
Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2019 

Για δεύτερη χρονιά ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΣΑΕΤΤΕ), ως επίσημος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οργανισμών 
Συντήρησης (ECCO) στην Ελλάδα, κάλεσε τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων 
Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και το Ελληνικό Τμήμα του ICOM να συντονίσουν από κοινού 
τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης 2019, οι εορτασμοί της οποίας ολοκληρώνονται 
σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2019, μετά από μια εβδομάδα εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.  
Η απρόσμενη περσινή επιτυχία πολυάριθμων εκδηλώσεων σε φορείς πολιτιστικού χαρακτήρα και η 
υψηλή συμμετοχή των πολιτών αποτέλεσε ένα ενθαρρυντικό εναρκτήριο βήμα για τη θεσμοθέτηση 
των εορτασμού. Στον ίδιο άξονα, οι φετινοί εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν με την ένθερμη υποστή- 

 

  

ριξη τόσο των επαγγελματιών - συναδέλφων στον χώρο της συντήρησης και διατήρησης της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όσο και των απλών πολιτών που συμμετείχαν σε περισσότερες από 50 
δράσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, πραγματοποιήθηκε εκστρατεία προβολής στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με έμφαση στην αποτύπωση των διαφορετικών εκφάνσεων του επαγγέλματος, στην 
παρουσίαση καλών και κακών παραδειγμάτων συντήρησης και στη γνωριμία με τους ανθρώπους του 
επαγγέλματος της Συντήρησης.  
Οι συντηρητές εργάζονται στα «παρασκήνια» με μοναδικό στόχο την προστασία και τη διαφύλαξη 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ώστε αυτή να παραδοθεί όσο το δυνατό ακέραιη στις επόμενες γενιές, 

 

  
μιας κληρονομιάς η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, την ιστορία και την ταυτότητα 
της χώρας μας.   
Καθώς οι χώροι της συντήρησης είναι σπανίως ανοιχτοί στο κοινό, οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Συντήρησης δίνουν στο ευρύ κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει τo επάγγελμα  της 
συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, αλλά και στους επαγγελματίες Συντηρητές, να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους με το κοινό. Ένα επάγγελμα που  απαιτεί  θεωρητικό και επιστημονικό 
υπόβαθρο, αλλά και δεξιότητες που αποκτώνται με επίπονη εργασία, επιμονή και υπομονή.  
Ο ΣΣΑΕΤΤΕ ευχαριστεί θερμά τους συνεργαζόμενους φορείς, τους εθελοντές και τον κόσμο που 
παρακολούθησε τις εκδηλώσεις και σας καλούμε εκ νέου του χρόνου με νέες εκδηλώσεις!  

 

  

 

                 
 

For the second year the Association of Conservator Restorers of Antiquities and Works of Art -Greece 
(ACAWA-Gr), acting as delegate of the European Confederation of Conservation Restoration 
Organisations (ECCO) has invited the Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments 
(DCAMM) and the Greek branch of the International Council of Museums (ICOM Greece), to co-
organise the European Day of Conservation Restoration 2019. This day is celebrated today, 13 
October 2019, after a week of events in different parts of Greece.  
Last years call was greatly received both from Cultural Heritage institutions and the public in Greece, 
and the high attendance numbers became a foundation stone for the European Day of Conservation 
Restoration to become an institutional celebration. 

 

  

In the same framework this year’s celebrations were received with the zealous support from both 
our colleagues, professional Conservator Restores, but also the general public that participated in 
more than 50 events throughout Greece. In parallel with the events in museums, archaeological sites 
and monuments, the social media campaign tried to disseminate the different aspects of the 
profession and focused on the presentation of Cultural Heritage Institutions, good and bad examples 
of Conservation Restoration and also important people in the field, without leaving out the current 
concern of the impact of Climate change in Cultural Heritage.  
Conservator Restorers work behind the scene with a unique goal “the protection and safeguarding 
of Cultural Heritage”, so that it can be inherited to future generations in full integrity. A Cultural 
Heritage that is inextricably linked with our society, history and identity. 

 

  

Taking into consideration that conservation restoration work places are rarely openly accessed, the 
celebration of the European Day of Conservation Restoration offers to the public the unique 
opportunity to get acquainted with the profession of Conservation Restoration and the professionals 
that work behind the scene. In parallel this celebration also gives the opportunity to Conservators 
Restorers to share their experiences with the public. Conservation Restoration is profession that 
requires theoretical and scientific background but also dexterities that are developed through hard 
work patience and persistence.  
ACAWA-Gr would like to thank all participating Cultural Heritage institutions, volunteers and the 
public for attending this year’s events and to invite you to next year’s celebrations! 

 

 

 

Join us next year for more events!!!  

www.ssaette.gr 

 


