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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

:

Στην εργασία αυτή ανασκόπησης παρουσιάζονται νέα κριτήρια
προσδιορισμού και χαρτογράφησης ενεργών ρηγμάτων, ειδικά για την Ελλάδα, όπως
διαμορφώθηκαν από την διεθνή και ελληνική επιστημονική εμπειρία των είκοσι τελευταίων
χρόνων. Το αποτέλεσμα της επίδρασης στις κατασκευές εξαρτάται από πολλούς
γεωλογικούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι και τα γεωλογικά ρήγματα, ιδιαίτερα
εκείνα που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί σε ιστορικούς σεισμούς. Η προσέγγιση της
χαρτογράφησης τους πρέπει να αλλάξει ριζικά και να γίνεται κυρίως με ποσοτικές
γεωμορφολογικές (μορφοτεκτονικές), παλαιοσεισμολογικές, γεωδαιτικές μεθόδους.
ABSTRACT : In this review paper are presented recent criteria of identification and mapping
of active faults especially in the Greek territory, arising from the international and Greek
scientific experience of the last twenty years or so. The effects on structures and
infrastructures, is a direct consequence of many factors, among them the proximity to any
geological faults, even ones that have not been activated during historical earthquakes.
Geomorphological features, such as fault scarps, drainage pattern, favourable
morphotectonic indices and quantitative morphotectonic analysis, palaeoseismological. and
geodetic evidence methods are under new consideration of mapping active structures.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι επικίνδυνες γεωλογικές δομές, όπως είναι τα ρήγματα και τα χαλαρά εδάφη, δεν
αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες δόμησης. Απεναντίας η ασφαλής δόμηση συντελείται
εκεί όπου είναι καλά γνωστές οι γεωλογικές συνθήκες θεμελίωσης και οι πιθανότητες
εκδήλωσης ενός ακραίου φυσικού φαινομένου. Οι όροι «ενεργό ρήγμα» και «ενεργός
τεκτονική» υποδηλώνουν πρόσφατες τεκτονικές δομές και διαδικασίες. Ο όρος όμως
«πρόσφατα» είναι σχετικός και ιδιαίτερα ασαφής για ένα επιστημονικό ορισμό. Απαιτούνται πιο
εξειδικευμένες γεωλογικές-εδαφοτεχνικές μελέτες με βάση τις προδιαγραφές που
προκύπτουν από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία. Ο παράγοντας έδαφος και ειδικότερα η
ζώνη παραμόρφωσης του ρήγματος είναι σημαντικότατη στην αντισεισμική δόμηση, όμως τις
περισσότερες φορές είναι άγνωστος. Πρωταρχική σημασία στον καθορισμό της πιθανής
σεισμικής κίνησης σε μια περιοχή έχει η πρόβλεψη της επιρροής της εδαφικής απόκρισης
στην ένταση και το φασματικό περιεχόμενο του σεισμικού κραδασμού.
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Τα ρήγματα και ειδικότερα τα ενεργά είναι ο πρώτος και καθοριστικός παράγοντας στην
εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας μιας περιοχής και κυρίως μιας θέσης δόμησης, αλλά
δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν λαμβάνονται υπόψη στον αντισεισμικό κανονισμό. Η ανάγκη
όμως για ασφάλεια των μεγάλων έργων, όπως είναι τα μεγάλα κτίρια, οι γέφυρες, τα
φράγματα, οι σήραγγες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, ακόμη και οι κοινές κατοικίες και ιδιαίτερα
οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις (Jackson 2006), απαιτεί ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις
των γεωλογικών συνθηκών θεμελίωσης, λεπτομέρεια στον καθορισμό των ενεργών δομών
και περαιτέρω πολεοδομικές και κατασκευαστικές προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των
συνεπειών από μελλοντική επαναδραστηριοποίησή τους (σεισμική ή ασεισμική). Τελευταία, η
ασεισμική ολίσθηση κατά μήκος ρηγμάτων έχει επίσης σημαντικές συνέπειες σε οικοδομές
(Πάτρα, Θεσσαλία, Περαία - Λαγυνά Θεσσαλονίκης, Φανός-Ανάργυροι, Ν. Φλώρινας κ.ά.
Zouros et al. 2004, Zervopoulou et al. 2007). Στο παρελθόν έχουν συμβεί σοβαρά λάθη στην
εκτίμηση των τεκτονικών κινήσεων του γήινου φλοιού, κυρίως από έλλειψη επιστημονικής
γνώσης, με συνέπειες τις πρόσθετες οικονομικές δαπάνες μεγάλων έργων, την καθυστέρηση
ή ματαίωση μεγάλων και σημαντικών από οικονομική πλευρά κατασκευών, τα νομικά
προβλήματα και κυρίως τις μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και κατασκευές.
Μέχρι πρόσφατα τα ρήγματα στους γεωλογικούς χάρτες παριστανόταν ως ευθείες γραμμές
και θεωρούνταν ως απλοποιημένα επίπεδα, ενώ ως μόνα κριτήρια ενεργότητας θεωρούνταν
η δράση τους σε ιστορικούς χρόνους με σαφείς και τεκμηριωμένες επιφανειακές συνσεισμικές διαρρήξεις (Bonilla et al. 1984, Guidoboni et al. 1994, 2005, Barka & KadinskeCade 1988, Papazachos & Papazachou 1997, Ambraseys & Jackson 1998, Pavlides &
Caputo 2004), με συνεπικουρία λίγων γεωμορφολογικών κριτηρίων. Λάθη κατά τη
χαρτογράφηση ενός ρήγματος προέρχονταν από τις ασαφής γεωλογικές παραμέτρους, από
την κλίμακα ή από τις τεχνικές χαρτογράφησης. Σήμερα οι αντιλήψεις για τα ενεργά ρήγματα
έχουν αλλάξει και η εκτίμηση αν ένα ρήγμα είναι ενεργό ή όχι απαιτεί πολύ εξειδικευμένες
τεχνικές χαρτογράφησης. Η αλλαγή στον τρόπο χαρτογράφησης των ρηγμάτων και η
εισαγωγή μιας μεγάλης σειράς κριτηρίων ενεργότητας (Yeats et al. 1995, Fraser 2001,
McClymont 2001, Zygouri et al. 2008) βοήθησαν ώστε να είναι δυνατή η ακριβέστερη
θεώρηση των ενεργών ρηγμάτων.
Παρά τη μεγάλη πρόοδο που σημειώθηκε και στη χώρα μας η αναγνώριση των ενεργών
ρηγμάτων είναι συνήθως δύσκολη λόγω της τεκτονικής πολυπλοκότητας του Ελλαδικού
χώρου (Pavlides 1993, 1996, Papanikolaou et al. 2006, Piccardi et al., 2007), με την ύπαρξη
πολλών μικρών σε μήκος δομών και της πολυσχιδούς γεωμετρικής ανάπτυξής τους (Σχήμα
1).
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Σχήμα 1. Χάρτης των κυριότερων βιβλιογραφικά τεκμηριωμένων ενεργών και πιθανά ενεργών
ρηγμάτων (capable faults) του ευρύτερου χώρου του Αιγαίου (Ελλάδα και γύρω περιοχές) (Pavlides et
al. 2007). Ο χάρτης αυτός εμπλουτίζεται συνεχώς με μια βάση δεδομένων σε συνεργασία της
ερευνητικής ομάδας μας με το INGV-Roma.

Τα ενεργά ρήγματα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στον αντισεισμικό σχεδιασμό, κι
αν ακόμη τα υπάρχοντα σεισμολογικά στοιχεία δείχνουν σαφώς χαμηλότερους δείκτες και
συντελεστές - όπως στην περίπτωση της Κοζάνης - Γρεβενών (1995), της Αθήνας (1999)
(Pavlides & King 1998, Chatzipetros et al 1998, Pavlides et al 2002), αλλά και της
Θεσσαλονίκης - και το διάστημα επαναδραστηριοποίησης τους είναι μεγαλύτερο από την
αναμενόμενη ζωή των κατασκευών. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα μάλιστα, δέχεται
σήμερα ότι είναι προτιμότερο και ασφαλέστερο να θεμελιώνουμε σωστά σε περιοχές που
γνωρίζουμε την ύπαρξη, τη γεωμετρία και σεισμική ιστορία των ρηγμάτων, ενώ αντίθετα είναι
περισσότερο επικίνδυνο να σχεδιάζουμε κατασκευές σε περιοχές με ελλιπή γεωλογική και
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εδαφομηχανική γνώση ή σε θέσεις που θεωρούνται «ασφαλείς» από σεισμοτεκτονική
άποψη.
Οι μεταβολές που έχουν παρατηρηθεί στα εδάφη των επικεντρικών περιοχών πολλών
επιφανειακών σεισμών του Ελληνικού χώρου (συν-σεισμικές και «συμπαθητικές»
επιφανειακές διαρρήξεις, ρευστοποιήσεις εδαφών, κατολισθήσεις κ.α.), αποτελούν επιπλέον
στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά τη σεισμική επικινδυνότητα. Οι μεταβολές αυτές, κατά
σειρά συχνότητας εμφάνισης, είναι: εδαφικές ρωγμές (πρωτογενείς ή δευτερογενείς),
καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις ή καθιζήσεις εδαφών, (Παυλίδης κ.α. “Επιφανειακές
εκδηλώσεις του ισχυρού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 στη ΒΔ Πελοπόννησο”, βλέπε
παρόντα τόμο), ανυψώσεις ή καταβυθίσεις ακτών και πολύ σημαντικές οι ρευστοποιήσεις
εδαφών, (Papadopoulos & Lefkopoulos 1993, Papathanassiou et al. 2004, 2005) οι οποίες
είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τις ανωδομές.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ
Το σύνολο των τεχνικών ανάλυσης των ενεργών ρηγμάτων όταν εφαρμόζονται συνδυαστικά
μπορούν με μεγάλη ακρίβεια να βοηθήσουν στην αναγνώριση αν ένα ρήγμα είναι ή όχι
ενεργό, στον υπολογισμό του μήκους του και της μετατόπισή του ή το μοντέλο διάρρηξης.
Σχετικά με το ρυθμό ολίσθησης, το χρόνο επανάληψης και τη συν-σεισμική μετατόπιση η
παλαιοσεισμολογική μέθοδος παρέχει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Σχήμα 2. Ρηξιγενής επιφάνεια του ρήγματος της Αταλάντης (περιοχή του Μαρτίνου) στην οποία είναι
αποτυπωμένα τέσσερα διαφορετικά σεισμικά γεγονότα. (λωρίδες διαφορετικού βαθμού διάβρωσης ),
ίδιου άλματος (χαρακτηριστικός σεισμός) πριν από τον καλά μελετημένο σεισμό του 1894. (Παυλίδης
κ.α. 2004).
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Το άλμα (κατακόρυφη μετατόπιση) και το μήκος ενός ενεργού ρήγματος αυξάνονται με
διαδοχικούς σεισμούς (Σχήμα 2) και η τάση αύξησης τους αποτυπώνεται επιφανειακά στο
γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Η χαρτογράφηση του μήκους βασίζεται στην επιφανειακή
εκδήλωσή του, την αλλαγή των ιζηματογενών φάσεων ιζημάτων, τη διακοπή ή επανάληψη
στρωματογραφικών ενοτήτων και τη χαρτογράφηση ρηξιγενών πρανών. Το εύρος του
ρήγματος καθορίζεται αφού καθορισθεί η ζώνη που έχει υποστεί ανύψωση-βύθιση ή
διάρρηξη από τη δράση του ρήγματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ανάλυσης κανονικών και
ανάστροφων ρηγμάτων. Η αποτύπωσή του ρήγματος γίνεται με τη χαρτογράφηση φυσικών ή
τεχνητών τομών, με στοιχεία γεωτρήσεων και γεωφυσικών διασκοπήσεων. Παρόλα αυτά η
αποτύπωση ενός ρήγματος σε γεωλογικό χάρτη εμπεριέχει λάθη, λόγω της κλίμακας, της
διάβρωσης, της απόθεσης ή της μη επιφανειακής εμφάνισης τμημάτων του ρήγματος.
Η καλή γνώση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των ρηγμάτων (επιφανειακών και βάθους)
θεωρείται ότι απαντά με αξιόπιστα στα ερωτήματα που αφορούν το σεισμικό κίνδυνο (Barka
et al., 1988, Marrett and Allmendinger, 1991, Yeats et al. 1996), και την εκτίμηση της
εδαφικής παραμόρφωσης σε μια περιοχή (Cowie and Scholz, 1992, Walsh et al., 1991,
Cladouhos and Marrett, 1996, Kim and Sanderson, 2005, Caputo et al. 2006).
Μερικές περιοχές είναι «περισσότερο ενεργές» σε σύγκριση με τις παρακείμενες τους. Τα
ενεργά ρήγματα μιας περιοχής μπορεί να είναι πολλά ή λίγα και αντίστοιχα η παραμόρφωση
μιας περιοχής να είναι εντοπισμένη σε ορισμένες ζώνες ή διάχυτη (π.χ. Μυγδονία - σεισμός
Θεσσαλονίκης 1978). Όταν η τεκτονική είναι πολύπλοκη η μορφοτεκτονική ανάλυση μπορεί
να αποσαφηνίσει αν ένα σύνολο ρηγμάτων που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή
και των οποίων ο προσανατολισμός είναι παρόμοιος ανήκουν στην ίδια δομή (Burbank &
Anderson 2001, Keller & Pinter 1996/2000, Goldsworthy, et al. 2002, Kokkalas &
Koukouvelas 2005, Tsodoulos et al., 2008)
Η εξέλιξη του ανάγλυφου μιας περιοχής ελέγχεται από τη γεωλογική δομή της, την ενεργό
τεκτονική και τις κλιματικές ή βιολογικές παραμέτρους π.χ. τη φυτοκάλυψη, γι΄ αυτό η
μορφοτεκτονική ανάλυση μιας περιοχής με ποσοτική έκφραση αποτελεί το κλειδί της
ανάλυσης της ενεργού τεκτονικής. Η γεωμορφολογική έκφραση του ρήγματος κατά τεκμήριο
καταδεικνύει μεγαλύτερο μήκος ρήγματος και μπορεί να δείχνει και διαδοχικές φάσεις της
εξέλιξης του.
Οι επιφανειακοί σεισμοί μέχρι Μ~6.0 δεν δίνουν κατά κανόνα επιφανειακές διαρρήξεις
(Caputo 1993, Pavlides & Caputo 2004). Αντίθετα γεωλογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα
είναι δυνατόν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ενεργών γεωλογικά ρηγμάτων, που δεν
εμφανίζουν επιφανειακές συν-σεισμικές διαρρήξεις και σε συνδυασμό με σεισμολογικά
δεδομένα (σεισμοτεκτονική) να εντοπίσουν μια σεισμογόνο δομή. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο σεισμός της Αθήνας (7/9/99) όπου δεν εμφανίστηκαν σαφή στοιχεία
(τυπικές επιφανειακές συν-σεισμικές διαρρήξεις) και δεν μπόρεσε να εντοπιστεί εξαρχής το
σεισμογενετικό ρήγμα (Pavlides et al., 2002). Η λεπτομερής επιφανειακή όμως γεωλογική
χαρτογράφηση σε μεγάλη κλίμακα, σε συνδυασμό με μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις και
μετρήσεις, με ανάλυση δορυφορικών εικόνων LANDSAT μεγάλης διακριτικής ικανότητας, με
ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου (DEM), και με συμβολομετρία (Dif. SAR Interferometry)

5

προσδιόρισε με ικανοποιητική ακρίβεια τη σεισμογόνο δομή (Ρήγμα Φυλής, Papadopoulos et
al. 2002, Pavlides et al, 2002, Ganas et al 2004, Σχήμα 3).

Σχήμα 3. Γεωλογικός χάρτης της νότιας Πάρνηθας, όπου αποτυπώνονται σε λεπτομέρεια τα επί
μέρους επιφανειακά τμήματα του σεισμογόνου (1999) ρήγματος της Φυλής συνολικού μήκους 10 km.
(Ganas et al. 2004).

Το γεωλογικό ρήγμα ως πιθανή σεισμική πηγή με διαστάσεις (μήκος, βάθος) και μέσο ετήσιο
ρυθμό ολίσθησης δεν υπεισέρχεται στους υπολογισμούς εκτίμησης σεισμικής
επικινδυνότητας. Για καλύτερη προσέγγιση της Σεισμικής Επικινδυνότητας έχουν γίνει
προσπάθειες υπολογισμού σχέσεων Μεγέθους σεισμού με το μήκος της επιφανειακής
διάρρηξης, τη μετατόπιση κλπ. σε διεθνές επίπεδο (Bonilla et al 1984, Wells & Coppersmith
1997, Stroml Nikonov 1997), για το Μεσογειακό χώρο (Ambraseys & Jackson 1998) για τον
ελλαδικό χώρο (Pavlides et al., 1999, Pavlides & Caputo 2004). Στα πλαίσια της
Ντετερμινιστικής (Αιτιοκρατικής) Ανάλυσης (Deterministic Seismic Hazard Assessment) είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα γεωλογικά δεδομένα (διαστάσεις ρήγματος) για άμεση
ποσοτική χρήση από μηχανικούς στον καθορισμό του «σεισμού σχεδιασμού» (Coppersmith
& Youngs 2000, Kiratzi et al 1985, Kim & Sanderson 2005 κ.ά.). Δηλαδή καθορισμός
μέγιστου αναμενόμενου μεγέθους σεισμού, εδαφικής ταχύτητας και σεισμικής
επιτάχυνσης (M, u, g) μιας περιοχής ή θέσης.
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Η αξία των γεωλογικών μεθόδων και τεχνικών, εντοπίζονται τα τελευταία 20 χρόνια στην
παλαιοσεισμολογική έρευνα, δηλαδή στη μελέτη της πρόσφατης γεωλογικής ιστορίας των
ενεργών ρηγμάτων, με γεωλογικά κριτήρια, ώστε να προκύπτουν ποσοτικά στοιχεία για
σεισμικά γεγονότα που δεν είναι γνωστά, για την περίοδο επανάληψης μεγάλων σεισμών
κ.α. Ένα από τα σημαντικά συμπέρασμα της παλαιοσεισμολογικής έρευνας παγκόσμια είναι
και η διαπίστωση ότι τα ρήγματα δεν εμφανίζουν μια κανονική περιοδικότητα επανάληψης
σεισμών, αλλά περιόδους υπερδραστηριότητας (αρκετοί ισχυροί σεισμοί σε μικρά χρονικά
διαστήματα) που εναλλάσσονται με μεγάλες περιόδους αδράνειας (σεισμικής ησυχίας). Ο
χρόνος αυτός αδρανείας ενός ρήγματος μπορεί να χαρακτηρίσει ένα ενεργό ρήγμα ως
ασφαλές για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και για ένα ορισμένο είδος οικοδομής. Η
Παλαιοσεισμολογία μπορεί να προσδιορίσει κρίσιμες παραμέτρους με μεγαλύτερη ακρίβεια
όπως ο ρυθμός ολίσθησης του ρήγματος, ο χρόνος επανάληψης μεγάλων γεγονότων, το
μέγιστο μέγεθος αναμενόμενου σεισμού κ.α. (Σχήμα 4). Η ακρίβεια της μεθόδου όσον αφορά
στον προσδιορισμό του χρόνου εκδήλωσης του σεισμού είναι μάλλον περιορισμένη, γιατί
εξαρτάται από τη στρωματογραφία των ιζηματογενών αποθέσεων παρά τα ρήγματα και την
ακρίβεια των τεχνικών χρονολόγησης (C14, AMS, θέρμο- και οπτική- φωταύγεια κ. ά). Γενικά
οι περιορισμοί της μεθόδου οφείλονται στη διάβρωση των πλευρικών κορημάτων των
ρηγμάτων, τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, στην απουσία ή κακή ποιότητα του
χρονολογήσιμου υλικού και όταν οι σεισμικές μετατοπίσεις είναι μικρές και μη ανιχνεύσιμες
(McCalpin 1996, Yeats et al 1996).

Σχήμα 4. Παλαιοσεισμολογική τομή στο ρήγμα Καπαρελίου, όπου γίνεται λεπτομερής
τεκτοστρωματογραφική ανάλυση (φάσεις κολουβιακών αποθέσεων στο ρήγμα και μικρές ρηγματώσεις
και ρωγμώσεις που συνδέονται με παλαιότερους του 1981 σεισμούς των τελευταίων 10.000 χρόνων
(Kokkalas et al. 2007).
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Η παλαιοσεισμολογία θεωρείται ως πολύ σημαντική μέθοδος ανάλυσης ενεργών ρηγμάτων.
Στην Ελλάδα παρά τη σπουδαιότητα της μεθόδου οι παλαιοσεισμολογικές μελέτες είναι
περιορισμένες και μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο (Pavlides 1996, Pavlides et al., 2004,
Koukouvelas et al., 2001; 2005, Caputo et al. 2004; Chatzipetros et al. 2005, Caputo et al.,
2008). Ενδεικτικά αναφέρεται αντίστοιχη βιβλιογραφία στο τέλος, από την οποία προκύπτει
ότι τα παλαιοσεισμολογικά δεδομένα είναι ελάχιστα για ορισμένα ενεργά ρήγματα της
κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα παλαιοσεισμολογικές τομές έχουν γίνει στα
ρήγματα Γερακαρούς (Μυγδονία λεκάνη), Γρεβενών, Ελίκης, Πισιών-Αλεποχωρίου,
Αταλάντης, Σπάρτης, Αιγίου και Καπαρελίου (Pavlides 1996, Chatzipetros et al 1998,
Koukouvelas et al 2001, 2005, Pandosti et al 2004,a,b; Pavlides et al., 2004, Papanastasiou
et al., 2005; Chatzipetros et al. 2005).
Τα ρήγματα δεν παρουσιάζουν σε ολόκληρο το μήκος τους τα ίδια γεωμετρικά και
μορφολογικά χαρακτηριστικά και την ίδια σεισμική συμπεριφορά. Συνήθως διακρίνονται σε
επιμέρους μικρότερα τμήματα (segments) με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σεισμική ιστορία
(Cartwright et al. 1995, Yeats et al. 1996). Πολλές φορές κατά τη διάρκεια ενός σεισμού
ενεργοποιούνται ένα ή περισσότερα τμήματα του ρήγματος και σπάνια ή ποτέ ολόκληρο το
ρήγμα. Ο χωρισμός των ρηγμάτων, κυρίως των μεγάλων σε μήκος, βοηθά στον εντοπισμό
θέσεων μελλοντικών σεισμών, καλύτερου υπολογισμού του αναμενόμενου μεγέθους, του
ρυθμού ολίσθησης και άλλων σημαντικών παραμέτρων για την εκτίμηση του σεισμικού
κινδύνου. Τέλος και σε ισχυρούς επιφανειακούς σεισμούς, όπως ο σεισμός της 8ης Ιουνίου
2008 στη ΒΔ Πελοπόννησο, δεν παρουσιάζονται επιφανειακές διαρρήξεις του σεισμικού
ρήγματος (τυφλό ρήγμα), ενώ αντίθετα άλλες σημαντικές εδαφικές αστοχίες παρουσιάζονται
κατά τη διάρκεια του σεισμού οι οποίες είναι εξίσου επικίνδυνες για τις κατασκευές.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από τα παραπάνω σκιαγραφείται η πολυπλοκότητα της δομής, της αναγνώρισης, της
αποτύπωσης και της εκτίμησης της ενεργότητας και επικινδυνότητας ενός γεωλογικού ρήγματος.
Ιδιαίτερα στον πολύπλοκο γεωτεκτονικά ελλαδικό χώρο. Η ύπαρξη ενεργού ρήγματος στη στενή
και ευρύτερη περιοχή μεγάλου τεχνικού έργου έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να
διατυπωθούν συγκεκριμένες (αυστηρά καθορισμένες) προδιαγραφές ασφαλείας για κάθε
κατηγορία έργου ξεχωριστά, άμεσα συνδεδεμένες με τη γεωδυναμική συμπεριφορά του
Ελληνικού χώρου, όπως:
α. Είδος και κλίμακα απαιτούμενης νεοτεκτονικής χαρτογράφησης και αποτύπωσης ενεργών
ρηγμάτων,
β. Απόσταση ασφαλείας έργου από το ίχνος του ενεργού ρήγματος,
γ. Σημασία της γεωμετρίας (επιφανειακής πολυπλοκότητας) του ρήγματος στην κατασκευή,
δ. Αναμενόμενη δραστηριότητα (σεισμική ή ασεισμική) του ρήγματος και μέγεθος επιφανειακών
μετατοπίσεων,
ε. Συνολική επίδραση στην κατασκευή, και
στ. Προσδιορισμός άλλων ειδών εδαφικής παραμόρφωσης (π.χ. εδαφικές αστοχίες, ερπυσμός,
ρευστοποιήσιμα εδάφη).
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Από γεωλογική άποψη οι κύριοι άξονες των προτάσεων μπορούν να συνοψισθούν:
1. Ως Νεοτεκτονική περίοδος να χαρακτηρίζεται γενικά η περίοδος Νεογενούς-Τεταρτογενούς,
όπου κυρίως εντοπίζονται οι πρόσφατες γεωλογικές δομές, αλλά να εξετάζονται και όλες οι
τεκτονικές δομές και παραμορφώσεις και πέρα του συγκεκριμένου αυτού χρονικού ορίου
από το παρόν (ενεργός τεκτονική-σεισμοτεκτονική) στο απώτερο γεωλογικό παρελθόν όσο
απαιτείται για να γίνει κατανοητή η σύγχρονη και ενεργός παραμόρφωση.
2. Ειδικότερη έμφαση πρέπει να δίνεται σε ρήγματα που έχουν δραστηριοποιηθεί στο ανώτατο
Πλειστόκαινο (35.000 χρόνια) και ειδικότερα στο Ολόκαινο (τελευταία 10.000 χρόνια) και να
υπολογίζεται ο αριθμός και το μέγεθος των σεισμικών του δραστηριοποιήσεων του.
3. Στις νεοτεκτονικές χαρτογραφήσεις και μελέτες να παίρνονται κυρίως υπόψη οι αντίστοιχες
απαιτήσεις των κατασκευών, όπως εκτίμηση του μήκους του ρήγματος, η ζώνη
παραμόρφωσης, ο μέσος ρυθμός ολίσθησης, ο χρόνος παρέλευσης από το τελευταίο
αξιοσημείωτο σεισμικό γεγονός και κυρίως η αναμενόμενη μετατόπιση από τυχόν μελλοντική
επαναδραστηριοποίησή του.
4. Να καθορίζεται ποσοτικά ο βαθμός της επικινδυνότητας των ενεργών ρηγμάτων (χωρισμός
σεισμικών ή σεισμογενετικών ρηγμάτων από απλές διαρρήξεις, πρώτης, δεύτερης κλπ τάξης
ρήγματα) και πάντα σε σύνδεση με τα σεισμολογικά στοιχεία προς την κατεύθυνση του
υπολογισμού της μελλοντικής τους δράσης.
5. Να γίνεται σαφής διαχωρισμός σεισμικών και ασεισμικών διαρρήξεων όπου είναι δυνατόν.
6. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο χωρισμό των πετρωμάτων (εδαφών) σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των κατασκευών (συνθήκες θεμελίωσης έργου, όριο ζώνης, επίπεδο
πιθανότητας).
7. Να καταργηθεί ο όρος Ανενεργό ρήγμα και αντ' αυτού να χρησιμοποιείται "Ρήγμα Άγνωστης
ή Αβέβαιης Δραστηριότητας" για το οποίο δεν υπάρχουν ενδείξεις για πρόσφατη δράση.
8. Να γίνει προσπάθεια από γεωεπιστήμονες επεξεργασίας και κωδικοποίησης, για τη
διατύπωση σαφούς επιστημονικού-τεχνικού ορισμού Ενεργών Ρηγμάτων, Προδιαγραφών,
Κατασκευής Νεοτεκτονικών χαρτών, Τεχνικών προδιαγραφών, Νεοτεκτονικών μελετών κλπ.
9. Να γίνει καταγραφή των ρηγμάτων του Ελληνικού χώρου σε Σύστημα Ταξινόμησης με Η/Υ
(βάση δεδομένων) αντίστοιχη με εκείνη του INGV-Roma (Basili et al. 2008).
Τέλος, για τον καθορισμό ενός ελληνικού μοντέλου νεοτεκτονικής χαρτογράφησης, θα πρέπει:
•

Να καθορισθεί σαφώς η χρονική περίοδος που θα ορίζει τις ενεργές δομές και κατ'
επέκταση οι πρόσφατοι ιζηματογενείς σχηματισμοί, που κυρίως θα αναπαρασταθούν με
τη
μεγαλύτερη
δυνατή
στρωματογραφική
λεπτομέρεια
(παλαιοντολογικά,
παλαιομαγνητικά δεδομένα και στοιχεία απόλυτης χρονολόγησης (Mc Calpin 1996).
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•

Να τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα γεωμορφολογικά στοιχεία (τόσο με χρωματικές
διαφορές όσο και σύμβολα) με μεγάλη λεπτομέρεια.

•

Να χαρτογραφούνται όσο πιο ασθενικά γίνεται και σε πολύ γενικές ενότητες: το
υπόβαθρο (1 κρυσταλλικό, 2 αλπικοί σχηματισμοί, 3 ηφαιστειακοί, 4 νεογενείς λεκάνες),
ώστε να μην επηρεάζουν τη γενική εικόνα του νεοτεκτονικού χάρτη, στους οποίους
πρέπει να τονίζονται οι νεότεροι και χαλαρότεροι σχηματισμοί και τα γεωμορφολογικά
στοιχεία.

Η κύρια συμβολή του μοντέλου αυτού χαρτογράφησης θα συνίσταται:
•

στη λεπτομερή χαρτογράφηση των ρηγμάτων (με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωμετρία και
κινηματική τους, το χωρισμό τους σε τμήματα (segments), τις συζυγείς ή ημισυζυγείς
δομές τους, τις διακλαδώσεις τους κ.ά.).

•

στον εντοπισμό και την προβολή γεωμορφολογικών ανωμαλιών που οφείλονται σε
τεκτονικά αίτια (μορφοτεκτονικές δομές) όπως αυτές που σχετίζονται με : α) πρανή
(δημιουργία, εξέλιξή της, απλά, σύνθετα, βαθμός καμπυλότητας κ.ά.), β) τρόπο
απόθεσης ή επηρεασμού ιζημάτων (δομή τους, κλίση τους, "σεισμίτες" και ποσοτική
εκτίμηση της πιθανότητας ρευστοποίησης, τρόπος απόθεσης πλευρικών ριπιδίων), γ)
υδρογραφικό δίκτυο (αποκλίσεις-αλλαγές ροής, είδος ανάπτυξης, κτλ), δ) δευτερεύουσες
δομές (αναστροφή αναγλύφου, κατολισθήσεις, κατά βάθος διάβρωση, σχήματα
κοιλάδων κ.ά.).

•

παλαιοσεισμολογικών στοιχείων, δηλαδή θέσεων εκσκαφών (ορύγματα) κατά μήκος
ενεργών ρηγμάτων, λεπτομερής τεκτονοστρωματογραφική ανάλυση (αποτύπωση 1:10),
καθορισμός στιγμιαίων τεκτονικών γεγονότων του πρόσφατου γεωλογικού παρελθόντος
(παλαιοσεισμοί), και αν είναι δυνατόν εκτίμηση του πιθανού μεγέθους τους, του ρυθμού
επανάληψης τους (ρυθμος ολίσθησης ρηγμάτων).

•

τέλος, όλα τα παραπάνω μπορούν να συμπληρωθούν με στοιχεία ιστορικής,
αρχαιολογικής (όπου υπάρχουν) και σύγχρονης σεισμικότητας, άλλα γεωφυσικά
δεδομένα, στοιχεία γεωτρήσεων, ανυψώσεις, καταβυθίσεις, γεωθερμικά πεδία, απότομα
πρανή κτλ.

Βάση για τον καθορισμό συγκεκριμένων προδιαγραφών-οδηγιών νεοτεκτονικής χαρτογράφησης
μπορεί να αποτελέσουν οι "προδιαγραφές και υπόμνημα νεοτεκτονικού χάρτη" (ΟΑΣΠ 1985)
που απετέλεσαν τις οδηγίες σύνταξης των νεοτεκτονικών χαρτών 1:100.000 του ΟΑΣΠ, οι
οποίες όμως είναι απλές και πεπαλαιωμένες. Θα πρέπει να αναμορφωθούν και να
συμπληρωθούν, μετά την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εκπόνηση των παραπάνω χαρτών
από διάφορες ελληνικές ερευνητικές ομάδες και τη διεθνή εμπειρία, ώστε να αποτελέσουν τις
βασικές οδηγίες-προδιαγραφές σύνταξης νεοτεκτονικών χαρτών στο μέλλον ειδικά για τη
θεμελίωση μεγάλων τεχνικών έργων.
Η νεοτεκτονική χαρτογράφηση 1:100.000 του ελληνικού χώρου (ΟΑΣΠ 1985-σήμερα) αποτελεί
ταυτόχρονα ένα εργαλείο για τη βασική έρευνα και τις εφαρμογές της. Θα πρέπει να συνεχιστεί
και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό, παράλληλα με το αντίστοιχο πρόγραμμα
συγκέντρωσης νεοτεκτονικών στοιχείων σε κλίμακα 1:500.000 (ΟΑΣΠ 1993-σήμερα). Το
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τελευταίο εξυπηρετεί περισσότερο σκοπούς βασικής έρευνας και θα μπορούσε να μετατραπεί σε
πρόγραμμα "τράπεζα δεδομένων νεοτεκτονικής" που θα συγκεντρώσει και θα κωδικοποιήσει
όλα τα υπάρχοντα, δημοσιευμένα ή μη, στοιχεία για τα ενεργά ρήγματα του ελληνικού χώρου.
Δεν επαρκεί όμως για τις ανάγκες του μηχανικού. Γι΄ αυτό η νεοτεκτονική χαρτογράφηση θα
πρέπει να επεκταθεί σε μεγαλύτερες κλίμακες για περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος του ελληνικού
χώρου:
•

σε ζώνες γνωστών ενεργών σεισμικών ρηγμάτων του ελλαδικού χώρου

•

σε αστικές περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλο σεισμικό κίνδυνο (Προάστια Αθήνας,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο κ.α.)

•

σε περιοχές επέκτασης νέων οικισμών ή βιομηχανικών ζωνών

•

σε περιοχές όπου σχεδιάζονται ή πρόκειται να κατασκευασθούν μεγάλης σημασίας
τεχνικά έργα.

Βάση για τον ορισμό των ενεργών ρηγμάτων μπορεί να αποτελέσει :
“Τα ενεργά ρήγματα καθορίζονται σύμφωνα με το ποσό της μετατόπισής τους ανά μονάδα
χρόνου, την ολίσθηση τους, τον χρόνο επανάληψης μεγάλων σεισμικών γεγονότων στη διάσταση
του γεωλογικού χρόνου (ανώτατο Πλειστόκαινο-Ολόκαινο), τις τεταρτογενείς κινήσεις τους, το
χρόνο ηρεμίας τους και την αναμενόμενη μελλοντική τους κίνηση σε συνδυασμό με το είδος των
κατασκευών”. (βλέπε επίσης και Maps of Active faults in Japan, Matsuda & Kinugasa 1991,
Regine Group 1991, Yeats et al 1996, Fraser 2001, McClymont 2001).
Οι αντισεισμικοί κώδικες των Δυτικών ΗΠΑ (Western States Seismic Policy Council, Fraser
2001, κ.ά.) διαχωρίζουν τα ενεργά ρήγματα σε τρεις (3) μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το
βαθμό ενεργότητάς τους και κατά συνέπεια το βαθμό επικινδυνότητάς τους:
•

Ολοκαινικά ενεργά ρήγματα (με άλμα στα 10.000 χρόνια),

•

Υστεροτεταρτογενή (με δραστηριότητα στα τελευταία 130.000 χρόνια), και

•

Τεταρτογενή ενεργά ρήγματα (αυτά που παρουσιάζουν δραστηριότητα -επιφανειακές
μετακινήσεις- κατά την Τεταρτογενή περίοδο (1.600.000 χρόνια).

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της πολιτείας της Καλιφόρνιας (Title 14, Article 3. Policies
and Criteria of the State Mining and Geology board), ενεργό θεωρείται ένα ρήγμα το οποίο
παρουσιάζει επιφανειακή μετατόπιση κατά τη διάρκεια του Ολοκαίνου (περίπου τα τελευταία
11.000 χρόνια), καθιστώντας το μια πιθανή πηγή σεισμικής απειλής στις κατασκευές που
είναι κτισμένες κατά μήκος του ή πλησίον του. Ίχνος του ρήγματος θεωρείται η γραμμή που
σχηματίστηκε από τη διατομή του ρήγματος με την ελεύθερη επιφάνεια της γης (McClymont
2001, Fraser 2001, Basili et al. 2008). Σήμερα με τα δεδομένα της παλαιοσεισμολογίας
μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους βαθμούς ενεργότητας και κατά συνέπεια
επικινδυνότητας των ρηγμάτων ακόμη και αυτών που έδρασαν μέσα στην ολόκαινη
γεωλογική εποχή, ώστε και αυτά να καταταγούν σε κατηγορίες διαφόρου βαθμού
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ενεργότητας (π.χ. ρήγμα σεισμού Γρεβενών, Καπαρελίου με μεγάλη περίοδο επανάληψης
σεισμών, μεγαλύτερη των 4.000 χρόνων και άρα μικρής επικινδυνότητας).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το άρθρο αυτό ανασκόπησης έχει σκοπό να επανατοποθετήσει το θέμα, ενεργό γεωλογικό
ρήγμα ως πιθανή σεισμική πηγή για την εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας και την
ασφάλεια των τεχνικών έργων. Επιδιώκει να προβληματίσει τον τεχνικό κόσμο της χώρας και
τους γεωεπιστήμονες ώστε: 1ο) να γίνει μια σύγχρονη συστηματική, με βάση τις νέες
επιστημονικές απόψεις, καταγραφή (βάση δεδομένων) των ενεργών και πιθανά ενεργών
δομών της χώρας, προσβάσιμη σε όλους, 2ο) να επαναπροσδιοριστούν τα κριτήρια
αναγνώρισης και χαρτογράφησης τους, 3ο) να ταξινομηθούν τα ενεργά ρήγματα ανάλογα με
το βαθμό ενεργότητας (ρυθμός ολίσθησης, περίοδος επανάληψης σεισμών σε σχέση με το
χρόνο παρέλευσης από το τελευταίο σεισμικό γεγονός) και τη σπουδαιότητα της κατασκευής
και 4ο) τα γεωλογικά ρήγματα να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στους αντισεισμικούς
κανονισμούς και να καθοριστούν σαφείς προδιαγραφές εκπόνησης αντίστοιχων γεωλογικώεδαφοτεχνικών μελετών.
Η χαρτογράφηση των ενεργών δομών, η σεισμική προϊστορία τους, ο ρυθμός ολίσθησης
τους, η περίοδος επανάληψης στιγμιαίων τεκτονικών γεγονότων, η τμηματοποίησή
(segmentation) τους σε τμήματα διαφορετικής σεισμικής συμπεριφοράς, η γεωμετρική τους
ανάπτυξη και ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ τους είναι μερικά από τα κριτήρια που πρέπει να
επαναπροσδιορίζουν την έννοια της ενεργότητας και επικινδυνότητας των ρηγμάτων.
Σύγχρονες μέθοδοι τεκτονικής γεωλογίας, ποσοτικής μορφοτεκτονικής ανάλυσης, 3D
ανάλυσης αναγλύφου, επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων (συμβολομετρία ραντάρ - SAR
και Dif. interferometry), γεωφυσικής διασκόπησης, κυρίως παλαιοσεισμολογίας και
αρχαιοσεισμολογίας, μικρο- και μακρο- γεωδαισίας είναι απαραίτητες πλέον για να
προσδιορίζουν το βαθμό ενεργότητας και κατά συνέπεια την επικινδυνότητά των ρηγμάτων
ανάλογα με τη σημασία (οικονομική ή κοινωνική) του τεχνικού έργου. Με τον τρόπο αυτό
ρήγματα, που με τα κλασσικά κριτήρια και τα ντετερμινιστικά ή πιθανολογικά μοντέλα
χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα, υπερεκτιμούνται και απαιτούν ιδιαίτερα ακραίες τιμές
ασφαλείας δόμησης, μπορεί να κατατάσσονται σε χαμηλότερες κλίμακες επικινδυνότητας,
ενώ αντίθετα τεκτονικές δομές που είτε δεν συνδέονται με ιστορικούς σεισμούς, είτε
παρουσιάζουν ασαφή γεωλογικά χαρακτηριστικά ενεργότητας, είτε αγνοούνται σήμερα ή
υποεκτιμούνται, μπορεί όμως να εκτιμηθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες.
Τίθεται ένας προβληματισμός, γιατί ο χρόνος είναι ώριμος ώστε να επαναδιατυπωθούν
κριτήρια ενεργότητας των ρηγμάτων με γεωλογική, τεχνική και νομική σημασία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η γενική αυτή εισήγηση στηρίζεται σε εμπειρία ελληνική και διεθνή των 30 τελευταίων
χρόνων και στη συστηματική συλλογική εργασία της συγκέντρωσης και αξιολόγησης των
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