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ΠΕΡΑΜΑΣΟ
ΘΕΜΑ : ΕΘΜΟΘ

Σι Είναι ειζμός;
ειςμόσ είναι θ αίςκθςθ ανατάραξθ τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ λόγω
απότομων μετακινιςεων μαηϊν, που ςυνοδεφεται από ςειςμικά
κφματα που μεταφζρουν τθν ενζργεια του ςειςμοφ ςτθ γθ. Ειδικότερα,
όταν δφο τεκτονικζσ πλάκεσ βρίςκονται ςε επαφι μεταξφ τουσ και
τείνει θ μία να πλθςιάηει ακόμα περιςςότερο τθν άλλθ, τότε
δθμιουργείται μία πίεςθ αναμεταξφ τουσ. Όςο εκτείνεται αυτό το
φαινόμενο, τότε εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ πίεςθσ που δθμιουργείται, κα
υπάρξει ςπάςιμο μεταξφ τουσ ι κα τριφτοφνε ςε μία ξαφνικι ςτιγμι
για μικρό χρονικό διάςτθμα, εκτονϊνοντασ τθν πίεςθ που ζχει
δθμιουργθκεί. Αυτι θ κατάςταςθ, δθμιουργεί ςειςμικι δόνθςθ,
δθλαδι προκαλείται ζτςι ςειςμόσ. Ο ςειςμόσ αυτόσ κα διαρκζςει όςθ
ϊρα κινοφνται οι τεκτονικζσ πλάκεσ ϊςτε να ζρκουνε ςτθν καινοφργια
τουσ κζςθ, ζχοντασ εκτονϊςει μζροσ τθσ ιςχυρισ πίεςθσ αναμεταξφ
τουσ. Βζβαια, ςειςμόσ γίνεται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ που οι
τεκτονικζσ πλάκεσ ςυμπεριφζρονται λιγάκι διαφορετικά, όπωσ για
παράδειγμα, θ εκτόνωςθ μπορεί να μθ γίνει με κίνθςθ των τεκτονικϊν
πλακϊν παράλλθλα, αλλά θ μία να καβαλιςει τθν άλλθ. Ο ςειςμόσ
είναι φαινόμενο το οποίο εκδθλϊνεται ςυνικωσ χωρίσ ςαφι
προειδοποίθςθ, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τθ μικρι χρονικι
διάρκεια του, μπορεί να προκαλζςει μεγάλεσ υλικζσ ηθμιζσ ςτισ
ανκρϊπινεσ υποδομζσ με επακόλουκα ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ και
απϊλειεσ ανκρϊπινων ηωϊν. Ο ςειςμόσ ορίηεται και ςε άλλα ουράνια
ςϊματα όπωσ θ ελινθ, ο Άρθσ και ο Ιλιοσ.

Είδη ειζμών
 Σεκτονικοί
Σο 90% των ςειςμϊν που προκαλοφνται ςτθν χϊρα μασ είναι τεκτονικοί.
Θ λικοςφαιρικζσ / τεκτονικζσ πλάκεσ που βρίςκονται ςε διαρκι κίνθςθ
επιπλζοντασ πάνω ςτο ρευςτό υπόςτρωμα τθσ αςκενόςφαιρασ. Οι
πλάκεσ αςκοφν πιζςεισ μεταξφ τουσ λόγω των κινιςεων του μάγματοσ
κάτω από αυτζσ.
 Θφαιςτειακοί
Σο 10% των παγκόςμιων ςειςμϊν ςχετίηονται με θφαιςτειακι
δραςτθριότθτα και ςυνικων είναι λιγότερο ιςχυροί από τουσ
τεκτονικοφσ.
Ακόμα και αυτοί μπορεί να είναι ιδιαίτερα
καταςτροφικοί, προκαλϊντασ ςχιςμζσ ςτο ζδαφοσ και ηθμιζσ ςε
καταςκευζσ. Θφαιςτειακόσ ονομάηεται ο ςειςμόσ που είναι
αποτζλεςμα αλλαγισ τθσ πίεςθσ ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ, λόγω τθ
ειςροισ μάγματοσ.
 Εγκατακρθμνιςιγενείσ
Οι τοπικοί εγκατακρθμνιςιγενείσ ςειςμοί καλφπτουν το 3% περίπου των
ςειςμϊν ςε ολόκλθρθ τθ Γθ. Εκτόσ από τα δφο προθγοφμενα αίτια,
υπάρχει και ζνα ελάχιςτο ποςοςτό ςειςμϊν που οφείλονται ςτθν
εγκατακριμνιςθ οροφϊν υπογείων κοιλωμάτων λόγω διάβρωςθσ.
 Κρυογενείσ
Τπάρχουν περιπτϊςεισ ςειςμϊν που ςυμβαίνουν με τθν απότομθ
πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ. Σο ζδαφοσ ςυγκρατεί νερό ςε υγρι μορφι.
Οι επιπτϊςεισ ενόσ κρυονικοφ ςειςμοφ δεν είναι ςοβαρζσ.
 Σεχνθτοί
Οι τεχνθτοί ςειςμοί προκαλοφνται με εκριξεισ τθσ επιφάνειασ του
φλοιοφ. υνικωσ χρθςιμοποιοφνται για τθν τομογράφθςθ του
υπεδάφουσ. ε μεγάλθ κλίμακα είναι δυνατι και θ πρόκλθςθ ςειςμϊν.

Η Ενέργεια ηοσ ειζμού
Με τισ κλίμακεσ ρίχτερ και Μερκάλι μετράμε τθν ενζργεια που
απελευκερϊνουν τα κρουςτικά κφματα ενόσ ςειςμοφ. Αν ο ςειςμόσ ζχει
μζγεκοσ 2 ρίχτερ ι λιγότερο μπορεί να μθν γίνει καν αιςκθτόσ, αν όμωσ
είναι από 7 ρίχτερ και πάνω, μπορεί να προκαλζςει εκτεταμζνεσ
καταςτροφζσ.

Μεγέθη ειζμών
Επίπεδο 3 : Ελαφρά αιςκθτόσ
Επίπεδο 5 : Αιςκθτόσ από όλουσ
Επίπεδο 9 : οβαρζσ ηθμίεσ
Επίπεδο 12 : Σεράςτιεσ καταςτροφζσ

Μσθολογία ειζμών Ανά ηον
Kόζμο
 Ευρϊπθ
Ο Εγκζλαδοσ ςτθν ελλθνικι μυκολογία φζρεται ωσ ο αρχθγόσ των
Γιγάντων. Ιταν γιοσ του Σαρτάρου και τθσ Γθσ και ζπαιξε πρωτεφοντα
ρόλο ςτθ Γιγαντομαχία κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ζχαςε τθ ηωι του.
Πολλζσ είναι οι παραλλαγζσ του μφκου που ςυνδζονται με το όνομά
του.
φμφωνα με κάποιεσ από αυτζσ, κατά τθ Γιγαντομαχία τον Εγκζλαδο
τον ςκότωςε ο ειλθνόσ ο ακόλουκοσ του κεοφ Διόνυςου, ι τον
κατακεραφνωςε ο αντίπαλόσ του ο Δίασ και μετά τον ζκαψε ρίχνοντασ
πάνω του τθν Όςςα ι τθν Όκρθ.
Ο επικρατζςτεροσ όμωσ μφκοσ αναφζρει ότι ςτθ Γιγαντομαχία ο
Εγκζλαδοσ ιταν αντίπαλοσ τθσ κεάσ Ακθνάσ, θ οποία τον εξουδετζρωςε
ρίχνοντασ πάνω του τθ ικελία. Από τότε ο Εγκζλαδοσ προςπακεί να
ελευκερωκεί, προκαλϊντασ ζτςι ςειςμοφσ και εκριξεισ του θφαιςτείου
τθσ Αίτνασ.
Ο Παυςανίασ αναφζρει και άλλθ μία εκδοχι, ςφμφωνα με τθν οποία θ
κεά Ακθνά ςκότωςε τον Εγκζλαδο ρίχνοντασ επάνω του το τζκριππο
άρμα τθσ.

 Αμερικι
Πολλά χρόνια πριν, όταν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ Γθσ ιταν
ςκεπαςμζνο με νερό, το Μεγάλο Πνεφμα αποφάςιςε να δθμιουργιςει
μια όμορφθ χϊρα με λίμνεσ και ποτάμια, τθν οποία οι καλάςςιεσ
χελϊνεσ κα μετζφεραν ςτθν πλάτθ τουσ.
Οι καλάςςιεσ χελϊνεσ ςυνεργάςτθκαν και το Μεγάλο Πνεφμα
δθμιοφργθςε τθν πλάςθ. Μια μζρα όμωσ οι χελϊνεσ διαφϊνθςαν
μεταξφ τουσ, οπότε κάποιεσ από αυτζσ άρχιςαν να κολυμποφν
ανατολικά, ενϊ άλλεσ κολφμπθςαν δυτικά. Σότε ακοφςτθκε ζνασ
δυνατόσ κόρυβοσ και θ Γθ άρχιςε να ςείεται.
Οι χελϊνεσ δεν μπόρεςαν να κολυμπιςουν μακριά γιατί θ Γθ ιταν πολφ
βαριά, ζτςι ςταμάτθςαν να διαφωνοφν και ςυμφιλιϊκθκαν.
Παρ' όλα αυτά κάποιεσ φορζσ οι χελϊνεσ, που κουβαλοφν τθν
Καλιφόρνια ςτθν πλάτθ τουσ, διαφωνοφν και πάλι. Κάκε φορά που
γίνεται αυτό θ γθ τρζμει και εκδθλϊνεται ςειςμόσ.

 ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΑΦΡΙΚΘ
τθν Ανατολικι Αφρικι πίςτευαν ότι ζνα γιγάντιο ψάρι κουβαλάει ζνα
βράχο ςτθν πλάτθ του. Πάνω ςε αυτό το βράχο ςτζκεται μια αγελάδα
με τθ Γθ να ιςορροπεί ςε ζνα από τα κζρατά τθσ. Θ αγελάδα που και
που μετακινεί τθ Γθ από το ζνα τθσ κζρατο ςτο άλλο προςπακϊντασ να
ξεμουδιάςει και ζτςι προκαλοφνται οι ςειςμοί.
 ΔΤΣΙΚΘ ΑΦΡΙΚΘ
τθ Δυτικι Αφρικι πίςτευαν ότι ζνασ γίγαντασ μεταφζρει τθ Γθ πάνω
ςτο κεφάλι του. Όλα τα φυτά που υπάρχουν ςτον πλανιτθ είναι τα
μαλλιά του, ενϊ οι άνκρωποι και τα ηϊα είναι τα ζντομα που
βρίςκονται ανάμεςα ςτα μαλλιά του. Ο γίγαντασ ςυχνά κάκεται και
ρεμβάηει κοιτάηοντασ προσ τθν ανατολι. Κάποιεσ φορζσ όμωσ ςτρζφει
το κεφάλι του προσ τθ δφςθ και μετά ξανά προσ τθν ανατολι. Θ κάκε
μια από αυτζσ τισ απότομεσ κινιςεισ είναι και ζνασ ςειςμόσ.

 ΙΑΠΩΝΙΑ
φμφωνα με τθ μυκολογία ζνα γιγαντιαίο γατόψαρο ηει ςτθ λάςπθ
κάτω από τθ Γθ. το γατόψαρο αυτό αρζςει να κάνει αςτεία εισ βάροσ
άλλων και μόνο ο κεόσ Kashima μπορεί να το χαλιναγωγιςει.
Ο Kashima λοιπόν κρατάει ζναν μεγάλο βράχο με μαγικζσ δυνάμεισ
πάνω από το γατόψαρο εμποδίηοντάσ το να κινθκεί και ζτςι θ Γθ
παραμζνει ιρεμθ και ακίνθτθ. Τπάρχουν φορζσ όμωσ που το γατόψαρο
ξεφεφγει από τθν επίβλεψθ του κεοφ Kashima και αρχίηει να κινείται
προκαλϊντασ ςειςμοφσ.

 ΙΝΔΙΑ
Διάφοροι
μφκοι
ςτθν
Ινδία
αφοροφν ςτουσ
ςειςμοφσ.
φμφωνα με τον μφκο Hindu θ Γθ είναι μια τεράςτια πλατφόρμα που
ςτθρίηεται ςε οκτϊ ελζφαντεσ. Οι ςειςμοί προκαλοφνται, όταν ζνασ
από τουσ ελζφαντεσ κουράηεται και χαμθλϊνει το κεφάλι του,
ταράηοντασ ζτςι τθν ιςορροπία τθσ Γθσ.
Ζνασ άλλοσ μφκοσ υποςτθρίηει ότι θ Γθ ιςορροπεί πάνω ςε τζςςερισ
ελζφαντεσ, οι οποίοι βρίςκονται πάνω ςτθ ράχθ μιασ χελϊνασ. Θ
χελϊνα με τθ ςειρά τθσ ιςορροπεί πάνω ςε μία κόμπρα. Όταν ζνα από
αυτά τα ηϊα κινείται, θ Γθ τρζμει και ςείεται.
Ζνασ τρίτοσ μφκοσ αναφζρει ότι εφτά ερπετά ζχουν ωσ κακικον να
προςτατεφουν τουσ εφτά τομείσ του κατϊτερου τμιματοσ του ουρανοφ
και να ςυγκρατοφν εναλλάξ τθ Γθ. Όταν το ζνα ερπετό τελειϊνει τθ
βάρδιά του και αντικακίςταται από κάποιο άλλο, τότε οι άνκρωποι ςτθ
Γθ αιςκάνονται μια απότομθ δόνθςθ, που δεν είναι άλλθ από το
ςειςμό.

 ΩΚΕΑΝΙΑ
τθ Νζα Ηθλανδία πίςτευαν ότι οι ςειςμοί ςχετίηονται με τθν
εγκυμοςφνθ τθσ Μθτζρασ Γθσ.
Θ Γθ κυοφορεί το κεό Ru, ο οποίοσ ςυχνά τθν κλωτςάει. Κάκε φορά
που γίνεται αυτό ο πλανιτθσ ςείεται και εκδθλϊνεται ςειςμόσ.

Η σμπεριθορά ηων Ζώων πριν
ηον ειζμό
Χωρίσ να ζχει αποδειχτεί επιςτθμονικά, πολλά ηϊα φαίνεται να
προαιςκάνονται ζναν ςειςμό, αφοφ αντιδροφν με περίεργο τρόπο λίγα
λεπτά πριν αυτόσ ςθμειωκεί. Βζβαια τα ηϊα, όπωσ και οι άνκρωποι,
ζχουν το δικό τουσ χαρακτιρα και ςυμπεριφζρονται ποικιλοτρόπωσ ςε
ζνα τζτοιο γεγονόσ, ωςτόςο καταγράφονται κοινζσ αντιδράςεισ
ανάλογα με το είδοσ τουσ.

Οι γάτεσ τινάηονται από τθ κζςθ τουσ και τρζχουν αλαφιαςμζνεσ
να κρυφτοφν.
 Σα πουλιά επίςθσ τινάηονται ξαφνικά όλα μαηί και πετοφν ψθλά,
χωρίσ όμωσ κόρυβο.
 Σα ψάρια κολυμποφν κοντά τθν επιφάνεια και μερικά πθδοφν ζξω
από αυτι.
 Ηϊα που ηουν κάτω από τθ γθ, όπωσ και τα ποντίκια και τα φίδια,
βγαίνουν ξζφρενα ςτθν επιφάνεια.
 Οι μζλιςςεσ και οι ςφικεσ βγαίνουν όλεσ μαηί ζξω από τθ φωλιά
τουσ. Σα άλογα χλιμιντρίηουν χωρίσ λόγο και αρχίηουν να καλπάηουν.
 Αν είναι καλοκαίρι, τα τηιτηίκια ςταματοφν ξαφνικά να
τραγουδοφν, ενϊ τα κουνοφπια δεν τςιμποφν.
Αυτι θ περίεργθ αντίδραςθ των ηϊων παρατθρείται 2 ζωσ και 5 λεπτά
νωρίτερα από τον ςειςμό, με εξαίρεςθ τα κουνοφπια και τα ζντομα
όπου θ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά τουσ μπορεί να παρατθρθκεί πολλζσ
ϊρεσ πριν. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που ακολουκεί μεταςειςμόσ, όλα τα
ηϊα παραμζνουν ζξω από τισ φωλιζσ τουσ ι μζςα ςτισ κρυψϊνεσ τουσ.
Οι ςκφλοι και οι γάτεσ, αν τφχει και βγουν από τισ κρυψϊνεσ τουσ
(πράγμα μάλλον απίκανο), τότε περπατοφν αργά, προςεχτικά και
ςχεδόν ζρπουν.

ειζμοί ζηον Ελλαδικό τωρό
Θ Ελλάδα κατζχει τθν 1θ κζςθ ςτθν Μεςόγειο και ςτθν Ευρϊπθ,
κακϊσ τθν 6θ κζςθ ςε παγκόςμιο επίπεδο μετά τθν Ιαπωνία, Νζεσ
Εβρίδεσ, Περοφ, νθςιά ολομϊντα και Χιλι. τθ χϊρα μασ
απελευκερϊνεται το μιςό τθσ ενζργειασ που βγαίνει από τουσ ςειςμοφσ
όλθσ τθσ Ευρϊπθσ. Δεν υπάρχει Ελλθνικι επαρχία που να μθν
φιλοξενείσ ςειςμικζσ εςτίεσ.
τθν χϊρα μασ, τθν Ελλάδα, το 90% των ςειςμϊν είναι τεκτονικοί. Σα
υπόλοιπα είδθ ςειςμϊν είναι οι Θφαιςτειακοί και οι
Εγκατακρθμςιγενείσ, οι οποίοι εκπροςωποφν μόνο το 10% των ςειςμϊν
ςτον Ελλαδικό χϊρο.

Επιπηώζεις ειζμών
-Επιπτϊςεισ ςτο φυςικό περιβάλλον
Ο ςειςμόσ μπορεί να διαταράξει τθν κακθμερινι ηωι
δθμιουργϊντασ ςθμαντικά προβλιματα:
-ε δίκτυα όπωσ:
· οδικό (καταςτροφι δρόμων, γεφυρϊν κτλ.)
· ςιδθροδρομικό (καταςτροφι γραμμϊν)
· τθλεπικοινωνιακό
· θλεκτρικό
· φδρευςθσ
-ε κατοικίεσ, διάφορα κτίρια και άλλεσ καταςκευζσ
-το φυςικό περιβάλλον – κατολιςκιςεισ, ρευςτοποιιςεισ,
κακιηιςεισ, διακλάςεισ , τςουνάμι κ.ά.

-Επιπτϊςεισ ςτουσ ανκρϊπουσ
Ο ςειςμόσ δθμιουργεί ςτουσ ανκρϊπουσ ζνα αίςκθμα πανικοφ και
αναςφάλειασ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ιδίωσ όταν το επίκεντρό
του είναι κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ προκαλεί ςοβαρά
προβλιματα και εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςε διάφορεσ καταςκευζσ. Δεν είναι
λίγεσ οι περιπτϊςεισ που οι καταςτροφζσ αυτζσ γίνονται αιτία να
τραυματιςτοφν ι ακόμα και να χάςουν τθ ηωι τουσ άνκρωποι. Αν και
κάκε χρόνο ςε όλο τον κόςμο γίνονται αντιλθπτοί περιςςότεροι από
3000 ςειςμοί, ςυνικωσ λιγότεροι από 10 είναι αυτοί που προκαλοφν
ςθμαντικζσ απϊλειεσ ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ. Ο ιςχυρότεροσ ςειςμόσ που
ζχει καταγραφεί ποτζ είναι αυτόσ τθσ Χιλισ το Μάιο του 1960 και είχε
μζγεκοσ 9,5 βακμοφσ τθσ κλίμακασ Ρίχτερ.

Αζθάλεια από ηοσς ζειζμούς
Σα περιςςότερα κτίρια είναι ειδικά ςχεδιαςμζνα για να αντζχουν ςτουσ
ςειςμοφσ,ζχουν γερά κεμζλια και μετακινοφνται ελαφρά όταν θ Γθ
τρζμει
Σα παιδιά διδάςκονται από το ςχολείο πωσ να είναι προετοιμαςμζνα
για ζναν ςειςμό και τι πρζπει να κάνουν ςτθν περίπτωςθ που γίνει
ςειςμόσ

Μαθηηές ποσ σμμεηείταν
Μποφλτηοσ Δθμιτρθσ
Γεωργίου Ευτυχία
Γκοφμπερι άρα
Εξάρχου Αλεξάνδρα
Πανταηι Παναγιϊτα
Ηαλαβρά Ελπίδα
Δοφβλθ Βάςω
Λιοφρθσ τζφανοσ
Σραχάνα Μαρία
Ηιςθ Κωνςταντίνα
Σςίκασ ωτιρθσ
Φοφκα Αλεξάνδρα
Σςιάβου Αριςτζα
Πρίςκα Ελευκερία
Χολζβα Κωνςταντίνα
Χαςκι Ειρινθ
Χαςκι Ολίνα
Ράγκου Αφροδίτθ
οφλιου Λυδία
Χολζβασ Γιάννθσ
Σςιρϊνθ Μυρτϊ
Ρίηου Χρυςοβαλάντω
Κίτςιου Χριςτίνα

