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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κατανοµή των καταστροφών στο οικισµό του Ελαιοχωρίου κατά 
τους σεισµούς της Καλαµάτας έδειξε ότι αυτές κατά κύριο λόγο ελέχθησαν από την 
επαναδραστηριοποίηση ρηγµάτων και διαρρήξεων που διαδραµάτισαν ένα 
ενεργητικό ρόλο σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους  παράγοντες (ανενεργές 
ασυνέχειες, µορφολογικές κλίσεις – κλπ.) που ο ρόλος τους ήταν παθητικός. Η 
συχνότητα, τα γεωµετρικά και κινηµατικά χαρακτηριστικά αυτών των ενεργών 
ασυνεχειών καθορίζουν τη συµπεριφορά της βραχοµάζας κατά τη διάρκεια ενός 
σεισµού µε αποτέλεσµα να καθίσταται απαραίτητη η διάκρισή της σε “χαλαρές” και 
“συνεκτικές” βραχοτεκτονικές ενότητες. 
 
ABSTRACT: The study of the damage distribution caused during the Kalamata 
earthquakes at the Eleochori village, pointed out that the damages were mainly 
due to fault and fracture reactivation as well as to the creation of new fractures. 
These faults and fractures were the main active factors for causing the damages, 
in contrast to other ones (non active discontinuities, morphological gradient, ".etc), 
which played α secondary passive role. The density , the geometrical and 
kinematic characteristics of these active tectonic discontinuities define the 
behaviour of the rock mass during an earthquake, As α result, the distinction of the 
rock mass into “loose” or “compact” structural rock mass units is necessary. 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας αποτελεί  όπως είναι γνωστό µία από τις 
πλέον σεισµόπληκτες περιοχές της χώρας µας, γεγονός που οφείλεται στη σηµερινή 
της γεωτεκτονική θέση αφού βρίσκεται κοντά στην “Ελληνική Τάφρο” που αποτελεί 
την περιοχή σύγκλισης της Ευρωπαϊκής µε την Αφρικανική πλάκα. Στις 13.9.1986 η 
ευρύτερη περιοχή της Καλαµάτας εσείσθη από ένα ισχυρότατο σεισµό (Μs=6.2) που 
ακολουθήθηκε στις 15.9.1986 από ένα ισχυρό µετασεισµό (Μs=5.6), προκαλώντας 
µεγάλες καταστροφές και πολλά θύµατα. Το Ελαιοχώρι, ένα µικρό χωριό ανατολικά 
της Καλαµάτας, αποτελεί µία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, αφού το 
σύνολο σχεδόν των κτισµάτων υπέστησαν σηµαντικότατες βλάβες ή κατέρρευσαν 
εντελώς. Ελάχιστα έµειναν ανέπαφα και µάλιστα δύο από αυτά συγκαταλέγονται 
ανάµεσα στα παλαιότερα σπίτια του χωριού.  

Κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης, στα πλαίσια της Μικροζωνικής µελέτης 
της Καλαµάτας [1], που χρηµατοδοτήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π., έγινε προσπάθεια να 
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