εικονική παρουσίαση, 
όπως παραπάνω, για να εξηγήσετε τη σημασία του 
έτους. Αυτές οι διακηρύξεις θα τραβήξουν ακόμη 
περισσότερη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης και 
θα βοηθήσουν με άλλες ιδέες προσέγγισης παρακάτω.

 

Επικοινωνήστε με τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

Ποιος κάνει τους νόμους στην περιοχή σας για 
την προστασία του περιβάλλοντος, του νερού, των 
οικοσυστημάτων σας, και της πολιτιστικής κληρονομιάς; 
Είναι οι νόμοι τους καλοί για την προστασία των σπηλαίων 
και του καρστ; Αν όχι, καλέστε τους. Δείξτε τους τι πρέπει 
να καταλάβουν και βοηθήστε τους να αναπτύξουν 
καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς νόμους. 

Επικοινωνήστε με
τουςδιαχειριστές  γης 

Μερικές φορές υπάρχουν καλοί προστατευτικοί 
νόμοι, αλλά οι διαχειριστές γης δεν καταλαβαίνουν  
τα σπήλαια και τα καρστ αρκετά καλά για να τους  
χρησιμοποιήσουν σωστά. Μερικοί διαχειριστές δεν 
καταλαβαίνουν ότι οι σπηλιές και τα καρστ είναι 
σημαντικά. Διδάξτε τους. Κάντε τους να ενθουσιαστούν 
με τα σπήλαια και τα καρστ. Θα βελτιωθούν στην 
προστασία των σπηλαίων και, όταν τελειώσει η 
πανδημία, μπορεί να γίνουν καλοί συνεργάτες και να 
σας βοηθήσουν να βρείτε νέα σπήλαια για εξερεύνηση!

Καλέστε τους διαχειριστές των 
τουριστικών σπηλαίων και των 
πάρκων καρστ της περιοχής σας

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Τουριστικών Σπηλαίων 
(ISCA) υποστηρίζει τo Διεθνές Έτος (IYCK), αλλά δεν 
ανήκουν όλα τα σπήλαια στον ISCA. Πείτε στους 
διαχειριστές των τουριστικών σπηλαίων και πάρκων 
της περιοχής σας για το IYCK και το ISCA. Επίσης, 
επικοινωνήστε με τα πάρκα στις περιοχές καρστ.  
Τα τουριστικά σπήλαια και τα πάρκα καρστ πάντα 
αναζητούν νέους τρόπους για να προσελκύουν 
τουρίστες.

Συνδέοντάς τα με το IYCK, μπορούν να αποδείξουν 
τη σημασία τους για την περιφερειακή οικονομία και 
να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες όταν η 
πανδημία θα έχει τελειώσει, δείχνοντας ότι δεν είναι 
μόνο τοπικά αξιοθέατα, αλλά μέρη ενός παγκοσμίως 
αναγνωρισμένου πολύτιμου φυσικού πόρου. Επίσης, 
ενθαρρύνετέ τους να συνδεθούν με σπήλαια και 
πάρκα σε άλλες χώρες για την ανάπτυξη σχέσεων 
αδελφοποίησης -σπηλαίων και πάρκων.

Αν δουλέψουν πάνω σε αυτό κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, θα τους οδηγήσει σε 
περισσότερο τουρισμό και  προσοχή από τα μέσα 
ενημέρωσης, και τη δημόσια εκπαίδευση αργότερα. 
Το 2019, περισσότερα από 144 εκατομμύρια άτομα 
επισκέφτηκαν σπήλαια. Τα τουριστικά σπήλαια είναι 
οι καλύτεροι συνεργάτες μας στην προσέγγιση και 
εκμάθηση εκατομμυρίων ανθρώπων για τα σπήλαια 
και το καρστ. Συνεργαστείτε μαζί τους! 

Δουλέψτε με συνεργάτες
Αρκετά από τα παραπάνω βήματα 

περιλαμβάνουν ανάπτυξη συνεργασιών για το IYCK. 
Σκεφτείτε και άλλους συνεργάτες που μπορούν να 
συμμετάσχουν μαζί σας. Φυσικά, θα σκεφτείτε πρώτα 

Οι διευθυντές των τουριστικών σπηλαίων και των πάρκων 
καρστ είναι εξαιρετικοί συνεργάτες για το IYCK.
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Συναντήσεις με μικρές τάξεις ή ομάδες  με επιρροή όπως 
αυτοί , είναι τώρα εφικτές διαδραστικά, και οι παρουσιάσεις 
μπορεί να καταγράφονται και να δημοσιεύονται  ώστε να 
μπορούν να προβληθούν εκατοντάδες φορές.

https://www.i-s-c-a.org/
https://www.i-s-c-a.org/


UIS BULLETIN - 1971 - 2 (4) Page 4/ 4 GREEK LANGUAGE
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

IYCK 2021 - PLANNING GUIDE FOR VIRTUAL ACTIVITIES
ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

G
E

O
R

G
E

 V
E

N
I

G
E

O
R

G
E

 V
E

N
I

σπηλαιολογικούς οργανισμούς, αλλά στη συνέχεια 
επικοινωνήστε με ομάδες που δεν ασχολούνται με 
σπήλαια.

Θυμηθείτε ότι πρέπει να διδάξουμε άλλους για 
τις σπηλιές για αυτό πείτε στον τοπικό σας σύλλογο 
πεζοπορίας, ορειβασίας, προστασίας νερού, φύσης, 
αρχαιολογικούς συλλόγους ή άλλες ομάδες ότι η 
περιοχή τους έχει σπηλιές ή είναι καρστ. Παραβρεθείτε 
στις εικονικές συναντήσεις τους και κάντε τους 
παρουσιάσεις. Βοηθήστε τους να αλλάξουν από 
ομάδες που χρησιμοποιούν μόνο το καρστ σε ομάδες 
που το κατανοούν και το προστατεύουν. 

Δημιουργήστε εικονικά συνέδρια 
Τα Συνέδρια είναι συνήθως για ειδικούς 

και όχι για το ευρύ κοινό. Εάν οργανώσετε ένα 
εικονικό συνέδριο, προσκαλέστε μερικούς από 
τους ανθρώπους που αναφέρονται παραπάνω, 
όπως νομοθέτες, διαχειριστές γης και άλλους που 
επηρεάζουν με τη δουλειά τους τις σπηλιές και τα 
καρστ, αλλά που δεν τα κατανοούν.

Δώστε τους δωρεάν εγγραφές στο συνέδριο 
ώστε να μπορούν να μάθουν και να δημιουργήσουν 
συνεργασίες. Πιθανότατα δεν θα συμμετείχαν σε 
συνέδριο εάν έπρεπε να πληρώσουν, αλλά η παρουσία 
τους σε ένα εικονικό συνέδριο δε θα σας κοστίσει 
τίποτα, μπορεί όμως να κερδίσετε πολλά αργότερα. 

Να είστε δημιουργικοί 
Μην περιορίζεστε στις ιδέες αυτού του οδηγού. 

Σκεφτείτε κι άλλες ιδέες όπου μπορεί να εμπλακεί το 
κοινό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως διαγωνισμοί 
τέχνης, βίντεο και μουσικής για σπήλαια και καρστ.

Δημιουργήστε διασκεδαστικά προγράμματα 
για νέους στο Tik Tok, το Instagram και άλλα κοινωνικά 
δίκτυα και Μ. Μ. Ε. Εάν βρίσκεστε σε πανεπιστήμιο, 
εταιρεία, ή οργανισμό με το δικό του περιοδικό και 

κοινωνικά μέσα, στείλτε δικά σας άρθρα για ανάρτηση  
σχετικά με σπήλαια και καρστ της περιοχής σας. Θα 
ωφελήσει το IYCK και θα είναι καλό για την καριέρα σας. 
Υπάρχουν πολλές άλλες δημιουργικές δυνατότητες. 

Δημοσιεύστε τις δραστηριότητές 
σας στο Ιστότοπο του IYCK

Είναι σημαντικό να ανακοινώσετε τις δικές σας 
εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές είναι  
στην καρτέλα Εκδηλώσεων στη σελίδα του ιστότοπου. 
Χρησιμοποιήστε την φόρμα Επικοινωνίας της σελίδας 
για να στείλετε τις πληροφορίες σας με τη μορφή που 
εμφανίζεται στην καρτέλα Εκδηλώσεων.

Μετά το πέρας της εκδήλωσής σας, στείλετε 
ένα σύνδεσμο link μέσω ενός ιστότοπου ή έναν 
σύνδεσμο κοινωνικών μέσων, ένα PowerPoint, PDF 
ή μια αναφορά που να περιγράφει την παρουσία, τις 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εκδήλωσής 
σας. Εάν δημιουργήσετε ένα βίντεο, μια διαδικτυακή 
ιστορία ή αν πάρετε μέρος σε ένα δελτίο ειδήσεων, 
στείλτε αυτούς τους συνδέσμους για να δημοσιευτούν 
στην καρτέλα Εκδηλώσεων επίσης.

Στο τέλος της χρονιάς, θα συγκεντρώσουμε 
όλες τις δραστηριότητες του IYCK σε μια αναφορά 
που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε 
στα επόμενα χρόνια για να δείξουμε τη σημασία των 
σπηλαίων και του καρστ. Αυτή η αναφορά θα βοηθήσει 
τους μελλοντικούς σπηλαιολόγους να βρίσκουν 
χρηματοδότηση και υποστήριξη για εξερεύνηση, 
έρευνα και καλύτερη διαχείριση σπηλαίων και καρστ. 
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ενθαρρύνονται να είναι 
μέρος του IYCK.

Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με το 
ευρύ κοινό και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Σας 
παρακαλούμε ενταχτείτε μαζί μας και επικοινωνήστε 
μαζί μου αν έχετε απορίες (gveni@nckri.org).

Θυμηθείτε:
Εξερευνήστε, Κατανοήστε, Προστατέψτε.

Συναντηθείτε με δημοσιογράφους μέσω τηλεφώνου, 
τηλεδιάσκεψης ή αυτοπροσώπως με ασφάλεια  για τις 
εξερευνήσεις και την έρευνά σας.

Οι διαγωνισμοί χορού είναι ένας από τους πολλούς 
διασκεδαστικούς και δημιουργικούς τρόπους να κάνουν 
τους νέους να ενδιαφέρονται για σπηλιές.

http://iyck2021.org/index.php/events/
http://iyck2021.org/index.php/contact-us/
http://iyck2021.org/index.php/contact-us/
http://iyck2021.org/index.php/events/
mailto:gveni%40nckri.org?subject=
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