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Κεφάλαιο

Εικόνα επιφυλλίδας: Πανοραμική εικόνα του ρήγματος του Καπαρελλίου όπως αυτή φαίνεται 
από το χωριό Πλαταιές. Στην εικόνα διακρίνεται η κατάτμησή του, η ύπαρξη κατά μήκος του μιας 
ζώνης με πρόσφατα αποκαλυμμένο πρανές και γίνεται εμφανής ο ρόλος του ως περιθωριακό ρήγμα 
στη παρακείμενη λεκάνη ιζηματογένεσης (καλλιεργημένη περιοχή) (Εικόνα από Ι. Κουκουβέλας).

Περίγραμμα κεφαλαίου
8.1 Ο κύκλος του σεισμού
   8.1.1 Σεισμοί και ρήγματα με ελαστική επαναφορά
   8.1.2 Σεισμοί και εναλλακτικά μοντέλα δραστηριότητας ρηγμάτων
8.2 Η σεισμική διάρρηξη: Φραγμοί και εμπόδια
   8.2.1 Φραγμοί και εμπόδια
   8.2.2 Μοντέλα συμπεριφοράς ενεργών ρηγμάτων

Ρήγματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο
● Ρήγμα Καπαρελλίου
● Ρήγμα Αιγίου
● Ρήγμα Ελίκης
● Ρήγμα Αγ. Ανδρέα, Καλιφόρνια
● Ρήγμα Κεγχρεών, Κόρινθος
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Σεισμοί που αναφέρονται στο κεφάλαιο
● Σεισμός 1861 Ελίκη
● Σεισμός 1995 Αίγιο
● Σεισμός 1981 Καπαρέλλι
● Σεισμός 1906 Σαν Φρανσίσκο
● Σεισμοί Νανκάι Ιαπωνία

Mια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους γεωεπιστήμονες είναι η πρόβλεψη των 
σεισμών με ακρίβεια στο χώρο, το χρόνο και το μέγεθος. Η πρόβλεψη πρέπει να 
είναι ακριβής ώστε να σώζει ζωές και να μειώνει τις οικονομικές επιπτώσεις των 

σεισμών. Η κατανόηση της γεωλογίας των ρηγμάτων είναι ένα επιστημονικό εργαλείο που 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της πιθανότητας ενεργοποίησης ρηγμάτων 
ή ζωνών ρηγμάτων ακόμα και αν αυτά είναι θαμμένα. Στην ιδεατή περίπτωση θεωρείται ότι 
ακριβής πρόβλεψη μπορεί να γίνει αν έχουν χαρτογραφηθεί όλα τα ενεργά ρήγματα, έχει πι-
στοποιηθεί κάθε πόσα χρόνια γίνεται σεισμός στο κάθε ένα από αυτά, και ποιο είναι το μέγε-
θος κάθε καταγεγραμμένου σεισμού. Παρά όμως την πρόοδο της επιστήμης που προήλθε από 
ενόργανες καταγραφές σεισμών, δεδομένα για σεισμούς του παρελθόντος, παλαιοσεισμολογι-
κές εκσκαφές, γεωδαιτικές μετρήσεις και προσομοιώσεις εξέλιξης των ρηγμάτων σε Η/Υ, για 
πολλά ρήγματα σε παγκόσμια κλίμακα δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή η δυναμική τους 
για την πρόκληση σεισμών. Επιπλέον σημαντικό πρόβλημα είναι ότι σπάνια είναι γνωστοί 
περισσότεροι από ένας ή δύο ιστορικοί σεισμοί σε κάθε ρήγμα επειδή ανάμεσα σε δύο δια-
δοχικούς σεισμούς στο ίδιο ρήγμα πολύ συχνά μεσολαβούν εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Ο 
χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο σεισμών στο ίδιο ρήγμα ονομάζεται περίοδος επανάληψης.

Με βάση δεδομένα παλαιοσεισμολογικής ανάλυσης (δες 9ο κεφάλαιο), ως αντιπροσωπευ-
τικά παραδείγματα περιόδων επανάληψης από τον Ελληνικό χώρο μπορούμε να αναφέρουμε 
τα ακόλουθα ρήγματα: i) το ρήγμα του Αιγίου με τρεις γνωστούς σεισμούς το 1748, το 1888, 
και 1995 και περίοδο επανάληψης 120±20 χρόνια (Koukouvelas 1998), ii) Το ρήγμα της Ελί-
κης, με έναν γνωστό ιστορικό σεισμό το 1861, που χαρακτηρίζεται από δύο τιμές περιόδων 
επανάληψης, τις σχετικά μικρές περιόδους επανάληψης κάθε 400 έτη και τις ενδιάμεσες περι-
όδους των 900 ετών (Koukouvelas et al. 2001, 2005), iii) Tο ρήγμα Καπαρελλίου με έναν γνω-
στό σεισμό το 1981 και περίοδο επανάληψης >1400 έτη (Chatzipetros et al. 2005, Kokkalas et 
al. 2007) (Εικ. 8.1). 

Σε ανάλογα παγκόσμια παραδείγματα από τη Νεβάδα της Δυτικής Αμερικής, αναφέρονται 
περίοδοι επανάληψης ακόμα και της τάξης των δεκάδων χιλιάδων ετών (Bell et al. 2004). 
Τα προηγούμενα παραδείγματα που δεν είναι τα μόνα, καταδεικνύουν ότι πολλές φορές η 
ανάγκη για μακράς διάρκειας πρόβλεψη σεισμών με βάση ακόμα και μικρής ακρίβειας και 
πληρότητας στοιχεία είναι σημαντική. Επίσης τα ρήγματα ως πηγές σεισμών δείχνουν κάποια 
περιοδικότητα και για το λόγο αυτό έχουν επινοηθεί τα μοντέλα πρόβλεψης τους. Ως μο-
ντέλα πρόβλεψης θεωρούνται ένα σύνολο παραδοχών βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα 
τα οποία μας βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου δράσης των ρηγμάτων στο χώρο στην 
διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.
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Εικ. 8.1 Πίνακας περιόδων επανάληψης σεισμών στο ρήγμα του Καπαρελλίου με βάση πα-
λαιοσεισμολογικά στοιχεία για τους παλαιοσεισμούς 3-6 και στοιχεία από τη μέθοδο χρονο-
λόγησης της επιφάνειας του ρήγματος με 36Cl για τους παλαιοσεισμούς 1-3 (Benedetti et al. 
2003). Άξιο σχολίου είναι το γεγονός ότι ανάλογα με τη μέθοδο χρονολόγησης είναι πιθανό και 
οι περίοδοι επανάληψης να διαφέρουν. Αυτού του είδους οι διαφορές προέρχονται συνήθως 
από τη διακριτική ικανότητα της κάθε μεθόδου (Εικόνα από Kokkalas et al. 2007).

8.1. Ο κύκλος του σεισμού

8.1.1.  Σεισμοί και ρήγματα με ελαστική επαναφορά
Η κατανόηση της γένεσης των σεισμών ως αποτέλεσμα ενδογενών διεργασιών της Γης περι-
γράφηκε για πρώτη φορά με τη θεωρία της ελαστικής επαναφοράς του Reid (1910). Η θεωρία 
προήλθε όταν ο Reid (1910), θεώρησε ότι οι διαρρήξεις στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο από 
τον σεισμό του 1906 δεν ήταν προϊόν της δόνησης αλλά η εκδήλωση του ρήγματος του Αγίου 
Ανδρέα στην επιφάνεια της Γης (δες και τη συζήτηση για το σεισμό αυτό στο 1ο κεφάλαιο). 
Στη συνέχεια διαπίστωσε με γεωδαιτικά δεδομένα ότι η μετατόπιση από το σεισμό του 1906 
μειώνεται με την απομάκρυνση του παρατηρητή από το ίχνος του ρήγματος. Η θεωρία που 
διατύπωσε συνοψίζεται στα ακόλουθα. Αν έχουμε μια σειρά ευθείων γραμμών, (π.χ. φράκτες 
σε αγροκτήματα), που τέμνουν κάθετα ένα ενεργό ρήγμα τότε με την πάροδο του χρόνου ο 
παρατηρητής θα διαπιστώσει μια σειρά μεταβολών (Εικ. 8.2). Η πρώτη μεταβολή είναι ότι 
οι φράκτες που τέμνουν το ρήγμα θα καμπυλώνονται ώστε να αποκτήσουν σιγμοειδή γεω-
μετρία χωρίς την εκδήλωση σεισμού (Εικ. 8.2). Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η μέγιστη 
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καμπύλωση θα βρίσκεται κοντά στο ρήγμα, ενώ σε απόσταση από αυτό οι νοητές γραμμές των 
φρακτών δεν θα έχουν παραμορφωθεί. Ο Reid θεώρησε ότι όταν η παραμόρφωση ξεπεράσει 
το όριο τριβής επί του ρήγματος η τελευταία θα υπερνικηθεί και το ρήγμα θα ολισθήσει. Η 
ολίσθηση επί του ρήγματος θα προκαλέσει ένα σεισμό. Μετά το σεισμό οι καμπυλωμένες 
γραμμές κατά τον Reid γίνονται και πάλι ευθείες, ενώ ένθεν και ένθεν του ρήγματος οι ευ-
θείες  (φράκτες) θα παρουσιασθούν μετατοπισμένες. Παράλληλα αρχίζει με βάση το μοντέλο 
ελαστικής επαναφοράς μια νέα περίοδος παραμόρφωσης και συσσώρευσης ενέργειας. Κατά 
την έννοια αυτή οι σεισμοί σχετίζονται με επαναλαμβανόμενη συσσώρευση και εκτόνωση 
ελαστικής παραμόρφωσης στα πλαίσια μιας ενδογενούς γεωλογικής διεργασίας. Η επαναλαμ-
βανόμενη συσσώρευση-εκτόνωση ονομάζεται κύκλος του σεισμού.

Εικ. 8.2 Σχηματική αναπαράσταση των αρχών της θεωρίας της ελαστικής επαναφοράς και 
του κύκλου του σεισμού από Reid (1910).

Με βάση αυτή την προσέγγιση μια σειρά διαδοχικών σεισμών αντιστοιχεί σε ισάριθμες 
συσσωρεύσεις και εκτονώσεις ελαστικής παραμόρφωσης. Κατά την έννοια αυτή υπάρχουν 
φαινόμενα που προηγούνται και φαινόμενα που έπονται των σεισμών, θεωρώντας ότι η μη-
χανική συμπεριφορά των ρηγμάτων κατά την εκδήλωση των σεισμών είναι σταθερή. Κατά 
τον Reid (1910) ο κύκλος του σεισμού περιλαμβάνει το ενδοσεισμικό, το συν-σεισμικό και 
το μετα-σεισμικό στάδιο. Τα στάδια αυτά ορίζονται με βάση τον κύριο σεισμό. Ειδικότερα 
το ενδο-σεισμικό στάδιο αφορά το χρόνο ανάμεσα σε δύο σεισμούς και ανάλογα ορίζονται τα 
άλλα δύο στάδια. Σεισμοί που προσομοιάζουν σ’ αυτό το μοντέλο έγιναν κατά τα έτη 1707, 
1854 και 1946 στην τάφρο Νανκάϊ στην Ιαπωνία. Όμως, παρά τη θεώρηση ότι οι σεισμοί στο 
Νανκάϊ περιγράφονται ικανοποιητικά με το μοντέλο της ελαστικής επαναφοράς και σ’ αυτό 
το παράδειγμα διαπιστώθηκε ότι: (α) η ανύψωση στο ενδο-σεισμικό στάδιο δεν εξαλείφθηκε 
πλήρως κατά το συν-σεισμικό στάδιο, δηλαδή η παραμόρφωση δεν ήταν πλήρως ελαστική 
αλλά και (β) ότι η περίοδος επανάληψης δεν ήταν σταθερή. Συνοψίζοντας λοιπόν:

1. Στους σεισμούς κατά κανόνα αποκαθίσταται μόνο ένα τμήμα της ελαστικής παρα-
μόρφωσης που συσσωρεύουν τα πετρώματα πριν το σεισμό.

2. Σε πολλές περιπτώσεις το συν-σεισμικό στάδιο συνοδεύεται από ένα μετασεισμικό 
στάδιο που προηγείται του τυπικού ενδο-σεισμικού κύκλου. Στο μετασεισμικό στά-
διο συσσωρεύεται με γρήγορο ρυθμό μεγάλη παραμόρφωση που κατά περιπτώ-
σεις υπερβαίνει αυτή του συνόλου του ενδο-σεισμικού κύκλου (Stein & Ekstrom 
1992, Heki et al. 1997). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και μια κατηγορία σεισμών 
που ονομάζονται “slow earthquakes” οι οποίοι εκλύουν με μικρή (περίοδος επα-
νάληψης ώρες) ή μέση συχνότητα (περίοδος επανάληψης έτη) μεγάλα ποσά ενέρ-
γειας χωρίς όμως να γίνεται ένας καταστροφικός σεισμός (Beroza & Jordan 1990, 
Kanamori et al. 1993).
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Σεισμική επικινδυνότητα και Γεωλογία Σεισμών

Περίγραμμα κεφαλαίου
14.1 Βασικές έννοιες - ορισμοί
14.2 Χαρακτηρισμός σεισμικών μεγεθών
  14.2.1 Χαρακτηριστικός σεισμός
  14.2.2 Μέγιστος σεισμός ή πιθαναλογούμενος σεισμός
  14.2.3 Μέγιστος αξιόπιστος σεισμός
  14.2.4 Τυχαίος σεισμός
14.3 Κλίμακες μέτρησης του σεισμικού μεγέθους
  14.3.1 Τοπικό μέγεθος (ML)
  14.3.2 Επιφανειακό μέγεθος (Μs)
  14.3.3 Μέγεθος κυμάτων χώρου (mb, B)
  14.3.4 Μέγεθος σεισμικής ροπής (Mw ή M)

14

Εικόνα επιφυλλίδας: (αριστερή εικόνα) Καταστροφές σε κτήρια κατά το σεισμό του  1928 στην 
Κόρινθο (φωτογραφία από Χ. Λαρσινό). (Κάτω δεξιά εικόνα). Καταστροφή στο δομικό ιστό κτηρίου 
από τους σεισμούς του Αιγίου το 1995. (Επάνω δεξιά εικόνα) Εκκλησία με  φθορές τοιχοποιίας που 
προκλήθηκαν από το σεισμό του 2008 στην Ηλεία (Εικόνες από Ι. Κουκουβέλας).
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14.4 Κλιμακωτές σχέσεις
  14.4.1 Μέθοδος προσδιορισμού μέγιστου αναμενόμενου σεισμού
  14.4.2 Μέθοδος συσχέτισης μεγέθους σεισμού - μήκους συν-σεισμικής διάρρηξης
  14.4.3 Μέθοδος συσχέτισης μετατόπισης και μήκους διάρρηξης
  14.4.4  Μέθοδος συσχέτισης μεγέθους σεισμού και της απόστασης εδαφικών αστο-

χιών από την πηγή
  14.4.5 Υπολογισμός του μεγέθους του σεισμού από την επιφάνεια  διάρρηξης
  14.4.6 Μέθοδος της σεισμικής ροπής
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  14.6.1 Προσέγγιση με βάση τον χαρακτηρισμό της πηγής
  14.6.2 Γενική προσέγγιση
  14.6.3 Συγκριτική προσέγγιση
  14.6.4 Προσέγγιση με βάση δενδροδιαγράμματα
14.7 Χρόνος επανάληψης σεισμών
14.8 Ρυθμός ολίσθησης ρηγμάτων
  14.8.1 Υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης με βάση τη στρωματογραφία
  14.8.2 Υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης με βάση παλαιοσεισμολογικά δεδομένα
  14.8.3 Υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης με βάση την ιστορική σεισμικότητα
  14.8.4 Υπολογισμός του ρυθμού ολίσθησης με βάση τη γεωδαισία
14.9 Μέθοδοι εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας
  14.9.1 Μέθοδος αιτιοκρατικής εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας
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14.10 Εκτίμηση και διαχείριση σεισμικού κινδύνου

Σεισμοί που αναφέρονται στο κεφάλαιο
● Σεισμός Κορίνθου, Κορινθία 1928   ● Σεισμός Μόβρης, Ηλεία 2008
● Σεισμός Αλκυονίδων, Κορινθιακός κόλπος 1981 ● Σεισμός Αϊτής, 2010
● Σεισμός Αιγίου, Αχαΐα 1995

Ρήγματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο
● Ρήγμα Σπάρτης

Περιοχές ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο κεφάλαιο
Ρήγματα Ισθμού Κορίνθου
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Στόχοι κεφαλαίου

 � Να αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά ενός σεισμού 
όπως η εστία, το μέγεθος, η σεισμική επικινδυνότητα, η τρωτότητα, ο κίνδυνος κλπ. 

 � Να παρουσιαστούν τα σεισμικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό σημα-
ντικών τεχνικών έργων υποδομής, καθώς και οι κλίμακες μέτρησης των μεγεθών αυτών.

 � Να αναδειχθεί ο ρόλος των κλιμακωτών σχέσεων στην εκτίμηση της σεισμικής 
επικινδυνότητας.

 � Να περιγραφούν τα φάσματα απόκρισης της σεισμικής κίνησης.
 � Να αναλυθούν και να κατανοηθούν οι διαφορετικές μεθοδολογίες που συνδέουν το 

σεισμικό μέγεθος με την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας.
 � Να κατανοηθούν οι διαφορετικοί τρόποι προσδιορισμού του χρόνου επανάληψης ισχυ-

ρών σεισμών σε μια περιοχή και του ρυθμού ολίσθησης των ρηγμάτων της περιοχής.
 � Να συζητηθούν η αιτιοκρατική και πιθανολογική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνό-

τητας και του σεισμικού κινδύνου καθώς και ο τρόπος αναγνώρισης και διαχείρισης 
του σεισμικού κινδύνου μιας περιοχής. 

Οι σεισμοί αντιπροσωπεύουν ένα μείζονα φυσικό κίνδυνο, ο οποίος εμφανίζει επα-
κόλουθες καταστροφές σε κτήρια και επιχειρήσεις, τραυματισμούς ή την απώλεια 
ανθρώπινων ζωών και έλλειψη αισθήματος ασφάλειας από τους κατοίκους. Κύριο 

προσδοκώμενο από τη γεωλογική ανάλυση προϊστορικών και ιστορικών σεισμών που έχουν 
ήδη εκδηλωθεί σε μια περιοχή είναι η εκτίμηση του χρόνου, της θέσης και του μεγέθους τους, 
ώστε να καθιερωθούν στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστροφών πριν, 
κατά και μετά από επερχόμενους σεισμούς. Η λήψη μέτρων τοπικού αλλά και περιφερειακού 
χαρακτήρα είναι ουσιώδης έναντι των διαφορετικών επιπτώσεων των σεισμικών φαινομένων, 
σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα, σε χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη σει-
σμική δραστηριότητα σε ετήσια βάση, όπως η Ελλάδα, ένα συντονισμένο σχέδιο διαχείρισης 
των επιπτώσεων της σεισμικότητας είναι απόλυτα επιβεβλημένο. Όμως η ύπαρξη του εθνικού 
και περιφερειακού σχεδιασμού δεν υποκαθιστά την ατομική προπαρασκευή.

Ο σεισμικός κίνδυνος προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες που γίνονται μεγαλύτερες 
στις υπό ανάπτυξη χώρες, όπου δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος δρά-
σης σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμού. Για παράδειγμα το συνολικό οικονομικό κόστος της 
σεισμικής ακολουθίας του 1981 στον ανατολικό Κορινθιακό εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 65 
εκατομμύρια δολάρια, ενώ μεγαλύτεροι σεισμοί όπως ο σεισμός της Αϊτής παρουσιάζουν πολύ 
μεγαλύτερο κόστος αποκατάστασης. Για αυτό το λόγο κρίσιμες τεχνικές υποδομές όπως είναι 
τα νοσοκομεία, τα διυλιστήρια ή οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής συγκεντρώνουν την προσοχή 
της πολιτείας σε θέματα ασφάλειας έναντι του σεισμικού κινδύνου.

14.1. Βασικές έννοιες - ορισμοί

Μόλις συμβεί ένας σεισμός, η ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στα πετρώματα απελευ-
θερώνεται διαμέσου των σεισμικών κυμάτων από τη σεισμική πηγή, που εντοπίζεται συνήθως 
στα βαθύτερα τμήματα του φλοιού, προς την επιφάνεια του εδάφους. Ο χώρος που «φιλοξε-
νεί» το ξεκίνημα της διάρρηξης ονομάζεται εστία ή υπόκεντρο. Η προβολή του υποκέντρου 
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στην επιφάνεια της Γης ονομάζεται επίκεντρο και η κάθετη απόσταση των δύο σημείων εστι-
ακό βάθος. Οι επιφανειακοί σεισμοί που λαμβάνουν χώρα είτε στη ξηρά είτε στη θάλασσα 
προκαλούν επικίνδυνες καταστροφές σε μια συγκεκριμένη ακτίνα γύρω από τη σεισμική πηγή 
και το επίκεντρό της που συνήθως σχετίζεται με το μέγεθος ενός σεισμού και από τις τοπικές 
γεωλογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες μιας ρηξιγενούς ζώνης. Η αναφορά σε ζώνες γί-
νεται όταν η γνώση της γεωλογίας είναι περιορισμένη ή όταν η παραμόρφωση είναι σύνθετη.

Αν και η έννοια της πρόγνωσης ενός σεισμού σε επίπεδο ημερών ή ακόμα και ωρών απο-
τελεί έναν διακαή πόθο για την επιστήμη της γεωλογίας και ιδιαίτερα της σεισμολογίας, η 
πολυπλοκότητα του φαινομένου και η πληθώρα των μη – συστηματικών προσεισμικών φαι-
νομένων που παρατηρούνται από περιοχή σε περιοχή δεν έχουν επιτρέψει μέχρις στιγμής την 
ικανοποιητική μικρής διάρκειας πρόγνωση των σεισμών. Στο παρόν μάλιστα σύγγραμμα η μι-
κρής διάρκεια πρόγνωση των σεισμών δεν αποτελεί αναγκαίο γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο, 
σε επίπεδο μακράς διάρκειας πρόγνωσης έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα κι έχουν 
τεθεί οι βασικές έννοιες που περιγράφονται από τον κλάδο της σεισμοτεκτονικής, που ουσι-
αστικά αποσκοπεί σε μια αρχική προσπάθεια πρόγνωσης μέσω της εφαρμογής μαθηματικών 
μοντέλων και τη χρήση πιθανοτήτων. Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι παρά τη στόχευσή της η 
γεωλογία των σεισμών δεν προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα του χρόνου εκδήλωσης, αλλά 
κυρίως να προσδιορίσει το μέγεθος και τις αναμενόμενες επιπτώσεις.

Δύο από τις πλέον βασικές έννοιες των καταστροφών είναι η σεισμική επικινδυνότητα και 
ο σεισμικός κίνδυνος. Η σεισμική επικινδυνότητα βασίζεται κατά κάποια έννοια στην αντι-
στροφή της αρχής του ομοιομορφισμού όπου ουσιαστικά μελετάμε τις γεωλογικές σεισμικές 
διεργασίες του παρελθόντος (ενόργανη καταγραφή, ιστορική σεισμικότητα, παλαιοσεισμολο-
γία κλπ.) για να αντλήσουμε πληροφορίες για τη μελλοντική δράση των ενεργών ρηγμάτων, 
ενώ ο σεισμικός κίνδυνος αναφέρεται στον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένας σεισμός στην 
κοινωνία και τις κατασκευές. Προφανώς, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα μελέτης τόσο πιο 
πλήρη θα είναι τα δεδομένα που θα διαθέτουμε προς επεξεργασία.

Σεισμική Επικινδυνότητα (Η): ορίζεται η πιθανότητα να συμβεί σε μια συγκεκριμένη πε-
ρίοδο χρόνου και σε μια συγκεκριμένη περιοχή ένας καταστροφικός σεισμός. Η ανάλυση της 
σεισμικής επικινδυνότητας στοχεύει στον υπολογισμό της πιθανότητας μια εδαφική παράμε-
τρος να ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή σε μια θέση εξαιτίας ενός σεισμού οφειλόμενου 
σε μια σεισμική πηγή, σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (παράθυρο χρόνου). Ως σεισμικές 
επικινδυνότητες θεωρούνται:

1. Η σεισμική δόνηση με διάρκεια δευτερολέπτων έως λεπτών.

2. Η κατασκευαστική επικινδυνότητα των κτηριακών μονάδων μιας περιοχής.

3. Η ρευστοποίηση κοντά σε παραποτάμιες ή παράκτιες περιοχές και οι κατολισθήσεις.

4. Η δημιουργία τσουνάμι.

Η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας σε μια θέση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
όπως οι εδαφικές συνθήκες, η γεωμορφολογία, η υδρογεωλογία της περιοχής κλπ. (Eικ. 14.1).
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Εικ. 14.1 Απλοποιημένο διάγραμμα ροής που δείχνει τα βήματα που ακολουθούνται για την 
εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου μιας περιοχής.

Αντικείμενα σε κίνδυνο (Ε): ορίζονται τα αντικείμενα που απειλούνται από ένα σεισμό. 
Μπορεί να αναφέρονται στον πληθυσμό ή στα κτήρια ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα οντοτή-
των των οποίων η απώλεια είναι μετρήσιμη και σημαντική.

Τρωτότητα (V): ορίζεται ο βαθμός απώλειας ή ευπάθειας μιας περιοχής ο οποίος οφείλε-
ται σε ένα συγκεκριμένο σεισμικό επεισόδιο. Εκφράζεται σε κλίμακα που κυμαίνεται από 0 
(καμία απώλεια) ως 1 (ολοκληρωτική απώλεια). Η τρωτότητα αποτελεί συνάρτηση της σει-
σμικής έντασης και εξαρτάται από τον τύπο των αντικειμένων σε κίνδυνο (π.χ. είδος κατα-
σκευών, αριθμός ορόφων κτηρίων).

Ειδικός κίνδυνος (Rs ): ορίζεται ο αναμενόμενος βαθμός απώλειας που είναι πιθανό να 
εμφανιστεί μετά την εκδήλωση ενός σεισμού. Μπορεί να εκφραστεί σαν το γινόμενο του προ-
ϊόντος της σεισμικής επικινδυνότητας (H) επί την τρωτότητα (V).

Συνολικός κίνδυνος (Rt  ): ορίζεται ως ο συνολικά αναμενόμενος αριθμός ανθρωπίνων απω-
λειών, τραυματισμών, καταστροφών σε περιουσίες, ή η «διαταραχή» της οικονομικής και κοι-
νωνικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα ενός ισχυρού σεισμού. Αποτελεί το άθροισμα όλων 
των ειδικών κινδύνων (Rs) που αφορούν τα αντικείμενα σε κίνδυνο κατά την εκδήλωση ενός 
σεισμού (Εικ. 14.2). Επομένως, ο συνολικός σεισμικός κίνδυνος εκφράζεται ως συνιστώσα 
της σεισμικής επικινδυνότητας που είναι ένα φυσικό μέγεθος επί την τρωτότητα που αποτελεί 
ένα ανθρώπινο μέτρο των απωλειών ενός σεισμού και συνήθως εμπίπτει σε οικονομικά με-
γέθη [Rt=ΣRs=Σ(H*V)].

Συχνά, ισχυροί σεισμοί σε απομακρυσμένες περιοχές καταδεικνύουν υψηλή σεισμική 
επικινδυνότητα, αλλά δεν καταλήγουν σε κανένα κίνδυνο (μικρή τρωτότητα), ενώ αντίθετα 
μετρίου μεγέθους σεισμικά γεγονότα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές περικλείουν αισθητά 
μικρότερη επικινδυνότητα αλλά συνιστούν υψηλότερο κίνδυνο (π.χ. ο σεισμός του 1999 
στην Αθήνα, μεγέθους Ms 5.9 με 140 νεκρούς και εκτεταμένες καταρρεύσεις, δηλαδή υψηλή 
τρωτότητα).

Ως σημαντικότερη σεισμική επικινδυνότητα θεωρείται η εδαφική κίνηση η οποία αποτε-
λεί το πιο άμεσο αποτέλεσμα των σεισμών, ενώ ως συνηθέστερος κίνδυνος αναγνωρίζεται η 
καταστροφή κτηρίων που έπεται μιας ισχυρής εδαφικής κίνησης. Η ανάλυση του σεισμικού 


