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«Δημήτριος δ’  ο Καλλατιανός (c 200 π.Χ.) τούς καθ’  όλην την Ελλάδα 

γενομένους ποτέ σεισμούς διηγούμενος…», Στράβων. 

Η Παλαιοσεισμολογια είναι ένας νέος κλάδος της Γεωλογίας που ασχολείται με την 

έρευνα προϊστορικών και ιστορικών σεισμών με γεωλογικά δεδομένα 

(μικροστρωματογραφική ανάλυση ιζημάτων, χρονολόγηση, τεκτονικές δομές, 

καθίζηση, κλπ). Συστηματικές αρχαιολογικές και αρχαιοσεισμολογικές έρευνες, καθώς 

και γεωλογικές - μελέτες προσπαθούν να εξαγάγουν αποδεικτικά στοιχεία για 

ιστορικούς σεισμούς, που σχετίζονται με κατεστραμμένα κτίρια και πόλεις. Αυτές οι 

προσπάθειες  γίνονται προκειμένου οι επιστήμονες σήμερα να καταλήξουν σε 

συμπεράσματα χρήσιμα για την αξιολόγηση της σεισμικής επικινδυνότητας. Μερικά 

από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της σύγχρονης αρχαιολογικής – 

παλαιοσεισμολογικής  έρευνας από την Τροία (ΒΔ Μ. Ασία), Ελίκη (Αχαΐα) και της 

Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης (Έβρος), παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία 

ανασκόπησης. 

Εξετάζονται τα προβλήματα της γεωμορφολογικής εξέλιξης της πεδιάδας της 

Τροίας κατά τo μέσo - ύστερo Ολόκαινο (κυρίως την εποχή του Χαλκού). Επίσης, 

διερευνώνται όλα τα νέα στοιχεία των προσχωσιγενών αποθέσεων των ποταμών 

Σκαμάνδρου (Karamenderes) και Σιμόεντα (Dümrek ), η φύση, η δομή και η 

χρησιμότητα του τεχνητού καναλιού του Keşiktepe και κυρίως τα νεοτεκτονικά 

ρήγματα της ευρύτερης περιοχής της Τροίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη του 

κανονικού ρήγματος της βόρειας πλαγιάς της Τροίας (Hisarlik - Tevfikiye - Kaştepe). 

Εξετάζονται τα μορφοτεκτονικα χαρακτηριστικά του, η δραστηριότητα του, η σχέση 

του με την μεγάλη δεξιόστροφη τεκτονική δομή της Βόρειας Ανατολίας και η 

πιθανότητα να είναι υπεύθυνο για τον καταστροφικό σεισμό κατά τη διάρκεια του 

τέλους της Εποχής του Χαλκού (12ος αιώνας π.Χ. ), όπως δείχνουν τα αποδεικτικά 

αρχαιολογικά δεδομένα για την Τροία VI. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

διμερούς ελληνο-τουρκικής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart του 

Çanakkale.  



Στρωματογραφία παλαοσεισμολογικών τομών και μορφοτεκτονικές αναλύσεις 

χρησιμοποιήθηκαν για να μελετηθεί το ρήγμα της Ελίκης, το οποίο συνδέεται με το 

μεγάλο καταστροφικό σεισμό του 373 π.Χ. καθώς και του 1861. Η πεδιάδα των 

ποταμών Κερυνίτη και Βουραϊκού, που επηρεάζεται από το ρήγμα της Ελίκης, υποχωρεί 

1,4 χιλιοστά / έτος, με αποτέλεσμα την κάλυψη των Ύστερο Ελληνιστικών - Ρωμαϊκών 

οριζόντων 3 m με ποτάμια και με κολλουβιακά ιζήματα. Κατά μήκος των ανατολικών 

τμημάτων του ρήγματος της Ελίκης πραγματοποιήθηκαν πέντε εκσκαφές που δείχνουν 

απόθεση ιζημάτων 5000 ετών, ενώ έχουν μελετηθεί σεισμοτεκτονικά γεγονότα που 

είναι αποτυπωμένα σε αυτά. Η καθίζηση στην προσχωσιγενή πεδιάδα του ποταμού 

Κερυνίτη είναι σημαντική για την κατανόηση της εξέλιξης του ρήγματος και την ταφή 

της αρχαίας πόλης Ελίκης (4ος αι . π.Χ. ) (Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πατρών). 

Τέλος, ο τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης του 2ου αιώνα μ.Χ. έχει βρεθεί να 

έχει παραμορφωθεί από ένα σύνολο ενεργών ρηγμάτων, που συνδέονται με ιστορικό 

σεισμό (-ους). Η Παλαιοσεισμολογική μελέτη του χώρου έγινε με σκοπό να 

ποσοτικοποιηθούν τα δεδομένα και να αναλυθούν οι γεωλογικές δομές που σχετίζονται 

με αυτά τα ρήγματα. Η ανασκαφή δείχνει δύο σεισμικά γεγονότα: Ο πρόσφατος σεισμός 

προκάλεσε την παραμόρφωση ενος βωμού και δημιούργησε επιφανειακές διαρρήξεις 

μέχρι 90 cm κατακόρυφη μετατόπιση. Δεδομένου ότι είναι ένας ιστορικός σεισμός, 

μεταγενέστερος της κατασκευής του βωμού, μπορεί να συσχετιστεί μόνο με το σεισμικό 

γεγονος του1752, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην Αδριανούπολη (Edirne). 

Είναι ο μόνος γνωστός από ιστορικές πηγές ισχυρός σεισμός στην περιοχή. 

(αβεβαιότητες σχετικά με τη θέση του σεισμογόνου ρήγματος). Η προηγούμενη 

σεισμική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10ου π.Χ. και του 2ου αιώνα μ.Χ., με 

βάση την χρονολόγηση ενός στρώματος παλαιοεδάφους, που έχει παραμορφωθεί από 

ένα κανονικό ρήγμα. Για το σεισμό αυτό δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές, και ως εκ 

τούτου θεωρειτε μια σημαντική συμβολή στη γνώση της σεισμικότητας της περιοχής. 

(Συνεργασία με το αρχαιολόγο-ανασκαφέα Διαμ. Τριαντάφυλλο, ΙΘ΄ Εφορεία 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων). 

 

 

 

 

 

 

 



Unknown hidden earthquakes in the Troy,  Mikri Doxipara-

Zoni (Evros),  Helike faults: an Archaeoseismological 

approach  
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 “Demetrius of Callatis (c 200 BC) describes natural disasters … and all the 

earthquakes that have ever occurred in the whole of Greece…”. Strabo 

Paleoseismology is a new subject of Geology that deals with extracting 

information about prehistoric and historical earthquakes based on geological 

data (microstratigraphic analysis, sediment dating, tectonic structures, 

subsidence, etc.). Systematic archaeological and archaeoseismological surveys, as 

well as geological – palaeoseismological studies try to find evidence and proofs 

for historical earthquakes associated with destroyed buildings and towns. These 

efforts are being made, in order for the modern scientists to come up with 

conclusions useful for the evaluation of seismic hazard. Some of the most 

representative examples of modern archaeological – palaeoseismological 

research from Troy (NW Turkey), Helike (Achaia), and Mikri Doxipara-Zoni 

(Evros), are presented in this review paper. 

 

The problems of the geomorphological evolution of Troy plain during the 

middle – late Holocene (Bronze Age mainly) examined. Also, all the new data of 

the alluvial plain morphology of the rivers Scamander (Karamenderes) and 

Simois (Dümrek), the nature, the structure and the utility of the Keşiktepe 

artificial channel and mainly the neotectonic faults of the Troy plain will be 

mentioned. Special emphasis is given on the study of the normal fault of the 

northern hillside of Troy (Hisarlik-Tevfikiye-Kaştepe). Its morphotectonic 

characteristics, its level of activity and the interaction with the riht-lateral North 

Anatolia Fault System were studied. The possibility to be responsible for a 

disastrous earthquake during the end of the Bronze Age (ca. 12th century BC) as 

the archaeological data evidence for Troy VI. This study was proceed in the 



framework of bilateral Greek-Turkish co-operation with the Onsekiz Mart 

Çanakkale University (Tutkun S.Z., et al., Kürçer A. et al.,). 

Trench stratigraphy and morphotectonic analysis was used to examine 

the Helike (Eliki) fault, which is associated with the catastrophic earthquake of 

373 BC, as well as of the 1861.  The entire alluvial plain of the Kerynites and 

Vouraikos rivers, which cross the Eliki fault, has subsided at rate of 1.4 mm/year, 

resulting in the burial of the Late Hellenistic-Roman occupation horizons under 

3 m of fluvial and colluvial sediments. Along the eastern segment of the Eliki 

Fault five trenches have been excavated and their 5000-yr old fluvial and 

colluvial deposits have been studied in association with the fault strand 

imprinted on them. Sedimentation in the alluvial plain and the fluvial 

geomorphology of the Kerynites River is important for understanding the fault 

evolution and the burial of the ancient (4th c. BC) Helike town (Coolaboration 

with the Department of Geology, University of Patras, Koukouvelas et al.,).  

The Mikri Doxipara-Zoni tumulus of 2nd c AD has been found to have been 

deformed by a set of active faults, associated with a recent earthquake (s). The 

paleoseismological study of the site was performed in order to quantify the data 

and analyze the geological structures associated with those faults. The 

excavation site has been deformed by two seismic events: The ultimate one 

caused the deformation of an altar and created surface ruptures up to 90 cm 

displacement. As this is a historical earthquake, postdating the construction of 

the altar, it can only be associated to the 1752 event that caused extensive 

damage of nearby Edirne (Hadrianoupolis) and is the only reported strong 

earthquake in the area. Up to now, there have been some uncertainties regarding 

the location of the seismogenic fault.  The penultimate event took place between 

960 BC and 2nd century AD, based on radiocarbon dating of a paleosoil that has 

been deformed by a normal fault. This earthquake is not reported in any 

historical records, and therefore we consider this an important contribution to 

knowledge of the seismicity of the area. (Collaboration with the D.Triantaphylos 

archaeologist-excavator). 

 


