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Περίληψη 

Στις 01:31 τοπική ώρα της 21.07.2017 συνέβη ισχυρός σεισμός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κω και 
Αλικαρνασσού (Bodrum) μεγέθους Mw 6.6. Ο σεισμός δεν προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις 
σύγχρονες κατασκευές από Ω.Σ. εκτός από λίγες εξαιρέσεις, προκάλεσε όμως εκτεταμένες βλάβες και 
καταρρεύσεις σε μνημειακές κατασκευές και σε αρχαίους κίονες και κιονοστοιχίες. Λόγω τεχνικού 
προβλήματος στον εγκαταστημένο επιταχυνσιογράφο στην Κω, δεν υπήρξε καταγραφή του σεισμού 
στην πόλη και η πλησιέστερη διαθέσιμη καταγραφή είναι στην Αλικαρνασσό (Bodrum). Στην παρούσα 
Έκθεση γίνεται μία πρώτη προσπάθεια εκτίμησης της σεισμικής κίνησης στην Κω με τα σημερινά 
διαθέσιμα δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη: (α) ότι η πόλη της Κω βρίσκεται στην περιοχή πάνω από το 
ρήγμα (περιοχή hanging wall) με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση της σεισμικής κίνησης σε σύγκριση 
με το Bodrum που βρίσκεται στο footwall, στην ίδια περίπου επικεντρική απόσταση, και (β) τις τοπικές 
εδαφικές συνθήκες οι οποίες φαίνεται ότι ενίσχυσαν σημαντικά την εδαφική κίνηση του βραχώδους 
υποβάθρου λόγω συντονισμού της εδαφικής στρώσης με τον παλμό κατευθυντικότητας που πρέπει να 
υπήρχε στην κίνηση του υποβάθρου. Χρησιμοποιώντας σχέσεις εξασθένησης, κατάλληλες για περιοχές 
κοντά στο ρήγμα, και αποτελέσματα ανελαστικών μονοδιάστατων αναλύσεων για την απόκριση του 
εδάφους, εκτιμάται ότι η μέγιστη επιτάχυνση στην ισχυρή διεύθυνση του σεισμού (Β-Ν) ήταν 
μεγαλύτερη από 0.60 g, τιμή που συμφωνεί απόλυτα με τις παρατηρηθείσες ολισθήσεις και ανατροπές 
σωμάτων και τις καταρρεύσεις αρχαίων μνημείων. 

Σεισμολογικά – Γεωτεκτονικά δεδομένα 

Ο σεισμός συνέβη σε βάθος 10 km σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και 19.4 km 

σύμφωνα με τον AFAD, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κω και Αλικαρνασσού (Bodrum), περίπου 15 

km ΑΒΑ της Κω (Σχ. 1). Το μέγεθος του σεισμού ήταν Mw 6.6 σύμφωνα με το ΙΤΣΑΚ, Mw 6.5 σύμφωνα 

με τον AFAD και ML 6.2 σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.  

Σύμφωνα με τη μελέτη των Saltogianni et al. (2017),  ο σεισμός συνέβη σε κανονικό ρήγμα μήκους 25 

km με διεύθυνση Α-ΑΝΑ, που βυθίζεται προς Νότον (Σχ. 2). Η άνω πλευρά του ρήγματος, απ’ όπου 

φαίνεται ότι ξεκίνησε η διάρρηξη, εκτιμάται σε βάθος 12 km. Η θέση του επικέντρου που φαίνεται 

στο Σχ. 2 είναι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο δίνει το επίκεντρο ελαφρώς 

βορειότερα από άλλους Οργανισμούς. Στο Σχ. 3 φαίνεται η οριζόντια προβολή της κατανομής των 

ολισθήσεων. 

Λόγω τεχνικού προβλήματος στον επιταχυνσιογράφο του ΙΤΣΑΚ που ήταν εγκαταστημένος στην Κω, 

δεν υπήρξε καταγραφή του σεισμού στην Κω και έτσι δεν γνωρίζουμε την εδαφική κίνηση και την 

καταπόνηση που προκάλεσε αυτή στις κατασκευές. Η πλησιέστερη διαθέσιμη καταγραφή είναι στο 

Bodrum (Αλικαρνασσό) για την οποία δίνονται στα Σχήματα 4 και 5 οι χρονοϊστορίες της εδαφικής 
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κίνησης και τα φάσματα απόκρισης, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η καταγραφή στο Bodrum έγινε σε 

σκληρό έδαφος με VS,30 = 740 m/s. 

 

Σχ. 1. Επίκεντρο του σεισμού σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

 

 

Σχ. 2. Εκτίμηση του σεισμικού ρήγματος του σεισμού και των οριζόντιων (αριστερά) και κατακόρυφων 

(δεξιά) μετατοπίσεων (Saltogianni et al. 2017).  

ΚΩΣ ΚΩΣ 
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Σχ. 3. Οριζόντια προβολή της κατανομής των ολισθήσεων του σεισμού (Saltogianni et al. 2017). 

 

  

  

  

Σχ. 4. Χρονοϊστορίες της καταγραφής του σεισμού στο Bodrum. 
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Σχ. 5. Ελαστικά φάσματα απόκρισης (ζ = 5%) της καταγραφής του σεισμού στο Bodrum. 

Πίνακας 1. Μέγιστες τιμές εδαφικής κίνησης στο Bodrum. 

 NS EW 

PGA [g] 0.159 0.102 
PGV [cm/s] 31.53 8.19 
PGD [cm] 29.78 9.10 

 

Από τη μορφή του φάσματος ψευδοταχυτήτων (PSV) στη διεύθυνση NS είναι σαφές ότι η σεισμική 

κίνηση περιείχε έναν ισχυρό παλμό περιόδου 0.75 s περίπου. Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση NS είναι 

η ισχυρή διεύθυνση της εδαφικής κίνησης (κάθετη στο ίχνος του ρήγματος). 

Οι μέγιστες τιμές της οριζόντιας επιτάχυνσης που καταγράφηκαν στο Bodrum ήταν 0.16 g στη 

διεύθυνση Β-Ν και 0.10 g στη διεύθυνση Α-Δ (Πίνακας 1). Όμως στην Κω η ένταση της σεισμικής 

δόνησης πρέπει να ήταν πολύ πιο ισχυρή, κρίνοντας από τις παρατηρηθείσες ολισθήσεις και 

ανατροπές σωμάτων και τις καταρρεύσεις αρχαίων μνημείων που συνέβησαν, παρότι η Κως 

βρίσκεται σε παρόμοια απόσταση από το επίκεντρο με το Bodrum. Αυτό οφείλεται σε δύο αιτίες που 

συνδυαστικά οδήγησαν στη σημαντική αύξηση της εδαφικής κίνησης, συγκεκριμένα:  

 Η πόλη της Κω βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια διάρρηξης (Σχ. 2), δηλαδή στην περιοχή  

hanging wall του ρήγματος, στην οποία, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αναπτύσσονται 

επιταχύνσεις σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές της περιοχής footwall στην οποία βρίσκεται το 

Bodrum. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως hanging wall effect και αναλύεται διεξοδικά 

παρακάτω. 

 Το έδαφος στην πόλη της Κω αποτελείται από μαλακές αλλουβιακές αποθέσεις, οι οποίες 

εκτιμάται ότι συντονίστηκαν με τον παλμό κατευθυντικότητας που περιείχε η σεισμική κίνηση 

στο βραχώδες υπόβαθρο, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της εδαφικής κίνησης.  

Εκτίμηση της σεισμικής δόνησης στην Κω  

Επιρροή του φαινομένου “hanging wall” 

Ως hanging wall ορίζεται το τμήμα πάνω από το επίπεδο διάρρηξης ενός κανονικού ή ανάστροφου 

ρήγματος, σε αντιδιαστολή με το footwall που ορίζεται ως το τμήμα κάτω από το επίπεδο διάρρηξης 

(Σχ. 6α). Κατ’ αναλογίαν, στην επιφάνεια του εδάφους ορίζονται οι περιοχές hanging wall και footwall 

που βρίσκονται πάνω από τα αντίστοιχα τμήματα. Η προβολή της ανώτερης πλευράς του ρήγματος 

στην επιφάνεια του εδάφους αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο περιοχών. 
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 (α) (β) 

Σχ. 6. (α) Ορισμός του Hanging wall και του Footwall σε κανονικό και ανάστροφο ρήγμα, (β) κατανομή των 

residual εδαφικών επιταχύνσεων, κανονικοποιημένων σε μοναδιαία μέγιστη τιμή, στο hanging wall 

και στο footwall (Donahue & Abrahamson 2014). 

Το φαινόμενο hanging wall αναφέρεται στη σημαντικά ισχυρότερη εδαφική κίνηση που παρατηρείται 

στην περιοχή hanging wall σε σύγκριση με την περιοχή footwall, ιδιαίτερα σε θέσεις κοντά στην 

κατακόρυφη προβολή της κατώτερης πλευράς του ρήγματος. Αυτό φαίνεται στο Σχ. 6β, όπου 

παρουσιάζεται η κατανομή των residual εδαφικών επιταχύνσεων (κανονικοποιημένων σε μοναδιαία 

μέγιστη τιμή) για τους σεισμούς της βάσης δεδομένων NGA που έχουν καταγραφεί σε τέτοιες 

περιοχές (Donahue & Abrahamson 2014). Σημειώνεται ότι η residual εδαφική επιτάχυνση ορίζεται ως 

o φυσικός λογάριθμος του λόγου της καταγραφείσας PGA (συμβολίζεται ως PGArec) ως προς την 

προβλεπόμενη τιμή της PGA από σχέσεις εξασθένησης που δεν λαμβλανουν υπόψη το φαινόμενο 

hanging wall (συμβολίζεται ως PGApred), δηλαδή ως: ln(PGArec/PGApred).  

Το φαινόμενο hanging wall παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στο σεισμό του Northridge από τους 

Abrahamson & Somerville (Abrahamson & Somerville 1996), οι οποίοι, εξετάζοντας τις πολλές 

καταγραφές που υπήρχαν στο συγκεκριμένο σεισμό, διαπίστωσαν ότι η εδαφική κίνηση στην περιοχή 

hanging wall παρουσίαζε σημαντικά μεγαλύτερες επιταχύνσεις από αυτές στην περιοχή footwall σε 

θέσεις που βρίσκονταν στην ίδια απόσταση από το ρήγμα. Στη συνέχεια, το φαινόμενο του hanging 

wall και οι δυσμενείς επιπτώσεις του στις κατασκευές και στον κίνδυνο κατολισθήσεων  

επιβεβαιώθηκαν σε πολλούς άλλους σεισμούς, π.χ. στο σεισμό Chi-Chi 1999 στην Κίνα (Dalguer et al. 

2001, Chang et al. 2004), στο σεισμό Alaska 2002 (Jibson et al. 2004), στο σεισμό Niigata 2004 στην 

Ιαπωνία (Scawthorn & Rathje 2006, Mori & Somerville 2006, Kieffer et al. 2006), στο σεισμό L’Aquila 

στην Ιταλία (Çelebi et al. 2010, Stewart et al. 2012), στο σεισμό Van 2011 στην Τουρκία (Akansel et al. 

2014). Ενδεικτικά, στο Σχ. 7 παρουσιάζονται οι σημαντικά μεγαλύτερες επιταχύνσεις που 

καταγράφηκαν στην περιοχή hanging wall σε σύγκριση με την περιοχή footwall στο σεισμό Chi-Chi 

(Chang et al. 2004). Στο σχήμα εμφανίζονται οι residual PGA σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες τιμές 

από σχέσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη το φαινόμενο hanging wall και δείχνουν ότι οι 

καταγραφείσες επιταχύνσεις είναι έως και 3.5 φορές (αντιστοιχεί σε ln(PHAobs/PHApred)=1.25) 

μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες. 

Footwal
l 

Hanging wall 

Κατακόρυφη 
τομή ρήγματος 
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Σχ. 7. Residual οριζόντιων εδαφικών επιταχύνσεων στο σεισμό Chi-Chi (Chang et al. 2004). Είναι εμφανής η 

αύξηση των επιταχύνσεων στο hanging wall. 

 

Σχ. 8. Περιοχή που επηρεάζεται από το φαινόμενο hanging wall (Abrahamson & Somerville 1996). 

Το Σχ. 6β δείχνει σαφώς ότι οι κλασικές σχέσεις εξασθένησης που δεν λαμβάνουν υπόψη το 

φαινόμενο hanging wall υποεκτιμούν σημαντικά τις εδαφικές επιταχύνσεις στο hanging wall, 

ιδιαίτερα σε θέσεις κοντά στην κατακόρυφη προβολή της κατώτερης πλευράς του ρήγματος. Το 

φαινόμενο εξασθενίζει σταδιακά όσο απομακρυνόμαστε από το ρήγμα, αλλά, όπως φαίνεται στο Σχ. 

8, επεκτείνεται και εκτός της προβολής του ρήγματος. Αντίθετα, το φαινόμενο σταματάει απότομα 

στην περιοχή footwall (βλ. Σχ. 6β). Σημειώνεται ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των περιοχών 

hanging wall και footwall ορίζεται από την κατακόρυφη προβολή της ανώτερης πλευράς του 

ρήγματος (Σχήματα 6β και 8). 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η πόλη της Κω βρίσκεται κοντά στην κατακόρυφη προβολή της κατώτερης 

πλευράς του ρήγματος (Σχ. 2), όπου παρατηρείται η μέγιστη αύξηση επιταχύνσεων. 

Σχέσεις εξασθένησης  

Όπως αναφέρεται στην εργασία των Bommer & Akkar 2012, σχέσεις εξασθένησης που βασίζονται σε 

μέτρηση της απόστασης με θεώρηση σημειακής πηγής, δηλαδή με χρήση της επικεντρικής ή της 

υποκεντρικής απόστασης, υποεκτιμούν τις εδαφικές παραμέτρους στην περιοχή κοντά στο ρήγμα για 

μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σεισμούς. Γι’ αυτό, σε περιοχές κοντά στο ρήγμα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σχέσεις εξασθένησης που μετρούν την απόσταση όχι από ένα σημείο (επίκεντρο 

ή υπόκεντρο), αλλά από την επιφανειακή απεικόνιση του ρήγματος. Σε αυτές τις σχέσεις 

χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι μέτρησης της απόστασης από το ρήγμα (Kaklamanos et al. 2011), 

με πλέον δημοφιλείς τις εξής (βλ. Σχ. 9): 

RJB  (Joyner-Boore). Ορίζεται ως η απόσταση της εξεταζόμενης θέσης από την κατακόρυφη 

προβολή του ρήγματος στην επιφάνεια του εδάφους. Για θέσεις που βρίσκονται εντός της 

επιφανειακής προβολής του ρήγματος (πάνω από την επιφάνεια της διάρρηξης) τίθεται RJB=0. 

RRUP  Είναι η κάθετη απόσταση μεταξύ της εξεταζόμενης θέσης και της επιφάνειας του ρήγματος. 

RΧ  Είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ της εξεταζόμενης θέσης και της προβολής της άνω πλευράς 

του ρήγματος στην επιφάνεια, μετρούμενη κάθετα σε αυτή. 

 

Σχ. 9. Ορισμός αποστάσεων που χρησιμοποιούνται στις σχέσεις εξασθένησης για θέσεις κοντά στο ρήγμα 

(Kaklamanos et al. 2011). 

Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του προγράμματος Next Generation Attenuation (NGA και NGA-

West2) προτάθηκαν τροποποιημένες σχέσεις εξασθένησης (Ground Motion Prediction Equations – 

GMPE), οι οποίες είτε λαμβάνουν υπόψη τους το φαινόμενο απ’ ευθείας (explicitly) είτε έμμεσα. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν οι σχέσεις που προτάθηκαν από τους Abrahamson & Silva (Abrahamson 

& Silva 2008, Abrahamson, Silva & Kamai 2014), τους Campell & Bozorgnia (Campell & Bozorgnia 2008, 

2014) και τους Chiou & Youngs (2008, 2014), στις οποίες περιέχεται ειδικός όρος για το φαινόμενο 

hanging wall, μέσω του οποίου λαμβάνονται υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρήγματος, 

όπως η κλίση του (dip angle) και το βάθος (depth). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η σχέση των Boore 

Footwal
l 

Hanging wall 
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& Atkinson (Boore & Atkinson 2008, Boore et al. 2014), η οποία χρησιμοποιεί την απόσταση Joyner-

Boore (RJB) για τη μέτρηση της απόστασης από το ρήγμα, η οποία τίθεται ίση με μηδέν για την περιοχή 

του hanging wall: RJB=0.  

Σύγκριση των εκτιμώμενων μέσων τιμών PGA συναρτήσει της οριζόντιας απόστασης από την άνω 

πλευρά του ρήγματος, Rx, που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχέσεων που έχουν προταθεί στα 

πλαίσια του NGA-West2 για σεισμό μεγέθους Μw=6.7, βραχώδες έδαφος (Vs,30=760 m/s) και διάφορα 

ήδη ρηγμάτων με κλίση 45°, δίνονται στο Σχ. 10 (Gregor et al. 2014). Η περιοχή του hanging wall 

αντιστοιχεί σε Rx>0 ενώ του footwall σε Rx<0 (Σχ. 9). Οι συμβολισμοί των μεθόδων που 

παρουσιάζονται είναι:  

ASK  Abrahamson et al. (2014) 

BSSA  Boore et al. (2014) 

CB  Campbell & Borzognia (2014) 

IM Idriss (2014) – Δεν λαμβάνει υπόψη το φαινόμενο hanging wall λόγω ανεπαρκών δεδομένων. 

Όπως φαίνεται, οι διάφορες μέθοδοι δίνουν αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα για την περιοχή που 

επηρεάζεται από το φαινόμενο hanging wall (Rx>0). Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι στη βάση 

δεδομένων NGA δεν υπάρχουν πολλές καταγραφές σε περιοχές hanging wall για την ακριβή 

βαθμονόμηση των μοντέλων. Γι’ αυτό ο Idriss, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για 

την εξαγωγή μιας εμπειρικής σχέσης, δεν λαμβάνει υπόψη το φαινόμενο hanging wall στη σχέση που 

παρουσίασε, παρότι αποδέχεται την ύπαρξή του (Idriss 2014).   

Πρέπει να επισημανθεί ότι: 

 Οι τιμές PGA που προκύπτουν από τις καμπύλες που παρουσιάζονται στο Σχ. 10 αφορούν την 

κίνηση στο βραχώδες υπόβαθρο και πρέπει να διορθωθούν κατάλληλα για τις εδαφικές 

συνθήκες της περιοχής. 

 Οι τιμές PGA που προκύπτουν από τις καμπύλες που παρουσιάζονται στο Σχ. 10 αφορούν τη 

μέση τιμή της αναμενόμενης επιτάχυνσης. Για να ληφθεί υπόψη η μέση τιμή συν μία τυπική 

απόκλιση, οι τιμές αυτές πρέπει να αυξηθούν κατά 1.5 - 2.0 φορές. 

Εφαρμογή στην Κω 

Επειδή ο σεισμός της 21.07.2017 είχε μέγεθος Μw 6.6 σύμφωνα με ΙΤΣΑΚ ή 6.5 σύμφωνα με AFAD, 

μπορούμε να εφαρμόσουμε τις καμπύλες του Σχ. 10 που έχουν προκύψει για παραπλήσιο μέγεθος, 

Μw 6.7, για την εκτίμηση της μέσης τιμής της μέγιστης οριζόντιας επιτάχυνσης στο βραχώδες 

υπόβαθρο της Κω. 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 2, η πόλη της Κω βρίσκεται εντός της περιοχής που επηρεάζεται από 

φαινόμενα hanging wall και η οριζόντια απόσταση από την επιφανειακή προβολή της άνω πλευράς 

του ρήγματος είναι Rx=10 km περίπου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεισμός έγινε σε κανονικό ρήγμα, 

του οποίου η άνω πλευρά ήταν σε βάθος 10 km περίπου, εφαρμόζεται το πάνω δεξιά διάγραμμα του 

Σχ. 10. Από αυτό το διάγραμμα, για Rx=10 km και αμελώντας την καμπύλη ΙΜ η οποία δεν λαμβάνει 

υπόψη το φαινόμενο hanging wall, προκύπτει ότι η μέση τιμή της PGA κυμαίνεται (ανάλογα με τη 

μέθοδο) από 0.27 g έως 0.40 g. Για τη μέση τιμή συν μία τυπική απόκλιση, οι τιμές αυτές πρέπει 

περίπου να διπλασιαστούν, οπότε: PGA=0.55 g – 0.80 g. 

Σημειώνεται ότι παρόμοιο αποτέλεσμα δίνει και η σχέση Akkar & Bommer (Akkar & Bommer 2010, 

Akkar et al. 2014), η οποία πρέπει να εφαρμοστεί θέτοντας RJB=0, επειδή η Κως βρίσκεται στην 
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περιοχή πάνω από το ρήγμα. Συγκεκριμένα, για Μw 6.6 προκύπτει: μέση τιμή: PGA=0.40 g και μέση 

τιμή συν μία τυπική απόκλιση: PGA=0.81 g.  

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε συντηρητικά να θεωρήσουμε ότι στο βραχώδες υπόβαθρο της Κω 

η μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση ήταν PGA=0.40 g, ως μέση τιμή των παραπάνω προβλέψεων.  

 

Σχ. 10. Εκτιμώμενη μέση τιμή της PGA σε βραχώδες έδαφος (Vs,30=760 m/s) στις περιοχές hanging wall (Rx>0) 

και footwall (Rx<0) για σεισμό μεγέθους Mw=6.7 και για κανονικό και ανάστροφο ρήγμα κλίσης 45° 

(Gregor et al. 2014). Αριστερά: ρήγμα που φθάνει στην επιφάνεια, δεξιά: ρήγμα που δεν φθάνει στην 

επιφάνεια. Η μέθοδος ΙΜ δεν λαμβάνει υπόψη το φαινόμενο του hanging wall. 
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Επιρροή του εδάφους 

Όπως φαίνεται στο Γεωλογικό χάρτη του Σχ. 11, το έδαφος στην πόλη της Κω αποτελείται από 

αλλουβιακές αποθέσεις. Δυστυχώς, κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας μελέτης δεν είχαμε 

αποτελέσματα γεωτρήσεων, αλλά από τις πληροφορίες που μπορέσαμε να συλλέξουμε φαίνεται ότι 

το έδαφος αποτελείται κυρίως από αργιλοαμμώδους σύστασης σχηματισμούς. Επίσης δεν είναι 

γνωστό σε πόσο βάθος εκτείνονται οι αλλουβιακές αποθέσεις. 

Λόγω ελλιπών πληροφοριών, αναλύσεις έγιναν για τρεις πιθανές στρωματογραφίες, με πιο πιθανή 

αυτή που αντιστοιχεί σε έδαφος τύπου C2. Σε κάθε τύπο εδάφους που εξετάστηκε θεωρήθηκε ένας 

ομογενής επιφανειακός εδαφικός σχηματισμός πάχους 20 m, συγκεκριμένα: 

Έδαφος τύπου C1 

0 – 20 m: Χαλαρό έδαφος με γ = 17 t/m3 και Vs,max = 150 m/s 

> 20 m: Βράχος με γ = 22 t/m3 και Vs,max = 800 m/s 

Κατηγορία εδάφους κατά EC8: C/E  (VS,30 = 206 m/s). 

Έδαφος τύπου C2 

0 – 20 m: Χαλαρό προς μέτριο έδαφος με γ = 17 t/m3 και Vs,max = 200 m/s 

> 20 m: Βράχος με γ = 22 t/m3 και Vs.max = 800 m/s 

Κατηγορία εδάφους κατά EC8: C/E  (VS,30 = 267 m/s). 

Έδαφος τύπου C3 

0 – 20 m: Χαλαρό προς μέτριο έδαφος με γ = 18 t/m3 και Vs,max = 250 m/s 

> 20 m: Βράχος με γ = 22 t/m3 και Vs,max = 800 m/s 

Κατηγορία εδάφους κατά EC8: C/E  (VS,30 = 324 m/s). 

 

Σχ. 11. Γεωλογικός χάρτης Κω (Παπανικολάου κ.α., 1998). 
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Για τα παραπάνω πιθανά εδαφικά προφίλ έγιναν μη-γραμμικές επιλύσεις μονοδιάστατης ανάλυσης 

με το πρόγραμμα Strata (Kottke and Rathje 2009). Σε όλους τους τύπους εδαφών, οι σχέσεις G/Gmax 

και ζ λήφθηκαν κατά Vucetic & Dobry για PI = 15 ενώ, λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα, θεωρήθηκε 

υδροφόρος ορίζοντας σε βάθος 6.0 m. Ως διέγερση χρησιμοποιήθηκε η καταγραφή NS του Bodrum 

(η οποία ήταν σε σκληρό έδαφος), μεγεθυμένη 2.5 φορές λόγω του φαινομένου hanging wall, ώστε 

να προκύψει PGA=0.40 g, που είναι μία μέση τιμή της εκτιμώμενης PGA στο βραχώδες υπόβαθρο της 

Κω σύμφωνα με τα παραπάνω. Η θεώρηση ίδιων συχνοτικών χαρακτηριστικών για την κίνηση του 

βραχώδους υποβάθρου στην Κω και το Bodrum γίνεται, παρότι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην 

πραγματικότητα, επειδή είναι η καλύτερη δυνατή εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε με τα 

υπάρχοντα δεδομένα.   

Από αυτές τις αναλύσεις προέκυψαν οι χρονοϊστορίες της σεισμικής κίνησης στην Κω, στην ισχυρή 

διεύθυνση του σεισμού (Β-Ν), που δίνονται στο Σχ. 12 και τα αντίστοιχα ελαστικά φάσματα 

απόκρισης που δίνονται στο Σχ. 13. Για κάθε τύπο εδάφους που εξετάστηκε δίνονται στον Πίνακα 2 

οι τιμές της μέγιστης οριζόντιας επιτάχυνσης (PGA) και της δεσπόζουσας περιόδου της εκτιμώμενης 

σεισμικής κίνησης στην πόλη της Κω. Η δεσπόζουσα περίοδος υπολογίστηκε από την περίοδο που 

αντιστοιχεί στη μέγιστη φασματική τιμή των φασμάτων ψευδοταχυτήτων (PSV) για απόσβεση 5% 

(δεξιά διάγραμμα στο Σχ. 13).   

 

 

 

Σχ. 12. Χρονοϊστορίες της εκτιμώμενης επιτάχυνσης στην πόλη της Κω στη διεύθυνση B-N για τα τρία 

εδαφικά προφίλ που εξετάστηκαν και θεωρώντας ότι η κίνηση στο βραχώδες υπόβαθρο έχει τα ίδια 

συχνοτικά χαρακτηριστικά με την καταγραφή στο Bodrum. 
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Πίνακας 2. Εκτιμώμενη τιμή της μέγιστης οριζόντιας επιτάχυνσης και της δεσπόζουσας περιόδου στην 

επιφάνεια του εδάφους στην Κω για τους τρεις πιθανούς τύπους εδάφους. 

Τύπος εδάφους PGA (g) Tp (s) 

C1 0.43 0.76 & 1.26 
C2 0.62 0.76 
C3 0.68 0.68 

 

   

Σχ. 13. Φάσματα απόκρισης επιταχύνσεων και ταχυτήτων (ζ=5%) της εκτιμώμενης κίνησης στην πόλη της Κω 

στη διεύθυνση B-N για τα τρία εδαφικά προφίλ που εξετάστηκαν και θεωρώντας ότι η κίνηση στο 

βραχώδες υπόβαθρο έχει τα ίδια συχνοτικά χαρακτηριστικά με την καταγραφή στο Bodrum. Στο 

διάγραμμα των φασμάτων επιταχύνσεων παρουσιάζονται και τα ελαστικά φάσματα του ΕΚ8 και του 

ΕΑΚ για σύγκριση. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στα εδάφη κατηγορίας C2 και C3 (Vs,max=200 m/s και Vs,max=250 m/s 

αντίστοιχα) η επιρροή του εδάφους είναι πολύ σημαντική και οδηγεί σε ενίσχυση των εδαφικών 

επιταχύνσεων στην επιφάνεια του εδάφους περισσότερο από 50% σε σύγκριση με αυτές του 

bedrock. Αντίθετα, στην περίπτωση C1 του πολύ μαλακού εδάφους (Vs,max=150 m/s) δεν συμβαίνει 

σημαντική ενίσχυση της έντασης της σεισμικής κίνησης.  

Αυτή η συμπεριφορά αποδίδεται στο ότι στα εδάφη C2 και C3 συνέβη συντονισμός με τον παλμό που 

υπήρχε στη δόνηση του βράχου. Αυτό φαίνεται από την ενεργό περίοδο της απόκρισης κάθε τύπου 

εδάφους, η οποία εκτιμάται από την περίοδο που αντιστοιχεί στην κορυφή του φάσματος απόκρισης 

ψευδοταχυτήτων (PSV) για ζ=5% (δεξιά διάγραμμα Σχ. 13). Στις περιπτώσεις των εδαφών C2 

(Vs,max=200 m/s) και C3 (Vs,max=250 m/s), η ενεργός περίοδος προκύπτει περίπου 0.75 s, δηλαδή 

πρακτικά ταυτίζεται με την περίοδο του παλμού που υπήρχε στη δόνηση του βράχου. Αυτό δηλώνει 

ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνέβη συντονισμός του εδάφους που οδήγησε στη σημαντική ενίσχυση 

της σεισμικής κίνησης από το βραχώδες υπόβαθρο στην επιφάνεια. Αντίθετα, στην  περίπτωση του 

πολύ μαλακού εδάφους C1 (Vs,max=150 m/s), η ενεργός περίοδος αντιστοιχεί στη δεύτερη κορυφή του 

φάσματος απόκρισης (Τ=1.26 s), γεγονός που δείχνει ότι ο συντονισμός ήταν λιγότερο έντονος, γι’ 

αυτό και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε μεγέθυνση της εδαφικής κίνησης.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι και στις τρεις περιπτώσεις εδαφών υπήρξε σημαντική πλαστικοποίηση του 

εδάφους, όπως προκύπτει από το Σχ. 14, όπου δίνονται οι τελικές κατανομές των ταχυτήτων Vs με το 

βάθος στις τρεις περιπτώσεις εδαφών. Η μέση τιμή της Vs που αντιστοιχεί σε κάθε έδαφος είναι: 77 

m/s για το προφίλ C1, 105 m/s για το προφίλ C2και 139 m/s για το προφίλ C3. 
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Σχ. 14. Κατανομή της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων, Vs, με το βάθος κατά τη διάρκεια της ανελαστικής 

απόκρισης, για τα τρία εδαφικά προφίλ που εξετάστηκαν. 

Εκτιμώμενη μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση στην Κω 

Συμπερασματικά, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, και υιοθετώντας το εδαφικό προφίλ C2 

(Vs,max=200 m/s) ως το πιο πιθανό, προκύπτει ότι η εκτιμώμενη εδαφική κίνηση στην Κω είχε μέγιστη 

οριζόντια επιτάχυνση (PGA) μεγαλύτερη από 0.60 g και περιείχε έναν ισχυρό παλμό περιόδου 0.75 s 

περίπου.  

Σημειώνεται ότι η εκτιμώμενη PGA=0.60 g είναι πολύ μεγαλύτερη από την εκτίμηση της μέγιστης 

οριζόντιας επιτάχυνσης που γίνεται στην Προκαταρκτική Έκθεση του ΙΤΣΑΚ (Αυγ. 2017) με εφαρμογή 

κλασικών σχέσεων εξασθένησης, όπου η μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση υπολογίζεται ίση με 0.20 g 

σύμφωνα με Skarlatoudis et al. 2003 και Ambraseys et al. 2005 και 0.16 g σύμφωνα με Akkar & 

Bommer 2010. Η σημαντική υποεκτίμηση της μέγιστης επιτάχυνσης στην Έκθεση του ΙΤΣΑΚ οφείλεται 

στο ότι: 

 Οι σχέσεις Skarlatoudis et al. 2003 και Ambraseys et al. 2005 δεν είναι κατάλληλες για την Κω, 

επειδή η Κως βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια διάρηξης. Σε αυτή την περιοχή δεν πρέπει να 

εφαρμόζονται σχέσεις οι οποίες βασίζονται στην επικεντρική απόσταση, αλλά σχέσεις που 

χρησιμοποιούν την απόσταση από την επιφάνεια του ρήγματος, επειδή οι πρώτες οδηγούν σε 

υποεκτίμηση της μέγιστης επιτάχυνσης (Bommer & Akkar 2012).  

 Η σχέση Akkar & Bommer 2010, η οποία βασίζεται στην απόσταση Joyner-Boore (RJB), θα έπρεπε 

να εφαρμοστεί για RJB=0 και όχι για RJB ίση με την επικεντρική απόσταση, αφού η Κως βρίσκεται 

μέσα στην περιοχή της προβολής του ρήγματος στην επιφάνεια (βλ. Σχ. 2), όπου η απόσταση 

Joyner-Boore τίθεται ίση με μηδέν (Kaklamanos et al. 2011). 

 Δεν έχει ληφθεί υπόψη η ενίσχυση του εδάφους που οφείλεται στο συντονισμό του εδάφους με 

τον παλμό κατευθυντικότητας. 

Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων από παρατηρήσεις αστοχιών 

Παρότι η τιμή PGA>0.60 g που προέκυψε από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται εκ πρώτης όψεως 

πολύ υψηλή, επαληθεύεται πλήρως από παρατηρήσεις αστοχιών, κυρίως από ολισθήσεις και 

ανατροπές σωμάτων και καταρρεύσεις αρχαίων μνημείων. 
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Βλάβες σε κτίρια και μνημειακές κατασκευές 

Παρά τη μεγάλη εδαφική επιτάχυνση, τα σύγχρονα κτίρια από Ω.Σ. συμπεριφέρθηκαν στην 

πλειονότητά τους πολύ καλά στο σεισμό και πολύ λίγα παρουσίασαν δομικές βλάβες. Η καλή αυτή 

συμπεριφορά εξηγείται από τη σύγκριση των εκτιμώμενων ελαστικών φασμάτων απόκρισης με τα 

φάσματα των Κανονισμών (ΕΚ8, ΕΑΚ) που δίνεται στο Σχ. 13. Συγκεκριμένα, για το εδαφικό προφίλ 

με Vs,max=200 m/s, οι εκτιμώμενες ελαστικές φασματικές επιταχύνσεις στην περιοχή περιόδων 0.2 s 

έως 0.5 s, όπου βρίσκονται οι περισσότερες σύγχρονες κατασκευές από Ω.Σ. στην Κω, κυμαίνονταν 

από 0.74 g έως 1.06 g και επομένως η φασματική μεγέθυνση ήταν 1.19 έως 1.71, πολύ μικρότερη 

από την τιμή 2.5 που προβλέπεται στους Κανονισμούς. Για το λόγο αυτό, η επιβάρυνση που δέχτηκαν 

οι κατασκευές έναντι των φορτίων σχεδιασμού ήταν πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση της 

εδαφικής επιτάχυνσης. Κατά μέσο όρο, οι ελαστικές φασματικές επιταχύνσεις ήταν μόνον 50% 

μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στον ΕΑΚ και κατά 30% μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες 

στον ΕΚ8. Τέτοιες διαφορές μεταξύ των ελαστικών φασματικών επιταχύνσεων του σεισμού και των 

αντίστοιχων επιταχύνσεων σχεδιασμού δεν δημιουργούν πρόβλημα στις σύγχρονες κατασκευές, οι 

οποίες διαθέτουν σημαντικές υπεραντοχές έναντι των φορτίων σχεδιασμού λόγω της συμμετοχής 

των τοιχοποιών στην παραλαβή των σεισμικών φορτίων (οι οποίες αγνοούνται στο σχεδιασμό), της 

χρήσης συντελεστών ασφαλείας, της εφαρμογής ικανοτικού σχεδιασμού, της εφαρμογής ελάχιστων 

διαστάσεων και ελάχιστων οπλισμών, κλπ.  

Αντίθετα, δύσκαμπτες λίθινες κατασκευές με μικρή ιδιοπερίοδο (0.1 s - 0.2 s) δέχθηκαν επιταχύνσεις 

της τάξης των 0.70 g – 0.85 g (Σχ. 13), με αποτέλεσμα να πάθουν σημαντικές βλάβες. Σε αυτή την 

κατηγορία ανήκουν εκκλησίες, όπως ο Αγ. Νικόλαος που έπαθε πολύ σημαντικές βλάβες (Σχ. 15α), 

και μνημειακές κατασκευές, όπως το Κάστρο της Νεραντζιάς όπου συνέβησαν μερικές καταρρεύσεις 

τοίχων (Σχ. 15β) και παρατηρήθηκαν και έντονες ρηγματώσεις, ενώ έπεσαν και πολλοί λίθοι (ένδειξη 

μεγάλης οριζόντιας επιτάχυνσης). 

   

 (α) (β) 

Σχ. 15. Βλάβες σε δύσκαμπτες κατασκευές: (α) Μερική κατάρρευση του Ιερού του Αγ. Νικολάου, (β) Μερική 

κατάρρευση τοίχου στο Κάστρο της Νεραντζιάς.  

Ολισθήσεις σωμάτων 

Κατά τη διάρκεια του σεισμού συνέβησαν αρκετές ολισθήσεις σωμάτων, όπως π.χ. η ολίσθηση ενός 

μεγάλου φοριαμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο (Σχ. 16α) και οι ολισθήσεις λίθων σε αρκετά μνημεία 

ξηρής δόμησης, όπως στο Κάστρο της Νεραντζιάς και στην Πύλη του Φόρου, όπου παρατηρήθηκαν 

ολισθήσεις λίθων στους τοίχους (Σχ. 16β). 
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Από αυτές τις ολισθήσεις μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ελάχιστη τιμή της 

επιτάχυνσης που αναπτύχθηκε, αφού είναι γνωστόν ότι για να ολισθήσει ένα σώμα πρέπει να 

αναπτυχθεί σε αυτό οριζόντια επιτάχυνση μεγαλύτερη από μ·g, όπου μ είναι ο στατικός συντελεστής 

τριβής. Ειδικά για ολίσθηση ασβεστολιθικών σωμάτων αναφέρονται στη βιβλιογραφία πολλές 

πειραματικές μετρήσεις του συντελεστή τριβής (για κατάλογο σχετικών αναφορών βλ. Ambraseys & 

Psycharis 2011) οι οποίες έχουν δείξει ότι ο συντελεστής τριβής εξαρτάται από την κατακόρυφη τάση 

(μεγαλώνει με την αύξηση της κατακόρυφης τάσης) και κατά μέσον όρο είναι ίσος με μ=0.750.05.  

   

 (α) (β) 

Σχ. 16. Ολισθήσεις σωμάτων: (α) Ολίσθηση φοριαμού στο Αρχαιολογικό μουσείο, (β) Ολίσθηση λίθων της 

Πύλης του Φόρου.  

Εφαρμόζοντας αυτή την τιμή στην ολίσθηση των λίθων της Πύλης του Φόρου (Σχ. 16β) προκύπτει ότι 

η επιτάχυνση που αναπτύχθηκε στους λίθους του μνημείου ήταν μεγαλύτερη από 0.70 g. Δεδομένου 

δε ότι η ολίσθηση συνέβη κοντά στη βάση του τοίχου, όπου η δυναμική μεγέθυνση, λόγω της έστω 

και μικρής ταλάντωσης που συνέβη στην κατασκευή, είναι πολύ μικρή, προκύπτει ότι η επιτάχυνση 

του εδάφους πρέπει να ήταν μεγαλύτερη από 0.60 g.  

Ανατροπές σωμάτων 

Κατά τη διάρκεια του σεισμού συνέβησαν και πολλές ανατροπές σωμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται 

ανατροπές αγαλμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο (Σχ. 17α) και μαρμάρινων στηλών (Σχ. 17β). Οι 

ανατροπές αυτές δείχνουν ότι προηγήθηκε ισχυρός λικνισμός, η έναρξη του οποίου απαιτεί οριζόντια 

επιτάχυνση μεγαλύτερη από (B/H)·g, όπου Β είναι το πλάτος της βάσης και Η το ύψος του σώματος 

(για ομογενή σώματα). Επομένως, από τις ανατροπές σωμάτων μπορούν επίσης να εξαχθούν 

συμπεράσματα για την ελάχιστη τιμή της επιτάχυνσης που αναπτύχθηκε.  

Εφαρμόζοντας αυτή την παρατήρηση στη στήλη του Σχ. 17β για την οποία Β/Η≈0.4, προκύπτει ότι για 

να αρχίσει ο λικνισμός απαιτείται επιτάχυνση 0.40 g. Η επιτάχυνση που απαιτείται για να συμβεί 
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ανατροπή της στήλης δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βεβαιότητα, επειδή εξαρτάται και από τη 

δεσπόζουσα περίοδο της σεισμικής δόνησης, συγκεκριμένα, όσο μικρότερη είναι η περίοδος της 

δόνησης τόσο μεγαλύτερη είναι η επιτάχυνση απαιτείται για την ανατροπή. Στην Κω, η δεσπόζουσα 

περίοδος της εδαφικής κίνησης εκτιμάται σε 0.75 s περίπου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Γι’ αυτή 

τη δεσπόζουσα περίοδο, και λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος της στήλης το οποίο παίζει 

σημαντικό ρόλο στον κίνδυνο ανατροπής, προκύπτει ότι η απαιτούμενη οριζόντια επιτάχυνση για την 

ανατροπή της στήλης είναι περίπου 50% μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για την έναρξη του 

λικνισμού (Dimitrakopoulos and DeJong 2012). Επομένως, για να ανατραπεί η μαρμάρινη στήλη, η 

εδαφική επιτάχυνση πρέπει να ήταν τουλάχιστον 1.50.40 g = 0.60 g. 

   

 (α) (β) 

Σχ. 17. Ανατροπές σωμάτων: (α) Ανατροπές αγαλμάτων στο Αρχαιολογικό μουσείο, (β) Ανατροπή 

μαρμάρινης στήλης στο Κάστρο της Νεραντζιάς.  

Καταρρεύσεις κιόνων και κιονοστοιχιών 

Τα αρχαία μνημεία, παρά τη σπονδυλωτή κατασκευή τους, είναι γενικώς ανθεκτικές κατασκευές 

έναντι σεισμών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες. Κινδυνεύουν μόνον 

από σεισμούς που περιέχουν παλμούς μεγάλης περιόδου (Psycharis 2014).  

Στο σεισμό της Κω υπήρξαν πολλές καταρρεύσεις αρχαίων κιονοστοιχιών (Σχ. 18). Αυτό εξηγείται από 

το συνδυασμό του ισχυρού παλμού περιόδου 0.75 s περίπου που περιείχε η εδαφική κίνηση και της 

μεγάλης επιτάχυνσης της σεισμικής δόνησης.  

   

 (α) (β) 

Σχ. 18. Καταρρεύσεις κιονοστοιχιών στην Αρχαία Αγορά: (α) Αναστηλωμένες κιονοστοιχίες κατά την περίοδο 

της Ιταλοκρατίας, (β) Πρόσφατη αναστήλωση. 
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Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάρρευση της πρόσφατης αναστήλωσης που δείχνεται στο Σχ. 18β, 

αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της σχετικής μελέτης, είχαν γίνει αναλύσεις της σεισμικής 

ευστάθειας των αναστηλωμένων κιόνων για οκτώ πιθανούς σεισμούς, τα χαρακτηριστικά των οποίων 

δίνονται στον Πίνακα 3. Σε πέντε από αυτούς τους σεισμούς (αναγράφονται με μαύρο χρώμα), οι 

αναστηλωμένοι κίονες δεν κατέρρεαν, ενώ στους υπόλοιπους τρεις (αναγράφονται με κόκκινο 

χρώμα) κατέρρεαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κίονες ήταν ασφαλείς για όλους τους σεισμούς που 

εξετάστηκαν με PGA<0.55 g, ενώ κατέρρεαν στους σεισμούς που είχαν PGA>0.60 g. Επομένως, 

θεωρώντας ότι η σεισμική κίνηση στην Κω είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με τους σεισμούς που 

εξετάστηκαν στην εν λόγω μελέτη, το παραπάνω συμπέρασμα είναι ακόμη μία ένδειξη ότι η εδαφική 

επιτάχυνση ήταν μεγαλύτερη από 0.60 g. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση που δίνεται στο Σχ. 19 μεταξύ των φασμάτων 

απόκρισης του σεισμού Cape Mondecino – Petrolia, στον οποίο οι αναστηλωμένοι κίονες κατέρρεαν, 

με το φάσμα απόκρισης της εκτιμώμενης εδαφικής κίνησης στην Κω για έδαφος με Vs,max=200 m/s 

(βλ. Σχ. 13). Από τη σύγκριση αυτή προκύπτει ότι υπάρχει εντυπωσιακή ομοιότητα μεταξύ των 

φασμάτων, η οποία δικαιολογεί γιατί κατέρρευσαν οι αναστηλωμένοι κίονες και επιβεβαιώνει ότι η 

εκτίμηση της εδαφικής κίνησης που γίνεται στην παρούσα μελέτη είναι πλήρως συμβατή με τη 

συγκεκριμένη κατάρρευση.  

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά σεισμών που εξετάστηκαν στη μελέτη αναστήλωσης των κιόνων του Σχ. 18β. 

Σεισμός(*) Ημ/νία Σταθμός Μέγεθος Mw PGA-L (g) PGA-T (g) 

Tabas, Iran 16/9/1978 Tabas 7.35 0.85 0.86 
Northridge 17/1/1994 Sylmar 6.7 0.84 0.61 
Cape Mondecino 25/4/1992 Petrolia 7.0 0.59 0.66 
Imperial Valley 15/10/1979 Aeropuerto Station 6.5 0.31 0.27 
Λευκάδα 14/8/2003 Λευκάδα 5.9 0.34 0.42 
Αίγιο 15/6/1995 ΟΤΕ 6.3 0.49 0.53 
Καλαμάτα 13/9/1976 Νομαρχία 6.0 0.24 0.27 
Αθήνα 7/9/1999 ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 5.9 0.32 0.31 

(*) Με μαύρο χρώμα δείχνονται οι σεισμοί για τους οποίους οι κίονες δεν κατέρρεαν και με κόκκινο αυτοί για τους οποίους 
κατέρρεαν. 

 

Σχ. 19. Σύγκριση του ελαστικού φάσματος απόκρισης (ζ=5%)  της εκτιμώμενης σεισμικής κίνησης στην Κω για 

έδαφος με Vs,max=200 m/s με τα φάσματα απόκρισης των δύο συνιστωσών του σεισμού Cape 

Mondecino – Petrolia, στον οποίο συνέβαινε κατάρρευση των αναστηλωμένων κιόνων της Αρχαίας 

Αγοράς σύμφωνα με τη μελέτη αναστήλωσης. 
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα Έκθεση γίνεται μία πρώτη προσπάθεια εκτίμησης της σεισμικής κίνησης στην πόλη της 

Κω στο σεισμό της 21.07.2017. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται καμπύλες εξασθένησης που 

λαμβάνουν υπόψη το φαινόμενο του hanging wall για την εκτίμηση της PGA στο βραχώδες υπόβαθρο 

και γίνονται μη-γραμμικές επιλύσεις μονοδιάστατης ανάλυσης για να εκτιμηθεί η επιρροή του 

χαλαρού εδάφους της περιοχής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι: 

 Επειδή η Κως βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια διάρρηξης, δεν μπορούν να εφαρμοστούν 

σχέσεις εξασθένησης που χρησιμοποιούν την επικεντρική απόσταση για την εκτίμηση των 

μέγιστων τιμών της σεισμικής κίνησης (PGA, PGV), αλλά σχέσεις που χρησιμοποιούν την 

απόσταση από την επιφάνεια του ρήγματος ή οι σχέσεις που έχουν προταθεί στα πλαίσια των 

προγραμμάτων NGA και NGA-West2 οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το φαινόμενο hanging wall. 

 Η εφαρμογή κατάλληλων σχέσεων εξασθένησης δείχνει ότι οι σεισμικές επιταχύνσεις στο 

βραχώδες υπόβαθρο της Κω πρέπει να ήταν περίπου 2.5 φορές μεγαλύτερες από αυτές στο 

Bodrum που βρίσκεται σε ανάλογη επικεντρική απόσταση.  

 Η ταλάντωση του εδάφους (αλλουβιακές αποθέσεις) εκτιμάται ότι προκάλεσε περαιτέρω 

ενίσχυση της εδαφικής κίνησης στην επιφάνεια, της τάξης του 50% σε σύγκριση με την κίνηση 

στο βραχώδες υπόβαθρο. Φαίνεται ότι η σημαντική αυτή ενίσχυση οφείλεται στον συντονισμό 

του εδάφους με τον παλμό κατευθυντικότητας που υπήρχε στην κίνηση του υποβάθρου. 

 Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι η εδαφική κίνηση στην Κω είχε μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση 

μεγαλύτερη από 0.60 g και περιείχε έναν ισχυρό παλμό με περίοδο 0.75 s περίπου. Το 

συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως από τις μερικές και ολικές καταρρεύσεις που 

συνέβησαν, κυρίως σε δύσκαμπτες και μνημειακές κατασκευές και κίονες, και τις ολισθήσεις και 

ανατροπές σωμάτων που παρατηρήθηκαν, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβεί για 

μικρότερη τιμή PGA.  

 Το γεγονός ότι οι βλάβες σε κατασκευές από Ω.Σ. ήταν περιορισμένες για τόσο μεγάλη σεισμική 

δόνηση εξηγείται από το ότι οι εκτιμώμενες φασματικές επιταχύνσεις που αντιστοιχούν στην 

πλειονότητα των κτιρίων της Κω ήταν μόνον 30% – 50% μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες 

επιταχύνσεις των ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού των Κανονισμών, δηλαδή μέσα στα πλαίσια 

της υπεραντοχής που διαθέτουν τα σύγχρονα κτίρια. 
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