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Για την εργασία συνεργάστηκαν οι μαθητές: 
 
 

Αγόρια Κορίτσια 
1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1 ΑΓΚΑΣΙ ΜΕΡΙΣΑ 
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
3 ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ ΓΚΡΕΤΑ 
4 ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 
5 ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
6 ΚΑΪΝΑΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 
  8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
  9 ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
  10 ΕΓΚΟΥΝΙΑΝ ΜΑΪΑ 
  11 ΘΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
  12 ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
  13 ΚΑΛΟΠΟΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
  14 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
  15 ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
  16 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
  17 ΚΩΤΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 
  18 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιβλέποντες Καθηγητές: 
 
Ντόζης Αλλέξανδρος 

Σίδου Ιωάννα 
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1. Τροχαία ατυχήματα και  ατυχήματα στο σπίτι  
 
⬤Ασφαλής μεταφορά για παιδιά μέχρι 12 ετών  
🔸 Πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικό μέσο συγκράτησης (ζώνες ασφαλείας) 
🔸 Απαγορεύεται η χρήση της θέσης του συνοδηγού  
🔸 Μέχρι το παιδι να φτάσει το 1,50 μέτρο πρέπει να χρησιμοποιεί ειδικό 

κάθισμα  
🔸 Πότε δύο παιδιά σε μια ζώνη ενήλικα  
 
⬤Ασφαλής μεταφορά μωρού  
🔸 Χρήση ειδικού καθίσματος  
🔸 Πότε σε αγκαλιά ακόμα και με την εφαρμογή ζώνης ασφαλείας  
🔸 Πότε να μην υπάρχουν αποσκευές δίπλα στο κάθισμα ενός μωρού  
 

 
 
⬤Ζώνες ασφαλείας  
🔸 Είτε έχουμε σκοπό να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις είτε μικρές πρέπει να 
φοράμε ζώνη ασφαλείας  
🔸 Είναι αναγκαίο να φοράνε και οι έγκυες  
🔸 Αυστηρή χρήση της ζώνης μόνο από έναν  
🔸 Απογορευεται η χρήση της ζώνης ασφαλείας για παιδιά κάτω των 12 ετών  
🔸 Συχνός έλεγχος των εξαρτημάτων για τυχόν φθορά  
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⬤Απαιτούμενος έλεγχος  
🔸 Συχνά πρέπει να παρατηρούμε μήπως υπάρχει κάποια βλάβη στα εξαρτήματα 
του αυτοκινήτου μας πρέπει να ελέγχουμε συχνά τα ελαστικά καθώς λόγω της 
τριβής φθείρονται. Αλλά και τα φρένα του οχήματος  
🔸 Εκτός από αυτόν τον έλεγχο στο όχημά μας πρέπει να αφαιρέσουμε τελείως 
την χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση μας καθώς είναι σημαντικός 
παράγοντας ατυχημάτων  
 
⬤Οδήγηση δίκυκλο 
🔸 Πάντα χρήση κράνους  
🔸 Απαγόρευση οδήγησης κατά την 
επήρεια αλκοόλ  
🔸 Κρατάει αποστάσεις ασφαλείας  
🔸 Δεν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας  
🔸 Ξεκούραση όταν διανύει μεγάλες 
αποστάσεις  
🔸 Δεν χρησιμοποιεί  κινητό κατά την 
οδήγηση  
🔸 Προσέχει και σέβεται τους πεζούς  
 

 
 
⬤Κώδικες ασφαλείας που παραβιάζονται  
🔸 Απώλεια ζώνης ασφαλείας  
🔸 Αντικανονική προσπέραση  
🔸 Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη  
🔸 Στάθμευση σε ράμπες διάβασης και σε θέσεις ατόμων με αναπηρία  
 

 
 
⬤Μεγάλα ατυχήματα  
🔸 13/04/03 τραγωδία με 21 μαθητές από το Μακροχώρι στα Τέμπη  
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🔸 27/09/04 7 μαθητες νεκροι στο πεταλο του Μαλιακού  
🔸 έξι χρονιά μετά στις 27/09/10 Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων στη   

Φαρκαδόλα συναντησαν τον θανατο στο 17ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού 
Τρικάλων Λάρισας  

🔸 05/10/14 νταλίκα παρασέρνει με ταχύτητα περίπου 40 αυτοκίνητα με 5 
νεκρούς και πάνω από 40 περίπου τραυματίες  
 
⬤Ατυχήματα στον χώρο του σπιτιού  
 Πτώσεις  

Συνήθως παιδιά  μικρής ηλικίας έχουν πλήρη άγνοια κινδύνου με αποτέλεσμα 
να πέφτουν από μικρά ή μεγάλα υψόμετρα και πολλές φορές με την παρουσία 
ενήλικα. Γι’αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ ένα μικρό παιδί μόνο ούτε για 
λίγα δευτερόλεπτα  
 
 Ηλεκτροπληξία  

Παιδιά συνηθως βρεφικής ηλικίας συνηθίζουν να τοποθετούν σε πρίζες μικρά 
μεταλλικά αντικείμενα με κίνδυνο να τα χτυπήσει το ρεύμα. Επομένως πρέπει 
να τοποθετηθούν ειδικά προστατευτικά έτσι ώστε να απαγορεύεται η πρόσβαση 
των χεριών και των μικρών αντικειμένων  
 
 Αιχμηρά αντικείμενα  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αιχμηρά αντικείμενα όπως ψαλίδια από παιδιά 
μικρής ηλικίας καθώς δεν ξέρουν τον σωστό τρόπο χρήσης τους και υπάρχει 
κίνδυνος να τραυματιστούν  

 
Πηγές 

www.tlife.gr 
www.riknews.com.cy 
www.newsbomb.gr 
www.lifo.gr 
www.newsauto.gr 
www.paidiatros.com 
 
 
Κωνσταντίνος Βιολάρης  
Ελένη Τσακιρίδου  
Άρτεμις Αποστολάκη  
Νικολέτα Αργυροπούλου  
Δέσποινα Αθανασίου  
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ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΟΥΔΟΥΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ

 
 

Ορισμός 
 Πρώτες βοήθειες είναι η άμεση παροχή βοήθειας ή περίθαλψης που 

δίδεται σε θύµα  ατυχήµατος ή σε πάσχοντες από µια οξεία νόσο. 
 

Το αντικείμενο των πρώτων βοηθειών  
 Στόχοι: 
 Η διάσωση της ζωής του θύματος  
 Η πρόληψη της επέκτασης της βλάβης του οργανισμού 
 Η σχετική βελτίωση της κατάστασης του θύματος 
 Η προετοιμασία του αρρώστου για τη μετέπειτα ειδική ιατρική του 

αντιμετώπιση 
 Η ενημέρωση του γιατρού  

 

Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών 
 Η διατήρηση της ζωής 
 Η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης του θύματος 
  Η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνηψη του θύματος  
 

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΡΠΑ 
1. Προσέγγιση του ασθενούς. Έλεγχος ασφάλειας.   
2. Έλεγχος αντίδρασης, «είσαι καλά;» Εάν αντιδρά, αφήνουμε το θύμα σε 

ασφαλή θέση, στέλνουμε για βοήθεια και κάνουμε τακτική επανεκτίμηση.  
3. Εάν δεν αντιδρά ζητάμε βοήθεια   (2 άτομα που θα έχουν ρόλο και 

μάρτυρα εάν χρειασθεί)  
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4. Απελευθέρωση του αεραγωγού με υπερέκταση της κεφαλής και ανύψωση 
της κάτω γνάθου. Χαλαρώνουμε ότι τον σφίγγει. 

 

10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

 
 
 Εφαρμόζουμε 30 Στερνικές Συμπιέσεις. Ο θώρακας κατεβαίνει  4,5cm. 
 Τοποθετούμε τη βάση της παλάμης του ενός χεριού στο κέντρο του 

θώρακα.  
 Τοποθετούμε το άλλο χέρι από πάνω.  
 Πλέκουμε τα δάκτυλα.   
 Συμπιέζουμε το θώρακα με: Ρυθμό 100/min Βάθος 4-5 cm  
 Εφαρμόζουμε εμφυσήσεις διαδοχικά. Βεβαιωνόμαστε ότι ο θώρακας 

φουσκώνει. 
 Κλείνουμε τη μύτη.  
 Παίρνουμε μια κανονική αναπνοή.  
 Σφραγίζουμε τα χείλη μας γύρω από το στόμα του θύματος.  
 Εκπνέουμε μέχρι να ανυψωθεί ο θώρακάς του.  
 Διάρκεια περίπου 1 δευτερόλεπτο.   
 Επαναλαμβάνουμε 
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• Τηλεφωνούμε στο 166 ή 112 εάν δεν υπάρχει
φυσιολογική αναπνοή.
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Πνιγμός 
1. Ήπια απόφραξη - Καλό επίπεδο συνείδησης 

 Παρότρυνση για βήχα 
2. Σοβαρή απόφραξη - Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης 

 Χτυπήματα στην πλάτη 
 Κοιλιακές συμπιέσεις 
 Εναλλαγή 
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Πνιγμός στη θάλασσα  
 Είναι η είσοδος υγρού στους πνεύμονες που προκαλεί ασφυξία και 

καρδιακή ανακοπή 
 Ο πνιγμός προκαλεί τον θάνατο μέσω ασφυξίας. 
  Η τελευταία οφείλεται ή σε εισρόφηση του νερού από την αναπνευστική 

οδό ή από σπασμό του λάρυγγα (όταν έρθει σε επαφή η επιγλωττίδα με το 
νερό).  

 Η καταβύθιση σε πολύ ψυχρό νερό μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο 
μέσω υποθερμίας. 

 Η όλη διαδικασία θέλει περίπου 5 με 10 λεπτά. (λαρυγγόσπασμος-
εισρόφηση-ανεπαρκής αναπνοή και κυκλοφορία-εγκεφαλικός θάνατος). 

 

Διάσωση 
1. Διάσωση με φωνή. 
  Κάθισε στην άκρη της στεριάς και καθοδήγησε το θύμα ώστε να 

κολυμπήσει προς την στεριά. 
  Μπορείς να του πεις: «χτύπα τα πόδια σου, κράτησε το κεφάλι σου 

ψηλά, κολύμπησε προς την στεριά». 
 
2. Διάσωση με έκταση άκρου. 
  Ξάπλωσε στο έδαφος και άπλωσέ του το χέρι ή το πόδι σου. Δώσε 

του προφορικές οδηγίες για να πιαστεί από αυτό και να τον τραβήξεις 
έξω. 

 
3. Διάσωση με πέταγμα αντικειμένου.  

 Πέταξε στο θύμα ένα σκοινί, σωστικό σάκο ,κυκλικό σωσίβιο, μπάλα 
 Τράβηξέ τον έξω. 

 

Ηλεκτροπληξία 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 Μην πλησιάσετε κάποιον που έχει χτυπηθεί από 

ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης έως ότου μάθετε 
επίσημα ότι το ρεύμα έχει κοπεί και απομονωθεί  

 Σε αγωγο υψηλης τασης δεν πλησιαζουμε γιατι 
υπαρχει κινδυνος να μας χτυπησει το ρευμα απο 
μεγαλη αποσταση .  

  Καλουμε την πυροσβεστικη 
 Κλήση ΕΚΑΒ 
 Απομάκρυνση θύματος από την πηγή του 

ρεύματος με ασφάλεια δική σας 
 Αξιολογήστε την κατάσταση του θύματος 
 ΚΑΡΠΑ σε ανακοπή 
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 Θέση ανάνηψης σε απώλεια αισθήσεων 
 Μεταφορά σε νοσοκομείο και χωρίς εμφανή συμπτώματα (κίνδυνος 

ΟΝΑ, αρρυθμιών. Ηλεκτρολυτικών διαταραχών) 
 
 

 
 
 

Τσιμπήματα 
Σφήκα-Μέλισσα: 
 Αφαιρούμε το κεντρί 
 Τοποθετούμε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο.  
 Αφαιρούμε τα ρούχα που τυχόν σφίγγουν την περιοχή. 
 Επαλείφουμε με αμμωνία ή αντιϊσταμινική αλοιφή από το φαρμακείο 

μας.   
Μέδουσες:  
 Επάλειψη με καθαρό οινόπνευμα ή με στεγνή άμμο ή με καθαρό ύφασμα. 

Βάζουμε κρύα επιθέματα. 
 Βάζουμε υγρή αμμωνία.  
 Χρησιμοποιούμε αντιϊσταμινική αλοιφή. 

Τσούχτρα: 
  Επάλειψη με καθαρό οινόπνευμα ή με στεγνή άμμο ή με καθαρό 

ύφασμα.  
 Βάζουμε υγρή αμμωνία.  
 Χρησιμοποιούμε αντιϊσταμινική αλοιφή. 
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Εγκαύματα 
Εάν πρόκειται για εγκαύματα 1ου και 2ου Βαθμού:  
  Δροσίζουμε γρήγορα το καμένο μέρος σε κρύο νερό για 10΄-20΄. 
  Το βάζουμε κάτω από τη βρύση ή μέσα σε κουβά ή στο νιπτήρα ή 

τοποθετούμε κρύες, υγρές κομπρέσες, όχι πάγο.  
 Αφαιρούμε δακτυλίδια και κοσμήματα.  
 Συνεχίζουμε το δρόσισμα με νερό για 10΄. Έπειτα στεγνώνουμε απαλά με 

καθαρό πανί.  
  Αν υπάρχουν φυσαλίδες ΔΕΝ τις τρυπάμε  
  Αν η φυσαλίδα έχει ανοίξει τότε βάζουμε αντισηπτικό, μια γάζα και μια 

αποστειρωμένη γάζα.  
 Αν το έγκαυμα 2ου και 3ου βαθμού έχει το μέγεθος περίπου παλάμης τότε 
πρέπει  το θύμα να πάει στο γιατρό. Καθώς επίσης και όταν το έγκαυμα είναι 
στο λαιμό, στο πρόσωπο κλπ.  
Για εγκαύματα μικρής έκτασης, 3ου βαθμού, ξεπλένουμε με φυσιολογικό 
ορό, στεγνώνουμε με γάζα και στη συνέχεια ψεκάζουμε με σπρέι. Στη συνέχεια 
εναποθέτουμε γάζα εμποτισμένη με ειδικό σκεύασμα (σε φαρμακεία) και πάνω 
από αυτή κανονική γάζα. 
 
 

Τι πρεπει να περιλαμβάνει το Φαρμακείο
Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε κάθε σπίτι, σε κάθε αυτοκίνητο, σε
κάθε σχολείο και σε κάθε χώρο εργασίας.

Φάρμακα Υλικα
 1. Οινόπνευμα

 2. Οξυζενέ

 3. Αντισηπτικό

 4. Παυσίπονο-αντιπυρετικό

 5. Αντιϊσταμινική αλοιφή

 6. Φυσιολογικός ορός

 7. Κορτιζόνη

 8. Ψυκτικό σπρέι

 9. Σπρέι για τραύματα & 
εγκαύματα

 1. Βαμβάκι

 2. Γάζες αποστειρωμένες

 3. Επίδεσμοι

 4. Λευκοπλάστες

 5. Θερμόμετρο

 6. Λαβίδα

 7. Ψαλίδι

 8. Σύριγγες μιας χρήσεως

 9. Νάρθηκες

 10. Παραμάνες

 11. Γάντια μιας χρήσεως
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3. Σεισμοί  
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο μοναδικός σεισμός στην Ελλάδα που έφτασε στα 8 Ρίχτερ ήταν ο σεισμός του 
1926 στη Ρόδο Κατέστρεψε ολοκληρωτικά τον Αρχάγγελο. 

Ταρακούνησε το Ηράκλειο της Κρήτης τη Μικρά Ασία την Αίγυπτο ενώ έγινε 
αισθητός μέχρι την Ανατολική Ιταλία. Κατέρρευσαν 3.200 σπίτια , 550 έπαθαν 
ολοσχερή καταστροφή. Οι νεκροί έφτασαν τους 12 και δεκάδες ήταν οι 
τραυματίες. 

Ο δεύτερος ισχυρότερος σεισμός στην Ελλάδα 7,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το 1903 
στα Κύθηρα και ο τρίτος το 1905 στην Χαλκιδική με 7,5 Ρίχτερ.  

12 Ιουνίου 2017: 6,1 Ρίχτερ στην Λέσβο  

Ο Εγκέλαδος χτυπάει νωρίς το απόγευμα της 12ης Ιουνίου την Λέσβο. Η 
σεισμική δόνηση  ισοπεδώνει το χωρίο Βρισά όπου βρίσκει τραγικό θάνατο μια 
43χρονη μητέρα δυο παιδιών όταν καταρρέει το σπίτι στο οποίο βρισκόταν. 

 

Μεγάλες ζημιές προκαλούνται επίσης στο Πλωμάρι . 

Πανομοιότυπος σεισμός στην ίδια περιοχή από το ίδιο ρήγμα και μάλιστα με 
την ίδια τραγική κατάληξη. Το 1845, πριν από 172 χρόνια δηλαδή, ο σεισμός 
που σημειώθηκε τότε είχε ως αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί η Βρισά. Και τότε 
υπήρξε ένα θύμα και ήταν μια γυναίκα που είχε καταπλακωθεί από το σπίτι της. 

 17 Νοεμβρίου 2015: 6 Ρίχτερ στην Λευκάδα  

 Στις 17 Νοέμβρη, το ρήγμα των Ιόνιων νήσων ανοίγει ξανά και την Λευκάδα 
χτυπούν 6 Ρίχτερ. 2 γυναίκες χάνουν την ζωή τους. Οι μετασεισμοί τα επόμενα 
δυο εικοσιτετραώρα ξεπερνούν τους 1.000! 
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 Ο ισχυρός σεισμός  μετατοπίζει κατά 36 εκατοστά προς τον Νότο 
τη Λευκάδα όπως προκύπτει από τις μετρήσεις που πραγματοποίησαν 
ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών .  Δεν είναι, όμως, μόνο η 
οριζόντια, αλλά και η κατακόρυφη μετατόπιση που έχει υποστεί σε κάποια 
σημεία της Λευκάδας ο φλοιός της γης. Μετατόπιση που φτάνει ακόμη και τα 
20 εκατοστά. 

26 Ιανουαρίου 2014: 6,1  Ρίχτερ Κεφαλονιά  

Λίγες μόνο ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά του ’14 ένας δυνατός σεισμός 6,1 
Ρίχτερ (σύμφωνα με πληροφορίες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης), χτυπάει την Κεφαλονιά. 

 

Οι μετασεισμοί διαδέχονται ο ένας των άλλων με διαφορά ακόμα και λίγων 
δευτερολέπτων. Σπίτια καταρρέουν και οι κάτοικοι οι οποίοι είναι φανερά 
τρομαγμένοι παίρνουν μαζί τους ότι μπορούν και διανυκτερεύουν ακόμα και 
στα αυτοκίνητα τους. 

9 Ιουνίου 2008: 6,5 Ριχτερ στην Ανδραβίδα 

Με επίκεντρο την Ανδραβίδα ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος 
κουνήθηκαν για να τα καλά από τον δυνατό σεισμό των 6,5 Ρίχτερ. 
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7 Σεπτέμβρη 1999: 5,9 Ρίχτερ στην Αθήνα με επίκεντρο την Πάρνηθα 

Το ρολόι σταματά στις 14:57, στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Το ρήγμα της 
Πάρνηθας ταρακουνάει όλη την Αττική. 

Ο σεισμός της Πάρνηθας, πιο γνωστός ως σεισμός της Αθήνας, είχε ένταση 5,9 
βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, το επίκεντρό του ήταν 18 χιλιόμετρα από το 
κέντρο της πόλης, ανάμεσα στις Αχαρνές και τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας 
και το εστιακό βάθος του δεν ξεπερνούσε τα 14 χιλιόμετρα.Του σεισμού 
προηγήθηκε ένας υπόκωφος θόρυβος πριν η γη αρχίσει να σείεται για περίπου 
15 δευτερόλεπτα.  

Αμέσως μετά διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και κτίρια άρχισαν να καταρρέουν 
σαν χάρτινοι πύργοι, ενώ κατέρρευσαν και οι τηλεπικοινωνίες. 

Ο σεισμός της Αθήνας ήταν ο φονικότερος των τελευταίων 50 ετών στην 
Ελλάδα με 145 θύματα. Υπολογίζεται ότι 85 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί 
από τα συντρίμμια, ενώ άλλοι 2.000 τραυματίστηκαν και 50.000 έμειναν 
άστεγοι. 

Τόπος τραγωδίας το εργοστάσιο της Ρικομέξ, στο Μενίδι. 

Κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτα και στα συντρίμμια του άφησαν την τελευταία 
τους πνοή 39 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο έγκυες γυναίκες. Οι ώρες 
που διασώστες επιχειρούσαν τον απεγκλωβισμό δεκάδων ατόμων ήταν 
παραπάνω από δραματικές. 
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Κατέρρευσαν ακόμη και τα εργοστάσια της Φιαλοπλάστ, της Faran και του 
Φουρλή, όπου πέθαναν τρείς, τέσσερις και έξι άνθρωποι αντίστοιχα, ενώ στα 
συντρίμμια μιας πολυκατοικίας στη Νέα Φιλαδέλφεια, άλλοι επτά άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους. 
Περισσότερο επλήγησαν οι περιοχές που βρίσκονταν κοντά στο επίκεντρο του 
σεισμού, με Φιλαδέλφεια, Μενίδι, Μεταμόρφωση να μετρούν περισσότερους 
νεκρούς. 

 

15 Ιουνίου 1995: 6,2 στο Αίγιο   
Τον Ιούνιο του 1995 η περιοχή του Αιγίου ταρακουνήθηκε από σεισμική 
δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αφήνοντας πίσω 26 νεκρούς. 
Οι 16 εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους στην πολυκατοικία, που κατέρρευσε στο 
κέντρο της πόλης. 

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν 11 Γάλλοι τουρίστες που διέμεναν σε 
ξενοδοχείο, που κατεδαφίστηκε. 
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13 Σεπτεμβρίου 1986: 6,2 Ρίχτερ ο σεισμός της Καλαμάτας  

Παραμονή του Σταυρού το 1986 η Καλαμάτα χτυπήθηκε από έναν ισχυρό 
σεισμό της τάξεων των 6,2 Ρίχτερ. 

Οι νεκροί έφτασαν τους 35 νεκρούς και περίπου το 20% των κτιρίων κρίθηκαν 
κατεδαφιστέα. 

 

Μάλιστα, το χωρίο Ελαιοχώρι ερημώθηκε, αφού καταστράφηκε ολοσχερώς. 

24 Φεβρουαρίου 1981: 6,6 Ρίχτερ ο σεισμός στις Αλκυονίδες 

Ο χειμώνας του 1981 θα στοιχειώνει για πάντα τις Αλκυονίδες. 

Τα 6,6 Ρίχτερ, που χτύπησαν την περιοχή στις 24 Φεβρουαρίου, στέρησαν την 
ζωή είκοσι ατόμων και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε Κορινθία, 
Βοιωτία, Αττική, Εύβοια αλλά και Φωκίδα. 
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20 Ιουνίου 1978: 6,5 Ρίχτερ χτύπησαν την Θεσσαλονίκη   

49 άτομα στην Θεσσαλονίκη έχασαν την ζωή τους. 22 άνθρωποι 
τραυματίστηκαν και χιλιάδες -μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα- έμειναν στον 
δρόμο. 

Η σεισμική δόνηση των 6, 5 Ρίχτερ χτύπησε την συμπρωτεύουσα, στις 20:30 
και μόνο σε 10 δευτερόλεπτα κατάφερε να κάνει την πόλη να μοιάζει με 
βομβαρδισμένο τοπίο. 

 

Αν και μόνο ένα κτήριο, που βρίσκονταν στην πλατεία Ιπποδρομίου 
κατεδαφίστηκε, κατάφερε εκτός από τα ντουβάρια να πάρει μαζί του και 29 
ανθρώπινες ψυχές. 

26 Σεπτεμβρίου 1932: 7 Ρίχτερ χτυπάει την Ιερισσό της Χαλκιδικής     

1932:  Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλονίζει 
την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Χωριά ισοπεδώνονται, 161 άνθρωποι σκοτώνονται 
και εκατοντάδες τραυματίζονται. 
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Μεγάλη καταστροφή σημειώνεται και στο Άγιον Όρος, στο οποίο αντέχουν 
μόνο δύο μονές.  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 
Τι πρέπει να κάνεις ΑΠΟ ΤΩΡΑ:  
  
1. Ενημερώσου για τον σεισμό, τη σεισμικότητα της περιοχής και τα μέτρα 

προστασίας. 
 
2. Συζήτησε με τα μέλη της οικογένειάς σου και επισήμανε ποια είναι τα 

κατάλληλα σημεία προφύλαξής σου ανά χώρο, πώς κλείνει ο γενικός 
διακόπτης του ηλεκτρικού ρεύματος, ποια  είναι τα χρήσιμα τηλέφωνα σε 
περίπτωση έκτακτης, ποιος είναι ο κοντινός ασφαλής χώρος που θα 
καταφύγετε και θα συναντηθείτε μετά από ένα σεισμό. 

 
3. Εφοδιάσου με μερικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως φαρμακείο, φορητό 

ραδιόφωνο, φακό, κ.λπ. 
 
4. Μερίμνησε ώστε να είναι ασφαλές το σπίτι σου. Επισήμανε 

επικινδυνότητες και προσπάθησε να τις μειώσεις. Τοποθέτησε σε χαμηλά 
ράφια τα βαριά ή εύθραυστα αντικείμενα. Στήριξε κατάλληλα τα ογκώδη 
έπιπλα, τα φωτιστικά, τους ανεμιστήρες οροφής κ.ά.. Μην κρεμάς βαριά 
αντικείμενα στους τοίχους πάνω από τα κρεβάτια. Διόρθωσε βλάβες που 
τυχόν υπάρχουν στο κτίριο π.χ. διαρροές, ρωγμές. 

 
5. Λάβε μέρος σε ασκήσεις ετοιμότητας.  

            

Τι πρέπει να κάνεις ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του σεισμού:  

 Εάν είσαι μέσα σε κτίριο: 

1.     Μείνε στο χώρο που βρίσκεσαι  και διατήρησε την ψυχραιμία σου. 
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2.     Σκύψε, καλύψου κάτω από ένα γερό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, 
θρανίο) και κράτησε με το χέρια σου το πόδι του. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει κατάλληλο έπιπλο σκύψε στο μέσον του δωματίου μειώνοντας όσο 
γίνεται το ύψος σου και προστάτευσε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σου. 
Απομακρύνσου από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, φεγγίτες ή 
γυάλινα χωρίσματα) ή  έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σε τραυματίσουν. 

Εάν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο: 

1.     Απομακρύνσου από τις προσόψεις των  κτιρίων, στύλους με 
ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα επικίνδυνα σημεία (όσο αυτό είναι δυνατόν) και 
προφυλάξου κατάλληλα. 

2.     Απομακρύνσου από την ακτή. Ύστερα από ισχυρό σεισμό μπορεί να 
δημιουργηθούν θαλάσσια κύματα βαρύτητας. 

3.     Μείωσε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σου, και  στάθμευσε στο πιο 
κοντινό, ασφαλές σημείο, μακριά από προσόψεις κτιρίων, αερογέφυρες, 
ηλεκτροφόρα καλώδια κ.ά.. Φρόντισε να μην  εμποδίζεις την κυκλοφορία. 

                      

Τι πρέπει να κάνεις ΜΕΤΑ τον σεισμό:  

1. Εκκένωσε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο, αφού πρώτα κλείσεις τους 
διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού, 
φορέσεις κατάλληλα για την εποχή ρούχα και παπούτσια και πάρεις μαζί σου τα 
εφόδια έκτακτης ανάγκης που θεωρείς απαραίτητα. 

2. Προσπάθησε να μην χρησιμοποιήσεις άσκοπα το τηλέφωνό σου ή το 
αυτοκίνητό σου. Οι γραμμές τηλεφωνίας πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία 
και οι οδικοί άξονες πρέπει να είναι ελεύθεροι. 

3. Κατάφυγε στον προεπιλεγμένο ανοιχτό, κοντινό, ασφαλή χώρο (πάρκο, 
πλατεία κ.λπ.), μακριά από τις προσόψεις των κτιρίων ή άλλα επικίνδυνα 
σημεία. 

4. Περίμενε μετασεισμούς. Οι μετασεισμοί που ακολουθούν έναν ισχυρό 
σεισμό μπορεί να προξενήσουν επίσης βλάβες στα κτίρια. 
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5. Βοήθησε συνανθρώπους σου που έχουν ανάγκη. Μην μετακινήσεις βαριά 
τραυματισμένους, παρά μόνο αν υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν 
περισσότερο. Ενημέρωσε σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική: 199, 
Ε.Κ.Α.Β.: 166). 

 

 
Αγκάσι Μερίσα 
Ασλανίδου Νικολέτα 
Εγκουνιάν Μάια 
Ηλιάδης Παναγιώτης 
Καλαϊτσίδου Άννα 
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4. Πλημμύρες  
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

 
 
 

Μια εργασία από τους μαθητές 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΘΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΚΑΪΝΑΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

 
 Πλημμύρα ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία περιοχές, που συνήθως είναι 

στεγνές, καλύπτονται από ποσότητες νερού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 
πλημμύρες προέρχονται από την αλληλεπίδραση:  των φυσικών φαινομένων, των 
συνθηκών της λεκάνης απορροής και  τη παροχετευτικότητα του συστήματος 
αποστράγγισης (φυσικού ή ανθρωπογενούς). 

  Ανάλογα με την έκταση της λεκάνης απορροής οι πλημμύρες μπορεί να 
εμφανιστούν αρκετό χρόνο μετά τη βροχόπτωση και να διαρκέσουν από ημέρες, 
εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.  
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ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Η … μανία της Λίμνης Αγκασίζ - Βόρεια Αμερική 

 
Πριν από 14.500 χρόνια, ο πλανήτης μας μόλις άρχισε να βγαίνει από την τελευταία 
Εποχή των Παγετώνων. Όσο οι θερμοκρασίες ανέβαιναν, τόσο οι αρκτικοί πάγοι που 
είχαν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου άρχισαν να λιώνουν. Κάπου 
1.600 χρόνια αργότερα, το σημείο που είναι σήμερα τα κεντρικά της Βόρειας Αμερικής 
καλυπτόταν από μια τεράστια παγετώδη λίμνη, τη Λίμνη Αγκασίζ, στο μέγεθος της 
σημερινής Μαύρης Θάλασσας, που ήταν τότε η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου. 

 Το φυσικό φράγμα που κρατούσε το νερό παγιδευμένο στη λίμνη έσπασε κάποια 
στιγμή και εκατομμύρια τόνοι νερού ξεχύθηκαν στον Αρκτικό Ωκεανό, ξεπλένοντας 
τη βλάστηση σε όλα τα βόρεια της ηπείρου. Το καταστρεπτικό αυτό γεγονός άλλαξε 
τις ισορροπίες μεταξύ Αρκτικού και Ατλαντικού Ωκεανού και έκλεισε τον διακόπτη 
του Ρεύματος του Κόλπου, ρίχνοντας τη θερμοκρασία κατά αρκετούς βαθμούς 
Κελσίου σε όλο σχεδόν το βόρειο ημισφαίριο. Το οποίο επέστρεψε σε πολικές 
συνθήκες κλίματος για τα επόμενα 1.200 χρόνια. 

 Ήταν το μεγαλύτερο κλιματικό γεγονός των τελευταίων 15.000 ετών και προκάλεσε 
από τις δραματικότερες αλλαγές που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης μας… 

Η πλημμύρα της Μεσογείου 
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 Όπως ακριβώς και η Μαύρη Θάλασσα, και η Μεσόγειος ήταν κάποτε λίμνη. 

Αποκομμένη από τον Ατλαντικό, η σημερινή Μεσόγειος άρχισε να εξατμίζεται 
εξαιτίας των ξηρών συνθηκών που επικράτησαν για αρκετές εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια. Κάπου 300.000 χρόνια αργότερα η Μεσόγειος ήταν και πάλι 
γεμάτη. Ο λόγος πιστεύεται ότι είναι η διαρκής κίνηση των τεκτονικών πλακών, 
που έκανε το έδαφος γύρω από τα στενά του Γιβραλτάρ να υποχωρήσει. Μερικές 
χιλιάδες χρόνια αργότερα, ο Ατλαντικός βρήκε τελικά διέξοδο στο κανάλι του 
Γιβραλτάρ πλημμυρίζοντας τη λεκάνη της Μεσογείου. Οι γεωλόγοι λένε πως ο 
ρυθμός της πλημμύρας ήταν αργός στις αρχές, αν και παρέμενε τριπλάσιος από 
την εκβολή του σημερινού Αμαζονίου στη θάλασσα. Κάποια στιγμή ωστόσο, όσο 
το κανάλι του Γιβραλτάρ γινόταν ολοένα και πιο πλατύ δηλαδή, το νερό ξεχυνόταν 
πια με τρομακτικούς ρυθμούς, γεμίζοντας το υπόλοιπο 90% της λεκάνης της 
Μεσογείου μέσα σε μια περίοδο από μερικούς μήνες μέχρι και δύο χρόνια.  

Η πλημμύρα του Johnstown 

 
 Η καταστροφή άρχισε λίγο μετά τις 3 μ.μ. στις 31 Μαΐου 1889, όταν ένα φράγμα 

στη λίμνη Conemaugh της Πενσυλβανίας ξεπλύθηκε μετά από αρκετές ημέρες 
βροχής. Η κατάρρευση εξαπέλυσε περίπου 16 εκατομμύρια τόνους νερού, τα οποία 
γρήγορα μετατράπηκαν σε ρίψη λάσπης και θραυσμάτων ύψους 40 ποδιών - ύψους 
μισού μιλίου. Μια ώρα αργότερα, το κύμα έπληξε το Johnstown σαν γιγαντιαία 
γροθιά, συνθλίβοντας περίπου 1.600 κτίρια και σκουπίζοντας τα πάντα στο 
μονοπάτι του.  Όταν τα νερά τελικά υποχώρησαν, πάνω από 2.200 άνθρωποι ήταν 
νεκροί και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν ή άστεγοι. Η πλημμύρα αργότερα 
κατηγορήθηκε για το φτωχό διατηρημένο φράγμα, το οποίο ανήκε σε κλαμπ 
κυνηγιού και ψαρέματος, αλλά κανείς δεν ήταν οικονομικά υπεύθυνος για την 
καταστροφή. 

Η πλημμύρα της Κεντρικής Κίνας  
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 Το καλοκαίρι του 1931, οι βαριές χιονοστιβάδες, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι 
επτά διαφορετικές κυκλωνικές καταιγίδες συνέβαλαν στην παραγωγή της πιο 
καταστροφικής πλημμύρας στην κινεζική ιστορία. Μόνο τον Ιούλιο, η κεντρική 
Κίνα κατακλύστηκε από την ίδια βροχόπτωση, όπως έλαβε συνήθως το ενάμισι 
έτος. Μέχρι τον Αύγουστο, οι ποταμοί Γιαντζέ, Κίτρινο και Χουάι είχαν 
καταρρεύσει μέσα από τα κακοδιατηρημένα δίχτυα τους και πλημμύρισαν μια 
περιοχή μεγαλύτερη από το μέγεθος της Αγγλίας. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από 
πνιγμό κατά την αρχική φάση της πλημμύρας, αλλά ακολουθήθηκαν ακόμη 
περισσότερο εξαιτίας της εκτεταμένης πείνας και εκδηλώσεων ασθενειών όπως η 
χολέρα, ο τυφοειδής πυρετός και η δυσεντερία.  

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Η πρόσφατη πλημμύρα στην Κρήτη έγινε λόγω της υπερχείλισης του Πλατανιανού 
ποταμού, έτσι ώστε οι αρχές να απομακρύνουν τους πολίτες από τα σπίτια που 
βρίσκονται κοντά στο ποτάμι και από σπίτια τα οποία είναι επικίνδυνο να 
πλημμυρούσαν. 

 Ο ποταμός αυτός έχει φουσκώσει λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων αλλά 
και από το γεγονός, ότι δέχεται όλο τον όγκο του νερού που υπερχειλίζει από το 
φράγμα Ποταμών Αμαρίου. Καταπτώσεις χωμάτινων όγκων και πετρών καθώς 
και συγκεντρώσεις υδάτων έχουν αναφερθεί σε πολλά σημεία της Περιφερειακής 
Ενότητας και κυρίως περιοχών των δήμων Πλατανιά Κανδάνου-Σελίνου και 
Κισσάμου, ενώ στην εθνική οδό Χανίων-Ρεθύμνου κοντά στη θέση Πλατάνι 
υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση χωμάτινων όγκων και πετρών στο οδόστρωμα.  

 Οι συνέπειες στις εκτάσεις που κατέστρεψε αυτή η βιβλική καταστροφή ήταν η 
καταστροφή πολλών οικοδομικών έργων, σπιτιών και περιουσιών. Σε πολλά 
σπιτικά κόπηκε το ρεύμα για ώρες και πολλοί οδικοί δρόμοι χάθηκαν κάτω από 
φυσικές καταστροφές, εξαιτίας της πλημμύρας. Επίσης ο Πλατανιάς (στο Ρέθυμνο) 
κινδύνευε τόσο , που το χωριό είχε δοθεί από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής 
προστασίας , αφού εκκενώθηκαν τα σπίτια των κατοίκων. Εννοείται πως οι 
μεγαλουπόλεις της Κρήτης είχαν υποστεί από σοβαρά προβλήματα.  

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ 
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009  

Έντονες βροχοπτώσεις στη Ήπειρο με υπερχείλιση του ποταμού Λούρου. Μεγάλες ζημιές 
έγιναν σε εκτάσεις της περιοχής . Δημιουργώντας προβλήματα κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο του Νομού Πρεβέζης.   

  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015  

Σφοδρές βροχές έπληξαν την Άρτα, με εκκένωση οικισμών του Νομού Άρτας με 
μεγαλύτερο πρόβλημα ο κάμπος του νομού. Το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων 
εντοπίζεται στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, όπου ο ποταμός Κομποτέικος υπερχείλισε και 
παρέσυρε γέφυρες. Πολλές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, σπίτια, μαγαζιά και αποθήκες. 
 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1982  
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Ισχυρό πλημμυρικό επεισόδιο στα χωριά Ράχη, 
καλογερικό, Μύτικα, Ανέζα, Συκιές. 
Πλημμύρισαν τεράστιες Αγροτικές εκτάσεις 
καθώς και σπίτια, καταστήματα και 
αποθήκες.Κατέρρευσε μία γέφυρα στο δρόμο 
Άρτας-Θεοδωριανών. 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003  

Η πρωτοφανής κακοκαιρία που έπληξε την 
περιοχή της Άρτας για περίπου δύο ημέρες , 
δημιούργησε τεράστιες καταστροφές. Στα 
ορεινά έγιναν κατολισθήσεις και καθιζήσεις 
εδάφους , καταστράφηκαν πολλά σημεία του 
οδικού δικτύου.  Και ο κάμπος της Άρτας δεν 
άργησε να πλημμυρίσει, με καταστροφές σε 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις , σπίτια και μαγαζιά. 
Ενώ στην προσπάθεια του να σώσει το κοπάδι του, ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του.  
 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005  

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή της Άρτας τις τελευταίες μέρες του 
έτους που μαζί με την ποσότητα νερού που ερχόταν από το φράγμα, δημιούργησαν 
καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και σπίτια. Έσπασαν αναχώματα και ορμητικοί 
χείμαρροι άφησαν πίσω τους μεγάλες απώλειες στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο 
Κομμένο, Νεοχώρι και Κομπότι. 

 
Η…ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ 

 
 

 Οι φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη Δυτική Αττική έχουν χαρακτηριστεί κατά 
κόρον ως «πρωτοφανές γεγονός». Μια αναδρομή, ωστόσο, στην σύγχρονη ιστορία 
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όχι μόνο της Αθήνας, αλλά της Ελλάδας γενικότερα, αποδεικνύει ότι το φαινόμενο 
δεν ήταν και τόσο «πρωτοφανές» και ότι και άλλες φορές η γενέτειρα βρέθηκε 
αντιμέτωπη με παρόμοια φαινόμενα. 

Οι φονικές πλημμύρες είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται στην Ελλάδα από το 
1896. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι 
πλημμύρες έχουν σημειωθεί τον Νοέμβριο, πράγμα ωστόσο που δεν είναι περίεργο 
αφού οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι αυτός ο μήνας είναι από τους πιο 
βροχερούς του χρόνου. 

 Νοέμβριος 1896  

Στις 14 Νοεμβρίου του 1896, 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αθήνα και 
Πειραιά, όταν μετά από μία ισχυρή δωδεκάωρη καταιγίδα, ξεχείλισε ο Κηφισός και 
πλημμύρισε η περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 
Στην πρωτεύουσα πολλοί δρόμοι καταστράφηκαν ολοσχερώς ενώ οι περισσότεροι 
ήταν αδιάβατοι. Στον δε Πειραιά κατέπεσαν 450 σπίτια, ενώ επί δύο ημέρες η πόλη 
φωτιζόταν με τη βοήθεια των πλοίων…. 

 Νοέμβριος 1925  

Στις 23 Νοεμβρίου 1925 μια καταιγίδα σε Αθήνα και Πειραιά, άφησε πίσω της 
οκτώ θύματα. Στην πρωτεύουσα κατέρρευσαν 127 σπίτια συνολικά σε διάφορους 
οικισμούς αν και η βροχή κράτησε για τέσσερις μόλις ώρες. 
Στον Πειραιά τα φαινόμενα ήταν επίσης ακραία και η πόλη σαρωνόταν για ώρες 
ακραία από θυελλώδεις ανέμους. 

 Οκτώβριος 1955  

 Στις 14 Οκτωβρίου 1955, είχαμε φονικές πλημμύρες στο Βόλο, από τις οποίες 
έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 23.Υλικές ζημιές 
ανυπολόγιστες, δεκάδες οικίες εξαφανίστηκαν και εκατοντάδες άλλες πλημμύρισαν. 
Η Μαγνησία ζούσε σκηνές και στιγμές αλλοφροσύνης. 

 Τα πτώματα, βρέφη στην πλειοψηφία τους, επέπλεαν στη θάλασσα και 
ξεβράζονταν το ένα μετά το άλλο. Τότε ήταν που ο τερματοφύλακας του 
Ολυμπιακού Βόλου Τσιγαρίδας, δεμένος από ένα δέντρο με σκοινί στον Αναυρο 
έπιασε περισσότερους από 20 ανθρώπους που θα τους παράσερνε η ορμή των 
χειμάρρων. 

 Η τραγωδία ήταν απροσδόκητης και ασύλληπτης έκτασης. Ο Βόλος χάθηκε κάτω 
από τα νερά των έντονων βροχοπτώσεων από τη νύχτα της Τετάρτης μέχρι και το 
μεσημέρι της Πέμπτης, όπου και η βροχή μετατράπηκε σε σφοδρή καταιγίδα. 

 Οικοδομές και σπίτια κατέρρευσαν εν ριπή οφθαλμού, δέκα στον αριθμό, 
ξεριζώθηκαν δέντρα, αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από νερά και λάσπες και 
πτώματα μικρών παιδιών ανασύρονταν γεμάτα λάσπες και γυμνά από το μένος του 
καιρού. 

 Νοέμβριος 1961  

 Στις 5 Νοεμβρίου 1961, η Αττική θρήνησε τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, όταν 
μετά από συνεχή χαλαζόπτωση που έμοιαζε περισσότερο με τυφώνα, πλημμύρισε ο 
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Κηφισός στέλνοντας στο θάνατο 40 ανθρώπους. Το επίκεντρο της καταστροφής 
ήταν στο Μπουρνάζι. Ακόμη, 300 άτομα τραυματίστηκαν και 3.700 έμειναν άστεγοι 
ενώ πάνω από 4.000 σπίτια καταστράφηκαν. Μέσα σε οκτώ ώρες έπεσαν 114 
χιλιοστά βροχής και σε μία ώρα 40 χιλιοστά βροχής. 

 Να σημειωθεί ότι η καταστροφική πλημμύρα συνέβη δύο ημέρες μετά.  

 Νοέμβριος 1977  

 Στις 2 Νοεμβρίου του 1977 η Αθήνα και ο Πειραιάς χτυπήθηκαν ανελέητα από τη 
σφοδρότερη καταιγίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Οι καταστροφές ήταν 
βιβλικές, καθώς η σφοδρή βροχόπτωση ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα και 
συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση ως τα μεσάνυχτα. 

 Τουλάχιστον 39 άτομα έχασαν τη ζωή τους, κεραυνοί κατέστρεψαν τα κέντρα 
επικοινωνίας της Αμέσου Δράσεως στον Λυκαβηττό, 927 υπόγεια πλημμύρισαν, 
100 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ το ύψος του νερού σε πολλές περιοχές 
ξεπέρασε τα δύο μέτρα. Στο έλεος της καταιγίδας βρέθηκαν κυρίως το Περιστέρι, 
οι Τζιτζιφιές, ο Ταύρος και το Μοσχάτο. 

 Η υπερχείλιση του Κηφισού, δυσχέραινε ακόμα περισσότερο την κατάσταση στις 
γύρω περιοχές. Η βροχή είχε ξεκινήσει από το πρωί και βαθμιαία αυξανόταν ώσπου 
στις 7 το απόγευμα, άρχισε ο βιβλικός κατακλυσμός. 

 Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Το Βήμα» της εποχής, σε πολλά νοσοκομεία τα 
χειρουργεία σταμάτησαν και κατέρρευσε μεγάλο κομμάτι του δικτύου του ΟΤΕ. 
Άνθρωποι εγκλωβισμένοι στους δρόμους πάνω σε στάσεις λεωφορείων και 
αγκαλιασμένοι από κολώνες προσπαθούσαν να σωθούν και οι υπόλοιποι που ήταν 
σε ασφαλή μέρη δεν είχαν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους δικούς του 
να τους που ότι είναι καλά. Στιγμές αλλοφροσύνης διαδραματίστηκαν στις οδούς 
Πειραιώς, Χαμοστέρνας , Πέτρου Ράλλη, Αθηνών, Ιερά Οδό και Ποσειδώνος. 

 Νοέμβριος 1993 
Τον Νοέμβριο του 1993 οι καταστροφικές πλημμύρες έπνιξαν κυριολεκτικά τη 
Βάρη, τη Βούλα και τη Γλυφάδα όταν πλημμύρισε το Λυκόρεμα . Σε διάρκεια πέντε 
ωρών, όπως θυμάται χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς , έπεσαν 
64 χιλιοστά βροχής, ενώ 2.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. 

 Οκτώβριος 1994  

 Στις 21 Οκτωβρίου 1994, ο Ποδονίφτης ξεχείλισε στην περιοχή της Νέας Ιωνίας 
και του Περισσού πνίγοντας 13 ανθρώπους ενώ ανυπολόγιστες ήταν οι υλικές 
ζημιές. Η δύναμη της βροχής ήταν τέτοια που μέσα σε 1,5 ώρα έπεσαν 70 χιλιοστά 
βροχής (τα 40 χιλιοστά σε μία ώρα). 

 Πάνω από 500 οικογένειες έμειναν άστεγες, σχεδόν 400 σπίτια κατέρρευσαν και 
4.000 πλημμύρισαν. Μεγάλες ζημιές υπέστη και το κτίριο του ΚΚΕ στον Περισσό 
όταν η λάσπη κατέστρεψε μέρος των ιστορικών αρχείων του κόμματος που 
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βρίσκονταν στο υπόγειο του κτιρίου αλλά και τις ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις του 
902 και της Τυποεκδοτικής. 

 Φεβρουάριος 1995  

 Τον Φεβρουάριο του 1995 έγινε η μεγάλη κατολίσθηση στη Μαλακάσα από τις 
συνεχείς βροχοπτώσεις. «Ενα ολόκληρο βουνό κατέβηκε προς τη θάλασσα» είπαν 
τότε οι ειδικοί. Δεν υπήρξαν θύματα, διεκόπη όμως η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
και των τρένων του ΟΣΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Ιανουάριος 1996  

 Τον Ιανουάριο του 1996 το Θριάσιο Πεδίο έγινε απέραντη λίμνη και δύο άνθρωποι 
πνίγηκαν όταν ο Σαρανταπόταμος (που ξεκινάει από την περιοχή της Μάντρας και 
φτάνει μέχρι την Χαλυβουργική), υπερχείλισε και καθώς δεν είχε διέξοδο προς τη 
θάλασσα, έπνιξε κυριολεκτικά την περιοχή. Δεν ήταν όμως αυτή η πρώτη φορά. 

 Ο Σαρανταπόταμος είχε επίσης πλημμυρίσει, το 1953, το 1977, το 1978 
προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου, ενώ το 1963 ο 
χείμαρρος Σούρες είχε ξεχειλίσει πνίγοντας πάλι την περιοχή του Θριασίου. 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

 
Περισσότερα από 800 σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην Αγγλία και την Ουαλία, ως 
αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν και 
άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς. Ο Βρετανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά ότι 
70.000 σπίτια απειλούνται από τις πλημμύρες στα νότιο-δυτικά της Αγγλίας και της 
Ουαλίας. 

 Σε μήνυμα του στο Twitter, την Κυριακή, ο βρετανός πρωθυπουργός, Ντέιβιντ 
Κάμερον, δηλώσει «συγκλονισμένος» από τις πλημμύρες στις αγροτικές περιοχές 
της Κορνουάλης και είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει ότι είναι δυνατόν «για να βοηθήσει» 
αυτούς που είχαν ανάγκη. 
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 Έντονες βροχοπτώσεις προβλεπόντουσαν αργότερα στο νοτιοδυτικό τμήμα της 
Αγγλίας και της Ουαλίας, όπου οι περιφέρειες της Κορνουάλης και του Ντέβον, στα 
νοτιοδυτικά, είχαν μέχρι στιγμής δεχθεί τον κύριο όγκο της κακοκαιρίας. 

ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 

 
 Μετά το φονικό πέρασμα του τυφώνα Μελόρ, ολόκληρα χωριά στα κεντρικά της 

νησιωτικής χώρας έχουν καλυφθεί από νερό.Οι πλημμύρες έχουν παραλύσει τα 
πάντα και χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.«Έχουμε 
μεγάλη ανάγκη από βοήθεια μετά από τις πλημμύρες αυτές. Ειδικά επειδή 
πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Δεν μπορούμε καν να 
δουλέψουμε με όλα αυτά τα νερά», είπε μια 62χρονη πληγείσα . Τουλάχιστον 41 
άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πέρασμα του τυφώνα . Οι περισσότεροι από 
πνιγμό, πτώση δέντρων και ηλεκτροπληξία. 

 Η τροπική καταιγίδα που έπληξε την περιοχή στις 29 Δεκεμβρίου και εξασθένησε, 
ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν στις κεντρικές και βόρειες 
Φιλιππίνες, προκαλώντας κατολισθήσεις και πλημμύρες. 

 Η αρμόδια υπηρεσία NDRRMC στον τελευταίο της απολογισμό ανέφερε ότι 26 
άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται εξαιτίας της πλημμύρας στις περιοχές 
Μπικόλ Ανατολικό Βισάγιας, Καλαμπαρζόν και Μιμαρόπα. Τα περισσότερα από τα 
θύματα σκοτώθηκαν από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από την καταιγίδα που 
συνοδεύτηκε από σφοδρές βροχοπτώσεις. 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 14/3/19 
Ένας συνδυασμός βροχής, λιωμένου χιονιού και πάγου έχει προκαλέσει υπερχείλιση 
ποταμών στην Αϊόβα, τη Νεμπράσκα και τη Νότια Ντακότα των Η.Π.Α., προκαλώντας 
εκλύσεις φραγμάτων. 
Μέσα από τα Social Media, η NWS Omaha / Valley NE δήλωσε στις 14 Μαρτίου ότι "οι 
πλημμύρες του ποταμού θα συνεχιστούν σήμερα. Οι εκκενώσεις εκτελούνται σε πολλαπλές 
τοποθεσίες. Ακούστε τις τοπικές αρχές και λάβετε υπόψη τις εντολές εκκένωσης. Αυτή 
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είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση ."Από τις 14 Μαρτίου, τα ποτάμια ήταν πάνω από τα 
μεγάλα στάδια πλημμυρών σε τουλάχιστον 20 τοποθεσίες στις 3 πολιτείες, με 41 ακόμη 
θέσεις σε μέτρια πλημμύρα και 72 πάνω από μικρό στάδιο πλημμυρών.  

 Από τις 14 Μαρτίου, τα ποτάμια ήταν πάνω από τα μεγάλα επίπεδα πλημμυρών σε 
τουλάχιστον 20 τοποθεσίες στις 3 πολιτείες, με 41 ακόμη θέσεις σε μέτρια επίπεδα 
και 72 πάνω από μικρό επίπεδο πλημμύρας. Δεκάδες δρόμοι έκλεισαν λόγω 
πλημμύρας και μια γέφυρα υπέστη σοβαρές ζημιές κοντά στη Niobrara, την 
κομητεία Knox, τη Νεμπράσκα. Οι πλημμύρες έρχονται καθώς μεγάλες περιοχές 
της χώρας έχουν σφυρηλατηθεί από μια ισχυρή χειμερινή καταιγίδα, με ριπές 
ανέμου πάνω από 100 km / h που καταγράφονται στο Τέξας, το Κολοράντο και το 
Νέο Μεξικό.  

 

 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 

 
 



Ατυχήματα και Φυσικές Καταστροφές - Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

32 

ΠΡΟΛΗΨΗ 
 Όσον αφορά τις πλημμύρες, ως  πρώτη προτεραιότητα είναι η πρόληψη μέσα από 

τη μελέτη των εν δυνάμει πλημμυρόπληκτων περιοχών και του ενδεχόμενου 
πλημμύρας είτε από βροχές με πλημμύρισμα ποταμών είτε από αστοχία 
αντιπλημμυρικών έργων (π.χ. δεξαμενές συγκράτησης, φράγματα). Στην 
περίπτωση των πλημμυρών κύρια μέριμνα για πρόληψη μεγάλων καταστροφών 
είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των νερών για να μην πλημμυρίσουν 
κατοικημένες περιοχές, αυτοκινητόδρομοι και άλλες κατασκευές. Το ενδεχόμενο 
κατάρρευσης ενός φράγματος είναι πολύ σπάνιο αλλά αποτελεί ίσως το 
δυσμενέστερο από πλευράς καταστροφικών επιπτώσεων σενάριο, λόγω των 
τεράστιων όγκων της πλημμύρας που θα αναπτυχθεί αλλά  και του ελάχιστου 
διαθέσιμου χρόνου για οποιαδήποτε τυχόν αντίδραση διαφυγής, ιδιαίτερα στις 
περιοχές απέναντι του φράγματος. 

 Καλεί το κοινό αν κατοικεί  σε περιοχή που κατά το παρελθόν είχε προβλήματα με 
πλημμύρες, να βεβαιωθεί ότι τα φρεάτια, ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά, να 
περιορίσει τις μετακινήσεις του και να αποφύγει  την εργασία και την παραμονή σε 
υπόγειους χώρους. Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, «αν είστε μέσα σε κτίριο: 
εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο, αν 
βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο μην διασχίσετε χείμαρρο πεζοί ή με αυτοκίνητο, μείνετε 
μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και εγκαταλείψετε το αυτοκίνητό σας αν έχει 
ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει, μην πλησιάζετε 
σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις».  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 Η αντιμετώπιση των πλημμυρών έγκειται κατά κανόνα στη διασφάλιση της 

καθαρότητας της κοίτης των ποταμών και ρεμάτων ώστε το νερό να διοχετευτεί 
προς τα φράγματα ή τη θάλασσα, ανάλογα και εντός των οικιστικών περιοχών στη 
συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών αποχέτευσης για εξάλειψη του κινδύνου 
απόφραξης και περιορισμό στο ελάχιστο της τοπικής πλημμύρας. Όπου βέβαια 
κρίνεται ότι για την εξάλειψη του κινδύνου επιβάλλεται κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων, τότε αυτά θα πρέπει να μελετηθούν και κατασκευαστούν 
κατά σειρά προτεραιότητας. 

  Ο Επίτροπος Εθελοντισμού είπε ότι επιμένει στο σχέδιο διαχείρισης των 
εθελοντών σε τέτοιες περιπτώσεις και αναφέρθηκε στα αναγκαία μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνουν όλοι οι εθελοντές, ειδικότερα αυτοί που δεν είναι μέλη εθελοντικών 

ομάδων, να είναι πολύ προσεκτικοί, να φέρουν την κατάλληλη ενδυμασία και 
εξοπλισμό, να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και να επιχειρούν μόνο κάτω από 

την εποπτεία των κρατικών υπηρεσιών και όχι αυτόβουλα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. https://www.newsbeast.gr/environment/arthro/2496397/i-megaliteres-fisikes-

katastrofes-pou-gnorise-o-planitis-gi  

2. https://www.history.com/news/worlds-most-catastrophic-floods-in-photos  



Ατυχήματα και Φυσικές Καταστροφές - Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

33 

3. https://www.iefimerida.gr/news/481420/i-okeanis-saronei-tin-kriti-enas-
agnooymenos-plimmyres-ekkenonetai-oikismos-eikones  

4. http://www.watcharachthos.eu/index.php/newsflash/101-ta-nea-mas/139-istorikes-
plimmyres-stin-arta  

5. http://www.eurokerdos.com/545383/  

6. https://omegalive.com.cy/xrhsimes-symboyles-prolhpsh-kai-antimetwpish-plhmmyrwn  

7. http://www.gazzetta.gr/plus/diethni/article/1310577/stoys-126-oi-nekroi-apo-tis-
katolisthiseis-kai-tis-plimmyres-poy-sarosan-tis-filippines  

8. https://www.newsbomb.gr/ellada/story/961224/thriler-stin-kriti-agonia-gia-ton-
agnooymeno-ktinotrofo-epistrateyonta-drones-kai-vatraxanthropoi  

9. https://www.inotos.gr/kriti/plimmyres-ke-katolisthisis-stin-kri/  

10. https://gr.euronews.com/2015/12/18/typhoon-in-philippines-kills-41-displaces-750000  

11. https://www.ekirikas.com/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8
D%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B7-
%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-
%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1/  

12. http://floodlist.com/america/usa/iowa-nebraska-south-dakota-floods-rivers-march-
2019  
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5. Πυρκαγιές - Πρόληψη - Αντιμετώπιση 
Πυρκαγιά είναι η ανεξέλεγκτη φωτιά, η οποία προκαλείται από μη ελεγχόμενη 
καύση με το οξυγόνο και συνοδεύεται από πρόκληση μεγάλων 
ποσών θερμότητας και φωτός, γεγονός που έχει ως συνέπεια την καταστροφή 
του καιγόμενου υλικού. Για να δημιουργηθεί μια πυρκαγιά, πρέπει να 
συνυπάρχουν τρεις παράγοντες: 

 Φωτιά - Σπινθήρας 
 Καύσιμη ύλη 
 Οξυγόνο 
 
Υπάρχουν πυρκαγιές από πρόθεση, 
από αμέλεια ή από φυσικά καιρικά 
φαινόμενα (κεραυνός). 
 

 
Οι 10 πιο καταστροφικές πυρκαγιές 

που συγκλόνισαν την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια 
 
 Ιούλιος 1993, Ικαρία  

Ήταν ίσως από τις πρώτες 
δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα 
με μαζικούς θανάτους. Αιτία, η 
έλλειψη μέσων και 
συντονισμού. Τρεις νέοι 
άνθρωποι, τρία παιδιά, 
έσπευσαν να σώσουν τους 
μεγαλύτερους από τις φλόγες 
που «έτρεχαν» στην κοιλάδα 
του Αγίου Κήρυκου και το μόνο 
που κατάφεραν ήταν να εκπνεύσουν μαζί τους. Σύνολο νεκρών: 13. H πυρκαγιά 
που κατέκαψε περισσότερα από 20.000 στρέμματα γης στο νησί του Ικάρου έχει 
εγγραφεί ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του νησιού αλλά 
και στη μνήμη της υπόλοιπης Ελλάδας. Ξεκίνησε από τον Άγιο Κήρυκο. 

               
 

 Ιούλιος 1998, Ταΰγετος 

Ένα από τα πιο πλούσια σε βιοποικιλότητα και όμορφα δασικά 
οικοσυστήματα της Ελλάδας επλήγη από μεγάλη πυρκαγιά. Ο Μεσσηνιακός 
Ταΰγετος καιγόταν επί 23 ημέρες - η φωτιά είχε ξεκινήσει στις 27 Ιουλίου 
1998. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 22.000 στρέμματα δασικής γης. Εκείνο 
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το καλοκαίρι, με το ξεκίνημα της αντιπυρικής περιόδου, οι φωτιές τύλιξαν την 
Ελλάδα - Αυλώνας, Σαλαμίνα, Εύβοια, από Χαλκίδα ως Ερέτρια, και αλλού. 
 

                               
 
 Αύγουστος 1998, Πεντέλη 

Ξεκίνησε στις 20:00, βράδυ 
Αυγούστου, από το Κουκουνάρι, 
μια θέση βορειοδυτικά της 
Σταμάτας, πάνω στον Αφορεσμό. 
Αρχικά έκαιγε τοπικά μέσα σε 
δασική έκταση από πεύκα, όλο το 
βράδυ, χωρίς να κάνει κανένας 
τίποτε. Το πρωί ήρθαν 
πυροσβεστικά αεροπλάνα αλλά, 
επειδή υπήρχαν και άλλες φωτιές, 
έφυγαν άπρακτα. Στις 8 το πρωί 
σηκώθηκε πολύ δυνατός αέρας και με δύο μέτωπα έκαψε όλο το δυτικό τμήμα 
της Πεντέλης και έφθασε το μεσημέρι μέσα στην Παλαιά Πεντέλη, όπου έκαψε 
και ανθρώπους. H φωτιά ξαναέκαψε τα καμένα και πέρασε και από άλλες 
εκτάσεις. Κάηκε συνολικά έκταση 75.000 στρεμμάτων. 
                                       

 Ιούλιος 2000, Μπρόγκος Σάμου 

Το καλοκαίρι του 2000 -ταυτόχρονα με τα δεκάδες μέτωπα πυρκαγιών- η Σάμος 
ήρθε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της. Πολλοί οικισμοί 
επλήγησαν, με τις μεγαλύτερες ζημιές να εντοπίζονται στο χωριό Μαυρατζαίοι, 
όπου βρέθηκε νεκρή μία ηλικιωμένη γυναίκα και κάηκαν 47 σπίτια. Συνολικά 
καταστράφηκαν 145.000 στρέμματα. 
 
 Αύγουστος 2007, Καλλιθέα Λακωνίας 
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Οι πολύ δυνατοί άνεμοι, που έφταναν έως και τα 9 Μποφόρ, έκαναν τη φωτιά 
να επεκταθεί πολύ γρήγορα και η Λακωνία κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης. Κάηκαν συνολικά 220.000 στρέμματα. 
 
 Η φρίκη του 2007 

«Ανείπωτη εθνική τραγωδία». Έτσι είχε χαρακτηρίσει ο Κώστας Καραμανλής 
σε διάγγελμά του το καλοκαίρι του 2007, όπου για 3 μήνες η χώρα φλεγόταν 
από άκρη σε άκρη. Η χώρα μετρούσε καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες 
και νεκρούς και η κυβέρνηση Καραμανλή προκήρυξη πρόωρες εκλογές. Ποιος 
μπορεί να ξεχάσει τον Βύρωνα Πολύδωρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς να μιλάει 
για την ασύμμετρη απειλή και τον Στρατηγό Άνεμο; 
Τον Ιούνιο του 2007 ξεκινά να καίγεται η Πάρνηθα. Έγιναν κάρβουνο 25.000 
στρέμματα δασικής έκτασης, εξοντώθηκαν προστατευόμενα ήδη ζώων που οι 
πληθυσμοί τους κατοικούσαν τον Δρυμό και το μικροκλίμα της Αθήνας αλλάζει 
ριζικά, αφού η Αττική χάνει τον πνεύμονά της. 
Ο Ιούλιος ήρθε με τη φονική πυρκαγιά της Αχαΐας, όπου δύο γυναίκες έχασαν 
τη ζωή τους στο Άνω Διακοπτό. Συνολικά οι νεκροί ανήλθαν στους 3, με 
τραγική φιγούρα τον πρώτο νεκρό, έναν 75χρονο που βρέθηκε απανθρακωμένος 
κοντά στο σπίτι του το οποίο είχε κληθεί να εγκαταλείψει, αλλά επέμεινε να 
μείνει για να προστατεύσει τα ζώα του. 
Ωστόσο, το αγριότερο (και πιο φονικό) χτύπημα της πυρκαγιάς ήταν στην 
Ηλεία, που κόστισε την ζωή σε 37 ανθρώπους. Η φωτιά ξέσπασε στην Ζαχάρω 
στις 24 Αυγούστου, μόλις μερικές ημέρες μετά την προκηρύξει των πρόωρων 
εκλογών (στις 16 Αυγούστου) και κατέκαψε 450.000 στρέμματα γης. 
 
 Πυρκαγιές στην Αττική το 2018  

Οι πιο θανατηφόρες πυρκαγιές στην ιστορία της νεότερης και σύγχρονης 
Ελλάδας. 
Στις 23 Ιουλίου 2018 δύο μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στην Αττική, η πρώτη 
στην Κινέττα και η δεύτερη κοντά στο Νταού Πεντέλης. Στη δεύτερη 
περίπτωση η πυρκαγιά επεκτάθηκε και πέρασε μέσα από τους  οικισμούς Νέος 
Βουτζάς και Μάτι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 100 άνθρωποι και να 
τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Από τις δύο πυρκαγιές καταστράφηκαν 
ολοσχερώς ή έπαθαν ζημιές χιλιάδες σπίτια ενώ κάηκαν και δεκάδες χιλιάδες 
στρέμματα δάσους. 
Η πυρκαγιά στην Κινέττα φέρεται να ξεκίνησε από κολόνα της ΔΕΗ ενώ την 
πυρκαγιά στο Μάτι φέρεται να προκάλεσε ένας 65χρονος που έβαλε φωτιά για 
να κάψει κλαδιά. Εναντίον του η Εισαγγελία Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη, τον 
Μάρτιο του 2019, για εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια 
κατά συρροή και σωματική βλάβη κατά συρροή ενώ για το δεύτερο και τρίτο 
αδίκημα ασκήθηκε ποινική δίωξη και κατά άλλων 19 ατόμων μεταξύ των 
οποίων είναι ο τότε αρχηγός και ο τότε υπαρχηγός του Πυροσβεστικού 
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Σώματος, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειάρχης 
Αττικής και δήμαρχοι της περιοχής. 
H πυρκαγιά στο Νέο Βουτζά και το Μάτι είναι η φονικότερη στην ιστορία του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους και η δεύτερη πιο φονική πυρκαγιά παγκοσμίως 
κατά τον 21ο αιώνα, μετά τις πυρκαγιές στην Αυστραλία στις 7 Φεβρουαρίου 
2009 που είχαν σκοτώσει 180 άτομα. 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  
Ποια είναι όμως τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να 
προστατευτούμε από την πυρκαγιά; 

 Στο Δάσος 

 Στο Σχολείο  

 Στο Σπίτι 

Στο Δάσος: 

Ο άνθρωπος εξαρτάται από τα δάση. Προμηθεύουν ξύλο και είναι σημαντικά 
για την αναψυχή του. Επιτελούν όμως και σημαντικές λειτουργίες. Ενισχύουν 
τη βιοποικιλότητα και το τοπίο, ρυθμίζουν το κλίμα, εμπλουτίζουν τους 
υπόγειους υδροφορείς με νερό και προστατεύουν το έδαφος. Τα δάση, πιθανώς 
να είναι ο πιο σημαντικός φυσικός πόρος στην Ευρώπη. Συγκρινόμενα με άλλα 
οικοσυστήματα στην Ευρώπη, φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό θηλαστικών, 
πουλιών, ερπετών και αμφιβίων. Για την πρόληψη της πυρκαγιάς στην δασική 
περιοχή συνετό θα ήταν να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες. 

 Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν κινούμαστε σε δασική περιοχή 

 Δεν εγκαταλείπουμε απορρίμματα ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά η 
μέσα σε δάση 

 Σε περίπτωση που αντιληφτούμε φωτιά σε δάσος ειδοποιούμε αμέσως την 
πυροσβεστική υπηρεσία στο τηλέφωνο 199, δίνοντας σαφείς πληροφορίες 

 Θα πρέπει να υπάρχει περιπολία από το πυροσβεστικό σώμα σε όλα τα δάση  

 Θα πρέπει να υπάρχει συνεργείο καθαρισμού των δασών από απορρίμματα  

 Θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος χειρισμός των εύφλεκτων δασών της 
μεσογειακής ζώνης με κατάλληλες αραιώσεις, κλαδεύσεις και απομάκρυνση του 
εύφλεκτου υπόροφου κατά μήκος των δρόμων ώστε να καταστούν λιγότερο 
εύφλεκτα και να εμποδίζεται η μετατροπή των ερπουσών πυρκαγιών σε 
επικόρυφες 

Στο σχολείο: 
Η πυρκαγιά είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε μπορεί να ξεσπάσει σχεδόν 
παντού. Η πυρκαγιά φέρνει τον τρόμο, ποσό μάλλον σε ένα σχολειό με 300 
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ανήλικα παιδιά που κινδυνεύει η ζωή τους. Όμως με την κατάλληλη πρόληψη οι 
πιθανότητες για τον κίνδυνο μειώνονται αισθητά. 
 Τα σχολεία βάση κανονισμού θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη 

πυρασφάλεια ώστε να καταπολεμηθεί έγκαιρα η πυρκαγιά. (π.χ. 
πυροσβεστήρες.) 

 Θα πρέπει να υπάρχει έξοδος όπου ο δρόμος προς σε αυτήν να είναι ορατός 
ακόμα και με πολύ καπνό όπως συμβαίνει σε μια φωτιά. 

 Θα πρέπει οι καθηγητές να είναι ενημερωμένοι και να είναι σε θέση να 
οδηγήσουν τα παιδιά στην ασφάλεια 

 Επίσης σημαντικό θα ήταν να υπάρχει προσχέδιο σε περίπτωση πυρκαγιάς 
(με ποια σειρά αποχωρούν τα τμήματα από τις τάξεις και από ποιες εξόδους.)   

Στο Σπίτι: 
Επίσης το σπίτι είναι ένα μέρος όπου μπορεί να ξεσπάσει μια ανεξέλεγκτη 
φωτιά. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις πρέπει να έχουν ληφθεί 
κάποια μέτρα για την μείωση της πιθανότητας φωτιάς.  

 Καθαρίζουμε την στέγη, την αυλή, τις βεράντες από σκουπίδια, ξερά χάρτα 
και κλαδιά 

 Οι σωροί με τα καυσόξυλα και αλλά εύφλεκτα υλικά πρέπει να 
τοποθετούνται σε απόσταση ασφάλειας από το σπίτι 

 Κλαδεύουμε τους θάμνους και τα ξερά κλαδιά γύρω από το σπίτι σε ασφαλή 
ακτίνα δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες 

 Να υπάρχει τουλάχιστον μια βρύση με λάστιχο αρκετά μακρύ όπου φτάνει 
σε κάθε σημείο του σπιτιού  

 Να υπάρχει τουλάχιστον ένας πυροσβεστήρας σε κάθε σπίτι 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙ 
Οι αληθινές φωτιές δεν έχουν καμιά 
σχέση με αυτές που παρουσιάζουν η 
τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Οι 
αληθινές φωτιές είναι επιθετικές, γύρω 
μας είναι ζεστά, σκοτεινά, αποπνικτικά 
έχει καπνό και θόρυβο. Ίσως να έχουμε 
λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να 
διαφύγουμε με ασφάλεια.  
 Αν αντιληφθούμε εστία φωτιάς στην 

κουζίνα:  
 προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας 
 κλείνουμε την κουζίνα ή την παροχή ρεύματος 
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 αν έχουμε κάποιο πυροσβεστικό μέσο το χρησιμοποιούμε έγκαιρα ή 
βρέχουμε μια πετσέτα τη στραγγίζουμε καλά και προσπαθούμε να 
καλύψουμε τη φωτιά με αυτή. 

 ΠΟΤΕ δεν ρίχνουμε νερό σε φωτιά από λάδι. 
 Αν η φωτιά δεν σβήνει, βγαίνουμε αμέσως από το σπίτι ακολουθώντας το 

σχέδιο διαφυγής, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιούμε  και βοηθούμε, αυτούς που 
κινδυνεύουν άμεσα (παιδιά, ηλικιωμένοι)  

 Για να διαφύγουμε, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το ασανσέρ σε μία φωτιά διότι 
μπορεί αυτό να παγιδευτεί μεταξύ δύο ορόφων λόγω διακοπής του 
ηλεκτρικού ρεύματος (βραχυκύκλωμα) ή μπορεί να μας κατεβάσει σε όροφο 
που υπάρχει φωτιά.  

      Για να διαφύγουμε, πάντα χρησιμοποιούμε τις σκάλες.  
 Πριν ανοίξουμε μια πόρτα, 

γονατίζουμε και βάζουμε την 
παλάμη μας στον χώρο μεταξύ της 
πόρτας και του πλαισίου της. Αν η 
πόρτα είναι πολύ ζεστή ή βγαίνουν 
καπνοί, σημαίνει ότι από πίσω 
υπάρχει φωτιά οπότε θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε άλλη διέξοδο. 
Αν η πόρτα έχει κανονική 
θερμοκρασία τότε ανοίγουμε την 
πόρτα προστατεύοντας το σώμα 
μας πίσω από αυτή ώστε εάν χρειαστεί, να την κλείσουμε απότομα. Αν όλα 
είναι εντάξει τότε φεύγουμε προσεκτικά κλείνοντας όλες τις πόρτες πίσω 
μας.  

 Αν ο χώρος που πρέπει να διασχίσουμε έχει γεμίσει με καπνό, γονατίζουμε 
στο πάτωμα, κρατάμε το κεφάλι όσο πιο χαμηλά μπορούμε – εκεί ο αέρας 
είναι πιο καθαρός και κρύος- και προχωρούμε προς την έξοδο έρποντας, με 
σύγχρονη κάλυψη μύτης και στόματος με μια πετσέτα ή ένα ρούχο. 

 Αν τα ρούχα μας πιάσουν φωτιά θα πρέπει να σταματήσουμε εκεί που 
είμαστε, να πέσουμε κάτω, να καλύψουμε το πρόσωπό μας με τα χέρια μας 
και να γυρίσουμε (σαν βαρέλι) ξανά και ξανά μέχρι να σβήσουν οι φλόγες.  

     Αν τα ρούχα κάποιου άλλου πιάσουν φωτιά, σβήνουμε τις φλόγες με ένα 
χοντρό παλτό ή κάτι άλλο.  

 Μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο για να μπει καθαρός αέρας απέξω, 
αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κλείσουμε αμέσως αν δούμε ότι 
τραβάει τον καπνό μέσα στο δωμάτιο.  

 Προσπαθούμε να κλείσουμε όλες τις πόρτες ανάμεσα σε μας και τη φωτιά.  
 Αν είμαστε εγκλωβισμένοι, κάνουμε σήμα στους Πυροσβέστες μέσω 

παράθυρου ή ορόφου αναβοσβήνοντας ένα φακό ή κυματίζοντας κάποιο 
ανοιχτόχρωμο ρούχο.  
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 Μόλις βρεθούμε σε ασφαλές μέρος ειδοποιούμε την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία καλώντας το 199. 

 Δεν επιστρέφουμε σε 
φλεγόμενο κτίριο. Αν 
νομίζουμε ότι κάποιος είναι 
παγιδευμένος μέσα στο 
κτίριο, ενημερώνουμε την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία που 
νομίζουμε ότι βρίσκεται. Οι 
πυροσβέστες είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένοι και 
εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να 
μπορούν να κάνουν 
διασώσεις με ασφάλεια. 
Είναι πολύ επικίνδυνο να μπαίνουμε σε φλεγόμενο κτίριο αν δεν είμαστε 
προστατευμένοι με τα κατάλληλα ρούχα, εάν δεν είμαστε εξοπλισμένοι με 
κατάλληλη αναπνευστική συσκευή και εάν δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε 
διασώσεις.  

 Δεν πειράζουμε τίποτε μέσα στην οικία μας μέχρι να τελειώσει το έργο της η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Ανακριτικό της Τμήμα. Όταν μας 
επιτρέψουν, μπαίνουμε στην οικία μας με ψυχραιμία.  

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα μια 
μικρή πυρκαγιά μπορεί να γεμίσει την 
αίθουσα με καπνό και αναθυμιάσεις. 
Για το λόγο αυτό μόλις εντοπιστεί 
εστία πυρκαγιάς μέσα σε αίθουσα 
διδασκαλίας: 
 Ο εκπαιδευτικός δίνει εντολή 

στους μαθητές να εκκενώσουν την 
αίθουσα με τάξη, χωρίς φωνές, 
γρήγορο βήμα και ο ένας πίσω από 
τον άλλο και να συγκεντρωθούν στο χώρο συγκέντρωσης που είναι το γήπεδο 
ποδοσφαίρου της αυλής και που υπενθυμίζεται στα παιδιά.  

 Ένας μαθητής στέλνεται από τον εκπαιδευτικό και ενημερώνει αμέσως το 
Γενικό Υπεύθυνο και  άλλοι δύο τους εκπαιδευτικούς των διπλανών 
αιθουσών. 

 Απομακρύνονται από το χώρο της πυρκαγιάς εύφλεκτα υλικά που πιθανό να 
υπάρχουν. 

 Ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται εκείνη την ώρα στην αίθουσα, θα πρέπει να 
προσπαθήσει να κατασβήσει τη φωτιά, παίρνοντας τον πυροσβεστήρα από το 
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διάδρομο, έξω από την αίθουσα. Σε βοήθειά του θα σπεύσουν και οι 
εκπαιδευτικοί των διπλανών αιθουσών. 

 Αν η φωτιά δεν περιοριστεί αμέσως με τις ενέργειες του εκπαιδευτικού της 
αίθουσας ή και άλλων μελών του προσωπικού, τότε ο Γενικός Υπεύθυνος: 
– θα εκκενώσει το σχολικό κτίριο 
– θα κλείσει το γενικό διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος 
– θα ενεργοποιήσει ολόκληρη την ομάδα πυρόσβεσης και θα την ενισχύσει 

και με άλλο προσωπικό αν χρειαστεί 
– θα ειδοποιήσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνοντας την για την  

κατάσταση που επικρατεί 
 Αν οι προσπάθειες του 

προσωπικού δεν είναι ικανές για 
να αποδυναμώσουν και να 
εξαλείψουν την εστία της 
φωτιάς ή υπάρχει κίνδυνος της 
ακεραιότητας των μελών του 
προσωπικού, τότε θα πρέπει  
όλοι να εγκαταλείψουν το χώρο. 

 Στην περίπτωση που η φωτιά 
κατασβηστεί από το προσωπικό του σχολείου, ο Διευθυντής θα αφήσει έναν 
εκπαιδευτικό με πυροσβεστήρα στο χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά μέχρι να 
έρθει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, γιατί μπορεί να έχουμε αναζωπύρωσή της. 

 Επιστροφή στο κτίριο γίνεται εφόσον η Πυροσβεστική Υπηρεσία ελέγξει το 
χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά και αποφανθεί ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος 
από τη συνέχιση των κανονικών εργασιών του σχολείου. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 
 Θα πρέπει να είστε από την πλευρά 

που έχει φορά ο άνεμος και όχι 
κόντρα στον άνεμο. Εφόσον 
υπάρχουν πυροσβεστήρες είναι 
προτιμότερο να ανοίγονται 
ταυτόχρονα όλοι μαζί και όχι ένας 
ένας. Το ίδιο ισχύει και για μάνικες 
νερού. 

 Αν η φωτιά δεν σβήνει καλέστε την 
Πυροσβεστική στο 199  

 Δώστε σαφείς πληροφορίες για: 
– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, 
– την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. 
– το είδος της βλάστησης που καίγεται. 

 Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή. 
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 Αν παγιδευτείτε από τη φωτιά, 
τρέξτε σε κάποιο μέρος χωρίς 
πολλά δέντρα, θάμνους και ψηλά 
χόρτα.  

 Αν είστε κοντά σε δρόμο, 
ξαπλώστε κάτω με το πρόσωπο 
προς το έδαφος ή μπείτε στο 
χαντάκι στο πρανές του δρόμου 
και καλυφθείτε με ότι έχετε 
πρόχειρο,μέχρι να περάσει η πυρκαγιά. 

 
ΟΙ 10 ΦΩΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

Peshtigo του Wisconsin, 1871 
• Απώλειες: 2,500 ανθρώπινες ζωές 
• Στρέμματα που κάηκαν: 1,2 εκατομμύρια 

 
Η μεγάλη πυρκαγιά, Ουάσιγκτον, Ιντάχο, Μοντάνα των Ηνωμένων 
Πολιτειών 1910 

• Απώλειες: 84 ανθρώπινες ζωές 
• Στρέμματα που κάηκαν: 3 εκατομμύρια 

 
Η πυρκαγιά του δάσους των Κέδρων, Νότια Καλιφόρνια, 2003 

• Απώλειες: Πάνω από 2000 σπίτια καταστράφηκαν 
• Στρέμματα που κάηκαν: 1,1 εκατομμύρια 
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Daxing'anling, Κίνα, 1987 

• Απώλειες: 200 ανθρώπινες ζωές, Περισσότεροι από 50.000 έμειναν 
άστεγοι 

• Στρέμματα που κάηκαν: 2,4 εκατομμύρια 

 
Μαύρο Σάββατο Brushfires, Βικτόρια Αυστραλίας 2009 

• Απώλειες: 131 Ανθρώπινες Ζωές 
• Στρέμματα που κάηκαν : 1,1 εκατομμύρια 

 
Μαύρη Παρασκευή Brushfires, Βικτόρια Αυστραλίας1939 

• Απώλειες: 71 ανθρώπινες ζωές 
• Στρέμματα που κάηκαν: 4,9 εκατομμύρια 

 
The Cloquet, στη Μινεσότα, 1918 

• Απώλειες: 453 ανθρώπινες ζωές, 52000 σπίτια καταστράφηκαν 
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Ελλάδα 2007 

• Απώλειες: 67 ανθρώπινες ζωές 
• Στρέμματα που κάηκαν: 670 χιλιάδες 

 
Man Gulch, Εθνικό Πάρκο της Μοντάνα, Ηνωμένες Πολιτείες, 1949 

• Απώλειες: 13 ανθρώπινες ζωές 
• Στρέμματα που κάηκαν: 20 εκατομμύρια 

 
Δάσος Ινδονησίας, 1997 

• Στρέμματα που κάηκαν: 20 εκατομμύρια 

 
 
ΠΗΓΕΣ 
https://www.glavopoulos.com/el/arthra-pirkagia-spiti/ 
http://dim-ag-spyrid.art.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/51-kanonismoi/71-
energeies-se-periptosi-pyrkagias 
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https://www.voria.gr/article/odigies-gia-tin-aftoprostasia-mas-se-periptosi-
pirkagias 
 
ΒΙΝΤΕΟ 
http://www.inkefalonia.gr/koinonia/11554-entyposiaki-askisi-etoimotitas-
pyrkagias-se-dimotiko-sxoleio-tou 
https://www.cretalive.gr/crete/ti-kanoyme-se-periptosh-pyrkagias 
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