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Εκηενήρ πεπίληψη
Η ζεκαζία ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ ζηελ επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ ζε
ζεηζκνγελείο πεξηνρέο ηεθκαίξεηαη από πξόζθαηνπο ηζρπξνύο ζεηζκνύο δηεζλώο νη νπνίνη πξνθάιεζαλ
εθηεηακέλεο δνκηθέο βιάβεο ζε θαηαζθεπέο (ζπληζηώζεο) ηνπ δηθηύνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα
όπσο είλαη νη γέθπξεο θαη νη ζήξαγγεο θαη νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδήγεζαλ ζε παξαηεηακέλε
ππνιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ θαη ζε ζεκαληηθέο πξόζζεηεο απώιεηεο. Η δηαθηλδύλεπζε απηή είλαη
επηπξνζζέησο αλαπόθεπθηα ζπλδεδεκέλε θαη κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο θαζώο θαη ηελ
εθηεηακέλε εμάξηεζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ πνιηηώλ από ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νδηθώλ
δηθηύσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο “αλαηαμηκόηεηαο” (resilience) ελόο νδηθνύ δηθηύνπ
(G. P. Cimellaro, A. Alipour) δειαδή ε δπλαηόηεηά ηνπ λα πξνζαξκόδεηαη θαη λα αλαθάκπηεη κεηά
από κία θπζηθή θαηαζηξνθή απνηειεί έλα βαζηθό εξγαιείν δηαρείξηζεο θαη κείσζεο ηεο ζεηζκηθήο
δηαθηλδύλεπζεο. Η παξνύζα εξγαζία ιακβάλεη ππόςε ηεο ηα παξαπάλσ δεηήκαηα θαη πξνηείλεη κία
νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ πνιπθξηηεηξηαθή απνηίκεζε ησλ ζπλνιηθώλ (νηθνλνκηθώλ,
δνκηθώλ θαη κε-δνκηθώλ, άκεζσλ θαη έκκεζσλ) απσιεηώλ γηα ηελ θνηλσλία κεηά από έλαλ ηζρπξό
ζεηζκό. ηηο ζπλνιηθέο απηέο απώιεηεο πξνζκεηξνύληαη ηόζν νη άκεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
βιάβεο ησλ θαηαζθεπώλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (K. R. Mackie et al.)όζν θαη νη έκκεζεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ αύμεζε ηνπ ρξόλνπ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηηο επξύηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο
απώιεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί ε πνιπδηάζηαηε θύζε ησλ απσιεηώλ εηζάγνληαη λένη δείθηεο
πνπ απνηηκώληαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο πεξηόδνπ απνθαηάζηαζεο πνπ αθνινπζεί κεηά από έλαλ
ηζρπξό ζεηζκό κε βάζε ηελ ηξσηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ ζθπξνδέκαηνο, ηελ επξύηεξε ζεηζκηθή
επηθηλδπλόηεηα θαζώο θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ, πξηλ θαη κεηά
έλα ηζρπξό ζεηζκηθό γεγνλόο. Η ίδηα κεζνδνινγία θαη δείθηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ, κεηαμύ ησλ πνιιώλ ελαιιαθηηθώλ, ζρήκαηνο πξνζεηζκηθήο ελίζρπζεο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ δηθηύνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξόλνο θαη ην θόζηνο
απνθαηάζηαζεο ηνπ δηθηύνπ, κεηώλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηόλ ηηο ζπλαξηώκελεο νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο επηπηώζεηο.
Η αλσηέξσ νινθιεξσκέλε κεζνδνινγία απνηειεί απόηνθν ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο “Realtime Seismic Risk” ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Γ.Γ.Ε.Σ. θαηά ην δηάζηεκα 2014-15 ζην
πιαίζην ηνπ πιαηζίνπ «ΑΡΙΣΕΙΑ ΙΙ». (www.retis-risk.eu)
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