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Η γεωλογία είναι ένα θέμα που μπορεί να σε συνταράξει. Όπως ας πούμε αν κάνεις δίωρο μάθημα στο σχολείο ... Αλλά 
για να λέμε και... του στραβού το δίκιο, έχει και τα καλά της.  

 

 Λιθόσφαιρα είναι ο τεχνικός όρος για το στερεό φλοιό της 
Γης. Είναι το τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας, όπου πατάς και 
οδηγείς το ποδήλατό σου.  

  Σεισμική δραστηριότητα; Κι αυτό είναι τεχνικός όρος. Δηλώνει 
κάθε δόνηση που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης και 
οφείλεται καθαρά σε φυσικά αίτια.  
Τι στην ευχή είν’  αυτά που λέει ο δάσκαλος; Σε απλά ελληνικά, 
λέει πως βρίσκεσαι πάνω σε μια επιφάνεια που ταρακουνιέται  
συνεχώς! Σε αραιά διαστήματα, αλλά πάντα. 
 

 

Είµαι σεισµολόγος, ένας επιστήµονας που µελετά τους σεισµούς. Αν θες να 
 ταρακουνήσεις τις γνώσεις σου, εγώ είµαι ο άνθρωπός σου. Θα επιχειρήσουµε 
 µαζί ένα ταξίδι που παρόµοιό του δεν έχεις ξανακάνει !  
Κρατήσου καλά κι ετοιµάσου για γερό ταρακούνηµα.  
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Πάντως αυτά τα ταρακουνήµατα δεν είναι παίξε γέλασε. Για την ακρίβεια, είναι «ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ». Ο φλοιός της Γης µας είναι 
γέρικος και κυρίως πέτρινος. Αυτά τα τραντάγµατα ... τού δίνουν και καταλαβαίνει. Και φέρνουν τα πάνω κάτω στη ζωή των 
ανθρώπων.  
Τι φταίει, όµως, γι' αυτή τη φονική καταστροφή; Ένα ανύπαρκτο θηρίο, ο Εγκέλαδος. Δηλαδή, απλά µια σεισµική δόνηση. 
Που θα έκανε όλα τα µαθήµατα πιo διασκεδαστικά.  
Eλπίζoυµε να είσαι τυχερός και να µη νιώσεις ποτέ πώς είναι ένας δυνατός σεισµός. Να το διαβάσεις µόνο στα βιβλία. Αλλά 
για να πάρεις µια ιδέα, φαντάσου την παρακάτω εικόνα:  
Εκεί που χουζουρεύεις στο κρεβάτι σου και κοντεύει να σε πάρει ο ύπνος, ξαφνικά το δωµάτιό σου αρχίζει να τραντάζεται. 
Τινάζεσαι από το κρεβάτι και πέφτεις µε γδούπο στο πάτωµα. Τρέµοντας, ανοίγεις πρώτα το ένα µάτι και µετά το άλλο. 
Χάος! Bιβλία και ρούχα είναι σκορπισµένα δεξιά και αριστερά. Αλλά όχι όπως συνήθως. Είναι σαν να 'χει καταστραφεί 
ολόκληρος ο κόσµος σου. Και τι στην ευχή είναι αυτά τα ουρλιαχτά και οι κραυγές που ακούς; ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΕΙΣ. Δεν 
έγινε σεισµός. Είναι απλά η µητέρα σου που σε ξυπνάει για να συγυρίσεις. Είναι τροµερή εµπειρία, το ξέρω, αλλά θα το 
ξεπεράσεις... 

    
 
 'Ομως τι είναι αυτό που τραντάζει ολόκληρη τη Γη; Τι κάνει τις  
σεισμικές δυνάμεις να ξεκινούν από την πηγή τους και να μπορούν να 

καταστρέψουν μια ολόκληρη πόλη; Ξέχνα για λίγο τα ωραία και γαλήνια τοπία 
με τα ανοιξιάτικα λουλούδια και τα κελαρυστά ρυάκια. Η φύση που θα 
γνωρίσουμε εδώ είναι γεμάτη καταστροφές. Θα δούμε αυτά που συμβαίνουν 
κάτω από τα πόδια μας. Είσαι έτοιμος για ένα ... μίλκ-σέικ;  

 
 
 

Οι σεισμοί είναι φριχτά απρόβλεπτοι. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα συμβεί ο 
επόμενος. Για την ακρίβεια, επειδή η αρχική δόνηση συμβαίνει βαθιά στο φλοιό της Γης, είναι συνταρακτικά δύσκολο να 
ανιχνευτούν κάποια προειδοποιητικά σημάδια. (Μπορεί η δασκάλα σου να έχει μάτια και ... στην πλάτη της αλλά πάμε 
στοίχημα ότι ούτε αυτή ξέρει τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια.) Για αιώνες οι σεισμοί ήταν μυστηριώδεις, κι oι λαοί 
έπλαθαν μύθους για να τους εξηγήσουν ...  
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Νομίζω ότι 

χρειαζόμαστε 

όλοι ένα καλό 

μπάνιο... 

             
Ατράνταχτες θεωρίες για τους σεισμούς  

 
1. Οι ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής πίστευαν ότι μία τεράστια χελώνα σήκωνε τη Γη στην πλάτη της.  

Κάθε φορά που πατούσε το πόδι της κάτω, γινόταν αισθητός παντού ένας ισχυρός σεισμός.  
 
2. Στην παγερή Σιβηρία οι άνθρωποι πίστευαν ότι η Γη ήταν δεμένη σ' ένα πελώριο 
έλκηθρο, που το οδηγούσε ο θεός Τούλι. Το πρόβλημα ήταν πως τα σκυλιά που  
έσερναν το έλκηθρο είχαν ψύλλους. Όταν, λοιπόν, ξύνονταν για να τους διώξουν,  
έκαναν τη Γη να τρέμει και να σείεται.  
 

3. Κάποιοι λαοί στη Δυτική Αφρική θεωρούν υπεύθυνο 
έναν ερωτευμένο γίγαντα. Κρατούσε, λένε, τη Γη ανάμεσα στην 
πλάτη του και σε ένα τεράστιο βουνό. Η δε γυναίκα του κρατούσε 
στα χέρια της τον ουρανό. Όταν ο γίγαντας άφηνε τη Γη, για να α-
γκαλιάσει τη γυναίκα του, μαντέψτε τι συνέβαινε. Σεισμός!  

 
 
 
 
 
4. Ένας μύθος της κεντρικής Αμερικής  
λέει πως τη Γη τη σήκωναν στους ώμους  
τους τέσσερις γίγαντες. Όταν oι  
 κάτοικοι της Γης αυξάνονταν πολύ,  

ένας από τους τέσσερις κουνιόταν, για να 
 ρίξει από τη Γη αυτούς που περίσσευαν.  

 

 

 

 

 

 

 

Έχω ένα πιάσιμο... 
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5. Άλλοι, πάλι, στη Μοζαμβίκη της Αφρικής, πίστευαν ότι oι σεισμοί συμβαίνουν όταν η Γη κρυολογεί. Την ένιωθαν να τρέμει 
από τον ψηλό πυρετό. Αψού! Με τις υγείες σου .  
 
 
6. Σύμφωνα με ένα γιαπωνέζικο θρύλο οι σεισμοί προκαλούνται από 
ένα τεράστιο  
γατόψαρο που ζει στο βυθό της θάλασσας. Όταν κοιμάται, όλα στη Γη είναι 
σταθερά  
και καλά. Μόλις όμως  
ξυπνήσει κι αρχίσει να σκαλίζει εδώ κι εκεί για φαγητό, να προσέχετε, γιατί τότε είναι που  
συμβαίνουν oι σεισμοί. ( Και πρέπει να είναι πολύ λαίμαργο αυτό το ψάρι, γιατί η Ιαπωνία  
είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στον κόσμο.)  
  

Τι είναι επιτέλους οι σεισµοί;  
Να τι άλλο ανακάλυψαν οι σύγχρονοι επιστήµονες:  
Η επιφάνεια της Γης (ο στερεός φλοιός) είναι χωρισµένη σε επτά τεράστια τµήµατα, τις πλάκες. Υπάρχουν και πολλές άλ-
λες, αλλά είναι µικρότερες. Να, αυτό το σχεδιάγραµµα είναι πολύ  
κατατοπιστικό. Αυτές οι πλάκες, βέβαια, δεν είναι σαν τις πλάκες του  
πεζοδροµίου. Αποτελούνται από στερεά πετρώµατα και επιπλέουν!  
Από κάτω τους, στα βάθη της Γης, υπάρχει ένα στρώµα από θερµά και  
εύκαµπτα πετρώµατα, ο µανδύας. Είναι σαν στρώµα µαλακής πλαστελί- 
νης, και οι πλάκες γλιστρούν πάνω του.  
Στο κέντρο της Γης (που ονοµάζεται πυρήνας) υπάρχει τροµερή θερµό- 
τητα, κι αυτή είναι που κινεί συνεχώς τις πλάκες. Από την επιφάνεια  
δεν µπορείς να τα δεις όλα αυτά. Μόνο σε ... ακτινογραφία. 
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    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΥΡΗΝΑΣ: 
 Το κέντρο της Γης. 
Είναι συµπαγής, µια 
σφαίρα από σίδηρο και 
νικέλιο. Είναι εξαιρετικά 
θερµή αλλά όχι 
λιωµένη, γιατί τα 
εξωτερικά στρώµατα 
του ασκούν τροµερή 
πίεση. Η θερµότητα του 
πυρήνα φεύγει προς τα 
έξω και κάνει το µανδύα 
να αναδεύεται σαν 
βραστός χυλός. Έτσι οι 
πλάκες πάνω του 
κινούνται.  
 

..  
 
 

 

 
 
 
 
 

     ΣΤΕΡΕΟΣ ΦΛΟΙΟΣ:  
Η βραχώδης επιφάνεια της Γης.  
Εδώ πάνω ζεις και κινείσαι.  

  ΄Εχει πάχος 40 χλµ. στην ξηρά 
  και 6-10 χλµ. στις θάλασσες.  

 
 
      

   
 
ΠΛΑΚΕΣ: Ο φλοιός είναι σπασµένος.  
  Φαντάσου τον σαν τσόφλι βρασµένου 
   αβγού που το σπας µε το κουτάλι.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η πλαστελίνη 

αντιπροσωπεύει το 

εσωτερικό της Γης και τα 

πιάτα είναι οι πλάκες που 

βρισκόμαστε εμείς. 

Μπήκες ; 

            ΜΑΝΔΥΑΣ:  
Παχύρευστο στρώµα 
κάτω από το στερεό 
φλοιό. Είναι τόσο θερµό 
που τα πετρώµατα 
λιώνουν. Οι πλάκες 
επιπλέουν στην 
επιφάνειά του. 2900 χλµ. 

1980 C.  
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΠΥΡΗΝΑΣ: Στρώµα 

λιωµένου µετάλλου 

2.200 χλµ. 

Στερεός 
φλοιός 
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Ε, με τόσο ταρακούνημα οι πλάκες κινούνται ασταμάτητα κάτω 
από τα πόδια μας. Ευτυχώς κινούνται αργά και συνήθως δεν το  
καταλαβαίνουμε. Αλλιώς η διαδρομή για το σχολείο θα ήταν  
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Εδώ που τα λέμε, μπορεί και να μην 
έφτανες ποτέ εκεί! 

 

 
 
 
 
 

 
 
Καθώς οι πλάκες μετακινούνται, κάθε τόσο συναντιώνται. Είναι όπως στα συγκρουόμενα του λούνα παρκ: εκεί που προσπαθείς να 
απομακρυνθείς από κάποιον, ένας άλλος πέφτει πάνω στο δικό σου και σπρώχνεστε, ώσπου εσύ ή αυτός να παραμερίσει. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τις πλάκες. Συμπιέζονται, σπρώχνονται μεταξύ τους και συνθλίβονται. Τα πετρώματα μιας πλάκας συμπιέζονται επί χρόνια από τη διπλανή. 
Απορροφούν όλη αυτή την τρομερή πίεση, αλλά κάποια στιγμή δεν αντέχουν άλλο. Ξεσπάνε! Και τότε όλη εκείνη η πίεση ελευθερώνεται μ' ένα 
τρομερό τράνταγμα, και το έδαφος σείεται βίαια. Έτσι, λοιπόν, προκαλείται ο σεισμός και τρέμει η Γη.  
 

                                                                                                               Γρήγορο Σεισμικό Κουίζ  

Είναι οι γνώσεις σου για τους σεισμούς γερές και ακλόνητες; Ή μήπως είναι 
επικίνδυνα εύθραυστες; Με αυτό το γρήγορο σεισμοκουίζ θα ανακαλύψεις τι 
ακριβώς γνωρίζεις. Αν έχεις πολλές γνώσεις, δοκίμασε να κοντραριστείς με τη 
δασκάλα σου. Σίγουρα θα τρέμει από το φόβο της!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σήμερα είναι η 
τυχερή μου 
μέρα... 

Οι σεισμογράφοι είναι 
επιστημονικά όργανα που 
μετρούν το μέγεθος των 
σεισμών. 
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1. Πόσοι σεισμοί συμβαίνουν στη Γη μέσα σε ένα χρόνο;                                5. Πόσο συχνά συμβαίνει ένας σεισμός στην Ελλάδα;  

α) Περίπου 100                                                                                                               α) Ποτέ   

β) Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο                                                                          β) Ένας κάθε μήνα  

γ) Περίπου 10                                                                                                        γ) Κάθε λίγες μέρες 

 
2. Πόσο κράτησε ο μεγαλύτερος σε διάρκεια σεισμός;  

 

α) 4 λεπτά  

β) Μια ώρα  

γ) 30 δευτερόλεπτα 

3. Πού συνέβη ο χειρότερος σεισμός;  
 

α) Ιαπωνία  

β) Κίνα  

γ) Ιταλία  

4 Πόσο μακριά γίνεται αισθητή μια σεισμική δόνηση;  
 

α) Ως τη διπλανή πόλη  

β) Ως τη διπλανή χώρα  

γ) Ως τη διπλανή ήπειρο  

Έπεσε βόμβα; 
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ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο 

ΣΕΙΣΜΟΣ; 

 
παντήσεις:  
 
Ι-Β Όσο περίεργο και αν σου φαίνεται, περίπου 1.000.000 σεισμοί συμβαίνουν στη Γη κάθε χρόνο. Αναλογεί 
περίπου ένας κάθε 30 δευτερόλεπτα. Ευτυχώς οι περισσότεροι είναι αδύναμοι, δεν μπορούν να 
ταρακουνήσουν ούτ' ένα φλιτζάνι γάλα. Μόνο μερικές εκατοντάδες ταρακουνάνε για τα καλά τα πράγματα. 
Και μόλις 7-11 είναι πραγματικά καταστροφικοί.  
 
 

 
 
 
2-Α Ο τρομακτικός σεισμός που χτύπησε την Αλάσκα το 1964 και κράτησε 4 τρανταχτά λεπτά. Σκέψου ότι σε τόση ώρα, όταν γυρνάς από το 
σχολείο, προλαβαίνεις να μπεις στο σπίτι σου, να πάρεις ένα αναψυκτικό, να ανοίξεις την τηλεόραση και να βουλιάξεις στην αγαπημένη σου 
πολυθρόνα. Δεν είναι και πολύ, θα πεις. Ναι, αλλά για εκείνους που έζησαν αυτό τον εφιάλτη, πρέπει να έμοιαζε ολόκληρος αιώνας. Ήταν ένας 
από τους Ισχυρότερους σεισμούς που έχουν παρατηρηθεί. Οι περισσότεροι σεισμοί διαρκούν λιγότερο από ένα λεπτό. Μέχρι ν' ανοίξεις το ανα-
ψυκτικό σου, ο σεισμός έχει τελειώσει. Αλλά όταν μιλάμε για σεισμούς, ακόμη κι ένα λεπτό είναι πάρα πολύς χρόνος.   

 

 

 

 

3-Β Δυστυχώς οι σεισμοί ταξινομούνται και μ' έναν άλλον τρόπο, ανάλογα με τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Και οι ισχυροί σεισμοί είναι 
συχνά πολύ φονικοί. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι 830.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το σεισμό στο Σαάν-σι της Κίνας τον 
Ιανουάριο του 1556. Ήταν ο φονικότερος στην ιστορία. Πολλοί, τότε, ζούσαν σε σπηλιές που με το σεισμό κατέρρευσαν. Ο πιο φονικός 
σύγχρονος σεισμός ήταν πάλι στην Κίνα, στην πόλη Τανγκ-σαν, τον Ιούλιο του 1976: την ισοπέδωσε 
ολόληρη και σκότωσε περίπου 200.000 ανθρώπους, χώρια οι 1.000.000 τραυματίες.  
4-Γ  Ο δυνατός σεισμός που έπληξε τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας (1 Νοεμβρίου 1755) ήταν ο χειρότερος 
που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έγινε αισθητός ως το Αμβούργο και ως τα νησιά του Πράσινου 
Ακρωτηρίου, σε μια περιοχή με έκταση 2.500 χλμ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, προκάλεσε στη θάλασσα 
ένα τεράστιο κύμα που έπνιξε την πόλη!  
 
 
 

Πρόσεχε το τσάι σου, Θοδωράκη. Μόλις 
άρχισε ακόμα ένας σεισμός... 

Τρέμεις από έρωτα, 
ψυχή τής ψυχής μου; 
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5-Γ Η πατρίδα μας έχει τη μεγαλύτερη σεισμικότητα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή εδώ γίνονται οι περισσότεροι σεισμοί. Για την ακρίβεια, 
είμαστε  έκτοι στον κόσμο, μετά την Ιαπωνία, τις νέες Εβρίδες, το Περού, τα νησιά του Σολομώντα και τη Χιλή.  Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει 
ότι στην Ελλάδα συμβαίνει ένας σεισμός μεγέθους 5 βαθμών ή μεγαλύτερος κάθε 18 ημέρες, ένας μεγέθους 5,5 βαθμών ή μεγαλύτερος κάθε 
1,8 μήνες και  ένας μεγέθους 8 βαθμών κάθε μισό αιώνα!  
Εννοείται, βέβαια, ότι οι μικρότεροι σεισμοί είναι πιο συχνοί. Έτσι ένας σεισμός Π.χ. 4 βαθμών συμβαίνει στην Ελλάδα κάθε 5 μέρες. Αν 
ολόκληρη η σεισμική ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα απελευθερωνόταν με ένα σεισμό κάθε χρόνο, αυτός θα είχε μέγεθος 7,3 βαθμούς.  
 
 
 
 
 
 
 
Οι σεισμοί βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Αν και η Γη σείστηκε για λιγότερο από μία ώρα συνολικά ολόκληρο τον  
20ό αιώνα, οι φονικοί σεισμοί στοίχισαν πάνω από 2.000.000 ζωές. ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΛΕΣΑΙ! Πιο πολύ κινδυνεύεις από την ιδέα και την 
άγνοια. Αντί να κάθεσαι και να τρέμεις σαν το ψάρι, προχώρησε γρήγορα στο επόμενο κεφάλαιο. Θα μάθεις σε ποια σημεία κινδυνεύεις 
περισσότερο όταν γίνεται σεισμός και θα ξέρεις τι να αποφεύγεις. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δύσκολο να είσαι κεραμιδόγατος στην 
Ελλάδα! 
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ΤΟ ΡΗΓΜΑ... ΒΑΘΑΙΝΕΙ ! 
 
Ορισμένα μέρη είναι πιο επικίνδυνα, αυτό το ξέρουμε. Πάρε παράδειγμα την τάξη του σχολείου σου. Σκέψου τι 
τρομερά πράγματα συμβαίνουν εκεί μέσα! Μαθήματα, διαγωνίσματα - και το χειρότερο; Δάσκαλοι! Τρόμος ...  
Τώρα φαντάσου ότι είσαι σε διακοπές. Είσαι αραχτός στην παραλία ύστερ' από μια βουτιά στη δροσερή, 
καταγάλανη θάλασσα. Πού προτιμάς να βρίσκεσαι; Ε, κάπως έτσι είναι ολόκληρη η γριούλα Γη. Σε ορισμένες 
περιοχές σπάνια συμβαίνουν σεισμοί (σποραδικά μόνο κάποια μικροκουνήματα). Άλλες, πάλι, μαστίζονται 
τακτικά από ολέθρια τραντάγματα (και το επόμενο μπορεί να απέχει μόλις μερικά λεπτά!). Ξέρουμε, άραγε, να 
ξεχωρίζουμε αυτές τις σεισμικά επικίνδυνες ζώνες; 
  
 

 

Θυμάσαι ότι η επιφάνεια της Γης ειναι χωρισμένη σε κομμάτια που λέγονται πλάκες; Ε, λοιπόν, εδώ θα δεις  
ότι οι πιο σεισμογενείς περιοχές βρίσκονται σε μέρη όπου δύο πλάκες συγκρούονται μεταξύ τους. Για την ακρίβεια, έτσι προκαλείται το 95% ό-
λων των σεισμών. Ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι πλάκες καθορίζει και το είδος του σεισμού. Αισθάνεσαι πιεσμένος; Μην ανησυχείς. 
Εδώ είναι ο ταρακουνημένος Ζάχος με το σύντομο οδηγό σεισμικού κινδύνου.  
 

1. Απομάκρυνση 
  
Σε ορισμένα μέρη της Γης δύο γειτονικές πλάκες απομακρύνονται η μια από την 
άλλη. Το κενό που σχηματίζεται ανάμεσά τους γεμίζει με κατακόκκινο, καυτό υλικό 
που αναβλύζει από το μανδύα. Αυτή η διαδικασία προκαλεί πολλούς 
μικροσεισμούς, για την ακρίβεια υποθαλάσσιους (γιατί συμβαίνουν στο βυθό των 
ωκεανών). Οι περισσότεροι, λοιπόν, εκδηλώνονται στη θάλασσα, μακριά από την 
ξηρά και από κατοικημένες περιοχές. Έτσι είναι αβλαβείς - εκτός, βέβαια, αν είσαι 
ψάρι.  
 

2. Υποβρύχιο σπρώξιμο 
  
Σε άλλες περιοχές δύο πλάκες συγκρούονται, ώσπου η μια χώνεται κάτω από την 
άλλη κι αρχίζει να βυθίζεται. Τα πετρώματά της αρχίζουν να λιώνουν και 
επιστρέφουν στο μανδύα. Αν είσαι στην παραλία, ετοιμάσου για γερό σερφ. Αργά 
αλλά σταθερά ο βυθός της θάλασσας βουλιάζει κάτω από την ξηρά. Αυτό  
το λέμε υποβύθιση.'Ετσι προκαλούνται μερικοί από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς.  
 

Πάρε δύο 
σκληρά 
πλακάκια και 
πειραματίσου 
μόνος σου. 
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3. Γλιστράειιιιιιιι!        

Σε κάποια µέρη οι πλάκες κινούνται πλάι πλάι, αλλά σπρώχνονται 
µεταξύ τους όταν αγγίζονται. Αν η σύγκρουση είναι ήπια και ήρεµη, 
συµβαίνουν µόνο ορισµένοι µικροσεισµοί που περνούν σχεδόν 
απαρατήρητοι και δεν προξενούν καταστροφές. Όταν όµως 
σπρώχνονται βίαια, το νου σου! Γιατί θα ζήσεις έναν από τους πιο 
τροµακτικούς και καταστροφικούς σεισµούς. 

 

 

 

 

 
 
Ονομασία: Κλίμακα Ρίχτερ  
 

Τι μετράει: Το μέγεθος του σεισμού. Δηλαδή την ενέργεια που 
απελευθερώνεται όταν σπάνε τα πετρώματα. (Αυτή που διαδίδε-
ται με τα σεισμικά κύματα.) Καταστροφικές λεπτομέρειες:  
Η κλίμακα Ρίχτερ επινοήθηκε από τον Αμερικανό σεισμολόγο 
Τσάρλς Φ. Ρίχτερ. Το 1935 ο Τσαρλς ανέλαβε διευθυντής στο 
σεισμολογικό εργαστήριο μιας εταιρείας στη σεισμογενή περιοχή 
Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ. Ήταν η τέλεια δουλειά για ένα νέο 
άνθρωπο.  
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Αλλά δεν τελειώσαμε. Οι σύγχρονοι, υπερευαίσθητοι σεισμογράφοι καταγράφουν  
και ανεπαίσθητες δονήσεις, ως -2 ή και -3. Μη νομίζεις, πάντως, ότι ο σεισμός  
μεγέθους 7 βαθμών είναι λίγο πιo δυνατός από το σεισμό 6 βαθμών. Στην κλίμακα  
Ρίχτερ κάθε βαθμός είναι δέκα φορές πιο έντονος. Έτσι ένας σεισμός εφτάρης είναι  
10 φορές ισχυρότερος από έναν εξάρη, αλλά μόλις το ένα δέκατο σε σχέση με έναν  
οχτάρη. Το 'πιασες;  
 

Η γνώμη του ειδικού  
Αυτή η κλίμακα είναι πολύ δημοφιλής. Eίναι  
αυτή που χρησιμοποιούν στις ειδήσεις. Το μόνο  
πρόβλημα είναι ότι δεν τα βγάζει πέρα με τους  
μέγα-σεισμούς (δηλαδή αυτούς που έχουν  
μέγεθος πάνω από 8,5 βα8μούς).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικά τι ισχύει; γίνεται να προβλέψουμε τους σεισμούς; Ίσως 
κάποια μέρα στο μέλλον να τα καταφέρουμε. Όχι όμως τώρα. Είναι αρκετά 
πιθανό ότι οι σεισμολόγοι κάποτε θα καταφέρουν να λύσουν αυτό το 
μυστήριο. Το ερώτημα είναι απλό, θα μου πείτε. Απλό, μόνο που οι 
απαντήσεις είναι απίστευτα πολύπλοκες. Τόσο πολύ, ώστε ακόμη και οι 
ειδικοί να διαφωνούν συχνά στα επιστημονικά συνέδρια. Γι' αρχή, ας 
παρακολουθήσουμε αυτούς τους δύο:  
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Αν οι σεισμολόγοι μπορούσαν να σημάνουν συναγερμό έστω 
και 20 δευτερόλεπτα πριν από ένα σεισμό, θα κατάφερναν να 
σώσουν χιλιάδες ζωές. Όμως οι επιστήμονες πρέπει να είναι 
προσεκτικοί. Ένας λάθος συναγερμός μπορεί να προκαλέσει 
εξίσου μεγάλες καταστροφές. Αν προτείνουν την εκκένωση 
μιας περιοχής, ο κόσμος θα πανικοβληθεί (πρώτος κίνδυνος). 
Κι αν ο σεισμός δεν εκδηλωθεί τελικά, ο κόσμος δεν πρόκειται 
να δώσει προσοχή την επόμενη φορά (δεύτερος κίνδυνος). 
Αλλά ακόμη και αν προβλέψουν ένα σεισμό, δεν μπορούν να 
κάνουν τίποτα για να τον αποτρέψουν. Και αυτό είναι το μόνο 
πράγμα που γνωρίζουν με απόλυτη βεβαιότητα!  

 
 

 

 

 

Αν διαπιστώσεις ότι το γατάκι σου έχει εξαφανιστεί από 
το σπίτι, ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΕΙΣ! Δεν είναι απαραίτητα 
σημάδι ότι θα συμβεί κάποιος σεισμός. Μάλλον θα κυνηγάει 
κάποιο ποντίκι. Ωστόσο ποτέ δεν ξέρεις. Τι πρέπει να κάνεις, 
λοιπόν, αν η γη αρχίσει να τρέμει; Πώς θα το αντιμετωπίσεις; 
Δεν έχεις ιδέα; Δεν πειράζει, γιατί θα σου δώσω έναν οδηγό 
επιβίωσης! Σου προτείνω να τον έχεις κάτω από το 
προσκεφάλι σου ...  

Οδηγός επιβίωσης σε σεισμό  
 

Γεια σου και πάλι.' Είμαι αυτός που θα σε βοη8ήσει να επιβιώσεις σε ένα σεισμό, από τους πολλούς που συμβαίνουν στη χώρα μας. Οι 
άν8ρωποι που μένουν σε σεισμικά επικίνδυνες περιοΧές συΧνά κάνουν ασκήσεις ετοιμότητας. Καμιά φορά την ώρα που είσαι στην τάζη 
χτυπάει συναγερμό το κουδούνι του σΧολείου και πρέπει να τρέζεις μαζί με τους συμμα8ητές σου στην αυλή και να περιμένεις μέχρι να 
έρ8ει ο διευ8υντής και να σας πει ότι εντάξει, δεν ήταν τίποτα, μια άσκηση κάναμε και τι καλά που τα πήγαμε και μπράβο μας και ευτυχώς 
που ήταν άσκηση, Λυτό το τελευταίο θα το πει μάλλον μέσα του. Αν όμως θες πραγματικά να γνωρίζεις τα απαραίτητα για μια περίπτωση 
συναγερμού, να μερικά πράγματα που σου συνιστώ να κάνεις ή να μην κάνεις:  
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ:  
• Συγκέντρωσε προμήθειες. Φτιάξε ένα σακίδιο επιβίωσης που θα περιέχει πυροσβεστήρα, φακό με ανταλλακτικές μπαταρίες, ένα κουτί 
πρώτων βοηθειών, κονσέρβες (μην ξεχάσεις το ανοιχτήρι και την τροφή του γάτου, που κάποτε  θα θυμηθεί να γυρίσει σπίτι), εμφιαλωμένο 
νερό (για τρεις μέρες), υπνόσακο ή κουβέρτες, ζεστά ρούχα και μποτάκια (για να μπορείς να περπατήσεις χωρίς κίνδυνο πάνω σε τζάμια και 
χαλάσματα). Φύλαξε αυτό το σακίδιο σε ασφαλές σημείο που να το φτάνεις εύκολα, και φρόντισε να το γνωρίζουν όλοι στην οικογένειά σου.  
 
 
 
 
 
 
 
• Ν' ακούς ραδιόφωνο. Φύλαξε ένα ραδιοφωνάκι (και άλλες μπαταρίες) στο σακίδιο επιβίωσης. Συνήθως με το σεισμό οι επικοινωνίες 
διακόπτονται για αρκετές μέρες, οπότε ενημερώνεσαι από το ράδιο. Πρόσεξε: οι μπαταρίες βγάζουν υγρά και χαλάνε, αν μείνουν στη θέση τους 
πολύ καιρό χωρίς να χρησιμοποιούνται.  
 

 

 

 

 

 

Να είσαι έτοιμος. Φρόντισε όλοι στην οικογένεια ή στην τάξη σου να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. (Εξασκηθείτε προκαταβολικά.) Ορίστε ένα 
σημείο όπου θα συγκεντρωθείτε μετά το σεισμό, αν τύχει να είστε σκόρπιοι εδώ κι εκεί.  
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• Κλείσε το «γενικό» του ηλεκτρικού και την παροχή υγραερίου. Από το σεισμό μπορεί  
να κοπούν καλώδια ρεύματος ή να σπάσουν oι σωληνώσεις του φυσικού αερίου.  
Γι' αυτό θα χρειαστείς το φακό. Ποτέ μην ανάψεις σπίρτο. Αν έχει γίνει διαρροή αερίου,  
θα συμβεί έκρηξη και πυρκαγιά.  
 
 
 

 Στριψώξου κάτω από ένα γερό τραπέζι ή κάτω από το θρανίο σου, αν είσαι στο σχολείο. Κάλυψε το κεφάλι σου με ένα μαξιλάρι και το 
πρόσωπό σου με το μπράτσο σου. Έτσι θα προστατευτείς κάπως από τα σπασμένα γυαλιά και τα  
αντικείμενα που θα πέφτουν. Κρατήσου γερά από το πόδι του τραπεζιού και μην κουνηθείς μέχρι να  
σταματήσει ο σεισμός. Οι μαγικές λέξεις είναι: ΣΚΥΨΕ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΚΑΛΥΨΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΟΥ.  
(Αν δεν είσαι δίπλα σε τραπέζι, κάτσε κάτω από μία πόρτα. Τα σύγχρονα σπίτια συνήθως έχουν  
ανθεκτικά κουφώματα).  
 

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ:  
• Μην τρέξεις γρήγορα έξω. Περίμενε πρώτα να σταματήσουν oι δονήσεις, και μόνο τότε βγες έξω, 
αλλά γρήγορα. Αλλιώς μπορεί να χτυπήσεις από τα τζάμια που σπάνε ή από τα συντρίμμια. Ο γενικός κανόνας είναι: Αν είσαι μέσα στο σπίτι 
μείνε μέσα, ενώ αν είσαι σε ανοιχτό χώρο, μείνε εκεί.  
 

 Μην πας από τις σκάλες (αν γίνεται). Οι σκάλες είναι το χειρότερο σημείο,  
όσο διαρκεί η δόνηση. Μπορεί εύκολα να πέσεις και να χτυπήσεις. Πάντως  
είναι προτιμότερες από το ασανσέρ. Αυτό μην το χρησιμοποιήσεις, ό,τι και να  
συμβεl. Αν κοπεί το ρεύμα, θα παγιδευτείς. 
 
 
 
 

 Μη στέκεσαι δίπλα σε κτήρια. Μόλις κοπάσει ο σεισμός και βγεις έξω, μείνε σε ανοιχτό χώρο,  
μακριά από κτήρια, δέντρα, καμινάδες, ηλεκτρικά καλώδια, μακριά από καθετί που θα μπορούσε να  
πέσει στο κεφάλι σου.  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

ΔΙΑΡΡΟΗ 

ΑΕΡΙΟΥ! 

Μου 
φαίνεται 
ότι θα 
μείνουμε 
εδώ 
πολλές 
ώρες... 

Είμαστε ασφαλείς 
εδώ... 
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• Μην οδηγήσεις. Τουλάχιστον μέχρι να σταματήσει ο σεισμός. Αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο,  
όλα είναι επικίνδυνα. Αν είσαι μέσα σε αυτοκίνητο, σταμάτα σε ανοιχτό χώρο και περίμενε.  
Αλλά πρόσεχε μήπως γίνει κατολίσθηση ή πέσουν βράχια, και μη σταθείς κοντά σε γέφυρα, γιατί  
μπορεί να καταρρεύσει. Μείνε μέσα στο αυτοκίνητο όσο διαρκεί ο σεισμός.  
 
• Μη χρησιμοποιείς το τηλέφωνο. Τις πρώτες μέρες μετά το σεισμό να καλείς μόνο για  
επείγουσες περιπτώσεις. Αλλά μην τηλεφωνείς στους φίλoυς σου για κουβεντούλα. Μπορεί να  
υπερφορτωθεί το δίκτυο και να μην εξυπηρετoύνται άλλες κλήσεις που ίσως είναι πιo επείγουσες.  
 
             
 

Είναι λοιπόν το μέλλον μας αβέβαιο εξαιτίας των 
σεισμών; Μήπως μπαίνουμε σε μια εποχή σεισμικής 
έξαρσης; Ή μήπως oι σεισμοί σύντομα θα είναι μια παλιά 
ανάμνηση; Ας επιστρέψουμε στους διαπρεπείς 
σεισμολόγους μας και ας ακούσουμε τη γνώμη τους. Όμως, 
δεν το πιστεύω! Ακόμα τσακώνονται!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ναι! Εμπρός!  Οδοντιατρείο; 
Παρακαλώ, ήθελα να 
ακυρώσω το ραντεβού μου . 


