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Ροπόκη Αγγελική 

Ρούντη Μαρίνα 



ηηο 9:20 ην πξσί ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 

1755, αλήκεξα ηεο ενξηήο ησλ Αγίσλ 

Πάλησλ γηα ηνπο θαζνιηθνύο, ε Ληζαβόλα 

ζπγθινλίδεηαη από ηελ νξγή ηνπ 

Δγθέιαδνπ. Αθνινπζνύλ ηζνπλάκη θαη 

θσηηέο, πνπ ζρεδόλ ηζνπεδώλνπλ ην 

θακάξη ηεο απνηθηαθήο Πνξηνγαιίαο. Οη 

ζεηζκνιόγνη ζηηο κέξεο καο ππνιόγηζαλ 

όηη ην κέγεζνο ηνπ ζεηζκνύ ήηαλ 9 βαζκνί 

ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ. Πάλσ από 100.000 

άλζξσπνη ράλνπλ ηε δσή ηνπο, αξηζκόο 

πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζό ηνπ πιεζπζκνύ 

ηεο πόιεο θαη ζην έλα ηξίην ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο Πνξηνγαιίαο εθείλε ηελ 

επνρή. 

Οι καταστροφές της 
Λισσαβώνας. Οι επιζόντεσ 
έζηςαν ςτισ ςκηνέσ ςτα 
περίχωρα τησ πόλησ μετά από 
το ςειςμό, όπωσ φαίνεται ςε 
αυτθν την φανταςιόπληκτη 
γερμανικθ χάραξη 1755. 



 

 

Ο ζεηζκόο θξάηεζε από ηξεηζήκηζη έσο έμη ιεπηά θαη πξνθάιεζε κεγάια 

ξήγκαηα κέζα ζηελ πόιε, νξηζκέλα από ηα νπνία είραλ πιάηνο πέληε 

κέηξσλ. πνπδαία νηθνδνκήκαηα ηεο πόιεο θαηέξξεπζαλ ζαλ 

ηξαπνπιόραξηα: Σν Παιάηη ηνπ βαζηιηά Ενδέθ Α', ε νινθαίλνπξγηα 

Όπεξα θαη ην Βαζηιηθό Ννζνθνκείν ησλ Αγίσλ Πάλησλ, ην κεγαιύηεξν 

δεκόζην λνζνθνκείν ηεο Δπξώπεο.Ζ θαηάζηαζε ζηε Ληζαβόλα κεηά ηνλ 

θαηαζηξνθηθό ζεηζκό ήηαλ απεξίγξαπηε. Έλαο άλδξαο ζηάζεθε ζην 

ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη αλέιαβε λα βάιεη ηάμε ζην ράνο, ν 

πξσζππνπξγόο εκπαζηηάν Νηε Μέιν, πνπ ζώζεθε ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή. «Θάςηε ηνπο λεθξνύο θαη ηαΐζηε ηνπο δσληαλνύο» ήηαλ ε 

δηαηαγή πνπ έδσζε ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Γηα λα απνηξέςεη ηηο 

ιεειαζίεο ζηελ θαηεζηξακκέλε πόιε, δελ δίζηαζε λα δηαηάμεη ηελ 

εθηέιεζε 34 αηόκσλ επεηδή παξάθνπζαλ ηηο εληνιέο ηνπ ζηξαηνύ, πνπ 

είρε αλαιάβεη λα εκπεδώζεη ηελ ηάμε. 



ρεδόλ ακέζσο, άξρηζε ην έξγν ηεο. 

απνθαηάζηαζεο θαη ηεο αλνηθνδόκεζεο ηεο 

Ληζαβόλαο.Γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε ηεο 

ρώξαο, πξνζειήθζεζαλ αξρηηέθηνλεο, κεραληθνί θαη 

ρηιηάδεο νηθνδόκνη. Μέζα ζ' έλα ρξόλν ηα εξείπηα 

είραλ εθθαζαξηζζεί θαη ηα πξώηα ζρέδηα είραλ 

εθπνλεζεί. Μεγάιεο πιαηείεο θαη θαξδηέο ιεσθόξνη 

ήηαλ ην ζήκα - θαηαηεζέλ ηεο Νέαο Ληζαβόλαο. 

Κάπνηνο ξώηεζε ηόηε ηνλ πξσζππνπξγό γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα ησλ κεγάισλ δξόκσλ. Ο Νηε Μέιν 

πξνθεηηθά απάληεζε: «Μηα κέξα ζα είλαη πνιύ 

κηθξνί!». Οη ρανηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ζηε 

ζύγρξνλε Ληζαβόλα απιά πηζηνπνηνύλ ηελ 
δηνξαηηθόηεηα ηνπ αλδξόο 



Ο εκπαζηηάν Νηε Μέιν, εθηόο ησλ πνιηηηθώλ ηνπ 

ηθαλνηήησλ, ζεσξείηαη θαη ν πξόδξνκνο ηεο επηζηήκεο 

ηεο ζεηζκνινγίαο. Με δηθή ηνπ εληνιή θαη θαζνδήγεζε 

ζπγθεληξώζεθε πνιύηηκν πιηθό από ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα 

ηηο ζπλζήθεο ηεο ζεηζκηθήο δόλεζεο, ην νπνίν 

αμηνπνηήζεθε δεόλησο από ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο 

ζύγρξνλνπο ζεηζκνιόγνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαιύςνπλ ηα κπζηηθά ηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ. Ο 

Νηε Μέιν δήηεζε θαη πέηπρε λα θαηαζθεπαζηνύλ ηα 

πξώηα αληηζεηζκηθά νηθνδνκήκαηα, ελώ νη ππεξεζίεο 

δεκηνύξγεζαλ ηνλ πξώην πξνζνκνησηή ζεηζκνύ. Ήηαλ 

μύιηλα ζπηηάθηα, ε ζεηζκηθή αληνρή ησλ νπνίσλ 

δνθηκαδόηαλ κε ηηο κηθξνδνλήζεηο πνπ δεκηνπξγνύζαλ 

ζηξαηηώηεο, νη νπνίνη βεκάηηδαλ γύξσ απ' απηά. 

 

 



Ο ζεηζκόο είρε ηεξάζηην αληίθηππν ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Οη 

ζενιόγνη ηεο επνρήο, δελ κπνξνύζαλ λα εμεγήζνπλ πώο ε νξγή ηνπ 

Θενύ μέζπαζε ζε κηα πόιε πηζηώλ θαζνιηθώλ κε αλαξίζκεηεο 

εθθιεζίεο πνπ θαηέξξεπζαλ ζηε ζηηγκή, ηε κέξα κηαο κεγάιεο 

ζξεζθεπηηθήο ενξηήο. Φηιόζνθνη ηνπ Γηαθσηηζκνύ, όπσο ν Ηκάλνπει 

Καλη, πξνζπάζεζαλ λα δηαηππώζνπλ κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ηε 

δηθή ηνπο ζεσξία γηα ην θαηλόκελν, ελώ ν Βνιηέξνο αθηέξσζε έλα 

πνίεκά ηνπ ζηε Ληζαβόλα πνπ ράζεθε.Ο Καλη κειέηεζε κε δήιν ό,ηη 

γξάθηεθε ζηελ επνρή ηνπ γηα ην ζεηζκό θαη έδσζε ηε δηθή ηνπ 

εμήγεζε γηα ηηο αηηίεο πνπ ηνλ πξνθάιεζαλ. Οη ζεηζκνί, ζύκθσλα κε 

ηνλ κεγάιν γεξκαλό θηιόζνθν, πξνθαινύληαη από κεγάιεο 

κεηαθηλνύκελεο ππόγεηεο ζπειηέο, πνπ είλαη γεκάηεο κε ζεξκά αέξηα.  



Αλ θαη ε ζεσξία ηνπ δελ άληεμε επηζηεκνληθά βάζαλν, 

ελ ηνύηνηο απνδείρζεθε ρξήζηκε, θαζώο ήηαλ κηα από 

ηηο πξώηεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο λα εμεγεζνύλ 

νη ζεηζκνί κε όξνπο επηζηεκνληθνύο θαη όρη 

κεηαθπζηθνύο. Ο θαηαζηξνθηθόο ζεηζκόο ηεο 

Ληζαβόλαο εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα απαζρνιεί 

ηνπο ζεηζκνιόγνπο, ελώ κέλεη βαζεηά ραξαγκέλνο ζηε 
ζπιινγηθή κλήκε ησλ Πνξηνγάισλ. 
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