
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ 

\Ο ηφαιστειακός κίνδυνος στον Ελλαδικό χώρο περιορίζεται στα ενεργά ηφαίστεια της 
Σαντορίνης και της Νισύρου και σε ακτίνα μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από αυτά. 
  

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ 
 Να είστε προετοιμασμένοι για τα φαινόμενα που συνοδεύουν τις ηφαιστειακές 

εκρήξεις, όπως, εκτίναξη αναβλημάτων, πυροκλαστικές ροές (συμπυκνωμένη 
ηφαιστειακή τέφρα που κινείται με μεγάλες ταχύτητες), λασποροές, 
κατολισθήσεις, σεισμούς, έκλυση τοξικών αερίων, πτώση ηφαιστειακής στάχτης 
και τσουνάμι. 

 Εάν κατοικείτε σε περιοχή κοντά σε ηφαίστειο καταστρώστε οικογενειακό σχέδιο 
εκκένωσης και επιλέξτε κατάλληλη οδό διαφυγής σύμφωνα με τις οδηγίες των 
Αρχών. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ 

Εάν βρεθείτε σε μικρή απόσταση από την έκρηξη: 

 Απομακρυνθείτε άμεσα και κινηθείτε σε περιοχές με σχετικά υψηλό υψόμετρο, 
διότι είναι πολύ πιθανό να συμβούν εκτινάξεις αναβλημάτων, ροές λάβας και 
πυροκλαστικές ροές καθώς και έκλυση τοξικών αερίων. 

 Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες εκκένωσης της περιοχής που δίδονται από τις 
Αρχές. 

Εάν βρεθείτε σε ικανή απόσταση από την έκρηξη αλλά υπάρχει 
πτώση ηφαιστειακής τέφρας: 

α) εάν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο: 

 Ενημερωθείτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο σχετικά με το αν 
πρέπει να εκκενώσετε την περιοχή ή να παραμείνετε εντός στεγασμένων χώρων. 

 Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Τοποθετήστε βρεγμένες πετσέτες κάτω 
από τις πόρτες και σφραγίστε με κολλητική ταινία πόρτες και παράθυρα που δεν 
κλείνουν αεροστεγώς 

 Εάν πάσχετε από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, μείνετε μέσα και αποφύγετε 
την άσκοπη έκθεση στην ηφαιστειακή τέφρα. Φορέστε μάσκα μιας χρήσεως για 
να προστατευθείτε από την ηφαιστειακή τέφρα που τυχόν έχει εισχωρήσει στον 
εσωτερικό χώρο. 

 Εάν αισθανθείτε ερεθισμό στα μάτια, την μύτη ή τον λαιμό απομακρυνθείτε 
αμέσως από την περιοχή, διότι ο ερεθισμός αυτός οφείλεται πιθανότατα στην 
παρουσία τοξικών αερίων. Όταν βρεθείτε σε περιοχή χωρίς υψηλή συγκέντρωση 
τοξικών αερίων ο ερεθισμός παύει να υφίσταται. 

 Αν μπορείτε αποφύγετε την οδήγηση. Η ηφαιστειακή τέφρα δημιουργεί 
προβλήματα στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και κάνει το οδόστρωμα 
ιδιαιτέρα ολισθηρό. Εάν η οδήγηση είναι απαραίτητη, οδηγείτε με μειωμένη 
ταχύτητα, ανεβασμένα παράθυρα και χωρίς κλιματισμό. Χρησιμοποιήστε 
προβολείς ομίχλης και άφθονο υγρό στους υαλοκαθαριστήρες. 

 Εάν βρίσκεστε σε παράκτια περιοχή μετακινηθείτε προς περιοχές με υψηλότερο 
υψόμετρο καθώς διάφορα φαινόμενα που συνοδεύουν μια ηφαιστειακή έκρηξη 
μπορεί να προκαλέσουν θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι). 

  

β) εάν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο: 



 Φορέστε μακριά ρούχα, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας και μάσκα μιας 
χρήσεως για να προστατευθείτε από την ηφαιστειακή τέφρα. 

 Προσπαθήστε να καλυφθείτε σε στεγασμένο χώρο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
καλύψτε το κεφάλι σας για να προστατευθείτε από πτώση ηφαιστειακών υλικών 
μεγαλύτερου μεγέθους. 

 Αν μπορείτε αποφύγετε την οδήγηση, διαφορετικά οδηγείτε σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δόθηκαν παραπάνω. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ 

 Παραμείνετε σε στεγασμένο χώρο, ιδιαίτερα αν υπάρχει χρόνιο αναπνευστικό 
πρόβλημα. 

 Συνεχίστε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας καθώς και μάσκα μιας 
χρήσης. 

 Συνεχίστε να φοράτε μακριά ρούχα. 
 Καθαρίστε τις στέγες, των σπιτιών από την ηφαιστειακή τέφρα, η οποία μπορεί 

να γίνει πολύ βαριά και να προκαλέσει καταπτώσεις. 
 Καθαρίστε τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των σπιτιών από την 

ηφαιστειακή τέφρα.  

 


