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«∆εν είµαστε έτοιµοι 
στο ενδεχόµενο 
ενός µεγάλου σει-

σµού», λένε στον «Ε.Τ.» ειδικοί από 
το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογί-
ας και Αντισεισµικών Κατασκευών 
(ΙΤΣΑΚ).  Στο χθεσινό Τύπο της 
Κυριακής κορυφαίοι σεισµολό-
γοι µίλησαν για τα 160 σεισµικά 
ρήγµατα, που «απειλούν» τη χώρα 
µας. Σήµερα, επιστήµονες από το 
ΙΤΣΑΚ τονίζουν  ότι οι συνέπειες 
ενός ισχυρού σεισµού στην Ελλά-
δα θα είναι...τεράστιες, καθώς δεν 
πραγµατοποιούνται προληπτικοί 
έλεγχοι στα περισσότερα κτίρια 
της χώρας.  

«Η Πολιτεία µε τη θέσπιση νέων 
σύγχρονων αντισεισµικών κανονι-
σµών µεριµνά µόνο για την αντισει-
σµική θωράκιση των νεοανεγειρό-
µενων κατασκευών, που αποτελούν 
σε ετήσια βάση περί το 1,5% του 
δοµικού πλούτου. Γι’ αυτόν το λόγο, 
είναι σήµερα επιτακτική η ανάγκη 
να γίνει επέκταση και προς την 
πλευρά θωράκισης και των παλαι-
ότερων υφιστάµενων κτιρίων, τα 
οποία, ως γνωστόν, εξακολουθούν 
να αποτελούν την πλειονότητα του 
δοµικού πλούτου της χώρας», λένε 
στον «Ε.Τ.» οι Βασίλης Λεκίδης και 
Χρήστος Καρακώστας, υπεύθυνοι 
του Τοµέα Ερευνών στο ΙΤΣΑΚ. 

Τα παλιά κτίρια
Οπως εξηγούν οι δύο ερευνητές, 
στη Θεσσαλονίκη και κατ’ αναλογία 
και στα υπόλοιπα µεγάλα πολεοδο-
µικά συγκροτήµατα της Ελλάδας, 
τα παλαιότερα υφιστάµενα κτίρια 
αποτελούν το 80% περίπου του 
δοµικού αποθέµατος της πόλης. 
«Αυτά κατασκευάστηκαν µε βάση 
τον Αντισεισµικό Κανονισµό του 
1959, ο οποίος δεν ανταποκρί-
νεται στο επίπεδο ασφάλειας των 
κατασκευών έναντι σεισµού που 
προδιαγράφουν οι σήµερα ισχύ-
οντες αντισεισµικοί κανονισµοί. 

Η πρόληψη λοιπόν επιβάλλει να 
ελεγχθούν ξανά τα κτίρια µε βάση 
τις νέες αντιλήψεις περί σεισµικής 
ασφάλειας», αναφέρουν οι ειδι-
κοί.  

Στην Ιαπωνία
Μπορεί ο σεισµός που έπληξε την 
Ιαπωνία να είναι ένας από τους µε-
γαλύτερους που έχουν καταγρα-
φεί στην ιστορία του σύγχρονου 
κόσµου, ο απολογισµός, όµως, θα 
µπορούσε να είναι πολύ χειρότε-
ρος. Οπως αναφέρουν επιστήµονες 

από όλο τον κόσµο, η καλή αντι-
σεισµική θωράκιση των κτιρίων 
στην περιοχή έσωσε εκατοµµύρια 
ζωές. Στην Ελλάδα, ακόµα και ένας 
σεισµός αρκετά µικρότερης ισχύος, 
θα είχε -αναλογικά- πολύ µεγαλύ-
τερες  απώλειες, καθώς περίπου 
4.000.000 κτίρια στη χώρα µας 
έχουν κτιστεί πριν από το 1985, 
µε τον παλιό αντισεισµικό κανο-
νισµό. 

«Πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
εν γένει οι κατασκευές διαθέτουν 
πρόσθετους µηχανισµούς απορρό-
φησης της σεισµικής ενέργειας από 
αυτούς που έχουν ληφθεί υπόψη 
κατά το σχεδιασµό τους, µε απο-
τέλεσµα να παρατηρείται κατά κα-

Ευθύνες στην Πολιτεία για την αντισεισµική πολιτική που ακολουθείται 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
pmavraganis@e-typos.com 

Ôïð 20 åðéêßíäõíùí ðåñéï÷þí

1Αγιον Ορος

11Εβρου

2Αιτωλ/νίας

14Ζακύνθου

8Γρεβενών

16Ηµαθίας

6Αχαΐας

9∆ράµας

3Αργολίδος

4Αρκαδίας

5Αρτης

7Βοιωτίας

10∆ωδεκανήσου

12Ευβοίας

15Ηλείας

13Ευρυτανίας

17Ηρακλείου

18Θεσπρωτίας

20Ιωαννίνων

19Θεσ/νίκης

KáôáóêåõÝò êôéñßùí 
áíÜ ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï

Åëëçíéêü êôéñéáêü áðüèåµá

E÷ïõí êôéóôåß ðñéí áðü ôï 1985

5%

32%

11%

17%

19%

18%

10%

65%

55%

7%

6%

5%

1%

1%

Πριν από το 1919
1920-1945
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995

1996+
Υπό κατασκευή
∆εν δηλώθηκε

∆ηµόσια κτίρια
Σχολεία

Χωρίς αντισεισµικό
κανονισµό

46%

13%

9%

Mε αντισεισµικό
κανονισµό

Mε πρόσθετα
άρθρα 1985

Mε νέους 
αντισεισµικούς κανόνες

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των σεισµολόγων, µεταξύ 
των οποίων ο Γεράσιµος Χουλιάρας και ο 
∆ηµήτρης Παναγιωτόπουλος, που µίλησαν 
στο χτεσινό «ΤτΚ» για τα 160 σεισµικά ρήγ-
µατα που «απειλούν» τη χώρα µας, κάνουν 
λόγο για τη λάθος οικονοµική πολιτική που 
ακολουθείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
σε θέµατα που αφορούν την αντισεισµική 
θωράκιση, τους προληπτικούς ελέγχους και 
τη χρηµατοδότηση αντίστοιχων ερευνητικών 
προγραµµάτων και αυτό γιατί δεν εντάσσεται 
στη λογική της κερδοφορίας. 

«Επειδή το κόστος των ελέγχων αλλά -κυ-
ρίως- των επεµβάσεων είναι πολύ µεγάλο 
και δυσβάστακτο για την ελληνική οικονοµία, 
κατά µέσο όρο 15%-30% της αξίας κατασκευ-
ής τους, προτείνεται ως µόνη ρεαλιστική λύση 
η επιλεκτική ενίσχυση σηµαντικών -και δη 
δηµοσίων- κατασκευών σε κάθε µεγάλο πο-
λεοδοµικό συγκρότηµα µε βάση σενάρια σει-
σµικής διακινδύνευσης που πρέπει να γίνουν 
για το καθένα. Σηµειώνεται ότι η προσέγγιση 
αυτή -ως η µόνη οικονοµικά ρεαλιστική– ακο-
λουθείται και από χώρες µε πολύ ισχυρότερες 

οικονοµίες από την ελληνική, όπως στις ΗΠΑ 
και την πληγείσα Ιαπωνία. Ωστόσο, για το 
θέµα της ενίσχυσης υφιστάµενων κατασκευ-
ών η Ελλάδα είναι µία από τις λίγες διεθνώς 
χώρες που έχει εισαγάγει ειδικό κανονισµό, 
το γνωστό και ως «ΚΑΝΕΠΕ», αναφέρουν οι 
κ. Λεκίδης και Καρακώστας.  Οπως είπαν οι 
ερευνητές στον «Ε.Τ.», ήδη από το 2000 µε 
πρωτοβουλία του ΟΑΣΠ έχει αναπτυχθεί το 
σχετικό πλαίσιο ελέγχων που υιοθέτησε σε 
µεγάλο βαθµό την ακολουθούµενη στις ΗΠΑ 
αντίστοιχη µεθοδολογία που προβλέπει τρία 

στάδια ελέγχου. Η µεθοδολογία –και κυρίως 
ο πρωτοβάθµιος έλεγχος– έχει εφαρµοστεί 
µέχρι σήµερα σε σηµαντικό αριθµό δηµοσίων 
κτιρίων στην Ελλάδα, αλλά µία προσπάθεια 
εφαρµογής της στο σύνολο των δηµοσίων 
κτιρίων δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέ-
σµατα, λόγω του µη ικανοποιητικού ρυθµού 
ανταπόκρισης των αρµόδιων ΟΤΑ. Ενδεικτικό 
είναι και το γεγονός ότι από τα 85.000 κτί-
ρια που θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί από το 
σεισµό της Πάρνηθας, έντεκα χρόνια µετά, 
µόνο 9.000 έχουν δεχτεί έλεγχο.

νόνα µία καλύτερη συµπεριφορά 
τους από την υπολογιστικά ανα-
µενόµενη, ακόµη και αν η σεισµική 
διέγερση σε µία περιοχή υπερβαίνει 
ως ένα βαθµό τα όρια που έχουν 
προδιαγραφεί από τον εκάστοτε 
Αντισεισµικό Κανονισµό», εξη-
γούν οι ειδικοί του ΙΤΣΑΚ, επιση-
µαίνουν όµως ότι: «Αυτό, φυσικά, 
δεν ισχύει για κατασκευές που δεν 
έχουν µελετηθεί και κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε τους αντισεισµικούς 
κανονισµούς ή σε περίπτωση που 
ο σεισµός που θα πλήξει ένα οικι-
στικό συγκρότηµα υπερβαίνει κατά 
πολύ τα προδιαγεγραµµένα από 
τους αντισεισµικούς κανονισµούς 
επίπεδα». ■
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Εύθραυστη η Ελλάδα σε µεγάλο  σεισµό

ΟΙ ΑΓΩΝΙΩ∆ΕΙΣ προσπάθειες να 
αποσοβηθεί ένα νέο Τσέρνοµπιλ 
στην Ιαπωνία, µετά τον καταστρο-
φικό σεισµό και το τσουνάµι της 
περασµένης Παρασκευής, φέρνουν 
για άλλη µια φορά στην επιφάνεια 
το σοβαρότατο ζήτηµα του πυρηνι-
κού κλοιού, στον οποίο κινδυνεύει 
να βρεθεί και η Ελλάδα, εάν προ-
χωρήσουν τα σχέδια για κατασκευή 
πυρηνικών σταθµών στην ευρύτερη 
–κατ’ εξοχήν σεισµογενή– γειτονιά 
µας.

Ηδη, δύο γειτονικά κράτη, η 
Βουλγαρία και η Ρουµανία, φιλο-
ξενούν τέσσερα εργοστάσια, άλλα 
τέσσερα βρίσκονται στην Ουγγαρία 
και ακόµα ένα στη Σλοβενία. Στις 
δύο πρώτες από τις χώρες αυτές και 
στη γειτονική Τουρκία σχεδιάζονται 
τουλάχιστον άλλα τέσσερα, ενώ το 
σύνολο των προτεινόµενων µονά-
δων στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανα-
τολική Μεσόγειο φθάνει τις 17.

Πεδίο δράσης
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι αριθ-
µοί αυτοί αποτυπώνουν το έντονο 
ενδιαφέρον των ισχυρών παικτών 
του πυρηνικού λόµπι για την περι-
οχή µας, την οποία επιδιώκουν να 
µετατρέψουν σε εύφορο γι’ αυτούς 
πεδίο δράσης και να αντισταθµίσουν 
έτσι τις απώλειες από το «πάγωµα» 
των µεγάλων επενδύσεων στην 
πυρηνική ενέργεια τόσο στις ΗΠΑ 
όσο και στο µεγαλύτερο µέρος της 
δυτικής Ευρώπης.

Τις βλέψεις αυτές επιχειρεί να 

εκµεταλλευθεί, µεταξύ άλλων, η 
Τουρκία, η περίπτωση της οποίας 
προκαλεί και τη µεγαλύτερη ανησυ-
χία για τη χώρα µας, καθώς το πρώ-
το εργοστάσιο που θα την εντάξει 
στη λέσχη των πυρηνικών κρατών 
σχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε 
µια σεισµογενή περιοχή, στο Ακού-
γιου, απέναντι από την Κύπρο. Εκεί 
έχουν ήδη δηµιουργηθεί υποστη-
ρικτικές υποδοµές (δρόµοι, λιµάνι), 
ενώ τον περασµένο Μάιο η Τουρ-
κία υπέγραψε σχετική συµφωνία µε 
τη Ρωσία, η οποία προβλέπει ότι η 
ρωσική εταιρία Atomstroyexport 
θα κατασκευάσει (πιθανότατα εντός 
του 2013) στο Ακούγιου τέσσερις 
µονάδες, δυναµικότητας 1.200 

MW, και θα τις εκµεταλλεύεται για 
60 χρόνια.

Η προοπτική αυτή εγκυµονεί πολ-
λούς κινδύνους για την Ελλάδα, 
καθώς, όπως εξηγεί στον «Ε.Τ.» ο 
αναπληρωτής καθηγητής Πυρηνικής 
Φυσικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
κ. Θανάσης Γεράνιος, «το Ακούγιου 
βρίσκεται σε σεισµογενή περιοχή, 
συνεπώς πρέπει να δαπανηθούν 
µεγάλα ποσά για να θωρακιστεί 
η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
Επιπλέον, η Τουρκία είναι χώρα µε 
κοινωνική και πολιτική αστάθεια, γε-
γονός που εγείρει φόβους για τυχόν 
δολιοφθορά ή οιουδήποτε είδους 
επίθεση». Ο ίδιος προσθέτει: «Για 
την Ελλάδα, η απειλή είναι διπλή: 

Αφενός, σε περίπτωση σοβαρού δυ-
στυχήµατος, οι επιπτώσεις θα είναι 
1.000 φορές µεγαλύτερες απ’ ό,τι 
ήταν στο Τσέρνοµπιλ. Αφετέρου, το 
Αιγαίο θα χρησιµοποιείται συστη-
µατικά για τη µεταφορά πυρηνικών 
αποβλήτων». Σαν να µην έφθανε 
αυτό, πριν από ένα µήνα ο υπουργός 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της 
γείτονος, Τανέρ Γιλντίζ, εξέφρασε 
την αποφασιστικότητα της τουρ-
κικής κυβέρνησης να προχωρήσει 
στην κατασκευή περισσότερων από 
ένα πυρηνικών σταθµών, σηµειώνο-
ντας: «Ελπίζουµε ότι θα µπορέσου-
µε να λειτουργήσουµε δύο ή τρεις 
σταθµούς έως το 2023». 

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΖΑΚΟΣ

Εφιαλτικά πυρηνικά σενάρια γύρω από τη χώρα
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Tá ðõñçíéêÜ óôç ãåéôïíéÜ µáò!

Μπαίνουν και νέοι «παίκτες» 
ΕΚΤΟΣ της Τουρκίας, οι δύο «παίκτες» που συ-
γκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να 
αναπτύξουν νέα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας 
στη γειτονιά µας είναι η Τσεχία και η Σλοβακία. 
Μάλιστα, στην τελευταία κατασκευάζονται ήδη 
καινούργιες µονάδες. Αρκετά ισχυρό θεωρούν οι 
ειδικοί και το σενάριο της δηµιουργίας σταθµού 
στην Αίγυπτο. 

Αντιθέτως, οι προτάσεις για αντίστοιχες εγκα-
ταστάσεις στην Αλβανία δεν φαίνεται να έχουν 
µέλλον. Επιπλέον, στάσιµες έχουν µείνει οι δύο 
νέες µονάδες στο Μπέλενε της Βουλγαρίας. Οι επι-
στήµονες σπεύδουν να υπογραµµίσουν ότι εξίσου 
σηµαντικό µε το πρόβληµα των νέων πυρηνικών 
µονάδων είναι, διεθνώς, το ακανθώδες ζήτηµα 

των υφιστάµενων παλαιών αντιδραστήρων. Στη 
γειτονιά µας, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτε-
λεί το εργοστάσιο στο Κοζλοντούι της Βουλγαρί-
ας, που τεχνολογικά ανήκει στις παλαιού τύπου 
µονάδες, όπως ήταν εκείνη στο Τσέρνοµπιλ της 
Ουκρανίας.  

Σύµφωνα µε τον κ. Γεράνιο, «πάνω από 200 
αντιδραστήρες διεθνώς βρίσκονται στο όριο γή-
ρατος. ∆ηλαδή, οι συνθήκες στο εσωτερικό τους 
καθίστανται επικίνδυνες για τους εργαζοµένους 
και οι αντιδραστήρες πρέπει να γίνουν πυρηνικό 
απόβλητο λόγω ακτινοβολίας. Το κόστος και οι 
τεχνικές δυσκολίες είναι µεγάλες, ενώ δεν έχει 
βρεθεί ικανοποιητική λύση ούτε για τα απόβλητα 
των πυρηνικών εργοστασίων». 

«Επιβάλλεται να ελεγχθούν ξανά τα 
κτίρια µε βάση τις νέες αντιλήψεις 

περί σεισµικής ασφάλειας», λένε οι 
επιστήµονες Βασίλης Λεκίδης (πάνω) 

και Χρήστος Καρακώστας (κάτω).
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