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Τα κείμενα γράφτηκαν με το ελεύθερο λογισμικό Google Docs. Για τους χάρτες και τα σχέδια               

χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Google Earth Pro, Picassa και Skitch. Η καλλιτεχνική           

επιμέλεια και η επεξεργασία των γραφικών έγιναν από τον συγγραφέα. Κάποιες           

φωτογραφίες προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές ή από τις εικόνες Google. Το ημερολόγιο            

περιλαμβάνει άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον προσωπικό ιστότοπο του Γεωδίφη μετά το            

σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017. Τα αρχικά κείμενα έχουν τροποποιηθεί ενώ έχουν προστεθεί             

έντεκα νέα αδημοσίευτα για τις ανάγκες του βιβλίου το οποίο μπορεί να διαβαστεί και ως               

e-book. Οι σύνδεσμοι εάν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο παραπέμπουν στα αρχικά           

άρθρα ή σε συμπληρωματικό υλικό. Αρκετά από τα θέματα αποτελούν προσωπικές           

σκέψεις/απόψεις και ίσως περιέχουν κάποια αβεβαιότητα και διαφορά γνώμης. Οι          

προσωπικές εργασίες, οι φωτογραφίες και οι χάρτες δεν υπόκεινται σε δικαιώματα και άλλα             

μέτρα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα         

www.geodifhs.com. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: geodifhs@gmail.com  
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Σελίδα 2 

Ιστορία της γκέισας 

 
 
 

Η τοπική ώρα έλεγε 1.31, 21/7/2017. Είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, λαγοκοιμάμαι.           

Ξαφνικά ισχυρό βουητό παίρνει τα αυτιά μου, σε ανύποπτο χρόνο νοιώθω πρωτοφανές            

κούνημα και τους τοίχους του σπιτιού να πηγαινοέρχονται. Χάνεται το φως. Ταυτόχρονα            

η γυναίκα μου από το διπλανό δωμάτιο, ουρλιάζει «Σεισμός... ξύπνα, κάνε γρήγορα, πάμε             

να φύγουμε».  

Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά να συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι πολύ σοβαρό είχε           

συμβεί στην πόλη. Κατεβαίνω στο πάρκο της γειτονιάς, βλέπω κόσμο συγκεντρωμένο. Οι            

περισσότεροι ζαλισμένοι από την απερίγραπτη κίνηση του εδάφους. Σε λίγη ώρα ακούω            

μία φιλοξενούμενη να λέει στα αγγλικά «τσουνάμι στο λιμάνι...πρέπει να τρέξω».           

Προσπαθώ να μιλήσω μαζί της όμως μάταια. Τρέμει, είναι σε άθλια ψυχολογική            

κατάσταση. Ψάχνει να βρει την παρέα της.  

Περίμενα τον σεισμό δεν ήμουν απροετοίμαστος. Κάθε γωνιά του νησιού κρύβει πληγές            

από τις επισκέψεις του Εγκέλαδου. Δεν με ενδιαφέρουν οι σεισμοί. Όμως πάντα με             

έβρισκαν. Με τον χρόνο μάθαινα τα καπρίτσια τους. Ήξερα ότι όσο καθυστερούσε τόσο             

πιο βίαια θα εκδηλωνόταν. Ευτυχώς ήμουν εκεί, σε διαφορετική περίπτωση θα είχα            

τσακωθεί με το ανώτατο ον.  

Ανοίγω το κινητό μου, το ίντερνετ δεν λειτουργεί. Αναζητώ με το GPRS στοιχεία για το               

σεισμογόνο ρήγμα. Η ταχύτητα του είναι εκνευριστικά αργή. Μετά βίας φθάνω στην            

πολυπόθητη ιστοσελίδα του EMSC. Ναι, είναι το Gokova. Όχι, η Πιπεριά του Ζαρράφτη.             

Όμως ποιο από όλα. Περιμένω την αναθέωρηση, δίνω περισσότερες πιθανότητες στο           

ρήγμα Bodrum. Εάν είναι αυτό τότε μάλλον δεν θα δούμε μεγαλύτερο. Αλλά τι γίνεται εάν               

είναι το θηριώδες Ula-Oren;  

Η ώρα περνάει, μαθαίνω για το τσουνάμι και την μάχη που δίνεται στο λιμάνι. Ανοίγω το                

ραδιόφωνο της ΕΡΤ, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για νεκρούς και αρκετούς            

τραυματίες. Μακάρι να μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Ξέρω τους τοπικούς κινδύνους,            

κάνω υπομονή. Σε λίγη ώρα η κατάσταση θα είναι πιο ξεκάθαρη.  

Οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίζονται. Οι φίλοι με ρωτάνε τι γίνεται; Ο κόσμος είναι             

αναστατωμένος. Δεν γνωρίζει τι να κάνει. Ακούω τις πιο απίθανες ιστορίες. Στο Ψαλίδι             

φάνηκε το ρήγμα αναφωνεί ένας φίλος. Σεισμοί συμβαίνουν κάθε 70 χρόνια λέει ένας             

άλλος. Τσουνάμι δεν γίνονται στην Κω προσθέτει ένας άγνωστος. Ενας πιτσιρικάς           

συμφωνεί μαζί του, έτσι του είπαν στο σχολείο. Εν τω μεταξύ στο δεύτερο κύμα οι               

θαλασσινοί προσπαθούν να σώσουν τα σκάφη τους διακινδυνεύοντας την ίδια τη ζωή            

τους.  

Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο. Θα δούμε μεγαλύτερο σεισμό; Πρέπει να επιστρέψω            

στο σπίτι μου; Είναι τα ερωτήματα που κυριαρχούν. Κάποιοι επιστήμονες για δικούς τους             

λόγους αναστατώνουν τον κόσμο, επικρατεί χαμός. Ενας Τούρκος σεισμολόγος μιλάει για           

μεγαλύτερο σεισμό. Ακούγεται στην πιάτσα, αμέσως ο κόσμος χάνει περισσότερο την           

ψυχραιμία του. Η ενημέρωση δυστυχώς είναι απελπιστικά ανεπαρκής.  
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Σελίδα 3 

 

 

Το γεωθερμικό πεδίο της Βόρκας φόρεσε τα γιορτινά του μετά τον σεισμό 

 

 

Αντιλαμβάνομαι ότι λίγοι γνωρίζουν την αληθινή ιστορία του τόπου που επέλεξαν να            

ζήσουν. Τι απέγινε ο Ιπποκράτης, ο Επίχαρμος, ο Ηρόδοτος, ο Θαλής, ο Θουκυδίδης, ο              

Αριστοτέλης ,ο Στράβων, ο Αγαθίας, ο Ζαρράφτης, ο Χατζηβασιλείου, κά; 

Η τραγωδία της άγνοιας….. 

Θυμάμαι την ιστορία της γκέισας Tsuyako Ito που είχα διαβάσει, το 2011. Μία ιστορία που               

λέει για το πόσο συχνά μπορεί να πληγεί μια περιοχή από φυσικές καταστροφές - ακόμα               

και σε διάστημα μιας μόνο ανθρώπινης ζωής.  

Η Ito με τα 84 χρόνια της έζησε 3 τσουνάμι που έπληξαν την πόλη Kamaishi στην                

Ιαπωνία. Ως κορίτσι είχε ακούσει ιστορίες της γιαγιάς της από το μεγάλο τσουνάμι του              

1896. Η μητέρα της την μετέφερε στην πλάτη της σε ασφαλές μέρος κατά το χρόνο του                

πρώτου από τα τσουνάμι που βίωσε, το 1933 .Την χρονιά που συνέβαινε ένας από τους πιο                

καταστροφικούς σεισμούς στην ιστορία της Κω. Το 2011, σώθηκε από το πιο τρομακτικό             

τσουνάμι, εξαιτίας κάποιου θαυμαστή γκεισών που την πήρε στην πλάτη του και την             

μετέφερε σε ψηλότερο έδαφος. 

Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις τέτοιων εμπειριών είναι προσωρινές,σύντομες. Χρειάζονται        

περίπου τρεις γενιές για τους ανθρώπους να ξεχάσουν. Εκείνοι που έχουν την εμπειρία της              

καταστροφής οι ίδιοι την μεταφέρουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, αλλά στη             

συνέχεια η μνήμη ξεθωριάζει.  

 

 

 

Γεωδίφης, 30/9/2017 
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Σελίδα 4 

 

1. Ο σεισμικός «λήθαργος» της Κω 

28/2/2010 
  

 

Η περιοχή της Κω θεωρείται από τις πιο σεισμογενείς στην Μεσόγειο και όχι μόνο. Σε               

ετήσια βάση συμβαίνουν δεκάδες σεισμοί συνήθως Μ3-3.5, ωστόσο προκαλεί ανησυχία η           

μη εκδήλωση κάποιου ισχυρού σεισμού, κάτι που φυσικά απεύχομαι.  

Η τελευταία σεισμική δόνηση έγινε στις 10/1/010, ήταν με μέγεθος Μ3.1. Βέβαια τέτοιου             

μεγέθους επεισόδια για τον Κόλπο του Κεραμικού και τον Δίαυλο Κω-Νισύρου θα            

μπορούσα να πω ότι είναι ασήμαντα. 

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο «περίεργης» σεισμικής ησυχίας. Μετά την 5η Δεκέμβρη           

1968 και τα Μ6.0 (Επίκεντρο κοντά στο Μανδράκι Νισύρου) δεν έχει καταγραφεί στην             

ευρύτερη περιοχή μεγαλύτερη σεισμική δόνηση. Επιπλέον δεν έχουν εκδηλωθεί, μεγάλοι          

σεισμοί μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1933.  

Όλο αυτό το διάστημα παρατηρείται ένα σεισμικό κενό. Να σταμάτησαν στην γειτονιά            

μας, αποκλείεται αφού οι μηχανισμοί που τους γεννούν εξακολουθούν να υφίστανται.           

Προφανώς γίνεται συσσώρευση σεισμικής ενέργειας που κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί με           

άκομψο τρόπο.  

Μικροσεισμοί εκδηλώνονται στον Κεραμεικό κόλπο ωστόσο αυτοί δεν εκτονώνουν σε          

καμία περίπτωση τη ενέργεια μιας σεισμογενούς περιοχής όπως η δικιά μας.           

Σεισμολογικές έρευνες έχουν δείξει, ότι η σεισμική ησυχία παρατηρείται για αρκετό           

χρονικό διάστημα μερικές φορές στην περιοχή όπου πρόκειται να εκδηλωθεί μεγάλος           

σεισμός. 

Υπάρχουν αρκετές δέσμες ρηγμάτων απ’ όπου μπορεί να προκύψει ένα μελλοντικό           

σεισμικό γεγονός. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις όμως είναι γενικευμένες αφού δεν υπάρχει           

δυνατότητα επιστημονικής παρατήρησης. Αν υπήρχε έστω ένα μικρό τοπικό κέντρο          

παρακολούθησης σεισμών ίσως να είχαμε κάποια περισσότερα στοιχεία.  

Όμως η κατάσταση είναι ανησυχητική. Ας ελπίσουμε ότι η εκτόνωση της σεισμικής            

ενέργειας  όταν κάποια στιγμή έλθει,να γίνει με ομαλό τρόπο. 

 

 

2.Πως έζησα τον σεισμό; 

21/10/2017 

 
 

Το βράδυ της 20ης Ιουλίου 2017 για τον μεροκαματιάρη Κώστα Μπαρλάμπα ήταν όπως             

άλλα. Μόλις τελειώνει την δουλειά επιστρέφει σπίτι να ξεκουραστεί μετά από μια            

κοπιαστική ημέρα. Ανοίγει την πόρτα του μπαλκονιού γύρω στις 1.00, κάνει μπάνιο και             

πέφτει στο κρεβάτι να χαλαρώσει.  

Ξαφνικά ακούει ένα δυνατό βουητό με τα πρώτα σεισμικά κύματα να ταρακουνάνε το             

κρεβάτι του. Πετάγεται σαν ελατήριο, σε κλάσματα δευτερολέπτου βρίσκεται στο          

μπαλκόνι. Το σπίτι δονείται έντονα τα πρώτα δευτερόλεπτα του σεισμού. Κοιτά προς τον             
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Σελίδα 5 

σκοτεινό ουρανό, βλέπει μια εντυπωσιακή λευκή λάμψη. Τότε παρατηρεί το τσιμεντένιο           

προαύλιο χώρο να ταλαντεύεται από τα επιφανειακά σεισμικά κύματα. Την ίδια στιγμή η             

λάμψη από τον ουρανό χάνεται. 

«Είδα την αυλή μου να κινείται με τέτοια δύναμη που νόμιζα ότι θα σπάσει από τις                

δονήσεις. Ήταν σαν να βλέπω ένα πούντο [αυτοκίνητο Φίατ] που ανυψώνεται, φθάνει            

έναν κορμό δέντρου, σχεδόν 2,5 μέτρα σε ύψος και επανέρχεται» μου διηγείται κοιτώντας             

με στα μάτια.«Έχω περάσει και άλλους σεισμούς στην Αθήνα, το 1981 ,το 1999 αλλά αυτό               

που έζησα ήταν πρωτοφανές» ολοκληρώνει, προσπαθώντας να εξηγήσει ότι η ιστορία του            

δεν είναι προϊόν πανικού ή φαντασίας. 

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Κώστα, είναι μία από τις τόσες που έχω ακούσει τον              

τελευταίο καιρό.  

Το σπίτι του Κώστα βρίσκεται 300 μέτρα βορειοανατολικά από την τοποθεσία           

Παλιόμυλος, στα Τσαΐρια. Λίγα μέτρα πιο ανατολικά περνά το ρέμα Βουρίνα [Curu Dere].             

Ο Κώστας ήταν μόλις 16 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού, στην εξοχή της Κω. Η                

τοποθεσία έχει υψόμετρο 10 μέτρα από την στάθμη της θάλασσας. Δίχως οικοδομές γύρω,             

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στρατηγικής σημασίας για να παρατηρήσει κανείς την           

επίθεση των τεκτονικών κυμάτων από την απέναντι μικρασιατική ακτή.  

 

 

Αριστερά με αστεράκι το σεισμικό επίκεντρο του κύριου σεισμού Μ6.6. Η κάτω κόκκινη γραμμή είναι το 

όριο σύγκρουσης της Αφρικανικής με την Ευρασιατική πλάκα. Δεξιά το Κάστρο Νεραντζιά τις πρώτες 

πρωινές ώρες  μετά τον σεισμό  

Η στιγμή του κύριου σοκ τον βρήκε σε μονοκατοικία που έχει κατασκευαστεί με τις              

τελευταίες αντισεισμικές προδιαγραφές του νησιού, όμως σε χαλαρά αμμοαργιλώδη         

εδάφη όπως τα περισσότερα στην πεδιάδα της Κω.  

Ο Κώστας εκείνη την στιγμή παρατηρούσε χωρίς να θέλει ένα υλικό που οριακά άγγιξε το               

όριο θραύσης αλλά επανήλθε. Τι θα μπορούσε να συμβεί άν η αυλή εκείνη την νύκτα               

έσπαγε; Τότε αυτόματα σήμαινε ότι το μέγεθος του σεισμού είχε ξεπεράσει το όριο που              

μπορεί να αντέξουν τα πιο αντισεισμικά κτίρια μας. Επιπλέον καλά κτίρια κτισμένα σε             

βραχώδες έδαφος θα περνούσαν μια σκληρή δοκιμασία. Κτιριακές εγκαταστάσεις με          

πάνω από δύο ορόφους θα έλεγχαν τις αντοχές τους. Για σπίτια πάνω σε σαθρά εδάφη               

χωρίς αντισεισμική θωράκιση  το αποτέλεσμα θα ήταν οδυνηρό.  

Αν ο σεισμός χτυπούσε το πρωί με κόσμο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, σε στενούς               

δρόμους, ίσως θα ήμασταν αντιμέτωποι με απερίγραπτες σκηνές. 
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Σελίδα 6 

Αν τα ρευστοποιημένα εδάφη στο Ψαλίδι και στο Λιμάνι εμφανίζονταν σε δομημένο            

περιβάλλον με υψηλό υδροφορέα όπως της Λάμπης, του Τιγκακιού και άλλων παράκτιων            

κοινοτήτων του νησιού τότε θα μπορούσαμε να δούμε καταρρεύσεις οικοδομών. 

Αν το σεισμικό επίκεντρο ήταν κοντύτερα στην ξηρά ή ακόμη χειρότερα στην στεριά του              

νησιού το αποτέλεσμα της δοκιμασίας ίσως ήταν ολέθριο για τους κατοίκους και τους             

φιλοξενούμενους.  

Αν ο σεισμός είχε εκδηλωθεί λίγο μέτρα πιο ανατολικά, σε βαθύτερο χώρο; Τότε το              

τσουνάμι με μαθηματική ακρίβεια θα ήταν αρκετά ψηλότερο, πιο ισχυρό από αυτό που             

χτύπησε τις ακτές της Κω και της Αλικαρνασσού. Αν είχε συμβεί μεσημέρι με κόσμο στην               

παραλία, δεν είμαι σε θέση να φανταστώ το τι θα ακολουθούσε.  

Αν το σεισμογόνο ρήγμα ήταν το Ula-Oren, μία τεκτονική δομή μεγαλύτερη σε γεωμετρία             

και μήκος; Το συμβάν θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη ανύψωση των απέναντι            

μικρασιατικών οροσειρών με καθίζηση δεκάδων εκατοστών στον πυθμένα της ακτής          

οπότε οι καταστάσεις που θα αντιμετωπίζαμε θα ήταν πολύ διαφορετικές με πιθανές            

τραγικές επιπτώσεις για όλους. 

Αν είχε μολυνθεί το νερό της πόλης; Αν είχαμε εκρήξεις, πυρκαγιές ή ασθένειες; Αν είχε               

ξυπνήσει κάποιο ηφαίστειο της περιοχής; Στα παραπάνω «αν» θα μπορούσαν να           

προστεθούν άλλοι τόσοι προβληματισμοί. Τελικά μήπως παρενέβη στο διπλό χτύπημα η           

Θεά Τύχη;  

 

 

3.Ποιο ρήγμα έδωσε τον φονικό σεισμό; 

21/7/2017 
  

 

Ο ισχυρός σεισμός προήλθε από την τάφρο Gökova, είχε επίκεντρο μόλις 9 χιλιόμετρα             

από την Αλικαρνασσό, περίπου 11 χιλιόμετρα από το Ακρωτήριο Ψαλίδι της Κω. Από τη              

σεισμική δόνηση βρήκαν τον θάνατο δύο τουρίστες, ενώ αναφέρθηκαν αρκετοί          

τραυματίες στην πρωτεύουσα του νησιού. 

Σχεδόν 20 λεπτά πριν το κύριο συμβάν, προηγήθηκε αδύνατος προσεισμός. 

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στην Τουρκία. Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 350             

άνθρωποι χρειάστηκαν να μεταφερθούν στα νοσοκομεία της Αλικαρνασσού. Υλικές ζημιές          

έχουν αναφερθεί εκτός από το γειτονικό Μπόντρουμ, στη Μαρμαρίδα, την Κνίδο, κά.            

Στην επαρχία της Μούγλας οι ειδήσεις ανέφεραν μικρούς τραυματισμούς. 

Ενα μικρό τσουνάμι καταγράφηκε από παλιρροιογράφους με τη θάλασσα να πέφτει έως            

25 εκατοστά πριν ανυψωθεί σε περίπου 5-10 εκατοστά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα             

σύμφωνα με το Τουρκικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Bogazici, που έδωσε          

μέγεθος για τον σεισμό Μ6.5. 

Δύο πλοία, το επιβατηγό Blue Star Paros και το επιβατηγό οχηματαγωγό Βlue Star 2, δεν               

προσέγγισαν το λιμάνι αφού έχει υποστεί ζημιές λόγω του ισχυρού σεισμού και προς το              

παρόν έχει τεθεί ανενεργό.  

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα ο σεισμός ήταν μεγέθους Μ6.5 με              

επίκεντρο 15 χλμ. ανατολικά της Κω. Είχε εστιακό βάθος 8 χλμ. και φορά             

ανατολικά-δυτικά. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου        
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Σελίδα 7 

Αθηνών, Άκης Τσελέντης εκτιμά ότι ίσως είναι ο κύριος και μάλλον δεν υπάρχει κίνδυνος              

για ισχυρότερη δόνηση.  

Οι πρώτες στιγμές είναι δύσκολες. Οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη του           

φαινομένου, για την ώρα κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, δεν μπορούν να προβούν σε              

άλλες εκτιμήσεις.  

Δεκάδες είναι τα σπίτια και τα καταστήματα που έχουν υποστεί καταστροφές. Στο νησί             

φθάνει εσπευσμένα κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας         

[ΟΑΣΠ]. Όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή, ενώ ανακαλούνται όλες οι            

άδειες των γιατρών.  

 

 

Κύματα από τσουνάμι στην πλατεία Δελφίνια[αριστερά] και στην Ακτή Κουντουριώτη της πόλης Κω[εικόνες 

Google] 

 

Οι πρώτες ειδήσεις λένε ότι σοβαρές ζημιές έχει υποστεί το λιμάνι της Κω. Οι              

σημαντικότερες καταστροφές έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή του ιστορικού κέντρου         

της πόλης. Πολλές ζημιές έγιναν στο ιερό του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Νικολάου,             

στον Ναό Αγία Παρασκευή, στον μιναρέ της Πλατείας Ελευθερίας κά.  

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο EMSC, από τις 01:53 και για την επόμενη             

μισή ώρα ακολούθησαν τρεις ισχυροί μετασεισμοί Μ4.6, Μ4.5 και Μ4.7 σε απόσταση            

μικρότερη των 10 χλμ. από την Αλικαρνασσό με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθούν           

περισσότερο οι κάτοικοι της γείτονος χώρας. 

Αρχικά το αυτοματοποιημένο σύστημα του EMSC υπολόγισε τον κύριο σεισμό με μέγεθος            

Μ6.7 και εστιακό βάθος από 8-10χλμ. Ωστόσο, η διόρθωση των σεισμολόγων αναθεώρησε            

το μέγεθος σε Μ6.6 με εστιακό βάθος μόλις 2 χλμ. Η ισχυρή ανακίνηση εδάφους διήρκησε               

περίπου 20 δευτερόλεπτα.  

Σημαντικός μετασεισμός με μέγεθος Μ5.0 εκδηλώθηκε στις 20.01, 21/7/2017         

βορειοανατολικά της πόλης Κω, με επίκεντρο μόλις 5χλμ. από το λιμάνι σε εστιακό βάθος              

10χλμ. 

Εν τω μεταξύ αρκετές μέτριες μετασεισμικές δονήσεις έχουν λάβει χώρα γύρω από το             

σεισμικό επίκεντρο. Ουσιαστικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο σεισμός, τόσο μεγαλύτερη είναι           

η περίοδος των μετασεισμών και το μέγεθος του ρήγματος. 

Το κύριο σεισμικό γεγονός φαίνεται ότι έχει προέλθει από πιθανή επέκταση προς δυσμάς             

του ρήγματος Gökova. Σύμφωνα με τον Kurt et al [1999] πρόκειται για μια σειρά από               

μικρότερα παράκτια ρήγματα που θα μπορούσαν να έχουν ενεργοποιηθεί από αυτό το            

συμβάν. 
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Σελίδα 8 

Μετά από αιώνες ησυχίας, κανένας μεγάλος ιστορικός σεισμός δεν είχε αναφερθεί κατά            

μήκος αυτού του ρήγματος [με βάση τον ιστορικό σεισμικό κατάλογο GEM], αν και το              

1863 ένας σεισμός γύρω στους 7.5 βαθμούς Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 75 χλμ. νότια.  

Ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού σύμφωνα με το USGS είναι σύμφωνος με την             

επέκταση κατά μήκος του ρήγματος ,με κλίση περίπου 70° ως προς την επιφάνεια της              

Γης. Η σεισμική ρήξη φαίνεται ως μια δυτική επέκταση του ρήγματος Gökova.  

Σύμφωνα με σεισμολόγους της αμερικάνικης ιστοσελίδας temblor.net εξακολουθεί να         

υπάρχει ένα τμήμα μη διαρρηγμένο από το κατά προσέγγιση 100 χιλιομέτρων ρήγμα, που             

έχει κάποιες πιθανότητες να παράγει ένα σεισμό Μ7.3.  

Πρέπει να τονισθεί ότι ο σεισμός δεν προήλθε από το ρήγμα που έδωσε την σεισμική               

δόνηση του 1933. Το ρήγμα του Δίαυλου Κω-Νισύρου δίνει συνήθως ισχυρά τσουνάμι. Το             

φαινόμενο φαίνεται να εκτονώνεται όμως κανείς δεν μπορεί να πει ακόμη με απόλυτη             

σιγουριά ότι τα Μ6.6 ήταν ο κύριος σεισμός.  

 

 

Η ισχυρότερη σεισμική ένταση απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα, το κόκκινο αστεράκι σημειώνει το σεισμικό              

επίκεντρο. Σύμφωνα με την αυτοματοποιημένη ιστοσελίδα PAGER του USGS υπάρχει μικρή πιθανότητα            

θανάτων λόγω μεγέθους του σεισμού και καλών κατασκευών. Γενικά, οι εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες             

θα είναι κάτω του 1% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Η ελλιπής ενημέρωση σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τους                  

κάνει επιφυλακτικούς με αποτέλεσμα να εκτιμούν ζημιές που θα κυμανθούν μεταξύ 1-10 εκ. δολαρίων. Δεξιά               

ο πιο σημαντικός μετασεισμός του πρώτου 48ωρου, με Μ5, κοντά στο λιμάνι Κω. 

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός. Τι μας λένε για 6.6, ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που               

κατέγραψαν οι σεισμογράφοι. Μας κρύβουν το αληθινό μέγεθος για να μη           

αποζημιωθούμε...» λέει πολίτης στη Πλατεία Ελευθερίας τις πρωινές ώρες.  

Η αλήθεια είναι ότι το μέγεθος που χρησιμοποιείται σήμερα είναι η κλίμακα σεισμικής             

ροπής [συχνά από λάθος αναφέρεται ως κλίμακα Ρίχτερ] το οποίο έχει να κάνει με την               

ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται. Η αρχική κλίμακα του Ρίχτερ         

εγκαταλείφθηκε, αλλά το κοινό και τα ΜΜΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη φράση            

«μέγεθος σε Ρίχτερ». Επομένως, το μέγεθος ήταν μεγαλύτερο αν το μετρούσαμε σε            

Ρίχτερ. Σήμερα ο τύπος Mw αφορά σεισμούς μεγέθους από 8 και κάτω ενώ το μέγεθος 6                

μετριέται σε mb, το οποίο είναι αρκετά κοντά στην παλιά κλίμακα Ρίχτερ. Γι 'αυτό              

αρκετοί μιλάνε για βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ωστόσο το μέγεθος πάνω από 6 δεν              

είναι σε κλίμακα Ρίχτερ.  
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Σελίδα 9 

Τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας ξένος σεισμολόγος πρόβλεψε για σεισμό μεγαλύτερο από            

Μ9, κάτω από την Κρήτη, στο όριο σύγκρουσης της Αφρικανικής Πλάκας με την             

Ευρασιατική.  

Ο μεγαλύτερος σεισμός της Μεσογείου ο οποίος συνοδεύτηκε από το επίσης μεγαλύτερο            

γνωστό τσουνάμι, εκδηλώθηκε τον Ιούλιο του 365 μ.Χ. στην Κρήτη και είχε συνέπειες σε              

όλη την λεκάνη. Ο Θεοφάνης περιγράφει ότι «το θαλάσσιο κύμα υπερέβη τις υψηλές             

οικοδομές και τα τείχη, έριξε πλοία στις αυλές της Αλεξάνδρειας ενώ στην Αδριατική τα              

καράβια ακούμπησαν τον πυθμένα». Μόνον στην Αλεξάνδρεια πνίγηκαν 50.000         

άνθρωποι. Κατ΄εκτίμηση πρέπει να είχε μέγεθος από Μ8.3-8.5+.Από τον μεγάλο σεισμό           

ανυψώθηκε κατά 10 μέτρα η Φαλάσαρνα, κατά περίπου 4 μέτρα τα Χανιά και ένα              

περίπου μέτρο το Ηράκλειο. 

Οι σεισμοί στη Γη έχουν και αυτοί τα όρια τους. Έτσι δεν μπορούν να δώσουν σεισμό                

μεγαλύτερο από Mw9.5.Ένα κομμάτι βράχου μπορεί να αποθηκεύσει μόνο μια τόσο           

μεγάλη ένταση πριν διαρραγεί, οπότε το μέγεθος ενός σεισμού εξαρτάται με πόσα            

χιλιόμετρα μήκος έχει το ρήγμα από το οποίο έχει προέλθει, δηλαδή πόσος βράχος μπορεί              

να διαρραγεί ταυτόχρονα.  

Στην Μεσόγειο δεν έχουν γίνει σεισμοί μεγαλύτεροι από Μ8.5.Στη Χιλή όπου σημειώθηκε            

ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος σεισμός με Μ9.5 το 1960, προήλθε από το μακρύτερο            

ρήγμα στον κόσμο. Ο μόνος τρόπος για να έχουμε περισσότερη ενέργεια είναι από             

γιγάντιες κατολισθήσεις ή συγκρούσεις αστεροειδών. 

Μάλλον πρόκειται για τις πιο δύσκολες ώρες μετά το 1933. Το 48ωρο μετά τον κύριο               

σεισμό είναι κρίσιμο. Τότε οι επιστήμονες του Γεωδυναμικού και του ΟΑΣΠ θα είναι σε              

θέση να εκτιμήσουν καλύτερα την κατάσταση και να καταλήξουν σε πιο ασφαλή            

συμπεράσματα. Η εμφάνιση μεγάλων, καταστροφικών σεισμών μετά από μακρά παύση          

είναι μια υπενθύμιση ότι τα ενεργά ρήγματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον             

σεισμικό σχεδιασμό. 

 

 

4.Μοιραία οδός 

21/7/2017 

 

Ο 17ος αιώνας ήταν πολύ δύσκολος για τους κατοίκους του νησιού. Πολλοί χριστιανοί             

εξισλαμίστηκαν από Τούρκους ενώ τότε εμφανίστηκε μία νέα γενιά ηρώων. Αντάρτες που            

αγωνίστηκαν για την χριστιανική πίστη και την ελευθερία του νησιού, σφάχτηκαν και            

έμειναν γνωστοί στην ιστορία ως νεομάρτυρες.  

Ενας από αυτούς, ο Κώος Ιωάννης Ναύκληρος κάηκε ζωντανός τον Απρίλιο του 1669.             

Αρχικά οι Τούρκοι προσπάθησαν να τον εξισλαμίσουν επειδή ήταν σε θέση να επηρεάσει             

τους ναυτικούς και την τοπική κοινωνία, όμως μάταια. 

Οι Κώοι τίμησαν τον καραβοκύρη Ιωάννη Ναύκληρο, δίνοντας του μετά την ενσωμάτωση            

το όνομα της εκκλησίας που έκτισαν οι Ιταλοί στην περιοχή, όσο και το όνομα οδού της                

πόλης που είναι παράλληλη προς την Αρχαία Αγορά.  

Η οδός Ναυκλήρου με τις εντυπωσιακές πικροδάφνες περνά μέσα από τα μπαράκια            

αρχίζοντας από την Πλατεία Καζούλη. Τα χρώματα της δενδροστοιχίας, με πράσινο,           
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Σελίδα 10 

λευκό και κόκκινο, μοιάζουν με την ιταλική σημαία,τοποθετήθηκαν επίτηδες για να           

τιμήσουν οι κατακτητές την σημαία τους. 

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο τραγικός απολογισμός από την επίσκεψη του           

Εγκέλαδου γράφτηκε στην οδό του νεομάρτυρα Ναυκλήρου. Σε μία στιγμή ένας τόπος            

ψυχαγωγίας και διασκέδασης μεταμορφώθηκε σε μοιραίο όταν από την κατάρρευση μιας           

στέγης σε μπαρ, σκοτώθηκαν δύο νέα παιδιά, ένας 22χρονος Σουηδός και ένας 39χρονος             

Τούρκος. 

 

 

Πάνω σε χάρτη η οδός Ναυκλήρου, το μπαρ White Corner και τα μαρμάρινα εκθέματα[κίτρινο χρώμα]στην               

Αρχαία Αγορά. Η κίνηση των σεισμικών κυμάτων σημειώνεται με κόκκινο βέλος. Κάτω, φωτογραφίες από το               

μπαρ και το μοιραίο πεζόδρομο λίγο μετά τον σεισμό[εικόνες  Google] 

 

Ο Σάκης Χατζηπέτρος, ιδιοκτήτης μπαρ, βρισκόταν στην οδό Ναυκλήρου την στιγμή του            

σεισμού. Το μαγαζί του άντεξε όμως γρήγορα αντιλήφθηκε ότι τα Εξάρχεια, όπως            

αποκαλούν πολλοί την συνοικία, είχαν ζήσει την πιο δραματική στιγμή της σύντομης            

ιστορίας τους. Είδε το σύννεφο σκόνης από την κατάρρευση τοίχων του κτιρίου και             

άκουσε φωνές λίγο μετά το βουητό του σεισμού. 

Χρόνια πριν επισκεπτόμουν την περιοχή ως θαμώνας. Παλαιότερα έτυχε να δουλέψω dj            

στο πρώτο μπαρ της περιοχής. Το Κάκτους, λειτούργησε για πρώτη φορά γύρω στο             

1980[άν με βοηθάει η μνήμη μου] , γειτονεύει με το White Corner.  
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Με την εντυπωσιακή περίτεχνη είσοδο από λευκόγκριζο μάρμαρο, η Λευκή Γωνιά           

απέναντι από τα αρχαία, ξεχώριζε από όλα τα άλλα. Αργότερα άνοιξαν ακόμη 15 μαγαζιά,              

όμως στην πορεία κάποια άλλαξαν χρήση. Πριν γίνουν τουριστικά ήταν αποθήκες και            

χώροι για δευτερεύουσες χρήσεις. Κάποια από αυτά δεν είχαν ενισχυθεί όσο θα έπρεπε             

όμως από ότι φαίνεται μόνο το συγκεκριμένο δεν μπόρεσε να αντέξει τις ισχυρές             

σεισμικές δονήσεις. Το λιθόκτιστο ισόγειο δεν έπεσε, όμως από τη δόνηση προδόθηκε η             

οροφή του. 

Τα σεισμικά κύματα από την θάλασσα της Σκάλας του Πολεμικού πέρασαν μέσα από την              

Αρχαία Αγορά. Η οδός Ναυκλήρου δέχτηκε την επίθεση των επιφανειακών κυμάτων που            

πρέπει να έφτασαν στην τοποθεσία με μέγεθος από Μ.6.5-6.4. 

Θαμώνας έξω από το μαγαζί ανέφερε. «Την ώρα που ξεκίνησε να κουνιέται ολόκληρο το              

νησί, έφευγαν μπουκάλια μέσα από το μαγαζί. Αμέσως κόπηκε το ρεύμα σε όλο τον δρόμο               

και όλοι έτρεξαν προς την παραλία. Η μία πλευρά από το κατάστημα είχε πέσει όλη. Κάτω                

από τα τούβλα και τα μπάζα υπήρχαν δύο νεκροί. Αυτοί κάθονταν σε κάποια σταντ έξω               

από το μαγαζί όταν έπεσε από πάνω τους το ντουβάρι και τους πλάκωσε. Στο μισό μέτρο                

υπήρχαν σοβαρά τραυματισμένοι. Ήταν και οι δύο πόρτες του μαγαζιού ανοιχτές, μέσα            

σε ένα λεπτό είχε αδειάσει. Κάποιοι τουρίστες είχαν πάθει σοκ. Οι άνθρωποι που ήταν              

εκεί προσπάθησαν να τους βοηθήσουν αλλά ήταν αδύνατο. Το ΕΚΑΒ ήλθε γρήγορα.            

Πήραν πρώτα τους σοβαρά τραυματισμένους, αργότερα επέστρεψαν και πήραν τους          

νεκρούς». 

 

 

Αριστερά το μοιραίο μπαρ. Δεξιά τα μαρμάρινα εκθέματα της Αρχαίας Αγοράς έμειναν στην θέση τους μετά                

την ισχυρή δόνηση της 21ης Ιουλίου 

 

Ωστόσο, εκτός από άτυχους η βραδιά είχε τυχερούς όπως μία παρέα από τέσσερις             

Ιρλανδούς που έμεναν στην Κω. Δήλωσαν ότι είναι ευλογημένοι καθώς δεν πήγαν στο             

μπαρ, το οποίο τελικά καταστράφηκε. Επισκέπτονταν το White Corner επί μία σχεδόν            

βδομάδα, εκτός από το τραγικό βράδυ. «Μία νύχτα είπαμε να μην βγούμε. Ήμασταν             

τυχεροί». 

Το πιο δύσκολο πρωινό του καλοκαιριού ξημέρωνε στο νησί. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο             

εκτός από δύο χαμένα παιδιά στο νυχτερινό μαγαζί, για ακόμη επτά νέους που             

τραυματίστηκαν σοβαρά, εκ των οποίων ο ένας ακρωτηριάστηκε και στα δύο του πόδια.             

Οι τέσσερις πιο σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κρήτης. Οι           

δύο ξένοι τουρίστες ηλικίας 23 και 21 ετών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και τα              

επόμενα εικοσιτετράωρα κρίνονται κρίσιμα για τη πορεία της υγείας τους. 
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Τα τελευταία χρόνια επισκεπτόμουν μόνο τις πρωινές ώρες την εντυπωσιακή Αρχαία           

Αγορά. Έναν αρχαιολογικό χώρο χτυπημένο αμέτρητες φορές από σεισμούς του          

παρελθόντος. Η ολοκληρωτική καταστροφή του πρέπει να έγινε το 554μ.Χ. Μαρμάρινα           

εκθέματα με κλίση κοντά στις ρίζες ενός κυπαρισσιού και κάποια αρχιτεκτονικά κομμάτια            

μεγάλων διαστάσεων ήταν σημάδια που είχα βάλει. Συχνά τα παρακολουθούσα, πίστευα           

αν συμβεί κάτι στην πόλη θα είχα τις κατάλληλες ενδείξεις ανακίνησης εδάφους μέσα από              

αυτά.  

Την επόμενη ημέρα πήγα να ελέγξω τα σημάδια, παρατήρησα ότι δεν είχαν υποστεί καμία              

μετακίνηση. Ακριβώς λίγα μέτρα απέναντι ήταν το μπαρ-εκατόμβη. Εκεί σκοτώθηκε          

κόσμος όμως οι αρχαίοι χαμηλοί βράχοι έμειναν ανεπηρέαστοι. Παράξενο φαινόμενο ο           

σεισμός.  

Η εγγύτητα στο σεισμικό επίκεντρο, το μέγεθος του σεισμού, η ταχύτητα των επιμήκων             

κυμάτων, η μέση πυκνότητα γεωλογικών σχηματισμών και η μηχανική αντοχή στα           

σεισμικά κύματα είναι σημαντικοί παράγοντες σε μία ισχυρή σεισμική δόνηση.  

Στα εδάφη της πόλης η κίνηση των επιμήκων κυμάτων πρέπει να κυμάνθηκε από             

300-1400m/sec, σε γεωλογικούς σχηματισμούς με πυκνότητα 1.8-2gr/cm3 που        

αποτελούνται από αρχαίες ποτάμιες προσχώσεις, αμμοαργιλώδεις σχηματισμούς,       

κροκάλες, λατύπες χωρίς υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.  

Πάνω σε τέτοια εδάφη βρίσκονται τα μαγαζιά της οδού Ναυκλήρου. Είναι από τα πιο              

αδύνατα μέρη σε σεισμικές δονήσεις. Το πρόβλημα οξύνθηκε περισσότερο επειδή η           

τοποθεσία ήταν μόλις 16 χλμ. από το σεισμικό επίκεντρο. Με τους νέους κανόνες             

αντισεισμικής θωράκισης θα μπορούσε να αντέξει το White Corner, για αυτό τον λόγο δεν              

ισοπεδώθηκε όλη η Ναυκλήρου. Καλά μονώροφα κτίρια πάνω σε χαλαρά εδάφη αντέχουν            

σε σεισμικές δονήσεις τουλάχιστον Μ6.6. 

Για τις παράκτιες αποθέσεις του νησιού, τα δέλτα στις εκβολές του Πλατύ Ποταμού και              

της Παλαιάς Καρδάμαινας, τα ρευστοποιήσιμα εδάφη με υψηλό υδροφόρο όπως στη           

Λάμπη, στο Τιγκάκι, στο Ψαλίδι, τις παλαιές πλειστοκαινικές αποθέσεις στο Πλατάνι,           

τους κώνους κορημάτων στο Κοκκινόνερο, τον ηφαιστειακό τόφφο της Αντιμάχειας η           

κίνηση των επιμήκων κυμάτων κυμαίνεται από 1300-2000m/sec σε γεωλογικούς         

σχηματισμούς με πυκνότητα 2-2.5 gr/cm3.  

Τα εδάφη γίνονται ελαφρώς καλύτερα για πετρώματα όπως οι πέτρες[μάργες] του Αγίου            

Βασιλείου, άν και σπάνε με το χέρι, μαργαικούς ασβεστόλιθους του Αγίου Δημητρίου,            

νεογενείς ψαμμίτες του κεντρικού τμήματος της Κω, για τον αργιλικό φλύσχη και            

αργιλικό σχιστόλιθο στα υψώματα της Πιπεριάς με τιμές από 1800-3500m/sec,2.2-2.7          

gr/cm3 αντίστοιχα.  

Τα πετρώματα[ασβεστόλιθοι] της Εμπρός Θέρμης που τόσο φοβούνται οι ντόπιοι έχουν           

καλύτερη συμπεριφορά σε σεισμούς από ότι τα εδάφη της πόλης. Δηλαδή είναι πιο             

ασφαλή απέναντι σε σεισμικό κίνδυνο. Τα ίδια πετρώματα συναντώνται στη Ζιά, Λιμιώνα,            

Βουρίνα και σε άλλα μέρη του νησιού με παραμέτρους από 3000-4500m/sec και            

2.6-2.82.2-2.7 gr/cm3 αντίστοιχα.  

Γενικά όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στο νησί τόσο τα βραχώδη έχουν καλύτερη            

συμπεριφορά σε σεισμικές δονήσεις. Εξαίρεση αποτελεί το βραχώδες υπόστρωμα της          

Άσπας της πόλης όπου παρατηρήθηκε ψηλές κατασκευές όχι ιδιαίτερα καλές να έχουν            

αντέξει σε ακολουθίες σεισμικών κυμάτων. 
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5.Άνοιξα τα μάτια μου και ευχαρίστησα την Παναγιά που ζω 

22/7/2017 

 

Η επόμενη ημέρα βρήκε τους δρόμους της πόλης με πεσμένα τούβλα, τζάμια, πέτρες και              

άλλες ζημιές ιδίως στο ιστορικό κέντρο. 

Από τα κύματα τσουνάμι στο λιμάνι της Κω κινδύνευσαν σκάφη, ενώ σοβαρές ρωγμές             

άφησε ο σεισμός στην προβλήτα όλου του εσωτερικού λιμανιού. Ζημιές υπέστη και η             

καμάρα [Πόρτα του Φόρουμ] προς τα μπαράκια καθώς και τμήμα του παλαιού            

μεσαιωνικού τείχους επί της Ιπποκράτους. Δεκάδες είναι τα σπίτια και τα καταστήματα            

που έχουν υποστεί καταστροφές.  

 

 

 

Πάνω, ρωγμές στο έδαφος του εξωτερικού χώρου του κυλικείου του Κεντρικού Λιμανιού. Δεξιά , καταστροφή               

της μουσουλμανικής κρήνης στην Πλατεία Πλατάνου. Αριστερά κάτω ισοπέδωση πολυκατοικίας. Ζημιές στο            

ιερό του Αγίου Νικολάου στο κέντρο. Δεξιά η δεκάμετρη θολωτή είσοδος στο Καθολικό Νεκροταφείο από               

ποζολανούχο τσιμέντο άντεξε τον σεισμό 

 

Αρκετοί επιχειρηματίες της περιοχής ανέφεραν ζημιές, κυρίως σε κάβες και μπαρ, καθώς            

καταστράφηκαν τα εμπορεύματά τους. Άκουσα για ζημιά αξίας 500.000 ευρώ σε μία            

κάβα. 

Εκατοντάδες τουρίστες πέρασαν το υπόλοιπο της νύχτας έξω σε σκηνές. Ορισμένοι           

νιώθουν άβολα όμως άλλοι το διασκεδάζουν. Σερβίρεται το πρωινό σε σκηνές που είναι             

τοποθετημένες κοντά σε ξενοδοχειακούς χώρους. Το πρωινό είδα αρκετούς σε          

ξαπλώστρες με κουβέρτες που παρείχε το προσωπικό των ξενοδοχείων. 
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Η πρώτη μέριμνα των αρμοδίων αφορά την ανθρώπινη ζωή και σε αυτό το στάδιο η               

προσοχή περνά στον έλεγχο των υποδομών και του δομημένου περιβάλλοντος.  

Παρόλο που πολυκατοικίες στην Κω δεν υπέστησαν καταρρεύσεις, εκτός από μια           

διώροφη, ο φόβος ενός ενδεχόμενου ισχυρού μετασεισμού έχει βγάλει στους δρόμους           

πολλούς κατοίκους.  

Ευτυχώς από τη πολυκατοικία που κατεδαφίστηκε ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι ένοικοι            

βγήκαν σώοι. Μέσα σε έξι δευτερόλεπτα το κτίριο βυθίστηκε σαν χάρτινος πύργος με τον              

πρώτο όροφο να καταπλακώνει κυριολεκτικά το ισόγειο. Η πολυκατοικία ήταν κτισμένη           

στη δεκαετία του 1980. Το βράδυ λύγισαν και κόπηκαν οι κολώνες σαν χαρτί αναφέρει ο               

ιδιοκτήτης σε ενημερωτική ιστοσελίδα. Η υποχώρηση θα μπορούσε να παραπέμψει σε           

φαινόμενο ρευστοποίησης, όμως το έδαφος δεν φέρει τέτοια συμπτώματα. Κάτι ανάλογο           

θα μπορούσαμε να δούμε στο Ψαλίδι ή την Λάμπη. Προφανώς η κατάρρευση της έχει να               

κάνει με κατασκευαστική αστοχία της οικοδομής. 

 

   

   

 

Πάνω, καταστροφή τμημάτων του μεσαιωνικού τείχους επί της Ιπποκράτους και της Πόρτας Φόρουμ [δεξιά].              

Κάτω αριστερά ζημιές στο ιερό και σε εξωτερικούς τοίχους της Αγίας Παρασκευής. Ο Εγκέλαδος δεν               

σεβάστηκε ούτε τα ιερά μαρμάρινα μνήματα του νεκροταφείου της πόλης 

 

 

Πολλές οικογένειες προτίμησαν την ασφάλεια της εξοχής από εκείνη του σπιτιού τους. Σε             

πάρκα, πλατείες, σχολεία, αυλές, αυτοκίνητα και ελεύθερους χώρους πέρασαν το βράδυ           

κάτοικοι της Κω, φοβούμενοι την πρωτόγνωρη μετασεισμική ακολουθία. Πολίτες έστησαν          

σκηνές, πήραν κουβέρτες και σεντόνια, ενώ κάποιοι έβαλαν ακόμη και στρώματα           

θαλάσσης. Κοιμήθηκαν συντροφιά με το φεγγάρι και τα αστέρια φοβούμενοι πως ο            

Εγκέλαδος δεν έχει φύγει από την Κω. 

Διαβάζω σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης πως ο κόσμος βίωσε τον            

σεισμό. 

«Το κούνημα ήταν τόσο δυνατό που άρχισα να φωνάζω. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα, αλλά              
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φοβήθηκα. Πήρα κάτι σεντόνια και έμεινα όλο το βράδυ έξω με τον άνδρα μου. Ο σεισμός                

μας αναστάτωσε πάρα πολύ. Ήταν ξαφνικός, είναι το μόνο φαινόμενο που δεν ξέρεις             

πότε και πού θα σε βρει». 

«Ακούμε ότι θα γίνει σεισμός 7 Ρίχτερ, δεν θέλω να ρισκάρω μέσα στο σπίτι. Καλύτερα               

έξω στη σκηνή παρά μέσα και με το σεισμό να παραμονεύει».  

«Μας λένε για νέο μεγάλο σεισμό. Δεν μπορώ να μείνω σπίτι, παρόλο που δεν έχει πάθει                

ζημιές εκτός από κάποιες συσκευές. Η οικογένειά μου και κάποιοι συγγενείς προτιμήσαμε            

την πλατεία. Εγώ νιώθω πιο άνετα στο αυτοκίνητο, η γυναίκα και τα παιδιά ξάπλωσαν              

στο έδαφος με κουβέρτες και σεντόνια». 

«Χτύπησα στην πλάτη και στο πόδι όταν άρπαξα το νεογέννητο παιδί και άρχισα να              

τρέχω για να βγω έξω από το σπίτι όπου ήμουν μαζί με τη σύζυγο μου. Έπεφταν                

πράγματα από τα ράφια και το μόνο που με ένοιαζε ήταν το παιδί μου. Έτρεξα ξυπόλητος                

και την ώρα που είχα φθάσει στα σκαλιά έπεσε πάνω μου μια ξύλινη ντουλάπα. Ήταν               

πολύ συγκλονιστικό αυτό που ένιωθες λες και ήσουν σε ένα χαρτόκουτο και σε             

κουνούσαν. Φοβήθηκα πάρα πολύ» δήλωσε ένας από τους τραυματίες που αποφάσισε με            

την σύζυγό του να επιστρέψουν στην Αθήνα για να ηρεμήσουν και να ξεχάσουν το σεισμό. 

Ένας από τους επιχειρηματίες του νησιού που εκτός του ότι έζησε τον τρόμο του σεισμού               

καταστράφηκε και οικονομικά είναι ο Χρήστος Πης, ιδιοκτήτης του κυλικείου στο λιμάνι            

του νησιού. Νοικιάζει το κυλικείο τα τελευταία 9 χρόνια και τώρα όπως λέει η οικονομική               

ζημιά που έπαθε ξεπερνά τις 150.000 ευρώ μόνο σε εμπόρευμα. Οι μηχανικοί τον             

ειδοποίησαν να αδειάσει το χώρο. Το κατάστημά του υπέστη ρωγμές από το σεισμό, ενώ              

εξήγησε επίσης πως η τουριστική σεζόν τελείωσε επιχειρηματικά για εκείνον. «Το μόνο            

που μπορώ να πω είναι δόξα το θεό που ζούμε. Την ώρα του σεισμού δεν ήμουν εδώ.                 

Ήταν ο υπάλληλός μου Κώστας Κωστογλάκης και λίγοι τουρίστες. Ευτυχώς κανείς δεν            

τραυματίστηκε και όλοι σώθηκαν. Το μόνο που μπορώ να πω τώρα που βλέπω τις ζημιές               

είναι ότι καταστράφηκα. Είχαμε τους πρόσφυγες, είχαμε το πραξικόπημα στην Τουρκία           

τώρα ήρθε και ο σεισμός να μας αποτελειώσει». 

«Ήταν τόσο έντονο το βουητό… Πέφτανε ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, πιάτα, τηλεοράσεις.          

Πανικός! Φοβήθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω και προς τα πού να πάμε. Είχαμε μπει κάτω                

από τραπέζια και κουφώματα. Ήταν τόσο έντονος ο σεισμός που είχα κλείσει τα μάτια και               

από τους θορύβους που έσπαγαν τα πάντα γύρω μου νόμιζα ότι θα πέσει το σπίτι και θα                 

με πλακώσει. Άνοιξα τα μάτια μου και ευχαρίστησα την Παναγιά που ζω».  
 

 

 6. Όταν οι ημέρες είναι δύσκολες 

22/7/2017 

 

Οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίζονται, οι μεγάλες ζημιές, αλλά και οι ανθρώπινες           

απώλειες στοιχειώνουν την ατμόσφαιρα. Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες. Το νησί           

προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. 

Οι ειδήσεις για νεκρούς, βαριά τραυματισμένους όπως και η καταστροφή ιστορικών           

μνημείων& ναών συγκλονίζει τους κατοίκους του νησιού. Όμως, δεν κλονίζεται το ηθικό            

τους. Προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν, να επιστρέψουν στην κανονικότητα της         
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καθημερινότητας τους και επιθυμούν οι τουρίστες να συνεχίσουν ομαλά τις διακοπές στο            

φιλόξενο και δημοφιλή τόπο τους.  

Γνωρίζουν ότι μία τέτοια μάχη αφήνει πάντα πληγές όμως στο τέλος αισιοδοξούν ότι όλα              

θα πάνε καλά. Το νησί έχει ζήσει φυσικές καταστροφές κατά το παρελθόν, όμως πάντα              

άντεχε κάθε χτύπημα .Πάντα σηκωνόταν δυνατότερο από πριν. 

Οι υπεύθυνοι του Νοσοκομείου της Κω, αναφέρουν ότι από τους 100 τραυματίες, οι 78              

είναι επιπόλαιοι τραυματισμοί. Από τους 22 που έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης, οι 6            

αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά και στη συνέχεια ετοιμάστηκαν για διακομιδή. Πρόκειται         

για βαριά περιστατικά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. 

Σύντομα φτάνουν τα πρώτα καλά μαντάτα. Εκτός κινδύνου, αν και παραμένουν σε            

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, είναι ο 21χρονος Σουηδός και ο 23χρονος Νορβηγός, που            

νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. 

 

 

 

Πάνω οι αυτοσχέδιοι χώροι καταυλισμού σε ξενοδοχειακές μονάδες μετά τον σεισμό. Μετά το κύριο σοκ ο                

κόσμος βρίσκει προσωρινά  ξενοιασιά στην πλατεία Ελευθερίας [εικόνες Google] 

 

Όμως τα θετικά νέα διαρκούν λίγο. Η αγωνία τώρα στέφεται στον τουρισμό, την βαριά              

βιομηχανία του νησιού. Μαγαζιά και ξενοδοχεία κλείνουν λόγω ζημιών, εργαζόμενοι          

μένουν χωρίς δουλειά. 

Δεκάδες από τους 8.000 Βρετανούς τουρίστες εγκαταλείπουν την Κω, σύμφωνα με τα            

βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δίνουν κυρίως βαρύτητα στην κατάσταση που           

επικρατεί στο διεθνές αεροδρόμιο του νησιού.  

Τουριστικός πράκτορας δεν επιστρέφει τα χρήματα σε όλους όσοι θέλουν να ακυρώσουν            

στο παρά πέντε τις διακοπές τους. Ενας Βρετανός, δήλωσε ότι χάνει το ποσό των 3.000               

λιρών μετά την άρνηση του ταξιδιωτικού πράκτορα να επιστρέψει τα χρήματα που είχε             

 

Ημερολόγιο  Ενός Προαναγγελθέντος Σεισμού                                                                                                                     Γεωδίφης 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σελίδα 17 

προπληρώσει για να να επισκεφθεί μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του στη Κω.  

Δεν έφταναν τα προβλήματα, επιτήδειοι καλούν πολίτες του νησιού και ζητούν στοιχεία            

πρόσβασης στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, προκειμένου να τους δοθούν         

αποζημιώσεις. Υπάρχει σε εξέλιξη προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών του νησιού όμως           

σύντομα αντιμετωπίζεται η όλη κατάσταση από τους αρμόδιους φορείς.  

Ενώ οι κρατήσεις των Γερμανών τουριστών καλά κρατούν στην Κω, οι Ιταλοί ακυρώνουν             

τις διακοπές τους. Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί όσους βρίσκονται          

στο νησί και την Αλικαρνασσό να προσέχουν τους μετασεισμούς. 

Οι τοπικοί φορείς προειδοποιούν τους κατοίκους να μην προσεγγίζουν τα κτίρια που            

υπέστησαν ζημιές. Να αποφεύγουν να επισκεφθούν περιοχές και δρόμους όπου υπάρχει           

αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καταρρεύσεων και κατολισθήσεων. Να ακολουθούν τις         

οδηγίες των Αρχών, να μην δίνουν βάση στις φημολογίες, πολύ περισσότερο να μην             

αναπαράγουν αήθη δημοσιεύματα. 

Εκείνοι που ταξιδεύουν προς την Κω συμβουλεύονται από τις αεροπορικές εταιρείες ή            

τους τουριστικούς φορείς για να ελέγξουν την κατάσταση των πτήσεων και των            

ξενοδοχείων. 

Το διεθνές αεροδρόμιο μετά από έλεγχο που έγινε στις κτιριακές και λοιπές            

εγκαταστάσεις κρίνεται λειτουργικό. Ευτυχώς, η Αντιμάχεια δεν είχε προβλήματα από τον           

σεισμό. Λειτουργεί, αλλά το προσωπικό δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες          

ανάγκες. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις πτήσεων, την ίδια ώρα οι τουριστικοί          

πράκτορες, λένε ότι «λειτουργούν κανονικά» και ότι δεν έχουν ακυρώσει διακοπές οι            

πελάτες τους. 

Η Κως έχει πληγωθεί. Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι χορός των Ρίχτερ θα συνεχιστεί             

για μεγάλο διάστημα.  

Οι άνθρωποι του τουρισμού του νησιού συνειδητοποιούν ότι όλα κρέμονται από μία            

κλωστή. Μετά το προσφυγικό έρχονται αντιμέτωποι με μία δυσκολότερη πρόκληση. Λάθη           

αυτή την φορά δεν χωρούν. Η «κούρσα» με τον χρόνο για την αποκατάσταση των ζημιών               

της πρωτεύουσας είναι η μοναδική διέξοδος.  

Οι φορείς παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα, μιλούν για μεμονωμένες περιπτώσεις          

τουριστών που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το νησί και δουλεύουν σκληρά για να            

αλλάξουν το αρνητικό κλίμα.  

Στο νησί έχουν ξεκινήσει εκτεταμένοι έλεγχοι για την καταγραφή των ζημιών,           

προκειμένου να ομαλοποιηθεί γρήγορα η καθημερινότητα των κατοίκων και των          

επισκεπτών. 

«Η Κως είναι ασφαλής, οι τουρίστες πρέπει να συνεχίσουν τις διακοπές τους και οι              

ντόπιοι τη ζωή τους όπως την είχαν προγραμματίσει» δηλώνουν αξιωματούχοι,          

ενημερώνοντας ότι μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές στο κεντρικό λιμάνι του νησιού,            

τα πλοία που φτάνουν από τον Πειραιά, θα προσεγγίζουν το λιμάνι της Κεφάλου. 

Το λιμάνι του νησιού έχει υποστεί τις περισσότερες ζημιές με αποτέλεσμα να μην μπορεί              

να εξυπηρετήσει τα πλοία και προς το παρόν είναι ανενεργό. Το λιμάνι κόπηκε στη μέση               

λένε οι εφημερίδες -μία ακόμη υπερβολή- και ότι δίνεται μάχη για να αποκατασταθούν οι              

βλάβες.  

Το φονικό συμβάν άφησε πίσω του σημαντικές υλικές ζημιές αλλά το νησί άντεξε το              

πισώπλατο χτύπημα του Εγκέλαδου. Η Κως λύγισε αλλά δεν έπεσε. Τα σπίτια της, τα              

ξενοδοχεία της, οι υποδομές της προστάτεψαν τους κατοίκους και τους φιλοξενούμενους.           
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Η κρατική μηχανή αντέδρασε με τις όποιες δυσκολίες. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες            

(Αστυνομία, ΟΑΣΠ, Δήμος, Πυροσβεστική, Στρατός, ΕΚΑΒ, Νοσοκομεία κά)        

ανταποκρίθηκαν πιο ώριμα από ποτέ σε μία νωχελική δημόσια διοίκηση. 

 

 

7.Ηφαίστειο άμμου στο Ψαλίδι; 

22/7/2017 

 

 

«Πήγαινε να δεις ...κάτι παράξενο συνέβη στο Ψαλίδι. Μοιάζει με κρατήρες μέσα στην             

άμμο. Η άμμος ανέβηκε από κάτω, φούσκωσε το έδαφος και φάνηκε το ρήγμα….» με              

αυτόν τον παραστατικό τρόπο μου διηγήθηκε ο Γιάννης Σουρασής ένα φαινόμενο που            

παρατηρήθηκε μετά το κύριο σεισμικό συμβάν. 

Ο Γιάννης πριν λίγες ώρες έδινε μάχη στο λιμάνι με το τσουνάμι για να σώσει το σκάφος                 

του. Αν πάθαινε ζημιά θα είχε καταστραφεί οικονομικά αφού η δουλειά του είναι τα              

θαλάσσια σπορ. 

 

 

Οι τοποθεσίες όπου εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις εδάφους, στο Ψαλίδι. Δεξιά επιφανειακή ρωγμή           

εκατοντάδων μέτρων εκτείνεται από την λιμνούλα έως τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της περιοχής 

Μετά το κύριο σεισμικό γεγονός από το ρήγμα Gokova παρατηρήθηκαν κρατήρες από            

άμμο και λάσπη περίπου ενός μέτρου, τοποθετημένοι κατά μήκος μιας επιφανειακής           

σχισμής εκατοντάδων μέτρων. Οι κρατήρες μπορεί να αναγνωρίζονται στο έδαφος για           

πολλά χρόνια μετά το σεισμικό γεγονός.  

Οι γεωμορφές που παρατηρήθηκαν στο Ψαλίδι ήταν αποτέλεσμα ρευστοποίησης της          

άμμου του υπεδάφους, εξαιτίας της αύξησης της πίεσης. Η τοποθεσία ήταν το κοντύτερο             

σημείο του νησιού στο επίκεντρο του σεισμού, μόλις 11 χλμ. Στην πραγματικότητα, τα             

σεισμικά κύματα από το Καρά Αντα οδήγησαν σε περίσσευμα νερού, που προκάλεσε            

βαθιά την υγροποίηση των κόκκων. Από αυτό προήλθε η λάσπη/ πηλούχος άμμος, η οποία              

έχει χυθεί στην επιφάνεια της ξηράς από τις ρωγμές της γης.  

Το ίδιο φαινόμενο συνέβη στο λιμάνι της Κω κατά την διάρκεια της νύχτας του σεισμού.               

Παρατηρείται μόνο σε πολύ ειδικές συνθήκες. Εκδηλώνεται όταν στο υπέδαφος, σε πολύ            
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μικρό βάθος, υπάρχουν στρώματα άμμου και αργίλου, ακριβώς όπως συνέβη στην Punta            

delle Forbici όπως έλεγαν οι Ιταλοί το Ψαλίδι.  

Κάθε σεισμός εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις έχει ως επακόλουθο την ενεργοποίηση και             

άλλων γεωλογικών φαινομένων όπως η ρευστοποίηση εδαφών, πτώσεις βράχων,         

κατολισθήσεις και τσουνάμι με εξίσου σοβαρές επιπτώσεις.  

Η περιοχή από το ξενοδοχείο Ραμίρα έως το ακρωτήριο Λούρος φαίνεται να μην έχει              

χτυπηθεί από κύματα τσουνάμι μετά τον σεισμό σύμφωνα με μαρτυρίες παραλιούχων της            

περιοχής. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σοβαρή καθίζηση στη θάλασσα, εκτιμώ από 30-40          

εκατοστά, ενώ καταγράφηκαν και σημαντικές μεταβολές [τουλάχιστον 3 μέτρα] στην          

ακτογραμμή από την επέλαση της θάλασσας.  

 

 

Φωτογραφίες από την λιμνούλα Λούρα που γεννήθηκε κατά την διάρκεια του σεισμού. Πάνω δεξιά, το 

ηφαίστειο άμμου. Κάτω τα πηλώδη εδάφη από την ρευστοποίηση εδάφους στο Ψαλίδι  

Το φαινόμενο της ρευστοποίησης του εδάφους, παρατηρείται εκεί όπου το έδαφος           

αποτελείται από κόκκους άμμου οι οποίοι συγκρατούνται μεταξύ τους με δυνάμεις τριβής            

ενώ η πίεση του νερού μέσα στους πόρους είναι χαμηλή. Με την γένεση σεισμού η δομή                

διασπάστηκε καθώς η πίεση του νερού αυξανόταν με συνέπεια οι δυνάμεις τριβής            

ανάμεσα στους κόκκους να μειώνονται, έτσι ώστε το υλικό στο τέλος συμπεριφέρθηκε σαν             

ρευστό.  

Ευτυχώς καταστροφές κτιρίων από βυθίσεις ή κλίσεις δεν παρατηρήθηκαν στην περιοχή.           

Παρατηρήθηκαν βλάβες σε ξενοδοχεία της τοποθεσίας, υποθέτω από τον σεισμό. Το           

φαινόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει κατάρρευση ξενοδοχείων και οικοδομών. 

Η διαφυγή νερού και άμμου πολλές φορές διαρκεί ώρες μετά τον σεισμό. Τα             

ρευστοποιημένα εδάφη εμφανίζονται μετά από σεισμικά γεγονότα συνήθως μεγαλύτερα         

από Μ5.5 σε χαλαρά εδάφη, με υδροφορείς από 0,8-7 μέτρα. Συχνά παρατηρούνται σε             

δέλτα ποταμών παράκτιων περιοχών. Έχουν αναφερθεί κατ’ επανάληψη σε πολλά μέρη           

της χώρας μετά από σημαντικούς σεισμούς  όπως στο Αίγιο, την Λευκάδα κά.  
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Στο νησί της Κω υπάρχουν και άλλες περιοχές [π.χ Λάμπη,Τιγκάκι,Καρδάμαινα,κά] με           

ανάλογα εδάφη επιδεκτικά σε ρευστοποιήσεις, με υψηλούς υδροφορείς, τα οποία είναι           

δυνατόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε μελλοντικά σεισμικά περιστατικά.  

Η ρευστοποίηση επηρεάζει αρνητικά τη γη κατά τη διάρκεια του σεισμού , συχνά επιδρά              

στον τεχνητό χλοοτάπητα όπως έγινε στο λιμάνι και το Ψαλίδι, και στις υποδομές [δρόμοι,              

κτίρια, σπίτια, γέφυρες, δίκτυα νερού, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές γραμμές κά]. 

 

 

8.Που και πότε συμβαίνουν μετασεισμοί; 
 
23/7/2017 
  

 

Οι μετασεισμοί στην κυριολεξία σπάνε νεύρα καθώς συχνά προκαλούν νέες απώλειες και            

επιδεινώνουν δομές που ήδη έχουν πληγεί από τον κύριο σεισμό.  

Οι δονήσεις μετά από ένα ισχυρό γεγονός προκαλούν πονοκέφαλο στους σεισμολόγους οι            

οποίοι θέλουν πραγματικά να ξέρουν πού αναμένεται να εκδηλωθεί ο μεγάλος           

μετασεισμός ιδιαίτερα στα αστικά πυκνοκατοικημένα κέντρα. 

Όμως, γιατί περιμένουμε μετασεισμούς μετά τα 6.6 της Παρασκευής; Η τεκτονική και τα             

ρήγματα της περιοχής προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις συνθήκες εδάφους που έχουν           

αλλοιωθεί σημαντικά από την τεράστια δόνηση, δηλαδή ο φλοιός αναζητά μία νέα φάση             

ισορροπίας μετά από μία έντονη αναταραχή. Τάξη μετά την αταξία. 

Οι σεισμοί έρχονται σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα, ο μεγαλύτερος σε μέγεθος είναι ο κύριος.               

Οι μετασεισμοί συμβαίνουν συνήθως κοντά στο ρήγμα που έδωσε τον κύριο. Η πίεση που              

ασκείται στο μητρικό ρήγμα αλλάζει με αποτέλεσμα οι περισσότερες μετασεισμικές          

δονήσεις εμφανίζονται στο ίδιο ρήγμα. Επίσης μερικές φορές η αλλαγή στο στρες είναι             

αρκετά μεγάλη για να προκαλέσει μετασεισμούς σε κοντινά ρήγματα.  

Όλοι οι επιφανειακοί σεισμοί [όσοι έχουν εστιακό βάθος μικρότερο από 60 χλμ], όπως ο              

πρόσφατος, συνοδεύονται από μετασεισμούς ενώ οι ενδιάμεσου εστιακού βάθους [με          

βάθη από 60-180 χλμ] σπάνια ακολουθούνται από μετασεισμικές δονήσεις. 

Μια τελευταία μελέτη του Van der Elst διαπιστώνει ότι οι μεγαλύτερες μετασεισμικές            

δονήσεις έχουν την τάση να χτυπάνε στην άκρη του αρχικού σεισμού. Σύμφωνα με το              

μοντέλο των Karakaisis et.al[1985] η εστία του σεισμού επειδή ήταν στο δυτικό άκρο του              

ρήγματος Gokova η μετασεισμική δράση αμέσως θα επεκταθεί στο άλλο άκρο του            

ρήγματος όπου αναμένεται να γίνει ο μέγιστος μετασεισμός δηλαδή προς το ανατολικό            

τμήμα του Κεραμεικού.  

Για τον σεισμολόγο Βασίλη Παπαζάχο οι στατιστικές πιθανότητες ο μεγαλύτερος          

μετασεισμός να συμβεί μετά την πρώτη ημέρα ,είναι 53% μετά την πρώτη εβδομάδα, 34%              

μετά τον πρώτο μήνα 19%, μετά τους δύο μήνες 12% και μετά τους τρεις μήνες δίνει 8%. 

Οι μεγαλύτεροι μετασεισμοί συνήθως χτυπάνε μέσα σε λίγες μέρες μετά τον κύριο σεισμό,             

και συνεχίζουν τις επόμενες μέρες και μήνες.  

Ο μεγαλύτερος μετασεισμός, μετά το εννιάρι της Ιαπωνίας το 2011, μεγέθους Μ7.9            

εκδηλώθηκε την ίδια ημέρα. Ο σεισμός της Αϊτής του 2010, μεγέθους Μ7, συνοδεύτηκε             

από μετασεισμό Μ5.9 οκτώ ημέρες μετά τον κύριο.  
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Όσο πιο ισχυρός είναι ο κύριος σεισμός, τόσο μεγαλύτεροι, πιο πολλοί είναι οι             

μετασεισμοί που θα ακολουθήσουν. Στην περίπτωση μας αναμένουμε επεισόδια με Μ5-6           

ή κάτι περισσότερο σύμφωνα με σεισμολογικές στατιστικές μελέτες. 

 

 

Το ρήγμα Gokova[κόκκινη γραμμή] με το Κάστρο Νερατζιά από την Σκάλα Πολεμικού, Κω. Δεξιά τα κύρια                

ρήγματα [κόκκινες γραμμές]και οι μετασεισμικές δονήσεις το πρώτο 48ωρο  

 

 

 

Η τοποθεσία είναι τόσο σημαντική όσο και το μέγεθος του σεισμού στην πρόβλεψη των              

μεγάλων μετασεισμών. Οι μετασεισμοί, εξ΄ ορισμού, είναι μικρότεροι από το κύριο σεισμό            

και πρέπει να εκδηλωθούν κατά μήκος της ρήξης του ρήγματος [η περιοχή που σπάει              

κατά τη διάρκεια του σεισμού] του αρχικού σεισμού. Η σεισμική ανάλυση Van der Elst              

μας δείχνει ότι μικρότερες μετασεισμικές δονήσεις έχουν την τάση να χτυπάνε μέσα στην             

αρχική ρήξη, σε αδρανή κομμάτια του ρήγματος που δεν έχουν σπάσει κατά τον αρχικό              

σεισμό. Αυτό περιορίζει το μέγεθος του σεισμού, γιατί δεν υπάρχουν πολλά τμήματα να             

σπάσουν.  

Οι μεγαλύτεροι μετασεισμοί ξεκινούν από την άκρη του κύριου σεισμού, και           

μετακινούνται σε αδιάσπαστα τμήματα του ιδίου ρήγματος. Μπορεί επίσης να συνεχίσουν           

κατά μήκος ολοκλήρου του ρήγματος, καθώς ο γύρω βράχος προσαρμόζεται στη νέα του             

θέση. Ένας πραγματικά μεγάλος μετασεισμός σπάει ένα νέο φρέσκο κομμάτι του           

ρήγματος , κάτι που συνήθως παρατηρείται έξω από την κύρια αρχική ρήξη. 

Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις που αφορούν τους μετασεισμούς. Μερικές φορές          

ένας μετασεισμός είναι μεγαλύτερος από τον αρχικό σεισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι            

γεωλόγοι θα τον μετονομάσουν σε κύριο σεισμό, τότε θα γίνει προσεισμός η πρώτη             

μεγάλη δόνηση. Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμο το πρώτο 48ωρο, καθώς πρέπει να              

γνωρίζουμε ότι πράγματι τα Μ6.6 είναι  του κύριου σεισμού. 

Επίσης, υπάρχουν και άλλα σημαντικά ρήγματα γύρω από αυτό που έδωσε τον τελευταίο             

σεισμό τα οποία έχουν συσσωρεύσει ενέργεια κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών.           

Παράδειγμα το ρήγμα Κω [στον Δίαυλο Κω-Νισύρου] συσσωρεύει ενέργεια από το 1933.            

Ενας κοντινός σεισμός μπορεί να ωθήσει αυτά τα ρήγματα σε αστοχία. Αυτά τα γεγονότα              

δεν θεωρούνται μετασεισμικές δονήσεις, ωστόσο, επειδή το προστιθέμενο στρες από το           

σεισμό ήταν ακριβώς στο κρίσιμο σημείο που προκάλεσε το ρήγμα μπορεί να            

απελευθερώσει συσσωρευμένη ενέργεια, με αποτέλεσμα ένα νέο σεισμό. 
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Η σεισμική δραστηριότητα φαίνεται να βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία όμως ο χορός από             

τα ρίχτερ θα κρατήσει για αρκετό χρόνο. Ο μέγιστος μετασεισμικός χώρος που θα             

εμπλακεί έχει την δυναμική να είναι ίσος με το μήκος του ρήγματος που έδωσε τον κύριο                

σεισμό.  

Είναι παρήγορο ότι μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ισχυρή μετασεισμική δόνηση           

Μ5.0 μέσα στις πρώτες ώρες. Επίσης είναι θετικό ότι μετά το πρώτο 24ωρο το ποσοστό               

των μετασεισμών έχει αρχίσει να εξασθενεί. Η επόμενη μέρα δίνει περίπου τους μισούς             

μετασεισμούς της πρώτης. Σε γενικές γραμμές δέκα μέρες μετά τον κύριο θα εκδηλωθεί             

μόνο το 1/10 του αριθμού των μετασεισμών. Αναμένονται περίπου 1.000 μετασεισμοί την            

πρώτη εβδομάδα, 500 την επόμενη και ούτω καθεξής.  

Το επόμενο διάστημα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους μετασεισμούς. Οφείλουμε με             

ψυχραιμία να τους βάλουμε στην καθημερινότητα μας. Κάνουμε την ζωή μας αλλά            

είμαστε προσεκτικοί. Ακολουθούμε μόνο τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Αν είμαστε σε            

παραλία και ένας ισχυρός σεισμός μας ρίξει κάτω ή μας ταρακουνήσει τότε πρέπει το              

συντομότερο δυνατό να μετακινηθούμε σε ψηλότερο κοντινό μέρος χωρίς πανικό αφού           

έχουμε στην διάθεση μας από 2 εως 10 λεπτά. 

 

 

9.Το νερό και τα ζώα είχαν προειδοποιήσει; 

24/7/2017 

 

  

Στη Σπάρτη, το 550 π.X μια αλεπού ξαφνικά μπαίνει ένα μεσημέρι μέσα σε γήπεδο              

γεμάτο από κόσμο. Ο Αναξίμανδρος [611-547 π.Χ] Ίωνας φυσικός φιλόσοφος από την            

Μίλητο, έτυχε να βρίσκεται στην Σπάρτη[σύμφωνα με τον Στράβωνα] δεν αναστατώθηκε           

από το γεγονός, αμέσως προέβλεψε έναν μεγάλο σεισμό. Λίγο καιρό αργότερα η πόλη             

ισοπεδώθηκε από μια ισχυρή δόνηση.  

Αρκετές φορές οι φυσικές παρατηρήσεις μπορεί να βοηθήσουν την έρευνα των σεισμών.            

Πριν εκδηλωθεί ο τελευταίος σεισμός M6.6 από τον κόλπο Gokova παρατηρήθηκαν           

κάποια πρόδρομα μακροσκοπικά φαινόμενα από κατοίκους του νησιού που αξίζει να           

αναφέρω. Φαίνεται ότι ο σεισμογόνος χώρος προετοιμαζόταν για τη γένεση του όχι τόσο             

ξαφνικού  και απρόβλεπτου συμβάντος. 

Ενας προσεισμός Μ2.8 καταγράφηκε από σεισμογράφους της περιοχής 20 λεπτά πριν τον            

κύριο σεισμό. Έγινε αντιληπτός από λίγους κατοίκους που έτυχε να ζουν ή να βρίσκονται              

κοντά στην παραλία. Ο Βαγγέλης Δρόσος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο τροχόσπιτο του,             

στην παραλία απέναντι από το Κέντρο Διασκέδασης Απόπλους, μόλις 13,3 χιλιόμετρα           

μακριά από το επίκεντρο. Ο προσεισμός εκδηλώθηκε σε βάθος 5 χλμ., 1.400 μέτρα πιο              

βορειοδυτικά από το κύριο σοκ. Τον ένιωσε, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε             

να προϊδεάσει κανέναν για το τι θα ακολουθούσε. 

Στην τοποθεσία Εμπρός Θέρμη της Κω με την γνωστή ιαματική πηγή, ένα 24ωρο πριν το               

σοκ, αναφέρθηκε από καθημερινούς επισκέπτες μια σαφής αύξηση της θερμοκρασίας της           

πηγής. Πιο συγκεκριμένα ειπώθηκε από θαμώνες, που καθημερινά την επισκέπτονταν,          

ότι το νερό έκαιγε και ότι πρώτη φορά ένιωθαν κάτι τέτοιο. Ανάλογη περιγραφή έδωσε              

μία κοπέλα, συχνή επισκέπτρια της πηγής, σε γνωστό μου. Κατά τις απογευματινές ώρες η              
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πηγή είχε ανεβάσει απότομα θερμοκρασία, κατά την εκτίμηση της ήταν αδύνατον να μπει             

κανείς στην βραχοπισίνα εξαιτίας της ψηλής θερμοκρασίας. Επιπλέον η ποσότητα των           

εξερχομένων αερίων ίσως είχε αυξηθεί κατακόρυφα με αποτέλεσμα να παρουσιάσει          

τάσεις για εμετό. 

 

 

Ο προσεισμός στις 1.10-21/7/2017 , έναυσμα της μετέπειτα έντονης σεισμικής δραστηριότητας 

 

Τα παιδιά της καντίνας που βρίσκονται κάθε καλοκαίρι καθημερινά στην τοποθεσία,           

εντόπισαν μια αλλαγή στο χρώμα του νερού το απόγευμα πριν το κύριο συμβάν.             

Παρατήρησαν πιο έντονα γκριζοπράσινα χρώματα από τα συνήθη, γεγονός που          

προξένησε έντονο προβληματισμό. 

Η πηγή απέχει, σε ευθεία γραμμή, περίπου 16,75 χλμ. από το επίκεντρο του τελευταίου              

σεισμού. 

Στις 13 Ιουλίου 2017, η ραδιενέργεια ήταν χαμηλή και η θερμοκρασία της πηγής το πρωί               

έδειχνε 43,9 βαθμούς Κελσίου [ ph=5.78], δηλαδή κοντά στην διακύμανση της από 42-45             

βαθμούς Κελσίου. Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας και των αερίων που αναφέρθηκε            

ίσως έχει να κάνει με πρόδρομες μεταβολές των φυσικών ιδιοτήτων της περιοχής. Επειδή             

η πηγή είναι δίπλα στη θάλασσα μάλλον έχουμε να κάνουμε με παραμόρφωση            

σεισμογόνου χώρου πριν την γένεση  του σεισμού.  

Μεταβολές στην στάθμη του υπόγειου νερού αναφέρθηκαν, πριν τον φονικό σεισμό του            

1933, από βοσκούς όταν τα νερά στις πηγές του νησιού εξαφανίστηκαν μία εβδομάδα πριν              

τη σεισμική  δόνηση.  

Ήταν μία διαφορετική συμπεριφορά αλλά ίσως έχει σχέση με κάποια περιστατικά που            

περιγράφηκαν μετά τον σεισμό της νύκτας της Παρασκευής. Το 1933 τα νερά χάθηκαν             

από την δραστηριότητα του ρήγματος Κω στην ομώνυμη υποθαλάσσια λεκάνη πιθανόν           

αυτό να υποδηλώνει κίνηση ανύψωσης, ενώ το 2017 τα νερά εμφανίστηκαν μετά τον             

σεισμό. Πριν τον τελευταίο σεισμό οι βοσκοί δεν παρατήρησαν ανωμαλίες στις πηγές του             

νησιού. Μετά τον σεισμό τα νερά «έσπασαν», όπως είπαν, καθώς έτρεξαν για πρώτη             

φορά σε μία ξηρή περίοδο. Εμφανίστηκαν μετά από καθίζηση στον βυθό της τάφρου             
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Gokova. Τα νερά τραβιούνται πριν από έναν σεισμό του Δίαυλου Κω-Νισύρου ή            

απελευθερώνονται μετά από ένα ισχυρό περιστατικό στον βυθό του Κεραμεικού. Κάνονας           

ή τυχαία συμπεριφορά;  

Ο σεισμός της 23ης Απριλίου του 1933 προήλθε από ένα αβαθή σπάσιμο του φλοιού της               

γης. Εκείνη την ημέρα η γη σε ορισμένα σημεία, ιδίως στην Ε. Θέρμη είχε ανυψωθεί               

τουλάχιστον 50-70 εκατοστά, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην δημιουργία της          

παραλίας και πιθανόν στην αύξηση της παροχής της ομώνυμης πηγής. Για αρκετές ημέρες             

μετά από το κύριο σεισμό η θάλασσα, από το Δίκαιο ως τον Άγιο Φωκά, χόχλαζε με                

φυσαλίδες και πίδακες νερού στις παραλίες από την μετασεισμική δράση του ρήγματος. 

 

 
 

Η βραχοπισίνα και τα ρήγματα[κόκκινο χρώμα] της Ε. Θέρμης. Δεξιά, η ιαματική πηγή την 13η Ιουλίου 2017,                 

μόλις μία εβδομάδα πριν τον ισχυρό σεισμό 

 

 

Ένα άλλο περιστατικό που αναφέρθηκε έχει να κάνει με την συμπεριφορά των ζώων η              

οποία χαρακτηρίστηκε ασυνήθιστη.  

Η Κάρεν Μενασέ, επιχειρηματίας, επιστρέφοντας στο σπίτι την νύχτα, μισή ώρα πριν τον             

κύριο σεισμό ήλθε αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Τα σκυλιά της τα οποία             

κάθε νύχτα την υποδέχονταν με γαβγίσματα και έντονη, ζωηρή διάθεση έμειναν άφωνα,            

παντελώς αδιάφορα. Ο μεγάλος πολωνικός ποιμενικός σκύλος αγνόησε ανεξήγητα την          

άφιξη της, παρέμενε ακινητοποιημένος στο έδαφος λες και ήταν νεκρός. Το γεγονός αυτό             

μάλλον οφείλεται στην μεταβολή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του σεισμογόνου χώρου          

κατά το πρώιμο στάδιο γένεσης του σεισμού.  

Σύμφωνα με τον δρομέα μεγάλων αποστάσεων Ιάκωβο Ζήκα, την Παρασκευή 21/7/2017           

[περίπου στις 14.30] παρατηρήθηκε περίεργη συμπεριφορά σε μυρμήγκια με άτακτες και           

γρήγορες κινήσεις προς κάθε κατεύθυνση. Επίσης την ίδια συμπεριφορά παρατήρησε          

τρεις μέρες πριν τον μεγάλο σεισμό. Ενώ, συνήθως κινούνταν σε μία γραμμή εκείνη την              

ημέρα έδειχναν να έχουν χάσει το έλεγχο τους και σίγουρα δεν αναζητούσαν τροφή. Τα              

περιστατικά παρατηρήθηκαν στην κουζίνα του. 

Πριν περίπου 30 λεπτά από τον σεισμό ο Γιάννης Κασιώτης, πρώην κοινοτικός            

σύμβουλος, ανέφερε ένα περιστατικό με κολιανούς που συνέβη πάνω από την Πηγή στο             

Πυλί προς το Αμανιού. Τα πουλιά ούρλιαζαν έντονα, ενοχλητικά μέσα στην νύκτα. Ο             

κολιανός είναι το πουλί καλιακούδα ή κάργα με μαύρο φτέρωμα (Corvus monedula). Οι             

αρχαίοι το ονόμαζαν και κολοιό, πρόκειται για είδος μικρού κόρακα. 
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Είναι πιθανό να υπάρχουν μαρτυρίες για άλλα περιστατικά τα οποία μέχρι στιγμής δεν             

έχουν γίνει γνωστά.  

Η ιαματική πηγή Εμπρός Θέρμη αποδεικνύεται αξιόπιστο σεισμολογικό εργαστήρι για          

την παρατήρηση πρόδρομων μακροσκοπικών φαινομένων. Η παρακολούθηση της        

θερμοκρασίας και της ποσότητας των εξερχομένων αερίων στα Μπάνια όσο και άλλων            

σημαντικών φυσικοχημικών παραμέτρων από τις πηγές του νησιού μπορεί να αποδειχθεί           

σωτήρια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες με ελάχιστο κόστος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.Το «χωλό» τσουνάμι  

26/7/2017 
  
 

«Το να λυπάται κανείς για τέτοιες συμφορές είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης           

φύσης, το να απορεί, όμως, και να εκπλήσσεται δείχνει άνθρωπο πού αγνοεί το παρελθόν              

και το ότι από τη φύση του τούτος ο υλικός κόσμος είναι εκτεθειμένος σε πολυποίκιλα               

παθήματα.»   Αγαθίας   ,Σχολαστικός   [ περί το 530 − 581/582 μ.Χ] 

 

Με αυτά τα γλαφυρά λόγια αφηγείται ο Αγαθίας- Βυζαντινός ποιητής και ιστορικός- το             

τσουνάμι [με ύψος κατά προσωπική εκτίμηση 25 μέτρα] που συνόδευσε τον σεισμό            

μεγέθους Μ7, το οποίο έπληξε την Κω και τα γύρω παράλια, το 554[6] μ.Χ. Το επίκεντρο                

του ισχυρότερου σεισμού που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στο νησί ήταν ο            

υποθαλάσσιος   χώρος   του   Δίαυλου   Κω-Νισύρου. 

Ο φονικός σεισμός της 21ης Ιουλίου προκάλεσε σοβαρή διαταραχή του υδάτινου           

συστήματος   του   κόλπου   Gokova.  

Την στιγμή που ο ισχυρός σεισμός αφαιρούσε την ζωή από νέα παιδιά, κατέστρεφε             

μνημεία και εκκλησίες στην πόλη της Κω, σε κλάσματα δευτερολέπτου μία έκταση του             

θαλάσσιου πυθμένα μετακινήθηκε. Στην περιοχή του σεισμικού επικέντρου τα νερά          

μετατοπίστηκαν κατακόρυφα με αποτέλεσμα να εκτραπούν από την θέση ισορροπίας          

τους, λόγω όμως της βαρύτητας επανήλθαν σύντομα δημιουργώντας έτσι τα κύματα           

τσουνάμι που χτύπησαν παραλιακές πόλεις του Κεραμεικού. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων το πρώτο κύμα έφτασε σε 3-5 λεπτά, μετά το κύριο              

σεισμικό γεγονός, στην πόλη της Κω. 

Πρέπει να ήταν μικρό σε ύψος, εκτιμώ έως 20 εκατοστά, αφού δεν έγινε αντιληπτό από               

πολλούς . Ο Βαγγέλης Δρόσος, ιδιοκτήτης θαλάσσιων σκαφών αναψυχής στην τοποθεσία           

Αγ. Γαβριήλ Κω, ανέφερε ότι κοιμόταν κοντά στην ακτή όταν συνέβη ο σεισμός. Το πρώτο               

κύμα δεν έγινε αντιληπτό όμως παρέσυρε ένα από τα καταμαράν του που βρίσκονταν             

στον αιγιαλό. Μετά από περίπου μισή ώρα εμφανίστηκε το δεύτερο κύμα το οποίο πρέπει              

να είχε ύψος έως 70 εκατοστά. Εκείνη την στιγμή η θάλασσα τραβήχτηκε, τα ταχύπλοα              

σκάφη του Βαγγέλη βρέθηκαν στον βυθό, κατόπιν τα κύματα με όχι ιδιαίτερη δύναμη             

χτύπησαν την παραλία.  

Πριν εμφανιστεί ένα ισχυρό τσουνάμι, η στάθμη της θάλασσας χαμηλώνει, το νερό            

αποτραβιέται από την ακτή, δίνοντας την εντύπωση ότι «όλη η θάλασσα μετακινείται            

προς τα πίσω». 
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Το τρίτο κύμα το οποίο ήταν σαφώς εξασθενημένο, συνέβη περίπου 15 λεπτά αργότερα,             

όμως λόγω της νύκτας και του πανικού που επικρατούσε διέφυγε της προσοχής των             

περισσοτέρων. Ακολούθησαν περισσότερα κύματα έως ότου ξεθυμάνει το φαινόμενο τις          

πρώτες πρωινές ώρες. 

Από την όλη διαδικασία, βγήκαν βάρκες και σκάφη στη στεριά, ενώ κάποια υπέστησαν             

ζημιές αφού χτύπησαν στη προβλήτα. 

Στα Δελφίνια το πρώτο κύμα παρατηρήθηκε από τους θαμώνες των καφετεριών και            

περαστικούς. Το ισχυρότερο δεύτερο κύμα έγινε αντιληπτό από όλους σχεδόν τους           

πολίτες που έτυχε να βρίσκονται στην παραλία της πρωτεύουσας εκείνη την ώρα. Στην             

οδό Μπουμπουλίνας επικράτησε χαώδης κατάσταση.  

Ο σεισμός και το τσουνάμι χτύπησαν τον ιταλικό λιμενοβραχίονα που αξίζει να αναφερθεί             

ότι άντεξε. Προστάτευσε την ακτή από τα κύματα, όσο μπόρεσε και δεν έπαθε ζημιά.  

Το ψηλότερο κύμα κατέκλυσε την ενδοχώρα, έφτασε έως το υποκατάστημα της Εθνικής            

Τράπεζας της πόλης δηλαδή 70-80 μέτρα από το λιμάνι, σε ύψος 7 μέτρα από την στάθμη                

της θάλασσας. 

Στην πλατεία Ρήγα Φερραίου τα κύματα έφτασαν έως τα όρια της ταβέρνας Fish House,              

ενώ ακούστηκε ότι η θάλασσα πέταξε δύο μεγάλους κέφαλους στην ακτή. 

Το θαλασσινό νερό από το τσουνάμι κάλυψε σχεδόν όλη την Λεωφόρο των Φοινίκων. Την              

επόμενη μέρα μία μικρή βάρκα βρέθηκε στο πεζοδρόμιο κάτω από την γέφυρα αλλά             

μάλλον προήλθε από τα γειτονικά παρτέρια, όχι από την θάλασσα. 

Αναφέρθηκε ότι από το δεύτερο κύμα ελαφρώς παρασύρθηκε αυτοκίνητο με γυναίκα           

[μαζί με το παιδί της] η οποία ωστόσο κατόρθωσε να απεγκλωβιστεί και να μην πάθει               

σχεδόν τίποτα.  

Μετά τον σεισμό ο Γιάννης Τρακόσιας, από την Καζέρμα πήγε στην ακτή επι της              

Βασιλέως Γεωργίου. Μετά από περίπου 20 λεπτά, στο τεχνικό έργο κάτω από τον θερινό              

Ορφέα, είδε το δεύτερο κύμα να εισέρχεται, να φτάνει σε ύψος περίπου 70 εκατοστά αλλά               

σε καμία περίπτωση δεν υπερέβη τον κρηπιδότοιχο οποίος φαίνεται ότι λειτούργησε           

προστατευτικά για τους κατοίκους της περιοχής. 

Το τσουνάμι δεν έπληξε ιδιαίτερα τη Λάμπη και την τοποθεσία Βενζίνες στον Αγ. Φωκά. Η               

παραλία στο Ψαλίδι, από το ξενοδοχείο Ραμίρα έως το Ακρωτήριο Λούρος, άν και έπαθε              

καθίζηση με ρευστοποίηση εδάφους δεν κατακλύστηκε από τσουνάμι σύμφωνα με          

παραλιούχο που έτυχε να βρίσκεται εκεί την ώρα του σεισμού. Από ότι φαίνεται χτύπησε              

τα Κρητικά, το κεντρικό τμήμα του λιμανιού της Κω έως την περιοχή Ελληνικά του              

Ψαλιδιού.  

Τα τσουναμογενή κύματα μετρήθηκαν από παλιρροιογράφους του Μπόντρουμ,        

εγκατεστημένους 12 χλμ. βόρεια του επίκεντρου, όπου καταγράφηκε ανωμαλία της          

κορυφής περίπου 30 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Κατά πάσα            

πιθανότητα εκδηλώθηκε κοντά στο επίκεντρο, σε θαλάσσιο χώρο που απείχε περίπου 10,5            

χλμ. από την Κω και 12,5 χλμ. από την Αλικαρνασσό. Εάν ο χρόνος που έκαναν τα κύματα                 

να φτάσουν στην πόλη ήταν περίπου 300 δευτερόλεπτα τότε είχαν ταχύτητα περίπου 34             

μέτρα/δευτερόλεπτο γεγονός που σημαίνει ότι κινήθηκε απελπιστικά νωθρά. 

Μάλλον ήμασταν τυχεροί αυτή την φορά που η μετατόπιση του βυθού έγινε σε βάθη              

μικρότερα από 100 μέτρα και το τσουνάμι δεν βρήκε τεράστιο όγκο νερού να μεταφέρει.              

Έπληξε τις ακτές όχι όμως με την μανία και το ύψος [έως 3μ.] του σεισμού του 1933 που                  
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προήλθε από ρήγμα με διαφορετική γεωμετρία, χαρακτηριστικά και από την λεκάνη της            

Κω που φτάνει σε βάθη έως 700 μέτρα. 

Υπό προϋποθέσεις τα τσουνάμι μπορεί να καταστρέψουν ολόκληρες πόλεις. Δεν          

χρειάζεται πανικός, μπορούν να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και γνώση των κινδύνων           

κάθε περιοχής.  

Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι ο κίνδυνος από τσουνάμι έχει αυξηθεί σημαντικά            

από το τελευταίο τραγικό περιστατικό του 1956 [όταν κύματα με ύψος 3μ. χτύπησαν το              

λιμάνι της Κεφάλου] κυρίως λόγω τουριστικής ανάπτυξης και αύξησης του πληθυσμού           

των παραθαλάσσιων κοινοτήτων. 

 

 

 

Πάνω η στιγμή που τραβιούνται τα νερά λόγω του 2ου κύματος στην τοποθεσία Αγ.Γαβριήλ[συλλογή Β.               

Δρόσου]. Το τσουνάμι έχει χτυπήσει πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μπόντρουμ,πάνω δεξιά[εικόνες Google].           

Πως κινήθηκε το τσουνάμι, οι ακτές που επλήγησαν περισσότερο με μωβ χρώμα[κάτω αριστερά]. Δεξιά τα               

ρήγματα της ευρύτερης περιοχής της Κω σε τρισδιάστατο μοντέλο 

Η επιστήμη του τσουνάμι έχει γίνει ένας από τους πλέον διεπιστημονικούς ερευνητικούς            

τομείς. Οι κοινωνικές επιστήμες, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, η μηχανική και η           

γεωλογία είναι εξίσου σημαντικά για την έρευνα τους, όπως η παραδοσιακή σεισμολογία            

και η ωκεανογραφία. Η γνώση των τοπικών συνθηκών κρίνεται κρίσιμη. Για παράδειγμα            

οι Ιταλοί χρησιμοποιούσαν τα ισόγεια των δημόσιων κτιρίων ως βοηθητικούς χώρους.           

Είχαν διδαχθεί από Ιάπωνες μετά το θανατηφόρο τσουνάμι της Μεσσήνης του 1908 που             

άφησε πίσω του περίπου 100.000 νεκρούς. 

Ο σχεδιασμός χωρίς γνώση των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής γεωλογίας ίσως αποβεί           

μοιραίος. Τα τσουνάμι ολοκληρώνουν μία καταστροφή, συχνά είναι πιο φονικά από τους            

ίδιους τους σεισμούς που τα προξένησαν. 
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Ο κρατικός μηχανισμός φάνηκε εντελώς απροετοίμαστος. Δεν άκουσα καμία σειρήνα          

μετά τον κύριο σεισμό. Κόσμος βρισκόταν στο λιμάνι όσο διαρκούσε η διαδικασία.            

Μελέτες υπάρχουν αλλά δεν είχαν ποτέ δοκιμαστεί ή εφαρμοστεί τουλάχιστον επί χάρτου.  

Μετά τον σεισμό δεν εκδόθηκε ανακοίνωση για απαγόρευση χρήσης του πόσιμου νερού            

του δικτύου, των γεωτρήσεων και των πηγαδιών από τους αρμόδιους φορείς.  

Ο πανικός την νύχτα είναι απολύτως κατανοητός σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Όμως            

κανένας δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Αναφέρθηκε κομφούζιο ιδίως στο ιστορικό κέντρο,             

ήταν αναμενόμενο από την στιγμή που οι λειτουργικές προτεραιότητες της πόλης έχουν            

λιγότερο να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα από την ακολουθία κυμάτων. Η ώρα και ο βυθός του               

τμήματος του ρήγματος που έσπασε μάλλον έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των            

επιπτώσεων του φαινομένου. 

 

 

Πάνω αριστερά το 2ο κύμα στην Λ.Φοινίκων, δεξιά καταστροφές στην Ακτή Κουντουριώτη, Κω. Κάτω              

ζημιές από το τσουνάμι στο Μπόντρουμ[εικόνες Google]. Στο γραφικό πως καταγράφηκε το τσουνάμι από              

παλιρροιογράφο στο Μπόντρουμ[IOC-LVIZ] 

Στην Τουρκία ίσως υπήρξαν θύματα που σκόπιμα δεν έχουν αναφερθεί για ευνόητους            

λόγους. 

Σε περίπτωση που το τσουνάμι έχει δημιουργηθεί από ένα τοπικό σεισμικό γεγονός κοντά             

στις ακτές της Κω πρέπει να πάρετε τις όποιες αποφάσεις μόνοι σας. Έχετε στην διάθεση               

σας ελάχιστο χρόνο. Όμως, πρέπει να ενεργήσετε γρήγορα. Είναι σημαντικό να θυμάστε            

ότι   τα   τσουνάμι   είναι   σπάνια   φαινόμενα   και   ότι   όλοι   οι   σεισμοί   δεν   δίνουν   τέτοια   κύματα.  

Ενας πολύ δυνατός σεισμός πρέπει να μας κάνει να τρέξουμε το συντομότερο δυνατό σε              

ψηλότερο έδαφος. Το δεύτερο ή τρίτο κύμα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας βρει               
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στην ακτή. Δεν πλησιάζουμε μετά το πρώτο κύμα την παραλία να χαζέψουμε, να δούμε σε               

τι κατάσταση είναι το μαγαζί μας ή να προστατεύσουμε το σκάφος μας. Εκείνη η ώρα               

πρέπει να μας βρει σε ασφαλές ψηλό έδαφος. Προέχει η ασφάλεια σας, ο απολογισμός              

γίνεται αργότερα. Κανονικά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετοιμότητα          

τσουνάμι πρέπει να επικοινωνείτε με τον τοπικό συντονιστή του προγράμματος έκτακτης           

ανάγκης ή να συμβουλευθείτε το Περιφερειακό πρόγραμμα. Όμως δεν γνωρίζω άν έχουν            

συσταθεί  τέτοια όργανα. 

 

 

11. Είκοσι δευτερόλεπτα και κάτι... 

27/7/2017 

 

 
Πόσο διαρκεί ένας σεισμός; Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος και την απόσταση του             

παρατηρητή από το επίκεντρο, επειδή τα σεισμικά κύματα απλώνονται καθώς ταξιδεύουν           

ενώ γίνονται πιο αδύναμα. Ένας σεισμός μεγέθους M6 μπορεί να γίνει αισθητός συχνά             

για 20-40 δευτερόλεπτα. Η πραγματική διάρκεια ολίσθησης στο σεισμογόνο ρήγμα είναι           

συνήθως αρκετά σύντομη, για παράδειγμα λίγα δευτερόλεπτα για ένα συμβάν μεγέθους           

Μ6. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ρήξη του ρήγματος εξαπλώνεται πολύ γρήγορα,             

οπότε η όλη διαδικασία σπασίματος του τελειώνει σύντομα.  

Κατά τη διάρκεια πολύ μεγαλύτερων σεισμών, η ρήξη ρήγματος μήκους 1.000 χλμ. μπορεί             

να συνεχιστεί για έως και 5 λεπτά καθώς το σπάσιμο εξαπλώνεται. Για αυτούς τους              

σεισμούς, πολύ υψηλά επίπεδα μετασεισμών σημαίνει ότι το κούνημα εδάφους μπορεί να            

γίνει αισθητό για μερικές ώρες.  

Ο σεισμός στις 21 Ιουλίου 2017, είχε διάρκεια 29 δευτερόλεπτα και κάτι μέχρι να              

εκτονωθεί, σύμφωνα με προσομοίωση του Πανεπιστημίου Princeton. Τα σεισμικά κύματα          

του εξαπλώθηκαν πέρα από την αφρικανική ήπειρο. [Δείτε βίντεο στην ιστοσελίδα]. 

Το κύριο σοκ συνέβη ως αποτέλεσμα ενός κανονικού ρήγματος σε ένα ρηχό βάθος φλοιού              

[περίπου 2 χιλιόμετρα] στην λιθοσφαιρική πλάκα της Ευρασίας. 

Κανονικά ρήγματα συμβαίνουν γενικά σε μέρη όπου η λιθόσφαιρα επεκτείνεται. Τέτοια           

ρήγματα θεωρούνται σήμερα ένας σημαντικός τρόπος με τον οποίο πετρώματα          

μεταμορφωμένα από τα βάθη του πλανήτη μεταφέρονται στην επιφάνεια της γης. Όταν η             

κρούστα απομακρύνεται, το ένα τμήμα του ρήγματος κινείται προς αντίθετη κατεύθυνση           

με το άλλο. Η ρήξη και η συνακόλουθη μετάπτωση απελευθέρωσαν συσσωρευμένη           

ενέργεια εκατοντάδων ετών, από την οποία εκδηλώθηκε ο φονικός σεισμός. Είναι           

πιθανόν την στιγμή του σεισμού, ορισμένα τμήματα από τις απέναντι τουρκικές οροσειρές            

που τρέχουν παράλληλα με το ρήγμα, να έχουν ανυψωθεί από 40-70 εκατοστά. 

Ο εστιακός μηχανισμός υποδηλώνει ότι πράγματι ο σεισμός συνέβη σε ένα ελαφρώς            

βυθισμένο ρήγμα που αναπτύσσεται προς τα δυτικά και τα ανατολικά.  

Η τεκτονική της περιοχής του σεισμού είναι σχετικά περίπλοκη. Στα νότια, η Αφρικανική             

πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική πλάκα, στην Ελληνική Τάφρο νότια της            

Κρήτης. Προς ανατολάς, η μικροπλάκα Ανατόλια [τμήμα της Ευρασιατικής] κινείται ως           

ένα μπλοκ με γενική κατεύθυνση προς τα δυτικά. 
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Στην περιοχή του κεντρικού Αιγαίου, στη νότια Ελλάδα στα δυτικά και στη νότια Τουρκία              

στα ανατολικά κυριαρχεί η επέκταση βορρά-νότου. Στη Δυτική Τουρκία, οι ιστορικοί           

σεισμοί συμφωνούν με τις κινήσεις που έχουν καταγραφεί από τους γεωδαιτικούς           

σταθμούς. 

Το κανονικό ρήγμα που έδωσε τον σεισμό φαίνεται ότι έχει τεκτονικά στοιχεία παρόμοια             

με τους προηγούμενους σεισμούς που συνέβησαν κατά το παρελθόν στην περιοχή.  

Η τοποθεσία εκδήλωσης του πρόσφατου σεισμού είναι περίπου 250 χλμ. βόρεια από το             

κοντινότερο τμήμα του ορίου τεκτονικών πλακών, όπου η Αφρικανική πλάκα κινείται           

προς τα βόρεια με ρυθμό περίπου 10 χιλιοστά το χρόνο σε σχέση με την Ευρασία. Αυτός ο                 

σεισμός θεωρείται ένα ενδοπλακικό [μακριά από τις πλάκες] γεγονός, οφείλεται στην           

τοπική τεκτονική δηλαδή στα ρήγματα που συναντώνται στην περιοχή της Κω. 

 

   

Το ντουλαποπήγαδο του Παρθενιάδη μετά τον σεισμό. Το σεισμοτεκτονικό μοντέλο του Gokova με την κίνηση               

των τεμαχών του ρήγματος κατά την διάρκεια του σεισμού. Δεξιά η φθίνουσα πορεία της τρέχουσας               

μετασεισμικής δραστηριότητας 

 

Στο Αιγαίο έχουν παρατηρηθεί συχνά μέτριοι έως μεγάλοι σεισμοί. Στην ευρύτερη           

περιοχή έχουν εκδηλωθεί 27 άλλα γεγονότα με μεγέθη μεγαλύτερα από Μ6 τον            

προηγούμενο αιώνα. Ο μεγαλύτερος ήταν ένας σεισμός με M
w7.7 τον Ιούλιο του 1956,             

κοντά στη Αμοργό στα δυτικά της εκδήλωσης της 21ης Ιουλίου. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος              

σεισμός του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, στην Αμοργό             

και στη Σαντορίνη σημειώθηκε μετασεισμός M7.2 μετά από 13 λεπτά που έδωσε ένα             

μεγάλο τσουνάμι, με 53 θανάτους, 100 τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές.  

Τον Ιούνιο του 2017, ένας σεισμός μεγέθους M6.3 προκλήθηκε 240 χλμ. βορειοδυτικά του             

σεισμού Καρά Αντα, προκαλώντας ένα θάνατο και 12 τραυματισμούς στη νήσο Λέσβο.            

Αρκετοί συμπολίτες διασύνδεσαν το συμβάν της 21ης Ιουλίου με τον σεισμό της Λέσβου.             

Ο τελευταίος σεισμός της Κω είναι πανομοιότυπος με εκείνο που κατάστρεψε το            

παραδοσιακό χωριό Βρίσα, αλλά δεν προήλθε από εκείνον στη Λέσβο.  

Ορισμένοι επιστήμονες συγχέουν το επίκεντρο του 1933, λανθασμένα αναφέρουν για 200           

νεκρούς με τουλάχιστον 300 τραυματίες από εκείνο το γεγονός.  

Αυτό που προβληματίζει τους σεισμολόγους είναι οι ισχυροί μετασεισμοί που αναμένονται           

με μέγεθος άνω των Μ6, αλλά και η ενεργοποίηση γειτονικών ρηγμάτων που στο             

παρελθόν έχουν δώσει σεισμούς μέχρι και Μ7. Έτσι εκτιμούν στην Κω μπορεί να έχουμε              

μετασεισμούς από Μ5.5 έως και 6 . 

Τις επόμενες ώρες από τον κύριο σεισμό της 21ης Ιουλίου, καταγράφηκαν 9 μετασεισμοί             

μεγαλύτεροι από M4.0, με τον μεγαλύτερο να είναι M4.7. Προς το παρόν η κατάσταση              

διευθετείται, εκτός απροόπτου τα δύσκολα έχουν μάλλον περάσει. Ωστόσο, το λίκνισμα           

θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι πιο ρυθμικό και              
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έντονο. Στα θετικά εκτός από την φθίνουσα πορεία της μετασεισμικής δραστηριότητας           

είναι ότι δεν φαίνεται από μακροσκοπικές παρατηρήσεις να έχουν ενεργοποιηθεί          

γειτονικά ρήγματα.  

Όμως τα λιγοστά δευτερόλεπτα από την αξέχαστη βραδιά ήταν αρκετά να υπενθυμίσουν            

άλλη μια φορά τα λόγια του Αμερικανού φιλοσόφου Γουίλ Ντυράν [1885-1981],           

«Πολιτισμός υπάρχει από γεωλογική συγκατάθεση και ενδέχεται να αλλάξει χωρίς          

προειδοποίηση».  

 

 

12.Παράξενο βουητό και λάμψη του ουρανού κατά την διάρκεια του 

σεισμού 

28/7/2017 
  

 

Στις 20 Απριλίου 1894 ένας ισχυρός και ξαφνικός σεισμός μεγέθους Μ6.6-6.8 με            

επίκεντρο την περιοχή Μαλεσίνα-Μαρτίνο χτύπησε τον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Κανένας          

προσεισμός δεν είχε προηγηθεί. Πριν τον σεισμό κάποιος αγρότης ανέφερε ότι άκουγε            

παράξενους θορύβους στο κτήμα του σαν κανονιοβολισμούς να έρχονται μέσα από τον            

κόλπο. Αρκετές φορές έχουν σημειωθεί τέτοια φαινόμενα πριν ή κατά την εκδήλωση            

μεγάλων σεισμικών δονήσεων από μετακινήσεις που συντελούνται στο φλοιό της γης. 

Κατά την διάρκεια του σεισμού από το ρήγμα Gokova, σημειώθηκε πρασινωπή λάμψη            

στον ουρανό που έγινε αντιληπτή από τον Θοδωρή [γνωστό ως Ρωχάμη], ιδιαίτερα            

παρατηρητικό, ο οποίος είχε ξυπνήσει από το γάβγισμα των σκυλιών του.  

Μάλιστα ανέφερε εκκωφαντικό θόρυβο από το σεισμό το οποίο και άλλοι κάτοικοι            

άκουσαν. Ορισμένοι πίστευαν ότι είχε συμβεί μια έκρηξη, ωστόσο δεν ήταν άλλο από τον              

εντυπωσιακό χορό του Εγκέλαδου. Ο ήχος προήλθε από την δόνηση, έγινε αισθητός σε             

όσους ήταν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. 

Ο Βαγγέλης Τρακόσιας ήταν ξύπνιος άκουσε το βουητό και είδε την λάμψη από την              

Λάμπη. Επίσης πρόσθεσε ότι ήταν έντονο το κούνημα στον οικισμό της Νέας            

Αλικαρνασσού, όμως δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές. 

Ο ουρανός την νύκτα του σεισμού ήταν καθαρός, με αποτέλεσμα αρκετοί συμπολίτες            

είχαν τη δυνατότητα να δουν τις μυστηριώδεις λάμψεις. Κάποιοι μίλησαν για εικόνες            

αποκάλυψης, άλλοι για εντυπωσιακά εφέ και χρώματα από τις ντισκοτέκ του Μπόντρουμ. 

Τι μπορεί να έχει προκαλέσει τους θορύβους που ακούσαμε κατά την διάρκεια του κύριου              

σεισμού;  

Η ολίσθηση των βράχων κατά μήκος ενός ρήγματος προκαλεί δονήσεις. Στα ίδια τα             

βράχια, αυτές οι δονήσεις ονομάζονται σεισμικά κύματα. Όταν φτάσουν στην επιφάνεια           

της γης, τα κύματα μπορούν να μεταδοθούν στον αέρα, τότε γίνονται θόρυβος. Εάν το              

σπάσιμο του ρήγματος συντελείται σε βράχια παλιά και δυνατά τότε η μετάδοση του ήχου              

από τις σεισμικές δονήσεις εκδηλώνεται με ιδιαίτερα εκκωφαντικό τρόπο όπως συνέβη           

την νύκτα της 21ης Ιουλίου.  

Η κίνηση είναι μεγαλύτερη, όσο πιο ξαφνικό είναι το άλμα. Έτσι, ένας ισχυρός σεισμός              

ακόμη και από την Ανατολή μπορεί να παράγει την ίδια ποσότητα ενέργειας ή ήχου με               

μία μικρότερη πηγή από ένα σεισμό στην Κω. Εάν υπήρχαν υδρόφωνα στον πυθμένα του              

σεισμικού επίκεντρου θα κατέγραφαν το εντυπωσιακής συχνότητας βουητό του         
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Εγκέλαδου.  

Εκτός από ήχους αναφέρθηκαν παράξενες λάμψεις στον ουρανό. Κάποιοι Τούρκοι          

μίλησαν για UFO, άλλοι για το πειραματικό πρόγραμμα HAARP, ενώ ακούστηκαν           

διάφορες άλλες υποθέσεις. 

Η σεισμική λάμψη είναι ένα ασυνήθιστο φωτεινό εναέριο φαινόμενο που φέρεται ότι            

εμφανίζεται στον ουρανό ή κοντά σε περιοχές με τεκτονική πίεση, σεισμική           

δραστηριότητα ή ηφαιστειακές εκρήξεις.  

Σύμφωνα με την γεωλόγο Sharon A. Hill δεν είναι όλοι οι σεισμοί οι ίδιοι. Μπορεί να είναι                 

πιθανό τα ρήγματα «επέκτασης» και «συμπίεσης» να παράγουν διαφορετικές         

συμπεριφορές τόσο στην επιφάνεια όσο υπόγεια. Κάποιοι διαφωνούν με την άποψη της            

«εξαιτίας αναξιόπιστης, μη επαναλαμβανόμενης και ανεπαρκούς εξήγησης γι' αυτό». Η          

Sharon αναφέρει την πιθανότητα ότι οι ισχυροί σεισμοί σπάνε ηλεκτρικά δίκτυα και            

προκαλούν εκρήξεις μετασχηματιστών, προκαλώντας σε φώτα να αναβοσβήνουν.  

 
 

 

Παράξενες μπλε λάμψεις στον ουρανό από τον σεισμό Μ7.8 στη Νέα Ζηλανδία[εικόνες Google] 

 

Ενα πρόσφατο επιστημονικό μοντέλο προτείνει ότι οι λάμψεις στον ουρανό σχετίζονται με            

τον ιονισμό σε ανιόντα οξυγόνου από το σπάσιμο των δεσμών σε ορισμένους τύπους             

πετρωμάτων λόγω της υψηλής πίεσης πριν και κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Μετά τον              

ιονισμό, τα ιόντα ταξιδεύουν μέσα από τις ρωγμές στα βράχια. Μόλις φθάσουν στην             

ατμόσφαιρα αυτά τα ιόντα μπορούν να ιονίσουν θύλακες αέρα, σχηματίζοντας πλάσμα           

που εκπέμπει φως. Εργαστηριακά πειράματα έχουν επικυρώσει ότι μερικά πετρώματα          

ιονίζουν το οξυγόνο όταν υποβάλλονται σε υψηλά επίπεδα στρες.  

Η έρευνα δείχνει ότι η γωνία του ρήγματος σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης της              

σεισμικής λάμψης. Σε σχεδόν κάθετα ρήγματα με περιβάλλοντα όπως αυτό του           

Κεραμικού Κόλπου παρατηρούνται τα περισσότερα περιστατικά.  

Μια διαφορετική εξήγηση περιλαμβάνει τα έντονα ηλεκτρικά πεδία να δημιουργούνται          

πιεζοηλεκτρικά από παραμορφώσεις των πετρωμάτων που περιέχουν χαλαζία.  
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13.Ανωμαλίες στη θάλασσα; 

29/7/2017 
  

 

Ο σεισμός και το τσουνάμι προκάλεσαν ζημιές εκτός από την Κω και στις νότιες ακτές της                

χερσονήσου της Αλικαρνασσού.  

Η συλλογή δεδομένων στις πληγείσες παράκτιες περιοχές από τις τουρκικές αρμόδιες           

αρχές πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το κύριο συμβάν, προκειμένου να παρατηρηθούν          

ίχνη και αποθέσεις του τσουνάμι πριν με το χρόνο μεταβληθούν ή οριστικά χαθούν.  

Μια μέρα μετά την εκδήλωση, οργανώθηκε επιτόπια έρευνα από μελετητική ομάδα που            

κατάφερε να ερευνήσει την περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Η ομάδα εξέτασε τις νότιες              

ακτές της χερσονήσου της Αλικαρνασσού, πήρε κάποιες μετρήσεις και συνεντεύξεις από           

κατοίκους, δίνοντας μια συνολική εικόνα του φαινομένου. Όσον αφορά τις μετρήσεις, η            

ομάδα εστίασε την προσοχή της σε μια εκτίμηση του ύψους που έφτασε το θαλασσινό              

νερό καθώς και στην πιθανή αιτία που δημιούργησε το τσουνάμι.  

Τις τελευταίες 15 μέρες πριν το σεισμό, παρατηρήθηκαν ανωμαλίες στη θάλασσα           

σύμφωνα με πολίτες που ανέφεραν ότι κάποια στιγμή η θερμοκρασία του νερού αυξήθηκε             

δραματικά σε ορισμένες θέσεις του κόλπου Gumbet.  

Ερασιτέχνης ψαράς [Αυστραλός τουρίστας] ανέφερε ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν τον           

σεισμό ενώ αλίευε με το σκάφος του σε μια θέση [με 40 μέτρα βάθος νερού] μεταξύ του                 

νησιού Καρά Αντα- Black [θέση 2 στον χάρτη] και του κόλπου του Ενυδρείου στο              

Adabogazi [θέση 3 στον χάρτη], παρατήρησε ότι το νερό ανέβαινε σαν να ήταν από              

αντλία.  

Στο ανατολικό τμήμα του κόλπου Gumbet μικρά σκάφη βυθίστηκαν σε ρηχή περιοχή. Το             

τσουνάμι παρέσυρε σκάφη και τα μετέφερε μακριά από την ακτή. Περισσότερες από 30             

βάρκες υπέστησαν ζημιές ενώ πάνω από 10 βάρκες βυθίστηκαν σε αυτή τη θέση. Οι              

πλοίαρχοι των πλοίων ανέφεραν ότι υπήρχε πολύ ισχυρή κίνηση στροβιλισμού σε τρεις            

θέσεις στον κόλπο. 

Η προκαταρκτική έκθεση των τουρκικών υπηρεσιών έδειξε ότι ο σεισμός συνέβη στον            

Κόλπο Gokova στις 21 Ιουλίου 2017 στις 01:31 τοπική ώρα [22:31 UTC] με συντεταγμένες              

36.9620N 27.4053E [KOERI], μέγεθος Μ6.6 σε εστιακό βάθος 5 χλμ. Το επίκεντρο είναι             

περίπου 12χλμ ΑΒΑ της Κω, και 8 χλμ ΝΝΔ της Αλικαρνασσού. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα               

αισθητός στην επαρχία Μούγλα. Μετά τον σεισμό καταγράφηκαν 1.369 μετασεισμοί με           

εύρος μεγέθους Μ1.0-5.0 μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες [21-26 Ιουλίου 2017]. 

Σύμφωνα με την έκθεση ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές, είχε ως αποτέλεσμα 70 να              

τραυματιστούν στην Αλικαρνασσό και 20 στην Datça.  

Οι πρώτοι χάρτες εντάσεων που παρήγαγε το ELER [KOERI], έδειξαν ότι η ένταση του              

σεισμού στην Αλικαρνασσό ήταν VII της κλίμακας Μερκάλι, γεγονός που υποδηλώνει ότι            

ήταν πολύ δυνατή ενώ η πιθανή ζημιά ήταν μέτρια. Η ένταση του σεισμού στο νησί της                

Κω, στη χερσόνησο της Αλικαρνασσού και βόρεια της χερσονήσου Datça, ήταν VI . 

Σύμφωνα με παρατηρήσεις, το κύμα υποχώρησε σχεδόν από όλες τις ακτές γύρω από το              

επίκεντρο, γεγονός που δείχνει ότι η πηγή του τσουνάμι δημιουργήθηκε από καθίζηση του             

θαλάσσιου πυθμένα.  
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Στις προκαταρκτικές προσομοιώσεις, επιλέχθηκαν δύο πηγές για συγκρίσεις. Η καθίζηση          

θεωρείται ημι-ελλειψοειδής ,με την καθίζηση 0,4 μέτρων κατά μήκος του κύριου άξονα            

και μηδέν στα όρια της έλλειψης. Η ελλειπτική πηγή και η κατανομή της μέγιστης              

ανύψωσης του νερού μετά από προσομοίωση 90 λεπτών φαίνεται στο παρακάτω           

γραφικό.  

Στις παραλίες Karaincir και Camel, η μέγιστη ανύψωση υπερέβη τα 0,4 μέτρα. Στο             

ανατολικό άκρο του κόλπου Gumbet [όπου παρασύρθηκαν σκάφη, μερικά από τα οποία            

βυθίστηκαν], το ύψος του νερού έφτασε τα 1,1 μ. Η υπολογιζόμενη ώρα άφιξης της              

αρχικής απόσυρσης στο κόλπο Gumbet ταιριάζει καλά με το χρόνο άφιξης που εξάγεται             

από τις εγγραφές της ψηφιακής κάμερας [5 λεπτά]. Ο υπολογιζόμενος χρόνος άφιξης του             

δεύτερου κύματος ταιριάζει επίσης καλά με τον χρόνο άφιξης που εξάγεται από τις             

εγγραφές της κάμερας [13 λεπτά]. Στο μετρητή παλίρροιας η ελλειπτική πηγή προκαλεί            

μεταβολή της στάθμης νερού ± 18εκατοστά. Η σεισμική προέλευση προκαλεί -30           

εκατοστά αρχική καθίζηση και + 18 εκατοστά ανύψωση νερού. 

Ο κόλπος Gumbet ήταν η πιο πληγείσα περιοχή από τα κύματα τσουνάμι στη χερσόνησο              

της Αλικαρνασσού. Τα κύματα πρώτα υποχώρησαν 5 λεπτά μετά τον σεισμό και έπειτα το              

πρώτο κύμα έφτασε 12-13 λεπτά μετά τον σεισμό. Εργαζόμενοι δηλώνουν ότι περίπου 20             

μέτρα από πλημμύρα παρατηρήθηκαν κοντά στο καφενείο του δήμου. Συνολικά 12           

αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μακριά από την ακτή. Αυτόπτες μάρτυρες από το προσωπικό           

του εστιατορίου ανέφεραν διαδοχικά κύματα [απόσυρση και προώθηση της θάλασσας]          

μέχρι να ξημερώσει [περίπου τρεις ώρες μετά τον σεισμό].  

Το επόμενο πρωί μετά το σεισμό, η στάθμη του νερού μειώθηκε περίπου στα 2 μέτρα. Οι                

άνθρωποι βρήκαν νεκρά ψάρια κυρίως κοντά και γύρω από το ρέμα του ποταμού, και              

κατά μήκος της ακτογραμμής του κόλπου. Εκτός αυτού, παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες          

αυξήσεις στον αριθμό των σπάνιων εντόμων τις τελευταίες δυο μέρες στο έδαφος. 

Στο νησί Καρά Αντα, στην πλησιέστερη ακτή προς την πηγή του σεισμού, το μέγιστο ύψος               

έφτασε τα 80 εκατοστά.  

Τα κύματα πέρασαν κυρίως μέσω του κλιμακοστασίου κοντά στο ξενοδοχείο Ayaz,           

διείσδυσαν και επιταχύνθηκαν καθώς έρεαν σε ένα κανάλι και έφτασαν μέχρι και 100             

μέτρα μακριά από την ακτογραμμή. Το μέγιστο ύψος ήταν περίπου 1μ. σύμφωνα με την              

κάμερα ασφαλείας ενός ξενοδοχείου. Τα κύματα έφτασαν στην είσοδο της πόρτας του            

ξενοδοχείου περίπου 13 λεπτά μετά τον σεισμό.  

Στον κόλπο Yaliciftlik δεν αναφέρθηκε καμία σημαντική ζημιά, τα σκάφη στο ναυπηγείο            

ανατράπηκαν εξαιτίας του σεισμού. Περιορισμένη πλημμύρα παρατηρήθηκε κατά μήκος         

της ακτής. Σημειώνεται ότι η θάλασσα δεν είναι ρηχή και η κλίση της θάλασσας είναι               

απότομη. Δεν παρατηρήθηκε επίσης πλημμύρα κατά μήκος του ρέματος. Μεγάλες τρύπες           

στην παραλία εμφανίστηκαν λόγω ρευστοποίησης ή κατάρρευσης της άμμου. 

Περίπου 10 μέτρα κατάκλυση κύματος παρατηρήθηκε κατά μήκος της ακτής του κόλπου            

Akyarlar[Κεφαλόνια]. Ένας από τους κατοίκους του θερέτρου παρατήρησε μία μικρή          

τρύπα σε απόσταση 10-15μ. από την ακτή. Δηλώνει ότι το ύψος κύματος ήταν περίπου 50               

εκατοστά. Το λιμάνι του κόλπου βρίσκεται σε ασφαλές μέρος [υπό φυσιολογικές           

συνθήκες] επομένως δεν παρατηρήθηκε ζημιά από τα κύματα στο λιμάνι.  
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Στον πάνω χάρτη με μοβ χρώμα οι ακτές που χτυπήθηκαν από το τσουνάμι , με μπλε σημειώνεται η ζώνη                   

καθίζησης που έδωσε το τσουνάμι. Τα σημαιάκια είναι οι θέσεις όπου παρατηρήθηκαν οι ανωμαλίες στη               

θάλασσα. Στην κάτω φωτογραφία το ύψος που έφτασε το τσουνάμι στην μικρασιατική ακτή,δεξιά             

ρευστοποίηση ή κατάρρευση άμμου σε παραλία[εικόνες Google]. 

 

Το ύψος των κυμάτων που χτύπησαν τις ακτές σύμφωνα με προσομοίωση στο πάνω αριστερό γραφικό.               

Χάρτης με ιστορικούς σεισμούς από το Γεωλογικό Τουρκικό Ινστιτούτο. Δεξιά,τον περασμένο αιώνα, οι             

σεισμοί που σημειώθηκαν στην περιοχή σύμφωνα με τα τουρκικά αρχεία είναι οι εξής: 1926 Datça               

υπεράκτιος Μ7.7, 1933 Αιγαίο Μ6.4[από το ρήγμα Κω], 1941 Μούγλα Μ6.0, 1941 Μούγλα υπεράκτιος Μ6.0,               

1943 Αιγαίο Μ5.8, 1944 Αιγαίο Μ5.6 και 1989 Κόλπος Gökova Μ5.5[Πηγή-KOESRI] 

Σύμφωνα με παρατηρήσεις ενός ψαρά στο λιμάνι, η στάθμη της θάλασσας μειώθηκε            

αρχικά και στη συνέχεια αυξήθηκε. Επίσης, παρατηρήθηκαν έντονα ρεύματα στο μέτωπο           

του κυματοθραύστη.  
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Ενας από τους ψαράδες είπε ότι το τσουνάμι «έρεε σαν ρέμα στην είσοδο του λιμανιού».               

Το ύψος του μετρήθηκε ως 80 εκατοστά. Η στάθμη του νερού στο λιμάνι ήταν 120               

εκατοστά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Επιπλέον, οι ντόπιοι έχουν αναφέρει ότι η            

θερμοκρασία στη θάλασσα αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες 2 ημέρες πριν από τον            

σεισμό στην παραλία Dogu στο Akyarlar Bay.  

Στο Karaincir η πλημμύρα έφτασε τα 60 μέτρα κοντά στην παραλία Ατακάν.            

Παρατηρητές δηλώνουν ότι η στάθμη του νερού μειώθηκε αρχικά και στη συνέχεια            

αυξήθηκε με αποτέλεσμα μια ολική κύλιση κυμάτων + 1,5μ -1,2μ. Το εισερχόμενο κύμα             

παρέσυρε αυτοκίνητα κατά μήκος του δρόμου.  

Στον κόλπο Aspat, το ύψος κύματος αναφέρθηκε ως 100 εκατοστά. Το ρεύμα Azmak             

κατακλύστηκε σύμφωνα με παρατηρητές. Η προβλήτα στην ακτή επίσης καταστράφηκε          

λόγω του σεισμού.  

 

14.Ο μετασεισμικός εφιάλτης; 

30/7/2017 

  
 

 

Σύμφωνα με δορυφορικές παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και         

της ερευνητικής ομάδας Τηλεπισκόπησης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου ο        

υποθαλάσσιος σεισμός  Μ6.6 άφησε τα ίχνη του όπως ήταν αναμενόμενο και στη στεριά.  

Η μεγαλύτερη εδαφική μετατόπιση, με περίπου 3 εκατοστά καθίζηση και 10 εκατοστά            

ανύψωση, παρατηρήθηκε κοντά στο επίκεντρο δηλαδή στο νησάκι Καρά Αντά, απέναντι           

από το λιμάνι της Αλικαρνασσού. 

Η ζημιά για το νησί της Κω ήταν μόλις 4 εκατοστά και η παραμόρφωση εδάφους               

επιβεβαιώνει τα γεωλογικά μοντέλα σχετικά με την βύθιση που συντελείται στην τάφρο            

Gokova.  

Όταν συμβεί ένας μεγάλος σεισμός, μια σειρά από μικρότεροι θα ακολουθήσουν γύρω            

από το επίκεντρο του πρώτου. Ο ισχυρός σεισμός με ρηχό βάθος συνήθως συνοδεύεται             

από πλούσια μετασεισμική ακολουθία όπως συμβαίνει τελευταία στην περιοχή μας.  

Τις πρώτες 24 ώρες μετά την εμφάνιση του κύριου σεισμού, η περιοχή με την μεγαλύτερη               

μετασεισμική δραστηριότητα, ήταν μια έκταση που είχε σπάσει από το κύριο σοκ. Στη             

συνέχεια, η μετασεισμική ακολουθία επεκτείνεται σταδιακά σε μια ευρύτερη περιοχή,          

όπως παρατηρείται τον τελευταίο καιρό.  

Όταν εμφανίστηκε ο κύριος σεισμός, ο βράχος γύρω από το επίκεντρο έγινε δυναμικά             

ασταθής. Οι μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν, έγιναν προκειμένου να         

προσαρμοστεί ο σεισμογόνος χώρος σε αυτήν την νέα κατάσταση με δυναμική αστάθεια.            

Ο αριθμός των μετασεισμών ήταν μεγαλύτερος αμέσως μετά τον κύριο σεισμό, αλλά            

μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.  

Ιάπωνες σεισμολόγοι σε στατιστικές μελέτες αναφέρουν ότι ο μεγαλύτερος αναμενόμενος          

μετασεισμός συχνά είναι μικρότερος κατά μία μονάδα από εκείνο του κύριου-σοκ δηλαδή            

Μ5.6 στη δική μας περίπτωση. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός, σε πολλές περιπτώσεις,           

λαμβάνει χώρα μέσα σε 3 ημέρες μετά την εμφάνιση του κύριου σεισμού στην περίπτωση              
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ενός χερσαίου γεγονότος. Όσο για εκείνους που συμβαίνουν στην θαλάσσια περιοχή, ο            

μεγαλύτερος μετασεισμός γενικά εκδηλώνεται μέσα σε περίπου 10 ημέρες. 

Για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος μετασεισμός του μεγάλου σεισμού Hanshin το 1995           

σημειώθηκε δύο ώρες μετά το κύριο-σοκ, ενώ του σεισμού Mid Niigata του 2004             

σημειώθηκε σε 38 λεπτά [και οι δύο ήταν χερσαίοι σεισμοί].Ο μεγαλύτερος μετασεισμός            

του σεισμού Σανρίκου-Haruka-Oki το 1994, ο οποίος ήταν υποθαλάσσιος [όπως ο δικός            

μας], έγινε 9,5 ημέρες μετά τον κύριο σεισμό. 

Σύμφωνα με τους Ιάπωνες ο μεγάλος μετασεισμός τείνει να λάβει χώρα στην άκρη γύρω              

από την «μετασεισμική περιοχή».Εάν επαληθευτούν τα ιαπωνικά μοντέλα αυτό σημαίνει          

ότι ίσως εκδηλωθεί πιο κοντά στα τουρκικά παράλια, ανατολικά και μακρύτερα από το             

νησί με αποτέλεσμα να γίνει λιγότερο αισθητός.  

 

 

Η περιοχή του σεισμικού επίκεντρου της 21/7/2017. Μετασεισμική δραστηριότητα μετά από μία εβδομάδα. 

 

Τα παραπάνω προέρχονται από στατιστικά σεισμικά μοντέλα, σε καμία περίπτωση δεν           

πρέπει να προκαλούν ανησυχία. Οφείλουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, να μην            

ακούμε τον καθένα. Οι αρμόδιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την κύρια ενημέρωση μας. 

Τον τελευταίο καιρό αρκετοί έχουν πέσει με τα μούτρα για να επισκευάσουν τις όποιες              

βλάβες έχουν υποστεί τα κτίρια. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί ξενοδοχειακές μονάδες με           

βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Εργολάβος οικοδομών ανέφερε για ζημιά μη            

επισκευάσιμη σε θεμέλια ξενοδοχειακής μονάδας.  

Πολλοί τρέχουν να προλάβουν, επισκευάζοντας τις ζημιές προφανώς πριν περάσουν οι           

αρμόδιες επιτροπές εκτίμησης βλαβών. Υπάρχουν οικοδομές με σοβαρές ζημιές σε δοκούς           

υποστυλώματος εξαιτίας του σαθρού εδάφους.  

Μετά τον σεισμό Μ9 που έπληξε την Ιαπωνία το 2011, οι επιστήμονες μελέτησαν το              

σεισμικό συμβάν, συζήτησαν με τα ΜΜΕ, τον απλό κόσμο και άλλους οργανισμούς στην             

προσπάθεια τους να εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη. Μόνο μετά από κατάλληλες και όχι             

βιαστικές απαντήσεις προχώρησαν πιο πέρα. Ειδικοί συνομίλησαν με το κοινό σχετικά με            

τους φυσικούς κινδύνους και την ετοιμότητα σε κάθε περιοχή. Αν και προετοιμασμένοι            

εντόπισαν αδύνατα σημεία που προσπαθούν καθημερινά να βελτιώσουν. Οι Ιάπωνες ήταν           

τόσο διαβασμένοι σε τέτοια θέματα περισσότερο από κάθε άλλο λαό στον πλανήτη κυρίως             

στην αντιμετώπιση των σεισμών. Ωστόσο, βρέθηκαν απέναντι από ένα τρομερό γεγονός.           
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Αυτό που συνέβη εκεί δείχνει τα όρια μας και μας λέει ότι δεν μπορεί πάντα να είμαστε                 

έτοιμοι απέναντι στην δύναμη των φυσικών φαινομένων. 

Ο αγώνας είναι άνισος. Τα πράγματα για μας θα μπορούσαν να έχουν τραγική εξέλιξη. Το               

ζητούμενο παραμένει για την τοπική κοινωνία άν είναι σε θέση να ανοίξει μία συζήτηση              

για τις φυσικές καταστροφές χωρίς παρωπίδες, να δει τα θετικά/αρνητικά και να            

προετοιμαστεί σοβαρά, υπεύθυνα για τις μελλοντικές προκλήσεις.  

 

 

15.Αναζωογόνηση της Βόρκας 

31/7/2017 

 

«Στα ελάχιστα η φύση είναι μεγάλη» Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος [495-435 π.Χ.]           

Έλληνας πυθαγόρειος φιλόσοφος  

 
  

Το έδαφος θεωρείται από τους περισσότερους ανθρώπους ως σταθερό. Οι μικρές κινήσεις            

του περνούν απαρατήρητες. Όμως με το χρόνο σπίτια, πολιτείες βυθίζονται σιγά σιγά,            

ρήγματα χερσαία ή υποθαλάσσια γλιστρούν αργά και εδάφη υποχωρούν ανεπαίσθητα. Η           

αντίληψη της σταθερότητας αναιρείται μόνο όταν συμβεί μία βίαιη κίνηση του εδάφους            

όπως αυτή που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός της 21ης Ιουλίου.  

Όταν εκδηλωθεί κάτι ασυνήθιστο και αιφνίδιο τότε στρέφεται το ενδιαφέρον μας στις            

δυναμικές και ακούραστες διεργασίες της Γης. Τότε ανησυχούμε για τα σπίτια και τη ζωή              

μας. Η σταθερότητα γίνεται σύντομα μία αυταπάτη, τότε η κίνηση του εδάφους αρχίζει να              

αναστατώνει την καθημερινότητα μας. 
 

 

Διεργασίες αναζωογόνησης στη τοποθεσία Βόρκα 
 
 

Όμως το έντονο τρέμουλο από την διάδοση των σεισμικών κυμάτων εκτός τον άνθρωπο             

συνταράσσει και τη φύση.  

Η διαδικασία της αλλαγής παίζει σημαντικό ρόλο, μπορεί να διαταράξει την οικολογική            

ισορροπία ενός τόπου. Ενας σεισμός μπορεί να προκαλέσει πτώση δέντρων και βράχων,            

καταστροφή αμμόλοφων, κατάρρευση σπηλαίων, δημιουργία ποταμών/λιμνών, κά.       

Γενικά είναι ένα γεγονός που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλη την έκταση του χερσαίου               

οικοσυστήματος όσο του θαλάσσιου. 
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Συνήθως, ένας σεισμός αλλάζει τα ενδιαιτήματα με ήπιους τρόπους. Για παράδειγμα, εάν            

το επίκεντρο του είναι κοντά σε ένα δάσος, μπορεί να ρίξει κάτω δέντρα. Όταν συμβεί               

αυτό, επιτρέπει το φως του ήλιου να διεισδύσει, πράγμα που επιτρέπει την ανάπτυξη             

διαφορετικών τύπων φυτών. Αυτά τα νέα φυτά υποστηρίζουν ένα νέο πληθυσμό ζώων.            

Μερικές φορές, οι σεισμοί μπορεί να δημιουργήσουν νέους οικότοπους ή οικοσυστήματα           

και τελικά νέα είδη. Για παράδειγμα, αν ένα τμήμα της ακτογραμμής χαθεί από την ξηρά               

εξαιτίας ενός σεισμού, θα χαθεί μαζί οτιδήποτε ζει σε αυτή. Με την πάροδο του χρόνου, ο                

οικότοπος θα αλλάξει, πράγμα που θα απαιτήσει προσαρμογή από τη χλωρίδα και την             

πανίδα. Τα φυτά και τα ζώα αναγκάζονται αμέσως να ανταγωνιστούν με μια πληθώρα             

νέων ειδών. Με την πάροδο του χρόνου, το κυρίαρχο είδος κατακλύζει τα δευτερεύοντα             

είδη και επιτυγχάνεται ισορροπία. Εν ολίγοις επέρχεται στον οικότοπο δια μέσου της            

αταξίας μία νέα τάξη πραγμάτων. 

Ο σεισμός Καρά Άντα έφερε αλλαγές στην ύπαιθρο της Κω. Σε απόσταση 5 χιλιομέτρων              

από την πόλη, νοτιοανατολικά από το ξωκλήσι της Αγίας Μελούς, η τοποθεσία Βόρκα ή              

Βολκάνοι προσφέρεται για να παρατηρήσουμε τις αλλαγές στο γεωπεριβάλλον. Πρόκειται          

για μέρος μακριά από τουριστικές δραστηριότητες όπου γεωθερμικές διαδικασίες με          

φουμαρόλες και τρεχούμενα νερά της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τις χειμερινές περιόδους,           

έχουν δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.  

Αρχαία μεταηφαιστειακή δραστηριότητα εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων του νησιού        

άφησε ως γεωλογική κληρονομιά την Βόρκα. Η ατμιδική δραστηριότητα παρατηρείται ως           

επί το πλείστον στο τέλος της εκρηκτικής φάσης ενός ηφαιστείου ή την περίοδο ηρεμίας              

του, όπως συμβαίνει στην Βόρκα και μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Στην περιοχή εκλύονται αέρια, ατμοί από ρωγμές εδάφους, για αυτό τον λόγο            

παρουσιάζονται εξαλλοιωμένα πετρώματα. Στους βράχους είναι ορατές οι αποθέσεις από          

θείο, γύψο, καολίνη, μπεντονίτη και διάφορα άλλα ορυκτά. Τα νερά που διεισδύουν μέσα             

στο έδαφος αντιδρούν χημικά με πετρώματα, εναποθέτουν έγχρωμα οξείδια σιδήρου στις           

ρωγμές σε διαπερατά πορώδη στρώματα με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το          

χαρακτηριστικό κόκκινο νερό από το οποίο πήρε το όνομα η τοποθεσία Κοκκινόνερο. 

Πριν λίγο καιρό η γεωθερμική δράση στην τοποθεσία βρισκόταν σε χειμερία νάρκη. Όμως             

τα πράγματα άλλαξαν λίγο μετά τον ισχυρό σεισμό. Ήταν μια τρομερή ημέρα για εμάς              

τους ανθρώπους αλλά για τη φύση ήταν μια διαδικασία αναγέννησης, μία ευκαιρία για να              

δράσουν οι δυνάμεις ανανέωσης και αναδημιουργίας. 

Μετά το σοκ η Βόρκα ξύπνησε, εγκατέλειψε το λήθαργο, αρχίζοντας ένα νέο γεωλογικό             

ταξίδι αναζωογόνησης. Το νερό άρχισε να πηδά πάλι ενώ ακούγονται πανέμορφοι ήχοι            

από τις φυσαλίδες του διοξειδίου άνθρακα. Το γεωθερμικό νερό φθάνει πλέον στην            

επιφάνεια πιο εύκολα εξαιτίας του σεισμού, με αυξημένη παροχή αναμειγνύεται σε χώμα            

γεμάτο με ηφαιστειακή τέφρα, πηλό και άλλα συστατικά. Τώρα η γκρι λάσπη είναι πιο              

πλούσια, με πιο ζωηρά χρώματα. Επιπλέον έχουν αυξηθεί η ραδιενέργεια με τα            

εξερχόμενα αέρια. Για την φύση η όλη διαδικασία είναι μια γιορτή άσχετα αν συντελείται              

σε ένα μη φιλικό για τους ανθρώπους οικοσύστημα. 

Εκτός από την Βόρκα, ξανάνιωσαν η γειτονική πηγή Σούλου και η πηγή Τσιλιμπίρι, μέρη              

που ανήκουν σε ένα ευρύτερο γεωθερμικό πεδίο. Η πηγή Κρυονέρι, η πηγή Εμπρός             

Θέρμη, το ρέμα Μύλοι και το ρέμα Χαβάρου εμφανίζουν αυξημένη παροχή σε νερό. Το              

γεγονός αυτό οφείλεται στο ισχυρό σεισμικό περιστατικό, θυμίζοντας μας άλλη μια φορά            
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τον Θαλή[Μιλήσιο], τον Επίκουρο που απέδιδαν τους σεισμούς στην κίνηση του νερού μία             

παράμετρο που η σύγχρονη σεισμολογία άρχισε να λαμβάνει υπόψη για την κατανόηση            

και την λειτουργία των ρηγμάτων. 

Στην τοποθεσία Αγία Μαρίνα λίγο πάνω από τον Αη Γιώργη τον Πετρουμιανό άνοιξε η              

πηγή. Το νερό που πλέον τρέχει είναι καλής ποιότητας αφού πίνουν οι κατσίκες σύμφωνα              

με αναφορές των βοσκών της περιοχής. Η συγκεκριμένη θεωρείτο στειρευθείσα πριν τον            

σεισμό. 

Μεγάλοι ασταθείς βράχοι έπεσαν από τις πλαγιές του Δίκαιου κοντά στην Αγία Ειρήνη.             

Όμως, η πρόσφατη δυνατή κίνηση προκάλεσε αστάθεια σε νέους που θα μετακινηθούν            

από ένα μελλοντικό γεγονός.  

Τα βουνά της Κω αυτή τη φορά δεν ψήλωσαν γιατί η δόνηση δεν προήλθε από ρήγματα                

που έκτισαν το ίδιο το νησί, σχεδόν έμειναν ανεπηρέαστα από τις τεκτονικές δυνάμεις.             

Στο Κοκκινόνερο η επίσκεψη του Εγκέλαδου δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους            

πιστικούς [βοσκούς].  

Η νεοσύστατη λιμνούλα, η ρευστοποιημένη λάσπη, η υποχώρηση της ακτογραμμής στο           

Ψαλίδι, η βύθιση τμημάτων παράλιου χώρου όπως και διάφορες άλλες γεωμορφολογικές           

αλλαγές στο Κωακό τοπίο εντάσσονται σε ένα φυσικό φαινόμενο που μετασχηματίζει,           

φρεσκάρει και αρέσκεται να διώχνει το παλιό επιβάλλοντας με το δικό του τρόπο το νέο. 

Η τελετουργία του σεισμού είναι οδυνηρή για εμάς τους αμύητους όμως αποκαλύπτει πως             

ξαφνικά γεγονότα παρεμβαίνουν στην διαμόρφωση του φυσικού τοπίου του νησιού. Ο           

τελευταίος ισχυρός σεισμός έδειξε ακόμη μια φορά πως η γεωλογική δραστηριότητα           

υφαίνει την ιστορία και τις παραδόσεις  του τόπου. 

 

Άλμπουμ από την Βόρκα, [φωτογραφίες μετά το σεισμικό γεγονός της 21/7/2017, στην ιστοσελίδα] 

 

16.Το Μαύρο Βουνό και η μαγική λάσπη της Κλεοπάτρας  
2/8/2017 

 
  

Το βραχώδες και ακατοίκητο Καρά Άντα είναι το μεγαλύτερο νησί της χερσονήσου της             

Αλικαρνασσού. Καρά Άντα σημαίνει Μαύρο Βουνό, όχι μαύρο νησί όπως αναφέρεται σε            

ταξιδιωτικούς οδηγούς. Το όνομα μπορεί να χαλάει τη διάθεση, όμως το νησί έχει την              

πλουσιότερη βλάστηση και χλωρίδα στην Αλικαρνασσό. Εάν το επισκεφθείτε ή τύχει να            

το δείτε από μακρυά είναι δυνατόν να παρατηρήσετε πανδαισία χρωμάτων με           

αποχρώσεις μπλε, πράσινου, κίτρινου, κόκκινου,  κά. 

Όμως, γιατί ονομάζεται Μαύρο Βουνό αφού έχει τόσα πολλά χρώματα; Πολύ καιρό πριν,             

ξέσπασε μια πυρκαγιά στο νησί, τότε εξαφανίστηκε όλη η βλάστηση. Το νησί έμοιαζε             

μαύρο για πολλούς μήνες. Φυσικά, το όνομα «Μαύρο Βουνό» ήταν το πλέον κατάλληλο             

για έναν τόπο που κανείς δεν γνώριζε το όνομα του. 

Την αρχαία ιστορία του νησιού πρέπει να αναζητήσουμε στους λαμπρούς πολεμιστές           

Κάρες, όπως ακριβώς και της Αλικαρνασσού. Ήταν γνωστό ως "Αρκόνησσος" κατά την            

αρχαιότητα. Κατοικήθηκε από τους κατοίκους της Καρίας, αλλά η αρχαία κληρονομιά του            

νησιού έχει σχεδόν χαθεί από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το νησί υπήρξε εστία πολέμου              
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κατά τη διάρκεια της επίθεσης της γαλλικής στρατιάς το 1915. Παρά τις καταστροφές             

ακόμη υπάρχουν ερείπια από τον αρχαίο πλούσιο πολιτισμό του.  

 

   

Αριστερά ο κόλπος Gokova με το νησί Μαύρο Βουνό[Καρά Αντα, δεξιά] από το Κοκκινόνερο, Κω. Στην                

δεξιά φωτογραφία το νησί Καρά Αντα ή Αρκόνησσος [εικόνα Google] 

Το νησί τον Μεσαίωνα, είχε καταληφθεί από Ιππότες του Αγίου Ιωάννη όπως και η              

Αλικαρνασσός. Προσαρτήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 16ο αιώνα. Το 1919          

καταλήφθηκε από τους Ιταλούς. Η Σύμβαση του 1932 μεταξύ της Ιταλίας και της             

Τουρκίας το έδωσε πίσω στην Τουρκία.  

Σήμερα το νησί αποτελεί φυσικό θαύμα, ένα μυστικό παράδεισο για κρουαζιερόπλοια και            

λάτρεις των καταδύσεων. Ωστόσο, είναι πιο γνωστό για τις ιαματικές πηγές που αγαπούν             

πολλοί τουρίστες και ντόπιοι. Το νερό στις πηγές βγαίνει από μια σπηλιά και ο μύθος λέει                

ότι η λάσπη της σπηλιάς χρησιμοποιήθηκε από την Κλεοπάτρα για να διατηρήσει την             

ομορφιά και να καταπολεμήσει τις δερματικές παθήσεις της. 

Οι τουρίστες όταν βγαίνουν από τις καθημερινές τουριστικές βάρκες πηγαίνουν προς την            
πηγή. Εκεί ένας φύλακας στη θερμή πηγή προσφέρει λάσπη από τη σπηλιά στους             
επισκέπτες, προσθέτοντας: «Αυτή είναι η λάσπη που έκανε πασίγνωστη την Κλεοπάτρα           
για την ομορφιά της» καθώς ρίχνει νερό πάνω από το μείγμα με βότσαλα προσπαθεί να               
κλέψει την παράσταση.  
Η αναπνοή του αρωματικού αέρα με θείο γίνεται πιο δύσκολη καθώς κάποιος προχωράει             
προς το βάθος της σπηλιάς. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ταξιδιώτες ψάχνουν στα βάθη της               
σπηλιάς για τη κρυμμένη μαγική λάσπη. Τέλος εντοπίζουν μαλακούς σχηματισμούς, όταν           
φθάνουν στη πολυπόθητη λάσπη. Είναι μάλλον δύσκολο να παραμείνεις στο σπήλαιο για            
πολύ. Η έξοδος από τη σπηλιά είναι πιο περιπετειώδης από την είσοδο λόγω του εμποδίου               
που δημιουργείται από τον καθρέφτη που έχει τοποθετηθεί για να φωτίζει την είσοδο. 
Σε ότι αφορά την ομορφιά της Κλεοπάτρας, ο θρύλος λέει ότι πέρασε το μεγαλύτερο              

μέρος του χρόνου της σ 'αυτή τη σπηλιά καθ' όλη τη διάρκεια των τριών ετών εξόριστης                

ζωής στο Αιγαίο. Το μυστικό της ακαταμάχητης ομορφιάς της λέγεται ότι βρίσκεται στη             

λάσπη του σπηλαίου του Μαύρου Βουνού. Μύθος ή τουριστικό μάρκετινγκ; 

Το νερό της πηγής έχει 32 βαθμούς Κελσίου και pH=7 .Θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές              

ιδιότητες για ρευματισμούς, ερεθισμούς του δέρματος και των ματιών. Οι χημικές           

ιδιότητες από τον σχηματισμό του σπηλαίου παρέχουν στο ζεστό νερό της πηγής            

διαλυμένες ουσίες όπως νάτριο, μαγνήσιο, κάλιο , ασβέστιο, χλώριο και θειικό άλας.  
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Το νησί απέχει 7χλμ. από το Μπόντρουμ, έχει ακτογραμμή περίπου 20 χλμ.            

Νοτιοανατολικά του νησιού υποθαλάσσια τρέχει το σεισμογόνο ρήγμα που έσπασε          

ξαφνικά την 21η Ιουλίου 2017.  

Εκείνη την νύκτα, το νησί με ψηλότερη κορυφή περίπου 383 μέτρα από την στάθμη της               

θάλασσας, ανυψώθηκε για κάποια εκατοστά. Το συμβάν δεν ήταν απρόσμενο ούτε τυχαίο            

αφού τα συστήματα τάφρου/κέρατος της περιοχής [από τα οποία ξεχωρίζουν η τάφρος            

της Αλικαρνασσού και το Κέρας Μαύρο Βουνό] έχουν αναπτυχθεί από παλιές επισκέψεις            

του Εγκέλαδου. Κατά τον Ιάκωβο Ζαρράφτη αυτό που συνέβη ήταν ανίζησις του Μαύρου             

Βουνού με καθίζηση των απέναντι ακτών της Κω. 

Η διαπερατότητα στα πετρώματα της πηγής έχει συμβεί με διαδικασίες τεκτονισμού και            

καρστικοποίησης. Δηλαδή από σεισμούς και διάλυση βράχων. Τα ζεστά νερά από τις            

ιαματικές πηγές στο Μαύρο Βουνό έχουν σχέση με τα ρήγματα και τους ασβεστόλιθους             

του γεωθερμικού πεδίου Καρά Άντα.  

Αναλύσεις ισοτόπων του περιβάλλοντος έχουν δείξει ότι το νερό της θερμής πηγής είναι             

μετεωρικής προέλευσης όμως παρουσιάζει υψηλή αλατότητα λόγω της διείσδυσης του          

θαλασσινού νερού. Η παροχή του θερμού νερού κυμαίνεται μεταξύ 2 και 25 l/s ανάλογα              

με τις διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας. Οι χαμηλές τιμές τριτίου δείχνουν ότι τα              

βαθιά νερά τροφοδοτούν τη ροή της θερμοπηγής.  

Το υδροθερμικό μοντέλο που έχει προταθεί για την ιαματική πηγή του Μαύρου Βουνού σε              

γενικές γραμμές είναι ανάλογο και παραπέμπει σε εκείνο της Εμπρός Θέρμης της Κω.             

Πρόκειται για πηγές όπου μετεωρικό νερό διεισδύει στη θάλασσα βρίσκει ένα μαγματικό            

σώμα θερμαίνεται και επιστρέφει στην επιφάνεια.  

Η θερμοπηγή του νησιού της Κω εξέπεμπε απεγνωσμένα σήματα για τι θα ακολουθήσει.             

Η θερμοκρασία, τα εξερχόμενα αέρια της πηγής της Κλεοπάτρας δεν είναι γνωστό άν             

έκρουαν τον κώδωνα κινδύνου λίγο πριν το κύριο σοκ. Όμως, παρατηρήθηκαν ανωμαλίες            

σε θαλάσσιες θερμοκρασίες στον κόλπο Gumbet και όχι μόνο. Κοντά σε ενεργά ρήγματα             

στο βυθό μεταξύ Αλικαρνασσού-Κω υπάρχουν αρκετές υποθαλάσσιες υδροθερμικές        

πηγές με παρόμοια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και ευαισθησίες.  

Δεν είχε άδικο ο σκοτεινός Ηράκλειτος που έλεγε «της φύσης της αρέσει να κρύβεται» κι               

ότι η κρυμμένη αρμονία είναι καλύτερη απ' τη φανερή. 

 

17.Η αληθινή ιστορία του τεμένους Defterdar 

4/8/2017 

 

 

Ένα από τα θύματα του ισχυρού σεισμού ήταν το επιβλητικό τζαμί Defterdar της             

Πλατείας Ελευθερίας. Ο ανακαινισμένος και φαινομενικά καλοσυντηρημένος μιναρές        

δεν άντεξε στα σεισμικά κύματα με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σε λιγότερο από 20             

δευτερόλεπτα. Ευτυχώς το τραγικό γεγονός στη πιο κεντρική πλατεία του νησιού συνέβη            

αργά την νύκτα. Την ώρα εκείνη υπήρχαν λίγοι περαστικοί ενώ οι περισσότερες άν όχι              

όλες οι καφετέριες γύρω από το τέμενος είχαν κλείσει.  

Το Defterdar πήρε το όνομά του από τον Υπουργό Οικονομικών του Σουλτάνου Ibrahim             

Efendi που το έκτισε την περίοδο του 1780.  
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Εκτός από το ψηλότερο κομμάτι του τεμένους που κατέρρευσε, σοβαρές ζημιές είναι            

ορατές στο κτιριακό συγκρότημα και στην ιστορική κρήνη. Η όλη κτιριακή δομή είναι             

κατασκευασμένη από πέτρα ως επι το πλείστον ντόπια [μάρμαρο,ασβεστόλιθος κά]. Οι           

κολώνες από ψαρόπετρα και μάρμαρο της κρήνης άντεξαν στις δονήσεις όμως λύγισαν            

καθώς πάνω τους έπεσε ο κυλινδρικός πύργος του μιναρέ. Το γεγονός ότι κράτησαν             

επιβεβαιώνει άλλη μια φορά γιατί οι παλιοί τεχνίτες είχαν αδυναμία σε πέτρες του νησιού              

με ιδιαίτερη προτίμηση στην ψαρόπετρα.  

 

 

Πάνω αριστερά λίγη ώρα μετά τον σεισμό, η κρήνη μετά την καταστροφή. Τα πολλαπλά χτυπήματα του                

Εγκέλαδου αποτυπωμένα στην είσοδο του τεμένους. Το τζαμί πριν την 21/7/2017, κάτω αριστερά[εικόνα             

Google]. Επισκευή του τεμένους, ίσως το 1935 [συλλογή Β.Χατζηβασιλείου] 

Η ψαρόπετρα έχει χρησιμοποιηθεί από την προϊστορική περίοδο σε τοπικά μνημεία από            

Κώους λιθοξόους. Είναι βαριά, ανθεκτική πέτρα ειδικά για κίονες, αλλά δεν ενδείκνυται            

για χρήση σε εσωτερικούς χώρους λόγω της υψηλής ραδιενέργειας που εκπέμπει. Η            

«ασήκωτη» πέτρα πιθανόν προέρχεται απο το Λατομείο της Ράχης, πάνω από το Παλιό             

Πυλί. Πρόκειται για χαλαζιακό μονζονίτη που δημιουργήθηκε σε βάθη περίπου 10.000           

μέτρα κάτω από το νησί ,πριν 12 εκ. χρόνια. Αμέτρητοι σεισμοί χρειάστηκαν για να              

φτάσει στις πλαγιές του Δίκαιου. Ενας μόνο ήταν αρκετός για να καθαιρεθεί από την πιο               

όμορφη πλατεία του νησιού. 

Ο Ιάκωβος Ζαρράφτης στα Κώια αναφέρει ότι στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το τζαμί              

Defterdar υπήρχε ναός της Αγίας Παρασκευής. ''ήν ίδρυμα πλούσιον κ' εποχής           

προγενεστέρας των καταχτητών ημών, Τούρκων κ' επιβεβαιοί πως την παράδοσιν, ότ' ήν            

Χριστιανικός ναός, μάλιστα επ' ονόματι της Αγίας Παρασκευής''. Το γεγονός δεν           

παραξενεύει εξάλλου και το τζαμί της Λότζιας της Πλατείας Πλατάνου[υπέστη επίσης           
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σημαντική βλάβη από τον τελευταίο σεισμό] που κατασκευάστηκε το 1786 ήταν στη θέση             

παλαιότερου ναού αφιερωμένου στον Άγιο Γεώργιο σύμφωνα με τον Κώο ιστορικό. 

Πριν το 1917, την χρονιά που δημοσίευσε τα Κώια ο Ζαρράφτης, το νησί έχει βρεθεί               

αντιμέτωπο με 4 ισχυρούς ιστορικούς σεισμούς, το 1812, το 1843, το 1863 και το 1869. 

Δεν είναι γνωστό άν το τζαμί χτίστηκε μετά από κάποιο σεισμικό γεγονός στη θέση του               

οποίου προϋπήρχε ο ναός της Αγίας Παρασκευής. Τα σεισμολογικά αρχεία επί           

Τουρκοκρατίας είναι ελλειπή έως άγνωστα.  

Ο μιναρές του Defterdar δεν κατέρρευσε στο σεισμό του 1933, όμως πρέπει να υπέστη              

βλάβη άλλωστε οι Ιταλοί ανακατασκεύασαν τον κώνο το 1937.  

Όμως, τα ιστορικά μνημεία σχετίζονται με την πλούσια σεισμική ιστορία του τόπου. Τον             

6ο ή 5ο π.Χ, σύμφωνα με τον ιστορικό Ευσέβιο, ένας δυνατός σεισμός προκάλεσε τη              

μερική καταστροφή του νησιού. Από τότε ακολούθησαν αρκετοί σεισμοί που άφησαν τα            

σημάδια τους σε γνωστά και άγνωστα μνημεία της Κω. Δεν αποκλείεται πριν τον             

χριστιανικό ναό να υπήρχε ρωμαϊκός, παλιότερα ελληνιστικός ναός και πάει λέγοντας.  

Εδώ και αιώνες οι σεισμοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι από την πλούσια ιστορία            

μας, άλλωστε είχαν τον τρόπο να  διαμορφώνουν την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.  

Σεισμικοηφαιστειακές δυνάμεις έδιναν υλικά για να κατασκευάσουμε κτίσματα και         

γλυπτά, οι ίδιες τα γκρέμιζαν στο πέρασμα του χρόνου.  

Ο πολιτισμός στο νησί δεν άρχισε την περίοδο του 1780 όπως επίσης δεν τελειώνει με το                

τελευταίο χτύπημα του Εγκέλαδου. Η ιστορία του τόπου συνεχίζεται. Μία πληγή ήταν που             

οφείλουμε το συντομότερο να επουλώσουμε.  

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό που ζήσαμε θα επαναληφθεί, μετά βεβαιότητας            

αφού οι φυσικοί νόμοι παραμένουν ίδιοι και αμετάβλητοι στη γειτονιά μας. 

Το πεπρωμένο κάθε τόπου μικρού ή μεγάλου είναι η γεωλογία του. Οι ομορφιές του              

φυσικού τοπίου, οι μεταλλικές πηγές, οι παραλίες, τα γεωθερμικά πεδία, ο πλούσιος            

ορυκτός πλούτος, τα ηφαίστεια έχουν να κάνουν με έναν ανήσυχο και ενεργό τόπο. Τα              

ελάχιστα χιλιοστά με τα οποία γλιστρούν κάθε χρόνο τα ρήγματα που περιβάλλουν το             

νησί μετριούνται σε εκατοστά ή μέτρα, μετά από ένα βίαιο γεγονός. Τότε ερχόμαστε             

αντιμέτωποι με συμβάντα όπως το τελευταίο, λίγες ημέρες πριν μπει ο κτίστης Αύγουστος. 

Ο σεισμός πλέον έχει καταχωρηθεί στη μνήμη όλων άλλωστε αποτελεί ένα σημαντικό            

γεγονός από την πρόσφατη ιστορία του νησιού. Όσοι βιώσαμε την δόνηση των ελάχιστων             

δευτερολέπτων πλέον γνωρίζουμε τις πληγές που άφησε πίσω του.  

Λαμβάνοντας υπόψη την πλούσια σεισμική ιστορία του τόπου όπως και την ασφάλεια των             

πολιτών, είναι πιο συνετό η ανέγερση μιναρέ, να προβληματίσει την τοπική κοινωνία.            

Πρέπει να επικρατήσει λογική, όχι συναισθηματισμός. Στην κεντρική πλατεία καθημερινά          

συγκεντρώνονται εκατοντάδες πολίτες τόσο για πολιτιστικές εκδηλώσεις όσο για την          

αναψυχή τους. 

Οφείλουμε να σεβόμαστε το θρησκευτικό αίσθημα, την πίστη όλων των κατοίκων , όμως η              

21η Ιουλίου θα μπορούσε να είναι «εκατομβαίωνας» της Κω, όπως οι αρχαίοι έλεγαν το              

χρονικό διάστημα από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου [το είχαν αφιερώσει στον Απόλλωνα             

επειδή έκαναν θυσία 100 βοδιών,εξ΄ου η εκατόμβη]. Εκατομβαίωνας για τις ζωές, τις            

δουλειές , το μέλλον μας. Βέβαια το ίδιο ισχύει για όλες τις ψηλές, επικίνδυνες κατασκευές               

χωρίς αντισεισμικές προδιαγραφές που έχουν θεμελιωθεί σε χαλαρά εδάφη ιδίως στο           

πολυσύχναστο ιστορικό κέντρο. Απέναντι σε φυσικές καταστροφές είμαστε αδύναμα         
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ανθρώπινα όντα, τίποτα περισσότερο. Χριστανοί, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές, Ινδουιστές        

κά, όλοι έχουμε ηθική υποχρέωση να υπακούμε στους νόμους της φύσης. Διδασκόμενοι            

από το χτες πρέπει να προχωρήσουμε μαζί κοιτάζοντας προς το μέλλον.  

Η ανθρωπόμορφη θεότητα από την οποία έχει δεινοπαθήσει ο πολιτισμός μας υπήρξε ένα             

από τα πιο δυνατά θέματα πολλών καλλιτεχνών της αρχαιότητας, απαθανατίζοντας τον σε            

πολλές μετώπες αρχαίων ναών όπως στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, στον            

Παρθενώνα κά.  

Ένα αντισεισμικό μνημείο σε λογικές διαστάσεις, αντί πανύψηλου κυλινδρικού πύργου,          

αφιερωμένο σε όλους τους αρχαίους λατρευτικούς χώρους [μινωικούς, μυκηναϊκούς,         

δωρικούς, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς, χριστιανικούς, μουσουλμανικούς κά] που χάθηκαν        

στο διάβα του χρόνου, ίσως είναι μία λύση.  

Η παιδεία σε θέματα φυσικών καταστροφών και πάνω απ΄όλα η ασφάλεια των πολιτών             

είναι πλέον αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα μετά την αποφράδα νύκτα. 

 

 

 

18.Τα λόγια της Τουρκάλας σεισμολόγου και η σεισμική ακολουθία του 

2004 

5/8/2017 

 
  

Είκοσι ημέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μια Τουρκάλα σεισμολόγος           

είπε κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου, σε μια συζήτηση που είχε με τον δήμαρχο ενός               

σημαντικού τουρκικού τουριστικού προορισμού, ότι η περιοχή του έχει σημαντικές ζώνες           

διάρρηξης [ρήγματα]. Ο δήμαρχος αρνήθηκε να ενημερωθούν οι κάτοικοι και οι           

τουρίστες για την αντιμετώπιση ενός πιθανού σεισμού, καθώς φοβήθηκε για πιθανή           

μείωση των τουριστικών επισκέψεων. «Αυτό δείχνει πως αντιμετωπίζουν τον σεισμικό          

κίνδυνο οι αρμόδιοι και ότι θα χρειαστούμε πιθανώς μερικούς πρόσθετους          

καταστροφικούς σεισμούς πριν σκεφτούμε πιο λογικά» είπε με παρρησία η σεισμολόγος           

στο τέλος του σεμιναρίου.  

Αυτή η ιστορία είναι ίδια για πολλούς προορισμούς της Μεσογείου όπως η Ελλάδα, η              

Ιταλία, το Μαρόκο, η Κροατία κλπ. 

Οι σεισμικές δονήσεις του 2004, δημιούργησαν ανησυχία στο Μπόντρουμ, τον          

σημαντικότερο τουριστικό προορισμό της Τουρκίας. Το κύριο σοκ δεν προκάλεσε καμία           

ζημιά ή τραυματισμούς, αλλά οι άνθρωποι ρωτούσαν αν αυτό το χτύπημα ήταν το             

προοίμιο μιας όλο και ισχυρότερης δόνησης που πρόκειται να έρθει.  

Το 2004, εκτός από την Αλικαρνασσό και η Κως ταλαιπωρήθηκε έντονα από τις             

αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις.  

Τα αποτελέσματα της σεισμικής διέγερσης του 2004 δόθηκαν από το Γεωδυναμικό           

Ινστιτούτο Αθηνών. Σύμφωνα με έκθεση «στις 2 Αυγούστου 2004 μια ακολουθία μέτριων            

σεισμών εμφανίστηκε στο Κόλπο του Κεραμικού [Gokova]. Ο κύριος σεισμός          

πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2004, 03:01 GMT και παρουσιάστηκε 40χλμ.          

ανατολικά της πόλης της Κω σε εστιακό βάθος 20χλμ. και με μέγεθος Mw5.5. Είναι              

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η ακολουθία άρχισε στις 2 Αυγούστου 2004, 20:29 GMT με              
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έναν σεισμό μεγέθους ML3.6 και ακολουθήθηκε από διάφορα γεγονότα δεδομένου ότι           

μπορούν να παρατηρηθούν στα αρχεία του εθνικού σεισμικού δικτύου της Αθήνας. Οι            

μεγαλύτερες μετασεισμικές δονήσεις εμφανίστηκαν στις 4 Αυγούστου 2004, στις 04:19          

GMT και 14:18 GMT με μεγέθη 4.8 και 5.0 αντίστοιχα της κλίμακας Ρίχτερ. Μια σύνθεση               

των παραπάνω αποτελεσμάτων και η σύγκριση με τις εκτιμήσεις των άλλων Διεθνών            

Σεισμολογικών Ινστιτούτων, δείχνουν ότι η σειρά των σεισμών σημειώθηκε σε μια ζώνη            

που βρίσκεται το ρήγμα διεύθυνσης ΑΔ. Αυτή η ζώνη ξεκινά δυτικά της Κω και ακολουθεί               

την ακτή της χερσονήσου του Μπόντρουμ. Πρόκειται για ένα ρήγμα που κατά το             

παρελθόν είχε δώσει σημαντικούς σεισμούς ενώ κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε           

ότι κάπως είχε σωπάσει». 

 
 

 

Η σεισμική ακολουθία του 2004 και το επίκεντρο του 2017. Με κόκκινες γραμμές είναι τα ρήγματα Gokova 

και Datca 

 

Αριστερά η σεισμική ακολουθία του 2004 [Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών]. Η μετασεισμική           

δραστηριότητα μετά την 21η Ιουλίου 2017 

Οι σεισμοί του 2004 οφείλονται σε υποθαλάσσια διάρρηξη που υπέστη το σύστημα            

ρηγμάτων Gokova. Το επίκεντρο του κύριου σεισμού βρισκόταν 22 χλμ. πιο ανατολικά            

από τη ρήξη της 21ης Ιουλίου 2017, όμως από τότε φαινόταν ότι το ρήγμα είναι ενεργό.  
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Άξιο παρατήρησης είναι πως εκτονώθηκε η σεισμική ακολουθία του 2004 μετά το κύριο             

συμβάν Mw5.5. Για δύο ημέρες ακολούθησαν μετασεισμικές δονήσεις με μεγέθη 4.8, 5.0            

και 4.1 όμως η όλη διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε. Η δραστηριότητα του ρήγματος            

συνεχίστηκε για επτά μήνες, με αποτέλεσμα να καταγραφούν συνολικά 1.558 σεισμοί.           

Μια σειρά σεισμών καταγράφηκε από τις 20 Δεκεμβρίου 2004 [Mw5.3] έως τις 10             

Ιανουαρίου 2005 [Mw5.4]. Δηλαδή, ο ρυθμός σεισμικότητας αυξήθηκε μετά τον          

Αύγουστο του 2004. 

Η συγκεκριμένη ακολουθία έγινε αισθητή από κατοίκους της πρωτεύουσας του νησιού.           

Τον μέτριο κύριο σεισμό, έντασης V βαθμών της Κλίμακας Μερκάλι, θυμούνται ο Σάκης             

Χατζηπέτρος, ο Γιάννης Τρακόσας κά. Ο σεισμός δεν προξένησε ζημιές στο νησί της Κω.              

Η κύρια δόνηση είχε εστιακό βάθος μεγαλύτερο [20 χλμ. έναντι στα 2 του τελευταίου],              

ήταν κατά 12,6 φορές λιγότερο ισχυρή από το κύριο σοκ της 21ης Ιουλίου αλλά είχε               

παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί μετά από 13 χρόνια από ένα ρήγμα                 

σαφώς μεγαλύτερο και με διαφορετική γεωμετρία. 

Τον τελευταίο καιρό η μετασεισμική δραστηριότητα έχει μεταφερθεί πιο βορειοανατολικά          

στα τουρκικά παράλια. Όμως, κάθε σεισμός έχει τις δικές του αδυναμίες. Η επιστήμη έχει              

κάνει πρόοδο, περισσότερο στη χαρτογράφηση επικίνδυνων περιοχών και σε         

αντισεισμικούς κανονισμούς όμως όχι στην πρόβλεψη της δύναμης, το χρόνο ή το μέγεθος             

που ο επόμενος καταστροφικός σεισμός πρόκειται να συμβεί. Ο σεισμικός κίνδυνος είναι            

γνωστός στην περιοχή μας. Εκτός από κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων θεωρείται          

εξίσου αναγκαία η ενημέρωση των κατοίκων και των φιλοξενουμένων σχετικά με την            

ετοιμότητα σε σεισμικά φαινόμενα, τσουνάμι, κατολισθήσεις, κά. 

 

 

19.Το πρώτο δεκαήμερο  

7/8/2017 
 

Απολαμβάνω τον πρωινό καφέ, μαζί με φίλους, σε καφετέρια κοντά στο Μουσείο. Το             

κύριο θέμα της συζήτησης παραμένει ο σεισμός που έχει τόσο αναστατώσει την ανέμελη             

ζωή μας. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, ο χορός καλά κρατεί. Η             

παρέα μεγαλώνει, στην συζήτηση συμμετέχουν όλο περισσότεροι. «Μόλις ένιωσα έναν          

σεισμό» λέει κάποιος. «Πόσο ήταν 2.5αρης ή παραπάνω;» αναφωνεί ο διπλανός. Με το             

κινητό του μπαίνει στο ίντερνετ έχει άμεση πληροφόρηση και ενημερώνει τους άλλους.  

Μια στιγμή η ματιά μου καρφώνεται στην πέτρινη επένδυση του Μουσείου. Παρατηρώ            

ότι η λιθόκτιστη δομή δεν παρουσιάζει ρηγματώσεις ή μετατόπιση. Η αμυγδαλόπετρα           

όπως την λένε οι ντόπιοι δεν είναι άλλο πέτρωμα από τον τραβερτίνη, μια μορφή              

πορώδους ασβεστόλιθου που αποτίθεται από ιαματικές  θερμές πηγές.  

Πρόκειται για πέτρωμα ηλικίας 5,3-2,5 εκ.ετών που σχηματίστηκε σε αρχαίες πηγές του            

νησιού. Επειδή λαξευόταν εύκολα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής πέτρα για κατασκευές και           

διακοσμήσεις στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Από τραβερτίνη είναι φτιαγμένο το           

Κολοσσιαίο στην Ρώμη. Η προμήθεια του ντόπιου τραβερτίνη γινόταν τόσο από το Πυλί              

όσο από το Κοκκινόνερο. Οι Ιταλοί αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η περίοδος χρήσης του             
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τραβερτίνη στην Κω είναι το διάστημα 366-2ος αιώνα π.Χ., έως την έναρξη λατόμησης             

του ντόπιου μαρμάρου. Όμως πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον από την μυκηναϊκή           

περίοδο στην κωακή αρχιτεκτονική.  

Οι τραβερτίνοι του Μουσείου στηρίζονται μόνο με βαρύτητα χωρίς υλικό στην επαφή            

τους και άντεξαν στις δονήσεις. Το μυστικό ίσως βρίσκεται στο δέσιμο με το τσιμέντο,              

στην κυκλικότητα και στις άκρες του παραθύρου που δουλεύουν ως αόρατες κολώνες.            

Είναι εντυπωσιακό πως τα χαμηλότερα σημεία του κτιρίου μπόρεσαν να αντέξουν την            

καταπόνηση. Μου λένε ότι τους τοποθέτησε ο Μαστρονικόλας με το συνεργείο του μετά             

τον σεισμό του 1933.  

 

 

Πάνω αριστερά αλώβητος σε σεισμικές δονήσεις ο τραβερτίνης του Μουσείου. Δεξιά οι μαρμάρινοι κίονες              

τοποθετημένοι στην Αρχαία Αγορά μετά το 1933 άντεξαν στον σεισμό. Οι Ιταλοί είχαν προβλέψει να δέσουν                

τα μέρη ,τα στερέωσαν πάνω σε βάσεις. Κάτω, σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στο τζαμί της Λότζιας της                

Πλατείας Πλατάνου 

 

 

Το πρώτο δεκαήμερο μετά τα Μ6.6 καταγράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της μετασεισμικής            

δραστηριότητας στον κόλπο Gokova. Δύο ημέρες μετά το κύριο σοκ εκδηλώθηκε περίπου            

το 50% της συνολικής σεισμικής δραστηριότητας. 

Κάθε εβδομάδα η σεισμική δραστηριότητα μειώνεται ενώ το μεγαλύτερο μέρος          

παρατηρείται πλέον μεταξύ του θαλάσσιου χώρου του Κεραμεικού και της τουρκικής           

ξηράς κοντά στην Çukurgöl Yaylasi της Επαρχίας Μούγλας, ανατολικά της Αλικαρνασσού.  
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Οι μεγαλύτεροι σεισμοί γίνονται αντιληπτοί στο νησί ωστόσο ο κόσμος ξαναβρίσκει το            

κέφι και τον καθημερινό ρυθμό του. Καλά κάνει αφού χρειάζεται χρόνο για να εκτονωθεί              

η μετασεισμική δραστηριότητα.  

Η ραδιενέργεια στον κόλπο του Κεραμεικού παραμένει ελαφρώς αυξημένη ωστόσο          

χρειάζεται χρόνο για να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα. Η θερμοκρασία της θάλασσας            

διατηρείται σταθερή γύρω από τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η πηγή Εμπρός Θέρμη διατηρεί             

το έντονο γκριζοπράσινο χρώμα, την υψηλή παροχή με τα ελαφρώς αυξημένα επίπεδα            

ραδιενέργειας. Η θερμοκρασία της είναι γύρω από τους 44,6-44,9 βαθμούς Κελσίου           

δηλαδή διατηρεί το peak [ψηλότερη τιμή] από τότε που έγινε ο τελευταίος ισχυρός             

σεισμός. Ιστορικά η θερμοκρασία της κυμαίνεται από τους 37 έως 45 βαθμούς Κελσίου. 

 

 

Η σεισμική δραστηριότητα κατά το πρώτο 10ημερο. Τις πρώτες 48 ώρες έχει παρατηρηθεί η μεγαλύτερη               

μετασεισμική δραστηριότητα. Χάρτης με τους μετασεισμούς  και τα ρήγματα[κόκκινες γραμμές] 

 

 

Πολιτιστικές απώλειες του 2017 

 

 

Το νησί έχει υπάρξει από την αρχαιότητα ένα σημαντικό σταυροδρόμι, όπου           

συναντήθηκαν μεγάλοι πολιτισμοί κατά την διάρκεια των αιώνων. Αν δεν θρηνούσαμε           
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θύματα η καταστροφή ενός μέρους από τον αρχαιολογικό θησαυρό της πόλης ίσως ήταν             

μία από τις τραγικότερες στιγμές του σεισμού. 

Καταστροφές έχουν αναφερθεί σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους κυρίως της πόλης.           

Το Κάστρο Νεραντζιά και τα Οθωμανικά τεμένη του κέντρου υπέστησαν αρκετές ζημιές.            

Το Μουσείο, η Αναστηλωμένη Ρωμαϊκή Οικία και το Κάστρο Νεραντζιά θα μείνουν            

κλειστά έως ότου αποκατασταθούν οι ζημιές. Ευτυχώς ο αρχαιολογικός χώρος του           

Ασκληπιείου δεν φέρεται να έχει πληγεί από τον σεισμό.  

Τις τελευταίες ημέρες μαθαίνω για τις τεράστιες φθορές στον αρχαιολογικό θησαυρό της            

πόλης. Στην αρχή φαίνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία απέκρυψε τη σοβαρότητα της            

κατάστασης και το πραγματικό μέγεθος των καταστροφών στο Μουσείο της          

πρωτεύουσας. Δημοσιογραφικές πηγές αποκάλυψαν ότι αρχαιολογικά εκθέματα του        

έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Πολλά σωριάστηκαν στο έδαφος και έσπασαν, καθώς δεν            

ήταν ασφαλώς στερεωμένα στις βάσεις τους.  

 

 

Αριστερά ο επιβλητικός κίονας της Αγίας Παρασκευής, έσπασε από πτώση κατά την διάρκεια του πρόσφατου               

σεισμού. Το περίφημο μάρμαρο της Κω και ο ανθεκτικότατος χαλαζιακός μονζονίτης του Δίκαιου είναι από               

την πλούσια κωακή γη. Γλυπτά από αυτά τα υλικά φιλοξενούνται στα καλύτερα μουσεία του κόσμου. Κάποτε                

οι Κώοι τεχνίτες ήταν διάσημοι, ιδιαίτερα τον 2ο αιώνα π.Χ (Χρυσούς αιώνας της Κω), δημιουργούσαν               

εντυπωσιακά γλυπτά όχι μόνο για τις τοπικές ανάγκες. Συχνά τα εξήγαγαν στον τότε γνωστό κόσμο. Ο κίονας                 

-κορινθιακού τύπου- της Αγ.Παρασκευής είναι ένα καταπληκτικό έργο τέχνης ,τοποθετήθηκε μετά το 1933. Η              

βάση αποτελείται από λευκό μάρμαρο ηλικίας τουλάχιστον 400 εκ.ετών, ο λείος μονολιθικός κορμός είναι από               

χαλαζιακό μονζονίτη ηλικίας 12 εκ.ετών. Το κιονόκρανο με κάθε επιφύλαξη μπορεί να είναι κωακό ή               

προκονήσιο 

 

Το Μουσείο είχε δοθεί πρόσφατα σε λειτουργία μετά από σχεδόν 3χρονη ανακαίνιση,            

αλλά οι βάσεις δεν ήταν στέρεα κολλημένες στο έδαφος με αποτέλεσμα να γείρουν τα              

γλυπτά από τις θέσεις τους και να χτυπήσουν στους τείχους προκαλώντας βλάβες σε             

αγάλματα. Προφανώς οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την ανακαίνιση δεν ήταν           

επαρκώς ενημερωμένοι με την ιστορία του νησιού.  

Στο αίθριο του Μουσείου φαίνεται πως καταστράφηκαν έργα τέχνης, καθώς έχουν σπάσει            

γλυπτά από τον βωμό του Διονύσου. Η στέγη είχε μεγάλα προβλήματα και από το 2013               

είχε υποδειχθεί πως πρέπει να αλλάξει. Τελικά, προ ημερών έπεσε τμήμα της,            

προκαλώντας ζημιές σε εκθέματα.  
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Το μεγάλο άγαλμα του 1933 

 

Με αφορμή τον τελευταίο σεισμό και τις ζημιές που υπέστησαν τα αρχαία άκουσα             

διάφορες ιστορίες για τον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού. Ο Γιάννης Τρακόσας [Πελέ]            

περιέγραψε πρόσφατα μία ιστορία που αξίζει να αναφέρω. Αφορά την πολιτιστική           

κληρονομιά του νησιού, για το τι απέγιναν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα μετά τον            

σεισμό του 1933. Πως γλυπτά που κάποτε κοσμούσαν γωνιές του νησιού, έχουν χαθεί για              

πάντα. 

 

 

Αριστερά, μαρμάρινοι κίονες[2ου αιώνα π.Χ] από το Ξυστό Γυμνάσιο ισοπεδώθηκαν μετά τον σεισμό του              

2017. Δεξιά το Ωδείο Κω, ρωμαϊκό κτίσμα 2ου μ.Χ αιώνα, το κάτω διάζωμα αποτελείται από μάρμαρο και το                  

ανώτερο από ασβεστόλιθο.  

 

«Η Θεοδώρα η συγχωρεμένη είχε το μαγαζί που ενοικίαζε ο πατέρας μου. Πριν χρόνια              

μου διηγήθηκε μια συγκλονιστική ιστορία με αγάλματα που πρέπει να μοιραστώ μαζί σου.             

Η γυναίκα μου είπε ότι τον σεισμό του 1933 φανήκανε αγάλματα, εκεί που ήτανε τα               

αμπέλια στο Ωδείο. Είδε αρχαία μαρμάρινα γλυπτά ακριβώς μετά τον σεισμό όπως και             

αργότερα στις ανασκαφές. Φαίνεται ότι οι Ιταλοί μετά τον σεισμό είδανε τα αρχαία             

μάρμαρα, πήρανε φόρα και έκαναν ανασκαφές. Έχουν κατακλέψει την περιοχή. Υπήρχε           

ένα τεράστιο άγαλμα που δεν άφηναν κανένα να το δει. Όταν αποφάσισαν να το              

μεταφέρουν έκλεισαν τον γύρω χώρο με πανιά για να μην βλέπει κανένας τίποτα, τους              

έδιωχναν όλους. Το άγαλμα ήταν τόσο μεγάλο που έσπαγαν σχοινιά και ξύλα από τις              

σκαλωσιές που έβαζαν για να σηκωθεί από το έδαφος. Μάταια προσπαθούσαν να το             

βάλουν σε αμάξι για να το μεταφέρουν. Στο τέλος αναγκάστηκαν να φέρουν γερανό να το               

σηκώσουν. Όταν έφυγε από εκεί, ήταν χωματόδρομος όμως δεν μου είπε αν πέρασε από              

δω [Οδό Ιπποκράτους]. Την ώρα της μεταφοράς την είδανε την γυναίκα και τις δώσανε              

μπάτσους για να φύγει. Τότε έβαλε τα κλάματα όμως κατάφερε να το δει από κοντά. Δεν                

έγινε μόνο μία μεταφορά αλλά πολλές. Όμως εκείνη με το μεγάλο άγαλμα έμεινε στη              

σκέψη της γιατί δεν μπορούσαν να το σηκώσουν αφού πρέπει να ήταν πάνω από 5 μέτρα.                

Κατά την μεταφορά του αγάλματος διώχνανε τον κόσμο από τον δρόμο. Το πήγανε στην              

Σκάλα του Πολεμικού όπου περίμενε πλοίο να το πάρει. Αλλά περίπου 1.000-1.500 μέτρα             

από την Σκάλα το πλοίο βομβαρδίστηκε από αεροπλάνο και βούλιαξε. Ίσως το ναυάγιο             

τώρα είναι πιο βαθιά. Επίσης μου είπε για τα εκκλησάκια στην αγορά. Ήταν με όροφο,               

από κάτω έχει και άλλα χωμένα που έκατσαν στον σεισμό του 1933. Υπήρχαν 5-6              

εκκλησάκια που έπεσαν μέσα στα αρχαία[Αρχαία Αγορά]. Τα μεταφέρω όπως μου τα είπε             

η γυναίκα. Αυτή ήταν τότε 14 χρονών, την ξέραμε ως Θοδώρα η Αμερικάνα, ήταν              
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μεγαλύτερη 4 χρόνια από τον πατέρα μου. Συχνά μου μιλούσε για τον σεισμό και τα               

αρχαία του νησιού». 

Μία ανάλογη ιστορία αφηγήθηκε η Μαρία Μάρκογλου στην κόρη της. Μετά τις            

ανασκαφές των Ιταλών αρχαιολόγων πήγε στο Ωδείο όπου εντυπωσιάστηκε από τις στοές            

που είδε. Κάθε μία στοά είχε ένα μεγάλο άγαλμα. Επίσης της ανέφερε ότι «υπήρχαν              

μαρμάρινα αγάλματα με γυναίκες που είχαν δύο μέτρα μπόι. Οι Ιταλοί αργότερα πήραν             

τα αγάλματα στην Ρόδο. Όμως στον δρόμο βούλιαξε το καράβι. Δεν ξέρω άν βούλιαξε ή το                

βομβαρδίσανε[ίσως πρόκειται για διαφορετικό περιστατικό από αυτό που διηγήθηκε η          

Θεοδώρα]. Στην Ρόδο πηγαίνανε τα μεγάλα αγάλματα». 

Συνεχίζοντας ο Γιάννης πρόσθεσε μία ακόμη ιστορία με τον πατέρα του μετά τον πόλεμο.              

«Ο πατέρας μου ήθελε να μάθει την δουλειά του μαραγκού και τον πήρε μαζί ο μάστορας                

στο Κάστρο[Νεραντζιά] για να κρατά τα εργαλεία. Κάποια στιγμή ο μαραγκός του είπε να              

φέρει ένα εργαλείο. Στο δρόμο χάθηκε, δεν μπόρεσε να βγει έξω. Από τα αρχαία μάρμαρα               

δεν χώραγε να περάσει. Ούτε διαδρόμους δεν είχε. Ήταν τόσα πολλά τα αρχαία που              

παραλίγο να χαθεί. Αναρωτιόταν από που θα βγει έξω. Ευτυχώς τον βρήκε ο μάστορας              

και τον έβγαλε έξω από Κάστρο». 

Τον Οκτώβριο του 1943, με την άφιξη των Ναζί στο νησί σταμάτησαν οι αρχαιολογικές              

ανασκαφές των Ιταλών. Ζημιές από σεισμούς μετά το 1933 στα αρχαιολογικά μνημεία            

δεν έγιναν μέχρι πρόσφατα. Από τα χαμένα γλυπτά του νησιού, εκτός από το περίφημο              

άγαλμα που αγνοείται και τα θαύματα της κλασικής περιόδου που χάσαμε ανεπιστρεπτί,            

ίσως ελάχιστα έχουν επιστρέψει. Τα περισσότερα έχουν χαθεί μαζί με μνημεία στο διάβα             

της πλούσιας ιστορίας του τόπου. Φαίνεται ότι οι σεισμοί δεν καταστρέφουν μόνο την             

πολιτιστική κληρονομιά αλλά αναδιανέμουν και τους αρχαίους θησαυρούς μιας περιοχής. 

 

 

 

20. Ο σεισμός δεν είναι στιγμή αλλά διαδικασία 

8/8/2017 

 
 
Ένας ακόμη ισχυρός σεισμός εκδηλώθηκε σήμερα στις 10.42π.μ, 8/8/2017. Δεν τον           

αντιλήφθηκα, ήμουν με το ποδήλατο σε δύσκολη ανάβαση. Φίλος είδε την κίνηση των             

πλακών στην Πλατεία Κονίτσης και ανησύχησε. 

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, είχε μέγεθος Μ5.3 και εστιακό βάθος 2            

χιλιόμετρα[μετά την αναθέωρηση]. Την ισχυρή μετασεισμική εκδήλωση ακολούθησαν 5         

δονήσεις μεγαλύτερες από Μ3. 

Ο μετασεισμός ήταν ότι μεγαλύτερο έχει παρατηρηθεί όλο αυτό το διάστημα, άλλα ήταν             

20 φορές λιγότερο ισχυρός από το κύριο σοκ. Το επίκεντρο του μετασεισμού ήταν 21 χλμ.               

μακριά από την πόλη της Κω και 15 χλμ. ανατολικά της Αλικαρνασσού. 

Ο συγκεκριμένος δεν έδωσε τσουνάμι γιατί εκδηλώθηκε στα βουνά της Μ.Ασίας, δεν ήταν             

υποθαλάσσιος και είχε μέγεθος μικρότερο από Μ5.5. 

Η ένταση στον Κόλπο Gökova συνεχίζεται και η περιοχή δίνει την εντύπωση ότι δεν              

μπορεί να φτάσει σε ισορροπία εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Το γεγονός αυτό             
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δείχνει πόσο μεγάλη ενέργεια είναι συσσωρευμένη στην περιοχή. Χρειάζεται χρόνο να           

εκτονωθεί.  

Ο σεισμός δεν είναι μια στιγμή αλλά μία διαδικασία. Αυτό που ζούμε με τους              

μετασεισμούς είναι η διαδικασία της επίλυσης του κυρίως σεισμού. Για τουλάχιστον ένα            

μήνα θα συμβαίνει αυτό. Μέσα στη διαδικασία θα γίνουν και ισχυροί σεισμοί. Φυσικά το              

σπάσιμο του ρήγματος είναι δυνατό να μετακινηθεί σε άλλα ρήγματα στην γύρω περιοχή [              

ίσως όχι] αλλά προς το παρόν δεν έχουμε καμία πιθανότητα να το γνωρίζουμε αυτό.  

Με βάση τις τρέχουσες παραμέτρους του μετασεισμού [μέγεθος, βάθος, πληθυσμός κλπ.]           

αναμένονται τουλάχιστον κάποιες ελαφρές ζημιές όπως ρωγμές στους τοίχους, πεσμένα          

κεραμίδια κλπ. ειδικά σε σπίτια ή κατασκευές που έχουν ήδη υποστεί ζημιά κατά τη              

διάρκεια του κύριου σοκ.  

Πολλοί Ιταλοί ακύρωσαν τις προγραμματισμένες διακοπές τους επειδή γνώριζαν πόσο          

επίπονη και απρόβλεπτη είναι η μετασεισμική δοκιμασία. Αρκετοί ξένοι τουρίστες          

αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το νησί τα πρώτα 48ωρα. 

 

 
Αριστερά με αστεράκι, το επίκεντρο του μεγάλου μετασεισμού της 8/8/2017. Δεξιά με την κόκκινη μεγάλη               

γραμμή το σύστημα ρηγμάτων Gokova, με την μικρή κόκκινη γραμμή το ρήγμα Bodrum που ίσως έδωσε                

τον κύριο σεισμό της 21/7/2017 

 

Ένα δεκαπεντάλεπτο πριν τον μετασεισμό η ραδιενέργεια στον κόλπο του Κεραμεικού           

ήταν αυξημένη με την θερμοκρασία της θάλασσας κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Τα             

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της πηγής Εμπρός  Θέρμης παραμένουν τα ίδια. 

Ενα νιόπαντρο ζευγάρι Σέρβων που βρέθηκε για διακοπές στο νησί την ημέρα του             

σεισμού, εγκατέλειψε αυθημερόν το ξενοδοχείο. Ένοιωθε καλύτερα να κοιμάται σε          

αυτοκίνητο. Ωστόσο, δεν άντεξε την ταλαιπωρία μετά από λίγες ημέρες αποφάσισε να            

ακυρώσει πρόωρα το εισιτήριο επιστροφής και να φύγει από το λιμάνι της Κεφάλου.  

Ζευγάρι Ιταλών από την Μπολόνια μου είπε ότι βρισκόταν στην Amatrice όταν             
κατέρρευσε το καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Αυγουστίνου εξαιτίας της φονικής           

σεισμικής ακολουθίας Amatrice- Norcia-Visso. Έφτασαν στο νησί μετά τον κύριο σεισμό           

αλλά ήταν έντονα προβληματισμένοι με την επιλογή τους. Δεν ήθελαν να ξαναζήσουν την             

δραματική εμπειρία της Amatrice.  
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Υπήρξαν όμως και πιο τολμηροί που αντιμετώπισαν ψύχραιμα την κατάσταση. Σε πολλές            

ξενοδοχειακές μονάδες παραμένουν οι σκηνές στον προαύλιο χώρο τους ή σε κοντινές            

πλατείες.  

Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά όλες αυτές τις ημέρες. Ωστόσο οι ζημιές στο λιμάνι             

και το εναλλακτικό σενάριο για χρήση της μικρότερης αλλά ακατάλληλης λιμενικής           

εγκατάστασης της Κεφάλου έδωσε μεν λύση όμως προκάλεσε ταλαιπωρία σε ταξιδιώτες           

και μεταφορείς.  

Οι φορείς αντιμέτωποι με τον φόβο να πληγεί ανεπανόρθωτα η οικονομία του νησιού             

συμπεριφέρονται υπεύθυνα. Έχουν περιορίσει την δημοσιότητα του φαινομένου,        

προσπαθούν να επαναφέρουν τη τάξη και την ηρεμία. 

Το τουριστικό προϊόν μέχρι στιγμής διαφυλάχθηκε και οι εργασίες αποκατάστασης των           

υποδομών ξεκίνησαν άμεσα.  

Σχολεία παρουσιάζουν προβλήματα. Οι μικρές ζημιές και οι επιδιορθώσεις προχωράνε          

κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ενώ στα τρία κτίρια με τις σοβαρές ζημιές γίνονται ήδη οι               

μελέτες αποκατάστασης . 

Εκτός από τις οικονομικές επιπτώσεις ενός σεισμού εκείνο που πραγματικά αναστατώνει           

είναι η εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας. Είναι απρόβλεπτη ιδίως από ένα           

ρήγμα όπως το Gokova. Όμως έχει τα θετικά του, δίνει τους σημαντικούς μετασεισμούς             

τις απογευματινές ώρες, με αποτέλεσμα να ηρεμεί ο κόσμος τις νύκτες. Όταν μία μικρή              

δόνηση γίνει αντιληπτή, το μυαλό των περισσοτέρων πάει στο κούνημα της βραδιάς της             

21ης Ιούλη. Σιγά σιγά κάποιοι επιστρέφουν στα σπίτια αλλά νιώθουν ότι κάτι δεν πάει              

καλά. Νομίζω ότι «παραπατώ όσο βρίσκομαι στο σπίτι» μου εκμυστηρεύθηκε ένας φίλος. 

 

 

 

21.Γιατί ο σεισμός σε κάνει να αισθάνεσαι άρρωστος; 

 
8/8/2017 

 

Οι ισχυροί σεισμοί εκτός από θύματα και ζημιές μπορεί να προκαλέσουν ψυχολογικές            

διαταραχές σε ανθρώπους και ζώα. Ο πρόσφατος σεισμός Καρά Άντα έχει επιδράσει με             

τον χειρότερο τρόπο σε κατοίκους ιδίως της πρωτεύουσας του νησιού.  

Μετά τον κύριο σεισμό, η ψευδή διασπορά ειδήσεων σχετικά με επερχόμενη βιβλική            

καταστροφή οδήγησε σε πανικό και μαζική υστερία τους κατοίκους. Αυτό οφείλεται στην            

έλλειψη παιδείας σε θέματα σεισμών, στην ανασφάλεια μετά το σοκ και στην λειψή             

ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.  

Μία πληροφορία για μεγαλύτερο σεισμό αναστάτωσε κατοίκους της πόλης με αποτέλεσμα           

αρκετοί άφησαν τα ασφαλή και χωρίς ζημιές σπίτια τους για να πάνε άλλη μια φορά προς                

τα βουνά. 

Για τουλάχιστον μία εβδομάδα πολλές οικογένειες κοιμούνται στην εξοχή. Ο φόβος για            

έναν επτάρη[μεγέθους Μ7], όπως τον λένε, εξακολουθεί να υφίσταται. Βέβαια ο καιρός            

βοηθάει για κατασκήνωση.  
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Καθημερινά γίνομαι αποδέκτης απίθανων ιστοριών όπως μίας γειτόνισσας που βρήκε          

τρόπο να αντιμετωπίσει τον ενοχλητικό Εγκέλαδο, «Το βράδυ κλείνω τα παντζούρια,           

κλειδώνω την πόρτα και κοιμάμαι ήσυχη. Ο σεισμός δεν μπαίνει μέσα» μου λέει. 

Ο φόβος, η αναστάτωση, η νευρική υπερδιέγερση δεν λέει να φύγει. Σίγουρα η όλη              

κατάσταση είναι πρωτόγνωρη μετά από μία τραυματική και πρωτοφανή εμπειρία. 

Η νόσος του σεισμού παρατηρείται συχνά σε σεισμογενείς περιοχές. Για παράδειγμα           

περισσότερα από 200 άτομα στο Kyushu, στη νότια Ιαπωνία πάσχουν από μια κατάσταση             

που συνδέεται με την απώλεια της ισορροπίας η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και              

πανικό. Η κατάσταση έχει αναφερθεί για πάνω από δύο μήνες μετά από δύο ισχυρούς              

σεισμούς που χτύπησαν την συγκεκριμένη περιοχή. 

 

 

Το επίκεντρο του σεισμού [κόκκινη τελεία] της 21ης Ιουλίου ήταν λίγο έξω από το ακρωτήριο Λούρος. Ο                 

ισχυρός σεισμός έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογική κατάσταση των κατοίκων της πόλης. Δεξιά το νερό               

από την πηγή του Αγκαριώνα στο Παλιό Πυλί έχασε σε μία νύκτα τη φήμη ως ένα από τα καλύτερα του                    

νησιού εξαιτίας της σεισμικής δόνησης 

 

Η ψυχική διαταραχή, είναι επίσης γνωστή ως σύνδρομο μετασεισμού ή «jishin-Yoi» στα            

ιαπωνικά που κυριολεκτικά σημαίνει «μεθυσμένος από σεισμό». Η νόσος εκτός από           

ναυτία και διαταραγμένη ισορροπία, μπορεί να προκαλέσει σε πάσχοντες να σκέφτονται           

ότι κάποιος σεισμός θα εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με ειδικούς, είναι κάπως             

παρόμοια με την ζαλάδα ή Motion Sickness [Kinetosis], ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι             

κάποιο είδος σεισμοφοβίας. 

Η νόσος των σεισμών έχει αναφερθεί μετά τον μεγασεισμό του 2011 της Ιαπωνίας. Με              

1.600 αξιοσημείωτες δονήσεις να χτυπάνε την περιοχή της Kyushu έως τον Απρίλιο του             

2016 η μετασεισμική δραστηριότητα ήταν μεγαλύτερης διάρκειας από τις συνηθισμένες.          

Παρατηρήθηκε ότι περίπου το 50% από ένα δείγμα 214 ανθρώπων διακατέχεται από            

κατάθλιψη, φυσιολογικό στρες και άγχος που πιθανότατα συνέβαλαν στο να βιώνουν την            

ασθένεια του σεισμού. Το 80% που έχει διαγνωσθεί με αυτή την ασθένεια είναι γυναίκες.              

Επίσης, παρατηρείται σε πολλούς ανθρώπους που κατοικούν σε οχήματα ή καταφύγια           

έκτακτης ανάγκης καθώς τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί από σεισμό.  

Κάτι ανάλογο έχει παρατηρηθεί σε κατοικίδια ζώα αφού η μετασεισμική δραστηριότητα           

φαίνεται να προκαλεί υπερδιέγερση και σε αυτά.  

Σύμφωνα με ειδικούς, η κατάσταση φαίνεται να ηρεμεί καθώς μειώνονται οι μετασεισμοί. 

Είναι λογικό να συμβαίνει κάτι ανάλογο σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης.             

Ορισμένοι αισθάνονται ζαλισμένοι μετά από τέτοια σκληρή και ανεπάντεχη δοκιμασία. Η           
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ισχυρή, στιγμιαία και ξαφνική κίνηση του εδάφους, έχει κάνει τον κόσμο να χάσει την              

αίσθηση της σταθερότητας.  

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών είναι αρκετά τεκμηριωμένες. Αρκετοί δεν είναι           

πλέον σε θέση να νιώσουν το σταθερό έδαφος, ειδικά αν ζουν σε ένα ψηλότερο όροφο               

μιας οικοδομής. Επικρατεί η αντίληψη ότι οι όροφοι θα γκρεμιστούν, αυτό κάνει κάποιους             

να τους βλέπουν ως εχθρούς. Πολλά από αυτά είναι ψυχολογικά θέματα, μπορούν να             

αντιμετωπισθούν με κατάλληλη παιδεία σε θέματα φυσικών καταστροφών. Με τον καιρό           

θα περάσουν. 

 

 

22. Η εφιαλτική Χάρυβδη στο λιμάνι της Κω; 

10/8/2017 

 
Μετά το χτύπημα της 21ης Ιουλίου, η κόρη-τέρας του Ποσειδώνα και της Γαίας, Χάρυβδη              

εμφανίστηκε στην Κω επιβεβαιώνοντας ακόμη μια φορά ότι οι μύθοι δεν είναι παραμύθια             

αλλά αληθινές ιστορίες που έχουν στενή σχέση με το γεωπεριβάλλον.  

Λίγο μετά τον σεισμό, τα κύματα που σχηματίστηκαν από την υποθαλάσσια καθίζηση του             

βυθού του Gokova, δημιούργησαν μια τεράστια δίνη μέσα στο λιμάνι της Κω.  

Η δίνη είναι γνωστή από τους θαλασσινούς ως ρουφήχτρα. Δεν είναι ασυνήθιστο            

φαινόμενο μετά από τσουνάμι. Τέτοια κύματα χτυπάνε με βία τα λιμάνια γι’ αυτό οι              

Ιάπωνες τα ονομάζουν κύματα του λιμανιού[τσουνάμι]. 

Τα θαλάσσια κύματα έπληξαν τόσο την απέναντι μικρασιατική ακτή όσο και την            

ακτογραμμή της πρωτεύουσας του νησιού. 

Την στιγμή που κάτοικοι και φιλοξενούμενοι παρακολουθούσαν τρομοκρατημένοι τις         

καταστροφές που άφησε πίσω του ο κύριος σεισμός, μέσα στο λιμάνι οι ναυτικοί με τα               

πλοιάρια τους βίωναν μία απίστευτη δοκιμασία. Έδιναν μία απερίγραπτη μάχη με τον            

χρόνο και τις δυνάμεις της θάλασσας. 

Μόλις ο Εγκέλαδος ολοκλήρωσε το καταστροφικό έργο, την θέση του πήρε η            

αποκρουστική και εφιαλτική Χάρυβδη. Μετά τις 1.35 άρχισαν να εισβάλλουν τα πρώτα            

κύματα στο λιμάνι. Μετά από λίγα λεπτά βάρκες, πλοιάρια βρέθηκαν αντιμέτωπα με μία             

πάρα πολύ δύσκολη και πρωτοφανή κατάσταση. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κύματος, τουρκική θαλαμηγός          

[προφανώς ενημερωμένη από το αυτόματο σύστημα ενημέρωσης της γείτονος χώρας]          

επιχείρησε να εξέλθει από το λιμάνι. Όμως ισχυρά ρεύματα το παρέσυραν και το             

επανέφεραν μέσα στο λιμάνι.  

Όπως εισέρχονταν τα κύματα, αντίθετα ρεύματα στροβίλιζαν το νερό δημιουργώντας μία           

ογκώδη δίνη που δημιουργούσε τεράστια προβλήματα σε πλοία και ναυτικούς. Ευτυχώς οι            

χειρισμοί και η ψυχραιμία των πλοιοκτητών όσο και η δυναμική του ίδιου του φαινομένου              

δεν επέτρεψαν στην Χάρυβδη να αφήσει θύματα πίσω της. 

Το δεύτερο κύμα [πρόκειται για ακολουθία από αλλεπάλληλα κύματα που έχουν           

ομαδοποιηθεί] είχε ύψος ως 70 εκατοστά στις ακτές, έτσι δεν μπόρεσε να μετακινηθεί             

ψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας και υπό προϋποθέσεις να παρασύρει μαζί του             

μέρη από την ακτή. 
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Η δίνη εκδηλώνεται λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ του νερού, της γεωλογίας της            

ακτογραμμής και πυθμένα της θάλασσας. Κατά πάσα πιθανότητα υπήρχε πολύ νερό σε            

αλληλεπίδραση με την βαθυμετρία, κοντά στο λιμάνι. Το τσουνάμι ερχόταν από           

βορειοανατολικά, όπως πλησίαζε το λιμάνι η ταχύτητα αυξανόταν, λόγω της διατήρησης           

ορμής. Ταχύτητες πάνω από 10 μέτρα/δευτερόλεπτο εύκολα δημιουργούνται από αυτή τη           

διαδικασία ενώ συχνά παρατηρείται πέσιμο βράχων εάν πλησιάσει βραχώδη ακτογραμμή.  

 

 

Στον πάνω χάρτη σημειώνεται πως το τσουνάμι της 21/7/2017 βρέθηκε στο λιμάνι της Κω. Τα κύματα                

εισέρχονταν στο λιμάνι ακολουθώντας το κόκκινο βέλος. Η τοποθεσία της δίνης, με κόκκινο ελλειπτικό              

σχήμα, απέναντι από το Κάστρο Νεραντζιά. Κάτω αριστερά καθίζηση βυθού κοντά στο Κάστρο Νεραντζιά.              

Δεξιά, γιγαντιαία δίνη μετά το τσουνάμι του 2011 στην Ιαπωνία[εικόνα  Google] 
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Οι δίνες πάντα είχαν μεγάλη επίδραση στην μυθολογία, κατ΄επέκταση στην ανθρώπινη           

φαντασία. Η Χάρυβδη λέγεται ότι ζούσε στην ασιατική ακτή του πορθμού του Βοσπόρου             

[στο ευρωπαϊκό τμήμα κατοικούσε η τερατώδης Σκύλλα], ρουφούσε το νερό της           

θάλασσας και καταβρόχθιζε τους ναυτικούς. Με τον χρόνο τα δύο τέρατα μεταφέρθηκαν            

στον πορθμό της Μεσσήνης μεταξύ Ιταλίας και Σικελίας. Η Χάρυβδη έχει αναφερθεί στο             

ταξίδι του Οδυσσέα και των Αργοναυτών. Εδώ και χρόνια αμέτρητες ιστορίες έχουν            

αναφερθεί από ναυτικούς.  

Το 2011 μεγάλες δίνες παρατηρήθηκαν στην θάλασσα της Ιαπωνίας μετά το σεισμό και το              

τσουνάμι. Συνέβη επίσης στο τσουνάμι του Ινδικού Ωκεανού, το 2004. Παρατηρήθηκε           

στο μεγαλύτερο σεισμό [κατ΄εκτίμηση Mw8.5-9.0] της Ευρώπης που συνοδεύτηκε με          

φονικό τσουνάμι και είχε επίκεντρο έξω από την Λισσαβόνα, το 1775. Στην Παπούα Νέα              

Γουινέα το 1957 και το 1998, στο Manzanillo [Μεξικό] το 1995 και το Πουέρτο Ρίκο το                

1867. Στα νησιά Κουίν Σάρλοτ, ανοιχτά των ακτών της Βρετανικής Κολομβίας, οι κάτοικοι             

έχουν πολλούς μύθους για τον στροβιλισμό κύματος. 

Η περιστροφική κίνηση του νερού [μπορεί να προέλθει και από άνεμο] μέσα στο λιμάνι              

της Κω όπως και στις ακτές αποτελεί έναν πρόσθετο πονοκέφαλο για τους ανθρώπους της              

θάλασσας. Το φαινόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες ζημιές με θύματα ακόμη            

περισσότερα από τον ίδιο τον σεισμό. 

 

 

 

23.Πότε θα σταματήσουν οι σεισμοί; 

11/8/2017 

 
  

«Αισθητό είναι αυτό που δεν παραμένει σταθερό ούτε στο ποιον ούτε στο            

ποσόν»-Επίχαρμος Κώος [5ος π.Χ. αιώνας] πυθαγόρειος φιλόσοφος, από τους         

μεγαλύτερους ποιητές της αρχαίας Ελλάδας. 

Στις 14 Νοεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια του σεισμού Kaikoura [Μ7.8] στην Νέα             

Ζηλανδία, έσπασαν 21 ρήγματα. Παρατηρήθηκε επιφανειακή ρήξη ρήγματος, περίπου         

180 χλμ., με μεγαλύτερη μετατόπιση κατά μήκος ενός ρήγματος τα 12 μέτρα. Ευτυχώς για              

μας τα πράγματα εξελίχθηκαν ηπιότερα αφού το τμήμα ρήγματος που έσπασε στην            

τάφρο Gokova ήταν μόνο 12 χλμ.  

Ένα ενεργό ρήγμα εάν έχει πολλά χρόνια να σπάσει, τότε συνεπάγεται ότι υπάρχει             

τεράστια ποσότητα συσσωρευμένης πίεσης στην περιοχή. Είχε ήδη επισημανθεί η          

συσσώρευση από το 2010. Την σεισμική ακολουθία του 2004, συνόδευσε σεισμικός           

λήθαργος που τελικά μετά από 13 χρόνια οδήγησε στο βίαιο συμβάν. Μία λογική ερώτηση              

που δύναται να τεθεί: Τι γίνεται με το υπόλοιπο της κίνησης του ρήγματος, πότε θα               

εκτονωθεί;  

Γενικά οι σεισμοί συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ενέργειας σε ζώνες           

διάρρηξης. Μικροί σεισμοί μπορεί να εξελιχτούν σε μεγάλους μέχρι να εξαπλωθούν σε όλο             

το μήκος του ρήγματος. Ωστόσο, πολλά μέρη δοκιμάζονται από μικρούς σεισμούς που δεν             

εξελίσσονται σε μεγάλους επειδή τμήματα στο ρήγμα ενεργούν ως φραγμοί για τα            

σεισμικά κύματα και σταδιακά μετριάζουν τους σεισμούς. Μετά τον σεισμό Καρά Άντα            
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παρατηρείται έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Είναι φυσιολογική η συμπεριφορά        

των σεισμών;  

Κάθε σεισμός έχει την δικιά του ιστορία. Δυστυχώς, το τραύμα δεν έχει κλείσει μετά την               

αποφράδα νύκτα. Περισσότεροι από 320 μετασεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο από Μ2.5           

έχουν καταγραφεί εντός 72 ωρών μετά το κύριο σοκ. Είκοσι από αυτούς υπερέβησαν το              

μέγεθος Μ4.0. Μέχρι την 11/8/2017 είχαν καταγραφεί 1.035 μετασεισμοί μεγαλύτεροι ή           

ίσοι από Μ3. Επιπλέον, από την όλη διαδικασία ίσως δοκιμαστεί ένα μέρος από την              

υπόλοιπη άθικτη γεωδομή. Είναι λογικό ο κόσμος να ανησυχεί από τους συνεχόμενους            

σεισμούς.  

Όμως ποια είναι η προοπτική του φαινομένου; Πόσο καιρό θα παραμείνουν οι            

μετασεισμοί, θα συνεχίσουν να είναι μεγάλοι; Είναι καθημερινά ερωτήματα που τίθενται           

μεταξύ άλλων.  

Οι αλληλεπιδράσεις μετά το κύριο συμβάν, είναι δυστυχώς φυσιολογικές και          

αναμενόμενες. Η μετασεισμική αλληλουχία δεν είναι εκτεταμένη όπως πολλοί νομίζουν.          

Οι σεισμοί ανακουφίζουν την πυκνή ενέργεια στο έδαφος, αλλά αναδιανέμουν επίσης την            

πίεση μέχρι να βρεθούν τα εμπόδια που θα ομαλοποιήσουν την κατάσταση. 

 

 

Καθίζηση ορατή σε βράχο της Ε. Θέρμης εξαιτίας του σεισμού της 21ης Ιουλίου. Δεξιά το εντυπωσιακό τοπίο                 

στην απέναντι μικρασιατική ακτή έχει δημιουργηθεί από διεργασίες  του ρήγματος Gokova [εικόνα Google]  

 

Μετά το κύριο σοκ, εμφανίζονται περισσότεροι σεισμοί [μετασεισμοί] καθώς το έδαφος           

αναπροσαρμόζεται σε αυτές τις αλλαγές πίεσης. Ενώ μεγάλοι μετασεισμοί συνοδεύουν          

τον κύριο, θα υπάρξουν ταυτόχρονα και περισσότερες μικρές μετασεισμικές εκδηλώσεις.  

Υπάρχει λογαριθμική σχέση μεταξύ συχνότητας εμφάνισης και μεγέθους των         

μετασεισμών που είναι γνωστή ως Guthenberg-Richter. Η σχέση αυτή μας λέει, μετά τον             

σεισμό Μ6.6, δύναται να υπάρξουν περίπου 10 μετασεισμοί γύρω στα M5.6, 100            

μετασεισμοί κοντά στα M4.6, 1.000 μετασεισμοί με M3.6 και ούτω καθεξής.  

Η σχέση Guthenberg-Richter δεν ισχύει μόνο για μετασεισμικές αλληλεπιδράσεις σε          

μεμονωμένες περιοχές. Ισχύει παντού για χρονικές κλίμακες που κυμαίνονται από          

εβδομάδες έως μήνες ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και χρόνια. Η σχέση            

Guthenberg-Richter εξακολουθεί να είναι ένας τομέας ενεργής επιστημονικής έρευνας,         
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όμως το γεγονός ότι οι σεισμοί ακολουθούν αυτή την λογαριθμική σχέση είναι αρκετά             

παρηγορητικό.  

Συμφωνεί η σχέση Guthenberg-Richter με την μετασεισμική ακολουθία του Καρά Άντα; Η            

μαθηματική σχέση μεταξύ του μεγέθους του σεισμού και της συχνότητας για την περιοχή             

μας είναι ελαφρώς διαφορετική από αυτή που περιγράφεται παραπάνω. Μια λεπτομέρεια           

της σχέσης Guthenberg-Richter την οποία δεν ανέφερα είναι η τιμή b. Με βάση αυτή αν               

υπάρχει σεισμός M6.6, μπορούμε να αναμένουμε ότι υπάρχουν περίπου σεισμοί b×10 από            

M5.6, b×100 από M4.6 και b×1000 από M3.6. Για τον παγκόσμιο κατάλογο σεισμών, η              

τιμή b είναι πολύ κοντά στο 1 [επομένως, το αρχικό παράδειγμα είναι σωστό για σεισμούς               

ανά τον κόσμο]. 

Η σχέση Guthenberg-Richter που διερευνήθηκε από Τούρκους σεισμολόγους για τα          

σεισμικά σμήνη της περιόδου 2004/2005 του Gökova έδειξε b=1,73±0,08, δηλαδή δίνει           

υψηλή τιμή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μέγιστης πιθανότητας, κάτι το οποίο μπορεί να            

μη συμβεί στην πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα λόγω μεγαλύτερου μεγέθους του          

κύριου σοκ.  

Όμως, οι τιμές b που παρατηρούνται σε μεμονωμένες σεισμικές περιοχές κυμαίνονται           

από 0.8-1.2. Με b τιμή 0.8 αντί για 1, για έναν σεισμό M6.6 μπορούμε να δούμε σεισμούς                 

8, 80 και 800 [σε αντίθεση με 10, 100 και 1000] γύρω στα M5.6, M4.6 και M3.6                 

αντίστοιχα. Η μετασεισμική αλληλουχία μέχρι τώρα, είναι πιθανό να ταιριάζει με μια            

σχέση Guthenberg-Richter με τιμή b=0.6, η οποία είναι σαφώς χαμηλότερη από τις τιμές             

b που αναλύθηκαν προηγουμένως κάτι που σημαίνει ότι η όλη διαδικασία ακόμη δεν έχει              

τελειώσει.  

Η σχέση Guthenberg-Richter μας λέει ότι πρέπει να διατηρήσουμε για λίγο καιρό την             

ψυχραιμία μας εως ότου εξασθενήσει η μετασεισμική δραστηριότητα.  

Τα καλά νέα είναι ότι ο ρυθμός των μετασεισμών αποσυντίθεται με το χρόνο. Ως εκ               

τούτου, καθώς εκτονώνεται η κατάσταση οι μεγαλύτεροι μετασεισμοί είναι λιγότερο          

πιθανοί.  

Τελικά, κάποια στιγμή το νησί θα σταματήσει να κουνιέται, θα επιστρέψει η ομαλότητα             

με την ψευδαίσθηση της σταθερότητας. Όλοι τότε θα έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε             

λογικά και όχι βεβιασμένα. Όποια διαδικασία ακολουθήσουμε αναμφίβολα θα έχει τις           

προκλήσεις της, όμως σε κάθε περίπτωση, η τοπική κοινότητα οφείλει να είναι πάντα             

προετοιμασμένη για την επόμενη φυσική αναταραχή. 

 

 

24. Η περιπέτεια του φίκου στο λιμάνι 

12/8/2017 

 

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις λιμενικές εγκαταστάσεις της           

πρωτεύουσας του νησιού. Στα λιμάνια και την μαρίνα διαπιστώθηκαν από μέτριες έως            

σοβαρές επιπτώσεις του σεισμού σε αποβάθρες, κρηπιδότοιχους και την επίχωση πίσω           

από τα ανωτέρω έργα.  

Το έδαφος σε συνδυασμό με την επιφανειακή γεωλογία, την τοπογραφία διαδραμάτισαν           

σημαντικό ρόλο με αποτέλεσμα να εμφανιστούν βλάβες σε υφιστάμενες κατασκευές. 
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Την επόμενη ημέρα μετά το σοκ η αλτάνα κάτω από το Goody's στην κυριολεξία έκλεψε               

την παράσταση των ανθρώπων του λιμανιού. Η συμπεριφορά ενός φίκου δημιούργησε           

ερωτήματα στους αναστατωμένους από τον σεισμό κατοίκους. 

Ο Γιάννης Τρακόσας μου είπε την ιστορία του φίκου που ξεράθηκε μετά το σεισμό, ο               

οποίος λίγες μέρες αργότερα επανήλθε απρόσμενα, αρχίζοντας να ξαναβγάζει σιγά σιγά           

δερματώδη φύλλα. Η Παρασκευή Μάρκογλου μόλις είδε τον φίκο, σε χρόνο μηδέν να έχει              

ξεραθεί, πρόσθεσε. «Πάει ο φίκος, δεν άντεξε τον σεισμό!» 

Ο ροδίτικος φίκος είναι ευαίσθητος στο κρύο αν και έχει μια σχετική ανθεκτικότητα μέχρι              

τους μείον πέντε βαθμούς Κελσίου. Αναπτύσσεται σχετικά γρήγορα, ομοιόμορφα. Οι          

Ιταλοί τους φύτευαν σε πλατείες για την όμορφη παχιά σκιά τους. Πολλές ποικιλίες             

δέντρων τις έφεραν από την Αιθιοπία[ τότε ιταλική αποικία]. Οι φίκοι παρουσιάζουν            

αντοχές σε ασβεστώδη εδάφη και παραθαλάσσιες περιοχές. Προτιμάνε τα ήπια κλίματα           

με εδάφη γόνιμα, καλά στραγγιζόμενα.  

Ο σεισμός Καρά Άντα φαίνεται ότι για κάποιο λόγο στόχευε τα πλούσια γυαλιστερά             

φύλλα με το έντονα φωτεινό πράσινο χρώμα του. Ο φίκος νεώτερης ηλικίας, έχασε τα              

φύλλα του, για λίγο συμπεριφέρθηκε ως φυλλοβόλο την καλοκαιρινή περίοδο. Όμως οι            

άλλοι παλαιότεροι φίκοι παρέμειναν ανεπηρέαστοι από την σεισμική δόνηση. Τι έγινε; 

Πριν δοθεί η απάντηση για την ανεξήγητη συμπεριφορά του φίκου είναι καλό να             

γνωρίζουμε  πως τα δέντρα ανταποκρίνονται σε σεισμικές δονήσεις. 

 

 
Μετά τον σεισμό επανέρχονται σιγά σιγά τα πράσινα φύλλα του φίκου του λιμανιού. Δεξιά,  επιφανειακές 

ρωγμές στο έδαφος από την ρευστοποίηση εδάφους στο λιμάνι 

 

Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι μετά έναν σεισμό ανησυχούν για τη ζωή, τα κτίρια, τις                

υποδομές κ.λ.π., ενδιαφέρονται λιγότερο για τα δέντρα. Ο σεισμός σκοτώνει ή επηρεάζει            

πολλά δέντρα που αναπτύσσονται ή βρίσκονται κοντά στη ζώνη διάρρηξης. Τα δέντρα            

ανταποκρίνονται στον σεισμό με στενούς δακτυλίους τους οποίους φέρουν κατά την           

διάρκεια της ζωή τους. Από την άλλη πλευρά αξίζει να τονισθεί ότι μεταξύ των διαφόρων               

χρήσεων γης, οι δασικές εκτάσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές από την άποψη της             

μείωσης ζημιών από σεισμό σε ορεινά μέρη. Ο ρόλος των διαφόρων τύπων βλάστησης             

λειτουργεί ως φραγμός έναντι φυσικών κινδύνων. Η διεθνής εμπειρία αναφέρει ότι           

περιοχές με καλύτερη κάλυψη βλάστησης υπόκεινται σε ελάχιστες ή καθόλου ζημιές σε            

σεισμικά φαινόμενα. 

Ωστόσο, η συμπεριφορά του φίκου στην Ακτή Κουντουριώτη δεν έχει να κάνει με τα              

παραπάνω. Η απάντηση στην παράξενη αντίδραση του βρίσκεται στα κοντινά παρτέρια,           

εκεί όπου εντοπίστηκε ανάδυση λεπτόκοκου υλικού από ρωγμές του υπεδάφους. Το           
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γεγονός αποδίδεται σε φαινόμενο ρευστοποίησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του           

σεισμού. 

Οι μεταβολές στις ιδιότητες του εδάφους μπορεί να επηρεάσουν την υδρολογία, τον            

αερισμό και τη χημεία του εδάφους. Είναι λογικό να έχουν παρέμβει οι αλλαγές στο              

έδαφος στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των ριζών του δέντρου. 

Κατά τη διάρκεια της ανακίνησης του υπεδάφους, σωματίδια του εδάφους          

αναδιαμορφώθηκαν και αναδιανεμήθηκαν, ελαχιστοποιώντας έτσι τον χώρο των        

διαθέσιμων πόρων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το νερό που προηγουμένως υπήρχε στο χώρο             

του πόρου εκτοξεύτηκε προς τα πάνω στο γρασίδι, μεταφέροντας χαλαρά σωματίδια           

εδάφους σχηματίζοντας ένα χαρακτηριστικό ηφαίστειο από την εκτοξευμένη άμμο στα          

παρτέρια. Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε στο Ψαλίδι όμως εκεί δεν υπήρχαν δέντρα παρά            

μόνο χαμηλοί παράκτιοι θάμνοι. 

Κατά τη διάρκεια της ρευστοποίησης, το υλικό που εκτοξεύτηκε προς την επιφάνεια του             

εδάφους περιείχε περίπου 2/3 λεπτή άμμο και 1/3 μεσαία άμμο, ίσως είχε μέγιστο βάθος              

40 εκατοστά. Σε σχέση με το αδιατάραχτο έδαφος, η υφή της ρευστοποίησης είχε ως              

αποτέλεσμα την γρήγορη αποστράγγιση του νερού και τη χαμηλή ικανότητα          

συγκράτησης του.  

Το έδαφος που έχει προσβληθεί από ρευστοποίηση επηρέασε τον φίκο καθώς είχε επίσης             

σημαντικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες και λίγα θρεπτικά συστατικά          

με πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις σε συστατικά [N,P,K]. Επιπλέον διαταράχθηκε η κρίσιμη           

ισορροπία μεταξύ ασβεστίου,μαγνησίου και νατρίου. Είναι λογικό ότι μόλις επανήλθε η           

στοιχειώδης ισορροπία των μετάλλων τότε άρχισε να αποκαθίσταται το πράσινο χρώμα           

στα φύλλα του. 

Η ζημιά στα δέντρα είναι σημαντική μετά από έναν ισχυρό σεισμό. Η μεσοπρόθεσμη και              

μακροπρόθεσμη αντίδραση των αστικών δέντρων σε ευρεία κλίμακα είναι γνωστή. Σε           

άλλα σεισμικά συμβάντα έχει αναφερθεί ρευστοποίηση σε ευκαλύπτους, κάτι το οποίο δεν            

παρατηρήθηκε μέχρι στιγμής στην πόλη. Οι επιπτώσεις του φαινομένου σε φίκο ήταν            

ελάχιστα κατανοητή μέχρι σήμερα.  

Εκτός από τη φυσική ζημιά στα δέντρα, οι ρίζες επηρεάζονται επίσης από κάθε ισχυρή              

δόνηση. Πώς θα απαντήσουν τα δέντρα στο δραστικά τροποποιημένο περιβάλλον του           

εδάφους και στην κίνηση του υπόγειου νερού; Ο χρόνος θα δείξει. 

 

 

25.Ο μεγάλος μετασεισμός και η αυγουστιάτικη Πανσέληνος; 

13/8/2017 
  

 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, στον κόλπο του Κεραμεικού είχε παρατηρηθεί            

ένα σεισμικό κενό εξαιτίας της απουσίας σημαντικών σεισμών, το οποίο εν μέρει έχει             

καλυφθεί από την σεισμική ακολουθία Καρά Άντα του 2017.  

Προκαταρκτική επιστημονική έκθεση δείχνει ότι ο σεισμός έχει προκληθεί από ρήξη του            

συστήματος Gokova με κατεύθυνση ΑΔ. Όμως, η όλη ακολουθία μπορεί να είναι μια             

σύνθετη εκδήλωση, που περιλαμβάνει πολλά μικρότερα ρήγματα από την τάφρο Gokova.  
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Η προκαταρκτική ανάλυση καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέρος της απελευθέρωσης της           

ενέργειας κατά τη διάρκεια του σεισμού Μ6.6 προήλθε από ρήξη ενός υποθαλάσσιου            

ρήγματος περίπου 12 χιλιομέτρων. Το ρήγμα τρέχει κάτω από τη θάλασσα κατά μήκος του              

βορειοανατολικού τμήματος του νησιού Καρά Άντα.  

Στις 7/7/2017 έγινε Πανσέληνος και μερική έκλειψη Σελήνης. Η έκλειψη έφτασε στο            

αποκορύφωμά της στις 21:22 ώρα Ελλάδας και η Πανσέληνος στις 22:11. Η σκιά της Γης               

κάλυψε περίπου το 25% της διαμέτρου του φεγγαριού και έγινε ορατή [σε διαφορετικό             

βαθμό] από την Αφρική, την Ασία , την Αυστραλία και την Ευρώπη. 

Μία ημέρα μετά την Πανσέληνο εκδηλώθηκε ο μεγαλύτερος μετασεισμός στις 10.41 π.μ,            

8/8/2017. Η δόνηση ήταν χερσαία με εστιακό βάθος μόλις 1 χλμ. Το επίκεντρο βρισκόταν              

29 χλμ. βορειοανατολικά από το Ψαλίδι Κω, 18 χλμ. ανατολικά από το Μπόντρουμ και              

από το επίκεντρο του κύριου σεισμού.  

Ήταν η μεγαλύτερη δόνηση σε μέγεθος μετά την 21η Ιουλίου. Περίπου 3 ώρες πριν τον               

σεισμό στο νερό του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μείωση της           

παροχής και της πίεσης κατά την άντληση. 

 

 

Η αυγουστιάτικη Πανσέληνος και μερική έκλειψη της Σελήνης της 7/7/2017 από την πόλη της Κω 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον ισχυρό μετασεισμό που συνέβη την επομένη μιας όχι τόσο            

συνηθισμένης Πανσέληνου, της αυγουστιάτικης, ορισμένοι προσπάθησαν να δώσουν        

κάποιες ερμηνείες.  

Η παλιρροϊκή ενεργοποίηση των σεισμών έχει διερευνηθεί από τον 19ο αιώνα και            

παραμένει ένας δύσκολος, αμφιλεγόμενος τομέας. Μικρό πλάτος και μεγάλο μήκος          

κύματος παλιρροϊκών παραμορφώσεων της Γης λόγω κινήσεων του Ήλιου και την           

επιρροή της Σελήνης είναι πιθανόν να επιδράσουν στην λιθόσφαιρα της.  

Είναι πιθανό σε ώριμα ενεργά ρήγματα που είναι σύντομα κοντά σε σπάσιμο, δυνάμεις             

από μικρές παλιρροϊκές διαταραχές να είναι αρκετές για να προωθήσουν την ρήξη σε             

σχέση με τον κύκλο του σεισμού, ή να επιτρέψουν μία ρήξη να συμβεί από ότι               
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διαφορετικά θα είχε γίνει. Η Πανσέληνος ίσως έχει βάλει το χεράκι της άλλωστε τα              

ρήγματα της περιοχής παραμένουν διαταραγμένα. 

Σε καμία περίπτωση η ακριβής ώρα, το μέγεθος και η θέση του μετασεισμού δεν θα               

μπορούσε να έχει προβλεφτεί με επιτυχία σε βραχυπρόθεσμο χρόνο με την χρήση της             

παλιρροϊκής τάσης. Σκόπιμα ασαφείς προβλέψεις που δεν παρέχουν καμία από τις           

συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση και το μέγεθος ενός μελλοντικού            

σεισμού δεν θεωρούνται προβλέψεις. Για κάποιους είναι εύκολο να θεωρηθούν ως           

έγκυρες προβλέψεις.  

Οι περισσότεροι σεισμολόγοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ερευνούν την        

παλιρροϊκή ενεργοποίηση των σεισμών, τονίζουν τη σημασία της ετοιμότητας πάνω από           

την πρόβλεψη, όταν πρόκειται για τη δημόσια ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, ένα σύστημα              

επιχειρησιακών σεισμικών προβλέψεων πρέπει να εστιάζεται στον σεισμικό κίνδυνο         

χωρίς να αναστατώνει, να ανησυχεί τους κατοίκους μιας περιοχής ειδικά κατά τη            

διάρκεια μιας μετασεισμικής ακολουθίας όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. 

Οι προβλέψεις των επιστημόνων βασίζονται στη φυσική των σεισμών και τη στατιστική            

σεισμολογία. Η τρέχουσα κατάσταση δίνει πιθανότητες 80%: για κανονική μετασεισμική          

ακολουθία κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Οι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις [π.χ.          

μεγαλύτερες από Μ5] θα προκύψουν γύρω από το επίκεντρο των Μ6.6 κοντά στην             

τουρκική ακτογραμμή τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Για κάθε μετασεισμό μεγέθους           

Μ5 αναμένουμε τουλάχιστον 6 μετασεισμούς μεγέθους Μ4 κατά τις προσεχείς ημέρες           

ίσως εβδομάδες. 

Εν τω μεταξύ άκουσα ότι ξενοδοχειακή μονάδα που επισκευάστηκε μετά τον κύριο σεισμό             

υπέστη εκ νέου φθορές από τον μετασεισμό. «Η καμωμένη δουλειά νικά την ακάμωτη»             

έλεγε ο παππούς μου. Προφανώς εννοούσε την σωστά καμωμένη. Δυστυχώς η φύση ποτέ             

δεν ξεχνά.  

Μετά τον σεισμό είδα αρκετό κόσμο στην θάλασσα. Οικογένειες, παιδιά, ζευγάρια           

ξεχύθηκαν μονομιάς στις ακτές του νησιού. Ο μεγάλος μετασεισμός φαίνεται λειτούργησε           

θεραπευτικά επαναφέροντας την θετική διάθεση στους κατοίκους. Το προηγούμενο         

διάστημα οι παραλίες ήταν σχεδόν άδειες λες και όλοι περίμεναν αυτήν τη στιγμή. Η              

γυναίκα μου τις προηγούμενες ημέρες διαμαρτυρόταν που την πήγαινα καθημερινά στην           

θάλασσα. «Αν συμβεί κάτι, τι θα κάνουμε;» Η Κως έχει και ασφαλείς παραλίες απέναντι              

στον κίνδυνο των τσουνάμι. Μπορείς να αντιδράσεις άμεσα, έχεις την δυνατότητα να            

απολαύσεις την πανέμορφη αυγουστιάτικη  θάλασσα χωρίς να ρισκάρεις. 

 
 

26.Οκτώ ατομικές βόμβες σε λιγότερο από μισό λεπτό; 

14/8/2017 

  

Γενικά ένας σεισμός με μέγεθος Μ6.6 όπως το κύριο σοκ της 21ης Ιουλίου 2017 συμβαίνει               

περίπου 56 φορές κάθε χρόνο στη Γη. Σεισμοί όπως του 554 μ.Χ, του πιο καταστροφικού               

σεισμού  της Κω, με μέγεθος Μ7.0 εκδηλώνονται 15  φορές τον χρόνο. 
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Σύμφωνα με τον μετρητή σεισμών alabamaquake, ο σεισμός Καρά Άντα απελευθέρωσε           

ενέργεια μέσα σε χρονικό διάστημα 20 δευτερολέπτων που ισούται με 8 ατομικές βόμβες             

της Χιροσίμας ή 119.787 τόνους ΤΝΤ.  

Ο μετασεισμός Μ5.3 της 8/8/2017 έδωσε ενέργεια λιγότερο από 10% της βόμβας της             

Χιροσίμας ή 1.344 τόνους ΤΝΤ ενώ ο πιο φονικός στην ιστορία της Κω με μέγεθος Μ7.0                

απελευθέρωσε περίπου 31.8 βόμβες της Χιροσίμας ή 476.879 τόνους ΤΝΤ.  

Τα σεισμικά κύματα είναι οι δονήσεις από σεισμούς που ταξιδεύουν στη Γη και             

καταγράφονται σε όργανα που ονομάζονται σεισμογράφοι. Οι σεισμοί με μέγεθος          

περίπου M2.0 ή λιγότερο καλούνται συνήθως μικροσεισμοί. Δεν είναι γενικά αισθητοί           

από τους ανθρώπους και γενικά καταγράφονται μόνο σε τοπικούς σεισμογράφους.  

Εκδηλώσεις με μεγέθη περίπου Μ4.5 ή μεγαλύτερα - συμβαίνουν χιλιάδες ετησίως - είναι             

αρκετά ισχυρές ώστε να καταγράφονται από ευαίσθητους σεισμογράφους σε όλο τον           

κόσμο. Μεγάλοι σεισμοί, όπως ο σεισμός της Αγίας Παρασκευής του 1964 στην Αλάσκα,             

έχουν μεγέθη Μ8.0 και άνω. Κατά μέσο όρο, ένας σεισμός τέτοιου μεγέθους συμβαίνει             

κάπου στον κόσμο κάθε χρόνο.  

 

Από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό σοβαρή ζημιά έπαθε το πέτρινο γεφύρι του Ασκληπιείου Κω. Δεξιά, οι                

πέτρες από τραβερτίνη στην κρήνη της Μητρόπολης ελαφρώς μετατοπίστηκαν από την δόνηση  

 

Η ποσότητα ενέργειας που εκπέμπεται από ένα σεισμό μετρά την πιθανότητα βλάβης σε             

τεχνητές κατασκευές. Θεωρητικά, ο υπολογισμός του προϋποθέτει την αθροιστική ροή          

ενέργειας σε μια ευρεία σειρά συχνοτήτων που παράγεται από τον σεισμό καθώς σπάει             

ένα ρήγμα. Για κάθε αύξηση μεγέθους κατά μία μονάδα, η σχετική σεισμική ενέργεια             

αυξάνεται περίπου 32 φορές. 

Για να έχουμε μία αίσθηση από τα μεγέθη των σεισμών και την ενέργεια που εκπέμπουν               

είναι καλό να πάρουμε κάποια σημαντικά γεγονότα από την ιστορία του νησιού και να τα               

συγκρίνουμε.  

Σε ότι αφορά τον σεισμό του 1933 αξίζει να τονισθεί ότι δεν είχε καταγραφεί ενόργανα.               

Κατόπιν εξέτασης και ανάλυσης μίας σειράς παραμέτρων εκτιμήθηκε με μέγεθος που           

κυμαίνεται από M6.4 [Τουρκικό Γεωλογικό Ινστιτούτο] έως Μ6.6 [Β.Παπαζάχος,         

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, κά].  

Ιστορικές μαρτυρίες, γεωμετρικά χαρακτηριστικά του σεισμογόνου χώρου και του         

ρήγματος που έδωσε τον σεισμό του 1933 καθώς και μακροσκοπικές γεωλογικές           

παρατηρήσεις υπαίθρου με κάνουν να πιστεύω ότι το μέγεθος ήταν λίγο μεγαλύτερο            

δηλαδή ίσως έφτασε Μ6.8. Εάν τα πράγματα έχουν έτσι ο σεισμός πρέπει να             
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απελευθέρωσε ενέργεια που ισούται με 15,9 ατομικές βόμβες της Χιροσίμας, σχεδόν           

διπλάσιες από το συμβάν του 2017, ή 239.000 τόνους ΤΝΤ. 

Σχετικά με τον σεισμό του 1933, ο Ευθύμης Τρακόσσας μου διηγήθηκε πρόσφατα για την              

αναδιανομή πλούτου μετά τον σεισμό, τα βρώμικα παιχνίδια και νταραβέρια ορισμένων           

προυχόντων του νησιού με τους κατακτητές. 

«Μετά τον σεισμό του 1933 επί Ιταλικής κατοχής παίχτηκαν πολλά άσχημα παιχνίδια. Οι             

Ιταλοί έκτισαν τα σπίτια και μετά τα χρεώνανε ανά μήνα, ήτανε σαν λαικές κατοικίες με               

ενοίκιο. Έτσι αρχίσαμε να φεύγουμε από τις παράγκες και να μπαίνουμε σε σπίτια. Το              

κακό τους ήταν ότι στην Αγία Παρασκευή πάνω εμείς είχαμε τέσσερα σπίτια και πήγε εκεί               

κάποιος και είπε ότι εγώ θέλω να κτίσω μεγαλύτερο σπίτι. Λένε στον πατέρα μου εσύ               

μπορείς να κτίσεις μεγάλο σπίτι, εκείνος απάντησε ότι δεν μπορεί. Του λένε πάρε κάτι και               

φύγε. Δεν μπορούσες να κάνεις διαφορετικά , έφευγες. Κάποιοι συμπατριώτες έπαιξαν σε            

διπλό ταμπλό, πήραν οικόπεδα και μετά τα μεταπώλησαν. Οι Ιταλοί ήθελαν τα χωράφια             

να φύγουν από τους φτωχούς και να πάνε σε πλούσιους. Δεν θέλανε να σπουδάσει ο               

κόσμος. Όποιος δανειζότανε λεφτά από τους πλούσιους έμπλεκε. Αλλάζανε τα συμβόλαια           

και βάζανε χρόνο ξεχρέωσης επίτηδες νωρίτερα έτσι οι πλούσιοι άρπαζαν την περιουσία            

από τους φτωχούς σε συνεννόηση με τους Ιταλούς». 

 

 

Η βραχώδης άκρα της Χαλκήπετρας έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αγώνα των Ελλήνων πατριωτών εναντίον              

του κατοχικού στρατού. Μόλις 5 χλμ. νότια από την τοποθεσία εκδηλώθηκε ο καταστροφικός σεισμός της               

23ης Απριλίου 1933 

 

 

Δείτε το σχετικό pdf με την εκλυόμενη ενέργεια από σεισμούς,  στην ιστοσελίδα. 

http://www.geodifhs.com/uploads/3/1/6/8/3168846/_energy%CE%9C6.6_.pdf 
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27. Η μυστική ζωή των ρηγμάτων 

 
15/8/2017 

 
  

Καθημερινά χιλιάδες πληροφορίες φθάνουν στα αισθητήρια όργανά μας. Από αυτές          

θυμόμαστε κάποιες επειδή μας εντυπωσιάζουν και τις αποθηκεύουμε στην μνήμη ενώ το            

μεγαλύτερο μέρος χάνεται. Μια σειρά ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε κάποιο εύρος          

συχνοτήτων μας μεταφέρει μέσω του αέρα την κωδικοποιημένη πληροφορία και αυτή δεν            

έχει νόημα έξω από την συνείδηση μας.  

Μνήμη, όμως δεν διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι αλλά και κάποια «άψυχα», μη ορατά             

πράγματα που βρίσκονται γύρω μας. Τα ρήγματα, όπως το άγνωστο μέχρι πρότινος            

ρήγμα Bodrum που έδωσε τον φονικό σεισμό ο οποίος έχει τόσο ταλαιπωρήσει τους             

κατοίκους δύο χωρών [οι σεισμοί δεν έχουν γεωγραφικά όρια]. 

Σύμφωνα με μοντέλα υπολογιστών έχει βρεθεί ότι τα σεισμικά ρήγματα έχουν καλύτερη            

μνήμη από ότι πίστευαν μέχρι σήμερα οι σεισμολόγοι. Ερευνητές του Πανεπιστημίου           

Northwestern έχουν τώρα μια απάντηση σε ένα εξοργιστικό πανάρχαιο ερώτημα: Γιατί οι            

σεισμοί μερικές φορές έρχονται σε ομάδες; Τα σεισμικά ρήγματα είναι πιο έξυπνα με την              

έννοια ότι έχουν καλύτερη μνήμη. 

Αν έχει περάσει πολύς καιρός από ένα μεγάλο σεισμό, η «μνήμη» του ρήγματος που              

συνήθως δεν αφανίζεται, αυξάνει υπό προϋποθέσεις την πιθανότητα να δώσει έναν άλλο.            

Ως αποτέλεσμα, συμβαίνει μια συστάδα σεισμών. Σεισμός σημαίνει ότι τα ρήγματα έχουν            

μακροπρόθεσμη μνήμη. Τα επιστημονικά μοντέλα δείχνουν ότι οι συστάδες μπορεί να           

συμβούν σε ρήγματα με μακροπρόθεσμη μνήμη, έτσι ώστε ακόμα και μετά από ένα             

μεγάλο σεισμό, η πιθανότητα ενός άλλου μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Η             

μνήμη προέρχεται από το γεγονός ότι ο σεισμός δεν απελευθερώνει όλη την            

συσσωρευμένη ενέργεια. Με την πάροδο του χρόνου κάποιο τμήμα παραμένει ανέπαφο           

μετά από ένα μεγάλο σεισμό και μπορεί να προκαλέσει έναν άλλο. 

Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Η συμπεριφορά τους εξαρτάται από την ιστορία τους για             

μεγάλο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος όπως το στραγγούλισμα στον           

αστράγαλο δεν εξαρτάται μόνο από το τελευταίο διάστρεμμα που είχε, αλλά και τις             

προηγούμενες περιπτώσεις από το ιστορικό του.  

Η σύγχρονη σεισμολογία ξεκίνησε μετά από ένα μεγάλο σεισμό από τον οποίο            

καταστράφηκε το Σαν Φρανσίσκο το 1906. Οι σεισμολόγοι υποθέτουν ότι ο επόμενος            

μεγάλος σεισμός θα συμβεί σε ένα ρήγμα που εξαρτάται από το χρόνο, και σχετίζεται με               

την τελευταία φορά που εκδηλώθηκε. Με άλλα λόγια, ένα ρήγμα έχει μόνο            

βραχυπρόθεσμη μνήμη θυμάται μόνο τον τελευταίο σεισμό και έχει «ξεχάσει» όλους τους            

προηγούμενους. 

Αυτή η υπόθεση είναι σημαντική για τις προβλέψεις των μελλοντικών σεισμών, για τους             

χάρτες επικινδυνότητας που προβλέπουν το επίπεδο ανακίνησης του εδάφους και πως           

πρέπει να σχεδιάζονται τα αντισεισμικά κτίρια. 

Αρκετές ιστορίες δείχνουν συστάδες σεισμών με σχετικά μικρούς χρόνους μεταξύ τους,           

που χωρίζονται από μεγαλύτερους χρόνους χωρίς όμως σεισμούς. Για παράδειγμα, στο           

ρήγμα Αγίου Ανδρέα της Καλιφόρνιας μεγάλοι σεισμοί συμβαίνουν μόνο με διαφορά           

περίπου 50 χρόνια, ενώ οι συστάδες διαχωρίζονται από αρκετές εκατοντάδες χρόνια.           
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Συστάδες έχουν βρεθεί επίσης στο σύστημα ρηγμάτων Cascadia στα ανοικτά των ακτών            

του Όρεγκον [Ουάσιγκτον], κατά μήκος του ρήγματος της Νεκράς Θάλασσας στο Ισραήλ,            

κά. Συστάδες φαίνεται ότι παρoυσιάζει και το ρήγμα Gokova του Κεραμεικού Κόλπου. 

Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι σημαντικά όχι μόνο για την πρόγνωση,             

αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Όλα εξαρτώνται από το πως θα συμπεριφερθούν τα              

ενεργά ρήγματα σε ένα σεισμό. Απελευθέρωση ενέργειας που σχετίζεται με την ταχεία            

κίνηση σε ενεργά ρήγματα είναι η αιτία των περισσότερων σεισμών. Στην Καλιφόρνια, η             

κατασκευή νέων κτιρίων έχει απαγορευθεί κοντά σε ρήγματα που έχουν μετακινηθεί τα            

τελευταία 11.000 χρόνια. Επίσης ρήγματα που έχουν δείξει κίνηση τα τελευταία 2,6 εκ.             

χρόνια λαμβάνονται υπόψη, ιδίως για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,         

φράγματα, νοσοκομεία,σχολεία κά.  

Στην Κω όπως σε άλλα μέρη της χώρας, ενεργά χερσαία ρήγματα τρέχουν κάτω ή κοντά               

από ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, σχολείο κά.        

Αδιαφορούμε για την ύπαρξη και τις επιπτώσεις τους μέχρι να συμβεί το μοιραίο.  

Μέχρι το απόγευμα της 15/8/2017 έχουν εκδηλωθεί 1.259 μετασεισμικές δονήσεις. Το           

μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας έχει μεταφερθεί στο τουρκικό χερσαίο χώρο ιδίως           

σε ακατοίκητες ορεινές εκτάσεις ή μεταξύ του θαλάσσιου χώρου της τάφρου Gokova και             

της απέναντι μικρασιατικής ακτής.  

 

 
Δεξιά το νησί Καρά Άντα από την Λάμπη Κω. Κατά μήκος της ακτής υποθαλάσσια τρέχει το άγνωστο ρήγμα                  

που έδωσε τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017. Μετασεισμική δραστηριότητα σε τρεις ομάδες με τα               

εμπλεκόμενα ενεργά ρήγματα στον κόλπο του Κεραμεικού 

 

 
Μετά το κύριο σοκ η μετασεισμική δράση έχει απομακρυνθεί από το επίκεντρο του             

ρήγματος 1 [κοίτα πάνω χάρτη] πιο γνωστό στην διεθνή βιβλιογραφία ως ρήγμα Bodrum             

[με ετήσιο ρυθμό ολίσθησης 5.8046-5.8046 χιλιοστά, μήκος 12χλμ.], κατευθύνεται πιο          

βορειοανατολικά με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε λιγότερο τις μετασεισμικές δονήσεις.         

Φίλοι από την Τουρκία μου ανέφεραν ότι η σεισμική δραστηριότητα στην κυριολεξία έχει             

αναστατώσει τουρίστες και κατοίκους του Μπόντρουμ. Εκτιμώ ότι μετά το 1 ίσως έχει             

σπάσει τμήμα από το ρήγμα 2 [Gokova Oren Fault Zone 3, με ετήσιο ρυθμό ολίσθησης               

6.5064-13.0128 χιλιοστά, μήκους 13χλμ.] ,ενώ βρίσκεται πιθανόν σε εξέλιξη η ρήξη ενός            
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μέρους του ρήγματος 3 [Gokova Oren Fault Zone 2, ολίσθηση 4.9282 - 4.9282 χιλιοστά,              

μήκος 13χλμ.] του συστήματος διάρρηξης Gokova. 

Η διαδικασία συνεχίζεται λόγω της τεράστιας συσσωρευμένης ενέργειας και επειδή τα           

ρήγματα τελικά είναι πιο έξυπνα από ότι νομίζαμε.  

Το σύστημα διάρρηξης Gokova συνήθως κινείται με 4-13 χιλιοστά το χρόνο. Η αδράνεια             

από το 2005 φαίνεται ότι ήταν παροδική. Το ξημέρωμα στις 1.31 το ρήγμα ακολούθησε το               

ιστορικό του. Αυτή την φορά η δράση του μετρήθηκε σε εκατοστά, όχι σε χιλιοστά.              

Ανύψωση στο νησί Μαύρο Βουνό που συνοδεύτηκε με καθίζηση ευτυχώς μόνο του βυθού             

της πόλης Κω. Το βέβαιο είναι ότι το σύστημα ρηγμάτων εξακολουθεί να ολισθαίνει και              

στο απώτερο μέλλον κάποιο άλλο τμήμα του ίσως δώσει ένα άλλο σοκ όπως αυτό που               

ζήσαμε.  

Η μυστική ζωή του Gokova πλέον δεν είναι κρυφή. Δυστυχώς οι ουλές της γης δεν               

κλείνουν μονομιάς καθώς δεν ξεχνούν εύκολα. Θυμούνται και προετοιμάζονται για την           

επόμενη φορά. 

Η 21η Ιουλίου ήταν ακόμη ένα επεισόδιο που προστέθηκε στην πλούσια φυσική ιστορία             

του νησιού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φοβίζει η διαδικασία, οφείλουμε να             

διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, θα περάσει και αυτό.  

Ωστόσο, η γριφώδης λειτουργία του Gokova διαρκεί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Ήταν           

εκεί όταν ο πολιτισμός μας δεν υπήρχε. Θα βρίσκεται εκεί χωρίς εμάς. Οφείλουμε να              

είμαστε έτοιμοι. Ο σιωπηλός γίγαντας σιγοψιθυρίζει ότι εκτός από δυνατά έχει τρωτά            

σημεία. Απεχθάνεται την εκπαίδευση, την ετοιμότητα, τα ανθεκτικά υλικά, τα βραχώδη           

εδάφη και τον υπεύθυνο σχεδιασμό. Από την άλλη είναι ικανό σε μία στιγμή χωρίς              

προειδοποίηση να γκρεμίσει ουτοπίες, δογματισμούς και θέσεις που στηρίχτηκαν σε          

θελκτικά τεχνάσματα.  

 

 

Πανοραμική λήψη της οροσειράς του Δίκαιου από το Τιγκάκι. Από τους πρόποδες διέρχεται το κανονικό               

Ρήγμα του Δίκαιου 

 

Ο αντισεισμικός κανονισμός χρήζει επικαιροποίησης, άμεσης βελτίωσης. Πρέπει να         

δώσουμε προτεραιότητα σε τοπικές ιδιαιτερότητες, να μάθουμε από τις ιστορίες των           

παλιών. Να μελετήσουμε ξανά και ξανά το Δημαρχείο της Κω, πως και γιατί άντεξε το               

1933 και το 2017. Ας ανασύρουμε από τα ράφια μελέτες, υλικά και εδαφολογικές έρευνες              

των Ιταλών.  
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Ας ξαναδούμε τα ντόπια υλικά που τόσο πλουσιοπάροχα μας χάρισε η κωακή γη. Η              

ποζολάνη, ο ιώδης ασβεστόλιθος, ο τραβερτίνης [όταν συνδυαστεί με το ποζολανούχο           

τσιμέντο αποδεικνύεται στεγανός και αντισεισμικός όπως συνέβη στο Μουσείο], κρύβουν          

μυστικά αιώνων που ενοχλούν το θηριώδες Gokova. Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε άλλα             

υλικά του τόπου που τα πήγαν περίφημα απέναντι σε αλλεπάλληλες δονήσεις.  

Η διέξοδος απέναντι στη μονότονη και πληκτική κίνηση του γίγαντα βρίσκεται στην            

πλούσια ιστορία του νησιού. Οι όποιες λύσεις πρέπει να έχουν σχέση με την τοπική              

πραγματικότητα, πάνω από όλα να είναι εφαρμόσιμες, λειτουργικές. Οτιδήποτε         

επιχειρησιακά κοστοβόρο δεν συνεπάγεται ότι είναι σωστό και κατάλληλο.  

Το ρήγμα Gokova, το Datca, το ρήγμα Κω, το ρήγμα του Δίκαιου [χερσαίο και πλέον               

επικίνδυνο του νησιού], τα ορατά και μη ηφαίστεια της Λεκάνης Κω, το ρήγμα της              

Αμοργού, το ηφαίστειο της Σαντορίνης και τόσοι άλλοι γεωλογικοί κίνδυνοι, περιέχουν           

αρκετές αδυναμίες πάνω στις οποίες πρέπει να χαράξουμε τον μοναδικό δρόμο τον οποίο             

πρέπει να διαβούμε. «Σπίτι όσο χωρείς και αυλή όσο θωρείς» μου έλεγε συχνά ο              

συμιακο-μπουντρουμιανός πάππους μου. 

 

 

28.Ιστορικοί μεγάλοι σεισμοί στον κόλπο του Κεραμεικού 

18/8/2017 

 
  

Σύμφωνα με ιστορικές τουρκικές πηγές ο σεισμός του 1493 μ.Χ ήταν ο πιο             

καταστροφικός στην σύγχρονη ιστορία της Αλικαρνασσού. Ωστόσο, ο σεισμός δεν          

προήλθε από το σύστημα ρηγμάτων Gokova, αλλά από την Λεκάνη της Κω ,ίσως το              

ρήγμα Κοχυλάρι, του Δίαυλου Κω-Νισύρου. Οι παρακάτω σεισμοί αφορούν μόνο          

μεγαλύτερους ή ίσους απο Μ5.5 που έχουν εκδηλωθεί κατά μήκος του Κόλπου            

Κεραμεικού ή έχουν πηγή την Τάφρο Gokova από διεργασίες μόνο του ομώνυμου            

ρήγματος.  

 

1.Σεισμική δόνηση- φάντασμα του 6ου -5ου π.Χ. Σύμφωνα με τον ιστορικό και πατέρα             

της εκκλησιαστικής ιστορίας Ευσέβιο Παμφίλου ή της Καισαρείας [πέθανε το 339 ή            

340μ.Χ], μεγάλος σεισμός [κατ΄εκτίμηση λίγο μεγαλύτερος από τα Μ6] προκάλεσε τη           

μερική καταστροφή του νησιού. Ο Ιταλός αρχιτέκτονας L.Morricone, δεν μπόρεσε να           

βρει ίχνη του σεισμού στις ανασκαφές. Είναι πιθανόν η σεισμική δόνηση- φάντασμα να             

έχει προέλθει από το δυτικό τμήμα του ρήγματος Gökova ,γνωστού στη διεθνή            

βιβλιογραφία ως ρήγμα Ula-Oren ,νοτιοδυτικά του επίκεντρου του σεισμού της 21ης           

Ιουλίου 2017. 
 

2.Σεισμός μεγέθους Μ6.6; του 334μ.Χ. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ηλία της           

Νισίβεως [Αντιόχειας] έγινε σεισμός στο νησί της Κω με αποτέλεσμα πολλές πόλεις να             

έχουν καταρρεύσει. 

 

3.Ισχυρός σεισμός την 1/12/1869, με μέγεθος Μ6.8 βόρεια της Μαρμαρίδας.          

Κατέστρεψε τις πόλεις Mentes και Μαρμαρίδα, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές          
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στις πόλεις Ula και Μούγλα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, Σάμο, Σύμη,             

Αλικαρνασσό και Μυτιλήνη. Η εκδήλωση ήταν η μεγαλύτερη που έχει αναφερθεί από            

τη δράση του ρήγματος Ula-Oren[σύστημα Gokova]. 

 

4.Ο σεισμός στις 23/5/1941, με μέγεθος Μ6.0 συνέβη κοντά στη Μούγλα της ΝΔ             

Τουρκίας. Ο κύριος σεισμός διήρκεσε μόλις 12 δευτερόλεπτα, έγινε στις 23.10,           

προκάλεσε μεγάλες ζημιές κατά μήκος των βόρειων ακτών του Κεραμεικού, ιδιαίτερα           

στην Μούγλα. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός έγινε την ίδια μέρα με τον κύριο, ήταν Μ5.5.              

Στα χωριά της περιοχής προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι βράχου            

που έπεσε σκότωσε 4 και τραυμάτισε 20 ανθρώπους.  

 

5. Νότια της Μούγλας στις 13/12/1941, Μ6.2. Ο σεισμός που συνέβη στις 15.59             

προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην επαρχία της Μούγλας [ΝΔ Τουρκία]. Μετά από αυτό            

το σημαντικό γεγονός κανένας δεν φαίνεται να έχει συμβεί έως το 2004 . 

 

 

Αριστερά παλιός πίνακας με την Αλικαρνασσό, στο βάθος το νησί Καρά Άντα από την θάλασσα του οποίου                 

προήλθε ο δυνατός σεισμός του 2017 [εικόνα Google]. Ιστορικοί σεισμοί με μεγέθη μεγαλύτερα ή ίσα από                

Μ5.5, από το 330μ.Χ έως το 2107 στον κόλπο του Κεραμεικού. Με το κίτρινο ελλειπτικό σχήμα φαίνεται το                  

πιθανό αδιατάραχτο τμήμα του ρήγματος Gokova. 

 

 

6. Η σεισμική ακολουθία του 2004/2005. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του            

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών «Ο κύριος σεισμός πραγματοποιήθηκε στις 4         

Αυγούστου 2004, 03:01 GMT και παρουσιάστηκε 40χλμ. ανατολικά της πόλης της Κω σε             

εστιακό βάθος 20χλμ. και με το μέγεθος Mw5.5.» 

 

7. Ο σεισμός στις 21 Ιουλίου 2017 με μέγεθος Μ6.6, συνέβη σε ένα ρηχό βάθος φλοιού. Ο                 

ισχυρός μετασεισμός Μ5.3 εκδηλώθηκε στις 10.41 π.μ, 8/8/2017 ήταν χερσαίος με           

εστιακό βάθος μόλις 1 χλμ.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο ότι το σύστημα ρηγμάτων             

Gokova είναι ενεργό έχοντας δώσει ισχυρούς ιστορικούς επιφανειακούς σεισμούς, με          

εστιακό βάθος από 2 έως 7 χλμ.  
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Σύμφωνα με ιστορικές σεισμικές βάσεις δεδομένων [EMSC, ΑΠΘ, κά] τα τελευταία 1680            

χρόνια [δεν περιλαμβάνεται η δόνηση του 6ου αιώνα π.Χ] έχει δώσει τουλάχιστον έξι             

σεισμούς με μεγέθη που κυμαίνονται από Μ5.5 έως Μ6.8.  

Το ιστορικό αρχείο αποκαλύπτει ότι μέχρι στιγμής το ρήγμα Ula-Oren που αποτελεί τον             

κύριο κορμό του συστήματος Gokova δεν έχει δώσει σεισμό μεγαλύτερο από Μ6.8. Όμως             

λαμβάνοντας υπόψη την βάση δεδομένων του SHARE-WP3, η γεωμετρία και το μέγεθος            

της τεκτονικής δομής  μπορεί να εκδηλώσει έναν σεισμό έως και Μ7.1.  

Ανατρέχοντας στους ιστορικούς σεισμούς μπορεί να παρατηρηθεί ένα τμήμα που έχει           

μείνει σχετικά αδιατάραχτο, νοτιοανατολικά από το επίκεντρο της 21ης Ιουλίου, όμορα           

της ακολουθίας του 2004/2005. Εδώ και καιρό φαίνεται ότι απέχει από τις διεργασίες             

του ρήγματος [δες στον παραπάνω χάρτη το ελλειπτικό σχήμα με κίτρινο χρώμα].  

Η συγκεκριμένη περιοχή λες και «βαρβιτίζει» με την μνήμη του Gokova όπως θα             

μπορούσε να πει ο πρωτοπόρος της βουκολικής ποίησης, Θεόκριτος που έζησε ή            

γεννήθηκε στην Κω. Δεν θα προκαλέσει έκπληξη άν στο απώτερο μέλλον ένα συμβάν             

Μ5.5-6.7 προέλθει από τον συγκεκριμένο χώρο πάντα με βάση την ιστορική σεισμικότητα            

της περιοχής. 

 

 

29.Ανεξήγητοι θόρυβοι στην Λάμπη; 

22/8/2017 

 
Πριν κάποια χρόνια στην Λάμπη [Νέα Αλικαρνασσός] στα πλαίσια της έρευνας για την             

γεωλογική καταλληλότητα του οικισμού πραγματοποιήθηκε μια σειρά εργασιών από         

επιστημονική ομάδα του Ι.Γ.Μ.Ε [τότε Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών         

Ερευνών]. 

Κατά την διάρκεια διάνοιξης ορύγματος ο χειριστής του εκσκαφέα βρέθηκε αντιμέτωπος           

με έναν απρόβλεπτο παράγοντα, τα χαλαρά εδάφη της περιοχής. Ξαφνικά τα εδάφη            

άρχισαν να υποχωρούν και η κατάρρευση θα είχε παρασύρει τον ίδιο και το μηχάνημα .Η               

ευστροφία του χειριστή και η τύχη βοήθησαν ώστε να μη συμβεί ατύχημα. 

Ενώ γνώριζα την σημασία του εδάφους τότε συνειδοποίησα πως επιφανειακές δονήσεις           

[πόσο μάλιστα σεισμικές] μπορεί να προδώσουν αμμοαργιλώδη ιζήματα ιδιαίτερα σε ένα           

πρώην βαλτότοπο όπως αυτό της Λάμπης που τυγχάνει να έχει υψηλό υδροφορέα.  

Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό της 21ης Ιουλίου, βλέποντας την κύρια μετασεισμική            

ακολουθία να κατευθύνεται προς το δυτικό τμήμα του ρήγματος Gokova τότε ο νους μου              

αμέσως πήγε στην Λάμπη. Όταν ρίχνεις ένα βότσαλο σε ένα υδάτινο σώμα, δημιουργεί             

κύματα στο νερό. Ένας σεισμός κάνει το ίδιο πράγμα με την ενέργεια. Όταν σπάσει ένα               

ρήγμα, η ενέργεια απελευθερώνεται ως σεισμικά κύματα και αυτά προκαλούν τις           

καταστροφές. Σε ορισμένες περιοχές όπως η Λάμπη, οι σοβαρές σεισμικές βλάβες μπορεί            

να προκληθούν από την ρευστοποίηση εδάφους.  

Ανησύχησα γιατί αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί κατά την διάρκεια ενός            

σεισμού. Εάν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες, η βίαιη κίνηση θα έκανε τα χαλαρά ιζήματα              

και το χώμα του οικισμού να συμπεριφερθούν σαν υγρό όπως ακριβώς έγινε στο Ψαλίδι              

με τα ηφαίστεια άμμου και τον φίκο του λιμανιού. Ευτυχώς στο Ψαλίδι παρατηρήθηκε             
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μόνο σε ακατοίκητη παράκτια περιοχή με αποτέλεσμα το φαινόμενο να μην προκαλέσει            

κατάρρευση οικοδομών.  

Τα χαλαρά εδάφη μπορεί να υποστούν σοβαρές ζημιές ακόμη και από έναν σχετικά ήπιο              

σεισμό. Όμως οι χαλαρές κορεσμένες σε νερό εδαφικές στρώσεις που συναντώνται κοντά            

στην επιφάνεια της Λάμπης φαίνεται ότι αυτή την φορά είχαν ευεργετική επίδραση στην             

εξασθένηση των διερχόμενων σεισμικών κυμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν οι ελάχιστες          

ζημιές στον οικισμό. 

Μία εβδομάδα μετά τον κύριο σεισμό ένας φίλος μου ανέφερε ένα πρόβλημα. Ένα             

ακουστικό φαινόμενο από μυστηριώδεις ήχους που έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον 4          

φορές με αποτέλεσμα να αναστατωθεί ο ίδιος και η οικογένεια του. Οι ανεξήγητοι             

θόρυβοι αρχίζουν μία στιγμή ,διαρκούν ώρες , αλλά ξαφνικά σταματάνε. Το γεγονός στην             

κυριολεξία όχι μόνο πονοκεφαλιάζει αλλά προκαλεί εύλογη ανησυχία. Οι ήχοι          

προέρχονται από το ίδιο δωμάτιο μέσα στο σπίτι. Πρόκειται για βουητό έντονο και             

διαπεραστικό. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης Κω ιδρύθηκε πάνω σε υλικά που προήλθαν από συσσώρευση φερτών υλών                

κυρίως ποταμών ως αποτέλεσμα της επέκτασης της ξηράς εις βάρος της θάλασσας. Οι φερτές ύλες (χαλίκια,                

αργιλοαμμώδη, χώμα) δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10.000 χρόνια. Σήμερα αυτά τα υλικά αποτελούν το             

έδαφος πάνω στο οποίο απαντούν τα σπίτια μας. Δεξιά η μετασεισμική δραστηριότητα μετά την 21η Ιουλίου                

στη Λάμπη με ισοσείστες Μ6.5 και Μ6 [καμπύλες που δείχνουν την ένταση του σεισμού στη Λάμπη,                

εξαρτώνται κυρίως από την απόσταση από το επίκεντρο του κύριου σεισμού] 

 

 

Μετά από αυτοψία η προκαταρκτική έρευνα κατέδειξε ότι η μονοκατοικία βρίσκεται λίγα            

μέτρα πιο δυτικά από την τοποθεσία όπου ο εκσκαφέας κινδύνευσε να βυθιστεί. Το             

πηγάδι του ιδιοκτήτη πριν τον σεισμό είχε καθαρό πόσιμο νερό, μέτριας ποιότητας. Η             

μετασεισμική εξέταση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών φανέρωσε ότι το νερό έχει          

θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου δηλαδή όσους η θάλασσα. Το ph, η             

αγωγιμότητα και τα TDS λένε ότι το νερό πλέον κυμαίνεται από υφάλμυρο εως             

θαλασσινό. Η ραδιενέργεια τόσο στην κατοικία όσο στην περιοχή είναι ελαφρώς           

αυξημένη, με επίπεδα ευμετάβλητα, όπως βέβαια σε όλη την πόλη της Κω. Ο κύριος              

σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός άλλωστε έριξε στο έδαφος τον ιδιοκτήτη όμως η            

οικοδομή δεν έχει υποστεί κάποια βλάβη ή καθίζηση. Δεν έχει αναφερθεί ανάλογο            

φαινόμενο στην γύρω περιοχή. Με την ευκαιρία όποιος έχει δει κάτι ασυνήθιστο μπορεί             

να το γνωστοποιήσει εάν το επιθυμεί στους αρμόδιους φορείς ή στην ηλεκτρονική            

διεύθυνση geodifhs@gmail.com 
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Θόρυβοι, εκρήξεις ή βουητά έχουν αναφερθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ανεξήγητες            

αναφορές ενός φαινομένου που ακούγεται κάτι σαν θόρυβος, άλλη φορά ως κανόνι ή μια              

ηχητική έκρηξη που προέρχεται από τον ουρανό έχουν καταγραφεί στην Ινδία, ΗΠΑ,            

Βόρεια Θάλασσα, Ιαπωνία, Ιταλία ή σε ήρεμες καλοκαιρινές μέρες στον κόλπο Fundy του             

Καναδά. Όμως κάθε περιστατικό έχει την δική του αιτία. 

Πρόκειται για φαινόμενο που έχει διάφορα ονόματα στη διεθνή βιβλιογραφία όπως           

«Όπλα του Σενέκα» στις ΗΠΑ επειδή για πρώτη φορά αναφέρθηκε στην λίμνη Σενέκα,             

βροντίδι στην Ιταλία, ρετούμπος στις Φιλιππίνες ή ουρανοσεισμοί.  

Ο όρος «Όπλα του Σενέκα» είναι απλά ένα όνομα, δεν είναι μια εξήγηση. Αυτό δεν μας                

λέει τίποτα για το τι προκαλεί αυτούς τους θορύβους και αναταράξεις. Ποια θα μπορούσε              

να είναι η αιτία; 

Σε γενικές γραμμές το φαινόμενο μπορεί να έχει σχέση με καταβόθρα, παλιρροϊκό κύμα,             

υπόγεια κατολίσθηση, βιοαέριο, θαλάσσια ρεύματα, τεχνολογική καταστροφή, μυστική        

στρατιωτική δραστηριότητα, κλιματική αλλαγή, αέρα που μπορεί να έχει γεμίσει μικρούς           

πόρους μεταξύ των σωματιδίων του εδάφους και ρωγμές στο βράχο, πτώση μικρού            

ουράνιου σώματος σε νερό, προσεισμική ακολουθία μιας μεγαλύτερης δόνησης και          

διάφορα άλλα αίτια.  

Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί με μεθάνιο που απελευθερώνεται από τον πυθμένα του            

ωκεανού ή πυθμένα λίμνης το οποίο εκρήγνυται όταν ανεβαίνει στην επιφάνεια, ερχόμενο            

σε επαφή με τον αέρα. Μπορεί να κάνει την εμφάνιση του από σταδιακή αποσύνθεση              

των θαμμένων φυτών και μικροσκοπικών ζώων που υπάρχουν στο υπέδαφος της Λάμπης.            

Μερικές φορές το μεθάνιο μπορεί να διαρρεύσει προς τα πάνω στο επίπεδο του εδάφους.              

Ωστόσο, αυτό δεν γίνεται ξαφνικά και σε αρκετά μεγάλες ποσότητες για να προκαλέσει             

εκρήξεις. Επίσης, η καύση του μεθανίου δημιουργεί φλόγες. 

Νέα ρήγματα που σχηματίζονται από θραύση πετρωμάτων για την παραγωγή ενός νέου            

ρήγματος ή μετακίνηση ενός υπάρχοντος  μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία ήχων. 

Οι σεισμοί είναι επίσης μια πιθανή αιτία. Συχνά μπορεί να προέλθουν από μικρούς ρηχούς              

σεισμούς που εκδηλώνονται σε κοντινή απόσταση.  

Κοντά στην Λάμπη μία σειρά από μικροσεισμοί έχουν εκδηλωθεί, μετά την 21η Ιουλίου.             

Δύο από αυτούς, με μεγέθη Μ2.6 και Μ2.7 εκδηλώθηκαν υποθαλάσσια αρκετά κοντά            

στην Αμμόγλωσσα, χρονικά έχουν συμπέσει με την εκδήλωση του φαινομένου. 

Στην Ινδία πίστευαν ότι φαντάσματα με θορύβους είχαν σχέση με απόγονους των            

εποίκων που πήραν τη γη τους. Για τα Όπλα του Σενέκα της Λάμπης ίσως υπάρχει μία                

καλύτερη εξήγηση από αυτήν την πρόταση.  

Το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται για μία ιστορία φαντασμάτων. Ο ήχος φαίνεται να είναι               

πιο δυνατός όσο πιο κοντά συμβαίνουν οι μικροσεισμικές δονήσεις. Ο υδροφόρος           

ορίζοντας παραμένει υψηλός μετά το κύριο σοκ των Μ6.6. Αν το φαινόμενο έχει σχέση με               

κίνηση υπό πίεση ρευστού κάτω από έδαφος ή βιοαέριο ή κάτι άλλο μπορεί να αποδειχθεί               

μόνο μετά από γεωλογική/γεωφυσική έρευνα που πρέπει να εκπονηθεί το συντομότερο           

δυνατό. 
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30.Το ηφαίστειο Κεφαλονία και ο θρύλος του Τουργκούτ Ρέις 

26/8/2017 

 

Το Akyarlar βρίσκεται νοτιοδυτικά της χερσονήσου της Αλικαρνασσού. Το χωριό ακριβώς           

απέναντι από το Ψαλίδι αποτελεί μέρος του δήμου Turgutreis μιας ηφαιστειογενούς           

περιοχής της οποίας το τοπίο είναι εντυπωσιακό. 

Πριν περίπου 11 εκατομμύρια χρόνια συνέβη μία τρομερή έκρηξη που προκάλεσε την            

κατάρρευση ενός πολύπλοκου συστήματος καλδέρας η οποία δημιούργησε την πατρίδα          

του περιβόητου Τουργκούτ Ρέις. 

Η Turgutreis πήρε το όνομά της από το διάσημο πειρατή , μετέπειτα ναύαρχο, Τουργκούτ              

Ρέις που γεννήθηκε σε αυτή την πόλη στις αρχές του 16ου αιώνα. Μετά τον θάνατο του                

κουρσάρου -αργότερα οργανωτή του οθωμανικού στόλου Μπαρμπαρόσα [Κοκκινογένης]        

τον Ιούλιο του 1546, ο Τουργκούτ τον διαδέχτηκε ως ανώτατος διοικητής των οθωμανικών             

ναυτικών δυνάμεων στη Μεσόγειο. 

Ήταν ελληνικής καταγωγής [όπως ο Μπαρμπαρόσα] , γνωστός για τις αποστολές του στις             

ακτές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας , της Βόρειας Αφρικής και για τη συμμετοχή               

του στην πολιορκία της Μάλτας. Εκεί πέθανε το 1595 κατά τη διάρκεια της ομώνυμης              

μάχης. 

  

 
Αριστερά η καλδέρα της Αλικαρνασσού με κίτρινο γέμισμα και το ηφαίστειο Akyarlar. Δεξιά ο ηφαιστειακός               

δόμος Akyarlar [Κεφαλονία] 

 

  

Σύμφωνα με έναν Γάλλο ναύαρχο ο Τουργκούτ ήταν στρατιωτική ιδιοφυΐα «ένας           

ζωντανός θρύλος της Μεσογείου, αρκετά επιδέξιος για να συγκριθεί με τους καλύτερους            

στρατηγούς της εποχής». Απεικονίζεται σε πολλά έργα τέχνης, αγάλματα ενώ αμέτρητα           

βιβλία έχουν γραφτεί για τη ζωή και τις κατακτήσεις του. 

Γύρω από το Turgutreis, κατά μήκος της ακτογραμμής με τα απότομα βουνά, υπάρχουν             

14 τουρκικά νησιά συμπεριλαμβανομένων των Küçük Kiremit, Büyük, Fener, Çatal, Yassı,           

Tüllüce, Kargı, Köçek, Kadıkalesi και Sarıat. Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται           

για αλιεία,βοσκότοποι,καταδύσεις και ιστιοπλοϊκές εκδρομές.  

Δυτικά του Akyarlar συναντάται το στρογγυλό λευκό πέτρινο Hüseyin Burnu, ένας           

ιστορικός φάρος που χτίστηκε από τους Γάλλους το 1931. Ο φάρος βρίσκεται στη μύτη, το               
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πιο κοντινό μέρος της χερσονήσου στο νησί της Κω, το οποίο αποτελεί το σημείο              

εκκίνησης του Κεραμεικού Κόλπου. 

Μία γεωδομή παίρνει την προσοχή ενός παρατηρητή από το Ψαλίδι. Ο λόφος που             

εντυπωσιάζει είναι ο ηφαιστειακός δόμος Akyarlar [Κεφαλονία] με ύψος 172 μέτρα από            

τη στάθμη της θάλασσας. Το αρχαίο όνομα του Akyarlar είναι η Αρχιάλλα. Κάποτε ο              

οικισμός ήταν γνωστός ως Kefalonya Yarimadanin Başı, Kumburnu δηλαδή Κεφαλονία          

προφανώς από το μεγάλο κεφάλι που εξέχει και το κάνει να ξεχωρίζει από το φυσικό               

τοπίο της περιοχής.  Κάποιοι ντόπιοι το αποκαλούν «Αυγό» λόγω τους σχήματος του. 

Σύμφωνα με το Volcanodiscovery [ιστότοπο ειδικό σε ηφαιστειακά θέματα] οι          

ηφαιστειογενείς περιοχές Μπόντρουμ & Akyarlar ανήκουν στην περιοχή του ενεργού          

ηφαιστειακού συγκροτήματος της Κω, είναι οι δυτικότερες ηφαιστειακές τοποθεσίες της          

Τουρκίας. Η χερσόνησος της Αλικαρνασσού κυριαρχείται από παλιές αποθέσεις δακιτικής          

και ανδεσιτικής λάβας και από δόμους λάβας. Η ηλικία τους είναι πιθανώς από το              

Πλειστόκαινο όταν έγιναν οι πρώτες εκρήξεις, περίπου 2-3 εκατομμύρια χρόνια πριν.           

Καμία έκρηξη δεν έχει αναφερθεί κατά τους ιστορικούς χρόνους. 

Οι δόμοι λάβας ,από τα κύρια δομικά χαρακτηριστικά πολλών στρωματοηφαιστείων σε           

όλο τον κόσμο, εξελίσσονται απρόβλεπτα. Μπορεί να αναπτυχθούν με έκρηξη πάνω από            

το προηγούμενο θολωτό υλικό, ή εναλλακτικά γεμίζοντας το από μέσα. Το χρονικό            

διάστημα που χρειάζεται για να σχηματιστεί ένας δόμος λάβας ποικίλλει. Κάποιοι           

αναπτύσσονται σε ώρες, ενώ άλλοι μπορεί να χρειαστούν χρόνια ή πάνω από 100 χρόνια              

για να φτάσουν σε πλήρη έκταση. Το ηφαίστειο Αγία Ελένη [1980-1986] είναι ένα             

παράδειγμα ενός σύνθετου δόμου λάβας που αυξήθηκε επεισοδιακά. 

Στην πραγματικότητα, ακόμη και σήμερα γνωρίζουμε λίγα σχετικά για τους          

ηφαιστειακούς δόμους και τι μπορούν ενδεχομένως να αποκαλύψουν για τα ηφαιστειακά           

συστήματα. Σχηματίζονται από ιξώδες μάγμα που εκρήγνυται πάνω στην επιφάνεια.          

Συνήθως δεν έχουν αρκετό αέριο ή πίεση για να εκραγούν, αν και μπορεί μερικές φορές               

να προηγούνται ή να ακολουθούνται από εκρηκτική δραστηριότητα. Ωστόσο, σε αντίθεση           

με τις ροές λάβας, η λάβα που σχηματίζει τους δόμους είναι συχνά παχύρρευστη,             

κολλώδης για να ρέει πολύ μακριά, έτσι συσσωρεύεται γύρω και πάνω από την διέξοδο. 

Οι εκρήξεις των ηφαιστειακών δόμων σχετίζονται με αβαθή, μακράς περιόδου υβριδική           

σεισμικότητα, η οποία αποδίδεται σε πίεση από περίσσεια υγρού στον μαγματικό θάλαμο.            

Ευτυχώς η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα του ρήγματος Gokova φαίνεται να μην έχει            

επηρεάσει την ηφαιστειότητα της περιοχής. Αναμφίβολα θα ήταν ένας επιπλέον          

πονοκέφαλος για όλους με απρόβλεπτες επιπτώσεις. 

 

 

 

31.Ζώντας με την Αλλαγή, η ιστορία του φάρου στο Ψαλίδι 

28/8/2017 

 

Το ακρωτήριο Ψαλίδι βρίσκεται ανατολικά της πόλης Κω, είναι γνωστό ως Λούρος από το              

λουρί υποδηλώνοντας τη μεγάλη λωρίδα γης που καταλαμβάνει. Επειδή μοιάζει με κοπίδα            

ψαλιδιού έχει επικρατήσει στην τοπική διάλεκτο το τοπωνύμιο Ψαλίδι. 
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Ο ιστορικός Βασίλης Χατζηβασιλείου αναφέρει ότι στην περιοχή παλαιότερα υπήρχε «η           

λίμνη Λάμπη του Ψαλιδιού με περιφέρεια γύρω στα 1.000 μέτρα που απείχε από τη              

θάλασσα περί τα 260 μέτρα και φάνταζε πανταχόθεν ως να ήτο λιμήν ποτέ». Σήμερα              

υπάρχει σημαντικός υδροβιότοπος με περιβαλλοντικό πάρκο που υπολειτουργεί. 

Η σχεδόν ομαλή, ευδιάκριτη προεξοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός          

μεταλλικού φάρου πάνω σε τσιμεντένιο βάθρο που λειτουργεί με συλλέκτη ηλιακής           

ενέργειας. Μέχρι τον 18ο αιώνα οι φάροι χρησιμοποιούσαν ως καύσιμη ύλη ξύλα,            

κάρβουνα ή ακόμη ρητίνες. Μετά καθιερώθηκε το λάδι, αργότερα το πετρέλαιο και            

τελευταία η ηλιακή τεχνολογία. 

Η ακριβής χρονολογία κατασκευής του δεν είναι γνωστή. Ο πύργος δεν εντυπωσιάζει, σε             

αφήνει παγερά αδιάφορο. Είναι νέος, δεν είναι πέτρινος ή έργο τέχνης, με βεβαιότητα δεν              

μπορεί να συγκριθεί με τον διάσημο Φάρο της Αλεξάνδρειας του Σώστρατου, τον πρώτο             

πυρσοφόρο πύργο της ιστορίας [κτίστηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, κατέρρευσε από             

σεισμό τον 8ο μ. Χ. αιώνα].  

 
 

 

Πάνω αριστερά η λιμνούλα αδελφή του Λούρου στο Ψαλίδι. Ο Φάρος Λούρος μετά το σεισμικό γεγονός της                 

21ης Ιουλίου,αριστερά το φυλάκιο στη θάλασσα, πριν λίγα χρόνια ήταν στην ακτογραμμή. Στις 19/6/2011 όταν               

ακόμα δέσποζε στην στεριά [πανοραμική φωτογραφία] 

 

 

 

Ο πύργος δεν επισημαίνει μόνο την πορεία των πλοίων αλλά καταγράφει πολύτιμες            

«απόρρητες» πληροφορίες τόσο για την εξέλιξη της ακτογραμμής όσο για τις διαδικασίες            

του βυθού του Κεραμεικού Κόλπου. Η θέση του στο ακρωτήρι και η μετατόπιση μέσα σε               

ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έχει μία ενδιαφέρουσα ιστορία να αφηγηθεί. 

Ιστορικές εικόνες από το Google Earth αποδεικνύουν με τον πιο αδιάψευστο τρόπο ότι             

τουλάχιστον από το 2005 η ακτογραμμή υποχωρούσε με γοργό ρυθμό, γεγονός που δεν             

μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την παράκτια διάβρωση και την άνοδο της στάθμης της              

θάλασσας.  
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Στον χάρτη το ακρωτήριο του Ψαλιδιού με το επίκεντρο του σεισμού Μ6.6  

 

 

Ο φάρος στις 3-12-2005, 11/6/2010 και 30/4/2016 [εικόνες  από Google Earth Pro] 

 

 

 

Ημερολόγιο  Ενός Προαναγγελθέντος Σεισμού                                                                                                                     Γεωδίφης 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σελίδα 79 

Πριν το 1917 η παραλία ήταν αμμώδης σύμφωνα με περιγραφή του Ιάκωβου Ζαρράφτη.             

Τα τελευταία χρόνια ο φάρος Λούρος βρισκόταν κοντά στην ακτογραμμή πάνω σε χαλίκια             

και κροκάλες. Συνήθως τέτοιοι σχηματισμοί εμφανίζονται στη ζώνη θραύσης του          

κυματισμού, όμως έχουν άμεση σχέση με τις μεταβολές της κυματικής ενέργειας.           

Διαμορφώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου καθώς το νερό της θάλασσας            

αποσαθρώνει πετρώματα. Το αποτέλεσμα είναι μια ομαλή, στρογγυλεμένη εμφάνιση με          

χρώματα που κυμαίνονται από ημιδιαφανές άσπρο σε μαύρο ,αποχρώσεις του καφέ,           

κόκκινου και πράσινου.  

Μετά το τραγικό συμβάν της 21ης Ιουλίου ο Λούρος μονομιάς «βρέθηκε» στην θάλασσα             

κατόπιν υποθαλάσσιας καθίζησης περίπου 40 εκατοστών που συνέβη κοντά στο          

επίκεντρο του σεισμού. Ωστόσο, το ταξίδι προς την θάλασσα του φάρου όσο του             

φυλακίου, που κατασκευάστηκε μετά το 1974, είχε ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Το             

2005 ο πύργος βρισκόταν 21,8 μέτρα από την θάλασσα ενώ πριν τον κύριο σεισμό τον               

περασμένο Ιούλιο απείχε 4,4 μέτρα από το θαλάσσιο περιβάλλον δηλαδή κατέγραφε           

αλλαγή θέσης 1,75 μέτρα κατά μέσο όρο τον χρόνο. Κατά το κύριο σοκ ο φάρος έφτασε                

στην θάλασσα με άλμα μετατόπισης που εκτιμάται τουλάχιστον 3 μέτρα. 

Αφανείς διαδικασίες του υποθαλάσσιου ρήγματος Gokova ίσως επηρέασαν σημαντικά την          

ταχύτητα της παράκτιας διάβρωσης προκαλώντας μέσα σε λίγα χρόνια την αλλαγή της            

θέσης της παραλίας κατά μήκος της ακτής. 

Συχνά η διάβρωση των ακτών επηρεάζεται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας,             

όμως ετήσια ανύψωση της θάλασσας κατά 2,34 εκατοστά σε καμία περίπτωση δεν ήταν             

ικανή να αλλάξει την θέση του Λούρου. Παλιρροιακά ρεύματα, καταιγίδες, ρεύματα           

κυμάτων, ισχυροί άνεμοι, ταχύτατα μετακινούμενα μηχανοκίνητα σκάφη συνέβαλλαν        

λιγότερο από τις διαδικασίες ολίσθησης του ρήγματος που φαίνεται ότι ήταν αρκετά            

ώριμο ή προετοίμαζε σιγά σιγά την ισχυρή δόνηση.  

Ενα μήνα μετά τον σεισμό ο Λούρος πλέον θαλασσοδέρνεται ενώ το φυλάκιο ταξιδεύει             

μέχρι να χαθεί κάτω από τα καταγάλανα νερά του Κεραμεικού. Δίπλα του στέκει η              

λιμνούλα Λούρα, η μικρή αδελφή του, με θαλασσινό νερό που δίνει τη δική της μάχη               

επιβίωσης. Από την μια εμείς από την άλλη οι δυνάμεις της φύσης.  

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας σε συγκεκριμένες τοποθεσίες μπορεί να είναι            

περισσότερο ή λιγότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι τοπικοί παράγοντες μπορεί να             

περιλαμβάνουν τεκτονικές επιδράσεις, καθίζηση γης, παλίρροιες, ρεύματα, καταιγίδες        

κ.λ.π.  

Η χαλικώδης ακτή του Ψαλιδιού είναι πιο ανθεκτική από την αμμώδη του Σκανδάριου με              

αποτέλεσμα η παράκτια διάβρωση του να είναι μικρότερης κλίμακας. Όμως το φαινόμενο            

φθοράς και αφαίρεσης ιζημάτων από την παραλία είχε έναν δυνατό σύμμαχο, τη            

διαδικασία ολίσθησης του ρήγματος που έδωσε τον σεισμό Καρά Αντα.  

Υπό κανονικές συνθήκες, το ρήγμα θα έπρεπε να γλιστρήσει τα τελευταία 13 χρόνια από              

65-195 χιλιοστά καταγράφοντας δηλαδή καθίζηση 10 χιλιοστά κατά μέσο όρο τον χρόνο.            

Ωστόσο, ετήσια καθίζηση μεγαλύτερη του μέσου όρου ίσως επέδρασε στις γειτονικές           

διεργασίες του βυθού που με την σειρά του αύξησε τις απώλειες ιζημάτων και             

πετρωμάτων όσο την ενέργεια των κυμάτων που έφταναν στην ακτή.  

Νοτιοανατολικά του νεοσύστατου μικρού υδάτινου σώματος υπάρχει ο μεγαλύτερος         

βιότοπος του Ψαλιδιού, η μητέρα του Λούρου που ίσως έχει διαμορφωθεί από κάποιο             
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ανάλογο αλλά πιο ισχυρό επεισόδιο του παρελθόντος, από την δράση του ρήγματος            

Ula-Oren, όταν η ακτογραμμή βρισκόταν ψηλότερα. 

Τεχνικά έργα και ιστορικά μνημεία κοντά σε σημαντικά σεισμικά ενεργά ρήγματα ιδίως            

υποθαλάσσια χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη.  

Το Fort Ricasoli, ένα ιστορικό κάστρο του 17ου αιώνα στη Μάλτα, απειλείται με την              

καταστροφή, καθώς χτίστηκε σε ένα ρήγμα στο ακρωτήριο το οποίο αυξάνει τον ετήσιο             

ρυθμό παράκτιας διάβρωσης. Ένα μικρό κομμάτι ενός από τους τοίχους των προμαχώνων            

έχει ήδη καταρρεύσει καθώς η γη κάτω από αυτή έχει διαβρωθεί. 

Το «πανύψηλο» Κάστρο Νερατζιά της Κω, όπως το είχε περιγράψει ο διάσημος            

Οθωμανός χαρτογράφος, ναύαρχος και συγγραφέας Πίρι Ρέις, έχει χάσει εδώ και αιώνες            

το επιβλητικό ύψος του. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις την αιτία, πριν την αποκατάσταση             

του. Το ίδιο ισχύει για τωρινές και μελλοντικές λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού. 

Η γεωμυθολογία, οι προφορικές ιστορίες των παλιών, η γεωαρχαιολογία, οι ιστορικοί           

χάρτες, η γεωλαογραφία, οι αναφορές του Ζαρράφτη, τα Ιταλικά τεχνικά έργα, η ιστορία             

της Κω του Χατζηβασιλείου, κά, περιέχουν πλην των άλλων μυστικά «γιατροσόφια»,           

οδηγούς επιβίωσης απέναντι σε φυσικούς κινδύνους εκατοντάδων χρόνων.  

Οι μη ορατές θαλάσσιες διαδικασίες είναι εξίσου άν όχι πιο σημαντικές από τις χερσαίες.              

Μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τον πληθυσμό στις παράκτιες περιοχές και τα           

θαλάσσια οικοσυστήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε κλείσει με την λειτουργία και την           

δραστηριότητα του ενεργού πλέον Gokova. 

Η ιστορία του Λούρου σιγοψιθυρίζει ότι είναι λάθος να υποτιμήσουμε τα βιώματα του.             

Έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί όχι μόνο σε εμάς αλλά και στις μελλοντικές γενιές. Είναι               

ένα φυσικό μνημείο, μία πολύτιμη κιβωτός που πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί.  

 

 

32.Η τραγωδία της άγνοιας 

30/8/2017 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η εταιρεία Pacific Gas and Electric Company σχεδίαζε              

την κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στον κόλπο Bodega στη Βόρεια          

Καλιφόρνια. Ο πρώτος επιλεγμένος χώρος ήταν το τμήμα του ενεργού ρήγματος του Σαν             

Αντρέα που προκάλεσε τον τεράστιο σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906. Σύντομα            

αναγνωρίστηκε ότι το ρήγμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και ο χώρος           

μετακινήθηκε λίγα χιλιόμετρα δυτικά. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ενός γιγαντιαίου           

λάκκου που θα περιείχε τον αντιδραστήρα, εντοπίστηκαν δευτερεύοντα ενεργά ρήγματα          

τα οποία θα μπορούσαν να προξενήσουν ρήξη του αντιδραστήρα, κατά συνέπεια μεγάλη            

καταστροφή με ολέθριες συνέπειες.  

Την εποχή εκείνη, σε μεγάλο βαθμό ακόμη και σήμερα, η γεωλογική και γεωφυσική             

κοινότητα απλά δεν είχε επιστημονικά βασισμένες απαντήσεις σε τόσο θεμελιώδη          

ζητήματα όπως: Θα ακολουθήσει η σεισμική διαδικασία στο τμήμα του Σαν Αντρέα που             

έδωσε τον σεισμό το 1906 ή θα συμβεί σε κάποιο άλλο κλάδο του ρήγματος ή σκέλος εντός                 

της ζώνης ρηγμάτων; Πόση μετατόπιση αναμένεται σε ρήγματα κλάδων και σε           

αποστάσεις αρκετών χιλιομέτρων από το σεισμό του 1906; Πώς το ιστορικό μιας            
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μετατόπισης ενός κλάδου ρήγματος μπορεί να βοηθήσει στον υπολογισμό των          

πιθανοτήτων ενός μελλοντικού σεισμού; Το 1969, το έργο του πυρηνικού αντιδραστήρα           

Bodega Bay ακυρώθηκε μετά από αρκετά χρόνια έντονης συζήτησης, διότι κανείς δεν είχε             

τις απαραίτητες επιστημονικές πληροφορίες να εκτιμήσει τη καταλληλότητα του χώρου.          

Ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν μη παραγωγικά.  

Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την ενεργό τεκτονική, αρκετές φορές έχει οδηγήσει            

σε εξαιρετικά δαπανηρές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις μεγάλων τεχνικών έργων. Το θέμα           

δεν αφορά μόνο αντιδραστήρες αλλά λιμάνια, σχολεία, αεροδρόμια, νοσοκομεία,         

ξενοδοχεία, κά. Η άγνοια ή έλλειψη κατανόησης της ενεργού τεκτονικής έχει προκαλέσει            

προβλήματα στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων ιδίως μεγάλης κλίμακας. Ως πρόσθετο         

παράδειγμα, το 1979 σταμάτησε η κατασκευή ενός μεγάλου φράγματος στους πρόποδες           

της Σιέρα Νεβάδα.  

 

 

Πάνω το σύστημα διάρρηξης Gokova, το επίκεντρο του σεισμού [κόκκινος κύκλος], το ρήγμα που ίσως               

έσπασε απο το τελευταίο επεισόδιο[έντονο κίτρινο χρώμα] μαζί με άλλα 5 επιμέρους ρήγματα και την διεθνή                

ονομασία τους [με κόκκινα γράμματα]. Κάτω, το λιμάνι της Κω το 1912. Μετά το 1912 τουλάχιστον 4 σεισμοί                  

μεγαλύτεροι ή ίσοι με Μ6 εκδηλώθηκαν από την δράση του Gokova [Κωακό Πανόραμα] 

 

Όμως τι σημαίνει ενεργό ρήγμα; Είναι μία ζώνη διάρρηξης που πιθανόν να γίνει πηγή              

άλλου σεισμού κάποια στιγμή στο μέλλον. Οι επιστήμονες συνήθως θεωρούν ότι τα            
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ρήγματα είναι ενεργά εάν παρατηρηθεί κίνηση ή έχουν αποδείξεις σεισμικής          

δραστηριότητας τα τελευταία 10.000 χρόνια.  

Το ρήγμα Gokova υπεύθυνο για τον τελευταίο μεγάλο σεισμό είναι ενεργό. Βέβαια δεν             

είναι το μόνο ενεργό στη περιοχή, στη χώρα ή στον πλανήτη. Ακόμη και οι πιο σταθερές                

περιοχές της Γης αλλάζουν διαρκώς με ρυθμούς που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν με             

κλασικές γεωδαιτικές τεχνικές. Υπάρχουν πολλά ρήγματα στην κρούστα, ωστόσο στη          

πλειοψηφία τους είναι ανενεργά [π.χ. δεν μπορεί να δώσουν σεισμό σήμερα, αλλά το             

έπραξαν στο παρελθόν].  

Το σύστημα ρηγμάτων Gokova είναι σύνθετο άν και γεωλογικά νέο. Αποτελείται από έξι             

επιμέρους κανονικά ρήγματα και δεκάδες δευτερεύοντα. Κάθε ρήγμα έχει την δικιά του            

ταυτότητα, σεισμική ιστορία και φυσική εξέλιξη. Για παράδειγμα το σεισμογόνο ρήγμα           

της 21ης Ιουλίου προκάλεσε σε τμήμα 10 χιλιομέτρων ολίσθηση περίπου 3,5 μέτρων και             

ανύψωση στα βουνά του νησιού Καρά Αντα. Εκατοντάδες σεισμικά επεισόδια με μεγέθη            

Μ6.6 ταρακούνησαν την περιοχή κατά το παρελθόν για να κτίσουν τον ορεινό όγκο του              

Μαύρου Βουνού.  

Το όλο σύστημα άν και απρόβλεπτο φαίνεται ότι έχει κρυφό σχέδιο στη μνήμη του.              

Δουλεύει αδιάκοπα για να κτίσει ψηλότερα βουνά με μία βαθύτερη τάφρο στην περιοχή,             

τα επόμενα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα τα ιστορικά πιο ανενεργά τμήματα του            

ρήγματος μπορεί να είναι υποψήφια για τη δημιουργία των μεγαλύτερων μελλοντικών           

σεισμών. 

Ο όρος ενεργός για το Gokova δεν είναι αυθαίρετος ούτε μία θεωρητική προσέγγιση αφού              

έχει δώσει σημαντικούς ιστορικούς επιφανειακούς σεισμούς τουλάχιστον από το 330 μ.Χ.           

με μεγαλύτερο το Μ6.8 σύμφωνα με την ιστορική σεισμικότητα της περιοχής. Νεότερα            

σεισμολογικά δεδομένα εκτιμούν ότι η γεωμετρία του Ula-Oren του μεγαλύτερου          

ρήγματος από τα έξι μπορεί να δώσει σεισμό έως και Μ7.1.  

Σαφώς, οι τεκτονικές διαδικασίες είναι περίπλοκες, συχνά μη ομοιόμορφες για αυτό τον            

λόγο μη προβλέψιμες. Μέχρι σήμερα δεν είναι σε θέση οι σεισμολόγοι να προβλέψουν με              

ακρίβεια το μέγεθος, το χώρο και την στιγμή εκδήλωσης ενός σεισμού. Όμως η συμβολή              

της σεισμολογίας στο να έχουμε πιο ασφαλή σπίτια και πόλεις ήταν καθοριστική.  

Ενα ενεργό ρήγμα θεωρείται εν δυνάμει γεωλογικός κίνδυνος και αιτία για μελλοντικά            

επεισόδια. Οι επιπτώσεις της κίνησης του Gokova σύμφωνα με το ιστορικό του            

περιλαμβάνει ισχυρή κίνηση εδάφους, τεκτονική παραμόρφωση ιδίως στον βυθό της          

θάλασσας κάτι που σημαίνει συνεχή δοκιμασία των παράκτιων τεχνικών έργων, πτώσεις           

βράχων, καθιζήσεις σε ξηρά και θάλασσα, ρευστοποίηση εδάφους, θαλάσσια δίνη,          

τσουνάμι και υπό κανονικές συνθήκες πλούσια μετασεισμική δραστηριότητα εκτός από          

τον κύριο σεισμό. 

Η σεισμική δραστηριότητα μετά το κύριο ισχυρό σοκ δείχνει να κανονικοποιείται. Από            

την 21η Ιουλίου μέχρι την 29/8/2017 έχουν καταγραφεί περίπου 1.389 μετασεισμικές           

δονήσεις μεταξύ των οποίων 395 μεγαλύτερες ή ίσες με Μ3. Πιο συγκεκριμένα δεν είχαμε              

μετασεισμό με μέγεθος από Μ6.6 έως 5.4. Καταγράφηκαν 13 μετασεισμοί από Μ5.3 έως             

4.6, 93 από Μ4.4- 3.6 και τέλος 288 από M3.5-3. 

Μετά τόσους σεισμούς και κούνημα, η μετασεισμική ακολουθία μέχρι την 29/8/2017           

δείχνει σημαντική υστέρηση μεταξύ συχνότητας εμφάνισης και μεγέθους των         

μετασεισμών εάν την συγκρίνουμε με την λογαριθμική σχέση Guthenberg-Richter. Αυτό          
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σημαίνει ότι η στατιστική των μετασεισμών είναι λειψή ή κάτι άλλο έχει στο μνημονικό το               

νεανικό και απρόβλεπτο Gokova. 

Από την άλλη πλευρά είναι καλό που επανέρχεται η διάθεση, το χαμόγελο στην             

καθημερινότητα της πόλης. Οι πληγές κλείνουν, ο κόσμος φαίνεται να ξαναζεί σε            

προσεισμικούς ρυθμούς. Όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να διατηρούμε την           

ψυχραιμία στις ξαφνικές επισκέψεις του ανεπιθύμητου και ενοχλητικού Εγκέλαδου.  

 

 

33.Ο ψαράς που πρόβλεψε τον σεισμό Καρά Άντα; 

2/9/2017 

  

Ο σεισμός του 1995 στην Ιαπωνία διήρκεσε περίπου 20 δευτερόλεπτα , καταχωρήθηκε με             

μέγεθος Μ7.2. Το επίκεντρο του ήταν το βόρειο τμήμα του νησιού Awaji μόλις 20 χλμ. από                

την ακτή του λιμανιού της πόλης Κόμπε. Το 20-30% των παιδιών της περιοχής ξύπνησε              

ένα λεπτό πριν το σεισμό. Συχνά η φύση στέλνει σημάδια πριν ακόμη εκδηλώσει μια              

μεγάλη καταστροφή. Όχι μόνο ζώα αλλά και άνθρωποι μπορεί να αντιληφθούν μεταβολές            

στο χερσαίο ή θαλάσσιο περιβάλλον που συνήθως προηγούνται ενός ισχυρού γεγονότος. 

Ενας ψαράς με καρδιά παιδιού που αγαπά όσο λίγοι, τη θάλασσα και τον τόπο που               

γεννήθηκε, είδε κάτι που είναι άξιο αναφοράς. Πριν από καιρό, ήλθε αντιμέτωπος με ένα              

φαινόμενο στο λιμάνι, σοκαρισμένος παρορμητικά αναφώνησε ότι έρχεται μεγάλος         

σεισμός. Μπόρεσε να προβλέψει τον ισχυρό σεισμό Μ6.6 της 21ης Ιουλίου 2017; 

Ο Β.Π, είναι ψαράς εδώ και 50 χρόνια, γνωρίζει πολύ καλά την θάλασσα και το λιμάνι της                 

Κω. Πριν περίπου 10-15 ημέρες από τον μεγάλο σεισμό του περασμένου Ιούλη            

παρατήρησε κοντά στο ξενοδοχείο Κόστα Πάλας [λίγο πριν την ΔΕΗ] στην θάλασσα μία             

τεράστια χοάνη, στροβιλισμό, με διαστάσεις τουλάχιστον περίπου 2Χ2,5 μέτρα από την           

οποία ανερχόταν άμμος όχι λάσπη από τον πυθμένα του λιμανιού.[Στροβιλισμοί στην           

θάλασσα παρατηρήθηκαν και στην απέναντι μικρασιατική ακτή αλλά σε διαφορετικό          

χρόνο]. 

Το φαινόμενο τον έκανε να ανησυχήσει αλλά δεν το έβλεπε για πρώτη φορά, το είχε               

παρατηρήσει πριν περίπου 6 μήνες κοντά στο ίδιο σημείο όμως ήταν μικρότερο σε             

μέγεθος. Το παράξενο συμβάν τον οδήγησε, την ίδια μέρα, να εκμυστηρευθεί το            

συναίσθημα/παρατήρηση σε υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας, ο οποίος δεν έδωσε την          

απαραίτητη προσοχή. «Αυτό που είδα σήμερα δεν μου άρεσε καθόλου, πιστεύω ότι            

σύντομα θα εκδηλωθεί μεγάλος σεισμός» του είχε πει. Ο ψαράς είναι παρατηρητικός,            

καλός γνώστης των ιδιαίτερων συνθηκών του λιμανιού και το θαλασσινό περιβάλλον είναι            

σαν το σπίτι του. Το ένστικτο του τον οδήγησε να καταλήξει στο συγκεκριμένο             

συμπέρασμα. 

Ο ψαράς την νύκτα που εκδηλώθηκε ο σεισμός έτρεξε στο σπίτι του, το λιμάνι. Εως στις 6                 

το πρωί πάλευε με τα κύματα για να σώσει το σκάφος του, όπως άλλοι ψαράδες και                

ναυτικοί. Τα αλλεπάλληλα κύματα που εισέρχονταν και εξέρχονταν από το λιμάνι έκαναν            

ζημιά σε ψαράδικα και πλοιάρια. Μάλιστα όπως μου ανέφερε το ύψος κύματος τσουνάμι             

κοντά στο σκάφος του έφθασε τουλάχιστον 1,7 μέτρα. 
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Αξίζει να τονισθεί μία ακόμη περίπτωση στη κρήνη Κχού της Λεωφόρου Ιπποκράτους,            

δίπλα από το μουσουλμανικό μνημείο Casa Vacouf του αρχιτέκτονα Di Fausto[1926].           

Ξαφνικά παρατηρήθηκε εκροή νερού τον περασμένο Φεβρουάριο από μία οπή κοντά σε            

σφραγισμένη βρύση. Αρχικά με μικρή παροχή όμως με τον καιρό αυξανόταν σύμφωνα με             

μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Μετά τον σεισμό, η Αμαλία Βασιλείου ανέφερε ότι το             

νερό συνεχίζει να τρέχει ακατάπαυστα με την ίδια ροή. «Ποτίζω καμιά φορά τα             

λουλούδια» πρόσθεσε. Όταν της είπα ότι η ανάλυση των φυσικοχημικών          

χαρακτηριστικών έδειξε ότι το νερό είναι υφάλμυρο, χαμογέλασε. Κοντά στην          

σφραγισμένη βρύση υπάρχει ένα κλειστό παλιό πηγάδι, μέσα στο ανθοπωλείο της           

Αμαλίας, που εμφανίζει επίπεδα ραδιενέργειας πάνω από το μέσο όρο της πόλης. Το             

ερώτημα αν σχετίζεται με πρώιμη δραστηριότητα του σεισμογόνου χώρου, προς το παρόν,            

δεν μπορεί να απαντηθεί.  

 

 

Πάνω χάρτης του M.Dubois, με κόκκινο σημειώνεται το όριο του αρχαίου βάλτου στο λιμάνι της Κω ,το 1884.                  

[Κωακό Πανόραμα]. Δεξιά, η τοποθεσία όπου συνέβη το φαινόμενο το οποίο αφηγήθηκε ο ψαράς. Κάτω               

αριστερά, κρήνη Κχου του Βακούφ με το τρεχούμενο νερό. Δεξιά, χάρτης με τις τοποθεσίες όπου               

αναφέρθηκαν τα περιστατικά καθώς και το επίκεντρο Μ6.6 με τα προσεισμικά συμβάντα Μ3 της 22/5/2017               

και Μ2.7 της 21/7/20017. 

 

 

Η κρήνη μαζί με το μαυσωλείο του Χατζή Πασά [σκοτώθηκε από πειρατές το 1527]              

αποτελούν μέρος Τεκέ δηλαδή συγκροτήματος κτηρίων το οποίο συχνά συνδεόταν με           

τζαμί, ένα ταφικό μνημείο και συμπεριλάμβανε ένα σύνολο κελιών όπου φιλοξενούνταν οι            

δερβίσηδες «για ξεκούραση» και πνευματική ανάπτυξη. Η κρήνη ίσως είναι παλιά όσο ο             

τεκές και το πηγάδι, μπορεί να είναι του 17ου αιώνα.  

Τα δύο περιστατικά προέρχονται από μία περιοχή που φιλοξενούσε έναν αρχαίο τεράστιο            

βάλτο γύρω από το κάστρο Νερατζιά ως εκ τούτου πρόκειται για τοποθεσίες με υψηλό              
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υδροφόρο με νερά που έφταναν από βουνά της Κω σε χαλαρά αργιλοαμμώδη εδάφη.             

Αυτά τα εδάφη πρόδωσαν τις κατοικίες της Χαντάκας τον σεισμό του 1933. Οι             

κατασκευές με τις βελτιωμένες ιταλικές προδιαγραφές αυτή την φορά τα πήγαν πολύ            

καλά απέναντι στις κακές γεωτεχνικές συνθήκες του εδάφους του αρχαίου βάλτου. 

Η όλη περιοχή αποτελείται από πρώην ελώδεις κοιλότητες που καλύφτηκαν τεχνητά τόσο            

κατά την δημιουργία του λιμανιού όσο με την ανάπτυξη της πόλης. Η άμμος του λιμανιού               

που αναφέρει ο ψαράς ίσως είναι από την πρώην βαλτώδη επιφάνεια που υπήρχε η οποία               

πιθανόν υποχώρησε μετά από κάποιο σεισμικό επεισόδιο του παρελθόντος.  

Terra Nearancia ή Νερατζιά ή Αρατζιά έλεγαν την σημερινή πρωτεύουσα αλλά και το νησί              

τον 15ο αιώνα. Ο Cristoforo Buodelmonti το 1420, αναφέρει ότι κοντά στην παραλία             

υπήρχε η πρωτεύουσα του νησιού στο κέντρο της οποίας υπήρχε μία ανθυγιεινή λίμνη             

[Παλαιολίμνη του Σκανδάριου] ιδιαίτερα την άνοιξη μάλιστα γύρω και έξω από την πόλη             

άνθιζαν πάρα πολλά νεράντζια. Το 1528, ο Benedetto Bordone περιγράφει ότι στην            

περιοχή της πρωτεύουσας υπήρχε μία πηγή από την οποία αναδύεται περίεργη δυσοσμία            

ιδιαίτερα όταν κάνει ζέστη. Ο περιηγητής M.Dubois, το 1884, παρουσιάζει σε χάρτη τα             

όρια του βάλτου με το λιμάνι δυτικά από το κάστρο. Τα όρια του αρχαίου οικοσυστήματος               

προφανώς είναι μικρότερα από αυτά που περιέγραψε ο  Buodelmonti. 

Η αναφορά του ψαρά για ηφαίστειο άμμου, πιθανή ρευστοποίηση ή κώνο ταπείνωσης            

μέσα στο λιμάνι σε βάθος 2-3 μέτρων δεν παραξενεύει άν λάβουμε υπόψη την             

στρωματογραφία της τοποθεσίας. Αλλά τέτοια φαινόμενα συνήθως παρατηρούνται κατά         

την διάρκεια ενός σημαντικού σεισμού.  

Στα παρτέρια με γρασίδι επί της Ακτής Κουντουριώτη παρατηρήθηκε ρευστοποίηση,          

αλλά την στιγμή του σεισμού. Δεν είναι γνωστό αν τα περιστατικά που γνωστοποίησε ο              

ψαράς οφείλονται σε μικροσεισμικές δονήσεις κοντά στο λιμάνι [μικρότερες από Μ3] οι            

οποίες οδήγησαν στην εμφάνιση του φαινομένου.  

Πριν τον κύριο σεισμό ο Κεραμεικός Κόλπος είχε πέσει σε σεισμικό λήθαργο, δονήσεις             

μεγαλύτερες από Μ3 δεν είχαν καταγραφεί για περίπου δύο μήνες. Αυτό έχει            

παρατηρηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν δηλαδή «χειμερία νάρκη» πριν τον ερχομό του            

Εγκέλαδου.  

Το τελευταίο γνωστό συμβάν Μ3 της 22/5/2017 καταγράφηκε κοντά στο υποψήφιο           

σεισμογόνο ρήγμα Bodrum, 7 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του Καρά Αντα, 11 χιλιόμετρα             

από το λιμάνι. Από τότε σιώπησε προσωρινά το ρήγμα, ξύπνησε με τον προσεισμό Μ2.7              

της 21/7/20017 μόλις 2ο λεπτά πριν την κακιά στιγμή. Όσοι βρίσκονταν κοντά στην ακτή              

αντιλήφθηκαν τον προσεισμό/έναυσμα. Μετά το σοκ ακολούθησαν περίπου 1.400         

σεισμικές δονήσεις. Λες και κάποιος πάτησε την ουρά του θηρίου, το οποίο στην συνέχεια              

πετάχτηκε από τη γη.  

Κάθε ανεξήγητο φαινόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομο ενός ισχυρού σεισμικού            

επεισοδίου. Όμως η ιστορία του ψαρά είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Δεν αποκλείεται να            

εμπλέκονται μικροσεισμικές δονήσεις ή κάτι άλλο που διαφεύγει της προσοχής. Εάν           

πρόκειται για πρόδρομη σεισμική ένδειξη ίσως είναι η πρώτη που έχει αναφερθεί, χρήζει             

περαιτέρω ανάλυσης και βαθύτερης έρευνας.  
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34. Αρχαία τσουνάμι στο νησί της Κω; 
 
6/9/2017 

  

 

«Τα δε δεινά παθήματα να γίνωσι καλά μαθήματα»-Ιάκωβος Ζαρράφτης,1917 

 

Το 426 π.Χ. ο Θουκυδίδης [Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου] ήταν ο πρώτος που             

υποστήριξε ότι οι σεισμοί των ωκεανών πρέπει να είναι η αιτία για το φυσικό φαινόμενο               

που η «θάλασσα οδηγείται προς τα πίσω και ξαφνικά αναδιπλώνεται με διπλάσια δύναμη             

και προκαλεί την πλημμύρα». 

Η Κως έχει δεχτεί την σφοδρότητα των τσουνάμι αρκετές φορές το παρελθόν σύμφωνα με              

γεωμυθολογικά, ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα. Τον 20ο αιώνα τουλάχιστον 5          

τσουνάμι χτύπησαν τις ακτές της Κω δηλαδή κατά μέσο όρο ένα κάθε 20 χρόνια.  

Τα τρομερά κύματα δεν εκδηλώνονται συχνά όμως αποτελούν σοβαρή απειλή για τις            

παράλιες κοινότητες του νησιού. 

Επιστημονικές στατιστικές μελέτες [σε εξαβάθμια κλίμακα] έχουν δείξει ότι στην πατρίδα           

μας τσουνάμι με μέγεθος ΙΙΙ γίνονται κάθε 4 χρόνια, με μέγεθος IV κάθε 26 χρόνια, με V ή                  

παραπάνω κάθε 170 χρόνια και VI κάθε 1100 χρόνια. Οι περιοχές που προσβάλλονται             

περισσότερο είναι τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, η Χίος, ο Κορινθιακός, ο Μαλιακός και οι              

δυτικές   ακτές   της   χώρας   .  

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι τσουνάμι που μπορεί να κατακλύσουν τις ακτές της Κω. Τα              

«τοπικά» και τα «απομακρυσμένα», ανάλογα από την απόσταση της πηγής που τα έχει             

προκαλέσει.  
 

 

Τα νερά από τσουνάμι της 21/7/2013 έχουν ήδη αποσυρθεί από την Λεωφόρο Φοινίκων. Χάρτης με πηγές                

προέλευσης απομακρυσμένων[κόκκινο] και τοπικών τσουνάμι[κίτρινο] στο νησί της Κω. 

Τα απομακρυσμένα μπορεί να δημιουργηθούν από σεισμούς, υποθαλάσσιες        

κατολισθήσεις, πτώση ουράνιου αντικειμένου σε υδάτινο σώμα ή από ηφαιστειακές          

εκρήξεις στον αιγαιακό και μεσογειακό χώρο. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προέρχονται από           

την περιοχή Αμοργού-Σαντορίνης, το νότιο τμήμα του Ελληνικού τόξου [Κρήτη,          

Κάρπαθος, Ρόδος] και από την Ιταλική χερσόνησο [Ηφαίστειο Αίτνα]. Αυτές οι περιοχές            

μπορεί να δώσουν ισχυρά τσουνάμι που μπορεί να φτάσουν στις παραλίες του νησιού             

μέσα σε 10-40 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση η τοποθέτηση ενόργανων συστημάτων            

προειδοποίησης τσουνάμι με την εγκατάσταση δικτύων σεισμογράφων και        

παλιρροιογράφων, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ειδικών και των αρχών του             
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τόπου μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης με σωστή            

και   γρήγορη   ενημέρωση   του   τοπικού   πληθυσμού.  

Το δεύτερο πιο ύπουλο είδος απειλής είναι τα «τοπικά» κύματα μετά από σεισμούς ή από               

ηφαιστειακές εκρήξεις που εκδηλώνονται κυρίως στην υποθαλάσσια λεκάνη της Κω ή τον            

κόλπο του Κεραμεικού.  

Ένας ακόμη τοπικός κίνδυνος πηγάζει από κατολίσθηση εξαιτίας των ασταθών πρανών           

του   ηφαιστείου   της   Νισύρου   [κυρίως   από   την   νοτιοανατολική   πλευρά,   κοντά   στα   Νικιά].  

Τα τοπικά τσουνάμι μέσα σε 1-3 λεπτά μπορεί να φτάσουν σε οποιαδήποτε ακτή της Κω               

και των γύρω νησιών. Οι μικρές αποστάσεις από τα σημεία γένεσης τοπικών τσουνάμι δεν              

αφήνουν σχεδόν κανένα περιθώριο για αποτελεσματική προστασία από ενόργανα         

συστήματα. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να αντιμετωπιστούν μόνο με εκπαίδευση των            

ντόπιων και των φιλοξενουμένων.  

Ο κατάλογος με αρχαία και πρόσφατα τσουνάμι που πιθανόν έχουν πλήξει τις ακτές της              

Κω περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

 

Χάρτης με απομακρυσμένα τσουνάμι, χρόνος και πηγή προέλευσης  

 
 

 

 

1) Τσουνάμι Αβύσσου, 161.000 χρόνια πριν [τοπικό, Δίαυλος Κω-Νισύρου]. Η          

δημιουργία του νησιού της Κω «γιορτάστηκε » από υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη           

τρομακτικής έντασης, η οποία συνοδεύτηκε με σεισμούς και τσουνάμι. Η έκρηξη ήταν της             

κλίμακας 8 [V.E.I=οκταβάθμιος δείκτης εκρηκτικής ηφαιστειότητας] δηλαδή η μέγιστη         

που μπορεί να καταγραφεί. Το κέντρο της έκρηξης ήταν μεταξύ Γυαλιού, Στρογγυλής και             

ακρωτηρίου Χελώνας. Εκτιμώμενο ύψος των κυμάτων κάποιες δεκάδες μέτρα στην ακτή           

της Καρδάμαινας, στο ακρωτήριο Χελώνα, όρμο Κεφάλου κά. 

Περισσότερα,http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-rematieskos 
 
2) Τσουνάμι Αίτνας πριν 8.000 χρόνια [απομακρυσμένο, Σικελία], μια τεράστια          

ηφαιστειακή κατολίσθηση στα ανοικτά του ηφαιστείου της Αίτνας, στην Σικελία          
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προκάλεσε μεγατσουνάμι που κατέστρεψε την ανατολική ακτή της Μεσογείου. Είναι          

πιθανόν να έγινε αισθητό στις δυτικές ακτές της Κω. Πρόκειται για τσουνάμι που             

κατέστρεψε πολλούς προϊστορικούς οικισμούς στην Μεσόγειο.  

Περισσότερα, http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/201 

 

3) Μινωικό Τσουνάμι, 1.615 π.Χ [απομακρυσμένο, Σαντορίνη].Ήταν ένα από τα          

μεγαλύτερα που δέχτηκε η Μεσόγειος με ύψος μεγαλύτερο από 30 μέτρα το οποίο έγινε              

αισθητό σχεδόν σε ολόκληρη την μεσογειακή λεκάνη. Το συγκεκριμένο πρέπει να           

προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στις νοτιοδυτικές ακτές του νησιού. Ο Simon Haslett,           

Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας, βρήκε αποδεικτικά στοιχεία στο Μαρμάρι και το          

Τιγκάκι.   Περισσότερα, 

[http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/319 

http://www.geodifhs.com/nea/4422194 
 

4) Τσουνάμι Πολυβώτη, ηφαιστειακής προέλευσης, [τοπικό, χερσόνησος Χελώνα;]  

O Ποσειδώνας κυνηγά τον Πολυβώτη, λίγο έξω από την χερσόνησο Χελώνα με την             

τρίαινά του αρπάζει ένα κομμάτι της Κω και του το ρίχνει. Ο τιτάνας καταπλακώνεται και               

από τότε επιδιώκει να απελευθερωθεί από το κομμάτι της Κω, το οποίο έχει δημιουργήσει              

τη Νίσυρο. Ο μύθος για αρκετούς φανερώνει ότι η Κως και η Νίσυρος ήταν κάποτε               

ενωμένες, την ύπαρξη ηφαιστείου στη Νίσυρο και την έντονη σεισμική δραστηριότητα           

του Δίαυλου Κω-Νισύρου. Η Νίσυρος γεννήθηκε από ηφαιστειακές δυνάμεις που          

ενεργοποιήθηκαν μετά την υπερέκρηξη της Αβύσσου. Το πυροκλαστικό νέφος πλούσιο σε           

τοξικά αέρια, πριν το κύριο εκρηκτικό επεισόδιο υποβάσταζε και ανύψωνε ένα μέρος του             

ηφαιστειακού συμπλέγματος. Τότε φαίνεται ότι παρενέβη η τρίαινα του Ποσειδώνα. Το           

κομμάτι που αφαιρέθηκε από την Κω δημιούργησε τα πρώτα ηφαιστειακά προϊόντα,           

ηλικίας περίπου 160 χιλιάδων χρόνων στη Νίσυρο, πιθανόν προκάλεσε την βύθιση του            

συμπλέγματος προς την κατεύθυνση της Κω με την ακόλουθη ανύψωση του προς την             

κατεύθυνση της Νισύρου.  

Περισσότερα http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/supervolcanoposeidon1 
 
5)Τσουνάμι Ατσά, 12-13ου αιώνα π.Χ; [τοπικό, Ακρωτήριο Ατσά;]. Σύμφωνα με τη           

γεωμυθολογία ο Ηρακλής περνώντας από την ακτή Ατσά, στα όρια Κεφάλου με            

Μαστιχάρι, αντιμετώπισε τρομερή τρικυμία με αποτέλεσμα από τα 6 πλοία του να χάσει             

τα 5 και να βρεθεί με τους εναπομείναντες συντρόφους του, ναυαγός στην ακτή του Ατσά.               

Ο γεωμύθος του Ατσά αλλά και γεωλογικές μακροσκοπικές παρατηρήσεις στην εν λόγω            

ακτή παραπέμπουν σε πιθανή ύπαρξη ιστορικού τσουνάμι. Η δράση του Γενάρχη των            

Κώων έχει προσδιοριστεί την τελευταία περίοδο της μυκηναϊκής εποχής, περί τον 13ο            

αιώνα π.Χ., πιθανόν 80 χρόνια πριν από τον Τρωικό Πόλεμο.  

Περισσότερα, http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/330 

 

6)Τσουνάμι Αντωνίου Πίου,139 μ.χ [απομακρυσμένο,Ρόδος]. Ενας σεισμός Μ7.2 που         

εκδηλώθηκε στη Ρόδο προξένησε μεγάλες ζημιές στο Ιερό του Απόλλωνα της           

Καρδάμαινας [αρχαία Αλάσαρνα]. Η Αλάσαρνα, ήταν ένας από τους 6 αρχαίους δήμους            

του νησιού, υπήρξε σημαντικό θρησκευτικό κέντρο της εποχής. Η τοποθεσία βρίσκεται           
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κοντά στην θάλασσα, σε χαμηλό υψόμετρο, απέχει περίπου 180 χλμ. από το σεισμικό             

επίκεντρο. Στην καταστροφή του ιερού του Απόλλωνα δεν είναι απίθανο, εκτός από την             

σεισμική δόνηση, να έχει συμβάλλει και το τσουνάμι που χτύπησε την Ρόδο. 

Περισσότερα, http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-139quake 

 

 

Χρόνος και πηγή προέλευσης των αρχαίων και πρόσφατων τοπικών τσουνάμι  
 

   

7) Μεσογειακό τσουνάμι, 365 μ.Χ [απομακρυσμένο,Κρήτη]. Προήλθε από τον         

μεγαλύτερο σεισμό της Μεσογείου ο οποίος πρέπει να άφησε τα ίχνη του στις             

νοτιοδυτικές ακτές του νησιού. Είχε περισσότερο από 30 μέτρα ύψος, χτύπησε όλη την             

Μεσόγειο, ιδιαίτερα την ακτή της Αλεξάνδρειας.  

Περισσότερα,http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/156 

    

8) Τσουνάμι Αγαθία, 554 [ή 556] μ.Χ.[τοπικό, Δίαυλος Κω-Νισύρου] «Ελάχιστοι          

άνδρες εμφανίζονταν σποραδικά, πολύ σκυθρωποί και κατηφείς, απελπισμένοι στο         

έπακρο για τη ζωή τους. Διότι εκτός από τις άλλες συμφορές, όλα τα νερά του τόπου από                 

καθαρά και πόσιμα έγιναν ξαφνικά και ανεπαίσθητα αλμυρά και ακατάλληλα προς πόση.            

Παντού επικρατούσε καταστροφή και ερήμωση, έτσι πού να μην απομένει κανένα στολίδι            

στην πόλη πέρα από το δοξασμένο όνομα των Ασκληπιαδών και η υπερηφάνεια για τον              

Ιπποκράτη». Έτσι αφηγείται ο Αγαθίας Σχολαστικός το τσουνάμι που συνόδευσε τον           

σεισμό Μ7 που έπληξε το νησί της Κω και τα γύρω παράλια. Το επίκεντρο του σεισμού                

ήταν στον υποθαλάσσιο χώρος Κω-Νισύρου. Το τσουνάμι εισχώρησε στην ξηρά περίπου           

3/3,5 χλμ. , πρέπει να έφτασε σε ύψος τουλάχιστον τα 25 μέτρα. 

Περισσότερα,http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/213 

 

9) Τσουνάμι Αλικαρνασσού, 8 ή 18/10/1493 [τοπικό, Δίαυλος Κω-Νισύρου].         

Πρόκειται για τον τρομερό σεισμό που έγινε αφορμή να γκρεμιστούν τα φρούρια του             

νησιού. Τουλάχιστον 5.000 κάτοικοι της Κω βρήκαν θάνατο. Ιστορικές πηγές δεν           
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ανέφεραν την ύπαρξη τσουνάμι. Όμως αξιόπιστες τουρκικές αναφορές μαρτυρούν ότι          

από τον σεισμό έπαθε τεράστιες ζημιές η Αλικαρνασσός με αποτέλεσμα να θεωρείται ο             

πιο καταστροφικός στην ιστορία της. Το σεισμικό συμβάν του 1493 συνοδεύτηκε από            

τσουνάμι που χτύπησε τόσο την Κω όσο τις ακτές του Κεραμεικού Κόλπου. Το λιμάνι της               

Κω εν τω μεταξύ, για πάνω από 5 χρόνια, έως το 1498 ήταν ακόμη μισοβυθισμένο.Η               

καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη στον κύριο οικισμό του νησιού. 

Περισσότερα, http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-1493 

 

10) Τσουνάμι Stanchio, 1570 μ.Χ [τοπικό, Κως]. Ενας σεισμός λέγεται ότι έχει συμβεί             

στη Ρόδο, ενώ σε άλλες πηγές αναφέρεται ότι το 1571 το νησί Stanchio [Κως] βυθίστηκε               

στη θάλασσα λόγω σεισμού. Οι Ambraseys και Finkel [1995] οι οποίοι ερεύνησαν τις             

σχετικές ιστορικές πηγές, υποπτεύονται ότι το σοκ του 1571 μπορεί να είναι το ίδιο με του                

1570. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται αρκετά αμφισβητήσιμο ότι το τσουνάμι συνέβη από            

εκείνο το σεισμικό γεγονός. 

 

11)Τσουνάμι Κολούμπο, 29/9/1650 [απομακρυσμένο, Σαντορίνη]. Μετά από τρίμηνη        

σεισμική δραστηριότητα συμβαίνει θαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη 6,5 χιλιόμετρα ΒΑ της          

Σαντορίνης από την οποία γεννιέται το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο. Το γεγονός           

προκάλεσε τεράστια τσουνάμι που έπληξαν τις ακτές πολλών νησιών του Αιγαίου. Στη            

Θήρα τα νερά εισχώρησαν σε βάθος 3,5χλμ. ενώ κατά την υποχώρηση της θάλασσας             

αποκαλύφθηκαν προσωρινά τα ερείπια δυο βυθισμένων αρχαίων οικισμών [Καμάρι και          

Περίσσα]. Στην δυτική Πάτμο το κύμα έφτασε σε ύψος 30 μέτρα και στην ανατολική 27               

μέτρα. Στην Ίο [37 χλμ. μακριά] το κύμα έφτασε στα 18 μέτρα. Ο ήχος της έκρηξης                

ακούστηκε στη Χίο [224 χλμ. μακριά] ενώ προκλήθηκαν καταστροφές πλοίων στην Κρήτη            

και στην Κέα. Ηφαιστειακή τέφρα μεταφέρθηκε μέχρι τη Μ. Ασία όπου κάλυψε με ένα              

λεπτό στρώμα τα φύλλα των δέντρων. Οτιδήποτε συμβαίνει στο ηφαιστειακό κέντρο της            

Σαντορίνης γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στις δυτικές ακτές της Κω. Εκτιμώμενο ύψος           

κύματος τουλάχιστον 3 μέτρα. 

Περισσότερα, http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-1000 

 

12) Τσουνάμι Τενέδου, το 1672 μ.Χ[απομακρυσμένο,Τένεδος]. Ιστορικά δεδομένα        

αναφέρουν για δυνατό σεισμό, που είχε προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις όχι μόνο           

στα νησιά Λέσβο, Τένεδο, ΒΑ Αιγαίο, αλλά και στο νησί της Κω, όπου λέγεται ότι σπίτια                

εξαφανίστηκαν στη θάλασσα πιθανώς από τσουνάμι το οποίο προήλθε από τον κυρίως            

σεισμό. Είναι πιθανό το τσουνάμι να προήλθε από κάποιο άλλο σεισμικό γεγονός. 

 

13) Τσουνάμι Αμοργού, 9/7/1956[απομακρυσμένο,Αμοργός].Λίγο έξω από την Αμοργό        

εκδηλώνεται ένας ισχυρότατος σεισμός που συνοδεύεται και από υποθαλάσσια         

κατολίσθηση με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί σε πολύ λίγο χρόνο ένα τσουνάμι. Απο το             

τρομερό γεγονός του 1956 εκτός από την Κάλυμνο,την Αστυπάλαια ,τη Σαντορίνη, την            

Ανάφη, την Ίο, την Πάρο, τη Νάξο, τη Λέρο, την Πάτμο, τους Λειψούς θα πληγεί και το                 

νησί της Κω. Το τσουνάμι ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό στις νοτιοδυτικές ακτές της            

Κεφάλου, καθώς ανέβηκε μέχρι την θέση που βρίσκεται σήμερα το πρώην Αστυνομικό            

Τμήμα, με ύψος κύματος τουλάχιστον 3 μέτρα. Την επόμενη ημέρα οι κάτοικοι είδαν             
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έκπληκτοι ψάρια στην στεριά , αναποδογυρισμένα ψαράδικα εξαιτίας της επίδρασης των           

κυμάτων. Ευτυχώς η ώρα που συνέβη το γεγονός δεν υπήρχαν άτομα στην παραλία             

άλλωστε και ο ορεινός όγκος του Ζηνιού προστάτεψε το Καμάρι μετριάζοντας την            

επιθετική   μανία   του   τσουνάμι. 

Περισσότερα, http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/5 

 

14) Τσουνάμι Κυριακής του Θωμά, 23/3/1933 [τοπικό, Δίαυλος Κω-Νισύρου].Κατά         

την διάρκεια του σεισμού μία λάμψη παρατηρείται στον ουρανό και ένα τεράστιο            

σύννεφο από σκόνη ανυψώνεται πίσω από τον Δίκαιο. Λίγα λεπτά αργότερα από το             

σεισμικό συμβάν ένα κύμα ύψους τουλάχιστον 2-3 μέτρα σηκώνεται από τη θάλασσα, σε             

πολύ λίγο χρόνο εισβάλει στην ξηρά. Η Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου, η Λεωφόρος            

Γεωργίου Παπανδρέου καθώς και το Ψαλίδι, σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων,          

προσβάλλεται από τσουνάμι, ένα φαινόμενο, που συχνά συνοδεύει τις πολύ ισχυρές           

σεισμικές δονήσεις. Το ρήγμα Κω έδωσε για άλλη μια φορά θαλάσσιο κύμα [τσουνάμι]             

μεγέθους τουλάχιστον 2 της εξαβάθμιας κλίμακας του Sieberg και όχι 4+, όπως είχε             

συμβεί το 554[6] μ.Χ. Το τσουνάμι έγινε ιδιαίτερα αισθητό στο Μαρμάρι, σύμφωνα με             

πληροφορίες που μου έδωσε ο Γιάννης Κασιώτης, καθώς το νερό κατέκλυσε την ακτή και              

προχώρησε 200 μέτρα στην ξηρά. Μάλιστα λέγεται ότι μετά την απόσυρση του άφησε             

πίσω ψάρια τα οποία μάζεψαν οι λιγοστοί κάτοικοι του οικισμού. Το μέγιστο ύψος του              

κύματος στην συγκεκριμένη ακτή πρέπει να ήταν το λιγότερο 2 μέτρα.  

Περισσότερα,http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/23-1933, 

http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-1933 

 

15) Τσουνάμι Νισύρου,5/11/1968 [τοπικό,Νίσυρος]. Ο σεισμός της 5ης Δεκεμβρίου         

1968 έγινε το πρωί [ώρα 7.52], είχε εστιακό βάθος 5 χλμ., προήλθε από ένα ρήγμα του                

Δίαυλου Κω-Νισύρου, ίσως υποθαλάσσιο που διασχίζει το Γυαλί μήκους τουλάχιστον          

18χλμ. Ενδεχομένως από το γεγονός ενεργοποιήθηκαν γειτονικά χερσαία ρήγματα της          

Νισύρου. Το σπάσιμο του φλοιού εκδηλώθηκε σε θαλάσσιο χώρο σε απόσταση μόλις 3χλμ.             

από το Μανδράκι της Νισύρου. Το κύμα πρέπει να έφτασε σε ύψος περίπου 1-1.50 μέτρα               

στις ακτές της Κω.  

Περισσότερα, http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/tsunami1968 

 

16) Άγνωστο τσουνάμι, 3/4/1979[άγνωστης προέλευσης]. Σύμφωνα με την εφημερίδα         

Βήμα της Κω, ισχυρό παλιρροϊκό κύμα έπληξε το νησί από άγνωστη μέχρι σήμερα αιτία.              

Το κύμα έφτασε τα 2 μέτρα σύμφωνα με αναφορά του τοπικού λιμεναρχείου προς την              

Υδρογραφική Υπηρεσία. Το τσουνάμι παρατηρήθηκε σε διάφορα μέρη της χώρας όπως           

στα παράλια της Πελοποννήσου και στο λιμάνι του Πειραιά όπου έφτασε τα 60 εκατοστά.              

Αναφέρθηκε στη Ρόδο και την Κάλυμνο όπου υπήρξαν δεκάλεπτα διαστήματα που η            

θαλάσσια στάθμη ανέβηκε 1,5-2 μέτρα για να υποχωρήσει πάλι. 

 

17) Τσουνάμι Λέρου, το 1991[απομακρυσμένο,Λέρος] αναφέρθηκε ως ένα ισχυρό         

τοπικό τσουνάμι στο ανατολικό Αιγαίο κοντά στη Λέρο από άγνωστη αιτία. Ίσως            

πρόκειται για μετερεωλογικό τσουνάμι δηλαδή μπορεί να οφείλεται σε μετερεωλογικά          

αίτια. Εκτιμώμενο ύψος λιγότερο από 0,50 μέτρα. 
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18) Τσουνάμι Καρά Αντα, 21/7/2017 [τοπικό, Κόλπος Κεραμεικού]. Το πρόσφατο          

τσουνάμι έφτασε στο ξενοδοχείο Κόστα Παλλάς της πόλης Κω διασχίζοντας περίπου 30            

μέτρα στην ξηρά. Προκλήθηκε από υποθαλάσσιο σεισμό που εκδηλώθηκε κοντά στο νησί            

Καρά Αντα. Είχε μέγιστο ύψος 0,70 μέτρα [1,70 μέσα στο λιμάνι της πρωτεύουσας] στην              

ακτή της Κω ενώ στην απέναντι μικρασιατική ακτή έφτασε τουλάχιστον 1,8 μέτρα. Το             

τσουνάμι προκάλεσε υλικές ζημιές παρά το γεγονός ότι ήταν μικρής κλίμακας. Είναι το             

πρώτο που έχει αναφερθεί από τη δράση του συστήματος ρηγμάτων Gokova. 

Περισσότερα, http://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/tsunamigokova 
 
 
 

 

35.Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ σεισμού του 1933 και 2007; 

9/9/2017 

 

Οι σεισμοί του 1933 και του 2017 είναι οι πιο καταστροφικοί στην σύγχρονη ιστορία της               

Κω. Πρόκειται για δύο ισχυρά τεκτονικά επεισόδια που προήλθαν από κανονικά ρήγματα            

όμως από διαφορετικούς σεισμογόνους χώρους. Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν         

τις συνέπειες ενός σεισμού. Οι περισσότερες ζημιές προκαλούνται από την κίνηση του            

εδάφους. Το μέγεθος, η απόσταση από την πηγή του σεισμού, ο τύπος του ρήγματος, το               

βάθος, το ίδιο το έδαφος, οι κατασκευές, η ώρα και η ετοιμότητα είναι βασικοί              

παράγοντες που εντάσσονται σε κάθε σημαντική σεισμική διαδικασία. 

 

Μαρτυρίες πολιτών που έζησαν τους δύο σεισμούς 

 

«Το 1933 ανήμερα Αγίου Γεωργίου ο παππούς πήρε εμένα [τότε 5 χρονών] και τον              

αδελφό μου στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι τώρα η Παλιά Μητρόπολη.              

Γύρω στις 8 την ώρα του Πάτερ Ημών βλέπω μία ολόκληρη ρότσια [πέτρα] να πέφτει               

μπροστά στα πόδια μας. Εγώ φοβήθηκα, τρόμαξα, ρωτάω τον παππού μου τι είναι αυτό;              

Παιδί μου είναι σεισμός μην κινηθείς μου απαντάει. Τι είναι σεισμός, θα σου εξηγήσω              

αργότερα μου λέει. Ο σεισμός με βρήκε καθιστό στο στασίδι, μετά σηκώθηκα. Ο κόσμος              

πανικοβλήθηκε, άκουσα φωνές. Αμέσως φύγαμε και πήγαμε στο σπίτι μας το οποίο ήταν             

κοντά στην σημερινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή υπήρχε ένα τεράστιο            

περιβόλι στο οποίο ο πατέρας μου, εργολάβος δημοσίων έργων, είχε ξυλεία και μία             

παράγκα όπου φιλοξενήσαμε 70 άτομα. Ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός, δεν είχαμε κρύα ή              

βροχές. Παραμείναμε για κάποιες εβδομάδες εκεί, φιλοξενούμενοι, φίλοι και συγγενείς.          

Τον σεισμό του 2017 τον έζησα στον πρώτο όροφο του σπιτιού μου στο κρεβάτι, εγώ δεν                

σηκώθηκα από το κρεβάτι. Τον ένιωσα ήταν δυνατός αλλά μου είχανε πει από παιδί, να               

μην κουνηθώ εφόσον είμαι σε καλό σπίτι και δεν σηκώθηκα. Η γυναίκα μου κινήθηκε              

προς την σκάλα του σπιτιού. Ο σεισμός του 2017 ήταν εξίσου έντονος με το 1933, έτσι τον                 

αντιλήφθηκα. Μετά πήγα στο πάρκο, όμως αργότερα ξανανέβηκα και έμεινα όλη τη νύκτα             

στο σπίτι» έτσι έζησε τα τελευταία δύο πιο σημαντικά περιστατικά του νησιού ο             
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συνταξιούχος Γιώργος Γιωργαλλής, πρώην διευθυντής Αγροτικής Τράπεζας του        

υποκαταστήματος Κω. Ο σεισμός του 1933 τον βρήκε ως επισκέπτη στην Χώρα ένα μέρος              

με χαλαρά εδάφη που πλήγηκε ιδιαίτερα. Την τελευταία δοκιμασία αντιμετώπισε σε καλή            

κατασκευή στην Άσπα, μία συνοικία με βραχώδες έδαφος. 

 

 

Αριστερά το Δημαρχείο Κω κρύβει μυστικά μακροζωίας από το 1928. Δεξιά η οδός Ιπποκράτους μετά τον                

σεισμό του 2017. Το 1933 τα κτίρια της περιοχής κατέρρευσαν από τις δονήσεις του ρήγματος Κω. Ομως η                  

εδαφολογική μελέτη, η δόμηση με αυστηρές προδιαγραφές και λιτά διακοσμητικά στοιχεία, τα κατάλληλα             

υλικά και τα μονώροφα κτίρια έκαναν μια περιοχή με χαλαρά εδάφη να περάσει με επιτυχία την δοκιμασία                 

του 2017. 

 

 
 

Τα σεισμογόνα ρήγματα με τα επεισόδια του 1933 και του 2017. Το ρήγμα Bodrum υπεύθυνο για τον σεισμό                  

του 2017 και το ρήγμα Κω από τις διεργασίες του οποίου εκδηλώθηκε  ο σεισμός του 1933 

 

«Ζούσαμε στις Σημαίες στο χωράφι του Κάβουρα. Ήταν Κυριακή του Αγίου Θωμά ήθελα             

να φτιάξω χαρταετό αλλά η μητέρα μου ήταν θρήσκα, δεν με άφηνε. Μου είπε τώρα               

ψάλλουν στις εκκλησίες μετά θα τον κάνεις. Όταν έφυγε η μητέρα μου, πήγα να φτιάξω               

τον χαρταετό αλλά ξαφνικά μέσα στο σπίτι πέφτει μια πέτρα. Αντιλαμβάνομαι τον σεισμό             

αλλά δεν με έριξε κάτω. Την ίδια στιγμή άκουσα φωνές, υπολόγισα κάποια φωτιά             

συμβαίνει, έτρεξα στην αυλή για να μην πέσει καμία πέτρα πάνω μου και βλέπω τις δύο                

αδελφές μου, που τις χόρευε και τις πέταγε η γη. Εγώ έτρεχα στην αυλή και έφτασα σε                 
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ένα κενό μέρος που ήταν το αμπέλι, εκεί έπεσα γιατί πιάστηκε το πόδι μου. Ο σεισμός είχε                 

διάρκεια, θα ήταν ένα λεπτό, όμως του 2017 ήταν πιο δυνατός αλλά είχε μικρή διάρκεια.  

Ο τελευταίος με πέτυχε σπίτι στην Καζέρμα, ήταν τη στιγμή που ήμουνα στο κρεβάτι και               

ετοιμαζόμουνα να πάω στην τουαλέτα. Σηκωμένος ήμουνα όταν άρχισε το κακό και            

αμέσως σβήσανε τα φώτα, λέω να πέσω χάμω, όμως όταν έπεσα σταμάτησε. Μην ακούς              

αυτό που λένε όταν γίνει ο σεισμός θα τρέξω και θα σωθώ, όταν ξεσπάσει δεν μπορείς να                 

πας πουθενά. Τον γιο μου τον βρήκε ο σεισμός στην σκάλα, ήταν σαν να ήθελαν οι τοίχοι                 

να τον λιώσουν. Άκουσα ότι εκτός από τον ναό του Αγίου Νικολάου και άλλα εκκλησάκια               

που υπήρχαν στην αρχαία αγορά έπεσαν. Μετά τον σεισμό η περιοχή του Αμυγδαλώνα             

είχε γεμίσει παράγκες.  

Ο σεισμός του 2017 ήταν πιο μικρής διάρκειας, αν κράταγε ενα λεπτό η Κως θα τέλειωνε.                

Το σπίτι μας το 1933 ήταν από πέτρα, καταστράφηκε όχι ολοσχερώς. Μετά τον σεισμό              

αρχινά ένα άλλο πράγμα, ο κατακλυσμός. Το φαινόμενο με την έντονη βροχή με             

κεραυνούς παρατηρήθηκε μετά από περίπου ένα μήνα [6 Ιούνη]. Ζούσαμε σε παράγκα            

όταν έπεφταν 10 αστροπελέκια το λεπτό» είπε ο συνταξιούχος Ευθύμιος Τρακόσας           

γνωστός ως Λοχίας, 95 ετών,παλαιός πολεμιστής, πρώην έμπορος με μεγάλη εμπειρία           

στην κατασκευή χειροποίητων υποδημάτων. 

 

Σεισμός της Κυριακής του Θωμά, 23/4/1933 

 

Πριν τον σεισμό του 1933 στην πόλη της Κω υπήρχαν σπίτια φτιαγμένα με πέτρα και               

λάσπη, δρόμοι στενοί που συχνά κατέληγαν σε αδιέξοδο και ιταλικές κατασκευές για τη             

στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών και τις ανάγκες των ιδίων των κατακτητών. Το            

αποχετευτικό και το υδρευτικό ήταν ανύπαρκτο. Προμήθεια του νερού γινόταν από           

πηγάδια και κοινόχρηστες βρύσες. Τα δημόσια κτίρια που είχαν περατωθεί πριν το 1933             

ήταν το Δημαρχείο [1928], το Διοικητήριο [1929], Νοσοκομείο, Μητρόπολη, Πολεοδομία,          

Σφαγείο, είσοδος του Σταδίου και το σχολείο Asilo[πλατεία Δελφίνια]. Μετά τον σεισμό            

κατασκευάστηκαν η Δημοτική Αγορά, οι λαικές κατοικίες, το κτιριακό συγκρότημα του           

Ορφέα, το Μουσείο, το Καθολικό Νεκροταφείο, το κτίριο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας            

[Γυμναστήριο Balilla], κά. 

Πριν το βίαιο σοκ δεν αναφέρθηκε κανένας σημαντικός προσεισμός. Ο κύριος σεισμός            

εκδηλώθηκε το πρωί [ώρα 8.05] στις 23 Απριλίου 1933 σε μία πόλη με χαλαρά για δόμηση                

εδάφη και κατοικίες λιθόκτιστες, ως επι το πλείστον κακές εάν εξαιρέσουμε τις ιταλικές. 

Η απόσταση του εκτιμώμενου επίκεντρου [Τμήμα Γεωφυσικής ΑΠΘ] ήταν περίπου 10,4           

χλμ. από το λιμάνι. Το βάθος της θάλασσας του επίκεντρου εκτιμάται από 400 έως 600               

μέτρα. Ο σεισμός με κάθε επιφύλαξη κράτησε 27 δευτερόλεπτα, είχε μέγεθος από            

Μ6.4-Μ6.6 σύμφωνα με εκτιμήσεις σεισμολόγων [Μ6.8 προσωπική άποψη], ήταν         

έντασης ΙΧ της τροποποιημένης κλίμακας Mercalli.  

Κατέρρευσαν τα περισσότερα σπίτια της Κω. Ο Εγκέλαδος άφησε πίσω του 178 νεκρούς             

και εκατοντάδες τραυματίες. Το νοσοκομείο της πόλης δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει το            

μεγάλο αριθμό των περιστατικών. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στη Λέρο           

και τη Ρόδο. Λέγεται ότι γιατροί της Ρόδου αναγκάστηκαν στο χειρουργείο να            

ακρωτηριάσουν μέλη που διαγνώστηκαν ελλιπή ή μη λειτουργικά σε τραυματίες . 
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Η δόνηση ρήμαξε στην κυριολεξία τα λιθόκτιστα. Ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων            

οφείλεται σε πανικό μέσα σε στενούς δρόμους. Καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς η            

Αντιμάχεια, το Ασφενδιού η Καρδάμαινα και το Πυλί.  

Οι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις σταμάτησαν μετά από δύο ημέρες. Ο μεγαλύτερος           

μετασεισμός έγινε την ίδια ημέρα με μέγεθος Μ4.7. Κατολισθήσεις αναφέρθηκαν στην           

εξοχή της Κω. Παρατηρήθηκε καθίζηση σε αρκετές τοποθεσίες έως ένα μέτρο.  

Τον σεισμό έδωσε το ρήγμα της Κω, του δίαυλου Κω-Νισύρου, όπως είναι γνωστό στην              

διεθνή βιβλιογραφία. Πρόκειται για ρήγμα ετήσιας ολίσθησης 3 χιλιοστών με βάθος από            

0-14.5 χλμ. Έχει μήκος τουλάχιστον 45 χλμ., έχει δώσει σεισμούς έως και Μ7. Η ρήξη του                

ρήγματος το 1933 ήταν σχεδόν επιφανειακή, ίσως έγινε σε βάθος μικρότερο από 5χλμ. 

Τα ιστορικά χρόνια το ρήγμα έχει δώσει και άλλους καταστροφικούς σεισμούς όπως το             

412π.Χ[Μ6.8], 554[6] μ.Χ [Μ7.0] και το 1493μ.Χ [Μ6.8]. Το νέφος που παρατηρήθηκε            

πίσω από τον Δίκαιο, οι πίδακες νερού στον δίαυλο, ιστορικές μαρτυρίες, γεωλογικές            

παρατηρήσεις υπαίθρου, κά δείχνουν ως υπεύθυνο το σεισμογόνο ρήγμα του Δίαυλου           

Κω-Νισύρου.  

 

 
 
Το τεκτονικό μοντέλο με τάφρους και κέρατα της ευρύτερης περιοχής της Κω που καθορίζει την σεισμικότητα                

του νησιού. Δεξιά υλικές ζημιές από τον σεισμό του 1933, στο βάθος το Διοικητήριο[Ιστορία της Νήσου Κω].                 

Μετά το 1933 κτίστηκε μία νέα αντισεισμική πόλη 

 

Τα νερά πριν τον σεισμό χάθηκαν από τις πηγές. Οι σκύλοι λέγεται ότι έκλαιγαν πριν τον                

σεισμό.  

Το τσουνάμι από την τάφρο της Κω μέσα σε λίγο χρόνο χτύπησε τις ακτές της πόλης, το                 

Τιγκάκι, το Μαρμάρι κά. Έφθασε σε ύψος τα 2-3 μέτρα, κατά τόπους ίσως ήταν              

μεγαλύτερο. Ευτυχώς δεν ήταν καλοκαίρι, δεν υπήρχε κόσμος στην παραλία, αλλιώς τα            

πράγματα   θα   μπορούσαν   να   εξελιχθούν   πολύ   χειρότερα   . 

Ήταν σεισμός που χτύπησε τα θεμέλια του νησιού δηλαδή την οροσειρά του Δίκαιου,             

προήλθε από κανονικό ρήγμα ωστόσο το υπόβαθρο του νησιού κατά την διάρκεια της             

διάρρηξης βρέθηκε στο μέρος που ανυψώθηκε. Προξένησε σημαντικές ζημιές στην          

υποθαλάσσια λεκάνη της Κω όπως και στην ακτή κατά μήκος του ρήγματος που υπέστη              

μεταβολές τις οποίες διατηρεί εως σήμερα. 

Η αντίδραση της ιταλικής διοίκησης ήταν άμεση, υποδειγματική. Μετά τον σεισμό           

ανέσυραν τους νεκρούς και τους τραυματίες από τα ερείπια. Στους άστεγους έδωσαν            

αντίσκηνα, κουβέρτες, άμεσα προέβησαν σε διανομή συσσιτίου. Σύντομα έστησαν         

καταυλισμούς με ξύλινες παράγκες στην εξοχή της πόλης. Μέσα σε 3 χρόνια γκρέμισαν τις              

παλιές οικοδομές, έγιναν αρχαιολογικές ανασκαφές, ακολούθησε η δόμηση της         
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σύγχρονης αντισεισμικής πόλης με φαρδιούς δρόμους, πλατείες και πάρκα στο πλαίσιο           

ενός νέου πολεοδομικού σχεδιασμού. Η πόλη που παρέδωσαν οι κατακτητές και οι νέοι             

αντισεισμικοί κανονισμοί βοήθησαν ώστε να θρηνήσουμε λίγα θύματα το 2017. 

 

 

Σεισμός Καρά Αντα, 21/7/2017  

 

Για δύο μήνες πριν τον ισχυρό σεισμό επικρατούσε στην περιοχή σεισμικός λήθαργος.            

Κανένας σεισμός μεγαλύτερος απο Μ3 δεν είχε καταγραφεί από σεισμογράφους του           

δικτύου EMSC. Τα ρήγματα της περιοχής βρίσκονταν σε καλοκαιρινή ραστώνη; Ξαφνικά           

εκδηλώνεται ένας προσεισμός Μ2.7 περίπου 20 λεπτά πριν τον κύριο, όμως δεν έγινε             

αισθητός έτσι δεν έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο. Ελάχιστοι ένιωσαν το καμπανάκι της             

σεισμικής ακολουθίας.  

Ο σεισμός συνέβη στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Είναι δύσκολο να διαχειριστεί            

κανείς μία τόσο ξαφνική και απρόβλεπτη κατάσταση ιδιαίτερα όταν το σεισμικό           

επίκεντρο βρίσκεται μόλις 15,5 χλμ. από το λιμάνι της πόλης. Το βάθος της θάλασσας του               

σεισμικού επίκεντρου εκτιμάται σε λιγότερο από 90 μέτρα.  

Εκδηλώθηκε την νύκτα στις 1.31 την 21/7/2017, διήρκησε περίπου 20 δευτερόλεπτα, σε            

μία πόλη με χαλαρά εδάφη αλλά βρήκε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μέσα σε              

ασφαλείς ως επι το πλείστον κατοικίες. Σκοτώθηκαν 2 αλλοδαποί, τραυματίστηκαν          

δεκάδες στην πόλη της Κω . 

Βλάβες υπέστησαν ιστορικά μνημεία και θρησκευτικά κτίρια του νησιού όπως το τζαμί            

στην πλατεία Ελευθερίας, η μουσουλμανική κρήνη στην πλατεία Πλατάνου, τα ιερά των            

ναών του Αγίου Νικολάου και Αγίας Παρασκευής, ο ναός Κωνσταντίνου και Ελένης στην             

Αρχαία Αγορά, το ντουλαποπήγαδο Παρθενιάδη, προμαχώνες επι της οδού Ιπποκράτους,          

τα ρωμαϊκά υδραγωγεία του Αμπάβρη, ξενοδοχεία, κατοικίες, κά. Τα περισσότερα από τα            

παλιά λιθόκτιστα υπέστησαν μερική ή ολική ζημιά. Ο λιμενοβραχίονας του λιμανιού           

άντεξε κάτι το οποίο δεν συνέβη με τα πρόσφατα έργα συντήρησης και ανάπλασης. Στην              

Δημοτική Μαρίνα  Κω αναφέρθηκαν ζημιές. 

Στην Αντιμάχεια δεν παρατηρήθηκε κατάρρευση κτιρίου, στην Κέφαλο μία, στην          

Καρδάμαινα 5, στο Πυλί 11, στο Ασφενδιού 14 και 933 κτίρια στην πρωτεύουσα, δηλαδή              

συνολικά 964 κτίρια πλήγηκαν  από τον σεισμό. 

Το μέγεθος ήταν Μ6.6 σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο [EMSC], πιθανότατα           

προήλθε από το ρήγμα Bodrum, το οποίο ανήκει στην ζώνη διάρρηξης Gokova. Πρόκειται             

για καλά χαρτογραφημένο κανονικό ρήγμα με ετήσια ολίσθηση 5,80 χιλιοστά και βάθος            

που κυμαίνεται από 0-12 χλμ. Το συνολικό μήκος του είναι τουλάχιστον 16 χλμ., μπορεί να               

δώσει σεισμούς Μ6.60+. Η κύρια ρήξη έγινε σε βάθος μικρότερο των 2χλμ. έξω από το               

νησί Καρά Άντα[αρχαία Αρκόνησσος]. 

Ο σεισμός προκάλεσε ανύψωση στα βουνά του Καρά Άντα και καθίζηση στη θάλασσα που              

γειτονεύει με την πρωτεύουσα με αποτέλεσμα το νησί να βυθιστεί κατά 4 εκατοστά. Κατά              

μήκος του ρήγματος στην τάφρο του Κεραμεικού προσομοίωση έδειξε ολίσθηση περίπου           

3,5 μέτρα.  

Μετά τον σεισμό εκδηλώθηκε τσουνάμι που έφτασε σε ύψος έως 1,7 μέτρα στο λιμάνι και               

κατέκλυσε μόνο τις ακτές της πρωτεύουσας. Στο λιμάνι αναφέρθηκε η δημιουργία           
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θαλάσσιας δίνης. Την ώρα που κύματα χτυπούσαν ακατάπαυστα το λιμάνι, επικράτησε           

πανικός στους δρόμους. Το ίδιο το φαινόμενο βοήθησε να μην θρηνήσουμε θύματα από             

τα αλλεπάλληλα θαλάσσια κύματα. Την ώρα του 2ου και 3ου κύματος υπήρχε αρκετός             

κόσμος στο λιμάνι.  

Πτώσεις βράχων αναφέρθηκαν στην εξοχή της Κω, ιδιαιτέρως στην Αγ. Ειρήνη, Ε.Θέρμη,            

Σύμπετρο κά.  

Παρατηρήθηκε ρευστοποίηση εδάφους στο λιμάνι που είχε επιπτώσεις σε τεχνικά έργα           

και σε ακατοίκητη περιοχή στο Ψαλίδι χωρίς να αναφερθούν καταστροφές. 

Μετά τον σεισμό άνοιξαν αρκετές πηγές στην εξοχή ενώ στα πηγάδια της πόλης             

παρατηρήθηκε θαλασσινό νερό. Στο Παλιό Πυλί το νερό μόνιμης ροής της αρχαίας πηγής             

του Αγκαριώνα[Μάνα του Νερού το Παλιό Πυλί], από τα καλύτερα σε ποιότητα του             

νησιού μετατράπηκε σε πολύ σκληρό με αρκετά άλατα χάνοντας έτσι τη φήμη του. 

Ο πιο ισχυρός μετασεισμός Μ5.3 εκδηλώθηκε στις 10.41 π.μ, 8/8/2017, μία μέρα πριν την              

Πανσέληνο και την μερική έκλειψη Σελήνης. Ήταν χερσαίος με εστιακό βάθος μόλις 1             

χλμ.  

Το ρήγμα Gokova για τελευταία φορά είχε αναστατώσει την περιοχή το 2004&2005. Ο             

σεισμός της 21ης Ιουλίου δεν φαίνεται να έχει αφήσει σημάδια στο γεωμορφολογικό            

ανάγλυφο του νησιού παρά μόνο στο βυθό της πρωτεύουσας και στις απέναντι            

μικρασιατικές ακτές. 

Οι σεισμικές ακολουθίες του συστήματος Gokova έχουν ιδιαιτερότητα καθώς         

απελευθερώνουν ενέργεια που συχνά εκδηλώνεται σε σμήνη, δηλαδή σεισμούς με κοντινά           

μεγέθη που εμφανίζονται στην ίδια θέση με παρόμοιους μηχανισμούς του αρχικού. Τα            

σμήνη σεισμών παρατηρούνται συχνά σε γεωθερμικές ή ηφαιστειακές περιοχές. Συνήθως          

η δράση τους περιλαμβάνει απρόβλεπτη μετασεισμική δραστηριότητα γεγονός που         

οφείλεται στην εξαιρετικά θραυσμένη κρούστα, στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις          

που επιτρέπουν την ροή υδροθερμικού ρευστού. Υπάρχουν αρκετές πηγές ζεστού νερού           

νοτιοδυτικά του Κεραμεικού Κόλπου όπως η Sultaniye [Köyceğiz], η πηγή της Κλεοπάτρας            

στο Μαύρο Βουνό, η Tavşanburnu [Μπόντρουμ] και η Bozhöyük [Yatağan]. Η περιοχή            

Gökova είναι κατάλληλη για την εμφάνιση δραστηριότητας σεισμικών σμηνών κάτι το           

οποίο δεν γνωρίζουμε άν ισχύει για το Ρήγμα Κω. 

Η επόμενη ημέρα βρήκε τους κατοίκους του νησιού αντιμέτωπους με ψευδείς ειδήσεις για             

επερχόμενη βιβλική καταστροφή. Το γεγονός οδήγησε σε πανικό και μαζική υστερία. 

Μετά την αποφράδα νύκτα, η αντίδραση της δημοτικής και κρατικής μηχανής υπό την             

επίβλεψη και την καθοδήγηση του ΟΑΣΠ σε γενικές γραμμές κρίνεται αποτελεσματική.           

Σύντομα απομακρύνθηκαν συντρίμμια από τους δρόμους, δημιουργήθηκαν ζώνες        

προστασίας γύρω από ετοιμόρροπα κτίρια, έκλεισε το λιμάνι της Κω με την προσωρινή             

λειτουργία του λιμανιού της Κεφάλου,κά. Η πόλη γρήγορα ξαναζωντάνεψε, ο εφιάλτης           

ξεπεράστηκε ,η τοπική κοινότητα σύντομα βρήκε τον ρυθμό της. 
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36.Η ζωή στο βυθό μετά την καταστροφή  
10/9/2017 

 

Ο τελευταίος σεισμός δεν προξένησε αλλαγές στη ξηρά του νησιού. Επηρέασε υπόγεια            

νερά και πηγάδια, ρευστοποίησε έδαφος, έριξε βράχους στην εξοχή της πόλης αλλά δεν             

παρατηρήθηκαν πρωτογενή γεωλογικά φαινόμενα όπως αξιόλογες επιφανειακές       

διαρρήξεις στην χερσαία τοπογραφία.  

Η μεγαλύτερη αλλαγή έγινε στον βυθό της θάλασσας. Η ενέργεια από περίπου 120             

χιλιάδες τόνους ΤΝΤ που εκλύθηκε από τον σεισμό στην τάφρο Gokova, είναι λογικό να              

προκαλέσει ασύλληπτες καταστροφές οι οποίες με την σειρά τους επηρέασαν την           

θαλάσσια ζωή. Η καταστροφή προκλήθηκε τόσο από την υποθαλάσσια καθίζηση όσο από            

το τσουνάμι που ακολούθησε. Η καθίζηση του βυθού που είναι ορατή σε παράκτιους             

ογκόλιθους και οχυρά της πόλης, από το Καρνάγιο έως τουλάχιστον την Ε.Θέρμη,            

επιβεβαιώνεται από δορυφορικά δεδομένα. 

 

   

Η καταστροφή του βυθού[μπλε χρώμα] και οι οικολογικές επιπτώσεις του τσουνάμι στην παράκτια ζώνη της               

Κω[ μωβ] 

 

 

Οι ψαράδες του νησιού λένε ότι ο σεισμός άφησε την θάλασσα χωρίς αλιεύματα. Οι              

καταδύτες μιλούν για τεράστιες αλλαγές στο βυθό ιδιαίτερα του Λούρου. Ερασιτέχνες           

αλιείς επισημαίνουν αλλαγές στο παράκτιο οικοσύστημα. 

Ο κυνηγός χταποδιών, δεινός ψαροντουφεκάς, γιατρός Αντώνης Χαραλαμπίδης,        

παρατήρησε φυσαλίδες στο βυθό πιθανόν από υδροθερμική ανάβλυση μετά τον σεισμό,           

στην ακτή του μονόλιθου Αγίου Φωκά. Παραξενεύτηκε από την μείωση του πληθυσμού            

χταποδιών, ενώ επιπλέον ανέφερε ότι αρκετά από αυτά είναι χωρίς δύο ή τρία πλοκάμια,              

όχι μακριά από το σεισμικό επίκεντρο σε μία γνώριμη περιοχή εδώ και χρόνια. Το γεγονός               

αυτό μπορεί να αποδοθεί σε σμέρνες, ψάρια με επικίνδυνο δάγκωμα ακόμη και για τον              

άνθρωπο, αυτοφαγία προκειμένου να γλιτώσουν από τον εχθρό και γιατί όχι στο ξαφνικό             

σεισμικό συμβάν το οποίο ίσως προξένησε καταστροφές στις φωλιές τους. 

 

Ημερολόγιο  Ενός Προαναγγελθέντος Σεισμού                                                                                                                     Γεωδίφης 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σελίδα 99 

Ο βυθός της θάλασσας κοντά στο σεισμικό επίκεντρο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές ενώ             

έχουν καταστραφεί ρηχές θαλάσσιες ζώνες από το τσουνάμι. Τα σεισμογενή κύματα είχαν            

σοβαρό αντίκτυπο στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στα βενθικά ζώα που κατοικούσαν           

σε λασπώδεις και αμμώδεις παραλίες του βορειοανατολικού τμήματος του Όρμου Κω.  

Υποβρύχιες επιτόπιες καταδύσεις από επαγγελματίες γνωστοποιούν τις τεράστιες        

καταστροφές σε βάθη νερού έως τουλάχιστον 10 μέτρα στο Ραμίρα.  

Συχνά οι επεισοδιακές μεταβολές στην τοπογραφία και τη σύνθεση μεγέθους κόκκων που            

εμφανίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον μιας περιοχής έχουν επιπτώσεις αλλά είναι          

διαφορετικές για κάθε είδος. Για παράδειγμα, μετά την εκδήλωση του τσουνάμι,           

εξαφανίζονται δίθυρα ενώ η διανομή για κάποια άλλα είδη παραμένει αμετάβλητη. Η            

διεθνής εμπειρία από παρόμοια γεγονότα λέει ότι η αποκατάσταση ορισμένων          

πληθυσμών βενθικών ζώων ίσως αρχίσει εντός 18 μηνών από τη εκδήλωση του τσουνάμι. 

Τα κύματα τσουνάμι είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στα ρηχά οικοσυστήματα των          

λιβαδιών Ποσειδώνιας. Μετά το τσουνάμι παρατηρήθηκαν φύκη σε παραλίες της πόλης. 

 

 

 

Πάνω το διαταραγμένο περιβάλλον ρηχής θάλασσας του Ακρωτηρίου Αγίου Φωκά μετά τον σεισμό. Αριστερά              

κάτω, η παραλία του Λούρου, κάτω από το ξενοδοχείο Νορίδα έχει υποστεί καθίζηση. Φύκη στις ακτές της                 

πόλης της Κω μετά το τσουνάμι[δεξιά] 

 

Η Posidonia oceanica είναι ένα θαλάσσιο φυτό που δίνει λουλούδια και φρούτα σε βάθος              

μέχρι 40 μέτρα. Το φυτό αυτό σχηματίζει απέραντα λιβάδια στη θάλασσα. Είναι ένα             

βασικό οικοσύστημα της περιοχής που φιλοξενεί αρκετά είδη φυτών και ζώων. Το            

επόμενο διάστημα η καταστροφή θα προκαλέσει προβλήματα στην αναπαραγωγή πολλών          

ψαριών. Όσο μεγαλύτερη είναι η καταστροφή τόσο λιγότεροι οργανισμοί ζουν εκεί. Η            

καταστροφή των λιβαδιών Ποσειδώνιας μπορεί να αυξήσει την διάβρωση στις ακτές και            

την ορμή των κυμάτων. Η έλλειψη των ριζών τους δεν θα συγκρατεί την άμμο και θα                

αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τις παραλίες. 
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Το τσουνάμι επηρέασε τα ενδιάμεσα ασπόνδυλα σε αμμώδεις παραλίες κατά μήκος της            

ακτής της πρωτεύουσας του νησιού. Οικοσυστήματα όπως ύφαλοι ασβεστολιθικών         

ροδοφυκών σε βάθη 50-90 μέτρων ίσως έχουν επηρεαστεί σημαντικά τόσο από           

κατολισθήσεις όσο από κύματα του τσουνάμι. Οι μεγαλύτερες ζημιές σε ασπόνδυλα και            

φυτά που προκαλούνται από τσουνάμι συνήθως εμφανίζονται σε βάθη νερού από 10-20            

μέτρα. Σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία η έναρξη αποκατάστασης των υφάλων           

παρατηρείται ένα χρόνο μετά το τσουνάμι, όμως θα χρειαστεί χρόνο η επαναφορά σε             

προσεισμικά επίπεδα. 

Ανάμεσα στα ρηχά θαλάσσια περιβάλλοντα, τα οικοσυστήματα που αποτελούνται από          

ιζήματα [άμμος και λάσπη] είναι τα πιο έντονα διαταραγμένα από τα κύματα τσουνάμι,             

καθώς μεταβάλλονται ριζικά από την ταχεία διάβρωση και τις αλλαγές στην τοπογραφία            

του αμμώδους βυθού όπως αυτού του Λούρου. 

Τα ζώα που ζουν στον βυθό επηρεάζονται σοβαρά, καθώς θάβεται ή διαβρώνεται ο             

βιότοπός τους. Τα μεγάλα βενθικά ζώα είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε θαλάσσια           

περιβάλλοντα καθώς αναμιγνύουν ιζήματα επηρεάζοντας έτσι τη βιογεωχημεία των         

ιζηματογενών δομών.  

Είναι δύσκολο να μελετηθούν οι οικολογικές επιπτώσεις ενός τσουνάμι στην πλησιέστερη           

ζώνη, καθώς πρέπει να υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την τοπογραφία του θαλάσσιου            

ύδατος, τα ιζήματα και την βενθική πανίδα, με λεπτομέρειες των συνθηκών πριν και μετά              

την εκδήλωση.  

Το περιβάλλον της θάλασσας του Κεραμικού ήταν σταθερό για αρκετά χρόνια, πριν            

διαταραχθεί ριζικά από την καθίζηση και το τσουνάμι του 2017. Λαμβάνοντας υπόψη τη             

μέγιστη καθίζηση του βυθού, κοντά στο σεισμικό επίκεντρο [τουλάχιστον 0,4 μέτρα],           

μελέτες έχουν δείξει ότι τα ζώα που κατοικούσαν στο ίζημα, όπως το εχινοκάρδιο E.              

cordatum, θα επηρεαστούν περισσότερο. Η πλήρη επιστροφή στην κατάσταση πριν από           

το τσουνάμι θα χρειαστεί χρόνο. 

Είναι δύσκολο να αποτιμηθεί η κατάσταση στην κατανομή των μικρών βενθικών ζώων            

μεγέθους μικρότερου των 2 εκατοστών σε οικοσυστήματα με αμμώδη βυθό. Ορισμένα           

από αυτά εξαφανίστηκαν μετά το τσουνάμι του οποίου η επίδραση εξαρτάται από τις             

περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και τα είδη. Γεγονός που ερμηνεύεται ως αδυναμία           

προσαρμογής στην ταχεία καθίζηση και/ ή μεταβολές στο θαλάσσιο περιβάλλον [σύνθεση           

μεγέθους κόκκων] που ακολουθεί το τσουνάμι. 

Επιπλέον, δίθυρα που κατοικούν σε υδροδυναμικά ήρεμα λασπώδη ιζήματα σπανίως          

εκτίθενται σε ταχείες τοπογραφικές αλλαγές. Κατά τη διάρκεια του τσουνάμι, το           

λασπώδες θαλασσινό νερό αφήνει πίσω του αποθέσεις, στις οποίες αρκετά είδη δεν            

μπορούν να προσαρμοστούν. Άλλα δίθυρα που ζουν σε αμμώδεις παραλίες          

μεταναστεύουν συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες κύματος. Όμως, έχουν        

παρατηρηθεί οργανισμοί με μοναδική συμπεριφορά στην προσαρμογή σε τοπογραφικές         

αλλαγές, αυτή η ικανότητα είναι πιθανό να τους επιτρέψει να επιβιώσουν στις αλλαγές             

που προκλήθηκαν από το τσουνάμι. 

Επαναφορά ορισμένων πληθυσμών εχινοδέρμων έχει παρατηρηθεί μέσα σε λίγα χρόνια          

από την διαταραχή των τσουνάμι. Ωστόσο, ο μηχανισμός με τον οποίο επιστρέφουν είναι             

ασαφής. Η επαναφορά ποικίλει για κάθε είδος, εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές           

συνθήκες που επικρατούν στους κόλπους. 
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Το τελευταίο τσουνάμι δεν ήταν το πρώτο που καταγράφηκε στον Όρμο της Κω, όμως              

στην συγκεκριμένη περιοχή ήταν η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε από εμάς           

καταστροφή του βυθού από καθίζηση τέτοιας έκτασης. Παλαιότερα τσουνάμι όπως του           

554, 1493 και 1933 έχουν επηρεάσει περιοδικά τα παράκτια οικοσυστήματα. Κατά           

συνέπεια, το θαλάσσιο οικοσύστημα στην περιοχή έχει επανειλημμένα πληγεί από          

τσουνάμι στο παρελθόν αλλά έχει επανέλθει.  

Η καταστροφή του βυθού φέρνει στο νου την θαυμαστή ισορροπία μεταξύ σταθερότητας            

και περιστασιακής καταστροφής του πλανήτη. Χωρίς αυτή τη σχέση ο πανέμορφος           

κόσμος που με περιτριγυρίζει, ίσως να μην υπήρχε. Αν οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές              

τότε η ζωή δε θα είχε την ευκαιρία να αναπτυχθεί, αν όμως ήταν πολύ λίγες τότε η ζωή                  

ίσως   να   μην   είχε   αναπτυχθεί. 

 

 

37.Με τον αέρα τι γίνεται; 

 
11/9/2017 

 
Κάποια 24ωρα μετά τον σεισμό, πλησιάζει η μητέρα μου, με αυστηρό ύφος μου λέει «δεν               

πότισες το λουλούδι στην γλάστρα. Τι κρίμα ξεράθηκε. Ποιος ξέρει πότε έριξες νερό για              

τελευταία φορά στο καημένο λουλούδι». Η αλήθεια είναι ποτέ δεν πρόσεχα τα λουλούδια             

της βεράντας όμως το συγκεκριμένο το περιποιόμουν καθημερινά, αρκετές φορές το           

καμάρωνα.  

 

 

Το γεράνι επανακάμπτει μετά τον σεισμό. Αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας σχεδόν ένα μήνα μετά τον σεισμό,               

στον Κόλπο του Κεραμεικού 

 

Το γεράνι είναι ένα από τα ωραιότερα, ανθεκτικότερα λουλούδια στις καιρικές συνθήκες.            

Χρειάζεται τακτικό πότισμα, όχι όμως στη συχνότητα άλλων αντίστοιχων φυτών ενώ           

προσαρμόζεται εύκολα σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους. Τις πολύ ζεστές ημέρες του           

καλοκαιριού ωστόσο, το καθημερινό πότισμα είναι μάλλον απαραίτητο. Τα ροζ άνθη του            

ανοίγουν τις αρχές Μαΐου, παραμένουν έντονα ανοιχτά μέχρι το τέλος του φθινοπώρου.            

Ωστόσο, το γεράνι έχει μια ιδιαιτερότητα, προσαρμόζεται εύκολα στις όποιες αλλαγές. 

Ήταν ανθισμένο και ζωντανό. Το επόμενο διάστημα μετά τον σεισμό μέσα σε λίγο χρόνο              

ξεράθηκε. Η δάφνη, η γαρδένια και το γιασεμί επηρεάστηκαν λιγότερο. Τον τελευταίο            

καιρό έχω ακούσει για άλλες περιπτώσεις όπου συνέβη το ίδιο παράδοξο. Επιπλέον            

αρκετοί ανέφεραν ότι τα μάτια τους τσούζουν περισσότερο μετά τον σεισμό. 
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Οι σεισμοί μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα             

ανάλογα με το πού θα χτυπήσουν. 

Ο σεισμός και το τσουνάμι έχουν πολύ δυνατά αποτελέσματα, ένα από τα πιο ασυνήθιστα              

είναι αυτό που προξενούν στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Τα μικρά κύματα που κινούνται            

μέσα στο τοπίο και στη θάλασσα δημιουργούν κύματα στην ιονόσφαιρα, ένα στρώμα            

πάνω από 85 χιλιόμετρα σε υψόμετρο όπου τα μόρια σπάνε σε ηλεκτρόνια και ιόντα από               

την ακτινοβολία του Ήλιου.  

Τα κύματα ενέργειας από το σεισμό και το τσουνάμι διαδίδονται, διαταράσσουν την            

πυκνότητα των ηλεκτρονίων στην ιονόσφαιρα. Ο ισχυρός σεισμός είναι πιθανόν να           

δημιούργησε ακουστικά κύματα και κύματα Rayleigh που μεταφέρθηκαν στην         

ιονόσφαιρα σε λίγα λεπτά μετά το κύριο συμβάν. Ομοίως, η κίνηση του τσουνάμι ελαφρώς              

διατάραξε επίσης την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας κύματα βαρύτητας που χρειάστηκαν         

περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στην ιονόσφαιρα. Αυτά τα κύματα ατμοσφαιρικής           

βαρύτητας ταξίδεψαν προς τα πάνω, εξαπλώθηκαν νοτιοδυτικά του κόλπου του          

Κεραμεικού, ενώ το τσουνάμι σταμάτησε από την ακτή. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, αρκετές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι            

αυξημένες συγκεντρώσεις αερίου ραδονίου στο έδαφος ή στα υπόγεια ύδατα θα           

μπορούσαν να είναι το σημάδι ενός επικείμενου σεισμού. Πιστεύεται ότι το ραδόνιο            

απελευθερώνεται από τις κοιλότητες και τις ρωγμές καθώς ο φλοιός της Γης ζορίζεται             

πριν την ξαφνική ολίσθηση ενός σεισμού. Ομως, αυξημένα επίπεδα ραδονίου έχουν           

παρατηρηθεί μετά από ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός. 

Έχουν περάσει τρείς βδομάδες από τότε που ο σεισμός έπληξε την Κω. Για πολλούς              

ανθρώπους, αποτελεί πλέον μια συναρπαστική εμπειρία, αλλά για κάποιους μπορεί να           

έχει αφήσει πίσω του ένα επικίνδυνο πρόβλημα. 

Πήγα σε σπίτι ενός φίλου το οποίο γνωρίζω καλά για να μετρήσω το ραδόνιο. Μετά τον                

σεισμό ανέβηκε σχεδόν δύο φορές. Πηγάδια στην πόλη έχουν επίσης αυξημένα επίπεδα.            

Είναι πιθανό και άλλοι να έχουν ανάλογα προβλήματα. Είναι λογικό ότι διάφοροι            

παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν τα αυξημένα επίπεδα ραδονίου. 

Το ραδόνιο είναι ένα ραδιενεργό αέριο που προέρχεται από πετρώματα και το έδαφος,             

διαρρέει σε σπίτια και θέτει τους κατοίκους σε αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του             

πνεύμονα. Μετά το σεισμό καθημερινά παρατηρώ τα αυξημένα και ευμετάβλητα μέσα σε            

ελάχιστα λεπτά, επίπεδα ραδονίου στην πόλη και στις ακτές. Όμως, τι λέει η διεθνής              

εμπειρία; 

Σημαντική αύξηση συγκέντρωσης του ραδονίου στην ατμόσφαιρα παρατηρήθηκε στην         

περιοχή γύρω από το επίκεντρο πριν και μετά την εμφάνιση ενός επιφανειακού σεισμού             

Μ5.5, με εστιακό βάθος 7 χλμ., στην Wakayama στις 5 Ιουλίου 2011. Μελέτη επιβεβαίωσε              

την ανώμαλη αύξηση συγκέντρωσης ραδονίου πριν και μετά τον σεισμό. Η ανώμαλη            

αλλαγή που σχετίζεται με σεισμούς με μεγέθη τουλάχιστον Μ5.5 μπορεί να ανιχνευθεί με             

την παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού ραδονίου κοντά στο επίκεντρο, σε περιοχές που           

βρίσκονται σε απόσταση περίπου 25 χιλιόμετρα από το επίκεντρο [κάτι που ίσως ισχύει             

για την πόλη]. Στο ίδιο γεγονός μία απότομη πτώση και μια επακόλουθη αύξηση της              

συγκέντρωσης ραδονίου καταγράφηκε πριν τον σεισμό. Μετά τον σεισμό, σημειώθηκε          

αξιοσημείωτη αύξηση στη συγκέντρωση ραδονίου. 
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Είναι πολύ πιθανό τα επίπεδα ραδονίου της πόλης να έχουν επηρεαστεί από τη έντονη              

σεισμική δραστηριότητα. Σπίτια που δοκιμάστηκαν με χαμηλά επίπεδα έκθεσης ραδονίου          

μπορεί να εμφανίζουν επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μετά τον σεισμό. 

 

 

 

38. O θρησκομανής De Vecchi και ο ναός του Αγίου Νικολάου  
13/9/2017 

 

Ο ναός του Πολιούχου Κω, υπέστη σοβαρές ζημιές από την σεισμική δόνηση της 21ης              

Ιουλίου 2017. Η ανοικοδόμηση του τωρινού μητροπολιτικού ναού εγκαινιάσθηκε στις 24           

Μαρτίου 1939. 

«Ο Άγιος Νικόλαος βρισκόταν στην παλιά Μητρόπολη επι της οδού Ιπποκράτους και            

Μητροπόλεως. Με τον σεισμό του 1933 καταστράφηκε και μεταφέρθηκε στην σημερινή           

θέση. Η νέα εκκλησία κατασκευάστηκε από πέτρα πελεκητή αλάξευτη που έφεραν με            

καΐκι στο λιμάνι από την Πάτμο. Απο το λιμάνι ήταν κάποιος Στεφανής με τεράστιο στενό               

κάρο, πάνω κει έμπαιναν οι πέτρες και ερχόντουσαν στο προαύλιο χώρο του ναού. Εκεί              

υπήρχαν 15 τεχνίτες που λάξευαν το ακατέργαστο πέτρωμα τους οποίους λέγανε           

πελεκάνους [απο την ιταλική, λαξευτές].Προετοίμαζαν την πέτρα πριν την τοποθέτηση. Ο           

αρχιμάστορας τους έλεγε θέλω μία πέτρα τόσων διαστάσεων, μετά την έδινε στον εργάτη             

ο οποίος την τοποθετούσε. Επί δύο μήνες δούλευαν, ολημερίς. Αυτό δε ήταν δωρεά του De               

Vecchi του διοικητή της Δωδεκανήσου, της ιταλικής κυβέρνησης προς την εκκλησιαστική           

επιτροπή του Αγίου Νικολάου. Από την κατασκευή δεν πληρώθηκε ο εργολάβος [Άγγελος            

Γεωργαλλής]» αναφέρει ο συνταξιούχος Γιώργος Γεωργαλλής. 

Ο Cesare Maria De Vecchi [1884-1959] πριν ακόμη γίνει διπλωμάτης/στρατιωτικός ήταν           

πετυχημένος δικηγόρος στο Τορίνο, ζωγράφος και συγγραφέας. Για τον Μουσολίνι ο           

Cesare εκτός από έμπιστος συνεργάτης ήταν μετρ του κοπλιμέντου. Ο φασισμός του De             

Vecchi έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, από τη μια ήταν πολύ δεμένος με τη μοναρχία, από              

την άλλη ήταν πιο ακραίος από τον ίδιο Μουσολίνι. Θεωρούσε τον εαυτό του «τετράποδο              

της επανάστασης» όχι άδικα αφού αναρριχήθηκε στην τετραρχία του Φασιστικού          

Κόμματος, η οποία οργάνωσε το 1922 την πορεία προς τη Ρώμη που οδήγησε στην              

εξουσία τον Μουσολίνι.  

Ως κυβερνήτης των ιταλοκρατούμενων Δωδεκανήσων [1936 εως τις 27 Νοεμβρίου 1940],           

ήταν ανηλεής καθώς με σκληρά μέτρα επεδίωξε τον εξιταλισμό των ντόπιων, θεωρώντας            

ανεπαρκείς τις ενέργειες του προκατόχου και πιο ήπιου Μάριο Λάγκο.  

Όμως ο De Vecchi εκτός από αυταρχικός ήταν θρησκόληπτος, πολύ καθολικός και            

ιδιαίτερα προληπτικός.  

Μια σειρά από γεγονότα εκείνη την εποχή ήταν ίσως οι λόγοι που τον οδήγησαν να φέρει                

την πέτρα του ναού από την Ιερουσαλήμ του Αιγαίου, έναν από τους σημαντικότερους             

θρησκευτικούς προορισμούς, αντί της κοντινής Κεφάλου[Κω] όπου υπάρχει πέτρα         

γεωλογικά νεώτερη αλλά με ακριβώς παρόμοια χαρακτηριστικά.  
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Πάνω , Cesare Maria De Vecchi [1884-1959, εικόνα Google].Ο ρυόλιθος του Γροίκου στην             

αυλή του ναού του Αγίου Νικολάου μετά τον σεισμό. Στο κέντρο το ιερό του ναού μετά τον                 

ισχυρό σεισμό του 2017 και του 1933[Ιστορία της Νήσου Κω]. Πανοραμική φωτογραφία            

από το Γρίγο στην Πάτμο, με τον ομώνυμο κόλπο και το  Τραγονήσι απέναντι 

 

 

Πριν την ανέγερση του νέου ναού είχαν προηγηθεί, η φυσική καταστροφή του 1933, η              

πολεμική του εναντίον της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το περιστατικό του          

επιβλέποντος μηχανικού Antonio Coccheri ο οποίος έπεσε από ύψος τουλάχιστον 8           

μέτρων και σώθηκε από θαύμα- ένα ατύχημα που συγκίνησε τον θρησκευόμενο λαό της             

Κω. Επίσης η σφοδρή θύελλα από την οποία έτυχε να βυθιστούν στην ακτή του Κάστρου               

της Νεραντζιάς τα 3 υδροπλάνα που τον είχαν μεταφέρει με την συνοδεία του- ένα              

γεγονός που επίσης θεωρήθηκε ως θαύμα του Αγίου Νικολάου από τους ντόπιους.  

Η θεμελίωση του ναού έγινε με ασημένιο μυστρί από τον ίδιο τον De Vecchi ,το έτος 1937. 

Η πέτρα του Γροίκου ή Γρίγου από την οποία έχει κατασκευαστεί ο ιερός ναός              

δημιουργήθηκε στην ηφαιστειογενή, πλούσια σε θρύλους Πάτμο. Το μόνο μη ηφαιστειακό           

τμήμα του νησιού βρίσκεται νοτιοδυτικά, αποτελείται από μάρμαρα. Στο νησί της           

κυριαρχούν ηφαιστειακά πετρώματα που προήλθαν από εκρήξεις οι οποίες έγιναν πριν           

από 7-5 εκατομμύρια χρόνια. Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα συνέβη πριν απο           

4 εκατομμύρια χρόνια. Η διείσδυση βασαλτικού μάγματος στην κρούστα από τον μανδύα            

δημιούργησε αρχικά τραχυανδεσιτικά μάγματα με θερμοκρασίες μάγματος περίπου        

1.000 βαθμών Κελσίου σε βάθη μεγαλύτερα των 15 χιλιομέτρων. Το ανερχόμενο υλικό σε             

βάθος 5-10 χλμ διαφοροποιήθηκε δίνοντας τους ρυόλιθους του εντυπωσιακού όρμου του           

Γροίκου. 

Ο ρυόλιθος του Αγίου Νικολάου είναι ηφαιστειακό εκρηξιγενές πέτρωμα με ορυκτολογική           

σύσταση ανάλογη με αυτή των γρανιτών. Πρόκειται για το αντίστοιχο έκχυτο του            
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γρανίτη. Πήρε το όνομα του από την αρχαιοελληνική λέξη ρύαξ [ποταμός] που            

αναφέρεται στο υλικό από το οποίο σχηματίστηκε. Συγγενή ορυκτά με τον ρυόλιθο είναι ο              

περλίτης, η κίσσηρη και ο οψιδιανός που συναντώνται στην ηφαιστειακή Κέφαλο. 

Πρόκειται για πολύ ραδιενεργό υλικό που δυστυχώς χρησιμοποιείται ακόμη σήμερα για           

δόμηση τόσο στην Πάτμο όσο στην Κέφαλο. Μπορεί να προκαλέσει λευχαιμία δηλαδή            

καρκίνο του μυελού των οστών, του «εργοστασίου» στα κόκκαλα όπου παράγονται τα            

αιμοσφαίρια. Πλούσια πυριτικά πυριγενή πετρώματα [ρυόλιθοι, γρανίτες] φαίνεται να         

είναι οι κύριες πηγές υψηλών επιπέδων ραδονίου στον υπαίθριο αέρα σε ορισμένες            

περιοχές της Πάτμου όσο της Κω. Οι συγκεντρώσεις αερίων στον εξωτερικό αέρα            

συσχετίζονται γενικά με τα επίπεδα ραδονίου του πετρώματος. Με την μεταφορά της            

πέτρας μεταφέρεται η ραδιενέργεια του, κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει προκύψει στον             

ναό του Πολιούχου. Πρόσφατη μέτρηση στην πέτρα του Αγίου Νικολάου επιβεβαιώνει           

την υψηλή ραδιενέργεια που εκπέμπει φτάνοντας υψηλά επίπεδα τα οποία είχαν           

παρατηρηθεί πριν λίγα χρόνια στην παραλία του Γροίκου.  

Ανάλογα υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας παρατηρήθηκαν από τα όξινα ηφαιστειακά         

πετρώματα, ιδίας ορυκτολογικής σύστασης με αυτά του Γροίκου, που έχει κατασκευαστεί           

η πέτρινη περίφραξη του Βρετανικού Στρατιωτικού Κοιμητηρίου της Δοϊράνης. 

Λέγεται ότι βομβαρδισμός κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσε           

ζημιά στην εκκλησία, ίσως αποδυνάμωσε ελαφρώς την κατασκευή.  

Ο ναός που σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα R. Petracco σήμερα φέρει πληγές             

αλλά παραμένει ένα στολίδι το οποίο ξεχωρίζει στον αστικό ιστό της πόλης. Όμως η              

τοπική κοινότητα ξέρει ότι με την αμέριστη συνδρομή των απανταχού Κώων πάλι θα             

κάνει το θαύμα του ο Άγιος Νικόλαος. 

 

 

39.Σεισμόκαιρος: μύθος ή πραγματικότητα; 

14/9/2017 

 

Πριν κάποιες ημέρες ένας φίλος έθεσε ένα εύλογο ερώτημα σχετικά με άν ο τελευταίος              

σεισμός έχει να κάνει με τον αφόρητη ζέστη που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στο νησί;               

Πράγματι είχαμε έντονο καύσωνα πριν τον σεισμό, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο              

Ιούλης  ιστορικά ως μήνας παρουσιάζει ψηλές θερμοκρασίες.  

Οι αρχαίοι πρόγονοι όπως και οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι οι πιο ζεστές μέρες του χρόνου               

συνέβαιναν όταν ο Σείριος και ο Ήλιος ενεργούσαν σε συνεννόηση για να δημιουργήσουν             

τις «ημέρες της μεγάλης ζέστης». Δεν είναι τυχαίο ότι τις ζεστές μέρες του             

Ιουλίου[«Σκυλίσιες» μέρες και καύματα του Ιουλίου] οι παλιοί Κώοι επισκέπτονταν το           

Κοκκινόνερο - παλιά λεγόταν Ιουλιόνερο- για να κάνουν τα μπάνια τους ,να δροσιστούν             

και να θεραπευτούν από τα ιαματικά νερά του.  

Οι παλιοί πίστευαν στον σεισμόκαιρο, πάντοτε συσχέτιζαν την ανυπόφορη ζέστη [όχι           

μόνο του Ιουλίου] με τους σεισμούς. Συχνά ακουγόταν η λέξη «κουφόβραση» για τον             

ζεστό και υγρό καιρό με άπνοια, που δημιουργεί αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αρκετές φορές            

κατέληγαν σε συμπέρασμα με τη φράση «μπας και κάνει κανένα σεισμό;». 
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Ο Αριστοτέλης από τον 4ο αιώνα π.Χ. πρώτος είχε πει ότι οι σεισμοί προκαλούνται από               

ανέμους παγιδευμένους σε υπόγειες σπηλιές. Από τότε μικρές δονήσεις θεωρήθηκαν ότι           

προκαλούνται από τον αέρα που πιέζει τις οροφές του σπηλαίου και μεγάλες δονήσεις             

εκδηλώνονται από τον αέρα που σπάει την επιφάνεια. Οι παρατηρήσεις του Αριστοτέλη            

οδήγησαν να πιστεύουμε στον «σεισμόκαιρο» δηλαδή ότι επειδή ένας μεγάλος όγκος           

αέρα παγιδεύεται υπόγεια, ο καιρός θα είναι ζεστός, ήρεμος πριν από έναν σεισμό.  

Αυτή η συζήτηση καλά κρατεί από την αρχαιότητα, η αντίληψη ότι ο καιρός μπορεί να               

προκαθορίσει με κάποιο τρόπο την ερχόμενη σεισμική δραστηριότητα ήταν θέμα για           

πολλά χρόνια. 

Η θερμοκρασία πριν την ημέρα του σεισμού από την 11/7 εως την 14/7 ανέβηκε από τους                

30 βαθμούς Κελσίου στους 37 βαθμούς. Μετά άρχισε να πέφτει εως την 17/7             

επιστρέφοντας στους 24 βαθμούς. Από τότε έως την ημέρα του κύριου σοκ οι             

θερμοκρασίες έφτασαν τιμές 26, 29, 30 και 28[21/8/2017]. Την επόμενη ημέρα του            

σεισμού η θερμοκρασία από τους 28 αυξήθηκε στους 34 βαθμούς τις επόμενες τέσσερις             

ημέρες. Μία σημαντική διακύμανση θερμοκρασίας καταγράφηκε αλλά αυτό δεν μπορεί          

να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Δεν είναι γνωστό αν η άνοδος προκλήθηκε από             

την κίνηση ιόντων στο φλοιό της γης με αποτέλεσμα να έχει σχέση με το σεισμικό γεγονός                

που ήταν σε εξέλιξη. Η βαρομετρική πίεση επίσης καταγράφει ένα χαμηλό στις 14/7/2019             

με ένα ψηλό στις 19/7/2017, όμως δεν συνοδεύεται από ψηλή θερμοκρασία. 

 

Υψηλές θερμοκρασίες[πορτοκαλί χρώμα] και χαμηλές[πράσινο] τον μήνα Ιούλιο 2017 στο νησί της            

Κω[AccuWeather] 

 

 

 

Η βαρομετρική πίεση[κόκκινη καμπύλη] τον Ιούλιο του 2017 στο νησί της Κω[AccuWeather] 

 

Ο γεωλόγος Ράσελ Ρόμπινσον περιέγραψε τον «σεισμόκαιρο» ως μια από τις πιο            

συνηθισμένες ψευδοεπιστημονικές μεθόδους πρόβλεψης σεισμών. Αλλά μια       

μεταγενέστερη θεωρία έδειξε ότι σεισμοί σημειώθηκαν σε ήρεμες, συννεφιασμένες         

συνθήκες από τις οποίες συνήθως προηγήθηκαν ισχυροί άνεμοι, πυρκαγιές ή ακόμη           

μετεωρίτες. Μια σύγχρονη θεωρία προτείνει ότι ορισμένα σύννεφα μπορούν να          
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χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη σεισμών. Ωστόσο, αυτή η ιδέα απορρίπτεται από           

τους περισσότερους γεωλόγους. Όμως η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη. 

Ο W. J. Humphreys έχει προτείνει ότι ο σεισμόκαιρος δεν είναι από γεωλογική αιτία, αλλά               

είναι απλώς μια ψυχολογική εκδήλωση. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι η γενική κατάσταση           

ερεθισμού και ευαισθησίας που αναπτύσσεται μέσα μας κατά τη διάρκεια του ζεστού,            

ήρεμου καιρού έδωσε αυτή την εντύπωση. Αυτή η κατάσταση μας οδηγεί σε πιο έντονη              

παρατήρηση των σεισμικών διαταραχών. 

Ορισμένες πρόσφατες έρευνες έχουν βρει μια συσχέτιση μεταξύ μιας ξαφνικής σχετικής           

αύξησης στην ατμοσφαιρική θερμοκρασία 2-5 ημέρες πριν από ένα σεισμό. Θεωρείται ότι            

η άνοδος που προκαλείται από την κίνηση ιόντων στο φλοιό της γης σχετίζεται με έναν               

σεισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι αλλαγές στην ατμόσφαιρα προκαλούνται           

από τον σεισμό και όχι από το σεισμό που εκδηλώνεται από οποιαδήποτε αλλαγή στις              

ατμοσφαιρικές συνθήκες. Επιπλέον, αυτή η σχετική μεταβολή θερμοκρασίας δεν θα          

προκαλούσε κανένα ενιαίο αναγνωρίσιμο πρότυπο καιρού που θα μπορούσε να          

χαρακτηριστεί ως «σεισμόκαιρος».  

Σε συνάντηση της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης το φθινόπωρο του 2011, ο Shimon            

Wdowinski ανακοίνωσε μια εμφανή χρονική σχέση μεταξύ τροπικών κυκλώνων και          

σεισμών. Τον Απρίλιο του 2013, μια ομάδα σεισμολόγων επανεξέτασε τα δεδομένα από το             

σεισμό της Βιρτζίνια το 2011 χρησιμοποιώντας λογισμικό αναγνώρισης προτύπων. Βρήκε          

μια συσχέτιση μεταξύ του κοντινού περάσματος του τυφώνα Irene και μιας απροσδόκητης            

αύξησης του αριθμού των μετασεισμών. Από ότι φαίνεται δεν είναι εύκολο να απορρίψεις             

ή να αποκρούσεις την αριστοτέλεια λογική. 

 

 

 

40.Ο σεισμός θα φέρει κατακλυσμό; 

15/9/2017 

 
 
Στις 9.17 της 29/7/2017, μία εβδομάδα μετά τον σεισμό, στον Δίκαιο και στα νησιά              

Τσατάλια, απέναντι από την μικρασιατική ακτή, εμφανίζονται παράξενοι σχηματισμοί         

από σύννεφα. Μου έρχονται στο νου τα λόγια του Ευθύμη Τρακόσα που έζησε και τους               

δύο σεισμούς του 1933 και του 2017, για τον κατακλυσμό με την έντονη βροχόπτωση και               

κεραυνούς, ο οποίος παρατηρήθηκε τον Ιούνη 1933[ 5 ή 6 του μηνός].  

Λίγες μέρες αργότερα τον επισκέπτομαι στην καφετέρια που καθημερινά συχνάζει, τον           

ερωτώ σχετικά με τα σύννεφα. «Τα είδα στον ουρανό και περίμενα να γίνει κατακλυσμός              

αλλά μετά έμαθα ότι έγινε στην Κωνσταντινούπολη» πρόσθεσε ο συνταξιούχος με το            

μυαλό ενός παιδιού. 

Τα σύννεφα αργότερα χάθηκαν, η ημέρα συνέχισε να είναι ηλιόλουστη. Το ερώτημα άν ο              

σεισμός μπορεί να προκαλέσει κατακλυσμό αυτή την φορά δεν απαντήθηκε.  
Τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει; Οι επιστήμονες λένε ότι οι σεισμοί δεν προκαλούν             

κατακλυσμούς αλλά μπορεί να τους ενεργοποιήσουν [δηλαδή να συμβούν νωρίτερα], με           

λίπανση ρηγμάτων ή με την πρόσθετη τροφοδοσία τους. Πιθανότατα σε πολύ τοπική            

κλίμακα ένας μεγάλος σεισμός μπορεί να βάλει το χεράκι του άν υπάρχουν κατάλληλες             

 

Ημερολόγιο  Ενός Προαναγγελθέντος Σεισμού                                                                                                                     Γεωδίφης 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σελίδα 108 

προϋποθέσεις. Άλλωστε υπάρχουν πολλοί μύθοι και παλιές ιστορίες με σεισμούς που           

σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες. 

Οι σεισμοί δεν προκαλούν βροχές ή οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο που σχετίζεται με τον             

καιρό λένε οι επιστήμονες. Οι σεισμοί συμβαίνουν συχνά κατά μήκος των άκρων των             

τεκτονικών πλακών καθώς μετακινούνται ρήγματα ή από το σπάσιμο τοπικών ρηγμάτων           

όπως παρατηρείται στην Κω. 

Όμως τι συμβαίνει με τις βροχές, μπορεί να προκαλέσουν σεισμούς; Την απάντηση μπορεί             

να δώσει η πλούσια ιστορία του νησιού [Ο σεισμός «φάντασμα» και η φονική πανούκλα              

της Κω, του 1812]. 
«Μεγάλη καταστροφή προξένησαν οι βίαιες βροχοπτώσεις του 1812, από τις οποίες           

πλημμύρισαν και κατέρρευσαν τείχη και σπίτια του νησιού. Ένας σεισμός που           

ακολούθησε είχε τη δική του συνεισφορά στη μεγάλη καταστροφή. Οι δυστυχίες σπάνια            

έρχονται μόνες αφού ενός κακού μύρια έπονται. Την ίδια χρονιά η πανούκλα θέρισε το              

νησί, 3.000 ψυχές υπήρξαν τα θύματα της, τα 2/3 Τούρκοι και οι υπόλοιποι ήταν              

Έλληνες» διηγείται o William Turner στις 14 Δεκεμβρίου 1820, στο «ημερολόγιο μιας            

περιήγησης στην Ανατολή» μετά το πέρασμα του από την Κω. Ο Turner είναι ο μοναδικός               

από τους περιηγητές που αναφέρεται σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. 

Η έντονη βροχή συνήθως πέφτει στα κανάλια και σκάβει το έδαφος. Η αυξανόμενη πίεση              

του νερού μέσα σε έναν βράχο είναι ένας από τρεις τρόπους για να σπάσει το έδαφος. Η                 

συμπίεση και η διαστολή του εδάφους είναι οι άλλοι δύο. Η πίεση του νερού ενεργεί σαν                

τον υδραυλικό γρύλο, που αναγκάζει το συμπαγές έδαφος να σπάσει, επιτρέποντας στα            

κομμάτια να γλιστρήσουν το ένα μετά το άλλο. Εάν αυτό συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα σε               

μια μεγάλη ρωγμή, τότε η βροχή μπορεί να προκαλέσει έναν σεισμό.  

 

 
Τα σύννεφα όταν άρχισαν να διαλύονται στον ουρανό της οροσειράς του Δίκαιου, στις 29/7/2017. Δεξιά , η                 

πρώτη εβδομάδα του Ιούνη 1933. Ο μεγάλος κατακλυσμός βρήκε τους Κώους σε σκηνές στην              

ύπαιθρο[συλλογή Ν. Τουφεξή] 

  
Έχουν παρατηρηθεί σεισμοί με μέγεθος κάτω από 2.4 Ρίχτερ, όταν οι βροχοπτώσεις είναι             

έντονες. Αν πολύ νερό πέσει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο του εδάφους κατά τη διάρκεια              

ενός κατακλυσμού, τότε η βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει μια αύξηση της πίεσης σε             

μία σεισμική ρωγμή κάτω από το έδαφος. Όμως το έδαφος στην Χώρα που ανέφερε ο               

Turner είναι χαλαρό, δεν χαρακτηρίζεται από σωλήνες όπου το νερό κυλάει μέσω ενός             

σύνθετου δικτύου υδραυλικών εγκαταστάσεων και δεν θα μπορούσε να κάνει τη βροχή να             

προκαλέσει τον σεισμό του 1812. 
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Ωστόσο, ο γήινος φλοιός μπορεί να είναι τόσο κοντά στην αστάθεια που ακόμη             

μικροσκοπικές μεταβολές της πίεσης που συνδέονται με την βροχόπτωση μπορούν να           

προκαλέσουν σεισμούς. Επιπλέον περιοχές δίχως καρστικά τοπία μπορεί να επηρεασθούν          

με μια έντονη βροχόπτωση όμως με μια βασική προϋπόθεση. Πρέπει να υπάρξει μια             

πρόσθετη πίεση στο έδαφος και κυρίως μια σεισμική ρωγμή κάτω από το έδαφος. Αν              

πράγματι έγινε κάτι τέτοιο το ζητούμενο είναι που μπορεί να είναι αυτή η ρωγμή που               

έδωσε τον σεισμό 1812; Με τις επιχωματώσεις και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην              

τοποθεσία της Χώρας είναι δύσκολο κανείς να την εντοπίσει. Μία γεωφυσική έρευνα θα             

ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και καθοριστική στην λύση αυτού του γρίφου. 

Ο σεισμός ευθύνεται για την πιο αφανιστική πανδημία της ιστορίας της Κω. Τα θύματα              

πρέπει να εμφάνιζαν πυρετό και διάφορα εξογκώματα στο σώμα τους, μέχρι να πεθάνουν.             

Συνήθως η νόσος μεταδίδεται στον άνθρωπο από το τσίμπημα ψύλλων που παρασιτούν σε             

άρρωστο ποντικό. Μεταδίδεται εύκολα, γρήγορα με άμεση ή έμμεση επαφή. Η πανούκλα            

είναι βαριάς μορφής ασθένεια, με υψηλό πυρετό και τοξική κατάσταση. Αλλά δεν ήταν             

μόνον ο σεισμός, οι επιδημίες της πανούκλας πλήττουν κυρίως παραθαλάσσιες περιοχές,           

ενώ στην πόλη πρέπει να είχε προσλάβει χαρακτήρα ενδημικό. Η επιδημία πρέπει να είχε              

καταστροφικά αποτελέσματα, ίσως έκανε τους κατοίκους να καταφύγουν στα γύρω          

προάστια ή στα ορεινά για να σωθούν. Πιθανόν η εξάπλωση του λοιμού να γινόταν μέσα               

από τον δηλητηριώδη βρώμικο αέρα που εισέπνεαν οι κάτοικοι της Χώρας.  

Οι σεισμοί και τα συνοδά φαινόμενα τους συχνά έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε τοπικές             

κοινωνίες. Φέρνουν φονικές ασθένειες, μολύνουν τα πόσιμα νερά, ενώ τα σύννεφα           

σκόνης που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσουν πυρετούς σε κατοίκους μιας          

πληγείσας περιοχής. Παράδειγμα, το σεισμικό συμβάν του Northridge [1994] πυροδότησε          

ένα ξέσπασμα κοκκιδιοειδομυκητίασης ή Πυρετού της Κοιλάδας, μεταξύ των κατοίκων          

της γύρω περιοχής στη νότια Καλιφόρνια. Η κατολίσθηση μετέφερε το μύκητα του            

εδάφους [Coccidioides immitis] σε σύννεφα σκόνης, εκθέτοντας τους ανθρώπους στο          

μύκητα. Ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι κατάληξη θα έχει μία φυσική καταστροφή,             

ιδίως ένας ισχυρός σεισμός. 

 

 

41.Διδάγματα από μία ιστορία 24 αιώνων 
23/9/2017 

 
Στις 12.23, 26/8/2017 ένας μικρός σεισμός Μ2.6 αναφέρθηκε στην τοποθεσία Εμπρός           

Θέρμη. Την ίδια στιγμή δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον φύλακα άγγελο εδώ και χρόνια              

της περιοχής. Ο Θεολόγος Βαβλάς αναστατωμένος όσο καμία φορά μέχρι σήμερα ρωτά            

«Πήρες είδηση;». «Τι;» του απαντώ.«Τον σεισμό που έγινε πριν λίγο κοντά στην καντίνα.             

Τρομοκρατήθηκα. Δεν ένιωσα ποτέ κάτι τέτοιο. Άκουσα έναν τρομερό θόρυβο μετά           

κουνηθήκαμε έντονα όλοι. Οι ξένοι στην βραχοπισίνα σε λίγα λεπτά μάζεψαν τα            

πράγματα, τρέχοντας έφυγαν. Είδα ένα μικρό κύμα στην καντίνα». Κλείνω το τηλέφωνο,            

ψάχνω στοιχεία για έναν, πριν λίγο, ανύπαρκτο σεισμό. Στην ιστοσελίδα του           

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τίποτα. Ανατρέχω στο EMSC και το Τούρκικο Γεωλογικό          

Ινστιτούτο όπου παίρνω τα πρώτα στοιχεία. Σεισμός αρχικά χερσαίος κάτω από την            
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Χαλκήπετρα, επιφανειακός με βάθος … μηδέν χιλιομέτρων. Κοντά στο επίκεντρο του           

1933. Αργότερα η αναθεώρηση τον δίνει ως υποθαλάσσιο με επίκεντρο πιο κοντά στην             

Εμπρός Θέρμη και εστιακό βάθος 2 χιλιόμετρα, που εκδηλώθηκε σε απόσταση μόλις 9             

χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Ζιπάρι,Κω. Ευτυχώς δεν είχαμε συνέχεια. 

Όταν εκδηλώνεται ξαφνικά ένας σεισμός, ιδιαίτερα από μία επικίνδυνη ζώνη, δεν ξέρεις            

πως θα εξελιχτεί. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις με όσο καλύτερη ακρίβεια το επίκεντρο             

και το βάθος του. Η άμεση και σωστή παρακολούθηση ενός σεισμού βοηθά να             

εντοπίσουμε το υπεύθυνο ρήγμα. Αν είναι μικρό τότε μπορούμε να μην περιμένουμε κάτι             

δυσάρεστο άν όμως είναι σε μια σημαντική ζώνη από ρήγματα τότε πρέπει να δώσουμε              

την δέουσα προσοχή. Ακόμη και ένας μικρός σεισμός [ιδιαίτερα ένας ηφαιστειακός,           

δηλαδή στην διαδικασία εμπλέκεται κίνηση μάγματος] μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά           

από το κύριο σοκ μιας ακολουθίας.  

 

 

Ο σεισμός  της  26/8/2017 στην Ε. Θέρμη.  Δεξιά το πλάνο εκκένωσης[2010], της πόλης Κω σε περίπτωση 

τσουνάμι.[Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Δεν δούλεψε στις 21/7/2017, γιατί; 

 

Οι σεισμοί έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και την πολιτιστική κληρονομιά           

ενός τόπου. Στα 95 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός             

Καρά Άντα σύμφωνα με καταγραφή που έγινε από τις δημοτικές υπηρεσίες του νησιού.             

Πρόκειται για ζημιές μόνο σε δημόσια κτίρια, υποδομές και αρχαιολογικά μνημεία του            

νησιού. Τα αρχαιολογικά μνημεία της πόλης υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές για την            

αποκατάσταση των οποίων απαιτείται ποσό 49,2 εκ. ευρώ. Ο επανασχεδιασμός και           

ανακατασκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων 41 εκ. ευρώ, η αποκατάσταση των          

σχολικών κτιρίων 2,2 εκ. ευρώ και οι υποδομές ύδρευσης 1,1 εκ. ευρώ. Στα παραπάνω δεν               

περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες, ξενοδοχεία, κ.α.  

Αρκετές φορές η σεισμική δόνηση προκαλεί πυρκαγιές εξαιτίας ηλεκτρονικών         

βραχυκυκλωμάτων σε οικοδομές ή εγκαταστάσεις, εκρήξεις στο δίκτυο αερίου ή από           

φιάλες κά. Είναι θετικό γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο την μοιραία νύκτα. 

Η επίδραση της ανακίνησης εδάφους, η επιφανειακή μετατόπιση, η καθίζηση, τα           

τσουνάμι, οι θαλάσσιες δίνες, οι κατολισθήσεις, η ρευστοποίηση εδάφους, οι πτώσεις           
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βράχων, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις κά, αποτελούν αναμενόμενους κινδύνους           

που μπορεί να παρατηρηθούν μετά από ένα στιγμιαίο ισχυρό σεισμικό γεγονός.  

Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να γνωρίζουν από πριν τι σημαίνει σεισμικός κίνδυνος; Τι             

είναι οι χάρτες επικινδυνότητας; Τα σενάρια λειτουργίας κάθε πόλης, οι κατασκευές, το            

κυκλοφοριακό, οι διαδρομές εκκένωσης, οι ασφαλείς τοποθεσίες κά, πρέπει να          

λαμβάνουν υπόψη τον φυσικό κίνδυνο. Τα γειτονικά ενεργά ρήγματα και τα υποθαλάσσια            

ηφαίστεια κάθε περιοχής θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Από την κίνηση ενεργών κοντινών           

ρηγμάτων προκαλούνται οι ξαφνικές σχεδόν επιφανειακές ρήξεις . 

Δυστυχώς οι σημαντικοί σεισμοί της περιοχής εκδηλώνονται χωρίς προειδοποίηση όπως          

έδειξαν τα συμβάντα του 1933 και 2017.  

Ευτυχώς, οι περισσότεροι σεισμοί εκδηλώνονται στην θάλασσα γύρω από το νησί, αυτό            

μετριάζει σημαντικά τις καταστροφές που προκαλούν. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος και από           

χερσαία ρήγματα όπως του Δίκαιου ή της Αντιμάχειας.  

Οι καταστροφικοί ιστορικοί σεισμοί του νησιού είχαν μεγέθη που κυμαίνονται από Μ6            

έως Μ7. Σεισμός από γειτονικό υποθαλάσσιο ρήγμα με μεγαλύτερο μέγεθος από Μ6.6 θα             

έχει τρομερές επιπτώσεις και ανυπολόγιστες ζημιές στο νησί. 

Το Δημαρχείο, το Διοικητήριο, το Νοσοκομείο, η Μητρόπολη και άλλα προσεισμικά κτίρια            

του 1933 τα κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο στα σεισμικά γεγονότα του 1933 και 2017.  

Η δοκιμασμένη ιταλική συνταγή με χαμηλά κτίρια, ενισχυμένες προδιαγραφές για          

ψηλότερα κτίρια σε χαλαρά εδάφη, και σωστά υλικά αποτελεί το καλύτερο φάρμακο            

απέναντι στον σεισμικό κίνδυνο. 

Ο πανικός των κατοίκων, οι στενοί δρόμοι ήταν καθοριστικός παράγοντας στην έκβαση            

του σεισμικού αποτελέσματος του 1933. Σύγχυση, αμηχανία παρατηρήθηκε από τους          

πολίτες το 2017, εξαιτίας του σχεδιασμού και λειτουργίας της πόλης που δεν διευκολύνει             

τη γρήγορη εκκένωση της πόλης. Στο μικρό ιστορικό κέντρο οι δρόμοι οδηγούν προς το              

λιμάνι. Πρόκειται για αστοχίες που έχουν ήδη  επισημανθεί. 

Τα νερά, η θερμοκρασία & το ph της θάλασσας, τα πηγάδια, οι πηγές, τα εξερχόμενα               

αέρια, τα ζώα, το εργαστήρι της Ε.Θέρμης, ο φάρος του Λούρου, κά, έδωσαν σημαντικές              

πρώιμες σεισμικές ενδείξεις όμως αυτό δεν φτάνει ιδιαίτερα όταν δεν είσαι έτοιμος να             

διαχειριστείς , να αξιοποιήσεις τέτοιου είδους πολύτιμες πληροφορίες.  

Ο θαλάσσιοι σεισμοί της Κω με μικρό εστιακό βάθος τουλάχιστον 5 χλμ. και μεγέθη              

μεγαλύτερα από Μ5.5 δίνουν τσουνάμι των οποίων η ισχύς εξαρτάται από τον χώρο             

γέννησης τους. Το ρήγμα της Κω δίνει ισχυρότερα τσουνάμι όπως το έπραξε κατά το              

παρελθόν. Το ρήγμα Gokova μας αιφνιδίασε αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του             

έδωσε κύματα του λιμανιού.  

Συχνά τα τσουνάμι είναι πιο καταστροφικά από τους σεισμούς που τα έχουν προκαλέσει.             

Ενας ισχυρός σεισμός με επίκεντρο σε γειτονική θαλάσσια τάφρο, με βάθη βυθού            

μεγαλύτερα από 90-100 μέτρα, μπορεί να δώσει τσουνάμι με ύψη που φτάνουν από 70              

εκατοστά έως τουλάχιστον 3 μέτρα.  

Τα τελευταία χρόνια σχεδόν οι περισσότερες πολιτισμένες κοινωνίες έχουν εκπονήσει          

λειτουργικά, εφαρμόσιμα σχέδια προετοιμασίας, με καταφύγια, χάρτες επικινδυνότητας        

τσουνάμι, κά. Οι πινακίδες με οδηγίες μιας ακτής που είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο             

τσουνάμι είναι ορατές σε κάθε πολίτη/φιλοξενούμενο στα πιο τουριστικά μέρη του           

κόσμου. Δεν καταστρέφει το τουριστικό μάρκετινγκ η ενημέρωση για φυσικούς κινδύνους           
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μιας περιοχής αντίθετα το επιβραβεύει. Πρακτικές λύσεις υπάρχουν όμως πρέπει να           

αναζητηθούν και να προταθούν οι καλύτερες με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες.  

Η εκπαίδευση, η χρήση νέας τεχνολογίας, η ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα φυσικών             

καταστροφών ιδίως στα απρόβλεπτα τσουνάμι αποτελεί βασική προτεραιότητα. Σειρήνες         

για τσουνάμι σώζουν ζωές καθώς προειδοποιούν τους κατοίκους για πιθανούς κινδύνους.           

Σε περίπτωση ενός μεγάλου τσουνάμι οι σειρήνες δεν θα δώσουν στους κατοίκους ή             

φιλοξενούμενους πολύ χρόνο, αλλά σίγουρα θα έχουν μια καλύτερη ευκαιρία από ό,τι αν             

κοιμούνταν.  

Θεωρείται αναγκαία η χρήση κειμένων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με          

κατευθυντήριες οδηγίες ή μία ειδική εφαρμογή για κινητά με θέματα φυσικών           

καταστροφών τοπικού περιεχομένου. Τις περισσότερες φορές ένα κείμενο δεν είναι          

αρκετό για να σε ξυπνήσει το πρωινό ή να σε ειδοποιήσει έγκαιρα. Οι ισχυρές σειρήνες               

για τοπικά και απομακρυσμένα τσουνάμι πρέπει να ενταχθούν το συντομότερο δυνατό           

στη λειτουργία της πόλης. 

Κατά την διάρκεια εξέλιξης του φαινομένου πρέπει να καθιερωθεί η άμεση ,υπεύθυνη,            

συνεχής ενημέρωση από έναν αρμόδιο κρατικό φορέα, όχι από τηλεαστέρες. Δεν βοηθά            

τους πολίτες η πληροφορία αν θα γίνει μεγαλύτερος σεισμός ή ότι όλα πάνε καλά ή               

σημειώθηκε σεισμός Μ5 στην τάδε περιοχή. Είναι πιο ουσιαστικό και χρήσιμο τι πρέπει             

να κάνει ή να αποφύγει ο πολίτης την ώρα που μπαίνουν νέα δεδομένα στην φυσική               

διαδικασία. Για παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει ο ψαράς ή πλοίαρχος κοντά στο             

επίκεντρο. Ο ξενοδόχος, ο επιχειρηματίας πρέπει να ξέρει τους κινδύνους της περιοχής,            

πως μπορεί να τους αντιμετωπίσει πριν, κατά την διάρκεια ή μετά. Ο παραλιούχος, ο              

τουρίστας σε μία παραλία, πρέπει να ξέρει πως να συμπεριφερθεί τις κρίσιμες στιγμές.             

Ποιες παραλίες έχουν μικρότερο κίνδυνο, κά. 

Το 1933, 1956 και το 1968 ο μαζικός τουρισμός στο νησί ήταν μία άγνωστη επιχειρηματική               

δραστηριότητα. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν υπήρχαν όταν το νησί αντιμετώπισε          

κύματα τσουνάμι. Το 2017 είναι γνωστό τι έγινε. Η Κως πλέον είναι τέταρτος τουριστικός              

προορισμός της χώρας. Τρομαγμένοι τουρίστες δεν είναι ίσως μια καλή ιδέα σε μία             

περιοχή της οποίας η οικονομία στηρίζεται στις υπέροχες παραλίες της. Έτσι, θα πρέπει             

να έχουμε μια πραγματικά καλή επιχειρηματολογία για να προειδοποιήσουμε όλους τους           

φιλοξενούμενους για μια «νέα» πηγή κινδύνου. Οι άνθρωποι του τουρισμού συχνά ακούνε            

τουρίστες να ρωτάνε αν υπάρχει η δυνατότητα για έγκαιρη προειδοποίηση από τσουνάμι.            

Τα πολύγλωσσα δελτία τύπου, η πληροφόρηση σε κοινωνικά δίκτυα και το εκπαιδευμένο            

προσωπικό σε ξενοδοχεία πλέον δεν είναι  πολυτέλεια. 

Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη το φαινόμενο ο κόσμος περιμένει περισσότερα από το            

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ως υπεύθυνο κρατικό φορέα ενημέρωσης. Η ιστοσελίδα          

του χρειάζεται επειγόντως αναβάθμιση και πάνω από όλα καινοτομία.  

Τα νερά του νησιού θέλουν προσοχή. Η παρακολούθηση τους μπορεί να αποβεί σωτήρια.             

Το νερό του δικτύου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ εάν παρουσιάσει πίεση και παροχή μειωμένη που δεν              

οφείλεται σε τεχνικά έργα τότε ίσως είναι πρόδρομη σεισμική ένδειξη για γεγονός            

μεγαλύτερο από Μ5 με επίκεντρο μικρότερο από 25 χλμ.  

Στο Αιγαίο η σεισμική δραστηριότητα ήταν έντονη γύρω στο 3000 π.Χ με μια αλυσίδα              

σεισμών που κατέστρεψαν τους πρώιμους πολιτισμούς του Αιγαίου. Επίσης υπάρχουν          
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σποραδικές πληροφορίες για ισχυρούς σεισμούς κατά τη βυζαντινή περίοδο ιδιαίτερα τον           

4ο-6ο μ.Χ αιώνα, που ανύψωσαν ορισμένα τμήματα της Κω, κατά κάποια μέτρα.  

Ο πρώτος γνωστός σεισμός στην ιστορία του νησιού συνέβη το 411 π.Χ. Έχουν περάσει 24               

αιώνες συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας. Οι μεγάλες ιστορικές καταστροφές που έχει          

βιώσει το νησί και οι άνθρωποι του επαληθεύουν περίτρανα την γεωλογία των σεισμών.             

Ένα ενεργό ρήγμα ποτέ δεν ξεχνά, πάντοτε θυμάται. Συσσωρεύει ενέργεια την οποία            

απελευθερώνει κάποια μελλοντική στιγμή.  

Η ιστορία της Κω έχει άρρηκτα συνδεθεί με καταστρεπτικούς σεισμούς, οι οποίοι            

ισοπέδωσαν την πόλη και τους οικισμούς. Κάθε σημείο του νησιού φέρει έντονα τα             

σημάδια των συνεπειών του Εγκέλαδου. Τα εφιαλτικά λιγοστά δευτερόλεπτα του 2017 θα            

μείνουν χαραγμένα στις μνήμες όσων τα έζησαν.  

 

 

 

42. Η ιστορία συνεχίζεται; 

24/9/2017 

 

Ενώ προσπαθώ να κλείσω το ημερολόγιο μία νέα σεισμική δόνηση υποθαλάσσια με            

μέγεθος 4.5 μονάδων [4.3 πριν την αναθεώρηση] σημειώνεται λίγο πριν τις οκτώ το             

βράδυ. Δεν τελειώνεις εύκολα με το Gokova, λέω μέσα μου.  

Απουσιάζω από το νησί, τα τηλέφωνα χτυπάνε. Ο Άγγελος, ο Χρήστος, η μάνα μου και               

άλλοι μου λένε για έναν σεισμό που έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Το ίδιο ισχυρός με το κύριο                

σοκ προσθέτει ένας φίλος. Ο θείος μου με ενημερώνει ότι αυτή την φορά θα μείνει στο                

σπίτι δεν θα πάει στην εξοχή. Πάνω που τον είχαμε ξεχάσει νάτος πάλι. Ο κόσμος               

αναστατώνεται άλλη μία φορά. Πότε θα ησυχάσει, έχουν περάσει ήδη δύο μήνες;  

Ο σεισμός συνέβη στις 19.57, 24/9/2017 με εστιακό βάθος 7 χλμ. H δόνηση σύμφωνα με               

το EMSC είχε επίκεντρο 6.96 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Κω. Οι κάτοικοι τον ένιωσαν,               

ενώ αναφέρθηκε ότι ακούστηκε βουητό, επειδή το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη της             

Κω. Ψάχνω τον Τουρκικό Γεωλογικό Χάρτη για το ρήγμα που έσπασε. Πρόκειται για             

σεισμικό γεγονός που μάλλον προήλθε από ένα κανονικό ρήγμα με μήκος 6χλμ. που             

διασχίζει το Akyarlar ή Κεφαλονία. Είναι γνωστή περιοχή με ηφαιστειακές γεωδομές που            

ωστόσο δείχνουν να μην έχουν επηρεαστεί από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα.  

Η αρχική μου εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για δευτερεύουσα τεκτονική δομή που            

βρίσκεται δίπλα στο ρήγμα Bodrum το οποίο έδωσε τον κύριο σεισμό της 21ης Ιούλη. Η               

σημερινή σεισμική ακολουθία άρχισε στις 20.04 με Μ2.3 και εστιακό βάθος 14χλμ.            

Αργότερα εκδηλώθηκε η δόνηση μεγέθους Μ4.5, στις 20.19 ακολούθησε ένας μικρότερος           

Μ2.7 με εστιακό βάθος 2χλμ. Εκτός απροόπτου, εάν τα πράγματα μείνουν ως έχουν, το              

ρήγμα δεν φαίνεται να μπορεί να δώσει κάτι πιο ανησυχητικό. Ο σεισμός, έγινε αισθητός              

στις γύρω τουρκικές επαρχίες. Σύμφωνα με τις πρώτες ειδήσεις, δεν υπήρξαν απώλειες            

ζωής ή περιουσίας.  

Την επόμενη ημέρα επισκέπτομαι την ιστοσελίδα του EMSC , όμως βλέπω ότι έχει αλλάξει              

το επίκεντρο του χτεσινού σεισμού. Το έδωσαν λίγο πιο νοτιοδυτικά. Αναθεώρηση, της            

αναθεώρησης. Τελικά η κύρια δόνηση συνέβη μόλις 5 χλμ. από το λιμάνι δηλαδή διαφορά              

2 χλμ. από την προηγούμενη μέτρηση. Για αυτό τον ένιωσαν πολύ οι κάτοικοι της πόλης.               
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Το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να αποκαθηλωθεί αυτόματα το Akyarlar ως υπεύθυνο της             

διάρρηξης. Μάλλον η ακολουθία της 24/9/2017 έχει προέλθει από άγνωστο δευτερεύον           

ρήγμα. 

 

 

Ο μετασεισμός Μ4.3 της 24/9/2017 και η αλλαγή μεγέθους και θέσης του επίκεντρου σε Μ4.5 μετά την                 

αναθεώρηση. Η αρχικά υπεύθυνη ρηξιγενής δομή[κόκκινο χρώμα] με την ηφαιστειακή ζώνη Akyarlar 

 

Αυτό συμβαίνει συχνά σε μία φυσική διαδικασία όπου εμπλέκονται γεωγραφικά όρια           

χωρών, ελλιπής ενόργανη παρατήρηση και ένα σύστημα ρηγμάτων όπως το Gokova.  

Μέχρι στιγμής μπορεί να έχουν σπάσει 3 γειτονικά ρήγματα με δεκάδες δευτερεύουσες            

γεωδομές. Η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Η πηγή          

της Ε.Θέρμης διατηρεί τα ακραία χαρακτηριστικά της. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 1.405            

μετασεισμούς. Όπως ήδη ανέφερα η αλλοπρόσαλλη δράση του ρήγματος οφείλεται στην           

εξαιρετικά θραυσμένη κρούστα, στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις που επιτρέπουν          

την ροή υδροθερμικού ρευστού. Τα σεισμικά σμήνη του 2004/2005 διήρκεσαν          

τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Το Gokova είναι απρόβλεπτο. 

 

 

43.Γνωρίστε τον κίνδυνο 

25/9/2017 

 
 

ΣΕΙΣΜΟΙ 

 
Οι σεισμοί μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Στην περιοχή της             

Κω συνήθως διαρκούν λιγότερο από ένα λεπτό. Το ξαφνικό και γρήγορο κούνημα της γης,              

προκαλείται από σπάσιμο και την μετατόπιση των υπόγειων πετρωμάτων, καθώς          

απελευθερώνεται ενέργεια που έχει συσσωρευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αρχική           

δόνηση μπορεί να ενισχυθεί, να γίνει εξαιρετικά βίαια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να              

προξενήσει σε κτίρια να καταρρεύσουν, πυρκαγιές ή εκρήξεις. Ζημιές σε οργανισμούς           

κοινής ωφέλειας, δρόμους και τεχνικά έργα όπως γέφυρες, φράγματα, δεξαμενές νερού           
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κά. Ο τοπικός κίνδυνος προέρχεται από σεισμικές ή ηφαιστειακές ζώνες με ρήγματα που             

βρίσκονται γύρω ή στο νησί. Οι σεισμοί δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

 

Πως να προετοιμαστώ πριν από τον σεισμό; 

 

Το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το αέριο και τα τηλέφωνα μπορεί να μην λειτουργήσουν              

μετά από έναν ισχυρό σεισμό.  

Η αστυνομία, οι πυροσβεστικές, οι νοσοκομειακές και δημοτικές υπηρεσίες είναι πιθανό           

να είναι απασχολημένες, ίσως δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο πρόβλημα σας. Θα              

πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να φροντίσετε τον εαυτό σας για τουλάχιστον τρεις            

ημέρες ή μια εβδομάδα.  

Προστατεύσετε τα σημαντικά έγγραφα σας. Προσέξτε επικίνδυνα ή εύφλεκτα υγρά στο           

σπίτι σας. Αυτή η λίστα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες καταστροφές, όπως             

πλημμύρες ή πυρκαγιές. 

Πριν συμβεί ο σεισμός, κάντε ασφαλή τα αντικείμενα που μπορεί να πέσουν ή να              

μετακινηθούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές όπως για παράδειγμα ράφια,           

βιβλιοθήκες, ντουλάπες, καθρέπτες, φωτιστικά, τηλεοράσεις, υπολογιστές, θερμοσίφωνες       

κά. Πρέπει πάντα να ασφαλίζετε τα ντουλάπια με τα γυαλικά και τα πιάτα σας. 

 

 
 

Τι  κάνω κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, είναι τόσο απλό. Πέσε,καλύψου,κρατήσου [FENA] 

  

Μετακινείστε τα κρεβάτια μακριά από τα παράθυρα και οτιδήποτε βαρύ κρέμεται πάνω            

από κρεβάτια, καναπέδες, κούνιες ή άλλους χώρους. Ιδιαίτερα στα δωμάτια των παιδιών. 

Σχεδιάστε πώς θα επικοινωνήσετε με τα μέλη της οικογένειας, κάνοντας ένα πλάνο            

επικοινωνίας και οικογενειακής έκτακτης ανάγκης.  

Συμβουλευτείτε έναν πολιτικό μηχανικό για να αξιολογήσετε το σπίτι σας.  

Έχετε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να προστατεύσετε τον εαυτό σας σε ένα σεισμό. Για             

αυτό εξασκηθείτε από πριν.  

 

Τι κάνω κατά τη διάρκεια ενός σεισμού 

 

Αν είσαι μέσα σε κτίριο: Μείνε εκεί μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Μην τρέξεις έξω. Αν                

είσαι σε κίνδυνο από την πτώση αντικειμένων και μπορείς να μετακινηθείς με ασφάλεια,             

τότε πέσε κάτω, καλύψου, κρατήσου κάτω από ένα ανθεκτικό γραφείο ή τραπέζι. Στα             

περισσότερα κτίρια στη Ελλάδα, είσαι πιο ασφαλής εάν παραμείνεις εκεί που βρίσκεσαι            
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μέχρι να σταματήσουν οι δονήσεις. Η κουζίνα είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.            

Μείνε μακριά από τζάκια και συσκευές. Μην χρησιμοποιήσεις το ασανσέρ.  

Αποφύγετε τις σκάλες, έχουν διαφορετική ιδιοσυχνότητα [κινούνται διαφορετικά από το          

κεντρικό όγκο του κτιρίου]. Οι σκάλες και το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου συνεχώς             

προσκρούουν μεταξύ τους, μέχρις ότου οι σκάλες διαλυθούν εκ θεμελίων. 

Αν βρίσκεσαι σε ανελκυστήρα μην μετακινηθείς. Όταν το τίναγμα σταματήσει,          

προσπάθησε να βγεις στο πλησιέστερο πάτωμα  με ασφάλεια. 

Εάν είσαι στο κρεβάτι, όταν αισθανθείς την κίνηση: Μείνε εκεί , κάλυψε το κεφάλι και το                

λαιμό σου με ένα μαξιλάρι. Τη νύχτα, τους κινδύνους και τα συντρίμμια είναι δύσκολο να               

δεις και να αποφύγεις. Εάν κινηθείς στο σκοτάδι έχεις περισσότερες πιθανότητες να            

χτυπήσεις από ότι αν μείνεις στο κρεβάτι.  

Αν είσαι σε εσωτερικό δημόσιο χώρο, μείνε εκεί. Πέσε κάτω και κρατήσου κάτω από ένα               

γραφείο ή τραπέζι, ή στάσου σε έναν εσωτερικό τοίχο. Μείνε μακριά από μπαλκόνια,             

εξωτερικούς τοίχους, γυάλινες επιφάνειες και βαριά έπιπλα. Αν είσαι σε ένα κτίριο            

γραφείων, μείνε μακριά από τα παράθυρα και τους έξω τοίχους. Αν είσαι σε ένα δημόσιο               

χώρο γεμάτο από κόσμο, μην πανικοβληθείς και μην βιαστείς για την έξοδο. Πέσε,             

κάλυψε το κεφάλι και το λαιμό με τα χέρια σου. 

Αν είσαι έξω όταν αισθανθείς τον σεισμό: Όταν ξεκινούν να κουνιούνται τα κτίρια,             

μετακινήσου με λίγα βήματα μακριά, απομακρύνσου από τα δέντρα, μπαλκόνια, φώτα            

του δρόμου και τις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια στον ανοιχτό χώρο,            

«πέσε, καλύψου, και κρατήσου». Αν δεν υπάρχει κατάλληλο καταφύγιο σε κοντινή           

απόσταση, μείνε εκεί μέχρι να σταματήσει η δόνηση. 

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια ή άλλες συσκευές για την κίνηση            

τους θα πρέπει να κλειδώσουν τους τροχούς και να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να               

σταματήσει η δόνηση. Προστατέψετε το κεφάλι και το λαιμό με τα χέρια σας, ένα              

μαξιλάρι, ένα βιβλίο, ή οτιδήποτε άλλο είναι διαθέσιμο. 

Αν είσαι σε ένα κινούμενο όχημα, όταν αισθανθείς τον σεισμό:Είναι δύσκολο να ελέγξεις             

το όχημα κατά τον σεισμό. Πρέπει να το σταματήσεις το ταχύτερο. Με τον ασφαλέστερο              

δυνατό τρόπο παραμένεις στο όχημα. Αποφεύγεις να το σταματήσεις κοντά ή κάτω από             

κτίρια, δέντρα, ανισόπεδες διαβάσεις, ράμπες και καλώδια καθώς ο σεισμός μπορεί να            

έχει προκαλέσει βλάβη. Προχώρησε με προσοχή όταν ο σεισμός έχει σταματήσει. Όταν            

συνεχίσεις την οδήγηση, πρόσεξε για τους οδικούς κινδύνους. 

Αν είσαι σε μια ορεινή περιοχή ή σε παραλία ή κοντά σε ασταθείς πλαγιές ή γκρεμούς,                

πρόσεξε τις κατολισθήσεις και τις πτώσεις βράχων, να είσαι προσεκτικός για την πτώση             

συντριμμιών. 

 

 

Μετά από ένα σεισμό 

 

Όταν σταματήσει η κύρια δόνηση, κοίταξε γύρω. Αν το κτίριο είναι κατεστραμμένο και             

υπάρχει ασφαλής διέξοδος, άφησε το κτίριο, κατευθύνσου σε έναν ανοιχτό χώρο μακριά            

από τις κατεστραμμένες περιοχές. 

Μην πίνεις νερό του δικτύου ύδρευσης, γεώτρησης ή απο πηγάδι καθώς μπορεί να έχει              

μολυνθεί. Προσοχή στα γυμνά καλώδια. 
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Εάν είσαι παγιδευμένος, μην μετακινηθείς. Αν έχεις ένα κινητό τηλέφωνο μαζί σου, να το              

χρησιμοποιήσεις για να καλέσεις ή να στείλεις μήνυμα για βοήθεια μόνο σε περίπτωση             

έκτακτης ανάγκης.  

Χρησιμοποίησε μια σφυρίχτρα, αν έχεις ,έτσι ώστε οι διασώστες να σε εντοπίσουν. 

Μόλις είσαι ασφαλής, παρακολουθείς την τοπική ειδησεογραφία με ραδιόφωνο,         

τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδοποιήσεις κειμένου στο κινητό τηλέφωνο          

για πληροφορίες έκτακτης ανάγκης και οδηγίες. 

Ελέγχεις το χώρο σου για κινδύνους πυρκαγιάς ή φωτιά. Αν μυρίσεις αέριο, κλείνεις την              

κύρια βαλβίδα αερίου. Αν υπάρχει ένδειξη βλάβης ηλεκτρικών καλωδίων, κατεβάζεις          

προσεκτικά τον γενικό διακόπτη. 

Επίσης, αποφεύγεις την οδήγηση αν είναι δυνατόν πρέπει κρατήσεις τους δρόμους           

ελεύθερους σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. 

Πρέπει να γνωρίζεις ότι τα πράγματα σου μπορεί να έχουν πέσει έξω από τα ντουλάπια               

όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν ανοίγω ποτέ τα ντουλάπια αμέσως μετά τον σεισμό.              

Μπορεί να έχουν μετακινηθεί αντικείμενα. Συστήνεται το άνοιγμα να γίνει σιγά και με             

προσοχή. Μην κυκλοφορείς στο σπίτι ή έξω ξυπόλητος. 

Οι καμινάδες μπορεί να αποδυναμωθούν και να πέσουν με ένα άγγιγμα. Ελέγχεις για             

ρωγμές και ζημιές στη στέγη και τα θεμέλια του σπιτιού σου. 

Να θυμάσαι ότι ο σεισμός είναι χρονοβόρα διαδικασία. Οι μετασεισμικές δονήσεις,           

μερικές φορές μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερες βλάβες, συνοδεύουν πάντα τους          

μεγάλους σεισμούς. Οι μετασεισμοί μετά τον αρχικό σεισμό μπορεί να συμβούν για ώρες,             

ημέρες ή ακόμη και μήνες.  

 
 
 
ΤΣΟΥΝΑΜΙ 

 

 
Η πιο κοινή αιτία των τσουνάμι είναι ένας υποθαλάσσιος σεισμός που έχει ως αποτέλεσμα              

μια ξαφνική αύξηση ή πτώση ενός τμήματος του φλοιού της γης κάτω ή κοντά στον               

ωκεανό. Αυτός ο σεισμός δημιουργεί μία κατακόρυφη κίνηση που μπορεί να μετατοπίσει            

το νερό. Επίσης μπορεί να προκύψει από μία υποθαλάσσια κατολίσθηση ή μία            

ηφαιστειακή έκρηξη ή ένα συμβάν πρόσκρουσης, στο οποίο ένα εξωγήινο σώμα όπως            

ένας αστεροειδής, μετεωρίτης ή άλλο διαστημικό υλικό συγκρούεται με τη Γη, ή μεγάλα             

κύματα που προκαλούνται από μετεωρολογικά φαινόμενα. 

Τα τσουνάμι είναι διαφορετικά από τα φυσιολογικά κύματα καθώς αφορούν την κίνηση            

του νερού σε όλη τη διαδρομή προς τον πυθμένα της θάλασσας. Οι επιδράσεις των              

ανεμογενών κυμάτων έχουν να κάνουν μόνο με την επιφάνεια του ωκεανού. 

Ένα τσουνάμι αποτελείται γενικά από μια σειρά από κύματα που μπορεί να φτάσουν σε              

λίγα λεπτά ή πάνω από ώρες. 

Κανονικά το υπ 'αριθμόν ένα προειδοποιητικό σημάδι ενός τσουνάμι πρέπει να είναι οι             

Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, οι σειρήνες, οι συμβουλές που μπορείτε να λάβετε από τα             

ΜΜΕ (ραδιόφωνο ή τηλεόραση). Αν υπάρχουν ακολουθήστε αμέσως τις οδηγίες τους.           

Ωστόσο, στην χώρα μας δεν έχουμε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. 
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Τα παρακάτω είναι οι φυσικές ενδείξεις από ένα τσουνάμι που μπορείτε, αλλά όχι πάντα,              

να αντιληφθείτε, όταν είστε κοντά στην ακτή στην χώρα μας ή στο εξωτερικό. 

 

 

Πινακίδα πληροφόρησης για κίνδυνο τσουνάμι. Δεξιά το τσουνάμι της 21ης Ιουλίου βρήκε αρκετό κόσμο στα               

λιμάνια της Κω και της Αλικαρνασσού. Είναι μεγάλο λάθος να βρίσκεσαι κοντά στην θάλασσα όσο διαρκεί η                 

διαδικασία των κυμάτων τσουνάμι .[Εικόνες Google] 

 

 

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα τρία προειδοποιητικά σημάδια         

αναλάβετε δράση. 

 

1.Η κίνηση του εδάφους σε παράκτιες περιοχές μπορεί να προέρχεται από έναν μεγάλο             

υποθαλάσσιο σεισμό που μπορεί να δημιουργήσει ένα τσουνάμι. Αν ο σεισμός σας έχει             

ρίξει στο έδαφος τότε αναλάβετε δράση.  

2.Όταν ένα τσουνάμι πλησιάζει τις ακτές, η θάλασσα μπορεί να τραβηχτεί, αλλά όχι             

πάντα, από την παραλία [σαν μια πολύ μικρή και γρήγορη παλίρροια] πριν επιστρέψει με              

περισσότερη δύναμη ως τσουνάμι. Προσοχή: Μην περιμένετε να δείτε το κύμα να έρχεται             

για να αρχίσει η διαφυγή! Ο διαθέσιμος χρόνος από την στιγμή που το νερό αποτραβιέται               

από την ακτή, έως το χτύπημα είναι εντελώς μηδαμινός ,ένας πρακτικός κανόνας λέει ότι              

«αν το δεις να έρχεται, τότε είναι πλέον αργά για να τρέξεις». 

3.Ενας θορυβώδης ήχος μπορεί να προηγηθεί της άφιξης του τσουνάμι. 

 

Τι πρέπει να κάνω αν παρατηρήσω τα προειδοποιητικά σημάδια ή πάρω           

μήνυμα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης; 

 

Αν είσαι στην παραλία, μετακινήσου αμέσως στην ενδοχώρα ή σε ψηλότερο επίπεδο. Αν             

είσαι στην ακτή και δεν μπορεί να μετακινηθείς στο εσωτερικό, αναζητείς καταφύγιο στα             

ανώτερα επίπεδα ενός σταθερού κτιρίου ή σε ένα ψηλό δέντρο. 

Για τα τοπικά τσουνάμι έχεις στη διάθεση σου μόλις 1-3 λεπτά ενώ για τα απομακρυσμένα               

τουλάχιστον 10 λεπτά.  

Τα τοπικά τσουνάμι συνήθως εκτονώνονται μετά από 6 ώρες. Τα απομακρυσμένα           

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Όλο αυτό το            

διάστημα πρέπει να βρίσκεσαι σε ασφαλές έδαφος. 

Σχεδόν πάντα μετά το πρώτο κύμα ακολουθούν άλλα. Δεν πρέπει να δημιουργείται            

αίσθηση εφησυχασμού ότι ο κίνδυνος πέρασε μετά το πρώτο, καθώς μάλιστα ενδέχεται τα             

επόμενα κύματα να είναι ακόμα ψηλότερα ή πιο καταστροφικά. Στατιστικώς έχει βρεθεί            

ότι συνήθως το ψηλότερο είναι το τρίτο στην σειρά, αν και αυτό δεν ισχύει πάντα και δεν                 
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θα πρέπει να λαμβάνεται ως δεσμευτικός κανόνας. Συχνά στην περιοχή της Κω το             

δεύτερο κύμα είναι το πιο καταστροφικό. 

Τα πλοία που βρίσκονται «εν πλω» στρέφουν την πλώρη σε γωνία 35-45 μοιρών και δεν               

κλυδωνίζονται λόγω του μεγάλου μήκους αυτών των κυμάτων. Την νύκτα είναι πιο            

επικίνδυνα τα τσουνάμι αν δεν γίνουν αντιληπτά από το ραντάρ, στην οθόνη του οποίου              

παρουσιάζονται ως ολοένα προσεγγίζουσα ακτογραμμή. Όσα πλοία όμως βρίσκονται στο          

αγκυροβόλιο ή ελλιμενισμένα, θα πρέπει να προβούν σε άμεσο απόπλου κόβοντας ακόμη            

τους κάβους ή εγκαταλείποντας τις άγκυρες και τούτο διότι φθάνοντας το τσουνάμι αυτά             

ανυψώνονται και οι άγκυρες συνήθως αποσπώνται απ' το βυθό οπότε και ακολουθούν            

έρμαια την ορμή του κύματος, ενώ τα ελλιμενισμένα κινδυνεύουν να καταστραφούν.  
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32.Τμήμα Γεωφυσικής, ΑΠΘ 

33.Οι σεισμοί και τα τσουνάμι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα- Γ.Παπαδόπουλος 

34.Tsunamis Observed on the Coasts of Greece -G . Galanopoulos 

35.Tsunamis in the Mediterranean Sea 2000 B.C-2000 A.D-S.Soloniev, O.Solonieva,         

C.Go, K.Kim,N.Shchetnikov. 

36.Επιστημονική έκθεση του σεισμού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου υπό την         

επίβλεψη του Ε.Λέκκα 

37.deprem.gov.tr , Τουρκικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 

38.alabamaquake.com, ιστοσελίδα μέτρησης σεισμικής ενέργειας 

39.Emergency planning for the municipality of Kos, Kos Island, - E. Lekkas, D. Minos –               

Minopoulos & E. Stefanidou  

40.Εφημερίδες Πρώτο Θέμα, Καθημερινή,iefimerida 

41.Γεωλογικός Χάρτης Κω,ΙΓΜΕ 

42.Γεωλογικός Χάρτης Τουρκίας 

43.Σεισμοτεκτονικός Χάρτης Ελλάδας-ΙΓΜΕ 

44.Γεωλογικός Χάρτης Ελλάδας-ΙΓΜΕ 

45.Βίντεο από τον σεισμό και το τσουνάμι της 21/7/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=xXW8t2k-SsM 

https://www.youtube.com/watch?v=ln-jXXS0U4s 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov1sjI_Y6R8 

https://www.youtube.com/watch?v=U7Y0q1R_djY 

https://www.youtube.com/watch?v=MtinDLxbdyQ 

 

 

   

 

 Βιβλία 

 

  

Σε ψηφιακή μορφή pdf, μπορούν να εκτυπωθούν ή να διαβαστούν ως  e-book 

 

1.Αντισεισμικό εγχειρίδιο- Γεωδίφης,2006, κατεβάστε 

https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcN0toVVotcmZ0NHc/view?usp=sharing 

 

2.Γεωστοχασμοί- Γεωδίφης,2010, κατεβάστε 

https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcVnZSZUxibkpwUVU/view?usp=sharing 

 

3.Ετοιμότητα   σώζει   ζωές   -Γεωδίφης,2011   , κατεβάστε 

https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcX2N3UDdmX3IzVDQ/view?usp=sharing 
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 Ευχαριστίες 

 

 

 

Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες της Κω. Ειδικές ευχαριστίες στους            

παρακάτω που με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες και τα ερεθίσματα συνέβαλλαν          

άθελα τους στην συγγραφή του βιβλίου/e-book. Η σειρά είναι τυχαία: 

 

Γιάννη Σουρασή, Κώστα Κωστογλάκη, Ελευθερία Πογιατζή, Άγγελο.Γ.Γεωργαλλή,       

Βασίλη Χατζηβασιλείου, Γιάννη Κασσιώτη,Κώστα Κυριακόπουλο,Σωτήρη Τάσιο,      

Δήμητρα Τάσιου, Μάνο Μαστρογιώργη, Κώστα Πισσάρη, Θεολόγο Βαβλά, Μίκη         

Δρόσο, Γ.Παπαντωνίου, Αντώνη Χαραλαμπίδη, Χρήστο Μάρκογλου, Βαγγέλη       

Δρόσο, Γιώργο Γουρλά,Κάρεν Μενασέ, Στέργιο Χατζηκαλύμνιο, Χρήστο Πη,        

Ιάκωβο Ζήκα, Θεόδωρο Χατζημιχαήλ[Sport Center],Μαρία Ιερομνήμων, Γιάννη       

Τρακόσα, Αλεξάνδρα Γεωργαλλή, Βαγγέλη Τρακόσα, Νίκο Σουρασή, Θοδωρής        

[Ρωχάμης], Κώστα Μπαρλάμπα,Μαρία Μάρκογλου†, Αμαλία Βασιλείου, Ρένα       

Ιερομνήμων, Άγγελο.Δ.Γεωργαλλή, Παρασκευή Ιερομνήμων, Ελένη Ζαμάγια,      

Μουσταφά Τσελεπή, Σερίφη Τσελεπή, Λευτέρη Χαραπά, Μανώλη Μπίλλη,        

Δημήτρη Μάρκογλου†, Σταμάτη Χατζηδαυίδ, Ιγνάτιο Χαραλαμπίδη, Παύλο       

Βραχνά, Γ.Μαρμαρινό, Νικήτα Ζαμάγια, Γιώργο Γεωργαλλή, Ευθύμιο Τρακόσα,        

Μίκη Δρόσο, Wanda Grasso†, ιδιαίτερα στην γυναίκα μου που οι εύστοχες           

παρατηρήσεις και η υπομονή της έγιναν μέρος αυτής της προσπάθειας. 
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Το πρωί της 17 Ιανουαρίου 1995 στις 5.46 (τοπική ώρα), ένας ισχυρός σεισμός Μ7.2 
κατέστρεψε μία ιαπωνική πόλη και παρά πολλές κατασκευές και κτίρια που 
θεωρούνταν μέχρι τότε  αντισεισμικά. Τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν 
και περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Δεν ήταν 
αναμενόμενο ότι το Κόμπε θα μπορούσε να πληγεί από ένα τέτοιο ισχυρό σεισμό.  
Στην πραγματικότητα, ο σεισμός προήλθε από ένα τοπικό σύστημα ρηγμάτων  τα 
οποία δεν συνδέονται άμεσα με τη ζώνη καταβύθισης πλακών. Το λιμάνι του Κόμπε, 
ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο, υπέστη σοβαρές ζημιές. Αυτόπτες μάρτυρες 
ανέφεραν για σιντριβάνια νερού που έκαναν πολλά από τα θεμέλια των 
κατασκευών να καταρρεύσουν σαν σπιρτόκουτα. Πολλοί από τους επιζώντες 
υποστήριξαν ότι οι υπηρεσίες ήταν κακά οργανωμένες, με αποτέλεσμα για πολλές 
ημέρες να μην έχουν τρόφιμα, πόσιμο νερό και ζεστά ρούχα. Αρκετοί πήγαν στην 
κοντινή πόλη της Οζάκα να βρουν αυτά τα αγαθά. Η κυβέρνηση μετά από αυτόν 
τον τρομερό σεισμό έδωσε έμφαση στην ετοιμότητα, άλλαξε την πολιτική 
προστασία, βελτίωσε τις υποδομές λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα μαθήματα που 
πήρε από αυτό το τρομερό συμβάν. Το ημερολόγιο διαπραγματεύεται ένα 
προσωπικό ταξίδι το οποίο εξερευνά τις δυνάμεις που διαμορφώνουν έναν ενεργό 
και ανήσυχο τόπο πάνω από αιώνες και πώς η γεωλογική δραστηριότητα επηρεάζει 
την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας του

Είμαστε προετοιμασμένοι για μια φυσική καταστροφή; 
Γεωδίφης, 30/6/2011
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