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 Η Σεισμολογία  μελετά τη γένεση, τη διάδοση και τα 
αποτελέσματα των σεισμικών κυμάτων και αποτελεί κλάδο 
της Γεωφυσικής.
 
Η Σεισμολογία εκτός από την επιστημονική διάσταση έχει 
και κοινωνική και οικονομική διάσταση (κατασκευές 
οικονομικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σεισμική 
επικινδυνότητα και αντισεισμική προστασία, ορυκτοί πόροι).

Απώτερος στόχος επομένως των επιστημόνων είναι αφενός 
να κατανοήσουν καλύτερα το καταστροφικό φυσικό 
φαινόμενο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και 
εργαλείων, αφετέρου η γνώση αυτή να καταλήξει σε 
περισσότερο ασφαλείς κατασκευές, αλλά  και συγχρόνως να 
διαδόσουν στοιχεία της επιστήμης με απλό και κατανοητό 
τρόπο στο ευρύ κοινό για καλύτερη αντισεισμική 
συμπεριφορά. 



Στην εργασία αυτή:

α) Θα δούμε τα σεισμολογικά δεδομένα, έτσι όπως 
προκύπτουν από την επανεξέτασή τους με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών.

β) Θα δούμε με ποιό τρόπο η γνώση αποτελεί εργαλείο 
μείωσης των επιπτώσεων, πέρα από τις επικρατούσες 
κοινωνικές συνθήκες.



Σεισμολογικά δεδομένα



1η  Νοεμβρίου 1755, ημέρα των 
Αγίων Πάντων.

Κατά τη διάρκεια της 
εκκλησιαστικής λειτουργίας, λίγο 
μετά τις 9 το πρωί, συνέβη η 
πρώτη έντονη δόνηση και λίγα 
λεπτά αργότερα η δεύτερη, 
περισσότερο βίαιη και σφοδρή. Μια 
τρίτη δόνηση ξέσπασε λίγα λεπτά 
αργότερα αλλά η Λισσαβώνα είχε 
ήδη ισοπεδωθεί.
Τα παραπάνω συνέβησαν περίπου 100 χρόνια πριν από την 
κατασκευή και εγκατάσταση του πρώτου σεισμογράφου και 200 
χρόνια πριν από την ανάπτυξη σημαντικών παγκόσμιων 
σεισμογραφικών δικτύων ικανών να προσδιορίσουν με ακρίβεια 
τα στοιχεία ενός σεισμού (πότε; που; πόσο μεγάλος;).



Περίπου 100 χρόνια μετά το σεισμό δημοσιεύθηκε ο χάρτης που δείχνει 
τις περιοχές όπου παρατηρήθηκαν επιπτώσεις του σεισμού.



Τα ερωτήματα λοιπόν που τίθενται είναι:

•Παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη σύγχρονη 
σεισμολογία τα ιστορικά στοιχεία παλαιότερων 
σεισμών;

•Μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη 
ακρίβεια την ταυτότητα των ιστορικών σεισμών;

•Υπάρχει διεπιστημονικό ενδιαφέρον για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο και περαιτέρω ενδιαφέρον 
για το κοινωνικό σύνολο;



Ένας από τους βασικούς στόχους της Σεισμολογίας είναι 
η μελέτη της σεισμικής επικινδυνότητας κάθε περιοχής, 
ώστε να μειωθεί ο σεισμικός κίνδυνος και να βελτιωθεί η 
απόκριση του κοινού και της Πολιτείας έναντι του 
φαινομένου.
Δεδομένου ότι η ενόργανη Σεισμολογία μετρά μόνο 150 
χρόνια,  οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους να 
εμπλουτίσουν το στατιστικό τους δείγμα προς εποχές 
πριν από την ενόργανη σεισμολογία, χρησιμοποιώντας τις 
υπάρχουσες ιστορικές πηγές αλλά και τα σύγχρονα 
εργαλεία της επιστήμης (εφαρμοσμένα μαθηματικά, 
δορυφορική τεχνολογία, πυκνότητα σεισμογραφικών 
δικτύων, ανάπτυξη τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών).



Ο συγκεκριμένος σεισμός προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον των 
επιστημόνων οι οποίοι και χρησιμοποιοιούν τα εκάστοτε διαθέσιμα 
δεδομένα. 

Π.χ. ο Reid  που aνέπτυξε τη θεωρία της ελαστικής ανάπαλσης για τη 
γένεση των σεισμών δημοσιεύει το 1914 στοιχεία και την αξιολόγησή 
στους για το σεισμό του 1755:



“Η έκταση των ζημιών περισσότερο στις ακτές της ΝΔ Πορτογαλίας και των 
ΒΔ ακτών της Αφρικής και λιγότερο προς τα ΒΔ και προς το εσωτερικό, η 
άφιξη του θαλάσσιου κύματος λίγη ώρα αργότερα από τη δόνηση, η μεγαλύτερη 
αισθητότητα στις νήσους Μαδέιρα και λογότερο στη ΒΑ Ισπανία, συνηγορούν 
στο ότι η διάρρηξη ξεκίνησε σε υποθαλάσσια περιοχή νότια και όχι μακρυά από 
τη Λισσαβώνα. Για λόγους ευκολίας θεωρείται ότι το επίκεντρο είναι στις 
συντεταγμένες 38ο Ν 10ο W, αδυνατώντας για μεγαλύτερη ακρίβεια.”



Στην πιο πρόσφατη εργασία των Zitellini et al. (1999)  εξετάζεται το 
σεισμοτεκτονικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής, το οποίο καθορίζεται 
από το όριο σύγκρουσης της Ευρασιατικής και Αφρικανικής λιθόσφαιρας με 
μια διεύθυνση Δ-Α (ζώνη Αζορών – Γιβραλτάρ).

Χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών (μέθοδος 
πολυκαναλικής σεισμικής ανάκλασης), κατά τη διάρκεια του 1992 και με το 
ιταλικό σκάφος OGS Explora.



Απλοποιημένος βαθυμετρικός χάρτης με τις σεισμικές γραμμές, τη 
σύγχρονη σεισμικότητα, το επίκεντρο του σεισμού του 1755 (αστέρι) και 
του σεισμού του 1969 (τρίγωνο)



Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των γεωφυσικών δεδομένων, που 
καταδεικνύουν την τεκτονική δομή κατά μήκος της γραμμής 10 (ΒΔ-ΝΑ).



Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργασία των Barkan  και συν. (2009) που 
προσομοιάζει διάφορα σενάρια tsunami  για τις ανατολικές ΗΠΑ, 
τροποποιώντας τα χαρακτηριστικά της πηγής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις σε σημαντικές αποστάσεις από την εστία, τη σύγχρονη 
σεισμικότητα και τις γεωφυσικές μελέτες. Τα δεδομένα που λαμβάνει 
υπόψη δεν έχουν επιδράσεις από τη βαθυμετρία του κοντινού πεδίου 
ούτε από δευτερογενή κύματα που προκύπτουν από τοπικές 
υποθαλάσσιες κατολισθήσεις πλησίον της εστίας.



Η δυσκολίες στον προσδιορισμό της εστίας εξακολουθεί να υπάρχει, λόγω της 
πολυπλοκότητας της βαθυμετρίας που προκύπτει από τη σχετική κίνηση της 
Ευρασιατικής και Αφρικανικής λιθόσφαιρας. Αυτή αλλάζει από εφελκυσμό στα 
δυτικά σε συμπίεση στα ανατολικά (κοντά στην Ιβηρική). Τα όρια είναι αβέβαια 
με την αβεβαιότητα να κυμαίνεται σε ένα πλάτος 200-330km. Η ταχύτητα 
κίνησης των πλακών είναι αργή και κυμαίνεται 0,7-5 mm/y.



Πιθανές πηγές (1-16), που εξετάζονται στα σενάρια για τη γένεση tsunami, με 
επιμέρους σενάρια από την περιστροφή των πηγών 3 και 16 κατά 360ο  σε 
διαστήματα των 15ο  . Τα αποτελέσματα των πηγών 5 και 8 πλησιάζουν 
περισσότερο τα ιστορικά δεδομένα.



Το σενάριο από την πηγή 5. Οι μαύρες γραμμές δείχνουν διαδρομές μέγιστων 
κύκλων. Μόνο το κύμα που φθάνει  στην περιοχή Virginia Key  ακολουθεί 
μέγιστο κύκλο, ενώ οι διαδρομές των υπόλοιπων κυμάτων διαμορφώνονται από 
την τοπογραφία.



• Ο σεισμός φαίνεται ότι προήλθε 
από ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ 
που φαίνεται να βρίσκεται στο 
κέντρο της περιοχής 
Horseshoe Plane, νότια από την 
περιοχή  Gorringe Bank. Αυτό 
είναι σχεδόν κάθετο σε ρήγμα 
διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ όπως αυτό 
της περιοχής Gorringe Bank, 
σύμφωνα με προηγούμενη 
μελέτη (Zitellini et al, 2001).

• Η τοπογραφία τιυ βυθού και η 
ύπαρξη νησιωτικών συμ-
πλεγμάτων είναι σημαντικοί 
παράγοντες που διαμορφώνουν 
τα ύψη και τη διεύθυνση 
διάδοσης των θαλάσσιων 
κυμάτων.

Η εργασία κατέληξε σε δυο συμπεράσματα όσον αφορά το σεισμό του 1755:



Αντίστοιχη είναι η εργασία των 
Lima et al.  (2010) που εξετάζει 
την επίπτωση ενός tsunami  από 
έναν σεισμό παρόμοιο του 1755, 
χρησιμοποιώντας τα ιστορικά 
δεδομένα που περιγράφονται για 
την ισπανική πόλη Huelva.
Στην περιοχή las Marismas  είχαν 
καταφύγει οι κάτοικοι για να 
προστατευτούν, όπου τους βρήκε 
το tsunami  με αποτέλεσμα 1000 
θύματα.



Εξετάζονται διαφορετικά σενάρια 
ως προς το ρήγμα που προκάλεσε 
το σεισμό και συμπεραίνεται ότι η 
μεγαλύτερη κατάκλυση και το 
μέγιστο ύψος στην περιοχή las 
Marismas  προκύπτει από τους 
σεισμογόνους χώρους Horseshoe 
Fault (HSF) και Cadiz Wedge 
Fault (CWF).



Πιο σύγχρονες εργασίες, με χρήση 
των σύγχρονων σεισμογραφικών 
δικτύων, μπορούν να καθορίζουν 
με μεγαλύτερη ακρίβεια τις 
σεισμογενείς ζώνες.



Συμπερασματικά:

Μεταξύ της εργασίας του Reid  (1914) και των σύγχρονων εργασιών 
(>2000) σε σχέση με τον προσδιορισμό του σεισμογόνου χώρου του 
σεισμού του 1755, η αβεβαιότητα  εξακολουθεί να υπάρχει, 
προσδιορίζοντας όμως μια ευρύτερη περιοχή 80-100 km  ΝΔ του 
ακρωτηρίου San Vicente ως πιθανή σεισμογόνο περιοχή.



Κοινωνιολογικά δεδομένα



Κοινωνικό καθεστώς της εποχής Ι:

Η εξαίσια γεωγραφική θέση της Πορτογαλίας και της Λισαβώνας ειδικότερα, 
αλλά και οι μεγάλες εξερευνήσεις και η άνθηση του εμπορίου από τον 15ο και 
16ο  αι.  την κατέστησαν ως μια από τις πιο πλούσιες και ευημερούσες 
πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζούσε υπο μεσαιωνικές 
συνθήκες.

Γύρω στο 1750, η Λισαβώνα είχε πληθυσμό 250.000 κατοίκων, αλλά η 
απληστία του βασιλιά Joao V, των πορτογάλων ευγενών και των ξένων 

εμπόρων δεν επέτρεπε τη 
διάχυση των εισοδημάτων προς 
τις χαμηλότερες τάξεις. 
Η πλειονότητα των κατοίκων 
ζούσε σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές, σε ετοιμόρροπα σπίτια 
με άσχημες συνθήκες υγιεινής.



Κοινωνικό καθεστώς της εποχής ΙΙ:

Αυτό που έκανε εντύπωση στους επισκέπτες ήταν η ευσέβεια των κατοίκων. 
Η Λισαβώνα εθεωρείτο η πόλη του θεού, με 40 ενοριακούς ναούς, 120 
εκκλησιαστικές σχολές, 90 μοναστήρια και 150 θρησκευτικές ενότητες και 
σωματεία. Η Πορτογαλία ήταν ένα καλά εδραιωμένο θεοκρατικό καθεστώς.

“Ιερή Εξέταση”
Η Καθολική Εκκλησία είχε τον έλεγχο της 
εκπαίδευσης της εξομολόγησης, της 
νοσοκομειακής περίθαλψης και της 
δικαιοσύνης, δηλ. τον απόλυτο έλεγχο:
•της γνώσης
•της συνείδησης
•της υγείας
•του κανονικού δικαίου 



Υπό αυτό το πρίσμα, αμέσως μετά το 
σεισμό:

•Οι μεγαλύτερες ζημιές επικεντρώθηκαν 
στις φτωχές συνοικίες, όπου όλα τα 
κτίσματα ισοπεδώθηκαν.
•Τα κεριά από τις εκκλησίες και οι φωτιές 
μαγειρέματος μετατράπηκαν σε εστίες 
φωτιάς που άρχισαν να καίνε την πόλη.
•Όσοι σώθηκαν έτρεξαν προς τις όχθες του 
Τάγου και το παραλιακό μέτωπο, 
αναζητώντας πιο ανοιχτές περιοχές, μακρυά 
από τα κτίσματα, αλλά βρήκαν θάνατο από 
πνιγμό από τα τρία παλιρροϊκά κύματα που 
ακολούθησαν.
•Οι ιερείς κινούνταν ανάμεσα στο πλήθος 
καλώντας τους πολίτες να μετανοήσουν και 
να ζητήσουν συγχώρεση των αμαρτιών τους.
•Παρoυσιάστηκαν κρούσματα βίας και 
ληστειών.



Η ανοικοδόμηση Ι:

•Η απόφαση του βασιλιά José I να αναθέσει στον υπουργό του, μαρκήσιο de 
Pombal να αναλάβει την οργάνωση της ανοικοδόμησης ήταν καθοριστική.
•O Sebastião José de Carvalho e Melo δεν ανήκε στην αριστοκρατία και 
όφειλε τη θέση του στις φιλοδοξία, το ισχυρό πολιτικό ένστικτο και σε δύο 
κατάλληλους γάμους. Είχε οργανώσει μια ομάδα διανοούμενων οπαδών του 
Διαφωτισμού που αποτελούσε βήμα για συζητήσεις φιλοσοφικών, πολιτικών 
και επιστημονικών ιδεών, που άρχιζαν να επικρατούν στη βόρεια Ευρώπη. 
Ακολούθησε η προσπάθειά του να σπουδάσει νομικά στο 

Πανεπιστήμιο, η κατάταξή του στο 
στρατό για μικρό διάστημα, και η 
είσοδός του στη βασιλική  αυλή.
Με την καταστροφή της Λισαβώνας 
κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει πολύ 
περισσότερα από την ταφή των νεκρών 
και τη σίτιση των επιζόντων, όπως η 
εμπλοκή του στρατού στην 
περιφρούρηση από τους κακοποιούς και 
στην πυρόσβεση.



Η ανοικοδόμηση ΙΙ:

Μεταξύ των μεταρρυθμιστικών ενεργειών του αναφέρονται:

•Η κατεδάφιση, ο καθαρισμός και η συνολική ανοικοδόμηση της κεντρικής 
συνοικίας Baixa που αποτέλεσε πρότυπο πολεοδομικής ανάπτυξης κατά τον 
18ο αι.
•Η χρηματοδότηση μιας έρευνας (Pombal survey), του πρώτου σεισμολογικού 
ερωτηματολογίου, που στάλθηκε σε ολες τις περιοχές της Πορτογαλίας και 
το οποίο περιείχε ερωτήματα για τα στοιχεία του σεισμού (ώρα, διεύθυνση 
δόνησης), για τις βλάβες στα κτήρια, για διάφορες παρατηρήσεις στο 
περιβάλλον (ρωγμές στο έδαφος, πηγές και ποτάμια, θάλασσα) , για τις 
φωτιές, για τις ενέργειες του στρατού, της εκκλησίας και των δημόσιων 
λειτουργών, για τον αριθμό των θανάτων.
•Η προσπάθεια απεμπλοκής της Εκκλησίας και των θεοκρατικών 
πεποιθήσεων από το φυσικό φαινόμενο και τη διαχείριση της καταστροφής.



Σχέδιο της Λισαβώνας πριν από το σεισμό του 1755



Σχέδιο της Λισαβώνας μετά το σεισμό του 1755



Συμπεράσματα



Σήμερα χρησιμοποιούνται σύγχρονα εργαλεία υποδομών και 
λογισμικού και επαναξιολογούν τις παλαιές πηγές 
πληροφόρησης, π.χ.
https://www.youtube.com/watch?v=_TrTZYfMYhI

https://www.youtube.com/watch?v=_TrTZYfMYhI


Ο σεισμός Λισαβώνας  λόγω: 

•του μεγέθους της καταστροφής και 
•των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που 
επικρατούσαν στη συγκεκριμένη εποχή και περιοχή ... 

 ... αποτελεί ένα ιστορικό παράδειγμα του πώς η γνώση και η 
οργάνωση από πλευράς του Κράτους μπορεί να μειώσει τις 
επιπτώσεις του.
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