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Το σεισµικό κύµα τσουνάµι δεν έχει καµία σχέση µε τα µεγάλα θαλάσσια 

κύµατα του ωκεανού που οφείλουν τη δηµιουργία τους σε ατµοσφαιρική 

επίδραση και εξαφανίζονται στα 10 µε 20 µέτρα βάθος νερού. Το τσουνάµι 

είναι ένα στιγµιαίο κύµα ορµής που δηµιουργείται από τη βίαιη ανακατάταξη 

των πετρωµάτων στο βυθό του ωκεανού, συνήθως µετά από ισχυρό σεισµό. 

Αποτελείται από µια τεράστια στήλη νερού, που πολλές φορές ξεπερνά και τα 

1.000 µέτρα. Είναι µια σειρά επιµέρους σύµφωνων κυµάνσεων, που 

«ενώνουν» τα µόρια νερού, τα οποία µ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούν «µνήµη 

σύνδεσης», και σαν συρµός κυµάνσεων κινείται µεταφέροντας τεράστια 

ενέργεια, περίπου στο 1/10 του σεισµού που το προκάλεσε. Έχει µεγάλο 

µήκος, της τάξης πολλών χιλιοµέτρων και µικρό πλάτος κύµατος όταν 

διατρέχει τον ωκεανό. Το µήκος, το πλάτος και η ταχύτητα του θηριώδους 

αυτού κύµατος µεταβάλλονται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδροµής 

του, αφού εξαρτώνται από το βάθος και τις γεωµορφολογικές ανωµαλίες του 

θαλάσσιου πυθµένα. Καµιά µαθηµατική σχέση δεν µπορεί να περιγράψει 

πλήρως αυτή την κίνηση, αν και ευφυή µοντέλα σε υπολογιστές την 

προσεγγίζουν ικανοποιητικά και ερµηνεύουν τα περισσότερα εµπειρικά 

δεδοµένα και µετρήσεις. Παράλληλα, ένας πολύπλοκος εσωτερικός 

στροβιλισµός ανασκάπτει το βυθό, ανασηκώνει άµµο και µικροοργανισµούς 

και το κύµα σαν µαύρος τοίχος, ακολουθεί τη µοναχική του πορεία. Το 

τσουνάµι είναι ένα «µοναχικό κύµα υψηλής ταχύτητας και χαµηλών απωλειών 

ενέργειας», που θα µπορούσε να ταξιδεύει γύρω-γύρω από τη γη πολλές 

φορές, αν υπήρχαν κατάλληλες συνθήκες χωρίς τριβές και εµπόδια. Όταν 

όµως φτάνει σε ρηχές θάλασσες, ανυψώνεται γιατί “ζορίζεται”, µεγαλώνει το 

πλάτος του όπως προαναφέρθηκε, θεριεύει, διαθλάται, ανακλάται, 

στροβιλίζεται και ξεσπά πια στις ακτές µε τη µορφή «κεφαλής κόµπρας», 

όπως πολύ εύστοχα πολλοί αυτόπτες µάρτυρες το περιγράφουν, 

εκτονώνοντας όση ενέργεια του απέµεινε. Τότε η φύση  «σκοτώνει» άµεσα και 

ανελέητα τα παιδιά της, ζωντανά του βυθού, κοινωνίες κοραλλιών στα αβαθή, 

φύκια και όσους ζωικούς οργανισµούς δεν µπορέσουν να ξεφύγουν από τη 

χερσαία ακτίνα δράσης του, η οποία µπορεί να είναι από λίγα µέτρα ως λίγα 

χιλιόµετρα. Το τσουνάµι σκοτώνει λοιπόν άµεσα και όχι έµµεσα όπως οι 



σεισµοί, που προκαλούν θανάτους και τραυµατισµούς κυρίως στα 

δηµιουργήµατα του ανθρώπου, δηλαδή τα κτίρια, που πλήττονται εξαιτίας του 

σεισµού, παθαίνουν ζηµιές ή καταρρέουν. Τα ζώα και ο πρωτόγονος 

άνθρωπος δεν κινδύνευσαν σχεδόν ποτέ από σεισµούς.  

Αυτή είναι µια σύντοµη και όσο γίνεται πιο κατανοητή περιγραφή του 

φαινοµένου τσουνάµι ή θαλάσσιο σεισµικό κύµα, που περιέχει µέσα της όλη 

την επιστηµονική, εµπειρική και µαθηµατική έκφραση. Το ονόµασαν και 

«µοναχικό οδεύον κύµα» µεγάλης ενέργειας ή «σολιτόνιο κύµα», που 

εµφανίζεται από το πουθενά, ταξιδεύει γρήγορα µόνο του και προσπαθεί να 

διαδοθεί παντού. Εµφανίζεται συνήθως µε καλό καιρό, πλήττει τις ακτές για 

λίγα µόνο λεπτά και πριν και µετά από αυτό η θάλασσα συνεχίζει να έχει τη 

συνηθισµένη δραστηριότητά της µε µικρό ή µεγάλο κυµατισµό, σαν να µη 

συνέβη τίποτα. 
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