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Τι είναι το Τσουνάμί;
� ‘tsu’ και ‘nami’ � ‘κύμα του λιμανιού’

� σειρά από ωκεάνια κυμάτα κατά τα οποία 
μετατοπίζονται μεγάλες μάζες νερού 

� δημιουργία κυμάτων με μεγάλο μήκος κύματος � δημιουργία κυμάτων με μεγάλο μήκος κύματος 

� ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις μεταφέροντας 
τεράστια ποσά ενέργειας

� η πραγματική κίνηση του νερού στην επιφάνεια 
ακολουθεί κατακόρυφη τροχιά διαγράφοντας 
πλήρη κύκλο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου του 
κύματος.



Πως συμπεριφέρεται ;

Σε βαθύς ωκεανούς 

•ταχύτητες μεγαλύτερες των 800 km/h

•το ύψος κυμάτων 30 cm•το ύψος κυμάτων 30 cm

•ταξιδέψουν μεγάλες υπερωκεάνιες αποστάσεις 
αφού έχουν περιορισμένες απώλειες ενέργειας



Πως συμπεριφέρεται ;
Σε ρηχά νερά 

� τα ύψη κυμάτων φτάνουν κατά μέσο όρο τα 9 m 

� φθάνουν στην ακτή με τεράστια ποσά ενέργειας 

� έχουν διαβρωτική ικανότητα που μπορούν να 
παρασύρουν την άμμο μιας παραλίας

� η συνύπαρξη μεγάλης ποσότητας, μεγάλου ύψους 
και υψηλής ταχύτητας του νερού μπορούν να 
παρασύρουν σπίτια



Πως συμπεριφέρεται;





Τι διαφορές έχει από τα θαλάσσια 

κύματα; 

Θαλάσσια κύματα 

� Η ενέργεια βρίσκεται 
πάνω στην επιφάνεια 
της θάλασσας 

Τσουνάμι 

� σχεδόν όλη η ενέργεια 
βρίσκεται κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσαςτης θάλασσας 

� 10 δευτερόλεπτα και 
μήκος κύματος 150 m 

επιφάνεια της θάλασσας

� έχει περίοδο μία ώρα και 
μήκος κύματος 100-200 
km



Τι διαφορές έχει από τα θαλάσσια κύματα;



Πως δημιουργείται;
� συνήθως από τους σεισμούς 

� λιγότερο συνήθως από τις υποβρύχιες καθιζήσεις 
εδάφους

� σπάνια από τις υποβρύχιες ηφαιστειακές εκρήξεις� σπάνια από τις υποβρύχιες ηφαιστειακές εκρήξεις

� πολύ σπάνια από έναν μεγάλο αντίκτυπο μετεωριτών 
στον ωκεανό. 



Πως δημιουργείται;
Από σεισμό 

� γεννιέται από ρωγμές 

� η στάθμη της θάλασσας πέφτει

οι υποθαλάσσιες δονήσεις απλώνονται σε μια έκταση � οι υποθαλάσσιες δονήσεις απλώνονται σε μια έκταση 
125-250 km

� ταχύτητα έως και 500 km/h 





Πως δημιουργείται;
Υποβρύχιες καθιζήσεις

� συνοδεύουν συχνά τους μεγάλους σεισμούς

� ενοχλούν την επικαλυπτόμενη υδάτινη στήλη ως 
αποτέλεσμα κατρακυλίσματος ιζημάτων και βράχων αποτέλεσμα κατρακυλίσματος ιζημάτων και βράχων 
όπου ανακατανέμονται στον πυθμένα της θάλασσας.





Πως δημιουργείται;
Υποβρύχιες ηφαιστειακές εκρήξεις

� δημιουργά ωστική δύναμη προκαλεί άνοδο στην 
υδάτινη στήλη



Τσουνάμι στην Μεσόγειο θάλασσα
� οι κατάλογοι των τσουνάμι δεν είναι ολοκληρωμένοι 

� η συχνότητα εμφάνισης τους δεν μπορεί να υπολογισθεί



Τσουνάμι στην Μεσόγειο θάλασσα

Μεγαλύτερο αυτό της Σαντορίνης 

� προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας 

� 10 φορές ισχυρότερη από την ηφαιστειακή έκρηξη, του 
1883, στην Κρακατόα στον Νότιο Ειρινικό 1883, στην Κρακατόα στον Νότιο Ειρινικό 

� ύψος του κύματος στην πηγή του πρέπει να έφτασε τα 
30 m



Τσουνάμι στην Μεσόγειο θάλασσα

Δεύτερο στην Αίτνα της Σικελίας 

� δημιουργήθηκε λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου της 
Αίτνας 

� ύψος των κυμάτων ήταν περίπου 40 m και  μέγιστη � ύψος των κυμάτων ήταν περίπου 40 m και  μέγιστη 
ταχύτητα τα 72 km/h



Φοβοι για τσουνάμι στην Κύπρο;
Μόνη επίσημη αναφορά 

� είναι αυτή του Κουρίου, που ήταν αποτέλεσμα ενός 
μεγάλου σεισμού που συνέβηκε στις 21 Ιουλίου του 365 
μ.χ μ.χ 

� περίπου 30 μίλια βορειοδυτικά του Κουρίου 

� προκάλεσαν τον αφανισμό ενός ολόκληρου κυπριακού 
χωριού



Φοβοι για τσουνάμι στην Κύπρο;

Ο κίνδυνος για τσουνάμι είναι μεγάλος όπως και σε όλη 
την Μεσόγειο 

� βορειοδυτικές περιοχές και οι δυτικές περιοχές του 
νησιού αφού έχουν μεγάλη συχνότητα σεισμών νησιού αφού έχουν μεγάλη συχνότητα σεισμών 

� που βρίσκονται πιο κοντά στην πλευρά της Μεσογείου



Μέτρα προστασίας
Ως Πολιτικός Μηχανικός

Πρέπει να γίνει εκτόνωση της ενέργειας με: 

� την κατασκευή κυμματοθραυστών κατά μήκος της 
ακτήςακτής

� την «οχύρωση» των ακτών  

� την κατασκευή υδατοφράγματων και καναλιών 

� την ύπαρξη δεντρών κατά μήκος της ακτής



Μέτρα προστασίας 
Κατασκευή κυμματοθραυστών κατά μήκος της ακτής

� κατασκευάζονται σε κατοικημένες παράκτιες περιοχές 

� το ύψος τους μπορεί να φτάσει και τα 12 μέτρα

� δεν αποτελεί αξιόπιστο μέτρο προστασίας� δεν αποτελεί αξιόπιστο μέτρο προστασίας

� το τσουνάμι μπορεί να ξεπεράσει τα 30 μέτρα 
προκαλώντας ανάλογες καταστροφές



Μέτρα προστασίας 

«Οχύρωση» των ακτών  

� δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες που στερρούνται 
την θέα της θάλασσας

� ζουν υπό τη σκιά των τειχών π.χ Ιαπωνία πόλη Τsu



Μέτρα προστασίας 

Κατασκευή υδατοφράγματων και καναλιών 

� αλλάξουν την κατεύθυνση των κυμάτων και τα 
αποδυναμώσουν 

� δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαρκεί μέτρο 

� τα κύματα ξεπερνούν πολλές φορές το ύψος της 
κατασκευής



Μέτρα προστασίας 

Ύπαρξη δεντρών κατά μήκος της ακτής

� έχει αποδειχθεί ικανή να συγκρατήσει το κύμα και να 
περιορίσει τις καταστροφές

� αποτελεί οικονομική λύση για περιοχές που δεν έχουν την 
δυνατότητα λήψης ακριβών μέτρωνδυνατότητα λήψης ακριβών μέτρων

� π.χ  το χωριό Naluvepadathy στην Ινδία, το μέτρο αυτό 
ελαχιστοποίησε  τις συνέπειες του τσουνάμι του 2002 
στην περιοχή.



Μέτρα προστασίας
� Επιπλέον, η επιστήμη έχει καθιστήσει εφικτό τον 

εντοπισμό και την παρακολούθηση των κυμάτων 
τσουνάμι μέσω ενόργανων συστημάτων 
προειδοποίησης  προειδοποίησης  



Μέτρα προστασίας
� Ως πολίτης

� το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης είναι η ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με τις ιδιότητες του φαινομένου 
αλλά κυρίως για τους σωστούς τρόπους αντίδρασειςαλλά κυρίως για τους σωστούς τρόπους αντίδρασεις

� ύπαρξη συστημάτων προειδοποίησης κινδύνου μέσω 
κινητών τηλεφώνων



Ένα φυσικό φαινόμενο δεν θα πάψει ποτέ να 
εμφανίζεται.

Η πρόληψη με κατάλληλες κατασκευές αλλά και 
η ενημέρωση των πολιτών για το φαινόμενο 

αυτό θα σώσει ζωές αυτό θα σώσει ζωές 




