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Ο σειαμός του Αιγίου

(15·6· 1995),

σειαμοτεκτονικές παρατηρήσεις και Υεωμορφικές επιπτώσεις
στο φυσικό περιβάλλον
Δ, Πaπaνaστασίου"και Κ. Γάκη-Παπaναστaσ{ου**

..

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
.. ο

11810

Αθήνα

Τομέας Γεωγραφίας-Κλιματολογίας

ΠανεπισττΊμισ Αθηνών,

15784

Αθήνα

Περίληψη
Την 15η lοuνίοu 1995, κοτοστροφικός σεισμός μεγέθους Μ 5 = 6.1
έπληξε την περιοχή του Αιγίου, καθώς και τις Υ'ότιες ακτές της Φωκιδας
(περιοχή Ερατεινής), προκαλώντας

26

ανθρώπινα θύματα, αλλά και σο

βαρότατες υλικές ζημιές.

Μετά την εκδήλωση του σεισμού παρατηρήθηκε στο ύπαιθρο επιφα
νειακή διάρρηξη μήκους περίπου

5 km .

μεταξύ του χωρίου Ροδοδάφνη

στα Δυτικά και του Αιγίου στα Ανατολικό, που παρουσίαζε καθοδική κί
νηση του προς Βορά τεμάχοuς της τάξης των

5 cm.

Η κατανομή των

μετασεισμών, καθώς και ο σχεδιασθείς μηχανισμός γένεοης του κύριου
σεισμού ουμφωνούν με τα χαρακτηριστικά της παρατηρηθείσας επιφα

νειαKής διάρρηξης.
Εκτός των σημαντικών υλικών καταστροφών κΟΙ καταρρεύσεων κτι
ρίων, ο σεισμός προκάλεσε σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβόλ
λον. Κατά μήκος των ακτών της περιοχής του Αιγίαυ, μεταξύ των εκβο

λών του Μεγανείτα και του Βουραικού, καθώς και στην περιοχή της
Ερατεινής παρατηρήθηκαν δευτερογενή φαινόμενα, όπως εδαφικές ρωγ

μές, αποκολλήσεις ακτών και ρευστοποιήσεις εδαφών. Στους ορεινούς
όγκους νότια του Αιγίου, καθώς και στ/ν περιοχή ταυ Βουρα-ίκού ανα·

φέρθηκαν μικρής κλίμακας κατολιαθήσεις και πτώσεις βράχων.

Abstract
Οπ June 15, 1995, a catastrophic earthquake of magnitude M~ = 6.1
struck the area of Aigio. Tweπty-six persons were killed and serious
damage was caused ίπ the broader area of Aigio city, as we!1 as at the
northern coast of western Corinthiakos Gulf.
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Οι υπόρχουσες πληροφοριες για τους σεισμούς του παρελθόντος
αναφέρουν όη προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις ΟΤΟ φυσικό περιβόλ·

λΟΥ. Σχεδόν σε όλους απΌυτούς παρατηρήθηκαν φαινόμενα ρευστοποί
ησης εδαφών, εδαφικές ρωγμές, αποκολήσεις ακτών καθώς κατολισθή
σεις και πτώσεις βράχων στην ορεινή περιοχή. ΕπΙαης αναφέρθηκε η
παρουσία θαλασσίων κυμότων βαρύτητας (τσουνόμι). τα οποία εμφανί
στηκαν μερικό δευτερόλεπτα ή λεπτά μετά το σεισμό και επέτειναν τις
καταστροφές ατην παραθαλάσσια ζώνη.

Την 7η ΦεβρουαρΙοu

1963. 21 :28

τοπική ώρα, θαλάσσιο κύμα. το

οποίο δεν προήλθε από σεισμό αλλά από υποθαλάσσια κατολίσθηση,
προσέβαλε την περιοχή δυτικό του Αιγίου μέχρι τον Ψαθόπuργο,

ρΙως σε έκταση

10 k.m

εκατέρωθεν του ακρωτηρίου

και τις απέναντι ακτές της Στεράς
τατες ζημιές (Γολανόπουλος

κ.ά.,

Ελλάδας, προκαλώντας

1964).

KU

Σαλμενίκος, καθώς
οημοντικό

Στο οκρωτήριο Σαλμενίκος τα

αποτελέσματο ήταν ιδιαίτερο σοβαρό και μια παραθαλάσοια λωρίδα μή

Koυς

440 m.

και εύρους

10-15m.

βυθίστηκε

5

έως

44 m.

κάτω από τη

θάλασσο.
Στην εργασία αυτή

παρουσιάζοντοι

τα γεωδυναμικά

δημιουργήθηκαν από το σεισμό της 15ης Ιουνίου

1995,

φαινόμενα

που

όπως αυτά πα

ρατηρήθηκον και χαρτογραφήθηκαν στο ύπαιθρο. Ολες οι ποροτηρήσεις
συνδυάζονται με τις οεισμσλογικές πληροφορίες για να ερμηνευθεί η

δημιουργΙα τους και η κατανομή τους, αλλά και να συναχθούν ουμπερά
σματα σχετικά με τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής.

ΓεωλΟΥία· Τεκτονική της Περιοχής
Ο Κορινθιακός κόλπος ειναl μία ασυμετρη τεκτονική τάφρος στην
οποία η νότιο ακτή ανυΨώνεται. ενώ η βόρεια βυθίζεται. Αυτό επίσης γί
νεται φανερό από τη μορφολογία της ακτογραμμής η οποία εΙναι από
τομη και ευθεία στο νότο, ενώ στο βορρά είναι πολυοχιδής με πολλές
χερσονήσους.

Η γεωλογία και τεκτανική της περιοχής έχει μελετηθεΙ από πολλούς
ερευνητές. Μεταξυ αυτών και οι

Dufaure (1975)

και Poulίmenos

(1993).

ΤΟ υ4nΊλό ανάγλυφο του δυτικού άκρου της νότιας ακτής οριοθετείται
από μία σειρά κανανlκών ρηγμάτων του: Ψαθόπυργου, του Αιγίου και

της ΕλΙκης. Τα χερσαία τμήματά τους έχουν μήκος από
ενώ προς ανατολάς συνεχΙζονται

στοποιήθηκε και από υποθαλάσσιες
θυνσή

600.

τους είναι

8900 _1100 Α

10 έως 25 k.m,
1), όπως πι

μέσα στη θάλασσα (Σχ.

έρευνες του ΕΚΘΕ. Η μέση διεύ

και κλίνουν

προς βορρά με κλΙση

50"

Οι ίδιες μελέτες αποκάλυψαν την ύπαρξη υποθαλάσσιου ρήγματος
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με τα ίδια χαρακτηριστικά

ευρισκόμενο

Προς το νότο υπάρχουν παλαιότερα

βορειότερα απο αυτό του Αιγίου.

και προφανώς λιγότερο ανενεργά

ρήγματα (Λάκκας, Μαμουσιών) με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Νότια
ρούνται
Πλειο

των κανονικών

ρηγμάτων,

ασβεστολιθικές

ράχεις

- Πλειστοκαινικά

στα ανυψωμένα

(Σχ.

1).

Ανάμεσά

τμήματα,
τους

παρατη

ευρίσκονται

ιζήματα, όπως συνεκτικοποιημένες μάργες, ψαμ

μίτες και κροκαλοπαγή, καθώς και αποθέσεις αλλουβιακών ριπιδίων.
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Σχ.

1.

Απλοποιημένος

Γεωλογικός

χάρτης

της ευρύτερης

περιοχής

του

στον οποίο επίσης εικονίζονται και τα κυριότερα ρήγματα.

Αιγίου

•

Ο σεισμός της 15ης lουvίου και η Μετασεισμική Ακολουθία

=

Ο κύριος σεισμός μεγέθους

(00: 15 GMT)

M s 6,1 συνέβη την 02: 15 τοπική ώρα
χωρίς προσεισμική δραστηριότητα. Ο μεγαλύτερος μετα

σεισμός μεγέθους

5,7

συνέβη

15

λεπτά μετά. Το επίκεντρο του κύριου

σεισμού τοποθετείται στο θαλάσσιο χώρο (Σχ.

2)

του Κορινθιακού κόλ

που πολύ κοντά στις ακτές της Φωκίδας, σε απόσταση

17 km

βορειοα

νατολικά της πόλης του Αιγίου, ενώ το βάθος του είναι της τάξης των

15 k m

περίπου

(Papan astassiou et al., 1995).

Στην περιοχή Ερα τεινή ς

παρατηρήθηκε μικρού ύψους θαλάσσιο κύμα βαρύτητας.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

232
Η χωρική κατανομή των επικέντρων των μετασεισμών, οι οποίοι κα

ταγράφηκαν από τοπικό δίκτυο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρου
σιάζεται να εκτείνεται σε διεύθυνση ΒΑ

- ΝΔ

βόρεια των ακτών της Πε

λοποννήσου με βάθη τα οποία αυξάνονται από την Πελοπόννησο προς
τη Στερεά Ελλάδα (Σχ.

2).

Το σύνολο σχεδόν των μετασεισμών ευρί

σκεται σε βάθη μικρότερα των

20 km.
Ν

•

Q

ο

•

•

"άδο, < 5 km

Ο

rιάδοs 5-15 km

Δ

~άδοs

Σχ.

2.

•

> 15 km

Χωρική κατανομή

των επικέντρων

των μετασεισμών

της

15ης Ιουνίου

Από τη σχέση του επικέντρου του κυρίου σεισμού και της κατανομής
των μετασεισμών γίνεται φανερό ότι η μετασεισμική

δραστηριότητα

επε

κτάθη κυρίως προς τα Δυτικά και Νοτιοδυτικά του κύριου σεισμού.

Ο εστιακός μηχανισμός που σχεδιάστηκε για τον κύριο σεισμό (Σχ.

2)

αντιστοιχεί σε κανονική διάρρηξη. Τα επίπεδα των ρηγμάτων έχουν δι

ευθύνσεις Ν104 0 Α και Ν110 0 Α με κλίσεις 56 0 ΝΔ και 35

0

ΒΑ, αντίστοιχα.

Το δεύτερο ρηξιγενές επίπεδο ευρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με τα
χαρακτηριστικά του ρήγματος του Αιγίου.

Σεισμοτεκτονικές IΙαρατηρήσεις και Γεωμορφικές επιπτώσεις
ι. Επιφανειακή Διάρρηξη

Αμέσως μετά τον κύριο σεισμό, η επικεντρική
λεπτομερώς για την εύρεση και χαρτογράφηση

περιοχή

εξετάστηκε

εδαφικών διαρρήξεων

που προκλήθηκαν από την επιφανειακή εκδήλωση της δραστηριοποίησης
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κάποιου από τα ρήγματα της περιοχής. Κατά μήκος των ρηγμάτων της
Ελίκης και του Ψαθόπυργου δεν παρατηρήθηκε καμμία επιφανειακή δρα

στηριοποίηση, όμως κατά μήκος του κανονικού ρήγματος του Αιγίου
0

χαρτογραφήθηκε εδαφική διάρρηξη με μέση διεύθυνση Ν 100 Α (Σχ.

3).

Η διάρρηξη αυτή αποτελείται από ανοιχτή εδαφική ρωγμή, το βόρειο
τμήμα της παρουσίαζε καθοδική κατακόρυφη κίνηση
στών (Φωτ.

1).

5

περίπου εκατο

Το συνολικό μέρος της διάρρηξης ήταν περίπου

5 km.

και παρατηρήθηκε ανάμεσα στο χωριό Αγιος Κωνσταντίνος στα δυτικά
και της περιοχής Σταφιδάλωνα. που ευρίσκεται στο ανατολικό τμήμα

του Αιγίου, στα Ανατολικά.
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Σχ.

3.

EδαΨΙK(~

ρωγμές

AΠOKoλλήoει~ ακτιύν
Ρευο τοποίηοη
Επιφανειακή

Χάρτης

εδαφών

Ο

2

)~m

διάρρη gη

οτον οποίο παρουσιάζονται

οι σεισμοτεκ ίΟνlκές παρατηρήσεις

οι γεωμορφικές επιπτώσεις του σεισμού της 15ης lουνίου

1995.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

και

234

Φωτ.

1.

Εδαφική ρωγμή, κατακόρυφης

κίνησης

5 cm

που παρατηρήθηκε σε διάφο

ρες θέσεις κατά μήκος του ρήματος του Αιγίου.

Κατασκευές οι οποίες ευρέθηκαν πάνω στην εδαφική διάρρηξη υπέ
στη σαν σοβαρότατες ζημιές, όπως η κατάρρευση του Διοικητηρίου της
ΕΒΟ και οι σοβαρότατες ζημιές στο εργοστάσιο "Κουνινιώτης» (περιοχή

Αγίου Κωνσταντίνου), η κατάρρευση μονόροφης οικίας στην περιοχή
Μυρτιάς (Δυτικά του Αιγίου), το Υπολιμεναρχείο του Αιγίου, και κατοι
κίες στην περιοχή των Σταφιδάλωνων του Αιγίου.
Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές στην περιοχή του Αιγίου και στα περί
xωρα' παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση κατά μήκος της ακτογραμμής
του Αιγίου, διεύθυνση η οποία αντιστοιχεί με την παρατηρηθείσα εδαφική
διάρρηξη και η οποία συμπίπτει με αυτή του ρήγματος του Αιγίου.

Λεπτομερής σεισμοτεκτονική μελέτη του δυτικού Κορινθιακού κόλ
που

(Rigo, 1994),

έδειξε ότι τα ενεργά ρήγματα του Αιγίου, της Ελίκης

και το νοτιότερα ευρισκόμενο των Μαμουσιών δεν συνεχίζονται ανε
ξάρτητα μεταξύ τους στο βάθος, αλλά στα

1 Ο km.

περίπου συνδέονται

με μία ενεργή ζώνη η οποία βυθίζεται με μικρή κλίση προς το Βορά (Σχ.

4).

Η ζώνη αυτή οριοθετεί την επιφανειακή σεισμικότητα της περιοχής

έτσι ώστε η πλειονότητα των σεισμών να παρατηρείται στο χώρο που

ευρίσκεται πάνω απ' αυτήν, ενώ τα μεγαλύτερα εστιακά βάθη παρατη
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Γεωδυναμικό μοντέλο που παρουσιάζει την σχέση σεισμικότητας και ενεργών ρηγμάτων στην περιοχή Αιγίου.
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ρούνται προς την πλευρά της Στερεός Ελλάδας. Η υποθαλάσσια ρηξι
γενής ζώνη βόρεια απο το Αίγιο. που εντοπίσθηκε μετά απο τον σεισμό
απο το ΕΚΘΕ, εντόσεται και αυτή στο γεωδυναμικό αυτό μοντέλο.
Την εικόνα αυτή παρουσιάζει και η κατακόρυφη κατανομή των μετα
σεισμων. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο κυριας σεισμός της 15ης lου·

νίοu

1995

συνέβη στην ενεργή αυτή ζώνη κάτω από τα παράλια της

Φωκίδας σε βάθος

12-15km.

Η σεισμική ενέργεια που ελευθερώθηκε,

ακολούθησε στη διαδρομή της προς την επιφάνεια τα ρήγματα της βό
ρειας nελοποννήσοu, κυρίως το ρήγμα του Αιγίου κατά μήκος του οποί
ου παρατηρήθηκε η επιφανειακή διάρρηξη,και συγκεντρώνονται οι KU
ριότερες υλικές ζημιές, πιθανόν δε κοι το ευρισκόμενο βορειότερα σπο
αυτό υποθαλόσσιο ρήγμα. Τη δραστηριοποίηση των δυο αυτών ρήγμα

των, επιβεβαιώνει και ο μεγόλος αριθμός μετασεισμών με μικρό βόθος
(.Σχ.

2)

που παρατηρείται βόρεια απ'αυτό. Μικρό μέρος της σεισμικής

ενέργειας πρέπει να ακολούθησε το ρήγμα

της

Ελίκης,

υπόθεση

η

οποία επιβεβαιώνεται από την υπαρξη μετασεισμών με μικρό βάθος νό
τια από το ρήγμα του Αιγίου. χωρίς όμως να είναι αρκετή ώστε να εμ
φανΙσει στο ρήγμα της Ελίκης επιφανειακή διόρρηξη. Όμως στη ζώνη

βόρεια απ'αυτό παραηιρήθηκαν φαινόμενα ρευστοποΙησης, εδαφικών
ρωγμών και αποκολλήσεις ακτών.

ΙΙ. Ρευστοποιι'ισεις Εδαφών
Τ ο φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε έδαφος που συνίσταται από λε
πτόKoKKo υλικό με υψηλrΊ αναλογία όμμου και νερου και εξ αιτΙας ισχυ
ρής σεισμικής ταλόντωσης. χόνεl τη

συνOXrΊ του και συμπεριφέρεται

στιγμια(α σαν ρευστό. ΤΟ ρευστοποιημένο έδαφος είτε εκτινάσσεται και
δημιουργουνται χαρακτηριστικές μορφές μικρών κώνων λόσπης, είτε κα

θιζόνει και δημιουργουνται τοπικό βυθίσματα.
Φαινόμενα ρευστοποίησης παρατηρηθηκαν σε πολλό σημεία κατό μή
κος της παραλιακής ζώνης από το ακpωlήpιo Αβυθος στα δυτικό μέχρι
το αKpωlήpιo Τρυπιό στα ανατολικό, όπως στις εκβολές του Μεγανείτα,
στο Ναυταθλητικό Ομιλο Αιγίου, στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού

των λυμότων του Αιγίου, στις εκβολές του ΚερυνΙτη και στις εκβολές
του Βουραϊκου (αKpωlήpιo Τρυπιό) (Σχ.

3).

111. Εδαφικές ΡωΥμές
Παρατηρήθηκαν

να ακολουθούν

σχεδόν συστηματικό

διεύθυνση

παρόλ

ληλη της ακτής και κυρίως οφείλονται στην καθ(ζηση των χαλαρών ιζημότων.
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Χαρτογραφήθηκαν σε πολλά σημεία της παραλιακής ζώνης (Σχ.

3)

όπως στο ακρωτήριο Αβυθος, στο Ναυταθλητικό Ομιλο Αιγίου, στο χώρο

του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, στο λιμάνι του Αιγίου, στον
υδροβιότοπο της Αλυκής, στις παραθαλάσσιες περιοχές Τεμένης, Βαλι
μίτικων,

Ριζόμυλου,

Νικολέίκων,

Ροδιάς και Ελαιώνα, καθώς και στις

εκβολές του Κερυνίτη και στο ακρωτήριο Τρυπιάς.

IV.

Αποκολλήσεις Ακτών

Συχνά στις παράκτιες περιοχές, ο συνδυασμός υποθαλάσσιου ανά
γλυφου με μεγάλη κλίση και παραθαλάσσιας ζώνης αποτελούμενης από

χαλαρά υλικά έχει σαν αποτέλεσμα αρκετές δεκάδες τετραγωνικών μέ
τρων παραλίας να ολισθήσουν στη θάλασσα και η ξηρά να μεταβληθεί
μόνιμα σε πυθμένα θάλασσας.

Φωτ.

2.

Καταβύθιση της ακτης στην παραλία των Νικολοίικων.

Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν (Σχ.

τα, όπου αποσπάστηκε τμήμα ακτής

170

3)

στις εKβoλtς του Μεγανεί

μέτρων και πλάτους

1Ο

μέ

τρων. Στην παραλία των Νικολαίίκων, όπου καταβυθίστηκε ακττΊ μήκους
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200

rιεpίπoυ μέτρων και πλότους

15

μέτρων (Φωτ.

2).

Μεταξύ της νέας

ακτής και της θάλασσας. παροτηρήθηκε υψομετρική διαφορά

1,5

περί

που μέτρων. Τέλος, στο ακρωτήριο ΤΡUπιάς αποσπάστηκε έκταση μή~
κοuς

170

μέτρων ιι;αι πλάτους

50-70

μέτρων. Το φαινόμενο"ενισχύθηκε

στη θέση αυτή από τον πολύ χαλαρό χαρακτήρα των αποθέσεων που
οντιστοιχούν στις εκβολές του Βουροϊκου.

ν. Κοιτολιαβι'ιαεις-ΠτώαειςΒράχων
Στους ορεινΟύς όγκους νότια του Αγίου Κωνσταντίνου κοι στην κοι

λάδα του Βοuραϊκού, λίγο πριν την έξοδό του στην πεδινή ζώνη,

ovo·

φέρθηκαν μικρής έκτασης κατολισθήσεις κΟι πτωσεις βράχων.

Συμπερόσματα
Ο Κορινθιακός κόλπος, όπως είναι γνωστό, είναι μία περιοχή με υψη
λή σεισμικότητα. ΤΟ χαρακτηριστικό στην περιοχή αυτή σπό την εκδή
λωση ισχυρών σεισμών δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις που παρατηρΟύνται
στις κατασκευές, αλλό και στο φυσικό περιβόλλον. Αυτές οφείλονται
στην επιφανειακή εμφόνιση ταυ σεισμογόνου ρήγματος με τη μορφή της
επιφανειακής διόρρηξης, τη δημιουργία θαλόσCΙων t<υμότων, καθώς και

δευτερογενώνγεωδυναμικών φαινομένων, όπως εδαφικές ρωγμές, ρευ
στΟΠΟίηση εδαφών, αποσπόσεις ακτών και κατολισθήσεις και πτώσεις

βρόχων. Η εμφόνιση όλων αυτών των φαινομένων ευνοεΙται τόσο από
την ιδιαίτερη μορφολΟ'1\α του, δηλαδή αυτή της κλειστής λεκόνης, όσο
και από τη χαλαρή δομή των Τεταρτογενών σχηματισμών και την από
τομη μορφολογία των νοτίων ακτών του.
Το σεισμοτεκτονικό μοντέλα το αποία παρουσιόστηκε για το δυτικό
όκρο του Κορινθιακού κόλπου, δηλαδή η ενοποίηση των επιφανειακών
ρηγμότων σε ενεργή σεισμογενή ζώνη η οποία βρίσκετσι στο βόθος,
έχει σαν οποτέλεσμα να πολλαπλσσιόζονταιοι κατσστροφικές συνέπει
ες των μεγόλων σεισμών, καθώς με ένα τέτοιο σύστημα ενεργών ρηγ
μότων, η οπελευθερούμενη σεισμική ενέργεια δραστηριοποιεί περισσό
τερα του ενός ρήγματα και επομένως επηρεόζει πολύ μεγαλύτερη
περιοχή.

Αν και ο σεισμός της 15ης lουνίου

1995

δεν ήταν ιδισίτερα σφοδρός,

το μέγεθος κοι η έκταση των t;πιπτώσεων που παροτηρήθηκαν στο φυ·
σικό περιβόλλον, μας δίνουν μία εικόνα για το μέγεθος των φαινομένων

που πρέπει να σημειώθηκαν από τους πολύ σφοδρούς σεισμούς που
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αναφέρεται ότι σημειώθηκαν στους ιστορικούς χρόνους, δηλαδή αυτοί

του

373

Π.Χ. και

1861,

ενώ μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε και το βαθμό

των καταστροφών που είναι δυνατό να παρατηρηθούν από την εκδήλω
ση ενός μελλοντικού σφσδροU σεισμοU.
Για τους λόγους αυτούς επιβόλλεται η λεπτομερής μορφολογική με
λέτη των ακτών όλου του ΚορινθιοκοU κόλΠου και με τη χρησιμοποίηση
διόφορων σεναρίων φυσικών καταοτροφων, όπως σεισμοί, θαλόσσια κύ

ματα, κατολισθήσεις, κ.λπ., να εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις τους,
ώστε να εκπονηθούν σχέδια για την αντιμετώπισή τους.
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