«Η επίδραση του σεισμού του 1978
στην αστική μορφολογία της Θεσσαλονίκης
(πολεοδομία, δημόσιος χώρος, αρχιτεκτονική)»
Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Δημήτρης Δημητριάδης ΠΜ, Όλια Ζηκοπούλου ΠΜ, Βασίλης Λεκίδης ΠΜ,
Κυριακή Πετρίδου ΑΜ, Παναγιώτης Σκαρλάτος ΑΜ, Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα ΑΜ

Πληροφοριακός Χάρτης «Θεσσαλονίκη 1 &2», Διάγραμμα Πόλεων, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1:10.000, 1980.
Πηγή: «Θεσσαλονίκης ανάδειξις, Χαρτών αναμνήσεις», Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, 2008

Περίοδος προ του 1959
Υπολογιστική διαδικασία: Εφαρμογή ξένων κανονισμών (συνήθως γερμανικών), ανάλυση και διαστασιολόγηση με τη
μέθοδο των επιτρεπόμενων τάσεων και μόνον έναντι κατακόρυφων φορτίων. Απουσία αντισεισμικού υπολογισμού.
Χαρακτηριστικά φερόντων οργανισμών:
Αμιγώς πλαισιακές κατασκευές (απουσία τοιχωμάτων).
Πλάκες μικρού πάχους (8 - 12 cm), πρόβολοι μικρού ανοίγματος.
Δοκοί σε πυκνό κάνναβο, συνήθως κάτω από όλες τις τοιχοποιίες του υπερκείμενου ορόφου, με μικρά πάχη κορμού και
συχνά με τριγωνικές ενισχύσεις στις στηρίξεις.
Στύλοι με πυκνό κάνναβο, μικρών και συνήθως τετραγωνικών διατομών με ποσοστό διαμήκων ράβδων ~8‰ και μόνον
περιμετρικούς συνδετήρες (συνήθως Ø6/250mm).
Θεμελιώσεις επιφανειακές, όλων των τύπων, ανάλογα με την αντοχή του εδάφους.
Τοιχοποιίες πλήρωσης πυκνές, καλά δομημένες με μικρές διάτρητες πλίνθους, διαζώματα και επιμελημένη σφήνωση στις
δοκούς οροφής (τελευταία στρώση σε λοξή διάταξη).
Είναι φανερό ότι η ιδιαίτερα ασθενική αντισεισμική ικανότητα των εύκαμπτων αμιγώς πλαισιακών φερόντων οργανισμών
ενισχύεται σημαντικά από τις πυκνές και ισχυρές τοιχοπληρώσεις.

Αντισεισμικός Κανονισμός 1959, Αδυναμίες - χαρακτηριστικά
Έλλειψη κατανομής σεισμικής φόρτισης καθ’ ύψος.
Μοντέλο μονώροφου - Στύλοι αμφίπακτοι στην κορυφή και στον πόδα.
Μέθοδος Ρουσόπουλου - Διατμητικό μοντέλο.
Συντελεστής ανεξάρτητος ιδιοπεριόδου, τοιχώματα ανεξάρτητα χωρίς έλεγχο διάτμησης.
Ανύπαρκτοι έλεγχοι κόμβων, μικρή πλαστιμότητα-αγνόηση πλαισιακής λειτουργίας.
Αγνόηση αλληλεπίδρασης τοιχωμάτων πλαισίων. Ανεπάρκεια διαστασιολόγησης τοιχωμάτων λόγω στατικής ανάλυσης-μικρά
φορτία διατομής στην θεμελίωση.
Σεισμικοί συντελεστές με βάση την σεισμική επικινδυνότητα του εδάφους:
Εδάφη μικρής σεισμικής επικινδυνότητας, μετρίας σεισμικής επικινδυνότητας, μεγάλης και εξαιρετικής σεισμικής
επικινδυνότητας.

Τα χαρακτηριστικά του κύριου σεισμού:
Χρόνος συμβάντος: 20 Ιουνίου 1978, ώρα 23:04 [Παπαζάχος 2003].
− Επίκεντρο: 35 km ανατολικά της Θεσσαλονίκης μεταξύ λίμνης Κορώνειας και Βόλβης, στο χωριό Στίβος.
− Βάθος σεισμού: 8 - 10 km (μικρού εστιακού βάθους).
− Μέγεθος: 6,5 βαθμοί σε κλίμακα Richter.
− Διάρκεια: 10 sec.
− Η ένταση στη Θεσσαλονίκη: VII - VIII βαθμοί Μ.Μ.
− Η μέγιστη επιτάχυνση εδάφους που προσδιορίστηκε στη μοναδική καταγραφή που έγινε
σε επιταχυνσιογράφο, εγκατεστημένο στο υπόγειο του ξενοδοχείου City και ανήλθε σε : αmax = 0,15g.
− Προέχουσα περίοδος σεισμικής δόνησης: 0,40 - 0,50 sec.

Πηγή: «30 χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης, Μνήμες και προοπτική», Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 2008.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1984
Συντελεστές σπουδαιότητας:
γ=1.00 για συνήθη κτίρια,
γ=1.50 για σπουδαία κτίρια σε ζώνες Ι και ΙΙ,
γ=1.20 για σπουδαία κτίρια στην ζώνη ΙΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 1992, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΟ 1995 (ΝΕΑΚ-1995)
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Η ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
Εισήχθη το φάσμα επιταχύνσεων σχεδιασμού αντί του κατ’ αποκοπή σεισμικού συντελεστή ε, ενώ η χώρα
διαιρέθηκε σε τέσσερις (I, II, III και IV) ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Υποχρεωτική εφαρμογή πλήρους χωρικού
μοντέλου για το προσομοίωμα του κτιρίου. Η διάσπαση του πολυώροφου κτιρίου σε επίπεδα πλαίσια
απαγορεύεται ακόμα και για τα κτίρια που έχουν δύο τουλάχιστον άξονες συμμετρίας.
Εισήχθη η «τυχηματική εκκεντρότητα» στη δράση των σεισμικών φορτίων.
Εισήχθη η λήψη των δυσκαμψιών «σταδίου ΙΙ» στα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Εισήχθη ο έλεγχος της στρεπτικής ευαισθησίας.
Εισήχθη η έννοια της «κανονικότητας» για τη χρήση της «ισοδύναμης στατικής μεθόδου» αντισεισμικού
υπολογισμού.
Κατά την «ισοδύναμη στατική μέθοδο» χρησιμοποιείται η «τριγωνική κατανομή» της τέμνουσας βάσης στις
στάθμες των ορόφων, με την προσθήκη μιας συγκεντρωμένης δύναμης στην κορυφή του κτιρίου όταν η
θεμελιώδης ιδιοπερίοδος ήταν μεγαλύτερη από 1 sec.
Εισήχθησαν οι ικανοτικοί έλεγχοι Δοκών, Υποστυλωμάτων και Τοιχωμάτων χρησιμοποιώντας τις πραγματικές
ροπές αντοχής των διατομών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2000
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ στην «απλοποιημένη φασματική μέθοδο (ισοδύναμη στατική)».
Κατά την «Απλοποιημένη Φασματική Μέθοδο» εισάγονται (α) η έννοια του «πλασματικού ελαστικού άξονα», (β) η
έννοια των «πλασματικών κύριων διευθύνσεων του κτιρίου».
Επιβάλλεται η χρήση των «ισοδύναμων στατικών εκκεντροτήτων» (βλ. Παράρτημα Β) κατά την ισοδύναμη στατική
μέθοδο αντισεισμικού υπολογισμού ώστε αυτή να είναι πλήρως τεκμηριωμένη.
Καταργήθηκε το ούτως ή άλλως αμφίβολο κριτήριο της στρεπτικής ευαισθησίας σύμφωνα με τον συντελεστή και
εισήχθη ένα άλλο κριτήριο το οποίο προέρχεται από την δυναμική μέθοδο, «…η ακτίνα δυστρεψίας του κτιρίου
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ακτίνα αδρανείας του διαφράγματος για να είναι το κτίριο δύστρεπτο».
Απαγορεύεται η χρήση του δυναμικού χρονολογικού υπολογισμού ως απευθείας μέθοδος για τον υπολογισμό της
απόκρισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΕΑΚ-2003)
Από το 2004, οι ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας σύμφωνα με την δεύτερη τροποποίηση έγιναν τρεις (καταργήθηκε
η ζώνη Ι της χαμηλότερης επικινδυνότητας).
Ορίζεται ρητά ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί συντελεστής συμπεριφοράς μικρότερος του q=1.50 τότε
απαλλασσόμαστε από τους ικανοτικούς ελέγχους.
Τροποποιήθηκε το ελάχιστο μήκος τοιχωμάτων μέχρι και τετραώροφα κτίρια, και για περισσότερους ορόφους.
Εισήχθη εκ νέου ο έλεγχος των «κοντών υποστυλωμάτων».

Ο μετασεισμικός έλεγχος των κτιρίων πραγματοποιήθηκε ανά αστυνομικό τμήμα και τα κτίρια
κατατάχθηκαν σε τρείς κατηγορίες: ΠΡΑΣΙΝΑ, ΚΙΤΡΙΝΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ (Πηγή: Αρχείο ΥΑΣΒΕ)

Ενδεικτική καταγραφή καταλληλότητας
κτιρίων ιστορικού κέντρου και στατιστικά
στοιχεία για τις επισκευές.
Πηγή: «30 χρόνια μετά το σεισμό της
Θεσσαλονίκης, Μνήμες και προοπτική»,
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 2008.
(Μεταπτυχιακή Εργασία Σοφιανίδου Χ., 2002)

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978.
Μετά από ένα ισχυρό σεισμό θα πρέπει να αποφασισθεί εάν επισκευασθεί ή θα ενισχυθεί ένα κτίριο.
Υπάρχουν διάφορα κριτήρια κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και φυσικά στατικά.
Από τις μεθόδους για τη λήψη απόφασης για επισκευή η ενίσχυση, καθώς και για το βαθμό ενίσχυσης
αναπτύχθηκαν διάφορες μετά το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη, και μια χαρακτηριστική περιγράφεται στο
εγχειρίδιο του 1978 από το ΕΜΠ «Συστάσεις για τις επισκευές κτιρίων βλαμμένων από σεισμό».
Στις κατευθυντήριες προδιαγραφές και οδηγίες για επισκευές κτιρίων με βλάβες από σεισμό (έκδοση Υ.Δ.Ε.
1978) περιγράφεται μεθοδολογία με βάση τα οικονομικά κριτήρια.

Πολεοδομική Μελέτη Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.
Πηγή: «30 χρόνια μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης, Μνήμες και προοπτική», Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, 2008.

Διατάγματα για την Άνω Πόλη
Ειδικοί όροι δόμησης:
Κήρυξη παραδοσιακού οικισμού:
Ρυμοτομικό σχέδιο:
Κήρυξη διατηρητέων 40 κτιρίων στην Άνω Πόλη:

ΦΕΚ Δ313/31.05.1979
ΦΕΚ Δ194/02.04.1979
ΦΕΚ Δ611/06.11.1980
ΥΠΠΕ/ΓΔΠΑ/ΥΑΠΑ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1483/40983/15.06.1979

Καταυλισμός σεισμοπλήκτων μέσα στην πλατεία Δημοκρατίας.
Πηγή: Το χρονικό του σεισμού της 20 Ιουνίου 1978, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 1979

Καταυλισμοί σεισμοπλήκτων στο Πανεπιστήμιο και στη Νέα Παραλία.
Πηγή: Αρχείο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Η κατάρρευση του ορόφου χαρακτηρίζει αρκετά κτίσματα στις αγορές Βλάλη και Βατικιώτη.
Πηγή: Το χρονικό του σεισμού της 20 Ιουνίου 1978, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 1979

Κατεδάφιση των "ετοιμόρροπων" κτιρίων των παλαιών δικαστηρίων (στην οδό Εθνικής Αμύνης).
Πηγή: Το χρονικό του σεισμού της 20 Ιουνίου 1978, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 1979

Το ξενοδοχείο Mediterranean Palace (θέση), σε Α/Φ του 1978 (ΓΥΣ).

Το ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη λεωφόρο Νίκης τη δεκαετία του 1930.
Πηγή: http://thessaloniki.photos.vagk.gr/el/photos-gr/old-photos-gr/old-photos-wt-gr/530-oldphotos-wt-028-gr.html

Ότι αντικατέστησε το ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη λεωφόρο Νίκης, σε πρόσφατη φωτογραφία.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο.

Διανοίξεις οδών (ενδεικτικά): Μητροπόλεως, Ιασωνίδου, Ολυμπιάδος, σε Α/Φ του 1978 (ΓΥΣ).

Με τη διάνοιξη της οδού Ιασωνίδου και τη μηκοτομική βελτίωση της, απαιτήθηκε ενίσχυση της θεμελίωσης
του κτιρίου (στη συμβολή με την οδό Αρριανού), είτε διαμόρφωση του πεζοδρομίου σε δύο στάθμες κατά
μήκος (πριν τη συμβολή με την οδό Αγ. Σοφίας). Πηγή: Προσωπικό αρχείο.

Πριν από τη διάνοιξη της οδού Ιασωνίδου.
Πηγή: http://www.apotis4stis5.com/vintage/29464thessaloniki-omorfi-dekaetia-1970

Σήμερα.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο.

Στη θέση των παλαιών δικαστηρίων στην οδό Εθνικής Αμύνης.
Πηγή: Προσωπικό αρχείο.

Οδοί Κ. Καραμανλή και 3ης Σεπτεμβρίου πριν από τη διάνοιξή τους, σε Α/Φ του 1978 (ΓΥΣ).

Κατσιμίδου, Κ. Καραμανλή, Παπαναστασίου, Δελφών κ.ά. πριν από τη διάνοιξή τους, σε Α/Φ του 1978 (ΓΥΣ).

Η οδός Κ. Καραμανλή διανοιγμένη μέχρι τη ΣΣΑΣ και το τότε 424 ΓΣΝΕ, σε Α/Φ του 1978 (ΓΥΣ).

