
ΣΕΙΣΜΟΣ 

  

Τι είναι ο σεισµός… 

  

Σεισµός είναι η  ξαφνική κίνηση της επιφάνειας της γης, που γίνεται αισθητή 

από την κίνηση του εδάφους. Ο σεισµός δηµιουργείται συνήθως µέσα στο γήινο 

φλοιό και προκαλείται από ένα σπάσιµο των πετρωµάτων. Το σηµείο του φλοιού 

της γης , στο οποίο γεννιέται ο σεισµός ονοµάζεται εστία ή υπόκεντρο. Αντίθετα, 

το σηµείο της γήινης επιφάνειας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το 

υπόκεντρο, λέγεται επίκεντρο. 

  

Το Μέγεθος του σεισµού σχετίζεται µε την ποσότητα ενέργειας που 

απελευθερώνεται από τη σεισµική εστία. Το µέγεθος µετράται σε βαθµούς της 

κλίµακας Ρίχτερ. Σεισµοί µικρότεροι των 4.0 Ρίχτερ δεν προκαλούν συνήθως 

ζηµιές. Αντίθετα, σεισµοί µεγαλύτεροι των 5.0 Ρίχτερ ενδέχεται να προκαλέσουν 

καταστροφές.  

  

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από πλευράς σεισµικότητας και 

την έκτη παγκοσµίως.  

  

  

Τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιµασµένοι για  

τη σεισµική δόνηση… 

  
Προσδιορίστε καλά προφυλαγµένους χώρους σε κάθε δωµάτιο του σπιτιού, 

όπως π.χ.: 

-         κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια 

-         µακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες 

-         µακριά από εξωτερικούς τοίχους. 

Καθορίστε ασφαλείς χώρους έξω από το σπίτι: 

-         µακριά από κτίρια και δέντρα 



-         µακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια 

Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και  

φυσικού αερίου, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. 

Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια, τις βιβλιοθήκες, τα σύνθετα µε υαλικά  

και τους πίνακες ζωγραφικής. 

Τοποθετήστε τα βαριά και ογκώδη αντικείµενα στα χαµηλότερα ράφια. 

Αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειµένων πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. 

Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώµατα. 

Βιδώστε καλά στους τοίχους δεξαµενές καυσίµων και νερού, καθώς και τους  

θερµοσίφωνες. 

Προµηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο µε µπαταρίες, φακό, πυροσβεστήρα και  

βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών, το οποίο περιέχει : εµφιαλωµένο νερό,  

κονσερβοποιηµένη τροφή, φάρµακα, εργαλεία ανάγκης, υπνόσακους,  

επιδέσµους, χρήµατα, πιστωτικές κάρτες, κ.λ.π. 

Συζητήστε µε τα παιδιά σας τι θα κάνετε σαν οµάδα σε περίπτωση σεισµού.  

Ενηµερώστε όλα τα µέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί  

δια-κόπτες (ηλεκτρικού, νερού, φυσικού αερίου), πώς να αναγνωρίζουν ήχους  

που προµηνύουν καταστροφή (π.χ. σειρήνες), πώς να χρησιµοποιούν το  

πυροσβεστήρα, πώς να καλούν σε βοήθεια, κ.λ.π..  

Αναγράψτε όλα τα τηλέφωνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης  

(Πυροσβεστική: 199, Αστυνοµία: 100, ΕΚΑΒ: 166, Ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης  

ανάγκης: 112) σε εµφανές σηµείο και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας τα  

γνωρίζουν.  

Βοηθήστε τα παιδιά σας να αποµνηµονεύσουν σηµαντικά οικογενειακά στοιχεία,  

όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του σπιτιού, κ.λ.π. 

Ορίστε ένα συγκεκριµένο τόπο συνάντησης αµέσως µετά το σεισµό. 

  

Όσο διαρκεί η σεισµική δόνηση… 

  

Παραµείνετε ψύχραιµοι και υποµονετικοί. Ο πανικός δεν  

εξυπηρετεί σε τίποτα. Αντίθετα, επιβαρύνει την κατάσταση! 

  

 



Αν βρίσκεστε µέσα στο σπίτι… 

  

Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο, προστατεύοντας ταυτοχρόνως  

τα µάτια σας µε το εσωτερικό τµήµα του χεριού σας. 

Εάν δεν υπάρχει κοντά σας κάποιο ανθεκτικό έπιπλο, καθίστε στο πάτωµα, µε το  

πρόσωπό σας στραµµένο σε εσωτερικό τοίχο, µακριά από παράθυρα και έπιπλα,  

που µπορεί να πέσουν επάνω σας. 

Εάν βρίσκεστε στο κρεβάτι, µείνετε ακίνητοι, προστατεύοντας το κεφάλι σας µε  

ένα µαξιλάρι. 

Μην επιχειρήσετε να εξέλθετε από το σπίτι. 

Μη χρησιµοποιείτε τον ανελκυστήρα. 

Μη βγαίνετε στα µπαλκόνια. 

 

Αν βρίσκεστε έξω από το σπίτι… 

  
Μετακινηθείτε σε κάποιο ανοιχτό χώρο, π.χ. πλατεία,  µακριά από γειτονικά  

κτίρια, τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια και παραµείνετε εκεί µέχρι να  

τελειώσει η δόνηση. 

Μη στέκεστε κάτω από µπαλκόνια ή τις εισόδους των κτιρίων. 

Καλύψτε το κεφάλι σας µε κάποια τσάντα, χαρτοφύλακα ή οποιοδήποτε  

ανθεκτικό αντικείµενο έχετε στη διάθεσή σας.  

Εάν βρίσκεστε σε ψηλό κτίριο, αποµακρυνθείτε από τζάµια και εξωτερικούς  

τοίχους. 

Εάν βρίσκεστε σε δηµόσιο χώρο, κέντρο ψυχαγωγίας, κατάστηµα ή εµπορικό  

κέντρο, προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιµία σας και να αποφύγετε τον  

πανικό. Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος και κινηθείτε άτακτα  

προς τις εξόδους, γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.  

 

Εάν οδηγείτε… 
 
Καταφύγετε σε ανοικτό χώρο και σταµατήστε αµέσως το αυτοκίνητο. 

Παραµείνετε µέσα στο αυτοκίνητο µέχρι να ολοκληρωθεί η δόνηση. 

Αποφύγετε τις γέφυρες ή τις υπέργειες διαβάσεις. 



  

Η σεισµική δόνηση τελείωσε. Τι πρέπει να κάνουµε; 

  

Να είστε σε εγρήγορση για τους µετασεισµούς. 

προσπαθήστε να καθησυχάσετε τα παιδιά σας, εξηγώντας τους ότι οι πιθανοί  

µετασεισµοί είναι ένα αναµενόµενο και φυσιολογικό φαινόµενο µετά τον κύριο  

σεισµό. 

Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς  

µικροτραυµατισµούς. 

Μη µετακινείτε τους βαριά τραυµατισµένους! Αφήστε τους ειδικά  

εκπαιδευµένους διασώστες να αναλάβουν τη µεταφορά τους. 

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών και µην επηρεάζεστε από  

ανυπόστατες φηµολογίες.  

Μην χρησιµοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητο, γιατί παρεµποδίζετε το έργο των  

συνεργείων διάσωσης. 

Μην χρησιµοποιείτε το τηλέφωνο παρά µόνο σε περίπτωση απολύτου ανάγκης,  

γιατί δηµιουργείται υπερφόρτωση του τηλεφωνικού δικτύου. 

Αποφύγετε την είσοδο στο σπίτι, ειδικά εάν παρατηρείτε ζηµιές ή κοµµένα  

καλώδια ή αισθάνεστε τη µυρωδιά γκαζιού. 

Αποµακρυνθείτε από τις παράκτιες περιοχές. 

   

 


