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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Στην έκθεση αυτή δίνεται µια συνοπτική περιγραφή πληροφοριών του σεισµού της 8ης 
Ιουνίου 2008 (M=6.5) µε επίκεντρο στη Β∆ Πελοπόννησο, η οποία βασίζεται κυρίως στα 
αποτελέσµατα των καταγραφών του ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ καθώς και στις 
παρατηρήσεις και συµπεράσµατα που έκαναν κλιµάκια ερευνητών του ΙΤΣΑΚ που είχαν 
µεταβεί στην πληγείσα περιοχή. 
 
Οι καταγραφές των επιταχυνσιογράφων του ∆ικτύου του ΙΤΣΑΚ καθώς και τα αντίστοιχα 
φάσµατα απόκρισης, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΙΤΣΑΚ (www.itsak.gr) από τη δεύτερη µέρα µετά το σεισµό και είναι διαθέσιµα σε κάθε 
ενδιαφερόµενο. 
 
Τα κλιµάκια του ΙΤΣΑΚ που είχαν µεταβεί στην περιοχή είχαν προβεί στην ανάπτυξη 
προσωρινού δικτύου επιταχυνσιογράφων στην πλειόσειστη περιοχή µε πέντε όργανα υψηλής 
ακρίβειας, στην ανάπτυξη επίσης προσωρινού δικτύου από 13 φορητούς σεισµογράφους στην 
περιοχή από Πύργο µέχρι Πάτρα, στην ενοργάνωση µιας πενταώροφης οικοδοµής στην 
Πάτρα για παρακολούθηση της σεισµικής της συµπεριφοράς σε µατασεισµικές διεγέρσεις, 
στην αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτιριακών κατασκευών καθώς και στην 
αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς έργων υποδοµής, φυσικών και τεχνητών πρανών. 
Την περιοχή επισκέφθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆Σ του ΙΤΣΑΚ. 
 
Η έκθεση αυτή, έστω και σε συνοπτική µορφή, παρέχει αρκετά δεδοµένα, πληροφορίες και 
συµπεράσµατα τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για παραπέρα µελέτη τόσο για την 
κατανόηση των επιπτώσεων του σεισµού στο δοµηµένο περιβάλλον όσο και για τη 
διαχείριση της µετασεισµικής κατάστασης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 
τον ΟΑΣΠ. Για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΤΣΑΚ 
(www.itsak.gr) και είναι διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
Επίσης, η έκθεση αυτή έχει µια επιπλέον αξία αφού µε αυτή εµπλουτίζονται ακόµα 
περισσότερο τα δεδοµένα από πραγµατικούς σεισµούς που διαθέτουµε για τη ∆υτική 
Πελοπόννησο τόσο σε ενόργανες µετρήσεις από επιταχυνσιογράφους όσο και σε 
παρατηρήσεις από εικόνες βλαβών στην περιοχή. Τα δεδοµένα αυτά, σε συνδυασµό µε 
αντίστοιχα δεδοµένα από προηγούµενους σεισµούς, µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την 
παραπέρα εµβάθυνση στο θέµα της σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής και την 
εκπόνηση ειδικών µελετών σεισµικής διακινδύνευσης όσο και για τον αντισεισµικό 
σχεδιασµό µεγάλων αναπτυξιακών έργων στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής 
Πελοποννήσου. Εξ’ αφορµής λοιπόν του σεισµού της 8ης Ιουνίου 2008 αναδεικνύεται και 
προβάλλεται για άλλη µια φορά η διαχρονική συνεισφορά του ΙΤΣΑΚ σε θέµατα παραγωγής 
δεδοµένων που µπορούν να συµβάλουν στην αναβάθµιση της Αντισεισµικής Προστασίας της 
χώρας.  
 
 
Από τη θέση αυτή, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στο τεχνικό προσωπικό του 
Εργαστηρίου του ΙΤΣΑΚ, για τη διατήρηση του ∆ικτύου επιταχυνσιογράφων σε υψηλό 
βαθµό αξιοπιστίας και την άµεση κινητοποίηση και συµβολή του στη συλλογή των 
δεδοµένων αµέσως µετά το σεισµό. 
 
 
 
 
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2008. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στις 8/6/2008 ισχυρή σεισµική δόνηση µεγέθους Μ=6.5 µε επίκεντρο περίπου 35Km 
νοτιοδυτικά της Πάτρας έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε µεγάλο µέρος του Ελληνικού χώρου. 
Λόγω του σεισµού έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και προκλήθηκαν υλικές ζηµιές σε 
κτίρια κυρίως στους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας. Παρατηρήθηκαν επίσης άλλα φαινόµενα 
γεωτεχνικού χαρακτήρα τα οποία συνδέονται µε την ισχυρή εδαφική κίνηση.  
 
Με την εκδήλωση του σεισµού, η κινητοποίηση του ΙΤΣΑΚ ήταν άµεση. Την ίδια µέρα 
(8/6/2008) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΤΣΑΚ (www.itsak.gr) η πρώτη ανακοίνωση µε 
την οποία δίνονται οι µέγιστες επιταχύνσεις όπως καταγράφηκαν από πέντε όργανα του 
µόνιµου ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στην ευρύτερη περιοχή µε τα οποία 
υπάρχει τηλεµετρική επικοινωνία (Πάτρα, Βαρθολοµιό, Πύργος, Ζάκυνθος και Αργοστόλι). 
Με δεύτερη ανακοίνωση που ακολούθησε σε δύο µέρες, οι καταγραφές αυτές καθώς και τα 
αντίστοιχα φάσµατα απόκρισης είχαν καταστεί διαθέσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή, επίσης µέσω της ιστοσελίδας του ΙΤΣΑΚ.  
 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι πιο πάνω καταγραφές έχουν αναληφθεί 
µέχρι σήµερα από πολλούς ενδιαφερόµενους και αναµένεται ότι θα έχουν καθοριστική 
σηµασία µε την παραπέρα αξιοποίησή τους τόσο από Πολιτικούς Μηχανικούς όσο και από 
Σεισµολόγους. Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί ότι το εστιακό βάθος του σεισµού 
υπολογίστηκε αρχικά στα 3 km ενώ αργότερα, και µετά από συνεκτίµηση και των 
καταγραφών του ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ, το εστιακό βάθος του σεισµού 
επανεκτιµήθηκε από το Σεισµολογικό Σταθµό του ΑΠΘ στα 31 km. 
 
Αµέσως µετά την εκδήλωση του σεισµού, πέντε κλιµάκια του ΙΤΣΑΚ από ερευνητές και 
τεχνικούς είχαν µεταβεί στην περιοχή. Σκοπός αυτών των κλιµακίων ήταν η ανάπτυξη 
προσωρινού δικτύου επιταχυνσιογράφων στην πλειόσειστη περιοχή µε πέντε όργανα υψηλής 
ακρίβειας, η ανάπτυξη επίσης προσωρινού δικτύου από 13 φορητούς σεισµογράφους στην 
περιοχή από Πύργο µέχρι Πάτρα, η ενοργάνωση µιας πενταώροφης οικοδοµής στην Πάτρα 
για παρακολούθηση της σεισµικής της συµπεριφοράς σε µατασεισµικές διεγέρσεις, η 
αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτιριακών κατασκευών καθώς και η αποτίµηση της 
σεισµικής συµπεριφοράς έργων υποδοµής, φυσικών και τεχνητών πρανών. Την περιοχή 
επισκέφθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆Σ του ΙΤΣΑΚ. 
 
Η έκθεση αυτή βασίζεται κυρίως στα αποτελέσµατα των καταγραφών του ∆ικτύου 
Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ καθώς και στις παρατηρήσεις που έκαναν κλιµάκια 
ερευνητών του ΙΤΣΑΚ που είχαν µεταβεί στην πληγείσα περιοχή. Έστω και σε συνοπτική 
µορφή, η έκθεση αυτή παρέχει αρκετά δεδοµένα, πληροφορίες και συµπεράσµατα τα οποία 
µπορούν να αξιοποιηθούν για παραπέρα µελέτη τόσο για την κατανόηση των επιπτώσεων 
αυτού του σεισµού όσο και για τη διαχείριση της µετασεισµικής κατάστασης από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τον ΟΑΣΠ. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει: 
 
 

 Συνοπτική παρουσίαση σεισµολογικών δεδοµένων. 
 
 Καταγραφές ισχυρής εδαφικής κίνησης από το µόνιµο δίκτυο επιταχυνσιογράφων 
του ΙΤΣΑΚ στη πλειόσειστη περιοχή. 

 
 Συνοπτική παρουσίαση της Γεωλογίας της περιοχής και των γεωτεχνικών συνθηκών 
στις θέσεις εγκατάστασης των οργάνων του µόνιµου δικτύου επιταχυνσιογράφων του 
ΙΤΣΑΚ µε στόχο την κατάταξη των εδαφικών σχηµατισµών στη θέση των 
επιταχυνσιογράφων σύµφωνα µε τον ΕΑΚ και τον EC8. 

 

1

http://www.itsak.gr/


 Συνοπτική περιγραφή των επιπτώσεων γεωτεχνικού χαρακτήρα από το σεισµό µε 
έµφαση σε κατολισθητικά φαινόµενα και φαινόµενα ρευστοποίησης του εδάφους σε 
διάφορες θέσεις της πληγείσας περιοχής. 

 
 Περιγραφή χαρακτηριστικών δοµικών συστηµάτων στους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας. 

 
 Συσχέτιση της ισχυρής εδαφικής κίνησης µε τους σεισµικούς συντελεστές των 
Αντισεισµικών Κανονισµών. 

 
 Κατανοµή των βλαβών στην πλειόσειστη περιοχή. 

 
 Παρατηρηθείσες βλάβες σε κατασκευές ανάλογα µε το δοµικό σύστηµα. 

 
 Συνοπτική περιγραφή της ενοργάνωσης µιας πενταώροφης οικοδοµής στην Πάτρα 
για παρακολούθηση της σεισµικής της συµπεριφοράς σε µετασεισµικές διεγέρσεις.   

 
 ∆ιατύπωση συµπερασµάτων τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την 
κατανόηση των επιπτώσεων αυτού του σεισµού όσο και για τη διαχείριση της 
µετασεισµικής κατάστασης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του 
ΟΑΣΠ.  

 
Τόσο η παρούσα έκθεση όσο και οι καταγραφές από το µόνιµο ∆ίκτυο Επιτχυνσιογράφων 
του ΙΤΣΑΚ καθώς και από τα άλλα προσωρινά δίκτυα του ΙΤΣΑΚ που αναπτύχθηκαν στην 
πλειόσειστη περιοχή αµέσως µετά το σεισµό, έχουν και µια άλλη επίσης καθοριστικής 
σηµασίας αξία για την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Πελοποννήσου. 
 
Ως γνωστό, η ∆υτική Πελοπόννησος, από την Καλαµάτα µέχρι την Πάτρα, έχει πληγεί τα 
τελευταία 22 χρόνια από 7 (επτά) σεισµούς οι οποίοι προκάλεσαν ανθρώπινα θύµατα και 
υλικές ζηµιές.  
 

• Καλαµάτα, 1986, Μw=6.0 
 
• Κυλλήνη, 1988, Mw=6.0 
 
• Πύργος, 1993, Mw=5.2 
 
• Πάτρα, 1993, Mw=5.4 
 
• Βαρθολοµιό, 2002, Mw=5.6 
 
• Κορώνη, 2008, Mw=6.7 
 
• Αχαΐας – Ηλείας, 2008, Mw=6.5 

 
 
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, το ∆ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ κατέγραψε την 
ισχυρή εδαφική κίνηση τόσο του κυρίως σεισµού όσο και µετασεισµών που ακολούθησαν 
ενώ για τις περιπτώσεις των σεισµών  της Καλαµάτας (1986), του Πύργου και της Πάτρας 
(1993) του Βαρθολοµιού (2002), της Κορώνης (2008) καθώς και του πρόσφατου σεισµού 
Αχαΐας – Ηλείας (2008), έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις και έχουν εκπονηθεί παράλληλα 
επιστηµονικές εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί (βλέπε βιβλιογραφία Εισαγωγής) 
 
Επίσης, σηµαντικές και ιδιαίτερης αξίας είναι και οι καταγραφές του ∆ικτύου 
Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στη ∆υτική Πελοπόννησο οι οποίες προέρχονται από 
σεισµούς µε επίκεντρα σε µεγάλες αποστάσεις. Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω σεισµοί 
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για τους οποίους το ΙΤΣΑΚ, πέρα από τη λήψη καταγραφών από το ∆ίκτυο 
Επιταχυνσιογράφων στη ∆υτική Πελοπόννησο έχει εκπονήσει και ειδικές εκθέσεις ή και 
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις (βλέπε επίσης βιβλιογραφία Εισαγωγής): 
 
 Αίγιο, 1995, Mw=6.4 

 
 Λευκάδα, 2003, Mw=6.2 

 
 Κύθηρα, 2006, Mw=6.9 

 
 Ζάκυνθος, 2007, Mw=5.5 

 
 Λεωνίδιο, 2008, Mw=6.5 

 
Το σύνολο λοιπόν των καταγραφών της ισχυρής εδαφικής κίνησης του ∆ικτύου 
Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στη ∆υτική Πελοπόννησο από τους πιο πάνω σεισµούς 
καθώς και οι ειδικές εκθέσεις και επιστηµονικές εργασίες που συνοδεύουν αυτούς τους 
σεισµούς αποτελούν ένα τεράστιο υλικό ιδιαίτερης σηµασίας το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί 
τόσο για την παραπέρα εµβάθυνση στο θέµα της σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής και 
την εκπόνηση ειδικών µελετών σεισµικής διακινδύνευσης όσο και για τον αντισεισµικό 
σχεδιασµό µεγάλων αναπτυξιακών έργων στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής 
Πελοποννήσου. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι καταγραφές αυτές περιλαµβάνουν και 
περιπτώσεις καταγραφών µε πλούσιο συχνοτικό περιεχόµενο το οποίο επεκτείνεται σε 
µεγάλες περιόδους, πέραν του 0.8sec, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ενίσχυση της εδαφικής 
κίνησης  
 
Κατόπιν της πιο αναφοράς, είναι προφανές ότι η παρούσα έκθεση έχει µια επιπλέον ιδιαίτερη 
αξία πέραν αυτής καθ’ αυτής της µελέτης του σεισµού της 8ης Ιουνίου 2008, αφού 
εµπλουτίζει µε σηµαντικά στοιχεία τα δεδοµένα από πραγµατικούς σεισµούς που διαθέτουµε 
για τη ∆υτική Πελοπόννησο, τόσο σε καταγραφές επιταχυνσιογράφων όσο και σε 
παρατηρήσεις επί των επιπτώσεων των σεισµών στο δοµηµένο περιβάλλον.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :  
 
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΤΑ-
ΧΥΝΣΕΩΝ 
 
1.1. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Εθνικού ∆ικτύου Σεισµογράφων στις 6 Ιουνίου 2008 και 
τοπική ώρα 15:25 (12:25 GMT) συνέβη ένας ισχυρός σεισµός µεγέθους Μ=6.5 στην περιοχή 
Β∆ Πελοποννήσου.  

Το επίκεντρο του σεισµού εντοπίσθηκε από τον Σεισµολογικό Σταθµό του ΑΠΘ στο χώρο µε 
γεωγραφικές συντεταγµένες 37.944° Β και 21.5438° Α. Σύµφωνα µε την ανωτέρω 
ανακοίνωση το βάθος της εστίας του σεισµού υπολογίστηκε στα 3 km περίπου, ο σεισµός 
προκάλεσε βλάβες σε οικισµούς της Αχαΐας και Ηλείας και έγινε αισθητός σε µεγάλο µέρος 
του Ελληνικού χώρου, την Κρήτη καθώς επίσης στην Νότια Ιταλία και την Αλβανία.   

Ο χάρτης του σχήµατος 1.1. δίνει τη γεωγραφική κατανοµή των εντάσεων σύµφωνα µε τις 
αναφορές πολιτών στην ιστοσελίδα της Αµερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS). Το 
άστρο παριστάνει τη θέση του επικέντρου.  

 
 

Σχήµα 1.1. Γεωγραφική κατανοµή των µακροσεισµικών εντάσεων από το σεισµό της 
Βορεοοδυτικής Πελοποννήσου (08.06.2008) σύµφωνα µε την απόκριση των κατοίκων (Πηγή 
USGS: http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/ eqinthenews/2008/us2008taaw/#maps ). 
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Με χρήση και των καταγραφών των επιταχυνσιογράφων στην επικεντρική περιοχή 
(Βαρθολοµιό και Ζάκυνθος) έγινε δυνατός ο επανακαθορισµός µε µεγαλύτερη ακρίβεια του 
επικέντρου από τον Σεισµολογικό Σταθµό του ΑΠΘ ο οποίος κατέληξε στις γεωγραφικές 
συντεταγµένες 37.9933°Β and 21.5887°Α µε βάθος  31 km. 

∆ιάφορα ινστιτούτα υπολόγισαν το µέγεθος σεισµικής ροπής, ΜW. Ο πίνακας 1.1. δίνει τις 
παραµέτρους του ρήγµατος και το µέγεθος σεισµικής ροπής όπως καθορίστηκαν από τα 
διάφορα σεισµολογικά κέντρα (HRV: Harvard University USA, INGV: Istituto di Geofisica e 
Vulcanologia ITALY, ATH: Γεωδυναµικό Ινστιτούτο ΕΑΑ, ΤΗΕ: Εργαστήριο Γεωφυσικής 
ΑΠΘ, USGS: National Earthquake Information Service USA) Από τη λύση του µηχανισµού 
γένεσης του σεισµού φαίνεται να υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ινστιτούτων ότι ο σεισµός 
προήλθε από ένα δεξιόστροφο ρήγµα οριζόντιας µετατόπισης. Ο µηχανισµός αυτός είναι σε 
συµφωνία µε τον τυπικό µηχανισµό ο οποίος έχει προταθεί για την περιοχή από τους 
Παπαζάχο και Παπαζάχου (2003).  

Πίνακας 1.1.  Πληροφορίες για το µηχανισµό γένεσης και το µέγεθος σεισµικής ροπής, ΜW, 
του σεισµού της 08.06.2008 από διάφορα Ινστιτούτα. 

 NP1 NP2 

 Strike Dip Rake Strike Dip Rake 
Mw 

HRV 210 86 162 301 72 4 6.3 

INGV 210 85 179 300 89 5 6.4 

ATH 210 82 175 301 86 8 6.4 

THE 211 90 178 301 88 0 6.5 

USGS 30 89 -160 299 71 0 6.3 

 

Ο εστιακός χώρος του σεισµού της 8ης Ιουνίου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της 
Πελοποννήσου, το οποίο είναι µία από τις ενεργές σεισµογενείς περιοχές της Ελλάδας. Οι 
Παπαζάχος και Παπαζάχου (2003) αναφέρουν τρεις ιστορικούς επιφανειακούς σεισµούς 
(1785 M6.4, 1804 M6.4 and 1806 M6.2) οι οποίοι έπληξαν της περιοχή. Ο Πίνακας ΙΙ δίνει 
τις πληροφορίες για του σεισµούς αυτούς. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς το σφάλµα στον 
υπολογισµό του επικέντρου είναι της τάξης των 20 km ενώ στο µέγεθος είναι  ±0.3 του 
µεγέθους.  

Πίνακας 1.2.  Πληροφορίες για τις παραµέτρους εστίας και τα αποτελέσµατα των ιστορικών 
σεισµών στη Β∆ Πελοπόννησο  (Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2003). 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Γ. ΠΛΑΤΟΣ Γ. ΜΗΚΟΣ M I MAX ΘΕΣΗ 

1785.02.10 38.2 21.7 6.4 IX Πάτρα 

1804.06.08 38.1 21.7 6.4 IX Πάτρα 

1806.01.23 38.3 21.8 6.2 VIII Πάτρα 

  

Στο χάρτη του σχήµατος 1.2 δίνεται η κατανοµή των επικέντρων των µετασεισµών µε µεγέθη 
3.0≤M≤5.0 µε βάση τον κατάλογο των σεισµών του Σεισµολογικού Σταθµού του ΑΠΘ µέχρι 
την 20 Ιουνίου 2008. Στο ίδιο σχήµα δίνεται και ο µηχανισµός γένεσης του σεισµού όπως 
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καθορίστηκε από το HRV. Η κατανοµή των επικέντρων δείχνει να κατανέµεται σε µία ζώνη 
µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ η οποία είναι σε καλή συµφωνία µε τον µηχανισµό γένεσης. Το µπλε 
άστρο δείχνει την θέση του επικέντρου ενώ τα άσπρα τετράγωνα τις θέσεις οικισµών στους 
οποίους παρατηρήθηκαν βλάβες. Η µαύρη γραµµή παριστάνει το ρήγµα του σεισµού της 
08.06.2008 όπως προκύπτει από τη κατανοµή των επικέντρων. Αν λάβουµε υπόψη ότι το 
µέσο µέγεθος του σεισµού ήταν 6.4 τότε µε βάση σχέση την οποία πρότεινε ο Παπαζάχος 
(1989) προκύπτει µήκος ρήγµατος 26 km γεγονός το οποίο είναι σε καλή συµφωνία µε την 
κατανοµή των επικέντρων. 

 

Σχήµα 1.2. Γεωγραφική κατανοµή των επικέντρων των µετασεισµών µέχρι 20.06.2008 µε 

βλάβες σε κατασκευές. 

µέγεθος 3.0≤M≤5.0. Το επίκεντρο του σεισµού παριστάνεται µε άστρο ενώ δίνεται επίσης και 
ο µηχανισµός γένεσης. Τα άσπρα τετράγωνα παριστάνουν θέσεις όπου παρατηρήθηκαν 
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1.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ  

Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σε
Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) κατέγραψε την ισχυρή κίνηση ενώ µέσ

ισµολογίας & Αντισεισµικών 
ω τηλεφωνικής τηλεµετρίας 

δ η ΥΠΕΧΩ∆ ν ρ

κατέστη δυνατή η σχεδόν άµεση λήψη και επεξεργασία των καταγραφών 
(επιταχυνσιογραµµάτων) από θέσεις του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή. Η σχετική 
προκαταρκτική έκθεση ιαβιβάστ κε στο Ε τη  ίδια ηµέρα και ανα τήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ΙΤΣΑΚ (www.itsak.gr). Ο χάρτης του σχήµατος 1.3 δίνει τη γεωγραφική 
κατανοµή των θέσεων των επιταχυνσιογράφων στην ευρύτερη περιοχή. Τα ανάποδα άσπρα 
τρίγωνα  παριστάνουν θέσεις (Λευκάδα, Βασιλική, Αργοστόλι, 3 θέσεις στην Πάτρα, Πύργος 
και Αίγιο) ενοργανωµένες µε επιταχυνσιογράφους QDR (11 bits ανάλυσης). Στη Ζάκυνθο και 
τη  Καλαµάτα υπάρχουν επιταχυνσιογράφοι CMG-5TD ευρέως φάσµατος (24 bits ανάλυσης) 
ενώ στο Βαρθολοµιό (κόκκινος ρόµβος) υπάρχει επιταχυνσιογράφος ΕΤΝΑ (ανάλυσης 18 
bits). Καταγραφές επιταχύνσεων είχε το ΙΤΣΑΚ επίσης στη γέφυρα της Χαλκίδας στα 
Κύθηρα καθώς επίσης και στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού πεδίου δοκιµών στη Μυγδονία 
λεκάνη (TST) λόγω της υψηλής ανάλυσης (18-24 bits) και δυναµικής µεγέθυνσης των 
εγκατεστηµένων επιταχυνσιογράφων. 
 

 
Σχήµ στην 
υρύτερη περιοχή οι οποίοι κατέγραψαν τις εδαφικές επιταχύνσεις  από το σεισµό  της 8ης 

α 1.3. Γεωγραφική κατανοµή των θέσεων των επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ 
ε
Ιουνίου 2008. 
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Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται η προκαταρκτική ανάλυση των ισχυρότερων καταγραφών 
δηλαδή για το Βαρθολοµιό, τις τρεις καταγραφές της Πάτρας (ΡΑΤ1, ΡΑΤ2, και ΡΑΤ3) και 
τον Πύργο. 

  
Σχήµα 1.4. Ανάλυση των διορθωµένων τιµών επιτάχυνσης, ταχύτητας, µετάθεσης και 
φασµάτων για το επιταχυνσιογράφηµα του κύριου σεισµού στο Βαρθολοµιό. 
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Σχήµα 1.5. Ανάλυση των διορθωµένων τιµών επιτάχυνσης, ταχύτητας, µετάθεσης και 
φασµάτων για το επιταχυνσιογράφηµα του κύριου σεισµού στη θέση ΡΑΤ1 (Εθνική Τράπεζα 
Πάτρας) 
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Σχήµα 1.6. Ανάλυση των διορθωµένων τιµών επιτάχυνσης, ταχύτητας, µετάθεσης και 
φασµάτων για το επιταχυνσιογράφηµα του κύριου σεισµού στη θέση ΡΑΤ2 (εκκλησία Αγίου 
∆ηµητρίου).   
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Σχήµα 1.7. Ανάλυση των διορθωµένων τιµών επιτάχυνσης, ταχύτητας, µετάθεσης και 
φασµάτων για το επιταχυνσιογράφηµα του κύριου σεισµού στη θέση ΡΑΤ3 (6ο Γυµνάσιο 
Πάτρας).   
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Σχήµα 1.8. Ανάλυση των διορθωµένων τιµών επιτάχυνσης, ταχύτητας, µετάθεσης και 
φασµάτων για το επιταχυνσιογράφηµα του κύριου σεισµού στον Πύργο Ηλείας (PYR1). 
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Αµέσως µετά τη γένεση του κύριου σεισµού ακολούθησαν µετασεισµοί οι οποίο 
καταγράφηκαν στον επιταχυνσιογράφο του ΙΤΣΑΚ στο Βαρθολοµιό όπως φαίνεται στο 
σχήµα 1.9 (σηµειώνονται µε βέλη) µε αποτέλεσµα το αρχείο της καταγραφής να είναι 
ιδιαίτερα µεγάλο (χρόνος καταγραφής 380 sec).  
 

 
Σχήµα 1.9. Καταγραφή οριζόντιας συνιστώσας του επιταχυνσιογράµµατος στο Βαρθολοµιό. 
Οι µετασεισµοί φαίνονται µε βέλη. 
 
Οι µέγιστες επιταχύνσεις καθώς και στοιχεία για τις θέσεις εγκατάστασης των οργάνων στην 
ευρύτερη περιοχή δίνονται στον Πίνακα 1.3. Οι εδαφικές συνθήκες αυτών των θέσεων 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2.  
 
Πίνακας 1.3. Μέγιστες Επιταχύνσεις από καταγραφές του ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων του 
ΙΤΣΑΚ 

Θέσεις οργάνων 
ΠΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

Μέγιστη 
Εδαφική 

Επιτάχυνση 
Πάτρα Εθνική Τράπεζα Υπόγειο PAT1 0.13g 
Πάτρα Ι. Ν. Αγίου ∆ηµητρίου Ισόγειο PAT2 0.11g 
Πάτρα 6ο Γυµνάσιο (περιοχή 

Ι.Ν. Αγίου Αλεξίου) 
Ισόγειο PAT3 0.09g 

Βαρθολοµιό Κτίριο ΟΤΕ Ισόγειο VAR2 0.17g 
Πύργος Αγροτική Τράπεζα Υπόγειο PYR1 0.19g 
Ζάκυνθος Κτίριο ΟΤΕ Ισόγειο ZAK2 0.04g 
Αργοστόλι Κτίριο ΟΤΕ Υπόγειο ARG1 0.03g 
 
 
Όλα τα δεδοµένα των διορθωµένων χρονοϊστοριών και των φασµατικών τιµών από όργανα 
µε τα οποία υπήρχε τηλεµετρική σύνδεση µε το ΙΤΣΑΚ,  ήταν διαθέσιµα σε χρονικό 
διάστηµα 48ώρων σε όλη την ερευνητική και τεχνική κοινότητα της χώρας µέσω της 
ιστοσελίδας του ΙΤΣΑΚ (www.itsak.gr), σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.   
 
Αξιοσηµείωτη παρατήρηση από αυτές τις καταγραφές είναι η ενίσχυση των φασµατικών 
τιµών επιτάχυνσης σε µεγάλες περιόδους και στις τρεις θέσεις εγκατάστασης των 
επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στην Πάτρα.  Στο σχήµα 1.10  δίνονται για σύγκριση τα 
φάσµατα επιταχύνσεων (ζ=5%) στις τρεις θέσεις της Πάτρας από τα οποία φαίνεται µία 
ενίσχυση για περιόδους 0.8-1.4 sec και στις τρεις θέσεις εγκατάστασης των οργάνων (PAT1, 
PAT2, PAT3). 
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Σχήµα 1.10. Σύγκριση των φασµάτων απόκρισης από τους τρεις σταθµούς 
επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στην Πάτρα (PAT1, PAT2, PAT3). Στο µεσαίο σχήµα 
γίνεται σύγκριση της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισµού από τους τρεις σταθµούς ενώ 
στα άλλα δύο συγκρίνονται οι οριζόντιες συνιστώσες. 
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Αµέσως µετά το σεισµό µέλη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικής Σεισµολογίας του ΙΤΣΑΚ 
µετακινήθηκαν στην περιοχή του εστιακού χώρου του σεισµού και εγκατέστησαν δίκτυο από 
αισθητήρες ευρέως φάσµατος µε µονάδες καταγραφής ανάλυσης 24 bits. Όλες οι µονάδες 
είναι εξοπλισµένες µε σύστηµα απόλυτου χρόνου Συνολικά εγκαταστάθηκαν 5 
επιταχυνσιογράφοι CMG-5TD και 13 µονάδες CMG-6TD (ταχυτητόµετρα) µε σκοπό να 
συλλεχθούν δεδοµένα για τον ακριβή καθορισµό των επικέντρων των µετασεισµών, τη 
µελέτη της επίδρασης των εδαφικών συνθηκών και της τοπογραφίας στην διαµόρφωση της 
ισχυρής σεισµικής κίνησης και στη µελέτη της απόσβεσης των πλατών της  σεισµικής 
κίνησης στο κοντινό πεδίο. Η χωροθέτηση του δικτύου φαίνεται στο χάρτη του σχήµατος 
1.11. 
 

 
Σχήµα 1.11. Χωροθέτηση του µετασεισµικού δικτύου στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Τα 
µπλέ τετράγωνα δίνουν τις θέσεις των 13 ταχυτητοµέτρων ενώ οι κίτρινοι ρόµβοι 
παριστάνουν τις θέσεις εγκατάστασης των επιταχυνσιογράφων.  Το κόκκινο εξάγωνο 
παριστάνει τη θέση του σταθµού VAR2 (Βαρθολοµιό). Τα άσπρα τετράγωνα δίνουν τους 
οικισµούς οι οποίοι είχαν σηµαντικές βλάβες  ενώ φαίνονται  επίσης και τα επίκεντρα των 
µετασεισµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 
 
2.1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Σύµφωνα µε το γεωτεκτονικό σχήµα των Ελληνίδων ζωνών (Mountrakis et al. 1983), η 
περιοχή της Β∆ Πελοποννήσου ανήκει στην Αδριατικοϊόνιο ζώνη, γνωστή και ως «Ιόνιος 
ζώνη» (σχ. 2.1), η οποία εκτείνεται κατά µήκος της δυτικής παραλίας της Ηπειρωτικής 
Ελλάδας µε διεύθυνση Β-Ν και περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της Ηπείρου, την 
Ακαρνανία, τµήµατα των Ιονίων Νήσων και την Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η 
Αδριατικοϊόνιος ζώνη καθώς και οι ζώνες Παρνασσού-Γκιώνας, Γαβρόβου-Τρίπολης και 
Παξών (Εξωτερικές Ελληνίδες ζώνες) τοποθετούνται στην Απουλία µικροπλάκα και 
αντιπροσωπεύουν περιοχές ιζηµατογένεσης ηπειρωτικού περιθωρίου µε συνεχή ανθρακική 
κατά το πλείστον ιζηµατογένεση. Ωστόσο, κάποια διαφοροποίηση παρατηρείται στην 
ιζηµατογένεση της Αδριατικοϊονίου ζώνης, η οποία θεωρείται πλέον σαν µια τυπική 
ηπειρωτική λεκάνη που αναπτύχθηκε πάνω στην Απουλία πλάκα και έδωσε µερική πελαγική 
ιζηµατογένεση, ενώ η ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης έπαιξε το ρόλο του υφαλώδους φράγµατος. 
 

 
 

Σχήµα 2.1. Γεωτεκτονικό σχήµα των Ελληνίδων ζωνών. Rh: Μάζα της Ροδόπης, Sm: 
Σερβοµακεδονική µάζα, CR: Περιροδοπική ζώνη, (Pe: Ζώνη Παιανίας, Pa: Ζώνη Πάικου, 
Al: Ζώνη Αλµωπίας) = Ζώνη Αξιού, ΡΙ: Πελαγονική ζώνη, Αc: Αττικό-Κυκλαδική ζώνη, 
Sp: Υποπελαγονική ζώνη, Pk: Ζώνη Παρνασσού - Γκιώνας, P: Ζώνη Πίνδου, G: Ζώνη 
Γαβρόβου - Τρίπολης, Ι: Ιόνιος ζώνη, Px: Ζώνη Παξών ή Προαπούλια, Au: Ενότητα «Ταλέα 
όρη - πλακώδεις ασβεστόλιθοι» πιθανόν της Ιονίου ζώνης. (Κατά Mountrakis et al. 1983). 
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Για τη Β∆. Πελοπόννησο, ο Καµπέρης (1987), δέχεται ότι τα όρια µεταξύ της Ιόνιας ζώνης 
και της ενότητας Γαβρόβου – Πύλου – Τρίπολης περνούν από τις δυτικές παρυφές της 
κωµόπολης Κάτω Αχαΐα και του όρους Σκολίς (χωριά Πόρτες, Σαντοµέρι), ανατολικά της 
Θέσης της γεώτρησης Πελόπιο-1 και από τις δυτικές παρυφές του βουνού Λάπιθας (σχήµα 
2.2). Στο ίδιο σχήµα φαίνονται και οι υπεδαφικές "εµφανίσεις" της Ιόνιας ενότητας καθώς και 
οι ισοβαθείς καµπύλες της βάσης του νεογενούς. 
 
Περισσότερα γεωλογικά στοιχεία δίνονται στις επόµενες ενότητες για τις περιοχές- θέσεις της 
Β∆ Πελοποννήσου όπου είναι εγκατεστηµένοι οι σταθµοί (επιταχυνσιογράφοι) καταγραφής 
της ισχυρής εδαφικής κίνησης του ΙΤΣΑΚ και ειδικότερα για την Πάτρα (3 σταθµοί), τον 
Πύργο (1 σταθµός) και το Βαρθολοµιό (1 σταθµός). 
 
 

 
 

Σχήµα 2.2.  Υπεδαφικές "εµφανίσεις" της Ιόνιας ενότητας στη Β∆ Πελοπόννησο  και η 
οριοθέτησή της  µε την  ενότητα Γαβρόβου – Πύλου – Τρίπολης (Καµπέρης, 1987). 
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2.2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ Β∆ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. 

 
2.2.1. ΠΑΤΡΑ (σταθµοί PAT1, PAT2, PAT3) 
 
Γενικά η περιοχή της Πάτρας από γεωλογικής πλευράς αποτελείται από λεπτοµερείς κυρίως 
προσχώσεις του τεταρτογενούς οι οποίες καλύπτουν Πλειοστοκαινικά ιζήµατα. Των 
ιζηµάτων υπόκειται ο κατώτερος ορίζοντας των τεφροκυανών αργιλοµαργών του 
Πλειοστοκαίνου που έχει πολύ µεγάλο πάχος. Τα Πλειοστοκαινικά ιζήµατα από πλευράς 
διάρρηξης χαρακτηρίζονται από δύο κύρια συστήµατα γενικής διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ και Β∆-
ΝΑ. Τα πρώτα συµπίπτουν µε τους κύριους άξονες της ακτογραµµής και τα όρια της 
ιζηµατογενούς λεκάνης-αλπικού υποβάθρου. Γενικά οι επικρατούσες διευθύνσεις που 
αναφέρθηκαν χαρακτηρίζουν τη νεώτερη ρηξιγενή τεκτονική της Αχαΐας.  
 
Η Πάτρα βρίσκεται πάνω από ένα γεωλογικό σχηµατισµό ο οποίος έχει την ακόλουθη γενική 
περιγραφή: Τεταρτογενές – Ολόκαινο. Προσχώσεις σύγχρονες, χειµαρρώδεις αναβαθµίδες 
και αλλουβιακοί σχηµατισµοί: οι προσχώσεις αποτελούνται από αργιλοαµµώδη συστατικά, 
κροκάλες και λατύπες. Οι αναβαθµίδες φθάνουν 8µ ψηλότερα από τις σηµερινές κοίτες και 
αποτελούνται κυρίως από κροκαλολατύπες ποικίλου µεγέθους µαζί µε αργιλοαµµώδη υλικά 
(Σχήµα 2.3). 
 

 
Σχήµα 2.3. Απόσπασµα Γεωλογικού 
Χάρτη ΙΓΜΕ – Φύλλο ΠΑΤΡΑΙ  

 
 

Στην Πάτρα υπάρχουν τρεις εγκατεστηµένοι επιταχυνσιογράφοι µε τις κωδικοποιηµένες 
ονοµασίες PAT1, PAT2, PAT3. Ο επιταχυνσιογράφος ΡΑΤ1 βρίσκεται εγκατεστηµένος στο 
υπόγειο του 7όροφου κτηρίου από οπλισµένο σκυρόδεµα της Εθνικής Τράπεζας, ο ΡΑΤ2 στο 
ισόγειο της εκκλησίας του Αγ. ∆ηµητρίου και ο ΡΑΤ3 στο ισόγειο του 6ου Γυµνασίου Πάτρας 
(Αγ Αλέξιος).  
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Στα πλαίσια συντονισµένου ερευνητικού προγράµµατος (ΑΠΘ-IΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ 1996), σε µία 
(1) από τις τρεις (3) θέσεις των επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ και συγκεκριµένα στη θέση 
PAT2 (Εκκλησία Αγ. ∆ηµητρίου) πραγµατοποιήθηκε γεωτεχνική έρευνα µε σκοπό τη 
λεπτοµερή τεκµηρίωση της θέσης καταγραφής.  
 
Στο σχήµα 2.4 δίνεται η γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηµατισµών στη θέση PAT2 
και συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των επιτόπου δοκιµών (ΝSPT, Cross-Hole). Με βάση τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής πεδίου Cross-Hole, η µέση ταχύτητα διάδοσης στα επιφανειακά 
30m, υπολογίσθηκε VS30 = 345m/sec. Κατά συνέπεια η θέση ΡΑΤ2 κατατάσσεται στην 
κατηγορία Β κατά ΕΑΚ/2003 και στην κατηγορία C κατά EC8. 
 

 
 
Σχήµα 2.4. ΠΑΤΡΑ – PAT2: Γεωτεχνική τοµή και αποτελέσµατα πρότυπης δοκιµής 
διείσδυσης και ταχυτήτων διάδοσης διατµητικών και επιµήκων κυµάτων. 
 
Στις θέσεις PAT1 (Εθνική Τράπεζα) και ΡΑΤ3 (6ο Γυµνάσιο) δεν υπάρχουν διαθέσιµα 
περισσότερα γεωτεχνικά ή γεωφυσικά στοιχεία και ως εκ τούτου η κατάσταση θα βασισθεί 
κυρίως στην ποιοτική προσέγγιση του γεωλογικού χάρτη, αλλά και στα επιπλέον στοιχεία 
που υφίστανται για τη θέση του επιταχυνσιογράφου στην εκκλησία του Αγ. ∆ηµητρίου. 
Θεωρώντας ότι δεν υφίστανται ιδιαίτερες διαφορές µεταξύ των δύο θέσεων (σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα του προαναφερθέντος ερευνητικού προγράµµατος) η γεωτεχνική και 
εδαφοδυναµική τοµή θεωρείται αντιπροσωπευτική και για τις θέσεις των επιταχυνσιογράφων 
PAT1 και ΡΑΤ3 οι οποίοι κατατάσσονται οµοίως στην κατηγορία Β κατά ΕΑΚ/2003 και 
στην κατηγορία C κατά EC8. 
 
2.2. 2. ΠΥΡΓΟΣ (σταθµός PΥR1) 
 

Τα ιζήµατα της περιοχής του Πύργου αναφέρονται στο γεωλογικό χάρτη ως βαθµίδα του 
Βουνάργου του Ανωτ. Πλειόκαινου. Επιφανειακά οι σχηµατισµοί καλύπτονται κατά θέσεις 
από παχύ µανδύα των ιδίων αποσαθρωµάτων. Όπου δεν υπάρχει ο µανδύας αυτός, 
εµφανίζονται αµµώδεις σχηµατισµοί σε εναλλαγές µε αργίλους. Στην κοίτη του 
µικροχειµάρρου αποκαλύπτονται ενστρώσεις απολιθοµατοφόρων µαργών έως µαργαΐκών 
ασβεστόλιθων (Σχήµα 2.5). Η περιοχή είναι τεκτονισµένη και περικλείεται µεταξύ τριών 
ρηγµάτων τα οποία σχηµατίζουν µεταξύ τους το γράµµα Π. Ο Πύργος βρίσκεται πάνω από 
ένα γεωλογικό σχηµατισµό ο οποίος έχει την ακόλουθη γενική περιγραφή: 
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• Τεταρτογενές – Ολόκαινο. Ανώτερη κάτω αναβαθµίδα: βρίσκεται 1.5-2µ πάνω από τη 
στάθµη του Αλφειού ποταµού. Αποτελείται από χαλίκια, άµµο και ιλυώδη άµµο µε ένα 
στρώµα αλλουβιακού πηλού στην κορυφή. Τα χαλίκια στην χαρακτηριστική τους 
ανάπτυξη αποτελούνται από ανοιχτόχρωµους ασβεστόλιθους (69-73%), σκοτεινόχρωµους 
ασβεστόλιθους (2-4%) και ψαµµίτες µε φλύσχη (6-7%). ∆ευτερεύοντα συστατικά είναι 
κερατόλιθος, χαλαζίτης, λατύπες λιγνίτη και πυριτιωµένοι ασβεστόλιθοι. Στον 
αλλουβιακό πηλό βρίσκονται άφθονα µεταφερµένα και επανατοποθετηµένα νεογενή 
υλικά και απολιθώµατα. 

 
• Πλειστόκαινο. Βαθµίδα του Τζόγια. Κροκαλοπαγή του Αγ. Ιωάννη: βρίσκονται στην 

κορυφή των άµµων του Τζόγια (Pt.c2) σε ασυµφωνία µε τα ιζήµατα του Πλειόκαινου. 
Τυπικά τα κροκαλοπαγή αποτελούνται από 85-95% κερατόλιθο και κατά το υπόλοιπο από 
ανοιχτόχρωµους ασβεστόλιθους, ανθρακικούς ψαµµίτες (νεογενείς), ψαµµίτες του 
φλύσχη, χαλαζίτες και πυριτιωµένους ασβεστόλιθους. Η συγκολλητική ύλη από ερυθρογή 
σχηµατίσθηκε από τη διάβρωση των ανθρακικών συστατικών των κροκαλοπαγών, που 
έγινε σε περίοδο θερµού κλίµατος. 

 
• Νεογενές – Ανώτερο Πλειστόκαινο. Βαθµίδα του Βουνάργου. Ακολουθία από λεπτές 

άµµους, αµµώδεις, ιλυώδεις, αργιλώδεις αποθέσεις και σπανιότερα αργιλικές κροκάλες 
και λατύπες: ο κύριος τύπος της πλειοκαινικής  ιζηµατογενούς ακολουθίας είναι 
καστανοκίτρινες, λεπτό- έως µεσόκοκκες ανθρακικές άµµοι. Συχνά συναντώνται µε 
συσσωµατώµατα ανθρακικών ψαµµιτών. 

 
 

 

 

 
 
Σχήµα  2. 5. Απόσπασµα Γεωλογικού Χάρτη ΙΓΜΕ – Φύλλο ΠΥΡΓΟΣ 
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Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος (ΑΠΘ-IΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ 1996) που 
προαναφέρθηκε, στη θέση του επιταχυνσιογράφου (PYR1) του ΙΤΣΑΚ  (Κτίριο Αγροτικής 
Τράπεζας Πύργου)  πραγµατοποιήθηκε γεωτεχνική έρευνα µε σκοπό τη λεπτοµερή 
τεκµηρίωση της θέσης καταγραφής.  
 
Στο Σχήµα 2.6 δίνεται η γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηµατισµών στη θέση PYR1 
και συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των επιτόπου δοκιµών (ΝSPT, Cross-Hole). Από πλευράς 
µέσης ταχύτητας διάδοσης των διατµητικών κυµάτων σε βάθος 30m προκύπτει, από τις 
δοκιµές πεδίου Cross - Hole που έγιναν, τιµή VS30 = 315m/sec. Εποµένως, σύµφωνα µε όλα 
τα παραπάνω στοιχεία, το έδαφος κατατάσσεται κατά ΕΑΚ/2003 στην κατηγορία Β και κατά 
ΕC8 στην κατηγορία C. 
 

 
 
Σχήµα 2.6. Πύργος – PYR1: Γεωτεχνική τοµή και αποτελέσµατα πρότυπης δοκιµής 
διείσδυσης και ταχυτήτων διάδοσης διατµητικών και επιµήκων κυµάτων. 
 
2.2.3. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ (σταθµός VAR2) 
 
Η ευρύτερη περιοχή του Βαρθολοµιού, δοµείται από τεταρτογενείς σχηµατισµούς οι οποίοι 
επικάθονται σε µεταλπικούς σχηµατισµούς (µειοκαινικά ιζήµατα, πλειο-πλειστοκαινικοί 
σχηµατισµοί) µεγάλου πάχους. Οι µεταλπικοί σχηµατισµοί επικάθονται ασύµφωνα στους 
Αλπικούς σχηµατισµούς που αποτελούν το υπόβαθρο της περιοχής και ανήκουν στην Ιόνια 
γεωτεκτονική ζώνη. Οι πλειο-πλειστοκαινικοί σχηµατισµοί συνίστανται από ασβεστιτικούς 
ψαµµίτες, κροκαλοπαγή, µάργες, εναλλασσόµενες στρώσεις ιλυωδών άµµων και αργίλων 
πάχους µεγαλύτερου από 1500 µέτρα. Οι τεταρτογενείς, ολοκαινικές αποθέσεις αποτελούνται 
κυρίως από εναλλασσόµενες στρώσεις άµµων, ιλύων και αργίλων, συχνά σε χαλαρή δοµή και 
πρόσφατες προσχώσεις από άµµους και κροκάλες, λόγω της δράσης των χειµάρρων στην 
ευρύτερη περιοχή (σχήµα 2.7). Κατά µήκος της νοτιοδυτικής και βορειοδυτικής παράκτιας 
ζώνης (Κυλλήνη, λουτρά Κυλλήνης, ακρ. Γλώσσα) εµφανίζονται θίνες πάχους 3-4 m, όπου 
και είχαν παρατηρηθεί εδαφικές διαρρήξεις λόγω ρευστοποίησης κατά τον σεισµό του 1988. 
 
Τα διαθέσιµα γεωτεχνικά στοιχεία για την πόλη του Βαρθολοµιού προέρχονται από τρεις 
δειγµατοληπτικές - ερευνητικές γεωτρήσεις, σχετικά µεγάλου βάθους (52-76m) που 
πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν από το ΚΕ∆Ε κατά µήκος του άξονα µε διεύθυνση Α-∆ 
στο κέντρο του Βαρθολοµιού (Τσελέντης et al., 1997) καθώς και από τέσσερις γεωτρήσεις 
(βάθους έως 31.5 m) που διενεργήθηκαν (Αρχείο ΚΕ∆Ε, Αποτελέσµατα Γεωτρήσεων σε 
οικόπεδο Ο.Ε.Κ., 1996) σε απόσταση ~160m από το κτίριο του ΟΤΕ.  
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Σχήµα 2.7. Απόσπασµα Γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ (φύλλο 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ) 
 

 
 
Στα πλαίσια προκαταρκτικής µελέτης της σεισµικής απόκρισης των εδαφικών σχηµατισµών 
της περιοχής Βαρθολοµιού µετά τον ισχυρό σεισµό (Μ=5.6) της 2ας ∆εκεµβρίου 2002 (βλ. 
έκδοση ΤΕΕ, 2003; (∆ηµοσθένους και συν. 2003), υιοθετήθηκαν, βάση των διαθέσιµων 
στοιχείων, 2 εδαφικές τοµές αντιπροσωπευτικές της ανατολικής και κεντρικής περιοχής της 
πόλης του Βαρθολοµιού. Η πρώτη εξ’αυτών (θέση 1), αναφέρεται στην ανατολική περιοχή 
πλησίον της θέσης του επιταχυνσιογράφου του ΙΤΣΑΚ (VAR2), όπου το πάχος των 
πρόσφατων χαλαρών εδαφικών αποθέσεων είναι µεγαλύτερο σε σύγκριση µε την κεντρική 
περιοχή (περιοχή Αγ. Ιωάννη) όπου περιγράφεται από τη θέση 2. Στο Σχήµα 2.8 δίδονται οι 
δύο εδαφικές τοµές που χρησιµοποιήθηκαν στις προκαταρκτικές αναλύσεις.  
 
Ως σεισµικό υπόβαθρο θεωρήθηκε η πλειοκαινική εδαφική στρώση που αποτελείται από 
µάργες µε τιµές της ταχύτητας διατµητικών κυµάτων µεγαλύτερες από 750 m/s 
(Αθανασόπουλος , 1995; Τσελέντης κ.σ., 1997). Τα δύο εδαφικά προσοµοιώµατα 
κατατάσσονται στην κατηγορία Γ κατά ΕΑΚ 2000 και στην κατηγορία C κατά EC8 (οι τιµές 
της µέσης σταθµισµένης ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων των επιφανειακών 30µ είναι 
256m/sec και 327m/sec για τις θέσεις 1 και 2 αντίστοιχα). 
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Σχήµα 2.8. Εδαφικές τοµές που υιοθετήθηκαν
σεισµικής απόκρισης των εδαφικών σχηµατισµ
– Κεντρική περιοχή Αγ. Ιωάννη. 
 
 
2.3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΠΤ
 
H γενική εκτίµηση από την επιτόπου επίσκεψ
Αχαΐας – Ηλείας (M6.5, 8 Ιουνίου 2008), είναι
του σεισµού έχουν τοπικό χαρακτήρα, είναι 
δοµηµένο περιβάλλον. Ωστόσο, δεδοµένης της
αλλά και του µικρού χρονικού διαστήµατος 
περιοχή, η παρούσα αναφορά δεν µπορεί να θ
υλικό που συλλέχθηκε επιτόπου από τους ερευν
 
Οι γεωτεχνικού ενδιαφέροντος επιπτώσεις του
σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά στις
κατολισθήσεων και καταπτώσεων µε πιθανή 
φαινόµενα ρευστοποιήσεων, πλευρικών µετακι
 
2.3.1. Κατολισθήσεις και Καταπτώσεις βρα

 
Ο σεισµός της Αχαΐας – Ηλείας (M6.5, 8 Ιουνίο
καταπτώσεων και ανατροπών βραχωδών τεµα
Παρόλο που ο αριθµός των κατολισθήσεων κ
την επιτόπου µετάβαση στην περιοχή ήταν 
έκθεση καθώς υπήρξαν σοβαρές επιπτώσεις τοπ

 
Οι εδαφικές ή βραχώδεις αστοχίες που συνέ
εντοπίζονται κυρίως στην επικεντρική περιο
Σαντοµέρι) ενώ άλλη µία κατολίσθηση εντοπ
ρήγµατος όπως αυτή καθορίσθηκε από την κατα

 
Τα χωριά Σαντοµέρι (Φωτ.2.1) και Πόρτες βρί
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 στα πλαίσια προκαταρκτικών αναλύσεων της 
ών α) Θέση1 – Ανατολική Περιοχή, β) Θέση 2 

ΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 

η στην πλειόσειστη περιοχή του σεισµού της 
 ότι οι γεωτεχνικού ενδιαφέροντος επιπτώσεις 
περιορισµένες σε έκταση και σε βλάβες στο 
 µεγάλης έκτασης της πλειόσειστης περιοχής, 
παραµονής του κλιµακίου του ΙΤΣΑΚ στην 
εωρηθεί πλήρης, αλλά εστιάζεται µόνον στο 
ητές του Ινστιτούτου. 

 σεισµού που καταγράφηκαν κατατάσσονται 
 εδαφικές και βραχώδεις αστοχίες λόγω 
επιρροή της τοπογραφίας και η δεύτερη σε 
νήσεων και δυναµικών καθιζήσεων. 

χωδών τεµαχών 

υ 2008) διέγειρε έναν αριθµό κατολισθήσεων, 
χών στην πλειόσειστη περιοχή του σεισµού. 
αι των καταπτώσεων που εντοπίσθηκαν κατά 
περιορισµένος, αναφέρονται στην παρούσα 
ικού χαρακτήρα.  

βησαν ως αποτέλεσµα του κύριου σεισµού 
χή του σεισµού (χωριά Βάλµη, Πόρτες και 
ίσθηκε σχεδόν στην άκρη της διάρρηξης του 
νοµή των επικέντρων των µετασεισµών.  

σκονται στο ήπιο µέρος των φυσικών πρανών 



τα οποία αποτελούνται από φλύσχη µε ορίζοντες ψαµµίτη και κροκαλοπαγών, ενώ πάνω από 
αυτά υπάρχουν φυσικά, απόκρηµνα, πρανή µε κλίσης υ:β (ύψος:βάση) 2:1 έως 5:1 
ασβεστόλιθων. Το ύψος των πρανών αυτών υπερβαίνει τα 100µ στη θέση του χωριού 
Σαντοµέρι, ενώ στις Πόρτες το ύψος των υπερκείµενων ασβεστολίθων εκτιµάται χρονδρικά 
µεταξύ 50 µε 80µ. 

 
Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ανατροπές ασβεστολιθικών τεµαχών ως 
αποτέλεσµα του δυσµενούς συνδυασµού της µεγάλης κλίσης των πρανών µε τις σχεδόν 
κατακόρυφες εφελκυστικές ρηγµατώσεις και ελαφρά κλίση της στρώσης των ασβεστολίθων 
ικανοποιώντας τις κινηµατικές συνθήκες ανατροπής τους. Εκτιµάται ότι η συνδυασµένη 
δράση των οριζοντίων και κατακόρυφων συνιστωσών της σεισµικής κίνησης υπήρξε η αιτία 
των παραπάνω αστοχιών. Ο όγκος των βραχωδών τµηµάτων που ανατράπηκαν εκτιµάται 
αδρά µεταξύ 1 και 7µ3. Στο αριστερό µέρος της φωτογραφίας 2.2 παρουσιάζεται η αρχική 
θέση του βράχου που αποκολλήθηκε από το πρανές, ενώ στο δεξιό µέρος, παρουσιάζεται ο 
ίδιος ο ογκόλιθος που αποκολλήθηκε και στη συνέχεια κύλησε κατά µήκος του πρανούς και 
προκάλεσε σοβαρές ζηµιές σε κατοικία του χωριού Σαντοµέρι (ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες 
απώλειες). Η ίδια εικόνα επαναλαµβάνεται και στην περίπτωση του χωριού Πόρτες (Φωτ. 
2.3) σε µικρότερο βαθµό.   

 
Κατά µήκος του δρόµου που συνδέει τα χωριά Πόρτες και Βάλµη, κοντά στη Βάλµη, 
παρατηρήθηκε ένας σύνθετος τύπος ολίσθησης σε µία γεωλογική ενότητα που ονοµάζεται 
«σχηµατισµός Βάλµης». Η γεωλογική αυτή ενότητα αποτελείται από εναλλαγές αργιλικών, 
ιλυωδών και αµµωδών σχηµατισµών µε στερεοποιηµένα και µη κροκαλοπαγή. Σηµαντικές 
ποσότητες πλευρικών κορηµάτων µαζί µε τµήµατα ασθενών βραχωδών σχηµατισµών 
κατέλαβαν µερικώς το οδόστρωµα. Στα πρανή όπου παρατηρήθηκε η συγκεκριµένη 
κατολίσθηση, εκτιµάται ότι ένας µηχανισµός αποκόλλησης των βραχωδών τεµαχίων εξαιτίας 
της ισχυρής εδαφικής κίνησης (οριζόντιας και κατακόρυφης) διέγειρε την συγκεκριµένη 
αστάθεια του πρανούς. Ο µηχανισµός αυτός αναπτύχθηκε πιθανώς εξαιτίας προϋπαρχουσών 
σχεδόν κατακόρυφων ρηγµατώσεων ή στρώσεων µειωµένης αντοχής της βραχοµάζας. Μετά  
την αποκόλληση και την κύλιση στο σχετικά ήπιο πρανές, τα βραχώδη τµήµατα σταδιακά 
µετατράπηκαν σε κορήµατα εξαιτίας των χαµηλών τιµών των µηχανικών τους ιδιοτήτων. 
Ωστόσο, µερικοί ογκόλιθοι, σχετικά υψηλής αντοχής, παρέµειναν στο οδόστρωµα ή/και το 
διέσχισαν. Το απόκρηµνο µέρος του πρανούς εκτιµάται ότι είναι 40µ ύψους µε κλίση υ:β=3:2 
έως 2:1 σε αδρή προσέγγιση. Το µήκος των πλευρικών κορηµάτων που συσσωρεύτηκε στη 
βάση του πρανούς εκτιµάται άνω των 100µ ενώ  το πλάτος εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 
20 και 40µ (Φωτ. 2.4). 
 
 
2.3.2. Ρευστοποίηση – Οριζόντια Εξάπλωση – ∆υναµική Καθίζηση 

 
Φαινόµενα ρευστοποίησης παρατηρήθηκαν σε 5 περιοχές: 1) σε δύο θέσεις στην Κάτω 
Αχαΐα, 2) στην παραλία Μανωλάδας, 3) στην τεχνητή λίµνη του Πηνειού και 4) στο χωριό 
Νησί. Όλες  οι περιοχές όπου παρατηρήθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης, εξαιρουµένης της 
τεχνητής λίµνης του Πηνειού, βρίσκονται βορείως της επικεντρικής περιοχής. Επίσης, µε 
εξαίρεση την περιοχή του Νησιού, όλες οι υπόλοιπες βρίσκονται σε περιοχές που γειτνιάζουν 
µε θάλασσα ή λίµνη.  

 
Όλες οι παραπάνω θέσεις παρουσιάζονται στο σχήµα 2.9. Σηµειώνεται ότι φαινόµενα 
ρευστοποίησης δεν παρατηρήθηκαν στο σιδηροδροµικό σταθµό της Κάτω Αχαΐας (όπου 
παρατηρήθηκαν φαινόµενα εδαφικής αστοχίας), στα Βραχναίικα (όπου  παρατηρήθηκε 
σηµαντική δυναµική καθίζηση) και στη Μπούκα, παραλία σε µικρή απόσταση από το 
Βαρθολοµιό. 
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Φωτ. 2.1. Χωριό Σαντοµέρι: Γενική άποψη των ασβεστολίθων επικρεµάµενων επί φλύσχη.  
 
 

 
Φωτ. 2.2. Χωριό Σαντοµέρι: Αρχική θέση του αποκολληµένου βραχώδους τµήµατος που 
ανατράπηκε (αριστερά) – το ίδιο το βραχώδες τµήµα (όγκου 6 µε 7µ3) το οποίο προκάλεσε 
σοβαρές ζηµιές σε κατοικία του χωριού (δεξιά)  
 
 

 
Φωτ. 2.3. Χωριό Πόρτες: γενική άποψη των ασβεστολιθικών πετρωµάτων των φυσικών 
πρανών (αριστερά) και των τµηµάτων τους (<0.5µ3) που ανατράπηκαν (δεξιά) 
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Φωτ. 2.4. Κατολίσθηση κατά µήκος του δρόµου από το χωριό Πόρτες στη Βάλµη (διεύθυνση 
Β-Ν) κοντά στην επικεντρική περιοχή. Η γενική εικόνα της κατολίσθησης δίνεται στο 
αριστερό µέρος, όπου αποκολληµένα βραχώδη τµήµατα σωρεύτηκαν µε τη µορφή πλευρικών 
κορηµάτων στη βάση του σχετικά ήπιου τµήµατος του πρανούς. Αποκολληµένο βραχώδες 
τµήµα εκτιµώµενου όγκου 2µ3, κύλησε από το πρανές και διέσχισε το δρόµο (δεξιά). 
 
Στην Κάτω Αχαΐα, φαινόµενα ρευστοποίησης παρατηρήθηκαν σε δύο παραλιακές θέσης 
περίπου 700µ βορείως του σιδηροδροµικού σταθµού (όπου οι εδαφικές αστοχίες που 
παρατηρήθηκαν εκεί είχαν ως αποτέλεσµα την κύρτωση των σιδηροδροµικών γραµµών).  
 
Τα φαινόµενα ρευστοποίησης στο ανατολικό τµήµα της παραλίας της Κάτω Αχαΐας, 
καταλαµβάνουν έκταση 150µ x 90µ περίπου 30µ από την ακτογραµµή και έγιναν αντιληπτά 
από την εµφάνιση κρατήρων άµµου και ρηγµατώσεις µε ή χωρίς ανάδυση του λεπτόκοκκου 
ιλυώδους υλικού (φωτ. 2.5-2.6). Στη δεύτερη θέση της παραλίας της Κάτω Αχαΐας, 200µ 
δυτικότερα της πρώτης, παρατηρήθηκαν µικροί κρατήρες άµµου  µε περιορισµένη ή/και 
χωρίς ανάδυση αµµοϊλυώδους κλάσµατος  (φωτ. 2.7). Σε αντίθεση µε την πρώτη περιοχή 
(ανατολικά) οι εδαφικές ρωγµές και τα φαινόµενα οριζόντιας εξάπλωσης ήταν πολύ 
περιορισµένα. Στην παραλία της Μανωλάδας, περίπου 19χλµ ΒΑ της Ανδραβίδας, φαινόµενα 
ρευστοποίησης παρατηρήθηκαν µε τη µορφή µικρών κρατήρων άµµου (µερικών εκατοστών) 
(φωτ. 2.8) σε απόσταση 50 µε 70µ από την ακτογραµµή. Ρωγµές ή/και αναδύσεις 
λεπτόκοκκου υλικού δεν παρατηρήθηκαν.  
 
Στα αναχώµατα της τεχνητής λίµνης του Πηνειού και στην περιοχή του χωριού Νησί, 
αναφέρθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης για τα οποία όµως δεν υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία. 
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Σχήµα 2.9: Χάρτης της Β∆ Πελοποννήσου µε τις θέσεις όπου παρατηρήθηκαν φαινόµενα 
ρευστοποίησης, οριζόντιας εξάπλωσης και δυναµικής καθίζησης. 

 

 
 
Φωτ. 2.5: Κάτω Αχαΐα – ανατολικά: Κρατήρες άµµου µε ανάδυση του ρευστοποιηµένου 
εδαφικού υλικού αµµοϊλυώδους σύστασης. 
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Φωτ. 2.6: Κάτω Αχαΐα – ανατολικά: Εδαφικές ρωγµές χωρίς (αριστερά) ή µε ανάδυση 
(αριστερά) αµµώδους υλικού. Οριζόντια µετατόπιση από 4 έως 8cm και κατακόρυφη 
µετατόπιση από 3 έως 6cm 

H 
V 

 
 

 
 

Φωτ. 2.7: Κάτω Αχαΐα – δυτικά: Κρατήρες άµµου (αριστερά). Λεπτοµέρεια από το 
ρευστοποιηµένο εδαφικό υλικό.  
 

 
Φωτ. 2.8 : Παραλία Μανωλάδας: Μικροί κρατήρες άµµου 

29



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΝΟΜΟΥΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ 
 
Η περιοχή που επλήγει από τον σεισµό της 8/6/2008 (Νοµοί Αχαΐας-Ηλείας) ήταν αρκετά 
µεγάλη και σ’ αυτή συναντώνται σχεδόν όλοι οι συνήθεις δοµικοί τύποι κατασκευών που 
υπάρχουν στην Ελλάδα, τόσο από άποψη είδους φέροντος οργανισµού, όσο και έτους 
κατασκευής. Η πλειονότητα των κατασκευών των οικιστικών περιοχών των Νοµών Αχαΐας - 
Ηλείας  µπορεί να ταξινοµηθεί σε πέντε κύριες κατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο του στατικού 
συστήµατος ανάληψης των φορτίων. Οι εν λόγω κατηγορίες και τα βασικά τους 
χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. 
 
Πίνακας 3.1. Βασικές κατηγορίες κατασκευών στους Νοµούς Αχαϊας – Ηλείας  

Κατηγορία Περιγραφή Παρατηρήσεις 

A Μονώροφα ή διώροφα 
κτίρια µε φέρουσα 
τοιχοποιία.  

 

 

 

Στα κτίρια αυτά ανήκουν τα παλαιά κτίρια κατοικιών ή 
επαγγελµατικών ή αποθηκευτικών χώρων. Παρατηρήθηκαν 
κυρίως δύο τύποι τοιχοποιιών. Τοιχοποιίες µε ακατέργαστους ή 
ηµικατεργασµένους λίθους και άργιλο ως συνδετικό κονίαµα 
και επίχρισµα. Επίσης παρατηρήθηκαν αρκετά κτίρια µε 
τοιχοποιίες ωµοπλίνθων. Οι πλίνθοι αυτοί ήταν 
κατασκευασµένοι από άργιλο µε ποσότητα άχυρου στην µάζα 
τους. Επίσης ως συνδετικό κονίαµα και επίχρισµα σε αυτές τις 
κατασκευές χρησιµοποιούνταν άργιλος. Ένα µικρό ποσοστό 
από τις κατασκευές αυτές έχει «σενάζ» (διαζώµατα) από ξύλο. 
Στην πλειονότητα τους, στα κτίρια  αυτά δεν λήφθηκαν 
ιδιαίτερα µέτρα αντισεισµικής προστασίας, όπως αυτά που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των αντισεισµικών κανονισµών. 

Β Κτίρια από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 

Στην πλειονότητα τους είναι κτίρια κατοικιών, γραφείων ή 
ξενοδοχείων µε φέροντα οργανισµό από επιτόπου εγχυνόµενο 
οπλισµένο σκυρόδεµα και τοιχοποιίες πλήρωσης από διάτρητα 
τούβλα. Υπάρχουν αρκετά τέτοια κτίρια τα οποία έχουν από 
έναν µέχρι επτά ορόφους.  Τα περισσότερα από τα κτίρια αυτά 
είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό 
Κανονισµό του 1959, ένα σηµαντικό ποσοστό έχει σχεδιασθεί 
µε τον κανονισµό του 1984, ενώ τα κτίρια που κτίσθηκαν µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς είναι αριθµητικά λιγότερα.  

Γ Μνηµεία και άλλα 
διατηρητέα κτίρια.  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κατασκευές µε σηµαντική 
πολιτιστική κληρονοµιά όπως τα διάφορα  µνηµεία (Ι. Ναοί και 
Κάστρα). Υπάρχουν επίσης αρκετά διατηρητέα κτίρια τα οποία 
είναι κατοικίες ή έχουν εµπορική χρήση στο ισόγειο. Τα κτίρια 
αυτά είναι δοµηµένα µε βάση παραδοσιακές αντισεισµικές 
τεχνικές.  

∆ Γέφυρες  κατά µήκος του 
οδικού δικτύου. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται γέφυρες τόσο από Ο/Σ, όσο 
και λιθόκτιστες κατά µήκος του οδικού δικτύου. 

Ε Μεταλλικές κατασκευές Τυπικές µεταλλικές κατασκευές κυρίως για επαγγελµατική 
χρήση (αποθηκευτικοί χώροι, silos κλπ), διαφόρων ηλικιών 
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Τα κτίρια της κατηγορίας Α συναντώνται κυρίως στις επαρχίες των δύο Νοµών. Οι 
περιµετρικές τοιχοποιίες κατασκευάζονταν όπως περιγράφηκε στον πίνακα 3.1. Στον 
µεγαλύτερο αριθµό αυτών των κατασκευών δεν γινόταν η χρήση ενδιάµεσου ξύλινου σενάζ 
καθ’ ύψος των τοιχοποιιών. Σε αρκετά από αυτά οι εσωτερικές τοιχοποιίες είναι ξυλόπηκτες 
(δοµηµένες µε κατακόρυφους ξύλινους στύλους και οριζόντιο σανίδωµα µε επίχρισµα). Σε 
άλλα κτίρια, το δοµικό σύστηµα είναι φέρουσα τοιχοποιία µε λίθους ή οπτοπλίνθους ή 
ωµοπλίνθους. Τα πατώµατα είναι ξύλινα µε κύριες ξυλοδοκούς σε µία διεύθυνση και 
σανίδωµα στην επάνω πλευρά. Η στέγη επικάλυψης των κτιρίων αυτών εδράζεται στις 
περιµετρικές τοιχοποιίες και στα εσωτερικά χωρίσµατα. Η έδραση της στέγης στις 
τοιχοποιίες γίνεται µέσω παράλληλων ξυλοδοκών που εδράζονται στην στέψη των 
τοιχοποιιών και συνδέονται εγκάρσια µε ξύλινα στοιχεία. Στα περισσότερα από αυτά τα 
κτίρια έχουν γίνει επεµβάσεις διατήρησης ή/και επανάχρησης. Οι επεµβάσεις αυτές είναι 
εκτενέστερες  στις µεγάλες πόλεις λόγω της ανάπλασης των αστικών κέντρων. Σε πολλά από 
αυτά το κτίρια είχαν αναπτυχθεί βλάβες από προηγούµενους σεισµούς, οι οποίες 
επισκευάζονταν τοπικά.  
 
Τα κτίρια από σκυρόδεµα (κατηγορία Β) διαθέτουν από ένα µέχρι επτά ορόφους. Στις 
επαρχίες των δύο νοµών υπάρχουν κυρίως µονώροφα ή διώροφα κτίρια από σκυρόδεµα µε 
επικάλυψη ξύλινης στέγης. Στις µεγαλύτερες πόλεις (Πύργο, Πάτρα, Αµαλιάδα) τα κτίρια 
από σκυρόδεµα είναι από διώροφα µέχρι πολυώροφα και διαθέτουν τοιχώµατα σε δύο 
διευθύνσεις. 
  
Στην κατηγορία Γ περιλαµβάνονται αρκετές επιµέρους οµάδες κτιρίων και κατασκευών. Οι 
οµάδες αυτές διακρίνονται ανάλογα µε την χρήση του κάθε κτιρίου σε: Κάστρα, Ναούς, 
Κατοικίες, Καταστήµατα, ∆ιατηρητέα Μνηµεία και κτίρια Μικτής χρήσης. 
  
Στον οδικό άξονα Πατρών – Πύργου υπάρχουν πολλές γέφυρες οι οποίες κατασκευάσθηκαν 
τα τελευταία χρόνια. Επίσης κατά την διενέργεια των αυτοψιών παρατηρήθηκαν γέφυρες από 
Οπλισµένο Σκυρόδεµα στο επαρχιακό δίκτυο των δύο Νοµών.  
 
3.2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΣΧΥΡΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
 
Ο πρώτος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΑΚ/1959) τέθηκε σε ισχύ το 1959. Η 
διαστασιολόγηση των δοµικών στοιχείων των κατασκευών µετά από την Αντισεισµική 
Ανάλυση γινόταν µε τον κανονισµό του οπλισµένου σκυροδέµατος (Β.∆.1954) µε βάση την 
µέθοδο των «επιτρεπόµενων τάσεων». Το 1984, ο τότε ισχύων Ελληνικός Αντισεισµικός 
Κανονισµός του 1959, τροποποιήθηκε σηµαντικά και αναθεωρήθηκε, χωρίς όµως να 
µεταβάλει τις σεισµικές δράσεις σχεδιασµού των συνήθων κατασκευών στην περιοχή των 
Νοµών Αχαΐας και Ηλείας. Το 1992 τέθηκε σε ισχύ ο Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός 
Κανονισµός (ΝΕΑΚ/92) που µετέβαλε τη φιλοσοφία (εισαγωγή φασµάτων απόκρισης) των 
σεισµικών δράσεων σχεδιασµού, και ο οποίος συνδυαζόταν µε τον κανονισµό του 
οπλισµένου σκυροδέµατος για διαστασιολόγηση µε βάση την µέθοδο των «οριακών 
καταστάσεων». Το 1995 έγινε περιορισµένη τροποποίησή του ΝΕΑΚ/92 και τέθηκε σε 
πλήρη ισχύ (την περίοδο 1992-1995 υπήρχε παράλληλη ισχύς του παλαιού και του νεότερου 
κανονισµού). Το 2000 τέθηκε σε ισχύ ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ/2000) 
και ακολούθησαν δύο αναθεωρήσεις το 2003 (ΕΑΚ/2003). Όµως, µε τις παραπάνω δύο 
τροποποιήσεις (η µία εκ των οποίων αφορούσε την αναθεώρηση του χάρτη σεισµικής 
επικινδυνότητας της Ελλάδας) δεν µεταβλήθηκαν οι σεισµικές δράσεις σχεδιασµού για τις 
νέες κατασκευές στην περιοχή των Νοµών Αχαΐας - Ηλείας. 
 
Ο κανονισµός του 1959 (και η τροποποίηση του 1984)  στηριζόταν στη µέθοδο των 
επιτρεποµένων τάσεων για τη διαστασιολόγηση των δοµικών στοιχείων, ενώ οι µετέπειτα 
κανονισµοί (ΝΕΑΚ/92 και νεώτεροι), βασίζονται στη µέθοδο της οριακής κατάστασης 
αντοχής και λειτουργικότητας. Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό του 1959 
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(και της τροποποίησης του 1984), ο συντελεστής σεισµικής επιβάρυνσης για τις περιοχές των 
Νοµών Αχαΐας και Ηλείας (σεισµικότητα ΙΙ) ήταν ε=0.06, 0.08 και 0.12, για εδάφη µικρής, 
µέτριας και µεγάλης σεισµικής επικινδυνότητας αντίστοιχα. Ο συντελεστής ε είχε σταθερή 
τιµή, ανεξάρτητα από την ιδιοπερίοδο του κτιρίου. Σύµφωνα µε προτεινόµενη µέθοδο 
(Anagnostopoulos et al., 1987) οι τιµές του συντελεστή ε ανάγονται στις τιµές ε’= 0.10, 0.14 
και 0.20 αντίστοιχα ώστε αυτές να είναι αντίστοιχες στη µέθοδο διαστασιολόγησης µε βάση 
τις οριακές καταστάσεις και να µπορούν να συγκριθούν µε τα αντίστοιχα ελαστικά φάσµατα 
των σύγχρονων κανονισµών (βλέπε σχήµα 3.1.). Σύµφωνα µε τον ΝΕΑΚ/92 οι δύο Νοµοί 
κατατάσσονταν στην Ζώνη ΙΙΙ µε ενεργή εδαφική επιτάχυνση σχεδιασµού Α=0.24g, ενώ, 
όπως αναφέρθηκε, η αναθεώρηση του Χάρτη Σεισµικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος το 
2003 δεν µετέβαλε την ενεργή εδαφική επιτάχυνση σχεδιασµού Α=0.24g στους Νοµούς 
αυτούς. 
 
Οι εδαφικές συνθήκες στις θέσεις καταγραφής PAT1, PAT2, PAT3 και PYR1 
προσοµοιάζουν µε την κατηγορία Β του ΕΑΚ2003 (ή µε εδάφη µετρίας σεισµικής 
επικινδυνότητας, σύµφωνα µε τους προ του 1992 κανονισµούς), ενώ στη θέση VAR2 µε την 
κατηγορία Γ κατά ΕΑΚ2003 (ή εδάφη µεγάλης σεισµικής επικινδυνότητας σύµφωνα µε τους 
προ του 1992 κανονισµούς). Στο σχήµα 3.1 παρουσιάζονται τα ελαστικά φάσµατα  
απόκρισης (για συντελεστή ισοδύναµης ιξώδους απόσβεσης ζ=5%) των δύο οριζόντιων 
σεισµικών συνιστωσών του κυρίως σεισµού, όπως αυτός καταγράφηκε από τους σταθµούς 
του ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στον Πύργο (PYR1), το Βαρθολοµιό (VAR2) 
και την Πάτρα (PAT1, PAT2, PAT3). Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζεται το ελαστικό φάσµα 
σχεδιασµού του ΕΑΚ/2003, για διάφορες εδαφικές συνθήκες, καθώς και οι τιµές των 
αντίστοιχων ανηγµένων συντελεστών σεισµικής επιβάρυνσης των προ του 1992 
αντισεισµικών κανονισµών (κανονισµοί 1959 και 1985).  
 
 

 
 
Σχήµα 3.1. Σύγκριση ελαστικών φασµάτων απόκρισης του σεισµού της 8/06/2008 µε τα 
φάσµατα σχεδιασµού του ΕΑΚ/2003 (ζ=5%) και τους αντίστοιχους συντελεστές των προ του 
1992 κανονισµών. 
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Από το σχήµα 3.1 καθίσταται προφανές ότι για τα κτίρια των δύο Νοµών που 
κατασκευάσθηκαν σύµφωνα µε τους νεώτερους κανονισµούς (ΝΕΑΚ/1992 και µετέπειτα), η 
σεισµική επιβάρυνση υπερκαλύπτεται από τις δράσεις σχεδιασµού που προβλέπονται από 
τους Κανονισµούς. Αυτό ισχύει και για την εγκάρσια συνιστώσα στον Πύργο, γιατί η αιχµή 
που παρουσιάζει για περιόδους γύρω στα 0.2sec εκτείνεται σε ιδιαίτερα µικρό εύρος 
περιόδων, και η πραγµατική δρώσα φασµατική επιτάχυνση είναι τελικώς συγκρίσιµη µε το 
φάσµα σχεδιασµού. Οµοίως, η µικρή υπέρβαση που παρατηρείται στην εγκάρσια συνιστώσα 
της καταγραφής PAT3 γίνεται σε σχετικά υψηλές ιδιοπεριόδους (µεταξύ 1.0 και 1.3 sec), και 
αφορά µόνο ελάχιστες, ιδιαίτερα εύκαµπτες πιθανές κτιριακές κατασκευές στην πληγείσα 
περιοχή. Πρέπει να τονισθεί, ότι ο σεισµός Αχαΐας – Ηλείας είναι επιφανειακός σεισµός σε 
αντίθεση µε τους πρόσφατους σεισµούς των Κυθήρων, Λεωνιδίου και Κορώνης που ήταν 
ενδιαµέσου βάθους. Έτσι αξιοσηµείωτο είναι το φάσµα απόκρισης στο Βαρθολοµιό, µε 
ιδιαίτερα εµπλουτισµένο περιεχόµενο µεταξύ 0.3 και 0.7sec, το οποίο όµως δεν επηρέασε τα 
κατά κύριο λόγο χαµηλά και δύσκαµπτα κτίρια της περιοχής. Για την Πάτρα προέκυψαν 
σηµαντικά µικρότερες φασµατικές επιταχύνσεις και τα αντίστοιχα διαγράµµατα φασµατικής 
απόκρισης είναι οµαλά για ένα εύρος ιδιοπεριόδων µεταξύ 0.2 και 1.4 sec, µε µία ιδιαίτερη 
έξαρση µεταξύ 0.9 και 1.4 sec, τα αίτια της οποίας αναµένεται να διερευνηθούν. Αυτό δείχνει 
πως από τα τριώροφα κτίρια και άνω που βρίσκονται στην Πάτρα αναπτύχθηκαν υψηλότερες 
επιταχύνσεις. Τα φάσµατα επιταχύνσεων που υπολογίσθηκαν για την Πάτρα δείχνουν ότι 
κατά το σχεδιασµό σηµαντικών έργων µε θεµελιώδη ιδιοπερίοδο µεγαλύτερη του 0.9 sec. 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η σεισµική δράση µπορεί να δώσει και φάσµατα απόκρισης 
εµπλουτισµένα στις µεγάλες περιόδους. 

 
Επίσης υπάρχουν πολλά κτίρια Ο/Σ τα οποία είχαν κατασκευασθεί µε παλαιότερους 
κανονισµούς και άρα είχαν διαστασιολογηθεί µε µικρότερα εντατικά µεγέθη από αυτά των 
σύγχρονων Αντισεισµικών Κανονισµών. ¨όπως φαίνεται στο σχήµα 3.1 τα κτίρια αυτά είχαν 
αναπτύξει µεγαλύτερα σεισµικά φορτία από αυτά µε βάση τα οποία είχαν διαστασιολογηθεί.  
Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από την παρατήρηση των βλαβών, σηµαντικό ποσό από την 
εισερχόµενη ενέργεια φαίνεται να αποσβέσθηκε στις τοιχοποιίες πλήρωσης µέσω της 
ρηγµάτωσής τους και της τριβής που αναπτύχθηκε σε αυτές. ∆εν παρατηρήθηκαν 
εκτεταµένες περιπτώσεις ανάπτυξης υστερητικής απόσβεσης µέσω της ρηγµάτωσης του 
οπλισµένου σκυροδέµατος και της ανελαστικής παραµόρφωσης του χάλυβα των οπλισµών, 
καθόσον περιπτώσεις ρηγµάτωσης του φέροντα οργανισµού κτιρίων Ο/Σ ήταν περιορισµένες. 
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει, για µια ακόµη φορά, ότι τα υφιστάµενα κτίρια διαθέτουν 
σηµαντικά, πέραν των αναλυτικά υπολογιζόµενων, αποθέµατα αντοχής (που βασίζονται 
κυρίως στην υπερστατικότητα τους και στην υπεραντοχή των επιµέρους δοµικών τους 
στοιχείων). Επίσης διαθέτουν και πρόσθετους µηχανισµούς διάχυσης της σεισµικής 
ενέργειας, παράγοντες που συνεισφέρουν σε σηµαντική βελτίωση της σεισµικής τους 
συµπεριφοράς.  

3.3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

Ο σεισµός της 8ης Ιουνίου του 2008 προκάλεσε σηµαντικές βλάβες στο δοµηµένο περιβάλλον 
στους Νοµούς Αχαΐας – Ηλείας. Για την κατανόηση των βλαβών που επέφερε στο δοµηµένο 
περιβάλλον ο σεισµός, κλιµάκιο από Ερευνητές του ΙΤΣΑΚ µετέβη στην περιοχή την 
εποµένη του σεισµού και επισκέφθηκε ένα σηµαντικό αριθµό οικιστικών περιοχών που 
επλήγησαν από το σεισµό, µε κριτήριο τις µέχρι τότε αναφερθείσες βλάβες, και τη θέση του 
ρήγµατος που προκάλεσε τον σεισµό της 8/6/2008. Ειδικότερα έγιναν επισκέψεις και 
αυτοψίες στους παρακάτω Οικισµούς και Πόλεις (µε σειρά επίσκεψης): 

 
• ∆ιδαχαίικα 
• Φώσταινα 
• Σαντοµέρι 
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• Πόρτες 
• Βάλµη 
• Φράγµα Πηνειού 
• Αµαλιάδα 
• Πύργος 
• Γαστούνη 
• Βαρθολοµιό 
• Ανδραβίδα 
• Σταφιδόκαµπος 
• Στρούσι 
• Κάτω Αχαΐα 
• Βραχναίικα 
• Πάτρα 

 
Κατά τις επισκέψεις στους παραπάνω οικισµούς συλλέχθηκαν παράλληλα και πρόσθετες 
πληροφορίες για την έκταση και θέση των βλαβών από τη συνεργασία µε Μηχανικούς και 
αντιπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοµαρχιών 
Ηλείας και Αχαΐας. Οι αυτοψίες που διεξήχθησαν  από τα κλιµάκια των ΤΑΣ σε κάθε περιοχή 
τις πρώτες ηµέρες µετά το σεισµό (ηµέρες επίσκεψης και του κλιµακίου του ΙΤΣΑΚ στην 
περιοχή), αφορούσαν την κατάταξη των κτιρίων σε κατοικήσιµα και µη κατοικήσιµα, µε τη 
χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης σε κάθε ιδιοκτήτη. Η εν λόγω βεβαίωση χρησιµοποιείτο 
παράλληλα για την καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους δικαιούχους. 
Επίσης σε περίπτωση συνιδιοκτησίας (π.χ. πολυκατοικίες), συµπληρώνονται  ξεχωριστές 
βεβαιώσεις σε κάθε ιδιοκτήτη, οι οποίες – σε συνδυασµό και µε τη χρήση τους για 
οικονοµική ενίσχυση – αφορούσαν την κατάσταση της εκάστοτε ιδιοκτησίας 
(διαµερίσµατος), παρά τη συνολική δοµική κατάσταση της όλης οικοδοµής. Η διατύπωση 
σαφών συµπερασµάτων για την πραγµατική ένταση και έκταση των δοµικών βλαβών σε κάθε 
περιοχή από τις εν λόγω αυτοψίες δεν είναι δυνατή σ’ αυτό το στάδιο. Αναµένεται ότι από τα 
αποτελέσµατα του δευτεροβάθµιου ελέγχου που επακολουθεί θα µπορούν να διατυπωθούν 
ασφαλέστερα συµπεράσµατα, δεδοµένου ότι σ’ αυτή τη διαδικασία (δευτεροβάθµιος έλεγχος) 
γίνεται πιο λεπτοµερής απογραφή των κτιρίων µε βλάβες και κατάταξή τους αναλόγως της 
έντασης, της έκτασης και της τυπολογίας των βλαβών σε «πράσινα», «κίτρινα» και 
«κόκκινα» σύµφωνα µε τους πιο κάτω ορισµούς:  
 
«Πράσινα»:  Κτίρια κατάλληλα προς χρήση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια που δεν 
έχουν βλάβες και κτίρια των οποίων η αντισεισµική τους ικανότητα δεν έχει µειωθεί 
(ελαφρές ρωγµές σε τοίχους στοιχεία πλήρωσης και τριχοειδείς ρωγµές σε οριζόντια στοιχεία 
του φέροντα οργανισµού). 
 
«Κίτρινα»: Κτίρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται 
κτίρια των οποίων η αντισεισµική τους ικανότητα έχει µειωθεί ή που για λόγους ασφάλειας 
δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν µέχρι να αρθούν επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε 
στοιχεία όψεων ή σε άλλα στοιχεία (ρωγµές σε µη φέροντα και φέροντα στοιχεία, ελαφρά 
παραµόρφωση φερόντων στοιχείων κ.λ.π.). 
 
«Κόκκινα»:  Κτίρια ακατάλληλα για χρήση – Επικίνδυνα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται 
κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τµήµατά τους να 
καταρρεύσουν ξαφνικά (µεγάλες βλάβες σε φέροντα στοιχεία, σε κόµβους και στα στοιχεία 
πλήρωσης, ολική ή µερική κατάρρευση του κτιρίου κ.λ.π.).  

 
Γενικά, η έκταση και ένταση των βλαβών σε ένα κτίριο (ή σε ένα οικισµό), εξαρτάται από το 
επίπεδο της εδαφικής κίνησης σε συνδυασµό µε την τρωτότητά του. Ειδικότερα στις 
επισκέψεις που έγιναν διαπιστώθηκαν τα παρακάτω (οι φωτογραφίες ακολουθούν στο τέλος 
του παρόντος κεφαλαίου): 
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• ∆ιδαχαίικα (Φωτ. 3.1) 
Μία κατάρρευση κτιρίου Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε µαλακό ισόγειο όροφο. Ρηγµατώσεις 
στις τοιχοποιίες πλήρωσης σε άλλα κτίρια, από Οπλισµένο Σκυρόδεµα, του οικισµού. 
Αποκολλήσεις τοιχοποιιών πλήρωσης από τα πλαίσια Οπλισµένου Σκυροδέµατος. Απουσία 
συνδετήρων και οπλισµών στον κόµβο.  
 
• Φώσταινα (Φωτ. 3.2) 
Μία κατάρρευση κτιρίου από Φέρουσα Λιθοδοµή. Αρκετές καταρρεύσεις λιθοδοµών σε 
µονώροφα ή διώροφα κτίρια. Οι λιθοδοµές ήταν δοµηµένες µε ακατέργαστους ή 
ηµικατεργασµένους λίθους. Ως συνδετικό κονίαµα χρησιµοποιείτο αργιλοκονίαµα. 
Ρηγµατώσεις σε λιθοδοµές και σε τοιχοποιίες µε πλίνθους σε µονώροφα και διώροφα κτίρια. 
Σε παλαιότερα, κυρίως, κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα αποκολλήσεις τοιχοποιιών 
πλήρωσης από περιβάλλοντα πλαίσια Οπλισµένου Σκυροδέµατος. Νεόδµητα κτίρια Ο/Σ δεν 
παρουσίασαν εν γένει βλάβες. Ρηγµατώσεις σε δύο πύργους κωδωνοστάσιων της εκκλησίας 
του χωριού. Οι ρηγµατώσεις αυτές αναπτύχθηκαν στην στάθµη του κωδωνοστασίου όπου 
βρισκόταν ο οροφή του Ναού. Υπήρχαν µερικές επιφανειακές διαρρήξεις στην περίµετρο του 
οικισµού. 
 
• Σαντοµέρι (Φωτ. 3.3) 
Πτώσεις µεγάλων ογκόλιθων σε δρόµο έξω από τον οικισµό. Κατάρρευση τµήµατος κτιρίου 
λόγω πτώσης µεγάλου ογκόλιθου εντός του οικισµού. Μερικές καταρρεύσεις λιθοδοµών. 
Εκτεταµένες ρηγµατώσεις λιθοδοµών και πλινθοδοµών. 
 
• Πόρτες (Φωτ. 3.4) 
Ύπαρξη κινδύνου κατολισθήσεων / πτώσεων βράχων και εξ’ αυτού αποφασίσθηκε 
προληπτική προσωρινή εκκένωση του οικισµού. Μερικές καταρρεύσεις λιθοδοµών. 
Παρατηρήθηκαν σχετικά περιορισµένες κατολισθήσεις πρανών στον δρόµο µεταξύ των 
οικισµών Σαντοµέρι και Βάλµη. 
  
• Βάλµη (Φωτ. 3.5) 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων του οικισµού (άνω του 85%) κρίθηκε µη κατοικήσιµο. 
Παρατηρήθηκαν καταρρεύσεις κτιρίων κατοικιών από φέρουσα λιθοδοµή καθώς επίσης και 
κατάρρευση µεγάλου τµήµατος της εκκλησίας του οικισµού (κατασκευής 1898 κατά 
πληροφορίες του τοπικού ιερέα). Επίσης παρατηρήθηκαν έντονες ρηγµατώσεις σε λιθοδοµές 
κατοικιών. Στα κτίρια Οπλισµένου Σκυροδέµατος του οικισµού παρατηρήθηκαν σηµαντικές 
ρηγµατώσεις σε τοιχοποιίες πλήρωσης. Σε διώροφο κτίριο από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 
παρατηρήθηκαν έντονες ρηγµατώσεις στο άνω µέρος στύλων και τοιχωµάτων του ισογείου. 
Στο κτίριο αυτό είχαν κτισθεί τοιχοποιίες πλήρωσης σε τµήµα της κάτοψης του ισογείου. 
Επίσης σε κτίρια που κατασκευάσθηκαν από φέρουσα τοιχοποιία µε τούβλα και 
τσιµεντοκονίαµα παρατηρήθηκαν έντονες ρηγµατώσεις.  
 
• Μπόρσιο 
Παρατηρήθηκαν έντονες ρηγµατώσεις Ιερού Ναού από λιθοδοµή στην έξοδο του οικισµού 
προς το χωριό Κέντρο. Οι βλάβες συγκεντρώνονται στο άνω µέρος των λιθοδοµών, στην 
κεντρική προεξοχή πάνω από την είσοδο του Ναού και στα άνω µέρη παραθύρων. 
 
• Φράγµα Πηνειού 
∆εν αναφέρθηκαν βλάβες στις κατασκευές του φράγµατος (από λιθοδοµή, σε βάση 
σκυροδέµατος). Επίσης δεν παρατηρήθηκαν επιφανειακές διαρρήξεις στο έδαφος. 
 
• Αµαλιάδα (Φωτ. 3.6) 
Παρατηρήθηκαν κυρίως ρηγµατώσεις στις τοιχοποιίες πλήρωσης κτιρίων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Για τα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία στο ιστορικό κέντρο της πόλεως 
παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις και αποκολλήσεις τµηµάτων τοιχοποιιών στο άνω µέρος των 

36



κτιρίων. Ιδιαίτερη ευαισθησία έναντι ρηγµάτωσης παρουσιάζουν τα υπέρθυρα κτιρίων από 
φέρουσα τοιχοποιία. Επίσης παρατηρήθηκαν έντονες ρηγµατώσεις σε πολλά εσωτερικά τόξα 
του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, ο οποίος είχε ενισχυθεί περί το 1995-96 
µε εξωτερικό µονόπλευρο µανδύα από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Στα κτίρια που στεγάζουν 
τα ΑΤΕΙ Αµαλιάδας παρουσιάσθηκαν και βλάβες σε κόµβους Ο.Σ. 
 
• Πύργος (Φωτ. 3.7) 
Παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις στις τοιχοποιίες πλήρωσης σε κτίρια από Οπλισµένο 
Σκυρόδεµα. Επίσης σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις στον 
ανώτερο όροφο. Το κτίριο της Νοµαρχίας παρουσίασε ρηγµατώσεις σε τοιχοποιίες 
πλήρωσης, κυρίως σε τµήµατα της ανωδοµής που ήταν δοµηµένα εν προβόλω. Τοίχος 
αντιστήριξης στην κεντρική πλατεία της πόλης παρουσίασε απόκλιση από την κατακόρυφο 
λόγω οριζόντιας µετακίνησης της κορυφής του. Στον µητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου 
Νικολάου, κατέπεσε τµήµα του ανατολικού τριγωνικού στηθαίου σε παρακείµενο πεζόδροµο. 
 
• Βαρθολοµιό (Φωτ. 3.8) 
Παρατηρήθηκε µερική κατάρρευση τοιχοποιιών πλήρωσης. Επίσης ρηγµατώσεις σε 
τοιχοποιίες πλήρωσης και αποκολλήσεις τοιχοποιιών πλήρωσης από το περιβάλλον πλαίσιο 
Οπλισµένου Σκυροδέµατος. Οι ρηγµατώσεις σε ορισµένα στοιχεία Οπλισµένου 
Σκυροδέµατος ήταν συνέχεια των ρωγµών τοιχοποιιών πλήρωσης. Επίσης σε κτίρια από 
φέρουσα τοιχοποιία παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις σε υπέρθυρα. 
 
• Γαστούνη (Φωτ. 3.8) 
Παρατηρήθηκαν περιορισµένες ρηγµατώσεις σε τοιχοποιίες πλήρωσης και αποκολλήσεις 
τοιχοποιιών πλήρωσης από το περιβάλλον πλαίσιο Οπλισµένου Σκυροδέµατος. Επίσης σε 
κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις σε υπέρθυρα. 
 
• Ανδραβίδα (Φωτ. 3.9) 
Παρατηρήθηκαν περιορισµένες ρηγµατώσεις σε φέρουσες τοιχοποιίες κτιρίων. Επίσης 
παρατηρήθηκαν ρωγµές σε τοιχοποιίες πλήρωσης κτιρίων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα. 
 
• Σταφιδόκαµπος (Φωτ. 3.9) 
Παρατηρήθηκαν ρωγµές σε τοιχοποιίες πλήρωσης. Επίσης παρατηρήθηκαν βλάβες στο άνω 
µέρος των λιθοδοµών στον ιστορικό Ιερό Ναό του οικισµού. Τα ρήγµατα σχηµατίζονται 
µεταξύ των ανοιγµάτων ορόφου και της στέψης των λιθοδοµών. 
 
• Στρούσι (Φωτ. 3.9) 
Παρατηρήθηκαν βλάβες στο άνω µέρος των λιθοδοµών στον ιστορικό Ιερό Ναό του 
οικισµού. Τα ρήγµατα σχηµατίζονται µεταξύ των ανοιγµάτων ορόφου και της στέψης των 
λιθοδοµών 
. 
• Κάτω Αχαΐα (Φωτ. 3.10) 
Σηµαντικός αριθµός καταρρεύσεων κτιρίων από λιθοδοµή και ωµοπλινθοδοµή. 
Παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις κτιρίων από λιθοδοµή και ωµοπλινθοδοµή. Σηµαντικός 
αριθµός µερικών καταρρεύσεων λιθοδοµών και ωµοπλινθοδοµών. Έντονες ρηγµατώσεις 
λιθοδοµών και ωµοπλινθοδοµών. Ρηγµατώσεις στοιχείων από σκυρόδεµα και τοιχοποιιών 
πλήρωσης. Έντονη ρηγµάτωση σε πύργους κωδωνοστασίων του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη. 
 
• Βραχναίικα (Φωτ. 3.11) 
Παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις κτιρίων από λιθοδοµή. Μερική κατάρρευση λιθοδοµών. 
Έντονες ρηγµατώσεις λιθοδοµών και ωµοπλινθοδοµών. Ρηγµατώσεις τοιχοποιιών πλήρωσης. 
Έντονη ρηγµάτωση σε κωδωνοστάσιο του παλαιού Ναού Αγίου Βασιλείου του οικισµού. 
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• Πάτρα (Φωτ. 3.12) 
Παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις στις τοιχοποιίες πλήρωσης σε κτίρια από Οπλισµένο 
Σκυρόδεµα. Σε στοιχεία σκυροδέµατος αναπτύχθηκαν ρηγµατώσεις ως συνέχεια ρωγµών των 
τοιχοποιιών πλήρωσης. Έντονες και εκτεταµένες ρηγµατώσεις διαπιστώθηκαν επίσης σε 
τοιχοποιίες πλήρωσης στο κτίριο του Τελωνείου στο λιµάνι της πόλης, στο οποίο στεγάζονται 
και άλλες υπηρεσίες. Στο ίδιο κτίριο παρατηρήθηκαν περιορισµένες ρηγµατώσεις σε 
τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Επίσης σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία 
παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις στον ανώτερο όροφο.  
 

3.4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 
∆ΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

Όπως προαναφέρθηκε, ο κύριος σεισµός µεγέθους Μw=6.5 της κλίµακας Richter ήταν µεταξύ 
των µεγαλυτέρων που συνέβησαν στον Ελλαδικό χώρο τα τελευταία 30 χρόνια. Ο σεισµός 
ήταν επιφανειακός και η καταγραφείσα κίνηση είχε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.19g η 
οποία ωστόσο ήταν σε µεγάλη απόσταση από την επικεντρική περιοχή. Οι σηµαντικότερες 
βλάβες εµφανίσθηκαν σε κτίρια τα οποία ήταν δοµηµένα από λιθοδοµή µε αργιλικό 
συνδετικό κονίαµα. Επίσης εκτεταµένες ήταν οι βλάβες σε κτίρια µε ωµοπλίνθους. Τα κτίρια 
από Οπλισµένο Σκυρόδεµα συµπεριφέρθηκαν εν γένει ικανοποιητικά µε την πλειονότητα των 
βλαβών να περιορίζονται σε ρηγµατώσεις των τοιχοποιίών πλήρωσης. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα την απόσβεση σηµαντικής ποσότητας από τη σεισµική ενέργεια χωρίς 
ουσιαστική επιβάρυνση του φέροντος οργανισµού.  

 
(α) Κτίρια µε φέρουσα τοιχοποιία 

Τα παραδοσιακά κτίρια από φέρουσα λιθοδοµή (κατηγορία Α του Πίνακα 3.1) έχουν 
συνήθως έναν ή δύο, και σπανιότερα µέχρι τρεις ορόφους. Αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό 
του δοµικού πλούτου των δύο Νοµών. Βλάβες (ρηγµατώσεις και τοπικές καταρρεύσεις των 
λιθοδοµών και ωµοπλινθοδοµών) σε κτίρια αυτού του τύπου αποδίδονται κυρίως σε ελλιπή ή 
και ανύπαρκτα µέτρα σεισµικής προστασίας (σχεδόν όλα κτίστηκαν χωρίς τη συµµόρφωση 
µε κάποιον αντισεισµικό κανονισµό), καθώς και στην ήδη κακή κατάσταση τους πριν από 
τον σεισµό (λόγω µεγάλης ηλικίας και ανεπαρκούς συντήρησης). Όπως προαναφέρθηκε, 
µερικές ή ολικές καταρρεύσεις σε τέτοια κτίρια παρατηρήθηκαν κυρίως στους οικισµούς 
Φώσταινα, Σαντοµέρι, Βάλµη, Κάτω Αχαΐα και Βραχναίικα. Οι περισσότερες βλάβες σε 
κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία παρατηρήθηκαν στον οικισµό Βάλµη και σε παλαιά και ήδη 
σε όχι καλή κατάσταση κτίρια στις υπόλοιπες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε 
πρόσφατα ανακαινισµένα κτίρια στο Σαντοµέρι, όπου είχαν γίνει αρµολογήµατα και είχαν 
κατασκευασθεί µανδύες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος δεν παρουσιάσθηκαν βλάβες. 

 
(β)  Κτίρια από Ο/Σ 
Παρατηρήθηκαν βλάβες κυρίως σε µη δοµικά στοιχεία κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος. Η 
κύρια µορφή βλαβών σε αυτά το κτίρια είναι η διαγώνια ρηγµάτωση των τοιχοποιιών 
πλήρωσης και η αποκόλληση των τοιχοποιιών πλήρωσης από τα περιβάλλοντα πλαίσια 
οπλισµένου σκυροδέµατος. Σε µερικές περιπτώσεις εµφανίζονται ρήγµατα σε στοιχεία 
σκυροδέµατος. Αυτά αναπτύσσονται κυρίως ως συνέχεια των ρωγµών των τοιχοποιιών και 
σε µερικές περιπτώσεις ως αστοχία του στοιχείου σκυροδέµατος (κυρίως στους κόµβους). 
Από τις επισκέψεις του κλιµακίου του ΙΤΣΑΚ διαπιστώθηκαν δύο σηµαντικές αστοχίες κτιρίων 
Ο/Σ, η κατάρρευση ενός διώροφου κτιρίου στον οικισµό ∆ιδαχαίικα (κατασκευής 1984, µε 
µαλακό ισόγειο όροφο) και σηµαντικές βλάβες στους άνω κόµβους στύλων και τοιχωµάτων 
διώροφου κτιρίου στον οικισµό Βάλµη. Στο κτίριο του Τελωνείου στο λιµάνι της Πάτρας 
παρατηρήθηκαν επίσης περιορισµένες ρηγµατώσεις σε τοιχώµατα Ο/Σ. Αναφέρθηκαν επίσης 
βλάβες  στο δοµικό σύστηµα του Πυροσβεστικού σταθµού Λεχαινών. Στα κτίρια που 
στεγάζουν τα ΑΤΕΙ Αµαλιάδας παρουσιάσθηκαν και βλάβες σε κόµβους Ο.Σ. 
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(γ)   Μνηµεία 

Από τα µνηµεία της περιοχής, (Κατηγορία Γ του Πιν. 3.1) οι σοβαρότερες και εκτενέστερες 
βλάβες παρατηρήθηκαν σε λιθόκτιστους Ιερούς Ναούς και σε πύργους κωδωνοστασίων. 
Σηµειώνεται  ότι η πλειονότητα των ναών της περιοχής διαθέτει λιθόκτιστη περιµετρική 
τοιχοποιία µε ορθογωνική κάτοψη, ενώ βλάβες (ρηγµατώσεις) παρατηρήθηκαν στους 
περιµετρικούς τοίχους, καθώς επίσης και στις γωνίες συµβολής δύο εγκάρσιων τοίχων. Σε 
µερικές περιπτώσεις ναών, προϋπάρχουσες ρηγµατώσεις λιθοδοµών επιδεινώθηκαν µε 
αφορµή το σεισµικό συµβάν. Τα περισσότερα κωδωνοστάσια είναι επίσης λιθόκτιστα και 
αρκετά εµφάνισαν βλάβες. Επίσης ήταν αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες εµφανίσθηκαν 
ρηγµατώσεις από το άνω µέρος των ανοιγµάτων των λιθοδοµών (παραθύρων) προς την 
στέγη. 

   
(δ)   Γέφυρες κατά µήκος του οδικού δικτύου 

Σε µία γέφυρα στον οικισµό της Κάτω Αχαΐας παρατηρήθηκαν ρωγµές επί του 
οδοστρώµατος, εγκάρσια στο διαµήκη άξονα του δρόµου, και πλησίον των ακροβάθρων. Οι 
ρωγµές αυτές πρέπει να προϋπήρχαν ενώ µε το σεισµό πιθανότατα να προκλήθηκε κάποια 
διεύρυνση τους. Κατά την επίσκεψη του κλιµακίου του ΙΤΣΑΚ δεν αναφέρθηκαν άλλες 
βλάβες στις γέφυρες του οδικού δικτύου της περιοχής των δύο Νοµών τόσο σε νέες γέφυρες 
από Ο/Σ, όσο και σε παλαιότερες γέφυρες από Ο/Σ. 
 
(ε)  Λοιπές παρατηρήσεις 

Σύµφωνα µε µαρτυρίες κατοίκων κατά τη διάρκεια τους σεισµού παρατηρήθηκαν σηµαντικές 
µετακινήσεις αντικειµένων, επίπλων κατοικιών και λοιπού οικιακού εξοπλισµού, πτώσεις 
αντικειµένων από τα ράφια εµπορικών καταστηµάτων κλπ. Στα κοιµητήρια των περιοχών 
που έγιναν επισκέψεις παρατηρήθηκαν ανατροπές µαρµάρινων στοιχείων. Επίσης, ανατροπή 
µαρµάρινου µνηµείου παρατηρήθηκε στα Βραχναίικα (δίπλα στον παλαιό Ιερό Ναό Αγίου 
Βασιλείου). 

 

3.5. ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 
Για την παραπέρα εξέταση του τρόπου συµπεριφοράς των κτιρίων από Ο/Σ, το ΙΤΣΑΚ 
προχώρησε στην αναζήτηση κτιρίων στα οποία υπήρχε η δυνατότητα ενοργάνωσης µε 
πολυκαναλικά συστήµατα επιταχυνσιογράφων. Στην προσπάθεια ανεύρεσης κτιρίων 
αναγνωρίζεται η βοήθεια που παρείχε στα κλιµάκια του ΙΤΣΑΚ ο καθηγητής του Τµήµατος 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, κ. Σ. Αναγνωστόπουλος. 
 
Τρεις µέρες µετά το σεισµό το ΙΤΣΑΚ προχώρησε στην ενοργάνωση του κτιρίου που 
στεγάζεται σήµερα το Τεχνικό Επιµελητήριο στην Πάτρα. Για τις σχετικές διευκολύνσεις 
ενοργάνωσης αυτού του κτιρίου αναγνωρίζεται η συµβολή τόσο του Προέδρου της 
∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Τµήµα ∆υτικής Ελλάδος, κ. Ζαππάτου Γεώργιου, Αγρ. Τοπ. 
Μηχανικού, όσο και του κ. Τσιρλή Φώτιου, Πολ. Μηχανικού, που χωρίς τη δική τους 
συνδροµή δεν θα ήταν δυνατή η ενοργάνωση του εν λόγω κτιρίου. 
 
Πρόκειται για πενταώροφο κτίριο από οπλισµένο σκυρόδεµα και τοιχοπληρώσεις, µε 
ορθογωνική κάτοψη χωρίς υπόγειο το οποίο µελετήθηκε το 1992. Στο κτίριο αυτό 
εγκαταστάθηκε ένα πολυκαναλικό σύστηµα µε δώδεκα µονοαξονικά επιταχυνσιόµετρα και 
κεντρική καταγραφική µονάδα. Τρία επιταχυνσιόµετρα τοποθετήθηκαν στο ισόγειο για 
καταγραφή των τριών συνιστωσών της εδαφικής κίνησης. Τρία επιταχυνσιόµετρα 
τοποθετήθηκαν στην πλάκα οροφής του δεύτερου ορόφου, οµοίως, τρία στον τέαρτο και τρία 
στον πέµπτο όροφο (οροφή). Η διάταξη των επιταχυνσιοµέτρων είναι τέτοια ώστε µέσα από 
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κατάλληλη επεξεργασία των καταγραφών σε πε΄ριπτωση σεισµικής απόκρισης να µπορούν 
να υπολογιστούν τόσο οι µεταφορικές όσο και στροφικές ταλαντώσεις και ιδιοµορφές του 
κτιρίου.  
 
Αµέσως µετά την ενοργάνωση, το πολυκαναλικό αυτό σύστηµα κατέγραψε τη σεισµική 
ταλάντωση του κτιρίου από µετασεισµό µεγέθους ML=3.40 που έλαβε χώρα την 12η Ιουνίου 
του 2008 και ώρα 12:49 UTC (ώρα Ελλάδος +3 ώρες, δηλ. 15:49) και είχε επίκεντρο τις 
συντεταγµένες (38.09Ν, 21.58Ε) , 21 km από την Πάτρα (Σχήµα 3.2).  

Στo σχ.3.3 φαίνονται τα επιταχυνσιόµετρα που χρησιµοποιήθηκαν για την ενοργάνωση του 
κτιρίου ενώ στο σχήµα 3.4. φαίνεται σχηµατικά η διάταξη της ενοργάνωσης µε την 
τοποθέτηση των αισθητήρων. 

Ενδεικτικά παρατίθενται στα σχ.3.5.1 και 3.5.2 οι ταυτόχρονες διορθωµένες καταγραφές δύο 
επιταχυνσιοµέτρων από τον παραπάνω µετασεισµό. Από την επεξεργασία αυτών των 
καταγραφών καθώς και άλλων που αναµένεται να προκύψουν, πιστεύεται ότι θα προκύψουν 
χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου 
συµπεριφοράς κτιρίων από Ο/Σ σε περίπτωση σεισµού. 

 

 
Σχήµα.3.2:  Επίκεντρο του µετασεισµού της 12η Ιουνίου 2008 

 

      
Σχήµα.3.3:  Τοποθέτηση επιταχυνσιοµέτρων επί του κτιρίου στέγαση του ΤΕΕ στην Πάτρα. 
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Σχήµα. 3.4: Το κτίριο και το σχήµα ενοργάνωσης µε το πολυκαναλικό σύστηµα 

επιταχυνσιοµέτρων. 
 

 
Σχήµα. 3.5.1: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 015Ε. 

 

 
Σχήµα. 3.5.2: ∆ιορθωµένη καταγραφή από το κανάλι 025Ε. 
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3.6. ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
1. Ο Σεισµός των 6.5 Ρίχτερ, που έπληξε την Βορειοδυτική Πελοπόννησο, έγινε 

αντιληπτός σε µεγάλη γεωγραφική έκταση και οι καταστροφικές του συνέπειες ήταν 
σηµαντικές. Αυτό δεν συνέβη λόγω του µεγέθους της επιτάχυνσης µόνο αλλά και λόγω 
της ποιότητας των κατασκευών κυρίως σε οικισµούς της επικεντρικής περιοχής όπου σε 
χρήση πολλά κτίρια µε φέρουσα τοιχοποιία από αργολιθοδοµή (ακατέργαστους ή 
ηµικατεργασµένους λίθους µε αργιλοκονίαµα ως συνδετικό µέσο) ή από ωµοπλινθοδοµή.  
Στην δεύτερη περίπτωση κατασκευάζονταν πλίνθοι από ωµή άργιλο που περιείχε άχυρο 
και δοµούνταν οι τοιχοποιίες µε την χρήση αυτών των ωµόπλινθων και µε την χρήση 
αργιλικού κονιάµατος. Οι τοιχοποιίες αυτές σοβαντίζονταν µε αργιλικό επίχρισµα ή µε 
κονίαµα που περιείχε ασβέστη και τσιµέντο. Μετά από χρωµατισµό δηµιουργούνταν 
χώροι κατοικίας. Στις κατασκευές αυτές όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό που 
παρατίθεται παρατηρήθηκαν αρκετές καταρρεύσεις και εκτεταµένες ρηγµατώσεις. Στις 
κατασκευές αυτές δεν παρατηρήθηκε η ανάπτυξη και η εφαρµογή παραδοσιακών 
αντισεισµικών τεχνικών που συναντώνται σε πιο σεισµογενείς περιοχές της Ελλάδος (π.χ. 
τρεµέτζο στην Λευκάδα). 

2. Σε αρκετά κωδωνοστάσια παρατηρήθηκαν εκτενείς ρηγµατώσεις. Αυτό συνέβη όχι 
λόγω αδυναµίας του στατικού συστήµατος της κατασκευής αλλά λόγω της επαφής του 
κωδωνοστασίου µε τον Ναό. Το κωδωνοστάσιο εξείχε πάνω από τον Ναό και οι βλάβες 
παρατηρούνταν από το πέρας του Ναού και άνω στην προεξοχή του κωδωνοστασίου. 
Επίσης σε αρκετούς Ναούς υπήρχαν αρχιτεκτονικές προεξοχές στην κατακόρυφη 
διεύθυνση (προς τα άνω) και λόγω του σεισµού παρατηρήθηκαν περιπτώσεις µε βλάβες 
και πτώσεις. 

3. Σε αρκετά τόξα του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου στην Αµαλιάδα 
παρατηρήθηκαν ρηγµατώσεις στο µέσον τους (εγκάρσια στην διεύθυνση του τόξου). Οι 
ρηγµατώσεις αυτές οφείλονται σε διατµητικές παραµορφώσεις του τόξου λόγω της 
καµπτικής παραµόρφωσης των τοιχοποιιών. Η άµεση υποστύλωση των εκτενώς 
ρηγµατωµένων εσωτερικών τόξων του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου στην 
Αµαλιάδα κρίνεται απαραίτητη. 

4. Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία τα οποία 
διατηρήθηκαν και χρησιµοποιούνται σήµερα ως µνηµεία ή κατοικίες ή έχουν εµπορική 
χρήση. Τα κτίρια αυτά έχουν αρκετά προσεγµένη κατασκευή και έχουν αποκριθεί 
ικανοποιητικά σε αρκετούς σεισµούς. Στον παρόντα σεισµό παρατηρήθηκαν αρκετές 
αποκολλήσεις διακοσµητικων στοιχείων και ρηγµατώσεις σε φέροντα στοιχεία στο άνω 
µέρος αυτών των κτιρίων. Αυτό ενδεχόµενα να οφείλεται σε µη ικανοποιητική 
ανακατασκευή της στέγης και σύνδεσή της µε τις τοιχοποιίες. Επίσης τα αξονικά φορτία 
των πεσσών και η σφήνωση των υπέρθυρων στην ανώτερη στάθµη είναι σηµαντικά 
περιορισµένα. 

5. Στα κτίρια από Οπλισµένο Σκυρόδεµα στα οποία αναπτύχθηκαν βλάβες, αυτές 
περιορίζονταν κυρίως στις τοιχοποιίες πλήρωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις στις 
τοιχοποιίες αυτές αναπτύσσονταν διαγώνια διατµητικά ρήγµατα. Αυτό δείχνει ότι οι 
τοίχοι πλήρωσης κατασκευάσθηκαν καλά σφηνωµένοι στα περιβάλλοντα πλαίσια από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και ότι κατά την διάρκεια της ισχυρής σεισµική διέγερσης 
παρέλαβαν τµήµα από την αναπτυσσόµενη σεισµική τέµνουσα του κάθε κτιρίου. 
Υπάρχουν µερικές µεµονωµένες βλάβες σε κτίρια από σκυρόδεµα που σχεδιάσθηκαν µε 
τον κανονισµό του 1959. 
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(α) (β) 
  

(γ) (δ) 
  

(ε) (στ) 
 
 
Φωτ. 3.1. Οικισμός Διδαχαίικα. (α) - (δ) Κατάρρευση διώροφης οικοδομής από Ο/Σ, (ε) 

Ρηγματώσεις στις τοιχοποιίες πλήρωσης διώροφης κατοικίας, (στ) Προσωρινές 
εγκαταστάσεις στέγασης.  
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(α) (β) 

 

 

(γ) (δ) 

  
(ε) (στ) 

 
 
Φωτ. 3.2. Οικισμός Φώσταινα,. (α)Βλάβες στο κωδωνοστάσιο του Ναού (β) Μερική 

κατάρρευση λιθοδομής με αργιλοκονίαμα, (γ) Ολική κατάρρευση κτιρίου από 
λιθοδομή (απεγκλωβίστηκε άνθρωπος), (δ) Μερική κατάρρευση κτιρίου,(ε) 
Αποκόλληση τοιχοποιιών πλήρωσης από περιβάλλον πλαίσιο Οπλισμένου 
Σκυροδέματος, (στ) Καταυλισμός για στέγαση αστέγων.  
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

 
 

(ε) (στ) 
 
Φωτ. 3.3. Οικισμός Σαντομέρι,. (α), (β) Μερική κατάρρευση λιθοδομών, (γ) Ρηγματώσεις σε 

τοίχους στον όροφο κτιρίου, (δ) Μερική κατάρρευση κτιρίου από πτώση βράχου, (ε) 
Ο βράχος που προκάλεσε την μερική κατάρρευση, (στ) Μερική κατάρρευση 
λιθοδομής στον ισόγειο όροφο κτιρίου.  
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(α) (β) 
 

 
(γ) (δ) 

  

(ε) (στ) 
 
Φωτ. 3.4. Οικισμός Πόρτες. (α) Ρηγματώσεις φερόντων τοιχοποιιών σε μονώροφο μικρό Ναό, 

(β), (γ) Μεταστέγαση του οικισμού Πόρτες λόγω ενδεχόμενων καταπτώσεων, (δ) 
Μερική κατάρρευση λιθοδομής, (ε), (στ) Θέση κατάπτωσης μαλακών βράχων μετά 
από καθαρισμό και θέση αποκόλλησης μαλακών βράχων στον δρόμο μεταξύ των 
οικισμών Πόρτες και Βάλμη.  
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

  
(ε) (στ) 

 
Φωτ. 3.5. Οικισμός Βάλμη. (α)-(γ) Ρηγματώσεις τοιχοποιιών πλήρωσης σε κτίρια από 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα, (δ) Ολική κατάρρευση κτιρίου από φέρουσα λιθοδομή, 
(ε)Ρηγματώσεις σε διώροφο κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία, (στ) Κατάρρευση Ναού.  
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

  
(ε) (στ) 

 
Φωτ. 3.6. Αμαλιάδα. (α)-(γ) Ρηγματώσεις τοιχοποιιών πλήρωσης σε κτίρια από Οπλισμένο 

Σκυρόδεμα, (δ), (ε)Ρηγματώσεις στον άνω όροφο κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, 
(στ)Ρηγματώσεις στον Μητροπολιτικό Ναό.  
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

 

 
(ε) (στ) 

 
Φωτ. 3.7. Πύργος. (α)-(β) Ρηγματώσεις στο κτίριο της Νομαρχίας, (γ)Οριζόντια μετακίνηση του 

άνω μέρους τοίχου αντιστήριξης, (δ)Ρηγματώσεις σε τοιχοποιία πλήρωσης κτιρίου 
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, (ε) Ρηγματώσεις στο άνω μέρος κτιρίου από φέρουσα 
τοιχοποιία, (στ)Αποκολλήσεις και καταπτώσεις διακοσμητικών στοιχείων σε Ναό.  
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(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

 

 
(ε) (στ) 

 
Φωτ. 3.8. Βαρθολομιό - Γαστούνη. (α), (β) Αποκολλήσεις τοιχοποιίας πλήρωσης από το 

περιβάλλων πλαίσιο Οπλισμένου σκυροδέματος (γ) Ρωγμή σε κόμβο δοκού - 
υποστυλώματος, (δ) Ρηγματώσεις τοιχοποιίες πλήρωσης, (ε) Κατάρρευση τοίχου 
πλήρωσης, (στ) Ρηγματώσεις στο άνω μέρος κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία στη 
Γαστούνη.  
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(α) (β) 

 

 
(γ) (δ) 

  

(ε) (στ) 
 
Φωτ. 3.9. Ανδραβίδα. (α) Ρηγματώσεις σε στοιχεία σκυροδέματος, (β) Ρηγματώσεις στο άνω 

μέρος κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία, (γ) Ρηγματώσεις σε τοιχοποιίες πλήρωσης σε 
κτίριο στον Σταφιδόκαμπο, (δ) Ρηγματώσεις λιθοδομών στο άνω μέρος Ναού στον 
Σταφιδόκαμπο, (ε) Αποκολλήσεις τοιχοποιιών από τα στοιχεία σκυροδέματος σε 
κατάστημα στον Σταφιδόκαμπο, (στ) Ρηγματώσεις λιθοδομών στο άνω μέρος Ναού 
στο Στρούσι.  
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(α) (β) 

 

 
(γ) (δ) 

  
(ε) (στ) 

 
Φωτ.3.10.K. Axaϊά. (α)-(δ) Μερικές και πλήρεις καταρρεύσεις κτιρίων από φέρουσα 

τοιχοποιία, (ε) Ρηγματώσεις σε κωδωνοστάσιο, (στ) Ρηγματώσεις σε τοιχοποιίες 
πλήρωσης σε κτίριο Οπλισμένου Σκυροδέματος.  
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(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

  
(ε) (στ) 

 
Φωτ.3.11.Βραχναίϊκα (α) Μερική κατάρρευση τοιχοποιίας, (β) Ρηγματώσεις σε κωδωνοστάσιο, 

(γ)-(ε) Ρηγματώσεις σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία και πτώσεις διακοσμητικών 
στοιχείων, (στ) Πτώση μνημείου.  
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(α) (β) 

 

 
(γ) (δ) 

  
(ε) (στ) 

 
Φωτ.3.12.Πάτρα (α),(β) Ρηγματώσεις σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία, (γ), (δ) Ρηγματώσεις 

σε τοιχοποιίες πλήρωσης κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, (ε)-(στ) Ρηγματώσεις 
στο κτίριο του Τελωνίου στο Λιμάνι της Πάτρας.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην έκθεση αυτή δίνεται µια συνοπτική περιγραφή του προβλήµατος από το σεισµό της 8ης 
Ιουνίου 2008 (Μ=6.5) η οποία βασίζεται κυρίως στα αποτελέσµατα από τις καταγραφές του 
δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ καθώς και στις παρατηρήσεις που έκαναν κλιµάκια 
του ΙΤΣΑΚ που µετέβησαν στην πληγείσα περιοχή.  
 
Ο σεισµός είχε επίκεντρο στη Β∆ Πελοπόννησο (35 Km της Πάτρας), έγινε ιδιαίτερα 
αισθητός σε µεγάλο µέρος του Ελληνικού χώρου και προκάλεσε υλικές ζηµιές κυρίως σε 
οικισµούς των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας. 
 
Η ισχυρή εδαφική κίνηση από αυτό το σεισµό καταγράφηκε από το µόνιµο δίκτυο 
επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών 
(ΙΤΣΑΚ). Μέσω της τηλεφωνικής τηλεµετρίας κατέστη δυνατή η άµεση λήψη και 
επεξεργασία των καταγραφών (επιταχυνσιογραµµάτων) από θέσεις του δικτύου στην 
ευρύτερη περιοχή και συγκεκριµένα από την Πάτρα, τον Πύργο, το Βαρθολοµιό, τη Ζάκυνθο 
και το Αργοστόλι. Οι καταγραφές αυτές καθώς και τα αντίστοιχα φάσµατα απόκρισης είναι 
διαθέσιµα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ΙΤΣΑΚ (www.itsak.gr).   
 
Αµέσως µετά την εκδήλωση του σεισµού, πέντε κλιµάκια του ΙΤΣΑΚ από ερευνητές και 
τεχνικούς είχαν µεταβεί στην περιοχή. Σκοπός αυτών των κλιµακίων ήταν η ανάπτυξη 
προσωρινού δικτύου επιταχυνσιογράφων στην πλειόσειστη περιοχή µε πέντε όργανα υψηλής 
ακρίβειας, η ανάπτυξη επίσης προσωρινού δικτύου από 13 φορητούς σεισµογράφους 
(ταχυτητόµετρα) στην περιοχή από Πύργο µέχρι Πάτρα, η ενοργάνωση µιας πενταώροφης 
οικοδοµής στην Πάτρα για παρακολούθηση της σεισµικής της συµπεριφοράς σε 
µατασεισµικές διεγέρσεις, η αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτιριακών κατασκευών 
καθώς και η αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς έργων υποδοµής, φυσικών και τεχνητών 
πρανών. Την περιοχή επισκέφθηκαν επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆Σ του 
ΙΤΣΑΚ. 
 
Το περιεχόµενο αυτής της έκθεσης περιλαµβάνει νέα επιστηµονικά δεδοµένα και 
πληροφορίες οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και να βοηθήσουν ακόµα καλύτερα τις 
παραπέρα προσπάθειες για διαχείριση της µετασεισµικής καταστάσεως τόσο από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε όσο και από τον ΟΑΣΠ.  
 
Επιπλέον, η παρούσα έκθεση και οι καταγραφές από το µόνιµο ∆ίκτυο Επιτχυνσιογράφων 
του ΙΤΣΑΚ καθώς και από τα άλλα προσωρινά δίκτυα του ΙΤΣΑΚ που αναπτύχθηκαν στην 
πλειόσειστη περιοχή αµέσως µετά το σεισµό, εµπλουτίζουν ακόµα περισσότερο τα διαθέσιµα 
δεδοµένα από τη ∆υτική Πελοπόννησο λόγω πραγµατικών σεισµών, δεδοµένου ότι η 
ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Πελοποννήσου έχει πληγεί τα τελευταία 22 χρόνια από 7 
σεισµούς (Καλαµάτα-1986, Κυλλήνη-1988, Πάτρα-1993, Πύργος-1993, Βαρθολοµιός-2002, 
Κορώνη-2008, 2008, Αχαία-Ηλεία, 2008). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι καταγραφές 
του ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στην ∆υτική Πελοπόννησο έχουν προκύψει και 
από σεισµούς µε επίκεντρα σε µεγάλες αποστάσεις (Αίγιο-1995, Λευκάδα-2003, Κύθηρα –
2006, Ζάκυνθος –2007 και Λεωνίδιο –2008). 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή και στην παρούσα φάση µπορούν να διατυπωθούν τα παρακάτω 
συµπεράσµατα και παρατηρήσεις:  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
 

1. Οι µέγιστες επιταχύνσεις που έχουν καταγραφεί από το µόνιµο ∆ίκτυο 
Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στην ευρύτερη περιοχή δεν ξεπερνούν το 0.19g µε 
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άγνωστο βεβαίως το µέγεθος αυτών των επιταχύνσεων στην επικεντρική περιοχή. 
Στο πιο κάτω πίνακα δίνονται συνοπτικά οι µέγιστες επιταχύνσεις από επτά σταθµούς 
του ΙΤΣΑΚ στην περιοχή. 

 
 

Θέσεις οργάνων 
ΠΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΧΩΡΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

Μέγιστη 
Εδαφική 

Επιτάχυνση 
Πάτρα Εθνική Τράπεζα Υπόγειο PAT1 0.13g 
Πάτρα Ι. Ν. Αγίου ∆ηµητρίου Ισόγειο PAT2 0.11g 
Πάτρα 6ο Γυµνάσιο (περιοχή 

Ι.Ν. Αγίου Αλεξίου) 
Ισόγειο PAT3 0.09g 

Βαρθολοµιό Κτίριο ΟΤΕ Ισόγειο VAR2 0.17g 
Πύργος Αγροτική Τράπεζα Υπόγειο PYR1 0.19g 
Ζάκυνθος Κτίριο ΟΤΕ Ισόγειο ZAK2 0.04g 
Αργοστόλι Κτίριο ΟΤΕ Υπόγειο ARG1 0.03g 
 
 

2. Χαρακτηριστικό αυτών των καταγραφών είναι η µεγάλη χρονική διάρκεια της 
ισχυρής εδαφικής κίνησης η οποία σε αρκετές θέσεις, όπως καταγράφηκε, ξεπερνά τα 
20sec. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
 

3. Από τα φάσµατα απόκρισης των καταγραφών των επιταχυνσιογράφων προκύπτει ότι 
η προεξάρχουσα περίοδος της εδαφικής κίνησης διαφοροποιείται αναλόγως της 
θέσης που έχουν ληφθεί αυτές οι καταγραφές. Για παράδειγµα η προεξάρχουσα 
περίοδος της σεισµικής κίνησης στον Πύργο είναι περίπου 0.2sec ενώ στο 
Βαρθολοµιό το συχνοτικό περιεχόµενο µε ενίσχυση της εδαφικής κίνησης κυµαίνεται 
από 0.2 – 0.8sec. Ωστόσο, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τα φάσµατα απόκρισης  
εµφανίζεται στις καταγραφές και των τριών σταθµών της Πάτρας, όπου υπάρχει 
ιδιαίτερη ενίσχυση της εδαφικής κίνησης σε σχετικά µεγάλες περιόδους, στο 
διάστηµα από 0.8-1.4sec.  

4. Συνέπεια αυτής της µορφής φασµάτων απόκρισης είναι ότι αναµένεται να διεγερθούν 
κατασκευές µεγάλου εύρους ιδιοσυχνοτήτων. Το γεγονός αυτό πιθανώς θα πρέπει να 
συνεκτιµηθεί τόσο από τα κανονιστικά φάσµατα απόκρισης του Ελληνικού 
Αντισεισµικού Κανονισµού (ΕΑΚ) όσο και από τους διενεργούµενους 
µετασεισµικούς ελέγχους. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 
 

5. Ο σεισµός της Αχαΐας – Ηλείας (M6.5, 8 Ιουνίου 2008) διέγειρε έναν αριθµό 
κατολισθήσεων, καταπτώσεων και ανατροπών βραχωδών τεµαχών στην πλειόσειστη 
περιοχή του σεισµού. Παρόλο που ο αριθµός των κατολισθήσεων και των 
καταπτώσεων που εντοπίσθηκαν κατά την επιτόπου µετάβαση στην περιοχή ήταν 
περιορισµένος, αναφέρονται στην παρούσα έκθεση καθώς υπήρξαν σοβαρές 
επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα. Οι εδαφικές ή βραχώδεις αστοχίες που συνέβησαν 
ως αποτέλεσµα του κύριου σεισµού εντοπίζονται κυρίως στην επικεντρική περιοχή 
του σεισµού (χωριά Βάλµη, Πόρτες και Σαντοµέρι) ενώ άλλη µία κατολίσθηση 
εντοπίσθηκε σχεδόν στην άκρη της διάρρηξης του ρήγµατος όπως αυτή καθορίσθηκε 
από την κατανοµή των επικέντρων των µετασεισµών. 

 
6. Φαινόµενα ρευστοποίησης παρατηρήθηκαν σε 5 περιοχές: 1) σε δύο θέσεις στην 

Κάτω Αχαΐα, 2) στην παραλία Μανωλάδας, 3) στην τεχνητή λίµνη του Πηνειού και 
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4) στο χωριό Νησί. Όλες  οι περιοχές όπου παρατηρήθηκαν φαινόµενα 
ρευστοποίησης, εξαιρουµένης της τεχνητής λίµνης του Πηνειού, βρίσκονται βορείως 
της επικεντρικής περιοχής. Επίσης, µε εξαίρεση την περιοχή του Νησιού, όλες οι 
υπόλοιπες βρίσκονται σε περιοχές που γειτνιάζουν µε θάλασσα ή λίµνη. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 

7. Καταρρεύσεις κτιρίων: Ένας σηµαντικός αριθµός κτιρίων και εκκλησιών από 
φέρουσα τοιχοποιία σε οικισµούς στην επικεντρική περιοχή εµφάνισαν µερική ή 
ολική κατάρρευση. Οι καταρρεύσεις αυτές αποδίδονται κυρίως στην υψηλή σεισµική 
κίνηση που θα πρέπει να αναπτύχθηκε στην επικεντρική περιοχή καθώς και στην 
υψηλή τρωτότητα αυτών των κατασκευών. Η πλειονότητα αυτών των κατασκευών 
ήταν δοµηµένα µε ακατέργαστους ή ηµικατεργασµένους λίθους και ωµοπλίνθους. 
Επισηµαίνεται ωστόσο ότι µόνο ένα κτίριο από Ο/Σ, µε σύστηµα πυλωτής και 
σχεδιασµένο µε τον αντισεισµικό κανονισµό του 1959 κατέρρευσε. 

 
8. Κτίρια µε σηµαντικές βλάβες: Μεγάλο ποσοστών κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία 

τόσο στην επικεντρική περιοχή όσο και σε άλλους οικισµούς έχει υποστεί σηµαντικές 
βλάβες. Ένας σχετικά µικρός αριθµός κτιρίων από Ο/Σ (σε σχέση µε το µέγεθος του 
σεισµού) έχει υποστεί σηµαντικές βλάβες στο φέροντα οργανισµό. Τα κτίρια αυτά, 
ως επί τω πλείστω, έχουν σχεδιαστεί µε βάση το αντισεισµικό κανονισµό του 1959.  
Τα κτίρια αυτά, τόσο από φέρουσα τοιχοποιία όσο και από Ο/Σ, χρήζουν άµεσης 
υποστύλωσης µέχρι την οριστική απόφαση περί της διατήρησης ή της κατεδάφισής 
του και εν πάση περιπτώσει αποκλεισµού τους από κάθε χρήση.  

 
9. Κτίρια µε ελαφρές ζηµιές: Ένας µεγάλος αριθµός κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία 

και Ο/Σ έχουν υποστεί ελαφρές ζηµιές. Στα κτίρια από Ο/Σ οι ζηµιές αυτές 
εστιάζονται κυρίως στις τοιχοπληρώσεις. Στα κτίρια αυτά θα πρέπει να απαγορευτεί 
προσωρινά η ολική ή µερική τους χρήση µέχρι να υπάρξει αξιολόγηση του επιπέδου, 
της έκταση και της έντασης αυτών των ζηµιών. 

 
10. Γεωγραφική κατανοµή των κτιρίων µε βλάβες: Τα περισσότερα κτίρια µε 

σηµαντικού βαθµού βλάβες έως και καταρρεύσεις εντοπίζονται στην επικεντρική 
περιοχή και πιο συγκεκριµένα στους οικισµού Βάλµη, ∆ιδαχαίικα, Σαντοµέρι, 
Φώσταινα, Πόρτες, Νησί, Περιστέρι κ.λ.π. Επίσης, σε άλλους οικισµούς, σε κάποια 
απόσταση από το επίκεντρο, όπως η Κάτω Αχαΐα έχουν επισηµανθεί αρκετά κτίρια 
µε σηµαντικές βλάβες. Για την εµφάνιση αυτών των βλαβών πιστεύεται ότι οι 
τοπικές εδαφικές συνθήκες είχαν καθοριστική σηµασία στην ανάπτυξη µεγάλης 
εδαφικής κίνησης. Στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής, Πάτρας και Πύργου, 
δεν επισηµάνθηκαν (επί του παρόντος) σηµαντικές βλάβες µεγάλης γεωγραφικής 
έκτασης. Τέλος, αξιοσηµείωτη παρατήρηση είναι ότι δεν αναφέρθηκαν σηµαντικές 
βλάβες σε κτίρια που σχεδιάστηκαν µε βάση του νέους Αντισεισµικούς Κανονισµούς 
που ισχύουν από το 1992 και µετά.  

 
 
Τα πιο πάνω συµπεράσµατα προέκυψαν από µια πρώτη επίσκεψη κλιµακίων του ΙΤΣΑΚ 
στην περιοχή και διατυπώνονται µε επιφύλαξη εν αναµονή και των τελικών 
αποτελεσµάτων από την απογραφή των ζηµιών που διενεργούνται αυτή την περίοδο από 
την ΥΑΣ. 
 
 
 
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος, 20008 
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