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Στόχοι  
• Να κατανοιςουν οι μακθτζσ το φαινόμενο του ςειςμοφ και να 

εκπαιδευτοφν ςε ενζργειεσ που απαιτοφνται για αντιμετωπίςουν τισ 
επιπτϊςεισ του. 

• Να αξιοποιθκεί δθμιουργικά θ βιωματικι εμπειρία μακθτϊν και 
εκπαιδευτικϊν από ζνα ςειςμό που ζχουν ηιςει. 

• Να αναπτφξουν ςωςτι ςυμπεριφορά για τθν αντιμετϊπιςθ του 
φαινομζνου. 

• Να αναδείξουν τον εκελοντιςμό ωσ καλι πρακτικι. 
• Να καλλιεργιςουν τθν ζννοια τθσ αλλθλεγγφθσ. 
• Να υιοκετιςουν κϊδικα ςυμπεριφοράσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

ςειςμικισ δραςτθριότθτασ. 
• Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ. 
• Να καλλιεργιςουν ομαδικό πνεφμα. 
• Να ςυμμετζχουν ςε εκελοντικζσ ομάδεσ για υποςτιριξθ των 

πλθγζντων 
• Να αναπτφξουν πρωτοβουλίεσ. 

 



Οργάνωςθ του προγράμματοσ 

•  Θ εφαρμογι του περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ «Μακαίνω να 
ηω με τον ςειςμό» ξεκίνθςε τον  Οκτϊβριο του 2016 και 
ολοκλθρϊκθκε τον Φεβρουάριο  του 2017. 

• Το πρόγραμμα  αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των 
γνωςτικϊν αντικειμζνων, ςε ςυμφωνία με τουσ ςτόχουσ του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, προεκτείνοντασ το περιεχόμενο 
ςυγκεκριμζνων κεματικϊν ενοτιτων ι ςυνδυάηοντασ περιςςότερα 
από ζνα γνωςτικά αντικείμενα. 

• Θ ομάδα  ςυγκεντρωνόταν  2 φορζσ τον μινα ςτο Δθμοτικό Σχολείο 
Ρεράματοσ.  

• Συμμετείχαν οι μακθτζσ του 2ου τμιματοσ  τθσ Εϋ τάξθσ  και οι 
μακθτζσ του 2ου τμιματοσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ (ςυνολικόσ αρικμόσ 27)  με 
ςυντονίςτριεσ τισ δαςκάλεσ των τάξεων. 

• Οι μακθτζσ δθμιοφργθςαν  4 (τζςςερισ) ομάδεσ με ζναν αρχθγό – 
ςυντονιςτι θ κακεμία. 
 



Πληροφορίες 



Το εςωτερικό τθσ Γθσ 

 Θ λικόςφαιρα δεν είναι ενιαία αλλά απαρτίηεται από ζνα 

ςφνολο μεγάλων και μικρότερων πλακϊν που ολιςκαίνουν 
πάνω ςτο υποκείμενο παχφρρευςτο μανδυακό υλικό 
(αςκενόςφαιρα) πραγματοποιϊντασ ςχετικζσ μεταξφ τουσ 
κινιςεισ. Οι πλάκεσ αυτζσ λζγονται λικοςφαιρικζσ πλάκεσ. 



Τι είναι ο ςειςμόσ; 

  

 Σειςμόσ  είναι θ εδαφικι δόνθςθ που 
γεννιζται κατά τθ διατάραξθ τθσ μθχανικισ 
ιςορροπίασ των πετρωμάτων από φυςικζσ 
αιτίεσ που βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ γθσ.. 



Πώσ γεννιζται ζνασ ςειςμόσ 
  Οι περιςςότεροι ςειςμοί οφείλονται ςτισ κινιςεισ των 

λικοςφαιρικϊν πλακϊν, και κατά ςυνζπεια οι ηϊνεσ ζντονθσ 
ςειςμικισ δράςθσ ουςιαςτικά ταυτίηονται με τισ παρυφζσ 
των πλακϊν. 

 



Κατθγορίεσ ςειςμών 

• Τεκτονικοί ςειςμοί: είναι εδαφικζσ δονιςεισ οι οποίεσ 
προκαλοφνται από τθν βίαιθ διάρρθξθ των πετρωμάτων 
τθσ γθσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ δράςεωσ τεκτονικϊν 
δυνάμεων ςυμπίεςθσ και εφελκυςμοφ. Είναι οι πιο 
ςυνθκιςμζνοι, δεδομζνου ότι το 90% των επιφανειακϊν 
ςειςμϊν. 

•  Ηφαιςτειογενείσ ςειςμοί: είναι εδαφικζσ δονιςεισ που 
είτε προθγοφνται είτε ςυνοδεφουν τισ θφαιςτειακζσ 
εκριξεισ. Αποτελοφν το 7% του ςυνόλου των επιφανειακϊν 
ςειςμϊν. 

• Εγκατακρθμνιςιγενείσ ςειςμοί: είναι εδαφικζσ δονιςεισ 
που οφείλονται ςε καταπτϊςεισ οροφϊν φυςικϊν 
εγκοίλων και ςπθλαίων. Ζχουν ςυνικωσ μικρό μζγεκοσ και 
αποτελοφν το 3% του ςυνόλου των επιφανειακϊν ςειςμϊν. 

 



Ανάλογα με το 
εςτιακό τουσ βάκοσ οι ςειςμοί 

διακρίνονται ςε: 
  

•  Επιφανειακοφσ ςειςμοφσ με εςτιακό βάκοσ 
μικρότερο από 60Km 

• Σειςμοφσ ενδιάμεςου βάκουσ με εςτιακό βάκοσ 
μεταξφ 60 - 300 Km. 

• Σειςμοφσ μεγάλου βάκουσ με εςτιακό βάκοσ 
μεγαλφτερο από 300Km. 



Γεωγραφικι 
κατανομι των ςειςμών  

 



Σειςμογράφοι του Γεωδυναμικοφ 
Ινςτιτοφτου του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου 

Ακθνών 



Σειςμοί και Ελλαδικόσ χώροσ 
 

• Ο ελλθνικόσ χϊροσ βρίςκεται ςτα όρια επαφισ και 
ςφγκλιςθσ τθσ Ευραςιατικισ πλάκασ με τθν 
Αφρικανικι, γι’ αυτό και είναι χϊροσ μεγάλθσ 
ςειςμικότθτασ (θ ςειςμικότθτα ενόσ τόπου 
κακορίηεται από τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των 
ςειςμϊν και τα μεγζκθ τουσ). 

• Σφμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία θ Ελλάδα, από 
άποψθ ςειςμικότθτασ, κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθ 
Μεςόγειο και τθν Ευρϊπθ κακϊσ και τθν ζκτθ κζςθ ςε 
παγκόςμιο επίπεδο, μετά τθν Λαπωνία, Νζεσ Εβρίδεσ, 
Ρεροφ, νθςιά Σολομϊντα και Χιλι. 





Μφθοι για τους σεισμοφς 



Ο Εγκζλαδοσ  

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



Ο Ποσειδώνας 

 
Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ κεωροφςαν τον 
Ροςειδϊνα ωσ το κεό τθσ κάλαςςασ, ςυχνά 
όμωσ ςυνζδεαν το κεό αυτό και με τουσ 
ςειςμοφσ. Ρίςτευαν ότι χτυποφςε το πόδι του 
ι χτυποφςε τθ Γθ με τθν τρίαινα του για να 
δθμιουργιςει ζνα ςειςμό.  
Αυτι θ ικανότθτά του να δθμιουργεί τουσ 
ςειςμοφσ του χάριςε τον τίτλο: "Τινάκτωρ τθσ 
Γαίασ". 



Δραστηριότητες 
 



Ανάγνωςθ και επεξεργαςία κειμζνου 
 «………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….» 

 

Αν και είχαν περάςει αρκετά λεπτά από τθ ςτιγμι που θ γθ ζπαψε να «χορεφει» και να βρυχάται, 
τα πόδια μου ακόμα ζτρεμαν. Οφτε κατάλαβα για πότε κατζβθκα τισ ςκάλεσ και βρζκθκα ςτο μικρό 
παρκάκι τθσ γειτονιάσ. Εκεί που τ’ απογεφματα οι φωνζσ μασ από το παιχνίδι, χαλοφςαν τον κόςμο. 

Μόνο που τϊρα ιταν αλλιϊσ. Και πάλι φωνζσ, μα αυτι τθ ςτιγμι ςτ’ αυτιά μου ζμοιαηαν με κραυγζσ. 
- Ο κυρ Κανάςθσ κατζβθκε; Ζχει πρόβλθμα ςτο αναπνευςτικό. 

Σιωπι. Μάτια γεμάτα αγωνία, εξερευνοφν τον χϊρο. Ο κυρ Κανάςθσ λείπει. Δεκάδεσ ηευγάρια μάτια 
καρφϊνονται ςτθ λαδί ςιδερζνια πόρτα. Βαςανιςτικι αναμονι που δε λζει να ςπάςει από επιφϊνθμα 
χαράσ. 

Από τότε που κυμάμαι τον εαυτό μου, ζχω χαραγμζνθ ςτο μυαλό μου τθν εικόνα του κυρ Κανάςθ, 
να βθματίηει αργά ςτθ μικρι αυλι με τα γιαςεμιά και τα γεράνια και να μασ προςφζρει καραμζλεσ 
βουτφρου.  

Μεγαλϊςαμε πια. Οι καραμζλεσ είναι μια γλυκιά ανάμνθςθ. Το ίδιο και οι κουβζντεσ μασ με τον 
κυρ Κανάςθ. Ροτζ εδϊ και χρόνια δεν τον χαιρετίςαμε. Ροτζ δεν τον ευχαριςτιςαμε. Ροτζ δεν τον 
πλθςιάςαμε, από τότε που κεωριςαμε ότι μεγαλϊςαμε πια για να τρϊμε τισ καραμζλεσ του. 

Ακόμα και τϊρα, είκοςι πζντε χρόνια μετά, ποτζ δεν κατάλαβα τι ιταν αυτό που ζβαλε φτερά ςτα 
πόδια μου και άρχιςα να τρζχω προσ τθ λαδί πόρτα. Ροτζ δεν κατάλαβα πϊσ τθν ίδια ςτιγμι ο Μανϊλθσ 
βρζκθκε δίπλα μου να τρζχει κι αυτόσ για τον ίδιο λόγο.  

Το μόνο που κυμάμαι είναι θ απόλυτθ ςιωπι που απλϊκθκε ςτο μικρό πάρκο. Και τθ  ςτιγμι που 
ςτο πλατφςκαλο είδαμε τον κυρ Κανάςθ, με τισ λαςτιχζνιεσ παντόφλεσ και τισ καφζ ριγζ πιτηάμεσ του, να 
ςτζκει άςπροσ ςαν το πανί, ακίνθτοσ. Τα μάτια που άςτραψαν. Το χζρι που μασ πλθςίαςε, αναηθτϊντασ 
ζνα ςτιριγμα. Με βιματα αργά αλλά ςτακερά, χωρίσ ίχνοσ φόβου για πικανό νζο τράνταγμα τθσ γθσ, 
κατεβικαμε τισ τςιμεντζνιεσ ςκάλεσ και ςτακικαμε περιφανοι ςτο κατϊφλι τθσ εξϊπορτασ. 

Ζνασ ψίκυροσ ανακοφφιςθσ απλϊκθκε ςτο μικρό πάρκο. Γυναίκεσ που χρόνια τϊρα είχαν να τον 
πλθςιάςουν, ζτρεχαν να τον πάρουν και να τον οδθγιςουν αςφαλι ςτο ξφλινο παγκάκι.  

- Ζνα ποτιρι νερό για τον άνκρωπο. 
- Γιϊργο, τρζξε να φζρεισ μια κουβζρτα για τον κυρ Κανάςθ. Μθν παγϊςει ο χριςτιανόσ. 
- Ξάπλωςε, κυρ Κανάςθ. Σου φτιάχνω ζνα ηεςτό ςτο καμινζτο. 

Από τότε που ζχαςε τθν κυρά Φρόςω τθ μακαρίτιςςα, είχε να νιϊςει τζτοια περιποίθςθ. Ρόςα χζρια τον 
αγκάλιαςαν! Ρόςα χζρια χάιδεψαν τα κάταςπρα μαλλιά του! Ρόςεσ γλυκζσ κουβζντεσ άκουςε! Ρόςο 
απάλυνε τον πόνο τθσ μοναξιάσ του, εκείνθ θ νφχτα! 
 Τον πλθςίαςα τθ ςτιγμι που το χρϊμα του είχε επανζλκει κι ζνα χαμόγελο φαινόταν να 
διαγράφεται ςτα χείλθ του. 

- Ξζρεισ τι κα ‘κελα κυρ Κανάςθ; του ψικφριςα. 
- Ξζρω, μου αποκρίκθκε. 

Και ψαχουλεφοντασ τισ τςζπεσ τθσ καφζ πιτηάμασ, γζμιςε τθ χοφφτα του με τισ γνωςτζσ καραμζλεσ 
βουτφρου και μου τισ πρόςφερε. Σάςτιςα. 

- Εςφ γιατί νόμιςεσ πωσ άργθςα να βγω; Μου είπε και το γζλιο του τράνταξε τον τόπο. 
Από εκείνθ τθ νφχτα ο ςειςμόσ για μζνα ζχει γεφςθ. Τθ γεφςθ τθσ καραμζλασ βουτφρου. 
 

Δραστηριότητες 
1) Δϊςε ζναν τίτλο ςτο κείμενο. 
2) Ρϊσ ιταν οι ςχζςεισ των ανκρϊπων τθσ γειτονιάσ αυτισ, πριν τον ςειςμό; 
3) Ρϊσ επθρζαςε τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων ο ςειςμόσ; 
4) Μπορείσ να ςκεφτείσ άλλεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων, μετά από ζνα τζτοιο 

γεγονόσ; 
5) Διθγιςου παρόμοιεσ ιςτορίεσ. 
6) Μπορείτε να δραματοποιιςετε το κείμενο.  



Ακροςτιχίδα του ςειςμοφ 

Σειςμόσ αν γίνει 

Είμαςτε προετοιμαςμζνοι 

Λκανοί να προςτατευτοφμε 

Σειςμόσ αν γίνει 

Μόνο αν ακολουκιςουμε  

Πλεσ τισ οδθγίεσ που ξζρουμε 

Σωςτά κα προςτατευτοφμε 

                                                                                    



Σειςμόσ αν γίνει 

Εμείσ δε φοβόμαςτε 

Λκανοί είμαςτε 

Στο ςπίτι, ςτο ςχολείο 

Μποροφμε να προςτατευτοφμε 

Πλοι μαηί μάκαμε 

Σειςμοφσ να αντιμετωπίηουμε 

 



Σειςμόσ ςτα Γιάννενα 

Ζχει πολλζσ μεταςειςμικζσ δονιςεισ 

Λκανζσ να μασ τρομάξουν 

Σειςμόσ ςτα Γιάννενα 

Μποροφμε να προςτατευτοφμε 

Πχι τρόμοσ, όχι πανικόσ, ψυχραιμία 

Σκφψε, μπεσ κάτω από ζπιπλο. 

 



Φφλλα εργαςίασ  



Καταςκευι θφαιςτείου 



Σχζδιο εκκζνωςθσ κτθρίου  



Εκκζνωςθ του ςχολείου μετά από 
ςειςμό ςτισ 20/10/2016 



Για το πρόγραμμα εργάςτθκαν:  
Ζικου Βαςιλικι, δαςκάλα του 2ου τμιματοσ τθσ Εϋτάξθσ 

 Λζκκα Αικατερίνθ, δαςκάλα του 2ου τμιματοσ τθσ ΣΤ ϋ τάξθσ 
και οι μακθτζσ : 

Εϋ τάξθ 
1) Γεωργίτςθσ Γεϊργιοσ – Χριςτοσ  

2) Διαμάντθσ Ορζςτθσ – Μαρίνοσ 

3) Ηιάκα Ραραςκευι – Μαρία 

4) Ηιςθσ Ευάγγελοσ 

5) Μακρισ Κων/νοσ 

6) Μάντηιου Ευαγγελία 

7) Μεμουςάι  Σαμπιάν 

8) Μπιντεβισ Ραναγιϊτθσ 

9) Μπιντεβισ Χριςτοσ 

10) Μποφγια Ευγενία 

11) Μποφλτηου Βικτϊρια 

12) Ραππά Μαρία 

13) Σίμοσ Αριςτείδθσ 

14) Σιχλιμοίρθ Αλίκθ 

15) Τράςιασ Νικόλαοσ 

16) Φίνοσ Γεϊργιοσ 

ΣΤϋ τάξθ 
1) Γκαρανάτςθ Ουρανία 

2) Ηϊτοσ Αναςτάςιοσ 

3) Καμπζρθ Τςαμπίκα 

4) Κοφκα Γετνόρ 

5) Μακρισ Σπφροσ 

6) Μεχμετάι Βιολζτα 

7) Μπουκοβίνα Διμθτρα 

8) Νικολάου Νικόλαοσ 

9) Τςιάβοσ Ελευκζριοσ 

10) Τςιάβου Σπυριδοφλα – Λωάννα 

11) Τςϊνθσ Λωάννθσ 



Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ 

• Θ βιωματικι εμπειρία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν από τισ ςειςμικζσ δονιςεισ του 
Οκτωβρίου αξιοποιικθκαν δθμιουργικά. Οι μακθτζσ μελζτθςαν και κατανόθςαν 
το φαινόμενο του ςειςμοφ, εκπαιδεφτθκαν ςε ενζργειεσ που απαιτοφνται για 
αντιμετωπίςουν τισ επιπτϊςεισ του και ανζπτυξαν ςωςτι ςυμπεριφορά για τθν 
αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου.  

• Δυςτυχϊσ, δεν μπορζςαμε να αποκανατίςουμε τισ πολλζσ αςκιςεισ ςειςμοφ που 
ζγιναν τον Οκτϊβριο μετά από τισ πολλαπλζσ ςειςμικζσ δονιςεισ που είχαμε 
λόγω τθσ αναςτάτωςθσ που υπιρχε. Και φυςικά οφτε κατά τθ διάρκεια και ςτθν 
αρχι τθσ εκκζνωςθσ που ζγινε ςτισ 20/10/2016 μετά από ςειςμικι δόνθςθ ςε 
ϊρα μακιματοσ. Οι φωτογραφίεσ που ζχουμε είναι αργότερα, όταν είχαν 
θρεμιςει τα πράγματα. Εκείνο, όμωσ, που ζχει ςθμαςία είναι ότι οι μακθτζσ μασ 
αλλά και οι δάςκαλοι του ςχολείου αντιμετϊπιςαν τθ ςειςμικι δόνθςθ και τθν 
εκκζνωςθ του κτθρίου με ψυχραιμία και ακολουκϊντασ πιςτά το ςχζδιο 
εκκζνωςθσ του κτθρίου. 

• Λςχυρά ςθμεία όλων των δράςεων ιταν θ ανάπτυξθ ςυλλογικότθτασ, το 
ενδιαφζρον γι’  αυτό που υπάρχει γφρω, ζνα διαρκζσ «νοιάηομαι» που οδθγεί ςε 
δράςεισ, ενζργειεσ για καλυτζρευςθ τθσ ηωισ μασ μζςα ςτο φυςικό και κοινωνικό 
μασ χϊρο. 


