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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στις 8 Ιανουαρίου 2006 και τοπική ώρα 13:34 (11:34 GMT), ισχυρός σεισμός
μεγέθους Μw=6.9 συνέβη στην περιοχή του Ν. Αιγαίου και συγκεκριμένα στον υποθαλάσσιο
χώρο μεταξύ των νήσων Κρήτης και Κυθήρων. H ισχυρή σεισμική κίνηση καταγράφηκε από
το δίκτυο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) σε
εύρος αποστάσεων 30-500 km και μέγιστες επιταχύνσεις 0.2-130 mg. Ο σεισμός αυτός είναι
ο πρώτος ισχυρός σεισμός ενδιαμέσου βάθους ο οποίος καταγράφηκε σε σημαντικό αριθμό
επιταχυνσιογράφων. Στην εργασία αυτή δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των καταγραφών από το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ αλλά και άλλων φορέων. Γίνεται
σύγκριση των μέγιστων τιμών και των φασματικών τιμών των παραμέτρων της ισχυρής σεισμικής κίνησης και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης. Γίνεται προσπάθεια
εκτίμησης του μακροσεισμικού πεδίου του σεισμού του 2006 και σύγκριση με το αντίστοιχο
του σεισμού του 1903 o οποίος συνέβη στον ίδιο εστιακό χώρο. Tέλος, παρουσιάζονται και
σχολιάζονται οι βλάβες γεωτεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες εμφανίστηκαν κυρίως σε φυσικά
πρανή και επιχώματα ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των χαρακτηριστικών του σεισμικού
κραδασμού με το είδος, τη στρωματογραφία και τις ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών,
αλλά και το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής.
ABSTRACT : On January 8, 2006 at 13:34 local time (11:34 GMT), a strong earthquake of
magnitude Μw=6.9 occurred at the sea off the coasts of the Kithira Island. The strong motion
was recorded by the accelerograph network of the Institute of Engineering Seismology and
Earthquake Engineering (ITSAK) at distances between 30 and 500km with peak ground
accelerations ranging between 0.2 and 130mg. This was the first strong earthquake of
intermediate depth that was recorded at a significant number of stations. In this paper, we
present results from the analysis of the recordings of the network of ITSAK as well as of
other institutions. We compare and comment the peak ground and spectral values of the
strong ground motion parameters. Additionally, we evaluate its macroseismic field, and
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compare with that of the 1903 earthquake occurred at the same focal area. Finally, we
present and comment the damages of geotechnical nature observed mainly at natural slopes
and embankments as a result of the combination of the characteristics of ground motion and
with the type, stratigraphy and properties of the soil formations as well as the topography of
the area.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 8 Ιανουαρίου 2006 και τοπική ώρα 13:34 (11:34 GMT), ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους
Μw=6.9 συνέβη στην περιοχή του Ν. Αιγαίου και συγκεκριμένα στον υποθαλάσσιο χώρο
μεταξύ των νήσων Κρήτης και Κυθήρων. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίσθηκε στο χώρο
με γεωγραφικές συντεταγμένες 36.16ο Β και 23.36ο Α. Η σεισμική εστία βρίσκεται σε βάθος
66 km και ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού χώρου
καθώς επίσης και στην Νότια Ιταλία, Αίγυπτο, Κύπρο, Τουρκία, Ισραήλ, Λίβανο, Συρία και
Ιορδανία. Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας &
Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) κατέγραψε τη χωρική κατανομή των εδαφικών
επιταχύνσεων, ενώ μέσω τηλεφωνικής τηλεμετρίας κατέστη δυνατή από το ΙΤΣΑΚ η άμεση
λήψη και επεξεργασία των καταγραφών (επιταχυνσιογραμμάτων) από σταθμούς του δικτύου
στην ευρύτερη περιοχή.
Το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό του ΙΤΣΑΚ δραστηριοποιήθηκε άμεσα και το βράδυ της
ίδιας ημέρας παραδόθηκαν στο ΥΠΕΧΩΔΕ τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά
της σεισμικής διέγερσης (καταγραφές κύριου σεισμού, μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, διάρκεια
σεισμικής διέγερσης). Παράλληλα, κλιμάκιο από ερευνητές του ΙΤΣΑΚ μετέβη στο νησί των
Κυθήρων για τη συστηματική καταγραφή των επιπτώσεων του σεισμού τόσο στο δομημένο
όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Έγινε καταγραφή και αποτίμηση των σημαντικότερων
βλαβών σε κατασκευές, σε δίκτυα κοινής ωφελείας καθώς και των αστοχιών γεωτεχνικού
χαρακτήρα οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό. Επίσης, συγκεντρώθηκαν στοιχεία και
δεδομένα χρήσιμα για περαιτέρω αναλύσεις των επιπτώσεων του σεισμού σε όλο το νησί.
Η εργασία αυτή έχει στόχο την παρουσίαση του σεισμού των Κυθήρων της 8ης Ιανουαρίου
2006 και των συνεπειών του στο φυσικό περιβάλλον, όπως αυτές καταγράφηκαν και
αναλύθηκαν από το ερευνητικό προσωπικό του ΙΤΣΑΚ. Παρουσιάζονται τα δεδομένα της
ισχυρής σεισμικής κίνησης, όπως καταγράφηκαν από το μόνιμο δίκτυο του ΙΤΣΑΚ, αλλά και
άλλων φορέων που λειτουργούν αντίστοιχα δίκτυα, στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τα
αντίστοιχα φάσματα απόκρισης, σε σύγκριση με τα φάσματα άλλων καταστρεπτικών
σεισμών του Ελληνικού χώρου. Γίνεται σύγκριση των μέγιστων τιμών και των φασματικών
τιμών των παραμέτρων της ισχυρής σεισμικής κίνησης και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της
σύγκρισης. Επίσης γίνεται προσπάθεια εκτίμησης του μακροσεισμικού πεδίου του σεισμού
του 2006 και σύγκριση με τον σεισμό του 1903 o οποίος συνέβη στον ίδιο εστιακό χώρο.
Ακολούθως παρουσιάζονται γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία για το νησί των Κυθήρων και
περιγράφονται οι γεωτεχνικού χαρακτήρα βλάβες που διαπιστώθηκαν (αστοχίες φυσικών
πρανών και ορυγμάτων με επιπτώσεις σε έργα οδοποιίας, βλάβες σε λιμενικά έργα και σε
δίκτυα κοινής ωφέλειας).

ΙΣΧΥΡΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
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Σεισμολογικά δεδομένα
Στις 8 Ιανουαρίου 2006 και ώρα Ελλάδος 13:34 έγινε ένας σφοδρός σεισμός ενδιαμέσου
βάθους. Από την ανάλυση των καταγραφών των μεταθέσεων από όργανα ευρέως φάσματος
φάνηκε ότι, της διάρρηξης του ισχυρού σεισμού, προηγήθηκε κατά 3 sec μία μικρότερη
διάρρηξη ενώ το εστιακό βάθος του ισχυρού σεισμού ήταν 66 km (USGS,
http://earthquake.usgs.gov/eqinthenews/2006/ushrak). Το μέγεθος σεισμικής ροπής του
σεισμού υπολογίστηκε από τα διεθνή σεισμολογικά δίκτυα του πανεπιστημίου του Harvard
(HRV) και της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USCS) ίσο με ΜW=6.8 και 6.7
αντίστοιχα, ενώ από τα σεισμολογικά δίκτυα της Ελλάδας ανακοινώθηκε ότι το μέγεθος του
σεισμού ήταν ίσο με Μ=6.9.
Ο εστιακός χώρος του σεισμού της 8ης Ιανουαρίου βρίσκεται στο δυτικό Τμήμα του
Ελληνικού Τόξου, το οποίο είναι μία από τις πλέον ενεργές σεισμογενείς περιοχές κατά
μήκος της ζώνης σύγκλισης μεταξύ της Ευρασίας και της Αφρικής. Στο τμήμα αυτό της
λιθόσφαιρας της Ανατολικής Μεσογείου στον Αιγιακό χώρο εκλύεται περισσότερο από το
60% της σεισμικής δράσης του Ευρωπαϊκού χώρου, γεγονός το οποίο πιστοποιεί την
ενεργό παραμόρφωση του χώρου. H παραμόρφωση αυτή εκδηλώνεται με σεισμούς με
μεγέθη μέχρι MW=8.3 (Papazachos, 1990, 1996) και είναι το αποτέλεσμα της βύθισης της
λιθόσφαιρας της Ανατολικής Μεσογείου κάτω από το Αιγαίο κατά μήκος του Ελληνικού Τόξου
(Papazachos and Delibasis, 1969; Papazachos and Comninakis, 1971) καθώς και της προς
τα Δυτικά κίνησης της πλάκας της Ανατόλιας κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας
Ανατόλιας (McKenzie, 1972).
Οι σημαντικότερες επιπτώσεις από τον σεισμό καταγράφηκαν στα Κύθηρα και στο Νομό
Χανίων. Η κατανομή των επιπτώσεων του σεισμού τόσο στο δομημένο όσο και στο φυσικό
αν και σε μικρότερο βαθμό παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την αντίστοιχη κατανομή
του σεισμού του 1903 Μ=7.7 (Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ; Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2003) .
Στο χάρτη του σχήματος 1 φαίνεται το επίκεντρο του σεισμού όπως καθορίστηκε από το
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ (ΓΙ) και το Εργαστήριο Γεωφυσικής του ΑΠΘ (ΕΓ) και η
κατανομή της σεισμικής δράσης στην ευρύτερη περιοχή για το διάστημα 08.01.200612.12.2006 από τα δεδομένα το ΓΙ (κίτρινα μικρά τρίγωνα). Στο ίδιο σχήμα φαίνεται ο μέσος
μηχανισμός γένεσης, ο οποίος προέκυψε από τα δεδομένα των δικτύων HRV, USGS,
KOERI, AUTH, NOA, INGV και ETH καθώς και το ρήγμα των Κυθήρων όπως
προσδιορίστηκε από τους Παπαζάχο και Παπαζάχου (2003). Από το σχήμα αυτό φαίνεται η
ταύτιση της πρόσφατης δράσης με το ρήγμα των Κυθήρων, το οποίο κατά την διάρκεια του
ΧΧ αιώνα έδωσε πέντε ισχυρούς σεισμούς (1903 Μ7.5, 1910 Μ7.0, 1926 Μ7.2, 1937 Μ6.0
και 1932 Μ6.3).
Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι η σεισμολογική κοινότητα της Ελλάδας είχε τη γνώση για τον
αναμενόμενο τρόπο διάρρηξης. Αντίστοιχη επιστημονική γνώση υπάρχει για όλη την
ευρύτερη περιοχή του Αιγιακού χώρου και μπορεί να τύχει εφαρμογής σε μέτρα και σχέδια
πρόληψης των συνεπειών σε περιοχές όπου υπάρχουν εκτιμήσεις για τη γένεση ισχυρών
σεισμών, οι οποίοι μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον. Οι
σεισμοί ενδιαμέσου βάθους λόγω των μεγάλων μεγεθών τους είναι δυνατόν να προκαλέσουν
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σημαντικές βλάβες σε ειδικές κατασκευές με μεγάλες ιδιοπεριόδους (πύργους ελέγχου
αεροδρομίων, υδατόπυργους, κτίρια μεγάλου ύψους) ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις.

Σχήμα 1. Επίκεντρο του κύριου σεισμού, γεωγραφική κατανομή της σεισμικής δράσης (8-28
Ιανουαρίου 2006) και μηχανισμός γένεσης του σεισμού της 8ης Ιανουαρίου 2006 (επεξήγηση στο
κείμενο).

Κατανομή των μακροσεισμικών εντάσεων
Ένα μέτρο της ισχύος ενός σεισμού αποτελεί η κατανομή των Μακροσεισμικών Εντάσεων. Οι
μακροσεισμικές παρατηρήσεις μπορούν να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την
απόσβεση αλλά και αποτελούν το μόνο εργαλείο για τη χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών
δεδομένων. Με βάση τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από την Αμερικανική Γεωλογική
Υπηρεσία (USGS) αλλά και δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την επεξεργασία
συγκεντρωτικών δημοσιογραφικών πληροφοριών εκπονήθηκε ο χάρτης του σχήματος 2, ο
οποίος δίνει τη γεωγραφική κατανομή των μακροσεισμικών εντάσεων. Από το χάρτη αυτό
φαίνεται ότι οι εντάσεις στη νότια Ιταλία, Σικελία και Μάλτα έχουν τις ίδιες τιμές με εντάσεις
στο Αιγαίο σε σημαντικά μικρότερες επικεντρικές αποστάσεις. Από τον ίδιο αυτό χάρτη
φαίνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην ενδοχώρα της βόρειας Αφρικής και στο Αμμάν της
Ιορδανίας. Η εικόνα αυτή της κατανομής των εντάσεων τόσο σε σχέση με την απόσταση όσο
και με τη χωρική κατανομή αποτελεί τυπική εικόνα για τους σεισμούς ενδιαμέσου βάθους του
νοτίου Αιγαίου (Papazachos and Comninakis, 1971; Papazachos et al., 1982; Tassos, 1984).
Συγκριτικά παρατίθενται στο σχήμα 3 οι ισόσειστες (οι καμπύλες δηλαδή οι οποίες ορίζουν
περιοχές όπου τα αποτελέσματα του σεισμού είναι ίδια) για τον σεισμό των Κυθήρων του
1903. Από την κατανομή των εντάσεων φαίνεται ότι ο σεισμός εκείνος ήταν μεγαλύτερου
μεγέθους.
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Σχήμα 2. Προκαταρκτική γεωγραφική κατανομή των μακροσεισμικών εντάσεων του σεισμού των
Κυθήρων. Τα δεδομένα προέρχονται από τις ιστοσελίδες της USGS (:earthquakes.usgs.gov), του
INGV (Rome) και του ISC.

Σχήμα 3. Χάρτης ισοσείστων του σεισμού 11.08.1903 (Sieberg, 1932).
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Κατανομή των εδαφικών επιταχύνσεων
Τα επιταχυνσιογραφήματα ενός σεισμού και ειδικότερα σεισμού ενδιαμέσου βάθους είναι
δυνατόν να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ισχυρής
σεισμικής κίνησης στο κοντινό πεδίο όπως οι μέγιστες εδαφικές τιμές της επιτάχυνσης,
ταχύτητας, μετάθεσης καθώς και οι φασματικές τιμές αυτών αλλά και σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με την απόσβεση της σεισμικής κίνησης στο ενδιάμεσο και μακρινό
πεδίο του Ελληνικού χώρου.
Στο σχήμα 4 φαίνεται η γεωγραφική κατανομή του μόνιμου δικτύου και των ειδικών δικτύων
επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ. Οι θέσεις οι οποίες παριστάνονται με σύμβολα κόκκινου
χρώματος παριστάνουν τις θέσεις στις οποίες οι επιταχυνσιογράφοι του ΙΤΣΑΚ διεγέρθηκαν
και κατέγραψαν τη σεισμική κίνηση. Συγκεκριμένα οι επιταχυνσιογράφοι οι οποίοι
διεγέρθηκαν από τον σεισμό βρίσκονται: στον Ποταμό Κυθήρων (KYT1), Άγιο Νικόλαο
Λακωνίας (ANS1), Χανιά (CHN1), Ηράκλειο (HER1), Κορώνη (ΚRΝ1). Τα πράσινα σύμβολα

Σχήμα 4. Γεωγραφική κατανομή των επιταχυνσιογράφων ελευθέρου πεδίου και των ειδικών δικτύων.
Τα κόκκινα σύμβολα παριστάνουν τις θέσεις στις οποίες διεγέρθηκαν οι επιταχυνσιογράφοι του
ΙΤΣΑΚ. Τα πράσινα σύμβολα παριστάνουν τις θέσεις επιταχυνσιογράφων άλλων φορέων. Το
επίκεντρο του σεισμού παριστάνεται με πράσινο αστέρι.

6

παριστάνουν τις θέσεις επιταχυνσιογράφων άλλων φορέων (ΔΕΗ, Αστεροσκοπείο Λάρισας
και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) Σε μακρινές αποστάσεις κατέγραψαν την σεισμική δόνηση
ψηφιακοί επιταχυνσιογράφοι νέας γενιάς με μεγάλη ανάλυση (resolution≥18bits) και
συγκεκριμένα της Νάξου (ΝΑΧ1), Κω (ΚOS1), Θεσσαλονίκης (THE1) καθώς και
επιταχυνσιογράφοι ελευθέρου πεδίου ειδικών δικτύων όπως της γέφυρας της Χαλκίδας
(HAL1), της γέφυρας του Πολυμύλου (P9A) και του Ευρωπαϊκού πεδίου δοκιμών στη
Μυγδονία λεκάνη (TST).
Στον Πίνακα 1 δίνονται οι θέσεις των επιταχυνσιογράφων και βασικές πληροφορίες για τον
τύπο του οργάνου τα οποία κατέγραψαν τη σεισμική κίνηση του σεισμού της 8/1/2006
(Μ6.9), η μέγιστη τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης για κάθε σταθμό καταγραφής και η
υποκεντρική του απόσταση (σε km). Οι τιμές της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης του θέσεων
της ΔΕΗ και της Λάρισσας προέρχονται από την εργασία των Skarlatoudis et al (2008).

Πίνακας 1. Στοιχεία θέσεων του μόνιμου δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ οι οποίοι
κατέγραψαν τη σεισμική κίνηση του σεισμού των Κυθήρων.

ΘΕΣΗ

ΤΥΠΟΣ
CODE ΟΡΓΑΝΟΥ &
ΑΝΑΛΥΣΗ

Αγ. Νικόλαος ANS1

QDR/11bits

ΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΟΥ
Δημοτικό ΣχολείοΙσόγειο
ΟΤΕ–Ισόγειο
ΤΕΙ ΗρακλείουΙσόγειο
Νομ.ΗρακλείουΙσόγειο
Δ/νση Τ.Υ.
Υπόγειο
Βιβλιοθήκη
Δήμου- Ισόγειο
Ελεύθερο Πεδίο
ΔημαρχείοΥπόγειο
ΟΤΕ- Ισόγειο

Ποταμός

KYT1

ETNA/18bits

Ηράκλειο

HER1

QDR/11bits

Ηράκλειο

HER2

SSA2/12bits

Χανιά

CHN1

QDR/11bits

Κορώνη

KRN1

QDR/11bits

Χαλκίδα

HAL1

Νάξος

NAX1

Κως

KOS1

Πολύμυλος

P9A

K2/19bits
CMG-5TD
/24bits
ETNA/18bits
GEOSIG
Ελεύθερο Πεδίο
/22bits
GURALP
Σεισμολογικός
/24bits
Σταθμός- Υπόγειο

Θεσσαλονίκη THE1
Ευρωπαϊκό
Πεδίο
Δοκιμών
Ευρωπαϊκό
Πεδίο
Δοκιμών
Λάρισα

ΦΟΡΕΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ
(km)
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

ΙΤΣΑΚ

0.13g

73

ΙΤΣΑΚ

0.12g

71

ΙΤΣΑΚ

0.05g

191

ΙΤΣΑΚ

0.03g

195

ΙΤΣΑΚ

0.04g

111

ΙΤΣΑΚ

0.025g

158

ΙΤΣΑΚ

0.007g

259

ΙΤΣΑΚ

0.003g

212

ΙΤΣΑΚ
ΕΟΑΕ/
ΙΤΣΑΚ

0.002g

363

0.001g

486

ΙΤΣΑΚ

0.0002g

501

TST

M.WITNEY
/18bits

Ελεύθερο Πεδίο
(Μαλακό έδαφος)

ΙΤΣΑΚ/
ΑΠΘ

0.001g

505

STE

ETNA
/18bits

Ελεύθερο Πεδίο
(“Βράχος”)

ΙΤΣΑΚ/
ΑΠΘ

0.0005g

503

S1

GEOSIG
/18bits

Ελεύθερο Πεδίο

Αστεροσκ.
Λάρισσας

0.003g

400

Πίνακας
Αποθήκης

ΔΕΗ

0.007g

192

Ισόγειο - Τ/Κ

ΔΕΗ

0.005g

259

Κτίριο

ΔΕΗ

0.013g

206

ΔΕΗ
MEG ETNA/18 bits
Μεγαλόπολη
ΔΕΗ
ALI ETNA/18 bits
Αλιβέρι
ΔΕΗ
KERA ETNA/18 bits
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Κερατσίνι

Διοίκησης

Στο σχήμα 5 δίνονται οι σημαντικότερες διορθωμένες συνιστώσες των κορυφαίων εδαφικών
επιταχύνσεων των καταγραφών ισχυρής κίνησης του κύριου σεισμού των Κυθήρων 2006 με
μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, PGA, μεγαλύτερη 10%g). Χαρακτηριστικό των καταγραφών
είναι οι μεγάλες διάρκειες της ισχυρής κίνησης.

Επιμήκης Συν. Κύθηρα
PGA= -120 cm/sec2

100
0
-100

Επιμήκης Συν. Aγ. Νικόλαος
PGA= -130 cm/sec 2

Εδαφ. Επιτάχυνση (cm/sec2 )

100
0

-100
100

Εγκάρσια Συν. Χανιά
PGA= -41 cm/sec2

50
0
-50

-100
100

Επιμήκης Συν. Ηράκλειο
PGA= 50 cm/sec 2

50
0
-50

-100
100

Επιμήκης Συν. Κορώνη
PGA= 24 cm/sec 2

50
0
-50
-100
0

20

40

60

80

100

120

Χρόνος (sec)
Σχήμα 5. Οριζόντιες συνιστώσες καταγραφών ισχυρής κίνησης με PGA≥0.10g του κύριου σεισμού
των Κυθήρων (8/1/2006) στις οποίες εμφανίζονται οι μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις.

Στο σχήμα (6) παρουσιάζεται η κατανομή των καταγεγραμμένων μέγιστων τιμών της
εδαφικής οριζόντιας επιτάχυνσης (PGA) σε συνάρτηση με την υποκεντρική απόσταση. Η
μαύρη γραμμή παριστάνει τη μέση τιμή της μέγιστης οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης σε
συνάρτηση με την υποκεντρική απόσταση για σεισμό ενδιαμέσου βάθους Μw=6.9
(Theodulidis and Papazachos, 1990). Οι τιμές ±1σ δίνονται παριστάνονται στο ίδιο σχήμα με
διακεκομμένες γραμμές. Οι μπλε και κόκκινη καμπύλες δίνουν την απόσβεση για
ενδοπλακικούς σεισμούς και σεισμούς στη διεπιφάνεια σε περιβάλλον κατάδυσης όπως
προτάθηκαν από τους Youngs et al. (1997). Από τη σύγκριση των παρατηρημένων τιμών με
τις θεωρητικές σχέσεις προκύπτει ικανοποιητική συμφωνία αν ληφθεί επίσης υπόψη ότι η
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σχέση την οποία πρότειναν οι Theodulidis and Papazachos (1990) βασίστηκε σε δεδομένα
μέχρι 230km και ότι οι θέσεις με απόσταση μεγαλύτερη των 200 km βρίσκονται στο
εσωτερικό τμήμα του Ελληνικού Τόξου όπου η απόσβεση είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με
θέσεις κατά μήκος του τόξου (Papazachos and Comninakis, 1971; Παπαϊωάννου, 1984;
Papazachos and Nolet, 1997).

Σχήμα 6. Καταγεγραμμένες τιμές της μέγιστης οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης σε συνάρτηση με την
υποκεντρική απόσταση. Οι άσπροι ρόμβοι παριστάνουν τις θέσεις κατά μήκος του Ελληνικού Τόξου,
ενώ οι μαύροι ρόμβοι τις θέσεις στο εσωτερικό τμήμα. Η μέση σχέση και η μέση±1σ των Theodulidis
and Papazachos (1990) καθώς και οι σχέσεις των Youngs et al (1997) για ενδοπλακικούς σεισμούς
(κόκκινη καμπύλη) και σεισμούς σε περιβάλλον κατάδυσης (μπλε καμπύλη) δίνονται επίσης.

Με βάση τις διορθωμένες καταγραφές της ισχυρής κίνησης του σεισμού των Κυθήρων 2006,
υπολογίσθηκαν τα φάσματα απόκρισης για ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης (ξ=5%) των
καταγραφών. Στο σχήμα 7 παρουσιάζονται τα φάσματα απόκρισης των οριζοντίων
συνιστωσών των δύο κύριων επιταχυνσιογραμμάτων τα οποία καταγράφηκαν στον Ποταμό
Κυθήρων και στον Αγ. Νικόλαο Λακωνίας. Οι φασματικές τιμές των 2 καταγραφών ισχυρής
κίνησης παρουσιάζουν υψηλότερες φασματικές τιμές για ενδιάμεσες ιδιοπεριόδους (T=0.4 –
0.8 sec). Η επιμήκης συνιστώσα της καταγραφής του Αγ. Νικολάου παρουσιάζει τις
υψηλότερες φασματικές τιμές από όλες τις άλλες.
Στο σχήμα 8 δίνεται η σύγκριση των φασματικών τιμών (ξ=5%) των οριζοντίων συνιστωσών
των καταγραφών ισχυρής κίνησης του σεισμού των Κυθήρων (Μ6.9) από τους σταθμούς των
Κυθήρων και Αγ. Νικολάου αντίστοιχα με τις καταγραφές ισχυρής κίνησης από τους σεισμούς
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της Κεφαλονιάς 1983 (Μ7.0) και της Κοζάνης 1995 (Μ6.6). Η βασική διαφορά των σεισμών
της Κεφαλονιάς και Κοζάνης από αυτόν των Κυθήρων είναι το εστιακό τους βάθος. Οι δύο
πρώτοι ήταν επιφανειακοί σεισμοί και συνέβησαν σε εστιακό βάθος μικρότερο των 20 km
ενώ ο σεισμός των Κυθήρων προκλήθηκε σε ένα εστιακό βάθος της τάξης των 66 km. Οι
τρεις σεισμοί αυτοί παρότι έχουν συγκρίσιμα σεισμικά μεγέθη και οι καταγραφές τους
καταγράφηκαν σε συγκρίσιμες αποστάσεις από το σεισμικό επίκεντρο, εν’ τούτοις
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στο συχνοτικό τους περιεχόμενο. Οι δύο επιφανειακοί
σεισμοί (Κεφαλονιάς 1983 και Κοζάνης 1995) παρουσιάζουν μεγάλες φασματικές τιμές για
ένα εύρος ιδιοπεριόδων από 0.1 ως 0.5 sec, ενώ ο σεισμός των Κυθήρων παρουσιάζει
μεγάλες φασματικές τιμές σε ιδιοπεριόδους από 0.4 - 0.8 sec. Οι διαφορές αυτές στο
φασματικό περιεχόμενο των καταγραφών έχει ως αποτέλεσμα και την διαφορετική επίδρασή
τους σε διαφορετικού τύπου κατασκευές. Είναι γνωστό ότι το διαφορετικό φασματικό
περιεχόμενο μπορεί να οφείλεται στη σεισμική πηγή και το εστιακό βάθος.

800

Κύθηρα Επιμηκης Συν.
Κύθηρα Εγκάρσια Συν.
ΑΓ. Νικόλαος Επιμηκης Συν.
ΑΓ. Νικόλαος Εγκάρσια Συν.

PSA (cm/sec2)

600

400

200

0
0

1

Περίοδος (sec)

2

3

Σχήμα 7. Φάσματα απόκρισης (ξ=5%) των 2 οριζοντίων συνιστωσών των καταγραφών ισχυρής
κίνησης στις θέσεις Κύθηρα και Αγ. Νικόλαο του σεισμού των Κυθήρων.

Τα ανωτέρω επιταχυνσιογράμματα του σεισμού των Κυθήρων είναι τα πρώτα
επιταχυνσιογράμματα τα οποία έχουν καταγραφεί από έναν ισχυρό σεισμό ενδιαμέσου
βάθους στην Ελλάδα. Οι καταγραφές ισχυρής κίνησης και τα αντίστοιχα φάσματα απόκρισης
από σεισμούς ενδιαμέσου βάθους στον Ελληνικό χώρο είναι δυνατόν να δώσουν χρήσιμες
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πληροφορίες στον τεχνικό κόσμο της χώρας και είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν σε μία
μελλοντική αναθεώρηση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.
1000

Κύθηρα 2006.
Κύθηρα 2006.
ΑΓ. Νικόλαος 2006.
ΑΓ. Νικόλαος 2006.
Αργοστόλι 1983.
Αργοστόλι 1983.
Κοζάνη 1995.
Κοζάνη 1995.
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Σχήμα 8. Φάσματα απόκρισης (ξ=5%) των 2 οριζοντίων συνιστωσών των καταγραφών ισχυρής
κίνησης του σεισμού των Κυθήρων 8/1/2006 στις θέσεις Κύθηρα και Αγ. Νικόλαο, του σεισμού της
Κεφαλονιάς 23/1/1983 στη θέση Αργοστόλι και του σεισμού της Κοζάνης 6/5/1995 στη θέση Κοζάνη.
H συνεχόμενη και η διακεκομμένη γραμμή παριστάνουν την επιμήκη και την εγκάρσια συνιστώσα
αντίστοιχα του οργάνου κάθε σταθμού καταγραφής ισχυρής κίνησης.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Γεωλογικά – γεωτεχνικά στοιχεία της Νήσου των Κυθήρων και του οικισμού Μητάτα
των Κυθήρων
Στην περιοχή του στενού των Κυθήρων οι διασπαρμένοι προ-νεογενείς σχηματισμοί ανήκουν
σε διάφορες σημαντικές γεωτεκτονικές μονάδες των εξωτερικών Ελληνίδων ζωνών. Στο νησί
των Κηθύρων τα μεταφορφωμένα πετρώματα στο Βόρειο τμήμα τα οποία συνίστανται από
γνεύσιους, μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους και φυλλίτες, ανήκουν είτε στην Ιόνια ζώνη, είτε
πιθανότερα στην σειρά των Φυλλιτών [ζώνες Γαβρόβου-Τρίπολης και Ιόνιας (Lyberis et al.,
1982)]. Στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα του νησιού συναντώνται πετρώματα των
σχηματισμών της ζώνης Γαβρόβου-Τρίπολης, της ζώνης της Πίνδου καθώς και νεογενείς
αποθέσεις (Θεοδωρόπουλος, 1973). Στην περιοχή του οικισμού Μητάτα το υπέδαφος
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συνίσταται από ψαμμίτες, μάργες, ψαμμιτοασβεστολίθους και κροκαλοπαγή με ΒΒΔ-ΝΝΑ
διευθύνσεις, ενώ τα ανώτερα στρώματα αποτελούνται κυρίως από κιτρινόφαιου χρώματος
μάργες και αμμοχάλικα. Στα σχήματα 9α, β δίδονται ο γεωλογικός χάρτης του ΙΓΜΕ (Φύλλο
Κύθηρα, Κλ.1:50.000) και οι συμβολισμοί των γεωλογικών σχηματισμών, αντίστοιχα.

Σχήμα 9α. Γεωλογικός χάρτης της Νήσου των Κυθήρων (ΙΓΜΕ, Φύλλο Κύθηρα,Κλ. 1:50.000 ) με
σημειωμένες θέσεις βλαβών γεωτεχνικού χαρακτήρα (Κατηγορία Α (μπλε κύκλοι): βλάβες σε λιμενικά
έργα λόγω αστοχίας του υπεδάφους ή της όπισθεν του κρηπιδώματος επίχωσης. Κατηγορία Β
(κόκκινο χρώμα): Αστοχίες φυσικών πρανών, ορυγμάτων και επιχωμάτων οδοποιϊας κυρίως
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βραχώδους αλλά και εδαφικής σύστασης (κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, ανατροπές τεμαχών
βράχων). Κατηγορία Γ (πράσινοι κύκλοι): βλάβες σε δίκτυα. Το κόκκινο τετράγωνο δίνει τη θέση
εγκατάστασης του επιταχυνσιογράφου.

Σχήμα 9β. Υπόμνημα Γεωλογικού χάρτη Κυθήρων

Το υπέδαφος στη θέση όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο επιταχυνσιογράφος του ΙΤΣΑΚ
(κτίριο ΟΤΕ- Ποταμός) από τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες, κατατάσσεται στην
κατηγορία Α. Σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 στην κατηγορία αυτή εντάσσονται α) βραχώδεις ή
ημιβραχώδεις σχηματισμοί εκτεινόμενοι σε αρκετή έκταση και βάθος, με τη προϋπόθεση ότι
δεν παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση β) στρώσεις πυκνού κοκκώδους υλικού με μικρό
ποσοστό ιλυοαργιλικών προσμίξεων, πάχους μικρότερου των 70m. γ) στρώσεις πολύ
σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου πάχους μικρότερου των 70m.
Σύμφωνα με στοιχεία δειγματοληπτικής γεώτρησης που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν
επί της επαρχιακής οδού Μητάτων – Βιαράδικων κατάντη της κατολίσθησης του πρανούς της
πλατείας Μητάτων, το υπέδαφος συνίσταται από επιφανειακή στρώση τεχνητών
επιχωματώσεων πάχους 1.0m περίπου η οποία υπέρκειται μίας μαλακής (NSPT = 6)
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εδαφικής στρώσης καστανής έως καστανοκίτρινης αμμώδης αργίλου με χαλίκια μαργαϊκής
σύστασης, πάχους 5.0m περίπου. Στην συνέχεια ακολουθεί εδαφική στρώση πάχους 11.0m
περίπου καστανής πολύ στιφρής έως σκληρής (NSPT = 60) αμμώδους αργίλου με ενδιάμεση
στρώση πάχους 0.80m ελαφρώς αποσαθρωμένου ψαμμίτη η οποία υπέρκειται μίας σκληρής
(NSPT = 50/9) στρώσης σκούρας καστανής αργίλου. Ο βαθύτερος σχηματισμός που
συναντάται έως το πέρας της γεώτρησης (22.0m περίπου) είναι μία σκληρή έως πολύ
σκληρή φαιοπράσινη αμμώδης άργιλος με χάλικες. Η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα μετρήθηκε σε βάθος 4.5 – 5.0m.
Στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μητάτων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το
υπέδαφος γενικά κατατάσσεται στις κατηγορίες Α και Β. Σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 στην
κατηγορία Β ανήκουν α) εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη που από μηχανική
άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη, β) στρώσεις κοκκώδους υλικού μέσης
πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των 5m ή μεγάλης πυκνότητας πάχους μεγαλύτερου των
70m, γ) στρώσεις σκληρής προσυμπιεσμένης αργίλου πάχους μεγαλύτερου των 70m.

Βλάβες και Επιπτώσεις Γεωτεχνικού Χαρακτήρα του Σεισμού
Ο σεισμός της 08/01/2006 προκάλεσε βλάβες γεωτεχνικού χαρακτήρα κυρίως σε φυσικά
πρανή και επιχώματα ως αποτέλεσμα του συνδυασμού των χαρακτηριστικών του σεισμικού
κραδασμού με το είδος, τη στρωματογραφία και τις ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών,
αλλά και το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Οι βλάβες ή οι αστοχίες γεωτεχνικού
χαρακτήρα σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν απεικονίζονται στο σχήμα 9.
Κατηγορία Α: Βλάβες και επιπτώσεις του σεισμού σε λιμενικά έργα
Στο λιμάνι του οικισμού Διακόφτι (σχ. 10 – Α1), που αποτελεί και το κύριο λιμάνι του νησιού
παρατηρήθηκε διεύρυνση του προϋπάρχοντος αρμού μεταξύ της κεκλιμένης πλάκας
οπλισμένου σκυροδέματος που έχει διαμορφωθεί για την προσάραξη των πλοίων
(διαστάσεων περίπου 13 x 15 m) και της λοιπής αποβάθρας, επίσης από οπλισμένο
σκυρόδεμα καθώς και μικρού εύρους ρωγμές. Τόσο ο αρμός, μέσου εύρους 7 cm, όσο και οι
ρωγμές προϋπήρχαν, και σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής το πλάτος τους
αυξήθηκε με το σεισμό, γεγονός που φυσικά είναι αναμενόμενο λόγω των διαφορικών
μετακινήσεων που προκαλούνται στην έδραση της αποβάθρας.
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Σχήμα 10. Αρμός και ρωγμές της αποβάθρας στο λιμάνι του Διακοφτίου

Κατηγορία Β: Αστοχίες φυσικών πρανών, ορυγμάτων και επιχωμάτων οδοποιϊας.
Οι αστοχίες φυσικών πρανών, ορυγμάτων (τεχνητών πρανών) και επιχωμάτων οδοποιϊας
που προκλήθηκαν από το σεισμό της 8ης Ιανουρίου 2006 ήταν γεωγραφικά περιορισμένες.
Εντοπίσθηκαν μεμονωμένες μόνον περιπτώσεις κατολισθήσεων φυσικών πρανών, αστοχίας
οδικών επιχωμάτων και εμφάνισης ρηγματώσεων επί του ασφαλτοτάπητα του οδικού
δικτύου.
Συγκεκριμένα, στον οικισμό Μητάτων παρατηρήθηκαν:
Β1. Κατολίσθηση φυσικού πρανούς στην πλατεία του οικισμού Μητάτα των Κυθήρων
(σχ. 11). Τα τμήματα του πρανούς που αποκολλήθηκαν (σχ. 12), κατέπεσαν στον
υποκείμενο δρόμο μεταξύ των οικισμών Μητάτα-Βιαράδικα, προκαλώντας πλήρη
καταστροφή του οδοστρώματος και αποκοπή του οδικού δικτύου (σχ. 13).
Β2. Δεύτερη κατολίσθηση φυσικού πρανούς του οδικού τμήματος Μητάτα-Βιαράδικα
που επίσης απέκοψε το οδικό δίκτυο (σχ. 14α).
Β3. Τοπική αστοχία επιχώματος οδοποιίας στο οδικό τμήμα Μητάτα-Βιαράδικα, κοντά
στη δεύτερη κατολίσθηση (σχ. 14β).
Β4. Ρωγμές στο οδόστρωμα επί του οδικού τμήματος Μητάτα- Βιαράδικα (σχ. 15) κοντά
στην περιοχή Σκλαβιάνικα των Μητάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η περιοχή
Σκλαβιάνικα έχει ιστορικό καθιζήσεων και αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή αυτή
παρατηρήθηκε και η πλειονότητα των πληγεισών κατασκευών του οικισμού Μητάτα.
Σε άλλες περιοχές του νησιού παρατηρήθηκαν :
Β5. Καταπτώσεις βράχων στο οδικό τμήμα Λιβάδι – Ι.Μ. Αγ.Ελέσας (σχ. 16α), οι οποίες
προκάλεσαν και περιορισμένη, τοπική θραύση του οδοστρώματος (σχ. 16β)
Β6-8. Επίσης, αναφέρθηκε αστοχία επιχώματος στο οδικό τμήμα μεταξύ των οικισμών
Μητάτα-Βιαράδικα [Β6], Πιτσινιάνικα-Κεραμωτό [Β7] και ρηγματώσεις του
οδοστρώματος στο οδικό τμήμα Μυλοπόταμος-Μυρτίδια (περί το 9km) [Β8].

(α)

(β)
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Σχήμα 11. Πρανές της πλατείας του οικισμού Μητάτα (α) πριν και (β) μετά το σεισμό της 8ης
Ιανουαρίου 2006 (φωτ. Α. Μαριάτος)

(α)

(β)

Σχήμα 12. α) Κατολίσθηση φυσικού πρανούς στην πλατεία του οικισμού Μητάτα των Κυθήρων και (β)
Διαδρομή κατολίσθησης βράχων του φυσικού πρανούς

(α)

(β)

Σχήμα 13. Κατάπτωση του φυσικού πρανούς της πλατείας του οικισμού Μητάτα επί του οδικού
τμήματος Μητάτα-Βιαράδικα με πλήρη καταστροφή του οδοστρώματος

(α)

(β)
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Σχήμα 14. (α) Δεύτερη κατολίσθηση φυσικού πρανούς ανάντι του οδικού τμήματος Μητάτα-Βιαράδικα
και (β) παρακείμενη αστοχία επιχώματος του οδοστρώματος

(α)

(β)

Σχήμα 15. Ρηγματώσεις οδοστρώματος επί του οδικού τμήματος Μητάτα- Βιαράδικα στην περιοχή
Σκλαβιάνικα.

(α)

(β)

Σχήμα 16. (α) Καταπτώσεις βράχων στο οδικό τμήμα Λιβάδι –Ι.Μ. Αγ. Ελέσσας και (β) τοπική θραύση
του οδοστρώματος.

Κατηγορία Γ: Επιπτώσεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας
Μετά τον κύριο σεισμό της 8ης Ιανουαρίου 2006, παρατηρήθηκαν μικρά προβλήματα στο
δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Μητάτα. Από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πιθανολογούν
μικρής έκτασης αστοχίες στο δικτύου ύδρευσης του οικισμού με συνέπεια η παροχή νερού
αμέσως μετά το σεισμό να γίνεται με διακοπές. Σημειώνεται ότι στον οικισμό Μητάτα δεν
υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και τα λήμματα διοχετεύονται σε ιδιόκτητους βόθρους.
Αναφέρεται επίσης ότι στον οικισμό Μητάτα χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική /
συμπληρωματική μορφή υδροδότησης, ιδιόκτητες υπόγειες δεξαμενές (στέρνες)
συγκέντρωσης όμβριων υδάτων, σε κάποιον αριθμό εκ των οποίων παρατηρήθηκε, μετά το
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σεισμό μείωση ή και πλήρης απώλεια του περιεχομένου τους. Προβλήματα στην
ηλεκτροδότηση ή στις τηλεπικοινωνίες εξαιτίας του σεισμού δεν διαπιστώθηκαν (Γ1 – Σχ. 9).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η εργασία αυτή αφιερώνεται στη μνήμη του συναδέλφου Πέτρου Δημητρίου ο οποίος μας
άφησε πρόσφατα.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους τους τοπικούς φορείς των
Κυθήρων που βοήθησαν με διάφορους τρόπους και ιδιαίτερα: α) Στο προσωπικό του
Επαρχείου Κυθήρων για την παροχή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα των
ελέγχων στις κατασκευές του νησιού, και ιδιαίτερα στην Έπαρχο κ. Φατσέα Χριστίνα για τη
βοήθεια που παρείχε στο κλιμάκιο του ΙΤΣΑΚ που επισκέφθηκε το νησί, β) τον κ.
Πρωτοψάλτη Βρεττό, Πρόεδρο της Κοινότητας Μητάτων, στον κ. Μαριάτο Ανδρέα,
Αρχιτέκτονα, στον κ. Μεγαλοοικονόμο Μάρκο, Γεωλόγο, και στον κ. Πρωτοψάλτη Αντώνη
για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών και στοιχείων για τον οικισμό των Μητάτων.
Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται προς τη ΔΕΗ και το Αστεροσκοπείο Λάισσας για τη διάθεση
των δεδομένων.
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