
Φυσικές Καταστροφές  

 Ηφαίςτεια και Σειςμοί ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη  
Αντιςειςμική προςταςία 

Τν κέγεζνο θαη ε έληαζε ησλ θπζηθώλ απηώλ θαηλνκέλσλ από ηελ 

αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα δένο θαη παξάιιεια 

έλα κύζν γηα ηνλ άλζξσπν. Ο θόβνο θαη ε αλαζθάιεηα ππάξρεη πάληα γηα 

ην ηη κπνξεί λα ζπκβεί εθόζνλ ηα θαηλόκελα κόλν ηπραία κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ σο πξνο ην ρξόλν πνπ εθδειώλνληαη. Απηό καο νδήγεζε 

ζην λα αζρνιεζνύκε κε ηα εληνλόηεξα από απηά, θάλνληαο πίλαθεο 

ζηνπο νπνίνπο θαηαγξάθνληαη αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηελ 

θαηαζηξνθηθόηεηά ηνπο απηά ηα θαηλόκελα. Αθόκα, ζηα πιαίζηα ηεο 

αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο, επηιέμακε θάπνηεο βαζηθέο νδεγίεο γηα ηνπο 

καζεηέο θαη όιν ηνλ πιεζπζκό.  

Σειςμοί που ςυγκλόνιςαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια  

•  1981 – Αλκςονίδερ νήζοι (6,7 βαζκώλ). Έραζαλ ηε δσή ηνπο 20 

άλζξσπνη, ηξαπκαηίζηεθαλ 500. 

• 1986 – Καλαμάηα (6 βαζκνί). Σθνηώζεθαλ 20 άλζξσπνη θαη 

ηξαπκαηίζηεθαλ 80.  

• 1995 – Αίγιο (6,1 βαζκνί). Έραζαλ ηε δσή ηνπο 20 άλζξσπνη. 

• 1999 – Αθήνα (5,9 βαζκνί). Έραζαλ ηε δσή ηνπο 143 άλζξσπνη 

θαη 700 ηξαπκαηίζηεθαλ, θαη πεξίπνπ 40.000 νηθνγέλεηεο έκεηλαλ 

άζηεγεο. Δπίθεληξν: Πάξλεζα. 

• 22 Ιαλνπαξίνπ 2002 – Κάππαθορ (6,3 βαζκνί). 

• 26 Ινπιίνπ 2002 – Σκύπορ (5,7 βαζκνί) 

• 17 Οθησβξίνπ 2005 – Σάμορ (6 βαζκνί)  

• 9 Ιαλνπαξίνπ 2006 – Μεζόγειορ  (6,9 βαζκνί) 

• 6 Ιαλνπαξίνπ 2008 - Σεηζκόο αηζζεηόο ζε όλη ηη σώπα (6.1 

βαζκνί). Δπίθεληξν: Λεσλίδην. 

• 9 Ινπλίνπ 2008 – Βοπειοδςηική Πελοπόννηζορ (6,5 βαζκνί)  

 

 

 



Ενεργά ηφαίςτεια ςτην Ελλάδα 

Σηελ Διιάδα ππάξρνπλ 39 εθαίζηεηα, κε κεγαιύηεξα – εθηόο ηεο Σαληνξίλεο απηά 

ηεο Μήινπ, ηεο Νηζύξνπ θαη ησλ Μεζάλσλ. 

 Σανηοπίνη. Έρεη ηε κεγαιύηεξε θαιδέξα όινπ ηνπ θόζκνπ, κε ύςνο 300 m 

θαη δηακέηξνπ 11 km 

 Μήλορ. Ηθαίζηεην Φπξηπιάθαο, ύςνπο 220 m θαη δηακέηξνπ 1700 m 

 Νίζςπορ. Μηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαιδέξεο ζην θόζκν, κε ύςνο 650 m θαη 

δηακέηξνπ 3000m 

 Βόπεια Εύβοια. Πνιιά θαη κηθξά εθαίζηεηα (Μαιηαθόο θόιπνο, 

Παγαζεηηθόο, Κνιπίζθνο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Όξην, Μεηόρη, Λπράδα, Ομύιηζνο 

θαη αιινύ) 

 Σκύπορ. Ηθαίζηεην Μπάξεο θαη λεζίδεο Χαζνύξαο, Χαζνπξνπνύιαο 

 Χίορ. Πεξηνρή Αληηζηξόβηια θαη Δκπνξηθνύ 

 Λήμνορ 

 Μέθανα. Ύςνο 417κ. δηάκεηξνο 150κ. 

 Μικποθήβερ. Μεηαμύ Βειεζηίλνπ θαη Αικπξνύ. 

 Έβπορ. Πεξηνρή Φεξξώλ-Σαππώλ. Πνιιά κηθξά εθαίζηεηα. 

 Έδεζζα. Πεξηνρή Αικσπίαο, πνιιά θαη κηθξά εθαίζηεηα. 

 

Δράςεισ πρόληψησ και αντιμετώπιςησ του ςειςμού 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΙΜΟ 

Πξόιεςε! Πξηλ από έλα ζεηζκό, πξνεηνηκαδόκαζηε θαηάιιεια. Τα παξαθάησ είλαη 

πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα πξνζηαηεύζεηε ηνλ εαπηό ζαο, ηελ 

νηθνγέλεηά ζαο θαη ηελ πεξηνπζία ζαο ζε πεξίπησζε ζεηζκνύ.  

 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) 

 Σηεξεώζηε ηα ξάθηα κε αζθάιεηα ζηνπο ηνίρνπο 

 Τνπνζεηήζηε κεγάια ή βαξηά αληηθείκελα ζηα ρακειόηεξα ξάθηα 

 Απνζεθεύζηε ηα εύζξαπζηα αληηθείκελα όπσο εκθηαισκέλα ηξόθηκα, γπαιί 

θαη πνξζειάλεο ζηα ρακειά επίπεδα θαη ζε ξάθηα/ζπξηάξηα ηα νπνία 

θιεηδώλνπλ 



 Σηεξεώζηε ηα βαξηά αληηθείκελα, όπσο εηθόλεο θαη θαζξέθηεο ζηνπο ηνίρνπο 

κε αζθάιεηα θαη καθξηά από θξεβάηηα, θαλαπέδεο θαη νη άλζξσπνη θάζνληαη 

νπνπδήπνηε 

 Δπηζθεπάζηε ειαηησκαηηθέο ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο θαη αληρλεύζηε πηζαλέο 

δηαξξνέο ζε ζπλδέζεηο θπζηθνύ αεξίνπ αλαδεηώληαο ηελ θαηάιιειε 

επαγγεικαηηθή βνήζεηα. Απηνί είλαη πηζαλνί θίλδπλνη ππξθαγηάο 

 Δγθαηάζηήζηε επέιηθηεο ζσιελώζεηο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνώλ θπζηθνύ 

αεξίνπ ή λεξνύ 

 Σηεξεώζηε 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 

 Δπηδηνξζώζηε ηπρόλ βαζηέο ξσγκέο ζηα ηαβάληα θαη ζηα ζεκέιηα 

 Απνζεθεύζηε δηδαληνθηόλα, θπηνθάξκαθα, θαη εύθιεθηα πξντόληα κε 

αζθάιεηα ζε θιεηζηά ληνπιάπηα θαη ζε θάησ ξάθηα 

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

απέλαληη ζε εζσηεξηθνύο ηνίρνπο 

 Πξαγκαηνπνηείηε αζθήζεηο ζεηζκνύ κε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο: Πηώζε, 

θάιπςε θαη θξαηηέκαη γεξά! 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΜΟΤ  

 

Πηώζη, κάλςτη και κπαηιέμαι γεπά!. Διαρηζηνπνηήζηε ηηο θηλήζεηο ζαο ζε ιίγα 

βήκαηα πξνο ην θνληηλόηεξν αζθαιέο κέξνο θαη αλ βξίζθεζηε ζε εζσηεξηθό ρώξν, 

κείλεηε εθεί κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε θαη είζηε ζίγνπξνη όηη είλαη αζθαιήο ε 

έμνδόο ζαο.  

Αν βπίζκεζηε ζε εζυηεπικό σώπο 

 ΠΔΣΤΔ ζην έδαθνο. ΚΑΛΥΦΘΔΙΤΔ θάησ από έλα γεξό ηξαπέδη ή άιιν 

έπηπιν. ΑΝΑΜΔΙΝΑΤΔ κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε. Αλ δελ ππάξρεη 

ηξαπέδη ή γξαθείν θνληά ζαο, θαιύςηε ην πξόζσπν θαη ην θεθάιη ζαο κε ηα 

ρέξηα ζαο θαη θνπξληάζηε ζε κηα γσλία εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ 

 Μείλεηε καθξπά από γπαιηά, παξάζπξα, εμσηεξηθέο πόξηεο, ηνίρνπο, θαη από 

νηηδήπνηε πνπ ζα κπνξνύζε λα πέζεη, όπσο π.ρ. θσηηζηηθά θαη έπηπια 

 Μείλεηε ζην θξεβάηη, αλ είζηε εθεί όηαλ ζπκβεί ζεηζκόο. Πεξηκέλεηε θαη 

πξνζηαηέςηε ην θεθάιη ζαο κε έλα καμηιάξη εθηόο θαη αλ είζηε θάησ από 

βαξύ θσηηζηηθό πνπ ζα κπνξνύζε λα πέζεη. Σηελ πεξίπησζε απηή, κεηαβείηε 

ζην πιεζηέζηεξν αζθαιέο κέξνο 

 Με ρξεζηκνπνηείηε πόξηεο, εθηόο αλ μέξεηε όηη ζηεξίδνληαη επαξθώο θαη είλαη 

θνληά ζαο. Πνιιέο πόξηεο ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν είλαη ειαθξηέο θαηαζθεπέο 

θαη δελ πξνζθέξνπλ πξνζηαζία 

 Μείλεηε κέζα κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε θαη κέρξη λα είλαη αζθαιέο λα 

πάηε έμσ. Μελ πξνζπαζήζεηε λα βγείηε από ην θηίξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δόλεζεο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη νη πεξηζζόηεξνη ηξαπκαηηζκνί ζπκβαίλνπλ 



όηαλ νη άλζξσπνη ζην εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ πξνζπαζνύλ λα κεηαθηλεζνύλ 

ζε δηαθνξεηηθή ζέζε κέζα ζην θηίξην ή πξνζπαζνύλ λα θύγνπλ εθηόο 

 ΜΗΝ ρξεζηκνπνηείηε ηνπο αλειθπζηήξεο 

 Να γλσξίδεηε όηη ην ειεθηξηθό κπνξεί λα δηαθνπεί ή αθόκα θαη ηα ζπζηήκαηα 

ππξαζθάιεηαο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζνύλ 

Αν βπίζκεζηε ζε εξυηεπικό σώπο 

 Μείλεηε εθεί 

 Απνκαθξπλζείηε από θηίξηα, νδηθό θσηηζκό θαη θαιώδηα  

 Όληαο ζηελ ύπαηζξν, κείλεηε εθεί κέρξη λα ζηακαηήζεη ε δόλεζε. Ο 

κεγαιύηεξνο θίλδπλνο ππάξρεη αθξηβώο έμσ από ηα θηίξηα, ζηηο εμόδνπο θαη 

θνληά ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. Οη θηλήζεηο εδάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο 

ζεηζκνύ ζπάληα απνηειεί ηελ άκεζε αηηία ζαλάηνπ ή ηξαπκαηηζκνύ. Οη 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηξαπκαηηζκώλ θαη ζαλάησλ είλαη απνηέιεζκα 

θαηάξξεπζεο ηνίρσλ, ζπαζκέλσλ γπαιηώλ θαη πηώζεσλ αληηθεηκέλσλ 

Αν βπίζκεζηε ζε κινούμενο όσημα 

 Σηακαηήζηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό κε αζθάιεηα. Απνθύγεηε λα ζηακαηήζεηε 

θνληά ή θάησ από θηίξηα, δέληξα, νδνγέθπξεο ή θαιώδηα 

 Πξνρσξήζηε κε πξνζνρή όηαλ ν ζεηζκόο ζηακαηήζεη. Απνθύγεηε δξόκνπο, 

γέθπξεο ή ξάκπεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ θαηαζηξαθεί από ην ζεηζκό 

Αν βπίζκεζηε παγιδεςμένορ κάηυ από ζςνηπίμμια 

 Μελ αλάςεηε ζπίξην 

 Μελ κεηαθηλήζηε ή ζεθώλεηε ζθόλε 

 Καιύςηε ην ζηόκα ζαο κε έλα καληήιη ή ξνύρα 

 Φηππήζηε ζε έλα ζσιήλα ή ζε ηνίρν, ώζηε νη δηαζώζηεο λα κπνξνύλ λα ζαο 

βξνύλ. Φξεζηκνπνηήζηε κηα ζθπξίρηξα, εάλ είλαη δηαζέζηκε. Φσλάμηε κόλν 

σο έζραηε ιύζε. Φσλάδνληαο κπνξεί λα αλαγθαζηείηε λα εηζπλεύζεηε 

επηθίλδπλεο πνζόηεηεο ζθόλεο 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΜΟ  

 Όηαλ ζηακαηήζεη ε δόλεζε, θνηηάμηε γύξσ ζαο γηα λα βεβαησζείηε όηη είλαη 

αζθαιέο λα πξνρσξήζεηε. Σηε ζπλέρεηα, βγείηε από ην θηίξην 

 Αλακείλεηε κεηαζεηζκνύο. Απηέο νη δεπηεξεύνπζεο δνλήζεηο είλαη ζπλήζσο 

ιηγόηεξν βίαηεο από ηνλ θύξην ζεηζκό, αιιά κπνξεί λα είλαη αξθεηά ηζρπξέο 

γηα λα θάλνπλ επηπιένλ δεκηά 

 Βνεζήζηε ηξαπκαηίεο ή εγθισβηζκέλνπο. Θπκεζείηε λα βνεζήζεηε ηνπο 

γείηνλέο ζαο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη εηδηθή βνήζεηα, όπσο βξέθε, 

ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Γώζηε ηηο πξώηεο βνήζεηεο 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Μελ κεηαθηλείηε ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλνπο, εθηόο 

αλ βξίζθνληαη ζε άκεζν θίλδπλν λα πάζνπλ πεξαηηέξσ δεκία. Καιέζηε 

βνήζεηα. Χάμηε θαη ζβήζηε κηθξέο ππξθαγηέο. Η θσηηά είλαη ν πην θνηλόο 

θίλδπλνο κεηά από έλα ζεηζκό 

 Αθνύζηε από ξαδηόθσλν ή ηειεόξαζε κπαηαξηώλ ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο 

έθηαθηεο αλάγθεο 



 Πξνζέμηε γηα πηζαλά ηζνπλάκη, αλ δείηε ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. Τν ηζνπλάκη 

είλαη επίζεο γλσζηό σο ζαιάζζηα ζεηζκηθά θύκαηα (ιαλζαζκέλα απνθαιείηαη 

«παιηξξντθά θύκαηα»). Όηαλ νη ηνπηθέο αξρέο πξνεηδνπνηήζνπλ γηα ηζνπλάκη, 

ζεσξήζηε όηη κηα ζεηξά από επηθίλδπλα θύκαηα είλαη θαζνδόλ. Μείλεηε 

καθξπά από παξαιίεο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο 

 Φξεζηκνπνηήζηε ην ηειέθσλν κόλν γηα θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

 Πεγαίλεηε ζε έλα θαζνξηζκέλν δεκόζην θαηαθύγην εάλ ην ζπίηη ζαο είρε 

θαηαζηξαθεί θαη δελ είλαη πιένλ αζθαιέο 

 Μείλεηε καθξηά από θαηεζηξακκέλεο πεξηνρέο. Μείλεηε καθξπά εθηόο αλ ε 

ζπλδξνκή ζαο έρεη δεηεζεί εηδηθά από ηελ αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή, ή 

αλζξσπηζηηθέο νξγαλώζεηο. Δπηζηξέςηε ζην ζπίηη ζαο κόλν όηαλ νη αξρέο 

ιέλε όηη είλαη αζθαιέο 

 Να είζηε πξνζεθηηθνί θαηά ηελ νδήγεζε κεηά από έλα ζεηζκό θαη αλακείλαηε 

δηαθνπέο θαλαξηώλ 

 Αθνύ δηαπηζησζεί όηη ε είλαη αζθαιήο ε επηζηξνθή ζαο, ε πξσηαξρηθή 

πξνηεξαηόηεηα ζαο πξέπεη λα είλαη ε αζθάιεηά ζαο θαζώο μεθηλάηε ηνλ 

θαζαξηζκό θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

 Αλνίμηε ζπξηάξηα θαη ληνπιάπηα πξνζεθηηθά. Πξνζνρή ζηα αληηθείκελα πνπ 

κπνξνύλ λα πέζνπλ από ηα ξάθηα 

 Φνξέζηε καθξύ παληειόλη, έλα καθξπκάληθν πνπθάκηζν, γεξά παπνύηζηα θαη 

γάληηα εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ζαο από ηξαπκαηηζκό από ζπαζκέλα 

αληηθείκελα 

 Καζαξίζηε ακέζσο ρπκέλα θάξκαθα, ιεπθαληηθά, βελδίλε ή άιια εύθιεθηα 

πγξά. Φύγεηε από ηελ πεξηνρή αλ κπξίζεηε αέξην ή αλαζπκηάζεηο από άιιεο 

ρεκηθέο νπζίεο 

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

κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε θσηηά 

 Διέγμηε γηα δηαξξνή αεξίνπ. Δάλ κπξίζεηε αέξην ή αθνύηε θύζεκα ή 

ζθύξηγκα, αλνίμηε έλα παξάζπξν θαη γξήγνξα εγθαηαιείςηε ην θηίξην. 

Απελεξγνπνηήζηε ην αέξην κέζσ ηεο θεληξηθήο βαιβίδα θαη θαιέζεηε ηελ 

εηαηξία θπζηθνύ αεξίνπ από ην ζπίηη ελόο γείηνλα. Δάλ απελεξγνπνηήζεηε ην 

αέξην γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, πξέπεη λα επαλελεξγνπνηεζεί από επαγγεικαηία 

 Χάμηε γηα ειεθηξηθέο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ δείηε ζπηλζήξεο ή 

ζπαζκέλα ή θζαξκέλα θαιώδηα, ή αλ κπξίδεη θακκέλν, απελεξγνπνηήζηε ην 

ειεθηξηθό ξεύκα. Αλ έρεηε λα παηήζεηε ζε λεξό γηα λα θηάζεηε ηνλ θεληξηθό 

δηαθόπηε, κηιήζηε κε έλαλ ειεθηξνιόγν γηα λα ζαο ζπκβνπιέςεη ηη λα θάλεηε 

 Έιεγρνο βιάβεο ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Δάλ ππνςηάδεζηε όηη 

έρνπλ θαηαζηξαθεί γξακκέο απνρέηεπζεο, απνθεύγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο 

ηνπαιέηεο θαη θαιέζηε έλαλ πδξαπιηθό. Δάλ έρνπλ θαηαζηξαθεί ζσιήλεο 

λεξνύ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξεία ύδξεπζεο θαη απνθύγεηε λα 

ρξεζηκνπνηείηε λεξό από ηε βξύζε. 

 

Π.Π.Γε.Λ Ισληδείνπ Σρνιήο Πεηξαηά 

Οκάδα ζύληαμεο: Δπζπκηάδεο Νηθόιανο, Θενθαλόπνπινο Παλαγηώηεο 

Υπεύζπλνη θαζεγεηέο: Νηθνιόπνπινο Ηξαθιήο, Παπαδόπνπινο Ισάλλεο, Πνιίηεο 

Ισάλλεο 



Φυσικές Καταστροφές  
Ηφαίςτεια και Σειςμοί ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη  Αντιςειςμική 
προςταςία 

Ειζαγωγικό Σημείωμα 
Τν κέγεζνο θαη ε έληαζε ηωλ θπζηθώλ απηώλ θαηλνκέλωλ από ηελ αξραηόηεηα κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα δένο θαη παξάιιεια έλα κύζν γηα ηνλ άλζξωπν. Ο 

θόβνο θαη ε αλαζθάιεηα ππάξρεη πάληα γηα ην ηη κπνξεί λα ζπκβεί εθόζνλ ηα θαηλόκελα 

κόλν ηπραία κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ ωο πξνο ην ρξόλν πνπ εθδειώλνληαη. Απηό καο 

νδήγεζε ζην λα αζρνιεζνύκε κε ηα εληνλόηεξα από απηά, θάλνληαο πίλαθεο ζηνπο 

νπνίνπο θαηαγξάθνληαη αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηελ θαηαζηξνθηθόηεηά ηνπο απηά ηα 

θαηλόκελα. Αθόκα, ζηα πιαίζηα ηεο αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο, επηιέμακε θάπνηεο 

βαζηθέο νδεγίεο γηα ηνπο καζεηέο θαη όιν ηνλ πιεζπζκό.  

1.0 Σειζμοί  

1.1 Οπιζμόρ  
Ο ζεηζκόο είλαη έλα γεωινγηθό θαηλόκελν ην νπνίν πξνθαιείηαη από αηθλίδηα 

απειεπζέξωζε κεραληθήο ελέξγεηαο από ην εζωηεξηθό ηεο γεο πξνο ηελ επηθάλεηά ηεο. Η 

ελέξγεηα απηή έρεη ηε κνξθή αλαηαξάμεωλ θαη δηαδίδεηαη κέζω ζεηζκηθώλ θπκάηωλ. 

Πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ν ζεηζκόο κπνξεί λα είλαη θαη απνηέιεζκα αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο. Όκωο νη πεξηζζόηεξνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηεθηνληθό ραξαθηήξα ηεο γεο, 

θαη γη’ απηό νλνκάδνληαη ηεκηονικοί ζειζμοί. 

 

1.2 Είδη Σειζμών 

Οη ζεηζκνί δηαθξίλνληαη ζε 3 (ηξεηο) θαηεγνξίεο: Ηθαηζηεηνγελείο, Εγθαηαθξεκληζηγελείο 

& Τεθηνληθνί. 

 

• Οη ηθαιζηειογενείρ ζεηζκνί, εθδειώλνληαη ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ελεξγά 

εθαίζηεηα θπξίωο πξηλ θαη κεηά από ηηο εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο. 

 

• Οη εγκαηακπημνιζιγενείρ ζεηζκνί, εθδειώλνληαη όηαλ θαηαξξένπλ νξνθέο 

ζπειαίωλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ ππόγεηα ξνή ηνπ λεξνύ θαη είλαη 

ζεηζκνί κε κηθξή θαηαζηξεπηηθή ελέξγεηα. 

 

• Οη ηεκηονικοί ζεηζκνί, έρνπλ πάξεη ην όλνκά ηνπο ιόγω ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ 

ηεθηνληθή θαηαζθεπή ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εθδειώλνληαη. Πξνθαινύληαη από 

δπλάκεηο πνπ μεπεξλνύλ ηα όξηα ηεο αληνρήο ηωλ πεηξωκάηωλ, κε απνηέιεζκα λα 

παξακνξθωζνύλ ηα ζηξώκαηα ηνπο.  

 

 

 

 

 



1.3 Σειζμοί από ηο 1981 και μεηά 

• Τν 1981 εθδειώζεθε ζεηζκόο ζηηο Αιθπνλίδεο λήζνπο έληαζεο 6,7 βαζκώλ. Σην 

ζεηζκό έραζαλ ηε δωή ηνπο 20 άλζξωπνη ελώ ηξαπκαηίζηεθαλ 500. 

• Τν 1986 ζηελ Καιακάηα εθδειώζεθε ζεηζκόο 6 βαζκώλ ζηνλ νπνίν ζθνηώζεθαλ 

20 άλζξωπνη θαη ηξαπκαηίζηεθαλ 80.  

• Τν 1995 ζην Αίγην μέζπαζε ζεηζκόο 6,1 βαζκώλ θαη έραζαλ ηε δωή ηνπο 20 

άλζξωπνη. 

• Τν 1999 έγηλε ζεηζκόο ζηελ Αζήλα έληαζεο 5,9 βαζκώλ. Έραζαλ ηε δωή ηνπο 143 

άλζξωπνη θαη 700 ηξαπκαηίζηεθαλ, ελώ πεξίπνπ 40.000 νηθνγέλεηεο έκεηλαλ 

άζηεγεο. Επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ ήηαλ ε Πάξλεζα. 

• Σηηο 22 Ιαλνπαξίνπ 2002 μέζπαζε ζεηζκόο ζηελ Κάξπαζν έληαζεο 6,3 βαζκώλ. 

• Σηηο 26 Ινπιίνπ 2002 εθδειώζεθε ζεηζκόο ζηε Σθύξν έληαζεο 5,7 βαζκώλ. 

• Σηηο 17 Οθηωβξίνπ 2005 έγηλε ζεηζκόο κε επίθεληξν ηε Σάκν έληαζεο 6 βαζκώλ.  

• Σηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2006 μεζπά ζεηζκόο κε εκβέιεηα όιε Μεζόγεηνο έληαζεο 6,9 

βαζκώλ. 

• Σηηο 6 Ιαλνπαξίνπ 2008 εθδειώζεθε ζεηζκόο αηζζεηόο ζε όιε ηε ρώξα έληαζεο 

6.1 βαζκώλ, κε επίθεληξν ην Λεωλίδην. 

• Σηηο 9 Ινπλίνπ 2008 έγηλε ζεηζκόο ζηε Βνξεηνδπηηθή Πεινπόλλεζνο έληαζεο 6,5 

βαζκώλ. 

• Σηηο 16 Οθηωβξίνπ 1988 εθδειώζεθε ζεηζκόο ζηελ Κπιιήλε Ηιείαο έληαζεο 6.0 

βαζκώλ. 

• Σηηο 23 Μαΐνπ 1994 μέζπαζε ζεηζκόο ζηνλ Άγην Μύξωλα Ηξαθιείνπ έληαζεο 6.1 

βαζκώλ. 

• Σηηο 15 Ινπλίνπ 1995 έγηλε ζεηζκόο ζηα Βαιηκίηηθα Αραΐαο έληαζεο 6.1 βαζκώλ. 

• Σηηο 7 Σεπηεκβξίνπ 1999 παξαηεξήζεθε ζεηζκόο ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο Αηηηθήο 

έληαζεο 5.9 βαζκώλ. 

• Σηηο 17 Οθηωβξίνπ 2005 μέζπαζε ζεηζκόο ζηε Σάκνο έληαζεο 6.0 βαζκώλ. 

• Σηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2006 εθδειώζεθε ζεηζκόο ζηελ Κξήηε θαη ηα Κύζεξα έληαζεο 

6.9 βαζκώλ.  

• Σηηο 9 Ινπλίνπ 2008 έγηλε ζεηζκόο ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλδξαβίδαο θαη ηωλ 

Λεραηλώλ έληαζεο 6.5 βαζκώλ. 

 

2.0 Ηθαίζηεια  

2.1 Οπιζμόρ 

Ηθαίζηεην είλαη ε αλνηρηή δίνδνο από ην εζωηεξηθό ηεο Γεο πνπ επηηξέπεη ηελ εθξνή ή 

έθξεμε ξεπζηώλ πεηξωκάηωλ θαη αεξίωλ από ην εζωηεξηθό ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ 

θινηνύ κε ηελ κνξθή ιάβαο. Η δξαζηεξηόηεηα απηή νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελόο βνπλνύ, 

ην νπνίν ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα νλνκάδνπκε εθαίζηεην. Τα εθαίζηεηα κειεηά έλαο 

ηδηαίηεξνο θιάδνο ηεο επηζηήκεο ηεο Γεωινγίαο, ε Ηθαηζηεηνινγία.  

 

 



2.2 Ηθαίζηεια και άνθπωπορ 

Η επίδξαζε ηωλ εθαηζηείωλ ζηνλ άλζξωπν είλαη διπλή. Τα εθαίζηεηα επηθέξνπλ 

ζεκαληηθέο βιάβεο ε θαηαζηξνθέο, αιιά θαη ζπκβάιινπλ άκεζα ε έκκεζα ζηε βειηίωζε 

ηεο δωήο ηνπ αλζξώπνπ. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο εμαξηώληαη ηόζν από ηνλ ηύπο ηεο 

έθξεμεο ηνπ εθαηζηείνπ, όζν θαη από ηε γειηνίαζη ηνπ κε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο . 

Τα ξεύκαηα ιάβαο δεκηνπξγνύλ κηθξά ζρεηηθά πξνβιήκαηα, αθνύ κπνξεί λα 

πποβλεθθεί ε πνξεία ηνπο θαη λα ελεγσθεί θαηά θάπνην ηξόπν. Οη κεγαιύηεξνη θίλδπλνη 

πξνέξρνληαη από ηηο βίαιερ εκπήξειρ , πνπ δεκηνπξγνύλ κεγάιεο πνζόηεηεο ηέθξαο, 

δηάππξα λέθε θαη ηνμηθά αέξηα, από ηα παιηξξνϊθά θύκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε 

κεγάιεο εθξήμεηο εθαηζηείωλ θνληά ζηε ζάιαζζα θαη από ξεύκαηα ιάζπεο θαη 

ππξνθιαζηηθώλ πιηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο, ππεξρεηιίζεηο 

ιηκλώλ θξαηήξωλ ή ιηώζηκν πάγωλ. 

 

2.3 Τα ηθαίζηεια ηος Αιγαίος 

Ο γεωγξαθηθόο ρώξνο ηνπ Αηγαίνπ είλαη κία από ηηο πιο ζειζμογενείρ πεπιοσέρ ηεο Γεο, 

θαζώο νη γεωλογικέρ μεηαβολέρ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη 

ένηονερ θαη ζςνεσείρ. Η πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ δηακνξθώζεθε ηα ηειεπηαία 23 

εθαηνκκύξηα ρξόληα, δειαδή ζηε δηάξθεηα ηεο πην πξόζθαηεο γεωινγηθήο πεξηόδνπ ηνπ 

αλώηεξνπ θαηλνδωηθνύ. Η γεωινγηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ θαζνξίδεηαη 

από ηε βύθιζη ηεο Αθξηθαληθήο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο θάηω από ηελ Επξαζηαηηθή.  

Σηελ Ειιάδα ππάξρνπλ 39 ηθαίζηεια, κε κεγαιύηεξα – εθηόο ηεο Σανηοπίνηρ – απηά 

ηεο Μήλος, ηεο Νιζύπος θαη ηωλ Μεθάνων. 
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ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 



Ηφαίστειο είναι η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης που 

επιτρέπει την εκροή ή έκρηξη ρευστών πετρωμάτων και αερίων 

από το εσωτερικό στην επιφάνεια του στερεού φλοιού με την 

μορφή λάβας. Η δραστηριότητα αυτή οδηγεί στη δημιουργία ενός 

βουνού, το οποίο στην καθημερινή γλώσσα ονομάζουμε 

ηφαίστειο. Τα ηφαίστεια μελετά ένας ιδιαίτερος κλάδος της 

επιστήμης της Γεωλογίας, η Ηφαιστειολογία.  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 



Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, όπου γίνονται 

σεισμοί, υπάρχουν και ενεργά ηφαίστεια. Γι' αυτό τα 450 

ενεργά ηφαίστεια που ξέρουμε στη στεριά και 80 κάτω 

από τη θάλασσα βρίσκονται στις σεισμογενείς ζώνες. 

Υπάρχουν όμως 1.500 εν δυνάμει ενεργά ηφαίστεια σε 

όλο τον κόσμο και περίπου 550 ηφαίστεια έχουν εκραγεί 

στην επιφάνεια της Γης κατά τη διάρκεια της 

ιστορίας.Από τα ενεργά, το 60% βρίσκεται στην 

περίμετρο του Ειρηνικού, το 17% στο κέντρο του, το 14% 

στο τόξο νότια της Ινδονησίας και το 9% στη Μεσόγειο 

και την Αφρική.  



Η επίδραση των ηφαιστείων στον άνθρωπο είναι διπλή. 

Τα ηφαίστεια επιφέρουν σημαντικές βλάβες η 

καταστροφές, αλλά και συμβάλλουν άμεσα η έμμεσα στη 

βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Οι αρνητικές 

συνέπειες εξαρτώνται τόσο από τον τύπο της έκρηξης του 

ηφαιστείου, όσο και από τη γειτνίαση του με 

πυκνοκατοικημένες περιοχές . Τα ρεύματα λάβας 

δημιουργούν μικρά σχετικά προβλήματα, αφού μπορεί να 

προβλεφθεί η πορεία τους και να ελεγχθεί κατά κάποιο 

τρόπο.  

Ηφαίστεια και άνθρωπος 



Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από τις βίαιες εκρήξεις , που 

δημιουργούν μεγάλες ποσότητες τέφρας, διάπυρα νέφη και τοξικά 

αέρια, από τα παλιρροϊκά κύματα που δημιουργούνται σε μεγάλες 

εκρήξεις ηφαιστείων κοντά στη θάλασσα και από ρεύματα λάσπης 

και πυροκλαστικών υλικών που προέρχονται από καταρρακτώδεις 

βροχές, υπερχειλίσεις λιμνών κρατήρων ή λιώσιμο πάγων. 



Τα ηφαίστεια του Αιγαίου 

Ο γεωγραφικός χώρος του Αιγαίου είναι μία από τις πιο 

σεισμογενείς περιοχές της Γης, καθώς οι γεωλογικές 

μεταβολές που συμβαίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα 

είναι έντονες και συνεχείς. Η περιοχή του Αιγαίου 

διαμορφώθηκε τα τελευταία 23 εκατομμύρια χρόνια, 

δηλαδή στη διάρκεια της πιο πρόσφατης γεωλογικής 

περιόδου του ανώτερου καινοζωικού. 

Η γεωλογική κατάσταση στην περιοχή του Αιγαίου 

καθορίζεται από τη βύθιση της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής 

πλάκας κάτω από την Ευρασιατική.  



http://www.google.gr/imgres?hl=el&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=687&tbm=isch&tbnid=GMfdwqauwoegLM:&imgrefurl=http://volida-volida.blogspot.com/2011/03/blog-post_6393.html&docid=BtcTo6vu9oFJGM&imgurl=https://lh4.googleusercontent.com/-YaYp1r3QLbA/TX8SabJb9fI/AAAAAAAAKhQ/rlCucj-xMzo/s1600/ifaio.jpg&w=300&h=300&ei=75zxUO6-E4XDtQaa2IHYCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=192&vpy=226&dur=2530&hovh=225&hovw=225&tx=109&ty=150&sig=114988741877323355587&page=2&tbnh=141&tbnw=141&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:25,s:0,i:160


Στην Ελλάδα υπάρχουν 39 ηφαίστεια, με 

μεγαλύτερα – εκτός της Σαντορίνης αυτά της 

Μήλου, της Νισύρου και των Μεθάνων. 



Σαντορίνη: Έχει τη μεγαλύτερη καλδέρα όλου του 

κόσμου, με ύψος 300 m και διαμέτρου 11 km 

http://boufosnews.wordpress.com/2011/04/01/t%ce%b1-39-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac-%ce%b7%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82/santorini2/


Μήλος. Ηφαίστειο Φυριπλάκας, 

ύψους 220 m και διαμέτρου 1700 m 



Νίσυρος : Μια από τις μεγαλύτερες 

καλδέρες στο κόσμο, με ύψος 650 m και 

διαμέτρου 3000m 



Μέθανα : Ύψος 417μ. 

διάμετρος 150μ. 



160.000 π.Χ.: Μια τεράστια έκρηξη που ξεκίνησε από ένα μεγάλο 

ηφαίστειο που βρισκόταν πολύ κοντά στο βόρειο Γυαλί της Νισύρου, 

τίναξε στον αέρα 240 δισεκατομμύρια τόνους λιωμένο πέτρωμα και 

κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της Κω, με στρώματα ελαφρόπετρας και 

ηφαιστειακής στάχτης πάχους δεκάδων μέτρων. Την εποχή εκείνη το 

Γυαλί και η Στρογγυλή δεν υπήρχαν, ενώ η Νίσυρος ήταν ένα 

υποθαλάσσιο ηφαίστειο που πιθανά μόνο η κορυφή του βρισκόταν 

πάνω από τη θάλασσα. Το ηφαίστειο άρχισε να αναδύεται από τη 

θάλασσα και να οικοδομεί ένα χερσαίο κώνο πριν από περίπου 150.000 

χρόνια. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 

Νίσυρος 
Γυαλί 



1630 π.Χ.: Σε ένα από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου, τη Σαντορίνη, 

πραγματοποιήθηκε μια τρομερή ηφαιστειακή έκρηξη με συνέπεια να 

ανατιναχθεί ολόκληρο το κεντρικό μέρος της Στρογγύλης και να σχηματισθεί 

η καλδέρα που βλέπουμε σήμερα και θεωρείται η μεγαλύτερη και 

εντυπωσιακότερη καλδέρα του κόσμου. H έκρηξη του ηφαιστείου της 

Σαντορίνης (στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού) έχει αφήσει ίχνη τόσο στους 

πάγους της Γροιλανδίας, όσο και στα αιωνόβια δέντρα της Καλιφόρνιας. Έτσι 

γνωρίζουμε ότι η καταστροφή του πολιτισμού του Ακρωτηρίου έγινε μεταξύ 

του 1628 και 1630 π.Χ.. 



ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 

ΣΗΜΕΡΑ 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ 

• Ο Σεισμός είναι Γεωλογικό Φαινόμενο 
•  Προκαλείται από αιφνίδια απελευθέρωση 

μηχανικής ενέργειας από το εσωτερικό της Γης 
προς την επιφάνειά της.  

• Η ενέργεια αυτή έχει τη μορφή αναταράξεων και 
διαδίδεται μέσω  σεισμικών κυμάτων (ο σεισμός 
μπορεί να είναι και αποτέλεσμα ανθρώπινης 
δραστηριότητας). 

• Οι περισσότεροι σεισμοί σχετίζονται με τον 
τεκτονικό χαρακτήρα της Γης και ονομάζονται 
τεκτονικοί σεισμοί. 



ΕΙΔΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 

 
• Ηφαιστειογενείς: εκδηλώνονται σε περιοχές που βρίσκονται 

ενεργά ηφαίστεια κυρίως πριν και μετά από τις ηφαιστειακές 
εκρήξεις. 
 

• Εγκατακρημνισιγενείς: εκδηλώνονται όταν καταρρέουν οροφές 
σπηλαίων που έχουν δημιουργηθεί από την υπόγεια ροή του 
νερού και είναι σεισμοί με μικρή καταστρεπτική ενέργεια. 
 

• Τεκτονικοί: λέγονται έτσι επειδή έχουν κάποια σχέση με την 
τεκτονική κατασκευή της περιοχής. Προκαλούνται από δυνάμεις 
που ξεπερνούν τα όρια της αντοχής των πετρωμάτων, με 
αποτέλεσμα να παραμορφωθούν τα στρώματα τους. 



ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

• Το 227 π.Χ. – Ρόδος (7,2 βαθμοί). Απώλεια 
σημαντικών κτισμάτων. 

• 426 π.Χ. – Φθιώτιδα. Σκοτώθηκαν πάνω από 
3.000 άτομα στις περιοχές της Στυλίδας και 
των Θερμοπυλών. 

• 494 π.Χ. – Χίος (6,6 βαθμοί). Σκοτώθηκαν 
περίπου 120 άτομα, κυρίως παιδιά. 



Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 

• Γνωστός είναι ο μεγάλος σεισμός της Σπάρτης 
(7 βαθμών) το 464 π.Χ. Οι κορυφές του 
Ταϋγέτου απερράγησαν και άνοιξαν χάσματα 
σε διάφορα σημεία. Η περιοχή ονομάστηκε 
Σεισματίας  προς τιμή των  θυμάτων. Καθώς 
οι δονήσεις διήρκεσαν μέρες, όλα τα σπίτια 
γκρεμίστηκαν και αναφέρονται πάνω από 
20.000 θύματα. 



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1500-1750 

• 1508 – Ιεράπετρα της Κρήτης (7,2 βαθμοί) . Έχασαν τη ζωή τους περίπου 
300 άτομα, ενώ καταστράφηκαν οι πόλεις Ιεράπετρα και Σητεία. 
 

• 1509 – Ανατολική Θράκη (7,7 βαθμοί). Σκοτώθηκαν περίπου 10.000 
άνθρωποι. Επίκεντρο: Κωνσταντινούπολη 
 

• 1674 – Κέρκυρα (6,5 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους περίπου 200 άνθρωποι 
 

• 1704 – Λευκάδα (6,6 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους περίπου 40 άτομα. 
 
• 1742 – Ζάκυνθος (6,5 βαθμών). Προκάλεσε το θάνατο 120 ανθρώπων. 



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1760-1830 

• 1767 – Κεφαλονιά (7,2 βαθμοί). Σκοτώθηκαν συνολικά 250 άνθρωποι. 

 

• 1783 – Λευκάδα (7 βαθμοί). Προκάλεσε το θάνατο 40 ανθρώπων. 

 

• 1786 – Κέρκυρα (6,6 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους 120 άνθρωποι. 

 

• 1791 – Ζάκυνθος (6,7 βαθμοί). Προκάλεσε το θάνατο 22 ανθρώπων. 

 

• 1810 – Ηράκλειο  της Κρήτης (7,8 βαθμοί). Σκοτώθηκαν περίπου 2.500 
άνθρωποι. 

 

• 1825 – Λευκάδα (6,7 βαθμών). Προκάλεσε το θάνατο 58 ανθρώπων.  



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1840-1900 

• 1843 – Χάλκη Δωδεκανήσων (6,5 βαθμοί). Σκοτώθηκαν 600 άνθρωποι. 

 

• 1856 – Ηράκλειο Κρήτης (8,2 βαθμών). Έχασαν τη ζωή τους 550 άτομα και περίπου 650 
τραυματίστηκαν σοβαρά. 

 

• 1867 – Λέσβος (6,8 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους περίπου 550 άτομα και τραυματίστηκαν 
800.  

 

• 1870 – Αράχοβα (6,8 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους 120 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 380. 

 

• 1881 – Χίος (6,4 βαθμοί). Σκοτώθηκαν 3.500 άνθρωποι και άλλοι 7.000 τραυματίστηκαν.  

 

• 1894 – Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας (7 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους 255 άνθρωποι. 
Μάλιστα, παρατηρήθηκε και θαλάσσιο κύμα (τσουνάμι), ύψους 3 μέτρων, το οποίο 
προχώρησε 1 χλμ. στη στεριά.  



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1900-1980 

• 1932 – Ιερισσός Χαλκιδικής (7 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους 160 άνθρωποι. 
 

• 1933 – Κως (6,6 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους 200 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 
600.  
 

• 1953 – Κεφαλονιά (7,2 βαθμοί). Σκοτώθηκαν 455 άνθρωποι. 
 

• 1954 – Καρδίτσα (7,2 βαθμοί). Σκοτώθηκαν 25 άτομα. 
 

• 1956 – Αμοργός (7,5 βαθμοί). Σκοτώθηκαν 55 άνθρωποι και περίπου 100 
τραυματίστηκαν. Περιμετρικά της Αμοργού, εκδηλώθηκε θαλάσσιο κύμα 
(τσουνάμι) με μεγαλύτερο ύψος 25 μέτρα. 
 

• 1978 – Θεσσαλονίκη (6,5 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους 45 άνθρωποι και 
τραυματίστηκαν 220. 



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010 

• 1981 – Αλκυονίδες νήσοι (6,7 βαθμών). Έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, τραυματίστηκαν 500. 
 

• 1986 – Καλαμάτα (6 βαθμοί). Σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 80.  
 

• 1995 – Αίγιο (6,1 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι. 
 

• 1999 – Αθήνα (5,9 βαθμοί). Έχασαν τη ζωή τους 143 άνθρωποι και 700 τραυματίστηκαν, και περίπου 
40.000 οικογένειες έμειναν άστεγες. Επίκεντρο: Πάρνηθα. 
 

• 22 Ιανουαρίου 2002 – Κάρπαθος (6,3 βαθμοί). 
 

• 26 Ιουλίου 2002 – Σκύρος (5,7 βαθμοί) 
 

• 17 Οκτωβρίου 2005 – Σάμος (6 βαθμοί)  
 

• 9 Ιανουαρίου 2006 – Μεσόγειος  (6,9 βαθμοί) 
 

• 6 Ιανουαρίου 2008 - Σεισμός αισθητός σε όλη τη χώρα (6.1 βαθμοί). Επίκεντρο: Λεωνίδιο. 
 

• 9 Ιουνίου 2008 – Βορειοδυτική Πελοπόννησος (6,5 βαθμοί) 



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ (σε χρονολογική σειρά) 

 
• 11 Αυγούστου 1903 – Μητάτα Κυθήρων (7.9 βαθμοί). 

 
• 11 Αυγούστου 1904 – Σάμος (6.9 βαθμοί).  

 
• 8 Νοεμβρίου 1905 – Άθως (7.5 βαθμοί). 

 
• 24 Ιανουαρίου 1912 – Ασπρογέρακας Κεφαλληνίας (6.8 βαθμοί).  

 
• 26 Ιουνίου 1926 – Αρχάγγελος Ρόδου (8.0 βαθμοί)  

 
• 14 Φεβρουαρίου 1930 – Αϊτάνια Ηρακλείου (6.7 βαθμοί)  

 
• 26 Σεπτεμβρίου 1932 – Ιερισσός Χαλκιδικής (7.0 βαθμοί)  

 
• 30 Ιουλίου 1944 – Κάμπος Μάνης (5.9 βαθμοί)  

 
• 12 Αυγούστου 1953 – Αργοστόλι Κεφαλληνίας (7.2 βαθμοί)  



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ (σε χρονολογική σειρά) 

 

• 5 Απριλίου 1965 – Απιδίτσα (Χωρέμη) Αρκαδίας (6.1 βαθμοί)  
 

• 13 Σεπτεμβρίου 1986 – Καλαμάτα (6.0 βαθμοί)  
 

• 23 Ιουλίου 1949 – Καρδάμυλα Χίου (6.7 βαθμοί)  
 

• 18 Μαρτίου 1953 – Καλλονή Λέσβου (7.4 βαθμοί)  
 

• 30 Απριλίου 1954 – Σοφάδες Καρδίτσας (7.0 βαθμοί)  
 

• 19 Απριλίου 1955 – Αγριά Μαγνησίας (6.2 βαθμοί)  
 

• 9 Ιουλίου 1956 – Αιγιάλη Κυκλάδων (7.5 βαθμοί)  
 

• 14 Μαΐου 1959 – Πιτσίδια Ηρακλείου (6.3 βαθμοί)  
 

• 15 Νοεμβρίου 1959 – Άνω Βολίμες Ζακύνθου (6.8 βαθμοί)  
 



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ (σε χρονολογική σειρά) 

 
 

• 10 Απριλίου 1962 – Βολίμες Ζακύνθου (6.3 βαθμοί)  
 

• 28 Αυγούστου 1962 – Αρχαία Κόρινθος (6.8 βαθμοί) 
 

• 17 Ιουλίου 1964 - Πελόπιο Ηλείας (6.0 βαθμοί) 
 

• 9 Μαρτίου 1965 – Αλόννησος (6.1 βαθμοί)  
 

• 31 Μαρτίου 1965 – Αγρίνιο (6.8 βαθμοί) 
 

• 6 Ιουλίου 1965 – Κερύνεια Αχαΐας (6.3 βαθμοί)  
 

• 5 Φεβρουαρίου 1966 – Πετράλωνα Ευρυτανίας (6.2 βαθμοί)  
 

• 29 Οκτωβρίου 1966 – Κατούνα Αιτωλ/νανίας (6.0 βαθμοί)  
 

• 4 Μαΐου 1972 – Χανιά (6.5 βαθμοί) 
 
 



ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ (σε χρονολογική σειρά) 

• 13 Σεπτεμβρίου 1972 – Καλλιθέα Κορινθίας 
 

• 11 Μαΐου 1976 – Αβαρίκο Αιτωλ/νανίας (6.5 βαθμοί) 
 

• 20 Ιουνίου 1978 - Στίβο Θεσσαλονίκης (6.5 βαθμοί) 
 

• 16 Οκτωβρίου 1988 – Κυλλήνη Ηλείας (6.0 βαθμοί) 
 

• 23 Μαΐου 1994 – Άγιο Μύρωνα Ηρακλείου (6.1 βαθμοί) 
 

• 15 Ιουνίου 1995 – Βαλιμίτικα Αχαΐας (6.1 βαθμοί) 
 

• 7 Σεπτεμβρίου 1999 – Θρακομακεδόνες Αττικής (5.9 βαθμοί) 
 

• 17 Οκτώβρη 2005 – Σάμος (6.0 βαθμοί) 
 

• 9 Ιανουαρίου 2006 - Κρήτη και Κύθηρα (6.9 βαθμοί)  
 

• 9 Ιουνίου 2008 – Ανδραβίδα και Λεχαινά (6.5 βαθμοί) 
 
 



ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 

• Πέστε 

 

• Καλυφθείτε 

 

• Αναμείνατε   



ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

• Αποχωρήστε προσεκτικά από το κτήριο 

 

• Αναμείνατε μετασεισμούς 

 

• Συγκεντρωθείτε σε ανοιχτούς χώρους 
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