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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο ρόλος του εδάφους και της τοπογραφίας μιας περιοχής είναι πλέον διεθνώς 

αναγνωρισμένος στα πλαίσια του αντισεισμικού ελέγχου των κατασκευών, μια και μπορεί 

αποδεδειγμένα να οδηγήσει σε: 

(α) Ενίσχυση (και πιο σπάνια απομείωση) του σεισμικού συντελεστή, λόγω επίδρασης των 

εδαφικών συνθηκών και της τοπογραφίας (πρανές, λόφος, κοιλάδα) που 

χαρακτηρίζουν την ευρύτερη περιοχή του έργου, καθώς και λόγω της δυναμικής 

αλληλεπίδρασης εδάφους – ανωδομής. 

(β) Μόνιμες οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις λόγω αστοχίας πρανών ή 

ενεργοποίησης τεκτονικών διαρρήξεων (ρηγμάτων). 

(γ) Καθιζήσεις και μεγάλες οριζόντιες μετατοπίσεις ή ακόμη και αστοχία της θεμελίωσης 

λόγω εκδήλωσης ρευστοποίησης ή δυναμικής συνίζησης σε μη συνεκτικές κορεσμένες 

εδαφικές στρώσεις. 

Η πρώτη από τις ανωτέρω δράσεις είναι η πλέον συνηθισμένη, δεδομένου ότι αφορά τόσο 

σε ασθενείς όσο και σε ισχυρές δονήσεις, και έχει εν πολλοίς ενσωματωθεί στους 

σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Οι άλλες δύο είναι πιο σπάνιες, δεδομένου ότι 

σχετίζονται κατά κανόνα με ισχυρές σεισμικές δονήσεις (π.χ. αστοχία πρανών, 

ρευστοποίηση) ή με πολύ μικρή πιθανότητα εμφάνισης κατά την διάρκεια ζωής του έργου 

(τεκτονικές διαρρήξεις). Παράλληλα όμως, οι συνέπειες τους για την ασφάλεια του έργου 

είναι ιδιαζόντως σοβαρές, και ως εκ τούτου απαιτούνται ειδικές έρευνες και μελέτες για την 

αποτίμηση και την αντιμετώπιση τους.  

Ως εκ του αιωνόβιου χαρακτήρα και του τρόπου δόμησης τους, τα μνημεία έχουν 

αυξημένες απαιτήσεις αντισεισμικού σχεδιασμού, σε βαθμό που οι σχετικές μελέτες 

μέτρων ενίσχυσης και αποκατάστασης να εκφεύγουν των ορίων των σύγχρονων 

κανονισμών για νέα ή για υφιστάμενα τεχνικά έργα (ΕΑΚ, ΕC-8, KAN.EPE., κλπ.). Πρώτα 

– πρώτα, η συμβατική διάρκεια ζωής του έργου δεν αντιστοιχεί σε 50 έτη όπως 

προβλέπεται για τα νέα τεχνικά έργα, αλλά σε πολύ περισσότερα έτη, της ίδιας τάξης 

μεγέθους με την ηλικία του μνημείου. Αυτό και μόνον έχει ως συνέπεια ακόμη και οι πιο 

«σπάνιες» εδαφικές επιδράσεις [(β) και (γ) ανωτέρω], οι οποίες συχνά δεν λαμβάνονται 

υπόψη ή δεν αποδεικνύονται κρίσιμες για στην περίπτωση σύγχρονων έργων, να 

αποτελούν βασική παράμετρο αντισεισμικού ελέγχου των μνημείων.      

Επιπλέον, τα μνημεία παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο 

δόμησης, οι οποίες δεν αφορούν μόνον στον φέροντα οργανισμό αλλά επεκτείνονται και 
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στην θεμελίωση. Για παράδειγμα, η έδραση τέτοιων έργων στο έδαφος γίνεται συχνά με 

πεπλατυσμένη λιθοδομή. Ο τύπος αυτός θεμελίωσης συμβάλλει βέβαια στην απομείωση 

της μέσης πίεσης έδρασης, αλλά έχει περιορισμένη ικανότητα ανάληψης τεμνουσών 

δυνάμεων και ροπών λόγω ατυχηματικών (αλλά αρκετά συνηθισμένων για τέτοια αιωνόβια 

έργα) δράσεων όπως διαφορικές καθιζήσεις, μετακινήσεις πρανών, τεκτονικές διαρρήξεις, 

κλπ.. Πέραν τούτου, οι μέθοδοι για την ενίσχυση υφισταμένων θεμελιώσεων 

(υποθεμελίωση με μικροπασσάλους, jet grouting, κλπ.) που χρησιμοποιούνται σήμερα  

στην πράξη έχουν αναπτυχθεί για σύγχρονους τύπους θεμελίωσης από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερες ανοχές σε μετακινήσεις 

(υποχώρηση ή ακόμη και διόγκωση) του εδάφους. Έτσι, η εφαρμογή τους στην 

περίπτωση παραδοσιακών θεμελιώσεων, χωρίς προηγούμενη τροποποίηση των 

συμβατικών τεχνικών και μέσων, ενδέχεται να είναι παρακινδυνευμένη και να επιφέρει 

αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Κατ’ επέκταση των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, στα πλαίσια του αντισεισμικού ελέγχου και 

της ενίσχυσης των μνημείων, οι πιθανές εδαφικές και τοπογραφικές επιδράσεις θα πρέπει 

να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών μελετών Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής 

βασισμένων σε αποτελέσματα κατάλληλων γεωφυσικών και γεωτεχνικών ερευνών, κάτι 

ανάλογο δηλαδή με ότι προβλέπεται από τους αντισεισμικούς κανονισμούς για την 

κατηγορία των «επικίνδυνων» σεισμικά εδαφών (Χ κατά ΕΑΚ & S κατά EC-8). Δεδομένου 

ότι το είδος των αναλύσεων και των ερευνών που θα απαιτηθούν για τον σκοπό είναι 

άμεσα συνυφασμένα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου, αλλά και εκ του γεγονότος ότι η 

σχετική επιστημονική εμπειρία και τα διαθέσιμα μέσα συνεχώς εξελίσσονται, δεν κρίθηκε 

σκόπιμο να διατυπώσουμε στο στάδιο αυτό των εργασιών μας λεπτομερείς οδηγίες για το 

είδος, το αντικείμενο και τα παραδοτέα των εν λόγω ειδικών ερευνών και μελετών. 

Αντίθετα, στα κεφάλαια που ακολουθούν, έγινε προσπάθεια να αποτιμηθεί η διεθνής 

εμπειρία όσον αφορά την υπαιτιότητα του εδάφους και της τοπογραφίας στην βλάβη 

μνημείων λόγω σεισμού, καθώς και η διεθνής πρακτική όσον αφορά στις ειδικές μελέτες 

και έρευνες που εφαρμόζονται για τον αντισεισμικό έλεγχο και την προστασία των 

μνημείων. Εκτός Ελλάδος, έμφαση έχει δοθεί σε ιστορικά περιστατικά και ειδικές μελέτες 

από χώρες με αντίστοιχη πολιτιστική κληρονομιά και γεωτεκτονικό καθεστώς, όπως η 

Ιταλία και η Τουρκία. 

Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 2 παρατίθενται εννιά (9) ιστορικά περιστατικά βλαβών σε 

μνημεία, από τα οποία καθίσταται σαφής η επίδραση του εδάφους και της τοπογραφίας 

στην διαμόρφωση των βλαβών και προσδιορίζονται οι συνηθέστεροι μηχανισμοί – αίτια 

της εν λόγω επίδρασης. Για κάθε περίπτωση, παρέχονται στοιχεία σχετικά με τις βλάβες, 



 - 3 -

την σεισμικότητα της περιοχής, τις επικρατούσες γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες, 

καθώς και στοιχεία που τεκμηριώνουν την εδαφική-τοπογραφική επίδραση (μακροσκοπική 

σύγκριση γειτονικών περιοχών, αναλύσεις, μετρήσεις, κλπ.).  

Εν συνεχεία, στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται συνοπτικά επτά (7) ειδικές γεωτεχνικές 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της αποτίμησης της σεισμικής τρωτότητας 

μνημείων και της πρότασης αντίστοιχων μέτρων προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, έμφαση 

δίνεται στο είδος των γεωτεχνικών και γεωφυσικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, 

στην μέθοδο εκτίμησης της σεισμικής απόκρισης του εδάφους, στους ποσοτικούς δείκτες 

επιδείνωσης της σεισμικής επικινδυνότητας που προέκυψαν από τις εν λόγω μελέτες, και 

στα μέτρα που προτάθηκαν για την προστασία των μνημείων.  

Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα πρακτικού ενδιαφέροντος 

που προέκυψαν από την ανωτέρω έρευνα, τα οποία αξιολογούνται και συμπληρώνονται 

με βάση την αντίστοιχη εμπειρία των μελών της Ερευνητικής Ομάδος προκειμένου να 

αποτελέσουν ένα κατευθυντήριο πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση των 

αναγκαίων εργασιών (γεωτεχνικές και γεωφυσικές έρευνες, αναλύσεις σεισμικής 

απόκρισης και αλληλεπίδρασης εδάφους-ανωδομής) από ανεξάρτητους μελετητές.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: IΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
 
2.1 Εισαγωγή 

Η Ελλάδα, όπως επίσης και άλλες σεισμογενείς χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 

(Ιταλία, Τουρκία), έχουν να επιδείξουν πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, 

αποτέλεσμα του μακραίωνου ιστορικού τους παρελθόντος. Η διατήρηση των 

μνημείων των χωρών αυτών απειλείται συχνά από σεισμούς μέτριας και ισχυρής 

έντασης, με ακραίο παράδειγμα αυτό της εξαφάνισης της αρχαίας πόλης Ελίκης, 

το 373 π.Χ. (Δ. Κίσκυρας, 1988),  γι αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη για λήψη 

μέτρων για την αντισεισμική προστασία τους.  

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται περιπτώσεις μνημείων από τις 

ανωτέρω χώρες, τα οποία έχουν υποστεί κατά το άμεσο ή μακρινό παρελθόν 

σεισμικές βλάβες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις επικρατούσες 

γεωλογικές, γεωτεχνικές και γεωμορφολογικές (τοπογραφικές) συνθήκες. 

Απώτερος σκοπός είναι η κατηγοριοποίηση των αντίστοιχων αιτιών αστοχίας και 

η ποσοτικοποίηση των συναφών δράσεων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης 

αντισεισμικής προστασίας των μνημείων.  

 

2.2 Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών  

Γενικά Στοιχεία.- Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών βρίσκεται περίπου 

150km βορειοδυτικά της Αθήνας στις νότιες παρυφές του Παρνασσού, κοντά στη 

βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου, σε υψόμετρο 700 μέτρων περίπου. Ο 

αρχαιολογικός χώρος εντοπίζεται σε ένα σύνθετο γεωλογικό περιβάλλον, με 

αρκετά ενεργά χαρτογραφημένα ρήγματα, στα οποία έχουν αποδοθεί κατά 

καιρούς προβλήματα αστάθειας των πρανών και καταπτώσεις βράχων. H 

παρουσίαση που ακολουθεί σχετικά με την γεω-μορφολογία της περιοχής και τις 

βλάβες λόγω σεισμού στο εν λόγω μνημειακό χώρο έχει βασισθεί στην εργασία 

των Marinou & Rondoyanni (1999).  

Σεισμικότητα.- Τα ασβεστολιθικά πρανή του αρχαιολογικού χώρου διατρέχονται 

από μια σειρά παράλληλων κανονικών ρηγματων τα οποία σχηματίζουν μια 

ενεργό τεκτονική σύνθεση, δευτερεύουσα αυτής του Κορινθιακού κόλπου. Τα 

ρήγματα αυτά είναι ενεργά και έχουν συνδεθεί με έντονες σεισμικές δονήσεις 

στην περιοχή προκαλώντας προβλήματα αστάθειας πρανών και καταπτώσεις 

βράχων. Στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου συναντώνται πολλά κανονικά 
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ρήγματα, ένα εκ των οποίων διαπερνά το χώρο του Σταδίου όπως φαίνεται στη 

φωτογραφία της Εικόνας 2.2.1.    

Η ιστορική και πρόσφατη σεισμικότητα της περιοχής είναι ιδιαίτερα έντονη,  με 

αρκετές σεισμικές δονήσεις να σημειώνονται στα ανατολικά του Κορινθιακού 

κόλπου, όπως αποδεικνύεται και από το Σχήμα 2.2.1. Δεδομένης της 

επιφανειακής εκδήλωσης του ρήγματος των Δελφών – Αράχωβας  σε μήκος 

περίπου 20km, εκτιμάται με βάση εμπειρικές σχέσεις (Wells D., Coppersmith, 

1994), ότι ένας μελλοντικός σεισμός μπορεί να ανέλθει σε μέγεθος το 6.5 και να 

προκαλέσει σεισμική μετατόπιση έως και 100cm.  

Σεισμικές Βλάβες.- Στο χώρο των Δελφών, τα σημάδια της σεισμικής 

δραστηριότητας ανά τους αιώνες είναι εμφανή στην τωρινή εμφάνιση των 

μνημείων υπό τη μορφή μετατοπίσεων, στροφών, αποσχίσεων (toppling) ή 

πλήρους κατάρρευσης τοιχοποιιών, παραμόρφωσης και υποχώρησης των 

θεμελιώσεων και των τοίχων αντιστήριξης, που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα 

για την υποστήριξη των μνημείων. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι σεισμός του 

600 π.Χ., προκάλεσε την πλήρη κατάρρευση του ιερού, ενώ το 361π.Χ. ο 

Οριβάσιος αναφέρει ότι «δεν είναι πλέον αλήθεια ότι ο Απόλλων έχει μια κατοικία 

με μια δάφνη στο μαντείο του και μια πηγή που μιλά, το νερό που μιλά έχει κι αυτό 

στερέψει». Ο σεισμός του 373 π.Χ., κατέστρεψε την αρχαία πόλη της Eλίκης στην 

απέναντι πλευρά του Κορινθιακού κόλπου και  προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο 

ναό του Απόλλωνα. Επίσης, ο σεισμός της 1ης Αυγούστου 1870 προκλήθηκε από 

την ενεργοποίηση της σεισμογενούς ζώνης Δελφών – Αράχωβας και προκάλεσε 

σημαντικές βλάβες στον αρχαιολογικό χώρο, κυρίως διαφορικές καθιζήσεις και 

εδαφικές ρωγμές.   

Οι πτώσεις βράχων αποτελούν σημαντική απειλή και έχουν εκδηλωθεί ακόμα και 

πριν την κατασκευή του χώρου. Αυτό εξηγεί και την ύπαρξη μεγάλων τεμαχών 

(blocks) βράχου στις επιφανειακές αλλουβιακές αποθέσεις, και το γεγονός ότι 

κάποια από τα αρχαία κτίρια έχουν θεμελιωθεί πάνω σε αυτά τα τεμάχη.  

Φαινόμενα ερπυσμού έχουν παρατηρηθεί στα δυτικά της Κασταλίας πηγής και 

του Θεάτρου, καθώς και στο χώρο του Σταδίου. Οι ερπυστικές μετατοπίσεις 

επιδεινώνονται από τη λιπαντική δράση του νερού που εισχωρεί μεταξύ του 

αδιαπέρατου φλύσχη και των κορημάτων, ωστόσο είναι δυνατό να επιταχύνονται 

και από τις συχνές σεισμικές δονήσεις. Συνέπεια του ερπυσμού είναι και οι 

διαφορικές καθιζήσεις, όπως αυτές που έχουν καταγραφεί στη βόρεια πλευρά του 
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ιερού του Απόλλωνα. Επιπλέον, η παρουσία νερού μεταξύ του επιφανειακού 

ρηγματωμένου ασβεστόλιθου και του αδιαπέρατου φλύσχη συχνά αυξάνει το 

εύρος των πρωτογενών διαρρήξεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα 

της σεισμικής δραστηριότητας.  

Γεω... - μορφολογικές συνθήκες1.- Το εδαφικό προφίλ της περιοχής, 

συντίθεται από στρώσεις φλύσχη, στις οποίες παρεμβάλλονται τμήματα 

κατακερματισμένου και καρστικοποιημένου ασβεστόλιθου, με επακόλουθo την 

εμφάνιση πολλών πηγών στην περιοχή. Επιφανειακά, οι αλλεπάλληλοι κύκλοι 

αποσάθρωσης των βραχωδών πρανών έχουν δημιουργήσει ένα στρώμα 

κορημάτων με πάχος από 2m στις πιο απότομες πλαγιές, έως 12 ÷ 15m σε πιο 

ήπιες κλίσεις – κυρίως στα νότια του αρχαιολογικού χώρου. Επιπλέον, στην 

επιφάνεια εντοπίζονται μεγάλα μπλοκ ασβεστόλιθου, προερχόμενα από τις 

απόκρημνες πλαγιές μετά από καταπτώσεις και αποσχίσεις (toppling) 

αποτέλεσμα συνδυαστικής δράσης σεισμικών και υδρογεωλογικών παραγόντων. 

Μια τυπική γεωλογική τομή (εκτός κλίμακας) της ευρύτερης περιοχής των 

Δελφών παρατίθεται στο Σχήμα 2.2.2.  

Μέτρα Προστασίας.- Η ευστάθεια των ασβεστολιθικών σχηματισμών πάνω από 

το χώρο των Δελφών προσομοιώθηκε με τη μέθοδο των πεπερασμένων 

στοιχείων, στα πλαίσια της συνεργασίας του Ε.Μ.Π. και του Laboratoire de 

Mechanique des Terrains de l’ Ecole des Mines de Nancy (El – Shabrawi et al., 

1996). Σκοπός της ανάλυσης ήταν o εντοπισμός του προφίλ μέγιστης δυνατής 

μετατόπισης του πρανούς υπό σεισμική διέγερση, προκειμένου να ληφθούν 

μέτρα για τη σταθεροποίηση του πρανούς και την προστασία του αρχαιολογικού 

χώρου.  

Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας, η ενεργός προστασία του χώρου 

περιλαμβάνει τον καθαρισμό των σχισμών από περιττά υλικά, την απομάκρυνση 

των μη σταθερών βράχων και την χαρτογράφηση των απομένοντων ανοιχτών 

ρωγμών στα πρανή. Η χρήση σκυροδέματος για το γέμισμα των ανοιχτών 

σχισμών και η διατήρηση ελεύθερης στράγγισης αποτελούν την ολοκλήρωση των 

μέτρων προστασίας στα γειτονικά με τον αρχαιολογικό χώρο πρανή. Η μέθοδος 

έχει τοπική και περιορισμένη εφαρμογή, γι αυτό προτείνονται και μέθοδοι για τον 

                                                 
1 Συμπεριλαμβάνονται Γεωλογικά, Γεωτεχνικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία τοπογραφίας 
όπου υπάρχουν.   
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φυσικό περιορισμό των βραχοπτώσεων, με φράχτες, χαντάκια και αναβαθμούς, 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.2.3.   

 

 

Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών ανήκει σε μια έντονα σεισμογενή περιοχή 

με αρκετά ενεργά ρήγματα να τον διασχίζουν. Το έντονο τοπογραφικό 
ανάγλυφο σε συνδυασμό με τους τοπικούς υδρολογικούς παράγοντες δρουν 

επιβαρυντικά στην σεισμική επικινδυνότητα του χώρου, προκαλώντας 

διαφορικές καθιζήσεις, ερπυστικές μετατοπίσεις, καταπτώσεις βράχων, και 
αστοχία πρανών.  
 

 

 

 
 
Εικόνα 2.2.1:  Άποψη του Σταδίου των Δελφών με σημειωμένο το ίχνος του  

ρήγματος που το διαπερνά με τη διακεκομμένη μαύρη γραμμή.   
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Σχήμα 2.2.1:  Σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών (Makropoulos et al.,  

1986).  
 
 
 

Δελφοί
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Σχήμα 2.2.2: Σχηματική γεωλογική τομή περιοχής Δελφών (Mariolakos et  

           al.,1991). 
 

 

 

 
 
 

Σχήμα 2.2.3: Προτεινόμενα μέτρα προστασίας (Spang & Rautenstrauch,1988) 
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2.3 Ναός Επικούρειου Απόλλωνα  

Γενικά Στοιχεία.- Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα βρίσκεται στις Βάσσες 

Φυγαλείας, στην Πελοπόννησο, σε απόσταση 14km νοτιοδυτικά της 

Ανδρίτσαινας. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται στο τέλος του 5ου αιώνα και 

θεωρείται έργο του Ικτίνου. Είναι ορθογωνικής κάτοψης, διαστάσεων στη βάση 

θεμελίωσης 40×16 m2 με τη μεγάλη πλευρά προσανατολισμένη στη διεύθυνση 

Βορράς – Νότος.  Το εσωτερικό του ναού χωρίζεται σε πρόναο, σηκό, άδυτο και 

οπισθόναο και έχει κατασκευαστεί από λευκό πλακώδη ασβεστόλιθο που 

συναντάται στην περιοχή. Από το 2001 και με βάση προγενέστερη έρευνα της 

Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (1975) με χρήσιμες πληροφορίες για τις 

συνθήκες θεμελίωσης του μνημείου, έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης 

του ναού, που περιλαμβάνουν τη συντήρηση του δομικού υλικού, επεμβάσεις 

στον φέροντα οργανισμό και προστασία έναντι φυσικών φαινομένων (σεισμική 

δραστηριότητα, διάβρωση λόγω κλιματολογικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων). H παρουσίαση που ακολουθεί σχετικά με την γεω-μορφολογία της 

περιοχής και τις βλάβες λόγω σεισμού στον εν λόγω μνημειακό χώρο έχει 

βασισθεί στην εργασία των Andronopoulou, Τzitzira & Κouki (1988) και 

Παπαδόπουλου & Βιντζιλαίου (2008).  

Σεισμικότητα.- Ο ναός εντοπίζεται σε μια σεισμογενή περιοχή, με ιστορικά 

καταγεγραμμένους πάνω από 20 ισχυρούς σεισμούς. Ο περιβάλλων χώρος του 

μνημείου έχει υποστεί εμφανείς βλάβες, υπό τη μορφή σχετικών μετατοπίσεων, 

όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα. Ενδεικτικά, oι δύο ισχυροί σεισμοί 

(εστιακού βάθους 34km και 17km αντίστοιχα) το 1965 και 1966, με μεγέθη Μs = 

6.0 και 5.8, και επικεντρικές αποστάσεις 3 km νότια και 17km αντίστοιχα 

ανατολικά του μνημείου (Αmbrasseys, 1967), έχουν προκαλέσει σοβαρές βλάβες 

στο ναό και αναμένεται ότι ένας μελλοντικός σεισμός θα επιδεινώσει την 

κατάστασή του. Η σεισμική τρωτότητα του ναού ενισχύεται και από τις 

ανομοιογενείς συνθήκες θεμελίωσης, όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα.   

Σεισμικές Βλάβες.- Σήμερα, ο ναός σώζεται χωρίς στέγη, ενώ έχει υποστεί 

πολλές παρεμβάσεις και αναστηλώσεις. Ανάμεσα στις γεωμετρικές 

παραμορφώσεις εντοπίζονται διαφορικές καθιζήσεις, αποκλίσεις των κιόνων από 

την κατακόρυφο, εμφάνιση έντονων ρηγματώσεων τόσο στο επίπεδο έδρασης  

της κατασκευής όσο και στο κύριο μέρος των κιόνων, μετατοπίσεις και στροφές 

σπονδύλων. Επιπλέον, σημαντική εμφανίζεται και η επίδραση κλιματολογικών 
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συνθηκών, εφόσον πολλά τμήματα ασβεστόλιθου είναι αποσαθρωμένα και 

κατακερματισμένα. Χαρακτηριστική εικόνα σεισμικής βλάβης είναι η σχετική 

μετατόπιση σπονδύλων στους κίονες, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.3.1.  

Γεω... - μορφολογικές συνθήκες.- Ο ναός βρίσκεται σε πλαγιά υψομέτρου 

1130m, σε μια περιοχή αποτελούμενη από έντονα πτυχωμένο και συνεπώς 

ρηγματωμένο ασβεστόλιθο, ο οποίος καλύπτεται από χαλαρές ιζηματογενείς 

αποθέσεις. Η θεμελίωση του ναού στο συγεκριμένο τοπογραφικό ανάγλυφο 

απαιτούσε την προσθήκη τεχνητού επιχώματος για την διαμόρφωση της στάθμης 

θεμελίωσης. Έτσι, το έδαφος θεμελίωσης δεν είναι ομοιόμορφο, και ο ναός 

θεμελιώνεται εν μέρη σε ασβεστόλιθο (στο ανατολικό του τμήμα) και εν μέρει σε 

τεχνητό επίχωμα κυρίως στο δυτικό τμήμα. Στο Σχήμα 2.3.1 παρουσιάζονται οι 

γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και μια εδαφική τομή 

κατά τη διεύθυνση Ανατολή - Δύση, όπου εμφανίζονται οι διαφορετικές συνθήκες 

θεμελίωσης του ναού.  

Από τις γεωτρήσεις και τις ερευνητικές τάφρους, που διανοίχτηκαν στην περιοχή 

γύρω από το ναό, το πάχος του τεχνητού επιχώματος κυμαίνεται από 1.90 έως 

3.20 μέτρα. Οι τάφροι στην ανατολική και νότια πλευρά του μνημείου 

αποκαλύπτουν, ότι η Ευθυντηρία2 είναι θεμελιωμένη στο βράχο με την 

παρεμβολή ενός λεπτού στρώματος αργιλικού υλικού πάχους 70 εκατοστών 

αναμεμειγμένου τοπικά με χαλίκια. Το αργιλικό υλικό διαθέτει μεγάλη 

πλαστιμότητα και κατά πάσα πιθανότητα τοποθετήθηκε επί του ασβεστόλιθου, με 

σκοπό την διαμόρφωση της στάθμης θεμελίωσης. Το νοτιοανατολικό τμήμα της 

ευθυντηρίας εδράζεται σε ένα στρώμα ασβεστόλιθου έντονα πτυχωμένο και 

αποσαθρωμένο χωρίς παρουσία αργιλικού υλικού. Αντίθετα, στο νοτιοδυτικό 

τμήμα το επίχωμα έχει πάχος περίπου 1.90 μέτρα, ενώ συναντώνται και 

ασβεστολιθικές πλάκες ως στοιχεία της θεμελίωσης (πάχους 0.03 ÷ 0.15 

μέτρων).  

Στη δυτική πλευρά του ναού το τεχνητό επίχωμα, πάχους 3.20 μέτρων, 

συντίθεται από χαλαρά συνδεδεμένες ασβεστολιθικές πλάκες, καθώς και από ένα 

λεπτό υπερκείμενο στρώμα αργίλου και χονδρόκοκκης άμμου. Το ασβεστολιθικό 

                                                 
2 Ευθυντηρία ονομάζεται η επίστρωση του θεμελίου (στερεοβάτης) πάνω στο οποίο χτίζονταν οι 
αρχαίο ναοί. Ήταν έτσι κατασκευασμένη ώστε να υπερέχει του εδάφους και κατασκευαζόταν από 
καλά επεξεργασμένες πέτρες με λεία επιφάνεια. Για τον υποκείμενο στερεοβάτη οι εργάτες έσκαβαν το 
έδαφος ή τρυπούσαν το βράχο και εναπόθεταν τις πέτρες κυβικού σχήματος χωρίς ιδιαίτερο τρόπο. 
Στη συνέχεια κατασκεύαζαν την ευθυντηρία, και πάνω από αυτή το κρηπίδωμα, το οποίο σχημάτιζε 
σκαλάκια και προσέφερε πρόσβαση στο ναό.  
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βραχώδες υπόστρωμα εμφανίζεται λεπτοστρωματώδες, έντονα πτυχωμένο, 

ρηγματωμένο και καρστικοποιημένο, με αποτέλεσμα την ελεύθερη ροή του 

υπόγειου νερού και την επιδείνωση της διάβρωσης.  

Επιπλέον, οι συνθήκες θεμελίωσης του σηκού3 διερευνήθηκαν μέσω της τάφρου 

που διανοίχτηκε κατά την εγκάρσια πλευρά του ναού. Η τάφρος συνάντησε το 

βραχώδες υπόστρωμα στα 1.70 μέτρα από τα ανατολικά και στα 2.30 μέτρα από 

τα δυτικά, υποδηλώνοντας κλίση του βράχου 35ο προς τα δυτικά. Στο Σχήμα 

2.3.2 παρουσιάζεται σχηματικά η εκτιμώμενη κλίση του βράχου.  

Σημειώνεται επίσης, ότι η αφαίρεση των μεταλλικών συνδέσμων, στην 

ευθυντηρία και τα σκαλοπάτια, είχε ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των αρμών της 

θεμελίωσης (κατά 0.02 – 0.03m) με την επακόλουθη ροή του νερού να προκαλεί 

την απόπλυση του υποκείμενου αργιλικού υλικού και να οδηγεί στην 

αποσάθρωση του ασβεστολιθικού υποβάθρου.  

Εκτιμάται λοιπόν, ότι στην περίπτωση του ναού του Επικούρειου Απόλλωνα, οι 

ρωγμές στο φορέα, αποδίδονται στις ανομοιογενείς συνθήκες θεμελίωσης οι 
οποίες οδήγησαν πρωτογενώς σε διαφορικές καθιζήσεις, το μέγεθος των οποίων 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δράσεων. H χαλάρωση των αρμών στη 

θεμελίωση, εξαιτίας της αφαίρεσης των μεταλλικών συνδέσμων, διευκόλυνε 
την απόπλυση του αργιλικού υλικού μεταξύ θεμελίωσης και ασβεστολιθικού 

υποβάθρου και η παράλληλη μακραίωνη σεισμική δραστηριότητα στην 

περιοχή επιδείνωσε τη συνολική ευστάθεια του μνημείου.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.3.1: Σχετική μετατόπιση σπονδύλων σε κίονα του ναού. 

 
                                                 
3 Σηκός ονομάζεται ο πυρήνας ενός αρχαίου ναού, είναι συνήθως ορθογωνικής κάτοψης με είσοδο 
στην ανατολική στενή πλευρά.  
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Σχήμα 2.3.1: Γεωλογικός χάρτης περιοχής και τυπική εδαφική τομή κατά τον  

          εγκάρσιο άξονα του ναού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.3.2: Εκτιμώμενη κλίση του βράχου. 
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2.4 Τindari: Ενδείξεις Σεισμικής Παραμόρφωσης στην Πέτρινη Οδό της  

      Αρχαίας Πόλης.  

Γενικά Στοιχεία.-  H πόλη Tindari βρίσκεται στη Σικελία, και η ονομασία της 

περιοχής προέρχεται από την αρχαία ελληνική αποικία Τινδαρίς. Η δημιουργία 

της ανάγεται στον 5 – 4ο αιώνα π.Χ. και υπήρξε μια από τις σημαντικότερες 

ελληνικές πόλεις, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, η οποία διευκόλυνε το 

θαλάσσιο έλεγχο στην περιοχή. Κατά τους ελληνικούς χρόνους κατασκευάστηκαν 

πολλά κτίρια, όπως το θέατρο, τα οχυρωματικά τείχη της πόλης και μια μεγάλη 

πύλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης. Η ανέγερση κτισμάτων συνεχίζεται και 

κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, ενώ στο τέλος του 4ου αιώνα μ.Χ. η πόλη 

εγκαταλείπεται μέχρι τα Βυζαντινά χρόνια, όπου καταλαμβάνεται από τους 

Βυζαντινούς. Η πόλη εγκαταλείπεται ξανά τον 8ο αιώνα και καταλαμβάνεται από 

τους Άραβες το 839 μ.Χ. Το 2004, σε συνέχιση των ανασκαφών του 1945, 

αποκαλύφθηκε το νοτιοδυτικό τμήμα του κεντρικού οδικού συστήματος της 

πόλης, μήκους 180 μέτρων και πλάτους 8 μέτρων. Ανακαλύφθηκε επίσης, ότι το 

κεντρικό οδικό σύστημα decumanus4 αποτελούνταν από δρόμους παράλληλους 

μεταξύ τους (κατώτερος, κεντρικός και ανώτερος), που εκτείνονταν σε όλο το 

μήκος της πόλης και τεμνόταν από μικρότερους δρόμους προσανατολισμού ΝΔ – 

ΒΑ, τα επονομαζόμενα cardines, πλάτους περίπου 3 μέτρων. Στο Σχήμα 2.4.1 

παρουσιάζεται μια κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου όπου εμφανίζεται το τμήμα 

του οδικού συστήματος που έχει ανασκαφεί. Φαίνεται τόσο η κεντρική οδός όσο 

και το ανώτερο και κατώτερο τμήμα της, προς τα νότια, δίπλα στο Θέατρο και το 

Γυμναστήριο. 

H παρουσίαση που ακολουθεί, βασίζεται στην εργασία των Bottari et al. (2008), 

και  εστιάζει στις εμφανιζόμενες σεισμικές βλάβες στο κεντρικό οδικό σύστημα της 

πόλης, τον decumanus, αναζητώντας τα αίτια των παραμορφώσεων στις γεω-

μορφολογικές συνθήκες της περιοχής.  

Σεισμικότητα.- Στην ευρύτερη περιοχή της Τινδαρίδας αναπτύσσεται ένα 

σύνθετο τεκτονικό περιβάλλον, με κυρίαρχο το σύστημα ρηγμάτων της 

Τινδαρίδας, με Β – ΒΔ προσανατολισμό, ανάμεσα στα Αιόλια νησιά και την Ιόνια 

ακτή της Σικελίας, βορειοανατολικά της Αίτνα. Η εγγύτητα του υπό εξέταση 

                                                 
4 Decumanus στο Ρωμαϊκό πολεοδομικό σχεδιασμό ονομαζόταν ο δρόμος που διέσχιζε την πόλη με 
κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά.  
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αρχαιολογικού χώρου στο σύστημα ρηγμάτων (10 – 20km) αιτιολογεί τις 

παρατηρούμενες βλάβες που αναλύονται σε επόμενη ενότητα.  

Ιστορικά δεν υπάρχουν πολλοί καταγεγραμμένοι σεισμοί στη Σικελία, ενώ 

ιστορικές πηγές δεν παρέχουν σημαντική πληροφορία σχετικά με σεισμικές 

βλάβες στις αρχαίες πόλεις του νησιού. Ο Πλίνιος τον 1ο μ.Χ. αιώνα, αναφέρει ότι 

«μια καταστροφή χτύπησε το βορειο-δυτικό τμήμα της Σικελίας προκαλώντας την 

καταστροφή μεγάλου μέρους της Τινδαρίδας, το οποίο βυθίστηκε στη θάλασσα». 

Μεταγενέστεροι μελετητές (Giardina, 1882) αποδίδουν την καταστροφή αυτή σε 

σεισμό. Ένας δεύτερος σεισμός που πιθανόν να επηρέασε την Τινδαρίδα 

αναφέρεται από τον Λιβάνιο. Χρονολογικά, το γεγονός τοποθετείται ανάμεσα στο 

350 – 363 μ.Χ. σύμφωνα με τους Guidoboni et al. (2000) και στο 363 – 365 μ.Χ. 

σύμφωνα με τον Stiros (2001). Ένα τρίτο ισχυρό σεισμικό γεγονός εντοπίζεται το 

δεύτερο μισό του 7ου αιώνα, όπου ιστορικές πηγές αναφέρουν ηφαιστειακές 

εκρήξεις και σεισμούς που επηρέασαν την ανατολική Σικελία (Guidoboni et al., 

1994). Eπιπλέον, σύμφωνα και με τον Ιταλικό κατάλογο σεισμών, το τελευταίο 

καταγεγραμμένο σεισμικό γεγονός του 1ου μ.Χ. αιώνα είχε επίκεντρο το ανατολικό 

τμήμα της Σικελίας πιθανότατα στη Μεσσίνα.  

Σεισμικές Βλάβες.- Το οδικό σύστημα της αρχαίας πόλης αποτελούνταν από 

τρεις καλά συμπυκνωμένες στρώσεις υλικών, από τις οποίες η κατώτερη 

αποτελούνταν από σκύρα, που καλύπτονταν από μια δεύτερη στρώση άμμου 

και/ή χαλίκων, ενίοτε αναμεμειγμένων με άργιλο. Στην επιφανειακή στρώση 

τοποθετούνταν μεγάλα κομμάτια ψαμμίτη, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 

2.4.1. Επιπλέον, στις άκρες του δρόμου υπήρχαν αποστραγγιστικές τάφροι 

(Αdam 2003), ενώ το τμήμα που αποκαλύφθηκε παρείχε πρόσβαση σε αρκετά 

παράπλευρα κτίσματα.  

Κατά μήκος της οδού, στα δυτικά, εντοπίζονται τρεις ζώνες παραμόρφωσης του 

πλακόστρωτου εδάφους, συμβολιζόμενες ως Α (ανατολικό τμήμα), Β (κεντρικό 

τμήμα) και C (δυτικό τμήμα), επίσης εμφανιζόμενων στην Εικόνα 2.4.1, και η 

δημιουργία τους αποδόθηκε σε σεισμό. Η παραμόρφωση εκφράζεται υπό τη 

μορφή κυρτωμάτων πλάτους 1.20 ÷ 1.50 μέτρων, ύψους μικρότερου των 45 

εκατοστών, με διεύθυνση εγκάρσια προς τον επιμήκη άξονα της οδού. Στο Σχήμα 

2.4.2 παρουσιάζονται τα σημεία παραμόρφωσης σε κάτοψη, καθώς και η 

παραμορφωμένη επιφάνεια σε τομή.  
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Γεω… - μορφολογικές Συνθήκες.- Οι γεωλογικές συνθήκες του αρχαιολογικού 

χώρου διερευνήθηκαν κυρίως με γεωφυσικές μεθόδους (σεισμικής διάθλασης, 

γεω-ηλεκτρικά προφίλ και γεωραντάρ – GPR). Το επιφανειακό στρώμα, πάχους 

περίπου 4m, συντίθεται από κορήματα, λεπτόκοκκης έως χονδρόκοκκης άμμου 

και υπερκαλύπτει ένα στρώμα 10 ÷ 15m ρηγματωμένου βράχου, πριν την 

ανάπτυξη του βραχώδους υποβάθρου αποτελούμενου κατά κύριο λόγο από 

μεταμορφωμένα πετρώματα και φλύσχη. Παρατηρείται επίσης ότι η μορφολογία 

της περιοχής θεωρείται από ήπια έως αρκετά απότομη στα νοτιοδυτικά.  

Μελέτη Σεισμικής Απόκρισης.- Οι δι-διάστατες αριθμητικές αναλύσεις για τη 

μελέτη της σεισμικής απόκρισης του decumanus πραγματοποιήθηκαν με τη 

μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και τη θεώρηση ενός μοντέλου επίπεδης 

παραμόρφωσης. Το τμήμα του decumanus που μελετήθηκε, παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 2.4.3 με το υψηλότερο σημείο (D) να βρίσκεται σε υψόμετρο 285.5 μέτρων 

και το χαμηλότερο στα 160 μέτρα, διαμορφώνοντας μια υψομετρική διαφορά 

125.5 μέτρων. Το μήκος της βάσης του μοντέλου είναι 533 μέτρα. Οι εδαφικές 

ιδιότητες, όπως προσδιορίστηκαν από τη γεωτεχνική έρευνα, συνοψίζονται στον 

Πίνακα 2.4.1. Οι επιφανειακές παραμορφώσεις της Εικόνας 2.4.1 είναι 

συγκρίσιμες με μήκη επιφανειακού κύματος 2.5 – 3.0 μέτρων αντιστοιχώντας σε 

συχνότητες 31.5 – 37.2 Hz. Η εν λόγω παρατήρηση οδήγησε στη μελέτη της 

απόκρισης της οδού σε συχνοτικό εύρος 0 – 100 Hz. Αποδεικνύεται ότι η 

ενίσχυση του σεισμικού κραδασμού οφείλεται τόσο στην ύπαρξη μαλακών 

επιφανειακών σχηματισμών, όσο και στην επίδραση του τοπογραφικού 

αναγλύφου. 

Η επίδραση της τοπογραφίας διερευνήθηκε μέσω της προσομοίωσης δύο 

περιπτώσεων ίδιου εδαφικού προφίλ, και τη σύγκριση της ενίσχυσης του 

επιβαλλόμενου σεισμικού κραδασμού. Η πρώτη περίπτωση (Α) αφορούσε την 

πραγματική τοπογραφία που συναντάται στον αρχαιολογικό χώρο, (Σχήμα 2.4.3) 

και η δεύτερη (Β) μια σχεδόν επίπεδη τοπογραφία μήκους 1400 μέτρων και 

μέγιστης υψομετρικής διαφοράς 89.5 μέτρων. Σημειώνεται ότι η επιλογή της 

οριζόντιας διάστασης του μοντέλου (1400 μέτρα) υπήρξε η βέλτιστη ανάμεσα σε 

μια υπερβολικά μεγάλη τιμή, που θα αύξανε τον υπολογιστικό χρόνο χωρίς 

κέρδος στην ακρίβεια των υπολογισμών, και την επιλογή ενός μοντέλου μικρού 

μήκους βάσης που θα προσέγγιζε περισσότερο την απόκριση μιας εδαφικής 

στήλης (1-Δ ανάλυση). Χρησιμοποιήθηκε διέγερση σεισμικού λευκού θορύβου σε 

ολόκληρο το εξεταζόμενο συχνοτικό φάσμα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
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παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.4.4. Παρατηρείται ότι για συχνότητες μέχρι και τα 2 

Ηz οι λόγοι φασματικών επιταχύνσεων (η τιμή του φάσματος Fourier μιας 

επιφανειακής καταγραφής προς αυτή της διέγερσης στη βάση) θεωρούνται ίσοι. 

Σε υψηλότερα συχνοτικά εύρη, οι κορυφαίες τιμές στην περίπτωση Β 

μετατοπίζονται σε χαμηλότερες συχνότητες και έχουν μικρότερο εύρος σε σχέση 

με την περίπτωση Α. Συγκεκριμένα, στο κρίσιμο εύρος 31.5 – 37.2 Hz, η 

ενίσχυση στην περίπτωση Β μειώνεται σημαντικά, ενώ στην περίπτωση της 

πραγματικής τοπογραφίας παρατηρείται ενίσχυση έως και 11 φορές.  

Στη συνέχεια, και με τεκμηριωμένη τη συμβολή της τοπογραφίας στην ενίσχυση 

του σεισμικού κραδασμού, εξετάστηκε η απόκριση της οδού στην επιβολή των 

ακόλουθων καταγραφών σε βράχο με σκοπό την εξέταση των προκαλούμενων 

παραμορφώσεων:  

• Friuli, 6 Μαΐου 1976, Mw = 6.5  

• Tabas (Iran) 16 Σεπτεμβρίου 1978, Mw = 7.4  

• Umbria – Marche 26 Σεπτεμβρίου 1997, Mw = 6.0 (Assisi – Stalone)  

• Umbria – Marche 26 Σεπτεμβρίου 1997, Mw = 6.0 (Nocera Umbra) 

Οι προκαλούμενες πλαστικές παραμορφώσεις στο εδαφικό προσομοίωμα από το 

σεισμό της Umbria – Marche (σταθμός καταγραφής Nocera Umbra), 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.4.5, όπου φαίνονται οι έντονες παραμορφώσεις στο 

επιφανειακό στρώμα της οδού.  

 

Στην περίπτωση, λοιπόν της αρχαίας πόλης Τινδαρίδας, οι εδαφικές 

παραμορφώσεις οφείλονταν τόσο στην ιδιαίτερη τοπογραφία της περιοχής, όσο 

και στην εδαφική ενίσχυση του σεισμικού κραδασμού από τα επιφανειακά χαλαρά 

υλικά.  
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Πίνακας 2.4.1: Εδαφικές ιδιότητες σχηματισμών. 

 

Στρώμα Πάχος 
(m) 

Πυκνότητα 
(kg/m3) 

Vp (m/s) Vs 

(m/s) 

Μέτρο 
ελαστικότητας 

(Mpa)

Μέτρο 
διάτμησης 

(Mpa) 

Λόγος 
Poisson 

Επιφανειακό στρώμα 
κορημάτων 4 1750 293 117 67.3 23.96 0.405

Ρηγματωμένος 
βράχος 10 2100 800 390 858.7 319.4 0.344

Βράχος 75.5 2200 2447 1430 11160 4499 0.241  
 

 

 

 
 
 
Σχήμα 2.4.1:  Kάτοψη του αρχαιολογικού χώρου του Tindari, με τα κτίρια από την  

Ελληνική και Ρωμαϊκή κυριαρχία. Στα ανατολικά το Θέατρο, η 
Βασιλική, και το Γυμναστήριο. Στα Δυτικά ξεχωρίζει το μήκους 180 
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μέτρων τμήμα του decumanus. Η διακεκομμένη γραμμή εκφράζει το 
τμήμα που θεωρήθηκε στη σεισμική ανάλυση.  

 
Εικόνα 2.4.1:  Έντονες παραμορφώσεις στην αρχαία πέτρινη οδό. Οι θέσεις A, B, C, 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικές θέσεις παραμορφώσεων. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.4.2:  
(α) Κάτοψη του παραμoρφωμένου τμήματος της οδού.  
(β) Τομές (κάθετες στη διακεκ. γραμμή. α) στις θέσεις A, B, C.  

(β) 

(α) 
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Σχήμα 2.4.3: Εξεταζόμενο τμήμα του decumanus. 
 

 
Σχήμα 2.4.4.: Σύγκριση των λόγων φασματικών επιταχύνσεων για τις περιπτώσεις Α  

(πραγματική τοπογραφία της περιοχής), Β (επίπεδη σχετικά 
μορφολογία εδάφους)  για συχνοτικό εύρος (α) 0 – 25 Hz (b) 25 – 50 
Hz (c) 50 – 75Hz και (d) 75 – 100 Hz. 
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Σχήμα 2.4.5: Κατανομή πλαστικών παραμορφώσεων. Το έδαφος της οδού εμφανίζει  

          παραμορφώσεις έως και 0.27 μετά το τέλος της δόνησης.  
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2.5 Ιστορικό Κέντρο Ρώμης  

2.5.1 Γενικά Στοιχεία Για την Ευρύτερη Περιοχή.- Η Ρώμη έχει μια 

μακραίωνη ιστορία, με ένα μεγάλο τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης να 

έχει αναπτυχθεί πάνω στον Τίβερη ποταμό. Σήμερα η πόλη έχει να επιδείξει 

πολλά και σημαντικά δείγματα αρχιτεκτονικής, αντιπροσωπευτικά μιας ιστορίας 

2.500 και πλέον χρόνων. Πολλά από τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης 

έχουν ανακηρυχθεί προστατευόμενη πολιτιστική κληρονομιά και γι αυτό κρίνεται 

επιτακτική η ανάγκη για την διατήρηση και διάσωσή της από φυσικούς κινδύνους, 

όπως οι σεισμοί. Η παρουσίαση που ακολουθεί παραθέτει στοιχεία για δύο 

μνημεία της πόλης, το Κολοσσαίο και τις στήλες του Μάρκου – Αυρήλιου και 

Τραϊανού, βασισμένα στις εργασίες των Boschi et al. (1995), Funiciello et al. 

(1995), Donati et al. (1999) και Campolunghi et al. (2007).  

Σεισμικότητα.- Η αστική περιοχή της Ιταλικής πρωτεύουσας επηρεάζεται 

σεισμικά κυρίως από τρεις σεισμογενείς τομείς: Τη κεντρική περιοχή των 

Απεννίνων (περιφερειακή σεισμικότητα), την ηφαιστειακή δραστηριότητα από την 

περιοχή Colli Albani (τοπική σεισμικότητα) και την αστική περιοχή της Ρώμης 

(αστική σεισμικότητα). Η περιφερειακή σεισμικότητα οφείλεται στις σεισμογενείς 

πηγές των Απεννίνων, σε απόσταση 60÷130km από την πόλη. Στην περιοχή 

είναι δυνατό να εκδηλωθούν σεισμικές δονήσεις μεγέθους έως και Μ = 7 σε 

υποκεντρικό βάθος 10÷15km. Αντίστοιχα, η τοπική σεισμικότητα οφείλεται κυρίως 

στην ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή Colli Albani, χαρακτηρίζεται από 

συχνές δονήσεις έντασης I = V – VI MCS, μέγιστου μεγέθους M = 5 (Amato et 

al.,1994) και υποκεντρικού βάθους 5÷10km. Τέλος, η αστική σεισμογενής περιοχή 

εντοπίζεται σε ακτίνα 20km και χαρακτηρίζεται από  δονήσεις έντασης Ι = VII 

MCS (Tertuliani and Riguzzi, 1995), μεγέθους μικρότερο του Μ = 4 και 

υποκεντρικού βάθους περίπου 10km (Basili et al.,1996). Στο Σχήμα 2.5.1 

περιγράφεται σχηματικά η σεισμικότητα της περιοχής, παρέχοντας πληροφορίες 

για τις σεισμικές πηγές, την ένταση των βλαβών και τις γεωλογικές συνθήκες 

στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της Ρώμης.  

Γεω… - μορφολογικές Συνθήκες.- Το ιστορικό κέντρο της Ρώμης έχει 

αναπτυχθεί πάνω σε ένα πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο έχει 

δημιουργηθεί από τον ποταμό Τίβερη και τους παραποτάμους του. Το εν λόγω 

δίκτυο έχει πληρωθεί από αλλουβιακές αποθέσεις (μη στερεοποιημένα 

ιζηματογενή εδάφη Ολοκαινικής περιόδου), πάνω στις οποίες έχει δομηθεί 
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περισσότερο από το 35% του ιστορικών κτισμάτων της πόλης. Οι φυσικές 

προσχωσιγενείς αποθέσεις έχουν με τη σειρά τους καλυφθεί από τεχνητές 

αποθέσεις προερχόμενες από την ανθρώπινη δραστηριότητα ανά τους αιώνες 

(debris), με ποικίλα λιθολογικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την προέλευσή τους 

(μπάζα, χαλάσματα κτιρίων). Οι τεχνητές επιχώσεις ποικίλουν σε πάχος, από 0 

έως 20m. Οι αλλουβιακές αποθέσεις αναπτύσσονται τόσο πάνω από 

ηφαιστιακούς σχηματισμούς – κυρίως στην ανατολική πλευρά του ποταμού, όσο 

και πάνω από το τοπικό βραχώδες υπόστρωμα αποτελούμενο στα δυτικά από 

στερεοποιημένες ιζηματογενείς αποθέσεις αργιλικής φύσης (γνωστό και ως 

Monte Vaticano Unit). 

Από επί τόπου δοκιμές πενετρομέτρησης (CPT) και εργαστηριακές αναλύσεις σε 

δοκίμια προερχόμενα από την κοιλάδα του Κολοσσαίου, έχει διαπιστωθεί η 

χαμηλή πυκνότητα των αλλουβιακών προσχώσεων σε σχέση με τους 

ηφαιστειακούς και ιζηματογενείς σχηματισμούς που εντοπίζονται κάτω από αυτές. 

Η διαφορά στις μηχανικές ιδιότητες των εδαφικών υλικών σε σχέση με τους 

υποκείμενους σχηματισμούς είναι δυνατό να οδηγούν σε φαινόμενα εδαφικής 

ενίσχυσης και των αντίστοιχων δράσεων στα δομήματα.  
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Σχήμα 2.5.1:  Κατανομή σεισμικής επίδρασης σε 150 μνημεία της Ρώμης, 

συναρτήσει των σεισμικών πηγών, της έντασης των βλαβών και των 
γεωλογικών συνθηκών.  
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2.5.2. Περίπτωση Κολοσσαίου  

Γενικά Στοιχεία.- Το Κολοσσαίο ή αλλιώς γνωστό ως Amphitheatrum Flavium 

αποτελεί τη μεγαλύτερη κατασκευή επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ένα από τα 

σημαντικότερα μνημεία της Ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Η κατασκευή του ξεκίνησε 

μεταξύ 70 και 72 π.Χ. από τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό και ολοκληρώθηκε το 

80 π.Χ. από τον αυτοκράτορα Τίτο, με μετέπειτα αλλαγές να λαμβάνουν χώρα επί 

Δομιτιανού. Έμεινε στην ιστορία  για μονομαχίες και θηριομαχίες, τις οποίες 

οργάνωνε η ρωμαϊκή αριστοκρατία την εποχή της παρακμής της. Κατά τα πρώτα 

χριστιανικά χρόνια στο χώρο αυτό είχαν πραγματοποιηθεί και μαρτύρια 

χριστιανών. Μια πανοραμική άποψη της σημερινής κατάστασης του αμφιθεάτρου 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.5.1.  

Το Κολοσσαίο είχε χωρητικότητα 45.000 θεατών, σχήμα ελλειψοειδές, 

περιφέρειας 524 μέτρων, ύψος 48 μέτρων και διέθετε 4 ορόφους. Από αυτούς, οι 

τρεις πρώτοι διέθεταν αψίδες και ο τέταρτος διέθετε 40 παράθυρα. Το εσωτερικό 

του αμφιθεάτρου χωριζόταν σε κερκίδες, ενώ στο κέντρο του υπήρχε αρένα, με 

υπόγειους χώρους, που χωριζόταν από τις κερκίδες με ένα ψηλό βάθρο. Μια 

τυπική τομή του κτιρίου στην αρχική του μορφή παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.5.2.  

Σεισμικές Βλάβες.- Ιστορικές πηγές αναφέρουν τις σημαντικές σεισμικές βλάβες 

στο Κολοσσαίο ανά τους αιώνες (Πίνακας 2.5.1), και τονίζουν τη συγκέντρωσή 

τους στο νότιο τμήμα του μνημείου, όπου η θεμελίωση έγινε επί αλλουβιακών 

αποθέσεων. Ο χαρακτήρας των βλαβών είναι δομικός (κατάρρευση αψίδων, 

ορόφων κ.λπ.) και υποδεικνύει αύξηση των σεισμικών δράσεων λόγω επίδρασης 

του εδάφους.  

Γεω… - μορφολογικές Συνθήκες.- Η μελέτη των γεωτρήσεων στην περιοχή 

γύρω από το μνημείο, οδήγησε στην ανακάλυψη μιας μικρής αλλουβιακής 

κοιλάδας, λαξευμένης σε ηφαιστειακές και ιζηματογενείς αποθέσεις ενός 

παραπόταμου του Τίβερη. Το γεωλογικό προφίλ στην περιοχή του Κολοσσαίου 

παρουσιάζεται στo Σχήμα 2.5.3, εμφανίζοντας το νότιο τμήμα αυτού θεμελιωμένο 

πάνω στο γωνιακό τμήμα της κοιλάδας. Στο Σχήμα 2.5.4 παρουσιάζεται μια 

τρισδιάστατη αναπαράσταση των εδαφικών συνθηκών στην περιοχή του 

Κολοσσαίου, που επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των σύνθετων γεωλογικών 

συνθηκών. Η κοιλάδα έχει πλάτος στην επιφάνεια σχεδόν 78m, βάθος 26m, και 

πληρούται με χαλαρές αλλουβιακές αποθέσεις που, στην περιοχή μέγιστου 
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πάχους, έρχονται σε απευθείας επαφή με το άκαμπτο και συνεκτικότερο 

βραχώδες υπόστρωμα.  

Οι Μozco et al. (1995) εξέτασαν την απόκριση του παραπάνω εδαφικού προφίλ 

με τη βοήθεια αριθμητικών αναλύσεων, για επιβολή δελτοειδούς σεισμικής 

διέγερσης στη διεπιφάνεια εδάφους - βράχου. Από τη συνθετική παρουσίαση της 

σεισμικής απόκρισης στην επιφάνεια του εδάφους του Σχήματος 2.5.5  

διαπιστώνεται ότι το εύρος και η χρονική διάρκεια της δόνησης ενισχύονται από 

την παρουσία των αλλουβιακών αποθέσεων της κοιλάδας, με αποτέλεσμα την 

αυξημένη τρωτότητα του νότιου τμήματος του μνημείου, και την εκδήλωση των 

δομικών βλαβών στο εν λόγω τμήμα.  

 
 
Στην περίπτωση του Κολοσσαίου αποδεικνύεται ότι οι τοπικές εδαφικές συνθήκες 

είναι εξαιρετικά ανομοιογενείς, με μια προσχωσιγενή κοιλάδα χαλαρών 

αλλουβιακών αποθέσεων να αναπτύσσεται στο νότιο τμήμα του μνημείου. Το 
φαινόμενο «κοιλάδας» που αναπτύσσεται σε περίπτωση σεισμού, είναι πιθανό 

να οδηγεί σε ενίσχυση των σεισμικών δράσεων και να εξηγεί τις εμφανιζόμενες 

βλάβες στο νότιο τμήμα του μνημείου.  
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Πίνακας 2.5.1: Ιστορικό βλαβών στο Κολοσσαίο. 

Χρονολογία Είδος 
βλάβης Σημειώσεις 

443 Σεισμός Η εγχάρξη είναι ακόμα εμφανής στο 
εσωτερικό του σταδίου  

508 Σεισμός Βλάβη στο βάθρο και την αρένα; τρεις 
επιγραφές σε μαρμάρινες πλάκες 
ακόμα εμφανείς στο εσωτερικό  

615 - 618 Σεισμός Μη προσδιορίσιμη  
795 - 816 Σεισμός Μη προσδιορίσιμη  

801 Σεισμός Αναφέρεται από πολλές πηγές 

847 Σεισμός Τα υποστηλώματα της ξύλινης οροφής 
της άνω αψίδας κατέρρευσαν  

1032 - 1048 Σεισμός Μη προσδιορίσιμη  
1073 - 1085 Σεισμός Μη προσδιορίσιμη  

1091? Σεισμός   
1231 - 1255 Σεισμός Μη προσδιορίσιμη  

1332 Αναστήλωση 
Αυτή την περίοδο το μνημείο 
παραμένει άθικτο, υποδηλώνοντας ότι 
προηγούμενες βλάβες υπήρξαν είτε 
ήπιες είτε ήδη επισκευασμένες  

1349 Σεισμός Αψίδες στον νότιο εξωτερικό δακτύλιο 
κατέρρευσαν  

Το αμφιθέατρο ξεκινά να κατεδαφίζεται; σύμφωνα με αρκετές πηγές η 
δραστηριότητα κορυφώνεται περίπου κατά τον 17ο αιώνα. 

1703 Σεισμός 

Αναστηλώσεις ξεκινούν το 1807 από 
τον Πάπα Πίο 7ο. Πριν την 
ολοκλήρωση των εργασιών 
αναστήλωσης τρεις εξωτερικές αψίδες 
κατέρρευσαν  

1812 Σεισμός Ακόμα μια αψίδα στον δεύτερο 
δακτύλιο καταρρέει 

Οι εργασίες αναστήλωσης ολοκληρώνονται το 1845. Το Κολοσσαίο 
αποκτά το τωρινό του σχήμα και τη δυνατότητα για καλύτερη 
συμπεριφορά σε σεισμούς. Η αναστήλωση των αψίδων που 
κατέρρευσαν ή αφαιρέθηκαν είναι οφθαλμοφανής. 
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Εικόνα 2.5.1: Πανοραμική άποψη του Κολοσσαίου. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.5.2: Καθ’ ύψος τομή του αφιθεάτρου (Lexikon der gesamten, 1904).  
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Σχήμα 2.5.3: Άποψη του Κολοσσαίου όπου διακρίνεται το ίχνος της     

προσχωσιγενούς κοιλάδας (με διακεκομμένη γραμμή) και ο χώρος 
εκδήλωσης των βλαβών που συμπίπτει με το ίχνος.  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.5.4: Τρισδιάστατη αναπαράσταση των εδαφικών συνθηκών στην περιοχή  

           θεμελίωσης του Κολοσσαίου. 
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Σχήμα 2.5.5: Συνθετική παρουσίαση της σεισμικής απόκρισης του εδάφους, και το      

εδαφικό  προσομοίωμα  που χρησιμοποιήθηκε για τις αναλύσεις 
σεισμικής απόκρισης (Mozco et al.,1995). 
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2.5.3 Περίπτωση Στηλών Τραϊανού & Μάρκου Αυρήλιου 

Γενικά Στοιχεία.- Οι στήλες Τραϊανού και Μάρκου Αυρήλιου βρίσκονται στο 

ιστορικό κέντρο της Ρώμης, σε απόσταση περίπου 700m μεταξύ τους. Η 

ανέγερση της πρώτης στήλης ανατέθηκε από τον αυτοκράτορα Τραϊανό και 

ολοκληρώθηκε το 113 μ.Χ., ενώ η δεύτερη στήλη ανεγέρθηκε μετά το θάνατό του 

Μάρκου Αυρήλιου και, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η κατασκευή της 

ολοκληρώθηκε το 193 μ.Χ.. Οι στήλες είναι διακοσμημένες με σκηνές από 

πολεμικές νίκες των δύο αυτοκρατόρων και σκοπός τους ήταν να τιμήσουν την 

ανδρεία και τη γενναιότητα των αυτοκρατόρων, αλλά και την υπεροχή τους έναντι 

των απλών πολιτών της Ρώμης. Κατά τον 16ο αιώνα, τα υπάρχοντα αγάλματα 

των αυτοκρατόρων, αντικαταστάθηκαν από αυτά των Αγίων Πέτρου και Παύλου, 

στην στήλη Τραϊανού και Μάρκου Αυρήλιου αντίστοιχα.  

Η μέση διάμετρος της κάθε στήλης είναι 360cm και το ύψος τους φτάνει τα 40m, 

από τη βάση έως την κορυφή των αγαλμάτων. Ο κορμός των στηλών αποτελείται 

από 17 σπονδύλους από λευκό μάρμαρο, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ο ένας 

πάνω στον άλλο χωρίς χρήση κονιάματος. Αρχικά, οι σπόνδυλοι συνδέονταν 

μεταξύ τους με μεταλλικά βλήτρα, τα οποία τοποθετούνταν σε οπές που 

ανοίγονταν στο μάρμαρο, και στη συνέχεια στερεώνονταν με λιωμένο μολύβι. 

Βλήτρα και μόλυβδος αφαιρέθηκαν κατά τη Μεσαιωνική περίοδο, όπου πολλά 

μνημεία αποτέλεσαν πηγή μετάλλου για την κατασκευή σπαθιών και άλλων 

όπλων.  

Σεισμικές Βλάβες.- Από τις δύο στήλες, γενική άποψη των οποίων 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.5.2, μόνο αυτή του Μάρκου Αυρήλιου έχει υποστεί 

βλάβες λόγω σεισμού, μεταξύ των οποίων η σχετική μετατόπιση σπονδύλων 

[Εικόνα 2.5.3 (α) & (β)]. Αντίθετα, η στήλη του Τραϊανού εμφανίζεται σε πολύ 

καλύτερη κατάσταση και δεν έχει υποβληθεί σε εργασίες αναστήλωσης [Εικόνα 

2.5.3 (γ)].  

Γεω… - μορφολογικές Συνθήκες.- Από τη γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή 

αποδείχθηκε ότι η στήλη του Μάρκου Αυρήλιου είναι θεμελιωμένη σε αλλουβιακές 

αποθέσεις, ενώ η στήλη του Τραϊανού εδράζεται στην αρκετά ανθεκτικότερη 

αλληλουχία ηφαιστειακών αποθέσεων και τεταρτογενών ιζημάτων.  

Η απόκριση των εδαφικών σχηματισμών μελετήθηκε για επιβολή δελτοειδούς 

σεισμικής διέγερσης στη βάση του βραχώδους υποστρώματος. Η προσομοίωση 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός δισδιάστατου μοντέλου πεπερασμένων 
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διαφορών (Mitchell & Griffith, 1980), και με διαφορετικές μηχανικές παραμέτρους 

για τους βασικούς γεωλογικούς σχηματισμούς που συναντώνται στην περιοχή 

(Πίνακας 2.5.2) 

Στο Σχήμα 2.5.6 παρουσιάζεται η εδαφική τομή της κοιλάδας του Τίβερη 

ποταμού, όπου βρίσκονται οι δύο στήλες. Η στήλη του Τραϊανού βρίσκεται 300m 

νότια της τομής και στο σχήμα παρουσιάζεται η προβολή της. Επίσης, 

παρουσιάζεται και η συνθετική σεισμική απόκριση στην επιφάνεια του εδάφους, 

όπως προέκυψε από τις αριθμητικές αναλύσεις, όπου διαφαίνεται ποιοτικά η 

ενίσχυση του εύρους και της διάρκειας των σεισμικών κυμάτων στις αλλουβιακές 

αποθέσεις. 

Επιπλέον, στο Σχήμα 2.5.7 παρουσιάζεται ο λόγος του φάσματος απόκρισης 

στην ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους προς το φάσμα απόκρισης στη 

διεπιφάνεια εδάφους - υποβάθρου για τους δύο εδαφικούς σχηματισμούς 

θεμελίωσης των στηλών. Παρατηρείται ότι η συχνότητα ταλάντωσης των 

αλλουβιακών αποθέσεων στη θέση της στήλης του Μάρκου – Αυρήλιου είναι 

περίπου 1.1 - 1.3Hz, σε αντίθεση με την ιδιοσυχνότητα των ηφαιστειακών 

αποθέσεων στη θέση της στήλης του Τραϊανού που είναι μεγαλύτερη από 4 – 5 

Hz. Είναι γνωστό ότι η ενίσχυση των φασματικών επιταχύνσεων εξαιτίας 

εδαφικών αποθέσεων είναι δυνατό να προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες, ιδίως 

όταν η ιδιοπερίοδος ταλάντωσης της κατασκευής συμπίπτει με αυτή του εδαφικού 

σχηματισμού. Για τη διερεύνηση αυτού του ενδεχόμενου, στο Σχήμα 2.5.8 

παρουσιάζεται ο λόγος των φασματικών οριζόντιων επιταχύνσεων στην κορυφή 

προς το αντίστοιχο φάσμα στη βάση των στηλών.  

Όπως αναμενόταν η ιδιοπερίοδός τους δεν παρουσιάζει σημαντική διαφορά, 

λόγω της δομικής ομοιότητας των δύο στηλών. Ωστόσο η τιμή τους βρίσκεται στο 

ίδιο συχνοτικό εύρος με αυτό της ιδιοπεριόδου των αλλουβιακών αποθέσεων, στη 

θέση της στήλης του Μάρκου - Αυρήλιου, οδηγώντας σε συντονισμό μεταξύ του 

εδάφους και της ανωδομής. 

 

Συνοψίζοντας, με δεδομένη την ομοιότητα των δύο μνημείων σε όρους ηλικίας, 

δομικών υλικών, αρχιτεκτονικής και μεγέθους, η άνιση κατανομή των βλαβών 

αποδίδεται στην εδαφική ετερογένεια που ενίσχυσε την ένταση της σεισμικής 

δόνησης και το φαινόμενο του συντονισμού μεταξύ ανωδομής και εδάφους, το 

οποίο επιδείνωσε την έκταση των βλαβών.  
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Πίνακας 2.5.2: Eδαφικές ιδιότητες των σχηματισμών που συναντώνται στην περιοχή 

 
 
 
 

Γεωλογικός 
Σχηματισμός 

Πυκνότητα 
(g/cm3) 

Ταχύτητα διατμητικού 
κυματος (m/sec) 

Αλουβιακές αποθέσεις 1.95 300

Ηφαιστιακές 
αποθέσεις και 

τεταρτογενή ιζήματα 
2.0 500

Πλιο - Πλειστοκαινικοί 
άργιλοι 2.1 1000

           
             
                          

      

    
  (α)                                                                               (β) 

 
Εικόνα 2.5.2: Γενική άποψη των δύο στηλών: (α) Στήλη Μάρκου Αυρήλιου (β) Στήλη  

Τραϊανού.  
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(α)                                 (β) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(γ) 

 
 
 
Εικόνα 2.5.3: (α) & (β) Σχετικές μετατοπίσεις σπονδύλων στη στήλη του Μάρκου   

Αυρήλιου. (Φωτογραφία (β) από τον Lino Rizzi)  
(γ) Λεπτομέρεια στήλης Τραϊανού. 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 
 
 

Σχήμα 2.5.6: Γεωλογική τομή της περιοχής θεμελίωσης των δύο στηλών και 
          συνθετική παρουσίαση της σεισμικής απόκρισης στην επιφάνεια του  
          εδάφους.  
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Σχήμα 2.5.7:  Λόγος φασματικών 
επιταχύνσεων στην       
επιφάνεια προς τη βάση 
του καννάβου.  

Σχήμα 2.5.8:  Λόγος φασματικών 
   επιταχύνσεων στην     
   κορυφή προς τη    
   βάση των στηλών. 
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2.6 Μονή Δαφνίου  

Γενικά Στοιχεία.- H μονή Δαφνίου βρίσκεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους 

Κορυδαλλός και Αιγάλεω, στα δυτικά της Αθήνας. Οι τοιχογραφίες και τα 

ψηφιδωτά που έχουν φιλοτεχνηθεί στους χώρους του ναού, κατατάσσουν το 

μοναστήρι ανάμεσα στα λαμπρότερα μνημεία της βυζαντινής περιόδου στην 

Αττική. Έχει χτιστεί πιθανώς πάνω στα ερείπια του αρχαίου ναού του Δάφνιου 

Απόλλωνα, με το καθολικό της μονής να χρονολογείται από τον 11ο αιώνα μ.Χ. 

Το καθολικό, με διαστάσεις 29×15.60 μέτρων, ανήκει στον οκταγωνικό τύπο 

ναού και αποτελείται από τον κύριο ναό, το ιερό, το νάρθηκα και τέσσερα 

παρεκκλήσια. Το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό στοιχείο, για το οποίο το μνημείο 

έχει συμπεριληφθεί στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της Ουνέσκο το 

1990,  είναι ο τρούλος διαμέτρου 8 μέτρων, στον κεντρικό χώρο του ναού (Εικόνα 

2.6.1).  

Ο τρούλος στηρίζεται μέσω του περιμετρικού του τυμπάνου σε οκτώ τόξα, των 

οποίων οι προβολές σχηματίζουν, σε κάτοψη, οκτάγωνο εγγεγραμμένο σε 

τετράγωνο με πλευρές τους τοίχους των πλαγίων διαμερισμάτων. Επίσης, στο 

δυτικό τμήμα διασώζονται οι περιμετρικοί τοίχοι και το καμπαναριό. Η 

παρουσίαση που ακολουθεί βασίστηκε στις εργασίες των Mariolakos et al. 

(2000), Polymenakos et al. (2005).  

Σεισμικότητα.- Στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, τόσο ανάμεσα 

στην Πάρνηθα και το όρος Πεντελικό όσο και στο νότιο τμήμα του Ευβοϊκού 

κόλπου εντοπίζονται πολλά ενεργά ρήγματα. Ο σεισμός του 1999 προήλθε από 

ένα από τα ρήγματα της Πάρνηθας και αποτέλεσε τη σημαντικότερη φυσική 

καταστροφή των τελευταίων 20 χρόνων στην Αττική. Λόγω του μικρού του 

εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής με 

σημαντικές βλάβες να σημειώνονται στην περιοχή Α. Λιόσια – Θρακομακεδόνες - 

Αδάμες. Από τα μνημεία που υπέστησαν βλάβες ήταν και η μονή του Δαφνίου, 

όπως περιγράφεται ακολούθως. 

Σεισμικές Βλάβες.- Το μνημείο έχει παρουσιάσει κατά καιρούς γεωτεχνικά 

προβλήματα, τα οποία οφείλονται τόσο στις τοπικές συνθήκες θεμελίωσης, όσο 

και στην έντονη σεισμικότητα της περιοχής. Το πλέον πρόσφατο πλήγμα 

προέκυψε από το σεισμό της Πάρνηθας το 1999, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές 

ζημιές στο μοναστήρι και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως για παράδειγμα :  
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• Ρωγμές στο κεντρικό κλίτος του ναού, οι οποίες εμφανίζονται σε όλη την 

επιφάνεια των τοίχων και περισσότερο στα ψηλότερα τμήματα του κλίτους 

κοντά στον τρούλο (Εικόνα 2.6.2).  

• Εδαφικές ρωγμές συνοδευόμενες από σχετική ολίσθηση με οριζόντια και 

κατακόρυφη συνιστώσα με κυριότερη αυτή εκτός του περιβάλλοντα 

τοίχου.  

• Μερική κατάρρευση των περιβαλλόντων τοίχων (Εικόνα 2.6.3).  

• Καταρρεύσεις προκαλούμενες από εδαφική υποχώρηση, δημιουργία νέων 

και διεύρυνση παλαιών ρωγμών 

Πέρα από ρηγματώσεις και καταρρεύσεις, συχνή ήταν και η στροφή περί τον 

οριζόντιο άξονα κυλινδρικών και ημι-κυλινδρικών στύλων.  

Γεω… - μορφολογικές Συνθήκες.- Ο αρχαιολογικός χώρος της μονής  

Δαφνίου εντοπίζεται σε υψόμετρο 80 μέτρων και το βραχώδες υπόβαθρο της 

περιοχής αποτελείται από ασβεστόλιθους και δολομιτικούς ασβεστόλιθους. Οι 

τελευταίοι εμφανίζονται λεπτοστρωματώδεις, και στα ανώτερα στρώματα 

περισσότερο συμπαγείς αλλά έντονα ρηγματωμένοι. Οι ασβεστολιθικοί 

σχηματισμοί υπερκαλύπτονται από φυλλίτη και ψαμμίτη με ενδιάμεσες 

ενστρώσεις ηφαιστιακών πετρωμάτων και κροκαλοπαγή.    

Το έδαφος θεμελίωσης του μνημείου αποτελείται από άμμους και αργίλους με 

συχνή παρουσία χαλίκων, με κλίση ΒΑ – ΝΔ. Επίσης, στο βόρειο και 

βορειοδυτικό τμήμα του καθολικού και του εξωνάρθηκα, γεωφυσικές μετρήσεις, 

με τη μέθοδο της 3-Δ σεισμικής τομογραφίας, υποδηλώνουν “φτωχές” εδαφικές 

ιδιότητες (Delinikolas et al., 2003), οι οποίες εξηγούν τα σημαντικά προβλήματα 

αστάθειας (πιθανότατα καθιζήσεων). Παράλληλα, η ευστάθεια πρανών, και/ή 

ενδεχόμενες ερπυστικές μετατοπίσεις είναι ζητήματα που θα πρέπει να 

εξεταστούν περαιτέρω.  

Οι «φτωχές» εδαφικές ιδιότητες της περιοχής θεμελίωσης στην περίπτωση της 

μονής σε συνδυασμό με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στην Αττική 

ανέδειξαν τη σεισμική τρωτότητα του μνημείου. Μέχρι σήμερα, οι Miltiadou – 

Fezans et al. (2003) αναφέρουν εκτεταμένες δομικές επεμβάσεις κυρίως στο 

δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα, αλλά και στο θόλο του κτίσματος. Ωστόσο, δεν 

είναι γνωστό κατά πόσο οι εδαφικές συνθήκες έχουν ληφθεί υπόψη στο 

σχεδιασμό της αντισεισμικής προστασίας του μνημείου.  
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Εικόνα 2.6.1: Άποψη της μονής Δαφνίου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Εικόνα 2.6.2: Ρωγμές στην εσωτερική τοιχοποιία του ναού. 
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Εικόνα 2.6.3: Κατάρρευση του εξωτερικού τοίχου, κατασκευασμένου από ξηρολιθιά. 
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2.7 Σεισμικές Βλάβες στο Τζαμί Fatih – Τουρκία 

Γενικά Στοιχεία.- Το τζαμί Fatih και το σύμπλεγμα κτισμάτων που το περιβάλλει, 

είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της τουρκικής αρχιτεκτονικής στην 

Κωνσταντινούπολη και αποτελεί το πρώτο τζαμί που χτίστηκε στην Πόλη μετά 

την άλωσή της το 1453. Η κατασκευή του τζαμιού έγινε μεταξύ 1463 και 1470 

από τον αρχιτέκτονα Atik Sinan, πάνω σε ένα λόφο υψομέτρου 65 μέτρων και 

ξεχωρίζει για τον θόλο διαμέτρου 26m, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα. Το 

συγκρότημα κτιρίων που περιβάλει το τζαμί περιλαμβάνει διδασκαλείο, 

βιβλιοθήκη, νοσοκομείο, αγορά, χαμάμ και αρκετούς τάφους, οι οποίοι 

προστέθηκαν σε μεταγενέστερες περιόδους. Η γενική άποψη του μνημείου 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.7.1. Τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν βασιστεί 

στην επιστημονική δημοσίευση του Berilgen M.M. (2007).  

Σεισμικότητα.- Η Κωνσταντινούπολη έχει αναπτυχθεί σε μια έντονα σεισμογενή 

περιοχή, με κυρίαρχη πηγή σεισμικών δονήσεων το ρήγμα της Ανατολίας (North 

Anatolian Fault Zone), που εντοπίζεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Το εν λόγω 

ρήγμα, μήκους 1500km, έχει έντονη δραστηριότητα και έχει κατά καιρούς 

προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς, με κυριότερο αυτόν της 17ης Αυγούστου 1999. Ο 

σεισμός του 1999 προκλήθηκε από τη διάρρηξη ενός τμήματος μήκους 110km 

στο δυτικό τμήμα του ρήγματος, είχε μέγεθος Μw = 7.4 και επικεντρική απόσταση 

για την Κωνσταντινούπολη 100km. Πολλά κτίρια υπέστησαν βλάβες τόσο στην 

Κωνσταντινούπολη, όσο και σε άλλες κοντινές στο ρήγμα πόλεις με υψηλό 

οικονομικό και ανθρώπινο κόστος.  

Σεισμικές Βλάβες.- Κατά το σεισμό της 22ας Μαΐου 1766 το τζαμί καταστράφηκε 

ολοσχερώς και επανακατασκευάστηκε από το σουλτάνο Μουσταφά ΙΙ το 1771. 

Επίσης, ζημιές εκδηλώθηκαν και κατά τον πρόσφατο σεισμό του Kocaeli το 1999. 

Καταγεγραμμένα σεισμικά γεγονότα καθώς και οι βλάβες που προκλήθηκαν στο 

μνημείο συνοψίζονται στον Πίνακα 2.7.1.  

Η σεισμική τρωτότητα του μνημείου αποτέλεσε την αφετηρία μιας εκτενούς 

έρευνας των πιθανών αιτίων των βλαβών, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις 

για την πιθανή λήψη μέτρων για την μελλοντική αντισεισμική του προστασία.  

Γεω… - μορφολογικές Συνθήκες.- Οι εδαφικές συνθήκες και ιδιότητες στην 

περιοχή του μνημείου προσδιορίστηκαν με βάση 20 γεωτρήσεις, σε πολλές από 

τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τυπικές δοκιμές στατικής πενετρομέτρησης 

(SPT), ενώ λήφθηκαν και αρκετά εδαφικά δείγματα για εργαστηριακές αναλύσεις. 
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Οι εργαστηριακές αναλύσεις περιελάμβαναν δοκιμές κοκκομετρίας, τριαξονικής 

συμπίεσης και στερεοποίησης καθώς και δοκιμές προσδιορισμού ορίων 

Atterberg, (Ozaydin et al. 2005), με σκοπό την επαρκή περιγραφή των εδαφικών 

ιδιοτήτων. Η γεωφυσική έρευνα προσανατολίστηκε στην περιγραφή της 

στρωματογραφίας μέχρι το βραχώδες υπόβαθρο, καθώς και στον προσδιορισμό 

της μεταβολής της ταχύτητας μετάδοσης διατμητικού κύματος (Vs) με το βάθος. 

Τα βασικά αποτελέσματα των εν λόγω γεωφυσικών και γεωτεχνικών ερευνών 

συνοψίζονται στο Σχήμα 2.7.1. 

Στο Σχήμα 2.7.2 παρουσιάζεται μια τυπική εδαφική τομή που κατασκευάστηκε με 

βάση τις πληροφορίες των γεωτρήσεων. Παρατηρείται ότι οι ψαμμίτες και οι 

ιλυόλιθοι (σχηματισμός G), που αποτελούν το βραχώδες υπόβαθρο της 

περιοχής, καλύπτονται από αμμώδεις και αργιλικές στρώσεις, στις οποίες 

παρεμβάλλονται ενστρώσεις ασβεστολιθικής μάργας (σχηματισμός Β). Στην 

επιφάνεια, το τεχνητό επίχωμα, αποτέλεσμα της μακραίωνης ανθρώπινης 

δραστηριότητας, έχει διαμορφώσει την τελική εδαφική επιφάνεια και συντίθεται 

από τούβλα, πέτρες, χαλίκια και άμμο (debris) με πάχος από 1.30 έως 13.70 

μέτρα.  

Για τη διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης σεισμικών βλαβών στο μνημείο, αρχικά 

επιχειρήθηκε σύγκριση σεισμικών καταγραφών από το σεισμό του 1999 στο 

μνημείο και σε δύο επιφανειακές εκδηλώσεις βράχου. Στο Σχήμα 2.7.3 

παρουσιάζεται η γεωγραφική θέση του τζαμιού και των δύο πλησιέστερων 

επιφανειακών εμφανίσεων βράχου. Τα τρία σημεία βρίσκονται αρκετά κοντά 

μεταξύ τους, σε σχέση με την επικεντρική απόσταση, ώστε οι καταγραφές να 

θεωρούνται συγκρίσιμες.  

Στο Σχήμα 2.7.4 παρουσιάζονται οι τρεις καταγραφές τόσο κατά τη διεύθυνση B – 

N όσο και κατά τη διεύθυνση A – Δ. Παρατηρείται ότι, ενώ η επιτάχυνση στο 

χώρο του μνημείου φτάνει το 0.19g, στην επιφανειακή εκδήλωση του βράχου δεν 

ξεπερνάει το 0.05g. Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις είναι 0.165g (EW) 

και 0.193g (NS) για το μνημείο (FAT), 0.044g (EW) και 0.062g (NS) για την 

πρώτη βραχώδη θέση (BSK), 0.036g (EW) και 0.042g (NS) για την δεύτερη 

βραχώδη θέση (YKP).  

Η εξέταση των λόγων οριζόντιας προς κατακόρυφης φασματικής επιτάχυνσης 

Fourier για τις τρεις τοποθεσίες (μέθοδος Nakamura), Σχήμα 2.7.5,  στοιχειοθετεί 

την εμφάνιση σημαντικής εδαφικής ενίσχυσης στην περιοχή του μνημείου, σε 
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αντίθεση με τις επιφανειακές εκδηλώσεις βράχου, όπου δεν υπάρχουν εμφανή 

σημεία εδαφικής επίδρασης. Με βάση τα ανωτέρω η εδαφική ενίσχυση του 

σεισμικού κραδασμού αναδεικνύεται ως η βασική αιτία σεισμικής τρωτότητας του 

μνημείου.  

Η ποσοτικοποίηση της εδαφικής ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 

μονο-διάστατη ανάλυση για τον υπολογισμό του λόγου της φασματικής 

επιτάχυνσης στην επιφάνεια προς αυτήν στο βράχο, συναρτήσει της συχνότητας. 

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στο Σχήμα 2.7.6 διαπιστώνεται ενίσχυση 

της διέγερσης μέχρι και κατά 10 φορές σε συχνότητα 2 περίπου Hz. Η 

συγκεκριμένη τιμή συμπίπτει με τη φυσική ιδιοπερίοδο των αλλουβιακών 

αποθέσεων, για μια μέση ταχύτητα διάδοσης διατμητικού κύματος 300m/sec και 

συνολικό πάχος αλλουβιακών αποθέσεων 38m, όπως προσδιορίζεται από το 

τυπικό γεωλογικό και γεωφυσικό προφίλ του Σχήματος 2.7.2:   
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H
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4

=
×
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ν  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Σχήμα 2.7.5 ο μέγιστος λόγος φασματικών 

επιταχύνσεων εμφανίζεται για συχνότητα περίπου 1.2Ηz, τη στιγμή που ο λόγος 

ενίσχυσης από το Σχήμα 2.7.6 μεγιστοποιείται σε συχνότητα περί τα 2Ηz. Αυτό 

πρακτικά υποδηλώνει περίοδο Τ ίση με 0.50 ÷ 0.80sec, εύρος ενδεχομένως 

παραπλήσιο με αυτό της ανωδομής ή τμήματα αυτής, όπως ο μιναρές. 

Περαιτέρω αναλύσεις σεισμικής απόκρισης διενεργήθηκαν για το σεισμό 

σχεδιασμού, ωστόσο η αναφορά τους δεν εμπίπτει στο σκοπό του παρόντος 

κεφαλαίου.  

 

Στην περίπτωση που εξετάστηκε, η διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών 

απέδειξε την τοπική εδαφική ενίσχυση των σεισμικών δράσεων. Παράλληλα, 

υπάρχουν ενδείξεις για φαινόμενα συντονισμού εδάφους – ανωδομής.  
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Εικόνα 2.7.1: Γενική άποψη του τζαμιού Fatih. 

 
Πίνακας 2.7.1: Ιστορικό βλαβών στο μνημείο 

Χρονολογία Επικεντρική Ζώνη 
Μέγεθος 

Mw
Bλάβη 

1509 Θάλασσα Μαρμαρά 7.2 Σοβαρή
1556 Ανατολικά του 7.2 Άγνωστη

1719 Ανατολικά του 
Μαρμαρά 7.4 Ρωγμές στο θόλο 

1754 Κόλπος Νικομήδειας 6.8 Σοβαρή βλάβη στον 
κεντρικό θόλο

1766 Ανατολικά του 
Μαρμαρά 7.1

Ο κεντρικός θόλος και 
πολλά κτίρια 
καταρρεόυν 

1788 Δυτικά του Μαρμαρά 7.4 Εκτεταμένες σε όλο το 
τζαμί 

1894 Κόλπος Νικομήδειας 7.3 Μικρές βλάβες στους 
μιναρέδες

1912 Δυτικά του Μαρμαρά 7.3 Άγνωστη

1999 Νικομήδεια 7.4
Ρωγμές στα κύρια 
υποστηλώματα και 

αρκετά κτίρια  
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Σχήμα 2.7.1: Tυπικό γεωλογικό και γεωφυσικό προφίλ του εδάφους θεμελίωσης του  

           τζαμιού Fatih.  
 

 
Σχήμα 2.7.2: Εδαφικό προφίλ περιοχής θεμελίωσης (βλ. ερμηνεία συμβολισμών στο  

          Σχήμα 2.7.1).  
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Σχήμα 2.7.3: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής, όπου σημειώνονται οι θέσεις των  

σεισμικών καταγραφών στο Fatih τζαμί (FAT) και στις αναδύσεις 
βράχου (PSK και YKP). 
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(α) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
(β) 
 
 
 

 
 
 
 
 
(γ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.7.4:  Χρησιμοποιηθείσες καταγραφές: (α) Τζαμί (FAT) (β) Τοποθεσία  

Besiktas (BSK) (γ) Τοποθεσία Yapi Kredi Plaza (YKP). 
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Σχήμα 2.7.5: Λόγοι οριζόντιας προς κατακόρυφης φασματικής επιτάχυνσης για τις  

           τρεις καταγραφές, για τις δύο διευθύνσεις. 
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Σχήμα 2.7.6: Λόγος ενίσχυσης για την διεύθυνση Βορράς – Νότος 
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2.8 Επαρχία Umbria: Βλάβες από τη Σεισμική Ακολουθία Σεπτεμβρίου –    

Οκτωβρίου 1997.  

Γενικά Στοιχεία.- Η Umbria είναι μια επαρχία της κεντρικής Ιταλίας, που 

συνορεύει με τις επαρχίες της Τοσκάνης στα δυτικά, της Marche στα ανατολικά 

και της Lazio στα νότια. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, η περιοχή κατοικήθηκε 

από τα προϊστορικά χρόνια, με επακόλουθο την ύπαρξη πολλών αρχαίων και 

μεσαιωνικών μνημείων, μεταξύ των οποίων συναντάται και το αρχαίο Ρωμαϊκό 

θέατρο του Spoleto και ο ναός του Αγ. Φραγκίσκου της Ασίζης (Εικόνα 2.8.1).  

Στις ενότητες που ακολουθούν, αναδεικνύεται ο ρόλος του εδάφους και της 

τοπογραφίας στη διαμόρφωση των βλαβών από σεισμούς στην πολιτιστική 

κληρονομιά της επαρχίας. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν προέλθει από 

τη δημοσίευση των Del Prete et al. (1998). 

Σεισμικότητα.- Τα επίκεντρα της σεισμικής δραστηριότητας του 1997 

χωροθετούνται στα όρια τριών σεισμογενών ζωνών στην ευρύτερη περιοχή 

Umbria – Marche – Apenine. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από συχνούς, μέτριας 

έντασης σεισμούς με καταγεγραμμένη ένταση μέχρι ΙΧ στην κλίμακα Μercalli 

(MCS) και 6.7 στην κλίμακα Richter.  

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1997 η επαρχία χτυπήθηκε από μια αλληλουχία σεισμικών 

δονήσεων, με το επίκεντρο της ισχυρότερης δόνησης (ΜL = 5.8/Mw = 6.0) να 

εντοπίζεται κοντά στο χωριό Colfiorito. Δύο επίσης ισχυρές δονήσεις 

σημειώθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 1997  (μεγέθους Μw = 5.3) η πρώτη και, τέσσερις 

ημέρες μετά, η δεύτερη. Η σεισμική δραστηριότητα ολοκληρώθηκε στις 12 και 14 

Οκτωβρίου 1997 με δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους ΜD = 4.5 και ML = 5.4/Mw = 

5.7 αντίστοιχα, με επίκεντρο κοντά στο χωριό Selano.  

Σεισμικές Βλάβες.- Η έντονη σεισμική δραστηριότητα του 1997, προκάλεσε 

πολύ μικρές έως σημαντικές βλάβες στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής 

που περιλαμβάνει ναούς, θόλους εκκλησιών, ανάκτορα και πύργους ή κάστρα.  

Γεω… - μορφολογικές Συνθήκες.- Η περιοχή της Umbria είναι κυρίως 

λοφώδης ή και ορεινή και κυριαρχείται από την οροσειρά των Απένινων στα 

ανατολικά και την λεκάνη του ποταμού Τίβερη, ο οποίος αποτελεί και το φυσικό 

σύνορο με την επαρχία Lazio.  

Στο Σχήμα 2.8.1 παρουσιάζονται οι γεωλογικές συνθήκες στις περιοχές όπου 

σημειώθηκαν οι βλάβες σε μνημεία, συμπεριλαμβανομένης και της Ασίζης. Το 
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βραχώδες υπόβαθρο συντίθεται από τραβερτίνες, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους και 

ασβεστόλιθους και καλύπτεται από φλύσχη. Επί του φλύσχη έχουν εναποτεθεί 

αλλουβιακές αποθέσεις, οι οποίες καταλαμβάνουν, κυρίως τις πεδινές περιοχές. 

Επιπλέον, η μακραίωνη ανθρώπινη δραστηριότητα έχει μεταβάλλει την 

επιφανειακή αρχική στρωματογραφία, με τεχνητές επιχώσεις, εκσκαφές και υλικά 

από κατεδαφίσεις παλιών οικοδομημάτων. Το Σχήμα 2.8.2 αποδίδει τις πιο 

αντιπροσωπευτικές τοπογραφικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην 

ευρύτερη περιοχή, όπως προέκυψαν από την προκαταρκτική επιτόπια έρευνα, 

μετά τους σεισμούς του 1997.  

Στις πιο ορεινές περιοχές, οι τραβερτίνες αποδεικνύονται αρκετά ευπαθείς στις 

σεισμικές δονήσεις με την εκδήλωση κατολισθήσεων και βραχοπτώσεων 

(περίπτωση Α, Σχήμα 2.8.2). Παράλληλα, μνημεία θεμελιωμένα σε αλλουβιακές 

αποθέσεις επί βράχου, υπόκεινται σε σημαντική ενίσχυση της σεισμικής δόνησης, 

όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση του πύργου που στέγαζε το δημαρχείο, στην 

πόλη Foligno (περίπτωση Β Σχήμα 2.8.2). Ο πύργος υπέστη μερική κατάρρευση 

στο σεισμό της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 και πλήρη κατάρρευση στις 14 Οκτωβρίου 

1997.  Αντίθετα με την πόλη Foligno, πολλές πόλεις και χωριά έχουν αναπτυχθεί 

πάνω σε μαργαϊκούς ασβεστόλιθους, ψαμμίτες και κροκαλοπαγή που διαθέτουν 

καλές γεωτεχνικές ιδιότητες, με επακόλουθο τις περιορισμένες σεισμικές βλάβες.  

Η περίπτωση C του Σχήματος 2.8.2 αφορά κατασκευές θεμελιωμένες σε μη 

συμπυκνωμένο επίχωμα, το οποίο έχει κατασκευαστεί πάνω από το 

ασβεστολιθικό βραχώδες υπόστρωμα, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Ο ναός του Αγ. Φραγκίσκου της Ασίζης αποτελεί χαρακτηριστική 

τέτοια περίπτωση. Το 1997, κατέρρευσε το τόξο της βασιλικής του μοναστηριού 

(Σχήμα 2.8.3α), ενώ στον περιβάλλοντα χώρο εκδηλώθηκαν διαφορικές 

καθιζήσεις (Σχήμα 2.8.3β).   

Γενικότερα, η επίδραση των σεισμών στο μνημείο ανά τους αιώνες υπήρξε 

αισθητή. Η ύπαρξη διαφορετικού αρχιτεκτονικού ρυθμού στην πρόσοψη του 

Πάνω Ναού, πιθανολογείται ότι οφείλεται στην μερική ανακατασκευή της μετά το 

σεισμό του 1279. Ενδεικτικό των μεγάλων επιταχύνσεων, που αναπτύχθηκαν 

στην εδαφική επιφάνεια, αποτελούν και οι καταγραφές των οριζόντιων και 

κατακόρυφων συνιστωσών επιτάχυνσης από το σεισμό στις 26 Σεπτεμβρίου 

1997 (Σχήμα 2.8.4), με τις μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις να φτάνουν τα 0.16g. 

Συχνά είναι τέλος τα φαινόμενα κατολισθήσεων, που προκλήθηκαν από 



 - 54 -

διαφορετική σεισμική απόκριση των επιφανειακών στρώσεων φερτών υλών σε 

σχέση με τους υποκείμενους μαργαϊκούς ασβεστόλιθους (περιπτωση D, Σχήμα 

2.8.2).  

 

Στην επαρχία Umbria, με δεδομένη και τη δομική ομοιότητα πολλών από τα 

ιστορικά μνημεία, η διαφοροποιημένη κατανομή στη μακροσεισμική ένταση και 

συνεπώς η διαφορετική εκδήλωση σεισμικών βλαβών, οφείλεται σε 

κατολισθήσεις και βραχοπτώσεις (περίπτωση Α), φαινόμενα εδαφικής 
ενίσχυσης (περίπτωση Β) και δυναμικής συνίζησης (περίπτωση C) και τέλος 

σε φαινόμενα αστοχίας πρανών φερτών υλών (περίπτωση D).  

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.8.1: Γενική άποψη της Βασιλικής του Αγ. Φραγκίσκου της Ασίζης. 
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Σχήμα 2.8.1: Γεωλογικές συνθήκες στην επαρχία Umbria. 
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Σχήμα 2.8.2: Σχηματική μορφολογική και γεωλογική τομή της ευρύτερης περιοχής  

τηςUmbria (Del Prete, Guadagno, Scarasda – Mugnozza, 1998). 1.             
Επίχωμα, 2. αλλουβιακές αποθέσεις, 3. debris, 4. τραβερτίνες, 5. 
μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, 6. ζώνη επώθησης 7. ρήγμα, 8. επιφάνεις 
ολίσθησης.   

 

 

 
 

 
(α)                                                           (β) 

Σχήμα 2.8.3: Βλάβες από το σεισμό του 1997, (α) στο εσωτερικό (Moveaboutitaly,  
Primitaly & Villaschiatti, 2002) και (β) στον εξωτερικό χώρο του ναού 
του Αγ. Φραγκίσκου.  
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(α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 2.8.4: Kαταγραφές (α) οριζόντιων και (β) κατακόρυφων  συνιστωσών   

εδαφικών επιταχύνσεων από το  χώρο του μνημείου του Αγ. 
Φραγκίσκου της Ασσίζης. 
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2.9 Επαρχίες Campobasso, και Foggia: Βλάβες από τους Σεισμούς του  

2002.  

Γενικά Στοιχεία.- Το φθινόπωρο του 2002 οι ιταλικές επαρχίες Campobasso και 

Foggia στη Νότια Ιταλία χτυπήθηκαν από δύο μέτριες σεισμικές δονήσεις 

μεγέθους Μw = 5.7 ÷ 5.9 (USGS) και 5.7 ÷ 5.8 (USGS)  αντίστοιχα. Στην 

επικεντρική περιοχή οι σεισμοί είχαν ένταση VII στην κλίμακα Μercalli, με 

εξαίρεση το χωριό San Giuliano Di Puglia, όπου η ένταση άγγιξε το VIII – IX. Η 

καταγραφή των βλαβών στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής συντονίστηκε 

από την Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 

Φυσικά Αίτια. Από τα 379 μνημεία που εξετάστηκαν, τα μέλη της επιτροπής 

ξεχώρισαν περιπτώσεις όπου η κατανομή των σεισμικών βλαβών φαίνεται να 

επηρεάστηκε από την μορφολογία του εδάφους. Τα στοιχεία που παρατίθενται 

στη συνέχεια έχουν ληφθεί από τις εργασίες των Mola et al. (2003), Di Capua et 

al. (2006) και Di Capua et al. (2007).  

Σεισμικότητα.- Στην περιοχή τα τελευταία 1000 χρόνια δεν υπήρχε ιστορική 

καταγραφή σεισμού παρόμοιου μεγέθους με αυτόν του 2002, με αποτέλεσμα η 

επαρχία Molise να θεωρείται περιοχή χαμηλού σεισμικού κινδύνου. Παρόλ’ αυτά, 

η επαρχία Molise περιβάλλεται από περιοχές με έντονη σεισμική δραστηριότητα, 

όπως για παράδειγμα οι ζώνες Beneventano – Irpinia (40 – 80km νότια), 

Foggiano (50 – 80km νοτιοανατολικά) και San Severo (30 – 40km ανατολικά), οι 

οποίες έχουν δώσει ισχυρές δονήσεις (Μ = 6.5 – 7) με σημαντικές βλάβες να 

εκδηλώνονται στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Μοlise.  

Ο πρώτος σεισμός, της 31ης Οκτωβρίου 2002, ήταν επιφανειακός, με εστιακό 

βάθος μόλις 10km και επίκεντρο 5km βορειοδυτικά της πόλης San Giuliano di 

Puglia. To δεύτερο σεισμικό γεγονός έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου 2002 με 

επίκεντρο 12km νοτιοδυτικά του επικέντρου του πρώτου σεισμού.  

Σεισμικές Βλάβες.- Ένα τυπικό παράδειγμα πόλης χτισμένης σε ορεινό 

ανάγλυφο, αποτελεί η ιστορική πόλη Castellino sul Biferno, η οποία βρίσκεται 

χτισμένη στην κορυφή ενός απότομου γκρεμού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

2.9.1.  

Η εκκλησία στο παλιό τμήμα της πόλης, υπέστη σοβαρές ζημιές, ώστε να 

απαγορευτεί η πρόσβαση σε αυτή. Προκλήθηκαν ρωγμές στην κορυφή της 

πρόσοψης, το καμπαναριό και αποκόλληση του πλευρικού, από το κεντρικό 
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κλίτος του ναού. Επίσης, τμήματα της εξωτερικής τοιχοποιίας κατέρρευσαν, ενώ 

παρατηρήθηκε μερική ανατροπή του τοίχου αντιστήριξης του σηκού.  

Παρόμοια εικόνα βλαβών εμφανίζεται και στη νεότερη εκκλησία της πόλης. 

Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι στο Ripabottoni, άποψη του οποίου 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.9.2, οι σεισμικές βλάβες συγκεντρώνονται στην 

απότομη βουνοπλαγιά που περιβάλλει την πόλη, παρά την δομική ομοιογένεια 

των κατασκευών και τις παρόμοιες εδαφικές συνθήκες σε όλη την έκταση της 

πόλης, παρατήρηση που ενισχύει την υπόθεση της τοπογραφικής ενίσχυσης.  

Σοβαρές βλάβες σημειώθηκαν και στις εκκλησίες San Giacomo και Chiesa Madre 

της πόλης Santa Croce di Magliano, (Εικόνα 2.9.3 (α) και (β) αντίστοιχα), 

χτισμένη και αυτή σε λοφώδη περιοχή. Στην πρώτη, κατέρρευσε τμήμα του 

καμπαναριού και στη δεύτερη, μια κατακόρυφη ρωγμή ανάμεσα στην πρόσοψη 

και το καμπαναριό υποδηλώνει την αποκόλληση των δύο αυτών δομικών 

στοιχείων, ενώ στο εσωτερικό του ναού οι ρωγμές ήταν περισσότερο 

εκτεταμένες. Επιπλέον, στο Ripabottoni, η πρόσοψη της παλαιότερης εκκλησίας 

αποκολλήθηκε από τα πλευρικά τοιχία, αναπτύχθηκαν πολλές ρωγμές στο 

εσωτερικό του ναού με αποκορύφωμα την κατάρρευση του θόλου, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 2.9.4.  

Στην πόλη San Giuliano di Puglia (Εικόνα 2.9.5) παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες 

τιμές σεισμικής έντασης (ΙMCS = VIII – IX) σύμφωνα με τους Sano et al. (2005), οι 

οποίες αποδόθηκαν αρχικά, τόσο στην τοπική τοπογραφία, όσο και τις τοπικές 

εδαφικές συνθήκες. Η τοπογραφία της περιοχής χαρακτηρίζεται από απότομες 

βουνοπλαγιές, εντός των οποίων, τα σεισμικά κύματα ενισχύονται λόγω 

ανάκλασης. Επιπλέον, στα τμήματα της πόλης με χαμηλότερο υψόμετρο, οι 

επιφανειακές χαλαρές αποθέσεις άμμου και αργιλικών υλικών ενισχύουν το 

σεισμικό κραδασμό και την επίδρασή στις κατασκευές. Κατά την προκαταρκτική 

έρευνα των Galli & Molli (2002) μετά τους σεισμούς του 2002, σε αντίθεση με τις 

υπόλοιπες πόλεις, οι σοβαρότερες βλάβες συγκεντρώνονταν στις πεδινές 

περιοχές, με μικρή αλλαγή κλίσης, όπου κυρίαρχο ρόλο έπαιζαν οι εδαφικές 

συνθήκες.  

Γεω… - μορφολογικές Συνθήκες.- Η τοπογραφία των υπό εξέταση επαρχιών 

είναι αρκετά περίπλοκη με το 50% της περιοχής να είναι ορεινό και το υπόλοιπο 

πεδινό. Οι ορεινοί όγκοι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

ιστορικών κέντρων των πόλεων της περιοχής, μιας και παρείχαν φυσικό 
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καταφύγιο από εξωτερικούς εχθρούς. Έτσι, πολλά από τα ιστορικά κτίρια 

βρίσκονται σε υπερυψωμένες περιοχές, απότομες πλαγιές, και γκρεμούς. Η 

πλειονότητα των εκκλησιών που υπέστησαν βλάβες βρίσκονταν σε απότομο 

τοπογραφικό ανάγλυφο.  

Αξιοποίηση περιστατικών βλαβών.- Η έρευνα των Di Capua et al. (2006, 

2007) στην περιοχή των επαρχιών Campobasso και Foggia, μετά το σεισμό του 

2002, ξεκίνησε με την καταγραφή των βλαβών σε 38 περιπτώσεις εκκλησιών, 

καθώς και τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων (μορφολογικών και γεωμετρικών), τα 

οποία παρατίθενται στον Πίνακα 2.9.1 μαζί με την καταγεγραμμένη σεισμική 

ένταση στην περιοχή.  

Η επεξεργασία των ανωτέρω πληροφοριών κατέληξε στην κατηγοριοποίηση των 

τοπογραφικών συνθηκών σε τρία μοντέλα, που περιγράφονται με απλές 

γεωμετρικές παραμέτρους, όπως επεξηγείται και στο Σχήμα 2.9.1, όπου 

α:   η μέση κλίση της πλαγιάς  

Η: το ύψος της πλαγιάς, θεωρούμενο από την κορυφή έως την πρώτη  

     αξιοσημείωτη αλλαγή τοπογραφίας  

h:  το ύψος του εξεταζόμενου μνημείου από τη βάση της πλαγιάς  

d:  η απόσταση του μνημείου από την άκρη της πλαγιάς.  

Παραδείγματα υπολογισμού των ανωτέρω παραμέτρων παρατίθενται στο Σχήμα 

2.9.2, και αφορούν τις εκκλησίες S. Maria Maggiore στην πόλη Morrone del 

Sannio, και Madonna delle Grazie στο Castellino del Biferno, οι οποίες 

εντοπίζονται σε κορυφή λόφου (ridge) η μία και στην στέψη πρανούς (scarp 

edge) η άλλη αντίστοιχα.  

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας, καταλήγουν στην πρόταση εισαγωγής 

μιας παραμέτρου επιπρόσθετης σεισμικής τρωτότητας (ΔVml) στις υπάρχουσες 

μεθοδολογίες αποτίμησης της σεισμικής τρωτότητας των εκκλησιών 

(Lagomarsino S. 2006), ώστε να λαμβάνονται υπόψη φαινόμενα τοπογραφικής 

ενίσχυσης.  

Ο δείκτης ΔVml λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις ύψους πλαγιάς Η > 30m και 

γωνίας κλίσης α > 15ο, που είναι το προτεινόμενο όριο πέρα από το οποίο 

εκδηλώνεται τοπογραφική ενίσχυση, σύμφωνα με τον Ιταλικό Σεισμικό 

Κανονισμό.  
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Ο ανωτέρω δείκτης, για την περίπτωση εκκλησιών σε κορυφή λόφου (ridge) 

εκφράζεται από την ακόλουθη Σχέση (2.9.1):   

 
ΔVml = 7.89*10-3*Hδ*tgα+0.0148                                  (2.9.1) 

όπου Η το ύψος του λόφου 

          α = η μέση κλίση της πλαγιάς 

          δ = 1 για Η ≤ 70m και δ = 0.5 για Η > 70m.  

H πρόταση αντίστοιχης σχέσης για την εκτίμηση της επιπρόσθετης σεισμικής 

τρωτότητας λόγω τοπογραφίας για τις περιπτώσεις στέψης πρανούς (scarp 

edge) και πρανούς (slope) δεν κατέστη εφικτή. Είναι ωστόσο σημαντική η 

περιγραφή της ιδιαίτερης τοπογραφίας των δύο αυτών περιπτώσεων με απλές 

γεωμετρικές παραμέτρους.  

Στον Πίνακα 2.9.2 παρουσιάζονται ενδεικτικές τιμές του δείκτη σεισμικής 

τρωτότητας V και του δείκτη επιπρόσθετης σεισμικής τρωτότητας ΔVml, λόγω 

τοπογραφικής ενίσχυσης. Ο τελικός συντελεστής τρωτότητας συγκρίθηκε με τον 

συντελεστή ενίσχυσης (Fα). O εν λόγω συντελεστής προέκυψε από 2-Δ 

αριθμητικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια της μεθόδου 

συνοριακών στοιχείων (BEM, Brebbia, 1984). Για τα σεισμικά γεγονότα 

Οκτωβρίου (Μw = 5.4) και Νοεμβρίου 2002 (Mw = 5.0), και με γνωστή την 

επικεντρική απόσταση για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκαν 

αναλύσεις σεισμικής απόκρισης με σκοπό την εκτίμηση του συντελεστή 

ενίσχυσης για περιόδους 0.1 – 0.5 sec, μέσα στο οποίο βρίσκεται η πλειοψηφία 

των εκκλησιών που εξετάζονται. Στον Πίνακα 2.9.3 παρουσιάζεται ο δείκτης 

ενίσχυσης Fα συναρτήσει του λόγου H/L, όπου H η υψομετρική διαφορά και L το 

μήκος του υπό εξέταση κάθε φορά μοντέλου, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 

2.9.3. Ο τελικός συντελεστής τρωτότητας (V + ΔVml) συγκρίθηκε με τον 

συντελεστή ενίσχυσης (Fα) και γενικά η σύγκριση υπήρξε ικανοποιητική με 

εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις, κάτι που απομένει να διερευνηθεί περαιτέρω. 

  

Στην περίπτωση των Ιταλικών επαρχιών Campobasso και Foggia η τοπογραφία 

και οι τοπικές εδαφικές συνθήκες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ένταση 

και έκταση των βλαβών. Επιπλέον, έγινε συστηματική καταγραφή και μελέτη 
των βλαβών στις εκκλησίες της περιοχής με σκοπό τη βελτίωση των διαθέσιμων 

εμπειρικών μεθοδολογιών αποτίμησης σεισμικής τρωτότητας, ενσωματώνοντας 

την επίδραση της τοπογραφίας μέσω απλών γεωμετρικών παραμέτρων.  
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Πίνακας 2.9.1: Bάση δεδομένων (Di Capua et al.,2006). 
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Πίνακας 2.9.2: Ενδεικτικές τιμές δείκτη σεισμικής τρωτότητας V και ΔVml για  
              επιλεγμένες περιπτώσεις της βάσης δεδομένων.  

 

 
 
 
Πίνακας 2.9.3: Δείκτης ενίσχυσης Fa, όπως προκύπτει από την μέθοδο συνοριακών  

             στοιχείων (BEM, Brebbia, 1984).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 - 64 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 2.9.1: Άποψη της πόλης Castellino sul Biferno (Pinto et al. 2003). 

 

 

                               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2.9.2: Άποψη της πόλης Ripabottoni (freepages.com). 
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(α)                             (β) 
 
 
 
 
Εικόνα 2.9.3: Εκκλησίες (α) San Giacomo, (β) Chiesa Madre στην πόλη Santa  
                       Croce di Magliano.        
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.9.4: Kατάρρευση του θόλου της παλιάς εκκλησίας στο Ripabottoni. 
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Εικόνα 2.9.5: Άποψη της πόλης San Giuliano di Puglia (Instituto Nationale di  

Geofisica e Vulcanologia)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.9.1: Τοπογραφικά μοντέλα και αντίστοιχες γεωμετρικές παράμετροι. 
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Σχήμα 2.9.2: Παραδείγματα  προσδιορισμού των γεωμετρικών παραμέτρων (α, Η,   

h, d) στα πλαίσια υπολογισμού της τοπογραφικής επίδρασης στη 
σεισμική τρωτότητα των εκκλησιών S. Maria Maggiore στην πόλη 
Morrone del Sannio (πάνω) και Madonna delle Grazie (κάτω) της 
πόλης Castellino del Biferno.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγή  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν παραδείγματα μνημείων όπου οι 

τοπικές γεωμορφολογικές συνθήκες διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στη σεισμική 

τους συμπεριφορά και στην εκδήλωση βλαβών. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, οι τοπικές εδαφικές και τοπογραφικές συνθήκες προκάλεσαν 

ενίσχυση των σεισμικών δράσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για 

λεπτομερή ανάλυση της σεισμικής απόκρισης μνημείων, με από κοινού θεώρηση της 

απόκρισης της ανωδομής, του εδάφους και της τοπογραφίας στην ευρύτερη περιοχή 

του έργου. Ορισμένα τέτοια παραδείγματα λεπτομερούς αντισεισμικού σχεδιασμού 

παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο, και αφορούν σε ιστορικά κέντρα πόλεων της 

Ιταλίας, σε μνημεία της Θεσσαλονίκης καθώς και σε ένα παλαιό υδραγωγείο τη 

Λάρνακας. Στα εν λόγω παραδείγματα ολοκληρωμένων αντισεισμικών μελετών 

μπορούν να προστεθούν και κάποια από τα ιστορικά περιστατικά του Κεφαλαίου 2   

(π.χ. το Colosseum στη Ρώμη, η πόλη Τινδαρίδα στη Σικελία και το Fatih τζαμί στην 

Κωνσταντινούπολη) όπου η αιτιολόγηση των σεισμικών βλαβών βασίσθηκε σε 

εκτενείς γεωτεχνικές – γεωφυσικές έρευνες καθώς και σε αναλύσεις σεισμικής 

απόκρισης του εδάφους.  

 

3.2 Ιστορικές Πόλεις Gerase & Nicastro (Ιταλία): Μικροζωνικές Μελέτες  
Σεισμικής Επικινδυνότητας.  

 

Γενικά Στοιχεία.- Το ενδεχόμενο τοπογραφικής ενίσχυσης της σεισμικής δόνησης 

εξετάστηκε με αναλυτικές μεθόδους για δύο πόλεις της Καλαβρίας, την πόλη 

Nicastro, όπου εξετάστηκε η σεισμική απόκριση του αρχαίου κάστρου και της 

μεσαιωνικής πόλης Gerase. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία από τις δύο αυτές 

ειδικές μελέτες, όπως προκύπτουν από τα επιλεγμένα περιστατικά στη δημοσίευση 

των Costanzo et al. (2007).  

Σεισμικότητα.- Η περιοχή της Καλαβρίας χαρακτηρίζεται σεισμικά από το ομώνυμο 

τόξο (Τόξο Καλαβρίας), το οποίο κατατάσσεται μεταξύ των πιο ενεργών σεισμικών 
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ζωνών στη λεκάνη της Μεσογείου. Αποτελεί προέκταση της σεισμικής ζώνης των 

Απεννίνων και κατά το παρελθόν έχει σχετισθεί με ισχυρές σεισμικές δονήσεις 

μεγέθους έως και 7.5. (P. Galli, V. Scionti, 2006). Με δεδομένη την υψηλή σεισμική 

επικινδυνότητα, οι μικροζωνικές μελέτες κρίθηκε ότι θα βοηθούσαν στην αντισεισμική 

προστασία των εξεταζόμενων περιοχών και των ιστορικών κτιρίων που εντοπίζονται 

σε αυτές.  

Μικροζωνική Μελέτη - Nicastro.- Το Nicastro βρίσκεται χτισμένο πάνω στον 

ομώνυμο λόφο, στην κορυφή του οποίου εντοπίζονται τα ερείπια του αρχαίου 

κάστρου της πόλης, το οποίο χτίστηκε την περίοδο 1100 ÷ 1500 και σχεδόν 

καταστράφηκε από δύο ισχυρότατους σεισμούς το 1638 και το 1783. Για τη 

διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα πέντε ετών 

(1998 – 2003) 31 γεωτρήσεις σε μέγιστο  βάθος 40m, πέντε έρευνες σεισμικής 

διάθλασης και δύο δοκιμές με τη μέθοδο downhole, απ’ όπου προσδιορίστηκε και η 

ταχύτητα διατμητικού κύματος (Pagliaroli 1996, Pagliaroli et al 1996). 

Χαρακτηριστικές τοπογραφικές και γεωλογικές τομές παρουσιάζονται στo Σχήμα 

3.2.1, όπου είναι εμφανής η ασύμμετρη και ακανόνιστη τοπογραφία, με την πλαγιά 

στη βόρεια πλευρά να είναι σχεδόν κατακόρυφη. Από την άποψη των τοπικών 

εδαφικών συνθηκών, συναντώνται κατά τόπους αποθέσεις ιλλυώδους χονδρόκοκκης 

άμμου, πάχους 5 μέτρων, ενώ το βραχώδες υπόβαθρο εμφανίζεται μέτρια έως 

έντονα αποσαθρωμένο, και ρηγματωμένο. Ορισμένες από τις εδαφικές ιδιότητες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.1.  

Οι αναλύσεις έγιναν με τον κώδικα Πεπερασμένων Διαφορών FLAC (Itasca, 2002) 

για τις δύο τομές 1 - 1 και 2 – 2 του Σχήματος 3.2.1, και χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές αναλογίες σχήματος H/L (0.55 και 0.8 αντίστοιχα), όπου H το ύψος και 

L το μήκος του υπό εξέταση μοντέλου. Κρίνοντας από τις μεγάλες τιμές ακαμψίας 

των εδαφικών σχηματισμών, πραγματοποιήθηκαν μόνο γραμμικές αναλύσεις και 

χρησιμοποιήθηκαν δύο σεισμικά γεγονότα αναφοράς: το πρώτο με μέγεθος ΜS = 7.1 

και επικεντρική απόσταση de = 10km (συνθήκες κοντινού πεδίου) και το δεύτερο με 

στοιχεία ΜS = 7.3 και de = 100km (συνθήκες μακρινού πεδίου). Οι αναμενόμενες 

μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις έφταναν το 0.35g 0.04g αντίστοιχα και εκτιμήθηκαν 

με βάση τις σχέσεις Ambraseys & Douglas (2003) και Ambraseys et al. (1996). 

Συνολικά για κάθε περίπτωση επιλέχθηκαν πέντε φάσματα απόκρισης από 
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Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες βάσεις δεδομένων με παρόμοια χαρακτηριστικά σε 

όρους μεγέθους και επικεντρικών αποστάσεων με τα γεγονότα αναφοράς, που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2.2. Τυπικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 

3.2.3, από όπου προκύπτει ότι η ενδεχόμενη ενίσχυση της δόνησης στην κορυφή 

του λόφου (κατά τη διεύθυνση 2 – 2) φτάνει έως και το 2.5. 

Στο πεδίο συχνοτήτων, η ενίσχυση του σεισμικού κραδασμού λόγω τοπογραφίας 

μελετήθηκε μέσω του συντελεστή τοπογραφικής ενίσχυσης (Τopographic 

Aggravation Factor, TAF)1 όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2.4 και για τα σημεία 

1Α, και 2Α (βλ. Σχήμα 3.2.3). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη τιμή του συντελεστή 

εμφανίζεται για συχνότητες 3 – 5 Ηz, τιμή που προσεγγίζει τη φυσική ιδιοσυχνότητα 

του λόφου, όπως προσδιορίζεται από τη Σχέση 3.2.1 (Paolucci, 2002):  

                                                  
L

V
ff S

SVD 22 =                                                      (3.2.1) 

Ο συντελεστής fsv κυμαίνεται από 0.6 έως 1.0 ανάλογα με τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του λόφου και το λόγο του Poisson. Στην περίπτωση του Nicastro 

για 2L = 180m και Vs = 1200m/sec η συχνότητα συντονισμού υπολογίστηκε ίση με 4 

– 6 Hz.  

Μικροζωνική Μελέτη - Gerase.- Η πόλη Gerase, έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς 

προβλήματα ευστάθειας πρανών, και κατολισθήσεων, όπως σημειώνεται και στην 

Εικόνα 3.2.1. Βιβλιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι τα περισσότερα γεωτεχνικά 

προβλήματα εμφανίζονται μετά από έντονες βροχοπτώσεις (Petrucci & Polemio, 

2000), ωστόσο υπάρχουν και αναφορές κατολισθήσεων και μεγάλων 

παραμορφώσεων μετά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις (Romeo & Delfino, 1997).  

Οι Costanzo et al. (2007) πραγματοποίησαν αναλύσεις με τον κώδικα FLAC, και 

απέδειξαν τη σημασία της τοπογραφίας στην ενίσχυση της σεισμικής δόνησης. 

Εξετάστηκαν περιπτώσεις μικρής κλίσης (C1) και επίπεδου πρακτικά εδάφους (S) 

κατά τον ΒΔ – ΝΑ άξονα της πόλης καθώς και μία περίπτωση λόφου (C2) κατά τον 

ΝΔ – ΒΑ άξονα. Οι εδαφικές ιδιότητες του υπό εξέταση τοπογραφικού προφίλ 

προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια επί τόπου (Down-hole, MASW, και SASW) και 
                                                 
1 O συντελεστής τοπογραφικής ενίσχυσης (TAF) ορίζεται ως ο λόγος της τιμής της φασματικής 
επιτάχυνσης από τo 2-Δ μετασχηματισμό Fourier του φάσματος απόκρισης προς την αντίστοιχη τιμή από 
το 1-Δ μετασχηματισμό.  
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εργαστηριακών δοκιμών και συνοψίζονται στον Πίνακα 3.2.2. Σημειώνεται ότι η 

απόσβεση για μικρές τιμές παραμορφώσεων (Do) για τους λεπτόκοκκους 

σχηματισμούς προσδιορίσθηκε με βάση δοκιμές ανακυκλικής στρεπτικής διάτμησης 

(Cyclic Torsional Shear Tests) και για τους υπόλοιπους σχηματισμούς με βάση 

εμπειρικές σχέσεις (Seed & Idriss 1970, Marcellini et al., 1994). Στο Σχήμα 3.2.5 

παρουσιάζεται το εδαφικό προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις, 

καθώς και η μεταβολή της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης κατά μήκος της κάθε 

τομής, από όπου παρατηρείται έντονη αύξηση αυτής με τη μεταβολή του ανάγλυφου. 

Η εξέταση του συντελεστή τοπογραφικής ενίσχυσης (Τopographic Aggravation 

Factor, TAF) συναρτήσει της συχνότητας, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2.6, 

στοιχειοθετεί περαιτέρω το ενδεχόμενο ενίσχυσης των αναμενόμενων σεισμικών 

δράσεων λόγω τοπογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην τομή C2, 

εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η συχνότητα συντονισμού πολλών ιστορικών κτιρίων 

στη Gerace κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5Ηz περίπου, εμπίπτει δηλαδή στο εύρος 

συχνοτήτων με την πλέον έντονη τοπογραφική επιβάρυνση των σεισμικών δράσεων.  

Παράλληλα, οι Costanzo, D’ Onofrio, και Silvestri (2007a) χρησιμοποίησαν τα ίδια 

τοπογραφικά προφίλ, τα οποία επανεμφανίζονται στο Σχήμα 2.3.7 με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια, προκειμένου να προσδιορίσουν το μέγεθος των εδαφικών 

παραμορφώσεων που προκλήθηκαν από τη σεισμική ακολουθία του 1783 στην 

επαρχία της Καλαβρίας. Τη χρονιά αυτή, σε λιγότερο από δύο μήνες, η περιοχή 

επλήγη από πέντε ισχυρές δονήσεις. Με τη βοήθεια του Ιταλικού Καταλόγου 

Ισχυρών Δονήσεων (Gasperini et al.,2004) και της σχέσης απομείωσης (attenuation 

relationship) των Sabetta & Pugliese (1987) προσδιορίστηκαν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της σεισμικής ακολουθίας, με μεγέθη από 5.9 έως 6.9 επικεντρικές 

απόστασεις 22 – 60km και εύρος μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων 0.036g – 

0.204g, καθώς και το ελαστικό φάσμα απόκρισης αναφοράς με βάση τη σχέση των 

Sabetta & Pugliese (1989). Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, επιλέχθηκαν - και 

βαθμονομήθηκαν ανάλογα - 9 σεισμικές καταγραφές, συμβατές σε όρους μεγέθους 

και επικεντρικών αποστάσεων με το φάσμα αναφοράς, προκειμένου να γίνει η 

ανάλυση σεισμικής απόκρισης. Στο Σχήμα 2.3.8 παρουσιάζεται η φασματική 

συμβατότητα των καταγραφών που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με το φάσμα 

αναφοράς (S. & P. 1989).  
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Η μελέτη της σεισμικής απόκρισης του λόφου πραγματοποιήθηκε με 1-Δ και 2-Δ 

αριθμητικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες αριθμητικές μεθόδους:  

 EERA (Bardet et al.,2000) 

 D-MOD_2 (Matasovic et al.,1994) 

 QUAD4M (Hudson et al.,1994)  

 FLAC5.0 (Itasca, 2005) 

Με βάση την καταγραφή Landers (1992 - Μs = 7.5) που παρουσιάζει τη βέλτιστη 

φασματική συμβατότητα και το λογισμικό EERA, υπολογίστηκαν οι κατανομές με το 

βάθος της μέγιστης επιτάχυνσης αmax, διατμητικής τάσης τmax (kPa), και διατμητικής 

παραμόρφωσης γmax (%) που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2.9. Η μεγαλύτερη 

ενίσχυση του κραδασμού εντοπίζεται στα πρώτα 100m, και κυρίως στους 

μαργαϊκούς και αμμώδεις σχηματισμούς. Η κατανομή της διατμητικής 

παραμόρφωσης με το βάθος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και οι θέσεις C1 

και C2 εμφανίζουν τις μέγιστες τιμές παραμορφώσεων που συστηματικά 

υπερβαίνουν το όριο ογκομετρικής παραμόρφωσης γv
2 του Πίνακα 3.2.2. Επιπλέον, 

οι μέγιστες παραμορφώσεις αναπτύσσονται στις στρώσεις της μάργας και της άμμου 

κατά μήκος του ΒΔ – ΝΑ άξονα (θέση C1).  

Tα φάσματα απόκρισης για την ίδια καταγραφή παρατίθενται στο Σχήμα 3.2.10, 

όπου επισημαίνεται, πέρα από την αποδεδειγμένη τοπογραφική ενίσχυση (στο κάτω 

σχήμα), και η εδαφική ενίσχυση. Συγκεκριμένα, οι αργιλικής σύστασης μάργες 

(clayey marls - Μ) και η άμμος (S) ενισχύουν το σεισμικό κραδασμό σε συχνότητες 1 

- 2Hz (0.5 – 1 sec), με τη φασματική επιτάχυνση ανέρχεται στο 1g εντός του 

συγκεκριμένου εύρους, στοιχειοθετώντας πλήρως τον ισχυρισμό περί εδαφικής 

ενίσχυσης. Στο Σχήμα 3.2.10 παρατίθενται ακόμη τα φάσματα απόκρισης όπως 

έχουν προκύψει από 2-Δ αναλύσεις στις θέσεις C1 (NW – SE) και C2 (SW – NE) στο 

κέντρο της πόλης και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα της 1-Δ ανάλυσης (EERA) 

και το φάσμα απόκρισης στο βράχο. Γενικά, η σύγκριση μεταξύ 1-Δ και 2-Δ 

ανάλυσης είναι ικανοποιητική για περιόδους έως 2sec και εκεί όπου η τοπογραφική 

ενίσχυση δεν είναι σημαντική (περίπτωση C1), ωστόσο για περιόδους περί τα 2.5sec 

                                                 
2 Η ογκομετρική παραμόρφωση γv που αντιστοιχεί σε μέτρο διάτμησης G = 0.65Go.  
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η 1-Δ ανάλυση (EERA) καταδεικνύει σημαντική ενίσχυση, που σύμφωνα με τους 

ερευνητές αντιστοιχεί στην ιδιοπερίοδο του εδαφικού προφίλ. Αυτή η ασυμφωνία 

πιθανόν οφείλεται στην υποεκτίμηση της απόσβεσης συντονισμού που παρατηρείται 

στις 1-Δ αναλύσεις στο πεδίο συχνοτήτων. Επιπλέον, η τοπογραφική ενίσχυση είναι 

εμφανής κατά μήκος του ΒΑ – ΝΔ άξονα της πόλης (περίπτωση C2), όπως έχει ήδη 

επισημανθεί.  

Στο Σχήμα 3.2.11 παρουσιάζονται οι απομένουσες διατμητικές παραμορφώσεις 

(residual shear/deviatoric strains) από την προσομοίωση ολόκληρης της σεισμικής 

ακολουθίας, προβαλλόμενης επί της Εικόνας 3.2.1, στην οποία διαγράφονται και τα 

όρια του ασβεστολιθικού σχηματισμού με λεπτή μαύρη γραμμή. Οι παραμορφώσεις 

αναπτύσσονται σε ολόκληρο το στρώμα της άμμου (γαλάζιες περιοχές) με τις 

υψηλότερες τιμές να συγκεντρώνονται στο ΒΔ άκρο του λόφου (κίτρινη περιοχή). Η 

συγκεκριμένη κατανομή, πιθανώς να υποδηλώνει την ανάπτυξη τριών ανεξάρτητων 

ζωνών εκδήλωσης μετατοπίσεων κατά μήκος της διεπιφάνειας ασβεστόλιθου και 

άμμου.  

Στο Σχήμα 3.2.12 παρουσιάζονται οι ισοϋψείς και τα διανύσματα των μόνιμων 

μετατοπίσεων κατά την εγκάρσια τομή του λόφου (C2). Οι παραμορφώσεις φτάνουν 

έως και το 1m στην περιοχή μεταξύ του αργιλικού σχηματισμού και των 

κροκαλοπαγών. Συνολικά, η κατανομή καταδεικνύει τη συγκέντρωση 

παραμορφώσεων στα πρανή της βάσης του λόφου και το σχηματισμό επιφάνειας 

αστοχίας, στο ΒΑ άκρο (δεξιό τμήμα). Παράλληλα, οι αναπτυσσόμενες 

παραμορφώσεις στο στρώμα της άμμου, προκαλούν τη σχετική - ως προς αυτό - 

ολίσθηση του επιφανειακού ασβεστολιθικού σχηματισμού.  

Συνοψίζοντας, η επίδραση της τοπογραφίας και των εδαφικών συνθηκών 

(περίπτωση Gerace) στις δράσεις αντισεισμικού ελέγχου των μνημείων 

υπολογίσθηκε αριθμητικά, λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό ανάγλυφο, τις 

τοπικές εδαφικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της αναμενόμενης σεισμικής 

δόνησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, θα πρέπει να αναμένονται 

σημαντικά φαινόμενα ενίσχυσης της σεισμικής δόνησης, συντονισμού 
(περίπτωση Νicastro), ανάπτυξης μόνιμων παραμορφώσεων και προβλήματα 
ευστάθειας πρανών (περίπτωση Gerace), τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν.  
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Πίνακας 3.2.1: Γεωτεχνικές ιδιότητες εδαφικών σχηματισμών στην πόλη Nicastro.  
 

Εδαφικό υλικό γ (kN/m3) ν Vs (m/sec) 
Επιφανειακό στρώμα 21 0.35 350 

Πολύ αποσαθρωμένος και 
ρηγματωμένος βράχος 23 0.25 700 

Μέτρια αποσαθρωμένος και 
πολύ ρηγματωμένος βράχος 24 0.25 900 – 1000 

Μέτρια αποσαθρωμένος και 
ρηγματωμένος βράχος 26 0.25 1200 

Βραχώδες υπόστρωμα 27 0.25 1500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.2.1:  Tοπογραφικό και γεωλογικό προφίλ της πόλης Nicastro, με το  

 αρχαίο κάστρο στην κορυφή. 
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Σχήμα 3.2.2: Χρησιμοποιηθέντα ελαστικά φάσματα απόκρισης στην ανάλυση σεισμικής  

          απόκρισης του Νicastro. 
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Σχήμα 3.2.3: Οριζόντια επιτάχυνση στην κορυφή κανονικοποιημένη ως προς την  επιτάχυνση στη βάση για την πόλη Nicastrο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.2.4: Συντελεστής TAF για τα δύο εξεταζόμενα προφίλ, στα σημεία 1Α και 2Α για συνθήκες κοντινού και μακρινού πεδίου. 
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Πίνακας 3.2.2: Εδαφικές ιδιότητες στην πόλη Gerace.  
 

Υλικό G 
(MPa) 

K’ 
(MPa) ν γ 

(kN/m3)
Vs 

(m/s)
Do 
(%) φ΄(ο) c’ 

(kPa) 
γr 

(%) 
γv 

(%) 
Ασβεστόλιθος 956.3 2071.9 0.300 16.69 750 0.5 45 700 linear 

Άμμος 272.0 589.3 0.322 16.94 400 0.5 30 0 0.07 0.04 
Αργιλική 
μάργα 1012.5 2193.8 0.332 18.05 750 2 30 37 0.2 0.1 

Κροκαλοπαγή 
και άμμος 1125.0 2437.5 0.285 19.51 750 0.5 355 50 0.3 0.16 

914.8 4268.9 660 Άργιλος 
(λόφος) 1100.8 5136.9 0.400 21.00 725 1.5 25 0 0.164 0.068

425.3 1984.5 450 Άργιλος 
(κοιλάδα) 887.3 4140.5 0.361 20.87 650 3 25 0 0.103 0.052

Βράχος 4950.0 10725.0 0.300 22.00 1500 linear 
 

 
 
 

 
Εικόνα 3.2.1: Γενική άποψη της πόλης Gerace με σημειωμένες τις περιοχές με 
προβλήματα  

αστάθειας πρανών, διάβρωσης και κατολισθήσεων.  
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Σχήμα 3.2.5: Προφίλ επιταχύνσεων για τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που 
αναλύθηκαν            στην πόλη Gerase. 
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Σχήμα 3.2.6: Συντελεστής TAF για τα εξεταζόμενα τοπογραφικά προφίλ C1, C2, S.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.2.7: Tοπογραφικές τομές κατά τον ΒΔ – ΝΑ (πάνω) και ΝΔ – ΒΑ (κάτω) άξονα 
της  

           πόλης Gerace με σημειωμένες τις θέσεις αλλαγής εδαφικού σχηματισμού.  
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Σχήμα 3.2.8: Φασματική συμβατότητα μεταξύ επιλεγμένων καταγραφών και 
εκτιμώμενου φάσματος απόκρισης με βάση τη σχέση Sabetta & Pugliese (1989).  

 
 
 
Σχήμα 3.2.9: Mεταβολή με το βάθος της μέγιστης επιτάχυνσης amax (a), διατμητικής 
τάσης τmax (b) και παραμόρφωσης γmax (c) στα επιλεγμένα σημεία αναφοράς.  
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Σχήμα 3.2.10: Φάσματα απόκρισης ενδεικτικά της εδαφικής  ενίσχυσης (πάνω) και της  

 τοπογραφικής ενίσχυσης (κάτω) εξαιτίας του επιβαλλόμενου κραδασμού.  
 

 
 
 
Σχήμα 3.2.11: Καμπύλες διατμητικών παραμορφώσεων (residual shear strains)  

προκαλούμενων από την προσομοίωση της σεισμικής ακολουθίας του 
1783 κατά το ΒΔ – ΝΑ άξονα της πόλης. Το ασβεστολιθικό στρώμα 
διαγράφεται με τη λεπτή μαύρη γραμμή.  
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Σχήμα 3.2.12: Καμπύλες και διανύσματα μόνιμων μετατοπίσεων κατά την εγκάρσια 
τομή του λόφου (ΝΔ – ΒΑ άξονας) στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η πόλη Gerace.   
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3.3  Γεωτεχνικά Προβλήματα και Σεισμική Επικινδυνότητα Των Μνημείων  
      της Θεσσαλονίκης  
 
Γενικά Στοιχεία.- Χτισμένη περίπου το 316 π.Χ., η Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε ένα 

σημαντικό αστικό κέντρο κατά την ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο. Κατά τα πρώτα 

Βυζαντινά χρόνια (4ο και 5ο αιώνα), η πόλη αναδείχθηκε σε χριστιανική μητρόπολη 

και αποτέλεσε την δεύτερη πιο σημαντική πόλη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μετά 

την Κωνσταντινούπολη. Κατά την περίοδο αυτή εμπλουτίστηκε η πολιτιστική και 

αρχιτεκτονική της κληρονομιά, με την ανέγερση πολλών εκκλησιών (Αγ. Δημήτριος, 

Αχειροποίητος κ.λπ), ανακτόρων (Ροτόντα), αλλά και των τειχών που περιβάλλουν 

μέρος της σύγχρονης πόλης.  

Η παρουσίαση που ακολουθεί, σκοπεύει να επισημάνει τη σεισμική τρωτότητα των 

μνημείων της πόλης, και βασίζεται στις εργασίες των Tsotsos et al. (1988), Raptakis 

et al. (2004) και Kappos et al. (2008).  

Σεισμικότητα.- Η πόλη έχει αναπτυχθεί σε μια έντονα σεισμογενή ζώνη, με πολλούς 

πρόσφατους και ιστορικά καταγεγραμμένους σεισμούς. Κατά τον 7ο αιώνα, 

δοκιμάστηκε από ισχυρούς σεισμούς που επηρέασαν πολλά από τα κτίσματά της. 

Πιστεύεται ότι μετά από την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 7ου αιώνα, 

επανακατασκευάστηκαν νοτιότερα τα θαλάσσια τείχη της πόλης. Επιπλέον, κατά 

τους τελευταίους 17 αιώνες υπάρχουν αναφορές για 25 σεισμικές δονήσεις που 

προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές (Θεοχαρίδου, 1986). Επίσης σημαντικές βλάβες 

προκλήθηκαν και από το σεισμό του 1978, μεγέθους 6.5, με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα 

ανατολικά της πόλης. Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες (Pitilakis et al., 

2004) η προτεινόμενη σεισμική δράση με πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια, 

αναμένεται να δώσει μεγάλες εδαφικές επιταχύνσεις που θα αγγίζουν τοπικά το 0.5g. 

Σεισμικές Βλάβες.- Στον Πίνακα 3.3.1 παρουσιάζονται κατασκευαστικά στοιχεία 

(διαστάσεις κάτοψης, υλικό, τύπος και διαστάσεις θεμελίωσης) και γεωτεχνικά 

χαρακτηριστικά του εδάφους θεμελίωσης (κρούσεις SPT, φέρουσα ικανότητα) για 13 

μνημεία της πόλης. Σκοπός είναι η σύνδεση των βλαβών που έχουν υποστεί τα 

μνημεία της πόλης από σεισμούς με τις εδαφικές συνθήκες στα πλαίσια χάραξης 

μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αποτελεσματική αντισεισμική τους 

προστασία.  
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Γεω…-Μορφολογικές Συνθήκες.- Για τον προσδιορισμό των γεωτεχνικών 

συνθηκών η ομάδα των Raptakis et al. (2004) στηρίχθηκε, αρχικά, σε παλαιότερες 

γεωλογικές αναφορές δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών εταιρειών. Παράλληλα, 

διεξήγαγε γεωφυσικές έρευνες (έρευνες cross-hole, down-hole, δοκιμές διάθλασης 

κ.α.) οι οποίες σε συνδυασμό με γεωτεχνικές μελέτες οδήγησαν στον αξιόπιστο 

προσδιορισμό των εδαφικών συνθηκών και ιδιοτήτων.  

Έτσι, το εδαφικό στρώμα που συναντάται στην επιφάνεια αποτελείται από υλικά 

κατεδάφισης παλαιότερων κτισμάτων και διάφορες προσχώσεις, προϊόντα της 

μακραίωνης ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή. Το πάχος του 

συγκεκριμένου στρώματος φτάνει κατά τόπους τα 12 μέτρα και οι γεωτεχνικές του 

ιδιότητες φαίνεται να είναι αρκετά καλές, μιας και πολλά από τα σύγχρονα κτίρια της 

πόλης εδράζονται σε αυτό χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα θεμελίωσης. Με βάση 

γεωτεχνική έρευνα που διεξήχθη στην παραλιακή περιοχή της πόλης, προκύπτει ότι 

κάτω από το στρώμα των τεχνητών επιχώσεων, συναντάται ένα στρώμα 

Ολοκαινικών αποθέσεων, πάχους περίπου 20m, αποτελούμενο από ιλλυώδεις 

αργίλους μεταβλητής πλασιμότητας και αυξανόμενης στιφρότητας με το βάθος. Η 

ιλλυώδης άργιλος διαθέτει γενικά καλά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και υψηλή 

αντοχή, σε αντίθεση με το οργανικό αμμο-ιλλυώδες εδαφικό υλικό που ακολουθεί, με 

πάχος περίπου 80m, και εμφανίζεται κορεσμένο, μαλακό και εξαιρετικά συμπιεστό. 

Τέλος, ακολουθεί το βραχώδες υπόβαθρο αποτελούμενο από σχιστόλιθο και 

γνεύσιο.  

Στα πλαίσια μιας ενοποιημένης από άποψη εδαφικών συνθηκών θεώρησης, η 

περιοχή κατηγοριοποιείται σε τρεις ζώνες, με διαφορετική εδαφική δομή:  

Ζώνη Ι: Το βραχώδες υπόβαθρο εμφανίζεται στην επιφάνεια, με συχνή μικρή 

επικάλυψη από το τεχνητό επίχωμα που προαναφέρθηκε 

Ζώνη ΙΙ: Ο βράχος καλύπτεται από ιλυώδη άργιλο το πάχος της οποίας αυξάνεται 

όσο προσεγγίζει την παραλιακή περιοχή και επιφανειακά εντοπίζεται ένα 

στρώμα προσχώσεων μεταβλητού πάχους.   

Ζώνη ΙΙΙ: Κατά μήκος της παραλιακής ζώνης και σε μικρή έκταση, το επιφανειακό 

τεχνητό επίχωμα έχει αναπτυχθεί πάνω από το οργανικό ιλυώδες έδαφος, 
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με τη στιφρή άργιλο να βρίσκεται κάτω από τους δύο μαλακούς 

σχηματισμούς.  

Μελέτες Ανάλυσης Σεισμικής Επικινδυνότητας.- Με τα περισσότερα ιστορικά 

κτίρια της Θεσσαλονίκης να εδράζονται στις Ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ, όπου ο κίνδυνος 

εδαφικής ενίσχυσης αλλά και ρευστοποίησης είναι αποδεδειγμένα υψηλός 

(Σενετάκης, Αναστασιάδης, Πιτιλάκης, 2008), η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση 

της σεισμικής επικινδυνότητας είναι επιτακτική. Έτσι, οι Κappos et al. (2008) 

βασιζόμενοι στην εργασία του οργανιμού RISK – UE, (2004), υπό τον τίτλο “An 

advanced approach to earthquake risk scenarios with applications to different 

European towns”, αναφέρονται σε μεθόδους αποτίμησης σεισμικών βλαβών και 

ανάλυσης σεισμικής επικινδυνότητας για τα μνημεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και για 

σύγχρονα κτίρια της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η αποτίμηση της σεισμικής 

επικινδυνότητας των μνημείων της πόλης γίνεται επί τη βάσει δύο παραμέτρων:  

• της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης (PGA) με πιθανότητα υπέρβασης 10% 

στα 50 χρόνια, και τις τιμές της που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.3.1 και 

• του εκτιμώμενου δείκτη τρωτότητας iV για κάθε τύπο μνημείου, όπως ορίζεται 

σε επόμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου  

Η μεθοδολογία βασίζεται στο συνδυασμό σταθμισμένων παραμέτρων, όπως ο 

τύπος και η ποιότητα της κατασκευής, η παρουσία τυχόν ευαίσθητων σεισμικά 

στοιχείων, η κατασκευαστική συμμετρία, οι ενισχυτικές επεμβάσεις και η μορφολογία 

της περιοχής, οι οποίες συνδυάζονται σε έναν τελικό συντελεστή, τον συντελεστή 

τρωτότητας iv. Στη συνέχεια, μέσω της Σχέσης 3.3.1 (βασισμένη στη μεθοδολογία 

του Lagomarsino 2006), εκτιμάται ο μέσος βαθμός βλαβών μD, ο οποίος παίρνει 

τιμές από 0 έως 5.  

 

 

 

 

όπου I = η μακροσεισμική ένταση, συνδεόμενη με την φασματική επιτάχυνση μέσω 

της Σχέσης 3.3.2 (Papazachos B., Papazachou C., 1997).  

(3.3.1) 
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και iv = ο συντελεστής τρωτότητας  

H Σχέση (3.3.1) έχει προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία εμπειρικών 

δεδομένων, προερχόμενων από μνημεία στην Ιταλία (εκκλησίες, ανάκτορα, 

πύργους, οβελίσκους, τοξωτές αψίδες κ.λπ), και υιοθετήθηκε για την περίπτωση των 

μνημείων της Θεσσαλονίκης. Στον Πίνακα 3.3.2 δίδονται ορισμένα παραδείγματα 

μνημείων της πόλης και οι παράμετροι με βάση τις οποίες εκτιμήθηκε ο συντελεστής 

τρωτότητας iv. Στο χάρτη του Σχήματος 3.3.2 εμφανίζονται ορισμένα μνημεία από τη 

βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί, με σημειωμένο το μέσο εκτιμώμενο βαθμό 

βλαβών για τις φασματικές επιταχύνσεις που έχουν οριστεί στο Σχήμα 3.3.1. Επίσης, 

στον Πίνακα 3.3.3 παρατίθενται ενδεικτικά αποτελέσματα για τέσσερα μνημεία της 

πόλης.  

Για τις φασματικές επιταχύνσεις του Σχήματος 3.3.1, η πλειοψηφία των μνημείων 

εκτιμάται ότι θα αναπτύξει μέσο βαθμό βλαβών 3 ÷ 4, με αρκετά μνημεία να αγγίζουν 

τα όρια της κατάρρευσης με μέσο βαθμό βλαβών 4 ÷ 5. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη 

την έως σήμερα καταγεγραμμένη σεισμική συμπεριφορά των μνημείων της πόλης 

προκύπτει ότι οι ανωτέρω προβλέψεις της μεθόδου είναι μάλλον δυσοίωνες, γεγονός 

που αποδίδεται στο ότι η μέθοδος δεν έχει τεκμηριωθεί με τη χρήση δεδομένων, που 

να περιγράφουν τις τοπικές σεισμολογικές και γεωλογικές συνθήκες της πόλης της 

Θεσσαλονίκης.  

 

Η πλήρης μνημείων πόλη της Θεσσαλονίκης ανήκει σε μια έντονα σεισμογενή 

περιοχή, όπου οι τοπικές εδαφικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση 
φαινομένων εδαφικής ενίσχυσης και ρευστοποίησης. Περαιτέρω ανάλυση της 
σεισμικής επικινδυνότητας με από κοινού θεώρηση εδάφους-ανωδομής 

υπογραμμίζει την τρωτότητα των μνημείων σε αναμενόμενες μελλοντικές σεισμικές 

δονήσεις. 

 

 

(3.3.2) 
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Πίνακας 3.3.1: Στοιχεία για 13 μνημεία της Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μνημείο Ημερομηνία Διαστάσεις Υλικά 
θεμελίωσης 

Τύπος 
θεμελίωσης

Διαστάσεις 
θεμελίου 

Γεωτεχνικά 
χαρακτηριστικά 
μέχρι βάθος >2Β

Bάθος 
Υ.Ο. 
(μ)

Ροτόντα 300 π.Χ. d = 37m R + H M C. Ft D = 4.8m, B = 8.6, 
h = 3.6m 

Ν30>50 -4

Ανατολικό 
Οκτάγωνο 

τέλος 4ου 
αι. Π.Χ. d = 34m R + L M C. Ft προθάλαμος B = 

2.6m - 2.4m 
πυρήνας B = 4.9m, 

h = 1.3m 
Δυτικό 

Οκτάγωνο 
500 π.Χ. 
(περίπου) d = 59m R + L M C. Ft

Βασιλική 4ος αιώνας L = άγνωστο    
B = 28.5M R + L M C. Ft D = 1.0m, B = 1-1 

.3m, h = 1m 
N30 = 30 - 50 -5.6

Βασιλική υπό 
Αγ. Σοφία 5ος αιώνας L = 115m,      

B = 53m R + L M C. Ft D = 4.0m, h = 
3.6m, 

Ν30>50 - 4.5

τοίχος Β = 1.4m, 
κολώνα Β = 1.15m N30 =17 - 49 -6.5

Αχειροποίητος 5ος αιώνας L = 51.9m,      
B = 30.8m R + L M C. Ft

D = 3.0m, τοίχος B 
= 1.4m, h = 2.5m, 
κιονοστοιχία Β = 

1.2, h = 3m

Αγ. Δημήτριος 5ος αιώνας L = 57.2m,      
B = 31.8m R + L M C. Ft

νότιος τοίχος, D 
=5.7m, B = 1.9m, h 

= 3.7m 

Αγ. Σοφία 7ος αιώνας L = 45.8m,      
B = 53m R + L M C. Ft Ν30>50 -4.5

N30 = 20 - 50 - 6.3

Παντελεήμων 12ος 
αιώνας

L = 19.7m, B = 
10m R + L M C. Ft D = 2-4.1m, τοίχος 

Β = 1.1m, 0

μέσο h = 2.4m, 
προβλήτα h = 4m 

Χρηστός 
Σωτήρας

14ος 
αιώνας

L = 8.7m,       
B = 5.9m R + CL C. Ft B = 1.4m, hK = 

2.2m 

Τείχη 3ος αιώνας 
Β = 1.5 + 1.7m, 
μέσο ύψος =11 

m
R + L M C. Ft

Τμήμα B - C 4ος - 5ος 
αιώνας

Β = 1.5 + 1.7m, 
μέσο ύψος =11 

m
R + L M C. Ft B = 1.7 + 1.9m, h 

άγνωστο 

Τμήμα C - D 4ος - 5ος 
αιώνας

Β = 1.5 + 1.7m, 
μέσο ύψος =11 

m
R + L M stepped C. 

Ft
Β = 1.7 +1.9, hK = 

1.5m 

Τμήμα B' - B'' 4ος - 5ος 
αιώνας

Β = 1.5 + 1.7m, 
μέσο ύψος =11 

m
R + L M stepped C. 

Ft
Β = 1.7 +1.9, h = 

0.8 - 1.2m

Τμήμα B'' - C' 4ος - 5ος 
αιώνας

Β = 1.5 + 1.7m,  
μέσο ύψος =11 

m
R + L M stepped C. 

Ft
Β = 1.7 +1.9, hK = 

0.8 - 2m 

Εξωτερικό 
τείχος

4ος - 5ος 
αιώνας

Β = 2m,        
μέσο ύψος =? M R + L M C. Ft B = 2.2m, h 

άγνωστο 

Θαλάσια τείχη 
I 

Πρώτα 
χριστιανικά 
χρόνια 

Β = 2.6m,       
h ?m R + H M C. Ft σε 

πασσάλους
B = 2.85m, h 
άγνωστο 

Θαλάσια τείχη 
II 7ος αιώνας B = ?,            h = 

8 - 9m A + H M 

C. Ft, 
πάσσαλοι 
έχουν 

εντοπιστεί 

B άγνωστο, h = 
1.5m 

Λευκός 
Πύργος

15ος 
αιώνας

d = 22.3m      
h = 32m R + L M C. Ft B άγνωστο, hΚ = 

2.5m 
N30 = 13

D = 4.5m, εξωτ. 
τοίχος Β = 2.5m, h 
= 4m, κιονοστοιχία 

Β = 2.2m 

πυρήνας B = 7.3m 
h = 1.3m εξωτ. 
τοίχος B = 3.1m
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Πίνακας 3.3.2: Παραδείγματα μνημείων και συντελεστής τρωτότητας iv. 
 

Τελωνεία 
Ιονική και 
Λαϊκή 

Τράπεζα

Μονή 
Βλατάδων Ροτόντα Αχυροποίητος Αψίδα Γαλέριου 

(Καμάρα) 

Τυπολογία Ανάκτορα - 
Επαύλεις

Ανάκτορα - 
Επαύλεις Μονές Εκκλησίες Εκκλησίες Αψίδα

Χρονολογία 1910 1929 1351 300 500 305

Είδος Χρήσης Γραφεία και 
αποθήκες Τράπεζα  -  - Εκκλησία  - 

Συχνότητα 
Χρήσης Καθημερινή Καθημερινή Περιστασιακή Περιστασιακή Καθημερινή Καθημερινή 

Ανθρώπινη 
Παρουσία Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Κατάσταση Καλή Μέτρια Καλή Καλή Καλή Καλή
Επίπεδο 
Βλαβών Σοβαρό Μηδενικό Μέτριο Σοβαρό Σοβαρό Μικρό

Υπαρξη Αψίδας Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι

Παρεμβάσεις Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι
Κατάσταση 
τοιχοποιίας  -  -  - Καλή Καλή Καλή

Μορφολογία Επίπεδο έδαφος Επίπεδο 
έδαφος Ακρώρεια Επίπεδο έδαφος Πλαγιά Επίπεδο έδαφος

Συμμετρία 
Κάτοψης Ναι Ναι Ναι Κεντρική Τριπλή  - 

Τοποθεσία 
Κτιρίου Μεμονομένο Γωνία 

τετραγώνου Μεμονομένο Μεμονομένο Μεμονομένο Μεμονομένο

iv 0.576 0.656 0.676 0.97 0.99 0.456
Άγ. 

Παντελεήμονας Αγ. Σοφία Άγ. Νικόλαος 
Ορφανός Όσιος Δαυίδ Μιναρές 

Ροτόντας Λευκός Πύργος

Τυπολογία Εκκλησίες Εκκλησίες Εκκλησίες Εκκλησίες Μιναρές Πύργος
Χρονολογία 1300 800 1400 600 1590 1430
Είδος Χρήσης Εκκλησία Εκκλησία Εκκλησία Εκκλησία  - Μουσείο 
Συχνότητα 
Χρήσης Καθημερινή Καθημερινή Καθημερινή Καθημερινή Περιστασιακή Καθημερινή 

Ανθρώπινη 
Παρουσία Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Κατάσταση Καλή Καλή Μέτρια Καλή Καλή Καλή
Επίπεδο 
Βλαβών Σοβαρό Μικρό  - Σοβαρό Σοβαρό Μικρό

Υπαρξη Αψίδας Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι

Παρεμβάσεις Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Κατάσταση 
τοιχοποιίας Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή Καλή

Μορφολογία Επίπεδο έδαφος Επίπεδο 
έδαφος

Επίπεδο 
έδαφος Επίπεδο έδαφος Επίπεδο 

έδαφος Πλαγιά

Συμμετρία 
Κάτοψης Μονή Τριπλή Τριπλή Μονή Κυκλική Κυκλική

Τοποθεσία 
Κτιρίου Μεμονομένο Μεμονομένο Μεμονομένο Μεμονομένο Μεμονομένο Μεμονομένο

iv 0.95 0.99 0.95 0.89 0.736 0.796  
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Πίνακας 3.3.3: Αποτελέσματα αναλύσεων για τέσσερα μνημεία της πόλης. 

 

Μνημείο PGA 
(g) 

iv
Εκτιμώμενος 
Βαθμός 

Βλαβών μD

Ροτόντα 0.45 0.97 4.25
Μιναρές Ροτόντας 0.45 0.74 3.84
Αχειροποίητος 0.44 0.99 4.27
Ναός Αγ. Παντελεήμονα 0.42 0.95 4.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.3.1:  Χάρτης της Θεσσαλονίκης με τις τιμές φασματικών επιταχύνσεων  

που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας.  
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Σχήμα 3.3.2:  Χάρτης με τα μνημεία της πόλης που συμπεριλαμβάνονται στην  

έρευνα και ο εκτιμώμενος βαθμός βλαβών μD (0 – 5).  
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3.4 Υδραγωγείο Λάρνακας (Καμάρες)   

Γενικά Στοιχεία.- Το υδραγωγείο της Λάρνακας, συνολικού μήκους 16km, 

εξυπηρετούσε την υδροδότηση της πόλης μέσω του συστήματος των περσικών 

κανάτς (λαγούμια). Είναι πιθανό ότι κατασκευάστηκε την περίοδο 1747 - 1750 από 

τον Τούρκο διοικητή του νησιού Μπεκήρ πασά. Ιστορικές πηγές αναφέρουν τη 

χρήση υλικών προερχόμενα από την αρχαία ελληνική πόλη Κίτιον, που βρίσκεται σε 

μικρή απόσταση από το υδραγωγείο. Η λειτουργία του σταμάτησε οριστικά το 1939, 

όταν σωλήνες μεταφοράς νερού υποκατέστησαν τη λειτουργία του. Η παρούσα 

παράγραφος επικεντρώνεται στο φαινόμενο αλληλεπίδρασης εδάφους – ανωδομής 

που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια μέτρησης της ιδιοπεριόδου του μνημείου πριν 

την επέμβαση στο μνημείο με εφαρμογή συρμάτων από κράμα με μνήμα σχήματος 

με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση του μνημείου. Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από 

την επιστημονική δημοσίευση των Χρυσοστόμου Ζ., Στάση Α. και Δημητρίου Θ. 

(2008).  

Σεισμικότητα.- Η σεισμικότητα του νησιού αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην 

παρουσία του «Κυπριακού Τόξου» που αναπτύσσεται στα ανατολικά της Μεσογείου. 

Η προερχόμενη από το «Κυπριακό Τόξο» σεισμική δραστηριότητα επηρεάζει κυρίως 

την νότια παράκτια ζώνη, όπου βρίσκονται και τα σημαντικότερα αστικά κέντρα του 

νησιού. Ιστορικά, έχουν καταγραφεί σεισμοί μέχρι και μεγέθους Μ = 6.5 (1996), ενώ 

αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν σεισμούς ιδιαίτερα ισχυρούς που προκάλεσαν 

την καταστροφή ολόκληρων πόλεων. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τα ιστορικά 

στοιχεία για τη σεισμικότητα του νησιού δεν είναι πλήρη, αλλά παρουσιάζουν αρκετά 

κενά και ανακρίβειες.  

Σεισμική Συμπεριφορά Μνημείου.- Στα πλαίσια διερεύνησης καινοτόμων μεθόδων 

για την αντισεισμική προστασία του υδραγωγείου της Λάρνακας, η ερευνητική ομάδα 

εξέτασε τη σεισμική απόκριση του σωζόμενου τμήματος του υδραγωγείου (33 

περίπου αψίδες, με μήκος 100m περίπου και ύψος 9m) που βρίσκεται κοντά στην 

πόλη της Λάρνακας (Εικόνα 3.4.1).  

Το υδραγωγείο στηρίζεται στη νοτιοδυτική πλευρά από δύο αντηρίδες, της πρώτης 

μεταξύ 19ης και 20ης και της δεύτερης μεταξύ της 29ης και  30ης αψίδας. Το τμήμα 

μεταξύ των αντηρίδων είναι πρακτικά ευθύγραμμο και οι μετρήσεις 
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πραγματοποιήθηκαν για το τμήμα μεταξύ των αντηρίδων, δεδομένου ότι παρέχουν 

σταθερή στήριξη για κινήσεις εκτός επιπέδου. Στις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε το 

σύστημα καταγραφής ταλαντώσεων της Kinemetrics Model VSS-3000, μαζί με 

τριαξονικό EpiSensor επιταχυνσιόμετρο (τύπου FBA ES-T) με επιλεγόμενα εύρη 

κλιμάκων ±4g, ±2g, ±1g, ±1/2g ή ±1/4g και συχνότητες έως 200Hz. Για τις εξεταζόμενες 

μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ±1/4g με συχνότητα καταγραφής τα 1000 σημεία 

ανά δευτερόλεπτο. Και στις δύο περιπτώσεις πέρα από την περιβαλλοντική διέγερση 

χρησιμοποιήθηκε και σφυρί από καουτσούκ με μία θέση κρούσης.    

Τα δυναμικά χαρακτηριστικά του μνημείου μετρήθηκαν δύο φορές (το 2004 και το 

2007), πριν ακόμα την τοποθέτηση των συρμάτων από κράμα με μνήμη σχήματος. 

Οι θέσεις τοποθέτησης του EpiSensor και η θέση κρούσης (σημείο Α) για τις δύο 

περιόδους μέτρησης των δυναμικών χαρακτηριστικών του μνημείου παρουσιάζονται 

μαζί με τα προκύπτοντα επιταχυνσιογραφήματα σε δύο ενδεικτικές θέσεις στο Σχήμα 

3.4.1. Όπως αποδεικνύεται από τον Πίνακα 3.4.1, η καταγραφή της συμπεριφοράς 

του μνημείου ήταν δραστικά διαφορετική στις δύο περιπτώσεις. Είναι δε 

χαρακτηριστικό ότι η εξήγηση για τις διαφορετικές τιμές των δυναμικών 

χαρακτηριστικών του υδραγωγείου δεν εντοπίζεται στις δομικές παρεμβάσεις που 

έγιναν για την ενίσχυση του, αλλά στις συνθήκες θεμελίωσης, οι οποίες 

επηρεάζονται από το επίπεδο του νερού της παραπλήσιας λίμνης. Συγκεκριμένα, 

τον Ιούνιο του 2004 η λίμνη ήταν άδεια, σε αντίθεση με το 2007, όπου λόγω έντονων 

βροχοπτώσεων η στάθμη του νερού είχε ανέβει, τοποθετώντας τη θεμελίωση της 

κατασκευής κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα.   

Έτσι, και παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία σχετικά με 

προγενέστερες σεισμικές βλάβες και τις επικρατούσες συνθήκες θεμελίωσης, 

προκύπτει ότι η σεισμική συμπεριφορά του μνημείου συνδέεται στενά με τις τοπικές 

υδρολογικές συνθήκες. Μάλιστα, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, προκύπτει 

μείωση της συνολικής δυσκαμψίας της κατασκευής, λόγω αλληλεπίδρασης της 

θεμελίωσης με το έδαφος, και μετατόπιση της ιδιοπεριόδου ταλάντωσης σε 

μεγαλύτερες τιμές κατά την άνοδο της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. 
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Συμπερασματικά, η περίπτωση του Υδραγωγείου Λάρνακας αποτελεί ένα 

περιστατικό αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής, όπου η μεταβολή της 
στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα,  αναδεικνύεται ως ένα ακόμη 

παράγοντας που είναι ικανός να αλλοιώσει την σεισμική απόκριση της ανωδομής, 

και θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό μέτρων 

αντισεισμικής προστασίας της κάθε είδους πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

Πίνακας 3.4.1: Μετρήσεις ιδιοσυχνότητας και ιδιοπεριόδου 

 

Ιδιομορφή Ιδιοσυχνότητα 
(Hz)

Iδιοπερίοδος 
(sec) 

Ιδιοσυχνότητα 
(Hz)

Iδιοπερίοδος 
(sec) 

1 2.08 0.48 0.73 1.37
2 2.20 0.45 0.85 1.18
3 2.38 0.42 1.01 0.99
4 2.56 0.39 1.25 0.80
5 2.81 0.36 1.43 0.70

Ιούνιος 2004 Μάιος 2007

 
 

 
Εικόνα 3.4.1: Άποψη του υδραγωγείου της Λάρνακας. 
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Σχήμα 3.4.1: Θέσεις τοποθέτησης και σημείο κρούσης (Α) κατά τις δύο περιόδους  

μετρήσεων (2004-πάνω, 2007-κάτω) και αντίστοιχα 
επιταχυνσιογραφήματα. 
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3.5 Ανάλυση Σεισμική Επικινδυνότητας και Προστασία του Ιστορικού  
      Κέντρου της Νάπολης (Ιταλία).  

Γενικά Στοιχεία.- Η σημερινή πρωτεύουσα της επαρχίας της Καμπανίας, η Νάπολη, 

ξεκίνησε ως ελληνική αποικία το 470 π.Χ. υπό την ονομασία «Νεάπολις» και μέσα 

στους αιώνες διαφορετικοί πολιτισμοί διαμόρφωσαν μια πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά, που κατατάσσει την πόλη ανάμεσα στα σημαντικότερα μνημεία της 

UNESCO. Σήμερα, η Νάπολη αποτελεί ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα αστικά 

κέντρα της Ιταλίας με σημαντική εμπορική δραστηριότητα.  

Η σεισμική επικινδυνότητα της πόλης εξετάστηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων 

«Εδαφική Σεισμική Κίνηση σε Μεγάλες Αστικές Περιοχές» (πρόγραμμα 414) και 

«Σεισμική Ασφάλεια Αστικών Περιοχών: προσομοίωση εδαφικής απόκρισης και 

μεσοπρόθεσμη σεισμική πρόγνωση» που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της 

UNESCO. Τυπικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στη σχετική  επιστημονική 

δημοσίευση των Nunziata C., Luongo & G., Panza G. F., (2000), όπου εκτιμάται η 

σεισμική απόκριση του εδάφους σε δύο περιοχές της Νάπολης, στο σύγχρονο και 

στο ιστορικό κέντρο.  

Στην παρουσίαση που ακολουθεί, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σεισμική 

επικινδυνότητα του ιστορικού κέντρου, το οποίο οριοθετείται στον χάρτη του 

Σχήματος 3.5.1  Επίσης, στο ίδιο σχήμα ορίζεται η τομή κατά μήκος της οποίας 

μελετήθηκαν οι επικρατούσες τοπικές εδαφικές συνθήκες.  

Σεισμικότητα.- Ο σεισμός στην περιοχή Irpinia της επαρχίας Campania, έλαβε χώρα 

στις 23 Νοεμβρίου 1980, είχε μέγεθος Ms = 6.9 και επίκεντρο την πόλη Conza 90km 

ανατολικά της Νάπολης. Η σεισμική δόνηση προκάλεσε το θάνατο 2.914 ανθρώπων, 

ενώ άφησε πάνω από 300.000 τραυματίες και άστεγους. Η Νάπολη, υπέστη μικρές 

έως πολύ σοβαρές βλάβες, η κατανομή των οποίων συνοψίζεται το Σχήμα 3.5.2. 

Επισημαίνεται σχετικά ότι, στο σταθμό καταγραφής Τοrre del Greco 10km ανατολικά 

της Νάπολης (Σχήμα 3.5.3), οι μέγιστες επιταχύνσεις έφτασαν τα 0.06÷0.04g με 

δεσπόζουσες συχνότητες 2.5÷3 Ηz.  

Γεω.. – μορφολογικές Συνθήκες .- Το ιστορικό κέντρο της Νάπολης έχει 

αναπτυχθεί πάνω σε ένα πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο που μορφώνεται από τους 

πολλούς ποταμούς της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες οδοί έχουν 



 - 97 -

δημιουργηθεί πάνω σε κοίτες ποταμών είτε, λιγότερο συχνά, πάνω στην αρχαία 

ακτογραμμή. Από την παρουσία των ποταμών έχουν επίσης δημιουργηθεί βαθιές 

κοιλότητες στο γεωλογικό υπόβαθρο, εντός των οποίων συγκεντρώνονται 

αλλουβιακές αποθέσεις και υλικά προερχόμενα από την μακραίωνη ανθρώπινη 

δραστηριότητα στην περιοχή.  

Η γεωλογική τομή κατά μήκος των περιοχών Castel Capuano – Montesanto, που 

σημειώνονται στο χάρτη του Σχήματος 3.5.1, παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.5.4. 

Συγκεντρωτικά, η εδαφική επιφάνεια του ιστορικού κέντρου της Νάπολης καλύπτεται 

από ένα παχύ στρώμα τεχνητών προσχώσεων, αποτέλεσμα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, που φτάνει έως και τα 20m πάχος, τα οποία διαδέχονται 

ηφαιστειογενή – ποζολανικά  υλικά. Οι παραπάνω σχηματισμοί καλύπτουν τη 

συμπαγή ηφαιστειακή τέφρα που αναπτύσσεται πάνω από το βραχώδες υπόβαθρο.  

Η γεωλογική ιδιαιτερότητα της αρχαίας Νάπολης εντοπίζεται στην παρουσία πολλών 

κοιλοτήτων στην συμπαγή ηφαιστειακή τέφρα. Οι κοιλότητες αυτές έχουν 

σχηματιστεί από ορυχεία, που άρχισαν να κατασκευάζονται ήδη από τον 8ο αιώνα 

π.Χ. Επίσης, ηφαιστειακή τέφρα χρησιμοποιούνταν συχνά ως δομικό υλικό, με 

αποτέλεσμα πολλά κτίρια να κατασκευάζονται με δομικό υλικό προερχόμενο από την 

περιοχή κάτω από αυτά. Οι κοιλότητες αποτυπώνονται ενδεικτικά στη γεωλογική 

τομή του Σχήματος 3.5.4  και λαμβάνονται υπόψη στις αναλύσεις, ώστε να 

αποτιμηθεί η συμβολή τους στη σεισμική απόκριση του ιστορικού κέντρου. Οι 

μηχανικές και δυναμικές ιδιότητες των σχηματισμών στο γεωλογικό προφίλ 

σημειώνονται επίσης στο Σχήμα 3.5.4 και έχουν προσδιοριστεί με εργαστηριακές 

δομικές και μετρήσεις πεδίου.  

Μικροζωνική μελέτη.- Η προσομοίωση της τοπικής εδαφικής απόκρισης 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της υβριδικής μεθόδου Fah (1992), και επιβολή 

της καταγραφής από το σεισμό της Irpinia, το 1980. Η εν λόγω μέθοδος 

χρησιμοποιείται στον υπολογισμό συνθετικών σεισμογραφημάτων σε ετερογενή - 

κατά την οριζόντια διεύθυνση - μέσα και συνδυάζει τη μέθοδο πεπερασμένων 

διαφορών με τη μέθοδο άθροισης ιδιομορφών (modal summation) που έχει 

αναπτυχθεί από τους Panza (1985), Vaccari et al. (1989) και Florisch et al. (1991). 

Στο Σχήμα 3.5.5 παρουσιάζεται η εκτιμώμενη φασματική ενίσχυση συναρτήσει της 

συχνότητας καθώς και το φάσμα απόκρισης για το ιστορικό κέντρο της Νάπολης (για 
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συντελεστή απόσβεσης 2%) συναρτήσει της περιόδου. Παρατηρείται ότι η σεισμική 

δόνηση ενισχύεται έως και τρεις φορές, σε συχνότητες υψηλότερες από 2 Hz, με 

αποτέλεσμα κατασκευές με ιδιοπεριόδους 0.4 ÷ 0.6sec να εμφανίζονται ιδιαίτερα 

ευάλωτες στη σεισμική δόνηση. Η διαπίστωση επιβεβαιώνεται έμμεσα από το 

γεγονός ότι, στο ιστορικό κέντρο της Νάπολης, κτίρια με ιδιοπεριόδους κοντά στο 

παραπάνω εύρος εμφάνισαν τις περισσότερες βλάβες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί 

ότι, σύμφωνα πάντοτε με τα αποτελέσματα των αναλύσεων σεισμικής απόκρισης 

του εδάφους, παρατηρείται μια μικρή μείωση της φασματικής επιτάχυνσης πάνω 

από κοιλότητες, εφόσον η χωρική τους κατανομή είναι επαρκώς πυκνή (η απόσταση 

μεταξύ των κοιλοτήτων δεν ξεπερνά μερικές εκατοντάδες μέτρα).  

 

Εν κατακλείδι, το ιστορικό κέντρο της Νάπολης αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση 

όπου η τρωτότητα των μνημείων έναντι σεισμού επαυξάνεται λόγω φαινομένων  

τοπικής εδαφικής ενίσχυσης.  Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται έμμεσα από το 

γεγονός ότι οι περισσότερες καταγεγραμμένες βλάβες από παλαιότερη σεισμική 

δραστηριότητα εντοπίζονται σε μνημεία με ιδιοπερίοδο ταλάντωσης παραπλήσια 

προς αυτή του εδάφους θεμελίωσης (συντονισμός εδάφους – ανωδομής).      
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Σχήμα 3.5.1:    Χάρτης της Νάπολης και τοποθεσία των υπό εξέταση περιοχών  

 (Ιστορικό κέντρο, Centro Direzionale). Οι γεωλογικές συνθήκες   
 μελετώνται κατά μήκος της τομής του Castel Capuano και της    
 τοποθεσίας Μontesanto.  
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Σχήμα 3.5.2: Κατανομή των βλαβών από το σεισμό του 1980 με επίκεντρο την περιοχή 
Ιrpinia.  
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Σχήμα 3.5.3:   Επίκεντρο σεισμική δόνησης στην περιοχή Irpinia (1980) και ο  

 σταθμός καταγραφής Torre del Greco, σε απόσταση 10km από τη    
 Νάπολη.  

 
Σχήμα 3.5.4: Γεωλογικό προφίλ κατά μήκος της εδαφικής τομής Castel Capuano  

– Montesanto, με ενδεικτικές μηχανικές και δυναμικές εδαφικές  
ιδιότητες. Αποτυπώνονται και οι κοιλότητες στην ηφαιστειακή τέφρα.  
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Σχήμα 3.5.5:  Φασματική ενίσχυση και φάσμα απόκρισης για συντελεστή απόσβεσης 

2% για το ιστορικό κέντρο της Νάπολης.  
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3.6 Εκτίμηση Σεισμικής Απόκρισης στις Επαρχίες Umbria και  Marche.  

Γενικά Στοιχεία.- Η εκδήλωση της σεισμικής ακολουθίας στις επαρχίες Umbria – 

Marche, στην κεντρική Ιταλία το 1997, αποτέλεσε την αφορμή για μια εκτενή έρευνα 

σχετικά με την αποτίμηση της σεισμικής αποκρισης της περιοχής με γεωτεχνικά και 

γεωμορφολογικά κριτήρια. Οι Luzi L. Bindi D., Franceschina G., Pacor F. και Castro 

R. (2005) εξέτασαν τη σεισμική απόκριση 25 συνολικά τοποθεσιών κατά την επιβολή 

των ισχυρών καταγραφών από τη σεισμική ακολουθία του 1997. Για τον σκοπό 

αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές εμπειρικές μέθοδοι, η γενικευμένη 

φασματική αναστροφή (generalized spectral inversion - GI) και ο λόγος οριζόντιας 

προς κατακόρυφης φασματικής επιτάχυνσης (Horizontal Vertical Spectral Ratio - 

HVSR).  

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η απόκριση τεσσάρων περιοχών, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν ισάριθμα εδαφικά προφίλ, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του 

εδάφους στη σεισμική τους συμπεριφορά. 

Σεισμικότητα.- Η σεισμικότητα της περιοχής έχει αναλυθεί στο προηγούμενο 

κεφάλαιο (παράγραφος 2.8), απ΄ όπου διαπιστώνεται ότι ο σεισμικός κίνδυνος που 

απειλεί την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Για τις 

αναλύσεις σεισμικής απόκρισης συγκεντρώθηκαν καταγραφές από τη σεισμική 

ακολουθία που έπληξε τις δύο επαρχίες από το Σεπτέμβριο του 1997 έως το Μάιο 

του 1998. Στο Σχήμα 3.6.1 παρουσιάζεται (με κόκκινα αστεράκια) η κατανομή των 

σεισμικών επικέντρων των 16 πιο ισχυρών δονήσεων που σημειώθηκαν στην 

περιοχή, με μεγέθη Ml = 4.6 - 5.9, καθώς και τα κυριότερα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά (A, B, C, & D), τα οποία επεξηγούνται σε επόμενη παράγραφο.  

Γεω... – μορφολογικές Συνθήκες.- Η διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών 

πραγματοποιήθηκε με βάση προηγούμενες γεωηλεκτρικές έρευνες (Giaquinto et 

al.,1991), διαθέσιμες γεωλογικές τομές από 10 σταθμούς, παλαιότερες γεωφυσικές 

έρευνες για τον προσδιορισμό της ταχύτητας διατμητικού και διαμήκους κύματος (Vs, 

Vp αντίστοιχα) σε τρία από τα εξεταζόμενα σημεία, αλλά και τυποποιημένες δοκιμές 

πενετρομέτρησης (SPT) σε άλλους τέσσερις σταθμούς. Εργαστηριακές δοκιμές 

πραγματοποιήθηκαν σε έναν μόνο σταθμό (NCR2), και πολλά δεδομένα λήφθηκαν 
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από τους Pergalani et al. (1998). Τελικά, οι υπό εξέταση περιοχές ταξινομήθηκαν σε 

τέσσερεις κατηγορίες (βλ. και Σχ. 3.6.1).  

Η κατηγορία AC περιλαμβάνει λιμναίες και αλλουβιακές αποθέσεις με πάχη 

μεγαλύτερα των 30m και ταχύτητα διατμητικού κύματος στα πρώτα 30m Vs30 = 180 – 

360m/sec. Οι συγκεκριμένες αποθέσεις σχηματίζουν τις μεγάλες πεδιάδες της 

περιοχής, όπως το Castelnuovo στην Ασσίζη.  

Η κατηγορία BC περιλαμβάνει λιμναίες και αλλουβιακές αποθέσεις με πάχη από 10 

έως 30m και ταχύτητα διατμητικού κύματος Vs30 = 180 – 360m/sec. Μορφολογικά, οι 

συγκεκριμένες περιοχές σχηματίζουν στενές αλλουβιακές πεδιάδες και ρηχές 

λεκάνες.  

Στην κατηγορία CE εντάσσονται περιοχές, όπου το βραχώδες υπόβαθρο καλύπτεται 

από πλευρικά κορήματα και προσχώσεις μικρού πάχους (3 – 10m), αποτελούμενα 

στην περίπτωση της πόλης Gubbio από αμμώδη ιλύ, ή ιλλυώδη άμμο και ιλλυώδεις 

χάλικες σε άλλες περιπτώσεις. Η ταχύτητα διατμητικού κύματος εκτιμάται σε Vs30 < 

360m/sec, ενώ μορφολογικά σχηματίζονται πλαγιές μικρής κλίσης.  

Η κατηγορία DA (Vs30 > 800m/sec) αφορά περιοχές σε βραχώδες υπόβαθρο ή σε 

έντονο μορφολογικό ανάγλυφο όπως κορυφή πλαγιάς και απότομη βουνοπλαγιά.  

Παρουσιάζονται παρακάτω ενδεικτικά αποτελέσματα σεισμικής απόκρισης του 

εδάφους για τέσσερις περιοχές μελέτης, μία για κάθε κατηγορία εδάφους:  

• Η πόλη Castelnuovο κοντά στην Assisi (CSA), εντοπίζεται στο μέσο μιας μεγάλης 

αλλουβιακής κοιλάδας, και κατατάσσεται στην κατηγορία AC. 

• Η πόλη Nocera στην Umbra (NOCE), χτισμένη σε πεδινή περιοχή και 

κατατάσσεται στην κατηγορία BC. 

• Η πόλη Gubbio (GBB) κατατάσσεται στην κατηγορία CE και έχει αναπτυχθεί σε 

λοφώδες τοπογραφικό ανάγλυφο. 

• Η πόλη Assisi (ASSI), χτισμένη σε πιο ακόμα πιο απότομο ανάγλυφο, 

κατατάσσεται στην κατηγορία DA. 

Οι δείκτες σε κάθε εδαφική κατηγορία αφορούν την κατάταξη του εδαφικού προφίλ 

σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα Ευρωκώδικα EC-8. Ο διαχωρισμός της κατηγορίας C 



 - 106 -

σε δύο υποκατηγορίες AC και BC επιχειρείται ώστε να διερευνηθεί η σεισμική 

συμπεριφορά των εδαφικών σχηματισμών κάτω από τα 30m, καθώς και η 

ενδεχόμενη επιρροή του σχήματος και του μεγέθους της κοιλάδας στη διαμόρφωση 

του σεισμικού κραδασμού. Ομοίως, οι προσχώσεις και οι αλλουβιακές αποθέσεις 

μικρού πάχους (κατηγορία CE), που συνήθως προσδιορίζονται ως πολύ στιφρά 

εδάφη ή ακόμα και βράχος, εδώ διαφοροποιούνται έτσι ώστε να ερευνηθεί 

λεπτομερέστερα η σεισμική τους απόκριση.  

Ανάλυση Σεισμική Απόκρισης.- Στο Σχήμα 3.6.2 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των δύο εμπειρικών μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόσθηκαν για τις 

τέσσερις περιοχές. Η σκιασμένη περιοχή περικλείει το λόγο της οριζόντιας προς την 

κατακόρυφη  συνιστώσα φασματικής επιτάχυνσης (HVSR) με ±1 τυπική απόκλιση. Η 

μαύρη συνεχής γραμμή είναι το αποτέλεσμα της μεθόδου γενικευμένης αναστροφής 

GI με αποτέλεσμα αναφοράς (reference site) αυτό στο σταθμό ASSI, και η 

διακεκομμένη γραμμή το αντίστοιχο αποτέλεσμα με αποτέλεσμα αναφοράς αυτό στο 

σταθμό CTR (Borgo – Cereto Torre). Και τα δύο φάσματα αναφοράς προέρχονται 

από σταθμούς της εδαφικής κατηγορίας DA.   

Από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά και από τη συνολική 

παρατήρηση των αποτελεσμάτων στην αντίστοιχη δημοσίευση, παρατηρείται ότι 

περιοχές σε βαθιές ιζηματογενείς πεδιάδες (κατηγορία AC) αναπτύσσουν τη 

μεγαλύτερη φασματική ενίσχυση, έως και 25 φορές, σε χαμηλό συχνοτικό εύρος 0.5 

– 2 Hz. Αλλουβιακές αποθέσεις μικρού πάχους (κατηγορία ΒC) εμφανίζουν 

συντελεστή φασματικής ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει το 5, χωρίς να είναι εύκολος 

ο προσδιορισμός ενός εύρους σημαντικών συχνοτήτων. Σε περιοχές που ανήκουν 

στην κατηγορία CE ο συντελεστής φασματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο 7 για 

μεγάλες σχετικά συχνότητες (2 – 10Hz). Οι περιπτώσεις σε βράχο (κατηγορία DA) 

παρουσιάζουν την ασθενέστερη φασματική ενίσχυση (δεν ξεπερνά το 5). Είναι όμως 

αξιοσημείωτο ότι περιοχές αυτής της κατηγορίας με έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο 

εμφανίζουν σημαντική ενίσχυση των σεισμικών δράσεων.  

Παράλληλα, στο Σχήμα 3.6.3 συγκρίνεται η τοπική ενίσχυση που προκύπτει από τη 

μέθοδο HVSR και τη μέθοδο GI με καταγραφή αναφοράς (reference site) αυτή του 

σταθμού CTR (Borgo – Cereto Torre). Λαμβάνεται υπόψη το συχνοτικό εύρος, στο 

οποίο έχει παρατηρηθεί ενίσχυση του κραδασμού (δηλαδή 0.4 ÷ 1.5Ηz για την 
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κατηγορία AC, 2 ÷ 5 για την BC, 2 ÷ 10Hz για την CE και 0.4 ÷ 10Hz για την DA), και η 

σύγκριση γίνεται με βάση το εύρος της εδαφικής ενίσχυσης που προκύπτει από τις 

δύο μεθόδους. Κάθε σημείο στο Σχήμα αντιστοιχεί σε μία συχνότητα και έναν 

σταθμό.  

Καλή συμφωνία παρατηρείται μόνο για τις κατηγορίες DA και BC. Πιθανά αίτια για τις 

διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων αποτελούν η επιλογή του «χρονικού 

παραθύρου», του τμήματος δηλαδή της σεισμικής καταγραφής που χρησιμοποιείται 

για τον υπολογισμό του HVSR, καθώς και η επιλογή της θέσης αναφοράς (reference 

site) κατά την εφαρμογή της μεθόδου GI.  

Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι αντισεισμικοί κανονισμοί προτείνουν ως κριτήριο 

κατάταξης των εδαφών από άποψη σεισμικής συμπεριφοράς την ταχύτητα 

διατμητικού κύματος στα πρώτα 30m (Vs,30). Ωστόσο, οι Luzi et al. (2005) 

καταδεικνύουν την ενδεχόμενη ανεπάρκεια αυτής της σύμβασης να αποτυπώσει την 

διαφορετική σεισμική συμπεριφορά που προέκυψε κατά την έρευνά τους. Για 

παράδειγμα, μαλακά εδάφη με πάχος μικρότερο των 30m (κατηγορία BC) ενισχύουν 

τις σεισμικές δράσεις σε μικρότερο βαθμό και σε διαφορετικό συχνοτικό εύρος σε 

σχέση με ίδιους σχηματισμούς με πάχος μερικών εκατοντάδων μέτρων (κατηγορία 

AC), παρόλο που σύμφωνα με τις διατάξεις πολλών αντισεισμικών κανονισμών θα 

κατατάσσονταν στην ίδια κατηγορία C. Επίσης, δεν είναι αμελητέα η ενίσχυση του 

σεισμικού κραδασμού σε υψηλές συχνότητες στην περίπτωση εδαφών της 

κατηγορίας CE, με αποτέλεσμα να είναι λανθασμένη η θεώρησή τους ως στιφρά ή 

βραχώδη εδάφη.  

 

Στην περίπτωση των επαρχιών Umbria – Marche η έρευνα των Luzi et al. (2005) 

αναδεικνύει το ρόλο του εδάφους στην ενίσχυση του σεισμικού κραδασμού 

εφαρμόζοντας δύο διαφορετικές μεθοδολογίες σεισμολογικής προέλευσης. 

Παράλληλα, αμφισβητείται η χρήση ως «δείκτη εδάφους» της ταχύτητας 
διατμητικού κύματος στα 30 πρώτα μέτρα VS,30 και, κατ΄ επέκταση η άκριτη 

χρήση υφιστάμενων αντισεισμικών κανονισμών στα πλαίσια μελετών αντισεισμικού 

ελέγχου και ενίσχυσης μνημείων.  
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Σχήμα 3.6.1:  Η υπό εξέταση περιοχή με την κατανομή των σεισμικών επικέντρων και 

τα κυριότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά.  
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Σχήμα 3.6.2:  Αποτελέσματα  ανάλυσης  σεισμικής  απόκρισης  και  σύγκριση 
εμπειρικών μεθόδων. Η σκιασμένη περιοχή αποτελεί την πρόβλεψη της 
μεθόδου HVSR με ±1 τυπική απόκλιση. Η διακεκομμένη γραμμή είναι το 
αποτέλεσμα της μεθόδου GI με αποτέλεσμα αναφοράς αυτό του σταθμού 
CTR και η μαύρη γραμμή το αντίστοιχο αποτέλεσμα με αποτέλεσμα 
αναφοράς από το σταθμό ASSI.  
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Σχήμα 3.6.3: Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο εμπειρικών μεθόδων για τις  

          τέσσερεις περιπτώσεις εδαφικής κατάταξης.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 - 111 -

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 - 112 -

3.7 Μελέτη Σεισμκής Απόκρισης Βenevento (Nότια Ιταλία). 

Γενικά Στοιχεία.- Η πόλη Benevento είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Sannio και 

βρίσκεται στη Νότια Ιταλία. Η πόλη αυτή των 60.000 κατοίκων αποτελεί τυπικό 

παράδειγμα ιστορικής ιταλικής πόλης με μνημεία που χρονολογούνται από την 

αρχαιότητα έως την πιο σύγχρονη εποχή. Στα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης 

συγκαταλέγονται η αψίδα του Τραϊανού (114 μ.Χ.), το ρωμαϊκό θέατρο με το 

αμφιθέατρο (1 ÷ 2 αιώνα μ.Χ.) και η εκκλησία της Αγίας Σοφίας (762 μ.Χ.).  

Η παρουσίαση που ακολουθεί βασίζεται στην εργασία των Di Giulio G., Improta L. & 

Rovelli A. (2008) και επικεντρώνεται στην ανάλυση της τοπικής σεισμικής απόκρισης 

επιλεγμένων περιοχών στην πόλη.  

Σεισμικότητα.- Η επαρχία Sannio αποτελεί μια από τις περισσότερο σεισμικά 

ευπαθείς περιοχές στην Ιταλία. Περιβάλλεται από δύο σεισμογενείς ζώνες, της 

Matese και της Irpinia σε αποστάσεις 20km βόρεια και 25km νότια αντίστοιχα. Στο 

Benevento έχουν καταγραφεί πέντε καταστροφικοί σεισμοί κατά την περίοδο 1456 – 

1805 με μεγέθη από 6.7 έως 7.0 (Boschi et al., 2000). H περίοδος μετά το 1805 

χαρακτηρίζεται από ήπιες σεισμικές δονήσεις με μόνη εξαίρεση το σεισμό του 1962, 

μεγέθους ΜL = 6.1 (Westaway, 1987). Στο Σχήμα 3.7.1 σημειώνονται τα επίκεντρα 

των ιστορικά καταγεγραμμένων σεισμικών δονήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Η 

μαύρη συνεχής και διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχούν σε γραμμές ισο-σεισμικής 

έντασης από τις δονήσεις του 1688 (Ιο = XI MCS), 1702 (Ιο = X MCS) και 1805 (Ιο = X 

MCS). Επίσης, σημειώνονται τα επίκεντρα και οι μηχανισμοί των πιο πρόσφατων 

κραδασμών στις περιοχές Molise (2002) και Irpinia (1980).  

Γεω... – μορφολογικές Συνθήκες.- Η διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 250 γεωτρήσεων εκτεινόμενων σε βάθη από 30 

έως 50m, όπως επίσης και φρεάτων ειδικά κατασκευασμένων για μελέτες σεισμικής 

επικινδυνότητας τα οποία έφταναν τα 50 – 100 μέτρα βάθος. Παράλληλα, οι 

γεωφυσικές έρευνες (cross-hole και down-hole) οδήγησαν στον προσδιορισμό της 

κατανομής της ταχύτητας διατμητικού κύματος Vs.  Το υπέδαφος της ευρύτερης 

περιοχής του Benevento αποτελείται από αργιλικούς σχιστόλιθους, ψαμμίτες και 

μαργαϊκούς ασβεστόλιθους, Μειοκαινικής περιόδου. Στο σύγκλινο που σχηματίζεται 

από τις Μειοκαινικές αποθέσεις συγκεντρώνονται κροκαλοπαγή, ψαμμίτες και 
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άργιλοι. Η πόλη Benevento έχει αναπτυχθεί πάνω σε νεότερες αποθέσεις 

πολύπλοκης σύνθεσης που φτάνουν σε πάχος έως και τα 100m.  

Η γεωλογική σύσταση των επιφανειακών εδαφικών σχηματισμών είναι αρκετά 

πολύπλοκη και διαμορφώθηκε ύστερα από αλλεπάλληλες πλημμύρες που 

εναπόθεταν φερτά υλικά, και διεργασίες διάβρωσης που άφηναν πίσω τους 

αλλουβιακές αποθέσεις. Στους επιφανειακούς εδαφικούς σχηματισμούς συναντώνται 

στιφρά και ισχυρά συγκολλημένα κροκαλοπαγή (περίπτωση Α), πολύ πυκνή άμμος 

και χάλικες (περίπτωση Β) και λεπτόκοκκα εδάφη (περίπτωση C). Στον Πίνακα 3.7.1 

συνοψίζονται οι εδαφικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην περιοχή και η ταχύτητα 

διατμητικού κύματος όπως προσδιορίστηκε από επιτόπου δοκιμές. Παράλληλα, στο 

Σχήμα 3.7.2 παρουσιάζεται μια τυπική γεωλογική τομή της περιοχής, όπου 

διακρίνονται οι μορφολογικές συνθήκες πάνω στις οποίες έχει αναπτυχθεί η πόλη. 

Επίσης, στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται και μια λεπτομέρεια της περιοχής, με 

σημειωμένες τις εδαφικές τομές μέσα και γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, 

κατά μήκος των οποίων εξετάστηκε η εδαφική σεισμική απόκριση.  

Ανάλυση Σεισμικής Απόκρισης.- Στα πλαίσια της έρευνάς τους οι Di Giulio et al. 

(2008) πραγματοποίησαν μικροσεισμικές μετρήσεις (microtremor measurements) σε 

100 περίπου περιοχές σε ολόκληρη την πόλη. Οι τοποθεσίες αυτές συγκεντρώνονται 

κατά μήκος πέντε γεωλογικών τομών με πλήρη γνώση των μηχανικών και 

δυναμικών εδαφικών ιδιοτήτων από προηγούμενες γεωτρήσεις. Για την 

χαρτογράφηση της χωρικής κατανομής των ιδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος HVNSR (Horizontal to Vertical Noise Spectral Ratio) και τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης παρουσιάζονται στα Σχήματα 3.7.3 – 3.7.7. Περαιτέρω πληροφορίες 

σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου και τον τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόστηκε είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη δημοσίευση και δεν εμπίπτουν στο 

σκοπό του παρόντος κεφαλαίου.  

Από την ανάλυση, είναι δυνατός ο προσδιορισμός τριών περιοχών διαφορετικής 

εδαφικής απόκρισης, όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 3.7.8. Κριτήριο για τον 

διαχωρισμό των περιοχών αποτελεί ο δείκτης AF (Aggravation Factor) ο οποίος 

ορίζεται ως: 
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όπου S(T) είναι το φάσμα απόκρισης της σεισμικής δόνησης. 

Για τις δονήσεις Irpinia (Mw = 6.9, 1980) και Molise (Μw = 5.7, 2002) τα 

αποτελέσματα για τον συντελεστής ενίσχυσης συνοψίζονται στον Πίνακα 3.7.2.   

Στην κατηγορία Ι εμφανίζεται μικρός βαθμός ενίσχυσης (απαλό γκρίζο στο Σχήμα 

3.7.8), στην κατηγορία ΙΙ (πιο σκούρο γκρίζο) εμφανίζεται συντονισμός με μια 

απότομη αύξηση του συντελεστή ενίσχυσης σε συχνότητες f ≥ 4Hz και στην 

κατηγορία ΙΙΙ (σκούρο γκρίζο) μέτρια ενίσχυση του κραδασμού σε μεγάλο συχνοτικό 

εύρος (1-10 Hz). Ο προσδιορισμός του δείκτη AF  και ο διαχωρισμός της περιοχές 

σε ζώνες επεξηγείται αναλυτικότερα στη δημοσίευση των  Di Giulio et al. (2008).  

Το εδαφικό προφίλ και οι δυναμικές εδαφικές ιδιότητες εμφανίζονται άρρηκτα 

συνδεδεμένα με τη σεισμική απόκριση της κάθε περιοχής που εξετάστηκε. Έτσι, η 

απόκριση τύπου I εμφανίζεται σε περιοχές όπου το βραχώδες υπόστρωμα βρίσκεται 

σχεδόν στην επιφάνεια (εδαφική κατηγορία Α κατά ΕC-8), όπως ισχύει στην 

περίπτωση του συνόλου σχεδόν της παλιάς πόλης που έχει αναπτυχθεί σε ορεινό 

ανάγλυφο. Η απόκριση τύπου ΙΙ παρατηρείται κυρίως στο βορειοδυτικό και 

ανατολικό τομέα της πόλης, όπου οι εδαφικοί σχηματισμοί κατατάσσονται στην 

κατηγορία Ε κατά ΕC-8 (περιοχές Calore και Cretarossa Terrace). Επίσης, ο τύπος 

απόκρισης ΙΙΙ συνδέεται με εδάφη κατηγορίας B ή C κατά ΕC-8, όπου η μικρή 

διαφορά στη ταχύτητα διατμητικού κύματος ανάμεσα σε σχηματισμούς παραπλήσιας 

ακαμψίας προκαλεί την ενίσχυση σε μικρές συχνότητες (f < 2Hz), ενώ ο συντονισμός 

των επιφανειακών μικρού πάχους μαλακών εδαφών στρώσεων συμβάλλει στην 

ενίσχυση του κραδασμού σε μεγαλύτερες συχνότητες.  

 

(3.7.1) 
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Στην περίπτωση του Benevento χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Microtremors σε 

συνδυασμό με λεπτομερή γεωλογική και γεωτεχνική έρευνα για τον διαχωρισμό 

της ευρύτερης περιοχής σε ζώνες διαφορετικής σεισμικής απόκρισης.  
 
 
Πίνακας 3.7.1: Γεωλογικά χαρακτηριστικά περιοχής γύρω από την πόλη Benevento. 

 
Ταξινόμηση Λιθολογική Σύσταση Vs (m/sec) 

Eπιφανειακά εδάφη: επιχώματα 
(F), κορήματα (CI) και φερτές 

ύλες σε πλαγιές (Db) 

Πολύ μαλακά λεπτόκοκκα εδάφη με 
οργανικό περιεχόμενο, ίχνη υλικών 
ανθρώπινης δρασητριότητας (Db), 
χαλαροί αμμώδεις χάλικες και πολύ 
μαλακοί ιλλυώδεις άργιλοι (Db) 

200 - 330 

Aλλουβιακές αποθέσεις (AI2A,B) Xαλαροί έως πυκνοί ιλλυώδεις 
χάλικες και ιλλυώδεις άμμοι 

330 - 430 
επιφανειακά  

320 - 440 
βαθειά 

Ποτάμιες - Λιμναίες αποθέσεις 
(Al1) και παλαιές λεπτόκοκες 
αλλουυβιακές αποθέσεις (C - 

AAC) 

Μαλακοί έως στερεοποιημένοι 
ιλλυώδεις άργιλοι με ενστρώσεις 

άμμου και τύρφη 

430 - 610 
επιφανειακά  

460 - 600 
βαθειά 

Aδρόκοκκες αλλουβιακές 
αποθέσεις (περίπτωση B - AAB)

Πυκνές έως πολύ πυκνές ιλλυώδεις 
άμμοι και χάλικες 860 - 1210 

Aδρόκοκκες αλλουβιακές 
αποθέσεις (περίπτωση A - AAΑ)

Στιφρά, ισχυρά συγκολλημένα 
κροκαλοπαγή 1000 - 1730

Διαβρωμμένα κροκαλοπαγή 
(AAAW) Πολύ πυκνοί χάλικες - 

Άργιλοι (Pag) Στιφροί ιλλυώδεις άργιλοι 600 - 800 

Επιφανειακές αποσαθρωμένες 
άργιλοι (PagW)  330 - 540 

Ψαμμίτες (Ps) 
Ψαμμίτες με κροκαλοπαγή, αργιλικοί 
σχιστόλιθοι, ψαμμίτες και μαργαϊκοί 

ασβεστόλιθοι 
 

Μειοκαινικό Σύμπλεγμα 
(Melange - M)   
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Πίνακας 3.7.2: Συντελεστής ενίσχυσης σε περιοχές του Benevento λόγω των δονήσεων  
  Irpinia (1980) και Molise (2002). 

 
Τοποθεσία  Εδαφική 

Κατάταξη  Συντελεστής Ενίσχυσης Τύπος 
Απόκρισης 

    Molise 
(EFG) 

Irpinia 
(EFG)

Irpinia (καταγρ. 
Sturno)   

ARCI A 1 1 1 Ι 
MUS1 A   1.2 1.0 Ι 
CAL1 E     1.5 ΙΙ 
CAL3 E     1.4 ΙΙ 
CAL4 B 1.5   1.8 ΙΙ 
CRE2 E   1.3   ΙΙ 
TEA1 C 1.5   2.0 ΙΙΙ 
SAB1 C   2.7   ΙΙΙ 
SAB4 B   2.0   ΙΙΙ 
SAB5 C 1.5 2.9   ΙΙΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.7.1:  Επίκεντρα σεισμικών δονήσεων και ισοσεισμικές καμπύλες στην 

ευρύτερη περιοχή της πόλης Benevento.  
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Σχήμα 3.7.2: Ευρύτερη περιοχή του Benevento (πάνω) και εδαφικές τομές a – a’ – e –  

e’. To ιστορικό κέντρο σημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή, ενώ οι 
γεωτρήσεις ταξινομούνται με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες: (1) 
μόνο στρωματογραφία, (2) στρωματογραφία και δοκιμές στατικής 
πενετρομέτρησης (SPT), (3) στρωματογραφία και εργαστηριακές 
μετρήσεις, (4) στρωματογραφία, δοκιμές πενετρομέτρησης (SPT) και 
εργαστηριακές μετρήσεις, (5) έρευνες down – hole, (6) έρευνες cross – 
hole, (7) διερευνητικά φρέατα σε βάθος 50 – 90m με λεπτομερή ανάλυση. 
Η διακεκομμένη γκρίζα γραμμή είναι η τομή κατά μήκος της οποίας 
προσδιορίστηκε το προφίλ ταχύτητας διατμητικού κύματος Vs. (Κάτω 
σχήμα) Τυπική γεωλογική τομή της περιοχής.  
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Σχήμα 3.7.3:  Γεωλογική τομή a – a’ και καμπύλες HVNSR, που δείχνουν την εδαφική ενίσχυση συναρτήσει της συχνότητας και των 

εδαφικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε θέση. 
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Σχήμα 3.7.4: Γεωλογική τομή b – b’ και καμπύλες HVNSR, που δείχνουν την εδαφική ενίσχυση συναρτήσει της συχνότητας και των 

εδαφικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε θέση.  
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Σχήμα 3.7.5: Γεωλογική τομή c – c’ και καμπύλες HVNSR, που δείχνουν την εδαφική ενίσχυση συναρτήσει της συχνότητας και των 
εδαφικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε θέση.  
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Σχήμα 3.7.6: Γεωλογική τομή d – d’ και καμπύλες HVNSR, που δείχνουν την εδαφική ενίσχυση συναρτήσει της συχνότητας και των 

εδαφικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε θέση.  
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Σχήμα 3.7.7: Γεωλογική τομή e – e’ και καμπύλες HVNSR, που δείχνουν την εδαφική ενίσχυση συναρτήσει της συχνότητας και των 

εδαφικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε θέση.  
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Σχήμα 3.7.8: Tύποι εδαφικής απόκρισης, αποτέλεσμα της έρευνας των Di Giulio et al.  

           (2008). 
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3.8 Μέθοδος Αποτίμησης Χρησιμότητας Διαθέσιμων Δεδομένων – Παράμετρος  
 EGUP  

Γενικά Στοιχεία.- Από τα παραδείγματα που παρουσιάσθηκαν, στο παρόν αλλά και 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται πλέον σαφές ότι η τρωτότητα των μνημείων 

προκύπτει μετά από συναξιολόγηση πολλών σεισμικών – δομικών – γεω-

μορφολογικών παραμέτρων, και θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς και 

εκτενούς μελέτης. Σε προκαταρκτικό όμως στάδιο, όπως για παράδειγμα κατά την 

κατάρτιση μιας γενικότερης στρατηγικής, για την κατά προτεραιότητα επέμβαση στα 

μνημεία μιας ευρύτερης περιοχής, υφίσταται ανάγκη μεθόδων ταχύτερης αποτίμησης 

της σεισμικής τρωτότητας λαμβάνοντας όλες τις ανωτέρω παραμέτρους υπόψη, 

έστω και προσεγγιστικά. Σε αυτό το πλαίσιο ο F.T. Gizzi του ιταλικού Ινστιτούτου 

Αρχαιολογίας και Μνημείων ανέπτυξε ένα σύστημα αξιολόγησης των ήδη 

διαθέσιμων πληροφοριών για ένα μνημείο και προτείνει, ένα ερωτηματολόγιο 10 

ερωτήσεων το οποίο οδηγεί στον υπολογισμό της Μηχανικής - Γεωλογικής 

Παραμέτρου Χρησιμότητας (Εngineering Geological Usefulness Parameter) ή 

αλλιώς EGUP υπό την αγγλική ορολογία.  

Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη παράμετρος είναι δυνατό να βοηθήσει στην 

ορθολογική κατανομή των χρηματικών πόρων που προορίζονται για την 

αναστύλωση και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, θα καθοδηγούσε 

την δημιουργία σε εθνικό επίπεδο μιας βάσης δεδομένων, που θα ενσωματώνει το 

σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών για κάθε μνημείο και, μετά από συνεχή 

ανανέωση, θα αποτελούσε πολύτιμο σύμβουλο στην λήψη των σχετικών 

αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς μιας χώρας (π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού).  

Μεθοδολογία.- Το προτεινόμενο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές 

με την γεωγραφική, τοπογραφική και γεωμορφολογική διάταξη του χώρου που 

βρίσκεται το μνημείο (ερωτήσεις 1 & 2) που αποσκοπούν στην ποιοτική περιγραφή 

του χώρου. Παράμετροι όπως το εδαφικό προφίλ, οι μηχανικές ιδιότητες των 

εδαφικών σχηματισμών, η σεισμικότητα της περιοχής που βρίσκεται το μνημείο και 

καταγεγραμμένες βλάβες ή επεμβάσεις στο ίδιο το μνημείο ενσωματώνονται σε 

επόμενες ερωτήσεις και αποσκοπούν στην πλήρη αξιολόγηση και βαθμολόγηση της 

τρωτότητάς του έναντι σεισμού.  
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Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες και παρέχει πληροφορίες 

για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των απαντήσεων (από 0 έως 3). Επισημαίνεται 

ότι η κάθε ερώτηση έχει διαφορετική βαρύτητα, τόσο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

όσο και σε σχέση με την τελική αξιολόγηση. Γι αυτό και στον υπολογισμό της 

παραμέτρου EGUP οι ερωτήσεις λαμβάνονται υπόψη με έναν συντελεστή βαρύτητας 

w.  

 

Προτεινόμενο Ερωτηματολόγιο 

Ερώτηση 1:  Υπάρχουν τοπογραφικοί χάρτες ή αεροφωτογραφίες του υπό 
εξέταση χώρου; 

Επεξήγηση βαθμολογίας. 

0:   μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Οι χάρτες ή οι αεροφωτογραφίες 

καλύπτουν πολύ μεγάλη έκταση και είναι σε μικρή κλίμακα, όπως 1:50,000 – 

1:25,000. 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Οι χάρτες ή οι αεροφωτογραφίες είναι 

σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως 1:10,000. 

3:  πλήρεις πληροφορίες.- Οι χάρτες ή οι αεροφωτογραφίες βρίσκονται σε 

λεπτομερή κλίμακα 1:5,000 – 1:2,000. 

Συντελεστής Βαρύτητας W = 2  

 
Ερώτηση 2: Υπάρχουν θεματικοί χάρτες του υπό εξέταση χώρου; 

Επεξήγηση βαθμολογίας  

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Είναι διαθέσιμος μόνο ένας 

γεωλογικός χάρτης σε μικρή κλίμακα, όπως 1:50,000 – 1:100,000. 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Υπάρχουν γεωλογικοί και 

υδρογεωλογικοί χάρτες σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως 1:25,000. 

3:  πλήρεις πληροφορίες.- Διατίθενται όλοι οι πιθανοί θεματικοί χάρτες 

(γεωμορφολογικοί, διερεύνησης κατολισθήσεων κ.α.) και βρίσκονται σε 

λεπτομερή κλίμακα 1:5,000 – 1:2,000.  
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Συντελεστής Βαρύτητας W = 3 

 
Ερώτηση 3: Υπάρχουν διαθέσιμες γεωφυσικές έρευνες; 
Επεξήγηση βαθμολογίας 

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Έχει γίνει μία έρευνα σε γειτονική με 

το μνημείο περιοχή. 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας. Ανεπαρκής αριθμός προβολών ή 

πολύ ρηχές προβολές.  

3:  πλήρεις πληροφορίες: πολλές προβολές διαθέσιμες.- Δεδομένα προέρχονται και 

από συμπληρωματικές γεωφυσικές προσεγγίσεις (γεωηλεκτρικές, γεωραντάρ 

κ.λπ). 

Συντελεστής Βαρύτητας W = 4 

 
Ερώτηση 4:Υπάρχουν διαθέσιμες γεωτεχνικές έρευνες;  

Επεξήγηση βαθμολογίας  

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Έχει γίνει μία γεώτρηση ή 

περισσότερες μικρού βάθους. 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Ικανοποιητικός αριθμός γεωτρήσεων, 

που ωστόσο δεν φτάνουν στη βάση της ζώνης αποκόλλησης σε περίπτωση 

κατολίσθησης.  

3: πλήρεις πληροφορίες.- Επαρκής αριθμός γεωτρήσεων που επιτρέπουν την 

ανακατασκευή του εδαφικού προφίλ και που φτάνουν στη βάση της ζώνης 

αποκόλλησης σε περίπτωση κατολίσθησης. 

Συντελεστής Βαρύτητας W = 5 

 
Ερώτηση 5.- Υπάρχουν διαθέσιμες επί τόπου δοκιμές για τον προσδιορισμό των 

μηχανικών εδαφικών ιδιοτήτων; 

Επεξήγηση βαθμολογίας 

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 
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1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Έχει γίνει μόνο μία δοκιμή που δεν 

επαρκεί για τον προσδιορισμό όλων των γεωτεχνικών ιδιοτήτων των 

συναντούμενων σχηματισμών. 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα 

που ωστόσο δεν επαρκούν για τον πλήρη χαρακτηρισμό όλων των εδαφικών 

σχηματισμών. 

3:  πλήρεις πληροφορίες.- Επαρκής αριθμός επί τόπου δοκιμών, που επιτρέπουν 

τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων όλων των σχηματισμών.  

Συντελεστής Βαρύτητας W = 4 

 
Ερώτηση 6.-  Υπάρχουν διαθέσιμες εργαστηριακές δοκιμές για τον προσδιορισμό 

των μηχανικών εδαφικών ιδιοτήτων; 

Επεξήγηση βαθμολογίας 

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Έχουν προσδιοριστεί παράμετροι 

όπως η κοκκομετρική διαβάθμιση ή το ειδικό βάρος. 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Έχουν προσδιοριστεί αρκετές 

παράμετροι που όμως αφορούν μια γειτονική στο μνημείο περιοχή με τα ίδια 

γεωλογικά χαρακτηριστικά.  

3: πλήρεις πληροφορίες:- Είναι γνωστές όλες οι γεωτεχνικές παράμετροι όλων των 

σχηματισμών στην περιοχή του  μνημείου. 

Συντελεστής Βαρύτητας W = 5 

 
Ερώτηση 7.- Υπάρχουν δεδομένα από συστήματα παρακολούθησης των 

μετακινήσεων που συμβαίνουν στο μνημείο; 

Επεξήγηση βαθμολογίας 

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Τα διαθέσιμα δεδομένα καλύπτουν 

μικρό χρονικό διάστημα ή υπάρχουν στοιχεία από ένα μόνο ινκλινόμετρο. 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Υπάρχουν περισσότερα δεδομένα, 

ωστόσο δεν επαρκούν για να προβλέψουν την εξέλιξη των μετατοπίσεων ή την 

κίνηση μιας κατολισθαίνουσας πλαγιάς.  
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3:  πλήρεις πληροφορίες.- Υπάρχουν πολλές μετρήσεις από ινκλινόμετρα που 

καλύπτουν μια αρκετά μεγάλη περιοχή.  

Συντελεστής Βαρύτητας W = 5 

 

Ερώτηση 8.- Υπάρχουν πληροφορίες για σεισμολογικά χαρακτηριστικά του υπό 
εξέταση μνημείου; 

Επεξήγηση βαθμολογίας 

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με 

ιστορικά καταγεγραμμένες βλάβες στο μνημείο. 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Υπάρχουν πληροφορίες για βλάβες 

στο μνημείο από παλαιότερους σεισμούς, καθώς και πληροφορίες για τη 

σεισμικότητα της περιοχής, όπως σεισμική κατηγοριοποίηση της περιοχής. 

3:  πλήρεις πληροφορίες.- Υπάρχουν πληροφορίες για τοπική επίδραση γεωλογικών 

και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών από γεωφυσικές έρευνες (αναλύσεις 

μικροδονήσεων). Τα δεδομένα επιτρέπουν την προσομοίωση της δυναμικής 

απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών, και τον προσδιορισμό για παράδειγμα 

του συντελεστή ασφαλείας ενός πρανούς υπό σεισμική φόρτιση. 

Συντελεστής Βαρύτητας W = 3 

 
Ερώτηση 9.-  Υπάρχουν ιστορικές πηγές που αναφέρουν τους γεωτεχνικούς 

κινδύνους που απειλούν το μνημείο; 

Επεξήγηση βαθμολογίας  

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1:  διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Ιστορικές πηγές αναφέρουν για 

παράδειγμα ότι εκδηλώθηκε μια κατολίσθηση, χωρίς όμως λεπτομέρειες για τη 

χρονική στιγμή, και τα βασικά χαρακτηριστικά της κατολίσθησης. 

2: διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Αναφέρεται ο γεωτεχνικός κίνδυνος 

(κατολίσθηση) καθώς και η χρονική περίοδος (π.χ. 1940), χωρίς περαιτέρω 

πληροφορίες για το χώρο, τις αιτίες ή άλλες λεπτομέρειες.  

3:  πλήρεις πληροφορίες.- Γίνεται πλήρης αναφορά και χαρακτηρισμός της αστοχίας 

(π.χ. τύπος κατολίσθησης, χρόνος, τοποθεσία, αιτίες). 
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Συντελεστής Βαρύτητας W = 3 

 
Ερώτηση 10.- Υπάρχουν αναφορές για ανθρώπινες επεμβάσεις; 

Επεξήγηση βαθμολογίας 

0:  μη διαθέσιμες πληροφορίες. 

1: διαθέσιμα δεδομένα μικρής χρησιμότητας.- Ιστορικές πηγές αναφέρουν κάποια 

παρέμβαση κατά το παρελθόν (π.χ. ενίσχυση πρανούς). 

2:  διαθέσιμα δεδομένα μέτριας χρησιμότητας.- Γίνεται αναφορά για επεμβάσεις σε 

τμήμα του μνημείου. 

3:  πλήρεις πληροφορίες.- Αναφέρεται με λεπτομέρεια η επέμβαση. Υπάρχουν 

χάρτες, φωτογραφίες, σχέδια, που επεξηγούν πλήρως το μέγεθος, τη χρονική 

περίοδο, το χώρο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργασιών αναστήλωσης.  

Συντελεστής Βαρύτητας W = 3 

 

Επεξεργασία - Ερμηνεία 

Μετά την απάντηση των ερωτήσεων, η παράμετρος EGUP προσδιορίζεται από τη 

Σχέση (3.7.1):  

 

 

όπου WM είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος και MWM ο μέγιστος σταθμισμένος 

μέσος όρος, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τις Σχέσεις (3.7.2) και (3.7.3) 

αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3.7.1) 

(3.7.2) 

(3.7.3) 
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Στις παραπάνω σχέσεις n είναι ο συνολικός αριθμός των ερωτήσεων (1 – 10), i είναι 

η i-οστή  ερώτηση του ερωτηματολογίου, w ο συντελεστής βαρύτητας της κάθε 

ερώτησης και με x και xmax συμβολίζεται η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε ερώτηση, 

όπου οι δυνατές τιμές είναι 0,1,2 και xmax = 3.  

Η παράμετρος EGUP λαμβάνει τιμές από 0 έως 1 και ποσοτικοποιεί με αντικειμενικό 

τρόπο τη χρησιμότητα των διαθέσιμων πληροφοριών για ένα μνημείο και τον χώρο 

που το περιβάλλει. Παράλληλα, καταδεικνύει την αναγκαιότητα ή μη της διάθεσης 

πόρων για την περαιτέρω διερεύνηση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών 

ώστε η πιθανή λήψη προστατευτικών μέτρων να είναι όσο το δυνατό 

αποτελεσματικότερη. Στο Σχήμα 3.7.1 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της τιμής της 

παραμέτρου EGUP και της πληρότητας των διαθέσιμων δεδομένων. Παρατηρείται 

ότι το εύρος τιμών 0 – 0.3 αντιπροσωπεύει περιπτώσεις με ελλιπή πληροφορία, σε 

αντίθεση με τιμές μεγαλύτερες του 0.8 όπου τα διαθέσιμα δεδομένα θεωρούνται 

πλήρη και δεν απαιτούνται περαιτέρω έρευνες. Η αναγνώριση των γεωλογικών και 

γεωτεχνικών συνθηκών επιτυγχάνεται για τιμές της παραμέτρου 0.5 – 0.6  
 

 

Παρουσιάστηκε, μια απλοποιημένη μέθοδος ταχείας ιεράρχησης των μνημείων 
που χρήζουν αποκατάστασης και αναστύλωσης. Σε περιπτώσεις περιορισμένων 

χρηματικών πόρων, η προτεραιότητα δίνεται στα μνημεία με τη μεγαλύτερη τιμή της 

παραμέτρου χρησιμότητας, ώστε να ολοκληρώνονται οι συμπληρωματικές έρευνες 

που θα οδηγήσουν στη λήψη προστατευτικών μέτρων. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.7.1:  Σχέση μεταξύ τιμών της παραμέτρου EGUP και πληρότητας των 

διαθέσιμων δεδομένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

4.1 Συμπεράσματα από Ιστορικά Περιστατικά 

Στον Πίνακα 4.1 συνοψίζονται τα ιστορικά περιστατικά βλαβών από σεισμούς σε 

μνημεία, τα οποία εξετέθηκαν στo Κεφάλαιο 2, και δίνεται έμφαση στα γεω...(- 

λογικά, -τεχνικά, -μορφολογικά) αίτια, τα οποία τεκμηριωμένα (σύμφωνα με τις 

σχετικές πάντοτε δημοσιεύσεις) οδήγησαν σε επιδείνωση της σεισμικής 

καταπόνησης και των αντίστοιχων βλαβών. Επισημαίνεται ότι η κατά περίπτωση 

αιτιολόγηση των βλαβών και της υπαιτιότητας των διάφορων γεω-παραγόντων, 

που επιχειρείται μέσω του εν λόγω Πίνακα, είναι εν πολλοίς ενδεικτική δεδομένου 

ότι δεν έχει προέλθει από πρωτογενή έρευνα των Συντακτών, αλλά είναι 

βασισμένη στη συλλογή και την απευθείας (με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση) 

μεταφορά δημοσιευμένων στοιχείων και συμπερασμάτων αναγνωρισμένων 

επιστημονικών διαφορετικών ειδικοτήτων: σεισμολόγων, γεωφυσικών, γεωλόγων, 

γεωτεχνικών μηχανικών κ.λπ. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι η συνοπτική αυτή 

παρουσίαση είναι αρκετά κατατοπιστική ως προς τη βαρύτητα και τη συχνότητα 

με την οποία οι διάφοροι γεω-...παράγοντες επιδρούν στην εκδήλωση των 

σεισμικών βλαβών σε μνημεία καθώς και την προτεραιότητα με την οποία θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε σχετικές μελέτες.  

Συγκεκριμένα, από τον Πίνακα 4.1 προκύπτει ότι τα κύρια γεω-αίτια τα οποία 

συμβάλλουν στην εκδήλωση σεισμικών βλαβών σε μνημεία, είναι κατά σειρά τα 

ακόλουθα:  

 

(α) “Εδαφική Ενίσχυση” του σεισμικού κραδασμού.- Oφείλεται στην 

επιλεκτική ενίσχυση από το έδαφος των συχνοτήτων της δόνησης, που είναι 

παραπλήσιες με τις ιδιοσυχνότητες ταλάντωσης της εδαφικής στήλης, από το 

σεισμικό υπόβαθρο έως την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Η δυσμενέστερη 

επίδραση προκύπτει σε περίπτωση συντονισμού σεισμικής διέγερσης – εδάφους 

– ανωδομής. Αντιμετωπίζεται αναλυτικά, με μη γραμμικές αναλύσεις 1-Δ 

ανάλυσης σεισμικών κυμάτων, ή με μικρότερης ακρίβειας εμπειρικές σχέσεις. 

Απαιτεί γεωτεχνικές και γεωφυσικές έρευνες (π.χ. Crosshole, Downhole, SASW) 

για την αποτύπωση των εδαφικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του 

έργου.  
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(β) “Τοπογραφική Ενίσχυση” του σεισμικού κραδασμού.- Aφορά μνημεία 

κτισμένα σε κορυφές λόφων ή στην στέψη φυσικών πρανών με υψηλές και 

απότομες κλιτύες (π.χ. Η > 30m κλίση > 15ο κατά EC-8), καθώς και σε κοιλάδες 

που έχουν επιχωθεί με αλλουβιακές αποθέσεις. Οφείλεται στην συμβολή 

σεισμικών κυμάτων που διαδίδονται απ’ευθείας από το υπόβαθρο, κατόπιν 

ανάκλασης στα κεκλιμένα πρανή, καθώς και επιφανειακά (κύματα Rayleigh & 

Love), και είναι δυνατό να οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση της οριζόντιας 

συνιστώσας της δόνησης, καθώς και σε εμφάνιση παρασιτικής κατακόρυφης 

συνιστώσας, ανεξάρτητης από την κατακόρυφη συνιστώσα του αρχικού 

σεισμικού κραδασμού. Η ανάλυσή της γίνεται κατά κανόνα με χρήση 2 - Δ και 3 – 

Δ αριθμητικών μεθόδων (Πεπερασμένων Στοιχείων ή Πεπερασμένων Διαφορών). 

Απαιτούνται εξειδικευμένοι κώδικες, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα 

καταστατικά προσομοιώματα της μη γραμμικής – υστερητικής συμπεριφοράς του 

εδαφικού στοιχείου υπό ανακυκλική – σεισμική φόρτιση καθώς και κατάλληλα 

«σύνορα» (π.χ. freefield ή transmitting boundaries) για την αποφυγή τεχνητών 

ανακλάσεων των σεισμικών κυμάτων. Απαιτείται αποτύπωση του τοπογραφικού 

αναγλύφου της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και εκτέλεση γεωλογικών 

– γεωφυσικών – γεωτεχνικών ερευνών για την εξακρίβωση της σύστασης και των 

μηχανικών χαρακτηριστικών του βραχώδους υποβάθρου και των μαλακών 

εδαφικών στρώσεων που το καλύπτουν.  

 

(γ) “Δυναμική Συνίζηση” (ή απλά καθίζηση) του εδάφους θεμελίωσης.-  
Eίναι αποτέλεσμα της ανακυκλικής διάτμησης που επιβάλλουν τα σεισμικά 

κύματα κατά τη διέλευσή τους μέσω χαλαρών κατά κανόνα και μη συνεκτικών 

εδαφικών στρώσεων (άμμων, μη πλαστικών ιλύων ή ακόμη και χαλίκων υπό 

ισχυρή σεισμική δόνηση). Σε περίπτωση ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα, της 

καθίζησης του εδάφους προηγείται (η κατά πολύ σοβαρότερη) ρευστοποίηση του 

εδάφους, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει ακόμα και σε πλήρη κατάρρευση του 

μνημείου. Η αντιμετώπισή της στην πράξη ακολουθεί τις αναλύσεις (α) και (β), και 

βασίζεται σε εμπειρικές κυρίως μεθοδολογίες. Υπάρχουν βέβαια και εξελιγμένες 

αναλυτικές μεθοδολογίες, αλλά απαιτούν ειδικούς (όχι κατ’ ανάγκη εμπορικούς) 

κώδικες καθώς και δεδομένα από ειδικές εργαστηριακές δοκιμές (π.χ. 

ανακυκλικές δοκιμές τριαξονικής φόρτισης, καθώς και απλής ή περιστροφικής 

διάτμησης), και εφαρμόζονται σε μελέτες μεγάλης κλίμακας.  
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(δ) “Aστοχία Πρανούς”.- Αφορά σε εδαφικά κυρίως πρανή και προκύπτει από 

επαλληλία της σεισμικής επιτάχυνσης με την επιτάχυνση της βαρύτητας. Η 

σεισμική αστοχία είναι σαφώς πιο ήπια συγκρινόμενη με την στατική αστοχία 

δεδομένου ότι είναι «στιγμιαία» (διαρκεί για δέκατα του δευτερολέπτου, όσο η 

προς τα ανάντη του πρανούς σεισμική επιτάχυνση ξεπερνά μια κρίσιμη τιμή) και 

επομένως δεν δίνεται ο χρόνος που απαιτείται για να εξελιχθεί σε κατολίσθηση. 

Συνήθως οδηγεί σε μικρές σχετικά (5 – 10cm) μόνιμες μετατοπίσεις της 

ολισθαίνουσας μάζας, ή σε επιτάχυνση των ερπυστικών μετατοπίσεων στατικά 

ασταθών πρανών. Η αντιμετώπισή της γίνεται συνήθως με απλές (ψευδοστατικές) 

μεθόδους ανάλυσης της ευστάθειας πρανών, σε συνδυασμό με εμπειρικές 

μεθόδους υπολογισμού των μετατοπίσεων, και έπεται πάντοτε των αναλύσεων (α) 

και (β) και των σχετικών γεωλογικών - γεωτεχνικών ερευνών.  

 

(ε) “Βραχοπτώσεις”.- Αφορούν στην ελεύθερη πτώση μεγάλων όγκων, από 

ρηγματωμένα και ασθενώς συγκολλημμένα βραχώδη πρανή που επικρέμονται 

αρχαιολογικών χώρων. Κρίσιμες παραμέτρους αντισεισμικού σχεδιασμού 

αποτελούν ο όγκος της βραχομάζας η οποία αναμένεται να αποκολληθεί, καθώς 

και η μέγιστη απόσταση την οποία θα διανύσει. Αντιμετωπίζεται με κινηματικού 

τύπου αναλύσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στην πράξη με εξειδικευμένο 

λογισμικό. Προαπαιτούνται οι αναλύσεις τοπογραφικής ενίσχυσης (β), καθώς και 

λεπτομερής τεχνικο-γεωλογική χαρτογράφηση της επικίνδυνης βραχομάζας.  

 

(στ) “Ρήγματα”.- Αφορούν σε ενεργές τεκτονικές διαρρήξεις που αναδύονται 

στην επιφάνεια του εδάφους. Προκαλούν μόνιμες διαφορικές μετατοπίσεις του 

εδάφους, κατακόρυφες ή/και οριζόντιες, οι οποίες κυμαίνονται από λίγα εκατοστά 

έως και λίγα μέτρα, αναλόγως προς το μήκος και το είδος της διάρρηξης (normal, 

reverse, strike slip). Οι εν λόγω παράμετροι, καθώς και ο χαρακτηρισμός ενός 

ρήγματος ως ενεργού, αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένης νεο – τεκτονικής και 

σεισμο – τεκτονικής μελέτης η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: επιτόπου 

παρατηρήσεις, μετρήσεις, διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων και σκαμμάτων, 

μετρήσεις του ρυθμού μετατόπισης του εδάφους, μικροσεισμικές μετρήσεις, κ.λπ..  
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4.2 Συμπεράσματα Μελετών Ανάλυσης Σεισμικής Επικινδυνότητας. 

Για μια πρώτη αποτίμηση της διεθνούς πρακτικής σχετικά με την εκπόνηση 

ειδικών Γεωτεχνικών Μελετών Σεισμικής Επικινδυνότητας, στα πλαίσια μιας 

διαχρονικής στρατηγικής προστασίας των μνημείων, ο Πίνακας 4.2 συνοψίζει τα 

βασικά στοιχεία των μελετών αυτού του είδους που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3. 

Για λόγους μεγαλύτερης πληρότητας, στις μελέτες του Κεφαλαίου 3, έχουν 

προστεθεί και τρία (3) Ιστορικά Περιστατικά του Κεφαλαίου 2, που η τεκμηρίωση 

της υπαιτιότητας γεω-παραγόντων στη διαμόρφωση των βλαβών βασίσθηκε σε 

ειδικές έρευνες και μελέτες. 

 
Τα στοιχεία του Πίνακα 4.2 αφορούν τόσο στις αναλύσεις που απαιτούνται για την 

ποσοτική εκτίμηση της επίδρασης των γεωτεχνικών παραγόντων στη σεισμική 

επικινδυνότητα όσο και στις έρευνες οι οποίες θα πρέπει να προηγηθούν 

προκειμένου να προκύψουν τα αναγκαία δεδομένα των αναλύσεων. Oι 

συγκεκριμένες αναλύσεις, επεξηγούνται στις ακόλουθες παραγράφους.  

 

Γεω... - έρευνες.- Η πλειονότητα των ειδικών μελετών περιλαμβάνει ένα πλήρες 

πρόγραμμα: γεωλογικών ερευνών, γεωτεχνικών ερευνών με τη βοήθεια 

γεωτρήσεων, εργαστηριακών και επι τόπου δοκιμών (SPT, CPT, κ.λπ.), καθώς 

και γεωφυσικών ερευνών για την απ’ευθείας μέτρηση της ταχύτητας μετάδοσης 

σεισμικών κυμάτων (Vs, Vp). Μεταξύ των συνήθων γεωφυσικών δοκιμών, 

προτεραιότητα δίνεται στις δοκιμές Crosshole και Downhole οι οποίες παρέχουν 

την μεγαλύτερη ακρίβεια. Για περισσότερη πληρότητα, στις ανωτέρω έρευνες θα 

μπορούσαν να προστεθούν και εργαστηριακές δοκιμές επιβολής ανακυκλικής 

διάτμησης (π.χ. resonant column, cyclic triaxial or torsional tests) για την 

εκτίμηση της μη γραμμικής συμπεριφοράς και της αντοχής εδαφικών δοκιμίων 

υπό σεισμική φόρτιση.  

Επισημαίνεται επίσης ότι πολλά από τα αρχαία μνημεία που παρουσιάστηκαν 

εδράζονται στο αρχικό φυσικό έδαφος – π.χ. Κολοσσαίο. Σταδιακά μέσα στους 

αιώνες τα νεότερα μνημεία, όπως το Fatih τζαμί, εδράζονται σε ένα στρώμα 

ετερογενούς υλικού με τυχαία σύσταση και πάχος. Η εδαφολογική σύσταση του 

στρώματος αυτού ποικίλει και είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί. Συνεπώς, 

όλα τα θέματα που αφορούν την εκτίμηση του σεισμικού κραδασμού, των δεικτών 

εμπέδησης και τις παραμέτρους αντοχής των προσχώσεων αυτών αποτελούν 
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πρόκληση για τον μελετητή μηχανικό και χρίζουν ιδιαίτερης και ξεχωριστής για 

κάθε περίπτωση προσέγγισης.  

 

Αριθμητικές Αναλύσεις Σεισμικής Απόκρισης.- Η πλειονότητα των ειδικών 

μελετών περιλαμβάνει επίσης μη γραμμικές αριθμητικές αναλύσεις εκτίμησης της 

εδαφικής (1-Δ) και της τοπογραφικής (2-Δ ή 3-Δ) επιδείνωσης της σεισμικής 

δόνησης, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω αναλύσεις (ειδικά οι 2-Δ και οι 3-Δ) 

απαιτούν σημαντική εξειδίκευση ως προς το ανθρώπινο δυναμικό και το 

χρησιμοποιούμενο λογισμικό. Μάλιστα σε μία από τις ειδικές μελέτες, για την 

πόλη Τινδαρίδα της Σικελίας, οι 2-Δ αναλύσεις συνδυάστηκαν με ένα 

σοφιστευμένο ελαστοπλαστικό προσομοίωμα για τον απ’ευθείας υπολογισμό των 

μόνιμων καθιζήσεων στην επιφάνεια του εδάφους.  

 

Αναλύσεις Αστοχίας.- Κατά περίπτωση, και ανάλογα προς τις επικρατούσες 

γεω-μορφολογικές συνθήκες, οι βασικές αναλύσεις σεισμικής απόκρισης 

συνοδεύτηκαν από αναλύσεις υπολογισμού καθιζήσεων, κινδύνου 

ρευστοποίησης καθώς και αλληλεπίδρασης εδάφους – θεμελίου – ανωδομής. 

Παρά το γεγονός ότι σε ελάχιστες από τις εξετασθείσες ειδικές μελέτες (για τις 

πόλεις Τινδαρίδα και Gerace) αναφέρεται εκτέλεση αναλύσεων ευστάθειας 

αστοχίας πρανούς και βραχοπτώσεων, πιστεύουμε ότι οι εν λόγω αναλύσεις είναι 

επίσης απαραίτητες και θα πρέπει να εκτελούνται όπου επιβάλλεται από τις 

τοπικές γεω – μορφολογικές συνθήκες.  

 

Πειραματικές Αναλύσεις Σεισμικής Απόκρισης.- Σε δύο μόνον από τις εννέα 

συνολικά περιπτώσεις που εξετάσθηκαν, η 1-Δ σεισμική απόκριση του εδάφους 

δεν εκτιμήθηκε αναλυτικά, αλλά πειραματικά, με τη βοήθεια ισχυρών σεισμικών 

καταγραφών (G.I. και HVSR) και καταγραφών μικροδονήσεων (microtremors). Eκ 

της εμπειρίας των Συντακτών, οι μέθοδοι αυτές υπερτερούν ως προς το κόστος 

εφαρμογής και επεξεργασίας των μετρήσεων, αλλά υπολείπονται σαφώς των 

αντίστοιχων αναλυτικών ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των 

αποτελεσμάτων.  

 

 

 

 



 137

Πίνακας 4.1:  Συνοπτική παρουσίαση των Ιστορικών Περιστατικών με αναφορά στα γεωλογικά, γεωτεχνικά και γεω-μορφολογικά  αίτια 
επιδείνωσης των σεισμικών βλαβών [1: δεδομένα από παρατηρήσεις (Π), αναλύσεις (Α) και σεισμικές καταγραφές (Κ), 2: Αρχαίοι 
(Α) ή Νεότεροι (Ν) χρόνοι, 3: η παρένθεση υποδηλώνει έμμεσο συμπέρασμα των Συντακτών που προέκυψε με βάση δημοσιευμένα 
στοιχεία] 

 
ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 

 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΟΠΟ. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΣΥΝΙΖΗΣΗ 

ΑΣΤΟΧΙΑ 
ΠΡΑΝΟΥΣ 

ΒΡΑΧΟ-
ΠΤΩΣΕΙΣ ΡΗΓΜΑΤΑ 

1. Αρχαιολογικός 
χώρος ΔΕΛΦΩΝ Π Α(2)  (X) (3)  X X Χ 

2. 
Ναός 
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

Π Α   Χ     

3. 
Η πόλη 
TINΔΑΡΙΣ, 
Σικελία 

Π, Α Α (Χ) Χ Χ    

4. ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ, 
Ρώμη Π, Α Α  Χ     

5. 

Στήλες 
ΤΡΑΪΑΝΟΥ &  
Μ. ΑΥΡΗΛΙΟΥ,  
Ρώμη 

Π,Α Α 

Χ 
συντονισμός 
εδάφους - 
ανωδομής 

     

6. ΜΟΝΗ 
ΔΑΦΝΙΟΥ Π Ν(2)   Χ Χ   

7. ΤΖΑΜΙ FATIH,  
Tουρκία Π, Α, Κ(1) Ν 

Χ 
συντονισμός 
εδάφους-
ανωδομής 

     

8. Επαρχία 
UMBRIA, Ιταλία. Π,Κ Ν Χ  Χ Χ Χ  

9. 

Επαρχίες 
CAMPOBASSO 
& FOGGIA, 
Ιταλία 

Π, Α Ν Χ Χ     
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Πίνακας 4.2:  Συνοπτική παρουσίαση των Ειδικών Γεωτεχνικών Μελετών με έμφαση στις γεω- έρευνες και αναλύσεις σεισμικής 
απόκρισης και αστοχίας του εδάφους που περιέλαβαν [1: Αρχαίοι (Α) ή Νεότεροι (Ν) χρόνοι] 

 

ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

ΣΕΙΣΜ. 
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΑΣΤΟΧΙΑΣ  

 ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑ(1) 
μνημείου 

ΓΕΩΛ. ΓΕΩΤ. ΓΕΩΦ. 1-Δ 2-Δ  
& 3-Δ 

Ρευστ. Πραν. Καθιζ. 

ΑΛΛΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

1. Η πόλη TINΔΑΡΙΣ, 
Σικελία Α X  Χ  X   X  

2. ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ, Ρώμη Α X X   X     

3. ΤΖΑΜΙ FATIH,  
Tουρκία Ν X X X X      

4. Πόλεις NICASTRO & 
GERASE, Calabria Α & Ν X X X  X  X   

5. Μνημεία στην πόλη 
της ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ Α & Ν X X X  X  X    

6. Υδραγωγείο 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ν         Αλληλεπίδραση 

εδάφους-ανωδομής 

7. Ιστορικό Κέντρο 
ΝΑΠΟΛΗΣ, Ιταλία Ν X X X  X     

8. Επαρχίες UMBRIA & 
MARCHE, Ιταλία Α & Ν X X X      G.I. & HVSR 

9. Πόλη BENEVENTO, 
Ιταλία Α & Ν X X X      MICROTREMORS 
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