
 

 

Η ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ  

ΩΖΕΙ ΖΩΕ 

 

Οδηγόρ οπξςσαςίαρ  

αοό σςξτμάμι    

 
Η Κωσ ζχει δεχτεί την βιαιότητα τςουνάμι 

τουλάχιςτον 10 φορζσ κατά τουσ 
ιςτορικοφσ χρόνουσ. Υπάρχει κίνδυνοσ; 
Μποροφμε να τα αντιμετωπίςουμε ςτισ 

ακτζσ τησ Κω; Γνωρίςτε τα αίτια, τα 
χαρακτηριςτικά και τισ αδυναμίεσ αυτών 

των τρομερών κυμάτων. 

 
 

ΝΙΚΟ Μ. ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ 
 
 

Κως,2011 
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Η ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΩΖΕΙ ΖΩΕ 

Οδηγόρ οπξςσαςίαρ αοό σςξτμάμι 
 

 

 

 

« Ο οξλισιςμόρ τοάπφει αοό γεψλξγική 

ςτγκασάθεςη, και ατσό εμδέφεσαι μα αλλάνει               

φψπίρ οπξειδξοξίηςη» 

Will Durant (1885 - 1981) Αμεπικαμόρ ςτγγπαυέαρ, ιςσξπικόρ και υιλόςξυξρ 

 

 

 

 

Κψρ, 2011 
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Πρώτη έκδοση, Ιούνιος 2011  

υγγραφέας: Ιερομνήμων Νίκος  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: geodifhs@gmail.com 

Υωτογραφία οπισθόφυλλου- Κύματα τσουνάμι επιτίθενται σε ακτή του Xilo ,Φαβάης 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Οι περισσότεροι χάρτες και η επεξεργασία των γραφικών έγιναν από τον 

συγγραφέα. Ο οδηγός στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θέματα τσουνάμι.  Ορισμένα από τα 

θέματα που εκτίθενται, προέρχονται από θεωρητικά μοντέλα και 

επιστημονικές μελέτες ενώ άλλα αποτελούν προσωπικές σκέψεις και απόψεις 

και πάντοτε θα περιέχουν κάποια αβεβαιότητα και διαφορά γνώμης. Σο 

φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το διαδίκτυο. Οι κάτοχοι του νόμιμου 

υλικού μπορούν να ζητήσουν την αφαίρεση του. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα 

www.geodifhs.com 

*** Σα βίντεο μπορείτε να δείτε μόνο στην ψηφιακή έκδοση και υπο την προϋπόθεση ότι 

έχετε κάποια σύνδεση διαδικτύου   

 

 

mailto:geodifhs@gmail.com
http://www.geodifhs.com/
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Δημοσιεύσεις & βιβλία του ιδίου 

1.Γεωστοχασμοί -Χηφιακή έκδοση 

Έχετε αναρωτηθεί πως δημιουργήθηκε το οροπέδιο της Αντιμάχειας; Πως γεννήθηκε ο 

όρμος της Κεφάλου; Σι ήταν ο χώρος του Ασκληπιείου πριν από τον Ιπποκράτη; Γιατί 

συνέβη ο φονικός σεισμός του 1933; Γιατί βρίσκονται απολιθώματα στις κορυφές του 

Δίκαιου; Πως η Μεσόγειος επηρεάζει τον κόσμο των νησιών μας; Γνωρίζετε τον μοναδικό 

ορυκτό πλούτο του νησιού μας; Πως δουλεύει το οικοσύστημα του τόπου μας σε 

καθημερινή βάση; Πως θα επηρεάσουν οι κλιματικές αλλαγές το νησί μας; Αυτά είναι 

κάποια από τα θέματα που διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο. Πρόκειται για ένα βιβλίο 

που αφηγείται το γοητευτικό χρονικό της Κω από τα βάθη του χρόνου έως σήμερα. Είναι 

ένα βιβλίο που αφορά το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας καθώς και την στενή σχέση 

του με την μυθολογία, παλαιογεωγραφία, φυσική εξέλιξη και γεωλογία της περιοχής μας. 

Αν πραγματικά σας ενδιαφέρει ο φυσικός κόσμος που στοργικά μας αγκαλιάζει τότε 

μπορείτε να το διαβάσετε ή να το τυπώσετε. Σο βιβλίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά ,στις 

30-3-2010. 

2.Εγχειρίδιο αντισεισμικής προστασίας-Χηφιακή έκδοση 

Οδηγίες προστασίας από τους σεισμούς. Επτά βήματα για την ασφάλεια σας απέναντι 

στον επόμενο σεισμό. Κανόνες συμπεριφοράς πριν, κατά  την διάρκεια και μετά από ένα 

σεισμό σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του USGS. 

3.Φάρτες Κω 

Θεματικοί-διαδραστικοί χάρτες και διάφορα γραφικά από την Κω και το νοτιοανατολικό 

Αιγαίο. Μπορείτε να κατεβάσετε τον  Γεωλογικό, Τδρογεωλογικό, Παλαιογεωγραφικό, 

Γεωπεριβαλλοντικό  και Ηφαιστειακό χάρτη της Κω. 

4.Κώια 

Ιστοσελίδα αφιερωμένη στον μεγαλύτερο εραστή της κωακής φύσης , Ιάκωβο Ζαρράφτη- 

όπου παρουσιάζονται θέματα και έρευνες που αφορούν την Κω και τον ευρύτερο 

αιγαιακό χώρο. 

5.Προτάσεις 

Πρόταση ίδρυσης Γεωπάρκου στην Κω, δημιουργία μουσείου Υυσικής Ιστορίας Κω κά. 

 6.Σοπικό παρατηρητήριο ακραίων φυσικών φαινομένων 

Άμεση ενημέρωση, παρουσιάσεις, αναλύσεις, σχόλια, προβληματισμοί και οτιδήποτε 

άλλο σχετίζεται  με τα ακραία φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην περιοχή του 

Κεραμικού. 

http://www.geodifhs.com/betaiotabetalambdaiotaalpha.html
http://www.geodifhs.com/betaiotabetalambdaiotaalpha.html
http://www.geodifhs.com/xarteskos.html
http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha.html
http://www.geodifhs.com/articles.html
http://www.geodifhs.com/seismos.html
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                                                 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

 Τι φψπίζει σημ ζψή αοό σξμ θάμασξ; 

 Τι είμαι σςξτμάμι; 

 Στμβαίμξτμ σςξτμάμι ςσξ Αιγαίξ; 

 Κίμδτμξρ ςσημ Κψ; 

 Σοάμιξ αλλά ςξβαπό 

 Σε οεπίοσψςη άμεςηρ αοειλήρ 

 Η γμώςη και οπόληχη είμαι οπξςσαςία 

 Η κασαςσπξυή έπφεσαι όσαμ νεφμάμε 

 Η διεθμήρ εμοειπία διδάςκει 

 Τξ αύπιξ είμαι ςήμεπα 

 Κασακλείδα 

 Νεξσεκσξμικόρ φάπσηρ Κψ 

 Πηγέρ 
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Σι φψπίζει σημ ζψή αοό σξμ θάμασξ; 

τις 26 Δεκεμβρίου 2004 ένα τσουνάμι προκλήθηκε από ένα 

μεγάλο υποθαλάσσιο σεισμό στα ανοικτά της Ινδονησίας. 

κότωσε περισσότερους από 230.000 ανθρώπους στην 

Ινδονησία, την Σαϊλάνδη, ρι Λάνκα και αλλού, ενώ κατέστρεψε 

τα σπίτια και τους χώρους διαβίωσης πολλών ακόμη. 

 

Κολυμβητές εγκαταλείπουν την ακτή όταν εισβάλλουν κύματα τσουνάμι 

(Σαϊλάνδη, 2004) 

Εκείνη την ημέρα το νησί Simeulue της Ινδονησίας ήταν ένα 

από τα πολλά μέρη που δέχτηκαν την καταστροφική μανία των 

κυμάτων τσουνάμι. Όμως, οι συνέπειες της καταστροφής στο 

Simuelue δεν ήταν οι αναμενόμενες: Μόνο 7 άνθρωποι 

σκοτώθηκαν από το τσουνάμι στο νησί Simeulue που απαριθμεί 

έναν πληθυσμό περίπου 83.000. Γιατί; Επειδή οι κάτοικοι του 

νησιού είχαν ακούσει ιστορίες για ανεξήγητα φαινόμενα που 

χτύπησαν το νησί, προειδοποιώντας τους ανθρώπους να 

κινηθούν σε υψηλό έδαφος αν αισθάνονταν κάποιο ισχυρό 

σεισμό. Οι περισσότεροι κάτοικοι στο νησί γνώριζαν αυτές τις 

ιστορίες από την παιδική ηλικία. Όταν το τσουνάμι της  26ης 

Δεκεμβρίου έπληξε το νησί τους, ακολούθησαν τις οδηγίες των 

ιστοριών και σώθηκαν. Σο 2004, δεν υπήρχε ύστημα 

Προειδοποίησης Σσουνάμι για το νησί Simeulue, ή οποιοδήποτε 

άλλο μέρος του Ινδικού Ψκεανού. Αλλά ακόμη και αν υπήρχε, θα 

ήταν απίθανο- δεν έφτανε ο χρόνος-να προειδοποιήσει τους 

κατοίκους του νησιού αρκετά γρήγορα για να εκκενώσουν την 
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περιοχή πριν χτυπήσει το πρώτο κύμα. Μόνο η τοπική γνώση για 

τα τσουνάμι και το τι έπρεπε να κάνουν έσωσε τις ζωές τους. 

Αλλά και η πρόσφατη τραγωδία στην Ιαπωνία που τόσο 

μας συγκλόνισε, προκλήθηκε από κύματα που δημιουργήθηκαν 

από έναν υποθαλάσσιο σεισμό 9,0R κοντά στις βορειοανατολικές 

ακτές. Η μετακίνηση των τεκτονικών πλακών προκάλεσε την 

μετατόπιση ενός μεγάλου κομματιού του βυθού. Σα τεχνολογικά 

επιτεύγματα των Ιαπώνων αν και μετρίασαν την καταστροφή, 

όμως δεν μπόρεσαν να τους σώσουν. Ψστόσο, τα διδάγματα των 

αρχαίων Ιαπώνων προειδοποιούσαν τις νεώτερες γενεές  για τα 

προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν. την πόλη 

Natori αλλά και στο Aneyoshi, αρχαίες πέτρες 2 μέτρων 

χαράχτηκαν με μεγάλους ιαπωνικούς χαρακτήρες που έλεγαν 

ότι όταν νιώσεις ένα ισχυρό σεισμό πρόσεχε γιατί το τσουνάμι 

έρχεται. «Να θυμάσαι την μεγάλη καταστροφή από τσουνάμι. 

Μην κατασκευάσεις κατοικίες κάτω από αυτό το σημείο». Η 

επιγραφή ακόμη στέκεται και οι χωρικοί ζουν μετά από το 

τρομερό συμβάν της  11ης Μαρτίου. Ήταν συμβουλές αιώνων 

που όσοι τις ακολούθησαν βγήκαν αλώβητοι από μια 

καταστροφή που θα μπορούσε να ισοπεδώσει τα πάντα κατά 

μήκος της βορειοανατολικής ακτής της Ιαπωνίας. 

    

Πάνω δεξιά, πινακίδες όπως αυτή που βλέπετε έσωσαν τους Ιάπωνες από τα 

τσουνάμι. Μπορεί οι πρόγονοι μας να μην  άφησαν πέτρες σαν αυτές αλλά μας 

παρέδωσαν πανέμορφους μύθους και γραπτά κείμενα. Δεξιά, στις ιστορίες του ο  

Αγαθίας μας διηγείται για το φονικό τσουνάμι που έπληξε την Κω το 556 μ.Χ επί 

βασιλείας Ιουστινιανού.   

ήμερα σχεδόν στις περισσότερες χώρες του πλανήτη 

υπάρχουν πινακίδες ειδικά διαμορφωμένες που προειδοποιούν 
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τους επισκέπτες μίας παραλίας για τον κίνδυνο από τα τσουνάμι. 

Πραγματικά κάθε βήμα ετοιμότητας βοηθάει, αν και τίποτα δεν 

είναι εγγυημένο. Ψστόσο πολλά κράτη έχουν προχωρήσει ακόμη 

περισσότερο υιοθετώντας σχέδια προστασίας γι’ αυτά τα φονικά 

κύματα. 

Αυτό το εγχειρίδιο σας δίνει τα πρώτα εφόδια για την 

προετοιμασία σας απέναντι σε αυτά τα τρομερά αλλά όχι 

ανίκητα κύματα. Τπάρχουν κανόνες που αν εφαρμοσθούν 

μπορούν να μετριάσουν την καταστροφή και να σώσουν ζωές 

στις παράκτιες κοινότητες. Ψστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι σε 

κάθε κοινότητα, οι ανάγκες ποικίλλουν ανάλογα με τον κίνδυνο, 

το μέγεθος, τη θέση και από διάφορους άλλους παράγοντες.  

Δείτε βίντεο 

Σι είμαι σςξτμάμι; 

Σσουνάμι είναι μια σειρά από ασυνήθιστα μακρά κύματα 

που σχηματίζονται από μία διαταραχή μεγάλης κλίμακας ενός 

υδάτινου συστήματος. Σα τσουνάμι μπορούν να προκληθούν από 

υποθαλάσσιους σεισμούς, από ηφαιστειακές εκρήξεις, από 

υποθαλάσσιες ή παράκτιες κατολισθήσεις,  από πτώσεις βράχων 

ή μετεωριτών ή αστεροειδών ή από πυρηνικές εκρήξεις. την 

χώρα μας συνήθως παρουσιάζονται μετά από σεισμικά ή 

ηφαιστειακά φαινόμενα ή από υποθαλάσσιες κατολισθήσεις. 

Θεωρούνται ως κυματικά φαινόμενα και  χαρακτηρίζονται  από 

τις εξής διαδοχικές φάσεις: γένεση, διάδοση, ρήχωση και 

αναρρίχηση. 

Σα σεισμικά κύματα είναι τσουνάμι που γεννιούνται, 

κυρίως, από σεισμούς που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 6,2-6,5 

της κλίμακας Ρίχτερ και με εστιακό βάθος μικρότερο από 40 

χιλιόμετρα. Ψστόσο, δεν δημιουργούν τσουνάμι όλοι οι 

υποθαλάσσιοι σεισμοί, καθώς αυτό εξαρτάται από τη φύση και 

το μέγεθος της μετατόπισης του νερού επάνω από το επίκεντρο. 

Πιο συγκεκριμένα, μεγάλες εκτάσεις του θαλάσσιου 

πυθμένα ανυψώνονται ή κατακρημνίζονται στην περιοχή του 

επικέντρου του σεισμού. Σα νερά μετατοπίζονται κατακόρυφα 

http://www.geodifhs.com/5/post/2011/04/-simeulue-2004.html
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και εκτρέπονται από την θέση ισορροπίας τους, λόγω όμως της 

βαρύτητας τείνουν να επανέλθουν σε αυτή, δημιουργώντας έτσι 

τα τσουνάμι. 

 

την παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε την διαφορά ενός κανονικού κύματος 

που δημιουργείται από τον άνεμο (πάνω) και ενός κύματος τσουνάμι(κάτω). Σα 

κανονικά κύματα κινούνται κυκλικά ενώ τα τσουνάμι ρέουν κατ‘ ευθεία και 

εισβάλλουν στην ξηρά όπως ένας τεράστιος τοίχος νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορές ενός κανονικού ανεμογενούς κύματος από ένα τυπικό τσουνάμι 

(Ν.Ιερομνήμων,2011) 

Εκτός από τα τσουνάμι υπάρχει κίνδυνος και από τα αδρανή 

κύματα ή seiche (προφέρεται saysh). Πρόκειται για κύματα σε 

κλειστό ή εν μέρει κλειστό υδάτινο σώμα τα οποία είναι αδρανή 

λόγω της στασιμότητας των νερών. 

Χαρακτηριστικά 
κφματος 

Κανονικό κφμα 

 

Σσουνάμι 

Σαχφτητα 
κφματος 

8-100 
χιλιόμετρα/ώρα 

800-965                    
χιλιόμετρα 

/ώρα 

Περίοδος 
κφματος 

 

5-20 
δευτερόλεπτα 

10 λεπτά-2 
ώρεσ 

Μήκος κφματος 

 

100-200 μζτρα 

 

100-500 
χιλιόμετρα 
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την φωτογραφία μπορείτε να θαυμάσετε την παραλία Παράδεισου της Κεφάλου-

Κω. Σα κύματα που βλέπετε δεν είναι τσουνάμι. Σσουνάμι πολλοί αποκαλούν το 

παλιρροιακό κύμα ή «θαλάσσιο σεισμικό κύμα» αλλά και οι δύο αυτοί όροι είναι 

λανθασμένοι. Ο πρώτος αφορά βαρυτικής προέλευσης κύματα που 

δημιουργούνται σε μεγάλη θαλάσσια κυρίως επιφάνεια από τις έλξεις ελήνης 

και Ηλίου στην υδρόσφαιρα. Αντιθέτως, το τσουνάμι είναι (συνήθως) σεισμικό 

φαινόμενο και εξετάζεται από την σεισμολογία. Ο δεύτερος όρος είναι ορθός, όταν 

η γενεσιουργός αιτία είναι ένας σεισμός. Ωστόσο αγνοεί εντελώς άλλα πιθανά 

αίτια που είναι ικανά να το προκαλέσουν. Παράλληλα, υπάρχει και ο όρος 

«Μετεο-τσουνάμι» για μεγάλα κύματα που προκαλούνται από μετεωρολογικά 

φαινόμενα, ενώ συχνά χρησιμοποιείται και ο άτυπος όρος «Μεγα-τσουνάμι» να 

περιγράψει τα πολύ μεγάλα τσουνάμι συνήθως εκείνα που έχουν ύψος 

μεγαλύτερο των 30 μέτρων.  

Σα Seiches είναι φαινόμενα που συνδέονται και έχουν 

παρατηρηθεί σε λίμνες, δεξαμενές, πισίνες, όρμους, λιμάνια και 

θάλασσες. Σα Seiches είναι σαν μικρά τσουνάμι και εμφανίζονται 

μετά από ένα  σεισμό και είναι συνήθως μόνο λίγα μέτρα ψηλά, 

αλλά μπορούν ακόμα να πλημμυρίσουν ή να γκρεμίσουν σπίτια, 

και να αναποδογυρίσουν δέντρα. Η βασική προϋπόθεση για το 

σχηματισμό μιας seiche είναι ότι το σώμα του νερού πρέπει να 

είναι τουλάχιστον εν μέρει εγκλωβισμένο, επιτρέποντας το 

σχηματισμό του αδρανούς κύματος. Αδρανή κύματα θα 

μπορούσαν να παρουσιαστούν στην Εμπρός Θέρμη της Κω και 

στην περιοχή Νορίδα της Καρδάμαινας από την πτώση 

αποσαθρωμένων και έντονα τεκτονισμένων βράχων στην 

θάλασσα. 
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Πάνω, μπορείτε να δείτε πως γεννιέται ένα τσουνάμι όταν συμβεί ένας σεισμός σε 

υποθαλάσσιο χώρο. 

Δείτε σε βίντεο, τα στάδια ενός τσουνάμι 

 

Μηχανισμός δημιουργίας, διαταραχής, διάδοσης και άφιξης ενός τσουνάμι 

 

 

http://www.geodifhs.com/5/post/2011/04/29.html
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τμβαίμξτμ σςξτμάμι ςσξ Αιγαίξ;  

Η σύγκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών νότια της Κρήτης 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την καταβύθιση των υπολειμμάτων 

ενός ωκεανού που πριν από εκατομμύρια χρόνια κυριαρχούσε 

στην περιοχή μας και οι γεωεπιστήμονες ονόμασαν ωκεανό της 

Σηθύος. 

ε απόσταση 150 χιλιομέτρων από αυτή την ζώνη 

καταβύθισης  βρίσκεται το νησί της Κω, ακριβώς πάνω στο 

ηφαιστειακό τόξο επί του οποίου διατάσσονται τα ηφαίστεια των 

Μεθάνων, αντορίνης, Μήλου και Νισύρου. Η θέση εκδήλωσης 

του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου εξαρτάται από την 

εκάστοτε γωνία καταβύθισης. Η κλίση της ζώνης καταβύθισης 

δεν είναι σταθερή και αλλάζει κατά μήκος και πλάτος της 

Ελληνικής αύλακας - τοξοειδής λεκάνη που περιβάλλει την 

Πελοπόνησο, Κρήτη & Ρόδο - που διαχωρίζει τις τεκτονικές 

πλάκες.  

  

χηματική απεικόνιση της καταβύθισης της Αφρικανικής πλάκας που συμβαίνει 

κάτω από την Κρήτη. 

Αυτά τα λίγα εκατοστά με τα οποία κινούνται οι πλάκες 

κάνουν την χώρα μας την πιο ενεργή γεωλογική δομή της 

Ευρώπης. την πίεση που δέχεται το Αιγαίο τόσο από την 

Σουρκία όσο και από την Αφρικανική και Αραβική πλάκα 

οφείλεται η υψηλή σεισμικότητα της περιοχής μας, η μεγαλύτερη 

στην Ευρώπη και από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμια κλίμακα. 

Όπως καταβυθίζεται η Αφρικανική πλάκα κάτω από το Αιγαίο 

σε μεγάλα βάθη λιώνει υλικό το οποίο εξέρχεται υπο μορφή 

μάγματος στην ζώνη που υπάρχουν σήμερα τα ηφαίστεια του 

Αιγαίου. 
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Η Ευρασιατική πλάκα μετατοπίζεται προς τα νοτιοδυτικά 

με μία ταχύτητα περίπου 3 εκατοστά /χρόνο ενώ η Αφρικανική 

πλάκα καταβυθίζεται προς τα βορειοανατολικά με 1,5 εκατοστό 

/χρόνο.  

   

Ο υποθαλάσσιος χώρος της ευρύτερης περιοχής Κω αποτελείται από φαράγγια, 

πλαγιές, λεκάνες, κοιλάδες και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Σα 

χερσαία όπως και τα παραπάνω φυσικά χαρακτηριστικά σχηματίστηκαν από την 

κίνηση των πλακών. Εκατοντάδες χιλιάδες σεισμοί, αμέτρητες ηφαιστειακές 

εκρήξεις, κατολισθήσεις και άλλα φυσικά φαινόμενα τα τελευταία 3 εκατομμύρια 

χρόνια δημιούργησαν το νησί που εμείς σήμερα γνωρίζουμε. Όμως, οι αλλαγές δεν 

σταμάτησαν, αλλά συνεχίζονται αφού η περιοχή μας είναι από τις πιο ενεργές σε 

μεταβολές του πλανήτη. (Ν.Ιερομνήμων,2010) 

 

Σρισδιάστατο ακτουαλιστικό μοντέλο που απεικονίζει την  τοπογραφία του 

υποθαλάσσιου χώρου και τις λεκάνες της ευρύτερης περιοχής Κω 

(Ν.Ιερομνήμων,2010) 
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Σα τσουνάμι συνδέονται με αυτές τις γεωλογικές διεργασίες που 

βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και εκατομμύρια χρόνια στον 

Αιγαιακό χώρο. Η συνεχόμενη κίνηση των πλακών δημιουργεί 

συσσώρευση ενέργειας, η οποία κάποια στιγμή απελευθερώνεται 

με την εκδήλωση ενός μεγάλου σεισμού ή με μια σφοδρή έκρηξη 

υποθαλάσσιου ηφαιστείου ή με μεγάλης κλίμακας 

κατολισθήσεις. Σα τσουνάμι συνοδεύουν αυτά τα φαινόμενα και 

οι καταστροφικές επιπτώσεις τους μερικές φορές μπορεί να είναι 

μεγαλύτερες από εκείνες του ίδιου του φαινομένου που τα 

παρήγαγε. 

  Σσουνάμι της Αμοργού 

Σο ημερολόγιο έλεγε 9 Ιουλίου 1956 όταν κοντά στην 

Αμοργό εκδηλώνεται ένας ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,5R. Ο 

σεισμός συνοδεύεται και από υποθαλάσσια κατολίσθηση με 

αποτέλεσμα να εκδηλωθεί σε πολύ λίγο χρόνο ένα τσουνάμι. 

Απο το τρομερό γεγονός του 1956 υπάρχουν μαρτυρίες από έναν 

μηχανικό του Δήμου Καλύμνου. ύμφωνα με τις περιγραφές του 

μόλις σε 13 λεπτά μετά το σεισμό άρχισε να υποχωρεί η 

θάλασσα, η οποία σε ορισμένες περιοχές έφθασε τα 200 μέτρα 

από την ακτογραμμή. Μετά από 5 λεπτά έφθασε στο Καντούκι 

το πρώτο κύμα κινούμενο με αστραπιαία ταχύτητα από 

Ανατολικά προς Δυτικά και στην συνέχεια ακολούθησαν τα 

άλλα δύο που κατέκλυσαν το πεδινό μέρος της νήσου σε βάθος 

200 μέτρα.  

    

Κύματα τσουνάμι τριών μέτρων, εισβάλλουν στο λιμάνι της Καλύμνου (1956). 
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Σο κύμα έφθασε σε ύψος 3,60 μέτρα. ε μερικά σημεία η 

στάθμη της θάλασσας κατήλθε κατά 2,5μ περίπου και σε άλλα 

ανήλθε περίπου κατά 5,5μ. τον οικισμό Ποθαία η θάλασσα 

αρχικά υποχώρησε και εν συνεχεία επανήλθε με υπερυψωμένη 

στάθμη και κατέκλυσε τα κτήρια κυρίως της παραλίας 

προξενώντας σοβαρές ζημιές. ημειώθηκαν τρεις διαδοχικές 

υποχωρήσεις της θάλασσας, εκ των οποίων η τρίτη ήταν 

μεγαλύτερη. Κατά την υποχώρηση τα νερά της θάλασσας 

παρέσυραν ζώα, δένδρα, σκεύη και κουφώματα σπιτιών σε 

απόσταση 1000–1500μέτρα. ε μερικά σημεία παρατηρήθηκε 

πρόσχωση της παραλίας, στα περισσότερα  όμως απογύμνωση 

του εδάφους. Η ορμή των νερών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε 

τεχνητοί ογκόλιθοι προοριζόμενοι για την επισκευή του λιμένος 

ευρισκόμενοι 100 μέτρα περίπου εντός της ξηράς, υπέστησαν 

σοβαρές ζημιές. Περισσότερα από τριάντα αλιευτικά σκάφη και 

ένα μεγάλο ιστιοφόρο παρασύρθηκαν. Σρία άτομα πνίγηκαν και 

μια μεγάλη έκταση καλλιεργήσιμης γης αχρηστεύθηκε από την 

κατάκλυση της θάλασσας. 

 

Πάνω, μπορείτε να δείτε σε τρισδιάστατο χάρτη το επίκεντρο του σεισμού των 

7.5R της Αμοργού που έδωσε το τσουνάμι. (Ν.Ιερομνήμων,2009) 

την Αστυπάλαια  (Λειβάδι) η στάθμη της θάλασσας με τη 

λήξη του σεισμού κατήλθε περί τα 5μέτρα και τα  νερά 

απεσύρθησαν αρχικά σε απόσταση 100μ. Και ακολούθως 

προχώρησαν σε βάθος 400μ. από την ακτή και μέχρι ύψος 4μ. 

Βυθίστηκαν δώδεκα αλιευτικά σκάφη, κατεκλύσθησαν 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις, παρασύρθηκαν περιουσίες και 

τραυματίστηκαν δύο άτομα. 
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Ο καταστροφικός σεισμός εκτός από την Κάλυμνο και την 

Αστυπάλαια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη αντορίνη, την Ανάφη 

την Ίο, την Πάρο, τη Νάξο,  τη Λέρο, την Πάτμο και τους 

Λειψούς. το νησί της Κω το τσουνάμι ήταν ιδιαίτερα 

καταστροφικό στις νοτιοδυτικές ακτές. 

Απο αυτό το τρομερό γεγονός, συνολικά 529 οικίες 

καταστράφηκαν, 1482 υπέστησαν σημαντικές βλάβες και 1750 

ελαφρές βλάβες, ενώ 53 άτομα σκοτώθηκαν και 100 

τραυματίστηκαν. ε ότι αφορά ,το σεισμικό θαλάσσιο κύμα 

έφτασε σε  ύψος τα 25 μέτρα στην Αμοργό,20μέτρα στην 

Αστυπάλαια, 10 μέτρα στη Υολέγανδρο, 5μέτρα στους Λειψούς 

ενώ έγινε αισθητό μέχρι και τη Φίο και Ρόδο (0,15-0,20μέτρα). 

 

Κίμδτμξρ ςσημ Κψ; 

«Εκείνο τον καιρό και η νήσος Κως, πού βρίσκεται στην 

άκρη του Αιγαίου πελάγους, καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρη 

και ένα πολύ μικρό μέρος της διασώθηκε, ενώ συνέβησαν εκεί 

και διάφορα πρωτάκουστα και φοβερά φαινόμενα. Πιο 

συγκεκριμένα, και η θάλασσα σηκώθηκε σε μεγάλο ύψος και 

πλημμύρισε τα παραθαλάσσια οικήματα, καταστρέφοντας τα 

μαζί με τα περιεχόμενα τους και πνίγοντας τους ανθρώπους, και 

το μέγεθος του κύματος ήταν τέτοιο πού όποιο κτίσμα δεν 

μπόρεσε να το καλύψει, το γκρέμισε στο έδαφος. χεδόν όλοι οι 

κάτοικοι της πόλης πέθαναν μαζικά, μαζί με όσους έτυχε να 

καταφύγουν σε ναούς και όσους έμειναν στα σπίτια τους ή 

συγκεντρώθηκαν κάπου άλλου. Εγώ, πού εκείνο τον καιρό 

επέστρεφα από  την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη και 

έτυχε να αποβιβαστώ σ' αυτό το νησί (διότι βρίσκεται πάνω στην 

γραμμή του πλου), είδα ένα οικτρό θέαμα, τέτοιο πού δύσκολα 

μπορεί να περιγράψει ο λόγος. χεδόν όλη η πόλη της Κω είχε 

μετατραπεί σε έναν τεράστιο χωμάτινο σωρό, πάνω στον όποιο 

βρίσκονταν σκορπισμένα εδώ κι εκεί πέτρες, κομμάτια απο 

κίονες και σπασμένα ξύλα. κόνη πολλή είχε σηκωθεί πάνω από 

το σωρό και θάμπωνε τον αέρα, τόσο πού να είναι ευκολότερο να 

μαντέψει κανείς τη θέση των λεωφόρων από το να τη διακρίνει. 
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Κάποια λίγα σπίτια στέκονταν όρθια χωρίς ζημιές και μάλιστα, 

όχι απο εκείνα πού ήσαν κτισμένα με κονίαμα και πέτρες ή άλλο 

στέρεο και πιο ανθεκτικό υλικό, όπως θα ήταν φυσικό, αλλά 

μόνο κάποια πρωτόγονα, κτισμένα με άψητους πλίνθους και 

πηλό. Ελάχιστοι άνδρες εμφανίζονταν σποραδικά, πολύ 

σκυθρωποί και κατηφείς, απελπισμένοι στο έπακρο για τη ζωή 

τους. Διότι εκτός από τις άλλες συμφορές, όλα τα νερά του τόπου 

από καθαρά και πόσιμα έγιναν ξαφνικά και ανεπαίσθητα 

αλμυρά και ακατάλληλα προς πόση. Παντού επικρατούσε 

καταστροφή και ερήμωση, έτσι πού να μην απομένει κανένα 

στολίδι στην πόλη πέρα από το δοξασμένο όνομα των 

Ασκληπιαδών  και η υπερηφάνεια για τον Ιπποκράτη. Σο να 

λυπάται κανείς για τέτοιες συμφορές είναι χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης φύσης, το να απορεί, όμως, και να εκπλήσσεται 

δείχνει άνθρωπο πού αγνοεί το παρελθόν και το ότι από τη φύση 

του τούτος ό υλικός κόσμος είναι εκτεθειμένος σε πολυποίκιλα 

παθήματα. Πολλές φορές και στο παρελθόν ολόκληρες πόλεις 

καταστράφηκαν από σεισμό και έχασαν τους αρχαίους τους 

κατοίκους, όμως αναστηλώθηκαν πάλι από άλλους οικιστές» 

Με αυτό τον γλαφυρό τρόπο ο Αγαθίας χολαστικός 

αφηγείται το τσουνάμι που συνόδευσε τον σεισμό μεγέθους 7 

Ρίχτερ που έπληξε το νησί της Κω και τα γύρω παράλια, το 556 

μ.Φ. Σο επίκεντρο του ισχυρότερου σεισμού που καταγράφηκε 

μέχρι σήμερα στην Κω ήταν ο συνήθης ύποπτος: ο υποθαλάσσιος 

χώρος Κω-Νισύρου. 

Σα τσουνάμι μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή και οπουδήποτε υπάρχει κάποια αιτία που μπορεί να τα 

παράγει. Με βάση τα στοιχεία του Ψκεανογραφικού Κέντρου  

των ΗΠΑ- NOAA κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα από το 

σύνολο των καταγεγραμμένων εμφανίσεων τσουνάμι το 76% 

παρουσιάστηκε στον Ειρηνικό ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την 

Μεσόγειο Θάλασσα έφτασε το 10%.  

ύμφωνα με επιστημονικές στατιστικές τσουνάμι στην 

Ελλάδα με μέγεθος ΙΙΙ γίνονται κάθε 4 χρόνια, με μέγεθος IV 

κάθε 26 χρόνια, με V ή παραπάνω  κάθε 170 χρόνια και  μεγέθους 

VI κάθε 1100 χρόνια. Οι περιοχές που προσβάλλονται 
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περισσότερο από αυτά είναι τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, η Φίος, 

ο Κορινθιακός, ο Μαλιακός και οι δυτικές ακτές της χώρας μας.  

Ζούμε σε ένα ενεργό τόπο όπου τα πάντα μεταβάλλονται. 

Γεωλογικές διεργασίες  εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων ακόμη  

βρίσκονται σε εξέλιξη. Σο νησί της Κω έχει πολλούς λόγους για 

να συνεχίσει να δέχεται την βιαιότητα των κυμάτων τσουνάμι. 

Όσο τα ρήγματα της περιοχής θα συσσωρεύουν ενέργεια, όσο η 

άνοδος του μάγματος θα συνεχίζεται, κάποια από αυτά                      

τα φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν υποθαλάσσιους 

σεισμούς,  ηφαιστειακές εκρήξεις, υποθαλάσσιες ή παράκτιες 

κατολισθήσεις ή πτώσεις τεράστιων βράχων στην θάλασσα.  

τοιχεία απο το μεγατσουνάμι της αντορίνης, βρίσκονται 

στις ακτές της Κω; 

Ο Simon Haslett, Καθηγητής Υυσικής Γεωγραφίας στο 

Πανεπιστήμιο της Ουαλίας- Newport, βρέθηκε πριν από κάποιο 

καιρό στο νησί της Κω και αρχικά εξέτασε τα εδάφη, με σκοπό να 

βρει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το μεγατσουνάμι που 

δημιουργήθηκε από την καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου 

της αντορίνης στο Αιγαίο, κατά την Ύστερη Εποχή του Φαλκού 

περίπου 3500 χρόνια πριν. Είναι γνωστό ότι ο Μινωικός 

πολιτισμός της Κρήτης κατέρρευσε γύρω από αυτό το χρονικό 

διάστημα. Όμως, η ηφαιστειακή έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να 

προκληθεί ένα τσουνάμι που έπληξε σχεδόν ολόκληρη την 

νοτιοανατολική Μεσόγειο(Κρήτη, Ισραήλ, Σουρκία κά).                           

Ο καθηγητής βρήκε αποδεικτικά στοιχεία στο Μαρμάρι και το 

Σιγκάκι της Κω. Οι λατύπες προς το εσωτερικό του νησιού εκτιμά 

ότι είναι πετρώματα που μεταφέρθηκαν από το θηριώδες 

μεγατσουνάμι ύψους δεκάδων μέτρων του ηφαιστείου της 

αντορίνης. Σα αποτελέσματα της έρευνας του τα δημοσίευσε 

στην Εφημερίδα Ηφαιστειολογίας και Γεωθερμικής έρευνας, Vol. 

130, σελ. 107-132, Λονδίνο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να βρείτε: Haslett SK, 2008. Παράκτια συστήματα (2η έκδοση). 

Routledge, Λονδίνο (βλέπε τμήμα 2.2.2) Δ.Dominey-Howes,2004.  

Μπορείτε να δείτε βίντεο σχετικά με αυτό το θέμα 

ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο  

http://www.geodifhs.com/4/post/2011/04/319.html 

http://www.geodifhs.com/4/post/2011/04/319.html
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Πως έπληξε το τσουνάμι του 1956, τον όρμο της Κεφάλου; 

Ο  σεισμός των 7.5R ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός στην Κέφαλο. 

Η εστία του σεισμού βρισκόταν μόλις 100 χιλιόμετρα από το 

νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Σο Καμάρι της Κεφάλου, πλήγηκε 

περισσότερο αφού σχεδόν όλα τα σπίτια που ήταν χτισμένα με 

πέτρες και άμμο κατεστράφησαν. ύμφωνα με μαρτυρίες των 

ντόπιων σχεδόν όλες οι ξύλινες οροφές των σπιτιών κατέρευσαν 

όμως ευτυχώς δεν άφησαν πίσω τους θύματα. Η εκκλησία του 

Φριστού στο Καμάρι κατεστράφη ολοσχερώς από το σεισμικό 

γεγονός. Σον σεισμό συνόδευσε ένα τσουνάμι που κατέκλυσε το 

πεδινό μέρος της Κεφάλου και η θάλασσα είχε τόση ορμή που 

ανέβηκε μέχρι την θέση που βρίσκεται σήμερα το Αστυνομικό 

τμήμα της Κεφάλου (υψόμετρο περίπου 16 μέτρα).Σην επόμενη 

ημέρα οι κάτοικοι είδαν έκπληκτοι ψάρια στην στεριά και 

αναποδογυρισμένα ψαράδικα εξαιτίας της επίδρασης των 

κυμάτων. Ευτυχώς η ώρα που συνέβη το γεγονός - περίπου 3.30 

την νύχτα -ήταν καθοριστική αφού τότε δεν υπήρχαν άτομα στην 

παραλία αλλά και ο ορεινός όγκος του Ζηνιού προστάτεψε τους 

κατοίκους και μετρίασε την επιθετική μανία του τσουνάμι. 

Σο τσουνάμι του 1933 

Ένα πρωινό στις 23 Απριλίου του 1933, ξαφνικά, σε μια στιγμή, 

τα τμήματα που βρίσκονται και από τις δύο πλευρές(κάτω 

εικόνα) του ρήγματος (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) του 

δίαυλου Κω-Νισύρου, κινήθηκαν με σφοδρότητα και 

ακολούθησαν τη φορά που δείχνουν τα κόκκινα βέλη.  Σο 

ημερολόγιο έλεγε Κυριακή του Θωμά και εορτή του Αγίου 

Γεωργίου, μια ξεχωριστή ημέρα. Η ώρα ήταν 8.05, πολλοί από 

τους κατοίκους κατευθύνονταν προς τις εκκλησίες, ενώ άλλοι 

ήδη παρακολουθούσαν την Θεία Λειτουργία. Ευτυχώς οι 

περισσότεροι δε βρίσκονταν στα σπίτια τους ή δεν κοιμούνταν. 

Ένας ξαφνικός σεισμός μεγέθους 6,6R σημειώνεται το πρωί. 

Ήταν μία σεισμική δόνηση έντονη και εκτεταμένη. Σα 25 

δευτερόλεπτα ήταν αρκετά να αλλάξουν και να μετατρέψουν την 

πόλη της Κω σε ένα σωρό από ερείπια. Η καταστροφή ήταν 

ολοκληρωτική. Ο απολογισμός ήταν 178 νεκροί εκ των οποίων 

σχεδόν οι μισοί ήταν παιδιά και εκατοντάδες οι σοβαρά 

τραυματίες.  
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Πάνω, μπορείτε να δείτε σε τρισδιάστατο χάρτη το επίκεντρο του σεισμού του  

που έδωσε το τσουνάμι 1933. (Ν.Ιερομνήμων,2010) 

Κάποια λεπτά αργότερα από το σεισμικό συμβάν ένα κύμα 

ύψους 2-3 μέτρων σηκώνεται από τη θάλασσα και εισβάλει στην 

ξηρά. Η περιοχή της Ιεράς Μητρόπολης της Κω, η λεωφόρος 

Βασιλέως Γεωργίου και η λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 

καθώς και το Χαλίδι, σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων, 

προσβάλλεται από τσουνάμι, ένα φαινόμενο, που συχνά 

συνοδεύει τις πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Ευτυχώς όμως 

δεν ήταν καλοκαίρι και δεν υπήρχε κόσμος στην παραλία, 

αλλιώς τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ 

χειρότερα. Σο ρήγμα του δίαυλου έδωσε για άλλη μια φορά 

θαλάσσιο κύμα (τσουνάμι) μεγέθους 2 της εξαβάθμιας κλίμακας 

του Sieberg και όχι 4+, όπως είχε συμβεί το 556 μ.Φ. 

Τπάρχουν δύο κύριοι τύποι τσουνάμι που μπορεί να 

επιδράσουν στις ακτές της Κω. 

Σσουνάμι μπορεί να χαρακτηριστούν ως «τοπικά» ή 

«απομακρυσμένα», ανάλογα από την απόσταση της πηγής που 

τα δημιούργησε: Η κατάταξη βασίζεται στη σχετική απόσταση 

και δεν είναι μια ταξινόμηση, με βάση τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν τα ίδια τα κύματα. Για παράδειγμα, αρχικά το 

τσουνάμι που προκάλεσε ο σεισμός στον βυθό, ανοικτά των 

ακτών της Φιλής όταν έφτασε στις παραλίες της Φιλής 

θεωρήθηκε ένα τοπικό τσουνάμι αλλά όταν το ίδιο φαινόμενο 

μεταδόθηκε πέρα από τον Ειρηνικό Ψκεανό, φθάνοντας στις 

ακτές της Ιαπωνίας τότε, ήταν ένα απομακρυσμένο τσουνάμι.  
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Προσομοίωση τσουνάμι στην περιοχή νότια της Ρόδου. Παρατηρείστε πως ένα 

τσουνάμι που προέρχεται από το ελληνικό τόξο μπορεί να επηρεάσει το 

νοτιοανατολικό Αιγαίο και ιδίως τις ακτές της Κω μέσα σε 15-30 λεπτά. (Πηγή-

Nature Geoscience) 

Επειδή τα τοπικά τσουνάμι συμβαίνουν κοντά στο 

επίκεντρο του σεισμού, η κίνηση του εδάφους που προκαλείται 

από την σεισμική δόνηση μπορεί συχνά να γίνει αισθητή από 

τους κατοίκους κατά μήκος της ακτής, ενώ σε απομακρυσμένες 

περιοχές τα τσουνάμι, είναι αδύνατον να γίνουν αισθητά αφού η 

κίνηση τους εδάφους δεν γίνεται αντιληπτή λόγω της μεγάλης 

απόστασης από το επίκεντρο του σεισμού. 

Η πρώτη απειλή είναι από απομακρυσμένα τσουνάμι που 

δημιουργούνται από σεισμούς ή από ηφαιστειακές εκρήξεις στον 

αιγαιακό και μεσογειακό χώρο. τη Μεσόγειο, λόγω μικρών 

αποστάσεων οι χρόνοι άφιξης των κυμάτων στις ακτές είναι 

πολύ μικρότεροι παρά το γεγονός ότι ταξιδεύουν με μικρότερες 

ταχύτητες από εκείνα του Ειρηνικού λόγω του μικρότερου 

βάθους. Τπάρχουν αρκετές ιστορικές μαρτυρίες για τσουνάμι 

που έπληξαν μεσογειακές χώρες. την Ελλάδα το παλαιότερο 

είναι αυτό που κατάστρεψε τον Περσικό στόλο στην Ποτίδαια της 

Φαλκιδικής το 479 π.Φ. Επίσης, πολύ σημαντικό τσουνάμι είναι 

αυτό που έπληξε την Αλεξάνδρεια τον Ιούλιο του 365 μ.Φ. και 

προκάλεσε το θάνατο 50.000 ανθρώπων. 
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Παγκόσμιος χάρτης επικινδυνότητας από τσουνάμι. Οι παραπάνω χάρτης δείχνει 

τις χώρες με υψηλό, μεσαίο ή χαμηλό κίνδυνο από τσουνάμι. Ο χρωματισμός έχει 

γίνει ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. ΚΟΚΚΙΝΟ: Τψηλός κίνδυνος ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ: 

Μέτριος κίνδυνος ΚΙΣΡΙΝΟ: Χαμηλός κίνδυνος. Η Μεσόγειος μπορείτε να 

παρατηρήσετε ότι είναι μία περιοχή υψηλού κινδύνου. Πηγή–Tsunami Alarm System 

Σο τσουνάμι του 365 μ.Φ  θεωρείται    το μεγαλύτερο και πιο 

καταστροφικό της Μεσογείου. Πρόσφατα, Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και τοπικοί φορείς της Κρήτης εξήγγειλαν ότι το 

επόμενο χρόνο θα εκτελέσουν ασκήσεις ετοιμότητας που θα 

στηριχτούν πάνω σε προσομοιώσεις αυτού του γεγονότος. 

την περίπτωση των απομακρυσμένων τσουνάμι, οι 

μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από την περιοχή 

Αμοργού-αντορίνης, Φίου-Cesme, νότιου τμήματος του 

Ελληνικού τόξου (Κρήτη, Κάρπαθος, Ρόδος) και από την 

Ιταλική χερσόνησο (Ηφαίστειο Αίτνας). Αυτές οι περιοχές 

μπορούν να δώσουν τσουνάμι και να επηρεάσουν τις παράκτιες 

περιοχές της Κω και να δημιουργήσουν κύματα που θα 

μπορούσαν να χτυπήσουν το νησί από βόρεια, νότια, ανατολικά 

και δυτικά, μέσα σε λιγότερο από 10-40 λεπτά. ε αυτή την 

περίπτωση η τοποθέτηση ενόργανων συστημάτων 

προειδοποίησης τσουνάμι με την εγκατάσταση δικτύων 

σεισμογράφων και παλιρροιογράφων, θα ήταν ένα χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια των ειδικών και των αρχών του τόπου μόνο 

σε περίπτωση που υπήρχαν κατάλληλα σχέδια έκτακτης 

ανάγκης και σωστή και γρήγορη ενημέρωση του τοπικού 

πληθυσμού.  



23 

 

 

Περιοχές γένεσης τσουνάμι που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις ακτές της Κω. 

Με κίτρινο και με κόκκινο σημειώνονται οι κίνδυνοι που προέρχονται από 

τοπικούς και απομακρυσμένους  παράγοντες, αντίστοιχα. Για την επιλογή των 

τοποθεσιών λήφθηκαν υπόψη ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα της ευρύτερης 

περιοχής (Ν.Ιερομνήμων,2011) 

Σο δεύτερο και πιο ύπουλο είδος απειλής είναι από 

«τοπικά» κύματα που δημιουργούνται μετά από σεισμούς ή από 

ηφαιστειακές εκρήξεις που θα μπορούσαν να συμβούν κυρίως 

στην λεκάνη της Κω, στον υποθαλάσσιο χώρο του Δίαυλου Κω-

Νισύρου. Ψστόσο, και στην λεκάνη Datca -κόλπος του 

Κεραμικού- οι σεισμοί μπορούν να δώσουν υποθαλάσσιες 

κατολισθήσεις που με την σειρά τους είναι σε θέση να 

απειλήσουν κυρίως τις βορειοανατολικές ακτές. 

Ένας ακόμη τοπικός κίνδυνος πηγάζει από τα ασταθή 

πρανή του ηφαιστείου της Νισύρου. Μία κατολίσθηση κυρίως 

από την νοτιοανατολική πλευρά –κοντά στα Νικιά- θα μπορούσε 

να δώσει κύματα τύπου τσουνάμι που θα μπορούσαν να πλήξουν 

τις ακτές της Καρδάμαινας, του Παράδεισου και της Κεφάλου. 

Όμως, και στις τρείς τοπικές περιπτώσεις, αυτά τα τσουνάμι 

μπορούν θα πλησιάσουν μέσα σε λιγότερο από 3-5 λεπτά κάθε 

παράκτια περιοχή της Κω και των γύρω νησιών. Θα πρέπει να 

τονισθεί ότι οι μικρές αποστάσεις των ακτών της Κω από τα 

σημεία γένεσης τοπικών τσουνάμι δεν αφήνουν σχεδόν κανένα 

περιθώριο για αποτελεσματική προστασία από ενόργανα 
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συστήματα προειδοποίησης. Δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε, τα 

περιθώρια χρόνου είναι ιδιαίτερα στενά. 

Δείτε βίντεο σχετικά με τους κινδύνους από τα τσουνάμι 

 

οάμιξ αλλά ςξβαπό 

 

Σον σεισμό της 26ης Δεκεμβρίου 2004 της ουμάτρα ακολούθησε 

το φονικό τσουνάμι που έπληξε πολλές χώρες και έφτασε μέχρι 

και τα παράλια της Ανατολικής Αφρικής. Πριν χτυπήσει το 

ισχυρό τσουνάμι, η στάθμη της θάλασσας χαμήλωσε και το νερό 

τραβήχτηκε από την ακτή, δίνοντας την εντύπωση ότι «όλη η 

θάλασσα έφευγε προς τα πίσω». Ήταν ένα πολύτιμο σημάδι για 

όσους βρίσκονταν στην περιοχή. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο και ο 

κόσμος της παραλίας έτρεχε προς το εσωτερικό της ξηράς, 

μακριά από την ακτή, χωρίς να σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο 

και κατέφευγε σε λόφους με ύψη αρκετά πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας ή ακόμη σε κάποιο υψηλό κτίριο, άνω 

των 15 μέτρων πιθανόν οι άνθρωποι των παρακάνω 

φωτογραφιών να ήταν ακόμα ζωντανοί. 

http://www.geodifhs.com/event.html
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Αν δεν περίμεναν να δούν το κύμα να έρχεται για να 

αρχίσουν την διαφυγή ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ 

διαφορετικά! Ο διαθέσιμος χρόνος, από την στιγμή που το νερό 

αποτραβήχτηκε από την ακτή έως το χτύπημα του τσουνάμι, 

ήταν ελάχιστος, γύρω στα 4-5 λεπτά. Δείτε τις εικόνες πως μέσα 

σε 5 λεπτά άλλαξαν όλα. Από την εμφάνιση του τσουνάμι στον 

ορίζοντα έως το χτύπημα ο χρόνος είναι πλέον εντελώς 

μηδαμινός και ένας πρακτικός κανόνας λέει ότι «αν το δεις να 

έρχεται, τότε είναι πλέον αργά για να τρέξεις».  

Σο τσουνάμι είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή απειλή. Έχουν 

μια απίστευτη ενέργεια λόγω του τεράστιου όγκου νερού που 

μεταφέρουν. Έχει παρατηρηθεί ότι πλήττουν τις ακτές με τέτοια 

μανία και μπορούν να καταστρέψουν ολόκληρες πόλεις. 

υνήθως, το πρώτο κύμα δεν είναι ούτε το πιο σημαντικό, ούτε το 

πιο καταστρεπτικό. 

Oι περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, κάτω από 10 μέτρα, 

διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, και σε μια απόσταση 3,5 

περίπου χιλιομέτρων από την ακτή προς την ενδοχώρα. Οι 

περισσότερες απώλειες ανθρώπινων ζωών κατά τη διάρκεια ενός 

καταστρεπτικού τσουνάμι οφείλονται στους πνιγμούς. Οι 

κίνδυνοι, επίσης, που ακολουθούν από τις πλημμύρες, τη 

μόλυνση των πόσιμων υδάτων, τις πυρκαγιές που προκαλούνται 

από βραχυκυκλώματα ή τη θραύση δεξαμενών και αγωγών 

μεταφοράς φυσικού αερίου δεν είναι ευκαταφρόνητοι. Οι 

απώλειες σε ζωές επιτείνονται από τον πανικό που κυριαρχεί, 

αλλά και τη διάλυση ζωτικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, 

όπως αστυνομία, πυροσβεστική, νοσοκομεία κ.ά.  

Η τεράστια καταστροφή στην Ινδονησία, Φιλή και στην 

Ιαπωνία, δείχνουν για μια ακόμη φορά την καταστροφική 

δύναμη, αυτών των κυμάτων. Σα τσουνάμι, που κόστισαν τη ζωή 

σε χιλιάδες ανθρώπους αποτελούν ένα φαινόμενο, που ήταν η 

αιτία πολλών καταστροφών και στο παρελθόν. Από το 1945 

περισσότεροι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα τσουνάμι παρά 

από τους σεισμούς. Αυτό δείχνει πόσο σοβαρό κίνδυνο ενέχουν. 
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τον παραπάνω χάρτη απεικονίζεται το έτος και οι θέσεις από τις οποίες 

προήλθαν μερικά από τα ιστορικά τσουνάμι που έπληξαν κατά καιρούς το νησί 

της Κω. Με τις κόκκινες γραμμές σημειώνονται τα υποθαλάσσια ρήγματα ενώ με 

τις κίτρινες τα χερσαία. (Ν.Ιερομνήμων,2011) 

Η πιθανότητα ότι ένα τσουνάμι θα κάνει ζημιά κατά 

μήκος των ακτών της Κω είναι σχετικά μικρή, αλλά πολύ 

πραγματική. Οι ακτές της Κω έχουν δεχτεί την βιαιότητα των 

τσουνάμι κατά το παρελθόν, σύμφωνα με ιστορικά και 

επιστημονικά δεδομένα- το 1615 π.Φ,142 μ.Φ, το 556, το 365;, το 

1570,το 1672, το 1933, το 1956,1979, και το 1991. 

ε περίπτωση που το τσουνάμι δημιουργηθεί από ένα 

σεισμικό γεγονός κοντά στις ακτές της Κω, μην περιμένετε τους  

τοπικούς φορείς πολιτικής προστασίας για να πάρετε τις όποιες 

αποφάσεις σας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ενεργήσετε από 

μόνοι σας. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα τσουνάμι είναι 

σπάνια φαινόμενα και ότι όλοι οι σεισμοί δεν δίνουν τέτοια 

κύματα. Ψστόσο, είναι επίσης ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε τι 

πρέπει να κάνετε, αν ζείτε σε μια ευάλωτη περιοχή. Κανονικά, 

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετοιμότητα 

τσουνάμι θα έπρεπε να επικοινωνείτε με τον τοπικό συντονιστή 

του προγράμματος έκτακτης ανάγκης ή να επισκεφθείτε το 

Περιφερειακό πρόγραμμα, όμως κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχει. 
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Σοπικός χάρτης επικινδυνότητας από τσουνάμι. Οι παράκτιες περιοχές που 

περιβάλλονται από την κόκκινη γραμμή κρίνονται υψηλού κινδύνου. 

Χαρακτηρίζονται από υψόμετρο- κάτω από 5 μέτρα και διατρέχουν το 

μεγαλύτερο κίνδυνο. Η ζώνη μεταξύ κόκκινης και πράσινης γραμμής κρίνεται 

χαμηλότερου κινδύνου. (Ν.Ιερομνήμων,2010) 

Αν ζείτε σε μια παράκτια περιοχή της Κω, εσείς και η 

οικογένειά σας είναι πολύ πιθανό να κληθείτε να 

αντιμετωπίσετε ένα τσουνάμι κάποια στιγμή. Αν αισθανθείτε 

έναν ισχυρό σεισμό ή ένα σεισμικό συμβάν εκδοθεί για την 

περιοχή μας, πιθανόν η τοπική σειρήνα να ηχήσει; Και στις 

δύο περιπτώσεις, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

πρέπει να ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω. 

 

ε οεπίοσψςη άμεςηρ αοειλήρ  

Μετακινηθείτε στο υψηλότερο έδαφος- Αν είστε σε μια 

παραθαλάσσια περιοχή και νιώσετε  μία δυνατή δόνηση από ένα 

σεισμό κοντά στην ακτή, τρέξετε αμέσως σε υψηλότερο έδαφος 

(μεγαλύτερο από 15 μέτρα- αν είναι δυνατόν- πάνω από τη 

γραμμή παλίρροιας).  

Αν γίνει κάτι τέτοιο αντιληπτό, τότε πρέπει αμέσως να 

αρχίσετε να τρέχετε προς το εσωτερικό της ξηράς, μακριά από 
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την ακτή, χωρίς να σταματήσετε ούτε δευτερόλεπτο και να 

προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις 

παράλιες περιοχές, καταφεύγοντας κατά προτίμηση σε λόφους 

με ύψη αρκετά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Εναλλακτικά, αν υπάρχει στην περιοχή κάποιο υψηλό κτίριο,  

άνω των 15 μέτρων, μπορείτε να αναζητήσετε καταφύγιο στον 

ψηλότερο όροφό του.  

Επειδή είναι γενικά γνωστό ότι τα τσουνάμι ταξιδεύουν με 

ταχύτητα περίπου 700 χιλιόμετρα/ώρα, κάποιοι πιστεύουν ότι 

είναι αδύνατο να ξεφύγουν, αφού δουν ένα τσουνάμι. Ψστόσο, 

αυτή είναι η ταχύτητα ενός τσουνάμι που ταξιδεύει σε ανοικτό 

ωκεανό με βάθος 4.000 μέτρων. (μέσο βάθος του Ειρηνικού 

Ψκεανού). Η ταχύτητα ενός τσουνάμι εξαρτάται από το βάθος 

του νερού. Επομένως, μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια ακόμα 

κι αν πραγματικά δείτε ένα τσουνάμι να πλησιάζει. Ακόμη και σε 

τμήματα όπου το μέγιστο ύψος του κύματος στην ξηρά ήταν 

πάνω από 4 μέτρα, μερικοί άνθρωποι διέφυγαν τρέχοντας και 

επέζησαν διαφεύγοντας σε κτίρια ή άλλες υψηλές περιοχές. Όσο 

χαμηλότερο είναι το βάθος του νερού τόσο πιο αργή είναι η 

ταχύτητα ροής του τσουνάμι. υνεπώς, αν βρεθείτε στην 

δυσάρεστη θέση να δείτε ένα τσουνάμι να τρέχει προς το μέρος 

σας, είναι σημαντικό να μην χάσετε τις ελπίδες σας, και να 

διαφύγετε  σε κάποιο ψηλό σημείο. 

Προσοχή: Μην περιμένετε να δείτε το κύμα να έρχεται για να 

αρχίσει η διαφυγή! Τποθέτοντας ότι το ύψος των ματιών ενός 

ατόμου που στέκεται στην όχθη είναι 1,8 μέτρα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, το πρόσωπο αυτό μπορεί θεωρητικά να 

δει σε μια απόσταση περίπου 4,8 χιλιόμετρα ανοικτής θάλασσας. 

Επειδή η Γη είναι στρογγυλή, είναι αδύνατο να δούμε πέρα από 

αυτό. Όμως, ο διαθέσιμος χρόνος από την στιγμή που το νερό 

αποτραβιέται από την ακτή, έως το χτύπημα του τσουνάμι είναι 

ελάχιστος, λιγότερο από  3-5  λεπτά. Ειδικά, από την εμφάνιση 

του τσουνάμι στον ορίζοντα έως το χτύπημα ο χρόνος είναι 

πλέον εντελώς μηδαμινός και ένας πρακτικός κανόνας λέει ότι 

«αν το δεις να έρχεται, τότε είναι πλέον αργά για να τρέξεις».  

Επίδραση των δέντρων- Μεμονωμένα δέντρα και αραιά-

βλάστηση σε δασικές περιοχές, δεν αναμένεται να μειώσουν τη 
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δύναμη ενός τσουνάμι. Ψστόσο, μπορεί να σώσουν ζωές. Σα 

δέντρα που μεγαλώνουν κατά μήκος της ακτής τείνουν να έχουν 

ρηχές ρίζες που απλώνονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. 

Νεαρά δέντρα εξακολουθούν να έχουν ανεπαρκή συστήματα 

ρίζας και είναι εύκολα να πέσουν από ένα τσουνάμι. Ψς εκ 

τούτου, δεν είναι κατάλληλα για καταφύγια. ε γενικές γραμμές, 

ένα κατάλληλο οριζόντιο ριζικό σύστημα που αναπτύσσεται 

καθώς ένα δέντρο μεγαλώνει, έχει την ικανότητά να αντισταθεί 

σε μια επέλαση των τσουνάμι. Ο κορμός ενός δέντρου γίνεται 

επίσης παχύτερος με την ηλικία του. Μεμονωμένα δέντρα δεν 

μπορούν να μειώσουν την ταχύτητας ροής του τσουνάμι. Οι 

ζώνες πρασίνου που αναπτύσσονται σε ομάδες, μπορούν να 

μειώσουν την δύναμη των τσουνάμι μόνο υπο ορισμένες 

προϋποθέσεις.  

O μεγαλύτερος κίνδυνος παρουσιάζεται όταν σπάει το 

τσουνάμι -Η πιο επικίνδυνη κατάσταση είναι όταν ένα άτομο 

πληγεί άμεσα -από πίσω- από ένα κύμα που μόλις αρχίζει να 

σπάει. Μπορείτε να βγείτε νοκ άουτ και να χάσετε τις αισθήσεις 

σας ή να υποστείτε σοβαρή ζημία ιδιαίτερα αν ο βυθός είναι 

βραχώδης. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τσουνάμι δεν υποχωρούν 

αμέσως, και ο κίνδυνος πνιγμού είναι υψηλός. 

Σendenko- Σο τσουνάμι, είναι μια δική σου υπόθεση .Ίσως το 

πιο εντυπωσιακό μάθημα από το τσουνάμι στην Ιαπωνία είναι το 

tendenko. Αυτό το μάθημα έγινε ευρέως κατανοητό μετά τον 

σεισμό του Meiji Sanriku που προκάλεσε το τσουνάμι του 1896 και 

το οποίο κατέληξε με περισσότερους από 22.000 νεκρούς.                  

Σο νόημα της έκφρασης «tendenko τσουνάμι» είναι                             

«Σο τσουνάμι, είναι μια δική σου υπόθεση»: δηλαδή, όλοι,                      

-συμπεριλαμβανομένων των γονιών και των παιδιών- θα πρέπει 

να τρέξουν για τη ζωή τους ξεχωριστά, και να μη στηρίζονται  σε 

άλλα πρόσωπα. Αν και ακούγεται πολύ ψυχρό, αυτό 

περιλαμβάνει την ελπίδα ότι τα μέλη μιας οικογένειες μπορούν 

να αποφύγουν να πεθάνουν μαζί, με αποτέλεσμα να μπει τέλος 

σε μία ολόκληρη οικογένεια. Επικρατεί, η ιδέα ότι κάθε άτομο 

πρέπει να προστατεύσει τη ζωή του / της: αν γίνει αυτό ο αριθμός 

των επιζώντων σε ένα χωριό ή περιοχή θα αυξηθεί με αυτόν τον 

τρόπο. ε άλλες χώρες, παρόμοια παραδείγματα αναφέρθηκαν 

επίσης στο 2004 κατά το τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού. Μια 
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οικογένεια ήταν σε ένα τρένο με τους γονείς και τα τρία παιδιά, 

όταν το τσουνάμι χτύπησε το τρένο. ε αυτή την τραγωδία 

σκοτώθηκαν 1500 άνθρωποι. 

    

Άνθρωποι παρακολουθούν το τσουνάμι να πλησιάζει χωρίς να φύγουν (Σαϊλάνδη 

,2004). Αυτό είναι ένα τρομερό λάθος. Ποτέ μην καθίσετε στην ακτή για να 

παρατηρήσετε τα κύματα τσουνάμι να έρχονται κατά πάνω σας. Δεξιά, 

ενημερωτική πινακίδα σε παραλία που επισημαίνει τον κίνδυνο και το τι πρέπει 

να κάνει κάποιος σε περίπτωση τσουνάμι. 

Ο πατέρας έβαλε μόνο ένα από τα παιδιά του στην πλάτη του, 

και οι δύο ως εκ θαύματος επέζησαν αφού εξήλθαν έξω από το 

παράθυρο του τρένου. Αργότερα είπε: «Οι άνθρωποι που 

κρατούσαν τα πόδια μου ακόμη και αν  ήταν οι δικοί μου γονείς, 

εγώ όμως ήμουν αποφασισμένος να σώσω τουλάχιστον το ένα 

παιδί». Από την άλλη πλευρά, στο Φοκάιντο της Ιαπωνίας το 

1993, λίγοι άνθρωποι πίστευαν ότι το τσουνάμι θα επιτεθεί τόσο 

γρήγορα. Πολλοί από εκείνους που έχασαν τη ζωή τους 

περίμεναν να φύγουν με ολόκληρες τις οικογένειες τους, 

καθυστέρησαν την διαφυγή για να φορτώσουν τα υπάρχοντα 

στα αυτοκίνητά τους, επέστρεψαν στα σπίτια τους για να 

συλλέξουν πολύτιμα αντικείμενα ή να σταματήσουν για να 

προειδοποιήσουν τους άλλους, ώστε να διαφύγουν μαζί. Εδώ, το 

μάθημα «tendenko» πότε δεν εφαρμόστηκε. Πολλοί άνθρωποι 

επέζησαν από ένα τσουνάμι επειδή απομακρύνθηκαν γρήγορα 

φορώντας μόνο τα ρούχα τους. Αντίθετα, εκείνοι που έχασαν τη 

ζωή τους δεν μπόρεσαν  να τρέξουν και περίμεναν έως ότου όλα 

τα μέλη της οικογένειας ήταν μαζί, και  δίστασαν να αφήσουν 

την οικογένειά και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από μόνοι 

τους, ή σταμάτησαν να προειδοποιήσουν τους γείτονες. Να 

θυμάστε πάντα ότι η  μάχη με ένα τσουνάμι είναι άνιση και 

ανηλεής. 
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Η εκκένωση πρέπει να γίνει με τα πόδια. Η απομάκρυνση με το 

αυτοκίνητο μπορεί να φαίνεται σοφή, αλλά μπορεί πραγματικά 

να πάρει περισσότερο χρόνο αν πέσετε, σε μια κυκλοφοριακή 

συμφόρηση.  Η εμπειρία λέει ότι η εκκένωση πρέπει να γίνει με 

τα πόδια σε περίπτωση καταστροφής, με εξαίρεση για τους 

ηλικιωμένους και σωματικά ανάπηρους. Μην ξεχνάτε ότι ο 

σεισμός που προηγήθηκε του τσουνάμι πιθανόν να έχει 

καταστρέψει βασικές υποδομές της πόλης. 

Εάν βρίσκεστε σε μία πολυσύχναστη καλοκαιρινή παραλία 

μπορείτε να αναζητήσετε καταφύγιο στην οροφή του 

υψηλότερου κτιρίου, το συντομότερο  δυνατό. Αποφύγετε τα 

κτίρια που είναι σε κακή κατάσταση (από άποψη προφυλάξεων) 

και τα οποία βρίσκονται μέσα στη ζώνη όπου θα συμβεί το 

πλημμυρικό φαινόμενο σε περίπτωση τσουνάμι. Πρέπει να 

λάβετε υπόψη σας, ότι τα κινητά αντικείμενα όπως κρεβάτια, 

ομπρέλες θάλασσας και άλλα, μπορεί να παρασυρθούν από το 

νερό και να σας τραυματίσουν και να κλείσουν τις οδούς 

διαφυγής σας. 

Πριν χτυπήσει ένα ισχυρό τσουνάμι, η στάθμη της θάλασσας 

χαμηλώνει και το νερό αποτραβιέται από την ακτή, δίνοντας 

την εντύπωση ότι «όλη η θάλασσα έφυγε προς τα πίσω». Αυτό 

είναι ένα πολύτιμο σημάδι για όσους βρίσκονται σε περιοχή που 

πρόκειται να χτυπήσει τσουνάμι και δεν διαθέτει σύστημα 

πρόγνωσης .Μόλις δείτε το νερό να τραβιέται τότε ο χρόνος που 

έχετε στην διάθεση σας είναι ελάχιστος. 

χεδόν ποτέ δεν έρχεται μόνο ένα κύμα. Όπως 

προαναφέρθηκε, δημιουργείται μία ολόκληρη σειρά κυμάτων με 

περιοδικότητα άνω της  1 ώρας και επομένως, σχεδόν πάντα μετά 

το πρώτο κύμα ακολουθούν και άλλα εξίσου δυνατά. τα τοπικά 

τσουνάμι η περιοδικότητα είναι πολύ μικρότερη. Επομένως, δεν 

πρέπει να δημιουργείται αίσθηση εφησυχασμού ότι μετά το 

πρώτο χτύπημα ο κίνδυνος πέρασε, καθώς μάλιστα ενδέχεται τα 

επόμενα κύματα να είναι ακόμα υψηλότερα και 

καταστρεπτικότερα. τατιστικώς έχει βρεθεί ότι συνήθως το 

υψηλότερο κύμα είναι το τρίτο στην σειρά, αν και αυτό δεν ισχύει 

πάντα και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως δεσμευτικός 
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κανόνας. Μην πλησιάζετε την ακτή, ακόμη και οι μετασεισμικές 

δονήσεις μπορούν να δώσουν φονικά τσουνάμι. 

Σα πλοία που βρίσκονται «εν πλω» τα αντιμετωπίζουν 

εύκολα, στρέφοντας την πλώρη σε γωνία  35 - 45 μοιρών, την 

ημέρα και δεν κλυδωνίζονται λόγω του μεγάλου μήκους αυτών 

των κυμάτων. Αντιθέτως, την νύκτα είναι τα τσουνάμι είναι πιο 

επικίνδυνα αν δεν γίνουν αντιληπτά από το ραντάρ. 

Ροή επιστροφής- Μετά την κατάκλυση της ενδοχώρας, ένα 

τσουνάμι θα επιστρέψει τελικά στη θάλασσα. Αυτό ονομάζεται 

"ροή επιστροφής." Αυτή η ροή δεν συνοδεύεται με ένα σπάσιμο 

κυμάτων. Ψστόσο, λόγω συνδυασμού του βάθους του νερού και 

της ταχύτητας ροής, ο κίνδυνο είναι μεγάλος. ε γενικές 

γραμμές, η ταχύτητα ροής επιστροφής είναι πιο αργή από το 

κύριο γεγονός, και ο κίνδυνος συγκριτικά μικρότερος. Ψστόσο, η 

ροή των νερών που επιστρέφουν προς την ακτή  μπορεί να 

παρασύρει ανθρώπους στη θάλασσα. Κατά τη ροή επιστροφής, 

καλό είναι να απομακρυνθείτε ώστε να μην παγιδευτείτε από τα 

νερά του τσουνάμι. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε  πιαστείτε από 

κάποιο αντικείμενο και μεταφερθείτε από αυτό, προκειμένου να 

επιβιώσετε. την πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις: έχουν 

επιζήσει άνθρωποι με αυτό τον τρόπο. Ψστόσο, ορισμένοι άτυχοι 

μεταφέρονται σε αποστάσεις από τα ωκεάνια ρεύματα και 

περνάνε  πολύ καιρό  στο νερό μέχρι εξάντλησης και πεθαίνουν, 

ειδικά σε εποχές με κρύο καιρό. 

Σα πλοία που βρίσκονται στο αγκυροβόλιο ή ελλιμενισμένα, 

θα πρέπει να προβούν σε άμεσο απόπλου κόβοντας ακόμη και 

τους κάβους ή εγκαταλείποντας και τις άγκυρες και τούτο διότι 

φθάνοντας το τσουνάμι αυτά ανυψώνονται και οι άγκυρες 

συνήθως αποσπώνται απ' το βυθό οπότε και ακολουθούν έρμαια 

την ορμή του κύματος, ενώ τα ελλιμενισμένα κινδυνεύουν να 

καταστραφούν. 

το νησί της Κω δεν υπάρχουν καταφύγια τσουνάμι ή 

προκαθορισμένες ασφαλείς τοποθεσίες που θα πρέπει να 

γνωρίζετε. Πρέπει να ενεργήσετε από μόνοι σας επιλέγοντας τον 

κατάλληλο χώρο ακολουθώντας αν επιθυμείτε τον οδηγό που 

έχετε στα χέρια σας. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνό σας 
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για ενημερώσεις. τις πρώτες 24 ώρες, χρησιμοποιήστε το 

τηλέφωνο σας μόνο σε περίπτωση που η ζωή σας βρίσκεται σε 

κίνδυνο. Επιλέξτε κατάλληλα καταφύγια για να περάσετε τις 

πρώτες ημέρες μετά τον σεισμό, σε υψόμετρα τουλάχιστον 15-20 

μέτρων που οπωσδήποτε πρέπει να βρίσκονται μακριά από την 

ακτή τουλάχιστον 3,5 χιλιόμετρα. Προσοχή, δεν πρέπει να γίνει 

το λάθος του σεισμού του 1933 όταν τα καταφύγια στήθηκαν 

κοντά στην θάλασσα. Αν και ο συγκεκριμένος σεισμός έδωσε 

τσουνάμι ύψους 2-3 μέτρων ωστόσο ευτυχώς τα κύματα 

εξασθένισαν μόλις εισέβαλλαν στην ακτή. Ευτυχώς δεν 

θρηνήσαμε θύματα από τσουνάμι εκείνη την ημέρα. 

Μην πάτε στην παραλία για να παρακολουθήσετε το 

φαινόμενο. Όλες οι περιοχές των ακτών της Κω, δεν θα 

επηρεαστούν το ίδιο. ε πολύ κοντινές αποστάσεις, οι επιπτώσεις 

ενός τσουνάμι μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά και θα 

μπορούσαν να υπάρξουν δραματικές διαφορές στο ύψος των 

κυμάτων και των επιπτώσεων. Από τοπικούς σεισμούς μπορούν 

να πλημμυρίσουν οι ακτές μέσα σε λίγα λεπτά αργότερα από την 

σεισμική δόνηση. Οι μακρινοί μεγάλοι σεισμοί μπορούν να 

δώσουν τσουνάμι που μπορεί να φθάσουν σύντομα στις 

παραλίες του νησιού. Αν έχετε την δυνατότητα επιλογής, τότε 

απομακρυνθείτε το λιγότερο 3,5 χιλιόμετρα, από την ακτή.  

Ποτέ όταν απομακρύνεστε από την ακτή μην ακολουθήσετε 

μία πορεία παράλληλη προς την θάλασσα. Αποφεύγουμε 

διαδρομές διαφυγής χρησιμοποιώντας χείμαρρους, κανάλια, 

ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες, όρμους, ακρωτήρια και δεν 

προσπαθούμε να προστατευθούμε στις πίσω πλευρές 

αμμόλοφων σε παραθαλάσσια ζώνη που έχει καθοδική κλίση.  

Προστατεύστε τον εαυτό σας, την οικογένειά σας και την 

περιουσία σας 

•Αν ζείτε κοντά στην ακτή, βρείτε από πριν ένα ψηλό σημείο 

κοντινό στο οποίο μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να τρέξετε 

στην περίπτωση ενός τσουνάμι. 

• Να γνωρίζετε πώς θα φτάσετε στην προκαθορισμένη ασφαλή 

περιοχή σας. 
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• Διατηρήστε ένα κιτ έκτακτης ανάγκης της οικογένειας σε 

κατάσταση ετοιμότητας για απρόβλεπτες εκκενώσεις. 

• Ακούστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ακολουθήστε τις 

οδηγίες των αρμοδίων της πολιτικής προστασίας. 

Ενημερωθείτε στο κινητό σας σε πραγματικό χρόνο από το 

Tsunami Alarm System 

ε πραγματικό χρόνο κάτοικοι παράκτιων περιοχών, τουρίστες, 

ναυαγοσώστες,  ταξιδιώτες και οργανώσεις μπορούν να λάβουν 

στο κινητό τηλέφωνο με μία συνδρομή 29.95 Euro/χρόνο- 

μηνύματα συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι. 

ε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι, υπάρχει η 

δυνατότητα όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες να λαμβάνουν 

πληροφορίες για την περιοχή, το επίπεδο κινδύνου, τις πληγείσες 

περιοχές, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και οτιδήποτε άλλο 

αφορά τον κίνδυνο. την παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να 

πάρετε περισσότερες πληροφορίες. 

http://www.tsunami-alarm-system.com/en/index.html 

Μετά από το γεγονός, μην εισέλθετε στο σπίτι σας έως ότου 

είστε σίγουροι ότι είναι ασφαλές. Να είστε βέβαιοι ότι δεν 

υπάρχει καμία διαρροή αερίου. Μην χρησιμοποιήσετε αναπτήρες, 

κεριά, ή άλλα και μην ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική ή 

μηχανική συσκευή που θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν 

σπινθήρα. Ελέγξτε για τις χημικές εκχύσεις, τα ηλεκτροφόρα 

καλώδια. Σο νερό όταν έρθει σε επαφή με ελαττωματικά καλώδια 

ρεύματος είναι κίνδυνος. Αποσυνδέστε τα σπασμένα φωτιστικά ή 

τις συσκευές. Αυτά θα μπορούσαν να αρχίσουν τις πυρκαγιές 

όταν αποκατασταθεί η ηλεκτρική ενέργεια. Μην χρησιμοποιήστε 

ποτέ στο εσωτερικό: σόμπες στρατοπέδων, κηροζίνη ή φανάρια ή 

θερμάστρες αερίου, σχάρες αερίου ή ξυλάνθρακα, ή  γεννήτριες 

αερίου, γιατί αυτές  μπορούν να απελευθερώσουν θανάσιμο 

αέριο μονοξειδίου άνθρακα ή να είναι ένας κίνδυνος πυρκαγιάς 

στις μετασεισμικές δονήσεις. Μετά από το σεισμό οι πρώτες 

εβδομάδες είναι κρίσιμες. Αυτός είναι ένας μεταβατικός  χρόνος. 

Οι μετασεισμικές δονήσεις μπορούν να συνεχιστούν για αρκετό 

καιρό, και να δώσουν και άλλα τσουνάμι. ιγουρευτείτε ότι το 

http://www.tsunami-alarm-system.com/en/index.html
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σπίτι σας είναι ασφαλές και όχι με κίνδυνο κατάρρευσης από τις  

μετασεισμικές δονήσεις.  

Μετά το χτύπημα του τσουνάμι είναι πολύ πιθανόν οι 

περισσότερες υποδομές να αχρηστευτούν ενώ και το νερό θα 

έχει γίνει υφάλμυρο. Εάν το ρεύμα δεν έχει ακόμη επανέλθει, για  

τα γεύματα σας χρησιμοποιείστε πρώτα κατεψυγμένα και 

παγωμένα τρόφιμα. Εάν κρατήσετε την πόρτα κλειστή, τα 

τρόφιμα στο ψυγείο σας μπορούν να αντέξουν για μερικές 

ημέρες. Εάν δεν έχετε νερό, μπορείτε να πιείτε από τους 

θερμοσίφωνες, ή τους λειωμένους κύβους πάγου. Αποφύγετε το 

νερό από τις πισίνες ή από δεξαμενές  που χρησιμοποιούνται  για 

το σβήσιμο των πυρκαγιών. 

Ατομικά εφόδια επιβίωσης. Ο καθένας στην οικογένειά σας 

πρέπει να έχει ατομικά εφόδια επιβίωσης. Κρατήστε τα, σε 

σημεία όπου είναι εύκολα προσβάσιμα, στο σπίτι, στο 

αυτοκίνητο, στην εργασία ή το σχολείο. Μια μικρή τσάντα που τα 

περιέχει αυτά είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος. Πρέπει να 

περιλάβετε, τα κάτωθι στοιχεία: Σα φάρμακα πρώτης ανάγκης 

και πρώτων βοηθειών και τα αναγκαία για όσους έχουν ειδικές 

παθήσεις (διαβητικούς κα). Προσωπικά είδη υγιεινής, 

εμφιαλωμένο νερό, σφυρίχτρα, (για να ειδοποιήσετε τα 

συνεργεία διάσωσης) μετρητά έκτακτης ανάγκης, κατάλογο 

τηλεφωνικών αριθμών επαφών έκτακτης ανάγκης, τρόφιμα-

κονσέρβες  υψηλά σε θερμίδες ,φακός  έκτακτης ανάγκης με 

πρόσθετες μπαταρίες κά. 

Υωτοτυπίες από προσωπικά ατομικά έγγραφα. Μία καλή ιδέα 

την οποία συνιστώ σε πολλούς είναι να κάνετε τα βασικότερα 

ατομικά έγγραφα σας(ταυτότητα, βιβλιάρια ,πιστωτικές κάρτες 

κά) σε ψηφιακά αρχεία και να τα συμπιέσετε σε μορφή zip. Και 

να τα κλειδώσετε με ένα κωδικό. Μετά να τα ανεβάσετε στο mail 

σας. Έτσι ανά πάσα στιγμή θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 

αυτά. υνήθως οι καταστροφές από τσουνάμι καταστρέφουν 

δημόσια αρχεία και για αρκετό καιρό δεν θα μπορείτε να τα 

αντικαταστήσετε σε περίπτωση που τα χάσετε 
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Γμώςη και οπόληχη είμαι οπξςσαςία  

Η ενημέρωση είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεκινήσετε 

την απομάκρυνση σας από την ακτή. Ψστόσο, είναι βέβαιο ότι 

αυτή δεν θα την έχετε. Επιπλέον, είναι δύσκολο για ένα άτομο να 

κρίνει από μόνο του αν ένα τσουνάμι θα επιτεθεί ή όχι. Για 

παράδειγμα, οι δονήσεις του σεισμού δεν μας λένε εάν ο σεισμός 

σημειώθηκε στην ξηρά ή στη θάλασσα, και αν ο σεισμός ήταν 

αρκετά μεγάλος για να προκαλέσει ένα τσουνάμι, από την 

κίνηση και μόνο. Οι μόνες πληροφορίες που έχετε στην 

διάθεση σας είναι οι σεισμικές δονήσεις, τα νερά των πηγών 

μπορεί να χαθούν κάποιες ώρες  πριν από ένα μεγάλο σεισμό,  

η απότομη αλλαγή του καιρού, οι στήλες τέφρας, οι 

παράξενες αλλαγές στον ωκεανό, οι εξαφανίσεις πριν από τον 

σεισμό ή μαζικές μετακινήσεις ζώων προς την ενδοχώρα πριν 

από το τσουνάμι, αφύσικοι ήχοι, ο άνεμος καθώς και άλλα 

σημάδια στις ακτές μπορούν βοηθήσουν εκ των προτέρων 

σχετικά με τα τσουνάμι.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τσουνάμι του 556 μ.Φ ήταν 

τοπικό που προήλθε από μία ζώνη που απέχει μόλις 10 

χιλιόμετρα από την πόλη της Κω, 15 χιλιόμετρα από την 

Καρδάμαινα και 30 χιλιόμετρα από την Κέφαλο. Ο χρόνος που 

έχετε στην διάθεση σας είναι ελάχιστος. Μέσα σε 3 λεπτά το νησί 

και οι γύρω περιοχές θα κατακλυστούν από τα κύματα. Σην 

ημέρα εκείνη το τσουνάμι σηκώθηκε σε φοβερό ύψος και έπληξε 

όλα τα παράκτια οικήματα εξαφανίζοντας ανθρώπους και  

περιουσίες. ύμφωνα με τον Γεωργιάδη(1904) σχεδόν όλοι οι 

κάτοικοι εξαφανίστηκαν. Οι δεξαμενές πόσιμου νερού γέμισαν 

με θαλασσινό και αυτό πολλαπλασίασε τα προβλήματα για τους 

ελάχιστους επιζώντες. Σο τσουνάμι δεν σεβάστηκε ούτε τον ιερό 

χώρο του Ασκληπιείου που βρισκόταν 3,5 χιλιόμετρα δυτικά της 

πόλης, το οποίο και αυτό καλύφτηκε και από τότε χάθηκε.  

Ξεκινώντας την διαφυγή αυτό δεν εξασφαλίζει την 

επιβίωση. Ο κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί μόνο σε περίπτωση 

που κατευθυνθείτε σε ασφαλές μέρος. Σο σημαντικό σημείο είναι 

το εξής: Θα πρέπει να γνωρίζετε τον κίνδυνο κατά μήκος της 

διαδρομής εκκένωσης. ε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, 



37 

 

ανάλογα με το χρόνο της επίθεσης τσουνάμι, είναι πιο 

σημαντικό από οτιδήποτε άλλο να μετακινηθείτε γρήγορα σε 

κάποιο ψηλό σημείο. 

Όμως, πέρα από τα προτεινόμενα από αυτόν τον οδηγό 

πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης για να 

προετοιμαστούμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι αργά ή γρήγορα- για τους λόγους που ήδη 

προανέφερα -ισχυρά τσουνάμι θα πλήξουν τις Κωακές ακτές στο 

μέλλον, για αυτό λοιπόν επιβάλλεται η ορθή ενημέρωση και η 

κατάλληλη προετοιμασία των συμπολιτών μας.  

Οι οικονομικό-κοινωνικές επιπτώσεις ενός τσουνάμι θα 

είναι τέτοιες που θα προκαλέσουν δραματικές αλλαγές στην ζωή 

όσων θα ζήσουν μια τέτοια εμπειρία. ε ότι αφορά τον κίνδυνο 

από τσουνάμι αυτός θα πρέπει να εκτιμηθεί με την λεπτομερή 

μελέτη και αξιολόγηση των γεωλογικών και ιστορικών 

στοιχείων και δεδομένων για να έχουμε μία καλύτερη εικόνα με 

τα παλαιο-τσουνάμι που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Κω, 

καθώς και ο συσχετισμός τους με ιστορικούς σεισμούς και 

συγκεκριμένους σεισμογόνους χώρους. τη συνέχεια, θα πρέπει 

να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα και να χαρτογραφηθούν οι 

περιοχές υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η 

ενημέρωση του πληθυσμού, ώστε στην περίπτωση που βρίσκεται 

σε παράκτια ζώνη την ώρα ενός σεισμού να σπεύσει άμεσα στην 

ενδοχώρα. Προς την σωστή κατεύθυνση θα μπορούσαν να ήταν 

τα παρακάτω μέτρα: 

 Εκπαίδευση του ντόπιου πληθυσμού στους τρόπους 

αντίδρασης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. H 

ενημέρωση του κοινού, κατοίκων και τουριστών, είναι 

αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν άμεσα οι τοπικές 

αρχές, όπως και η πολιτεία προκειμένου να υπάρξουν όσο 

το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε περίπτωση ενός τέτοιου 

φαινομένου. 

 Όπως συμβαίνει σε πολλές τουριστικές ακτές της χώρας 

μας έτσι και οι ακτές της Κω αποδεικνύεται ότι είναι 

απροστάτευτες σε περίπτωση που χτυπηθούν από 

τσουνάμι. Επιπλέον, επικρατεί παντελής έλλειψη 
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ενημέρωσης τόσο των πολιτών όσο και τοπικών αρχών 

σχετικά με αυτό το θέμα. 

 τα παράλια κυρίως της πόλης της Κω, υπάρχουν πολλά 

σχολεία, δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις για τον λόγο 

αυτό πρέπει να ενημερωθούν τα παιδιά και οι 

εργαζόμενοι πώς να εκκενώνουν ένα κτίριο σε περίπτωση 

τσουνάμι.  

 Η λέξη τσουνάμι στην τοπική κοινωνία είναι ένα 

ταμπού. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα φαινόμενα 

εκδηλώνονται μόνο σε άλλες μακρινές χώρες. Ψστόσο, 

όπως ήδη σας ανέφερα το νησί μας έχει μία πλούσια 

ιστορία σε τέτοια φαινόμενα. Επιπλέον δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι οι αμμώδεις ακτές του νησιού μας είναι 

ιδιαίτερα «φιλικές» σε κύματα τσουνάμι. 

 Εδώ και χρόνια, για την σύγχρονη τουριστική 

βιομηχανία ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των 

ακραίων φυσικών φαινομένων είναι πλέον απαραίτητος. 

Οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες πιέζουν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Επιπλέον και οι ξενοδοχειακές μονάδες 

πρέπει να εφοδιαστούν με ανάλογα σχέδια προστασίας.    

 Ξοδεύουμε ως κοινωνία τεράστια κεφάλαια για διάφορα 

πράγματα όμως δεν κάνουμε τίποτα για να 

προστατευτούμε από την επιθετικότητα αυτών των 

κυμάτων που η ενέργεια τους είναι συνήθως ίση με το 

1/10 της σεισμικής ενέργειας του αντίστοιχου σεισμού. 

 Σα τσουνάμι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, όμως 

μπορούμε να σώσουμε ζωές με έναν στοιχειώδη και 

υπεύθυνο σχεδιασμό και την λήψη μέτρων προστασίας 

των παραλιών . 

 Ας ξεκινήσουμε από την δημιουργία ενός «χάρτη 

επικινδυνότητας» από τσουνάμι και ας καθορίσουμε 

από τώρα κάποιες ζώνες εκκένωσης. Ποτέ δεν είναι 

αργά; 
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Η κασαςσπξυή έπφεσαι όσαμ νεφμάμε 

ε όσους έχουν στα χέρια τους αυτό τον οδηγό έχω να πω 

ότι γράφτηκε ακολουθώντας τις εμπειρίες των Ιαπώνων και 

Αμερικανών ερευνητών, με βασικό στόχο να σώσει ζωές από τα 

τσουνάμι. Οι βασικοί κανόνες της επιβίωσης από τα τσουνάμι 

είναι απλοί: Κάντε συχνά ασκήσεις, εκκενώνοντας έναν χώρο 

όταν ένα υποθετικό τσουνάμι επιτεθεί, και προχωρήστε το 

ταχύτερο δυνατόν σε υψηλό έδαφος. τον  καθένα/μιά από εσάς 

πριν τελειώσει την ανάγνωση του εγχειριδίου, θα ήθελα να κάνω 

τις ακόλουθες δύο παρατηρήσεις . 

Καταλαβαίνετε τώρα την εμπειρία που έχετε αποκτήσει 

σχετικά με αυτό το φυσικό φαινόμενο. Ψστόσο, ίσως να μην 

ζήσετε ποτέ την εμπειρία ενός πραγματικού τσουνάμι. 

Προσπαθήστε  να συζητήσετε για αυτό που έχετε μάθει με τους 

γύρω σας. Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ειδικές 

εκδηλώσεις/συναντήσεις για αυτό. Απλά να το αναφέρετε από 

καιρό σε καιρό, όταν έχετε την ευκαιρία. Ειδικότερα, είναι 

σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τη νεότερη γενιά, δηλαδή, τους 

μαθητές και τα μικρά παιδιά. Επειδή τα τσουνάμι είναι τόσο 

σπάνια και ίσως κάποια γενιά δεν θα τα αντιμετωπίσει , με τον 

καιρό, ξεχνάμε την τραγωδία που μπορεί να προκαλέσουν .την 

Ιαπωνία, κάποιος φυσικός ανέφερε το ρητό «η καταστροφή 

έρχεται όταν ξεχνάμε». Ψς εκ τούτου, ελπίζω ότι θα το 

συζητήσετε με τα παιδιά, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές θα 

πρέπει επίσης να έχουν επίγνωση του τσουνάμι, και θα ξέρουν 

πώς να αντιδράσουν αν κάποτε συμβεί αυτό. 

 Όταν αισθανθείτε ένα τρομερό σεισμό, απομακρυνθείτε 

δίχως άλλη σκέψη από την παραλία. Είναι φυσικό να αισθάνεστε 

ότι θα πρέπει να βοηθήσετε τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα 

άτομα με αναπηρίες. Μπορεί να ακούγεται ψυχρό, αλλά 

βεβαιωθείτε για τη δική σας ασφάλεια, προσπαθήστε να σωθείτε 

για να βοηθήσετε στη συνέχεια τους άλλους. τα τσουνάμι 

ισχύει ότι και στα αεροπλάνα πριν από την απογείωση: 

«Σοποθετήστε την δική σας μάσκα πρώτα. Μην επιχειρήσετε να 

τις περάσετε πρώτα στα παιδιά ή στους άλλους μέχρι να 

φορέσετε την δική σας». Κρατήστε την ψυχραιμία σας, 
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εξασφαλίζοντας πρώτα την δική σας ασφάλεια, και στη συνέχεια 

να δράσετε, και τότε μόνο ανταποκριθείτε στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες που σας περιμένουν. 

 

Η διεθμήρ εμοειπία διδάςκει  

Μετά τον ισχυρότατο σεισμό , διάρκειας περίπου πέντε 

λεπτών, που έπληξε τη βορειοανατολική Ιαπωνία και έγινε 

αισθητός σε μεγάλο τμήμα του Ειρηνικού Ψκεανού, 

δημιουργήθηκε το γιγαντιαίο τσουνάμι το οποίο σάρωσε τις 

βορειοανατολικές ακτές της χώρας. την Ιαπωνία τα συστήματα 

έγκαιρης προειδοποίησης ανταποκρίθηκαν στο τρομερό σεισμικό 

γεγονός αρχικά και μετέπειτα στο τσουνάμι ενημερώνοντας τους 

πολίτες. Μπορεί να χάθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι και να 

έγιναν μεγάλες καταστροφές όμως δεν υπήρξε ολοκληρωτική 

καταστροφή και αυτό οφείλεται στην ετοιμότητα των Ιαπώνων. 

Οι κάτοικοι μετακινήθηκαν σε σημεία που βρίσκονται μακριά 

από τις ακτές, ενώ έκλεισαν προληπτικά τα μεγαλύτερα 

αεροδρόμια και σε όλα τα νησιά. Πολλοί κάτοικοι μετέβησαν σε 

σχολεία, γυμναστήρια και καταφύγια που στήθηκαν βάσει του 

σχεδιασμού που έχει προβλεφθεί για καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης. Οι σειρήνες στη Φαβάη ήχησαν μία ώρα περίπου μετά 

το σεισμό της Ιαπωνίας (δηλαδή στις 11 το βράδυ τοπική ώρα), 

προειδοποιώντας τους κατοίκους για το επερχόμενο τσουνάμι. 

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσαν οι αρχές περίπου 50 

χωρών, από τα νησιά του Ειρηνικού και τη Ρωσία μέχρι τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυτικές ακτές του Καναδά. 
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Υωτογραφικό υλικό 

 

   

Σο τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 2011 φτάνει στην Καλιφόρνια μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε πως ένας πολίτης στέκεται 

απέναντι σε αυτά τα κύματα. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να 

κάνουμε. Ευτυχώς, το κύμα δεν είχε το αναμενόμενο ύψος και ο 

άνθρωπος σε αυτήν την φωτογραφία είχε την δυνατότητα να σωθεί. Αν 

βρισκόταν στις ακτές της Ιαπωνίας(πάνω δεξιά) θεωρείται βέβαιο ότι 

θα είχε πεθάνει. 

   

Σσουνάμι πλημμυρίζει στο  Hilo της Φαβάης τον Απρίλιο, 1946. Δείτε 

κάτω αριστερά τον άνθρωπο στην προβλήτα. Αυτή η καταστροφή 

ανάγκασε την ερευνητική κοινότητα να δημιουργήσει τα συστήματα 

προειδοποίησης τσουνάμι. Δεξιά στόμα κολπίσκου στο Aptos της 

Καλιφόρνιας όταν το τσουνάμι του 2011-Ιαπωνίας πλησιάζει. Ποτέ όταν 

απομακρυνόμαστε από τις ακτές δεν καταφεύγουμε κοντά σε ποτάμια 

και χειμάρρους για να σωθούμε. Σα κύματα τσουνάμι εκεί 

συμπεριφέρονται όπως τα νερά μιας πλημμύρας. 
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Δείτε στις παραπάνω φωτογραφίες πως το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου 

2011 επιτίθεται στις ακτές της Ιαπωνίας. το βάθος της αριστερής 

φωτογραφίας το τσουνάμι περικυκλώνει το ακρωτήριο, και πλησιάζει 

γρηγορότερα τα άκρα του ακρωτηρίου που προεξέχουν έξω στη 

θάλασσα. Να νιώθετε άβολα αν βρεθείτε σε ένα ακρωτήριο γιατί τα 

νερά μπορούν να περάσουν από την μία πλευρά στην άλλη. την δεξιά 

φωτογραφία δείτε πως το δεύτερο κύμα πλησιάζει την ήδη 

πλημμυρισμένη ακτή. 

   

Παρατηρείστε πως προφυλάσσουν το ακρωτήρι της αριστερής 

φωτογραφίας οι Ιάπωνες.  Περιβάλλουν με  κυματοθραύστες το 

ακρωτήρι γιατί γνωρίζουν πόσο ευαίσθητα είναι αυτά τα παράκτια 

συστήματα στις επιθέσεις των τσουνάμι. Δεξιά φωτογραφία, μπορείτε 

να δείτε τι μπορεί να συμβεί όταν το τσουνάμι εισβάλλει στην ξηρά. ε 

πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι παρασύρονται από το τσουνάμι κατά 

την διάρκεια της εκκένωσης, ανάλογα με την διαδρομή και τα μέσα 

μετακίνησης. Να θυμάστε ότι μπορεί να μην είναι δυνατόν να 

κυκλοφορήσετε σε δρόμους σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το 

αυτοκίνητο. Οι δρόμοι μπορεί να έχουν καταστραφεί από το σεισμό ή 

να έχουν μπλοκαριστεί με συντρίμμια από το τσουνάμι. 
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την αριστερή φωτογραφία μπορείτε να δείτε την ίδια ακτή πριν και 

μετά από την επέλαση των κυμάτων τσουνάμι. την δεξιά, πριν το 

τσουνάμι πλήξει τη βόρεια Ιαπωνία, δημιούργησε μια τεράστια δίνη σε 

ένα λιμάνι. Οι δίνες δεν είναι ασυνήθιστες μετά από κύματα αυτού του 

μεγέθους και μπορούν να συμβούν λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

του νερού, της γεωλογίας της ακτογραμμής και του πυθμένα της 

θάλασσας. Όταν το τσουνάμι έρχεται  σε επαφή με μια πλαγιά και 

συναντά μια σχετικά επίπεδη κορυφή τότε μπορεί να έχει τόσο μεγάλη 

δυναμική ώστε να μετακινηθεί ψηλότερα από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Οι δυνάμεις που έρχονται σε επαφή με το βράχο, μπορεί να 

είναι τεράστιες και μπορούν να παρασύρουν μαζί τους μέρη από την 

ακτή. 

       

Λίγο μετά την επίθεση τσουνάμι, μπορεί να παρατηρηθεί φωτιά σε 

καΐκια αραγμένα στο λιμάνι και στη συνέχεια η φωτιά να εξαπλωθεί σε 

κοντινά σπίτια. Πυρκαγιά μπορεί να ξεσπάσει από την χρήση φιαλών 

αερίου προπανίου και φωτιστικού πετρελαίου δεξαμενών. Επιπλέον, τα 

συντρίμμια που μεταφέρονται από το τσουνάμι μπλοκάρουν τους 

δρόμους και τα πυροσβεστικά οχήματα δεν μπορούσαν να φτάσουν στη 

φωτιά, προκαλώντας έτσι χειρότερη ζημιά. την δεξιά φωτογραφία 
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μπορείτε να δείτε πως τσουνάμι μετέφερε δεξαμενή πετρελαίου κατά 

300 μέτρα.  

 

    

Φώροι με βαθιά νερά και ταχεία ροή είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Για 

παράδειγμα, η πίσω πλευρά από αμμόλοφους στην παραθαλάσσια 

ζώνη που έχουν καθοδική κλίση. Η ροή επιταχύνεται προς αυτή την 

κλίση και γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη. Όταν μια λιμνοθάλασσα 

υπάρχει στην ενδοχώρα, μια αντίστροφη κλίση είναι δυνατόν να 

διαμορφωθεί. Σα τσουνάμι παρατηρούνται να συγκεντρώνονται σε 

υδάτινα σώματα όπου συνήθως ρέει το νερό όπως ποτάμια, χείμαρροι, 

κανάλια. Ιδιαίτερα η ροή επικεντρώνεται σε αυτά τα υδάτινα σώματα 

συνήθως κατά την επιστροφή του νερού του τσουνάμι όπου γεννιούνται 

ακραίες και γρήγορες ροές. Ο κίνδυνος του πνιγμού είναι μεγάλος.  

               

Αριστερά μπορείτε να δείτε χάρτη εκκένωσης που έχουν εκπονήσει οι 

αρμόδιες υπηρεσίες της Καλιφόρνιας για μία συγκεκριμένη περιοχή. 

Για κάθε κατοικημένη περιοχή έχουν εκπονηθεί ανάλογοι χάρτες που 

έχουν δημοσιευθεί και πάνω σε αυτούς γίνεται η όποια εκπαίδευση. 

Δεξιά, μπορείτε να παρατηρήσετε τα ενημερωτικά σύμβολα που 

χρησιμοποιούν τόσο οι Ιάπωνες όσο και η ΟΤΝΕΚΟ για τα τσουνάμι. 

Σο πάνω συμβολίζει τον κίνδυνο, το μεσαίο την περιοχή καταφυγίου 

και το κάτω τα κτίρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια. 



45 

 

   

Αποθέσεις άμμου από τσουνάμι. Η άμμος που αποτέθηκε από το 

τσουνάμι είναι ανοιχτόχρωμη και επικαλύπτει ένα προ-τσουνάμι 

σκοτεινότερο αμμώδες έδαφος. Αυτή η απόθεση του κύματος είναι 

περίπου 15 εκατοστά πάχους και αποτελείται από τρία παχιά στρώματα 

και συνορεύει από σκοτεινότερες περιοχές (βαριά στρώματα ορυκτών) 

και υπο-στρώματα που είναι ορατά κοντά στην επιφάνεια. Η 

κοκκομετρική  ανάλυση στο εργαστήριο χρησιμοποιείται για να 

καθοριστεί αν η απόθεση διαμορφώθηκε από τρία ή περισσότερα 

κύματα. Σα τσουνάμι πάντα αφήνουν τα ίχνη τους στα παλαιότερα 

στρώματα της Γης. Η έρευνα  των τσουνάμι σε μία περιοχή  είναι 

δυνατή μέσα από ειδικές μελέτες παλαιο-τσουνάμι. την δεξιά εικόνα 

μπορείτε να δείτε πως διαδόθηκε το τσουνάμι της Ιαπωνίας του 2011 

στον Ειρηνικό ωκεανό.  Ένα τοπικό τσουνάμι έχει την δύναμη και 

μπορεί να επηρεάσει απομακρυσμένες περιοχές μέσα σε ένα χρονικό 

διάστημα  που κυμαίνεται από κάποια λεπτά έως κάποιες ώρες ,αφότου 

εκδηλωθεί.  

             

Μετά από το γεγονός ,μην εισέλθετε στο σπίτι σας έως ότου είστε 

σίγουροι ότι είναι ασφαλές. Μετά από το σεισμό οι πρώτες εβδομάδες 

είναι κρίσιμες. Αυτός είναι ένας μεταβατικός χρόνος. Οι μετασεισμικές 

δονήσεις μπορούν να συνεχιστούν, και να δώσουν και άλλα τσουνάμι. 
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ιγουρευτείτε ότι το σπίτι σας είναι ασφαλές και όχι με κίνδυνο 

κατάρρευσης από τις  μετασεισμικές δονήσεις.  

    

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρήθηκε μετά τον 

καταστροφικό μεγασεισμό της 11ης Μαρτίου αύξησε τον αριθμό των 

νεκρών στην περιοχή Tohoku αφού τα εκατοντάδες αυτοκίνητα 

κατέληξαν να παρασυρθούν από το τσουνάμι, σύμφωνα με μία νέα 

έρευνα. Σο κυκλοφοριακό χάος επιδείνωσε τα καταστροφικά 

αποτελέσματα του τσουνάμι. Δεξιά μπορείτε να δείτε έναν ιάπωνα 

δημοσιογράφο να αγωνίζεται με αυτά τα φοβερά κύματα κρατώντας 

την φωτογραφική του μηχανή. 

    

Δείτε πόσο ψηλά σηκώθηκαν τα κύματα τσουνάμι - ξεπέρασαν τα 25 

μέτρα –και πως χτύπησαν τις ακτές της βορειοανατολικής ακτής της 

Ιαπωνίας, μετά  από τον σεισμό της 11ης Μαρτίου 2011. Για κλίμακα 

σύγκρισης μπορείτε να δείτε το αυτοκίνητο της αριστερής 

φωτογραφίας.  
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Μπορείτε να δείτε το δύσκολο έργο των διασωστικών ομάδων. Σο 

πόσιμο νερό μετά από το τσουνάμι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα που θα κριθείτε να αντιμετωπίσετε.  

   

Αριστερά, το αεροδρόμιο της  Sendai-Ιαπωνία δέχεται την επίθεση του 

τσουνάμι την 11η Μαρτίου 2011. Δεξιά,μεγάλες καταστροφές σε δρόμους 

από ένα σεισμικό γεγονός. Σα τσουνάμι συνοδεύουν τα σεισμικά 

φαινόμενα. Ο βαθμός της βλάβης κτιρίων εξαρτάται από το μέγεθος 

της δύναμης του τσουνάμι που ενεργεί στο κτίριο.  

   

Αριστερά μπορείτε να δείτε ψηφιακούς πίνακες ενημέρωσης τσουνάμι. 

Σα συστήματα των Ιαπώνων έγκαιρης πρόβλεψης τσουνάμι έχουν την 

δυνατότητα μετάδοσης της πληροφορίας μέσα σε 3 λεπτά από την 

στιγμή που θα εκδηλωθεί. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται στις τοπικές 

περιοχές και στους πολίτες με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το 
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διαδίκτυο. Δεξιά μπορείτε δείτε τηλεφωνικό δίκτυο που έχει την 

δυνατότητα να ανταποκριθεί μετά από μία φυσική καταστροφή.  

    

την αριστερή φωτογραφία αποτυπώνεται το ίδιο τοπίο σε δύο 

διαφορετικές χρονικές περιόδους. Μπορείτε να διακρίνετε τα ερείπια 

της πόλης Portage (Αλάσκα), μετά το σεισμό του 1964 και κατά το έτος 

1998. το φόντο της παλιάς φωτογραφίας (πάνω) τα δέντρα πεθαίνουν 

και η υψηλή παλίρροια από το τσουνάμι καλύπτει την γη. τη 

σύγχρονη φωτογραφία (κάτω) μπορείτε να δείτε ακόμα τους λίγους 

κορμούς δέντρων να στέκονται και να καλύπτουν το έδαφος που 

δημιουργήθηκε από τον παλιρροϊκό βούρκο. Σα απομεινάρια δέντρων 

προσφέρουν ακόμα μια ακριβέστερη χρονολόγηση: Η ξαφνική 

εμφάνιση του γεγονότος αποδεικνύεται από τα δαχτυλίδια των 

δέντρων, μια σταδιακή καθίζηση του εδάφους παρήγαγε ένα 

διαφορετικό μοτίβο στα δαχτυλίδια και η αιφνίδια διακοπή συχνά 

παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους κέδρους κατά μήκος της 

βορειοαμερικανικής ακτής. Ένας ισχυρός σεισμός μπορεί να 

προκαλέσει μια μετατόπιση μεγάλων τμημάτων της παράκτιας 

περιοχής και η γη μπορεί να κατακλυστεί από τη θάλασσα. Σο αλμυρό 

νερό σύντομα θα σκοτώσει τα δέντρα και τα φυτά σε αυτό το έδαφος. 

Επειδή τα νεκρά δένδρα θα επιβιώσουν για αρκετό διάστημα ως «δάση 

φαντάσματα» μπορεί να θαφτούν στα ιζήματα που άφησε το τσουνάμι. 

Μετά από την μετατόπιση η γη μπορεί πάλι να αναδυθεί από τη 

συνεχιζόμενη κίνηση των τεκτονικών πλακών.  

Η Μπάντα Ατσέχ (φωτογραφία δεξιά), είναι σχετικά επίπεδη γη που 

δεν έχει ύψωμα όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δραπετεύσουν από 

ένα τσουνάμι. ε επίπεδες περιοχές όπως αυτή, τα ψηλά κτίρια είναι 

σημαντικά ως καταφύγια από τα παλιρροϊκά κύματα. Έτσι, τα κτίρια τα 

οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν σε σεισμούς (δηλαδή, αντισεισμικά 

κτίρια) είναι σημαντικά. Ο σεισμός του 2004 ήταν ιδιαίτερα ισχυρός 

στην Μπάντα Ατσέχ αλλά οι κάτοικοι δεν είχαν καμία προηγούμενη 
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εμπειρία του τσουνάμι. Ψς εκ τούτου, κανείς δεν κατάλαβε ότι ένα 

τσουνάμι θα μπορούσε να προκύψει από το σεισμό, και κανείς δεν 

απομακρύνθηκε. Σο τσουνάμι επιτέθηκε στην Μπάντα Ατσέχ περίπου 

15 λεπτά μετά από τον σεισμό και δεν τελείωσε με ένα κύμα. Μάρτυρες 

ανέφεραν ότι το τσουνάμι επιτέθηκε τρεις φορές, και το 2ο κύμα που 

έφτασε περίπου 15 λεπτά μετά το 1ο κύμα ήταν το μεγαλύτερο. 

ύμφωνα με επιζώντες από τη δυτική πλευρά της πόλης, το πρώτο 

κύμα ήρθε από τη βόρεια ακτή, αλλά το ισχυρότερο δεύτερο κύμα 

έφθασε από δυτικά. Η δυτική πλευρά της πόλης, δεν βλέπει άμεσα τις 

ακτές. Ψστόσο, υπάρχει ένα ρυάκι που ρέει προς τα βόρεια παράλια, και 

φαίνεται ότι το τσουνάμι έτρεξε μέσω αυτής της οδού. Από την άλλη 

πλευρά, στη βόρεια ακτή, το πρώτο κύμα του τσουνάμι χτύπησε σχεδόν 

άμεσα από το βορρά, αλλά το 2ο κύμα ήλθε από τα δυτικά. Αυτά τα 

γεγονότα δείχνουν ότι το τσουνάμι που κατακλύζει τη γη εμφανίζει 

σύνθετη συμπεριφορά, λόγω της επίδρασης της τοπογραφίας της γης 

(συμπεριλαμβανομένων των ποταμών) και η κατεύθυνση της επίθεσης 

τσουνάμι έγινε από υπεράκτια περιοχή. 

     

Οι κυματοθραύστες δεν μπόρεσαν τελικά να προστατέψουν τους 

Ιάπωνες. Η καθίζηση που υπέστησαν τα αναχώματα τους από τον 

σεισμό ήταν της τάξεως των 1-2 μέτρων. Ενώ αρχικά σχεδιάστηκαν για 

κύματα τσουνάμι έως 10 μέτρων τελικά αποδυναμώθηκαν και δεν 

μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε κύματα που σε κάποιες περιοχές 

ξεπέρασαν τα 25 μέτρα. την δεξιά φωτογραφία μπορείτε να δείτε τον 

όρμο Lituya Bay της Αλάσκας. ε αυτή την περιοχή, στις 9 Ιουλίου 

1958,παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα καταγεγραμμένο 

τσουνάμι. Είχε ύψος 525 μέτρα και προήλθε από πτώση μία βραχώδους 

μάζας τεραστίων διαστάσεων που δημιουργήθηκε από ένα σεισμικό 

γεγονός. 
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Μαθήματα εκκένωσης  και πολιτικής προστασίας. Παρατηρείστε πόσο 

καλά προετοιμασμένοι είναι οι κάτοικοι του Christchurch.Μετά απο τον 

τρομερό σεισμό που χτύπησε την πόλη τους, κάτοικοι μετέφεραν τους 

τραυματίες πάνω στις οροφές των αυτοκινήτων. 

 

Σξ αύπιξ είμαι ςήμεπα 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ λίγο καιρό πριν από την 

δολοφονία του είχε πει «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός, 

φίλοι μου, πως το αύριο είναι σήμερα. Αντιμετωπίζουμε την 

αίσθηση του επείγοντος που μόνο το τώρα μπορεί να 

προκαλέσει. το προαιώνιο αίνιγμα της ζωής και της ιστορίας 

υπάρχει πάντα και η πιθανότητα να καθυστερήσεις και η 

καθυστέρηση αυτή να είναι μοιραία»  

Η αναβλητικότητα πολλές φορές έχει αποδειχθεί ο κλέφτης 

του χρόνου. Πάνω στα απομεινάρια των εδαφών του νησιού έχει 

γραφεί πολλές φορές η φράση «πολύ αργά». Μην εύχεστε να μην 

γίνει άλλη μια πλημμυρίδα ούτε τον χρόνο να κάνει μία παύση. 

Ο χρόνος τρέχει μπροστά και το αόρατο βιβλίο του νησιού μας 

καταγράφει τα πάντα.  
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Υωτογραφικό υλικό 

 

   

Αριστερά οι βραχώδεις ακτές του Αγίου Υωκά είναι πολυσύχναστες 

κατά την καλοκαιρινή σεζόν και είναι πολύ πιθανόν κάποια στιγμή 

κύματα τσουνάμι τοπικά ή απομακρυσμένα να χτυπήσουν και εδώ σε 

λίγα λεπτά. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν οι λουόμενοι τον κίνδυνο που 

διατρέχουν; την δεξιά η εικόνα η ακτή του Αγίου Θεολόγου της 

Κεφάλου. Θεωρείται τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο επισκέψιμες 

ακτές του νησιού. Ψστόσο οι βράχοι της έχουν δεχτεί τα 25μετρα 

κύματα τσουνάμι της Αμοργού, τα μεγα-κύματα ύψους 30 μέτρων από 

το ηφαιστειακό συμβάν του 1615 π.Φ της αντορίνης. Οι βραχώδεις 

πλαγιές της μπορούν να προστατέψουν τον κόσμο από αυτά τα κύματα. 

Μια στοιχειώδης ενημέρωση από την πολιτεία μπορεί να σώσει ζωές. 

 

Δεξιά μπορείτε να δείτε το οροπέδιο της Αντιμάχειας ενώ στο βάθος 

αριστερά την πεδιάδα της Καρδάμαινας μία από τις πιο τουριστικές 

«γειτονιές» της Κω που κατοικείται από τουλάχιστον 20.000 άτομα κάθε 

καλοκαιρινή περίοδο.  Η επίπεδη γη της πεδιάδας, η τοπογραφία του 

βυθού καθόσον και η έλλειψη υψωμάτων όπου οι άνθρωποι θα 

μπορούσαν να δραπετεύσουν από ένα τσουνάμι ίσως να είναι 
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καθοριστικοί παράγοντες  σε ένα μελλοντικό χτύπημα από τσουνάμι. Η 

ανοιχτόχρωμη άμμος που αποτέθηκε από προηγούμενα επεισόδια 

τσουνάμι είναι καταχωρημένη σε αρχεία που βρίσκονται  σε υπο-

στρώματα κάτω από το έδαφος κοντά στην επιφάνεια. Μία μελέτη 

παλαιο-τσουνάμι θα μπορούσε να φέρει στο φως πλήθος πληροφοριών 

οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την πολιτική 

προστασία του νησιού κατά τον σχεδιασμό. 

 

Πάνω μπορείτε να δείτε τα ηφαίστεια της Κω. Αριστερά η τρογγυλή, 

δίπλα το Γυαλί και στο βάθος η Νίσυρος. Δεξιά υπάρχουν τα ηφαίστεια 

της Κεφάλου, ενώ στον βυθό υπάρχει μία πλειάδα υποθαλάσσιων 

ηφαιστείων. Κάποια κατολίσθηση από τα ασταθή πρανή αυτών ή 

κάποια ηφαιστειακή έκρηξη θα μπορούσε να δώσει κύματα τσουνάμι σε 

πολύ λίγα λεπτά στις ανατολικές ακτές του νησιού. Ευτυχώς, αυτές οι 

ακτές χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη υψωμάτων όπου οι άνθρωποι 

θα μπορούσαν να διαφύγουν από ένα τέτοιο φαινόμενο.  

   

Προσομοίωση από το τσουνάμι της αντορίνης από την έκρηξη του 

ηφαιστείου του 1615π.χ. Σα κύματα έφτασαν στις ακτές της Κω σε 

περίπου 15-20 λεπτά. Σο τσουνάμι που συνόδευσε την  κατολίσθηση που 

συνέβη από την ηφαιστειακή έκρηξη δεν έγινε αντιληπτό από τους 

κατοίκους της εποχής. Σι θα μπορούσε να είχε γίνει. Η στήλη τέφρας θα 

μπορούσε να προειδοποιήσει ότι κάπου έγινε μεγάλη έκρηξη και η 

οποία πιθανόν μπορεί να δώσει τσουνάμι. Δεξιά μπορείτε να δείτε πως 

το τσουνάμι συμπεριφέρεται και διαδίδεται σε ένα όρμο. 
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Ένας από τους μεγάλους κινδύνους της Μεσογείου είναι το ηφαίστειο 

της Αίτνας. Όχι τόσο για τις ηφαιστειακές εκρήξεις της αλλά για τις 

κατολισθήσεις που παρουσιάζει. Δείτε σε προσομοίωση πως μία 

κατολίσθηση της ανατολικής πλευράς του ηφαιστείου μπορεί να δώσει 

ένα απομακρυσμένο μεγατσουνάμι το οποίο μπορεί να φτάσει στις 

ακτές της Κω μέσα σε 2 ώρες. Αυτό δεν είναι ένα υποθετικό σενάριο. 

Μεγατσουνάμι είναι ένας ανεπίσημος όρος και αφορά τσουνάμι που 

έχει αρχικά ύψος κύματος που είναι πολύ μεγαλύτερο από το κανονικό 

τσουνάμι. Κατολίσθηση από το ηφαίστειο της Αίτνας μπορεί να δώσει 

και πάλι ένα μεγατσουνάμι όπως το έκανε πριν από 8.000 χρόνια ένα 

γεγονός που το ένιωσε ολόκληρη η Μεσόγειος. 
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Σο τσουνάμι της Αμοργού (1956) εισχώρησε 300-400 μέτρα μέσα στην 

στεριά. Ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός απομακρυσμένου 

τσουνάμι που όμως όταν εισήλθε στον όρμο της Κεφάλου έγινε τοπικό 

καταστρέφοντας  οτιδήποτε βρήκε στο πέρασμα του. Αν γινόταν 

σήμερα κάποιο μεσημεράκι του Ιούλη μπορείτε να φανταστείτε τις 

επιπτώσεις του; 

 

Οι βορειοδυτικές ακτές του νησιού είναι ιδιαίτερα φιλικές στην  

επέλαση τσουνάμι. Η τοπογραφία, ο βυθός της θάλασσας και η έλλειψη 

υψωμάτων δεν βοηθούν. Όμως είναι σημαντικό, από πριν να 

γνωρίζουμε πιό είναι το ασφαλές μέρος. ε πολλές περιπτώσεις, οι 

άνθρωποι παρασύρονται από το τσουνάμι κατά την διάρκεια της 

εκκένωσης, ανάλογα με την διαδρομή και τα μέσα μετακίνησης. Πρέπει 

να καθορισθούν ασφαλείς περιοχές μέσα από κατάλληλες διαδρομές. 
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Κασακλείδα 

 το νησί της Κω δεν υπάρχουν καταφύγια τσουνάμι. 

 Οι μόνες πληροφορίες που έχετε στην διάθεση σας είναι 

οι εξής: εισμικές δονήσεις, τα νερά των πηγών μπορεί να 

χαθούν πριν από ένα μεγάλο σεισμό,  η απότομη αλλαγή του 

καιρού, οι στήλες τέφρας, οι παράξενες αλλαγές στον 

ωκεανό, οι εξαφανίσεις πριν από τον σεισμό ή μαζικές 

μετακινήσεις ζώων προς την ενδοχώρα πριν από το 

τσουνάμι, αφύσικοι ήχοι, ο άνεμος καθώς και άλλα σημάδια 

στις ακτές. 

 Μετακινηθείτε στο υψηλότερο έδαφος Μην περιμένετε να 

δείτε το κύμα να έρχεται για να αρχίσει η διαφυγή! Ο 

διαθέσιμος χρόνος από την στιγμή που το νερό αποτραβιέται 

από την ακτή, έως το χτύπημα του τσουνάμι είναι ελάχιστος, 

ίσως λιγότερο από  3-5  λεπτά. 

 Ο μεγαλύτερος κίνδυνος παρουσιάζεται όταν σπάει το 

τσουνάμι. χεδόν ποτέ δεν έρχεται μόνο ένα κύμα θα 

ακολουθήσουν και άλλα και πιθανόν το 3ο  κύμα να είναι το 

ψηλότερο. 

 Σο τσουνάμι, είναι μια δική σου υπόθεση. 

 Εάν βρίσκεστε σε μία πολυσύχναστη καλοκαιρινή 

παραλία μπορείτε να αναζητήσετε καταφύγιο στην οροφή 

του υψηλότερου κτιρίου, το συντομότερο  δυνατό ή ακόμη σε 

ένα ψηλό δέντρο. 

 Ενημερωθείτε στο κινητό σας σε πραγματικό χρόνο από 

το Tsunami Alarm System. 

 Σα πλοία που βρίσκονται στο αγκυροβόλιο ή 

ελλιμενισμένα, θα πρέπει να προβούν σε άμεσο απόπλου 

κόβοντας ακόμη και τους κάβους. 

 Μην πάτε στην παραλία για να παρακολουθήσετε το 

φαινόμενο. 
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 Σα πλοία που βρίσκονται «εν πλω» τα αντιμετωπίζουν 

εύκολα, στρέφοντας την πλώρη σε γωνία  35 - 45 μοιρών. 

 ε περίπτωση τσουνάμι μείνετε συντονισμένοι στο 

ραδιόφωνό σας για ενημερώσεις. τις πρώτες 24 ώρες, 

χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο σας μόνο σε περίπτωση που η 

ζωή σας βρίσκεται σε κίνδυνο. 

 Αν ζείτε κοντά στην ακτή, βρείτε από πριν ένα σημείο 

κοντινό στο οποίο μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να 

τρέξετε στην περίπτωση ενός τσουνάμι. 

 Αποφύγετε την εκκένωση από χειμάρρους, κανάλια, 

ποτάμια, λίμνες, λιμνοθάλασσες. Μην αναζητήσετε 

καταφύγια σε χειμάρρους, κανάλια, ποτάμια, λίμνες, 

λιμνοθάλασσες, όρμους, ακρωτήρια και γενικά κοντά στις 

ακτές. Μην προσπαθήσετε να προστατευθείτε στις πίσω 

πλευρές αμμόλοφων εάν έχετε εναλλακτική καλύτερη λύση.  

 Απομακρυνθείτε από την ακτή τουλάχιστον 3,5 

χιλιόμετρα, αν έχετε αυτή την δυνατότητα.  

 Προμηθευτείτε από πριν με ατομικά εφόδια επιβίωσης & 

προστατέψτε τα προσωπικά ατομικά έγγραφα σας. 

 Ποτέ όταν απομακρύνεστε από την ακτή μην 

ακολουθήσετε μία πορεία παράλληλη προς την θάλασσα.  

 Μετά από το γεγονός, μην εισέλθετε στο σπίτι σας έως 

ότου είστε σίγουροι ότι είναι ασφαλές. Ελέγξτε για τις 

χημικές εκχύσεις και τα ηλεκτροφόρα καλώδια. 

 Μετά το χτύπημα του τσουνάμι μην πιείτε νερό γιατί 

μπορεί να έχει γίνει υφάλμυρο.  

 Μην ξεγελαστείτε από τους αναβλητικούς και 

αρνητικούς του νησιού που θέλουν να μας κάνουν να 

πιστέψουμε ότι όλα αυτά θα κοστίσουν πολλά ή ότι δεν 

υπάρχει κάποια λύση για αυτά. Μπορούμε να σώσουμε 

ζωές και ταυτόχρονα να κάνουμε κάτι το σωστό έχοντας 

την χαρά ενός κοινού ηθικού στόχου που θα 

υπηρετήσουμε όλοι μαζί. Ας κάνουμε την υπέρβαση! 
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Νεοτεκτονικός χάρτης  Κω 

 

Προκαταρκτικός νεοτεκτονικός χάρτης χερσαίου και υποθαλάσσιου 

περιβάλλοντος που παρουσιάζει τις τεκτονικές διεργασίες που εμφανίζονται στο 

νησί της Κω. Αυτές οι διαδικασίες οδήγησαν σε αλλαγές στη δομή του νησιού  και 

στην ανάπτυξη νέων μορφών. (Ν.Ιερομνήμων,2010) 
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