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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

     Επιλέξαμε  και  στο  β΄  τετράμηνο  να  ασχοληθούμε  με  το  θέμα  του 

σεισμού, διότι πρώτον δεν ήταν αρκετός ο χρόνος για να διερευνηθούν 

όλα  τα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  θέσαμε  εξ  αρχής  και  δεύτερον  ο 

καταστροφικός  σεισμός  της  Κεφαλονιάς  μας  παρακίνησε  να 

συντάξουμε  ερωτηματολόγιο  για  να  εξετάσουμε  κατά  πόσο  και  οι 

συμμαθητές μας γνωρίζουν πώς ν’ αντιδράσουν και να προστατευθούν 

σε περίπτωση σεισμού. 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    Η  εργασία μας περιλαμβάνει  εισαγωγικό σημείωμα σχετικά με  τους 

σεισμούς  και  α)πληροφορίες  σχετικές  με  το  τι  κάνουμε  πριν,  κατά  τη 

διάρκεια  και  μετά  το  τέλος  ενός  σεισμού  και  β)  μια  έρευνα  που 

παρουσιάζει  κατά  πόσο  και  οι  συμμαθητές  μας  γνωρίζουν  πώς  ν’ 

αντιδράσουν και να προστατευθούν σε περίπτωση σεισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή 
προειδοποίηση,  δεν  μπορεί  να  αποτραπεί  και  παρά  τη  μικρή  χρονική 
διάρκεια  του,  μπορεί  να  προκαλέσει  μεγάλες  υλικές  ζημιές  στις 
ανθρώπινες  υποδομές  με  επακόλουθα  σοβαρούς  τραυματισμούς  και 
απώλειες ανθρώπινων ζωών. 

Η  Ελλάδα  κατέχει  την πρώτη θέση στην  Ευρώπη  από  πλευράς 
σεισµικότητας  και  την  έκτη  παγκοσµίως.  Η  γεωγραφική  της  θέση 
συμπίπτει με περιοχή του πλανήτη μας όπου λαμβάνουν χώρα μεγάλα 
γεωτεκτονικά  φαινόμενα  όπως  η  σύγκλιση  της  Αφρικανικής  με  την 
Ευρωασιατική  λιθοσφαιρική  πλάκα  με  αποτέλεσμα  τη  μεγάλη 
σεισμικότητα που παρατηρείται στη περιοχή αυτή. * 

Το  σοβαρότερο  σεισμικό  συμβάν  στην  Ελλάδα  τα  τελευταία  εκατό 
χρόνια  είναι  ο  σεισμός  μεγέθους 7.2R που  έγινε  στις  12  Αυγούστου 
1953 στη Κεφαλονιά. Προκάλεσε τεράστιες υλικές καταστροφές κυρίως 
στη Κεφαλονιά,  Ζάκυνθο και  Ιθάκη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 476 
άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 2412. Σε σύνολο 33.000 σπιτιών 
που  υπήρχαν  τότε  στα  νησιά  αυτά,  υπήρξαν  27.659  καταρρεύσεις, 
σοβαρές υλικές ζημιές σε 2.780 σπίτια και ελαφρές σε 2.394 σπίτια. * 

Ο  σεισμός  εκτός  από  τις  άμεσες  επιπτώσεις  έχει  ως  επακόλουθα  την 
ενεργοποίηση  άλλων  γεωλογικών  φαινομένων  όπως  η  ρευστοποίηση 
εδαφών,  οι  καταπτώσεις  βράχων,  οι  κατολισθήσεις  και  τα  θαλάσσια 
κύματα  βαρύτητας  (τσουνάμι)  με  εξίσου  σοβαρές  επιπτώσεις.  Τα 
θαλάσσια  κύματα  βαρύτητας  προκαλούνται  από  μεγάλους 
υποθαλάσσιους  σεισμούς.  Το  σημαντικότερο  ως  προς  το  ύψος 
θαλάσσιο  κύμα  βαρύτητας  που  έχει  παρατηρηθεί  στην  Ελλάδα  τα 



τελευταία  πενήντα  χρόνια  δημιουργήθηκε  στις  9  Ιουλίου  1956  στη 
θαλάσσια περιοχή της Αμοργού μετά από σεισμό μεγέθους 7.5R. 

Το μέγεθος ενός σεισμού εκφράζεται σε βαθμούς της κλίμακας Richter 
και  είναι  η  φυσική  ποσότητα  που  χρησιμοποιείται  από  τους 
σεισμολόγους  για  τη  μέτρηση  της  σεισμικής  ενέργειας  που 
απελευθερώνεται στο σημείο που εκδηλώνεται ο σεισμός. 

Η ένταση ενός σεισμού εκφράζεται με εμπειρικό τρόπο είτε σε βαθμούς 
της  αναθεωρημένης  κλίμακας  Mercalli  (MM)  ή  σε  βαθμούς  της 
κλίμακας Mercalli‐Sieberg (MKS) και είναι η φυσική ποσότητα που δίνει 
το μέτρο των αποτελεσμάτων ενός σεισμού στους ανθρώπους και στις 
ανθρώπινες κατασκευές. 

 

Ο  σεισμικός  κίνδυνος  εξαρτάται  από  τη  σεισμική  επικινδυνότητα  της 
περιοχής  και  από  τη  τρωτότητα  των  τεχνικών  κατασκευών  που 
βρίσκονται  στη  περιοχή.  Η  σεισμική επικινδυνότητα μιας  περιοχής 
εκφράζεται με μία ποσότητα το μέτρο της οποίας είναι η αναμενόμενη 
ένταση της σεισμικής κίνησης στη περιοχή αυτή, ενώ η τρωτότητα των 
τεχνικών  κατασκευών  εκφράζεται  με  το  μέτρο  των  ιδιοτήτων  των 
κατασκευών  (π.χ  ποιότητα  κατασκευής,  ιδιοπερίοδο,  τοπικές 
γεωτεχνικές συνθήκες κλπ). 

 

 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα  φυσικά  χαρακτηριστικά  ενός  σεισμού  είναι  το  μέγεθος,  το  σημείο 
(επίκεντρο)  και  ο χρόνος  εκδήλωσης του,  καθώς  ο βαθμός που  έγινε 
αισθητός  σε  τοπικό  επίπεδο.  Το Γεωδυναμικό  Ινστιτούτο  του  Εθνικού 



Αστεροσκοπείου  Αθηνών διαθέτει  δίκτυο  σεισμογράφων  το  οποίο 
καλύπτει όλο τον Ελλαδικό χώρο και μπορεί να δώσει αξιόπιστη  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα γραφεία 
Πολιτικής  Προστασίας  των  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων,  Δήμων  και 
Κοινοτήτων  καθώς  και  τα  τοπικά  Αστυνομικά  Τμήματα  και 
Πυροσβεστικοί  Σταθμοί  είναι  οι  φορείς  που  μπορούν  να  δώσουν 
πληροφόρηση  σχετικά  με  το  βαθμό  που  έγινε  αισθητός  σε  τοπικό 
επίπεδο ένας σεισμός, καθώς και για το αν παρατηρήθηκαν επαγώμενα 
φαινόμενα και επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε το 
σεισμικό συμβάν. 

                                 

 

 

ΣΕΙΣΜΟΙ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Όπως  έχει  ήδη  αναπτυχθεί  και  είναι  καλά  σε  όλους  μας  γνωστό,  η 
Ελλάδα  είναι  μία  σεισμογενής  χώρα.  Η  πιθανότητα  ο  καθένας  μας  να 
αντιμετωπίσει  ένα  ή  περισσότερους  σεισμούς  στη  διάρκεια  της  ζωής 
του  είναι  σοβαρή.  Για  το  λόγο  αυτό,  θα  πρέπει  να  είμαστε  καλά 
προετοιμασμένοι. Παρά το ότι ο αριθμός των καταρρεύσεων μετά από 
ισχυρούς σεισμούς στον ελληνικό χώρο είναι αρκετά περιορισμένος, θα 
πρέπει  να  γνωρίζουμε  τι  θα  κάνουμε  πριν,  στη  διάρκεια  και  μετά  τη 
γένεση ενός ισχυρού σεισμού, γιατί, όπως θα δούμε, δεν κινδυνεύουμε 
μόνο από καταρρεύσεις αλλά και από πολλές άλλες αιτίες.  

  

 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ 

Μέσα στο σπίτι  

•    Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. 
Απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να 
ανατραπούν και να εμποδίσουν την έξοδο. 
•    Βιδώστε καλά στους τοίχους το θερμοσίφωνα και τις δεξαμενές 
καυσίμων και νερού.  
•    Τοποθετείστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.  
•    Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και 
καναπέδες.  
•    Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και τους ανεμιστήρες 
οροφής.  
•    Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του 
σπιτού:  
‐    κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια.  
‐    μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.  
‐    μακριά από εξωτερικούς τοίχους.  
•    Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος και φυσικού αερίου.  
•    Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί 
διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και φυσικού αερίου και για τα τηλέφωνα 
έκτακτης ανάγκης (112, 199, 166, 100 κ.λπ.) 
•    Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και 
βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.  

 
Έξω από το σπίτι: 

•    Επιλέξτε ένα ασφαλή χώρο συνάντησης μετά το σεισμό ο οποίος να 
βρίσκεται:  
‐ μακριά από κτίρια και δέντρα 
‐ μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια.  
 
 

 

 

 



Κατάλογος εφοδίων άμεσης ανάγκης για την αντιμετώπιση σεισμού 

 Να  έχετε  στο  σπίτι:  Αποθέματα  τροφίμων  σε  κονσέρβες  και 
πόσιμο νερό υπολογισμένο για 3‐5 ημέρες 

 Φακοί  με  ανταλλακτικές  μπαταρίες:  Τοποθετείστε  ένα  φακό 
κοντά στο κρεβάτι σας.  

 Μη  χρησιμοποιείτε  σπίρτα  ή  κεριά  μετά  από  ένα  σεισμό,  έως 
ότου  βεβαιωθείτε  ότι  δεν  υπάρχει  διαρροή  φυσικού  αερίου  ή 
πετρελαίου 

 Φορητό  ραδιόφωνο  με  ανταλλακτικές  μπαταρίες:  Τα 
περισσότερα  τηλέφωνα  είναι  πιθανόν  να  μη  λειτουργούν  ή  να 
χρησιμοποιούνται  για  περιπτώσεις  έκτακτης  ανάγκης,  οπότε  τα 
ραδιόφωνα  είναι  το  καλύτερο  μέσο  πληροφόρησης.  Ένα 
ραδιόφωνο αυτοκινήτου είναι ένα καλό υποκατάστατο 

 Κουτί  Πρώτων  Βοηθειών  και  γνώση  Πρώτων  Βοηθειών: 
Αποκτήστε  ένα  βιβλίο  Πρώτων  Βοηθειών.  Θα  ήταν  ιδιαίτερα 
χρήσιμο,  εάν  κάποιο  μέλος  της  οικογένειας  παρακολουθούσε 
μαθήματα Πρώτων Βοηθειών 

 Πυροσβεστήρας:  Διατηρείστε  ένα  μικρό  πυροσβεστήρα  χειρός 
για  μικρές  φωτιές.  Κάποιοι  πυροσβεστήρες  είναι  καλοί  για 
ορισμένους  τύπους  φωτιάς.  Βρείτε  κάποιον  πυροσβεστήρα  που 
να έχει κατασκευασθεί για κάθε είδος φωτιάς 

 Ζεστά  ρούχα  και  κουβέρτες:  Έχετε  αρκετά  ζεστά  ρούχα, 
κουβέρτες  και  υπνόσακους  για  να  επιζήσετε  στο  ύπαιθρο  σε 
χαμηλές ακόμη θερμοκρασίες. Φροντίστε, εάν είναι δυνατόν, να 
τοποθετήσετε αυτά τα αντικείμενα σε θέση που να είναι εύκολα 
προσβάσιμη  μετά  από  μία  γρήγορη  εκκένωση  του  κτηρίου  που 
διαμένετε 

 Ειδικά αντικείμενα: Έχετε τουλάχιστον μιας εβδομάδος φάρμακα 
και ειδική τροφή για άτομα τα οποία χρειάζονται ειδική φροντίδα 
και δίαιτα 

 Εργαλεία: Έχετε τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να απομονώσετε 
την παροχή φυσικού αερίου και νερού 

 

 

 



ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΣΕΙΣΜΟΣ 
 
Αν είστε μέσα στο σπίτι 

•    Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.  
•    Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, 
θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του. 
•    Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του 
δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα 
χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες 
γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και 
αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.  
•    Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.  
•    Μην βγείτε στο μπαλκόνι.  

 

Αν είστε σε ψηλό κτίριο 

•    Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.  
 
Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο 
κατάστημα: 

•    Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.  
•    Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση. 
•    Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα 
προς τις εξόδους, γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.  
 
Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο 

•    Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, 
τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.  
•    Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με 
αυτά.  
 
Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο 

•    Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το 
αυτοκίνητο, ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. 
•   Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες 
διαβάσεις.  



     
 

ΤΙ  ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 
 
Αν είστε μέσα στο σπίτι 

•  Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς. 

•  Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς 

τραυματισμούς. 

•  Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε. 

•  Εκκενώστε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον 

ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού 

ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού. 

•  Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο. 

•  Ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών και μην δίνετε σημασία σε 

φημολογίες. 

•  Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας, ώστε να μην γίνετε 

εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης. 

•  Xρησιμοποιείστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των 

τηλεφωνικών δικτύων. 

•  Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα 

καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου. 

 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΣΕ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΥΜΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(ΤΣΟΥΝΑΜΙ) 
 
Αν βρίσκεστε σε περιοχή παραθαλάσσια με χαμηλό υψόμετρο 

•    Παρότι δεν προκαλούν τσουνάμι όλοι οι σεισμοί μείνετε σε 
εγρήγορση.  
•    Παρατηρείστε αν υπάρχει σημαντική αύξηση ή πτώση της στάθμης 
του ύδατος, γεγονός που αποτελεί φυσική προειδοποίηση.  
•    Απομακρυνθείτε από τη θάλασσα και κατευθυνθείτε σε περιοχές της 
ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο. Ένα τσουνάμι μικρού μεγέθους 
σε ένα σημείο της ακτής μπορεί να μεταβληθεί σε μεγάλο τσουνάμι, σε 



απόσταση χιλιομέτρων.  
•    Μείνετε μακριά από την ακτή. Το τσουνάμι δεν αποτελείται μόνο 
από ένα μόνο κύμα αλλά από μια σειρά από κύματα οπότε επιστρέψτε 
μόνο αφού ενημερωθείτε από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος.  
•    Μην πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα επερχόμενο 
τσουνάμι. Όταν το δείτε ίσως είναι αργά για να το αποφύγετε.  

 

 

 

 

 



 

ΕΡΕΥΝΑ 

Κάναμε μια έρευνα προκειμένου να διερευνήσουμε κατά πόσο 

οι  υπόλοιποι  συμμαθητές  μας  είναι  ενημερωμένοι  για  το 

φαινόμενο  του  σεισμού  καθώς  και  κατά  πόσο  γνωρίζουν  να 

προστατευτούν στην περίπτωση ενός σεισμού.  

Η  έρευνα  διεξήχθη  στο  σχολείο  μας,  μοιράστηκαν 

ερωτηματολόγια σε μαθητές απ’ όλες τις τάξεις του  σχολείου 

μας  (Α‐Β‐Γ)  σε  ηλικίες  δηλ  16‐18  ετών.  Μοιράστηκαν  100 

ερωτηματολόγια  σε  μαθητές  και  των  δύο  φύλων.  Τα  96 

ερωτηματολόγια ήταν έγκυρα και 4 άκυρα. 

Στη  συνέχεια  παραθέτουμε  το  ερωτηματολόγιο  καθώς  και  τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το  ερωτηματολόγιο  που  ακολουθεί  έχει  σκοπό  την  ευαισθητοποίηση  και  τον 

προβληματισμό των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με το σεισμό και την αντισεισμική 

προστασία.  

 

1. Ο σεισµός οφείλεται:  

α) Στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών της Γης  
 β) Στη Γη που κινείται από το βάρος της  
γ) Στην εναλλαγή της θερµοκρασίας της  
 

2. Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της:  

 α)Αφρικανικής πλάκας  µε την Αραβική  

β) Ευρασιατικής πλάκας µε την Αφρικανική  

 γ)Της Αραβικής πλάκας µε την Ευρασιατική  

 

3. Το μέτρο των αποτελεσμάτων ‐ βλαβών στον άνθρωπο και τις κατασκευές μετά από έναν 

ισχυρό σεισμό είναι αυτό που ενδιαφέρει τους απλούς πολίτες και χαρακτηρίζεται ως:  

α) μέγεθος  

β) ένταση  

γ) συνοδό φαινόμενο  

 

4. Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: (βάλε ένα √, για κάθε πρόταση όπου νοµίζεις)  
  ΠΟΤΕ  ΣΠΑΝΙΑ  ΣΥΧΝΑ 

Στο σχολείο συζητώ µε τους 
συµµαθητές µου  
για το τι θα κάνουµε σε 
περίπτωση σεισµού  

     

Συζητώ µε τους γονείς µου 
για το τι θα κάνουµε σε 
περίπτωση σεισµού στο 
σπίτι  

     

Στο σχολείο εφαρµόζουµε το 
αντισεισµικό σχέδιο 
εκκένωσης του σχολείου  

     

Στο σπίτι εφαρµόζουµε το 
αντισεισµικό σχέδιο  
εκκένωσης του σπιτιού µου 
που σχεδίασαν οι γονείς µου  

     

 

5. Σε περίπτωση σεισµού µπαίνω κάτω από:  

α) Κάτω από ένα δοκάρι  

β) Κάτω από την κάσα της πόρτας  

γ) Πουθενά κάθοµαι εκεί που βρίσκοµαι  

δ) Κάτω από το γραφείο  

 

6. Ο χώρος που μπορείτε να καταφύγετε μετά το τέλος του σεισμού είναι:  

α) το αυτοκίνητό σας  

β) μία κοντινή πλατεία  

γ) το σπίτι σας  



7.  Εσείς  προσωπικά,  σε  ποιο  βαθµό  συµφωνείτε  ή  διαφωνείτε  µε  τις  δηλώσεις  που 

ακολουθούν; (Σηµείωσε για καθεµία δήλωση ξεχωριστά το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας 

σας, ένα √ στο αντίστοιχο κουτάκι)  

 
  Συµφωνώ  

απόλυτα  
 

Συµφωνώ  
αρκετά  
 

Ούτε  
συµφωνώ  
ούτε  
διαφωνώ  
 

∆ιαφωνώ  
αρκετά  
 

∆ιαφωνώ  
απόλυτα  
 

Σε περίπτωση 
σεισµού κάνω 
πάντα ότι µου 
λένε οι καθηγητές 
µου 

         

Κατά τη διάρκεια 
της σεισµικής  
δόνησης µπαίνω 
κάτω από τα 
θρανία και κρατώ 
ένα από τα πόδια  
του επίπλου για 
όσο χρονικό  
διάστηµα διαρκεί 
ο σεισµός  

         

Μετά το πέρας 
της σεισµικής  
δόνησης 
πλησιάζω κοντά 
σε παράθυρα και 
πηδώ έξω  

         

Κατά την 
εκκένωση των 
αιθουσών  
διδασκαλίας 
αποχωρώ 
τρέχοντας  
και φωνάζοντας 
και τους άλλους 
να µε 
ακολουθήσουν  

         

Η εκκένωση του 
ισογείου αρχίζει  
από τις αίθουσες 
που βρίσκονται  
πιο κοντά στην 
πόρτα που οδηγεί  
στο προαύλιο  

         

Η εκκένωση των 
αιθουσών του  
ορόφου αρχίζει 
µε αυτή που  
βρίσκεται πιο 
µακριά από τη 
σκάλα  

         

Μετά το τέλος 
του σεισµού  
καταναλώνω νερό 
από τις βρύσες  

         

 

 

 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

1. Ο σεισμός οφείλεται 
 

α) στην κίνηση  των λιθοσφαιρικών πλακών της Γης 

β) Στη Γη που κινείται από το βάρος της 
 

γ)Στην εναλλαγή της θερμοκρασίας της 
 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε σωστά ότι ο σεισμός οφείλεται στην 

κίνηση  των  λιθοσφαιρικών  πλακών  της  γης.  Ένα  μικρό  ποσοστό  απάντησε  ότι  οφείλεται 

στην εναλλαγή της θερμοκρασίας της γης. 

 

2. Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της  

α) Αφρικανικής πλάκας με την Αραβική 

β) Ευρασιατικής πλάκας με την Αφρικανική 

γ) της Αραβικής πλάκας με την Ευρασιατική 

 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Η  πλειοψηφία    των  μαθητών    που  ρωτήθηκαν  απάντησαν  σωστά    ότι  ο 

ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής πλάκας με την 

Αφρικανική.  

3. Το μέτρο των αποτελεσμάτων ‐ βλαβών στον άνθρωπο και τις κατασκευές μετά από έναν 

ισχυρό σεισμό είναι αυτό που ενδιαφέρει τους απλούς πολίτες και χαρακτηρίζεται ως:  

α) μέγεθος  

β) ένταση  

γ) συνοδό φαινόμενο  

 

 

 

4α.  Στο  σχολείο  συζητώ  με  τους  συμμαθητές  μου  για  το  τι  θα  κάνουμε  σε  περίπτωση 

σεισμού: 

 



 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η πλειοψηφία των μαθητών που ρωτήθηκαν δε συζητούν μεταξύ τους για 

το τι θα κάνουν σε περίπτωση σεισμού. 

 

4β.Συζητώ με τους γονείς μου για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση σεισμού στο σπίτι  

   

 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Οι  περισσότεροι  μαθητές    σπάνια  ως  ποτέ  συζητούν  στο  σπίτι  για  τον 

σεισμό.  Μικρό  ποσοστό  μαθητών  συζητούν  στο  σπίτι  με  τους  γονείς  τους  για  το  τι  θα 

κάνουν σε περίπτωση σεισμού. 

 

 

 

 

 

 

4γ.  Στο  σπίτι  εφαρμόζουμε  το  αντισεισμικό  σχέδιο  εκκένωσης  του  σπιτιού  μου    που 

σχεδίασαν οι γονείς μου  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Η  πλειοψηφία  των  μαθητών  δεν  εφαρμόζουν  αντισεισμικό  σχέδιο 

εκκένωσης του σπιτιού τους το οποίο σχεδίασαν οι γονείς τους. 

 

 

      



 
4δ. Στο σπίτι εφαρµόζουµε το αντισεισµικό σχέδιο  
εκκένωσης του σπιτιού µου που σχεδίασαν οι γονείς µου 
 

 

5. Σε περίπτωση σεισμού μπαίνω κάτω από: 

     

α) Κάτω από ένα δοκάρι  

β) Κάτω από την κάσα της πόρτας  

γ) Πουθενά κάθοµαι εκεί που βρίσκοµαι  

δ) Κάτω από το γραφείο  

      

     

      

     



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σχεδόν οι μισοί από τους μαθητές που ρωτήθηκαν απάντησαν σωστά για το 

πώς θα προστατευτούν σε περίπτωση σεισμού, δηλ κάτω από ένα γραφείο. Οι υπόλοιποι 

σχεδόν  απάντησαν  λανθασμένα  κάτω  από  δοκάρι  ή  κάσα  πόρτας  (σε  κάσα  πόρτας 

στεκόμαστε μόνο σε πέτρινα κτίρια) ή στέκονται εκεί που βρίσκονται. 

 

6. Ο χώρος που μπορείτε να  καταφύγετε  μετά το τέλος του σεισμού είναι: 

α)το αυτοκίνητό σας  

 β) μία κοντινή πλατεία 

γ)το σπίτι σας 

 

 

 



 

Συμπέρασμα:    Η  πλειοψηφία  των  μαθητών  που  ρωτήθηκαν  απάντησαν  ότι  ο  χώρος  που 
μπορούν να  καταφύγουν  μετά το τέλος του σεισμού είναι μία κοντινή πλατεία.  

 

7. Εσείς προσωπικά σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε 

με τις δηλώσεις που ακολουθούν; 

 

7α. Σε περίπτωση σεισμού κάνω πάντα ότι μου λένε οι καθηγητές μου 

 

 

 

Συμπέρασμα: Η πλειοψηφία που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι συμφωνούν αρκετά αλλά και 

συμφωνούν απόλυτα με το να ακούμε ότι μας λένε οι καθηγητές μας. 

 

 

 

7β. Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης μπαίνω κάτω από τα θρανία και κρατώ ένα 

από τα πόδια του επίπλου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο σεισμός  

 

 



 

 

 

7γ. Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης  πλησιάζω κοντά σε παράθυρα και πηδώ έξω. 

 

 

 

 

Συμπέρασμα  :  Η  πλειοψηφία  των  μαθητών    που  ρωτήθηκαν  απάντησαν  ότι  διαφωνούν 

απόλυτα στο ότι μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης  πλησιάζουν  κοντά σε παράθυρα και 

πηδούν έξω. 



7 δ. Κατά την εκκένωση των αιθουσών διδασκαλίας αποχωρώ τρέχοντας και φωνάζοντας 

και τους άλλους να με ακολουθήσουν  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπέρασμα  :  Η  πλειοψηφία  των  μαθητών  που  ρωτήθηκαν  απάντησαν  ότι  διαφωνούν 

απόλυτα  στην  εκκένωση  των  αιθουσών  διδασκαλίας  αποχωρώντας  τρέχοντας  και 

φωνάζοντας και τους άλλους να τους ακολουθήσουν . 

 

7 ε.Η εκκένωση του ισογείου αρχίζει από τις αίθουσες που βρίσκονται 

πιο κοντά στην πόρτα που οδηγεί στο προαύλιο   

 

 

 

Κατά την εκκένωση των αιθουσών 
διδασκαλίας αποχωρώ τρέχοντας και 
φωνάζοντας και τους άλλους να με 

ακολουθήσουν 

Συμφωνώ απόλυτα 

Συμφωνώ αρκετά 

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ 
∆ιαφωνώ  αρκετά 

∆ιαφωνώ απόλυτα 



 

Συμπέρασμα:  Η  πλειοψηφία  των  μαθητών  που  ρωτήθηκαν    απάντησαν  ότι  Συμφωνούν 
απόλυτα στο ότι Η εκκένωση του ισογείου αρχίζει από τις αίθουσες που βρίσκονται 
πιο κοντά στην πόρτα που οδηγεί στο προαύλιο  
 

7στ. Η εκκένωση των αιθουσών του ορόφου αρχίζει με αυτή που βρίσκεται πιο μακριά από 

τη σκάλα. 

 

 

 

Συμπέρασμα:  Οι  περισσότεροι  μαθητές  απάντησαν  ότι  διαφωνούν    απόλυτα  γιατί 

γνωρίζουν ότι πρέπει να φύγουν πρώτοι αυτοί που είναι κοντά στη σκάλα. 

 

7 ζ.  Μετά το τέλος του σεισμού καταναλώνω νερό από τις βρύσες 

 



 

 

 

 

Συμπέρασμα: Η πλειοψηφία των μαθητών που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι διαφωνούν με 

την κατανάλωση νερού από τη βρύση μετά τη λήξη ενός σεισμού. 

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Από την έρευνα που κάναμε συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

μαθητών είναι καλά πληροφορημένοι για το φαινόμενο του σεισμού,  καθώς και για τους 

τρόπους προστασίας τους από έναν ισχυρό σεισμό.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο  σεισμός  είναι  ένα  φαινόμενο  που  συνδέεται  με  τις  διαδικασίες 

εξέλιξης της Γης. Ως εκ τούτου, όχι μόνο δε μπορούμε αλλά δεν πρέπει 

και  να  θέλουμε  να  σταματήσουμε  τους  σεισμούς.  Οι  ομορφιές  της 

χώρας  μας,  οι  θάλασσες,  τα  νησιά  της,  οι  πολυσχιδείς  ακτές,  τα 

απότομα βουνά οφείλονται και στους σεισμούς. Επιπλέον, ο σεισμός 

δεν  είναι  ένα  φαινόμενο  που  από  μόνο  του  σκοτώνει.  Αυτό  που 

σκοτώνει  είναι  η  επίδραση  των  σεισμών  πάνω  στα  δημιουργήματα 

του ανθρώπου,  τις τεχνικές κατασκευές. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 



σήμερα επιτρέπει την καλύτερη δυνατή απόκριση των κατασκευών αν 

σωστά εφαρμοσθούν οι κανονισμοί. 

Η  γνώση  των  βασικών  χαρακτηριστικών  των  σεισμών,  του 

πραγματικού κινδύνου που διατρέχουμε,  των μέτρων που πρέπει να 

πάρουμε σε μία σεισμική έξαρση, είναι ουσιαστικής σημασίας για να 

περιορισθούν  οι  συνέπειες.  Στις  περιπτώσεις  έξαρσης  της  σεισμικής 

δραστηριότητας,  η  άγνοια  γύρω  από  τα  θέματα  της  φύσης  και  του 

τρόπου εκδήλωσης των σεισμών δίνει χώρο για την ανάπτυξη φημών 

οι  οποίες  καμία  σχέση  δεν  έχουν  με  την  πραγματικότητα.  Αυτό 

επιβαρύνει  σημαντικά  τη  δυσχερή  ψυχολογική  κατάσταση  των 

πληγέντων.  Αντίθετα,  μπορούμε  να  βοηθήσουμε  τον  εαυτό  μας  και 

τους  συνανθρώπους  μας,  όταν  γνωρίζουμε  ποια  είναι  η  σύγχρονη 

άποψη της επιστήμης για τα θέματα αυτά. 


