
 

 

Πώς γεννιέται ένας σεισμός; 

 
Ο ζεηζκόο είλαη ην ζηηγκηαίν απνηέιεζκα κηαο καθξνρξόληαο δηαδηθαζίαο 

ζπζζώξεπζεο ελέξγεηαο ζε θαηαπνλνύκελεο πεξηνρέο ηεο ιηζόζθαηξαο, πνπ κόιηο ε 

θαηαπόλεζε ππεξβεί ην όξην αληνρήο πξνθαιεί ζξαύζε ηωλ πεηξωκάηωλ θαη 

απόηνκε έθιπζε ελέξγεηαο κε κνξθή θύκαηνο πνπ αηζζαλόκαζηε ζαλ ηξάληαγκα 

ζηελ επηθάλεηα.  

 

Αο θαληαζηνύκε ηελ πεξηνρή καο ζαλ κέξνο ηεο ιηζόζθαηξαο πνπ εμαηηίαο ηεο 

δηαξθνύο θίλεζεο ηωλ πιαθώλ δειαδή ηεο Αθξηθαληθήο κε εθείλε ηεο κηθξνπιάθαο 

ηνπ Αηγαίνπ, ζπκπηέδεηαη. Ο ρώξνο απηόο ζα αξρίζεη ζε νξηζκέλα ζεκεία λα 

παξακνξθώλεηαη θαη απηό ζα θξαηήζεη γηα δεθαεηίεο. Κάπνηε δελ ζα αληέμεη, ζε 

θάπνην ζεκείν ηνπ ρώξνπ ζα μεπεξαζηεί ην όξην ηεο αληνρήο ηνπ θαη ζα ζπάζεη 

απόηνκα δεκηνπξγώληαο ζεηζκό. Εθεί πνπ ζα ζπάζεη, ζα δεκηνπξγεζεί ξήγκα, πνπ 

ην νλνκάδνπκε ζεηζκνγόλν ξήγκα. Απηό, κπνξεί λα θαλεί ζηελ επηθάλεηα αιιά 

κπνξεί θαη λα κε θαλεί. Ο ρώξνο απηόο ζηνλ νπνίν ζπζζωξεύηεθε ελέξγεηα, πξνηνύ 

εθιπζεί, ιέγεηαη ζεηζκνγόλνο ρώξνο. Όηαλ δεκηνπξγείηαη ην σεισμογόνο ρήγμα, νη 

δπν επηθάλεηεο πξνζηξίβνληαη κεηαμύ ηνπο, ηα πιηθά ζεκεία αξρίδνπλ λα 

ηαιαληώλνληαη πνιύ, ε ηαιάληωζε απηή δηαδίδεηαη θαη θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο 

Γεο ζαλ ζεηζκό. Τν ζεκείν ηνπ ζεηζκνγόλνπ ρώξνπ ζην νπνίν πξωηνεθδειώλεηαη 

ην ζπάζηκό νλνκάδεηαη εστία ηνπ ζεηζκνύ θαη βξίζθεηαη κέζα ζηε ιηζόζθαηξα. Η 

θαηαθόξπθε πξνβνιή ηεο εζηίαο πάλω ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο νλνκάδεηαη 

επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ.  

 

Οη ζεηζκηθέο δώλεο ηεο Γεο ,ηαπηίδνληαη κε ηα όξηα ηωλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ, 

αθνύ απηέο νη πεξηνρέο ηεο ιηζόζθαηξαο πθίζηαληαη ηε κεγαιύηεξε θαηαπόλεζε θαη 

παξακόξθωζε ελώ αληίζεηα ζην εζωηεξηθό ηωλ πιαθώλ δε ζπζζωξεύεηαη ελέξγεηα 

θαη νη πεξηνρέο εθεί είλαη αζεηζκηθέο. Σηα όξηα πιαθώλ πνπ απνθιίλνπλ, δειαδή 

ζηηο κεζνωθεάληεο ξάρεο, έρνπκε ξερνύο ζεηζκνύο πνπ νθείινληαη ζηελ άλνδν ηνπ 

κάγκαηνο θαη ζπλνδεύνληαη από ππνζαιάζζηεο εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο. Σηα όξηα 

πιαθώλ πνπ ζπγθιίλνπλ (ειιαδηθόο ρώξνο) έρνπκε βαζύηεξνπο ζεηζκνύο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ θαηαπόλεζε ηεο βπζηδόκελεο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο. Τέινο 

ζηα όξηα πιαθώλ πνπ θηλνύληαη πιεπξηθά έρνπκε ζεηζκνύο εμαηηίαο ηεο πξνζηξηβήο 

ηωλ δύν πιαθώλ. Έμω από ηηο ελεξγέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο 

ζεηζκηθήο δξάζεο παξαηεξνύληαη, πνπ νθείινληαη ζε ηνπηθά αίηηα. Γηα παξάδεηγκα 

ε θαηαθξήκληζε ηεο νξνθήο ελόο ζπειαίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνπηθό ζεηζκό. 

Σεηζκνύο κπνξεί αθόκα λα πξνμελήζνπλ θαη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο όπωο κηα 

ππξεληθή έθξεμε ή αθόκα ε δεκηνπξγία κηαο ηερλεηήο ιίκλεο νπόηε ην ππέδαθνο 

θνξηίδεηαη από ην βάξνο ηνπ λεξνύ θαη αληηδξά  γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο. 

 

 

                                 

 

 


