
3. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

a) Ορολογία σεισμικής δραστηριότητας 
 

a) Εστία σεισμού: Ακριβής θέση στην οποία συμβαίνει η σεισμική δόνηση (σεισμός) 

b) Υπόκεντρο: Αν η εστία θεωρηθεί ως ένα σημείο και όχι ως ολόκληρη περιοχή, 

τότε ονομάζεται υπόκεντρο 

c) Επίκεντρο: Η προβολή υπό-κέντρου στην επιφάνεια του φλοιού της Γης 

 

b) Κατηγορίες σεισμών, ανάλογα με την προέλευση 
 

 Τεκτονικοί σεισμοί: Αποτελούν το 90% των σεισμών στον πλανήτη και είναι οι 

είναι ισχυρότεροι σεισμοί   

 Ηφαιστειακοί σεισμοί: Αποτελούν το υπόλοιπο 10% των σεισμών και είναι 

συνήθως λιγότερο ισχυροί από τους τεκτονικούς 
 

Σημείωση: Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών 

Ευρώπης & Ασίας και δέχεται σχεδόν καθημερινά σεισμικές δονήσεις  

 

c) Ρήγματα 
 

 Ρήγμα ονομάζεται η διακοπή της συνέχειας ομάδας στρωμάτων πετρωμάτων του 

στερεού φλοιού της Γης, η οποία συμβαίνει κατά επίπεδη επιφάνεια και σε 

μεγάλη έκταση 

 

d) Ταξινόμηση σεισμών ανάλογα με το βάθος 
 

 Επιφανειακοί: Σε βάθος 0 έως 30 km 

 Ενδιάμεσου βάθους: Σε βάθος 30 έως 70 km 

 Μεγάλου βάθους: Σε βάθος μεγαλύτερο των 70 km 

 

e) Κλίμακα μέτρησης σεισμών Richter 
 

 Μετράει το μέγεθος του σεισμού στην εστία του 

 Μετράει την ενέργεια που εκλύεται στον εστιακό χώρο 

 Ανοικτή κλίμακα (το μέγιστο δεν είναι γνωστό) καταγραφές μέχρι 9,5 Richter 

 Σεισμοί έως 3 Richter περνάνε απαρατήρητοι από τους ανθρώπους 

 

f) Κλίμακα μέτρησης σεισμών Mercalli 
 

 Κλίμακα δώδεκα-βάθμια (1 έως 12) 

 Ασχολείται με τις επιπτώσεις σεισμού σε περιοχή στην επιφάνεια του φλοιού 

 Είναι δώδεκα-βάθμια και μετράει τις επιπτώσεις στις ανθρώπινες κατασκευές 

 Για σεισμούς που γίνονται σε ακατοίκητες περιοχές δεν είναι χρήσιμη 

 

g) Αποτελέσματα σεισμών 
 

 Μικρότερο εστιακό βάθος καταστροφικότερη σεισμική δόνηση (αν όλες οι 

υπόλοιπες μεταβλητές είναι ίδιες) 

 Υποθαλάσσιοι σεισμοί προξενούν λιγότερη καταστροφή 

 



h) Στατιστικά σεισμών 
 

 Περίπου 500.000 σεισμοί πλήττουν τον πλανήτη σε ετήσια βάση 

 Μόνον 100.000 γίνονται λιγότερο ή περισσότερο αισθητοί από τον άνθρωπο 

 Για κάθε σεισμό μεγαλύτερο των 5 Richter καταγράφονται στην ίδια περιοχή 10 

σεισμοί μεγαλύτεροι από 4 Richter 

 Από το 1900 καταγράφονται 18 σεισμοί 7-7,9 Richter και 1 σεισμός 8 ή 8+ Richter, 

σε ετήσια βάση 

 Το 90% όλων των σεισμών και το 80% των μεγάλων σεισμών παρατηρούνται 

στον Ειρηνικό ωκεανό,  στο λεγόμενο και το δαχτυλίδι της φωτιάς 

 Το 90% όλων των σεισμών και το 80% των μεγάλων σεισμών παρατηρούνται 

στον Ειρηνικό ωκεανό, στο λεγόμενο και το δαχτυλίδι της φωτιάς 

 Η Ελλάδα είναι στις έξι (6) πλέον σεισμογενείς χώρες του πλανήτη 

 Στην Ελλάδα, σε ετήσια βάση, καταγράφονται όσες δονήσεις δέχονται όλες οι 

άλλες χώρες της Ευρώπης 

 Το τόξο του Αιγαίου είναι το πλέον σεισμογενές στην Ελλάδα και δημιουργείται 

από τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη και τη Ρόδο 
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Συμπληρωματικές Ερωτήσεις 

 

i) Διάδοση των σεισμικών κυμάτων - δονήσεις  

 Στο εσωτερικό της Γης (P waves = διαμήκη & S waves = εγκάρσια κύματα) 

 Στην επιφάνεια της Γής (Love & Reyleigh) 

 


