Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή
πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ,
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο ππνδνκέο κε
επαθόινπζα ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο θαη απώιεηεο αλζξώπηλσλ δσώλ.
Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ ππώηη θέζη ζηελ Δπξώπε από πιεπξάο ζεηζµηθόηεηαο θαη
ηελ έθηε παγθνζµίσο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζπκπίπηεη κε πεξηνρή ηνπ πιαλήηε καο
όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα κεγάια γεσηεθηνληθά θαηλόκελα όπσο ε ζύγθιηζε ηεο
Αθξηθαληθήο κε ηελ Δπξσ-αζηαηηθή ιηζνζθαηξηθή πιάθα κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε
ζεηζκηθόηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηε πεξηνρή απηή. *
Σν ζνβαξόηεξν ζεηζκηθό ζπκβάλ ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία εθαηό ρξόληα είλαη ν
ζεηζκόο κεγέζνπο 7.2R πνπ έγηλε ζηηο 12 Απγνύζηνπ 1953 ζηε Κεθαινληά.
Πξνθάιεζε ηεξάζηηεο πιηθέο θαηαζηξνθέο θπξίσο ζηε Κεθαινληά, Εάθπλζν θαη
Ηζάθε κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνύλ 476 άλζξσπνη θαη λα ηξαπκαηηζηνύλ άιινη
2412. ε ζύλνιν 33.000 ζπηηηώλ πνπ ππήξραλ ηόηε ζηα λεζηά απηά, ππήξμαλ 27.659
θαηαξξεύζεηο, ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο ζε 2.780 ζπίηηα θαη ειαθξέο ζε 2.394 ζπίηηα. *
ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ
Ο ζεηζκόο εθηόο από ηηο άκεζεο επηπηώζεηο έρεη σο επαθόινπζα ηελ ελεξγνπνίεζε
άιισλ γεσινγηθώλ θαηλνκέλσλ όπσο ε ξεπζηνπνίεζε εδαθώλ, νη θαηαπηώζεηο
βξάρσλ, νη θαηνιηζζήζεηο θαη ηα ζαιάζζηα θύκαηα βαξύηεηαο (ηζνπλάκη) κε εμίζνπ
ζνβαξέο επηπηώζεηο. Σα ζαιάζζηα θύκαηα βαξύηεηαο πξνθαινύληαη από κεγάινπο
ππνζαιάζζηνπο ζεηζκνύο. Σν ζεκαληηθόηεξν σο πξνο ην ύςνο ζαιάζζην θύκα
βαξύηεηαο πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα
δεκηνπξγήζεθε ζηηο 9 Ηνπιίνπ 1956 ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Ακνξγνύ κεηά από
ζεηζκό κεγέζνπο 7.5R.
Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ ελόο ζεηζκνύ κε θάπνην άιιν ζεηζκηθό ζπκβάλ ζε άιιν
ηόπν θαη ρξόλν, όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαλ θπζηθό θαηλόκελν θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπ ζηε ιεηηνπξγία κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο, επέβαιιε ηελ
πηνζέηεζε δύν δηαθνξεηηθώλ θπζηθώλ πνζνηήησλ, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο έληαζεο
αληίζηνηρα.
Σν μέγεθορ ελόο ζεηζκνύ εθθξάδεηαη ζε βαζκνύο ηεο θιίκαθαο Richter θαη είλαη ε
θπζηθή πνζόηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ζεηζκνιόγνπο γηα ηε κέηξεζε ηεο
ζεηζκηθήο ελέξγεηαο πνπ απειεπζεξώλεηαη ζην ζεκείν πνπ εθδειώλεηαη ν ζεηζκόο.
Ζ ένηαζη ελόο ζεηζκνύ εθθξάδεηαη κε εκπεηξηθό ηξόπν είηε ζε βαζκνύο ηεο
αλαζεσξεκέλεο θιίκαθαο Mercalli (MM) ή ζε βαζκνύο ηεο θιίκαθαο MercalliSieberg (MKS) θαη είλαη ε θπζηθή πνζόηεηα πνπ δίλεη ην κέηξν ησλ απνηειεζκάησλ
ελόο ζεηζκνύ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηηο αλζξώπηλεο θαηαζθεπέο.
Σν αλακελόκελν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζε κηα πεξηνρή (ζάλαηνη,
πιηθέο δεκηέο θιπ) θαη ε αλαγθαηόηεηα ζύγθξηζήο ηνπ κε εθείλν ζε κηα άιιε πεξηνρή
νδήγεζε ηνπο επηζηήκνλεο ζηελ πηνζέηεζε κηαο πνζόηεηαο πνπ νλνκάδεηαη
ζειζμικόρ κίνδςνορ.

Ζ Γ.Γ.Γ.Π. παξέρεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο θαη ζπλεπηθνπξεί ην έξγν άιισλ θνξέσλ. Οη επηζηήκνλέο ηεο ηαμηδεύνπλ
ζε όιε ηελ Διιάδα θαη δηελεξγνύλ ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηνπηθά θαηαζηξνθηθά
θαηλόκελα.
Ο ζεηζκόο ησλ 5,7 Ρίρηεξ ζηε θύξν ηνλ Ηνύιην ηνπ 2002, δεκηνύξγεζε θαηαπηώζεηο
βξάρσλ πνπ πξνθάιεζαλ δεκηέο ζηα θνληηλά ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα.
Ο ζεηζκηθόο θίλδπλνο εμαξηάηαη από ηε ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα ηεο πεξηνρήο θαη
από ηε ηξσηόηεηα ησλ ηερληθώλ θαηαζθεπώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή. Ζ
ζειζμική επικινδςνόηηηα κηαο πεξηνρήο εθθξάδεηαη κε κία πνζόηεηα ην κέηξν ηεο
νπνίαο είλαη ε αλακελόκελε έληαζε ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο ζηε πεξηνρή απηή, ελώ ε
ηπυηόηηηα ησλ ηερληθώλ θαηαζθεπώλ εθθξάδεηαη κε ην κέηξν ησλ ηδηνηήησλ ησλ
θαηαζθεπώλ (π.ρ πνηόηεηα θαηαζθεπήο, ηδηνπεξίνδν, ηνπηθέο γεσηερληθέο ζπλζήθεο
θιπ).
Ζ Γενική Γπαμμαηεία Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ κε βάζε ην Ν.3013 / 2002 είλαη
αξκόδηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε όισλ ησλ θάζεσλ πξνεηνηκαζίαο, θηλεηνπνίεζεο θαη
ζπληνληζκνύ δξάζεο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εκπιέθνληαη
ζηα ζέκαηα αληηκεηώπηζεο ηνπ ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ ζηε ρώξα καο.
ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Κάζε ζεηζκόο έρεη ηε δηθή ηνπ ηαπηόηεηα πνπ ηε πξνζδηνξίδνπλ θπζηθά
ραξαθηεξηζηηθά, επαγόκελα θαηλόκελα θαη επηπηώζεηο.
Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζεηζκνύ είλαη ην μέγεθορ, ην ζεκείν (επίκενηπο) θαη
ν σπόνορ εκδήλυζηρ ηνπ, θαζώο ν βαθμόρ πνπ έγηλε αηζζεηόο ζε ηνπηθό επίπεδν. Σν
Γευδςναμικό Ινζηιηούηο ηος Εθνικού Αζηεποζκοπείος Αθηνών δηαζέηεη δίθηπν
ζεηζκνγξάθσλ ην νπνίν θαιύπηεη όιν ηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη κπνξεί λα δώζεη
αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ην επίθεληξν θαη ην ρξόλν
εθδήισζεο ελόο ζεηζκνύ. Σα Δξγαζηήξηα εηζκνινγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελώλ,
Θεζζαινλίθεο θαη Παηξώλ θαη ν Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη
Πξνζηαζίαο δηαζέηνπλ ηνπηθά δίθηπα ζεηζκνγξάθσλ κε δπλαηόηεηα αμηόπηζηνπ
πξνζδηνξηζκνύ ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηε πεξίπησζε ζεηζκώλ πνπ
βξίζθνληαη γεσγξαθηθά κέζα ζηα ελ ιόγσ δίθηπα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Οη Γηεπζύλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ηα γξαθεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαζώο θαη
ηα ηνπηθά Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί είλαη νη θνξείο πνπ
κπνξνύλ λα δώζνπλ πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην βαζκό πνπ έγηλε αηζζεηόο ζε ηνπηθό
επίπεδν έλαο ζεηζκόο, θαζώο θαη γηα ην αλ παξαηεξήζεθαλ επαγώκελα θαηλόκελα θαη
επηπηώζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή πνπ εθδειώζεθε ην ζεηζκηθό ζπκβάλ.
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ηεξεώζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο ηα ξάθηα θαη ηηο βηβιηνζήθεο.
Βηδώζηε θαιά ζηνπο ηνίρνπο δεμακελέο θαπζίκσλ θαη λεξνύ θαζώο θαη
ζεξκνζίθσλεο.
Σνπνζεηήζηε ηα βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειόηεξα ξάθηα.
Απνκαθξύλεηε ηα βαξηά αληηθείκελα πάλσ από θξεβάηηα θαη θαλαπέδεο.
ηεξεώζηε θαιά ηα θσηηζηηθά ζώκαηα.
Πξνζδηνξίζηε θαιά πξνθπιαγκέλνπο ρώξνπο ζε θάζε δσκάηην ηνπ ζπηηηνύ:
o Κάησ από αλζεθηηθά γξαθεία ή ηξαπέδηα.
o Μαθξηά από γπάιηλεο επηθάλεηεο θαη βηβιηνζήθεο.
o Μαθξηά από εμσηεξηθνύο ηνίρνπο.
Καζνξίζηε αζθαιείο ρώξνπο έμσ από ην ζπίηη:
o Μαθξηά από θηίξηα θαη δέληξα.
Σειεθσληθά θαη ειεθηξηθά θαιώδηα.
Διέγμηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ θαζώο θαη ησλ
ζπλδέζεσλ ηνπ δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ.
Δλεκεξώζηε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πώο θιείλνπλ νη γεληθνί
δηαθόπηεο (ειεθηξηθνύ, λεξνύ, θπζηθνύ αεξίνπ).
Δλεκεξώζηε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηα παξαπάλσ κέηξα.
Πξνκεζεπηείηε θνξεηό ξαδηόθσλν κε κπαηαξίεο, θαθό θαη βαιηηζάθη πξώησλ
βνεζεηώλ.
Δλεκεξώζηε, εηδηθά ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηα ηειέθσλα έθηαθηεο
αλάγθεο (112, 100, 166, 199 θ.η.ι.).
πκθσλείζηε όινη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηόπν ζπλάληεζεο κεηά ην ζεηζκό.

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΜΟΤ


Μέζα ζηο ζπίηι:
o Παξακείλεηε τύσπαιμοι.
o Καιπθζείηε θάησ από θάπνην αλζεθηηθό έπηπιν θαη ηαπηόρξνλα
πξνζηαηέςηε ηα κάηηα ζαο κε ην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ ρεξηνύ ζαο.
o Δάλ δελ ππάξρεη θνληά ζαο θάπνην αλζεθηηθό έπηπιν θαζίζηε ζην
πάησκα κε ην πξόζσπό ζαο ζηξακκέλν ζε εζσηεξηθό ηνίρν, καθξηά
από παξάζπξα θαη έπηπια πνπ κπνξνύλ λα πέζνπλ πάλσ ζαο.
o Δάλ είζηε ζην θξεβάηη, κείλεηε αθίλεηνη θαη πξνζηαηέςηε ην θεθάιη
ζαο κε έλα καμηιάξη.
o Μελ πξνζπαζείηε λα απνκαθξπλζείηε από ην ζπίηη.
o Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ αλειθπζηήξα.
o Μελ βγαίλεηε ζηα κπαιθόληα.

Δάλ βξεζείηε ζε ςειό θηίξην, απνκαθξπλζείηε από ηδάκηα θαη εμσηεξηθνύο ηνίρνπο.
Δάλ βξεζείηε ζε ρώξν ςπραγσγίαο ή ζε θάπνην θαηάζηεκα ή εκπνξηθό θέληξν,
δηαηεξήζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη λα απνθύγεηε ηνλ παληθό. Μείλεηε καθξηά από ην
παληθόβιεην πιήζνο πνπ θηλείηαη άηαθηα πξνο ηηο εμόδνπο.


Έξυ από ηο ζπίηι:
o Απνκαθξπλζείηε από ηα γεηηνληθά θηίξηα θαζώο θαη από ηειεθσληθά ή
ειεθηξηθά θαιώδηα.

Καιύςηε ην θεθάιη ζαο κε θάπνηα ηζάληα ή ραξηνθύιαθα πνπ κπνξεί
λα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο.
o Μείλεηε ζε αλνηρηό ρώξν κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε.
Μέζα ζηο αςηοκίνηηο:
o Καηαθύγεηε ζε αλνηρηό ρώξν θαη ζηακαηήζηε ακέζσο ην απηνθίλεην.
o Μείλεηε κέζα ζην απηνθίλεην κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε.
o Απνθύγεηε ηηο γέθπξεο ή ηηο ππέξγεηεο δηαβάζεηο.
o



Σν επηέκβξην ηνπ 2001 επιήγε από ζεηζκό ε πεξηνρή ηνπ Μειηγαιά Μεζζελίαο
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Μείλεηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηνπο κεηαζεηζκνύο.
Διέγμηε ηνλ εαπηό ζαο θαη ηνπο γύξσ ζαο γηα πηζαλνύο ηξαπκαηηζκνύο.
Μελ κεηαθηλείηε ηνπο βαξηά ηξαπκαηηζκέλνπο.
Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ αξρώλ θαη κελ πηζηεύεηε ηηο αλππόζηαηεο
θεκνινγίεο.
Υξεζηκνπνηείηε ην ηειέθσλν κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, γηαηί
πξνθαιείηε ππεξθόξησζε ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ.
Μελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην απηνθίλεην, γηαηί εκπνδίδεηε ηα ζπλεξγεία
δηάζσζεο.
Απνθύγεηε ηελ είζνδν ζην ζπίηη εηδηθά εάλ παξαηεξείηε δεκηέο ή αηζζάλεζηε
ηε κπξσδηά γθαδηνύ ή βιέπεηε θνκκέλα θαιώδηα.
Ο ζεηζκόο απνηειεί κηα θπζηθή πξνεηδνπνίεζε γηα επεξρόκελν ηζνπλάκη.
Μεηά από έλαλ ηζρπξό ζεηζκό απνκαθξπλζείηε από παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο
ή πεξηνρέο ρακεινύ πςνκέηξνπ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηε ζάιαζζα.
Παξακείλεηε καθξηά από ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο κέρξη λα ελεκεξσζείηε
από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία όηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο. Έλα ηζνπλάκη δελ
απνηειείηαη από έλα θαη κόλν θύκα, αιιά από κηα ζεηξά από θύκαηα κε
δηαθνξεηηθό ρξόλν άθημεο ζηελ αθηή.
Μελ πιεζηάδεηε ηηο αθηέο γηα λα παξαθνινπζήζεηε έλα επεξρόκελν ηζνπλάκη.
Όηαλ δείηε ην ηζνπλάκη είλαη πηζαλά πνιύ αξγά γηα λα ην απνθύγεηε.
ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ελόο επεξρόκελνπ ηζνπλάκη πξνεγείηαη κηα ζεκαληηθή
αύμεζε ή πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ύδαηνο. Σν θαηλόκελν απηό απνηειεί
θπζηθή πξνεηδνπνίεζε θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε.
Όινη νη ζεηζκνί δελ πξνθαινύλ ηζνπλάκη. Όηαλ όκσο αηζζαλζείηε θάπνην
ζεηζκό, κείλεηε ζε εγξήγνξζε. Μπνξεί λα αθνινπζήζεη πξνεηδνπνίεζε γηα
επεξρόκελν ηζνπλάκη.
Έλα ζρεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο ηζνπλάκη ζε έλα ζεκείν κηαο αθηήο κπνξεί λα
κεηαβιεζεί ζε έλα εμαηξεηηθά κεγάινπ κεγέζνπο ζε κεξηθά ρηιηόκεηξα
απόζηαζε.

ΣΟ ΥΟΛΕΙΟ


Καηά ηη διάπκεια ηος ζειζμού ζε κλειστό σώπο:
o Καιπθζείηε γξήγνξα θάησ από ην ζξαλίν.
o Πέζηε ζηα γόλαηα θαη θαιύςηε ην θεθάιη ζαο κε ηα ρέξηα ζαο.
o Απνκαθξπλζείηε από ηα παξάζπξα.

Παξακείλεηε ζηε ζέζε ζαο κέρξη λα ζαο δνζνύλ πεξηζζόηεξεο νδεγίεο
από ηνπο δαζθάινπο ζαο.
Καηά ηη διάπκεια ηος ζειζμού ζε ανοιχτό σώπο:
o Αθνύζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ησλ δαζθάισλ ζαο θαη
απνκαθξπλζείηε από άιια θηίξηα, δέληξα θαη θαιώδηα.
o Καζήζηε ζην έδαθνο θαη θαιύςηε ην θεθάιη ζαο κε ηα ρέξηα ζαο.
o Παξακείλεηε ζε αλνηρηό ρώξν.
o Δάλ βξίζθεζηε ζην δξόκν γηα ην ζρνιείν κελ αιιάδεηε δξνκνιόγην
θαη ζπλερίζηε πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε.
o Δάλ βξίζθεζηε ζην δξόκν από ην ζρνιείν πξνο ην ζπίηη κελ αιιάδεηε
δξνκνιόγην θαη ζπλερίζηε πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε.
o



* (Πεγή: "Οη ζεηζκνί ηεο Διιάδαο", Παπαδάρνο θαη Παπαδάρνπ, 1999, Δθδόζεηο
Εήηε).

