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Ση είλαη ζεηζκόο;

 εηζκόο είλαη ε απόηνκε θίλεζε ηεο 
γεο ή ε δόλεζε εθηάζεσλ ηνπ 
ζηεξενύ θινηνύ ηεο, πνπ πξνέξρνληαη 
από κεηαηόπηζε ηνπ ζηεξενύ θινηνύ 
ηεο θαη από κεηαηόπηζε καδώλ θάησ 
από ηελ επηθάλεηα ηεο.
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΙΜΟΤ

1.Έληαζε

2.Δίδνο

3.Γηάξθεηα

4.Γηεύζπλζε
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Κάζε ζεηζκόο ραξαθηεξίδεηαη θαη από νξηζκέλα 
ζηοιχεία

 1)Σο βάθος: Δίλαη ε θαηαθόξπθε απόζηαζε 
ηνπ ππόθεληξνπ από ην επίθεληξν θαη πνηθίιεη 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζεηζκνύ. Αλάινγα κε 
ην βάζνο, νη ζεηζκνί ραξαθηεξίδνληαη: 

ζε αβαθείς (βάζνο εζηίαο κέρξη 50 ρικ.), 

ζε ενδιάμεζους (βάζνο 50-250 ρικ.) 

θαη ζε βαθείς (βάζνο εζηίαο 250-720 ρικ.) 

 2)Σο μέγεθος: Σν κέγεζνο ηνπ ζεηζκνύ 
πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ελέξγεηα πνπ εθιύεηαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ θαη ε νπνία, αλ 
κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζα έδηλε έξγν.
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ΔΙΜΟΙ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ

Ο Δίας
 ηελ Αξραία Διιάδα 

θάπνηνη ππνζηήξηδαλ 
όηη νη ζεηζκνί 
πξνθαινύληαη από ηνλ 
αξρεγό ησλ αξραίσλ 
ζεώλ, ην Γία. Η ζεσξία 
απηή, όηη ν ζεόο Γίαο 
ζηέιλεη ηνπο ζεηζκνύο,      
αληηθαηαζηήζεθε 
αξγόηεξα κε θάπνηεο 
απόςεηο πνπ 
δηαηύπσζαλ αξθεηνί 
θηιόζνθνη. 
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Ο ΔΓΚΔΛΑΓΟ

 Οη ζεηζκνί ζεσξνύληαλ 
ζαλ έλα μύπλεκα ηνπ 
Δγθέιαδνπ, ν νπνίνο 
ήηαλ ζακκέλνο θάησ 
από ηελ γε θαη όηαλ 
ζπκόηαλ ηνλ άδηθν 
ρακό ηνπ εθδήισλε 
ηνλ ζπκό ηνπ κε 
εθαηζηεηνγελήο 
εθξήμεηο θαη ζεηζκηθή 
δξαζηεξηόηεηα.

6



ΚΑΝΓΙΝΑΒΙΑ

Σύμφωνα με τη μυθολογία το θεό Loki 
τον έδεσαν σ ένα βράχο μέσα σε μια 
υπόγεια σπηλιά για να τον 
τιμωρήσουν για την δολοφονία του 
αδελφού του Baldur.Ένα ερπετό 
ήταν πάνω από το πρόσωπο του 
έριχνε συνεχώς δηλητήριο. Η 
αδερφή του θεού Loki στεκόταν 
πάντοτε δίπλα του και μάζευε το 
δηλητήριο σε ένα δοχείο για να τον 
προστατεύει. Πότε-πότε όμως η 
κοπέλα απομακρυνόταν για να 
αδειάσει το δοχείο, οπότε το 
δηλητήριο έπεφτε πάνω στο 
πρόσωπο του. Αυτός για να το 
αποφύγει στριφογύριζε και τότε το 
έδαφος δονούνταν και γινόταν 
σεισμός.
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Η ΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ 
ΔΛΛΑΓΑ

 Κάζε 18 κέξεο θαηά 
κέζν όξν γίλεηαη 
έλαο ζεηζκόο 
κεγέζνπο 5 Richter.

 Κάζε 6 ρξόληα θαηά 
κέζν όξν γίλεηαη 
έλαο ζεηζκόο 
κεγέζνπο 7 Richter .

 Κάζε ρξόλν έλαο 
πηζαλόο κέγηζηνο 
ζεηζκόο είλαη 
κεγέζνπο 6,3 Richter.
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ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΗΗ ΔΙΜΩΝ

1. εηζκόκεηξν (Δπηθάλεηα εδάθνπο θαη 
ζαιάζζηνπ ππζκέλα)

2. εηζκνγξάθνο (εηζκόκεηξν κε 
εγγελή δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο 
δνλήζεσλ)

3. εηζκόγξακκα (Γηα νξηδόληην 
ζεηζκόγξακκα) 

4. Γπλακόκεηξν ή θνληαξάθη (Γηα 
θαηαθόξπθν ζεηζκόγξακκα)



ΔΙΜΟ 8,2 ΡΙΥΣΔΡ ΣΗ ΥΙΛΗ 

Ιζρπξόηαηε ζεηζκηθή δόλεζε κεγέζνπο 
8,2 βαζκώλ Ρίρηεξ ζεκεηώζεθε 
αλνηρηά ηεο Υηιήο, κε απνηέιεζκα 
ηνπιάρηζηνλ πέληε άλζξσπνη λα 
ράζνπλ ηελ δσή ηνπο θαη άιινη ηξείο 
λα ηξαπκαηηζηνύλ   ζνβαξά ,αιιά θαη 
λα πξνθιεζεί ηζνπλάκη ύςνπο 2 
κέηξσλ. Σν πξώην θύκα έπιεμε ηηο 
αθηέο εληόο 45 ιεπηώλ. 



εηζκόο ζηελ Κεθαινληά

Ιζτσρός ζειζμός μεγέθοσς 5,7 βαθμών ηης 

κλίμακας Ρίτηερ ηαρακούνηζε ηην 

Κεθαλονιά. 

Το επίκενηρο ηης δόνηζης βρίζκεηαι περίποσ 

292 τιλιόμεηρα από ηην Αθήνα και 116 

τιλιόμεηρα από ηην Πάηρα. Ο ζειζμός έγινε 

αιζθηηός ζηην Πελοπόννηζο, ζε πολλές 

πόλεις ηης ηπειρωηικής Ελλάδας, ζηην 

Αθήνα, ηην Καρδίηζα και ηη Λάριζα.
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