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• ΟΡΗΜΟ 

• ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

• ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ  

• &   ΔΗΓΖ………………..ΔΗΜΩΝ. 

 

ΓΑΓΑΝΔΛΖ ΑΣΔΡΗΟ 

ΣΕΔΛΑΔΝΣΗΝ ΑΪΔΛ 

ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ  

ΥΑΪΣΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 



 

 Χο ζεηζκόο ραξαθηεξίδεηαη θαη ην 

άκεζν απνηέιεζκα από κία κε 

θπζηθή δηεξγαζία, όπσο γηα 

παξάδεηγκα κηα έθξεμε, κηα 

ππόγεηα ππξεληθή δνθηκή ή ηελ 

ηνκνγξάθεζε κέξνπο ηνπ θινηνύ 

κε ζεηζκηθά θύκαηα πνπ 

πξνθαινύκε κε θηππήκαηα ηνπ 

εδάθνπο. εηζκόο κπνξεί λα 

παξαρζεί θαη από κία έθξεμε 

ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Γεο.  

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΜΟ? 



ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΙΜΩΝ 

 ΕΣΙΑ: Σν ζεκείν πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ξήγκαηνο ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη έλαο 

ζεηζκόο νλνκάδεηαη ππόθεληξν ή εζηία. Σν 

βάζνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εζηία νλνκάδεηαη 

εζηηαθό βάζνο. 

 

 ΕΠΙΚΕΝΣΡΟ: ε πξνβνιή ηεο εζηίαο  ζηελ 

επηθάλεηα νλνκάδεηαη επίθεληξν. 

 

 



 Οη ζεηζκνί δηαθξίλνληαη ζε 
επηθαλεηαθνύο (βάζνο έσο 20 km θαη 
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο έσο 60 km), 
ελδηακέζνπ βάζνπο (έσο 300 km) θαη 
κεγάινπ βάζνπο (300-720 km). 

 

 Οη ζεηζκνί δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ηεο 
μαθληθήο νιίζζεζεο ελεξγώλ ξεγκάησλ 
νη ζπζζσξεπκέλεο ηάζεηο ζηελ 
επηθάλεηα ησλ νπνίσλ ππεξβαίλνπλ ην 
όξην ζξαύζεο ηνπ πιηθνύ. 

 

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΓΕΝΕΗ ΕΙΜΩΝ 



Οη ζεηζκνί θαηαηάζζνληαη ζηηο θάησζη θαηεγνξίεο: 

 

ηνπο ηεθηνληθνύο  

ηνπο εθαηζηεηνγελείο  

ηνπο  εγθαηαθξεκζηγελείο 

ηνπο θξπνγελείο 

ηνπο ηερληθνύο 

ΕΙΔΗ ΕΙΜΩΝ 



 

 
Η ιηζόζθαηξα απνηειείηαη από πνιιέο ιηζνζθαηξηθέο (ηεθηνληθέο) πιάθεο 

πνπ βξίζθνληαη ζε δηαξθή θίλεζε επηπιένληαο πάλσ ζην ξεπζηό 

ππόζηξσκα ηεο αζζελόζθαηξαο. Οη πιάθεο αζθνύλ πηέζεηο κεηαμύ ηνπο 

θπξίσο ιόγσ ησλ θηλήζεσλ ηνπ κάγκαηνο θάησ από απηέο πνπ ηηο 

παξαζύξεη θαη παξακνξθώλνπλ ηε γε ζπκπηέδνληαο θαη εθειθύνληάο 

ηελ, ηε βαξύηεηα πνπ ηείλεη λα βπζίδεη ηηο βαξύηεξεο από απηέο .  

 Οη ζεηζκνί πνπ πξνθαινύληαη κε ηνλ ηξόπν απηό, απνηεινύλ ηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ην 90% ησλ Γήηλσλ ζεηζκώλ θαη θαινύληαη 

Σεκηονικοί ειζμοί.  

 

ΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΕΙΜΟΙ 



 Ηθαιζηειογενήρ νλνκάδεηαη ν ζεηζκόο 

πνπ είλαη απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο 

πίεζεο ζην εζσηεξηθό ηεο γεο, ιόγσ ηεο 

εηζξνήο ή εθξνήο κάγκαηνο.  

Οη εθαηζηεηνγελείο ζεηζκνί πξνεγνύληαη 

ησλ εθαηζηεηαθώλ εθξήμεσλ ή θαη ηηο 

ζπλνδεύνπλ. Η αηηία πνπ ηνπο πξνθαιεί 

πηζηεύεηαη όηη είλαη ε απειεπζέξσζε 

ησλ αεξίσλ ηνπ κάγκαηνο ην νπνίν 

ηξνθνδνηεί ηα εθαίζηεηα κέζα από ηνπο 

πόξνπο ή ηηο ξσγκέο πνπ θηάλνπλ έσο 

θαη ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 

ΗΦΑΙΣΕΙΟΓΕΝΕΙ ΕΙΜΟΙ 



ΕΓΚΑΣΑΚΡΗΜΝΙΙΓΕΝΕΙ ΕΙΜΟΙ 



 

 Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο ζεηζκώλ πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηελ 
απόηνκε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν έδαθνο ζπγθξαηεί 
λεξό ζε πγξή κνξθή. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πέζεη θάησ 
από ην θξίζηκν ζεκείν πνπ ην πγξό λεξό γίλεηαη πάγνο, ε 
δηαζηνιή πνπ πξνθαιεί ε αιιαγή θάζεο ηνπ λεξνύ 
ζπκπηέδεη ηα πεηξώκαηα θαη είλαη πηζαλό λα πξνθιεζεί 
δηάξξεμε ζε απηά. Οη επηπηώζεηο ελόο κπςονικού 
ζειζμού (frostquake) δελ είλαη ζνβαξέο, θαζώο γίλνληαη 
αηζζεηνί ζε αθηίλα ειάρηζησλ ρηιηνκέηξσλ από ηνλ 
άλζξσπν. πλνδεύνληαη από ηνλ θξόην ζξαύζεο θαη 
πξνθαινύλ δεκηέο ζε ηζηκεληέληεο ππνζηξώζεηο θαη 
πιάθεο, ζην δίθηπν ζσιελώζεσλ θαη ζε πιηθά ζεκειίσζεο 
πνπ βξίζθνληαη ζηε γξακκή ζξαύζεο. πκβαίλνπλ 
ζπλήζσο ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο θαηά ηηο θξύεο 
πεξηόδνπο ηνπ ρεηκώλα 

ΚΡΤΟΓΕΝΕΙ ΕΙΜΟΙ 



Οη ηερλεηνί ζεηζκνί 

πξνθαινύληαη κε εθξήμεηο ή 

ρηύπεκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ γήηλνπ 

θινηνύ.  

πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

ηνκνγξάθεζε ηνπ ππεδάθνπο. 

 

 ε κεγάιε θιίκαθα είλαη δπλαηή θαη 

ε πξόθιεζε ζεηζκώλ. 

ΣΕΥΝΙΚΟΙ ΕΙΜΟΙ 



 ύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ε 
Διιάδα,από άπνςε ζεηζκηθόηεηαο, θαηέρεη 
ηελ πξώηε ζέζε ζηε Μεζόγεην θαη ηελ 
Δπξώπε, θαζώο θαη ηελ έθηε ζέζε ζε 
παγθόζκην επίπεδν. 

 Σα 3/4  ησλ ζεηζκώλ καο είηε γίλνληαη ζηε 
ζάιαζζα, καθξηά από θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο, είηε έρνπλ αξθεηά ρηιηόκεηξα 
βάζνο,  ώζηε λα κε πξνθαινύλ 
θαηαζηξνθέο.  

 ην 90% ησλ ζεηζκώλ είλαη Σεθηνληθνί. Σα 
ππόινηπα είδε ζεηζκώλ είλαη νη 
Ηθαηζηεηαθνί θαη νη Δγθαηαθξεκζηγελείο, νη 
νπνίνη εθπξνζσπνύλ κόλν ην 10% ησλ 
ζεηζκώλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 

ΕΙΜΟΙ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 



Μαξία Σδίκα 

Ηιίαο Παζραιίδεο 

Μάξηνο Ραθαήι νπξήο 

ηιβάλα σηήξε 



  ΜΕΣΡΗΗ ΕΙΜΩΝ 
        Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξόπνη λα κεηξεζνύλ νη 

δηαθνξεηηθέο όςεηο ελόο ζεηζκνύ. Σν κέγεζνο Μ είλαη ην πην θνηλό 

κέηξν ελόο ζεηζκνύ. Δπεηδή είλαη κέηξν ηνπ κεγέζνπο ηεο πεγήο 

ηνπ ζεηζκνύ, είλαη ν ίδηνο αξηζκόο νπνπδήπνηε θαη λα είκαζηε, 

όπσο θαη λα ηνλ αηζζαλζνύκε. Η θιίκαθα Richter κεηξά ηε 

κεγαιύηεξε δηαηαξαρή-θίλεζε ζηελ θαηαγξαθή, αιιά ππάξρνπλ θη 

άιιεο θιαθίκεο κεγέζνπο πνπ κεηξνύλ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ 

ζεηζκνύ. 



ΣΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΡΙΥΣΕΡ 

 < 0 R Μικποζειζμόρ 

 Γελ γίλεηαη αηζζεηόο. Καηαγξάθεηαη κόλν από ζεηζκνγξάθνπο. 

 0 - 0,9 R Μικποζειζμόρ 

 Γελ γίλεηαη αηζζεηόο. Καηαγξάθεηαη κόλν από ζεηζκνγξάθνπο. 

 1,0 - 1,9 R Μικποζειζμόρ 

 Γελ γίλεηαη αηζζεηόο. Καηαγξάθεηαη κόλν από ζεηζκνγξάθνπο. 

 2,0 - 2,9 R Αζήμανηορ 

 ρεδόλ πάληα κε αηζζεηόο. Πηζαλώο αηζζεηόο από κεξηθνύο 

αλζξώπνπο θνληά ζην επίθεληξν. 



 3,0 - 3,9 R Πολύ Αζθενήρ 

Αηζζεηόο θνληά ζην επίθεληξν, ρσξίο δεκηέο. 

 4,0 - 4,9 R Αζθενήρ 

Αηζζεηόο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνύ ζε ηνπηθό επίπεδν. 

 5,0 - 5,9 R Μέηπιορ 

Αηζζεηόο ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ζε 

ηνπηθό επίπεδν.   

 6,0 - 6,9 R Ιζσςπόρ 

νβαξέο δεκηέο ζε αθηίλα 100 ρηιηνκέηξσλ 

από ην επίθεληξν, ηζρπξέο έσο βίαηεο 

δνλήζεηο θνληά ζην επίθεληξν.  

 



 7,0 - 7,9 R Καηαζηποθικόρ 

Μεγάιεο θαηαζηξνθέο θαη αλζξώπηλεο απώιεηεο, ζε αθηίλα άλσ ησλ 100 
ρηιηνκέηξσλ καθξηά από ην επίθεληξν, πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο ηζνπλάκη.   

 8,0 - 8,9 R Εξαιπεηικά Καηαζηποθικόρ 

Δμαηξεηηθά κεγάιεο θαηαζηξνθέο θαη αλζξώπηλεο απώιεηεο,  

 9,0 - 9,9 R Αζύλληπηα Καηαζηποθικόρ 

Σεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη ηεξάζηηεο αλζξώπηλεο απώιεηεο,. 

 ≥ 10,0 R Παγκόζμιορ 

Γελ ππάξρεη ηόζν κεγάινπ κήθνπο εληαίν ζεηζκνγόλν ξήγκα ζηε Γε γηα λα 
πξνθαιέζεη θάηη ηέηνην 

 



ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΡΚΑΛΙ 

         Η θιίκαθα Μεξθάιη δελ κεηξά την ενέργεια ποσ απελεσθερώνεται από έναν σεισμό, όπως 

η κλίμακα Ρίρηεξ. Αληίζεηα, αζρνιείηαη κε ηηο επηπηώζεηο ελόο ζεηζκνύ ζε κηα δεδνκέλε 

πεξηνρή. πλεπώο ελδείθλπηαη γηα ηελ κέηξεζε ζεηζκώλ ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ελώ 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα αξαηνθαηνηθεκέλεο ή αθαηνίθεηεο πεξηνρέο. 

 



ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ 
     

         Οη θαηαζηξνθέο εμαηηίαο ησλ ζεηζκώλ κπνξνύλ λα ζπκβνύλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ: 

 ε θαηνηθίεο , δηάθνξα θηίξηα θαη άιιεο θαηαζθεπέο. 

 ην θπζηθό πεξηβάιινλ  - θαηνιηζζήζεηο , θαζηδήζεηο. 

  ε νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηώζεηο , κπνξεί κεηά από έλα ζεηζκόο επαθνινπζήζεη  κηα 

ππξθαγηά , πξνθαιώληαο κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα από απηά πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν ίδηνο 

ζεηζκόο ! Δπίζεο δελ είλαη ζπάληα ε εκθάληζε πιεκκύξαο εμαηηίαο βιαβώλ ζηα δίθηπα 

ύδξεπζεο  , θαηαζηξνθήο θξαγκάησλ ε αιιαγήο ηεο ξνήο πνηακώλ. 

 



ΣΟΤΝΑΜΙ 
        Σν ηζνπλάκη είλαη ζαιάζζην θαηλόκελν, πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ απόηνκε κεηαηόπηζε 

κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνύ, ζε έλα πδάηηλν ζρεκαηηζκό, όπσο έλαο σθεαλόζ, κηα ζάιαζζα, 

κηα ιίκλε ή έλα θηόξδ  

          Σν κήθνο ηνπ θύκαηνο ελόο ηζνπλάκη κεηαβάιιεηαη, αθνινπζώληαο ηελ κεηαβνιή ηεο 

κέζεο ηαρύηεηάο ηνπ ζύκθσλα κε ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο πνπ δηαηξέρεη, θαη ε νξκή ηνπ 

δηαηεξείηαη κε αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ ύςνπο ηνπ. Φηάλνληαο ζηηο αθηέο ην θύκα ζπκπηέδεηαη 

θαη θεξδίδεη ζε ύςνο, πνπ είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη θαηαζηξεπηηθό θζάλνληαο 

ζηηο αθηέο, αθνύ ην ύςνο ηνπ δηαηεξείηαη θαη θαζώο εηζβάιιεη ζηελ ελδνρώξα.  



          Πξηλ ρηππήζεη έλα ηζρπξό ηζνπλάκη, ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ρακειώλεη θαη ην λεξό 

απνηξαβηέηαη από ηελ αθηή, δίλνληαο ηελ εληύπσζε όηη «όλη η θάλασσα έυσγε προς τα 

πίσω». Απηό είλαη έλα πνιύηηκν ζεκάδη γηα όζνπο βξίζθνληαη ζε πεξηνρή πνπ πξόθεηηαη λα 

ρηππεζεί από ηζνπλάκη θαη δελ δηαζέηεη ζύζηεκα πξόγλσζεο ή αλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

δελ ππάξρεη πξόζβαζε ζε Μ.Μ.Δ. 



 «Μλεκόλην Δλεξγεηώλ γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ 

εηζκηθνύ Κηλδύλνπ ζηα ζρνιεία.»  

 

. 

. Σν ηεύρνο απηό ζπληάρζεθε από ηνλ Ο.Α..Π. 

κε ζηόρν λα ππάξρεη έλα πξόηππν ζρέδην κε 

βάζε ην νπνίν ζα πινπνηεζνύλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο πξόιεςεο θαη εηνηκόηεηαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζεηζκηθνύ θηλδύλνπ . 

 



•  Δλεκεξώζνπ γηα ηνλ ζεηζκό, ηε ζεηζκηθόηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο. 

•  πδήηεζε κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ θαη επηζήκαλε πνηα είλαη 

ηα θαηάιιεια ζεκεία πξνθύιαμήο ζνπ αλά ρώξν. 

•  Δθνδηάζνπ κε κεξηθά είδε πξώηεο αλάγθεο, όπσο θαξκαθείν, 

θνξεηό ξαδηόθσλν, θαθό, θ.ιπ. 

•  Μεξίκλεζε ώζηε λα είλαη αζθαιέο ην ζπίηη ζνπ. Δπηζήκαλε 

επηθηλδπλόηεηεο θαη πξνζπάζεζε λα ηηο κεηώζεηο.  

http://www.oasp.gr/node/116 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΙΝ ΣΟΤ ΕΙΜΟΤ 



1.     Μείνε ζηο σώπο πος βπίζκεζαι  θαη δηαηήξεζε ηελ ςπρξαηκία 

ζνπ. 

2.     κύτε, καλύτος κάηυ από ένα γεπό έπιπλο  και κπάηηζε με 

ηο σέπια ζος ηο πόδι ηος. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θαηάιιειν έπηπιν ζθύςε ζην κέζνλ 

ηνπ δσκαηίνπ κεηώλνληαο όζν γίλεηαη ην ύςνο ζνπ θαη πξνζηάηεπζε κε 

ηα ρέξηα ην θεθάιη θαη ηνλ απρέλα ζνπ. Απνκαθξύλζνπ από έπηπια θαη 

αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ζε ηξαπκαηίζνπλ. 

 



1.     Απνκαθξύλζνπ από ηηο πξνζόςεηο 
ησλ  θηηξίσλ, ζηύινπο κε ειεθηξνθόξα θαιώδηα ή 
άιια επηθίλδπλα ζεκεία θαη πξνθπιάμνπ θαηάιιεια. 

2.     Απνκαθξύλζνπ από ηελ αθηή. Ύζηεξα από 
ιζσςπό ζεηζκό κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ζαιάζζηα 
θύκαηα βαξύηεηαο. 

3.     Μείσζε ηελ ηαρύηεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ζνπ, 
θαη  ζηάζκεπζε ζην πην θνληηλό, αζθαιέο ζεκείν, 
καθξηά από πξνζόςεηο θηηξίσλ, αεξνγέθπξεο, 
ειεθηξνθόξα θαιώδηα. Φξόληηζε λα κελ  εκπνδίδεηο 
ηελ θπθινθνξία. 

 



1. Δθθέλσζε ην θηίξην από ην θιηκαθνζηάζην. 

2. Πξνζπάζεζε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηο 

άζθνπα ην ηειέθσλό ζνπ ή ην απηνθίλεηό 

ζνπ.  

3. Καηάθπγε ζηνλ πξνεπηιεγκέλν αλνηρηό θαη 

αζθαιή ρώξν. 

4. Πεξίκελε κεηαζεηζκνύο. 

5. Βνήζεζε ζπλαλζξώπνπο ζνπ πνπ έρνπλ 

αλάγθε. Δλεκέξσζε ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο (Ππξνζβεζηηθή: 199, Δ.Κ.Α.Β.: 

166). 

 



Δηδηθά αλ ζην ζπίηη ππάξρνπλ θαη 
κηθξά παηδηά ηα νπνία δελ είραλ 
βηώζεη μαλά κηα ηέηνηα εκπεηξία 
θαιό ζα είλαη νη γνλείο λα ηνπο 
εμεγήζνπλ ηνπο απινύο γλσζηνύο 
θαλόλεο πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα 
αληηδξάζνπλ ςύρξαηκα θαη λα 
απνθύγνπλ ηα αηπρήκαηα ζε 
ελδερόκελν λέν ρηύπεκα ηνπ 
Δγθέιαδνπ. 

 



ίγνπξα ην λα βηώλεη θαλείο ην ηξνκαθηηθό 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζεηζκνύ είλαη θάηη πνπ ην ζπκάηαη 

γηα πνιύ θαηξό. Ο ζεηζκόο όκσο ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο 

ηνπο θαηνίθνπο όζν θαη γηα εθείλνπο πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηελ πεξίνδν ησλ ζεηζκώλ αιιά θαη 

έπεηηα, αθήλεη κηα γιπθόπηθξε γεύζε. Αλ όκσο 

ζθεθηνύκε όηη δελ έρεη πάληα ζνβαξνύο 

ηξαπκαηηζκνύο ή ζαλάηνπο ελώ θαη νη βιάβεο θαηά 

θύξην  ιόγν είλαη επηζθεπάζεκεο ζηα πεξηζζόηεξα 

θηίξηα κπνξνύκε λα αηζηνδνμνύκε γηα ην κέιινλ θαη 

λα ζθεθηόκαζηε όηη ηόζν ε επηζηήκε όζν θαη ε ηέρλε 

ηεο θαηαζθεπήο βαδίδεη ζε ζσζηά κνλνπάηηα. 



Λπδία Σδόηα 

      Διεπζεξία Σπράια 

      Γεκήηξεο Φηιίππνπ 

      Μαηία Σζάθα 

 



ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο Εγκέλαδορ ζηελ ειιεληθή κπζνινγία θέξεηαη σο ν αξρεγόο 

ησλ Γηγάλησλ. Ήηαλ γηνο ηνπ Σαξηάξνπ θαη ηεο Γεο θαη έπαημε 

πξσηεύνληα ξόιν ζηε Γηγαληνκαρία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο έραζε ηε δσή ηνπ. 

Πνιιέο είλαη νη παξαιιαγέο ηνπ κύζνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

όλνκά ηνπ. ύκθσλα κε θάπνηεο από απηέο, θαηά ηε 

Γηγαληνκαρία ηνλ Δγθέιαδν ηνλ ζθόησζε ν εηιελόο ν 

αθόινπζνο ηνπ ζενύ Γηόλπζνπ, ή ηνλ θαηαθεξαύλσζε ν 

αληίπαιόο ηνπ ν Γίαο θαη κεηά ηνλ έζαςε ξίρλνληαο πάλσ ηνπ 

ηελ Όζζα ή ηελ Όζξε. 

 



ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Ο επηθξαηέζηεξνο όκσο κύζνο 

αλαθέξεη όηη ζηε Γηγαληνκαρία ν 

Δγθέιαδνο ήηαλ αληίπαινο ηεο 

ζεάο Αζελάο, ε νπνία ηνλ 

εμνπδεηέξσζε ξίρλνληαο πάλσ 

ηνπ ηε ηθειία. Από ηόηε ν 

Δγθέιαδνο πξνζπαζεί λα 

ειεπζεξσζεί, πξνθαιώληαο έηζη 

ζεηζκνύο θαη εθξήμεηο ηνπ 

εθαηζηείνπ ηεο Αίηλαο 



ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

• Οη Έιιελεο ζεσξνύζαλ ηνλ Ποζειδώνα σο ζεό ησλ βίαησλ, 
απξόβιεπησλ θηλήζεσλ. Δίλαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ν ζεόο ηνπ 
σθεαλνύ, ην νπνίν θπζηθά είλαη ην κεγαιύηεξν, πην απξόβιεπην, 
θαη πην επηθίλδπλν πξάγκα πνπ ππάξρεη. Πνιινί Έιιελεο 
αθηέξσζαλ πνιύ ρξόλν πιένληαο ζηνλ σθεαλό, θαη έδηλαλ κεγάιε 
πξνζνρή ζηνλ Πνζεηδώλα. Αλλά ο Ποζειδώναρ είναι επίζηρ ο 
θεόρ ηυν ζειζμών, καθώρ οι ζειζμοί είναι επίζηρ πολύ 
ζςνηθιζμένοι ζηην Ελλάδα. Υηςπούζε ηο πόδι ηος, ή 
σηςπούζε ηη γη με ηην ηπίαινα ηος (ζαν δίκπανο) για να 
δημιοςπγήζει ένα ζειζμό. Απηή ε ηθαλόηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί 
ηνπο ζεηζκνύο ηνπ ράξηζε ηνλ ηίηιν: " Σινάκηυπ ηηρ Γαίαρ", έλα 
όλνκα πνπ είλαη αξθεηά θνηλό ζηελ Διιεληθή πνίεζε θαη 
ινγνηερλία.  

 



ΙΑΠΩΝΙΑ 

: Έλα γηγαληηαίν γαηόςαξν δνύζε ζηε ιάζπε θάησ από ηε γε. ην  

γαηόςαξν άξεζε λα θάλεη αζηεία εηο βάξνο άιισλ θαη κπνξνύζε 

 κόλν λα ραιηλαγσγεζεί από ηνλ Kashima, έλα ζεό πνπ 

πξνζηάηεπε 

 ηνπο Ιάπσλεο από ηνπο ζεηζκνύο. Όζν ν Kashima θξαηνύζε έλαλ 

 ηζρπξό βξάρν κε καγηθέο δπλάκεηο πάλσ από ην γαηόςαξν, ε γε 

 ήηαλ αθίλεηε. . Αιιά όηαλ ραιάξσλε ηε θξνπξά ηνπ , ην γαηόςαξν  

μέθεπγε, πξνθαιώληαο ζεηζκνύο.  

 

  



ΠΕΡΟΤ 

 Όπνηε ν ζεόο επηζθεπηόηαλ ηε γε γηα λα κεηξήζεη πόζα 

άηνκα ήηαλ εθεί, ηα βήκαηα πνπ πξνθαινύζαλ ζεηζκνύο. Γηα 

λα δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ηνπ, νη άλζξσπνη έηξεραλ έμσ από 

ηα ζπίηηα ηνπο από γηα λα θσλάμνπλ «Δίκαη εδώ, είκαη εδώ!" 

(ελζσκαηώλνληαο έηζη ζην κύζν ηνπο ηε ζνθία ηνπ λα 

αθήλνπλ ηα πνιύ "ιεπηά" ζπίηηα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο 

ζεηζκνύ). 

 



ΜΕΞΙΚΟ 

 ην Μεμηθό, ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία, ν ζαηαληθόο El 

Diablo, δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο ξσγκέο ζην εζσηεξηθό ηεο 

Γεο. Απηόο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ξσγκέο 

απηέο όηαλ ζέινπλ λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη λα 

πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ε Γε 

δνλείηαη θαη εθδειώλεηαη ζεηζκόο. 

 



ΙΝΚΑ 

Η Γε Μεηέξα ηνπ Chincha ηνπ Πεξνύ, Μάκα Pacha, 

 ήηαλ ε ζεά ηεο γνληκόηεηαο πνπ επηηεξνύζε ηε ζπνξά  

θαη ηε ζπγθνκηδή. Κάπνηνη ηελ απεηθόληδαλ σο έλα κεγάιν 

 δξάθν πνπ πξνθαιεί ζεηζκνύο. 

  

 



ΜΑΓΙΑ, ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Ο ζεόο Κηζίλ, θύξηνο ησλ εγθάησλ ηεο γεο, ησλ 

λεθξώλ θαη ησλ ζεηζκώλ. Πηζαλόηαηα ππήξμε κηα 

από ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαληδόηαλ κηα 

θαηαρζόληα ζεόηεηα, γλσζηή επίζεο ζαλ Αρ Πνπο, 

Υηκπάικπα θαη Γηνύκ Κηκίι. ε πξνθνινκβηαλνύο 

θώδηθεο θαη ρεηξόγξαθα, ν Κηζίλ εκθαλίδεηαη δίπια 

ζην ζεό ηνπ πνιέκνπ λα δέρεηαη αλζξσπνζπζίεο. 

Μεηά ηελ ηζπαληθή θαηάθηεζε θαη ην βίαην 

εθρξηζηηαληζκό ησλ ηζαγελώλ, ε κνξθή ηνπ 

ηαπηίζηεθε κε ην δηάβνιν.  

 



Πνδαξά Γέζπνηλα 

Πνπόβη Δκίλα 

   Παπαδόπνπινο Αληώλεο 

Φαλνύιεο Βαζίιεο 

Παζρνύδεο Υξήζηνο 



 

1.Γηα λα αξρίζεηε ηελ πξνεηνηκαζία, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε έλα θνπηί πξώησλ 

βνεζεηώλ θαη λα έρεηε έλα ζρέδην επηθνηλσλίαο γηα ηελ νηθνγέλεηά ζαο (πσο ζα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο δηθνύο ζαο ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ). 

2.ηεξεώζηε ηα ξάθηα κε αζθάιεηα ζηνπο ηνίρνπο. 

3.ηεξεώζηε ηα βαξηά αληηθείκελα, όπσο εηθόλεο θαη θαζξέθηεο ζηνπο ηνίρνπο κε 

αζθάιεηα θαη καθξηά από θξεβάηηα, θαλαπέδεο. Δπηζθεπάζηε ειαηησκαηηθέο 

ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο θαη αληρλεύζηε πηζαλέο δηαξξνέο ζε ζπλδέζεηο θπζηθνύ 

αεξίνπ αλαδεηώληαο ηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή βνήζεηα. Απηνί είλαη πηζαλνί 

θίλδπλνη ππξθαγηάο. 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΙΜΟ 



1. Δγθαηαζηήζηε επέιηθηεο ζσιελώζεηο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνώλ θπζηθνύ αεξίνπ ή 

λεξνύ 

2. ηεξεώζηε θαιά ην ζεξκνζίθσλα ζαο, ην ςπγείν, ην θνύξλν θαη ηηο ζπζθεπέο 

αεξίνπ ζηνλ ηνίρν θαη ζην πάησκα. Πξνηείλεηαη θαη ε ρξήζε απηόκαηεο βαιβίδαο 

αεξίνπ ε νπνία δηαθόπηεη ηελ παξνρή όηαλ αληρλεύζεη ηζρπξνύο θξαδαζκνύο. 

3. Δπηδηνξζώζηε ηπρόλ βαζηέο ξσγκέο ζηα ηαβάληα θαη ζηα ζεκέιηα. 

4. Δληνπίζηε αζθαιή ζεκεία ζε θάζε δσκάηην θάησ από έλα γεξό ηξαπέδη ή απέλαληη 

ζε εζσηεξηθνύο ηνίρνπο. 

5. Πξαγκαηνπνηείηε αζθήζεηο ζεηζκνύ κε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο. 



1.   Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη γηα κεηαζεηζκνύο θαη ζρεδηάζηε πνύ ζα πξνζηαηεπζείηε όηαλ απηνί 

ζπκβνύλ. 

Διέγμηε γηα ηξαπκαηίεο. Γώζηε ηηο πξώηεο βνήζεηεο, εάλ απηό είλαη αλαγθαίν. 

2.   Παξακείλεηε ήξεκνη θαη θαζεζπράζηε ηνπο άιινπο. 

3.   Απνθύγεηε ηα ζπαζκέλα γπαιηά. 

4.  Διέγμηε γηα ππξθαγηά. Πάξηε ηηο θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο. 

5.  Διέγμηε ηηο παξνρέο θπζηθνύ αεξίνπ, λεξνύ θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Δάλ ππάξρεη δεκηά ζε 

θάπνηα από απηέο, ζέζηε ηελ εθηόο ιεηηνπξγίαο. Δάλ ππάξρεη δηαξξνή θπζηθνύ αεξίνπ, κε 

ρξεζηκνπνηήζεηε ζπίξηα, θαλό, ζπζθεπέο ή ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο. Αλνίμηε ηα παξάζπξα, 

εγθαηαιείςηε ην θηίξην θαη εηδνπνηήζηε ζρεηηθά ηελ εηαηξία θπζηθνύ αεξίνπ. 

ΜΕΣΑ ΣΟΝ ΕΙΜΟ 



1. πληνληζηείηε κε ην ζηαζκό εθπνκπήο εθηάθησλ αλαγθώλ ζην ξαδηόθσλν ή ηελ ηειεόξαζε. 

Αθνύζηε ηα ελεκεξσηηθά δειηία. 

2. Κιείζηε ηνπο γεληθνύο δηαθόπηεο (ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, γθαδηνύ, θπζηθνύ αεξίνπ,λεξνύ). 

3. Πάξεηε καδί ζαο ηα άκεζα απαξαίηεηα: θαθό, ξαδηνθσλάθη, λεξό ή όηη άιιν έρεηε αλάγθε. 

4. Βγείηε πξνζεθηηθά έμσ από ην θηίξην θαη ΜΗΝ ρξεζηκνπνηείηε αζαλζέξ. 

5. Καηεβείηε από ηηο ζθάιεο πεξπαηόληαο γξήγνξα ρσξίο λα ηξέρεηε.   

6. Καηαθύγεηε ζε αλνηθηό αζθαιή ρώξν όπσο: πιαηεία ή πάξθν. 

7. Μελ πιεζηάδεηε ηηο αθηέο. 

 



1. Η ζπκπεξηθνξά καο ΜΔΣΑ ην ζεηζκό 

2. Με ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην ηειέθσλν γηαηί κπινθάξεηε ην δίθηπν θαη 

κε ρξεζηκνπνηείηε ην απηνθίλεην ζαο γηαηί πξνθαιείηε κπνηηιηάξηζκα 

θαη  θαζπζηεξείηε ηα νρήκαηα παξνρήο βνήζεηαο. 

3. Αθνινπζείζηε πηζηά ηηο νδεγίεο ησλ αξρώλ. 

4. Δλεκεξσζείηε από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 

5.  Μελ πηζηεύεηε  ηηο θήκεο, δεκηνπξγνύλ ζύγρπζε θαζώο θαη ζα πξέπεη 

λα γλσξίδεηε όηη ζα αθνινπζήζνπλ κεηαζεηζκνί.  
 



1. Υξεζηκνπνηήζηε ην ηειέθσλν κόλν γηα θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

2. Πεγαίλεηε ζε έλα θαζνξηζκέλν δεκόζην θαηαθύγην εάλ ην ζπίηη ζαο είρε θαηαζηξαθεί θαη δελ 

είλαη πιένλ αζθαιέο. 

3. Δπηζηξέςηε ζην ζπίηη ζαο κόλν όηαλ νη αξρέο ιέλε όηη είλαη αζθαιέο. 

4. Καζαξίζηε ακέζσο ρπκέλα θάξκαθα, ιεπθαληηθά, βελδίλε ή άιια εύθιεθηα πγξά. 

5. Φύγεηε από ηελ πεξηνρή αλ κπξίζεηε αέξην ή αλαζπκηάζεηο από άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. 

6. Διέγμηε όιν ην κήθνο ηεο θακηλάδεο γηα δεκηέο. Απαξαηήξεηε δεκία ζα κπνξνύζε λα 

νδεγήζεη ζε θσηηά. 

7. Δάλ απελεξγνπνηήζεηε ην αέξην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, πξέπεη λα επαλελεξγνπνηεζεί από 

επαγγεικαηία. 

8. Φάμηε γηα ειεθηξηθέο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 



1. Δθθελώζηε ην θηίξην από ην θιηκαθνζηάζην (κελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ 

αλειθπζηήξα), αθνύ πξώηα θιείζεηε ηνπο δηαθόπηεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηνπ λεξνύ. 

2. Μελ ρξεζηκνπνηείηε άζθνπα ην απηνθίλεηό ζαο ώζηε λα κελ γίλεηε εκπόδην ζην 

έξγν ησλ ζπλεξγείσλ δηάζσζεο. 

3. Απνθύγεηε λα κπείηε ζην ζπίηη ζαο αλ βιέπεηε βιάβεο, θνκκέλα θαιώδηα, 

δηαξξνή πγξαεξίνπ ή θπζηθνύ αεξίνπ. 

4. Σέινο όηαλ ζα βξίζθεζηε έμσ από ην ζπίηη ζα πξέπεη λα: 

5. Δπηιέμηε έλα αζθαιή ρώξν ζπλάληεζεο κεηά ην ζειζμό ν νπνίνο λα βξίζθεηαη: 

6. - καθξηά από θηίξηα θαη δέληξα 

7. - καθξηά από ηειεθσληθά θαη ειεθηξηθά θαιώδηα. 

 




