
ATTENTION !

La Grèce est un pays 
à haute sismicité, 
c’est pour cela qu’il faut  
toujours être prêt !
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plaquette présentée par :

qui sauventLes gestes

Préparez-vous avant

•	Fixez les armoires.
•	Ne déposez pas d’objets lourds en hauteur
•	Prévoyez un kit de survie (eau, radio, sifflet,  

vêtements chauds).
•	N’accrochez ni tableau ni étagère au-dessus 

de votre lit.

Protégez-vous pendant

•	Soyez calme, ne courez pas.
•	Abritez-vous sous/à côté d’un objet solide
•	Ne vous mettez pas sous la porte.
•	Accrochez-vous à votre protection (pied de  

table…).

•	Eloignez-vous de ce qui peut tomber et se  
casser (vitres, miroirs, câbles,…) et des bâti-
ments. 

•	N’utilisez ni escaliers, ni ascenseurs.
•	Si vous êtes dans une voiture, arrêtez-vous.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
•	 http://www.consulfrance-losangeles.org/spip.

php?article1002
•	 http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/seisme/agir-

avant-pendant-apres
•	 http://www.earthquakenet.gr/profylaksh.htm
•	 http://www.geophysics.geol.uoa.gr/

Quand ?
- le jour ?

- la nuit ? 

- en été ?

- en hiver ?

Comment ?
- en voiture ? 

- à pied ?

- en maillot ?

aveC Qui ?- avec ma famille ?- avec des inconnus ?- avec des amis ?- tout seul ?

Sur cette carte de Grèce, chaque cercle 
représente un fort séisme enregistré en 
2012. On observe qu’ils sont, en fait, très 
fréquents.

séisme

La ‘‘sismicité’’ désigne 
la fréquence et 
l’intensité des séismes 
dans une région.

•	Attendez les consignes (radio, responsables).
•	Rejoignez le lieu de rassemblement.
•	N’entrez pas dans les bâtiments sans 

autorisation.
•	Ne téléphonez pas (sauf secours en cas  

d’extrême urgence).

où ? 

- dans mon lit ?

- sous ma douche ?

- à la maison ?

- à l’école ?

- dehors ?

Avec les séismes
on ne peut rien prévoir
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Η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 
σεισμογενής περιοχή, 
γι’ αυτό  πρέπει πάντα 
να είμαστε έτοιμοι !

Δημιουργήθηκε από τους 
μαθητές : Αδάμ Βασιλική, 
Αναστασοπούλου Μαρία-
Άννα, Βακαλοπούλου Φωτεινή, 
Ζακυνθινού-Ξάνθη Νικολέτα, 
Κεσίδη Αλέξανδρο, Κουκουράκη 
Μαγδαληνή, Κουμεντάκου 
Αριάδνη, Λιάτση - Δουβίτσα 
Ορέστη, Σαραντοπούλου
Δανάη και κ. Κορόζη

Φυλλάδιο της ομάδας:

• Στερεώστε τα ντουλάπια και τα έπιπλα.
• Μην τοποθετείτε σε ψηλά ράφια, βαριά 

αντικείμενα.  
• Προετοιμάστε ένα «πακέτο επιβίωσης» (νερό, 

ραδιόφωνο, σφυρίχτρα, ζεστά ρούχα). 
• Μην τοποθετείτε πίνακες ή ράφια πάνω από 

το κρεβάτι σας.

• Παραμείνετε ψύχραιμοι και μην τρέχετε. 
• Καταφύγετε κάτω ή δίπλα σε ένα μεγάλο 

έπιπλο.
• Μη στέκεστε κάτω από την πόρτα. 
• Κρατηθείτε από το αντικείμενο που σας 

προστατεύει (πχ από το πόδι ενός τραπεζιού). 

• Απομακρυνθείτε από αντικείμενα, που μπορούν 
να πέσουν και να σπάσουν (παράθυρα, 
καθρέφτες, καλώδια…) και από τα κτήρια. 

• Μη χρησιμοποιήσετε  τους ανελκυστήρες. 
• Εάν είστε μέσα στο αυτοκίνητο  πρέπει να 

σταματήσετε. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
•	 http://www.consulfrance-losangeles.org/spip. 

php?article1002 
•	 http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/seisme/agir-

avant-pendant-apres 
•	 http://www.earthquakenet.gr/profylaksh.htm 
•	 http://www.geophysics.geol.uoa.gr/ 

Πότε ;
- την ημέρα ;
- τη νύχτα ;

- το καλοκαίρι ;
- το χειμώνα ;

Πως ;
- οδηγώντας ;

- περπατώντας ;
- κολυμπώντας ;

Με Πόιόν ;- με την οικογένειά μου ;- με αγνώστους ;- με τους φίλους μου ;- μόνος μου ;

Στο χάρτη της Ελλάδας, κάθε σημείο 
αντιπροσωπεύει έναν ισχυρό σεισμό 
καταγεγραμμένο το 2012. Παρατηρούμε ότι 
οι σεισμοί στη Ελλάδα γίνονται πολύ συχνά.

ΣΕΙΣΜΟΣ

Η «σεισμικότητα» 
αναφέρεται στο μέγεθος 
και τη συχνότητα 
γένεσης των σεισμών 
σε μία περιοχή.

• Περιμένετε τις οδηγίες (Μ.Μ.Ε., υπεύθυνες 
υπηρεσίες). 

• Πηγαίνετε σε ανοιχτούς χώρους 
συγκέντρωσης (πλατείες, πάρκα κλπ). 

• Μην εισέρχεστε σε κτήρια χωρίς την έγκριση 
των αρμοδίων. 

• Μην τηλεφωνείτε (εκτός από περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης). 

Πόυ ;   
- στο κρεβάτι μου ;

- στο μπάνιο μου ;
- στο σπίτι ;

- στο σχολείο ;

- σε εξωτερικό χώρο ;

Για	 τους	σεισμούςΠοτε	δεν	μπορούμε	
να	προβλέψουμε...

ΠΡΟΣΟΧΗ	! που	σώζουν
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

πρινΠροετοιμαστείτε	από			

κατά	τη	διάρκειαΠροστατευθείτε

μετάΠώς	να	ενεργήσετε														;	
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