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Το ρήγµα που προκάλεσε το χθεσινό σεισµό είναι υποθαλάσσιο στις νότιες 
ακτές της Λέσβου (σχ. 1) στα όρια των δυο γνωστών ζωνών ρηγµάτων εκείνης του 
ακρωτήριου «Μάγειρας» και του Πλωµαρίου καθώς και της προέκτασης του επίσης 
γνωστού και χαρτογραφηµένου µεγάλου ρήγµατος του Πολιχνίτου (σχ. 2 και 3). Η 
πρώτη ζώνη φαίνεται στο τµήµα του χάρτη της Ελληνικής Βάσης Δεδοµένων 
Ενεργών Ρηγµάτων (σχ. 3) και η δεύτερη στους χάρτες που εκπόνησε το 2010-11 η 
οµάδα µας σε συνεργασία µε το Τµηµα Γεωγραφίας του πανεπιστηµίου του Αιγαίου 
στα παρακάτω σχήµατα (σχ. 2 και 3). Τα ρήγµατα αυτά είναι σεισµικής 
δυναµικότητας αναλόγων σεισµών της τάξης µεγεθών 6.0 έως 6.7, ενώ όταν 
ενεργοποιούνται µικρότερα τµήµατα τους µπορεί να δώσουν σεισµούς µεγέθους 
µέχρι 5.5. Ο χθεσινός σεισµός έχει µεγάλες οµοιότητες µε τον αντίστοιχο του 1845, 
όπου πάλι το χωριό Βρίσα καθώς και το  χωριό Ακράσι υπέστησαν τις σοβαρότερες 
ζηµιές γιατί είναι κτισµένα πάνω στο ρήγµα Πολιχνίτου. 

 Η Ελληνική Βάση Δεδοµένων Ενεργών Ρηγµάτων (GreDaSS) είναι το 
αποτέλεσµα µιας πολυετούς (1998-σήµερα) προσπάθειας της ερευνητικής οµάδας 
«Γεωλογίας των Σεισµών»  του Τµήµατος Γεωλογίας (http://eqgeogr.weebly.com/) 
σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Ferrara (Pavlides et al., 2010, Sboras, 2012 
PhD, Caputo et al., 2012; Caputo et al., 2015). Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας 
είναι να δηµιουργήσει µία πολυεπίπεδη γεωγραφική βάση δεδοµένων ενεργών 
ρηγµάτων όσο το δυνατόν πληρέστερη για τον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου, µε 
πρότυπο τις διεθνείς προδιαγραφές των αντίστοιχων βάσεων και περιεχόµενο τις 
δηµοσιευµένες εργασίες για τον ελλαδικό χώρο, από έλληνες και ξένους ερευνητές. 
Η GreDaSS αποτελεί δουλειά υποδοµής. Η πρόδροµη αυτή  Γεωβάση, ως 
αποτέλεσµα των προγραµµάτων INGV-SHARE (ευρωπαϊκό για την οµογενοποίηση 
σεισµολογικών δεδοµένων), εµφανίζεται στον ιστοχώρο του INGV (http://
legacy.ingv.it/DISS/), ενώ η πιο ολοκληρωµένη έκδοση 2.0 στην ιστοσελίδα http://
gredass.unife.it/, 

Εκτιµούµε ότι µια τέτοια εργασία αποτελεί σηµαντική προσφορά των 
γεωεπιστηµών στους τοµείς της Γεωλογικής Χαρτογράφησης, Σεισµοτεκτονικής και 
Αντισεισµικής Προστασίας, η οποία σε µια ευνοµούµενη πολιτεία θα πρέπει να 
µετεξελιχτεί ως έργο προτεραιότητας σε Εθνική Βάση.  
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Σχ. 1. Το σεισµικό ρήγµα της 12ης Ιουνίου 2017 Μ 6.3 (παραλληλόγραµµο µε 
κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή το υποθαλάσσιο ίχνος του και αστέρι το υπόκεντρο 
του σεισµού) ( σχεδιασµένο από Βαλκανιωτη) 



  

Σχ. 2. Οι ζώνες ρηγµάτων (σεισµογενετικών πηγών) Πλωµαριου, Καλλονής και 
Γερακα, όπως αποτυπώνονται στην Ελληνική Βάση Δεδοµένων Ενεργών 
Ρηγµάτων (GreDaSS http://gredass.unife.it/) 

http://gredass.unife.it/


  

Σχ. 3. Χάρτης µε κυριότερα ρήγµατα της Λέσβου Πολιχνιτου-Πλωµαριου που 
συνδέονται µε τον ισχυρό σεισµό του 1845 και Καλλονής που σχετίζεται µε τον πολύ 
ισχυρό και καταστροφικό σεισµό του 1867.


