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Γιατί, ανεξάρτητα από τη χρονολογία που συνέβη ο
σεισμός, οι εικόνες επαναλαμβάνονται, παρά τη βελτίωση
των μέσων και των γνώσεων;



Σεισμικός Κίνδυνος Η: Περιγράφει το βαθμό των
αναμενόμενων επιπτώσεων σε μια περιοχή από έναν
επερχόμενο σεισμό.
Σεισμική επικινδυνότητα R: Είναι η μέγιστη
αναμενόμενη τιμή μιας σεισμικής παραμέτρου για
δεδομένη περίοδο επανάληψης ή για συγκεκριμένη
πιθανότητα μη υπέρβασής της εντός ορισμένης
χρονικής περιόδου.
Τρωτότητα V: Αναμενόμενη απόκριση ενός συστήματος
σε ενδεχόμενη σεισμική κίνηση.



H=R*V



Βασικές έννοιες Σεισμολογίας



Οι σεισμοί είναι φυσικά φαινόμενα, που επειδή έχουν
επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και στις καθημερινές
δραστηριότητες περιλαμβάνονται στους φυσικούς κινδύνους
(κατολισθήσεις, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα,
φυσικές φωτιές).

Έχουν το αίτιό τους στο εσωτερικό της Γης και οφείλονται
στο ότι η Γη συμπεριφέρεται σαν ένας ζωντανός οργανισμός*
στην πάροδο του χρόνου, που αλλάζει μορφή και που κάθε
φορά προσπαθεί να ξαναβρεί την ισορροπία της.

* σκέψου τους μύθους των λαών για τους σεισμούς



Οι σεισμοί συμβαίνουν σε συγκεκριμένες περιοχές

όρια λιθοσφαιρικών πλακών



Στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο (α)



στον ευρύτερο 
Ελληνικό χώρο (β)



… με αποτέλεσμα στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου να εκλύεται
το 1% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας και η Ελλάδα να είναι
η πρώτη χώρα στην Ευρώπη από άποψη σεισμικότητας.



Επομένως:

Η Σεισμολογία μελετάει τη γένεση, τη διάδοση και τα
αποτελέσματα των σεισμικών κυμάτων, άρα αποτελεί κλάδο
της Γεωφυσικής.

Οι σεισμοί δεν γνωρίζουν πολιτικά σύνορα, γι’ αυτό και η
εξέλιξη της Σεισμολογίας απαιτεί διεθνείς συνεργασίες.

Η Σεισμολογία έχει επιστημονική (δομή εσωτερικού της
Γης, γεωτεκτονικά προβλήματα) και κοινωνική διάσταση
(δομές οικονομικού, πολεοδομικού, αρχαιολογικού κλπ
ενδιαφέροντος, σεισμική επικινδυνότητα και αντισεισμική
προστασία).



Παράμετροι του σεισμικού ρήγματος
Ο καθορισμός των γεωμετρικών και κινηματικών παραμέτρων
του ρήγματος επιτρέπει την κατανόηση των γεωδυναμικών
διαδικασιών μιας περιοχής

Κανονικό ρήγμα (normal fault), αύξηση του
χώρου, σε ηπειρωτικές και ωκεάνιες
περιοχές.

Ανάστροφο ρήγμα (reverse fault), ελάττωση
του χώρου, σε ηπειρωτικές περιοχές ή
περιοχές κατάδυσης.

Ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης (strike-slip
fault).



Σεισμογράφοι και Σεισμογραφήματα

Σεισμογράφοι είναι τα
όργανα που καταγράφουν
τα σεισμικά κύματα.

Σεισμογραφήματα είναι οι
καταγραφές των σεισμών
(σε φιλμ, σε χαρτί, σε
ηλεκτρονικά μέσα) και είναι
το μόνο μέσο από το οποίο
παίρνουμε πληροφορίες για
τους σεισμούς.



Από τη διάδοση των σεισμικών
κυμάτων στο εσωτερικό της
Γης παίρνουμε πληροφορίες
για τη δομή της



Από τα σεισμογραφήματα
και τις καμπύλες χρόνων
διαδρομής υπολογίζεται
ο χρόνος γένεσης και το
επίκεντρο.



Από το μέγιστο πλάτος καταγραφής και την
επικεντρική απόσταση υπολογίζεται το μέγεθος του
σεισμού, δηλ. πόση ενέργεια απελευθερώθηκε στην
εστία του σεισμού ή πόσο μεγάλος είναι ο σεισμός.



Η μακροσεισμική ένταση περιγράφει τις επιπτώσεις
του σεισμού σε μια θέση, και προκύπτει από τις
μακροσεισμικές παρατηρήσεις.



Η εδαφική επιτάχυνση είναι
ενόργανη μέτρηση από ειδικούς
σεισμογράφους, που ονομάζονται
επιταχυνσιογράφοι, και αφορά τη
θέση που είναι εγκατεστημένο το
όργανο.

Μακροσεισμική ένταση και
εδαφική επιτάχυνση εμπεριέχουν
την επίπτωση του σεισμού στη
θέση παρατήρησης, η οποία
διαμορφώνεται από τις ιδιότητες
της εστίας, τις ιδιότητες της
διαδρομής και τις ιδιότητες της
θέσης παρατήρησης.



Σύγχρονες μέθοδοι παρατήρησης μεταβολών γήινης
επιφάνειας (GPS, δορυφορικές εικόνες).



Το ερώτημα επανέρχεται:

• Διαθέτουμε περισσότερα και πιο σύγχρονα μέσα
παρατήρησης.

• Διαθέτουμε περισσότερες γνώσεις και πιο
εξειδικευμένο προσωπικό.

Γιατί παρατηρούνται παρόμοιες εικόνες καταστροφής
όπως στο παρελθόν; Τι έχουμε μάθει από τις φυσικές
καταστροφές;



Μέτρα Προστασίας



Επειδή, προς το παρόν, δεν υπάρχει τρόπος να βρούμε από 
πριν και με ακρίβεια το πότε, το πού και το πόσο μεγάλος θα 
είναι ένας σεισμός, δηλαδή δεν είναι δυνατή η πρόγνωση, ο 
μόνος τρόπος να προστατευτούμε από τους σεισμούς είναι οι 
σωστές κατασκευές και η σωστή συμπεριφορά.

Η σωστή συμπεριφορά αποκτάται με την εκπαίδευση και σπάει 
σε τρία κομμάτια:

Τη σωστή συμπεριφορά μετά το σεισμό.

Την προετοιμασία πριν από το σεισμό,

Την αυτοπροστασία κατά τη διάρκεια του σεισμού,



Ο σεισμός συμβαίνει όποτε/οπουδήποτε



Προετοιμασία πριν από το σεισμό
• Σχέδιο (ρόλοι, ενέργειες, …)

• Επιμόρφωση με ομιλίες, φυλλάδια

• Εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού

• Ασκήσεις ετοιμότητας εισάγοντας 
και το θεσμό των εθελοντών



Δράσεις κατά τη διάρκεια του σεισμού

Όχι 
πανικός

Έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα από πριν, κατά τη στιγμή
που θα αισθανθούμε το σεισμό ακολουθούμε βασικές οδηγίες.

Διατηρούμε τη ψυχραιμία μας!

Έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν προφταίνουμε να τρέξουμε
έξω και ότι μπορεί να τραυματιστούμε από το συνωστισμό!

Προφύλαξη και απομάκρυνση από επικίνδυνα σημεία

Διαφοροποίηση ενεργειών ανάλογα με τη θέση μας.



Δράσεις μετά από το σεισμό

Διαφοροποίηση ενεργειών ανάλογα με τη θέση μας.

Διατηρούμε τη ψυχραιμία μας. Κλείνουμε τους διακόπτες
νερού, ηλεκτρικού, γκαζιού, σβήνουμε εστίες φωτιάς και
προχωρούμε προς την έξοδο.

Κυκλοφορούμε με παπούτσια, μακριά από κτίρια και
τοίχους, προς ελεύθερους χώρους.

Δεν εμποδίζουμε δραστηριότητες φορέων κοινής ωφέλειας.

Έχουμε πάντα στο μυαλό μας τους μετασεισμούς.



Όμως πέρα από την επιμόρφωση  και την εκπαίδευση...

... χρειάζονται και οι καλές κατασκευές για να 
προφυλαχτούμε από τους σεισμούς.



Αντισεισμικές Οδηγίες για την καινούργια μας κατοικία

Σε κάθε στάδιο απαιτούνται κρίσιμες αποφάσεις και σωστές
επιλογές. Η σωστή κατασκευή βασίζεται περισσότερο στις
αφανείς εργασίες (θεμέλια, σκελετός, τοίχοι, δίκτυα) και λιγότερο
στην πολυτέλεια των εμφανών εργασιών.

Οι μελέτες συντάσσονται με 
βάση ισχύοντες κανονισμούς:

Γενικός οικοδομικός 
Κανονισμός, Αντισεισμικός 
Κανονισμός, Κανονισμός 
οπλισμένου σκυροδέματος, 
Κτιριοδομικός Κανονισμός, 
Κανονισμός Πυρασφάλειας.



Ο Αντισεισμικός Κανονισμός και οι λοιποί κανονισμοί
αποτελούν νόμους, άρα παραβίασή τους ή αγνόησή
τους αποτελεί αδίκημα.



Οι παράγοντες που επιδρούν στην αντισεισμική 
συμπεριφορά του κτιρίου σχετίζονται:

• με το έδαφος θεμελίωσης,

• με το είδος της θεμελίωσης και τον φέροντα οργανισμό ,

• με τη γεωμετρία του κτιρίου,

• με την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο δόμησης.

Το σημαντικό είναι ότι πριν από την υπογραφή των
συμβολαίων απαιτείται η πληροφόρηση όχι μόνο από το
συμβολαιογράφο αλλά και από έναν μηχανικό της
εμπιστοσύνης μας.



Προοπτικές από αυτήν την ομιλία

Να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε και να εμπλουτίσουμε τις 
γνώσεις μας:

... στην οικογένειά μας και στους φίλους μας...

... με όποιον τρόπο μπορούμε:

Με τη συζήτηση

Με ασκήσεις

Με τη βοήθεια του διαδικτύου



Προοπτικές από αυτήν την ομιλία

Ο εκπαιδευτικός έχει πολύπλοκο ρόλο:

• Ατομική εκπαίδευση και προστασία

• Εκπαίδευση και καθοδήγηση των μαθητών

• Εκπαίδευση και προστασία των συγγενικών του προσώπων

• Προετοιμασία του σχολικού συγκροτήματος

• Προετοιμασία της κατοικίας του



Προοπτικές από αυτήν την ομιλία
Ο εκπαιδευτικός, ως μέλος μιας ευαίσθητης
πληθυσμιακής ομάδας, ανάλογα με το γνωστικό του
αντικείμενο και με εργαλείο τη Σεισμολογία, έχει τη
δυνατότητα να διαμορφώσει την κουλτούρα της ομάδας
αυτής για διασύνδεση των σχολικών γνώσεων και για
σωστή συμπεριφορά (όχι μόνο αντισεισμική).



Ένα πρόγραμμα “Σεισμολογίας στα σχολεία”
στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση του
καταστροφικού φαινομένου και στην
ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς την
αναγκαιότητα τήρησης κανόνων, από μια απλή οδηγία
προστασίας μέχρι την υποχρέωση και απαίτηση
τήρησης του Αντισεισμικού Κανονισμού.

Το πρόγραμμα εισάγει πρακτικές δραστηριότητες
περί τη Σεισμολογία και τη Γεωφυσική συνδέοντας
έννοιες, θεωρίες και αρχές που διδάσκονται στην
Φυσική, στα Μαθηματικά, στην Ιστορία και τα
θρησκευτικά, στη Ψυχολογία και στη Κοινωνιολογία,
στη Γεωγραφία, στην Τεχνολογία και στην
Πληροφορική, στη Μουσική και στα Καλλιτεχνικά.



Σε μια σεισμογενή χώρα, η διάχυση της
επιστημονικής γνώσης στον ευρύ πληθυσμό με απλό
και κατανοητό τρόπο, στοχεύει στην
ευαισθητοποίησή του έναντι του καταστροφικού
φυσικού φαινομένου.

“μαθαίνουμε να ζούμε με τους σεισμούς” 
=

“ως εκπαιδευμένος πολίτης συμπεριφέρομαι 
υπεύθυνα”

≠
“υπομένουμε τις συνέπειες, δεν μπορούμε να κάνουμε 

αλλιώς”



Λέξεις κλειδιά για αναζήτηση:
Σεισμολογία, Σεισμός, Σεισμικά Κύματα, Σεισμικό
Ρήγμα, Μέγεθος σεισμού, Μακροσεισμική ένταση,
Αντισεισμικός Κανονισμός, Σεισμικός Κίνδυνος,
Σεισμική Επικινδυνότητα, Αντισεισμικές
Κατασκευές, Μέτρα Προστασίας από Σεισμού,
Σεισμολογία στο Σχολείο, Αντισεισμικός
Σχεδιασμός.
Seismology, Earthquake, Seismic Waves,
Seismogenic Fault, Earthquake Magnitude,
Macroseismic Intensity, Earthquake Resistant
Code, Seismic Risk, Seismic Hazard, Earthquake
Planning, Seismology in Schools, Earthquake
Protection.



Πηγές πληροφόρησης
www.gein.noa.gr, bbnet.gein.noa.gr, accelnet.gein.noa.gr

www.oasp.gr

www.civilprotection.gr

www.fireservice.gr

www.usgs.gov

http://comcat.cr.usgs.gov/earthquakes/

eventpage/usb000kbn7#summary

www.iris.edu/hq/ 

http://earthquake.usgs.gov/resources/

www.orfeus-eu.org/Links/educational-links.html

http://education.usgs.gov/



Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας


