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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταστρεπτικοί μεγάλοι σεισμοί που εκδηλώθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη 
την τελευταία δεκαετία αποτελούν πηγές πολύτιμων πληροφοριών για την μείωση της σεισμικής 
επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, προκύπτουν δεδομένα όσον αφορά: (i) στα φαινόμενα 
κατευθυντικότητας στη διαμόρφωση των εντάσεων, (ii) στον ειδικό τύπο των καταστροφών που 
αναπτύσσονται σε ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης, (iii) στα φαινόμενα έντονων καταστροφών στο 
ανερχόμενο τέμαχος, (iv) στα φαινόμενα ρηξιγενούς ορίου μιας λεκάνης και (v) στην εμφάνιση 
ιδιαίτερων ζημιών σε μεγάλες επικεντρικές αποστάσεις. Η διερεύνηση αυτών των φαινομένων θα 
βοηθήσει στην προσπάθεια μείωσης της σεισμικής επικινδυνότητας. 
 
ABSTRACT: Destructive earthquakes that occurred in various places of our planet during the last 
decade provide the scientific world with significant data for the reduction of seismic risk. This paper 
deals with: (i) intensity distribution related to directivity phenomena, (ii) damage type due to strike-
slip faults, (iii) phenomena of heavy damage on the hanging wall, (iv) phenomena of fault-
controlled basin edges and (v) manifestation of heavy damage within long epicentral distances. 
The study of the aforementioned phenomena has been proved to be contributing to the reduction 
of seismic risk. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Όπως είναι γνωστό, καταστρεπτικοί σεισμοί οι 
οποίοι εκδηλώνονται σε κάθε σημείο του 
πλανήτη αποτελούν πηγές πολύτιμων πληρο-
φοριών για την αντισεισμική θωράκιση, αλλά 
και μέσο αποτίμησης μεθοδολογιών που ήδη 
έχουν εφαρμοστεί. Τα σεισμικά γεγονότα και οι 
επιπτώσεις τους στις κατασκευές μπορούν να 
προσομοιαστούν ουσιαστικά με πειράματα σε 
τεράστια φυσικά εργαστήρια τα οποία προσφέ-
ρουν πλήθος δεδομένων βελτιώνοντας συνε-
χώς το επίπεδο των γνώσεών μας πάνω σε 
θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού και γενικό-
τερα μείωσης της σεισμικής επικινδυνότητας. 

Παρά την τεράστια πρόοδο που ήδη έχει 
επιτευχθεί, πολύτιμες πληροφορίες μπορούν 
να αντληθούν από καταστροφικά φαινόμενα τα 
οποία εκδηλώνονται κοντά σε αστικά κέντρα, 

όπου ο οικιστικός ιστός είναι πυκνός και 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία ως προς 
τον τύπο των κατασκευών. 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρου-
σιάσει νέα δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποι-
ηθούν στον αντισεισμικό σχεδιασμό και θωρά-
κιση τόσο των μεμονωμένων κατασκευών, όσο 
και γενικότερα του οικιστικού κελύφους μιας 
περιοχής. Τα νέα δεδομένα συγκεντρώθηκαν 
από μεγάλους σεισμούς της τελευταίας δεκα-
ετίας που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις 
περιοχές του Kobe (Ιαπωνία), του Izmit και του 
Duzce (Τουρκία), της Αθήνας (Ελλάδα), του 
Chi-Chi (Taiwan) και του Gujarat (Ινδία). 
 
2. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΒΕ (ΙΑΠΩΝΙΑ) 
 
Ο σεισμός του Hanshin έλαβε χώρα στις 17 
Ιανουαρίου 1995 και είχε ως αποτέλεσμα την 



πρόκληση 6.000 περίπου θανάτων και τερά-
στιων καταστροφών. 

Από την ανάλυση των στοιχείων το ρήγμα 
είχε διεύθυνση Ν50οΑ, κλίση 77ο, σχετική 
μετατόπιση 2.1 m και διάρκεια κύριας 
διάρρηξης 11 sec. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο 
κύριος σεισμός περιελάμβανε 3 υπο-γεγονότα 
(Sato et al., 1996), δηλαδή η κύρια διάρρηξη 
ουσιαστικά χωρίστηκε σε 3 μικρότερες διαρ-
ρήξεις που προκάλεσαν γεγονότα με μεγέθη 
Mw= 6.8, 6.3 και 6.4, αντίστοιχα. Η πρώτη 
διάρρηξη τοποθετείται κάτω από το ΒΑ άκρο 
της νήσου Awaji, η δεύτερη 9 km ΒΑ της 
πρώτης και η τρίτη 4 km ακόμα πιο ΒΑ κάτω 
από την πόλη του Kobe. Έτσι, έλαβε χώρα μια 
μετανάστευση των διαρρήξεων προς τα ΒΑ 
κατά μήκος ενός επιπέδου μήκους 13 km σε 
ένα συνολικό χρόνο 11 sec (Σχήμα 1). 

 

 
 

Σχήμα 1. Στερεοδιάγραμμα στο οποίο φαίνεται 
η μετάθεση της θραύσης προς το 
πολεοδομικό συγκρότημα του Kobe στο 
οποίο εμφανίστηκαν και οι μεγαλύτερες 
εντάσεις. 

Figure 1. Stereodiagram illustrating the 
displacement of the fault break towards the 
urban area of Kobe, where the highest 
intensities occurred. 
 
Ο σεισμός του Hanshin είχε τρομακτικές 

επιπτώσεις. Η πλειοψηφία των κατεστραμμέ-
νων κατασκευών εβρίσκετο σε μια ζώνη 
μήκους 25 km και πλάτους περίπου 3 km, η 
οποία συνέπιπτε τόσο με το ίχνος της 
ρηξιγενούς ζώνης που ενεργοποιήθηκε, όσο 
και με την κατανομή των μετασεισμών. 

Οι μέγιστες εντάσεις μέσα στο αστικό 
συγκρότημα του Kobe τοπικά έφτασαν τους ΧΙ 
βαθμούς, ενώ σε εκτεταμένες περιοχές 
έφτασαν τους Χ βαθμούς (Lekkas & Kranis, 
1996). Οι ισόσειστες των Χ βαθμών 
αναπτύχθηκαν γραμμικά για περίπου 20 km σε 
μήκος και 1-2 km σε πλάτος. Οι ισόσειστες 
μικρότερων βαθμών (VII, IX) περικλύουν 
ανάλογα τις μεγαλύτερες. Στη νήσο Awaji η 
μέγιστη EMS1992 ένταση που παρατηρήθηκε 
ήταν της τάξης των VIII βαθμών και η 

αντίστοιχη ισόσειστη ήταν επίσης επιμήκης, 
περίπου 5 km σε μήκος και 1 km σε πλάτος. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι γεωλογικές 
και γεωτεχνικές συνθήκες των εδαφών 
θεμελίωσης στις ζώνες μέγιστων εντάσεων στο 
Kobe και στο Awaji ήταν σχεδόν ίδιες. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η επιμήκης πλειό-
σειστη περιοχή αναπτύχθηκε παράλληλα με τις 
τοπικές νεοτεκτονικές δομές, το κέρας του Mt. 
Rokko και το βύθισμα του κόλπου του Kobe. 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι οι ζημιές που 
προκλήθηκαν από τα επιφανειακά συνοδά 
γεωδυναμικά φαινόμενα (ρευστοποιήσεις, κα-
τολισθήσεις, κ.ά.) καθώς επίσης και οι κατα-
στροφές από τις φωτιές δεν λήφθηκαν υπόψη 
στον υπολογισμό των εντάσεων σύμφωνα με 
την EMS1992. 

Η μετανάστευση της διάρρηξης από τα ΝΔ 
προς τα ΒΑ ενεργοποίησε το φαινόμενο 
Doppler-Fiseau, το οποίο είναι υπεύθυνο για 
τη μετάθεση του φάσματος, σε υψηλότερες 
συχνότητες προς τα ΒΑ και χαμηλότερες προς 
τα ΝΔ. Ταυτόχρονα, οι περίοδοι των κυμάτων 
ήταν μικρότερες στην ΒΑ διεύθυνση και 
μεγαλύτερες στην ΝΔ. Εξάλλου, σύμφωνα και 
με τα ενόργανα δεδομένα (RCEP-DPRI), 
υψηλές επιταχύνσεις αναπτύχθηκαν προς το 
ΒΑ τμήμα μέσα στην πόλη του Kobe, σε 
αντίθεση με το ΝΔ τμήμα στη νήσο Awaji. 
Τούτο είχε ως αποτέλεσμα μεταξύ του ΒΑ και 
του ΝΔ τμήματος να παρατηρηθεί η 
προαναφερόμενη διαφορά δύο τουλάχιστον 
βαθμών στις εντάσεις. 
 
3. ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ IZMIT ΚΑΙ DUZCE (ΤΟΥΡΚΙΑ) 
 
Οι σεισμοί, του Izmit που εκδηλώθηκε στις 17 
Αυγούστου (Mw=7.4) και του Duzce που 
εκδηλώθηκε στις 12 Νοεμβρίου (Mw=7.1) του 
1999 στη βορειοδυτική Τουρκία είχαν ως 
αποτέλεσμα την πρόκληση δεκάδων χιλιάδων 
θανάτων και τεράστιων καταστροφών στο 
δομημένο περιβάλλον των πόλεων Izmit, 
Gölcük, Yalova, Adapazari, Duzce, Bolu, κ.ά. 

Σύμφωνα με τα ενόργανα δεδομένα και τα 
δεδομένα υπαίθρου, οι σεισμοί προήλθαν από 
την ενεργοποίηση τμημάτων της North 
Anatolian Fault Zone (NAFZ) τα οποία 
παρουσίασαν δεξιόστροφη οριζόντια μετα-
τόπιση των εκατέρωθεν τεμαχών της τάξης 
των 5 m περίπου. Το βάθος των σεισμικών 
εστιών ήταν 10-20 m, ενώ το συνολικό μήκος 
της σεισμικής διάρρηξης στη χέρσο και από τα 
δύο γεγονότα ανήρχετο σε 150 km (Λέκκας 
κ.ά., 1999). Κατά μήκος του σεισμογόνου 
ρήγματος παρατηρήθηκαν πλήθος τεκτονικών 



μορφών που συνοδεύουν τα ρήγματα 
αντίστοιχου τύπου, όπως οι en echelon 
μορφές, μορφές R shears, R΄ shears, P 
shears, pull apart basin, κλπ. (Campbell 1958, 
Aydin & Nur 1982, Mann et al. 1983, Naylor et 
al. 1986, κ.ά.). 

Η περίπτωση των σεισμών του Izmit και 
Duzce και η εμφάνιση του ρήγματος μήκους 
150 km που διήλθε μάλιστα μέσα από μεγάλα 
αστικά κέντρα, έδωσε μια σπάνια ευκαιρία να 
μελετηθεί η συμπεριφορά των διαφόρων 
τύπων και ιδιαίτερα αυτών με φέροντα οργα-
νισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
βρίσκοντο πάνω από το σεισμικό ρήγμα ή 
ήταν παρακείμενα. Πρόσθετα, έδωσε την 
ευκαιρία να γίνουν παρατηρήσεις για τη 
συμπεριφορά των κτιρίων πάνω από τα είδη 
των τεκτονικών μορφών που συνοδεύουν τον 
συγκεκριμένο τύπο σεισμογενών ρηγμάτων. 

Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στον τύπο 
των ζημιών που παρατηρήθηκαν στις τεκτο-
νικές δομές που συνοδεύουν τα ρήγματα 
οριζόντιας ολίσθησης. 

 
3.1 Τύπος ζημιών πάνω στη 

ρηξιγενή επιφάνεια 
 

Ο τύπος των καταστροφών οι οποίες παρα-
τηρήθηκαν σε κτίρια που ήταν θεμελιωμένα 
πάνω στη ρηξιγενή επιφάνεια οριζόντιας 
ολίσθησης, ήταν ο ακόλουθος: 
 
• Ολοκληρωτικές καταρρεύσεις ολιγοόροφων 

– πολυόροφων κατασκευών που ευρίσκο-
ντο κατά μήκος του κυρίως ίχνους του 
ρήγματος, οι οποίες οφείλοντο στην έντονη 
οριζόντια διαφορική παραμόρφωση (έως 5 
μέτρα περίπου) της βάσης της θεμελίωσης. 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων λόγω 
και της πτωχής ποιότητας του σκυρο-
δέματος και του οπλισμού, οι καταρρεύσεις 
είχαν τη μορφή ριπιδίου με αποτέλεσμα να 
μην δημιουργούντο θύλακες – κλωβοί 
πιθανής επιβίωσης των ενοίκων. 

• Καταρρεύσεις ολιγώροφων – πολυώροφων 
κατασκευών, οι οποίες ευρίσκοντο στις 
δευτερεύουσες απολήξεις της κύριας ρηξι-
γενούς επιφάνειας, δηλαδή των μορφών en 
echelon, R shears, R΄ shears και P shears. 
Κατά μήκος των συγκεκριμένων δομών αν 
και η οριζόντια μετατόπιση ήταν αισθητά 
μικρότερη, δεν ήταν δυνατό να 
απορροφηθεί ούτε αυτή. 

• Σημαντικότατες αποκλίσεις από την κατακό-
ρυφο, μερικές καταρρεύσεις και σημαντι-
κότατες ζημιές εκεί όπου το ίχνος του 

ρήγματος γειτνίαζε ή εφάπτετο με την 
κατασκευή. Τα φαινόμενα αυτά οφείλοντο: 
(i) στην έντονη παραμόρφωση των σχημα-
τισμών θεμελίωσης, (ii) στην πλευρική 
μετατόπιση – αστάθεια των σχηματισμών 
θεμελίωσης εκεί όπου δημιουργούντο κενά 
κατά μήκος του σεισμικού ρήγματος και (iii) 
εν γένει στην μεγάλη παραμόρφωση των 
σχηματισμών θεμελίωσης που υπέστησαν 
από τη γειτονική θραυσιγενή επιφάνεια. 

• Παραμορφώσεις χωρίς καταρρεύσεις, σε 
ορισμένες ειδικού τύπου κατασκευές (π.χ. 
υπόστεγα, εργοστάσια, κ.ά.) που έτεμνε το 
ρήγμα, αλλά είχαν ευνοϊκή θέση σε σχέση 
με αυτό. Επρόκειτο συνήθως για υπόστεγα 
από σιδερένιο σκελετό τα οποία εδράζοντο 
συνήθως σε βάσεις οπλισμένου σκυροδέ-
ματος που είχαν θεμελιωθεί στα εκατέ-
ρωθεν του ίχνους του ρήγματος τεμάχη και 
τα οποία μπορούσαν να δεχτούν παραμόρ-
φωση. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο 
μεταλλικός σκελετός δέχθηκε την παραμόρ-
φωση και αν και υπέστη σημαντικές βλάβες 
δεν κατέρρευσε. 

• Καταρρεύσεις σε γραμμικά έργα υποδομής, 
όπως γέφυρες, οδοστρώματα και σιδηρο-
δρομικές γραμμές. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση γέφυρας πάνω από την οδό 
Κωνσταντινούπολης – Άγκυρας νότια της 
λίμνης Sapanca, η οποία κατέρρευσε γιατί η 
παραμόρφωση σε δύο διαδοχικά υποστυ-
λώματα υπερέβη το ανώτατο όριο των 
0.50cm για το οποίο ήταν σχεδιασμένη. 
Πρόσθετα, ζημιές παρατηρήθηκαν στον τά-
πητα οδόστρωσης της εθνικής οδού 
Άγκυρας – Κωνσταντινούπολης, ο οποίος 
και εθραύσθει καθώς επίσης και στη σιδη-
ροδρομική γραμμή Άγκυρας – Κωνσταντι-
νούπολης, οι σιδηροτροχιές της οποίας 
μετατέθηκαν πλευρικά κατά 3 τουλάχιστον 
μέτρα. 

 
Η γενική εικόνα είναι ότι κατά μήκος και 

εκατέρωθεν του σεισμικού ρήγματος της οριζό-
ντιας ολίσθησης και των άμεσων τεκτονικών 
δομών που δημιουργεί, υπήρχαν ελάχιστα έως 
μηδενικά περιθώρια διάσωσης από μια 
ολοκληρωτική ή μερική κατάρρευση των 
κατασκευών. 
 
3.2 Τύπος ζημιών σε τεκτονικές 

δομές τύπου pull apart basin 
 
Σε ορισμένα τμήματα κατά μήκος της παρα-
θαλάσσιας περιοχής Gölcük – Degirmendere 
παρατηρήθηκαν φαινόμενα βύθισης μέσα στη 



θάλασσα παράκτιων κατοικημένων περιοχών, 
κατασκευών, σταδίων, χώρων άθλησης, 
αναψυχής, κλπ. 

Τα φαινόμενα αυτά δεν οφείλονται σε συ-
νήθη φαινόμενα καθιζήσεων, κατολισθήσεων ή 
ρευστοποιήσεων. Αντίθετα, οι περιοχές βυθί-
στηκαν κατά μερικά μέτρα ενιαία ή με μια μικρή 
ενδεχόμενα περιστροφή, δίνοντας την εντύπω-
ση ότι ολόκληρα τεκτονικά μπλοκ κινήθηκαν 
καθοδικά (Φωτογραφία 1). Οι μορφές της 
βύθισης αντιστοιχούν σε μακροτεκτονικά 
μπλοκ τα οποία βρίσκονται κατά μήκος της ρη-
ξιγενούς ζώνης της NAFZ οριοθετούνται από 
τμήματα της ζώνης και αποτελούν τυπικές 
μορφές pull part basin (Aydin & Nur 1982, 
Mann et al. 1983). 

 

 
 
Φωτογραφία 1. Άποψη τμημάτων της πόλης 

Gölcük η οποία βυθίστηκε στη θάλασσα του 
Μαρμαρά. Η βύθιση οφείλεται σε τεκτονικές 
δομές τύπου pull apart basin που συνήθως 
συνοδεύουν ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης. 

Photo 1. Parts of Golcuk which sank into the 
Marmara Sea. The submergence is due to 
tectonic structures such as pull apart 
basins, which usually accompany strike slip 
faults. 
 

Αποτέλεσμα των καθοδικών αυτών κινή-
σεων και γενικά των διαταράξεων των τεκτο-
νικών ρηξιτεμαχών στον τύπο των καταστρο-
φών ήταν: 
 
• Βύθιση έως και 4 μέτρα κατοικημένων 

περιοχών με ουσιαστική αχρήστευση όλων 
των κατασκευών που υπήρχαν μέσα στο 
ρηξιτέμαχος. 

• Κατάρρευση ενός αυξημένου ποσοστού 
από κατασκευές, ενώ το μεγαλύτερο ποσο-
στό υπέστη σημαντικότατες ζημιές οι οποίες 
οφείλονται όχι μόνο σε αυτή καθεαυτή τη 
σεισμική δόνηση αλλά και στην πρόσθετη 
δόνηση που δέχτηκαν από την μετατόπιση 
του ρηξιτέμαχους. 

• Αποκλίσεις από την κατακόρυφο του 
συντριπτικού ποσοστού των κατασκευών 
λόγω ελαφράς περιστροφής του ρηξιτέμα-
χους θεμελίωσης, το οποίο θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι είχε έκταση της τάξης των 
δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

 
Η γενική εντύπωση από τη μορφή 

τεκτονικής παραμόρφωσης τύπου pull apart 
basin κατά μήκος ρηξιγενούς ζώνης με οριζό-
ντια μετατόπιση είναι ότι ευρύτατες αστικές 
περιοχές με πυκνή μάλιστα δόμηση, ουσια-
στικά αχρηστεύτηκαν ανεξάρτητα από την 
αυξημένη συμμετοχή των καταρρεύσεων ή των 
μερικών καταρρεύσεων (Φωτογραφία 1). 
 
3.3 Τύπος ζημιών σε 

τεκτονικές δομές Flowers 
 
Στην περιοχή Kaynasli η εμφάνιση του 
ρήγματος αντιπροσωπεύετο από αλλεπάλ-
ληλες θραύσεις στην επιφάνεια, οι οποίες είτε 
διατάσσοντο παράλληλα, είτε συμπλέκοντο 
μεταξύ τους δημιουργώντας άλλοτε κενά με 
υποχωρήσεις εδάφους και άλλοτε αναθο-
λώσεις. Η ζώνη εμφάνισης των διαρρήξεων 
είχε ένα πλάτος έως 200 μέτρα, ενώ οι επι-
φανειακοί σχηματισμοί ήταν εξαιρετικά χαλαροί 
από άμμους, ιλύες, αργίλους, κροκάλες και 
επιχωματώσεις, γεγονός στο οποίο οφείλετο 
και η διασπορά του σεισμικού ρήγματος σε 
πολλές θραύσεις προς την επιφάνεια του 
εδάφους. Σε πολλές περιπτώσεις η μορφή 
ολόκληρων τμημάτων της επιφάνειας έδινε την 
εικόνα γεωμορφής που συνοδεύει κατολι-
σθήσεις ή καθιζήσεις. 

Ο τύπος των ζημιών ήταν ανάλογος αυτού 
που παρατηρείται σε περιοχές με προβλήματα 
καθιζήσεων – κατολισθήσεων – οριζόντιων 
εκτάσεων. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν: 



 
• Καταρρεύσεις ολιγοόροφων και πολυόρο-

φων κατασκευών από οπλισμένο σκυρό-
δεμα λόγω της εντονότατης παραμόρφω-
σης της βάσης της θεμελίωσης μέσα στη 
ζώνη έντονης παραμόρφωσης. Μόνο 
ορισμένες κατασκευές δεν κατέρρευσαν 
κατά μήκος της ζώνης, αλλά υπέστησαν 
όμως σημαντικές ζημιές. 

• Μεγάλες βλάβες, αλλά όχι καταρρεύσεις 
κατασκευών ιδιαίτερα μονοόροφων και 
δυόροφων κτιρίων, των οποίων η βάση 
θεμελίωσης ήταν επιφανειακή εσχάρα πεδι-
λοδοκών ή με γενική κοιτόστρωση. Πολλές 
από τις ανωτέρω κατασκευές έλαβαν κλίση 
λόγω υποχώρησης – διαφορικής 
παραμόρφωσης των σχηματισμών θεμελί-
ωσης. 

• Βύθιση κατασκευών με ή χωρίς κατάρρευση 
έως και 5 μέτρα μέσα στους σχηματισμούς, 
λόγω της έντονης ρηγμάτωσης του εδάφους 
στη βάση θεμελίωσης που συνοδεύετο 
συνήθως από φαινόμενα δυναμικών συνιζή-
σεων, κλπ. 

• Μικρές σχετικά βλάβες σε γραμμικά έργα, 
όπως οδικοί άξονες, δίκτυα, γραμμές 
ηλεκτροδότησης δεδομένου ότι αυτής της 
μορφής τα έργα παρέλαβαν την παραμόρ-
φωση του εδάφους χωρίς θραύση, αλλά με 
αντίστοιχη παραμόρφωση των στοιχείων 
τους τμηματικά. Η συνολική μετατόπιση των 
εκατέρωθεν ρηξιτεμαχών στο βάθος διαχύ-
θηκε σε πολλές μικρότερες παραμορφώσεις 
στα πολλά επίπεδα θραύσης της μορφής 
τύπου flowers. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις η μεγάλη 
παραμόρφωση των χαλαρών σχηματισμών 
της βάσης θεμελίωσης εμποδίστηκε από τη 
μεγάλη ακαμψία της θεμελίωσης των έργων 
τα οποία υπέστησαν μόνο μικρές ζημιές με 
μικρές αποκλίσεις από την κατακόρυφο. 
Στις περιπτώσεις αυτές υπήρχε χαρακτη-
ριστική διάθλαση των εδαφικών θραύσεων 
προς άλλες διευθύνσεις. 

 
Η γενική εικόνα στη συγκεκριμένη περί-

πτωση είναι ότι υφίσταται μια ευρύτατη ζώνη 
της παραμόρφωσης στους επιφανειακούς 
χαλαρούς σχηματισμούς, η οποία προξένησε 
μεγάλες ζημιές όχι αναγκαστικά καταρρεύσεις 
και ουσιαστικά αχρήστευσε τις κατασκευές 
(Φωτογραφία 2). 
 
 
 

 
 
Φωτογραφία 2. Άποψη καταστροφών στην 

πόλη Kaynasli στην οποία εμφανίστηκαν 
τεκτονικές δομές τύπου flowers. 

Photo 2. Damage in Kaynasli town where 
flower tectonic structures occurred. 

 
 
3.4 Κατευθυντικότητα καταρρεύσεων 
 
Εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που 
περιγράφηκαν προηγουμένως, παρατηρήθηκε 
μια εντυπωσιακή συστηματική κατευθυντικό-
τητα των καταρρεύσεων σε μικρές αποστάσεις 
από την επιφανειακή εμφάνιση του σεισμικού 
ρήγματος (Φωτογραφία 3). Αυτό συνδέεται με 
την κινηματική της επιφάνειας θραύσης και την 
μετατόπιση των ρηξιτεμαχών και των σχημα-
τισμών θεμελίωσης κατά την οριζόντια έννοια. 
 

 
 
Φωτογραφία 3. Χαρακτηριστική κατάρρευση 

προς τη διεύθυνση Α-Δ στην πόλη Izmit 
παράλληλα με τη διεύθυνση του ρήγματος 
της Ανατολίας. 

Photo 3. Collapse towards E-W direction 
parallel to the Anatolian Fault in Izmit town. 

 
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μια εντυπω-

σιακή ανάπτυξη των καταρρεύσεων – 
ανατροπών είτε προς τα ανατολικά, είτε προς 
τα δυτικά, δηλαδή παράλληλα προς τη 



διεύθυνση του σεισμικού ρήγματος και το 
άνυσμα κίνησης, ανεξάρτητα από το είδος της 
κατασκευής, το ύψος της, τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά, την κάτοψη, κλπ. Συστημα-
τικές καταρρεύσεις είτε προς τα δυτικά, είτε 
προς τα ανατολικά παρατηρήθηκαν ακόμα και 
στις περιπτώσεις στις οποίες οι κατόψεις δεν 
ήταν ευνοϊκές, δηλαδή και όταν υπήρχε 
μεγάλος λόγος Ε-W/Ν-S κάτοψης. 

Με το δεδομένο ότι σε μεγάλο ποσοστό των 
οικοδομών δεν υπήρχαν τοιχεία ακαμψίας, 
τουλάχιστον στον πρώτο όροφο και στο 
ισόγειο έτσι ώστε να αυξάνεται η ακαμψία της 
κατασκευής, ήταν εύκολη η δημιουργία μηχα-
νισμού και στη συνέχεια η κατάρρευση (Λέκκας 
κ.ά., 1999). Οι καταρρεύσεις αυτές διευκολύν-
θηκαν μεταξύ των άλλων από την ανυπαρξία 
δοκών για τη δημιουργία πλαισίου, τη μειω-
μένη πλαστιμότητα, την παρουσία πλακο-
δοκών, την ασθενή αγκύρωση των συνδετή-
ρων και την πτωχή ποιότητα του σκυροδέ-
ματος και του οπλισμού. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι 
καταρρεύσεις προς τις συγκεκριμένες διευθύν-
σεις έγιναν σε απόσταση από την αρχική θέση 
και τα υποστυλώματα του ισογείου, γεγονός 
που υποδεικνύει μεγάλες εδαφικές μετατοπί-
σεις, πολλούς κύκλους φόρτισης και ταυτό-
χρονα μικρές σχετικά επιταχύνσεις, γεγονός το 
οποίο επιβεβαιώνεται από τα ενόργανα 
δεδομένα που υπήρξαν από την ευρύτερη 
περιοχή (Λέκκας κ.ά., 1999). 
 
4. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ CHI-CHI (TAIWAN) 
 
Ο σεισμός του Chi-Chi έλαβε χώρα στις 21 
Σεπτεμβρίου 1999 (ML=7.3) 160 km Ν-ΝΔ της 
Taipei, πρωτεύουσας της Taiwan. Επρόκειτο 
για έναν σεισμό βάθους 8 km που προκλήθηκε 
από τη σύγκρουση μεταξύ της πλάκας των 
Φιλιππίνων και της Ευρασιατικής. Μια ανά-
στροφη επιφανειακή διάρρηξη μήκους 80 km 
περίπου παρατηρήθηκε κατά μήκος του 
ρήγματος Chelungpu, το οποίο διέρχετο μέσα 
από πολλά αστικά κέντρα (Φωτογραφία 4), 
ενώ το μέγιστο κατακόρυφο άλμα που 
μετρήθηκε ήταν της τάξης των 5 m (Lekkas, 
2000). 

Ο σεισμός προκάλεσε 2.500 θανάτους, ενώ 
πάνω από 100.000 κτίρια και γέφυρες, δρόμοι, 
σιδηροδρομικές γραμμές, φράγματα και γενι-
κότερα έργα υποδομής καταστράφηκαν. 

Με βάση επιτόπου παρατηρήσεις σε ότι 
αφορά στο ίχνος του ρήγματος, στις γεω-
λογικές συνθήκες, στα κατεστραμμένα κτίρια 
και στα χαρακτηριστικά των κατασκευών 

μπορεί να δοθεί μια χωρική σχέση μεταξύ των 
κατεστραμμένων κτιρίων και του ρήγματος 
Chelungpu με σκοπό τον καθορισμό ορίων 
δόμησης κατά μήκος του (Lin, 2000). Έτσι, 
διαπιστώθηκε ότι: 
 

 
 
Φωτογραφία 4. Άποψη του ανάστροφου 

ρήγματος Chelungpu με άλμα έως 5 m. 
Photo 4. The reverse Chelungpu fault of 5m 

displacement. 
 
• Η σχέση μεταξύ της απόστασης από τη 

ρηξιγενή ζώνη που ενεργοποιήθηκε και των 
πλήρων κατεστραμμένων κτιρίων είναι ση-
μαντική. 

• Οι καταστροφές στο ανερχόμενο ανατολικό 
τέμαχος του ανάστροφου ρήγματος ήταν 
πολύ μεγαλύτερες από ότι στο δυτικό 
τέμαχος, γεγονός που επιβεβαιώνει την 
καθολική επίδραση του φαινομένου του 
“hanging wall”. 

• Στο δυτικό τέμαχος σε απόσταση 25 
μέτρων από το ρήγμα υφίστατο η μέγιστη 
κατανομή των βλαβών, ενώ στο ανατολικό 
σε απόσταση 50 μέτρων, καθορίζοντας 
ζώνες απαγόρευσης δόμησης τουλάχιστον 
25 m και 50 m, αντίστοιχα. 

 
Η περαιτέρω λεπτομερής ανάλυση των 

στοιχείων που προέκυψαν στο σεισμό του Chi-
Chi μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη όσον 
αφορά στον καθορισμό των ορίων επιτρεπό-
μενης δόμησης σε περιοχές όπου υφίστανται 
νεοτεκτονικά ρήγματα. 
 
5. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Ο σεισμός των Αθηνών εκδηλώθηκε στις 7 
Σεπτεμβρίου 1999 και είχε μέγεθος Ms=5.9. Το 
επίκεντρο του σεισμού τοποθετήθηκε βόρεια 
του Ασπρόπυργου, ενώ το σεισμικό ρήγμα είχε 
γενική διεύθυνση Α-Δ. Από το σεισμό 



προκλήθηκαν 140 θάνατοι, καταρρεύσεις σε 
έναν αριθμό κτιρίων με αντισεισμική σχεδίαση, 
ενώ μεγάλος αριθμός κατασκευών και 
βιομηχανικών κτιρίων κατέρρευσε. 

Από την καταγραφή των βλαβών και την 
επεξεργασία των δεδομένων (Lekkas, 2001) 
προέκυψε ότι οι περιοχές που επλήγησαν 
περισσότερο ήταν τα Άνω Λιόσια, το Μενίδι, οι 
Θρακομακεδόνες, οι Αδάμες, η Πετρούπολη, 
το Περιστέρι, η Ανθούπολη, κλπ., ενώ οι 
μέγιστες εντάσεις (>ΙΧ) παρουσίασαν δύο 
επιμήκεις αναπτύξεις με διευθύνσεις Α-Δ και Β-
Ν. 

Από την ανάλυση των αιτιών για την 
ιδιόμορφη ανάπτυξη των εντάσεων διαπιστώ-
θηκε ότι οφείλοντο σε διάφορους παράγοντες, 
όπως το τοπογραφικό ανάγλυφο (Lekkas 
2001, Γκαζέτας κ.ά. 2001, Πελέκης κ.ά. 2001), 
η ανάπτυξη ιζηματογενών λεκανών (Lekkas et 
al., 2000), η διαμόρφωση της σεισμικής 
κίνησης από την παρουσία χαλαρών ή μη 
σχηματισμών (Μπουκοβάλας & Κουρετζής, 
2001), η διάταξη των υπόγειων τεκτονικών 
δομών και τα ρηξιγενή όρια των ιζηματογενών 
λεκανών (Lekkas, 2001). 

Ορισμένοι από τους ανωτέρω παράγοντες 
δεν έχουν μελετηθεί λόγω της μη ύπαρξης 
ενόργανων δεδομένων, ενώ άλλοι έχουν απο-
τιμηθεί επαρκώς λόγω της εκτέλεσης επιτόπου 
και εργαστηριακών ερευνών. 

Στην παρούσα φάση θα εστιαστεί το 
ενδιαφέρον στην τελευταία περίπτωση η οποία 
δικαιολογεί και την εμφάνιση υψηλών εντά-
σεων στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. 
Πράγματι, το συγκεκριμένο προάστιο βρίσκεται 
στις νότιες παρυφές του όρους Πάρνηθα και 
στο μορφολογικό όριο με τη σχετικά ομαλή 
περιοχή του Λεκανοπεδίου, το οποίο βρίσκεται 
προς τα νότια. 

Η όλη μορφολογική εικόνα οφείλεται σε μια 
ρηξιγενή ζώνη η οποία στις πιο πολλές θέσεις 
είναι καλυμμένη λόγω πρόσφατων συνεκτικών 
πλευρικών κορημάτων που υπέρκεινται άλλοτε 
των Αλπικών σχηματισμών και άλλοτε των 
Νεογενών σχηματισμών από μάργες, κροκα-
λοπαγή, κλπ. 

Τα σεισμικά κύματα τα οποία παρήχθησαν, 
κατευθύνθηκαν προς τη συγκεκριμένη θέση και 
προσέβαλαν τις κατασκευές, ενώ άλλα 
ανακλάστηκαν στην ρηξιγενή ζώνη και πιθα-
νώς και σε άλλες ρηξιγενείς δομές και 
προσέβαλαν ανακλώμενα τις κατασκευές με 
αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των 
εντάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι πολυτελείς και 
μοντέρνες κατασκευές με αντισεισμική σχεδί-
αση έπαθαν σημαντικές βλάβες, ενώ δεν 

αποκλείεται στη συγκεκριμένη περιοχή να 
εμφανίστηκαν και άλλα φαινόμενα, όπως η 
επίδραση του αναγλύφου, κλπ. 
 
6. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GUJARAT (ΙΝΔΙΑ) 
 
Ο σεισμός του Gujarat της 26ης Ιανουαρίου 
2001 (Mw=7.7) είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόκληση δεκάδων χιλιάδων θανάτων και 
τεράστιων επιπτώσεων στο ομώνυμο κρατίδιο. 
Ο σεισμός αυτός αποτελεί μια σπάνια περί-
πτωση εκδήλωσης σεισμού εκτός των ορίων 
των λιθοσφαιρικών πλακών και προήλθε από 
τη συμπίεση μέσα στην λιθοσφαιρική πλάκα με 
τη δημιουργία ενός ανάστροφου ρήγματος 
γενικής διεύθυνσης Α-Δ (Δανάμος κ.ά., 2001). 

Από τη μελέτη των καταστροφών 
διαπιστώθηκε ότι οι μεγαλύτερες των εντά-
σεων καταγράφηκαν κατά μήκος και εκατέ-
ρωθεν του σεισμικού ρήγματος παρουσιά-
ζοντας μια αντίστοιχη επιμήκη ανάπτυξη 
(Φωτογραφία 5). Οι μεγαλύτερες όμως των 
εντάσεων εκδηλώθηκαν στο νότιο ανερχόμενο 
ρηξιτέμαχος του ανάστροφου ρήγματος, ενώ 
στο βόρειο οι εντάσεις ήταν σημαντικά υπο-
διέστερες. Και τούτο παρά το γεγονός ότι οι 
συνθήκες θεμελίωσης και εν γένει οι 
γεωλογικές συνθήκες ήταν οι ίδιες και στα δύο 
ρηξιτεμάχη. Η διαφορά των εντάσεων 
ανήρχετο σε 2-3 βαθμούς της EMS1998. 

Κύριο χαρακτηριστικό του σεισμού του 
Gujarat ήταν η μεγάλη έκταση εμφάνισης των 
ζημιών που ουσιαστικά προσέγγιζε τα 40.000 
km2 και η μεγάλη απόσταση εμφάνισης ζημιών 
από το επίκεντρο. Είναι εντυπωσιακό ότι 
εμφανίστηκαν καταρρεύσεις σε μεγάλη από-
σταση (>250km) σε πολυάριθμα κτίρια. Πιο 
συγκεκριμένα στην πόλη του Ahmedabad που 
απείχε από το επίκεντρο 270 km προς τα 
ανατολικά εκδηλώθηκαν δεκάδες καταρρεύσεις 
εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν σε κτίρια 
15-18 ορόφων, μικρής ηλικίας και με σύγχρονο 
αντισεισμικό σχεδιασμό (Φωτογραφία 6). 

Το έδαφος θεμελίωσης στην πόλη του 
Ahmedabad ήταν κυρίως ασύνδετες – ημισυνε-
κτικές αποθέσεις, ποτάμιες και ηπειρωτικές, 
από αλλεπάλληλα στρώματα κροκαλοπαγών, 
ιλύων, άμμων και αργίλων, πάχους σε πολλές 
θέσεις πάνω από 50 μέτρα. Πρόσθετα, θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι η πόλη του 
Ahmedabad βρίσκεται στην προς τα ανατολικά 
προέκταση του ρήγματος και του επιπέδου 
διάρρηξης. Συνεπώς, οι μεγάλες ζημιές στα 
ψηλά κτίρια στη συγκεκριμένη πόλη μπορούν 
να αποδοθούν (i) στο συχνοτικό περιεχόμενο 
της δόνησης, όπως διαμορφώθηκε από τη 



μεγάλη απόσταση, (ii) στους χαλαρούς σχημα-
τισμούς που ευνοούν την επικράτηση των με-
γάλων περιόδων και (iii) στην επιλεκτική διοχέ-
τευση της σεισμικής ενέργειας προς την ανα-
τολική προέκταση του σεισμογόνου ρήγματος. 
 

 
 
Φωτογραφία 5. Καθολικές καταστροφές σε 

οικιστικές μονάδες που βρίσκοντο στο 
ανερχόμενο τέμαχος του ρήγματος κατά το 
σεισμό του Gujarat. 

Photo 5. Thorough catastrophe in inhabited 
areas laying on the hanging wall  after the 
Gujarat earthquake. 

 

 
 
Φωτογραφία 6. Άποψη πολυώροφου κτιρίου 

το οποίο μερικώς κατέρρευσε στην πόλη 
Ahmedabad. 

Photo 6. Multi-storey building that partially 
collapsed in Ahmedabad. 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Μεγάλοι καταστρεπτικοί σεισμοί που έπληξαν 
γεωγραφικές περιοχές και αστικά κέντρα σε 
διάφορα σημεία της υφηλίου αποτελούν μια 
σπάνια ευκαιρία για να αντληθούν στοιχεία και 
να προκύψουν νέα δεδομένα σχετικά με την 
αντισεισμική θωράκιση και γενικότερα για τη 
μείωση του σεισμικού κινδύνου. 

Τα φαινόμενα κατευθυντικότητας της σεισμι-
κής διάρρηξης και ενέργειας, ο τύπος και η 
έκταση των καταστροφών σε σεισμικά ρήγματα 
οριζόντιας μετατόπισης, τα φαινόμενα εμφά-
νισης μεγάλων επιταχύνσεων και ζημιών στο 
ανερχόμενο τέμαχος του ρήγματος, τα φαινό-
μενα ορίου των ιζηματογενών λεκανών και η 
διαμόρφωση των σεισμικών κυμάτων σε μεγά-
λες αποστάσεις, αποτελούν παράγοντες σημα-
ντικών καταστροφών και κατακόρυφης αύξη-
σης των εντάσεων. 

Κοινή συνιστώσα όλων των προσπαθειών 
για τη μείωση των επιπτώσεων από ανάλογα 
φαινόμενα είναι όπως φαίνεται σε πρώτη φάση 
ο εντοπισμός των ρηγμάτων που είναι δυνατόν 
να δώσουν ένα γεγονός στο χώρο και στη 
συνέχεια η ακριβής τεκτονική ανάλυση η οποία 
μπορεί να υποδείξει ως ένα μεγάλο βαθμό το 
γεωμετρικό, κινηματικό και δυναμικό πλαίσιο, 
στοιχεία απαραίτητα για την προσέγγιση της 
διεύθυνσης, του τρόπου διάρρηξης, του είδους 
του ρήγματος, κ.ά. 

Ο εντοπισμός των στοιχείων αυτών μπορεί 
να βοηθήσει μέσα από δύο δράσεις στην όλη 
προσπάθεια μείωσης του κινδύνου και κυρίως: 
(i) μέσα από χωροταξικές παρεμβάσεις, έτσι 
ώστε να αποφεύγονται οι επικίνδυνες περιοχές 
από την οικιστική ανάπτυξη και χρήση και (ii) 
μέσα από την ειδική μέριμνα στον σχεδιασμό 
των κτιρίων που ενδέχεται να υποστούν 
κάποιο από τα προηγούμενα φαινόμενα. 

Για τον Ελληνικό χώρο, αντίστοιχες 
περιπτώσεις θα πρέπει να ερευνηθούν εξονυ-
χιστικά, δεδομένου ότι μεγάλα οικιστικά συ-
γκροτήματα διατρέχουν ανάλογους κινδύνους. 
Ως παράδειγμα αναφέρονται οι περιπτώσεις: 
(i) του ρήγματος της Αταλάντης και μια πιθανή 
κατευθυντικότητα του σεισμικού ρήγματος 
προς την πόλη της Χαλκίδας, (ii) των φαινο-
μένων των ορίων της ιζηματογενής λεκάνης, 
όπως λόγου χάρη η περίπτωση της Πάτρας, 
(iii) της δημιουργίας μορφών pull apart basin 
στο ρήγμα του Οζερού στις περιοχές 
Αιτωλικού, Μεσολογγίου και Αμφιλοχίας, (iv) 
στο κινούμενο ρηξιτέμαχος σε πλείστες πόλεις, 
Ρόδος, Ζάκυνθος, Λουτράκι, κλπ. 
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