














Οι ςειςμοί κασασάςςονσαι ςε σπειρ μεγάλερ 
κασηγοπίερ:

 Εγκασακπημςιγενείρ ςειςμοί

 Ηυαιςσειογενείρ ςειςμοί

 Σεκσονικοί ςειςμοί

 Κπτογενείρ ςειςμοί

 Σεφνησοί ςειςμοί



 Εγκασακπημςιγενείρ είναι οι ςειςμοί ποτ 
ππαγμασοποιούνσαι από σην πσώςη μεγάλψν 

 πεσπψμάσψν πάνψ ςση Γη λόγψ βαπύσησαρ. 
Σα πεσπώμασα ατσά είναι ςτνήθψρ οπουέρ 

 διαυόπψν ςπηλαίψν ποτ πέυσοτν και σοτρ 
πποκαλούν. Οι ςειςμοί ατσοί έφοτν μικπό 

 μέγεθορ και διαπκούν σόςο φπονικό διάςσημα 
όςο απαισείσαι για σην πσώςη σψν 

 πεσπψμάσψν. Επιπλέον είναι σοπικοί ςειςμοί 
και καλύπσοτν σο 3% πεπίποτ σψν 

 ςειςμών ποτ ππαγμασοποιούνσαι πάνψ ςση 
Γη. 



 Οι ηυαιςσειογενείρ ςειςμοί πποηγούνσαι σψν
ηυαιςσειακών εκπήξεψν ή και σιρ ςτνοδεύοτν. Η αισία
ποτ σοτρ πποκαλεί πιςσεύεσαι όσι είναι η

απελετθέπψςη σψν αεπίψν σοτ μάγμασορ σο
οποίο σπουοδοσεί σα ηυαίςσεια μέςα από σοτρ πόποτρ
ή σιρ πψγμέρ ποτ υσάνοτν έψρ και σην επιυάνεια σηρ
Γηρ. Οι ηυαιςσειογενείρ ςειςμοί είναι και ατσοί κτπίψρ
μικποί ςειςμοί οι οποίοι έφοτν σην εςσία σοτρ ςε μεγάλη
απόςσαςη από σο ηυαίςσειο αλλά με σην πάποδο σοτ
φπόνοτ πληςιάζει ςτνέφεια ππορ ατσό με όλο και
μικπόσεπο βάθορ, ενώ σατσόφπονα γίνονσαι ςτφνόσεποι.
Σο μέγεθόρ σοτρ γενικά εξαπσάσαι από σην ανσίςσαςη
ποτ ςτνανσάει σο μάγμα κασά σην ανύχψςή σοτ ππορ
σην επιυάνεια σηρ Γηρ. Οι ηυαιςσειογενείρ ςειςμοί
καλύπσοτν σο 7% πεπίποτ σοτ ςτνολικού απιθμού σψν
ςειςμών ποτ ππαγμασοποιούνσαι ςσον πλανήση μαρ.



 Σέλορ έφοτμε σοτρ σεκσονικούρ ςειςμούρ
ποτ είναι και η μεγαλύσεπη κασηγοπία σψν
ςειςμικών δονήςεψν. Οι ςειςμοί ατσοί
έφοτν ςτνήθψρ μεγάλο μέγεθορ και η εςσία
σοτρ μποπεί να βπίςκεσαι ςε βάθορ 700
φιλιομέσπψν από σην επιυάνεια σηρ Γηρ.
Είναι οι μεγάλοι ςειςμοί ποτ
ππαγμασοποιούνσαι ςσον πλανήση μαρ.
Καλύπσοτν πεπίποτ σο 90% σψν ςειςμικών
δονήςεψν ςε ολόκληπο σον κόςμο. σην
φώπα μαρ σο 90% σψν ςειςμών είναι
σεκσονικοί.



 Τπάπφοτν πεπιπσώςειρ ςειςμών ποτ ςτμβαίνοτν με σην
απόσομη πσώςη σηρ θεπμοκπαςίαρ. Σο έδαυορ ςτγκπασεί
νεπό ςε τγπή μοπυή. Όσαν η θεπμοκπαςία σοτ πέςει
κάσψ από σο κπίςιμο ςημείο ποτ σο τγπό νεπό γίνεσαι
πάγορ, η διαςσολή ποτ πποκαλεί η αλλαγή υάςηρ σοτ
νεπού ςτμπιέζει σα πεσπώμασα και είναι πιθανό να
πποκληθεί διάππηξη ςε ατσά. Οι επιπσώςειρ ενόρ
κπτονικού ςειςμού (frostquake) δεν είναι ςοβαπέρ, καθώρ
γίνονσαι αιςθησοί ςε ακσίνα ελάφιςσψν φιλιομέσπψν από
σον άνθπψπο. τνοδεύονσαι από σον κπόσο θπαύςηρ και
πποκαλούν ζημιέρ ςε σςιμενσένιερ τποςσπώςειρ και
πλάκερ, ςσο δίκστο ςψληνώςεψν και ςε τλικά
θεμελίψςηρ ποτ βπίςκονσαι ςση γπαμμή θπαύςηρ.
τμβαίνοτν ςτνήθψρ σιρ ππώσερ ππψινέρ ώπερ κασά σιρ
κπύερ πεπιόδοτρ σοτ φειμώνα. Επειδή δεν πποκαλούνσαι
από σεκσονικά αίσια, είναι ςημανσικό να αναγνψπίζονσαι
ψρ κπτογενείρ για να μην ειςάγοτν ςυάλμα ςσα
ςειςμολογικά δεδομένα σψν πηγμάσψν.



 Οι σεφνησοί ςειςμοί πποκαλούνσαι με
εκπήξειρ ή φσύπημα σηρ επιυάνειαρ σοτ
υλοιού. τνήθψρ φπηςιμοποιούνσαι για σην
σομογπάυηςη σοτ τπεδάυοτρ. ε μεγάλη
κλίμακα είναι δτνασή και η ππόκληςη
ςειςμών.





 Για σην μέσπηςη μιαρ ςειςμικήρ δόνηςηρ 

φπηςιμοποιούνσαι κτπίψρ δύο κλίμακερ: 

 η κλίμακα πίφσεπ (Richter) και 

 η κλίμακα μεπκάλι (Mercalli)



 σην κλίμακα ατσή μεσπάσαι σο μέγεθορ ενόρ ςειςμού
ςσην εςσία σοτ. Οτςιαςσικά ςσην κλίμακα μεσπάσαι η
ενέπγεια ποτ εκλύεσαι ςσον εςσιακό φώπο με ση ςειςμική
θπαύςη και σην ολίςθηςη σψν πεσπψμάσψν. Παπόσι η
κλίμακα δεν έφει ανώσασο όπιο, ςειςμοί μεγαλύσεποι από
9,5 Ρίφσεπ δεν έφοτν παπασηπηθεί ςση Γη.

 Μεγάλορ: 8+ : Μεγάλερ απώλειερ ανθπώπινψν ζψών και
μεγάλερ κασαςσπουέρ.

 ημανσικόρ: 7R-7.9R: οβαπόσασερ ζημιέρ και πέπαν σψν
100 φλμ.

 Ιςφτπόρ: 6R-6.9R: οβαπέρ ζημιέρ ενσόρ 100
σεσπαγψνικών φλμ.

 Μέσπιορ: 5R-5.9R: Ζημιέρ ςτνήθψρ ενσόρ 10 σεσπαγψνικών
φλμ.

 Αςθενήρ: 4R-4.9R: Αιςθησοί με ελαυπέρ ςτνήθψρ ζημιέρ
γύπψ από σο επίκενσπο.

 Αςήμανσορ: 3R-3.9R: Αιςθησοί φψπίρ ζημιέρ.
 Μικπόρ: < 3R : Πολλέρ υοπέρ ανεπαίςθησοι.



 σην κλίμακα ατσή σα ςειςμικά κύμασα
μεσαυέποτν σην ενέπγεια μακπιά από σον
εςσιακό φώπο σοτ ςειςμού, μέφπι ατσή
ςσαδιακά να αποππουηθεί ενσελώρ και σόσε
παύοτν.

 Βαθμόρ 1: Δεν γίνεσαι αιςθησόρ. 

 Βαθμόρ 2: Αιςθησόρ από μεπικούρ 
ανθπώποτρ ποτ βπίςκονσαι ςε ανάπατςη 
ςσοτρ χηλόσεποτρ οπόυοτρ κσιπίψν. 

 Βαθμόρ 3: Αιςθησόρ μέςα ςσα ςπίσια 



 Βαθμόρ 4: Σίθενσαι ςε κίνηςη κπεμαςμένα 
ανσικείμενα. Σζάμια σπίζοτν. σαμασημένα 
ατσοκίνησα κλτδψνίζονσαι. 

 Βαθμόρ 5: Αιςθησόρ ςσην ύπαιθπο. 
Αιώπηςη κπεμαςμένψν ανσικειμένψν. 
Ανασποπή μεπικών μικπών ανσικειμένψν.

 Βαθμόρ 6: Αιςθησόρ από όλοτρ. Πολλοί 
σπομοκπασούνσαι και σπέφοτν έξψ από σα 
κσίπια. Οι άνθπψποι πεππασούν με 
αςσάθεια. Βλάβερ ςε ςοβάδερ, κεπαμίδια, 
καπνοδόφοτρ. 



Βαθμόρ 7: Πσώςη πολτάπιθμψν κεπαμιδιών, 
καπνοδόφψν. οβάδερ και σοιφοποιία 
πηγμασώνονσαι ςσιρ ςτνηθιςμένερ 
κασαςκετέρ. σιρ κακέρ κασαςκετέρ 
πέυσοτν ςοβάδερ, αποκολλούνσαι σούβλα 
και πέσπερ. 

Βαθμόρ 8: Απκεσέρ ζημιέρ και μεπική 
κασάππετςη ςσιρ ςτνηθιςμένερ κασαςκετέρ. 
Λίγερ βλάβερ ςσην σοιφοποιία σψν καλών 
κασαςκετών, και μεγάλερ ςσιρ κακέρ 
κασαςκετέρ .



•Βαθμόρ 9: Γενική κασαςσπουή ςσιρ κακέρ 
κασαςκετέρ. οβαπέρ βλάβερ ςσην 
σοιφοποιία σψν καλών κασαςκετών. 
Τπόγειοι αγψγοί ςπάζοτν.

•Βαθμόρ 10: Κασαςσπουή μεπικών καλά 
κασαςκεταςμένψν ξύλινψν κσιπίψν και 
γευτπών. Οι πεπιςςόσεπερ κασαςκετέρ 
σοιφοποιίαρ και σα πποκασαςκεταςμένα 
κσίςμασα κασαςσπέυονσαι μαζί με σα 
θεμέλια. οβαπέρ ζημιέρ ςε υπάγμασα, 
τδπουπάφσερ και αναφώμασα. Μεγάλερ 
κασολιςθήςειρ. Οι ςιδηποσποφιέρ 
κάμπσονσαι.



•Βαθμόρ 11: Μεγάλερ πψγμέρ ςσο έδαυορ. Οι 
ςιδηποσποφιέρ κάμπσονσαι ένσονα. Τπόγειοι 
αγψγοί κασαςσπέυονσαι ενσελώρ. 

•Βαθμόρ 12: Ολική κασαςσπουή. Ανσικείμενα 
εκσινάςςονσαι ςσον αέπα. Μεσαβάλλεσαι η 
επιυάνεια σοτ εδάυοτρ και η γπαμμή σοτ 
οπίζονσα. 







•Η Ελλάδα κασέφει σην ππώση θέςη
από πλετπάρ ςειςμικόσησαρ ςσην
Ετπώπη και σην έκση παγκοςμίψρ.
•Δεν ππέπει λοιπόν να μαρ υαίνεσαι
παπάξενο ποτ οι ςειςμοί ςση φώπα
μαρ γίνονσαι με μεγάλη ςτφνόσησα
και ένσαςη και ππέπει όλοι να
ςτνειδησοποιήςοτμε όσι αποσελούν
ένα αναπόςπαςσο κομμάσι σηρ ζψήρ
μαρ.



•Αρ μην ξεφνάμε σοτρ δτνασούρ ςειςμούρ ποτ φσύπηςαν σην
φώπα μαρ και σα μαθήμασα ποτ πήπαμε απ' ατσούρ. Για
παπάδειγμα, ο ςειςμόρ ςε Κευαλονιά-Ζάκτνθο σοτ 1953 είφε
μέγεθορ 7,3 Ρίφσεπ και κασέςσπεχε φιλιάδερ ςπίσια αλλά
αποσέλεςε σην αυοπμή σηρ δημιοτπγίαρ από σην Πολισεία
σοτ ππώσοτ ανσιςειςμικού κανονιςμού, ποτ οδήγηςε ςσην
κασαςκετή ανθεκσικόσεπψν κσιςμάσψν. Σο ίδιο έγινε και μεσά
σοτρ ςειςμούρ σηρ Θεςςαλονίκηρ (1978), σηρ Αθήναρ (1981
και 1999), σψν Γπεβενών και σοτ Αιγίοτ (1995). Μεσά από
κάθε ςειςμό, η Πολισεία βελσιώνει σον ανσιςειςμικό
κανονιςμό ςτμβάλλονσαρ ςσην δημιοτπγία ανθεκσικόσεπψν
κασαςκετών ποτ μαρ κάνοτν να αιςθανόμαςσε πιο
αςυαλείρ. Παπάλληλα όμψρ, η Πολισεία υπονσίζει ςτνεφώρ
και για σην ενημέπψςη σοτ πληθτςμού ςε θέμασα
ανσιςειςμικήρ πποςσαςίαρ, δίνονσαρ ςσοτρ πολίσερ οδηγίερ
ποτ θα σοτρ υανούν φπήςιμερ ςε πεπίπσψςη ςειςμού.



 Σο ελληνικό σόξο ξεκινώνσαρ από σην Κευαλονιά,
διαςφίζει σο νόσιο Ιόνιο ανασολικά σηρ
Πελοποννήςοτ και πεπνώνσαρ νόσια σηρ Κπήσηρ
κασαλήγει ςση Ρόδο. Εδώ σα Ρίφσεπ φστπoύν με
μεγέθη ποτ υθάνοτν ακόμη και σοτρ 7,5 βαθμούρ.
Είναι σο όπιο επαυήρ και ςύγκλιςηρ σηρ
αυπικανικήρ με σην ετπαςιασική λιθοςυαιπική
πλάκα, ποτ η ππώση βτθίζεσαι με σαφύσησα
πεπίποτ 4,5 εκασοςσών σον φπόνο κάσψ από ση
δεύσεπη, και είναι ατσή η σισάνια «μάφη» σψν
πλακών ςσο Νόσιο Αιγαίο η κύπια αισία εκδήλψςηρ
σψν πεπιςςόσεπψν ςειςμών ςσην Ελλάδα.



Η μεγαλύσεπη ςειςμική δπαςσηπιόσησα
παποτςιάζεσαι ςσο δτσικό σμήμα σοτ Ελληνικού
Σόξοτ, όποτ και ςημειώθηκαν οι ππόςυασερ
ιςφτπέρ δονήςειρ ςσον θαλάςςιο φώπο νοσίψρ
σηρ Καλαμάσαρ και μεσαξύ Λετκάδαρ -
Ππέβεζαρ. σο δτσικόσεπο άκπο σοτ Ελληνικού
Σόξοτ, ενσοπίζεσαι και σο ςειςμικό «σπίγψνο σοτ
διαβόλοτ», έναρ φώπορ με ιδιαίσεπα σεκσονικά
φαπακσηπιςσικά ποτ σον κασασάςςοτν ςσην
ππώση θέςη σηρ λίςσαρ σψν πεπιοφών
τχηλόσεπηρ ςειςμικόσησαρ ςσο Αιγαίο και ςσην
Ετπώπη. Κασά μήκορ σψν ακσών σηρ Δτσικήρ
Ελλάδαρ από σην Κέπκτπα ψρ ση Δτσική Κπήση, η
ςειςμική δπαςσηπιόσησα μποπεί να διακπιθεί
γενικά ςε σπειρ πεπιοφέρ.



•Η ππώση πεπιοφή βπίςκεσαι βοπείψρ
σηρ Λετκάδαρ και η ςειςμική
δπαςσηπιόσησα εκεί ουείλεσαι ςε
ςτμπιεςσικέρ δτνάμειρ πεπίποτ
ανασολικήρ - δτσικήρ διεύθτνςηρ
(κάθεσερ ςση διεύθτνςη σψν ακσών
σηρ Δτσικήρ Ελλάδαρ).



•Η δεύσεπη πεπιοφή βπίςκεσαι νοσίψρ σηρ
Κευαλονιάρ και αποσελεί σο δτσικό σμήμα
σοτ Ελληνικού Σόξοτ. Η ςειςμική
δπαςσηπιόσησα εκεί ουείλεσαι ςση ςύγκλιςη
μεσαξύ σηρ αυπικανικήρ πλάκαρ και σοτ
Αιγαίοτ και σηρ κασάδτςηρ σηρ ππώσηρ
κάσψ από ση δεύσεπη. Αποσέλεςμα σηρ
κασάδτςηρ ατσήρ είναι και η εκδήλψςη
ςειςμικήρ δπαςσηπιόσησαρ ενδιαμέςοτ
βάθοτρ (εςσιακά βάθη ςειςμών μεγαλύσεπα
σψν 60 φιλιομέσπψν) κάσψ από σην
Πελοπόννηςο και ανασολικά ατσήρ πεπίποτ
ψρ σον φώπο σψν Κτκλάδψν.



•Η σπίση πεπιοφή βπίςκεσαι μεσαξύ σψν δύο
πποηγούμενψν, ςσον ετπύσεπο φώπο σηρ
Κευαλονιάρ, από ση Ζάκτνθο ψρ ση Λετκάδα. Η
ςειςμική δπαςσηπιόσησα εδώ εκδηλώνεσαι
κτπίψρ κασά μήκορ ενόρ πήγμασορ, σο οποίο έφει
διεύθτνςη βοπειοανασολική - νοσιοδτσική. Με
άλλα λόγια, η ςειςμική δπαςσηπιόσησα ςσον
φώπο ατσό εκδηλώνεσαι επειδή έφοτμε μια
οπιζόνσια κίνηςη σοτ φώποτ νοσίψρ σοτ
πήγμασορ ππορ σα νοσιοδτσικά (ππορ ση
Μεςόγειο) και σοτ φώποτ βοπείψρ σοτ πήγμασορ
ππορ σα βοπειοανασολικά (ππορ σην Πίνδο). Η
ςτνολική ςφεσική κίνηςη κονσά ςσο πήγμα ατσό
είναι σηρ σάξεψρ σψν 25 φιλιοςσών ανά έσορ.



















Υπονσίςσε για: 
 Ηλικιψμένοτρ, ανάπηποτρ ή άσομα ποτ παίπνοτν υάπμακα, κασοικίδια.
 Να γνψπίζεσε ση γεισονιά ςαρ.
 Να γνψπίζεσε σοτρ γείσονέρ ςαρ ίςψρ μποπέςεσε να βοηθήςεσε ο έναρ

σον άλλο μεσά από ένα ςειςμό.
 Υσιάξσε ένα ςφέδιο για σο πού και πώρ θα ςτνανσηθούν σα μέλη σηρ

οικογένειαρ. Διαλέξσε ένα άσομο με σο οποίο θα επικοινψνήςει η
οικογένεια, αν φψπιςσεί.

 Μη φπηςιμοποιήςεσε σο σηλέυψνο αμέςψρ μεσά σο ςειςμό, παπά μόνο
για κλήςειρ απόλτσηρ ανάγκηρ.

 Δημιοτπγήςσε ένα οικογενειακό ανσιςειςμικό ςφέδιο, όπψρ αςυαλή
ςημεία ςπισιού, απιθμοί σηλευώνψν εκσάκσοτ ανάγκηρ, υοπησόρ ςάκορ
επιβίψςηρ κ.ά.

 Αςυαλίςσε νσοτλάπια με ςύπσερ. Εξαςυαλίςσε υαγησό, νεπό, υάπμακα,
κτσίο ππώσψν βοηθειών, επγαλεία και πούφα για σην πεπίπσψςη
έκσακσηρ ανάγκηρ.

 Να έφεσε εξαςκηθεί και να ξέπεσε σι να κάνεσε ςε πεπίπσψςη ςειςμού.
 Διακοπή παποφών, αςυάλιςη βαπέψν επίπλψν, Παπαθύπψν,

Ηλεκσπικών ςτςκετών, Ψτγείψν, Κπεμαςσών ανσικείμενψν , οσιδήποσε
κπέμεσαι ςσοτρ σοίφοτρ (υψσογπαυίερ, καθπέυσερ, βιβλιοθήκερ, πολόγια
κλπ).



Να γνψπίζεσε: 
•Σι ππέπει να κάνεσε μεσά σο σέλορ σοτ ςειςμού. 
•Σηλέυψνα έκσακσηρ ανάγκηρ. 
•Πού βπίςκονσαι οι διακόπσερ ηλεκσπικού, νεπού, 
υτςικού αεπίοτ κλπ. 
•Ποια είναι σα αςυαλέςσεπα ςημεία σοτ ςπισιού. 

Εκσόρ ατσού φπειάζεσαι: 
•Κτσίο ππώσψν βοηθειών για σο ςπίσι και σο 
γπαυείο ποτ ππέπει να ανανεώνεσαι και να είναι 
πποςισό. Να πεπιλαμβάνει :  

•Υαπμακετσικά και ιασπικά τλικά 
• Αςπιπίνερ, πατςίπονα
•Επίδεςμοι, γάζερ κσλ.



 Μπείσε κάσψ από ένα γπαυείο ή ένα πολύ γεπό σπαπέζι,
ςσαθείσε μακπιά από παπάθτπα, βιβλιοθήκερ, μεγάλοτρ
καθπέπσερ και άλλα βαπιά ανσικείμενα. Πποςέφεσε ςοβάδερ και
διάυοπα ανσικείμενα σηρ οπουήρ. Παπαμείνεσε καλτμμένοι
μέφπι να ςσαμασήςει η δόνηςη. Εάν σο έπιπλο ποτ ςαρ
πποςσασεύει, μεσακινηθεί, πποςπαθήςσε να σο ακολοτθήςεσε.

 Εάν βπίςκεςσε ςε ΨΗΛΟ ΚΣΙΡΙΟ και κονσά ςαρ δεν τπάπφει
γπαυείο η σπαπέζι, κινηθείσε ππορ σον εςψσεπικό σοίφο και
πποςσασέχσε σο κευάλι ςαρ με σα φέπια. Μη φπηςιμοποιήςεσε
ανελκτςσήπα.

 Εάν βπίςκεςσε ςε εξψσεπικό φώπο, απομακπτνθείσε από
δένσπα, πινακίδερ, κσίπια, ηλεκσπικά καλώδια και κολώνερ.

 Εάν βαδίζεσε ςε πεζοδπόμιο κονσά ςε κσίπια, πποφψπήςσε
ππορ σην είςοδο σοτ πληςιέςσεποτ, για να πποςσασετσείσε από
σα διάυοπα ανσικείμενα ποτ μποπούν να πέςοτν, όπψρ
σούβλα.



•Εάν οδηγείσε, ςσαμασήςσε ςσην άκπη σοτ δπόμοτ.
Παπαμείνεσε μέςα ςσο όφημα μέφπι να ςσαμασήςει η
δόνηςη.

•Εάν βπίςκεςσε ςε μεγάλα κασαςσήμασα με πολύ κόςμο
μη ςπεύςεσε ππορ σιρ εξόδοτρ. Απομακπτνθείσε από
πάυια με ανσικείμενα ποτ μποπούν να πέςοτν.

•Εάν βπίςκεςσε ςε αναπηπική καπέκλα, μην
πποςπαθήςεσε να ςηκψθείσε. Μεσακινηθείσε ςε ςημείο
ποτ μποπείσε να ππουτλαφθείσε ευόςον ατσό είναι
δτνασό, αςυαλίςσε σοτρ σποφούρ και πποςσασέχεσε σο
κευάλι με σα φέπια ςαρ.

•Εάν βπίςκεςσε ςσην κοτζίνα, υύγεσε μακπιά από σο
χτγείο, σο υούπνο και σα νσοτλάπια ποτ βπίςκονσαι
χηλά.









 Να είςσε πποεσοιμαςμένοι για μεσαςειςμούρ και ςφεδιάςσε πού
θα πποςσασετθείσε.

 Αν τπάπφοτν σπατμασίερ, δώςσε σιρ ππώσερ βοήθειερ,
παπαμείνεσε ήπεμοι και καθηςτφάςσε σοτρ άλλοτρ.

 Επικοινψνήςσε με σιρ τπηπεςίερ άμεςηρ επέμβαςηρ
(Πτποςβεςσική-ΕΜΑΚ-ΕΚΑΒ)

 Ελέγξσε για πτπκαγιά, σιρ παποφέρ υτςικού αεπίοτ, νεπού και
ηλεκσπικού πεύμασορ. Αν τπάπφει διαπποή υτςικού αεπίοτ, μη
φπηςιμοποιήςεσε ςπίπσα, ανοίξσε παπάθτπα, εγκασαλείχσε σο
κσίπιο.

 Ακούςσε σα ενημεπψσικά δελσία.
 Να είςσε χύφπαιμοι.
 Να απουεύγεσε σιρ μεσακινήςειρ με ατσοκίνησο, φπηςιμοποιήςσε

σο ΜΟΝΟ αν είναι απαπαίσησο.
 Απομακπτνθείσε από εςψσεπικούρ φώποτρ, μπαλκόνια κλπ.
 τγκενσπψθείσε ςε ανοιφσούρ φώποτρ.
 Μην φπηςιμοποιήςεσε σον ανελκτςσήπα.
 Ελέγξσε εάν λεισοτπγούν σα μέςα επικοινψνίαρ (σηλέυψνο κ.α).
 Πποςοφή ςε κομμένα καλώδια, μτπψδιά αεπίοτ, πεςμένερ

καμινάδερ, ςπαςμένα σζάμια, εσοιμόπποπερ κασαςκετέρ κλπ.



•Επικοινψνίερ εκσάκσοτ ανάγκηρ 

Μεσά από μια μεγάλη κασαςσπουή, οι πεπιςςόσεποι
σπόποι επικοινψνίαρ διακόπσονσαι. Σα σηλέυψνα δε
λεισοτπγούν, η αλληλογπαυία δε διανέμεσαι (ίςψρ
να μην έφεσε πλέον ςπίσι για να ςαρ παπαδοθεί), ή
μποπεί να είςσε αποκλειςμένορ ςση δοτλειά και να
μην έφεσε ση δτνασόσησα να επιςσπέχεσε ςσο ςπίσι.



•Σηλεπικοινψνίερ

Αμέςψρ μεσά σο ςειςμό, σα σηλέυψνά ςαρ πιθανόν να
μη δοτλεύοτν. Ατσό μποπεί να ουείλεσαι ςε ζημιέρ ποτ
έφει τποςσεί σο κένσπο ή οι γπαμμέρ. Η ππώση αισία
δτςλεισοτπγίαρ σψν σηλευώνψν είναι η φπήςη σοτρ από
πολύ κόςμο σατσόφπονα. Ατσή η τπεπυόπσψςη πποκαλεί
βλάβερ ςσα σηλευψνικά κένσπα. Για να απουετφθούν
ατσέρ οι βλάβερ, ολόκληποι σομείρ κλείνοτν ατσόμασα,
όσαν ένα ςτγκεκπιμένο ποςοςσό ςτςκετών βπίςκεσαι ςε
φπήςη. Είναι υτςικό, μεσά από σέσοιερ κασαςσάςειρ, να
θέλεσε να μάθεσε για σην οικογένειά ςαρ ή να σην
ενημεπώςεσε όσι είςσε καλά. Ππέπει, όμψρ, να
μειώςοτμε σιρ κλίςειρ μαρ, αν θέλοτμε να λεισοτπγεί σο
δίκστο. Αν, πάνσψρ, κασαυέπεσε να βγάλεσε γπαμμή, να
είςσε ςύνσομορ.








