


Ο ςειςμόσ είναι ζνα φυςικό φαινόμενο -άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθ ηωι και 
τθν ιςτορία τθσ γθσ- που εκδθλϊνεται τισ περιςςότερεσ φορζσ, ξαφνικά και 
χωρίσ προειδοποίθςθ ενϊ ςυνικωσ δεν υπάρχουν πολλά περικϊρια για 
προφφλαξθ και δράςθ.
τα πλαίςια τθσ εμπζδωςθσ τθσ "αντιςειςμικισ ςυμπεριφοράσ" από τον 
πολίτθ απαραίτθτθ κεωρείται θ γνϊςθ βαςικϊν εννοιϊν ςχετικϊν με το 
φαινόμενο του ςειςμοφ κακϊσ και θ προςζγγιςθ των ςφγχρονων απόψεων 
τθσ γεωλογίασ και των γεωλογικϊν - ςειςμολογικϊν δεδομζνων - γεγονότων 
του Ελλαδικοφ χϊρου.



Ποια είναι θ δομι του εςωτερικοφ τθσ Γθσ;

Η Γθ αποτελείται από τρία διαφορετικά ςτρϊματα το φλοιό, το μανδφα και τον πυρινα, 
ςυνολικοφ πάχουσ 6.370km περίπου.
Ο φλοιόσ είναι το ςτερεό, εξωτερικό περίβλθμα τθσ Γθσ. Τπάρχουν δφο είδθ φλοιοφ, ο 
θπειρωτικόσ και ο ωκεάνιοσ. Σο μζςο πάχοσ του θπειρωτικοφ είναι περίπου 35km, κάτω 
όμωσ από τισ μεγάλεσ οροςειρζσ μπορεί να φτάςει τα 60 - 70km. Σο μζςο πάχοσ του 
ωκεάνιου είναι 7km.
Ο μανδφασ είναι το αμζςωσ επόμενο ςτρϊμα και φτάνει μζχρι το βάκοσ των 2.900km. Η 
επιφάνεια που χωρίηει το φλοιό από τον μανδφα, είναι γνωςτι με το όνομα αςυνζχεια 
Mohorovicic.
Ωσ λικόςφαιρα χαρακτθρίηεται ζνα δφςκαμπτο ςτρϊμα, μζςου πάχουσ 80km περίπου, 
που αποτελείται από το ςτερεό φλοιό και μζροσ του ςτερεοφ ανϊτερου μανδφα. Σο 
τμιμα του μανδφα που βρίςκεται κάτω από τθ λικόςφαιρα είναι γνωςτό ωσ 
αςκενόςφαιρα.
Κάτω από το μανδφα υπάρχει ο πυρινασ που φτάνει ζωσ το κζντρο τθσ γθσ. Ο πυρινασ 
διακρίνεται ςε εξωτερικό (υγρι/ρευςτι κατάςταςθ) και ςε εςωτερικό (ςτερει 
κατάςταςθ). 



Η λικόςφαιρα τθσ Γθσ αποτελείται από επτά μεγάλεσ πλάκεσ (Αφρικανικι, 
Ευραςιατικι, Ινδο-Αυςτραλιανι, Ανταρκτικι, πλάκα του Ειρθνικοφ, Βορειο-
Αμερικανικι, Νοτιο-Αμερικανικι). Τπάρχουν όμωσ και αρκετζσ μικρότερεσ. Οι πλάκεσ 
κινοφνται προσ διαφορετικζσ διευκφνςεισ. Σα βζλθ δείχνουν τθν κίνθςι τουσ. 







Αληηκεηώπηζε Σεηζκώλ

Τα ηειεπηαία ρξόληα ηζρπξνί ζεηζκνί έρνπλ πιήμεη ηελ Ειιάδα, κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο είραλ θαη αλζξώπηλεο 
εθηόο από ηηο πιηθέο απώιεηεο.

Οη θνξείο ηεο Πνιηηείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθηθώλ ζεηζκηθώλ ζπκβάληωλ 
πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα επέκβνπλ 
θαη λα αληηκεηωπίζνπλ δύζθνιεο ζπλζήθεο ζε πεξηπηώζεηο ζεηζκηθήο θξίζεο.

Τν επηζηεκνληθό πξνζωπηθό ηνπ Ο.Α.Σ.Π. -γεωιόγνη, γεωθπζηθνί, κεραληθνί- βξίζθεηαη πάληνηε ζε δηαξθή 
εηνηκόηεηα γηα λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηώπηζε αθελόο ζεηζκηθώλ ζπκβάληωλ πνπ ζπρλά πιήηηνπλ πεξηνρέο ηεο ρώξαο
θαη αθεηέξνπ άιιωλ θαηαζηάζεωλ - γεγνλόηωλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζεηζκό θαη ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία.

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1999 - 2001 ν Οξγαληζκόο κε ην επηζηεκνληθό πξνζωπηθό ηνπ: 

•ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ άκεζε απόθξηζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο 
•ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο (Αζήλα 7-9-1999) 
•ζπκκεηείρε ζηηο απνζηνιέο δηάζωζεο ζηελ Τνπξθία (Izmit 17-8-1999, Duzce 12-11-1999) 
•ζπλέβαιε ζηελ αληηκεηώπηζε ζεηζκηθώλ ζπκβάληωλ ζηνλ Ειιεληθό ρώξν. 



ειςμοί και Προςταςία
Ο ςειςμόσ είναι ζνα φυςικό φαινόμενο που εκδθλϊνεται, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, ξαφνικά και χωρίσ προειδοποίθςθ.

Η Ελλάδα είναι μία χϊρα με μεγάλθ ςειςμικότθτα. Για το λόγο αυτό ο 
κακζνασ πρζπει να είναι προετοιμαςμζνοσ, να ζχει ενθμερωκεί για το 

φαινόμενο του ςειςμοφ και να γνωρίηει τι πρζπει να κάνει για να 
προςτατευτεί πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά από ζνα ςειςμό.

Ένασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Ο.Α..Π. είναι θ ανάπτυξθ και θ 
εμπζδωςθ κοινωνικισ αντιςειςμικισ ςυνείδθςθσ και ςυμπεριφοράσ με 
τθ διαρκι εκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ.



Σι πρζπει να κάνετε ΑΠΟ ΣΩΡΑ
υηθτιςτε με τθν οικογζνειά ςασ και καταςτρϊςτε ςχζδιο ζκτακτθσ 

ανάγκθσ. Όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πρζπει να γνωρίηουν τι να κάνουν ςε 
περίπτωςθ ςειςμοφ. Προγραμματίςτε που κα καταφφγετε μετά το ςειςμό. 
Κακορίςτε ποφ και πϊσ κα ςυναντθκείτε. Μάκετε τα τθλζφωνα ζκτακτθσ 
ανάγκθσ. Να ξζρετε από που κλείνουν οι γενικοί διακόπτεσ ( θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, γκαηιοφ, φυςικοφ αερίου, νεροφ). Ενθμερωκείτε για τα απλά 

μζτρα αντιςειςμικισ προςταςίασ ςτο ςπίτι και εφαρμόςτε τα. Σζτοια μζτρα 
είναι: να ςτερεϊςετε καλά ςτουσ τοίχουσ τα βαριά αντικείμενα ( π.χ. ζπιπλα, 

κάδρα, κακρζφτεσ, κερμοςίφωνα), να τοποκετιςετε τα εφκραυςτα 
αντικείμενα ςε χαμθλά ράφια. Προμθκευτείτε τα άμεςα απαραίτθτα ςε 

περίπτωςθ ςειςμοφ όπωσ φακό, φορθτό ραδιόφωνο, κουτί πρϊτων 
βοθκειϊν, πυροςβεςτιρα. Μάκετε για τθν προςταςία από ςειςμό, 

αςχολθκείτε με το να αποκτιςετε εςείσ και το περιβάλλον ςασ ςωςτι 
αντιςειςμικι ςυμπεριφορά.



ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΜΟΤ



Σι πρζπει να κάνετε τθν ΩΡΑ του ςειςμοφ
Μείνετε ψφχραιμοι. Ο πανικόσ προκαλεί κφματα.

Αν βρεκείτε μζςα ςε κτίριο Μθν τρζχετε προσ τθν ζξοδο Καλυφκείτε αμζςωσ 
κάτω από ζνα γερό τραπζηι ι άλλο ζπιπλο. Απομακρυνκείτε από επικίνδυνα 
ςθμεία όπωσ τηαμαρίεσ και βαριά ζπιπλα. Μθ βγαίνετε ςτα μπαλκόνια.

Αν βρεκείτε ζξω από κτίριο Μείνετε ζξω. Μθν μπαίνετε μζςα ςε κτίρια. 
Απομακρυνκείτε από κτίρια, μανδρότοιχουσ, θλεκτροφόρα καλϊδια. 
Καταφφγετε ςε ανοιχτό αςφαλι χϊρο όπωσ: πλατεία ι πάρκο.

Αν είςτε μζςα ςτο αυτοκίνθτο Παρκάρετε το αυτοκίνθτο ςε αςφαλζσ μζροσ 
που δεν εμποδίηει τθν κυκλοφορία. Αποφφγετε πολυϊροφα κτίρια, φωτεινοφσ 
ςθματοδότεσ, γζφυρεσ. 

Σι πρζπει να κάνετε ΑΜΕΩ ΜΕΣΑ το ςειςμό Κλείςτε τουσ γενικοφσ διακόπτεσ 
(θλεκτρικοφ ρεφματοσ, γκαηιοφ, φυςικοφ αερίου, νεροφ). Πάρετε μαηί ςασ τα 
άμεςα απαραίτθτα: φακό, ραδιοφωνάκι, νερό ι ότι άλλο ζχετε ανάγκθ. Βγείτε 
προςεκτικά ζξω από το κτίριο. Περπατάτε γριγορα και μθν τρζχετε. Μθ 
χρθςιμοποιείτε ανελκυςτιρα. Καταφφγετε ςε ανοικτό αςφαλι χϊρο όπωσ: 
πλατεία ι πάρκο. Μθν πλθςιάηετε τισ ακτζσ. 



Η ζπκπεξηθνξά καο ΜΕΤΑ ην ζεηζκό

• Με τρεζηκοποηείηε άζθοπα ηο ηειέθωλο γηα ηη κπιοθάρεηε ηο δίθησο. 
•Με τρεζηκοποηείηε ηο ασηοθίλεηό ζας γηαηί προθαιείηε κποηηιηάρηζκα θαη 
θαζσζηερείηε ηα οτήκαηα παροτής βοήζεηας. 
•Αθνινπζείζηε πηζηά ηηο νδεγίεο ηωλ αξρώλ.
•Ελεκερωζείηε από ηοσς αρκόδηοσς θορείς. Μελ πηζηεύεηε ηηο θήκεο, 
δεκηοσργούλ ζύγτσζε. 
•Πρέπεη λα γλωρίδεηε όηη ζα αθοιοσζήζοσλ κεηαζεηζκοί.





Κείμενα - Επιμζλεια:
Δρ. Α. Κοφρου

Επεξεργαςία από τον ΟΑΠ
Κυριακι Ποτόγλου

http://www.oasp.gr/defaultflash.htm


