


ι:νaλύσεις: 
•Τό κενό τού Κόλπου• ε\ναι ό 
τίτλος τής όναλύσεως τού 
Economι>ι. Κα\ αύτό όκριβώς τό 
κενό στό σύστημα τf\ς δυτικΓ\ς 
όσφαλείας . πού δημιουργιΊθηκε μt 
την έπικράτηση τΙΌΙς 
.tπαναστάσεως• τού όγιατολάχ 
Χομε1ν\ στό Ίράν . ήταν τό θέμα πού 
όnασχόλησε τη Μάργκαρετ θότσερ 
κα\ τόν Ρόναλντ Ρήγκαν κατά τι')ν 

πρόσφατη συνάντησή τους στην 
Ούάσιγκτον. ΟΙ δυό ι')γέτες 

κατέληξαν στό συμπέρασμα δτι ό 
πόλεμος μt τό · Ιρόκ έπιδείνωσε την 
κατάσταση, tνώ 1'1 Ρωσία 
ένδιαφέρεται δλο κα\ πιό πολύ γιό 
τόν Περσικό Κόλπο • Ή Διάοκεψη 
γιά τό Δίκαιο τής Θαλάσσης δtν 
φαlνεται δτι θό υΙοθετήσει τελικό 
τόν κώδικα τού Δικαlου τής 
θαλάσσης • 'Αναθεωρημένες. 
σύμφωνα μt τό δρθρο τού Μπράνκο 
Λ(Ιζιtς , ηαμυuuιάζuvιuι u\ άιιύψι.ις 
τού Μπρέζνιεφ γιά τι') συντριβι') τού 
καπιταλισμού κα\ την tπικράτηση 
τού σοσιαλισμού. 

Ε ΠΙ ΚΑΙ ΡΑ 12 ΜΑΡΥΙΟΥ 1981 

Επίκαιρα 

DEPIBXOMINA 

46 
Σεισμοί- Ντοκουμέντο 

Τό ρήγμα στή Βοιωτία δείχνει δτι ό σεισμός τής 24 Φεβρουαρίου 
ήταν πράγματι άξιόλογος άφοϋ τό ρήγμα fφθασε μέχρι τήν 
έπιφόνεια. Έτσι μπορεί κανε\ς νά δεί τ\ς γεωολογικtς μεταβολές 
πού συνδέονται μέ τούς σεισμούς νά tκδηλώνονται πλήρως , 
έπιτρέποντας τή λεmομερη μελέτη τοϋ φαινομένου. 'Εκείνα πού 
δλοι θά f'ιθελαν νά γνωρίζουν γιά τούς σεισμούς όναλύονται μt 
άπλη γλώσσα στό σημερινό τεϋχος τών ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ μt στόχο νά 
άρχΙσε ι τό κο ινό «νά μαθαlνει νά ζεί μέ τούς σεισμούς ... 

19 
Έλλάς - έξελiξεις 
Τρίτη έβδομάδα μt οεισμικtς 

δονήσεις κα\ τά νεύρο τού κόσμου 
δtν όντέχουν πλέον. ' Ωστόσο δλοι 
έλnίζουν δτι τελειώνουμε πιό κ α\ τό 
διάγγελμα τού κ. Ρόλλη •"Ολοι μαζ\ 
νά έπουλώσουμε τ~ πληγές• 
όκούστηκε μt Ικανοποίηση άπό τόν 

κόσμο . σεισμόπληκτο f\ μή . Άλλά 
εlναι τόση 1'1 f'Ιταση πού fχει 
σωρευθεί στι') Διοίκηση όπό παλιές 
καΙ νέες άμαρτίες πού δύσκολα θό 
ήρεμήσει ό τόπος χωρΊς ρlζικtς 

όλλαγί:ς κα\ φαίνεται δτι μετά τούς 
σεισμούς fρχεται ή •ώρα τους• . 
Στό tδιο διάστημα ο\ 
•διαρρυθμίσεις• τών 
όεροδιαδρόμων τού Α\γαlου 
προκαλούν fγτονες άντιδικ\ες στόν 

πολιτικό κόσμο κα\ κρίσεις πού 
φθάνουν τό όπώτατα δρια. 

25 
Πολωνiα: 
Νέα κατασταλτικό μέτρα στη 
Βαρσοβlα μετά όπό την τελευταlα 

σοβιετοπολωνική διάσκεψη 
'κορυφΓ\ς στη Μόσχα. Τό κοινό 
όνακοινωθtν πού έξέδωσαν ο\ δύο 
πλευρtς κατέστησε σαφtς δτι ή 
ύπομονι') τοϋ Κρεμλ\νου tχει 

όρχΙσει νό έξαντλεtται κα\ αCιξησε 
τ\ς όνησυχlες τών δυτικών. Στη 

Βαροο6Ια. οΙ όρχtς διέταξαν τη 
σύλληψη δύο κορuφαiων 
όντιφρονο(ιντων. ένώ tργότες κο\ 
κυβέρνηση έτοψόζονται γιό νέα 
σύγκρουση. Τό •Ε· 
άναδημοσιεύουν όπό τό τιΜ Ε τό 
ρεπορτάζ γ ιό τό καυτό θέμα τής 
Πολωνlας κα\ όπό τό EXPRESS μιό 
συνέντευξη μέ τόν καθηγητtι 

Μπρονισλόθ Γκερεμέκ , μέλος τού 

'Ινστιτούτου 'Ιστορίας τΓ\<; 
· Ακαδημlας 'Επιστημών τής 
Πολωνlας . Ό καθηγητης Γκερεμtκ 
υποστηριc,ει ότι στtιν πατρίδα του ό 
πλουραλισμός εlναι tφικτός. 

57 
Ή έξόντωση συνεχίζεται 
'Ένα ντοκουμέντο πού όπαριθμεί τό 
έξαφανισμένα κα\ ύπό έξαφάνιση 
εtδη τού φυσικού μας 
περιβόλλοντος πού,παρ' δλη την 
κινητοποίηση τών οΙκολόγων κα\ 

τών φυσιοδιφών, tξακολουθούμε 
νά τό κάνουμε όλοένα κα\ 

περισσότερο •άβlωτο• γιό δλες τ\ς 
μορφές τής ζωής άκόμα κα\ τη δική 
μας. 
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Επίκαιρα 

Άνδρtα Πουρνάρα 6 
Μαρούσι 

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑκτΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΠΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΕΚΔΟΣΕΩΣ 
ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΑΗΣ 

ΣΟΛΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΑΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΠΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΑΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΟΛΙnΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕ ΠΟΡΤ ΑΖ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ 

Κ ΚQ.\ανtζής , Άn . Στρογγύλης Κ τσοunορόnουλος 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟτΗτΑ 

Λ. Ζαννιδάιcη ,aΟΟ. Καζαντζής ,Μ ΚΙμιωνfl- Μaροyιιοϋ. 
Γ. κουκός, Β. Λομnρόnουλος. Μ Λάμnροu, Ήλ. Μαλό
τος , Ίο. nanaζήoη, Βοο. Πλάτανος . Ρ. Σώι<οu . 

ΔIΕθΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Σ~ΙΑ ΒΟΥΛτΕΨΗ 

Α. Γκίκα , Μ Κατοaρό , Δ Μmτζιλtκη, Ν. Σαρλής, Δ. 
Σταθοnούλοu - κιούοη , Μ. Χaλκιii , Φ. Χ01δάς, Β. 
Ψυρρδκης 

τΕΧΝΟΛΟΠΑ · ΕΠΙΗΗΜΕΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩ'JΜΣ ΑΛΕΒΑΝτΗΣ, Φυοοκός 

τΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΛτΑ 
ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΛΙΛΑΝΤΑ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Σ Βλαχογοοννη , Μ. Καρaλη , Κ Κοτσσροϋ, Δημ . Κων
σταντάρας , Ά κωοτaλος, ,ων Ντοοφος , Έ πετόοη . 

Γ Πετρ ίδης , τ. Σοροντοnούλου , Χρ Χροοτοδούλοu. 
τ. Ψαρόκης 

KPifiKH 
Φ. ΆνωycΙCJV6κης (Μσuοικl'\) , τ . Λιyνόδης (θt~τρο), 
τ .. νδρόκος (Βιβλlο) . Τ Σπητέρης (Ε\καοτικα) 

ΑθΛΗfΙΚΛ ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΠΑΝΝΗΣ Δ\ΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ν. Γοβολός, Χ. Ρόnτης 

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΚΥΡ (Ι κυροοκοnουλος), κατ Σχοινό 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΗΛΕΣ 

Ν. Δήμου , Λ. Ζοννιδάκη, κ Κα8aθάς. β. Καζαντζής 

nντcξ), τηλtξανδρος 

ΠΑΥΡΟΛΕ:Α e ΜΠΡΙτz e ΩΡΟΣΚΟΠ\0 
Ε Γονατοnούλοu Κ Κυριακός, θ Ντόκοu 

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΦΩτΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
BIKY ΑΛΙΚΑΚΗ 
θ Λεβtντη, Μ Μnέλμησ 

ΑΡΧΕΙΟ 
ΔΗΜΗτΡΙΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ 

Χ Μόραντος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΣΗ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΑΛΕΡΟΣ 
Ανδρ Ποuρνόρο 6 . Μαρούσι. τηλ 6818 81 5 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Δ. ΚΟΥΛΟΥΒλΤΟΣ 
Βουλής 11. τηλ 3220.013 - 3233 063 

ΛΟΓΙΠΗΡ\0 

τΑΚΗΣ ΜΕΝΔΡΑΚΟΣ 

Άνδρ πουρνόρο 6. Μορούσι. τηλ 6824.508 -
6818 815 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Ε:οτ - ΕΣΩτ 
Ανδρ Πουρνάρσ 6 . Μαρούσι , τηλ. 6818 819. Βουλής 
17 τηλ 3220 013 

ΠΟΙΧΕΙΟθΕΣΙΑ 
ΠΑΠΥΡΟΣ Α.Ε. 

Ανδρ . πουρνόρο 6 Μαρούσι, τηλ. 6818 815. ΤΕΛΕ: 
215 739 Τ.θ. 725 

Διςulύναοις συμφώνως Τtι> νομιιι: Ιδιοκτήτης •ΠΑ· 
ΠΥΡΟΣ ΠΡΕΣΣ Ε Π Ε Εκδοτικοί Επιχειρήσεις• 
Eτnonr.io έδοεύουοο έν Αμοροuοίω. όδός Κηφισίας 
καί 'Ανδρέα Πουρνόρο 6 'Εκδότης - Διευθuντης 
Συνταξεως Γιάννης Πουρνάρας, Δρuόδων 10. Φιλο
θέη Ύnε.ύθυνη Φωτοσuνθέοεως . Κατερίνα Κορο· 
τοοου Ζώτου Σκρά 2. κοοτ ί:λλα , Πειρα ιεύς. 
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22 
Ελλάς- Οίκονομία 
οι πρώτοι πέντε "Ελληνες στό 
ψηλό κλιμόκια τής ΕΟΚ: Ό 
καθηγητής Σιώτης 

tκπρόσωπος στήν Άθι'ινα. Ό 
κ. Δ. Άθανασόπουλος γεν. 
διευθυντής στ'Ις Βρυξέλλες. 

Η όντιπολίτευση διεκδικεί τό 
1/3 τών θέσεων • Προθυμία 
όλλό κα\ όnροθυμ!α γιό τΊς 
δωρεόν χορηvι'ισεις : 'Απέχουν 

όnό tπενδύσεις γνωστό 
όνόματα tπιχεφηματιών. 
ΑΙτήσεις γιό tπενδύσεις 16 
δισ . δραχμών. Κλιμόκωση τών 

δωρεάν κεφαλα!ων κατό 
περιοχι'ι • Έρχεται καλύτερο 
πετρέλαιο γιό τή με!ωση τού 

•νέφους• τής Άθι'ινας : 

Άσι'ιμαντη ή έπιβάρυνση τών 

καταναλωτών ρεύματος, όλλά 

μεγάλη τl'\ς βιομηχανίας. Ή 

ΕΟΚ μδς •τρόβηξε τό αύτ\. 
γιά τ\ς μικρές μας tπιδοτήσεις 

στήν tξοικονόμηση 

πετρελα\ου • Ή όμοιβή τού 
tπιχειρηματiα δtν tκπimεται 
όπό τή φορολογία: θεωρείται 
κέρδος κα\ δχι δαπάνη 

έκπεστέα. Τό θέμα 
άντιμετωπίσθηκε κα\ όn' τά 

φορολογικό δικαστήρια. 

42 
Εύρωπαϊκή κοινότητα : 
Ο\ Δέκα κατανοούν σήμερα 

όnόλυτα τήν tπιτακτικότητα 
τού Ισπανικού αΙτήματος γιό 
τήν fνταξη τής χώρας τους 

στή δημοκρατική Εύρώπη -1'1 
άnόπειρα πραξικοnι'ιματος τού 

όντισυνταγματάρχη Τεχέρο 

ήταν ό καταλύτης • Ή 
εύρηματικότητα τών 

όnατεώνων ε\ναι 
όνεξάντλητη , μόνο ό στόχος 

άλλόζει . Τούτη τή φορά θύμα 

τους ήταν τό κοινοτικό χρημα 

• οι χώρες - μέλη της 
Κοινότητας, κάτω άnό τή 
σαφή όπειλή της Δυτικής 

Γερμανίας δτι θά tπιβόλει 
περιορισμούς στ'Ις εΙσαγωγές , 
προχωρούν μάλλον στήν 

κατόργηση τών tπιδοτήσεων 
πρός τή χαλυβουργία • Ή 
Εύρωπαϊκή Κοινότητα 

κινδυνεύει νά χόσει, μέσα σt 
fνα 1'1 δυό χρόνιο, πόνω όπά 
τή μισή tδαφική fκτασή της . 
Αύτό θά συμβεί στήν 

περ!mωση πού ή πρώην 

έπαρχ!α τής Δανίας - ή 
όχανής Γροιλανδiο τών 50.000 
κατο!κων - άποφaσίσει νά 
άκολουθι'ισει τόν δικό της 
δρόμο. 

3 'Αλληλογραφία 
12 Ή στήλη τού 

Ν . Δήμου 
56 Ή στήλη τού 

κ. Καδαθά 

61 'Αθηναϊκά 
67 Τηλέξανδρος 
69 Λ. Ζαννιδάκη 

DBPIIIOIIIIA----

25 
Διεθνείς έξελ\ξεις: 
Χέλμουτ Ζόννενφελντ: ΟΙ 
συντηρητικοί της Μόσχας . Ό 

διαπρεπής σοβιετολόγος κα\ 

fνος όnό τούς κυριότερους 
όρχιτέκτονες τής ύφέσεως 
όναλύει τό 26ο Συνέδριο τού 
ΚΚΣΕ • Τό Παρ!σι nλησιόζει 
τήν Ούόσιγκτον περισσότερο 
άn" δ, τι ή Βόννη • • Γ\ιρηνικtς 
έκρι'ιξεις• στή Δυτική 
Γερμανία καΙ ο\ Όλλανδο\ 
λένε δχι στοίις πυραύλους 
Κρούζ • Πρός τι'ιν κόθαρση 
κατευθύνεται δ Χουάν 
Κόρλος. Κα\ οΙ Ίσπανο\ 

δημοκρότες όνησυχούν γιό 
τήν άσφάλεια τού βασιλιά 

τους • Μιό συνέντευξη μt 
τόν Χαlηγκ. 

'Αναδημοσιεύουμε άπό τό 
τΙΜΕ τό πιό tνδιαφέροντα 

όποσπάσματά της • Ό 
κόκκινος φάκελος τής 
Ούάσιγκτον γιά τό Σαλβαδόρ. 
Άλλά οΙ 'Αμερικανο\ 
φοβούνται μιό νέα παγ!δα 

τύπου Βιετνόμ • Ή όρχή τού 
τέλους γιά τόν δικτάτορα τού 
Πακιστaν Ζία Ούλ Χόκ; 
'Υπάρχουν φι')μες δτι ή θέση 

του κινδυνεύει 

57 
Σύγχρονη ζωή 
Ή tξόντωση συνεχίζεται· fνα 

ένδιαφέρον όρθρο τού ΝΟ\\ ! 
γιά τό είδη τών δγριων ζώων 
ποίι tξαφανlζονται • Φαοούλι, 

τό φασούλι ένα όστυνομικό 
ρεπορτάζ γιό τή δράση τού 
όπατεώνα Γ Βογιατζή 
• 'Υπόθεση Ντόν Μπόλλες 
• Τουρισμός · Τώρα κα\ στήν 
Έλλόδα τό σύστημα τών 
όνταλλαγών σπιτιών. 

8 Μακροβιοτική ζέν πολλά 
·ύπtρ. όλλό καΙ πολλά 
·όλλό·. στό θέμα αύτό της 
διατροφi'\ς • η νέα Τζάκ: Ό 
Τζάκ Λέμον μιλόει γιά τόν 
καινούργιο του ρόλο κα\ τόν 
ρόλο τού πατέρα. 

70 Πρόσωπα 
78 Αύτή τήν έβδομάδα 
80 Τηλεόραση 
85 Τηλεσφήνες 
Ββ Κινηματογράφος 

92 Θέατρο 
94 Στον εΙκαστικό χώρο 

101 Κριτικtς 

40 
Διεθνής οΙκονομία: 
Ή όμερικανική 

όντιμονοnωλιακή πολιτική κα\ 
ή σχετική νομοθεσία 
πρόκειται νά ύποστούν μιά 
ριζική μεταβολf) : τώρα δtν θά 
διώκεται όδιάκριτα κόθε 

συγχώνευση tταιρειών . 

Κριτηριο γιό τήν όποδοχή 1'1 
δχι μιδς συγχωνεύσεως θό 
εlναι τό κατό πόσο προάγεται 
ι'ι οΙκονομική όποδοτικότητα. 
Τό κατόλληλο πρόσωπο γιά · 
τήν ύλοποίηση της νέας 
αύτής πολιτικης βρέθηκε. 

Εlναι ό Καθηγητής νομικών 
στό Πανεπιστήμιο τού 
Στόνφαρντ Ούlλλιαμ Μπάξτερ, 

φανατικός όπαδός τfl<; 
έλεύθερης όγορδς,ό όποίος 
πιστεύει βαθύτατα Ότήν 
άναγκαιότητα τών οΙκονομιών 

μεγέθους 

75 
'Επιλογές 
·Μαρία Πόρνη•. τό νέο 
tλληνικό σήριαλ πού όρχίζει 

στήν ΕΡ1' βασίζεται στό 
όμώνυμο μυθιστόρημα τοίι θ. 

Διομι'ιδη - Πετσόλη κι tχει 
πρωταγωνίστρια τή Ζωή 
Λάσκαρη • Κι δλλες 
άμερικάνικες ταιν!ες 
όγόραοαν 1'1 ΕΡΤ κο\ ή ΥΕΝΕΔ 
• · Μαριονέττες• τό νέο 
άριστουργηματικό fργο τού 
Μπέργκμαν • ·'Εννέα μέ 
πέντε• μιά εύχόριοτη 

άμερικόνικη ταινία μt τή 
Τζαίην Φόντα, τή Λίλυ Τόμλιν 
κα\ τήν Ντόλυ Πάρτον • •Τό 
τελευταίο μετρό.. ή 
τελευταία ταινία τού Φ r---
Τρυφφώ tχει προγρομματιστι 

γιό τή Δευτέρα 16 Μαρτίου 
8 .. · Η Μπόμπα•: τό fργο τού 
σκηνοθέτη κα\ συγγραφέα Ν . 
Περέλη πού παρουσιόζει ή 
Μικρή Σκηνή , στό θέατρο 

'Αναλυτή. 

102 Βιβλίο 
104 'Αθλητικά 
107 Κυρία «Ε» 
110 ·Η γελοιογραφία 

τοϋ ΚΥΡ 
112 Σταυρόλεξα- Σκάκι 
113 Παιχνίδια - Μπρίτζ 
114 'Ωροσκόπιο 
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ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 

'Ό. τι eίι eέλατε νίι μόeετε 
yιD τούς 

ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
Γιa νa μπορέσει κανεtς νa «μάθει νa ζεϊ μf. τοvς σεισμούς», 

δπως θέλουν οί σεισμολόγοι, θa πρέπει νa μην μπερδεύεται με τa 
Ρίχ;rερ, τa ρήγματα κα'i τtς «προολέψεις» τών πάσης φύσεως «είδι

κών» ... Κυρίως δμως θa πρέπει νa άποκτήσει έμπιστοσύνη 
στη θαυμαστη αvτη άνθρώπινη έφεύρεση, στο <;μπετόν» 

Σεισμός! ... Μιό λέξη πού προκαλεί όνατριχί
λο, όλλό καΙ δονήσεις πού συνδέονται μ' ~να 

τουλόχιστον γερό κρυολόγημα δν όνογκοστεί 

κονεlς νό κοιμηθεί τρfο 1\ καΙ περισσότερα βρό

διο aτό uύτοκfνητο. Μιό λέξη ποu συνδέεται 

συχνό μέ βιβλικές καταστραφές. κλfμακες 
Ρίχτερ, ρήγματα, έλαφρές όλλό καΙ Ισχυρές δο
νήσεις καΙ. φυσικό. μέ «όσφαλείς» προβλέψεις 

γιό τοuς σεισμοuς της έπόμενης δεκαετίας όπό 

«εlδικοuς>Ι κόθε ήλικlος, έπογγέλμοτος κσl κύ

ρους. 
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Μό τΙ εΤναι τέλος πόντων ό σεισμός; τι τόν 
προκολεΤ; Πώς μετράμε τήν έντασή του; Μπο

ρούμε όρογε νό τόν προβλέψουμε; ΚαΙ τΙ μέ

τρο πρέπει νό πάρουμε γιό νό τόν όντιμετωπf

σουμε; Νά μερικό έρωτήματα ποu δημιουρ

γούνται σ' δλους μας καΙ φυσικό πολu λίγοι 
συγκεντρώνουν δλες τiς όπaντήσεις. 

Σεισμός εΤνα ι μιό ξαφνική όπελευθέρωση 
ένέργειος μέσο στόν φλοιό 1\ τόν όνώτερο 
μανδύα τής Γής. Ή όπελευθέρωση αύτή της 

ένέργειaς προκαλεΤ την έμφόνιση έλaστικών 

'Επίπεδο 
διαρρήξεως 

11 tιlrυμάλ"QιΨση nι•(ι 
πλuι..ώι• πριιλ·cι)..ι ί 

iΊ.ιιηιη ι)ιάρρηξη 

(/πύ.ι•ωJ ι vιίJ τiι 

πληοiααμύ. πιι •:: 

πριιι.-ιιλrί 
υ.ι•τiοτροφη 
ι)ιrψρηξη (λ·ιiτιυ). Οι' 
ιπισμιιι ιπr"ι ιι 

ι λλψιι.:iι χώρο 

ιη'11t\ι"οι'τιιι λ·ι ιyι
4

ω:. 
μί c~ι•τίπτριιιμ;:; 

ι) ιαρριίξι·ι:: 

κυμότων πού ταξιδεύουν μέσο στή Γη, στην 

έπιφόνειό της. προκαλώντας δονήσεις διάφο

ρων έντόaεων. 

Ίσως τό παραπάνω νό σημσfνουν γιό τούς 

πολλοuς μ ιό όπΜ μετaκfνηση τού μυθικού γιaύ 

τής Άθηνδς, τού 'Εγκέλαδου. ποι) ε1ναι κλει
σμένος aτό έγκατα τής Γής. Κι δμως μέ μερικές 

όπλές γνώσεις γεωλογlας μπορούν δλοι νό κο- · 

ταλόβουν λlγa πρόγμστa όπό τΙς σύγχρονες 

θεωρίες τών σεισμολόγων. 

Τό αϊτια 
τών σεισμών 

Σεισμοl μπορεί νό προκληθούν όπό διάφο
ρες alτlες. Όμως οΙ μεγόλοι σεισμοl καΙ οΙ πιό 

πολλοl όπό τοι)ς μικρούς όφείλοντσι σέ μ ιό μό
νο alτfα : τη διάρρηξη (ιισκόσιμο») τών πετρω
μάτων τού έξωτερικοϋ φλοιοΟ τής Γής λόγω 

τής βαθμιalaς συσσωρεύσεως καταπονήσεων 
κατά τή διόρκεισ γεωλογικών διεργασιών (τε
κτονικοl σεισμοf). Ή όπότομη ρηγμότωση έμ
φανίζεται δτaν οΙ καταπονήσεις ξεπεράσουν 

τήν όντοχή τών πετρωμάτων καΙ συνήθως τό 
ρήγμα σχημaτlζεται κστό μηκος τών πιό όaθε
νών περιοχών (π.χ. uφιστόμενa γεωλογικό 
ρήγματα). Ή διάρρηξη (σκάσιμο) μπορεί νό 
όφεfλετaι στήν όπομόκρυνση δύο πλοκών (δ
μεση διάρρηξη) 1\ στό πλησίσσμά τους (όντi
στροφη διάρρηξη). 

Μιό όπλή εΙκόνα τών ποροπόνω μπορεί νό 
πάρ~ κaνεlς προσπαθώντας νό «σχίσει» ~να 
κομμάτι ξύλο μέ μιό σφήνα. 'Ενώ ή σφήνα μπή
γεται στό ξύλο όρχiζουν σιγό-σιγό τό τριξlμστο, 
όκολουθεί ό κύριος «σεισμός» (σκάσιμο ... ) καΙ 
μετά οΙ αμετοσεισμai» άπό τήν όπελευθέρωοη 

μικρών f\ σχετικό μεγάλων ποσοτήτων ένέρ
γεισς tμικρό τριξlμοτa). ΚαΙ φυσικό δλο auτό 
συνοδεύονται όπό τό σχετικό ασκaσlμστa>> τοϋ 
ξύλου πού στι'fν επ ιφόνειu τl)ι, Γης t .. δηλώνον

ται σόν ρήγματα. 

'Η διάρρηξη όρχlζει συνήθως σέ βάθος 17 
ως 34 χιλιόμετρο f\ καi πολCι περισσότερο. Μό-

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 12 ΜΑΡΊΊΟΥ 1981 



~----------------~~ 

νο aτούς μεγόλους σεισμούς τό ρfιγμο φθόνει 

μέχρι τf!ν έπιφόνειο δπου καΙ διοκρlνετοι ι't 

σχετικι'! κlνηση τών δύο του πλευρών. Ή κlνη

ση αύτrΊ μπορεΤ νό εΤναι κόθετη (ύποχώρηση 
τfις μιδς πλευρδς τού ρήγματος), όριζόντισ '(με

γόλο 1\ μικρό «σκόσιμοι) 1\ καΙ τό δύο. Πρέπει 
έδώ νό όναφερθεΤ δτι rΊ συμπlεση πού προη

γεΤται τfις έμφονlσεως τού ρήγματος 1\ ι't ξσφνι
κι't έκδήλωση τfις ρηγμοτώσεως μπορεΤ νό συ

νοδευτεΤ όπό διόφσρο φαινόμενα «έκτός προ

γρόμματοςι. "Ετσι ι't tναρξη τοϋ σεισμού στΙς 

Άλκυονlδες συνδυόστηκε μέ μιό «λαμπρrΊ» έκ
κένωση λόγω συσσωρευθέντων πιεζοηλεκτρι

κών φορτlων. 

Ή παραμόρφωση καΙ rΊ συγκέντρωση όφεl

λονται βασικό στό Ιδια αfτια ποι) προκόλεσσν 

τι'ιν όνσδlπλωση κσl τι'ι ρηγμότωση τοϋ φλοιοΟ 

τfις Γfις κστό τΙς διόφορες γεωλογικές έποχtς 
μέ ταυτόχρονη δημιουργlα τών όροσειρών καΙ 

τών ώκεανών. 

Μέχρι πρΙν λlγο καιρό οΙ έρευνητές πl

στευαν δτι ι't «όνοστότωση» τfις έπιφονεlας τfις 

r--ΓΙΊς όφειλόταν στι'ι συστολι'ι κοl διοστολι'ι τοϋ 
ρλοιού λόγω ψύξεως 1\ θερμόνσεως. Ή Ιδέα 

ούτι'ι έγκοτολεlφτηκε σιγά-σιγά κοl όντικοτο

στόθηκε όπά τι'ιν κύρια ύπόθεση δτι ι't ροι'ι 

θερμότητας στό έσωτερικό τfις Γfις προκαλεί 

τι'ι μεταφορά ύλικών μέ όποτέλεσμα οΙ βρα
δείες όλλό συνεχείς καΙ όναπόφευκτες ούτές 
κινήσεις νό προκαλοϋν τΙς γεωλογικές μετοβο

λtς. 

Τεκτονική 
πλακών 

Ή τελευταlο καΙ πιό όποδοτικι'ι έξέλιξη στι'ιν 
περιοχrΊ σύτη τfις έπιστήμης εΥνοι ι'ι τεκτονικrΊ 
τών λιθοσφοιρικών πλοκών στι'ιν όποΙο όνο
φερθήκαμε παλιότερο (ΕΠΙΚΑΙΡΑ. Νο 

635/2.1 0.80). Ή θεωρlα αύτι't έξηγεί, ξεκινών
τας όπό μιό κοινι't βόση, πολύπλοκα καΙ πολύ
μορφα φαινόμενο, δπως ι'ι όρογένεση, οΙ σει
σμοl. τό ι'ιφοlστεια, τό πσλοιοκλlματα, ι't μικρι'ι 
ι'tλικlο τών βυθών τών ώκεανών καΙ ι't κατανο
μι't τού γήινου όρυκτού πλούτου. 

,--., Ή τεκτονικ" πλακών θεωρεί δτι τό έξωτερι
ιό στρώμα τής έπιφονεlος τής Γής (ι'ι λιθό
σφαιρα πού φθόνε ι σέ βόθος μέχρι 1 00 χιλιό
μετρα) όποτελεiτοι όπό όρισμένες κινητές πλό
κες πού cέπιπλέουν3 πόνω σέ ~να στρώμα 
κουτής πέτρας. Μερικές όπό τΙς πλόκες ούτές. 
πού κινούνται ι't μιό ως πρός τrΊν δλλη, όποτε
λούν τούς βυθοtις τών ωκεανών, ένώ δλλες 
Περιέχουν τΙς ι'tπεlρους. 

ΈπειδrΊ οΙ πλόκες εΥναι συμπαγείς έπι
πλέουν. Αύτό Ισχύει κυρlως γιό τΙς πλόκες πού 
φέρουν τΙς flπεlρους: ένώ τό "πετρώματα τών 
βυθών τών ωκεανών όποτελούντοι κυρlως 
όπό πυκνούς βολσότες. τό πετρώματα τών 
πλακών τών ι'!πεiρων όποτελούντσι μδλλον 
όπό έλοφρότερους γρσνlτες. Έτσι οΙ 1\πειροι 
πλέουν πόνω στΙς πλόκες τους σόν οχεδfες πα
γιδευμένες μέσο σέ κομμότιο πόγο μέσο σέ ~
ναν παγωμένο ποταμό. 

ΟΙ τερόστιες αύτές συμπαγείς πλόκες έπι
πλέουν πόνω στό όμέσως έπόμενο στρώμα, 
τήν όσθενόσφοιρο. Τό στρώμα σύτό δέν εΤνοι 
ύγρό. παρόλο πού ύπόρχοuν κο1 ποσότητςς 

λιωμένων πετρωμότων στό έσωτεpικό τής γης. 
ΕΤνοι στερεό όλλό καΙ θερμό, tτσι ώστε νό γλι-

~ 
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στρδ δταν ύποβληθεi σέ καταπον(Jσεις. Δρδ 
δηλαδη σόν λιπαντικό, διευκολύνοντας την κl
νηση τών ύπερκειμένων πλοκών. ΚαΙ βέβαια (J 
κiνηση τών πλακών εΥναι συνεχής - δπως κσl 
τών παγετώνων. Ή ταχύτητό ταυς μπορεi νό 
εΥναι μερικό έκατοστόμετρα τόν χρόνο (π.χ. (J 
Άφρικη πλησιόζει πρός την Εύρώπη μέ ταχύ
τητα 5 έκατοστών τόν χρόνο) καΙ σ(Jμερα με
τριέται έπακριβώς μέ όκτiνες λέηζερ καΙ εlδι
κοt)ς δορυφόρους. · 

Κότω όπό τήν όσθενόσφαιρα βρlσκονται τό 
έρυθροπυρωμένα πετρcbμστα ~οίι έσωτερικοίι 
μανδύα ποt) περιβόλλει τόν πυρ(Jνα, 2.900 χι
λιόμετρα κότω όπό τήν έπιφόνεια. ΚαΙ σ' αύτόν 
τόν μανδύα εΤναι ποt) δημιουργεiται (J αlτlα τ~ς 
κιν(Jσεως τ~ς έπιφανεlας: κύματα διαχύσεως 
πού προκαλαίινται όπό διαφορές θερμοκρα
σiας. "Ετσι τό καυτό ύλικό όνεβαlνουν, ψύχον
ται καθώς κινοίινται κοντό στην έπιφόνεια καΙ 
στή συνέχεια ξαναβυθlζονται. 

Ή διεργασiα αύτη εΤναι δημιουργικη κσl κα
ταστροφικη συγχρόνως. ΣτΙς μεσωκεόνιες ρό
χες τό καυτό ύλικό ποι) έρχεται όπό τόν μαν
δύα σχηματiζει νέο φλοιό, ό όποiος «όνοiγει» 
γιό νό όνέβει κι δλλο ύλικό. Ή δημιουργικη αύ
τή διεργασlα τών πλακών πού όπομακρύνονται 
όντισταθμiζεται όπό μιό διεργασiα καταστρο

φής στό δρια τών πλακών ποu πλησιόζουν. 
Έκεi iτou «συγκρούονται» δύο πλόκες (βλ. 

σχετικοuς χόρτες). (J μΙα γλιστρά κότω όπό την 
δλλη καΙ ξαναπορροφδται όπό τόν μανδύα. 
Έκεi δπου οΙ πλόκες δέν όπομακρύνονται ούτε 

πλησιόζουν cτρlβονται• όπλώς μεταξύ τους. 
κότι ποu δέν εΥναι Ιδιαiτερα εύχόριστο όφοίι 
συνδέεται μέ μεγόλη σεισμογένεια (π.χ .. τό 
ρf\γμα τού 'Αγ. 'Ανδρέα στή σεισμογενή Καλι

φόρνια κεiται κατό μ~κος τού όρlου τών πλα
κών τf1ς Β. 'Αμερικής καΙ τοίι Β. Ε!ρηνικοίι) . 

Σεισμοl 
καΙ σεισμικό κύματα 

Έκτός όπό την κlνηση τών λιθοσφαιρικών 

πλακών, σεισμο! μποροίιν νό προκληθοίιν καΙ 
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ΟΙ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΠΛΑΚΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 

.. 
~ Διciιluναη κινtισ&wc; nλοκQν 

- Μ&-6νιο ρΟ)(η 
- Π&ριοχ/1 κοτο8utlο&ως 
----· Ά8t80ιο δριο nλοdν 

Ή κλlμακa Μερκάλλι 
yιά μέτρηση 

tντάσεως σεισμών 

L ΜΙ\ Ονnληmός t~ 6ιιό nολι) λ/γα δτομο 6ιφ 
tξαιρmιιδ ει)νοΤιιtς συνθl\κις. 
11. Άντιληmός 6nό λlγα δτομα ποι) 6νοπα6ονται. 
ΤΔ 6ντικεlμινα μt ει)ο!σθητη Δνόρτησrι. αlωροΟν
ται. 

111. 'Αριιιτδ αΙσθητός ατό tσωτιρικό οπιτιcίlν. ΤΔ 
οταθμιuμtνα αl)τοιιlνητα μnοριl νΔ μιτακινηθαΟν. 
IV. ΑΙσθητός νινιιcδ ατό tσωτιρικό οππcίιν. ΟΙ ιιν. 
θρωnοι ξuπνοΟν. Τό τ((ιμιο τρlζοιιν. 
Υ. ΑΙσθητός yινucδ. Πtσιμο σοβ{ιδων. Πι6τα καΙ 
nαρδθυρο οπδCοuν. 
Vl. ΑΙσθητός Δπδ δλοuς. Ζημιtς ot καμινόδι~ καΙ 
σοllδδις. Μιτοιιlνηση tπlnλων. 
VIL 'Όλοι tνκατολεlποuν τό οπlτιο ταuς. Αlσθητόι; 
μtσα σt αι)ταιιlνητα ποι) κιναΟντοι. Περιορισμtνες 
ςημιtς. 

VHL Γινικόι; σuναyερμδς. Ζημιtς σt όσθινιΤς κα
τασκεutς. Πtφτοuν μνημεlο καΙ τοJχοι. 
IX. Πανικός. Γινικι') καταατροφι') δσθενιίιν κοτα
σιιιucίlν. Ρι')γματα ατό tδοφος. 
IC. Πανικός. Διατηρούντοι μόνο τό καλύτιρο κτlριο. 
Τό fδο~ tχιι πολλές ρωyμtς. ΟΙ σιδηροτροχιtς 
λuyf(ouν. , 
ΧΙ. Πανικόι;. Λlyo μόνο κτlριο ατtκονται. Πλατιtς 
ρωγμtς. ΟΙ iιnόyε\οι δyωyol σnδνε. 
ΧΙΙ. Όλιιιι') κaτσατροφfl. Ή tπιτ6χuνση ξtπερνδ 
τι')ν tnιτόχuνση τf\ι; βαρύτηταο;. Τό σεισμικό κύμα
τα γlναντοι όροτδ. 

όπό διόφορες δλλες δευτερεύουσες αlτlες. Ή 

σημαντικότερη όπό τίς αlτlες αύτές εΥναι (J δρό
ση (Jφαιστείων. "Ετσι μnοροίιν νό προκληθοϋν 

σεισμοl όχι μόνο όπό έκρ(Jξεις η παρόμοιες 
διεργασ!εc; έκτονώσεως ι'1φαιστεlων όλλό καΙ 

όπό ύπόγειες μετατοπiσεις (Jφαιστειακοίι ύλι

κοίι 1\ μόγματος. 

Τό μεγαλύτερο μέρος τής σεισμικής δρα

στηριότητας συγκεντρώνεται κυρlως σέ σχετι

κό στενές ζώνες. Αύτό Ισχύει Ιδlως γιό ύποθα

λόσσιους σεισμούς. Στήν ξηρό ύπόρχουν μεγό-

ΠλΑΚΑ EIPHNIKOV 

ΠλΑΚΑ ΑΝΤΑΡΚτΙΚΗΣ 

λες περιοχές στΙς όποiες παρστηροΟνται σει
σμοl κστό μ/jκος ζωνών ρηγμστώσεως, ένώ οΙ 
μιιφότεροι σεισμοl κατανέμοντσι όμοιόμορφa 
σ' δλη την έπιφόνεια τής Γ~ς. 

Τό σημεiο στό όποΤο «σκδνε» τό πετρώματα 
προκαλώντας τόν σεισμό καλεiται trέστlσιι τοΟ 
σεισμοί) . Άνόλογα μέ τό βόθος τf\ς tστlας 

(έστιακό βόθος) οΙ σεισμολόγοι κστστόσσουν 
τοι)ς σεισμοQς σέ τρεiς κατηγορlες: σεισμοι)ς 
μικροί) βόθους {0-70 χιλιόμετρα), ένδιαμέσοu 
βόθους (70-300 χιλιόμετρα) καΙ μεγόλου βό
θους (πόνω όπό 300 χιλιόμετρα). Σημειώνον
ται τριπλόσιοι σεισμοl ένδιαμέσοu όπό δ, τι με

γόλου βόθους καΙ τουλόχιστον δεκαnλόσιοι 
σεισμοl μικροί) βόθους ποι) έπιφέρουν καΙ τΙς 

μεγαλύτερες καταστροφές. Τό μεγαλύτερο βό
θος γιό τό όποiο έχει πραγματοποιηθεΤ καταγε
γρσμμένος σεισμός εΥναι 720 χιλιόμετρα γιό 1!
να σεισμό το Ο 1 934 ατή θαλόσσια περιοχή 
τών 'Ανατολικών 'Ινδιών. Ό σεισμός τf1ς 24 
Φεβρουαρlου ήταν μικρο Ο βόθους (ι'\ έστlα του 
βρισκόταν σέ βόθος μικρότερο όπό 35 χιλιόμε
τρα). 

Τό σημείο τf\ς γ(Jινης έπιφόνειας ποu βρl
σκεται όκριβώς πόνω όπό τήν tστlο λέγεται 
«έπlκεντρο». Τό έπlκεντρα τών σεισμών εΥναι 
συγκεντρωμένα, δπως όναφέρθηκε, σέ στενές .....,..._ 
ζώνες. πού ταυτlζονται σχεδόν μέ τό δρια τών 
λιθοσφαιρικών πλακών. ΟΙ ζώνες αύτές ήταν 
μόλιστα καί οΙ πpώτες ένδεlξεις γιό τήν Οπαρξη 
τών πλοκών. 

Ή έντονότερη σεισμική δραστηριότητα πα
ρατηρεΤται ατή ζώνη τοίι ΕlρηνικοΟ (έκεi γlνον
τσι τό 75% τών σεισμών μικροίι βόθους. τό 
90% τών σεισμών ένδιαμέσου βόθοuς καΙ δλοι 
σχεδόν οΙ σεισμο1 μεγόλου βόθοuς). Ή χώρα 

μας έκτός όπό σταυροδρόμι τοϋ πολιτισμού καΙ 
τών Ιδεών βρlσκετσι καΙ στό σημεiο ποι) σu

ναντιοίινται οΙ λιθοσφαιρικές πλόκες τf\ς ΆφρΊ
κής καΙ τl')ς Εύρασlας. "Ενο μεγόλο τμf1μα μόλι

στα τοϋ έλληνικοίι χώρου όποτελεi τή λεγόμε
νη ΑΙγαία πλόκο ποu χαρακτηρlζεται ώς cμι
κροπλόκα». μιό καΙ δέν έχει τό μέγεθος τών 

κανονικών πλακών. Τό όποτελέσματα αύτ~ς 
τής έπαφf\ς εΤναι σ' δλους μας γνωστό, όφοΟ δ
λοι ξέρουμε δτι ζοΟμε σέ μιό όπό τΙς πιό σει-
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Α Ί ΛΑΝτJΙ\ΟΣ ΩΚΙ:ΑΝΟΣ 

Ή μηακίνηση τών λιΟοσφαιρι κώ.ν πλακιiιν 
n7c Μισοyι·ίου σι.ινδiπαι μr τήν fvτονη σcι
rιμοyiνcια τής πrριuχής. Οι' περισσότεροι 
ycωλόyαι θιωροιiν /ιτι τύ. δρια τών πλακών 
ώrrικονiζοvται rιτι} fπάνω σχήμα. "Ομως σ( 
άρθρυ σχΕτικά μί: τnι}ς αcισμοi•ς τοιi Έλ -
Άαvύ.μ τό Βρeταννικό πcριnδικό Νιοiι Σά 
ηι ντιστ δημοαίη•σι· τόν δrιίτι·ρυ χάρτη (κιi 

τω) aτόν όποίο φαίνcται σαφώς ή σχiση roιi 
αrιαμοιi το ι; Έλ - Άανάμ μί· τnν αrιαμό rών 
Αλλι•ιιviδωιι. Ή διαφορά όφciλrrαι ατήν 

ά.--uιψη ότι ή Άι)ριατική ι:'mοτι λι· ί χωριrιτη 
μικρο - πλάκα παρόλο ποi• τa αcιαμικa δr
όιιμιι•α δί:ν τό Ιπι6r6αιώνοιιv. Ίσως ό χάρ
τψ:. αι\rύ; μi τιί ι'ξιδανικrι•μι'νο δριο τών 

πλαλώΙ• νi1 δημωι•ρyήαι· ι παρανοήαιιc yιi:ι 
μι λλοηικiι διrίι)ιιοη rών σι ιαμιίιν πριίς 

Τοι•ρι.:ία λ'αι 'Iράν. Κιίτι rι:τοιο δi·ιι μποριί 

πωrτω:: ι•α τι·ιφηριωΟι ί ι'πιαrημονιλ·ά 

ομογενείς περιοχές τής Μεσογείου. 

Ό Ιδιος ό σεισμός rσως νό ήταν ένα φαινό
μενο όνώδυνο γιό τόν δνθρωπο δν τό πρόγμα
τα lμενον μόνο στι>ι ρηγμότωση. Δυστυχώς δ

μως τό «σκόσιμο» συνδέεται μέ lνa «τρίξιμο» 
που δισδfδετσι μέσο aτόν στερεό φλοιό τiΊς 

ΓΙΊς μέ μεγάλη ταχύτητα κσl πρός δλες τΙς διευ

θύνσεις. Ή σεισμικι>ι σύτι'ι ένέργειο μεταφέρε
ται μέ τι>ι μορφι'ι «σεισμικών κυμάτων». τών 

γνωστών σέ δλους δονήσεων. 'Εδώ τό πράγ
ματα όρχίζουν νό γίνονται ένδισφέροντο. οι 

δονήσεις ούτές εΤνοι δύο εΙδών: κύματα «δγ
κου» καΙ κύματα «έπιφανεfος». Τό κύματα δγ

κου διαδfδονται στό έσωτερικό τijς Γijς καΙ εΙ
να ι κι αύτό δύο εΙδών: διαμήκη καΙ έγκάρσια. 
Τό bιαμι')κη κύματα (κιJμυτυ Ρ) uυνvδιούονται 

όπό μιά έναλλαγι'ι συμπιέσεων καΙ έκτονώ
σεων κατό τι>ι διεύθυνση διαδόσεως. μοιάζουν 

δηλαδι'ι μέ τό γνωστό ι'ιχητικό κύματα. Τό έγ-
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ΑΛΓΕΡΙΑ 

1 
5 ί:κατοοτά 
τόν χρόνο 

κόρσια κύματα (κύματα S) που ταξιδεύουν καΙ 
μέ μικρότερη ταχύτητα (τό Ο, 7 5 της ταχύτητος 
τών κυμάτων Ρ) όποτελούνται όπό διαταραχές 

σt έπlπεδο κάθετο πρός τι'ι διεύθυνση διαδό
σεως χωρlς μετοβολι'ι τού δγκου. 

Τό κύματα έπιφονεlας f\ μακρό κύματα (κύ

ματα L) όπό τι>ιν δλλη μεριό μπορούμε νό πού

με δτι εύθύνονται κυρίως γιό τΙς καταστροφ~ς 

που προκαλεί ό σεισμός. Δημιουργούνται όπό 

τό κύματα δγκου δταν αύτό φθάσουν στό όνώ

τερο στρώματα τού έδόφους (γι' ούτό καΙ οΙ 

σεισμοί μικρού βάθους προκαλούν τΙς μεγαλύ

τερες καταστροφές) . "Εχουν ταχύτητα τό 0,92 
τής ταχύτητος τών κυμάτων Ρ καΙ διακρlνονται 

σέ δύο κατηγορίες: Τό κύματα Ράλεη (κύματα 
R) μοι67.οιιv ι ι>': τn κ(ιματα που δnμ ιουpγεί τό ρl

ξιμο μιδς πέτρας σέ μ ιό ι'jρεμη λίμνη ένώ τό κύ
ματα Λόβ (κύματα Ο) συνδέονται μέ μετστοπl

σεις τού έδόφους πάνω σt lνα έπlπεδο ποu 

-~·!-- ζωνη κοτοβuθιοcως + 

ζωνη τριβης .. Εηι ιιc.ι:ντρο των οειομων 

(όπό 1961 ως το 1970) 

ΕΣΣΔ 

έφάmεται στι'ι γήινη έπιφάνεια . 

ορια 

πλακών 

.. ·:. 

Τό γεγονός δτι οΙ ταχύτητες τών διαφόρων 

σεισμικών κυμάτων δέν εΤναι οΙ !δι ες έξηγεί τι>ιν 
περιοδικι'ι tνίσχυση καΙ έξοσθένιση τών «τραν

ταγμάτων» σ~ ~να μεγάλο σεισμό (αΙσθάνεται 

κανεlς πρώτα τό Ρ μετά τό S καΙ μετό τό έπιφα

νειοκό). 'Από τι'ιν δλλη μεριό τό πετρώματα μέ
σα ατό όποΤο διαδίδονται τό σεισμ ικό κύματα 

προκαλούν, όνσλογα _ μέ τιlν πυκνότητά τους, 

έξασθένιση τών ταλαντώσεων κι έτσι μειώ

νουν (ή όντlθετα ένισχύουν) τοπικό τι'ιν ένταση 
τού σεισμqύ. Εύκολα κστολαβαlνει κανεiς γιατί 
στό έπlκεντρο τού σεισμού έχει τΙς έντονότε

ρες δονήσεις (δπως εΤπε ό φύλακας στiς Άλ
κυονlδες έμο ιαζε σόν νό διασποίισαν τό φράγ
μα τοίι 1\χοu δεκάδες όεριωθούμενα). οι δονή
σεις αύτές όντιπροσωπεύουν συνι')t:ιως κστα-
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Πtτρωμα 

Τα όιαμηιαι ιJΙ'ισμικιί κι;ματα Ρ (ιίριστrρiιJ ι.αί τiι ι ~ ·ι.·άοflια κι;μιιτα S παράγονται ιιι'· lιλιJΙ·~ 
τοι'•ς οι ωμιι ι ;~- t:lιιιιι κι;ιιαrιι ιlγκοι • σί ιi ι•τiθι αη μί· τα κι;ματα ι'πιφω•ι·iικ .rιο ι\ πριικαλο/Ψ 

λαi τιc μryα,. ι •τι ρι~ καrιιιπριιιμ'.: 

-+ 
κόρυφες μετστοπlσεις (στόν σεισμό τού Έλ 
Άσνάμ στΙς 1 Ο Όκτωβρlου 1980, ι\ γ/1 όνο ση
κώθηκε σέ Οψος μέχρι lξι μέτρα / ... ) 

'Ένταση καΙ μέγεθος 
σεισμών 

Τό σεισμικό κύματα που έκπέμποντaι πρός 
δλες τΙς διευθύνσεις διευκολύνουν τfιν κοτο
γροφfι καΙ μέτρηση τού σεισμού όπό εύοlσθη
τους σεισμογράφους. ΟΙ σεισμογρόφοι εlνσι 

όργανο που ένισχύουν τfιν κlνηση τού έδό
φους tτσι Uιστε νό μπορούν ν' όνιχνευτούν 
όκόμη καΙ τό όσθενέστερσ κύματα σέ πολι) με
γόλες όποστόσεις. ΟΙ σεισμογροφικοl στσθμοl 
tχουν πόντο τρlσ όργανα μετρ~σεως: !!να γιό 
τfιν κοτογροφfι τών κατσκορύφων κιν~σεων 
~σΙ δύο γιά τήν κστσγρσφfι τών όριζοντlων. 
Από τfι δισφορό στούς χρόνους όφlξεως τών 
τριών εΙδών κυμότων οΙ σεισμολόγοι μποροΟν 
νό κσθορισουν τfιν όκριβfι θέση τ/1ς έστlσς καΙ 
το~ έπικέντροu. Πόντως, γιά τήν έξσγωγfι σω
στων συμπερσσμότων πρέπει νό συνδυοστοΟν 
οΙ μετρήσεις τριών τουλάχιστον διαφορετικών,..-. 
σταθμών, κι σύτό δικαιολογεi τfιν όνόγκη 
ύπόρξεως τηλεμετρικού δικτύου σεισμογρά
φων. 

'Από τό πλότος τών σεισμικών κυμότων 
(δηλαδή τfι μέγιστη μετατόπιση ένός σημεlου 
τής έπιφανεlσς τi'Jς Γης οΙ σεισμολόγοι 
προσδιορlζουν τό μέγεθος τού σεισμού. Τό μέ
γεθος τού σεισμού εlνσι lνσ μέτρο τ/1ς σεισμι
κής ένέργεισς (δηλαδή τού πόσα tντονο ήταν 
τό tcσκόσιμο») που όπελευθερώνετσι στfιν 
έστlσ τού σεισμού . Γιό τfι μέτρηση τού μεγέ
θους χρησιμοποιείται ι\ κλfμακα Ρfχτερ όπό τό 
δνομσ τού σεισμολόγου Τσόρ~ς Ρfχτερ που 
την έπινόησε. 

Ή κλfμσκσ ούτι\ εlνσι λογαριθμική (χοντρικό 
όρlζεται ώς ό λογόριθμος τού πλότους έπl μιό 
σταθερό), δηλοδfι Ι!νος σεισμός μεγέθους 8 
έκπέμπει κύματα μέ πλότος 1 Ο φορές μεγαλύ
τερο όπό τό πλότος τών κυμότων ένός σεισμού 
μεγέθους 7 καΙ 1 00 φορές μεγαλύτερο όπό τό 
όντlστοιχο πλότος μεγέθους 6 κλπ. Ό fδιος ό 
Ρίχτερ στό όρθρο ιΣΕΙΣΜΟΙ» τής Έγκυκλοπαf
δειας Μπριτόνικα γρόφει: «Ή κλlμακο τού με-

Η ΓΗ ΣΕΙΕΤΑΙ ΣΤΑ OPIA ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

ΜΕΣΩΚΕΑΝΙΑ ΡΑΧΗ 

Μc-.:6νιο 
.. __ _;ρ6_χη 

ι_~ 
Βυθόc; ώιιcσνοϋ 

Λι~ιρσ 

ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΩΣ 

ι __ ~ 
Βυθός ώιc&σνου 

Λιθδσφσιρσ 

1 
Ή λιθδσφσιρσ 

λιώνcι δυlιζόμcνη 

μtοο cπtιν 
6σβcνδσφσιρσ 

ΡΗΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ 

ι~~~." Βυθόc; ciιιςcσνοϋ nt τpωμa 
Λιlόοφαιρο 

l.τα fiρια ιύι ι • λιΟοιιιφαιρ.,•ιiι>· :τ λα><<<"' '"'Υ•• ι•τοιδι•ο ι•τω τιοιιστιι< I (ιrίΟιιι •c και ι ι•ιργί.ι ήφαiστcιrι ινώ uί Ι;ώνις καταΓιι•θiσι ια: (όπως ατό 
λ·ατι:υruι•ησι ις ποl• λαταλιjγu ι • ι • ατι) δημιιιι •ργiα uι ιαμών. f:κcί ;τιι /• οί ι•ιjτω τμιjμα τη:: Κρήτης) οι ονι>ιΊινιι..ι ι μi σ< ι<ηωί·ς ,., >'<.ίλυι • t,,.; ιιn ι •ζ. Στίc 
πλrίλ·ι ς dπnχwρiζοι•τω (μι uωκrανιιc ρι.ίχις~ {χu ι •ιιι ιιι ιαμιι ί•:: μικριι /• πι ριιιχi ; τώι • ρηyμάτω1• ι'παφής ί'χιιι •μr ΙJFΙσμιι ι •ς μικρn ο • u{ιθιιι •ι:; 

50 Ε ΠΙΚΑΙΡΑ 12 ΜΑΡτΙΟΥ 1981 



---------------------------------------~~-
γέθους δέν εΤναι όπό μόνη της lνa δργανο όλ
λό μιό μέθοδος όξιοποι~σεως των όργόνων. 
"Ε να κοινό λόθος εΤνσι νό όποθέτει κανεlς δτι ι'\ 
κλfμακα (ΡΙχτερ) φθόνει μέχρι τό 1 Ο. Άν καΙ 
χρησιμοποιούνται δεκαδικοl λογόριθμοι δέν 
ύπόρχει συγκεκριμένο όνώτερο ~ κατώτερο δ
ριο . Μέχρι σ~μερα δέν lχει παρατηρηθεί σει
σμός μεγέθους μεγαλύτερου όπό 8,9 ένw εΙδι
κό δργανα lχουν κατσγρόψει πολU μικροuς 
σεισμοuς μέ όρνητικό μεγέθηJΙ . Κόθε χρόνο γl
νονται στι') γ~ πόνω όπό lνa έκατομμύριο σει
σμοl όλλό οΙ περισσότεροι lχουν πολύ μικρό 
μέγεθος (βλ. πfνακα). 

,..........., 

r-- · 
Μtyεθος 'Αριθμός σεισμών τόν χρόνο 

8,0 - 8,9 1" 
7,0 - 7,9 10- 20 
6,0 - 6,9 100- 200 
5,0- 5,9 800 - 1000 
4,0 - 4,9 6.000 - 10.000 
3,0- 3,9 50.000 - 1 00.000 
2,0 - 2,9 πόνω όπό 300.000 
1,0- 1,9 'Αρκετές tκατοντόδες χιλιόδες 

Πlνακας: μέ τοι)ς σεισμοuς που γlνονται σέ δλη τ~ 
γίj κόθε χρόνο όνόλογα μt τό μέγεθος. 

• Σεισμός μεγέθους μεγαλύτερου όπό 8.5 Ριχτ~ρ ylνιτσι 
κοτό μέσον δρα ινας κόθε πtντι χρόνιο. 

. --

Πρiν τό 1935 πού έπινο~θηκε ι') κλfμακα 
Ρίχτερ οΙ σεισμολόγοι μπορούσαν νό μετρ~
σοuν μόνο τι')ν tνταση τοϋ σεισμού. Ή μέτρη
σ~ της στηρfζεται στι')ν έκταση τwν ζημιών ποι'ι 
προκαλούνται στι')ν έπιφόνεια τής Γής καθώς 
κai στι')ν όντfδραση των όνθρώπων στiς δον~
σει (δπως ι') κλlμακα Μπωφόρ γιό τι')ν tνταση 

τοϋ όνέμου ποu στηρlζεται σέ διόφορα φαινό
μενα ποu προκαλεί ό δνεμος στι')ν ξηρό κai στι') 

θόλασσα). Άντlθετα πρός τό μέγεθος ποu 
όποτελεΤ όντικειμενικό μέτρο τής Ισχύος' ένός 
σεισμού, ι'\ ένταση μειώνεται όνόλογα μέ τι')ν 

όπόσταση όπό τι')ν έστiα. Ή κλίμακα πού χρη
σιμοποιείται περισσότερο γιό τι') μέτρηση της 

έντόσεως εΥνσι ι'\ τροποποιημένη κλlμακα Μερ
κόλλι όπό τό δνομα ένός ΊταλοΟ σεισμολόγου. 
"Εχει δώδεκα διαβαθμίσεις πού κυμαlνονται 

όπό «σεισμό μόλις όντιληmό όπό όνθρώπους 

ποu βρlσκονται ύπό έξαιρετικές συνθήκες» μέ

χρι «Πλ"ρη πανικό καi καταστροφή». 

Ό σεισμογράφος 

Ό πρώτος ποu χρησιμοποfησε lνa σεισμοσκό
πιο γιό νό σημεlωνε τ~ν πορουσlα σεισμικών κυ
μότων ~τον lνος Κινέζος διανοούμενος, ό Τσόνγκ 
Χiνγκ,τό 132 μ. Χ. Μέχρι τό 1880 11 πρόοδος ~τον 
μικρή, όλλό τ~ χρονιό σύτ~ ~νος "Αγγλος έπιστήμο
νος, ό Τζών Μόιλυ, έπινόησε τόν σεισμογρόφο 
όριζόντιου έκκρεμοϋς. 

Ό σύγχρονος μηχανικός σεισμογρόφος όποτε
λεΤτοι όπό lνa συμπαγές πλοfσιο στηριγμένο στ~ 
γίj, μfα διότσξη κστσγραφίjς, μΙα μόζο κρεμασμένη 
όπό lνσ έλατήριο (έκκρεμές), lνσν όνοστολέσ που 
περιορlζει τίjν κfνηση πρός τ~ μfα διεόθυνση καΙ 

μ ιό γραφίδα συνδεδεμένη μέ τ~ μόζα . "Οταν τό t
δσφος καΙ τό πλαlσιο δονοΟντοι όπό tνον σεισμό 11 
μόζα ποι) κρέμεται όπό τό έλατήριο τεfνει νό μεlνει 
όκlνητη λόγω τίjς όδρανεlας της. Τότε 11 κlνηση 
τοίί πλοισlου κσταγρόφΈται στό καταγραφικό κι 
tτσι tχουμε, όνόλογα μέ τό εΤδος τίjς όναρτήσεως. 
τΙς όριζόντιες 1\ τΙς κατακόρυφες κινήσεις τοϋ έδό
φους. "Ενας σεισμολογικός σταθμός πρέπει νό δια
θέτει τρείς σεισμογρόφοuς. lναν γιό τΙς κστακόρυ
φες καΙ δυό γιό τΙς όριζόντιες κινήσεις. 

ΕΤνσι γεγονός δτι οΙ μηχανικοl σεισμογρόφοι ε Τ
ναι οlκονομικοl, όλλό 11 μόζα τοϋ έκκρεμοίίς ε!ναι 
βσριό καΙ οΙ σεισμογρόφοι ούτοΙ ζυγfζουν πόνω 
όπό τόννο. ' 
Μ ιό δλλη προσέγγιση ταϋ προβλήματος γlνεται 

μt τούς fιλεκτρομαγνητικοι)ς σεισμογρόφοuς πού 

χρησιμοποιοϋνται σήμερα tκτεταμένα. 'Εδώ rι 

όδρόνεια τίjς μόζας όντικαθfστατσι όπό τΙΙν fιλε 
κτρομσγνητικ~ όλληλεπlδραση ένός πηνlου πού 

διαρρέεται όπό ρεϋμα μέ tνσ μαγνητικό πεδίο. Με
ρικαl σεισμογρόφοι τοϋ τύπου αύτοϋ γιό καταγρα

Φ~ μ ικροσεισμών μποροϋν Ύό tνισχύσουν τήν κl
νηση κστό 1.000.000 φορές 1\ κοί περισσότερο. 

Ή ένταση χρησιμοποιείται σήμερα γιό τ ι') 
σύνταξη χαρτών σεισμικης έπικινδυνότητσς 

διαφόρων περιοχών όφοϋ οΙ καταστροφές σέ 
κόθε τόπο έξαρτιοϋνται έκτός όπό τι')ν όπόστα
σrτ της έστlας κai όπό τι')ν σύσταση τοϋ έδό

φους. Τά χαλαρά έδόφη, έηειδι') όκριβώς δο

νούνται περισσότερο σέ σχέση μέ τό συμπαγι') , 

έξαναγκόζουν τό κτlρια ποu εΤναι κτισμένα έπό
νω τους νά έκτελοϋν έντονότερες ταλαντώσεις 

1\ ύποχωροϋν. μέ όποτέλεσμα οΙ ζημιές στό 

κτlρια νό εΥναι σημαντικές. Τό lδαφος στό Χα
λόνδρι, τι')ν Άνθούιiολη καΙ δλλα προόστια της 

'Αθήνας εΤναι χαλαρό, ένw τό κέντρο της πό-

Μι/Ι μcyόλη 
μ όζο 

παρaμtνcι 
άκlνητη tνω 

όλη Ιι 

OUOII&U/ι 
κινι:Jται 

Άρχή λrιτο υρyίας τοιί αrιαμοyράqχιΙJ yιά 
Π,ν καταyραφiι 6ριζόντιωιι (Α) καΙ κατακό

ρι•φων (8) μεταrοπίαcων 

λεως εΥναι κτισμένο πόνω στόν συμπαγ~ «όθη
ναϊκό σχιστόλιθο». 

Ή πρόβλεψη 
τών σεισμών 

Μέχρι τι') δεκαετlα τοϋ 1960 μέ τι')ν πρόβλε
ψη τών σεισμών όσχολοϋνταν μόνο οΙ άστρο

λόγοι και οΙ μυστικιστές. Χωρiς νό μπορεί νό 

πεί κανεiς δτι οΙ σεισμολόγοι μπορούν νό κό
νουν προβλέψη τών σεισμών μέ τι')ν !δια όκρl-

~ 

Άριαπρά: 'Ενα αι· ιαμοyράφημα rιπδ τοi•ι: πρόαqιιτο ι •ι; αcωμοi•ς ποι'• οιγ"λιί ι ·ιυuν ιiιv 'Cλλάόα. Διακρι-,•υ>•τω μc τ>, σι·ιρι< άφίξι·ως τά ι<ι~

ματα Ρ. τiι h'ι~ματα S καί τά κι ~ματα ίπιφανcίας (L). Δεξιά: Σι ωμιιyράιrοι το ι; Γrωδι 'Vrψικοι' Ίνστιτοιίτοι • 'Αθηνών καrαyράφοιον τίς 

αι·ιαμικί·;; ι)ονηαι ιι;. Είναι τρι·ίς, όιiο yιiι τίς ύριζόντιrς καί ίνας yιίι τι .: κrιτακύρι•φι ς κινήαιις. 
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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 

'Ενα ι'.ποθαλάσσιο ρήγμα πού dφc/ληαι rπi]v κατα6ύθιση τοιί ουθοιί τής Μrσογείου κάτω άπiι 
τiJ λιθοσφαιρικiJ πλάκα το ι) Αίγαίοv. Ή φωτογραφία αιίτi] τραοιίχrηκε στa άνοικτa τής Κρήτης, 

σi- οάθος 2. 700 μέτρα ά..-τiι τi] γεωλογική aποστολή CY ΑΝΑ 

Γιό νό μελετηθεί ι'ι συμπεριφορό τών κτιρfων 
στοίις σεισμοι)ς πρέπει νό προηγηθε1 όνόλυση 

τών σεισμικών δυνόμεων. Ή όνόλυση σύτι'ι γfνε
τσι πολύπλοκη έξ οfτfσς τοίι γεγονότος δτι uπόρ

χουν όριζόντιες κο! κατακόρυφες συνιστώσες. 

Θεωρητικό οΙ κατακόρυφες συνιστώσες τείνουν 
νό παραμορφώσουν τό κτίριο, ένώ οΙ όριζόντιες 

τείνουν νό τό ρfξουν, όφοίι μετοτοπfζουν τό ση

μείο στηρfξεώς τους. 

Γ ενικό, π όντως. ι'ι κfνηση τοίι έδόφους πρέπει 
νό λομβόνεται σοβαρό uπόψη όφοίι σ· αuτι'ιν όφεf
λοντοι γενικό ο\ παραμορφώσεις. Ή συνισταμένη 

κίνηση τοίι έδόφους όποτελεί καΙ τό πιό έπικfνδυνο 
στοιχείο. Έξονογκόζει τό κτfριο νό έκτελέσουν 

ιέξονογκοσμένε<;JΙ ταλαντώσεις πού μπορεί νό εΙ
ναι όριζόντιες. κατακόρυφες 1\ - όκόμο χειρότερο 

- στροφικές. 

Ή πρώτη όρχή γιό τΙς όντιοειομικές κατασκευές 
διατυπώθηκε τό 191 5 όπό τόν Ίόπωνο μηχανικό 
Ρfκι Σόνο: τό κτfριο πρέπει νό κτlζετοι tτσι ώστε νό 
μπορεί νό όντιστέκετοι σέ πλευρικές δυνόμεις 

όνόλογες πρός τό βόρος του. Ό συντελεστής όνα

λογlος (συντελεστης Σόνο) έκφρόζετοι ιί.ις κλόσμο 
μέ όριθμητη την έπιτόχυνση λόγω τής σεισμικl'\ς 
κινι'ισεως (σ) καΙ πορονομοστη την έπιτόχυνση τl'\ς 
βαρύτητας (g). 

Στι'ι συνέχεια ό συντελεστι'ις σuτός διορθώθηκε 

μέ τόν συνυπολογισμό τοίι ϋψους τοίι κτιρlου, τής 
φύσεως τοίι έδόφους καθώς καΙ τοίι τύπου τών 

θεμελfων. 

Ό πρώτος όντισεισμικός κώδικας δημοσιεύτηκε 
στην Ίοπωνlο τό 1955 καΙ όποτέλεσε τη βόση δ
λων τών κατοπινών μελετών γιό την όντlσταση 
τών ιοιρ1ων οτούς οcισμούς. ΣτΔv κώδιk.Ο aύτό 

λομβόνοντον uπόψη τό Οψος τής οΙκοδομής. ι'ι φύ

ση τοίι έδόφους καΙ τοίι uλικοΟ κοτοσκευl'\ς κοθιί.ις 
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APXITEKTONIKH ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ 
καΙ η πιθανότητα νό σημειωθεί Ισχυρός σεισμός 
στην περιοχή. 

Ή όντfδροση έξ δλλου τών κτιρfων στΙς σεισμι

κές δονήσεις (βλ. κεfμενο) εlνοι πολύπλοκη. Ή με
λέτη τών έπιδρόσεων ένός σεισμού στΙς οΙκοδο

μές όρχfζει όπό την έξέτοση τών ταλαντώσεων 

ένός όπλοίι ταλαντωτή". Στη συνέχεια οΙ ταλαντώ
σεις τοίι κτιρfου μελετώνται ιί.ις συνδυασμός πολ

λών όπλών όρμονικών ταλαντωτών. "Όμως τό πιό 

δύσκολο όπό δλο ε!νο ι ι'ι κlνηση τοίι έδόφους. 
Στήν πραγματικότητα προκαλεί την έκδήλωση ση

μαντικών δυνόμεων όδρονεlος μέ όποτέλεσμο νό 

Τά λτίριu ατό Έλ - Άαv(ψ rιjς Άλγcρiαc. δπσι • 
tί πnJ.η δoιmairαv πάνω άκρι6ώς mι) έπίκtντ(!Ο, 
άvασηκώθηκσν riπό riιιι κrίρια δόνηοη και μcr:il 
ςιιvόπεσαι, :rάvω σrά ιJποσrηρίyματά rοιις 

βεια ποu οΙ μετεωρολόγοι προβλέπουν τόν και
ρό (ΕΠΙΚΑΙΡΑ, ΝΟ 656/26.2.81) τό πράγματα 
tχουν έξελιχθεί όπό τήν έποχή τών μόντεων 
καΙ τών οΙωνοσκόπων. 
Ό μόνος aποτελεσματικός τρόπος προβλέ

ψεως τών σεισμών, δπως ύποστηρlζει κι ό 

διαπρεπής Γόλλος σεισμολόγος Κλι.Ιιντ Μπλότ, 
εΤναι ή έκτέλεση συνεχών μετρήσεων. Κατό τή 
συσσwρευση τών καταπονήσεων ποu προη
γούνται τής ρηγματώσεως καΙ τοϋ τεκτονικού 
σεισμοΟ τό τοπlο συνήθως όλλόζει μορφή, 
διάφορες τοπικές παράμετροι όλλάζουν τιμή 
καΙ παρατηροΟνται όρισμένες έλαφρές «προ
σεισμικές» δονήσεις. Έκεί πού ή πίεση αύξόνει, 
τό~δαφος μετατοπlζεται κι αύτό μπορεΤ νό γl
νει όντιληπτό μέ τή βοήθεια μεθόδων τ/Ίς γεω
δαισίας. Ή πιό πρόσφατη έξέλιξη στόν τομέα 
αύτόν εΤναι οΙ δορυφόροι όνακλόσεως όκτfνων 
λέηζερ πού έπιτρέπουν τήν όκριβη μέτρηση 
τών κινήσεων τών λιθοσφαιρικών πλακών. οι 
κάθετες κινήσεις τοϋ έδάφους καΙ ι'ι μετακlνη
ση τοϋ μάγματος έντοπlζανται όπό «βαρυτόμε
τρα» όφοίι στήν πραγματικότητα συνδέονται 
μέ μεταβολές τοϋ τοπικού πεδlου βαρύτητας. 
τέλος, κοντό στΙς όκτές οΙ όνι.Ιιμαλες κινήσεις 
τής θόλασσας καταγράφονται όπό εΙδικούς 
«παλιρροιογρόφους». 

ΠρΙν όπό ~να σεισμό παρατηρείται έπiσης 
καΙ μιό τοπική μεταβολή ταϋ γεωμαγνητικού 
πεδίου, όφοϋ οΙ συσσωρευόμενες καταπονή-
σεις πού έξασκοΟνται πόνω στό πετρώματα με
ταβάλλουν τΙς μαγνητικές τους Ιδιότητες. Ή με

ταβολή αύτή καταγράφεται όπό εΙδικό μαγνη
τόμετρο. Άλλη μιό παράμετρος ποu μεταβάλ-
λεται πρΙν όπό ~να σεισμό εΤναι ι'ι ι'ιλεκτρική 

έμφανlζονται ταλαντώσεις μεγόλου πλότους. 

Στην πρόξη τό κτfριο tκτελοϋν έξονογκοσμένες 

ταλαντώσεις ύπό την έπtδροση τών όριζόντιων 

συνιστωσών τών σεισμικών δυνόμεων όλλό ι'\ 

όντfδροσή τους περιπλέκεται - καΙ χειροτερεύει 

όπό τήν έμφόνιοη ταλαντώσεων ποu ε1ναι συζευγ
μένες μέ στροφικές ταλαντώσεις γύρω όπό ~νον 
κατακόρυφο δξονο. Ύπό τήν έπίδροση τών όριζόν-

τιων δυνόμεων τό στοιχεΤο τών προσόψεων καΙ ο\ .--...j 
τοίχοι τεlνσυν νό κινηθούν πρός τό έμnρός μέ όπο
τέλεσμο νό καταρρέουν οΙ μόζες ποu συγκpατοϋν 

τό στοιχεΤο ούτό. 

Νό, λοιπόν. γιοτl τό όπλισμένο σκυρόδεμα, υπε

ρέχει σαφώς όπό την κλασική κοτσσκευη μέ πέ
τρες 1\ τσίιβλα. "Αν μιό πέτρα 1\ tνa τούβλο δέν έχει 
κολΜσει καλό μέ τό uπερκεlμενο 1\ τό uποκεiμενο 
στρώματα ό τοίχος ισκόζει» σχημοτlζοντας μιό 
όριζόντιο ρωγμι'ι. Τό σκυρόδεμα έξοσφολlζει τέ

λεια όντlστοση στΙς όριζόντιες ούτές δυνόμεις. Τό 
δέσιμο τών διαφόρων στοιχεlων τοϋ σκελετοίι 

έξοσφολlζει τό δτι όλόκληρο τό κτtριο θό ταλαντω

θεί χωρlς νό καταρρεύσει. Ή όριζόντιο σύνδεση 
τών ιπεδfλων στηρlξεως» μιδς αlκοδομ~ς μεταξύ 

τους. έξ δλλσυ. έξασφολfζει μιό όνθεκτικη κοτα
σκευι'ι ποu μπσρεΤ βέβαιο νό παραμορφωθεί όλλό 

δέν μπορεί νό καταρρεύσει. 
Ή κστσσκευή πρόσθετων ένισχύσεων, βέβαιο , 

ούξδνει τό κόστος κστό 2,5 ιί)ς 3%. Στι'ι σεισμογε
νη Ν. Ζηλονδfο λογοριόζσυν πρόσθετη δοπόνη γιό 
όντισεισμικές κστοσκευές τής τόξεως τοΟ 5%. ·ο
μως, τό όπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν όρμέ) ε!νσι, 
δτον δέν γlνουν πορονομfες καΙ περίεργες έξοικο

νομήσεις ύλικών, τό καλύτερο όντισεισμικό ύλικό. 
βέβαιο πρέπει νό ληφθεΤ uπ" όψη καΙ τό έδαφος 
καθώς κο\ ή σεισμική επικινδυνότητα της nEpιo

xi\ς. Τό όποuλεσμότα δμως ε!νοι δριστο . 
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όγωγιμότητο τών πετρωμάτων. Τό μικρό ρf!γ
μοτο πού δημιουργούνται στό πετρώμστο όπό 
tή συσσώρευση κοτοπονf!σεων γεμlζουν μέ 
διόφορο ρευστό, πρόγμο πού tπηρεόζει τήν 
f!λεκτρική όγωγιμότητο. 'Η μέτρηση μεταβοΜς 
τού μεγέθους αίιτού στηρlζετοι στό όπλό όρ
γανα πού χρησιμοποιούνται γιό τήν tρευνο 
όρυκτών. -

Τέλος. οΙ παραμορφώσεις τοΟ γf!ινου 
φλοιού συνεπόγονται καΙ μεταβολή τών χαρα
κτηριστικών τών ύπογεlων ύδότων: στέρεμα 1\ 
αύξηση τών νερών τών πηγών, κύματα στροβι
λισμών, μεταβολές τ~ς στόθμης τοΟ νερού στό 
πηγόδιο (έμφόνιση όρτεσιανών). μεταβολές 
τής θερμοκροσfος καΙ τ~ς ραδιενέργειας τών 
ίιπογεfων ύδότων ... Ίδιοίτερο ι'\ οΟξηση τής δυ
νατότητας συγκρατf!σεως τού όερfου ραδονfου 
όπό τό νερό τών πηγών παρατηρf!θηκε πρΙν 
όπό μερικούς βfαιους σεισμούς στή Σοβιετική 
Ένωση καΙ στήν Κiνα. Μέ τήν όξιοποfηση τέ
τοιων παρατηρήσεων οΙ Σοβιετικοl κατό'ρθω
σαν τό 1 960 νό προβλέψουν lνον σεισμό στήν 
Τασκένδη. 

"Ολα τό ποραπόνω σημεία καΙ κυρfως οΙ δια
ταραχές τού γεωμαγνητικού πεδlου, τής όγωγι

μότητας και τής ραδιενέργειας tπιδροϋν στή 
...-.Qυμπεριφορό τών ζώων. ΟΙ Κινέζοί γνωρfζουν 

αλό τό σημεία αύτό: "Εχουν μόλιστα καΙ σχετι
κό ποfημα: 

«Τό ζώα προαισθόνονται τούς σεισμούς. ΟΙ 
όγελόδες καΙ τό πρόβατα, τό μουλόρια καΙ τ' δ

λογα δέν θέλουν νό μπούν στόν στόβλο, 1\ τό 
μαντρi. Τό γουρούνια δέν θέλουν φcιf. Τό σκυ
λιά γαβγlζουν μέ μανfα. ΟΙ πόπιες δέν θέλουν 

νό πόνε στό νερό, οΙ κότες όνεβαfνουν στό 
δένδρα καΙ φωνόζουν δυνατό, τό φfδιο βγοl

νουν όπό τΙς χειμερινές φωλιές τους, οΙ μεγό
λες •γότες κυνηγούν τiς μικρές πρός δλες τΙς 

διευθύνσεις, τό κουνέλια τεντώνουν τ· αύτιό 

τους, πηδούν χω ρΙς λόγο καΙ κτυπούν μέ δύνα

μη γύρω - γύρω. Τό ψόριο τρελοfνοντοι κο! κο
λυμπούν σέ περiεργα σχήματα κάτω όπό τόνε
ρό, τό ομf!νη τών μελισσών μετακινούνται κό
νοντας πολύ θόρυβο, τό περιστέρια πετούν συ

νέχεια κο! ξεχνούν τή φωλιό τους. "Ολες οΙ οΙ

κογένειες. δλοι ο\ ένοικοι ένός σπιτιού συγκεν

τρώνονται γιό νό ποροτηρf!σουν καΙ νό συλλε

ξουν τΙς ένδεfξεις πού μπορούν νό χρησιμεύ

σουν στήν πρόβλεψη τού σεισμού». 

Χρησιμοποιώντας δλες τΙς παραπόνω tνδεl-

-----ξεις καθώς καΙ τοΟς «προσεισμούς». πού πορα

• ηρούνται λfγες 1'\μέρες 1\ ώρες πρΙν όπό τόν 
κύριο σεισμό, οΙ Κινέζοι κατόρθωσαν στΙς 4 
Φεβρουαρlου τού 19 7 5 νό προβλέψουν ~να 
μεγόλο σεισμό (μέγεθους 7,3) στό Χόιτσενγκ. 
Δυστυχώς. πορό τό γεγονός δτι ι'\ περιοχή έκκε

νώθηκε tγκοιρο χωρlς νό ύπόρξει κανένα θύμο 
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_Oi μεγάλοι 
tλληνικο} σεισμοi 

ΟΙ μςγαλύτεροι σεισμοl πού σημειώθηκαν τούς 
δύο τελruταfοuς αΙώνες στ"ν Έλλόδα. σύμφωνα 
μt τό στοιχεΤα ταϋ Σεισμολογικοϋ Ίνστιτούτοu. ε Τ
ναι: 

8 12 Όκτωβρlου 18!t8. Ήρόκλειο Κρflτης. μtγε
θοι; θ,2δ, Cvτσση 11 . 
8 3 Φεβροuαρlου 181 Ο, Ήρόιιλειο Κρflτης. μέγε
θος 8.26, tvτσση 9. 
8 22 Άπριλlου 1883, Ρόδος. μέγεθος 8.26. tντα
ση 11. 
8 21 Αύγούσtου 1888, Φιλιστρό Μεσαηνfας. μt
γεθος 8,25, tvταση 11 . 
8 19 Ίανουαρlοu 1825, Λευκόδα. μέγεθος β. tν
ταση 11 . 
8 28 Δεκεμβρlοu 1881. θολιμlτικο Άxdfaς. μέγε
θος β. tνταοη 11. 
8 4 Φεβροuαρlοu 1β87. Κεφολονιό, μέγεθος θ, 
lνταση 10. 
8 11 Αύyούσταυ 1903, Κι'ιθηρο, μέγεθος 11. tντα
ση 11 .. 
8 28 Ίouνlou 1928, Ρόδος. μtyεθος 8. fvταση 
11. 
\Μεytθη στ"ν κλfμακα ΡΙχτερ, tντόαεις στflν κλl
μαιια Μιριιόλλι) 

ι'\ Ιστορlο δέν τελεlωσε ροδινα. ΟΙ σεισμολόγοι 
δέχτηκαν δτι ι'\ συσσωρευμένη σεισμική ένέρ
γειο εΤχε όπελευθερωθεί κι έτσι ι'\ έπιτήρηση 
τής περιοχl\ς στομότησε. Στiς 28 Ίουλlου 

1976. δηλαδή ένόμιση σχεδόν χρόνο μετό, ~
νος σεισμός μεγέθους 7,8Ισοπέδωσε τό Τογκ

οόν σέ όπόστοση 300 χιλιομέτρων όπό τό 
Χόιτσενγκ. ΟΙ νεκροl ήταν 850.000 όφού ό 
σεισμός οίιτός δέν εΤχε προβλεφθεi. 

Μπορούν όκόμη νό προβλεφθούν καΙ οΙ σει

σμοl πού όφεiλονται στήν 1'\φαιστειακή δρόση. 

Ή διερεύνηση τοΟ συσχετισμού 1'\φαιστειοκών 

έκρήξεων καΙ σεισμών μεγόλου βόθους (έστlα 

σέ ~όθος 100 wς 300 χιλιόμετρα) καΙ μεγέ
θους ό'ηέδειξε δτι εΤναι δυνατή ι'\ πρόβλεψη τό
σο τών σεισμών δσο καΙ τών fιφαιστειακών 

έκρf!ξεων τουλόχιστον στό ι')φοιστειακό νη

σιωτικό τόξα. Ή μέθοδος τής προβλέψεως 

όφεlλεται στόν Γόλλο γεωφυσικό Κλώντ 

Μπλότ καΙ χόρη σ· οίιτήν tγιναν όρκετές προ

βλέψεις σεισμών στό Περού (1966 καΙ 1970) 
καθώς καΙ έκρf!ξεων 1'\φαιστεiων (Αrτνα 1974). 

Πρέπει νό όνσφερθεΤ πόντως δτι όιφιβής 

προσδιορισμός τής fιμερομηνlας καΙ τού έπι

κέντρου κόποιοu μεγόλου σεισμού προϋποθέ

τει τή διαρκή έπιτήρηση μέ έπιστημονικό όργα

να δλων τών ζωνών έποφής τών τεκτονικών 

πλοκών. Ή όπαιτοίιμενη έπένδυση εΤνσι τερό-

Τά eπίκειιrρα τώv 

αrωμώv ι)ρίζο ιιv τά 

όρια τώιι λιθοσφαιρι
κώv . πλακών στον 
Άτλαντικο ciλλιλ κα

λιίπτοι•ν πυλi• μrγα

λιίrερη m:ρωχή στiιv 
άvατολιΚΙ'} Μωόyειο 
δποι • m•yκροvυνται 

οί ήπιιροι 

Τιί δει;rερο ρήyμα ατό Κα.παρiλι εlι•αι παρι.ίλ
ληλο μί· rό ρήyμα τώv Πλαrαιώιι. Ί-1 yεωλο 
yικη όραση τώv ι!yκάτωv τής Γ1jς φθάι•rι μι'χρι 

Πιv ι'πιφάιιι:ια. 

στια κο! τό όποτελέσμοτα θ' όξlζουν μόνο δν 
καταληξουν στήν προστασία τοΟ πληθυσμού. 

"Ετσι ι'\ πρόβλεψη τών σεισμών συνδέεται 
μέ: 

8 Τήν ϋπαρξη σχεδlου προστασlος καΙ έκκενώ
σεως τής περιόχής. 

8 Τήν έπιβολή όντισεισμικών κανόνων γιό δλα 
τό νέο κτlρια σέ μιό όπειλούμενη ζώνη. 

8 Έκπαlδευση τοϋ πληθυσμού (δπως γlνεται 
στήν Κiνα) σχετικό μέ τό σημεία πού προη
γούνται τών σεισμών καΙ τό μέτρο ποu πρέπει 

νό πόρει κανε/ς κστό τή διόρκεια τους. 'Όταν ι'ι 
γη δονείται ι'\ κόσα μιός πόρτας 1\ tνα στερεό 
τραπέζι μπορεί ν' όποδειχθούν χρήσιμα κατα
φύγιο. 

·οσο γιό τό δν οΙ σεισμοl θό συνεχιστοϋν t 
να πρόγμο μπορεί νό πεί κανε/ς μέ βεβαιότητα: 

σεισμσi θό γlνονται δσο ίιπόρχει ό πλανf!της 

rι;. Ή πρόβλεψfι τους εΤναι ζήτημα λεπτομε
ρούς έρείινης. που στή χώρο μας βρlσκετοι δυ
στυχώς στό πρώτα στόδια. ·Άλλό ό έλληνικός 
χώρος εΙνοι. δπως όναφέραμε. σεισμογενf!ς. Κι 
όφού τόν όγοπδμε πρέπει νό ίιποφέρουμε καΙ 
τΙς παραξενιές του: πρέπει νό μόθουμε νό ζού
με μέ τούς σεισμούς. Χωρlς δσκοπο κρυολογή
ματα ... 

Π. ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ 
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