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ημείωμα ζηον αναγνώζηη: Υξήζηκνη νξηζκνί γηα φζνπο δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ ζεηζκηθή κεραληθή ή ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ζηελ θαηαζθεπή ζηεξηγκάησλ. 

 

Ανηιζειζμικέρ ζηηπίξειρ : Ο φξνο «ζηήξηγκα» (mount) ζεκαίλεη πνιιά θαη 

δηάθνξα κέζα θαη πιηθά ζην ιεμηθφ ηεο ζπληήξεζεο, κπνξεί λα αθνξά έλα καη 

πεξηζψξην θαη θφλην γηα έλα ζρέδην, έλα ππνζηήξηγκα γηα έλα βηβιίν, έλα 

ζχζηεκα ζχξκαηνο κε άγθηζηξν γηα ηελ αλάξηεζε πηλάθσλ, ή έλα 

θαηαζθεπαζκέλν ζηήξηγκα γηα έλα αληηθείκελν. ην πιαίζην ηεο πξφιεςεο 

βιαβψλ απφ ζεηζκηθέο δνλήζεηο ν φξνο «ζηήξηγκα» αλαθέξεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε κεραληζκφ ζπγθξάηεζεο ή δέζκεπζεο πνπ πξνζδίδεη αληνρή ζε 

έλα αληηθείκελν ή ζπγθξαηεί ηελ θίλεζή ηνπ, ψζηε φηαλ εκθαληζηνχλ νη ζεηζκηθέο 

δξάζεηο νη δπλάκεηο απηέο λα αλαιακβάλνληαη αζθαιψο ή λα έρνπλ κεησκέλε 

δπλακηθή επίδξαζε πάλσ ζην αληηθείκελν. Γειαδή, ηα ζηεξίγκαηα ζπγθξαηνχλ 

ην αληηθείκελν απφ νιίζζεζε, πηψζε, θιίζε, αλαηξνπή ή ζχγθξνπζε κε άιια 

αληηθείκελα ή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μηα ππνινγηζκέλε πνζφηεηα θεξνχ ζηελ 

έδξα ελφο κηθξνχ αληηθεηκέλνπ φπσο ελφο αγγείνπ, ή έλα δηαθαλέο λήκα πνπ 

επηηξέπεη ζην αληηθείκελν λα πξνζδεζεί είλαη νη απινχζηεξεο κνξθέο 

ζπγθξάηεζεο. Ο φξνο ζηήξηγκα-βάζε ρξεζηκνπνηείηαη πεξαηηέξσ γηα λα 

πξνζδηνξίζεη έλα εμάξηεκα ζρεδηαζκέλν γηα λα ζπγθξαηεί κε αζθάιεηα έλα 

αληηθείκελν ζηε ζέζε ηνπ. Πεξηγξακκηθά ζηεξίγκαηα-βάζεηο (ή βάζεηο πνπ 
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εθαξκφδνπλ ζην αληηθείκελν, formfit mounts ή ζπνλδπιηθέο βάζεηο, spine 

mounts) είλαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα. Οη βάζεηο απηέο είλαη ζηεξίγκαηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε επαθή κε ην αληηθείκελν θαη πξνζαξηψληαη αθ΄ ελφο ζην 

αληηθείκελν (κε δηαθαλή λήκαηα) θαη αθ΄ εηέξνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο πξνζήθεο, 

ζην βάζξν ή ζην δάπεδν. Πεξηγξακκηθέο βάζεηο-ζηεξίγκαηα θαηαζθεπάδνληαη 

απφ κέηαιιν, μχιν ή πιαζηηθφ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο ιακβάλνληαη 

ππφςε νη ηδηαίηεξεο αηέιεηεο θαη ην εχζξαπζην  ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε δνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε, θαη νη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο παξνπζίαζήο ηνπ θαζψο θαη ε 

αλάγθε γηα ηζνξξνπία κεηαμχ δηαθξηηηθφηεηαο, αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Η θαιή βάζε είλαη πάληα απνηειεζκαηηθή ρσξίο λα είλαη εκθαλήο. Η 

αληηζεηζκηθή βάζε είλαη φια απηά θαη επηπιένλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνξξνθά ηηο δπλάκεηο πνπ εθδειψλνληαη ζε έλα ζεηζκηθφ επεηζφδην. 

 

ειζμική Μόνωζη (base isolation): Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη κηα επξεία θιίκαθα κεραληζκψλ απνζχλδεζεο πνπ απνξξνθνχλ 

ελέξγεηα θαη νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 

(ή ηνπ θηηξίνπ) θαη δηαρσξίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ απηή ηνπ 

εδάθνπο. Διαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα κε ππξήλα κνιχβδνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο σο κνλσηήξεο  θάησ απφ ηα ζεκέιηα ησλ θηηξίσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

νξηζκέλα θηίξηα, πξνζήθεο εθζέζεσλ, αληηθείκελα θαη πιήζνο ειεθηξνληθψλ, 

επηζηεκνληθψλ θαη ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ πξνζηαηεχνληαη κε πνιπεπίπεδνπο 

κνλσηήξεο (κεκνλσκέλεο πιαηθφξκεο πνπ νιηζζαίλνπλ ειεχζεξα πάλσ ζε 

θνξείο ζε πξνθαζνξηζκέλεο απνζηάζεηο), αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ζην ρψξν 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη ειάρηζηα. θνπφο ηεο ζεηζκηθήο κφλσζεο 

είλαη λα απνξξνθνχλ πνζνζηφ ηεο ζεηζκηθήο ελέξγεηαο επηηξέπνληαο ζην  

έδαθνο λα θνπλεζεί θάησ απφ ην αληηθείκελν ή ην θηίξην κεηαθέξνληαο 

κεησκέλεο δξάζεηο ζηα ίδηα ηα αληηθείκελα ή ηα θηίξηα. 
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Καλωζόπιζμα και Διζαγωγή 

Jerry Podany, Ππόεδπορ IIC 

 

Δθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

Γηεζλνχο Ιλζηηηνχηνπ πληήξεζεο (IIC), ζαο θαινζσξίδσ ζηελ πδήηεζε 

ηξνγγπιήο Σξαπέδεο πνπ εζηηάδεη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ ζεηζκηθή βιάβε. 

 

Πξνηνχ πξνβψ ζηελ ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπδήηεζεο, 

επηηξέςηε κνπ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε ηνπ IIC ζην Δζληθφ Μνπζείν 

Γπηηθήο Σέρλεο εδψ ζην Σφθπν θαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ δξ. Masanori Aoyagi, γηα 

ηε γελλαηφδσξε ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ κε ηε θηινμελία ηεο παξνχζαο 
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εθδήισζεο. Οη επραξηζηίεο καο απεπζχλνληαη επίζεο ζηνλ Kimio Kawaguchi, 

πξντζηάκελν πληήξεζεο ηνπ Δ.Μ.Γ.Σ., γηα ηελ εγεζία θαζψο θαη ζηηο θεο Kaori 

Uchida θαη Mie Ishii γηα ηηο νξγαλσηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Δπραξηζηψ επίζεο ηνπο 

νκηιεηέο πνπ ζπκθψλεζαλ λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.  

Η παξνχζα εθδήισζε απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο πξσηνβνπιίαο ηνπ IIC: 

Διάλογοι για τον νέο αιώνα: ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηε 

ζπληήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε έλα κεηαβαιιόκελν θόζκν. 

Οη δηάινγνη απηνί έρνπλ ζθνπφ λα ελδπλακψζνπλ ηελ αλαδήηεζε ζχγρξνλσλ 

ζεκάησλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε δηαηήξεζε  ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

ηφρνο είλαη ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε απηή κεηαμχ 

ησλ ζρεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Κάζε εθδήισζε 

πιαηζηψλεηαη απφ κηα πιεηάδα εηδηθψλ απφ έλα επξχ θάζκα επηζηεκψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ κε κνλαδηθέο πξννπηηθέο ζε έλα εμεηδηθεπκέλν ζέκα. Οη 

εθδειψζεηο είλαη αλνηρηέο ζην επξχ θνηλφ, αιιά ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ. Πξφζβαζε ζηελ 

επηκειεκέλε κεηαγξαθή θάζε εθδήισζεο είλαη απφ φινπο δπλαηή ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ IIC (iiconservation.org). 

 

Η εςμεηάβληηη γή μαρ 

Δάλ ξίμνπκε κηα καηηά ζηνλ ράξηε ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ (Podany εηθ. 1) φπνπ 

ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο ζεηζκψλ κε κηθξέο θφθθηλεο θνπθίδεο δηαθνξεηηθνχ 

κεγέζνπο αλάινγα κε ηελ έληαζε ησλ ζεηζκψλ, ζα δνχκε φηη ε επηθάλεηα ηεο 

γεο ζείεηαη αξθεηά. Γελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ην κέγεζνο ηεο απεηιήο απηήο 

ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. 

 

Podany εηθ. 1: παγθφζκηνο Υάξηεο ζεηζκψλ 

(πεγή: USGS, geomaps.wr.usgs.gov) 
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Πξέπεη επίζεο λα γίλεη ζαθέο φηη νη θφθθηλεο θνπθίδεο ζπγθεληξψλνληαη πην 

έληνλα ζε νξηζκέλεο ηνπνζεζίεο, φπσο ε Ιαπσλία. Πξάγκαηη ηα δεδνκέλα είλαη 

ηφζν ππθλά γχξσ απφ ην Σφθπν πνπ επηζθηάδνπλ ηελ αθξηβή ζέζε ησλ πφιεσλ 

πάλσ ζε απηφλ ηνλ ράξηε. Γη’απηφ ην ιφγν ζπλαληεζήθακε εδψ ζην Σφθπν λα 

ζπδεηήζνπκε πσο κεραληθνί, ζεηζκνιφγνη, ζπληεξεηέο, θαηαζθεπαζηέο βάζεσλ, 

επηκειεηέο ζπιινγψλ, αξρηηέθηνλεο θαη πνιινί άιινη επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ ηελ απεηιή 

ησλ ζεηζκψλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζπλαληηφκαζηε ζε κηα ρψξα, φπνπ ιακβάλεη 

ρψξα ην 10% ησλ παγθφζκησλ ζεηζκψλ, θαζψο ε πιάθα ηνπ Δηξεληθνχ 

δηαξθψο νιηζζαίλεη θάησ απφ ηελ Δπξαζηαηηθή πιάθα πξνθαιψληαο ζεηζκηθέο 

δνλήζεηο. 

 

Η παξνχζα εθδήισζε αθνξά ζηελ κείσζε ηεο ηξσηφηεηαο. Αθνξά ζηελ κείσζε 

ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηελ νπνία εθηίζεηαη ε θνηλή καο θιεξνλνκηά, είηε απηή 

είλαη ζπιινγέο, αξρεία, κλεκεία ή θηίξηα, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε έληνλε 

ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ππάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο πεξηνρέο ζηνλ θφζκν. Η 

πξφθιεζε ηεο κείσζεο ηεο ηξσηφηεηαο είλαη ζεκαληηθή εθφζνλ ε κέρξη ηψξα 

κεηξίαζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ζεηζκηθέο δνλήζεηο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ 

αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο 

(ελέξγεηα, χδξεπζε, δξφκνπο, γέθπξεο θ.ιπ) θαη ζε θαηαζθεπέο (θηίξηα). Η 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο έρεη θαζπζηεξήζεη. 

Μλεκεία, αξρεία θαη ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο θαζψο θαη ηζηνξηθφ πιηθφ θαη πιηθά  

θπζηθψλ επηζηεκψλ, παξακέλνπλ εθηεζεηκέλα ζε εθζεζηαθνχο ρψξνπο ή ζε 

απνζήθεο. Έξεπλα θαη εθαξκνγή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ «πεξηερνκέλνπ» 

απνηειεί έλαλ ηνκέα πνπ απαηηεί αλάπηπμε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αλάπηπμε είλαη 

πεξίπινθε απφ ηελ θχζε ηεο αθνχ ηα ηέρλεξγα δελ ηαηξηάδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κεραληθψλ. Σα ζέκαηα αηζζεηηθήο παξνπζίαζεο 

επίζεο πεξηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ησλ κέζσλ ειέγρνπ.  

 

Καζψο θαζφκαζηε εδψ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ δψζεη ηφζν ρξφλν 

απφ ηελ δσή ηνπο ζην ζέκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ζεηζκηθψλ επηπηψζεσλ, είλαη 

εχθνιν λα μεράζεη θαλείο, φηη νη επαγγεικαηίεο ππεχζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία  

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη ζπρλά αλελεκέξσηνη ή ιάζνο ελεκεξσκέλνη 
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ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα γίλεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπιινγψλ απφ ζεηζκηθή 

βιάβε (Podany εηθ. 2). Σνχην είλαη ηδηαίηεξα αηπρέο φηαλ ηφζα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ πνπ είλαη θαη απιά θαη  θζελά πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη 

ζεκαληηθέο απψιεηεο πνπ βηψλνπκε θάζε ρξφλν ζε φιν ηνλ θφζκν (Podany εηθ. 

3). ε θάζε ρψξα, ζε θάζε πεξηνρή, ζε θάζε κνπζείν, αξραηνινγηθφ ηφπν θαη 

απνζήθε, έρνπκε καξηπξίεο εθηεηακέλσλ βιαβψλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο άξλεζεο. Μεηά απφ θάζε ζεηζκφ γηλφκαζηε κάξηπξεο 

κηαο ζεκαληηθήο βιάβεο (Podamy εηθ. 4). Καη φκσο ηφζα πνιιά κπνξνχλ λα 

γίλνπλ θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ ηψξα.  

 

                 

(Podany εηθ. 2). ε φινπ ηνπ θφζκνπ ηα κνπζεία βξίζθνπκε 

ζπιινγέο πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ζεηζκνχο. Αζηαζείο δηαηάμεηο, θαη 

βάζεηο φπσο ηεο εηθ. αξηζηεξά είλαη ζπλήζεηο. Οη ιχζεηο κπνξνχλ 

λα είλαη απιέο θαη ζρεηηθά θζελέο ελψ ηαπηφρξνλα πξέπεη λα είλαη 

θνκςέο, θαιιηηερληθέο, ξαδηλέο, αηζζεηηθά άξηηεο θαη δηαθξηηηθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη αεηθφξεο θαη απνδεθηέο ζην κνπζεηαθφ ρψξν. 

Σν παξάδεηγκα δεμηά ζίγνπξα πξνζηαηεχεη ην αληηθείκελν αιιά 

είλαη νπηηθά ελνριεηηθφ θαη δελ πξνζθέξεηαη γηα κειινληηθέο 

πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ζεηζκνχο (θσην: J. 

Podany). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podany εηθ. 3: ε απηφ ην ζρέδην εηθνλνγξαθνχληαη κεξηθνί ηξφπνη 

δηαζθάιηζεο ελφο αληηθεηκέλνπ. Σν αληηθείκελν κπνξεί λα 
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ζηεξεσζεί κε ζπλδέζκνπο θαηά κήθνο ηεο βάζεο, κε κηθξέο 

πνζφηεηεο θεξνχ θάησ απφ ην πφδη, ην θέληξν βάξνπο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα ρακειψζεη ηνπνζεηψληαο έλα βάξνο κέζα 

ζην αληηθείκελν (φπσο ζθξαγηζκέλε πάληλε ζαθνχια κε άκκν ή 

ζθαηξίδηα απφ κνιχβδν), κηα πεξηγξακκαηηθή βάζε κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. ΄Δλαο ζηηβαξφο αθξφο πνπ έρεη θνπεί εηδηθά κπνξεί 

λα εηζαρζεί ζηελ εζσηεξηθή θνηιφηεηα ηεο βάζεο, ή έλα λήκα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεραληθή δέζκεπζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη φιεο απηέο νη κέζνδνη είλαη 

απιέο θαη θζελέο, απαηηείηαη επαηζζεζία σο πξνο ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, βαζηθή θαηαλφεζε ηεο ζεηζκηθήο  απεηιήο θαζψο 

θαη ε απαξαίηεηε δεμηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα 

απνηειεζκαηηθή θαη ηαπηφρξνλα δηαθξηηηθή ππνζηήξημε (ρέδην: 

J.Podany). 

 

 

 

Podany εηθ. 4: Η πξνζηαζία κεκνλσκέλσλ αληηθεηκέλσλ κηαο 

ζπιινγήο πξνυπνζέηεη ην ζρεδηαζκφ ζηαζεξψλ θαη αζθαιψλ 

πξνζεθψλ θαη απνζεθεπηηθψλ εξκαξίσλ. Η θαηάξξεπζε, ή 

παξακφξθσζε ησλ πξνζεθψλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζεκαληηθή δεκηά ζηελ ζπιινγή, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα (Φσην 

Κ. ππξάθνο). 

 

Γηαηί ινηπφλ, αθνχ ππάξρνπλ απηέο νη απιέο θαη θζελέο πξνζεγγίζεηο, νη 

ζπιινγέο ζπλερίδνπλ λα δηαθηλδπλεχνπλ; Πψο κπνξνχλ νη πιεξνθνξίεο 

κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ λα γίλνπλ θνηλφ θηήκα; Πσο κπνξνχλ λα 

αθππληζηνχλ ζπλεηδήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ απεηιή θαη ζηηο πξνζθεξφκελεο 

ιχζεηο ζε θπζηθά πξφζσπα, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο; 

Απηά θαη άιια εξσηήκαηα καο έθεξαλ εδψ ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπκε απαξαίηεηεο απαληήζεηο θαη πηζαλέο θαηεπζχλζεηο. 
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Οθηψ ζπλάδειθνη απφ πέληε ρψξεο πνπ ζπρλά βηψλνπλ ζεκαληηθνχο ζεηζκνχο 

ζπκθψλεζαλ λα επεμεξγαζηνχλ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ 

κεηαμχ ηνπο θαη κε εζάο ηελ πξνψζεζή ηνπο. Οη ελ ιφγσ ζπλάδειθνη έρνπλ 

δηεμάγεη ζχγρξνλν εξεπλεηηθφ έξγν κε δηεζλή αλαγλψξηζε ζηνπο ηνκείο ηεο 

ζεηζκνινγίαο, ηεο κεραληθήο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πνιηηηθήο θαη εθαξκνγήο 

κεηξίαζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ ζεηζκνχο θαη βξίζθνληαη κε ηε γλψζε θαη ηελ 

αθνζίσζή ηνπο, ζηε πξσηνπνξία ζην αληηθείκελφ ηνπο. 

 

Δάλ νη ζηαηηζηηθέο επζηαζνχλ, πνιιά πνιηηηζηηθά θέληξα ηνπ θφζκνπ ελδέρεηαη 

λα ππνζηνχλ ζεκαληηθέο ζεηζκηθέο δνλήζεηο απηή ηε δεθαεηία, ελψ πνιιά έρνπλ 

ήδε ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο πξφζθαησλ ζεκαληηθψλ ζεηζκηθψλ επεηζνδίσλ (ν 

ζεηζκφο ζην Abruzzo ηεο Ιηαιίαο είλαη κφλν έλα παξάδεηγκα). Ο ρξφλνο ινηπφλ 

δελ δίλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα ηε ζπληήξεζε έηζη ε άκεζε δξάζε είλαη κεγίζηεο 

ζεκαζίαο. Η αλάγθε γηα ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα φζνλ αθνξά ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ εθαξκνγή ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο θαη επίηεπμεο είλαη ζαθήο, θαη δελ 

δηαθπβεχεηαη ηίπνηε ιηγφηεξν απφ ηε δηαθχιαμε κέξνπο ηνπ παγθφζκηνπ 

πνιηηηζηηθνχ ζεζαπξνχ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο θξίζηκεο αλάγθεο ην IIC νξγάλσζε απηή ηε 

ζπλάληεζε. Διπίδνπκε φηη ζπλεηδήζεηο ζα αθππληζηνχλ, δηαζπλδέζεηο θαη 

ζπκθσλίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πξνζπάζεηεο ζα πξνσζεζνχλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο απφ ηνπο ζεηζκνχο. Πνιιά πξέπεη λα γίλνπλ, αο 

ζπκθσλήζνπκε λα μεθηλήζνπκε. Καη αο αξρίζνπκε κε ηελ πξψηε εξψηεζε:  

 

Η κείωζε ηεο ηξωηόηεηαο ηωλ πνιηηηζηηθώλ ζπιινγώλ 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή παγθόζκηα πξόθιεζε. Παξά ην 

γεγνλόο όηη ράξηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο έρνπλ 

θαηαξηηζηεί γηα κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, από πόιε ζε 

πόιε, από ηνπνζεζία ζε ηνπνζεζία, ηα πεξηζζόηεξα κνπζεία 

θαη κάιηζηα πνιιέο ηζηνξηθέο πεξηνρέο δπζθνιεύνληαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην επίπεδν ηνπ θηλδύλνπ πνπ αληηκεηωπίδνπλ. 

Εθηόο από ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ωο πξνο ηε θύζε ηεο 

απεηιήο πωο κπνξνύκε λα θάλνπκε πεξηζζόηεξα ώζηε απηή ε 
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πιεξνθνξία λα απνθηεζεί από ηα πνιηηηζηηθά ηδξύκαηα ώζηε 

λα πξνγξακκαηίζνπλ πην εύζηνρα ηηο πξνζπάζεηεο κείωζεο 

ηωλ δεκηώλ από ηνπο ζεηζκνύο; Πάξηε γηα παξάδεηγκα έλα 

κνπζείν, πνπ δελ κπνξεί λα πξνζιάβεη κεραληθνύο, 

ζεηζκνιόγνπο ή γεωιόγνπο γηα λα αλαιάβνπλ κηα ηδηαίηεξε 

κειέηε ηεο πεξηνρήο θαη λα αλαπηύμνπλ έλα θάζκα 

ζρεδηαζκνύ ή κηα ζηαηηζηηθή ζεώξεζε ηεο κέγηζηεο απεηιήο... 

πωο κπνξνύλ λα γλωξίδνπλ πην απνηειεζκαηηθά ην είδνο ηεο 

ζεηζκηθήο απεηιήο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεηωπίζνπλ;  

 

Paul Somerville: Τπάξρεη ζήκεξα έλαο ράξηεο παγθφζκηαο ζεηζκηθήο απεηιήο 

(Global Seismic Hazard Map - GSHAP), πνπ θαιείηαη ράξηεο GSHAP 

http://www.seismo.ethz.ch/GSHAP/, ν νπνίνο είλαη θαιφο γηα κεξηθέο ρψξεο θαη 

φρη ηφζν θαιφο γηα άιιεο (Somerville εηθ. 1). Σψξα, ππάξρεη έλα λέν ζρέδην λα 

θαηαξηηζηεί απηφ πνπ νλνκάδεηαη Παγθόζκην Σεηζκηθό Μνληέιν (Global 

Earthquake Model - GEM) www.globalquakemodel.org πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ έλαλ αξηζκφ ηδξπκάησλ κέζα απφ ηε βηνκεραλία αζθαιίζεσλ θαη απφ 

κεξηθά παλεπηζηήκηα. Σν έξγν απηφ ζα παξέρεη έλα βειηησκέλν ράξηε ζεηζκηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο (hazard map), θαζψο επίζεο θαη έλα ράξηε ζεηζκηθήο 

δηαθηλδχλεπζεο (risk map). Μεξηθά πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ζα είλαη 

δηαζέζηκα ζε έλα ρξφλν πεξίπνπ (απφ GEM1) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα επφκελα 

ρξφληα νη ράξηεο ζα βειηησζνχλ πνιχ. πλεπψο λνκίδσ φηη φιoη πξέπεη λα 

θνηηάμνπκε ην έξγν ηνπ Παγθφζκηνπ εηζκηθνχ Μνληέινπ (GEM) σο πεγή γηα 

λέα θαη ζηέξεε πιεξνθφξεζε. 
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GLOBAL SEISMIC HAZARD MAP 

Somerville Δηθ. 1. GSHAP Υάξηεο Παγθφζκηαο εηζκηθήο 

Δπηθηλδπλφηεηαο φπνπ ε κέγηζηε επηηάρπλζε παξνπζηάδεη 10% 

πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ζε 50 ρξφληα. Πεγή: http: 

//www.seismo.ethz.ch/GSHAP 

 

Charles A,. Kircher: Καη’ αξρήλ ν Jerry αλέθεξε «ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο» θαη 

ζα ήζεια λα δηεξεπλήζσ ηνλ φξν επηθηλδπλφηεηα». Έρνπκε αθνχζεη πνιιά γηα 

ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ηδηαίηεξα νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. Πηζηεχσ φηη ε αλαθνξά 

γίλεηαη ζηε ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα θαη ν Paul Somerville αλαθεξφηαλ ζε 

ράξηεο επηθηλδπλφηεηαο. Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ραξηνγξάθεζεο 

«δηαθηλδχλεπζεο» (risk) θαη «επηθηλδπλφηεηαο» (hazard). Υαξηνγξάθεζε 

επηθηλδπλφηεηαο αθνξά ζηελ έληαζε ηεο δφλεζεο ζε θάζε δεδνκέλε ζέζε. 

Γηαθηλδχλεπζε απφ ηελ άιιε, απαηηεί απφ εκάο φινπο λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

ηξσηφηεηα-εππάζεηα ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη ηζηνξηθψλ αληηθεηκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ έλα κεηαιιηθφ  βάδν ζε αληίζεζε κε έλα βάδν απφ πνξζειάλε 

αλαηξαπεί ην πξφβιεκα ζα είλαη κηθξφ γηαηί ην κεηαιιηθφ βάδν είλαη ιηγφηεξν 

ςαζπξφ (εχζξαπζην) θαη εiλαη ιηγφηεξν πξνθαλέο φηη ζα ππνζηεί βιάβε. Δάλ 

απφ ηελ άιιε ην βάδν είλαη πνξζειάληλν ελδέρεηαη ην πξφβιεκα λα είλαη 

κεγαιχηεξν εμαηηίαο ηεο εχζξαπζηεο θχζεο ηεο πνξζειάλεο. Άιια δεηήκαηα 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη νη ζρεηηθέο αμίεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη απηφ 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ λνκηζκαηηθή αμία αιιά ηε ζξεζθεπηηθή, πνιηηηζηηθή 

θαη ηζηνξηθή αμία. πλεπψο φηαλ ιέκε δηαθηλδχλεπζε θαη ιάβνπκε ππφςε ηνλ 

θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα αληηθείκελα, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φρη 

κφλν ηελ εππάζεηα αιιά θαη ηελ αμία ησλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ηελ 
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πξαγκαηηθή απεηιή ηνπ ζεηζκνχ. εηζκνιφγνη θαη κεραληθνί κπνξνχλ λα πνπλ 

ζηα κνπζεία γηα ηελ αληηθεηκεληθή απεηιή ηνπ αλακελφκελνπ ζεηζκνχ (δει. ηνλ 

ραξαθηήξα θαη ηε δπλακηθφηεηα ηεο ζεηζκηθήο δφλεζεο) αιιά φρη γηα ηελ 

δηαθηλδχλεπζε (ρσξίο επίζεο λα ελζσκαηψζνπλ πξφζζεηε πιεξνθνξία γηα ηελ 

εππάζεηα ηνπ κνπζείνπ, ηελ αμία ηεο ζπιινγήο θ.ιπ). 

 

Βλάζηρ Κοςμούζηρ: πλήζσο, ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο, φηαλ εμεηάδνπκε ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ ζεηζκψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα λα πιήμεη ηα δνκήκαηα, 

απνδίδνπκε έλα ρξφλν δσήο ζηηο θαηαζθεπέο. Σνχην βνεζάεη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηθηλδπλφηεηα ζηε δεδνκέλε 

ζέζε. Γηα ηα θηίξηα ζπκπεξαίλνπκε φηη 50 σο 80 ρξφληα είλαη έλαο ινγηθφο 

ρξφλνο δσήο. Γηα ηα έξγα ηέρλεο ή ελ γέλεη ηα κλεκεία θαίλεηαη, φηη ν ρξφλνο 

δσήο ή ν επηζπκεηφο ρξφλνο δσήο είλαη απεξηφξηζηνο. Οπφηε, θαη΄ απηή ηελ 

έλλνηα, κπνξεί λα ζεσξείηαη φηη ε απεηιή είλαη πάληα εθεί θαη ε πηζαλφηεηα 

βιάβεο ζε επαίζζεηα αληηθείκελα ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο κεγάιε . 

Απηφ ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο αξκφδηνπο λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε 

ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα επίηεπμε ηεο πξνζηαζίαο ησλ επάισησλ 

αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο ζεηζκνχο ελδπλακψλνληαο ηα κέηξα αληηζεηζκηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ, πνπ ζπδεηνχκε εδψ. 

 

Bilgen Sungay: Έλα ζελάξην απψιεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη κε κεραληθέο 

κειέηεο ζα ήηαλ έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν θαη έλα θαιφ θίλεηξν λα 

επεξεάζεη θπβεξλήζεηο θαζψο θαη ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο. κσο αλ έλα 

ίδξπκα έρεη ηελ πξφζεζε λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ε εμεηδηθεπκέλε 

πιεξνθνξία δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο απεηιήο πνπ 

αληηκεησπίδεη. Έρνπκε κηιήζεη κε ζπλαδέιθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

θαηαζθεπαζηψλ ζηεξηγκάησλ, θαη είλαη ζαθέο, απφ ηε δηεζλή έξεπλα ην πψο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ απνθξίλνληαη ζε ζεηζκηθέο δπλάκεηο. Οη 

δπλαηέο κέζνδνη παξέκβαζεο γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε 

έληππεο θαη δηαδηθηπαθέο πεγέο φπσο www.eqprotection-museums.org θαη 

«Πξφνδνο ζηελ Πξνζηαζία ησλ Μνπζεηαθψλ πιινγψλ» απφ ζεηζκηθέο 

βιάβεο» www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html. Μπνξνχκε λα 

μεθηλήζνπκε θάλνληαο θάηη ηψξα. Έρνπκε παξαδείγκαηα απφ κνπζεία ηεο 

Σνπξθίαο πνπ έιαβαλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ. Γελ είλαη 
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απαξαίηεην λα πξνζιάβεη θαλείο κεραληθνχο γηα λα πξνβεί ζε απιά κέηξα 

πξνζηαζίαο. Βέβαηα ζα ήηαλ πην αθξηβέο θαη αμηφπηζην λα ππάξρεη κειέηε 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλε ζε κηα ζπιινγή θηίξην ή ρψξν, αιιά ηα ηδξχκαηα 

κπνξνχλ ηνπιάρηζηνλ λα μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία άκεζα θαη έηζη πξέπεη λα 

θάλνπκε. 

 

Jerry Podany: Bilgen, λνκίδσ φηη θαηαιαβαίλνπκε ηη ελλνείο φηαλ ιεο «δελ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζιάβνπκε κεραληθφ» αθνχ νη επαγγεικαηίεο θξνληηζηέο ησλ 

ζπιινγψλ κπνξνχλ κε ην έλζηηθην θαη ηελ θνηλή ινγηθή λα θαηαιάβνπλ ηη ζα 

αλαπνδνγπξίζεη θαη ηη ζα παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

ζεηζκνχ. Αιιά κήπσο ελλνείο φηη ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα ιεθζεί 

πιεξνθφξεζε πνπ νη κεραληθνί δηαζέηνπλ θαη πνπ νη επαγγεικαηίεο ησλ 

ζπιινγψλ έρνπλ αλάγθε ψζηε ε πιεξνθφξεζε απηψλ λα γίλεηαη πην επξέσο 

δηαζέζηκε θαη πην επξέσο θαηαλνεηή;  

 

Bilgen Sungay: Θα ήηαλ βεβαίσο ηδαληθφ λα ππάξρεη κεραληθφο κέζα ζηελ 

νκάδα. Καιφ είλαη λα ππάξρεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε αθξίβεηα. Δλ ηνχηνηο 

δελ είλαη απαξαίηεην λα αλακέλνπκε εθφζνλ ζέινπκε λα θάλνπκε θάηη άκεζα. 

Γηα παξάδεηγκα νη επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ κπνξνχλ λα αξρίζνπλ απφ ηηο 

απνζήθεο, κε ηε ρξήζε παξεκβπζκάησλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ηελ 

πξνζζήθε απιψλ πξνζηαηεπηηθψλ θαηά κήθνο ησλ αλνηρηψλ ξαθηψλ (Sungay 

εηθ΄ 1) και ηελ αζθάιηζε πξνζεθψλ θαη ξαθηψλ ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα δάπεδα σο 

επαξθείο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο. Γελ ελλνψ φηη πξέπεη λα βάινπκε ζηελ άθξε 

ηηο επηζηεκνληθέο κειέηεο, εηδηθά γηα ηα αληηθείκελα ή ηηο νκάδεο αληηθεηκέλσλ 

πνπ ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηνχληαη 

πεξαηηέξσ ηερληθέο εθαξκνγέο φπσο ε ρξήζε ηεο ζεηζκηθήο κφλσζεο. ηε 

ζπλέρεηα, φηαλ ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπκε πεξηζζφηεξε 

έξεπλα, εζηηαζκέλε ζε θηίξην θαη ζπιινγέο κνπζείσλ ζα ην θάλνπκε. 
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Sungay Δηθ. 1: Αξηζηεξά, νηθνλνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα 

ηνπνζεηεκέλν ζηελ πξφζνςε ησλ αλνηρηψλ κνλάδσλ 

απνζήθεπζεο. Σν πιέγκα εκπνδίδεη ηα αγγεία λα πέζνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ζεηζκνχ. Γεμηά, ε ρξήζε ιεπηψλ θχιισλ εμειαζκέλνπ 

πνιπεζπιέληνπ. Σα θχιια ethafoam κε ηα νπνία έρνπλ 

πεξηηπιηρηεί ηα αληηθείκελα ηα πξνζηαηεχνπλ απφ ζχγθξνπζε θαη 

ηξηβή κεηαμχ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκνχ. Οη κνλάδεο ξαθηψλ 

έρνπλ επίζεο ζηεξεσζεί ζηνλ ηνίρν θαη ζην δάπεδν (θσηνγξ.J. 

Podany). 

 

Κων/νορ πςπάκορ: Η ζπληζηψκελε πξνζέγγηζε είλαη λα πξνζιεθζεί έλαο 

εηδηθφο πνπ ζα αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλα θάζκαηα ηεο πεξηνρήο θαη έλαο 

δνκνζηαηηθφο κεραληθφο λα εθηηκήζεη ηελ εππάζεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα 

ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αληηθεηκέλσλ. Σν ζέκα 

είλαη, φηη ζε πνιιέο ρψξεο κε πςειή ζεηζκηθφηεηα, ππάξρνπλ αξθεηά 

ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Γπζηπρψο, αθφκα θαη ζε απηέο ηηο ρψξεο, απηή ε γλψζε είηε δελ είλαη 

δηαδεδνκέλε ή θαηά θαλφλα, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ χιε ηεο ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ.  

 

Kimio Kawaguchi: ε φιν ηνλ θφζκν ππάξρνπλ πνιιέο ζεκαληηθέο εθζέζεηο 

πνπ έρνπλ θνζηίζεη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά νη νπνίεο επηπιένλ ππφζρνληαη λα 

επηθέξνπλ ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο εθζέζεηο έρνπλ 

ππνζηεί πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ζπρλά δελ πεξηιακβάλεηαη ζε 

απηφλ επαξθήο πξνζηαζία ησλ αληηθεηκέλσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

Πηζηεχσ φηη νη νξγαλσηέο ησλ εθζέζεσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

έλα «εγρεηξίδην», έλα βηβιίν πνπ παξέρεη απιέο θαηαλνεηέο νδεγίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο. ηελ Ιαπσλία, νη επηκειεηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

επαξθή γλψζε γηα ην πψο ε κεηξίαζε ησλ δεκηψλ απφ ηνπο ζεηζκνχο κπνξεί λα 
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είλαη απνηειεζκαηηθή, ψζηε λα απνδερζνχλ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο. Η 

επεμήγεζε απηψλ ησλ ελλνηψλ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε έλαλ ηξφπν 

θαηαλνεηφ ζε έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηψλ ηνπ κνπζείνπ θαη φρη κφλν ζε 

κεραληθνχο, ζεηζκνιφγνπο θαη κεξηθνχο ζπληεξεηέο. 

 

Roberto Garufi: ηαλ νινθιεξσζεί ε ραξηνγξάθεζε ηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ 

ζηε ηθειία ζα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ηέρλεξγσλ 

ζηελ επηθξάηεηά καο. Σφηε ζα δεκηνπξγεζεί έλα επίζεκν έγγξαθν ην νπνίν ζα 

πεξηγξάθεη επηγξακκαηηθά νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπιινγψλ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ απφ ζεηζκφ. Σν έγγξαθν δελ ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηα 

θηίξηα θαη ηηο δνκέο, αιιά θαη ηηο ζπιινγέο πνπ ζηεγάδνληαη κέζα ζε απηά. Με 

άιια ιφγηα ζα έρνπκε έλα είδνο πεξίιεςεο πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην 

πεξηθεξεηαθφ θέληξν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ζην Παιέξκν 

ηεο ηθειίαο. Απηφ ζα είλαη έηνηκν ηελ άλνημε ηνπ 2010. Σν έγγξαθν ζα 

αλαθέξεηαη ζηε κεηξίαζε ησλ δεκηψλ απφ ηνπο ζεηζκνχο, ζε πξσηφθνιια 

πξφιεςεο, ζε αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε θαηαζηξνθψλ θαη έθηαθησλ 

αλαγθψλ θαζψο θαη ζε αζθαιείο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο κεηά απφ ζεηζκφ. Σν 

έγγξαθν ζα επηθπξσζεί απφ ηελ πεξηθέξεηά καο. Η ρξήζε ησλ νδεγηψλ απφ 

δηεπζπληέο κνπζείσλ, ζπιινγψλ θαη ηζηνξηθψλ αξρείσλ εθφζνλ ελεκεξσζνχλ 

γηα ην πξφβιεκα, ζα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ, γηαηί νη 

νδεγίεο ζα επηβιεζνχλ απφ θπβεξλεηηθνχο θνξείο. Δίλαη αλάγθε νη πνιηηηθνί 

αμησκαηνχρνη λα ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν απ’ φζν είλαη ήδε ελεκεξσκέλνη 

γηα ην πξφβιεκα θαη γηα ην ηη κπνξεί λα γίλεη γη’ απηφ. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη 

λα θαηαλνήζνπλ φηη φπσο ε αζθάιεηα ηνπ θαζέλα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα έηζη 

καο ελδηαθέξνπλ θαη νη ζπιινγέο. Οη επίζεκνη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν πινχηνο 

πνπ έρνπκε ζε ηέρλεξγα, πνπ απνηεινχλ ηνλ πνιηηηζκφ καο, πξέπεη λα 

πξνζηαηεπηεί θαη λα δηαθπιαρζεί. Γελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε κε θάλνληαο 

ηίπνηα κέρξη πνπ λα θαηαζηξαθνχλ ηα πάληα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε 

κειεηήζεη πψο λα κεηξηάζνπκε ηνπο θηλδχλνπο, πξέπεη λα αλαιάβνπκε δξάζε, 

θαη γηα λα ην θάλνπκε απηφ ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδφηεζε θαη ππνζηήξημε απφ 

επηζήκνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηή ηελ ρξεκαηνδφηεζε. Πξέπεη επίζεο 

λα δεκηνπξγήζνπκε πξνηεξαηφηεηεο. Γελ κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε φια κε ηε 

κηα, αιιά πξέπεη λα μεθηλήζεη λα θπιάεη ε κπάια θαη λνκίδσ φηη είκαζηε έηνηκνη 

λα ην θάλνπκε. 
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Jerry Podany: Ο θαζεγεηήο θ. Garufi πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε φπνπ ε 

θπβέξλεζε ζα επηβάιεη ηα κέηξα, κηα πξνζέγγηζε απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε 

βάζε. Πηζηεχεηε φηη απηφ ζα είλαη απνηειεζκαηηθφ;  

 

Ugo Nizza: Απνιχησο, αθφηνπ κπνχλ νη θαλφλεο θαη επηβιεζνχλ απφ ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο. Οη ππεχζπλνη κνπζείσλ, εθζέζεσλ θαη ηζηνξηθψλ αξρείσλ 

ζα πξέπεη λα ηνπο εθαξκφζνπλ. Βεβαίσο ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα ζα πξέπεη λα 

είλαη δηαζέζηκα, ψζηε λα επηηχρνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο. 

 

Kimio Kawaguchi: Σν Δζληθφ Μνπζείν Γπηηθήο Σέρλεο ηνπ Σφθπν ξσηάεη θάζε 

θνξέα πνπ αηηείηαη δαλεηζκφ, πνηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ζα ιάβεη γηα ηελ 

κεηξίαζε ησλ δεκηψλ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν φρη κφλν 

πξνζηαηεχνπκε ηηο ζπιινγέο καο, αιιά ελζαξξχλνπκε ηελ πξνψζεζε 

πξνζπαζεηψλ κείσζεο ησλ θηλδχλσλ. ε φιν ηνλ θφζκν ηα κνπζεία θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ εληχπνπ αλαθνξάο ππνδνκψλ, πνπ ε Έλσζε Ακεξηθαληθψλ 

Μνπζείσλ έρεη αλαπηχμεη, γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απαίηεζε 

νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ. Ννκίδσ φηη ζα βνεζνχζε πνιχ αλ απηφ ην έληππν 

αμηνινγνχζε θαη πεξηιάκβαλε ην βαζκφ ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ηεο 

ζεηζκηθήο επίπησζεο επί ηφπνπ ζην ίδξπκα δαλεηζκνχ, εθφζνλ ην ίδξπκα απηφ 

αλήθεη ζε πεξηνρή ζεηζκηθά ελεξγφ. Σν ΔΜΓΣ παξέρεη ζηα ηδξχκαηα ηεο 

Ιαπσλίαο, πνπ δεηνχλ λα δαλεηζηνχλ απφ ηηο δηθέο καο ζπιινγέο, έλα ζεηζκηθφ 

ράξηε ηεο Ιαπσλίαο, ν νπνίνο αλαπηχρζεθε απφ ην Ιλζηηηνχην εηζκνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σφθπν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζεη λα εθηηκήζνπλ ηη 

είδνπο απεηιέο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ. Μπνξνχκε επίζεο λα παξέρνπκε 

ζπκβνπιέο πάλσ ζε κέηξα πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ηέρλεο. 

 

Jerry Podany: Θα δεηήζσ ηψξα απφ ην αθξναηήξην λα ζπκκεηέρεη ζ’ απηή ηε 

ζπδήηεζε. Γηα φινπο εζάο πνπ εξγάδεζζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

θιεξνλνκηάο θαη ηε κέξηκλα ησλ ζπιινγψλ, πνπ δελ είζηε κεραληθνί, ηη 

ρξεηάδεζζε, ηη ζα ζέιαηε λα έρεηε πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία 

πξφιεςεο; Ή αηζζάλεζηε φηη κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηψξα; Καη εάλ δελ 

αηζζάλεζηε έηνηκνη λα αλαιάβεηε δξάζε, γηαηί φρη ;  
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σόλιο ακποαηηπίος : Σν φλνκά κνπ είλαη Testsuhiko Aoki απφ ην Πνιπηερλείν 

ηνπ Aichi, πνιηηηθφο κεραληθφο, εξεπλεηήο ζηε ζεηζκηθή κεραληθή. Σελ επνρή 

πνπ έγηλε ν ζεηζκφο ηνπ Hanshi Awaji, ππήξρε κεγάιε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

πσο εηπψζεθε ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζήο ηνπ θηλδχλνπ βξίζθεη εθαξκνγή θαη 

ζηα έξγα ηέρλεο. Έλαο θνηλφο παξνλνκαζηήο κεηαμχ έξγσλ ηέρλεο θαη έξγσλ 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ είλαη φηη θαη ηα δχν είλαη ηνπ δεκνζίνπ. Η δηαθηλδχλεπζε 

ππνινγίδεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο απψιεηαο κε ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο εθδήισζεο. Πξψηα πξέπεη λα αλαγλσξίζεηε ηε ρξεκαηηθή αμία 

γηα θάζε έξγν ηέρλεο. πσο εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έλαο ζεηζκφο ζπκβαίλεη κηα θνξά ζηα 1000 ρξφληα, ηφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 

απψιεηαο είλαη κηθξφ. Δάλ ζπκβαίλνπλ ζπρλά, ηφηε ην θφζηνο ηεο απψιεηαο 

είλαη πςειφ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε απηή ηελ έλλνηα ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ξίζθνπ. Τπνζέησ φηη γηα ην θφζηνο ηεο απψιεηαο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα δψζνπλ εθηηκήζεηο. Η θαηά πξνζέγγηζε αμία ελφο έξγνπ ηέρλεο δελ 

ππνινγίδεηαη, αθνχ ηα έξγα ηέρλεο ζεσξνχληαη αλεθηίκεηα. Σν επφκελν 

πξφβιεκα είλαη ε θιίκαθα ησλ ζεηζκψλ θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο. Απηφ είλαη έλα 

δήηεκα εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξνβιεθζεί. Παξ’ φια απηά, ε εγθαηάζηαζε 

κεραληζκψλ ζεηζκηθήο κφλσζεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο 

ηεο απψιεηαο. Σν πξφβιεκα είλαη ην θφζηνο ησλ κεραληζκψλ ζεηζκηθήο 

κφλσζεο. Γηα εκάο ηνπο κεραληθνχο θαη ηνπο ζεηζκνιφγνπο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαπηχμνπκε θαη λα πξνκεζεπηνχκε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο φζν πην θζελά 

γίλεηαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλνπκε ην θφζηνο ηεο απψιεηαο θαη κπνξνχκε λα 

ρεηξηζηνχκε ζπρλνχο ζεηζκνχο θαζψο θαη ζεηζκνχο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Απηφ 

εμαξηάηαη απφ ηνπο κεραληθνχο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

ηνπο κεραληζκνχο ζεηζκηθήο κφλσζεο. ζνλ αθνξά ζηνλ κεραληζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία γηα ηελ νπνία κφιηο κίιεζε ν 

θνο Sato, εάλ ζπιιακβάλνπκε ηελ θιίκαθα ηεο ζεηζκηθήο δνλήζεσο 

αθξηβέζηεξα ε πηζαλφηεηα απξφβιεπηεο βιάβεο ζα ήηαλ κηθξφηεξε αθνχ ζα 

κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάηη γηα ην ξίζθν. 

 

σόλιο ακποαηηπίος . Δίκαη ν Satoko Oake απφ ην Δζληθφ Ιλζηηηνχην 

εηζκνινγηθήο Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σφθπν. ήκεξα, κηα λέα έθδνζε 

ηνπ Υάξηε εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο πνπ θαιχπηεη φιε ηε Υψξα έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηνπ. Δλψ ζηελ πξνεγνχκελε έθδνζε, ν ζπληειεζηήο κεγέζπλζεο ηεο 
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ζέζεο ππνινγηδφηαλ ζε θάλαβν 1 ηεηξαγσληθνχ ρηιηνκέηξνπ, ε λέα έθδνζε έρεη 

θάλαβν 250 m2. Oπφηε είλαη 16 θνξέο πην ιεπηνκεξήο απφ πξηλ θαη κπνξνχκε 

λα κηιήζνπκε αθξηβέζηεξα γηα ηνλ ηφπν θαη ηελ θιίκαθα ελφο ζεηζκνχ. κσο, 

αθφκα θαη αλ εθδνζεί έλαο εζληθφο ράξηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο πηζηεχσ 

φηη παξακέλεη κηθξή ε πιεξνθφξεζε σο πξνο ην πψο λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή 

ε πιεξνθνξία ζηα κνπζεία, αθφκα θαη αλ εκείο νη ίδηνη δνχκε ηνπο ράξηεο 

Δπηπξφζζεηα αθφκα θαη αλ ε πιεξνθφξεζε δηνρεηεπζεί, ν ράξηεο απηφο θαζ’ 

εαπηφο δελ είλαη αλαγλψζηκνο. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ ράξηε κίιεζα κε 

αλζξψπνπο ζε κνπζεία θαη κνπ είπαλ φηη δελ γλψξηδαλ ηίπνηα γη’απηφ, φηη δελ 

γλψξηδαλ ην κέγεζνο ηνπ ζεηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα πιήμεη ην κνπζείν ηνπο 

θαη φηη ζα ήζειαλ λα γλσξίδνπλ απηή ηε πιεξνθνξία. Πηζηεχσ φηη απηφ είλαη ην 

είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξέπεη λα θπθινθνξήζεη πξψηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

πψο λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη πψο λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ κε ηελ 

πιεξνθνξία φηαλ ζα ηελ έρνπλ ιάβεη. Η πξφγλσζε ηζρπξψλ δνλήζεσλ έρεη 

ζπδεηεζεί. Αλ ήηαλ δπλαηφλ λα βξεζεί φρη κφλν ην κέγεζνο ησλ θπκάησλ, αιιά 

θαη ην ζρήκα ηνπο, ζα ήκαζηαλ ζε ζέζε λα εθηηκήζνπκε ηνλ ιφγν θίλεζεο 

κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ θαη ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε πνηα θηίξηα ζα είλαη 

αζθαιή θαη πνηα φρη. κσο, δελ μέξνπκε πξαγκαηηθά πψο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηελ πιεξνθνξία, γη’απηφ ζα ήζεια λα δεηήζσ απφ ηνπο 

εηδηθνχο λα εμεγήζνπλ κε απιφ ηξφπν πψο λα θάλνπκε ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίαο. 

 

σόλιο ακποαηηπίος:  Σν φλνκά κνπ είλαη Kaori Uchida απφ ην Σκήκα 

πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηνπ Δζληθνχ Μνπζείνπ Γπηηθήο Σέρλεο. Δίκαη 

ζπληεξεηήο πθαζκάησλ. Δθπαηδεχηεθα ζηελ Αγγιία θαη ηψξα εξγάδνκαη ζηελ 

Ιαπσλία, φπνπ έρνπκε πνιινχο ζεηζκνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ 

δελ είρακε δηαιέμεηο ή καζήκαηα ζην δήηεκα ησλ ζεηζκψλ. Απηφ κπνξεί λα 

ηζρχεη αθφκα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή, φπνπ πνιινί ζπληεξεηέο απ’΄ φιν 

ηνλ θφζκν εθπαηδεχνληαη ζηε ζπληήξεζε. Γελ έρνπκε θακία εθπαίδεπζε ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ βιαβψλ απφ ζεηζκνχο εδψ ζηελ Ιαπσλία. Πηζηεχσ φηη είλαη 

ζεκαληηθή ε εηζαγσγή απηψλ ησλ ελλνηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Έρσ ηελ εληχπσζε φηη κεγάιν κέξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ηερληθφ θαη 

καζεκαηηθφ. Αιιά πηζηεχσ φηη νη ζπληεξεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηηο 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζε βάζνο. Απηφ πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα 
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θαηαλννχλ είλαη ηα βαζηθά δεηήκαηα, ε βαζηθή ζεσξία θαη νη πηζαλέο κέζνδνη 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην panel ησλ 

νκηιεηψλ ηη είδνπο εθπαίδεπζε ππάξρεη δηαζέζηκε γηα θνηηεηέο θαη 

επαγγεικαηίεο ζπληεξεηέο ζηηο ρψξεο ηνπο. 

 

Jerry Podany:  Αο αξρίζνπκε κε ηνλ Bilgen Sungay απφ ηελ Σνπξθία. Τπάξρεη 

εθπαίδεπζε γηα ηε κείσζε ησλ βιαβψλ απφ ζεηζκνχο γηα λένπο ζπληεξεηέο, 

επηκειεηέο ζπιιφγσλ θαη θνηηεηέο, ζηε ρψξα ζαο ;  

 

Bilgen Sungay: Γλσξίδσ απφ ηνλ ζπλάδειθν δξ. Erturk φηη ζην Πνιπηερλείν 

Yildiz ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα Μνπζεηαθψλ πνπδψλ, φηη νη θνηηεηέο 

ιακβάλνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζε απηά ηα ζέκαηα ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ Γηαρείξηζε πιινγψλ, Γηαηήξεζε θαη πληήξεζε. ρεδηάδεηαη 

κάζεκα γηα ην επφκελν εμάκελν κε ηίηιν Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ ζε Μνπζεία. 

Δπίζεο, ην Παλεπηζηήκην Bogazicη, ην Αζηεξνζθνπείν Kandilli θαη ην Ιλζηηηνχην 

εηζκηθψλ Δξεπλψλ, Σκήκα εηζκηθήο Μεραληθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Πνιπηερλείν Yildiz, ρνιή Σέρλεο θαη ρεδηαζκνχ, ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

Μνπζεηαθψλ πνπδψλ καδί κε ην Μνπζείν J. Paul Getty, ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ζηελ Σνπξθία πνπ απεπζχλεηαη ζε 

επαγγεικαηίεο κνπζείσλ θαη ζπνπδαζηέο ζε ζρεηηθά πεδία. πγθξνηήζακε ην 

αξρηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη νπηηθέο πεγέο απφ ην Μνπζείν 

Getty, κεξηθά κνπζεία ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ Ιαπσλία. Θα ζπλερίζνπκε λα 

βειηηψλνπκε απηέο ηηο νπηηθέο θαη γξαπηέο πεγέο. Η πξνζπάζεηα πξννξίδεηαη 

λα είλαη επξέσο πξνζηηή θαη δηαζέζηκε ζε πξνζβάζηκα ζρήκαηα πξέπεη λα 

επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο θπβεξλεηηθνχο αξκφδηνπο. ηελ Σνπξθία γλσξίδνπκε 

φηη αλ θεξδίζνπκε ηελ θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε ζε απηφ ην ζέκα, ζα ππάξμεη 

απαίηεζε γηα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο 

αλάπηπμεο απηήο ηεο εηδηθφηεηαο. 

 

Jerry Podany: Καζ. Nizza θαη θαζ. Garufi, πξνβιέπεηαη ην αληηθείκελν απηφ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Ιηαιίαο; θέθηνκαη ην 

Κεληξηθφ Ιλζηηηνχην ηεο Ρψκεο θαη ην Opificio delle Pietre Dure ζηε Φισξεληία 

θαη άιια εμαηξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθνχ ζαο, ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Πξνζηαζία θαη ηελ Απνθαηάζηαζε, ζην 



 20 

Παιέξκν γηα παξάδεηγκα. Οη ζπληεξεηέο θαη απνθαηαζηάηεο πνπ θαηαιήγνπλ 

ζε κνπζεία είλαη ελήκεξνη φζνλ αθνξά ηελ κεηξίαζε ησλ δεκηψλ απφ ηνπο 

ζεηζκνχο; έρνπλ γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ; Ή επαθίνληαη ζηνπο κεραληθνχο; Καη 

αλ έρεη αθεζεί ζε άιινπο επαγγεικαηίεο, απηνί πξνζέρνπλ ηηο ζπιινγέο ηεο 

θιεξνλνκηάο;  

 

Ugo Nizza και Roberto Garufi:  ρη πξαγκαηηθά, φρη αθφκε. Αιιά ην Ιλζηηηνχην 

καο έρεη δξνκνινγήζεη έλα πξφγξακκα ζε ζπκθσλία κε ηελ Δπηζθνπηθή 

πλέιεπζε, ζηε ηθειία, ε νπνία δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ ζξεζθεπηηθψλ 

θεηκειίσλ θάζε είδνπο, πνπ θπιάζζνληαη ζε κνπζεία θαη εθθιεζίεο. Σν 

πξφγξακκα απηφ έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηξηαζκνχ 

ησλ βιαβψλ απφ ζεηζκνχο θαζψο θαη ηεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Θα αξρίζεη πνιχ ζχληνκα. Σα άιια 

κνπζεία, δελ δηαζέηνπλ ηθαλφ πξνυπνινγηζκφ γηα λα πξνβνχλ ζε θάηη ηέηνην 

αθφκα. Πηζηεχνπκε φκσο φηη ζα βξίζθνληαη ζε ζέζε λα ην θάλνπλ ζην εγγχο 

κέιινλ. 

 

Μέλορ ηος ακποαηηπίος:  Σν φλνκά κνπ είλαη Οkada θαη ε εηδηθφηεηά κνπ είλαη 

ε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε Βνπδηζηηθψλ αγαικάησλ. Πνιιά πνιηηηζηηθά 

αγαζά ηεο Ιαπσλίαο δελ βξίζθνληαη ζε κνπζεία, αιιά ζε λανχο θαη ηεξά. Σνχην 

ηζρχεη γηα ηα Βνπδηζηηθά αγάικαηα. Πηζηεχσ φηη κηα παξφκνηα θαηάζηαζε ηζρχεη 

γηα ρψξεο φπσο ε Ιηαιία θαη ε Σνπξθία, φπνπ ππάξρνπλ πνιιέο παιαηέο 

εθθιεζίεο. Οη ρψξεο απηέο είλαη παξφκνηεο κε ηελ Ιαπσλία ζην φηη πνιιά απφ 

ηα πνιηηηζηηθά ηνπο αγαζά βξίζθνληαη ζε ζξεζθεπηηθά θηίξηα. Ήκνπλ πξφζθαηα 

ζηελ Ιηαιία γηα έλα εηήζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, αιιά δελ είδα λα έρνπλ 

ιεθζεί αξθεηά κέηξα θαηά ησλ ζεηζκψλ. 

 

Κωνζηανηίνορ πςπάκορ: Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν δηαηππψζεθε 

πξνεγνπκέλσο, φηη απηφ είλαη ζπλδπαζκφο δεηεκάησλ επηθηλδπλφηεηαο θαη 

ηξσηφηεηαο. Η επηθηλδπλφηεηα είλαη ην πςειφηεξν ζε απηή ηελ πεξίπησζε γηαηί 

ην ηέρλεξγν ζα είλαη εθεί γηα πάληα, ή ηνπιάρηζηνλ ν ζηφρνο καο είλαη λα 

δηαηεξεζεί θαη λα πξνζηαηεπζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ρξφλν. Οπφηε ν 

κφλνο ηξφπνο λα κεησζεί ε δηαθηλδχλεπζε είλαη λα κεησζεί ε εππάζεηα, πνπ είλαη 

ην θιεηδί. Η ηξσηφηεηα πξέπεη λα κεησζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Δίλαη 
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εκθαλέο φηη ε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία νξηζκέλσλ 

επαγγεικάησλ. Γχν απφ απηά είλαη ν επηκειεηήο θαη ν ζπληεξεηήο- 

απνθαηαζηάηεο. Απηνί φκσο νη επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε πνιηηηθφ ή κεραλνιφγν κεραληθφ θαζψο θαη κε αξραηνιφγν θαη 

άιινπο γηα θαιχηεξα απνηέιεζκα. ηελ Διιάδα ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

πνπ έρεη εηνηκάζεη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη απιέο ηερληθέο 

γηα αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ζηα κνπζεηαθά αληηθείκελα. Παξφια απηά, νη 

ηερληθέο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θακία δηδαθηέα χιε. 

 

Jerry Podany: Δπηηξέςηε κνπ λα επηζεκάλσ ην ηειεπηαίν ζρφιην ηνπ Uggo 

Nizza θαη λα ξσηήζσ ην αθξναηήξην κηα εξψηεζε πνπ αθνξά ζε 

πξνυπνινγηζκφ θαη δξάζε. Ση πξνυπνινγηζκφ ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα θάλεη 

θάηη γηα έλα αζηαζέο αληηθείκελν; Αο πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα έλα βαξχ 

αληηθείκελν ζηεξηγκέλν ραιαξά ζε ένα ζθιεξφ θαη ζηελφ βάζξν, ην νπνίν 

ηαιαληψλεηαη φηαλ πεξπαηάεη θάπνηνο δίπια. ίγνπξα αλ ππάξμεη ζεηζκφο 

αθφκα θαη κέηξηνο ην αληηθείκελν ζα πέζεη. Πφζα ρξήκαηα ρξεηάδεζζε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεηε ην πξφβιεκα θαη λα θάλεηε θάηη γη’ απηφ; Υξεηάδεηαη λα 

πξνβείηε ζε κειέηε, λα πξνζδηνξίζεηε πφζν αζηαζέο είλαη ην ζχκπιεγκα; 

Υξεηάδεζηε πξνυπνινγηζκφ γηα λα πξνζδηνξίζεηε αλ έλα άιινπ ζρήκαηνο 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ βάζξν ζα ήηαλ πην ζηαζεξφ; Γίλσ έκθαζε ζε απηά 

ηα εξσηήκαηα γηαηί ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπκε λα ελζαξξχλνπκε είλαη 

βαζηθή. Γελ πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε έξεπλα αιιά κάιινλ γηα απιή θνηλή ινγηθή. 

Γψζηε κνπ έλα ιεπηφ λα απεπζπλζψ ζηνπο πεξίπνπ δεθαπέληε ζπνπδαζηέο 

πνπ βξίζθνληαη ζην αθξναηήξην. Δζείο ζα δψζεηε απάληεζε ζηα εξσηήκαηα 

πνπ κφιηο έζεζα. ηέθεζηε ζηελ αηρκή ηεο αλάπηπμεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

Σψξα πνπ γλσξίδεηε φηη ππάξρεη πξαγκαηηθή απεηιή θαη φηη θάηη κπνξεί λα γἰνει, 

είναι ζη’ αλήθεια δική ζας επζχλε λα αληηκεησπίζεηε ην πξφβιεκα, ζηαδηαθά, 

κέρξη λα ιπζεί. Μπνξείηε λα ην θάλεηε απηφ, πξέπεη, θαη έρεηε πνιινχο πφξνπο 

ζηε δηάζεζή ζαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξσγήο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

πνπ γλσξίδνπλ ην πεδίν ηεο ζεηζκνινγίαο θάιιηζηα. Απεπζπλζείηε ζε απηνχο, 

αιιά ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηήζηε ηε δηθή ζαο θνηλή ινγηθή ψζηε λα 

αληηκεησπίζεηε ηνλ θίλδπλν. 
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Kimio Kawaguchi:  Ωο εξγαδφκελνο ζε κνπζείν, πηζηεχσ φηη ην πξψην πξάγκα 

πνπ πξέπεη λα γίλεη, ε πην ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

είλαη λα επηθνηλσλήζνπκε κε φινπο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

θξνληίδα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη λα ηνπο πείζνπκε φηη ζε θάπνην 

βαζκφ ν θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη κεηξίαζε ησλ δεκηψλ απφ ηνπο ζεηζκνχο θαη 

ζα έπξεπε. 

 

Jerry Podany:  Μηιήζακε γηα ην πψο κπνξνχκε λα θαηαζηήζνπκε ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο δηαηήξεζεο θαη άιινπο πην γλψζηεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

είλαη δηαζέζηκε ψζηε απηή λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα εθαξκνζηεί. Αο πάκε ζε κηα 

άιιε εξψηεζε πξψηα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ζπλαδέιθνπο ζηε κεραληθή θαη 

ζεηζκνινγία. ην πεδίν ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηεο παξαγσγήο λέαο 

γλψζεο, πνηεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο αλάγθεο θαη πνηεο απφ απηέο πξέπεη λα 

επηδησρζνχλ πην ζχληνκα θαη ζε βάζνο;  

 

Paul Somerville:  Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο είλαη ε αθξηβήο θαηαγξαθή 

ηεο θίλεζεο ηνπ εδάθνπο, κε ηε ρξήζε ηζρπξψλ νξγάλσλ θίλεζεο. Απηφ έρεη 

βειηησζεί εληππσζηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε νξηζκέλεο φκσο ρψξεο. Γηα 

παξάδεηγκα, κεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ 1995 ζην Hanshin (Kobe) ηεο Ιαπσλίαο 

ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο απφ ηα δίθηπα NIED kik-net, 

http://www.kik.bosai.go.jp/kik/index_en.shtml θαη K-net, http://www.k-

net.bosai.go.jp/k-net/index_en.shtml ηελ Σατβάλ, ηελ Κίλα θαη ηελ Σνπξθία 

έγηλαλ κεγάια επηηεχγκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο ρψξεο λα έρνπλ θαηαγξαθή 

ησλ ηζρπξψλ εδαθηθψλ θηλήζεσλ ψζηε λα γλσξίδνπλ πνηα είλαη ε 

επηθηλδπλφηεηα θαη ζα πξφζζεηα φηη ε ζπγθέληξσζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζε 

ζέζεηο φπνπ βξίζθνληαη κνπζεία είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο. Σν λα γλσξίδνπκε 

πσο ην έδαθνο θαη ην θηίξην θηλήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ ζα καο 

βνεζνχζε εμαηξεηηθά λα θαηαιάβνπκε γηαηί ππήξμε βιάβε ζηηο ζπιινγέο ή δελ 

ππήξμε. 

 

Jerry Podany:  Η ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, φπσο είπε θαη ν Paul 

Somerville, είλαη ηφζν απαξαίηεηε ζηελ θαιή έξεπλα θαη ζηελ εμαγσγή ζηέξεσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Ο επηζηεκνληθφο ρψξνο έρεη ζπιιέμεη άκεζα ηεθκήξηα γηα ην 

πψο δηάθνξεο δνκέο, δξφκνη, γέθπξεο, ρξήζηκεο ππεξεζίεο θ.ιπ. 
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αληαπνθξίζεθαλ ζηηο ζεηζκηθέο δνλήζεηο, ππάξρεη φκσο έιιεηςε ζηνηρείσλ ζε 

φηη αθνξά ηηο ζπιινγέο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Η έθδνζε ηνπ Earthquake 

Spectra (παξάξηεκα ζην ηεχρνο 6 Μάτνο ηνπ 1990) αλαθέξζεθε ζηηο βιάβεο 

πνπ ππέζηεζαλ κνπζεηαθέο ζπιινγέο κεηά ηνλ ζεηζκφ Loma Pietra ζηελ 

Καιηθφξληα θαη γλσξίδσ φηη ππάξρεη αλαθνξά απφ ηα κνπζεία ηνπ Kobe κεηά 

ηνλ νκψλπκν ζεηζκφ ηνπ 1995 πνπ θαηέζηξεςε ην Kobe, αιιά κφλν απηέο ηηο 

δπν αλαθνξέο γλσξίδσ. Καη φκσο ηα πεδία ησλ κεραληθψλ θαη αξρηηεθηφλσλ 

κεραληθψλ αλαγλσξίδνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ θαηφπηεπζε σο αλεθηίκεηε ζηελ 

θαηαλφεζε ζεηζκψλ θαη ζηνλ κειινληηθφ κεηξηαζκφ ηεο ζεηζκηθήο βιάβεο. Η 

έιιεηςε ηέηνησλ επηζθνπήζεσλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ ζπληεξεηψλ απνηειεί 

ζεκαληηθή αζηνρία, αθνχ ζα κπνξνχζακε λα κάζνπκε ηφζα πνιιά απφ απηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πψο λα απνηξέςνπκε βιάβε ησλ ζπιινγψλ καο ζην 

κέιινλ. Μνπζεία θαη ηδξχκαηα κε ζπιινγέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ απηή ηελ 

θαζηεξσκέλε πξαθηηθή θαη λα είλαη πην γελλαηφδσξνη θαη αλνηρηνί κε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα κνηξαζηνχλ κεηά απφ έλα ζεηζκφ. Ο ρψξνο ηεο 

ζπληήξεζεο πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο λα θάλεη απηή ηελ πιεξνθνξία πην επξέσο 

πξνζηηή. 

 

Βλάζηρ Κοςμούζηρ: Απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ δνκηθνχ κεραληθνχ, λνκίδσ φηη 

πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά πξάγκαηα. Βεβαίσο απιά πξάγκαηα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ απ΄επζείαο θαη δελ απαηηνχλ πεηξακαηηθφ θαη ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν. πσο είπεο Jerry, ε θνηλή ινγηθή είλαη έλα θαιφ εξγαιείν. 

θεπηφκελνο φηη κηα βάζε κπνξεί λα αξρίζεη λα δνλείηαη αλά πάζα ζηηγκή, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο λα ιχζεη ην πξφβιεκα ζε 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ε κάδα, ην ζρήκα θαη ε αληνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ έρνπλ 

κεηξεζεί κε αθξίβεηα θαη έρνπλ θαηαλνεζεί. Καη΄απηή ηελ ζρέζε φιεο νη απιέο 

κέζνδνη πνπ ζπλδπάδνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα ζεηζκηθήο βάζεο, καδί κε 

αηζζεηηθέο απαηηήζεηο ηεο έθζεζεο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απ΄επζείαο θαη 

άκεζα. Γηα πην εμεδεηεκέλεο ηερληθέο, φπσο ε ρξήζε ελδηάκεζσλ ειαθξηψλ 

κνλσηήξσλ, θάησ απφ αληηθείκελα ή πξνζήθεο, πνπ απνηειεί ην επφκελν βήκα, 

απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα θαη πεηξακαηηθέο επαιεζεχζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή παξφκνησλ πξνζεγγίζεσλ. Με κέηξην θφζηνο, κηθξήο θιίκαθαο 

κνλσηήξεο πξνζδίδνπλ επαξθή πξνζηαζία γηα κεκνλσκέλα πνιχηηκα 

αληηθείκελα ή πξνζήθεο (Κνπκνχζεο εηθ. 1). Όζηεξα έξρεηαη ην ζέκα ησλ 
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κνλαδηθψλ θαη πην νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνζνρή θαη 

πξνζπάζεηα, φπσο «νη Πχιεο ηεο Κνιάζεσο» ηνπ Rodin, εδψ ζην Δζληθφ 

Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο (Κνπκνχζεο εηθ. 2), ή ν Δξκήο ηνπ Πξαμηηέιε ζην 

λέν Μνπζείν ηεο Οιπκπίαο (Κνπκνχζεο εηθ.3). Πεξηγξαθή απηψλ ησλ έξγσλ 

κπνξεί λα βξεί θαλείο ζην “Advances in the Protection of Museum Collections 

from Earthquake Damage” www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html . H 

χςηζηε πξνζηαζία απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ ζεηζκηθή 

κφλσζε, θάλνληαο ρξήζε ηεο ήδε αλαπηπγκέλεο ηερλνινγίαο πνπ ππάξρεη γηα 

ηα θηίξηα θαη ηηο γέθπξεο, αθνχ ε κφλσζε νιφθιεξσλ θηηξίσλ ζα πξνζθέξεη ηελ 

χςηζηε θαη αζθαιέζηεξε πξνζέγγηζε. Σνχην είλαη απνιχησο θαηαλνεηφ γηα ηα 

θηίξηα φπσο απηφ εδψ, ην Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ηνπ Σφθπν 

(αλαβαζκηζκέλν εθ ησλ πζηέξσλ κε ζεηζκηθή κφλσζε), θαη κε λέα θηίξηα 

κνπζείσλ πνπ βιέπνπκε αλά ηνλ θφζκν, φπσο ην λέν Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο 

ζηελ Αζήλα, πνπ εγθαηληάζηεθε πξφζθαηα. Η ζεηζκηθή κφλσζε πξνζθέξεη κηα 

νινθιεξσκέλε ιχζε.  

                   

Κνπκνχζεο εηθ. 1: κηθξήο θιίκαθαο κνλσηήξαο ηνπ κνπζείνπ Getty, 

ηνπνζεηεκέλνο θάησ απφ πξνζήθε ζην Μνπζείν Getty. Γεμηά, ν κνλσηήξαο 

φπσο θαίλεηαη ζε κεηαηνπηζκέλε ζέζε κε ηα πξνζηαηεπηηθά ηκήκαηα 

απνκαθξπζκέλα. 

http://www.getty.edu/bookstore/titles/earthquake.html
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Κνπκνχζεο εηθ. 2: Σν κλεκεηαθφ γιππηφ ηνπ Rodin, «νη Πχιεο ηεο Κνιάζεσο» 

ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε ζεηζκηθή κφλσζε, ζην Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο 

Σέρλεο ηνπ Σφθπν. 

 

          

Κνπκνχζεο εηθ. 3: Σν κλεκεηαθφ καξκάξηλν άγαικα ηνπ Δξκή ηνπνζεηεκέλν 

ζην λέν κνπζείν ηεο Οιπκπίαο. Σν άγαικα έρεη κνλσζεί απφ ζχζηεκα 

ζεηζκηθήο κφλσζεο εγθαηεζηεκέλν ζε θξέαξ θάησ απφ ην δάπεδν. Γεμηά, 

θαίλεηαη ε πιάθα πάλσ ζηελ νπνία εδξάδεηαη ε βάζε θαη ην άγαικα. 

εκεηψζηε ηνλ επαξθή ρψξν κεηαμχ ησλ παξπθψλ ηεο πιαηθφξκαο θαη ηνπ 

δαπέδνπ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ πιεπξηθψλ κεηαηνπίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζεηζκηθήο κφλσζεο. 

 

Ugo Nizza:  ην Παιέξκν εθπνλήζεθε κηα κειέηε ζην ηζηνξηθφ θέληξν φπνπ νη 

γεσιφγνη θαη πνιηηηθνί κεραληθνί απ’ φιε ηελ ρψξα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

ζεηζκνινγία θνίηαμαλ ηζηνξηθά ηελ ζεηζκηθφηεηα ηεο ζηελήο πεξηνρήο ηνπ 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ. Βαζηθά ε κειέηε αζρνιήζεθε κε ηελ αληαπφθξηζε ηεο ίδηαο 
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νκάδαο θηηξίσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πψο ππέζηεζαλ βιάβεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα πσο επηζθεπάζηεθαλ θαη ηειηθά πσο απηέο νη επηζθεπέο επεξέαζαλ ηε 

κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ζεηζκφ; Καηέιεμαλ ζε έλα κνληέιν αξθεηά 

ρξήζηκν, πνπ παξέρεη έλα ηξφπν θαηάξηηζεο θαλφλσλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ελεξγνπνηήζεη κέηξα κείσζεο ησλ βιαβψλ απφ ζεηζκνχο. Σν κνληέιν κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο ηνπνζεζίεο ζηε ηθειία θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο. 

 

Roberto Garufi:  Ννκίδσ πσο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ ήδε ζπιιεγεί. Δίλαη θαηξφο λα πάξνπκε απηέο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ζηα 

ζνβαξά θαη λα αξρίζνπκε λα θάλνπκε θάηη θαη γξήγνξα. Γηαηί πεξηκέλνπκε; 

Δίδακε ζηελ l’ Aquila, φπνπ ππήξμαλ ζπλερείο ζεηζκνί γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ην είδνο ηεο δεκηάο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ρσξίο επί ηφπνπ 

πξνθχιαμε. Πηζηεχνπκε φηη ε ηθειία ζα θάλεη θάηη ζην εγγχο κέιινλ. Θα έιεγα 

ζρεηηθά κε ηε ζεηζκηθή κφλσζε θηηξίσλ φηη ηα πεξηζζφηεξα κνπζεία καο είλαη 

ηζηνξηθά θηίξηα θαη δελ είλαη εχθνιν λα εγθαηαζηαζνχλ ζπζηήκαηα ζεηζκηθήο  

κφλσζεο ρσξίο ηελ εκθάληζε απεηιήο ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ 

ηνπ ίδηνπ. Αιιά, φζνλ αθνξά ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ησλ ζπιινγψλ, απηφ 

κπνξεί λα γίλεη πην εχθνια θαη απηφ είλαη πνπ ζα ζπλερίζεη λα θάλεη ε ηθειία. 

 

Jerry Podany:  Η εκπεηξία καο απφ ηελ ζπλνκηιία κε Οξγαληζκνχο θαη 

Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα Μεραληθήο δηεζλψο είλαη φηη κηα απιή βάζε, έλα λήκα 

πνπ ζπγθξαηνχλ έλα αληηθείκελν, ιίγν θεξί γηα ηελ ζηεξέσζε ελφο κηθξνχ 

αληηθεηκέλνπ φια είλαη απνηειεζκαηηθά εάλ εθαξκνζηνχλ ζσζηά. κσο απηέο νη 

απιέο πξνζεγγίζεηο δελ θαίλεηαη λα εγείξνπλ ελδηαθέξνλ ζηα πεξηζζφηεξα 

αθξναηήξηα, εηδηθά ησλ κεραληθψλ. Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη ηελ θνηλφηεηα ησλ 

κεραληθψλ είλαη ε ζπδήηεζε θαη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζεηζκηθήο κφλσζεο. 

Οη δπζθνιίεο θαη νη ηερληθέο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο πξνζειθχνπλ 

πεξηζζφηεξν. ζν ηζρχεη απηφ ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα ζηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπιινγψλ ζα θαζπζηεξνχλ. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία κεκνλσκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ή πξνζεθψλ πξέπεη λα πσ φηη έρσ ηελ αίζζεζε απφ απηή ηελ 

ζπδήηεζε θαη απφ άιιεο, φηη δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά κηα ζπκθσλία γηα ην ηη 

δνπιεχεη θαη ηη φρη ζην ρψξν ησλ ζπζηεκάησλ κφλσζεο. Ίζσο ζα πξέπεη λα 

μεθαζαξίζνπκε ηη ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

ζεηζκηθήο κφλσζεο (θάησ απφ έλα αληηθείκελν θαη κηα πξνζήθε) ζε αληίζεζε κε 
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ην ηη κπνξεί λα εηζάγεη λέα ή κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Δπηηξέςηε κνπ λα 

ξσηήζσ ηνπο νκηιεηέο πνηα θαηεχζπλζε λα πάξνπκε ψζηε λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηε ζεηζκηθή κφλσζε. 

 

Charles A. Kircher: Έρεηε απφιπηα δίθην. Ξνδεχνπκε πνιχ ρξφλν λα κηιάκε γηα 

ηα ζπζηήκαηα ζεηζκηθήο κφλσζεο επεηδή είλαη ειθπζηηθά ζηα ηερληθά 

πξνζαλαηνιηζκέλα επαγγέικαηα θαη είλαη κηα δξακαηηθή πξνζέγγηζε γη’ απηνχο 

πνπ είλαη ιηγφηεξν ελεκεξσκέλνη ηερληθά. Αιιά ζπρλά ην πξφβιεκα κπνξεί λα 

ιπζεί κε απινχζηεξεο κεζφδνπο θαη απηέο νη κέζνδνη πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηέο 

ζηα κνπζεία φινπ ηνπ θφζκνπ. ζνλ αθνξά ζηελ ζεηζκηθή κφλσζε ησλ θηηξίσλ 

θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ε δελ πξφθεηηαη θαη γηα δηαζηεκηθή επηζηήκε. ηείιακε 

άλζξσπν ζην θεγγάξη πξηλ απφ 40 ρξφληα θαη πξηλ απφ 50 ρξφληα δελ 

κπνξνχζακε νχηε πχξαπιν λα εθηνμεχζνπκε ζην δηάζηεκα. Δδψ είκαζηε 

ινηπφλ 50 ρξφληα αξγφηεξα λα ζπδεηάκε αθφκα γηα κεραληζκνχο κφλσζεο... 

είλαη αζηείν πξαγκαηηθά. Παξά ην γεγνλφο φηη θαηέρνπκε ηελ ηερλνινγία λα 

κνλψλνπκε θηίξηα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα 

κεηαδψζνπκε ηα πην απιά πξάγκαηα εδψ άκεζα. Η κφλσζε απνδίδεη γηα 

θάπνηα αληηθείκελα φηαλ ππάξρνπλ νη πφξνη. κσο ηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε απινχζηεξεο πξνζεγγίζεηο. Υξεηαδφκαζηε έλαλ 

νδεγφ θηιηθφ ζηνλ επηκειεηή/ζπληεξεηή γηα λα πνχκε ηη δνπιεχεη θαη ηη φρη. Καη 

ρξεηαδφκαζηε κνπζεηαθά πξφηππα πνπ λα ηα πεξηγξάθνπλ. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, ε πξνζηαζία ησλ ζπιινγψλ κπνξεί λα ηαθηνπνηεζεί κε απηφ ηνλ ηξφπν. 

 

σόλιο ακποαηηπίος: Ολνκάδνκαη Kanda απφ ην Δζληθφ Μνπζείν ηνπ Σφθπν. 

Ο Jerry Podany θαη ν Charles Kircher κφιηο είπαλ φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε 

πνιιά κε κφλν απιέο βάζεηο θαη πιηθά. Σν ίδην αηζζάλνκαη θαη εγψ ζηελ 

θαζεκεξηλή κνπ εξγαζία. κσο, γηα λα αλαθέξσ ηελ θαηάζηαζε ζηελ Ιαπσλία, 

νη θαηαζθεπαζηέο βάζεσλ δελ απαζρνινχληαη ζηα κνπζεία. ια πξνέξρνληαη 

απ’ έμσ. Γελ κπνξνχκε λα επηηξέπνπκε αλεμέιεγθηα ζε εμσηεξηθνχο 

αλζξψπνπο λα αγγίδνπλ ηα πνιχηηκα πνιηηηζηηθά αγαζά. ηαλ δελ έρνπκε 

επαξθή θαηάξηηζε, δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε αθξηβείο θαη αζθαιείο νδεγίεο. 

Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηνχκε. Άιινο ηνκέαο φπνπ απαηηείηαη 

λέα έξεπλα είλαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ 

(θαηαζθεπή κνληέισλ θαη ραξηνγξάθεζε ησλ αληηθεηκέλσλ), πξάγκα ην νπνίν 
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δελ δηαζέηνπκε αθφκα. Απηέο είλαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε 

πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπκε ηελ αζθάιεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε 

ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο ζα ήηαλ εχθνιν λα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρχηεηα θαη 

επηηάρπλζε ζηελ πηψζε ελφο αληηθεηκέλνπ. Αλ είρακε ηα δεδνκέλα, ε θαηαζθεπή 

ησλ βάζεσλ ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή. Αλ έρνπκε ηξηζδηάζηαηεο 

απεηθνλίζεηο, ζα ππήξραλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ζπζθεπαζίαο γηα κεηαθνξά 

ή αθφκα ζπζθεπαζίαο γηα απνζήθεπζε. 

 

Κων/νορ πςπάκορ: Αλ κπνξψ λα πσ θάηη γηα ηελ έξεπλα, θάζε ρψξα έρεη 

αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο θαη κεζνδνινγίεο. ια απηά κπνξνχλ λα αλαβαζκηζηνχλ 

κε ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη απηφ κπνξεί εχθνια λα γίλεη. Αιιά ε 

αμηνιφγεζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ έξεπλα είλαη επίζεο ζεκαληηθή. 

Πνιιά εξγαζηήξηα θαη παλεπηζηήκηα, φπσο ην Πνιπηερλείν ηεο Αζήλαο θαη ην 

Μνπζείν Γθεηχ, έρνπλ δηεμάγεη ζεκαληηθή έξεπλα θαη έρνπλ αλαπηχμεη 

θαηλνηφκεο ηερληθέο. Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν θαη ζα είρε κεγάιε επίδξαζε 

ζην πξφβιεκα ηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο, εάλ ηα θεληξηθά εξγαζηήξηα πνπ 

δηαζέηνπλ ζεηζκηθέο ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα δνθηκάζνπλ άκεζα απηέο ηηο 

ηερληθέο. Θα βνεζνχζε πνιχ ζηελ ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ εάλ απηέο νη βάζεηο 

κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ 

ζηε ζεηζκηθή ηξάπεδα. Απηφ πνπ βιέπνπκε ζηε βηβιηνγξαθία είλαη φηη ε 

πξνζηαζία ησλ ζπιινγψλ θαη κεκνλσκέλσλ αληηθεηκέλσλ είλαη αξθεηά 

παξακειεκέλε. Γηα παξάδεηγκα, ζην Παγθφζκην πλέδξην εηζκηθήο Μεραληθήο 

ζην Πεθίλν, ππήξραλ έλα κε δχν κφλν αλαθνηλψζεηο κε ζέκα ηελ πξνζηαζία 

ηέρλεξγσλ θαη κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ. Πνιιά πξέπεη λα γίλνπλ ζε απηή ηελ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή. 

 

Jerry Podany: πκθσλψ απφιπηα θε ππξάθν. ε πξφζθαην ζπλέδξην ζηε 

Ρψκε, παξνπζίαζα κηα απφ ηξεηο κφλν εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία 

κνπζεηαθψλ ζπιινγψλ απφ ζεηζκνχο θαη απηέο απνηεινχζαλ ηξείο απφ 277 

δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε έλα δηεζλέο πλέδξην κε ζέκα ηελ ζεηζκηθή έξεπλα 

θαη ηελ κεηξίαζε ησλ δεκηψλ. Δπηηξέςηε κνπ λα θάλσ κηα εξψηεζε ζηνπο 

Ιάπσλεο ζπλαδέιθνπο: Πνηνο λνκίδεηε φηη είλαη ν ξφινο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο 

ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά; Ο δξ. ππξάθνο αλέθεξε ηελ αλάγθε λα γίλνπλ 



 29 

πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζε ζεηζκηθή ηξάπεδα. πκθσλψ. Αιιά ν θνξέαο κνπ δελ 

δηαζέηεη ζεηζκηθή ηξάπεδα θαη κάιινλ δελ ζα απνθηήζεη πνηέ. Η ελνηθίαζε 

ζεηζκηθήο ηξάπεδαο φπσο γλσξίδνπκε είλαη αξθεηά αθξηβή γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ελφο κνπζείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε γηα ηα 

πεξηζζφηεξα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα. Πψο κπνξνχκε λα αληαπεμέιζνπκε ζε απηή 

ηελ αλάγθε;  

 

Kimio Kawaguchi:  ηελ Ιαπσλία, κεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ζε κνπζεηαθέο ζπιινγέο, έρεη γίλεη απφ ηδησηηθέο 

εηαηξείεο. Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ σθέιηκν αλ πξνθαινχζακε ελδηαθέξνλ κεηαμχ 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη θξαηηθψλ εξεπλεηψλ. 

 

σόλιο ακποαηηπίος:  Ολνκάδνκαη Teshioki απφ ην Παλεπηζηήκην Σερλψλ. 

πλεξγαδφκαζηε κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θέληξα πνπ εηδηθεχνληαη 

ζηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη δηαηήξεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ζηελ θνηλσλία. Δδξεχνπκε ζηε 

Β. Ιαπσλία θαη δηεμάγνπκε έξεπλα θαη εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

θνηλφηεηα. Τπάξρνπλ πνιιά άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηδησηηθά έξγα ηέρλεο πνπ 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ απηήλ ηελ έξεπλα. Η ηζεηζκηθή κφλσζε είλαη κηα 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο έξεπλαο. Έλα πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη 

απνζαθήληζε, φπσο εηπψζεθε απφ πξνεγνχκελν νκηιεηή, είλαη φηη απαηηείηαη 

πην απιή, πην απνηειεζκαηηθή θαη πην πξνεγκέλε έξεπλα ζηελ αληηζεηζκηθή 

πξνζηαζία. Πηζηεχσ φηη ηα πνιηηηζηηθά αγαζά δελ είλαη θάηη πνπ κφλν νη εηδηθνί 

ρεηξίδνληαη. Σα κνπζεία θαη ηα παλεπηζηήκηα πξέπεη λα παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν 

θαη λα πξνσζνχλ ηελ έξεπλα κε έλα ηξφπν πνπ λα είλαη πην 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ θνηλφηεηα θαη πνπ ζα δηεπξχλεη ηελ εξεπλεηηθή βάζε. 

 

σόλιο ακποαηηπίος:  Ολνκάδνκαη Kanaba θαη πηζηεχσ φηη πξέπεη λα 

ζθεθηνχκε έλα ειάρηζην φξην γηα θάζε πνιηηηζηηθφ αγαζφ, πφζν ζέινπκε λα 

δηαηεξήζνπκε σο αλακελφκελε αμία. πλεπψο κηα κέζνδνο είλαη λα 

κεηαθέξνπκε ηα πνιηηηζηηθά αγαζά ζε ηφπνπο φπνπ δελ ζπκβαίλνπλ ζεηζκνί. Αλ 

ζθέπηεζζε ζε βάζνο 500 ρξφλσλ, αο πνχκε ηφηε ρξεηάδεζζε έλαλ κνλσηήξα 

πνπ ζα ηα πξνζηαηέςεη απφ έλα ζεηζκφ, ν νπνίνο ιακβάλεη ρψξα κηα θνξά ζηα 

500 ρξφληα. Ή ζα ζέιακε λα επηθεληξσζείηε ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
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πεξηβάιινληνο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζθεθζνχκε ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζπλφινπ θαη 

λα εθηηκήζνπκε πφζα πξέπεη λα θάλνπκε γηα κέηξα έλαληη ηεο θαηαζηξνθήο θαη 

αλ είλαη απαξαίηεην λα θαηαβάινπκε πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα ζε απηφ ή λα 

θάλνπκε ρξήζε άιιεο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο. 

 

Jerry Podany: Φαίλεηαη φηη ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

αθξναηεξίνπ φηη εκείο ηεο πνιηηηζηηθήο θνηλφηεηαο δελ γλσξίδνπκε αξθεηά γηα 

ηνλ βαζκφ ηεο απεηιήο απφ ηνπο ζεηζκνχο, νχηε γλσξίδνπκε αξθεηά γηα ην ηη λα 

πξάμνπκε ψζηε λα κεησζνχλ νη βιάβεο πνπ νη ζεηζκνί πξνθαινχλ. Δπίζεο 

θαίλεηαη λα ζπκθσλνχκε ζην φηη εζείο ηα κέιε ησλ επαγγεικάησλ ηεο 

κεραληθήο θαη ζεηζκνινγίαο έρεηε ηηο απαληήζεηο. Έρεηε ηηο απαληήζεηο; Πψο 

κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

θφζκνπ ηεο ζεηζκνινγίαο, ηεο κεραληθήο, ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο θαη ησλ 

κνπζείσλ (πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ ή λα κελ δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ γηα λα 

εθαξκφζνπλ ηηο ιχζεηο) ;  

 

Βλάζηρ Κοςμούζηρ : Δπαλεξρφκελνο ζην ξφιν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, εθηφο απφ 

ηελ ζπζηεκαηηθή παξαγσγή λέαο γλψζεο, ππάξρεη ην εξψηεκα ηνπ πψο ζα 

δηαδνζεί απηή ε γλψζε. Σν αλέθεξεο απηφ λσξίηεξα, Jerry. Σειηθά πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπκε ηελ αλάπηπμε ζρεηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Δλ ησ κεηαμχ 

κπνξνχκε λα αξρίζνπκε θάηη άκεζα, ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. Κάζε έλαο απφ 

εκάο, πνπ έρεη ηδηαίηεξε εκπεηξία ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ηέρλεξγσλ θαη 

έρεη εθαξκφζεη ζπγθεθξηκέλε ιχζε, πξέπεη λα δεκνζηεχζεη απηή ηελ 

πιεξνθνξία ζε ηζηνζειίδα ηνπ δηαδηθηχνπ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

θαη νκάδα νδεγηψλ. Έλα κεγαιχηεξν πξφγξακκα έρεη αλαπηπρζεί απφ ην 

Δξεπλεηηθφ Ιλζηηηνχην εηζκηθήο Μεραληθήο (EERI) θαη ζην δηαδίθηπν ππάξρεη ε 

ιεγφκελε « Παγθφζκηα εγθπθινπαίδεηα ζηέγαζεο» (www.world-housing.net ). ε 

απηή ηελ ηζηνζειίδα ηελ ππνθείκελε ζε δηαδηθαζία θξίζεσο θαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε, έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο κειέηεο πεξηπηψζεσο, πνπ αθνξνχλ 

δηαθνξεηηθέο ηππνινγίεο θηηξίσλ απφ ζθπξφδεκα, μχιν, πιίλζνπο, ηνχβια, θιπ., 

θαη αλαθέξνληαη νη απνθξίζεηο ζε κεγάινπο ζεηζκνχο θαη ηα κέηξα ελίζρπζεο 

πνπ έρνπλ ιεθζεί. Ίζσο ζα έπξεπε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ηνπο θαη λα δνχκε 

αλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Βεβαίσο απαηηείηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Αιιά αλ ζπκθσλήζνπκε 

http://www.world-housing.net/
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ζε κία δηάηαμε θαη μεθηλήζνπκε λα παξνπζηάδνπκε ηνπιάρηζηνλ κηα ληνπδίλα 

πεξηπηψζεσλ θάζε ρξφλν, κπνξνχκε λα αξρίζνπκε θάηη ρξήζηκν θαη ίζσο 

ηειηθά πξνζειθχζνπκε πεξηζζφηεξν θφζκν θαη δηαζέζνπκε πεξηζζφηεξε 

πιεξνθνξία. 

 

Bilgen Sungay: πκθσλψ φηη ην δηαδίθηπν ζα ήηαλ έλαο θαιφο ηξφπνο 

δηάδνζεο απηήο ηεο πιεξνθφξεζεο. πσο είπα θαη λσξίηεξα έρνπκε ήδε κηα 

πξνζπάζεηα δηάρπζεο απηήο ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ςεθηαθή 

δηεχζπλζε www.eqprotection-museums.org . Δθείλν πνπ πξνγξακκαηίδνπκε 

επηπιένλ είλαη λα νξίζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηνπηθήο ζεηζκηθφηεηαο γηα 

ηελ ηππνινγία ησλ αληηθεηκέλσλ. Παξακεξίδνληαο ηα έξγα ηέρλεο πνπ 

ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνζνρή, κπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα αληηθείκελα 

θαη λα κειεηήζνπκε απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Απφ εθεί κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα είδνο νδεγνχ ψζηε ηα αληηθείκελα πνπ εκπίπηνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο λα κπνξνχλ λα ζηαζεξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ έξεπλα πνπ έρεη γίλεη ζε απηή ηελ νκάδα. ηελ Σνπξθία 

(ίζσο ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο) ηα θηίξηα ησλ κνπζείσλ πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

δνκηθά. 

 

Κωνζηανηίνορ πςπάκορ: Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν ζηνπο επαγγεικαηίεο ησλ 

κνπζείσλ λα αλαπηπρζνχλ βίληεν πνπ ζα δείρλνπλ ηα ζεκειηψδε ηεο εθηίκεζεο 

ηεο ζεηζκηθήο ηξσηφηεηαο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζηαζίαο γηα ηα αληηθείκελα. 

Παξφκνην εηζαγσγηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα κπνξνχζε λα είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκν απφ ην δηαδίθηπν. 

 

Paul Somerville: Δίλαη ζρεηηθά εχθνιν λα βξεη θαλείο ζην δηαδίθηπν ηνλ ράξηε 

ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηεο Ιαπσλίαο (Somerville εηθ. 2) http://wwwold.j-

shis.bosai.go.jp//j-shis/index_en.html , θαζψο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

Ακεξηθήο (Somerville εηθ.3) http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/ . 

Πνιιέο πιεξνθνξίεο αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηψξα ζην δηαδίθηπν πάλσ ζηε 

ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα. Καη, φπσο είπα, ν ράξηεο GSHAP ήηαλ κηα πξσηφιεηα 

αξρή θαη ν ράξηεο GEM ζα είλαη πνιχ θαιχηεξνο. Ννκίδσ φηη ε ζπλέρεηα είλαη 

λα βξνχκε απηή ηελ πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν θαη λα ηελ πξνάγνπκε κε ηξφπν 

http://www.eqprotection-museums.org/
http://wwwold.j-shis.bosai.go.jp/j-shis/index_en.html
http://wwwold.j-shis.bosai.go.jp/j-shis/index_en.html
http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/
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πνπ λα βνεζήζεη ηνλ θφζκν λα θαηαλνήζεη πεξί ηίλνο πξφθεηηαη θαη πψο λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

 

  Somerville εηθ: 2: Υάξηεο πηζαλνηήησλ δηέγεξζεο εδάθνπο ζηελ 

Ιαπσλία πνπ μεπεξλά έληαζε JMA 6 ρακειή ζε 3 ρξφληα έλαξμε 

1ε Ιαλνπαξίνπ, 2008.  

Πεγή: http://wwwold.j-shis.bosai.go.jp/j-shis/index_en.html  

 

Somerville εηθ. 3: Υάξηεο κέγηζηεο επηηάρπλζεο ζε κνπζεηαθφ 

έδαθνο ζηηο ΗΠΑ κε 2% πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ζηα 50 ρξφληα. 

Οη ηηκέο ηεο θίλεζεο ηνπ εδάθνπο ζην ζρέδην είλαη ηππηθά 2/3 ησλ 

ηηκψλ ζηηο ΗΠΑ. 

Πεγή: http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/  

 

Jerry Podany: ζηε, ν κεραληθφο θαη ζεηζκνιφγνο κεραληθφο σο εξκελεπηήο 

θαη θαζνδεγεηήο;  

 

Paul Somerville: Ναη. 

http://wwwold.j-shis.bosai.go.jp/j-shis/index_en.html
http://earthquake.usgs.gov/research/hazmaps/
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Charles A. Kircher: Θα ήζεια λα ζπλερίζσ ζην ζρφιην ηεο Bilgen είηε είλαη 

νδεγία ή, αθφκα θαιχηεξα, πξφηππν ην έγγξαθν πνπ νξακαηηδφκαζηε ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηηο πεγέο ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ θαη νξηζκέλα βαζηθά 

θξηηήξηα γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζεηζκηθήο 

απεηιήο. Θα πξέπεη λα έρεη παξαδείγκαηα πνπ εηθνλνγξαθνχλ ηηο έλλνηεο θαη ζα 

πξέπεη θάπσο λα επηθπξσζεί ψζηε λα απνηειεί επίζεκν έγγξαθν. Έηζη ηα άιια 

κνπζεία ζα αλαγλσξίζνπλ ην θχξνο ηνπ θαη άιιεο ρψξεο ζα εμεηάζνπλ ηελ 

ρξήζε ηνπ. Η πιεξνθνξία πξέπεη λα κπεη ζε έλαλ νδεγφ ή ζε παθέην 

πξνηχπσλ κε θάπνην επίζεκν ηξφπν ψζηε λα θαηαζηεί ρξήζηκε. 

 

Roberto Garufi: Η πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεη ν Charles Kircher ηαηξηάδεη ζηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο ηθειίαο. ην παξειζφλ καδί κε άιιεο ρψξεο ηεο 

Μεζνγείνπ, αλαπηχμακε νδεγίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη δηαηήξεζε αξραίσλ 

ζεάηξσλ. Απηέο νη απαηηήζεηο επηβάιινληαη απφ πνιηηηθνχο ζεζκνχο θαη 

εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο εθνξίεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο εθφξνπο ηνπο. Θα 

κπνξνχζακε λα θάλνπκε ην ίδην κε ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία. Θα κπνξνχζα 

επίζεο λα πξνζζέζσ φηη ζην Παιέξκν έρνπκε ζεηζκηθή ηξάπεδα ζην 

Παλεπηζηήκην θαη λνκίδσ φηη ζα κπνξνχζακε λα αλαιάβνπκε ηηο απνηηκήζεηο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ βάζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα. 

 

Jerry Podany: Δπραξηζηψ, λνκίδσ φηη πξέπεη φινη λα ιάβνπκε ηελ πξνζθνξά 

ζαο ππφςε. Δίλαη δπζηπρψο ε πεξίπησζε γηα φιεο ηηο ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο 

ηξαπέδεο φηη ηελ ζηηγκή πνπ ζεξκαίλνληαη …. είλαη ψξα λα ηειεηψζνπλ. Θα 

δεηήζσ απφ θάζε νκηιεηή, πνπ ηφζν γελλαηφδσξα πξφζθεξε ηνλ ρξφλν ηνπ, 

ηελ εκπεηξία θαη ηελ ζνθία ηνπ, λα θάλεη κηα ζχληνκε θαηαιεθηηθή παξαηήξεζε. 

 

Charles A. Kircher (USA): Ήηαλ κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία. Θα επαλαιάβσ κφλν 

φηη ρξεηάδεηαη έλα είδνο πξνηχπνπ ή νδεγίαο πνπ λα παξέρεη ηελ ππάξρνπζα 

πιεξνθνξία ζε κηα «θηιηθή πξνο ηα κνπζεία» κνξθή. Έηζη, ε πιεξνθνξία 

κπνξεί λα είλαη άκεζα εθαξκφζηκε. Γελ πξέπεη λα δηζηάζεηε κπξνζηά ζηηο 

δηαθνξεηηθέο γλψκεο ησλ εξεπλεηψλ. Γλσξίδνπκε αξθεηά γηα λα μεθηλήζνπκε κε 

έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη ρξήζηκν ηξφπν. Πξέπεη λα θάλνπκε ηελ πιεξνθνξία 

πνπ ήδε έρνπκε εθαξκφζηκε. 
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Paul Somerville (USA): ήκεξα, ε πιεξνθνξία γηα επηθηλδπλφηεηα ζεηζκνχ 

είλαη πην αμηφπηζηε θαη πην δηαζέζηκε ζ’ φιν ηνλ θφζκν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απ’ 

φηη ήηαλ ζην εγγχο παξειζφλ θαη απηφ ζα βνεζήζεη ζην κέιινλ. Πξέπεη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηψξα. 

 

Kimio Kawaguchi (Japan): Μνπ θαίλεηαη φηη απηφ πνπ είλαη πην ζεκαληηθφ 

απηή ηε ζηηγκή είλαη ε επηθνηλσλία. Πξέπεη λα ζηγνπξεπηνχκε φηη φινη νη 

επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ (ζπληεξεηέο, επηκειεηέο, δηεπζπληέο θ.ι.π.) 

γλσξίδνπλ φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη λα πξνζηαηέςνπκε ηηο ζπιινγέο καο 

ηψξα. Παξά ην γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα θαη παξά ην γεγνλφο 

φηη πάληα κπνξνχκε λα βειηηψλνπκε ηηο κεζνδνινγίεο καο, δελ ππάξρεη ιφγνο 

λα κελ εθαξκφζνπκε απηφ πνπ μέξνπκε φηη δνπιεχεη. Ννκίδσ φηη έλαο νδεγφο 

πνπ πεξηγξάθεη αδξά απηέο ηηο έλλνηεο είλαη ην επφκελν βήκα. Δίλαη απνιχησο 

αλαγθαίν. 

 

Βλάζηρ Κοςμούζηρ (Δλλάρ): Απφ κία θαζαξά δνκηθή άπνςε, φζν πην απιή ε 

κέζνδνο ή πξνζέγγηζε ηφζν ην θαιχηεξν. Απηή ε ζχιιεςε ηεο απιφηεηαο 

πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ δηαπίζησζε φηη θάζε ηέρλεξγν είλαη κνλαδηθφ θαη 

ρξεηάδεηαη εηδηθή πξνζνρή. 

 

Roberto Garufi (Italy): Έρνπκε πάξεη ην ζσζηφ δξφκν πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ 

απηψλ ησλ θαλφλσλ, πξνηχπσλ ή νδεγηψλ. Απηά ζα καο επηηξέςνπλ λα 

δξάζνπκε πξνθεηκέλνπ λα δηαζψζνπκε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά θαη ηηο 

ζπιινγέο καο. Δπηβάιιεηαη ζε φινπο καο. 

 

Ugo Nizza (Italy): Η ηθειία έρεη εκπεηξία ηψξα, απηφ κπνξεί λα γίλεη. Γελ είλαη 

ζεσξεηηθέο ηδέεο: εθπνλείηαη ηψξα. ην ηέινο ηνπ έξγνπ ζα ππάξρνπλ θαλφλεο 

νη νπνίνη πξέπεη λα επηθπξσζνχλ θαη λα εθαξκνζζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξα. 

 

Κωνζηανηίνορ πςπάκορ (Δλλάρ): Δλψ ζπκθσλψ φηη ππάξρνπλ απιά κέηξα 

δηαζέζηκα ζήκεξα ζηα κνπζεία, λνκίδσ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ κεραληθψλ ζε 

θάπνην βαζκφ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία. Πξέπεη λα κνηξαζηνχκε ηελ 
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πιεξνθνξία, θαη λα βειηηψζνπκε ηελ επηθνηλσλία καο. Σν δηαδίθηπν ζα είλαη 

πνιχ ρξήζηκν, φπσο θαη ηα βίληεν. Πξέπεη λα δηαδψζνπκε ηελ ππάξρνπζα 

πιεξνθνξία κέζσ απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, λα εηνηκάζνπκε 

νδεγίεο πνπ ζα ηξνπνπνηνχληαη εχθνια πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπηθέο 

ζεηζκηθέο απαηηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηξσηφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ, λα 

ελεκεξψζνπκε ην θνηλφ θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο ζρεηηθά κε ηελ απψιεηα 

πνιχηηκσλ θαη αλαληηθαηάζηαησλ ηέρλεξγσλ, κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο, θαηά ηε δηάξθεηα ζεηζκψλ. Καη ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπκε ηελ 

νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ, φπσο ηεο ζεκεξηλήο ζεηξάο πνπ εηζήγαγε ην Mνπζείν 

J.Paul Getty. 

 

Bilgen Sungay (Σοςπκία): Πξέπεη λα θξαηήζνπκε απηφ ην ζρήκα, ζπζθέςεηο 

φπσο απηή ε ζηξνγγπιή ηξάπεδα θαη ζπλέδξηα γηα ζεηζκνχο πνπ εζηηάδνπλ ζε 

ζπιινγέο. Μαο επηηξέπνπλ κε πνιχ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα 

επαηζζεηνπνηήζνπκε θαζψο θαη λα κνηξαζηνχκε πιεξνθνξίεο θαη πξνφδνπο …. 

καο επηηξέπνπλ λα δηθηπσζνχκε κε παξαγσγηθφ ηξφπν. Μαο βνεζνχλ επίζεο 

ζην λα πξνσζήζνπκε ηδέεο γηα ηελ θαηάξηηζε. Υξεηαδφκαζηε κηα πξνζπάζεηα 

λα βάινπκε απηφ ην δήηεκα ζηελ αηδέληα ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηνί ζα έρνπλ ην θχξνο λα επηβάιινπλ θαλφλεο 

θαη πνηλέο κέζσ πνιηηηθψλ θαη θσδίθσλ θαη λα βνεζνχλ κε νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε. 

 

Jerry Podany (IIC): Δπραξηζηψ. Σν ηειεπηαίν κνπ ζρφιην αθνξά ζην κνίξαζκα 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο δχλακεο απηήο 

ηεο πιεξνθνξίαο… πσο απηή καο επηηξέπεη λα επηθπξψζνπκε ηελ απνζηνιή 

ζπληήξεζεο θαη ππεχζπλεο επηκέιεηαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Γλσξίδσ 

κφλν δχν πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπιινγέο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

επηζθνπήζεθαλ κεηά απφ κεγάιν ζεηζκφ: ζην Kobe ην 1995 θαη ζηε Loma 

Prieta ην 1989. Η δεχηεξε επηζθφπεζε δεκνζηεχηεθε σο ζχληνκε αλαθνξά ζην 

πεξηνδηθφ ηνπ Δξεπλεηηθνχ Ιλζηηηνχηνπ εηζκηθήο Μεραληθήο Earthquake 

Spectra (παξάξηεκα ζηνλ η. 6 Ματνπ 1990). Απ’ φζν γλσξίδσ ηέηνηνπ είδνπο 

επηζθνπήζεηο δελ έρνπλ γίλεη απφ ηφηε παξά ην γεγνλφο φηη πνιινί ζεηζκνί 

έρνπλ ιάβεη ρψξα απφ ηφηε ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη παξά ηηο ζεκαληηθέο 

απψιεηεο ζε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Μνπζεία, κε ή ρσξίο ππνζηήξημε απφ 
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κεραληθνχο, ρξεηάδεηαη λα αξρίζνπλ άκεζα λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην ηη ζπλέβε ζηηο ζπιινγέο ηνπο θαη ζηα θηίξηά ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζεηζκνχ. Πξέπεη λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο κε αλνηρηφ ηξφπν γηα ην ηη ππέζηε 

δεκηά θαη ηη φρη, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε πιεξνθνξία ζηελ αλάπηπμε πην 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πξφιεςεο. Σα κνπζεία πξέπεη λα μεπεξάζνπλ ηελ 

ακεραλία θαη ηελ ακπληηθή ζηάζε θαη λα μεθηλήζνπλ λα κνηξάδνληαη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ην επξχηεξν θαιφ ηεο δηαηήξεζεο. Μπνξνχκε λα κάζνπκε 

πνιιά απφ ηα ιάζε καο θαη απφ ηηο εθπιήμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ. Απηά ζα καο 

επηηξέςνπλ λα θάλνπκε θαιχηεξε δνπιεηά γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

 

Απηή ε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ηνπ IIC είρε ζθνπφ λα θηλήζεη ην 

ελδηαθέξνλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επαγγεικάησλ ησλ νπνίσλ ε κέιινπζα 

εξγαζία ζα επηηξέςεη ην κνίξαζκα κηαο βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ ζεηζκψλ θαη 

ζα θαηαζηήζεη ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά κηα 

θνηλή πξαγκαηηθφηεηα. Η εθδήισζε απηή ζηφρεπε επίζεο ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ Μνπζείσλ, ησλ δηνηθεηηθψλ γξαθείσλ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ ζεκαληηθή 

αλάγθε γηα άκεζε έλαξμε απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ. Οη ζπδεηήζεηο πήξαλ 

κεγάιν εχξνο. Αθνχζακε φηη ελψ ηα πεδία ηεο ζεηζκνινγίαο θαη ηεο ζεηζκηθήο 

κεραληθήο πξνάγνληαη ζπλέρεηα, δελ γλσξίδνπκε αθφκα πνιιά ζρεηηθά κε ηνπο 

ζεηζκνχο θαη έλα κεγάιν κέξνο απφ απηά πνπ μέξνπκε εκείο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο θιεξνλνκηάο απιά πξέπεη λα κάζνπκε πνπ λα θνηηάμνπκε θαη 

πξέπεη λα θαζνδεγεζνχκε ζην πψο λα εξκελεχνπκε θαη λα εθαξκφδνπκε απηήλ 

ηελ πιεξνθνξία. Φηιφδνμα ζρέδηα έρνπλ πεξηγξαθεί λα ραξηνγξαθεζεί ε 

παγθφζκηα ζεηζκηθή θηλεηηθφηεηα θαη νη επηθηλδπλφηεηεο. Αιιά πνιχ ιίγα 

αθνχζηεθαλ ζ’ απηή ηελ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή εθηίκεζεο ηεο 

δηαθηλδχλεπζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ ηνπο ζεηζκνχο. Με δεδνκέλεο 

ηηο νιέζξηεο επηπηψζεηο ησλ ζεηζκψλ ζηηο παγθφζκηεο ζπιινγέο ε έιιεηςε 

εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο εθπιήζζεη. Γελ κπνξνχκε λα ξσηήζνπκε ην 

ρψξν ησλ κεραληθψλ γηαηί ππάξρεη έιιεηςε απηήο ηεο πεγήο αθνχ ηέηνηνπ 

είδνπο εθηηκήζεηο δελ εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ κεραληθνχο. Η αλάπηπμε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ 

κεραληθψλ θαη ησλ ζεηζκνιφγσλ είλαη απαξαίηεηε. 
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Ίζσο θάπνηνη πνπλ φηη θάζε πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζεηζκηθέο 

απεηιέο είλαη αδχλαηε αθνχ δελ κπνξνχκε, φπσο θαίλεηαη, λα πξνβιέςνπκε 

επαξθψο ηνπο ζεηζκνχο. κσο δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Μπνξνχκε λα 

πξνβιέςνπκε ηνπο ζεηζκνχο. ε πεξηνρέο κε κέηξηα θαη πςειή ζεηζκηθφηεηα… 

ζα ζπκβνχλ. Καη ζην ηέινο, απηφ δελ είλαη γηα καο, πνπ παιεχνπκε λα 

δηαηεξήζνπκε ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζεζαπξνχο καο, απηφ πνπ πξέπεη λα μέξνπκε 

γηα λα αλαιάβνπκε δξάζε; Γελ ζα έπξεπε ε ζπλεηδεηφηεηα απηνχ λα είλαη 

αξθεηή γηα καο γηα λα ιάβνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηνχκε θαη λα πξνζηαηέςνπκε ηηο ζπιινγέο καο γηα ην αλαπφθεπθην; 

Τπάξρνπλ ζήκεξα θζελέο θαη απιέο κέζνδνη πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη κεηψλνπλ 

δξακαηηθά ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχλ νη ζεηζκνί ζηηο ζπιινγέο. Απιά πξέπεη λα 

απμήζνπκε ην ελδηαθέξνλ, λα επελδχζνπκε ζηελ θαηάξηηζε θαη λα ρηίζνπκε ηελ 

δέζκεπζε θαη ηε ζέιεζε λα ηηο εθαξκφζνπκε. Πην πεξίπινθεο πξνζεγγίζεηο 

έρνπλ επίζεο ζπδεηεζεί, αιιά αθφκα θαη ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο ππήξμε ην 

θάιεζκα γηα εμειίμεηο πνπ ζα έπξεπε ήδε λα έρνπλ γίλεη αιιά παξακειήζεθαλ. 

Έγηλαλ κεξηθέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο, πξνζβάζηκεο απφ φινπο κε 

δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη απφ φινπο φζνπο έρνπλ θάλεη έξεπλα, έρνπλ 

αλαπηχμεη πξνζεγγίζεηο πξνζνκνίσζεο ή εθαξκνγέο κέηξσλ αληηζεηζκηθήο 

πξνζηαζίαο. Αθνχ νη ζεηζκνί απνηεινχλ κηα παγθφζκηα απεηιή, είλαη ινγηθφ ε 

ιχζε λα πξνέξρεηαη απφ κία παγθφζκηα πξνζπάζεηα. Μεξηθνί έρνπλ πξνηείλεη 

πνιηηηθέο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνηχπσλ θαη νδεγίεο σο κέζνλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο απφθηεζεο 

κηαο ζέζεο ζηελ αηδέληα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Άιινη πξφηεηλαλ 

ηελ θαηάξηηζε, είηε ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηελ 

ζπληήξεζε ή ζε επθαηξίεο φπσο απηή ε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ή κε ζεκαηηθά 

ζπλέδξηα είλαη έλαο ηξφπνο πξνψζεζεο. Πάλησο φινη ζπκθσλνχλ φηη δελ 

ππάξρεη ιφγνο λα πεξηκέλνπκε –γηα λνκνζεζία, βάζεηο δεδνκέλσλ ή αλάπηπμε 

δηδαθηέαο χιεο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

ζνη απφ εκάο έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο θαηαζηξνθηθήο δχλακεο ησλ ζεηζκψλ θαη 

πνπ έρνπλ ππεπζπλφηεηα επηκέιεηαο ζε έξγα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε 
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πεξηνρέο πςειήο ζεηζκηθφηεηαο γλσξίδνπλ φηη νη ζεηζκνί είλαη πνιχπινθα 

θαηλφκελα. Καη γλσξίδνπκε φηη ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ 

νη ζεηζκνί είλαη πνιχπινθεο πξνθιήζεηο. Αιιά έρνπκε ζπλαδέιθνπο 

κεραληθνχο, ζεηζκνιφγνπο, αξρηηέθηνλεο θαη γεσιφγνπο πνπ κπνξνχλ λα καο 

βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπκε απηέο ηηο πξνθιήζεηο, λα ηηο θαηαιάβνπκε 

θαιχηεξα θαη λα αλαπηχμνπκε κεζνδνινγίεο πνπ ζα κεηψζνπλ ηηο βιάβεο θαη ηηο 

απψιεηεο. Αλ δνπιέςνπκε καδί κπνξνχκε λα επηηχρνπκε πνιιά. Γελ 

δηαθπβεχεηαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ ζσηεξία ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ απφ ηελ 

παγθφζκηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

 

Αο απνθαζίζνπκε λα μεθηλήζνπκε ζήκεξα. 

 

Θέισ λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηνπ πάλει γηα ηε δηνξαηηθφηεηά ηνπο θαη γηα ηελ 

πξνζπκία ηνπο λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπο. Eπραξηζηνχκε πάιη 

ην Δζληθφ Μνπζείν Γπηηθήο Σέρλεο γηα ηε θηινμελία ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

κνπζείνπ πνπ καο δάλεηζε ηηο ζεκαληηθέο νξγαλσζηαθέο δεμηφηεηέο ηνπ. Καη έλα 

επραξηζηψ απφ θαξδηάο ζε ζαο, ην αθξναηήξην, γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζε απηή 

ηελ ζηξνγγπιή ηξάπεδα ηνπ IIC. 

 

Παπάπηημα: Δίλαη ηδηαίηεξε ραξά λα θαισζνξίζνπκε δέθα λέα κέιε ζην IIC. 

Δίλαη φινη ζπνπδαζηέο ή πξφζθαηα απφθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Σέρλεο ηνπ 

Tokyo (Tokyo Geijutsu Daigako) πνπ επηρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ θν Noriyoshi 

Horiuchi γηα λα παξαθνινπζήζνπλ απηή ηελ ζηξνγγπιή ηξάπεδα θαη λα γίλνπλ 

κέιε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ηεο ζπληήξεζεο κέζσ ηνπ IIC. Δπραξηζηνχκε 

επίζεο ηνλ Akiyo Maeda γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γελλαηφδσξεο ρνξεγίαο ηνπ θ. 

Horiuchi. ηαλ κηιάκε γηα ηελ επζχλε πνπ έρνπκε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη θπζηθέο απεηιέο φπσο νη ζεηζκνί, πξέπεη λα απεπζπλφκαζηε 

ζε λένπο ζπληεξεηέο θαη επαγγεικαηίεο ησλ κνπζείσλ φπσο απηήλ εδψ ηελ 

νκάδα πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηε δέζκεπζή ηνπο. 

Απηνί είλαη ελ ηέιεη εθείλνη πνπ ζα αλαδεηήζνπλ κειινληηθέο ιχζεηο. 
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Σα λέα κέιε ηνπ IIC πνπ εηθνλίδνληαη απφ αξηζηεξά: Satoko 

Taguchi, Aiko Seta, Keiko Kida, Akira Fujisawa, Kang Lee, Natsuko 

Kugiya, Kanako Sanei, Yukari Kai, Manako Tanaka, Jincheng Xie 

θαη ν Καζεγεηήο ηνπο Masamitsu Inaba. 
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