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Τι είναι σεισμός;
Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, του οποίου τα αίτια, η γένεση και η εξέλιξή του βρίσκονται στο
εσωτερικό της Γης. Ορατά είναι μόνο τα αποτελέσματά του στους ανθρώπους (θάνατοι,
τραυματισμοί, πανικός), στις κατασκευές (καταρρεύσεις, βλάβες) και στο περιβάλλον (κατολισθήσεις,
θαλάσσια κύματα, αλλαγές στον υδροφόρο ορίζοντα).

Μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς;
Επειδή οι διεργασίες που δημιουργούν τους σεισμούς είναι στο εσωτερικό της Γης και δεν
είναι ορατές, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κάποιο αξιόπιστο εργαλείο πρόγνωσης των
σεισμών, υπό την έννοια να γνωρίζουμε από πριν με ακρίβεια το χρόνο γένεσης, το
επίκεντρο και το μέγεθος του σεισμού, ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Ωστόσο,
οι επιστήμονες μελετούν το αντικείμενο από διάφορες σκοπιές, όπως τα πρόδρομα
φαινόμενα και τη συσχέτισή τους με τη γένεση των σεισμών (τοπικές μεταβολές του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της Γης, μεταβολές της χημικής σύστασης των υπογείων
νερών, απελευθέρωση ραδονίου, ανύψωση / καθίζηση του εδάφους, συμπεριφορά των
ζώων κλπ), οι θεωρίες των “σεισμικών κενών” και του “ντόμινο”, η στατιστική επεξεργασία
των δεδομένων από προηγούμενους μεγάλους σεισμούς και των σεισμικών τους
ακολουθιών κλπ. Μια προειδοποίηση θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερα
προβλήματα (θύματα από πανικό, καταστροφή της οικονομίας ενός τόπου), ιδιαίτερα αν
είναι εσφαλμένη, επομένως καταλήγουμε ότι τα μόνα αξιόπιστα μέσα που διαθέτουμε
για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις των σεισμών είναι η σωστή κατασκευή των
κτηρίων και η εκπαίδευση του πληθυσμού.

Πώς μετράμε τους σεισμούς;
Οι εδαφικές δονήσεις που παράγουν οι σεισμοί καταγράφονται και μετρώνται από ειδικά
όργανα τους σεισμογράφους. Οι καταγραφές των σεισμογράφων καλούνται
σεισμογραφήματα και αναπαριστούν τις αλλαγές των υλικών του εσωτερικού της Γης
μέσω των οποίων διαδίδονται τα σεισμικά κύματα. Μέσω των σεισμογραφημάτων οι
επιστήμονες προσδιορίζουν το χρόνο γένεσης, το επίκεντρο, το εστιακό βάθος, τον
τύπο της διάρρηξης που προκάλεσε το σεισμό και το ποσό της ενέργειας που
απελευθερώθηκε από τη διάρρηξη των πετρωμάτων.

Τί είναι το μέγεθος και τί η ένταση του σεισμού;
Το μέγεθος του σεισμού δείχνει πόσο μεγάλος είναι ένας σεισμός, δηλαδή μετράει την
ενέργεια που απελευθερώθηκε στην εστία από τη διάρρηξη των πετρωμάτων. Το μέγεθος
υπολογίζεται από τα σεισμογραφήματα και δεν εξαρτάται από το σημείο παρατήρησης. Οι
κλίμακες μεγεθών είναι 10βάθμιες. Η πιο γνωστή κλίμακα μεγέθους είναι η κλίμακα
Richter που αναφέρεται στο τοπικό μέγεθος, αλλά υπάρχουν και άλλες που αναφέρονται
στο μέγεθος ροπής, στο επιφανειακό μέγεθος κά. Η ένταση περιγράφει τις επιπτώσεις
του σεισμού στον άνθρωπο, στις κατασκευές και στο περιβάλλον σε έναν τόπο. Η
κλίμακες εντάσεων είναι 12βάθμιες και αναφέρονται η κλίμακα Merkalli (ΜΜ), η
Ευρωπαϊκή Μακροσεισμική κλίμακα (EMS98) κά.

Η σωστή έκφραση είναι “Στις 26/1/2014, 15:55 (τοπική ώρα) σημειώθηκε ισχυρή σεισμική
δόνηση με μέγεθος 5.8 στην Κεφαλονιά, με επίκεντρο 6 χλμ ΒΑ του Αργοστολίου. Ο
σεισμός προκάλεσε βλάβες έντασης VII+ στο Ληξούρι, V στο Αργοστόλι, έγινε αισθητός
στη Λευκάδα ( ένταση ΙΙΙ), δεν έγινε αισθητός στη Χίο (ένταση Ι).”

Το αν ένας σεισμός προκαλέσει βλάβες ή όχι δεν εξαρτάται τόσο από το μέγεθος αλλά
από την απόσταση από το επίκεντρο, το εστιακό βάθος, το είδος διάρρηξης, το έδαφος
θεμελίωσης και την ποιότητα των κατασκευών. Αν ένας ισχυρός σεισμός (με μεγάλο
μέγεθος) όταν συμβεί κοντά σε κατοικημένη περιοχή έχει επιπτώσεις στη γειτονική πόλη
(μεγάλη ένταση), ενώ όσο απομακρυνόμαστε από το επίκεντρο οι επιπτώσεις μειώνονται
μέχρι που δεν γίνεται αισθητός (μικρή ένταση).
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Σχετίζεται ο καιρός με τη γένεση των σεισμών;
Ο σεισμός είναι φυσικό φαινόμενο που έχει τα αίτιά του στο εσωτερικό της Γης και ο
χώρος διάρρηξης των πετρωμάτων βρίσκεται συνήθως σε βάθος χιλιομέτρων. Τα
μετεωρολογικά φαινόμενα, ακόμα και τα πιο ισχυρά επηρεάζουν τα εντελώς επιφανειακά
πετρώματα. Στατιστικά, οι σεισμοί συμβαίνουν το ίδιο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, με
υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων ή ξηρασίας.

Γιατί γίνονται σεισμοί στην Ελλάδα;
Η Ελλάδα βρίσκεται στο όριο σύγκλισης της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας. Η πρώτη
βυθίζεται κάτω από τη δεύτερη, με αποτέλεσμα η περιοχή του Ιονίου πελάγους να έχει την
υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη, η οροσειρά της Πίνδου να αποτελεί τον ορεινό κορμό της
Ελλάδας και τα ενεργά ηφαίστεια να βρίσκονται στο νότιο Αιγαίο.

Τι είναι τα σεισμικά κύματα;
Είναι ελαστικά κύματα που παράγονται με φυσικό ή τεχνητό τρόπο στο
εσωτερικό ή στην επιφάνεια της Γης και διαδίδονται μέσα σε αυτήν. Τα
πιο γνωστά είναι τα κύματα χώρου (P ή επιμήκη και τα S ή εγκάρσια)
και τα επιφανειακά κύματα (LQ ή Love και LR ή Rayleigh).

Τί πρέπει να κάνουμε και τί να ΜΗΝ κάνουμε για να προστατευτούμε
από τους σεισμούς;
• Προετοιμαζόμαστε από πριν (στερέωση αντικειμένων, εκπαιδευτικές ασκήσεις,

ενημέρωση).
• Κρατάμε την ψυχραιμία μας – Ο πανικός προκαλεί προβλήματα, ακόμα και θύματα.
• Αν βρισκόμαστε μέσα σε κτήριο, μένουμε εκεί μέχρι να τελειώσει η δόνηση.

Προφυλασσόμαστε κάτω από ένα στέρεο τραπέζι. Μένουμε μακριά από εξωτερικούς
τοίχους, μπαλκόνια, παράθυρα, βιβλιοθήκες και κρεμασμένα αντικείμενα. Όταν
τελειώσει η δόνηση, με ηρεμία προχωράμε προς την έξοδο από τις σκάλες,
προσέχοντας τυχόν σπασμένα γυαλιά, πεσμένους σοβάδες, γυμνά ηλεκτρικά καλώδια.

• Αν βρισκόμαστε έξω από κτήριο, προσπαθούμε να βρούμε ανοιχτό χώρο, μακριά από
τζαμαρίες, κτήρια, ηλεκτροφόρα καλώδια, υψηλές κατασκευές.

• Αν οδηγούμε, σταματάμε με προσοχή στην άκρη του δρόμου, αλλά όχι πάνω ή κάτω
από μια γέφυρα, κοντά σε στύλους, δέντρα ή ηλεκτροφόρα καλώδια. Δίνουμε
προτεραιότητα στα οχήματα άμεσης βοήθειας και δεν δημιουργούμε κυκλοφοριακή
συμφόρηση.

• Αν βρισκόμαστε στο ύπαιθρο, προσέχουμε τις κατολισθήσεις, τις καταπτώσεις βράχων,
τα δέντρα.

• Αν βρισκόμαστε κοντά στη θάλασσα, απομακρυνόμαστε και προχωράμε σε περιοχές με
μεγαλύτερο υψόμετρο.

• Δεν χρησιμοποιούμε άσκοπα το τηλέφωνο και το αυτοκίνητο, δεν ακούμε τις φήμες
αλλά μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις.

Γιατί γίνονται σεισμοί;
Η Γη συμπεριφέρεται ως “ζωντανός
οργανισμός”. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες
βρίσκονται σε συνεχή κίνηση:
συγκλίνουν (καταστρέφοντας τον παλιό
φλοιό) ή απομακρύνονται
(δημιουργώντας νέο φλοιό) ή κινούνται
παράλληλα η μια προς την άλλη.
Αποτέλεσμα της κίνησης των
λιθοσφαιρικών πλακών είναι η
συσσώρευση τάσεων, η θραύση των
πετρωμάτων και η γένεση των σεισμών.

Πώς υπολογίζουμε το επίκεντρο ενός σεισμού;
Το πρώτο βήμα είναι η εύρεση του χρόνου άφιξης των πρώτων (επιμήκων) και δεύτερων (εγκαρσίων)
κυμάτων από σεισμογράφους εγκατεστημένους σε διάφορες θέσεις. Ακολουθεί το δεύτερο βήμα,
όπου χρησιμοποιώντας τις καμπύλες χρόνων διαδρομής, βρίσκουμε την απόσταση του κάθε
σεισμογράφου από τη χρονική διαφορά της άφιξης των επιμήκων και εγκαρσίων κυμάτων
(επικεντρική απόσταση). Τέλος, το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται ως το σημείο τομής των κύκλων
με κέντρο κάθε έναν σεισμογράφο και ακτίνα την αντίστοιχη επικεντρική απόσταση.

Στα P κύματα τα μόρια της ύλης
ταλαντώνονται κατά διεύθυνση παράλληλη
προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος
(πυκνώματα και αραιώματα). Στα S κύματα
τα μόρια της ύλης ταλαντώνονται κάθετα
προς τη διεύθυνση διάδοσης της κίνησης
(όρη και κοιλάδες).

Τα πλάτη των επιφανειακών κυμάτων είναι μεγαλύτερα κοντά στην επιφάνεια της Γης και
ελαττώνονται όσο αυξάνεται το βάθος. Στα Love κύματα τα μόρια της ύλης ταλαντώνονται οριζόντια
σε διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης. Στα κύματα Rayleigh τα μόρια της ύλης διαγράφουν
κατακόρυφες ελλείψεις των οποίων ο μικρός άξονας είναι παράλληλος προς τη διεύθυνση διάδοσης
του κύματος και η κίνηση κάθε σημείου της έλλειψης είναι ανάστροφή.

Καμπύλες χρόνων διαδρομής είναι οι γραφικές
παραστάσεις που δίνουν τη χρονική διαφορά άφιξης των
διαφορετικών σεισμικών κυμάτων σε σχέση με την
απόσταση. Έχουν δημιουργηθεί από την προβολή
δεδομένων από πυρηνικές δοκιμές, ισχυρούς σεισμούς,
ανάπτυξη τοπικών δικτύων σεισμογράφων κλπ.


