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Για τα κείμενα, τους χάρτες και τα σχέδια χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Google Docs,             
Earth Pro, Picassa, Qgis, Gis και Skitch. Η καλλιτεχνική επιμέλεια και η επεξεργασία των              
γραφικών έγιναν από τον συγγραφέα. Το e-book περιλαμβάνει άρθρα που έχουν           
δημοσιευθεί στον προσωπικό ιστότοπο του Γεωδίφη.Τα αρχικά κείμενα έχουν τροποποιηθεί          
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  ι διοκτησίας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    
 

 
 
 
 
 

 
 

 
«Υπνος χωρίς διακοπή, 

 χωρίς πρωινά που μας περιμένει ο μόχθος,  
χωρίς νυχτιές με αϋπνίες» 

Γουόλτερ Σκοτ 
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Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να απευθυνθείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα 
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Τζαμί της Λότζιας κατασκευάστηκε το 1786 στη θέση που υπήρχε παλαιότερα ναός του Αγ.
Γεωργίου.Έπαθε ζημιές από τον σεισμό του 2017. Τον 18ο αιώνα δεν έχουν αναφερθεί ισχυροί 
σεισμοί στην Κω. Σεισμικός λήθαργος ή έλλειψη πληροφοριών;



 

1.Σεισμοί της Κω  

Συνοπτικός σεισμολογικός κατάλογος, 25 αιώνων, με τα σημαντικότερα επεισόδια από το παλαιότερο            

έως το νεότερο. Περιέχει αρίθμηση, χρονιά, ώρα, μέγεθος, τοποθεσία ή πηγή, σελίδα. 

 
 

5.1-Σεισμός 411 π.Χ,χειμώνας, Μ=6.8 [Κως Μεροπίς] 54 

5.2-Σεισμός 198-199 π.Χ,μήνας Αύγουστος, Μ=7.2 [Κάμειρος] 55 

5.3-Σεισμός 27 π.Χ, Μ=7.2 [Τράλλεις] 55 

5.4-Σεισμός 12 π.Χ; 56 

5.5-Σεισμός 5 ή 6 π.Χ, Μ=5.5-6+ [Ευσέβιος Καισαρείας] 56 

5.6-Σεισμός 139 μ.Χ,Μ=7.5 [Αντωνίνος Πίος] 57 

5.7-Σεισμός 334 μ.Χ, Μ=6.6 [Ηλίας Νισιβέως] 58 

5.8-Σεισμός 21/7/365 μ.Χ, Μ=8.3-8.5 [Μέγιστος Μεσογείου] 59 

5.9-Σεισμός 469 μ.Χ,Μ=6.6 [Κνίδος] 60 

5.10-Σεισμός 554 μ.Χ, Μεγάλη Παρασκευή; Μ=7+ [Αγαθία] 61 

5.11-Σεισμός 18/8/1303,ώρα 6.30,Μ=8.0 [Δεύτερη Έλευση] 62 

5.12-Σεισμός 18/10/1493, Μ=6.8 [Κοχυλάρι] 63 

5.13-Σεισμός 1570,[Ρόδος] 64 

5.14-Ηφαιστειακός σεισμός, 8/10/1650,Μ=6.0 [Κολούμπο] 64 

5.15-Σεισμός, 14/2/1672,Μ=7.0 [Τένεδος] 65 

5.16-Σεισμός 1812,Μ=4.5 [Αρχαία Αγορά] 66 

5.17-Σεισμός 6/10/1843 [Χάλκη] 66 

5.18-Σεισμός 22/4/1863,ώρα 21.30,M=7.5 [Αντίτηλος] 67 

5.19-Σεισμός 7/3/1867, ώρα 18.15 [Πόλη Κω] 67 

5.20-Σεισμός 1/12/1869, ώρα 21.30,M=6.8 [Μαρμαρίς] 68 

5.21-Σεισμός 9/3/1890,M=4.8 [Αγ.Αντώνιος] 68 

5.22-Σεισμός 26/6/1926, ώρα 19.46,M=7.6 [Τήλος] 69 

5.23-Σεισμός  28/2/1926, ώρα 20.15,Μ=5.4 [Αντιμάχεια] 70 

5.24-Σεισμός 23/3/1933, ώρα 8.05,M=6.6 [Κυριακή του Θωμά] 71 

5.25-Σεισμός 13/12/1941, ώρα 15.59,M=6.2 [Oren] 72 
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5.26-Σεισμός 9/7/1956, ώρα 6.11,M=7.5 [Αμοργός] 73 

5.27-Σεισμική ακολουθία 23/2/1961, ώρα 21.05, Μ=5.6[Κέφαλος] 74 

5.28-Σεισμός 5/12/1968,ώρα 7.52,Μ=6.0 [Νίσυρος] 75 

5.29-Σεισμική ακολουθία 27/4/1989, ώρα 23.06, M=5.3 [Kiran] 76 

5.30-Σεισμοηφαιστειακή Κρίση 1995-1997, Μ=5.3 [Νίσυρος] 76 

5.31-Σεισμική ακολουθία 4/8/2004, ώρα 6.04, M=5.5 [Κεραμεικός.Κ] 77 

5.32-Σεισμική ακολουθία Κνίδου 5/8/2011, ώρα 9.50, M=5.1 [Κάβο Κριός] 78 

5.33-Σεισμός 21/7/2017, ώρα 1.31, Μ=6.6 [Καρά Αντα] 79 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΩ 
               [-411π.Χ-2017]



 
Ιστορία των σεισμών της Κω                                                                                                                         Γεωδίφης 

 
 

 

 

2.Γη, κινούμενη  
«Το παρελθόν κινείται..» 

 
 
Περίπου 45.000 αρκετά μεγάλοι σεισμοί έχουν εκδηλωθεί στην Ευρώπη τα τελευταία 1.000            
χρόνια. Οι περισσότεροι έγιναν κατά μήκος των ορίων των τεκτονικών πλακών στη            
Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών χωρών της Ιταλίας, Ελλάδας και της          
Τουρκίας, μαζί με τις περιοχές στην νότια Ισπανία, τα Βαλκάνια και τον Καύκασο.  
Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμικά ενεργή περιοχή στην Ευρώπη, κατέχει επίσης την 6η θέση σε                
παγκόσμια κλίμακα. Οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών της Ευρασίας, της Αφρικής και            
της Αραβίας συνδέονται με την σεισμικότητα του ελληνικού χώρου.  
 

 
       Το Αιγαίο σήμερα είναι η 6η πιο ενεργή  σεισμικά περιοχή του πλανήτη 

 
Η Ελληνική γη φιλοξενεί πάνω από 2.500 νησιά, από τα οποία μόνο 165 κατοικούνται. Ο               
αιγαιακός χώρος, τα τελευταία 23 εκ. χρόνια, σημαδεύτηκε από σημαντικές αλλαγές που            
άφησαν τον κόσμο που εμείς σήμερα γνωρίζουμε. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του           
ελληνικού χώρου αποτελεί το «ελληνικό τόξο» μήκους 1.500 χλμ., που αρχίζει από τη Νότια              
Γιουγκοσλαβία και επεκτείνεται μέχρι τα Κύθηρα, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ως την ΝΔ Μικρά            
Ασία.  
Η υποβύθιση της λιθόσφαιρας της Ανατολικής Μεσογείου γίνεται κάτω από τα πόδια μας.             
Εδώ παράγεται η θερμότητα της υποβυθιζόμενης Αφρικανικής πλάκας. To θερμό υλικό που            
προέρχεται από την Αφρική ανεβαίνει προς τη λιθόσφαιρα του Αιγαίου και όταν φθάνει             
στον πυθμένα της κινείται οριζόντια, ψύχεται και ξαναβυθίζεται. 
Tο αιγαιακό τοπίο σμιλεύτηκε από φυσικές διεργασίες που αρχικά έκλεισαν τον αρχαίο            
ωκεανό της Tηθύος, μετέπειτα σχημάτισαν τις οροσειρές των Άλπεων οι οποίες με την σειρά              
τους συνέβαλλαν στη διαμόρφωση του ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου της χώρας. Η            
έντονη σεισμική δραστηριότητα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των νησιών. Η           
κίνηση της Αφρικανικής προς την Ευρασιατική πλάκα χώρισε σε 2 τμήματα τον ηπειρωτικό             
φλοιό δημιουργώντας την μικροπλάκα του Αιγαίου και της Ανατολίας. Πριν από 2 εκ. χρόνια              
το Αιγαίο είχε  αναδυθεί αποκτώντας σχεδόν τη σημερινή του μορφή.  
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3.Γιατί συμβαίνουν σεισμοί στην Κω;  
«Αισθητό είναι αυτό που δεν παραμένει σταθερό ούτε στο ποιον ούτε στο ποσόν»-Επίχαρμος 

 
 
Ενα σημαντικό ποσοστό από την σεισμική ενέργεια της Ελλάδας εκτονώνεται στον           
Κεραμεικό Κόλπο.  
Ο Κεραμεικός από παλιά ήταν σημαντικός λόγω της γεωπολιτικής του θέσης. Πάντοτε ήταν             
μία γέφυρα πολιτισμών όμως συχνά η ιστορία του δοκιμαζόταν από την έντονη σεισμική             
δραστηριότητα της περιοχής. Εξάλλου, ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που είχε επισημάνει            
την υψηλή σεισμικότητα σε μακρείς και επιμήκεις κόλπους. 
Οι πρώτες γραπτές πληροφορίες για την ιστορική σεισμικότητα της Κω χρονολογούνται από            
τον 5ο αιώνα π.Χ. 
Όμως, η σεισμική ιστορία του νησιού είναι πολύ παλιά υπόθεση ακόμη παλαιότερη από τη              
γέννηση του. Σχετίζεται με φυσικές δυνάμεις που ανοίγουν τον Κεραμεικό Κόλπο,           
ανυψώνουν τον Δίκαιο, βυθίζουν την υποθαλάσσια λεκάνη της Κω, τροφοδοτούν ηφαίστεια,           
κά. Πρόκειται για διεργασίες που συνεχίζουν ακατάπαυστα το έργο τους εδώ και χιλιάδες             
χρόνια. 
 
 

 
                                                                Ανατομία ενός σεισμού 
 
 
Οι σεισμοί της Κω είναι ηφαιστειακής ή τεκτονικής προέλευσης. Εκδηλώνονται από άνοδο            
μάγματος, λόγω ηφαιστειακών διεργασιών, σε ανώτερα στρώματα του φλοιού ή πιο συχνά            
όταν ένας υπόγειος βράχος σπάσει ξαφνικά κατά μήκος ενός ρήγματος.  
Αυτή η απότομη απελευθέρωση της ενέργειας προκαλεί τα σεισμικά κύματα που κάνουν το             
έδαφος να κουνιέται. Τα δύο μπλοκ βράχου τρίβονται μεταξύ τους, κολλάνε λίγο. Δεν             
μετακινούνται απλά ομαλά. Τα βράχια πιάνονται το ένα στο άλλο, εξακολουθούν να            
σπρώχνονται μεταξύ τους αλλά δεν κινούνται. Μετά από λίγο, τα πετρώματα πέφτουν λόγω             
της όλης πίεσης που δημιουργείται. Όταν πέσουν τα πετρώματα, συμβαίνει ένας σεισμός            
όπως αυτός που ζήσαμε το 2017.  
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Κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά, τα μπλοκ βράχου αρχίζουν να κινούνται και              
συνεχίζουν μέχρι να κολλήσουν ξανά. Τότε συμβαίνουν οι μετασεισμικές δονήσεις μέχρι ο            
σεισμογόνος χώρος να βρει μία νέα ισορροπία. Το υπόγειο σημείο όπου σπάνε τα βράχια              
ονομάζεται εστία του σεισμού. Το σημείο ακριβώς πάνω από την εστία [πάνω στο έδαφος]              
καλείται επίκεντρο του σεισμού.  
Σεισμοί μεγάλης ή ενδιάμεσης ισχύος από πτώση ουράνιου σώματος, ανθρωπογενείς ή           
τεχνητοί που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, κρυογενείς από την απότομη          
πτώση της θερμοκρασίας, ή ακόμη εγκατακρημνισιγενείς που οφείλονται σε γκρέμισμα          
υπογείων κοιλωμάτων [όπως π.χ σπήλαια] δεν έχουν παρατηρηθεί στο νησί. 
Συνήθως για να γίνει μία ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κω πρέπει να σπάσουν πετρώματα              
στο στερεό φλοιό της περιοχής από ενδογενείς δυνάμεις, σε βάθη από 2χλμ. και κάτω.              
Τέτοιου είδους καταστροφικά φαινόμενα συνδέονται με ως επι το πλείστον επιφανειακές           
γεωδομές που επαναδραστηριοποιούνται πολλές φορές για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Οι          
περισσότεροι σεισμοί πηγάζουν από προϋπάρχοντα ενεργά ρήγματα που σπάνε, ξανά και           
ξανά, στην διάρκεια του χρόνου.  
Ο σεισμικός κίνδυνος του νησιού προέρχεται από το σύστημα ρηγμάτων Gokova           
[Κεραμεικός], από το σύστημα διάρρηξης Datca [Κνίδου], την ζώνη Αμοργού- Αστυπάλαιας,           
τα χερσαία ρήγματα της Κω, την ζώνη της Ρόδου και το πλέον επικίνδυνο απ΄όλα, Ρήγμα               
Κω. 
Αυτά τα ρήγματα κατά το παρελθόν προκάλεσαν σημαντικούς σεισμούς. Ευτυχώς αυτό δεν            
συμβαίνει συχνά. Χρειάζεται αρκετός χρόνος συσσώρευσης στρες για να παράγουν ένα νέο            
ισχυρό επεισόδιο.  
Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι σεισμοί ίσως εμφανίζονται πιο περιοδικά από ότι φανταζόμαστε.           
Πως συνέβη κάθε γεγονός; Ποιός ήταν ο πιο φονικός σεισμός της Κω; Πως χάθηκαν αρχαίες               
πόλεις του Κεραμεικού Κόλπου; Ποιό ρήγμα κατέστρεψε την Κω Μεροπίδα; Το σεισμικό            
κενό από το Ρήγμα Κω είναι ανησυχητικό; Τι μπορούμε να περιμένουμε; Με τον επόμενο              
μέγιστο τι γίνεται;  
Νέες ιδέες και σκέψεις μπορούν να προταθούν μελετώντας τον κύκλο και την ιστορία των              
σεισμών του Κεραμεικού Κόλπου. 
Υπάρχει λοιπόν κάθε λόγος για το έντονο ενδιαφέρον μας για τους σεισμούς. Το παράξενο              
είναι ότι, ενώ τους φοβόμαστε, τους χρειαζόμαστε. Μπορεί να γκρεμίζουν κτίρια στο            
έδαφος, αλλά το τσιμέντο μας δεν θα υπήρχε δίχως αυτούς.  
Ακριβώς όπως κάθε αναπνοή οξυγόνου που παίρνουμε η οποία πραγματικά μας σκοτώνει -             
λίγο-ομοίως η ανθρωπότητα είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με μια δύναμη μακράν, πολύ           
μεγαλύτερη από αυτή που είναι εύκολα κατανοητή. Αυτή η δύναμη είναι τρομερά επικίνδυνη             
όμως ταυτόχρονα μας δίνει  ζωή. 
Οι σεισμοί που περιέγραψε ο Ζαρράφτης στα Κώια όπως και το φονικό συμβάν του 2017               
ήταν το ερέθισμα για να συγκεντρώσω στοιχεία για τους ιστορικούς σεισμούς του νησιού. Οι              
ελλιπείς υπάρχοντες κατάλογοι ήταν η αφορμή να συμπληρώσω και να παρουσιάσω έναν            
πληρέστερο κατάλογο με τους σεισμούς που έπληξαν την Κω και τις γύρω περιοχές τα              
τελευταία 2.500 χρόνια.  
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ΡΗΓΜΑΤΑ                 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΡΗΓΜΑΤΑ  
     ΚΩ

     ΡΗΓΜΑΤΑ  
DATCA[ΚΝΙΔΟΥ]

            ΡΗΓΜΑΤΑ  
GOKOVA[ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ]]

ΤΑΦΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ

ΤΑΦΡΟΣ ΚΩΤΑΦΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ

ΤΑΦΡΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
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4.Ζώντας με τους σεισμούς 
«Η καταγωγή μας βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας» 

 
 
Πως θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς σεισμούς; Χωρίς σεισμικές και ηφαιστειακές διεργασίες             
για την ανακύκλωση ζωτικών υλικών και τη στήριξη πολύπλοκων χημικών κύκλων, ο            
πλανήτης μας θα μετατραπεί από μια κοκκινωπή, καταπράσινη βιόσφαιρα σε ένα άγονο,            
νεκρό βράχο. Όταν ο τεκτονικός αυτός κινητήρας τελικά παύσει να λειτουργεί, οι σεισμοί και              
τα ηφαίστεια θα σταματήσουν, τότε όλη η ζωή θα εξαλειφθεί. Κάποιος δεν χρειάζεται να              
αναφέρει λεπτομέρειες των καταστροφών που θα έπλητταν κάθε μορφή ζωής. 
Δίχως τους σεισμούς η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί θα εξαφανιστούν. Ο Ήλιος προσβάλλει             
συνεχώς τη βιόσφαιρά μας, εκτοξεύοντας ατμοσφαιρικά αέρια στο διάστημα μέσω του           
ηλιακού ανέμου, αλλά ο πλανήτης προστατεύεται χάρη στην τεκτονική των πλακών του            
[θεωρία που λέει πως οι ήπειροι και οι ωκεανοί γεννιούνται και πεθαίνουν]. Ο             
υπερθερμασμένος πυρήνας της Γης παράγει μια μαγνητική ασπίδα που ελαχιστοποιεί τις           
ζημιές που προκαλεί ο ηλιακός άνεμος, ενώ τα ηφαίστεια αντικαθιστούν ότι χάνεται. Όταν             
αυτές οι άμυνες εξαφανιστούν, δεν θα υπάρχει κάποια πιθανότητα για ζωή στον πλανήτη.             
Οταν η ατμοσφαιρική πίεση δεν θα υπάρχει πάνω από τους ωκεανούς,το νερό θα εξατμιστεί              
σε εξαιρετικά μειωμένες θερμοκρασίες, και η Γη στο τέλος θα μοιάσει κάποια στιγμή σαν τον               
Άρη. 
Ναι, οι σεισμοί σκοτώνουν - αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητοι για την εξέλιξη της ζωής. Η               
ζωή χρειάζεται περισσότερο από το νερό. Πρόσφατες ανακαλύψεις έδειξαν ότι η τεκτονική            
έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη θρέψη της ζωής της πολύπαθης Γαίας. Έπαιξε            
σπουδαίο ρόλο στην Κάμβρια εξέλιξη, πριν από 541 εκ. χρόνια, τότε που ακόμη η χώρα μας                
δεν υπήρχε, όταν προέκυψε μια εκπληκτική σειρά από νέα πολύπλοκη ζωή. 
Μετά από ένα ισχυρό σεισμό παρατηρείται υψηλή θνησιμότητα των διαπαλιρροιακών ειδών           
στις παραλίες και τις βραχώδεις ακτές, ωστόσο το αξιοπερίεργο είναι ότι τις περισσότερες             
φορές ακολουθεί οικολογική αποκατάσταση που συχνά είναι αξιοσημείωτη. Η τεκτονική των           
πλακών έχει σοβαρές συνέπειες για την αναζήτηση της ζωής σε άλλα μέρη του σύμπαντος.              
Άλλοι πλανήτες ή φεγγάρια μπορεί να έχουν δραστηριότητα που μοιάζει με τεκτονική, αλλά             
δεν είναι τίποτα κοντά σε αυτό που βλέπουμε στη Γη. 
Δίχως τους σεισμούς η Κως όπως την ξέρουμε δεν θα υπήρχε. Τα ισχυρά συμβάντα δεν               
καταστρέφουν μόνο σπίτια, ναούς και μνημεία από την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.            
Συχνά προκαλούν σημαντικές οικολογικές επιπτώσεις στο νησί. Κάθε μεγάλο επιφανειακό          
γεγονός αφήνει πίσω του, ανυψώσεις-καθιζήσεις ακτών, μικρές ή μεγάλες εδαφικές          
διαρρήξεις, πτώσεις βράχων, κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις κά.  
Οι αλληλεπιδράσεις των ακραίων επεισοδίων έχουν αφήσει ίχνη διαρκή στα οικοσυστήματα           
του νησιού. Οι μεταβολές του οικοσυστήματος συνήθως παρατηρούνται κατά μήκος ή κοντά            
σε μια ενεργή τεκτονικά ζώνη. Για παράδειγμα, οι αμμώδεις παραλίες του νησιού έχουν             
υποστεί μακροχρόνιες μεταβολές, από ισχυρά σεισμικά επεισόδια όπως του 554 που ακόμη            
σήμερα είναι ορατές [Λάμπη, Ψαλίδι, κά]. 
Για τους κατοίκους του νησιού οι συνέπειες των σεισμών εκτός από ανθρωπιστικές ήταν             
οικονομικές, πολιτισμικές και μεταναστευτικές. Όμως, το παρακάτω φωτογραφικό υλικό δεν          
περιέχει μόνο καταστροφές, τρόμο, και δεινά μιας ενεργής γεωλογικά περιοχής. 
Λίγοι, γνωρίζουν την στενή σχέση των σεισμών με το φυσικό τοπίο της Κω. Η ομορφιά της                
φύσης του νησιού, το ανάγλυφο του, τα βουνά, οι ακρογιαλιές, οι πηγές, ο ορυκτός πλούτος               
και τόσα άλλα, όλα πηγάζουν από τις σεισμικές διεργασίες. 
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4.1-Θαυμαστή ισορροπία 
μεταξύ σταθερότητας και 
περιστασιακής 
καταστροφής 
 
 
Εγκαταλελειμμένη κατοικία  
χτυπημένη από σεισμούς, στο    
δρόμο προς τον Άγιο Νεκτάριο.     
Βλέποντας την καταστροφή μου    
έρχονται στο νου τα παθήματα     
της Γαίας μέχρι να φτάσει ως      
εδώ: «Όλα έδειχναν ότι ο     
πλανήτης μας κατά την    
διάρκεια της εξελικτικής του    
πορείας θα ακολουθούσε την διαδρομή όλων των άλλων πλανητών. Είχε σχεδόν όλες τις πιθανότητες              
να γίνει και αυτός ένας νεκρός πλανήτης. Όμως παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες ανέτρεψε               
όλα τα προγνωστικά. Αν η Γη δεν είχε την θαυμαστή ισορροπία μεταξύ της σταθερότητας και               
περιστασιακής καταστροφής σήμερα ίσως αυτός ο πανέμορφος κόσμος που μας περιτριγυρίζει, να            
μην υπήρχε. Αν οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές τότε η ζωή δεν θα είχε την ευκαιρία να αναπτυχθεί                  
αν όμως ήταν πολύ λίγες τότε η ζωή ίσως να είχε μην είχε αναπτυχθεί. Η Γη ακολουθώντας ένα                  
μοναχικό και δύσκολο δρόμο, βρήκε την δύναμη να αποστασιοποιηθεί και να ακολουθήσει μια             
ανεξάρτητη πορεία μέχρι να φτάσει στον πλανήτη που όλοι σήμερα γνωρίζουμε» [Γεωστοχασμοί,            
2010]. 
 
 
 

 
4.2-Xρωματισμοί από τον χορό της     
γης 
 
Ο αιματίτης-προέρχεται από την ελληνική     
λέξη αίμα- είναι ορυκτό ,ένα από τα πολλά        
οξείδια του σιδήρου που συναντά κανείς      
στην ύπαιθρο της Κω. Μπορεί να είναι       
χρώματος μαύρου ή ασημί-γκρι, καφέ έως      
κοκκινωπό καφέ ή κόκκινο όπως     
συμβαίνει στο λιμανάκι του Λιμιώνα στην      
Δυτική Κω. Κοιτάσματα αιματίτη    
βρίσκονται συχνά σε χώρους όπου     
υπάρχει στάσιμο νερό ή μεταλλικές     
θερμές πηγές. Μπορεί επίσης να     
εμφανιστεί χωρίς νερό, ως αποτέλεσμα     
της ηφαιστειακής δραστηριότητας ή ως     
ένα δευτερεύον ορυκτό που σχηματίζεται     

από διαδικασίες αποσάθρωσης. Η ώχρα είναι άργιλος που χρωματίζεται από τις διάφορες ποσότητες             
του αιματίτη, η κίτρινη ώχρα περιέχει ενυδατωμένο αιματίτη και τα δύο έχουν χρησιμοποιηθεί για              
χρώση από τους αρχαίους Κώους. Τα ορυκτά αυτά έχουν προκύψει από τις μετασεισμικές διεργασίες              
της ενεργούς τεκτονικής του Λιμιώνα. Η καταπόνηση και τα ρίχτερ ενδεχομένως να μας             
κληρονόμησαν αυτά τα πανέμορφα χρώματα και χρήσιμα ορυκτά για τον πολιτισμό μας. 
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4.3-Τρία στολίδια στολίζουν την    
ΝΑ ακτή της Κω.  

Πρόκειται για γεωλογικά τεκτονικά    
ράκη που ως εξογκώματα    
εμφανίζονται στις πλαγιές της    
Πιπεριάς, κάτω από τον Ερημίτη.     
Υψώθηκαν από σεισμούς στο μέσο     
του τοπίου. Για την περιοχή ο Ι.       
Ζαρράφτης λέει «Κάτωθεν της    
Γαδουρομάνδρας, προς ανατολικά   
υψούται η Χαλκήπετρα πέραν δ'     
άνωθεν υπό την ράχην ορθούνται     
κρημνοί έχοντες όψιν λευκήν    
μακρόθεν εξ' ής και καλούνται     
Άσπροι εγκρεμοί». Τα ράκη ήταν     
αυτόπτες μάρτυρες τόσο του σεισμού του 554 όσο και του 1933, δύο από τα πιο σημαντικά γεγονότα                 
στην ιστορία της Κω που εκδηλώθηκαν στο βυθό της γειτονικής θάλασσας, λίγες εκατοντάδες μέτρα              
από την ακτή του Προφήτη Ζαχαρία. 

 
 
 
 

  
 
4.4-Δυτικές Θέρμες της πόλης, μετά το 1933 
 
Δυτικές Θέρμες από τη νοτιοανατολική πλευρά      
[Γρηγορίου Ε΄]. Παλαιοχριστιανικά δωμάτια στα     
νότια του συγκροτήματος. Οι Δυτικές Θέρμες      
χρονολογούνται από τον 1ο-2ο αιώνα μ.Χ. Τα υλικά        
που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκρότημα ήταν     
ιγκνιμβρίτης της Κεφάλου[ηφαιστειακό πέτρωμα],    
μάρμαρο, γκρι ασβεστόλιθος, κεραμίδια και     
κονίαμα. Η περιοχή χτυπήθηκε τόσο από σεισμό, το        
139 μ.Χ. όσο και αυτόν του 334 μ.Χ.        
Εγκαταλείφθηκε μετά τον σεισμό του 469 μ.Χ. Οι        
δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές, που είχαν     
κτιστεί στα ερείπιά των Θερμών καταστράφηκαν      
απο τον σεισμό του 554. 
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4.5-Το Ρήγμα Κω αφάνισε την αρχαία 
Μύνδο; 
 
Το μικρό λιμάνι του Gumishlu στην Δ.Τουρκία       
ανταποκρίνεται καλύτερα στο λιμάνι της Μύνδου      
του Στράβωνα, με την αρχαία προβλήτα και τον        
μόλο να είναι ορατά ακόμη και σήμερα. Η        
χερσόνησος της Αλικαρνασσού [ή της Μύνδου]      
αποτελείται από παλαιότερους ηλικιακά    
ασβεστόλιθους, μάρμαρα και νεότερα ηφαιστειακά     
πετρώματα. Καθίζηση και ερείπια παρατηρούνται     
μέσα στο λιμάνι της Μύνδου εξαιτίας σεισμού από        
το Ρήγμα Κω. Τα πρώιμα βυζαντινά ερείπια στο        
λιμάνι βοηθούν να προσδιορίσουμε την περίοδο      
εκδήλωσης του καταστροφικού σεισμικού    
γεγονότος. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά     
καταστροφικό γεγονός που συνέβη μεταξύ 4ου και       
6ου αιώνα μ.Χ. Ο σεισμός που προκάλεσε την        
παράκτια καθίζηση ήταν αυτός του 554 με μέγεθος        
7+, με επίκεντρο 40 χλμ. πιο νοτιοδυτικά. Την        
καταστροφή ολοκλήρωσε ένα τσουνάμι με ύψος      
τουλάχιστον 2-3μ. που σκέπασε τα ερείπια της       
πόλης. [φωτογραφία-Ahmet Tolga Tek] 
 

 
 
 
4.6-Δίαυλος της 
Πριγκιποπούλας  
 
Αριστερά η Τέλενδος,   
δεξιά η νησίδα Αγία    
Κυριακή και δεξιά η    
Κάλυμνος. Ανάμεσα ο   
δίαυλος Τελένδου-  
Καλύμνου όπου όπως   
λέει η τοπική   
παράδοση η άτυχη   
πριγκιποπούλα Πόθα,  
τρελή από ερωτικό   
καημό, πήδηξε στη   
θάλασσα και πνίγηκε.   
Επικρατεί η άποψη   
ότι τα νησιά ήταν    
ενωμένα και ότι ο καταστροφικός σεισμός του 554 από το Ρήγμα Κω, τα χώρισε όταν βυθίστηκε το                 
ενδιάμεσο τμήμα. Ο σεισμός έμεινε στην μνήμη των κατοίκων της Καλύμνου ως ο πιο φονικός στην                
ιστορία της. Ωστόσο γεωλογικά, σεισμολογικά και βυθομετρικά δεδομένα δεν μπορούν να           
υποστηρίξουν την παραπάνω θέση. Η Τέλενδος υπήρξε μακριά λωρίδα ή άκρα της Καλύμνου όμως σε               
προγενέστερες γεωλογικές περιόδους όχι τον 6ο αιώνα μ.Χ. Ο σεισμός του 554 προκάλεσε τσουνάμι              
που χτύπησε το νησί των σφουγγαράδων με ύψος που δεν πρέπει να ξεπέρασε τα 3-5μ. 
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4.7-Συνοικία του Σταυρού στην πόλη  
 
 
Θέρμες της Via della Croce [Οδός Σταυρού, σημερινή        
τοποθεσία μεταξύ οδού Μητροπόλεως και Κοραή].      
Παλαιοχριστιανικό μωσαϊκό από εκκλησία που     
βρέθηκε το 1937 από τους Ιταλούς αρχαιολόγους. Η        
συνοικία του Σταυρού περιελάμβανε τον χώρο όπου       
υπάρχει η σημερινή ομώνυμη εκκλησία. Τα υλικά       
απόθεσης μαρτυρούν ότι τον 6ο αιώνα μ.Χ η πόλη         
βρισκόταν σε υψόμετρο τουλάχιστον 1,5 μέτρα κάτω       
από το τωρινό επίπεδο. Η ανύψωση οφείλεται σε        
φερτά υλικά αλλά και σε οικοδομικά συντρίμμια       
[εξαιτίας σεισμού ίσως του 554] των οποίων ο όγκος         
ποτέ δεν περισυλλέχτηκε. [Φωτογραφία- Ιταλικό     
Αρχείο] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.8-Ενα πρώην δημόσιο κτίριο απέναντι 
από τον Άγιο Παντελεήμονα 
 
Ελληνιστικό-Ρωμαϊκό κτίριο βόρεια των Δυτικών     
Θερμών. Θέα από τα ανατολικά της αίθουσας που        
περιείχε το ψηφιδωτό της Κρίσης του Πάριδος,       
πριν από την κατασκευή του προστατευτικού      
καλύμματος. Εκεί υπήρχε δημόσιο κτίριο που      
κατασκευάστηκε τον 4ο ή αρχές 3ου αιώνα π.Χ        
από το οποίο απέμειναν τα ψηφιδωτά δάπεδα       
από την μεγάλη αίθουσα του. Απεικονίζονται      
κυνηγοί και άγρια ζώα από πραγματικά γεγονότα       
ή την τοπική παράδοση. Υπέστη ζημιές από τον        
σεισμό του 139 μ.Χ και εγκαταλείφθηκε μετά τον        
σεισμό του 334 μ.Χ.«Η κρίση του Πάριδος» είναι        
ένα διάσημο μυθικό θέμα που προμηνύει τον       
Τρωικό Πόλεμο και παρουσιάζει έναν     
πασίγνωστο διαγωνισμό ομορφιάς ανάμεσα στις     
σημαντικότερες θεές με τον Πάρη στον ρόλο του        
διαιτητή. 
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4.9-Το τέλος της βυζαντινής 
Στρόβιλου; 
 
Η Στρόβιλος, το ακρωτήριο    
Τερμέριο και η βραχονησίδα Σέκα     
[Καργί] στην μικρασιατική ακτή. Η     
Στρόβιλος είναι το σύγχρονο Aspat     
που βρίσκεται απέναντι από την     
πρωτεύουσα της Κω, 6 χλμ.     
νοτιοδυτικά από το κέντρο του     
Μπόντρουμ [Πετρούμι]. Πήρε το    
όνομα της από το κωνικό σχήμα,      
ηφαιστειακής προέλευσης. Το   
Aspat ως όνομα ίσως έχει προέλθει      
από την ελληνική λέξη «σπάθη» ή      
κάτι που έχει να κάνει με «αιχμηρό» αντικείμενο. Παλιές πηγές λένε ότι ήταν ένα από τα γνωστά                 
εμπορικά κέντρα του Αιγαίου και της Μεσογείου στο Μεσαίωνα. Ήταν ένα σημαντικό λιμάνι και              
κάστρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το όνομα της πόλης αναφέρεται συχνά μέχρι τον 15ο αιώνα.              
Ο σεισμός του 1493 μ.Χ [Μ6.8 τουλάχιστον] από το Ρήγμα Κω επέφερε μεγάλες καταστροφές στην               
πόλη και στο κάστρο. Τα ίχνη της πόλης από τότε χάνονται. 
 
 

 
 

4.10-Αρχαία Τέρμερα  
 
Ο λόφος με την ακρόπολη της αρχαίας Τέρμερας στην Δ.Τουρκία. Η πρώιμη λελέγικη και μετέπειτα               
κάρικη πόλη, βρίσκεται στους λόφους πάνω από τον ηφαιστειακό δόμο του Aspat [Ασπάτθι κατά τον               
Ι.Ζαρράφτη], 15 χλμ. νοτιοδυτικά της Αλικαρνασσού. Το όνομα της πόλης εμφανίζεται για πρώτη             
φορά σε ασημένια δραχμή. Την ύπαρξη της Τέρμερας επιβεβαιώνει ο αρχαιολόγος C.T.Newton που             
κατείχε το μοναδικό ασημένιο νόμισμα του τόπου το οποίο αγόρασε στην Κω από έναν δύτη               
Καλύμνιο, στις αρχές του 19ου αιώνα, και τώρα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Η               
κύρια ασχολία των κατοίκων φαίνεται ότι σταμάτησε κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα. Ο πληθυσμός               
της πόλης ήταν πολύ μειωμένος όπως μαρτυρούν ευρήματα από παλιές ανασκαφές. Η αρχαία πόλη              
μάλλον καταστράφηκε από τον σεισμό του 411 π.Χ. από το Ρήγμα Κω. Το εκτιμώμενο σεισμικό               
επίκεντρο ήταν λιγότερο από 24 χλμ. μακριά, και το τρομερό συμβάν με μέγεθος Μ6.8 ήταν               
καθοριστικό στον αφανισμό της αρχαίας πόλης. 
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4.11-Το ιερομαντείο του 
Απόλλωνα, Δίδυμα  
 
Κάποια στιγμή ο ναός    
ανταγωνιζόταν το μαντείο   
των Δελφών. Τα Δίδυμα    
βρίσκονται απέναντι από το    
Φαρμακονήσι, στον Κόλπο   
του Γέροντα [Μανδαλιάς ή    
Βαργυλίας]εκεί όπου έγινε   
η Ναυμαχία της Κω, η     
μεγαλύτερη της Ελληνικής   
Επανάστασης, το 1821.   
Οταν οι Σελτζούκοι και οι     
Μογγόλοι κατέκτησαν την   
περιοχή, ο ναός   
εγκαταλείφθηκε εντελώς.  
Ένας Ιταλός ταξιδιώτης   
που επισκέφτηκε τη   
Δίδυμα το 1446 λέει ότι     
όλος ο ναός στεκόταν, αλλά στα τέλη του 15ου αιώνα ο ναός καταστράφηκε ολοσχερώς από σεισμό                
και μετατράπηκε σε σωρό από μάρμαρο. Στα μεταγενέστερα χρόνια ο ναός χρησιμοποιήθηκε ως             
λατομείο. Το ιστορικό γεγονός που κατέστρεψε τα νεότερα κτίρια του ναού ήταν ο σεισμός με μέγεθος                
6.8 βαθμών του 1493 που προήλθε από το Ρήγμα Κω, του οποίου το επίκεντρο βρισκόταν σε                
απόσταση 76 χλμ. Πρόκειται για την γνωστή ισχυρή δόνηση που γκρέμισε τα φρούρια της Κω,               
ισοπέδωσε την Αλικαρνασσό και αποτελείωσε την βυζαντινή Στρόβιλο.  
 
 

4.12-Το μυστηριώδες 
Κάβο Κριός από ψηλά 
 
Στη δυτική άκρη του Κόλπου     
της Δωρίδας, απέναντι από    
την Καρδάμαινα, υπάρχει   
ένα έρημο νησάκι που    
περιβάλλεται από βουνά και    
τα ερείπια της Κνίδου, μιας     
ξακουστής και πλούσιας   
πόλης της αρχαιότητας. Ενα    
σημαντικό εμπορικό και   
πολιτιστικό κέντρο με   
σπουδαίους κατοίκους που   
συνέβαλαν τα μέγιστα στην    
ανάπτυξη της ιατρικής, των    
επιστημών γενικότερα και   
των τεχνών. Το συμβάν του     
469 μ.Χ από το ομώνυμο     

ρήγμα ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό στην Κνίδο, με πτώσεις βράχων, κατολισθήσεις στις απότομες            
πλαγιές της και τσουνάμι με ύψος τουλάχιστον 2 μ. Μαζί με τον σεισμό του 554 από το γειτονικό                  
Ρήγμα Κω σημάδεψαν την παρακμή της και μπόρεσαν να προκαλέσουν την τελική οικονομική             
κατάρρευση της αρχαίας πόλης. 
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4.13-Οι πρώτες ιπποδρομίες   
στην Κω;  
 
«Στην όχθη του Κυπαρίσσου    
Ποταμού πανηγύριζαν οι   
αρχαίοι Κώοι την Ανάληψη της     
Ράβδου, κοντά στην εκκλησία    
του Αγίου Γεωργίου του Μακρή     
[Μακρύς] νοτιοδυτικά της   
Αντιμάχειας όπου ίσως   
βρισκόταν ο ναός του Πίσιου     
Απόλλωνα» λέει ο Ζαρράφτης.    
Η τελετουργία της Ράβδου    
γινόταν πριν τον 5ο αιώνα π.Χ:      
Επίσης λέγεται ότι στις    
λαγκαδιές του Κυπάρισσου   
γίνονταν ιπποδρομίες πριν μεταφερθεί το έθιμο στο Πυλί. Πιθανόν όλα αυτά συνέβαιναν μέχρι τον              
σεισμό του 411 π.Χ, όταν το κοντινό καταστροφικό συμβάν από το Ρήγμα Κω [λιγότερο από 12 χλμ. το                  
εκτιμώμενο επίκεντρο], παρενέβη στην ισορροπία και λειτουργία του ποταμού. Ίσως τότε ξεθωριάζει            
η μεγαλοπρέπεια του τελετουργικού της Ανάληψης της Ράβδου ενώ καταστρέφεται και ο Δήμος των              
Αντιμαχιδών. 
 
 

 
4.14-Το εντυπωσιακό 
ταφικό μνημείο του 
Μαύσωλου 
 
Το δημιούργημα των   
διάσημων αρχιτεκτόνων  
Σάτυρου και Πύθεου,   
δέσποζε για χρόνια στην    
αγορά της Αλικαρνασσού. Η    
κατασκευή του Μαυσωλείου   
ολοκληρώθηκε το 351 π.Χ,    
ενώ επικρατεί η άποψη ότι     
ήταν σε σχετικά καλή    
κατάσταση ως τον 14ο    
αιώνα. Τότε, τμήμα του    
καταστράφηκε από σεισμό,   
ενώ οι Ιωαννίτες ιππότες    

κατεδάφισαν το υπόλοιπο για να χρησιμοποιήσουν το οικοδομικό υλικό στο κάστρο του Αγίου             
Πέτρου. Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου πρέπει να               
καταστράφηκε αρχικά από τον σεισμό του 554 και το εναπομείναν τμήμα του το 1493. Και τα δύο                 
επεισόδια προήλθαν από την επαναδραστηριοποίηση του Ρήγματος Κω. 
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4.15-Αγία Κλαυδία, Ζαμάκοι[Πυλί] 
  
To Πυλί και η γύρω περιοχή ανήκε στα        
όρια του αρχαίου δήμου των Αλεντίων είτε       
των Πυξεωτών ή Φυξιωτών. Στην περιοχή      
βρίσκονται κυκλώπεια τείχη στα ΒΔ του      
Παλιού Πυλιού, τάφοι μυκηναϊκών χρόνων,     
το Ελευσίνιο στο Κυπαρίσσι [4ος αιώνας      
π.Χ], το ταφικό ηρώο του Χαρμύλου [300       
π.Χ] και το νεκροταφείο στην Αγ. Κλαυδία       
κοντά στο λατομείο τραβερτίνη. Ο ναός      
της Αγίας Κλαυδίας ήταν μονόχωρο     
ταφικό οικοδόμημα ρωμαϊκής περιόδου    
[30π.Χ-300μ.Χ]. Το κτίριο ίσως έπαθε     
καθίζηση από τον σεισμό του 139 μ.Χ.       
Φερτά υλικά από τον παρακείμενο λόφο      
κάλυψαν τον ναό και τον προστάτεψαν. Τότε πρέπει να εγκαταλείφθηκαν οι «Φύξαι» του Ζαρράφτη              
και είχαμε μετοίκηση από τα ψηλότερα στα χαμηλότερα [προς Ζηπάρι και τον Κάμπο]. Το τοπωνύμιο               
Ζαμάκοι παραπέμπει στην λέξη Δαμάκοι, δηλαδή σε τοίχους αντιστήριξης που υποβαστάζουν το            
επικλινές έδαφος. Η λέξη είναι όψιμης βυζαντινής περιόδου σύμφωνα με τον Μ.Σκανδαλίδη.            
Πρόκειται για τοπωνύμιο που έχει σχέση με την μορφολογία του εδάφους. Το εκκλησάκι βρέθηκε              
ακέραιο με ορθωμένη την Αγία Τράπεζα μετά από ανασκαφή το 1959, έφερε μαρμάρινη πλάκα με το                
όνομα ΚΛΑΥΔΙΑ. 
 
 
 
 

 
4.16-Ο ναός και ο καταυλισμός της 
Πλατείας Ντούτσε, 1933-1934;  
 
Ο βωμός του Διόνυσου με θέα από τα        
βορειοανατολικά. Πλατεία Ντούτσε   
[Piazza Duce] έλεγαν οι Ιταλοί τον      
αρχαιολογικό χώρο στον Αμυγδαλώνα    
που φιλοξενεί σήμερα τον βωμό του      
Διόνυσου. Duce σημαίνει ηγέτης,    
προφανώς το όνομα της πλατείας είχε      
αποδοθεί προς τιμή του Benito Amilcare      
Andrea Mussolini [1883-1945] του πρώην     
σοσιαλιστή, μετέπειτα ιδρυτή και ηγέτη     
του φασιστικού κόμματος της Ιταλίας. Στο      
βάθος ο καταυλισμός του Αμυγδαλώνα     
που στήθηκε μετά τον σεισμό του 1933. Ο        
ναός είναι τυπικό δείγμα ελληνιστικού     

βωμού σχήματος Π. Η ζωφόρος ήταν από μάρμαρο του Δίκαιου και απεικόνιζε τον Διονυσιακό κύκλο               
[σάτυρους, μαινάδες χορεύτριες, κά] και την Αμαζονομαχία. Κατασκευάστηκε αρχές του 2ου αιώνα            
π.Χ. Είναι θεμελιωμένο σε ιγκνιμβρίτη της Κεφάλου και αποτελείται από γκρί ασβεστόλιθο που ίσως              
έχει εξορυχθεί από τα υψώματα Κεφαλά ή κοντά στα Τσουκαλαριά. Είναι άγνωστο άν καταστράφηκε              
από τους σεισμούς του 1ου αιώνα π.Χ ή του 2ου αιώνα [139 μ.Χ] ή και από τα δύο σεισμικά                   
επεισόδια.[Φωτογραφία- L.Laurenzi]. 
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4.17-Πανόραμα Καρδάμαινας 
 

Η παραθαλάσσια Καρδάμαινα από την τοποθεσία Κούκος. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν το μοναδικό              
χωριό της Κω με ρυμοτομία πόλης. Λόγω θέσης προσβάλλεται πάρα πολύ απο τους νότιους ανέμους.               
Σήμερα η κοινότητα αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο προβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς           
της χώρας. Κάτω από το Δίκαιο Ορος [Πρίων ή Ορομέδων για τους παλιούς], στις ρίζες της οροσειράς                 
συναντώνται δύο από τις σημαντικότερες γεωδομές του Ρήγματος Κω. Το Ρήγμα Πιπεριά[δεξιά] και             
το Ρήγμα Θολάρι[αριστερά] από τα οποία προήλθαν οι πιο καταστροφικοί σεισμοί στην ιστορία της              
Κω [-411 π.Χ, 554 και 1933]. 
 
 
 

 
4.18-Αρχαία αγορά, Τζαμί 
της Λότζιας και Βασιλική 
του Λιμένος  
 
 
Προπύλαια του λιμανιού κατά    
την ανασκαφή μετά τον σεισμό     
του 1933. Στο βάθος το Τζαμί      
της Λότζιας στη τωρινή πλατεία     
Πλατάνου. Νοτιοανατολικά του   
τζαμιού υπήρχε η Βασιλική του     
Λιμένος [Χώρα του Αγίου    
Γεωργίου], του 5-6ου αιώνα    
μ.Χ, μία από τις μεγαλύτερες     
βασιλικές και σηματικότερες   
της Κω. Τον 18ο και 19ο αιώνα       
αρκετοί χριστιανικοί ναοί   
ανεγέρθηκαν πάνω στα αρχαία    
μνημεία στην Κω: Στην Αρχαία     

Αγορά ο Αγ. Ιωάννης ο Βαπτιστής ο Ναύκληρος [στο Ιερό της Αφροδίτης, μεταφέρθηκε εκτός              
αρχ/κού χώρου], ο Αγ. Γεώργιος του Αρρεναγωγείου , η Παναγία η Γοργοεπήκοος[στο παρκάκι], η              
Παναγία η Χωστή [ή του Κύκκου], ο Αγ. Γεώργιος ο Σιγοκρεβατάς, που έχει οικοδομηθεί πάνω από                
τις οικοδομικές νησίδες,και ο ναός του Αγ. Κων/νου και Ελένης που χτίστηκε πάνω από ρωμαϊκή               
εξέδρα . 
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4.19-Αρχαίο Θέατρο, Αμπάβρης 
 
Στην φωτογραφία του   
αρχαιολόγου Luciano Laurenzi   
φαίνεται ότι έχει απομείνει    
από το άνω κοίλο σκηνικό     
οικοδόμημα, διαστάσεων  
15-6μ. Το Θέατρο της πόλης     
συναντάται νοτιοδυτικά της   
Casa Romana. Αρχικά   
ανασκάφηκε το 1922 από τους     
Ιταλούς. Πρόκειται για κτίσμα    
ρωμαϊκής περιόδου [1ου αιώνα    
μ.Χ]. Ήταν κατασκευασμένο   
από μάρμαρο του Δίκαιου,    
όμως στην θέση του υπήρχε     
παλαιότερο κτίσμα  
ελληνιστικής περιόδου από   
τραβερτίνη. Το μνημείο φέρει    
πολλές ζημιές και επισκευές.    
Το κοίλο μέρος, πλάτους 108μ.     
Ήταν προσανατολισμένο προς   
τον Βορρά. Το Θέατρο είχε την δυνατότητα να φιλοξενήσει 13.000-14.000 θεατές. Πιθανόν οι             
εκδηλώσεις του συνδέονταν με το ιερό του Ασκληπιού. Καταστράφηκε από τον σεισμό 469 ή του 554. 
 
 
 
 

 
4.20-Αντισεισμικό ναΰδριο 
στον Αγ.Δημήτριο; 
 
Μεταξύ Τσακάλη και Τεππέ,    
νοτιοανατολικά του Ασφενδιού   
συναντάται το μονόχωρο   
βυζαντινό ναΰδριο της Αγίας    
Μαρίνας με τοιχογραφίες του    
14ου αιώνα. Το εκκλησάκι    
κείται πάνω σε βραχώδες    
υπόβαθρο που αποτελείται από    
μεταμορφωμένα πετρώματα του   
Παλαιοζωικού [440 εκ.ετών].   
Προφανώς οι καλές γεωτεχνικές    
συνθήκες του εδάφους και η     
προσεγμένη λιτή κατασκευή με    
ορθή θεμελίωση το έχουν    
προστατέψει από τα χτυπήματα    
του Εγκέλαδου του 1493, του     
18ου αιώνα, του 1926, του 1933,      

του 1968, ενδεχομένως και του 2017; 
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4.21-Η θάλασσα υποχώρησε και πέταξε τα ψάρια στην ακτή 
 
 
 
Η θάλασσα υποχώρησε στην    
τοποθεσία Καλά Χωράφια   
της Κεφάλου, στις 9 Ιουλίου     
1956, μετά από τον ισχυρό     
σεισμό με μέγεθος 7.5    
βαθμών που εκδηλώθηκε   
στον υποθαλάσσιο χώρο της    
Αμοργού. Ο Σεβαστός, ένας    
Κεφαλιανός, εκείνη την   
ημέρα ήταν κοντά στην    
θάλασσα όταν το τσουνάμι    
της Αμοργού τράβηξε τα νερά     
και είδε τα ψάρια που πέταξε      
η θάλασσα. Αργότερα ένα    
δεύτερο κύμα τσουνάμι βίαια    
πλημμύρισε την παραλία. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.22-Τα αρχαία νεώρια της 
πόλης Κω 
 
Στην Ακτή Κουντουριώτη, στο    
οικόπεδο του Λιμενικού [Μ.    
Αλεξάνδρου και Π. Τσαλδάρη]    
βρέθηκαν 8 στεγασμένα   
διαμερίσματα με 3 παράλληλες    
σειρές υποστυλωμάτων [με   
κατεύθυνση ΝΔ-ΒΑ], συνολικού   
μήκους έως και 40μ. και     
πλάτους 5,5μ. και δάπεδα με     
κλίση προς τη θάλασσα], του     
4ου αιώνα π.Χ. Κάθε    
διαμέρισμα φιλοξενούσε 2   
τριήρεις. Η ανέλκυση των    
πλοίων γινόταν πάνω σε    
παράλληλα δοκάρια και όχι    

πάνω σε κεντρική εσχάρα, όπως ίσχυε συχνά με άλλους νεωσοίκους. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο τα               
νεώρια εγκαταλείπονται και στη θέση τους χτίζονται εμπορικά καταστήματα. Παρατηρείται μία 2η            
φάση τον 3ο αιώνα π.Χ. και μία 3η όπου τα νεώρια καταργούνται στην ύστερη ρωμαϊκή περίοδο                
[284μ.Χ-430μ.Χ] Οι τοίχοι των νεωσοίκων και οι βάσεις των πεσσών είναι από ιγκνιμβρίτη της              
Κεφάλου. Η αρχαιολογική ανακάλυψη είναι πολύ σημαντική γιατί δείχνει που βρισκόταν η            
ακτογραμμή τον 4ο αιώνα π.Χ μετά τον συνοικισμό. Κατασκευάστηκαν μετά τον τρομερό σεισμό του              
411 π.Χ. Η δεύτερη φάση ίσως έχει να κάνει με τον σεισμό του 198-199 π.Χ. Τα νεώρια μάλλον                  
καταργήθηκαν μετά τον σεισμό του 139 μ.Χ. 
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4.23-Σεισμός του Κιαχίτη, 1926 
 
Ο φονικός σεισμός το βράδυ της 8ης       
Φεβρουαρίου 1926 άφησε αρκετά    
ερείπια στην Αντιμάχεια. Το    
επίκεντρο της σεισμικής δόνησης    
των 5,4R βρισκόταν κοντά στο     
Αεροδρόμιο της Κω. Ο δόνηση     
προήλθε από ένα μικρό χερσαίο     
ρήγμα. Μέχρι στιγμής είναι το     
μοναδικό γνωστό χτύπημα, από    
χερσαίο ρήγμα, που άφησε πίσω     
του νεκρούς στο νησί. Μία από τις       
πιο σημαντικές παρενέργειες του    
σεισμού ήταν η μεγάλη    
μετανάστευση των Αντιμαχειτών   
προς το Μαστιχάρι όπου ίδρυσαν     
τον σημερινό παραθαλάσσιο οικισμό. Την ίδια χρονιά ένας ακόμη σεισμός έπληξε την 28η Ιουνίου την               
κοινότητα, με μέγεθος 7.6 βαθμών του οποίου το επίκεντρο ήταν ο υποθαλάσσιος χώρος μεταξύ              
Κω-Ρόδου, περίπου 12 χλμ.βορειοανατολικά από την Τήλο.  
 
 
 

 
4.24-Ηρώο του Χαρμύλου, 
Πυλί  
 
Υπόγειο ταφικό συγκρότημα   
αφιερωμένο στο Δωδεκάθεο και    
τον θεοποιημένο ντόπιο ήρωα    
Χαρμύλο. Το αρχαίο μνημείο είχε     
δύο επίπεδα, ένα υπόγειο και ένα      
υπέργειο. Σήμερα σώζεται μόνο    
το υπόγειο [φωτογραφία], που    
αποτελείται από έναν κεντρικό    
ορθογώνιο χώρο. Αρχιτεκτονικά   
μέλη από το μνημείο είναι     
εντοιχισμένα στο πάνω βυζαντινό    
ναΰδριο και σε διάφορα άλλα     
μέρη της περιοχής [σύγχρονη    
κρήνη στη Ζιά, στο εσωτερικό     
της Παναγίας των Καστριανών    
στο Παλιό Πυλί, κά]. Ο ναός του       

Τιμίου Σταυρού χρονολογείται τον 12ο-15ο αιώνα και τα αρχιτεκτονικά μέλη που βρίσκονται στο             
ναΰδριο δεν αποδίδονται σε αυτό. Κατά την ανασκαφή του μνημείου είχαν εντοπισθεί και βυζαντινοί              
τάφοι. Το Ηρώο χρονολογείται από το 300 π.Χ. Η όλη δομή είναι κατασκευασμένη από ντόπιο               
τραβερτίνη, ασβεστόλιθο και ιγκνιμβρίτη της Κεφάλου. Το υπέργειο τμήμα ίσως καταστράφηκε από            
τον σεισμό του 198-199 π.Χ ή από τους σεισμούς του 1ου αιώνα π.Χ. Ο ναός του Τιμίου Σταυρού έχει                   
υποστεί ζημιές από τον σεισμό του 1493 μ.Χ. Το υπόγειο λόγω της εξαιρετικής θολωτής κατασκευής               
φαίνεται ότι τα πήγε περίφημα απέναντι στον σεισμό του 554 αν και απείχε 13 χλμ. από το                 
εκτιμώμενο επίκεντρο. Αξίζει να τονιστεί ότι αντέχει και κρατάει καλά μέχρι τις μέρες μας. 
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4.25-Παλαιοχριστιανική 
Βασιλική Αγίου Παύλου, 
Ζιπάρι  
 
Φωτογραφία του Ερμή   
Balducci, μετά το 1935; Ο     
Ιταλός αρχαιολόγος Morricone   
πρότεινε ότι η βασιλική    
βρισκόταν στο βόρειο άκρο    
του αρχαίου Δήμου Φυξιωτών.    
Η ανέγερση της [21,6Χ15μ]    
3κλητης βασιλικής συνδέεται   
με το πέρασμα του Αποστόλου     
Παύλου [το 57 μ.Χ] από την      
Kω. Ήταν ένα μεγάλο    
εκκλησιαστικό συγκρότημα με   
κατοικίες και λατρευτικούς   
χώρους. Νοτιοανατολικά είναι   
προσαρτημένο το βαπτιστήριο, που περιβάλλεται από 3 διαδρόμους. Αν και ένα μεγάλο μέρος από τον               
ναό είναι κατεστραμμένο, διατηρούνται αρκετά ψηφιδωτά δάπεδα, από το κωακό εργαστήριο.           
Χρονολογείται τέλη 5ου - αρχές 6ου αιώνα μ.Χ. Ο ναός καταστράφηκε από τον σεισμό του 554 από το                  
κοντινό Ρήγμα Κω και μάλλον κατακλύστηκε από το συνοδευτικό τσουνάμι.Σήμερα συναντάται σε            
υψόμετρο 28μ. 
 
 

 
 
4.26-Μετά την μανία του 
Εγκέλαδου 
 
Έμμονη ιδέα φυγής κατέχει τους     
Σαντορινιούς μετά τον φονικό    
σεισμό του 1956 γράφει ο     
Ταχυδρόμος της Αιγύπτου [φύλλο    
13ης Ιουλίου 1956]. Μία από τις      
πιο σημαντικές παρενέργειες του    
σεισμού ήταν η μεγάλη    
εσωτερική μετανάστευση του   
πληθυσμού της Σαντορίνης,   
κυρίως προς την Αθήνα. Μετά το      
γεγονός αρκετοί Σαντορινιοί θα    
αφήσουν τον τόπο τους και θα      
μετακομίσουν στην Κω και στα     
γύρω νησιά. Τα αντισεισμικά    

τους σπίτια που ήταν κατασκευασμένα από θηραϊκή γη άντεξαν σε σεισμικές δονήσεις του             
παρελθόντος όμως δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά εξαιτίας του μεγέθους [7.5]και της εγγύτητας με               
το επίκεντρο. Δυστυχώς οι σεισμοί είναι απρόβλεπτοι και τα γεγονότα διέψευσαν την άποψη τους ότι               
ζούσαν σε καλά και αντισεισμικά σπίτια. Ο σεισμός έπληξε περισσότερο τη Σαντορίνη, όπου έχασαν              
την ζωή τους 53 άνθρωποι και καταγράφηκαν οι σοβαρότερες ζημιές. Το 35% των σπιτιών              
κατέρρευσαν και το 45% παρουσίασαν μεγάλες ή μικρές ζημιές. Ολοσχερώς καταστράφηκαν σχεδόν            
όλα τα δημόσια κτίρια. Εκτός από τη Σαντορίνη, σοβαρές βλάβες υπέστησαν τα νησιά Αμοργός,              
Ανάφη, Αστυπάλαια, Ίος, Πάρος, Νάξος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος και Λειψοί. Συνολικά,           
καταστράφηκαν 529 σπίτια, 1.482 έπαθαν σοβαρές βλάβες και 1.750 ελαφρές. Οι τραυματίες            
ξεπέρασαν τους 100. 
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4.27-Μία νησίδα 2 κόσμοι 
 
Παλαιόκαστρο για τον αρχαιολόγο    
Paton, σήμερα απλώς Καστρί της     
Κεφάλου. Δεξιά ο ηφαιστειακός    
λαιμός[από ιγκνιμβρίτη] στο νησάκι    
είναι ηλικίας 10,4 εκ.ετών ενώ     
αριστερά από τον λαιμό βρίσκονται     
ασβεστόλιθοι ηλικίας 140 εκ.ετών.    
Σύμφωνα με τον Μανώλη Μπίλλη:     
«Στο νησάκι αυτό που λέγεται     
Καστρί, και έχει έκταση 17     
στρέμματα υπήρχε ένα μικρό    
εκκλησάκι το οποίο κατέρρευσε    
γύρω στο 1955 με 1956. Εκεί      
κτίστηκε ο σημερινός Άγιος Νικόλαος. Λένε ότι τις πέτρες τις κουβάλαγαν με βάρκες από τη περιοχή                
Κακό Πέραμα». Το εκκλησάκι φτιάχτηκε μετά το 1936 και καταστράφηκε από τον σεισμό της              
Αμοργού το 1956. Ο καταστροφικός σεισμός εκδηλώθηκε 91 χλμ. μακριά, στην θαλάσσια λεκάνη της              
Αμοργού. Μετά την σεισμική δόνηση ακολούθησε τσουνάμι που προξένησε μεγάλες ζημιές στο            
Καμάρι και τις δυτικές ακτές. 
 
 

 
4.28-Ελευσίνιο Ιερό, 1929 

 
Ανασκαφές στην τοποθεσία   
Κυπαρίσσι, δυτικά από τον λόφο     
Ψωριάρη, από τους Ιταλούς    
αρχαιολόγους[Αμανιού,1929]. Υπό  
την επίβλεψη του L.Laurenzi    
έρχεται στο φως το Ελευσίνιο ή      
Δαμάτριο, ένας χώρος λατρείας των     
Ελευσίνιων Θεών. Το ιερό    
λειτουργούσε υπαίθρια, βρίσκεται   
ανάμεσα σε 2 σημαντικά ενεργά     
χερσαία ρήγματα που δεν έχουν     
ενεργοποιηθεί κατά τους ιστορικούς    
χρόνους. Από το ιερό ανασύρθηκαν     
3 αγάλματα της Δήμητρας, 3 της      
Κόρης και ένα του Άδη με      
αναθήματα, λυχνάρια 4ου αιώνα    
π.Χ και μερικά κομμάτια από πήλινα      
αγαλματίδια του 5ου αιώνα. Από τα      
7 που έχουν διασωθεί: τα 4 είναι του        

4ου και τα 3 του 3ου αιώνα π.Χ. Τα 5 αγάλματα ήταν από πεντελικό μάρμαρο. Πρόκειται για απλό                  
τετράγωνο κτίσμα μέσα σε θρησκευτικό χώρο που περιελάμβανε ένα βωμό. Για τον Laurenzi τα              
αγάλματα είναι των παιδιών του Πραξιτέλη. Τα γλυπτά έδειξαν στους αρχαιολόγους ότι το ντόπιο              
μάρμαρο είχε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ, με τον συνοικισμό της                 
πόλης. Ο ναός καταστράφηκε από τον σεισμό του 411 π.Χ, άλλωστε ήταν πολύ κοντά [5χλμ;] στο                
εκτιμώμενο επίκεντρο. Επισκευάστηκε και φαίνεται ότι λειτούργησε όμως η ισχυρή σεισμική δόνηση            
το 199-198 π.Χ ,από την Ρόδο, το κατέστρεψε ξανά με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί οριστικά. 
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4.29-«Όταν βλέπετε βουνά να 
σκέφτεστε τους σεισμούς» 
 
Η οροσειρά του Δίκαιου, κάτω     
δεξιά το χαρακτηριστικό Φαράγγι    
με το Παρδοβούνι και τον     
Ψωριάρη. Στην πραγματικότητα,   
τα βουνά εάν δεν έχουν βάλει το       
χεράκι τους οι ηφαιστειακές    
δυνάμεις είναι δημιουργίες των    
σεισμών. Εάν βλέπετε βουνά γύρω     
σας, αυτό σημαίνει ότι κάτι     
κινείται πάνω σε αυτά    
γρηγορότερα από ό, τι η διάβρωση      
που τα φθείρει. Από την προοπτική της μεγάλης εικόνας, η σεισμική δραστηριότητα στο             
νοτιοανατολικό Αιγαίο είναι το αποτέλεσμα τεράστιων τεκτονικών δυνάμεων που μετακινούνται          
νότια της Κρήτης. Αυτή η κίνηση, σε γεωλογική κλίμακα, δημιουργεί τις σεισμικές πιέσεις σε ρήγματα               
όπως αυτό που εμπλέκεται με τον πρόσφατο σεισμό 4,9R στις 10/4/2017 ο οποίος προήλθε από τον                
υποθαλάσσιο χώρο βόρεια της Αστυπάλαιας. 

 
 
 
 

 
 
4.30-Στρώση από 
ρευστοποιημένη άμμο στο 
ακρωτήριο Λούρος [Κω]  
 
Επτά μήνες μετά τον σεισμό της      
21ης Ιουλίου 2017. Ο σεισμός με      
μέγεθος Μ6,6 τίναξε το έδαφος σαν      
ζελέ στο Ψαλίδι. Σε περίπτωση     
σεισμού, το έδαφος δεν δονείται     
πάντα. Τα χαλαρά εδάφη μπορούν     
να καταπιούν αυτοκίνητα, δρόμους,    
ή να ανατρέψουν κτίρια. Η     
«ρευστοποίηση» εδάφους συχνά   

είναι πιο καταστροφική από το ίδιο το σεισμικό γεγονός. Κατά την διάρκεια του σεισμού το έδαφος                
συχνά γίνεται υγρό και αμμώδες. Η ανακίνηση του σεισμού δίνει στο έδαφος αυτό το αποτέλεσμα,               
μετατρέποντάς το προσωρινά από μια στερεά σε υγρή κατάσταση. Τα εδάφη της Κω στην Λάμπη,               
Ψαλίδι, Τιγκάκι, Μαρμάρι, Καρδάμαινα και στο Καμάρι είναι επιρρεπή στο φαινόμενο της            
ρευστοποίησης. 
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4.31-Παλαιοβασιλική του 
Αγ.Γεωργίου, στην Αρχαία 
Αγορά 
 
Η Αρχαία Αγορά κατά την     
απομάκρυνση των συντριμμιών,   
μετά τον σεισμό του 1933. Θέα      
από την ανατολή. Διακρίνεται η     
Οδός Ναυκλήρου, στο κέντρο ο     
ναός του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή,     
πριν από την κατεδάφιση του.     
Αριστερά, στο βάθος φαίνονται οι     
μαρμαροκολώνες του Αγίου   
Νικολάου. Σε πρώτο πλάνο τα     
λείψανα από το ψηφιδωτό της     
βασιλικής, που δέσποζε στην πόλη     
πριν το 554. Η τρίκλιτη     
ξυλοστεγής είναι γνωστή σήμερα    
ως Βασιλική του Λιμένος [Χώρα     
του Αγ.Γεωργίου]. Είχε αίθριο, βαπτιστήριο, και διαστάσεις 72μ. Χ 23,5μ. Υπήρχε από τον 5ο έως τα                
μέσα του 6ου αιώνα μ.Χ. Λέγεται ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες βασιλικές της Μεσογείου. Το                
βαπτιστήριο, στα νότια, καταλάμβανε τμήμα της στοάς που περιέκλειε το ιερό του Ηρακλή και              
επικοινωνούσε μέσω διαδρόμου με τον κυρίως ναό. Φτιάχτηκε πάνω σε επιχωματώσεις και λείψανα             
της Στοάς του Λιμένος και του Ανατολικού Λιμενοβραχίονα. Οι κίονες που στήριζαν τον τρούλο ήταν               
σε κυκλική διάταξη. Είχε κατασκευαστεί από παλαιότερο ντόπιο οικοδομικό υλικό κυρίως από            
τραβερτίνη, μονζονίτη, χονδρόκοκκο μάρμαρο, γκρι ασβεστόλιθο και ιγκνιμβρίτη. Ο ναός ήταν           
προσανατολισμένος από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Η βασιλική υπέστη ζημιές από τον σεισμό του               
469 μ.Χ από το Ρήγμα της Κνίδου. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος σεισμός του επόμενου αιώνα, από το                
Ρήγμα Κω, αποδείχτηκε καθοριστικός καθώς κατέστρεψε παντελώς το ναό. Η βασιλική βρισκόταν            
περίπου 10χλμ. από το εκτιμώμενο επίκεντρο του θηριώδη σεισμού του 554. Τα κακά εδάφη που ήταν                
θεμελιωμένη, η μεγάλη και βαριά οικοδομή, η συνσεισμική ρευστοποίηση, η καθίζηση εδάφους, το             
μέγεθος και το κοντινό επίκεντρο ήταν σημαντικοί παράγοντες ώστε να μη μπορέσει να ανταποκριθεί              
στις αλλεπάλληλες δονήσεις του κύριου σοκ. Η κατασκευή μάλλον κατέρρευσε μονομιάς.           
Μονζονιτοκολόνες και άλλα υλικά από την βασιλική χρησιμοποιήθηκαν από τους Ιωαννίτες στην            
κατασκευή του Κάστρου. 
 

 
4.32-Έτσι δουλεύει η 
φύση.. 
 
Το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη     
Θεολόγου στο Λαγούδι   
βρίσκεται στην κορυφή του    
ενεργού ρήγματος Ζιά, το    
οποίο αποτελεί τμήμα του    
συστήματος διάρρηξης του   
Δίκαιου. Το μεγάλο υψόμετρο    
έχει δημιουργηθεί από   
διαδοχικούς σεισμούς  
εκατοντάδων χρόνων. Κάθε   
κίνηση που παράγεται απο    
αυτούς, ανυψώνει τον λόφο    
από ασβεστόλιθο λίγα   
εκατοστά ψηλότερα.  
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4.33-Πρανές 
τουλάχιστον 30.000 
χρόνων; 
 
Ρηξιγενές πρανές στην   
πρώην κοινότητα του   
Ασφενδιού. Η μετατόπιση   
των τεμαχών κατά μήκος    
της επιφάνειας του   
ρήγματος Θηριαύλη [λέξη   
δανεισμένη από τον Ιάκ.    
Ζαρράφτη] σιγοψιθυρίζει  
την πλούσια σεισμική   
δραστηριότητα της  
περιοχής στην διάρκεια   
του χρόνου. Εάν το ρήγμα     
έχει ρυθμό ολίσθησης 1    
χιλιοστό τον χρόνο τότε η     
ορατή απομάκρυνση των τεμαχών - σήμερα είναι περίπου 30 μέτρα- μας λέει ότι απαιτήθηκαν              
τουλάχιστον 30.000 χρόνια για να δημιουργηθεί το πρανές της φωτογραφίας. 
 
 
 

 
4.34-Pyli Vetus [Παλιό 
Πυλί] 
 
Γενική άποψη του κάστρου με     
δύο εργάτες, αρχές 19ου    
αιώνα; Το κάστρο του Παλιού     
Πυλιού έχει φτιαχτεί από    
ντόπια υλικά. Τα κύρια    
πετρώματα που απαρτίζουν   
την περιοχή είναι   
ασβεστόλιθος και ο δύσκολος    
σε λάξευση μονζονίτης. Δεν θα     
τολμούσα να πω ότι ήταν ένα      
εύκολο έργο η κατασκευή του.     
Στη βορειοδυτική πλευρά του    
λόφου υπήρχαν προϊστορικά   
μυκηναϊκά τείχη. Τα   
κυκλώπεια τείχη μπορεί να    
κατέρρευσαν από αρχαίο   
σεισμό τον 9ο αιώνα π.Χ [δεν      

αναφέρεται στον κατάλογο] από διεργασίες του Ρήγματος Κω. Το κάστρο που αντικρίζουμε σήμερα             
οικοδομήθηκε τον 11ο-12ο αιώνα, χρησιμοποιήθηκε μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. To             
1852, o αρχαιολόγος Ludwig Ross είδε το κάστρο και το χωριό εγκαταλελειμμένο. Υπέστη σοβαρές              
ζημιές από τον σεισμό με μέγεθος 6.8 του 1493, αφού απείχε 17 χλμ. από το εκτιμώμενο σεισμικό                 
επίκεντρο. Υπεύθυνο και αυτή την φορά ήταν το Ρήγμα Κω. Τμήματα του φαίνεται ότι              
επισκευάστηκαν μετά την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς το 1522. Το Παλιό Πυλί              
περιβάλλεται από ένα σύστημα με ενεργά τοπικά ρήγματα που έχουν διαμορφώσει την περιοχή.             
Ωστόσο, αυτές οι χερσαίες τεκτονικές δομές δεν φαίνεται να έχουν δραστηριοποιηθεί κατά τους             
ιστορικούς χρόνους.[Φωτογραφία- Αρχείο Μάνου Μαστρογιώργη] 
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4.35-Ρήγμα Τσουκαλαριά  
 
Η φωτογραφία λήφθηκε απο    
τοποθεσία λίγο πιο πάνω από     
την δεξαμενή του Αγίου    
Νεκταρίου, αριστερά από το    
Λοφάκι. Το ρήγμα   
Τσουκαλαριά έχει μήκος   
τουλάχιστον 4,70 χλμ, ξεκινά    
από την Τρυπητή - νότια του      
λόφου της Ασκλούπης- περνά    
πάνω από την λιμνοδεξαμενή    
του Αγίου Νεκταρίου και    
χάνεται πιο ανατολικά.   
Θεωρείται ένα μικρό ρήγμα, όμως μαζί με το «αδελφάκι» του Κοκκινόνερο [ρήγμα με μήκος              
τουλάχιστον 5,86 χλμ] συνθέτουν ένα ευρύτερο σύστημα ρηγμάτων με μήκος τουλάχιστον 9 χλμ. που              
μπορεί να δώσει σεισμούς έως 6.0+ βαθμούς.Η κινηματική του ρήγματος επηρεάζει τις γεωμορφές             
μικρότερης κλίμακας στο Σύμπετρο όπως, υψώματα, κοιλάδες, πλαγιές και τα ρέματα της περιοχής.             
Το χερσαίο ρήγμα δεν πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί κατά τα ιστορικά χρόνια. 
 
 

 
 
4.36-Τεκτονική Τάφρος  
Κω  
 
Τοποθεσία Αγ.Ειρήνη στο   
Ασφεντιού, νότια του   
Δίκαιου. Η τάφρος αριστερά    
δεν είναι ορατή αφού τρέχει     
υποθαλάσσια κατά μήκος της    
ακτής. Αρχίζει λίγο έξω από     
τον Άγιο Φωκά και φθάνει     
κοντά στην Λαγκάδα του    
Βούζη. Πρόκειται για Graben    
δηλαδή τεκτονική τάφρο που    
έχει τα χαρακτηριστικά   
βυθίσματος ως αποτέλεσμα   
ενός μπλοκ της γης που     
βυθίζεται. Τα Graben   
παρουσιάζονται δίπλα με τα    
κέρατα [Horst Δίκαιου] που    
ανυψώνονται και είναι   

ενδεικτικές δομές των δυνάμεων εφελκυσμού και επέκτασης του φλοιού της γης.  
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4.37-Οροσειρά του Δίκαιου 
 
Από την τοποθεσία Χριστός το     
Τεκτονικό Κέρας [horst] του    
Δίκαιου. Ενα κέρας είναι ένα     
υπερυψωμένο μπλοκ που   
οριοθετείται από κανονικά   
ρήγματα και μία τάφρο που     
βυθίζεται όπως συμβαίνει στην    
περίπτωση μας με την γειτονική     
Τεκτονική Τάφρο Κω. Πρόκειται    
για δυαδικό σύστημα που δουλεύει     
από τις διεργασίες του Ρήγματος     
Κω. Όταν συμβαίνει ένας σεισμός     
σημαίνει ότι αυτό σπάει με     
αποτέλεσμα να ανυψώνεται η    
οροσειρά και ταυτόχρονα να    
βυθίζεται περισσότερο η τάφρος.    
Έτσι φτιάχτηκε ο Δίκαιος μέσα     
από αμέτρητες σεισμικές δονήσεις εκατοντάδων ετών. Το όλο σύστημα εξακολουθεί να υφίσταται            
αλλαγές και η κατάσταση αναμένεται  να συνεχιστεί στο απώτερο μέλλον. 
 
 

 
 
4.38-Βασιλική Αγ.Γαβριήλ 
 
Φωτογραφία του Ιταλού, Ερμή    
Balducci, 1935. Αρχικά ένα    
μικρότερο κτίσμα υπήρχε στην    
περιοχή, από τα τέλη του 5ου      
αιώνα μ.Χ, το οποίο επεκτάθηκε     
πριν τον σεισμό του 554 μ.Χ. Η       
βασιλική βρισκόταν πάνω στην    
ακτή. Ο σεισμός μάλλον    
προξένησε τεράστια καθίζηση σε    
όλη την περιοχή και γκρέμισε     
τον ναό. Το έδαφος δεν     
αποκλείεται να έπαθε   
ρευστοποίηση από τον σεισμό.    
Το τσουνάμι που ακολούθησε    

κάλυψε τον ιερό χώρο με ιζήματα. Την αναστήλωση έκαναν αργότερα οι Ιταλοί αρχαιολόγοι. Στην              
βασιλική οι Ιταλοί μηχανικοί κατασκεύσασαν ένα αποστραγγιστικό έργο για την απομάκρυνση των            
βρόχινων νερών. Το πήλινο κανάλι που οδηγούσε τα νερά προς τη θάλασσα φτιάχτηκε αφού πρώτα               
είχε αποκολληθεί και επανατοποθετηθεί το ψηφιδωτό ανατολικά της τωρινής αψίδας. Όταν           
κατασκευάστηκε ο νεότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος καταργήθηκε το αποστραγγιστικό κανάλι         
και ο χώρος της βασιλικής από τότε λιμνάζει. 
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4.39-Βασιλική Αγ.Στεφάνου, 
1932; 
 
Ο Ορμος της Κεφάλου και το Καμάρι       
στο βαθος από τον χώρο του Αγίου       
Στεφάνου με το πλούσιο ψηφιδωτό     
που κοσμούσε και τις δύο βασιλικές.      
Από όλες τις Βασιλικές που     
ανακαλύφθηκαν στο νησί η πιο     
άρτια διατηρημένη είναι του Αγίου     
Στεφάνου. Η πρόσβαση σ' αυτή     
γινόταν κυρίως από τη θάλασσα     
αλλά και από την αμμώδη ξηρά. Η       
3κλητη μεγάλη/νότια βασιλική   
αποκαλύφθηκε από τον L.Laurenzi,    
το 1932. Την μικρότερη βασιλική     
ανακάλυψε ο Balducci το 1935. Την      
αναστήλωση με κιονοστοιχίες από    
μάρμαρο και μονζονίτη του Δίκαιου     
έκαναν οι Ιταλοί αρχιτέκτονες και     
μηχανικοί. Η θεμελίωση έγινε πάνω     
σε ηφαιστειακό ιγνιμβρίτη 10,7 εκ.ετών, που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα. Στη μέση του μεσαίου              
κλίτους διατηρούνται στοιχεία ρωμαϊκά, ενώ δεν είναι απίθανο στη θέση του να προυπήρχε             
αρχαιότερος ναός. Η μεγάλη βασιλική πρέπει να καταστράφηκε από τον σεισμό της Κνίδου, το 469               
και η μικρή από τον σεισμό του 554. Σε όλη την παραλία στο Καμάρι υπάρχουν ίχνη χριστιανικού                 
οικισμού σύμφωνα με τον Balducci. Και ο οικισμός πρέπει να καταστράφηκε από το διπλό χτύπημα               
του 469 και 554 μ.Χ. 
 
 
 

 
 
 

4.40-Δίχως σεισμούς, γη; 
 
Πανοραμική λήψη του Φραγκορέματος, δυτικά από τις Πόρτες. Πρόκειται για τοποθεσία με            
τρεχούμενο πόσιμο νερό και με το ομώνυμο πηγάδι. Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για το Ελντοράντο              
της Κω. Πετρώματα, νέα σε γεωλογική ηλικία, έλλειψη ρηγμάτων, πλούσιο & ελικοειδές υδρογραφικό             
δίκτυο και έντονη διάβρωση. Είναι ένα απο τα λιγοστά μέρη όπου δεν έχουν παρέμβει ενδογενείς               
δυνάμεις για εκατοντάδες χρόνια. Εδώ το πάνω χέρι έχει το φαινόμενο της  διάβρωσης. 
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4.41-Βασιλική Καπαμά, 
Ζηπάρι 
 
Νότια από τον τωρινό    
οικισμό στο Ζηπάρι   
βρέθηκε το 1936 από    
Ιταλούς αρχαιολόγους,  
τρίκλιτη βασιλική, όμοια   
με αυτήν του Aγίου    
Παύλου όμως μικρότερη σε    
μέγεθος. Ο ναός είχε    
κυκλικό βαπτιστήριο με   
θόλο στο κέντρο της νότιας     
πλευράς. Η κολυμβήθρα   
ήταν από μάρμαρο του    
Δίκαιου. Ο Morricone   
υποστηρίζει ότι βρισκόταν   
στο αντίθετο άκρο του    
αρχαίου δήμου των   
Φυξιωτών. Το ψηφιδωτό   
δάπεδο της βασιλικής,   

φέρει διακόσμηση από πουλιά και ψάρια που προέρχονται από κάποιο ξακουστό εργαστήριο της Kω.              
Ονομάστηκε από το όνομα του ιδιοκτήτη γης Χατζηγιάννη Καππαμά [στα τουρκικά σημαίνει το             
φαγητό που φτιάχνεται σε κλειστή κατσαρόλα].Ο ναός χρονολογείται τον 5ο-6ο αιώνα μ.Χ.            
Καταστράφηκε από τον σεισμό του 554 μ.Χ από το Ρήγμα Κω. Σήμερα συναντάται σε υψόμετρο 51μ.,                
περίπου 0,68 χλμ. από την Βασιλική του Αγ.Παύλου. Παραμένει άγνωστο αν τα ερείπια σκεπάστηκαν              
από ιζήματα του τσουνάμι που ακολούθησε. 
 
 
 
4.42-Τάφρος του Κάμπου του 
Πυλιού 
 
Ένα βύθισμα [τεκτονική τάφρος]    
που παρουσιάζεται δίπλα στο    
τεκτονικό κέρας του Δίκαιου    
[Horst]. Πρόκειται για δομές που     
είναι ενδεικτικές των δυνάμεων    
εφελκυσμού του φλοιού της    
μικροπλάκας του Αιγαίου. Η    
τάφρος αποτελείται από χαλαρά    
μη συνεκτικά εδάφη. Βυθίζεται    
κάποια χιλιοστά τον χρόνο. 
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4.43-Βασιλική στο Καμάρι, Κεφάλου 
 
Το σκίτσο είναι του Hermes Balducci, από το 1936.         
Προέρχεται από το μικρό τρίκλητο ναό που βρίσκεται        
σε ύψωμα με υψόμετρο 19μ., στις υπώρειες του        
ηφαιστειακού Ζηνιού, νοτιοδυτικά από το λιμάνι της       
Κεφάλου.Το ανατολικό του τμήμα έχει υποστεί      
μεγάλες ζημιές από καθίζηση του εδάφους. Περιείχε       
κιονοστοιχίες από 10 κίονες. Τα δάπεδα της βασιλικής        
είχαν ψηφιδωτά με γεωμετρικά κυρίως σχέδια. Επίσης       
βρέθηκαν ιερά σύμβολα από ψάρια, δελφίνια, διπλή       
άγκυρα και διπλό πέλεκυ, που σπανιότατα συναντάται       
κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο. Το ανάγλυφο      
μονόγραμμα με τον σταυρό βρίσκεται στη νοτιοδυτική       
γωνία του κυρίως ναού.Ο ναός χρονολογείται από τα        
μέσα του 5ου-αρχές 6ου αιώνα μ.Χ. Καταστράφηκε       
από τον σεισμό του 554. Η απόσταση του ναού από το           
εκτιμώμενο επίκεντρο είναι 31 χλμ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.44-Εκβολή Ρέματος Παλιά 
Καρδάμαινα 
 
 
Χαλαρά μη συνεκτικά εδάφη όπως     
αυτά που συναντώνται στο γεφύρι     
του χειμάρρου της Παλιάς    
Καρδάμαινας έχουν την τάση, όταν     
υπόκεινται σε μία σοβαρή σεισμική     
δόνηση, να χάνουν την διατµητική     
τους αντοχή. Τα εδαφικά στρώματα     
μετατρέπονται από τη στερεά στη     
ρευστή φάση προκαλώντας έτσι το     
φαινόμενο της ρευστοποίησης   
αυτών με αποτέλεσμα την    
κατάρρευση των υπερκείμενων   
κτιρίων. Έχει συμβεί στο παρελθόν     
θα γίνει στο μέλλον. 
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4.45-Βασιλική-Αγ.Ιωάννη 
Περιγιαλίτη,Μαστιχάρι 
 
Ήταν η πρώτη ανασκαφή που     
έγινε από το ελληνικό κράτος [από      
τον αρχαιολόγο Αν. Ορλάνδο] μετά     
την ένωση της Δωδεκανήσου με     
την Eλλάδα το 1947. Τα βάθρα των       
κιόνων των 2 κιονοστοιχιών του     
ναού προέρχονται από αρχαία    
κτίρια. Πρόκειται για ξυλόστεγη    
βασιλική τρίκλιτη με νάρθηκα και     
ημικυκλική αψίδα, αλλά χωρίς    
αίθριο. Βρίσκεται σε παράκτια    
αμμώδη περιοχή στα δυτικά του     
Μαστιχαριού, στην τοποθεσία   
Γλυκόρριζα. Σήμερα συναντάται σε    
υψόμετρο 7μ. από την επιφάνεια     

της στάθμης της θάλασσας. Αρχιτεκτονικό υλικό από την βασιλική έχει μεταφερθεί στο ναό των Αγ.               
Αποστόλων [Αντιμάχεια]. Ψηφιδωτά διακοσμούσαν όλα τα δάπεδα του ναού με θέματα γεωμετρικά,            
ζώα και πτηνά.Σε επιγραφή αναφέρεται ως δωρήτρια του ναού η ναυκλήρισσα [πλοιοκτήτρια            
Ευστοχιανή]. Χρονολογείται από το 500 μ.Χ. ενώ έχουν παρατηρηθεί επισκευές. Καταστράφηκε από            
τον σεισμό του 554. Ο ναός είχε προσανατολισμό Δ προς Α. Απείχε 23 χλμ από το εκτιμώμενο                 
επίκεντρο του σεισμού. Κατασκευάστηκε από ντόπιους ασβεστολίθους και ηφαιστειακά πετρώματα          
της Κεφάλου με ασβεστοκονίαμα στην τοιχοποιία. Οι κίονες και τα βάθρα ήταν από κωακό μάρμαρο.               
Το έδαφος αποτελείται από πρόσφατες παράκτιες άμμους και θίνες αιολικής προέλευσης. Μάλλον ο             
ναός έπαθε καθίζηση προς τα δυτικά, αποσταθεροποιήθηκε και κατέρρευσε. [Φωτο-Αν.Ορλάνδος] 
 
 
4.46-Punta della Sabbia, 1937; 
 
Άγνωστη τοποθεσία για το ιταλικό     
αρχείο. Πρόκειται για τα Τσαίρια της      
Λάμπης, με το χαρακτηριστικό    
βαλτώδες οικοσύστημα να   
διακρίνεται στο βάθος. Οι παράκτιες     
αποθέσεις και τα φερτά    
αμμοαργιλώδη δημιουργήθηκαν τα   
τελευταία 6000 χρόνια στο    
Κούμπουρνο [Kum Burnu στα    
τούρκικα σημαίνει αμμώδες έδαφος]    
ή Σκανδάριο ή Αμμουδιά, το     
σημαντικότερο από τα ακρωτήρια    
της Κω. Τα εδάφη της περιοχής είναι       
χαλαρά με υψηλό υδροφόρο και ως      
εκ τούτου κρίνονται επιρρεπή ακόμη     
και σε μικρές σεισμικές δονήσεις.     
Βρίσκεται στην ΒΑ πλευρά της πόλης και απέχει 4,9 χλμ. από το ακρωτήριο της Αλικαρνασσού               
[Τερμέριο της γειτονικής Μικρασίας]. Ο Ζαρράφτης λέει ότι απέχει λιγότερο από τα 40 στάδια              
[περίπου 7,4 χλμ.] που αναφέρει ο Στράβων από την μικρασιατική ήπειρο, διότι φαίνεται «όλον έν               
προεκτεταμένον δια νέας θρέψεως εξ’ αποβρασμάτων κατ’ έτος της Α. παραλίας».Ο υπολογισμός των             
40 σταδίων του Στράβωνα ήταν ορθή, έγινε επιλέγοντας 2 σταθερά βραχώδη σημεία: το Βράχο του               
Πασά της μικρασιατικής ακτής και το αρχαίο λιμάνι της Κω [παλιά νεώρεια του πολεμικού στόλου               
των Κώων], από εκεί κοντά περνούσε η παλαιά ακτογραμμή.[Φωτο-L.Morricone] 
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4.47-Ναός Δήμητρας, 
Κέφαλος 
 
Πρόκειται για δίστυλο   
δωρικό ναό [κύριο ιερό    
Δήμου Ισθμιωτών] όπου   
βρίσκεται το σύγχρονο   
ναύδριο της Παναγίας στα    
Παλάτια [μονόχωρος με   
τοιχογραφίες του 17ου   
αιώνα]. Ανακαλύφθηκε το   
1902 από τον R.Herzog.    
Στην περιοχή του ιερού    
βρέθηκε το καθιστό άγαλμα    
της Δήμητρας. Είναι   
κατασκευασμένος από  
ρυοδακίτη [ηφαιστειακό  
πέτρωμα] της Κεφάλου.   
Χρονολογείται τον 5ο   
αιώνα π.Χ. Κοντά στον ναό     
είχε βρεθεί στοά που δεν     

σώζεται σήμερα. Τότε πρέπει να λειτούργησαν τα λατομεία ρυοδακίτη στα Πελεκητά και στο             
Καστέλλι, που έδωσαν το οικοδομικό υλικό για τα κτίρια όλου του νησιού. Ο ναός της Δήμητρας                
μάλλον καταστράφηκε από τον σεισμό του 411 π.Χ. Από τις σεισμικές δονήσεις του 1956              
προξενήθηκαν ζημιές στους ναούς της Παναγιάς της Παλατιανής και των Εισοδίων της Θεοτόκου της              
Κεφάλου. 
 
 
 
 
4.48-24 Ιουλίου 2017 
 
Δύο 48ωρα μετά τον σεισμό     
του περασμένου καλοκαιριού.   
Το ντουλαπόπηγαδο του   
Παρθενιάδη στον Αμπάβρη   
δεν άντεξε στις αλλεπάλληλες    
δονήσεις επειδή δεν είχε    
κατάλληλα συντηρηθεί,  
βρισκόταν κοντά [16 χλμ.]    
στο επίκεντρο και λόγω της     
φύσης των επιφανειακών   
σεισμικών κυμάτων. Η κύρια    
δόνηση στο συγκεκριμένο   
σημείο πρέπει να είχε    
μέγεθος 6.2 βαθμούς και τα     
σεισμικά κύματα έφτασαν   
μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. 
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4.49-Η πηγή που γεννήθηκε 
από τον σεισμό του 1933 
 
Μπορεί ο σεισμός του 1933 να ήταν       
για μας ένα τραγικό γεγονός όμως      
για την φύση ήταν μία φυσιολογική      
διαδικασία αυτοανανέωσης. Μέρος   
αυτής της διαδικασίας ήταν η     
γέννηση της πηγής [Γ.Κασσιώτη],    
που ακόμη ρέει ασταμάτητα από     
τότε. Η πηγή συναντάται    
βορειοδυτικά του λόφου του    
Ψωριάρη, σε υψόμετρο 171 μέτρα     
από την στάθμη της θάλασσας,     
κοντά στα ερείπια του αρχαίου     
ναού της Δήμητρας.Στις 9/4/2015, 
επισκεφθήκαμε την πηγή μαζί με     
τον Μάνο Μαστρογιώργη και τον     

Γιάννη Κασσιώτη.  
 
 
 
 
4.50-Παιδί του Μέγιστου; 
 
Στον δρόμο προς τα Μπάνια,     
ανατολικά της τοποθεσίας   
Άκλαφτης βρίσκεται το   
Αημάρι, το δίδυμο αδερφάκι    
της. Κάτω από τον γκρεμό     
διακρίνεται ένας ογκόλιθος   
μεγάλων διαστάσεων. Η   
πτώση του ασβεστολιθικού   
βράχου κατά πάσα πιθανότητα    
έγινε από σεισμό. Ποιό    
συμβάν; Του 1933, του 1493 ή      
κάποιο άλλο ισχυρό γεγονός;    
Είναι πιθανό να έπεσε από το      
Υπερμέγιστο γεγονός του 554.    
Σύμφωνα με τον γεωλογικό    
χάρτη του Αυστριακού   
παλαιοντολόγου Neumayr, ο βράχος βρισκόταν ακόμη εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν είναι              
παράλογο να υποθέσουμε ότι το χεράκι του έβαλε ο πιο καταστροφικός σεισμός στην ιστορία της Κω. 
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4.51-Όταν τα γεωλογικά 
χαρακτηριστικά του εδάφους 
μιας πόλης ενισχύουν τα 
σεισμικά κύματα 
 
Δυτική περιοχή του λιμανιού Κω,     
1936. Τα ερείπια ελληνιστικής    
περιόδου βρίσκονται κάπου μεταξύ    
Γ.Αβέρωφ και Θεμιστοκλέους   
[πρώην αποθήκες;]. Το έδαφος    
παρουσιάζει κάποια σημάδια από    
ρευστοποίηση, ένα φαινόμενο που    
επηρεάζει αρνητικά τη γη κατά τη      
διάρκεια ενός σεισμού [Κω    
Μεροπίδας το 411 π.Χ;]. Δεν     
παραξενεύει το γεγονός αφού η     
περιοχή αποτελείται από χαλαρές,    

λεπτές άμμους και ιλυώδεις άμμους. Τα ελώδη εδάφη έχουν χαμηλές αντοχές ακόμη και σε μικρές               
σεισμικές δονήσεις.Οι ειδικές πασσαλώσεις θεμελίωσης, που εξασφαλίζουν σταθερότητα είναι μία          
λύση για αυτά τα εδάφη.Η ρευστοποίηση μπορεί να είναι πιο καταστροφική ακόμη και από το ίδιο το                 
σεισμικό γεγονός. 
 
 
 
4.52-Αναγέννηση της Βόρκας, το    
2017 
 
Συνήθως, ένας σεισμός αλλάζει τα     
ενδιαιτήματα με διάφορους τρόπους.    
Εάν το επίκεντρο του είναι κοντά σε       
δάσος, μπορεί να ρίξει κάτω δέντρα.      
Τότε επιτρέπει στο φως του ήλιου να       
διεισδύσει, και ταυτόχρονα   
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την     
ανάπτυξη διαφορετικών τύπων   
φυτών. Τα νέα φυτά υποστηρίζουν     
ένα νέο πληθυσμό ζώων. Οι σεισμοί      
μπορεί να δημιουργήσουν νέους    
οικοτόπους, οικοσυστήματα και   
τελικά 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.             
Ο σεισμός του 2017 άφησε τα σημάδια του στην ύπαιθρο της Κω. Κάποια οικοσυστήματα χάθηκαν               
και άλλα αναγεννήθηκαν όπως συνέβη στο γεωθερμικό πεδίο της Βόρκας, ένα μέρος όπου οι              
γεωθερμικές διαδικασίες με τις φουμαρόλες και τα τρεχούμενα νερά της περιοχής δίνουν ένα             
εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο ιδιαίτερα κατά τις χειμερινές περιόδους. Αρχαία μεταηφαιστειακή          
δραστηριότητα του νησιού μας άφησε ως γεωλογική κληρονομιά την Βόρκα.  
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4.53-Μωσαϊκό από τη Βασιλική 
του Σκανδάριου 
 
Υπάρχουν δύο παλαιοχριστιανικές   
βασιλικές σε άμεση γειτνίαση με την      
πόλη Κω. Του Αγίου Γαβριήλ που      
ανασκάφηκε τον Ιούλιο-Αύγουστο του    
1935, και η άλλη στο ακρωτήριο      
Σκανδάριο που βρέθηκε το    
φθινόπωρο του ίδιου έτους. Και για      
τις δύο έχει δώσει μια προκαταρκτική      
έκθεση ο Hermes Balducci. Τα     
δάπεδα της τρίκλιτης Βασιλικής του     

Σκανδάριου ήταν διακοσμημένα με ψηφιδωτά, σε ένα μάλιστα κυριαρχούν οι απεικονίσεις ζώων,            
μεταξύ των οποίων πάνθηρες και αγριόχοιροι. Η βασιλική μάλλον είχε θόλο, μεγάλα θεμέλια 1,7μ. και               
βαπτιστήριο με σταυρόσχημη κολυμβήθρα. Μεγάλο τμήμα του νοτίου κλίτους της καλύπτεται από            
ανεμόμυλο. Στο βόρειο κλίτος πολλά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη προέρχονται από αρχαίο κτίριο.            
Η βασιλική καταστράφηκε από τον σεισμό του 554. Ο σεισμός προκάλεσε τεράστια καθίζηση στην              
περιοχή της Λάμπης. Οι Ιταλοί την ονομάζουν Βασιλική Punta della Sabbia [Άκρα Αμμουδιά] ενώ              
αποκαλείται και της Αμμοχώστου [Καρπάθιος]. 
 
 
 
 
4.54-Άγιος Ιωάννης 7 βήματα,    
1937; 
 
Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη μετά      
τον σεισμό του 1933. Ήταν     
προσαρτημένη σε συγκρότημα   
παλαιοχριστιανικών βασιλικών. Η   
Μεγάλη Βασιλική όπως την λένε,     
ήταν μεγαλύτερη από την Βασιλική     
του Λιμένος, ίσως η μεγαλύτερη της      
Ανατολής, κατά τον Morricone.    
Καταστράφηκε από τον σεισμό του     
554. Σύμφωνα με τον Balbucci ο      
Άγιος Ιωάννης χρονολογείται από    
τον 7-8ο αιώνα μ.Χ. Κάποιοι     
αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι   
χτίστηκε μετά τον μέγιστο σεισμό     
του 554. Το παλαιότερο και     
μεγαλύτερο βαπτιστήριο του νησιού    
ιδρύθηκε σε ένα χώρο άμεσα συνδεδεμένο με το νερό. Όχι τυχαία. Προφανώς το βαπτιστήριο              
οικοδομήθηκε εκεί, επειδή ήταν κοντά σε κάποια φυσική πηγή ή λόγω της ύπαρξης αρχαίων              
υδραγωγείων. Το παλαιοχριστιανικό βαπτιστήριο ήταν μέρος ενός τεράστιου ναού, όπου γίνονταν οι            
τελετές βαφτίσματος. [Εικόνα-Fondi SAIA] 
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4.55-Επίμηκες εδαφικό 
κοίλωμα κάτω από την 
τοποθεσία Ράχη 
 
Επίμηκες εδαφικό κοίλωμα   
κάτω από την τοποθεσία Ράχη     
της οροσειράς του Δίκαιου    
στα όρια της πρώην    
κοινότητας Ασφενδιού με το    
Πυλί. Η εύφορη γη είναι     
ακόμη ένα «παιδί» της    
τεκτονικής δραστηριότητας  
της περιοχής καθώς βρίσκεται    
ακριβώς πάνω από την    
επιφάνεια του Ρήγματος   
Θηριαυλής, στο Ασφενδιού.  
 
 

 
 
 
 
4.56-Αρχαίο Στάδιο Κω 
 
Αρχαίο Στάδιο [4-2ου αιώνα π.Χ]     
στη Δυτική περιοχή της Κω, σε      
σκίτσο του Ιταλού Τραϊανού    
Finamore [Οκτώβριος ,1942]. Είχε    
σχήμα ορθογώνιο, μήκος 180 μ. και      
πλάτος 30 μ. Κατασκευάστηκε από     
ντόπιο τραβερτίνη και ιγκνιμβρίτη,    
ασβεστόλιθο και κωακό μάρμαρο.    
Πιθανόν καταστράφηκε από   
σεισμό του 1ου αιώνα π.Χ. Στη      
δεξιά πλευρά του σκίτσου    
ξεπροβάλλει το δυτικό τμήμα της     
οροσειράς του Σύμπετρου γυμνό    
χωρίς δέντρα. Η αναδάσωση της     
βραχώδους πλαγιάς έγινε την    
δεκαετία του 1960. Ο Finamore     
[1899-1970], πλαισίωνε την αρχαιολογική ομάδα του L.Morricone ,ήταν σκιτσογράφος, ξυλογράφος,          
χαράκτης, ζωγράφος, ιστορικός και ποιητής.[Εικόνα-Fondi SAIA] 
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4.57- S.Giovanni Battista, 
1942 
 
Φωτογραφία του Morricone, από    
την μικρή εκκλησία του Αγίου     
Ιωάννη Βαπτιστή [S. Giovanni    
Battista] πριν από την    
κατεδάφιση του στην Αρχαία    
Αγορά. Πρόκειται για την νότια     
πλευρά με ίχνη τοιχογραφιών,    
[Ιανουάριος, 1942]. Η εκκλησία    
ξαναχτίστηκε πιο ανατολικά στο    
αλσύλλιο και μετονομάστηκε σε    
Αγ.Ιωάννης του Ναυκλήρου. Η    
εκκλησία οικοδομήθηκε μετά τον    
σεισμό του 1493 , ερημώθηκε τον      
19ο αιώνα και μάλλον υπέστη     
ζημιές από τον σεισμό του 1933. 
 

 
 
 
 
 
4.58-Ιάσιο Αρχαϊκό Ιερό; 
 
Αρχαϊκό Ιερό του 7ου αιώνα π.Χ κοντά στον        
οικισμό Ηρακλή. Βορειοανατολικά από το νέο      
στάδιο της πόλης Κω υπάρχει ορθογώνιο ιερό με        
διαστάσεις περίπου στα 24 Χ 9μ., που ίσως        
ανήκει σε γυναικεία θεότητα. Κατά την      
ανασκαφή βρέθηκαν αρχαία αναθήματα,    
εισηγμένα από την Ανατολή και την Αίγυπτο.       
Κοντά στον ναό υπάρχει τοίχος, με      
προασανατολισμό Α-Δ. Χρονολογήθηκε από τον     
7ο έως τον 5ο αιώνα π.Χ. Ο ναός μάλλον         
καταστράφηκε από τον σεισμό του 411 π.Χ.       
Βρίσκεται κοντά στον χείμαρρο Iassi Mersin [Αη       
Γιώργο Καρυδιά]. Η γυναικεία θεότητα μήπως      
σχετίζεται με την Ιασώ [Ιησώ στην ιωνική       
διάλεκτο] την κόρη του Ασκληπιού; Το ιερό       
βρίσκεται σε υψόμετρο 5-7μ. από την επιφάνεια       
της θάλασσας και απέχει 14χλμ. από το       
εκτιμώμενο σεισμικό επίκεντρο. Ο ναός είναι      
κατασκευασμένος από ντόπιο λευκό    
ασβεστόλιθο [ασπρόπετρα] ένα πέτρωμα που     
χρησιμοποιήθηκε από τους μυκηναϊκούς χρόνους     
έως τον 5ο αιώνα π.Χ πριν από την χρήση του          
τραβερτίνη. [φωτογραφία Σκέρλου, 1997]. 
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4.59-Ρωμαϊκό Ωδείο, Κω[1938;] 
 
Το 1929 το Ωδείο ήταν ένας λόφος       
με δέντρα και ερείπια σπιτιών. Η      
διπλανή φωτογραφία είναι του    
1938, με θέα από το νότο, μετά τη        
αποκατάσταση. Το Ωδείο γειτονεύει    
με τις αριστοκρατικές επαύλεις, τα     
συγκροτήματα θερμών και το    
Δυτικό Γυμνάσιο. Ήταν στεγασμένο    
με ορθογώνιας κάτοψης κτίσμα,    
διαστάσεων 31,9Χ29,9μ., ύψος 12 μ.,     
και χωρητικότητας 750 θεατών. Τα     
υπόγεια δωμάτια μάλλον   
χρησίμευαν ως καταστήματα.   
Μερικά διέθεταν τοιχογραφίες και    
κτιστές κρήνες επενδεδυμένες με    

υδραυλικό κονίαμα, που ίσως συνδέονταν με το γειτονικό υδραγωγείο. Σε αυτά τα μαγαζιά             
ανακαλύφθηκαν πολλά γλυπτά, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, άγνωστης προέλευσης. Το          
χρησιμοποιούσαν για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνεδριάσεις της Γερουσίας και για αγώνες. Το           
μνημείο ανασκάφηκε από τον L.Laurenzi και αναστηλώθηκε κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας.            
Είναι κατασκευασμένο από ντόπιο τραβερτίνη, ρυόλιθο της Κεφάλου, γκρι ασβεστόλιθο και κωακό            
μάρμαρο. Εχουν παρατηρηθεί 3 κατασκευαστικές φάσεις, που δεν έχουν χρονολογηθεί. Σε μία από             
αυτές αναφέρθηκαν επισκευές μετά τον σεισμό του 139 μ.Χ. Κτίστηκε τέλος της εποχής του              
Αυγούστου [63π.Χ-14μ.Χ]. Μάλλον καταστράφηκε από τον σεισμό του 334 μ.Χ.[Εικόνα-Fondi SAIA] 
 
 
4.60-Ξημέρωμα 21ης/7/2017 
 
Ευτυχώς τα πράγματα αυτή την φορά      
πήγαν καλά. Ένα τσουνάμι αποτελείται     
από μια σειρά από κύματα που μπορεί       
σε λίγα λεπτά ή μετά από ώρες να        
φτάσουν στην ακτή. Ενας πρακτικός     
κανόνας λέει ότι «αν το δεις να έρχεται,        
τότε είναι πλέον αργά για να τρέξεις».       
Αν είσαι στην παραλία, μετακινήσου     
αμέσως στην ενδοχώρα ή σε ψηλότερο      
επίπεδο. Αν είσαι στην ακτή και δεν       
μπορεί να μετακινηθείς στο εσωτερικό,     
τότε 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 ενδέχεται τα επόμενα κύματα να είναι ακόμα ψηλότερα ή πιο               
καταστροφικά. Στατιστικά έχει βρεθεί ότι συνήθως το ψηλότερο είναι το 3ο στην σειρά, αν και αυτό                
δεν ισχύει πάντα και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως δεσμευτικός κανόνας. Συχνά στην περιοχή της                
Κω το 2ο κύμα είναι το πιο καταστροφικό. 
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4.61-Casa Romana μετά το 1934 
 
 
Η βορειοανατολική εξωτερική γωνία    
μετά την αναστήλωση της Ρωμαϊκής     
Οικίας ή Casa Romana. Η ανασκαφή      
και η πρώτη αναστήλωση του κτιρίου      
έγινε από τους Ιταλούς μετά το 1934.       
Πρόκειται για πομπηιανή ιδιωτική    
έπαυλη [τέλους 2ου-3ου αιώνα μ.Χ]     
που κατασκευάστηκε πάνω από ερείπια     
μιας ελληνιστικης οικίας [3ου-2ου    
αιώνα π.Χ]. Στη δυτική πλευρά του για       
χρόνια υπήρχε ένας κόκκινος σταυρός,     
από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου      
Πολέμου, που έδινε στο κτίριο την      
εντύπωση νοσοκομείου, για να γλιτώσει     

τους βομβαρδισμούς. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι καταστράφηκε από τον σεισμό 365 μ.Χ. Η             
προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πιθανότερο να γκρεμίστηκε νωρίτερα, από τον σεισμό του 334 μ.Χ               
από την συστάδα ρηγμάτων του Gokova. 
 
 
 
 
 
 
4.62-Βόρειες Θέρμες  Κω 
 
Τμήμα τοίχου από   
τραβερτίνη, μάρμαρο και   
ερείπια από αρχαίο κτίριο    
στις Βόρειες Θέρμες της Κω     
Το σύμπλεγμα περικλείεται   
από τις οδούς 31ης Μαρτίου-     
Π.Τσαλδάρη- Ρ.Φεραίου.  
Αρχικά μελετήθηκε από τον    
L. Laurenzi και αργότερα από     
τον L.Morricone, οι οποίοι    
διαπίστωσαν ότι τμήματα των    
Θερμών είχαν ενσωματωθεί   
σε νεώτερα κτίρια, τα οποία     
μάλλον έστεκαν όρθια πριν    
από τον σεισμό του 1933.     
Σπουδαίο ρωμαικό ψηφιδωτό   
δάπεδο ανακαλύφθηκε από   
τον Laurenzi. Στη συνέχεια, στα ανατολικά βρέθηκε ο ψυχρός λουτρώνας με προσανατολισμό Β-Ν, με              
αψίδες στα δύο άκρα του, η οροφή του οποίου έχει καταρρεύσει από σεισμό. Δυτικά βρέθηκαν               
θερμαινόμενες αίθουσες και υπόκαυστα, που είχαν ενσωματώσει τμήμα από τοίχο κτιρίου του            
4ου-3ου αιώνα π.Χ., προσανατολισμού Α-Δ. Οι Β.Θέρμες είναι του 3ου αιώνα μ.Χ., μάλλον             
καταστράφηκαν από τον σεισμό του 334 μ.Χ από το Ρήγμα Ula Oren. 
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4.63-Ακρόπολη της 
πόλης Κω,1938 

 
Περιοχή Porta Nuova, στο    
βάθος οι πλαγιές της    
Ακρόπολης [Σεράγια] και   
ο τοίχος αντιστήριξης. Θέα    
από τα νοτιοδυτικά,   
βόρεια του σπιτιού του    
Σάτυρου [Φεβρουάριος,  
1938]. Ίχνη του τείχους    
αυτού έχουν εντοπιστεί   
νότια του λόφου σε    
διάφορα σημεία. Ο   
Morricone θεωρεί τα ίχνη    
των τειχών στα νότια του     
λόφου ελληνιστικά. Ενα   
τμήμα του τείχους είναι    
προϊστορικών χρόνων, ενώ   
ένα άλλο χρονολογείται   

από τους κλασικούς χρόνους και πρέπει να εγκαταλείφθηκε στους ελληνιστικούς. Η κοίτη θεμελίωσής             
του μπαζώθηκε με μεγάλες ποσότητες κεραμικής, ειδώλια και άλλα χρηστικά αντικείμενα,           
ελληνιστικών χρόνων [Κάντζια, 1987]. Ήταν από «σιδερόπετρα»[ντόπιο δακίτη] σύμφωνα με τον           
Morricone, [ιγνιμβρίτης για την Καντζιά] και από μεγάλες πέτρες από μαλακό ασβεστόλιθο            
[ασπρόπετρα] ή ντόπιο τραβερτίνη σύμφωνα με την αείμνηστη αρχαιολόγο Καντζιά. Ο λόφος της             
Ακρόπολης είναι βραχώδης και κατοικείται από πολύ παλιά. Αντέχει σε ισχυρές σεισμικές κινήσεις             
αλλά έχει ένα αδύνατο σημείο, τις πλαγιές του. Οποιαδήποτε κτιριακή οικοδομή βρεθεί στα όρια του               
λόφου υποφέρει από τις σεισμικές δονήσεις. [Εικόνα-Fondi SAIA] 
 

4.64-Ισορροπημένη πέτρα στην 
Τρυπητή [Κέφαλος] 

Ισορροπημένη πέτρα απομεινάρι   
κυψελοειδούς διάβρωσης σε   
παράκτια βραχώδη πλαγιά της    
νοτιοδυτικής Κω. Αρκετές φορές    
πέτρες όπως αυτές βοηθούν στην     
άντληση πληροφοριών από την    
πρόσφατη σεισμικότητα μιας   
περιοχής. Η φωτογραφία λήφθηκε    
στις 1/9/2012. 
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4.65-Το ρήγμα που 
κατέστρεψε την Κω 
Μεροπίδα; 
 
Όταν ένα γεωλογικό ρήγμα    
τέμνει την επιφάνεια εδάφους,    
πολύ σπάνια αφήνει στον χρόνο     
ίχνη και ορατά σημάδια κάτι που      
όμως δεν συμβαίνει με το ρήγμα      
Θολάρι στις υπώρειες του όρους     
Κουβά. Συνήθως τα ίχνη του     
ρήγματος χάνονται από την    
διάβρωση ή από ανθρωπογενείς    
διαδικασίες. Το «μουτσούνι»   
σήμερα ακόμη διακρίνεται και    
αποτελεί μέρος από την    
βουνοκορφή του Κουβά που    
συναντάται στο δυτικότερο άκρο    
της οροσειράς του Δίκαιου.    
Πρόκειται για το ρήγμα που     

φέρεται ως υπεύθυνο  για την καταστροφή της  Κω Μεροπίδας,το 411 π.Χ. 
 
 
 
 
 
4.66-Η εντυπωσιακή 
Πλακερή, Ασφενδιού 

 
Είναι μία από τις πιο     
χαρακτηριστικές γεωμορφές  
της οροσειράς του Δίκαιου. Ο     
Νίκος Ζάρακας την παρουσιάζει    
ως ορεινή κατωφερική   
τοποθεσία [ή ανωφερική   
ανάλογα την οπτική γωνία]    
στην νότια πλευρά του Δίκαιου     
με πέτρινες πλάκες. Πρόκειται    
για ένα ακόμη παιδί της     
τεκτονικής της Κω. Το ρήγμα     
Κακόσκαλο μήκους τουλάχιστον   
1,5χλμ. που διασχίζει κατά    
μήκος τον σχηματισμό   
θεωρείται υπεύθυνο για την    
δημιουργία της Πλακερής και για την κλίση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Το Κακόσκαλο που             
αναφέρει ο Ιάκωβος Ζαρράφτης ως δύσβατη τοποθεσία και αυτό έχει επηρεαστεί από τις κινήσεις του               
ομώνυμου κανονικού ρήγματος. Πρόκειται για τοπωνύμια που προέρχονται από την μορφολογία του            
εδάφους. 
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4.67-Ακρωτήριο Λούρος 
ή Ψαλίδι,  
 
Προεξοχή σχεδόν ομαλή   
όμως ευδιάκριτη από μεγάλη    
απόσταση, από τα υψώματα    
του Σύμπετρου. Στη ναυτική    
γλώσσα τα μεγάλα και    
απότομα ακρωτήρια  
ονομάζονται Κάβοι από την    
Φραγκολεβαντίνικη γλώσσα  
cavo. Το 2017 στην άκρα του      
Ψαλιδιού παρατηρήθηκε  
ρευστοποίηση και καθίζηση   
που προκάλεσε ζημιές στην    
ευτυχώς αραιοκατοικημένη  

περιοχή. Το επίκεντρο του σεισμού του 2017 ήταν ακριβώς απέναντι από τον φάρο, ο οποίος               
προετοιμαζόταν για το άλμα των 3μ. τουλάχιστον 13  χρόνια πριν. 
 
 
 

 
 
 

4.68-Ρηξιγενές πρανές του ρήγματος Προφήτη Ηλία 
 

Η πλαγιά του Προφήτη Ηλία στον Λινοπότη, που έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικό πεδίο βολής,              
δημιουργήθηκε από διεργασίες εκατοντάδων χρόνων του ομώνυμου ρήγματος. Οταν εκδηλώνεται          
ένας σεισμός στην περιοχή το νότιο τμήμα ανυψώνεται και το βόρειο βυθίζεται κατά μήκος της               
επιφάνειας του ρήγματος. Ομως το εν λόγω δεν πρέπει να έχει δραστηριοποιηθεί κατά τους              
ιστορικούς χρόνους. Συχνά κοντά στα ρήγματα υπάρχουν ορυχεία όπως συμβαίνει και στην            
συγκεκριμένη περίπτωση, όπου γινόταν εξόρυξη ασβεστόλιθου ηλικίας 200-100εκ.ετών [άνω         
αριστερά] και νεωτέρων πετρωμάτων από αρχαίες λίμνες [ηλικίας 7-5 εκ.ετών]. Τα ορυχεία είναι             
σήμερα ανενεργά. 
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 4.69-Ρήγμα Μαστιχάρι 
 
Το ρήγμα έχει μήκος τουλάχιστον 1,75      
χιλιόμετρα, βρίσκεται νοτιοδυτικά του    
χωριού, διασχίζει τα αμμώδη εδάφη, τις      
χαλαρές μάργες και τους ψαμμίτες     
ηλικίας περίπου 2 εκ.ετών. Δεν φαίνεται      
να έχει δραστηριοποιηθεί κατά τα     
ιστορικά χρόνια ή από τον σεισμό της       
Αντιμάχειας, το 1926. 
 
 

 
 
4.70-Ασκληπιείο Κω, 
άδενδρο το 1937 
 
Θέα από τα νοτιοανατολικά του     
πρώτου άνδηρου [Νοέμβριος,   
1937]. Στο Μαντείο των Δελφών     
οι ιέρειες εισέπνεαν αέρια που     
προκαλούσαν οι ατμοί. Οι ατμοί     
ήταν αέρια υδρογονανθράκων   
που απελευθερώνονταν κατά   
μήκος των σεισμικών ρηγμάτων    
που διασχίζουν το χώρο του     
ναού των Δελφών. Κάτι    
ανάλογο ίσως γινόταν και στο     
χώρο του Ασκληπιείου πολύ    
πριν γεννηθεί ο Ιπποκράτης. Το     
διασημότερο μνημείο της Κω    
δεν ήταν πάντα ένας χώρος     
αφιερωμένος στον Ασκληπιό. Η    
περιοχή χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον από τη μυκηναϊκή και τη γεωμετρική εποχή. Τα εδάφη πάνω             
στα οποία ιδρύονταν οι αρχαίοι ναοί δεν ήταν τυχαία.Το έδαφος είχε ειδική σημασία και σχετιζόταν               
με τη λατρεία του θεού στον οποίο ήταν αφιερωμένος ο ναός. Κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να συνδέει                 
το ναό με τη μυθολογία που είχε αναπτυχθεί γύρω από την πρώτη θεότητα που λατρευόταν στην                
περιοχή. Πριν τον 11ο αιώνα π.Χ ίσως ήταν μαντικός χώρος. Η αρχική τοποθεσία επιλέχθηκε, πέραν               
των άλλων, και για το ενεργό αεριογόνο ρήγμα που βρίσκεται εκεί. Στο ομώνυμο ρήγμα που τρέχει                
μέσα από τις αρχαίες εγκαταστάσεις οφείλεται η ανύψωση του ιερού λόφου. Ο ιερός χώρος σταδιακά               
επεκτάθηκε σε τρία άνδηρα. Το κέντρο της λατρείας αρχικά αποτελούσε ένας βωμός των μέσων του               
4ου αιώνα π.Χ., στο μεσαίο άνδηρο. Στην περιοχή λατρευόταν ο θεραπευτής δαίμονας Παιήονας, ο              
Απόλλωνας, πατέρας του Ασκληπιού. Ο Απόλλωνας λεγόταν Κυπαρίσσιος, επειδή ήταν κύριος του            
ιερού άλσους των κυπαρισσιών, που περιέβαλλε το λατρευτικό χώρο και προστατευόταν με ιερό νόμο.              
Τα κυπαρίσσια που υπάρχουν σήμερα φυτεύτηκαν από τους Ιταλούς. Το μνημείο έπαθε μεγάλες             
ζημιές το 469μ.Χ και εγκαταλείφθηκε οριστικά μετά τον σεισμό του 554, το τσουνάμι του οποίου               
φέρεται να έφτασε ως το πρώτο άνδηρο.[Φωτογραφία-Ιταλικό Αρχείο] 
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4.71-Οι ισχυρές δονήσεις δεν είναι 
στιγμιαία γεγονότα 
 
Σχεδόν μία εβδομάδα πριν τον σεισμό      
της 21ης Ιουλίου 2017, η βραχοπισίνα της       
Εμπρός Θέρμης. Ημέρα Πέμπτη και ώρα      
9,06 το πρωί η βραχοπισίνα είχε      
μετατραπεί σε ένα τηγάνι με     
θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 45     
βαθμούς. Τα γεωθερμικά πεδία του     
Κεραμεικού Κόλπου προετοιμάζονταν για    
την επερχόμενη ισχυρή δόνηση. Δεν ήταν      
η πρώτη φορά. Οι ισχυροί σεισμοί είναι       
φυσικές διαδικασίες που διαρκούν για     
μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 

 
 

4.72-Αμυντικά Τείχη της Πόλης    
Κω 

Ημικυκλικός πύργος [με ύψος    
τουλάχιστον 15μ.] σε σκίτσο του     
Traiano Finamore. H οχύρωση της     
αρχαίας Κω είχε τη μορφή     
δακτυλίου, διαμέτρου περίπου   
1,10-1,3 χλμ. και περιμέτρου 4 χλμ.      
και περιελάμβανε το κέντρο της     
αρχαίας πόλης με τα μεγάλα δημόσια      
κτίρια, τον λόφο των Σεραγιών που      
στα κλασικά χρόνια είχε δική του      
οχύρωση, το θέατρο, και έφτανε     
μέχρι την Αγ.Τριάδα. Το ύψος των      
τειχών πρέπει να ξεπερνούσε τα 10μ.      
Είχε ημικυκλικούς, ορθογώνιους και πολυγωνικούς πύργους, από τους οποίους σήμερα 5 είναι            
γνωστοί. Kλίμακες επέτρεπαν την άνοδο στον διάδρομο των τειχών. Περιμετρικός δρόμος, πλάτους            
περίπου 6 μ., διέσχιζε την εσωτερική πλευρά του τείχους. H βόρεια πλευρά του τείχους σχημάτιζε               
τεθλασμένη γραμμή, που ακολουθούσε σε κάποια απόσταση την ακτογραμμή.Τα ίχνη του βοηθούν να             
χαράξουμε την αρχαία ακτογραμμή της πόλης. Δύο λιμενοβραχίονες προστάτευαν το κλειστό λιμάνι.            
Στη Αρχαία Αγορά βρέθηκε μεγάλο τμήμα του βόρειου τείχους και είναι επισκέψιμο σήμερα. Στο              
τμήμα αυτό εντοπίστηκαν και δύο πύργοι, ένας ορθογώνιος και ένας ημικυκλικός. Τα τείχη             
οικοδομήθηκαν αμέσως μετά την ίδρυση της νέας πόλης, το 366 π.X. και καταστράφηκαν από τον               
σεισμό του 139 μ.X. και δεν ξαναεπισκευάστηκαν. 
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4.73-Ρήγμα Κοχυλάρι 

 
Προς τα τέλη του 16ου αιώνα, η Κως        
που ήταν γνωστή ως Νήσος Lango,      
εμφανίζεται και σε νησολόγιο του G.      
Rosaccio, επηρεασμένο από   
προγενέστερα παρεμφερή έργα. Ο    
Ιταλός γιατρός και γεωγράφος    
Rosaccio [1530-1620] γεννήθηκε   
στην περιοχή Φριούλι της Βενετίας     
και έμεινε γνωστός για μια σειρά      
εκλαϊκευμένων εκδόσεων. Το βιβλίο    
του «Ταξίδι από τη Βενετία στην      
Κωνσταντινούπολη» περιλαμβάνει  
χάρτες της διαδρομής, που    
συνοδεύονται από μικρά κείμενα.    
Σχετικά με την Κω αναφέρει: «η      
πατρίδα του Ιπποκράτη, πρίγκιπα    

των γιατρών και του μεγάλου ζωγράφου Απελλή. Πρόκειται για νησί πολύ εύφορο με εξαιρετικό              
κρασί». Επίσης επισημαίνει τον μεγάλο σεισμό του 1490 [του 1493] που όχι μόνο γκρέμισε πολλά               
σπίτια αλλά σκότωσε και 5.000 άτομα. Το Ρήγμα Κοχυλάρι που τέμνει τον λαιμό του νησιού, της                
συστάδας του Ρήγματος Κω φέρεται ως βασικός υπαίτιος για αυτή την τραγική εξέλιξη στην ιστορία               
του νησιού. 
 
 
4.74-Η φύση εκδικείται μόνο τον 
εγωισμό μας 
 
Στους ιταλικούς κτηματολογικούς χάρτες    
η τοποθεσία ονομάζεται M.Constantino    
του Κούμπουρνου, σήμερα είναι γνωστή     
στους νεότερους ως Μύλος της Νέας      
Αλικαρνασσού. Η περιοχή όπου πριν     
κάποια χρόνια θεμελιώθηκε ένα νέο     
σχολείο αποτελείται από χαλαρά εδάφη     
με προβληματική σεισμική απόκριση.    
Επιπλέον χαρακτηρίζεται από πολύ    
ψηλό υδροφόρο ορίζοντα γεγονός που     
την καθιστά ευάλωτη σε φαινόμενα     
ρευστοποίησης εδάφους, ένα   
συνσεισμικό φαινόμενο όπου τα κτίρια     
καταρρέουν ως τραπουλόχαρτα. Εκτός    
από τις κάκιστες γεωτεχνικές συνθήκες     
η παράκτια περιοχή είναι φιλική σε τσουνάμι αφού βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο ενώ ταυτόχρονα              
γειτνιάζει με σημαντικές ζώνες διάρρηξης. Ιστορικά τσουνάμι έχουν πλήξει την περιοχή, το πιο             
πρόσφατο ήταν το 1968 με ύψος κύματος τουλάχιστον 1-1,20m ενώ παλαιότερα κύματα ήταν ακόμη              
πιο βίαια. Η καταπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το σχολείο όπως και για τις γύρω               
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και κατοικίες δεν θα έλυνε το πρόβλημα όμως πιθανόν να μετρίαζε τις              
επιπτώσεις. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να σχεδιάζουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους-χωρίς την            
συγκατάθεση της φύσης- αργότερα θα πουν ότι η φύση εκδικείται. Οι γεωεπιστήμονες όμως ξέρουν              
καλά ότι η φύση εκδικείται μόνο τον εγωισμό μας. 
 

 
σελίδα 42  

 
  



 
Ιστορία των σεισμών της Κω                                                                                                                         Γεωδίφης 

 
 

 

 

 
4.75-Πεδινή τοποθεσία 
Αη Νικόλα και ρήγμα 
Παραδείσι 
 
Η πεδινή τοποθεσία του Αη     
Νικόλα βρίσκεται ανατολικά   
του Ψαλιδιού, κοντά στα    
ερείπια του ομώνυμου   
ναϋδρίου. Από τους   
πρόποδες των πλούσιων σε    
απολιθώματα υψωμάτων  
διέρχεται το εντυπωσιακό   
ρήγμα Παραδείσι, με μήκος    
τουλάχιστον 3.6χλμ, στο   
οποίο οφείλεται και η    
διαμόρφωση του ορεινού   
τοπίου της περιοχής. Το    
ρήγμα ίσως ενεργοποιήθηκε κατά την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα του Καρά Αντα , του 2017. 
 
 
 

 
4.76-Τάφρος Gokova και ρήγμα    
Datca 
 
Αριστερά η τάφρος Gokova [με βάθη      
τουλάχιστον 770μ.], στο βάθος κατά     
μήκος της οροσειράς το ρήγμα Datca      
και τα δύο δεν είναι ορατά επειδή       
είναι υποθαλάσσια αλλά ήταν    
καθοριστικά στην διαμόρφωση του    
φυσικού τοπίου του Κόλπου του     
Κεραμεικού. Το άνοιγμα της τάφρου     
δημιούργησε τον κόλπο του    
Κεραμικού και συνοδεύτηκε με άνοδο     
του μάγματος το οποίο μας άφησε ως       
κληρονομιά τα γρανιτοειδή του    

Δίκαιου και τους πωρόλιθους [Τηγάνι, Αγ.Στέφανος, Παλιόσκαλα] που κοσμούν πολλά ιστορικά           
κτίρια. Η δράση των ρηγμάτων Datca δημιούργησε την απέναντι οροσειρά ενώ το 469μ.Χ             
κατέστρεψε πολλά από ιστορικά κτίρια της περιοχής μετά από ένα ισχυρό σεισμό. Όπως δούλευε η               
φύση κατά το παρελθόν,το ίδιο κάνει σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα με τον ίδιο τρόπο θα                
δουλεύει στο μέλλον. Δεν εκδικείται, δίνει και παίρνει, ανακυκλώνει μέσα από λογικές γι' αυτή              
διαδικασίες. Πάνω σε αυτή την φυσική βάση θεμελιώθηκε ο κόσμος που σήμερα θαυμάζουμε.Σε             
καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν αυτές οι διαδικασίες με το είδος πρωτόγονης δικαιοσύνης προς               
την οποία έλκεται η ανθρώπινη φύση [Βάκων]. 
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4.77-Η διαμελισμένη 
Μαυρόπετρα 
 
«Η Μαυρόπετρα, ο βράχος με     
το σκούρο μελαψό χρώμα,    
περιγράφεται ως βουνό από    
βράχο υπερύψηλο και συμπαγή    
εξ' υπομέλανος μαρμάρου. Εξ'    
ου φαίνεται απέκοπταν τα    
υπομέλανα μάρμαρα, όσα   
βλέπομε εις μεγάλους όγκους    
εν τη αρχαιοτήτι δια λάρνακας     
κτλ. Εντός των μαρμάρων    
υπάρχουσιν απολιθώματα  
κοραλλίων». Ο ογκώδης   
βράχος στο Λόφο Ασκλούπη άν     
και ανακρυσταλλωμένος δεν   
είναι από υπομέλανο μάρμαρο,    
πρόκειται για μεταηφαιστείτη.   
Επιπλέον σήμερα δεν είναι πια     
συμπαγής ίσως εξαιτίας   
κάποιου βίαιου ξαφνικού   
συμβάντος που τον έκοψε στα δύο. Ο Ζαρράφτης τον γνώρισε ως συμπαγή και αυτό με βοηθάει να                 
εκτιμήσω ότι ίσως διαμελίστηκε από ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός μεταγενέστερο από την ημερομηνία             
συγγραφής των Κώιων. Δίνω περισσότερες πιθανότητες να διασπάστηκε από τον ρηχό σε βάθος             
σεισμό, με μέγεθος 6.6 βαθμών, του 1933 ο οποίος συνέβη μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την                
συγκεκριμένη τοποθεσία. 
 

 
4.78-Νυμφαίο [Βεσπασιανές] 
 
Τετράγωνο κτίριο κατασκευασμένο   
από μάρμαρο, ιγκνιμβρίτη της    
Αλικαρνασού, με μήκος πλευράς    
περίπου 20 μ., κοντά στην Ακρόπολη      
των Σεραγιών. Είχε εσωτερικό    
περιστύλιο από κίονες, αρχικά    
δωρικούς και στη συνέχεια ιωνικούς.     
Στην δυτική πλευρά υπήρχε το     
νυμφαίο με 3 λουτήρες, όπου πρέπει      
να ήταν στημένα αγάλματα. Στο     
δάπεδο μπροστά από τις θέσεις των      
αποχωρητηρίων πλάκες κάλυπταν   
μικρότερο κανάλι, μέσα στο οποίο έρεε      
καθαρό νερό. Στο κέντρο του κτιρίου      
υπήρχε αυλή με ψηφιδωτά ,πηγάδι και      
σιντριβάνι. Αναστηλώθηκε από τους    

Ιταλούς αρχαιολόγους. Στο κτίριο παρατηρούνται 4 φάσεις: Η 1η στα μέσα του 3ου αιώνα              
μ.Χ..Ακολουθεί 2η χωρίς να είναι γνωστή η χρονική περίοδος, όπου έγινε η αντικατάσταση των              
δωρικών κιόνων από ιωνικούς. Μετά τον σεισμό του 334 μ.Χ. ακολουθεί μία 3η, και μία 4η μετά τον                  
σεισμό του 469 μ.Χ, οπότε και άλλαξε χρήση. Τον 5ο αιώνα μ.Χ., συνδέεται με τις παλαιοχριστιανικές                
βασιλικές, τότε πρέπει να έγινε το πηγάδι. Καταστράφηκε οριστικά από τον σεισμό του 554. Τον               
Μεσαίωνα στην περοχή λειτούργησαν ασβεστοκάμινοι που κατέστρεψαν πολλά από τα αρχαία           
μάρμαρα. 
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4.79-Πόλη της Κω, 23/7/2017 
 
Δύο μέρες μετά τον φονικό σεισμό με μέγεθος 6.6, ο δορυφόρος λαμβάνει πλάνα από την πόλη της                 
Κω. Παρατηρούνται οι ζημιές που έχει προξενήσει στο White Corner στα μπαράκια, στην Πύλη              
Φόρουμ, στο Τζαμί κά. Με το βέλος και το ελλειψοειδές σχήμα σημειώνεται η κατεύθυνση και η                
κίνηση των σεισμικών κυμάτων της 21ης Ιουλίου 2017. Στην συγκεκριμένη περιοχή το μέγεθος             
κυμάνθηκε από 6.3-6.2 βαθμούς. Τα κύματα πρέπει να έφτασαν σε  1-3 δευτερόλεπτα μετά το σοκ. 
 

 
 

4.80-Ο σεισμός του 1926,Αντιμάχεια 
 
Κατέστρεψε τον Ναό των Αποστόλων της Αντιμάχειας. Οι Γερμανοί ισοπέδωσαν τον Ναό με νάρκες              
και στην θέση του έκτισαν αποθήκη και θέατρο. Πίσω διακρίνεται το εκκλησάκι της Παναγιάς.              
[Φωτογραφία-Διαμαντής Γιαννιός]. 
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4.81-Η πόλη κατά την 
απομάκρυνση των 
ερειπίων του σεισμού 
του 1933 
 
Φωτογραφία του 
αρχαιολόγου Luigi 
Morricone. Διακρίνονται 
οι 8 μαρμαροκολώνες 
από την Μητρόπολη του 
Αγίου Νικολάου. 
Μπροστά στην κατοικία 
του επισκόπου ο, σήμερα 
γκρεμισμένος, ναός του 
Αγίου Γεωργίου του 
Σιγοκρεββάτα, επί της 
οδού Ιπποκράτους, με 
τον χαρακτηριστικό 
τρούλο  [Θ.Μουστάκης]. 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.82-Στην φύση έχουν όρια ακόμη και τα γεωλογικά ρήγματα 
 
Γενική άποψη του ρήγματος Κοκκινόγιες μήκους τουλάχιστον 3,4-4 χλμ. Ένα τέτοιο ρήγμα έχει την              
δυναμική να εκδηλώσει ένα σεισμικό γεγονός μεγέθους έως 6 Ρίχτερ, ενώ η μέγιστη μετατόπιση των               
τεμαχών του μπορεί να εκφραστεί με επιφανειακή διάρρηξη της τάξεως έως και 0,3 μέτρα. 
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4.83-Χαραματιά στο 

Κάστρο της Αντιμάχειας  
 
 
 

Χαραματιά στο Κάστρο της 
Αντιμάχειας που σχετίζεται με 

τεκτονική παραμόρφωση. Η 
ρωγμή μάλλον δημιουργήθηκε 

από τη δράση εξωτερικών 
φορτίσεων πιθανόν 

μεταγενέστερων του ισχυρού 
σεισμού της 8ης Οκτωβρίου 

1493, αφού ο Μέγας Μάγιστρος 
P.D' Aubusson, το 1494 

αναστήλωσε το κάστρο μετά τον 
τρομερό σεισμό των 6,8R. 

 
 
 

 
 
 
 
4.84-Χαλαρά εδάφη και 
σεισμοί 
 
Η επίδραση των τοπικών    
εδαφικών συνθηκών είναι   
καθοριστική σε μία μελλοντική    
σεισμική διέγερση. Τα χαλαρά    
εδάφη του νησιού όπως αυτά στο      
Μαρμάρι χαρακτηρίζονται από   
υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. Οι    
γεωλογικοί σχηματισμοί είναι   
πιθανό να «προδώσουν»   
κατασκευές και τεχνικά έργα και     
να προκαλέσουν εκτεταμένες   
ζημιές. Η μετατροπή των    
γεωλογικών σχηματισμών από   
στερεά σε υγρή φάση    
[ρευστοποίηση] που συχνά   
παρατηρείται κατά την διάρκεια    
ενός σεισμού θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια στήριξης των υπερκείμενων κατασκευών τα οποία              
στην κυριολεξία μπορούν να βυθιστούν, να ανατραπούν ή ακόμη να καταρρεύσουν. Οι Ιταλοί             
χρησιμοποιούσαν αυτές τις περιοχές μόνο για αγροτικές δραστηριότητες. Τα ειδικά πέδιλα           
θεμελίωσης πιθανόν να ήταν μία λύση..... 
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4.85-Μάντρα Ηλιάκη ή το Ηλιάκι 
 
Κάποτε οι ιδιοκτήτες της μάντρας     
τροφοδοτούσαν με γαλακτοκομικά   
προϊόντα την Ζιά. Σήμερα η μάντρα με       
την καταπληκτική θέα έχει πλέον     
εγκαταλειφθεί ενδεχομένως από το 1960.     
Η λιθοδομή φέρει σημάδια από     
σεισμικές δονήσεις και επιδιορθώσεις. Η     
σεισμική τρωτότητα ενός κτιρίου    
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το      
δομικό του σύστημα και τις γεωτεχνικές      
συνθήκες του εδάφους που έχει     
θεμελιωθεί. Το κτίσμα συναντάται    
ακριβώς πάνω στην επιφάνεια του     
ρήγματος Ράχη, μήκους τουλάχιστον 2,5     
χλμ. και κατεύθυνσης ΔΑ. 
 

 
 
 

 
 
4.86-Κατοπτρική 
επιφάνεια του 
ρήγματος Ζιά, 
τοποθεσία Χόφτη 
 
Γυαλιστερή επιφάνεια  
τριβής ενδεχομένως να   
προκλήθηκε από την   
κίνηση ανάμεσα σε   
βράχια κατά μήκος των    
δύο πλευρών του   
ρήγματος Ζιά. Το επίπεδο    
της κατοπτρικής  
επιφάνειας φαίνεται  
επικαλυμμένο με ορυκτά   
που αναπτύχθηκαν κατά   
την κίνηση του ρήγματος    
και τα οποία δείχνουν την     
κατεύθυνση της  
μετατόπισης. Η κίνηση με    
το ρήγμα ήταν   
παράλληλη με τις αυλακώσεις και προς την λεία κατεύθυνση. 
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4.87-Ρήγμα Θολάρι 
 
Από τον Κάμπο της Καρδάμαινας το δυτικό τμήμα του ρήγματος Θολάρι που διασχίζει τις νότιες               
υπώρειες της Οροσειράς του Δίκαιου. Το δυτικό του τμήμα χάνεται στην θάλασσα. Πρόκειται για το               
ρήγμα που έδωσε τον σεισμό του 411 π.Χ και το οποίο κατέστρεψε την παλιά οχύρωση της                
Κω-Μεροπίδος στα Σεράγια, που έφτιαξε ο Αλκιβιάδης μετά τον σεισμό, όταν η αρχαία Αθήνα              
χρησιμοποίησε το νησί ως βάση εναντίον της Ρόδου.  
 
 

 
 
4.88-Μονύδριο 
Αγ.Ειρήνη 
 
Κάποτε ήταν υπόγειο   
μονύδριο,κατά τον  
Ιάκωβο Ζαρράφτη, τώρα   
υπέργειο λιθόκτιστο  
ξωκλήσι της Αγίας   
Ειρήνης. Το εκκλησάκι   
πρέπει να καταστράφηκε   
από τον σεισμό του    
469μ.Χ από το ρήγμα της     
Κνίδου. Αν δεν   
επισκευάστηκε, τότε ο   
σεισμός του 554 μάλλον    
το βρήκε κατεστραμμένο.   
Τα φερτά υλικά που το     
περιβάλλουν είναι  
προσχώσεις αρκετών  
αιώνων που κατέβασε το    
ομώνυμο ρέμα. Στην   
περιοχή υπάρχουν ρωμαϊκά και βυζαντινά ερείπια λόγω της γειτονικής θερμοπηγής. 
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4.89-Τα υπόγεια νερά της Κω     
μετά τον σεισμό του 2017 
 
Η αγροτική ζώνη του Αμπάβρη     
από την Γρηγορίου Ε΄, στο κέντρο      
της φωτογραφίας το εκκλησάκι    
του Αγίου Ιωάννη 7 Βήματα επί      
Ιταλοκρατίας. Οι πιο εκτεταμένες    
συνέπειες των σεισμών μπορεί να     
συμβούν στο νερό. Οι σεισμοί     
επιδρούν σε ρέματα και στα     
υπόγεια νερά. Μετά τον φονικό     
σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, τα      
αποθέματα υπόγειου νερού της Κω     
είναι πλέον σε οριακό σημείο.     
[Φωτογραφία-M. Livadiotti]. 
 
 

 
 
4.90-Κάθε ρωγμή δεν είναι ρήγμα 
 
Επιφανειακή ρωγμή όχι ρήγμα σε παλαιοζωικά      
μάρμαρα της περιοχής Μύρτου κοντά στην      
τοποθεσία Κακόσκαλο[δυτικά της Αγίας Ειρήνης].     
Στην φύση τα περισσότερα ρήγματα είναι      
συνδυασμός κανονικού/ανάστροφου και   
δεξιόστροφου/αριστερόστροφου. Τα τεμάχη τους    
δηλαδή, πρακτικά κινούνται το ένα ως προς το άλλο         
τόσο στην κατακόρυφη διεύθυνση όσο και στην       
οριζόντια. Υπάρχουν ωστόσο ειδικές περιπτώσεις     
δομών που εμφανίζονται σαν ρήγματα, οι οποίες       
δεν συνδέονται με σεισμούς. Τέτοιες ρωγμές      
οφείλονται καθαρά σε τοπικά αίτια κατανομής της       
πυκνότητας,της πλαστιμότητας και του βάρους     
μέσα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. 
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4.91-Μεγάλη μετακίνηση μάζας στου Αη Γιώργη [Αρμά] 
 
Μεγάλη μετακίνηση μάζας- εκδηλώθηκε πριν από 15/3/2006- βορειοανατολικά της εκκλησίας του Αη            
Γιώργη (Αρμά) στο υψίπεδο της Αντιμάχειας. Δεν είναι γνωστό άν έπαιξε κάποιο ρόλο ο σεισμός του                
1926.Από τους πρόποδες του υψώματος περνά το ρέμα Βησικό, είναι δυνατόν η κατολίσθηση να              
οφείλεται σε υποσκαφή του πρανούς από τα νερά του χειμάρρου αλλά και στην ύπαρξη χαλαρών               
υλικών με κακές γεωτεχνικές συνθήκες.Το ρέμα Βησικό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αφού έχουν            
ήδη καταγραφεί 2 πρόσφατες μετακινήσεις μάζας στις όχθες του. 
 
 
 

 
4.92-Ροές γαιών πάνω 
σε ρήγμα; 
 
Επικίνδυνες πρόδρομες  
τοξοειδείς ρωγμές στην   
εξοχή της πόλης.   
Πρόκειται για πρώιμες   
ενδείξεις ροής γαιών πριν    
από μία περιστροφική   
κατολίσθηση- σε άργιλους   
χαλαρούς ερυθρόχρωμους  
στον Άγιο Στυλιανό της    
πόλης. Οι ροές   
συναντώνται πάνω στο   
ρήγμα Τσουκαλαριά. Μία   
σεισμική δόνηση μικρής   
ισχύος ίσως προκαλέσει   
περαιτέρω ολίσθηση στα   
ήδη ασταθή εδάφη. 
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Γυμνάσιο, Δυτικές Θέρμες της πόλης Κω μετά τον σεισμό Μ6.6 του 2017. Κάτω άποψη της στοάς 
του γυμναστηρίου μετά την αναστήλωση των Ιταλών αρχαιολόγων, το 1938; 
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Η μεγαλύτερη αλλαγή  από τον σεισμό του 2017 έγινε στον βυθό της θάλασσας. Η ενέργεια από περίπου 
120 χιλιάδες τόνους ΤΝΤ που εκλύθηκε στην τάφρο Gokova[Κεραμεικού.Κ], προκάλεσε καταστροφές οι 
οποίες επηρέασεαν την θαλάσσια ζωή.Η καθίζηση που έγινε στον βυθό είναι ορατή ακόμη σήμερα στις 
ακτές του Ψαλιδιού.Η αποκατάσταση ορισμένων πληθυσμών  βενθικών ζώων θα πάρει καιρό για να 
επανέλθει.
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5.Τι συνέβη και γιατί;  
«Όλα έχουν μία λογική εξήγηση ακόμη και αν δεν την γνωρίζουμε» 

 
 
Οι σεισμοί κατά την διάρκεια της ιστορίας της Κω σύμφωνα με ιστορικά, αρχαιολογικά και              
γεωλογικά στοιχεία έχουν αφήσει αρκετά θύματα, ενώ άλλοι έχουν προξενήσει ζημιές           
σημαντικές ή μικρές. 
Είναι δύσκολο δίχως σεισμολογικά όργανα καταγραφής να προσδιοριστεί το επίκεντρο ενός           
σεισμού του παρελθόντος μόνο με βάση τις ιστορικές αναφορές και μαρτυρίες. Το πρόβλημα             
γίνεται ακόμη δυσκολότερο λόγω της ύπαρξης πολλών υποθαλάσσιων ενεργών ρηγμάτων,          
νησιών και συνόρων στον Κεραμεικό Κόλπο. Αλλωστε η σεισμικότητα της Κω συνδέεται            
τόσο με αυτή της απέναντι μικρασιατικής ακτής όσο και των γύρω περιοχών του Αιγαίου.  
Ωστόσο, η σύγχρονη γεωλογική έρευνα και η γεωαρχαιολογία μπορούν να συμβάλλουν να            
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να προσεγγίσουμε τον επιθυμητό στόχο. Δηλαδή, να βρούμε            
τους αρχαίους σεισμούς που έπληξαν την Κω και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. 
Για την εκπόνηση του παρακάτω καταλόγου χρησιμοποιήθηκε η ιστορική βάση δεδομένων           
του Τμήματος Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης το όλο          
εγχείρημα εμπλουτίστηκε με πληροφορίες που κατόρθωσα να συγκεντρώσω από την ιστορία           
και την γεωλογία της περιοχής, όσο και από τουρκικές πηγές. Κάθε ιστορικό σεισμικό             
συμβάν πριν καταχωρηθεί στον τελικό κατάλογο, ελέγχθηκε και  επαναξιολογήθηκε.  
Ο συνδυασμός των διαθέσιμων πληροφοριών με τις γεωαρχαιολογικές έρευνες είναι το           
πρώτο βήμα για την ανάλυση και πρόβλεψη των σεισμικών κινδύνων της περιοχής. Από τον              
σεισμολογικό κατάλογο, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του Ρήγματος Κω στην εξέλιξη           
των αρχαίων πολιτισμών του Κεραμεικού Κόλπου.  
Ο σεισμικός κίνδυνος της Κω οφείλεται σε κοντινά όσο απομακρυσμένα ρήγματα. Τα            
κοντινά μπορεί να δώσουν σεισμούς με μεγέθη που φτάνουν τους 7,2 βαθμούς, ενώ τα              
απομακρυσμένα από 8.3-8.5 βαθμούς. 
Επίσης προκύπτει ότι το μεγαλύτερο και πιο καταστροφικό γεγονός στον Κεραμεικό, ο            
Υπερμέγιστος, συνέβη το 554 μ.Χ από επαναδραστηριοποίηση του Ρήγματος Κω. Ο σεισμός            
με μέγεθος 7+βαθμούς στην κυριολεξία «ρήμαξε» την Χερσόνησο της Αλικαρνασσού και τα            
γύρω νησιά. Εξίσου τρομερά συμβάντα ήταν οι σεισμοί του 411 π.Χ και 1493 μ.Χ, από το ίδιο                 
ρήγμα, για τις πόλεις του Κεραμεικού και όχι μόνο.  
Ο πιο καταστροφικός χερσαίος σεισμός στο νησί της Κω, εκδηλώθηκε το 1926 στο οροπέδιο              
της Αντιμάχειας, είχε μέγεθος 5.4 Ρίχτερ, και άφησε πίσω του 2 νεκρούς με αρκετούς              
τραυματίες. 
Από τον κατάλογο εξάγεται ότι περίπου το 30% των ιστορικών σεισμών έδωσαν τσουνάμι,             
δηλαδή 1 στους 3, είχαν μεγέθη >6 βαθμούς και τα ύψη των κυμάτων κυμάνθηκαν από 1μ.                
έως τουλάχιστον 25μ. 
Για το χρονικό διάστημα από τον 15ο αιώνα μ.Χ έως τον 17ο, μετά την κατάρρευση του                
Βυζαντίου η περιοχή βρισκόταν υπό κατοχή και οι ιστορικές αναφορές απουσιάζουν. Τον            
18ο αιώνα παρατηρείται σεισμικός λήθαργος ή κενό που δεν είναι απίθανο να σχετίζεται με              
έλλειψη πληροφοριών. Οσο πλησιάζουμε την σύγχρονη εποχή η σεισμικότητα αυξάνεται ανα           
αιώνα και αυτό είναι λογικό καθώς έχουμε περισσότερα και πιο αξιόπιστα δεδομένα στην             
διάθεση μας. 
Ο παρών αναθεωρημένος κατάλογος περιέχει γνωστά και άγνωστα σεισμικά επεισόδια από           
το 411 π.Χ έως τις αρχές του 2018. Κάθε περιστατικό περιλαμβάνει χρονιά, ώρα, μέγεθος,              
εστιακό βάθος, επίκεντρο, σεισμογόνο ρήγμα, τσουνάμι, επιπτώσεις με θανάτους και φθορές           
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σε αρχαιολογικά και εκκλησιαστικά μνημεία σε τοπικό επίπεδο. Κάθε σύνδεσμος          
παραπέμπει σε άρθρο, σχετικό και πιο αναλυτικό με το επεισόδιο. Αξίζει να τονιστεί ότι ο               
κατάλογος με τους σεισμούς της Κω θα χρειαστεί επανεξέταση και συμπλήρωση σε            
περίπτωση που βρεθούν νέα στοιχεία στο μέλλον. 
 

5.1-Σεισμός 411 π.Χ,χειμώνας, Μ=6.8 [Κως Μεροπίς] 
Εστιακό βάθος μικρότερο από 5χλμ; υποθαλάσσιος κοντά στην τοποθεσία Θολάρι          
Καρδάμαινας; Ρήγμα Κω, άγνωστος αριθμός θυμάτων. 
 
Ήταν ο αρχαιότερος γνωστός ιστορικός σεισμός της Κω. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, το 411              
π.Χ ο Λακεδαιμόνιος ναύαρχος Αστύοχος αποβιβάστηκε στην Μεροπίδα Κω μετά από έναν            
ισχυρότατο σεισμό που κατέστρεψε τα τείχη της πόλης με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να             
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να τρέξουν στα βουνά. Υπεύθυνο ρήγμα θεωρείται το             
Θολάρι, μια δευτερεύουσα δομή που ανήκει στην ομάδα ρηγμάτων της Κω. Ο μηχανισμός             
λειτουργίας του εν λόγω ρήγματος εδώ και αιώνες ανυψώνει τα βουνά του Κουβά, του              
Ελαιώνα [της οροσειράς του Δίκαιου], βυθίζει την πεδιάδα της Καρδάμαινας και την λεκάνη             
της Κω. Η σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε στην λεκάνη της Κω και η απόσταση των τειχών του                
365 μ.Χ της πόλης Κω από το εκτιμώμενο επίκεντρο ήταν μόλις 12,5 χλμ., 6.5 χλμ. από την                 
αρχαία Αλασάρνα και 19χλμ. από την θέση της αρχαίας Αστυπάλαιας. Αναμφίβολα από τον             
σεισμό έπαθαν σοβαρές ζημιές και οι τρεις αρχαίες τοποθεσίες του νησιού.  
 

 
 

 
Πόλη Κω- Ερείπια ελληνιστικής περιόδου μεταξύ Γ.Αβέρωφ και Θεμιστοκλέους [πρώην αποθήκες;], μεταξύ            
Θεμιστοκλέους και Ακτή Κουντουριώτη πιθανή ρευστοποίηση της Κω Μεροπίδας του 411 π.Χ; ανατολικό τμήμα              
της Αρχαίας Αγοράς υπήρχαν κτίρια που καταστράφηκαν, Ιάσιο[;] Αρχαϊκό Ιερό στον Ηρακλή, Αρχαϊκό Ιερό στα               
Σεράγια παθαίνει ζημιές αλλά επισκευάζεται, Ναός της Αθηνάς στην οδό Κύπρου επισκευάζεται,κά.  
Χωριά Κω- Ελευσίνιο στο Αμανιού παθαίνει ζημιές όμως επισκευάζεται, ελληνιστικά τείχη Παλιού Πυλιού             
καταστρέφονται, κά. 
Άλλες πόλεις- Νίσυρος [Παλαιόκαστρο, κά],Τέρμερα Μικράς Ασίας ,Βόρεια Τήλος, Αλικαρνασσός, Κάλυμνος,           
Ψέριμος, Δυτικό και Κεντρικό τμήμα της Χερσονήσου Κνίδου, Νότια Λέρος, Γυαλί, κά. 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-quakekos411bc 
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5.2-Σεισμός 198-199 π.Χ,μήνας Αύγουστος, Μ=7.2 [Κάμειρος] 
Ενδιάμεσο εστιακό βάθος; υποθαλάσσιος ΝΑ της πόλης Ρόδου-κοντά στα         
Αφάντου; Ρήγματα ανατολικής Ρόδου; τσουνάμι,άγνωστο αν υπήρξαν θύματα.  
 
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο κεντρικό τμήμα της Ρόδου, καταστράφηκαν σχεδόν            
ολοκληρωτικά μερικές πόλεις του νησιού. Ήταν ενδιάμεσου βάθους και πιθανόν προήλθε           
από υποθαλάσσιο ρήγμα, το οποίο διασχίζει κατά μήκος την ακτή στα Αφάντου- έναν από              
τους παλαιότερους οικισμούς της Ρόδου. Προκάλεσε τεράστιες ζημιές και στην πόλη της Κω.             
Δεν ήταν ο πλέον καταστροφικός του νησιού της Κω, ωστόσο, έπληξε τα δημόσια κτίρια και               
τα μνημεία του νησιού, τα οποία επισκευάστηκαν αργότερα από ντόπια υλικά με την             
βοήθεια των Ατταλιδών μοναρχών. 
 

 
 
Πόλη Κω- Καταστράφηκε αλλά επισκευάστηκε το τείχος της πόλης, Μαυσωλείο του Κερμετέ; Ελληνιστική οικία              
Αρπαγής της Ευρώπης, Στοά του Τόφφου[πόρου] στις Δυτικές Θέρμες, Ναοί της Αφροδίτης Πανδήμου και              
Ποντίας στην αρχαία αγορά επισκευάζονται,Δωρικός ναός των Ατταλιδών στην Πλατεία Ανταγόρα, Νεώρια οδού             
Αλεξάνδρου επισκευάζονται, Ναός της Αθηνάς στην Οδό Κύπρου καταστράφηκε; κά 
Χωριά Κω- Καταστράφηκε και εγκαταλείπεται οριστικά το Ελευσίνιο, Χαρμύλειο άνω τμήμα; Ελληνιστικό            
Θέατρο της Αλάσαρνας επισκευάζεται, Αρχαϊκό Ιερό στα Σεράγια εγκαταλείπεται, Εξέδρα Κρήνη [πρώην            
καφετέρια Στέκι] επί της Γρηγορίου Έ καταστρέφεται  αλλά επισκευάζεται, κά 
Άλλες πόλεις- Ρόδος, Μικρά Ασία ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Καρίας [Ιασός, Δίδυμα της Μιλήτου]κά 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-199-198quake 
 
 

5.3-Σεισμός 27 π.Χ, Μ=7.2 [Τράλλεις] 
Επιφανειακός, χερσαίος βορειοανατολικά από τις αρχαίες Τράλλεις; Ρήγματα        
Buyuk Menderes, άγνωστο αν υπήρξαν θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 
Είχε μέγεθος Χ[10] της δωδεκάβαθμης κλίμακας Μερκάλι. Το επίκεντρο βρισκόταν 20 χλμ.            
νοτιοδυτικά από το Αϊδίνιο και 100 χλμ. από την Κω. Το σεισμικό γεγονός, κατ’ εκτίμηση είχε                
μέγεθος Μ7.2, οφείλεται σε ρήξη του κανονικού ρήγματος Buyuk Menderes South Boundary            
2. Το ρήγμα έχει μήκος τουλάχιστον 110χλμ. Πρόκειται για χερσαίο συμβάν με χαμηλό             
εστιακό βάθος που στην κυριολεξία ισοπέδωσε οτιδήποτε βρισκόταν σε ακτίνα 40-50 χλμ.            
Ζημιές αναφέρθηκαν σε κρήνη του Ασκληπιείου και σε κτίρια της Αρχαίας Αγοράς Κω.Στην             
έντονη σεισμική δραστηριότητα του 1ου αιώνα π.Χ. [προφανώς περιελάμβαναν και την           
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σεισμική δόνηση του 5ου ή 6ου π.Χ] απέδωσαν οι αρχαιολόγοι Χέρτζογκ και Σάτζμαν μία              
σημαντική αλλαγή στην αρχιτεκτονική ιστορία του Ασκληπιείου. Επίσης και η αρχαία αγορά            
της Κω πρέπει να επηρεάστηκε από την σεισμική δόνηση. Η αλληλεγγύη του Αυγούστου             
μάλλον ήταν καθοριστική αφού επιτράπηκε σε Ρωμαίους πολίτες να γίνονται ιερείς στο ιερό             
του Απόλλωνα στην Αλάσαρνα [σημερινή Καρδάμαινα]. Σύμφωνα με τον Σουετώνιο ο           
Αύγουστος ξανάχτισε και άλλες πόλεις. 
Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/tralleisquake27bc 
 

 
 
 

5.4-Σεισμός 12 π.Χ;  
Άγνωστο μέγεθος,επίκεντρο και ρήγμα 
 
Σύμφωνα με αρχαιολογικές αναφορές ήταν μία ισχυρή δόνηση, μεγαλύτερη από αυτή του 5             
ή 6 π.Χ. Μέχρι στιγμής περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχω στη διάθεση μου. 
 

5.5-Σεισμός 5 ή 6 π.Χ, Μ=5.5-6+ [Ευσέβιος Καισαρείας] 
Επιφανειακός; υποθαλάσσιος έξω από το Ακρωτήριο του Αγίου Φωκά; Ρήγμα          
Datca Horst ή Ula Oren του Gokova;άγνωστο αν υπήρξαν θύματα. 
 
Σύμφωνα με μαρτυρίες του Ευσέβιου της Καισαρείας [265-340], το 5 ή 6 π.Χ, μεγάλος              
σεισμός προκάλεσε τη μερική καταστροφή του νησιού της Κω. Το επεισόδιο αναζήτησε και ο              
Ιταλός αρχαιολόγος L.Morricone, στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ερευνών που γίνονταν          
στην πόλη μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1933, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τα ίχνη του.                
Για τους σεισμούς του 1ου αιώνα π.Χ επικρατεί σύγχυση. Η αρχαιολογική έρευνα για αυτή              
την περίοδο έχει εντοπίσει 3 σημαντικά συμβάντα. Ενα του 27 π.Χ που είχε επίκεντρο κοντά               
στις Τράλλεις, μία δόνηση του 12 π.Χ μεγαλύτερης ισχύος, και το περιστατικό που ανέφερε ο               
Ευσέβιος. Σύμφωνα με τον Ιταλό αρχαιολόγο Carmelo Malacrino «ήταν ένα βίαιο γεγονός            
που συνέβη το 3ο έτος των Ολυμπιακών Αγώνων του 193 από το οποίο στη Κω πολλές                
κατασκευές κατέρρευσαν. Οι Herzog-Schazmann από το 1932 έδωσαν ενδείξεις για αλλαγές           
σε κρήνη του Ασκληπιείου μεταξύ 2ου και 3ου άνδηρου».Στην Αλάσαρνα έχουν αναφερθεί            
ίχνη από τον εν λόγω σεισμό, όμως οι κίονες από την στοά που βρισκόταν κοντά στο κτίριο Α                  
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ήταν στη θέση τους κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Οι αρχαιολόγοι περιγράφουν ότι το             
κτίριο Α από το συγκρότημα,μερικώς καταστράφηκε από πυρκαγιά που συνδέουν με τον            
σεισμό. Ο σεισμός είναι από τους πιο γνωστούς στην βιβλιογραφία, όμως παραμένει από             
παλαιοσεισμολογική άποψη άγνωστος. Αξίζει να τονιστεί ότι είναι πολύ δύσκολο να           
αναγνωρίσει κανείς 3 σεισμούς που έγιναν μέσα σε 11 χρόνια, σε τόσο στενό χρονικό              
διάστημα. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι μετά από ένα από τους σεισμούς του 1ου αιώνα π.Χ οι                
Κώοι αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους, τότε ο Αύγουστος παίρνει τον πίνακα του              
Απελλή με την Αναδυομένη Αφροδίτη [που κοσμούσε το Ασκληπιείο] και τον μεταφέρει στη             
Ρώμη για να τον προσφέρει στον Καίσαρα. Όμως η Κως κλείνει τις πληγές της με τη βοήθειά                 
του Αυγούστου που την ξαναχτίζει και θα μείνει στην ιστορία της πόλης ως «κτίστης».  
 

 
 

Ανοικοδομεί την πόλη, ιδίως το τμήμα της Αγοράς που κατέρρευσε, δίνοντας προτεραιότητα            
στο ντόπιο μάρμαρο. Η χρήση των ντόπιων τραβερτίνη και ιγκνιμβρίτη περιορίζεται. Στα            
μέσα του 1ου αιώνα μ.Χ. κατασκευάζεται το Ωδείο και οι Κεντρικές και οι Δυτικές Θέρμες.               
Με βάση τα υπάρχοντα αρχαιολογικά δεδομένα η σεισμική δόνηση του 5/6π.Χ δεν πρέπει             
να ήταν ένα ιδιαίτερο καταστροφικό συμβάν. Αναφέρθηκαν ζημιές αλλά δεν πρέπει να ήταν             
ένα γεγονός που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές. Με βάση την κλίμακα Μερκάλι ίσως            
ήταν μία δόνηση από σχετικά ισχυρή έως ισχυρή, της τάξης V-VI, που αντιστοιχεί σε μέγεθος               
5.5-6.0+ βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Πρόκειται για τοπικό γεγονός που θα μπορούσε να             
προέλθει από μια δευτερεύουσα δομή από τα υποθαλάσσια μεγάλα ρήγματα που           
περιβάλλουν το νησί όπως το Gokova, το Ρήγμα Κω ή ακόμη το Ρήγμα Datca. Από τον σεισμό                 
καταστράφηκε αλλά επισκευάστηκε το τείχος της πόλης Κω. Το Αρχαίο Στάδιο της πόλης             
παθαίνει βλάβες αλλά επισκευάζεται. 
 

5.6-Σεισμός 139 μ.Χ,Μ=7.5 [Αντωνίνος Πίος] 
Ενδιάμεσο εστιακό βάθος; υποθαλάσσιος μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου;        
Ρήγμα Μεγίστη; τσουνάμι, άγνωστο αν υπήρξαν θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 
Ο σεισμός δεν προήλθε από τον συνήθη ύποπτο, το ρήγμα του Διαύλου Κω-Νισύρου. Συνέβη              
κοντά στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, τον υποθαλάσσιο χώρο της Μεγίστης ή            
Καστελόριζου [Castello Rosso, δηλαδή Κόκκινο Κάστρο]. Το μέγεθος του σεισμού κατ'           
εκτίμηση ήταν 7.5 βαθμών,πιθανόν προήλθε από ένα ήδη γνωστό θαλάσσιο ρήγμα, το Ρήγμα             
Μεγίστη με βορειοανατολική διεύθυνση και μήκος ρήγματος περίπου 130 χλμ. Σύμφωνα με            
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τον αρχαιολόγο Morricone ο σεισμός έπληξε ιδιαίτερα το νησί της Κω ωστόσο η καταστροφή              
δεν πρέπει να ήταν ολική. Ο σεισμός θεωρείται υπεύθυνος για την καταστροφή πολλών             
μνημείων της υπαίθρου της Κω, της Καρίας και της Λυδίας. Μετά τον σεισμό η αρχαιολογική               
έρευνα αναφέρει ότι περιορίζεται η χρήση του τραβερτίνη [αμυγδαλόπετρα] και την θέση            
του παίρνει το μάρμαρο. Γίνεται ανακατασκευή της αγοράς και των οικοδομικών           
τετραγώνων και στα κτίρια παρατηρείται χρήση χυτής τοιχοποιίας. Η ανοικοδόμηση που           
ακολούθησε το σεισμό του 139 μ.X. χαρακτηρίζεται από την χρήση κυρίως ντόπιων            
μαρμάρων.  
 

 
 
Πόλη Κω- Τείχος της πόλης καταστρέφεται, εγκαταλείπεται από τότε. Βωμός του Διόνυσου; Δυτικές Θέρμες της               
πόλης Κω επισκευάζονται, Ελληνιστικό-Ρωμαϊκό κτίριο [Κρίση του Πάριδος] επισκευάστηκε, Θόλοι της           
ρωμαϊκής πρόσοψης της Αρχαίας Αγοράς, Ναοί της Αφροδίτης Πανδήμου και Ποντίας στην αρχαία αγορά,              
Νεώρεια της Οδού Μ.Αλεξάνδρου εγκαταλείπονται, Ωδείο επισκευάζεται, Κεντρικές Θέρμες επισκευάζονται;          
Δρόμος Cardo επισκευάζεται, Εργαστήριο χρωμάτων πόλης Κω καταστρέφεται, κά 
Χωριά Κω- Αγία Κλαυδία νότια από το Πυλί , Θέατρο της Αλάσαρνας εγκαταλείπεται,κά 
Άλλες  πόλεις- Ρόδος , πόλεις της Καρίας [Στρατονίκαια],της Λυκίας,η Σέριφος, η Σύμη κά 
Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-139quake 
 

5.7-Σεισμός 334 μ.Χ, Μ=6.6 [Ηλίας Νισιβέως]  
Εστιακό βάθος μικρότερο από 5χλμ, υποθαλάσσιος έξω από το Ψαλίδι; Ρήγμα 
Ula-Oren του Gokova; άγνωστος αριθμός θυμάτων. 
 
Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ηλία της Νισίβεως [Αντιόχεια της Μυγδονίας ,σύνορα του            
Βυζαντινού και Περσικού κράτους], το 334 μ.Χ, ένας σεισμός στην Κω χωρίς θύματα είχε ως               
αποτέλεσμα να καταρρεύσουν πολλές πόλεις. Ο σεισμός του 334 μ.Χ. κατέστρεψε μνημεία            
που βρίσκονταν γύρω από το λιμάνι της Κω, ίσως προξένησε μικρές ζημιές στο υπόλοιπο              
νησί. Εκτιμάται ότι ήταν της τάξης των 6,6 βαθμών, φαίνεται ότι προήλθε από την              
δραστηριότητα του Ρήγματος Ula-Oren της συστάδας ρηγμάτων Gokova. Το Ula-Oren είναι           
υποθαλάσσιο ρήγμα, αποτελεί τον κορμό του Gokova και έχει μήκος τουλάχιστον 80χλμ.            
Ολισθαίνει με ρυθμό 0,5-3 χιλιοστά τον χρόνο, και μπορεί να δώσει σεισμούς με μεγέθη έως               
7.2 βαθμούς. 
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Πόλη Κω-Casa Pizzioli ή Μικρή Ρωμαϊκή Οικία, Casa Romana;, Στάδιο της πόλης εγκαταλείπεται, Δυτικό              
Γυμνάσιο, Δυτικές Θέρμες, Ελληνιστικό-Ρωμαϊκό σπίτι [Κρίση του Πάριδος] καταστράφηκε, Ρωμαϊκή Οικία           
Αρπαγής της Ευρώπης, Ωδείο εγκαταλείπεται; Οικία των Χαλκών[Σεράγια], Domus της Piazza Quadrata, Βόρειες             
Θέρμες, Εξέδρα Κρήνη [Γρηγορίου Ε΄], Θόλος-Τύχη [οδό Μεροπίδος], Παλαιοχριστιανική Οικία Ακρόπολη           
Σεράγια,κά 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/quake334 
 

5.8-Σεισμός 21/7/365 μ.Χ, Μ=8.3-8.5 [Μέγιστος Μεσογείου] 
Χαμηλό εστιακό βάθος, υποθαλάσσιος νοτιοδυτικά Φαλάσαρνας Κρήτης, Ρήγμα 
Ελληνικού Τόξου; τσουνάμι, άγνωστο αν υπήρξαν θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 

Το 365 μ.Χ, ένας τρομερός σεισμός, ο Μέγιστος της Μεσογείου, κατέστρεψε το Αιγαίο, το              
δέλτα του Νείλου, την ανατολική Σικελία και τμήματα της Αδριατικής έως το βόρειο             
σύγχρονο Ντουμπρόβνικ. Ο μεγασεισμός προκάλεσε ένα τρομερό τσουνάμι. Στην         
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου η θάλασσα πλημμύρισε την ξηρά και βάρκες βρέθηκαν στις            
οροφές των σπιτιών. Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός αναφέρει ότι ήταν τόσο ισχυρός και για τον               
λόγο αυτό είχε καθιερωθεί η 21η Ιουλίου για χρόνια σαν επέτειος. Ακόμη λέγεται ότι απο               
αυτό το τρομερό συμβάν σώθηκε η Αθήνα εξαιτίας του Αχιλλέα επειδή προ του σεισμού έγινε               
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δημόσια εκδήλωση προς τιμή του. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές μόνο στην Αλεξάνδρεια            
πνίγηκαν 50.000 άνθρωποι. Για τον Ιερώνυμο ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός αφού           
κατέστρεψε αρκετές παράκτιες περιοχές της Μεσογείου.Το ύψος του τσουνάμι στον ανοιχτό           
ωκεανό πρέπει να ήταν περίπου 60 εκατοστά, ανάλογο με το τσουνάμι που έπληξε το 2004,               
την Σουμάτρα. Επίσης προκάλεσε την ανύψωση της δυτικής Κρήτης μέχρι και 9μ.            
Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν ερείπια από την αρχαία ρωμαϊκή πόλη Neopolis στα          
βορειοανατολικά της Τυνησίας, που κατακλύστηκε από το τσουνάμι. Ίχνη από το τσουνάμι            
βρέθηκαν σε ακτές της Σικελίας. Ήταν ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος σεισμός της           
Μεσογείου. Ζημιές στην Κω έγιναν στην Casa Romana; και το Νυμφαίο; Προσωπική            
εκτίμηση ότι οι ζημιές έγιναν από τον σεισμό του 334 μ.Χ. Κύματα τσουνάμι πρέπει να               
κατέκλυσαν τις ακτές της Δυτικής Κω. 

 Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/156 

 

5.9-Σεισμός 469 μ.Χ,Μ=6.6 [Κνίδος] 
Εστιακό βάθος μικρότερο από 5χλμ, υποθαλάσσιος μεταξύ Αγ.Ειρήνης και Κάβου          
Κριός; Ρήγμα Κνίδου;άγνωστος αριθμός θυμάτων. 
 

 
 
Ο σεισμός σύμφωνα με κάποιους γεωλόγους μελετητές έγινε το 459 μ.Χ, είχε μέγεθος 6.6,              
πρέπει να ήταν επιφανειακός και ισοπέδωσε τόσο την Κνίδο όσο την πόλη της Κω. Προήλθε               
από ένα πολύ επικίνδυνο σεισμικό κανονικό ρήγμα μήκους τουλάχιστον 10 χλμ. [διεύθυνσης            
ΑΔ]. Ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε το 469 μ.Χ, επί Βυζαντινής             
Αυτοκρατορίας του Λέοντα Α’, και ότι το νησί της Κω καταστράφηκε ολοσχερώς. Τότε             
πολλοί αρχαιοελληνικοί ναοί μετατράπηκαν σε εκκλησίες ενώ εξαφανίστηκαν τα         
ελληνιστικά κτίρια στην πόλη της Κω. Μετά τον σεισμό ξεκίνησε η πρωτοχριστιανική            
περίοδος με την οικοδόμηση αρκετών βασιλικών σε όλο το νησί. Τα περισσότερα            
αρχαιοελληνικά κτίσματα μετατρέπονται σε χριστιανικά και χάνονται οριστικά. 
 
Πόλη Κω-Συνοικία του Λιμένος[Αρχαία Αγορά],Ιερό του Ηρακλή [2ου αιώνα π.Χ], Ασκληπιείο, Δυτικές Θέρμες             
της πόλης Κω [εγκαταλείπονται οι παλαιοχριστιανικές βασιλικές,Οικία της Αρπαγής της Ευρώπης,Οικία του            
Σειληνού, Νυμφαίο επισκευάζεται;], Θέατρο της πόλης Κω;Μεγάλη παλαιοβασιλική του Αγίου Γεωργίου της            
πόλης επισκευάστηκε,κά 
Χωριά Κω- Άγιος Στέφανος Κεφάλου, Παλαιοχριστιανικές Καρδάμαινας, Αλάσαρνα; Μονύδριο Αγ. Ειρήνης           
Δικαίου;κά 
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Άλλες  πόλεις- Παλαιοχριστιανικές Κάβου Κριός, Νίσυρος [παλαιοχριστιανικά μνημεία];Βόρεια Τήλος;κά 
Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/495 
 
 

5.10-Σεισμός 554 μ.Χ, Μεγάλη Παρασκευή; Μ=7+ [Αγαθία]  
Εστιακό βάθος 2 χλμ, υποθαλάσσιος έξω από την Χαλκήπετρα; Ρήγμα Κω,           
τσουνάμι τουλάχιστον 25μ., σχεδόν όλοι οι κάτοικοι χάθηκαν σύμφωνα με τον           
Αγαθία. 
 
Πρόκειται για το μέγιστο και πιο φονικό σεισμικό γεγονός της Κω. «H θάλασσα σηκώθηκε              
σε μεγάλο ύψος και πλημμύρισε τα παραθαλάσσια οικήματα, καταστρέφοντας τα και           
πνίγοντας τους ανθρώπους, και το μέγεθος του κύματος ήταν τέτοιο πού όποιο κτίσμα δεν              
μπόρεσε να το καλύψει, το γκρέμισε στο έδαφος. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της πόλης πέθαναν               
μαζικά. Σχεδόν όλη η πόλη της Κω είχε μετατραπεί σε έναν τεράστιο χωμάτινο σωρό, πάνω               
στον οποίο βρίσκονταν σκορπισμένα εδώ κι εκεί πέτρες, κομμάτια από κίονες και σπασμένα             
ξύλα. 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». 

 
Αυτά έγραψε ο Αγαθίας για τον φοβερότερο σεισμό, τον Υπερμέγιστο που έπληξε τον             
Κεραμεικό Κόλπο. Εκτιμάται ότι είχε μέγεθος λίγο περισσότερο από 7 βαθμούς, έγινε στη             
θάλασσα έξω από την Χαλκήπετρα. Οι ισχυρές δονήσεις κράτησαν 14 ημέρες. Το Ρήγμα             
Κω[δευτερεύουσα δομή Πιπεριά] ήταν υπεύθυνο για την τρομερή καταστροφή. Το συμβάν           
είχε ολέθριες επιπτώσεις στην Κω, την χερσόνησο της Αλικαρνασσού, την χερσόνησο της            
Κνίδου και γενικά όσες περιοχές βρίσκονταν σε μία ακτίνα τουλάχιστον 50 χλμ. από το              
σεισμικό επίκεντρο. Οι ζημιές ήταν τρομερές ιδιαίτερα σε παράλιους οικισμούς με χαλαρά            
εδάφη όπως η αρχαία Μύνδος, Τέλενδος και Εμπορειός Καλύμνου, Ψέριμος, Κάβο Κριός κά.             
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Όμως η περιοχή που πλήγηκε περισσότερο ήταν κατά μήκος των ακτών του Διαύλου             
Κω-Νισύρου, κοντά στο επίκεντρο. Εκεί έγινε ανύψωση τουλάχιστον 2μ. με την ταυτόχρονη            
βύθιση μεγάλου τμήματος θαλάσσιας γης. Ακόμη σήμερα υπάρχουν ίχνη από τον τρομερό            
σεισμό στους πρόποδες της οροσειράς του Δίκαιου. Οι μεγάλοι βράχοι που σήμερα            
βρίσκονται στην θάλασσα πρέπει να έπεσαν από αυτό το τρομερό συμβάν. Το τσουνάμι με              
ύψος τουλάχιστον 25μ. άφησε πολλά θύματα και προξένησε τρομερές ζημιές στην πόλη της             
Κω. Επίσης το φονικό κύμα εισχώρησε έως 1,5 χλμ στην ξηρά της Καρδάμαινας. Στο              
νοτιοδυτικό άκρο της Αλάσαρνας βρέθηκε ταφικό συγκρότημα όπου έγινε βιαστική ταφή           
θυμάτων του σεισμού του 554.  
 
Πόλη Κω- Η πόλη υπέστη σοβαρή καθίζηση εξαιτίας του σεισμού. Κατεστράφησαν η Βασιλική του Σκανδάριου,               
Η μεγάλη βασιλική του Αγ.Γεωργίου στην οδό Αναπαύσεως [Αγ.Ιωάννης 7 Βήματα], τα ερείπια του Ασκληπιείου               
καλύφθηκαν από ιζήματα τσουνάμι; Στην Αρχαία αγορά που καταστρέφεται και εγκαταλείπεται -καταρρέουν το             
Ιερό του Ηρακλή, η Βασιλική του Λιμένος [Αγ.Γεωργίου]. Επίσης καταστρέφεται το Αρχαίο Θέατρο; η              
Παλαιοβασιλική Άγιου Γαβριήλ, το Νυμφαίο, εγκαταλείπεται η παλαίστρα στις Δ.Θέρμες, Κεντρικές Θέρμες            
εγκαταλείπονται; Cardo υπέστη καθίζηση;[καταστρέφεται και εγκαταλείπεται], Βασιλική Α΄Δυτικών Θερμών,         
Βασιλική Β΄Δυτικών Θερμών όμως επισκευάστηκε μέσα στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα μ.Χ, κά.  
Χωριά Κω- Παλαιοβασιλική Αγίου Στεφάνου και οικισμός, Βασιλική Καμάρι Κεφάλου, Βασιλική Καπαμά,            
Βασιλική Αγ.Παύλου στο Ζιπάρι, Βασιλική Αγ.Ιωάννη Περιγιαλίτη Μαστιχάρι, Βασιλικές της Καρδάμαινας,           
Βασιλική Αγ.Θεότητας Αλασάρνα κά.  
Άλλες πόλεις- Μύνδος, Τέλενδος, Κάβο Κριός, Κνίδος, Αλικαρνασσός,Ψέριμος, Κάλυμνος, Τήλος, Νότια Λέρος,            
Νίσυρος[καταστροφές σε παλαιοχριστιανικά μνημεία], Γυαλί ,ΒΑ Σύμη κά, 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/213 
 
 

5.11-Σεισμός 18/8/1303,ώρα 6.30,Μ=8.0 [Δεύτερη Έλευση] 
Ενδιάμεσο εστιακό βάθος; υποθαλάσσιος νότια του Καστελόριζου; Ρήγμα νότια         
της Ρόδου;τσουνάμι, δεν αναφέρθηκαν θύματα. 
 

 
 

Ήταν ο 2ος μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός της Μεσογείου αλλά δεν βρέθηκαν           
αρχαιολογικά ή ιστορικά αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι επηρέασε κατά κάποιο            
τρόπο την Κω, τα γύρω νησιά ή την απέναντι μικρασιατική ακτή. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα               
αισθητός στην Συρία, Ισραήλ, Κύπρο, Νότια Τουρκία, Παλαιστίνη, Τύνιδα και στην           
Αδριατική. Λιγότερο αισθητός έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ιστορικές πηγές έχουν         
αντλήσει πληροφορίες από 41 πληγείσες περιοχές. Το τσουνάμι προκάλεσε σοβαρές ζημιές           
στην Αλεξάνδρεια, ενώ στο Ηράκλειο αναφέρθηκαν 4000 νεκροί. Προκάλεσε μεγάλες          
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καταστροφές στην Ρόδο. Ο σεισμός και το τσουνάμι ήταν ιδιαίτερα φονικά γεγονότα, όμως             
δεν θα μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των θυμάτων που άφησαν πίσω τους. Αν και η                
ακριβής τοποθεσία του επίκεντρου είναι αβέβαιη, γενικά εκτιμάται ότι ο σεισμός           
εκδηλώθηκε στο ανατολικό τμήμα του ελληνικού τόξου, κάπου ανάμεσα στην Κρήτη και τη             
Ρόδο. 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/quake-1303 
 

5.12-Σεισμός 18/10/1493, Μ=6.8 [Κοχυλάρι] 
Εστιακό βάθος 2χλμ; υποθαλάσσιος νοτιοδυτικά του Ακρ.Χελώνας; Ρήγμα Κω         
[Κοχυλάρι],τσουνάμι, τουλάχιστον 5000 νεκροί. 
 
Η σεισμική δράση άρχισε το 1491. Η κύρια δόνηση ήταν καταστρεπτική ιδιαίτερα στο νησί              
της Κω, αρκετοί από τους κατοίκους σκοτώθηκαν [τουλάχιστον 5000]. Πολλά σπίτια           
κατέρρευσαν στην Κέφαλο, Αντιμάχεια, Καρδάμαινα και στο Πυλί. Μεγάλες καταστροφές          
σημειώθηκαν στις απέναντι μικρασιατικές ακτές έως και τον κόλπο του Γέροντα. Η δόνηση             
έγινε αισθητή και στο αρχιπέλαγος, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Ήταν τόσο καταστροφικός             
που έκανε τον Pierre D’Aubusson, Μεγάλο Μάγιστρο της Ρόδου να επισκεφτεί το νησί και να               
μοιράσει ζωοτροφές και σιτάρι για να μην πεθάνουν από την πείνα οι κάτοικοι και γίνει               
ερήμωση του νησιού. 
 

 
 
Εκτιμάται ότι είχε μέγεθος 6,8 βαθμών και προφανώς είχε την εστία του στον υποθαλάσσιο              
χώρο της Καρδάμαινας, λίγο έξω από το ακρωτήρι Χελώνα. Η διάρρηξη προήλθε από το              
Ρήγμα Κω [μάλλον ενεργοποιήθηκε και το Ρήγμα Κοχυλάρι], το οποίο εδώ και εκατοντάδες             
χιλιάδες χρόνια δραστηριοποιείται και συνδέεται με τις φυσικές διεργασίες που συμβαίνουν           
στον Δίαυλο Κω-Νισύρου. Θεωρείται ο πιο καταστροφικός στην σύγχρονη ιστορία της           
Αλικαρνασσού. Μετά το κύριο σεισμικό συμβάν ακολούθησε τσουνάμι που χτύπησε την Κω            
και πολλές παραθαλάσσιες πόλεις του Κεραμεικού. Το λιμάνι της Κω για πάνω από 5 χρόνια               
ήταν ακόμη μισό βυθισμένο σύμφωνα με τουρκικές πηγές. 
 
Πόλη Κω- Αγ.Ιωάννη Προδρόμου 7 βήματα,μεγάλη καθίζηση στο λιμάνι της Κω, κά. 
Χωριά Κω- Κατέρρευσαν πολλά σπίτια στην Αντιμάχεια, Κέφαλο, Καρδάμαινα και Πυλί. Επίσης καταστράφηκε             
το Κάστρο Παλιού Πυλιού, η Μονή Καστριανή , ο Αγ.Βασίλειος ,Αγ.Ιωάννης Θεολόγος, Αγ.Κήρυκος, Αγ.Νικόλαος              
και ο Αγ.Κων/νος στο Παλιό Πυλί,το Κάστρο Αντιμάχειας[Αγ.Νικόλαος;],το Κάστρο Κεφάλου, Αγ.Γεώργιος           
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Χωστός;[Καμάρες της Κεφάλου], ο ναός του Τιμίου Σταυρού στο Πυλί, ο Αγ.Θεολόγος του Δίκαιου,κά. Στο               
Ασφενδιού ίσως καταστράφηκε το παρεκκλήσι των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Κεφαλόβρυση; Παναγία            
Μονάγρι; 
Άλλες πόλεις- Τεράστιες ζημιές στην Τουρκία ιδίως στην Αλικαρνασσό. Καταστράφηκε η Μύνδος, ο Ναός του               
Απόλλωνα στα Δίδυμα, η δυτική και κεντρική Κνίδος . Καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε οριστικά η Βυζαντινή               
Στρόβιλος. Επίσης μεγάλες καταστροφές είχαμε στη Νίσυρο, Τήλο,Γυαλί, Νότια Λέρο,Ψέριμο κά. Ο σεισμός έγινε              
αισθητός στην Αίγυπτο, Ισραήλ, κά. 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-1493 
 

5.13-Σεισμός 1570,[Ρόδος] 
Άγνωστο μέγεθος,επίκεντρο και ρήγμα 
 
Το 1570 λέγεται ότι σημειώθηκε σεισμός στη Ρόδο, ενώ το 1571 το νησί της Κως που τότε                 
λεγόταν Stanchio βυθίστηκε στη θάλασσα λόγω σεισμού.Οι Ambraseys και Finkel [1995], οι            
οποίοι εξέτασαν τις σχετικές ιστορικές πηγές, υποπτεύονται ότι το σοκ του 1571 μπορεί να              
είναι το ίδιο με αυτό του 1570. Σύμφωνα με τον διευθυντή ερευνών του Γεωδυναμικού              
Ινστιτούτου Γ.Παπαδόπουλο, φαίνεται αρκετά αμφισβητήσιμο ότι ένα τσουνάμι συνέβη από          
αυτό το σεισμικό γεγονός. 
 

5.14-Ηφαιστειακός σεισμός, 8/10/1650,Μ=6.0 [Κολούμπο]  
Υποθαλάσσιος κοντά στο ηφαίστειο Κολούμπο βορειοανατολικά της Σαντορίνης, 
Ρήγμα Ανυδρος; τσουνάμι, άγνωστο άν υπήρξαν θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 

 
 

Το 1649 δεν ήταν μια καλή χρονιά για το Αιγαίο. Στον βορειοανατολικό υποθαλάσσιο χώρο              
μεταξύ Σαντορίνης και Ίου καταγράφεται έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα η οποία          
ξεκίνησε με πολλούς και συχνούς σεισμούς. Στις 29/9/1950 μετά από 3μηνη σεισμική            
δραστηριότητα μία θαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη εκδηλώνεται 6,5 χιλιόμετρα        
βορειοανατολικά της Σαντορίνης από την οποία γεννιέται το υποθαλάσσιο ηφαίστειο          
Κολούμπο. Η έκρηξη προκαλεί τεράστια τσουνάμι που θα πλήξουν σε σύντομο διάστημα τις             
ακτές πολλών νησιών του Αιγαίου. Στη Θήρα τα νερά εισχώρησαν σε βάθος 3,5χλμ. ενώ κατά               
την υποχώρηση της θάλασσας αποκαλύφθηκαν τα ερείπια δυο βυθισμένων αρχαίων          
οικισμών [Καμάρι,Περίσσα]. Στην δυτική Πάτμο το κύμα έφτασε σε ύψος 30 μέτρα. Στην Ίο              
[37χλμ. μακριά] το κύμα έφτασε γύρω στα 18 μέτρα. Ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε στη Χίο                
[224χλμ. μακριά] ενώ προκλήθηκαν καταστροφές πλοίων στην Κρήτη και στην Κέα.           
Ηφαιστειακή τέφρα μεταφέρθηκε μέχρι τη Μικρά Ασία όπου κάλυψε με ένα λεπτό στρώμα             
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τα φύλλα των δέντρων. Το συμβάν πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητό στις δυτικές ακτές της               
Κω. Ιστορικές αναφορές δεν υπάρχουν αλλά τσουνάμι 3-4μ. πρέπει να έπληξε την Δυτική             
Κω, ιδιαίτερα την Κέφαλο. Προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές στην Σαντορίνη, Πάτμο,          
Λέρο, Ίο, κά. Ήταν η μεγαλύτερη ηφαιστειακή έκρηξη που έγινε στο Αιγαίο,τα τελευταία             
1000 χρόνια. 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/lepida 
                           https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-1000 
 

5.15-Σεισμός, 14/2/1672,Μ=7.0 [Τένεδος]  

Επιφανειακός; υποθαλάσσιο επίκεντρο νότια της Τενέδου, Ρήγμα Naf-Etili; 
τσουνάμι; άγνωστο άν υπήρξαν θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 

 
 
Τον Φεβρουάριο του 1672 ένας καταστροφικός σεισμός που συνέβη στην Τένεδο έκανε            
τρομερές ζημιές στην Λέσβο, τη Σαντορίνη και την Κω. Σύμφωνα με τον Γεράσιμο             
Παπαδόπουλο είναι αμφισβητήσιμο αν ένας μόνος σεισμός ήταν ικανός να προκαλέσει           
καταστροφή σε μια τόσο μεγάλη περιοχή που εκτείνεται από το βόρειο Αιγαίο έως το νότιο               
Αιγαίο. Το εκτιμώμενο επίκεντρο συναντάται 335 χλμ. μακριά από το νησί της Κω. Είναι              
δύσκολο να γίνει αποδεκτό ότι αυτός ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην Κω. Μήπως              
πρόκειται για κάποιο άλλο γεγονός; Ο σεισμός εξετάστηκε από πάρα πολλούς χωρίς όμως τα              
πράγματα να είναι ακόμα ξεκάθαρα. Στο νησί της Κω ο σεισμός ήταν πολύ βίαιος, όλα τα                
κτίρια κατέρρευσαν και ένα τσουνάμι ακολούθησε. Λέγεται εξαιτίας του σεισμού, οι πηγές            
στη Ligia [κοντά στην Τροία] στέρεψαν.Είναι πολύ πιθανό να βρισκόταν εκεί το επίκεντρο             
του σεισμού ή το πιθανότερο κάπου στο Αιγαίο. Το νησί της Κω λεγόταν μέχρι το 1912 στα                 
τουρκικά Istankoy και σε παραφθορά των Ευρωπαίων Stanchio ή Stanichio και δεν είναι ένα              
άλλο νησί όπως πιστεύουν μερικοί. Οι εκτιμώμενες ζημιές ήταν της τάξης 7-8 βαθμών της              
κλίμακας Μερκάλι. 
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5.16-Σεισμός 1812,Μ=4.5 [Αρχαία Αγορά] 
Xερσαίος; κοντά στην Αρχαία Αγορά; Ρήγμα Αγ.Αντωνίου; άγνωστος αριθμός         
θυμάτων. 
 
Ήταν ένα γεγονός που ακολούθησε και είχε τη δική του συνεισφορά στη μεγάλη             
καταστροφή μετά από τις βίαιες βροχοπτώσεις του 1812, από τις οποίες πλημμύρισαν και             
κατέρρευσαν τα τείχη και τα σπίτια. Την ίδια χρονιά η πανούκλα θέρισε το νησί με               
αποτέλεσμα 3000 να χάσουν τη ζωή τους, εκ των οποίων τα 2/3 ήταν Τούρκοι και οι                
υπόλοιποι Έλληνες.  
 

 
 
Το γεγονός αναφέρεται στο «Ημερολόγιο μιας περιήγησης στην Ανατολή» του William           
Turner. Ο Turner είναι ο μοναδικός από τους περιηγητές που έκανε γνωστό αυτό το τραγικό               
γεγονός. Σε κανέναν από τους ιστορικούς καταλόγους δεν γίνεται αναφορά στο           
κατακλυσμικό επεισόδιο, στο σεισμικό συμβάν και στην πανούκλα που ακολούθησε. Ίσως,           
επειδή συνέβησαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ο σεισμός κατ΄εκτίμηση ήταν ένα            
χερσαίο επιφανειακό επεισόδιο, της τάξης των 4,5 βαθμών από ένα άγνωστο μέχρι σήμερα             
ρήγμα. Πιθανόν σχετίζεται με το κρυμμένο Ρήγμα του Αγ.Αντωνίου για το οποίο γίνεται             
ιδιαίτερη αναφορά πιο κάτω. 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-1812 
 
 

5.17-Σεισμός 6/10/1843 [Χάλκη] 
Ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κω, άγνωστο μέγεθος, επίκεντρο και ρήγμα. 
 
Θεωρείται προπομπός του σεισμού Μ6.6 της 18/10/1843 που συνέβη στην Χάλκη και από             
τον οποίο σκοτώθηκαν 600 κάτοικοι. Για τον σεισμό της Κω δεν έχουμε άλλα             
στοιχεία.Πρέπει να ήταν ένας σεισμός με μέγεθος 4.2-4.5 βαθμούς. 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/paraskeviquakes1 
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5.18-Σεισμός 22/4/1863,ώρα 21.30,M=7.5 [Αντίτηλος] 
Ενδιάμεσο βάθος 90χλμ; υποθαλάσσιος μεταξύ Τήλου και Σάμου; Ρήγμα νότια          
της Αντίτηλου, Ρήγμα Χάλκη; δεν είναι γνωστό άν υπήρξαν θύματα. 
 
 

 
 

Από τον σεισμό καταστράφηκε ο καθεδρικός ναός και μερικά σπίτια της πόλης Κω. Ίσως              
προξένησε ζημιές ή κατέστρεψε την οκτάκρουνη Οθωμανική Κρήνη στην Πλατεία          
Πλατάνου, και το Τζαμί Καπου Γενέ; Δεν είναι γνωστό άν προκάλεσε καταστροφή σε άλλα              
τζαμιά της πόλης Κω.Όμως το 1892 ανεγείρονται το Τζαμί Μορούκ στην οδό Ηφαίστου, και              
το Ατίκ στην Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου. Βλάβες δεν αποκλείεται να έγιναν στην            
Αντιμάχεια και στο Πυλί [Αγ.Αντώνιος; Ενοριακός Ναός στο Αμανιού;]. Ίσως προξένησε           
ζημιές στον Αγ.Ιωάννη Θυμιανό της Κεφάλου. Στην Ρόδο σκοτώθηκαν 300 κάτοικοι.Στη           
Σύμη και την Χάλκη, υπήρξαν νεκροί και πολλοί τραυματίες.Μεγάλες ζημιές έπαθε η Σύμη             
[Μονή Πανορμίτη;], Χάλκη, Κανδελεούσα [Φάρος], Μαρμαρίδα, Μάκρη κά.  
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/kandeliusa-1915 
 

5.19-Σεισμός 7/3/1867, ώρα 18.15 [Πόλη Κω] 
Σεισμική χερσαία δόνηση στην πόλη Κω, άγνωστο μέγεθος  και ρήγμα. 
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Ο σεισμός στις 7/3/1867, συνέβη την απογευματινή ώρα και είχε γεωγραφικές           
συντεταγμένες επίκεντρου, 36.883, 27.300, σύμφωνα με το προσωπικό αρχείο του          
γεωλόγου Κ.Ταξείδη. Πρόκειται για άγνωστο ιστορικό συμβάν. Εάν οι συντεταγμένες του           
κύριου σοκ είναι σωστές τότε ο σεισμός εκδηλώθηκε νοτιοανατολικά της πόλης. Ίσως ήταν             
σεισμικό περιστατικό μικρότερο από 5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. 
 

5.20-Σεισμός 1/12/1869, ώρα 21.30,M=6.8 [Μαρμαρίς] 
Επιφανειακός, μεταξύ Μούγλας και Μαρμαρίδας, Ανατολικό Τμήμα Ρήγματος        
Ula-Oren,ελάχιστες έως κάποιες ρωγμές σε ετοιμόρροπα κτίρια στην πόλη της          
Κω, δεν έχουν αναφερθεί θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 
Ο σεισμός κατέστρεψε τις πόλεις Mentes και Μαρμαρίδα ενώ προκλήθηκαν σημαντικές           
ζημιές στις πόλεις Ula και Mugla. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, Σάμο, Σύμη,              
Αλικαρνασσό και Μυτιλήνη. Η εκδήλωση πιθανότατα ήταν η μεγαλύτερη από τη δράση του             
ρήγματος Ula-Oren [Gokova].Το ρήγμα μπορεί να δώσει σεισμούς έως και 7.2 βαθμούς.Το            
συγκεκριμένο περιστατικό άν και πολύ ισχυρό φαίνεται ότι δεν προκάλεσε μεγάλες ζημιές            
στο νησί της Κω. Προήλθε από το ανατολικό τμήμα του Ula-Oren και η απόσταση του               
επίκεντρου από την πόλη της Κω ήταν καθοριστικής σημασίας.Ο συγκεκριμένος μας δείχνει            
ότι ισχυρά σεισμικά επεισόδια [≤6.8] από το ανατολικό τμήμα του Gokova προκαλούν            
ελάχιστες ζημιές την πόλη της Κω. 
Περισσότερα https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-gokovahistoricalquakes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.21-Σεισμός 9/3/1890,M=4.8 [Αγ.Αντώνιος] 
Επιφανειακός, υποθαλάσσιος κοντά στην Σκάλα Πολεμικού; Ρήγμα Αγ.Αντώνιος;        
δεν αναφέρθηκαν θύματα. 
 
Καταστράφηκε η ενοριακή εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της πόλης Κω, ίσως η Αγία             
Αικατερίνη, το μονόχωρο εκκλησάκι στην Οδό Αναπαύσεως ,με τοιχογραφίες από το 15ο και             
17ο αιώνα. [Ανακαινίστηκε μετά το 1920]; Δεν αποκλείεται να κατέστρεψε και τον Ναό του              
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Αγ.Παντελεήμονα[1923, κατασκευάζεται εκ νέου]. Ο σεισμός μάλλον ήταν ένα σχετικά          
ισχυρό τοπικό περιστατικό, της τάξης V-VI της δωδεκαβάθμιας κλίμακας Μερκάλι.Έγινε          
αισθητός από τους κατοίκους της πόλης αλλά δεν προξένησε καταστροφές στις γύρω πόλεις.             
Το επίκεντρο του πρέπει να ήταν κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Ο σεισμός μάλλον ήταν              
επεισόδιο που εκδηλώθηκε στις 9/4/1890, με μέγεθος 4.8R και επίκεντρο τον υποθαλάσσιο            
χώρο βορειοδυτικά της Σκάλας του Πολεμικού, της πόλης Κω. Ισως προήλθε από κρυμμένο             
μικρό ρήγμα. Δεν αποκλείεται από αυτό το ρήγμα να προήλθε και ο σεισμός του 1812. 
Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/quagantonios-1890 

 

 
 

5.22-Σεισμός 26/6/1926, ώρα 19.46,M=7.6 [Τήλος] 
Εστιακό βάθος 100 χλμ., υποθαλάσσιος μεταξύ Τήλου και Σύμης, Ρήγμα          
Χάλκη;δεν έχουν αναφερθεί θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 

 
 
Πολλά σπίτια καταστράφηκαν στην Κω, Κάρπαθο και το Καστελόριζο. Καταστράφηκε          
εντελώς ο Αρχάγγελος Ρόδου [σκοτώθηκαν μόνο 4 άνθρωποι επειδή είχαν προειδοποιηθεί           
από τους προσεισμούς]. Ζημιές είχαμε στο Ηράκλειο και την Μάκρη της Τουρκίας. Εκτός             
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από καταστροφές είχαμε νεκρούς και τραυματίες στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο [8 νεκροί], κά.             
Το εκτιμώμενο επίκεντρο του σεισμού ήταν μεταξύ Κω-Ρόδου, περίπου 60 χιλιόμετρα           
βορειοδυτικά από την πόλη της Ρόδου.Ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού ήταν ενδιάμεσου            
βάθους και δεν είχε να κάνει με τους επιφανειακούς που παρατηρούνται συχνά στην χώρα              
μας και οι οποίοι γεννιούνται σε ρήγματα τα οποία φτάνουν μέχρι την επιφάνεια της Γης. Ο                
σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος, περίπου 100 χλμ, όμως οφείλεται στην ίδια αιτία,             
δηλαδή στην σύγκλιση της Αφρικανικής πλάκας και της μικροπλάκας του Αιγαίου[νότιο           
τμήμα της Ευρασιατικής]. Το ρήγμα που προκάλεσε τον σεισμό έχει δώσει και στο παρελθόν              
άλλους ισχυρούς σεισμούς όπως αυτό των 7.7 βαθμών της 12ης Οκτωβρίου 1856 και τον              
σεισμό των 7.5 βαθμών του 1863 που κατέστρεψε 12 χωριά στην Ρόδο.  
Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/414 
 

5.23-Σεισμός  28/2/1926, ώρα 20.15,Μ=5.4 [Αντιμάχεια] 
Εστιακό βάθος επιφανειακό, χερσαίος ανατολικά του Αεροδρομίου Αντιμάχειας,        
Ρήγμα Κιαχίτη, 2 νεκροί και 200 τραυματίες. 
 

 
 
Αυτή την φορά ο πάντα απρόσκλητος Εγκέλαδος εμφανίζεται στην αντιμαχείτικη γη και η             
μικρή κοινότητα δοκιμάζεται από ένα ύπουλο χτύπημα. Ήταν ο μεγαλύτερος          
καταγεγραμμένος χερσαίος σεισμός στην ιστορία του νησιού. Η Κως βρισκόταν κάτω από            
τον ιταλικό ζυγό. Η κατοχική διοίκηση αντέδρασε σχετικα άμεσα. Όμως δεν δέχτηκε            
βοήθεια από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Καταστράφηκαν πολλά σπίτια και ξωκλήσια της             
Αντιμάχειας. Από τον σεισμό ίσως προξενήθηκαν βλάβες στη Δυτική Καρδάμαινα όπως και            
την Ανατολική Κεφάλο. Ζημιές δεν έγιναν στην πόλη και το Πυλί, γεγονός που ενισχύει την               
άποψη ότι ήταν ένα τοπικό ισχυρό σεισμικό συμβάν. Μετά τον σεισμό ιδρύεται ο             
παραθαλάσσιος οικισμός Μαστιχάρι. Από τον σεισμό αχρηστεύεται ο ναός των          
Αγ.Αποστόλων της Αντιμάχειας, ο Αγ.Γεώργιος ο Μακρύς και τα κελιά του, ενώ βλάβες             
παθαίνει ο καθεδρικός ναός του χωριού, Αγία Τριάδα που όμως επισκευάζεται. Επίσης            
ζημιές αναφέρθηκαν στην Αγία Μαρίνα στην ενορία της Αγίας Τριάδας της Αντιμάχειας,            
στους Αγίους Ακίνδυνους στην ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου κοντά στον αεροδιάδρομο,           
Αξεστράτηγος [Ταξιάρχης της Παλιάραχης] κά. Επιπλέον, οι κατολισθήσεις κατά μήκος του           
ρέματος Βήσικο ίσως συνδέονται με αυτόν τον σεισμό.Το πιθανό υπεύθυνο ρήγμα με μήκος             
περίπου 3,5χλμ, ξεκινά από τον Δάμακα διασχίζει βόρεια το κάστρο της Αντιμάχειας και             
φτάνει κοντά στην περιοχή του Κιαχίτη[επίκεντρο;]. Το μέγεθος των 5.4R, το γειτονικό            
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χερσαίο επίκεντρο, λιγότερο από 1 χλμ. από την Αντιμάχεια, το χαμηλό εστιακό βάθος και οι               
κακοσυντηρημένες πέτρινες κατασκευές ήταν οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην          
κατάρρευση των περισσότερων σπιτιών και εκκλησιών του χωριού. Επισκευές σε εκκλησίες           
που έχουν αναφερθεί το 1830, άν έγιναν από σεισμό, ίσως έχουν σχέση με το Ρήγμα Κιαχίτη. 
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-1926 
 

5.24-Σεισμός 23/3/1933, ώρα 8.05,M=6.6 [Κυριακή του Θωμά] 
Εστιακό βάθος 2 χλμ,υποθαλάσσιος, Χαλκήπετρα, Ρήγμα Κω, τσουνάμι 2-3μ,         
σκοτώθηκαν 178 άτομα και 80 σοβαροί τραυματίες. 
 
Ανήμερα του Αγ.Γεωργίου μία τρομερή δόνηση πλήττει την Κω και καταστρέφει το            
μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Ο σεισμός έγινε στα χρόνια της Ιταλοκρατίας. Μόλις 7 χρόνια              
μετά τον σεισμό της Αντιμάχειας ο Εγκέλαδος επισκέπτεται ξανά το νησί. 
 

 
 
Οι ροδιακές εφημερίδες [Ροδιακή,Νέα Ρόδος] για τον σεισμό γράφουν: «Πριν την           
περασμένη Κυριακή λέγεται ότι προηγήθηκαν μικρότερες και ανεπαίσθητες δονήσεις που          
φαίνεται ότι αποτέλεσαν τον πρόλογο του εξαιρετικά ισχυρού σεισμού της 23ης Απριλίου            
που προξένησε σοβαρές ζημιές τόσο στην πόλη όσο και στην Καρδάμαινα και την             
Αντιμάχεια με πολυάριθμα θύματα. Από τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας το             
90% των οικοδομών εντός του τείχους έπαθαν βλάβες ή θα καταρριφθούν ως ετοιμόρροπες             
και το 50% των άλλων οικοδομών της πόλης. Διατηρήθηκαν ή έπαθαν μικρές ζημιές οι              
τελευταίες οικοδομές που έγιναν από την Κυβέρνηση [Ιταλική]. Η πόλη παρουσιάζει           
αξιοθρήνητο θέαμα με αδιάβατους οδούς και ερείπια. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και το            
υδραγωγείο έπαθαν τεράστιες ζημιές. Ειδήσεις από το νησί αναφέρουν ότι η Καρδάμαινα            
κατεστράφη σχεδόν τελείως και η Αντιμάχεια. Στο Πυλί υπάρχουν 3 νεκροί και 6             
τραυματίες, και μόνο στη Κέφαλο οι ζημιές είναι λίγες. Οι κατοικήσιμες οικοδομές δεν             
υπερβαίνουν τις 10/100. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλα νησιά, περισσότερο όμως στη              
Νίσυρο όπου σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές ευτυχώς μόνο με 6 ελαφρά τραυματίες. Η            
απέναντι ακτή της Μ.Ασίας δοκιμάστηκε, και στο Μποντρούμ σημειώθηκαν σοβαρές          
ζημιές». Το υπέδαφος του συμπαγούς υπερυψωμένου βράχου της Άσπας σεισμικά δονήθηκε           
πολύ λιγότερο με αποτέλεσμα τα κτίρια να μη υποστούν φθορές. Ο σεισμός με μέγεθος 6.6               
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και χαμηλό εστιακό βάθος συνέβη έξω από την Χαλκήπετρα, κοντά στο επίκεντρο του             
σεισμού του 554. Κάποια λεπτά αργότερα μετά τον σεισμό ένα κύμα με ύψος 2-3μ.              
σηκώθηκε από τη θάλασσα και εισέβαλε στην περιοχή της Ιεράς Μητρόπολης, την            
Β.Γεωργίου, την λεωφόρο Γ.Παπανδρέου, το Ψαλίδι,κά. Σύμφωνα με τον Γιάννη Κασιώτη           
το τσουνάμι έγινε ιδιαίτερα αισθητό και στο Μαρμάρι καθώς το νερό κατέκλυσε την ακτή              
και προχώρησε 200 μέτρα μέσα στην ξηρά. Μάλιστα λέγεται ότι μετά την απόσυρση του              
άφησε πίσω του ψάρια τα οποία μάζεψαν οι λιγοστοί κάτοικοι του οικισμού. Το μέγιστο              
ύψος του κύματος στην συγκεκριμένη ακτή πρέπει να ήταν τουλάχιστον 2μ. Για αρκετές             
ημέρες μετά από το κύριο επεισόδιο ,κάτω από το Δίκαιο ως τον Άγιο Φωκά, φυσαλίδες και                
πίδακες νερού παρατηρούνταν στις παραλίες από την μετασεισμική δράση του Ρήγματος           
Κω. 
 
Πόλη Κω-Άγιος Νικόλαος Ιπποκράτους, Παλιά Μητρόπολη Κω, Παναγία Γοργοεπήκοος, Μαυριτανική Κρήνη           
του Πλατάνου, Αγ.Ιωάννης Βαπτιστής; Παναγία η Κατεβατή [Χωστή] βρισκόταν χωστή κάτω από τον περίβολο              
του προσεισμικού Αγ.Νικολάου, Αγ.Γεώργιος του Σιγοκρεββάτα [επί της οδού Ιπποκράτους],Ναός Τιμίου           
Σταυρού κατέρρευσε η στέγη αλλά επισκευάστηκε. Ζημιές στο Τζαμί Ντεφτερντάρ,2 Μύλοι της πλατείας 7ης              
Μαρτίου [που χρονολογούνται από το 1505, όμως ήταν παλιοί και σε κακή κατάσταση καθώς οι πλούσιοι της Κω                  
έστελναν τα σιτηρά τους στην Λέρο], Πέτρινα κτίρια[σημερινή είσοδο της πόλης],Β.Θέρμες ,κά 
Χωριά Κω-Ζημιές αναφέρθηκαν στην Αντιμάχεια [Αγία Τριάδα, Αγία Μαρίνα, Άγιοι Ακίνδυνοι,           
Αγ.Απόστολοι,Ταξιάρχης της Παλιάραχης ή Αξεστράτηγος], το Ασφενδιού [Αγ.Μερκούριος;Αγ.Γεώργιος του         
Κηπιού;], την Καρδάμαινα και το Πυλί[Αγ.Γεώργιος Παλιό Πυλί;παρεκκλήσι Παναγίας στην οδό Περιπάτου].            
Στην Κέφαλο το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου στο Καστρί καταστράφηκε, το ναΰδριο Μεταμόρφωση Σωτήρος             
[Παλαιός Χριστός];κά 
Άλλες πόλεις- Νίσυρος [Νικιά, ο μισός Εμπορειός εγκαταλείφθηκε], Κάλυμνος, Αλικαρνασσός και γύρω χωριά της              
Μικράς Ασίας, κά 
Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/23-1933 
https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-1933 
 
 

5.25-Σεισμός 13/12/1941, ώρα 15.59,M=6.2 [Oren] 
Εστιακό βάθος επιφανειακό, υποθαλάσσιος μεταξύ Ορέν και Μαρμαρίδας,        
Ρήγμα Gokova/Ula-Oren;δεν έχουν αναφερθεί θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 

 
 
Στις 23/5/1941, ένας σεισμός με μέγεθος Μ6.0 εκδηλώνεται 22 χλμ. νοτιοδυτικά της            
τουρκικής πόλης Oren. Το κύριο σοκ διήρκεσε μόλις 12 δευτερόλεπτα, έγινε στις 23.10,             
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προκάλεσε μεγάλες ζημιές κατά μήκος των βόρειων ακτών του Κεραμεικού και ιδιαίτερα            
στην Μούγλα. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός έγινε την ίδια μέρα μετά τον κύριο και ήταν              
Μ5.5. Στα χωριά της περιοχής προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ενώ ένας μεγάλος βράχος που             
έπεσε σκότωσε 4 και τραυμάτισε 20 ανθρώπους. Μετά τον φαινομενικά κύριο σεισμό του             
Μαΐου ακολούθησε ένα ακόμη σεισμικό συμβάν μεγαλύτερο, στο τέλος του εξαμήνου.Στις           
13/12/1941, ο σεισμός με μέγεθος Μ6.2 γίνεται αυτή την φορά ανατολικότερα και βόρεια της              
Μαρμαρίδας, στις 15.59 προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην Μούγλα.Το υπαίτιο ρήγμα ήταν           
το ανατολικό τμήμα του Ula-Oren, της ομάδας Gokova. Δεν είναι γνωστό αν οι σεισμοί του               
1941 προξένησαν βλάβες στην Κω. Όμως πρόκειται για ένα σημαντικό επεισόδιο που            
αποκρυπτογραφεί τον ρυθμό επανάληψης των σεισμών στο Gokova. Συνέβη μετά από 76            
χρόνια από τον σεισμό του 1869 και πριν από ακριβώς 76 χρόνια από το 2017, δείχνοντας                
τον ρυθμό επανάληψης των σημαντικών σεισμών του ρήγματος. 
 

5.26-Σεισμός 9/7/1956, ώρα 6.11,M=7.5 [Αμοργός] 
Εστιακό βάθος μικρότερο από 45 χλμ, υποθαλάσσιος, νοτιοδυτικά της Αμοργού,          
Ρήγμα Αμοργού, προκάλεσε τσουνάμι 3-4μ. στο λιμάνι της Κεφάλου, δεν υπήρξαν           
θύματα σε τοπικό επίπεδο. 
 
Ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός του 20ου αιώνα στην χώρα μας. Ο Εγκέλαδος προειδοποίησε             
το μεσημέρι της 8ης Ιουλίου με μία σεισμική δόνηση της τάξης των 4.9R. Το γεγονός δεν                
φαίνεται να ανησύχησε ιδιαίτερα τους Κυκλαδίτες, που συνέχισαν τις καθημερινές τους           
δραστηριότητες. Ωστόσο, την ημέρα Δευτέρα, ώρα 06:11 στις 9 Ιουλίου εκδηλώνεται ο            
σεισμός με μέγεθος 7.5 και το επίκεντρο ήταν στη θάλασσα στα νότια της Αμοργού. Η ζώνη                
διάρρηξης παρέσυρε μία έκταση 75×40 χλμ. Ακολούθησε 13 λεπτά αργότερα μετασεισμός           
ενδιάμεσου βάθους μεγέθους 6.9 βαθμών κοντά στη Σαντορίνη, που έκανε και την            
μεγαλύτερη ζημιά. Προκάλεσε ένα σημαντικό τσουνάμι με μέγιστο ύψος 30μ. Τα           
συνδυασμένα αποτελέσματα του σεισμού και του τσουνάμι προκάλεσαν τους θανάτους 53           
ανθρώπων με επιπλέον 100 τραυματίες. Στην Κέφαλο, καταστράφηκε το εκκλησάκι          
Αγ.Νικολάου [Ν.Καστρί].  
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Επίσης από τις σεισμικές δονήσεις αναφέρθηκαν ζημιές στους ναούς της Παναγιάς της            
Παλατιανής και των Εισοδίων της Θεοτόκου της Κεφάλου. Εντος του χωριού κατέρευσαν            
δύο σπίτια και κατέστησαν ετοιμόροπα άλλα 9. Επιπλέον ζημιές έγιναν σε πέτρινα του             
Αμανιού, το Παλιό Πυλί,κά. Στο Παλιό Πυλί λέγεται ότι παρατηρήθηκε παράξενη           
συμπεριφορά σε σκύλους 20 λεπτά πριν από το κύριο σοκ. Το τσουνάμι είχε ύψος 3-4μ. και                
έφτασε εως το Αστυνομικό Τμήμα της Κεφάλου. Ευτυχώς τότε στο Καμάρι έμεναν ψαράδες,             
δεν ήταν πυκνοκατοικημένο. Καταστροφές έγιναν στην Αστυπάλαια, Πάτμο,Λέρο,Κάλυμνο,        
Νάξο, Λειψούς, Ίο, Πάρο, Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Νίσυρο, ακτές της Μ.Ασίας κά. Από την             
σεισμική ζώνη της Αμοργού προήλθαν τα επεισόδια του 1911 με 7.1 βαθμούς και του 1932 με                
6.2.  
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/171 
 

5.27-Σεισμική ακολουθία 23/2/1961, ώρα 21.05, Μ=5.6[Κέφαλος]  
Εστιακό βάθος μικρότερο από 5χλμ., υποθαλάσσιος κοντά στο Ακρωτήριο         
Χελωνα, Ρήγμα Κω/δευτερεύοντα ρήγματα Κεφάλου, δεν υπήρξαν θύματα σε         
τοπικό επίπεδο. 
 

 
 

Στις 23 Φλεβάρη 1961 και ώρα 21.05 μία υποθαλάσσια δόνηση με μέγεθος Μ5.6 εκδηλώθηκε              
στη θάλασσα, και είχε ως αποτέλεσμα να αναστατώσει τους κατοίκους της Κεφάλου. Για             
περίπου ένα μήνα οι κάτοικοι ζούσαν στην πλατεία του χωριού σε παραπήγματα. Ο σεισμός              
έγινε αισθητός στην Δυτική Κω, όπου προκλήθηκαν λιγοστές ζημιές. Σύμφωνα με κάτοικο            
της Κεφάλου ήταν εξίσου δυνατός με την εκδήλωση της 21ης Ιουλίου 2017. Ο σεισμός ήταν               
ρηχός με εστιακό βάθος λιγότερο από 5χλμ., εκδηλώθηκε μόλις 1,5χλμ μακριά από το             
ξενοδοχείο Ρόμπινσον Κλαμπ, 6χλμ. από την Καρδάμαινα, 16 χλμ. από το Μανδράκι            
Νισύρου και 24 χλμ από το λιμάνι της πόλης Κω. Έγινε αισθητός στα γειτονικά χωριά               
ιδιαίτερα στην Δυτική Καρδάμαινα. Το έναυσμα της ακολουθίας πυροδότησε ένας          
προσεισμός με μέγεθος 4.9 Ρίχτερ που έγινε πιο ανατολικά, 8 μήνες πριν το κύριο σοκ. Το                
σεισμογόνο ρήγμα ανήκει στην συστάδα του Ρήγματος Κω. Το κύριο σπάσιμο ίσως προήλθε             
από κανονικό ρήγμα της μικρότερης ομάδας της Κεφάλου το οποίο μπορεί να δώσει             
δονήσεις από 5 έως 6 βαθμούς. Απο κοντινή διεργασία του Ρήγματος Κω εκδηλώθηκε ο πολύ               
καταστροφικός ιστορικός σεισμός του 1493 που κατέστρεψε το δυτικό τμήμα του Κάστρου            
της Αντιμάχειας και το Κάστρο της Κεφάλου.Ο σεισμός δεν απασχόλησε την Ανατολική Κω             
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όμως στην Κέφαλο τα παιδιά για καιρό, κατά την διάρκεια της μετασεισμικής δράσης,             
κρύβονταν κάτω απο τα κρεβάτια τους.  
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-kefalos1961 
 

5.28-Σεισμός 5/12/1968,ώρα 7.52,Μ=6.0 [Νίσυρος] 
Επιφανειακός, υποθαλάσσιος, νοτιοδυτικά της Νισύρου, Ρήγμα Κω, τσουνάμι 1,5 
μ., χωρίς θύματα. 
 

 
 
 
Στις 5/12/1968, στο Πασαλιμάνι εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η παραλία του Ταρζάν τότε             
υπήρχε η ταβέρνα του Παρασκευά. Εκεί ξαφνικά η θάλασσα φούσκωσε και ανέβηκε πάνω,             
μία σειρά κυμάτων με ύψος περίπου 1-1.20μ. ή περισσότερο, εισέβαλε στη ξηρά με             
αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τα σπίτια και ανάγκασε τους κατοίκους να ανέβουν στις            
ταράτσες επειδή φοβήθηκαν. Το περιστατικό συνέβη 7.52 το πρωί. Στο λιμάνι έσπασαν            
καΐκια, και βάρκες βρέθηκαν πάνω στους δρόμους ενώ τα Κρητικά είχαν πλημμυρίσει. Ο             
σεισμός του 1968 είχε εστιακό βάθος 5 χλμ., πιθανόν προήλθε από ένα ρήγμα του Διαύλου               
Κω-Νισύρου, ίσως το υποθαλάσσιο ρήγμα που διασχίζει το Γυαλί μήκους τουλάχιστον 18            
χλμ.Από τον σεισμό ενεργοποιήθηκαν και γειτονικά χερσαία ρήγματα της Νισύρου. Το           
σπάσιμο του φλοιού εκδηλώθηκε σε θαλάσσιο χώρο σε απόσταση μόλις 3χλμ. από το             
Μανδράκι της Νισύρου. Δεν δημιουργούν τσουνάμι όλοι οι υποθαλάσσιοι σεισμοί, καθώς           
αυτό εξαρτάται από τη φύση του βυθού και το μέγεθος της μετατόπισης του νερού πάνω από                
το επίκεντρο. Ωστόσο, οι υποθαλάσσιοι σεισμοί μεγαλύτεροι των 6 βαθμών με μικρό εστιακό             
βάθος [μικρότερο από 10 χλμ.] στον Κεραμεικό Κόλπο όπως και στον Δίαυλο Κω-Νισύρου             
είναι σε θέση να δώσουν ισχυρά τοπικά τσουνάμι όπως συνέβη το 554,1493,1933 και το              
2017.Στη Νίσυρο και το λιμάνι της Κω έγιναν ζημιές σε παλιόσπιτα και παράγκες. Ο σεισμός               
έγινε αισθητός στην Νάξο. 
Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/tsunami1968 
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5.29-Σεισμική ακολουθία 27/4/1989, ώρα 23.06, M=5.3 [Kiran]  

Εστιακό βάθος επιφανειακό, χερσαίος, 18 χλμ. ανατολικά της αρχαίας Κεράμου, 
Ρήγμα Gokova/ δευτερεύουσα δομή Gokova Oren 1, χωρίς θύματα. 
 
Πρόκειται για μία σημαντική σεισμική ακολουθία που φανερώνει πως γίνεται η           
μετανάστευση της σεισμικότητας κατά μήκος της συστάδας ρηγμάτων Gokova. Το κορυφαίο           
γεγονός της ακολουθίας είχε μέγεθος 5.5, συνέβη ανατολικά της Κεράμου, και προήλθε από             
την δράση του Ρήγματος Gokova Oren 1.Μετά από 15 χρόνια η σεισμική δραστηριότητα             
μεταφέρθηκε πιο δυτικά όπου καταγράφηκαν μία σειρα από δονήσεις με ενδιάμεσα μεγέθη            
που κορυφώθηκαν με ένα συμβάν με 5.5 βαθμούς. Η όλη διαδικασία οδήγησε μετά από 13               
χρόνια στο φονικό σεισμό Καρά Αντα του 2017. 
 

 
 
 

5.30-Σεισμοηφαιστειακή Κρίση 1995-1997, Μ=5.3 [Νίσυρος] 
Επιφανειακός, υποθαλάσσιος μεταξύ Νισύρου και Γυαλιού, Ρήγματα Νισύρου, 
χωρίς θύματα. 
 

 
Τον Αύγουστο του 1995, οι κάτοικοι της Νισύρου συγκλονίζονται από χιλιάδες σεισμούς, το             
μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων δεν έγιναν αντιληπτοί στην Κω. Το μέγεθος στο σύνολο             
τους ήταν πολύ μικρό (<3.5R), και ήταν πολύ επιφανειακοί. Τα υπόκεντρα βρίσκονταν            
μεταξύ 12 και 0 χλμ. Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δραστηριότητας του 1995-1997,             
ανοίχτηκαν δύο ρήγματα. Ένα από αυτά στο Μανδράκι επηρέασε μερικά κτίρια,           
καταστρέφοντάς τα. Η θερμοκρασία, η περιεκτικότητα σε ραδόνιο και η χημική σύνθεση            
των φουμαρόλων, των θερμών πηγών και των αέριων ρύπων δεν έδειχναν κανένα σημάδι             
ηφαιστειακής αναταραχής. Από την άλλη πλευρά, ο σημαντικός ρόλος των υφιστάμενων           
αβαθών και βαθιών γεωθερμικών δεξαμενών, δεν αποκλείει επίσης τη δυνατότητα μιας           
βαθιάς εισόδου νέου μάγματος σε ρηχότερους θαλάμους της περιοχής. 
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5.31-Σεισμική ακολουθία 4/8/2004, ώρα 6.04, M=5.5 [Κεραμεικός.Κ]  
Εστιακό βάθος 20 χλμ., υποθαλάσσιος, Κεραμεικός Κόλπος, Ρήγμα Gokova/         
δευτερεύουσα δομή, χωρίς θύματα. 
 
Ο σεισμοί στις 2-9 Αυγούστου 2004 προξένησαν ελάχιστες ζημιές στην απέναντι           
μικρασιατική ακτή. Στην Κω αναφέρθηκαν κάποιες μικρορωγμές σε παλιά κτίρια. Οι           
σεισμικές δονήσεις δημιούργησαν ανησυχία στο Bodrum έναν από τους σημαντικότερους          
τουριστικούς προορισμούς της Τουρκίας αν και το κύριο σοκ δεν προκάλεσε τραυματισμούς.  
Προήλθαν από μια δευτερεύουσα υποθαλάσσια τεκτονική δομή [Gokova-Oren3] που         
ολισθαίνει ετησίως με 6.5-13 χιλιοστά τον χρόνο και δύναται να δώσει μικρότερους σεισμούς             
από 5.5-6R. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 36 χλμ. από το λιμάνι της Κω. 
 

 
 
Δεν είχαμε καταστροφές, όμως ήταν μία σημαντική ακολουθία που προειδοποίησε άλλη μία            
φορά ότι το σύστημα διάρρηξης Gokova είναι ενεργό. Μετά από 13 χρόνια ακολούθησε το              
καταστροφικό συμβάν Καρά Αντα. 
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Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-gokovaquakes2004 
 

5.32-Σεισμική ακολουθία Κνίδου 5/8/2011, ώρα 9.50, M=5.1 [Κάβο Κριός] 
Εστιακό βάθος 11 χλμ., υποθαλάσσιος, βορειοδυτικά από το Κάβο Κριός, Ρήγμα           
Datca/Κνίδου,δίχως θύματα και ζημιές. 
 
Μετά από πολύ καιρό η Κώς, η Τήλος, η Νίσυρος και βέβαια η χερσόνησος της Κνίδου,                
κινήθηκαν στους ρυθμούς του Εγκέλαδου. Σχετικά με την Κω έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην             
πόλη, στην Ζιά ,στην Καρδάμαινα και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μετά την κύρια δόνηση               
ακολούθησαν μικρότερες με μεγέθη 3.8R ,3.6 R, 3.3 R και 3.2R κοντά στον υποθαλάσσιο              
χώρο της  λεκάνης Κω, κατόπιν η όλη διαδικασία εξασθένησε.  
 

 
 
Σύμφωνα με κάτοικο της Καρδάμαινας [12χλμ. ΒΔ από το επίκεντρο] ο σεισμός ήταν «πολύ              
θορυβώδης, είχε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν τόσο ισχυρός που έκανε τους            
ανθρώπους να φοβηθούν. Ήταν πολύ κοντά στο χωριό μας, βρισκόμουν στη θάλασσα στο             
εστιατόριό μου, δεν είδα καμία αλλαγή στη θάλασσα [κύματα].Στα ζώα γύρω, δεν ήμουν σε              
θέση να παρατηρήσω κάποια διαφορετική συμπεριφορά.Υπάρχουν τρεις φωλιές πουλιών         
στο κτίριο, και όταν βγήκα έξω είδα μερικά να πετούν μακριά».Στην πολη της Κω έγινε               
αντιληπτός και κάποιος πολίτης, 22 χλμ. βόρεια από το επίκεντρο, ανέφερε: «Το τρέμουλο             
ήταν μεγάλο. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένα βαρύ φορτηγό που πέρασε, μετά σκέφτηκα ότι               
ίσως ήταν ένα μεγάλο στρατιωτικό αεροπλάνο που θα είχε περάσει το ηχητικό φράγμα, αλλά              
στη συνέχεια μου φάνηκε ότι πρέπει να είναι ένας σεισμός, ήταν τρομακτικό». Στο Πυλί ,18               
χλμ. βόρεια από το επίκεντρο, κάτοικος είπε: «Ποτέ δεν έχω αισθανθεί κάτι τέτοιο τόσο              
πολύ, ήταν πολύ τρομακτικό όλα κουνήθηκαν στο σπίτι, το ένιωσα τόσο πολύ στο σώμα. Για               
πρώτη μου φορά σε 10 χρόνια που το αισθάνθηκα τόσο πολύ». Μετά την σεισμική              
ακολουθία της 21ης Φεβρουαρίου 1961 ήταν η σημαντικότερη από τα ρήγματα της Κνίδου,             
όμως δεν προξένησε ζημιές. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μεγάλοι σεισμοί της περιοχής            
επηρεάζονται από την δραστηριότητα του κέρατος/τάφρου του δυτικού τμήματος της          
χερσονήσου της Κνίδου. Αυτοί οι μέτριοι σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 4.1-5 βαθμών της             
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κλίμακας Ρίχτερ ίσως προετοιμάζουν για κάτι μεγαλύτερο, το σεισμογόνο χώρο τόσο του            
Κεραμεικού Κόλπου όσο και του Διαύλου Κω-Νισύρου.  
Περισσότερα,https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/-852011 
 
 

5.33-Σεισμός 21/7/2017, ώρα 1.31, Μ=6.6 [Καρά Αντα] 
Εστιακό βάθος 2 χλμ., υποθαλάσσιος, νοτιοδυτικά από την Ν.Αρκόνησο,Ρήγμα         
Gokova/Bodrum, τσουνάμι έως 1,8μ., 2 θάνατοι και τουλάχιστον 100 τραυματίες. 
 
 
Σχεδόν 20  λ επτά πριν τοκύριο συμβάν, προηγήθηκε  αδύνατος προσεισμός. Από τη κύρια             
σεισμική δόνηση βρήκαν τον θάνατο 2 τουρίστες, ενώ αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματίες            
στην  πρωτεύουσα τουνησιού. Το κύριο σοκ προήλθε από την τάφρο Gökova, είχε επίκεντρο              
μόλις 9 χλμ. από την Αλικαρνασσό, περίπου 11χλμ. από το Ακρωτήριο Ψαλίδι της Κω. Ως               
υπαίτια τεκτονική δομή θεωρείται η συστάδα ρηγμάτων του Gokova. Στον βυθό κοντά στο             
επίκεντρο παρατηρήθηκε υποθαλάσσια καθίζηση της τάξης των 30-40 εκατοστών σε          
τεράστια έκταση. Ο σεισμός προκάλεσε κατολισθήσεις, seiches δηλαδή στάσιμα κύματα,          
δίνη στο λιμάνι, ρευστοποιήσεις, πτώσεις βράχων, καθιζήσεις, κά. Ένα τσουνάμι          
καταγράφηκε από παλιρροιογράφους του Πανεπιστημίου Bogazici. Σύμφωνα με μαρτυρίες         
κατοίκων το πρώτο κύμα έφτασε σε 3-5 λεπτά, μετά το κύριο σεισμικό  γεγονός, στην  πόλη                
Κω. Το ψηλότερο κύμα παρατηρήθηκε στο λιμάνι της πόλης και ήταν τουλάχιστον 1.7μ. Στην              
Τουρκία έφτασε τα 2μ.Το τσουνάμι δεν έπληξε ιδιαίτερα τη Λάμπη και την τοποθεσία             
Βενζίνες[Πευκοκεφαλή] στον Αγ. Φωκά. Το τσουνάμι χτύπησε τα Κρητικά, το κεντρικό           
τμήμα του λιμανιού της Κω έως την περιοχή Ελληνικά του Ψαλιδιού. Η ισχυρή δόνηση              
προκάλεσε ζημιές σε μνημεία, εκκλησίες, δημόσια κτίρια και σπίτια ιδίως στην πόλη της Κω.              
Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στην Τουρκία. Τουλάχιστον 350 άνθρωποι χρειάστηκαν να            
μεταφερθούν στα νοσοκομεία της Αλικαρνασσού. Υλικές ζ ημιές έγιναν στη Μαρμαρίδα, την           
Κνίδο, κά. Στην  ε παρχία  τ ης  Μούγλας  αναφέρθηκαν  μικροτ ραυματισμοί.  
Πως αισθάνθηκαν την σεισμική δόνηση σε άλλες πόλεις; Αλικαρνασσός-«Ένιωσα σεισμό          
χαμηλής συχνότητας ενώ βρισκόμουν στη βάρκα. Παρατήρησα το φαινόμενο της αστραπής           
κοντά στο επίκεντρο.» [Bodrum, 8.94Km από το επίκεντρο].Κάλυμνος-«Καθόμουν δίπλα         
σε μια πισίνα. Δημιουργήθηκαν κύματα του νερού που βγήκαν έξω από την            
πισίνα»[Κάλυμνος, κοντά στο λιμάνι-41.88 χλμ].Ρόδος-«Ξύπνησα από τον ύπνο μου, στον          
4ο όροφο του ξενοδοχείου. Πολύ δυνατή δόνηση,περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα; Το           
κρεβάτι κινήθηκε. Από την Καλιφόρνια είμαι, έχω συνηθίσει τους σεισμούς, όμως αυτός ήταν             
πολύ ισχυρός!» [Ρόδος, Άκρα Αμμουδιά-88.73 χλμ].«Στη δουλειά ήμουν όπως κάθε βράδυ,           
σκέφτηκα ότι κάποιος μετέφερε τον καναπέ όπου καθόμουν. Δουλεύω σε ένα κατάστημα            
τατουάζ και τα χρώματα έχουν πέσει στο πάτωμα. Όλοι στο δωμάτιό μου τον άκουσαν.              
Εκκενώναμε το κτίριο, προσπάθησα να παραμείνω σε ισορροπία. Είμαι περισσότερο από           
βέβαιος ότι έχω ακούσει περισσότερο από ένα σοκ.» [Ρόδος, Άκρα Αμμουδιά-88.77 χλμ].«Το            
νερό από την πισίνα έχει χυθεί πέρα από το αίθριο»[Φάνες Ρόδου-82.71 χλμ]. Σμύρνη- «Με              
ξύπνησε από βαθύ ύπνο. Ήταν πολύ δυνατός» [Σμύρνη,165.40 χλμ]. Μυτιλήνη- «Ένιωσα           
τον σεισμό στη Μυτιλήνη, σαν ένα απαλό σοκ 4.0R»[249.38 χλμ]. Ηράκλειο,Κρήτη- «Δεν            
αισθάνθηκα το κούνημα καθώς περπατούσα, αλλά οι λαμπτήρες κινούνταν!» [279.00 χλμ].           
Αθήνα-«Μικρή κίνηση περίπου 10 δευτερολέπτων σκέφτηκα ότι ήμουν ζαλισμένος»         
[Καλλιθέα, 348.31 χλμ]. Edirne-«Συνειδητοποίησα ότι το νερό της πισίνας πήρε ξαφνικά           
κύματα. Υποψιάστηκα ότι θα μπορούσε να είναι ένας σεισμός, αλλά δεν μπορούσα να είμαι              
σίγουρος γιατί δεν αισθάνθηκα δονήσεις ή κίνηση του κτιρίου»[428.65 χλμ- Enez Τουρκία].            
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Λιτόχωρο- «Ένιωσα τον σεισμό στο Λιτόχωρο Πιερίας»[550.00 χλμ].Θεσσαλονίκη        
«Άκουγα τα σκυλιά να γαβγίζουν και μετά από κάτι λεπτά ήρθε η ειδοποίηση»[Τοσίτσα-             
565.60 χλμ]. Κωνσταντινούπολη -«Ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη έγινε αισθητός         
πολύ. Είναι καλό να είσαι προσεκτικός.» [462.30 χλμ].Μαγνησία- «Αν και είμαστε πολύ            
μακριά, περίπου 3 μεγάλα κύματα εμφανίστηκαν από το πουθενά. Διήρκεσαν σχεδόν μια            
ώρα! Αργότερα, ακούσαμε για το σεισμό. Το τσουνάμι μας έφτασε σίγουρα»[468.66 χλμ,            
Χορευτό Μαγνησίας]. Λευκάδα- «Τον ένιωσα ελαφριά στη πόλη της Λευκάδας» [623.12           
χλμ]. 
 
 

  
 
 
Πόλη Κω-Αγία Παρασκευή, Άγιος Νικόλαος, Στήλη Αγίας Παρασκευής, Ναός Κων/νου και Ελένης, Αγ.Ιωάννη             
Επτά Βήματα επισκευάστηκε, Καπνοδόχος εργοστασίου Νομικού, Λιμενικές Εγκαταστάσεις Κω, Κάστρο          
Νεραντζιά, Ντεφτερντάρ,Τζαμί της Λότζιας, Πέτρινα κτίρια επέκτασης Οδού Αργυρουπόλεως, Γεφύρι          
Ασκληπιείου,Ιπποκράτους μεσαιωνικά τείχη, Μαυριτανική κρήνη πλατείας Ελευθερίας, Μαυριτανική κρήνη         
πλατείας Πλατάνου, Ντουλαποπήγαδο Παρθενιάδη, Ρωγμές και ζημιές στα Ρωμαϊκά Υδραγωγεία, παρεκκλήσι           
Αγ.Αντώνιος ζημιές που επισκευάστηκαν,Τζαμί στο Πλατάνι ,κά 
 
Περισσότερα, μπορείτε να διαβάσετε στο « Ημερολόγιο Ενός Προαναγγελθέντος Σεισμού»-Γεωδίφης, έκδοση           
2017. 
 https://drive.google.com/file/d/0BxTgdOlHGoJcdWVEcVZZRndOLTg/view?usp=sharing 
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6.Νέος δρόμος ή λαβύρινθος το 2017; 
«Δεν φταίει ο Θεός, η γεωλογία φταίει» 

 
 
Ο Κεραμεικός Κόλπος διένυε μια περίοδο σεισμικής ησυχίας για αρκετό καιρό. Η            
φαινομενική ηρεμία και γαλήνη διεκόπη απότομα το ξημέρωμα της 21ης Ιουλίου 2017. Τότε             
«ξαφνικά»,σε μία στιγμή, έσπασε τμήμα του φλοιού της γης από ενέργεια που            
συσσωρευόταν τουλάχιστον 13 χρόνια. Η συσσωρευμένη τάση ξεπέρασε το όριο αντοχής του            
και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα απελευθερώθηκε μία τεράστια δύναμη που προξένησε το           
τραγικό συμβάν.  
Δεν συνέβη αυθαίρετα. Εγινε σε περιοχή, όπου υπάρχουν γνωστά ενεργά ρήγματα του            
Κεραμεικού. Ο φονικός σεισμός των 6.6 βαθμών προκλήθηκε από το ρήγμα Bodrum, της             
ομάδας ρηγμάτων Gokova [Κεραμεικός] ένα σύστημα που δραστηριοποιείται σε τακτά          
χρονικά διαστήματα.  
Οι σεισμικές ακολουθίες του 1989 και 2014 [δες κατάλογο] μας λένε ότι το ρήγμα ήταν               
αρκετά ώριμο να δώσει έναν μεγαλύτερο και ισχυρότερο όπως τελικά έγινε με το γεγονός              
της 21ης Ιουλίου. Από το 1941 η σεισμική ενέργεια μετανάστευε προς τα δυτικά, με              
ακολουθίες από ενδιάμεσα μεγέθη, και ήταν θέμα χρόνου να συμβεί το απευκταίο. 
Το σύστημα ρηγμάτων Gokova όπως είναι γνωστό στην επιστημονική κοινότητα, είναι           
σύνθετο άν και γεωλογικά νέο. Αποτελείται από 6 επιμέρους κανονικά ρήγματα και δεκάδες             
δευτερεύοντα. Καθένα από αυτά έχει την δικιά του ταυτότητα, σεισμική ιστορία και φυσική             
εξέλιξη.  
Το σεισμογόνο ρήγμα της αποφράδας νύκτας προκάλεσε υποθαλάσσια, σε μήκος 10 χλμ.,            
ολίσθηση περίπου 3,5 μέτρων και ανύψωση στα βουνά του νησιού Καρά Αντα [Μαύρο             
Βουνό]. Εκατοντάδες σεισμικά επεισόδια με μεγέθη Μ6.6 ταρακούνησαν την περιοχή κατά           
το παρελθόν για να φτιαχτεί ο ορεινός όγκος του Μαύρου  Βουνού. Το όλο σύστημα του               
Κεραμικού δουλεύει αδιάκοπα για να κτίσει ψηλότερα βουνά και μία βαθύτερη τάφρο στην             
περιοχή, τα επόμενα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα τα ιστορικά πιο ανενεργά           
τμήματα του ρήγματος είναι υποψήφια για τη δημιουργία των μεγαλύτερων μελλοντικών           
σεισμών.  
Ο όρος ενεργό για το Gokova δεν είναι θεωρητικός αφού το ρήγμα έχει δώσει σημαντικούς               
επιφανειακούς σεισμούς από το 330μ.Χ. με μεγαλύτερο το Μ6.8 της Μαρμαρίδας [1869]            
σύμφωνα με την ιστορική σεισμικότητα της περιοχής. Η γεωμετρία του Ula-Oren, του            
μεγαλύτερου ρήγματος από τα έξι, προϊδεάζει ότι  μπορεί ναδώσει  σεισμό με μέγεθος έ ως               
και Μ7.2. 
Η μελέτη των ρηγμάτων του Κεραμεικού δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη δυναμική τους             
και για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου της ευρύτερης περιοχής. Από την ταυτότητα             
κάθε ρήγματος του, μπορούμε να προσδιορίσουμε το ανώτατο μέγεθος του σεισμού που            
μπορεί να προκληθεί, την επιτάχυνση που θα έχει ή τη φορά με την οποία θα διαχυθεί η                 
ενέργειά του. 
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7.Οι μέγιστοι σεισμοί από το Ρήγμα Κω είναι τυχαίοι; 
«Ο σεισμός δεν είναι στιγμή αλλά διαδικασία» 

 
 
Ο «φονέας» των αρχαίων πόλεων του Κεραμεικού Κόλπου είναι γνωστός στη διεθνή            
βιβλιογραφία, ως Ρήγμα Κω. Το εν λόγω ρήγμα αποτελείται από τμήματα, δηλαδή είναι             
«ζώνη ρηγμάτων» αλλά για πρακτικούς ρόλους παρουσιάζεται ως ενιαίο. Οι μικρότερες           
γεωμορφές του εκτείνονται κατά μήκος των νότιων ακτών από τον Άγιο Φωκά εως την              
Κέφαλο. Η ενεργοποίηση του, συχνά δίνει καταστροφικούς σεισμούς με αρκετά θύματα.  
Η επιφάνεια του ρήγματος σήμερα είναι ορατή στις πλαγιές της Πιπεριάς, της Αγίας Ειρήνης              
και στα υψώματα που προέκυψαν από αντίθετη κίνηση των δύο σκελών του ρήγματος.  
 

 
 
Το Ρήγμα Κω[κόκκινη γραμμή] και τα κύρια τμήματα του. Τα επίκεντρα των μέγιστων σεισμών              
[μέγεθος,χρονολογία] κατά μήκος του ρήγματος [-411,1493], του καταστροφικού το 1933 και του            
Υπερμέγιστου το 554 
 
Το Ρήγμα Κω στο σύνολο του έχει αζιμούθιο διεύθυνσης 50º, κλίση 48º και γωνία ολίσθησης               
-78º.Παρουσιάζει ρυθμό ολίσθησης 3 χιλιοστά τον χρόνο σύμφωνα με στοιχεία του 2011,            
συνολικό μήκος περίπου 56 χλμ. και βάθος που φτάνει 14,5 χλμ.  
Δεν είναι ορατό γιατί είναι βυθισμένο μέσα στη θάλασσα όμως έχει σημαντικό ρόλο στην              
διαμόρφωση της νότιας Κω. Από αυτό προήλθαν οι περισσότεροι φονικοί ιστορικοί σεισμοί            
όχι μόνο της Κω αλλά και της γύρω περιοχής. Μπορεί να δώσει σεισμούς με μεγέθη έως 7.0+                 
βαθμούς, με εστιακό βάθος 2-5χλμ. Τα γεωμετρικά μεγέθη [ύψος, μήκος κά] του Ρήγματος             
Κω δεν ήταν ποτέ σταθερά αλλά μεταβαλλόμενα στην διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.  
Όλα ξεκίνησαν από ένα μητρικό τμήμα στα όρια του οποίου με τον καιρό προσκολλήθηκαν              
μικρά ανεξάρτητα ρήγματα τόσο σε μήκος όσο και βάθος. Η συνένωση από μετατοπίσεις             
των μικρών ρηγμάτων διεύρυναν περαιτέρω την τεκτονική δομή. Έτσι γενικά άν δεχτούμε            
ότι το ρήγμα έχει μέσο ρυθμό ολίσθησης 1 χιλιοστό τον χρόνο τότε χρειάστηκαν 840 χιλιάδες               
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χρόνια για να δώσει αυτό που αντικρίζουμε εμείς σήμερα, δηλαδή τον ορεινό όγκο των 840               
μ. από το επίπεδο της θάλασσας. Στην διάρκεια του χρόνου το ρήγμα εξακολουθεί να              
αλλάζει χαρακτηριστικά μέχρι κάποια στιγμή να «πεθάνει» δηλαδή να σταματήσει η           
λειτουργία του και να γίνει ανενεργό. Το σύνολο των διαδοχικών αλλαγών του ρήγματος και              
ο κύκλος ζωής του ακολουθεί τους εξελικτικούς κανόνες της Μητέρας Φύσης. 
Κάθε ισχυρός σεισμός από το Ρήγμα παράγει υποβρύχιες κατολισθήσεις που καταγράφονται           
στα ιζηματογενή στρώματα τα οποία συσσωρεύονται στο δάπεδο του βυθού του Δίαυλου            
Κω-Νισύρου. Οι κατολισθήσεις που παράγονται από σεισμούς μεγαλύτερους από 6 βαθμούς           
συχνά δίνουν τσουνάμι που χτυπάνε τις ακτές της Κω. 
Αν και έχει χαρτογραφηθεί μέρος του ρήγματος, η δραστηριότητα του δεν έχει ερευνηθεί             
μέσα από τους πυρήνες των αρχαίων ιζημάτων. Ωστόσο, ανατρέχοντας στο πλούσιο ιστορικό            
αρχείο των σεισμών της Κω είναι δυνατόν να πάρουμε μία ιδέα για πως και πότε οι σεισμοί                 
επανεμφανίζονται σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα.  
Γενικά το Ρήγμα αποτελείται από 3 τμήματα, το Ανατολικό [Δίκαιος/Σύμπετρο], το Κεντρικό            
[Καρδάμαινα] και το Δυτικό [Κέφαλος]. Το Ανατολικό τμήμα θεωρείται το πιο επικίνδυνο,            
αφού από σπάσιμο του προέκυψαν οι τρομεροί σεισμοί του 554 και 1933. Από το Μεσαίο               
προήλθε το συμβάν του 411 π.Χ και από το Δυτικό το περιστατικό του 1493 μ.Χ όπως και οι                  
μικρότερες σεισμικές ακολουθίες  του ΄60. 
Το ρήγμα δίνει μέγιστους, καταστροφικούς, ισχυρούς και μέτριους/ασθενείς σεισμούς σε          
κάθε κύκλο του, που διαρκεί περίπου 900-1000 χρόνια. Ενας κύκλος περιλαμβάνει ένα            
μέγιστο επεισόδιο [όπως του 411 π.Χ, 554 και 1493], με μέγεθος από Μ6.8-7+ που ακολουθεί               
μετά από ένα καταστροφικό σεισμό [όπως του 1933]. Το μέγεθος του καταστροφικού μπορεί             
να κυμανθεί από Μ6.2-6.7 και εμφανίζεται κάθε 400-500 χρόνια. Ο κύκλος περιέχει 8 έως              
10 σεισμικές ακολουθίες από ισχυρά επεισόδια με μεγέθη 5-6+, όπως του ΄60, που             
συμβαίνουν κάθε 3-5 δεκαετίες. Οι μέτριοι/ασθενείς έχουν μεγέθη μικρότερα των 4-4.9R,           
όμως εκδηλώνονται πιο αυθαίρετα. Σε κάθε κύκλο παρατηρείται σεισμική ησυχία που           
διαρκεί ένα χρονικό διάστημα [τουλάχιστον 1,5-2 μήνες] πριν εκδηλωθεί ένας πολύ ισχυρός            
σεισμός. Προφανώς γίνεται συσσώρευση σεισμικής ενέργειας που κάποια στιγμή         
απελευθερώνεται.  
Κάθε κύκλος μόλις ολοκληρωθεί τότε αρχίζει ένας επόμενος και η ιστορία των σεισμών             
επαναλαμβάνεται.Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε μεταγενέστερη ανάπτυξη τάσεων το        
ενεργοποιεί ξανά και ξανά. Είναι σαν ένα κάταγμα στο χέρι που πάντοτε σπάει στο σημείο               
προηγούμενου κατάγματος. Άλλωστε, το ρήγμα δε σπάει μονομιάς, αλλά σταδιακά σε           
διαφορετικά χρονικά γεγονότα. Σπάνε, όσα τμήματα του δεν έσπασαν σε προηγούμενους           
σεισμούς, προκαλώντας νέους σεισμούς.  
Οι ιστορικοί σεισμοί της Κω μας λένε ότι κάθε μεγάλο γεγονός από έναν κύκλο ποτέ δεν                
εκδηλώνεται στο ίδιο τμήμα του ρήγματος. Δηλαδή, αν παρατηρηθεί στο Κεντρικό τμήμα            
τότε είναι πιθανόν η επόμενη διάρρηξη του να γίνει σε ένα από τα άλλα δύο. 
Από το προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας του απουσιάζει ένα ιστορικό καταστροφικό          
σεισμικό συμβάν του 10-11ου αιώνα μ.Χ. Άλλωστε η ελλιπής γνώση μας από τα σκοτεινά              
χρόνια της Οθωμανικής Περιόδου αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο.  
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο τελευταίος μέγιστος σεισμός συνέβη             
το 1493μ.Χ, ο πρόσφατος καταστροφικός το 1933 και ο ύστατος ισχυρός τέλη του ΄60. 
Όμως αξίζει να δούμε τι ακριβώς έγινε μετά το καταστροφικό συμβάν του 1933. Η σεισμική               
δραστηριότητα μετακόμισε στη Δυτική Κω. Τα ισχυρά σεισμικά επεισόδια που εκδηλώθηκαν           
την δεκαετία του΄60 προήλθαν από τη Λεκάνη της Κεφάλου δηλαδή από το δυτικό τμήμα              
του ρήγματος. Η ακολουθία του 1961 έληξε με το πιο ισχυρό επεισόδιο του τελευταίου              
διμήνου του 1968. Τότε εκδηλώθηκαν αρκετές δονήσεις με μεγέθη από 4.5-6R μεταξύ            
Πυργούσας και Νισύρου.  
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Οι δεκαετίες που ακολούθησαν, από το 1970 έως το 2010, χαρακτηρίζονται από σεισμικό             
κενό με ασθενή και μέτρια δραστηριότητα. Μήπως η σεισμική ησυχία είναι ανησυχητική; Τι             
μπορούμε να περιμένουμε από τώρα και στο εξής;  
 
 

8.Ο ρόλος της Κνίδου  
«Η Φύση ποτέ δεν ξεχνά» 

 
 
Η δραστηριοποίηση του Ρήγματος Κω έχει παρατηρηθεί ότι σχετίζεται με διεργασίες από τις             
γειτονικές γεωμορφές ιδιαίτερα από το δυτικό τμήμα της χερσονήσου Κνίδου- ένα ορεινό,            
ελάχιστα κατοικημένο μέρος, με κορυφές που φτάνουν τα 1162μ., τις υψηλότερες στον            
Κεραμεικό Κόλπο. 
Η χερσόνησος της Κνίδου όπως και η γύρω περιοχή βρίσκεται σε ένα από τα πιο γεωλογικά                
ανήσυχα μέρη του κόσμου. Νοτιότερα, περίπου 120 χλμ., η Αφρικανική Πλάκα κινείται προς             
βόρεια και βυθίζεται κάτω από την Μικροπλάκα του Αιγαίου. Η μετατόπιση, ελαχίστων            
χιλιοστών τον χρόνο, όχι μόνο δημιουργεί ηφαιστειακά κέντρα αλλά προκαλεί μεγάλους           
σεισμούς που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην καταστροφή των αρχαίων πόλεων της            
Δωρίδας. 
 

 
Κέρατα και τάφροι του Κεραμεικού Κόλπου 

 
 
Η γεωλογία της ευρύτερης περιοχής διακρίνεται από την ύπαρξη τεκτονικών τάφρων και            
κεράτων. Η ύπαρξη τους επιβεβαιώνει ότι ο φλοιός της περιοχής έχει επεκταθεί από τεμάχη              
που κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Η τάφρος [graben] είναι κομμάτι του φλοιού            
της Γης, που μετατοπίζεται προς τα κάτω σε σχέση με γειτονικό κέρας [horst], που              
ανυψώνεται. 
Η εξέλιξη του Κέρατος της Κνίδου [Datca ή Σταδία] ήταν και παραμένει σημαντική για το               
άνοιγμα του Κεραμεικού Κόλπου και κατ΄επέκταση για την σεισμοτεκτονική όλης της           
περιοχής. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μεγάλοι σεισμοί της περιοχής επηρεάζονται από την            
δραστηριότητα του κέρατος/τάφρου του δυτικού τμήματος της  χερσονήσου. 
Ο σεισμός του 1933 ως έναυσμα είχε ένα προσεισμό με μέγεθος 5 βαθμών που εκδηλώθηκε               
στις 21/1/1932. Το επίκεντρο του ήταν κοντά στο Κέρας της Κνίδου [Datca Horst]. Επίσης το               
κύριο σοκ του 2017 άρχισε από έναν υποθαλάσσιο προσεισμό 4.1R, που έγινε 6 μήνες              
νωρίτερα και προήλθε από την βορειοδυτική άκρη της χερσονήσου. Πρόκειται για μία            
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σεισμική ακολουθία που έγινε ιδιαίτερα αισθητή τόσο στο λιμάνι της Κω όσο και στην              
Λάμπη. Αυτοί οι μέτριοι σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 4.1-5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που              
εμφανίζονται 3.5-8 μήνες πριν από σημαντικά επεισόδια, φαίνεται ότι συχνά προετοιμάζουν           
για κάτι ισχυρότερο, το σεισμογόνο χώρο τόσο του Κεραμικού Κόλπου όσο και του Διαύλου              
Κω-Νισύρου.  
Περισσότερα, https://www.geodifhs.com/kappaomegaiotaalpha/alkyonideslampi 

  
 

9.Η «κλωτσιά» του Χάλκωνα 
«Οι μύθοι ενέχουσιν αλήθειαν, οι παραδόσεις φυλάττουσιν ιστορίαν, τ΄άσματα αποκαλύπτουσι          
γεγονότα, τ΄άλαλα μνημεία λαλούσι μετά βεβαιότητος τα πράγματα» Ιακ.Ζαρράφτης 
 
 

 
                                                         Το Ασκληπιείο κατά την Ιταλοκρατία 

 
Ο Ηρακλής πριν φύγει από την Κω αναγνωρίζει τον Χάλκωνα ως βασιλιά του νησιού, της               
Καλύμνου και της Νισύρου. Ο μυθικός Χάλκωνας έγινε πολύ γρήγορα αγαπητός στον λαό             
ενώ λέγεται ότι ήταν δραστήριος ως βασιλιάς και έκανε πολλά έργα.  
Κάποια στιγμή ο μεγάλος βασιλιάς χτύπησε με το πόδι του τα βράχια του Κεφάλα και               
ξαφνικά ξεπετάχτηκε από την γη δροσερό νερό. Από τότε το όνομα του συνδέεται με την               
γέννηση της περίφημης και πανάρχαιας πηγής της Βουρίνας. 
Η συναρπαστική ιστορία του Χάλκωνα μπορεί να ερμηνευθεί γεωλογικά, με βάση τα            
υπάρχοντα φυσικογεωλογικά δεδομένα της περιοχής της Βουρίνας και του Ασκληπίου. Η           
παραπάνω φωτογραφία λήφθηκε πριν ακόμη οι εισβολείς δενδοφυτεύσουν με κυπαρίσσια          
τον ιερό χώρο.  
Το γυμνό τοπίο αποκαλύπτει σεισμική ανύψωση [ροζ βελάκια] που δεν είναι απίθανο να έχει              
σχέση με την κλωτσιά του Χάλκωνα. Αλλωστε η πηγή της Βουρίνας βρίσκεται πάνω στο              
Ρήγμα Κοκκινόνερο και είναι ρηγματογενής δηλαδή γεννήθηκε από σεισμό.  
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Αν από το Ασκληπιείο μεταφερόμασταν λίγο βορειότερα, στην πεδινή Λάμπη θα ήμασταν σε             
θέση δούμε να ξεπροβάλλει από μία επίπεδη γη ο ορεινός όγκος του Δίκαιου [κάτω              
φωτογραφία].  
Την δουλειά της ανύψωσης έκανε το Ρήγμα του Δίκαιου εδώ και εκατοντάδες χρόνια.             
Θεωρείται τεκτονική δομή που αποτελείται από μικρότερα τμήματα όπως της Ζιάς, του            
Κοκκινόνερου, Τσουκαλαριάς κά.  
Η ζώνη Πυλιού-Ασφενδιού-Κω στα βόρεια πρανή της οροσειράς του Δίκαιου έχει διεύθυνση            
ΑΒΑ-ΔΝΔ, ακολουθεί κατά μήκος το ρήγμα το οποίο δεν φαίνεται να έχει δραστηριοποιηθεί             
κατά τους ιστορικούς χρόνους. Η γεωδομή αποτελεί τον μεγάλο άγνωστο στην σεισμική            
δραστηριότητα του νησιού.  
Πρόκειται για ρήγμα που είναι σε θέση να δώσει σεισμούς με μέγεθος λίγο περισσότερο από               
6 βαθμούς. Με βάση τα γεωμυθολογικά στοιχεία θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι έχει             
ενεργοποιηθεί για τελευταία φορά το χρονικό διάστημα μεταξύ 13ου-12ου αιώνα π.Χ.  
 

 
Το Ρήγμα Δίκαιος από τα Τσαίρια της Λάμπης 

 
 
Εκτός από το Ρήγμα του Δίκαιου άλλα δύο χερσαία ρήγματα έχουν προκαλέσει προβλήματα,             
σύμφωνα πάντα με το ιστορικό αρχείο, σε οικισμούς του νησιού. 
Το ρήγμα Κιαχίτη που έδωσε τον φονικό σεισμό του 1926 ο οποίος κατέστρεψε αρκετά από               
τα πέτρινα κτίρια της Αντιμάχειας και το οποίο έχει τον δικό κύκλο επανεμφάνισης             
σεισμών[ίσως κάθε 100 χρόνια;] 
Και το πιθανό ρήγμα του Αγ.Αντωνίου που ίσως έδωσε μια σειρά από σεισμούς τον 19ο               
αιώνα και μπορεί να ενεργοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Το ρήγμα φαίνεται ότι έχει             
δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον 3 φορές τα τελευταία 127 χρόνια, δηλαδή κάθε περίπου 42            
χρόνια. 
Ο κίνδυνος από τα χερσαία ρήγματα του νησιού φαίνεται προς το παρόν περιορισμένος             
όμως δεν είναι ασήμαντος. Δεν αποκλείεται μελλοντικά να εμφανιστεί μία παροξυσμική           
σεισμική ακολουθία, μικρής διάρκειας, από τα χερσαία σπασίματα του φλοιού της Κω. 
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Οικία της Αρπαγής της Ευρώπης κατά την ανασκαφή των Ιταλών αρχαιολόγων[1937-1938;].Στην Κω έχουν 
βρεθεί 3 ψηφιδωτά της Αρπαγής της Ευρώπης.Το πιο σημαντικό συναντάται νότια της αρχαίας Ακρόπολης 
[Σεράγια].Το ψηφιδωτό δάπεδο ανήκει στη ρωμαϊκή περίοδο [2-3ου αιώνα μ.Χ] και αναπαριστά την 
αρπαγή της Ευρώπης από το Δία. Στη θέση του υπήρχε διόρωφο κτίριο ελληνιστικής  περιόδου [3ου-2ου 
αιώνα π.Χ] με κίονες του περιστυλίου από πράσινο ιγκνιμβρίτη [ Αλικαρνασσού;] οι οποίοι έπεσαν από τον 
σεισμό του 2017. Η ελληνιστική οικία μάλλον καταστράφηκε μετά τον σεισμό του 198π.Χ.Η οικία της 
ρωμαικής περιόδου ίσως γκρεμίστηκε από τον σεισμό του 139μ.Χ ενώ αργότερα μία κατολίσθηση από τον 
υπερκείμενο λόφο[από σεισμό του 334μ.Χ;] πιθανόν κάλυψε το ψηφιδωτό, που σήμερα βλέπουμε, και εν 
μέρει το προστάτεψε.
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10.Ο επόμενος Μέγιστος;  

«Οι προβλέψεις είναι δύσκολες, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον»  
Νιλς Μπορ, νομπελίστας Δανός φυσικός  

 
 
Η γη κάτω από τα πόδια μας δεν είναι «terra firma» αλλά κινείται. Κάθε χρόνο, κάθε μέρα,                 
κάθε στιγμή βρίσκεται σε κίνηση.  
Το Αιγαίο συνεχίζει να κινείται με μέση ταχύτητα 3,5 εκατοστά/χρόνο πιο νοτιοδυτικά ενώ η              
Αφρική κινείται προς βόρεια με 1 εκατοστό τον χρόνο. Αυτή η κίνηση διατηρεί την Κω               
γεωλογικά ζωντανή και η κατάσταση ενδέχεται να παραμείνει ως έχει τα επόμενα χρόνια. Το              
ενεργό τεκτονικό περιβάλλον της περιοχής υποδηλώνει ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε με τους             
σεισμούς. Το ζητούμενο είναι τι είδους σεισμοί θα μας απασχολήσουν στο απώτερο μέλλον; 
Μπορεί τα ιστορικά δεδομένα να μην πάνε αρκετά μακριά για να αποκαλύψουν τα ακριβή              
πρότυπα της επανάληψής τους, ωστόσο η επανεμφάνιση ενός μεγάλου σεισμού δεν είναι ένα             
σενάριο αλλά μία πραγματικότητα. 
 

 
Ο σεισμός του 1933, από το Ρήγμα Κω δημιούργησε μεγάλες ρωγμές στο βυθό του Δίαυλου               
Κω-Νισύρου. [Φωτογραφία-Geowarn] 

 
 

Για τον καθηγητή Γεωφυσικής Βασίλη Παπαζάχο, το δυτικό τμήμα του Κεραμεικού Κόλπου            
είναι σεισμικά πιο ανήσυχο και απειλητικό. Κάθε 8-20 χρόνια δίνει σεισμούς με μεγέθη             
μεγαλύτερα από 6 βαθμούς. Το ανατολικό τμήμα, δραστηριοποιείται κάθε 8-40 χρόνια. Για            
επεισόδια με 7 βαθμούς η μέση περίοδος επανάληψης σεισμών είναι 100-200 χρόνια. 
Μελετώντας την τοπική γεωλογία του Κεραμεικού παρατηρούμε ότι οι ισχυροί σεισμοί           
συμβαίνουν κατά μήκος των προαναφερθέντων τεκτονικών δομών.Η ενόργανη παρατήρηση         
και η επιστημονική έρευνα βοηθάει να παραμετροποιήσουμε τους σεισμούς της Κω και των             
γύρω περιοχών.  
Για παράδειγμα το υποθαλάσσιο Ρήγμα Κω έχει συνήθειες και αδυναμίες. Είναι ένα πολύ             
επικίνδυνο ρήγμα που προκάλεσε αρκετές καταστροφές στον Κεραμεικό Κόλπο. Τα μέχρι           
σήμερα διαθέσιμα στοιχεία βοηθούν να διερευνήσουμε την μελλοντική συμπεριφορά του και           
ποιο τμήμα του μπορεί να πληγεί περισσότερο από τον επόμενο ισχυρό σεισμό.  
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Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό αρχείο και τη συλλογιστική που παραπάνω ανέπτυξα, είναι            
δυνατό να υποθέσουμε ότι ο επόμενος μέγιστος, από το εν λόγω ρήγμα, αναμένεται κάπου              
μεταξύ 2350-2400 και μάλλον θα είναι ανάλογος με τον Υπερμέγιστο δηλαδή του 554.  
Αν και έχουν περάσει 85 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό του 1933 η πιθανότητα για               
ένα γεγονός ιδιαίτερα καταστροφικό παραμένει χαμηλή για τα επόμενα χρόνια.Υποψήφια          
σε σπάσιμο τμήματα από τον επόμενο μέγιστο θεωρούνται το Κεντρικό και το Δυτικό.  
Στο μεταξύ το Ρήγμα Κω συνεχίζει να ολισθαίνει, ελάχιστα χιλιοστά κάθε χρόνο, είναι             
φανερό ότι συσσωρεύει ενέργεια που κάποια στιγμή θα εκτονώσει με ένα ξαφνικό συμβάν.             
Στο εγγύς μέλλον φαίνεται πιθανότερο να αντιμετωπίσουμε μία σεισμική ακολουθία από           
ισχυρά επεισόδια, με μεγέθη από 5-6+, όπως του΄60 από το Κεντρικό ή Ανατολικό τμήμα              
του Ρήγματος Κω. 
Για το Ρήγμα Gokova [Κεραμεικός], που έδωσε τον σεισμό του 2017, τα δεδομένα τον              
τελευταίο καιρό πολλαπλασιάζονται. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του και η μέχρι σήμερα           
ιστορία του μαρτυρούν ότι μπορεί να δώσει σεισμούς με μεγέθη έως 7.2 βαθμούς. Τα              
τελευταία συμβάντα μαρτυρούν ότι κάθε 13-15 χρόνια πρέπει να αναμένουμε έναν σεισμό με             
μέγεθος έως 5.5+ βαθμούς ενώ κάθε περίπου 74 χρόνια παρατηρείται ένα κορυφαίο            
επεισόδιο όπως αυτό του 2017, με μέγεθος από 6.2-6.8 βαθμούς. Αρα το επόμενο μέγιστο              
επεισόδιο από το Gokova μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι θα συμβεί το 2091 [±5 χρόνια] στο               
Κεντρικό ή Ανατολικό τμήμα του. 
Σε ότι αφορά τα ρήγματα της χερσονήσου της Κνίδου, εκτιμάται ότι δίνουν σεισμούς έως 6.6               
βαθμούς. Όμως, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να προσδιορίσουμε τον ρυθμό            
επανάληψης των μεγαλύτερων σε μέγεθος επεισοδίων. Προς το παρόν μπορούμε να           
υποθέσουμε ότι η σεισμική ακολουθία του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι άγνωστο πως              
θα συμπεριφερθεί κατά την επόμενη εκτόνωση. Με κάθε επιφύλαξη μπορεί να δώσει ένα             
γεγονός με μέγεθος από 5-6.6 βαθμούς γύρω στο 2061 [±5 χρόνια] στο Κεντρικό ή              
Ανατολικό του τμήμα.  
Επίσης ανατρέχοντας στο παρελθόν πρέπει να επισημάνουμε ότι ο σεισμός του 469 συνέβη             
85 χρόνια πριν από τον Υπερμέγιστο του Κεραμεικού. Άραγε οι μεγάλοι σεισμοί της Κνίδου              
επηρεάζουν το γεωδυναμικό καθεστώς της περιοχής και οδηγούν σε μεγαλύτερα και πιο            
ισχυρά επεισόδια τόσο το Ρήγμα Κω όσο και το Gokova; Τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία δεν               
επιβεβαιώνουν αυτή την υπόθεση, όμως κάτι ανάλογο δεν αποκλείεται στο μέλλον. 
Το ρήγμα από την ομάδα της Αμοργού, που έδωσε τον σεισμό του 1956, παρουσιάζει ρυθμό               
επανάληψης 46 χρόνια με μεγέθη που κυμαίνονται από 7.1-7.5 βαθμούς .Όμως, φαίνεται ότι             
παρουσιάζει κάποια υστέρηση στο ανατολικό του τμήμα. 
Προς το παρόν τα παραπάνω αποτελούν απλές σκέψεις ή εικασίες ενός περίεργου που             
δύσκολα μπορεί να απαντηθούν. Άλλωστε υπάρχουν πολλά μυστικά που δεν γνωρίζουμε από            
τη φύση των ρηγμάτων και ποτέ δεν θα μάθουμε.  
Το βέβαιο είναι ότι ο σεισμικός κίνδυνος υφίσταται και ότι δεν προέρχεται μόνο από τα               
προαναφερθέντα ρήγματα που περιβάλλουν ή είναι κοντά στο νησί. Οι σεισμοί της Ρόδου             
και των Τράλλεων προϊδεάζουν ότι απομακρυσμένα ισχυρά σεισμικά γεγονότα με μεγέθη           
μεγαλύτερα από 7 βαθμούς είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτες καταστροφές.  
Εάν επιχειρήσουμε να βάλουμε σε ένα καλάθι [μέσα σε ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης] την             
σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής, 0 πιο αντιπροσωπευτικός αιώνας από όπου          
μπορούμε να αντλήσουμε σχετικά ακριβή και πλήρη στοιχεία είναι ο 20ος. 
Τον 20ο αιώνα καταγράφηκαν στην Κω 5 επεισόδια με μεγέθη που κυμαίνονταν από 6-7.6              
βαθμούς καθένα, δηλαδή κατά μέσο όρο ένας τουλάχιστον ισχυρός σεισμός κάθε 20 χρόνια,             
από τις γειτονικές όσο και τις απομακρυσμένες τεκτονικές δομές. Αν τα πράγματα έχουν έτσι              
μπορούμε να υποθέσουμε ότι τον 21ο αιώνα δεν είναι απίθανο να βρεθούμε αντιμέτωποι με              
άλλα 3-4 ισχυρά επεισόδια, με μεγέθη μεγαλύτερα ή γύρω στους 6 βαθμούς. 
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Ιστορία των σεισμών της Κω                                                                                                                         Γεωδίφης 

 
 

 

 

Η εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου απαιτεί καλή γνώση της ιστορίας των σεισμών της             
περιοχής. Ο σεισμολογικός κατάλογος της Κω είναι ένα πρώτο βήμα. Όμως, είναι βέβαιο ότι              
δεν είναι πλήρης. Απαιτείται περαιτέρω εμπλουτισμός με δεδομένα από ιστορικές,          
αρχαιολογικές, εκκλησιαστικές και παλαιοσεισμολογικές πηγές. 
 

 
Ανυψωμένη θαλάσσια εγκοπή σε μεσοζωικούς ασβεστόλιθους σε παράκτιο παράλιο γκρεμό. Μία           
ιστορία τουλάχιστον 1500 χρόνων έχει καταγραφεί σε γκρεμό της Εμπρός Θέρμης, Κω; Η ανύψωση              
οφείλεται σε ιστορικά σεισμικά επεισόδια που προκλήθηκαν από το υποθαλάσσιο Ρήγμα Κω, το             
οποίο διασχίζει κατά μήκος την ακτή. Το κάτω τμήμα στο ύψος του μεταλλικού σωλήνα πιθανόν               
προήλθε από τον σεισμό του 1933, το αμέσως επόμενο από την σεισμική δόνηση του 1493 και το πιο                  
πάνω τμήμα της εγκοπής περιέχει κομμάτι από την ανύψωση του Υπερμέγιστου, το 554. 
 
 
Ταυτόχρονα, οι σεισμοί θα συνεχίσουν να χτυπάνε όπως πάντα την πόρτα μας, ξαφνικά και              
χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι μελλοντικές επισκέψεις του Εγκέλαδου θα προκαλούν φόβο           
και θα είναι επώδυνες.  
«Μια φυσική καταστροφή πλήττει πάντα όταν η τελευταία έχει ξεχαστεί» λέει ένα ιαπωνικό             
ρητό. Οι σεισμοί σχεδόν πάντα εκδηλώνονται όταν ξεχνάμε ότι περάσαμε. Πολλές φορές            
συμβαίνουν την ίδια ώρα που η τοπική κοινωνία μαστίζεται από άλλες καταστροφές            
[βιολογικές, οικονομικές, πολιτικοκοινωνικές, κά].  
Δυστυχώς, συχνά αμελούμε τις σοφές συμβουλές των προγόνων μας. Οι πανέμορφοι μύθοι            
τους δασκαλεύουν ότι οι σεισμοί είναι μία φυσική και διαρκή διαδικασία. Η Αστυπάλαια, ο              
Ανταγόρας, ο Ηρακλής, ο Χάλκωνας, ο Τρίοπας, πηγάζουν από τον ανήσυχο και πάντα             
ενεργό κόσμο της ποικιλόμορφης κωακής φύσης. Είναι όλα τους παιδιά της τοπικής            
τεκτονικής. Οι ιστορίες τους μας λένε ότι πρέπει να εξοικειωθούμε, να μάθουμε να ζούμε με               
τους σεισμούς. 
Αν σήμερα ζούσε ο Αγαθίας, ο άνθρωπος που ήρθε αντιμέτωπος με την χειρότερη             
καταγεγραμμένη φυσική καταστροφή που έζησε το νησί, θα συνιστούσε ότι κάθε στιγμή            
οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, να μην αγνοούμε το παρελθόν και ότι η γη μας              
πάντα θα είναι εκτεθειμένη σε  δεινά και παθήματα. 
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Άποψη του Palazzo della Reggenza [Διοικητήριο της Ακτής Μιαούλη] και της γέφυρας 
στη Via del Fossato [Λεωφόρος Φοινίκων] από το Κάστρο,Ιούνιος 1936. Η Κως κλείνει 

τις πληγές της και φοράει τα γιορτινά της μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1933.
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Ρωγμή σε κτίριο της Οδού Ναυκληρου από την 
φονική δόνηση του 2017. Το φαινόμενο του 

σεισμού είναι γνωστό από αρχαιοτάτους χρόνους.
Τι συνέβη στην πολύχρονη ιστορία της Κω; Οι 
πρώτες μαρτυρίες οφείλονται σε ιστορικούς, 
περιηγητές και γεωγράφους όπου γίνονται 

εκτενείς περιγραφές. Ομως, έγιναν τα πράγματα 
όπως τα περιέγραψαν; Ποιες ήταν οι πραγματικές 
αιτίες και συνέπειες κάθε γεγονότος; Που έγινε ο 

φονικότερος στην ιστορία του Κεραμεικού; Ποιός 
ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός που έγινε στην στεριά 

του νησιού;Η ιστορία των σεισμών 
επαναλαμβάνεται; Για πρώτη φορά δημοσιεύεται 

συνολικός κατάλογος από τα πιο σημαντικά 
επεισόδια με γεωλογικά χαρακτηριστικά 

[μέγεθος, ρήγμα, επίκεντρο, τσουνάμι, κά] κάθε 
σεισμού, με πληροφορίες για τον αριθμό θυμάτων 
και τις καταστροφές σε αρχαία και εκλησσιαστικά 

μνημεία.

Πως από τα σεισμικά επεισόδια του 1989 φτάσαμε στη σεισμική 
ακολουθία του 2004, και μετά από 13 χρόνια στο φονικό συμβάν του 

2017; Ηταν η όλη διαδικασία τυχαία ή μήπως υπάρχουν κρυφοί 
κώδικες στη λειτουργία και την επανάληψη των σεισμών της Κω; Το 
φαινόμενο του σεισμού είναι γνωστό από αρχαιότατους χρόνους. Τι 
συνέβη στην πολύχρονη ιστορία του νησιού; Οι πρώτες μαρτυρίες 

πηγάζουν από ιστορικούς, περιηγητές και γεωγράφους όπου γίνονται 
εκτενείς περιγραφές. Όμως, έγιναν τα πράγματα όπως τα 

περιέγραψαν; Ποια ήταν η πραγματική αιτία και οι συνέπειες κάθε 
γεγονότος; Γιατί συμβαίνουν σεισμοί στην Κω; Πότε έγινε ο 

φονικότερος; Πόσοι ισχυροί εκδηλώνονται κάθε αιώνα; Που έγινε ο 
πιο καταστροφικός σεισμός στην στεριά του νησιού; Πως χάθηκαν οι 
αρχαίες πόλεις του Κεραμεικού Κόλπου; Ποιό ρήγμα κατέστρεψε την 

Κω Μεροπίδα; Επαναλαμβάνονται οι ισχυροί σεισμοί της Κω; Το 
σεισμικό κενό από το Ρήγμα Κω είναι ανησυχητικό; Με τον επόμενο 
Μέγιστο τι γίνεται;Τι μπορούμε να περιμένουμε από τώρα και στο 

εξής; Για πρώτη φορά δημοσιεύεται συνολικός κατάλογος από 
σημαντικά επεισόδια με γεωλογικά χαρακτηριστικά [μέγεθος, ρήγμα, 
επίκεντρο,τσουνάμι, κά] κάθε σεισμού, πληροφορίες για τον αριθμό 
θυμάτων και τις καταστροφές σε αρχαία και εκκλησιαστικά μνημεία.
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