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Ηράκλειο, 11/7/2011 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η συνάντηση του προγράμματος RACCE στη 
Νάπολη Ιταλίας 

 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος 
RACCE της Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. στη Νάπολη Ιταλίας από 1 – 2 Ιουλίου. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη των παιδιών σε περίπτωση μεγάλης 
σεισμικής ή ηφαιστειακής καταστροφής μέσα από ποικίλες δράσεις ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και κατάρτισης όχι μόνο παιδιών αλλά και άλλων ομάδων (γονέων, 
δασκάλων, εθελοντών κλπ.) 
 Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος (το ΜΦΙΚ σαν 
συντονιστής του προγράμματος, το ΜΦΙ Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και ο ΟΑΣΠ, το 
Ινστιτούτο Παρακολούθησης Βεζούβιου και το Κέντρο Εκπαίδευσης Montesca από την 
Ιταλία, ένα κέντρο εκπαίδευσης από τη Σόφια και ο φορέας Διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής Haute Provence, Γαλλίας) και στόχος της συνάντησης ήταν η 
παρακολούθηση και η αξιολόγηση των μέχρι τώρα δράσεων καθώς και η οργάνωση των 
επομένων. 
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος 
που στόχευε στην αποτύπωση και αξιολόγηση της κατάστασης και των πολιτικών που 
υπάρχουν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα μέσα από την καταγραφή και αξιολόγηση 
δεδομένων, την εκπόνηση ερωτηματολογίων και την καταγραφή προσωπικών εμπειριών. 
Από τη μελέτη αυτή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα προκύψει ένα εγχειρίδιο 
ορθών πρακτικών και μεθοδολογιών με βάση τις οποίες θα αναπτυχθούν οι υπόλοιπες 
δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης του προγράμματος. 
Η ανάλυση των ερωτηματολογίων κατέληξε σε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα που 
αφορούν στην αντισεισμική προστασία και πρόληψη. Σε όλες τις χώρες φαίνεται να 
υπάρχει μια σχετικά καλή γνώση του φαινομένου του σεισμού αλλά και των 
ηφαιστειακών εκρήξεων (οι οποίες αφορούν κυρίως την Ιταλία) με τα παιδιά να είναι 
πάντα περισσότερο ενημερωμένα από τους ενήλικες. Αν και παντού υπάρχει μια σύγχυση 
σχετικά με το εάν μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς, γενικά η γνώση των μέτρων 
πρόληψης είναι τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο επαρκής. Φαίνεται όμως ότι ακόμα τα 
μέτρα αυτά δεν έχουν γίνει βίωμα των πολιτών, ούτε και εφαρμόζονται στην πράξη, 
ακόμα και σε περιοχές με αυξημένο σεισμικό κίνδυνο (κεντρική Ιταλία, Ελλάδα). Σε 
σχέση με τους τρόπους υποστήριξης και ενθάρρυνσης των παιδιών σε περίπτωση μεγάλης 
καταστροφής δυστυχώς σε καμία χώρα δεν υπάρχει η κατάλληλη γνώση ακόμα και από 
ομάδες που εμπλέκονται στην αντιμετώπισή τους (διασώστες, πυροσβέστες, εθελοντές 
κλπ.), καταδεικνύοντας έτσι την αναγκαιότητα του προγράμματος.  
Έρευνες  που ακολούθησαν το σεισμό της  L’Aquila φανερώνουν ότι από τα 1500 παιδιά 
που εξετάστηκαν το 5% εμφάνισε πλήρη συμπτώματα μετατραυματικής αγχώδους 
διαταραχής, 17% μερικά συμπτώματα, ενώ το 57% εμφάνισε δυσφορία ή/και άλλες 
ψυχικές διαταραχές. Μάλιστα οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
παιδιών ποικίλουν ανάλογα την ηλικία, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, την επίδραση της 
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καταστροφής στους γύρω τους κα., ενώ ο τρόπος εκδήλωσης των φαινομένων μπορεί να 
διαφέρει από παιδί  σε παιδί. 
Με βάση τις έρευνες αυτές όπως και συμπεράσματα από άλλους καταστροφικούς 
σεισμούς, π.χ. της Αρμενίας  το 1988, ετοιμάζονται στην Ιταλία πολιτικές για την 
προστασία και ψυχική υποστήριξη των παιδιών. Ήδη έχει αναπτυχθεί ένας δεκάλογος  για 
την υποστήριξη των παιδιών σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής  με βασικά σημεία την 
απαγόρευση της τηλεόρασης, την παρακολούθησης της συμπεριφοράς των παιδιών, την 
ενθάρρυνση από τους γονείς, την αποδοχή συμβουλών από ειδικούς, την επαναφορά των 
παιδιών σε καθημερινές ασχολίες, και την ενθάρρυνση τους ώστε να συμμετέχουν στην 
υποστήριξη άλλων ανθρώπων ή ζώων.  
Τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος θα ανακοινώνονται με την ολοκλήρωση τους 
στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://racce.nhmc.uoc.gr). Η επόμενη συνάντηση του 
προγράμματος θα γίνει στα μέσα του προσεχή Ιανουαρίου στη Σόφια της Βουλγαρίας και 
αναμένεται να συζητηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκθέσεις που θα 
παραχθούν. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χαρ. Φασουλά, 
επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, στα στοιχεία: 
email: fassoulas@nhmc.uoc.gr 
Τηλ: 2810393277, 6977881675 
 

 
Οι εταίροι στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Βεζούβιου 
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Παρακολούθησης του Βεζούβιου 
 

 
Μέρος της σύγχρονης Νάπολης, κτισμένο μέσα σε ενεργό κρατήρα 


