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Οι πιο καηαζηποθικοί  ιζηοπικοί ζειζμοί ζηην εςπύηεπη 

πεπιοσή ηηρ Κω. 

ύκθσλα κε δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεγέο θαη ηα κέρξη ζήκεξα 

απνηειέζκαηα  ηεο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο νη πην θαηαζηξνθηθνί 

ζεηζκνί  πνπ έπιεμαλ ην λεζί  ηεο Κσ είλαη νη παξαθάησ .  

6ορ αιώναρ π.σ  

ύκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ ηζηνξηθνύ Δπζέβηνπ, κεγάινο ζεηζκόο 
πξνθάιεζε ηελ κεξηθή θαηαζηξνθή ηνπ λεζηνύ. Γελ ήηαλ δπλαηό λα 

αλαγλσξηζηνύλ ηα ίρλε ηνπ ζεηζκνύ από ηηο αλαζθαθέο ζύκθσλα κε 

αθεγήζεηο ηνπ Ιηαινύ Αξρηηέθηνλα L.Morricone. 

413-412 π.σ,(σειμώναρ) 

Ιζνπέδσζε εξήκσζε  ηελ  ηόηε πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ Κσ-

Αζηππάιαηα ε νπνία ηόηε βξηζθόηαλ ζηε ζεκεξηλή Κέθαιν, ζύκθσλα 

κε καξηπξίεο ηνπ Θνπθηδίδε. 

142 π.Χ-μ=7.5 -36.3Ν,29Ε (Επίκενηπο ,θαλάζζια  πεπιοσή 

Ρόδος) 

Αλαθέξζεθε  από ηνλ Παπζαλία , ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε Κσο , ε 
Ρόδνο θαη πόιεηο ηεο Λπθίαο ρηππήζεθαλ από βίαην ζεηζκό. 

Καηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο θαη αλαζηειώζεθαλ από ηνλ 

Απηνθξάηνξα Αλησλίλν Πίν. Η πόιε ηεο Ρόδνπ εξεκώζεθε όρη 

εμαηηίαο ηνπ ζεηζκνύ αιιά από ηζνπλάκη πνπ αθνινύζεζε. Σν 
ζαιάζζην θύκα ρηύπεζε ζθιεξά ηελ Κσ , ηελ έξηθν θαη ηα παξάιηα 

ηεο κύξλεο. Τπάξρεη ζεηξά εθδνζέλησλ δηαηαγκάησλ γηα βνήζεηα 

πνπ έιαβαλ νη πιεγείζεο πεξηνρέο. (Αηιίνο Αξηζηείδεο) 

27 π.σ-m=7.2-37.8N,28.1(Επίκενηπο Τπάλλειρ ,Μικπά Αζία) 

Από αλαθνξέο ηόζν ηνπ Δπζεβίνπ   όζν θαη ηνπ Αγαζία ζε κία λύρηα 

θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο θαη εξεκώζεθαλ νη Σξάιιεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα βαζηιείαο ηνπ Απηνθξάηνξα Απγνύζηνπ. Σν λεζί  ηεο Κσ 
ππέζηε ζνβαξόηαηεο δεκίεο. Ο Δπζέβηνο αλαθέξεη όηη ε ζνβαξή 

βιάζηεζε ηνπ λεζηνύ καο πξνέθπςε πξνο ηηκήλ ηνπ Ρσκαίνπ 

Απηνθξάηνξα Απγνύζηνπ γηαηί απηόο βνήζεζε θαη ελίζρπζε 

ζεκαληηθά ηνπο πιεγέληεο. 

334μ.Χ- μ=6.6-36.9N,27.4E (Επίκενηπο Δίαςλορ Κω-Νιζύπος) 

Μαξηπξίεο ηνπ Μεηξνπνιίηε Ηιία ηεο Νηζίβεσο αλαθέξνπλ όηη ν 

ζεηζκόο είρε ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαξξεύζνπλ πνιιέο πόιεηο 

.(Guidoboni 1994) 
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459μ.Χ-μ=6.5-36.7N,27.3E(Επίκενηπο θαλάζζια πεπιοσή 

Κνίδος) 

ύκθσλα κε ηνλ Δπάξγην θαηαζηξάθεθαλ εληειώο Κσο θαη Κλίδνο 

(Guidoboni,1994).Από ηζηνξηθέο καξηπξίεο , επί Βπδαληηλήο  
Απηνθξαηνξίαο ηνπ Λένληα Α’, ην λεζί ηεο Κσ θαηαζηξάθεθε 

νινζρεξώο .Σόηε πνιινί αξραηνειιεληθνί λανί κεηαηξάπεθαλ ζε 

εθθιεζίεο , εμαθαλίζηεθαλ ηα ειιεληζηηθά θηήξηα θαη ε πόιε 

απόρηεζε ρξηζηηαληθή θπζηνγλσκία. 

556 μ.Χ Αύγοςζηορ- μ=7.0 -36.8N,27.3E (Επίκενηπο Δίαςλορ 

Κω-Νιζύπος)  

ύκθσλα κε ηνλ Αγαζία ,όηαλ απηόο απνβηβάζζεθε ζηελ Κσ, 
νιόθιεξε ε Κσο θαηαζηξάθεθε εθηόο από ειάρηζην κέξνο ηεο θαη ε 

θαηαζηξνθή ήηαλ απεξίγξαπηε. Σν ηζνπλάκη ,πνπ αθνινύζεζε 

πςώζεθε ζε θνβεξό ύςνο θαη έπιεμε όιεο ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο 

αθαλίδνληαο αλζξώπνπο θαη πεξηνπζίεο. Σν πόζηκν λεξό  γέκηζε κε 
ζαιαζζηλό πνιιαπιαζηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα. ρεδόλ όινη νη 

θάηνηθνη  εμαθαλίζζεθαλ (Γεσξγηάδεο 1904).Από ηνλ ζεηζκό ηίπνηα 

δελ ζώζεθε.(Sieberg 1932)   ελώ    θαηαζηξάθεθε θαη εμαθαλίζζεθε 

από ηόηε ην Αζθιεπηείν ηεο Κσ.  Τπάξρνπλ καξηπξίεο  όηη ην λεζί γηα 

πνιιά ρξόληα παξέκεηλε αθαηνίθεην. 

1303 μ.Χ, Αύγοςζηορ -μ=8.0 -36.1N,29.4E( Επίκενηπο 

θαλάζζιορ σώπορ Ρόδος) 

Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζεηζκνύο ηεο Μεζνγείνπ θαη ν 
κεγαιύηεξνο  επηθαλεηαθόο ζεηζκόο ηνπ αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο πνπ 

ζπλνδεύηεθε από ηεξάζηην ηζνπλάκη. Καηαζηξάθεθαλ Ρόδνο ,Κξήηε, 

Αιεμάλδξεηα θαη πξνθαλώο πξέπεη λα έπιεμε ην λεζί καο αθνύ 

επιήγε όιε ε Μεζόγεηνο. 

1493μ.Χ, Αύγοςζηορ 18-μ=6.8-36.7N,27.1E,( Επίκενηπο 

Δίαςλορ Κω-Νιζύπος ) 

Αλαθέξζεθε από δηάθνξεο  πεγέο γηα κηα δίρξνλε πξνζεηζκηθή 
αθνινπζία πνπ θαηέιεμε ζηνλ πνιύ θαηαζηξεπηηθό ζεηζκό ηνπ 

1493.Πεξίπνπ 5.000 θάηνηθνη ζθνηώζεθαλ. Γθξεκίζηεθε ην θάζηξν 

ηεο Αληηκάρεηαο θαη θαηέξξεπζαλ πνιιά ζπίηηα ζηελ Κέθαιν, 

Αληηκάρεηα, Καξδάκαηλα θαη Ππιί. Δθηελείο αλαθνξέο  γηα ηνλ ζεηζκό 

θάλεη ν  Sieberg(1932). 

1843μ.X.Οκηώβπιορ 18- μ=6.6-36.4N,27.7E( Επίκενηπο 

θαλάζζιαρ πεπιοσήρ Χάλκηρ) 

ύκθσλα κε Perrey(1848) ζηελ Υάιθε είρακε πεξίπνπ 600 λεθξνύο 

ελώ ζηηο 6 Οθησβξίνπ έγηλε έλαο πνιύ ηζρπξόο ζεηζκόο ρσξίο λα 
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ππάξρνπλ πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο. Σν λεζί καο είρε ζεκαληηθέο 

θαηαζηξνθέο. 

1863μ.X,Αππίλιορ 22,21.30-μ=7.5-36.4N,27.6E-(Επίκενηπο ο 

θαλάζζιορ σώπορ μεηαξύ Τήλος-Ρόδος) 

Ο ζεηζκόο θαηέζηξεςε ζπλνιηθά 16 ρσξηά ηεο Ρόδνπ(300 
λεθξνί).ηελ Κσ, θαηέξξεπζε ν θαζεδξηθόο Ναόο θαη πάξα πνιιά 

ζπίηηα .(Sieberg, 1932) 

1869μ.σ,Αππίλιορ 18-μ=6.8-36.5N,27.6E-(Επίκενηπο 

θαλάζζιορ σώπορ Σύμηρ) 

Πξνμέλεζε πνιιέο θαηαζηξνθέο θαη πνιύο θόζκνο ζθνηώζεθε. Έγηλε 

ηδηαίηεξα αηζζεηόο ζηελ Κσ θαη ζε όια ηα Γσδεθάλεζα. 

Αλαθέξζεθαλ θαηνιηζζήζεηο.(Sieberg,1932) 

1869μ.X, Δεκέμβπιορ 1 ,μ=6.8-36.98N,28.32E(Επίκενηπο 

Μαπμαπίδα  ΝΔ Τοςπκίαρ) 

ηνλ θόιπν ηνπ Κεξακεηθνύ έγηλαλ πνιιέο θαηαζηξνθέο ζηηο 

παξάθηηεο πόιεηο ηεο Μ.Αζίαο. 

1926 μ. Χ , Ιούνιορ -μ=7.6-36.5N,27.5E( Επίκενηπο θαλάζζια 

πεπιοσή ηος Απσάγγελος Ρόδος) 

Καηαζηξάθεθε εληειώο ν Αξράγγεινο (600 πεξίπνπ λεθξνί).νβαξέο 

θαηαζηξνθέο αλαθέξζεθαλ ζηελ Κσ, Κάξπαζν θαη άιιεο πεξηνρέο. 

Πξηλ από ηνλ ζεηζκό πξνεγήζεθαλ ζεηζκηθέο δνλήζεηο πνπ 

πξνεηδνπνίεζαλ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο πξνέηξεςαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηόο ζηελ 
Αληηκάρεηα. Δίρακε ηνλ ζάλαην 2 αηόκσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκό 

200.Σα πεξηζζόηεξα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ θαηαζηξάθεθαλ. 

23/04/1933 05:57:37- μ=6.6- 36.80 27.30 (Επίκενηπο 

Δίαςλορ Κω-Νιζύπος ) 

Ο ζεηζκόο ηεο Κσ είρε κέγεζνο 6,6 θαη έπιεμε, θαη ην γεηηνληθό λεζί 
ηεο Νηζύξνπ. Δίρε πνιιά ζύκαηα (178 άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο θαη 

600 ηξαπκαηίζηεθαλ), εμαηηίαο ηνπ παληθνύ πνπ επεθξάηεζε , θαζώο 

θαη ηνπ ζπλσζηηζκνύ ησλ θαηνίθσλ ζηα ζηελά ζνθάθηα ηνπ λεζηνύ. Η 

θαζίδεζε ηνπ εδάθνπο, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, έθηαζε αθόκα θαη ην 1 

κέηξν. Σα λεξά ζηηο πεγέο ηνπ λεζηνύ, εμαθαλίζηεθαλ πξηλ ηε 
ζεηζκηθή  δόλεζε. Ο ζεηζκόο έγηλε αηζζεηόο αθόκα θαη ζηελ 

Αιηθαξλαζζό, όπνπ πξνθάιεζε αξθεηέο βιάβεο. Αθνινύζεζαλ 

κεηαζεηζκνί. 
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1968,Δεκέμβπιορ 5,μ=6.0 -36.6,27.1-(Επίκενηπο Μανδπάκι 

Νιζύπος) 

 
Ο ζεηζκόο έγηλε αηζζεηόο Νίζπξν, Κσ  θαη Νάμν. Πξνεγήζεθε 

κεγάινο αξηζκόο πξνζεηζκώλ. 

 

 
 

 


