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Πεντέλη, 5 Φεβρουαρίου 2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρόεδρος  του Σ.Π.Α.Π. στην Ενηµερωτική - Επιστηµονική Εκδήλωση «Εµείς και 
ο σεισµός» που διοργάνωσε η Πολιτική Προστασία του Δήµου Κηφισιάς 

Στην επιτυχηµένη από πλευράς συµµετοχής, αλλά και ενδιαφέροντος Ενηµερωτική – 
Επιστηµονική Εκδήλωση «Εµείς και ο σεισµός», που διοργάνωσε η Πολιτική 
Προστασία του Δήµου Κηφισιάς, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός 
Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώµος. 

Η Εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήµο Κηφισιάς µε την πρωτοβουλία και το 
συντονισµό του Αντιδηµάρχου Δηµοτικής Ενότητας Εκάλης και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήµου Κηφισιάς και Μέλους της Ε.Ε. του Σ.Π.Α.Π. Δηµήτρη Λιανού, 
υπό την επιστηµονική καθοδήγηση της Επίκουρης καθηγήτριας Σεισµολόγου 
Ελισάβετ Δολόγλου, της MSc Γεωφυσικού-Σεισµολόγου Αγγελική Τσιπούρα και του 
Μεταπτυχιακού φοιτητή Σεισµολογίας Φίλιππου Μπόνταρε. 

Την εισήγηση του θέµατος έκανε η κα Δόλογλου, η οποία αναφέρθηκε διεξοδικά στα 
φυσικά και γεωλογικά αίτια που προκαλούν τις σεισµικές δονήσεις, ανά την υφήλιο. 
Και ενηµέρωσε τους παρισταµένους για το είδος των γεωφυσικών αλλαγών που 
συντελούνται στο µανδύα και το φλοιό του πλανήτη τόσο πριν, όσο και κατά τη 
διάρκεια ενός σεισµικού φαινοµένου.  Στη συνέχεια έδωσε χρήσιµες στατιστικές 
πληροφορίες για σεισµούς που έχουν γίνει στη χώρα µας και διεθνώς και τέλος 
αναφέρθηκε στα γεωφυσικά στοιχεία των ρηγµάτων που βρίσκονται στη χώρα µας, 
αλλά κυρίως στην Αττική.  Η παρουσίαση έκλεισε µε χρήσιµες οδηγίες και µέτρα που 
πρέπει να εφαρµόζονται από τους πολίτες για την προφύλαξη από τους σεισµούς πριν 
την εκδήλωση τους, κατά τη διάρκεια ενός σεισµικού φαινοµένου και µετά από αυτό. 

Παραβρέθηκαν ο Δήµαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωµάκος, Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και 
Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος, ο 
Αντιδήµαρχος Δηµοτικής Ενότητας Εκάλης και Πολιτικής Προστασίας του Δήµου 
Κηφισιάς και Μέλους της Ε.Ε. του Σ.Π.Α.Π., η Αντιδήµαρχος Δηµοσίων Σχέσεων – 
Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισµού κι Εθελοντισµού του Δήµου 
Κηφισιάς Ζέτη Κασιµάτη, η Αντιδήµαρχος Δηµοτικών Πόρων και Προσωπικού του 
Δήµου Κηφισιάς Σίσσυ Παπασπύρου και οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι Κηφισιάς Χρήστος 
Καλός και Πολυξένη Αστερίου. 

Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος µετά το πέρας της Εκδήλωσης δήλωσε: 

«Παρακολουθήσαµε σήµερα µία εµπεριστατωµένη παρουσίαση η οποία ήταν 
διαφωτιστική τόσο για τη γενεσιουργό αιτία των σεισµών, όσο και για τα µέτρα που θα 
πρέπει να λαµβάνουµε ως Πολιτική Προστασία, προκειµένου να είµαστε έτοιµοι για 
τέτοιου είδους φαινόµενα.  Ήταν µία πολύ χρήσιµη εµπειρία για όλους µας, αφού µας 
έδωσε την ευκαιρία να επαναλάβουµε πράγµατα που γνωρίζουµε ήδη, αλλά και να 
µάθουµε περισσότερα κυρίως στον τοµέα της γεωφυσικής.  Είναι προφανές ότι 
πρωτοβουλίες σαν και αυτή, διευρύνουν τις ικανότητες και το πεδίο δράσης της 
Πολιτικής Προστασίας.  Διότι όπως έχω πει και παλαιότερα η εκπαίδευση των φορέων 
Πολιτικής Προστασίας, αλλά και των εθελοντών στη χώρα µας χρειάζεται ακόµη πολλή 
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δουλειά.  Οι πρόσφατες καταστροφές µε τις πληµµύρες και τη µόλυνση στο Σαρωνικό 
κατέδειξαν ότι εκτός από την Πυρασφάλεια, όπου υπάρχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
και γνώσης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών το επίπεδο αυτό 
είναι πολύ χαµηλότερο. 
 
Θα πρέπει λοιπόν πιστεύω, να γίνονται πιο συχνά εκδηλώσεις σαν τη σηµερινή, αλλά και 
ασκήσεις επί χάρτου και πεδίου προκειµένου να βελτιωθούν οι ελλείψεις µας.  Αυτός είναι 
ένας επιπλέον λόγος που επιβάλλει τον επανασχεδιασµό της Πολιτικής Προστασίας σε 
όλες της τις εκφάνσεις, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο κυρίως σε επίπεδο 
χρηµατοδότησης. 
 
Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια µου προς το Δήµο Κηφισιάς για την πρωτοβουλία 
αυτή και ιδιαίτερα τον Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας και Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π. Δηµήτρη Λιανό για την επιτυχηµένη και άρτια οργανωµένη 
διοργάνωση.  Και φυσικά να συγχαρώ τους εισηγητές πανεπιστηµιακούς για την 
αναλυτική και εµπεριστατωµένη παρουσίασή τους. 
 
Ελπίζω ότι στο µέλλον τέτοιες πρωτοβουλίες να βρουν µιµητές.  Ο Σ.Π.Α.Π. έχει εντάξει 
τη σεισµική πρόληψη στο σχεδιασµό του και θα προβεί σε σχετικές δράσεις στο άµεσα 
προσεχές µέλλον». 

 

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


