ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ:
ΟΤΡΑΝΙΑ ΣΑΤΡΔΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΛΔΞΑΝΔΡΑ ΑΒΒΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΣΗ

Η Διεθμής Ημέρα Μείωσης τωμ Υυσικώμ
Καταστροφώμ
καθιεοώθηκε από ςξμ Οογαμιρμό Ημχμέμχμ Εθμώμ
ςξ 1989 και απξςελεί μια ποχςξβξσλία ςχμ Ημχμέμχμ
Εθμώμ και ειδικόςεοα ςηπ Διεθμξύπ Σςοαςηγικήπ
Μείχρηπ Καςαρςοξτώμ (ISDR).
Σςιπ 21 Δεκεμβοίξσ 2009 με ςξ φήτιρμα 64/200
απξταρίρςηκε μα ξοιρςεί η 13η Οκτωβρίου χπ η
Διεθμήπ ημέοα Μείχρηπ ςχμ Φσρικώμ Καςαρςοξτώμ.
Τημ ημέοα ασςή διξογαμώμξμςαι εκδηλώρειπ και
διάτξοεπ δοάρειπ ρε παγκόρμιξ επίπεδξ πξσ έυξσμ
χπ ρςόυξ ςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ πληθσρμξύ και
ςημ απόκςηρη ςηπ ρυεςικήπ παιδείαπ για ςημ
ελαυιρςξπξίηρη ςχμ επιπςώρεχμ ςχμ καςαρςοξτώμ
μέρχ εμεογειώμ ποόληφηπ και εςξιμόςηςαπ.

Μία φυσική καταστροφή είμαι η ρσμέπεια εμόπ φυσικού
κιμδύμου (π.υ. μίαπ ηταιρςειακήπ έκοηνηπ, εμόπ ρειρμξύ,
μίαπ καςξλίρθηρηπ) και έυει επιπςώρειπ ρςιπ αμθοώπιμεπ
δοαρςηοιόςηςεπ. Η αμθοώπιμη αδσμαμία μποξρςά ρςιπ
τσρικέπ καςαρςοξτέπ, πξσ επιδειμώμεςαι από ςημ έλλειφη
ποξγοαμμαςιρμξύ ή ςημ έλλειφη καςάλληλξσ ρσρςήμαςξπ
διαυείοιρηπ έκςακςχμ αμαγκώμ, ξδηγεί ρε ξικξμξμικέπ,
δξμικέπ και αμθοώπιμεπ απώλειεπ. Τξ μέγεθξπ ςηπ
απώλειαπ εναοςάςαι από ςημ ικαμόςηςα ςξσ πληθσρμξύ μα
σπξρςηοίνει ή μα αμςιρςαθεί ρςημ καςαρςοξτή, ςημ
αμθεκςικόςηςά ςξσ, ςημ επάοκειά ςξσ ρε καςάλληλξ
ενξπλιρμό και είδη ποώςηπ αμάγκηπ, γεγξμόπ πξσ
ρσμξφίζεςαι ρςημ έκτοαρη «Η καταστροφή προκύπτει όταν
οι κίνδυνοι συναντούν αδυναμία».
Η απόκςηρη λξιπόμ γμώρεχμ για ςη ρχρςή αμςιμεςώπιρη
ςξσ ταιμξμέμξσ ςχμ τσρικώμ καςαρςοξτώμ είμαι
επιςακςική και ποέπει μα νεκιμά από ςα ποώςα ρυξλικά
υοόμια.

Η πξλιςεία θέρπιρε θερμικξύπ
τξοείπ πξσ αμαλαμβάμξσμ ςξ
ρσμςξμιρςικό οόλξ και ςξμ έλεγυξ
δοάρεχμ ποόληφηπ, ποόβλεφηπ, και
διαυείοιρηπ κοίρεχμ και εκςάκςχμ
ταιμξμέμχμ. Τέςξιξι ξογαμιρμξί
κξιμήπ χτέλειαπ, είμαι η Γεμική
Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας και ο Ο.Α..Π

Ο ρειρμόπ είμαι έμα τσρικό ταιμόμεμξ πξσ εκδηλώμεςαι
ρσυμά ρε πξλλέπ υώοεπ ςξσ κόρμξσ και ρςημ υώοα μαπ. Η
Ελλάδα είμαι η ποώςη ρε ρειρμικόςηςα υώοα ρςημ Εσοώπη
και η έκςη ρε παγκόρμιξ επίπεδξ. Οι ιρυσοξί ρειρμξί πξσ
έπληναμ ςη Θερραλξμίκη ςξ 1978, ςξ Βόλξ ςξ 1980 και
ςημ Αθήμα ςξ 1981, αμέδειναμ ςημ αμάγκη ίδοσρηπ εμόπ
τξοέα αομόδιξσ για ςξ ρυεδιαρμό ςηπ αμςιρειρμικήπ
πξλιςικήπ ςηπ υώοαπ.
Ο Οογαμιρμόπ Αμςιρειρμικξύ Συεδιαρμξύ και Ποξρςαρίαπ
(Ο.Α.Σ.Π.) ιδούθηκε ςξ 1983.
Είμαι Νξμικό Ποόρχπξ Δημξρίξσ Δικαίξσ και επξπςεύεςαι
από ςξ Υπξσογείξ Υπξδξμώμ, Μεςατξοώμ και Δικςύχμ.
Σκξπόπ ςξσ Ο.Α.Σ.Π. είμαι η επενεογαρία και ξ
ρυεδιαρμόπ ςηπ αμςιρειρμικήπ πξλιςικήπ ςηπ υώοαπ - ρςo
πλαίριξ ςχμ κσβεομηςικώμ καςεσθύμρεχμ- καθώπ και ξ
ρσμςξμιρμόπ ςχμ εμεογειώμ δημξρίξσ και ιδιχςικξύ
δσμαμικξύ για ςημ εταομξγή ςηπ πξλιςικήπ ασςήπ









Δμημερώσου για ςξ ρειρμό, ςη ρειρμικόςηςα ςηπ πεοιξυήπ και ςα
μέςοα ποξρςαρίαπ
υζήτησε με ςα μέλη ςηπ ξικξγέμειάπ ρξσ και επιρήμαμε πξια
είμαι ςα καςάλληλα ρημεία ποξτύλανήπ ρξσ αμά υώοξ, πώπ
κλείμει ξ γεμικόπ διακόπςηπ ςξσ ηλεκςοικξύ οεύμαςξπ, πξια είμαι
ςα υοήριμα ςηλέτχμα ρε πεοίπςχρη έκςακςηπ αμάγκηπ (π.υ.
Εσοχπαψκόπ Αοιθμόπ Έκςακςηπ Αμάγκηπ 112), πξιξπ είμαι ξ
κξμςιμόπ αρταλήπ υώοξπ πξσ θα καςατύγεςε και θα ρσμαμςηθείςε
μεςά από έμα ρειρμό.
Δφοδιάσου με μεοικά είδη ποώςηπ αμάγκηπ, όπχπ ταομακείξ,
τξοηςό οαδιότχμξ, τακό, κ.λπ.
Μερίμμησε ώστε μα είμαι ασφαλές το σπίτι σου. Επιρήμαμε
επικιμδσμόςηςεπ και ποξρπάθηρε μα ςιπ μειώρειπ. Τξπξθέςηρε ρε
υαμηλά οάτια ςα βαοιά ή εύθοασρςα αμςικείμεμα. Σςήοινε
καςάλληλα ςα ξγκώδη έπιπλα,ςα τχςιρςικά, ςξσπ αμεμιρςήοεπ
ξοξτήπ κ.ά.. Μημ κοεμάπ βαοιά αμςικείμεμα ρςξσπ ςξίυξσπ πάμχ
από ςα κοεβάςια.Διόοθχρε βλάβεπ πξσ ςσυόμ σπάουξσμ ρςξ
κςίοιξ π.υ. διαοοξέπ, οχγμέπ.
Λάβε μέρος σε ασκήσεις ετοιμότητας.









Εάμ είραι μέρα ρε κςίοιξ
Μείμε στο χώρο που βρίσκεσαι και διαςήοηρε ςημ φσυοαιμία ρξσ.
κύψε, καλύψου κάτω από έμα γερό έπιπλο (ςοαπέζι, γοατείξ,
θοαμίξ) και κράτησε το με τα χέρια σου το πόδι του,. Σε πεοίπςχρη πξσ
δεμ σπάουει καςάλληλξ έπιπλξ ρκύφε ρςξ μέρξμ ςξσ δχμαςίξσ
μειώμξμςαπ όρξ γίμεςαι ςξ ύφξπ ρξσ και ποξρςάςεσρε με ςα υέοια ςξ
κετάλι και ςξμ ασυέμα ρξσ. Απξμακούμρξσ από μεγάλεπ γσάλιμεπ
επιτάμειεπ (παοάθσοα, τεγγίςεπ ή γσάλιμα υχοίρμαςα)ή έπιπλα και
αμςικείμεμα πξσ μπξοεί μα ρε ςοασμαςίρξσμ.
Εάμ βοίρκεραι ρε ενχςεοικό υώοξ
Απομακρύμσου από τις προσόψεις τωμ κτιρίωμ, ρςύλξσπ με
ηλεκςοξτόοα καλώδια ή άλλα επικίμδσμα ρημεία (όρξ ασςό είμαι
δσμαςόμ), καιποξτσλάνξσ καςάλληλα.
Απομακρύμσου από τημ ακτή. Ύρςεοα από ιρυσοό ρειρμό μπξοεί μα
δημιξσογηθξύμ θαλάρρια κύμαςα (tsunamis).
Μείωσε τημ ταχύτητα του αυτοκιμήτου σου, εάμ ξδηγείπ,
και ρςάθμεσρε ρςξ πιξ κξμςιμό, αρταλέπ ρημείξ, μακοιά από ποξρόφειπ
κςιοίχμ, αεοξγέτσοεπ, ηλεκςοξτόοα καλώδια κ.ά. Φοόμςιρε μα
μημ εμπξδίζειπ ςημ κσκλξτξοία.










Δκκέμωσε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο, ατξύ ποώςα
κλείρειπ ςξσπ διακόπςεπ ςξσ ηλεκςοικξύ οεύμαςξπ, ςξσ τσρικξύ
αεοίξσ και ςξσ μεοξύ, τξοέρειπ καςάλληλα για ςημ επξυή οξύυα
και παπξύςρια και πάοειπ μαζί ρξσ ςα ετόδια έκςακςηπ αμάγκηπ
πξσ θεχοείπ απαοαίςηςα.
Προσπάθησε μα μημ χρησιμοποιήσεις άσκοπα το τηλέφωμό
σου ή το αυτοκίμητό σου. Οι γοαμμέπ ςηλετχμίαπ ποέπει μα
παοαμείμξσμ ρε λειςξσογία και ξι ξδικξί άνξμεπ ποέπει μα είμαι
ελεύθεοξι.
Κατέφυγε στομ προεπιλεγμέμο αμοιχτό, κομτιμό, ασφαλή χώρο
(πάρκο, πλατεία κ.λπ.), μακοιά από ςιπ ποξρόφειπ ςχμ κςιοίχμ ή
άλλα επικίμδσμα ρημεία.
Περίμεμε μετασεισμούς. Οι μεςαρειρμξί πξσ ακξλξσθξύμ έμαμ
ιρυσοό ρειρμό μπξοεί μα ποξνεμήρξσμ επίρηπ βλάβεπ ρςα κςίοια.
Βοήθησε συμαμθρώπους σου που έχουμ αμάγκη. Μημ
μεςακιμήρειπ βαοιά ςοασμαςιρμέμξσπ, παοά μόμξ αμ σπάουει
κίμδσμξπ μα ςοασμαςιρςξύμ πεοιρρόςεοξ. Εμημέοχρε ρυεςικά ςιπ
αομόδιεπ σπηοερίεπ (Πσοξρβερςική: 199, Ε.Κ.Α.Β.: 166).
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