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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Στην έκθεση αυτή δίνεται µια συνοπτική περιγραφή του προβλήµατος από το σεισµό της 6ης Ιανουαρίου 
2008 (Μ=6.5) η οποία βασίζεται κυρίως στα αποτελέσµατα από τις καταγραφές του δικτύου 
επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ καθώς και στις παρατηρήσεις που έκανε κλιµάκιο του ΙΤΣΑΚ που µετέβη στην 
πληγείσα περιοχή. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει: 

 
� Συνοπτική παρουσίαση σεισµολογικών δεδοµένων από το συµβάν. 
� Αποτελέσµατα καταγραφών από το µόνιµο δίκτυο επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ. Οι καταγραφές 

αυτές έχουν ληφθεί µέσω τηλεφωνικής τηλεµετρίας από όργανα τα οποία είχαν τέτοια δυνατότητα. 
Συγκεκριµένα δίνονται µέγιστες επιταχύνσεις, ταχύτητες και µετακινήσεις του εδάφους λόγω της 
ισχυρής εδαφικής κίνησης στην Αρεόπολη, στα Κύθηρα, στην Κορώνη, στην Καλαµάτα, στη 
Ζάκυνθο, στο Βαρθολοµιό, στη Νάξο και την Χαλκίδα. Επιπλέον, δίνονται ενδεικτικά τα φάσµατα 
απόκρισης επιταχύνσεων στην Αρεόπολη, την Καλαµάτα, την Κορώνη και τα Κύθηρα καθώς και η 
χρονοϊστορία των επιταχύνσεων στην Κορώνη. Επισηµαίνεται επίσης ότι υπήρξαν και καταγραφές 
από το ειδικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στο Ευρωπαϊκό Πεδίο ∆οκιµών στη Βόλβη 
Θεσσαλονίκης, λόγω υψηλής ανάλυσης των οργάνων αυτού του δικτύου, οι οποίες όµως δεν 
παρουσιάζονται σ’ αυτό το υπόµνηµα. 

� Στοιχεία καταγραφών από το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ στην Υψηλή Γέφυρα της 
Χαλκίδας. 

� Περιγραφή βλαβών επί του δοµηµένου περιβάλλοντος στο Λεωνίδιο και γύρω οικισµούς, σύµφωνα 
µε παρατηρήσεις που έκανε κλιµάκιο του ΙΤΣΑΚ που έχει µεταβεί στην περιοχή καθώς και εισηγήσεις 
για άµεσα µέτρα. 

� ∆ιατύπωση συµπερασµάτων τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν στη διαχείριση της µετασεισµικής 
κατάστασης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τον ΟΑΣΠ. 

 
 
 
Θεσσαλονίκη 
 
 
11 Ιανουαρίου 2008 
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ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Εθνικού ∆ικτύου Σεισµογράφων στις 6 Ιανουαρίου 2008 και τοπική 
ώρα 07:14 (05:14 GMT) συνέβη ένας ισχυρός σεισµός µεγέθους Μ=6.5 στην περιοχή του Λεωνιδίου 
(Ανατολικές ακτές Πελοποννήσου).  

Το επίκεντρο του σεισµού εντοπίσθηκε στο χώρο µε γεωγραφικές συντεταγµένες 37.1ο Β και 22.7ο 
Α. Σύµφωνα µε την ανωτέρω ανακοίνωση το βάθος της εστίας του σεισµού υπολογίστηκε στα 80 km 
περίπου και από δηµοσιογραφικές πηγές προέκυψε ότι ο σεισµός προκάλεσε περιορισµένες βλάβες στη 
περιοχή του Λεωνιδίου, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο µεγαλύτερο µέρος του ηπειρωτικού τµήµατος του 
Ελληνικού χώρου, τη Κρήτη καθώς επίσης και στην Νότια Ιταλία.  

Ο χάρτης του σχήµατος (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. Γεωγραφική κατανοµή των µακροσεισµικών εντάσεων από το σεισµό του Λεωνιδίου (06.01.2008) 

σύµφωνα µε την απόκριση των κατοίκων (Πηγή USGS).  

 
Η εικόνα αυτή της κατανοµής των εντάσεων τόσο σε σχέση µε την απόσταση όσο και µε τη χωρική 

κατανοµή αποτελεί τυπική εικόνα για τους σεισµούς ενδιαµέσου βάθους του νοτίου Αιγαίου (Papazachos and 
Comninakis, 1971; Papazachos et al., 1982; Tassos, 1984). 

Το µέγεθος σεισµικής ροπής του σεισµού υπολογίστηκε από το σεισµολογικό δίκτυο του 
πανεπιστηµίου του Harvard (HRV) ίσο µε ΜW=6.1 και το εστιακό βάθος του 88 km. Το βάθος αυτό είναι 
µεγαλύτερο από το βάθος του σεισµού των Κυθήρων (08.01.2006) και αυτό εξηγεί και τις περιορισµένες 
βλάβες του σεισµού αυτού. Από τη λύση του µηχανισµού γένεσης του σεισµού φαίνεται ότι ο σεισµός 
προήλθε από ένα ρήγµα οριζόντιας µετατόπισης µε σηµαντική ανάστροφη συνιστώσα. Ο µηχανισµός αυτός 
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είναι σε συµφωνία µε τον τυπικό µηχανισµό ο οποίος έχει προταθεί για τη περιοχή σύµφωνα µε τους 
Παπαζάχο και Παπαζάχου (2003).  

Ο εστιακός χώρος του σεισµού της 8ης Ιανουαρίου βρίσκεται στο δυτικό Τµήµα του Ελληνικού 
Τόξου, το οποίο είναι µία από τις πλέον ενεργές σεισµογενείς περιοχές κατά µήκος της ζώνης σύγκλισης 
µεταξύ της Ευρασίας και της Αφρικής. Στο τµήµα αυτό της λιθόσφαιρας της Ανατολικής Μεσογείου στον 
Αιγιακό χώρο εκλύεται περισσότερο από το 60% της σεισµικής δράσης του Ευρωπαϊκού  χώρου,  γεγονός το 
οποίο πιστοποιεί  την ενεργό  παραµόρφωση  του  χώρου. Η παραµόρφωση αυτή εκδηλώνεται µε σεισµούς 
µε µεγέθη µέχρι MW=8.3 (Papazachos, 1990, 1996) και είναι το αποτέλεσµα της βύθισης της λιθόσφαιρας 
της Ανατολικής Μεσογείου κάτω από το Αιγαίο κατά µήκος του Ελληνικού Τόξου (Papazachos and Delibasis, 
1969; Papazachos and Comninakis, 1971) καθώς και της προς τα ∆υτικά κίνησης της πλάκας της Ανατόλιας 
κατά µήκος του ρήγµατος της Βόρειας Ανατόλιας (McKenzie, 1972). 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ  

Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών 
(ΙΤΣΑΚ) κατέγραψε την ισχυρή κίνηση ενώ µέσω τηλεφωνικής τηλεµετρίας κατέστη δυνατή η σχεδόν άµεση 
λήψη και επεξεργασία των καταγραφών (επιταχυνσιογραµµάτων) από θέσεις του δικτύου στην ευρύτερη 
περιοχή. 

Τα επιταχυνσιογραφήµατα ενός σεισµού και ειδικότερα σεισµού ενδιαµέσου βάθους είναι δυνατόν να 
µας δώσουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά για τα χαρακτηριστικά της σεισµικής κίνησης τόσο στο κοντινό 
πεδίο αλλά και σε µεγάλες αποστάσεις. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι  οι µέγιστες τιµές της εδαφικής 
επιτάχυνσης, ταχύτητας, µετάθεσης, οι φασµατικές τιµές τους αλλά και σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε 
την απόσβεση της σεισµικής κίνησης στο ενδιάµεσο και µακρινό πεδίο του Ελληνικού χώρου.  

 

 

Σχήµα 2. Γεωγραφική κατανοµή των θέσεων των επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ (κόκκινα τετράγωνα)οι 

οποίοι κατέγραψαν τις εδαφικές επιταχύνσεις  από το σεισµό του Λεωνιδίου (06.01.2008).  
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Στο σχήµα (2) φαίνεται η γεωγραφική κατανοµή του µόνιµου δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ 
στην ευρύτερη περιοχή του σεισµού του Λεωνιδίου. Στην επικεντρική περιοχή το ΙΤΣΑΚ δεν έχει 
εγκατεστηµένο επιταχυνσιογράφο. Οι θέσεις οι οποίες παριστάνονται µε τετράγωνα κόκκινου χρώµατος 
παριστάνουν τις θέσεις στις οποίες οι επιταχυνσιογράφοι του ΙΤΣΑΚ διεγέρθηκαν και κατέγραψαν τη σεισµική 
κίνηση ενώ οι λοιπές θέσεις παριστάνονται µε ροζ σύµβολα. Συγκεκριµένα οι επιταχυνσιογράφοι οι οποίοι 
διεγέρθηκαν από τον σεισµό βρίσκονται: στον Ποταµό Κυθήρων, στη Κορώνη, την Καλαµάτα, το 
Βαρθολοµιό, τη Ζάκυνθο, την Αρεόπολη, τη Νάξο και στη Χαλκίδα. Επίσης καταγραφές υπήρξαν και από το 
δίκτυο του Ευρωπαϊκού πεδίου δοκιµών στη Μυγδονία λεκάνη (TST) λόγω της υψηλής ανάλυσης (18-24 bits) 
και δυναµικής µεγένθυσης των εγκατεστηµένων επιταχυνσιογράφων. 

Στο σχήµα (2) φαίνεται επίσης ο µηχανισµός γένεσης του σεισµού ενώ τα κίτρινα τρίγωνα 
παριστάνουν το επίκεντρο του σεισµού και των  µετασεισµών του σε διάστηµα τριών ηµερών. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι κανείς από τους 5 αυτούς µετασεισµούς δεν είχε µέγεθος πάνω από 3.5.  Το γεγονός αυτό 
είναι χαρακτηριστικό των σεισµών ενδιαµέσου βάθους. Η θέση του Λεωνιδίου παριστάνεται µε άσπρο ρόµβο. 
Όπως φαίνεται από το χάρτη του σχήµατος (2) η επικεντρικά απόσταση του Λεωνιδίου είναι πολύ µικρή.  

Στον Πίνακα (1) δίνονται οι θέσεις των επιταχυνσιογράφων οι οποίοι κατέγραψαν τη σεισµική κίνηση 
του σεισµού της 06/01/2008 (Μ6.5)  καθώς και οι µέγιστες τιµές της εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και 
µετάθεσης για κάθε σταθµό καταγραφής. Οι δύο πρώτες σειρές τιµών αντιστοιχούν στις οριζόντιες 
συνιστώσες ενώ η τρίτη στην κατακόρυφη.  

 

Πίνακας 1. Στοιχεία θέσεων του µόνιµου δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ οι οποίοι κατέγραψαν τη 

σεισµική κίνηση του σεισµού του Λεωνιδίου. Οι τιµές της επιτάχυνσης (Acc) είναι σε cm/sec2, 

της ταχύτητας (Vel) σε cm /sec και της µετάθεσης (Disp) σε cm. 
 

ΘΕΣΗ  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ / ΑΝΑΛΥΣΗ 

Κορώνη KRN1 QDR/ 11bits 

Acc: -36.4   Vel:  3.0   Disp:  0.5 

Acc: -28.1   Vel: -2.4   Disp: -0.3 

Acc:  12.4   Vel: -0.9   Disp:  0.2 

Αρεόπολις ΑRΕ1 QDR/ 11bits 

Acc: -14.0   Vel:  1.6   Disp: -0.4 

Acc:  24.1   Vel:  2.4   Disp:  0.3 

Acc:  -8.4   Vel:  0.6   Disp:  0.1 

Ποταµός KYT1 ETNA/ 18bits 

Acc: -25.0   Vel:  3.0   Disp:  0.6  

Acc:  12.8   Vel:  1.9   Disp: -0.5 

Acc:  11.1   Vel: -0.9   Disp:  0.2  

Καλαµάτα KAL1 QDR/ 11bits 

Acc:  19.8   Vel: -3.4   Disp:  0.6 

Acc: -25.4   Vel: -2.9   Disp: -0.8 

Acc: -12.0   Vel: -1.6   Disp:  0.3 

Βαρθολοµιό VAR1 ETNA/ 18bits 

Acc:   6.2   Vel:  0.7   Disp:  0.2 

Acc:  -3.0   Vel:  0.4   Disp: -0.1 

Acc:   5.9   Vel:  0.7   Disp:  0.2 

Ζάκυνθος ZAK2 GURALP/ 24bits 

Acc:  -7.8   Vel: -0.6   Disp: -0.2 

Acc:  -5.6   Vel: -0.4   Disp:  0.1 

Acc:   3.2   Vel: -0.2   Disp:  0.1 
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Χαλκίδα HAL1 K2/19bits 

Acc:   6.2   Vel:  0.7   Disp:  0.2 

Acc:   5.9   Vel:  0.7   Disp:  0.2 

Acc:  -3.0   Vel:  0.4   Disp: -0.1 

Νάξος NAX1 GURALP/ 24bits 

Acc:   3.3   Vel: -0.2   Disp: -0.03 

Acc:   2.1   Vel:  0.2   Disp: -0.02 

Acc:   2.1   Vel: -0.1   Disp: -0.02 

 

 

Στο σχήµα (3) δίνεται η καταγραφή στη Κορώνη η οποία είχε την υψηλότερη καταγεγραµµένη 
επιτάχυνση. 

 

 

 

Σχήµα 3. Οριζόντια συνιστώσα της καταγραφής στη Κορώνη µε µέγιστη επιτάχυνση 36.4 cm/sec2 του 

σεισµού του Λεωνιδίου (06/01/2008)  
 

 

Με βάση τις διορθωµένες καταγραφές της ισχυρής κίνησης του σεισµού του Λεωνιδίου, 
υπολογίσθηκαν τα φάσµατα απόκρισης για ποσοστό κρίσιµης απόσβεσης (ξ=5%) των καταγραφών. Στο 
σχήµα (4) παρουσιάζονται τα φάσµατα απόκρισης για συντελεστή κρίσιµης απόσβεσης ξ=5% των οριζοντίων 
συνιστωσών των επιταχυνσιογραµµάτων τα οποία καταγράφηκαν στην Αρεόπολη, την Καλαµάτα, την 
Κορώνη και στον Ποταµό Κυθήρων.  
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LEONIDIO 2008.01.06
AREOPOLIS record

LONG - component

TRANS - component

VERT - component
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LEONIDIO 2008.01.06
KALAMATA record

LONG - component

TRANS - component

VERT - component
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LEONIDIO 2008.01.06
KORONI record

LONG - component

TRANS - component

VERT - component
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LEONIDIO 2008.01.06
KYTHIRA record

LONG - component

TRANS - component

VERT - component

 

Σχήµα 4. Φάσµατα απόκρισης (ξ=5%) των 2 οριζοντίων συνιστωσών (συνεχής γραµµή) και των 

κατακόρυφων συνιστωσών (διακεκοµµένη γραµµή) των επιταχυνσιογραµµάτων για τις θέσεις 

Αρεόπολη, Καλαµάτα (άνω) και Κορώνη και Κυθήρων (κάτω) του σεισµού του Λεωνιδίου 

(06/01/2008). 

 

 

 

ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ KAI Η 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ 
 
 

Στο σχήµα (5) δίνεται η διάταξη ενοργάνωσης της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας πανοραµική εικόνα 
της οποίας δίνεται στη φωτογραφία (1). Έξι αισθητήρες ανίχνευσης της κατακόρυφης κίνησης και δύο για 
την καταγραφή της εγκάρσιας, καταγράφουν την απόκριση στο µεσαίο άνοιγµα της γέφυρας, ενώ στον 
καθένα από τους δύο πυλώνες τοποθετήθηκαν έξι αισθητήρες. Υπάρχουν επίσης 4 τριαξονικά επιτα-
χυνσιόµετρα, δύο στη βάση του κάθε πυλώνα και δύο ελευθέρου πεδίου, σε κάθε µία από της ακτές του -
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πορθµού. Όλοι οι αισθητήρες είναι συνδεδεµένοι µε την καταγραφική µονάδα ώστε να έχουν κοινή διέγερση, 
κοινή δειγµατοληψία και χρόνο 
 

 

 

 
 

Σχήµα 5. ∆ιάταξη των αισθητήρων της είναι τοποθετηµένοι στη γέφυρα. 
 

 

 
 

 

Φωτογραφία 1. Η καλωδιωτή γέφυρα του Ευρίπου   

 

Λόγω της χωρικής διαφοροποίησης της κίνησης κατά µήκος της Γέφυρας υπάρχουν διαφορετικά 
επίπεδα διέγερσης (threshold levels) σε κάθε πυλώνα. Έτσι οι καταγραφές (επιµήκης συνιστώσα) είναι της 
τάξης των 0.5 %g στις βάσεις των βάθρων της Γέφυρας. Στην κορυφή του πυλώνα και στο κέντρο του 
ανοίγµατος κυµαίνονται από 0.55-0.60 %g, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες ιδιοµορφές βρίσκονται 
περίπου στα 2.70 sec. 

Στο δίκτυο της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας υπάρχουν τέσσερις µονάδες καταγραφής. Η πρώτη 
είναι υψηλής ανάλυσης ψηφιοποιητή, είναι συνδεδεµένη µε έναν τριαξωνικό αισθητήρα ελευθέρου πεδίου και 
έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και ασθενείς δονήσεις µε καλή διακριτότητα. Οι λοιπές είναι χαµηλής  
ανάλυσης, είναι συνδεδεµένες µε τους λοιπούς αισθητήρες και δεν έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν µε 
διακριτότητα ασθενείς δονήσεις. Από το σεισµό στο Λεωνίδιο η µοναδική καταγραφή προέρχεται από τη 
µονάδα υψηλής ανάλυσης ψηφιοποιητή. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παρακολούθηση της 
συµπεριφοράς ειδικών κατασκευών (όπως είναι η καλωδιωτή γέφυρα της Χαλκίδας) στη περίπτωση ισχυρών 
σεισµών είναι σηµαντική για την επιστηµονική κοινότητα της Ελλάδας κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της 
αναβάθµισης των µονάδων καταγραφής του ειδικού αυτού δικτύου.  

Μ4 
Μ5 

Μ6 
Μ7 
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Στο σχήµα (6) δίνεται η καταγραφή στη θέση της Χαλκίδας ενώ στο σχήµα (7) δίνονται τα 
αντίστοιχα φάσµατα. 

 

 

Σχήµα 6. Καταγραφής στη θέση της καλωδιωτής γέφυρας της Χαλκίδας από το σεισµό του Λεωνιδίου 

(06/01/2008). 
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Σχήµα 7. Φάσµατα απόκρισης για συντελεστή απόσβεσης 5% των τριών συνιστωσών της καταγραφής στη 

θέση της καλωδιωτής γέφυρας της Χαλκίδας από το σεισµό του Λεωνιδίου (06/01/2008). 
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Από τα σχήµατα (4) και (7) φαίνονται οι σχετικά  µεγάλες φασµατικές τιµές σε ένα εύρος 
ιδιοπεριόδων 0.4-1.0 sec, χαρακτηριστικό των σεισµών ενδιαµέσου βάθους όπως αναφέρθηκε και στον 
σεισµό των Κυθήρων (ΙΤΣΑΚ, 2006). Επιφανειακοί σεισµοί αντίστοιχου µεγέθους παρουσιάζουν µεγάλες 
φασµατικές τιµές για ένα εύρος ιδιοπεριόδων από 0.1 ως 0.5 sec. Οι διαφορές αυτές στο φασµατικό 
περιεχόµενο των καταγραφών της σεισµικής κίνησης έχουν ως αποτέλεσµα και την διαφορετική επίδρασή 
τους σε διαφορετικού τύπου κατασκευές. Είναι γνωστό ότι το διαφορετικό φασµατικό περιεχόµενο, πέραν 
των τοπικών εδαφικών συνθηκών,  µπορεί να οφείλεται στη σεισµική πηγή και το εστιακό βάθος. 

Οι καταγραφές ισχυρής κίνησης και τα αντίστοιχα φάσµατα απόκρισης από σεισµούς ενδιαµέσου 
βάθους στον Ελληνικό χώρο είναι δυνατόν να δώσουν χρήσιµες πληροφορίες στον τεχνικό κόσµο της χώρας 
και είναι απαραίτητο να συνεκτιµηθούν σε µία µελλοντική αναθεώρηση του Ελληνικού Αντισεισµικού 
Κανονισµού.  

 

 
 

ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

Κλιµάκιο από ερευνητές του ΙΤΣΑΚ µετέβη στο Λεωνίδιο και τις γειτονικές περιοχές για  τη 
συστηµατική καταγραφή των επιπτώσεων του σεισµού τόσο στο δοµηµένο όσο και στο φυσικό περιβάλλον. 
Επίσης, συγκεντρώθηκαν στοιχεία και δεδοµένα χρήσιµα για περαιτέρω αναλύσεις των επιπτώσεων του 
σεισµού στην σεισµόπληκτη περιοχή.   

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η σεισµική απόκριση του δοµηµένου περιβάλλοντος και 
περιγράφονται οι δοµικοί τύποι των κατασκευών οι οποίοι συναντώνται στην περιοχή. Παρουσιάζονται τα 
πρώτα αποτελέσµατα των ελέγχων που διεξήχθησαν στο Λεωνίδιο και στον γειτονικό οικισµό Πούλιθρα, και 
περιγράφονται οι βλάβες στις κατασκευές ανάλογα µε το δοµικό τους τύπο, όπως αυτές καταγράφηκαν και 
αξιολογήθηκαν από το κλιµάκιο των ερευνητών του ΙΤΣΑΚ που επισκέφθηκε την περιοχή. 

Τέλος, παρατίθενται τα πρώτα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από τις µέχρι σήµερα ελέγχους για το 
σεισµό του Λεωνιδίου της 6ης Ιανουαρίου 2008 και προτείνονται ενέργειες άµεσης προτεραιότητας. 

 

 
 

Φωτ.1. Φωτογραφία του Λεωνιδίου. Φαίνεται καθαρά το γεωλογικό ανάγλυφο της περιοχής και ο 

ξεροπόταµος ∆αφνώνας. Οι βλάβες ήταν συγκεντρωµένες κυρίως στο πρανές που βρίσκεται 

µεταξύ του λεγόµενου «κόκκινου βράχου» και του οικισµού (βλ. αριστερά της φωτογραφίας). 
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Φωτ.2. Αεροφωτογραφία του Λεωνιδίου. Φαίνεται ο ξεροπόταµος ∆αφνώνας. 
 
 
 

 

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 
 

Οι αστοχίες φυσικών πρανών, ορυγµάτων (τεχνητών πρανών) και επιχωµάτων οδοποιϊας που 
προκλήθηκαν από το σεισµό της 6ης Ιανουαρίου 2008 ήταν γεωγραφικά ιδιαίτερα περιορισµένες. 
Εντοπίσθηκαν µεµονωµένες µόνον περιπτώσεις κατολισθήσεων φυσικών πρανών, αστοχίας οδικών 
επιχωµάτων χωρίς εµφάνιση ρηγµατώσεων επί του ασφαλτοτάπητα του οδικού δικτύου. Μετά τον κύριο 
σεισµό της 6ης Ιανουαρίου 2008, παρατηρήθηκαν µικρά προβλήµατα στο δίκτυο ύδρευσης του Λεωνιδίου. 
Συγκεκριµένα αναφέρθηκαν δύο αστοχίες στο δίκτυο ύδρευσης οι οποίες και αποκαταστάθηκαν άµεσα. 
Σηµειώνεται ότι στο Λεωνίδιο δεν υπάρχει σε λειτουργία δίκτυο αποχέτευσης και τα λήµµατα διοχετεύονται 
σε ιδιόκτητους βόθρους. Προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση ή στις τηλεπικοινωνίες εξαιτίας του σεισµού δεν 
διαπιστώθηκαν. ∆ιαπιστώθηκαν παραµορφώσεις στα «ζαρζανέτ», στις όχθες του ξεροποτάµου ∆αφνώνα 
(Φωτ.3,4) που διασχίζει το Λεωνίδιο, αλλά κατά πληροφορίες σε αρκετές περιπτώσεις αυτές προϋπήρχαν και 
πιθανώς επιβαρύνθηκαν από το σεισµό. 

 

  
 

Φωτ.3, & 4.  Μετατόπιση τµηµάτων «ζαρζανέτ» στις όχθες του ξεροποτάµου ∆αφνώνα που διασχίζει το 

Λεωνίδιο.    
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ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ. 

 
Η πλειονότητα των κατασκευών του Λεωνιδίου και των γύρω περιοχών οικιστικών περιοχών µπορεί 

να ταξινοµηθεί σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες ανάλογα µε το σύστηµα ανάληψης των φορτίων. Οι εν λόγω 
κατηγορίες και τα βασικά τους χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 2. Κατηγορίες κατασκευών στην ευρύτερη περιοχή του Λεωνιδίου 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

A Μονώροφα ή διώροφα 
παραδοσιακά κτίρια µε 
φέρουσα λιθοδοµή.  

 

 

 

Στα κτίρια αυτά ανήκουν τα παλαιά κτίρια κατοικιών ή 
επαγγελµατικών ή αποθηκευτικών χώρων. Η τοιχοποιία 
είναι κατασκευασµένη από λιθοδοµή µε συνδετικό υλικό 
από ασβέστη, τσιµέντο ή λάσπη. Ένα µικρό ποσοστό από 
τις κατασκευές αυτές µπορεί να έχει «σενάζ» από ξύλο 
(διαζώµατα) ή σκυρόδεµα ή ξύλινα διαγώνια δεσίµατα. 
Στην πλειονότητα τους, στα κτίρια  αυτά δεν λήφθηκαν 
µέτρα αντισεισµικής προστασίας, όπως αυτά που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των αντισεισµικών 
κανονισµών.  

 

Β Kτίρια από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 

Στην πλειονότητα τους κτίρια κατοικιών, γραφείων ή 
ξενοδοχείων µε φέροντα οργανισµό από επιτόπου 
εγχυνόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα και τοιχοποιίες 
πλήρωσης από διάτρητα τούβλα. Στην πλειονότητα τους 
είναι µικρού ύψους (µέχρι 2 ορόφων). Τα περισσότερα 
κτίρια είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε τον Ελληνικό 
Αντισεισµικό Κανονισµό του 1959, ένα σηµαντικό 
ποσοστό έχει σχεδιασθεί µε τον κανονισµό του 1984, 
ενώ τα υπόλοιπα είναι χτισµένα µε τους κανονισµούς 
ΕΑΚ-2000 και ΕΚΩΣ-2000. 

 

Γ Μνηµεία & ∆ιατηρητέα.  Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κατασκευές µε 
σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά όπως Αρχοντικά, 
Μνηµεία και λοιπά διατηρητέα κτίρια  συνήθως χωρίς την 
ύπαρξη συγκεκριµένων αντισεισµικών µέτρων.  

 

∆ Γέφυρες κατά µήκος του 
οδικού δικτύου. 

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

 

 
 

Το Λεωνίδιο ανήκει διοικητικά στο Νοµό Αρκαδίας. Ο πληθυσµός του ανέρχεται στους περί 3500 
κατοίκους και ο αριθµός των κτιρίων περί στα 1300, από τα οποία η συντριπτική πλειονότητα είναι από 
φέρουσα λιθόκτιστη τοιχοποιία. Μεγάλο ποσοστό από τα κτίρια αυτά είναι χτισµένα από την 100ετή περίοδο 
1830-1930 και υπάρχουν πολλά αρχοντικά. Η µειονότητα των κτιρίων είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα µέχρι 
δύο ορόφων. Οι περισσότερες βλάβες κτιρίων από τον σεισµό της 6ης Ιανουαρίου 2008 εµφανίσθηκαν στο 
Λεωνίδιο και λιγότερες βλάβες στους οικισµούς Πούλιθρα, Βλησίδια, Κουνούπια και Τσιτάλια. Υπάρχουν και 
αρκετά εγκαταλειµµένα κτίρια. 
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 Οι κατασκευές του Λεωνιδίου οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία Α είναι στην µεγάλη τους 
πλειονότητα παλιές, είναι κτίρια κατοικιών ή επαγγελµατικών χώρων, στην πλειονότητα τους µονώροφα ή 
διώροφα, που µερικά από αυτά είναι ηλικίας άνω των 170 ετών, µε φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδοµή. Στα 
κτίρια αυτά υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές εµπειρικές κατασκευές για ανάληψη σεισµικών φορτίων που 
είναι όµως κατά κανόνα ανεπαρκείς. Τα κτίρια της κατηγορίας Β είναι µέχρι δύο ορόφους. Τα κτίρια αυτά 
έχουν φέροντα οργανισµό από επί τόπου εγχυνόµενο οπλισµένο σκυρόδεµα, ενώ οι τοίχοι πλήρωσης είναι 
κατασκευασµένοι από διάτρητα τούβλα µε ασβεστοκονίαµα. Στην κατηγορία Γ εντάσσονται τα νεώτερα 
µνηµεία (Ι.Ναοί, ∆ιατηρητέα αρχοντικά) στα οποία είτε δεν έχουν εφαρµοσθεί καθόλου αντισεισµικά µέτρα, 
είτε τα αντισεισµικά µέτρα είναι υποτυπώδη. Τέλος, στις κατασκευές της κατηγορίας ∆ εντάσσονται οι 
διάφορες γέφυρες κατά µήκος του οδικού δικτύου της περιοχής, αρκετές από τις οποίες είναι λιθόκτιστες. 

Ο πρώτος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΑΚ/1959) τέθηκε σε ισχύ το 1959. ο οποίος για τη 
διαστασιολόγηση συνδυαζόταν 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 της Ανατολικής Πελοποννήσου. 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», ενώ το 
1995 έγινε περιορισµένη τροποποίησή του 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).  Τα 
παλαιότερα κτίρια (που χτίστηκαν σύµφωνα µε τους κανονισµούς 1959, 1984 ή χωρίς κανονισµούς), είναι 
στην πλειονότητα τους χαµηλού ύψους (µέχρι 2 ορόφων), ενώ σηµαντικός αριθµός από αυτά είναι 
λιθόκτιστα και έχουν εν γένει χαµηλή θεµελιώδη ιδιοπερίοδο (Τ<0.15sec).  

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟ 
 

Οι βλάβες στις κατασκευές ήταν γενικά περιορισµένες και παρατηρήθηκαν κυρίως στην 
περιοχή «Στάη» που βρίσκεται πλησιέστερα στο πρανές που υπάρχει µεταξύ του Λεωνιδίου και 
του «κόκκινου βράχου» (βλ. Φωτ.1). Από τον πρωτοβάθµιο έλεγχο προέκυψαν λίγα κτίρια 
(λιγότερα των δέκα, ενώ οι έλεγχοι δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί)  που χαρακτηρίσθηκαν ως «µη 
κατοικήσιµα» και αυτά είχαν ιδιαίτερα υψηλή τρωτότητα λόγω παλαιότητας και ελλιπούς 
συντήρησης. Τα αποτελέσµατα αυτά πιθανόν να διαφοροποιηθούν, όταν ολοκληρωθούν και οι 
δευτεροβάθµιοι έλεγχοι.  

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Κτίρια µε φέρουσα λιθοδοµή 

 

Τα παραδοσιακά κτίρια από φέρουσα λιθοδοµή (κατηγορία Α του Πίνακα 1) είναι µέχρι 
τριώροφα. Αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό του δοµικού πλούτου του Λεωνιδίου. Βλάβες 
(ρηγµατώσεις και τοπικές καταρρεύσεις των λιθοδοµών και ξερολιθιών) 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). 
Σηµειώνεται ότι πολλές προϋπάρχουσες ρηγµατώσεις λιθοδοµών επιδεινώθηκαν µε αφορµή το 
σεισµικό συµβάν. Ενδεικτικά παρατίθενται οι φωτογραφίες 5 έως 12. 
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Φωτ.5. Αστοχία λιθόκτιστου κτιρίου (κατασκευής πριν το 1880) στο Λεωνίδιο µε εµφάνιση έντονης 

κατακόρυφης ρωγµής. Η ξύλινη στέγη κατέρρευσε (Φωτ.6). 
 
 
 

 
Φωτ.6. Αστοχία λιθόκτιστου κτιρίου (κατασκευής πριν το 1880) όπου η ξύλινη στέγη κατέρρευσε, στο 

Λεωνίδιο. 
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Φωτ.7. Ανάπτυξη ρηγµατώσεων σε παλιό λιθόκτιστο κτίριο στο Λεωνίδιο.. 
 
 
 
 
 

 
 

Φωτ.8. Ανάπτυξη ρηγµατώσεων σε παλιό λιθόκτιστο κτίριο στο Λεωνίδιο.. 
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Φωτ.9. Ανάπτυξη ρηγµατώσεων σε παλιό εγκατελειµένο λιθόκτιστο κτίριο στο Λεωνίδιο.. 
 
 
 

 

 
 

Φωτ.10. Πτώση λιθοσωµάτων σε λιθόκτιστο παλιό κτίριο στο Λεωνίδιο.. 
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Φωτ.11. Τµηµατική πτώση φέροντα τοίχου σε λιθόκτιστο  κτίριο κατασκευής πριν το 1900  στο 

Λεωνίδιο. 
 
 
 

 
 

Φωτ.12. Πτώση σοφάδων και αστοχία κεραµιδιών σε παλιό λιθόκτιστο  κτίριο στο Λεωνίδιο. 
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Κτίρια από Ο/Σ 

Στο Λεωνίδιο και στους γύρω οικισµούς ένα µικρό ποσοστό κτιρίων (Κατηγορίας Β του Πίν.1) µέχρι 
δύο ορόφων, είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα. Σε κτίρια αυτού του τύπου δεν 
διαπιστώθηκαν βλάβες στον φέροντα οργανισµό, ενώ µερικά από αυτά έχουν υποστεί µικρορηγµατώσεις 
στους τοίχους πλήρωσης.  

 

Μνηµεία  και ∆ιατηρητέα 

Στους Ιερούς Ναούς (Ι.Ν.) δεν διαπιστώθηκαν βλάβες. Λίγες βλάβες διαπιστώθηκαν σε 2-3 πέτρινα 
καµπαναριά (Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης (Φωτ.13,14) και Αγ. Κυριακής). Σηµειώνεται  ότι η πλειονότητα των Ι.Ν. 
στο Λεωνίδιο διαθέτει λιθόκτιστη περιµετρική τοιχοποιία µε ορθογωνική κάτοψη. Σε µερικές περιπτώσεις 
ναών, προϋπάρχουσες ρηγµατώσεις λιθοδοµών επιδεινώθηκαν µε αφορµή το σεισµό. Ο λιθόκτιστος Ι.Ν. του 
Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου στον οικισµό Πούλιθρα, δεν εµφάνισε βλάβες στην φέρουσα τοιχοποιία του αλλά 
µόνο στο τέµπλο (Φωτ.15,16). Σε αρκετά διατηρητέα αρχοντικά εµφανίσθηκαν ρηγµατώσεις, πτώση 
σοφάδων και αετωµάτων (Φωτ.17,18) 

 

     
 

Φωτ.13,14. Βλάβη στο λιθόκτιστο καµπαναριό του Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης του Λεωνιδίου. 
 
 
 
 

   
 

Φωτ.15,16. Βλάβη στο τεµπλο του λιθόκτιστου Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου στον οικισµό Πούλιθρα. 
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Φωτ.17. Πτώση σοφάδων και αετωµάτων σε διατηρητέο διώροφο αρχοντικό στο Λεωνίδιο. 
 
 
 
 

 
 

Φωτ.18. Ανάπτυξη ρηγµατώσεων στην λιθόκτιστη τοιχοποιία του διατηρητέο διώροφου αρχοντικού της 

φωτ.17, στο Λεωνίδιο. 
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 Γέφυρες κατά µήκος του οδικού δικτύου 

∆εν αναφέρθηκαν βλάβες στις γέφυρες του οδικού δικτύου του Λεωνιδίου και των γύρω περιοχών, 
τόσο σε αυτές από Ο/Σ, όσο και σε παλαιές λιθόκτιστες τοξωτού τύπου, οι οποίες συναντώνται αρκετά συχνά 
(Φωτ.19). 

 
 

Φωτ.19. Λιθόκτιστη Γέφυρα στο Λεωνίδιο , επί του ξεροποτάµου ∆αφνώνα, κατασκευής 1830, που δεν 

εµφάνισε βλάβες. 
 

 

Σχολικά κτίρια 

Στο Γυµνάσιο και Λύκειο του Λεωνιδίου παρατηρήθηκαν σε έναν τοίχο έντονες ρηγµατώσεις οι 
οποίες προήλθαν από διάνοιξη προϋπαρχουσών ρηγµατώσεων λόγω διαφορικής καθίζησης. Επίσης, 
αναπτύχθηκαν αρκετές µικρορηγµατώσεις που µπορεί όµως να µην δηµιουργούν προβλήµατα στατικής 
επάρκειας χρήζουν όµως άµεσης επισκευής (Φωτ.20). 

 

 
 

Φωτ.20. ∆ιάνοιξη προϋπάρχουσας ρηγµάτωσης στο Γυµνάσιο-Λύκειο του Λεωνιδίου. 
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ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Οι γεωτεχνικού χαρακτήρα επιπτώσεις του σεισµού στο Λεωνίδιο ήταν ιδιαίτερα περιορισµένες.  Οι 
βλάβες στις κατασκευές από τον σεισµό της 6ης Ιανουαρίου 2008 στο Λεωνίδιο ήταν επίσης περιορισµένες, 
χρήζουν όµως άµεσης αποκατάστασης για λόγους ασφάλειας των κτιρίων. Ωστόσο, ο αριθµός των 
µικρορηγµατώσεων στα κτίρια συνολικά δεν ήταν αµελητέος και οι µικρορηγµατώσεις που εµφανίσθηκαν θα 
πρέπει να αποκατασταθούν για λειτουργικούς λόγους. Οι διάφορες µικρό-βλάβες που παρατηρήθηκαν σε 
κτίρια από λιθοδοµή µπορεί να αποδοθούν σε πολλές περιπτώσεις στην παλαιότητα, στην έλλειψη 
συντήρησης, στην παντελή έλλειψη αντισεισµικών κατασκευαστικών µέτρων και στη χαµηλή ποιότητα των 
υλικών δόµησης.  

Ως µέτρα άµεσης προτεραιότητας επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων µέτρων για την αποφυγή 
διείσδυσης οµβρίων υδάτων από τις ρωγµές στα διάφορα λιθόκτιστα κτίρια, µέχρις ότου γίνουν οι 
κατάλληλες επισκευαστικές εργασίες. 

H παραπάνω αναφορά βασίζεται στα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων που έγιναν στους οικισµούς 
Λεωνίδιο και Πούλιθρα από το κλιµάκιο του ΙΤΣΑΚ στο διάστηµα από 10 έως 12 Ιανουαρίου του 2008. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στην έκθεση αυτή δίνεται µια συνοπτική περιγραφή του προβλήµατος από το σεισµό της 6ης Ιανουαρίου 
2008 (Μ=6.5) η οποία βασίζεται κυρίως στα αποτελέσµατα από τις καταγραφές του δικτύου 
επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ καθώς και στις παρατηρήσεις που έκανε κλιµάκιο του ΙΤΣΑΚ που µετέβη στην 
πληγείσα περιοχή. 
 
Ο σεισµός της 6ης Ιανουαρίου 2008 (Μ=6.8) µε επίκεντρο στο Λεωνίδιο Πελοποννήσου και µε εστιακό βάθος 
88 Km, έγινε αισθητός στο µεγαλύτερο µέρος του ηπειρωτικού τµήµατος του Ελληνικού χώρου, την Κρήτη 
καθώς επίσης και στη Νότια Ιταλία.  
 
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 σχεδόν άµεση λήψη και επεξεργασία των καταγραφών 
(επιταχυνσιογραµµάτων) από θέσεις του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριµένα από την 
Αρεόπολη, την Κορώνη την Καλαµάτα, τα Κύθηρα, το Βαρθολοµιό, τη Ζάκυνθο, τη Νάξο και τη Χαλκίδα, 
καθώς και από το ειδικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ, υψηλής ανάλυσης, στο Ευρωπαϊκό Πεδίο 
∆οκιµών στην περιοχή Βόλβης Θεσσαλονίκης. Οι καταγραφές αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστηµονικό 
ενδιαφέρον και µπορούν να τύχουν περαιτέρω ερευνητικής επεξεργασίας για παραγωγή νέας γνώσης 
δεδοµένου του ελάχιστου δείγµατος καταγραφών από επιταχυνσιογράφους στον Ελλαδικό χώρο από 
σεισµούς µεγάλου βάθους, όπως ο σεισµός της 6ης Ιανουαρίου 2008. Ήδη µια πρώτη προκαταρκτική 
επεξεργασία αυτών των καταγραφών έχει γίνει στα πλαίσια αυτής της έκθεσης.  
 
Έτσι λοιπόν, 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. 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. Λόγω του µεγάλου εστιακού βάθους και του µεγέθους του σεισµού η σεισµική κίνηση έγινε αισθητή 
σε µεγάλη έκταση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις καταγραφές των επιταχυνσιογράφων σε 
αποστάσεις ακόµα και πέραν των 150Km από το επίκεντρο. 

2. Από τις καταγραφές που έχουν ληφθεί από την Αρεόπολη, την Καλαµάτα, την Κορώνη, τα Κύθηρα, 
το Βαρθολοµιό, τη Ζάκυνθο, τη Νάξο και τη Χαλκίδα προκύπτουν σχετικά µικρές επιταχύνσεις 
(µικρότερες από 0.036g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας). 

3. Χαρακτηριστικό αυτών των καταγραφών είναι η µεγάλη χρονική διάρκεια της ισχυρής εδαφικής 
κίνησης η οποία σε αρκετές θέσεις, όπως καταγράφηκε, ξεπερνά τα 40sec. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
 

4. 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 στα 
Κύθηρα είναι περίπου 0.2sec ενώ στην Καλαµάτα είναι περίπου 0.7sec. Η επισήµανση αυτή είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική και σ’ αυτή θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές, όπως 
π.χ. στην Καλαµάτα, έχει προκύψει µέσα από την επεξεργασία των καταγραφών ότι υπάρχει 
ιδιαίτερη ενίσχυση της εδαφικής κίνησης σε σχετικά µεγάλες περιόδους, ακόµα και πέραν του 1.0sec.  

5. 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 ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
 

6. Από το κλιµάκιο του ΙΤΣΑΚ που µετέβη στο Λεωνίδιο και τους γύρω οικισµούς έχουν εντοπιστεί 
βλάβες κυρίως σε λιθόκτιστα κτίρια. Οι σοβαρότερες από αυτές τις βλάβες είναι ρωγµές στη φέρουσα 
τοιχοποιία και σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλεται η άµεση αποκατάστασή τους για λόγους 
ασφάλειας των κτιρίων.  Επίσης, επιβάλλεται η λήψη σχετικών µέτρων προστασίας για αποφυγή 
διείσδυσης οµβρίων υδάτων, δεδοµένης και της χειµερινής περιόδου, αλλά και γιατί µια τέτοια 
περίπτωση µπορεί να επιδεινώσει ακόµα περισσότερο την ασφάλεια των κτιρίων. ∆υστυχώς στο 
Λεωνίδιο δεν υπάρχει επιταχυνσιογράφος από το µόνιµο δίκτυο του ΙΤΣΑΚ και έτσι δεν µπορεί να 
γίνει άµεση συσχέτιση αυτών των βλαβών µε το επίπεδο επιταχύνσεων που αναπτύχθηκε σ’ αυτή 
την περιοχή κατά τον κύριο σεισµό. 

7. Οι σχετικά µικρές επιταχύνσεις που αναπτύχθηκαν στις περιοχές όπου υπήρξαν καταγραφές από τους 
επιταχυνσιογράφους και οι οποίες ήταν µικρότερες από 0.036g, δικαιολογούν ως ένα βαθµό τη µη 
εκδήλωση έντονων ζηµιών σ’ αυτές τις περιοχές (Αρεόπολη, Καλαµάτα, Κορώνη, Κύθηρα, 
Βαρθολοµιό, Ζάκυνθος, Νάξος και Χαλκίδα).  

8. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της εδαφικής κίνησης από τον κύριο σεισµό (διάδοση σε µεγάλη έκταση, 
µεγάλη χρονική διάρκεια, µεγάλο εύρος ιδιοπεριόδων κ.λ.π.) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι 
αρκετές κατασκευές στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου χαρακτηρίζονται από υψηλή 
τρωτότητα διότι δεν τυγχάνουν συστηµατικής συντήρησης λόγω εγκατάλειψης αλλά και λόγω 
παλαιότητας, δεν θα πρέπει να αποκλείουν την πιθανότητα ύπαρξης βλαβών σε κατασκευές, µικρής 
µάλλον έντασης, ακόµα και σε µεγάλες αποστάσεις από το επίκεντρο του σεισµού. Στο σηµείο αυτό 
αξίζει να αναφερθεί ότι από το σεισµό των Κυθήρων της 8ης Ιανουαρίου 2006 (Μ=6.9), επίσης 
µεγάλου εστιακού βάθους, είχαν προκληθεί βλάβες σε κτίρια του Νοµού Χανίων.  

 
 
 

 

Θεσσαλονίκη 

 

11 Ιανουαρίου 2008  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 

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. 
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