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ΦΥΣΙΚΕΣ
ΤΙ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ;
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
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Κατανόηση του φυσικού 
φαινομένου (γένεση, εξέλιξη)

Κανόνες (πληθυσμός, 
υποδομές)

Αποτελεσματική άμυνα 
έναντι του φυσικού 
φαινομένου



Βασικές έννοιες Σεισμολογίας



Οι σεισμοί συμβαίνουν σε συγκεκριμένες περιοχές

όρια λιθοσφαιρικών πλακών



Κατανομή των επικέντρων των σεισμών



Στον ευρύτερο 
Ελληνικό χώρο



Σεισμικά κύματα



Σεισμογράφοι



Σεισμογράφημα
• Μας δίνει πληροφορίες για το 

εσωτερικό της Γης
• Όσο μακρύτερα ο σταθμός από 

το επίκεντρο, τόσο αργούν να 
φτάσουν τα σεισμικά κύματα.

• Τα σεισμογραφήματα είναι 
διαφορετικά σε κάθε σταθμό 
γιατί το εσωτερικό της Γης έχει 
πολλά διαφορετικά υλικά.



Σεισμογράφημα
Δίνει ταυτότητα στο σεισμό:

1. Πού έγινε (επίκεντρο);
2. Πότε έγινε (χρόνος γένεσης);
3. Πόσο μεγάλος ήταν (μέγεθος);



GVDA:

27/1/2012, 01:33,
M5.2, R=165 km

27/1/2012, 01:40
M3.9, R=520 km

JANA:

27/1/2012, 01:33,
M5.2, R=545 km

27/1/2012, 01:40,
M3.9, R=115 km



Πυρηνική έκρηξη Β. Κορέας (03 Σεπ 2017):

Απουσία S κυμάτων, 1η κίνηση στη 
Z συνιστώσα πάντα προς τα πάνω.



Ένταση σεισμού
Δείχνει τις επιπτώσεις του σεισμού στις διάφορες περιοχές







Μέγεθος και Ένταση



Μέτρα Προστασίας



Μέτρα προστασίας = 

Συμπεριφορά κατασκευών
Συμπεριφορά πληθυσμού

Κανόνες





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.

Αντισεισμικές Οδηγίες για την κατοικία μας



Πώς συμπεριφέρονται τα κτήρια 
θεμελιωμένα σε διαφορετικό υπόβαθρο;

Επιφανειακά κύματα  
κύληση

S-κύματα  
εφελκυσμός

P-κύματα  
συμπίεση

Επεξήγηση της κίνησης των μορίων από τα σεισμικά κύματα



Τα σεισμικά κύματα χαμηλής συχνότητας/μεγάλου πλάτους μπορεί 
να είναι τα πιο καταστροφικά  σε ιζηματογενείς λεκάνες.

Υψηλή συχνότητα / 
μικρό πλάτος

Χαμηλή συχνότητα / 
μεγάλο πλάτος

Σεισμογράφημα 2Σεισμογράφημα 1 Σεισμογράφημα 3

Ρευστοποίηση

Άμμος & άργιλος 
με υψηλή 

περιεκτικότητα σε 
νερό

Συμπαγές 
πέτρωμα

Ελαφρά 
συμπιεσμένο ίζημα



Η Σεισμολογία στο Σχολείο



Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι μια ευαίσθητη πληθυσμιακή
ομάδα. Τελευταία έχει αποδειχθεί ότι η Σεισμολογία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη διαμόρφωση κουλτούρας
ομάδας μεταξύ των μελών. Συσχετίζουμε γνώσεις από
διαφορετικά μαθήματα με κοινό τόπο τη Σεισμολογία για σωστή
συμπεριφορά (όχι μόνο αντισεισμική).

Η Σεισμολογία στο Σχολείο



Μαθηματικά

Ισ
το
ρί
α

Ανθρωπιστικές επιστήμες

Θεατρική αγωγή

Η Σεισμολογία στο Σχολείο



Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

• Το σχολείο είναι ο χώρος μάθησης: Ατομική εκπαίδευση και 
προστασία.

• Εκπαίδευση και καθοδήγηση των μαθητών από τους 
εκπαιδευτικούς.

• Ο καθένας μπορεί να έχει συγκεκριμένο ρόλο.

• Προετοιμασία του σχολικού συγκροτήματος.

• Προετοιμασία της κατοικίας του καθενός μέσω της γνώσης.

Γιατί;

Οι γνώσεις κάθε μαθητή εμπλουτίζονται με τις ασκήσεις, το
διαδίκτυο τη συζήτηση και μεταφέρονται στο οικογενειακό και
φιλικό περιβάλλον.



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:
Φυσική καταστροφή, 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.
Natural Disaster, Seismology, Earthquake,
Seismic Waves, Seismogenic Fault, Earthquake
Magnitude, Macroseismic Intensity, Earthquake
Resistant Code, Seismic Risk, Seismic Hazard,
Earthquake Planning, Seismology in Schools,
Earthquake Protection.



 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/

Πηγές πληροφόρησης



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


