ΕΙΜΟΙ: ΤΥΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ, ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕ
Δξ πιβάλα Πειείδνπ, Γεωινγηθόο Λεηηνπξγόο, Σκήκα Γεωινγηθήο Επηζθόπεζεο

1. εηζκνί: πρλέο Εξωηήζεηο
Γηαηί γίλνληαη νη ζεηζκνί;
Δπεηδή ν πιαλήηεο καο είλαη γεσινγηθά «δσληαλόο». Οη δύζθακπηεο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο ηνπ
πεξηβιήκαηνο ηεο Γεο, νη νπνίεο «επηπιένπλ» θαη κεηαθηλνύληαη πάλσ από ην ζπγθξηηηθά πην εύπιαζην
εζσηεξηθό ηεο Γεο, βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλεζε θαη εθηεινύλ έλα ζνβαξό έξγν ηεο δσήο ηνπ πιαλήηε καο:
αλαθπθιώλνπλ ην εμσηεξηθό ηνπ πεξίβιεκα κε ην λα δεκηνπξγνύλ λέν θινηό ή λα θαηαζηξέθνπλ ηνλ παιηό
θινηό ζπξώρλνληάο ηνλ πίζσ ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο. Χο απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο ησλ πιαθώλ είλαη ε
ζπζζώξεπζε ηάζεσλ, πνπ όηαλ απηέο ππεξβνύλ ηελ αληνρή ησλ πεηξσκάησλ, απηά ζπάδνπλ θαη έηζη
πξνθαιείηαη έλαο ζεηζκόο.
Γηαηί γίλνληαη ζεηζκνί ζηελ Κύπξν;

Η Κππξνο παξνπζηάδεη ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα δηόηη βξίζθεηαη ζηε Μεζνγεηαθή δώλε δηάξξεμεο, ε νπνία
απνηειεί ην όξην ζύγθξνπζεο ηεο Αθξηθαληθήο θαη ηελ Δπξαζηαηηθή Πιάθα. Η Αθξηθαληθή Πιάθα θαηαδύεηαη
θάησ από ηελ Πιάθα Αλαηνιίαο ε νπνία απνηειεί ην λνηηόηεξν ηκήκα ηεο Δπξαζηαηηθήο Πιάθαο.
ε πνηα θιίκαθα κεηξνύληαη νη ζεηζκνί;
Οη ζεηζκνί κπνξεί λα είλαη από πνιύ κηθξνί θαη αλεπαίζζεηνη κέρξη θαη θαηαθιπζκηθνί πνπ θάλνπλ ηε Γε λα
πάιιεηαη ζαλ θακπάλα γηα κήλεο! Γη’ απηό θαη νη θιίκαθεο κέηξεζεο κεγέζνπο ησλ ζεηζκώλ, γηα λα κπνξνύλ
λα ζπκπεξηιάβνπλ έλα ηόζν κεγάιν εύξνο κεγεζώλ, αιιά ηαπηόρξνλα λα είλαη θαη απιέο ζηε ρξήζε, είλαη
βαζηζκέλεο ζην ινγάξηζκν ηνπ πιάηνπο ηεο εδαθηθήο δόλεζεο πνπ κεηξνύλ νη ζεηζκνινγηθνί ζηαζκνί. Απηό
ζεκαίλεη πσο κηα κνλάδα αύμεζεο κεγέζνπο ζεηζκνύ αληηζηνηρεί ζε 10 θνξέο κεγαιύηεξν πιάηνο δόλεζεο
ή ζε 32 θνξέο πεξηζζόηεξε ελέξγεηα. Γειαδή έλαο ζεηζκόο κεγέζνπο 6 είλαη 1000 θνξέο πην ηζρπξόο από
έλα ζεηζκό κεγέζνπο 4 βαζκώλ θαη πξνθαιεί 100 θνξέο κεγαιύηεξν πιάηνο δόλεζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο
θιίκαθεο κέηξεζεο ζεηζκώλ - ε πην θνηλή θαη γλσζηή γηα ηνπηθνύο ζεηζκνύο είλαη ε θιίκαθα Richter,
παξόιν πνπ είλαη αθξηβήο κόλν γηα ζρεηηθά κηθξνύο θαη ηνπηθνύο ζεηζκνύο. Γη’ απηό θαη γηα ηνπο κεγάινπο
ζεηζκνύο ηνπ Δηξεληθνύ Χθεαλνύ αθνύκε ζπλήζσο λα αλαθνηλώλεηαη ην κέγεζνο ζεηζκηθήο ξνπήο
ην
νπνίν είλαη θαη ην πην απόιπην θαη αθξηβέο γηα απηήο ηεο ηάμεο ζεηζκνύο.
Ση είλαη ην κέγεζνο θαη ηη ε έληαζε ηωλ ζεηζκώλ;
Σν κέγεζνο ηνπ ζεηζκνύ αληηπξνζσπεύεη ηελ ελέξγεηα πνπ απειεπζεξώλεηαη από ηελ εζηία ηνπ ζεηζκνύ,
είλαη κνλαδηθό γηα θάζε ζεηζκό θαη δελ εμαξηάηαη από ην ζεκείν παξαηήξεζεο ηνπ. Από ηελ άιιε, ε έληαζε
ελόο ζεηζκνύ, εθθξάδεη ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ν ζεηζκόο γίλεηαη αληηιεπηόο από ηνλ άλζξσπν θαη ην

πεξηβάιινλ - θπζηθό ή δνκεκέλν. Δμαξηάηαη από ην ζεκείν παξαηήξεζεο, ην κέγεζνο ηνπ, ηε ζέζε ηεο
εζηίαο ηνπ (επίθεληξν θαη βάζνο) θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ζην ζεκείν
παξαηήξεζεο. Έλαο ζεηζκόο γίλεηαη πην έληνλα αηζζεηόο ζε ραιαξά πεηξώκαηα παξά ζε ζθιεξά.
Πνηνη ζεηζκνί πξνθαινύλ δεκηέο;
Γεληθά κηιώληαο, νη ζεηζκνί κε κέγεζνο κεγαιύηεξν από 4-5 πνπ γίλνληαη ζε κηθξά βάζε κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ δεκηέο. Ο πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο δελ είλαη ην κέγεζνο ηνπ ζεηζκνύ αιιά ε έληαζε ηνπ ε
νπνία εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε από ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ, από ην βάζνο ηεο εζηίαο ηνπ θαη από ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πεηξσκάησλ ζηε ζέζε ηεο ζεκειίσζεο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα
απνηειεί ν ζεηζκόο ζην ζαιάζζην ρώξν ηνπ Μεμηθνύ ην 1985 κεγέζνπο 8.1. Δπέθεξε εθηεηακέλεο
θαηαζηξνθέο ζηελ πόιε ηνπ Μεμηθνύ, 400km καθξηά από ηελ εζηία, ιόγσ ηνπ καιαθνύ, αξγηιηθνύ
ππεδάθνπο ηνπ θαη ζρεδόλ θαζόινπ βιάβεο ζε άιιεο πεξηνρέο.
Πνηνο ήηαλ ν πην κεγάινο ζεηζκόο ζηελ Κύπξν;
Απηή ε πνιύ ζπρλή εξώηεζε είλαη θαηά θάπνην ηξόπν παγίδα. Ο πην κεγάινο ζεηζκόο δελ είλαη θαη ν πην
θαηαζηξνθηθόο, δηόηη απινύζηαηα εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηεο εζηίαο ζε ζρέζε κε ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο
(θαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο) όπσο έρεη πξναλαθεξζεί. Ο πην κεγάινο ζε ένταση είλαη ν πην
θαηαζηξνθηθόο.
Ο κεγαιύηεξνο ζε κέγεζνο ζεηζκόο ηνπ ηειεπηαίνπ αηώλα θαηά ηνλ νπνίν ππάξρνπλ ελόξγαλεο θαηαγξαθέο
είλαη απηόο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 1996, κεγέζνπο Μ=6.5 κε επίθεληξν ζην ζαιάζζην ρώξν, πεξίπνπ 50km
λόηην-δπηηθά ηεο Πάθνπ. Ο ζεηζκόο απηόο δελ πξνθάιεζε εθηεηακέλεο δεκηέο νύηε άκεζε απώιεηα
αλζξσπίλσλ δσώλ.
Ο πην θαηαζηξνθηθόο όκσο ηνπ αηώλα ήηαλ απηόο ηεο 10εο επηεκβξίνπ 1953, κεγέζνπο Μ=6.1 κε
επίθεληξν ην ηξνπκπί ηεο Πάθνπ. θνηώζεθαλ 40 άλζξσπνη, ηξαπκαηίζηεθαλ 100 θαη 4000 έκεηλαλ
άζηεγνη. Καηαζηξάθεθαλ 1,600 ζπίηηα ελώ άιια 10,000 ζπίηηα θαη δεκόζηα θηήξηα έπαζαλ δεκηέο. πλνιηθά
επεξεάζηεθαλ 158 ρσξηά θαη πόιεηο.
Ο πην θαηαζηξνθηθόο ζεηζκόο πνπ έπιεμε ηελ Κύπξν θαηά ηα ηειεπηαία 2000 ρξόληα ήηαλ πηζαλώο απηόο
ηνπ 76κ.Υ. ν νπνίνο ηζνπέδσζε ηε αιακίλα, ην Κίηην θαη ηελ Πάθν. Δίλαη δύζθνιν όκσο λα γίλεη ζύγθξηζε
ησλ ζεηζκώλ ησλ αξραίσλ επνρώλ κε ηνπο πξόζθαηνπο ιόγσ έιιεηςεο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ
(θαηαγξαθώλ), ησλ πνιύ δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο έληνλεο
ππνθεηκεληθόηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο.
Πνηνο ήηαλ ν πην κεγάινο ζεηζκόο ηνπ θόζκνπ;
Ήηαλ ν ζεηζκόο ηεο Υηιήο ηνπ 1960, κεγέζνπο Μ=9.5. πλνδεύηεθε από έλα θαηαζηξνθηθό ηζνπλάκη
κέγηζηνπ ύςνπο 25 κέηξσλ πνπ έπιεμε νιόθιεξν ηνλ Δηξεληθό Χθεαλό θαη ζθόξπηζε ην ζάλαην κέρξη θαη
ηελ Ιαπσλία (17,000km καθξηά).
Γηαηί δελ γίλεηαη πξόγλωζε ζεηζκώλ;
ήκεξα δελ ππάξρεη θαλέλα αμηόπηζην εξγαιείν πξόγλσζεο ζεηζκώλ. Γπζηπρώο ην εζσηεξηθό ηεο Γεο δελ
είλαη νξαηό θαη πξνζβάζηκν θαη ε κειέηε ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο είλαη ζρεδόλ αδύλαηε.
Πξνζπάζεηεο όκσο γίλνληαη γηα πξόγλσζε ζεηζκώλ κε ηε κειέηε πξόδξνκσλ θαηλόκελσλ (όπσο είλαη
ηνπηθέο κηθξν-αλσκαιίεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Γεο, ηνπηθή κεηαβνιή ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο
αληίζηαζεο ησλ πεηξσκάησλ, αλύςσζε/θαζίδεζε ηνπ εδάθνπο, κεηαβνιέο ζηε ζηάζκε θαη ζεξκνθξαζία ή
ρεκηθή αιινίσζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ, απειεπζέξσζε ξαδνλίνπ θιπ.) Πξνζπάζεηεο γίλνληαη επίζεο θαη
κέζσ ζεσξηώλ όπσο απηήο ησλ «ζεηζκηθώλ θελώλ» θαη ηεο «ζεσξίαο ληόκηλν». Γπζηπρώο νη πξνζεγγίζεηο
απηέο αθόκε θαη αλ ηειεηνπνηεζνύλ, ζα κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα πξώηε εθηίκεζε ηνπ επηθέληξνπ ηνπ
πξνβιεπόκελνπ ζεηζκνύ, αιιά δελ ζα κπνξνύλ λα δηεπθξηλίζνπλ κε αθξίβεηα ην ρξόλν γέλεζεο ηνπ.

Ση κπνξεί λα θάλεη ν άλζξωπνο γηα λα πξνθπιαρηεί από ηνπο ζεηζκνύο;
Σν ζνθόηεξν πνπ έρεη λα θάλεη ν άλζξσπνο είλαη λα επηθεληξσζεί ζην λα κεηώζεη ηηο θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο ησλ ζεηζκώλ, πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά θύξην ιόγν ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Να κελ μερλάκε όηη νη
ζεηζκνί από κόλνη ηνπο δελ είλαη επηθίλδπλνη πξνο ηνλ άλζξσπν όπσο είλαη άιια θπζηθά θαηλόκελα
(εθξήμεηο εθαίζηεησλ, πιεκκύξεο, ηπθώλεο, αλεκνζηξόβηινη, θιπ). Ο άλζξσπνο επζύλεηαη γηα ηελ
θαηαζηξνθηθόηαηα ησλ ζεηζκώλ ιόγσ ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγεί γύξσ ηνπ. Η
επέλδπζε ζε αληηζεηζκηθέο θαηαζθεπέο ζα θέξεη πην άκεζα απνηειέζκαηα ηεο κείσζεο απσιεηώλ από
ζεηζκνύο παξά ε πξόγλσζε ηνπο, ηελ ζηηγκή πνπ ε απνηξνπή ηνπο είλαη αδύλαηε!
Πωο κπνξώ λα πιεξνθνξεζώ γηα ηνπο ζεηζκνύο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Κύπξν ηώξα;

Από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Eπηζθόπεζεο (http://www.moa.gov.cy/gsd), ζην ρώξν
«εηζκνί ησλ ηειεπηαίσλ 7 εκεξώλ». Η ηζηνζειίδα ηνπ Δπξσ-κεζνγεηαθνύ εηζκνινγηθνύ Κέληξνπ
(http://www.emsc-csem.org) ζπλήζσο δεκνζηεύεη ζηνηρεία ησλ ζεηζκώλ ηνπ ρώξνπ καο πξνηνύ ιάβεη ηα
δεδνκέλα από ην εηζκνινγηθό Κέληξν ηεο Κύπξνπ, θαη έηζη ε πξώηε πιεξνθόξεζε ζε απηό ηνλ ηζηνρώξν
δελ είλαη αθξηβήο. Όηαλ ιεθζνύλ ηα δεδνκέλα από ηελ Κύπξν νη πιεξνθνξίεο επηθαηξνπνηνύληαη αλάινγα,
αιιά θαη πάιη επεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δεδνκέλα ζεηζκνινγηθώλ δηθηύσλ άιισλ ρσξώλ, ππάξρνπλ
πάληα κηθξνδηαθνξέο ηεο πιεξνθνξίαο ζεηζκνύ ηνπ ηζηνρώξνπ απηνύ θαη ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δίλεη ην
Σκήκα Γεσινγηθήο Δπηζθόπεζεο κέζσ ηεο επίζεκεο ηνπ αλαθνίλσζεο ή ηνπ δηθνύ ηνπ ηζηνρώξνπ.
Ση λα θάλω θαη ηη λα ΜΗΝ θάλω θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζεηζκνύ;
Κξάηεζε ηε ΦΤΥΡΑΙΜΙΑ ζνπ − ν παληθόο πξνθαιεί ζύκαηα.
Αλ βξίζθεζαη ΜΔΑ Δ ΚΣΙΡΙΟ, κείλε εθεί! Πξνθπιάμνπ θάησ από έλα ζηεξεό ηξαπέδη ή ζηάζνπ δίπια από
έλα εζσηεξηθό ηνίρν. Μείλε καθξηά από παξάζπξα, εμσηεξηθνύ ηνίρνπο, ηδάθηα, θαη θξεκαζκέλα αληηθείκελα.
Βγεο από ηελ θνπδίλα. Μελ ηξέμεηο ζε ζθάιεο ή λα βγεηο έμσ γηαηί κπνξεί λα πέζεηο θαη λα ηξαπκαηηζηείο
από ζπαζκέλα γπαιηά θαη ζπληξίκκηα. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηο αλειθπζηήξα.
Αλ βξίζθεζαη Δ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΥΧΡΟ πήγαηλε ζε αλνηθηό ρώξν καθξηά από θηίξηα, ειεθηξνθόξα θαιώδηα
θαη ζηύινπο, θνπγάξα θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα πέζεη πάλσ ζνπ.
ΑΝ ΟΓΗΓΔΙ, ζηακάηα πξνζεθηηθά θαη θηλήζνπ καθξηά από άιια νρήκαηα. ΜΗΝ ζηακαηήζεηο θάησ ή πάλσ
από γέθπξα, θνληά ζε δέληξα, ζηύινπο, ειεθηξνθόξα θαιώδηα. Μείλε κέζα ζην απηνθίλεην κέρξη λα
ζηακαηήζεη ε δόλεζε.
Αλ βξίζθεζαη ζην ΒΟΤΝΟ πξόζερε από βξάρνπο, θαηνιηζζήζεηο, δέληξα.
Αλ βξίζθεζαη θνληά ζηε ΘΑΛΑΑ, λα θηλεζείο πξνο πεξηνρέο κε κεγάιν πςόκεηξν.

Πόηε ζα έρνπκε ηνλ επόκελν κεγάιν ζεηζκό ζηελ Κύπξν;
Μαο είλαη άγλσζην. Ιζηνξηθά δεδνκέλα δίλνπλ 26 θαηαζηξεπηηθνύο ζεηζκνύο ζε 2000 ρξόληα, δειαδή 1
θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό θάζε πεξίπνπ 80 ρξόληα. Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ ηειεπηαίνπ αηώλα δίλνπλ έλα
αμηνζεκείσην ζεηζκό θάζε 10 πεξίπνπ ρξόληα θαηά κέζν όξν. Ο ηειεπηαίνο ζνβαξόο ζεηζκόο εθδειώζεθε
ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1999, κε επίθεληξν ζηελ Γεξάζα Λεκεζνύ θαη κέγεζνο Μ=5.6. Καλείο όκσο δελ καο
βεβαηώλεη όηη ε Γε ζα ζπλερίζεη λα εθδειώλεη γεσινγηθά θαηλόκελα κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνύο, γη’ απηό θαη ηα
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα δελ πξέπεη λα ζεσξνύληαη θαη θαλόλαο.
Ση είλαη νη πξνζεηζκνί θαη νη κεηαζεηζκνί;
Πξνζεηζκνί θαη κεηαζεηζκνί νλνκάδνληαη νη ζεηζκνί πνπ πξνεγνύληαη ή αθνινπζνύλ ηνλ θύξην ζεηζκό,
αληίζηνηρα. Πξνζεηζκνί δελ εθδειώλνληαη πάληα πξηλ από έλα κεγάιν ζεηζκό, ελώ νη κεηαζεηζκνί
εθδειώλνληαη ζρεδόλ πάληα κεηά από ηζρπξνύο ζεηζκνύο. Γηα παξάδεηγκα κεηά από ηνλ ζεηζκό κεγέζνπο
Μ=5.6 ηεο Λεκεζνύ ζηελ πεξηνρή Γεξάζαο ζηηο 11 Απγνύζηνπ 1999, αηζζεηνί κεηαζεηζκνί ζπλερίζηεθαλ
γηα πνιινύο κήλεο. Γπζηπρώο έλαο ζεηζκόο δελ αλαγλσξίδεηαη ζαλ «πξνζεηζκόο» κε ζηγνπξηά πξηλ από
ηελ εθδήισζε ηνπ θύξηνπ ζεηζκνύ.
Γηαηί δελ γίλεηαη αλαθνίλωζε και γηα ηελ δηάξθεηα ελόο ζεηζκνύ;
Γηα ηνλ απιό ιόγν όηη ε δηάξθεηα γηα ηελ νπνία γίλεηαη αληηιεπηόο έλαο ζεηζκόο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ
ζέζε παξαηήξεζεο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ζηε ζέζε απηή. Τπάξρεη επηπιένλ θαη ην
ππνθεηκεληθό ζηνηρείν ηνπ παξαηεξεηή. Σα ζεηζκνινγηθά όξγαλα θαηαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ
ζεηζκνύ ε νπνία είλαη πνιύ πεξηζζόηεξε από ηελ δηάξθεηα αηζζεηόηεηαο ηνπ.
Ση είλαη ν ζεηζκνινγηθόο ζηαζκόο θαη πνπ βξίζθεηαη;
Οη ζεηζκνινγηθνί ζηαζκνί απνηεινύληαη από πνιύ επαίζζεηα όξγαλα – ηα ζεηζκόκεηξα - ηα νπνία ζπλερώο
θαηαγξάθνπλ ηελ εδαθηθή θίλεζε. Μπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ εδαθηθή κεηαηόπηζε κέρξη θαη 1/10,000,000
εθαηνζηά! Πνιινί ηέηνηνη ζηαζκνί εγθαηεζηεκέλνη ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηελ ύπαηζξν θαιύπηνληαο
νκνηόκνξθα κηα πεξηνρή/ρώξα απνηεινύλ ην ζεηζκνινγηθό δίθηπν ηεο πεξηνρήο/ρώξαο ην νπνίν
θαηαγξάθεη ηελ θίλεζε ηνπ εδάθνπο ζε ζπλερή βάζε. ηελ Κύπξν ιεηηνπξγεί εδώ θαη 2 κήλεο λέν
ζεηζκνινγηθό δίθηπν κε 9 ζηαζκνύο ζηε μεξά θαη 2 ζηε ζάιαζζα, εμνπιηζκέλνπο κε λέαο γεληάο όξγαλα. Σα
ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζην εηζκνινγηθό Κέληξν ζηε Λεπθσζία, όπνπ
γίλεηαη θαη ε επεμεξγαζία ηνπο.
Πωο ππνινγίδνπλ νη ζεηζκνιόγνη ην επίθεληξν θαη ην βάζνο ελόο ζεηζκνύ;
Γηάθνξα είδε ζεηζκηθώλ θπκάησλ μεθηλνύλ ηε δηάδνζε ηνπο από ηελ εζηία ηνπ ζεηζκνύ θαη θηάλνπλ ζηελ
επηθάλεηα ηεο Γεο, θαη εθεί πνπ ππάξρνπλ ζεηζκνινγηθνί ζηαζκνί, θαηαγξάθνληαη ζαλ δηαγξάκκαηα
κεηαηόπηζεο/ηαρύηεηαο ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ - ηα ιεγόκελα ζεηζκνγξάκκαηα.
Γηα θαιή ηύρε ησλ ζεηζκνιόγσλ, θάζε είδνο θύκαηνο ηαμηδεύεη κέζα από ηα πεηξώκαηα ηεο Γεο κε
δηαθνξεηηθή ηαρύηεηα, έηζη ν κεηαμύ ηνπο ζρεηηθόο ρξόλνο άθημεο είλαη δηαθνξεηηθόο ζε θάζε ζηαζκό νπόηε κε καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο θαη ηε ρξήζε θαλόλσλ γεσκεηξίαο θαη θάπνηεο πξνϋπάξρνπζεο
γλώζεηο θαη παξαδνρέο γηα ηε δνκή ηεο Γεο, εληνπίδεηαη ε πεξηνρή ζην εζσηεξηθό ηεο Γεο από ην νπνίν ηα
θύκαηα μεθίλεζαλ ην ηαμίδη ηνπο – απηή είλαη ε εζηία ηνπ ζεηζκνύ (επίθεληξν θαη βάζνο).
Τπάξρνπλ όκσο αξθεηά πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία θάλνπλ ηελ επεμεξγαζία απηή δύζθνιε θαη πνιιέο
θνξέο ρξνλνβόξα ή ιηγόηεξν αμηόπηζηε. Σα πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιύπινθε δνκή ηεο Γεο, ηελ
πεξίπινθε δηάδνζε ησλ θπκάησλ ζην εζσηεξηθό ηεο, ηελ αλειαζηηθόηεηαο ηεο, ηελ ύπαξμε ζεηζκηθνύ
«ζνξύβνπ» ζηηο θαηαγξαθέο από άιιεο πεγέο (π.ρ. εθξήμεηο ζε ιαηνκεία, άλεκνο, βξνρή, κεραλήκαηα,
νρήκαηα θιπ). πνπ «κνιύλνπλ» ηα δεδνκέλα, ηελ γεσκεηξία ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ έιιεηςε κεηξήζεσλ από ην
ζαιάζζην ρώξν θαη πνιιά άιια.

2. εηζκνί: Μύζνη θαη Αιήζεηεο
Τπάξρεη «θαηξόο» ζεηζκνύ: Όηαλ είλαη δέζηε θαη άπλνηα θάλεη ζεηζκό
Σνλ ηέηαξην αηώλα π.Υ. ν Αξηζηνηέιεο εηζεγήζεθε όηη ηνπο ζεηζκνύο πξνθαινύλ παγηδεπκέλα αέξηα ζε
ππόγεηα έγθνηια από ηα νπνία απειεπζεξώλνληαη θαη ζπάδνπλ ηα πεηξώκαηα ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηελ
επηθάλεηα ηεο Γεο πξνθαιώληαο ζεηζκνύο. Πηζηεύσ πσο γη’ απηό ην ιόγν επηθξαηεί θαη ν κύζνο ζήκεξα όηη
όηαλ είλαη δέζηε θαη άπλνηα (ε ιεγόκελε «θνπθνππξά» ή «θξπθνππξά» ζηε θππξηαθή δηάιεθην) επίθεηηαη
ζεηζκόο - πνπ ζα επαλαθέξεη ηνλ άλεκν!
Απηό όκσο δελ είλαη ηίπνηε παξαπάλσ από έλα κύζν. Οη ζεηζκνί ζπκβαίλνπλ ζηαηηζηηθά θάησ από
δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν ηη ζπκβαίλεη ζηελ αηκόζθαηξα ηεο γεο δελ επεξεάδεη ην εζσηεξηθό ηεο ζηα
βάζε πνπ γίλνληαη νη ζεηζκνί.
Οη κεγάινη ζεηζκνί ζπκβαίλνπλ ηηο πξώηεο πξωηλέο ώξεο.
Οη ζεηζκνί ζπκβαίλνπλ ζηαηηζηηθά νπνηαλδήπνηε ζηηγκή θαηά ην εηθνζηηεηξάσξν θαη νπνηαδήπνηε κέξα ηνπ
ρξόλνπ. Απιά ν άλζξσπνο ηείλεη λα ζπκάηαη πεξηζζόηεξν ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ζπκπηώζεηο,
νη νπνίεο ηνπ θάλνπλ εληύπσζε.
Ο ζεηζκόο πνπ έληωζα ήηαλ «θάζεηνο» /«νξηδόληηνο»
Γελ ππάξρνπλ «θάζεηνη» θαη «νξηδόληηνη» ζεηζκνί. Όινη νη ζεηζκνί γελληνύληαη κε παξόκνην ηξόπν θαη όινη
πξνθαινύλ δηάθνξα θύκαηα ηαιάλησζεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ πνπ ηαμηδεύνπλ από ηελ εζηία ηνπ ζεηζκνύ, κέζα
από ην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηα. Σα δηαθόξσλ εηδώλ θύκαηα θηάλνπλ κε θάπνηα
δηαθνξά ρξόλνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη πξνθαινύλ δηαθνξεηηθή αίζζεζε (πεξηζζόηεξν/ιηγόηεξν
θάζεηε /νξηδόληηα δόλεζε) δηόηη έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα θαη γεσκεηξία δόλεζεο, αιιά ην πώο ηα
εθιακβάλεη ν άλζξσπνο εμαξηάηαη από ηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ, από
ην βάζνο ηνπ ζεηζκνύ αιιά θαη από ηε δνκή ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη από ηηο εδαθηθέο
ζπλζήθεο.
Ο ζθύινο κνπ πξναηζζάλζεθε ην ζεηζκό!
Δίλαη γεγνλόο όηη ηα δώα ζπκπεξηθέξνληαη αθύζηθα από βδνκάδεο κέρξη θαη ιίγα δεπηεξόιεπηα πξηλ από
ηελ εθδήισζε ελόο ζεηζκνύ. Οη ζθύινη γαπγίδνπλ, ηα άινγα ριηκηληξίδνπλ, ηα θίδηα, ηα πνπιηά, ηα πνληίθηα,
ηα βαηξάρηα θαη ηα έληνκα εγθαηαιείπνπλ αλαζηαησκέλα ηηο θσιηέο ηνπο, ηα θνπλνύπηα δελ ηζηκπνύλ θιπ.
Πνιπάξηζκεο αλαθνξέο έρνπλ γίλεη από ηα αξραία ρξόληα κέρξη ζήκεξα θαη δηάθνξεο εμεγήζεηο είλαη
πηζαλέο: ηα δώα είλαη πνιύ πην επαίζζεηα από ηνλ άλζξσπν θαη αηζζάλνληαη πξόδξνκα θαηλόκελα
ζεηζκώλ όπσο είλαη κηθξνπξνζεηζκνί, ή ηα ζεηζκηθά θύκαηα πνπ θηάλνπλ πξώηα θαη δελ γίλνληαη αηζζεηά
από ηνλ άλζξσπν, ή ηνλ ππόερν πνπ ζπλνδεύεη έλα ζεηζκό. Πνιιή όκσο έξεπλα απαηηείηαη ζην ζέκα απηό
γηα λα νδεγήζεη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δώσλ ζηε δεκηνπξγία ελόο αμηόπηζηνπ κεραληζκνύ
πξόγλσζεο ζεηζκώλ.
Αλ αλνίμεη ην ξήγκα?
Σα ηεξάζηηα εδαθηθά ράζκαηα πνπ βιέπνπκε ζε ηαηλίεο λα αλνίγνπλ θαηά κήθνο ηνπ ξήγκαηνο θαη λα
θαηαπίλνπλ ζπίηηα, απηνθίλεηα θαη ηνπο «θαθνύο» ήξσεο είλαη θαηά θύξην ιόγν ζελάξηα επηζηεκνληθήο
θαληαζίαο! Σα ζεηζκηθά ξήγκαηα δελ «αλνίγνπλ» αιιά νιηζζαίλνπλ θαηά κήθνο ηνπο. Δμνξηζκνύ ηνπο, αλ
άλνηγαλ ηόηε δελ ζα γηλόηαλ ν ζεηζκόο (κεδεληθή ηξηβή)! Δδαθηθέο ξσγκέο όκσο ιόγσ θαηάξξεπζεο
ππόγεησλ ζπήιαησλ, ή θαηνιηζζήζεσλ ιόγσ ηνπ ζεηζκνύ κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ.
Μπνξεί λα γίλεη ν κέγα-ζεηζκόο ηωλ 10.5 Richter;
Μόλν ζε ηαηλίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο! Μπνξεί νη καζεκαηηθέο θιίκαθεο κέηξεζεο ζεηζκώλ εμ νξηζκνύ
ηνπο δελ ζέηνπλ θάπνην όξην γηα ην κέγηζην ζεηζκό, ε Γε ε ίδηα καο βάδεη έλα κέγηζην όξην ζην κέγεζνο
ζεηζκώλ ζηνπο 9.5 βαζκνύο πεξίπνπ. Κη απηό γηαηί ην κέγεζνο ελόο ζεηζκνύ απμάλεηαη κε ην κήθνο ηνπ

ξήγκαηνο. Γηα έλα ζεηζκό κεγέζνπο 9.5 επζύλεηαη έλα ξήγκα κε κήθνο ηεο ηάμεο ησλ 1,000km -- δελ
ππάξρνπλ πην κεγάια ξήγκαηα ζηε Γε γηα λα δώζνπλ κεγαιύηεξν ζεηζκό.
Όηαλ γίλνληαη πνιινί κηθξνί ζεηζκνί δελ ζα γίλεη κεγάινο.
Όρη αθξηβώο… Υξεηάδνληαη 1,000 ζεηζκνί κεγέζνπο 4.0 γηα λα «αληηθαηαζηήζνπλ» (δειαδή λα
απειεπζεξώζνπλ ίζε ελέξγεηα) έλα ζεηζκό κεγέζνπο 6.0.
Αξραίνη έιιελεο: Ο Εγθέιαδνο πξνθαιεί ηνπο ζεηζκνύο!
ύκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία ν Δγθέιαδνο ήηαλ αξρεγόο ησλ Γηγάλησλ, γηνο ηνπ Σαξηάξνπ θαη ηεο
Γεο πνπ έπαημε πξσηεύνληα ξόιν ζηε Γηγαληνκαρία ζηελ νπνία θαη θνλεύζεθε από ηελ Αζελά ε νπνία
αθνύ ηνλ έηξεςε ζε θπγή, έξημε ελαληίνλ ηνπ ηε ηθειία ή ην όξνο Αίηλα κε ην νπνίν θαη ηνλ θαηαπιάθσζε.
Ο Δγθέιαδνο θηλνύκελνο θαη ζηελάδνληαο κέζα ζην ηάθν ηνπ πξνθαιεί εθξήμεηο εθαηζηείσλ θαη ζεηζκνύο!
ήκεξα θπζηθά γλσξίδνπκε ηη πξνθαιεί ηνπο ζεηζκνύο, είλαη όκσο αμηνζεκείσηε ε θαληαζία ησλ αξραίσλ
ειιήλσλ!

