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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όταν ένα νέο βιβλίο κυκλοφορεί συχνό είναι το ερώτημα ποια ήταν η ανάγκη για την συγ-
γραφή του. Η απάντηση είναι ότι το συγκεκριμένο σύγγραμμα γράφηκε για τους πρωτοετείς 
φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει δύο κύρι-
ους στόχους. Ο πρώτος είναι να εισαγάγει έναν πρωτοετή φοιτητή ταχύρυθμα από τις απλου-
στευμένες γνώσεις των βιβλίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα ανώτερο επίπεδο 
γνώσεων. Ο δεύτερος στόχος ήταν να μπορέσουμε, με βάση την εμπειρία από την πολύχρονη 
διδασκαλία του μαθήματος, να συγγράψουμε ένα βιβλίο που να εξηγεί ποιες είναι οι δυνατό-
τητες της σύγχρονης γεωλογίας και πως αυτές υποστηρίζουν τα έργα του πολιτικού μηχανικού. 
Αυτό θα το δείτε με τις συχνές αναφορές που γίνονται από εφαρμογές της γεωλογικής γνώσης 
σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Αυτοί οι δύο στόχοι εισάγουν και την δυσκολία της σύνθεσης 
ενός τέτοιου συγγράμματος αφού θα πρέπει οι φοιτητές να διδαχθούν βασικές έννοιες γεωλο-
γίας αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις εστιασμένες σε αυτά που θα πρέπει να εμπεδώσει ένας 
νέος Πολιτικός Μηχανικός για την Γεωλογία. 

Μέρος των εισαγωγικών εννοιών συνοψίζονται για παράδειγμα στο πρώτο κεφάλαιο του 
συγγράμματος όπου παρατίθενται η δημιουργία και η εξέλιξη του πλανήτη Γη και οι βασικές 
αρχές της Γεωλογίας. Σημαντικό είναι επίσης ένας νέος επιστήμονας για την μετέπειτα πορεία 
του στο απαιτητικό επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, να έχει τις απαραίτητες γνώσεις 
για τα ορυκτά και τα πετρώματα που παρατίθενται στο δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο. Κατά 
τεκμήριο η Γεωλογία είναι μια άγνωστη επιστήμη για τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης χωρίς αντίληψη των γεωλογικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο Πολιτικός Μη-
χανικός. Αυτό είναι θέμα του εδάφους θεμελίωσης και των δομών των πετρωμάτων και της 
σημασία των σεισμών και των ρηγμάτων (ασυνεχειών) που τους προκαλούν. Αυτές οι γνώσεις 
είναι προκαταρκτικά στάδια των γνώσεων εξειδίκευσης και παρατίθενται στο τέταρτο κεφά-
λαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν τις φυσικές ιδιότητες των 
εδαφών και των πετρωμάτων. Οι ιδιότητες αυτές σχετίζονται με την σύσταση των ορυκτών 
και πετρωμάτων (2ο και 3ο Κεφάλαιο) και τις δομές τους (4ο Κεφάλαιο) και διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στις θεμελιώσεις και τις κατασκευές. Το έκτο κεφάλαιο παραθέτει σημαντι-
κές πληροφορίες για το υπόγειο και επιφανειακό νερό που συνήθως επηρεάζει δυσμενώς τις 
συνθήκες θεμελίωσης ενός τεχνικού έργου και θεωρείται απαραίτητο στοιχείο γνώσεων για 
ένα Πολιτικό Μηχανικό. Το έβδομο κεφάλαιο περιγράφει ένα σημαντικό θέμα με το οποίο 
ασχολούνται πολλοί κλάδοι της γεωλογίας και δεν είναι άλλο από τις κινήσεις των γεωλογι-
κών μαζών, ένα από τους πλέον κοινούς γεωλογικούς κινδύνους που συνοπτικά αναφέρονται 
με τον γενικό όρο κατολισθήσεις. Το όγδοο κεφάλαιο ως επιστέγασμα των ανωτέρω, παρου-
σιάζει μερικές από τις πιο σημαντικές κατασκευαστικές δραστηριότητες (εκσκαφές, σταθερο-
ποίηση πρανών, σήραγγες, ταμιευτήρες νερού και φράγματα) που επηρεάζονται άμεσα από τις 
επικρατούσες στην περιοχή του έργου γεωλογικές συνθήκες.

Ως άμεση συνέπεια, όσων αναφέρθηκαν, τίθενται δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πόση γε-
ωλογία πρέπει να ξέρει ένας νέος Πολιτικός Μηχανικός; Πόση γεωλογία μπορεί να διδαχθεί 
σε ένα εξαμηνιαίο μάθημα; Η απάντηση στην σημερινή εποχή, όπου η ταχύτητα προόδου 
των επιστημών είναι μεγάλη, είναι κοινή και για τα δύο ερωτήματα «όση περισσότερη, τόσο 
καλύτερα». Όμως ως συγγραφείς και δάσκαλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αδύνατο και έτσι 
επιλέξαμε δύο στρατηγικές διδασκαλίας. Η πρώτη αφορά στην γρήγορη παράθεση των βασι-
κών εννοιών της γεωλογίας. Η δεύτερη στρατηγική ήταν η εμβάθυνση σε μερικά θέματα που 
αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς. Αυτά είναι: οι δομές των πετρωμάτων, τα φυσικά και 
μηχανικά χαρακτηριστικά εδαφών και πετρωμάτων, ο ρόλος των σεισμών στις κατασκευές, η 
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δράση των επιφανειακών και υπόγειων νερών στις κατασκευές, οι κατολισθήσεις και η παρου-
σίαση των σημαντικότερων γεωλογικών παραγόντων στις κατασκευές.

Οι ευχαριστίες των συγγραφέων απευθύνονται σε όλους αυτούς που υπήρξαν οι δάσκαλοί 
μας στην Γεωλογία και στους φοιτητές μας που μας ωθούν να γινόμαστε όλο και καλύτεροι 
στην αποκωδικοποίηση των γεωλογικών προβλημάτων. Επίσης ευχαριστούμε με αλφαβητική 
σειρά τους συναδέλφους Δρ. Α. Αργυρίου, Δρ. Π. Δ. Κουτσοβίτη, Δρ. Γ. Παπαδόπουλο για την 
κριτική ανάγνωση τμημάτων του βιβλίου, τους Δρ. Σ. Λαϊνά και Δρ. Ν. Σαμπατακάκη για την 
παροχή υλικού και σημειώσεων σχετικών με τις κατολισθήσεις και την Δρ. Ε. Γιαννή για την 
βοήθειά της στη φωτογράφιση δειγμάτων ορυκτών και πετρωμάτων.

Οι συγγραφείς στο βιβλίο σε αλφαβητική σειρά είναι οι Νικόλαος Δεπούντης, Ιωάννης 
Κουκουβέλας και Δημήτριος Παπούλης. Για τα επιστημονικά μας ενδιαφέροντα οι αναγνώ-
στες μπορούν να δουν συνοπτικά την δραστηριότητά μας στο πίσω μέρος του εξωφύλλου. 

Πάτρα, Αύγουστος 2020
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ΕΊΣΑΓΩΓΗ

Η επιγραμματική παρουσίαση της Γεωλογίας
Η Γεωλογία είναι η μελέτη της γήινης σφαίρας από την άποψη των αλλαγών που αυτή έχει 
υποστεί στο πέρασμα του χρόνου. Η Γεωλογία εστιάζεται στην μελέτη των υλικών από τα 
οποία αποτελείται η Γη, στη δομή τους και στις διάφορες διεργασίες που επιδρούν στην διάρ-
κεια του σχηματισμού τους αλλά και στην μετέπειτα εξέλιξη τους, ενώ σημαντικό τμήμα της 
γεωλογίας ασχολείται με την εξέλιξη και εξαφάνιση οργανισμών που έζησαν πάνω της. 

Η επιστήμη της γεωλογίας χαρακτηρίζεται σήμερα από την ύπαρξη πολλών κλάδων (ή ει-
δικοτήτων) σε αντίθεση με το τι συνέβαινε πριν από ένα αιώνα. Οι κλάδοι της γεωλογίας 
περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των πετρωμάτων που σχηματίζουν τη Γη (πετρολογία) και του 
πώς κατανέμονται πάνω στην Γη, ποια είναι η κρυσταλλική δομή των ορυκτών και ποια συ-
στατικά απαρτίζουν τα πετρώματα (ορυκτολογία και κρυσταλλογραφία). Σημαντική είναι και 
η σύσταση των ορυκτών και των πετρωμάτων (γεωχημεία). Η γεωχημεία είναι η μελέτη της 
χημείας των πετρωμάτων και των ορυκτών και της κατανομής των κυριότερων ιχνοστοιχείων 
σ’ αυτά. Η γεωχημεία μπορεί να δείξει και τον τρόπο με τον οποίο προήλθε ένας συγκεκριμένο 
πέτρωμα (πετρογένεση). Η συλλογή γεωχημικών δεδομένων βοηθά στην κατανόηση της σύ-
στασης των εξωτερικών στοιβάδων της Γης. 

Η κατανομή των πετρωμάτων στην επιφάνεια της Γης προκύπτει από την γεωλογική έρευνα 
(δηλαδή την γεωλογική χαρτογράφηση) και η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε γεωλογικούς 
χάρτες. Το υπόβαθρο των γεωλογικών χαρτών είναι οι τοπογραφικοί χάρτες. Σήμερα πολλά από 
τα στοιχεία των χαρτών αποθηκεύονται σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν 
διαφόρων τύπων στοιχεία και έχουν την δυνατότητα να παράγουν θεματικούς χάρτες. Η γνώση 
της φύσης και των φυσικών συνθηκών των βαθύτερων επιπέδων του πλανήτη μπορεί να αποκτη-
θεί με τον κλάδο της τεκτονικής γεωλογίας και μεθόδους γεωφυσικής. Με βάση την ανάπτυξη 
του κλάδου της γεωφυσικής, προέκυψαν και οι τεχνικές της εφαρμοσμένης γεωφυσικής για την 
εξερεύνηση της κατανομής πετρωμάτων και δομών τους στο υπέδαφος σε επίπεδο τεχνικού 
έργου. Η εφαρμοσμένη γεωφυσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα έργα Πολιτικού Μηχανικού. 
Με βάση την τεκτονική γεωλογία μπορεί να μελετηθεί η δομή των πετρωμάτων και να διακρι-
θεί για παράδειγμα αν ένα ρήγμα είναι ενεργό, πιθανά ενεργό ή ανενεργό δηλαδή αν ένα ρήγμα 
προκαλεί ή δεν προκαλεί σεισμούς. Ανάλογα συμπεράσματα για το αν ένα ρήγμα μπορεί να συ-
σχετισθεί με έναν μελλοντικό σεισμό είναι πολύ σημαντικά για τα τεχνικά έργα.

Η γνώση του σχηματισμού και της εξέλιξης του Πλανήτη Γη προς το παρόν δεν είναι από-
λυτα κατανοητή και σχετικά με τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον σχηματισμό και την 
εξέλιξη της Γης υπάρχει συνεχής έρευνα. Η ερμηνεία των στρωμάτων ή των πετρωμάτων 
και η ιστορία τους ονομάζεται στρωματογραφία και η μελέτη των διαδικασιών που οδηγούν 
στο σχηματισμό ιζηματογενών πετρωμάτων ονομάζεται ιζηματολογία. Για να μελετηθεί όμως 
η ιστορία του Πλανήτη Γη χρειαζόμαστε τον καθορισμό του χρόνου στον οποίο γίνονται οι 
διάφορες αλλαγές και με αυτό τον τομέα ασχολείται η χρονο-στρωματογραφία και η γεω-χρο-
νολόγηση. Ο κλάδος που ασχολείται με τα απολιθώματα ονομάζεται παλαιοντολογία και 
υποστηρίζει την σχετική χρονολόγηση των πετρωμάτων. Η γνώση που αποκτήθηκε από την 
μελέτη των απολιθωμάτων που έζησαν στην Γη πριν από εκατομμύρια χρόνια, μας οδηγούν 
στην κατανόηση της προέλευσης της ζωής και εν τέλει και στην κατανόηση της εξέλιξης του 
ανθρώπου. 

Εισαγωγή
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Η Τεχνική Γεωλογία μας παρέχει τη δυνατότητα μελέτης του υπεδάφους και των κινδύνων 
που μπορούν να επηρεάσουν την κατασκευή ενός τεχνικού έργου και υποδεικνύει τρόπους 
ασφαλούς θεμελίωσης έργων Πολιτικού Μηχανικού. Η επιφανειακή απορροή του νερού για 
να προσδιοριστεί εάν μια συγκεκριμένη τοποθεσία είναι επιδεκτική ή όχι σε πλημμύρες μελε-
τάται από τον κλάδο της Υδρολογίας, ενώ για τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής υδρο-
μαστευτικών έργων απαιτείται κάποιος να κατέχει βασικές γνώσεις Υδρογεωλογίας. Με βάση 
τις γεωλογικές τεχνικές (σεισμολογία- τεχνική σεισμολογία) μπορεί να εκτιμηθεί η επίπτωση 
των σεισμών στο ανθρωπογενές ή όπως αλλιώς λέγεται και δομημένο περιβάλλον. Επιπλέον η 
Γεωλογία έχει κατά περίπτωση σημαντικό ρόλο και κατά τη διάρκεια της χρήσης ενός τεχνι-
κού έργου αφού μπορεί να αναλύσει καταπτώσεις βράχων και ολισθήσεις γαιών σε θέσεις που 
επηρεάζουν άμεσα ένα τεχνικό έργο. 

Η ανάλυση των παραπάνω κλάδων της γεωλογίας αποτελούν την σκιαγράφηση της συμβο-
λής της γεωλογίας στην φιλοσοφική προσέγγιση που αφορά τον «σεβασμό και την κατανόηση 
του Πλανήτη Γη» σε μια περίοδο όπου ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του ξεπερνά μερικές 
φορές τις φυσικές διεργασίες. Δηλαδή την αντικατάσταση της έννοιας της αειφορίας σε βιώ-
σιμη ανάπτυξη ως μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
γεωλογικός αιώνας που διανύουμε ονομάζεται «Ανθρωπόκαινο». Στην Ανθρωπόκαινο γεωλο-
γική περίοδο είναι πλέον αποδεκτό ότι οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν και αυτές οι αλλαγές 
αποτελούν σήμερα αντικείμενο καθημερινής ειδησεογραφίας και συζήτησης για το εάν και 
πόσο  παίζει ρόλο ο άνθρωπος.

Σαν κατακλείδα της παρουσίασης της γεωλογίας ως επιστήμης ο αναγνώστης πρέπει να 
γνωρίζει ότι αυτή ήταν πάντα συνυφασμένη με την πρόοδο της τεχνολογίας. Έτσι σήμερα για 
τις ανάγκες της γεωλογίας χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μικροσκόπια, δορυφορικές εικό-
νες, UAV, πολυφασματικές κάμερες, όργανα γεωφυσικών διασκοπήσεων, εξελιγμένες τεχνικές 
γεωχρονολόγησης και μια σειρά από προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για διάφορες 
εφαρμογές. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών είναι η γεωλογία που 
στα μέσα του 20ου αιώνα ήταν μια περιγραφική επιστήμη να μεταβάλλεται με ραγδαίο τρόπο 
σε μια επιστήμη που βασίζεται σε μετρήσεις και παράγει ποσοτικά αποτελέσματα.

Η Γεωλογία και η σημασία της για τους Πολιτικούς Μηχανικούς
Ο ρόλος της γεωλογίας στα έργα Πολιτικού Μηχανικού αναφέρθηκε επιγραμματικά προη-
γουμένως. Αξίζει όμως να δούμε προσεκτικότερα την διασύνδεση των δύο επιστημών που 
προέρχεται από την απλή διαπίστωση ότι κάθε έργο Πολιτικού Μηχανικού θεμελιώνεται στη 
Γη. Έτσι αποτελεί αδήριτη ανάγκη και ελάχιστη προϋπόθεση η κατανόηση της γεωλογίας 
της θέσης του κάθε έργου. Για το λόγο αυτό η εκμάθηση των αρχών της Γεωλογίας συμπερι-
λαμβάνεται σε όλα τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών της επιστήμης του Πολιτικού 
Μηχανικού ανά τον κόσμο. 

Σε γενικές γραμμές ο Πολιτικός Μηχανικός πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει κοινούς τύ-
πους ορυκτών και πετρωμάτων, να κατασκευάσει και να διαβάσει απλές γεωλογικές τομές και 
να γνωρίζει πού μπορεί να βρει γεωλογικές πληροφορίες για την προκαταρκτική του έρευνα. 
Όταν διαβάζει αναφορές ή μελετά γεωλογικούς χάρτες, πρέπει να έχει πλήρη κατανόηση της 
έννοιας των γεωλογικών όρων, και να είναι σε θέση να κατανοήσει τα συμπεράσματα που 
περιέχονται σε γεωλογικές τεχνικές εκθέσεις. Για παράδειγμα, αν μια περιοχή που περιγράφε-
ται σε μια γεωλογική έκθεση ότι χαρακτηρίζεται από κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα δεν 
πρέπει να θεωρηθεί από έναν πολιτικό μηχανικό ότι αποτελείται εξ ολοκλήρου από ψαμμίτες. 
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Αυτό γιατί ο γεωλογικός όρος «κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα» περιλαμβάνει μια ποικιλία 
λιθολογικών τύπων (πετρωμάτων), όπως κροκαλοπαγή, ψαμμίτες και σχιστές αργίλους ή ιλυό-
λιθους ή αλληλουχίες (εναλλαγές) στρωμάτων ψαμμίτη και σχιστόλιθου, ή ψαμμίτη με στρώ-
ματα αργίλου κλπ. Επειδή κάθε ένας από αυτούς τους τύπους πετρώματος έχει διαφορετικές 
μηχανικές ιδιότητες, αυτές θα επηρεάσουν πολλές πτυχές του μελλοντικού τεχνικού έργου.

Συχνά λοιπόν, λόγω της πολυπλοκότητας της φύσης όπως αυτή εκφράζεται στη θέση θεμε-
λίωσης ενός τεχνικού έργου, αναφύεται η ερώτηση «μέχρι ποιο σημείο είναι αναγκαία η γνώση 
της γεωλογίας» ή «ως ποιο σημείο πρέπει να διερευνήσουμε το υπέδαφος πριν να θεμελιώσουμε 
ένα έργο». Αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα ειδικότερα δε είναι δύσκολο να 
απαντηθεί σε θεωρητικό επίπεδο επειδή οι συνθήκες του υπεδάφους δεν είναι προβλέψιμες με 
την επιφανειακή παρατήρηση (πολυπλοκότητα), αλλά συχνά γίνεται σαφής μόνο «επί τόπου 
του έργου». Για το λόγο αυτό πάντα πριν την εκκίνηση κατασκευής ενός τεχνικού έργου επιλέ-
γεται η γεωλογική αναγνώριση της περιοχής που θα κατασκευαστεί το έργο, η οποία αναλόγως 
των γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και της σημασίας του έργου μπορεί να προχωρή-
σει σε στάδια προκαταρκτικής, προμελέτης και οριστικής γεωλογικής έρευνας-μελέτης.

Η ασφαλής θεμελίωση των τεχνικών έργων προϋποθέτει εκτός  των άλλων καλή γνώση των 
φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των γεωλογικών σχηματισμών (εδαφών και πετρωμάτων) 
επί των οποίων θεμελιώνονται τα έργα. Η γνώση αυτή αποκτάται μόνο με επιτόπου έρευνα 
και λεπτομερή διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών καταλληλότητας των σχηματισμών 
επί των οποίων θεμελιώνονται τα έργα. Κατά την έρευνα αυτή διερευνώνται και μελετώνται 
ο τύπος του εδάφους ή/και του πετρώματος, οι φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες, η ανά-
πτυξη και εξάπλωση τους στο χώρο, καθώς και οι μεταβολές που υφίστανται από το υπόγειο 
και επιφανειακό νερό και το χρόνο.

Στα μεγάλα τεχνικά έργα τα διάφορα στάδια της γεωλογικής ανάλυσης μπορεί να είναι πε-
ρισσότερο λεπτομερή και η εκτέλεσή τους να ανατίθεται σε τεχνικό σύμβουλο που ειδικεύεται 
στη γεωλογία. Ωστόσο, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες ενός τεχνικού συμβού-
λου, κατά τα στάδια της εκτέλεσης του έργου, ένας μηχανικός θα έχει συνολική επίβλεψη και 
ευθύνη για την υλοποίησή του. Ο μηχανικός πρέπει επομένως να κατανοεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό τη γεωλογία για να ξέρει πώς και πότε θα χρησιμοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις 
των συμβούλων, να είναι σε θέση να «διαβάσει» τις αναφορές τους, να κρίνει ενδεχόμενα και 
την αξιοπιστία τους και να εκτιμήσει πώς οι γεωλογικές συνθήκες που περιγράφονται ενδέχε-
ται να επηρεάσουν το εκτελούμενο έργο. 

Κατά κανόνα τα έργα πολιτικού μηχανικού συνεπάγονται κάποια εκσκαφή εδαφών ή/και 
πετρωμάτων στη θέση θεμελίωσης, ή περιλαμβάνουν φόρτιση του υπεδάφους με τα έργα που 
κατασκευάζει ο Πολιτικός Μηχανικός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υλικά της εκσκαφής μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά (Εικόνα 1), και σε άλλες, τα πετρώματα καθορί-
ζουν την τελική κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου ή μιας σήραγγας. 
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Εικόνα 1. Χρήση γαιωδών υλικών στην κατασκευή χωμάτινου φράγματος στην Κάρ-
παθο. Στην εικόνα διακρίνονται εργασίες συμπύκνωσης του αργιλικού πυρήνα (Εικόνα 
από Ι. Κουκουβέλας). 

Η σκοπιμότητα του έργου, ο σχεδιασμός και η οργάνωση, η κατασκευή και η κοστολόγηση, 
καθώς και η ασφάλειά του μπορεί να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις γεωλογικές συνθή-
κες όπου θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μεγάλα υδραυλικά έργα 
(φράγματα και έργα ύδρευσης μήκους πολλών χιλιομέτρων) ή σε γραμμικά έργα, π.χ. σε έναν 
αυτοκινητόδρομο, όπου η περιοχή που επηρεάζεται από το έργο εκτείνεται για χιλιόμετρα. Στο 
Ελληνικό χώρο τέτοια έργα αποτελούν τα μεγάλα φράγματα της ΔΕΗ, η Εγνατία Οδός και η 
ΠΑΘΕ που σε γενικές γραμμές είναι σύνθετα έργα αφού περιλαμβάνουν σύνθετες υδραυλικές 
κατασκευές, σήραγγες και κοιλαδογέφυρες. Τέτοια έργα όπως η Εγνατία οδός είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικά από πολλές απόψεις μιας και η κατασκευή της διέσχισε την οροσειρά της Πίνδου 
μια περιοχή με έντονο ανάγλυφο και σύνθετη γεωλογία, που η γεωμορφολογία της περιοχής 
του έργου ήταν επιδεκτική σε κατολισθήσεις και συχνές αλλαγές της λιθολογίας. Σε μικρά 
τεχνικά έργα που αφορούν την θεμελίωση σε ένα περιορισμένο χώρο, οι απαιτήσεις για γεω-
λογικές γνώσεις από την πλευρά του μηχανικού ή η ανάγκη για γεωλογικές συμβουλές είναι 
λιγότερες, αλλά εξίσου σημαντικές.
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Κεφάλαιο 1

Τίτλος Κεφαλαίου

7

Μετακινήσεις Γεωλογικών Μαζών  
- Κατολισθήσεις

Στόχοι κεφαλαίου
 � Να περιγράψουμε τη διαφορά μεταξύ φυσικών καταστροφών και επικινδυνότητας.
 � Να παρουσιάσουμε την έννοια της κατολίσθησης ως φυσική επικινδυνότητα.
 � Να παρουσιάσουμε την ονοματολογία και ταξινόμηση των κατολισθήσεων παρουσι-

άζοντας συνοπτικά τους κυριότερους τύπος κατολίσθησης.
 � Να εξηγήσουμε τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εκδήλωση των 

κατολισθήσεων.
 � Να περιγράψουμε με σύντομο τρόπο τα μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης των 

κατολισθήσεων.
 � Να δώσουμε στοιχεία για τις κατολισθήσεις που συνήθως εκδηλώνονται στον Ελλα-

δικό χώρο δίνοντας έμφαση στις γεωλογικές ενότητες που αυτές εκδηλώνονται.
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7.1. Γενικά στοιχεία – Αντικείμενο του κεφαλαίου
Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τις βασικές έννοιες περί φυσικών καταστροφών και επικιν-
δυνότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κατολισθήσεις που θεωρούνται μια φυσική/γεω-
λογική επικινδυνότητα. Οι κατολισθήσεις αποτελούν μια από τις σημαντικότερες γεωλογικές 
επικινδυνότητες (geohazards) και προκαλούν σημαντικές καταστροφές σε κατοικημένες περι-
οχές και έργα υποδομής. Σύμφωνα με το Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 
(CRED – United Nations Office for Disaster Risk Reduction) κατά την τελευταία εικοσαετία 
(1998–2017) οι κατολισθήσεις αποτελούν την 4η κατά σειρά «σπουδαιότητας» φυσική κα-
ταστροφή παγκοσμίως σε αριθμό συμβάντων (5,2% επί του συνόλου), με 18.414 ανθρώπινα 
θύματα και κόστος της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στην Ελλάδα και ειδικότερα 
στη Δυτική Ελλάδα, έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια πολλές και μεγάλες κατολισθήσεις, οι 
οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς και στο οδικό δίκτυο. Για το λόγο 
αυτό η γνώση της ταξινόμησης τους, των μηχανισμών και παραγόντων που συμβάλλουν στην 
εκδήλωση τους και η κατανόηση των μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης τους είναι σημα-
ντική για γεωλόγους και πολιτικούς μηχανικούς. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο παρόν 
Κεφάλαιο, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται σε κατολισθήσεις που συνήθως εκδηλώνονται στον 
Ελλαδικό χώρο.

7.2. Φυσικές καταστροφές και επικινδυνότητα
Ως Φυσική Επικινδυνότητα (Natural Hazard) ορίζεται ένα φυσικό καταστροφικό φαινό-
μενο, το οποίο μπορεί να συμβεί μία ορισμένη χρονική περίοδο σε δεδομένη περιοχή (Varnes, 
1984). Οι φυσικές επικινδυνότητες μετατρέπονται πολλές φορές, λόγω διάφορων συνθηκών 
και παραγόντων, σε Φυσικές Καταστροφές (NaturalDisasters). Η διαφορά μεταξύ των δύο 
αυτών εννοιών έγκειται στο γεγονός ότι ενώ οι φυσικές επικινδυνότητες μπορεί να είναι ανα-
πόφευκτες, οι καταστροφές δεν είναι. Με τη μελέτη των φαινομένων, την παρακολούθηση 
και συστηματική καταγραφή των συνθηκών εκδήλωσης τους είναι δυνατή η κατανόηση και 
πρόβλεψη των πιθανών μελλοντικών επιπτώσεων μιας φυσικής καταστροφής. Μέσω της δια-
δικασίας αυτής η ανθρώπινη κοινωνία και οι αρμόδιες αρχές, μπορούν να αποτρέψουν ή/και 
να μειώσουν τις επιπτώσεις μια φυσικής καταστροφής (UN/ISDR, 2004).

Οι Φυσικές Επικινδυνότητες αποτελούν ένα μόνο τμήμα της γενικευμένης έννοιας των 
«επικινδυνοτήτων» (Hazards) οι οποίες, εκτός από τα φυσικά αίτια προκαλούνται από αν-
θρωπογενείς αιτίες, οι οποίες αναφέρονται και ως τεχνολογικοί – ανθρωπογενείς κίνδυνοι 
(technological – anthropogenic hazards) (UN/ISDR, 2004) (Πίνακας 7.1). 
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Πίνακας 7.1. Γενική Ταξινόμηση των Επικινδυνοτήτων (Hazards) (UN/ISDR, 2004, 
από Λαϊνά 2018)

Επικινδυνότητα (Hazard)

Πιθανά καταστροφικό φυσικό γεγονός, φυσικό φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα, το 
οποίο είναι πιθανό να προκαλέσει απώλειες ζωών ή τραυματισμούς, απώλεια περιουσίας, 
κοινωνικές ή οικονομικές αναταραχές ή και περιβαλλοντική υποβάθμιση

Φυσικές Επικινδυνότητες (Natural Hazards)

Φυσικές διεργασίες ή φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στη βιόσφαιρα και αποτελούν δυ-
νητικά καταστροφικά γεγονότα. Μπορούν να υποδιαιρεθούν σε κατηγορίες ανάλογα με τη 
γεωλογική, υδρομετεωρολογική ή βιολογική τους προέλευση

Προέλευση Φαινόμενα / Παραδείγματα
Υδρομετεωρολογικές επικινδυνότητες
Φυσικές διεργασίες ή φαινόμενα της ατμό-
σφαιρας,υδρολογικής ή ωκεανογραφικής 
φύσεως

Γεωλογικές επικινδυνότητες
Φυσικές διεργασίες ή φαινόμενα ενδογενούς 
προέλευσης ή τεκτονικής ή εξωγενούς προέ-
λευσης, όπως οι μετακινήσεις μαζών.

Βιολογικές επικινδυνότητες
Διεργασίες βιολογικής προέλευσης που προ-
καλούνται από βιολογικούς παράγοντες, περι-
λαμβάνοντας έκθεση σε παθογόνους μικροορ-
γανισμούς, τοξίνες και βιοενεργές ουσίες.

 • Πλημμύρες, Ροές
 • Τροπικοί κυκλώνες, καταιγίδες, άνεμοι, 
χιονοθύελλες, κεραυνοί

 • Ξηρασία, ερημοποίηση, πυρκαγιές, 
ακραίες θερμοκρασίες, αμμοθύελλες

 • Χιονοστοιβάδες, παγετώνες

 • Σεισμοί, τσουνάμι
 • Ηφαιστειακές εκρήξεις
 • Μετακινήσεις μαζών, κατολισθήσεις, 
πτώσεις βράχων, ρευστοποιήσεις, υπο-
θαλάσσιες ολισθήσεις.

 • Επιφανειακές καταρρεύσεις, τεκτονική 
δραστηριότητα.

 • Εξάρσεις επιδημικών ασθενειών, φυτι-
κές ή ζωϊκές μολύνσεις και εκτεταμένες 
ιογενείς προσβολές.

Τεχνολογικές Επικινδυνότητες (Technological Hazards)

Κίνδυνοι που συνδέονται με τεχνολογικά ή βιομηχανικά ατυχήματα, αστοχίες υποδομών ή 
ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες ή τραυμα-
τισμούς, απώλεια περιουσίας, κοινωνικές ή οικονομικές αναταραχές ή και περιβαλλοντική 
υποβάθμιση, καλούμενες πολλές φορές ανθρωπογενείς επικινδυνότητες (anthropogenic 
hazards). Παραδείγματα περιλαμβάνουν βιομηχανική ρύπανση, πυρηνικές εκπομπές και ρα-
διενέργεια, τοξικά απόβλητα, αστοχίες φραγμάτων, βιομηχανικά ή τεχνολογικά ατυχήματα 
(εκρήξεις, πυρκαγιές, διαρροές)
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(συνέχεια)

Περιβαλλοντική Υποβάθμιση (Enviromental Degradation)

Διεργασίες που προκαλούνται από ανθρώπινες συμπεριφορές και δραστηριότητες (πολλές 
φορές συνδυασμένες με φυσικές επικινδυνότητες), οι οποίες επιβαρύνουν τους φυσικούς 
πόρους ή μεταβάλλουν-αλλοιώνουν τις φυσικές διεργασίες και οικοσυστήματα. Οι πιθανές 
επιπτώσεις ποικίλουν και μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση της τρωτότητας της συχνό-
τητας και έντασης των φυσικών επικινδυνοτήτων. Παραδείγματα περιλαμβάνουν η μείωση 
αξίας της γης, αποψίλωση δασών, ερημοποίηση, πυρκαγιές, απώλεια βιοποικιλότητας, 
ρύπανση εδαφών, αέρα και νερού, κλιματικές αλλαγές, μεταβολές θαλάσσιας στάθμης και 
μείωση του όζοντος.

Τα επίπεδα έκθεσης και τρωτότητας απέναντι στις διάφορες επικινδυνότητες εξαρτώνται 
από το επίπεδο της ποσότητας και της ποιότητας της διαθέσιμης πληροφόρησης του κοινού, 
αλλά και τις διαφορές περί αντίληψης του κινδύνου από χώρα σε χώρα. Οι άνθρωποι είναι πιο 
ευάλωτοι όταν δε γνωρίζουν τους κινδύνους που αποτελούν απειλές για τη ζωή και τις περιου-
σίες τους, καθώς το επίπεδο της γνώσης και ενημέρωσης διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
από κοινωνία σε κοινωνία και από χώρα σε χώρα. Κύριο αίτιο των αυξανόμενων επιπτώσεων 
από τις φυσικές καταστροφές αποτελεί αφενός η πληθυσμιακή αύξηση, η ραγδαία επέκταση 
των αστικών ή γενικότερα κατοικημένων περιοχών σε ασταθείς γεωλογικά περιοχές και γενι-
κότερα ο ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που μετακινείται σε αστικές περιοχές.

7.3.  Η έννοια της κατολίσθησης ως φυσική 
επικινδυνότητα

Κατολίσθηση (landslide), με τη γενική έννοια του όρου, είναι κάθε αλλαγή, μικρή ή μεγάλη, 
της επιφάνειας μιας φυσικής κλιτύος ή ενός τεχνικά διαμορφωμένου πρανούς που συνοδεύε-
ται από μετακίνηση υλικού, με ρήξη ή όχι της συνέχειάς της, αργή ή ξαφνική, που προέρχεται 
από δυνάμεις βαρύτητας και οφείλεται σε φυσικά ή τεχνικά αίτια. Η κατολίσθηση είναι δη-
λαδή το αποτέλεσμα της “αναζήτησης” μιας νέας κατάστασης ισορροπίας του εδάφους που 
εκτός από την περίπτωση των τεχνικών αιτίων, αποτελεί μία γεωμορφολογική εξέλιξη στην 
διάρκεια του χρόνου. 

Σύμφωνα με τον Cruden (1991), ως μέλος της Ομάδας Εργασίας της UNESCO για τη δι-
εθνή καταγραφή των κατολισθήσεων (WP/WLI), ως κατολίσθηση ορίζεται «η κίνηση μιας 
μάζας βράχου, εδάφους ή κορημάτων προς τα κατάντη ενός πρανούς».

Οι κατολισθήσεις αποτελούν επικινδυνότητα που συνδέεται στενά με τις υπόλοιπες φυσι-
κές επικινδυνότητες. Λόγω της σχέσης αλληλεπίδρασης των κατολισθήσεων με τις υπόλοιπες 
φυσικές επικινδυνότητες (Εικόνα 7.1), οι κατολισθήσεις μπορούν παράλληλα να θεωρηθούν 
ως δευτερογενής φυσική επικινδυνότητα (Secondary Natural Hazard) (UN-ISDR). Κατο-
λισθήσεις μπορεί να προκληθούν από σεισμούς, τροπικούς κυκλώνες, αποψίλωση δασών και 
ηφαιστειακές εκρήξεις, ενώ οι πλημμύρες και τα τσουνάμι μπορούν είτε να προκληθούν ή να 
προκαλέσουν την ενεργοποίηση κατολισθητικών φαινομένων.
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πάχους μάρμαρα και μετα-ιζήματα. Η ανώτερη ενότητα, συχνά αναφέρεται και ως ενότητα Σι-
δηρόνερου, περιλαμβάνει βασικά και υπερβασικά οφιολιθικά πετρώματα, ορθογνεύσιους, πα-
ραγνεύσιους και μάρμαρα. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας η περιοχή παρουσιάζει 
μεταλλευτικό ενδιαφέρον, εξόρυξη μαρμάρων, θερμές πηγές και κοιτάσματα πετρελαίου στον 
Πρίνο. Στην ενότητα της Ροδόπης οι γνεύσιοι παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή. Σε πολλές 
όμως περιπτώσεις η τεκτονική καταπόνηση των πετρωμάτων είναι σημαντική. Η κατείσδυση 
νερού είναι περιορισμένη και στην περιοχή συνήθως εντοπίζονται έντονα ανάγλυφα.

Περίληψη
Οι κατολισθήσεις, με την ευρύτερη έννοια της μετακίνησης, εκδηλώνονται σε φυσικά και 
τεχνητά πρανή και συνιστούν μαζί με τους σεισμούς, τις εκρήξεις των ηφαιστείων, τις 
πυρκαγιές και τις πλημμύρες, τις σημαντικότερες φυσικές καταστροφές. Στο παρόν κεφά-
λαιο παρουσιάστηκαν οι κατολισθήσεις ως μια γεωλογική επικινδυνότητα που προκαλεί 
σημαντικές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και έργα υποδομής, τόσο παγκοσμίως 
όσο και στην Ελλάδα. Για την καλύτερη κατανόηση των προκαταρκτικών παραγόντων 
και γενικότερα των αιτιών που τις προκαλούν εξηγήθηκε με απλό και κατανοητό τρόπο ο 
μηχανισμός που συμβάλλει στην εκδήλωση των κατολισθήσεων. Επιπλέον παρουσιάστη-
καν οι κυριότεροι τύποι μετακίνησης των γεωλογικών μαζών και πως αυτοί ταξινομού-
νται με βάση τη διεθνή πρακτική. Με κριτήριο τον τύπο της κατολίσθησης, το είδος του 
μετακινούμενου γεωϋλικού και την κατανόηση των παραγόντων που προκαλούν μια κα-
τολίσθηση, είναι δυνατός ο καταρχήν προσδιορισμός των μέτρων προστασίας από κατο-
λισθήσεις. Τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο για εδαφικά και βραχώδη 
πρανή και γενικά περιλαμβάνουν γενικά εργασίες και τεχνικές κατασκευές που έχουν ως 
βασικό στόχο είτε την πρόληψη, είτε την αποκατάσταση και σταθεροποίηση μιας κατολί-
σθησης. Στην τελευταία ενότητα αυτού του Κεφαλαίου έγινε παρουσίαση των κατολισθή-
σεων που εκδηλώνονται ανά γεωλογική ενότητα στον Ελλαδικό χώρο.

Πρακτική εξάσκηση

1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ φυσικής επικινδυνότητας και φυσικής καταστροφής;

2. Σε ποια από τις παρακάτω επικινδυνότητες ανήκουν οι κατολισθήσεις;

α) Υδρομετεωρολογικές.
β) Γεωλογικές.
γ) Βιολογικές.
δ) Τεχνολογικές.

3. Οι κατολισθήσεις θεωρούνται πρωτογενής ή δευτερογενής φυσική επικινδυνότητα 
και γιατί;
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4. Σε μια λοφώδη περιοχή με απότομο ανάγλυφο επικάθονται παχυστρωματώδεις 
ψαμμίτες με ρωγμές κατακόρυφες πάνω σε πλαστική άργιλο. Τι είδους κατολι-
σθήσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν και γιατί;

α) Περιστροφικές.
β) Μεταθετικές.
γ) Πλευρικές εκτάσεις.
δ) Καταπτώσεις.

5. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ περιστροφικής και μεταθετικής 
ολίσθησης;

6. Δίνονται δύο πρανή από γρανιτικό ή γνευσιακό πέτρωμα το ένα με ισχυρή έως 
κατακόρυφη κλίση και το άλλο με ηπιότερη. Στην περίπτωση εκδήλωσης κατολι-
σθήσεων που αναμένονται τα σοβαρότερα φαινόμενα και γιατί; 

7. Ποιες είναι οι δυο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι παράγοντες 
που συμβάλουν στην εκδήλωση του φαινομένου των κατολισθήσεων; Επιλέξτε 
δύο από τις κάτωθι απαντήσεις.
α) δυνάμεις που συμβάλλουν στη μείωση τη διατμητικής αντοχής του γεωϋλικού
β) δυνάμεις που συμβάλλουν στην αύξηση της διατμητικής τάσης του γεωϋλικού
γ) έντονες βροχοπτώσεις
δ) εδαφική διάβρωση

8. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των παραγόντων (προκαταρκτικών και εναύσματος) 
που προκαλούν μια κατολίσθηση;

9. Πως μεταβάλλεται ο συντελεστής ασφάλειας ενός πρανούς με το χρόνο εφόσον 
έχουμε παρατεταμένες βροχοπτώσεις;
α) Αυξάνεται.
β) Μειώνεται.
γ) Παραμένει σταθερός.

10. Σε ποιο τμήμα της Ελλάδας είναι συχνότερες οι κατολισθήσεις;

α) Κεντρική Ελλάδα.
β) Δυτική Ελλάδα.
γ) Ανατολική Ελλάδα.
δ) Βόρεια Ελλάδα.


