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Α) ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ 

 Σν 227 π.Χ. έγηλε ζεηζκόο κεγέζνπο 7,2 βαζκώλ κε επίθεληξν ηε Ρόδν, ν 

νπνίνο γθξέκηζε ηνλ Κνινζζό ηνπ Ζιίνπ, ην κεγαιύηεξν κέξνο από ηα ηείρε 

θαη ην λαύζηαζκν ηεο Ρόδνπ. 

 Από ηνπο πην κεγάινπο ζεηζκνύο ηεο αξραηόηεηαο, ήηαλ απηόο πνπ ζπλέβε 

ην 426 π.Χ. κε επίθεληξν ηε Φζηώηηδα θαη γηα ηνλ νπνίν θάλνπλ αλαθνξά 

ηόζν ν Θνπθπδίδεο όζν θαη ν ηξάβσλαο, ζεκεηώλνληαο όηη κεηά ην ζεηζκό, 

εηζέβαιε έλα κεγάιν ζαιάζζην θύκα, ζαξώλνληαο ηε βόξεηα Δύβνηα θαη ηηο 

Θεξκνπύιεο, ελώ ηα ζεξκά λεξά ηεο Αηδεςνύ θαη ησλ Θεξκνππιώλ 

ζηέξεςαλ γηα ηξεηο κέξεο θαη πάλσ από 3.000 άηνκα ζθνηώζεθαλ ζηηο 

πεξηνρέο ηεο ηπιίδαο θαη ησλ Θεξκνππιώλ.  

 494 π.Χ. 

        ηε Χίν, ζεηζκόο κεγέζνπο 6,6 βαζκώλ. θνηώζεθαλ πεξίπνπ 120 άηνκα, 

θπξίσο παηδηά. 

 

 



Ο ΜΔΓΑΛΟ ΔΙΜΟ ΣΗ ΠΑΡΣΗ ΚΑΙ ΣΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 

Η γενική εικόνα που προκύπτει από τις αρχαίες πηγές είναι ότι 

στα ιστορικά χρόνια από σεισμούς έπασχε κυρίως η 

Πελοπόννησος, και ιδιαίτερα η Λακωνία, η Λοκρίδα και το Ν.Α. 

Αιγαίο. Η Λακωνία ονομαζόταν εύσειστος και καιετάεσσα από 

τους καιετούς (χάσματα) που υπήρχαν εκεί. 

Γνωστός είναι ο μεγάλος σεισμός της Σπάξηεο το θέρος του 464 

π.Χ. Η σφοδρότητά του ήταν ασύλληπτη. Οι κορυφές του 

Σαϋγέτου απερράγησαν και άνοιξαν χάσματα σε διάφορα 

σημεία. 

το Γυμνάσιο λίγο πριν από τον σεισμό ασκούνταν έφηβοι και 

νεανίσκοι, όταν παρουσιάστηκε ένας λαγός. Οι νεανίσκοι 

βγήκαν να τον κυνηγήσουν και σώθηκαν ενώ οι έφηβοι που 

παρέμειναν μέσα σκοτώθηκαν με την κατάρρευση του κτιρίου. Ο 

κοινός τάφος τους ονομάστηκε εισματίας. 
 



Καθώς οι δονήσεις διήρκεσαν μέρες και ήταν συνεχείς και 

ισχυρές, όλα τα σπίτια γκρεμίστηκαν εκ θεμελίων και 

αναφέρονται πάνω από 20.000 θύματα. 

Ήταν σεισμός μεγέθους 7 βαθμών, ο πιο φονικός των 

ιστορικών χρόνων.  

Η ολοκληρωτική καταστροφή θεωρήθηκε ότι οφειλόταν στην 

οργή του θεού Ποσειδώνα, που προκάλεσαν οι παρτιάτες, 

γιατί είχαν αποσπάσει από τον βωμό του στο Σαίναρο και 

θανατώσει είλωτες καταδικασμένους σε θάνατο, που είχαν 

καταφύγει σ’ αυτό το φημισμένο άσυλο. 

Η καταστροφή όμως αποτέλεσε ευκαιρία γενίκευσης της 

αρχικά περιορισμένης εξέγερσης των ειλώτων, που 

αποφάσισαν αιφνιδιάζοντας τους επιζώντες να κυριεύσουν 

την πόλη. 

Η πάρτη σώθηκε χάρη στην αντίδραση του βασιλιά 

Αρχιδάμου, που κατάφερε να συγκεντρώσει και να παρατάξει 

για μάχη τους παρτιάτες που προσπαθούσαν να βγάλουν 

από τα ερείπια ό,τι πολύτιμο είχαν. 

 



Β) ΔΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΟ 1500-1750 

 1508 κ.Χ. 

      την Ιεράπετρα της Κρήτης, σεισμός 

μεγέθους 7,2 βαθμών. Έχασαν τη ζωή 

τους περίπου 300 άτομα, ενώ 

καταστράφηκαν κατά το μεγαλύτερο 

μέρος τους οι πόλεις Ιεράπετρα (εκτός 

από τα τείχη της, που παρέμειναν άθικτα) 

και ητεία. 

 1509 

      την Ανατολική Θράκη, σεισμός 

μεγέθους 7,7 βαθμών. κοτώθηκαν 

περίπου 10.000 άνθρωποι, ενώ 

παρατηρήθηκε κα μεγάλο θαλάσσιο 

κύμα. Σο επίκεντρο βρισκόταν στην 

ευρύτερη περιοχή της 

Κωνσταντινούπολης. 



1674 
τη θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας, σεισμός μεγέθους 

6,5 βαθμών. Έχασαν τη ζωή τους περίπου 200 άνθρωποι 

και η πόλη υπέστη σοβαρές καταστροφές. 

1704 
τη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, σεισμός μεγέθους 

6,6 βαθμών. Έχασαν τη ζωή τους περίπου 40 άτομα. 

Πολλά σπίτια κατέρρευσαν στο Κάστρο και άλλα 

υπέστησαν ρήγματα, ενώ ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός 

και στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στην 

Πρέβεζα και στην Άρτα. 

1742 
τη Ζάκυνθο, σεισμός 6,5 βαθμών. Προκάλεσε το θάνατο 

120 ανθρώπων, οι οποίοι παγιδεύτηκαν στα ερείπια των 

κατεστραμμένων σπιτιών. 

 



Γ) ΔΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΟ 1760-1830 
 1767 

     την Κεφαλονιά, σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών, ο σφοδρότερος από τους 

σεισμούς που είχαν εκδηλωθεί μέχρι τότε στο νησί. κοτώθηκαν συνολικά 250 

άνθρωποι, ενώ πολλά κτήρια καταστράφηκαν ολοσχερώς. το έδαφος 

παρατηρήθηκαν ρωγμές, η μεγαλύτερη από τις οποίες είχε μήκος 100 μ. και 

πλάτος 1 μ. Πολλές καταστροφές προκλήθηκαν και στη Λευκάδα, ενώ οι 

μετασεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν επί ένα χρόνο. 

 1783 

       τη Λευκάδα, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών. Προκάλεσε το θάνατο 40 

ανθρώπων και πολλές κατολισθήσεις, τα προϊόντα των οποίων καταπλάκωσαν 

ολόκληρα χωριά προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ο σεισμός έγινε 

αισθητός στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, καθώς και στις πόλεις Πάντοβα και 

Βενετία της Ιταλίας. 

 1786 

       την Κέρκυρα, σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών. Έχασαν τη ζωή τους 120 

άνθρωποι και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. 



1791 
       τη Ζάκυνθο, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών. Προκάλεσε το θάνατο 22 

ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών. Ο σεισμός, ο οποίος έπληξε σχεδόν 

αποκλειστικά το ανατολικό μέρος του νησιού, προκάλεσε ζημιές και στη 

Γαστούνη της Πελοποννήσου, ενώ έγινε αισθητός μέχρι την Ιταλία.  

1810 
        το Ηράκλειο της Κρήτης, σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών, ένας από τους 

καταστροφικότερους στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. κοτώθηκαν περίπου 

2.500 άνθρωποι, ενώ καταστράφηκε περίπου το ένα τρίτο των σπιτιών του 

Ηρακλείου. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στη Νάπολη και στην Σεργέστη της 

Ιταλίας, στη Μάλτα, στη Βόρεια Αφρική και στην Κύπρο. 

1825 
       τη Λευκάδα, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών. Προκάλεσε το θάνατο 58 

ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλα τα 

Ιόνια νησιά. 

 



Γ) ΔΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΟ 1840-1900 
 1843 

       ηδ Χάλκη ηδξ Γςδεηακήζμο, ζεζζιόξ ιεβέεμοξ 6,5 ααειώκ, έκαξ από 

ημοξ πζμ θμκζημύξ ηςκ δύμ πεναζιέκςκ αζώκςκ. ημηώεδηακ 600 

άκενςπμζ, εκώ πνμηθήεδηε δ ηαηάννεοζδ εκόξ μθόηθδνμο αμοκμύ ηαζ δ 

αύεζζδ πθμίςκ. 

 1856 

       ημ Ηράκλειο ηδξ Κνήηδξ, ζεζζιόξ ιεβέεμοξ 8,2 ααειώκ, από ημοξ 

ζζπονόηενμοξ ζεζζιμύξ πμο έπμοκ εηδδθςεεί ζηδ πώνα. Έπαζακ ηδ γςή 

ημοξ 550 άημια ηαζ πενίπμο 650 ηναοιαηίζηδηακ ζμαανά. ηδκ πόθδ ημο 

Ζναηθείμο ηαηαζηνάθδηακ ζπεδόκ όθα ηα ζπίηζα, δ εονύηενδ πενζμπή 

οπέζηδ επίζδξ ζμαανέξ ηαηαζηνμθέξ, εκώ γδιζέξ ζδιεζώεδηακ ζε 

μθόηθδνδ ηδκ Κνήηδ. οκμθζηά, ζημ κδζί ηαηαζηνάθδηακ πενίπμο 6.500 

ηηίνζα, εκώ ζμαανέξ γδιζέξ έπαεακ 11.500. 

 1867 

     ηε Λέζβο, ζεζζιόξ ιεβέεμοξ 6,8 ααειώκ, από ημοξ ζζπονόηενμοξ ηαζ πζμ 

θμκζημύξ πμο έπμοκ πθήλεζ ημ κδζί. Έπαζακ ηδ γςή ημοξ πενίπμο 550 

άημια ηαζ ηναοιαηίζηδηακ 800. Καηαζηνάθδηε ζπεδόκ μθόηθδνδ δ 

Μοηζθήκδ, εκώ δ θςηζά πμο εηδδθώεδηε ιεηά ημ ζεζζιό απμηεθείςζε ό,ηζ 

είπε ιείκεζ όνεζμ. Από ημ ζεζζιό βθίηςζακ ιόκμ ηα μνεζκά πςνζά. 
 . 

 



1870 
ηδκ Αράτοβα, ζεζζιόξ ιεβέεμοξ 6,8 ααειώκ. Έπαζακ ηδ 

γςή ημοξ 120 άκενςπμζ ηαζ ηναοιαηίζηδηακ 380, εκώ 

πενζζζόηενεξ από 2.000 μζημδμιέξ ηαηέννεοζακ. Ο ζεζζιόξ 

έβζκε αζζεδηόξ ζηδκ Δύαμζα ηαζ ζηδκ Αηηζηή. Οζ ιεηαζεζζιζηέξ 

δμκήζεζξ, μνζζιέκεξ από ηζξ μπμίεξ ήηακ ανηεηά ζζπονέξ, 

δζήνηεζακ 3,5 πνόκζα. 

1881 
ηδ Χίο, ζεζζιόξ ιεβέεμοξ 6,4 ααειώκ, μ πζμ θμκζηόξ ιέζα 

ζε δύμ αζώκεξ. ημηώεδηακ 3.500 άκενςπμζ ηαζ άθθμζ 7.000 

ηναοιαηίζηδηακ. Ζ κμηζμακαημθζηή πθεονά ημο κδζζμύ 

οπέζηδ ηζξ ιεβαθύηενεξ ηαηαζηνμθέξ (ζοκμθζηά ηα ¾ ημο 

κδζζμύ), εκώ δ αόνεζα πθεονά ημο πανέιεζκε ακέπαθδ. Ζ 

ιεηαζεζζιζηή δναζηδνζόηδηα, μνζζιέκεξ θμνέξ ανηεηά 

έκημκδ, δζήνηεζε ηνία πνόκζα. 



1894 
ημκ Άγιο Κωνζηανηίνο Φθιώηιδας, δύμ ζεζζιμί, μ 

ζζπονόηενμξ από ημοξ μπμίμοξ ήηακ ιεβέεμοξ 7 ααειώκ. 

Έπαζακ ηδ γςή ημοξ 255 άκενςπμζ, εκώ πνμηθήεδηακ 

εηηεηαιέκεξ ηαηαζηνμθέξ ζε πμθθμύξ μζηζζιμύξ. Μάθζζηα, 

παναηδνήεδηε ηαζ εαθάζζζμ ηύια (ηζμοκάιζ), ύρμοξ 3 

ιέηνςκ, ημ μπμίμ πνμπώνδζε 1 πθι. ζηδ ζηενζά. Ο 

ζεζζιόξ έβζκε αζζεδηόξ αηόιδ ηαζ ζηδκ Αεήκα, όπμο ζε 

πμθθά ζπίηζα παναηδνήεδηακ νςβιέξ 

 



Δ) ΔΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΟ 1900-1980  

 1932 

      την Ιερισσό Χαλκιδικής, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών. Έχασαν 

τη ζωή τους 160 άνθρωποι, ενώ κατέρρευσαν ή υπέστησαν 

σοβαρές ζημιές συνολικά περίπου 7.000 σπίτια. Ο σεισμός έγινε 

αισθητός και στη Θεσσαλονίκη. 

 1933 

       την Κω, σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών. Έχασαν τη ζωή τους 

200 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 600. Η πόλη της Κω 

καταστράφηκε ολοκληρωτικά, ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός 

επίσης στη Νίσυρο και στην Αλικαρνασσό. Ως πρόδρομο 

φαινόμενο, παρατηρήθηκε το στέρεμα των πηγών, λίγο πριν 

από την εκδήλωση του σεισμού. 
. 

 



1953 
Οη ζεηζκνί ηνπ Θνλίνπ ην 1953 ήηαλ 

κηα ζεηζκηθή αθνινπζία απνηεινύκελε 

από ηξεηο θύξηνπο θαηαζηξνθηθνύο 

ζεηζκνύο απμαλόκελεο έληαζεο θαη 

πεξηζζόηεξνπο από 135 κεηαζεηζκνύο 

πνπ έιαβαλ ρώξα από ηηο 9 έσο ηηο 12 

Απγνύζηνπ ηνπ 1953 θαη πξνθάιεζαλ 

εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο 

ζε Εάθπλζν, Ηζάθε θαη Κεθαινληά. Ο 

αξηζκόο ησλ ζπκάησλ αλήιζε ζε 455 

λεθξνύο, 2.412 ηξαπκαηίεο θαη 21 

αγλννύκελνπο νη άζηεγνη έθηαζαλ ηνπο 

145.052, ελώ κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνύ ησλ λεζηώλ ηα εγθαηέιεηςε 

εμαηηίαο ησλ ζεηζκώλ.  



Θεσξνύληαη νη θαηαζηξνθηθόηεξνη ζεηζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο 

λεόηεξεο Διιάδαο  

Ζ πξώηε θύξηα ζεηζκηθή δόλεζε ζεκεηώζεθε ζηηο 9 

Απγνύζηνπ 1953, Κπξηαθή, ώξα 9:41 π.κ., θαη ήηαλ κεγέζνπο 

6,4 Ρίρηεξ κε επίθεληξν ην Σηαπξό Θζάθεο.  Ο ζεηζκόο 

πξνθάιεζε θαηαζηξνθέο ζε ζπίηηα ζηελ Ηζάθε θαη 

ζηελ Πύιαξν ηεο Κεθαινληάο, ελώ ππήξμαλ θαη αξθεηνί 

ηξαπκαηίεο. 

Σελ Τξίηε 11 Απγνύζηνπ, ώξα 5:32 π.κ.,  έιαβε ρώξα ν 

δεύηεξνο ζεηζκόο κεγέζνπο 6,8 Ρίρηεξ, κε επίθεληξν 

βνξεηνδπηηθά ηεο Ζαθύλζνπ.  Σελ ίδηα εκέξα ζεκεηώζεθαλ 

δέθα κεηαζεηζκνί νη κεγαιύηεξνη ησλ νπνίσλ ήηαλ κεγέζνπο 5,3 

θαη 5,1 Ρίρηεξ. Μεγάιεο θαηαζηξνθέο πξνθιήζεθαλ ζηε άκε, 

ζε όιε ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Κεθαινληάο θαζώο θαη ζηηο 

πόιεηο ηνπ Αξγνζηνιίνπ, ηνπ Λεμνπξίνπ θαη ηεο Εαθύλζνπ. 
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Σελ επόκελε κέξα, Τεηάξηε, 12 Απγνύζηνπ, ην πξσί, 

ζεκεηώζεθε ζεηζκόο 5,2 Ρίρηεξ θαη αξγόηεξα, ζηηο 11:25 

π.κ. ηελ ίδηα κέξα, έιαβε ρώξα ν ηζρπξόηεξνο θαη 

θαηαζηξνθηθόηεξνο ζεηζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο Κεθαινληάο, 

κεγέζνπο 7,2 Ρίρηεξ, κε επίθεληξν ηελ λνηηναλαηνιηθή 

Κεθαινληά.  Η έληαζή ηνπ πξνζδηνξίζηεθε σο Χ+ (10+) 

ζηελ θιίκαθα Μεξθάιη , ήηαλ δειαδή «Εμαηξεηηθά 

Καηαζηξνθηθόο». Ο ζεηζκόο ηζνπέδσζε νινθιεξσηηθά ηηο 

πόιεηο ηνπ Αξγνζηνιίνπ, ηνπ Λεμνπξίνπ θαη ηεο 

Εαθύλζνπ. Μάιηζηα αλύςσζε ηελ Κεθαινληά θαηά 60 

εθαηνζηά. ηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ ηελ θαηαζηξνθή 

νινθιήξσζε κεγάιε ππξθαγηά ε νπνία αθνινύζεζε ην ζεηζκό 

θαη δηήξθεζε κέξεο.  Ηζρπξόο κεηαζεηζκόο 6,3 Ρίρηεξ 

ζεκεηώζεθε κέζα ζηελ ίδηα κέξα. 

 



Αθνινύζεζε θύκα κεηαζεηζκώλ έσο ηα ηέιε επηεκβξίνπ, 

πνιινί από ηνπο νπνίνπο ήηαλ άλσ ησλ 5 Ρίρηεξ. ηηο 16 

Οθησβξίνπ ζεκεηώζεθε ζεηζκόο 5,2 Ρίρηεξ ζην Λεμνύξη θαη 

ζηηο 20 Οθησβξίνπ ζεηζκόο 5,1 ζηελ Ηζάθε 

Καηαζηξνθηθόο ζεηζκόο πιήηηεη ηα Δπηάλεζα, κε 

απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο 871 άλζξσπνη, λα 

ηξαπκαηηζηνύλ 1690 θαη νη άζηεγνη λα θηάζνπλ ηνπο 

145,052. 

Ζάθπλζνο, Κεθαινληά θαη Θζάθε θα ισοπεδωθούν σχεδόν 

εξ ολοκλήρου, αφού καταστράφηκαν συνολικά 28.000 

κτίρια και στα τρία νησιά Ο σεισμός έγινε αισθητός και 

στις περιοχές της Ηλείας και της Αιτωλίας, όπου 

καταστράφηκαν συνολικά περίπου 60 οικισμοί 
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1954 
        την Καρδίτσα, σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών, ο 

οποίος έπληξε σοβαρά και τους νομούς Μαγνησίας, 

Σρικάλων, Λαρίσης, Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. 

κοτώθηκαν 25 άτομα, πολλά άλλα τραυματίστηκαν και 

χιλιάδες κτίρια καταστράφηκαν εντελώς ή κρίθηκαν μη 

κατοικήσιμα. 

 



1956 
 την Αμοργό, σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών. 

κοτώθηκαν 55 άνθρωποι και περίπου 100 

τραυματίστηκαν. Περιμετρικά της Αμοργού, εκδηλώθηκε 

θαλάσσιο κύμα (τσουνάμι) με μεγαλύτερο ύψος 25 

μέτρα. 

 



“Ο ζεηζκόο ηεο 9ε Ηνπιίνπ 1956 (κέγεζνο 

7,5), πνπ έιαβε ρώξα ζην ξήγκα ηεο 

ζαιάζζηαο ιεθάλεο ηεο λόηηαο Ακνξγνύ, 

ήηαλ ν κεγαιύηεξνο ζεηζκόο ηνπ 20νπ 

αηώλα ζε νιόθιεξε ηελ Επξώπε, από ηα 

Οπξάιηα έσο ην Γηβξαιηάξ θαη από ηε 

Μάιηα έσο ηε Λαπσλία. Σν έξγν ηνπ θύξηνπ 

ζεηζκνύ νινθιήξσζε ν θαηαζηξεπηηθόο 

κεηαζεηζκόο (κέγεζνο 6,9) πνπ αθνινύζεζε 

12 ιεπηά αξγόηεξα. 



1978 

Σηε Θεζζαινλίθε, σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών. 

Ήταν ο πρώτος σεισμός που έπληξε μια σύγχρονη 

ελληνική πόλη, με σημαντικές συνέπειες τόσο στους 

κατοίκους όσο και στην οικονομία της. Έχασαν τη ζωή τους 

45 άνθρωποι, οι περισσότεροι ένοικοι μιας κεντρικής 

οκταόροφης πολυκατοικίας η οποία κατέρρευσε, και 

τραυματίστηκαν 220. Άλλα κτίρια έπαθαν μη επισκευάσιμες 

ζημιές. Ο σεισμός έπληξε κυρίως τους νομούς 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, ερρών και Χαλκιδικής, ενώ έγινε 

αισθητός και σε πολλά μέρη της Βουλγαρίας, της νότιας 

Γιουγκοσλαβίας (σημερινή ΠΓΔΜ) και της Αλβανίας. 

 





Σ) ΔΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΟ 1981 ΜΔΥΡΙ ΣΟ 2010 
 1981 

      ηδκ πενζμπή ηςκ Αλκσονίδων νήζων ημο Κμνζκεζαημύ ηόθπμο, ζεζζιόξ 

ιεβέεμοξ 6,7 ααειώκ, μ πνώημξ πμο έπθδλε ζμαανά ηδκ Αεήκα. οκμθζηά 

έπαζακ ηδ γςή ημοξ 20 άκενςπμζ, ηναοιαηίζηδηακ 500, εκώ 

ηαηαζηνάθδηακ μθμηθδνςηζηά 22.500 μζημδμιέξ ηαζ άθθεξ 60.000 έπαεακ 

ζμαανέξ γδιζέξ. Οζ ιεβαθύηενεξ ηαηαζηνμθέξ πνμηθήεδηακ ζηα πςνζά ζηζξ 

κόηζεξ ηαζ αμνεζμακαημθζηέξ πθεονέξ ημο ηόθπμο, αθθά έβζκε έκημκα 

αζζεδηόξ ηαζ ζηδκ Αεήκα, ιε ζμαανέξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ. 

 1986 

        ηδκ Καλαμάηα, ζεζζιόξ ιεβέεμοξ 6 ααειώκ. ημηώεδηακ 20 άκενςπμζ 

ηαζ ηναοιαηίζηδηακ 80. ηδκ πόθδ ηδξ Καθαιάηαξ ηαηέννεοζακ 2 

πεκηαόνμθεξ πμθοηαημζηίεξ, εκώ από ημ ιεηαζεζζιό πμο εηδδθώεδηε δύμ 

ιένεξ ανβόηενα ηαηέννεοζακ άθθεξ δύμ ζημ ηέκηνμ ηδξ πόθδξ. Ο δνόιμξ 

πμο εκώκεζ ηδ πάνηδ ιε ηδκ Καθαιάηα έηθεζζε βζα 24 ώνεξ ελαζηίαξ ηδξ 

ηαημθίζεδζδξ ανάπμο από ημκ Σαΰβεημ. 

 1995 

        ημ Αίγιο, ζεζζιόξ ιεβέεμοξ 6,1 ααειώκ. Έπαζακ ηδ γςή ημοξ 20 

άκενςπμζ ηαζ πνμηθήεδηακ εηηεηαιέκεξ οθζηέξ γδιζέξ. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1999 
ηδκ Αθήνα, ζεζζιόξ ιεβέεμοξ 5,9 ααειώκ, 

μ πζμ πνόζθαημξ θμκζηόξ ιεβάθμξ ζεζζιόξ 

ζημκ εθθδκζηό πώνμ. Έπαζακ ηδ γςή ημοξ 

143 άκενςπμζ ηαζ 700 ηναοιαηίζηδηακ, εκώ 

πμθθά ηηίνζα ηαηέννεοζακ, ηαζ πενίπμο 

40.000 μζημβέκεζεξ έιεζκακ άζηεβεξ. Ο 

ζεζζιόξ εηδδθώεδηε 18 πθι ΒΓ ηδξ πόθδξ 

ηδξ Αεήκαξ, ιε επίηεκηνμ ημ εκενβό ζεζζιζηό 

νήβια ηδξ Πάνκδεαξ, ημ μπμίμ ελαημθμοεεί 

κα δίκεζ αηόια ηαζ ζήιενα ιζηνόηενμοξ 

ζεζζιμύξ. 





22 Ιανουαρίου 2002 - 6,3 ρίχτερ, Κάρπαθος  

26 Ιουλίου 2002 - 5,7 ρίχτερ, κύρος.  

17 Οκτωβρίου 2005 - 6 ρίχτερ, άμος  

9 Ιανουαρίου 2006 - Όλη η Μεσόγειος ταρακουνήθηκε από 

τον ισχυρό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ, που εκδηλώθηκε στις 13.34 

στην υποθαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κυθήρων. Ο 

υποθαλάσσιος σεισμός των 6,9 Ρίχτερ έγινε αισθητός σε τρεις 

ηπείρους  

6 Ιανουαρίου 2008 - εισμός αισθητός σε όλη τη χώρα. 6.1 

ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στο Λεωνίδιο.  

9 Ιουνίου 2008 - στην Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ο 

σεισμός είχε μέγεθος 6,5 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 15:28 

μεταξύ Ανδραβίδας και Λεχαινών. Σο εστιακό βάθος του 

σεισμού ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα και αυτός είναι ο λόγος που 

ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολύ μεγάλη έκταση 



ΔΙΜΟΙ ΑΠΟ ΣΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΜΔΥΡΙ 

ΗΜΔΡΑ  
 11 Αοβμύζημο 1903 ζεζζιόξ ζηζξ 04:32 ιεβέεμοξ 7.9 

ααειώκ ζηα  Μδηάηα Κοεήνςκ  

 11 Αοβμύζημο 1904 ζεζζιόξ ζηζξ 06:08 ιεβέεμοξ 6.9 

ααειώκ ζηδ άιμ  

  8 Νμειανίμο 1905 ζεζζιόξ ζηζξ 22:06 ιεβέεμοξ 7.5 ααειώκ 

ζημκ Άες  

 24 Ηακμοανίμο 1912 ζεζζιόξ ζηζξ 16:23 ιεβέεμοξ 6.8 

ααειώκ ζημκ Αζπνμβέναηα Κεθαθθδκίαξ 

 26 Ημοκίμο 1926 ζεζζιόξ ζηζξ 19:46 ιεβέεμοξ 8.0 ααειώκ 

ζημκ Ανπάββεθμ Ρόδμο 

 14 Φεανμοανίμο 1930 ζεζζιόξ ζηζξ 18:38 ιεβέεμοξ 6.7 

ααειώκ ζηδκ Ασηάκζα Ζναηθείμο  

 26 επηειανίμο 1932 ζεζζιόξ ζηζξ 19:20 ιεβέεμοξ 7.0 

ααειώκ ζηδκ Ηενζζζό Χαθηζδζηήξ  

 30 Ημοθίμο 1944 ζεζζιόξ ζηζξ 04:01 ιεβέεμοξ 5.9 ααειώκ 

ζημκ Κάιπμ Μάκδξ  

 12 Αοβμύζημο 1953 ζεζζιόξ ζηζξ 09:23 ιεβέεμοξ 7.2 

ααειώκ ζημ Ανβμζηόθζ Κεθαθθδκίαξ 
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5 Απνζθίμο 1965 ζεζζιόξ ζηζξ 03:13 ιεβέεμοξ 6.1 ααειώκ 

ζηδκ Απζδίηζα (Χςνέιδ) Ανηαδίαξ  

13 επηειανίμο 1986 ζεζζιόξ ζηζξ 17:41 ιεβέεμοξ 6.0 

ααειώκ ζηδκ Καθαιάηα  

23 Ημοθίμο 1949 ζεζζιόξ ζηζξ 15:03 ιεβέεμοξ 6.7 ααειώκ 

ζηα Κανδάιοθα Χίμο  

18 Μανηίμο 1953 ζεζζιόξ ζηζξ 19:06 ιεβέεμοξ 7.4 ααειώκ 

ζηδκ Καθθμκή Λέζαμο  

30 Απνζθίμο 1954 ζεζζιόξ ζηζξ 13:03 ιεβέεμοξ 7.0 ααειώκ 

ζημοξ μθάδεξ Κανδίηζαξ  

19 Απνζθίμο 1955 ζεζζιόξ ζηζξ 16:47 ιεβέεμοξ 6.2 ααειώκ 

ζηδκ Αβνζά Μαβκδζίαξ  

9 Ημοθίμο 1956 ζεζζιόξ ζηζξ 03:12 ιεβέεμοξ 7.5 ααειώκ 

ζηδκ Αζβζάθδ Κοηθάδςκ  

14 Μαΐμο 1959 ζεζζιόξ ζηζξ 06:37 ιεβέεμοξ 6.3 ααειώκ ζηα 

Πζηζίδζα Ζναηθείμο  

 



15 Νμειανίμο 1959 ζεζζιόξ ζηζξ 17:09 ιεβέεμοξ 6.8 ααειώκ 

ζηζξ Άκς Βμθίιεξ Εαηύκεμο 

10 Απνζθίμο 1962 ζεζζιόξ ζηζξ 21:37 ιεβέεμοξ 6.3 ααειώκ 

ζηζξ Βμθίιεξ Εαηύκεμο  

28 Αοβμύζημο 1962 ζεζζιόξ ζηζξ 11:00 ιεβέεμοξ 6.8 ααειώκ 

ζηδκ Ανπαία Κόνζκεμ  

17 Ημοθίμο 1964 ζεζζιόξ ζηζξ 02:34 ιεβέεμοξ 6.0 ααειώκ ζημ 

Πεθόπζμ Ζθείαξ       

 



ΔΙΜΟΙ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ  
 Η περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα 

από αρχαιοτάτων χρόνων. Με βάση τα στοιχεία συγγραφέων οι κυριότεροι σεισμοί 

από άποψη καταστροφών, βασισμένοι σε ιστορικές μαρτυρίες, είναι οι εξής: 

399 και 387 π.Χ. 

Ο Ξενοφών αναφέρει μεγάλους σεισμούς στην Ηλεία. 

551 μ. Χ. 

Λέγεται ότι ο περίφημος ναός του Δία στην Ολυμπία καταστράφηκε από σεισμό που 

έγινε στις 7 Ιουλίου 551 μ.Χ. 

1303 (8 Αυγουστ.) 

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Μεθώνη και την Κορώνη. 

1783 (26 Φεβρουαρίου) 

Ισχυρός σεισμός στην Κεντρική Πελοπόννησο (τεμνίτσα). 

1805 (18 Μαρτίου) 

Ασθενής σεισμική δόνηση στη Καλαμάτα. 

1820 (29 Δεκεμβρίου) 

Ισχυρός σεισμός στην Ηλεία και Αρκαδία. 

1837 (15 Αυγούστου) 

Ισχυρός σεισμός στο Πύργο Ηλείας. 

 

 



1838 (28 Νοεμβρίου) 

φοδρός σεισμός στη Καλαμάτα. 

1846 (10 Ιουνίου) 

Καταστρεπτικός σεισμός στη Μικρομάνη Μεσσηνίας. 

 1873 (25 Οκτωβρίου) 

Ισχυρός σεισμός προξένησε μεγάλες  ζημιές στη ΒΔ Ηλεία. 

1885 (28 Μαρτίου) 

Καταστρεπτικός σεισμός στη Μεσσηνία. 

1886 (27 Αυγούστου) 

"Ο μάλλον περιβόητος εξ' όλων των σεισμών της Μεσσηνίας", καταστροφή των Φιλιατρών και της 

Κορώνης  

1896 (29 Δεκεμβρίου) 

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Καλαμάτα και το Ελαιοχώρι. 

1898 (2  Ιουνίου) 

Ισχυρός σεισμός στη Κεντρική Πελοπόννησο. 

1898 (9  Νοεμβρίου) 

Ισχυρός σεισμός στην Κυπαρισσία. 

1899 (22 Ιανουαρίου) 

φοδρός σεισμός στην Κυπαρισσία. 

1925 (6 Ιουλίου) 

εισμός προκάλεσε ρωγμές στα Καλάβρυτα  και την Σρίπολη. Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την 

Πελoπόννησο. 

 



1947 (6 Οκτωβρίου) 

εισμός μεγέθους 7.0 με μέγιστη ένταση ΙΧ στη περιοχή Πυλίας. 

1951 (24 Αυγούστου) 

εισμός μεγέθους 5.5 στη δυτική ακτή του Μεσσηνιακού κόλπου, προερχόμενος 

από βάθος 3km, προκάλεσε αξιόλογες καταστροφές VIII βαθμού στο χωριό 

Πύλα. 

1954 (4, 12 Μαΐου) 

Ισχυροί σεισμοί μεγέθους 5.2 επέφεραν βλάβες στα χωριά της ΝΑ Ηλείας, Ράχες, 

Σριπυτή, Βασιλάκι και Ξερόκαμπος. 

1959 (16 Αυγούστου) 

Ισχυρός  σεισμός μεγέθους 5.5  στη Μεσσηνία προερχόμενος από βάθος 8km, 

προκάλεσε μερικές καταρρεύσεις σπιτιών στην Καλλιρρόη (Άνω Μεσσηνία). 

Η ζώνη βλαβών VI βαθμού υπερέβη τα χωριά Κατσαρός θαη Διαβολίτσι. 

1961 (2 Οκτωβρίου) 

εισμός μεγέθους 5.7 στην έξοδο του  Μεσσηνιακού κόλπου προερχόμενος από 

βάθος 23km, επέφερε βλάβες VII βαθμού στα χωριά της Μεσσηνίας Αβραμιό, 

Ζευγολατειό και Δώριο. 

1962 (10 Απριλίου) 

εισμός ο οποίος έγινε έντονα αισθητός στην Ζάκυνθο, την Ηλεία και την 

Μεσσηνία. Ακολουθήθηκε από μεγάλο αριθμό μετασεισμών ο μεγαλύτερος 

των οποίων έγινε στις 11 Απριλίου, με μέγεθος 5.6. 

 



1964 (30 Αυγούστου) 
εισμός μεγέθους 4.5, προκάλεσε βλάβες VII βαθμού στο χωριό Γρύλος 

Ολυμπίας. Η ζώνη βλαβών VI βαθμού περιέλαβε τα χωριά Βρίνα και Άνω 

αμικό και προσέγγισε τα χωριά Μακρίσια, Ανθούσα, και Κρέστενα που 

είχαν πληγεί και από τον προσεισμό της 27/8/1964. 

1965 (5 Απριλίου) 
εισμός μεγέθους 6.1 και εστιακού βάθους 34km, έπληξε τον ευρύτερο 

χώρο της Μεγαλόπολης. Η μέγιστη σεισμική ένταση X βαθμών κατέστρεψε 

τα χωριά Απιδίτσα, Χωρέμι, Κυπαρίσσια και Καλύβια Καρυών Αρκαδίας. 

εισμική ένταση ΙΧ βαθμών προκάλεσε βλάβες στα χωριά Θωκνία και 

Μαραθούσα Αρκαδίας. Επίσης Βλάβες παρουσιάστηκαν σε χωριά του 

Νομού Ηλείας που βρίσκονται κοντά στη σημερινή κοίτη του Αλφειού 

ποταμού όπως στους Κρουνούς (Χ), και τα 

Μακρίσια (ΙΧ). Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκαν διαρρήξεις μήκους 

30-500m και πλάτους 3- 5 cm στα χωριά Κρουνοί και Καλλιθέα του Νομού 

Ηλείας. Ακόμα και σήμερα είναι εμφανής η κατολίσθηση που έγινε κατά τον 

εν λόγω σεισμό πολύ κοντά στο χωριό Λύκαιο. 



1966 (1 επτεμβρίου) 

εισμός μεγέθους 5.4 και εστιακού βάθους 15km, έπληξε το χώρο του τεκτονικού 

βυθίσματος Μεγαλόπολης. το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο ανατολικό 

περιθώριο του βυθίσματος. 

Ζημιές προξένησε εκτός από τη Μεγαλόπολη (VIII), κυρίως στα ανατολικά περιθώρια της 

λεκάνης στα χωριά Σρίλοφο (VII+), Εκκλησούλα, Ραψωμμάτι, Μαλωτά ούλο και 

Μαραθούσα (VII). 

1979 (26 Μαρτίου) 

εισμός μεγέθους 6.0, βάθους 5km, προκάλεσε βλάβες VII βαθμού στη Βαρβάσαινα 

Ηλείας. Η δώνη βλαβών VI βαθμού υπερέβη τον Πύργο και τα χωριά Επιτάλιο, 

Κρέστενα, Μακρίσια, τρέφιο θαι Γούμερο. 

1983 (19 Φεβρουαρίου) 

εισμός μεγέθους 4.5 προξένησε μικρές καταστροφές στη ΝΔ Πελοπόννησο. 

1984 (9 0κτωβρίου) 

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5.2, μικρού εστιακού βάθους, προκάλεσε σημαντικές βλάβες 

σε χωριά της Πυλίας. Αναφέρθηκαν εδαφικές διαρρήξεις διευθύνσεων κυρίως N-S και 

δευτερευόντως Α-Δ 

1985 (23 Μαΐου) 

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5.2 και βάθους 5km προξένησε μικρές ως μέτριες 

καταστροφές στη ΝΔ Πελοπόννησο. 



1985 (7 επτεμβρίου) 
Ισχυρή σεισμική  δόνηση  μεγέθους  5.2  που προερχόταν από βάθος 

5km, με επίκεντρο τον 

Κυπαρισσιακό κόλπο παρουσίασε τις μεγαλύτερες σεισμικές εντάσεις 

της τάξης των V-VI στις 

δυτικές ακτές της Πελοποννήσου μεταξύ Πύργου και Φιλιατρών. 

1986 (13 επτεμβρίου) 
εισμός μεγέθους 6.2 μικρού εστιακού βάθους προκάλεσε μεγάλες 

καταστροφές στη πόλη της 

Καλαμάτας και το χωριό Ελαιοχώρι. 

1988 (16 Οκτωβρίου) 
εισμός μεγέθους 5.5 εστιακού βάθους 4km προκάλεσε καταστροφές 

έντασης VI-VII βαθμών στις 

περιοχές Βαρθολομιού και Κυλλήνης στη NW Πελοπόννησο. 

1993 (25 Μαρτίου) 
εισμός μεγέθους 5.2 μικρού εστιακού βάθους προκάλεσε σημαντικές 

βλάβες στα κτίρια του 

Πύργου και ορισμένων χωριών του Ν. Ηλείας. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 www.google.gr 

 Δγθπθινπαίδεηα Γνκή Διιάδα ΗΗ Γεσγξαθία 

 http://el.science.wikia.com 

 C:\GEO\UNIVERS\NEDA\SEISMOLO\SEISMM1.DOC 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%C

E%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CE%BF%CE%BD%

CE%AF%CE%BF%CF%85_%CF%84%CE%BF_1953 

 

http://www.google.gr/
http://el.science.wikia.com/

