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Σελ 8ε Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη ώξα 16:16 ζεκεηώζεθε ζηε πεξηνρή ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ 
Αηγαίνπ  ηζρπξή ζεηζκηθή δόλεζε. ύκθωλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εηζκνινγηθνύ ηαζκνύ ηνπ 
ΑΠΘ  πξόθεηηαη γηα επηθαλεηαθό ζεηζκό νη γεωγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ επηθέληξνπ ηνπ νπνίνπ 
είλαη 39.669 ΟB 25.549 ΟA. Σν επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ δειαδή εληνπίδεηαη ζην ζαιάζζην ρώξν 
ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα λνηηναλαηνιηθά ηεο Λήκλνπ. Σν κέγεζνο ηνπ 
ζεηζκνύ ππνινγίζηεθε ίζν κε Μ=5.9. Ο ζεηζκόο έγηλε αηζζεηόο ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ Διιεληθνύ 
ρώξνπ, ηηο αθηέο ηεο Γπηηθήο Σνπξθίαο κέρξη ηε Κωλζηαληηλνύπνιε, ηε Βνπιγαξία θαη ην 
Βνπθνπξέζηη.  Η γεωγξαθηθή θαηαλνκή ηωλ καθξνζεηζκηθώλ εληάζεωλ, κε βάζε ηελ απόθξηζε ηωλ 
θαηνίθωλ νη νπνίεο ζπιιέρζεθαλ από ην Euro-Mediterranean Seismological Center, παξαηίζεληαη 
ζην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (1) (http://www.emsc-csem.org). Σν άζηξν ζηνλ ράξηε απηό παξηζηάλεη 
ηε ζέζε ηνπ επηθέληξνπ. Σν ρξώκα θαη ην κέγεζνο ηωλ θύθιωλ αληηζηνηρνύλ ζηε ηηκή ηεο 
καθξνζεηζκηθήο έληαζεο θαη ην πιήζνο ηωλ παξαηεξήζεωλ ζύκθωλα κε ην ππόκλεκα. 

 

 

 

Στήμα 1. Γεωγραθική καηαμομή ηωμ μακροζειζμικώμ εμηάζεωμ ζύμθωμα με ηημ απόκριζη ωμ καηοίκωμ 

(EMSC http://www.emsc-csem.org/Earthquake/214/M5-7-Aegean-Sea-Jan-8th-2013#int) 

http://www.emsc-csem.org/
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/214/M5-7-Aegean-Sea-Jan-8th-2013#int
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Ο ΟΑΠ-ΙΣΑΚ έρεη εγθαηαζηήζεη πξόζθαηα ζηνλ Διιεληθό ρώξν έλα ππθλό δίθηπν 
επηηαρπλζηνγξάθωλ ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. Οη επηηαρπλζηνγξάθνη είλαη ηύπνπ CMG-5TDE ηεο 
Guralp Systems Ltd, νη νπνίνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε επηηαρπλζηόκεηξα επξέωο θάζκαηνο, 
θαηαγξαθείο αλάιπζεο 24 bits, ζύζηεκα απόιπηνπ ρξόλνπ (GPS) θαη κεηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΠ-ΙΣΑΚ ζηε Θεζζαινλίθε. Σν δίθηπν απηό καδί κε 
ηνπο επηηαρπλζηνγξάθνπο νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κε πξνεπηιεγκέλν επίπεδν δηέγεξζεο απνηεινύλ ην 
δίθηπν παξαθνινύζεζεο ηωλ εδαθηθώλ επηηαρύλζεωλ ιόγω ζεηζκώλ γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ 
αξρώλ αιιά θαη γηα επηζηεκνληθνύο-εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο κε θύξην ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηω 
απωιεηώλ από ζεηζκνύο. Σν δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθωλ ηνπ ΟΑΠ-ΙΣΑΚ θαίλεηαη ζην ράξηε ηνπ 
ζρήκαηνο (1). Σα δηαθνξεηηθά ζύκβνια ζην ράξηε αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο νξγάλωλ 
όπωο παξαηίζεληαη ζην ππόκλεκα.  

 

 

 

Στήμα 2. Γεωγραθική καηαμομή ηοσ δικηύοσ επιηατσμζιογράθωμ ηοσ ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ. Τα διαθορεηικά 

ζύμβολα αμηιζηοιτούμ ζε διαθορεηικούς ηύποσς οργάμωμ όπως θαίμομηαι ζηο σπόμμημα.  

 

Ο ράξηεο ηνπ ζρήκαηνο (3) δίλεη ηε ρωξνζέηεζε ηωλ επηηαρπλζηνγξάθωλ ζηελ επξύηεξε 
πεξηνρή ηνπ επηθέληξνπ ηνπ ζεηζκνύ ηεο 8εο Ιαλνπαξίνπ 2013. Σα θόθθηλα ηεηξάγωλα δίλνπλ ηε
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ρωξνζέηεζε ηωλ ζέζεωλ ηωλ επηηαρπλζηνγξάθωλ CMG-5TDE ζπλερνύο κεηαθνξάο δεδνκέλωλ 
(θόθθηλα ηεηξάγωλα). Σα ππόινηπα ζύκβνια παξηζηάλνπλ ηηο ζέζεηο επηηαρπλζηνγξάθωλ κε 
ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο κε επίπεδν δηέγεξζεο. πγθεθξηκέλα, ηα ξνδ αλάζηξνθα ηξίγωλα 
παξηζηάλνπλ ζέζεηο επηηαρπλζηνγξάθωλ GSR24 ηεο GEOSIG αλάιπζεο 22 bits, ην θίηξηλν ηξίγωλν 
ζηε Λήκλν παξηζηάλεη ηε ζέζε επηηαρπλζηνγξάθνπ Etna ηεο Kinemetrics αλάιπζεο 18 bits θαη ην 
θίηξηλν ηεηξάγωλν ηε ζέζε επηηαρπλζηνγξάθνπ GMC_5TD αλάιπζεο 24 bits, ηεο Guralp ζηελ 
Αιεμαλδξνύπνιε. Απηά ηα όξγαλα είλαη ζε ιεηηνπξγία κε ελεξγνπνίεζε θαηαγξαθήο όηαλ ε 
εδαθηθή επηηάρπλζε ππεξβεί έλα πξνεπηιεγκέλν επίπεδν δηέγεξζεο θαη ζπλδένληαη κε ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΠ-ΙΣΑΚ κέζω ηειεθωληθήο ηειεκεηξίαο. 

ηνλ ίδην ράξηε ην άζηξν παξηζηάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ ελώ παξαηίζεηαη θαη ν 
κεραληζκόο γέλεζεο ν νπνίνο ππνινγίζηεθε από ην Δξγαζηήξην Γεωθπζηθήο ηνπ ΑΠΘ. Ο 
κεραληζκόο απηόο δείρλεη όηη ν ζεηζκόο ηεο 8εο Ιαλνπαξίνπ 2013 πξνθιήζεθε από κία δεμηόζηξνθε 
δηάξξεμε νιίζζεζεο δηεύζπλζεο, ε νπνία είλαη ζε ζπκθωλία κε ην πεδίν ηωλ ηάζεωλ ζηε πεξηνρή 
(Papazachos et al., 1999) θαη ηνλ ηππηθό κεραληζκό γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ζεηζκνύ (Papazachos and 
Papazachou 1997, 2003). ην ράξηε ε απεηθόληζε ηωλ ξεγκάηωλ ηωλ επηθαλεηαθώλ ζεηζκώλ είλαη 
από ηελ εξγαζία ηωλ Παπαδάρνπ θαη ζπλ. (2001). ηνλ ίδην ράξηε νη θύθινη παξηζηάλνπλ ηα 
επίθεληξα ηωλ κεηαζεηζκώλ ηνπ πξώηνπ 24ώξνπ όπωο ππνινγίζηεθαλ από ην EMSC. Η ρωξηθή 
θαηαλνκή ηωλ επηθέληξωλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην ξήγκα λνηηναλαηνιηθά ηεο Λήκλνπ, ζην 
δπηηθό όξην ηνπ νπνίνπ έγηλε ν ζεηζκόο ηεο 8εο Ιαλνπαξίνπ.  

Οη νκόθεληξνη θύθινη δίλνπλ ηηο επηθεληξηθέο απνζηάζεηο 50, 100 θαη 150 km. ηνλ Πίλαθα Ι 
δίλνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο εδαθηθήο επηηάρπλζεο (cm/sec2) από ηελ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε 
ηωλ θαηαγξαθώλ από ηνπο επηηαρπλζηνγξάθνπο νη νπνίνη θαίλνληαη ζην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (3) 
θαη βξίζθνληαη ζε επηθεληξηθή απόζηαζε κηθξόηεξε ηωλ 150 km, νη ρξνλνϊζηνξίεο ηωλ νπνίωλ 
δίλνληαη ζην ζρήκα (3). ηνλ Πίλαθα Ι δίλνληαη επίζεο θαη νη κέγηζηεο ηηκέο νη νπνίεο 
θαηαγξάθεθαλ ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη ηε Θεζζαινλίθε όπνπ ν ζεηζκόο έγηλε αηζζεηόο.  

   

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Αποηελέζμαηα από ηημ αμάλσζη ηωμ καηαγραθώμ ηωμ επιηατσμζιογράθωμ ζηημ εσρύηερη 

περιοτή ηοσ βορειοαμαηολικού Αιγαίοσ, Αηηική και Θεζζαλομίκη. 

 

ΘΔΗ 
ΑΠΟΣΑΗ 

Km 

ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ 

cm/sec2 

Μύξηλα Λήκλνπ 48 20.55 

ίγξη Λέζβνπ 57 12.97 

θύξνο 120 4.11 

Αιεμαλδξνύπνιε 134 6.37 

άξηε 142 5.24 

Θάζνο  145 7.30 

Βξνληάδνο Υίνπ 149 3.50 
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ΘΔΗ 
ΑΠΟΣΑΗ 

Km 

ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ 

cm/sec2 

άππαη Ρνδόπεο 151 7.63 

Ππιαία Θεζζαινλίθεο 243 0.47 

Μνζράην Αηηηθήο  250 2.04 

 

Από ηα απνηειέζκαηα ηωλ αλαιύζεωλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλωηέξω πίλαθα θαίλεηαη όηη 

δελ πξνθιήζεθαλ ζεκαληηθέο επηηαρύλζεηο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ γεγνλόο ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη από 
ηελ απνπζία βιαβώλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαζεο απηήο είλαη πξνθαηαξθηηθά θαη είλαη πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ 

κειινληηθά εθ όζνλ γίλνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο αλαιύζεηο.   

Σα αδηόξζωηα δεδνκέλα (uncorrected data) ζε  αξρεία ASCII από ηηο ελόξγαλεο θαηαγξαθέο ηωλ 

επηηαρπλζηνγξάθωλ είλαη δηαζέζηκα κεηά από αίηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Το δίκησο ηοσ ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ εγκαηαζηάθηκε και παρακολοσθείηαι ζε ζηεμή ζσμεργαζία ηης η. Διεύθσμζης 

Τετμικής Σειζμολογίας και ηοσ Εργαζηηρίοσ ηοσ ΙΤΣΑΚ. Η κα. Κωμζηαμηιμίδοσ Κσριακή, MSc 

Πληροθορικός,  έτει ηημ εσθύμη για ηημ εύρσθμη 24ωρη λειηοσργία ηοσ δικηύοσ Η/Υ ηοσ ΙΤΣΑΚ και ηημ 

επαθή με ηο δίκησο SYZEFXIS για ηη μεηαθορά δεδομέμωμ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε 9 Ιαλνπαξίνπ 2013 
Οη εξεπλεηέο ηνπ ΟΑΠ- ΙΣΑΚ 
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