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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα πρόδρομη έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα 

της ειδικής σεισμοτεκτονικής έρευνας των ενεργών ρηγμάτων της ευρύτερης 

περιοχής των μεταλλείων Κασσάνδρας που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της 

εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού. 

Στις 07 - 01 - 2010 υπεγράφη η σύμβαση και από τα δυο συμβαλλόμενα μέλη, 

3μηνης διάρκειας από 07 - 01 -2010 μέχρι 06 - 04 - 2010, με Επιστημονικά 

Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας κ. Σπυρίδωνα Παυλίδη. Η 

Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 439/07-01-2010 απόφασή της, 

αποδέχθηκε τη διαχείριση του έργου σύμφωνα με την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης και αποφάσισε τη διαχείριση του να πραγματοποιηθεί μέσω του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. 

Στην υπό μελέτη θέση ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων της εταιρίας 

ανιχνεύονται ενεργά και πιθανά ενεργά ρήγματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής και μελέτης. Επιπλέον, αν και η περιοχή είναι σχετικά χαμηλής 

σεισμικότητας στα τελευταία 75 χρόνια, μια σειρά μικρού μεγέθους αισθητών 

σεισμών της τάξεως 3.0 έως 5.3 έχουν συμβεί στην περιοχή. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν τη Σεισμοτεκτονική Μελέτη των 

ρηγμάτων της ευρύτερης περιοχής των μεταλλείων Κασσάνδρας, με έμφαση στα 

ενεργά και πιθανώς ενεργά ρήγματα και τις δευτερογενείς διαρρήξεις και ιδιαίτερα τα 

σεισμολογικά δεδομένα, συμπληρώνοντας και επικαιροποιώντας την προηγούμενη 

μας μελέτη του 2001. 

Η ειδική σεισμοτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Εκτίμηση του βαθμού ενεργότητας γνωστών από τη βιβλιογραφία ρηγμάτων 

της ευρύτερης περιοχής (~ 30 km γύρω από τη θέση μελέτης) και της πιθανής 

επίδρασή τους στις σχεδιαζόμενες υποδομές. 

2. Υπολογισμός της Σεισμικής Επικινδυνότητας (g, περίοδος επανάληψης 

σεισμών T, Mmax, Maver) της θέσης ανέγερσης του νέων εγκαταστάσεων με 

σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους (π.χ. Kikjo et al 1999, 2001), με βάση τα 

σεισμολογικά δεδομένα και τα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής. 

3. Αναγνώριση, διερεύνηση, και αποτύπωση σε χάρτες κλίμακας 1:50.000 και 

1:5.000, τόσο των κύριων ρηξιγενών δομών, όσο και των δευτερογενών ρηγμάτων, 

της θέσης ανέγερσης των σχεδιαζόμενων νέων εγκαταστάσεων. 

4. Συμπεράσματα. 

5. Παράρτημα. 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Γεωτεκτονική τοποθέτηση της περιοχής μελέτης 

H περιοχή μελέτης ανήκει γεωτεκτονικά στη Σερβομακεδονική μάζα (Σχήμα 1), 

η οποία οριοθετείται ανατολικά, από τα Ελληνογουκγοσλάβικα σύνορα έως τη 

Χαλκιδική, δυτικά από τον ποταμό Στρυμώνα (Kockel & Walther, 1968 και Mercier, 

1966). 

 

 

Σχήμα 1. Σκαρίφημα της γεωτεκτονικής δομής της κεντρικής Μακεδονίας. PL: 
Πελαγονική ζώνη, AL: υποζώνη Αλμωπίας, PA: υποζώνη Πάικου, PE: υποζώνη Παιονίας (οι 
AL, PA και PE συνιστούν τη ζώνη Αξιού). CR: Περιροδοπική ζώνη, SM: Σερβομακεδονική 
μάζα, RH: Μάζα Ροδόπης. 

 

Σερβομακεδονική μάζα 

Τα πετρώματα της Σερβομακεδονικής αποτελούνται από μεταμορφωμένο 

κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο, το οποίο έχει διαχωρισθεί σε δύο σειρές (Kockel & 

Walther 1968): την κατώτερη σειρά Κερδυλλίων και την ανώτερη σειρά Βερτίσκου.  

 Η σειρά των Κερδυλλίων είναι η κατώτερη σειρά της Σερβομακεδονικής και 

παρουσιάζει μία γενική διεύθυνση ΒΒ∆ - ΝΝΑ. Η λιθοστρωματογραφία της σειράς 

αποτελείται από τους εξής ορίζοντες (από τους βαθύτερους προς τους ανώτερους): 

βιοτιτικοί γνεύσιοι, κατώτερος ορίζοντας μαρμάρου, βιοτιτικός γνεύσιος, ενδιάμεσος 

ορίζοντας μαρμάρου, βιοτιτικός γνεύσιος, ανώτερος ορίζοντας μαρμάρου.  

 Η σειρά του Βερτίσκου είναι η ανώτερη σειρά της Σερβομακεδoνικής μάζας 

και έχει διεύθυνση επίσης ΒΒ∆ - ΝΝΑ φτάνει μέχρι τα σύνορα της Ελλάδας με τη 

Βουλγαρία και των Σκοπιών και επεκτείνεται και στο έδαφος των δύο αυτών χωρών. 

Η λιθοστρωματογραφική στήλη της σειράς αποτελείται από τους εξής σχηματισμούς: 
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διμαρμαρυγιακοί γνεύσιοι, διμαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι-γρανατούχοι, μάρμαρα, 

βιοτιτικοί γνεύσιοι, αμφιβολίτες και άλλα μεταβασικά πετρώματα. 

 

Γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής μελέτης 

Τα πετρώματα του υποβάθρου της ευρύτερης περιοχής αποτελούνται από 

σχηματισμούς της Σερβομακεδονικής μάζας, των σχηματισμών Βερτίσκου και 

Κερδυλλίων. Σημαντική έκταση και ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή, αφού 

αποτελούν μητρικά πετρώματα της μεταλλοφορίας, έχουν τα πυριγενή πετρώματα 

που αναπτύσσονται εκατέρωθεν του ρήγματος του Στρατωνίου. Συγκεκριμένα: 

a) Γρανοδιορίτης (Στρατωνίου). Περιέχει κεροστίλβη και βιοτίτη, και μεταβαίνει 

προς διορίτη. Συναντάται βόρεια του Στρατωνίου, στα όρια του οικισμού και στη θέση 

Ασπροχώματα. Στα περιθώρια του γρανίτη υπάρχει ζώνη μεταμόρφωσης επαφής 

(skarn) και άλως απλιτικών διεισδύσεων. Η τοποθέτηση της ακολουθεί καθαρά 

τεκτονικές γραμμές. 

b) Χαλαζοδιοριτικός πορφύρης. Περιέχει κεροστίλβη και βιοτίτη με πορφυριτικό 

ιστό. Κατά θέσεις παρατηρούνται και υδροθερμικές εξαλλοιώσεις. Παρατηρείται με τη 

μορφή μικρών κοιτών και φακών στην περιοχή νότια του Στρατωνίου, με μεγαλύτερη 

εξάπλωση στο Γεφυριού Λάκκο. 

c) ∆ιοριτικός πορφύρης. Και αυτός περιέχει κεροστίλβη και βιοτίτη και έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά με τον προηγούμενο. Βρίσκεται σε μικρές εμφανίσεις βόρεια της 

Στρατονίκης. 

d) ∆ιμαρμαρυγιακός γνεύσιος. Αποτελείτε από πλαγιοκλάστα, χαλαζία, μοσχοβίτη, 

βιοτίτη, αστρίους, επίδοτο και επουσιώδη ορυκτά. Συχνά διατεμνέται από 

πηγματοειδεις φλέβες και απλιτικες παρείσακτες κοίτες. Συναντάτε στην περιοχή των 

Σκουρίων και έχει μεγάλη έκταση. 

Τα νεότερα ιζήματα έχουν περιορισμένη έκταση και αποτελούνται από: 

i. Υλικά ποτάμιων αναβαθμίδων που διαχωρίζονται σε ανώτερο (Ηλικία: 

Πλειστόκαινο) και κατώτερο σύστημα (Ηλικία: Ολόκαινο). Το ανώτερο σύστημα 

εντοπίζεται κατά μήκος της κοιλάδας μεταξύ των Σταγείρων και της Στρατονίκης. Το 

κατώτερο σύστημα αποτέθηκε έξω από την περιοχή μελέτης. 

ii. Πλειστοκαινικές αποθέσεις αδιαίρετες που περιλαμβάνουν, εκτός των υλικών 

του ανώτερου συστήματος αναβαθμίδων, πλευρικά κορήματα και κώνους 

κορημάτων. 

iii. Κώνοι κορημάτων. Πρόσφατοι κώνοι μικρής εξάπλωσης στις εξόδους μικρών 

ρεμάτων. 
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iv. Αλλουβιακές αποθέσεις. Σε περιορισμένη έκταση στις κοίτες ρεμάτων της 

περιοχής, και σε κάπως μεγαλύτερη εμφάνιση στις ακτές του Στρατωνίου. 

 

Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται ο γεωλογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης (Τροποποιημένα από τους γεωλογικούς χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 

1:50.000, φύλλα Αρναία, Ιερισσός, Σταυρός, Στρατονίκη). 

 

 

Σχήμα 2. Γεωλογικός χάρτης της περιοχής μελέτης (Τροποποιημένα από τους 
γεωλογικούς χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε., κλίμακας 1:50.000, φύλλα Αρναία, Ιερισσός, Σταυρός, 
Στρατονίκη). 
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Πίνακας 1. Γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής μελέτης (υπόμνημα του σχήματος 2). 
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ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Τεκτονική ∆ομή 

H γεωτεκτονική ζώνη της Σερβομακεδονικής υπόκειται σε συνεχή τεκτονική 

δράση από τον Παλαιοζωικό μέχρι τις τελευταίες φάσεις της Αλπικής πτύχωσης, οι 

τελευταίες τοποθετούνται στα όρια μεταξύ της Ηωκαίνου και Ολιγοκαίνου περιόδου. 

Η νεοτεκτονική δραστηριότητα στην περιοχή χαρακτηρίζεται από κανονικά ρήγματα. 

Πολλά τεκτονικά κέρατα και τεκτονικές τάφροι έχουν σχηματιστεί κατά μήκος 

του Σερβομακεδονικού όγκου, ως αποτέλεσμα της νεοτεκτονικής δραστηριότητας. 

Νεογενή - Τεταρτογενή ιζήματα (αμμώδης μάργα, υφάλμυροι - λιμναίοι ασβεστόλιθοι, 

άμμος, ιλύς - άμμος) επεκτείνονται σε μέρη της χερσονήσου της Χαλκιδικής (π.χ. 

περιοχή Ιερισσού και Γοματίου) με τις αντίστοιχες νεοτεκτονικές φάσεις (Pavlides & 

Kilias 1987). 

Η νεοτεκτονική ιστορία της λεκάνης της Μυγδονίας, της υπολεκάνης της 

Μαραθούσας και η υπολεκάνη του Γοματίου - Ιερισσού προσδιορίζεται στα μέσα με 

τέλη του Μειοκαίνου (Pavlides & Kilias 1987). Οι πρώτες τεκτονικές φάσεις 

συντέλεσαν στο σχηματισμό της μεγάλης τεκτονικής τάφρου και πολλών κανονικών 

ρηγμάτων που κυριαρχούν στην περιοχή. Μια δεύτερη σημαντική τεκτονική 

δραστηριότητα εμφανίστηκε τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αρχές με μέσα της 

Τεταρτογενούς περιόδου όπως σημειώνεται από τη κατανομή των ιζημάτων της 

Πλειο-τεταρτογενούς περιόδου, από ρήγματα (μέσο και μίκρο - τεκτονικής δομής) 

που επηρεάζουν αυτά τα ιζήματα, όπως επίσης από την παρουσία χαρακτηριστικών 

ρηγμάτων, στα όρια μεταξύ προσφάτων ιζημάτων (Pavlides & Kilias 1987). 

 

Νέοτεκτονική 

Η χερσόνησος της Χαλκιδικής είναι μια περιοχή με ενδοηπειρωτικές διαρρήξεις 

οι οποίες χαρακτηρίζονται από τεκτονικά κέρατα, τεκτονικές τάφρους και μεγάλης 

γωνίας κλίσης κανονικά ρήγματα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα ρήγματα 

σχετίζονται με σημαντικά οριζόντια άλματα - μετατοπίσεις. 

Τα μεγάλα ρήγματα που δεσπόζουν ευρύτερο χώρο της ΒΑ Χαλκιδικής 

παρουσιάζουν τρεις γενικές διευθύνσεις ανάπτυξης (Mountrakis, 2004, Pavlides & 

Kilias 1987): ένα μεγάλο μέρος από αυτά προσανατολίζονται σε μία Β∆-ΝΑ ως ΒΒ∆-

ΝΝΑ κατεύθυνση, ένα δεύτερο σύστημα έχει διεύθυνση περίπου Α-∆ ως ∆Β∆-ΑΝΑ 

και ένα τρίτο σύστημα έχει μία ΒΑ-Ν∆ κατεύθυνση, ενώ μερικά ρήγματα τείνουν 

περίπου σε μία Β-Ν κατεύθυνση (Σχήμα 3). 
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Οι εφελκυστικές τάσεις έχουν γενική διεύθυνση Βορράς - Νότος και προκαλούν 

κανονικά ρήγματα, κυρίως Ανατολικής-∆υτικής διεύθυνσης (Σχήμα 3). 

 

 

Σχήμα 3. Χάρτης με τα μεγάλα ενεργά ρήγματα του Βόρειου Ελληνικού Χώρου, και τις 
διευθύνσεις των εφελκυστικών τάσεων που υπολογίσθηκαν από σεισμολογικά δεδομένα 
(πράσινα βέλη) και από τεκτονικές μετρήσεις (μαύρα βέλη) (από Mountrakis et al., 2004). 

 

Σύμφωνα με τους Pavlides & Kilias (1987) δομές που ανήκουν στο ∆Β∆-ΑΝΑ 

και Α-∆ σύστημα χαρακτηρίζονται από κανονικά ρήγματα με γραμμώσεις που έχουν 

γωνία κλίσεως 70ο και 90ο π.χ. το ρήγμα της Ιερισσού με διεύθυνση Β95ο, κλίση 

77οΝ, pitch 84 ∆, κανονικό. ∆ομές που ανήκουν στο Β∆-ΝΑ σύστημα αποτελούνται 

κυρίως από κανονικά ρήγματα που δείχνουν μερικές φορές δύο ομάδες 

γραμμώσεων, ένα με κινήσεις κλίσης ολίσθησης (οι γωνίες κλίσεως κυμαίνονται 

μεταξύ 65ο-85ο) και ένα δεύτερο με ευδιάκριτο αριστερόστροφο οριζόντιο άλμα 

ρήγματος που έχει βαθμό κλίσεως μεταξύ 40ο-65ο π.χ. α) το μεγάλο ρήγμα του 

Γοματίου: διεύθυνση Β130ο, κλίση 65οΝ∆, pitch 50οΝΑ, κανονικό, αριστερόστροφο, β) 

μία μεσοδομή στην περιοχή της Αρναίας με διεύθυνση Β135ο, κλίση 55οΝ∆, pitch 

45οΝΑ, κανονικό, αριστερόστροφο (Σχήμα 5). 

∆ομές που ανήκουν στις ΒΑ-Ν∆ διευθύνσεις ρήγματα δείχνουν ένα κανονικό 

χαρακτήρα με δεξιόστροφα οριζόντια άλματα (Pavlides & Kilias 1987). Σε αυτή τη 

δομή ανήκει και το ρήγμα της Βαρβάρας με διεύθυνση Β65ο, κλίση 70ο, pitch (βαθμό 

κλίσεως) 45οΝ∆ το οποίο είναι πλάγιο κανονικό με δεξιόστροφη συνιστώσα (Σχήμα 4, 

5 & 6). 
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Σχήμα 4. Τοπογραφικό ψηφιακό μοντέλο (DEM) με τις επιφανειακές εμφανίσεις 
ρηγμάτων στην περιοχή μελέτης. Τα ρήγματα προέρχονται από ψηφιοποίηση των 
Γεωλογικών χαρτών του Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλα: Αρναία, Ιερισσός, Σταυρός και Στρατονίκη, (Ι.Γ.Μ.Ε., 
1978, κλίμακα: 1:50.000). 
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Σχήμα 5. Νεοτεκτονικός χάρτης, με τα κυριότερα ρήγματα της περιοχής κεντρικής Χαλκιδικής - Ανατολικής Θεσσαλονίκης και αντιπροσωπευτικά 
στερεοδιαγράμματα με το είδος της τεκτονικής κίνησης (Pavlides & Kilias 1987). 
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Σχήμα 6. Τοπογραφικό ψηφιακό μοντέλο (DEM) με τις εμφανίσεις ρηγμάτων στην 
περιοχή μελέτης. Τα ρήγματα προέρχονται από ψηφιοποίηση των χαρτών α) "General 
Geological Map of Kassandra". (Cepeda, A. 1999 Scale, 1:20.000), β) Νεοτεκτονικός χάρτης 
φύλλο Ροδολίβος (Μουντράκης et al., 1994, κλίμακα: 1:100.000) και Γ) Γεωλογική χάρτες του 
Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλα: Αρναία, Ιερισσός, Σταυρός και Στρατονίκη, (Ι.Γ.Μ.Ε., 1978, κλίμακα: 
1:50.000), (από Μιχαηλίδου 2005). 

 

Μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά 

Το ρήγμα Στρατωνίου - Βαρβάρας έχει μήκος περίπου 30 km. Ωστόσο, το ύψος 

του πρανούς δεν είναι το ίδιο σε ολόκληρο το μήκος του (Σχήμα 7), πράγμα που είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για την τμηματοποίησή του (segmentation). 

Χωρίζουμε το ρήγμα Στρατωνίου - Βαρβάρας σε τρία τμήματα (segment) 

σύμφωνα με το σχήμα 7 (Μιχαηλιδού, 2005, Χατζηπέτρος κ.α, 2005). Τα τμήματα 

(segment) Α, Β και Γ, όπου το καθένα από αυτά μπορεί να χωριστεί σε άλλα δυο 

μικρότερα τμήματα (segment). Έτσι για το Α τμήμα (segment) παίρνουμε άλλα δυο το 

Α1 και το Α2 τμήμα (segment) που ανήκουν στο ρήγμα της Βαρβάρας. Αντίστοιχα για 

το Β τμήμα (segment) παίρνουμε άλλα δυο το Β1 και το Β2 τμήμα (segment) και για 
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το Γ τμήμα (segment) τα Γ1 και Γ2 τμήμα (segment). Το Β είναι η συνέχεια του 

ρήγματος της Βαρβάρας έως το Στρατώνι και το τμήμα (segment) Γ είναι το τμήμα 

του ρήγματος του Στρατώνιου που ξεκινάει από το οικισμό Στρατώνι και συνεχίζει 

υποθαλάσσια. 

 

 

Σχήμα 7. Ύψος του πρανούς του ρήγματος Στρατωνίου - Βαρβάρας και οι αντίστοιχες 
θεωρητικές μορφές του πρανούς, όπως προκύπτει από τα μοντέλα ενεργοποίησης των 
κανονικών ρηγμάτων (κάτω), χωρίζετε σε τρία κύρια τμήματα (segments) τα Α, Β και Γ 
(Χατζηπέτρος κ.α 2005, Μιχαηλιδού, 2005). 

 

Αντίστοιχα, το ρήγμα Γοματίου - Μεγάλης Παναγίας μπορεί να διαιρεθεί σε δύο 

τμήματα (segments) σύμφωνα με το Σχήμα 8. Το τμήμα Α ξεκινάει από τη Μεγάλη 

Παναγία και έχει μήκος περίπου 7,5 km ενώ το τμήμα Β είναι το τμήμα του ρήγματος 

του Γοματίου με μήκος περίπου 8 km. Τα τμήματα Α και Β μπορούν να 

υποδιαιρεθούν σε άλλα δυο μικρότερα τα Α1-Α2 και Β1-Β2 αντίστοιχα. 
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Σχήμα 8. Ύψος του πρανούς του ρήγματος Γοματίου - Μεγάλης Παναγίας και οι 
αντίστοιχες θεωρητικές μορφές του πρανούς, όπως προκύπτει από τα μοντέλα 
ενεργοποίησης των κανονικών ρηγμάτων (κάτω), χωρίζετε σε δυο κύρια τμήματα (segments) 
τα Α και Β (Χατζηπέτρος κ.α 2005, Μιχαηλιδού, 2005). 

 

Ρήγμα Στρατωνίου 

Το ρήγμα Στρατωνίου είναι μία Α - ∆ γενικής διεύθυνσης μεγάλη ρηξιγενής 

γραμμή μήκους μεγαλύτερο περίπου των 30 km (εκ των οποίων 15 km στην ξηρά) 

(Σχήμα 6, 7) που αποτελεί σε σημαντικό μήκος και το χαρτογραφικό όριο της 

κατώτερης ενότητας Κερδυλλίων με την ανώτερη ενότητα Βερτίσκου της 

Σεβομακεδονικής μάζας και με το οφιολιθικό σύμπλεγμα Βόλβης - Γοματίου (Dixon & 

Dimitriadis 1985). Το ρήγμα διέρχεται από τα χωριά Στάγειρα, Στρατονίκη και 

Στρατώνι και στα ∆υτικά φαίνεται να ενώνεται με το Β∆-ΝΑ διεύθυνσης ρήγμα 

Βαρβάρας, το οποίο λόγω αυτής της αλλαγής στην παράταξη διαφοροποιείται ως ένα 

ανεξάρτητο τμήμα ρήγματος (Pavlides & Tranos 1991). 

Το ρήγμα του Στρατωνίου παρουσιάζει μετάπτωση του νότιου τεμάχους και 

αποτελεί το προς Βορρά φυσικό όριο του Ακάνθιου κόλπου (κόλπος Ιερισσού), αφού 

διαχωρίζει γεωμορφολογικά  την περιοχή σε δύο τμήματα: το βόρειο (footwall block) 

που χαρακτηρίζεται από το υψηλό ανάγλυφο του Στρατωνικού όρους, του οποίου οι 

νότιες πλευρές συμπίπτουν με το ρήγμα του Στρατωνίου και το νότιο (hangingwall 

block) όπου αναπτύσσεται ένα χαμηλό και ομοιόμορφο ανάγλυφο με εκτενές 

υδρογραφικό δίκτυο (Pavlides & Tranos 1991). 

Στο ανατολικό τμήμα του ρήγματος, από το Στρατώνι έως τη θέση Λιβάδι, κατά 

μήκος της ακτής του Στρατωνίου σε μία γενική διεύθυνση, παράλληλη προς αυτή του 
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ρήγματος Α - ∆, χαρακτηριστικό του πρανούς είναι η παρουσία τριγωνικών κλιτύων 

(Triangular Facets) (Σχήμα 9), (Χατζηπέτρος 1998, Μιχαηλιδού, 2005). 

Κατά μήκος του ρήγματος, και μόνο στο χώρο της άμεσης ζώνης αυτού, 

παρατηρούνται αρκετές, σημαντικές σε πάχος, τεταρτογενείς αποθέσεις συνεκτικών 

πλευρικών κορημάτων ερυθρού χρώματος με γωνιώδη τεμάχη από τα πετρώματα 

του υποβάθρου, όπως αυτές στο χώρο των χωριών Στάγειρα και Στρατώνι που 

πρέπει να οφείλονται στην νεοτεκτονική δράση του ρήγματος (Σχήμα 10). Άλλωστε 

το ρήγμα του ρήγμα του Στρατωνίου συνδέεται με τη σεισμική ακολουθία της 

Ιερισσού του 1932, που είχε μέγεθος κύριου σεισμού (Μ 7.0) (Φλώρας, 1933; 

Μαραβελάκης, 1933; Georgalas & Galanopoulos, 1953; από Pavlides & Tranos, 

(1991). Τα ίχνη της νέας δραστηριοποίησης του ρήγματος στο σεισμό της Ιερισσού 

χαρτογραφήθηκαν από τους Μαραβελάκη (1933), Georgalas & Galanopoulos (1953) 

και πιο πρόσφατα από τους Pavlides & Tranos (1991). Επιπρόσθετα όμως, το ρήγμα 

του Σταρτωνίου ταυτίζεται και σε διεύθυνση με την Α - ∆ ανάπτυξη των ισόσειστων 

καμπυλών του παραπάνω σεισμού (Papazachos et al., 1982). 

 

Σχήμα 9. ∆ιακρίνονται τα ‘triangular facets’ κατά μήκος της ακτής (Μιχαηλιδού, 2005). 
 

 

Σχήμα 10. Τεταρτογενείς αποθέσεις συνεκτικών πλευρικών κορημάτων ερυθρού 
χρώματος με γωνιώδη τεμάχη από τα πετρώματα του υποβάθρου (Μιχαηλιδού, 2005). 
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Ρήγμα Βαρβάρας 

Το ρήγμα αυτό φαίνεται χαρτογραφικά να αποτελεί την προς τα Β∆ συνέχεια 

του ρήγματος Στρατωνίου, δυτικά του χωριού Στάγειρα μέχρι και το χωρίο Βαρβάρα 

(Σχήμα 6). Παρουσιάζει όμως Β∆-ΝΑ διεύθυνση γεγονός που μας επιτρέπει να το 

θεωρήσουμε ως ένα ιδιαίτερο ρήγμα ή τουλάχιστον τμήμα ρήγματος (fault segment) 

στην συνολική ρηξιγενή γραμμή που από το χωριό Βαρβάρα στα δυτικά ως το νησάκι 

Ελευθερόνησος στα ανατολικά έχει ένα μήκος περί τα 25 km (Pavlides & Tranos 

1991). 

To ρήγμα της Βαρβάρας με μήκος, περίπου 6 km και μετάπτωση προς τα Ν∆, 

διαμορφώνει μια μεγάλη κοιλάδα ή χαράδρα (ρέμα Ξηρόλακος) κόβοντας μάρμαρα 

και γνεύσιους της ενότητας  των Κερδυλλίων, αλλά οριοθετώντας στα βόρεια το 

οφιολιθικό σύμπλεγμα της Βόλβης. Συμφωνα με τον Τρανό (1998) σε επιφάνειες του 

ρήγματος, εντός του μαρμάρου βρέθηκαν ασβεστιτικές τεκτονικές αναβαθμίδες με 

ινώδεις ασβεστιτικές γραμμώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε δράση του ρήγματος ως 

αριστερόστροφου οριζόντιας μετατόπισης, και ως κανονικού. Παρατηρήθηκαν και 

τεκτονικές γραμμώσεις που προσδιόριζαν μια δεξιόστροφη κίνηση οριζόντιας 

μετατόπισης (νεότερη της αριστερόστροφης και παλαιότερη της κανονικής), όμως οι 

γραμμώσεις αυτές παρατηρήθηκαν να είναι ισχνές σε παρουσία, με μικρό μήκος 

ανάπτυξης μην επιτρέποντας έτσι ασφαλή και γενικά συμπεράσματα. 

Οι τεκτονικές γραμμώσεις που προσδιορίζουν την αριστερόστροφη κίνηση είναι 

κυρίαρχες και χαρακτηρίζονται από μεγάλο μήκος ανάπτυξης. Οι γραμμώσεις αυτές 

βρέθηκε να επικαλύπτονται από τις κανονικές γραμμώσεις, γεγονός που με ασφάλεια 

τις προχρονολογεί σε σχέση με τις τελευταίες (Τρανός 1998). 

 

Ρήγμα Γοματίου 

Το ρήγμα του Γοματίου είναι μία Β∆ - ΝΑ γενικής διεύθυνσης μεγάλη ρηξιγενής 

γραμμή μήκους περίπου 15,5 km και μετάπτωση προς τα Ν∆, διεύθυνση Β130ο, 

κλίση 65οΝ∆, pitch 50οΝΑ, κανονικό, αριστερόστροφο (Σχήμα 6, 12). 

Η συνολική ρηξιγενής γραμμή ξεκινάει από τον οικισμό Μεγάλη Παναγία με 

διεύθυνση Β∆-ΝΑ, διέρχεται από τον οικισμό Γομάτι και ως ένα τμήμα του ρήγματος 

(fault segment) καταλήγει στην περιοχή Ξηροποτάμι με μήκος περίπου 20 km. 
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Σχήμα 11. Τρισδιάστατο μοντέλο αναγλύφου (ΤΙΝ) της περιοχής Μεγάλη Παναγία – 
Γοματίου (Μιχαηλιδού, 2005). 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Σεισμοτεκτονική των πρόσφατων σεισμών 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εμφανίζεται ένα πλήθος ρηγμάτων (Pavlides & 

Kilias 1987), τα οποία έχουν ιδιαίτερα σημαντική μορφολογική έκφραση, όπως 

φαίνεται (Σχήμα 12). Εκεί εύκολα διακρίνεται ο σημαντικός ρόλος που 

διαδραματίζουν στην διαμόρφωση του ανάγλυφου το ρήγμα του Στρατωνίου αλλά και 

το ρήγμα του Γοματίου τα οποία είναι τυπικά ενεργά ρήγματα, τα σπουδαιότερα της 

Ανατολικής Χαλκιδικής. 

 

 

Σχήμα 12. Τα κυριότερα νεοτεκτονικά ρήγματα της Χαλκιδικής (Pavlides & Kilias 1987) 
και τα αντίστοιχα επίκεντρα μεγάλων σεισμών. 
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Σχήμα 13. Χάρτης των ρηγμάτων και των σεισμικών ρωγμώσεων του 1932, στην 

ευρύτερη περιοχή του Στρατωνίου (Pavlides & Tranos 1990). 
 

Όσον αφορά τη γεωμετρία και κινηματική του ρήγματος του Στρατωνίου μπορεί 

να επισημανθεί επιγραμματικά ότι είναι μια γραμμική νεοτεκτονική δομή με Α - ∆ 

διεύθυνση, μήκους μεγαλύτερο των 30 km (εκ των οποίων 15 km στην ξηρά), με 

στοιχεία: παράταξη (strike, αζιμούθιο) Ν 110ο, μέση κλίση (από το οριζόντιο επίπεδο-

dip) 50ο προς νότια (S), και γωνία τεκτονικής γράμμωσης (Pitch of striation or Rake) 

70ο - 80o ανατολικά (Ε). Είναι κανονικό ρήγμα (normal) με κατερχόμενο (πάνω) 

τέμαχος (hanging wall) το νότιο block και ανερχόμενο (κάτω τέμαχος (footwall) το 

βόρειο. Συνδέεται γεωμετρικά προς τα δυτικά με το ρήγμα Βαρβάρας το οποίο είναι 

επίσης κανονικό ρήγμα με σημαντική αριστερόστροφη συνιστώσα (left-rateral 

component) της κίνησης (oblique - slip fault ). Μικρότερα ρήγματα που εμφανίζονται 

στις επιφανειακές ιζηματογενείς αποθέσεις είναι παράλληλα - υποπαράλληλα προς 

τις κύριες δομές (συνθετικά και αντιθετικά - antithetic and synthetic ), παρουσιάζουν 

όμως μεγαλύτερες γωνίες κλίσης 60-90ο με συνηθέστερη την τιμή των 80ο. 

Στη θέση Μαδέμ Λάκκος - Βαθύλακκος η συνέχεια του ρήγματος του 

Στρατωνίου διακόπτεται (stepping) και γενικά το ίχνος του γεωλογικού ρήγματος δεν 

είναι με ακρίβεια γνωστή, λόγω και της μεγάλης ανθρωπογενούς επέμβασης. Ειδικά 

στη θέση Βαθύλακκας παρουσιάζει μια γεωμετρική δομή step. 

Το πεδίο των τάσεων, όπως προκύπτει από την ποσοτική τεκτονική ανάλυση 

στο ρήγμα Στρατωνίου είναι εφελκυστικό (extensional), με σχεδόν οριζόντιο τον 

άξονα εφελκυσμού σ3 (minimum stress axis or tension axis), που διευθύνεται σε μια 

γενική διεύθυνση Β-Ν, η οποία έχει προσδιορισθεί για ολόκληρη τη Χαλκιδική 

(Pavlides & Kilias 1987, Hatzfeld et al, 1986, Voidomatis et al, 1990) (Σχήμα 15) 

όπως φαίνεται και από την δημιουργία χαρακτηριστικών μορφοτεκτονικών 
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γνωρισμάτων (Triangular Facets) κατά μήκος της ακτής του Στρατωνίου σε μία γενική 

διεύθυνση, παράλληλη προς αυτή του ρήγματος, Α - ∆ (Σχήμα 9). 

 

 

Σχήμα 14. ∆εδομένα από το ρήγμα του Στρατωνίου (τεκτονικές επιφάνειες και 
γραμμώσεις τεκτονικής ολίσθησης) σε στερεογραφική προβολή (νότιο ημισφαίριο) και 
υπολογισμός της διεύθυνσης των κύριων τεκτονικών τάσεων σ1 σ2 σ3, (Εφελκυστικό πεδίο). 

 

Ποσοτική Νέοτεκτονική - Γεωλογικά Αποτελέσματα  

Η νεοτεκτονική μελέτη του ρήγματος του Στρατωνίου δείχνει ότι το σύγχρονο 

τοπικό πεδίο των τάσεων (stress pattern) συμφωνεί με το ευρύτερο που 

υπολογίστηκε με μετρήσεις σε διάφορες περιοχές του ευρύτερου χώρου του Βορείου 

Αιγαίου (Pavlides & Kilias 1987, Hatzfeld et al, 1986, Pavlides et al. 1990, Pavlides & 

Tranos 1991) γενικής διεύθυνσης Β - Ν με μηχανισμούς γένεσης σεισμών και 

ποσοτική τεκτονική ανάλυση (Σχήμα 15). Γενικά για την ευρύτερη περιοχή 

υπολογίστηκαν ρυθμοί ολίσθησης της ρηξιγενούς ζώνης Στρατωνίου - Μυγδονίας 

(slip rates) με σεισμολογικά δεδομένα 0.54 cm/yr - 0.81 cm/yr (Voidomatis et al., 

1990) και με γεωδαιτικά ειδικά για τη Μυγδονία λεκάνη 5.71.3 mm/yr., (Martinod et 

al., 1997). 

Από τα γεωλογικά δεδομένα (Pavlides & Tranos 1991, χαρτογράφηση 

ρήγματος Σταγείρων-Στρατωνίου 1:5.000, αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:12.000, 

Γεωλογικός Χάρτης T.V.X. 1:20.000 Cepeda A. 1999), τα στοιχεία του σεισμού του 

1932 (Maravelakis 1932, 1936, Φλωράς 1932, Georgalas & Galanopoulos 1953, 

προσωπικές πληροφορίες, Υδρογραφική Υπηρεσία Ναυτικού 1932 και στοιχεία της 

εταιρίας Λιπασμάτων, την Τ.V.X. κλπ) προκύπτουν ότι: 

 Το ίχνος του ρήγματος στην υπό μελέτη θέση ανέγερσης νέων 

εγκαταστάσεων της εταιρίας «Chevalier» δεν είναι σαφώς ορατό, λόγω της 

έντονης ανθρωπογενούς επέμβασης, παρόλα αυτά, 
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Σχήμα 15. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής όπου με κόκκινο χρώμα ορίζεται το 
γεωλογικό ρήγμα του Στρατωνίου και με μπλε οι κύριες εδαφικές ρωγμές κατά το σεισμό του 
1932 (από Παυλίδης 2001). 

 

 Το ρήγμα τοποθετείται μεταξύ των ισοϋψών των 230 - 240 m και είναι 

κανονικό (normal), (Σχήμα 16). Το βόρειο τμήμα αποτελεί το ανερχόμενο 

τέμαχος (footwall) και το νότιο το κατερχόμενο (hanging wall). 

 Παρουσιάζεται με κλίσεις που κυμαίνονται μεταξύ 40ο και 56ο (μέση κλίση 

48ο). 

 Τα ίχνη των σεισμικών διαρρήξεων του 1932 τοποθετούνται μεταξύ των 

ισοϋψών 260 - 280 m. 

 Άλλα πιθανά δευτερεύοντα μικρότερα ρήγματα (ζώνη ρήγματος Στρατωνίου-

fault zone), που ανιχνεύθηκαν με τις γεωτρήσεις, εκτείνονται παράλληλα με το 

κυρίως ρήγμα, χωρίς επιφανειακή έκφραση, και σε απόσταση από αυτό 100 - 

300 m, στο κατερχόμενο τέμαχος (hanging wall). 

 Νότια του κυρίου ρήγματος, στο κατερχόμενο τέμαχος (hanging wall), μεταξύ 

των ισοϋψών 180 - 280 m εκτείνεται η ρηξιγενής ζώνη (fault zone) του 

ρήγματος Στρατωνίου, στην οποία σε περίπτωση σεισμού αντίστοιχου 

μεγέθους με το 1932, μπορεί να εμφανιστούν επιφανειακές παραμορφώσεις. 

 Γενικά το ρήγμα Στρατωνίου (χωρίς τον κλάδο της Βαρβάρας) εκτείνεται 12 - 

15 km στην ξηρά και επεκτείνεται ανατολικότερα - υποθαλάσσια σε άλλα 15 - 

20 km γεωλογική επιφανειακή σεισμογενετική δομή συνολικά 30 km. Ως 

σεισμογενετική δομή (σεισμικό ρήγμα - seismogenic structure) βάθους έχει 

μεγαλύτερο μήκος της τάξης των 50 km. 
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Σχήμα 16. Χάρτης της υπό μελέτης περιοχής όπου διακρίνεται με μπλε γραμμή το γεωλογικό ρήγμα του Στρατωνίου, με κόκκινη γραμμή το πιθανό 
ίχνος της ρωγμής του σεισμού του 1932 και με κίτρινο πλαίσιο ορίζεται η περιοχή οπού μπορεί να εμφανιστούν σεισμικές παραμορφώσεις σε περίπτωση 
μελλοντικής επαναδραστηριοποίησης (ζώνη ρήγματος) (από Παυλίδης 2001). 
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Σεισμικότητα της περιοχής μελέτης  

Η περιοχή μελέτης περικλείεται από τις συντεταγμένες 40.20ο - 40.65ο N 

(βόρειο γεωγραφικό πλάτος) και 23.35ο - 23.95ο E (ανατολικό γεωγραφικό μήκος). 

Σεισμοί διαφόρων μεγεθών έχουν αναφερθεί βιβλιογραφικά ή έχουν καταγραφεί 

ενόργανα στην υπό έρευνα περιοχή.  

Στο σχήμα 20 απεικονίζεται ο χάρτης της ευρύτερης περιοχής και τα επίκεντρα 

των σεισμών με μέγεθος Μ>2.0 (ανεξαρτήτως πληρότητας) που συνέβησαν στη 

περιοχή μελέτης. 

 
Σχήμα 17. Τα επίκεντρα όλων των σεισμών με μέγεθος Μw>2.0 που συνέβησαν στην 

ευρύτερη περιοχή μελέτης. Με κόκκινο τρίγωνο διακρίνονται οι θέσεις διαφόρων πόλεων και 
χωριών που βρίσκονται στην υπό μελέτη περιοχή. 

 

Στον παραπάνω χάρτη τα επίκεντρα των σεισμών απεικονίζονται με 

διαφορετικά σύμβολα, ανάλογα με το μέγεθός τους και καλύπτουν το χρονικό 

διάστημα 1900 - 2008. Επίσης στον παραπάνω χάρτη διακρίνονται με κόκκινο αστέρι 

τα επίκεντρα των τριών μεγάλων και καταστροφικών σεισμών με μέγεθος μεγαλύτερο 

ή ίσο από 6.0 Richter. Στο κέντρο κάθε αστεριού υπάρχει ένας αριθμός που 

αντιστοιχεί στο μέγεθος και στο έτος που έγινε ο σεισμός, όπως φαίνεται στο 

υπόμνημα στο επάνω αριστερό μέρος του χάρτη. Οι αποστάσεις των σεισμών αυτών 

είναι πάρα πολύ κοντινές προς τις τρεις θέσεις μελέτης που επιλέχθηκαν και είναι τα 
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σημεία με συντεταγμένες: α) θέση 1  40.52ο Ν - 23.67ο Ε, β) θέση 2  40.51ο Ν - 23.79ο 

Ε και γ)  θέση 3 40.48ο Ν - 23.70ο Ε. Η θέση 1 βρίσκεται σχεδόν πάνω στο ρήγμα 

που έδωσε τον μεγάλο σεισμό του 1932 με μέγεθος Μ=7.0 Richter, και στη θέση 

περίπου αυτή βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της μονάδας του ορυχείου. Η θέση 2 

βρίσκεται σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από το ρήγμα, αλλά η κατασκευή του 

φράγματος Chevalier πάνω σχεδόν στον καθρέφτη του ρήγματος, καθιστά την θέση 

2 ως θέση ιδιαίτερης προσοχής. Τέλος η θέση 3 βρίσκεται λίγο μακρύτερα από την 

άμεση γειτνίαση με το ρήγμα και είναι ο χώρος απόθεσης των σκουριών. 

 

 479 π.Χ., Χαλκιδική, Ποτείδαια (39.7ο N,23.3ο Ε), M=7.0. 

 620, Θεσσαλονίκη (40.6οN,23.3οE), M=6.6. 

 667, Θεσσαλονίκη (40.6οN, 23.5οE), M=6.6. 

 700, Θεσσαλονίκη (40.8οN, 23.2οE), M=6.6. 

 1366, 1 Ιουνίου, Χαλκιδική, Καρυές, 40.2οN, 24.6οE, M=6.6. 

 1430, 26 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη (40.7οN, 23.2οE), M=6.5. 

 1456, 12 Μαΐου, Χαλκιδική, Άθως (40.3οN, 24.4οE) M=6.5.  

 1511, Χαλκιδική, Άθως (40.2οN, 24.7οE), M=6.5. 

 1572, 12 Απριλίου, Χαλκιδική, Άθως (40.1οN, 24.5οE), M=6.6. 

 1585, 28 Ιουλίου, Χαλκιδική, Άθως (40.2οN, 24.5οE), M=6.7. 

 1677, Θεσσαλονίκη, Βασιλικά (40.5οN, 23.0οE), M=6.2. 

 1719, 23 Ιουλίου, Άγιο Όρος (40.4οN, 23.9οE), M=6.2. 

 1759, 22 Ιουνίου, 23:30, Θεσσαλονίκη (40.7οN, 23.2οE), M=6.5.. 

 1765, 15 Νοεμβρίου, Άγιο Όρος (40.2οN, 24.9οE), M=6.8. 

 1779, 3 Φεβρουαρίου, Άγιο Όρος (40.1οN, 24.2οE), M=6.2. 

 1902, 5 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Άσσηρος (40.8οN, 23.1οE), M=6.6. 

 1905, 8 Νοεμβρίου, Χαλκιδική, Άθως (40.3οN, 24.4οE), M=7.5. 

 1923, 5 ∆εκεμβρίου, Χαλκιδική (39.8οN, 23.5οE), M=6.4. 

 1932, 26 Σεπτεμβρίου, Χαλκιδική, Ιερισσός (40.5οN, 23.9οE), M=7.0. 

 1947, 4 Ιουνίου, Χαλκιδική  (40.0οN, 24.0οE), M=6.1. 

 1968, 19 Φεβρουαρίου, Άγιος Ευστράτιος (39.4οN, 24.9οE), M=7.1. 

 1978, 20 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη, Στίβος (40.7οN, 23.3οE), M=6.5. 

 1995, 4 Μαΐου, Αρναία (40.56οΝ, 23.64οΕ), Μ=5.3. 

Πίνακας 2. Οι κυριότεροι σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 
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Σχήμα 18. Χάρτης με τα ρήγματα της και τα επίκεντρα των σεισμών που συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 
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Ο σεισμός του 1932 

Ο σεισμός του 1932 προξένησε μεγάλες καταστροφές. Η έντασή του στην 

Ιερισσό ήταν Χ βαθμοί και προκάλεσε επιφανειακές μετατοπίσεις έως 2 μέτρα 

(Αναστασόπουλος και συνεργάτες, 2006). Ο επιπτώσεις του σεισμού στην περιοχή 

περιγράφονται εκτενώς από τους Παπαζάχος & Παπαζάχου (2002) «Ο πρώτος από 

τους δύο μεγαλύτερους μετασεισμούς έγινε την ίδια ημέρα με τον κύριο σεισμό 

(21:26, M = 6.0) και ο δεύτερος έγινε στις 11 Μαρτίου 1933, δηλαδή περίπου οκτώ 

μήνες αργότερα.  Ένας άλλος ισχυρός σεισμός  έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου (03:57, 

40.97o N, 23.23o E, M = 6.2) αλλά είχε το επίκεντρό του στην περιοχή του Σοχού, 

σαφώς έξω από την περιοχή διάρρηξης του κύριου σεισμού. Επίσης, ένας σεισμός 

που έγινε στις 20 Οκτωβρίου (M = 5.0) είχε το επίκεντρό του στην Ασπροβάλτα, 

δηλαδή, εκτός του σεισμογόνου χώρου του κύριου σεισμού. Καταστράφηκαν η 

Ιερισσός και το Στρατώνι. Συγχρόνως με την κύρια δόνηση παρατηρήθηκε στιγμιαία 

λάμψη στον ουρανό. Στην Ιερισσό 650 σπίτια εντελώς καταστράφηκαν, 85 άνθρωποι 

σκοτώθηκαν και 175 τραυματίστηκαν. Στο Στρατώνι σκοτώθηκαν μόνο 41 άνθρωποι 

και τραυματίστηκαν 99 ένεκα της καλής ρυμοτομίας του και του μεγάλου πλάτους των 

δρόμων. Μεγάλες βλάβες έπαθαν τα χωριά Γομάτι, Μεγάλη Παναγιά, Αρναία, Νέα 

Ρόδα, Στάγειρα, Παλαιοχώρι και Σιδηροπόταμος. Στο Άγιο Όρος μόνο οι μονές 

Φιλοθέου και Καρακάλλου άντεξαν. Η μονή Σταυρονικήτα έπαθε τρομερές και μη 

επισκευάσιμες βλάβες και η μονή Κουτλουμουσίου υπέστη σοβαρές βλάβες και 

επικίνδυνη καθίζηση η βόρεια πλευρά της. Τραυματίστηκαν μοναχοί και εκδηλώθηκε 

πυρκαγιά στη μονή Κωνσταμονίτου. Συνολικά καταστράφηκαν 4.106 σπίτια και 3.218 

σοβαρά βλάφτηκαν, 161 άτομα σκοτώθηκαν και 669 τραυματίστηκαν. Σ’ ολόκληρη 

την έκταση των μεταλλοχωρίων και των αμπελοκαλλιεργιών, δηλαδή, από το 

Στρατώνι και προς τα δυτικά και για ένα μήκος 7 χλμ. παρουσιάστηκε μια ανοικτή 

ρωγμή στο έδαφος με μέσο πλάτος 2 m και ένα βάθος 10 m. Αυτή η ρωγμή 

ακολουθούσε τους πρόποδες της βουνοκορφής Στρατώνι - Μαντέμ - Λάκκος μέχρι τη 

Στρατονίκη με διεύθυνση Ανατολής - ∆ύσης. Παράλληλα και κάθετα προς την κύρια 

ρωγμή δημιουργήθηκαν και άλλες μικρότερες. Στο Μαντέμ Λάκκος, η κύρια ρωγμή 

πέρασε μέσα από το κτίριο της φόρτωσης των βαγονιών της εναέριας μεταφοράς. Το 

κτίριο, παρ’ ότι ήταν κατασκευασμένο από σίδηρο, κόπηκε στα δύο. Παρατηρήθηκε 

θαλάσσιο κύμα (tsunami), το οποίο προχώρησε 30m στην ξηρά και επαναλήφθηκε 4 

ή 5 φορές στην Ιερισσό, το Στρατώνι, την Ολυμπιάδα και τα Νέα Ρόδα. Η στάθμη της 

θάλασσας ανέβηκε 2m. στη γραμμή Ιερισσός - Στρατώνι. Το θαλάσσιο κύμα 

κατέστρεψε και το φράγμα του ιχθυοτροφείου στον κόλπο του Πόρτο Λάγο. Ο 

σεισμός έγινε έντονα αισθητός στη Θεσσαλονίκη. Ο σεισμός στις 29 Σεπτεμβρίου 
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προκάλεσε βλάβες στο Σοχό, στην Αρεθούσα, τον Ασκό και τη Θεσσαλονίκη, όπου 

το Μέγαρο της Μητρόπολης και της Αγροτικής Τράπεζας κρίθηκαν ακατοίκητα μέχρι 

να επισκευαστούν. Κάποια άλλα κτίρια στη Θεσσαλονίκη (η Αμερικανική Γεωργική 

Σχολή, το Παπάφειο Ορφανοτροφείο, το Χαρίσειο Γηροκομείο, το Θεαγένειο 

Νοσοκομείο, το Γαλλικό Προξενείο, το ∆ημαρχείο), ρηγματώθηκαν. Από το σεισμό 

της 2ας Οκτωβρίου (M = 5.0), η Ασπροβάλτα δονήθηκε έντονα και κάποιοι μιναρέδες 

γκρεμίστηκαν, ενώ το σχολείο και η εκκλησία έπαθαν σοβαρές βλάβες. Στα ιαματικά 

λουτρά της Νέας Απολλωνίας σοβαρά αυξήθηκε η ροή των θερμών νερών και 

παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας και της έκλυσης αερίων 7 ώρες 

πριν από τον κύριο σεισμό, ενώ η στάθμη των νερών των πηγών κατέβη κατά 1 m». 

Σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε Φ.Ε.Κ. Β’ 1154/12-8-2003, απόφαση αριθμ. ∆17α/115/9/ΦΝ275) η 

υπό μελέτη περιοχή χαρακτηρίζεται σαν μία ζώνη μέτριας - υψηλής σεισμικότητας. Η 

αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση με πιθανότητα 10% υπέρβασης τα επόμενα 50 

χρόνια είναι a=0.24 g, δηλ. 24% της επιτάχυνσης της βαρύτητας, (ζώνη ΙΙ). Οι σεισμοί 

της περιοχής είναι επιφανειακοί (Σχήμα 19) με μέσο εστιακό βάθος 11 Km. Στο ίδιο 

σχήμα παρατηρούμε επίσης ότι η πλειονότητα των σεισμών συμβαίνει μέχρι το 

βάθος των 20 Km. 

Τα μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση είναι εκφρασμένα σε 

κλίμακα μεγεθών ροπής που εκφράζουν καλύτερα το μέγεθος του σεισμού από κάθε 

άλλη κλίμακα γιατί λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις του ρήγματος. Οι Papazachos 

και συνεργάτες (1997) πρότειναν για την Ελλάδα το ισοδύναμο μέγεθος ροπής που 

χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα. 

 

 
Σχήμα 19. Τρισδιάστατη απεικόνιση των σεισμών της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Το 

μέσο εστιακό βάθος βρέθηκε ίσο με 11 Km. Η πλειονότητα των σεισμών συμβαίνει μέχρι το 
βάθος των 20 Km. 
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Υπολογισμός σεισμικού δυναμικού µε βάση τα γεωλογικά δεδομένα 

Για τον υπολογισμό του μέγιστου αναμενόμενου μεγέθους (Mmax) ενός 

μελλοντικού σεισμικού γεγονότος, μιας κρίσιμης δηλαδή ποσότητας για την εκτίμηση 

της σεισμικής επικινδυνότητας, χρησιμοποιούνται ορισμένες εμπειρικές σχέσεις, οι 

οποίες συνδέουν το μέγεθος ενός σεισμού με διάφορες παραμέτρους (π.χ. μήκος και 

πλάτος διάρρηξης, μέγιστη και μέση μετατόπιση, εμβαδό επιφάνειας διάρρηξης κ.ά.) 

της σεισμικής εστίας. Τέτοιου είδους εμπειρικές σχέσεις, οι οποίες αφορούν σεισμικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς 

από πολλούς συγγραφείς και ερευνητές που δίνουν εμπειρικές σχέσεις για 

συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες συνδέουν τις διάφορες παραμέτρους μιας 

σεισμικής εστίας με το επιφανειακό μέγεθος (Ms) ενός σεισμικού γεγονότος, καθώς 

το μέγεθος αυτό αποτελεί το πιο κοινά χρησιμοποιούμενο στις σεισμολογικές 

μελέτες. Τελευταία όμως χρησιμοποιείται σε παρόμοιες σχέσεις το Μέγεθος Ροπής 

(Mw). 

Η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας μιας περιοχής ή θέσης βασίζεται α) 

στο σεισμοτεκτονικό μοντέλο της περιοχής, που συντίθεται από τα σεισμολογικά και 

τεκτονικά (κυρίως νεοτεκτονικά) στοιχεία και β) τη σχέση απόσβεσης, που 

περιγράφει τη δόνηση γύρω από τη σεισμική πηγή (σεισμική κίνηση σε σχέση με τις 

εδαφικές συνθήκες της εξεταζόμενης θέσης και τη διαδρομή των σεισμικών 

κυμάτων).  

Η ύπαρξη εμπειρικών σχέσεων που συνδέουν το μέγεθος του σεισμού µε το 

μήκος του ρήγματος, µας επιτρέπουν την εκτίμηση του γνωρίζοντας τις διαστάσεις 

του ρήγματος (Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3. Εμπειρικές σχέσεις μεταξύ μεγέθους σεισμού και μήκους ρήγματος. 

Wells & Coppersmith (1994) Mw = 4,86 + 1,32log (SRL) 

Ambraseys & Jackson (1998) Ms = 5,13 + 1,14log (L) 

Pavlides & Caputo (2004) Ms = 0,9log (SRL) + 5,48 

Papazachos & Papazachou (2003) logL=0,51*Mw-1,85 
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Papazachos, Scordilis, Panagiotopoulos, 

Papazachos, Karakaisis (2004) 
logL=0,50M-1,86 

Mw = μέγεθος ροπής    SRL = μήκος επιφανειακής διάρρηξης (σε km) 

Ms = επιφανειακό μέγεθος   L = μήκος ρήγματος (σε km) 

 

Για να προσεγγιστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι τιμές του μέγιστου 

σεισμού, χρησιμοποιήθηκαν οι σχέσεις που δίνουν το κατώτερο και το ανώτερο 

εύρος τιμών (Πίνακας 4). Στον πίνακα 5 δίνονται οι εμπειρικές σχέσεις μεταξύ 

μεγέθους σεισμού και μέγιστης - μέσης μετατόπισης. 

 

Wells & Coppersmith (1994) 
Mw = 4,52 + 1,06log (SRL) 

Mw = 5,2 + 1,58log (SRL) 

Ambraseys & Jackson (1998) 
Ms = 5,13 + 1,14log (L) 

± 0,15 Ms 

Pavlides & Caputo (2004) 
Ms = 1,42log (SRL) + 4,36 

Ms = 1,21log (SRL) + 5,48 

Πίνακας 4. Εμπειρικές σχέσεις μεταξύ μεγέθους σεισμού και μήκους ρήγματος, οι σχέσεις που 

δίνουν το κατώτερο και το ανώτερο εύρος τιμών. 

 

 

Πίνακας 5. Εμπειρικές σχέσεις μεταξύ μεγέθους σεισμού και μέγιστης - μέσης μετατόπισης. 

 

Στον πίνακα του παραρτήματος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

εμπειρικών σχέσεων που συνδυάζουν το μήκος του ρήγματος με το μέγεθος του 

 
MD 

Μέγιστη μετατόπιση 

AD 

Μέση μετατόπιση 

Wells & Coppersmith (1994) log(MD)=-5,9+0,89*Mw Log(AD)=4,45+0,63*Mw 

Pavlides & Caputo (2004) Ms=0,59log(MVD)+6,75  

Papazachos, Scordilis, 

Panagiotopoulos, Papazachos, 

Karakaisis (2004) 

logu=0,72M-2,82  
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σεισμού συμφωνά με τους Wells & Coppersmith (1994), Pavlides & Caputo (2004), 

Ambraseys & Jackson (1998), Papazachos & Papazachou (2003), Papazachos, 

Scordilis, Panagiotopoulos, Papazachos, Karakaisis (2004). Τα ρήγματα τις 

περισσότερες φορές μπορεί να ενεργοποιηθούν κατά τμήματα και όχι ολόκληρο το 

μήκος τους, έτσι υπολογίζεται το μέγεθος του σεισμού που μπορεί να συμβεί κατά τη 

ενεργοποιήσει του συνολικού μήκους του ρήγματος, που αποτελεί συνήθως μια 

ακραία περίπτωση. Υπολογίζεται επίσης και το μέγεθος του σεισμού που μπορεί να 

συμβεί κατά τη ενεργοποιήσει μεμονωμένων τμημάτων του ίδιου ρήγματος.  

Ως πιθανό μέγιστο μέγεθος σεισμού λαμβάνεται το αποτέλεσμα της σχέσης 

Pavlides & Caputo (2004) και λαμβάνοντας το πιθανό μέγιστο μέγεθος σεισμού που 

μπορεί να δώσει ένα ρήγμα συγκεκριμένου μήκους, υπολογίζεται η μέγιστη και η 

μέση κατακόρυφη μετατόπιση του ρήγματος (σύμφωνα με τους Wells & Coppersmith 

(1994), Pavlides & Caputo (2004), Ambraseys & Jackson (1998), Papazachos, 

Scordilis, Panagiotopoulos, Papazachos, Karakaisis (2004)). Η μέγιστη και η μέση 

μετατόπιση λαμβάνεται το αποτέλεσμα των σχέσεων Wells & Coppersmith (1994). 

 

Επεξεργασία των δεδομένων - Μέθοδος Gutenberg-Richter 

Οι πηγές σεισμολογικών δεδομένων για την στατιστική ανάλυση της μελέτης 

είναι κατά βάση ο κατάλογος σεισμών του Τομέα Γεωφυσικής του τμήματος 

Γεωλογίας του Α.Π.Θ. ο οποίος συμπληρώθηκε ή/και διορθώθηκε από άλλες πηγές 

δεδομένων π.χ. Ambraseys 2001, Papazachos and Papazachou, 1997. 

Με τον όρο σεισμικότητα εννοούμε μία ποσότητα που είναι τόσο μεγαλύτερη 

όσο μεγαλύτερα είναι τα μεγέθη των σεισμών που συμβαίνουν σε ένα τόπο και όσο 

μεγαλύτερη είναι η συχνότητα της γένεσης τους (Papazachos, 1990). Στην παρούσα 

μελέτη πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός της ποσοτικής σεισμικότητας που 

υπερέχει της ποιοτικής, και προσδιοριστικέ η σεισμικότητα διαφόρων περιοχών για 

ορισμένη χρονική περίοδο ή την σεισμικότητα της ίδιας περιοχής για διάφορα 

χρονικά διαστήματα. Σήμερα αξιόπιστα μέτρα της ποσοτικής σεισμικότητας 

θεωρούνται: α) η μέση περίοδος επανάληψης (Τm) των σεισμών με μεγέθη 

μεγαλύτερα ή ίσα ενός συγκεκριμένου μεγέθους, β) το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος 

Mt κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και γ) η πιθανότητα 

Pt ένας σεισμός με μέγεθος Μ ή μεγαλύτερο να συμβεί κατά το χρονικό διάστημα t 

υποθέτοντας χρονική κατανομή Poisson. Τα μέτρα αυτά στηρίζονται στον στατιστικό 

νόμο της κατανομής των μεγεθών των Gutenberg and Richter (1944). 

Σύμφωνα με αυτόν ο αθροιστικός αριθμός των σεισμών, Ν, με μεγέθη 

μεγαλύτερα ή ίσα του Μ που έχουν επίκεντρα σε ορισμένο χώρο και συμβαίνουν σε 
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ορισμένο χρονικό διάστημα t, δίνεται από την σχέση (1) όπου at και b παράμετροι. Η 

παράμετρος b, εξαρτάται από τις τεκτονικές τάσεις που επικρατούν στη περιοχή και 

την ομοιογένεια του υλικού, ενώ η παράμετρος at, εξαρτάται από την σεισμικότητα 

της περιοχής, από το εμβαδόν που καλύπτουν τα επίκεντρα και από το χρονικό 

διάστημα t, στο οποίο συνέβησαν οι σεισμοί. Μικρές τιμές της παραμέτρου b σημαίνει 

ότι η περιοχή βρίσκεται κάτω από μεγάλες τάσεις, και αποτελεί μία ένδειξη για γένεση 

επερχόμενου σεισμού. 

 

LogN=at - bM                   (1) 

 

Συνήθως ανάγεται η παράμετρος at σε χρονικό διάστημα 1 έτους εφαρμόζοντας 

την σχέση (2) όπου t το χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι σεισμοί. 

 

a = at - logt                 (2) 

 

Η μέση περίοδος επανάληψης Tm (σε έτη) των σεισμών οι οποίοι έχουν 

μέγεθος Μ ή μεγαλύτερο δίνεται από τη σχέση (3)  

 

a

bM

mT
10

10
                                (3) 

 

ενώ η πιθανότητα Pt, να γίνει σεισμός μεγέθους Μ ή μεγαλύτερου κατά το 

χρονικό διάστημα, t, υποθέτοντας χρονική κατανομή Poisson δίνεται από την σχέση 

 

  teP
bMa

t 
101               (4) 

 

Το πιθανότερο μέγιστο μέγεθος Mt κατά την διάρκεια ενός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος δίνεται από τη σχέση 

 

b

ogta
M t


             (5) 

 

Οι σχέσεις (3, 4 και 5) χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της ποσοτικής 

σεισμικότητας μίας περιοχής που μελετάται. Για αξιόπιστα αποτελέσματα το δείγμα 
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των σεισμών που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση της σεισμικότητας της περιοχής 

πρέπει να είναι πλήρες. Στο δείγμα μας εφαρμόστηκε με κριτήρια πληρότητας και 

βρέθηκε ότι η πληρότητα του υλικού είναι αυτή που δίνεται στον Πίνακα 6. 

 

Χρονικό διάστημα Εύρος μεγεθών των σεισμών 

1900 – 2008 7.0> Μw >6.0 

1932 – 2008 6.0> Μw >5.5 

1945 – 2008 5.5> Μw >5.0 

1970 – 2008 5.0> Μw > 4.5 

1983 – 2008 4.5> Μw >4.0 

1995 – 2008 4.0> Μw >3.0 

2003 – 2008 3.0> Μw >2.5 

Πίνακας 6. Η πληρότητα του υλικού παρατήρησης για την περιοχή μελέτης που 
αποτυπώνεται στο σχήμα 17. 

 

Στο σχήμα 20 έχουν χαρτογραφηθεί τα επίκεντρα των σεισμών της περιοχής 

σύμφωνα με την πληρότητα των μεγεθών τους και για τα αντίστοιχα χρονικά 

διαστήματα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Στη περιοχή έρευνας όπως φαίνεται και 

στο εν λόγω σχήμα επικρατούν 2 κύριες τεκτονικές δομές: α) το ρήγμα του 

Στρατωνίου που συνδέεται με τον σεισμό του 1932 και β) το ρήγμα του Γοματίου. 

Από την κατανομή των επικέντρων των 3 μεγάλων σεισμών με μέγεθος Μw>6.0 

φαίνεται ότι και τα 2 αυτά ρήγματα ενεργοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου 

1932-1933. 

Με τον τρόπο αυτό (εφαρμογή της πληρότητας των μεγεθών) για τη 

συγκεκριμένη περιοχή μελέτης να υπολογίζονται οι παράμετροι at και b της σχέσης 

(1) που είναι at =5.34 και  b=-0.83, ενώ η παράμετρος a της σχέσης (2) έχει για την 

περιοχή που μελετούμε τιμή  a=3.46. Με βάση τις τιμές αυτές εύκολα μπορούμε να 

υπολογίσουμε τις παραμέτρους σεισμικότητας της περιοχής που μελετούμε. 
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Σχήμα 20. Τα επίκεντρα όλων των σεισμών με μέγεθος Μw >2.5 με βάση την 

πληρότητα τους, που συνέβησαν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Με κόκκινο αστέρι 
διακρίνονται τα επίκεντρα των 3 μεγάλων σεισμών της περιοχής με Μw>6.0. Με κόκκινα 
τρίγωνα έχουν ορισθεί οι θέσεις του Στρατωνίου και της Ιερισσού. Η συνεχής άσπρη γραμμή 
καθορίζει την εκδήλωση του ρήγματος που έδωσε τον σεισμό του 1932, ενώ με διακεκομμένη 
γραμμή είναι η πιθανή υποθαλάσσια συνέχεια του εν λόγω ρήγματος. Με κίτρινο χρώμα 
οροθετείται το ρήγμα του Γοματίου που συνδέεται με τον σεισμό του 1933. 

 

Με την εφαρμογή της σχέσης (3) υπολογίστηκαν οι μέσοι περίοδοι επανάληψης 

σεισμών ορισμένων μεγεθών. Οι τιμές φαίνονται στον Πίνακα 7. Στο σχήμα 21 έχει 

χαρτογραφηθεί η περίοδος επανάληψης των σεισμών (σε έτη) για μεγέθη από 2.5 

μέχρι 7.0 

 

M 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Tm 0,1 0,3 0,7 1,9 4,9 12,7 33,1 86,1 223,9

Πίνακας 7. Μέσοι περίοδοι επανάληψης για σεισμούς με μεγέθη μεγαλύτερα ή ίσα του 
3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 και 7.0. 
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Σχήμα 21. Μέση περίοδος επανάληψης των σεισμών στην περιοχή μελέτης. Η κόκκινη 

γραμμή είναι η προσαρμογή της θεωρητικής γραμμής στα δεδομένα, ενώ με μπλε γραμμές 
ορίζονται τα όρια των σφαλμάτων. Η πολύ καλή επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί σε μικρά 
σφάλματα. 

 

Επεξεργασία των δεδομένων - Μέθοδος Kijko - Sellevoll 

Στη συνέχεια εφαρμόσθηκε η πλέον ακριβής μέθοδος υπολογισμού της 

σεισμικότητας, που είναι η μέθοδος των Kijko and Sellevoll (1989, 1992). 

Με την μεθοδολογία αυτή (μέγιστης πιθανοφάνειας) μπορούμε πια να 

υπολογίζουμε με μεγάλη ασφάλεια διάφορες σεισμικές παραμέτρους. Η μεθοδολογία 

επιτρέπει την χρήση τόσο ιστορικών όσο πρόσφατων σεισμών, λαμβάνει υπόψη τις 

χρονικές περιόδους χωρίς δεδομένα (gaps), και μπορεί να λάβει υπόψη της ακόμα 

και έναν και μοναδικό σεισμό που συνέβη κατά τους ιστορικούς χρόνους ενώ στην 

περιοχή έχομε μόνο σεισμού προσφάτων χρόνων. Με άλλα λόγια η μέθοδος 

λαμβάνει υπόψη της: 

α) Τους ιστορικούς σεισμούς (extremes), που προφανώς έχουν μεγάλα μεγέθη, 

χωρίς να απαιτείται το κριτήριο της πληρότητας και 

β) Τον κατάλογο των καταγεγραμμένων σεισμών με πλήρη σεισμολογικά 

δεδομένα και ο οποίος μπορεί να υποδιαιρεθεί σε υπο-καταλόγους με διαφορετική 

πληρότητα των σεισμικών μεγεθών (Mmin).   
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Οι παράμετροι που εκτιμώνται μέσω της μεθοδολογίας είναι: 

α) ο μέγιστος πιθανός σεισμός της περιοχής, regM max  (maximum possible-

regional earthquake) που ορίζει ένα ανώτερο όριο σεισμού και σχετίζεται με 

συγκεκριμένη σεισμική περιοχή και χρησιμοποιείται στην πιθανολογική εκτίμηση της 

σεισμικής επικινδυνότητας, 

β) το μέσο ποσοστό εμφάνισης (mean activity rate), λ, των σεισμών με μέγεθος 

μεγαλύτερο ή ίσο ενός προκαθορισμένου ορίου 

γ) την παράμετρο β που συνδέεται με την παράμετρο b της εξίσωσης (1) με τη 

σχέση )(10 eogb  . Με την μεθοδολογία υπολογίζονται επίσης 

δ) οι αβεβαιότητες ( m ) των τριών προηγουμένων παραμέτρων 

 

Για την εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν οι υποκατάλογοι της 

πληρότητας των σεισμών όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα 6. 

 

Τα αποτελέσματα που υπολογίσαμε έδωσαν τις εξής τιμές 

β=2.08+0.07 (b=0.89+0.03), λ=35.75+2.32, και  

regM max =7.04+0.21 

 

Η παράμετρος regM max  είναι χαρακτηριστικός κάθε περιοχής και μπορεί να 

θεωρηθεί ως «σεισμός σχεδιασμού» κατά την εκτίμηση της σεισμικής 

επικινδυνότητας (Reiter, 1990). 

Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής 

 

Σεισμική επικινδυνότητα ενός τόπου είναι η αναμενόμενη σε αυτό τον τόπο τιμή 

της σεισμικής έντασης Υ, σε καθορισμένο χρονικό διάστημα και με ορισμένη 

πιθανότητα υπέρβασης της τιμής αυτής. Ο όρος σεισμική ένταση μπορεί να 

αντιστοιχεί στην μακροσεισμική ένταση I, ή σε μέτρο μιας από τις παραμέτρους της 

σεισμικής κίνησης [π.χ. λογάριθμος της εδαφικής επιτάχυνσης (A), ταχύτητας (V) ή 

μετάθεσης (D)]. 

Η νέα σχέση απόσβεσης για τον Ελληνικό χώρο, διατυπώθηκε από τον 

Skarlatoudis και τους συνεργάτες του (2003) και αφορά την σεισμική εδαφική 

επιτάχυνση, την εδαφική ταχύτητα και την εδαφική μετάθεση. Στις σχέσεις αυτές 

λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του εδάφους. Έτσι έχουμε απόσβεση σε βράχο, σε 

μαλακό έδαφος και σε ενδιάμεσο τύπο εδάφους. Στην παρούσα μελέτη έγινε η 
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εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας με βάση την σεισμική εδαφική επιτάχυνση. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι εκτιμήσεις έγιναν για σκληρό τύπο εδάφους 

(βράχος) με βάση την γενική μορφολογία και ανάγλυφο της περιοχής. 

Μία από τις κλασσικές μεθόδους εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας είναι 

η μέθοδος του McGuire (1976), όπου χρησιμοποιείται το μοντέλο Poisson το οποίο 

στον αλγόριθμό περιγράφεται από τον καθορισμό των σεισμικών ζωνών τις 

παραμέτρους σεισμικότητας (εστιακό βάθος, ρυθμός σεισμικότητας, μέγιστο μέγεθος, 

τιμές της παραμέτρου b, κτλ.) και την σχέση απόσβεσης της ισχυρής εδαφικής 

κίνησης (Skarlatoudis, et al., 2003). Το αποτέλεσμα της μεθόδου (Σχήμα 22) 

εκφράζει την μέγιστη αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση (αmax) του εδάφους σε 

συνάρτηση με τις μέσες περιόδους επανάληψης Τm για σκληρό πέτρωμα. 

 

Τm 

(σε έτη) 

10 20 50 100 200 476 1000 2000 

αmax(σε g) 0.089 0.130 0.199 0.268 0.361 0.497 0.637 0.804 

Πίνακας 8. Αναμενόμενες τιμές της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης για μέσες 
περιόδους επανάληψης. 
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Σχήμα 22. Καμπύλη σεισμικής επικινδυνότητας με παράμετρο την μέγιστη εδαφική 
επιτάχυνση για την υπό έρευνα περιοχή για σκληρό τύπο εδάφους (βράχο). 

 

Στη συνέχεια για τις θέσεις μελέτης έγινε για κάθε μία ξεχωριστή έρευνα γιατί η 

κάθε μία είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για την εκτίμηση της σεισμικής 

επικινδυνότητας έγινε εφαρμογή μίας νέας μεθοδολογίας που την πρότειναν ο Kijko, 

και οι συνεργάτες του (2002). Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη τα ρήγματα που 

μπορούν να επιδράσουν στη θέση μελέτης. Το ρήγμα που έδωσε το σεισμό του 1932 

έχει μήκος στην στεριά 15 Km, ενώ υπάρχει προέκτασή του στη θάλασσα έτσι ώστε 

το ολικό του μήκος φθάνει τα 30 Km. Η εκτίμηση λοιπόν της σεισμικής 

επικινδυνότητας έγινε λαμβάνοντας υπόψη και το ολικό μήκος (στη ξηρά & 

υποθαλάσσιο) του ρήγματος, αλλά και μόνο στο τμήμα που βρίσκεται στην ξηρα. Η 

0 400 800 1200 1600 2000
Time (in years)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00
PG

A 
(in

 g
)



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ 37

εκτίμηση έγινε για σκληρό τύπο εδάφους (βράχο). Η τρίτη θέση φαίνεται ότι 

επηρεάζεται και από το ρήγμα του Στρατωνίου και από το ρήγμα του Γοματίου. 

 

1η ΘΕΣΗ   (πάνω στο ρήγμα Στρατωνίου)  

-με όλο το μήκος ρήγματος Στρατωνίου                                 0.487g ≈ 0.49g 

-με τμήμα ρήγματος χωρίς το υποθαλάσσιο                          0.466g ≈ 0.47g 

 

2η ΘΕΣΗ    (500 m από την θέση 1- Chevalier) 

- με όλο το μήκος ρήγματος Στρατωνίου                                 0.447g ≈ 0.45g 

- με τμήμα ρήγματος χωρίς το υποθαλάσσιο                          0.418g ≈ 0.42g 

 

3η ΘΕΣΗ   (Σκουριές) 

- με όλο το μήκος ρήγματος (Στρατώνι)                                  0.356g ≈ 0.36g 

- με τμήμα ρήγματος χωρίς το υποθαλάσσιο                          0.304g ≈ 0.30g 

-το ρήγμα Γοματίου μόνο                                                        0.401g ≈ 0.40g 

 

3η ΘΕΣΗ με επίδραση των 2 ρήγματα Στρατώνι (τμήμα ρήγματος χωρίς το 

υποθαλάσσιο) & Γομάτι 

 

0.376g ≈ 0.38g 

 

Είναι εντυπωσιακή η σύμπτωση των τιμών της μέγιστης αναμενόμενης 

σεισμικής επιτάχυνσης για περίοδο επανάληψης 476 ετών, με την μέγιστη τιμή 

επιτάχυνσης που εκτιμήθηκε στην πρώτη θέση παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν δύο 

διαφορετικές μεθοδολογίες. 

Στο σχήμα 23 δίνεται ένας χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας (εκφρασμένος σε 

g) για την περιοχή μελέτης. Η εκτίμηση έγινε για σκληρό πέτρωμα (βράχο) και έλαβε 

υπόψη την επίδραση του ρήγματος του Στρατωνίου (τμήμα ρήγματος χωρίς το 

υποθαλάσσιο). Παρατηρήθηκε ότι το Στρατώνι βρίσκεται στη ζώνη των τιμών μεταξύ 

0.45g - 0.50g (πιο κοντά στο 0.50g). Η Ιερισσός βρίσκεται στη ζώνη των τιμών 0.35g 

- 0.40g (πιο κοντά στο 0.40g). Οι τιμές αυτές είναι απόλυτα συμβατές με τις τιμές που 

βρέθηκαν παραπάνω για τις 3 θέσεις ξεχωριστά, Να σημειωθεί εδώ ότι πολύ κοντά 

στο Στρατώνι βρίσκεται και η 1η θέση της έρευνάς μας. 
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Σχήμα 23. Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής. Εκφράζει την πιθανότητα 
10% υπέρβασης της τιμής της εδαφικής επιτάχυνσης τουλάχιστον 1 φορά τα επόμενα 50 
χρόνια. Με μαύρα τρίγωνα σημειώνονται οι θέσεις του Στρατωνίου και Ιερισσός. 

 

Στη συνέχεια για την περιοχή μελέτης εφαρμόστηκε για την μελέτη της 

σεισμικής επικινδυνότητας ένα μοντέλο προσομοίωσης για να ελέγξουμε τα 

αποτελέσματα που εκτιμήθηκαν από τα πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα της 

περιοχής που φαίνεται στον χάρτη του σχήματος 17 καλύπτουν την χρονική περίοδο 

1900 - 2008, δηλαδή, ένα συνολικό χρονικό διάστημα 110 περίπου ετών. Για να 

επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί οι τιμές της εδαφικής επιτάχυνσης που εκτιμήθηκαν 

από τον χάρτη (Σχήμα 23), αποφασίστηκε η κατασκευή και η χρήση συνθέτων 

καταλόγων Η εφαρμογή της διαδικασίας Monte Carlo μας επιτρέπει την παραγωγή 

συνθετικών καταλόγων με μεγάλο αριθμό δεδομένων και έτσι τα αποτελέσματα της 

επεξεργασία μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα. Για την περιοχή μελέτης θεωρήσαμε 

ότι συνέβησαν 10.000 σεισμοί. Θεωρούμε ότι αυτός ο αριθμός των σεισμών είναι 

ικανός για να μας δώσει μία καλή εικόνα της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής. 
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Σχήμα 24. Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής. Έγινε εφαρμογή 
συνθετικού καταλόγου με 10.000 δεδομένα. Επίδραση με τμήμα ρήγματος χωρίς το 
υποθαλάσσιο τμήμα του ρήγματος του Στρατωνίου. 

 

Στο σχήμα 24 έχει ουσιαστικά επανασχεδιαστεί ο χάρτης του σχήματος 23 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo. Εκφράζει δε την 

πιθανότητα 10% υπέρβασης της τιμής της εδαφικής επιτάχυνσης τουλάχιστον 1 

φορά τα επόμενα 50 χρόνια. Η εκτίμηση έγινε για σκληρό πέτρωμα (βράχο) και έλαβε 

υπόψη την επίδραση του ρήγματος του Στρατωνίου (τμήμα ρήγματος χωρίς το 

υποθαλάσσιο). Το Στρατώνι βρίσκεται στη ζώνη τω 0.40g - 0.45g και η Ιερισσός στη 

ζώνη με 0.35g - 0.40g. 

Στο σχήμα 25 χαρτογραφήθηκε η πιθανότητα 10% υπέρβασης της τιμής της 

εδαφικής επιτάχυνσης τουλάχιστον 1 φορά τα επόμενα 50 χρόνια. Η εκτίμηση έγινε 

για σκληρό πέτρωμα (βράχο) για 10.000 δεδομένα και έλαβε υπόψη την επίδραση 

τόσο του ρήγματος του Στρατωνίου (τμήμα ρήγματος χωρίς το υποθαλάσσιο), όσο 

και του ρήγματος του Γοματίου. 
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Σχήμα 25. Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής. Έγινε εφαρμογή 
συνθετικού καταλόγου με 10.000 δεδομένα. Επίδραση του τμήματος του ρήγματος του 
Στρατωνίου χωρίς την προέκταση του στη θάλασσα και του ρήγματος του Γοματίου. 

 

Στον χάρτη παρατηρούμε την επίδραση που έχει το ρήγμα του Γοματίου στην 

εγγύτερη περιοχή. Παρατηρούμε ότι η Ιερισσός πρώτη φορά έχει μεγαλύτερη 

εκτιμώμενη σεισμική επιτάχυνση (ζώνη 0.45g - 0.50g), σε σχέση με την θέση του 

Στρατωνίου που φαίνεται να έχει υποδιαίστερες τιμές (ζώνη 0.35g - 0.40g). 
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην υπό μελέτη θέση ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων της εταιρίας 

ανιχνεύονται ενεργά και πιθανά ενεργά ρήγματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής και μελέτης.  

Η περιοχή είναι σχετικά χαμηλής σεισμικότητας στα τελευταία 75 χρόνια, μια 

σειρά μικρού μεγέθους αισθητών σεισμών της τάξεως 3.0 έως 5.3 έχουν συμβεί στην 

περιοχή. 

Στην ευρύτερη περιοχή τα σημαντικότερα ενεργά ρήγματα είναι του 

Στρατωνίου, το οποίο συνδέεται και με τον ιστορικό σεισμό του 1932 και το ρήγμα 

του Γοματίου. 

Το ρήγμα Στρατωνίου είναι μία Α - ∆ γενικής διεύθυνσης μεγάλη ρηξιγενής 

γραμμή μήκους μεγαλύτερο περίπου των 30 km (εκ των οποίων 15 km στην ξηρά) με 

στοιχεία: παράταξη (strike, αζιμούθιο) Ν 110ο, μέση κλίση (από το οριζόντιο επίπεδο-

dip) 50ο προς νότια (S), και γωνία τεκτονικής γράμμωσης (Pitch of striation or Rake) 

70ο - 80o ανατολικά (Ε). Είναι κανονικό ρήγμα (normal) με κατερχόμενο (πάνω) 

τέμαχος (hanging wall) το νότιο block και ανερχόμενο (κάτω τέμαχος (footwall) το 

βόρειο. Το ρήγμα διέρχεται από τα χωριά Στάγειρα, Στρατονίκη και Στρατώνι και στα 

∆υτικά φαίνεται να ενώνεται με το Β∆-ΝΑ διεύθυνσης ρήγμα Βαρβάρας, το οποίο 

λόγω αυτής της αλλαγής στην παράταξη διαφοροποιείται ως ένα ανεξάρτητο τμήμα 

ρήγματος. 

Το ρήγμα του Γοματίου είναι μία Β∆ - ΝΑ γενικής διεύθυνσης μεγάλη ρηξιγενής 

γραμμή μήκους περίπου 15,5 km και μετάπτωση προς τα Ν∆, διεύθυνση Β130ο, 

κλίση 65οΝ∆, pitch 50οΝΑ, κανονικό, αριστερόστροφο. Η συνολική ρηξιγενής γραμμή 

ξεκινάει από τον οικισμό Μεγάλη Παναγία με διεύθυνση Β∆-ΝΑ, διέρχεται από τον 

οικισμό Γομάτι και ως ένα τμήμα του ρήγματος (fault segment) καταλήγει στην 

περιοχή Ξηροποτάμι με μήκος περίπου 20 km. 

Για το ρήγμα του Στρατωνίου, με βάση τους εμπειρικούς τύπους (Παράρτημα 

Πίνακας), σε πιθανή ενεργοποίηση όλου του ορατού μήκους του ρήγματος (και το 

υποθαλάσσιο) μπορούμε να περιμένουμε μέσο μέγεθος σεισμού μέχρι και Μs=6.8. 

Ενώ με την ενεργοποίηση επιμέρους μόνο τμημάτων του το μέγεθος του σεισμού 

μπορεί να είναι από Μs=5.8 έως και Μs=6.8. Η μέγιστη κατακόρυφη μετατόπιση 

εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι MVD=145 cm για την ενεργοποίηση όλου του 

ορατού μήκους του ρήγματος, ενώ η μέση μετατόπιση τα AD=69 cm. 

Για το τμήμα του ρήγματος (S2) που τέμνει την υπό μελέτη θέση ανέγερσης 

νέων εγκαταστάσεων της εταιρίας, με βάση τους εμπειρικούς τύπους, σε πιθανή 

ενεργοποίηση μεμονωμένου αυτού του τμήματος μπορούμε να περιμένουμε μέγεθος 
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σεισμού μέχρι και Μs=6.1 και η μέγιστη κατακόρυφη μετατόπιση εκτιμάται ότι μπορεί 

να φτάσει μέχρι MVD=32 cm, ενώ η μέση μετατόπιση τα AD=24 cm.  

Για το ρήγμα του Στρατωνίου προτείνεται ζώνη πιθανών επιφανειακών 

παραμορφώσεων ± 20 m εκατέρωθεν του χαρτογραφημένου ίχνους του ρήγματος. 

Για το ρήγμα του Γοματίου - Μεγ. Παναγίας, με βάση τους εμπειρικούς 

τύπους (Παράρτημα Πίνακας), σε πιθανή ενεργοποίηση όλου του ορατού μήκους του 

ρήγματος μπορούμε να περιμένουμε μέσο μέγεθος σεισμού μέχρι και Μs=6.6. Ενώ 

με την ενεργοποίηση επιμέρους μόνο τμημάτων του το μέγεθος του σεισμού μπορεί 

να είναι Μs=6.3. Η μέγιστη κατακόρυφη μετατόπιση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει 

μέχρι MVD=85 cm για την ενεργοποίηση όλου του ορατού μήκους του ρήγματος, 

ενώ η μέση μετατόπιση τα AD=48 cm. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ποσοτικά η σεισμικότητα της ευρύτερης 

υπό έρευνα περιοχής, και στη συνέχεια εκτιμήθηκαν τιμές της σεισμικής 

επικινδυνότητας τόσο στην περιοχή που καταλαμβάνεται από τα επίκεντρα των 

σεισμών (Σχήμα 17) όσο και στις τρείς θέσεις όπως έχει προαναφερθεί. 

Υπολογίσθηκε ότι το μέσο βάθος των σεισμών της περιοχής είναι τα 11 Km, που 

βρίσκεται σε καλή συμφωνία με το βάθος του σεισμογόνου στρώματος. Έγινε 

καθορισμός της πληρότητας των σεισμών της περιοχής και δόθηκε σχετικός Πίνακας 

(Πίνακας 6). Ένα μέτρο της ποσοτικής σεισμικότητας είναι η μέση περίοδος 

επανάληψης Τm των σεισμών και με εφαρμογή της υπολογίσθηκε ότι για μέγεθος 

σεισμού 6.5 η Τm=86 έτη, για 6.6 είναι 100 έτη ενώ για το μέγιστο μέγεθος σεισμού 

της περιοχής 7.0 είναι Τm=225 περίπου χρόνια. 

Στην συνέχεια έγινε η εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας, που εκφράζεται 

ως μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA) της περιοχής μελέτης και εκφράζεται σε 

μονάδες g. Έγινε εφαρμογή της κλασικής μεθόδου του McGuire και εκτιμήθηκε ότι η  

μέγιστη εδαφική επιτάχυνση της περιοχής είναι 0.497 g ≈ 0.50 g για περίοδο 

επανάληψης 476 έτη. Ως σχέση απόσβεσης χρησιμοποιήθηκε η σχέση του 

Sκarlatoudis και των συνεργατών του (2003) που ισχύει για όλο τον Ελληνικό χώρο. 

Η τιμές είναι μεγάλες αφού λαμβάνονται υπόψη οι 3 μεγάλοι σεισμοί που έγιναν το 

1932 και 1933 όπως αναφέρεται στο παρόν κείμενο αλλά και τα 2 ρήγματα που 

κυριαρχούν στη περιοχή, δηλ. του Στρατωνίου και του Γοματίου.  

Τα συμπεράσματα για την Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας 

συνοψίζονται: 

α) Οι θέσεις 1 και 2 επηρεάζονται περισσότερο από το ρήγμα του Στρατωνίου, 

ενώ η θέση 3 φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από το ρήγμα του Γοματίου. 

β) για τη θέση 1, η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση που πρέπει να ληφθεί στο 

σχεδιασμό είναι 0.50 g. Η τιμή αυτή εξάγεται: 1) από τον χάρτη του σχήματος 23, 2) 
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από την εκτίμηση με την μεθόδου McGuire του 476 έτη περίοδο επανάληψης και 3) 

από εκτίμηση της (PGA) αν ληφθεί υπόψη ότι ενεργοποιείτε όλο το μήκος ρήγματος 

του Στρατωνίου. 

γ) για την θέση 2 η τιμή που πρέπει να ληφθεί στον σχεδιασμό είναι 0.45 g που 

εξάγεται από τον συνθετικό χάρτη του σχήματος 24 αλλά και από την εκτίμηση της 

(PGA) αν ληφθεί υπόψη ότι ενεργοποιείτε όλο το μήκος ρήγματος του Στρατωνίου και 

δ) για την θέση 3 τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα με την έννοια ότι στην 

εκτίμηση της τελικής τιμής της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης λαμβάνονται υπόψη 2 

ρήγματα όπως προαναφέρθηκε με το ρήγμα του Γοματίου να συνεισφέρει το 

μεγαλύτερο ποσοστό στην τελική τιμή η οποία είναι 0.38 g. 

 

Σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000 (Πιν. 2.3 και παρ. 5.1.2 του ΕΑΚ) η προβλεπόμενη 

επιτάχυνση σεισμού σχεδιασμού είναι 0.24 g και γενικά δεν επιτρέπεται η δόμηση 

κτισμάτων σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4 για τα οποία προβλέπονται αυξημένοι 

συντελεστές. Μετά την εκπόνηση της προβλεπομένης ειδικής μελέτης ∆ΕΝ απαιτείται 

η χρήση του αυξημένου συντελεστή σπουδαιότητας. Για τη ζώνη απαγόρευσης των 

20 m εκατέρωθεν του ρήγματος στην παρούσα εργασία δίνεται αυξημένη τιμή της 

σεισμικής επιτάχυνσης σχεδιασμού 0.50 g για την δεύτερη θέση πλησίον του 

σεισμικού ρήγματος 0.45 g και για την τρίτη θέση «Σκουριές» 0.38 g 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

    L/SRL Mw MD AD 

ΡΗΓΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ WC94 AJ98 PP03 PC04 P04 
ΜΑΧ   
Μ 

MD       
WC94 

MD   PC04 P04 
AD    

WC94 

  (km) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (m) (m) (m) (m) 

Σ
Ε
ΙΣ
Μ
ΙΚ
Ε
Σ

 Π
Η
Γ
Ε
Σ

 

A/A 

ΤΥΠΟΙ L / SRL 
Mw=4,86+1,32l

og(SRL) 
Ms=5,13+1,

14log(L) 

logL=0,5
1*Mw-
1,85 

Ms=0,9log 
(SRL)+5,48 

logL=0,5
0M-1,86 

  
log(MD)=-

5,9+0,89*M
w 

Ms=0,59log
(MVD)+6,7

5 

logu=0,7
2M-2,82 

Log(AD)
=-

4,45+0,6
3*Mw 

Στρατωνίου (Στρατωνίου - 
Βαρβάρας και με 
υποθαλάσσιο τμημα) 

30,0 6,8 6,8 6,5 6,8 6,7 6,8 1,45 1,26 1,21 0,69 

S1a 15,0 6,4 6,5 5,9 6,5 6,1 6,5 0,83 0,44 0,77 0,47 

S1b 2,1 5,3 5,5 4,3 5,8 4,4 5,8 0,17 0,02 0,22 0,15 

S2 4,5 5,7 5,9 4,9 6,1 5,0 6,1 0,32 0,07 0,35 0,24 

S3 4,4 5,7 5,9 4,9 6,1 5,0 6,1 0,31 0,07 0,35 0,23 

S4a 5,5 5,8 6,0 5,1 6,1 5,2 6,1 0,37 0,09 0,40 0,26 

S4b 6,2 5,9 6,0 5,2 6,2 5,3 6,2 0,41 0,11 0,44 0,28 

1 

(Ιστορικός Σεισμός) 1932             7,0         

Γοματίου - Μεγ. Παναγίας 15,5 6,4 6,5 6,0 6,6 6,1 6,6 0,85 0,46 0,79 0,48 

G1 8,0 6,1 6,2 5,4 6,3 5,5 6,3 0,50 0,17 0,51 0,33 

Ρ
Η
Γ
Μ
Α
Τ
Α

 

2 

G2 7,5 6,0 6,1 5,3 6,3 5,5 6,3 0,48 0,15 0,49 0,32 

  Mw= Μέγεθος ροπής       WC94= Wells & Coppersmith (1994) 

  L/SRL= Μήκος ρήγματος       PC04= Pavlides & Caputo (2004)  

  MD= Μέγιστη μετατόπιση       AJ98= Ambraseys & Jackson (1998) 

  AD= Μέση μετατόπιση       PP03= Papazachos & Papazachou (2003) 

          P04= Papazachos, Scordilis, Panagiotopoulos,  

  ΜΑΧ Μ= Πιθανό μέγεθος σύμφωνα με Pavlides & Caputo (2004)  Papazachos, Karakaisis (2004)  
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