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Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΣΑΔΕΛΗ*

Οι σεισμοί του 1953, που
έπληξαν τις νήσους της
Κεφαλονιάς, της Ζακύν-
θου και της Ιθάκης, υπήρ-
ξαν οι καταστροφικότεροι
στην ιστορία της νεότερης
Ελλάδος. Εκατοντάδες άν-
θρωποι σκοτώθηκαν, χι-

λιάδες έμειναν άστεγοι, πόλεις και
οικισμοί ισοπεδώθηκαν, βασικές
υποδομές καταστράφηκαν και ιστο-
ρικά μνημεία κατέρρευσαν. Παράλ-
ληλα, το μέγεθος της ανθρωπιστικής
κρίσης και το δύσκολο έργο της
ανοικοδόμησης όχι μόνον δοκίμα-
σαν τις δυνατότητες του μετεμφυ-
λιακού κράτους, αλλά και προκάλε-
σαν τη διεθνή κινητοποίηση.

Βασικό τεκτονικό γνώρισμα του
ελληνικού χώρου είναι το ελληνικό
τόξο, το οποίο αποτελεί το όριο επα-
φής και σύγκλισης της ευρασιατικής
και της αφρικανικής λιθοσφαιρικής
πλάκας. Το ρήγμα της Κεφαλονιάς
αποτελεί το βορειότερο τμήμα του
δυτικού ελληνικού τόξου και είναι
η πιο δραστήρια σεισμογενής πε-
ριοχή της Ελλάδας.

Από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου
1953, τρεις καταστρεπτικοί σεισμοί
αυξανόμενης έντασης έπληξαν την
Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθά-
κη, ενώ κατά το ίδιο διάστημα ση-
μειώθηκαν τουλάχιστον 135 μετα-
σεισμοί. Ο πρώτος μεγάλος σεισμός,
μεγέθους 6,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε
στις 9 Αυγούστου του 1953 και έπλη-
ξε ιδιαίτερα τηv ανατολική Κεφα-
λονιά, ειδικά τη Σάμη, καθώς και

την Ιθάκη. Ο επόμενος μεγάλος σει-
σμός, μεγέθους 6,8 Ρίχτερ, έγινε
στις 11 Αυγούστου και προξένησε
σημαντικές καταστροφές στις πόλεις
του Αργοστολίου, του Ληξουρίου
και της Ζακύνθου. Η μεγαλύτερη,
όμως, καταστροφή επήλθε από τον
σεισμό του πρωινού της 12ης Αυ-
γούστου 1953, μεγέθους 7,2 Ρίχτερ,
με επίκεντρο τη ΝΑ Κεφαλονιά, ο
οποίος ακολουθήθηκε από ισχυρό
μετασεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ το
μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Ο απολογισμός ήταν τραγικός:
455 νεκροί, 912 σοβαρά τραυματίες
και 12 αγνοούμενοι. Οι πόλεις του
Αργοστολίου, του Ληξουρίου και

της Ζακύνθου ισοπεδώθηκαν, όπως
και οι περισσότεροι οικισμοί των
τριών νήσων – με σημαντικότερη
εξαίρεση το Φισκάρδο της Κεφαλο-
νιάς. Σε σύνολο 33.000 οικοδομών,
27.659 κατέρρευσαν και 2.780 υπέ-
στησαν σοβαρές ζημιές.

Η καταστροφή στην πόλη της Ζα-
κύνθου ολοκληρώθηκε από πυρκα-
γιές που ξέσπασαν μετά τον σεισμό
και μαίνονταν επί ημέρες. Στις φλό-
γες παραδόθηκαν μοναδικά μνημεία,
όπως η Παναγία η Φανερωμένη, με
τα μοναδικά για την ιστορία της
επτανησιακής ζωγραφικής έργα του
Νικολάου Δοξαρά (14/08/1953), κα-
θώς και το Μέγαρο της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης μαζί με χιλιάδες τόμους
βιβλίων, χειρογράφων και κειμηλίων
(16/08/1953). Ο έφορος βυζαντινών
αρχαιοτήτων Μ. Χατζηδάκης, με τη
συνδρομή πολιτών και στρατιωτών,
διέσωσε από τις φλόγες ό,τι ήταν
δυνατόν. Πολιτισμός αιώνων, και
στα τρία νησιά, είχε μετατραπεί σε
σωρό ερειπίων.

Καθυστερημένη αντίδραση
Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου

Παπάγου ήταν απροετοίμαστη για
την αντιμετώπιση μιας τόσο μεγάλης
καταστροφής. Η καθυστερημένη
αντίδραση των ελληνικών αρχών
αντισταθμίστηκε από την άμεση
κινητοποίηση των ναυτικών δυνά-
μεων άλλων χωρών, που έπλεαν
στην περιοχή και έσπευσαν να συν-
δράμουν τους πληγέντες.

Αμέσως μετά τον σεισμό της 12ης
Αυγούστου, δυνάμεις του Πολεμικού
Ναυτικού του Ισραήλ, οι οποίες ήταν
οι πρώτες που κατέπλευσαν στο λι-
μάνι του ισοπεδωμένου Αργοστο-
λίου, της Μ. Βρετανίας, των Ηνω-
μένων Πολιτειών, της Ιταλίας, της
Γαλλίας και της Νέας Ζηλανδίας, σε
συνεργασία με δυνάμεις του Ελλη-
νικού Στρατού, ανέλαβαν το εξαι-
ρετικά δύσκολο έργο της διάσωσης
και περίθαλψης των σεισμοπαθών.
Η χρήση των εναερίων μέσων που
είχε στη διάθεσή της η πολυεθνική
αυτή δύναμη συνέβαλε σημαντικά

στην ταχεία μετα-
φορά τραυματιών,
προμηθειών και
υγειονομικού υλι-
κού. Παράλληλα,
υπήρξε διεθνής κι-
νητοποίηση για τη

συγκέντρωση εφοδίων και χρημά-
των για τους σεισμοπαθείς.

Η αδυναμία άμεσης αντίδρασης
εκ μέρους της ελληνικής κυβερνή-
σεως, η οποία επισημάνθηκε από
τον ίδιο τον υπουργό Αμύνης Π.
Κανελλόπουλο, αλλά και η απαγό-
ρευση απομάκρυνσης του πληθυ-
σμού από τα νησιά, υπό τον φόβο
ενός νέου προσφυγικού κύματος
μετά τον Εμφύλιο, προκάλεσε αι-
σθήματα οργής και απογοήτευσης
στους πληγέντες. Σύντομα, όμως,
η κυβέρνηση ανέκτησε τον έλεγχο
της κατάστασης. Εγκαταστάθηκε
στα νησιά στρατιωτική διοίκηση,
η οποία έλαβε μέτρα έκτακτης ανάγ-
κης, δημιουργήθηκαν πρόχειροι
καταυλισμοί για τη στέγαση του
πληθυσμού, επαναλειτούργησαν
οι δημόσιες υπηρεσίες, αποκατα-
στάθηκαν βασικές υποδομές και
ξεκίνησε ο καθαρισμός των ερει-
πίων. Παράλληλα, ιδρύθηκε στο
Αργοστόλι υφυπουργείο Αποκατα-
στάσεως, ενώ συγκεντρώθηκαν από
εράνους σημαντικά ποσά για την
αποκατάσταση των σεισμοπαθών.

60
χρόνια
πριν

Το έργο της ανοικοδόμησης των Ιο-
νίων υπήρξε μοναδικό σε κλίμακα
για τα δεδομένα της μεταπολεμικής
Ελλάδας. Ουσιαστικά ξεκίνησε αμέ-
σως μετά τους σεισμούς και διήρ-
κεσε μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Σε εύλογο σχετικά διάστημα κατα-
σκευάσθηκαν σύμφωνα με αυστη-
ρούς αντισεισμικούς κανονισμούς
27.394 κατοικίες, δημόσια και κοι-
νωφελή κτίρια, έργα υποδομών και
δικτύων. Στο έργο της ανοικοδό-
μησης σημαντική υπήρξε και πάλι
η συνδρομή της διεθνούς κοινότη-
τας, με την αρωγή της οποίας ανοι-
κοδομήθηκαν όχι μόνον κοινωφελή
κτίρια, αλλά και ολόκληροι οικισμοί,
όπως, για παράδειγμα, η Σάμη και
τα Βαλσαμάτα με αρωγή της Μ. Βρε-
τανίας και η Αγία Ευφημία και η
Λακύθρα με αρωγή της Γαλλίας.

Οι πόλεις, όμως, και τα χωριά
που ανεγέρθηκαν στερούνταν, σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό,
διακριτής ταυτότητας και ιστορικής
συνέχειας. Ηδη από την περίοδο
εκκαθάρισης των ερειπίων, πλήθος
κτιρίων, που διασώζονταν με σο-
βαρότερες ή μικρότερες βλάβες,
κατεδαφίστηκε με απόφαση της
στρατιωτικής διοίκησης, ανεξαρ-
τήτως της αρχιτεκτονικής ή ιστο-
ρικής τους αξίας. Οι πόλεις και τα
χωριά της Κεφαλονιάς και της Ιθά-
κης αποφασίσθηκε να ανοικοδο-
μηθούν εξ ολοκλήρου επάνω σε
σύγχρονα αρχιτεκτονικά πρότυπα,
με αποτέλεσμα να αγνοηθεί πλήρως
η μακρά αρχιτεκτονική παράδοση
του τόπου. Αντιθέτως, στα δημόσια
κτίρια της Ζακύνθου ενσωματώ-
θηκαν μορφολογικά στοιχεία της
επτανησιακής αρχιτεκτονικής, χω-
ρίς όμως η πόλη να ανακτήσει την
ιστορική της φυσιογνωμία. Σε καμία
από τις τρεις νήσους εμβληματικά
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια δεν
αποκαταστάθηκαν, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, παρ’ ότι ούτε οι πόροι
έλειπαν ούτε και η τεχνογνωσία,
δεδομένης της διεθνούς εμπειρίας
από την αποκατάσταση ιστορικών
κτιρίων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο. Το αποτέλεσμα ήταν η δημι-
ουργία πόλεων και οικισμών απο-
κομμένων σε μεγάλο βαθμό από
την ιστορική τους μνήμη.

Ακόμα, όμως, και η κεντρική πο-
λιτική επιλογή της δημιουργίας σύγ-
χρονων πόλεων και οικισμών πα-
ρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανεφάρ-
μοστη. Η ανοικοδόμηση του Αργο-
στολίου, της πόλης της Ζακύνθου
και του Ληξουρίου δεν βασίσθηκε
σε σύγχρονες πολεοδομικές αρχές,
οι οποίες θα εξασφάλιζαν καλά ρυ-
μοτομημένα και λειτουργικά οικι-
στικά σύνολα, ενώ ακόμη και στον
πολεοδομικό σχεδιασμό οικισμών
που σχεδιάσθηκαν εξαρχής, όπως
η Σάμη, παρατηρούνται σημαντικές
αστοχίες. Εξαίρεση αποτελεί ο πρό-
τυπος για την εποχή του οικισμός
των Κουρκουμελάτων, ο οποίος
ανοικοδομήθηκε εξ ολοκλήρου με
δαπάνες της οικογενείας Βεργωτή.

Οσον αφορά στην αρχιτεκτονική
φυσιογνωμία των οικιστικών συ-
νόλων, ο σχεδιασμός των κατοικιών
ήταν προϊόν της ανάγκης για ταχεία,
χαμηλού κόστους και ασφαλή στέ-
γαση του πληθυσμού, παρά σύγ-
χρονων αρχιτεκτονικών αναζητή-
σεων. Στην πραγματικότητα, το εγ-
χείρημα ανέγερσης σύγχρονων πό-
λεων εξαντλήθηκε στην κατασκευή
των δημοσίων κτιρίων της Κεφα-
λονιάς και της Ιθάκης.

Στην ανοικοδόμηση των Ιονίων
Νήσων καθοριστικός παράγοντας
υπήρξε το πολιτικό, ιδεολογικό και
ιστορικό πλαίσιο της πρώτης μετα-
πολεμικής δεκαετίας. Ο ρόλος του
στρατού, βασικού πυλώνα του με-
τεμφυλιακού κράτους, υπήρξε καί-
ριος στην αντιμετώπιση της κατά-
στασης εκτάκτου ανάγκης μετά
τους σεισμούς. Οι ιδέες του μον-
τερνισμού, οι οποίες βρήκαν εκτε-
ταμένο πεδίο εφαρμογής κατά την
ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών
πόλεων μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, είχαν καίρια επίδραση στον
σχεδιασμό των νέων οικιστικών συ-
νόλων, χωρίς όμως να έχει προηγη-
θεί ούτε η ανάλογη προβληματική
στην Ελλάδα ούτε επί της ουσίας

διάλογος για τον τρόπο ανοικοδο-
μήσεως των τριών νήσων. Ομως
και το εγχείρημα μιας σχεδιασμένης
πολεοδομικής και οικιστικής πα-
ρέμβασης παρέμεινε ανολοκλήρωτο,
σε μια περίοδο που ήδη είχε αρχίσει
να απαξιώνεται στην Ελλάδα η ση-
μασία του σχεδιασμού του δημοσίου
χώρου. Από πολλές απόψεις, λοιπόν,
η ανοικοδόμηση των Ιονίων απο-
τέλεσε πρόδρομο του προτύπου οι-
κιστικής ανάπτυξης της χώρας κατά
τις επόμενες δεκαετίες, το οποίο
οδήγησε στη σταδιακή απώλεια της
αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας πό-
λεων και οικισμών – χωρίς, μάλιστα,
να έχει προηγηθεί μια καταστροφή
ανάλογη των σεισμών του 1953.

Κύμα φυγής
Η σοβαρότερη αποτυχία, όμως,

του σχεδίου ανασυγκρότησης των
νήσων έγκειται στην αδυναμία δη-
μιουργίας των απαραίτητων οικο-
νομικών δομών, ώστε να αποτραπεί
το κύμα φυγής του πληθυσμού. Το
1951 ο πληθυσμός των τριών νήσων
ανερχόταν σε 92.706 κατοίκους,
ενώ το 1971 σε μόλις 66.929 κα-
τοίκους (μείωση 27,80%), με το
πρόβλημα της μετανάστευσης να
είναι οξύτερο σε Κεφαλονιά και
Ιθάκη. Παρ’ ότι εγκαίρως είχε δια-
γνωσθεί ο κίνδυνος μαζικής εγκα-
τάλειψης των νήσων, διαδοχικές
ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
αποτελεσματικά.

Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να λη-
φθεί σοβαρά υπ’ όψιν τόσο το μέ-
γεθος της καταστροφής όσο και το
γεγονός ότι το ελληνικό κράτος,
κατά τη δεκαετία του 1950, ευρί-
σκετο σε περίοδο ανασυγκρότησης,
ύστερα από μία δεκαετία πολέμου,
Κατοχής και εμφύλιας διαμάχης. Η
ανασύσταση, λοιπόν, σχεδόν εκ
του μηδενός του αστικού και αγρο-
τικού χώρου των τριών νήσων, υπό
αυτές τις δυσχερείς πολιτικές, οι-
κονομικές και κοινωνικές συνθήκες,
αποτελεί επίτευγμα, παρά τις σο-
βαρές αστοχίες.

Επιτεύγματα και αστοχίες της ανασυγκρότησης

Εξήντα χρόνια μετά, η καταστροφή συνεχίζεται

1953. Η Ζάκυνθος ισοπεδωμένη. Στο βάθος διακρίνεται το κτίριο της Εθνικής Τραπέζης, το οποίο έμεινε ανέπαφο από τα φοβερά χτυπήματα του Εγκέλαδου.

<<<<<<

Στην Κεφαλονιά 
και την Ιθάκη αγνοήθηκε
πλήρως η μακρά
αρχιτεκτονική παράδοση.

Οι σεισμοί
του 1953
στα νησιά
του Ιονίου
Τεράστιο ανθρωπιστικό και αρχιτεκτονικό
πλήγμα σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη

1953. Μετά την καταστροφή που έφεραν οι σεισμοί, Ζακυνθινοί, με ό,τι τους
απέμεινε από τα υπάρχοντά τους, εγκαταλείπουν εσπευσμένα το νησί τους.

Ζάκυνθος. Βοήθεια προς τους σεισμοπαθείς καταφθάνει σε αποβάθρα.
Υπήρξε διεθνής κινητοποίηση για τη συγκέντρωση εφοδίων και χρημάτων.

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 1953,
η «Κ» έκανε λόγο για τον «φόρον 
του αίματος εις τον Εγκέλαδον».

Η διάσωση της αρχιτεκτονικής κλη-
ρονομιάς των τριών νήσων του Ιο-
νίου μετά τους σεισμούς του 1953
δεν αποτέλεσε προτεραιότητα ούτε
κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμη-
σης, ούτε κατά τα χρόνια που ακο-
λούθησαν μέχρι σήμερα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελεί η περίπτωση της Κεφαλονιάς,
όπου έχουν διασωθεί σε μεγαλύτερο
ή μικρότερο βαθμό, μεμονωμένα ή
συγκεντρωμένα σε οικισμούς, χα-
ρακτηριστικά δείγματα επτανησια-
κής αρχιτεκτονικής, όπως ναοί, κω-
δωνοστάσια, αγροτικές οικίες και
ανεμόμυλοι, χωρίς όμως να λαμβά-
νεται, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, καμία ουσιαστική μέριμνα για
την προστασία τους. Ανάμεσά τους
συγκαταλέγονται μνημεία ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής αξίας, τα οποία απο-
τελούν σπάνια δείγματα αναγεννη-
σιακής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής
στον ελληνικό χώρο, όπως οι ρυθμοί
αυτοί προσαρμόσθηκαν στο μέτρο
και την αισθητική του τόπου (επτα-
νησιακό μπαρόκ). Η Μονή της Πα-
ναγίας στα Σίσια και των Αγίων Φα-

νέντων στη Σάμη, οι ναοί του Αγίου
Σπυρίδωνος και των Αγίων Θεοδώ-
ρων στο Κάστρο, του Αγίου Δημη-
τρίου στις Μηνιές και της Παναγίας
στα Λειβαθινάτα αποτελούν λίγα
μόνον παραδείγματα μνημείων που
60 χρόνια μετά τους σεισμούς πα-
ραμένουν ερειπωμένα, άγνωστα

στο ευρύ κοινό και απροστάτευτα
σε περίπτωση ενός νέου σεισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν οικισμοί που επλήγησαν συγ-
κριτικά λιγότερο από τους σεισμούς,
κυρίως στην περιοχή της Ερίσου
και στα ορεινά της Παλικής. Οι πε-
ρισσότεροι έχουν χαρακτηρισθεί
παραδοσιακοί, πέραν όμως τούτου,
κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί για
την προστασία του ιδιαιτέρως επι-
βαρυμένου από τους σεισμούς και
την εγκατάλειψη αρχιτεκτονικού
τους αποθέματος. Η κατάσταση
είναι ακόμη πιο ανησυχητική σε
περιπτώσεις οικισμών που εγκατα-
λείφθηκαν πλήρως μετά τους σει-
σμούς του 1953, λόγω ανοικοδομή-
σεώς τους σε άλλη τοποθεσία. Τέ-
τοιοι οικισμοί υπάρχουν διάσπαρτοι
σε όλο το νησί και παρ’ ότι ορισμένοι
ευρίσκονται σε σχετικά καλή κα-
τάσταση (π.χ. παλαιά Βλαχάτα, Βαλ-
σαμάτα, Φάρσα), ο χαρακτηρισμός
τους ως ερειπιώνων δημιουργεί σο-
βαρά νομικά κωλύματα σε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια αποκαταστάσεως
οικοδομημάτων σε αυτούς και ανα-

συστάσεώς τους ως οικισμών.
Για τα λιγοστά εναπομείναντα

δείγματα του αρχιτεκτονικού πλού-
του τόσο της Κεφαλονιάς, όσο και
της Ζακύνθου και της Ιθάκης, το
δίλημμα που καλούνται να απαν-
τήσουν η πολιτεία και φορείς της
κοινωνίας των πολιτών είναι σαφές:
είτε θα ληφθούν άμεσα μέτρα απο-
τελεσματικής προστασίας τους είτε,
δεδομένης της υψηλής σεισμικό-
τητας της περιοχής, σε μερικά χρό-
νια θα έχουν οριστικά χαθεί.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού έχει αναλάβει πρωτοβουλία
διάσωσης τριών μνημείων της Κεφαλονιάς:
του παλαιού καθολικού της Ι.Μ. Σισίων,
του Αγίου Σπυρίδωνος στο Κάστρο του
Αγίου Γεωργίου και της οικίας Βαλλιάνου
στις Κεραμειές.

* O αρχαιολόγος Κωνσταντίνος 
Κουτσαδέλης (Ph.D. University 
of Cambridge) εργάζεται στην Υπηρεσία
Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 
και είναι συνεργάτης της Ελληνικής 
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Κεφαλονιά. Η Παναγία στα Λειβαθινάτα,
ερειπωμένη και απροστάτευτη.
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