
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΙΜΟΤ 

από τουσ μακθτζσ: 
Καλαματιανό Γιάννθ 
Παπαδθμθτρίου Κυβζλθ 
πυροποφλου Ηωι 
Παναγιωτάκθ Βαγγζλθ 

https://youtu.be/q1wg2IbA0oo


ΕΙΔΗ ΕΙΜΩΝ 
Αλάινγα κε ηα αίηηα πνπ ηνπο πξνθαινύλ νη ζεηζκνί ρωξίδνληαη 

ζε:  

• α) Ηθαιζηειογενείρ:  

    εθδειώλνληαη ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ελεξγά εθαίζηεηα 

θπξίωο πξηλ θαη κεηά από ηηο εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο.  

  Οη ζεηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα 

κπνξεί λα είλαη εμίζνπ θαηαζηξνθηθνί, πξνθαιώληαο ζρηζκέο 

ζην έδαθνο, παξακόξθωζε ηνπ εδάθνπο, θαη δεκίεο ζε 

θαηαζθεπέο. Ηθαηζηεηαθόο νλνκάδεηαη ν ζεηζκόο πνπ είλαη 

απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο πίεζεο ζην εζωηεξηθό ηεο Γεο, 

ιόγω ηεο εηζξνήο ή εθξνήο κάγκαηνο. Τν ζήκα ηέηνηωλ 

ζεηζκώλ νλνκάδεηαη "εθαηζηεηνγελήο δόλεζε".  

  
 



β) Εγκαηακπεμνιζιγενείρ:  
 

εθδειώλνληαη όηαλ θαηαξξένπλ νξνθέο ζπειαίωλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί από ηελ ππόγεηα ξνή ηνπ λεξνύ θαη είλαη ζεηζκνί κε κηθξή 

θαηαζηξεπηηθή ελέξγεηα. 



γ) Σεχνητοί 
Οι τεχνθτοί ςειςμοί προκαλοφνται 
με εκριξεισ ι χτφπθμα τθσ 
επιφάνειασ του γιινου φλοιοφ ι 
από υπόγειεσ πυρθνικζσ δοκιμζσ. 
υνικωσ χρθςιμοποιοφνται για 
τθν τομογράφθςθ του 
υπεδάφουσ. ε μεγάλθ κλίμακα 
είναι δυνατι και θ πρόκλθςθ 
ςειςμϊν. 
 



δ)  Τεκηονικοί:  

Λέγνληαη έηζη επεηδή έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε 

ηελ ηεθηνληθή θαηαζθεπή ηεο πεξηνρήο.  

Οη πεξηζζόηεξνη ζεηζκνί (ην 90% ηνπ 

ζπλόινπ ηωλ επηθαλεηαθώλ ζεηζκώλ ζε 

παγθόζκην επίπεδν )  ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηεθηνληθό ραξαθηήξα ηεο Γεο 

Πξνθαινύληαη από δπλάκεηο πνπ μεπεξλνύλ 

ηα όξηα ηεο αληνρήο ηωλ πεηξωκάηωλ, κε 

απνηέιεζκα λα παξακνξθωζνύλ ηα 

ζηξώκαηα ηωλ πεηξωκάηωλ. 

Τα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπο  βξίζθνληαη ζηελ 

δνκή ηνπ εζωηεξηθνύ ηεο Γεο  

 



ΦΛΟΙΟ 

ΜΑΝΔΤΑ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΤΡΗΝΑ 

Θ ΔΟΜΘ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΘ ΓΘ 



Ο φλοιόσ μαηί με τον ανϊτερο 
μανδφα αποτελοφν τθν 
λικόςφαιρα θ οποία είναι 
χωριςμζνθ ςε κομμάτια που 
ονομάηονται λιθοςφαιρικζσ 
πλάκεσ 



ΟΙ ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΛΙΘΟΦΑΙΡΙΚΕ ΠΛΑΚΕ ΣΗ ΓΗ 
 https://podilato98.blogspot.com/2015/01/oi-lithosfairikes-plakes-tis-gis-parousiaseis.html 



Οη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο βξίζθνληαη ζε δηαξθή θίλεζε ιόγω ηωλ 

πηέζεωλ πνπ εμαζθνύληαη από ηηο πεξηβάιινπζεο ιηζνζθαηξηθέο 

πιάθεο θαη ιόγω ηεο αλόδνπ ζεξκώλ ξεπκάηωλ  (ξεύκαηα 

κεηαθνξάο) από ηνλ ππξήλα ηεο Γεο. Τα ξεύκαηα απηά 

νθείινληαη ζε εθξήμεηο ξαδηελεξγώλ πιηθώλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ ππξήλα 



Κακϊσ οι πλάκεσ κινοφνται μπορεί να κάνουν τριϊν ειδϊν κινιςεισ:   
 α. απομάκρυνςθ (εφελκυςμόσ) β. ςφγκρουςθ (ςυμπίεςθ) και  
γ.  παράλλθλθ κίνθςθ (ριγματα μεταςχθματιςμοφ)  
http://slideplayer.gr/slide/2977664/ 



Αλλαγζσ ςτθν μορφι και κζςθ των λικοςφαιρικϊν πλακϊν τα τελευταία 150 
εκατομμφρια χρόνια. 
https://globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/evolving_earth/evolving_earth.html 



Σηα όξηα ηωλ πιαθώλ δεκηνπξγνύληαη 

εθειθπζηηθέο ή ζπκπηεζηηθέο δώλεο δηάξξεμεο: 

εθελκςζηικέρ ζηα ζεκεία πνπ νη πιάθεο 

απνκαθξύλνληαη κεηαμύ ηνπο, ζςμπιεζηικέρ ζηα 

ζεκεία πνπ πιεζηάδνπλ. Τα όξηα ηωλ ηεθηνληθώλ 

πιαθώλ θαζώο θηλνύληαη ηξίβνληαη κεηαμύ ηνπο 

ζπζζωξεύνληαο ελέξγεηα, ηαζηθό θνξηίν. Όηαλ ε 

πίεζε μεπεξάζεη κηα θξίζηκε ηηκή θαη θζάζεη ην 

όξην ζξαύζεωο ηνπ πεηξώκαηνο ηνπ εζηηαθνύ 

ρώξνπ, ην απνηέιεζκα είλαη ε βίαηε ηαιάληωζε 

ηωλ πεηξωκάηωλ θαη ε απειεπζέξωζε ηεο 

ζπζζωξεπκέλεο ελέξγεηαο έωο όηνπ 

ηζνξξνπήζνπλ ζε λέεο ζέζεηο Τε ρξνληθή απηή 
ζηηγκή γελληέηαη έλαο ζειζμόρ.  



Μπνξνύκε λα 

ελεκεξωλόκαζηε γηα ηνπο πην 

πξόζθαηνπο ζεηζκνύο ζηελ 

ρώξα καο ζε δηεπζύλζεηο ζην 

Internet  όπωο 

http://www.gein.noa.gr/el/teleut

aia-anakoinothenta 
 
 
 

http://www.gein.noa.gr/el/teleutaia-anakoinothenta
http://www.gein.noa.gr/el/teleutaia-anakoinothenta
http://www.gein.noa.gr/el/teleutaia-anakoinothenta
http://www.gein.noa.gr/el/teleutaia-anakoinothenta


και για όλο τον κόςμο  
http://www.earthquakes.gr/loc_eq/earthqu
akes-world.asp 
 

http://www.earthquakes.gr/loc_eq/earthquakes-world.asp
http://www.earthquakes.gr/loc_eq/earthquakes-world.asp
http://www.earthquakes.gr/loc_eq/earthquakes-world.asp
http://www.earthquakes.gr/loc_eq/earthquakes-world.asp


ζςμπιεζηικέρ δώνερ διάππεξερ 
δεμιοςπγία νεζιωηικού ηόξος και εθαιζηείων 
http://akoutelida.blogspot.com/2015/04/blog-post_14.html 



εθελκςζηικέρ δώνερ διάππεξερ 
δεμιοςπγία ωκεανών και εθαιζηείων 

(μεζοωκεάνιερ πάσειρ) 
http://www.geo.auth.gr/765/1_dynamics/13_divergent.htm 



 Οι κζςεισ των πρόςφατων ςειςμϊν (κίτρινο) και 
θφαιςτείων (κόκκινο) ςε ςχζςθ με τα περικϊρια των 
λικοςφαιρικϊν πλακϊν 
https://globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/evolving_earth/evolving_earth.html 



ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΙΜΩΝ 

Εςτία ι υπόκεντρο ονομάηεται το ςθμείο τθσ 
λικόςφαιρασ που ξεκινά θ διάρρθξθ των πετρωμάτων.  
 
Επίκεντρο είναι το ςθμείο που βρίςκεται ςτθν 
επιφάνεια τθσ Γθσ, ακριβϊσ κατακόρυφα πάνω από τθν 
εςτία.  
 
Εςτιακό βάθοσ είναι θ απόςταςθ τθσ εςτίασ από το 
επίκεντρο. φμφωνα με τθν απόςταςθ αυτι 
διακρίνονται ςε: επιφανειακοφσ (εςτιακό βάκοσ <60km), 
ενδιαμζςου βάκουσ (60km< εςτιακό βάκοσ >300km), 
και μεγάλου βάκουσ (εςτιακό βάκοσ >300km). υνικωσ, 
οι επιφανειακοί ςειςμοί είναι και οι πιο καταςτροφικοί.  
 
 



Επίκεντρο και υπόκεντρο (εςτία)  ενόσ 
ςειςμοφ. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 



 Η  ειςμική ακολουθία είναι το ςφνολο των 
ςειςμϊν που εκδθλϊνονται μζςα ςε μικρό χρονικό 
διάςτθμα ςε μία περιοχι.  
Κφριοσ ςειςμόσ, είναι εκείνοσ ο ςειςμόσ τθσ 
ακολουκίασ που ζχει μεγαλφτερο μζγεκοσ.  
Οι ςειςμοί που προθγοφνται του κφριου ςειςμοφ 
ονομάηονται προςειςμοί και αυτοί που 
ακολουκοφν μεταςειςμοί.  
Όταν θ ςειςμικι ακολουκία απαρτίηεται από 
ςειςμοφσ μικροφ μεγζκουσ χωρίσ να ξεχωρίηει 
κάποιοσ, τότε ζχουμε ζνα ςμήνοσ ςειςμών.  
Η χρονική διάρκεια ενόσ ςειςμοφ, όπωσ ςτο ςειςμό 
του 1999. 
Γενικά, οι μεγαλφτεροι ςειςμοί διαρκοφν 
περιςςότερο. 



 ειςμικά κφματα 

Θ ενζργεια που παράγεται κατά τθν εκδιλωςθ ενόσ 
ςειςμοφ διαδίδεται με τα ςειςμικά κφματα.  
Τπάρχουν πολλά διαφορετικά είδθ ςειςμικϊν 
κυμάτων, και όλα κινοφνται με διαφορετικοφσ 
τρόπουσ.  
Οι δφο κφριοι τφποι κυμάτων είναι:  
 τα κφματα χώρου  που διαδίδονται προσ όλεσ τισ 
κατευκφνςεισ ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και  
 τα επιφανειακά κφματα που διαδίδονται μόνο κατά 
μικοσ των επιφανειακϊν ςτρωμάτων τθσ Γθσ.  



ΚΥΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ  
 

Επιμήκη-Πρωτεφοντα κφματα (P Waves) είναι ο πρϊτοσ παλμόσ 
ενζργειασ του ςειςμοφ, με τθ μεγαλφτερθ ταχφτθτα και φτάνουν 
πρϊτα ςτα όργανα μζτρθςθσ του, για αυτόν το λόγο ονομάηονται 
και πρωτεφοντα. Διατρζχουν όλθ τθ γθ από τα επιφανειακά 
ςτρϊματα μζχρι τον πυρινα. Κατά τθ διάδοςθ τουσ όλα τα υλικά 
ςθμεία των πετρωμάτων ταλαντϊνονται κατά διεφκυνςθ 
παράλλθλθ προσ τθ διεφκυνςθ διάδοςθσ του κφματοσ 
δθμιουργϊντασ διαδοχικά πυκνϊματα και αραιϊματα. 
Εγκάρςια-Δευτερεφοντα κφματα (S Waves). Σα κφματα αυτά 
ακολουκοφν τα επιμικθ και ταξιδεφουν δφο φορζσ αργότερα από 
τα τελευταία, για αυτό ονομάηονται και δευτερεφοντα. 
Διατρζχουν όλθ τθ γθ από τα επιφανειακά ςτρϊματα μζχρι τον 
πυρινα. Κατά τθ διάδοςι τουσ τα υλικά ςθμεία των πετρωμάτων 
ταλαντϊνονται κάκετα προσ τθ διεφκυνςθ μετάδοςθσ του 
κφματοσ, μεταβάλλοντασ ζτςι τθ μορφι των πετρωμάτων. Λόγω 
του μεγάλου πλάτουσ τουσ επιφζρουν ιςχυρι μετακίνθςθ 
εδάφουσ.  
 
 
 
 





ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΤΜΑΣΑ 
 

Σα επιφανειακά κφματα διαδίδονται μόνο μζςω τθσ κροφςτασ τθσ Γθσ και 
είναι χαμθλότερθσ ςυχνότθτασ από τα κφματα χϊρου, και ζτςι διακρίνονται 
ευκολότερα από το ςειςμογράφο. Αν και ακολουκοφν τα κφματα χϊρου, αυτά 
είναι ςτθν ουςία υπεφκυνα για τισ ηθμιζσ και τισ καταςτροφζσ που επιφζρουν 
οι ςειςμοί. 
 
Tα Κφματα Love (L Waves) είναι τα γρθγορότερα από τα επιφανειακά και 
κινοφν το ζδαφοσ οριηόντια. Δθμιουργοφν δθλαδι πλευρικζσ κινιςεισ τισ 
επιφάνειασ του εδάφουσ. Σαξιδεφουν αργά από τθ ςειςμικι πθγι αλλά είναι 
πολφ καταςτρεπτικά, ςε αυτά οφείλονται οι καταρρεφςεισ κτιρίων.  
 
Σα Κφματα Rayleigh (R Waves) είναι τα πιο αργά και τα πιο περίπλοκα. Θ 
κίνθςθ τουσ κυμίηει αυτι των καλάςςιων κυμάτων. Κυλά και κινεί το ζδαφοσ 
πάνω, κάτω, δεξιά και αριςτερά ςτθ ίδια κατεφκυνςθ με το κφμα. Σο 
μεγαλφτερο μζροσ του τινάγματοσ που γίνεται αιςκθτό ςε ζνα ςειςμό 
οφείλεται ςτο κφμα Rayleigh.  
 





ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΙΜΩΝ 

Ρήγμα είναι θ επιφάνεια κατά τθ διεφκυνςθ τθσ οποίασ 
ςπάηει ζνα πζτρωμα, όταν ξεπεραςτεί το όριο αντοχισ του 
εξαιτίασ των λικοςφαιρικϊν πλακϊν. 

Σο ριγμα του Αγίου 
Ανδρζα ςτθν 
Καλιφόρνια των ΘΠΑ 
που ςτισ 9 Ιανουαρίου 
1857προκάλεςε ςειςμό 
7,9 Ρίχτερ  
https://www.tribune.gr/world
/news/article/258219/rigma-
tou-agiou-andrea-
prothermenete-na-kani-eripia-
tin-kalifornia.html 



Σο ριγμα τθσ Αταλάντθσ που ζχει δϊςει ςειςμοφσ 7,2 
ρίχτερ 
http://www.blog.gr/articles/549596/To-foniko-rigma-tis-
Atalantis-pou-exei-dosei-seismous-7-2-Rixter.html 

Θ επιφάνεια του ριγματοσ τθσ 
Αρκίτςασ ςτθν Φκιϊτιδα 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=3
71724 



Θαλάςςια κφματα βαρφτητασ (τςουνάμι) 
Διαδίδονται ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ  και 
μεταφζρουν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ νεροφ από το χϊρο 
γζνεςθσ αυτϊν ςε άλλουσ χϊρουσ. τθν ανοιχτι κάλαςςα 
τα κφματα αυτά δεν είναι επικίνδυνα. Όταν όμωσ 
προςβάλλουν τισ ακτζσ προκαλοφν μεγάλεσ ηθμιζσ ςε 
πλοία, λιμάνια κακϊσ και ςε παράκτιουσ χϊρουσ. 
και γίνονται αιςκθτά ςε πολφ μεγάλεσ αποςτάςεισ.  
Σο πιο γνωςτό ήταν εκείνο ςτην Ινδονηςία ςτισ 26 
Δεκεμβρίου 2004 όπου  χάθηκαν 250.000 άνθρωποι. Tο 
μζγεθοσ του ςειςμοφ που προκάλεςε αυτό το τςουνάμι 
ήταν 9,1 ρίχτερ και ζφταςε μζχρι τα 30 μζτρα 
 



ΗΦΑΙΣΕΙΑ 

Ηφαίςτειο είναι θ ανοιχτι 
δίοδοσ από το εςωτερικό 
τθσ Γθσ (ι άλλου γεωειδοφσ 
ουράνιου ςϊματοσ) που 
επιτρζπει τθν εκροι ι ζκρθξθ 
ρευςτϊν πετρωμάτων και αερίω
ν από το εςωτερικό (μανδφασ) 
ςτθν επιφάνεια του 
ςτερεοφ φλοιοφ με τθ μορφι 
λάβασ.   

Θεαματικι ζκρθξθ του θφαιςτείου ςτο 
Όροσ Αγίασ Ελζνθσ ςτθν πολιτεία τθσ 
Ουάςινγκτον, ΘΠΑ, ςτισ 18 Μαΐου 1980. 



Αεροφωτογραφία τθσ αντορίνθσ.  
http://cretablog.gr/culture/%CF%84%CE%BF-
%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82-
%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B7/ 

Σο 16ο αιϊνα π.Χ ζδωςε τθν δεφτερθ μεγαλφτερθ ζκρθξθ που ζγινε ςε ιςτορικοφσ 
χρόνουσ. Σζφρα από εκείνθ τθν ζκρθξθ ζχει βρεκεί ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ.   
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http://cretablog.gr/culture/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B7/
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Εδαφικζσ κατολιςθήςεισ 

Οφείλονται ςτθν προκαλοφμενθ 
από τθ ςειςμικι κίνθςθ 
ελάττωςθ τθσ τριβισ που 
ςυγκρατεί ςε επαφι τα διάφορα 
ςτρϊματα Ζχουν παρατθρθκεί 
περιπτϊςεισ που 
κατολιςκιςεισ εξαφάνιςαν 
ολόκλθρα χωριά προκαλϊντασ τον 
κάνατο ςε ζνα μεγάλο αρικμό 
ατόμων 



Ρευςτοποίηςη εδάφουσ 

Παρατθρείται κυρίωσ ςε αμμϊδθ ι αργιλικά 
μθ ςυνεκτικά εδάφθ, τα οποία αποτελοφνται 
από ςυςςϊρευςθ κόκκων οι οποίοι 
ςυγκρατοφνται μεταξφ τουσ με δυνάμεισ 
τριβισ ενϊ θ πίεςθ του νεροφ μζςα ςτουσ 
πόρουσ είναι υψθλι.  
Με τθν γζνεςθ του ςειςμοφ θ δομι διαςπάται, 
θ πίεςθ του νεροφ αυξάνει με ςυνζπεια οι 
δυνάμεισ τριβισ ανάμεςα ςτουσ κόκκουσ να 
μειϊνονται, ζτςι ϊςτε το υλικό ςτο τζλοσ 
ςυμπεριφζρεται ωσ ρευςτό. 



Αποτελζςματα τθσ ρευςτοποίθςθσ του εδάφουσ ςε καταςκευζσ τθσ πόλθσ 
Niigata τθσ Ιαπωνίασ λόγω του ςειςμοφ τθσ 16θσ Ιουνίου 1964 με μζγεκοσ 
Μ=7,5. 



ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

 

Σηνλ ειιεληθό ρώξν ππάξρνπλ 

πνιιέο εζηίεο ζεηζκνύ, εμαηηίαο ηνπ 

κεγάινπ θαηαθεξκαηηζκνύ ηνπ. Οη 

πεξηζζόηεξνη ζεηζκνί ηεο Ειιάδαο 

είλαη ηεθηνληθνί. Η ρώξα καο 

θαηαηάζζεηαη πξώηε ζηελ Επξώπε 

θαη έθηε ζηνλ θόζκν ζηελ ζπρλόηεηα 

ζεηζκώλ 



το ςχιμα φαίνεται θ επαφισ τθσ Ευραςιατικισ λικοςφαιρικισ πλάκασ –τμιμα τθσ οποίασ 
είναι το Αιγαίο-, και τθσ Αφρικανικισ πλάκασ –τμιμα τθσ οποίασ είναι θ λικόςφαιρα τθσ 
Ανατ. Μεςογείου. Οι δφο λικοςφαιρικζσ πλάκεσ ςυγκλίνουν ςτθν περιοχι αυτι με ςχετικι 
ταχφτθτα 2,5 εκατοςτά το χρόνο, με ςυνζπεια τθν καταβφκιςθ τθσ ωκεάνιασ πλάκασ τθσ 
Ανατ. Μεςογείου, λόγω μεγαλφτερθσ πυκνότθτασ, κάτω από τθν θπειρωτικι πλάκα του 
Αιγαίου. Σο τόξο που δθμιουργείται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποτελείται από τθν ελλθνικι 
τάφρο, το νθςιωτικό τόξο, τθν οπιςκοτάφρο και το θφαιςτειακό τόξο. 



Η ςειςμικότητα ςτην Ελλάδα  την δεκαετία 1990-2000  
Θ περιοχι ςφγκλιςθσ τθσ Αφρικανικισ με τθν Ευραςιατικι πλάκα (κίτρινθ γραμμι) δίνει 
πλθκϊρα επιφανειακϊν ςειςμϊν (κίτρινεσ και πορτοκαλί κουκκίδεσ κατά μικοσ τθσ ηϊνθσ 
ςφγκλιςθσ. Βόρεια τθσ Κριτθσ κυριαρχοφν οι ςειςμοί μζςου βάκουσ (περ. 100km, πράςινεσ 
κουκκίδεσ), ενϊ θ περιοχι με τισ μπλε κουκκίδεσ οριοκετεί τθν τρίτθ ηϊνθ ςειςμικότθτασ. 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%C
F%8C%CE%BE%CE%BF 



ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΑΠΟ ΕΙΜΟΤ  
ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Λουτράκι 1981 

Βρίςα Λζςβου 2017 

Καλαμάτα 1986 



Αίγιο 1995 

Ηάκυνκοσ 1953 



ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ   Ε   ΧΟΛΕΙΑ  

Βρίςα Λζςβου 2017 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

•https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%
CF%8C%CF%82 
•http://physics4u.gr/blog/2016/04/24/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%

CF%84%CE%AF-%CE%B7-%CE%B3%CE%B7-

%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-

%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9

%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%82-2/ 
•http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%8
3%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%C
E%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CF%84
%CE%BF%CF%85+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE
%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%83%CE%B5
%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D  
•http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%8
3%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%C
E%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CF%84
%CE%BF%CF%85+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE
%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%83%CE%B5
%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D 
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•https://www.reader.gr/news/stories/26-dekemvrioy-2004-otan-hathikan-250000-
anthropoi-apo-tsoynami-pics 
•https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84
%CE%B5%CE%B9%CE%BF 
•http://www.oasp.gr/node/207 
•http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S6i65fM3E4oJ:index.li
b.teithe.gr:8180/bitstream/handle/10184/4964/Stefanidou_Tsablaridou.pdf%3Fse
quence%3D5+&cd=5&hl=el&ct=clnk&gl=gr 
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