
                              
                    

                                           

 

 
 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
 

 

Σετραιμερο εμινάριο με  κζμα: 

 «Σχζδιο Αντιμετώπιςησ Καταςτροφών  

ςε Πολιτιςτικά Ιδρφματα τησ Ελλάδασ» 

 
 

Ακινα, Δευτζρα 25-11-2013 
 
  

«Σχζδιο Αντιμετώπιςησ Καταςτροφών ςε Πολιτιςτικά Ιδρφματα τησ Ελλάδασ» είναι ο τίτλοσ του 
τετραιμερου εμιναρίου, που διοργανϊνεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου ςε ςυνεργαςία με τθν 
Αμερικανικι χολι Κλαςςικϊν πουδϊν τθσ Ακινασ, το τμιμα υντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και 
Ζργων Σζχνθσ του ΣΕΙ Ακθνϊν, τθν Πρεςβεία των ΗΠΑ και το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 
(ΙΕΠ).  
 
Σο  εμινάριο απευκφνεται αποκλειςτικά ςε Επαγγελματίεσ των Πολιτιςτικϊν Ιδρυμάτων, όπωσ 
υντθρθτζσ, Μουςειολόγουσ, Αρχαιολόγουσ, Βιβλιοκθκονόμουσ και Αρχειονόμουσ και αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι πρόκειται για το πρϊτο εμινάριο με το κζμα αυτό, που πραγματοποιείται ςτθν 
Ελλάδα. τόχοσ του είναι να ενημερώςει τα ςτελζχθ των Πολιτιςτικϊν Ιδρυμάτων ι Φορζων τθσ 
Ελλάδασ για τθ ςθμαςία φπαρξθσ ενόσ χεδίου Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν (Disaster Plan) και 
να τουσ προςφζρει θεωρητική ενημζρωςη, αλλά και πρακτική εξάςκηςη, ϊςτε κάκε Ίδρυμα να 
μπορζςει να ςυντάξει και να οργανϊςει το δικό του ςχζδιο.  
 
Tι είναι το ςχζδιο Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν ςε  Πολιτιςτικά Ιδρφματα; 
 
Σα Πολιτιςτικά Ιδρφματα, ωσ κεματοφφλακεσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ απειλοφνται από 
πολλοφσ κινδφνουσ και ωσ εκ τοφτου οφείλουν  να λαμβάνουν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 
αςφάλεια, τόςο των ςυλλογϊν τουσ, όςο και των επιςκεπτϊν και του προςωπικοφ τουσ. Οι 
καταςτροφζσ μπορεί να προκλθκοφν από φυςικά αίτια (π.χ. πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ, ςειςμοφσ), 
προβλθματικζσ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ,  ανκρϊπινθ αμζλεια, από ατυχιματα, αλλά και από 
παράνομεσ ενζργειεσ (π.χ. κλοπζσ,  βανδαλιςμοφσ, εμπρθςμοφσ,  τρομοκρατικά χτυπιματα).  
 
το πλαίςιο, τόςο τθσ πρόλθψθσ, όςο και τθσ αντιμετϊπιςθσ των ενδεχόμενων καταςτροφϊν, 
Διεκνείσ Οργανιςμοί (π.χ. ICCROM, ICOMOS, ICOM), αλλά και Πολιτιςτικά Ιδρφματα τθσ  
Ευρϊπθσ, Αμερικισ, Αυςτραλίασ κ.ά. προτείνουν τθν φπαρξθ ενόσ χεδίου Αντιμετϊπιςθσ 
Καταςτροφϊν. Σο χζδιο αυτό περιγράφει όλεσ τισ ενζργειεσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν 



                              
                    

                                           

 

για τθν  αποφυγι ι τθ μείωςθ τθσ εμφάνιςθσ κινδφνων, κακϊσ και τισ ενζργειεσ που πρζπει να 
ακολουκθκοφν ςε περίπτωςθ που το καταςτροφικό γεγονόσ δεν αποφευχκεί, γι’ αυτό και  
αναπόςπαςτο μζροσ του χεδίου αποτελεί θ καταγραφι των ενεργειϊν διάςωςθσ και  
αποκατάςταςθσ πλθγζντων αντικειμζνων, κτθρίων και περιβάλλοντοσ μετά τθν καταςτροφι. 
 
Σόποσ και θμερομθνία πραγματοποίθςθσ του εμιναρίου 
 
Η κεωρθτικι ενθμζρωςθ κα πραγματοποιθκεί με διαλζξεισ από τουσ ειδικοφσ προςκεκλθμζνουσ, 
ξζνουσ και Ζλλθνεσ επιςτιμονεσ, τισ πρϊτεσ δφο θμζρεσ, δθλαδι την Δευτζρα 16 και την Τρίτη  
17 Δεκεμβρίου, ςτο Αμφιθζατρο του Ιδρφματοσ Ευγενίδου (Λεωφ. υγγροφ 387,175 64  Παλαιό 
Φάλθρο). Οι διαλζξεισ κα αφοροφν ςτον τρόπο με τον οποίο κάκε Πολιτιςτικό Ίδρυμα ι Φορζασ 
μπορεί να οργανϊςει το δικό του χζδιο.  
 
Η εργαςτθριακι εξάςκθςθ κα πραγματοποιθκεί κατόπιν ειδικισ αιτιςεωσ, τθν τρίτθ και τζταρτθ 
μζρα του εμιναρίου, δθλαδι τθν Τετάρτη 18 και την Πζμπτη 19 Δεκεμβρίου, ςτα εργαςτιρια 
του Τμήματοσ Συντήρηςησ Αρχαιοτήτων και Ζργων τζχνησ (είςοδοσ από οδό Αγίου πυρίδωνοσ, 
Αιγάλεω) και κα αφορά ςε κζματα διάςωςθσ και αποκατάςταςθσ ςυλλογϊν μετά από 
ενδεχόμενο καταςτροφικό  γεγονόσ.   
 
Διαδικαςία ςυμμετοχισ 
 
Σο εμινάριο απευκφνεται αποκλειςτικά ςε υντθρθτζσ, Μουςειολόγουσ, Αρχαιολόγουσ, 
Βιβλιοκθκονόμουσ και Αρχειονόμουσ. Λόγω περιοριςμζνων κζςεων, κα πρζπει κάκε 
ενδιαφερόμενοσ φορζασ να επιλζξει ζνα μόνο ςυνεργάτθ του για τθ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο 
και κατά προτίμθςθ τον υπεφκυνο διατιρθςθσ των ςυλλογϊν.  
 
Η ςυμμετοχή ςτο Σεμινάριο δεν ζχει κόςτοσ, απαραίτητη είναι όμωσ η ςυμπλήρωςη τησ 
ςχετικήσ αίτηςησ από τουσ ενδιαφερομζνουσ, η οποία θα πρζπει να αποςτζλλεται ςτην 
ηλεκτρονική διεφθυνςη lib@eugenfound.edu.gr  
 
Oι διαλζξεισ ςτο Ίδρυμα Ευγενίδου θα πραγματοποιηθοφν ςτα Ελληνικά και Αγγλικά, ενώ θα 

υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία ςτισ δφο γλώςςεσ ενώ τα εργαςτήρια θα πραγματοποιηθοφν 

ςτα Αγγλικά.  

Τπενκυμίηουμε ότι οι χϊροι του Ιδρφματοσ Ευγενίδου είναι προςβάςιμοι και φιλικοί ςε 

ανκρϊπουσ με κινθτικι αναπθρία. Δυνατότθτα διερμθνείασ ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα 

κατόπιν ζγκαιρθσ επικοινωνίασ με γραπτό μινυμα ςτο τθλζφωνο: 6936 177 143,  ςτο fax: 210 

9417514 ι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: lib@eugenfound.edu.gr 

Ειςθγθτζσ του εμιναρίου 
 
Σο μεγαλφτερο μζροσ τόςο τθσ κεωρθτικισ, όςο και τθσ πρακτικισ εκπαίδευςθσ των 

ςυμμετεχόντων, ζχουν προςκλθκεί να αναλάβουν οι  Helen Alten και Susan Duhl, εξζχουςεσ  
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Αμερικανίδεσ επιςτιμονεσ, οι οποίεσ ζχουν ςυμμετάςχει ςτθ διάςωςθ και αποκατάςταςθ  

πολιτιςτικϊν τεκμθρίων, που υπζςτθςαν καταςτροφζσ, ςε όλο τον κόςμο.  

Από τον Ελλθνικό χϊρο, ςτο ζργο τουσ αυτό κα βοθκιςει θ κα Μαρία Λυρατηι Χθμικόσ,  

υντθριτρια και ςυγγραφζασ του Βιβλίου «Οδθγόσ εκπόνθςθσ χεδίου Αντιμετϊπιςθσ 

Καταςτροφϊν ςε Πολιτιςτικά Ιδρφματα τθσ Ελλάδασ».  το ςεμινάριο, ακόμα,  κα πάρουν μζροσ 

διακεκριμζνοι  Ζλλθνεσ   επιςτιμονεσ  και ειδικοί ςχετικοί με το κζμα αντιμετϊπιςθσ 

καταςτροφϊν, οι οποίοι κα φωτίςουν διάφορεσ πλευρζσ του κζματοσ, ςχετικζσ πάντα με τθν 

ελλθνικι πραγματικότθτα: Από το τμιμα υντιρθςθσ  του ΣΕΙ Ακινασ ο βραβευμζνοσ από τθν 

Ακαδθμία Ακθνϊν, κακθγθτισ Β. Λαμπρόπουλοσ, Δρ. Χθμικόσ Μθχανικόσ, με ςπουδαίο 

ςυγγραφικό, ερευνθτικό και ακαδθμαϊκό ζργο, ο κακθγθτισ Γ. Παναγιάρθσ,  Δρ. βιολόγοσ με 

μακρόχρονθ ακαδθμαϊκι εμπειρία και ςθμαντικό ζργο ςτον χϊρο τθσ ζρευνασ και ςυντιρθςθσ 

οργανικϊν υλικϊν, κακϊσ και ο κακθγθτισ Αλζξθσ τεφανισ, Δρ. υντθρθτισ  Αρχαιοτιτων και 

Ζργων Σζχνθσ με πολυεπίπεδο ερευνθτικό και ακαδθμαϊκό ζργο ςτον τομζα ςυντιρθςθσ 

μνθμείων και παραδοςιακϊν κονιαμάτων. Από το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ςυμμετζχει ο 

βραβευμζνοσ από τθν Ακαδθμία Ακθνϊν, Κακθγθτισ Δυναμικισ Σεκτονικισ Εφαρμοςμζνθσ 

Γεωλογίασ  Ε. Λζκκασ και Δρ. Γεωλογικϊν Επιςτθμϊν  με ςπουδαίο ακαδθμαϊκό, ςυγγραφικό και 

ερευνθτικό ζργο, με πλοφςια εμπειρία ςε κζματα Διαχείριςθσ και ςυντονιςμοφ  Καταςτροφϊν, 

Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ και επιμόρφωςθσ επαγγελματιϊν και εκπαιδευτϊν. το 

ςεμινάριο αυτό ζχει προςκλθκεί ακόμα ο  κακθγθτισ  τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και τθσ 

ςχολισ Π..Ε.Α. τθσ ΕΛ.Α  Β. Βακρακογιάννθσ, επικεφαλισ τμιματοσ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθν 

1θ Ε.Μ.Α.Κ, επικεφαλισ πεηοπόρων τμθμάτων για τθν κατάςβεςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν και 

επικεφαλισ των Ομάδων Τποβρυχίων Διαςϊςεων του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ με μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ ςτο τμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του Ε.Κ.Π.Α ςτθν ειδικότθτα: «Πρόλθψθ και 

Διαχείριςθ Φυςικϊν Καταςτροφϊν». 

Παράλλθλα, ερευνθτζσ Αρχαιολόγοι-Μουςειολόγοι-υντθρθτζσ κα παρουςιάςουν αποτελζςματα 

ερευνϊν, που αφοροφν ςτα ελλθνικά Πολιτιςτικά Ιδρφματα  και ςε ηθτιματα που άπτονται του 

ςεμιναρίου. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: http://eugenweb3.eugenfound.edu.gr/sak/index.html 

 
 
 
 
 
 

ΙΔΡΤΜΑ ΕΤΓΕΝΙΔΟΤ - Γραφείο Σφπου  
Εφθ Γαρδίκθ, T.: 210 9469670, email: gardiki@eugenfound.edu.gr 
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