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ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

ΘΕΜΑ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

14 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στόχοι πιλοτικού μαθήματος 

Οι μαθητές 

a. Να ερμηνεύουν τους σεισμούς και των ηφαίστεια στο παρελθόν. 

(μυθιστορήματα, προκαταλήψεις). Να γνωρίσουν μεγάλους ιστορικούς 

σεισμούς και ηφαίστεια. 

b. Να μελετήσουν τους σεισμούς και τα ηφαίστεια ως γεωλογικά φαινόμενα. 

c. Να γνωρίσουν ποιες είναι οι σεισμικές και ηφαιστειακές ζώνες στην Ευρώπη 

και ποια είναι η σεισμική και ηφαιστειακή δράση στον Ελλαδικό χώρο. 

d. Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις των σεισμών και των ηφαιστείων στην Ευρώπη.  

e. Να γνωρίζουν ποια είναι η αντισεισμική και αντιηφαιστειακή  προστασία. 

f. Να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, χάρτες και βιβλία. 

g. Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν κατά ομάδες. 

 

2. Εκπαιδευτική μέθοδος 

Συνεργατική διερεύνηση με οδηγό φύλλα εργασίας και δημιουργία ομάδων 

μαθητών. 

 

3. Διάρκεια 

Το μάθημα έγινε  τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 και διήρκησε 6 διδακτικές ώρες ως 

εξής: 

a. Φύλλο εργασίας 1  για 1 ώρα 

b. Φύλλο εργασίας 2  για 1 ώρα 

c. Φύλλο εργασίας 3 για 1 ώρα 

d. Φύλλο εργασίας 4 για 1 ώρα 

e. Φύλλο εργασίας 5 για 1 ώρα 

f. Παρουσίαση φύλλων εργασιών και αξιολόγηση μαθήματος για 1 ώρα. 

Επίσης στο τέλος του προγράμματος δόθηκε φύλλο αξιολόγησης προγράμματος, που 

συμπληρώθηκε από τους μαθητές σε χρόνο πέντε λεπτών.  
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4. Αποτελέσματα αξιολόγησης και συμπεράσματα 

Το φύλλο αξιολόγησης αποτελείται από 12 ερωτήσεις: 

a. Οι πρώτες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 15%, ικανοποιώντας τον 1ο στόχο. 

b. Οι επόμενες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 15%, ικανοποιώντας τον 2ο στόχο. 

c. Οι επόμενες 4 ερωτήσεις με συμμετοχή 30%, ικανοποιώντας τον 3ο στόχο. 

d. Οι τελευταίες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 20%, ικανοποιώντας τον 4ο στόχο. 

e. Οι τελευταίες 2 ερωτήσεις με συμμετοχή 20%, ικανοποιώντας τον 5ο στόχο. 

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης αυτού του νέου πιλοτικού μαθήματος προέκυψαν 

τα εξής συμπεράσματα και προβληματισμοί: 

a. Υπήρχε ενεργή συμμετοχή σχεδόν από όλους τους μαθητές στην τάξη. 

b. Δεν υπήρχε το κλασικό διάβασμα στο σπίτι. 

c. Το σχολικό βιβλίο είχε βοηθητικό ρόλο στο μάθημα. 

d. Υπήρχε χρονοβόρα προετοιμασία του εκπαιδευτικού ως προς τα φύλλα 

εργασίας. 

e. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη για περιορισμένη όμως ύλη 

μαθημάτων. 

f. Το μάθημα ήταν σχεδόν μαθητοκεντρικό και απλά ο εκπαιδευτικός συντόνιζε 

τις ενέργειες των μαθητών με τα φύλλα εργασίας και το διαδραστικό πίνακα.  

g. Αν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή με Η/Υ για κάθε 2 ή 3 μαθητές, το μάθημα θα 

ήταν απόλυτα μαθητοκεντρικό. 

h. Τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας  από τους μαθητές χρησιμοποιήθηκαν ως 

κύρια εξεταστέα ύλη του μαθήματος. 

i. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών έδειξαν ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των μαθητών, περίπου στο 60%, κατανόησε την ύλη του μαθήματος. 

j. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος έδειξαν ότι το 

πρόγραμμα είχε επιτυχία, οι μαθητές ένιωσαν ικανοποιημένοι και θα ήθελαν η 

διδασκαλία του μαθήματος να γίνετε με παρόμοιο τρόπο. Οι μαθητές 

θεώρησαν ότι ο χρόνος ήταν λίγος, η διάθεση για την παρακολούθηση ήταν 

μέτρια και τα τεχνολογικά μέσα ήταν ανεπαρκή. 

k. Το πρώτο φύλλο εργασίας δόθηκε μία εβδομάδα πριν το πρώτο μάθημα, γιατί 

είναι εργασίες και απλά έγινε παρουσίαση εργασιών και συζήτηση στη τάξη. 

l. Μετά την συμπλήρωση του κάθε φύλλου εργασίας από όλα τα παιδιά της 

τάξης, τα συλλέγει τα φύλλα εργασίας ένας συντονιστής μαθητής και 

παραδίδει την άλλη εβδομάδα στον καθηγητή σε ψηφιακή μορφή το φύλλο 

εργασίας συμπληρωμένο, λαμβάνοντας υπόψην όλα τα φύλλα εργασίας των 

μαθητών. 
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m. Κάθε συντονιστής μαθητής παρουσιάζει το φύλλο εργασίας στην τάξη στην 

τελευταία διδακτική ώρα και μετά ξεκινάει η αξιολόγηση. 

5. Εργαλεία και τεχνικές 

Χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Google earth, το εκπαιδευτικό πακέτο Γεωλογία-

Γεωγραφία Α & Β Γυμνασίου και το Word Office. 

Επίσης αντλήθηκαν πολλές πληροφορίες από το διαδίκτυο και ειδικότερα από 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. 

Μέσα στην τάξη χρησιμοποιήθηκε φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και το 

σύστημα του διαδραστικού πίνακα με τον βιντεοπροβολέα. 

Τέλος κάθε φορά δίνονταν από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος τα κατάλληλα 

φύλλα εργασίας από το νέο πρόγραμμα σπουδών Γεωλογίας-Γεωγραφίας Γυμνασίου. 

 

6. Συμμετέχοντες 

Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του τμήματος Β1  της Β 

Γυμνασίου στο 14ο Γυμνάσιο Λάρισας. 

Ειδικότερα συγκέντρωσαν από τους μαθητές τα φύλλα εργασίας και επιμελήθηκαν 

την τελική μορφή τους, οι εξής μαθητές τα παρακάτω φύλλα εργασίας. 

Το 1ο φύλλο εργασίας η Γκαμπούρα Ζαχαρένια, ο Αποστολάκης Πέτρος, η 

Αναγνώστου Ελένη, η Βούρτουρα Ιππονίκη και ο Αποστόλου Παντελής, το 2ο φύλλο 

εργασίας η Βούρτουρα Ιππονίκη, το 3ο φύλλο εργασίας η Γκαμπούρα Ζαχαρένια και 

το 4ο φύλλο εργασίας η Ανδρεοπούλου Βάγια και το 5ο φύλλο εργασίας  με 

συμμετοχή πολλών μαθητών. 

Υπεύθυνος της υλοποίησης αυτού του προγράμματος ήταν ο εκπαιδευτικός με 

ειδικότητα Γεωλόγος,  Παπαϊωάννου Ελευθέριος. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1. Πως ερμηνεύουν τους σεισμούς στην Αρχαία Ελλάδα. (Εν συντομία σε 10 περίπου σειρές) 

Η λέξη Εγκέλαδος προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων (έγκειμαι + λας) και υποδηλώνει τον εγκατεστημένο 
στα πετρώματα, στο στερεό φλοιό της Γης. 
Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Εγκέλαδος -γιος του Ταρτάτου και της Γης- υπήρξε αρχηγός των Τιτάνων 
και έπεσε νεκρός στη Γιγαντομαχία. 
Σύμφωνα με μια εκδοχή φονεύθηκε από κεραυνό του Δία, σύμφωνα με μια δεύτερη από τον ακόλουθο του 
Διονύσου τον Σειλινό αλλά η επικρατέστερη αναφέρει ότι δολοφονήθηκε από την Αθηνά, η οποία έριξε εναντίον 
του τη Σικελία ή το όρος Αίτνα με το οποίο και τον καταπλάκωσε. 
Το αποτέλεσμα είναι πλέον ο Εγκέλαδος να αναστενάζει μέσα στο τάφο του, προκαλώντας εκρήξεις ηφαιστείων 
και σεισμούς. Σύμφωνα με τους αρχαίους έλληνες, ο Εγκέλαδος ήταν η θεότητα που προκαλούσε τους σεισμούς 
και σήμερα το όνομά του χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο του σεισμού. 
Αρχαία Ελλάδα: Ο Θαλής της Μιλήτου (6ος αιώνας π.Χ.) πίστευε ότι όταν "ταραζόταν" η θάλασσα πάνω στην 

οποία "επέπλεε" η Γη, παράγονταν οι σεισμοί. Αλλά η ιδέα ότι η κυκλοφορία του αέρα σε υπόγειους θαλάμους 

δημιουργούσε σεισμούς, αποτέλεσε τη βάση για τις πιο περίτεχνες θεωρίες των αρχαίων χρόνων.  

Ο γίγαντας Εγκέλαδος, της αρχαιοελληνικής μυθολογίας, γιος του Τάρταρου και της Γης. Στη γιγαντομαχία ήταν 

αντίπαλος της Αθηνάς, που τον εξουδετέρωσε ρίχνοντας πάνω του τη Σικελία. Σύμφωνα με τους αρχαίους 

μυθιστοριογράφους, ο καταπλακωμένος γίγαντας προσπαθεί κατά καιρούς να ξεφύγει από το βάρος, με 

αποτέλεσμα να σειέται το έδαφος και να εκρήγνυται ο κρατήρας της Αίτνας. 
Ποσειδώνας: Οι Έλληνες θεωρούσαν του Ποσειδώνα ως θεό των 

βίαιων, απρόβλεπτων κινήσεων. Είναι τις περισσότερες φορές ο θεός 

του ωκεανού, το οποίο φυσικά είναι το μεγαλύτερο, πιο απρόβλεπτο, 

και πιο επικίνδυνο πράγμα που υπάρχει. Πολλοί Έλληνες αφιέρωσαν 

πολύ χρόνο πλέοντας στον ωκεανό, και έδιναν μεγάλη προσοχή στον 

Ποσειδώνα. Αλλά ο Ποσειδώνας είναι επίσης ο θεός των σεισμών, 

καθώς οι σεισμοί είναι επίσης πολύ συνηθισμένοι στην Ελλάδα. 

Χτυπούσε το πόδι του, ή χτυπούσε τη γη με την τρίαινα του (σαν 

δίκρανο) για να δημιουργήσει ένα σεισμό. Αυτή η ικανότητά του να 

δημιουργεί τους σεισμούς του χάρισε τον τίτλο: " Τινάκτωρ της 

Γαίας", ένα όνομα που είναι αρκετά κοινό στην Ελληνική ποίηση και 

λογοτεχνία. 
Δίας: Παράλληλα με τις θεωρίες για τον Ποσειδώνα, πολλοί 

υποστήριζαν ότι οι σεισμοί προκαλούνται και απο τον αρχηγό των 

αρχαίων θεών, τον Δία. Η θεωρία αυτή, ότι ο θεός Δίας στέλνει τους 

σεισμούς (διοσημίες) αντικαταστάθηκε αργότερα με καινούργιες 

απόψεις που διατύπωσαν αρκετοί φιλόσοφοι με πρώτους τους Ίωνες 

(6ος αιώνας π.Χ.). 
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2. Πως ερμηνεύουν τους σεισμούς στον υπόλοιπο κόσμο. (Εν συντομία σε 10 περίπου σειρές) 

 

Μεξικό, Vaqueros, Καλιφόρνια: Ο El Diablo, ένας ινδικός θεός, έκανε μια γιγαντιαία σχισμή στο έδαφος, ώστε ο 
ίδιος και οι ομοϊδεάτες του, να μην χρειάζεται να παίρνουν την πιο μακρινή διαδρομή, όποτε ήθελαν να 
ξεσηκώσουν το κακό στη γη.  
Gabrielino Ινδία, Νότια Καλιφόρνια:  
Καιρό πριν, όταν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου ήταν νερό, το Μεγάλο Πνεύμα αποφάσισε να κάνει μια 
όμορφη χώρα με λίμνες και ποτάμια, την οποία οι θαλάσσιες χελώνες θα μετέφεραν στην πλάτη τους. Μια μέρα 
οι χελώνες άρχισαν να διαφωνούν, τρεις από τις χελώνες άρχισαν να κολυμπούν ανατολικά, ενώ οι άλλες τρείς 
κολύμπησαν δυτικά. Η γη κλονίστηκε! Ράγισε κάνοντας ένα δυνατό θόρυβο. Οι χελώνες δεν μπόρεσαν να 
κολυμπήσουν μακριά, διότι η γη στις πλάτες τους, ήταν βαριά. Όταν είδαν ότι δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν 
μακριά, σταμάτησαν να διαφωνούν και συμφιλιώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, καμιά φορά οι χελώνες που κουβαλούν 
την Καλιφόρνια διαφωνούν ξανά, και κάθε φορά που γίνεται αυτό, η γη τρέμει. 

 
Μογγολία, Κίνα:  
Ένας γιγαντιαίος βάτραχος που κουβαλούσε τον κόσμο πάνω στην πλάτη του, κόαζε κατά διαστήματα με 
αποτέλεσμα να παράγονται ελαφρές δονήσεις. 
Ινδουιστές της Ινδίας:  
Πίστευαν ότι οκτώ ισχυροί ελέφαντες κρατούσαν τη γη. Όταν ένας από αυτούς κουραζόταν, έσκυβε και τίναζε το 
κεφάλι του, προκαλώντας σεισμό. 
Kamchatka, Σιβηρία, Ρωσία: 
 Ένας θεός με το όνομα Tuli οδηγούσε ένα έλκηθρο που είχε πάνω την γη, το οποίο έσερναν σκύλοι μολυσμένοι 
με ψύλλους. Όταν τα σκυλιά σταματούσαν για να ξυθούν, κλόνιζαν τη γη. 
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Ιαπωνία: 
Ένα γιγαντιαίο γατόψαρο ζούσε στη λάσπη κάτω από τη γη. Στο γατόψαρο άρεσε να κάνει αστεία εις βάρος 
άλλων και μπορούσε μόνο να χαλιναγωγηθεί από τον Kashima, ένα θεό που προστάτευε τους Ιάπωνες από τους 
σεισμούς. Όσο ο Kashima κρατούσε έναν ισχυρό βράχο με μαγικές δυνάμεις πάνω από το γατόψαρο, η γη ήταν 
ακίνητη. . Αλλά όταν χαλάρωνε τη φρουρά του , το γατόψαρο ξέφευγε, προκαλώντας σεισμούς.  
Φιτζιανοί: 
Στη μυθολογία των γηγενών κατοίκων των νησιών Φίτζι, οι σεισμοί γίνονται όταν η υπέρτατη θεότητα Νγκενγκέϊ, 
που έχει τη μορφή ερπετού, περιστρέφεται στο άντρο της σε μια σπηλιά της νοτιοανατολικής ακτής του νησιού 
Βιτιλέβου. Για τον εξευμενισμό της απαιτούνταν -τι άλλο;- προσφορές σε τρόφιμα, που μεταφέρονταν μέχρι εκεί 
από τους ιερείς. 

 
Περού: 
 Όποτε ο θεός επισκεπτόταν τη γη για να μετρήσει πόσα άτομα ήταν εκεί, τα βήματα που προκαλούσαν 
σεισμούς. Για να διευκολύνουν το έργο του, οι άνθρωποι έτρεχαν έξω από τα σπίτια τους από για να φωνάξουν 
«Είμαι εδώ, είμαι εδώ!" (ενσωματώνοντας έτσι στο μύθο τους τη σοφία του να αφήνουν τα πολύ "λεπτά" σπίτια 
τους κατά τη διάρκεια ενός σεισμού).  
Μάγια, Κεντρική Αμερική:  
Ο θεός Κισίν, κύριος των εγκάτων της γης, των νεκρών και των σεισμών. Πιθανότατα υπήρξε μια από τις μορφές 
με τις οποίες εμφανιζόταν μια καταχθόνια θεότητα, γνωστή επίσης σαν Αχ Πους, Χιμπάλμπα και Γιούμ Κιμίλ. Σε 
προκολομβιανούς κώδικες και χειρόγραφα, ο Κισίν εμφανίζεται δίπλα στο θεό του πολέμου να δέχεται 
ανθρωποθυσίες. Μετά την ισπανική κατάκτηση και το βίαιο εκχριστιανισμό των ιθαγενών, η μορφή του 
ταυτίστηκε με το διάβολο. 
 
3. Πως ερμηνεύουν τα ηφαίστεια στην αρχαιότητα. (Εν συντομία σε 10 περίπου σειρές) 

 

Το όνομα του Ηφαίστου δόθηκε στα «ηφαίστεια όρη», τα γνωστά σήμερα στη Γεωλογία ως ηφαίστεια, που με 
τη σειρά τους βάπτισαν και ολόκληρο κλάδο της, την Ηφαιστειολογία. Είναι προφανές το γιατί οι άνθρωποι 
φαντάζονταν ότι κάτω από ένα βουνό που έβγαζε καπνό, φωτιά και επιπλέον βροντώδεις ήχους είχε το 
σιδηρουργείο του ένας θεός. Για τον ίδιο λόγο, εκτός από το Μόσυχλο (που επί αιώνες εξέπεμπε αναθυμιάσεις), 
άλλες εκδοχές θέλουν το σιδηρουργείο του Ηφαίστου να «υποκρύπτεται» σε άλλα ηφαιστειογενή μέρη, 
συνήθως στην Αίτνα, στον Βεζούβιο ή στις Αιολίδες Νήσους. 
Στην Ελληνική μυθολογία, ο Αίολος είχε φυλακίσει τους ανέμους στις σπηλιές κάτω από την Αίτνα. Ο Γίγαντας 
Τυφών καταπλακώθηκε από το όρος Αίτνα, σύμφωνα με τον ποιητή Αισχύλο, και ήταν η αιτία των ηφαιστειακών 
εκρήξεων. Στη Ρωμαϊκή μυθολογία, ο Βούλκαν, θεός της φωτιάς, είχε το εργαστήριό του κάτω από την Αίτνα . 
Στα αρχικά στάδια της εξέλιξης του πολιτισμού του, ο άνθρωπος θεωρούσε τα ηφαίστεια έδρα υπερφυσικών 
δυνάμεων. Η Ελληνική και η Ρωμαϊκή μυθολογία τα αναφέρει ως κατοικία του θεού της φωτιάς. Την πρώτη 
μαρτυρία για την δραστηριότητα της Αίτνας τη συναντάμε στον Θουκιδίδη, ο οποίος αναφέρεται σε μιά από τις 
εκρήξεις της το 425 π.Χ.. Ο Πλάτων πήγε από την Ελλάδα στην Ιταλία μόνο και μόνο για να θαυμάσει το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%86%CF%8E%CE%BD_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD
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ηφαίστειο της Αίτνας. Στη συνέχεια, οι φιλόσοφοι Θαλής, Δημόκριτος και Αναξαγόρας προσπάθησαν να δώσουν 
πιό ορθολογικές ερμηνείες στα φυσικά φαινόμενα συμπεριλαμβανομένων και των ηφαιστείων. 
4. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι σεισμοί στον κόσμο από το 1900 έως σήμερα. (Εν συντομία σε 10 περίπου σειρές) 

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί στον κόσμο από το 1900 έως σήμερα όπως έχουν καταγραφεί είναι οι εξής: 

Νότια Χιλή, 9,5 Ρίχτερ, 22 Μαΐου 1960 (5891 νεκροί) 
Prince William Sound, Αλάσκα/Η.Π.Α., 9,2 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 1964 (100 νεκροί) 
Σουμάτρα, Ινδονησία, 9,1 Ρίχτερ, 26 Δεκεμβρίου 2004 (228.000 νεκροί) 
Καμτσάκα,Σοβιετική Ένωση, 9,0 Ρίχτερ, 4 Νοεμβρίου 1952 (2.300 νεκροί) 
Σεντάι, Ιαπωνία, 8,9 Ρίχτερ, 11 Μαρτίου 2011 (συνεχίζεται η καταμέτρηση θυμάτων) 
Εκουαδόρ, 8,8 Ρίχτερ, 31 Ιανουαρίου 1906 (1000 νεκροί) 
Χιλή, 8,8 Ρίχτερ, 8 Φεβρουαρίου 2010 (524 νεκροί) 
Αλάσκα/ΗΠΑ 8,7Ρίχτερ   Σουμάτρα, Ινδονησία,8,6 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 2005 (1.313 νεκροί) 
Θιβέτ,8,6 Ρίχτερ, 15 Αυγούστου 1950 (1.526 νεκροί) 
 

5. Ποιοι είναι μεγαλύτεροι σεισμοί στην ελληνική ιστορία. (Εν συντομία σε 10 περίπου σειρές) 

        Oι μεγαλύτεροι σεισμοί στην ελληνική ιστορία: 

 «Mεγάλος σεισμός έγινε τη νύχτα της 21ης Iουλίου σ’ όλη τη Γη», αναφέρει ο ιστορικός Θεοφάνης για 
τον μεγαλύτερο σεισμό της Mεσογείου, μεγέθους 8,2 Pίχτερ που έγινε το 365 μ.X. στο ρήγμα της 
Eλαφονήσου. 

 «Στην Aλεξάνδρεια, το θαλάσσιο κύμα σήκωσε τόσο ψηλά τα πλοία που ήταν προσορμισμένα στο 
λιμάνι, ώστε έφτασαν στις ψηλές οικοδομές και τα τείχη και έπεσαν μέσα στις αυλές και στα δωμάτια. 
Kατόπιν υπαναχώρησε η θάλασσα και έμειναν στην ξηρά. Oι κάτοικοι έτρεξαν για να κάνουν πλιάτσικο, 
να αρπάξουν τα φορτία των πλοίων, αλλά το θαλάσσιο κύμα επανήλθε και τους έπνιξε όλους. Aλλοι 
ναυτικοί διηγούνται ότι την ημέρα εκείνη και ενώ βρίσκονταν στο μέσο της Aδριατικής, ξαφνικά κάθισε 
το πλοίο στον πυθμένα της θάλασσας και ύστερα από κάμποση ώρα επανήλθε το νερό και έτσι 
επέπλευσαν». 

 O Kεδρηνός προσθέτει ότι το κύμα υποχώρησε στο λιμάνι της Aλεξάνδρειας και τα πλοία έμειναν στην 
ξηρά. «Eτρεξε τότε περίεργο πλήθος να δει το παράδοξο θέαμα, αλλά το κύμα επανήλθε και 
καταποντίστηκαν πέντε χιλιάδες άνθρωποι. Σε Kρήτη, Aχαΐα, Bοιωτία, Hπειρο και Σικελία πολλά μέρη 
χάθηκαν επειδή η θάλασσα ανέβηκε και τα πλημμύρισε. Πλοία εκσφενδονίστηκαν πάνω στα βουνά 
μέχρι και εκατό στάδια». 

 Eνας άλλος ιστορικός, ο Xιώτης, αναφέρει ότι «οι κορυφές του Tαϋγέτου ράγισαν, ο ναός του Δία στην 
Oλυμπία γκρεμίστηκε, το ίδιο και κτίρια, τείχη, οχυρώματα και στήλες», ενώ, επικαλούμενος τον 
παλαιότερο ιστορικό Γίββωνα, γράφει ότι «σείστηκε το μεγαλύτερο μέρος του ρωμαϊκού κόσμου και τα 
μεγάλα κύματα κατέπνιξαν τους κατοίκους στα παράλια της Δαλματίας, της Eλλάδας και της Aιγύπτου». 

 Στις 7 Oκτωβρίου του 1650, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 Pίχτερ, στη Σαντορίνη, για τον οποίο 
υπάρχουν μαρτυρίες των ιστορικών Perry, Mallet, Siemberg, Aντωνόπουλου και Bέη.«Oι δονήσεις 
άρχισαν το 1649 και συνοδεύονταν από πρωτοφανή άνοδο της θερμοκρασίας. Στις 14 Σεπτεμβρίου 
άρχισαν νέες δονήσεις μέχρι το τέλος του μηνός και κορυφώθηκαν μεταξύ 27 και 29 Σεπτεμβρίου, οπότε 
έγινε και η πιο βίαιη», αναφέρεται. 
«Συνοδεύονταν από υπόγεια ηφαιστειακή έκρηξη με μεγάλη ποσότητα σποδού που μόλις έφτανε στην 
επιφάνεια του νερού. Σχηματίστηκε νησίδα με κρατήρα από όπου εκσφενδονίζονταν πελώριοι 
πυρακτωμένοι λίθοι, άφθονο πυροκλαστικό υλικό και κυρίως ηφαιστειακή σποδός. H ηφαιστειακή 
τέφρα μεταφέρθηκε μέχρι τη Mικρά Aσία όπου κάλυψε τα φύλλα των δένδρων με ένα λεπτό στρώμα. 
Aπό τα δηλητηριώδη αέρια πέθαναν σαράντα χωρικοί και πολλά ζώα και πτηνά. 
Aρκετά κατοικίδια ζώα έχασαν το φως τους για 8–9 μέρες. Eνα πλοίο που παρέπλεε το ακρωτήρι 
Kολούμπο ακινητοποιήθηκε από την ελαφρόπετρα που έπλεε και το εννεαμελές πλήρωμά του βρήκε 
τραγικό θάνατο. Tο θαλάσσιο κύμα που δημιουργήθηκε έφτασε τα 30 μέτρα στη δυτική ακτή της 
Πάτμου. Στη Σίκινο, η θάλασσα υποχώρησε 180 μέτρα. Στη Σαντορίνη, καταστράφηκαν σπίτια και σε 
περισσότερα από 200 κατέρρευσαν οι θολωτές στέγες. H δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την 
Kωνσταντινούπολη. 
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Στις 6 Oκτωβρίου η έκρηξη άρχισε να ελαττώνεται. Στις 4 Nοεμβρίου παρατηρήθηκε νέα έξοδος καπνού, 
ενώ στις 6 Δεκεμβρίου έρχισε η αποκατάσταση της ησυχίας. Eγινε κατάδυση της ηφαιστειογενούς 
νησίδας και στη θέση της παρέμεινε από τότε ο ύφαλος σε βάθος 18 μέτρων που ονομάστηκε 
Kολούμπος». 
 

6. Ποια είναι τα μεγαλύτερα ηφαίστεια στον κόσμο. (Εν συντομία σε 10 περίπου σειρές) 

       Τα ηφαίστεια στην παγκόσμια ιστορία είναι : 

 160.000 π.Χ.: Μια τεράστια έκρηξη που ξεκίνησε από ένα μεγάλο ηφαίστειο που βρισκόταν πολύ κοντά 
στο βόρειο Γυαλί της Νισύρου, τίναξε στον αέρα 240 δισεκατομμύρια τόνους λιωμένο πέτρωμα και 
κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της Κω, με στρώματα ελαφρόπετρας και ηφαιστειακής στάχτης πάχους 
δεκάδων μέτρων. Την εποχή εκείνη το Γυαλί και η Στρογγυλή δεν υπήρχαν, ενώ η Νίσυρος ήταν ένα 
υποθαλάσσιο ηφαίστειο που πιθανά μόνο η κορυφή του βρισκόταν πάνω από τη θάλασσα. Το 
ηφαίστειο άρχισε να αναδύεται από τη θάλασσα και να οικοδομεί ένα χερσαίο κώνο πριν από περίπου 
150.000 χρόνια. 

 1630 π.Χ.: Σε ένα από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου, τη Σαντορίνη, πραγματοποιήθηκε μια τρομερή 
ηφαιστειακή έκρηξη με συνέπεια να ανατιναχθεί ολόκληρο το κεντρικό μέρος της Στρογγύλης και να 
σχηματισθεί η καλδέρα που βλέπουμε σήμερα και θεωρείται η μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη 
καλδέρα του κόσμου. Τότε το νησί είχε την ονομασία Καλλίστη, ένα όνομα που δεν ήταν καθόλου τυχαίο 
καθώς ήταν πάρα πολύ όμορφο. Την ονομασία Σαντορίνη, την πήρε πολλά χρόνια αργότερα, όταν το 
νησί κατέλαβαν οι Ενετοί, προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης.Την χρονολογία της έκρηξης την επιβεβαιώνουν 
πλήθος γεωλογικών στοιχείων. Μεταξύ των άλλων η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης (στην 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού) έχει αφήσει ίχνη τόσο στους πάγους της Γροιλανδίας, όσο και στα αιωνόβια 
δέντρα της Καλιφόρνιας. Έτσι γνωρίζουμε ότι η καταστροφή του πολιτισμού του Ακρωτηρίου έγινε 
μεταξύ του 1628 και 1630 π.Χ.. 

 79 μ.Χ. 24 Αυγούστου: Ένα από τα διασημότερα ηφαίστεια είναι ο Βεζούβιος, ο οποίος βρίσκεται στον 
κόλπο της Νάπολης στη Νότια Ιταλία. Έχει εκραγεί για περισσότερες από 50 φορές στα προηγούμενα 
2.000 χρόνια. Το 79 πΧ έγινε η έκρηξη, η οποία έθαψε την Πομπηία και την Ηράκλεια, σκοτώνοντας 
16.000 ανθρώπους. Επίσης ο Βεζούβιος είναι διάσημος και για μια άλλη έκρηξη το 1631 που σκότωσε 
κάπου 4.000 ανθρώπους. 

 1669: Στη Σικελία, από το Όρος Αίτνα έφυγε ένα ποτάμι λάβας και ξεχύθηκε μέσα στα δρομάκια της 
Κατάνια, που σκότωσε περίπου 20.000 ανθρώπους στην γύρω περιβάλλουσα περιοχή. 

 1783: Η έκρηξη του Όρους Skaptar στην Ισλανδία κατέστρεψε την καλλιέργεια και την αλιεία, 
προκαλώντας έτσι πείνα στον κόσμο, από την οποία πέθανε το ένα πέμπτο των ανθρώπων της χώρας. 

 1815: Οι ανεμοστρόβιλοι και τα τσουνάμι από την έκρηξη του Όρους Tambora, στο νησί Sumbawa στην 
Ινδονησία, σκότωσαν κάπου 12.000 ανθρώπους, που ήταν η πιο θανάσιμη έκρηξη ηφαιστείου. Το 
ηφαίστειο έστειλε ένα νέφος υλικών ψηλά στην ατμόσφαιρα, που ήταν περισσότερο από τέσσερις 
φορές της ποσότητας που εκτινάχθηκε από το Όρος Pinatubo το 1991. Αργότερα χιλιάδες άνθρωποι 
πέθανα από πείνα. 

 1883: Ένα άλλο ινδονησιακό ηφαίστειο, το Κρακατόα, εξερράγη στις 27 Αυγούστου του 1883 και η ισχύς 
της έκρηξης υπολογίστηκε ότι ήταν υπερδιπλάσια  και από την έκρηξη της ισχυρότερης 
υδρογονοβόμβας.  Οι επιστήμονες λένε ότι ήταν και η ισχυρότερη έκρηξη ηφαιστείου που έγινε ποτέ.Η 
έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Αυστραλία που απέχει από το Κρακατόα 3.600 χιλιόμετρα μακριά. Πέτρες 
των 30 κιλών έπεσαν σε γειτονικά νησιά 80 km μακριά, και ένα τσουνάμι ύψους 40 μέτρων κατάστρεψε 
εκατοντάδες χωριών, συμπεριλαμβανομένης και της Ιάβας και της Σουμάτρα. Περίπου 36.000 άνθρωποι 
πέθαναν τότε. Η σκόνη ψηλά στην ατμόσφαιρα ανάγκασε το φεγγάρι να εμφανιστεί μπλε, και μερικές 
φορές πράσινο, επί δύο έτη.Το νησί Κρακατόα, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ιάβα και τη Σουμάτρα, 
σχίστηκε στα δύο και τινάχτηκε στον αέρα. Τις μεγαλύτερες όμως  καταστροφές προκάλεσε το 
παλιρροϊκό κύμα, ύψους 40 μέτρων , που δημιουργήθηκε από την έκρηξη, και που τρέχοντας με φοβερή 
ταχύτητα και δύναμη ισοπέδωσε όλες τις παράλιες περιοχές εκεί γύρω. 

 1902: Όρος Pelée, στο νησί της Μαρτινίκα, έπνιξε την πόλη του Saint-Pierre με ένα θανάσιμο αέριο και 
καυτή τέφρα, που σκότωσε 29.933 από τους 29.937 συνολικά κατοίκους εξαιτίας της ηφαιστειακής 
στάχτης. Ήταν η μεγαλύτερη ηφαιστειακή καταστροφή του 20ου αιώνα. 
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 1980:  Από την κορυφή του όρους St. Helens, στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον, πετάχτηκε ψηλά 400 μέτρα 
λάβα, που σκότωσε 57 ανθρώπους, προκαλώντας μέρα μεσημέρι σκοτάδι, σε πόλεις, 140 km μακριά. Εν 
τούτοις η έκρηξη του ΄Όρους St. Helens ήταν σχετικά μικρή αν κριθεί με ιστορικά μέτρα. Το νέφος του 
υλικού που εκτινάχθηκε ήταν μόνο το 5% του υλικού που έβγαλε το Pinatubo. 

 1991: Μετά από 600 χρόνια λήθαργου, το Όρος Pinatubo στις Φιλιππίνες βούιζε για ημέρες πριν τελικά 
εκραγεί και σκοτώσει περίπου 750 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων διάφορων δημοσιογράφων που 
ξαγρυπνούσαν σε μια ορισμένη περιοχή γύρω από το Pinatubo για να περιμένουν την έκρηξη. Η τέφρα 
ήταν σε βάθος περισσότερο από 2 μέτρα και σε μια ακτίνα 4 km γύρω από το ηφαίστειο. Μάλιστα είχε 
θάψει μια Αμερικανική αεροπορική βάση 24 km μακριά. Το νέφος του Pinatubo από θειικό οξύ, κάπου 
20 εκατομμύρια τόνοι, έφτασε σε ύψος περισσότερο από 20 km στη στρατόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια 
των επόμενων εβδομάδων, το νέφος περικύκλωσε τον ισημερινό και διαδόθηκε στους πόλους, 
καλύπτοντας ολόκληρο τον πλανήτη μας. Τα σωματίδια του νέφους μείωσαν κατά 2% την ακτινοβολία 
του ήλιου, λόγω αντανάκλαση της ακτινοβολίας πάνω στα σωματίδια, και έψυξαν τη Γη, σχεδόν έναν 
βαθμό fahrenheit. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Παρακολουθήστε προσεχτικά το παρακάτω βίντεο και απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση. 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
B106/382/2534,9804/extras/gbg09_tectonic-plates/index.html 
 
1. Σε ποιες περιοχές των λιθοσφαιρικών πλακών δημιουργούνται τα ηφαίστεια. 

Στις περιοχές όπου αποκλίνουν οι λιθοσφαιρικές  πλάκες μεταξύ τους με την άνοδο του μάγματος από τον 

μανδύα της Γης  στην επιφάνεια της  Γης και από τις περιοχές όπου συγκλίνουν οι λιθοσφαιρικές πλάκες, δηλαδή 

η μία πλάκα βυθίζεται κάτω από την άλλη, όπου λιώνει και το λιωμένο υλικό μαζί με εγκλωβισμένα αέρια 

ανεβαίνει στην επιφάνεια της Γης.  

 

Διαβάστε προσεχτικά το παρακάτω κείμενο 

 

2. Στις παραπάνω περιοχές των λιθοσφαιρικών πλακών δημιουργούνται συχνά και σεισμοί. Που οφείλονται οι 

σεισμοί. 

 

Αποτέλεσμα της σχετικής κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών είναι η αργή παραμόρφωση των πετρωμάτων 

στις παρυφές τους. 

 

3. Πότε επέρχεται θραύση των πετρωμάτων. 

 

Στις περιοχές που ολισθαίνουν οριζόντια η μία πλάκα σε σχέση με την άλλη, η κίνηση γίνεται κατά μήκος 
κατακόρυφων ρηγμάτων μετασχηματισμού.  
Στην περίπτωση της σύγκλισης των πλακών η πυκνότερη από τις δύο βυθίζεται κάτω από την άλλη μέχρις 
ότου λιώσει η πρώτη μέσα στο θερμό μανδυακό υλικό κι έτσι καταστρέφεται λιθοσφαιρικό υλικό. Η 
δημιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού στις μεσοωκεάνιες ράχεις αντισταθμίζεται λοιπόν με την καταστροφή 
αντίστοιχης ποσότητας στις περιοχές σύγκλισης πλακών, οπότε η συνολική επιφάνεια της Γης παραμένει 
"σταθερή". 
Αποτέλεσμα της σχετικής κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών είναι η αργή παραμόρφωση των πετρωμάτων 
στις παρυφές τους. Για το λόγο αυτό, στα πετρώματα που βρίσκονται κοντά στις περιοχές αυτές 
συσσωρεύονται τεράστια ποσά δυναμικής ενέργειας (ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης πετρωμάτων), και 
αναπτύσσονται μεγάλες τάσεις που συνεχώς αυξάνουν. Όταν οι τάσεις αυξηθούν τόσο πολύ, ώστε να 
υπερβούν το όριο αντοχής του λιθοσφαιρικού υλικού στο σημείο αυτό επέρχεται θραύση. Ταυτόχρονα 
πραγματοποιείται απότομη σχετική κίνηση των δύο τμημάτων που έχουν προκύψει κατά μία επιφάνεια έως 
ότου ισορροπήσουν σε νέες θέσεις. Η επιφάνεια αυτή είναι το σεισμικό ρήγμα. Τη χρονική αυτή στιγμή 
γεννιέται ένας σεισμός. 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/gbg09_tectonic-plates/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/gbg09_tectonic-plates/index.html
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Για το λόγο αυτό, στα πετρώματα που βρίσκονται κοντά στις περιοχές αυτές συσσωρεύονται τεράστια ποσά 

δυναμικής ενέργειας (ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης πετρωμάτων), και αναπτύσσονται μεγάλες τάσεις 

που συνεχώς αυξάνουν. Όταν οι τάσεις αυξηθούν τόσο πολύ, ώστε να υπερβούν το όριο αντοχής του 

λιθοσφαιρικού υλικού στο σημείο αυτό επέρχεται θραύση. 

 

4. Τι είναι το σεισμικό ρήγμα. 

 

Ταυτόχρονα πραγματοποιείται απότομη σχετική κίνηση των δύο τμημάτων που έχουν προκύψει κατά μία 

επιφάνεια έως ότου ισορροπήσουν σε νέες θέσεις. Η επιφάνεια αυτή είναι το σεισμικό ρήγμα. Τη χρονική 

αυτή στιγμή γεννιέται ένας σεισμός. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Αφού ανοίξουμε το google earth πηγαίνουμε στα επίπεδα, μετά στην έκθεση, τσεκάρουμε σεισμοί και ηφαίστεια 

και απαντούμε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

1. Σε ποιες περιοχές είναι συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι σεισμοί και ηφαίστεια. 

 

Στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης και στην Ισλανδία. 

 

2. Σε αυτές τις περιοχές ποια ιδιαίτερη γεωλογική σχέση υπάρχει. 

 

Στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης υπάρχει η σύγκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών μεταξύ Αφρικανικής και 

Ευρασιατικής που δημιούργησε την Αλπική πτύχωση της περιοχής.  

Στην περιοχή της Ισλανδίας υπάρχει η απόκλιση των λιθοσφαιρικών πλακών Ευρασιατικής και Βόρειας 

Αμερικής που δημιούργησε την Μεσοωκεάνια ράχη. 

 

3. Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουμε τους περισσότερους σεισμούς και ηφαίστεια. 

 

Στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Αλβανία και Ισλανδία. 

 

4. Ποια είναι τα 5 πιο μεγάλα ηφαίστεια και οι 5 πιο μεγάλοι σεισμοί της ιστορίας της Ευρώπης. 

Ηφαίστεια είναι Σαντορίνης Αίτνας, Βεζούβιου, Στόμπολι, Αίτνας και Loki-Fögrufjöll στην Ισλανδία. 
Οι 5 πιο μεγάλοι σεισμοί είναι Νότια Πελοπόννησο 2008 Μ=6,9, Νότια Ιταλία 1980 Μ=6,9, Ρουμανία 1990 
Μ=7,1, Αζόρες 1969 Μ=8,0 και 1975 Μ=7,9 και Βόρεια Ιρλανδία 1963 Μ=7,1. 
 
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
B106/382/2534,9804/extras/gbg09_elliniko_toxo/index.htm 

5. Γιατί η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δράση. 

Γιατί είναι πάνω στο όριο σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικανικής και Ευρασιατικής. 

 

6. Ποια είναι η μορφή του Ελληνικού τόξου. 

 

Είναι μία νοητή καμπύλη γραμμή που ξεκινάει από το Ιόνιο Πέλαγος περνάει κάτω από την Πελοπόννησο και 

Κρήτη και καταλήγει κάτω από τα Δωδεκάνησα. 

 

7. Που και πότε δημιουργήθηκε το Ελληνικό νησιωτικό τόξο. 

Από την σύγκρουση της Αφρικανικής και Ευρασιατικής πλάκας τα τελευταία 65 εκ. χρόνια δημιουργήθηκε 

ένα σύμπλεγμα νησιών στο Ιόνιο Πέλαγος με τα Επτάνησα και Κρήτη με τα Δωδεκάνησα. 

 

8. Που και πότε δημιουργήθηκε το ηφαιστειακό τόξο. 

 

Από την σύγκρουση της Αφρικανικής και Ευρασιατικής πλάκας τα τελευταία 65 εκ. χρόνια δημιουργήθηκε το 

ηφαιστειακό τόξο με κύρια ηφαίστεια Αίγινας, Μεθάνων, Μήλου, θήρας, Νισύρου, Κω κ.ά. 

 

9. Ποια περιοχή της Ελλάδας έχει την πιο έντονη σεισμικότητα και τι συμβαίνει με το ρήγμα της Ανατολίας. 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/gbg09_elliniko_toxo/index.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/gbg09_elliniko_toxo/index.htm
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Τα νησιά του Ιουνίου και νότια της Κρήτης λόγω της σύγκρουσης της Αφρικανικής και Ευρασιατικής πλάκας 

Όσο για το ρήγμα της Ανατολίας είναι ένα οριζόντιο ρήγμα στην Βορειοδυτική Τουρκία που φθάνει 

ανατολικά μέχρι και στο Βόρειο Αιγαίο. 

Μελετήστε τον παρακάτω χάρτη και απαντήστε. 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-
B106/382/2534,9804/extras/gbg09_volcano/index.html 

10. Ποια είναι τα κυριότερα ελληνικά ηφαίστεια και τι κατεύθυνση έχουν τα κυριότερα ελληνικά ρήγματα. 

 

Τα κύρια ηφαίστεια είναι Αίγινας, Μεθάνων, Μήλου, θήρας, Νισύρου, Κω κ.ά. 

Έχουμε δύο κύριες ομάδες ρηγμάτων, η πρώτη που ακολουθεί την κατεύθυνση του Ελληνικού τόξου και η 

δεύτερη στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα που έχει κατεύθυνση Α-Δ.  

Διάβασε προσεχτικά το παρακάτω κείμενο και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

 

 

11. Από τι εξαρτάται η γεωγραφική κατανομή των θερμομεταλλικών πηγών. 

Η γεωγραφική τους κατανομή συνδέεται στενά με τη μορφολογία του εδάφους , την υδρογεωλογία και 

ειδικότερα την ύπαρξη τεκτονικών ρηγμάτων και ηφαιστείων 

Ιαματικός τουρισμός 
Είναι γνωστό οτι  η Ελλάδα  είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες με φυσικές πηγές θερμομεταλλικού νερού . 
Το νερό αναβλύζει από 752 διαφορετικά γεωγραφικά σημεία  τα οποία κατανέμονται ως εξής . Στερεά 
Ελλάδα 156 πηγές , Θεσσαλία 57 πηγές , Ηπειρος 56 πηγές Μακεδονία 115 πηγές , Θράκη 25 πηγές , 
Πελοπόνησσος 114 πηγές , Εύβοια 23 πηγές , Ιόνια νησιά 34 πηγές , Κυκλάδες 30 πηγές , Κρήτη 100 πηγές , 
και λοιπά νησιά Αιγαίου 42 πηγές . Από το σύνολο των πηγών οι 180 χρησιμοποιούνται σήμερα για 
λουτροθεραπεία και ποσιθεραπεία . Η γεωγραφική τους κατανομή συνδέεται στενά με τη μορφολογία του 
εδάφους , την υδρογεωλογία και ειδικότερα την ύπαρξη τεκτονικών ρηγμάτων και ηφαιστείων Από το σύνολο 
των φυσικών θερμομεταλλικών πηγών , οι περισσότερες χρησιμοποιούνται για ιαματική λουτροθεραπεία .  
Ο χαρακτηρισμός των πηγών ως θερμών γίνεται με κριτήριο τη σχέση της θερμοκρασίας τους με τη  μέση 
θερμοκρασία 18ο C. Ανάλογα με την προέλευση και τη χημική τους σύσταση τα θερμομεταλλικά νερά 
διακρίνονται σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες  
Οξυανθρακικά,  Χλωριοανθρακούχα, Θειικά και Θειούχα  

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/gbg09_volcano/index.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9804/extras/gbg09_volcano/index.html
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

Διάβασε προσεχτικά το παρακάτω κείμενο και δες το παρακάτω βίντεο, μετά απάντησε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

 

 
http://www.kefalonitikanea.gr/2012/08/1953-video.html 
 

Οι σεισμοί της Κεφαλονιάς του 1953 
Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012  
12 Αυγούστου 1953: Καταστροφικός σεισμός πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 
871 άνθρωποι, να τραυματιστούν 1690 και να μείνουν άστεγοι 145.052. 
Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη θα ισοπεδωθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου.  
 Το ιστορικό των σεισμών 
Ο πρώτος σεισμός θα γίνει την Κυριακή, 9 Αυγούστου του 1953, με επίκεντρο τον Σταυρό της Ιθάκης. Το 
μέγεθός του θα είναι 6.4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.  
Ο δεύτερος, μεγέθους 6.8, σημειώνεται στις 11 Αυγούστου και θα ακολουθήσουν δέκα μετασεισμοί την ίδια 
μέρα, οι μεγαλύτεροι των οποίων θα έχουν μέγεθος 5.3 και 5.1.  
Την Τετάρτη, 12 Αυγούστου του 1953 ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 5.2 θα αποτελέσει το προμήνυμα για 
την καταστροφή που πρόκειται να ακολουθήσει.  
Ο επόμενος μεγάλος σεισμός που γίνεται την ίδια μέρα θα έχει μέγεθος 7.2 και θα είναι ο 
καταστροφικότερος στην ιστορία της Κεφαλονιάς και ένας από τους καταστροφικότερους σεισμούς που 
έζησε ποτέ η Ελλάδα. Η έντασή του προσδιορίστηκε ως Χ+.  
 Η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Ιθάκη, που είχαν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από τους προηγούμενους 
σεισμούς θα ισοπεδωθούν σχεδόν ολοκληρωτικά: 27.659 από τις 33.000 οικοδομές κατέρρευσαν, 467 μόνο 
σώθηκαν (κυρίως στη βόρεια Κεφαλονιά, στην περιοχή της Ερίσου), ενώ οι υπόλοιπες υπέστησαν σοβαρές ή 
ελαφρύτερες ζημιές.  
Στη Ζάκυνθο, την καταστροφή συμπλήρωσε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην πρωτεύουσα του νησιού. 
Ο  συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 455, των αγνοουμένων σε 21 και των τραυματιών σε 2.412.  
Ένας υπέροχος και ζωντανός νησιωτικός πολιτισμός θάφθηκε κάτω από τα συντρίμμια που άφησαν οι 
σεισμοί. 
 Ο πληθυσμός των νησιών άλλαξε δραματικά. Η κυβέρνηση, υπό τον φόβο ερήμωσης, απαγόρευσε την 
εγκατάλειψη των νησιών αλλά παρόλα αυτά χιλιάδες κάτοικοι διέφυγαν τρομαγμένοι και απελπισμένοι με 
κάθε μέσο προς την ηπειρωτική Ελλάδα.    
Σημαντική ήταν η διεθνής βοήθεια που προσφέρθηκαν από πολλές χώρες προς τα δοκιμαζόμενα νησιά του 
Ιονίου. Το ελληνικό κράτος έμοιαζε να μην μπορεί να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα ειδικά η Κεφαλονιά να 
αποστερηθεί μετά τους σεισμούς το σημαντικότερο και δημιουργικότερο κομμάτι του πληθυσμού της μέσω 
της μετανάστευσης.  

http://www.kefalonitikanea.gr/2012/08/1953-video.html
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1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του σεισμού σχετικά με την ανθρώπινη ζωή. 
 
Ο  συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 455, των αγνοουμένων σε 21 και των τραυματιών σε 2.412.  
 

2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του σεισμού σχετικά με τις κατασκευές. 
 

 Η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Ιθάκη, που είχαν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από τους προηγούμενους 
σεισμούς θα ισοπεδωθούν σχεδόν ολοκληρωτικά: 27.659 από τις 33.000 οικοδομές κατέρρευσαν, 467 μόνο 
σώθηκαν (κυρίως στη βόρεια Κεφαλονιά, στην περιοχή της Ερίσου), ενώ οι υπόλοιπες υπέστησαν σοβαρές ή 
ελαφρύτερες ζημιές.  

 
3. Τι αρνητική επίδραση υπήρχε κατόπιν για τον πληθυσμό της Κεφαλονιάς. 

 
Ο πληθυσμός των νησιών άλλαξε δραματικά. Η κυβέρνηση, υπό τον φόβο ερήμωσης, απαγόρευσε την 
εγκατάλειψη των νησιών αλλά παρόλα αυτά χιλιάδες κάτοικοι διέφυγαν τρομαγμένοι και απελπισμένοι με 
κάθε μέσο προς την ηπειρωτική Ελλάδα.    
Ειδικά η Κεφαλονιά να αποστερηθεί μετά τους σεισμούς το σημαντικότερο και δημιουργικότερο κομμάτι του 
πληθυσμού της μέσω της μετανάστευσης.  
 

4. Ποιες άλλες επιπτώσεις νομίζετε υπάρχουν από τον σεισμό τόσο στον ανθρώπινο τομέα όσο στον υλικό 
τομέα. 
 
Για τον ανθρώπινο τομέα έχουμε θάνατοι, τραυματισμοί, ψυχολογικά προβλήματα, ανεργία, αρρώστιες, 
μετανάστευση, αύξηση εγκληματικότητας και αναρχίας. 
Για τον υλικό τομέα έχουμε οικονομικά προβλήματα, μεγάλη οικονομική κρίση, κατάρρευση των οικισμών, 
των διαφόρων δικτύων, των έργων υποδομής, ύφεση στην οικονομία και στις δραστηριότητες των 
επαγγελμάτων. 
 

Διάβασε προσεχτικά το παρακάτω κείμενο και δες το παρακάτω βίντεο, μετά απάντησε στις παρακάτω 

ερωτήσεις. 

http://www.youtube.com/watch?v=gmwylbF3-CA&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gmwylbF3-CA&feature=related
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5. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της έκρηξης στην Πομπηία. 

 
Ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και φωτιά έθαψε για πάντα, μέσα σε λίγες ώρες, την εύθυμη, σπάταλη και 
πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Ύστερα από το σύννεφο της στάχτης, κατέκλυσε την πόλη μία αφάνταστη καταιγίδα 
από ηφαιστειακά αναβλήματα και κίσσηρι (ελαφρόπετρα), που την σκέπασαν σε ύψος 3 και περισσότερα μέτρα, 
πάνω δε σ' αυτές επικάθησε νέο στρώμα από στάχτη και πέτρες, ώστε η σημερινή επίχωση φτάνει τα 6-7 μέτρα. 
Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 άτομα τάφηκαν ζωντανά και πέθαναν έτσι από ασφυξία. 

 
Πήγαινε στην παρακάτω διεύθυνση και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A102/HTML/i_quakeh.htm 

 
6. Ποιοι σεισμοί έγιναν πάνω από 6 ρίχτερ στην δεκαετία του 1990. 

 
Στην Αθήνα 7/9/1999 στις 11:56 Μ=5.9 
Στο Αίγιο 15/6/1995 στις 00:15 Μ=6.1 
Στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας 18/11/1997 στις 13:07 Μ=6.6 
Στα Γρεβενά 13/05/1995 8:47 Μ=6.6 
 

Πήγαινε στην παρακάτω διεύθυνση και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A102/HTML/i_volcan.htm 

 
7. Ποια είναι τα μεγαλύτερα ηφαίστεια στην περιοχή της Μεσογείου. 

 
Σαντορίνη, Αίτνα, Βεζούβιος και Στρόμπολι 
 

8. Εκτός από τις αρνητικές συνέπειες που έχουμε από τους σεισμούς και τα ηφαίστεια πιστεύεται ότι έχουμε 
και θετικές συνέπειες. Ποιες είναι οι θετικές συνέπειες από τους σεισμούς. 
 
Ο άνθρωπος αποκτά ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση όταν ενεργεί σωστά σε ένα σεισμό. 
Γίνονται καλύτερες και δυνατότερες κατασκευές. 
Γίνετε καλύτερη η οργάνωση της κοινωνίας για έκτατους κινδύνους. 
 

9. Ποιες είναι οι θετικές συνέπειες από τα ηφαίστεια. 
 
Ορυκτά και πετρώματα. 
Γόνιμο έδαφος. 
Τουρισμός 
Γεωθερμία. 

 
 

Η Πομπηία ήταν πόλη ανθηρή, με πληθυσμό 20.000-30.000 κατοίκους. Το 62 μ.Χ. έγινε ένας σφοδρότατος 
σεισμός, που συντάραξε την ωραία και πλούσια αυτή πόλη. Αλλά ο σεισμός αυτός δεν ήταν παρά το 
προμήνυμα για την ολοσχερή καταστροφή της. Πράγματι λίγα χρόνια αργότερα, στις 14 Αυγούστου του 79 
μ.Χ., μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και φωτιά έθαψε για 
πάντα, μέσα σε λίγες ώρες, την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Στην αρχή σηκώθηκε ένα 
φοβερό σύννεφο από στάχτη, η οποία σκέπασε την πόλη σε ύψος ενός μέτρου. Μόλις αντιλήφθηκαν οι 
κάτοικοι της Πομπηίας τη θεομηνία, άρχισαν να τρέπονται σε φυγή, παίρνοντας ο καθένας ό,τι μπορούσε να 
προφτάσει τις συνταρακτικές εκείνες στιγμές. Πολλοί όμως άλλαξαν γνώμη και ξαναγύριζαν αλλά τους έπιανε 
παραλυσία από τον πανικό. 
Ύστερα από το σύννεφο της στάχτης, κατέκλυσε την πόλη μία αφάνταστη καταιγίδα από ηφαιστειακά 
αναβλήματα και κίσσηρι (ελαφρόπετρα), που την σκέπασαν σε ύψος 3 και περισσότερα μέτρα, πάνω δε σ' 
αυτές επικάθησε νέο στρώμα από στάχτη και πέτρες, ώστε η σημερινή επίχωση φτάνει τα 6-7 μέτρα. 
Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 άτομα τάφηκαν ζωντανά και πέθαναν έτσι από ασφυξία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A102/HTML/i_quakeh.htm
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-A102/HTML/i_volcan.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

Διαβάστε προσεχτικά τα μέτρα προστασίας του ΟΑΣΠ σε ενδεχόμενο σεισμό. 
http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_Pws_mporoume_na_prostateuthoume_2012.pdf 
 
1. Τι μαθαίνουμε πριν το σεισμό από την πλευρά του σχολείου. 

 
Μαθαίνουμε από αφίσες και περιοδικά του ΟΑΣΠ και από την συμμετοχή μας σε ασκήσεις ετοιμότητας. 
 

2. Τι ζητάμε από τους γονείς μας να κάνουν πριν το σεισμό. 
 
Να προσέχουν που τοποθετούν τα βαριά, ψηλά και εύθραυστα έπιπλα μέσα στο σπίτι. 
 

3. Τι συζητάμε με τους γονείς μας πριν το σεισμό. 
 
Ποια είναι τα ασφαλή μέρη στο σπίτι και που θα καταφύγουμε μετά το σεισμό. 
 

4. Τι ενέργειες κάνουμε κατά την διάρκεια του σεισμού. 
 
Δεν πανικοβαλλόμαστε, δεν μετακινούμαστε και καλυπτόμαστε κάτω από ένα γερό έπιπλο, αν δεν υπάρχει 
τέτοιο έπιπλο γονατίζουμε στο έδαφος και καλύπτουμε το κεφάλι και τον αυχένα μας με τα χέρια μας. 
 

5. Τι δεν πλησιάζουμε κατά την διάρκεια ενός σεισμού. 
 
Δεν πλησιάζουμε μπαλκόνια και μεγάλες τζαμαρίες. 
 

6. Τι ενέργειες κάνουμε αν είμαστε σε εξωτερικό χώρο κατά την διάρκεια ενός σεισμού. 
 
Μένουμε έξω και απομακρυνόμαστε από επικίνδυνα σημεία. 
 

7. Μετά το σεισμό, τι παίρνουμε ως απαραίτητα, πριν φύγουμε από το σπίτι. 
 
Τον απαραίτητο ρουχισμό μας, ραδιόφωνο, φακό, κλειδιά, φάρμακα-πρώτες βοήθειες, μπουκάλι νερό, 
κινητό τηλέφωνο, ξηρά τροφή κ.α. 
 

8. Τι ενέργειες κάνουμε φεύγοντας από το σπίτι ή το σχολείο μετά το σεισμό. 
 
Βγαίνουμε έξω προσεχτικά, δεν παίρνουμε ασανσέρ, δεν τρέχουμε, προσέχουμε επικίνδυνα σημεία του 
δρόμου και ακολουθούμε τις οδηγίες των γονιών μας ή των καθηγητών μας αν είμαστε στο σχολείο. 
 

9. Που πηγαίνουμε μετά το σεισμό. 
 
Πηγαίνουμε σε κοντινό ανοιχτό και ασφαλή χώρο όπως είχαμε προσχεδιάσει με τους γονείς μας ή με τους 
καθηγητές μας αν είμαστε στο σχολείο. 
 

Διαβάστε προσεχτικά τα μέτρα προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε ενδεχόμενη 
ηφαιστειακή έκρηξη. 
http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/odigies/ifestia.csp 

 
10. Ποια είναι τα γνωστότερα ηφαιστειακά φαινόμενα που πρέπει να ξέρουμε πριν από μία έκρηξη. 

 
Είναι οι λασποροές, οι κατολισθήσεις, οι σεισμοί, η ηφαιστειακή στάχτη, η όξινη βροχή και το τσουνάμι. 
 

11. Αν υπάρχει κοντά σας ένα ηφαίστειο ποια προετοιμασία πρέπει να κάνετε επί χάρτου. 

http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_Pws_mporoume_na_prostateuthoume_2012.pdf
http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/ws/promote/odigies/ifestia.csp
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Εάν κατοικείτε σε περιοχή κοντά σε ηφαίστειο καταστρώστε οικογενειακό σχέδιο εκκένωσης και   επιλέξτε 
κατάλληλη οδό διαφυγής. 
Στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται μακριά μεταξύ τους (οι γονείς στους χώρους 
εργασίας και τα παιδιά στο σχολείο) καταστρώστε σχέδιο συνάντησης σε ασφαλή χώρο μακριά από τον τόπο 
της καταστροφής. 
 

12. Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε σε κλειστό χώρο κατά την διάρκεια της έκρηξης. 
 
      Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα.  
       Μεταφέρετε όλα τα κατοικίδια ζώα σε στεγασμένο χώρο.  
       Μεταφέρετε όλα τα μηχανήματα σε στεγασμένο χώρο. 

 
13. Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε αν βρεθείτε σε ανοιχτό χώρο κατά την διάρκεια της έκρηξης. 

 
Αποφύγετε την κίνηση κατά τη διεύθυνση του ανέμου  
Προσπαθήστε να καλυφθείτε σε στεγασμένο χώρο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, καλύψτε το κεφάλι σας για 
να προστατευθείτε από πιθανά στερεοποιημένα ηφαιστειακά υλικά.  
Κινηθείτε σε περιοχές με σχετικά υψηλό υψόμετρο για να προστατευθείτε από τις ροές λάβας και από 
πιθανές λασποροές.  
Φορέστε μακριά ρούχα, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας και μάσκα μιας χρήσεως για να προστατευθείτε 
από την ηφαιστειακή στάχτη.  
Μην ανάβετε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας. 
 

14. Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε μετά την έκρηξη. 
 

Παραμείνετε σε στεγασμένο χώρο, ιδιαίτερα αν υπάρχει χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα.  
Συνεχίστε να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας καθώς και μάσκα μιας χρήσης.  
Συνεχίστε να φοράτε μακριά ρούχα.  
Καθαρίστε τις στέγες των σπιτιών από την ηφαιστειακή στάχτη, η οποία μπορεί να γίνει πολύ βαριά και να 
προκαλέσει καταπτώσεις.  
Αποφύγετε την οδήγηση κατά τη διάρκεια της πτώσης της ηφαιστειακής στάχτης.  
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

       ΟΝΟΜΑ  ……………………………………………….. ΤΜΗΜΑ  ………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………… 

1. Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις (σε χρόνο, πτώση, αριθμό) στο παρακάτω κείμενο. 

Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία ο Εγκέλαδος κατά την Ελληνική μυθολογία, ήταν ο γιός του 

Ταρτάρου και της Γης. Υπήρξε αρχηγός των ……………………………… και έπεσε νεκρός στην Γιγαντομαχία από 

έναν κεραυνό του Δία ή δολοφονήθηκε από την ……………………………… που του έριξε πάνω του ένα τεράστιο 

νησί την Σικελία ή το όρος ………………………………. που τον καταπλάκωσε. Έτσι ο Εγκέλαδος αναστενάζει και 

ταρακουνιέται δημιουργώντας ……………………… 

Λέξεις κειμένου : Τιτάνας, Αίτνα, σεισμός, Αθηνά.   

2. Ποιες είναι οι δύο σωστές απαντήσεις από τις παρακάτω πέντε. 

Σε ποια γνωστά ηφαιστειογενή μέρη ο  Ήφαιστος  είχε το σιδηρουργείο του. 

α) Όλυμπος, β) Βεζούβιος, γ) Καύκασος, δ) Πάρνηθα, ε) Αίτνα.    

………………,  ……………… 

3. Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος. 

Τα ηφαίστεια δημιουργούνται σε περιοχές όπου υπάρχει απόκλιση ή σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών. 

………………… 

4. Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις (σε χρόνο, πτώση, αριθμό) στο παρακάτω κείμενο. 

Στις περιοχές που αποκλίνουν ή συγκλίνουν οι λιθοσφαιρικές πλάκες, τα πετρώματα ………………………….. αργά 

με συνέπεια να συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα δυναμικής ……………………. μέχρι οι τάσεις να φθάσουν στο 

όριο ………………………………… των πετρωμάτων. Τότε γεννιέται ένας ………………………………… 

Λέξεις κειμένου : Θραύση, παραμορφώνω, σεισμός, ενέργεια. 

5. Σεισμοί και ηφαίστεια έχουμε κυρίως σε δύο περιοχές της Ευρώπης. Στην Ισλανδία και στην Νότια Ευρώπη. 

Πως εξηγείται αυτό γεωλογικά με την θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ποια είναι η μορφή του Ελληνικού τόξου και από πια Ελληνικά μέρη περνά. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ποιες είναι οι δύο σωστές απαντήσεις από τις παρακάτω πέντε. 

Ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν ηφαίστεια. 

α) Θήρα, β) Κρήτη, γ) Κοζάνη, δ) Σπάρτη, ε) Μήλος.           ……………….,    ………………… 

8. Η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λάθος. 

Οι θερμομεταλλικές πηγές εξαρτώνται κυρίως από την ύπαρξη θαλάσσιων ρευμάτων και μεταβολών της 

θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας.         ……………….. 

9. Ανέφερε μία επίπτωση από τους σεισμούς πάνω στον άνθρωπο και μια επίπτωση πάνω στον υλικό τομέα. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Ανέφερε μία θετική συνέπεια από τους σεισμούς και μία θετική συνέπεια από τα ηφαίστεια. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Τι ενέργειες κάνουμε κατά την διάρκεια ενός σεισμού. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Τι ενέργειες κάνουμε κατά την διάρκεια μίας ηφαιστειακής έκρηξης, αν βρεθούμε σε κλειστό χώρο. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

       ΑΝΩΝΥΜΟ                        ΤΜΗΜΑ  ………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………… 

1. Είστε ικανοποιημένοι από τις γνώσεις που αποκτήσατε από αυτό το πρόγραμμα. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

2. Υπήρξε δυσκολία στην κατανόηση κάποιων σημείων του μαθήματος. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

3. Είστε ικανοποιημένοι από την χρήση εποπτικών μέσων. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

4. Τα φύλλα εργασίας που σας δόθηκαν τα κρίνετε ικανοποιητικά. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

5. Ο χρόνος του προγράμματος ήταν ικανοποιητικός. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

6. Χρησιμοποιήσατε πληροφορίες από μέσα εκτός σχολείου, όπως παράδειγμα διαδίκτυο ή  κάτι άλλο. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

7. Είστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τους συμμαθητές σας. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

8. Είστε ικανοποιημένοι από την συνεργασία σας με τον καθηγητή σας. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

9. Το κλίμα μέσα στην τάξη ήταν ευχάριστο και υπήρχε διάθεση για παρακολούθηση του μαθήματος. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

10. Θα θέλατε η διδασκαλία των μαθημάτων να γίνετε με παρόμοιο τρόπο στο σχολείο. 

Λίγο              Μέτρια               Πολύ 

 

Προσθέστε δικές σας παρατηρήσεις και απόψεις για το πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

                                                Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία μας. 

                                                           

                                                                  Παπαϊωάννου Ελευθέριος 

 


