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      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
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       ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 
 
 

                ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

 

      Για  την  οµαλότερη  διεξαγωγή  του  Προγράµµατος  Περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης  και  κατόπιν  συζήτησης  των  συµµετεχόντων  στο  Πρόγραµµα,  
συµφωνήθηκε  η  πιστή  τήρηση  των  ακόλουθων  όρων: 
 
1.  Αλληλοσεβασµός  µεταξύ  των  συµµετεχόντων  µαθητών  και  των   

υπεύθυνων  καθηγητών 
2.  Ύπαρξη  σύµπνοιας  και  οµόνοιας 
3.  Ελεύθερη  και  αβίαστη  διατύπωση  της  άποψης  του  κάθε  µαθητή,      
     χωρίς  να  διακόπτεται  από  τους  συµµαθητές  του 
4.  Αποφυγή  σαρκασµού  και  ειρωνείας 
5.  Αθρόα  προσέλευση  των  µαθητών  στις  συναντήσεις 
6.  Σεβασµός  και  στη  γνώµη  της  µειοψηφίας 
7.  Να µην υπερβεί κανείς από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα τις 

τρεις (3) απουσίες. 
8.  Οι εργασίες  που αναθέτει η οµάδα στους  συµµετέχοντες  θα     
    ολοκληρώνονται  εγκαίρως σύµφωνα µε  το χρονοδιάγραµµα που θα  
     σχεδιάζει η οµάδα. 
9.  Όλοι οι συµµετέχοντες θα εργαστούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του   
     προγράµµατος στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του καθενός, µε διάθεση     
     και πνεύµα συνεργασίας. 
 
 
Η µη τήρηση των παραπάνω όρων από µέλος ή µέλη της περιβαλλοντικής 
οµάδας έχει ως άµεση συνέπεια τη διακοπή της συµµετοχής στους στο 
πρόγραµµα έπειτα από απόφαση που θα λάβουν οι υπεύθυνοι καθηγητές 
µε τη σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας των συµµετεχόντων στην οµάδα. 
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  ΟΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                        ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ 

 
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                       ΑTΣAΣ ANTΩNIOΣ 

ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                                        

ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 

ΓΑΒΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΑ 

ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΑΣΩΝ  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ 

∆ΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

∆ΕΜΟΥΖΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

∆ΗΜΑ ΣΟΦΙΑ 

ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΕΝΑ 

ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ  

ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  

ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΣΛΙΟΓΛΟΥ ΕΡΟΛ 

ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΙΝ∆ΥΛΙ∆Η ΖΗΝΟΒΙΑ 

ΜΑΥΡΟΥ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΣΕΙΣΜΟΣΣΕΙΣΜΟΣ & & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΟΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟΧΩΡΟ

HMEHMEΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2008ΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ 
ΡΟΔΟΥΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2008 
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    ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΒΟΗΘΟΙ 
 

 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

 ΓΑΒΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 
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ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΩΝ  
                                  

                            ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

 

  

 
                    
         ΒΟΗΘΟΙ   
 

 ΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ   

 ΚΙΝΔΥΛΙΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 

 ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

 ΔΕΜΟΥΖΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  

 ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ  

 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 ΚΑΤΛΗΟΓΛΟΥ ΕΡΟΛ 
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ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                  

                    ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

  

 

 

 
                     
                                          
                                           ΤΑΜΙΕΣ  

 ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ  

 ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  

          

         
      ΠΩΛΗΤΕΣ 
  

 ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 

 ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΕΝΑ 

 ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 

 ΓΑΒΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 

 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ 

 ΓΙΩΡΓΑΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 

 ΔΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΟΜΑΔΑ SURFERS 
       ΣΤΟ INTERNET 

 

  

 

 
                                                  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
                              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

 

 

 

 

         

                                             
 

            ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ  

 ΚΙΝΔYΛΙΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 

 ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 ΚΑΤΛΗΟΓΛΟΥ ΕΡΟΛ 
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ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
                                  

               ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

  

 

 

 
                     
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

 ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ  

 ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΕΝΑ 

 ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΥ ΒΑΛΑΝΤΑ 

 ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ 

 ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ  

 

 

  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ 
  

 ΚΙΝΔΥΛΙΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ   

 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ  
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  ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ    
 

                      ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

 

 

 

 

 
          
 

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ   

 ΔΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑ  

 ΒΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΥ ΒΑΛΑΝΤΑ 

 ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 ΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

 ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ  

 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 ΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ 
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ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 
 

 

 

 
                             ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ  

 

 

 

 

 

 

 
           

ΒΟΗΘΟΙ 

 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 

 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 ΔΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  

 ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ                                                                                                                        
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ΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 
 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ  
 

 

 

 

 
     
 
       ΖΩΓΡΑΦΟΙ 
 

 ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΕΝΑ  

 ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΥ ΒΑΛΑΝΤΑ  

 ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ  
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ    
 

                      ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ  

 

 

 

 

 
          
 

 

 
                       ΒΟΗΘΟΙ  

 ΚΑΤΛΗΟΓΛΟΥ ΕΡΟΛ 

 ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 ΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 ΓΑΒΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 

 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 

 ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΓΕΩΡΓΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ  

 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

 ΔΕΜΟΥΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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ΟΜΑΔΑ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ   
 

                                          
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

 

  

 

 

 

 

 

 
           

         ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΕΣ  

  ΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ 

  ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ  

  ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΕΝΑ 

  ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΥ ΒΑΛΑΝΤΑ 

  ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 
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 ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

 
      ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ   

 

 

 

 

 
     
ΒΟΗΘΟΙ 
 

 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΓΙΩΡΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 ΚΗΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 

 ΓΑΒΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ  

 ΒΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Εγκέλαδος  
 

Ο ευρύτερος ελλαδικός χώρος ήταν ανέκαθεν ιδιαιτέρως 

σεισµογενής και συνέβησαν αλλά γνωρίζουµε ότι ακόµη συµβαίνουν 

καταστροφές εξ αιτίας σεισµών. Αυτό το καταστροφικό φυσικό 

φαινόµενο ήταν επόµενο να µην πέρασε απαρατήρητο για τους 

Έλληνες οι οποίοι το κατέταξαν στις δυνάµεις της Γης που είναι 

ενάντιες στην ζωή των ανθρώπων δηλαδή τους ΓΙΓΑΝΤΕΣ. Αυτοί 

έπρεπε να νικηθούν από τους Θεούς ώστε να µπορέσει η 

ανθρωπότης να αναπτυχθεί. 

Ο Εγκέλαδος γνωρίζουµε ότι συµβολίζει τους σεισµούς. Στην 

Γιγαντοµαχία η ΑΘΗΝΑ τον νικά και τον θάβει στην Αίτνα. Όντας ο 

Εγκέλαδος θαµµένος, δηµιουργεί σεισµούς σε κάθε προσπάθειά του 

να κινηθεί. Ο Μύθος εννοεί ότι ο σεισµός προέρχεται από τα έγκατα 

της γης. 

Η λέξις -κέλαδος (από το ρήµα κελαδέω) κατά το λεξικό 

LIDDELL-SCOTT σηµαίνει βόµβο, µέγα θόρυβο, δυνατή βοή, δυνατό 

ήχο ή και ήχο ροής ποταµού.  

Η πρόθεσις εν- σηµαίνει εντός (απ' όπου βγαίνει το αγγλικό -in για 

να δηλώση το εντός π.χ. instinct=ένστικτο δηλαδή κάτι που είναι 

στικτό (χαραγµένο) µέσα µας ). 

Ο Εγκέλαδος-σεισµός έρχεται µε τροµακτική βοή διαρκείας σαν 

υπόγειος ποταµός φυσικά από µέσα από την Γή (Γίγας) και σπέρνει 
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τον όλεθρο στους ανθρώπους.  

Ο µόνος τρόπος για τον άνθρωπο να νικήσει τους σεισµούς 

είναι να χρησιµοποιήσει την ενέργεια της Αθηνάς, δηλαδή την Σοφία 

ώστε να δηµιουργήσει τις κατοικίες του αντισεισµικές και µέσω 

επιστήµης να βρει τρόπο να τους προβλέψει. Αυτό κι έγινε κάποτε 

αφού στην Θήρα βλέπουµε οικίες άνω των 3000 ετών στο Ακρωτήρι 

µε ξυλοδεσιές οι οποίες απορροφούν τους κραδασµούς του σεισµού 

αλλά και τους σπονδύλους των κιόνων να συνδέονται µε µίγµα 

µολύβδου. Με ξυλοδεσιές είναι κτισµένα τα παλαιά σπίτια σ' όλα τα 

χωριά σήµερα λόγω των σεισµών. Εκεί που έλειψε η Αθηνά και οι 

εργολάβοι χρησιµοποίησαν στις οικοδοµές λιγότερα σίδερα και 

τσιµέντα τόσο στην γείτονα χώρα όσο και στην Αθήνα πριν λίγα 

χρόνια, είδαµε την καταστροφή... 

Οι καταστροφές αυτές δεν θα συνέβαινα αν οι Μύθοι ήταν στην 

συνείδηση όλων και η Αθηνά µας καθοδηγούσε... ...και πολλοί 

συνάνθρωποί µας θα ήταν ακόµη εν ζωή. Αλλά όπως λέει κι ο 

ποιητής... 

...τα χέρια που εµπιστεύτηκες  

δεν ήτανε δικά σου  

κι έβαλες κίβδηλους θεούς 

προστάτες στα παιδιά σου... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
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Η Ελληνική µυθολογία αναφέρεται συχνά στη Χαλκιδική: στην 

Κασσάνδρα βρίσκεται θαµµένος ο γίγαντας του σεισµού, Εγκέλαδος. 

Ο Aθως πάλι σχηµατίστηκε από το βράχο που έριξε εναντίον των 

θεών ο οµώνυµος Γίγαντας, µα και η Σιθωνία οφείλει το όνοµά της 

στο Σίθωνα, το γιο του Ποσειδώνα. Μύθοι θα πει κανείς. Υπονοούν 

όµως την προσπάθεια που καταβλήθηκε για να ερµηνευτούν, από τα 

πολύ παλιά χρόνια, οι ιδιορρυθµίες αυτού του χώρου.  

 

Η επιστηµονική έρευνα πάντως έχει καταδείξει ότι η 

γεωµορφολογία της παλαιοντολογικής Χαλκιδικής ήταν πολύ 

διαφορετική από τη σηµερινή. Διαφορετική σίγουρα ήταν και η 

χλωρίδα και η πανίδα της. Τα απολιθωµένα λείψανα ελεφαντοειδών 

και άλλων εξαφανισµένων ειδών που βρέθηκαν στη Νικήτη και 

έχουν εντοπιστεί στα Βραστά, στην Τρίγλια κ.α. αποτελούν µάρτυρες 

µιας άλλης εποχής, που µάλλον δεν είδε ποτέ ανθρώπινο γένος.  

Επίσης τα ευρήµατα στο Σπήλαιο των Πετραλώνων απέδειξαν ότι 

η παρουσία του ανθρώπου εδώ ξεπερνά τις 700.000 χρόνια. 

Εγκαταστάσεις οργανωµένης κοινωνίας έχουµε στη Χαλκιδική από 
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το 4.000 π.Χ. και οι παλαιότεροι κάτοικοί της ήταν Θράκες και 

Πελασγοί.  

 Γίγαντες 

  

 

 

 

 

 

Οι Γίγαντες γεννήθηκαν από το σώµα της Γης όταν έσταξε πάνω 

του αίµα από την πληγή του Ουρανού µετά τον ακρωτηριασµό του 

από τον Κρόνο. Με τον ίδιο τρόπο γεννήθηκαν και οι Ερινύες και οι 

Μέλιες Νύµφες. Οι Γίγαντες ήταν όντα τροµακτικά και υπερφυσικά. 

Είχαν µορφή ανθρώπου αλλά ήταν τροµεροί στην όψη, πελώριοι στο 

ανάστηµα και ακαταµάχητοι στη δύναµη. Το σώµα τους ήταν 

φολιδωτό και κατέληγε σε ουρά σαύρας. Είχαν πυκνά µαλλιά και 

µακριά γένια. Στα τριχωτά χέρια τους κρατούσαν µακριά και 

λαµπερά ακόντια. Μολονότι είχαν θεϊκή καταγωγή ήταν θνητοί ή 

τουλάχιστον για να σκοτωθούν έπρεπε να χτυπηθούν ταυτόχρονα 

από ένα θεό και ένα θνητό. Άλλες παραδόσεις έλεγαν ότι κάποιοι 

από τους Γίγαντες ήταν αθάνατοι όσο πατούσαν στο έδαφος όπου 

είχαν γεννηθεί. Επικρατέστερο µέρος για τη γέννησή τους είναι η 

Παλλήνη της Χαλκιδικής, µια περιοχή εξαιρετικά άγρια.  
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Οι Γίγαντες ήταν πολύ περισσότεροι από τους Τιτάνες, τους 

Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες. Υπολογίζονται γύρω στους εκατό. 

Κατοικούσαν στις δυτικές ακτές του Ωκεανού όπου συχνά τους 

επισκέπτονταν οι θεοί και έπαιρναν µέρος στα συµπόσιά τους. Αυτό 

γινόταν στις γιορτές όταν οι Γίγαντες πρόσφεραν εκατόµβες. Ακόµα 

και στο δρόµο, όταν τους συναντούσαν οι θεοί, πήγαιναν µαζί τους. Η 

δύναµη των Γιγάντων ήταν αφάνταστη. Μπορούσαν να ξεκολλούν µε 

ευκολία βράχους ολόκληρους και να τους εκσφενδονίζουν µακριά. 

                                       Γιγαντοµαχία 

ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 

Γιος του Τάρταρου και της Γης. Ήταν αρχηγός των τροµερών 

γιγάντων που κήρυξαν τροµερό πόλεµο εναντίων των θεών του 

Ολύµπου. Στη Γιγαντοµαχία αυτή σκοτώθηκαν όλοι οι γίγαντες. 

Σώθηκε µόνο ο Εγκέλαδος µε τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, που τον 

έκρυψε κάτω από το βουνό Αίτνα της Σικελίας. Άλλοι λένε, ότι 

µάλωσε κάποτε µε το Δία, που τον κατακεραύνωσε και τον πλάκωσε 

µε το βουνό Όθρη. Στην προσπάθεια του να ελευθερωθεί από το 

βάρος, που τον καταπιέζει, προκαλεί σεισµούς. Όταν θυµώνει και 

αναστενάζει, τρέµει η γη και από το ηφαίστειο την Αίτνα βγαίνουν 

καπνοί και λάβα. Αργότερα οι αρχαίοι Έλληνες, Επίκουρος, 
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Πυθαγόρας και Μητρόδωρος θεώρησαν τους σεισµούς φυσικά 

φαινόµενα. Το 546 και το 550 µ.Χ. έγιναν καταστροφικοί σεισµοί 

στην Κωνσταντινούπολη (ο αριθµός των θυµάτων ήταν άγνωστος). 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΕΙΣΜΩΝ   
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Θεωρίες 

Πριν τη Θεωρία της Τεκτονικής των Πλακών 

 

Οι πρώτες προσπάθειες εξήγησης του φυσικού φαινοµένου που 

λέγεται σεισµός, έγινε από τους Αρχαίους Ίωνες φιλοσόφους κατά 

τον 6ο π.Χ. αιώνα. Οι αντιλήψεις των ανθρώπων στη προφιλοσοφική  

περίοδο είχαν µυθολογικό χαρακτήρα. 

 

Σύµφωνα µε την παράδοση, ο Εγκέλαδος, γιος του Ταρτάρου και της 

Γης και αρχηγός των Γιγάντων είναι αυτός που προκαλεί τους 

σεισµούς. Ο πιο γνωστός µύθος για τον Εγκέλαδο αναφέρει ότι 

φονεύθηκε από την Αθηνά, η οποία αφού τον έτρεψε σε φυγή έριξε 

εναντίον του τη Σικελία και τον καταπλάκωσε. Κάθε φορά που ο 

Εγκέλαδος κινείται και αναστενάζει µέσα από το τάφο του προκαλεί 

τους σεισµούς και τις εκρήξεις των ηφαιστείων. 

 

Από γραπτά κείµενα µεταγενέστερων των Ιώνων, οι οποίοι δεν 

άφησαν γραπτές µαρτυρίες, προκύπτει ότι οι ΄Ιωνες φιλόσοφοι 

ασχολήθηκαν µε τη µελέτη των σεισµών και διατύπωσαν απόψεις για 

τα αίτιά τους.  

΄Έτσι: 

Ο Θαλής ο Μιλήσιος (624-546 π.Χ.), πίστευε ότι η Γη πλέει στους 
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ωκεανούς σαν ένα µεγάλο σκάφος και είναι οι κινήσεις της θάλασσας 

που προκαλούν τους σεισµούς. 

 

Ο Αναξίµανδρος (611-546 π.Χ.), είχε σηµαντικές σεισµολογικές 

γνώσεις αφού, όπως αναφέρεται, όταν επισκέφτηκε τη Σπάρτη γύρω 

στα 550 π.Χ. πρόβλεψε ένα µεγάλο σεισµό και προειδοποίησε τους 

Σπαρτιάτες, οι οποίοι διανυκτέρευσαν στο ύπαιθρο και σώθηκαν από 

τη καταστροφή. 

 

Ο τρίτος Μιλήσιος φιλόσοφος ο Αναξιµένης (585-525 π.Χ.), 

διατύπωσε την άποψη ότι η Γη βρέχεται και µετά ξηραίνεται, µε 

συνέπεια να δηµιουργούνται ρήγµατα τα οποία προκαλούν τους 

σεισµούς. 

 

Ο Πυθαγόρας (570-496 π.Χ.) πίστευε ότι η θερµότητα του 

εσωτερικού της Γης προκαλεί τους σεισµούς. 

 

Ο Αναξαγόρας (500-428 π.Χ.) θεωρούσε τη φωτιά υπεύθυνη 

τουλάχιστον για µερικούς σεισµούς. 

 

Ο Αρχέλαος (5ος π.Χ. αιώνας) αναφέρεται ως ο πρώτος φιλόσοφος 

που διατύπωσε την άποψη ότι ο συµπιεσµένος αέρας (ή οι ατµοί) 

µέσα στη Γη δηµιουργεί ρωγµές (ρήγµατα) στο έδαφος και προκαλεί 

τις σεισµικές καταστροφές. 

 

Την άποψη ότι ο άνεµος µέσα στη Γη προκαλεί τους σεισµούς 
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υιοθέτησε και ανάπτυξε πάρα πέρα ο Αριστοτέλης (384-323 π.Χ.) 

και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η άποψη αυτή 

επεκράτησε και κατά τη διάρκεια όλου του Μεσαίωνα. 

Μετά το µεγάλο φιλόσοφο µόνο ο Επίκουρος (341-270 π.Χ.), τόλµησε 

να διατυπώσει διαφορετική άποψη και απέδωσε τη γένεση των 

σεισµών στη διαβρωτική και µεταφορική δράση του νερού. 

 

Πέρα από τις φυσιοκρατικές απόψεις των Ελλήνων φιλοσόφων για τα 

αίτια των σεισµών, επικρατούσαν και θεοκρατικές αντιλήψεις. ΄Ετσι : 

 

Ο σεισµός θεωρείτο ως “Διοσηµία” δηλαδή φαινόµενο που έστελνε ο 

Δίας. ΄Οταν συνέβαιναν τέτοια φαινόµενα, διαλύονταν η εκκλησία 

του δήµου και αναβάλλονταν οι υποθέσεις που δικάζονταν. Επίσης 

πίστευαν ότι ο Ποσειδώνας σείει τη Γη και γιαυτό ονοµάζονταν από 

τους ποιητές “ενοσίγαιος”, “ενοσίχθων”, “γαιήοχος”, δηλαδή ότι 

κρατάει ή κατέχει τη Γη, αλλά και “σεισίχθων”, δηλαδή ότι σείει τη 

γη. 

 

Κατά την αρχαιότητα έως και τον Μεσαίωνα εκτός από τις απόψεις 

που διατυπώθηκαν, έγιναν και σηµαντικές παρατηρήσεις για τα 

αποτελέσµατα των σεισµών κυρίως από τους Ιστορικούς και 

Γεωγράφους όπως Ηρόδοτο, Θουκυδίδη, Στράβωνα, Πλίνιο, 

Μαλάλα, Κεδρινό, Νικηφόρο Γρηγορά, κ.ά. Αυτές οι µαρτυρίες 

αποτελούν και σήµερα τις πιό πολύτιµες πληροφορίες για την 

εκτίµηση του µεγέθους των Ιστορικών σεισµών. 
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Από το 550 π.Χ. µέχρι το 1550 µ.Χ. υπάρχουν περιγραφές 

αποτελεσµάτων για 110 περίπου ισχυρούς σεισµούς του ευρύτερου 

Ελληνικού Χώρου. 

 

Για να συµπληρωθεί η αλυσίδα των θεωριών για τα αίτια γένεσης των 

σεισµών και µέχρι το 1960, οπότε καθιερώθηκε η θεωρία που ισχύει 

µέχρι σήµερα, η περίφηµη Θεωρία της Τεκτονικής των 

Λιθοσφαιρικών Πλακών, αναφέρονται παρακάτω, εντελώς 

επιγραµµατικά, οι ενδιάµεσες θεωρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
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Ο Εγκέλαδος στην Αστρονοµία είναι ένας 

φυσικός δορυφόρος του πλανήτη Κρόνου, ο 

έκτος κατά σειρά ανακαλύψεως και 

διαστάσεων. Ανακαλύφθηκε στις 28 

Αυγούστου 1789 από τον Ουίλιαµ Χέρσελ, 

κατά την πρώτη του χρήση του τηλεσκοπίου 

του 1,2 µέτρου. Πολύ λίγα ήταν γνωστά για 

το ουράνιο αυτό σώµα µέχρι την προσέγγισή του από τα 

διαστηµόπλοια Voyager το 1980 και το 1981. Αποδείχθηκε τότε ότι ο 

Εγκέλαδος είναι σχεδόν απόλυτα λευκό σώµα από πάγο και συνεπώς 

η διάµετρός του ήταν µικρότερη από τη µέχρι τότε παραδεκτή. Το 

Βόγιατζερ 1 ανακάλυψε ότι ο δορυφόρος αυτός κινείται µέσα στο 

πυκνότερο τµήµα του δυσδιάκριτου Δακτυλίου E του Κρόνου, ενώ το 

Βόγιατζερ 2 αποκάλυψε ότι, παρά τις µικρές του διαστάσεις, ο 

Εγκέλαδος διέθετε µεγάλη µορφολογική ποικιλία στην επιφάνειά του. 

Με µια διάµετρο 500km, ο Εγκέλαδος είναι ένα σχετικά µικρό 

φεγγάρι 

Πριν από λίγο καιρό ανακαλύφθηκε ότι κάτω από την παγωµένη, 

κάτασπρη επιφάνεια του, ο Εγκέλαδος (δορυφόρος του Κρόνου) 

διαθέτει θερµότητα, νερό, άζωτο και ενώσεις του άνθρακα, δηλαδή 

όλα τα απαραίτητα συστατικά για την εµφάνιση ζωής. Νέες 

παρατηρήσεις αποκαλύπτουν ότι τµήµα της ύλης του εκτοξεύεται - 
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µέσω των τεράστιων θερµοπιδάκων (γκέυζερ) που βρίσκονται στην 

επιφάνεια του - στους γειτονικούς του δορυφόρους, κάνοντάς τους 

να λάµπουν. Επιπλέον οι επιστήµονες πιθανολογούν ότι σε 

περίπτωση που υπάρχουν µορφές ζωής στον Εγκέλαδο είναι πιθανό 

να εκτοξευθούν και αυτές. 

Ένας από τους δακτυλίους του Κρόνου - ο δακτύλιος Ε - αποτελείται 

κατά ένα µεγάλο µέρος από το παγωµένο υλικό που αναβλύζει από τα 

ηφαίστεια του Εγκέλαδου.  Αυτά τα σωµατίδια συγκρούονται έπειτα 

µε άλλα φεγγάρια, που η τροχιά τους είναι µέσα στο δακτύλιο Ε, 

ντύνοντας έτσι τις επιφάνειές τους µε αυτό το υλικό.  Έτσι, τα 

σωµατίδια αυτά φτάνουν και ως τους 11 µικροσκοπικούς δορυφόρους 

που βρίσκοντας σε τροχιά µέσα στον δακτύλιο Ε, µε αποτέλεσµα 

σιγά-σιγά να καλύπτεται η επιφάνεια τους και να γίνονται 

φωτεινότεροι. 
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Μια τουλίπα από υδρατµούς αναβλύζει από το εσωτερικό του 

Εγκέλαδου, το παγωµένο φεγγάρι του Κρόνου 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΤΡΑ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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Πριν από το σεισµό  
 Όλοι γνωρίζουµε ότι ο σεισµός είναι ένα φαινόµενο που 

εκδηλώνεται αιφνίδια και δεν µπορούµε να το αποτρέψουµε. 

 Η αντίληψη όµως ότι οι συνέπειες των σεισµών είναι 

αναπόφευκτες είναι λανθασµένη. Η µελέτη των επιπτώσεων σεισµών 

που έπληξαν περιοχές της Ελλάδας και άλλες χώρες αποδεικνύει ότι 

αυτές µπορούν να ελαχιστοποιηθούν µε την κατάλληλη προετοιµασία. 

 Η προετοιµασία αυτή αφορά όλους µας, ξεκινά από την πολιτεία 

και καταλήγει στο ατοµικό επίπεδο. 

 

Ο ρόλος της πολιτείας 

 Η πολιτεία είναι αρµόδια για την εκπαίδευση µαθητών και 

πολιτών σε θέµατα αντισεισµικής προστασίας, για τη συνεχή 

βελτίωση των κανονισµών δόµησης και την εφαρµογή τους, για τον 

εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών απόκρισης έκτακτης ανάγκης και 

ανασυγκρότησης, και για τη χρηµατοδότηση έρευνας σε σχετικά 

θέµατα. 

 

Ενέργειες αυτοπροστασίας 
 Ο καθένας µας, στο χώρο του σπιτιού ή στο χώρο της 

εργασίας, µπορεί να λάβει µέτρα που θα προστατέψουν τον εαυτό 

του, την οικογένεια του και την περιουσία του σε περίπτωση σεισµού. 
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 1. Ενηµερώσου για το φαινόµενο του σεισµού, τις επιπτώσεις 

του και τα µέτρα προστασίας από σχετικά φυλλάδια και βιβλία, από 

δικτυακούς τόπους αρµόδιων φορέων, από ενηµερωτικές εκδηλώσεις 

και σεµινάρια, από εκπαιδευτικές ενότητες και προγράµµατα 

διαφόρων µουσείων ή κέντρων κ.ά. 

 2. Βρες τις ασφαλείς θέσεις προφύλαξης µέσα στους χώρους 

όπου βρίσκεσαι τις περισσότερες ώρες του 24ώρου. Τέτοιες θέσεις 

είναι: κάτω από ένα γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο, µακριά από 

παράθυρα, καθρέφτες ή µεγάλα, όχι κατάλληλα στηριγµένα έπιπλα. 

 3. Ετοίµασε εφόδια πρώτης ανάγκης που πιθανόν να σου 

χρειαστούν µετά από ένα σεισµό. 

 4. Κατάρτισε µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς σου ένα 

οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

 5. Επισήµανε επικινδυνότητες και προχώρησε στην άρση τους. 

Ο καθένας µας, χρησιµοποιώντας τη λογική, µπορεί να εντοπίσει, 

στους χώρους του σπιτιού ή του γραφείου, επικινδυνότητες που σε 

περίπτωση σεισµού είναι πιθανό να προκαλέσουν τραυµατισµούς - 

π.χ., αντικείµενα ή έπιπλα τα οποία µπορεί να σπάσουν ή να 

ανατραπούν. Πολλές από αυτές µπορούν να αρθούν προσεισµικά ή 

τουλάχιστον, να επισηµανθούν ώστε να τις αποφύγεις σε περίπτωση 

σεισµού. 

 6. Μερίµνησε για το κτίριο στο οποίο µένεις: 

 Έλεγξε το για ρωγµές, διαρροές, υγρασία κ.ά., και φρόντισε για 

την άµεση αποκατάσταση τους µε τη βοήθεια ειδικών τεχνικών ή 

µηχανικού, όπου απαιτείται. 
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 Φρόντισε για τον έλεγχο και τη συντήρηση εγκαταστάσεων 

θέρµανσης, φυσικού αερίου, κεραµιδιών κ.λπ. 

 

 Μην κάνεις επεµβάσεις στο φέροντα οργανισµό κτιρίων ή 

ακόµα και σε µη φέροντα στοιχεία (π.χ., κατεδάφιση τοίχων σε κτίριο 

από οπλισµένο σκυρόδεµα) χωρίς να προηγηθεί µελέτη από πολιτικό 

µηχανικό. Αυθαίρετες επεµβάσεις µπορεί να προκαλέσουν βλάβες 

στα κτίρια σε µελλοντικό σεισµό. 

 7. Ενηµερώσου για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην εργασία 

σου και πάρε µέρος στις ασκήσεις εκκένωσης του κτιρίου.  

 

 Ένα οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να 

περιλαµβάνει: 

 Εκπαίδευση όλων των µελών, ώστε να γνωρίζουν τη σωστή 

συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της σεισµικής δόνησης. 

 Εξάσκηση κάλυψης σε καθεµία από τις επιλεγµένες ασφαλείς 

θέσεις προφύλαξης, ώστε, όταν γίνει σεισµός, η κίνηση της 

κάλυψης να γίνει µηχανικά. 

 Επισήµανση της θέσης των διακοπτών παροχής ηλεκτρικού 

ρεύµατος, φυσικού αερίου ή φωταερίου, γνώση των 

τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης κ.λπ. 

 Επιλογή κατάλληλου ανοιχτού και κοντινού (η µετάβαση να 

γίνεται µε τα πόδια) χώρου καταφυγής µετά το σεισµό. 

 Πρόβλεψη για το πώς θα πραγµατοποιηθεί επικοινωνία 

µεταξύ των µελών της οικογένειας και πού θα συναντηθούν 

µετά από ένα σεισµό. 
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 Ενηµέρωση των γονιών για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του 

σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους (π.χ., από πού 

θα παραλάβουν τα παιδιά τους µετά από µια σεισµική 

δόνηση). 

 Συνεννόηση µε άτοµα της οικογένειας, συναδέλφους ή 

γείτονες, ώστε σε περίπτωση σεισµού να παρασχεθεί 

βοήθεια σε ηλικιωµένους ή άτοµα που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα (όρασης, κινητικά κ.ά.). 

  

 

Κατά τη διάρκεια του σεισµού 
 Την ώρα του σεισµού µπορεί να βρισκόµαστε στο σπίτι, στο 

γραφείο, σε κάποιον εξωτερικό χώρο ή οπουδήποτε αλλού. Στα λίγα 

δευτερόλεπτα που διαρκεί µια σεισµική δόνηση θα πρέπει να 

εφαρµόσουµε τα κατάλληλα µέτρα αυτοπροστασίας. 

 Όσο πιο ψύχραιµοι είµαστε τόσο πιο σωστά θα αντιδράσουµε, 

ενώ θα βοηθήσουµε και τους γύρω µας να αντιδράσουν µε τον ίδιο 

τρόπο. 

 

 Οδηγίες προστασίας 

 Αν βρίσκεσαι κατά τη διάρκεια της σεισµικής δόνησης:  

 1. Μέσα σε κτίριο καλύψου κάτω από ένα γερό ξύλινο τραπέζι ή 

γραφείο, κρατώντας το σταθερά από το ένα του πόδι, ώστε να µη 

µετακινηθεί σε σχέση µε σένα. Μείνε στη θέση αυτή µέχρι να 

σταµατήσει η δόνηση. 
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 Αν στο χώρο όπου βρίσκεσαι δεν υπάρχει τραπέζι για κάλυψη, 

πλησίασε όσο µπορείς στο δάπεδο λυγίζοντας τα πόδια σου και 

προστάτεψε το κεφάλι σου µε τα χέρια. Μείνε µακριά από ψηλά, βαριά 

και ογκώδη έπιπλα, τζάµια, φωτιστικά ή άλλα επικίνδυνα σηµεία. 

 

 2. Σε θέατρο ή στον κινηµατογράφο 

 Μείνε ανάµεσα στις σειρές των καθισµάτων. 

 Πλησίασε στο δάπεδο και προστάτεψε το κεφάλι σου µε τα 

χέρια. 

 

 3. Σε σουπερµάρκετ 

 Αποµακρύνσου από επικίνδυνα σηµεία, όπως είναι τα ράφια µε 

τα προϊόντα (ιδιαίτερα τα ποτά και τα απορρυπαντικά) ή οι τζαµαρίες. 

 Πλησίασε στο δάπεδο και προστάτεψε το κεφάλι µε τα χέρια 

σου. 

 

 4. Σε αυτοκίνητο 

Συνέχισε να οδηγείς, ελαττώνοντας ταχύτητα και τηρώντας τον 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 

 Στάθµευσε σε σηµείο που δεν εµποδίζεις την κυκλοφορία των 

υπόλοιπων οχηµάτων. 

 Απόφυγε να οδηγήσεις πάνω σε γέφυρες ή µέσα σε τούνελ. 

 Μη σταθµεύσεις (εάν είναι δυνατόν) κοντά σε κτίρια, δέντρα, 

ηλεκτροφόρα καλώδια, µαντρότοιχους, στύλους κ.λπ. 



 40 

Το να σταθείς κάτω από την κάσα της πόρτας ή κάτω από δοκάρι την 

ώρα του σεισµού σε κτίριο από οπλισµένο σκυρόδεµα δε σου παρέχει 

προστασία. 

 

 5. Σε εξωτερικό χώρο στην πόλη 

 Μείνε έξω, µην προσπαθήσεις να µπεις µέσα σε κάποιο κτίριο. 

 Αποµακρύνσου από προσόψεις κτιρίων, φωτεινούς 

σηµατοδότες, ηλεκτροφόρα καλώδια, µαντρότοιχους, δέντρα και 

στύλους. Κατευθύνοου προς ανοιχτό, ασφαλή χώρο. 

 

 Η εµπειρία από τους καταστροφικούς σεισµούς που έχουν 

πλήξει διάφορες περιοχές του πλανήτη έχει δείξει ότι η ατοµική 

αντίδραση και η κατάλληλη προφύλαξη παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

µείωση των τραυµατισµών. 

 

 Έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι περισσότεροι 

τραυµατισµοί κατά τη διάρκεια µιας σεισµικής δόνησης συµβαίνουν 

όταν άτοµα που βρίσκονται µέσα σε κάποιο κτίριο προσπαθούν να 

µετακινηθούν σε άλλο σηµείο του κτιρίου ή να βγουν έξω από αυτό.  

 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο σεισµός που έπληξε το 

Λονγκ Μπας της Καλιφόρνια στις 10 Μαρτίου του 1933. Έχασαν τη 

ζωή τους 120 άνθρωποι, ενώ πολλοί από αυτούς χτυπήθηκαν από 

αντικείµενα και οικοδοµικά υλικά στην προσπάθεια τους να βγουν 

τρέχοντας από τα κτίρια την ώρα του σεισµού. Ακόµα, και άνθρωποι 

που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο την ώρα του σεισµού) θα πρέπει 
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να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η κατάσταση που θα 

αντιµετωπίσουν ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετική από τη 

συνηθισµένη.  

 

 Στον ισχυρό σεισµό (Μ=6,9) της 8ης Ιανουαρίου του 2006, 

που το επίκεντρο του ήταν στο θαλάσσιο χώρο 30 χλµ. ανατολικά 

των Κυθήρων, υποχώρησε µέρος της πλατείας του χωριού Μητάτα, 

στην οποία συγκεντρώνονταν συνήθως οι κάτοικοι, ευτυχώς χωρίς 

να προκληθούν τραυµατισµοί. 

 

 6. Στην ακτή 

 Αποµακρύνσου από την ακτή, από τις προβλήτες ή τους 

λιµενοβραχίονες. Υπάρχει κίνδυνος τµήµατα τους να υποστούν 

ζηµιές ή να πληγούν από τσουνάµι. 

 

 7. Σε ορεινή περιοχή 

 Αποµακρύνσου από περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος 

κατολισθήσεων ή πτώσεων βράχων. 

  

 

Μετά το τέλος του σεισµού 

 

 Ο σεισµός θα διαρκέσει µερικά δευτερόλεπτα και θα 

σταµατήσει.  
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 Αµέσως µετά ο καθένας από εµάς, ανάλογα µε το πού 

βρίσκεται, θα πρέπει ψύχραιµα να λάβει κάποια µέτρα 

αυτοπροστασίας. 

 Οι κινήσεις µας πρέπει να είναι γρήγορες και σωστά 

υπολογισµένες, γιατί θα ακολουθήσουν µετασεισµοί. 

 

 Οδηγίες αυτοπροστασίας 

 Ενέργειες που πρέπει να κάνεις µετά το τέλος του σεισµού, εάν 

βρίσκεσαι: 

 1. Στο σπίτι σου 

 Μόλις σταµατήσει η σεισµική δόνηση, διατήρησε την ψυχραιµία 

σου και προσπάθησε να εφαρµόσεις το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που 

έχεις καταρτίσει. 

 Διάκοψε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος, του φυσικού 

αερίου και του νερού. 

 Σβήσε µικροπυρκαγιές που ίσως έχουν εκδηλωθεί. 

 Φόρεσε παπούτσια και ρούχα κατάλληλα για την εποχή. 

 Πάρε τα κλειδιά του σπιτιού σου, καθώς και τα εφόδια που 

έχεις ήδη έτοιµα για τέτοια περίπτωση· θα σου χρειαστούν τις 

πρώτες ώρες µετά το σεισµό. 

 Βοήθησε ανθρώπους που έχουν τραυµατιστεί ή έχουν ανάγκη, 

εάν έχεις τη δυνατότητα ή αν έχεις εκπαιδευτεί στην παροχή 

πρώτων βοηθειών. 

 Κατά την έξοδο σου από το κτίριο χρησιµοποίησε τις σκάλες και 

όχι τον ανελκυστήρα. Κατέβα προσεκτικά, χωρίς να τρέχεις ή να 

σπρώχνεις. 
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 Πρόσεχε πολύ τις επικινδυνότητες που ενδέχεται να έχουν 

δηµιουργηθεί στο κλιµακοστάσιο και στην είσοδο από πεσµένα 

αντικείµενα, σοβάδες κ.λπ. 

 Πήγαινε σε ανοιχτό κοντινό χώρο καταφυγής, βαδίζοντας 

µακριά από τις προσόψεις κτιρίων. 

Έχε υπόψη σου ότι θα ακολουθήσουν µετασεισµοί. 

 Ενηµερώσου µόνο από επίσηµες πηγές και ανακοινώσεις της 

πολιτείας, µέσω των ΜΜΕ. Μη δίνεις σηµασία σε φήµες. 

 Κάνε τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει αυτοψία από 

µηχανικούς στο σπίτι σου, εάν έχει υποστεί βλάβες. Αυτοί θα 

εκτιµήσουν σε πρώτη φάση την καταλληλότητα του για χρήση. 

  

2. Μέσα σε πολυκατάστηµα, σουπερµάρκετ, θέατρο ή σινεµά 

Διατήρησε την ψυχραιµία σου και βγες από το κτίριο περπατώντας 

πολύ προσεκτικά, ώστε να αποφύγεις επικινδυνότητες που έχουν 

προκύψει. 

 Κατευθύνσου σε κοντινό ασφαλή χώρο καταφυγής. 

 

 3. Σε εξωτερικό χώρο 

 Μην µπεις µέσα σε κτίριο, αλλά κατευθύνσου σε κατάλληλο 

χώρο καταφυγής, βαδίζοντας µακριά από προσόψεις κτιρίων. 

 

 4. Σε παραθαλάσσια περιοχή 

 Εγκατάλειψε άµεσα την περιοχή. Μπορεί να ακολουθήσει 

τσουνάµι. 
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 Κατευθύνσου σε περιοχές µε µεγαλύτερο υψόµετρο, µακριά από 

την ακτή. 

 

 

 

 

 

 Τι πρέπει να αποφύγεις 

 Μη βγαίνεις στα µπαλκόνια. 

 Μη χρησιµοποιείς άσκοπα το τηλέφωνο η αυξηµένη ζήτηση θα 

κάνει τις γραµµές να τεθούν εκτός λειτουργίας. 

Απόφυγε την οδήγηση ιδιαίτερα την πρώτη µετασεισµική περίοδο, οι 

δρόµοι πρέπει να µείνουν ανοιχτοί για να υπάρξει άµεση παροχή 

βοήθειας. 

 Εάν υπάρχει άτοµο µε ειδικές ανάγκες στην οικογένεια µας, στο 

χώρο εργασίας ή στην πολυκατοικία, θα πρέπει στο αντίστοιχο 

σχέδιο έκτακτης ανάγκης να έχουν συµπεριληφθεί ειδικές ενέργειες 

που να το αφορούν. Καλό είναι να έχει προβλεφθεί η δηµιουργία 

οµάδας υποστήριξης (από φίλους, µέλη της οικογένειας, 

συναδέλφους, γείτονες ή έµµισθους βοηθούς). Αυτοί θα του 

παράσχουν βοήθεια, εάν χρειαστεί, σε περίπτωση ισχυρού σεισµού. 

Γι’αυτό θα πρέπει: 

 Να έχουν (όλοι ή κάποιοι από αυτούς) κλειδιά της κατοικίας 

του ατόµου µε ειδικές ανάγκες και να γνωρίζουν πού υπάρχουν υλικά 

πρώτων βοηθειών µέσα στο σπίτι. 
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 Να αναλάβουν, αµέσως µετά από ένα σεισµό, να ελέγξουν αν το 

άτοµο µε ειδικές ανάγκες είναι καλά ή αν χρειάζεται βοήθεια. 

 Να γνωρίζουν το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου στο οποίο 

κατοικεί το άτοµο αυτό, καθώς και στοιχεία σχετικά µε την υγεία 

του. Να συνεννοηθούν και να εφαρµόσουν δοκιµαστικά τρόπους 

επικοινωνίας τους µαζί του (καλό είναι η επικοινωνία αυτή να µη 

στηριχτεί µόνο στο τηλέφωνο). 

 

 Να ενηµερώνονται µεταξύ τους για τυχόν µετακινήσεις τους 

εκτός πόλης. 

 Να γνωρίζουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου και πώς µπορεί να 

βοηθήσουν σε περίπτωση σεισµού.  

Μετά από κάθε ισχυρό σεισµό η βοήθεια που µπορεί να προσφέρει ο 

καθένας από εµάς στο συνάνθρωπο του ή στο κοινωνικό σύνολο είναι 

πολύτιµη και αθροιστικά καθοριστική για τη διαχείριση της κρίσης. Η 

συνεισφορά µας θα πρέπει, βέβαια, να εντάσσεται στο πλαίσιο που 

καθορίζουν οι αρµόδιοι φορείς.  

 Σε όλο τον κόσµο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει 

αναγνωριστεί η αναγκαιότητα του εθελοντισµού σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. Εθελοντικές οµάδες πολιτικής προστασίας, τα 

µέλη των οποίων λαµβάνουν ειδική εκπαίδευση, είναι στη διάθεση 

των αρµόδιων φορέων κάθε χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
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 Οι σεισµοί επηρεάζουν την οικονοµική και κοινωνική ζωή των 

ανθρώπων. Το αν και κατά πόσο θα προκαλέσουν ανατροπές στην 

οικονοµία µιας περιοχής (ή ακόµη και µιας χώρας) ή θα 

αποδιοργανώσουν τον κοινωνικό ιστό και τους κατοίκους της 

αποτελεί σύνθετο ερώτηµα και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: 

από το µέγεθος και την ένταση της καταστροφής, από την 

αντισεισµικότητα των κατασκευών, από την ετοιµότητα της 

πολιτείας, αλλά και των κατοίκων. 

 

  

 

Συνέπειες στην οικονοµία 
 Οι οικονοµικές συνέπειες των σεισµών δεν µπορούν πάντοτε 

να προσδιοριστούν επακριβώς και αυτό γιατί πρέπει να 

συνυπολογιστούν πολλές παράµετροι. 

 

 Συνήθως, όταν αναφερόµαστε στις οικονοµικές συνέπειες ενός 

σεισµού, εννοούµε τα χρήµατα που δαπανά το κράτος ή η τοπική 

κοινότητα για την αποκατάσταση των ζηµιών. Πιο συγκεκριµένα, το 

κόστος αφορά: 
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 τις επισκευές των κτιρίων που έπαθαν ζηµιές ή τις 

ανακατασκευές των κτιρίων που κατέρρευσαν, 

 την επιδότηση δανείων επισκευής και ανακατασκευής, 

 τα έκτακτα επιδόµατα που δίνονται ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι άµεσες ανάγκες των σεισµόπληκτων, 

την άµεση και την προσωρινή στέγαση των πληγέντων, 

 την περίθαλψη των τραυµατιών και την αποκατάσταση των 

ψυχικών τραυµάτων, 

 τη ρύθµιση χρεών και τη χορήγηση δανείων σε διάφορες 

κοινωνικές οµάδες (π.χ., λόγω καταστροφής µεγάλου µέρους 

της βιοµηχανικής και της αγροτικής παραγωγής µιας 

περιοχής), 

 τη χορήγηση επιδοµάτων από τα ταµεία ανεργίας σε 

ανθρώπους που έµειναν άνεργοι λόγω του σεισµού, 

 την άµεση και έµµεση µείωση της παραγωγικότητας από την 

καταστροφή της αγροτικής, της βιοµηχανικής παραγωγής 

κ.λπ. και τον τραυµατισµό (ή την απώλεια) των 

εργαζοµένων, 

 την αντιµετώπιση µακροπρόθεσµων ατοµικών ή κοινωνικών 

επιπτώσεων. 

 

 Εκτός από τις δαπάνες αποκατάστασης, στο οικονοµικό κόστος 

των σεισµών θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι δαπάνες της 

πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοικοκυριών για την 

πρόληψη των σεισµών και την προστασία των πολιτών. 

 

1906, Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ) 
 

 Ο δήµαρχος του Σαν Φρανσίσκο, αµέσως µετά το σεισµό 

(Μ=7,8) που έπληξε την πόλη του στις 18 Απριλίου του 1906, 

αναγκάστηκε να δηµοσιεύσει µια ανακοίνωση µε την οποία ενηµέρωνε 

τους πολίτες ότι εξουσιοδοτούσε τους οµοσπονδιακούς και τους 

τοπικούς αστυνοµικούς να σκοτώσουν οποιονδήποτε προέβαινε σε 

λεηλασίες.  

 

 Μετά από κάποιους ισχυρούς σεισµούς έχουν παρατηρηθεί 

µεµονωµένα φαινόµενα προσπάθειας εκµετάλλευσης της σχετικής 

αποδιοργάνωσης και των ελλείψεων που τυχόν έχουν προκύψει 
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(κλοπές πολύτιµων αντικειµένων από καταστραµµένες κατοικίες, 

κερδοσκοπία µεµονωµένων επαγγελµατιών και ιδιοκτητών κ.ά.). 

 

 Χρειάστηκε να γίνουν εξετάσεις DNA για να δοθεί στους γονείς 

του ένα αγοράκι τεσσάρων µηνών, το οποίο σώθηκε από το τσουνάµι 

που έπληξε τη Σρι Λάνκα, στις 26 Δεκεµβρίου του 2004. Έτσι, 

δόθηκε τέλος στη διαµάχη για την πατρότητα του, που κράτησε 

ενάµιση µήνα!  

 

 Άλλες εννέα οικογένειες που είχαν χάσει τότε τα παιδιά τους 

διεκδικούσαν το ίδιο βρέφος, µε αποτέλεσµα η υπόθεση να φτάσει 

στη δικαιοσύνη. 

 

 

 

Συνέπειες στην κοινωνική ζωή 
 Οι πρώτες µελέτες για τις κοινωνικές επιπτώσεις των σεισµών 

αλλά και άλλων καταστροφών στους κατοίκους των περιοχών που 

επλήγησαν ανέδειξαν την εικόνα της προσωπικής και κοινωνικής 

αποδιοργάνωσης (διατάραξη διαπροσωπικών και οικογενειακών 

σχέσεων, αύξηση της εγκληµατικότητας κ.λπ.). Ύστερα όµως από πιο 

συστηµατικές µελέτες διαπιστώθηκε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις δεν 

είναι αναπόφευκτες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και 

µπορούν να περιοριστούν. 

 

 Είναι αδιαµφισβήτητο, όµως, ότι ο θάνατος και ο τραυµατισµός 

µελών της οικογένειας, η καταστροφή της κατοικίας, η απώλεια 

πολυτίµων αντικειµένων (π.χ., κοσµήµατα, προσωπικά αρχεία, 

φωτογραφίες κ.λπ.) µετά από ένα σεισµό προκαλούν ψυχικά  

προβλήµατα στους κατοίκους, ιδίως σε αυτούς που έχουν 

βεβαρηµένο ιστορικό υγείας. 

 

 Για παράδειγµα, η καταστροφή µιας κατοικίας δεν έχει µόνο 

οικονοµικό κόστος η κατοικία συνδέεται µε θυσίες για την ανέγερση 

της, µε βιώµατα και εµπειρίες, γεγονός που εντείνει την οδύνη των 

πληγέντων. 
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Η θετική πλευρά 
 Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις, µελέτες έχουν αναδείξει 

και τις θετικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών.  

 

 Στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων παρατηρείται συχνά 

µεγαλύτερη ωρίµανση, αυτοπεποίθηση και σύσφιξη σχέσεων, καθώς 

και επανεκτίµηση των αξιών, των στόχων και των προτεραιοτήτων 

της ζωής. 

 

 Στο επίπεδο της κοινότητας οι επιστήµονες έχουν επισηµάνει 

την ανάδυση µιας θεραπευτικής κοινότητας (αναστολή διαχώρισιακών 

γραµµών, εκφράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης), ιδίως µετά την 

εκδήλωση της καταστροφής. 

 

 Έχουν ακόµη παρατηρηθεί και βελτιώσεις στις σχέσεις µεταξύ 

των λαών, αν όχι στις διακρατικές σχέσεις µεταξύ των χωρών που 

επλήγησαν από σεισµούς. 

 

 Μετά από καταστροφικούς σεισµούς µπορεί να εκδηλωθούν 

ασθένειες ή να εξαπλωθούν επιδηµίες στις σεισµόπληκτες περιοχές.  
 

 Παρά τις δυσοίωνες αρχικές προβλέψεις των ειδικών για 

εξάπλωση επιδηµιών στις περιοχές του Ινδικού ωκεανού που 

επλήγησαν από το σεισµό (Μ=9,0) και το τσουνάµι στις 26/12/2004, 

οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των τοπικών φορέων µε τη συνδροµή 

διεθνών οργανισµών και ξένων κρατών απέδωσαν καρπούς. Αν και 

πολλοί άνθρωποι προσβλήθηκαν από τυφοειδή και δάγκειο πυρετό, 

από ιλαρά και γαστρεντερικές διαταραχές, οι ασθένειες αυτές δεν 

εξελίχθηκαν σε επιδηµίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ & 

ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 
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Ω Θεέ µου, σεισµός! 

Δεν διαφωνεί µόνο ο Βαρότσος µε τον Παπαζάχο και ο Τσελέντης µε 

τον Σταυρακάκη για του σεισµούς. Το καταστροφικό αυτό φαινόµενο 

χωρίζει και τις δοξασίες των λαών όλου του κόσµου. Σε ένα µόνο 

φαίνεται να συµφωνούν όλοι, στη θεϊκή του προέλευση. 

  

Ήτανε θέληµα Θεού; 

Μπροστά στο κατεστραµµένο κτίριο στέκεται εκστατικός ένας 

άνδρας. "Ήταν µια κλασική πράξη του Θεού", δηλώνει µε ύφος 

απόλυτο. Είναι σίγουρος ότι ο σεισµός της 17ης Ιανουαρίου 1994 που 

προκάλεσε την κατάρρευση του συγκροτήµατος διαµερισµάτων 

Μίντοους στο Λος Άντζελες και κόστισε 16 νεκρούς ήταν "θέληµα 

Θεού". Ο κ. Μπράιαν Χέλερ που εκφράζει αυτή τη βεβαιότητα δεν 

είναι θρησκόληπτος ούτε ιδιαιτέρως ευσεβής. Είναι απλώς ο 

ιδιοκτήτης του συγκροτήµατος, ο οποίος κινδυνεύει -αν το δικαστήριο 

δεν αποδεχθεί τη βεβαιότητά του- να υποχρεωθεί στην καταβολή 

ποσού 3 εκατοµµυρίων δολαρίων ως αποζηµίωση στους συγγενείς 

των θυµάτων. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες των ΗΠΑ έχουν φροντίσει να περιλάβουν 

στα "ψιλά" των συµβολαίων τους ότι απαλλάσσονται από την 

καταβολή αποζηµιώσεων, όταν "η καταστροφή είναι πράξη του 

Θεού". Και εναπόκειται στα δικαστήρια να κρίνουν από πόσα ρίχτερ 

και πάνω ένας σεισµός πρέπει να χρεωθεί στη θεία βούληση. 

Ο,τι και να αποφανθεί η αµερικανική δικαιοσύνη, ο σεισµός παραµένει 
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η προνοµιακή µορφή της θεϊκής παντοδυναµίας σε όλες τις 

θρησκείες: 

 Με το σεισµό ο Θεός επιδεικνύει την ασύγκριτη υπεροχή του 

απέναντι στον αδύναµο άνθρωπο. 

 Με το σεισµό αποδεικνύεται ότι αυτός είναι ο δηµιουργός του 

σύµπαντος και όποια ώρα θέλει µπορεί και να το καταστρέψει. 

 Με το σεισµό εκδηλώνεται η δυσαρέσκειά του, η επιθυµία του, η 

διαφωνία του για το στραβό δρόµο που παίρνουν οι κάτοικοι της 

γης σε κάποιο δεδοµένο τόπο και χρόνο. 

 Αντίθετα από την πρόοδο της επιστήµης στην πρόβλεψη και την 

αντιµετώπιση άλλων φυσικών καταστροφών (µετεωρολογικών 

φαινοµένων, πυρκαγιών, κλπ), η σεισµολογία βρίσκεται ακόµα 

στα πρώτα βήµατα της πρόβλεψης και του εντοπισµού κάποιου 

ισχυρού σεισµικού φαινοµένου. Μένει έτσι ανοικτός ο δρόµος 

στην προσευχή και την ...προφητεία. 

 

 Ο σεισµός αντιµετωπίζεται ως έκφραση της δίκαιης οργής του Θεού, 

και το µόνο που µένει στον πιστό είναι να προσεύχεται και να ελπίζει 

ότι δεν θα βρίσκεται µεταξύ των θυµάτων του επόµενου χτυπήµατος. 

Το θεολογικό πρόβληµα που προκύπτει είναι κοινό σε πολλές 

θρησκείες: πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι για τη δική σου 

σωτηρία, και την ίδια στιγµή να σκοτώνεται ο γείτονάς σου; Και το 

χειρότερο: Πώς είναι δυνατόν να ευχαριστείς µετά το σεισµό το Θεό 

που σε έσωσε από την καταστροφή, και δίπλα σου να θρηνούν οι 

συγγενείς των θυµάτων; Είναι γνωστό και παγκόσµιο φαινόµενο η 

έκφραση ευχαριστίας των διασωθέντων της καταστροφής. Όµως 

αυτή η δοξολογία δεν ισοδυναµεί άραγε µε µια επίδειξη αναισθησίας 

προς τα θύµατα; Δεν είναι άραγε σαν να λέµε "εντάξει µπορεί ο 

γείτονάς µου να καταπλακώθηκε στα συντρίµµια, αλλά ο Θεός αξίζει 

τις ευχαριστίες µου που επέλεξε εµένα για να σωθώ." 

  

 

Ο µεταδοτικός φόβος των Ιουδαίων 
 

 

Απτό δείγµα της θεϊκής παντοδυναµίας, οι σεισµοί εµφανίζονται στην 

Παλαιά Διαθήκη ως µέσο τιµωρίας των ανθρώπινων αµαρτιών, θείο 
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σηµάδι που καλεί τους ενόχους σε µεταµέλεια. Αν στην Ιλιάδα 

έπρεπε να κουνήσει ο Δίας το κεφάλι του για να σειστεί ο Όλυµπος, 

στους Ψαλµούς ο επουράνιος Θεός µε ένα µόνο βλέµµα "επιβλέπει 

επί την γη και ποιεί αυτήν τρέµειν". Πρόκειται ασφαλώς για 

µεταφορικές χρήσεις της έννοιας του σεισµού, εικόνες ποιητικές που 

επιστρατεύονται συχνά για να περιγράψουν τη δυνατότητα του Θεού 

να προσφεύγει στην άµεση καταστολή των ανθρώπινων ανοµηµάτων. 

Σύµφωνα ωστόσο µε τους µελετητές της, η Παλαιά Διαθήκη 

περιλαµβάνει αναφορές και σε πραγµατικούς σεισµούς, φροντίζοντας 

βέβαια να τους εντάξει στο σχήµα "ανθρώπινη αµαρτία" - "θεϊκή 

αντίδραση". Ο κατά πάσα πιθανότητα παλαιότερος από τους 

ιστορικούς σεισµούς που αναφέρονται στη Γένεση (19, 24-28) είναι 

και ο πιο γνωστός: πρόκειται για την καταστροφή που εξαφάνισε από 

προσώπου γης δύο πόλεις που βρίσκονταν στις νοτιοανατολικές 

ακτές της Νεκρής Θάλασσας, τα Σόδοµα και τα Γόµορρα. Η υπόθεση 

έµελλε να µείνει στην ιστορία ως σύµβολο της παραδειγµατικής 

τιµωρίας που περιµένει τους αµαρτωλούς όπου γης. Από τον 

προηγούµενο ήδη αιώνα, ορισµένοι µελετητές της Παλαιάς Διαθήκης 

υποστήριξαν ότι το παράθεµα αναφέρεται σε τεκτονικό σεισµό που 

προκάλεσε µεγάλες ρωγµές στο έδαφος από όπου έβγαιναν φλόγες 

και καπνοί, πιθανότατα από κάποια κοιτάσµατα πετρέλαιου και 

ασφάλτου. Αλλοι απέδωσαν το σεισµό και την καταστροφή των 

πόλεων σε έκρηξη ηφαιστείου. Υπήρξαν και κάποιες προσπάθειες να 

αποδοθεί το γεγονός σε κατακλυσµό που προκλήθηκε από τα νερά 

της Νεκρής Θάλασσας, η υπόθεση ωστόσο δεν θεωρήθηκε πειστική, 

καθώς στη Γένεση δεν υπάρχει νύξη για νερά και πληµµύρες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ  

 

 

 

 



 56 

 

 

Οι σεισµοί και η πρόγνωση τους από τα ζώα  
  

         Ο άνθρωπος έχει τον  «τύπο»  του µηχανήµατος  που  

προβλέπει τους σεισµούς,  αλλά πρέπει πρώτα  να  τον καταλάβει για 

να µπορέσει να τον κατασκευάσει. 

        Είναι τα διαφορά ζώα,  η συµπεριφορά των οποίων αλλάζει πριν 

από το σεισµό,  γιατί φαίνεται «πιάνουν»  κάποια ηλεκτροµαγνητικά 

 κύµατα. 

          Άλογα συνήθως  ήρεµα αρχίζουν να χλιµιντρίζουν και να 

τρέχουν. Σκύλοι αλυχτούν και τα ψάρια πηδούν έξω από το νερό. 

Ζώα που δεν εµφανίζονται όπως  ποντίκια και  φίδια ξεπηδούν από 

τις φωλιές τους κατά δεκάδες. Την ίδια ώρα τα νερά που είναι 

καθαρά θολώνουν. Το επίπεδο του νερού των  πηγαδιών  ανεβαίνει 

και αυξάνεται η θερµοκρασία του. 

                  

   Ας δούµε όµως µερικά περιστατικά µε ζώα: 

         ***   Γύρω στα 1920  εκατοντάδες ζώα στην Μαρτινίκα 

άφησαν ξαφνικά τις φωλιές, τους στάβλους, τα σπίτια, και  

κατέβηκαν στην Θάλασσα. Μπήκαν στο νερό, και  πολλά  πνίγηκαν. 

            Οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι κάτι θα συνέβαινε. Σκέφτηκαν το 

ηφαίστειο που απειλούσε τον τόπο τους, αν και πολλοί παρατήρησαν 

ότι ίσως αργότερα γελούσαν µε αυτή την πρόληψη . 

             Οι σεισµογράφοι τους δεν έδειχναν απολύτως τίποτα. Κι 

όµως τρεις µέρες   αργότερα το ηφαίστειο εξερράγη και 30.000 

άτοµα έχασαν την ζωή τους.  

     ****  Στην  Ελλάδα, τη   νύχτα του 1953,  όταν άρχισε ο 

εφιάλτης στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη, ένα   

λυκόσκυλο  ούρλιαζε  συνεχώς.  Στα ουρλιαχτά του   

ανταποκρίθηκαν όλοι οι σκύλοι του νησιού (Κεφαλονιά), που µετά 

ρίχτηκαν µανιασµένα έξω απ' τα σπίτια,  χωρίς να υπολογίζουν 
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κανένα εµπόδιο. Κανείς δεν µπορούσε να συγκρατήσει τη φυγή αυτών 

των ζώων, που είχαν  ξεχυθεί  προς τα χωράφια.  Οι  άνθρωποι τα 

 κοίταζαν µε φρίκη. Μετά ακολούθησαν οι γάτοι και  άλλα  ζώα, που  

προστέθηκαν  σ αυτή την ποµπή. 

      Οι κάτοικοι δεν µπορούσαν να το εξηγήσουν. Και µετά ήρθε  ο 

φοβερός  καταστρεπτικός σεισµός. 

         ***    Στις  4 Φεβρουαρίου 1975, οι κινέζοι αποµάκρυναν τον 

πληθυσµό του Λιαονίγκ ,  πέντε ώρες πριν από µια τροµακτική 

σεισµική  δόνηση, που  προκάλεσε ανυπολόγιστες  ζηµιές  και θα  

είχε   χιλιάδες θύµατα, αν δεν αποµακρύνονταν εγκαίρως.  Η 

διάσωση έγινε µε βάση της συµπεριφορά των ζωών . 

        ***  Το 1975 στην Ιαπωνία 24 ώρες πριν από ένα µεγάλο 

σεισµό τα φίδια ξυπνούσαν από τη χειµέρια νάρκη και ψοφούσαν στο 

χιόνι. 

         Το κακό  είναι ότι   και οι παρατηρήσεις  αυτές δεν  είναι  

απόλυτες. 

         Διότι αν το 1975   οι Κινέζοι   χάρη  στην όσφρηση των ζώων 

 τον σεισµό,  και έσωσαν τον πληθυσµό  Λιαονίγκ ,  δεν µπόρεσαν να 

προβλέψουν τον τροµερό   σεισµό   που ισοπέδωσε την Τάνγκσα. 

       Εδώ µπορεί να διερωτηθεί κάποιος: Αυτά τα κύµατα που  

συλλαµβάνουν τα ζώα  δεν τα συλλαµβάνει και ο άνθρωπος;  

         Μία µόνο τέτοια   περίπτωση αναφέρεται: 

         Πρόκειται για την Αµερικανίδα κα Σαρλότ   Κινγκ   που ζει 

(1988) στο Λόνγκβιου  των ΗΠΑ. 

        Η κα Κινγκ που είναι µητέρα τριών παιδιών λέει ότι   ένας 

σεισµός στο Μάουντ Ελεν της Ουάσιγκτον,  100 περίπου µίλια από το 

σπίτι της, της προκαλεί αρκετές ώρες νωρίτερα από την  εκδήλωσή  

του ένα ισχυρό πονοκέφαλο στο κέντρο του µετώπου. 

        Η σεισµική δραστηριότητα στη Βόρεια Καλιφόρνια, από την άλλη 

πλευρά, προκαλεί στην κα Κινγκ  «τέσσερις οξείς»  αλλά  σύντοµους 

πόνους, ενώ της νότιας Καλιφόρνιας οι σεισµοί προκαλούν µια σειρά  

πόνων που σβήνουν σιγά- σιγά . 

        Αν οι   πόνοι είναι οξείς και περισσότεροι από τέσσερις,  τότε  

ο σεισµός  θα γίνει µέσα στη θάλασσα ισχυριζόταν η κα Κινγκ, που 

θεωρήθηκε ζωντανό µηχάνηµα πρόβλεψης σεισµών. 

 

Για µια  ακόµη φορά η τηλεπάθεια των  ζώων – η διαίσθησή τους - 

αποδείχθηκε σωτήρια  για αυτά,  κατά το βιβλικό «τσουνάµι»  της 
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Ινδονησίας, την 26-12-04. Ένα γεγονός  που επιβεβαίωσε  τους 

«µύθους»  των κατακλυσµών του Δευκαλίωνα και του Νώε – είναι ο 

ίδιος- κατά τους  οποίους  «τα έβαλαν σε πλοίο  και σώθηκαν». (µόνο 

έτσι  µπόρεσε η φαντασία  των ανθρώπων της εποχής εκείνης  να 

εξηγήσει τη διάσωσή τους  από τον κατακλυσµό  - καταποντισµό -  

αφού  έτσι  µπορεί να σωθεί ο άνθρωπος). 

     Σύµφωνα µε αξιωµατούχους - οι οποίοι είναι επικεφαλής 

τµηµάτων που προστατεύουν τα άγρια ζώα στη Σρι Λάνκα - 

περιέργως δεν βρέθηκαν νεκρά ζώα από τα γιγάντια κύµατα που 

προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον των δεκάδων  χιλιάδων 

 ανθρώπων στη συγκεκριµένη περιοχή. 

      «Δεν υπήρχαν νεκροί ελέφαντες, αλλά και ούτε ένας νεκρός 

λαγός ή σκίουρος. Πιστεύω ότι τα ζώα έχουν την αίσθηση της 

καταστροφής. Έχουν, δηλαδή, αυτό που λέµε "έκτη αίσθηση". Απλώς 

µπορούν να γνωρίζουν πότε συµβαίνουν άσχηµα πράγµατα», 

υποστήριξε στο πρακτορείο  «Ασοσιέιτεντ» ο Χαίντ Ρατναγιάκε, 

αναπληρωτής ερευνητής του Τµήµατος για την Προστασία της 

Αγριας Ζωής. 

       Η Σρι Λάνκα θεωρείται παράδεισος για  τους άγριους ελέφαντες 

και τις λεοπαρδάλεις. 

       «Λίγο πριν συµβούν φυσικές καταστροφές, όπως έκρηξη 

ηφαιστείων ή σεισµοί, οι σκύλοι αρχίζουν να γαβγίζουν, ενώ τα 

πουλιά αρχίζουν να µεταναστεύουν», δήλωσε  στο «Ρώιτερ» ο 

Ρατναγιάκε, προσθέτοντας ότι τα ζώα  «µυρίζονται»  το κακό που 

πρόκειται  να  συµβεί. 

       ***  Στις  9  Ιουνίου 1953, ένας άνδρας στο  Ουόρτσεστερ της 

Μασαχουσέτης, παρατήρησε    ότι η γάτα του έπαιρνε τα γατάκια της 

ένα  - ένα και τάβαζε ο' ένα λάκκο, όπου  µετά  ξάπλωσε κι αυτή. Και 

αναρωτιόταν ποιος ο λόγος που την έσπρωξε να το κάνη αυτό:  Οταν  

λίγο αργότερα  έπληξε  την πόλη  τυφώνας, που προκάλεσε  

ανυπολόγιστες  καταστροφές κατάλαβε το γιατί.  

         Τέτοια επεισόδια θα µπορούσαµε να αναφέρουµε  πάρα πολλά.  

       ***  Μια νέα κυρία περπατούσε µε το «λυκόσκυλο» της σ' ένα 

δρόµο της Νέας Ορλεάνης και ξαφνικά, ο σκύλος άρχισε να τρέχει  

και να την παρασέρνει χωρίς κανένα εµφανή λόγο. Μετά από ένα 

λεπτό, γκρεµιζόταν ένα µπαλκόνι πίσω απ' την πλάτη της και θα 

τους πλάκωνε, αν το ζώο δεν  είχε αντιδράσει µ'  αυτό τον τρόπο. 
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       ***  Τα ζώα  του Ζωολογικού  Κήπου του Σαντιάγκο της Χιλής 

αντιδρούν περίεργα όταν  επίκεινται  σεισµοί στις γύρω 

ηφαιστειογενείς περιοχές. 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΟΝΕΙΡΑ 
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Αν δεις ότι γίνετε σεισµός πρόσεξε γιατί θα χάσεις την περιουσία 

σου ή κάτι κακό θα συµβεί ή αν έχεις κάποιο δικαστήριο µπορεί να 

χάσεις την δίκη. Αν ο σεισµός κατέστρεψε το σπίτι σου θα σε 

βλάψουν κάποιοι εχθροί σου. Αν ο σεισµός καταστρέφει όλη την πόλη 

κάτι κακό θα συµβεί στον τόπο σου. Αν είσαι παντρεµένη και νιώθεις 

απλά τον σεισµό, ο σύντροφος σου κινδυνεύει να πάθει κακό. Αν είσαι 

ανύπαντρη, πρόσεχε γιατί ο κόσµος σε κατηγορεί, αν από σεισµό 

καταστρέφετε νεκροταφείο ξέχασες τις ψυχές των νεκρών και 

πρέπει κάτι να κάνεις για αυτό. Αν γκρεµίζεται εκκλησία από σεισµό 

θα σε βρουν µεγάλες στεναχώριες και µετά θα έρθουν τα καλά που 

περιµένεις. Αν από τον σεισµό ανοίγει η γη θα αρρωστήσεις ή θα σε 

κατατρέξουν οι φίλοι σου. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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4. http://www.wikipedia.gr 

5. http://www.oasp.gr 

6. http://www.kpe.gr 

7. http://www.civil.ntua.gr/earthquake_gr 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

  

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο 

 

ΑΙΤΙΕΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ - ΘΕΩΡΙΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

  

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

  

ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο

 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ο
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ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 


