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Πεξίιεςε 
Απφ ηα δηαζέζηκα ζεηζκνινγηθά θαη γεσινγηθά ζηνηρεία θαζψο θαη απφ γλσζηά γεσηεθηνληθά κνληέια 

πξνθχπηεη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο (ιεθάλε ηεο Θεζζαιίαο) αζθνχληαη εθειθπζηηθέο 

δπλάκεηο κε απνηέιεζκα ν θινηφο ηεο Θεζζαιίαο λα επεθηείλεηαη (ηεληψλεηαη) θαηά ηε δηεχζπλζε 

βνξξά-λφηνπ κε ηαρχηεηα πεξίπνπ 1 εθαηνζηφ ην ρξφλν (1 cm/yr). πλέπεηα απηήο ηεο παξακφξθσζεο 

είλαη ε δηάξξεμε ηνπ θινηνχ θαη ε δεκηνπξγία δχν ζπζηεκάησλ ξεγκάησλ ηα νπνία έρνπλ δηεπζχλζεηο 

αλαηνιήο-δχζεο. Σν έλα ζχζηεκα κε ηα κεγαιχηεξα ξήγκαηα βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηεο λφηηαο 

Θεζζαιίαο θαη ην άιιν θαηά κήθνο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ. Σν κεγαιχηεξν γλσζηφ ξήγκα ηεο 

Θεζζαιίαο είλαη απηφ ησλ νθάδσλ κε κήθνο πεξίπνπ 50 ρηιηφκεηξα, ’ απηφ γελλήζεθε ν ζεηζκφο 

ηεο 30
εο

 Απξηιίνπ 1954 ν νπνίνο είρε κέγεζνο Μ=7.0 θαη πξνθάιεζε εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο θπξίσο 

ζηνλ λνκφ Καξδίηζαο. Απφ ηα δηαζέζηκα ελφξγαλα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 1911-2006 πξνθχπηεη φηη ε 

πηζαλφηεηα γέλεζεο ηζρπξνχ ζεηζκνχ (Μ6.3) ζε αθηίλα 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Καξδίηζα είλαη 33% 

ζε κηα δεθαεηία, ππεξβαίλεη ην 50% ζε δχν δεθαεηίεο θαη ην 90% ζε έμη δεθαεηίεο.  

 

1.  Δηζαγσγή 
 

Με ηνλ φξν «Δλεξγφο Σεθηνληθή» κηαο πεξηνρήο αλαθεξφκαζηε ζπλήζσο ζηηο 

παξακνξθψζεηο θαη δηαξξήμεηο ηνπ θινηνχ ηεο Γεο, θαζψο θαη ζηηο ηεθηνληθέο ηάζεηο 

(δπλάκεηο) πνπ πξνθαινχλ απηέο ηηο παξακνξθψζεηο θαη δηαξξήμεηο ζήκεξα. Ζ ιέμε 

«ζήκεξα» αλαθέξεηαη εδψ κε ηε γεσινγηθή ηεο ζεκαζία. Γειαδή, ν ζεκεξηλφο ηξφπνο 

παξακφξθσζεο θαη δηάξξεμεο ησλ γεσινγηθψλ ζηξσκάησλ έρεη ζπλήζσο ειηθία κεξηθψλ 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ή ιίγσλ εθαηνκκπξίσλ εηψλ. 

 Δίλαη γλσζηφ φηη ε γέλεζε ησλ ζεηζκψλ απνηειεί έκκεζν απνηέιεζκα ησλ 

παξακνξθψζεσλ θαη άκεζν απνηέιεζκα ησλ δηαξξήμεσλ ηνπ θινηνχ ηεο Γεο. Ζ 

παξακφξθσζε ελφο ηκήκαηνο ηνπ θινηνχ έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζπζζψξεπζε δπλακηθήο 

ελέξγεηαο (ελέξγεηα παξακφξθσζεο) επί ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ηεο ηάμεο ησλ 

εθαηνληάδσλ ή θαη ρηιηάδσλ εηψλ). Ζ δηάξξεμε ζε πξνυπάξρνλ ξήγκα απειεπζεξψλεη 

γξήγνξα (ζε ρξφλν δεπηεξνιέπησλ) ηε δπλακηθή ελέξγεηα κε νιίζζεζε ζην ζεηζκνγφλν 

ξήγκα. Ζ δηάξξεμε απηή παξάγεη ηα ζεηζκηθά θχκαηα, δειαδή ην ζεηζκφ, ν νπνίνο είλαη ηφζν 

κεγαιχηεξνο φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ξήγκα. εηζκνί π.ρ. πνπ έρνπλ κεγέζε 6, 7, 8 (ζηελ 

θιίκαθα Richter) γελλψληαη ζε ξήγκαηα κε κήθνο πεξίπνπ 15km, 50km, 160km, αληίζηνηρα. 

 Με ηνλ φξν ζεηζκηθφηεηα κίαο πεξηνρήο ζπλήζσο αλαθεξφκαζηε ζε κηα πνζφηεηα 

πνπ εμαξηάηαη απφ ηα κεγέζε ησλ ζεηζκψλ ηεο πεξηνρήο θαη απφ ηε ζπρλφηεηα πνπ 

επαλαιακβάλνληαη νη ζεηζκνί ζηελ πεξηνρή απηή. Γεληθά, νη ζεηζκνί κηαο πεξηνρήο είλαη 

δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ζπλεπψο πξνέξρνληαη απφ ξήγκαηα δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ, δειαδή 

απφ έλα δίθηπν ξεγκάησλ. Ζ ζεηζκηθφηεηα κηαο πεξηνρήο θαζνξίδεηαη κε δχν βαζηθά 

πνζνηηθά κέηξα. Σν πξψην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο θαη γίλεηαη απνδεθηφ θαη ζηνλ 

αληηζεηζκηθφ θαλνληζκφ, βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα κεγέζε ησλ ζεηζκψλ ζηελ πεξηνρή 

θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλν λφκν (Gutenberg and Richter, 1944), πνπ ζεκαίλεη 

φηη φζν πην κεγάινο είλαη έλαο ζεηζκφο ηφζν ζπαληφηεξα γίλεηαη ελψ νη ζεηζκνί θαηαλέκνληαη 

ηπραία ζην ρξφλν θαη γη’ απηφ ε ζεηζκηθφηεηα απηή νλνκάδεηαη ρξνληθώο αλεμάξηεηε 

ζεηζκηθόηεηα. Σν δεχηεξν κέηξν βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε γέλεζε ησλ ζεηζκψλ 

κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν θαη γη’ απηφ απηή ε ζεηζκηθφηεηα νλνκάδεηαη ρξνληθώο 
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εμαξηεκέλε ζεηζκηθόηεηα, ε νπνία νπζηαζηηθά αληηζηνηρεί ζηε «κεζνπξφζεζκε πξφγλσζε 

ησλ ζεηζκψλ». 

 Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγφ ηεθηνληθή απέθηεζε λέεο δηαζηάζεηο 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο κε ηελ αλάπηπμε  ηεο ζεσξίαο ησλ ιηζνζθαηξηθώλ 

πιαθώλ. Ζ ζεσξία απηή έδσζε θπζηθή εξκελεία ζηα θαηλφκελα ηεο παξακφξθσζεο θαη 

δηάξξεμεο ηνπ θινηνχ θαζψο θαη ζηε γέλεζε ησλ ζεηζκψλ, αθνχ ηα θαηλφκελα απηά είλαη 

εληνλφηεξα ζηηο παξπθέο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ, φπνπ απηέο ζπγθιίλνπλ ή απνθιίλνπλ 

ή θηλνχληαη εθαπηνκεληθά ε κία ζε ζρέζε κε ηελ άιιε. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία δίλνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεξγφ ηεθηνληθή φιεο 

ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ππνινγίδνληαη παξάκεηξνη (κέηξα) πνπ 

αθνξνχλ ηε ρξνληθψο αλεμάξηεηε ζεηζκηθφηεηα ζηελ πφιε ηεο Καξδίηζαο. 

 

2.  Δλεξγόο Σεθηνληθή ηεο Θεζζαιίαο 
 

Ζ Δλεξγφο ηεθηνληθή ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ κειεηήζεθε ζπζηεκαηηθά θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

ηέζζεξηο δεθαεηίεο ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ησλ ιηζνζθαηξηθψλ πιαθψλ. Σα 

ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη φηη θαηά κήθνο ηνπ ειιεληθνχ ηφμνπ 

(Εάθπλζνο – Κξήηε – Ρφδνο) θαη ζην εμσηεξηθφ (θπξηφ) κέξνο ηνπ ε ιηζφζθαηξα ηνπ Αηγαίνπ 

(κπξνζηηλφ κέξνο ηεο Δπξαζηαηηθήο ιηζφζθαηξηθήο πιάθαο) ζπγθιίλεη κε ηε ιηζφζθαηξα ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (κπξνζηηλφ κέξνο ηεο Αθξηθαληθήο ιηζφζθαηξηθήο πιάθαο) κε 

ζπλέπεηα λα αζθνχληαη ζπκπηεζηηθέο δπλάκεηο θαηά κήθνο ηνπ ηφμνπ (Papazachos and 

Comninakis, 1971). Όκσο ην Αηγαίν θαη νη γχξσ πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ 

(θνίιν) κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ηφμνπ, απνηεινχλ κηθξνπιάθα ε νπνία θηλείηαη γξήγνξα 

λνηηνδπηηθά θαη εθηππεχεη ηε ιηζφζθαηξα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε ζπλέπεηα λα 

επεθηείλεηαη (ηεληψλεηαη) ε κηθξνπιάθα ηνπ Αηγαίνπ θαηά κία δηεχζπλζε πεξίπνπ βνξξά-

λφηνπ (McKenzie, 1970, 1972). 

 Ζ επέθηαζε ηεο κηθξνπιάθαο ηνπ Αηγαίνπ νθείιεηαη ζην φηη ην κπξνζηηλφ ηεο κέξνο 

(λνηηνδπηηθφ Αηγαίν) θηλείηαη γξήγνξα θαη εθηππεχεη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην κε κηα 

ηαρχηεηα 3.5 εθαηνζηά ην ρξφλν (3.5 cm/yr) ελψ ην κεζαίν κέξνο ηεο κηθξνπιάθαο θηλείηαη 

κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα (~ 2cm/yr) θαη ην πίζσ ηκήκα ηεο (θεληξηθή Διιάδα) κε αξθεηά 

κηθξφηεξε ηαρχηεηα (~ 1cm/yr) απφ ην κπξνζηηλφ ηεο κέξνο (Papazachos, 1999). 

 Ζ Θεζζαιία βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ιηζνζθαηξηθήο κηθξνπιάθαο ηνπ Αηγαίνπ 

θαη αλακέλεηαη, ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, λα αζθνχληαη 

εθειθπζηηθέο ηάζεηο (δπλάκεηο αλά κνλάδα επηθάλεηαο) νη νπνίεο λα έρνπλ δηεχζπλζε 

πεξίπνπ βνξξά-λφηνπ θαη λα επεθηείλνπλ ηελ πεξηνρή θαηά ηελ ίδηα δηεχζπλζε. Οη 

εθειθπζηηθέο ηάζεηο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία «θαλνληθψλ ξεγκάησλ» ησλ νπνίσλ ε 

δηεχζπλζε είλαη θάζεηε πξνο ηε δηεχζπλζε ηεο ηάζεο. Γειαδή αλακέλεηαη ζηε Θεζζαιία ηα 

ζεηζκηθά ξήγκαηα λα έρνπλ δηεχζπλζε Αλαηνιήο-Γχζεο θαη θιίζε πξνο ην βνξξά ή ην λφην 

κε βπζηδφκελν ην πάλσ ηέκαρνο ηνπ ξήγκαηνο. 

 ην ζρήκα (1) παξηζηάλνληαη νη ηεθηνληθέο ηάζεηο  (βέιε κε δχν θαηεπζχλζεηο) ζηε 

Θεζζαιία θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί ηφζν κε ζεηζκνινγηθέο κεζφδνπο 

φζν θαη κε γεσινγηθέο-λενηεθηνληθέο κεζφδνπο (Mountrakis et al., 2006). Οη ηάζεηο κε 

ζεηζκνινγηθέο κεζφδνπο έρνπλ ππνινγηζηεί κε αλάιπζε ζεηζκνγξακκάησλ ελψ ηα 

γεσινγηθά-λενηεθηνληθά απνηειέζκαηα έρνπλ ππνινγηζηεί απφ παξαηεξήζεηο ππαίζξνπ. Αλ 

θαη νη κεζνδνινγίεο είλαη εληειψο αλεμάξηεηεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δηαπίζησζε ηεο πνιχ 

θαιήο ζπκθσλία ησλ δχν εηδψλ δεδνκέλσλ.  

Σα ηέζζεξα κεγάια δηπιά βέιε παξηζηάλνπλ ηηο κέζεο δηεπζχλζεηο ησλ ηάζεσλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. Βιέπνπκε φηη απφ ηηο ζεηζκνινγηθέο θαη γεσινγηθέο 

παξαηεξήζεηο πξνθχπηεη φηη νη ηεθηνληθέο ηάζεηο είλαη εθειθπζηηθέο θαη έρνπλ δηεχζπλζε 

βνξξά-λφηνπ, δειαδή ηείλνπλ λα επεθηείλνπλ (ηεληψζνπλ) ην θινηφ ηεο Θεζζαιίαο θαηά ηε 

δηεχζπλζε βνξξά-λφηνπ, φπσο πξνβιέπεη ην ιηζνζθαηξηθφ κνληέιν πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ. 

 ην ζρήκα (1) δείρλνληαη επίζεο ηα ζεκαληηθφηεξα (έληεθα) ελεξγά ξήγκαηα ηεο 

πεξηνρήο πνπ έδσζαλ ηζρπξνχο ζεηζκνχο (Μ6.0) θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη 

θαζνξίζηεθαλ κε ζεηζκνινγηθέο θαη γεσινγηθέο παξαηεξήζεηο (Παπαδάρνο θαη ζπλεξγάηεο, 
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2001). Σν καθξχ επζχγξακκν ηκήκα θάζε ζπκβφινπ παξηζηάλεη ηε δηεχζπλζε θαη ην κήθνο 

ηνπ ξήγκαηνο ελψ νη κηθξέο θάζεηεο γξακκέο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ξήγκαηνο (δφληηα) δείρλνπλ 

ηε δηεχζπλζε θιίζεο ηνπ ξήγκαηνο. Όια ηα ξήγκαηα απηά είλαη πξάγκαηη θαλνληθά ξήγκαηα 

θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρήκα (1), έρνπλ δηεχζπλζε πεξίπνπ αλαηνιήο-δχζεο ελψ άιια 

θιίλνπλ πξνο ην βνξξά θαη άιια πξνο ην λφην. 

 Σν κεγαιχηεξν απφ ηα ξήγκαηα απηά είλαη ην ξήγκα ησλ νθάδσλ πνπ βξίζθεηαη 

λνηηναλαηνιηθά ηεο Καξδίηζαο, έρεη κήθνο πεξίπνπ 50km θαη δηεχζπλζε αλαηνιήο-δχζεο θαη 

θιίζε πξνο ηνλ βνξξά. Απφ ζεηζκνινγηθά ζηνηρεία πξνέθπςε φηη ην ξήγκα απηφ είλαη 

θαλνληθφ, δειαδή βπζίδεηαη ην πάλσ ηέκαρφο ηνπ πξνο ηε ιεθάλε ηεο Καξδίηζαο. Απηφ 

πξνθχπηεη θαη απφ ηηο καθξνζεηζκηθέο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ πεξηνρή κεηά ηε 

γέλεζε ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ (Μ=7.0) ηεο 30
εο

 Απξηιίνπ 1954 πνπ πξνήιζε απφ ην ξήγκα 

απηφ, φπνπ παξαηεξήζεθε φηη θαηά ηε γέλεζε ηνπ ζεηζκνχ απηνχ βπζίζηεθε πξνο ηε 

Θεζζαιηθή πεδηάδα ην βφξεην ηέκαρνο ηνπ ξήγκαηνο θαηά έλα πεξίπνπ κέηξν 

(Παπαζηακαηίνπ θαη Μνπγηάξεο, 1986). 

 

3.  Γέλεζε ηζρπξώλ ζεηζκώλ ζηελ πεξηνρή Θεζζαιίαο 
 

Σν ζρήκα (2) δείρλεη αξηζκεκέλα ηα έληεθα γλσζηά ξήγκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Θεζζαιίαο. ην πάλσ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο δειψλεηαη ην φλνκα ηνπ θάζε ξήγκαηνο, ην κήθνο 

ηνπ, L (ζε km), ην αδίκνπζην, δ, ε θιίζε ηνπ, ζ, ε γσλία νιίζζεζεο, ι (πνπ έρεη ηηκή –90
0
 γηα 

ηα θαλνληθά ξήγκαηα) θαζψο θαη ηα έηε γέλεζεο θαη ηα κεγέζε (ζε παξέλζεζε) ησλ ηζρπξψλ 

(Μ6.0) ζεηζκψλ κεηά ην 1500 πνπ ζπλδένληαη κε θάζε έλα απφ ηα ξήγκαηα. Όπσο είλαη 

εκθαλέο απφ ην ζρήκα, ηα ξήγκαηα ηεο Θεζζαιίαο ζπγθξνηνχλ δχν θχξηα δίθηπα, απηφ ηεο 

βφξεηαο Θεζζαιίαο θαηά κήθνο ηνπ Πελεηνχ πνηακνχ θαη ην άιιν κε κεγαιχηεξα ξήγκαηα 

θαηά κήθνο ησλ λφηησλ παξπθψλ ηεο Θεζζαιηθήο πεδηάδαο. Ζ Καξδίηζα θαη νη γχξσ 

πεξηνρέο ηεο ππέζηεζαλ ζνβαξέο βιάβεο απφ ην ζεηζκφ ησλ νθάδσλ ηεο 30
εο

 Απξηιίνπ 

1954 πνπ πξνήιζε απφ ην ξήγκα πνπ βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο Καξδίηζαο (κε αξηζκφ 8 

ζην ζρ. 2) θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο (Μ=7.0) γλσζηφο ζεηζκφο ζε φιε ηε Θεζζαιία. 

Πξνθάιεζε θαηαζηξνθέο ζην λνκφ Καξδίηζαο (νθάδεο, Παζραιίηζα, Νέν Ηθφλην, 

Αζεκνρψξη θιπ) θαη βιάβεο ζε γεηηνληθνχο λνκνχο. πλνιηθά θαηαζηξάθεθαλ 6599 

νηθνδνκήκαηα θαη ζθνηψζεθαλ 25 άλζξσπνη (Παπαδαρνο θαη Παπαδαρνπ, 2003). 

 Ζ ζεηζκηθή δξάζε ζηελ Καξδίηζα απνηειεί κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δείρλνπλ φηη 

δελ αξθνχλ νη πιεξνθνξίεο γηα θαηαζηξεπηηθνχο ζεηζκνχο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο γηα 

ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο κηαο πεξηνρήο. Απαηηείηαη πξφζζεηε 

γλψζε πνπ αθνξά ην επξχηεξν ζεηζκνηεθηνληθφ πεξηβάιινλ θαη θπξίσο πνζνηηθφο 

θαζνξηζκφο ηεο ζεηζκηθφηεηαο θαη ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο κηαο ζέζεο (πφιεο, θιπ) κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφξγαλσλ αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Αλ π.ρ. βαζηδφηαλ ε 

εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηεο Καξδίηζαο κφλν ζηηο γλσζηέο 

πξνεγνχκελεο ζεηζκηθέο θαηαζηξνθέο θαη γηλφηαλ ε εθηίκεζε απηή πξηλ ην 1954 ζα είρε 

ζεσξεζεί ε πεξηνρή απηή αζεηζκηθή, γηαηί δελ ππήξρε ηφηε θαλέλαο γλσζηφο ζεκαληηθά 

θαηαζηξεπηηθφο ζεηζκφο ζηελ πεξηνρή. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη ππνινγηζκφο ηεο 

ζεηζκηθφηεηαο ζηελ Καξδίηζα ζην επφκελν ηκήκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελφξγαλσλ ζηνηρείσλ.  

 

4.  Η ζεηζκηθόηεηα ηεο Καξδίηζαο 
 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ππάξρνπλ δχν κέηξα ζεηζκηθφηεηαο, ην κέηξν ηεο ρξνληθά 

αλεμάξηεηεο ζεηζκηθφηεηαο (ηπραία θαηαλνκή ζην ρξφλν) θαη ην κέηξν ηεο ρξνληθά 

εμαξηεκέλεο ζεηζκηθφηεηαο (κεζνπξφζεζκε πξφγλσζε). Σα δχν κέηξα είλαη παξαπιήζηα γηα 

κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη δηαθέξνπλ γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα φηαλ ην κέηξν ηεο 

ρξνληθά εμαξηεκέλεο ζεηζκηθφηεηαο είλαη πςειφ (φηαλ αλακέλεηαη ηζρπξφο ζεηζκφο θαηά ηα 

επφκελα ιίγα έηε). Όηαλ ην κέηξν ηεο ρξνληθά εμαξηεκέλεο ζεηζκηθφηεηαο είλαη κηθξφ (δελ 

πεξηκέλνπκε ζχληνκα ηζρπξφ ζεηζκφ) ηφηε ηα δχν κέηξα είλαη παξφκνηα ηφζν γηα κηθξά φζν 

θαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 
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Γεσθπζηθήο ηνπ ΑΠΘ γηα ηελ κεζνπξφζεζκε πξφγλσζε ησλ ηζρπξψλ ζεηζκψλ ζηελ 

Καξδίηζα δελ πξνθχπηεη φηη αλακέλεηαη ζχληνκα ηζρπξφο ζεηζκφο θνληά ζηελ πφιε. Γηα ην 

ιφγν απηφ εθαξκφδεηαη εδψ ην κνληέιν ηεο ρξνληθά αλεμάξηεηεο ζεηζκηθφηεηαο. 

 χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ηζρχεη ε αθφινπζε ζρέζε ησλ Gutenberg θαη  Richter 

(1944): 

 

                                                 bMaN tt log                                           (1) 

φπνπ Νt είλαη ν αξηζκφο ησλ ζεηζκψλ κεγέζνπο Μ ή κεγαιχηεξν πνπ έγηλαλ ζε ρξφλν t (ζε 

έηε) ζε κηα πεξηνρή θαη αt θαη b είλαη παξάκεηξνη πνπ ππνινγίδνληαη απφ ηα δηαζέζηκα 

ελφξγαλα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο ηζρχεη ε ζρέζε: 

 

                                                  bMaN log                                         (2) 

φπνπ α=αt-logt. Ζ κέζε πεξίνδνο επαλάιεςεο, Σ, ησλ ζεηζκψλ κεγέζνπο Μ ε κεγαιχηεξνπ 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

                                                    a

bM

T
10

10                                        (3) 

θαη ε πηζαλφηεηα P(δt) γέλεζεο ελφο ηέηνηνπ ζεηζκνχ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δt δίλεηαη απν ηε 

ζρέζε: 

 

                                              









T
ttP  exp1                           (4) 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξακέηξσλ ζεηζκηθφηεηαο ζηελ Καξδίηζα ζεσξήζακε ηνπο 

ζεηζκνχο ησλ νπνίσλ ηα επίθεληξα βξίζθνληαη εληφο θχθινπ κε θέληξν ηελ πφιε θαη αθηίλα 

50km. Οη ζεηζκνί απηνί είραλ κεγέζε Μ5.0 θαη έγηλαλ κεηαμχ ηνπ 1911 (φηαλ 

εγθαηαζηάζεθε ν πξψηνο ζεηζκνγξάθνο ζηελ Διιάδα) θαη ηνπ 2006 θαζψο θαη απηνί πνπ 

είραλ κεγέζε κεηαμχ 4.5 θαη 4.9 θαη έγηλαλ κεηαμχ 1965 (φηαλ εγθαηαζηάζεθε ην πξψην 

δίθηπν ζεηζκνγξάθσλ ζηελ Διιάδα) θαη 2006. Έγηλε αλαγσγή ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεηζκψλ 

κεγέζνπο 4.5-4.9 ζηνλ ρξφλν t=95 έηε (2006-1911) θαη έηζη ην δείγκα κεγεζψλ κε Μ4.5 ηεο 

πεξηφδνπ ησλ 95 εηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Σν ζρήκα (3) απνηειεί γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζεηζκψλ, Νt, κεγέζνπο Μ ε κεγαιχηεξνπ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα t=95 εηψλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο (αθηίλα 50km).. Με εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ βξέζεθε φηη αt=5.31, b=0.75 θαη ζπλεπψο: 

 

                                             33.3a    θαη   75.0b                               (5) 

Με ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηηκψλ απηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε (3) ε πεξίνδνο, Σ, 

γηα κέγεζνο Μ. Έηζη γηα Μ=7.0, πνπ είλαη ην κέγηζην κέγεζνο ζεηζκνχ πνπ παξαηεξήζεθε 

ζην λνκφ Καξδίηζαο, πξνθχπηεη φηη ε κέζε πεξίνδνο επαλάιεςεο γηα ζεηζκφ κεγέζνπο 

Μ=7.0 ή κεγαιχηεξν είλαη 83 έηε. 

 Με ηε ζρέζε (4) ππνινγίζηεθαλ νη πηζαλφηεηεο γέλεζεο ελφο βιαβεξνχ ζεηζκνχ 

ζηελ Καξδίηζα (Μ6.3) γηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα δt(=5, 10,...,50, 60 έηε) 

 Ζ αζξνηζηηθή απηή πηζαλφηεηα, Ρ(Μ6.3), έρεη ραξηνγξαθεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν ζην ζρήκα (4). Παξαηεξνχκε φηη νη πηζαλφηεηεο γέλεζεο ελφο ηζρπξνχ ζεηζκνχ 

κεγέζνπο 6.3 ή κεγαιχηεξνπ ζηελ Καξδίηζα είλαη πεξίπνπ 33% ζε κία δεθαεηία, 55% ζε δχν 

δεθαεηίεο θαη πάλσ απφ 90% ζε έμη δεθαεηίεο. 

 

5.  πκπεξάζκαηα 
 

Ζ Θεζζαιία θαη ε γχξσ πεξηνρή βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο ηνπ 

Αηγαίνπ φπνπ αζθνχληαη εθειθπζηηθέο ηεθηνληθέο δπλάκεηο θαηά ηε δηεχζπλζε βνξξά – 

λφηνπ. Ζ επίδξαζε ηέηνησλ δπλάκεσλ ζηε Θεζζαιία έρεη δηαπηζησζεί κε ζεηζκνινγηθά θαη 
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γεσινγηθά ζηνηρεία. Ο κέζνο ξπζκφο (παξακφξθσζεο) επέθηαζεο θαηα ηε δηεχζπλζε βνξξά 

– λφηνπ είλαη πεξίπνπ 1 cm/yr. 

 πλέπεηα απηνχ ηνπ πεδίνπ ηάζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία 2 δσλψλ δηάξξεμεο ηεο 

βφξεηαο θαη ηεο λφηηαο, φπνπ ηα ξήγκαηα είλαη θαλνληθά δειαδή ην πάλσ κέξνο ηνπ ξήγκαηνο 

βπζίδεηαη. Ζ κία δψλε αθνινπζεί ηνλ Πελεηφ πνηακφ ζηε βφξεηα Θεζζαιία θαη πεξηιακβάλεη 

ζρεηηθψο κηθξά ξήγκαηα πνπ δίλνπλ ζεηζκνχο κε κεγέζε κέρξη 6.5 ηεο θιίκαθαο Ρίρηεξ. Ζ 

άιιε δψλε έρεη ζρεηηθψο κεγαιχηεξα ξήγκαηα παξάιιεια πξφο ηηο λφηηεο παξπθέο ηεο 

Θεζζαιηθήο πεδηάδαο ηα νπνία δίλνπλ ζεηζκνχο κε κεγέζε πνπ θηάλνπλ ην Μ=7.0. ηε δψλε 

απηή αλήθεη θαη ην ξήγκα ησλ νθάδσλ ην νπνίν ερεη κήθνο 52 km θαη έδσζε έλα 

θαηαζηξεπηηθφ ζεηζκφ κε κέγεζνο Μ=7.0 ζηηο 30 Απξηιίνπ 1954. Ο ζεηζκφο απηφο είλαη ν 

κεγαιχηεξνο ζεηζκφο πνπ πξνθάιεζε εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζηνλ λνκφ Καξδίηζαο. 

 Απφ ιεπηνκεξή κειέηε ηεο ζεηζκηθφηεηαο πνπ επεξεάδεη ηε πφιε ηεο Καξδίηζαο 

πξνέθπςε φηη νη ζεηζκνί κε κεγέζε 6.0, 6.5 θαη 7.0 έρνπλ κέζε πεξίνδν επαλάιεςεο 15, 35 

θαη 83 ρξφληα θαη νη πηζαλφηεηεο γέλεζεο ελφο ηζρπξνχ ζεηζκνχ κεγέζνπο 6.3 ή κεγαιχηεξνπ 

ζηελ Καξδίηζα είλαη πεξίπνπ 33% ζε κία δεθαεηία, 55% ζε δχν δεθαεηίεο θαη πάλσ απφ 90% 

ζε έμη δεθαεηίεο. 
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ρήκα 1. Οη εθειθπζηηθέο ηάζεηο (δηπιά βέιε) πνπ επεθηείλνπλ ην θινηφ ηεο Θεζζαιίαο 

θαηά ηε δηεχζπλζε βνξξά-λφηνπ θαη πξνθαινχλ ξήγκαηα κε δηεχζπλζε αλαηνιήο-δχζεο. Με 

κηθξά άζπξα θαη καχξα βέιε ζεκεηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ λενηεθηνληθά (γεσινγηθά) 

θαη ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα, αληίζηνηρα, ελψ κε κεγάια καχξα βέιε ζεκεηψλεηαη ην κέζν 

πεδίν ηάζεσλ ηεο πεξηνρήο. 
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ρήκα 2. Σα έληεθα ξήγκαηα ηεο Θεζζαιίαο θαη ησλ γχξσλ πεξηνρψλ πνπ έδσζαλ ηζρπξνχο 

ζεηζκνχο (Μ6.0) θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο. ην πάλσ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο δίλνληαη ηα 

ζηνηρεία θάζε ξήγκαηνο (κήθνο L, αδηκνχζην δ, θιίζε ζ, γσλία νιίζζεζεο ι) θαζψο θαη ηα 

έηε γέλεζεο θαη ηα κεγέζε (ζε παξέλζεζε) ησλ ηζρπξψλ ζεηζκψλ πνπ έγηλαλ κεηά ην 1500 θαη 

ζπλδένληαη κε θάζε ξήγκα.  
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ρήκα 3. Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεηζκψλ, Νt, πνπ είραλ 

κεγέζε Μ4.5 θαη έγηλαλ κέρξη απφζηαζε 50km απφ ηελ Καξδίηζα θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1911-2006. Ζ επζεία γξακκή είλαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επζείαο πνπ 

ππνινγίζηεθε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 
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ρήκα 4. Ζ αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα γέλεζεο ελφο ηζρπξνχ ζεηζκνχ (Μ6.3) ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξφλν, Γt (ζε έηε), ζηελ πεξηνρή Καξδίηζαο (ζε αθηίλα 50km απφ ηελ πφιε ηεο 

Καξδίηζαο). 

 


