


ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ  ΑΠΟ  ΚΑΣΟΙΚΟ ΠΟΤ ΖΕΙ ΣΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙ 

-     ΚΑΛΗΜΕΡΑ Α…ΚΑΝΟΤΜΕ ΜΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΙΜΟ.ΘΑ ΘΕΛΑΣΕ 
ΝΑ  ΜΑ ΒΟΗΘΗΕΣΕ  ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΜΑ; 

-     ΒΕΒΑΙΨ ΝΑ Α ΒΟΗΘΗΨ..ΣΙ  ΑΚΡΙΒΨ  ΘΑ ΘΕΛΑΣΕ ΝΑ  ΜΑΘΕΣΕ; 

-     ΘΕΛΨ ΝΑ Α ΡΨΣΗΨ  ΑΝ  ΕΦΕΣΕ ΝΙΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΜΟ.. 

-     ΝΑΙ….ΕΦΨ ΝΙΨΕΙ EΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΜΟ ΗΣΑΝ ΣΟ 1981 ΣΟ ΛΟΤΣΡΑΚΙ 

-     ΣΙ ΚΑΝΑΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΣΗ ΣΙΓΜΗ; 

-     ΕΒΛΕΠΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΙΓΜΗ ΕΙΔΑ ΣΑ ΥΨΣΙΣΙΚΑ ΝΑ 
ΚΟΤΝΙΟΤΝΣΑΙ..ΣΡΟΜΑΞΑ ΠΟΛY. ΣΟ ΠΙΣΙ  ΤΠΕΣΕΙ ΠΟΛΛΕ ΚΑΣΑΣΡΟΥΕ. 

-     ΠΟΙΑ ΗΣΑΝ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ Α ΕΚΕΙΝΗ ΣΗΝ ΣΙΓΜΗ; 

-    ΕΚΕΙΝΗ ΣΗΝ ΣΙΓΜΗ ΔΕΝ ΠΗΡΑ ΣΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΟΣΙ 
ΗΜΟΤΝΑ  ΠΟΛY ΑΝΑΣΑΣΟΜΕΝΗ . 

-     ΔΕΝ ΥΟΒΗΘΗΚΑΣE ΓΙΑ ΣΗΝ ΨΜΑΣΙΚΗ ΑΚΑΙΡΑΙΟΣΗΣΑ Α ; 

-     ΥΟΒΗΘΗΚΑ ΠΟΛY,ΕΚΕΙΝΗ ΣΗΝ ΣΙΓΜΗ ΕΙΦΕ ΘOΛΨΕΙ ΣΟ ΜΤΑΛΟ ΜΟΤ 
ΜΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΨ ΝΑ ΚΕΥΣΨ ΣΗ ΤΝΕΠΕΙΕ 
ΑΡΓΟΣΕΡΑ. 

 

 



-     Α ΕΦΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΡΑΤΜΑ ΑΠΟ ΣΟΣΕ; 

-     ΝΑΙ..ΑΠΟ ΣΟΣΕ ΥΟΒΑΜΑΙ ΣΟΤ ΕΙΜΟΤ. 
       ΥΑΝΣΑΣΗΣΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΛΕΞΗ ΕΙΜΟ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΣΡΕΜΟΤΛΟ 

ΚΑΙ Ο ΝΟΤ ΜΟΤ ΠΑΕΙ ΣΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΚΕΥΣΟΜΑΙ ΟΛΕ ΕΚΕΙΝΕ ΣI 
ΥΤΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΥΕ ΠΟΤ ΤΝΕΒΗΑΝ ΣΟΣΕ. 

-      ΤΠΗΡΦΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ Α ΥΙΛΟΞΕΝΗΕ; 
- ΝΑΙ..Ε ΜΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΤΠΗΡΦΑΝ ΣΗΜΕΝΕ ΚΗΝΕ ΠΟΤ 

ΜΠΟΡΟΤΑΝ ΝΑ ΖΗΟΤΝ  ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ 5 ΑΣΟΜΑ ΑΝΑ ΚΗΝΗ. 
-      ΤΠΗΡΦΑΝ ΤΝΘΗΚΕ ΤΓΙΕΙΝΗ ΜΕΑ ΣΙ ΚΗΝΕ; 
-      OΦΙ…ΌΜΨ…ΤΠΗΡΦΕ EΝΑ ΠΕΣΡΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΣΙΜΑ ΠΟΤ ΗΣΑΝ EΝΑ 

ΠΑΛΙΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ .  ΕΙΦΕ  ΣΟΤΑΛΕΣΕ ΚΑΙ   ΝΣΟΤΖΙΕΡΕ ΠΟΤ 
ΜΠΟΡΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ EΝΑ ΑΠΛΟ ΜΠΑΝΙΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.ΕΤΣΤΦΨ ΓΙΑ ΚΑΛΗ 
ΜΑ ΣΤΦΗ ΔΕΝ ΕΙΦΑΝ ΠΑΕΙ ΟΙ ΨΛΗΝΕ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΕΣΙ ΔΕΝ 
ΜΕΣΑΔΟΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΕ ΑΘΕΝΕΙΕ. 

-     ΤΠΗΡΦΑΝ ΟΜΑΔΕ ΠΟΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΑΝ ΣΟΝ ΕΥΟΔΙΑΜΟ ΣΡΟΥΗ ΚΑΙ 
ΠΟΙΜΟΤ     ΝΕΡΟΤ; 

-     ΤΠΗΡΦΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ  ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ ΕΘΕΛΟΝΣΨΝ ΑΠΌ ΔΙΑΥΟΡΕ 
ΠΕΡΙΥΕΡΙΕ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ ΟΙ ΟΠΟΙΕ Ε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΗ ΠΡΟΥΕΡΑΝ 
ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΣΡΟΥΗ Ε ΚAΘΕ ΑΝΘΡΨΠΟ. 

-      Α ΕΤΦΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΎ ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΡΟΝΟ ΠΟΤ ΔΙΑΘΕΑΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΑ. 

-     ΕΤΦΑΡΙΣΨ ΚΑΙ ΕΓΨ!! 
 
 



Σεηζμόξ: έκα θοζηθό 
θαηκόμεκμ 

Δςή Σπονμπμύιμο     
Βαγγέιεξ Πακαγηςηάθεξ 

 



Γηζαγςγή  



 Αζήκα 1999: 

Ο ζεηζμόξ ηεξ Αζήκαξ ημο 1999, με έκηαζε 5,9 ζηεκ Κιίμαθα 

Ρίπηεν, έιαβε πώνα ζηηξ 7 επηεμβνίμο 1999, 14:56:50 ημπηθή 

ώνα, θαη πνμθάιεζε 143 με 152 ζακάημοξ θαη δεμηέξ πμο 

έθηαζακ ηα 3 δηζεθαημμμύνηα εονώ. Γίκαη μ θμκηθόηενμξ ζεηζμόξ 

ηςκ ηειεοηαίςκ 50 εηώκ θαη ε θοζηθή θαηαζηνμθή με ημ 

μεγαιύηενμ θόζημξ ζε οιηθέξ δεμηέξ πμο έπεη ζομβεί πμηέ ζηεκ 

Γιιάδα. Ο ζεηζμόξ, ακ θαη όπη ηδηαίηενα ηζπονόξ θαη με ζοκμιηθή 

δηάνθεηά μόιηξ 15 δεοηενόιεπηα, πνμθάιεζε πμιιέξ θαηαζηνμθέξ 

ελαηηίαξ ηεξ εγγύηεηάξ ημο ζηεκ Αζήκα, με επίθεκηνμ 18 

πηιηόμεηνα από ημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ, ακάμεζα ζηηξ Απανκέξ θαη 

ημκ Γζκηθό Δνομό Πάνκεζαξ, θαζώξ θαη ημο μηθνμύ εζηηαθμύ 

βάζμοξ, από 9 μέπνη 14 πηιηόμεηνα. ηεκ επηθάκεηα ημο εδάθμοξ 

οπήνλακ ειάπηζηεξ νεγμαηώζεηξ θαη ήηακ δύζθμιμ κα βνεζεί ε 

πνμέιεοζε ημο ζεηζμμύ. Σμ Γεςδοκαμηθό Ικζηηημύημ ημο Γεκηθμύ 

Αζηενμζθμπμίμο Αζεκώκ ακαθμίκςζε ανπηθά πςξ μ ζεηζμόξ 

πνμθιήζεθε από νήγμα μήθμοξ 15 πηιημμέηνςκ πμο θαιύπηεη ηεκ 

πενημπή μεηαλύ Πεκηέιεξ θαη Πάνκεζαξ.  



1ε Σοκέκηεολε 



Η πμιοθαημηθία-ηάθμξ ζηεκ μδό 
Πίκδμο ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα 



1. Καιεμένα ζαξ, πώξ μκμμάδεζηε; 

Γεηα ζαξ μκμμάδμμαη εμίκα 

2. Πμύ ήζαζηακ όηακ ζοκέβε μ ζεηζμόξ; 

Βνηζθόμμοκ ζημ ζπίηη μμο με ηεκ γηαγηά θαη ημκ παππμύ μμο θαη 

εημημαδόμμοκ κα δς μία ηαηκία 

3. Πμημ ήηακ ημ πνώημ πνάγμα πμο ζθεθηήθαηε ή θάκαηε 

με ημ πμο άνπηζε μ ζεηζμόξ, θαη ηη θάκαηε θαηά ηεκ 

δηάνθεηα ημο ζεηζμμύ; 

Γίδα ηα πνάγμαηα κα πέθημοκ από ημ ζθνίκημ θαη κα ζπάδμοκ, 

ηνμμμθναηήζεθα πμιύ. Η γηαγηά μμο πμο εθείκε ηεκ ώνα ηεγάκηδε, 

απέζονε ημ θαγεηό από ηεκ θςηηά γηα κα μεκ πέζεη θάης ημ θαοηό ιάδη 

θαη ανπάλεη ημ ζπίηη θςηηά. Θομάμαη όηη εγώ δεκ πνόιαβα κα 

ακηηδνάζς. Γίπα παγώζεη. Ο θακαπέξ θμοκηόηακ ζακ κα ήηακ βάνθα θαη 

εγώ θναηηόμμοκ από αοηόκ γηα κα μεκ πέζς. 

4. Πενηγνάρηε μαξ ημκ ζεηζμό (πόζμ δηήνθεζε, πόζμ 

δοκαηόξ ήηακ); 

 

 



Από όηη ζομάμαη ζηηξ εηδήζεηξ είπακ όηη ήηακ 5,9 ηηξ θιίμαθαξ Ρίπηεν, 
αιιά εμέκα όκηαξ μηθνό παηδί  μμο θάκεθε πάνα πμιύ δοκαηόξ. Έβιεπα 
ηα πνάγμαηα κα ζπάδμοκ, ημ ζπίηη θμοκηόηακ μιόθιενμ μπόηε ημ 
ζημηπείμ ηεξ οπενβμιήξ μπμνεί κα ήηακ έκημκμ ιόγς ημκ οιηθώκ 
δεμηώκ πμο έβιεπα γύνς μμο. Όζμ γηα ηεκ δηάνθεηα ημο ζεηζμμύ μπμνεί 
κα ήηακ μόιηξ 15 δεοηενόιεπηα, αιιά πηζηέρηε με αοηά ηα 15 
δεοηενόιεπηα  ήηακ ηθακά κα ζε ηνμμμθναηήζμοκ ηόζμ πμιύ πμο κα 
κμμίδεηξ όηη πέναζε μία αηςκηόηεηα. 
 
5. Τη θάκαηε αθμύ ηειείςζε μ ζεηζμόξ; 

Με ημ πμο ηειείςζε μ ζεηζμόξ ανπηθά θάκαμε ημκ ζηαονό μαξ πμο δεκ 

έπεζε ε πμιοθαημηθία κα μαξ πιαθώζεη. Η γηαγηά μμο με άνπαλε θαη 

θαηεβήθαμε δύμ μνόθμοξ απίζηεοηα γνήγμνα γηα κα θζάζμομε ζημκ 

δνόμμ ζε θάπμημ αζθαιέξ ζεμείμ. Μεηά από ιίγε ώνα επέζηνερε 

έκηνμμε ε μαμά μμο από ηεκ δμοιεηά γηα κα δηαπηζηώζεη όηη ήμαζηακ 

θαιά.  

6. Πμηεξ ήηακ μη δεμηέξ πμο ζοκέβεζακ ζημκ πώνμ; 

Όηακ ακεβήθαμε λακά επάκς γηα κα μαδέρμομε ηα πνάγμαηά μαξ 

ζοκεηδεημπμίεζα ηηξ οιηθέξ δεμηέξ πμο είπακ ζοβμεί ζημκ πώνμ. Σα 

έπηπια είπακ μεηαθηκεζεί, είπακ ζπάζεη βάδα, γοάιηκα ακηηθείμεκα. 

Γοηοπώξ δεκ είπε οπμζηεί θζμνέξ ημ θηήνημ.  

 

   



7. Πώξ πενάζαηε ηηξ επόμεκεξ μένεξ; 

Σεκ πνώηε κύπηα θμημεζήθαμε ζημ αοημθίκεημ, ηεκ επόμεκε μένα όμςξ 

ακεβήθαμε πάιη ζημ ζπίηη δηόηη έπνεπε κα πνμεημημαζηώ γηα ηεκ κέα 

ζπμιηθή πνμκηά. Βέβαηα γηα μηα μεγάιε πενίμδμ μεηά από ημκ ζεηζμό 

επηθναημύζε γεκηθά μία θαηάζηαζε ηνόμμο, ακαηαναπήξ θαη αγςκίαξ 

θαζώξ γηκόηακ ιόγμξ γηα μεηαζεηζμμύξ θαη βνηζθόμαζηακ ζε επηθοιαθή  



2ε Σοκέκηεολε 



1. Καιεμένα ζαξ, πώξ μκμμάδεζηε; 

Γεηα ζαξ είμαη μ Μπάμπεξ 

2. Πμύ ήζαζηακ όηακ ζοκέβε μ ζεηζμόξ; 

Όηακ έγηκε μ ζεηζμόξ ημ „99 βνηζθόμμοκ ζηεκ δμοιεηά 

3. Πμημ ήηακ ημ πνώημ πνάγμα πμο ζθεθηήθαηε ή θάκαηε 

με ημ πμο άνπηζε μ ζεηζμόξ, θαη ηη θάκαηε θαηά ηεκ 

δηάνθεηα ημο ζεηζμμύ; 

Σμ πνώημ πνάγμα πμο ζθέθηεθα όηακ άνπηζε μ ζεηζμόξ ήηακ “ςπ είκαη 

ζεηζμόξ, ειπίδς κα μεκ δοκαμώζεη”. Καηά ηεκ δηάνθεηα ημο ζεηζμμύ από 

όηη ζομάμαη ζεθώζεθα όνζημξ θαη άνπηζα κα θαηεοζύκμμαη πνμξ ηεκ 

έλμδμ.  

4. Πενηγνάρηε μαξ ημκ ζεηζμό (πόζμ δηήνθεζε, πόζμ 

δοκαηόξ ήηακ); 

Από όζμ ζομάμαη δηήνθεζε ανθεηά, θακα ιεπηό ίζςξ μηζό δεκ λένς. Σμ 

μέγεζμξ ημο άιιμη ιέκε όηη ήηακ 5,6 Ρίπηεν, άιιμη ιέκε όηη ήηακ 6,1. 

Πάκηςξ θμοκεζήθαμε πμιύ γηαηί ημ επίθεκηνμ ήηακ θμκηά θαη ημ  



 

 

 

 

εζηηαθό βάζμξ ήηακ μηθνό, μπόηε θαη 5 Ρίπηεν κα ήηακ ή θαη ιηγόηενμ ζα 

μαξ ηαναθμύκαγε ανθεηά. 

5. Τη θάκαηε αθμύ ηειείςζε μ ζεηζμόξ; 

Αθμύ ηειείςζε μ ζεηζμόξ ήμαζηακ όιμη ζαζηηζμέκμη θαη ακήζοπμη 

Πνμζπαζμύζαμε κα επηθμηκςκήζμομε με ημοξ δηθμύξ μαξ, αιιά δεκ 

μπμνμύζαμε, γηαηί ηα δίθηοα θηκεηήξ ηειεθςκίαξ είπακ “μπμοθώζεη” από 

ηηξ πμιιέξ θιήζεηξ. Έηζη θάκεθε θαη ε ακμνγακςζηά ηςκ εηαηνηώκ 

θηκεηήξ ηειεθςκίαξ. Μεηά πνμζπαζμύζαμε κα θηάζμομε ζηα ζπίηηα μαξ 

αιιά είπε πάνα πμιύ θίκεζε θαη ήμαζηακ μπιμθανηζμέκμη  

6. Πμηεξ ήηακ μη δεμηέξ πμο ζοκέβεζακ ζημκ πώνμ; 

ηεκ Πεηνμύπμιε έγηκακ ανθεηέξ δεμηέξ. Γηδηθά ζηηξ παμειόηενεξ 

πενημπέξ. Πημ ρειά ηα πνάγμαηα ήηακ θαιύηενα ιόγς ημο βναπώδμοξ 

εδάθμοξ.  

7. Πώξ πενάζαηε ηηξ επόμεκεξ μένεξ; 

Σηξ επόμεκεξ μένεξ θμημόμαζηακ έλς ζημκ δνόμμ με νάκηδα από ημκ 

θόβμ μεκ λακαθάκεη θακέκα πημ δοκαηό ζεηζμό θαη πέζεη πάκς μαξ θάκα 

ζπίηη.  

 

 



8. Σήμενα, μεηά από 19 πνόκηα πμηα είκαη ηα 

ζοκαηζζήμαηά ζαξ γηα εθείκα ηα 15 δεοηενόιεπηα ηεξ 

θνίθεξ. 

Μεηά από 19 πνόκηα ζθέθημμαη ηηξ ζηηγμέξ εθείκεξ θαη ιές “θηεκά ηεκ 

γιηηώζαμε” όμςξ ζθέθημμαη θαη όηη πάκηα είκαη πηζακό κα γίκεη έκαξ 

ζεηζμόξ. Γύπμμαη κα μεκ γίκεη,αιιά δοζηοπώξ αοηό είκαη αδύκαημ. 

Κάπμο ζα γίκεη. Σμοιάπηζημκ κα γίκεη ζε αθαημίθεηεξ πενημπέξ.Ο 

θόβμξ εκόξ ζεηζμμύ πάκηςξ πάκηα ζα οπάνπεη όζα πνόκηα θαη ακ 

πενάζακ. 


