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 «Γεωλογικά ρήγματα και σεισμοί: η δομή του γήινου φλοιού στη Θεσσαλονίκη» 
 
Είναι γνωστό ότι μεγάλοι σεισμοί επηρεάζουν σημαντικά τις πόλεις που βρίσκονται κοντά στο 
επίκεντρό τους προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Στο πρόσφατο παρελθόν είναι γνωστές οι 
επιδράσεις παρόμοιων σεισμών στη Θεσσαλονίκη, όπως του 1759 και του 1677 στα Βασιλικά , οι 
οποίοι είναι γνωστοί ως ιδιαίτερα καταστροφικοί για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και οι 
σεισμοί του 1902 και 1978 με επίκεντρα και ενεργοποίηση ρηγμάτων από τη Μυγδονία Λεκάνη 
(λίμνες Λαγκαδά και Βόλβης). Για τους παλαιότερους σεισμούς δεν υπάρχουν στοιχεία για το 
επίκεντρο αλλά και το ρήγμα που τους προκάλεσε. Έτσι κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό να 
αποτυπωθούν και να χαρτογραφηθούν τα νεοτεκτονικά - ενεργά ρήγματα τόσο στην ευρύτερη 
περιοχή της Κεντρικής Μακεδονία, όσο και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Τα 
ρήγματα που μελετήθηκαν κυρίως είναι: 
 
Του Ανθεμούντα το οποίο το οποίο είναι το πλέον σημαντικό πιθανό ενεργό ρήγμα κοντά στην 
πόλη που πιθανά συνδέεται με τον σεισμό του 1677 στα Βασιλικά με εκτιμώμενο μέγεθος Μ=6.2, 
Στην πραγματικότητα είναι μια ομάδα μικρών ρηγμάτων (3 κύρια τμήματα) συνολικού μήκους 
32km. Πρόκειται για ρήγμα το οποίο διέρχεται από δομημένες περιοχές, στις οποίες τα τελευταία 
χρόνια επεκτείνεται η πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, στον οποί 
πρόσφατα εμφάνισε φαινόμενα «ερπυσμού». 
 
Της Πυλαίας – Πανοράματος το οποίο στον Νεοτεκτονικό χάρτη του ΟΑΣΠ (φύλλο Λαγκαδά 
1996) εκτιμήθηκε ως μια σχετικά μικρή γεωλογική δομή. Μετά τις έρευνες για την κατασκευή του 
Μετρό διαπιστώθηκε η προέκταση του προς την οδό Βούλγαρη και του συνολικό του μήκος είναι 
10km. Παράλληλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ο σεισμός του 1759 με μέγεθος Μ=6.5 
να συνδέεται με αυτό το ρήγμα. Μια επισταμένη γεωλογική-γεωφυσική έρευνα για την περεταίρω 
μελέτη αυτού του σημαντικού ρήγματος μέσα στο πολεοδομικό ιστό της πόλης είναι επιτακτική και 
επείγουσα.  
 
Του Ασβεστοχωρίου το οποίο λόγω του προσανατολισμού του κυρίως και της κατευθυντικότητάς 
του, βορειοδυτικά, δεν κατατάσσεται στα ενεργά-επικίνδυνα ρήγματα, παρόλο που συνδέεται με 
μικροσεισμικότητα. Και τέλος το ρήγμα της Ευκαρπίας με μικρό μήκος, χωρίς γεωμορφολογικές 
ενδείξεις ενεργότητας. Τα δύο τελευταία ρήγματα διασχίζουν κατοικημένες περιοχές και προάστια 
της πόλης της Θεσσαλονίκης. 
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