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Σο ελλθνικό τόξο ξεκινϊντασ από τθν Κεφαλονιά, διαςχίηει το νότιο Ιόνιο ανατολικά 
τθσ Πελοποννιςου και περνϊντασ νότια τθσ Κριτθσ καταλιγει ςτθ Ρόδο. Εδϊ τα 
Ρίχτερ χτυποφν με μεγζκθ που φκάνουν ακόμθ και τουσ 7,5 βακμοφσ. Είναι το όριο 
επαφισ και ςφγκλιςθσ τθσ αφρικανικισ με τθν ευραςιατικι λικοςφαιρικι πλάκα, 
που θ πρϊτθ βυκίηεται με ταχφτθτα περίπου 4,5 εκατοςτϊν τον χρόνο κάτω από τθ 
δεφτερθ, και είναι αυτι θ τιτάνια «μάχθ» των πλακϊν ςτο Νότιο Αιγαίο θ κφρια 
αιτία εκδιλωςθσ των περιςςότερων ςειςμϊν ςτθν Ελλάδα. 
 
Θ μεγαλφτερθ ςειςμικι δραςτθριότθτα παρουςιάηεται ςτο δυτικό τμιμα του 
Ελλθνικοφ Σόξου, όπου και ςθμειϊκθκαν οι πρόςφατεσ ιςχυρζσ δονιςεισ ςτον 
καλάςςιο χϊρο νοτίωσ τθσ Καλαμάτασ και μεταξφ Λευκάδασ - Πρζβεηασ. το 
δυτικότερο άκρο του Ελλθνικοφ Σόξου, εντοπίηεται και το ςειςμικό «τρίγωνο του 
διαβόλου», ζνασ χϊροσ με ιδιαίτερα τεκτονικά χαρακτθριςτικά που τον 
κατατάςςουν ςτθν πρϊτθ κζςθ τθσ λίςτασ των περιοχϊν υψθλότερθσ ςειςμικότθτασ 
ςτο Αιγαίο και ςτθν Ευρϊπθ. 

Κατά μικοσ των ακτϊν τθσ Δυτικισ Ελλάδασ από τθν Κζρκυρα ωσ τθ Δυτικι Κριτθ, θ 
ςειςμικι δραςτθριότθτα μπορεί να διακρικεί γενικά ςε τρεισ περιοχζσ. 



Η πρώτη περιοχή βρίςκεται βορείωσ τθσ Λευκάδασ και θ ςειςμικι δραςτθριότθτα 
εκεί οφείλεται ςε ςυμπιεςτικζσ δυνάμεισ περίπου ανατολικισ - δυτικισ διεφκυνςθσ 
(κάκετεσ ςτθ διεφκυνςθ των ακτϊν τθσ Δυτικισ Ελλάδασ). 

Η δεύτερη περιοχή βρίςκεται νοτίωσ τθσ Κεφαλονιάσ και αποτελεί το δυτικό τμιμα 
του Ελλθνικοφ Σόξου. Θ ςειςμικι δραςτθριότθτα εκεί οφείλεται ςτθ ςφγκλιςθ 
μεταξφ τθσ αφρικανικισ πλάκασ και του Αιγαίου και τθσ κατάδυςθσ τθσ πρϊτθσ 
κάτω από τθ δεφτερθ. Αποτζλεςμα τθσ κατάδυςθσ αυτισ είναι και θ εκδιλωςθ 
ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ενδιαμζςου βάκουσ (εςτιακά βάκθ ςειςμϊν μεγαλφτερα 
των 60 χιλιομζτρων) κάτω από τθν Πελοπόννθςο και ανατολικά αυτισ  περίπου ωσ 
τον χϊρο των Κυκλάδων. 

Η τρίτη περιοχή βρίςκεται μεταξφ των δφο προθγοφμενων, ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ 
Κεφαλονιάσ, από τθ Ηάκυνκο ωσ τθ Λευκάδα. Θ ςειςμικι δραςτθριότθτα εδϊ 
εκδθλϊνεται κυρίωσ κατά μικοσ ενόσ ριγματοσ, το οποίο ζχει διεφκυνςθ 
βορειοανατολικι - νοτιοδυτικι. Με άλλα λόγια, θ ςειςμικι δραςτθριότθτα ςτον 
χϊρο αυτό εκδθλϊνεται επειδι ζχουμε μια οριηόντια κίνθςθ του χϊρου νοτίωσ του 
ριγματοσ προσ τα νοτιοδυτικά (προσ τθ Μεςόγειο) και του χϊρου βορείωσ του 
ριγματοσ προσ τα βορειοανατολικά (προσ τθν Πίνδο). Θ ςυνολικι ςχετικι κίνθςθ 
κοντά ςτο ριγμα αυτό είναι τθσ τάξεωσ των 25 χιλιοςτϊν ανά ζτοσ. 

Χαρακτθριςτικό τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθ Δυτικι Ελλάδα που οφείλεται 
ςτισ τεκτονικζσ ιδιότθτεσ τθσ περιοχισ, είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ μικρϊν και 
ενδιαμζςου μεγζκουσ ςειςμϊν αλλά και θ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα γζνεςθσ ιςχυρϊν, 
καταςτρεπτικϊν ςειςμϊν. Ζτςι παρά το γεγονόσ ότι ςτον χϊρο αυτό τα μεγζκθ των 
μεγαλφτερων ςειςμϊν είναι λίγο μικρότερα από ότι ςε άλλεσ περιοχζσ του 
ελλθνικοφ χϊρου, ο ςειςμικόσ κίνδυνοσ είναι ςαφϊσ μεγαλφτεροσ εξαιτίασ τθσ 
ςυχνότθτασ γζνεςθσ ςειςμϊν ικανϊν να προκαλζςουν καταςτροφζσ.  

Μετά τθ γζνεςθ του ιςχυροφ ςειςμοφ ςτθν Σουρκία είναι γεγονόσ ότι επθρεάςτθκε 
θ ςειςμικότθτα όλου του ελλθνικοφ χϊρου. ε διάφορεσ περιοχζσ μάλιςτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Δυτικισ Ελλάδασ, εκδθλϊκθκε ςειςμικι 
δραςτθριότθτα αμζςωσ μετά τθν άφιξθ των ςειςμικϊν κυμάτων από τθν Σουρκία. 
Σζτοιεσ μεταβολζσ ζχουν παρατθρθκεί αρκετζσ ςτο παρελκόν με βάςθ τόςο τισ 
ενόργανεσ μετριςεισ όςο και τα ιςτορικά δεδομζνα. Ζχει επίςθσ παρατθρθκεί ότι θ 
ςειςμικι δραςτθριότθτα δεν εκδθλϊνεται χρονικά πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλά 
διακρίνονται περίοδοι φφεςθσ και ζξαρςισ τθσ. Οι παρατθριςεισ αυτζσ αλλά και τα 
ςυμπεράςματα μελετϊν που αφοροφν ςτθ μεςοπρόκεςμθ πρόγνωςθ ςειςμϊν με τθ 
χριςθ ςφγχρονων μεκοδολογιϊν μποροφν να δϊςουν ςθμαντικά ςτοιχεία και να 
ςυμβάλουν αποτελεςματικά ςτθ μείωςθ του ςειςμικοφ κινδφνου. 

Θ μεγάλθ ςειςμικότθτα τθσ Ελλάδασ (θ χϊρα μασ κατζχει τθν ζκτθ κζςθ ςτθν 
παγκόςμια κατάταξθ και τθν πρϊτθ ςτθν Ευρϊπθ) οφείλεται ςτα ιδιαίτερα 
γεωλογικά χαρακτθριςτικά τθσ, τα οποία ζχουν διαμορφωκεί από τισ κινιςεισ των 
τεκτονικϊν πλακϊν ςτθν περιοχι τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. 



Θ Σουρκία κινείται δυτικά προσ το Αιγαίο με ταχφτθτα 25 χιλιοςτά τον χρόνο  κατά 
μικοσ του ριγματοσ τθσ Βόρειασ Ανατολίασ. Σο Αιγαίο ακολουκεί τθν κίνθςθ αυτι 
και κινείται με τθν ίδια ταχφτθτα ςε ςχζςθ με τθν Ευρϊπθ κατά μικοσ τθσ τάφρου 
του Βορείου Αιγαίου προσ τα δυτικά. Σαυτόχρονα όμωσ το Αιγαίο, λόγω εςωτερικισ 
παραμόρφωςθσ, επεκτείνεται προσ τα νότια (με μια ταχφτθτα θ οποία φκάνει 
περίπου τα 10 χιλιοςτά ανά ζτοσ). Με τον τρόπο αυτό, ο ρυκμόσ ολίςκθςθσ ςτο 
νότιο τμιμα του φκάνει ωσ τα 35 χιλιοςτά το ζτοσ, περίπου, με διεφκυνςθ 
βορειοανατολικά - νοτιοδυτικά.  

Επειδι και θ Αφρικι κινείται προσ τα βόρεια (με ταχφτθτα 10 χιλιοςτά ανά ζτοσ), ο 
ρυκμόσ ςφγκλιςθσ μεταξφ τθσ αφρικανικισ λικοςφαιρικισ πλάκασ με εκείνθσ του 
Αιγαίου είναι τθσ τάξεωσ των 45 χιλιοςτϊν το ζτοσ, με αποτζλεςμα τθ διαρκι 
επζκταςθ του Αιγαίου. 

 
Επιπλζον δυτικά του ελλθνικοφ χϊρου (ςτθν περιοχι βόρεια τθσ Κεφαλονιάσ), θ 
Απουλία μικροπλάκα (Βόρειο Ιόνιο - Αδριατικι) εκτελεί μια αριςτερόςτροφθ κίνθςθ 
και το ανατολικό τθσ όριο ςυγκροφεται με τθν Πίνδο. 

Όλεσ αυτζσ οι παραπάνω κινιςεισ των λικοςφαιρικϊν πλακϊν που ςε γενικζσ 
γραμμζσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι αποτελοφν και τθν κφρια αιτία τθσ ςειςμικισ 
δραςτθριότθτασ που εκδθλϊνεται ςτον ελλθνικό χϊρο «ςυναντϊνται» ςτθν περιοχι 
τθσ Κεφαλονιάσ, γεγονόσ που ζχει αποτζλεςμα ςτον χϊρο αυτό να παρουςιάηεται 
και θ μεγαλφτερθ ςειςμικότθτα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Αιγαίου, ολόκλθρθσ τθσ 
Ελλάδασ και κατ' επζκταςθ τθσ Ευρϊπθσ. 

 


