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Κεφάλαιο 1: Η γεωλογική δομή της Βόρειας Θεσσαλίας και
οι σεισμοί του Μαρτίου 2021

Παυλίδης Σ., Κίλιας Α., Χατζηπέτρος Α., Γαλανάκης Δ., Σμπόρας Σ.
1.1 Εισαγωγή
Το Ελληνικό ορογενές είναι τμήμα του γενικότερου Αλπικού κύκλου ορογένεσης και συνδέεται με τη
σύγκλιση της Ευρασιατικής και της Αφρικανικής πλάκας, από το Μεσοζωικό μέχρι και το Τριτογενές,
με συνακόλουθο το κλείσιμο των ενδιάμεσων ωκεανών (ωκεανοί Τηθύος). Οι Ελληνίδες οροσειρές
αποτελούν ένα σύνθετο ορογενετικό οικοδόμημα, προέκταση των Διναρίδων, το οποίο συνεχίζεται στα
όρη της Ανατόλιας (Ποντίδες και Ταυρίδες οροσειρές Τουρκίας). Αυτό το οικοδόμημα αποτελείται από
τις εξής γεωτεκτονικές ζώνες από τα ανατολικά προς τα δυτικά (Μουντράκης 2020): Ροδόπης,
Σερβομακεδονική, Εσωτερικές Ελληνίδες: Περιροδοπική, Αξιού (Παιονία, Πάικο, Αλμωπία),
Πελαγονική, Αττικοκυκλαδική}, Εξωτερικές Ελληνίδες: Υποπελαγονική, Παρνασσού-Γκιώνας,
Ωλονού-Πίνδου, Γαβρόβου-Τρίπολης, Αδριατικοϊόνιος και ζώνη Παξών (Kilias et al. 2002).

Σχήμα 1.1: Οι κύριες γεωλογικές ενότητες (ζώνες) των Ελληνίδων και η συνέχεια τους στις Δειναρίδες. Οι δυο ζώνες υψηλής
πίεσης των Ελληνίδων αποτυπώνονται. Ένθετο: Η ανάπτυξη του Αλπικού ορογενούς στην Ευρώπη (Kilias et al. 2002).
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Κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνικού ορογενούς είναι τα αλλεπάλληλα τεκτονικά καλύμματα και
τεκτονικά λέπια, τα οποία επωθούνται το ένα πάνω στο άλλο από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Τα
επωθητικά φαινόμενα ξεκινούν από το Μέσο-Ανώτερο Ιουρασικό με την επώθηση των οφιολίθων πάνω
στην ανθρακική πλατφόρμα της Πελαγονικής από τον ένα ή περισσότερους ωκεανούς της Τηθύος
(Jacobshagen et al. 1978; Mountrakis 1986; Vergely 1984 από Kilias et al. 2002, 2013). Κατά το
Τριτογενές συνεχίζεται η ίδια τεκτονική εξέλιξη με προσανατολισμό της επώθησης προς τα νοτιοδυτικά
και πάχυνση του ηπειρωτικού φλοιού. Η συσσώρευση αλλεπάλληλων καλυμμάτων και λεπίων σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη ζωνών καταβύθισης συνδέεται με τη δημιουργία δύο υποπαράλληλων
μεταμορφικών λωρίδων υψηλής πίεσης – χαμηλής θερμοκρασίας (HP/LT). Το εφελκυστικό καθεστώς
που ακολούθησε την επωθητική τεκτονική οδήγησε στην κατάρρευση του ορογενούς (post- και synorogenic collapse) με μεγάλα κανονικά ρήγματα αποκόλλησης, μικρής γωνίας κλίσης (detachment) και
στην αποκάλυψη υποκείμενων ζωνών με τη μορφή τεκτονικών παραθύρων (Lister et al. 1984; Shermer
et al. 1989; Kilias et al. 1991, 1994, 2002, 2016; Dinter and Royden 1993; Kilias 1995). Η εφελκυστική
τεκτονική διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο από το Τριτογενές μέχρι σήμερα με εκτεταμένες ζώνες
διάτμησης (shear zones) και ρήγματα αποκόλλησης (detachment faults). Η επαναδραστηριοποίηση των
παλαιοτέρων (inherited structure) ανάστροφων ρηγμάτων ως εφελκυστικών δομών (inverse tectonics)
τίθενται για μελέτη και αναθεώρηση με τους πρόσφατους σεισμούς.

Σχήμα 1.2: Γεωλογικός χάρτης τμήματος του Πελαγονικού καλύμματος στη Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία. Διακρίνονται
τα τεκτονικά παράθυρα Ολύμπου, Κρανιάς και Ριζωμάτων, καθώς και το οφιολιθικό κάλυμμα στην Πίνδο και ζώνη Αξιού
(Kilias and Mountrakis 1989; Koroneos et al. 2013).

Η Πελαγονική ζώνη ή κάλυμμα κατέχει ένα μεγάλο τμήμα του κορμού της Ελλάδας, μεταξύ των
γεωλογικών ζωνών της κεντρικής Ελλάδας, και αποτελείται από ένα κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο
(γνεύσιους, γνευσιοσχιστόλιθους και αμφιβολίτες με μεγάλες γρανιτικές διεισδύσεις), μάρμαρα,
φυλλίτες, σχιστόλιθους, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και δολομίτες. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη
τεκτονικά τοποθετημένων μεγάλων οφιολιθικών μαζών. Στην περιοχή μελέτης κυριαρχούν τα
6
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παλαιοζωικής ηλικίας μεταμορφωμένα πετρώματα της Πελαγονικής Ζώνης και μιας συνεχούς
ανθρακικής σειράς Τριαδικής-Ιουρασικής ηλικίας (κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και μάρμαρα).
Παλαιογεωγραφικά η Πελαγονική ζώνη θεωρείται ένα μεγάλο ηπειρωτικό τέμαχος, τμήμα της
Κιμμερικής ηπείρου, που αποσπάστηκε από την ήπειρο Gondwana (Αφρική με άλλα μικρότερα
ηπειρωτικά τεμάχη) και εκατέρωθεν του οποίου αναπτύχθηκαν οι ωκεάνιες περιοχές της Παλαιοτηθύος
και της Νεοτηθύος και από τις οποίες προήλθαν με επώθηση οι οφιόλιθοι (Μουντράκης 1983, 2020).
Αποτελείται από το πολυμεταμορφωμένο κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο μέσα στο οποίο διεισδύουν
γρανιτικοί όγκοι Άνω Παλαιοζωικής ηλικίας (~300 εκ. έτη), τις Περμοτριαδικές ηφαιστειο-ιζηματογενείς
ακολουθίες, τα ανθρακικά καλύμματα Τριαδικής και Ιουρασικής ηλικίας, τους επωθημένους οφιολίθους
με τα συνοδά ιζήματα βαθιάς θάλασσας και τα επικλυσιγενή ιζήματα Άνω Κρητιδικού. Στο κεντρικό
τμήμα της Πελαγονικής, στην περιοχή της Θεσσαλίας, εμφανίζονται ανθρακικοί δόμοι υπό μορφή
τεκτονικών παράθυρων πάνω στους οποίους επωθούνται οι σειρές της Πελαγονικής (Όλυμπος, Όσσα,
Ριζώματα, Κρανιά, Πήλιο, Σχήμα 1.2 και 1.3). Μεταξύ των υποκείμενων ανθρακικών σχηματισμών και
του ηπειρωτικού τεμάχους της Πελαγονικής τοποθετούνται τεκτονικά πετρώματα υψηλής πίεσης
(ενότητα μπλε σχιστόλιθων των Αμπελακίων) που μεταμορφώθηκαν στις συνθήκες υψηλής πίεσης κατά
το Παλαιόκαινο-Ηώκαινο και κατά την υποβύθισή τους κάτω από την Πελαγονική. Ο Godfriaux (1968)
απέδειξε ότι οι ανώτεροι στρωματογραφικοί ορίζοντες της ανθρακικής σειράς του Ολύμπου είναι
νουμουλιτοφόροι ασβεστόλιθοι Ηωκαινικής ηλικίας που καταλήγουν σε φλύσχη ΗωκαινικήςΟλιγοκαινικής ηλικίας. Άρα τα πετρώματα της Πελαγονικής επωθήθηκαν μετά το Ηώκαινο πάνω σε
ανθρακικές σειρές πιθανότατα εξωτερικών ζωνών, τα οποία αποκαλύπτονται υπό μορφή τεκτονικού
παραθύρου.
Στην περιοχή αναπτύσσεται επίσης μία συνεχής ανθρακική σειρά πάνω στην οποία βρίσκονται
επωθημένες σειρές πετρωμάτων της Πελαγονικής και οφιόλιθοι. Αυτή αποτελεί την ανθρακική σειρά της
Κρανιάς, η οποία θεωρείται σχετικά αυτόχθονη και αποτελεί το τεκτονικό παράθυρο της Κρανιάς
ανάλογο με αυτό του Ολύμπου-Όσσας (Katsikatsos et al. 1986; Kilias and Mountrakis 1987; Μανάκος
1999; Kilias et al. 2016).

1.2 Λιθοστρωματογραφία της περιοχής
Στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται η ανθρακική σειρά του τεκτονικού παραθύρου της Κρανιάς, το
Πελαγονικό κάλυμμα και οι επωθημένοι οφιόλιθοι (Σχήμα 1.3):
1. Η ενότητα της Κρανιάς αποτελείται από μια ελαφρά μεταμορφωμένη, συνεχή ανθρακική σειρά.
Αποκαλύπτεται ως τεκτονικό παράθυρο πάνω στο οποίο επωθούνται καλύμματα της Πελαγονικής
και οι οφιόλιθοι. Θεωρείται Αλπικής ηλικίας και ανάλογη με το τεκτονικό παράθυρο με του
Ολύμπου-Όσσας και Ριζωμάτων. Διακρίνεται από την παρουσία τριών λιθοστρωματογραφικών
ενοτήτων (Τριανταφύλλης 1982; Kilias et al. 2013b):
•
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Ενός κατώτερου ορίζοντα που καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της ανθρακικής σειράς.
Αποτελείται από μεσοστρωματώδη έως παχυστρωματώδη αδροκρυσταλλικά έως
μικροκρυσταλλικά μάρμαρα, τα οποία κατά θέσεις εμφανίζονται δολομιτικά. Στα ανώτερα μέλη
τους μεταβαίνουν σε φυλλίτες (Sfeikos et al. 1991). Το χρώμα τους είναι ανοικτότεφρο έως
λευκότεφρο. Το ορατό πάχος τους είναι 750 m περίπου. Ο ορίζοντας αυτός έχει ηλικία Μέσου
Ανωτέρου Τριαδικού.
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•

•

Ενός ενδιάμεσου ανθρακικού ορίζοντα που καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του παραθύρου.
Αποτελείται από σκουρότεφρα, λεπτοστρωματώδη μάρμαρα, που κατά θέσεις γίνονται φυλλώδη
και σε ελάχιστες περιπτώσεις μεσοστρωματώδη. Το πάχος στην περιοχή μελέτης είναι περίπου
350 m. ενώ το συνολικό πάχος του ορίζοντα που εκτείνεται προς δυσμάς φθάνει τα 700 m.
Ενός ανώτερου ορίζοντα που καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της ανθρακικής σειράς. Στην
περιοχή μελέτης εμφανίζεται με πάχος 100 m, ενώ το συνολικό του πάχος φθάνει τα 400 m.
Αποτελείται από μεσοστρωματώδη και σπανιότερα παχυστρωματώδη μάρμαρα, κατά θέσεις
δολομιτικά. Στα κατώτερα μέλη αυτού του ορίζοντα τα μάρμαρα έχουν χρώμα λευκό ενώ στα
ανώτερα τεφρό.

α.

β.
Σχήμα 1.3: Γεωλογικές τομές των Ελληνίδων α. κατά τη διάρκεια του Ηωκαίνου-Ολιγοκαίνου και β. η σημερινή: διακρίνεται
τo τεκτονικό παράθυρο του Ολύμπου (Kilias et al. 2013a, 2015).

2.

Το Πελαγονικό κάλυμμα αποτελείται από τις ακόλουθες σειρές:

•
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Σειρές Ελασσόνας, που αποτελούνται από το πολυμεταμορφωμένο κρυσταλλικό υπόβαθρο
γνευσίων και σχιστολίθων. Η ηλικία τους είναι Παλαιοζωική ενώ στη μάζα του υποβάθρου
διεισδύουν Άνω Παλαιοζωικά πλουτωνικά σώματα, όπως για παράδειγμα οι Γρανίτες της
Δεσκάτης και Βερδικούσας (Yarwood and Aftalion 1976; Yarwood and Dixon 1977;
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•

•

•

•

Μουντράκης 1983; Kilias and Mountrakis 1987; Kilias et al. 1991). Οι γνεύσιοι είναι
διμαρμαρυγιακοί, συχνά οφθαλμώδεις. Είναι ανοιχτόχρωμοι, υπόλευκοι έως υποπράσινοι. Οι
διμαρμαρυγιακοί γνεύσιοι εναλλάσσονται με αμφιβολιτικούς και επιδοτιτικούς γνεύσιους
(Τριανταφύλλης 1982). Η ηλικία τους είναι Παλαιοζωική και αποτελούν τα κατώτερα μέλη της
σειράς του Παλαιοζωικού υπόβαθρου σχηματισμών.
Σειρές Κεφαλοβρύσου: Αποτελούν τα ανώτερα μέλη του κρυσταλλοσχιστώδους και
εξελίσσονται σε μια σειρά μεταϊζημάτων. Αποτελεί μια Περμοτριαδική μετακλαστική
ακολουθία χαμηλής μεταμόρφωσης (volcanosedimentary unit) με σερικιτικούς σχιστολίθους
ηφαιστειογενούς προέλευσης, πρασινοσχιστόλιθους, μαρμαρυγιακούς και ακτινολιθικούς
σχιστόλιθους (Τριανταφύλλης 1982). Στη μάζα τους και στα ανώτερα μέλη κυρίως
παρουσιάζονται ενστρώσεις μαρμάρων και σιπολινών. Μέσα σε αυτή την ακολουθία
τοποθετούνται τεκτονικά οφιολιθικά σώματα, πολλές φορές σχιστοποιημένα. Πρόκειται κυρίως
για σερπεντινίτες πράσινου έως υποπράσινου χρώματος (Kilias et al. 2016). Η μετακλαστική
ακολουθία μεταβαίνει βαθμιαία προς τα κάτω σε γνευσιοσχιστόλιθους, χωρίς να είναι εύκολος
ο διαχωρισμός τους, αφού δεν υπάρχει ασυμφωνία. Πρόκειται για γνευσιοσχιστόλιθους σε
εναλλαγές με σχιστόλιθους, αμφιβολιτικούς γνεύσιους, πρασινοσχιστόλιθους, επιδοτιτικούς και
αμφιβολιτικούς σχιστόλιθους. Οι ορθογνεύσιοι έχουν ιστό υπολειμματικό, γρανιτικό, έντονα
κατακλαστικό και υφή ελαφρά προσανατολισμένη. Μέσα στους γνευσιοσχιστόλιθους
αναπτύσσονται παρεμβολές μαρμάρων.
Μετα-ηφαιστειοϊζηματογενής σειρά: Μεταξύ του Παλαιοζωικού Πελαγονικού υποβάθρου και
του Τριαδικού-Ιουρασικού ανθρακικού καλύμματος υπάρχουν φυλλίτες, μεταψαμμίτες και
μεταπηλίτες σε εναλλαγές με διφυή (bimodal) τύπου ηφαιστειοκλαστικού υλικού. Η ηλικία της
σειράς χρονολογείται στο Περμοτριαδικό. Αποτελεί τη μεταβατική σειρά από το κρυσταλλικό
υπόβαθρο στο ανθρακικό κάλυμμα.
Πελαγονικό ανθρακικό κάλυμμα, ηλικίας Τριαδικής-Ιουρασικής: Πρόκειται για ασβεστολιθικά
πετρώματα ελαφρώς μεταμορφωμένα, που συχνά δευτερογενώς εμφανίζονται επωθημένα πάνω
στην προηγούμενη σειρά. Τα μάρμαρα αυτά αποτελούν την κανονική προς τα πάνω εξέλιξη των
Άνω Παλαιοζωικών – Κάτω/Μέσο Τριαδικών σχηματισμών. Εμφανίζονται συνήθως
μεσοστρωματώδη, λευκά, ροδόλευκα, έως και τεφρά. Είναι καρστικοποιημένα, έντονα
τεκτονισμένα και πτυχωμένα.
Γλαυκοφανιτικοί σχιστόλιθοι: Στο βόρειο τμήμα του παραθύρου στα μάρμαρα της Κρανιάς
επωθούνται σχιστόλιθοι με γλαυκοφανή. Πρόκειται για ένα μεταμορφωμένο λατυποπαγές
αποτελούμενο από ανακρυσταλλωμένες λατύπες χαλαζία, μοσχοβίτη, γαλάζια αμφίβολο,
φεγγίτη και χλωρίτη (Sfeikos 1992). Η σειρά αυτή αποτελεί δείκτη HP/LT (υψηλή θερμοκρασία/
χαμηλή πίεση).

Οι παραπάνω σειρές αποτελούν μέρος μόνο της συνολικής λιθοστρωματογραφικής διάρθρωσης της
Πελαγονικής ζώνης (Σχήμα 1.4).
3. Οι οφιόλιθοι αποτελούνται κυρίως από σερπεντινίτες πράσινου έως υποπράσινου χρώματος,
σχιστοποιημένους (Τριανταφύλλης 1982), οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως ως φακοί-σώματα στις
σειρές του Κεφαλοβρύσου. Στην περιοχή μελέτης δεν εμφανίζεται όλη η οφιολιθική ακολουθία.
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4. Τα μεταλπικά ιζήματα επικάθονται ασύμφωνα στους σχηματισμούς του αλπικού υποβάθρου και
διακρίνονται κυρίως στα Τεταρτογενή ιζήματα, που αποτελούνται κυρίως από πλευρικά κορήματα
των ασβεστολίθων (ασύνδετες λατύπες με λεπτομερές υλικό) και αλλούβιες αποθέσεις των ποταμών
(κροκάλες ποικίλου μεγέθους και λιθολογικής σύστασης, άμμοι και άργιλοι).

Σχήμα 1.4: Συνοπτική λιθοστρωματογραφική-τεκτονική στήλη της Πελαγονικής ζώνης (τροποποιημένο από Μουντράκη,
2020). Στην περιοχή μελέτης δεν εμφανίζονται όλες οι ενότητες.

Σχήμα 1.5: Aρχιτεκτονική δομή της Αλπικής παραμόρφωσης (Ιουρασικό-Τριτογενές) του Πελαγονικού καλύμματος και της
ζώνης Αξιού. D1-D6 τα παραμορφωτικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την τεκτονική δομή της Πελαγονικής κατά την Αλπική
ορογένεση (Kilias et al. 2010).

10

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

1.3 Τεκτονική εξέλιξη – Παραμορφωτικά Γεγονότα
Η περιοχή μελέτης έχει μία σύνθετη εικόνα όσον αφορά την τεκτονική παραμόρφωση δεδομένου ότι
πλήθος τεκτονικών γεγονότων έχουν επιδράσει στα πετρώματα της. Οι Kilias et al. (1991, 2010, 2013b)
δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της παραμόρφωσης (Σχήμα 1.5).
Στην ευρύτερη περιοχή αναγνωρίζεται μια κυρίαρχη S1 σχιστότητα. Προσανατολίζεται προς τα ΝΔ
νοτίως του τεκτονικού παραθύρου της Κρανιάς και ΒΑ στα βόρεια. Στα επίπεδα της S1 σχιστότητας
αναγνωρίζεται η L1 γράμμωση. Σταθερά έχει διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ έως ΒΒΑ-ΝΝΔ. H S1 και η L1
οφείλονται σε ένα παραμορφωτικό γεγονός (D1) που συνδέεται με την επώθηση του Πελαγονικού
κρυσταλλοσχιστώδους στην ανθρακική σειρά από ΒΑ προς τα ΝΔ. Στα τελευταία στάδια της D1
παραμόρφωσης δημιουργούνται SB ζώνες διάτμησης από εφελκυσμό και στους ανώτερους τεκτονικά
ορίζοντες, κανονικά ρήγματα μικρής γωνίας κλίσης που κλίνουν προς τα ΝΔ και ΒΑ. Η παρουσία του
γλαυκοφανή (συνθήκες HP/LT) στις SB επιφάνειες της DSB παραμόρφωσης δείχνει ότι αυτή
αναπτύχθηκε αρχικά σε μεγάλο βάθος, καθώς ο γλαυκοφανής διατηρείται περιστρεφόμενος κατά μήκος
των SΒ η S1 επιφανειών και παράλληλα στην L1-γράμμωση. Η εξέλιξη της D1 παραμόρφωσης στο
εφελκυστικό στάδιο DSB έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εκτεταμένων ζωνών διάτμησης ενώ το
ορογενές σταδιακά αναδύεται με την ταυτόχρονη διαφυγή των τεκτονικών καλυμμάτων. H D1 συνδέεται
με πρασινοσχιστολιθική φάση μεταμόρφωσης (πίεση έως 6-7 Kb και θερμοκρασία περίπου 400-480ºC)
ενώ η HP/LT μεταμόρφωση και η αρχική ανάπτυξη του γλαυκοφανή χαρακτηρίζουν την περίοδο της
υποβύθισης των γεωλογικών σχηματισμών κάτω από την Πελαγονική. Φακοί οφιολίθων, μυλωνίτες και
ζώνες διάτμησης (shear zones) χαρακτηρίζουν το επίπεδο επώθησης (Sfeikos et al. 1991; Kilias et al.
2013b, 2016).
Ακολουθεί ένα δεύτερο D2 συμπιεστικό παραμορφωτικό γεγονός σε πολύ χαμηλές συνθήκες P/T, που
χαρακτηρίζεται από πτυχές knick ή knick ζώνες, ζώνες διάτμησης και εφιππευτικά ρήγματα (thrust
faults). Σε αυτή τη φάση το ορογενές έχει ήδη αναδυθεί. Με την παραδοχή της ομοιότητας και του
συσχετισμού της σειράς της Κρανιάς με αυτής των Ριζωμάτων και του Ολύμπου είναι δυνατό να
υποστηριχθεί ότι η επώθηση του Πελαγονικού καλύμματος και των Παλαιοκαινικής-Ηωκαινικής ηλικίας
ΗP/LT πετρωμάτων έγινε κατά το Ηώκαινο-Ολιγόκαινο. Το ορογενές συνεχίζει την ανάδυσή του ενώ
παράλληλα αποδομείται (εφελκυστικό γεγονός DSB) από το τέλος του Ολιγοκαίνου αρχές Μειοκαίνου.
Ακολουθεί η Νεογενής-Τεταρτογενής εφελκυστική νέα τεκτονική με την ανάπτυξη κανονικών ρηγμάτων
μεγάλης γωνίας κλίσης, καθώς και strike-slip ρηγμάτων και την καταστροφή του ορογενούς και των
παλαιότερων τεκτονικών δομών. Αρχές του Μειοκαίνου λαμβάνει χώρα το συμπιεστικό γεγονός D2
σχεδόν ταυτόχρονα με την DSB τεκτονική, πιθανόν αποτέλεσμα μιας συνολικής constrictionalπαραμόρφωσης. Aναλυτική εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της Αλπικής παραμόρφωσης του Πελαγονικού
καλύμματος δίδεται στο Σχήμα 1.5 (Kilias et al. 2010, 2016).

1.4 Εφελκυστικό Νεοτεκτονικό Καθεστώς
Οι τελευταίες Αλπικές συμπιεστικές φάσεις στην ευρύτερη περιοχή με διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ
χρονολογούνται στο Κάτω Μειόκαινο (Ακουιτάνιο-Λάγκιο). Από το Μέσο Μειόκαινο έως σήμερα η
περιοχή μελέτης διέπεται από εφελκυστικό καθεστώς τεκτονικών τάσεων. Μία μεταορογενετική φάση
κατάρρευσης του ορογενούς (post orogenic collapse) πίσω από τη σύγκλιση της Ευρασιατικής και της
Αφρικανικής πλάκας οδηγεί στην πρώτη φάση εφελκυσμού διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ (Σχήμα 1.6). Αυτή η
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πρώτη φάση αρχίζει το Άνω Μειόκαινο και διαρκεί μέχρι και το Πλειόκαινο. Μεταναστεύει από
ανατολικά (Κεντρική Μακεδονία, αύλακα Θερμαϊκού) προς τα δυτικά (Ήπειρος, Αλβανία) όπου και
υφίσταται μέχρι σήμερα με τον σ3 (άξονα ελάχιστης συμπίεσης) περίπου ΒΑ-ΝΔ (Ν54oΑ) (Pavlides and
Mountrakis 1987; Mercier et al. 1989; Caputo and Pavlides 1993; Mountrakis 2006). Αυτή η φάση είναι
που διαμορφώνει τις περισσότερες μεγάλες λεκάνες της Δυτ. Μακεδονίας και Θεσσαλίας διεύθυνσης ΒΔΝΑ, ωστόσο δύσκολα διακρίνονται σήμερα ρήγματα αυτής της διεύθυνσης.

Σχήμα 1.6: Oι άξονες εφελκυσμού (διακεκομμένες γραμμές) στο χώρο του Αιγαίου στην περίοδο του Πλειόκαινου (από
Angelier, 1979; Mercier, 1981; Lyberis et al., 1982; Lyberis, 1984; Pavlides, 1985). Ο εφελκυσμός (μαύρα βέλη) βάση των
κατά τόπων νεοτεκτονικών μετρήσεων

Σχήμα 1.7: Οι διακεκομμένες γραμμές απεικονίζουν τις κύριες διευθύνσεις εφελκυσμού (σ3) στην περιοχή του Αιγαίου κατά
το Μέσο – Άνω Τεταρτογενές. Oι συνεχείς γραμμές εκφράζουν τους άξονες συμπίεσης (σ1) στην εξωτερική περιοχή του
Ελληνικού τόξου δηλώνουν τις διευθύνσεις των αξόνων συμπίεσης εξωτερικά του Ελληνικού τόξου (σ1) (Angelier et al. 1982;
Lyberis 1984).
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Σχήμα 1.8: Νεοτεκτονική εξέλιξη της λεκάνης της Θεσσαλίας (Caputo et al. 1994). Η δημιουργία των ΒΔ-ΝΑ παράταξης
κανονικών ρηγμάτων (αριστερά) κατά το Α. Μειόκαινο – Πλειόκαινο δημιούργησε την αρχική λεκάνη, η οποία τεμαχίστηκε
από τα νεότερα κανονικά ρήγματα (δεξιά) κατά την εφελκυστική φάση του Τεταρτογενούς.

Σχήμα 1.9: Απλοποιημένος τεκτονικός χάρτης της Θεσσαλίας (Caputo & Pavlides 1993; Caputo, 1995). Τα κύρια Α.
Τεταρτογενή ρήγματα σημειώνονται με παχιές γραμμές με διαγράμμιση στο κατερχόμενο τέμαχος.

Η τελευταία φάση εφελκυσμού (Μέσο Πλειστόκαινο–Ολόκαινο) έχει γενική διεύθυνση Β-Ν και
επηρεάζει όλη την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου (Σχήμα 1.7). Έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας
νέας γενιάς κανονικών ρηγμάτων, γενικής διεύθυνσης Α-Δ, τα οποία διαμορφώνουν σήμερα τα
περιθώρια της λεκάνης της Θεσσαλίας (Σχήμα 1.8).
Τα ρήγματα Α-Δ είναι αυτά που κυριαρχούν σήμερα στη μορφολογία του Θεσσαλικού αναγλύφου, όπου
επικρατεί η παράταξη ενεργών ρηγμάτων Β110οΝ (Σχήμα 1.9). Ο άξονας εφελκυσμού σ3 έχει
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προσανατολισμό περίπου Ν10οΑ. Επίσης παρατηρείται ένας ΔBΔ-ΑNΑ διεύθυνσης εφελκυσμός
αποδιδόμενος σε τοπικά αίτια (Caputo and Pavlides 1993).

1.5 Η λεκάνη της Ελασσόνας
Η λεκάνη της Ελασσόνας αποτελεί το νοτιότερο τμήμα του νεογενούς τεκτονικού βυθίσματος ΦλώριναςΠτολεμαΐδας-Κοζάνης-Σαρανταπόρου-Ελασσόνας γνωστό για τα λιγνιτοφόρα ιζήματα, καθώς οι επί
μέρους λεκάνες του χαρακτηρίζονται για τα τεράστια αποθέματα λιγνίτη που φιλοξενούν. Εν συνεχεία,
η λεκάνη της Ελασσόνας μπορεί να διαχωριστεί σε δυο υπολεκάνες, την βορειοανατολική όπου βρίσκεται
η πόλη της Ελασσόνας, η Τσαριτσάνη, η Γαλανόβρυση – Αετοράχη, και την νοτιοδυτική (λεκάνη
Ποταμιάς) που βρίσκονται τα χωριά Δομένικο, Αμούρι, Ευαγγελισμός, Μεσοχώρι. Αυτές οι δυο
υπολεκάνες επικοινωνούν μεταξύ τους διαμέσου των στενών του Αγιονερίου και της κοιλάδας του
Ελασσοvίτη ποταμού, ενώ η υπο-λεκάνη Ποταμιάς ανατολικότερα στενεύει προς την κοιλάδα του
Τιταρήσιου ποταμού.
Ο συνδυασμός νεοτεκτονικής, παλαιοκλιματολογίας και παλαιογεωγραφίας ευνόησαν τη δημιουργία της
λεκάνης και την πλήρωσή της με νέα ιζήματα. Έτσι, εσωτερικά η λεκάνη καλύπτεται από νεογενείς και
τεταρτογενείς αποθέσεις μέσα στις οποίες απαντάται αξιόλογο λιγvιτικό κοίτασμα. Οι νεογενείς
σχηματισμοί του Πλειοκαίνου έχουν αποτεθεί ασύμφωνα πάνω στο αλπικό κρυσταλλοσχιστώδες
υπόβαθρο λόγω της ισχυρής αλπικής τεκτονικής δραστηριότητας που έλαβε χώρα προ της αποθέσεως
των νεογενών σχηματισμών.
Κατά τη λιγνιτική έρευνα που εκπονήθηκε στην περιοχή από το ΙΓΜΕ (Δημητρίου και Γιακούπης, 1998),
υλοποιήθηκε ένα πυκνό δίκτυο γεωτρήσεων που αποκάλυψε τεκτονοστρωματογραφικά στοιχεία για την
υπολεκάνη Ποταμιάς (Σχήμα 1.10). Στρωματογραφικά, οι μεταλπικοί σχηματισμοί που συναντώνται
εντός της υπο-λεκάνης, από τα παλαιότερα (κατώτερα) προς τα νεότερα (ανώτερα), αποτελούνται από
(Σχήμα 1.10c):
a) κροκαλολατυποπαγή και αργιλοαμμούχες αποθέσεις του Ανώτερου Μειοκαίνου, που
αντιπροσωπεύουν παλαιότερες νεογενείς αποθέσεις της λεκάνης του Αμουρίου Δομένικου,
κυρίως ποταμοχειμάριας προέλευσης,
b) το λιγνιτοφόρο σχηματισμό του Ανώτερου Μειοκαίνου – Πλειοκαίνου αποτελούμενο στη βάση
από πηλούς, αμμούχους αργίλους και άμμους, με λεπτές φακοειδείς ενστρώσεις από ψηφίδες και
λεπτές ενστρώσεις καθαρών πηλών, εντός των οποίων συναντώνται τα λιγνιτκά κοιτάσματα σε
μορφή φακών ή στρώσεων, και στα ανώτερα μέλη από εύθρυπτες και σπανιότερα σκληρές
μάργες, εναλλασσόμενες με αργιλομαργαϊκό υλικό και με ενστρώσεις μαργαϊκών ασβεστολίθων,
και
c) ποταμολιμναίες και ποταμοχερσαίες αποθέσεις του Τεταρτογενούς, αποτελούμενες από
αργιλοαμμώδη υλικά (ψαμμίτες, αργίλους και κροκαλοπαγή), αλλουβιακές αποθέσεις από
άμμους, με ασύνδετες κροκάλες και λατύπες, καθώς και ποτάμιες αναβαθμίδες, κώνους
κορημάτων και πλευρικά κορήματα.
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Σχήμα 1.10: a) Μορφοανάγλυφος χάρτης της ευρύτερης επικεντρικής περιοχής όπου διακρίνονται τα επίκεντρα των δύο
ισχυρότερων σεισμών της ακολουθίας του Μαρτίου, 2021 (πορτοκαλί αστέρι: 3 Μαρτίου, Mw 6.3, κίτρινο αστέρι: 4 Μαρτίου,
Mw 6.0), και τα νεοτεκτονικά ρήγματα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (για αναφορές βλ. κείμενο). b) Μορφοανάγλυφος χάρτης
από το DEM ανάλυσης 5 m του Κτηματολογίου στον οποίο έχουν αποτυπωθεί οι θέσεις των ρηγμάτων της μελέτης του ΙΓΜΕ
(από Δημητρίου & Γιακούπη, 1998). Στον χάρτη φαίνονται επίσης οι θέσεις επιλεγμένων γεωτρήσεων και το ίχνος των προφίλ
της ένθετης εικόνας (d). c) Συνθετική στρωματογραφική στήλη των Νεογενών σχηματισμών της λεκάνης Ελασσόνας σύμφωνα
με την παραπάνω μελέτη (από Δημητρίου και Γιακούπη, 1998, τροποποιημένη). d) Ερμηνευτικά προφίλ βασισμένα στα
στοιχεία των γεωτρήσεων σύμφωνα με τους Δημητρίου και Γιακούπη (1998). Η λιθολογία είναι απλουστευμένη: 1 = αλπικό
υπόβαθρο, 2 = σχηματισμός βάσης (Αν. Μειόκαινο), 3 = λιγνιτοφόρος σχηματισμός με τις λεπτοκλαστικές και αδροκλαστικές
αποθέσεις (Αν. Μειόκαινο - Βιλλαφράγκιο), 4 =Τεταρτογενείς αποθέσεις (Αν. Πλειστόκαινο - Ολόκαινο). Από (Galanakis et
al. 2021).

15

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Οι παραπάνω σχηματισμοί, πλην των Ολοκαινικών αποθέσεων, συχνά εντοπίζονται κατακόρυφα
μετατοπισμένοι μεταξύ των γεωτρήσεων, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία μεταπτωτικών
(κανονικών) ρηγμάτων (Σχήμα 1.10b,d). Όλα τα ερμηνευόμενα ρήγματα δεν έχουν την ίδια ηλικία, καθώς
άλλοτε μετατοπίζουν μόνο τους βαθύτερους σχηματισμούς του Ανώτερου Μειοκαίνου και άλλοτε
φτάνουν και μετατοπίζουν τη βάση του Τεταρτογενούς (Βιλλαφράγκιο) (Galanakis et al. 2021).
Τα νεότερα ρήγματα, που χαρακτηρίζονται ως «μετα-Νεογενή», έχουν κατά κύριο λόγο ΒΔ-ΝΑ
διεύθυνση και διάταξη άλλοτε κλιμακωτή και άλλοτε αντιθετική σε μορφή τάφρου (Σχήμα 1.10b,d). Στο
ΝΔ περιθώριο της υπο-λεκάνης Ποταμιάς, εντοπίστηκε ρήγμα ίδιας διεύθυνσης (ρήγμα f11, Σχήμα 1.10)
με κλίση προς τα ΒΑ που προκαλεί μετάπτωση αρκετών δεκάδων μέτρων. Το ρήγμα αυτό βρίσκεται στη
συνέχεια των εδαφικών διαρρήξεων και δευτερογενών φαινομένων που καταγράφηκαν νότια της κοίτης
του Τιταρήσιου Ποταμού (Galanakis et al. 2021). Η θέση αυτή αποτελεί κλειδί για την κατανόηση της
νεότερης τεκτονικής της ευρύτερης περιοχής και ιδιαίτερα της ενεργού τεκτονικής.

1.6 Γεωδαισία και Γεωτεκτονική
Όσον αφορά τον προσδιορισμό του ενεργού τεκτονικού καθεστώτος της Θεσσαλίας, βάσει γεωδαιτικών
δεδομένων, η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας παρακολουθείται από 27 μόνιμους σταθμούς GPS /
GNSS από τους οποίους συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα 7ετίας, χρησιμοποιώντας το ETRF2000
(σταθερή Ευρασία) ως πλαίσιο αναφοράς. Στα γεωδαιτικά δεδομένα εφαρμόστηκε η μέθοδος
τριγωνισμού, δηλαδή ο συνδυασμός δεδομένων τριών διαφορετικών σταθμών GPS / GNSS κάθε φορά
(Λάζος 2020, Lazos et al. 2020, Lazos et al. 2021). Η διαδικασία τριγωνισμού είχε ως αποτέλεσμα την
κατασκευή διαφορετικών τριγώνων, ενώ για το κεντροειδές κάθε τριγώνου υπολογίστηκε μια σειρά
παραμέτρων: μέγιστη οριζόντια επέκταση, συνολική ταχύτητα, μέγιστη διατμητική τάση, καταπόνηση
περιοχής και περιστροφή. Η παράμετρος μέγιστης οριζόντιας έκτασης (εφελκυσμός) δείχνει μια κυρίαρχη
κατεύθυνση Β-Ν, η οποία είναι σύμφωνη με τις ενεργές ζώνες ρηγμάτων στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλίας, από τα γεωλογικά και σεισμολογικά δεδομένα. Ωστόσο, τεκμηριώνεται μία δευτερεύουσα
κατανομή των μέγιστων οριζόντιων διανυσμάτων έκτασης Α-Δ, η οποία είναι πιθανό να σχετίζεται με
τοπικές τεκτονικές δομές. Περιορισμένες περιπτώσεις συμπίεσης παρατηρούνται επίσης στο δυτικό
τμήμα της περιοχής μελέτης. Όσον αφορά τη συνολική ταχύτητα, τα εκτιμώμενα διανύσματα
χαρακτηρίζονται από μια κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλίας δείχνει μια κίνηση προς ΝΔ, λαμβάνοντας τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές στα νότια
και βόρεια τμήματά της, αντίστοιχα. Η μέγιστη τάση διάτμησης σχετίζεται άμεσα με την ενεργοποίηση
ρηξιγενών ζωνών, ενώ οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, κοντά
στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Η πρόσφατη δραστηριότητα των ρηξιγενών ζωνών του Βορείου
Αιγαίου (σεισμικά γεγονότα) αποτυπώθηκε στα γεωδαιτικά δεδομένα, οδηγώντας σε υψηλές μέγιστες
τιμές καταπόνησης διάτμησης. Όσον αφορά την παράμετρο καταπόνησης περιοχής, σχετίζεται με τη
διαστολή και τη συστολή της περιοχής μελέτης. Οι υψηλότερες τιμές συστολής τεκμηριώνονται στο
δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης, κοντά στην οροσειρά της Πίνδου, όπου κυριαρχεί η συμπιεστική
τεκτονική, ενώ οι υψηλότερες τιμές διαστολής καταγράφονται στην περιοχή του Παγασητικού Κόλπου,
όπου συνυπάρχουν με υψηλές τιμές συστολής. Αυτή η συνύπαρξη διαστολής και συστολής (εφελκυσμού
και συμπίεσης) υποδηλώνει ότι επηρεάζεται πιθανώς από τη δραστηριότητα των ζωνών ρηγμάτων του
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Βόρειου Αιγαίου, αποτελώντας τη δυτική συνέχεια της Τάφρου του Βορείου Αιγαίου ως προέκταση της
ρηξιγενούς ζώνης της Βόρειας Ανατολίας. Η παράμετρος περιστροφής δείχνει μια κυρίαρχη περιστροφή
δεξιόστροφα της περιοχής, ενώ τεκμηριώνονται επίσης και αριστερόστροφα διανύσματα περιστροφής
περιορισμένης και τοπικής κλίμακας (Chatzipetros et al. 2018; Lazos et al. 2020).

Σχήμα 1.11: Οι κύριες ρηξιγενείς ζώνες της ευρύτερης περιοχής και τα ήδη παραμορφώσεων (μέγιστη οριζόντια επέκταση,
συνολική ταχύτητα, μέγιστη διατμητική τάση, καταπόνηση περιοχής), σύμφωνα με την ανάλυση των γεωδαιτικών δεδομένων
(Lazos et al. 2021).

1.7 Οι σεισμοί 3ης και 4ης Μάρτιου 2021
Την 3η και 4η Μαρτίου 2021 συνέβησαν στην Βόρεια Θεσσαλία (περιοχή Τυρνάβου – Ελασσόνας) δύο
ισχυροί σεισμοί μεγέθους Mw 6.3 (39.7349oN, 22.1908oE) και Mw 6.0 (39.7799oN, 22.1252oE) αντίστοιχα
(βλ. Παπαζάχος κ.α. παρών τόμος, Κεφ. 2) Οι λύσεις των μηχανισμών γένεσης και των δύο κύριων
σεισμών καθώς και των ισχυρότερων μετασεισμών, δείχνουν κανονική ολίσθηση (normal faults)
(https://www.globalcmt.org/CMTsearch.html,http://geophysics.geo.auth.gr/ss/) και σε συνδυασμό με τα
σεισμολογικά και InSAR δεδομένά τα ρήγματα των δύο κύριων σεισμών κλίνουν προς τα
βορειοανατολικά.

1.7.1

Επιφανειακές εκδηλώσεις – Ρευστοποιήσεις

Οι επιφανειακές εμφανίσεις της σεισμικής ακολουθίας αποτελούνται από μια ποικιλία φαινομένων που
παρατηρήθηκαν σε όλη την περιοχή. Δεκάδες περιστατικά ρευστοποίησης εδάφους με τη μορφή
«κρατήρων άμμου» και ροών κατά μήκος διαρρήξεων χαρτογραφήθηκαν σε περιοχές που γειτνιάζουν με
τους ποταμούς Πηνειό και Τιταρίσιο (Chatzipetros et al. 2021; Galanakis et al. 2021; Pavlides et al. 2021).
Η πρώτη περιοχή με εκτεταμένες εμφανίσεις ρευστοποιήσεων βρίσκεται μεταξύ των χωριών Κουτσόχερο
έως Πηνειάδα και Ζάρκο (Σχήμα 1.12), ενώ η δεύτερη είναι λιγότερο εκτεταμένη και παρατηρείται
κυρίως στην περιοχή των χωριών Βλαχογιάννι, Μεσόχωρα, Βάρκο και Δαμάσι (Σχήμα 1.13). Γενικά οι
θέσεις
εμφάνισης
φαινομένων ρευστοποίησης
χαρακτηρίζονται από
αποθέσεις
του
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Ολόκαινου(σύγχρονες αποθέσεις, ποτάμιες αναβαθμίδες και αλλούβια). Τα φαινόμενα ρευστοποίησης
χαρτογραφήθηκαν
με
μεγάλη
λεπτομέρεια
με
UAV
(Σχήμα
1.14,
βλ.
και
https://www.youtube.com/watch?v=uNVjCwcPccQ ). Η σύγκριση με τρέχουσες και παλαιότερες
δορυφορικές εικόνες, δείχνουν ότι στην περιοχή του ποταμού Πηνειού η ρευστοποίηση συνδέεται σαφώς
με παλαιότερους εγκαταλελειμμένους μαιάνδρους του ποταμού, υποδεικνύοντας μια διαφοροποιημένη
σύνθεση, πιο ευαίσθητη στην ρευστοποίηση (Σχήμα 1.15). Όσον αφορά την πιθανότητα ρευστοποίησης
στον ελληνικό χώρο, έχει δημιουργηθεί ο χάρτης επιδεκτικότητας των εδαφών προς ρευστοποίηση της
Ελλάδας (Papathanassiou et al. 2010), καθώς επίσης και η αντίστοιχη βάση δεδομένων των ιστορικών
περιστατικών ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου (DALO v1.0,
http://users.auth.gr/gpapatha/Dalo.htm, Papathanassiou and Pavlides, 2009), ενώ το δυναμικό
ρευστοποίησης που προκαλείται από σεισμό στις αστικές περιοχές και πιο συγκεκριμένα στη Λάρισα έχει
δημοσιευθεί από τους Papathanassiou and Pavlides (2010) και Papathanassiou et al. (2011), όπου ο
δείκτης δυναμικού ρευστοποίησης έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκτίμησης του δυναμικού
ρευστοποίησης θέσεων της πόλης. Με βάση την δημοσιευμένη βαθμονόμηση του συγκεκριμένου δείκτη
με το δυναμικό και τη δριμύτητα των φαινομένων ρευστοποίησης (Iwasaki et al. 1984) έχουν συνταχθεί
χάρτες επιδεκτικότητας και εν δυνάμει ρευστοποίησης περιοχών.
Ως ένα ακόμα παράγωγο του σεισμού είναι και οι αστοχίες (μερικές ή ολικές) τεχνητών ή φυσικών
πρανών (Σχήμα 1.16). Παρατηρήθηκαν σε αρκετά σημεία κατά μήκος της επαρχιακής οδού από τον
Τύρναβο προς το Δαμάσι, στους οικισμούς Δαμασίου και Δομένικο καθώς και στα όρη του Ζάρκου,
Ελασσόνας και Μετεώρων, χωρίς ωστόσο χωρίς να σημειωθούν ζημιές στις υποδομές.

Σχήμα 1.12: Εικόνες από φαινόμενα ρευστοποίησης στην περιοχή της Πηνειάδας.

18

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 1.13: Εικόνες από φαινόμενα ρευστοποίησης και πλευρικές διανοίξεις (lateral spreading) στην κοιλάδα του Τιταρίσιου
ποταμού.
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Σχήμα 1.14: Ένα παράδειγμα (ορθοφωτογραφία) ψηφιακού μοντέλου μέρους τους ρευστοποιημένης περιοχής (γκρίζες
εκτάσεις) στην Πηνειάδα. Οι εικόνες των UAV γεωαναφέρθηκαν με υπόβαθρο το ψηφιακό μοντέλο του Εθνικού
Κτηματολογίου (2007-2009). Ένθετη κάτω δεξιά η εικόνα της περιοχής μελέτης από τους ιστορικούς χάρτες του
Κτηματολογίου (1945-1949).

Σχήμα 1.15: Η κατανομή των ρευστοποιήσεων (γκρίζα σημεία) στην χαρτογραφημένη περιοχή (κίτρινο πλαίσιο) συμπίπτει με
εγκαταλειμμένες παλαιοκοίτες του Πηνειού ποταμού.
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α.

β.

Σχήμα 1.16: Αστοχίες πρανών στην πλειόσειστη περιοχή. α. επαρχιακή οδός Βλαχογιάννι – Διάσελλο. β. περιοχή Δαμασίου,
όπου εκτός από την αστοχία, διακρίνεται και μία ανοικτή ρώγμωση η οποία δημιουργήθηκε από τον κύριο σεισμό.

1.7.2

Γνωστά ενεργά ρήγματα

Η έννοια της δραστηριότητας των ενεργών γεωλογικών ρηγμάτων είναι σημαντική για την εκτίμηση της
Σεισμικής Επικινδυνότητας. Ένα ενεργό (ή ικανό capable) ρήγμα είναι μια γεωλογική δομή που έχει
σαφή καταγραφή δραστηριότητας τουλάχιστον μία φορά στα 10.000 ή 35.000 ή 126.000 χρόνια ή
επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα κατά τα το ύστερο Τεταρτογενές (μισό εκατομμύριο) χρόνια και την
ικανότητα δημιουργίας σεισμών, με τυπικά μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά. Η χαρτογράφηση των
ζωνών ενεργών ρηγμάτων, με όλες τις γεωλογικές, μορφοτεκτονικές, γεωφυσικές, γεωχημικές και
γεωδαιτικές μεθόδους, επιτρέπει την καταγραφή και κατανόηση των σεισμικών διεργασιών που
σχετίζονται με τον σεισμικό κύκλο ενός δικτύου ρηγμάτων και την επαλήθευση της ικανότητας μέτρησης
και ανάλυσης δεδομένων για μελέτες εκτίμησης αναμενόμενου μεγέθους και κατακόρυφης μετατόπισης
(Pavlides and Caputo 2004), ρυθμού ολίσθησης, περίοδο επανάληψης σεισμών συγκεκριμένων ρηγμάτων
(βλ. Greek Database of Seismogenic Sources – GreDaSS, eqgeogr.weebly.com και gredass.unife.it).
Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κριτήρια για τη δραστηριότητα ρήγματος.
Στην ευρύτερη περιοχή αναφέρονται αρκετοί ιστορικοί σεισμοί (Caputo and Helly, 2005; Ambraseys,
2009, βλ. Παπαζάχος κ.α. παρών τόμος, Κεφ. 2). Ο πιο πρόσφατος σεισμός της περιοχής συνέβη την 9η
Ιουνίου 2003 μεγέθους Ms = 5.5 στην περιοχή των Γόννων (επίκεντρο 39.95οΝ - 22.32οΕ), από την
επαναδραστηριοποίηση μικρού κανονικού ρήγματος, το οποίο πιθανά συνδέεται με το ρήγμα Ομολίου –
Καλλιπεύκης (ρήγμα OF στο Σχήμα 1.17). Αντίστοιχος σεισμός μεγέθους 6.3 συνέβη στην Λάρισα το
1941 την 1η Μαρτίου, ακριβώς πριν από 80 χρόνια, με σοβαρότατες ζημίες στη πόλη και στα γύρω χωριά,
κυρίως ανατολικά της Λάρισας στην Θεσσαλική πεδιάδα, που προερχόταν πιθανότατα από το ρήγμα
«Ασμάκι» (ρήγμα AF στο Σχήμα 1.17), ενώ ένας άλλος σεισμός 5.6 συνέβη στη ίδια περιοχή τον
Νοέμβριο του 1901, με επίκεντρο το χωριό Βερδικούσα, πιθανώς στην προέκταση του ρήγματος του
πρόσφατου σεισμού. Υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες για σεισμό του 1781 ίδιου μεγέθους, μεταξύ
Μετεώρων-Λάρισας και Ελασσόνας, ενώ μια αναφορά για ίδιου μεγέθους σεισμό το 1766 αμφισβητείται
και αναθεωρείται (Ιωάννης Παπαϊωάννου, προσωπική επικοινωνία, και Papaioannou (2017, 2019). Άλλα
ενεργά γεωλογικά ρήματα της περιοχής είναι στις παρυφές της Λάρισας (LF), της Γυρτώνης (GF), της
Ροδιάς (RF), Ελασσόνας, Γόνων, Τεμπών και Ομολίου, τα οποία μελετούνται σήμερα με τις πλέον
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σύγχρονες μεθόδους (δορυφορικές εικόνες, εικόνες υψηλής ανάλυσης από UAV, γεωδαιτικές,
γεωλογικές και παλαιοσεισμολογικές, π.χ. Tsodoulos et al., 2015, 2016; Kremastas et al., 2018).
Το ρήγμα Τυρνάβου (TF στο Σχήμα 1.17 και κόκκινο ορθογώνιο στο Σχήμα 1.18), είναι τυπική
γεωλογική δομή, παρόμοια με πολλές άλλες της ευρύτερης περιοχής, με διεύθυνση ΔΒΔ-ΑΝΑ. Το ρήγμα
επηρεάζει της αποθέσεις Τεταρτογενούς και Πλειοκαίνου και κυρίως τον Τριαδικό κρυσταλλικό
ασβεστόλιθο της υποκείμενης Πελαγονικής ζώνης. Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, το TF έχει
χαρακτηριστεί σαφώς με γεωλογικά (μορφοτεκτονικά), γεωμετρικά και κινηματικά ως ενεργό ρήγμα. Το
καλά καθορισμένο ίχνος του ρήγματος έχει χαρτογραφηθεί για περισσότερα από 12 km, ενώ με τη
βοήθεια τεχνικών τηλεπισκόπησης μπορεί να ακολουθηθεί ανατολικά κατά της βόρειας πεδιάδας της
Λάρισας, δίνοντας έτσι ένα πιθανό συνολικό μήκος σχεδόν 20 km. Αρκετά καλά τεκμηριωμένα
μορφολογικά και παλαιοσεισμολογικά χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκαν κατά μήκος του και σε
ειδικές παλαιοσειμολογικές εκσκαφές, σχετίζονται με αυτό σε μια ευρύτερη περιοχή έχουν ερμηνευτεί
ως επιφανειακές εκφράσεις των πρόσφατων κινήσεων.

Σχήμα 1.17: a) Χάρτης αναφοράς περιοχής ενδιαφέροντος. b) Ιστορική-πρώιμη ενόργανη (Papazachos and Papazachou 1997,
2003) και ενόργανη (ΓΙ-ΕΑΑ) σεισμικότητα, και c) πρόσφατη σεισμικότητα (ΓΙ-ΕΑΑ) της περιοχής. d) Γεωμορφολογικός
χάρτης της Θεσσαλίας, με τις κύριες ζώνες ενεργών ρηγμάτων, τους μηχανισμούς γένεσης της ακολουθίας του 2021 (ΓΙ-ΕΑΑ
και GFZ) και διαχρονικούς (Kiratzi and Louvari 2003). Οι τρεις τελευταίες τεκτονικές φάσεις από Caputo and Pavlides (1993)
φαίνονται κάτω δεξιά. Από Chatzipetros et al. (2021).
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Σχήμα 1.18: Τα γνωστά ενεργά ρήγματα της περιοχής όπως αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων GreDaSS (gredass.unife.it)
ως επίπεδα προβαλλόμενα στην επιφάνεια με το διάνυσμα κίνησης τους (κίτρινα ορθογώνια, individual seismogenic sources)
και σύνθετες ρηξιγενείς ζώνες (composite seismogenic sources). Με κόκκινο σημειώνεται το ενεργό ρήγμα Τυρνάβου.

Στην παλαιοσεισμολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ρήγματος Τυρνάβου
κατασκευάστηκαν έξι χαρακτηριστικές τομές, οι οποίες έχουν καταγραφεί λεπτομερώς προκειμένου να
ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων σεισμών, καθώς και αντίστοιχες
τομές στο ρήγμα Γυρτώνης (Caputo et al.,2004; 2006; Tsodoulos et al., 2016a, 2016b). Πολλά δείγματα
συλλέχθησαν για απόλυτη χρονολόγηση που πραγματοποιήθηκαν με διαφορετικές τεχνικές (TL, OSL και
AMS). Τα ιζηματολογικά, τεκτονικά και γεωχρονολογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν τεκμηριώνουν την
επιφανειακή επαναδραστηριοποίηση του (μορφογενετική δραστηριότητα) κατά το ύστερο Πλειστόκαινο
– Ολόκαινο (Caputo et al. 2004).
Σύμφωνα με τα γεωλογικά δεδομένα, τις γεωφυσικές έρευνες και τις παλαιοσεισμολογικές εκσκαφές για
τη μελέτη της γεωλογικής ιστορίας του ρήγματος, τεκμηριώνεται μια δραστηριότητα αργή (μεγάλης
περιόδου επανάληψης σεισμικών γεγονότων), η οποία χαρακτηρίζεται από κατακόρυφες επιφανειακές
συν-σεισμικές μετατοπίσεις της τάξης 20-40 cm ανά γεγονός και πιθανό διάστημα επανάληψης 1.000
χρόνων, καθώς και χαμηλό ρυθμό ολίσθησης 0,05-0,2 mm/a. Ο χρόνος αυτός έχει παρέλθει από τον
τελευταίο γεωλογικά προσδιορισμένο σεισμό, που υποδηλώνει την εμφάνιση πιθανού σεισμικού
«κενού». Είχε επισημανθεί πολύ νωρίς, από την ερευνητική μας ομάδα (2004, 2006, 2017), ότι η θέση
του ρήγματος σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή και η εγγύτητα με την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της
Ελλάδας, τη Λάρισα (Σχήμα 1.19), αυξάνει τον σεισμικό κίνδυνο της περιοχής. Το ρήγμα Τυρνάβου είναι
από τα καλύτερα μελετημένα ρήματα του ελληνικού χώρου για περισσότερο από 30 χρόνια από την
ερευνητική ομάδα Γεωλογίας των Σεισμών του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τον Καθηγητή του
Πανεπιστήμιου της Ferrara R. Caputo και περιλαμβάνεται στην Ελληνική Βάση Ενεργών Ρηγμάτων
(GreDaSS, Caputo & Pavlides 2013 gredass.unife.it, στην οποία περιγράφεται με λεπτομέρεια).
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Σχήμα 1.19: Λεπτομέρεια των χαρτογραφημένων ρηγμάτων στην περιοχή της σεισμικής ακολουθίας.

1.7.3

Το σεισμογόνο ρήγμα

Η κύρια διάρρηξη δεν μπορεί να συσχετιστεί με τα έως τώρα γνωστά ρήγματα της περιοχής (Σχήμα 1.19).
Οι εργασίες υπαίθρου, τα σεισμολογικά δεδομένα και η ανάλυση των δεδομένων της συμβολομετρίας
(Μ. Φουμέλης, προσωπική επικοινωνία, βλ. Κεφ. 2, παρών τόμος ) δείχνουν ότι το κύριο σεισμογόνο δεν
είναι ούτε το καλά μελετημένο ενεργό ρήγμα Τυρνάβου, ούτε η προέκταση προς ΒΔ του γνωστού
ρήγματος της Λάρισας, αν και φαίνεται ότι και τα δύο έχουν ενεργοποιηθεί και επηρεαστεί εν μέρει από
το κύριο σεισμικό ρήγμα ως δευτερεύουσες («συμπαθητικές») δομές. Ένα μικρής γωνίας κανονικό ρήγμα
ενεργοποιήθηκε για την κύρια διάρρηξη ως τυφλό ή θαμμένο ρήγμα (blind or hidden fault) που δεν
φαίνεται να έχει επιφανειακή εμφάνιση. Ο ισχυρότερος «μετασεισμός» της 4-3-21, (Mw 6,0) εντοπίζεται
από τον ίδιο χώρο διάρρηξης, αλλά πιθανό να έγινε από ένα δευτερεύον μικρότερο ρήγμα στο χώρο την
μετασεισμικής ακολουθίας ή σε ένα άλλο τμήμα (segment) του ιδίου ρήγματος.
Σε ό, τι αφορά το άγνωστο και μη χαρτογραφημένο σεισμικό ρήγμα, η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι
υπάρχουν χαρακτηριστικές γεωλογικές ενδείξεις στο Πελαγονικό υπόβαθρο, που αποτελείται από
παλαιοζωϊκά πετρώματα (Kilias and Mountrakis, 1987; Kilias et al., 1991; 2016), υποδεικνύοντας ότι ένα
κανονικό ρήγμα μικρής γωνίας κλίσης έχει λειτουργήσει ως κρυφό ή τυφλό (blind fault) σεισμογόνο
ρήγμα κατά τη διάρκεια της σεισμικής ακολουθίας. Το σεισμικό ρήγμα εκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή
μεταξύ των χωριών Ζάρκο και Μεγάλο Ελευθεροχώρι, ως μία κληρονομημένη ζώνη διάτμησης
(detachment fault) .
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Σχήμα 1.20: Εικόνες υπαίθρου σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της εκτιμώμενης εμφάνισης του χαμηλής γωνίας σεισμογόνου
κανονικού ρήγματος στην περιοχή μεταξύ Ζάρκου και Μεγάλου Ελευθεροχωρίου. a. Επιφάνεια ενός κανονικού ρήγματος
χαμηλής γωνίας κλίσης στο υπόβαθρο, το οποίο πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος του σεισμογόνου ρήγματος. b. Ζώνη έντονης
θραυσιγενούς διάτμησης, συνοδευόμενη από κονία και κατακλασίτη στη ζώνη του ρήγματος χαμηλής γωνίας κλίσης. c.
Λεπτομέρεια της επιφάνειας του ρήγματος με χαρακτηριστικές γραμμώσεις τεκτονικής ολίσθησης. d. Ανοικτή συν-σεισμική
διάρρηξη σε μία προϋπάρχουσα ζώνη διάτμησης. e. Κατακλασίτης και συν-σεισμική διεύρυνση διακλάσεων στο Παλαιοζωικό
υπόβαθρο. f, g. Συν-σεισμικές επιφανειακές διαρρήξεις στο εδαφικό κάλυμμα, οι οποίες ακολουθούν την παράταξη του
σεισμογόνου ρήγματος στο υπόβαθρο.

Οι γεωλογικές ενδείξεις περιλαμβάνουν μεταλπικές ζώνες διάτμησης (Σχήμα 1.20a, b, c), που βρίσκονται
κατά μήκος του ορίου μεταξύ των υποδεικνυόμενων περιοχών ανύψωσης και καθίζησης της
συμβολομετρίας (Pavlides et al. 2021), η ύπαρξη κατακλασίτη και μικρορηγμάτων στη ζώνη διάτμησης
(Σχήμα 1.20c,d,e), που υποδηλώνει την επανενεργοποίηση της προϋπάρχουσας ζώνης, σε θραυσιγενείς
συνθήκες κατά τη διάρκεια της νεοτεκτονικής περιόδου και γραμμώσεις τεκτονικής ολίσθησης συμβατές
με το πεδίο ενεργού τάσης (Σχήμα 1.20c, d). Οι επιφάνειες των ρηγμάτων αντιστοιχούν σε παράταξη
Β160oΑ και κλίση κατά μέσο όρο 50o, κάτι που συμφωνεί καλά με τους δημοσιευμένους εστιακούς
μηχανισμούς από τα ελληνικά (NOA και AUTh) και άλλα διεθνή ιδρύματα (36 -40o). Οι γεωλογικές
ενδείξεις περιλαμβάνουν μικρές συν-σεισμικές διανοίξεις προϋπαρχόντων ρηγμάτων και ζωνών
διάτμησης, καθώς και μικρές επιφανειακές διαρρήξεις (Σχήμα 1.20f, g) με αμελητέα κατακόρυφη
μετατόπιση και μικρό άνοιγμα (έως 2 cm).
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1.7.4

Σεισμική πηγή

Το μοντέλο σεισμικού ρήγματος (σεισμική πηγή) του κυρίου σεισμού βασίζεται στη λύση του
μηχανισμού γένεσης του GFZ (Πίνακας 1.1), στις εμπειρικές σχέσεις των Wells and Coppersmith (1994),
τα διαθέσιμα συμβολογραφήματα και τις υπαίθριες παρατηρήσεις (Pavlides et al. 2021). Οι αλλαγές της
στατικής τάσης Coulomb υπολογίζονται για ρήγματα-δέκτες παρόμοια με τη σεισμική πηγή, σε βάθος 8
km. Υπολογίζεται επίσης μια κάθετη διατομή που είναι κανονική της πηγής. Τα αποτελέσματα δείχνουν
φόρτιση πέρα από τα άκρα του ρήγματος, υποδηλώνοντας ένα σενάριο ενεργοποίησης για προεκτάσεις
ρηγμάτων παρόμοιας γεωμετρίας και κινηματικής που βρίσκονται σε αυτήν την κόκκινη περιοχή (Σχήμα
1.21).

Σχήμα 1.21: a. Το μοντέλο της σεισμικής πηγής του κυρίως σεισμού βασίζεται στην επίλυση του GFZ. Οι αλλαγές της
στατικής τάσης Coulomb υπολογίστηκε σε βάθος 8 km. b. Τομή κάθετα στην παράταξη της σεισμικής πηγής (Α-Β). Τα
αποτελέσματα δείχνουν σεισμική φόρτιση πέραν των άκρων του ρήγματος, ενισχύοντας το σενάριο δραστηριοποίησης
ρηγμάτων παρόμοιας γεωμετρίας και κινηματικές στις κόκκινες περιοχές. Από (Chatzipetros et al. 2021).
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Σχήμα 1.22: Προκαταρκτικό μοντέλο της σεισμικής πηγής και της κατακόρυφης μετατόπισης στην περιοχή μεταξύ Ζάρκου
και Μεγάλου Ελευθεροχωρίου. Από (Chatzipetros et al. 2021).

Το βορειοδυτικό άκρο του ρήγματος (κόκκινο- κίτρινο) ενεργοποιήθηκε κατά το δεύτερο μεγάλο σεισμό
της 4ης Μαρτίου, ως συνέχεια του ίδιου ρήγματος ή νέου τμήματος του (segment). Η σεισμική πηγή
χρησιμοποιήθηκε επίσης επίσης για τη μοντελοποίηση της κατακόρυφης εδαφικής μετατόπισης με τη
χρήση των τύπων Okada (Σχήμα 1.22). Η μέγιστη υπολογισθείσα κατακόρυφη μετατόπιση είναι 2,93 cm.
Η μοντελοποίηση και οι υπολογισμοί Coulomb και Okada πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή
Coulomb v. 3.3 (Lin and Stein 2004; Toda et al. 2011).

GEOFON
standard

Origin Time
UTC

Mag

2021-03-04
18:38:19

6.3

Latitude Longitude Depth
Strike Dip Rake
degrees
degrees
km
39.80°N

22.20°E

17

146
329

48
41

-91
-88

Πίνακας 1.1: Ο μηχανισμός γένεσης και τα ποσοτικά του χαρακτηριστικά, όπως δίνονται από το GFZ (geofon.gfz-potsdam.de).
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1.8 Συμπεράσματα Κεφαλαίου
Η εφελκυστική τεκτονική του τέλους της Τριτογενούς περιόδου φαίνεται ότι διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση της ενεργού τεκτονικής, με εκτεταμένες ζώνες διάτμησης (shear zones) και
ρήγματα αποκόλλησης (detachment faults). Η επαναδραστηριοποίηση των παλαιοτέρων (inherited
structure), είτε ανάστροφων ρηγμάτων ως εφελκυστικών δομών (inverse tectonics),
είτε
επαναδραστηριοποιώντας προϋπάρχοντα κανονικά ρήγματα Ολιγοκαινικής- κατωμειοκαινικής ηλικίας
με την αποδόμηση του ορογενούς (post orogenic collapse) ή ανωμειοκαινικής-πλειοκαινικής ηλικίας
(παλαιότερο νεοτεκτονικό πεδίο τάσεων του φλοιού), τίθενται για μελέτη και αναθεώρηση με τους
πρόσφατους σεισμούς.
Το ενεργό πεδίο των τάσεων του ανώτερου φλοιού της περιοχής έχει χαρακτηρίζεται από εκτατική
(εφελκυστική) τάση (σ3) διεύθυνσης ΒΒΑ-ΝΝΔ. Αυτό στηρίζεται τόσο σε νεοτεκτονικές ποσοτικές
μεθόδους του Τεταρτογενούς, όσο και σε εστιακούς μηχανισμούς των πρόσφατων σεισμών (Σχήμα 1.17).
Το παλαιότερο εντατικό πεδίο Νεογενούς – Πλειοκαίνου είχε διαφορετική διάταξη του εφελκυσμού (σ3)
σε διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ (Mercier et al., 1989; Pavlides and Mountrakis 1987; Caputo and Pavlides, 1993,
Μουντράκης 2010). Η νεογενής-τεταρτογενής λεκάνη της Ελασσόνας –Ποταμιάς (Σχήμα 1.10 και 1.17)
δείχνει ότι εκτός από τα ρήγματα ΑΝΑ-ΔΒΔ διεύθυνσης (παράταξης ~110ο) που είναι καταλληλά
προσανατολισμένα στο ενεργό τεκτονικό πεδίο των τάσεων, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σεισμικά
και κληρονομημένα ρήγματα ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης. Η ανάλυση των μηχανισμών γένεσης των
τελευταίων σεισμών δείχνει ότι τα ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης ρήγματα σχετίζονται με το ενεργό πεδίο των
τάσεων, ενώ νέα ρήγματα τείνουν να δημιουργούν νέες δομές στην περιοχή, αποδεικνύοντας τη συνεχή
και σταδιακή γεωλογική εξέλιξή της περιοχής. Ταυτόχρονα, ωστόσο, από τη σεισμική αυτή ακολουθία
εγείρονται νέα ουσιώδη αμφισβητήσεις και αναθεωρήσεις για τα ενεργά ρήγματα.
Αυτός ο σεισμός εγείρει νέα ερωτήματα και προβληματισμούς, ενώ αναθεωρεί ορισμένες καθιερωμένες
απόψεις, όπως (Pavlides and Sboras 2021):
•
•
•
•
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Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση των ενεργών τάσεων (εφελκυστικός άξονας σ3) ;
Η παράταξη των ενεργών τεκτονικών δομών. Ποιας διεύθυνσης προϋπάρχοντα ρήγματα
ενεργοποιούνται;
Την ύπαρξη σεισμογόνου ρήγματος σε ορεινό όγκο κρυσταλλικών πετρωμάτων χωρίς τυπική
γεωμορφολογική έκφραση.
Ο ρόλος των τυφλών ρηγμάτων στην Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας.

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Κεφάλαιο 2: Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της σεισμικής
ακολουθίας του Τυρνάβου (Μάρτιος – Απρίλιος 2021)
Παπαζάχος Κ., Καρακώστας Β., Παπαδημητρίου Ε., Φουμέλης Μ., Κυρατζή Α., Πικριδάς Χ.,
Κώστογλου Α., Κκαλλάς Χ., Χατζής Ν., Μπίθαρης Σ., Χατζηπέτρος Α., Φωτίου Α., Βεντούζη Χ.,
Καραγιάννη Ε., Μπονάτης Π., Κουρούκλας Χ., Παραδεισοπούλου Π., Σκορδύλης Ε., Βαμβακάρης
Δ., Γρένδας Ι., Κεμεντζετζίδου Δ., Πάνου Α., Καρακαΐσης Γ., Καραγιάννη Ι., Χατζηδημητρίου Π.
2.1 Εισαγωγή
Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους M6.3 έλαβε χώρα την 3η Μαρτίου 2021 στην περιοχή της Βόρειας
Θεσσαλίας (Σχ. 1). Ο σεισμός αυτός είναι ο ισχυρότερος που έχει γίνει στην ευρύτερη περιοχή από το
1941, όταν ένας σεισμός μεγέθους Μ6.3 έπληξε την πόλη της Λάρισας. Το επίκεντρό του (39.7349o N,
22.1908o E) βρίσκεται ~15 χλμ βορειοδυτικά της Λάρισας και βορειοδυτικά του νεοτεκτονικού ρήγματος
του Τυρνάβου. Ο κύριος σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες, εξαιτίας της θέσης του κοντά σε
κατοικημένες περιοχές και για τον λόγο αυτό, σε συνδυασμό με το ότι συνδέεται με τμήμα ρήγματος το
οποίο ανήκει σε ρηξιγενή ζώνη-ομάδα κανονικών ρηγμάτων, καθιστά σημαντική τη διερεύνηση αυτής
της σεισμικής έξαρσης. Ο καθορισμός των χαρακτηριστικών της κύριας διάρρηξης και της εξέλιξης της
σεισμικής ακολουθίας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην γνώση μας για την ανάπτυξη και
συμπεριφορά ανάλογων συστημάτων κανονικών ρηγμάτων, τα οποία κυριαρχούν στον ηπειρωτικό
Ελληνικό χώρο.
Ο κύριος σεισμός ακολουθήθηκε από μεγάλο αριθμό μετασεισμών, πολλοί από τους οποίους έγιναν
αισθητοί από τους κατοίκους των πολλών κωμοπόλεων και χωριών της περιοχής. Την επόμενη ημέρα (4
Μαρτίου 2021) ένας δεύτερος ισχυρός κύριος σεισμός με M6.0 έγινε σε χώρο γειτονικό της κύριας
διάρρηξης (39.7799o N, 22.1252o E), επεκτείνοντας το ρήγμα του πρώτου κύριου σεισμού προς τα
βορειοδυτικά. Οι λύσεις των μηχανισμών γένεσης και των δύο ισχυρών σεισμών καθώς και των
ισχυρότερων μετασεισμών, δείχνουν κανονική ολίσθηση (https://www.globalcmt.org/CMTsearch.html,
http://geophysics.geo.auth.gr/ss/) σε ρήγματα τα οποία κλίνουν προς τα βορειοανατολικά.
Η έντονη μετασεισμική ακολουθία καταγράφηκε από τους σταθμούς του Ελληνικού Ενιαίου Δικτύου
Σεισμογράφων (HUSN, https://doi.org/10.7914/SN/HT ) και η επεξεργασία των καταγραφών ήταν
συνεχής στον κεντρικό Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τις
5 Μαρτίου 2021 άρχισε η εγκατάσταση και λειτουργία ενός πυκνού τοπικού δικτύου έξι (6) επί πλέον
σεισμολογικών σταθμών στην επικεντρική περιοχή από τον Τομέα Γεωφυσικής του ΑΠΘ. Οι σταθμοί
αυτοί εντάχθηκαν άμεσα στο Ελληνικό Ενιαίο Σεισμολογικό Δίκτυο. Η χωρική κατανομή των
μετασεισμών είναι σε συμφωνία με ένα μοντέλο ολίσθησης σε ένα ρήγμα με βορειανατολική κλίση.
Ωστόσο, σημαντικός αριθμός μετασεισμών δεν συμφωνεί με αυτό το μοντέλο, υποδεικνύοντας πιθανή
ενεργοποίηση δευτερευόντων ρηγμάτων. Με αυτά τα δεδομένα, στόχος μας είναι να καθορίσουμε τα
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χαρακτηριστικά των ρηγμάτων που ενεργοποιήθηκαν σε αυτή την σεισμική έξαρση. Η σημασία του
καθορισμού των γεωμετρικών και κινηματικών ιδιοτήτων των ρηγμάτων που συνδέονται με τους δύο
κύριους σεισμούς βρίσκεται στον καθοριστικό τους ρόλο στην σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής.

Σχήμα 2.1: Χάρτης σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Θεσσαλίας. Στο χάρτη διακρίνονται όλοι οι σεισμοί
που έγιναν στη περιοχή με μεγέθη M≥2.0 από το 1984 (λευκοί κύκλοι), M≥3.0 από το 1965 (πράσινοι κύκλοι) και M≥4.0 από
το 1951 (βιολετί κύκλοι). Οι κίτρινοι και πορτοκαλί αστερίσκοι συμβολίζουν όλους τους γνωστούς σεισμούς που έγιναν στη
περιοχή και έχουν μεγέθη M≥5.0 και M≥6.0, αντίστοιχα (στοιχεία από τον κατάλογο σεισμικότητας του Τομέα Γεωφυσικής
του ΑΠΘ). Οι κόκκινοι αστερίσκοι συμβολίζουν τους δύο κύριους σεισμούς που έγιναν στη περιοχή του Τυρνάβου στις 3 και
4 Μαρτίου 2021, με μεγέθη M=6.3 και M=6.0, αντίστοιχα. Επιπλέον, φαίνονται οι μηχανισμοί γένεσής τους, όπως
προσδιορίστηκαν από το Τομέα Γεωφυσικής του Α.Π.Θ ενώ ο μηχανισμός γένεσης του σεισμού του 2003 με μέγεθος M=5.2
προέρχεται από τη βάση δεδομένων GCMT. Τα κύρια ρήγματα που αναπτύσσονται στη περιοχή της Βόρειας Θεσσαλίας
(συνεχείς κόκκινες γραμμές), Ομόλιο1 (O1FS), Ομόλιο2 (O2FS), Ροδιά (RFS), Γυρτόνη (GFS), Ασμάκι (AFS), Λάρισα (LFS),
Τύρναβος (TFS) και Πηνειάς (PSF), προέρχονται από την εργασία των Caputo and Pavlides (1993) και από τη 3η έκδοση της
βάσης δεδομένων των ρηγμάτων του ελληνικού χώρου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
(NOA faults version 3 https://noa-beyondapps.maps.arcgis.com/). (Ένθετος Χάρτης). Κύρια σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά
της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου, σε συνδυασμό με τις σχετικές κινήσεις των πλακών (μαύρα βέλη) εκατέρωθεν των
ενεργών ορίων που απεικονίζονται από τις συνεχόμενες γραμμές. Η περιοχή μελέτης οριοθετείται με το κόκκινο ορθογώνιο
πλαίσιο.
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Η περιοχή που έγινε ο σεισμός ανήκει στην ευρύτερη σεισμική ζώνη της βόρειας Θεσσαλίας, η οποία
συμπίπτει με τα βόρεια όρια της λεκάνης της Θεσσαλίας, ακολουθώντας περίπου την γενική πορεία του
ποταμού Πηνειού. Η ζώνη παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με τη γνωστή σεισμική ζώνη της
νότιας Θεσσαλίας, αλλά ο σημαντικά μικρότερος ρυθμός παραμόρφωσης (~1-2 mm/yr) δημιουργεί ένα
πιο περίπλοκό μορφοτεκτονικό καθεστώς, λόγω της αλληλεπίδρασης του ενεργού εφελκυστικού πεδίου
τάσεων και της προϋπάρχουσας γεωλογικής δομής/υφής.
Έτσι στην περιοχή εμφανίζονται ρήγματα με κυρίως ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνση, αλλά και ΔΝΔ-ΑΒΑ (Σχήμα
1), σε συμφωνία με τον ενεργό εφελκυσμό με διεύθυνση περίπου Β-Ν. Οι διευθύνσεις αυτές απεικονίζουν
πιθανότατα τον προσανατολισμό παλαιότερων, κληρονομημένων ρηγμάτων, αφού ρήγματα ανάλογης
διεύθυνσης κυριαρχούν μέσα στο γεωλογικό υπόβαθρο της Βόρειας Θεσσαλίας (Caputo 1990; Caputo
and Pavlides 1993).Στοιχεία από ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών μοναστηριών στην περιοχή για πολλούς
αιώνες (π.χ. μοναστήρια Μετεώρων, Καλαμπάκας, Ολυμπιώτισσας), καθώς και έρευνες από τοπικούς
μελετητές της ιστορικής σεισμικότητας (Παπαϊωάννου 1984, 1998a, b) παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες
για την ιστορική σεισμικότητα της περιοχής. Οι παραπάνω μακροσεισμικές πληροφορίες δείχνουν τη
γένεση αρκετών ισχυρών σεισμών (M>6.0) στην περιοχή τους τελευταίους τέσσερις αιώνες (Papazachos
and Papazachou 1997), παρόμοιων με αυτών της ακολουθίας του Τυρνάβου. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον
ότι η πλειονότητα αυτών των ισχυρών σεισμών συνέβη στα τέλη του 17ου και στο 18ο αιώνα, με έλλειψη
ισχυρών σεισμών το 19ο αιώνα και μοναδικό κύριο, ισχυρό σεισμό αυτόν την Λάρισας το 1941 κατά τον
20ο αιώνα (Σχήμα 2.1). Αντίθετα, η ζώνη της Νοτίου Θεσσαλίας εμφανίζει έντονη σεισμικότητα κατά
τον 20ο αιώνα (π.χ. 1954 Μ7.0 - Σοφάδες, 1955 Μ6.8 - Βόλος, 1957 Μ6.8 - Βελεστίνο, 1980 Μ6.5 Αλμυρός), χωρίς ιδιαίτερη σεισμικότητα το 19ο και 18ο αιώνα. Η συγκεκριμένες σεισμικές δράσεις
δείχνουν και για τις δύο σεισμικές ζώνες (της Βόρειας και Νότιας Θεσσαλίας) έντονα φαινόμενα
χωροχρονικής ομαδοποίησης των ισχυρών σεισμών της ευρύτερης περιοχής.

2.2 Γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής
Η περιοχή μελέτης δομείται από πετρώματα του κρυσταλλοσχιστώδους υποβάθρου της Πελαγονικής
ζώνης, επί των οποίων αποτίθενται ασύμφωνα νεότερα λιμναία και χερσοποτάμια ιζήματα ηλικίας
Νεογενούς-Τεταρτογενούς. Η τελική διαμόρφωση του γεωλογικού υποβάθρου είναι αποτέλεσμα
πολλαπλών τεκτονικών παραμορφώσεων, συμπιεστικών και εφελκυστικών, οι οποίες ανιχνεύονται στα
πετρώματα της περιοχής με διάφορες τεκτονικές δομές οι οποίες μπορούν να χρονολογηθούν σχετικά και
να δώσουν συμπεράσματα για τη γεωλογική εξέλιξη της περιοχής (βλ. Παυλίδης και συν. σε αυτό τον
τόμο για αναλυτικές πληροφορίες και σχετική βιβλιογραφία).
Η μεταορογενετική κατάρρευση του ελληνικού ορογενούς στο χώρο της Πελαγονικής, οδήγησε στην
δημιουργία μεγάλων κανονικών ρηγμάτων αποκόλλησης χαμηλής γωνίας κλίσης (detachment faults), η
δράση των οποίων με τη σειρά της προκάλεσε την αποκάλυψη χαμηλότερων τεκτονικών ενοτήτων και
τη δημιουργία χαρακτηριστικών τεκτονικών παραθύρων. Η εφελκυστική τεκτονική συνεχίστηκε και κατά
τη νεοτεκτονική περίοδο με δύο φάσεις:
1. Κατά το Α. Μειόκαινο – Πλειόκαινο το εφελκυστικό πεδίο είχε διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων κανονικών ρηξιγενών ζωνών παράταξης ΒΔ-ΝΑ. Οι ζώνες
αυτές διαμόρφωσαν μεγάλες επιμήκεις τεκτονικές λεκάνες της ίδιας παράταξης, σε ολόκληρη
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την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην περιοχή της πεδιάδας της Λάρισας, οι ζώνες αυτές
οριοθετούν τα περιθώριά της στα δυτικά και τα ανατολικά.
2. Κατά το Τεταρτογενές, το εφελκυστικό πεδίο δρα σε μία διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ, με αποτέλεσμα
τη δημιουργία νέων κανονικών ρηγμάτων γενικής παράταξης ΔΒΔ-ΑΝΑ. Τα ρήγματα αυτά
διαμορφώνουν το βόρειο περιθώριο της λεκάνης της Λάρισας, ενώ μπορούν να διακριθούν σε
δύο κατηγορίες:
2.1 Ρήγματα με διεύθυνση κλίσης προς ΝΝΔ. Αυτά είναι τα ρήγματα της Ροδιάς και της Γυρτώνης, και
αντιπροσωπεύουν γενικά το όριο μεταξύ των περιθωριακών σχηματισμών στο Βορρά και των ιζημάτων
τη λεκάνης της Λάρισας προς το Νότο.
2.2 Ρήγματα με διεύθυνση κλίσης προς Β – ΒΒΑ. Τα ρήγματα αυτά (Τύρναβος, Λάρισα και Ασμάκι)
είναι αντιθετικά ως προς αυτά της προηγούμενης κατηγορίας. Δεν παρουσιάζουν τόσο ισχυρή
μορφοτεκτονική έκφραση, ενώ και η αθροιστική τους παραμόρφωση είναι μικρότερη από τα
προηγούμενα. Θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν δευτερεύουσες δομές σε σχέση με τα ρήγματα του
θεσσαλικού περιθωρίου, ωστόσο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψης σεισμικής
επικινδυνότητας, διότι θεωρούνται ενεργά και βρίσκονται πιο κοντά στα μεγάλα αστικά-ημιαστικά
κέντρα της περιοχής.
Η παλαιοσεισμολογική έρευνα σε ρήγματα της περιοχής (Caputo et al. 2004, 2006; Tsodoulos et al.
2016b) έδειξε ότι γενικά πρόκειται για ρήγματα με σχετικά χαμηλό ρυθμό ολίσθησης (έως 0,2 mm/yr)
και επιφανειακές συν-σεισμικές μετατοπίσεις της τάξης των 20-40 cm ανά γεγονός. Παρά το ότι η
περίοδος επανάληψης ισχυρών σεισμών είναι σχετικά μεγάλη, η επικινδυνότητα των ρηγμάτων αυτών
έγκειται στο ότι δύνανται να φιλοξενήσουν σεισμούς μεγέθους ~Μ6.5, με βάση τα γεωλογικά,
γεωμετρικά και παλαιοσεισμολογικά τους χαρακτηριστικά.

2.3 Το σεισμικό ρήγμα της ακολουθίας του Τυρνάβου και οι παρατηρημένες επιφανειακές
εκδηλώσεις
Με βάση τις γεωλογικές και σεισμολογικές παρατηρήσεις, είναι εμφανές ότι το σεισμογόνο ρήγμα της
ακολουθίας του Τυρνάβου είναι ένα κανονικό ρήγμα χαμηλής γωνίας κλίσης το οποίο είναι «τυφλό»,
δηλαδή δεν έχει ισχυρή επιφανειακή εμφάνιση (Pavlides et al. 2021). Η γωνία κλίσης του ρήγματος αυτού
είναι 35-40ο και βρίσκεται σε καλή συμφωνία με τα ρήγματα αποκόλλησης του υποβάθρου, τα οποία
προκλήθηκαν από την κατάρρευση του ορογενούς μετά την παροξυσμική ορογενετική φάση της
Πελαγονικής (Kilias et al. 2010, 2016). Η παρατήρηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς
πρόκειται για μία ατυπική συμπεριφορά ενός παλαιού αλπικού συστήματος, χωρίς επιφανειακή έκφραση
(Παυλίδης και συν., αυτός ο τόμος).
Οι ισχυροί σεισμοί του Μαρτίου 2021 προκάλεσαν διάφορες επιφανειακές εκδηλώσεις οι οποίες μπορούν
γενικά να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες (Ganas et al. 2021; Pavlides et al. 2021; Valkaniotis et al.
2021):
1. Ρευστοποιήσεις. Παρατηρήθηκαν κυρίως στην πεδινή περιοχή της Πηνειάδας στις αλλουβιακές
αποθέσεις του Πηνειού ποταμού και δευτερευόντως σε ορισμένες θέσεις στην περιοχή του
Βλαχογιάννι στην κοιλάδα του Τιταρήσιου ποταμού. Και στις δύο περιπτώσεις ρευστοποιήθηκαν
λεπτόκοκκα αλλούβια ιζήματα, ενώ στην περιοχή του Πηνειού διαπιστώθηκε ότι η πολύ μεγάλη
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πλειοnότητα των ρευστοποιήσεων συνέβη σε παλαιοκοίτες του ποταμού, οι οποίες παρουσιάζουν
ασθενέστερη μηχανική συμπεριφορά λόγω των νεότερων ιζημάτων με τα οποία πληρώθηκαν.
2. Επιφανειακές διαρρήξεις. Οι επιφανειακές διαρρήξεις ήταν περιορισμένες, μικρού μήκους και
ερμηνεύονται ως δευτερογενείς. Παρατηρήθηκαν σε δύο κυρίως θέσεις:
2.1 ΝΑ του Μεσοχωρίου. Πρόκειται για μικρής κλίμακας διαρρήξεις με μετατόπιση της τάξης
των λίγων cm. Συμπίπτουν με μία μορφοτεκτονική γράμμωση ΒΔ-ΝΑ παράταξης, η οποία
πιθανότατα ταυτίζεται με ένα κανονικό ρήγμα που διαμορφώνει την κοιλάδα του
Τιταρήσιου. Με βάση τα σεισμολογικά δεδομένα (θέση επικέντρων, μηχανισμοί γένεσης
κλπ), θεωρείται ότι το ρήγμα αυτό έδρασε δευτερευόντως και συμπαθητικά σε σχέση με
το σεισμογόνο χαμηλής γωνίας κανονικό ρήγμα.
2.2 Περιοχή Ζάρκου – Μεγάλου Ελευθεροχωρίου. Παρατηρήθηκαν διάσπαρτες ανοικτές
διαρρήξεις ΒΔ-ΝΑ παράταξης, χωρίς σημαντική κατακόρυφη μετατόπιση. Η θέση τους
συμπίπτει με τη νοητή προέκταση προς την επιφάνεια του κύριου τυφλού ρήγματος και
θεωρούνται δευτερεύουσες μεν, αλλά χαρακτηριστικές της επιφανειακής γεωλογικής
έκφρασης του σεισμογόνου ρήγματος.
2.3 Σε όλη την περιοχή παρατηρήθηκαν διάσπαρτες επιφανειακές διαρρήξεις διαφόρων
παρατάξεων, οι οποίες οφείλονται σε δευτερογενή φαινόμενα, όπως π.χ. πλευρικές
κινήσεις, διαφορική συνίζηση, αποκόλληση πρανών, κλπ.
3. Βραχοπτώσεις. Σε διάφορα σημεία της πλειόσειστης περιοχής (ενδεικτικά: Δαμάσι, Βλαχογιάννι,
Γριζάνο, Δαμασούλι, κλπ) παρατηρήθηκαν βραχοπτώσεις και αστοχίες πρανών. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, δεν συνδέονται με κάποια γραμμική κατανομή, ως αποτέλεσμα πιθανής
δραστηριότητας κάποιας ρηξιγενούς ζώνης.

2.4 Παρακολούθηση μετασεισμικής ακολουθίας
Αν και το Ελληνικό Ενιαίο Σεισμολογικό Δίκτυο (ΕΔΣ, https://bbnet.gein.noa.gr/HL/real-timeplotting/husn/husnmap) έχει σημαντικά αναβαθμισθεί την τελευταία δεκαετία, ο σεισμός της 3/3/2021
(M6.3) και οι μετασεισμοί του είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Τιταρήσιου
ποταμού (Δαμάσι. Μεσοχώρι, Αμούρι, Πραιτώρι, κλπ.), όπου η κάλυψη του μονίμου σεισμολογικού
δικτύου είναι σχετικά περιορισμένη. Σε απόσταση μέχρι 50km από την πλειόσειστη περιοχή
λειτουργούσαν τρεις μόνιμοι σεισμολογικοί σταθμοί (TYRN, THL και LIT) ενώ οι επόμενοι μόνιμοι
σεισμολογικοί σταθμοί βρίσκονταν σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 70km. Ένας ακόμα κοντινός
σταθμός (LRSO) ήταν εκτός λειτουργίας όταν έγινε ο κύριος σεισμός. Αν και η ύπαρξη ψηφιακών
επιταχυνσιογράφων βοήθησε σημαντικά στη μελέτη των σεισμών της ακολουθίας τις πρώτες ώρες, ήταν
προφανές ότι η σωστή παρακολούθηση της μετασεισμικής ακολουθίας απαιτούσε την ύπαρξη ενός πιο
πυκνού, τοπικού δικτύου σεισμογράφων.
Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε από τον Τομέα Γεωφυσικής ΑΠΘ ένα πυκνό μετασεισμικό δίκτυο έξι
(6) σεισμογράφων ευρέος φάσματος (κωδικοί TYR1 έως και TYR6, ψηφιοποιητές Centaur και
σεισμόμετρα ευρέος φάσματος Trillium Compact 120s) στην ευρύτερη περιοχή της ακολουθίας. Η
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εγκατάσταση των σεισμογράφων ξεκίνησε πριν περάσουν 48 ώρες από τη γένεση του κυρίου σεισμού με
το σταθμό TYR1 (Δαμασούλι) και ολοκληρώθηκε το πρωί της 7/3/2021 με το σταθμό Μεγάλου
Ελευθεροχωρίου (TYR6). Παράλληλα, ο σταθμός LRSO μετεγκαταστάθηκε σε μία νέα μόνιμη θέση
(κωδικός NESN) στο χωριό Νέσσωνας του Δήμου Τεμπών, με μειωμένο επίπεδο περιβαλλοντικού
θορύβου. Η τελική κατανομή του μετασεισμικού δικτύου παρακολούθησης της ακολουθίας Τυρνάβου
φαίνεται στο Σχήμα 2.2. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δύο (2) πρόσθετοι φορητοί σταθμοί (KANL και
VRKS) εγκαταστάθηκαν από το Παν/μιο Πατρών περίπου 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της ακολουθίας
(15/3) στο δυτικό τμήμα της πλειόσειστης περιοχής (περιοχή Βερδικούσας), προς το οποίο επεκτάθηκε
σταδιακά η μετασεισμική ακολουθία.
Όπως φαίνεται και από το Σχήμα 2.2, όπου παρουσιάζονται και τα ~450 επίκεντρα σεισμών με Μ>2.0
για τις πρώτες έξι (6) ημέρες της ακολουθίας (3/3, 08:44 έως 9/3, 05:20), όπως προσδιορίστηκαν σε
πραγματικό χρόνο από τους αναλυτές του Σεισμολογικού Δικτύου ΑΠΘ, το μετασεισμικό δίκτυο κάλυπτε
γενικά ικανοποιητικά τη μετασεισμική ακολουθία, παρόλο που αυτή σταδιακά επεκτεινόταν προς τα ΒΔ
(περιοχή Βερδικούσας) μετά τις πρώτες 48 ώρες. Παρόλη τη μικρή καθυστέρηση στην εγκατάσταση του
δικτύου, μεγάλος αριθμός μετασεισμών καταγράφηκε από τις πρώτες ώρες εγκατάστασης σε όλους τους
σταθμούς του τοπικού δικτύου. Ενδεικτικά σχήματα από τις εγκαταστάσεις σε διάφορες θέσεις
παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.3.

Σχήμα 2.2: Χωρική κατανομή των σταθμών του μόνιμου Εθνικού δικτύου (μαύρα τρίγωνα) και του προσωρινού (λευκά
τρίγωνα) σεισμολογικού δικτύου του ΑΠΘ παρακολούθησης της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού ΤυρνάβουΕλασσόνας. Παρουσιάζονται και τα ~450 επίκεντρα σεισμών με Μ>2.0 για τις πρώτες έξι (6) ημέρες της ακολουθίας, όπως
προσδιορίστηκαν σε πραγματικό χρόνο από τους αναλυτές του Σεισμολογικού Δικτύου ΑΠΘ, όπως και οι 2 σταθμοί (KANL
και VRKS) που εγκαταστάθηκαν από το Παν/νιο Πατρών στις 15/3.
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Σχήμα 2.3: Ενδεικτικές εικόνες εγκατάστασης σεισμογράφων του προσωρινού δικτύου παρακολούθησης της μετασεισμικής
ακολουθίας του σεισμού Τυρνάβου του ΑΠΘ (αριστερά σταθμός TYR5-Ευαγγελισμός, δεξιά σταθμός ΤΥΡ4-Δομένικο).

Η εγκατάσταση του προσωρινού σεισμολογικού δικτύου του Τομέα Γεωφυσικής ΑΠΘ στην περιοχή
Τυρνάβου βοήθησε σε πρακτικό επίπεδο στη βελτιωμένη παρακολούθηση της μετασεισμικής
ακολουθίας. Στο Σχήμα 2.4 παρουσιάζεται η μεταβολή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος των χρόνων
διαδρομής (RMS) και του τυπικού σφάλματος προσδιορισμού του βάθους (Depth Error), όπως
προέρχονται από τις αναλύσεις (σε σχεδόν πραγματικό χρόνο) των σεισμολόγων του Τομέα Γεωφυσικής
του ΑΠΘ για τα επίκεντρα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.2. Από το σχήμα είναι εμφανές ότι η
εγκατάσταση του μετασεισμικού δικτύου μείωσε σημαντικά τα σφάλματα προσδιορισμού των
μετασεισμών, αν και με διαφορετικό τρόπο για κάθε ομάδα μεγεθών, όπως και αναμένεται. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι τα τυπικά σφάλματα του βάθους ήταν ήδη αρκετά ικανοποιητικά (1.5-2km), λόγω της
ύπαρξης των μόνιμων σταθμών Τυρνάβου (TYRN) και Κλοκοτού (THL), όμως μειώθηκαν σημαντικά
περίπου στο ~1km με τη σταδιακή εγκατάσταση του τοπικού δικτύου. Ανάλογη μείωση παρατηρείται και
στο μέσο σφάλμα των χρόνων διαδρομής (RMS), ιδιαίτερα για τους μικρότερους σεισμούς (Μ<3.5). Να
σημειωθεί ότι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα των χρόνων διαδρομής των μεγαλύτερων σεισμών (Μ>3.5)
στο Σχήμα 2.4 είναι μεγαλύτερο από ότι των μικρότερων σεισμών (Μ<3.5) λόγω των μεγαλύτερων
επικεντρικών αποστάσεων των σεισμικών φάσεων των ισχυρότερων σεισμών, με αποτέλεσμα να
αυξάνονται τα χρονικά υπόλοιπα λόγω της πολυπλοκότητας της γεωφυσικής δομής του φλοιού και
μανδύα στην περιοχή μελέτης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα αυτό έχει εξαλειφθεί στις αναλύσεις
που παρουσιάζονται στη συνέχεια, λόγω της χρήσης κατάλληλου μοντέλου δομής και χρονικών
σταθερών διόρθωσης για τους σταθμούς του δικτύου.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ σχεδόν σε όλες τις προηγούμενες μετασεισμικές ακολουθίες, η
εγκατάσταση ενός τοπικού δικτύου από ένα ή περισσότερους φορείς γινόταν ανεξάρτητα, και τα
δεδομένα που συλλέγονταν ήταν στη διάθεση των επιστημόνων μόνο του εν λόγω φορέα, η εγκατάσταση
του προσωρινού σεισμολογικού δικτύου Τυρνάβου υιοθέτησε μία νέα πρακτική που έχει γίνει πλέον
αποδεκτή από τους φορείς του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων. Ειδικότερα, τα δεδομένα
διατέθηκαν από την πρώτη στιγμή από τον Τομέα Γεωφυσικής ΑΠΘ προς το σύνολο της Ελληνικής και
Διεθνούς σεισμολογικής κοινότητας, αφού δρομολογήθηκαν σε πραγματικό χρόνο προς το Ενιαίο Εθνικό
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Δίκτυο Σεισμογράφων. Η ίδια πρακτική υιοθετήθηκε και από το Παν/μιο Πατρών για τους σταθμούς
KANL και VRKS, ενώ παρόμοια πολιτική είχε υιοθετηθεί και για το σεισμό της Σάμου από το
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το οποίο φιλοξενεί και τα πρωτογενή δεδομένα στον Ελληνικό κόμβο EIDA
(http://eida.gein.noa.gr/). Αυτή η νέα πρακτική δείχνει ένα νέο τρόπο επιχειρησιακής και επιστημονικής
ανταπόκρισης των Ελληνικών Σεισμολογικών φορέων σε παρόμοιες σεισμικές εξάρσεις, διευκολύνοντας
τόσο την αξιόπιστη μελέτη των μετασεισμικών ακολουθιών, αλλά και ενισχύοντας την πιο στενή
συνεργασία των επιστημονικών φορέων.

Σχήμα 2.4: Εξομαλυμένη μεταβολή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος των χρόνων διαδρομής (RMS) και του τυπικού
σφάλματος προσδιορισμού του βάθους των σεισμών της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού Τυρνάβου-Ελασσόνας για τα
επίκεντρα του Σχήματος 2.

2.5 Η μετασεισμική ακολουθία του Τυρνάβου (Μάρτιος – Απρίλιος 2021)
2.5.1

Δεδομένα μετασεισμών

Με σκοπό την λεπτομερή διερεύνηση της γένεσης των μετασεισμών και της εξέλιξης της μετασεισμικής
ακολουθίας, αναλύσαμε δεδομένα κατά το χρονικό διάστημα 3 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2021, από τους
σταθμούς του Ελληνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων (HUSN, https://doi.org/10.7914/SN/HT), με
την σημαντική συμβολή των σταθμών του τοπικού προσωρινού δικτύου στην ανιχνευσιμότητα της
σεισμικής δραστηριότητας και καταγραφής της, καθώς και στην ενίσχυση της ακρίβειας υπολογισμού
των εστιακών συντεταγμένων. Έχουν υπολογιστεί τα τοπικά μεγέθη, ΜL, όλων των σεισμών που
αναλύθηκαν και μεγέθη ροπής, M, για τους ισχυρότερους (M>~4.0) μετασεισμούς.
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Πίνακας 2.1: Μοντέλο ταχυτήτων επιμήκων κυμάτων που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των εστιακών παραμέτρων
των σεισμών της ακολουθίας.

Depth (km)
0.0–2.0
2.0–2.5
2.5–6.0
6.0–7.0
7.0–8.0
8.0–9.0
9.0–13.0
13.0–14.0
14.0–15.0
15.0–29.0
29.0–34.0
>34.0

2.5.2

Vp (km/s)
5.35
5.41
5.73
5.97
6.04
6.10
6.15
6.24
6.32
6.46
7.65
7.8

Υπολογισμός εστιακών συντεταγμένων των μετασεισμών

Οι εστιακές συντεταγμένες χίλιων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (1476) μετασεισμών που έγιναν στις
πρώτες τριάντα δύο μέρες (3 Μάρτη έως 3 Απρίλη 2021) μετά τον πρώτο κύριο σεισμό υπολογίσθηκαν
με την χρήση των καταγραφών των σεισμολογικών σταθμών που φαίνονται στο Σχήμα 2.5. Οι θέσεις των
σταθμών φαίνονται με τρίγωνα διαφορετικών χρωμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των παρατηρήσεων
σύμφωνα με το υπόμνημα του χάρτη. Αυτόματη ανίχνευση, επιλογή χρόνων άφιξης των κυμάτων χώρου
και προσδιορισμός των εστιακών συντεταγμένων και των μεγεθών των σεισμών γίνεται διαρκώς στον
κεντρικό Σεισμολογικό Σταθμό του Τομέα Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης (http://geophysics.geo.auth.gr/ss/; doi:10.7914/SN/HT), και ακολουθεί ανάλυση από το
επιστημονικό προσωπικό του Τομέα Γεωφυσικής. Η αζιμουθιακή κατανομή των σεισμολογικών
σταθμών, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, με μεγάλο αριθμό σταθμών σε απόσταση <100 km.
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι σεισμολογικοί σταθμοί σε επικεντρικές αποστάσεις μέχρι
120 km. Με εφαρμογή της μεθόδου Wadati, υπολογίσθηκε ο λόγος ταχυτήτων VP/VS, ο οποίος βρέθηκε
ίσος με 1.76. Το μοντέλο ταχυτήτων των επιμήκων κυμάτων (Πίνακας 1) υπολογίστηκε με χρήση του
προγράμματος Velest (Kissling et al. 1994) και δεδομένα χρόνων διαδρομής από σεισμούς οι οποίοι είχαν
καταγραφεί και από το τοπικό δίκτυο. Οι πλευρικές ανομοιογένειες, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να λάβει
υπόψη το μονοδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων, λήφθηκαν υπόψη με τον υπολογισμό χρονικών διορθώσεων
για κάθε σεισμολογικό σταθμό. Χρησιμοποιώντας τους χρόνους άφιξης των επιλεγμένων φάσεων, τις
διορθώσεις των σταθμών, το τοπικό μοντέλο ταχυτήτων μαζί με τον υπολογισμένο λόγο ταχυτήτων, τα
δεδομένα στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των εστιακών συντεταγμένων με την
χρήση του προγράμματος Hypoinverse (Klein 2000). Έγινε στη συνέχεια επαναπροσδιορισμός των
εστιακών συντεταγμένων με το πρόγραμμα HypoDD (Waldhauser and Ellsworth 2000), αξιοποιώντας
και διαφορικούς χρόνους από διασυσχέτιση κυμματομορφών (Schaff and Waldhauser 2005).
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Σχήμα 2.5: Χάρτης με τις θέσεις των σεισμολογικών σταθμών με το μεγαλύτερο αριθμό καταγραφών των σεισμών της
ακολουθίας. Ο αριθμός των καταγραφών δίνεται με βάση τη χρωματική κλίμακα του υπομνήματος. Για τον υπολογισμό των
εστιακών συντεταγμένων των σεισμών χρησιμοποιήθηκαν οι σεισμολογικοί σταθμοί σε επικεντρικές αποστάσεις μέχρι 120
km.

2.5.3

Χωρική κατανομή της μετασεισμικής δραστηριότητας

Το Σχήμα 2.6 δείχνει την χωρική κατανομή των επικέντρων των 1476 μετασεισμών κατά τη διάρκεια των
πρώτων 32 ημερών από την γένεση του πρώτου κύριου σεισμού. Οι μετασεισμοί ορίζουν με σαφήνεια
μία στενή ζώνη μήκους μεγαλύτερου από 50 km, και διεύθυνσης ΝΑ–ΒΔ. Παρατηρούμε μικρότερης
κλίμακας συγκεντρώσεις επικέντρων σεισμών, διαφορετικής διεύθυνσης, οι οποίοι πιθανόν συνδέονται
με δευτερεύουσες δομές.
Η υψηλή ακρίβεια υπολογισμού των εστιακών συντεταγμένων των μετασεισμών μας επιτρέπει να
εξετάσουμε αναλυτικά τα ρήγματα που συνδέονται με τους 2 κύριους σεισμούς, «αποσυνθέτοντας» το
συνολικά ενεργοποιημένο τοπικό δίκτυο ρηγμάτων. Για τον σκοπό αυτό, μετά από δοκιμές, λάβαμε
υπόψη τη μετασεισμική δραστηριότητα των πρώτων 6 ωρών μετά τη γένεση του πρώτου κύριου σεισμού,
η οποία χαρτογραφείται στον χάρτη του Σχήματος 2.7α. Η δραστηριότητα αυτή κατανέμεται σε μία ζώνη
μήκους ~17 km, σε συμφωνία με το μέγεθος M6.3 του κύριου σεισμού, όπως προκύπτει από γνωστές
εμπειρικές σχέσεις για κανονικές διαρρήξεις (Wells and Coppersmith 1994a; Papazachos et al. 2004). Η
κατακόρυφη τομή σε διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση της επικεντρικής κατανομής (Σχ. 7β) δείχνει μια
κλίση του κύριου ρήγματος περίπου 38ο. Τόσο η παράταξη, όσο και η κλίση που ορίζει η μετασεισμική
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κατανομή στις 3 διαστάσεις, είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τη λύση του μηχανισμού γένεσης του
κύριου σεισμού. Η γωνία κλίσης είναι μικρότερη από την γωνία κλίσης που αναμένεται για κανονικές
διαρρήξεις σύμφωνα με θεωρητικά κριτήρια διάρρηξης (60ο) και σχετικά μικρότερη από την τυπική
γωνία κλίσης των κανονικών ρηγμάτων (45ο). Η ερμηνεία της τιμής αυτής της γωνίας κλίσης χρήζει
περαιτέρω διερεύνησης, με λεπτομερή εξέταση της κατανομής της μετασεισμικής δραστηριότητας. Αν
και μια πρώτη προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η αλλαγή της γωνίας κλίσης με το βάθος, με μεγαλύτερη
γωνία σε επιφανειακότερα βάθη και ελάττωσή της στο κατώτερο τμήμα του σεισμογόνου στρώματος, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως προαναφέρθηκε, η μικρή αυτή γωνία κλίσης (35-40ο) είναι σε πολύ καλή
συμφωνία με τα ρήγματα αποκόλλησης του υποβάθρου που παρατηρούνται στην περιοχή,
αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του προϋπάρχοντος τεκτονικού ιστού.
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το ρήγμα που συνδέεται με τον δεύτερο κύριο σεισμό, με M6.0
(Σχ. 8). Η πλειονότητα των μετασεισμών τις πρώτες 6 ώρες μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό σχηματίζει
μία δομή μήκους ~15 km, με διεύθυνση ΒΔ – ΝΑ, ελαφρώς διαφορετική από την πρώτη κύρια διάρρηξη
και σε συμφωνία με την λύση του μηχανισμού γένεσης. Η κατακόρυφη τομή συμφωνεί με μία
βορειοανατολική κλίση ~46ο, δηλαδή περίπου 10ο μεγαλύτερη από τον πρώτο, κύριο σεισμό.

Σχήμα 2.6: Χάρτης αναγλύφου της περιοχής με τις επανυπολογισμένες εστιακές συντεταγμένες των 1476 μετασεισμών που
έγιναν κατά τις πρώτες 32 ημέρες της σεισμικής ακολουθίας. Διαφορετικά σύμβολα έχουν επιλεγεί για να δείξουν διαφορετικά
εύρη μεγεθών, σύμφωνα με το ένθετο. Τα κίτρινα άστρα δείχνουν τα επίκεντρα των δύο κύριων σεισμών και οι πράσινοι
κύκλοι τα επίκεντρα των τεσσάρων ισχυρότερων μετασεισμών.
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(α)

(β)

Σχήμα 2.7: (α) Χάρτης αναγλύφου της περιοχής με τις επανυπολογισμένες εστιακές συντεταγμένες των μετασεισμών που
έγιναν κατά τις πρώτες έξι ώρες μετά τη γένεση του πρώτου κύριου σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021, με M6.3 (β). Κατακόρυφη
τομή, κάθετα στην παράταξη της κύριας διάρρηξης, της δραστηριότητας που φαίνεται στο σχήμα (α). Η κατανομή των εστιών
των μετασεισμών συμφωνεί με κλίση ρήγματος ίση με ~38ο, σε συμφωνία με τη λύση του μηχανισμού γένεσης του κύριου
σεισμού, ενώ η εστία του βρίσκεται στο κατώτατο σημείο του σεισμογόνου στρώματος, όπως προβλέπεται από τις μηχανικές
ιδιότητες των διαρρήξεων των σεισμών που γίνονται στο φλοιό.

(α)

(β)

Σχήμα 2.8: (α) Χάρτης αναγλύφου της περιοχής με τις επανυπολογισμένες εστιακές συντεταγμένες των μετασεισμών που
έγιναν κατά τις πρώτες έξι ώρες μετά τη γένεση του δεύτερου κύριου σεισμού, της 4ης Μαρτίου 2021 με M6.0 (β).
Κατακόρυφη τομή, κάθετα στην παράταξη της κύριας διάρρηξης, της δραστηριότητας που φαίνεται στο σχήμα (α). Η
κατανομή των εστιών των μετασεισμών συμφωνεί με κλίση ρήγματος ίση με ~41ο.
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Ο Πίνακας 2, στον οποίο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο κύριων διαρρήξεων της
σεισμικής ακολουθίας του Τυρνάβου, βασίζεται στα στοιχεία που προκύπτουν από τα σχήματα 2.7 και
2.8. Ειδικότερα, ο χρόνος γένεσης, το επίκεντρο, και το εστιακό βάθος των δύο σεισμών έχουν προκύψει
από τον επαναπροσδιορισμό των επικέντρων. Το μέγεθος ροπής και η σεισμική ροπή προέρχονται από
τους διαθέσιμους μηχανισμούς γένεσης. Η παράταξη και η κλίση των ρηγμάτων, καθώς και το μήκος και
το πλάτος αυτών βασίζονται στα σχήματα 2.7 και 2.8. Η μέση ολίσθηση έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας
υπόψη τη σεισμική ροπή και τις διαστάσεις της επιφάνειας διάρρηξης, η οποία έχει προκύψει από την
κατανομή των εστιών των μετασεισμών για χρονικό διάστημα έξι ωρών μετά τη γένεση του κάθε ισχυρού
σεισμού. Τέλος, δίνονται το ΒΔ και ΝΑ άκρο της προέκτασης των σεισμογόνων ρηγμάτων στην
επιφάνεια της Γης.
Πίνακας 2.2. Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο κύριων διαρρήξεων της σεισμικής ακολουθίας του Τυρνάβου.

Ημερομηνία γένεσης
2021-03-03
2021-03-04
Χρόνος Γένεσης
10:16:08.6
18:38:17.5
Επίκεντρο
39.7349/22.1908
39.7799/22.1252
Εστιακό βάθος
9.5
12.0
M
6.3
6.0
Mo
3.14*1025 dyn*cm
1.12*1025dyn*cm
Παράταξη/κλίση (από την
315o/38o
300o/46o
κατανομή των μετασεισμών)
Μήκος / πλάτος (από την
17 km / 8 km
15 km / 8 km
κατανομή των μετασεισμών)
Μέση ολίσθηση
70 cm
28.3 cm
Προβολή των άνω & κάτω άκρων του επιπέδου του ρήγματος στην επιφάνεια της Γης
ΒΔ
39.758-22.064 / 5km
39.799-21.969 / 7km
ΝΔ
39.642-22.212 / 5km
39.731-22.119 / 7km
ΝΑ
39.681-22.265 / 10km
39.772-22.150 / 13km
ΒΑ
39.798-22.120 / 10km
39.840-22.000 / 13km
Προέκταση του ρήγματος στην επιφάνεια της Γης
ΒΔ
39.716-22.018
39.745-21.927
ΝΑ
39.605-22.160
39.676-22.078

2.6 Κινηματικό μοντέλο διάρρηξης του κύριου σεισμού
2.6.1

Κατανομή της ολίσθησης στην επιφάνεια του ρήγματος

Για τον υπολογισμό του μοντέλου ολίσθησης στην επιφάνεια του ρήγματος χρησιμοποιήθηκαν οι
ψηφιακές καταγραφές στους σταθμούς ευρέος φάσματος του Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων. Η μέθοδος
που ακολουθήθηκε είναι αυτή των Dreger and Kaverina (Dreger and Kaverina 2000; Kaverina et al.
2002), όπως έχει εφαρμοσθεί για ένα μεγάλο αριθμό σεισμών στην Ελλάδα.
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Σχήμα 2.9: Μοντέλο ολίσθησης στην επιφάνεια του ρήγματος για τον κύριο σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021 (M6.3). Η κύρια
ολίσθηση έγινε στο πολύ επιφανειακό τμήμα του ρήγματος, μέχρι το βάθος του υποκέντρου (αστέρι). Η διάρρηξη
κατευθύνθηκε προς τα πάνω και η μέγιστη ολίσθηση συνέβει ~7.5 km προς τα ΑΝΑ του υποκέντρου. Επιπρόσθετα
εμφανίζεται ολίσθηση και στην ΔΒΔ πλευρά του ρήγματος, ακριβώς στην θέση που έγινε ο δεύτερος σεισμός στις 4 Μαρτίου
2021 M6.0. Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι στη θέση αυτή υπήρχε ένα εμπόδιο που αποδυνάμωσε ο κύριος σεισμός,
επιταχύνοντας τη γένεση του δεύτερου σεισμού την επόμενη ημέρα (4 Μαρτίου 2021) με μέγεθος M6.0. Το στικτό
παραλληλόγραμμο περιλαμβάνει τις διαστάσεις του κυρίου τμήματος του ρήγματος του κύριου σεισμού, όπως αυτό προκύπτει
από την κατανομή της ολίσθησης.

Για τον υπολογισμό του μοντέλου ολίσθησης πραγματοποιήθηκε αντιστροφή 36 συνιστωσών εδαφικής
ταχύτητας. Η αρχική επεξεργασία περιλαμβάνει την εφαρμογή ζωνοπερατού φίλτρου σε εύρος
συχνοτήτων 0.02 Hz και 0.08 Hz. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και το φιλτράρισμα των συνθετικών
σεισμογραμμάτων (Green’s functions) που υπολογίστηκαν με το μοντέλο ταχυτήτων των (Novotný et al.
2001). Η αρχική παραμετροποίηση του ρήγματος χρησιμοποιεί διαστάσεις τουλάχιστον διπλάσιες από
τις αναμενόμενες, προκειμένου κατά την αντιστροφή να υπάρχει η δυνατότητα η διάδοση της διάρρηξης
να συμβεί τόσο προς μια κατεύθυνση (εκατέρωθεν του υποκέντρου), αλλά και προς τις δυο κατευθύνσεις.
Έτσι, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένα «διευρυμένο» ρήγμα με διαστάσεις 35 km × 18 km, κατά μήκος της
παράταξης και της κλίσης, αντίστοιχα, το οποίο χωρίσθηκε σε υπο-πηγές διαστάσεων 1 km × 1 km. Η
γεωμετρία του ρήγματος είναι έχει παράταξη 314°, κλίση 36° και γωνία ολίσθησης -88°.
Τα αποτελέσματα της ολίσθησης που παρατηρήθηκε συνοψίζονται στα Σχήματα 2.9 και 2.10. Από αυτά
προκύπτει ότι η κύρια ολίσθηση έγινε στο πολύ επιφανειακό τμήμα του ρήγματος, μέχρι το βάθος της
εστίας (9.5km). Η διάρρηξη κατευθύνθηκε προς τα πάνω και η μέγιστη ολίσθηση συνέβει περίπου ~7.5
km προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά της εστίας. Επιπρόσθετα, το μοντέλο ολίσθησης δείχνει ολίσθηση
και στην ΔΒΔ πλευρά του ρήγματος, ακριβώς στην θέση που έγινε ο δεύτερος σεισμός στις 4 Μαρτίου
2021 με M6.0. Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι στη θέση αυτή υπήρχε ένα εμπόδιο που αποδυνάμωσε ο
κύριος σεισμός, επιταχύνοντας τη γένεση του δεύτερου ισχυρού σεισμού, την επόμενη ημέρα (4 Μαρτίου
2021). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το τμήμα του ρήγματος που ολίσθησε περισσότερο (βλέπε σχήμα
2.10) συσχετίζεται καλά με την παρατηρούμενη περιοχή στην οποία έχουμε απουσία μετασεισμών
(νοτιοανατολικά από το Δαμάσι), ένα μοτίβο πολύ χαρακτηριστικό για πληθώρα σεισμών του Ελληνικού
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χώρου. Η πολύ καλή αυτή συσχέτιση επιβεβαιώνει έμμεσα και την πολύ καλή αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων.

Σχήμα 2.10: Επιφανειακή προβολή του μοντέλου ολίσθησης του κύριου σεισμού και των επικέντρων των μεγαλύτερων
σεισμών (αστερίσκοι) και των μετασεισμών (κύκλοι) της σεισμικής ακολουθίας. Το τμήμα του ρήγματος που ολίσθησε
πλήρως συσχετίζεται καλά με την παρατηρούμενη περιοχή με απουσία μετασεισμών. Τα γνωστά κύρια ρήγματα της περιοχής
παρουσιάζονται με κόκκινες γραμμές. Η σεισμική ακολουθία δεν συνδέεται με κάποιο από αυτά τα ρήγματα. Η μέση
μετατόπιση σε όλη την επιφάνεια του μοντέλου είναι ~26cm, ενώ η μέγιστη ολίσθηση ~60cm.

2.6.2

Ευθύς υπολογισμός της εδαφικής κίνησης από το μοντέλο ολίσθησης

Το μοντέλο ολίσθησης που υπολογίσθηκε στο σχήμα 2.9 επιτρέπει τον ευθύ υπολογισμό συνθετικών
σεισμογραμμάτων της εδαφικής κίνησης σε διάφορες θέσεις στην επικεντρική περιοχή. Έτσι, η κατανομή
της ολίσθησης στην επιφάνεια του ρήγματος χρησιμοποιήθηκε για τον ευθύ υπολογισμό της εδαφικής
ταχύτητας (και των δύο συνιστωσών) σε ένα πλέγμα σημείων (Σχήμα 2.11), που καλύπτει την ευρύτερη
επικεντρική περιοχή. Ως μέγιστη εδαφική ταχύτητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη απόλυτη τιμή
των δυο οριζόντιων συνιστωσών ή ο μέσος όρος των δυο μέγιστων. Στην περίπτωσή μας
χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός μέσος όρος των μέγιστων των δυο συνιστωσών. Για την επίδραση των
εδαφικών συνθηκών, υιοθετήθηκε η προσέγγιση των Wald and Allen (2007). Ως εμπειρικοί συντελεστές
ενίσχυσης χρησιμοποιήθηκαν αυτοί που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία (Borcherdt 1994) για μέσες
συχνότητες του φάσματος της εδαφικής κίνησης. Η τελική κατανομή της εδαφικής ταχύτητας (με τη
μορφή ShakeMap) δίνεται στο σχήμα 2.11, ενώ η εκτιμώμενη μακροσεισμική ένταση από τις τιμές
ταχύτητας, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις των (Caprio et al. 2015), παρουσιάζεται στο σχήμα 2.12.
43

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 2.11: Χωρική μεταβολή της εδαφικής ταχύτητας (ShakeMap), όπως προέκυψε από το μοντέλο ολίσθησης (Σχ. 9) για
τον κύριο σεισμό, χρησιμοποιώντας το πλέγμα προσομοίωσης το οποίο φαίνεται από τα σημεία.

2.7 Δεδομένα Παρατήρησης της Γης και Διαφορική Συμβολομετρία Ραντάρ
Η ανάλυση βασίστηκε σε ανοιχτά δεδομένα της αποστολής Sentinel-1 του προγράμματος Copernicus,
που αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα παρατήρησης της Γης. Το πρόγραμμα
Copernicus αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαστήματος (ΕΟΔ). Ο αστερισμός Sentinel-1 αποτελείται από δύο δορυφόρους, τον Sentinel-1A και τον
Sentinel-1B που εκτοξεύτηκαν τον Απρίλιο του 2014 και τον Απρίλιο του 2016, αντίστοιχα. Το
απεικονιστικό τους σύστημα Ραντάρ λειτουργεί στο κανάλι C της ζώνης των μικροκυμάτων με την
δυνατότητα παροχής εικόνων διπλής πόλωσης. Η αποστολή παρέχει επαναληψιμότητα 6 ημερών και
είναι κατάλληλα διαμορφωμένη για εφαρμογές Συμβολομετρίας Ραντάρ, τόσο για επιστημονικούς, όσο
και για επιχειρησιακούς σκοπούς. Η τεχνική σάρωσης Terrain Observation by Progressive Scans (TOPS)
που εφαρμόζεται, επιτρέπει μεγάλο εύρος σάρωσης (250 χλμ.) διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή χωρική
ανάλυση (έως 5 m) (https://sentinels.copernicus.eu).
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Σχήμα 2.12: Συνθετικές τιμές της μακροσεισμικής έντασης που υπολογίσθηκαν από μετατροπή των συνθετικών τιμών της
ταχύτητας του σχήματος 2.11 σε μακροσεισμική ένταση, με βασή τις εμπειρικές σχέσεις των Caprio et al. (2015). Ο χάρτης
εμπεριέχει το αποτέλεσμα της επίδρασης της σεισμικής διάρρηξης, καθώς βασίζεται στο συγκεκριμένο μοντέλο ολίσθησης,
που έχει υπολογιστεί από τα δεδομένα του σεισμού.

Η αποστολή Sentinel-1, βασισμένη σε μια προκαθορισμένη στρατηγική λήψης, δύναται να παρέχει
μεγάλο όγκο εικόνων Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (Synthetic Aperture Radar - SAR) στις επιμέρους
υπηρεσίες Copernicus, σε επιχειρησιακές κοινότητες χρηστών, αλλά και την ευρύτερη επιστημονική
κοινότητα. Τα δεδομένα Sentinel-1 είναι διαθέσιμα, συνήθως εντός 4 ωρών από την στιγμή της λήψης
τους, μέσω του ιστοχώρου Copernicus Open Access Hub (https://scihub.copernicus.eu) που τέθηκε σε
λειτουργία τον Οκτώβριο του 2014. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η συστηματική και παγκόσμια
κάλυψη σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που επιφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα
για την διασφάλιση της ταχείας απόκρισης στους γεωκινδύνους (Cornou et al. 2020; Foumelis et al.
2021).
Στην περίπτωση του σεισμού του Τυρνάβου, η επικεντρική περιοχή, όπως ορίστηκε από τις
σεισμολογικές παρατηρήσεις, είναι η πλέον κατάλληλη για την εφαρμογή της τεχνικής της Διαφορικής
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Συμβολομετρίας Ραντάρ (Differential Interferometric SAR - DInSAR), δεδομένης της χωρικής κάλυψής
της από τέσσερις διαφορετικές τροχιές του δορυφόρου (δύο ανοδικές A102 και A175 και δύο καθοδικές
D007 και D080). Το παραπάνω γεγονός, εκτός από την διευκόλυνση της ταχείας χαρτογράφησης της
πληγείσας περιοχής, επέτρεψε και την μεμονωμένη διερεύνηση των επιμέρους σεισμών.
Η επεξεργασία InSAR πραγματοποιήθηκε σε εικονικό υπολογιστή (Virtual Machine – VM) που παρείχε
ο ΕΟΔ μέσω της υπηρεσίας RSS-Cloud Toolbox (Marcheti et al., 2012) ενώ η άμεση πρόσβαση στα
δεδομένα Copernicus έγινε μέσω της υποδομής CREODIAS (https://creodias.eu). Για την επεξεργασία
των δορυφορικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GAMMA (Wegnüller et al. 2016). Για την
διόρθωση της τοπογραφικής συνιστώσας, αξιοποιήθηκαν υψομετρικά δεδομένα AW3D30 (Tahaku et al.,
2018), ενώ επιλέχθηκε κοινό σημείο αναφοράς, σε μεγάλη απόσταση από την πληγείσα περιοχή, ώστε να
επιτραπεί η σύγκριση μεταξύ των ανεξάρτητων παρατηρήσεων DInSAR. Η προτεινόμενη επεξεργασία
InSAR έχει αποδειχθεί αξιόπιστη σε διάφορα περιβάλλοντα για την μέτρηση των επιφανειακών
μετακινήσεων (Papanikolaou et al. 2010; Lemoine et al. 2020).
Περιορίζοντας την ανάλυση σε ζεύγη εικόνων μικρής χρονικής κάλυψης (μεταξύ 6 και 18 ημερών),
εξασφαλίστηκαν υψηλά επίπεδα συνάφειας του σήματος Ραντάρ, ελαχιστοποιώντας κατά αυτό τον τρόπο
σφάλματα που ενδεχομένως παρατηρούνται κατά την διαδικασία εκτύλιξης της συμβολομετρικής φάσης.
Περιοχές που εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα συνάφειας (<0,3) αποκλείστηκαν ως μη έγκυρες μετρήσεις από
την περαιτέρω ανάλυση. Συχνά, τέτοιες περιοχές σχετίζονται με την χρονική αποσυσχέτιση του σήματος,
λόγω των μεταβολών της επιφάνειας του εδάφους μεταξύ των δορυφορικών λήψεων. Στην προκειμένη
περίπτωση, και ειδικά για τα ζεύγη των 6 ημερών, περιοχές χαμηλής συνάφειας υποδεικνύουν ζώνες όπου
έλαβαν χώρα δευτερογενή φαινόμενα του σεισμού, κυρίως ρευστοποιήσεις και επιφανειακές διαρρήξεις,
ιδιαίτερα πλησίον της περιοχής των μέγιστων παρατηρούμενων επιφανειακών μετακινήσεων. Η επιτυχής
και έγκαιρη χαρτογράφηση των επιφανειακών μετακινήσεων που προκλήθηκαν από την σεισμική
ακολουθία έγκειται στο πλεονέκτημα της συστηματικής λήψης των δορυφορικών εικόνων Sentinel-1. Οι
ημερομηνίες λήψης των εικόνων της ανοδικής τροχιάς Α120, σε σχέση με την εμφάνιση των σημαντικών
σεισμών, ήταν οι πλέον ευνοϊκές για την διερεύνηση του πεδίου μετακινήσεων που προκλήθηκε από τον
καθένα από αυτούς τους σεισμούς (Σχήμα 2.13).

Σχήμα 2.13: Συν-σεισμικά διαφορικά συμβολογραφήματα 6-ημερών (ανοδική τροχιά 102) του πρώτου κύριου σεισμού με
M6.3 (αριστερά), του δεύτερου κύριου σεισμού με M6.0 (κέντρο) και του μεγαλύτερου μετασεισμού με M5.6 (δεξιά) της
ακολουθίας. Περιοχές χαμηλής συνάφειας (≤0.3) εμφανίζονται ως μαύρες και αποτελούν μη έγκυρες μετρήσεις. Το σημείο
αναφοράς εντοπίζεται εκτός του πλαισίου των εικόνων.
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Το σύνολο των συν-σεισμικών συμβολογραφημάτων από τις υπόλοιπες τροχιές περιλαμβάνει την
παραμόρφωση όχι μόνο του πρώτου κύριου σεισμού (Μ6.3) αλλά και δεύτερου (M6.0). Το παραπάνω
γεγονός εισάγει μια περιπλοκότητα στην ερμηνεία και συνεπώς επιλέχθηκε να μην εξεταστεί περαιτέρω
κατά την παρούσα φάση. Όπως παρατηρήθηκε από τα αποτελέσματα DInSAR, η μέγιστη επιφανειακή
μετακίνηση έφτασε τα -38 εκ. για τον πρώτο κύριο σεισμό (η αρνητική τιμή υποδεικνύει καθίζηση του
εδάφους ή απομάκρυνση από τον δορυφόρο), ενώ χαμηλότερες τιμές -12 εκ. και -9 εκ. παρατηρήθηκαν
για τους σεισμούς M6.0 και M5.6, αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας το 32% και το 24% της συνολικής
επιφανειακής κίνησης που προκλήθηκε από τον πρώτο κύριο σεισμό. Εξετάζοντας την απόσταση μεταξύ
των μέγιστων επιφανειακών μετακινήσεων και των αντίστοιχων σεισμικών επικέντρων, φαίνεται ότι η
απόσταση μειώνεται με το μέγεθος του σεισμού (8.9 χλμ. για τον πρώτο κύριο M6.3 σεισμό και 7,2 χλμ
για τον δεύτερο κύριο σεισμό M6.0), και η μικρότερη απόσταση αφορά τον μετασεισμό M5,6 (1,7 χλμ.).
Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιπλέον παράμετροι, συμπεριλαμβανομένου και του εστιακού
βάθους, αλλά και της γεωμετρίας των ζωνών διάρρηξης ώστε να διερευνηθεί αναλυτικότερα ο εν λόγω
συσχετισμός.
Το πεδίο μετακινήσεων του κύριου σεισμού, όπως προκύπτει από την επιφανειακή χωρική κάλυψη των
κροσσών συμβολής (Σχήμα 2.14), αντιπροσωπεύει ένα ελλειπτικό σχήμα επιμηκυμένο σε ΒΔ-ΝΑ
διεύθυνση, ενώ για τον δεύτερο σεισμό M6.0 παρατηρείται μια περιστροφή της έλλειψης προς τα δυτικά
με ταυτόχρονη ελάττωση της επιμήκυνσής της. Αντίστοιχα, για τον δεύτερο μεγαλύτερο μετασεισμό
M5.6, οι κροσσοί συμβολής γίνονται πιο κυκλικοί με περιορισμένη επιμήκυνση σε διεύθυνση σχεδόν
ΔΒΔ-ΑΝΑ.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αθροιστικές επιφανειακές μετακινήσεις του κύριου σεισμού (M6.3)
και των δύο μεγαλύτερων σεισμών που ακολούθησαν (M6.0 και M5.6) κατά την ανάλυση των συνσεισμικών συμβολογραφημάτων, των 6 ημερών, 12 ημερών και 18 ημερών (Σχήμα 2.14). Η βαθμιαία
επέκταση των επιφανειακών μετακινήσεων προς τα ΒΔ συμφωνεί με τις σεισμικές παρατηρήσεις.

Σχήμα 2.14: Διαφορικά συμβολογραφήματα (ανοδική τροχιά 102) 6-ημερών (αριστερά), 12-ημερών (κέντρο) και 18-ημερών
(δεξιά), που παρουσιάζουν την αθροιστική επιφανειακή μετακίνηση που προκλήθηκε από τα διαδοχικά σεισμικά γεγονότα της
σεισμικής ακολουθίας του Τυρνάβου. Δίνονται τα επίκεντρα των σεισμών που αντιστοιχούν στο εκάστοτε χρονικό διάστημα.
Περιοχές χαμηλής συνάφειας (≤0.3) εμφανίζονται ως μαύρες και αποτελούν μη έγκυρες μετρήσεις. Το σημείο αναφοράς
εντοπίζεται εκτός του πλαισίου των εικόνων.
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2.8 Επεξεργασία δεδομένων GNSS και εκτίμηση εδαφικών μετατοπίσεων
Δεδομένα δύο συχνοτήτων από συνολικά πέντε (5) μόνιμους σταθμούς GNSS επεξεργάστηκαν με σκοπό
την εκτίμηση μετακινήσεων. Η χρονική περίοδος των δεδομένων καλύπτει διάστημα περίπου δύο
εβδομάδων, από την 1η Μαρτίου έως τις 14 Μαρτίου 2021. Οι σταθμοί GNSS είναι οι πλησιέστεροι στα
επίκεντρα των κύριων ισχυρών σεισμών και για αυτό επιλέχθηκαν προς ανάλυση.
Οι σταθμοί με την ονομασία ELAS και LARM ανήκουν στο δίκτυο HermesNet του ΑΠΘ (Fotiou and
Pikridas 2012), οι σταθμοί MURG και KRDI στο δίκτυο HeXGon/SmartNet-Greece της εταιρείας
Mέτρικα ΑΕ και ο σταθμός KLOK στο δίκτυο NoaNet του EΑΑ (Chousianitis et al. 2021). Η κατανομή
θέσης των σταθμών GNSS είναι σχετικά βέλτιστη καθώς εκτείνονται κυρίως γύρω από την περιοχή του
επικέντρου κάθε σεισμού.
Πριν την κυρίως επεξεργασία των μετρήσεων προηγήθηκε ο ποιοτικός έλεγχος των πρωτογενών
δεδομένων με στόχο την (πιθανή) απαλλαγή τους από την ύπαρξη χονδροειδών σφαλμάτων. Η ανάλυση
δεδομένων βασίστηκε σε καθημερινές παρατηρήσεις GPS + Glonass 30 δευτερολέπτων και γωνία
αποκοπής ύψους 10° και ως εκ τούτου παρείχε σημαντική πληροφορία για την απεικόνιση του πεδίου
μετατόπισης κατά τη διάρκεια των σεισμών. Οι ημερήσιες συντεταγμένες θέσης υπολογίστηκαν στο
τρέχον Διεθνές Επίγειο Πλαίσιο Αναφοράς ITRF2014.
Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα κάθε σταθμού GPS/GNSS επεξεργάστηκαν ανεξάρτητα,
χρησιμοποιώντας την τεχνική του ακριβούς απόλυτου προσδιορισμού θέσης (PPP) με τη βοήθεια της
οποίας υπολογίζονται οι συντεταγμένες κάθε σταθμού ανεξάρτητα (Zumberge et al. 1997). Η
συγκεκριμένη τεχνική κάνει χρήση προϊόντων ακριβείας όπως π.χ. τροχιές, εκτιμήσεις σφαλμάτων
δορυφορικών χρονομέτρων που παρέχονται από διάφορα διεθνή κέντρα ανάλυσης. Οι ημερήσιες
υπολογισμένες μετατοπίσεις μετασχηματίστηκαν στο τοποκεντρικό σύστημα κατά τις συνιστώσες
(Ανατολικά/East, Βόρεια/North, ύψος/Up) και αναφέρονται στον Πίνακα 3.
Εξετάζοντας την επίδραση του κάθε (κύριου) σεισμού στην αλλαγή των τιμών συντεταγμένων, γίνεται
φανερό ότι η ισχυρότερη σεισμική μετατόπιση παρατηρήθηκε στον σταθμό GNSS (ELAS) της
Ελασσόνας ο οποίος βρίσκεται περίπου 18 χλμ. από την περιοχή του επικέντρου στις (03 Μαρτίου 2021
10:16 π.μ.), με τιμή 3,3 εκατοστά κατά τη συνιστώσα βορρά-νότου. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της
περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων για τις 3 Μαρτίου, δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση των σεισμικών
μετατοπίσεων για τον σταθμό στον Κλοκοτό (KLOK) σχετικά με τους δύο πρώτους σεισμούς. Τα πιο
αξιοσημείωτα αποτελέσματα μετατόπισης παρατηρούνται στους σταθμούς ΕLAS και ΚLOK, όπως
βλέπουμε και στις αθροιστικές μετατοπίσεις που εκτιμήθηκαν (Σχήμα 2.15 και Πίνακας 2.3) μεταξύ της
1ης και της 14ης Μαρτίου.

2.9 Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προκαταρτική μελέτη της σεισμικής ακολουθίας που εκδηλώθηκε στη
σεισμική ζώνη της βόρειας Θεσσαλίας το Μάρτιο του 2021. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν στοιχεία
που αφορούν τις γεωλογικές και τεκτονικές ιδιότητες της περιοχής. Παράλληλα, προσδιορίστηκαν με
ακρίβεια οι εστιακές παράμετροι των σεισμών της ακολουθίας, με χρήση των καταγραφών του Ενιαίου
Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών σεισμολογικών σταθμών που
εγκαταστάθηκαν αμέσως μετά την έναρξη της σεισμικής ακολουθίας στην επικεντρική περιοχή.
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Προσδιορίστηκε το μοντέλο της ολίσθησης για τον ισχυρότερο σεισμό της ακολουθίας με αντιστροφή
καταγραφών ευρέος φάσματος της εδαφικής ταχύτητας, καθώς και ενδεικτική κατανομή της εδαφικής
ταχύτητας στην επιφάνεια της Γης και συνθετικές τιμές της μακροσεισμικής έντασης από μετατροπή των
τιμών της ταχύτητας. Τέλος, παρουσιάζονται οι παρατηρούμενες εδαφικές μετατοπίσεις στην επιφάνεια
της Γης με τη χρήση διαφορετικών δεδομένων. Ειδικότερα, υπολογίστηκαν με την τεχνική της
διαφορικής συμβολομετρίας οι μετατοπίσεις που οφείλονται σε κάθε ένα από τους πιο σημαντικούς
σεισμούς και συνολικά για τους τρεις μεγαλύτερους σεισμούς της σεισμικής ακολουθίας. Επίσης,
υπολογίστηκαν για κάθε σεισμό, αλλά και για τους τρεις μεγαλύτερους σεισμούς αθροιστικά, οι
μετατοπίσεις στους διαθέσιμους σταθμούς GNSS, οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη λειτουργία στην
ευρύτερη περιοχή.
Πίνακας 2.3: Επιμέρους και συνολικές μετατοπίσεις για τους μόνιμους σταθμούς GNSS στις τρεις συνιστώσες (Ν,Ε,Up), και
τα διάφορα γεγονότα της ακολουθίας του Τυρνάβου.

Σεισμοί
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Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στο ότι ο κύριος σεισμός με Μ6.3 που εκδηλώθηκε σε ένα ρήγμα
διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ και χαμηλής γωνίας κλίσης (~38ο) ακολουθήθηκε από ένα δεύτερο ισχυρό σεισμό με
Μ6.0 την επόμενη μέρα, με μετανάστευση της διάρρηξης προς τα ΒΔ. Η σεισμική δραστηριότητα
προχώρησε ακόμη περισσότερο προς τα ΒΔ, με τη γένεση του ισχυρού μετασεισμού με Μ5.6 στις 12
Μαρτίου. Προς τα ΝΑ, νότια του Πηνειού, είναι σαφής η εκδήλωση σεισμικής δραστηριότητας η οποία
σχετίζεται με διαφορετικό μικρότερο ρήγμα στην περιοχή, με διεύθυνση περίπου ΒΒΔ-ΝΝΑ. Από την
κατανομή των εστιών των σεισμών της μετασεισμικής ακολουθίας φαίνεται πολύ πιθανή η διέγερση και
άλλων μικρών ρηγμάτων, τόσο κατά μήκος όσο και υποπαράλληλα με τις κύριες διαρρήξεις.

Σχήμα 2.15: Αθροιστικές μετατοπίσεις στο διάστημα 01-14 Μαρτίου 2021 στους σταθμούς GNSS του Πίνακα 3.

2.10
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χώρους στα κοινοτικά καταστήματα, το Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Κόκκουρα, τον Αντιδήμαρχο Ελασσόνας
κ. Καρανίκα, και τον τέως Αντιδήμαρχο Τυρνάβου κ. Κουλιό. Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Γιάννη
Χουϊνάβα από το Αστεροσκοπείο του Δήμου Λάρισας για τη συνεχή συνεργασία και τη συμβολή του
στην καταγραφή σεισμολογικών δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή.
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Κεφάλαιο 3: Ισχυρή κίνηση
Μάργαρης Β., Παπαϊωάννου Χρ. Καλογεράς Ι., Μελής Ν., Θεοδουλίδης Ν., Κωνσταντινίδου Κ.,
Ψυχάρης Ι.Ν., Σωτηριάδης Δ., Κλήμης Ν., Παπαζάχος, Κ., Κκάλλας Χ., Σέξτος Α.

3.1 Εισαγωγή
Στις 3 Μαρτίου 2021 και ώρα Ελλάδας 12:16 μμ, ισχυρή σεισμική κίνηση μεγέθους σεισμικής ροπής
Μ6.3 καταγράφηκε από τους επιταχυνσιογράφους των Εθνικών δικτύων του Ινστιτούτου Τεχνικής
Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ-ΓΙ). Ενόργανες καταγραφές επιταχυνσιογράφων λήφθηκαν και από
τοπικό δίκτυο στη Λάρισα, το οποίο συντηρεί και λειτουργεί ο Δήμος Λάρισας. Ο κύριος σεισμός
προκάλεσε σημαντικές βλάβες και επιπτώσεις στους τοπικούς οικισμούς μεταξύ των πόλεων Λάρισας,
Τυρνάβου και Ελασσόνας, ενώ την επόμενη ημέρα (4 Μαρτίου) η σεισμική δραστηριότητα, η οποία ήταν
πολύ έντονη, συνεχίστηκε με τη γένεση του ισχυρότερου μετασεισμού μεγέθους Μ6.0. Ο κύριος σεισμός
και ο μετασεισμός έγιναν αισθητοί σε μεγάλες αποστάσεις από το επίκεντρό τους (Σχ. 3.1.1: CSEMEMSC Report).

Σχήμα 3.1.1: Χάρτης αισθητότητας του σεισμού της 3ης Μαρτίου που βασίζεται σε αναφορές πολιτών
https://static2.emsc.eu/Images/FELTREPORTS/95/954327/IntensityMap.png)
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Κλιμάκια ειδικών επιστημόνων και τεχνικών επισκέφτηκαν τη σεισμόπληκτη περιοχή με σκοπό να
μελετήσουν την ισχυρή σεισμική κίνηση, τις προκληθείσες βλάβες και να προτείνουν μέτρα για την
αποκατάσταση των ζημιών στις κατασκευές. Το ΙΤΣΑΚ, σε συνεργασία με τον Τομέα Γεωτεχνικής
Μηχανικής του Τμ. Πολ. Μηχ/κων του ΔΠΘ απέστειλαν αλλεπάλληλα κλιμάκια επιστημόνων στη
σεισμόπληκτη περιοχή και ως άμεση ενημέρωση εκδόθηκε ειδική προκαταρκτική Τεχνική Έκθεση που
περιελάμβανε διάφορες πληροφορίες (Θεοδουλίδης et al. 2021) (ΙΤΣΑΚ – ΔΠΘ, 2021) αναρτημένη στην
ιστοσελίδα
του
ΙΤΣΑΚ
(http://www.itsak.gr/uploads/news/earthquake_reports/EQ_Thessaly
20210303.pdf).
Τα γεωλογικά, σεισμοτεκτονικά και λοιπά σεισμολογικά στοιχεία έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στα
δύο προηγούμενα Κεφάλαια (1 & 2) της παρούσας Έκθεσης. Ο στόχος του παρόντος Κεφαλαίου 3 είναι
να μελετήσει την ισχυρή σεισμική κίνηση όπως καταγράφηκε από το δίκτυο επιταχυνσιογράφων των 2
σεισμολογικών κέντρων ΕΑΑ-ΓΙ και ΙΤΣΑΚ. Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις
(Μ6.3 & Μ6.0) έγιναν αισθητές σε μεγάλες αποστάσεις και καταγράφηκαν από έναν μεγάλο αριθμό
οργάνων ισχυρής σεισμικής κίνησης (150- 170 επιταχυνσιογράφοι) που διεγέρθηκαν από κάθε ένα από
τα σεισμικά συμβάντα έως και επικεντρικές αποστάσεις μεγαλύτερες από 600 km. Στην παρούσα Έκθεση
θα ληφθούν υπόψη δεδομένα από τα 2 κύρια σεισμικά γεγονότα (Μw6.3 & Μw6.0) και σε επικεντρικές
αποστάσεις μέχρι 150 km. Βασικό πρόβλημα στη συγκεκριμένη σεισμική ακολουθία είναι η έλλειψη
καταγραφών ισχυρής κίνησης στο εγγύς πεδίο (near-filed, Rep<15 km).
Στο παρόν Κεφάλαιο 3 αναλύονται και μελετώνται οι ενόργανες καταγραφές ισχυρής σεισμικής κίνησης
(Ι.Σ.Κ.) των 2 ισχυρότερων σεισμών και δίνονται πληροφορίες του τρόπου επεξεργασίας αυτών, της
διόρθωσής των καταγραφών των επεξεργασμένων δεδομένων τόσο στο πεδίο των χρόνων όσο και των
συχνοτήτων για αποστάσεις μέχρι 150 km των 2 σεισμολογικών κέντρων ΙΤΣΑΚ και ΕΑΑ-ΓΙ και του
Δήμου Λάρισας. Για λόγους οικονομίας χώρου, παρατίθενται οι επεξεργασμένες κυματομορφές των
επιταχυνσιογράφων σε επικεντρικές αποστάσεις μέχρι 75km (Ι. Καλογεράς, Χρ. Παπαϊωάννου και Β.
Μάργαρης). Γίνεται προσπάθεια από τα δύο Ινστιτούτα (ΕΑΑ-ΓΙ & ΙΤΣΑΚ) να σχεδιαστούν ενιαίοι
χάρτες αισθητότητας (Shakemaps) των δύο σεισμικών συμβάντων τα οποία εξετάζονται στην παρούσα
έκθεση (Ν. Θεοδουλίδης, Ν. Μελής, Ι. Καλογεράς και Κ. Κωνσταντινίδου). Παρέχονται αναλυτικά και
για διάφορες παραμέτρους της Ι.Σ.Κ. συγκρίσεις των ενόργανων παρατηρήσεων σε σχέση με Εμπειρικά
Μοντέλα Πρόβλεψης (GMPM) που έχουν προταθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο (Δ. Σωτηριάδης και Β.
Μάργαρης). Επιχειρείται ο καθορισμός της Ι.Σ.Κ. στο εγγύς πεδίο με τη χρήση διαφόρων προσεγγίσεων,
με σκοπό να εκτιμηθεί ένα εύρος τιμών της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης, η οποία θα μπορούσε να
έχει καταγραφεί. Ως πρώτη προσέγγιση εκτιμάται η ελάχιστη εδαφική επιτάχυνση από ανατροπές
αντικειμένων σε μνημεία κοιμητηρίων της επικεντρικής περιοχής (Ι. Ψυχάρης, Ν. Κλήμης, Δ.
Σωτηριάδης και Β. Μάργαρης). Με βάση τις συγκρίσεις των ενόργανων μετρήσεων Ι.Σ.Κ. με εμπειρικά
μοντέλα πρόβλεψης (GMPMs) υπολογίζονται για συγκεκριμένους οικισμούς της επικεντρικής περιοχής
το αναμενόμενο εύρος μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων το οποίο θα μπορούσε να καταγραφεί σε
περίπτωση που υπήρχαν εγκατεστημένοι επιταχυνσιογράφοι στην επικεντρική περιοχή (Β. Μάργαρης και
Δ. Σωτηριάδης). Με τη χρήση της στοχαστικής προσομοίωσης Ι.Σ.Κ. πεπερασμένου ρήγματος εκτιμάται
η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση και ταχύτητα για τους ίδιους οικισμούς της επικεντρικής περιοχής (Χ.
Κάλλας και Κ. Παπαζάχος). Τέλος, με βάση τις παρατηρημένες δομικές βλάβες οικισμού της
Πλειόσειστης περιοχής εκτιμάται «ανάδρομα» η σεισμική ένταση στον συγκεκριμένο οικισμό και
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εκτιμάται ένα εύρος κορυφαίων μέγιστων επιταχύνσεων, το οποίο θα είχε καταγραφεί εάν υπήρχε
εγκατεστημένος επιταχυνσιογράφος στον εν λόγω οικισμό (Α. Σέξτος).

3.2 Ενόργανες καταγραφές ισχυρής κίνησης.
3.2.1

Γενικά

Ο κύριος σεισμός της 3ης Μαρτίου 2021, καθώς και ο ισχυρότερος μετασεισμός της 4ης Μαρτίου 2021,
καταγράφηκαν από μεγάλο αριθμό επιταχυνσιογράφων (Πίνακας 3.2.1), σε αποστάσεις έως και άνω
των 600 km. Οι σημαντικότερες καταγραφές για επικεντρικέςς αποστάσειςς έως 150 km είναι διαθέσιμες
σε μη διορθωμένη (uncorrected data: χωρίς συχνοτικά φίλτρα) και επεξεργασμένη (processed data)
μορφή στον ιστότοπο http://www.itsak.gr/earthquakes/ThessalyMar2021/.
Σε αυτήν την έκθεση περιλαμβάνονται 4 σύνολα καταγραφών, δύο για κάθε σεισμό. Το πρώτο σύνολο
κάθε σεισμού αφορά τις καταγραφές σε αποστάσεις μέχρι 75 km. Μόνο για το σύνολο αυτό (για λόγους
οικονομίας χώρου) παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες της εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και
μετάθεσης, καθώς και τα φάσματα απόκρισης για συντελεστή απόσβεσης 5% . Το δεύτερο σύνολο
δεδομένων κάθε σεισμού αφορά τις καταγραφές μέχρι 150km, για τις οποίες γίνεται σύγκριση των
μέγιστων τιμών εδαφικής κίνησης με σχέσεις υπολογισμού αυτών των τιμών (GMPM) οι οποίες έχουν
δημοσιευτεί στη διεθνή βιβλιογραφία.

3.2.2

Προκαταρκτική επεξεργασία καταγραφών

Στις καταγραφές της ισχυρής κίνησης από το Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ (www.itsak.gr) και
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ (https://accelnet.gein.noa.gr) εφαρμόστηκε μια ενιαία
διαδικασία επεξεργασίας για μια προκαθορισμένη συχνοτική περιοχή, με σκοπό την απομείωση του
εδαφικού θορύβου ή θορύβου άλλων πηγών (π.χ. ανθρωπογενής θόρυβος) που μπορεί να προκαλούν
παρεμβολές στο χρήσιμο σήμα (Boore et al. 2021; Margaris et al. 2021). Τα βασικά σημεία αυτής της
διαδικασίας επεξεργασίας περιλαμβάνουν τον οπτικό έλεγχο των καταγραφών, ώστε να διαπιστωθεί
ποιες από αυτές πρέπει να απορριφθούν και σε ποιες μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός του χρονικού
παράθυρου στο οποίο θα εφαρμοστεί η επεξεργασία και το κατάλληλο συχνοτικό φιλτράρισμα για την
απομάκρυνση του θορύβου (Douglas 2003; Boore and Bommer 2005).
Στους χάρτες του σχήματος 3.2.1 δίνεται η χωρική κατανομή των θέσεων των επιταχυνσιογράφων σε
επικεντρική απόσταση μικρότερη των 150 km για τον σεισμό της 3ης Μαρτίου (3.2.1α) και 4ης Μαρτίου
(3.2.1.β). Το κόκκινο άστρο παριστάνει το επίκεντρο κάθε σεισμού και δίνεται επίσης η σχηματική
απεικόνιση της επιφάνειας των αντιστοίχων ρηγμάτων (Karakostas et al, 2021: Κεφ.2, παρούσας
Έκθεσης). Στον χάρτη των θέσεων του σεισμού της 4ης Μαρτίου φαίνεται και το σεισμογόνο ρήγμα της
3ης Μαρτίου για σύγκριση.
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Πίνακας 3.2.1. Κωδικοί, θέσεις εγκατάστασης, τύποι επιταχυνσιογράφων και κύρια χαρακτηριστικά τους. Οι σταθμοί S4* και
S5* ανήκουν στο τοπικό Αστροδιαστημικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Δημοτικού Αστεροσκοπείου της Λάρισας. Οι
υπόλοιποι σταθμοί ανήκουν στο ΙΤΣΑΚ (όπου το τελευταίο ψηφίο του κωδικού του σταθμού είναι αριθμός π.χ. PRE2) η στο
ΕΑΑ-ΓΙ (όπου το αντίστοιχο ψηφίο είναι γράμμα π.χ. NAUA).

Γιάννουλη

ΤΥΠΟΣ
ΕΠΙΤ
CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

THLA

Κλοκοτός

A900

16 bits, Internet Telemetry, Trigger mode

S4*

Λάρισα

GSR-18

18 bits, Telephone Telemetry, Trigger mode

LAR1

Λάρισα

QDR

11 bits, Telephone Telemetry, Trigger mode

LAR4

Λάρισα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

S5*

Λάρισα

GSR-18

18 bits, Telephone Telemetry, Trigger mode

TRKA

Τρίκαλα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

AIA1

Αιανή

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

KAR2

Καρδίτσα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

SOFA

Σοφάδες

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

FRS1

Φάρσαλα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

KOZ2

Κοζάνη

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

KZNA

Κοζάνη

A900

16 bits, Internet Telemetry, Trigger mode

GRE3

Γρεβενά

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

SIA1

Σιάτιστα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

MSVA

Μέτσοβο

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

VOL3

Βόλος

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

VOL2

Βόλος

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

PTO1

Πτολεμαΐδα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

EVRA

Καρπενίσι

A900

16 bits, Internet Telemetry, Trigger mode

LAM2

Λαμία

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

AMYA

Αμύνταιο

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

KAS2

Καστοριά

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

JAN2

Ιωάννινα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

JANA

Ιωάννινα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

JAN3

Ιωάννινα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

PLA1

Πυλαία

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

KLR1

Καλαμαριά

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

GINA

54

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση
SEIS

Θεσσαλονίκη

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

ITS1

ΙΤΣΑΚ

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

STL1

Σταυρούπολη

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

KNS1

Κόνιτσα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

ART2

Άρτα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

ARTB

Άρτα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

OREA

Ωραιόκαστρο

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

FLO2

Φλώρινα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

KMV1

Καμένα Βούρλα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

LMS2

Λαιμός

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

AGR3

Αγρίνιο

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

DLFA

Δελφοί

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

PRE2

Πρέβεζα

CMG-5TDE

24 bits, Internet Telemetry , Continuous recording

NAUA

Ναύπακτος

P-ALERT

16 bits, Internet Telemetry, Continuous recording

Στα σχήματα 3.2.2 και 3.2.3 παρατίθενται γραφικά οι αναλύσεις των τριών συνιστωσών σε όλες τις θέσεις
των επιταχυνσιογράφων για τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 Μ6.3 και τον κύριο μετασεισμό της 4ης
Μαρτίου 2021 Μ6.0, αντίστοιχα, με βάση την επικεντρική τους απόσταση. Για την οικονομία του χώρου
δίνονται σχηματικά οι επεξεργασμένες τιμές των καταγραφών ισχυρής κίνησης για επικεντρικές
αποστάσεις μικρότερες των ~75 km. Αντίστοιχα, στους Πίνακες 3.2.2 και 3.2.3 παρέχονται οι
επεξεργασμένες τιμές των μέγιστων επιταχύνσεων, ταχυτήτων, μεταθέσεων καθώς και άλλων
υπολογισμένων παραμέτρων της Ι.Σ.Κ. των 2 κύριων σεισμικών γεγονότων. Συγκεκριμένα δίνονται ο
κωδικός και η θέση του επιταχυνσιογράφου, οι γεωγραφικές συντεταγμένες, οι διαφορετικοί τύποι
αποστάσεων σε km (Rjb: Joyner & Boore; Rrup από την ζώνη διάρρηξης και Repi: επικεντρική), η
κατηγοριοποίηση του εδάφους εγκατάστασης κατά EC8, οι τιμές της ταχύτητας των διατμητικών
κυμάτων για τα πρώτα 30 m της επιφανειακής γεωλογίας, Vs30 (m/s) όπως μετρήθηκαν από επιτόπιες
γεωφυσικές έρευνες ή εκτιμήθηκαν για κάθε επιταχυνσιογράφο από σχέσεις που αξιοποιούν την τοπική
γεωλογία και μορφολογική κλίση (Stewart et al. 2011). Περαιτέρω δίνονται οι αντίστοιχες μέγιστες τιμές
των παραμέτρων της εδαφικής κίνησης των καταγραφών τους για κάθε συνιστώσα (εδαφική επιτάχυνση,
ταχύτητα και μετατόπιση), τα όρια της ζώνης των ψηφιακών φίλτρων διόρθωσης, καθώς και επιπλέον
αποτελέσματα της επεξεργασίας, όπως η σημαντική διάρκεια, η ένταση κατά Arias και η ένταση κατά
Housner.
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Σχήμα 3.2.1. Χάρτες της γεωγραφικής κατανομής των θέσεων των επιταχυνσιογράφων (κύκλοι), οι καταγραφές των οποίων
επεξεργάστηκαν στην παρούσα εργασία: (α) για τον σεισμό της 3/3/2021 και (β) για το σεισμό της 4/3/2021. Στους χάρτες
σημειώνεται με αστέρι το επίκεντρο του κάθε σεισμού, καθώς και ο προσανατολισμός του σεισμογόνου ρήγματος. Με
χρωματική διαφοροποίηση σημειώνονται τρία διαφορετικά επίπεδα μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης ξεχωριστά για τους δύο
σεισμούς.

GINA - GIANNOULI

S5 -LARISA

Σχήμα 3.2.2. Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις μέχρι 75 km
για τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (Μ6.3).
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LAR1 - LARISSA

LAR4 - LARISSA

S4 - LARISSA

THLA - KLOKOTOS

Σχήμα 3.2.2. Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις μέχρι 75 km
για τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (Μ6.3) (συνέχεια)
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TRKA - TRIKALA

SOFA -SOFADES

KAR2 - KARDITSA

FRS1 - FARSALA

Σχήμα 3.2.2. Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις
μέχρι 75 km για τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (Μ6.3) (συνέχεια)
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AIA1 - AIANI

KOZ2 – KOZANI

KZNA – KOZANI

VOL3 – VOLOS

Σχήμα 3.2.2. Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις μέχρι 75 km
για τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (Μ6.3) (συνέχεια)
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GRE3 -GREVENA

VOL2 - VOLOS

Σχήμα 3.2.2. Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανάλυσης των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις μέχρι 75 km
για τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (Μ6.3) (συνέχεια)

Από το συνδυασμό του σχήματος 3.2.1 (αριστερά) και του Πίνακα 3.2.2 φαίνεται ότι ο σεισμός στο
κοντινό πεδίο (αποστάσεις <25km) καταγράφηκε με μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις που φθάνουν τα
130cm/s2 στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λάρισας (νοτιοανατολικά του επικέντρου του σεισμού),
ενώ στον Κλοκωτό (THLA, νοτιοδυτικά του επικέντρου), η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση μειώνεται σε
επίπεδα των 60cm/s2. Η συγκεκριμένη τιμή συνάδει με άλλες θέσεις προς τα δυτικά και νοτιοδυτικά
του επικέντρου από λίγο μεγαλύτερες επικεντρικές αποστάσεις (της τάξης των 50 km, Τρίκαλα, Σοφάδες,
κλπ.). Σε μεγαλύτερες αποστάσεις (μέχρι 75km), η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση μειώνεται ακόμα
περισσότερο στα επίπεδα των 10-15cm/s2. Οι εδαφικές επιταχύνσεις της ευρύτερης περιοχής της
Λάρισας και της θέσης του Κλοκωτού, εκτός από την θέση του επικέντρου και τον προσανατολισμό του
σεισμογόνου ρήγματος, θα πρέπει να αποδοθούν και στις εδαφικές συνθήκες του κάθε
επιταχυνσιογράφου
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Πίνακας 3.2.2. Αποτελέσματα της ανάλυσης ενόργανων καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης και υπολογισμένες παράμετροι σε επικεντρικές αποστάσεις (Repi) < 75 km, για σεισμό της 3ης
Μαρτίου 2021 (Μw6.3). Με αστερίσκο (*) δίνονται οι μετρημένες τιμές των Vs30

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ

GINA

S5

LAR1

LAR4

S4

ΘΕΣΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

φΝ
ο

39.6689

39.6363

39.6377

39.6422

39.6487

λΕ
ο

22.3892

22.4022

22.4151

22.4219

22.4341

Rjb
(km)

10.85

12.92

13.89

14.27

15.08

Rup
(km)

14.68

16.12

16.99

17.35

18.05

Repi
(km)

18.52

21.13

22.01

22.26

22.89

SITE
CLASS

C

C

C

C

C

VS30
(cm/s)

244

305

307

313

235

C
O
M
P

PGA
cm/s2

PGV
cm/s

PGD
cm

Filter
values (Hz)

Sign.
Durat.
(sec)

E

114.3

12.2

2.5

0.3 25-30

12.14

N

129.5

9.2

2.3

0.3 25-30

15.875

Z

105.2

6.2

1.0

0.3 25-30

9.675

E

111.1

14.0

5.0

0.20 25-27

22.99

N

116.7

8.3

2.2

0.20 25-27

18.11

Z

65.8

5.4

1.7

0.20 25-27

29.47

E

88.6

14.5

5.9

0.3 25-30

26.37

N

93.2

9.1

2.6

0.3 25-30

27.27

Z

49.3

7.2

2.0

0.3 25-30

25.75

E

84.8

9.6

2.8

0.3 25-30

33.89

N

97.6

17.9

5.3

0.3 25-30

23.95

Z

88.9

4.8

1.4

0.3 25-30

36.91

E

89.9

11.6

5.1

0.50 25-27

27.47

N

140.1

9.5

1.7

0.50 25-27

20.035
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Arias
Int.
cm/s)
18.84
3
19.19
2
11.90
6
24.09
6
22.81
1
7.226
19.08
3
19.14
2
8.009
19.25
1
27.27
0
9.371
18.88
2
23.91
8

Housner
Intens.
(cm)
52.201
46.961
20.794
73.057
51.578
33.158
64.697
54.888
42.020
58.303
75.375
31.194
59.036
40.934
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THLA

TRKA

SOFA

KAR2

FRS1

AIA1

KOZ2

KZNA

ΚΛΟΚΟΤΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΟΦΑΔΕΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΑΙΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

39.5647

39.5532

39.3377

39.3658

39.2934

40.1641

40.2957

40.3033

22.0145

21.7661

22.0969

21.9193

22.3844

21.8202

21.7881

21.7822

18.06

34.18

35.20

39.65

41.44

49.00

63.07

64.05

18.74

34.54

35.55

39.96

41.74

50.00

63.85

64.82

24.20

41.61

44.88

47.16

51.83

57.24

71.17

72.15

A-B

C

C

B

B

B

B

A-B

390

279

242

361

543

450

421*

529

Z

78.9

3.9

1.1

0.50 25-27

30.055

8.788

23.120

E

31.9

4.8

1.5

0.3 25-30

11.235

1.625

15.715

N

39.3

3.1

1.1

0.3 25-30

10.46

2.241

15.140

Z

57.9

5.0

1.3

0.3 25-30

9.295

2.060

21.268

E

37.0

5.3

1.2

0.20 25-27

19.075

3.871

23.264

N

35.5

4.6

1.6

0.20 25-27

20.455

3.629

20.304

Z

28.3

3.2

1.1

0.20 25-27

17.88

1.697

12.972

E

36.0

3.8

0.9

0.3 25-30

35.625

2.660

15.170

N

65.3

5.6

1.8

0.3 25-30

27.535

5.618

29.167

Z

19.2

2.2

0.7

0.3 25-30

22.165

1.086

10.431

E

34.0

3.5

1.0

0.3 25-30

85.27

2.784

16.877

N

29.6

4.4

2.2

0.3 25-30

78.42

3.500

19.561

Z

24.2

2.4

1.4

0.3 25-30

59.73

1.080

7.986

E

19.6

1.6

0.7

0.3 25-30

10.6

0.500

4.183

N

24.5

1.1

0.3

0.3 25-30

9.7

0.748

3.280

Z

11.8

1.2

0.4

0.3 25-30

17.5

0.210

3.562

E

9.4

1.0

0.6

0.3 25-30

20.09

0.223

3.359

N

9.7

1.1

0.5

0.3 25-30

23.47

0.198

4.751

Z

4.7

1.0

0.3

0.3 25-30

25.27

0.082

3.445

E

15.1

0.9

0.4

0.3 25-30

16.86

0.373

2.787

N

11.7

1.3

0.5

0.3 25-30

19.19

0.314

3.063

Z

4.7

1.0

0.6

0.3 25-30

26.28

0.082

2.647

E

16.4

1.0

0.1

0.2 25-30

15.862

0.562

3.174

N

9.5

0.8

0.1

0.2 25-30

18.357

0.210

2.682
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VOL3

GRE3

VOL2

ΒΟΛΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΒΟΛΟΣ

39.3739

40.0848

39.3659

22.9353

21.4383

22.9505

67.03

65.87

68.60

67.76

66.06

69.32

75.40

75.07

76.99

C

B

B

359

489*

363

Z

5.1

0.5

0.1

0.2 25-30

22.792

0.070

2.341

E

12.0

1.0

0.2

0.1 - 50

22.93

0.238

2.452

N

9.0

0.8

0.2

0.1 - 50

22.41

0.228

2.781

Z

4.1

0.4

0.2

0.1 - 50

26.49

0.060

1.317

E

6.8

1.3

0.7

0.05 - 50

35.32

0.194

5.271

N

8.6

1.1

0.4

0.05 - 50

35.39

0.205

4.465

Z

5.1

0.8

0.4

0.05 - 50

41.6

0.109

4.708

E

11.7

1.0

0.2

0.05 - 50

23.47

0.238

2.364

N

8.9

0.8

0.2

0.05 - 50

26.42

0.225

3.024

Z

4.2

0.3

0.2

0.05 - 50

25.87

0.064

1.428
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GINA – GIANNOULI

THLA - KLOKOTOS

S4 - LARISSA

LAR1 - LARISSA

Σχήμα 3.2.3 Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις μέχρι 75
km για τον μετασεισμό της 4ης Μαρτίου 2021 (Μ6.0).
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LAR4 - LARISSA

S5 – LARISSA

TRKA - TRIKALA

AIA1 -AIANI

Σχήμα 3.2.3 Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις μέχρι 75
km για τον μετασεισμό της 4ης Μαρτίου 2021 (Μ6.0) (συνέχεια)
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KAR2 – KARDITSA

SOFA -SOFADES

FRS1 - FARSALA

KOZ2 – KOZANI

Σχήμα 3.2.3 Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις μέχρι 75
km για τον μετασεισμό της 4ης Μαρτίου 2021 (Μ6.0) (συνέχεια)
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KZNA – KOZANI

GRE3 -GREVENA

SIA1 - SIATISTA

Σχήμα 3.2.3 Γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των επιταχυνσιογραμμάτων για αποστάσεις μέχρι 75
km για τον μετασεισμό της 4ης Μαρτίου 2021 (Μ6.0) (συνέχεια)

Για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των καταγραφών του κύριου μετασεισμού (Μ6.0), σε σχέση με
την κατανομή της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, ισχύουν με μικρές διαφοροποιήσεις τα ίδια
συμπεράσματα που σημειώθηκαν και για τον σεισμό της 3/3/2021 Μ6.3. Οι μέγιστες τιμές εδαφικής
επιτάχυνσης είναι προφανώς χαμηλότερες, λόγω και του μικρότερου μεγέθους του σεισμού. Οι τιμές στο
κοντινό πεδίο για την περιοχή της Λάρισας φθάνουν τα 65cm/s2, ενώ και πάλι στη θέση Κλοκωτός οι
τιμές είναι συγκριτικά χαμηλότερες. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί, αφενός η διαφοροποίηση της
καταγραφής στη θέση Τρίκαλα (TRKA), όπου κατηγοριοποιείται στην ομάδα με τις υψηλότερες μέγιστες
τιμές, ενώ υπάρχει και μια διαφοροποίηση στις θέσεις Κοζάνης, Σιάτιστα, Μέτσοβο (βόρεια και
βορειοδυτικά του επικέντρου του σεισμού), οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε κατηγορία υψηλότερης
τιμής μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης από θέσεις με παρόμοια επικεντρική απόσταση (~50-80km).
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Πίνακας 3.2.3. Αποτελέσματα της ανάλυσης ενόργανων καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης και υπολογισμένες παράμετροι σε επικεντρικές αποστάσεις (Repi) < 75 km, για το σεισμό της
4ης Μαρτίου 2021 (Μw6.0). Με αστερίσκο (*) δίνονται οι μετρημένες τιμές των Vs30

ΚΩΔΙΚΟΣ

GINA

THLA

S4

LAR1

LAR4

ΘΕΣΗ

GIANNOULI

KLOKOTOS

LARISSA

LARISSA

LARISSA

φοΝ

39.6689

39.5647

39.6487

39.6377

39.6422

λοΕ

22.3892

22.0145

22.4341

22.4151

22.4219

Rjb
(km)

10.85

18.06

15.08

13.89

14.27

Rup
(km)

14.68

18.74

18.05

16.99

17.35

Repi
(km)

18.52

24.20

22.89

22.01

22.26

SITE
CLASS

C

A-B

C

C

C

VS30
(cm/s)

244

390

235

307

313

COMP

PGA
cm/s2

PGV
cm/s

PGD
cm

E

41.6

3.0

0.7

N

45.9

2.9

0.5

Z

34.9

1.8

0.3

E

30.2

1.5

0.3

N

17.9

1.6

0.4

Z

18.7

1.5

0.3

E

33.9

1.0

3.2

N

65.9

0.9

4.5

Z

30.3

0.5

1.9

E

28.5

2.9

3.0

N

37.4

2.3

4.6

Z

22.9

3.6

2.2

E

42.5

1.0

3.7
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Filter
values
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.50
25-27
0.50
25-27
0.50
25-27
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30

Significant
duration
(sec)

Arias
Intensity
(cm/s)

Housner
Intensity
(cm)

18.575

2.671

13.855

25.905

3.449

14.766

17.550

2.013

6.705

9.715

0.643

5.457

10.995

0.674

5.283

11.070

0.438

5.169

29.410

2.559

14.235

22.380

4.213

14.781

27.170

1.778

9.726

26.530

2.324

14.403

27.760

3.787

18.590

28.230

1.374

11.920

31.280

3.656

14.915
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S5

TRKA

AIA1

KAR2

SOFA

LARISSA

TRIKALA

AIANI_KOZANI

KARDITSA

SOFADES

39.6363

39.5532

40.1641

39.3658

39.3377

22.4022

21.7661

21.8202

21.9193

22.0969

12.92

34.18

49.00

39.65

35.20

16.12

34.54

50.00

39.96

35.55

21.13

41.61

57.24

47.16

44.88

C

C

B

B

C

305

270

450

361

242

N

46.6

1.0

3.8

Z

26.4

0.7

2.3

E

50.7

1.7

3.8

N

39.6

1.1

3.4

Z

28.6

0.5

1.9

E

32.1

3.7

0.9

N

37.8

2.7

0.7

Z

21.4

1.9

0.6

E

9.3

2.5

2.4

N

8.3

1.8

2.3

Z

5.1

1.5

1.4

E

14.9

0.7

1.9

N

19.0

1.0

2.1

Z

12.3

0.5

1.0

E

26.5

2.3

0.5

N

17.7

2.6

0.4

Z

9.8

0.9

0.2
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0.3
25-30
0.3
25-30
0.20
25-27
0.20
25-27
0.20
25-27
0.20
25-27
0.20
25-27
0.20
25-27
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30
0.3
25-30

25.290

4.539

18.190

27.800

1.548

12.580

24.905

3.892

15.239

24.590

3.716

15.850

25.785

1.658

8.573

18.530

2.268

15.143

14.920

2.158

11.613

17.160

0.851

6.095

33.380

0.350

5.943

33.610

0.266

6.765

41.570

0.123

3.923

51.700

0.929

8.714

55.820

1.223
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31.540

0.282

3.525
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Προκειμένου να δοθούν τα πλήρη δεδομένα των καταγραφών ισχυρής σεισμικής κίνησης στον τεχνικό
και επιστημονικό κόσμο της χώρας, το παρόν Κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει και 2 Πίνακες (eSuppl_1 &
eSuppl_2) σε ηλεκτρονική μορφή (e-supplements), οι οποίοι παραθέτουν επιπρόσθετα στοιχεία της
ισχυρής κίνησης από αυτά των 2 προαναφερόμενων Πινάκων (3.2.2. και 3.2.3). Δηλαδή εκτός από τον
κωδικό, το όνομα, της γεωγραφικές συντατεγμένες, την επιφανειακή γεωλογία, την εδαφική ταξινόμηση
κατά EC8, την τιμή της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων των 30 ανώτερων μέτρων της επιφανειακής
γεωλογίας (VS30-m/s), και την επικεντρική απόσταση (Repi-km) του κάθε σταθμού επιταχυνσιογράφου
που κατέγραψε την αντίστοιχη σεισμική κίνηση, δίδονται κάποιες επιπλέον μετρήσεις της απόστασης του
σταθμού από τη σεισμική πηγή, καθώς και νέες υπολογισμένες τιμές παραμέτρων της ισχυρής κίνησης.
Οι αποστάσεις αυτές είναι η υποκεντρική απόσταση (Rhyp, σε km), και αυτές που υπολογίζονται από
ένα πεπερασμένων διαστάσεων σεισμικό ρήγμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την διεύθυνση και την κλίση
του (strike & dip - degrees), όσο και το μήκος και το πλάτος αυτού (length & width -km). Οι αποστάσεις
αυτές είναι η απόσταση Joyner-Boore (Rjb, σε km), η κοντινότερη απόσταση από τη σεισμική διάρρηξη
(Rrup, σε km), και τέλος αποστάσεις οι οποίες σχετίζονται με τη γεωμετρία του σεισμικού ρήγματος (Rx,
Ry0 -km, (Chiou et al. 2008; Chiou and Youngs 2014)). Οι πρόσθετες παράμετροι της Ι.Σ.Κ. που
παρατίθενται, προκειμένου να συγκριθούν με τα νέα προτεινόμενα GMPMs, είναι οι τιμές RotD50
(Boore 2010), οι οποίες υπολογίζονται για 111 διακεκριμένες περιόδους της ισχυρής κίνησης,
περιλαμβάνοντας επίσης και την τιμή RotD50 των μέγιστων οριζοντίων εδαφικών επιταχύνσεων,
ταχυτήτων και μεταθέσεων, καθώς επίσης και φασματικές τιμές ψευδο-επιταχύνσεων 5%-απόσβεσης για
ιδιοπεριόδους από 0.01 – 20 sec.

3.3 Χάρτες Αισθητότητας (Shakemaps) των Ισχυρών Σεισμικών Κινήσεων.
3.3.1

Μεθοδολογία – Δεδομένα

Στην προσπάθεια δημιουργίας κοινού χάρτη αισθητότητας χρησιμοποιώντας κύρια τα δεδομένα των δύο
Ινστιτούτων (ΕΑΑ-Γεωδυναμικό και ΙΤΣΑΚ), εφαρμόστηκε το λογισμικό ShakeMap4 της USGS. Η
εφαρμογή χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση και από τα δύο Ινστιτούτα στον Eλλαδικό χώρο για
σεισμούς με μέγεθος μεγαλύτερο του Μw4.0. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε κοινή προσπάθεια να
διερευνηθεί η δυνατότητα εκτίμησης της σεισμικής δόνησης στην πλειόσειστη περιοχή. Στην παραγωγή
των αποτελεσμάτων συνεισέφεραν τα δεδομένα “Did You Feel It?” (DYFI), παρατηρήσεις (testimonies)
οι οποίες συλλέγονται από το EMSC κυρίως με την εφαρμογή LastQuake (smartphone application), και
τα οποία είναι ανοικτά και διαθέσιμα για χρήση. Λόγω έλλειψης δεδομένων στο εγγύς πεδίο της
πλειόσειστης περιοχής, (εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι πλησιέστεροι σταθμοί των καταγραφών ισχυρής
εδαφικής κίνησης και για τους δύο σεισμούς που εξετάζονται, ήταν σε επικεντρικές αποστάσεις 20—
28km, π.χ. στην πόλη της Λάρισας), θεωρήθηκε σημαντικό να χρησιμοποιηθούν επιπλέον πληροφορίες,
ήτοι το μοντέλο διάρρηξης, που αναλύεται στην παρούσα έκθεση (βλέπε Κεφ. 2) για τον πρώτο
ισχυρότερο σεισμό, καθώς και οι αναλύσεις – αποτελέσματα σεισμικής ροπής και για τους δύο σεισμούς.
Ως εμπειρικό μοντέλο μετατροπής εδαφικής κίνησης σε ένταση (GMICE) για τις EMSC παρατηρήσεις
χρησιμοποιήθηκε αυτό των (Worden et al. 2012), που προσεγγίζει ικανοποιητικά τους σεισμούς μικρού
εστιακού βάθους στον Ελλαδικό χώρο. Το μοντέλο εδαφικής απόκρισης, όπως προτείνεται από τους
(Stewart et al. 2014), θεωρήθηκε ικανό να προσεγγίσει την προσπάθεια εκτίμησης της επίδρασης των
71

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

εδαφικών συνθηκών στην ισχυρή σεισμική κίνηση, λαμβάνοντας όμως υπόψη και μετρήσεις στο κοντινό
πεδίο κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τέλος, για την διερεύνηση των τελικών αποτελεσμάτων
εφαρμόστηκε ως μοντέλο πρόβλεψης εδαφικής κίνησης (GMM) η σχέση των (Boore et al. 2021) - Bea21.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα αποτελέσματα της μελέτης ανατροπής αντικειμένων δεν μπορούν να
συνεισφέρουν άμεσα στην εφαρμογή ShakeMap4, δεδομένου ότι αναφέρονται σε ελάχιστες εκτιμώμενες
τιμές επιτάχυνσης και όχι σε μέγιστες τιμές, που είναι το ζητούμενο για την εκτίμηση της αισθητότητας
και μακροσεισμικής έντασης στην πλειόσειστη περιοχή. Ωστόσο θεωρήθηκαν χρήσιμα για την εξαγωγή
συμπερασμάτων κατά τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Στα σχήματα 3.3.1 έως και 3.3.4 παρουσιάζονται τα δεδομένα αισθητότητας από το EMSC
(https://www.seismicportal.eu/testimonies-ws/) για την ευρύτερη πλειόσειστη περιοχή των δύο σεισμών.
Είναι εμφανές ότι τέτοιου τύπου δεδομένα παρατηρούνται κύρια σε μεγάλες πόλεις, αλλά στην
περίπτωση των δύο σεισμών φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη στον δεύτερο. Θα πρέπει να
αναφερθεί ότι, ιδιαίτερα στον πρώτο και ισχυρότερο σεισμό κατά τον οποίο παρατηρήθηκαν και οι
σημαντικότερες βλάβες, δεν υπήρξε ευρεία αποστολή δεδομένων. Για τον δεύτερο σεισμό, με εξίσου
σημαντικό μέγεθος, υπήρξε μεγάλη αποστολή παρατηρήσεων, ιδιαίτερα από την πόλη της Λάρισας, αλλά
και από τις κωμοπόλεις του Τυρνάβου και της Ελασσόνας.
Στα σχήματα 3.3.5 έως και 3.3.10 παρουσιάζονται οι χάρτες αισθητότητας, ως αποτέλεσμα της
εφαρμογής ShakeMap4 (USGS) για τους δύο ισχυρούς σεισμούς με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα
επιταχυνσιογράφων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και
Αντισεισμικών Κατασκευών, καθώς και τα δεδομένα μακροσεισμικών παρατηρήσεων από το EMSC
(https://www.seismicportal.eu/testimonies-ws/).
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Σχήμα 3.3.1: Μακροσεισμικές παρατηρήσεις για τον κύριο σεισμό τις 3/3/21 (Μ6.3)

Σχήμα 3.3.2: Όπως το σχήμα 3.3.1 για την πλειόσειστη περιοχή.
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Σχήμα 3.3.3: Όπως το σχήμα 3.3.1 για τον ισχυρό σεισμό τις 4/3/21 (Μ6.0) .

Σχήμα 3.3.4: Όπως το σχήμα 3.3.3 για την πλειόσειστη περιοχή.
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Σχήμα 3.3.5: Χάρτης εκτίμησης μακροσεισμικής έντασης (MMI) για τον κύριο σεισμό (Μ6.3) στις 3/3/21, όπως εκτιμήθηκε
από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα (βλέπε κείμενο).
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Σχήμα 3.3.6: Εκτίμηση μακροσεισμικής έντασης (MMI) με εστίαση στην πλειόσειστη περιοχή για τον σεισμό στις 3/3/21 (με
κόκκινο αστερίσκο σημειώνεται το επίκεντρο, με χρωματιστό τρίγωνο οι ενόργανες μετρήσεις και με χρωματιστό κύκλο οι
μακροσεισμικές παρατηρήσεις από το EMSC. Το χρώμα ακολουθεί την κλίμακα των εντάσεων).

Σχήμα 3.3.7: Εκτίμηση μέγιστης επιτάχυνσης PGA (%g) στην πλειόσειστη περιοχή (κύριος σεισμός).
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Σχήμα 3.3.8: Χάρτης εκτίμησης της μακροσεισμικής έντασης (MMI), για τον ισχυρό σεισμό (Μ6.0) στις 4/3/21, όπως
εκτιμήθηκε από το Γεωδ. Ινστιτούτο του ΕΑΑ, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα (βλέπε κείμενο).
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Σχήμα 3.3.9: Εκτίμηση μακροσεισμικής έντασης (MMI) με εστίαση στην πλειόσειστη περιοχή για το ισχυρό σεισμό (Μw6.0)
στις 4/3/21 (με κόκκινο αστερίσκο σημειώνεται το επίκεντρο, με χρωματιστό τρίγωνο οι ενόργανες μετρήσεις και με
χρωματιστό κύκλο οι μακροσεισμικές παρατηρήσεις από το EMSC. Το χρώμα ακολουθεί την κλίμακα των εντάσεων).

Σχήμα 3.3.10: Εκτίμηση μέγιστης επιτάχυνσης PGA (%g) με εστίαση στην πλειόσειστη περιοχή για το σεισμό στις 4/3/21.
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3.4 Συγκρίσεις Ενόργανων Μετρήσεων Ισχυρής Κίνησης Με Εμπειρικά Μοντέλα
Πρόβλεψης
3.4.1

Μοντέλα Πρόβλεψης (GMPMs).

Τα δεδομένα ισχυρής κίνησης από σταθμούς που βρίσκονται εντός ακτίνας 150 km από τα επίκεντρα των
δύο σεισμών (M6.3 και M6.0) χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση με τις εκτιμήσεις εμπειρικών μοντέλων
πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης (GMPMs). Οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ πηγής και σταθμών
καταγραφής υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους του μοντέλου πεπερασμένου ρήγματος,
που δίνονται στον Πίνακα (3.4.1).
Πίνακας 3.4.1: Παράμετροι ρήγματος που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αποστάσεων μεταξύ πηγής και σταθμών
καταγραφής της ισχυρής κίνησης

Παράμετρος
Μήκος διάρρηξης (km)
Πλάτος διάρρηξης (km)
Επίκεντρο (Γεωγ. Μήκος/ Πλάτος)
Εστιακό βάθος (km)
Γωνία παράταξης/κλίσης (°)
ZTOR (km)
Μέγιστο βάθος διάρρηξης (km)

Σεισμικό γεγονός
M6.3 2021-03-03
M6.0 2021-03-04
17
15
8
8
39.7349/22.1908
39.7799/22.1252
9.5
12.0
315°/38°
300°/46°
5 km
7 km
10
13

Οι αποστάσεις που υπολογίστηκαν, και συμπεριλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά παραρτήματα της έκθεσης
(eSupp_1 & eSuppl_2), περιλαμβάνουν την απόσταση Joyner-Boore (RJB), την απόσταση από τη
διάρρηξη (RRUP) και άλλες αποστάσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το αζιμούθιο (γωνία) και τη
γεωμετρία μεταξύ πηγής και σταθμού καταγραφής (Rx, Ry0). Το βάθος της λεκάνης στις θέσεις
καταγραφής της ισχυρής κίνησης, που είναι απαραίτητος όρος για κάποια από τα εμπερικά μοντέλα που
χρησιμοποιήθηκαν, θεωρήθηκε άγνωστο καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις σε όλες τις θέσεις.
Στο σχήμα (3.4.1) παρουσιάζεται η κατανομή των σταθμών καταγραφής ισχυρής κίνησης που λήφθηκαν
υπόψη, ως προς την ταχύτητα VS30 και την επικεντρική απόσταση, (Repi-km) από τη σεισμική πηγή. Η
πλειονότητα των σταθμών βρίσκονται σε θέσεις κατηγορίας εδάφους B (VS30=360-800 m/s) και C
(VS30=180-360 m/s), σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 ενώ η αποκλίνουσα τιμή είναι από τις ελάχιστες
μετρημένες τιμές VS30. Ο αριθμός καταγραφών στο κοντινό πεδίο είναι περιορισμένος, με μόλις 5
σταθμούς να βρίσκονται σε επικεντρική απόσταση μεταξύ 10 και 30 km. Πάνω από το 50% των σταθμών
που κατέγραψαν τους δύο σεισμούς βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km, ενώ το 27% αυτών
βρίσκεται σε απόσταση 50-100 km.
Στο πλαίσιο της τεχνικής έκθεσης, επιλέχθηκαν τρία εμπειρικά μοντέλα πρόβλεψης της ισχυρής κίνησης
που είναι συμβατά με την ισχυρή κίνηση στον ελλαδικό χώρο. Το μοντέλο των (Boore et al. 2021)
(Bea21) αποτελεί την πιο πρόσφατη ερευνητική προσπάθεια για τον ελλαδικό χώρο και έχει βασιστεί
στην ενημερωμένη βάση δεδομένων ισχυρής κίνησης για την περιοχή (Margaris et al. 2021). Η ανάπτυξή
του αποτελεί, ουσιαστικά, προσαρμογή ενός εμπειρικού μοντέλου παγκόσμιας εμβέλειας (Boore et al.
2014) προκειμένου να περιγραφούν ακριβέστερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ισχυρής σεισμικής
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κίνησης στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης, επιλέχθηκε το μοντέλο των (Chiou and Youngs 2014) (CY2014),
που βασίστηκε σε διεθνή δεδομένα, και συνυπολογίζει επιπλέον παραμέτρους, όπως τη γεωμετρία του
ρήγματος και της λεκάνης. Τέλος, τα δεδομένα ισχυρής κίνησης συγκρίνονται και με τις προβλέψεις του
παλαιότερου εμπειρικού μοντέλου των (Skarlatoudis et al. 2013), το οποίο είναι βασισμένο σε δεδομένα
ισχυρής κίνησης του ελλαδικού χώρου και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αναλύσεις σεισμικής
επικινδυνότητας.

Σχήμα 3.4.1: Κατανομή των σταθμών που κατέγραψαν τα δύο ισχυρά σεισμικά γεγονότα (3/3, Μ6.3 και 4/3, Μ6.0) ως προς
τις εδαφικές συνθήκες και τις επικεντρικές αποστάσεις

Προκειμένου να εξεταστεί η ικανότητα των παραπάνω εμπειρικών μοντέλων να εκτιμήσουν το επίπεδο
και την μεταβολή της ισχυρής σεισμικής κίνησης με την απόσταση, στα σχήματα 3.4.2 έως και 3.4.4 και
3.4.8 έως και 3.4.10 δίνεται η κατανομή των μέσων τιμών κορυφαίων επιταχύνσεων (PGA), κορυφαίων
ταχυτήτων (PGV) και φασματικών επιταχύνσεων για ιδιοπεριόδους T=0.2 sec και T=1.0 sec,
χρησιμοποιώντας διάφορους ορισμούς αποστάσεων για τους δύο σεισμούς αντίστοιχα, και συγκρίνεται
με τα αντίστοιχα δεδομένα ισχυρής κίνησης. Για τα μοντέλα Bea21 και CY2014 λαμβάνεται υπόψη η
συνιστώσα RotD50 (Boore 2010) ενώ για το μοντέλο Skea03 οι δύο οριζόντιες συνιστώσες. Επίσης, στα
σχήματα 3.4.5 έως και 3.4.7 και 3.4.11 έως και 3.4.13, παρουσιάζονται τα κανονικοποιημένα σφάλματα
των μέσων τιμών των τριών εμπειρικών μοντέλων, σε σχέση με τα δεδομένα ισχυρής κίνησης, για τα
μέτρα έντασης της ισχυρής κίνησης που αναφέρθηκαν.
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3.4.2

Σεισμός 03/03/2021 – Μw6.3

Σχήμα 3.4.2: Σύγκριση της απόσβεσης της κορυφαίας επιτάχυνσης (PGA) με την απόσταση των τριών εμπειρικών μοντέλων
πρόβλεψης με τα δεδομένα ισχυρής κίνησης. Οι γκρι και οι κόκκινες καμπύλες αντιστοιχούν στη μέση πρόβλεψη των
μοντέλων για VS30=580 m/s και VS30=270 m/s, αντίστοιχα. Τα γκρι και τα κόκκινα σημεία αντιστοιχούν σε δεδομένα από
σταθμούς με κατηγοριοποίηση κατά NERHP (για το μοντέλο Sea03) και με VS30>360 m/s και VS30<360 m/s (για τα μοντέλα
Bea21 και CY14), αντίστοιχα.

Σχήμα 3.4.3: Όπως το σχήμα 3.4.2 για την κορυφαία εδαφική ταχύτητα (PGV).
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Σχήμα 3.4.4: Σύγκριση της απόσβεσης της φασματικής επιτάχυνσης για T=0.2 sec (πάνω) και T=1.0 sec (κάτω) με την
απόσταση για τα εμπειρικών μοντέλων πρόβλεψης Bea21 (αριστερά) και CY14 (δεξιά), με τα δεδομένα ισχυρής κίνησης. Οι
γκρι και οι κόκκινες καμπύλες αντιστοιχούν στη μέση πρόβλεψη των μοντέλων για VS30=580 m/s και VS30=270 m/s,
αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στις μέσες τιμές VS30 των κατηγοριών εδάφους B και C κατά Ευρωκώδικα 8.Τα γκρι
και τα κόκκινα σημεία αντιστοιχούν σε δεδομένα από σταθμούς με VS30>360 m/s και VS30<360 m/s, αντίστοιχα.

Σχήμα 3.4.5: Κανονικοποιημένα σφάλματα της μέσης πρόβλεψης των τριών εμπειρικών μοντέλων σε σχέση με τα δεδομένα
ισχυρής κίνησης για την κορυφαία επιτάχυνση (PGA).
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Σχήμα 3.4.6: Όπως το 3.4.5 για την κορυφαία ταχύτητα (PGV).

Σχήμα 3.4.7: Κανονικοποιημένα σφάλματα της μέσης πρόβλεψης των εμπειρικών μοντέλων Bea21 (αριστερά) και CY14
(δεξιά) σε σχέση με τα δεδομένα ισχυρής κίνησης των φασματικών επιταχύνσεων για T=0.2 sec (πάνω) και T=1.0 sec (κάτω).
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3.4.3

Σεισμός 04/03/2021 – Μw6.0

Σχήμα 3.4.8: Σύγκριση της απόσβεσης της κορυφαίας επιτάχυνσης (PGA) με την απόσταση των τριών εμπειρικών μοντέλων
πρόβλεψης με τα δεδομένα ισχυρής κίνησης. Οι γκρι και οι κόκκινες καμπύλες αντιστοιχούν στη μέση πρόβλεψη των
μοντέλων για VS30=580 m/s και VS30=270 m/s, αντίστοιχα. Τα γκρι και τα κόκκινα σημεία αντιστοιχούν σε δεδομένα από
σταθμούς με κατηγοριοποίηση κατά NERHP (για το μοντέλο Sea03) και με VS30>360 m/s και VS30<360 m/s (για τα μοντέλα
Bea21 και CY14), αντίστοιχα.

Σχήμα 3.4.9: Όπως το σχήμα 3.4.8 για την κορυφαία εδαφική ταχύτητα (PGV).
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Σχήμα 3.4.10: Σύγκριση της απόσβεσης της φασματικής επιτάχυνσης για T=0.2 sec (πάνω) και T=1.0 sec (κάτω) με την
απόσταση δύο εμπειρικών μοντέλων πρόβλεψης με τα δεδομένα ισχυρής κίνησης. Οι γκρι και οι κόκκινες καμπύλες
αντιστοιχούν στη μέση πρόβλεψη των μοντέλων για VS30=580 m/s και VS30=270 m/s, αντίστοιχα Τα γκρι και τα κόκκινα
σημεία αντοστοιχούν σε δεδομένα από σταθμούς με VS30>360 m/s και VS30<360 m/s, αντίστοιχα

Σχήμα 3.4.11:. Κανονικοποιημένα σφάλματα της μέσης πρόβλεψης τριών εμπειρικών μοντέλων σε σχέση με τα δεδομένα
ισχυρής κίνησης για την κορυφαία επιτάχυνση (PGA)
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Σχήμα 3.4.12: Κανονικοποιημένα σφάλματα της μέσης πρόβλεψης τριών εμπειρικών μοντέλων σε σχέση με τα δεδομένα
ισχυρής κίνησης για την κορυφαία ταχύτητα (PGV)

Σχήμα 3.4.13: Κανονικοποιημένα σφάλματα της μέσης πρόβλεψης δύο εμπειρικών μοντέλων σε σχέση με τα δεδομένα
ισχυρής κίνησης των φασματικών επιταχύνσεων για T=0.2 sec (πάνω) και T=1.0 sec (κάτω).
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Παρατηρήσεις, σχόλια και συμπεράσματα αναφορικά με την απόδοση των μοντέλων πρόβλεψης της
ισχυρής κίνησης, δίνονται στο τέλος του κεφαλαίου.

3.5 Εκτίμηση της Ισχυρής Σεισμικής Κίνησης Στην Επικεντρική Περιοχή
3.5.1

Εκτίμηση Ελάχιστης Εδαφικής Επιτάχυνσης Από Ανατροπές Αντικειμένων

Γενική Επισκόπηση.
Οι ανατροπές στερεών σωμάτων, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμικού γεγονότος,
κυρίως σε αντικείμενα σε νεκροταφεία στην επικεντρική περιοχή, μπορούν να δώσουν πληροφορίες
σχετικά με το κάτω όριο της εδαφικής επιτάχυνσης που αναπτύχθηκε στις αντίστοιχες θέσεις, αφού η
σεισμική δόνηση που συνέβη πρέπει να ήταν ισχυρότερη από την ελάχιστη που απαιτείται για την
ανατροπή αυτών των αντικειμένων. Για την εκτίμηση της ελάχιστης επιτάχυνσης ανατροπής κάθε
αντικειμένου απαιτούνται αναλύσεις της λικνιστικής του απόκρισης για διάφορες, προσεκτικά
επιλεγμένες, σεισμικές διεγέρσεις με συνεχώς αυξανόμενο πλάτος ταλάντωσης μέχρι να συμβεί ανατροπή
για πρώτη φορά.
Πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιες αναλύσεις δεν οδηγούν στην τιμή της αναμενόμενης εδαφικής
επιτάχυνσης, αλλά στο κάτω όριο του πιθανού εύρους διακύμανσης αυτής. Δηλαδή, η πραγματική
επιτάχυνση που αναπτύχθηκε μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει από τις
αναλύσεις. Είναι προφανές ότι, όσο περισσότερα αντικείμενα χρησιμοποιηθούν στις αναλύσεις, τόσο
αυτή η διαφορά μεταξύ της πραγματικής επιτάχυνσης και της ελάχιστης απαιτούμενης για την ανατροπή
των σωμάτων μειώνεται, αφού η δεύτερη καθορίζεται από τη μεγαλύτερη τιμή της επιτάχυνσης
ανατροπής που αντιστοιχεί στη δυσμενέστερη περίπτωση μεταξύ του δείγματος αντικειμένων που
εξετάζονται.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, δεδομένης της έντονης μη-γραμμικότητας της λικνιστικής απόκρισης
και της ευαισθησίας της ακόμη και σε πολύ μικρές αλλαγές της γεωμετρίας ή των χαρακτηριστικών της
διέγερσης, αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη ούτε οδηγεί πάντοτε σε 100% ασφαλή συμπεράσματα.
Εάν όμως τα αριθμητικά προσομοιώματα των αντικειμένων απεικονίζουν με αρκετή ακρίβεια τη
γεωμετρία και βασίζονται σε ρεαλιστικές τιμές παραμέτρων, και οι σεισμικές διεγέρσεις που θα επιλεγούν
εμπεριέχουν τα συχνοτικά χαρακτηριστικά της εδαφικής κίνησης, οι αναλύσεις οδηγούν, γενικώς, σε
αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα.
Γενικώς, σε τέτοιου είδους αναλύσεις πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι (Psycharis 2018):
•

•
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Λόγω της μη-γραμμικότητας του λικνισμού, είναι πιθανόν ένα σώμα να ανατρέπεται σε ένα
επίπεδο έντασης μιας σεισμικής διέγερσης και να μην ανατρέπεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο
έντασης της ίδιας διέγερσης. Γι’ αυτό, αναλύσεις με συνεχώς αυξανόμενη επιτάχυνση, με σκοπό
τον προσδιορισμό της ελάχιστης απαιτούμενης επιτάχυνσης για την ανατροπή ενός σώματος,
πρέπει να γίνονται με μικρό βήμα.
Η λικνιστική απόκριση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις παραμέτρους, επομένως πρέπει να
χρησιμοποιούνται ρεαλιστικές τιμές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις παραμέτρους που διέπουν τη
συμπεριφορά στη λικνιστική επιφάνεια.
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•

•

Η ανατροπή ή μη στερεών σωμάτων επηρεάζεται, πέραν από τον λόγο ύψους προς πλάτος του
σώματος, και από το απόλυτο μέγεθος, με τα μικρότερα σώματα να ανατρέπονται γενικώς
ευκολότερα από μεγαλύτερα σώματα με τον ίδιο λόγο διαστάσεων.
Η λικνιστική απόκριση και η πιθανότητα ανατροπής ενός σώματος εξαρτάται σημαντικά από τη
δεσπόζουσα περίοδο της σεισμικής διέγερσης: όσο μεγαλύτερη είναι η δεσπόζουσα περίοδος,
τόσο ευκολότερα προκαλεί την ανατροπή ενός σώματος. Γι’ αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό,
οι διεγέρσεις που θα επιλεγούν για τις αναλύσεις να είναι συμβατές, σε ό,τι αφορά στο συχνοτικό
τους περιεχόμενο, με την εκτιμώμενη εδαφική κίνηση στην εξεταζόμενη περιοχή.

Στις αναλύσεις που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, ο υπολογισμός της απόκρισης των
αντικειμένων που εξετάστηκαν έγινε με το λογισμικό 3DEC της εταιρείας Itasca Consulting Group, το
οποίο έχει αποδειχθεί μέσω σύγκρισης με πειραματικά δεδομένα ότι μπορεί να εκτιμήσει με πολύ
ικανοποιητική ακρίβεια τη συμπεριφορά λικνιζομένων σωμάτων, ακόμη και πολυσπόνδυλων αρχαίων
κιόνων.

Ανατροπές αντικειμένων
Οι ανατροπές των αντικειμένων που εξετάστηκαν αφορούν αντικείμενα σε νεκροταφεία, συγκεκριμένα:
ένα στον Τύρναβο, ένα στο Μεσοχώρι, ένα στο Βλαχογιάννι και ένα στο Ζάρκο. Οι εικόνες και οι
διαστάσεις των αντικειμένων που εξετάστηκαν, το προσομοίωμά τους στο πρόγραμμα 3DEC που
χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις, καθώς και η ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων VS30 στο
έδαφος κάθε θέσης δίνονται στον Πίνακα 3.5.1.1

Σεισμικές διεγέρσεις
Ελλείψει περισσότερων στοιχείων, στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας
μελέτης χρησιμοποιήθηκαν καταγραφές του κύριου σεισμού στη Λάρισα και την Καρδίτσα, που ήταν οι
πλησιέστερες καταγραφές στην επικεντρική περιοχή, θεωρώντας ότι αυτές οι καταγραφές εμπεριέχουν
το παλμικό περιεχόμενο της κίνησης εγγύς πεδίου. Επίσης, προτιμήθηκαν καταγραφές σε μέτριο προς
σκληρό έδαφος, ώστε να είναι, κατά το δυνατόν, συμβατές με τις εδαφικές συνθήκες στις θέσεις των
αντικειμένων. Οι καταγραφές μεγεθύνθηκαν με συνεχώς αυξανόμενο συντελεστή κλιμάκωσης έως ότου
συμβεί ανατροπή, για πρώτη φορά, του κάθε αντικειμένου που εξετάστηκε.
Τα χαρακτηριστικά των σεισμικών καταγραφών που λήφθηκαν υπόψη δίνονται στον Πίνακα 3.5.1.2. Οι
αναλύσεις έγιναν λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τις δύο οριζόντιες συνιστώσες των καταγραφών.
Στη διεύθυνση ανατροπής (ασθενής διεύθυνση των αντικειμένων) τοποθετήθηκε η συνιστώσα E2 ή Τ.
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Πίνακας 3.5.1.1: Αντικείμενα που εξετάστηκαν ως προς την ανατροπή τους.

Θέση
Συντεταγμένες
VS,30 (m/s)

Τύρναβος
39.728465, 22.274488
320 (εκτίμηση)

Θέση
Συντεταγμένες
VS,30 (m/s)

Μεσοχώρι
39.74734, 22.10826
440
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Θέση
Συντεταγμένες
VS,30 (m/s)

90

Βλαχογιάννι
39.73748, 22.08508
630
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Θέση
Συντεταγμένες
VS,30 (m/s)

Ζάρκο
39.60672, 22.12855
606

Πίνακας 3.5.1.2: Χαρακτηριστικά σεισμικών διεγέρσεων που λήφθηκαν υπόψη στις αναλύσεις.

Θέση

Σταθμός

VS,30 (m/s)

Larissa

S5

305

Larissa

LAR4

313

Karditsa

KAR2

361

Συνιστώσα
L
T
E2
N2
E2
N2

pga (cm/s2)
111.1
116.5
84.8
97.6
34.0
29.6

pgv (cm/s)
13.7
8.2
9.4
17.6
3.4
4.3

pgd (cm)
5.0
2.2
2.8
5.2
1.0
2.2

Αποτελέσματα αναλύσεων
Οι παράμετροι στις επιφάνειες λικνισμού λήφθηκαν σύμφωνα με τις τιμές που αντιστοιχούν σε μάρμαρο
και έχουν επιβεβαιωθεί από πειραματικά δεδομένα δυναμικών αναλύσεων στη σεισμική τράπεζα
(Mouzakis et al. 2002; Dasiou et al. 2009), ενώ η απόσβεση ελήφθη μηδενική σύμφωνα με τη μελέτη
(Papantonopoulos et al. 2002), δεδομένου ότι μας ενδιαφέρει η απόκριση κατά τη διάρκεια της ισχυρής
δόνησης μόνο.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5.1.3, όπου δίνεται ο συντελεστής
μεγέθυνσης κάθε καταγραφής που απαιτείται για να συμβεί ανατροπή των αντικειμένων για πρώτη φορά
και η αντίστοιχη τιμή της PGA σε κάθε οριζόντια διεύθυνση.
Η δυσμενέστερη περίπτωση αντιστοιχεί στο αντικείμενο στη θέση Ζάρκο, όπου η ελάχιστη εδαφική
επιτάχυνση PGA που απαιτείται για την ανατροπή των κολωνίσκων είναι της τάξης του 0.35 g.
Σημειώνεται ότι η πραγματική επιτάχυνση που αναπτύχθηκε μπορεί να ήταν μεγαλύτερη από αυτή την
ελάχιστη τιμή που απαιτείται για την ανατροπή των αντικειμένων. Ο τρόπος ανατροπής για κάθε σεισμική
διέγερση δίνεται στο Σχήμα 3.5.1.1, ενώ οι μεγενθυμένες καταγραφές που προκαλούν ανατροπή σε αυτή
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τη δυσμενέστερη περίπτωση και τα φάσματα επιταχύνσεων για απόσβεση 5% δίνονται στα Σχήματα
3.5.1.2 και 3.5.1.3 αντίστοιχα.
Στο Σχήμα 3.5.1.3 δίνεται για σύγκριση και το ισχύον φάσμα απόκρισης του ΕΚ8-1 για σεισμική ζώνη
Ζ2 (ag=0.24 g) και έδαφος κατηγορίας Β. Είναι εμφανές ότι τα εκτιμώμενα φάσματα της ελάχιστης
σεισμικής κίνησης που αναπτύχθηκε στην επικεντρική περιοχή είναι περίπου διπλάσια, κατά μέσον όρο,
από το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού του ΕΚ8-1.

(α)

(γ)

(β)

Σχήμα 3.5.1.1 Τρόπος ανατροπής των κολωνίσκων στο Ζάρκο για τις τρεις σεισμικές διεγέρσεις που εξετάστηκαν: (α)
καταγραφή Larissa S5×3.1, (β) καταγραφή LAR4×3.4, (γ) καταγραφή KAR2×11.0.
Πίνακας 3.5.1.3: Ελάχιστη απαιτούμενη επιτάχυνση για ανατροπή των αντικειμένων που εξετάστηκαν.

Θέση αντικειμένου

Τύρναβος

Μεσοχώρι

Βλαχογιάννι

Ζάρκο
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Καταγραφή

Μεγέθ
υνση

Larissa S5

1.6

LAR4

1.7

KAR2

6.0

Larissa S5

1.9

LAR4

2.5

KAR2

6.5

Larissa S5

1.9

LAR4

2.5

KAR2

7.0

Larissa S5

3.1

LAR4

3.4

KAR2

11.0

Συνιστώσα

min pga (g)

L
T
E2
N2
E2
N2
L
T
E2
N2
E2
N2
L
T
E2
N2
E2
N2
L
T
E2
N2
E2
N2

0.18
0.19
0.14
0.17
0.20
0.18
0.21
0.22
0.21
0.24
0.22
0.19
0.21
0.22
0.21
0.24
0.24
0.21
0.34
0.36
0.29
0.33
0.37
0.33
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Σχήμα 3.5.1.2: Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης των καταγραφών που εξετάστηκαν, μεγεθυμένων στην ελάχιστη ένταση που
απαιτείται για την ανατροπή των κολωνίσκων στη θέση Ζάρκο.

Σχήμα 3.5.1.3: Φάσματα απόκρισης επιτάχυνσης για απόσβεση 5% των καταγραφών που εξετάστηκαν, μεγεθυμένων στην
ελάχιστη ένταση που απαιτείται για την ανατροπή των κολωνίσκων στη θέση Ζάρκο και σύγκρισή τους με το ελαστικό φάσμα
απόκρισης του ΕΚ8-1 για σεισμική ζώνη Ζ2 και έδαφος κατηγορίας Β.
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3.5.2

Εκτίμηση της Μέγιστης Εδαφικής Επιτάχυνσης στην Επικεντρική Περιοχή με
τη Χρήση Εμπειρικών Μοντέλων Πρόβλεψης της Ι.Σ.Κ.

Σε συνέχεια των 2 υπο-ενοτήτων (3.4: Συγκρίσεις Ενόργανων μετρήσεων Ι.Σ.Κ με Εμπειρικά Μοντέλα
Πρόβλεψης -GMPMs) και (3.5.1.3: Εκτίμηση Ελάχιστης Εδαφικής Επιτάχυνσης Από Ανατροπές
Αντικειμένων) γίνεται μία προσπάθεια εκτίμησης της Ι.Σ.Κ. (εδαφική επιτάχυνση) στις 4 Θέσεις
(Τύναβος, Μεσοχώρι, Βλαχογιάννη και Ζάρκο) του Πίνακα 3.5.1. Ο σκοπός της συγκεκριμένης
προσπάθειας είναι να καθοριστεί το ελάχιστο και το μέγιστο εύρος της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης
(pga) συμπληρώνοντας κυρίως τις αντίστοιχες ελάχιστες MIN τιμές που υπολογίζονται στον Πίνακα
3.5.1.3.
Τα δύο εμπειρικά μοντέλα πρόβλεψης της Ι.Σ.Κ. (GMPMs) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα
ανάλυση είναι των Boore etal. (2021; Bea21) προτεινόμενο κυρίως για τον Eλλαδικό χώρο και σε καλή
συμφωνία με αυτό των Boore etal. (2014; BSSA14), ενώ το 2o εμπειρικό μοντέλο πρόβλεψης της Ι.Σ.Κ.
που υιοθετήθηκε είναι αυτό των Chiou and Youngs (2014; CY14) το οποίο λαμβάνει υπόψη και μία σειρά
παραμέτρων που καθορίζουν τόσο τον παράγοντα της γεωμετρικής διασποράς και της ανελαστικής
απόσβεσης όσο και παραμέτρους της γεωμετρίας του σεισμικού ρήγματος και της περιοχής διάδοσης των
σεισμικών κυμάτων. Οι συγκρίσεις των ενόργανων μετρήσεων από τα 2 κύρια σεισμικά συμβάντα
(Μw6.3 & 6.0) της ακολουθίας της Θεσσαλίας 2021 με τα 2 προαναφερόμενα εμπειρικά μοντέλα
πρόβλεψης της Ι.Σ.Κ. έχουν παρουσιασθεί αναλυτικά στην υπο-ενότητα (3.4). Προκειμένου να
υπολογίσουμε τις τιμές της PGA με βάση τα 2 εμπειρικά μοντέλα πρόβλεψης είναι απαραίτητο να
υπολογισθούν οι αποστάσεις RJB (km), Rrup (km) των 4 εξεταζόμενων θέσεων (Πίνακας 3.5.1.3.) της
προηγούμενης υπο-ενότητας από το σεισμικό ρήγμα του σεισμού Μ6.3, όπως προτάθηκε στο
προηγούμενο Κεφάλαιο 2, ενώ τα σεισμικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται στο Πίνακα 3.4.1. Οι
αποστάσεις αυτές υπολογίσθηκαν για τις θέσεις Τυρνάβου, Μεσοχωρίου, Βλαχογιάννη και Ζάρκος,
κοινότητες που βρίσκονται στην επικεντρική περιοχή της σεισμικής ακολουθίας της Θεσσαλίας 2021.
Στον Πίνακα (3.5.2.1) δίνονται η ταχύτητα διάδοσης των εγκαρσίων κυμάτων σε κάθε εξεταζόμενη θέση
όπως υπολογίσθηκε στο Κεφάλαιο 4 (Κλήμης κ.σ. 2021) η απόσταση RJB (km), η τιμής της κορυφαίας
επιτάχυνσης όπως υπολογίσθηκε με την εφαρμογή της εμπειρικής σχέσης (Bea21), η απόσταση Rrup (km)
και η τιμής της κορυφαίας επιτάχυνσης όπως υπολογίσθηκε με την εφαρμογή της εμπειρικής σχέσης
(CY14). Στον Πίνακα (3.5.2.1) για κάθε οικισμό η πρώτη τιμή της έχει υπολογισθεί από την εφαρμογή
της αντίστοιχης εμπειρικής σχέσης πρόβλεψης (Bea21 :PGA_cgs & CY14:PGA_cgs) ενώ οι υπόλοιπες
τιμές (π.χ. Min_Tyrnavos, κλπ) είναι οι αντίστοιχες ελάχιστες τιμές όπως υπολογίσθηκαν και δίνονται
στον Πίνακα (3.5.1.3, Ι. Ψυχάρης).
Στον Πίνακα (3.5.2.1) δίνονται (Σχ. 3.5.2.1.α) οι συγκρίσεις των τιμών των κορυφαίων επιταχύνσεων
(PGA) του εμπειρικού μοντέλου πρόβλεψης (GMPM-Bea21) για 2 τιμές Vs30 (520 και 270 m/sec), σε
σχέση με τις αναμενόμενες τιμές της PGA για τους 4 εξεταζόμενους οικισμούς, καθώς και τις ελάχιστες
εκτιμημένες τιμές από τον Πίνακα (3.5.1.3) για απόσταση RJB (km). Αντίστοιχα, στο Σχ. (3.5.2.1.β)
παρουσιάζονται ανάλογες συγκρίσεις με το εμπειρικό μοντέλο πρόβλεψης (GMPM-CY14) και απόσταση
Rrup (km). Όπως φαίνεται από τα 2 σχήματα (3.5.2.1. α & β), καθορίζεται ένα εύρος κορυφαίων
επιταχύνσεων σε κάθε θέση, όπου ελάχιστες τιμές είναι αυτές που δίνονται στο Πίνακα (3.5.1.3) και
μέσες αυτές που καθορίζονται από τα εμπειρικά μοντέλα πρόβλεψης (Bea21 & Cy14). Εξαίρεση
αποτελεί η θέση Ζάρκος, όπου οι τιμές του πίνακα είναι αρκετά υψηλότερες από αυτές των GMPMs.
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Από τον Πίνακα (3.5.1.3) μπορούμε να εκτιμήσουμε για κάθε θέση μία μέση τιμή (+1 τυπ. απόκλιση).
Έτσι, για τον Τύρναβο εκτιμάται μία μέση τιμή PGA 177cm/s2 (+18), για το Μεσοχώρι 211cm/s2 (+15),
για το Βλαχογιάννη 210 cm/s2 (+13), και τέλος για το Ζάρκο 329 cm/s2 (+25). Επομένως μπορούμε να
εκτιμήσουμε τα παρακάτω διαστήματα αναμενόμενης ισχυρής σεισμικής κίνησης για τις 4 εξεταζόμενες
θέσης ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Τύρναβος
0.18< PGA < 0.39 g
Μεσοχώρι
0.21 < PGA < 0.43 g
Βλαχογιάννη 0.21 < PGA < 0.35 g
Ζάρκος
0.20 < PGA < 0.33.g

Πίνακας 3.5.2.1. Οι 4 οικισμοί της επικεντρικής περιοχής με τις αντίστοιχες τιμές κορυφαίων επιταχύνσεων (PGA) κατά Bea21
& CY14 και του Πίνακα (3.5.1.3), καθώς και οι αντίστοιχες υπολογισμένες αποστάσεις RJB (km) & Rrup (km).
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Θέσεις

VS30(m/s

Rjb(km)

GMPM -Tyrnavos

320

4.28

PGA_cgs

Min_Tyrnavos

320

4.28

176.58

10.45

176.58

Min_Tyrnavos

320

4.28

186.39

10.45

186.39

Min_Tyrnavos

320

4.28

137.34

10.45

137.34

Min_Tyrnavos

320

4.28

166.77

10.45

166.77

Min_Tyrnavos

320

4.28

196.2

10.45

196.2

Min_Tyrnavos

320

4.28

176.58

10.45

176.58

GMPM-Mesochori

440

0.01

Min_Mesochori

440

0.01

206.01

5.38

206.01

Min_Mesochori

440

0.01

215.82

5.38

215.82

Min_Mesochori

440

0.01

206.01

5.38

206.01

Min_Mesochori

440

0.01

235.44

5.38

235.44

Min_Mesochori

440

0.01

215.82

5.38

215.82

Min_Mesochori

440

0.01

186.39

5.38

186.39

GMPM-Vlachogianni

630

0.21

Min_Vlachogianni

630

0.21

206.01

5.00

206.01

Min_Vlachogianni

630

0.21

215.82

5.00

215.82

Min_Vlachogianni

630

0.21

206.01

5.00

206.01

Min_Vlachogianni

630

0.21

235.44

5.00

235.44

Min_Vlachogianni

630

0.21

235.44

5.00

235.44

Min_Vlachogianni

630

0.21

206.01

5.00

206.01

GMPM -Zarkos

320

7.83

Min_Zarkos

606

7.83

333.54

9.29

333.54

Min_Zarkos

606

7.83

353.16

9.29

353.16

Min_Zarkos

606

7.83

284.49

9.29

284.49

Min_Zarkos

606

7.83

323.73

9.29

323.73

Min_Zarkos

606

7.83

362.97

9.29

362.97

Min_Zarkos

606

7.83

323.73

9.29

323.73

(Bea21)

(Bea21)

(Bea21)

(Bea21)

380.30

422.67

347.27

195.12

Rup(km)
10.45

5.38

5.00

9.29

PGA_cgs
(CY14)

(CY14)

(CY14)

(CY14)

208.07

305.88

282.33

188.35

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

(α)

(β)
Σχήματα 3.5.2.1 (α) Σύγκριση εμπειρικού μοντέλου πρόβλεψης (GMPM) Bea21, για 2 τιμές Vs30 (580 & 270 cm/sec:
κόκκινη και μπλε γραμμές, αντίστοιχα) της κορυφαίας επιτάχυνσης (PGA) των 4 εξεταζόμενων οικισμών της πλειόσειστης
περιοχής, με την απόσταση RJB (τρίγωνα), καθώς και οι αντίστοιχες τιμές αυτών από τα μοντέλα GMPM (κύκλοι, βλέπε
Πίνακα 3.5.1.3). (β) Τα ίδιο με το σχήμα (α) για το εμπειρικό μοντέλο πρόβλεψης (GMPM) CY14, με την απόσταση Rrup
(km).
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3.5.3

Εκτίμηση της Ισχυρής Σεισμικής Κίνησης στην Επικεντρική περιοχή (Τύρναβος)
με τη Χρήση Στοχαστικής Προσομοίωσης Πεπερασμένου Ρήγματος

Ο υπολογισμός της ισχυρής σεισμικής κίνησης στην επικεντρική περιοχή των δύο μεγαλύτερων σεισμών
(2021-03-03 M6.3 και 2021-03-04 M6.0) της ακολουθίας του Τυρνάβου υλοποιήθηκε και με τη
στοχαστική προσομοίωση πεπερασμένου ρήγματος, με τη χρήση του λογισμικού EXSIM (Motazedian
and Atkinson 2005; Boore 2009), σε μία προσπάθεια να μελετηθεί η χωρική κατανομή των βλαβών,
αξιοποιώντας τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία. Ειδικότερα, τα γεωμετρικά και κινηματικά στοιχεία
των ρηγμάτων της μετασεισμικής ακολουθίας, όπως έχουν καθοριστεί στα προηγούμενα κεφάλαια
(κυρίως το Κεφάλαιο 2), χρησιμοποιήθηκαν στη στοχαστική προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής
κίνησης και για τα δύο τμήματα της ρηξιγενούς ζώνης που ενεργοποιήθηκε στην ακολουθία του σεισμού
του Τυρνάβου.
Αρχικά, υπολογίστηκαν οι σεισμικές κινήσεις για τα σημεία στα οποία υπήρχαν εγκατεστημένοι
επιταχυνσιογράφοι, και στη συνέχεια για ένα πλέγμα σημείων (~1200) το οποίο καλύπτει την ευρύτερη
επικεντρική περιοχή ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, το στοχαστικό μοντέλο πεπερασμένης πηγής
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό συνθετικών επιταχυνσιογραμμάτων σε ένα πλέγμα σημείων που
καλύπτει την περιοχή από 39.00°Ν - 40.50°Ν και από 21.20°Ε-23.00°Ε με βήμα 0.02ο (~2km) στην
πλειόσειστη περιοχή και με βήμα 0.1ο στις πιο απομακρυσμένες περιοχές (Σχ. 3.5.3.1α). Για τα σημεία
αυτά, ο υπολογισμός των συνθετικών επιταχυνσιογραμμάτων έγινε για τις τρεις κατηγορίες εδάφους B,
C και D κατά UBC/NEHRP (πρακτικά αντίστοιχες με κατηγορίες Α, Β και C κατά EN1998-1), ανάλογα
με την εδαφική κατηγορία κάθε θέσης προσομοίωσης. Οι κατηγορίες αυτές υπολογίστηκαν από τις τιμές
της τοπογραφικής κλίσης σε κάθε σημείο του πλέγματος, αφού, όπως είναι γνωστό, η τοπογραφική κλίση
συνδέεται με εμπειρικές σχέσεις με τις τιμές της ταχύτητας Vs30 (Wald and Allen 2007; Stewart et al.
2014). Η κλίση αυτή υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (SRTM30), το οποίο
είναι μια ανανεωμένη έκδοση του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (GTOPO30), με διακριτική ικανότητα 30
arcsec (χωρικό βήμα ~900m). Στο Σχ. (3.5.3.1β) παρουσιάζεται η τελική κατανομή της χωρικής
μεταβολής του Vs30, όπως προσδιορίστηκε για την περιοχή ενδιαφέροντος με την παραπάνω διαδικασία.
Για κάθε εδαφική κατηγορία χρησιμοποιήθηκαν οι γενικευμένες φασματικές ενισχύσεις και τιμές του
υψίσυχνου παράγοντα απόσβεσης κ0 για κατηγορίες εδαφών B, C και D (κατά UBC/NEHRP), σύμφωνα
με τους Margaris and Boore (1998) και Klimis et al. (1999), οι οποίες εισήχθησαν στη διαδικασία της
στοχαστικής προσομοίωσης κάθε σεισμικής καταγραφής που μελετήθηκε.
Είναι γνωστό ότι η τελική κατανομή της ισχυρής σεισμικής κίνησης στη πλειόσειστη περιοχή
διαμορφώνεται από ένα συνδυασμό της επίδρασης της σεισμικής πηγής (μέγεθος σεισμού, γεωμετρία
ρήγματος, κατανομή σεισμικής ολίσθησης, κλπ.), του δρόμου διάδοσης, αλλά και της επίδρασης των
εδαφικών συνθηκών (ενίσχυση σεισμικών κινήσεων, παράγοντας απόσβεσης υψηλών συχνοτήτων κ0,
κλπ.). Στην παρούσα ανάλυση επιχειρήθηκε να αναδειχθεί η συνεισφορά του κάθε παράγοντα, ιδίως σε
σχέση με τη γεωμετρία της σεισμικής πηγής. Έτσι σε πρώτο στάδιο, αξιοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία
γεωμετρίας των ρηγμάτων του κύριου σεισμού και του μετασεισμού (Σχ. 3.5.3.1.γ), όπως αυτά
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2 (και χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως, π.χ. Πίνακας 3.4.1). Για τη
γεωμετρία αυτή εξετάστηκαν πολλαπλά σενάρια διάρρηξης (>100) και υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές
των παραμέτρων της ισχυρής εδαφικής κίνησης από αυτά. Τα πολλαπλά αυτά σενάρια περιλαμβάναν
διαφορετικές θέσεις του σημείου έναρξης της διάρρηξης και διαφορετικά, τυχαία μοντέλα κατανομής
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της ολίσθησης στο σεισμογόνο ρήγμα. Επομένως, σε πρώτη φάση αγνοήθηκε κάθε πληροφορία για την
κατανομή της ολίσθησης πάνω στο ρήγμα, όπως αυτή ήταν διαθέσιμη από τις αντιστροφές των χρονικών
συναρτήσεων εστίας, όπως παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2. Με αυτό τον τρόπο και για κάθε σημείο
προσομοίωσης έγιναν πολλαπλοί υπολογισμοί συνθετικών χρονοϊστοριών της εδαφικής επιτάχυνσης,
επιτρέποντας τον υπολογισμό αξιόπιστων μέσων όρων των τιμών εδαφικής κίνησης (π.χ. PGA, PGV,
κλπ.) για κάθε σημείο του πλέγματος.

Σχήμα 3.5.3.1 α) Κάναβος (πλέγμα) σημείων (~1200) που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση των δύο ισχυρών σεισμών
(Μ6.3, 03/03/2021, και Μ6.0, 04/03/2021) της ακολουθίας. β) Αντιπροσωπευτικές τιμές των ταχυτήτων του επιφανειακού
στρώματος των πρώτων 30 μέτρων (Vs30) για τον Ελλαδικό χώρο και τις γύρω περιοχές με βάση την επιφανειακή
τοπογραφία. γ) Κατανομή των επικέντρων της μετασεισμικής ακολουθίας (για τις πρώτες 14 μέρες μετά τον κύριο σεισμό).
Παρουσιάζονται επίσης τα μοντέλα των δύο ρηγμάτων (όπως καθορίστηκαν στο Κεφάλαιο 2 και συνοψίζονται στον Πίνακα
3.4.1), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση των δύο σεισμών.

Για το ρήγμα του πρώτου (κύριου) σεισμού θεωρήθηκε μία διάρρηξη ρήγματος με μήκος ίσο με 17 km,
όπως αυτό προκύπτει από την κατανομή των επικέντρων, αλλά και από τα διαθέσιμα γεωδαιτικά (InSar)
αποτελέσματα (βλέπε Κεφάλαιο 2 για αναλυτικά αποτελέσματα). Το πλάτος του σεισμογόνου ρήγματος
που προκύπτει από τον χάρτη επικέντρων της ακολουθίας φαίνεται να είναι της τάξης 5-6 km. Παρόλα
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αυτά, τα διαθέσιμα δορυφορικά στοιχεία δείχνουν ότι το πάνω μέρος του ρήγματος βρίσκεται πολύ πιο
νοτιοδυτικά, οδηγώντας με σημαντικά μεγαλύτερο πλάτος του ρήγματος (~8-10Km). Οι προτεινόμενες
διαστάσεις του κυρίου ρήγματος επιβεβαιώνονται από τον υπολογισμό του μοντέλου κατανομής της
ολίσθησης που υπολογίστηκε από την αντιστροφή των χρονικών συναρτήσεων της εστίας, όπως αυτό
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4. Το ρήγμα που προκάλεσε τη σεισμική διάρρηξη του κύριου σεισμού
(Μ6.3) είναι κανονικό, με κλίση ~36°, ενώ για το δεύτερο ρήγμα (μετασεισμός 4/3/2021, M6.0) η κλίση
είναι 46°. Τα δύο ρήγματα εμφανίζουν διαφορές και στην παράταξη τους, καθώς για το πρώτο ρήγμα
(κύριος σεισμός) η προτεινόμενη παράταξη έχει τιμή ίση με 315ο, ενώ για το δεύτερο (ισχυρότερος
μετασεισμός) η παράταξη έχει τιμή ίση με 300ο (Σχήμα 3.5.3.1γ).
Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων, έγινε σύγκριση των δύο οριζόντιων συνιστωσών με
το συνθετικό φάσμα που προέκυψε από την εφαρμογή της στοχαστικής προσομοίωσης, για τους
σταθμούς των επιταχυνσιογράφων σε επικεντρικές αποστάσεις έως 100Km. Στο Σχήμα (3.5.3.2)
παρουσιάζονται τα φάσματα Fourier των δύο οριζοντίων συνιστωσών (κόκκινη και μπλε γραμμή) των
σταθμών που κατέγραψαν την ισχυρή σεισμική κίνηση στις 03/03/2021. Στα ίδια σχήματα παρουσιάζεται
με πράσινη γραμμή το φάσμα που προκύπτει από την εφαρμογή της στοχαστικής προσομοίωσης με τη
χρήση του λογισμικού EXSIM (πράσινη γραμμή), χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους (πχ. διαστάσεις
ρηγμάτων, παράταξη, κλίση, εδαφικές συνθήκες) του πρώτου σεναρίου της προσομοίωσης που
περιγράφηκε παραπάνω (μέσο σενάριο τυχαίας κατανομή ολίσθησης). Όπως φαίνεται, η στοχαστική
προσομοίωση για τον σεισμό του Τυρνάβου προσεγγίζει σε μερικές περιπτώσεις αρκετά καλά τη χωρική
κατανομή και τα χαρακτηριστικά της ισχυρής εδαφικής κίνησης του σεισμού αυτού. Γενικά, τα φάσματα
της προσομοίωσης (στις περισσότερες περιπτώσεις) περιγράφουν ικανοποιητικά τα φάσματα των δύο
οριζοντίων συνιστωσών των καταγραφών για το κεντρικό διάστημα συχνοτήτων (1-8Hz). Όμως σε
αρκετές περιπτώσεις, παρουσιάζονται διαφορές, τόσο στις χαμηλές, όσο και στις υψηλές συχνότητες. Οι
διαφορές αυτές οφείλονται σε μία σειρά από παράγοντες:
Α) Πολλές θέσεις βρίσκονται σε λεκάνες, συνήθως με μεγάλο πάχος ιζημάτων (π.χ. Λάρισα, Καρδίτσα,
Βόλος), δίνοντας χαμηλόσυχνες ενισχύσεις (κυρίως <1Hz), οι οποίες δεν υπάρχουν στις γενικευμένες
συναρτήσεις ενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκαν (Klimis et al. 1999).
B) Το σημαντικό πάχος των ιζημάτων στα περισσότερα αστικά συγκροτήματα στα οποία ήταν
εγκατεστημένοι οι επιταχυνσιογράφοι επηρεάζει συστηματικά τον παράγοντα υψίσυχνης απόσβεσης, κ0,
οδηγώντας σε σημαντικά υψηλότερη απόσβεση (μειωμένες τιμές) των φασμάτων σε υψηλές συχνότητες
(>8Hz), σε σχέση με τις μέσες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση από τις εργασίες των
Margaris and Boore (1998) και Klimis et al. (1999).
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από το Σχήμα (3.5.3.4), όπου παρουσιάζεται η ίδια σύγκριση των
φασμάτων για μια ενδεικτική θέση καταγραφής στην Καρδίτσα (KAR2), χρησιμοποιώντας διαφορετική
τιμή παράγοντα υψίσυχνης απόσβεσης (κ0=0.080), σε σχέση με την τυπική (κ0=0.044, Klimis et al.,
1999) για τις εδαφικές συνθήκες της θέσης καταγραφής.
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Σχήμα 3.5.3.2: Φάσματα Fourier (FAS) των δύο οριζοντίων συνιστωσών (μπλε και κόκκινη γραμμή) των κοντινότερων
σταθμών καταγραφής (<100Km) για τον κύριο σεισμό του Τυρνάβου (03/03/2021, Μ6.3). Στο ίδιο σχήμα απεικονίζεται το
μέσο φάσμα της στοχαστικής προσομοίωσης (αλγόριθμος EXSIM) με πράσινη συνεχή γραμμή για το μοντέλο τυχαίας
ολίσθησης.
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Σχήμα 3.5.3.2. Φάσματα Fourier (FAS) των δύο οριζοντίων συνιστωσών (μπλε και κόκκινη γραμμή) των κοντινότερων
σταθμών καταγραφής (<100Km) για τον κύριο σεισμό του Τυρνάβου (03/03/2021, Μ6.3). Στο ίδιο σχήμα απεικονίζεται το
μέσο φάσμα της στοχαστικής προσομοίωσης (αλγόριθμος EXSIM) με πράσινη συνεχή γραμμή για το μοντέλο τυχαίας
ολίσθησης (συνέχεια).
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Σχήμα 3.5.3.3. (Αριστερά) Όπως το σχήμα 3.5.3.2. για τη θέση καταγραφής στην Καρδίτσα (KAR2), χρησιμοποιώντας
βελτιστοποιημένη τιμή παράγοντα υψίσυχνης απόσβεσης (κ0=0.080), σε σχέση με την τυπική (κ0=0.044, Klimis et al., 1999)
για τις εδαφικές συνθήκες της θέσης καταγραφής. (Δεξιά) Γενικευμένες συναρτήσεις ενίσχυσης για τις κατηγορίες B, C και D
κατά NERHP (συμπεριλαμβάνεται η επίδραση του παράγοντα κ0), σύμφωνα με τους Klimis et al. (1999) και Atkinson and
Boore (2008). Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται η καμπύλη HVSR από την περιοχή της Καρδίτσας (τροποποιημένο από τους
Papazachos et al., 2016), η οποία δείχνει την έντονη ενίσχυση στη συχνότητα των 0.3-0.4Hz, σε συμφωνία με την αντίστοιχη
ενίσχυση στις πραγματικές καταγραφές που φαίνεται στο αριστερό σχήμα.

Είναι εμφανές ότι η μεγαλύτερη τιμή (αναμενόμενη για το μεγάλο πάχος των ιζημάτων της περιοχής)
περιγράφει πολύ καλύτερα το φασματικό σχήμα σε υψηλές συχνότητες, σε σχέση με την τυπική μέση
τιμή για τις συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση το συνθετικό φάσμα, ακόμα και για
τη «σωστή» τιμή του κ0, εξακολουθεί να μήν περιγράφει την έντονη ενίσχυση της κίνησης που
παρατηρείται στις πραγματικές καταγραφές για τη συχνότητα των ~0.3-0.4Hz. Η ενίσχυση αυτή
οφείλεται στην τοπική εδαφική απόκριση της Καρδίτσας, όπως είναι ήδη γνωστό από την καμπύλη HVSR
στην ίδια περιοχή, η οποία παρουσιάζεται στο δεξί σχήμα (Papazachos et al. 2016). Όπως είναι εμφανές
από το ίδιο σχήμα, οι γενικευμένες συναρτήσεις ενίσχυσης για τις κατηγορίες B, C και D κατά NERHP
(στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η επίδραση του παράγοντα κ0), δεν περιλαμβάνουν (και κατά
συνέπεια δεν μπορεί να περιγράψουν) τέτοιες χαμηλόσυχνες ενισχύσεις.
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Σχήμα 3.5.3.4. Συσχέτιση των τιμών PGA (α) και PGV (b), όπως έχουν προκύψει από τις ενόργανες καταγραφές (PGAObs και
PGVObs) με τις συνθετικές τιμές (PGASynth και PGVSynth) από τη στοχαστική προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης
(αλγόριθμός EXSIM, σενάριο τυχαίας ολίσθησης).

Τα αποτελέσματα του σχήματος 3.5.3.3 δείχνουν ότι οι γενικευμένες συναρτήσεις μεταφοράς
παρουσιάζουν προβλήματα (σε τοπική κλίμακα) για την προσομοίωση των φασμάτων, ιδίως στην
περιοχή των χαμηλών και υψηλών εδαφικών συνθηκών. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται από τη
σύγκριση των τιμών της μέγιστης εδαφικής ταχύτητας (PGV) και μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA)
των ενόργανων καταγραφών. Αν και τα αποτελέσματα δείχνουν μία σχετικά ικανοποιητική συσχέτιση
για τις τιμές του PGV (που επηρεάζονται από τις ενδιάμεσες συχνότητες) για τον κύριο σεισμό, υπάρχει
συστηματική υπερεκτίμηση των τιμών της PGA από το μοντέλο τυχαίας ολίσθησης. Η υπερεκτίμηση
αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο «εμπλουτισμένο» υψίσυχνο περιεχόμενο των προσομοιωμένων
καταγραφών, αφού στην πλειονότητα των αστικών κέντρων (όπου είναι συνήθως εγκατεστημένοι οι
επιταχυνσιογράφοι) οι τιμές του παράγοντα υψίσυχνης απόσβεσης κ0 αναμένεται να είναι σημαντικά
μεγαλύτερες. Σε κάθε περίπτωση, για την πλειόσειστη περιοχή, όπου οι εδαφικές συνθήκες είναι
άγνωστες και το πάχος των ιζημάτων του Τιταρήσιου ποταμού είναι πιθανότατα μικρότερο σε σχέση με
τις κύριες λεκάνες της Θεσσαλίας και των γειτονικών περιοχών (Λαμία, Κοζάνη, κλπ.), επιλέχθηκε να
διατηρηθεί η χρήση των γενικευμένων συναρτήσεων μεταφοράς, αφού είναι άγνωστες οι πραγματικές
τοπικές συναρτήσεις μεταφοράς σε κάθε οικισμό.

Αποτελέσματα προσομοιώσεων για τον κύριο σεισμό της ακολουθίας του Τυρνάβου (3/3/2021,
Μ6.3)
Με δεδομένη την επαρκή συσχέτιση των φασμάτων και των μέγιστων τιμών εδαφικής κίνησης, με τους
περιορισμούς που προαναφέρθηκαν, παρόλη τη χρήση μοντέλου τυχαίας ολίσθησης, υπολογίστηκαν με
την ίδια προσέγγιση οι αναμενόμενες τιμές PGA στην πλειόσειστη περιοχή (Σχήμα 3.5.3.5), όπου
παρατηρούμε ιδιαίτερα μεγάλες τιμές της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης έως και 0.75g. Οι μέγιστες
τιμές παρατηρούνται κατά μήκος του σεισμογόνου ρήγματος και εντός της προβολής του επιπέδου του
στην επιφάνεια, ενώ αυξημένες τιμές παρατηρούνται και προς την πλευρά της πλειόσειστης περιοχής του
κύριου σεισμού (χωριό Δαμάσι). Οι τιμές στην περιοχή του Τιταρήσιου ποταμού φθάνουν σε ορισμένες
περιπτώσεις το 0.35-0.45g (Μεσοχώρι, Βλαχογίαννι και Αμούρι), και σε συνδυασμό µε την επίδραση
των τοπικών εδαφικών συνθηκών (Σχήμα 3.5.3.1β) μπορούν μερικώς να ερμηνεύσουν την κατανομή των
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βλαβών στους οικισμούς αυτούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή αυξημένων τιμών PGA
κοντά στο Νοτιοανατολικό άκρο της προέκτασης του ρήγματος (βορειοανατολικά από το χωριό Ζάρκο),
καθώς στην ίδια περιοχή παρατηρήθηκαν και οι μεγαλύτερες τιμές επιφανειακής καθίζησης (~125cm)
από τα δεδομένα InSar. Στη πόλη της Λάρισας η στοχαστική προσομοίωση δίνει τιμές PGA~100-150
cm/sec2, σε καλή συμφωνία με τις τιμές που προκύπτουν από τους εγκαταστημένους επιταχυνσιογράφους
(LAR1, LAR4, S4, S5).
Στο Σχήμα (3.5.3.6) παρουσιάζονται οι τιμές των μέγιστων εδαφικών ταχυτήτων (PGV) στην ίδια
περιοχή, όπου παρατηρούμε ότι στην πλειόσειστη περιοχή οι μέγιστες εδαφικές ταχύτητες (PGV)
κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 35-45 cm/sec. Στα όρια της προβολής του ρήγματος στην επιφάνεια
(Πραιτόρι, Δομένικο, Βερδικούσα) οι τιμές κυμαίνονται από 20-30 cm/sec, ενώ σε μεγαλύτερες
αποστάσεις (πχ. >20km) από την επικεντρική περιοχή οι τιμές φτάνουν τα 15 cm/sec (πχ. Λάρισα), σε
καλή συμφωνία με τις παρατηρημένες τιμές.
Η παραπάνω κατανομή, παρόλο που σε γενικές γραμμές περιγράφει ικανοποιητικά τις παρατηρούμενες
βλάβες, έχει ιδιαίτερα μεγάλες τιμές κοντά στην επιφανειακή προβολή του ρήγματος, οδηγώντας σε
ιδιαίτερα μεγάλες τιμές PGA και PGV στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι, και δευτερευόντως στα χωριά Ζάρκο
και Γριζάνο Τρικάλων. Οι τιμές αυτές δε συνάδουν με τις παρατηρούμενες βλάβες, που ήταν αρκετά
σοβαρές στο Ζάρκο, αλλά περιορισμένες στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι, για το οποίο προβλέπονται οι
υψηλότερες τιμές επιτάχυνσης και ταχύτητας. Για το λόγο αυτό, οι υπολογισμοί των μέγιστων εδαφικών
επιταχύνσεων (PGA) και ταχυτήτων (PGV) επαναλήφθηκαν χρησιμοποιώντας το μοντέλο κατανομής της
ολίσθησης που υπολογίστηκε από την αντιστροφή των χρονικών συναρτήσεων εστίας (βλέπε Κεφάλαιο
2). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 3.5.3.7 και 3.5.3.8, και παρουσιάζουν σημαντικές
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα για το μοντέλο τυχαίας ολίσθησης (Σχήματα 3.5.3.5. και
3.5.3.6.). Ειδικότερα παρατηρούμε ότι το «σωστό» μοντέλο ολίσθησης έχει οδηγήσει σε συγκέντρωση
των υψηλών τιμών εδαφικής κίνησης κατά μήκος των οικισμών του Τιταρήσιου ποταμού, ιδιαίτερα τα
χωριά Δαμάσι, Βλαχογιάννι, Μεσοχώρι, Αμούρι, Πρατόρι και Μαγούλα. Από τα αποτελέσματα φαίνεται
ότι ο συνδυασμός της επίδρασης των εδαφικών συνθηκών στη λεκάνη του Τιταρήσιου ποταμού, μαζί με
το συγκεκριμένο τρόπο διάρρηξης (μοντέλο ολίσθησης), οδήγησαν στις συγκεκριμένες ιδιαίτερα υψηλές
τιμές βλαβών στη συγκεκριμένη περιοχή (μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις ~0.4-0.5g, μέγιστες εδαφικές
ταχύτητες 25-40cm/sec). Αντίθετα, στα χωριά νότια του ρήγματος (Μεγάλο Ελευθεροχώρι, Ζάρκο και
Γριζάνο) οι τιμές των μέγιστων PGA και PGV είναι σημαντικά μειωμένες (<0.35g και < 25cm/s) σε
σχέση με το μοντέλο τυχαίας ολίσθησης (Σχήματα 3.5.3.5 και 3.5.3.6), σε πολύ καλή συμφωνία με τις
παρατηρούμενες βλάβες. Όλα τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για επιλεγμένες θέσεις οικισμών
της περιοχής και για τα δύο μοντέλα ολίσθησης (το τυχαίας ολίσθησης, και αυτό που προέκυψε από την
αντιστροφή των συναρτήσεων εστίας) για τον κύριο σεισμό, καθώς και τα αποτελέσματα για το μοντέλο
τυχαίας ολίσθησης του κύριου μετασεισμού (για το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο κάποιο μοντέλο ολίσθησης)
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5.3.1.
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Σχήμα 3.5.3.5. Χάρτης συνθετικών τιμών μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA), στην ευρύτερη επικεντρική περιοχή του
σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 (M6.3) για το μέσο σενάριο τυχαίας ολίσθησης στο ρήγμα. Οι εγκαταστημένοι
επιταχυνσιογράφοι στην ίδια περιοχή (LAR1, LAR4, S4, S5, GINA και THLA) παρουσιάζονται με κόκκινους ρόμβους.

Σχήμα 3.5.3.6. Όπως το σχήμα 3.5.3.6, για τις τιμές μέγιστης εδαφικής ταχύτητας (PGV).
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Σχήμα 3.5.3.7. Χάρτης συνθετικών τιμών μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA), στην ευρύτερη επικεντρική περιοχή του
σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 (M6.3) για το σενάριο ολίσθησης που προέκυψε από την αντιστροφή των συναρτήσεων εστίας
(βλέπε Κεφάλαιο 2). Στο σχήμα σημειώνεται η περιοχή στην οποία προσδιορίστηκε το μοντέλο ολίσθησης (διακεκομμένη
γραμμή) και η περιοχή σημαντικών ολισθήσεων στο ρήγμα (συνεχόμενη γραμμή), η οποία ορίζει ουσιαστικά το σεισμικό
ρήγμα (βλέπε Κεφάλαιο 2).

Σχήμα 3.5.3.8. Όπως το σχήμα 3.5.3.7, για τις τιμές μέγιστης εδαφικής ταχύτητας (PGV).
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Αποτελέσματα προσομοιώσεων για το δεύτερο σεισμό (4/3/2021, Μ6.0)
Το ρήγμα το οποίο συνδέεται με τον δεύτερο σεισμό του Τυρνάβου (04-03-2021, Mw6.0) έχει διαστάσεις
15x8 km (Σχήμα 3.5.3.1c). Στο Σχήμα (3.5.3.9) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις τιμές του PGA,
λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των τοπικών εδαφικών συνθηκών με τον ίδιο τρόπο όπως και στην
προσομοίωση του πρώτου σεισμού. Στο κέντρο του ρήγματος και στις περιοχές κοντά στο επίκεντρο του
δευτέρου σεισμού, οι τιμές PGA της στοχαστικής προσομοίωσης κυμαίνονται μεταξύ 400-450 cm/sec2.
Αντίστοιχα, οι περιοχές στα βορειοδυτικά του ρήγματος (π.χ. Βερδικούσσα) εμφανίζουν τιμές
~200cm/sec2, σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες στο κέντρο του ρήγματος. Στις περιοχές κοντά
στο βορειοανατολικό τμήμα του ρήγματος (π.χ. οικισμοί Δομένικο, Μεσοχώρι, Βλαχογιάννι) οι τιμές
κυμαίνονται στο διάστημα 150-250 cm/sec2. Στη πόλη της Λάρισας η στοχαστική προσομοίωση δίνει
τιμές ~55cm/sec2, σε καλή συμφωνία με τις παρατημένες τιμές PGA των ενόργανων καταγραφών.
Αντίστοιχες τιμές για τις μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις (PGV) παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.5.3.10.
Όπως προαναφέρθηκε, οι τιμές PGA και PGV και για αυτό το σενάριο παρουσιάζονται στον Πίνακα
3.5.3.1 για επιλεγμένες θέσεις οικισμών της περιοχής.

Σχήμα 3.5.3.9. Χάρτης των συνθετικών τιμών μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA), στην ευρύτερη επικεντρική περιοχή του
δεύτερου σεισμού (4ης Μαρτίου 2021, Μ6.0) της ακολουθίας του Τυρνάβου, χρησιμοποιώντας μοντέλο τυχαίας ολίσθησης στο
ρήγμα του σεισμού.
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Σχήμα 3.5.3.10. Όπως το σχήμα 3.5.3.9, για τις τιμές της μέγιστης εδαφικής ταχύτητας (PGV).
Πίνακας 3.5.3.1. Τιμές μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (PGA) και ταχύτητας (PGV) για τα χωριά της ευρύτερης περιοχής του
Τυρνάβου, όπως έχουν υπολογιστεί για τους δύο μεγαλύτερους σεισμούς (Μ6.3, 03-03-2021 και Μ6.0, 04-03-2021). Οι τιμές
του κυρίου σεισμού έχουν υπολογιστεί με την χρήση τυχαίου μοντέλου ολίσθησης (Μοντέλο 1) και του μοντέλου ολίσθησης
από αντιστροφή συναρτήσεων εστίας (Μοντέλο 2, βλέπε και Κεφάλαιο 2).

03-03-2021 Mw6.3

φοΝ

λοΕ

Οικισμός

PGA
Μοντ. 1
(cm/sec2)

PGA
Μοντ. 2
(cm/sec2)

PGV
Mοντ. 1
(cm/sec)

39.7476
39.7422
39.7399
39.6082
39.7125

22.1035
22.0875
22.2881
22.1249
22.1877

Μεσοχώρι
Βλαχογιάννη
Τύρναβος
Ζάρκο
Δαμάσι

394
427
220
423
393

488
492
250
211
408

25.55
31.95
16.19
25.22
25.33

04-03-2021 Mw6.0

PGV
PGA
PGV
Μοντ. 2
(cm/sec2) (cm/sec)
(cm/sec)
34.42
34.76
19.77
12.97
22.64

263
290
105
125
158

15.83
18.65
8.936
7.051
9.904

Εκτίμηση μακροσεισμικών αποτελεσμάτων από τον κύριο σεισμό της ακολουθίας του Τυρνάβου
(3/3/2021, Μ6.3)
Για την εκτίμηση της κατανομής των βλαβών του κύριου σεισμού της ακολουθίας του Τυρνάβου (Μ6.3)
χρησιμοποιήθηκαν συνθετικές τιμές μακροσεισμικής έντασης στην κλίμακα Modified Mercalli (IMM)
από μετατροπή των τιμών PGA και PGV που υπολογίστηκαν σε τιμές μακροσεισμικών εντάσεων. Για τη
μετατροπή αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις των (Wald et al. 1999), κατάλληλα διορθωμένες για τον
ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με την πρόταση των (Kkallas et al. 2018). Για τον υπολογισμό των
μακροσεισμικών εντάσεων χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές που προέκυψαν και από τα δύο μοντέλα
ολίσθησης, δηλαδή το τυχαίο μοντέλο ολίσθησης (Σχήματα 3.5.3.5 και 3.5.3.6), αλλά και το μοντέλο
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ολίσθησης που έχει υπολογιστεί από την αντιστροφή των χρονικών συναρτήσεων της εστίας που
παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 2 (Σχήματα 3.5.3.7 και 3.5.3.8). Η χωρική κατανομή των εκτιμώμενων
τιμών μακροσεισμικής έντασης παρουσιάζεται στα σχήματα 3.5.3.11 και 3.5.3.12 για το μοντέλο τυχαίας
ολίσθησης και το μοντέλο ολίσθησης από την αντιστροφή των χρονικών συναρτήσεων εστίας, αντίστοιχα
Όπως έχει προαναφερθεί, το σενάριο που βασίστηκε στο μοντέλο ολίσθησης από την αντιστροφή των
συναρτήσεων εστίας (Σχήμα 3.5.3.12) οδηγεί σε πολύ πιο ρεαλιστική εκτίμηση της κατανομής των
βλαβών, αναδεικνύοντας το υψηλότερο επίπεδο βλαβών στα χωριά Μεσοχώρι, Δαμάσι, Αμούρι,
Πραιτόρι, Βλαχογιάννι, και τους κοντινούς οικισμούς (τιμές έντασης ΙΜΜ>8). Αντίθετα πολύ
χαμηλότερο επίπεδο μακροσεισμικής έντασης προβλέπεται για τον Τύρναβο και τη Λάρισα (ΙΜΜ~7.5
και 7, αντίστοιχα), σε καλή συμφωνία με τις παρατηρημένες βλάβες. Οι παραπάνω παρατηρήσεις
αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι η παρατηρούμενη κατανομή των βλαβών οφείλεται
στο συνδυασμό της γεωμετρίας του ρήγματος (χαμηλής γωνίας κανονικό ρήγμα), της κατανομής της
ολίσθησης στο ρήγμα (βλέπε αποτελέσματα από το Κεφάλαιο 2), αλλά και της επίδρασης των εδαφικών
συνθηκών στη λεκάνη του Τιταρήσιου ποταμού. Η χρήση βελτιωμένων συναρτήσεων μεταφοράς στους
οικισμούς της περιοχής μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένες προσομοιώσεις, ιδιαίτερα σε μικρότερες
χωρικές κλίμακες, όπου παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις της κατανομής των βλαβών.

Σχήμα 3.5.3.11. Χάρτης συνθετικών μακροσεισμικών εντάσεων στην κλίμακα Modified Mercalli (IMM), όπως προκύπτουν
από τις τιμές PGA και PGV και την εφαρμογή της στοχαστικής προσομοίωσης για τον κύριο σεισμό της ακολουθίας του
Τυρνάβου (03/03/2021, Μ6.3). Το μοντέλο ολίσθησης που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη στοχαστική προσομοίωση
είναι το μοντέλο τυχαίας ολίσθησης.
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Σχήμα 3.5.3.12. Όπως το σχήμα 3.5.3.11 για το μοντέλο ολίσθησης που έχει υπολογιστεί από την αντιστροφή των χρονικών
συναρτήσεων της εστίας (βλέπε Κεφάλαιο 2).

3.5.4

Ανάδρομη αποτίμηση της σεισμικής έντασης με βάση τις δομικές βλάβες

Μεθοδολογία
Με βάση τις καταγεγραμμένες βλάβες όπως αποτυπώθηκαν μέσω Ταχέως Οπτικού Ελέγχου (Τ.Ο.Ε.)
στην περιοχή του Δαμασίου, επιχειρείται μια προσεγγιστική ανάδρομη εκτίμηση της σεισμικής έντασης
τόσο σε επίπεδο μακροσεισμικής έντασης όσο και μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης.
Τα βήματα που ακολουθούνται για την ανωτέρω εκτίμηση έχουν ως εξής:
Βήμα 1 - Στατιστική επεξεργασία βλαβών: ακολούθως της διενέργειας Τ.Ο.Ε. στο Δαμάσι, γίνεται
κατάταξη των κτηρίων από άποψη έντασης (στάθμης) βλάβης δηλαδή καμία βλάβη (DS0), μικρή (DS1),
μεσαία (DS2), σημαντική βλάβη (DS3) και κατάρρευση (DS4), τον δομικό τύπο (οπλισμένη και άοπλη
τοιχοποιϊα, οπλισμένο σκυρόδεμα) και τον αντισεισμικό κανονισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά το
σχεδιασμό (για κατασκευές από Ο/Σ). Απομονώνονται τα κτήρια από άοπλη τοιχοποιϊα τα οποία
αποτελούν και την πλειονότητα των δομημάτων στο Δαμάσι.
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Βήμα 2 - Επιλογή κατάλληλης εμπειρικής, αναλυτικής ή υβριδικής καμπύλης σεισμικής
τρωτότητας με βάση την εμπειρία από προηγούμενους σεισμούς. Υπενθυμίζεται ότι οι καμπύλες
τρωτότητας μπορούν να εκφραστούν με την παρακάτω σχέση:

 1
 IM
P  ds ≥ DSi ΙΜ  = Φ 
ln 

 βtot ,ds  IM m ,ds


 
 

όπου:



P  ds ≥ DSi ΙΜ 

η πιθανότητα υπέρβασης της στάθμης βλάβης DSi δοθέντος μέτρου

σεισμικής έντασης ΙΜ
IM m , ds η διάμεσος (median) τιμή κατωφλίου του μέτρου της σεισμικής έντασης ΙΜ που
απαιτείται για να προκληθεί στάθμη βλάβης d s



βtot ,dsi η τυπική απόκλιση του φυσικού λογαρίθμου του μέτρου της σεισμικής έντασης ΙΜ που

περιγράφει το σύνολο των αβεβαιοτήτων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της τρωτότητας.
Ο δείκτης d si αποτυπώνει το γεγονός ότι η τυπική απόκλιση δεν είναι η ίδια για όλες τις στάθμες
βλάβης, ενώ ο δείκτης tot εννοεί πως αυτή συντίθεται από τρεις επιμέρους όρους
(Παναγόπουλος and Κάππος 2006): (α) την αβεβαιότητα στη σεισμική απαίτηση β D
(αβεβαιότητα στη σεισμική δράση αλλά και στην εκτίμηση των απαιτούμενων µμεγεθών, π.χ.
πλαστιµοτήτων ή σχετικών βελών), (β) την αβεβαιότητα στη διαθέσιμη απόκριση β D , και (γ)
την αβεβαιότητα στον ορισμό των σταθμών βλάβης β DS . Απλοποιητικά, οι τρεις όροι µπορεί να
θεωρηθούν ως στατιστικώς ανεξάρτητοι, οπότε η συνολική διασπορά μπορεί να υπολογιστεί ως
2
.
β ≈ β D2 + βC2 + β DS
Για την περίπτωση του Δαμασίου επιλέγονται καμπύλες τρωτότητας που αφορούν κατασκευές από άοπλη
τοιχοποιία. Δεδομένου του ότι συνέβησαν δύο κύριοι σεισμοί, αναζητούνται καμπύλες τρωτότητας οι
οποίες αφορούν περιοχές που υπέστησαν επάλληλες σεισμικές δράσεις και η καταγραφείσα βλάβη ήταν
σωρευτική.
Βήμα 3 - Ανάδρομη εκτίμηση μακροσεισμικής έντασης μέσω καμπυλών τρωτότητας: με βάση την
παρατηρηθείσα ποσόστωση κτηρίων από άοπλη τοιχοποιία τα οποία υπέστησαν σημαντικές βλάβες ή
κατέρρευσαν ( ds ≥ DS3 ) και τις καμπύλες τρωτότητας του βήματος 2, εκτιμάται η μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση καθώς και η αντίστοιχη μακροσεισμική ένταση όπως αυτή συσχετίστηκε στο βήμα 3.
Βήμα 4 - Συσχέτιση μέτρου έντασης με μακροσεισμική ένταση: τούτο πραγματοποιείται βάση
βιβλιογραφίας, η οποία εν προκειμένω χρησιμοποιεί τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση ως μέτρο έντασης.
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Υλοποίηση της Μεθοδολογίας για την εκτίμηση της Σεισμικής Έντασης
Βήμα 1 - Στατιστική επεξεργασία βλαβών:
Στο Σχήμα (3.5.4.1.) παρατίθεται τα στοιχεία της δομικής βλάβης ανά δομικό τύπο όπως προέκυψαν από
τον Τ.Ο.Ε. για το σύνολο της περιοχής που μελετήθηκε. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν τα
αποτελέσματα του Τ.Ο.Ε. που διενεργήθηκε από τα μέλη της ομάδας εργασίας της έκθεσης αυτής και όχι
το σύνολο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να παρασχεθούν από
τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και θα χρησιμοποιηθούν για την επικαιροποίηση της εκτίμησης αυτής.

Σχήμα 3.5.4.1. Κατανομή στάθμης βλάβης σε σχέση με τον δομικό τύπο στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά τους σεισμούς της
3ης και 4ης Μαρτίου 2021.

Το σύνολο του (προκαταρκτικού) στατιστικού δείγματος αφορά 210 κτήρια εκ των οποίων τα 88 από
άοπλη τοιχοποιία (Unreinforced Masonry URM3). Ειδικότερα για το Δαμάσι, τα στοιχεία αυτά
αποτυπώνονται στο Σχήμα (3.5.4.2.) και επιμερίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα 3.5.4.1. Με βάση τα
στοιχεία αυτά, παρατηρείται ότι:

PURM 3 [ ds ≥ DS3 ] =
0.74
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Σχήμα 3.5.4.2. Χωρική κατανομή δομικών βλαβών στο Δαμάσι.

Πίνακας 3.5.4.1. Ποσοστιαία κατανομή δομικών βλαβών στο Δαμάσι

Δομικός Τύπος
RC1 (Ο/Σ, πλαισιακό σύστημα χωρίς
κανονισμό)
RC2 (Ο/Σ πλαισιακό σύστημα, Β.Δ. 1959 ή
Α.Κ. 1985)
RC3 (Ο/Σ μεικτός τοιχωματικός φορέας, Β.Δ.
1959 ή Α.Κ. 1985)
RC4 (Ο/Σ πλαισιακό σύστημα, ΝΕΑΚ,
ΕΑΚ2000 ή ΕΚ8)
RC5 μεικτός τοιχωματικός φορέας, ΝΕΑΚ,
ΕΑΚ2000 ή ΕΚ8)
URM1 (άοπλη πλινθοδομή)
URM2 (άοπλη πλινθοδομή με πλάκα Ο/Σ)
URM3 (άοπλη αργολιθοδομή ή λαξευμένη
λιθοδομή)

DS0
0

DS1
0

DS2
0

DS3
0

DS4
0

Σύνολο
0

27

11

5

0

0

43

17

4

1

2

0

24

1

0

0

0

0

1

15

3

0

0

0

18

2
0
1

1
1
6

1
0
5

1
0
23

2
0
12

7
1
47

63

26

12

26

14

141

Δεδομένου του ότι οι T.O.E. έχουν καλύψει περίπου το 40% των κτηρίων του Δαμασίου και όχι το σύνολό
τους και με βάση τη συνήθη, αναπόφευκτη μεροληψία προς έλεγχο κατασκευών με βλάβες έναντι όσων
δεν έχουν παραμείνει αβλαβή, μειώνεται το ανωτέρω ποσοστό κατά 20%, συνεπώς:

PURM 3 [ ds ≥ DS3 ] =
0.62
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Βήμα 2 - Επιλογή κατάλληλης εμπειρικής, αναλυτικής ή υβριδικής καμπύλης σεισμικής
τρωτότητας
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικές, εμπειρικές και υβριδικές καμπύλες τρωτότητας κτηρίων από
φέρουσα τοιχοποιϊα, οι οποίες όπως είναι αναμενόμενο έχουν σημαντική διασπορά εξαιτίας διαφορετικής
μεθοδολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί και του δομικού αποθέματος κατά περίπτωση. Παραταύτα,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσεγγιστικά για την εκτίμηση της σεισμικής έντασης.

Σχήμα 3.5.4.3: Αναλυτική καμπύλη τρωτότητας κτηρίων από άοπλη φέρουσα τοιχοποιϊα – περιοχή Νεπάλ (Giordano et al.
2021). Για PURM 3 [ ds ≥ DS3 ] =
0.62 (καμπύλη DS3-1) προκύπτει PGA ≈ 0.19 g (αριστερά). Ομοίως, για την ίδια πιθανότητα
υπέρβασης στο σχήμα δεξιά (καμπύλη DS3-Ga) προκύπτει PGA ≈ 0.36 g .

Σχήμα 3.5.4.4: Εμπειρική καμπύλη τρωτότητας κτηρίων από άοπλη φέρουσα τοιχοποιϊα – περιοχή Νεπάλ (Giordano et al.
2020). Σημειώνεται ότι η μελέτη αφορά τόσο κατασκευές άνευ κανονισμού (όπως στο Δαμάσι) όσο και σχεδιασμένων με βάση
σύγχρονους κανονισμούς. Για PURM 3 [ ds ≥ DS3 ] =
0.62 (καμπύλη Pr. Extensive) προκύπτει PGA ≈ 0.32 g
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Σχήμα 3.5.4.5: Υβριδική/εμπειρική (heuristic) καμπύλη τρωτότητας κτηρίων από άοπλη φέρουσα τοιχοποιϊα – περιοχή Ιταλία
(Lagomarsino et al. 2021). Για PURM 3 [ ds ≥ DS3 ] =
0.62 (καμπύλη M6 type) προκύπτει PGA ≈ 0.42 g

Σχήμα 3.5.4.6: Αναλυτική καμπύλη τρωτότητας κτηρίων από άοπλη φέρουσα τοιχοποιϊα – περιοχή Ιταλία (Rota et al. 2010).
Για PURM 3 [ ds ≥ DS3 ] =
0.62 (καμπύλη M6 type) προκύπτει PGA ≈ 0.32 g .
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Σχήμα 3.5.4.7: Εμπειρική καμπύλη τρωτότητας κτηρίων από άοπλη φέρουσα τοιχοποιϊα – περιοχή Ιταλία (D’Ayala et al.
1997). Για PURM 3 [ ds ≥ DS3 ] =
0.62 (μέσος όρος καμπυλών PSI-D3, D3, D4 δεδομένου του ότι η κλίμακα έχει 5 στάθμες
βλάβης) προκύπτει PGA ≈ 0.46 g

Βήμα 3 - Ανάδρομη εκτίμηση μακροσεισμικής έντασης μέσω καμπυλών τρωτότητας
Με βάση την παραπάνω βιβλιογραφία η μέση εκτίμηση της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης προκύπτει
ίση προς PGA ≈ 0.35 g εντός ενός εκτιμώμενου εύρους 0.26 ≤ PGA ≤ 0.43g . Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
σημειωθούν τα εξής:
Η ανωτέρω εκτίμηση της PGA αφορά κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία τα οποία είναι συγκεντρωμένα στο
κέντρο του χωριού προς την πλευρά του Τυρασίου ποταμού (Σχήμα 6), όπου είναι πιθανή και η επιρροή
των τοπικών εδαφικών συνθηκών εξαιτίας των μαλακών αποθέσεων που χαρακτηρίζουν τους εδαφικούς
σχηματισμούς. Θα μπορούσε συνεπώς να θεωρηθεί πως μια μέση τιμή μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης
στο χωριό (συμπεριλαμβανομένων και των κτηρίων που βρίσκονται στις παρυφές του λόφου όπου το
έδαφος είναι σκληρότερο) είναι ίση προς PGA ≈ 0.29 g με ένα εύρος διακύμασης 0.20 ≤ PGA ≤ 0.33g
Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι τα κτήρια έχουν υποστεί δύο κύριους σεισμούς και άρα
η στάθμη βλάβης που αποτυπώθηκε από τους Τ.Ο.Ε. είναι αθροιστική. Με βάση την προγενέστερη
εμπειρία από τον σεισμό της Ιταλίας (Sextos et al. 2018) και την απότομη απομείωση της φέρουσας
ικανότητας κτηρίων υπό επάλληλες ισχυρές διεγέρσεις εκτιμάται ότι η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση θα
πρέπει να μειωθεί περαιτέρω κατά 10%. Συνεπώς μια μέση τιμή μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης στο
χωριό θα μπορούσα να είναι ίση προς PGA ≈ 0.26 g και το αντίστοιχο εύρος διακύμασης
0.20 ≤ PGA ≤ 0.33g . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το μοντέλο στοχαστικής
προσομοίωσης (Πίνακας 3.5.3.1) η αναμενόμενη τιμή PGA στο Δαμάσι από τον ισχυρό μετασεισμό είναι
σχετικά χαμηλή (~0.16g), κατά συνέπεια είναι πιθανόν να μη συνεισέφερε σημαντικά στην ενίσχυση των
βλαβών που παρατηρήθηκαν στο συγκεκριμένο οικισμό.
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Βήμα 4 - Συσχέτιση μέτρου έντασης με μακροσεισμική ένταση:
Στο Σχήμα 3.5.4.7 συσχετίζεται το μέτρο έντασης (όπως αυτό προέκυψε στο Βήμα 3) με την
μακροσεισμική ένταση. Για 0.20 ≤ PGA ≤ 0.33g προκύπτει μέγεθος VIII.

Σχήμα 3.5.4.8. Περιοχή του Δαμασίου όπου εντοπίζεται η πλειονότητα των δομικών βλαβών.

3.6 Συμπεράσματα.
Τα επιταχυνσιογράμματα τα οποία καταγράφηκαν κατά τον κύριο σεισμό (M6.3) και τον κύριο
μετασεισμό (Μ6.0) της σεισμικής ακολουθίας στη Θεσσαλία το Μάρτιο του 2021, υπέστησαν
ομοιόμορφη επεξεργασία και διατίθενται στην επιστημονική και τεχνική κοινότητα μέσω των
ιστοσελίδων των 2 Ερευνητικών Ινστιτούτων (ΙΤΣΑΚ: (www.itsak.gr) και Γεωδυναμικό Ινστιτούτου:
(https://accelnet.gein.noa.gr ), καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΤΑΜ. Μία σειρά από νέα δεδομένα
με βάση τη γεωμετρία του σεισμικού ρήγματος και τις παραμέτρους της ισχυρής κίνησης
περιλαμβάνονται στους δύο Πίνακες (3.2.2 & 3.2.3), όσο και στα 2 ηλεκτρονικά Συμπληρώματα της
συγκεκριμένης Τεχνικής Έκθεσης (eSuppl_1 & e_Suppl_2).
Επειδή οι καταγραφές των επιταχυνσιογράφων και οι μακροσεισμικές παρατηρήσεις ήταν περιορισμένες
σε αριθμό στην πλειόσειστη περιοχή, η χρήση του μοντέλου του ρήγματος στην εκτίμηση αισθητότητας
για τον κύριο σεισμό, έδειξε ότι καθόρισε κυρίως τα αποτελέσματα .Για το λόγο αυτό, δεν
χρησιμοποιήθηκε το ρηξιγενές μοντέλο, παρά μόνο ο μηχανισμός διάρρηξης και η σεισμική ροπή, ως
αποτελέσματα της συνθετικής ανάλυσης της σεισμικής πηγής. Έτσι, η χρήση των παρατηρήσεων και
καταγραφών, σε συνδυασμό με το μοντέλο πρόβλεψης GMPM (Boore et al. 2021), έδωσαν πιο
ρεαλιστικά αποτελέσματα, με αναμενόμενη μέγιστη επιτάχυνση PGA>20%g στην ευρύτερη πλειόσειστη
117

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

περιοχή. Το αποτέλεσμα αυτό, βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της μελέτης ανατροπής
αντικειμένων, που καθόρισε παρόμοιες ελάχιστες τιμές PGA, ιδιαίτερα στο Μεσοχώρι και Βλαχογιάννι,
με εκτιμώμενη μακροσεισμική ένταση της τάξης των VII+ (MMI).
Τα μοντέλα πρόβλεψης ισχυρής κίνησης που επιλέχθηκαν παρουσιάζουν ικανοποιητική συμφωνία με τις
παρατηρημένες τιμές της Ι.Σ.Κ. Εξαίρεση αποτελεί το μοντέλο Skea03 για αποστάσεις μεγαλύτερες των
100 km. Αυτή η αδυναμία του συγκεκριμένου μοντέλου φαίνεται καθαρά στα σχήματα 3.4.5, 3.4.6, 3.4.11
και 3.4.12, όπου τα κανονικοποιημένα σφάλματα δείχνουν να αυξάνονται κατ’ απόλυτη τιμή με την
απόσταση. Τα μοντέλα πρόβλεψης που επιλέχθηκαν δείχνουν γενικώς να υπερεκτιμούν την ισχυρή
κίνηση σε σχέση με τις καταγραφές, καθώς η πλειονότητα των κανονικοποιημένων σφαλμάτων τους
κυμαίνεται μεταξύ 0 και -2σ, όπου σ η τυπική απόκλιση του μοντέλου πρόβλεψης. Εξαίρεση στην
παραπάνω γενική εικόνα αποτελούν μερικές παρατηρήσεις σε μεγάλες αποστάσεις για τις παραμέτρους
PGA και PGV και κάποιες φασματικές τιμές. Επίσης, υπάρχουν μερικές παρατηρήσεις για τις οποίες τα
σφάλματα πρόβλεψης είναι πολύ σημαντικά (~-4σ).
Πιθανή εξήγηση για την υπερεκτίμηση της ισχυρής κίνησης από τα μοντέλα είναι το γεγονός πως οι
συνυπολογιζόμενες τιμές της ταχύτητας VS30 εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα, καθώς, για την
πλειονότητα των θέσεων καταγραφής η VS30 είναι εμπειρικά εκτιμημένη βάσει γεωλογίας και αναγλύφου
του εδάφους (Stewart et al., 2014). Επίσης, περίπου το 40% των σταθμών καταγραφής που
παρουσιάστηκαν βρίσκονται εγκατεστημένοι σε υπόγειο κτηρίων, γεγονός που πιθανά οδηγεί σε
καταγραφή απομειωμένης έντασης ισχυρής κίνησης, τουλάχιστον για παραμέτρους που συσχετίζονται με
υψηλές συχνότητες (PGA, Sa (T=0.2 s)) (Sotiriadis et al. 2020; Margaris et al. 2021). Λαμβάνοντας υπόψη
τις μέσες τιμές των κανονικοποιημένων σφαλμάτων, προκύπτει πως τα μοντέλα Skea03 και Bea21 δίνουν
ακριβέστερες εκτιμήσεις για τον ισχυρό μετασεισμό (M6.0) σε σχέση με τον κύριο σεισμό μεγέθους
M6.3. Ωστόσο, το αντίθετο φαίνεται να ισχύει για το μοντέλο CY14. Συγκρίνοντας τα τρία μοντέλα
πρόβλεψης για τα δύο σεισμικά συμβάντα, προκύπτει πως το μοντέλο Bea21 αποτελεί βελτίωση σε σχέση
με το Skea03 για τον Ελληνικό χώρο, καθώς δίνει ακριβέστερες εκτιμήσεις και τα σφάλματα που
προκύπτουν δεν συσχετίζονται με την απόσταση θέσης-πηγής. Το μοντέλο Bea21, δίνει γενικώς
μικρότερα ή παρόμοια σφάλματα από το CY14, για τους δύο σεισμούς, με εξαίρεση την παράμετρο PGA
για τον σεισμό μεγέθους M6.3.
Μία σημαντική προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε να εκτιμηθεί με διάφορες μεθοδολογίες το εύρος της
κυμαινόμενης κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης στην επικεντρική περιοχή κατά τον κύριο σεισμό
Μw6.3. Έτσι, αρχικά με βάση τις μετρήσεις από ανατροπές αντικειμένων σε διάφορα κοιμητήρια της
περιοχής υπολογίσθηκε το εύρος της Ελάχιστης Εδαφικής Επιτάχυνσης στην επικεντρική περιοχή.
Ταυτόχρονα με τη χρήση Εμπειρικών Μοντέλων Πρόβλεψης τοπικής και παγκόσμιας κλίμακας
υπολογίσθηκε η κορυφαία εδαφική επιτάχυνση στις αντίστοιχες θέσεις ανατροπής των μετρημένων
αντικειμένων. Ο συνδυασμός των 2 προσεγγίσεων καθόρισε ένα εύρος αναμενόμενων κορυφαίων
επιταχύνσεων από 0.18 < PGA < 0.43 g.
Tα τελικά αποτελέσματα από τη στοχαστική προσομοίωση του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 (Μ6.3)
μπορεί να θεωρηθούν ικανοποιητικά, αφού τόσο οι συνθετικές τιμές PGA και PGV όσο τα φάσματα
Fourier είναι σε αρκετά καλή συμφωνία με τις πραγματικές τιμές. Η υπερεκτίμηση των τιμών του PGA
από τα μοντέλα για τις θέσεις των επιταχυνσιογράφων φαίνεται ότι οφείλεται στις ιδιαίτερες εδαφικές
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συνθήκες των αστικών συγκροτημάτων όπου είναι εγκατεστημένοι οι επιταχυνσιογράφοι, όπου
αναμένονται ιδιαίτερα μεγάλες τιμές του παράγοντα απόσβεσης υψηλών συχνοτήτων κ0. Από τα
αποτελέσματα φαίνεται ότι ο συνδυασμός της επίδρασης των εδαφικών συνθηκών στη λεκάνη του
Τιταρήσιου ποταμού, μαζί με το συγκεκριμένο τρόπο διάρρηξης (της κατανομής της ολίσθησης στο
ρήγμα) και της γεωμετρίας του ρήγματος (χαμηλής γωνίας κανονικό ρήγμα), οδήγησαν στις
συγκεκριμένες ιδιαίτερα τιμές βλαβών με κορυφαίες εδαφικές επιταχύνσεις PGA~0.22-0.49g και
κορυφαίες εδαφικές ταχύτητες PGV~16-35cm/sec στην πλειόσειστη περιοχή. Οι παραπάνω
παρατηρήσεις αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το επίπεδο βλαβών στα χωριά Μεσοχώρι, Βλαχογιάννι,
και Ζάρκος και τους κοντινούς οικισμούς (τιμές έντασης ΙΜΜ>8). Αντίθετα χαμηλότερο επίπεδο
μακροσεισμικής έντασης εκτιμάται για τον Τύρναβο και τη Λάρισα (ΙΜΜ~7.5 και 7, αντίστοιχα), σε
πολύ καλή συμφωνία με τις πραγματικές μακροσεισμικές εντάσεις.
Τέλοs, για την περιοχή του Δαμασίου, οικισμού με εκτεταμμένες βλάβες μετά από τον κύριο σεισμό της
3ης Μαρτίου 2021 (Μ6.3) και με τη χρήση της μεθοδολογίας της Ανάδρομης Αποτίμησης της σεισμικής
έντασης με βάση δομικές βλάβες υπολογίσθηκε ένα εύρος κορυφαίων εδαφικών επιταχύνσεων της τάξης
0.26 < PGA < 0.43 g, με μία μέση τιμή ~0.35g. Η τιμή αυτή είναι σε καλή συμφωνία με την αντίστοιχη
τιμή (pga~0.41g) η οποία υπολογίσθηκε για τον συγκεκριμένο οικισμό με την χρησιμοποίηση της
στοχαστικής προσομοίωσης και για το επιλεγμένο μοντέλο ολίσθησης στη σεισμική εστία.
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Κεφάλαιο 4: Τοπικές εδαφικές συνθήκες και αστοχίες
γεωτεχνικού χαρακτήρα
Πελέκης Π., Παπαδημητρίου Αχ., Θεοδουλίδης Ν., Μάκρα Κ., Πιτιλάκης Δ., Ροβίθης Εμμ.,
Ντακούλας Π., Ψαρρόπουλος Πρ., Μυλωνάκης Γ., Κλήμης Ν.

4.1 Γεωλογικά – Γεωτεχνικά στοιχεία
4.1.1

Πολεοδομικό Συγκρότημα Λάρισας – Τεκμηρίωση Θέσεων Σταθμών Καταγραφής
της Σεισμικής Κίνησης

Το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης της Λάρισας έχει μελετηθεί λεπτομερώς σε ό,τι αφορά τα
γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των εδαφικών σχηματισμών και τη σεισμική τους απόκριση στο πλαίσιο
εκπόνησης μικροζωνικής μελέτης από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής
Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (ΕΕΘ, 1995). Στοιχεία από τη
μελέτη αυτή χρησιμοποιούνται στο παρόν για την τεκμηρίωση των σταθμών καταγραφής της εδαφικής
κίνησης από τους σεισμούς της 3ης και 4ης Μαρτίου 2021 (Μ6.3 και M6.0 αντίστοιχα).
Το τεκτονικό βύθισμα της Λάρισας καλύπτεται από τριτογενή και τεταρτογενή ιζήματα με συνολικό
πάχος που κυμαίνεται από 200 έως 300 m περίπου, εκ των οποίων το πάχος των τεταρτογενών υπερβαίνει
κατά τόπους τα 150 m (ΙΓΜΕ Φύλλο Λάρισα 1:50.000). Το έδαφος παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια, με
έντονες αλλαγές των επιφανειακών στρώσεων. Αποτελείται από ασύνδετα υλικά από αργίλους, άμμους,
κροκαλολατύπες και ποταμοχειμαρολιμναία υλικά που αποτέθηκαν στη λεκάνη της Λάρισας.
Στo Σχήμα 4.1.1 αποτυπώνονται οι θέσεις των επιταχυνσιογράφων LAR1, LAR4, S4 και S5 στο
πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης της Λάρισας. Στο ίδιο σχήμα υπερτίθεται ο γεωτεχνικός χάρτης που
προέκυψε από την επεξεργασία γεωτεχνικών δεδομένων στο πλαίσιο εκπόνησης της μικροζωνικής
μελέτης της πόλης (Ε.Ε.Θ. 1995; Τ.Ε.Ε.-Τ.Κ.Δ.Θ. 2000) με τις διευθύνσεις των γεωτεχνικών τομών που
διέρχονται από τους σταθμούς επιταχυνσιογράφων. Στο Σχήμα 4.1.2 δίνεται η γεωτεχνική τομή Α-Α’ που
διέρχεται από τους σταθμούς S5, LAR4 και S4 καθώς και η τομή Β-Β’ διερχόμενη από τους σταθμούς
LAR1 και LAR4.
Οι σταθμοί LAR1 και LAR4 βρίσκονται πρακτικά εντός της ίδιας γεωτεχνικής ζώνης στην οποία
συναντώνται επιφανειακά τεχνητές επιχωματώσεις (σχηματισμός Η), εξαιρετικά ετερογενείς και γενικά
πολύ χαμηλής διατμητικής αντοχής, σε βάθη που κυμαίνονται μεταξύ 2 και 10 m (Σχήμα 4.1.2β). Σε
μεγαλύτερο βάθος παρατηρούνται εναλλαγές αργίλων μέσης και κατά θέσεις υψηλής πλασιμότητας με
κυμαινόμενο ποσοστό ιλύος και με σημαντικές διαφορές στις μηχανικές ιδιότητες (σχηματισμός Β),
άμμων με ιλύ ή/και άργιλο, και λεπτόκοκκων ιλυωδών χαλαρών άμμων μικρής έως μηδενικής
πλασιμότητας (σχηματισμός Ε). Στα Σχήματα 4.1.3 και 4.1.4 δίδονται για τους σταθμούς LAR1 και LAR4
αντίστοιχα η γεωτεχνική τομή με τον τύπο εδάφους, ο αριθμός των κτύπων NSPT της πρότυπης δοκιμής
διείσδυσης (SPT) και η ταχύτητα διάδοσης διατμητικού κύματος VS από δοκιμή Cross-hole. Για τη θέση
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του σταθμού LAR1 η μέση ταχύτητα VS,30 είναι περίπου 300 m/s, ενώ για τον σταθμό LAR4 είναι 290
m/s.

Β’

Α’

Α

Β

Σχήμα 4.1.1. Θέσεις των επιταχυνσιογράφων LAR1, LAR4, S4 και S5 στη Λάρισα σε σχέση με τον γεωτεχνικό χάρτη που
προέκυψε από την επεξεργασία γεωτεχνικών δεδομένων στο πλαίσιο εκπόνησης της μικροζωνικής μελέτης της πόλης (ΕΕΘ,
1995; ΤΕΕ-ΤΚΔΘ, 2000), και με τις θέσεις των τομών Α-Α’ και Β-Β’ που διέρχονται από τους σταθμούς των
επιταχυνσιογράφων.

Ομοίως, οι σταθμοί S5 και S4 (Σχήματα 4.1.1 και 4.1.2) ανήκουν στην ίδια γεωτεχνική ζώνη στην οποία
συναντώνται επιφανειακά αργιλικοί σχηματισμοί (Β) πάχους ως 8m. Βαθύτερα, μέχρι 40 m περίπου, στο
μεν δυτικό τμήμα (περιοχή σταθμού S5) επικρατούν αμμοϊλυώδεις σχηματισμοί (Ε) με ενστρώσεις
αργίλου (σχηματισμός Β), στο δε ανατολικό τμήμα (περιοχή σταθμού S4) επικρατούν αργιλικοί
σχηματισμοί (Β) με ενστρώσεις αμμοϊλυωδών εδαφών (Ε). Από τη συσχέτιση των παραμέτρων των
βασικών σχηματισμών ανά ζώνη με μετρήσεις Cross-hole, καθώς και άλλων γεωφυσικών μεθόδων
διασκόπησης, αλλά και συσχετίσεων με τιμές NSPT, εκτιμάται ότι η μέση ταχύτητα διάδοσης των
διατμητικών κυμάτων στα πρώτα 30 m, VS,30, κυμαίνεται περί τα 310 m/s στη θέση του σταθμού S5 και
περί τα 260 m/s στη θέση S4.
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(α)

(β)
Σχήμα 4.1.2. Γεωτεχνικές τομές: (α) A-A’ διερχόμενη από τους σταθμούς S5, LAR4 και S4 και (β) Β-Β’ διερχόμενη από τους
σταθμούς LAR1 και LAR4 (Δεδομένα από τη Μικροζωνική Μελέτη του Εργαστήριου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων, Α.Π.Θ.–
ΕΕΘ, 1995)

122

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 4.1.3. Σεισμολογικός σταθμός ΙΤΣΑΚ LAR1 (Δημαρχείο Λάρισας, Κεντρική Πλατεία): Γεωτεχνική τομή με τύπο
εδάφους, και αποτελέσματα από την πρότυπη δοκιμή διείσδυσης (SPT) και δοκιμή Cross-hole. (Δεδομένα ΕΕΘ, 1995)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μικροζωνικής μελέτης, η παραποτάμια περιοχή όπου βρίσκονται οι
σταθμοί καταγραφής της σεισμικής κίνησης παρουσιάζει μέσο έως υψηλό κίνδυνο ρευστοποίησης των
χαλαρών και ιλυωδών άμμων (σχηματισμός Ε, Σχήμα 4.1.2), σε βάθη όπως αναλυτικά αναφέρονται
παραπάνω. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω στοιχεία, σύμφωνα με τον EC8, αλλά και τον
ΕΑΚ2003, οι θέσεις των καταγραφικών σταθμών ανήκουν στην κατηγορία S2 και Χ αντίστοιχα για τις
οποίες προβλέπεται ειδική μελέτη για την εκτίμηση των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού, τον αποκλεισμό
του κινδύνου ρευστοποίησης, ή την βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Ωστόσο, επιφανειακές
εκδηλώσεις φαινόμενων ρευστοποίησης δεν παρατηρήθηκαν, τόσο κατά τη διάρκεια του ισχυρού

123

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

σεισμού της 3ης, όσο και αυτού της 4ης Μαρτίου 2021, ενδεχομένως εξαιτίας του μικρού σχετικά
σεισμικού φορτίου το οποίο δεν ήταν ικανό να προκαλέσει τέτοια φαινόμενα.
Για τις ανάγκες του παρόντος, και λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτηρισμό των θέσεων μόνον με βάση τις
τιμές VS,30, όλοι οι σταθμοί καταγραφής χαρακτηρίζονται ως προς την επιρροή των εδαφικών αποθέσεων
στο φασματικό περιεχόμενο της σεισμικής κίνησης ως κατηγορία εδάφους C κατά ΕC8, ενώ λαμβάνοντας
υπόψη και την περιγραφή της στρωματογραφίας, ως έδαφος C ή D (EC8), και έδαφος Γ κατά ΕΑΚ2003.
Στο Σχήμα 4.1.5 συγκρίνονται τα κανονικοποιημένα φάσματα απόκρισης των καταγραφών των ισχυρών
σεισμών της 3ης και 4ης Μαρτίου 2021 με τα αντίστοιχα αδιάστατα φάσματα των αντισεισμικών
κανονισμών EC8 και ΕΑΚ2003 για τις προαναφερθείσες εδαφικές κατηγορίες. Τόσο στο Σχ.4.1.3, όσο
και στο Σχ.4.1.4 φαίνεται ότι οι τιμές NSPT και VS δεν συσχετίζονται καλά.

Σχήμα 4.1.4. Σεισμολογικός σταθμός ΙΤΣΑΚ LAR4 (Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας): Γεωτεχνική τομή με τύπο εδάφους και
αποτελέσματα από πρότυπη δοκιμή διείσδυσης (SPT). Η κατανομή της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων είναι
αντιπροσωπευτική της περιοχής του σταθμού (Δεδομένα ΕΕΘ, 1995 και Α. Μπέλεση, προσωπική επικοινωνία
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 4.1.5. Σύγκριση κανονικοποιημένων φασμάτων απόκρισης των καταγραφών των σεισμών της 3ης και 4ης Μαρτίου 2021
στους σταθμούς LAR1, LAR4, S4 και S5 με τα αντίστοιχα αδιάστατα φασμάτα επιτάχυνσης του ΕC8 για κατηγορίες εδάφους
C και D και του ΕΑΚ2003 για κατηγορία εδάφους Γ. α) οριζόντιες συνιστώσες σεισμού Μ 6.3 03/03/2021 , β) οριζόντιες
συνιστώσες σεισμού Μ 6.0 04/03/2021, γ) κατακόρυφη συνιστώσα σεισμού Μ 6.3 03/03/2021 , δ) κατακόρυφη συνιστώσα
σεισμού Μ 6.0 04/03/2021

Από τη σύγκριση του Σχήματος 4.1.5α προκύπτει ότι το κανονικοποιημένο ελαστικό φάσμα σχεδιασμού
κατά EC8-C για περιόδους μεγαλύτερες από 0.6 sec περιγράφει ικανοποιητικά το φασματικό περιεχόμενο
των οριζοντίων καταγραφών του σεισμού της 3ης Μαρτίου στους σταθμούς S4 και S5, ενώ τα αντίστοιχα
φάσματα σχεδιασμού κατά EC8-D και EAK2003-Γ εκφράζουν τη μέση τάση των κανονικοποιημένων
φασμάτων όλων των καταγραφών. Ωστόσο στους σταθμούς LAR1, LAR4 παρατηρούνται
κανονικοποιημένες φασματικές τιμές οι οποίες είναι κατά πολύ υψηλότερες αυτών των κανονιστικών
αδιάστατων τιμών στις περιόδους μεταξύ 1.2 και 1.8 sec περίπου, και σε περιόδους μεγαλύτερες των 2.5
sec. Από την σύγκριση των κανονικοποιημένων φασμάτων απόκρισης των καταγραφών του σεισμού της
4ης Μαρτίου με τα αντίστοιχα των κανονισμών (Σχήμα 4.1.5β) παρατηρείται ότι, σε γενικές γραμμές,
όλα τα ελαστικά κανονιστικά αδιαστατοποιημένα φάσματα περιγράφουν ικανονοποιητικά το φασματικό
περιεχόμενο των καταγραφών, με εκείνα των EC8-D και ΕΑΚ2003-Γ να προσεγγίζουν τις
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κανονικοποιημένες τιμές των καταγραφών στις περιόδους μεταξύ 0.6 και 1.2 sec. Σε μικρότερες
περιόδους μεταξύ 0.15 – 0.35 sec περίπου, οι κανονικοποιημένες φασματικές επιταχύνσεις των
καταγραφών είναι έως και 1.8 φορές μεγαλύτερες αυτών που προδιαγράφουν οι κανονισμοί για τον
σταθερό κλάδο των κανονικοποιημένων ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού.
Ως προς την σύγκριση μεταξύ κανονικοποιημένων ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού και αντιστοίχων
από τις καταγραφές για την κατακόρυφη συνιστώσα (Σχήματα 4.1.5γ,δ), το φάσμα σχεδιασμού κατά ΕC8
προδιαγράφει αρκετά ικανοποιητικά τις φασματικές τιμές των καταγραφών σε περιόδους μικρότερες του
0.3 sec για τον σεισμό της 03/03/2021 (Σχήμα 4.1.5γ) και 0.5 sec για το τον σεισμό της 04/03/2021 (Σχήμα
4.1.5δ). Αντιθέτως, οι καταγεγγραμένες αδιάστατες φασματικές τιμές σε μεγαλύτερες περιόδους είναι
ως και σημαντικά μεγαλύτερες του φάσματος του ΕC8 και τείνουν να προσεγγίσουν τις φασματικές τιμές
του ΕΑΚ2003-Γ.

Σχήμα 4.1.6. Δύο διαδρομές κατά μήκος των οποίων εμφανίσθηκαν γεωτεχνικές και δομικές αστοχίες

4.1.2

Πλειόσειστη περιοχή – γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδομένα

Αρκετές επιμέρους περιοχές στην ευρύτερη σεισμόπληκτη περιοχή παρουσιάζουν ενδιαφέρον εξαιτίας
των αστοχιών κατασκευών ή εδάφους, και σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις λόγω της καλής
συμπεριφοράς των κατασκευών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε δύο περιοχές. Η πρώτη
αναπτύσσεται κατά μήκος του Τιταρήσιου ποταμού, ο οποίος βρίσκεται στο νότιο τμήμα της
πλειόσειστης περιοχής και περιλαμβάνει τα χωριά: Δαμάσι, Μεσοχώρι, Βλαχογιάννι, Αμούρι, Δομένικο
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και Πραιτώρι. Η δεύτερη περιοχή χωροθετείται νοτιότερα της παραπάνω, κατά μήκος του ποταμού
Πηνειού και περιλαμβάνει τα χωριά: Ζάρκος, Πηνειάδα, και Κουτσόχερο. Οι δύο περιοχές παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.1.6.
•

Διαδρομή 1: Δαμάσι – Μεσοχώρι – Αμούρι – Δομένικο – Πραιτώρι

Η διαδρομή Δαμάσι–Μεσοχώρι–Αμούρι–Πραιτώρι ακολουθεί τον ποταμό Τιταρήσιο, αναπτύσσεται
περίπου στη διεύθυνση Α-Δ, και έχει μήκος περίπου 16 km. Τα χωριά αυτά βρίσκονται στην νοτιοδυτική
υπολεκάνη της Ελασσόνας (λεκάνη Ποταμιάς), η οποία ενώνεται με την στενότερη κοιλάδα του
Τιταρήσιου.
Κατά τους Παυλίδη κ.α., 2021, οι εδαφικοί σχηματισμοί που συναντώνται εντός της λεκάνης (από τα
ανώτερα προς τα κατώτερα) αποτελούνται από: (α) ποταμολιμναίες και ποταμοχερσαίες αποθέσεις
αμμοαργιλωδών υλικών (ψαμμίτες, αργίλοι, κροκαλοπαγή), αλλουβιακές αποθέσεις άμμων, κροκαλών
και λατύπων, κώνους κορημάτων και πλευρικά κορήματα (β) λιγνιτοφόρο σχηματισμό με αργίλους,
αμμώδεις αργίλους και άμμους, εύθρυπτες έως σκληρές μάργες, και αργιλομαργαϊκό υλικό και (γ)
κροκαλολατυποπαγή και αργιλοαμμώδεις παλαιότερες νεογενείς αποθέσεις. Το αλπικό υπόβαθρο
αποτελείται από γνεύσιους, γνευσιοσχιστόλιθους και σερικιτικούς και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους
(ΙΓΜΕ Φύλλο Ελασσόνα, κλ. 1:50.000).
Σχολείο
Οικιστική ζώνη με περισσότερες
κτηριακές βλάβες

Σχήμα 4.1.7. Οικιστικές ζώνες Δαμασίου με περισσότερες βλάβες και με λιγότερες βλάβες δομικού τύπου.
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Η εύρεση κατάλληλων γεωτεχνικών δεδομένων για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της εν λόγω
σεισμόπληκτης περιοχής από προηγούμενες μελέτες ή νέες επιτόπου μετρήσεις αποτελεί ένα δύσκολο
εγχείρημα, και προς το παρόν κατέστη δυνατόν μόνον για έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων. Κατωτέρω
παρουσιάζονται ορισμένα γεωτεχνικά δεδομένα για θέσεις ενδιαφέροντος στο Δαμάσι και Μεσοχώρι.
Το Δαμάσι είναι ένα από τα χωριά που βρίσκονται στο εγγύς πεδίο και υπέστησαν σημαντικές βλάβες
κυρίως στα λιθόκτιστα και πλινθόκτιστα κτήρια (βλ. Κεφάλαιο 5). Από την εξέταση των βλαβών
διακρίνονται ξεκάθαρα δύο οικιστικές ζώνες με αρκετά διαφορετικό ποσοστό κτηριακών βλαβών,
γεγονός που συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τα ιδιαίτερα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των δύο
περιοχών. Στο Σχήμα 4.1.7 παρουσιάζονται οι δύο οικιστικές ζώνες με τις λιγότερες και τις περισσότερες
κτηριακές βλάβες
Στο Σχήμα 4.1.8 δίδεται μία γεωτεχνική τομή στη θέση του Σχολείου Δαμασίου, το οποίο καταστράφηκε
κατά τον σεισμό της 3/3/2021 και ακολούθως κατεδαφίστηκε. Το έδαφος στη ζώνη αυτή αποτελείται από
στρώσεις με μίγματα σε διάφορα ποσοστά από ιλυώδεις χαλικώδεις άμμους και αργιλώδεις αμμώδεις
χάλικες. Στο σχήμα δίδεται η κατανομή με το βάθος του αριθμού κρούσεων NSPT από δύο πρότυπες
δοκιμές διείσδυσης (Εδαφομηχανική, 2021) και της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων VS με χρήση της
μεθόδου MASW (Πελέκης-Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021 , και αναλυτικότερα στην παράγραφο 4.2 της
παρούσας τεχνικής έκθεσης). Παρατηρείται ότι η τιμή του VS στις επιφανειακές στρώσεις είναι περίπου
200 m/s, ενώ σε βάθος 23 m αυξάνει απότομα στα 778 m/s. Λαμβάνοντας υπόψη την απότομη αύξηση
της VS σε βάθος περίπου 23m, σε τιμές που συνάδουν με βραχώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς
κατηγορίας Α κατά EC8, καθώς και τη μέση σταθμισμένη ταχύτητα των επιφανειακών μικρής
δυστμησίας σχηματισμών (VS,23 ≈ 300 m/s), η ζώνη αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατηγορίας Ε ή
οριακά και κατηγορίας C κατά EC8.
Το Μεσοχώρι αναπτύσσεται πάνω σε αλλουβιακές αποθέσεις αποτελούμενες από ποταμολιμναία
ασύνδετα υλικά από αργίλους και άμμους αναμεμειγμένα με κροκάλες και λατύπες. Στις παρυφές των
λεκανών τα υλικά είναι ως επί το πλείστον χονδρόκοκκα ενώ προς το κέντρο τείνουν προς πιο
λεπτόκοκκα (ΙΓΜΕ Φύλλο Φαρκαδών 1:50.000). Στο Μεσοχώρι δεν εντοπίστηκαν ιδιαίτερα φαινόμενα
εδαφικών αστοχιών. Προκαταρκτικές εκτιμήσεις της σεισμικής απόκρισης των υποκειμένων εδαφικών
σχηματισμών στην περιοχή του Μεσοχωρίου δίδονται στην παράγραφο 4.2. Όμως, οι βλάβες σε κτήρια
ήταν αρκετές, κυρίως σε λιθόκτιστα και πλινθόκτιστα, πολλά από τα οποία κατέρρευσαν, αλλά και σε
λιγότερες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Ένα από τα λιθόκτιστα κτήρια του Μεσοχωρίου που
υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ήταν ο Ναός του Αγίου Δημητρίου, του οποίου κατέρρευσε το κωδωνοστάσιο
και μέρος του τοίχου (βλ. Κεφάλαιο 5).
•

Διαδρομή 2: Ζάρκο – Πηνειάδα – Κουτσόχερο

Η δεύτερη διαδρομή βρίσκεται νοτιότερα της πρώτης κατά 12 έως 15 km, έχει δε επίσης διεύθυνση Α-Δ,
και μήκος περίπου 14 km. Στο Σχήμα 4.1.9 παρουσιάζεται ένας απλουστευμένος γεωλογικός χάρτης της
κοιλάδας της Πηνειάδας (Mantovani et al., 2017). Οι ορεινοί σχηματισμοί Ζάρκου και Τίτανου
κυριαρχούνται από Τριαδικό–Κάτω Ιουρασικό ανακρυσταλλωμένο ασβεστόλιθο και μάρμαρο, ενώ
βορειοδυτικά της θέσης αυτής, στα Αντιχάσια Όρη, επικρατεί Παλαιοζωικός γνεύσιος και σχιστόλιθος.
Επίσης, στο Σχήμα 4.1.9 επισημαίνεται η παρουσία κώνων κορημάτων σε πολλά σημεία περιμετρικά της
κοιλάδας.
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Σχήμα 4.1.8. Σχολείο Δαμασίου: Γεωτεχνική τομή με τον τύπο εδάφους και αποτελέσματα από δύο πρότυπες δοκιμές διείσδυσης
(Εδαφομηχανική, 2021) και κατανομή της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων VS (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)

Από τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (Φύλλο Φαρκαδών, κλ. 1:50.000) προκύπτει ότι στην περιοχή
ανάπτυξης του οικισμού Ζάρκου επικρατούν ελαφρώς συγκολλημένα πλευρικά κορήματα ή και κώνοι
κορημάτων, τα οποία σύμφωνα με την επιτόπου παρατήρηση είναι αργιλοαμμώδους ή και αργιλοαμμοχαλικώδους σύστασης με κροκάλες και λατύπες. Τα υλικά της κοιλάδας αποτελούνται από
αλλουβιακές αποθέσεις από αργιλώδεις-ιλυώδεις άμμους, άμμους, αργίλους, ιλύες, και τοπικές
εμφανίσεις χαλίκων, αμμοχαλίκων, κροκαλών, και κώνων κορημάτων.
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Σχήμα 4.1.9. Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης της κοιλάδας Πηνειάδας: 1. Παλαιοζωικός γνεύσιος και σχιστόλιθος. 2.
Τριαδικός – Κάτω Ιουρασικός ανακρυσταλλωμένος ασβεστόλιθος. 3. Ποταμολιμναίες αποθέσεις Πλειόκαινου-Κάτω
Πλειστόκαινου. 4. Κώνοι κορημάτων ανθρακικών πετρωμάτων Άνω Πλειστόκαινου 5. Κώνοι κορημάτων βράχων Άνω
Πλειστόκαινου. 6. Αλλουβιακές αποθέσεις Ολόκαινου (Mantovani et al. 2018).

Σημειώνεται ότι, τόσο στο Ζάρκο, όσο και στο Κουτσόχερο, σημειώθηκαν σημαντικές βλάβες σε
εκκλησίες, σχολεία και κατοικίες, αλλά δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα φαινόμενα εδαφικής αστοχίας. Στην
συνέχεια γίνεται αναφορά στις εδαφικές συνθήκες στην Πηνειάδα, όπου καταγράφηκαν σημαντικές
εδαφικές αστοχίες ρευστοποίησης, καθώς επίσης και στις εδαφικές συνθήκες στην γέφυρα Κουτσόχερου,
η οποία δεν υπέστη σημαντική βλάβη.
Η Πηνειάδα οριοθετείται νότια από την Ε.Ο. Λάρισας–Τρικάλων και από έναν ορεινό όγκο από μάρμαρα
(κυρίως) και δευτερευόντως από σχιστολίθους και νότια από τον ποταμό Πηνειό (Σχήμα 4.1.9). Σύμφωνα
με τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (Φύλλο Φαρκαδών, κλ. 1:50.000), το χωριό έχει αναπτυχθεί κυρίως
επί ελαφρώς συγκολλημένων πλευρικών κορημάτων ή κώνων κορημάτων, τα οποία σύμφωνα με την
επιτόπου παρατήρηση είναι αργιλοαμμώδους έως αργιλοαμμοχαλικώδους σύστασης με κροκάλες και
λατύπες. Πρόκειται για εδάφη πολύ στιφρά έως σκληρά με καλές μηχανικές ιδιότητες, χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα για τη θεμελίωση κατασκευών. Νοτιότερα του οικισμού της Πηνειάδας επικρατούν ποτάμιες
αναβαθμίδες και κυρίως μαλακά/χαλαρά αμμοϊλυώδη έως αργιλοϊλυώδη υλικά χαμηλής εν γένει
πλαστικότητας και με υψηλό υπόγειο υδάτινο ορίζοντα τα οποία σήμερα είναι εύφορες καλλιεργήσιμες
εκτάσεις και αποτελούν μέρος της ευρύτερης κοίτης του ποταμού ή πρόκειται για παλαιότερες θέσεις
διέλευσης του ποταμού.
Οι εδαφικές αστοχίες λόγω ρευστοποίησης του εδάφους στους παραποτάμιους αγρούς νότια του οικισμού
της Πηνειάδας ήταν έντονες και συχνά εκτεταμένες. Στο Σχήμα 4.1.10 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα
εκδήλωσης ρευστοποίησης με μέγιστη διάσταση κρατήρα 1.2 m. Οι περισσότερες εκδηλώσεις
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ρευστοποίησης εντοπίζονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις οι οποίες πιθανότατα καλύπτονται από
επιφανειακή αργιλική στρώση, με ενδεχομένως κυμαινόμενο πάχος. Στο Σχήμα 4.1.11 δίδεται ένα τμήμα
της περιοχής νότια του οικισμού όπου εμφανίσθηκαν δεκάδες σημεία ρευστοποίησης. Αναλυτική
παρουσίαση των θέσεων όπου παρατηρήθηκαν φαινόμενα ρευστοποίησης γίνεται στην παράγραφο 4.4.
Μετρήσεις της ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων στην περιοχή ρευστοποίησης από την ομάδα
του Πανεπιστημίου Πατρών (βλ. παράγραφο 4.2) επιβεβαιώνει τη μικρή πυκνότητα της άμμου (χαλαρή
άμμος).

Σχήμα 4.1.10. Ρευστοποίηση σε αγρό της παραποτάμιας περιοχής νότια της Πηνειάδας (Συντεταγμένες Θέσης: Ν39.58271001,
Ε22.17071291)

Σχήμα 4.1.11. Πηνειάδα: ευρύτερη περιοχή νότια του οικισμού όπου εμφανίσθηκαν δεκάδες σημεία ρευστοποίησης, και οι
θέσεις (Ρ9 και Ρ-Τ2) μέτρησης της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων από την ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών

131

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 4.1.12. Κοιλάδα Πηνειάδας: Γέφυρα Κουτσόχερου της Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων

Γεώτρηση Κ1

Γεώτρηση Γ1

Σχήμα 4.1.13. Εδαφικοί σχηματισμοί με το βάθος στη θέση της Γέφυρας Κουτσοχωρίου: (α) Γεώτρηση Κ1 (Τσακαλίδης, 2004)
και (β) Γεώτρηση Γ1 (Διδασκάλου 1977)
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Στο Σχήμα 4.1.12 παρουσιάζεται η θέση της Γέφυρας Κουτσόχερου της Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων, η
οποία κατά τη διάρκεια του σεισμού της 3/3/2021, υπέστη μόνο μία ελάχιστη, αλλά αντιληπτή στους
οδηγούς, καθίζηση του καταστρώματος κοντά στο ανατολικό ακρόβαθρο. Επομένως, θα μπορούσε να
εκληφθεί ως μία περίπτωση κατασκευής με σχετικά καλή σεισμική συμπεριφορά. Για τη γέφυρα
Κουτσόχερου υπάρχουν διαθέσιμα γεωτεχνικά δεδομένα από δύο γεωτρήσεις και από την διάνοιξη των
φρεατίων των πασσάλων θεμελίωσης έξη βάθρων. Η γέφυρα κατασκευάσθηκε αρχικά το 1977, αλλά
διευρύνθηκε το 2004 με ένα δεύτερο τμήμα δίπλα στο πρώτο (Διδασκάλου 1977; Τσακαλίδης 2004). Στο
Σχήμα 4.1.13 παρουσιάζεται η κατανομή με το βάθος των εδαφικών σχηματισμών στη θέση της γέφυρας
και αποτελέσματα δοκιμών SPT από τις δύο γεωτρήσεις. Παρατηρείται ότι το έδαφος περιλαμβάνει
εναλλασσόμενες στρώσεις από ιλυώδεις άμμους, αργιλώδεις άμμους, αργίλους και ιλύες χαμηλής
πλασιμότητας. Στα άνω 12 μέτρα παρατηρείται αμμώδες έδαφος μέσης πυκνότητας ή τοπικά χαλαρό,
ενώ σε μεγαλύτερα βάθη υπάρχει πυκνό αμμώδες υπέδαφος με προσμίξεις αργίλου και ιλύος.

4.2 Τοπικές εδαφικές συνθήκες
Ο ρόλος των τοπικών εδαφικών συνθηκών έχει αναδειχθεί ως σημαντικός παράγων στη διαμόρφωση της
σεισμικής κίνησης που καταπονεί τις κατασκευές κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, και κατά συνέπεια στη
σεισμική απόκριση του δομημένου περιβάλλοντος. Οι τοπικές εδαφικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την
ποιότητα και το επίπεδο αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών, συσχετίζονται πολλές φορές με
συγκέντρωση βλαβών σε συγκεκριμένες ζώνες των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό. Υπό το
παραπάνω πρίσμα, παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελέσματα μετρήσεων πεδίου σε επιλεγμένες θέσεις
των περιοχών που επλήγησαν από τους σεισμούς της Θεσσαλίας στις 03/03/2021 και 04/03/2021, καθώς
και ενδεικτικοί υπολογισμοί που έγιναν βάσει απλοποιητικών παραδοχών στο παρόν στάδιο.

4.2.1

Δαμάσι

Στο Δαμάσι (39°42'42.30"N, 22°11'12.94"E) συγκεντρώνονται αρκετές βλάβες στο δομημένο
περιβάλλον. Φαινομενικά είναι από τις σφοδρότερα πληγείσες περιοχές από τους δύο σεισμούς στις 3 και
4 Μαρτίου, 2021. Στο Δαμάσι εκτελέστηκαν μετρήσεις MASW και εδαφικού θορύβου μονού σταθμού
στα σημεία που φαίνονται στο Σχήμα 4.2.1. Στο βόρειο τμήμα του Δαμασίου εκτελέστηκαν μετρήσεις
κοντά στο δημοτικό σχολείο (θέση D1), ενώ στο νότιο τμήμα στη θέση D2.
Στις θέσεις D1 και D2 οι μετρήσεις της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων, Vs, στα επιφανειακά στρώματα
δίδονται στο Σχήμα 4.2.2. Από τις μετρήσεις αυτές, η μέση σταθμισμένη με το βάθος ταχύτητα
διατμητικών κυμάτων μέχρι το βαθύτερο σημείο μέτρησης στο βόρειο τμήμα του χωριού (D1) είναι 475
m/s, ενώ στο νότιο τμήμα του χωριού είναι περίπου 1200 m/s. Αντίστοιχα, η μέση ταχύτητα διατμητικών
κυμάτων στα ανώτερα 30 m του εδάφους προκύπτει στο βόρειο τμήμα (D1) ίση με 345 m/s, ενώ στο
νότιο τμήμα (D2) περίπου ίση με 980 m/s. Στη θέση D1 (βόρειο τμήμα, κοντά στο δημοτικό σχολείο
Δαμασίου) το βραχώδες υπόβαθρο μπορεί να θεωρηθεί με σχετική ακρίβεια ότι βρίσκεται σε βάθος
περίπου 23 m, ενώ το νότιο τμήμα του χωριού βρίσκεται σχεδόν ολόκληρο επάνω από στον οιονεί βράχο,
εφόσον η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων στα πρώτα μέτρα είναι ανώτερη των 880m/s. Η
διαπίστωση αυτή οδηγεί στην άποψη ότι το έδαφος περί τη θέση D1 κατατάσσεται κατά EC8 στην
κατηγορία Ε, γεγονός το οποίο καθιστά τις προκύπτουσες σταθμισμένες τιμές των VSz και VS30 χωρίς
ιδιαίτερο αντίκρυσμα ως δείκτες ενίσχυσης του σεισμικού κραδασμού, παρόλο που φυσικά η γνώση του
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προφίλ της μεταβολής της ταχύτητας VS με το βάθος εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις
αναλύσεις κυματικής διάδοσης.

Σχήμα 4.2.1: Θέσεις μετρήσεων μικροθορύβου (ΙΤΣΑΚ) και δοκιμών MASW (Π. Πατρών)

Σχήμα 4.2.2: Μετρήσεις ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων στις θέσεις D1 και D2
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Στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου Δαμασίου (κοντά στη θέση μέτρησης D1) εκτελέστηκαν
δύο γεωτρήσεις βάθους 15m (ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ 2021) και έγιναν δοκιμές πρότυπης διείσδυσης.
Με βάση τη συσχέτιση των αριθμών κρούσης με την ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων που
προτείνεται από τους (Pitilakis et al. 1999) για αμμώδη εδάφη VS = 145 (N60)0.178, προκύπτει το παρακάτω
συνολικό διάγραμμα (Σχήμα 4.2.3) της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων στο βόρειο και
στο νότιο τμήμα του Δαμασίου. Είναι γνωστό ότι οι εν λόγω συσχετίσεις εμπεριέχουν σημαντικές
αβεβαιότητες, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί απαραιτήτως έκπληξη το γεγονός ότι σε βάθος >8m
παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της εμπειρικής σχέσης και των επιτόπου γεωφυσικών
μετρήσεων.

Σχήμα 4.2.3: Μετρήσεις ταχύτητας διατμητικών κυμάτων στις θέσεις D1 και D2, και εξαχθείσες ταχύτητες Vs από δοκιμές
πρότυπης διείσδυσης στις δύο γεωτρήσεις στην αυλή του σχολείου Δαμασίου (NSPT1 και NSPT2)

Στο Σχήμα 4.2.4 παρουσιάζεται ενδεικτική 2Δ τομή της στρωματογραφίας στη διεύθυνση Βοράς-Νότος,
με βάση τον γεωλογικό χάρτη της περιοχής και τις μετρημένες ταχύτητες διάδοσης διατμητικών κυμάτων.
Επισημαίνεται στο Σχήμα 4.2.4 η εμφανής διαδοχική μεταβολή κατηγοριοποίησης του εδάφους από Νότο
προς Βορά, ξεκινώντας από κατηγορία Α η οποία μεταπίπτει σε κατηγορία Ε και τελικώς σε κατηγορία
C (κατά EC8) όταν το βραχώδες υπόβαθρο συναντάται πλέον σε βάθη μεγαλύτερα των 30 m. Η διαδοχική
μετάβαση σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες εδαφικής κατάταξης κατά EC8 εξηγεί ποιοτικά, τουλάχιστον
μερικώς τη διαφοροποίηση των βλαβών στις παραδοσιακές κατασκευές, ενώ δεν μπορούν να
αποκλειστούν σκέψεις και προβληματισμοί περί διαφοροποίησης του κυματικού πεδίου λόγω επιρροής
της λεκάνης. Βεβαίως αυτές οι σκέψεις απαιτούν και προϋποθέτουν περαιτέρω έρευνα και τεκμηρίωση.

135

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 4.2.4: Ενδεικτική γεωτεχνική-γεωλογική τομή στο Δαμάσι με διεύθυνση Βορρά-Νότου (N-S). Σημειώνονται οι θέσεις
μετρήσεων D1 και D2, καθώς και οι μετρημένες ταχύτητες διάδοσης των διατμητικών κυμάτων

Στις θέσεις D1 και D2 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις εδαφικού μικροθορύβου μονού σταθμού και
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του φασματικού λόγου Fourier της οριζόντιας προς την κατακόρυφη
συνιστώσα του μικροθορύβου HVSR (Nakamura 1989)για την εύρεση του συχνοτικού περιεχομένου και
των δυναμικών χαρακτηριστικών των εδαφικών προφίλ στις δύο αυτές θέσεις. Στη θέση D1 στο βόρειο
τμήμα του χωριού καταγράφηκαν οι μετρήσεις του Σχήματος 4.2.5 οι οποίες αναφέρονται σε καταγραφή
30 λεπτών της ώρας σε τρεις συνιστώσες.

Σχήμα 4.2.5: Καταγραφή εδαφικού μικροθορύβου στη θέση D1 σε τρεις διευθύνσεις στις 12/3/2021

Από την επεξεργασία των καταγραφών μικροθορύβου στη θέση D1 προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα
3.2.6α. Με βάση το Σχήμα 4.2.6α, η δεσπόζουσα ιδιοσυχνότητα του εδαφικού προφίλ προκύπτει περίπου
ίση με 5Hz και το αντίστοιχο πλάτος του λόγου Fourier περίπου 9. Αντίστοιχα αποτελέσματα του λόγου
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HVSR προκύπτουν και από ανάλυση σεισμικής διέγερσης χαμηλής έντασης που καταγράφηκε από
μετρήσεις εδαφικού μικροθορύβου (Σχήμα 4.2.6β). Στην ίδια θέση επιχειρήθηκε να γίνει ένας
προκαταρκτικός μονοδιάστατος (1Δ) υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς μεταξύ βραχώδους
υποβάθρου και επιφάνειας του εδάφους με βάση το προφίλ της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών
κυμάτων που υπολογίσθηκε από τις μετρήσεις πεδίου (Σχήμα 4.2.3), με την υπόθεση γραμμικής
ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του εδάφους, θεωρώντας (σε αδρή προσέγγιση) σταθερή υστερητική
απόσβεση ίση με 5% για το έδαφος, καθώς και ότι το βραχώδες υπόβαθρο συναντάται στα 23m. Η
ανάλυση της εδαφικής απόκρισης υπό την παραδοχή διέγερσης μέσω κατακορύφως διαδιδομένων
διατμητικών κυμάτων έδωσε το αποτέλεσμα του Σχήματος 4.2.6γ. Από την προκαταρκτική αυτή 1Δ
συνάρτηση μεταφοράς, η δεσπόζουσα ιδιοσυχνότητα της εδαφικής στήλης υπολογίζεται σε 3.9Hz.

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 4.2.6: (α) Λόγος φασματικού πλάτους Fourier οριζόντιας και κατακόρυφης συνιστώσας μικροθορύβου από μέτρηση
μικροθορύβου (ΙΤΣΑΚ) και (β) από μέτρηση μικροσεισμών (ΙΤΣΑΚ) , και (γ) ενδεικτική 1Δ ανάλυση εδαφικής στήλης στη
θέση D1 με τη μέθοδο Haskell - Thompson (HT) και με χρήση του λογισμικού STRATA (Kottke and Rathje 2011)

Σχήμα 4.2.7: Λόγος φασματικού πλάτους Fourier (FFT) και φασμάτων απόκρισης (RSR) με 2% απόσβεση, μεταξύ οριζόντιας
και κατακόρυφης συνιστώσας μικροθορύβου στη θέση D2
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Στη θέση D2, στο νότιο τμήμα του χωριού, πραγματοποιήθηκε μέτρηση μικροθορύβου και με τη μέθοδο
HVSR προέκυψε το παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 4.2.7). Από αυτό το διάγραμμα προκύπτει ότι η
δεσπόζουσα συχνότητα είναι περίπου 3.3Hz με σχετικά χαμηλό πλάτος, περίπου ίσο με 3. Ωστόσο,
πρόκειται για δεσπόζουσα συχνότητα σε ένα αρκετά ευρύ φάσμα συχνοτήτων, υποδεικνύοντας την
έλλειψη μεγάλης αντίθεσης ταχυτήτων διατμητικών κυμάτων στα υποκείμενα στρώματα και συνεπώς
σταδιακής μεταβολής της ταχύτητας με το βάθος. Από τις παραπάνω μετρήσεις και αποτελέσματα
προκύπτει ότι το νότιο τμήμα του χωριού βρίσκεται σε σχηματισμούς καλύτερης μηχανικής
συμπεριφοράς σε σχέση με το βόρειο. Σε συνδυασμό με τις παρατηρηθείσες βλάβες που συγκεντρώνονται
σε μεγαλύτερη πυκνότητα στο βορειότερο αυτό τμήμα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η σεισμική
απόκριση των λιθόκτιστων και πλινθόκτιστων κατασκευών, που υπέστησαν σημαντικές βλάβες ή
καταρρεύσεις, οφείλεται και στην επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών.

4.2.2

Μεσοχώρι

Στο Μεσοχώρι (39°44'53.85"N, 22° 6'11.17"E) εκτελέστηκαν δοκιμές MASW (Π. Πατρών) και
μετρήσεις μικροθορύβου (Π. Πατρών και ΙΤΣΑΚ) στις θέσεις που φαίνονται στο Σχήμα 4.2.8 στο
νοτιοανατολικό μέρος του χωριού και κοντά στην εκκλησία στην οποία παρατηρήθηκαν σοβαρές βλάβες
και κατάρρευση τμημάτων της.

Σχήμα 4.2.8: Θέσεις μετρήσεων στο Μεσοχώρι.
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Από τις μετρήσεις MASW στη θέση M2 κοντά στην εκκλησία του χωριού, προέκυψε το παρακάτω
διάγραμμα ταχυτήτων του διατμητικού κύματος του Σχήματος 4.2.9. Η μέση ταχύτητα διάδοσης στα
ανώτερα 30m υπολογίζεται ίση με 436 m/s, ενώ το σεισμικό υπόβαθρο εκτιμήθηκε σε αδρή προσέγγιση
ότι βρίσκεται σε βάθος περίπου 40 m στη θέση αυτή.

Σχήμα 4.2.9: Μετρήσεις ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων στη θέση Μ2

Σχήμα 4.2.10: Λόγος φασματικού πλάτους Fourier οριζόντιας και κατακόρυφης συνιστώσας μικροθορύβου στη θέση
εκκλησία του Μεσοχωρίου(αριστερά) και από 7 μικροσεισμούς (δεξιά)
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Νότια της θέσης Μ2 πραγματοποιήθηκε μέτρηση εδαφικού μικροθορύβου, και από τον λόγο του
φασματικού πλάτους της οριζόντιας προς την κατακόρυφη συνιστώσα της κίνησης προέκυψε το
παραπάνω διάγραμμα (Σχήμα 4.2.10, αριστερά). Αντίστοιχα αποτελέσματα του λόγου HVSR
προκύπτουν και από ανάλυση 7 σεισμικών διεγέρσεων χαμηλής έντασης που καταγράφηκαν κατά τη
μέτρηση εδαφικού μικροθορύβου (Σχήμα 4.2.10, δεξιά).

4.2.3

Πηνειάδα

Η Πηνειάδα (39°35'25.13"N, 22°10'26.37"E) βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του ορεινού όγκου του
Ζάρκου, εντός της κοιλάδας του Πηνειού, και πιο συγκεκριμένα στη βόρεια κοίτη του. Εξαιτίας του
ιδιαίτερου γεωμορφολογικού χαρακτήρα του χωριού, έγιναν δύο μετρήσεις εντός του χωριού: βόρειο
τμήμα H/V (από το ΙΤΣΑΚ) και νότιο τμήμα PT2 (από το Π. Πατρών), ενώ έγινε και μια μέτρηση στη
θέση P9 νότια της Πηνειάδας εντός των αγροτεμαχίων νότια της κοίτης του Πηνειού (από το ΙΤΣΑΚ και
το Π. Πατρών). Στα Σχήματα 4.2.11 και 4.2.12 φαίνονται οι θέσεις μετρήσεων στην Πηνειάδα και οι ίδιες
θέσεις αλλά με παράθεση και του γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ, αντίστοιχα.

Σχήμα 4.2.11: Θέσεις μετρήσεων στην Πηνειάδα
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Σχήμα 4.2.12: Θέσεις μετρήσεων στην Πηνειάδα με παράθεση του γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ (Φύλλο Φαρκαδών, Κλ.
1:50.000)

Σχήμα 4.2.13. Ταχύτητες διάδοσης των διατμητικών κυμάτων στις δύο θέσεις μετρήσεων PT2 και P9

Στο βόρειο τμήμα του χωριού και βόρεια της επαρχιακής οδού που το διασχίζει, έγινε μέτρηση
μικροθορύβου στην αυλή του σχολείου της Πηνειάδας, από την οποία προέκυψε το Σχήμα 4.2.14 με τον
λόγο του φασματικού πλάτους Fourier οριζόντιας και κατακόρυφης συνιστώσας μικροθορύβου.
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Σχήμα 4.2.14: Λόγος φασμάτων απόκρισης οριζόντιας και κατακόρυφης συνιστώσας μικροθορύβου στη θέση μέτρησης στο
σχολείο της Πηνειάδας

Οι μετρήσεις της ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων, στη θέση PT2 στο νότιο τμήμα του χωριού
και στη θέση P9 εντός των αγρών νότια της κοίτης του Πηνειού, παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.2.13. Από
τις μετρήσεις αυτές προκύπτει ότι στη θέση P9 η ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων των
ανώτερων 30 m είναι 230 m/s, ενώ στη θέση PT2 είναι 275 m/s. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει η
ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων στα πρώτα 8m στη θέση P9, η οποία κυμαίνεται μεταξύ
124 m/s και 157 m/s και λιγότερο η τιμή της VS,30.
Στη θέση P9 εντός αγροτεμαχίων στη νότια κοίτη του Πηνειού, οι μετρήσεις μικροθορύβου αλλά και
μικροσεισμών έδειξαν θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα στα ~0.9Hz, και δεύτερη με χαμηλότερο πλάτος του
λόγου HVSR στα ~4Hz, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.2.15.

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 4.2.15: (α) Λόγος φασμάτων απόκρισης οριζόντιας και κατακόρυφης συνιστώσας μικροθορύβου στη θέση
μέτρησης P9 (Π. Πατρών), (β) στην ίδια θέση λόγος φασματικού πλάτους Fourier οριζόντιας και κατακόρυφης
συνιστώσας από μέτρηση μικροθορύβου (ΙΤΣΑΚ) και (γ) από μέτρηση μικροσεισμών (ΙΤΣΑΚ)
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Συμπερασματικά προκύπτουν τα ακόλουθα:
Από τις παραπάνω ενδεικτικές μετρήσεις και παρατηρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις της πλειόσειστης
περιοχής φαίνεται ότι οι τοπικές εδαφικές συνθήκες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της
σεισμικής κίνησης. Ειδικά στην περίπτωση του χωριού Δαμασίου προέκυψε, κατ’αρχάς ποιοτικά,
συσχέτιση της συγκέντρωσης βλαβών, κυρίως των κατασκευών παραδοσιακού τύπου (λιθόκτιστες και
πλινθόκτιστες), με τις εδαφικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, περισσότερες και εντονότερες βλάβες
διαπιστώθηκαν στο βόρειο τμήμα του χωριού το οποίο θεμελιώνεται σε μέσης πυκνότητας / μέσης
συνεκτικότητας εδαφικές στρώσεις σε σχέση με το νότιο τμήμα όπου συναντώνται σκληροί / πολύ πυκνοί
και βραχώδεις σχηματισμοί.
Παρατηρήθηκαν υψηλές ενισχύσεις (~8) στους λόγους HVSR, είτε από εδαφικό μικροθόρυβο, είτε από
μικροσεισμούς. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλές διατμητικές παραμορφώσεις υποδεικνύοντας
έτσι την σχεδόν γραμμική ελαστική συμπεριφορά των εδαφών.
Στις θέσεις των ρευστοποιήσεων νότια της Πηνειάδας, οι δύο διακριτές τιμές ιδιοσυχνοτήτων (της
θεμελιώδους και μίας υψηλότερης) υποδεικνύουν την ύπαρξη εδαφικών στρώσεων με σημαντική
διαφοροποίηση των λόγων εμπέδησης. Η πρώτη αναφέρεται σε μικρό βάθος, ενώ η δεύτερη σε σημαντικά
μεγαλύτερο βάθος, στο οποίο ενδεχομένως αντιστοιχεί και η θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα, fo=0.9Hz.
Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου οι ενδείξεις αυτές να αποτελέσουν τεκμηριωμένη άποψη
περί του εδαφοδυναμικού προφίλ. Τέλος, επισημαίνεται ότι στην Πηνειάδα ενδεχομένως διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο το διδιάστατο (ή και τριδιάστατο) ανάγλυφο του σεισμικού υποβάθρου, κάτι το οποίο
φυσικά απαιτεί συστηματικότερη διερεύνηση.

4.3 Συμπεριφορά φυσικών πρανών - Κατολισθήσεις - Βραχοπτώσεις
Κατά την έρευνα πεδίου διαπιστώθηκαν ελάχιστες περιπτώσεις κατολισθήσεων σε φυσικά πρανή και
καταπτώσεων βράχων στην ευρύτερη περιοχή. Οι συγκεκριμένες αστοχίες ήταν περιορισμένης έκτασης
και εντοπίστηκαν σε θέσεις κυρίως κοντά στα χωριά Ζάρκος, Μελούνα και Δαμάσι χωρίς να προκληθούν
προβλήματα ή βλάβες στις κατασκευές των οικισμών ή στο οδικό δίκτυο (ΙΤΣΑΚ-ΔΠΘ, 2021).
Πιο συγκεκριμένα, από τους ορεινούς όγκους που βρίσκονται ανατολικά του χωριού Ζάρκος και οι οποίοι
συνίστανται από μάρμαρα και σχιστόλιθους αποσπάσθηκαν βραχώδη τεμάχη, τα οποία κύλησαν σε
τοπογραφικά χαμηλότερα σημεία, σταματώντας ωστόσο σε μεγάλη απόσταση από τις οικίες και
οποιαδήποτε άλλη κατασκευή του χωριού και χωρίς να προκληθεί καμία βλάβη, καθώς υπάρχει μια
φυσική "βραχοπαγίδα" με κλίση, η οποία γίνεται όλο και πιο ήπια από Α προς Δ και η οποία μάλιστα
καταλήγει περίπου επίπεδη, όπως διακρίνεται στο κάτω άκρο του Σχήματος 4.3.1. Η έκταση της φυσικής
βραχοπαγίδας ήταν αρκετά μεγάλη ώστε αφενός να εκτονωθεί όλη ενέργεια των βραχωδών τεμαχών
χωρίς να φτάσουν στα σπίτια του χωριού και αφετέρου χρησίμευσε ώστε τα μεγαλύτερα βραχοτεμάχια
να υποστούν θραύση σε μικρότερα τεμάχη, τα οποία έχουν διασκορπιστεί σε όλη την έκταση της ήπιας
παρειάς και σταμάτησαν την καθοδική τους πορεία σε διάφορα σημεία της παρειάς.
Επίσης, από τους ορεινούς όγκους νοτιοανατολικά του χωριού Δομένικο και παραπλεύρως της
Βυζαντινής Εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων, καταγράφηκε από κλιμάκιο της ΕΑΓΜΕ (EΑΓΜΕ, 2021)
αποκόλληση βραχώδους τεμάχους με όγκο της τάξεως των πέντε κυβικών μέτρων (5 m3) από τη μάζα
του γνευσιοσχιστόλιθου (Σχήμα 4.3.2). Στην παραπάνω έκθεση του ΕΑΓΜΕ αναφέρονται επίσης
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καταπτώσεις κατακερματισμένων μαρμάρων στη θέση Μελούνα της νέας εθνικής οδού ΛάρισαςΕλασσόνας, χωρίς όμως να επηρεάσουν τη λειτουργία του οδικού δικτύου (Σχήμα 4.3.3).

Σχήμα 4.3.1: Απόσπαση βραχωδών τεμάχων από ορεινούς όγκους ανατολικά του χωριού Ζάρκος (Συντ/νες θέσης
φωτογραφίας: N39°36'24.64", E22°7'57.95")

Σχήμα 4.3.2: Αποκόλληση βραχώδους τεμάχους από τους ορεινούς όγκους νοτιοανατολικά του χωριού Δομένικο (ΕΑΓΜΕ,
2021)

144

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 4.3.3: Καταπτώσεις κατακερματισμένων μαρμάρων στη θέση Μελούνα, νέα εθνική οδός Λάρισας-Ελασσόνας (ΕΑΓΜΕ,
2021)

4.4 Ρευστοποίηση και συνεπαγόμενες εδαφικές αστοχίες
Σύμφωνα με τα προηγούμενα κεφάλαια, η πλειόσειστη περιοχή σείσθηκε από ένα ζεύγος μεγάλων
σεισμών (Μ6.3 την 3/3/2021 και Μ6.0 την 4/3/2021), καθώς και ένα πλήθος μετασεισμών μεγέθους Μ ≥
5, με τον μεγαλύτερο Μ5.6 την 12/3/2021. Πρακτικώς, αυτό σημαίνει ότι οι παρατηρηθείσες
ρευστοποιήσεις και οι συνεπαγόμενες εδαφικές αστοχίες (π.χ. πλευρικές εξαπλώσεις) μπορεί να είναι
συσσωρευτικό αποτέλεσμα περισσοτέρων της μίας δόνησης. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι οι δύο
μεγαλύτεροι σεισμοί ευθύνονται ουσιαστικά για τις παρατηρήσεις που συνοψίζονται στην παρούσα
παράγραφο, καθώς μεγέθη σεισμών Μ < 6 δεν δίνουν συνήθως σημαντικές ρευστοποιήσεις, ειδικά σε
μορφή πλευρικής εξάπλωσης. Για παράδειγμα, οι (Youd and Idriss 2001) στη μέθοδο εκτίμησης του
κινδύνου ρευστοποίησης παρουσιάζουν συντελεστές διόρθωσης λόγω μεγέθους σεισμού με Μ > 5.5, ενώ
οι (Youd et al. 2002) προτείνουν σχέσεις εκτίμησης μετακινήσεων πλευρικής εξάπλωσης για σεισμούς
με μέγεθος Μ > 6, καθώς για μικρότερα μεγέθη προκύπτουν μηδαμινές μετατοπίσεις που δεν έχουν
ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων τους. Φυσικά, αυτό δεν αποκλείει την επιδείνωση του φαινομένου
από μετασεισμούς που γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από έναν κύριο σεισμό, πριν οι τυχόν
αναπτυχθείσες υδατικές υπερπιέσεις έχουν τον χρόνο να αποτονωθούν (Okamura et al. 2001).
Η πλειόσειστη περιοχή που ενδιαφέρει εδώ αφορά θέσεις κατά μήκος του Πηνειού ποταμού (μεταξύ
Φαρκαδόνας στα δυτικά και Κουτσόχερου στα ανατολικά) προς νότον, και κατά μήκος του Τιταρήσιου
ποταμού (παραποτάμου του Πηνειού) μεταξύ Δομένικου στο βορρά και Δαμασίου στο νότο. Η περιοχή
ενδιαφέροντος πλησίον του Τιταρήσιου ποταμού έχει άξονα βορρά – νότου, περιορίζεται ανατολικά και
δυτικά από τα Αντιχάσια Όρη και τις νότιο-δυτικές παρυφές του Ολύμπου και βρίσκεται εγγύτερα στα
επίκεντρα του ζεύγους των κυρίων σεισμών (σε αποστάσεις 4 έως 10 km, ανάλογα με τη θέση). Η δεύτερη
περιοχή πλησίον του Πηνειού ποταμού έχει άξονα δύση – ανατολή, περιορίζεται βόρεια και νότια από τα
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Αντιχάσια Όρη και το όρος Τίτανος αντίστοιχα και βρίσκεται συγκριτικά μακρύτερα από τα επίκεντρα
του ζεύγους των κυρίων σεισμών (σε αποστάσεις 15 έως 25km, ανάλογα με τη θέση). Συνεπώς, οι δύο
περιοχές ενδιαφέροντος αφορούν στις κοιλάδες των εν λόγω ποταμών. Γεωλογικά οι θέσεις
ενδιαφέροντος χαρακτηρίζονται από αποθέσεις του Ολόκαινου (σύγχρονες αποθέσεις, ποτάμιες
αναβαθμίδες και αλλούβια). Στην κοιλάδα του Τιταρήσιου ποταμού το αναδυόμενο βραχώδες υπόβαθρο
αποτελείται κυρίως από μάρμαρα, γνεύσιους και σχιστόλιθους της Πελαγονικής ζώνης, ενώ στην κοιλάδα
του Πηνειού επικρατούν κυρίως τα μάρμαρα.
Παρουσιάζονται τώρα ξεχωριστά οι θέσεις ρευστοποίησης πλησίον των ποταμών Τιταρήσιου και
Πηνειού στις υπο-παραγράφους 4.4.1 και 4.4.2, αντίστοιχα. Στην υπο-παράγραφο 4.4.3 γίνεται μία
προσπάθεια ποσοτικής εκτίμησης του κινδύνου ρευστοποίησης σε συγκεκριμένες θέσεις, με βάση
μετρήσεις της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων S που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα
του Επίκ. Καθηγητή του Π. Πατρών κ. Π. Πελέκη στο πλαίσιο του παρόντος έργου αποτελούμενη από
τους Β. Χριστόπουλο, ΕΔΙΠ, Π. Παληάτσα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια, B. Petsi, μεταπτυχιακή φοιτήτρια
και Ι. Τσιουρή, υποψήφιο διδάκτορα.

4.4.1 Θέσεις ρευστοποίησης πλησίον του ποταμού Τιταρήσιου
Η πρώτη περιοχή ενδιαφέροντος με πολλαπλές θέσεις εμφάνισης ρευστοποίησης και επακόλουθων
εδαφικών αστοχιών είναι κατά μήκος του ποταμού Τιταρήσιου (ενός από τους πιο σημαντικούς
παραποτάμους του Πηνειού), και συγκεκριμένα από το Αμούρι στο βορρά έως το Δαμάσι στο νότο. Στο
Σχήμα 4.4.1 παρουσιάζεται το ανάγλυφο της περιοχής και οι επτά θέσεις εμφανίσεως ρευστοποίησης και
πλευρικής εξάπλωσης ΤΤ1 έως ΤΤ7 από βορρά προς νότον, σε ένα συνολικό μήκος κατά μήκος του
ποταμού περί τα 15 km κατά την οποία το υψόμετρο μειώνεται περί τα 50 m (από +165 m σε +115 m
περίπου). Υπογραμμίζεται ότι χρησιμοποιείται διαφορετικό σύμβολο για τις θέσεις εμφάνισης
ρευστοποίησης (π.χ. ανάβλυση ρευστοποιημένου εδάφους, κρατήρες) και για τις θέσεις όπου διαφαίνεται
αστοχία μορφής πλευρικής εξάπλωσης. Προκύπτει ότι όλες οι θέσεις βρίσκονται σε μικρή απόσταση από
την όχθη του ποταμού Τιταρήσιου, ή παραποτάμων του (στο βόρειο κομμάτι), και συγκεκριμένα σε
αποστάσεις από 0 m (σε θέσεις πλευρικής εξάπλωσης) έως 300 m συνήθως από εκείνη, αν και σε μία
θέση (TT2) η απόσταση αυτή προσεγγίζει το 1 km.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Σχήμα 4.4.2 όπου παρουσιάζεται ο γεωλογικός χάρτης της
περιοχής του ΙΓΜΕ στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Τιταρήσιου, μαζί με τις θέσεις ενδιαφέροντος
ΤΤ1 έως ΤΤ7, με τις θέσεις ΤΤ5 έως ΤΤ7 να εμφανίζουν και ενδείξεις πλευρικής εξάπλωσης, πέρα από
ρευστοποίηση. Προκύπτει ότι όλες οι θέσεις ρευστοποίησης εμφανίζονται κυρίως σε ποτάμιες
αναβαθμίδες ή σύγχρονες χονδρόκοκκες αποθέσεις, όταν βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις από την όχθη,
και δευτερευόντως σε αλλουβιακές αποθέσεις όταν οι αποστάσεις από την όχθη γίνονται σχετικά
μεγαλύτερες. Σε όλες τις περιπτωσεις, οι θέσεις βρίσκονται στην κοιλάδα (των αποθέσεων) του
Τιταρησίου ποταμού, ανάμεσα σε τοπογραφικές εξάρσεις μαρμάρων (κυρίως) και σχιστολίθων (κατά
τόπους). Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί εδώ ότι οι σεισμοί έλαβαν χώρα στις αρχές Μαρτίου, γεγονός
που υποδηλώνει ότι η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ήταν αβαθής και ενίσχυσε τη δυνατότητα
ρευστοποίησης και πιο επιφανειακών στρώσεων.
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Σχήμα 4.4.1: Ανάγλυφο (Google Earth) και θέσεις επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποίησης ή/και πλευρικής εξάπλωσης στην
περιοχή πλησίον του ποταμού Τιταρήσιου

Σχήμα 4.4.2: Γεωλογικός χάρτης (ΙΓΜΕ) και θέσεις επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποίησης ή και πλευρικής εξάπλωσης στην
περιοχή πλησίον του ποταμού Τιταρήσιου
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Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.1, η θέση ΤΤ1 βρίσκεται περί τα 1200 m βόρεια-βορειοδυτικά από το Αμούρι.
Στο Σχήμα 4.4.3 δίνονται λεπτομέρειες για το ανάγλυφο (Google Earth), τη γεωλογία (με βάση
απόσπασμα του χάρτη του ΙΓΜΕ και τους γεωλογικούς χαρακτηρισμούς των εδαφών σε αυτόν) και την
εικόνα της επιτόπου εμφάνισης ρευστοποίησης (μέσω φωτογραφιών) στη θέση ΤΤ1. Όπως δείχνουν οι
φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.3 πρόκειται για θέση περιορισμένης επιφανειακής εμφάνισης
ρευστοποιημένου εδάφους (σε 2 σημεία σε απόσταση 200 m), η οποία βρίσκεται στη δεξιά όχθη
χειμάρρου που τροφοδοτεί περιοδικά τον Τιταρήσιο ποταμό και σε απόσταση 330 m ανατολικά από
μεγαλύτερο χείμαρρο τροφοδότη του ίδιου ποταμού. Τοπογραφικά η θέση δεν εμφανίζει
διαφοροποιήσεις, πέραν μίας πολύ ελαφράς κλίσης (< 1%) σε άξονα βορρά-νότου λόγω της γενικότερης
μείωσης του υψομέτρου κατά μήκος της ροής του ποταμού. Γεωλογικά εμφανίζεται στο όριο μεταξύ
σύγχρονων αποθέσεων και ποτάμιων αναβαθμίδων, δηλαδή κυριαρχούν τα χονδρόκοκκα υλικά
(αδρομερή, κατά τον γεωλογικό χαρακτηρισμό) που είναι εν δυνάμει ρευστοποιήσιμα σε συνθήκες
κορεσμού υπό ισχυρή σεισμική κίνηση.

Σχήμα 4.4.3: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία και επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση ΤΤ1
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Σχήμα 4.4.4: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία και επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση ΤΤ2

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.1, η θέση ΤΤ2 βρίσκεται περί τα 500 m νοτιο-ανατολικά από το Βάρκο. Όπως
δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.4 πρόκειται για θέση αξιόλογης επιφανειακής εμφάνισης
ρευστοποιημένου εδάφους (σε 3 σημεία με μέγιστη απόσταση 150 m), η οποία βρίσκεται περί τα 1000m
από τη δεξιά όχθη του Τιταρήσιου ποταμού. Τοπογραφικά η θέση δεν εμφανίζει συστηματικές
διαφοροποιήσεις, πέραν μιας ελαφράς κλίσης (≈ 1%) σε άξονα βορρά-νότου λόγω της γενικότερης
μείωσης του υψομέτρου κατά μήκος της ροής του ποταμού. Η επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης,
κατά θέσεις γραμμική, δε σχετίζεται αναγκαστικά με πλευρική εξάπλωση, δεδομένης της μικρής κλίσης
και της μεγάλης απόστασης από την όχθη. Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε αλλουβιακές αποθέσεις
(ποταμολιμναίας προέλευσης), ποικίλης σύστασης, εδάφη που είναι εν δυνάμει ρευστοποιήσιμα σε
συνθήκες κορεσμού υπό ισχυρή σεισμική κίνηση.
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Σχήμα 4.4.5: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία και επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση ΤΤ3

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.1, η θέση ΤΤ3 βρίσκεται περί τα 800 m βορειο-ανατολικά από το Βλαχογιάννι
και περί τα 450 m δυτικά από το Μεσοχώρι. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.5 πρόκειται
για θέση αξιόλογης επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους σε 3 σημεία (σε απόσταση έως
200 m μεταξύ τους), τα οποία βρίσκονται 250m έως 300m από τη δεξιά όχθη του Τιταρήσιου ποταμού.
Η θέση εμφανίζει οριζόντια τοπογραφία, ενώ γεωλογικά βρίσκεται στο όριο των χαρτών του ΙΓΜΕ, και
για το λόγο αυτό τα ίδια εδαφικά υλικά εμφανίζονται με ελαφρώς διαφορετική διαγράμμιση. Όμως, ως
προς τη φύση των υλικών, και οι δύο χάρτες συμφωνούν ότι οι θέσεις βρίσκονται πάνω σε ποτάμιες
αναβαθμίδες με χονδρόκοκκα υλικά, αλλά πολύ κοντά στο όριο με τις πλέον σύγχρονες αποθέσεις που
βρίσκονται εγγύτερα στην όχθη του ποταμού. Η επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης, κατά θέσεις
γραμμική, δεν σχετίζεται αναγκαστικά με πλευρική εξάπλωση, δεδομένης της ανυπαρξίας επιφανειακής
κλίσης και της σημαντικής απόστασης από την όχθη. Μπορεί όμως να συσχετισθεί με το όριο αλλαγής
των γεωλογικών σχηματισμών (σύμφωνα με τους χάρτες του ΙΓΜΕ), που εν δυνάμει επιφέρει
διαφορετική απόκριση ή και διαφορετικό δυναμικό ρευστοποίησης.
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Σχήμα 4.4.6: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία και επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση ΤΤ4

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.1, η θέση ΤΤ4 βρίσκεται 850 m έως 1250 m νοτιο-ανατολικά από το
Βλαχογιάννι. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.6 πρόκειται για θέση εκτεταμένης
επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους, σε δύο συστάδες σημείων οι οποίες βρίσκονται περί
τα 400 m έως 600 m από τη δεξιά όχθη του Τιταρήσιου, αν και δεδομένης της μετακίνησης της κοίτης
διαχρονικά, ο πιο κοντινός αναβαθμός όχθης βρίσκεται εγγύτερα (300 m έως 500 m, αντίστοιχα).
Τοπογραφικά η θέση δεν εμφανίζει συστηματικές διαφοροποιήσεις, πέραν μιας ελαφράς κλίσης (< 1%)
προς τη δεξιά όχθη (προς τα βoρειο-ανατολικά), αλλά και μιας αντίστοιχα μικρής κλίσης παράλληλα προς
τη ροή του ποταμού (προς τα νοτιο-ανατολικά). Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε αλλουβιακές αποθέσεις
(ποταμολιμναίας προέλευσης), ποικίλης σύστασης, τα οποία είναι εν δυνάμει ρευστοποιήσιμα σε
συνθήκες κορεσμού υπό ισχυρή σεισμική κίνηση. Μάλιστα στη νότιο-ανατολική συστάδα θέσεων
βρέθηκε και κρατήρας διαμέτρου 1 m περίπου από ανάβλυση εδάφους που ρευστοποιήθηκε σε
μεγαλύτερο βάθος. Σε αυτή τη συστάδα ήταν και εντονότερα τα φαινόμενα συνεπαγόμενων εδαφικών
αστοχιών.

151

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 4.4.7: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία και επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση ΤΤ5

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.1, η θέση ΤΤ5 βρίσκεται 1500 m νότιο-ανατολικά από το Μεσοχώρι, στο
δρόμο για το Δαμάσι. Όπως προκύπτει από το Σχήμα 4.4.7, πρόκειται για θέση όπου η κοίτη του
Τιταρήσιου αλλάζει έντονα θέση διαχρονικά. Για παράδειγμα, στον γεωλογικό χάρτη οι δύο θέσεις
εμφάνισης ρευστοποίησης και συνεπαγόμενων εδαφικών αστοχιών είναι σε αντίθετες όχθες, αλλά στην
(πιο πρόσφατη) αεροφωτογραφία από το Google Earth οι δύο θέσεις βρίσκονται στην αριστερή όχθη. Σε
κάθε περίπτωση, όλες οι θέσεις βρίσκονται εντός σύγχρονων αποθέσεων της κοίτης. Πιο συγκεκριμένα,
οι θέσεις εγγύτερα στη σημερινή κοίτη (βλ. φωτογραφίες) εμφανίζουν ανάβλυση ρευστοποιημένου
υλικού (ιλυοαμμώδους σύστασης με μικρή έως ανύπαρκτη πλαστικότητα, σύμφωνα με την
προκαταρκτική κοινή έκθεση των ΙΤΣΑΚ και Δ.Π.Θ (2021) και εδαφικές ρηγματώσεις (εύρους mm έως
λίγων cm) ως ένδειξη πλευρικής εξάπλωσης προς την όχθη λόγω εγγύτητας με αυτήν (επίπεδη
τοπογραφία).
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Επιπλέον όμως υπάρχουν εδαφικές ρηγματώσεις (εύρους έως αρκετών cm) σημαντικού μήκους, σε
διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, αλλά σε απόσταση 160 m βόρειο-ανατολικά και χωρίς να συνοδεύονται από
ανάβλυση γεωϋλικού. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση των ΙΤΣΑΚ-ΔΠΘ (2021), εκτιμάται
μετακίνηση κάθετα στη διεύθυνση των ρηγματώσεων 3 έως 15cm, η οποία όμως συνοδεύεται και από
βύθιση (5 έως 30 cm). Οι ρηγματώσεις αυτές δεν σχετίζονται άμεσα με ρευστοποίηση, ενώ η απόσταση
όπου βρίσκονται (περίπου 200 m από την όχθη) είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να αποκλείεται η άμεση
συσχέτιση των ρηγματώσεων αυτών με πλευρική εξάπλωση προς την όχθη των ίδιων των γεωϋλικών.
Επιπλέον, οι ρηγματώσεις αυτές δεν σχετίζονται με επιφανειακή εμφάνιση ρήγματος. Με δεδομένη την
εικόνα του γεωλογικού χάρτη, όπου οι θέσεις των ρηγματώσεων (μπλε κουκκίδες) είναι πλησίον του
ορίου των πρόσφατων με τις αλλουβιακές αποθέσεις, ως πιθανότερη εξήγηση θεωρείται εκείνη που
αναφέρεται στην προκαταρκτική έκθεση των ΙΤΣΑΚ-ΔΠΘ (2021), δηλαδή, οτι πρόκειται για
προϋπάρχουσα επαφή μεταξύ των σύγχρονων και των παλαιότερων αποθέσεων, η οποία εμφανίστηκε
στην επιφάνεια λόγω πιθανής απώλειας στήριξης από τα γεωϋλικά πλησιέστερα στην όχθη που
μετακινήθηκαν λόγω πλευρικής εξάπλωσης.
Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.1, η θέση ΤΤ6 βρίσκεται 2200 m νοτιο-ανατολικά της θέσης ΤΤ5, ανάμεσα
στο Μεσοχώρι και το Δαμάσι. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.8 πρόκειται για θέση
πλευρικής εξάπλωσης στη δεξιά όχθη του Τιταρήσιου ποταμού. Οι επιφανειακές ρηγματώσεις έχουν
εύρος μερικά cm και μήκος λίγων μέτρων. Δεδομένης της εγγύτητας με την όχθη (έως λίγες δεκάδες
μέτρα, ανάλογα με το σημείο), η θέση βρίσκεται ουσιαστικά εντός της ευρύτερης κοίτης του ποταμού,
σε σύγχρονες (αμμοχαλικώδεις) αποθέσεις του.
Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.1, η θέση ΤΤ7 βρίσκεται στις όχθες του Τιταρήσιου ποταμού, πολύ κοντά στην
οδική γέφυρα που περνά πάνω από τον ποταμό σε απόσταση 200 m από το Δαμάσι. Όπως δείχνουν οι
φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.9, στη θέση αυτή εμφανίζεται πλευρική εξάπλωση της δεξιάς όχθης στα
κατάντη της γέφυρας, και ότι γειτονικά τμήματα της γέφυρας είχαν διαφορετική μετακίνηση, όπως
αποδεικνύει η αποσύνδεση των κίτρινων μεταλλικών ράβδων κιγκλιδώματος της γέφυρας. Γεωλογικά, η
θέση χαρακτηρίζεται από σύγχρονες αποθέσεις στις παρυφές της όχθης όπου εμφανίζονται και οι
ρηγματώσεις, ενώ σε κοντινή απόσταση αλλά πιο μακριά από την όχθη υπάρχουν ποτάμιες αναβαθμίδες.
Τοπογραφικά το έδαφος είναι επίπεδο, και η πλευρική εξάπλωση οφείλεται στην εγγύτητα προς την όχθη.
Υπογραμμίζεται ότι η γέφυρα υπέστη μόνιμες μετατοπίσεις, όπως υποδεικνύεται από τις φωτογραφίες,
και αυτές ενδέχεται να σχετίζονται με την εν λόγω πλευρική εξάπλωση στη δεξιά όχθη. Επισημαίνεται
επίσης ότι σημαντικές μόνιμες μετατοπίσεις είχαν προκύψει ήδη από τον σεισμό της 3/3/21, όταν η
γέφυρα έκλεισε για το κοινό, ενώ η εδώ καταγεγραμμένη εικόνα είναι η συνολική μετά και από τα δύο
σημαντικά σεισμικά γεγονότα.
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Σχήμα 4.4.8: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία και επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση ΤΤ6
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Θέση:
Δαμάσι (ΤΤ7, Lat: 39.7165, Lon: 22.1886 )
Γεωλογία: Η,t1 (Ποτάμιες αναβαθμίδες: αδρομερή υλικά με κροκάλες και λατύπες ποικίλου
μεγέθους αναμεμειγμένα με λεπτομερές υλικό)
Η,t (Σύγχρονες αποθέσεις: κροκάλες και λατύπες ποικίλου μεγέθους και λιθολογικής
σύστασης και άμμοι, στις κοίτες των ποταμών)

Σχήμα 4.4.9: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία και επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση ΤΤ7

4.4.2

Θέσεις ρευστοποίησης πλησίον του ποταμού Πηνειού

Η δεύτερη περιοχή ενδιαφέροντος με πολλαπλές θέσεις εμφάνισης ρευστοποίησης και συνεπαγόμενων
εδαφικών αστοχιών είναι κατά μήκος του Πηνειού ποταμού, και συγκεκριμένα από το Κουτσόχερο στα
βορειο-ανατολικά έως το Ζάρκο στα δυτικά. Στο Σχήμα 4.4.10 παρουσιάζεται το ανάγλυφο της περιοχής
και οι εννιά θέσεις εμφάνισης ρευστοποίησης ή/και πλευρικής εξάπλωσης PN1 έως PN9 από βορειοανατολικά προς δυτικά, σε ένα συνολικό μήκος κατά μήκος του ποταμού περί τα 10 km κατά την οποία
το υψόμετρο αυξάνεται περί τα 5 m μόλις (από +79 m σε +84 m περίπου). Διευκρινίζεται εδώ ότι η θέση
PN1 χωρίζεται σε δύο τμήματα, τα PN1a και PN1b βόρεια και νότια από την παλαιά γέφυρα του
Κουτσόχερου, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ποταμός ρέει από τα δυτικά προς τα βορειο155
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ανατολικά, αλλά η αρίθμηση των περιοχών είναι αντίθετη της ροής. Όπως και στην περιοχή πλησίον του
Τιταρήσιου, στο Σχήμα 4.4.10 χρησιμοποιείται διαφορετικό σύμβολο για τις θέσεις εμφάνισης
ρευστοποίησης (π.χ. ανάβλυση ρευστοποιημένου εδάφους, κρατήρες) απ’ ό,τι για τις θέσεις όπου
διαφαίνεται συνεπαγόμενη αστοχία μορφής πλευρικής εξάπλωσης. Προκύπτει ότι όλες οι θέσεις
βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την όχθη του ποταμού Πηνειού, και συγκεκριμένα σε αποστάσεις
από 0 m (σε θέσεις πλευρικής εξάπλωσης) έως 300 m συνήθως από εκείνη, αν και σε μία θέση (PN4) η
απόσταση αυτή προσεγγίζει τα 600 m, κατά μέγιστο.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Σχήμα 4.4.11 όπου παρουσιάζεται ο γεωλογικός χάρτης του
ΙΓΜΕ για την ευρύτερη περιοχή του ποταμού Πηνειού, μαζί με τις θέσεις ενδιαφέροντος PN1 έως PN9,
με τις θέσεις PN1(a και b), PN5 και PN9 να εμφανίζουν και ενδείξεις πλευρικής εξάπλωσης, πέρα από
ρευστοποίηση. Προκύπτει ότι οι εν λόγω θέσεις ρευστοποίησης εμφανίζονται κυρίως σε αλλουβιακές
αποθέσεις (ποταμολιμναία εδάφη από αργίλους και άμμους αναμεμειγμένα με κροκάλες και λατύπες) και
δευτερευόντως σε ποτάμιες αναβαθμίδες ή σύγχρονες (αδρομερείς) αποθέσεις και μόνο όταν προκύπτουν
σε πολύ μικρές αποστάσεις από την όχθη. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι θέσεις βρίσκονται στην κοιλάδα
του Πηνειού ποταμού, ανάμεσα σε τοπογραφικές εξάρσεις μαρμάρων, τόσο προς βορρά όσο και προς
νότο. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί εδώ ότι οι σεισμοί έλαβαν χώρα στις αρχές Μαρτίου, γεγονός
που υποδηλώνει αβαθή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα και ενισχυμένη δυνατότητα ρευστοποίησης και πιο
επιφανειακών στρώσεων.
Οι έντονοι μαιανδρισμοί του ποταμού Πηνειού (βλ. Σχήματα 4.4.10 και 4.4..11), σε συνδυασμό με το
εύρος της αλλουβιακής κοιλάδας, αλλά και τις ιστορικά γνωστές επεμβάσεις στην κοίτη χάριν άρδευσης,
υπογραμμίζουν την πιθανή σημασία της θέσης της κοίτης σε παλαιότερες εποχές. Χάριν διερεύνησης του
θέματος, στο Σχήμα 3.4.12 παρουσιάζονται και πάλι οι θέσεις PN1 έως PN9 σε συνδυασμό με
ορθοφωτοχάρτη της Γ.Υ.Σ παραγόμενου από τις αεροφωτογραφίες μεταξύ 1945-1965. Προκύπτουν
πράγματι εγκαταλειμμένοι μαίανδροι (ή λίμνες) ειδικά στην ανατολικότερη περιοχή, και κυρίως στην
περιοχή βόρεια και βορειο-δυτικά των PN3 και PN4. Ειδικά η PN4 που βρίσκεται σε σχετικά μεγάλη
απόσταση (έως 600m) από την τρέχουσα κοίτη του Πηνειού δείχνει να σχετίζεται με ένα μεγάλο
εγκαταλειμμένο μαίανδρο (ή και λίμνη) του ποταμού.
Στο ίδιο πλαίσιο διερεύνησης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύζευξη πληροφορίας για την επιφανειακή
εκδήλωση ρευστοποιήσεων από πτήση δρόνων πάνω από την κοιλάδα του Πηνειού, όπως έγινε από τους
(Valkaniotis et al., 2021). Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 4.4.13 παρατίθεται ο προκύπτων χάρτης με
«πυκνότητα» ρευστοποιήσεων (πλήθος ανά km2) από την προαναφερθείσα δημοσίευση, με τις θέσεις
PN1 έως PN9 που παρουσιάζονται εδώ. Γίνεται φανερό ότι στο κεντρικό κομμάτι της κοιλάδας (οι θέσεις
PN2 έως PN7 εμφανίζονται σε περιοχές με «πυκνότητα» ρευστοποίησης 50 έως 80 ανά km2, ενώ πιο
βόρεια (PN1) και πιο δυτικά (PN8 και PN9) σε περιοχές με «πυκνότητα» 20 έως 50 ανά km2. Από εκεί
και πέρα, πιο δυτικά, δεν υπάρχουν εμφανίσεις ρευστοποίησης, γι’ αυτό και η περιοχή καλύπτεται με
μπλε χρώμα, ενώ δεν υπάρχουν και άλλες PN θέσεις.
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Σχήμα 4.4.10: Ανάγλυφο (Google Earth) και θέσεις επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποίησης ή και πλευρικής εξάπλωσης στην
περιοχή πλησίον του ποταμού Πηνειού

Σχήμα 4.4.11: Γεωλογικός χάρτης (ΙΓΜΕ) και θέσεις επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποίησης ή και πλευρικής εξάπλωσης στην
περιοχή πλησίον του ποταμού Πηνειού

157

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

Σχήμα 4.4.12: Ορθοφωτοχάρτης της Γ.Υ.Σ. (1945-1965) με τις θέσεις επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποίησης ή και πλευρικής
εξάπλωσης στην περιοχή πλησίον του ποταμού Πηνειού

Σχήμα 4.4.13: Χάρτης με πλήθος επιφανειακών εμφανίσεων ρευστοποίησης ανά km2 (Valkaniotis et al., 2021) και θέσεις
εμφάνισης ρευστοποίησης και πλευρικής εξάπλωσης στην περιοχή πλησίον του ποταμού Πηνειού
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Το δεύτερο ενδιαφέρον σημείο από το Σχήμα 4.4.13 είναι ότι ανάμεσα σε περιοχές έντονης
ρευστοποίησης προκύπτουν και περιοχές μικρής έως μηδενικής εμφάνισης ρευστοποίησης. Για
παράδειγμα, ανάμεσα στις PN1 και PN2, αλλά και ανάμεσα στις PN4 και PN5 προκύπτει μικρή
«πυκνότητα» ρευστοποίησης 3-6 ανά km2, ενώ ανάμεσα στις PN7 και PN8 η «πυκνότητα» μηδενίζεται.
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα γεωτεχνικά δεδομένα για το εδαφικό προφίλ και το
πώς αυτό πιθανώς αλλάζει σε σχετικά γειτονικές θέσεις με μεγάλη και μηδενική «πυκνότητα»
ρευστοποίησης. Όμως, με βάση μητρώα υδρογεωτρήσεων που εντοπίστηκαν και αφορούν στο υπό
μελέτη τμήμα της κοιλάδας του Πηνειού (βλ. Σχήμα 4.4.14), προκύπτει ότι οι αλλουβιακές αποθέσεις
αποτελούνται από εναλλαγές μεταξύ χονδρόκοκκων (εν δυνάμει ρευστοποιήσιμων) και λεπτόκοκκων
εδαφών, ενώ συνήθως στην επιφάνεια υπάρχει στρώση λεπτόκοκκου εδάφους με χαμηλή διαπερατότητα.
Οι εν λόγω εναλλαγές, όπως και η λεπτόκοκκη (ιλυο-αργιλώδης) επιφανειακή στρώση, δεν επιτρέπουν
την ταχεία αποτόνωση των υπερπιέσεων πόρων που αναπτύσσονται στις χονδρόκοκκες στρώσεις. Το
γεγονός αυτό ενδέχεται να οδήγησε σε ευχερέστερη ρευστοποίηση των χονδρόκοκκων στρώσεων σε αυτό
το τμήμα της κοιλάδας. Επιπλέον όμως, το πάχος αυτής της λεπτόκοκκης επιφανειακής στρώσης ανά
θέση μπορεί να καθόρισε το αν η ευχερέστερη ρευστοποίηση σε βάθος βρήκε δίοδο εμφάνισης στην
επιφάνεια ή όχι (σε περιπτώσεις παχιάς στρώσης). Δηλαδή, οι εναλλαγές «πυκνότητας» ρευστοποίησης
που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.4.13 μπορεί να μην σχετίζονται αποκλειστικά με την ένταση της
ρευστοποίησης σε βάθος ανά θέση, αλλά και με το πάχος της επιφανειακής λεπτόκοκκης στρώσης
χαμηλής διαπερατότητας ανά θέση.

Σχήμα 4.4.14: Τυπική εδαφική διαστρωμάτωση μέχρι βάθους 100 m από μητρώο υδρογεώτρησης στην κοιλάδα του Πηνειού
(ευρύτερη περιοχή Πηνειάδας)
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Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN1 βρίσκεται στην περιοχή των γεφυρών πλησίον του
Κουτσόχερου, και σε απόσταση από 800 m έως 1500 m από αυτό. Χάριν ευκρινέστερης παρουσίασης,
χωρίζεται σε δύο τμήματα, τα PN1a (βόρεια, κατάντη) και PN1b (νότια, ανάντη) από την παλαιά γέφυρα
του Κουτσόχερου. Επισημαίνεται εδώ ότι στην (πιο πρόσφατη) αεροφωτογραφία του Google Earth
εμφανίζονται δύο γέφυρες, αλλά στον (παλαιότερο) γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ μόνο η παλαιά. Έτσι,
στη συνέχεια παρουσιάζονται ξεχωριστά σχήματα για τα δύο τμήματα της PN1.

Σχήμα 4.4.15: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN1a

Η θέση PN1a (Σχήμα 4.4.10) βρίσκεται βόρεια (κατάντη) από την παλαιά γέφυρα και μόλις ανάντη από
τη νέα, σε απόσταση 1400 m από τα όρια του Κουτσόχερου. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα
4.4.15 πρόκειται για θέση απώλειας ευστάθειας του αναβαθμού της δεξιάς όχθης του ποταμού,
συνδυαζόμενη με ρευστοποίηση. Η απώλεια αυτή εκτείνεται για περίπου 150 m παράλληλα με την όχθη.
Τοπογραφικά η θέση είναι εντελώς οριζόντια, ενώ γεωλογικά εμφανίζεται μέσα στις σύγχρονες αποθέσεις
της κοίτης.
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Σχήμα 4.4.16: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN1b

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN1b βρίσκεται νότια και ανάντη από την παλαιά γέφυρα πλησίον
του Κουτσόχερου και σε απόσταση 700 m έως 1100 m από αυτό (ανάλογα με το σημείο). Συναντώνται
σημεία ρευστοποίησης στην αριστερή όχθη του Πηνειού ποταμού και σε αποστάσεις έως 150 m από
αυτήν, εντός ενός έντονου μαιανδρισμού. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.16 πρόκειται
για θέση εκτεταμένης επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους (μέγιστη απόσταση 500 m
μεταξύ σημείων). Τοπογραφικά η τοποθεσία είναι εντελώς οριζόντια. Γεωλογικά εμφανίζεται σε
αλλουβιακές αποθέσεις (ποταμολιμναίας προέλευσης), ποικίλης σύστασης, αν και το ένα σημείο
πλευρικής εξάπλωσης είναι στο όριο αλλουβιακών και σύγχρονων αποθέσεων στη στενή γειτονιά της
όχθης.
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Σχήμα 4.4.17: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN2

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN2 βρίσκεται περί τα 1500 m νότιο-νοτιοδυτικά από το
Κουτσόχερο. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.17 πρόκειται για θέση εκτεταμένης
επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους σε μια σειρά σημείων (με μέγιστη απόσταση 600 m
μεταξύ τους), οι οποίες βρίσκονται περί τα 60 m έως 250 m από την αριστερή όχθη του Πηνειού ποταμού,
αλλά εντός ενός μαιανδρισμού αυτού. Επιπλέον, η θέση εμπεριέχει και πλευρική εξάπλωση προς την
όχθη, όπως αποτυπώνεται με ρηγματώσεις παράλληλες προς εκείνη, με ρευστοποιημένο έδαφος να έχει
αναβλύσει από αυτές, σε μήκος μερικών δεκάδων μέτρων. Τοπογραφικά η τοποθεσία είναι εντελώς
οριζόντια. Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε αλλουβιακές αποθέσεις (ποταμολιμναίας προέλευσης),
ποικίλης σύστασης, με εξαίρεση τις θέσεις της πλευρικής εξάπλωσης που πρέπει να βρίσκονται στο όριο
με τις σύγχρονες αποθέσεις στην πολύ στενή γειτονιά του ποταμού. Γενικότερα, η νότια συστάδα
σημείων εμφανίζει μεγαλύτερη ανάβλυση ρευστοποιημένου υλικού (αμμοϊλυώδους σύστασης), ενώ στη
βόρεια η ανάβλυση ήταν ποσοτικά λιγότερη.
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Σχήμα 4.4.18: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN3

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN3 βρίσκεται περί τα 2400 m νοτιοδυτικά από το Κουτσόχερο
και 2800 m ανατολικά από την Πηνειάδα. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.18 πρόκειται
για θέση σημαντικής επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους, οι οποίες βρίσκονται πολύ
κοντά στην αριστερή όχθη του Πηνειού ποταμού (απόσταση 30 m έως 90 m), αλλά εξωτερικά του
τοπικού μαιανδρισμού αυτού. Τοπογραφικά η τοποθεσία είναι εντελώς οριζόντια. Γεωλογικά εμφανίζεται
μέσα σε αλλουβιακές αποθέσεις (ποταμολιμναίας προέλευσης), ποικίλης σύστασης. Η ανάβλυση
ρευστοποιημένου υλικού (αμμοϊλυώδους σύστασης) έγινε σε πολλές θέσεις μέσα από επιμήκεις
ρηγματώσεις μήκους δεκάδων μέτρων, αλλά αυτό δεν σχετίζεται άμεσα με εμφάνιση πλευρικής
εξάπλωσης καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες παρατηρήσεις πλησίον της όχθης.
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Σχήμα 4.4.19: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN4

Αντιθέτως, μπορεί να συσχετιστεί με την ύπαρξη παλαιού μαιάνδρου του Πηνειού ποταμού ακριβώς στη
θέση αυτή και όχι στην τωρινή κοίτη, όπως προκύπτει από τον ορθοφωτοχάρτη του 1945-1965 του
Σχήματος 3.4.12. Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN4 βρίσκεται περί τα 500 m δυτικά της PN3,
δηλαδή σε απόσταση 2400 m ανατολικά από την Πηνειάδα. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα
4.4.19 πρόκειται για θέση πολύ σημαντικής επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους, αλλά σε
μεγάλη απόσταση από την αριστερή όχθη του Πηνειού ποταμού (απόσταση έως 600 m καί προς τα
ανατολικά καί προς τα νότια). Όπως και η PN3, τοπογραφικά η τοποθεσία είναι εντελώς οριζόντια.
Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε αλλουβιακές αποθέσεις (ποταμολιμναίας προέλευσης), ποικίλης
σύστασης. Η ανάβλυση ρευστοποιημένου υλικού (αμμοϊλυώδους συστάσεως) είναι γενικώς σημαντική,
καθώς έγινε σε διάσπαρτες θέσεις, ενώ σε μερικές σχηματίστηκαν επιμήκεις ρηγματώσεις που δεν
σχετίζονται με πλευρική εξάπλωση. Το σημαντικό στοιχείο αυτής της θέσης είναι ο σχηματισμός
μεγάλων κρατήρων (βλ. Σχήμα 4.4.19) ειδικά στο ανατολικότερο άκρο της. Η εμφάνιση έντονης
ρευστοποίησης σε αυτή τη θέση θα πρέπει να συσχετιστεί και με την ύπαρξη παλαιού μαιάνδρου του
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Πηνειού ποταμού ακριβώς στη θέση αυτή, όπως προκύπτει από τον ορθοφωτοχάρτη του 1945-1965 του
Σχήματος 4.4.12.

Σχήμα 4.4.20: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN5

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN5 βρίσκεται περί τα 850 m νοτιο-ανατολικά της Πηνειάδας.
Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.20 πρόκειται για θέση σημαντικής επιφανειακής
εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους σε δύο σημεία, ένα σε απόσταση 140 m από τη δεξιά όχθη του
Πηνειού και ένα δεύτερο πρακτικώς δίπλα στην εν λόγω όχθη, και οι δύο εντός του μαιανδρισμού αυτού.
Στο δεύτερο σημείο προκύπτει και πλευρική εξάπλωσης λόγω της εγγύτητας με την όχθη του ποταμού
(στα νότια της θέσης). Τοπογραφικά η τοποθεσία είναι οριζόντια. Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε
αλλουβιακές αποθέσεις (ποταμολιμναίας προέλευσης), ποικίλης σύστασης, αν και οι επιφανειακές
εμφανίσεις πλησίον της όχθης γίνονται οριακά εντός των σύγχρονων αποθέσεων. Η ανάβλυση
ρευστοποιημένου υλικού (αμμοϊλυώδους σύστασης) είναι γενικώς σημαντική, ενώ στις θέσεις πλευρικής
εξάπλωσης εμφανίζονται σαφείς ρηγματώσεις, με αποτέλεσμα οριζόντιες μετακινήσεις και καθιζήσεις
αρκετών εκατοστών.
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Σχήμα 4.4.21: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN6

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN6 βρίσκεται περί τα 750 m νότια της Πηνειάδας, και σε απόσταση
75 m – 180 m βορειοδυτικά από την δεξιά όχθη του Πηνειού, στο όριο ενός μαιανδρισμού αυτού. Όπως
δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.21 πρόκειται για θέση επιφανειακής εμφάνισης
ρευστοποιημένου εδάφους σε διάφορα σημεία μιας έκτασης περί τα 8 στρέμματα. Τοπογραφικά η
τοποθεσία είναι ουσιαστικά οριζόντια. Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε αλλουβιακές αποθέσεις
(ποταμολιμναίας προέλευσης), ποικίλης σύστασης, και όχι σύγχρονων αποθέσεων δεδομένης και της
απόστασης (75 m – 180 m) από την εγγύτερη όχθη. Η ανάβλυση ρευστοποιημένου υλικού (αμμοϊλυώδους
σύστασης) είναι γενικώς σημαντική και κατά θέσεις εμφανίζεται μέσω επιφανειακών ρηγματώσεων
μήκους αρκετών μέτρων, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται αναγκαστικά με πλευρική εξάπλωση δεδομένης
της ανυπαρξίας κλίσης εδάφους και της απόστασης από την εγγύτερη όχθη. Δυστυχώς κατά την επιτόπου
επίσκεψη μετά τους σεισμούς είχαν ξεκινήσει ήδη αγροτικές εργασίες, τα ίχνη των οποίων είναι ορατά
σε κάποιες από τις φωτογραφίες.
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Σχήμα 4.4.22: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN7

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN7 βρίσκεται περί τα 700 m νοτιοδυτικά της Πηνειάδας, και σε
απόσταση 100 m – 300 m νοτιοδυτικά από τη δεξιά όχθη του Πηνειού, ο οποίος διέρχεται ανάμεσα στην
Πηνειάδα και τη θέση ενδιαφέροντος. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.22 πρόκειται για
θέση πολύ εκτεταμένης και έντονης επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους σε διάφορα
σημεία σε έκταση περί των 20 στρεμμάτων. Τοπογραφικά η τοποθεσία είναι ουσιαστικά οριζόντια.
Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε αλλουβιακές αποθέσεις (ποταμολιμναίας προέλευσης), ποικίλης
σύστασης. Η ανάβλυση ρευστοποιημένου υλικού (αμμοϊλυώδους σύστασης) είναι σημαντική και κατά
θέσεις εμφανίζεται μέσω επιφανειακών ρηγματώσεων μήκους μερικών μέτρων (που δεν σχετίζονται με
πλευρική εξάπλωση), αλλά και κρατήρων. Ειδικά στη θέση όπου βρίσκεται μικρός οικίσκος για την
ηλεκτροδότηση των υδρογεωτρήσεων, η ανάβλυση ήταν ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την
προκαταρκτική έκθεση ΙΤΣΑΚ - ΔΠΘ (2021), από μαρτυρίες κατοίκων προκύπτει ότι κατά τον σεισμό
της 3/3/21 η ανάβλυση ρευστοποιημένου εδάφους στη θέση PN7 ήταν πολύ έντονη, με πίδακες που
έφταναν τα 2 m. Μια τέτοια εικόνα, και ειδικά όπου υπάρχουν κρατήρες μεγάλης διαμέτρου, μπορεί να
αποδοθεί σε ύπαρξη αρτεσιανών πιέσεων σε χονδρόκοκκες στρώσεις εγκλωβισμένες ανάμεσα σε μηδιαπερατές στρώσεις. Τέτοιες υδατικές υπερπιέσεις, αν υπάρχουν, από τη μία διευκόλυναν τη
ρευστοποίηση ακόμη και με χαμηλές σεισμικές επιταχύνσεις, και από την άλλη οδήγησαν σε ύπαρξη
σημαντικού πίδακα και σε ραγδαία διάβρωση των υλικών κατά την ανάβλυσή τους, και την επακόλουθη
δημιουργία κρατήρων μεγάλης διαμέτρου. Βέβαια, οι εν λόγω υπερπιέσεις είναι σαφώς μικρότερες
167

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν λόγω της χρόνιας και εκτεταμένης υδρομάστευσης (20
υδρογεωτρήσεις σε λειτουργία αυτή τη στιγμή εντός της κοιλάδας).

Σχήμα 4.4.23: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN8

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN8 βρίσκεται περί τα 2 km δυτικά της Πηνειάδας, και εκτείνεται
νότια και σε απόσταση 50 m έως 250 m από τη δεξιά όχθη του Πηνειού ποταμού, εντός ενός ελαφρύ
μαιανδρισμού του. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.23 πρόκειται για θέση αξιόλογης
επιφανειακής εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους, χωρίς έντονες εδαφικές αστοχίες (ρηγματώσεις,
κρατήρες). Τοπογραφικά η τοποθεσία είναι πρακτικώς οριζόντια, με μια πολύ ήπια κλίση (< 1%) προς
βορρά (προς την όχθη). Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε αλλουβιακές αποθέσεις (ποταμολιμναίας
προέλευσης), ποικίλης σύστασης, αν και οι επιφανειακές εμφανίσεις πλησίον της όχθης γίνονται οριακά
εντός των σύγχρονων αποθέσεων.
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Σχήμα 4.4.24: Ανάγλυφο (Google Earth), γεωλογία, επιφανειακή εμφάνιση ρευστοποίησης στη θέση PN9

Τέλος, σύμφωνα με το Σχήμα 4.4.10, η θέση PN9 είναι η πλέον δυτική θέση εμφάνισης ρευστοποίησης,
η οποία βρίσκεται περί τα 2800 m δυτικά της Πηνειάδας και περί τα 3000 m νότια του Ζάρκου.
Εκτείνεται ανατολικά και σε απόσταση από 40 m έως 100 m από την δεξιά όχθη του Πηνειού ποταμού.
Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες στο Σχήμα 4.4.24 πρόκειται για θέση εκτεταμένης επιφανειακής
εμφάνισης ρευστοποιημένου εδάφους, που συνοδεύεται από επιμήκεις ρηγματώσεις μήκους δεκάδων
μέτρων που πρέπει να οφείλονται σε πλευρική εξάπλωση προς την όχθη. Τοπογραφικά η τοποθεσία είναι
πρακτικώς οριζόντια. Γεωλογικά εμφανίζεται μέσα σε ποτάμιες αναβαθμίδες, αλλά το ρευστοποιημένο
υλικό που εμφανίστηκε στην επιφάνεια είναι αμμοϊλυώδους σύστασης, όπως και σε όλη την κοιλάδα του
Πηνειού.
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4.4.3

Υπολογιστική εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποίησης με βάση γεωφυσικές δοκιμές

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, καταβλήθηκε προσπάθεια εκτίμησης του κινδύνου έναντι εδαφικής
ρευστοποίησης χρησιμοποιώντας απλοποιημένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των σεισμικών
δράσεων και της διατμητικής αντίστασης του εδάφους. Συγκεκριμένα, οι αναμενόμενες διατμητικές
τάσεις λόγω των σεισμικών δράσεων (CSR) υπολογίστηκαν με την μέθοδο των (Seed and Idriss 1971),
ενώ η διατμητική αντίσταση των εδαφικών σχηματισμών (CRR) εκτιμήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία
που προτάθηκε από τους (Andrus and Stokoe II 2000) με βάση το προφίλ της ταχύτητας διατμητικών
κυμάτων (VS – βάθος) και το ποσοστό του λεπτόκοκκου κλάσματος fc (%) των εδαφικών υλικών
ανάβλυσης (ejecta). Για παράδειγμα, η διατμητική αντίσταση CRR σε κάθε βάθος εκτιμάται με βάση τη
διορθωμένη ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων VS1 = VS (pa/σ’vo)0.25 (όπου pa ≈ 100 kPa είναι η
ατμοσφαιρική πίεση και σ’vo η ενεργός κατακόρυφη τάση) και το ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσματος fc
(%) από την κατάλληλη εκ των καμπυλών του Σχήματος 4.4.25 (ενδεικτικά για σεισμό μεγέθους Μw =
7.5).

Σχήμα 4.4.25: Εκτίμηση διατμητικής αντίστασης σε ρευστοποίηση CRR ως συνάρτηση της διορθωμένης ταχύτητας διάδοσης
διατμητικών κυμάτων VS1 και του ποσστού λεπτόκοκκου κλάσματος fc (%), για σεισμό Μ7.5 (από Andrus & Stokoe 2000)

Η ανωτέρω μεθοδολογία εφαρμόσθηκε ενδεικτικά σε δύο θέσεις ονομαζόμενες L (από Liquefied) και
NL (από Non-Liquefied). Στη θέση L, η οποία βρίσκεται 1 km νοτίως της Πηνειάδας, παρατηρήθηκαν
έντονα φαινόμενα ρευστοποίησης (στη θέση PN6), ενώ στην ευρύτερη περιοχή της θέσης NL, η οποία
βρίσκεται 5 km προς δυσμάς από την L, δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα εκδήλωσης ρευστοποίησης. Οι
δύο θέσεις ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό με τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ, παρουσιάζονται στο Σχήμα
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4.4.26. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζονται επίσης οι θέσεις συλλογής εδαφικών υλικών ανάβλυσης από την
ευρύτερη περιοχή. Η συλλογή του γεωϋλικού πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ν. Κλήμη, Αναπλ. Καθηγητή
ΔΠΘ, ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις εκτελέστηκαν στο εργαστήριο της «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.». Τα
προφίλ VS – βάθος στις δύο θέσεις αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της μεθόδου MASW στις ανωτέρω
θέσεις από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμ. Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Σχήμα 4.4.27 παρουσιάζονται φωτογραφικά στιγμιότυπα
από τη διεξαγωγή της μεθόδου MASW στις ανωτέρω θέσεις.

Σχήμα 4.4.26: Απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ με σημειωμένες τις δύο θέσεις εκτίμησης του δυναμικού
ρευστοποίησης (L, NL) και τις θέσεις λήψης εδαφικού υλικού ανάβλυσης (ejecta)
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Σχήμα 4.4.27: Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή δοκιμών MASW στις θέσεις L και NL.

Ο προσδιορισμός των αναπτυσσομένων διατμητικών τάσεων υπό των σεισμικών δράσεων CSR
προϋποθέτει τη γνώση της κορυφαίας επιφανειακής οριζόντιας επιτάχυνσης PGA. Σύμφωνα με τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα της παρούσης, αλλά και με βάση τις παρατηρηθείσες δομικές βλάβες της
ευρύτερης περιοχής της κοιλάδας του Πηνειού εκτιμήθηκε το πιθανό εύρος διακύμανσης της τιμής PGA
από 0.20 g έως 0.25 g. Από την άλλη, με βάση τα αποτελέσματα κοκκομετρικών αναλύσεων του υλικού
ανάβλυσης (ejecta) στο Σχήμα 4.4.26, το ποσοστό του λεπτόκοκκου κλάσματος θεωρήθηκε ότι
κυμαίνεται αδρά από 10% έως 30% σε όλες τις στρώσεις. Δηλαδή, ελλείψει γεωτρήσεων ή άλλων
διασκοπήσεων, ο εδαφικός τύπος θεωρήθηκε απλουστευτικά ομοιόμορφος, και η όποια διαφοροποίηση
με το βάθος οφείλεται αποκλειστικά στην ταχύτητα VS. Για την ποσοτική εκτίμηση του δυναμικού
ρευστοποίησης ανά θέση χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Δυναμικού Ρευστοποίησης LPI (Liquefaction
Potential Index) των (Iwasaki et al. 1978)που δίνεται από την σχέση
20𝑚𝑚

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = ∫0

(10 − 0.5𝑧𝑧) < 1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿 > 𝑑𝑑𝑑𝑑

(4.1)

όπου FSL είναι ο Συντελεστής Ασφαλείας έναντι Ρευστοποίησης σε κάθε βάθος z (m) έως 20 m και < >
είναι οι αγκύλες Macauley που δίνουν <x> = x αν x ≥ 0 και < x > = 0 αν x < 0, για οποιαδήποτε τιμή x.
Οι τιμές του LPI χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της έντασης εκδήλωσης ρευστοποίησης ανά θέση,
σε σύγκριση με τα εύρη μεταβολής του δείκτη LPI (Maurer et al. 2014), και παρουσιάζονται στον Πίνακα
4.4.1.
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Πίνακας 4.4.1: Τιμές του δείκτη LPI για την εκτίμηση του δυναμικού ρευστοποίησης (Maurer et al., 2014)

Παρατήρηση

Αναμενόμενο εύρος τιμών LPI

Μη εμφάνιση ρευστοποίησης

LPI < 4

Οριακή εκδήλωση ρευστοποίησης

4 ≤ LPI < 8

Μέτρια εκδήλωση ρευστοποίησης

8 ≤ LPI < 1 5

Έντονη εκδήλωση ρευστοποίησης

LPI ≥ 15

Στα Σχήματα 4.4.28 & 4.4.29 παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσματα των παραμετρικών ελέγχων
σύμφωνα με τη προαναφερθείσα αδρή μεθοδολογία, και συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα προφίλ με το
βάθος: της ταχύτητας VS, της διορθωμένης τιμής VS1 (βάσει της ενεργού τάσης των υπερκειμένων
εδαφών σ’vo), του συντελεστή ασφάλειας έναντι εδαφικής ρευστοποίησης FSL, καθώς και το διάγραμμα
CSR or CRR–VS1. Tα κυριότερα ποσοτικά αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών και οι συναφείς τιμές
του δείκτη LPI συνοψίζονται στον Πίνακα 4.4.2.

Σχήμα 4.4.28: α) Κατανομή Vs – βάθος, β) Συντελεστής ασφάλείας έναντι ρευστοποίησης FSL με το βάθος και γ)
προσδιορισμός των οριακών τιμών PGA για εκδήλωση ρευστοποίησης για τη θέση ελέγχου L (Liquefied)
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Σχήμα 4.4.29: α) Κατανομή Vs – βάθος, β) Συντελεστής ασφάλειας έναντι ρευστοποίησης FSL με το βάθος και γ)
προσδιορισμός των οριακών τιμών PGA για εκδήλωση ρευστοποίησης για τη θέση ελέγχου NL (Non-Liquefied)

Πίνακας 4.4.2: Αποτελέσματα υπολογισμού του δείκτη LPI και του συναγόμενου δυναμικού ρευστοποίησης για τις θέσεις L
και NL στην κοιλάδα του Πηνειού
Θέση

Έντονης Ρευστοποίησης
L (Liquefied)

Μη ρευστοποίησης
NL (Non-Liquefied)

PGA (g)

Ποσοστό λεπτών,
fc (%)

Κρίσιμο βάθος
(m)

LPI

0.20

10

2.5 – 9.5

16

0.20

30

3.0 – 9.0

12

0.25

10

2.0 – 10.0

23

0.25

30

2.5 – 9.5

19

0.20

10

3.0 – 8.0

7

0.20

30

3.5 – 7.5

2

0.25

10

2.5 – 9.0

14

Οριακή εκδήλωση
(πιθανότερο)
Μη εμφάνιση
(πιθανότερο)
Μέτρια εκδήλωση

0.25

30

3.0 – 8.0

9

Μέτρια εκδήλωση

Περιγραφή
Έντονη εκδήλωση
(πιθανότερο)
Μέτρια εκδήλωση
Έντονη εκδήλωση
(πιθανότερο)
Έντονη εκδήλωση

Από την επισκόπηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν να εξαχθούν τα κάτωθι
συμπεράσματα:
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Θέση έντονης ρευστοποίησης L (Liquefied)
•
•
•

•

Υπάρχουν εν δυνάμει ρευστοποιήσιμοι εδαφικοί σχηματισμοί από βάθος 2 m έως 10 m.
Η ελάχιστη τιμή PGA για εκκίνηση ρευστοποίησης είναι ίση με 0.12 g σε βάθος 7 m.
Για εύρη τιμών PGA = 0.20 g – 0.25 g και ποσοστό λεπτόκοκκων fc = 10% - 30% προκύπτει
μέση τιμή του δείκτη LPI = 18, που υποδηλώνει κίνδυνο έντονης ρευστοποίησης κατά Maurer
et al. (2014), σε απόλυτη συμφωνία με τις μετασεισμικές παρατηρήσεις αυτής της παραγράφου.
Με βάση τα αποτελέσματα της κοκκομετρικής ανάλυσης των εδαφικών υλικών της ανάβλυσης
(Σχήμα 4.4.26) στην περιοχή της θέσης L η πιθανότερη τιμή του ποσοστό λεπτόκοκκων fc =
10%. Ως εκ τούτου αρκεί τιμή PGA = 0.20 g για την εμφάνιση έντονης ρευστοποίησης (LPI =
16). Σημειώνεται ότι η τιμή PGA = 0.20 g είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις σχετικά
περιορισμένες δομικές βλάβες στο χωριό της Πηνειάδας που είναι σε απόσταση μόλις 1 km.

Θέση μη ρευστοποίησης ΝL (Νon-Liquefied)
•

•

•

Υπάρχουν εν δυνάμει ρευστοποιήσιμοι εδαφικοί σχηματισμοί από βάθος 2.5 m έως 9 m, δηλαδή
συνολικού πάχους μικρότερου κατά 1.5 m από τη θέση L, οι οποίοι μάλιστα εμφανίζονται και
κατά 0.5 m βαθύτερα συγκριτικά με τη θέση L.
Η ελάχιστη τιμή PGA για εκκίνηση ρευστοποίησης κυμαίνεται από 0.15 g έως 0.18 g για
ποσοστό λεπτόκοκκων fc = 10% έως 30%, αντίστοιχα, πάντα σε βάθος 5.0m. Οι τιμές αυτές
PGA είναι 25% έως 50% μεγαλύτερες από τη θέση L.
Η μέση τιμή του δείκτη LPI για εύρη τιμών PGA = 0.2 g – 0.25 g και ποσοστό λεπτόκοκκων fc
= 10% - 30% προέκυψε LPI = 8, υποδηλώνοντας μέτριο κίνδυνο εκδήλωσης ρευστοποίησης
γεγονός που είναι σε αντίφαση με τις παρατηρήσεις πεδίου. Όμως, σύμφωνα με τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα της παρούσης η προβολή του σεισμογόνου ρήγματος στην
επιφάνεια του εδάφους έχει διεύθυνση BΔ -ΝΑ, δηλαδή στα ανατολικά της θέσης L. Ως εκ
τούτου, η κάθετη απόσταση της θέσης NL με την προβολή του ρήγματος εκτιμάται κατά 5 km
μεγαλύτερη (δείτε και Σχήμα 4.4.26) και συνεπώς αναμένεται τιμή της PGA μικρότερη από την
αντίστοιχη αναμενόμενη της θέσης L. Από τα ανωτέρω μπορεί να θεωρηθεί ότι η PGA στη θέση
NL δεν θα πρέπει να υπερέβη το 0.2g (το κάτω όριο του προαναφερθέντος εύρους 0.2 g – 0.25
g). Μια τέτοια τιμή PGA οδηγεί σε μέση τιμή LPI = 4 που υποδηλώνει μη-εμφάνιση
ρευστοποίησης κατά Maurer et al. (2014).

Σημειώνεται εδώ ότι η χρήση της ταχύτητας VS για την εκτίμηση του δυναμικού ρευστοποίησης
θεωρείται διεθνώς λιγότερο αξιόπιστη συγκριτικά με τη χρήση επιτόπου δοκιμών SPT και CPT,
δεδομένου ότι η μέτρησή της δεν δίνει οποιεσδήποτε ενδείξεις για τον τύπο του εδάφους (σε αντίθεση με
τις δοκιμές SPT σε δειγματοληπτική γεώτρηση και CPT), ενώ και η ίδια η μέτρηση αφορά στην εδαφική
απόκριση σε μικρές παραμορφώσεις και όχι σε μεγάλες παραμορφώσεις που σχετίζονται με εδαφική
αστοχία (όπως συμβαίνει π.χ. με την έμπηξη του δειγματολήπτη Τerzaghi στη δοκιμή SPT , ή του
στατικού πενετρόμετρου στη δοκιμή CPT). Παρόλα αυτά, η μέτρηση της VS (π.χ. μέσω της μεθόδου
MASW όπως εδώ) είναι πιο γρήγορη, λιγότερο δαπανηρή και έτσι ήταν η ιδανική επιλογή στο πλαίσιο
της παρούσας προσπάθειας καταγραφής και προκαταρκτικής ερμηνείας των γεωτεχνικών αστοχιών.
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Επισημαίνεται επίσης ότι ο δείκτης δυναμικού ρευστοποίησης LPI αποτελεί ένα χρήσιμο, πλην όμως,
προσεγγιστικό εργαλείο για την εκτίμηση του κινδύνου έναντι εδαφικής ρευστοποίησης. Σε πρόσφατα
σεισμικά γεγονότα η χρήση του απέτυχε σε πολλές περιπτώσεις να περιγράψει τις παρατηρηθείσες
βλάβες (Maurer et al., 2014). Bασική αιτία αποτέλεσε η αγνοηθείσα ύπαρξη τυχόν παρεμβαλλομένων
μη-ρευστοποιήσιμων εδαφικών στρώσεων εντός των ρευστοποιήσιμων σχηματισμών που πιθανώς να
υπάρχουν και στην περιοχή ενδιαφέροντος (βλ. Σχήμα 4.4.14). Υπογραμμίζεται εδώ ότι τα ευρήματα των
ανωτέρω υπολογισμών αγνοούν την επίδραση της πιθανής παρουσίας επιφανειακής μη-ρευστοποιήσιμης
εδαφικής στρώσης, η ύπαρξη της οποίας είναι επίσης πιθανή για την περιοχή της κοιλάδας του Πηνειού
(βλ. Σχήμα 4.4.14). Ο Ishihara (1985) συσχέτισε το πάχος της ρευστοποιήσιμης εδαφικής στρώσης H2(m)
και του πάχους υπερκείμενης επιφανειακής μη-ρευστοποιήσιμης στρώσης H1(m) για την εκδήλωση
εδαφικής ρευστοποίησης στην επιφάνεια. Από το προσεγγιστικό διάγραμμα του Σχήματος 4.4.30
προκύπτει ότι για τιμή PGA = 0.20 g η ύπαρξη επιφανειακής μη-ρευστοποιήσιμης στρώσης με πάχος Η1
> 3 m δεν επιτρέπει την εκδήλωση ρευστοποίησης στην επιφάνεια, ακόμη κι αν η ρευστοποιήσιμη
στρώση Η2 είναι σημαντικού πάχους (π.χ. τουλάχιστον 4 m). Αυτό διαφαίνεται ως ένας καθοριστικός
παράγοντας για την επιλεκτική εμφάνιση ή μη ρευστοποίησης στην επιφάνεια του εδάφους στην κοιλάδα
του Πηνειού ποταμού. Tέλος, σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα, εκτός από τη διαστρωμάτωση
με βάση τον εδαφικό τύπο, δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε την ενδεχόμενη ύπαρξη αρτεσιανών πιέσεων σε
χονδρόκοκκες στρώσεις εγκλωβισμένες ανάμεσα σε μη-διαπερατές λεπτόκοκκες (βλ. Σχήμα 4.4.14).
Τέτοιες πιέσεις, αν υπάρχουν, οδηγούν σε μείωση της ενεργού κατακόρυφης τάσης σ’v σε σχέση με ό,τι
αναμένεται για υδροστατικές συνθήκες. Μια τέτοια μείωση οδηγεί σε μείωση του συντελεστή ασφάλειας
έναντι ρευστοποίησης FSL, καθώς αυξάνει σημαντικά τον λόγο CSR, αλλά μόνον ελαφρώς την
διορθωμένη τιμή VS1. Για παράδειγμα, σύμφωνα με Andrus & Stokoe (2000), σημαντικές αρτεσιανές
πιέσεις που οδηγούν σε μείωση της σ’vo κατά 25% οδηγούν σε σημαντική αύξηση του λόγου CSR (κατά
33%) και ελάχιστη μόνον αύξηση της VS1 (κατά 8%).

Σχήμα 4.4.30: Συσχέτιση πάχους ρευστοποιήσιμης εδαφικής στρώσης H2 (m) και του πάχους υπερκείμενης επιφανειακής μηρευστοποιήσιμης στρώσης H1 (m) για την εκδήλωση εδαφικής ρευστοποίησης, ανάλογα με την κορυφαία εδαφική επιτάχυνση
ανασχεδιασμός από (Ishihara 1985).
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4.4.4

Σύνοψη και συμπεράσματα Κεφαλαίου 4

Με βάση τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις που παρουσιάστηκαν στο υπόψη κεφάλαιο, επισημαίνονται
και συνοψίζονται τα παρακάτω συμπεράσματα:
1. Η μετασεισμική αναγνώριση και διερεύνηση επικεντρώθηκε κυρίως στο εγγύς πεδίο και
ειδικότερα (α) στα χωριά κατά μήκος του ποταμού Τιταρήσιου, και (β) στα χωριά κατά μήκος
του ποταμού Πηνειού. Η επιλογή των εν λόγω διαδρομών έγινε όχι μόνον διότι το κτηριακό
δυναμικό των συγκεκριμένων χωριών επλήγη (αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο), αλλά
και διότι κατά μήκος της ευρείας κοίτης των παραπάνω ποταμών εκδηλώθηκαν εντυπωσιακά
φαινόμενα ρευστοποίησης και συνεπαγόμενων εδαφικών αστοχιών, ασυνήθιστης έντασης και
έκτασης για τον Ελλαδικό χώρο.
2. Παρά τον μεγάλο αριθμό γεωτεχνικών αστοχιών τύπου ρευστοποίησης, οι αστοχίες πρανών,
κατολισθήσεις, βραχοκαταπτώσεις, αστοχίες ορυγμάτων και επιχωμάτων οδοποιίας ήταν πολύ
περιορισμένες. Η συγκέντρωση γεωτεχνικών αστοχιών σε συγκεκριμένες περιοχές συνδέονται
πρωτίστως με την ύπαρξη σε μεγάλη έκταση και αρκετό πάχος χαλαρών κορεσμένων αμμοιλυωδών εδαφών, χωρίς να αποκλείεται και μικρή έστω τοπική εδαφική ενίσχυση της σεισμικής
κίνησης.
3. Ο συγκεκριμένος σεισμός αποτελεί μία από τις περιπτώσεις ανυπαρξίας καταγραφών στο εγγύς
πεδίο (τόσο των κύριων σεισμών, όσο και των μεγαλύτερων μετασεισμών), γεγονός που
δυσχεραίνει σημαντικά τις εκτιμήσεις αναφορικά με την ένταση της κίνησης.
4. Στο πλαίσιο της αναγνωριστικής έκθεσης πραγματοποιήθηκαν πιλοτικού χαρακτήρα μετρήσεις
μικροθορύβου και καταγράφηκαν χαμηλής έντασης μετασεισμικές διεγέρσεις σε
χαρακτηριστικές θέσεις στο Δαμάσι, στο Μεσοχώρι και στην Πηνειάδα, από τις οποίες
προέκυψαν οι φασματικοί λόγοι της οριζόντιας προς την κατακόρυφη συνιστώσα (H/V).
Επιπλέον, με τη βοήθεια μετρήσεων MASW (προφίλ ταχυτήτων διάδοσης επιφανειακών
κυμάτων) και αντίστροφων αναλύσεων, παρήχθησαν αδρομερώς μονοδιάστατες εδαφικές στήλες
και οι αντίστοιχες δυναμικές ιδιότητες των εδαφικών στρώσεων. Οι γεωφυσικές αυτές μέθοδοι
δεν περιλαμβάνουν δειγματοληψία, συνεπώς κρίσιμες παράμετροι, όπως τα φυσικά
χαρακτηριστικά του εδάφους, η μηχανική συμπεριφορά σε μεγάλες παραμορφώσεις και η αντοχή
σε ρευστοποίηση, δεν είναι άμεσα προσδιορίσιμες.
5. Στο χωριό Δαμάσι, κοντά στον Τιταρήσιο ποταμό, εντοπίστηκαν δύο διακριτές ζώνες βλαβών
σε μικρή απόσταση, κυρίως σε λιθόκτιστες και πλινθόκτιστες παραδοσιακές κατασκευές, οι
οποίες συσχετίσθηκαν με τις δύο μονοδιάστατες εδαφικές στήλες οι οποίες προέκυψαν από
συνδυασμό μετρήσεων τύπου MASW και μετρήσεων μικροθορύβου τύπου (H/V).
Συγκεκριμένα, το νότιο τμήμα του χωριού εμφάνισε στατιστικά μικρότερο αριθμό βλαβών στις
εν λόγω κατασκευές σε σχέση με το υπόλοιπο (βόρειο) τμήμα. Με την εύλογη υπόθεση ότι η
τρωτότητα των κατασκευών δεν διαφοροποιείται χωρικά, η συγκεκριμένη διαφορά στις βλάβες
ερμηνεύεται τουλάχιστον ποιοτικά, ως οφειλόμενη στην εδαφική ενίσχυση της κίνησης από τίς
χαλαρές στρώσεις στο βόρειο τμήμα, σε αντίθεση με την έλλειψη ενίσχυσης στην βραχώδη
σχεδόν νότια περιοχή.
6. Στην περίπτωση του χωριού Πηνειάδα οι δομικές βλάβες υπήρξαν περιορισμένες ακόμη και για
λιθόκτιστες ή πλινθόκτιστες κατασκευές, σε αντίθεση με τις έντονες και πολυάριθμες
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ρευστοποιήσεις στην ευρεία κοίτη του ποταμού Πηνειού, σε σχετικά μικρή απόσταση (1-2 km).
Έτσι, ενώ οι μειωμένες δομικές βλάβες στο χωριό παραπέμπουν σε σχετικώς χαμηλής έντασης
σεισμική κίνηση, εντούτοις οι πολύ συχνές και ιδιαίτερα έντονες ρευστοποιήσεις παραπέμπουν
σε σαφώς ισχυρότερη κίνηση. Βάσει των γεωφυσικών μετρήσεων τύπου MASW και
μικροθορύβου (H/V), διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση των εδαφικών προφίλ και των
δυναμικών χαρακτηριστικών του υπεδάφους στις παραπάνω περιοχές, παρά την κοντινή τους
απόσταση. Η συγκεκριμένη παρατήρηση οδηγεί, ξανά, στην υπόθεση της τοπικής
διαφοροποίησης της σεισμικής κίνησης λόγω των διαφορετικών εδαφικών συνθηκών στις δύο
περιοχές.
7. Σε συνέχεια του προηγούμενου συμπεράσματος, φαινόμενα επιρροής κοιλάδας ή επιφανειακής
τοπογραφίας με αποτέλεσμα π.χ. τον εγκλωβισμό επιφανειακών κυμάτων, δεν μπορούν να
αποκλειστούν. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν έχουν τεκμηριωθεί.
8. Αναφορικά με τις εκτεταμένες ρευστοποιήσεις και τις συνεπαγόμενες εδαφικές αστοχίες (π.χ.
πλευρική εξάπλωση), υπάρχουν αναπόφευκτες δυσκολίες στην ερμηνεία των παρατηρήσεων,
δεδομένου του μεγάλου αριθμού παραμέτρων που επηρεάζουν το φυσικό πρόβλημα.
Ειδικότερα:
(α) οι ρευστοποιήσεις παρουσιάζονται εντονότερες και πολυπληθέστερες στην ευρεία κοίτη των
μαιανδρισμών του Πηνειού, σε σχέση με την στενότερη κοίτη του Τιταρήσιου ποταμού, παρόλο
που ο Τιταρήσιος βρίσκεται πλησιέστερα στο εγγύς πεδίο, τουλάχιστον στον σεισμό της 4/3/21.
Το συγκεκριμένο μπορεί να αποδοθεί ενδεικτικά σε λόγους όπως:
• η ύπαρξη παλαιοκοιτών στον Πηνειό,
• το διαφοροποιημένο γεωτεχνικό προφίλ, καθώς στην ευρεία κοίτη του Πηνειού φαίνεται να
υπάρχουν διαπερατές στρώσεις (αμμώδεις, αμμοϊλυώδεις και κατά περίπτωση
αμμοχαλικώδεις) ανάμεσα σε λιγότερο διαπερατές ή και πρακτικά αδιαπέρατες στρώσεις
(αργιλικής ή αργιλοϊλυώδους σύστασης), κάτι που δυσκολεύει την εκτόνωση των
υπερπιέσεων πόρων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της σεισμικής διέγερσης
τουλάχιστον κατά την κατακόρυφη διεύθυνση,
• οι διαφορές στην κοκκομετρική σύσταση των εδαφών στις δύο περιοχές (αμμώδειςαμμοχαλικώδεις αποθέσεις περί τον Τιταρήσιο, έναντι αμμωδών–αμμοϊλυωδών αποθέσεων
περί τον Πηνειό),
• ενδεχόμενη ύπαρξης προϋπαρχουσών αρτεσιανών πιέσεων σε εγκλωβισμένες διαπερατές
στρώσεις ανάμεσα σε αδιαπέρατες πλησίον της επιφάνειας, οι οποίες μειώνουν τον
συντελεστή ασφάλειας έναντι ρευστοποίησης. Η συγκεκριμένη υπόθεση φαντάζει πιθανή αν
ληφθεί υπόψη ότι στην περιοχή υπήρχαν παλαιότερα έντονοι αρτεσιανισμοί, οι οποίοι
εντοπίζονται και σήμερα (απομειωμένοι όμως) στην ευρεία κοίτη του Πηνειού.
(β) η σημαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο έντασης και συχνότητας επιφανειακής εμφάνισης
ρευστοποιήσεων μέσα στην ίδια ευρεία κοίτη του Πηνειού και σε μικρές αποστάσεις αποτρέπει
σκέψεις περί σημαντικής διαφοροποίησης της σεισμικής κίνησης και αφήνει περιθώρια
προβληματισμών σχετικά με τον πιθανό ρόλο του πάχους και των πιθανών ατελειών της
αδιαπέρατης επιφανειακής αργιλώδους στρώσης (ενδεχομένως συνδυαστικά με τις αρτεσιανές
πιέσεις).
(γ) δεδομένης της έλλειψης παρατηρήσεων, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χρονικά
αποσυζευγμένη ερμηνεία των ρευστοποιήσεων και συνεπαγόμενων εδαφικών αστοχιών και να
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αποδοθεί σε καθένα εκ των δύο κυρίων σεισμών της 3/3/2021 και 4/3/2021 το ακριβές «ποσοστό
συμμετοχής» στη μετασεισμική εικόνα. Παρόλα αυτά, προκαταρκτικές αντιστροφές των
σεισμολογικών δεδομένων καταδεικνύουν μεγαλύτερη εγγύτητα της κοίτης του Πηνειού στην
πλειόσειστη περιοχή του σεισμού της 3/3/2021, και αντίστοιχα μεγαλύτερη εγγύτητα της κοίτης
του Τιταρήσιου στην πλειόσειστη περιοχή του σεισμού της 4/3/2021. Τα συγκεκριμένα
προκαταρκτικά δεδομένα αξίζουν περαιτέρω διερεύνησης.
(δ) από τον ενδεικτικό υπολογισμό του συντελεστή ασφάλειας έναντι ρευστοποίησης με βάση
τις μετρήσεις ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων σε δύο (2) σχετικά κοντινές θέσεις
εντός της ευρείας κοίτης του Πηνειού ποταμού, προέκυψε (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη
αργιλικού καλύματος ή/και η ενδεχόμενη ύπαρξη αρτεσιανών πιέσεων) ότι θα αρκούσαν σχετικά
χαμηλές επιφανειακές επιταχύνσεις της τάξης του 0.12 g – 0.18 g στην κοίτη του Πηνειού για να
εκδηλωθεί η ρευστοποίηση. Επίσης, καθώς δεν υπήρξαν εκτεταμένες και σοβαρές δομικές
βλάβες στα λιθόκτιστα και πλινθόκτιστα σπίτια της Πηνειάδας, θεωρείται πιθανόν ότι η
«ενεργός» εδαφική επιτάχυνση δεν θα πρέπει να ξεπέρασε τα 0.20 g – 0.25 g. Ωστόσο, απαιτείται
διεξοδικότερη έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του επιφανειακού αργιλικού /
αργιλώδους καλύματος («κρούστας»), η διακύμανση του πάχους του ή/και η ύπαρξη ατελειών
(π.χ. προϋπάρχουσες διαρρήξεις ή οπές), η ενδεχόμενη ύπαρξη αρτεσιανών πιέσεων, η
περίπτωση διαφοροποίησης των επιταχύνσεων λόγω των σημαντικά διαφοροποιημένων
εδαφικών προφίλ μεταξύ της ευρείας κοίτης του Πηνειού και του υπεδάφους στο οποίο έχουν
θεμελιωθεί οι παραδοσιακές κατασκευές του χωριού Πηνειάδα.
(ε) Επίσης, σε συνέχεια του προηγούμενου συμπεράσματος, επιμέρους θέμα προς περαιτέρω
διερεύνηση είναι η διαφοροποιημένη εμφάνιση του αναδυόμενου ρευστοποιημένου υλικού,
άλλοτε μέσω κρατήρων διαμέτρου έως και 1.5 m, και άλλοτε μέσω σχοινοτενών διαρρήξεων της
επιφανειακής αργιλώδους / αργιλικής κρούστας μήκους πολλών δεκάδων μέτρων.
Συμπερασματικά: η ευρεία κοίτη του ποταμού Πηνειού συνιστά μια εξαιρετική περίπτωση «φυσικού
εργαστηρίου» για τη μελέτη του φαινομένου της ρευστοποίησης του εδάφους και των παραγόντων που
το επηρεάζουν, καθώς το συγκεκριμένο ιστορικό περιστατικό ενδέχεται να αποτελεί την σοβαρότερη
περίπτωση εκδήλωσης ρευστοποίησης στον Ελλαδικό χώρο κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Ευχαριστίες
Εκφράζονται ευχαριστίες προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας η οποία διέθεσε
δεδομένα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και μελετών της υπόψη περιοχής που διατηρεί στο
αρχείο της. Ο κ. Δ. Πιτιλάκης εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του ΑΠΘ με τίτλο "Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι Σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων"
το οποίο χρηματοδότησε τις μετακινήσεις και τη διαμονή του στο πεδίο.
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Κεφάλαιο 5: Βλάβες σε Κτήρια, Γέφυρες και Δίκτυα Κοινής
Ωφέλειας
Καρακώστας Χρ., Βαδαλούκας Γ., Σαρχώσης Β., Σαλονικιός Θ., Στεφανίδου Σ., Παρασκευόπουλος
Η., Γιαρλέλης Χ., Πνευματικός Ν., Ρεπαπής Κ., Λεκίδης Β., Νανούλης Κ., Παπαδόπουλος Σ.,
Μορφίδης Κ., Πεταλά Ζ., Παπαχρηστίδης Α., Βιντζηλαίου Ε., Σέξτος Α.
5.1 Φάσματα και κανονιστικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό αντισεισμικών κατασκευών.
Τα κτήρια της ευρύτερης περιοχής κατατάσσονται, από την άποψη του Αντισεισμικού Κανονισμού ο
οποίος εφαρμόσθηκε κατά την μελέτη τους, στις εξής κατηγορίες που αντιστοιχούν στις σχετικές
περιόδους: προ του 1959, 1959-1985, 1986-1995, 1995- 2000, 2000-2003, 2003-2014 και 2014 έως
σήμερα. Στην πλειονότητά τους, τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία τα οποία εμφάνισαν βλάβες είναι
κατασκευασμένα προ του 1959 (δηλαδή, χωρίς εφαρμογή Αντισεισμικού Κανονισμού) ή με τον
Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959. Για τον Δήμο Ελασσόνας και τον Δήμο Τύρναβου, τούτο σημαίνει
σχεδιασμό έναντι οριζόντιας δύναμης, η οποία ανάλογα με την επικινδυνότητα (κατηγορία) του εδάφους
κυμαινόταν μεταξύ 4% και 6% των μονίμων και κινητών φορτίων. Αυτή η δύναμη κατανεμόταν στα
κατακόρυφα στοιχεία , , ανάλογα με την δυσκαμψία τους. Η πλειονότητα των βλαβών εκδηλώθηκε σε
περιοχή εντός της Ζώνης Ι που χαρακτηριζόταν ως «ασθενώς σεισμόπληκτη». Ο Κανονισμός του 1959
προέβλεπε απαλλαγή αντισεισμικού ελέγχου, όταν πληρούνταν κριτήρια σχετικά με τις αποστάσεις
τοίχων, τα ανοίγματα, την απόσταση μεταξύ του Κέντρου Ελαστικής Στροφής και του Κέντρου Βάρους
και την ποιότητα του κονιάματος δομήσεως. Πολλές από τις βλάβες που παρατηρήθηκαν αφορούσαν
κτίρια στα οποία δεν είχαν ακολουθηθεί αυτά τα κριτήρια, ή παρέμειναν χωρίς συντήρηση, ή είχαν
υποστεί μεταγενέστερες επεμβάσεις. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι στην συγκεκριμένη περιοχή
παρατηρείται γενικευμένη χρήση πηλοκονιάματος, με αποτέλεσμα εκτεταμένη έκπλυσή του.
Σημειώνεται, επίσης, οτι αρκετά από τα κτήρια είχαν «τακτοποιηθεί» με τον νόμο 4495, ενώ όσα είχαν
κατασκευαστεί προ του 1985 απαλλάσσονται από την εκπόνηση μελέτης και τον έλεγχο υλικών. Μια
πρόσθετη σημαντική πτυχή είναι ότι στον παλαιό κανονισμό δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις
προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης για τα σχολεία.
Οι κατασκευές στην ευρύτερη πλειόσειστη περιοχή κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
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•

Κτήρια από ακατέργαστους ή ημικατεργασμένους λίθους με συνδετικό αργιλοκονίαμα. Τα
κτήρια αυτά δεν κατασκευάστηκαν με βάση κάποιον κανονισμό και απαντώνται κυρίως σε
μικρούς οικισμούς.

•

Κτήρια από ωμόπλινθους με συνδετικό αργιλοκονίαμα.

•

Κτήρια από ημικατεργασμένους ή κατεργασμένους λίθους με ασβεστοκονίαμα.

•

Μνημειακές κατασκευές και άλλα κτήρια πολιτιστικής κληρονομιάς από φέρουσα τοιχοποιία.

•

Κτήρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

•

Γέφυρες οπλισμένου σκυροδέματος.
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Ως προς τους σεισμικούς συντελεστές για την περιοχή Λάρισας-Ελασσόνας και τη διαχρονική τους
εξέλιξη ισχύουν όσα περιγράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι οι διαφορές μεταξύ των διατάξεων των
κανονισμών θα πρέπει να αξιολογούνται συνεκτιμώντας το γεγονός ότι στην πορεία του χρόνου άλλαξε
η μέθοδος σχεδιασμού μεταβαίνοντας από τις επιτρεπόμενες τάσεις στη συνολική αντοχή.

Α/Κ 1959-Β/Δ 1959 και Α/Κ 1985
Σύμφωνα με το Βασιλικό διάταγμα 1959 (Βασιλικόν Διάταγμα 1959) η περιοχή που επλήγη διακρίνεται
σε περιοχές που ανήκουν στη ζώνη Ι (π.χ. Ελασσόνα) και στη ζώνη ΙΙ (π.χ. πόλη της Λάρισας). Για τις
περιοχές αυτές οι σεισμικοί συντελεστές, για συνήθη σπουδαιότητα και για εδάφη α, β και γ ήταν
{0.04,0.06,0.08} και {0.06, 0.08, 0.12} για Ζώνη Ι και ΙΙ, αντίστοιχα. Για κτήρια μεγάλης σπουδαιότητας
(π.χ. σχολεία) κατά τον Α/Κ 1985 (Ο.Α.Σ.Π. 1984) προβλέπεται προσαύξηση του σεισμικού συντελεστή
κατά 50%.

ΝΕΑΚ/1992
Σύμφωνα με τον ΝΕΑΚ/1992 (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1992) η Λάρισα ανήκει στη Ζώνη ΙΙΙ και η Ελασσόνα στη
Ζώνη ΙΙ. Από το χάρτη προκύπτει ότι τμήμα τη περιοχής που επλήγη, κυρίως προς το νότο ανήκει στη
Ζώνη ΙΙ. Για τις ζώνες αυτές και για συνήθη σπουδαιότητα του κτηρίου ισχύουν τα ακόλουθα:
•
•

ΖΩΝΗ II:
ΖΩΝΗ III:

Α= α g = 0.16g
Α= α g = 0.24g

Για μεγάλη σπουδαιότητα (πχ. σχολεία) οι ανωτέρω τιμές αυξάνονται κατά 15%.

ΕΑΚ/2000
Σύμφωνα με τον ΕΑΚ/2000 (Ο.Α.Σ.Π. 2000) η Λάρισα ανήκει στη Ζώνη ΙΙ και η Ελασσόνα στη Ζώνη Ι.
Από το χάρτη προκύπτει ότι τμήμα τη περιοχής που επλήγη, κυρίως προς το νότο ανήκει στη Ζώνη Ι. Για
τις ζώνες αυτές και για συνήθη σπουδαιότητα του κτηρίου ισχύουν τα ακόλουθα:
•
•

ΖΩΝΗ I:
ΖΩΝΗ II:

Α= α g = 0.16g
Α= α g = 0.24g

Για μεγάλη σπουδαιότητα (πχ. σχολεία) οι ανωτέρω τιμές αυξάνονται κατά 15%.

Ευρωκώδικας 8
Σύμφωνα με το Εθνικό προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 1 (EN1998-1 2004) η περιοχή που
επλήγη διακρίνεται σε περιοχές που ανήκουν στη ζώνη Ι (π.χ. Ελασσόνα) και στη ζώνη ΙΙ (π.χ. πόλη της
Λάρισας). Από το χάρτη προκύπτει ότι τμήμα τη περιοχής που επλήγη, κυρίως προς το νότο ανήκει στη
Ζώνη Ι. Για τις περιοχές αυτές η σεισμική επιτάχυνση για κτήρια με συνήθη σπουδαιότητα έχουν ως εξής:
•
•

ΖΩΝΗ I:
ΖΩΝΗ II:

Α= α g = 0.16g
Α= α g = 0.24g

Για μεγάλη σπουδαιότητα (πχ. σχολεία) οι ανωτέρω τιμές αυξάνονται κατά 20%.
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Σχήμα 5.1: Συγκρίσεις των φασμάτων απόκρισης με τις σεισμικές επιταχύνσεις των παλιών κανονισμών και τα σύγχρονα
ελαστικά φάσματα επιτάχυνσης. Σημειώνεται ότι τα φάσματα με ένδειξη LAR4-E και LAR4-N αφορούν τις δύο συνιστώσες
της καταγραφής της σεισμικής κίνησης στην πόλη της Λάρισας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κοντά στο ρήγμα οι επιταχύνσεις είναι προφανώς μεγαλύτερες από αυτές του
Νοσοκομείου της Λάρισας. Από μια προσεκτική ανάγνωση του χάρτη αισθητότητας προκύπτει ότι η
επιτάχυνση στην επικεντρική περιοχή κοντά στο ρήγμα κυμαίνεται μεταξύ του 20% και του 30% του g
(βλ. Κεφάλαιο 3). Ακόμη και με αυτήν την επιτάχυνση, οι απαιτήσεις πλαστιμότητας για τις κατασκευές
οπλισμένου σκυροδέματος, στην περιοχή ιδιοπεριόδων μεταξύ 0.25-1.0 sec είναι πολύ μικρές, . Τούτο
ερμηνεύει την μακροσκοπική εικόνα κατανομής των βλαβών στην ευρύτερη πλειόσειστη περιοχή. Στην
προκειμένη περίπτωση, η διάρκεια της καταγραφής σε συνδυασμό με τον αριθμό των κύκλων φόρτισης,
φαίνεται οτι έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την εκδήλωση των βλαβών στην επικεντρική περιοχή.

5.1.1

Κτήρια προ του 1985

Περιορισμένες βλάβες εμφανίστηκαν σε μικρό αριθμό κτηρίων οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία
μελετήθηκαν βάσει του Β.Δ. του 1959, δηλαδή πριν από το 1985. Περιορισμένες βλάβες εμφανίστηκαν
σε μικρό αριθμό κτηρίων οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία μελετήθηκαν βάσει του Β.Δ. του 1959,
δηλαδή πριν από το 1985. Κατά την περίοδο αυτήν, οπότε-κατά τα προηγούμενα-ο σεισμός
προσομοιωνόταν με οριζόντιο φορτίο ίσο με μικρό ποσοστό των κατακόρυφων φορτίων, ομοιομόρφως
κατανεμημένο καθ’ ύψος,
στον τότε ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό, δεν υπήρχε πρόβλεψη
αποφυγής «μαλακού» ορόφου, ούτε διαφοροποίηση της σεισμικής δράσης σχεδιασμού ανάλογα με την
σπουδαιότητα του κτηρίου (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, κ.λπ.). Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην ανάπτυξη
βλαβών σε κτήρια αυτού του τύπου κατά τον σεισμό της 3/3/2021.
Λόγω των όρων δόμησης, τα κτήρια στους οικισμούς που επλήγησαν από τους σεισμούς είναι διώροφα
το πολύ. Διαπιστώθηκε, επίσης, η χρήση τοιχωμάτων σε αρκετές περιπτώσεις. Στις θέσεις όπου ήταν
ορατοί οι οπλισμοί, λόγω αποφλοιώσεως της επικάλυψης σκυροδέματος, επιβεβαιώθηκε η χρήση λείων
οπλισμών με διαμορφωμένα άγκιστρα στα άκρα τους. Οι συνδετήρες που εντοπίστηκαν ήταν λείοι χωρίς
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ιδιαίτερη πύκνωση στα άκρα των δομικών στοιχείων (προς την περιοχή των κόμβων) γεγονός
αναμενόμενο σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την περίοδο κατασκευής των κτηρίων αυτών.

5.1.2

Κτήρια που μελετήθηκαν με τον Κανονισμό του 1985 και νεότερους κανονισμούς

Ο κανονισμός του 1985, πέραν των αλλαγών τις οποίες εισήγαγε ως προς τις σεισμικές δράσεις και την
καθ’ ύψος κατανομή τους, καθώς και ως προς τις μεθόδους ανάλυσης (π.χ. δυναμική φασματική ανάλυση,
ΝΕΑΚ 1995), περιέλαβε διατάξεις σχετικές με την μείωση της τρωτότητας στις πιλοτές (π.χ. κατασκευή
τοιχωμάτων, τοπική αύξηση σεισμικής δράσης), ικανοτικό σχεδιασμό, καθώς και διατάξεις σημαντικές
κατασκευαστικές διατάξεις για την εξασφάλιση πλαστιμότητας, επαρκών αγκυρώσεων, κ.λπ. Εν γένει,
παρατηρήθηκε οτι κατά την ακολουθία των σεισμών του Μαρτίου του 2021 δεν εκδηλώθηκαν βλάβες σε
κτήρια τα οποία είχαν μελετηθεί με νεότερους κανονισμούς.

5.1.3

Πλαίσιο αποτίμησης βλαβών

Για τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία, δεν διατίθεται Εθνικός Κανονισμός για την αποτίμηση και τις
επεμβάσεις, καθώς ο σχετικός Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας
(ΚΑΔΕΤ) (ΟΑΣΠ 2021) είναι υπό σύνταξη-έκδοση. Εξ άλλου, ο ισχύων Ευρωκώδικας 8-Μέρος 3 (CEN
2004) δεν περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία, ενώ η αναθεωρημένη έκδοση του ίδιου Ευρωκώδικα EC8-Part
3, 2019) δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Κατά τον οπτικό έλεγχο των κτηρίων στην πληγείσα περιοχή,
διαπιστώθηκε οτι ορισμένα κτήρια από Φέρουσα Τοιχοποιία έχουν ενισχυθεί με εξωτερικό φορέα
οπλισμένου σκυροδέματος. Δεδομένου οτι δεν διατίθεται σχετικός Κανονισμός, θεωρείται οτι αυτές οι
επεμβάσεις έχουν μελετηθεί και κατασκευασθεί εκτός κανονιστικού πλαισίου.
Αντίθετα, για τα κτήρια οπλισμένου σκυροδέματος ισχύει o Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.
(Ο.Α.Σ.Π. 2013) ο οποίος αναθεωρήθηκε πρόσφατα, βλ. Β 2984/30.8.2017 (Ο.Α.Σ.Π. 2017). Επί
πλέον,ισχύει ο Ευρωκώδικας 8-Μέρος 3 (CEN 2004), ο οποίος καλύπτει την αποτίμηση και τον
ανασχεδιασμό των κτηρίων ΟΣ έναντι σεισμικών δράσεων.
Το ΦΕΚ το οποίο εκδόθηκε μετά από τον σεισμό της Ελασσόνας (B-964/11.03.2021), για την ρύθμιση
των θεμάτων επέμβασης στα πληγέντα κτήρια, παραπέμπει για τα κτήρια από Φέρουσα Τοιχοποιία στο
ΦΕΚ Β-2661/28.10.2013 και για τα κτήρια οπλισμένου σκυροδέματος στο ΦΕΚ Β-455/25.2.2014. Κατά
το ο ΦΕΚ για τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία, η αντιμετώπιση εξαρτάται από τον κανονισμό που
εφαρμόσθηκε κατά την κατασκευή του κτηρίου. Έτσι, σε ό,τι αφορά τα κτήρια προ του 1985, η μελέτη
των επεμβάσεων πραγματοποιείται με βάση τον Κανονισμό του 1959, δηλαδή με ελάχιστο αντισεισμικό
συντελεστή 0.04 (για την Ζώνη Ι - Τύρναβος, Ελασσόνα), θεωρώντας όμως τον φορέα ως χωρικό πλαίσιο.
Οι αυθαίρετες κατασκευές αντιμετωπίζονται με τον Α/Κ του 1984. Σημειώνεται, όμως, οτι κατά τον νόμο
4495, τα αυθαίρετα κτίσματα τα οποία έχουν τακτοποιηθεί απαλλασσόμενα μελέτης, υπάγονται στον
Κανονισμό του 1959. Για τα σχολεία από φέρουσα τοιχοποιία δεν προβλέπονται διαφορετικοί όροι για
τις απαιτήσεις των μελετών επεμβάσεων.
Αυτή η πρόβλεψη οδηγεί σε χαμηλές τιμές της επιτάχυνσης που θα λαμβάνεται υπ’ όψη κατά τον
σχεδιασμό των επεμβάσεων. Για παράδειγμα, για ένα κτήριο το οποίο ευρίσκεται στην Ζώνη Ι (όπου
απαντώνται τα κτήρια που υπέστησαν βλάβες), το οποίο θα είχε υπολογισθεί με σεισμικό συντελεστή
ε=0.04 (κατά το ΒΔ 1959), προβλέπεται επιτάχυνση ίση με 0.09g. Αν, όμως, εφαρμοζόταν ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.
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για κτήριο με βλάβες, η επιτάχυνση θα λαμβανόταν (στο οριζόντιο τμήμα του φάσματος) ίση με
0.16x2.5/1.3=0.31g. Επομένως, η οριζόμενη από το αντίστοιχο ΦΕΚ σεισμική δράση ισούται μόλις με
το 30% της αντίστοιχης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ., είναι δε μικρότερη και από τον στόχο του αναθεωρημένου
ΚΑΝ.ΕΠΕ, ο οποίος αντιστοιχεί στο 60% της σεισμικής δράσης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Σημειώνεται ότι η χαμηλή αυτή επιτάχυνση ανασχεδιασμού (0.09g) για σενάριο Μεγέθους Mw=6.3 και
επικεντρική απόσταση R=15km αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης:

 ln x − ln PGA 
 ln(0.09) − (−1.491) 
P( PGA > x = 0.09 | m = 6.3, r = 15) = 1 − Φ 
 = 1− Φ 
 = 0.946
σ ln PGA
0.57




όπου:

ln PGA =
−0.152 + 0.859m − 1.803ln(r + 25)

(Cornell et al. 1979)

δηλαδή σεισμό με περίοδο επαναφοράς:

=
TR

−TL
−50
=
= 16.7 έτη.
ln(1 − PR ) ln(1 − 0.95)

Για τα σχολεία Ο/Σ ειδικότερα, αντί για της ανωτέρω τιμής επιτάχυνσης 0.09g, προβλέπεται η τιμή 0.12g.
Το ζήτημα της επιτάχυνσης ανασχεδιασμού μετά από σεισμό είναι σύνθετο και άπτεται σειράς τεχνικών
και οικονομικών παραμέτρων. Επισημαίνονται τα εξής: (α) η τιμή της ανωτέρω επιτάχυνσης αποτελεί
αναντίρρητα απόφαση και ευθύνη της Πολιτείας η οποία αντικειμενικά συχνά δεν δύναται να
χρηματοδοτήσει την στατική αναβάθμιση των ιδιωτικών κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες μέχρι το
επίπεδο που προβλέπουν οι σύγχρονοι Κανονισμοί, ταυτόχρονα όμως (β) κρίνεται από τους συντάκτες
αυτής της Έκθεσης, επιστημονικά ορθότερο το ύψος της χρηματοδότησης να συναρτάται με την κατά
περίπτωση στοχευόμενη από την Πολιτεία στάθμη επιτελεστικότητας και όχι να προκύπτει δια της
απευθείας μείωσης των παραμέτρων του φάσματος σχεδιασμού καθώς αυτές έχουν προκύψει με βάση τη
σεισμική επικινδυνότητα η οποία δεν εξαρτάται από τις εκάστοτε επιλογές ανασχεδιασμού.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η Πολιτεία να αξιοποιήσει την πρόσφατη έκθεση της Ομάδας Εργασίας
του Ο.Α.Σ.Π. (Εμμ. Βουγιούκας, Στ. Δρίτσος, Σ. Ταστάνη, Δ. Βαμβάτσικος, Β. Μώκος, Χρ.
Παπαδόπουλος) για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και την ιεράρχηση της σεισμικής
αναβάθμισης των κτηρίων όπου προτείνεται η θέσπιση μιας διευρυμένης κλίμακας στόχων
επιτελεστικότητας, έναντι σεισμικών δράσεων για υφιστάμενα δομήματα. Σημειώνεται ότι η πρόταση
αυτή έχει γίνει ομόφωνα αποδεκτή από την κοινή Επιτροπή του Ο.Α.Σ.Π. και του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας. Τέλος, τονίζεται η σημασία της ύπαρξης διαφορετικών παραμέτρων
ανασχεδιασμού για τα σχολεία, τα νοσοκομεία και λοιπές κρίσιμες υποδομές με βάση τις αυξημένες
απαιτήσεις που απορρέουν από τη σπουδαιότητά τους αλλά και του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.
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5.2 Τοιχοπληρώσεις και μη-δομικές βλάβες
Στην πληγείσα περιοχή παρατηρήθηκαν βλάβες σε τοίχους πλήρωσης, ειδικά σε όσους δεν διέθεταν
σενάζ ή είχαν μεγάλη λυγηρότητα. Σημειώνεται ότι -με εξαίρεση τον ΕΚ8-Μέρος 1 (EN1998-1 2004), ο
οποίος τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα το 2014, οι Αντισεισμικοί Κανονισμοί της χώρας δεν περιελάμβαναν
προβλέψεις για τον έλεγχο των τοιχοπληρώσεων. Στον κανονισμό του 1959 μάλιστα δεν υπήρχε ιδιαίτερη
πρόνοια για τα επιχρίσματα ενώ υπήρχε σύσταση για μελέτη αντοχής των τοιχοπληρώσεων.
Εν γένει, δεν παρατηρήθηκαν βλάβες σε δίκτυα σωληνώσεων των κτηρίων και σε προσαρτήματα αυτών.
Ας σημειωθεί οτι το θέμα των προσαρτημάτων, αν και κρίσιμο λόγω της ενεργειακής αναβάθμισης των
κτηρίων (εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκά πανέλα, κ.λπ.) , αφορά κυρίως τα αστικά
κέντρα της περιοχής (π.χ. την Λάρισα) και όχι τόσο την σεισμόπληκτη περιοχή. Υπενθυμίζεται οτι το
Σχέδιο Ι του ΚΑΝ.ΕΠΕ προέβλεπε στάθμες επιτελεστικότητας και για τον μη φέροντα οργανισμό. Οι
σχετικές προβλέψεις δεν περιελήφθησαν τελικώς στο κείμενο του Κανονισμού.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τις βλάβες που παρατηρήθηκαν σε τοιχοπληρώσεις και σε
μη-φέροντα στοιχεία σε σχολικά κτήρια της πληγείσας περιοχής. Αν και δεν συνέβησαν καταρρεύσεις
σχολικών κτηρίων, οι βλάβες που εκδηλώθηκαν (τόσο στον φέροντα, όσο και) στον μη φέροντα
οργανισμό τους ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. στο Δαμάσι) ιδιαίτερα εκτεταμένες και επικίνδυνες
για την ζωή και την σωματική ακεραιότητα μαθητών και διδασκόντων. Κατά τους συντάκτες αυτής της
Έκθεσης, είναι απαραίτητη η μέριμνα προστασίας έναντι μη δομικών βλαβών (και για το σύνολο των
κτηρίων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα σχολικά κτήρια). Προς τούτο, θα ήταν χρήσιμη η κατάλληλη
συμπλήρωση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή η με άλλον τρόπο θεσμοθέτηση κατάλληλων ελέγχων και
κατασκευαστικών μέτρων.

5.3 Ταχύς οπτικός έλεγχος
Όπως και στην περίπτωση της αποστολής του ΕΤΑΜ στην Αλβανία μετά τον σεισμό της 26/11/2019
(Sextos et al. 2020), και τη Σάμο (30/10/2020) (Vadaloukas et al. 2020) η συλλογή δεδομένων ταχέως
οπτικού ελέγχου πραγματοποιήθηκε με χρήση της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου Post-Quake RVI
(SAFER) – Σχήμα 5.2. Η εφαρμογή αυτή, η οποία έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Bristol, σε
συνέχεια πρόδρομης έρευνας στο ΑΠΘ (Sextos et al. 2008) επιτρέπει την άμεση αρχειοθέτηση
φωτογραφιών και στοιχείων σεισμικής παθολογίας κτηριακών κατασκευών καθώς και τη γεωαναφορά
αυτών. Αυτά τα στοιχεία ακολούθως καθίστανται επεξεργάσιμα μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής
WebApp στη διεύθυνση https://sbs.bristol.ac.uk/rvi/ Μέσω της εφαρμογής αυτής αρχειοθετήθηκαν 210
κτήρια τα οποία κατανέμονται χωρικά όπως φαίνεται στα Σχήματα 5.3 και 5.4 για την πληγείσα περιοχή
και την περιοχή του Δαμασίου, αντίστοιχα. Μία ενδεικτική εγγραφή στη δικτυακή βάση δεδομένων
παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.5.
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Σχήμα 5.2: Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για τον μετασεισμικό, ταχύ οπτικό έλεγχο κτηρίων
(https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.bristol.rit.safer2&hl=en&gl=US)

Σχήμα 5.3: : Χωρική κατανομή πλήθους κτηρίων στα οποία διενεργήθηκε Ταχύς Οπτικός Έλεγχος (και αντίστοιχης έντασης
βλαβών) στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά την αυτοψία της ομάδας πεδίου του ΕΤΑΜ.
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Σχήμα 5.4: : Χωρική κατανομή πλήθους κτηρίων στα οποία διενεργήθηκε Ταχύς Οπτικός Έλεγχος (και αντίστοιχης έντασης
βλαβών) στο Δαμάσι.

Σχήμα 5.5: Ενδεικτική εγγραφή στη δικτυακή βάση δεδομένων (Δαμάσι).

Η κατανομή της στάθμης βλάβης, σε σχέση με τον δομικό τύπο στην περιοχή της Θεσσαλίας κατά τους
σεισμούς της 3ης και 4ης Μαρτίου 2021, βασίσθηκε στην δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε από την
ομάδα πεδίου. Αυτά τα στοιχεία παρουσιάσθηκαν στο Σχήμα 3.5.4.2, στο πλαίσιο της ανάδρομης
εκτίμησης της σεισμικής έντασης στην περιοχή. Για τον λόγο αυτόν, η σχετική ανάλυση δεν
επαναλαμβάνεται στο παρόν Κεφάλαιο. Για λόγους πληρότητας, παρατίθεται μόνον ο Πίνακας 5.1
(ταυτόσημος με τον Πίνακα 3.5.4.1), στον οποίο συνοψίζεται η ποσοστιαία κατανομή των δομικών
βλαβών στο Δαμάσι με βάση το προκαταρκτικό στατιστικό δείγμα των 210 κτηρίων (88 εξ αυτών, από
άοπλη τοιχοποιία) για τα οποία πραγματοποιήθηκε ταχύς οπτικός έλεγχος από το Κλιμάκιο του ΕΤΑΜ.
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Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3, ο δειγματοληπτικός έλεγχος τον οποίον διενήργησε το κλιμάκιο
του ΕΤΑΜ στην Θεσσαλία δεν αποσκοπεί στην συστηματική καταγραφή των βλαβών στην πληγείσα
περιοχή, καθώς αυτή αποτελεί αντικείμενο του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου ελέγχου, ο οποίος
πραγματοποιείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
(ΔΑΕΦΚ), αλλά στην συλλογή χαρακτηριστικών δεδομένων δομικών αστοχιών, τα οποία - σε
συνδυασμό με τα γεωτεχνικά και σεισμολογικά δεδομένα - μπορούν να συμβάλουν στην ερμηνεία του
φυσικού φαινομένου. Για τον λόγο αυτόν, δεν επιχειρείται η ενδελεχής στατιστική επεξεργασία των
συλλεγέντων στοιχείων, καθώς, πέραν του μικρού τους πλήθους, δεν είναι αντιπροσωπευτικά για το
σύνολο των κτηρίων της περιοχής. Πράγματι, το στατιστικό δείγμα αφορά κυρίως κτήρια με βλάβες και
όχι εκείνα τα οποία συμπεριφέρθηκαν ικανοποιητικά. Για την πλήρη αξιολόγηση της συμπεριφοράς των
κτηρίων απαιτείται αναφορά στα στοιχεία της αυτοψίας που διενεργεί επίσημα η Πολιτεία. Παρά ταύτα,
πρέπει να αναφερθεί ότι το υποσύνολο του στατιστικού δείγματος της παρούσας ανάλυσης βλαβών δίνει
την ίδια περίπου ποσόστωση στάθμης βλάβης σε σχέση με τα στοιχεία της Πολιτείας
(μικρές/μεσαίες/σημαντικές βλάβες και κατάρρευση) μεταξύ των κτηρίων που όντως αστόχησαν.
Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή δομικών βλαβών στο Δαμάσι (DS0: χωρίς βλάβες, DS1: μικρές βλάβες, DS2: μεσαίας
έκτασης βλάβες, DS3: σημαντικές βλάβες, DS4: κατάρρευση)

Δομικός Τύπος / Κανονισμός
RC1 (Ο/Σ, πλαισιακό σύστημα χωρίς κανονισμό)
RC2 (Ο/Σ πλαισιακό σύστημα, Β.Δ. 1959 ή Α.Κ. 1985)
RC3 (Ο/Σ μεικτός τοιχωματικός φορέας, Β.Δ. 1959 ή
Α.Κ. 1985)
RC4 (Ο/Σ πλαισιακό σύστημα, ΝΕΑΚ, ΕΑΚ2000 ή ΕΚ8)
RC5 (μεικτός τοιχωματικός φορέας, ΝΕΑΚ, ΕΑΚ2000 ή
ΕΚ8)
URM1 (άοπλη ωμοπλινθοδομή με ξύλινα πατώματα και
στέγη – άνευ κανονισμού)
URM2 (άοπλη πλινθοδομή με πλάκα Ο/Σ– άνευ
κανονισμού)
URM3 (άοπλη αργολιθοδομή ή λαξευμένη λιθοδομή –
άνευ κανονισμού)

DS0
0
27
17

DS1
0
11
4

DS2
0
5
1

DS3
0
0
2

DS4
0
0
0

Σύνολο
0
43
24

1
15

0
3

0
0

0
0

0
0

1
18

2

1

1

1

2

7

0

1

0

0

0

1

1

6

5

23

12

47

63

26

12

26

14

141

5.4 Κτήρια κατοικιών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Οι βλάβες σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος ήταν περιορισμένες. Παρατηρήθηκαν κυρίως αστοχίες
στις περιοχές των κόμβων σε μαλακό όροφο, σε συνδυασμό με έλλειψη ή αραιή διάταξη συνδετήρων και
τοπικό λυγισμό οπλισμού (Σχήμα 5.6), καθώς και στην κορυφή υποστυλωμάτων κάτω από τους κόμβους
(Σχήμα 5.7). Σε ορισμένους ακραίους κόμβους παρατηρήθηκε εξόλκευση του κάτω οπλισμού των δοκών,
λόγω περιορισμένου διαθέσιμου μήκους αγκύρωσης (μικρή διάσταση υποστυλωμάτων) η οποία αποτελεί
τυπική βλάβη Επίσης, διαπιστώθηκαν βλάβες στις τοιχοπληρώσεις, καθώς και αποκολλήσεις
τοιχοπληρώσεων από τα πλαίσια και μετακινήσεις τους εκτός επιπέδου. Γενικώς, πάντως, μπορεί να
θεωρηθεί ότι τα κτήρια οπλισμένου σκυροδέματος παρουσίασαν καλή συμπεριφορά κατά την διάρκεια
της σεισμικής ακολουθίας του Μαρτίου του 2021.
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Σχήμα 5.6: Αστοχία μαλακού ορόφου .

Σχήμα 5.7: Αστοχία κεφαλής υποστυλώματος

5.5 Κτήρια κατοικιών από φέρουσα τοιχοποιία
Τα κτήρια από τοιχοποιία, ανεξαρτήτως των υλικών από τα οποία είναι δομημένα, διαθέτουν μερικά
κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία ερμηνεύουν τις τυπικές βλάβες οι οποίες εκδηλώθηκαν σε αυτά. Με
εξαίρεση τις συμπαγείς ωμοπλινθοδομές, οι τοιχοποιίες (αργολιθοδομές ή ημιλάξευτες λιθοδομές)
ανήκουν στον κατασκευαστικό τύπο της δίστρωτης ή της τρίστρωτης τοιχοποιίας. Οι εξωτερικές παρειές
δεν συνδέονται μεταξύ τους μέσω διατόνων λίθων. Έτσι, πολύ συχνά, οι παρειές των κατακόρυφων
στοιχείων είναι αποκολλημένες λόγω γήρανσης ή λόγω προηγούμενων (έστω και μικρότερων) σεισμικών
δράσεων. Άλλοτε, οι παρειές των τοίχων αποκολλώνται εξ αιτίας του σεισμού που προηγήθηκε της
επιθεώρησης. Αποτέλεσμα αυτής της αποκόλλησης (π.χ. Σχήμα 5.8) είναι η αυξημένη τρωτότητα των
τοιχοποιιών έναντι εκτός επιπέδου δράσεων. Τούτο, σε συνδυασμό με το οτι οι (ξύλινες) στέγες δεν
συνιστούν διαφράγματα δύσκαμπτα εντός του επιπέδου τους και είναι πλημμελώς συνδεδεμένα με τα
κατακόρυφα στοιχεία, οδηγεί σε αστοχίες διαφόρων βαθμών, αναλόγως και με τα χαρακτηριστικά του
κτηρίου (όπως μήκη και ύψη τοίχων, είδος και ποιότητα υλικών και τρόπου δομήσεως της τοιχοποιίας,
κ.λπ.). Σε αυτά τα αίτια πρέπει να προστεθεί η εγκατάλειψη και η απουσία συντήρησης των κτηρίων από
τοιχοποιία, εξ αιτίας της οποίας εκδηλώνεται έντονη η γήρανση , καθώς και η εκτεταμένη έκπλυση των
(χαμηλής αντοχής) κονιαμάτων. Αποτέλεσμα είναι και η μειωμένη «συνάφεια» λιθοσωμάτων και
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κονιάματος και η μείωση της χρήσιμης διατομής των τοίχων. Τα κτήρια κατοικιών από Φέρουσα
Τοιχοποιία (ΦΤ) στην σεισμόπληκτη περιοχή μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

5.5.1

Κτήρια από αργολιθοδομή ή και ημιλάξευτους λίθους με αργιλοκονίαμα

Τα κτήρια αυτής της κατηγορίας είναι-κατά την παρούσα περίοδο-κυρίως βοηθητικής χρήσης (χώροι
αποθήκευσης τροφίμων ή γεωργικών εργαλείων και προϊόντων). Συνήθως ευρίσκονται εντός της ίδιας
ιδιοκτησίας (οικοπέδου) με νεότερες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες αποτελούν την
κύρια κατοικία. Η κάτοψή τους είναι ορθογωνική με λόγο μήκους πλευρών συχνά μεγαλύτερο από δύο.
Είναι κυρίως μονώροφα κτήρια και στις λίγες περιπτώσεις όπου υπάρχει δεύτερος όροφος, το ισόγειο (με
μικρά ανοίγματα) στεγάζει βοηθητική χρήση ατα και ο όροφος την κατοικία.
Το πάχος των λιθοδομών είναι περίπου 40-50 cm και από τον τρόπο κατασκευής χαρακτηρίζονται ως
δίστρωτες. Διακρίνονται, δηλαδή, δυο παράλληλες παρειές δομημένες με ακατέργαστους ή ημιλάξευτους
λίθους. Το συνδετικό κονίαμα είναι αργιλικό (πηλοκονίαμα). Δεν εντοπίστηκαν διάτονοι λίθοι εγκάρσιας
σύνδεσης των δυο παρειών των τοίχων. Οι θέσεις συνάντησης φερόντων τοίχων στις γωνίες των κτηρίων
είναι δομημένες από αλληλεμπλεκόμενους ημιλάξευτους λίθους. Στην στέψη της τοιχοποιίας, συνήθως
υπάρχει δίδυμο ξύλινο σενάζ για την σύνδεση της ξύλινης στέγης με τους λιθόδμητους τοίχους. Δεν
διαπιστώθηκε παρουσία ενδιάμεσων οριζοντίων διαζωμάτων από ξύλο ή άλλο υλικό, τα οποία
συμβάλλουν στην σεισμική ικανότητα των κτισμάτων. Οι ξύλινες στέγες είναι κυρίως αμφικλινείς, με
τους αμείβοντες να φέρουν φορτία της στέγης μέσω καμπτικής λειτουργίας, κυρίως, και όχι μέσω
λειτουργίας δικτυώματος.
Τα κτήρια αυτά, προφανώς, δεν έχουν μελετηθεί με βάση οποιονδήποτε Κανονισμό, καθώς μάλιστα
πολλά από αυτά έχουν κατασκευασθεί πριν από την έναρξη ισχύος του πρώτου ΑΚ της χώρας. Επίσης,
πολλά από αυτά είναι ασυντήρητα ή ανεπαρκώς συντηρημένα, εικάζεται δε οτι σε ορισμένες περιπτώσεις
υπήρχαν προϋπάρχουσες καθηζίσεις. Ο κύριος τρόπος αστοχίας αυτών των κτηρίων οφείλεται στην εκτός
επιπέδου βλάβη ή και κατάρρευση των μακρών πλευρών τους (Σχήματα 5.8-5.10), ενώ παρατηρήθηκαν
και περιπτώσεις ολικής κατάρρευσης (Σχήμα 5.11). Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε
κατάρρευση της εξωτερικής παρειάς της δίστρωτης λιθοδομής (λόγω απουσίας διάτονων λίθων). Αν και
δεν διατίθενται επαρκή επιβεβαιωμένα στοιχεία, εκτιμάται ότι οι αστοχίες των λιθοδομών εκτός επιπέδου
επιδεινώθηκαν κατά την δεύτερη σεισμική διέγερση. Οι τοίχοι των εγκάρσιων (μικρότερων σε μήκος)
πλευρών των κτηρίων, στις περισσότερες περιπτώσεις εμφάνισαν διαγώνιες ρωγμές, λόγω εντός επιπέδου
τέμνουσας (Σχήμα 5.12). Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκδηλώθηκαν και αστοχίες λόγω εκτός επιπέδου
κάμψεως. Λόγω της καλής σύνδεσης των τοίχων στις γωνίες των κτηρίων και της ελλιπούς σύνδεσής
τους με την στέγη, η εκτός επιπέδου αστοχία τους είναι χαρακτηριστική της λειτουργίας τριέρειστης
κατακόρυφης πλάκας. Κτήρια από ωμoπλινθοδομή με αργιλοκονίαμα
Πρόκειται για σημαντικό αριθμό κτηρίων των οποίων οι τοιχοποιίες μορφώνονται από ωμοπλίνθους
δομημένες με αργιλικό κονίαμα. Χρησιμοποιούνται είτε ως βοηθητικοί χώροι, είτε ως κατοικίες. Είναι
συνήθως μονώροφα, ενώ υπάρχουν και διώροφα κτήρια-είτε με λιθόκτιστο ισόγειο και πλινθόκτιστο
όροφο, είτε εκ ολοκλήρου πλινθόκτιστα. Τα κτήρια αυτά έχουν ξύλινη στέγη, η οποία εδράζεται επί των
πλινθοδομών μέσω δίδυμου ξύλινου διαζώματος. Ξύλινα διαζώματα διαμορφώνουν επίσης τα πρέκια
θυρών και παραθύρων.
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Τα κτήρια αυτής της κατηγορίας επέδειξαν γενικώς καλύτερη συμπεριφορά
προηγούμενης κατηγορίας. Κτήρια από ωμoπλινθοδομή με αργιλοκονίαμα

από τα κτήρια της

Πρόκειται για σημαντικό αριθμό κτηρίων των οποίων οι τοιχοποιίες μορφώνονται από διαπλεκόμενους
ωμόπλινθους δομημένους με αργιλικό κονίαμα. Κτήρια με τον συγκεκριμένο τρόπο δόμησης
χρησιμοποιούνται είτε ως βοηθητικοί χώροι είτε ως κατοικίες. Είναι συνήθως μονώροφα, ενώ υπάρχουν
και διώροφα κτήρια είτε με λιθόκτιστο ισόγειο και πλινθόκτιστο όροφο είτε με πλινθόκτιστους και τους
δύο ορόφους. Τα κτήρια αυτά έχουν ξύλινη στέγη η οποία εδράζεται επί των πλινθοδομών με χρήση
δίδυμου ξύλινου σενάζ. Ξύλινα σενάζ χρησιμοποιούνται επίσης για τα πρέκια των θυρών και παραθύρων.
Τα κτήρια αυτής της κατηγορίας επέδειξαν γενικώς καλύτερη συμπεριφορά (Σχήμα 5.13). Παρά τη
χαμηλή αντοχή του υλικού, η εν γένει καλή συμπεριφορά των κτηρίων σε σχέση με αυτά της
προηγούμενης κατηγορίας πρέπει να αποδοθεί στη σχετικά επιμελημένη κατασκευή με την
αλληλεμπλοκή των πλίνθων.

5.5.2

Κτήρια από λαξευτούς ή ημιλάξευτους λίθους με ασβεστοκονίαμα

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός τέτοιων κτηρίων που έχουν καλύτερη ποιότητα κατασκευής και συνήθως
δημόσια χρήση ως κοινοτικά κτήρια, σχολεία και εκκλησίες (βλ. και επόμενη ενότητα). Στην πλειονότητα
τους, πρόκειται για διώροφα κτήρια με δίστρωτη ή τρίστρωτη τοιχοποιία με ξύλινα δάπεδα και στέγη.
Συνολικά εκτεταμένες βλάβες εντοπίστηκαν μόνο σε λίγα από τα κτήρια αυτής της κατηγορίας. Η σχετικά
καλή απόκριση των κτηρίων αυτών στους σεισμούς αποδίδεται μερικώς στην κατεργασία των λίθων
(όπου λαξεύονταν όλες οι πλευρές), στη χρήση ασβεστοκονιάματος, στην καλή ποιότητα κατασκευής και
στην πιο τακτική συντήρηση παρότι, όπως είναι γνωστό, ημιλάξευτη είναι συνήθως μόνο η εξωτερική
παρειά.
Τέλος, παρατηρήθηκαν και ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες σε παλαιές κατοικίες από φέρουσα
τοιχοποιία έγιναν (συνήθως χωρίς σχεδιασμό) καθ’ ύψος επεκτάσεις τους ή προσθήκες και νέων ορόφων
με άλλα υλικά (Σχήμα 5.13). Παρά το γεγονός οτι δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία, είναι φανερό οτι δεν
έχει ληφθεί καμμία μέριμνα για την κατάλληλη συνεργασία του παλιού με το προστιθέμενο τμήμα, κάτι
που υποδηλώνει οτι πιθανότατα αυτές οι επεκτάσεις έχουν γίνει άνευ μελέτης ή/και άνευ αδείας. Βλάβες
παρουσιάσθηκαν συνήθως στο χαμηλότερο, παλαιό τμήμα από φέρουσα τοιχοποιία.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει σε κτήρια από τοιχοποιία, στα οποία έγινε εκ των υστέρων προσθήκη κατ’
επέκταση με χρήση ΟΣ. Καθώς το αρχικό και το προστεθειμένο τμήμα αυτών των κτηρίων
χαρακτηρίζονται από ασυμβατότητα παραμορφώσεων κατά την διάρκεια ενός σεισμού, παρατηρούνται
τυπικές βλάβες λόγω της δυσμενούς αλληλεπίδρασης των δυο φερόντων οργανισμών. Συνηθέστερα, οι
βλάβες εμφανίζονται (ή είναι πολύ σοβαρότερες) στο πιο δύσκαμπτο και πολύ χαμηλότερων μηχανικών
χαρακτηριστικών αρχικό κτίσμα από τοιχοποιία, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες (Σχήματα 5.14-5.16).
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Σχήμα 5.8: Εκτός επιπέδου αστοχία τοίχου σε κτήριο από
αργολιθοδομή στο Δαμάσι. Διακρίνονται οι εγκαρσίως
ασύνδετες παρειές της τοιχοποιίας

Σχήμα 5.9: Αστοχία ξύλινου υπέρθυρου στη στέψη του
τοίχου, σε κτήριο από αργολιθοδομή (συμπαγείς
οπτόπλινθοι λόγω επέμβασης), στη Φαρκαδόνα.

Σχήμα 5.10: Αποδιοργάνωση τοιχοποιίας και εκτός επιπέδου κατάρρευση τοίχων κτηρίου στο Δαμάσι. Χαμηλή ποιότητα
τοιχοποιίας και τρόπου δομήσεώς της, καθώς και απουσία διαφράγματος στην στάθμη της στέγης.
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Σχήμα 5.11: Κατάρρευση οικίας από φέρουσα τοιχοποιία στο Μεσοχώρι.

Σχήμα 5.12: Διατμητικές βλάβες σε κτήριο από φέρουσα τοιχοποιϊα στο Μεσοχώρι
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Σχήμα 5.13: Αμούρι : Παλαιό κτήριο από ωμοπλινθοδομή (αριστερό τμήμα), με τοπικές ρηγματώσεις λόγω
αλληλοσύγκρουσης με την πλάκα ΟΣ της εξωτερικής σκάλας (κόκκινο βέλος), καθώς και με τη μεταγενέστερη οριζόντια
επέκταση (δεξιό τμήμα) με σκελετό ΟΣ (κίτρινο βέλος).

Σχήμα 5.14: Διατμητικές βλάβες σε κτήριο από αργολιθοδομή στο Μεσοχώρι.
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Σχήμα 5.15: Δαμάσι-Η δυσμενής αλληλεπίδραση προσθηκών από ΟΣ με τα αρχικά κτίσματα από λιθοδομή.

Σχήμα 5.16: Εκτός επιπέδου αστοχία τοίχων και αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας κτηρίου στο Δαμάσι.
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Σχήμα 5.17: Κτήριο στο Μεσοχώρι. Διακρίνεται (α) εκτός επιπέδου αστοχία του κάθετου προς την πλευρά του τοίχου που
φαίνεται στη φωτογραφία (περί το μέσον του), (β) Διατμητική αστοχία πεσσού στην γωνία του κτηρίου και (γ) αστοχία
υπερθύρων, τα οποία ευρισκόμενα υπό εφελκυσμό (κατά την εντός επιπέδου του τοίχου έννοια) έχουν μηδενική φέρουσα
ικανότητα έναντι τέμνουσας.

Σχήμα 5.18: Εκτός επιπέδου διατμητική αστοχία τοίχου (γωνίας) και υπερθύρων σε κτήριο στο Μεσοχώρι.
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Σχήμα 5.19: Εκτός επιπέδου μερική κατάρρευση εξωτερικής παρειάς τοίχου.

(α)

(β)

Σχήμα 5.20: Δαμάσι: Κατασκευή από διαφορετικά υλικά και με ανισοσταθμία χωρίς σαφή φέροντα οργανισμό (α) προ
του σεισμού (Google maps) (β) αστοχία της λιθοδομής μετά το σεισμό.
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5.6 Κτήρια πολιτιστικού χαρακτήρα
Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, ελαφρές βλάβες σημειώθηκαν στο Διαχρονικό
Μουσείο της πόλης, όπου παρατηρήθηκε πτώση ορισμένων τμημάτων ειδωλίων στην Περιοδική Έκθεση
με θέμα «Ειδώλιο: Ένας κόσμος σε μικρογραφία. Θεσσαλία και Μακεδονία», την οποία φιλοξενούσε
κατά την περίοδο του σεισμού. Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας είναι κτισμένο στο λόφο «Μεζούρλο»,
στις νότιες παρυφές της πόλης και εγκαινιάστηκε το 2015. Τα εκθέματα, περί τα 2,000 αντικείμενα,
προέρχονται από ανασκαφές που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια του 20ου αι. στους νομούς Λάρισας,
Τρικάλων και Καρδίτσας. Το κτήριο του μουσείου δεν εμφάνισε βλάβες.
Οι βλάβες σε εκθέματα μουσείων, συνήθεις σε όλα τα σημαντικά σεισμικά γεγονότα, μπορούν να
αποφευχθούν με κατάλληλη στερέωση των εκθεμάτων, καθώς και μέσω σεισμικής μόνωσης των
προθηκών ή μεμονωμένων εκθεμάτων (π.χ. αγαλμάτων).

Σχήμα 5.21: Διαχρονικό μουσείο Λάρισας (http://dml.culture.gr/index.php/el/2017-08-09-10-53-37/to-ktirio)
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Σχήμα 5.22: Πτώση ειδωλίων στο Διαχρονικό μουσείο Λάρισας
https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3681 (copyright: ΥΠΠΟΑ)

5.7 Κτήρια θρησκευτικού χαρακτήρα
Η σεισμική συμπεριφορά των κτηρίων θρησκευτικού χαρακτήρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
λόγω της σημασίας τους για την Κοινότητα και λόγω του πολύπλοκου της γεωμετρίας και της δομητικής
λειτουργίας τους. Ο σεισμός της 3ης Μαρτίου 2021 αποδείχθηκε ιδιαίτερα καταστροφικός ως προς τους
Ιερούς Ναούς της Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα πολλές εκκλησίες να κριθούν είτε επικινδύνως
ετοιμόρροπες, είτε ακατάλληλες για άμεση χρήση. Φαίνεται οτι το κύριο πρόβλημα των εκκλησιών
βρίσκεται στην περιοχή της θολοδομίας τους. Πράγματι, οι τρούλοι μεταβιβάζουν τα φορτία τους μέσω
καμπύλων φορέων (τόξων, ημιχωνίων και σταυριθολίων, κατά περίπτωση) στα κατακόρυφα στοιχεία.
Όλοι οι καμπύλοι φορείς, ακόμη και όταν ασκούνται μόνον τα φορτία λειτουργίας, ασκούν οριζόντιες
δυνάμεις στα κατακόρυφα στοιχεία. Αυτή η δράση καθόσταται κρίσιμη στην περίπτωση σεισμού. Σε
συνδυασμό δε με την συχνά σημαντική λυγηρότητα των κατακόρυφων στοιχείων, οδηγεί σε σημαντικές
βλάβες ή και σε καταρρεύσεις οι οποίες συγκεντρώνονται στο υψηλότερο τμήμα των ναών, δηλαδή, στην
περιοχή της θολοδομίας και της έδρασής της στα κατακόρυφα στοιχεία (τοίχους και πεσσούς). Βεβαίως,
εμφανίσθηκαν τυπικές (εντός και εκτός επιπέδου) βλάβες και στα κατακόρυφα στοιχεία, τα οποία εν γένει
είναι καλοδομημένα. Εκτεταμένες, επίσης, ήταν και οι βλάβες σε μη-φέροντα στοιχεία, όπως σε τέμπλα
και σε ουρανίες (μετατοπίσεις ή και καταρρεύσεις).
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα καμπαναριά, τα περισσότερα από τα οποία εμφανίζουν
σοβαρές βλάβες στα τόξα τους. Παρόλο που τα κτήρια θρησκευτικού χαρακτήρα συνήθως αποτελούνται
από τοιχοποιία καλής κατασκευής, πολλά από αυτά δεν πληρούν καμία αντισεισμική προδιαγραφή και
τελικά κρίθηκαν ως επικίνδυνα ή ακατάλληλα για άμεση χρήση. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα
από τα κτήρια θρησκευτικού χαρακτήρα που υπέστησαν ζημιές έχουν ηλικία άνω των 80 ετών
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Ενδεικτικά παρατηρήθηκαν: βλάβες σε τόξα στην βάση των τρούλων στους ναούς του Προφήτη Ηλία
και της Παναγίας Φανερωμένη στον Τύρναβο, (Σχήμα 5.22α και 5.22β), Ρωγμές διάτμησης στη βάση του
τρούλου στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στον Τύρναβο (Σχήμα 5.23α και 5.23β), Διατμητικές ρωγμές
στην γωνία του Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου στο Δαμάσι (Σχήμα 5.24α). Διατμητικές ρωγμές στα υπέρθυρα
του Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής στον Τύρναβο, (Σχήμα 5.24β). Σημαντικές βλάβες προκλήθηκαν σε
κωδωνοστάσια: Στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τουραχάν στο Τύρναβο (την πιο παλιά εκκλησία του
Τυρνάβου), όπου το κωδωνοστάσιο κατέρρευσε (Σχήμα 5.25), ενώ διατμητικές αστοχίες παρατηρήθηκαν
στα κωδωνοστάσια των ναών του Τυρνάβου, Προφήτη Ηλία, Τιμίου Προδρόμου, Αγίας Παρασκευής και
Παναγίας Φανερωμένης (Σχήμα 5.25α, β ,γ, δ αντίστοιχα).
Αρκετοί και ισχυροί μετασεισμοί ακολούθησαν τους ισχυρούς σεισμούς της 3ης και 4ης Μαρτίου 2021.
Οι μετασεισμοί προκάλεσαν περαιτέρω βλάβες, ακόμη και καταρρεύσεις τμήματος ναών.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου στο Μεσοχώρι του Δήμου Ελασσόνας
(Σχήμα 5.27α,β,γ,δ), όπου από τους μετασεισμούς προκλήθηκε η κατάρρευση και των δύο
κωδωνοστασίων που είχαν βλαβεί από τους κύριους σεισμούς.
Σημαντικές βλάβες εντοπίστηκαν στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Κουτσόχερο Λάρισας. Πρόκειται για
δύο ναούς, τον παλαιό που κατασκευάστηκε τον 17ο αι, και τον νεότερο. Ο νεότερος φαίνεται ότι έχει
φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλαίσια δοκών και υποστυλωμάτων) και περιμετρική λιθοδομή.
Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είχε εξασφαλισθεί επαρκής σύνδεση της περιμετρικής λιθοδομής με τoν
φέροντα οργανισμό από ΟΣ, με αποτέλεσμα να επέλθει εκτός επιπέδου αστοχία της ανατολικής πλευράς
της λιθοδομής του Ναού (Σχήμα 5.28α, β ,γ, δ, ε). Επιπρόσθετα, στον ίδιο ναό παρατηρήθηκαν και
αστοχίες μη φερόντων στοιχείων -πτώσεις αντικειμένων, ανατροπή τέμπλου (Σχήμα 5.29α,β-5.30).

5.8 Σχολικά κτήρια
Βλάβες εκδηλώθηκαν στα 1:
•
•
•

Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου Λάρισας, το οποίο εν συνεχεία κατεδαφίστηκε (Σχήμα 5.32).
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό στο χωριό Πλατανούλια Λάρισας: Κατάρρευση οροφής και σοβαρές
ρωγμές.
Ρωγμές σε κτήρια των κάτωθι σχολείων: Δημοτικό Σχολείο Ζάρκου, 2ο Δημοτικό Σχολείο
Οιχαλίας, Δημοτικό Σχολείο Διάσελλου, Νηπιαγωγείο Διάσελλου, 1ο Δημοτικό Σχολείο
Φαρκαδόνας. Διδακτήριο Δήμου Δέντρων Λάρισας (ρωγμές σε τοίχους και πτώση
επιχρισμάτων), Δημοτικό Σχολείο Βλαχογιαννίου Λάρισας, Γενικό Λύκειο Σερβίων Κοζάνης.

Πηγή https://www.makthes.gr/seismos-stin-elassona-kovoyn-tin-anasa-oi-eikones-apo-to-dimotiko-scholeio-damasioy-vinteo-fot-364316
1
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(a)

(b)

Σχήμα 5.22: Ρωγμές στα τόξα του τυμπάνου στους τρούλους εκκλησιών: (α) Προφήτης Ηλίας στον Τύρναβο, (β) Παναγία
Φανερωμένη στον Τύρναβο (19ος αιώνας).

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 5.23: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στον Τύρναβο: (α) Καμπτικές ρωγμές στη στην κεφαλή των πεσσών; (β) Εργασίες
στήριξης του τρούλου μετά τον σεισμό; (γ) Βλάβες σε αγιογραφίες.

21

21

21

(α)

(β)

Σχήμα 5.24: (α) Διατμητικές ρωγμές στην γωνία του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Δαμάσι; και (β) Διατμητικές ρωγμές στην
περιοχή των υπερθύρων Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στον Τύρναβο.
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Σχήμα 5.25: Αστοχία (εκτός επιπέδου) του κωδωνοστασίου στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τουραχάν στο Τύρναβο (α) πριν τον
σεισμό (google maps), και (β) μετά τον σεισμό (larissanet.gr).

(α)

(β)

Σχήμα 5.26: Αστοχίες στα τόξα κωδωνοστασίων (α) Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο, (β) Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου
Τυρνάβου, (γ) Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στον Τύρναβο, (δ) Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης στον Τύρναβο.
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(γ)

(δ)

Σχήμα 5.26: Αστοχίες σε κωδωνοστάσια (α) Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στον Τύρναβο, (β) Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου
Τυρνάβου, (γ) Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στον Τύρναβο, (δ) Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης στον Τύρναβο

(α)

(γ)

(β)

(δ)

Σχήμα 5.27: Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου στο Μεσοχώρι του Δήμου Ελασσόνας. Σημαντικές βλάβες προκάλεσε η ισχυρή
δόνηση της 3ης Μαρτίου 2021, καθώς και η μετασεισμική δραστηριότητα . (α) κατάσταση του Ναού την δεκαετία 1980
(αρχείο της εκκλησίας), (β) κατάσταση του Ναού πριν τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (google maps), (γ) βλάβες από τον
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, (δ) βλάβες που προκλήθηκαν από τους μετασεισμούς (κατάρρευση και των δυο
κωδωνοστασίων).
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(α)

(γ)

(β)

(δ)

(ε)
Σχήμα 5.28: Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στο Κουτσόχερο Λάρισας, (α) Πριν τον σεισμό (Google maps-street view), (β) Μετά τον
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 - ανατολική πλευρά, αστοχία εκτός επιπέδου, (γ) Βόρεια πλευρά – αστοχία σε διάτμηση , (δ)
νοτιοδυτική πλευρά
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(α)

(β)

Σχήμα 5.29: Ι. Ν. Αγίου Νικολάου στο Κουτσόχερο Λάρισας, (α) εσωτερικό του ναού, πτώσεις επιχρισμάτων και
αντικειμένων/σκευών (β) εσωτερικό του ναού – ανατροπή τέμπλου.

Σχήμα 5.30: Παλαιότερος Ι.Ν. Αγ. Νικολάου (17ου αι.) στο Κουτσόχερο Λάρισας, ο οποίος κατέρρευσε πλήρως.
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Σχήμα 5.31: Κουτσόχερο: Παλαιότερος Ι.Ν. Αγ. Νικολάου (17ου αι.) που κατέρρευσε πλήρως (πρώτο πλάνο) και
παρακείμενος νεότερος ομώνυμος ναός με εκτός επιπέδου αστοχία της τοιχοποιίας της ανατολικής πλευράς.

Σχήμα 5.32: Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου. Σοβαρές δομικές βλάβες.
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5.9 Βλάβες σε γέφυρες
Σε γενικές γραμμές, το οδικό δίκτυο δεν παρουσίασε σημαντικές και εκτεταμένες βλάβες εξ αιτίας του
σεισμού. Βλάβες που οδήγησαν σε διακοπή κυκλοφορίας καταγράφησαν σε γέφυρες στην είσοδο του
Δαμασίου και στο Βλαχογιάννι, ενώ περιορισμός της ταχύτητας κυκλοφορίας (σε 40km/h) επιβλήθηκε
για την διέλευση γέφυρας στην περιοχή της Φαρκαδόνας (μετά και από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν
στην περιοχή λίγες ημέρες μετά τον σεισμό-23/3/2021). Παρά το γεγονός ότι ο σεισμός δεν είχε ως
αποτέλεσμα σημαντικές βλάβες τόσο στην ανωδομή (κατάστρωμα) όσο και στα βάθρα, ακρόβαθρα και
εφέδρανα, οι βλάβες που καταγράφησαν είχαν ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, την διακοπή
της κυκλοφορίας και, επομένως, την διατάραξη της μετασεισμικής λειτουργικότητας του οδικού δικτύου.
Οι σεισμικές βλάβες, σε όσες από τις γέφυρες του οδικού δικτύου αυτές εκδηλώθηκαν, ήταν μικρής η
μεσαίας στάθμης σε μεμονωμένα στοιχεία (σε ελάχιστες περιπτώσεις έως εκτεταμένες χωρικά),
επιτρέποντας σε κάθε περίπτωση την κυκλοφορία οχημάτων άμεσης επέμβασης. Σύμφωνα με την
αξιολόγηση των αρμόδιων φορέων, οι καταγεγραμμένες βλάβες σε γέφυρες και στο οδικό δίκτυο
οδήγησαν στην άμεση επέμβαση της Πολιτείας και την χρηματοδότηση για την αποκατάστασή τους (βλ.
υπογραφή σύμβασης στις 16/04/21- χρηματοδότηση με 5 εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας για την αποκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας).

Σχήμα 5.33: Γέφυρες του οδικού δικτύου της σεισμόπληκτης περιοχής που επιθεωρήθηκαν.

Το κλιμάκιο του ΕΤΑΜ πραγματοποίησε οπτική επιθεώρηση στις γέφυρες του οδικού δικτύου
Ελασσόνας, οι οποίες σημειώνονται στο Σχήμα 5.33. Πραγματοποιήθηκε μετασεισμικός έλεγχος έξι (6)
γεφυρών. Τέσσερις από αυτές είναι κατασκευασμένες από ΟΣ, η ανωδομή μιας γέφυρας είναι
κατασκευασμένη από δομικό χάλυβα (μεταλλική κατασκευή) και η έκτη γέφυρα είναι λιθόκτιστη. Οι
βλάβες αυτών των γεφυρών, όπως αποτυπώθηκαν στο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου μετασεισμικού
ελέγχου, παρουσιάζονται στα επόμενα.
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5.9.1 Βλάβες σε Γέφυρες του Οδικού Δικτύου
Οι σεισμικές βλάβες που καταγράφηκαν στις γέφυρες του οδικού δικτύου ήταν περιορισμένες και σε
έκταση (σπανίως ήταν εκτεταμένες) και σε βαθμό βλάβης (κυρίως ελαφρές έως μέσης σοβαρότητας).
Συνοπτικά οι παρατηρηθείσες σεισμικές βλάβες περιγράφονται ως εξής: (α) σε απλά εδραζόμενες
γέφυρες, μετακινήσεις τόσο στην θέση έδρασης στο μεσόβαθρο και στο ακρόβαθρο, καθώς και
διατμητικές παραμορφώσεις ελαστομεταλλικών εφεδράνων ή/και μετακινήσεις μεταλλικών εφεδράνων
παλαιού τύπου, καθώς και βλάβες στους αρμούς στην θέση έδρασης, (β) μετακινήσεις (καθιζήσεις, κ.λπ.)
επιχώματος, με αποτέλεσμα βλάβες σε εφέδρανα στην θέση του ακροβάθρου, (γ) ρωγμές στο οδόστρωμα
λόγω καθιζήσεων, οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους κρίθηκαν ως μη ανησυχητικές. Επιπλέον, στο
πλαίσιο της επιθεώρησης διαπιστώθηκαν βλάβες που δεν οφείλονται στον σεισμό, αλλά αποδίδονται στο
εντόνως διαβρωτικό περιβάλλον και στην γήρανση των υλικών, καθώς και στην έκθεση γεφυρών σε
περιβάλλον πολλαπλής διακινδύνευσης (σεισμό και πλημμύρα), όπως αναλύεται παρακάτω. Οι μη
σεισμικές βλάβες που καταγράφησαν συνίστανται σε: (α) αποφλοίωση του σκυροδέματος επικάλυψης σε
δοκούς καταστρώματος, δοκούς έδρασης, βάθρα και ακρόβαθρα, (β) διάβρωση των οπλισμών σε βάθρα
και δοκούς έδρασης λόγω της αλληλεπίδρασης με το παραποτάμιο, εντόνως διαβρωτικό περιβάλλον, (γ)
μόνιμες παραμορφώσεις εφεδράνων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. Σημειώνεται οτι στην πληγείσα
από τον σεισμό της 3/3/2021 περιοχή, εκδηλώθηκε έντονη πλημμύρα στις 23/03, λόγω υπερχείλισης του
Πηνειού ποταμού.

5.9.2

Γέφυρα 1: Τύρναβος-Δαμάσι

Σχήμα 5.34: Θέση γέφυρας Γ1 στην περιοχή του Δαμασίου.

Πρόκειται για γέφυρα διέλευσης ποταμού, μήκους περίπου 105m, από οπλισμένο σκυρόδεμα, με
κατάστρωμα από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς, απλά εδραζόμενες μέσω κοινών
ελαστομεταλλικών εφεδράνων σε μονόστυλα κυλινδρικά βάθρα διαφορετικού ύψους με διαπλάτυνση
στην κεφαλή (Σχήμα 5.34). Η έδραση στο ακρόβαθρο πραγματοποιείται επίσης μέσω ελαστομεταλλικών
εφεδράνων. Η γέφυρα είναι νεόδμητη και δεν εμφάνισε σεισμικές βλάβες. Οι βλάβες που καταγράφηκαν
συνίστανται σε μικρές μόνιμες μετακινήσεις και διατμητικές παραμορφώσεις των ελαστομεταλλικών
εφεδράνων της έδρασης στο ακρόβαθρο. Αυτές οι μετακινήσεις αποδίδονται σε θερμοκρασιακές
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μεταβολές, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται ως αίτιο οι σεισμικές μετακινήσεις κατά την εγκάρσια
διεύθυνση της γέφυρας (Σχήμα 5.35). Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρούμενες παραμορφώσεις είναι
μικρές και χαρακτηρίζονται από ελαφρά έως μέσης σοβαρότητας βλάβη των εφεδράνων, των οποίων η
αντικατάσταση δεν κρίνεται απαραίτητη.

Σχήμα 5.35: Ποταμογέφυρα Ο/Σ στην περιοχή του Δαμασίου χωρίς εμφανείς βλάβες στην ανωδομή, στα βάθρα και τα
ακρόβαθρα. Εμφανής διατμητική παραμόρφωση εφεδράνων στην έδραση της γέφυρας στο ακρόβαθρο.

5.9.3

Γέφυρα 2: Δαμάσι

Η γέφυρα στην είσοδο του Δαμασίου είναι η πρώτη γέφυρα στην οποία διεκόπη η κυκλοφορία λίγες
μέρες μετά τον σεισμό (στις 5/3/21). Πρόκειται για γέφυρα διέλευσης ποταμού, από οπλισμένο
σκυρόδεμα, μήκους περίπου 170m, με κατάστρωμα από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς,
απλά εδραζόμενες μέσω κοινών ελαστομεταλλικών εφεδράνων σε πολύστυλα μεσόβαθρα, αποτελούμενα
από 3 κυλινδρικά βάθρα και δοκό έδρασης ορθογωνικής διατομής (Σχήμα 5.35). Η έδραση στο
ακρόβαθρο πραγματοποιείται επίσης μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Οι σεισμικές βλάβες που
καταγράφηκαν στην γέφυρα (Σχήμα 5.36)συνίστανται κυρίως σε βλάβες σε αρμούς στα άκρα της
γέφυρας (αποδιδόμενες στην πιθανολογούμενη αστοχία του επιχώματος πρόσβασης και σε καθιζήσεις),
καθώς και στους ενδιάμεσους αρμούς στην έδραση του καταστρώματος στα μεσόβαθρα (αποδιδόμενες
σε σεισμικές μετακινήσεις κατά την διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας και ενδεχόμενες μόνιμες
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παραμορφώσεις των εφεδράνων). Αστοχίες στην θέση των αρμών ήταν εμφανείς στο οδόστρωμα, ενώ οι
σεισμικές μετακινήσεις οδήγησαν και στον λυγισμό των κιγκλιδωμάτων (Σχήμα 5.37). Στο σύνολό τους
οι βλάβες από σεισμό θεωρούνται μικρής έως μεσαίας έκτασης.

Σχήμα 5.35: Θέση γέφυρας Γ2 στην είσοδο του Δαμασίου.

Σχήμα 5.36: Φωτογραφία γέφυρας Δαμασίου μετά το σεισμό (Πηγή: larissanet.gr)
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Σχήμα 5.37: Αστοχίες στη Γέφυρα Δαμασίου στη θέση των αρμών

Σχήμα 5.38: Μεσόβαθρα, δοκός έδρασης και κατάστρωμα γέφυρας Δαμασίου.

Κατά την επιθεώρηση, δεν εντοπίσθηκαν εμφανείς σεισμικές βλάβες στα κυλινδρικά βάθρα των
μεσοβάθρων, στην δοκό έδρασης και στο κατάστρωμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι εντοπίσθηκαν
περιορισμένα (σε κάποια σημεία περισσότερο εμφανή) σημάδια υγρασίας και οξείδωσης οπλισμού, ενώ
στην βάση των βάθρων ήταν εμφανής η υποσκαφή, οφειλόμενη ενδεχομένως σε πλημμύρα στην περιοχή
(Σχήμα 5.38). Πρόκειται για ευρήματα τα οποία προφανώς δεν συνδέονται με το σεισμικό γεγονός.

5.9.4

Γέφυρα 3: Βλαχογιάννι (Bridge 3)

Στην γέφυρα στο Βλαχογιάννι, η θέση της οποίας σημειώνεται στο Σχήμα 5.39, διαπιστώθηκαν
σοβαρότερες και πιο εκτεταμένες βλάβες από τον σεισμό, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί προσωρινά η
διέλευσή της. Η γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, αποτελείται
από κατάστρωμα ΟΣ, απλώςεδραζόμενο σε τοιχωματικά βάθρα μέσω μεταλλικών εφεδράνων (Σχήμα
5.40).
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Σχήμα 5.39: Θέση γέφυρας Γ3 στο Βλαχογιάννι

Σχήμα 5.40: Γέφυρα στο Βλαχογιάννι – Κατάστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, απλά εδραζόμενο σε τοιχωματικά βάθρα
μέσω μεταλλικών εφεδράνων.

Σχήμα 5.41: Σεισμικές βλάβες στη γέφρυρα στο Βλαχογιάννι λόγω αστοχίας επιχώματος και μετακινήσεις στη θέση των
αρμών
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Σχήμα 5.42: Σεισμικές βλάβες στη γέφρυρα στο Βλαχογιάννι λόγω αστοχίας στη θέση των αρμών. Ρωγμές κατά μήκος των
αρμών και του οδοστρώματος.

Οι σεισμικές βλάβες που παρατηρήθηκαν στην γέφυρα στο Βλαχογιάννι, παρουσιάζονται στα Σχήματα
5.41 και 5.42. Οι σημαντικότερες βλάβες διαπιστώθηακν-όπως και στις προηγούμενες γέφυρες- στις
θέσεις των αρμών στην είσοδο/έξοδο της γέφυρας. Αυτές οι βλάβες οφείλονται σε βλάβη/καθίζηση του
επιχώματος, καθώς επίσης στην μόνιμη μετακίνηση των μεταλλικών εφεδράνων στην θέση έδρασης του
καταστρώματος στα μεσόβαθρα. Αυτή η μόνιμη μετακίνηση των εφεδράνων αποδίδεται στην κίνηση της
γέφυρας κατά τον διαμήκη άξονά της. Οι αστοχίες στις θέσεις των αρμών είναι εμφανείς στο Σχήμα 5.42,
στο οποίο παρατηρείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το οδόστρωμα ρηγματώθηκε σε όλο το μήκος του
αρμού. Το εύρος των ρωγμών στο οδόστρωμα είναι μεγάλο (>2-3cm) σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο
οι καταγεγραμμένες βλάβες αξιολογούνται μικρής έως μέσης σοβαρότητας.

5.9.5

Γέφυρα 4: Κουτσόχερο

Η γέφυρα στο Κουτσόχερο τοποθετήθηκε το 1925 στην θέση που φαίνεται στο Σχήμα 5.43. Αν και είχε
κατασκευαστεί αρκετά νωρίτερα, οι Θεσσαλικοί σιδηρόδρομοι αντιδρούσαν στην τοποθέτησή της. . Η
ποταμογέφυρα είναι συνολικού μήκους περίπου 170m και αποτελείται από τρία ανοίγματα. Σε ορισμένα
από αυτά, το κατάστρωμα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε άλλα από δομικό χάλυβα (δικτυωτές
δοκοί). Το κατάστρωμα εδράζεται μέσω μεταλλικών εφεδράνων σε μεσόβαθρα αποτελούμενα από δύο
κυλινδρικά βάθρα και δοκό έδρασης. Η γέφυρα πριν και μετά από τον σεισμό εικονίζεται στα Σχήματα
5.44 και 5.45.
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Σχήμα 5.43: Θέση γέφυρας Γ4 (Bridge 4) στο Κουτσόχερο

Σχήμα 5.44: Φωτογραφία της γέφυρας Κουτσόχερου πριν από το σεισμό (Ιστότοπος: https://www.in.gr)
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Σχήμα 5.45: Φωτογραφία της γέφυρας Κουτσόχερου κατά την αυτοψία μετά το σεισμό

Σχήμα 5.46: Θέση γέφυρας Γ4 (Bridge 4) στο Κουτσόχερο

Σχήμα 5.47: Θέση γέφυρας Γ4 (Bridge 4) στο Κουτσόχερο

Οι σεισμικές βλάβες στη γέφυρα Κουτσόχερου είναι περιορισμένες και τυπικές. Εμφανίζονται αρμούς
των ακραίων ανοιγμάτων, και οφείλονται σε βλάβη/καθίζηση του επιχώματος, καθώς επίσης στην
μόνιμη μετακίνηση των εφεδράνων στην θέση έδρασης του καταστρώματος στα μεσόβαθρα. Αυτή η
μόνιμη μετακίνηση των εφεδράνων αποδίδεται στην κίνηση της γέφυρας κυρίως κατά τον διαμήκη άξονά
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της (Σχήμα 5.47). Οι βλάβες στους αρμούς είναι εμφανείς, με τις ρωγμές στο οδόστρωμα να υπερβαίνουν
τα 2cm σε διάφορες θέσεις (Σχήμα 5.47). Χαρακτηριστική είναι η στροφή και η μόνιμη μετακίνηση των
μεταλλικών εφεδράνων στην έδραση στο μεσόβαθρο (Σχήμα 5.46), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την
στροφή του καταστρώματος. Τέλος, σημειώνεται οτι παρατηρήθηκε λυγισμός των διαγωνίων οροφής
δικτυώματος του χαλύβδινου τμήματος καταστρώματος στις ακραίες θέσεις (αρχή και τέλος
δικτυώματος, Σχήμα 5.48). Τόσο η θέση, όσο και η μορφή αστοχίας παραπέμπουν σε αστοχία λόγω
οριζόντιας δύναμης. Δεδομένου οτι δεν διατίθενται στοιχεία από επιθεώρηση της γέφυρας πριν από τον
σεισμό, αυτή η βλάβη ενδέχεται να οφείλεται είτε στον σεισμό, είτε σε οριζόντια φόρτιση (π.χ.
ανεμοπίεση).

Σχήμα 5.48: Μεταλλικός φορέας καταστρώματος της γέφυρας στο Κουτσόχερο

5.9.6

Γέφυρα 5: Κουτσόχερο – Πηνειάδα (Περιοχή Φαρκαδόνας)

Η γέφυρα στην περιοχή της Φαρκαδόνας, η θέση της οποίας σημειώνεται στο Σχήμα 5.49, είναι
ποταμογέφυρα πέντε ανοιγμάτων και αποτελείται από δύο κλάδους (διπλής κατεύθυνσης) οι οποίοι έχουν
κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (Σχήμα 5.50). Ο ένας κλάδος είναι νεόδμητος και
έχει μονόστυλα κυλινδρικά μεσόβαθρα μεγάλης διαμέτρου, ενώ ο παλαιότερος έχει μεσόβαθρα
αποτελούμενα το καθένα από 4 κυλινδρικά βάθρα μικρότερης διαμέτρου σε ευθεία διάταξη. Και οι δύο
κλάδοι έχουν κατάστρωμα από προεντεταμένες προκατασκευασμένες δοκούς και είναι απλά εδραζόμενο
στα μεσόβαθρα (Σχήμα 5.51-5.53). Η έδραση του καταστρώματος στα μεσαία ανοίγματα γίνεται μέσω
ελαστομεταλλικών εφεδράνων (σε διαπλάτυνση κεφαλής στην περίπτωση μονόστυλου μεσοβάθρου και
στην δοκό έδρασης στην περίπτωση πολύστυλου μεσοβάθρου). Με τον ίδιο τρόπο εδράζεται η γέφυρα
και στα ακρόβαθρα.
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Στο Σχήμα 5.51 είναι εμφανής, στον παλαιό κλάδο της γέφυρας, η γήρανση των υλικών, η αποφλοίωση
του σκυροδέματος επικάλυψης και η διάβρωση των οπλισμών λόγω οξείδωσης. Τέτοιες βλάβες δεν
παρατηρούνται στον νεόδμητο κλάδο.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.52, ο νεότερος κλάδος δεν εμφανίζει βλάβες λόγω του σεισμού. Ωστόσο,
παρατηρείται σημαντική υποσκαφή στα μεσόβαθρά του, τα οποία βρίσκονται στην κοίτη του ποταμού.
Αυτή η υποσκαφή, οφειλόμενη σε πλημμυρικό φαινόμενο, σχολιάζεται εκτενώς στα επόμενα.

Σχήμα 5.49: Θέση γέφυρας Γ5 (Bridge 5) στην περιοχή της Φαρκαδόνας

Σχήμα 5.50: Φωτογραφία της γέφυρας στην περιοχή Φαρκαδόνας μετά το σεισμό 03/03 και την πλημμύρα 23/03
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Σχήμα 5.51: Παλαιός (με πολύστυλα βάθρα) και νέος (με μονόστυλα βάθρα) κλάδος της γέφυρας στην περιοχή της
Φαρκαδόνας

Σχήμα 5.52: Λεπτομέρειες βάθρων, εφεδράνων και έδρασης νέου κλάδου

Σε ότι αφορά τις καταγεγραμμένες βλάβες του παλαιότερου κλάδου, αυτές εντοπίζονται κυρίως στην
δοκό έδρασης (αποφλοίωση σκυροδέματος, αποκάλυψη οπλισμών, διάβρωση οπλισμών, κ.τ.λ.) (Σχήμα
5.53) και οφείλονται στο έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Σεισμικές βλάβες δεν καταγράφηκαν σε
μεσόβαθρα και εφέδρανα μεσοβάθρων. Ωστόσο, μέσης σοβαρότητας έως σημαντικές βλάβες
παρατηρήθηκαν στο ακρόβαθρο, τόσο στο σώμα του ακροβάθρου και την θεμελίωσή του (όπου
παρατηρήθηκαν έντονες ρηγματώσεις και στροφή θεμελίωσης-Σχήμα 5.54α,β), όσο και στα εφέδρανα
στην θέση έδρασης στα ακρόβαθρα (τα οποία εμφανίζουν μόνιμες διατμητικές παραμορφώσεις-Σχήμα
5.54(γ), (ε)). Επίσης, παρατηρήθηκε σε μία περίπτωση αστοχία εφεδράνου, το οποίο συνιστάται να
αντικατασταθεί (Σχήμα 5.54δ,στ). Όπως και στον νεότερο κλάδο, έτσι και στον παλαιό, είναι εμφανής η
υδραυλική υποσκαφή στη θεμελίωση, η οποία έχει αποκαλύψει μέρος του κεφαλόδεσμου. Συμπεραίνεται,
επομένως, ότι οι παρατηρηθείσες βλάβες είναι πιθανό να οφείλονται σε σεισμό και πλημμύρα, δηλαδή,
σε διαδοχικές φυσικές καταστροφές.
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Σχήμα 5.53: Λεπτομέρειες βάθρων, εφεδράνων και έδρασης παλαιού κλάδου

α

γ

ε
στ

β

δ

Σχήμα 5.54: Βλάβες στην περιοχή του ακροβάθρου και στα εφέδρανα έδρασης του καταστρώματος

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε πως μετά τον σεισμό στις 03/03,
υπήρξε καταγεγραμμένη πλημμύρα στην περιοχή στις 23/03, κατά την οποία σημειώθηκε υπερχείλιση
του Πηνειού ποταμού, η οποία μετέτρεψε τον κάμπο της Φαρκαδόνας σε λίμνη. Για την θέση της
εξεταζόμενης γέφυρας διατίθεται βίντεο, στο οποίο φαίνεται η ορμητική ροή του ποταμού
(https://www.youtube.com/watch?v=WWE7CtmjqPw) (Σχήμα 5.55). Επομένως, ευλόγως μπορεί να
υποστηριχθεί ότι έτσι προκλήθηκε η υποσκαφή των μεσοβάθρων και, ενδεχομένως, η απομάκρυνση
τμήματος του επιχώματος και η συνακόλουθη υποσκαφή της θεμελίωσης στο ακρόβαθρο.
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Σχήμα 5.55: Στιγμιότυπο τη στιγμή της πλημμύρας 23/03 και κατά την αυτοψία μετά από σεισμό και πλημμύρα (στις 05/04)

Σχήμα 5.56: Χάρτες σεισμικής και πλημμυρικής επικινδυνότητας

Με βάση όλες αυτές τις παρατηρήσεις προκύπτει οτι οι βλάβες της γέφυρας, οι οποίες διαπιστώθηκαν
κατά την αυτοψία στις 05/04, δηλαδή μετά τον σεισμό και την πλημμύρα στην περιοχή, πρέπει να
αποδοθούν και στις δύο φυσικές καταστροφές, κάθε μια από τις οποίες είχε διαφορετικές επιπτώσεις. Για
τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Σημειώνεται ότι οι γέφυρες της περιοχής είναι εκτεθειμένες σε περιβάλλον πολλαπλής διακινδύνευσης
και στην υπαρκτή πιθανότητα να συμβούν δύο φυσικές καταστροφές διαδοχικά σε μικρό χρονικό
διάστημα. Εννοείται οτι, σε τέτοια περίπτωση, δεν είναι εφικτή η αποτίμηση και η αποκατάσταση των
βλαβών στο μεσοδιάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών φυσικών καταστροφών. Με βάση τον χάρτη
σεισμικής επικινδυνότητας (Σχήμα 5.56, ΟΑΣΠ, 2003), η περιοχή της Ελασσόνας είναι περιοχή υψηλής
σεισμικότητας (Ζώνη ΙΙ, 0.24g). Συνεπώς ο σεισμός που έλαβε χώρα στην περιοχή είναι μικρότερος του
σεισμού σχεδιασμού, με περίοδο επαναφοράς μικρότερη από Τ=475 χρόνια. Αντιστοίχως, από τους
διατιθέμενους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας
(Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2018) προκύπτει ότι η
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περιοχή ανήκει στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Από την μελέτη του σχεδίου για την
λεκάνη απορροής στην οποία βρίσκεται η εξεταζόμενη γέφυρα, προκύπτει ότι ακόμα και για την πολύ
συχνή πλημμύρα (με περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη), το νερό ξεπερνάει τα όρια της κοίτης και στους
κλάδους και στις εκβολές του ρέματος, με αποτέλεσμα η πλημμύρα να διαχέεται εκτός της κοίτης και να
πλημμυρίζει καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η εικόνα είναι πιο δυσμενής για περιόδους επαναφοράς Τ=100
και Τ=1000 έτη.. Εξ άλλου, η αναμενόμενη παροχή αιχμής είναι 950~1250 m3/sec για Τ=50~100 έτη.
Με βάση τα δεδομένα βροχοπτώσεων της περιοχής, τα οποία παρέχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών, όπως αυτά καταγράφησαν στους πλησιέστερους μετεωρολογικούς σταθμούς (Πλατανούλια,
Τρικάλων), τις ημέρες της πλημμύρας και τις προηγούμενες από αυτήν, τα χιλιοστόμετρα της
βροχόπτωσης αθροιστικώς υπερέβαιναν τα 100mm. Σημειώνεται οτι δεν υπάρχει διαθέσιμη η
πληροφορία της διάρκειας των βροχοπτώσεων, ώστε να πραγματοποιηθεί υδρολογική ανάλυση, να
υπολογιστεί η παροχή για το συγκεκριμένο συμβάν και να συγκριθεί με την αντίστοιχη σχεδιασμού (για
Τ=100). Ωστόσο, δεδομένου ότι με βάση όσα αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας
για την περιοχή της εξεταζόμενης γέφυρας, η υπέρβαση της κοίτης του ποταμού είναι σχεδόν βέβαιη
ακόμα και για βροχοπτώσεις που συμβαίνουν συχνά στη διάρκεια ζωής του έργου, η βροχόπτωση που
ακολούθησε τον σεισμό μπορεί να θεωρηθεί μικρότερη από αυτήν του σχεδιασμού (περίοδος επαναφοράς
Τ<100 χρόνια).

5.9.7

Γέφυρα 6: Τύρναβος

H τελευταία γέφυρα που επιθεωρήθηκε ήταν η λιθόκτιστη γέφυρα στην είσοδο του Τυρνάβου (Σχήμα
5.57). Πρόκειται για τοξωτή γέφυρα με 10 ανοίγματα (Σχήμα 5.58), η οποία κατασκευάστηκε το 1900
και εξυπηρετεί έως και σήμερα την επικοινωνία του Τυρνάβου με τη Λάρισα, γεφυρώνοντας τον
Τιταρήσιο ποταμό. Η γέφυρα έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σχήμα 5.57: Θέση γέφυρας Γ6 στην περιοχή του Τυρνάβου
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Σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, η γέφυρα κινδύνεψε με κατάρρευση από την πλημμύρα του
1972, καθώς υπέστη ρηγματώσεις σε δύο τόξα καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Εργασίες συντήρησης/αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν τόσο το 1972 όσο και το 2010 που
το πρόβλημα ανέκυψε ξανά με τη δημιουργία νέου ρήγματος.

Σχήμα 5.58: Η λιθόκτιστη γέφυρα του Τυρνάβου μετά τον σεισμό.

Σχήμα 5.59: Λεπτομέρεια έδρασης καταστρώματος στο μεσόβαθρο της λίθινης γέφυρας του Τυρνάβου (φωτογραφία μετά τον
σεισμό).
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Από την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στην γέφυρα μετά τον σεισμό, δεν διαπιστώθηκαν βλάβες
και σημαντικές ρηγματώσεις στη γέφυρα (Σχήμα 5.59). Ωστόσο, σε ορισμένες θέσεις εμφανίζονται
φθορές, οφειλόμενες σε περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίες είναι εύκολο να αποκατασταθούν, στο
πλαίσιο της συντήρησης του διατηρητέου μνημείου.

5.9.8

Σεισμική Αποτίμηση Γέφυρας του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή της
Φαρκαδόνας

Με βάση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης, επιλέχθηκε η γέφυρα στην περιοχή της Φαρκαδόνας για
σεισμική αποτίμηση μέσω της διενέργειας ανελαστικής στατικής ανάλυσης και με τη χρήση των
φασμάτων απαίτησης για τον προσδιορισμό της μετακίνησης λόγω του σεισμικού συμβάντος και της
μετακίνησης που θα οδηγούσε σε σημαντικές ανελαστικοποιήσεις στη γέφυρα. Η συγκεκριμένη γέφυρα
επιλέχθηκε αφενός γιατί εμφάνισε κάποιες σεισμικές βλάβες (κυρίως στα εφέδρανα), αφετέρου διότι
υπέστη πολλαπλές φυσικές καταστροφές σε μικρό χρονικό διάστημα (σεισμός & πλημμύρα, βλ. 5.9.6).

Σχήμα 5.60: Γέφυρα στην περιοχή της Φαρκαδόνας : Μετρήσεις και τοπογραφικό ανάγλυφο
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Σχήμα 5.61: Γέφυρα στην περιοχή της Φαρκαδόνας : Υπολογιστικό προσομοίωμα

Για τη διαμόρφωση του υπολογιστικού προσομοιώματος χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις που έγιναν
επιτόπου, μετρήσεις από την πλατφόρμα Google Earth (υψόμετρο με βάση την τοπογραφία κτλ, βλ.
Σχήμα 5.60) και εύλογες παραδοχές με βάση κατασκευαστικές πρακτικές σε παρόμοιες γέφυρες
(ποσοστό οπλισμού σε γέφυρες παρόμοιας ηλικίας με πολύστυλα κυλινδρικά βάθρα, κ.α.). Το
υπολογιστικό προσομοίωμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.61. Η ποταμογέφυρα έχει 5 ανοίγματα τα οποία
εδράζονται μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων σε πολύστυλα μεσόβαθρα αποτελούμενα από 4 βάθρα
διαμέτρου 0.90m. Για τα βάθρα θεωρήθηκε σκυρόδεμα C16/20 και χάλυβας S400. Ο οπλισμός των
βάθρων υπολογίστηκε θεωρώντας ανηγμένη τιμή ρl=2‰ και εγκάρσιος οπλισμός Ø10/200. Οι παραπάνω
παραδοχές καθώς και οι ιδιότητες των εφεδράνων βασίζονται σε στοιχεία από ποταμογέφυρα με ίδιο
στατικό σύστημα κατασκευασμένη το 1984. Οι καμπύλες αντίστασης της γέφυρας στις δύο διευθύνσεις
παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.62. Ο φορέας είναι πιο δύσκαμπτος στην εγκάρσια διεύθυνση ενώ είναι
εμφανής η αλλαγή στη δυσκαμψία του συστήματος μετά το κλείσιμο του αρμού στη διαμήκη διεύθυνση.
Οι ιδιοπερίοδοι στη διαμήκη και στην εγκάρσια διεύθυνση υπολογίστηκαν περίπου 1.95sec και 1.85sec,
αντίστοιχα.

Σχήμα 5.62: Καμπύλες αντίστασης της γέφυρας στη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση
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Σχήμα 5.63: Σύγκριση φασμάτων απόκρισης (σεισμική καταγραφή LAR4-East & North). Πηγή: προκαταρκτική έκθεση
ΙΤΣΑΚ-ΔΠΘ (2021)

Με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στον Ευρωκώδικα 8 (CEN, 2004) γίνεται η αναγωγή του
πολυβάθμιου συστήματος της γέφυρας σε μονοβάθμιο και η χάραξη των καμπυλών του φορέα σε όρους
Sa-Sd. Εφαρμόζεται η μέθοδος των φασμάτων απαίτησης-ικανότητας, προσδιορίζοντας τη μετακίνηση
στόχο για την περίπτωση των φασμάτων του Ευρωκώδικα για έδαφος κατηγορίας C και ag 0,16g, 0,24g
και 0,36g (Σχήμα 5.64). Σημειώνεται ότι η ιδιοπερίοδοι του φορέα και στις δύο διευθύνσεις είναι
μεγαλύτερες από τη γωνιακή ιδιοπερίοδο του φάσματος (Τc), συνεπώς οι ελαστικές μετακινήσεις
λαμβάνονται ίσες με τις ανελαστικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ελαστικά φάσματα. Από το
Σχήμα 5.63 είναι εμφανές ότι για Τ: 1.95~1.85 (sec) η τιμή της Sa(g) είναι περίπου 0.12. Όπως φαίνεται
από το Σχήμα 5.64, για Sa(g) = 0.12 η συμπεριφορά είναι ελαστική και στις δύο διευθύνσεις. Για να
εισέλθει η γέφυρα στην ανελαστική περιοχή και να ξεκινήσουν οι ανελαστικές παραμορφώσεις και
ενδεχόμενες βλάβες η Sa(g) στη διαμήκη διεύθυνση θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίση με 0.19 και στην
εγκάρσια με 0.17 για τις ιδιοπεριόδους που προαναφέρθηκαν. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι
βλάβες που παρατηρήθηκαν δεν οφείλονται στη σεισμική ακολουθία του Μαρτίου του 2021 αλλά είτε σε
φυσική γήρανση των εφεδράνων είτε στην υδραυλική υποσκαφή λόγω πλημμύρας η οποία οδήγησε στη
στροφή των ακροβάθρων και τη συνακόλουθη αστοχία τους.

Σχήμα 5.64: Φάσματα Sa-Sd της γέφυρας στη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση

225

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021 – Τεχνική Έκθεση

5.10

Δίκτυα κοινής ωφέλειας

Τα δίκτυα και οι γραμμές μεταφοράς ενέργειας είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη διαβίωση, τόσο σε
αστικά κέντρα, όσο και σε μικρότερους οικισμούς. Οι παντός είδους μεταφορές, η προμήθεια νερού, τα
δίκτυα λυμάτων, οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου λειτουργούν
παραλλήλως και σε συνέργεια και διαμορφώνουν ένα σύνθετο σύστημα, οι μονάδες (συνιστώσες) του
οποίου είναι πολύ ευαίσθητες σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Μεταξύ όλων των φυσικών
καταστροφών, ο σεισμός είναι εκείνος ο οποίος κυρίως ευθύνεται για την διακοπή λειτουργίας αυτών
των δικτύων. Το μέγεθος της εδαφικής κίνησης κατά την διάρκεια ενός σεισμού ποικίλλει σημαντικά από
θέση σε θέση και, επομένως, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη καιγια την αποτίμηση των ενδεχόμενων
βλαβών και για την εκτίμηση της στάθμης μετασεισμικής λειτουργικότητας των δικτύων. Δεδομένης
της πολυπλοκότητας και του πολυπαραμετρικού της απόκρισης ενός εκάστου των δικτύων, έχουν
αναπτυχθεί πολλές μεθοδολογίες για την πιθανοτική αποτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης σύνθετων
δικτύων (αποτελούμενων από διάφορες γραμμές ζωής).
Έχει αποδειχθεί (Mohammadi 1985) οτι οι βλάβες στα δίκτυα ενδέχεται να προκληθούν από την διάρρηξη
του ρήγματος, καθώς και από καταπόνηση οφειλόμενη στην διαφορετική απόκριση τμημάτων του
δικτύου. Αυτή η διαφορετική απόκριση αποδίδεται στην μεταβαλλόμενη στον χώρο εδαφική διέγερση,
καθώς και σε γεωτεχνικές ή γεωλογικές ασυνέχειες (Psyrras and Sextos 2018; Psyrras et al. 2019).
Δεδομένου οτι οι βλάβες ενός δικτύου εξαρτώνται και από τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δράσης και
από εκείνα του δικτύου, κατά τα τελευταία έτη καταβάλλεται προσπάθεια να προσδοθεί χαμηλή
τρωτότητα έναντι σεισμού στα δίκτυα που κατασκευάζονται σε σεισμογενείς περιοχές, μέσω ειδικών
μελετών που γίνονται για τον σκοπό αυτό (Menoni et al. 2002). Σημαντικό στοιχείο το οποίο έχει
διερευνηθεί εκτενώς (Azevedo et al. 2010; Hernandez-Fajardo and Dueñas-Osorio 2012) είναι η
αποτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διάφορων δικτύων, όταν σημειωθεί σημαντική αστοχία σε
ένα από αυτά λόγω σεισμού. Αυτό το θέμα διερευνάται μέσω έξυπνων αλγόριθμων, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της διακινδύνευσης αλληλεπιδρωσών υποδομών για διάφορα
καταστροφικά σενάρια (Christodoulou and Fragiadakis 2014; Choi and Song 2017). Οι αλγόριθμοι αυτοί
αποτελούν ένα χρήσιμο οδηγό κατά την διαδικασία προσεισμικής λήψης αποφάσεων για την πρόληψη
των δυσμενών συνεπειών των καταστροφικών σεισμών στα δίκτυα. Λόγω της ζωτικής σημασίας των
δικτύων, η αποκατάστασή τους μετά από ισχυρούς σεισμούς είναι ταχύτατη. Για παράδειγμα, μετά από
τον ισχυρό σεισμό του Αυγούστου 1999 στο Kocaeli, η αποκατάσταση των δικτύων έγινε μέχρι τον
επόμενο Οκτώβριο (Gillies et al. 2001). Οι βλάβες που παρατηρήθηκαν στα δίκτυα στην περιοχή της
Θεσσαλίας περιγράφονται στα επόμενα.

5.10.1 Δίκτυα ύδρευσης 2,3
Στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Ελασσόνας διαπιστώθηκαν ρηγματώσεις σε δεξαμενές ύδρευσης.
Σε ορισμένες γεωτρήσεις και πηγές παρατηρήθηκε μείωση της παροχής, ενώ σε μία γεώτρηση η οποία
2
Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας. Πληροφορίες: Λάζαρος Πάππας, Χημικός Μηχανικός, Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΕΛ, Γκουντής
Σπυρίδων, MEg Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ, ΜSc, Τεχνική Υπηρεσία και Τηλεμετρία ΔΕΥΑΕΛ
3
Δ.Ε.Υ.Α.Τύρναβος. Πληροφορίες και Φωτογραφικό υλικό από: Σταύρος Τσαγκαράκος, Τοπ. Μηχκός ΕΜΠ, MSc, Γεν.
Δ/ντης & Δ/ντης Τεχν. Υπηρεσίας ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, Κώστας Παπαϊωάννου, Πολ. Μηχ/κος ΑΠΘ, MSc, Προϊστάμενος του
Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων Ύδρευσης & Αποχέτευσης
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εξυπηρετούσε την λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Ελασσόνας διαπιστώθηκε
μηδενισμός της παροχής. Παράλληλα, σημειώθηκαν βλάβες σε πολλά σημεία των δικτύων ύδρευσης. Οι
βλάβες εντοπίσθηκαν κυρίως σε θέσεις σύνδεσης αγωγών από αμίαντο μέσω χαλύβδινων συνδέσμων, με
την βλάβη να εκδηλώνεται στον αγωγό. Εν γένει, οι πλαστικοί αγωγοί και οι αγωγοί από πολυαιθυλένιο
δεν εμφάνισαν αστοχίες. Σε οικίσκους αντλιοστασίων, λόγω χαλάρωσης φλαντζωτών συνδέσμων, ριπές
νερού στα προκάλεσαν βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στον φέροντα οργανισμό
υδατόπυργου στο Βλαχογιάννι παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις και προκλήθηκαν σοβαρές βλάβες στους
αγωγούς προσαγωγής και διανομής νερού του υδατόπυργου. Στο αντλούμενο νερό των γεωτρήσεων
(κοντά στο επίκεντρο) εμφανίστηκε θολότητα αμέσως μετά τον πρώτο σεισμό. Το νερό καθάρισε μετά
από αρκετές ημέρες συνεχούς 24ωρης άντλησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και μετρήσεις, για να
διαπιστωθεί η επάρκεια παροχής νερού σε γεωτρήσεις, οι οποίες λειτουργούν κυρίως το καλοκαίρι.
Εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά πολύ οι απώλειες νερού στα δίκτυα ύδρευσης από μικροδιαρροές (στους
συνδέσμους των αγωγών), οι οποίες δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν. Στην περιοχή αρμοδιότητας του
Δήμου Τυρνάβου, παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις στον φέροντα οργανισμό υδατόπυργων και βλάβες σε
αντλιοστάσια. Σε ορισμένες γεωτρήσεις ύδρευσης, παρατηρήθηκε μείωση της παροχής του νερού και σε
ορισμένες παύση της παροχής. Σημειώθηκαν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης σε 20 περίπου θέσεις. Κατά
την πρώτη ισχυρή σεισμική διέγερση, το νερό στο Δαμάσι εμφάνισε θολότητα λευκού χρώματος, ενώ
κατά την δεύτερη ισχυρή σεισμική διέγερση, το νερό εμφάνισε θολότητα καφέ χρώματος. Η γεώτρηση
της Αγίας Άννας, η οποία παρέχει νερό στον Τύρναβο (Σχήμα 5.65), εμφάνισε θολότητα λευκού
χρώματος. Στην πόλη της Λάρισας, η θολότητα ήταν γκρι χρώματος. Το νερό καθάρισε μετά από συνεχή
24ωρη παροχή για δύο ημέρες στην πρώτη περίπτωση και για τρεις ημέρες στην δεύτερη περίπτωση. Η
Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου, κατά την περίοδο πριν από την εγκατάσταση 72 οικίσκων στο Δαμάσι, υλοποίησε
δίκτυο ύδρευσης και απορροφητικούς βόθρους για την εξυπηρέτηση των πολιτών που θα διέμεναν σε
αυτούς.

5.10.2 Δίκτυο Ηλεκτροδότησης 4
Τα σημαντικότερα προβλήματα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
εμφανίστηκαν στους οικισμούς που βρίσκονται στο τόξο Δαμάσι, Μεσοχώρι και Αμούρι. Όπως
διαπιστώθηκε, ορισμένοι στύλοι από σκυρόδεμα εμφάνισαν αστοχίες με σημαντικές ρηγματώσεις και
καμπτικές παραμορφώσεις. Οι ξύλινοι στύλοι συμπεριφέρθηκαν γενικώς καλύτερα από τους στύλους
σκυροδέματος. Οι ξύλινοι στύλοι εμφάνισαν και αυτοί αστοχίες οι οποίες οφείλονταν κυρίως σε
προβλήματα που προϋπήρχαν. Σε πολλά σημεία, κόπηκαν καλώδια, λόγω των μετακινήσεων κατά την
διάρκεια των δύο κύριων σεισμικών συμβάντων. Το ίδιο συνέβη σε κτίρια με βλάβες και τοπικές
καταρρεύσεις, κυρίως στην περίπτωση λιθοδομών οι οποίες αστόχησαν και παρέσυραν στην πτώση τους
τις εγκατεστημένες μετρητικές διατάξεις. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε με την
επανασύνδεση μεγάλου αριθμού παροχών. Σε γενικές γραμμές, το δίκτυο ηλεκτροδότησης
συμπεριφέρθηκε υποδειγματικά, δεδομένου του μεγέθους του σεισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες
κατοίκων, η ΔΕΔΗΕ αποκατέστησε τις βλάβες άμεσα, με την παραγωγή σχεδίων ηλεκτροδότησης
επιτόπου και με την υλοποίηση των νέων συνδέσεων ή επισκευή των βλαβών, τις πρώτες ημέρες μετά
τον σεισμό.
4

ΔΕΗ Λάρισα. Πληροφορίες: Δήμας Αλέξανδρος, Διευθυντής ΔΕΔΗΕ.
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5.10.3 Οδικό Δίκτυο
Το οδικό δίκτυο στην σεισμόπληκτη περιοχή επιθεωρήθηκε κατά τις επί τόπου αυτοψίες από τους
συντάκτες αυτού του κειμένου. Η θέση του οδικού δικτύου στην οποία εντοπίσθηκαν βλάβες ευρίσκεται
στην οδό η οποία οδηγεί από το Μεσοχώρι στο Βλαχογιάννι. Στην θέση αυτή, στα ανάντη της γέφυρας
διαπιστώθηκαν ρωγμές εγκαρσίως της οδού. Στην ίδια οδό, κατάντη της γέφυρας, οι ρωγμές διήκουν
παραλλήλως προς τον άξονα της οδού, αποδίδονται δε σε οριζόντια μετακίνηση του εδάφους.

Σχήμα 5.65: Πολιτικός Χάρτης της περιοχής γύρω από τα επίκεντρα για την κατανόηση των θέσεων για τις οποίες γίνεται
αναφορά στο κείμενο.
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Σχήμα 5.66: Ρηγματώσεις σε αντλιοστάσιο στην Σαρακήνα. (αριστερά) και σε υδατόπυργο στον Αμπελώνα (δεξιά).
Διατηρείται επιφύλαξη ως προς την πιθανότητα αποκόλλησης λόγω διάβρωσης.

Σχήμα 5.67: Ρηγματώσεις σε υδατόπυργο στα Πλατανούλια (αριστερά) και σε υδατόπυργο στην Αγία Σοφία (δεξιά).
Διατηρείται επιφύλαξη ως προς την πιθανότητα αποκόλλησης λόγω διάβρωσης.
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Σχήμα 5.68: Ρηγματώσεις σε υδατόπυργο στην Ροδιά (αριστερά) και σε υδατόπυργο στα Δένδρα (δεξιά). Διατηρείται
επιφύλαξη ως προς την πιθανότητα αποκόλλησης λόγω διάβρωσης.

Σχήμα 5.69: Τύρναβος-Διακοπή συνέχειας αγωγών από αμίαντο στις θέσεις των μεταλλικών κεφαλών σύνδεσης.
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Ε

Σχήμα 5.70: Βλάβη αγωγού στο Δαμάσι (αριστερά). Θολότητα νερού στο Δαμάσι (δεξιά)

Σχήμα 5.71. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και απορροφητικών βόθρων σε υπό δημιουργία καταυλισμό στο Δαμάσι.

5.11

Βιομηχανικά κτήρια - σιλό

Στην περιοχή της Φαρκαδόνας, ΔΔ Παναγίτσας, διαπιστώθηκε αστοχία ενός μεταλλικού σιλό. Το σιλό
κατασκευάσθηκε την δεκαετία του ’70. Έχει κυλινδρικό σχήμα (κέλυφος με οριζόντιες αυλακώσεις), με
ύψος περίπου 8m και διάμετρο 3.5-4.0m. Το σιλό διαθέτει κωνική χοάνη στην βάση του και στηριζόταν
σε 5 κατακόρυφα μεταλλικά υποστυλώματα, διατομής L50x50x5. Τα μεταλλικά γωνιακά υποστυλώματα,
ισαπέχοντα κατά την περίμετρο του κυλίνδρου εκτείνονταν μέχρι τα 4/5 το ύψους του. Τα υποστυλώματα
συνδέονταν (μέσω συγκόλλησης) με κυκλικό μεταλλικό έλασμα διαμέτρου 15cm και πάχους 4mm,
αγκυρωμένο σε βάση σκυροδέματος (θεμέλιο του σιλό). Το θεμέλιο είναι τετραγωνικής κατόψεως (
5x5m). . Σε ύψος 0.5m από το έδαφος, τα μεταλλικά υποστυλώματα ενώνονται με μεταλλικό δακτύλιο
διατομής L35x35x4. Από αυτήν την θέση και εντός ύψους 1m περίπου διατάσσονταν χιαστί σύνδεσμοι
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δυσκαμψίας μεταξύ των υποστυλωμάτων. Οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας ήταν και αυτοί γωνιακά διατομής
L35x35x4 (Σχήμα 5.72).
Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη Δήμου Δήμου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, όταν έγινε ο σεισμός
της 3-3-2021, το σιλό ήταν γεμάτο με καλαμπόκι και είχε βάρος περίπου 29t. Ο ιδιοκτήτης παρατήρησε
ταυτόχρονη αριστερόστροφη στροφή και λυγισμό των υποστυλωμάτων του κυλίνδρου, ο οποίος
μετακινήθηκε από την θέση του και σταμάτησε στηριζόμενο από το παρακείμενο κτίσμα, μια αποθήκη
από τσιμεντόλιθους. Εκτιμάται οτι το ξύλινο πατάρι που υπάρχει εσωτερικά του κτηρίου απέτρεψε την
κατάρρευση του τοίχου του κτιρίου (Σχήμα 5.74) και συνέβαλε στην συγκράτηση του σιλό.. Η έναρξη
της αστοχίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε από την αστοχία στη σύνδεση των χιαστί συνδέσμων σύμφωνα με
τη μαρτυρία του ιδιόκτητη.
Το Σημειώνεται οτι το σιλό που αστόχησε δεν δείχνει να έχει μελετηθεί έναντι σεισμού. Πράγματι, πολλές
φορές τέτοιες κατασκευές εισάγονται στην Ελλάδα ως βιομηχανικά προϊόντα από χώρες (π.χ. της Βόρειας
Ευρώπης) και συναρμολογούνται, χωρίς υποχρέωση του ιδιοκτήτη να μεριμνά για τον έλεγχο της μελέτης
με βάση τα ισχύοντα στην χώρα. Η αλλαγή αυτού του καθεστώτος και η τήρηση των κατάλληλων
Κανονισμών (εν προκειμένω, Ευρωκώδικας 3 μέρος 4-1 και αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα) κρίνεται
απαραίτητη.

Σχήμα 5.72: Ταυτόχρονη στροφή και λυγισμός των υποστυλωμάτων (στηρίξεων) του κυλίνδρου (αριστερά). Λεπτομέρεια
από τον λυγισμό των υποστυλωμάτων και της αστοχίας των συνδέσεων (μέσο). Λεπτομέρεια από τον λυγισμό των
υποστυλωμάτων και της αστοχίας των συνδέσεων (δεξιά)
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Εικόνα 5.74: Ρωγμές και εσωτερικό πατάρι κτήριο από τσιμεντόλιθους.

5.12

Προσαρτήματα Κτηρίων

Προσαρτήματα κτηρίων είναι κατασκευές ή τμήματα κατασκευών που δεν αποτελούν οργανικό μέρος
του φέροντος οργανισμού. Ως προσαρτήματα μπορούν να θεωρηθούν (α) μόνιμα στοιχεία συνδεδεμένα
με το κέλυφος του κτηρίου που μπορεί να είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία (στηθαία, ψευδοροφές, κεραμίδια,
γύψινος διάκοσμος), μηχανολογικός εξοπλισμός (πχ καπνοδόχοι και συστήματα θέρμανσης/ψύξης,
φωτιστικά σώματα, εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας, κεραίες), (β) κινητά στοιχεία (όπως ντουλάπες,
βιβλιοθήκες, ζαρντινιέρες).
Η σεισμική απόκριση ενός προσαρτήματος επηρεάζεται από την σεισμική απόκριση του κτηρίου, επειδή
η κίνηση του σημείου στήριξής του στο κτήριο είναι διαφορετική από την κίνηση του εδάφους. Ο ΕΑΚ
περιλαμβάνει προσεγγιστικό τρόπο υπολογισμού, ωστόσο στην πράξη οι σχετικές οδηγίες εφαρμόζονται
σπανίως και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. καπνοδόχοι μεγάλου ύψους).
Η συνήθης πρακτική είναι να κατασκευάζονται ή να τοποθετούνται τα προσαρτήματα με εμπειρικό
τρόπο. Βεβαίως, με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος και το κόστος της κατασκευής (κόστος μελέτης
και επίβλεψης, απασχόλησης ειδικευμένων συνεργείων, κ.λπ.). Παραλλήλως, όμως, αυξάνεται η
πιθανότητα χονδροειδών σφαλμάτων, με ενδεχόμενη συνέπεια την εκδήλωση βλαβών, την διακοπή της
λειτουργίας του κτηρίου, την οικονομική ζημία της αποκατάστασης και, ακόμα χειρότερα, τον κίνδυνο
τραυματισμού ή και απώλειας ζωής των ενοίκων και των διερχομένων. Μετά από τον σεισμό,
διαπιστώθηκαν πτώσεις κεραμιδιών (Σχήμα 5.76) και καπνοδόχων, καθώς και ανατροπές επίπλων
(Σχήμα 5.77).
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Σχήμα 5.75: Πτώσεις κεραμιδιών σε κατοικίες στο Δαμάσι
(cdn.cnngreece.gr/media/news/2021/03/05/256948/photos/full/damasi_panoramikes-7-2.jpg)

Σχήμα 5.76: Πτώση καμινάδας στη Λάρισα (www.larissanet.gr/2021/03/04/larisa-epese-kaminada-sti-charavgi). Αποκόλληση
καμινάδας (EUROKINISSI/Β. Τζέκας www.avgi.gr/koinonia/381324_den-anamenetai-allos-seismos-6-rihter-stin-elassona)

Σχήμα 5.77: Ανατροπή βιβλιοθήκης (www.ilamia.gr/wp-content/uploads/2021/03/seismos_larisa_in_0303_2-1200x824-1.jpg)
(αριστερά). Προσωρινή προστασία κτηρίου στο Μεσοχώρι έναντι βροχής με φύλλα νάιλον (δεξιά).
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5.13

Συμπεράσματα

Με βάση τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 5, σημειώνονται τα παρακάτω:
•

•

•

•

•

•

•
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Ένα μεγάλο ποσοστό των υφιστάμενων κτηρίων έχει ηλικία μεγαλύτερη από εκείνην των
σύγχρονων Αντισεισμικών Κανονισμών και, επομένως, δεν πληροί τις απαιτήσεις που
αντιστοιχούν σε νεόδμητα κτήρια. Τούτο ισχύει και για τα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα
και, πολύ περισσότερο, για τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία. Παρά ταύτα,
Η εν γένει συμπεριφορά των κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάντως, μικρού μεγέθους και
πλήθους ορόφων, ήταν καλή. Θεωρείται ότι τούτο, πέραν του ότι θα πρέπει λεπτομερέστερα να
εξετασθεί η σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του σεισμού και του αντίστοιχου
προβλεπόμενου σεισμού σχεδιασμού, οφείλεται και στο ότι τα κτήρια διαθέτουν περιθώρια τα
οποία δεν λαμβάνονται τρεχόντως υπ’ όψη κατά τον σχεδιασμό, όπως για παράδειγμα, η
συνεισφορά των τοίχων πληρώσεως. Έτσι, οι βλάβες που παρατηρήθηκαν σε κτήρια από
οπλισμένο σκυρόδεμα σχετίζονται με μάλλον προφανείς αιτίες, όπως π.χ. η πιλοτή στο ισόγειο.
Αντιθέτως,
Τα κτήρια από τοιχοποιία εμφάνισαν πολλές βλάβες, συχνά δε και μερικές ή ολικές
καταρρεύσεις. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όμως, οι βλάβες είναι τυπικές και αποδίδονται στην
χαμηλή ποιότητα των υλικών και στην χαμηλή ποιότητα του τρόπου δομήσεως της τοιχοποιίας,
όπως και στην ελλιπή διαφραγματική λειτουργία πατωμάτων και στεγών και στην απουσία
σύνδεσής τους με τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία. Η γήρανση και η ελλιπής συντήρηση
συνέβαλαν, επίσης, στην έκταση και στην σοβαρότητα των βλαβών. Ειδικώς αυτή η σεισμική
ακολουθία
Ανέδειξε με ένταση τις αρνητικές επιπτώσεις των άνευ υπολογισμού προσθηκών καθ’ ύψος και
κατ’ επέκταση σε προϋφιστάμενα κτήρια από τοιχοποιία, με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.
Πολλές βαριές βλάβες συνδέονται με αυτήν την κατηγορία των επεμβάσεων. Όπως και στην
περίπτωση του σεισμού της Σάμου,
Σημαντικές βλάβες εκδηλώθηκαν στις εκκλησίες της περιοχής, καθώς και στα κωδωνοστάσιά
τους. Και αυτές οι βλάβες είναι τυπικές και αποδίδονται κυρίως στην λειτουργία της θολοδομίας
των ναών.
Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο αγνοείται τρεχόντως και το οποίο ανέδειξε η σεισμική
ακολουθία της Θεσσαλίας είναι η μέριμνα για την εξασφάλιση των μη-φερόντων στοιχείων και
των προσαρτημάτων στα κτήρια. Πράγματι, η καλή σύνδεση των τοίχων πληρώσεως με τα
περιβάλλοντα στοιχεία ΟΣ, η αγκύρωση μεγάλων επίπλων και βιβλιοθηκών, η εξασφάλιση
κεραμιδιών και καμινάδων, κ.λπ., αποτελούν αντικείμενο μεγάλης σημασίας πρωτίστως για την
ασφάλεια του πληθυσμού, καθώς και αντικείμενο οικονομικής σημασίας. Μια ιδιαίτερη πτυχή
αυτού του θέματος αποτελεί η εξασφάλιση εκθεμάτων σε μουσεία.
Η χώρα μας διαθέτει σύγχρονο Κανονισμό για τις Επεμβάσεις σε κτήρια από Οπλισμένο
Σκυρόδεμα (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), συντόμως θα διαθέτει ανάλογο Κανονισμό για τις επεμβάσεις σε
κτήρια από τοιχοποιία (ΚΑΔΕΤ), καθώς και το πλέγμα των Ευρωκωδίκων. Παρά το γεγονός ότι
θα ήταν ευκταίος ο έλεγχος, η αποτίμηση και η αναβάθμιση του συνόλου των υφιστάμενων
κτηρίων στην στάθμη των νεόδμητων, αναγνωρίζεται ότι αυτός είναι ένας εξαιρετικά φιλόδοξος
στόχος, και από τεχνικής και από οικονομικής απόψεως. Παρά ταύτα, πιστεύεται ότι -πέραν της
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•

•

•

επισκευής και μερικής ενίσχυσης των κτηρίων τα οποία βλάπτονται από σεισμό- η Πολιτεία
δύναται και οφείλει να σχεδιάζει μέτρα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,
τα οποία σταδιακώς και με συντεταγμένο τρόπο να οδηγούν στην βελτίωση της σεισμικής
συμπεριφοράς του διαθέσιμου κτηριακού αποθέματος της χώρας. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι
Η ιδιαίτερη μέριμνα για τον έλεγχο, την αποτίμηση και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων
(περιλαμβανομένου του μη-φέροντος οργανισμού και των προσαρτημάτων). Σχετικές
προσπάθειες έχουν ήδη αναληφθεί χωρίς όμως να έχουν εξελιχθεί σε επαρκή έκταση.
Δεδομένης της αυξημένης τρωτότητας των κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία, μερικά από τα
οποία στεγάζουν σχολικές χρήσεις, ιδίως σε μικρούς οικισμούς, η ανάγκη για την σχετική δράση
είναι άμεση. Τα ανάλογα ισχύουν για κτήρια τα οποία στεγάζουν λειτουργίες σημαντικές για
την Κοινότητα (Δημόσιες Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, κ.λπ.). Ως προς την
στάθμη της αναβάθμισης αυτών των κτηρίων, οι ισχύοντες Κανονισμοί περιλαμβάνουν τα
απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό των σταθμών επιτελεστικότητας, αναλόγως και με την
κοινωνική σημασία των κτηρίων.
Με βάση την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε μετά την σεισμική ακολουθία της Θεσσαλίας,
διαπιστώθηκε ότι οι σεισμικές βλάβες στις γέφυρες και στο οδικό δίκτυο ήταν περιορισμένες σε
έκταση (πλην σπανίων εξαιρέσεων), κυρίως δε μικρής ή μέσης σοβαρότητας. Διαπιστώθηκαν,
επίσης, βλάβες που δεν οφείλονται στον σεισμό, αλλά στην γήρανση των γεφυρών και στην
έκθεσή τους σε εντόνως διαβρωτικό περιβάλλον. Διαπιστώθηκε, τέλος, η σημασία της
συνέργειας δράσεων, όπως ο σεισμός και τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Παρά το γεγονός ότι οι βλάβες του οδικού δικτύου δεν ήταν εν γένει σοβαρές και εκτεταμένες,
κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της διέλευσης ή ο περιορισμός της ταχύτητας κατά την διέλευση
από τις γέφυρες. Η μεγάλη σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας του οδικού δικτύου και
γενικώς και ειδικώς μετά από έναν σεισμό, ώστε να υπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες της
εκάστοτε πληττόμενης περιοχής, θέτει και πάλι το ζήτημα της συστηματικής επιθεώρησης,
αποτίμησης και ιεραρχημένης αναβάθμισης των γεφυρών της χώρας. συστηματική.
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