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Ε ί δύ ώΕπίκεντρα των δύο σεισμών 
που έπληξαν την Κεφαλονιά 
στις 26/1/2014 και ς / /
3/2/2014 (Δνση Τεχνικής 
Σεισμολογίας, Μ.Ε. ΙΤΣΑΚ, 
ΟΑΣΠ)ΟΑΣΠ)



Φά ό ύ ζ ί ώΦάσματα απόκρισης επιταχύνσεων των οριζοντίων συνιστωσών των 
σεισμών. Πράσινη γραμμή, σεισμός 26/1/2014, καταγραφή στο 

Αργοστόλι.Μπλε γραμμή, σεισμός 3/2/2014, καταγραφή Ληξούρι. ΚόκκινηΑργοστόλι.Μπλε γραμμή, σεισμός 3/2/2014, καταγραφή Ληξούρι. Κόκκινη 
γραμμή, σεισμός 3/2/2014, καταγραφή Αργοστόλι.



Τύ Μ ί

•Μνημεία από οπλισμένο σκυρόδεμα: Τέτοια κτίρια βρίσκονται στο

Τύποι Μνημείων

•Μνημεία από οπλισμένο σκυρόδεμα: Τέτοια κτίρια βρίσκονται στο
Αργοστόλι και στο Ληξούρι. Κατασκευάστηκαν από το 1953 και
έπειτα. Τα κτίρια αυτά είναι κυρίως διοικητικής χρήσης και Μουσεία.
Έχουν αρκετούς οπλισμούς στα στοιχεία σκυροδέματος και ορισμένα
από αυτά διαθέτουν και τοιχώματα.

•Μνημειακές κατασκευές και άλλα κτίρια πολιτιστικής
κληρονομιάς από φέρουσα τοιχοποιία: Τα κτίρια αυτά έχουν
λειτουργία ως Ναοί ή ως εκπαιδευτήρια (σε οικισμούς κυρίως) καιλειτουργία ως Ναοί ή ως εκπαιδευτήρια (σε οικισμούς κυρίως) και
είναι μονώροφα ή διώροφα. Τα κτίρια αυτά είναι δομημένα κυρίως με
βάση παραδοσιακές αντισεισμικές τεχνικές.
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Αργοστόλι





Κατασκευή κωδωνοστασίων σε απόσταση από τον κυρίως Ναό. Σεή η ρ ς
περίπτωση επαφής, αναμένονται βλάβες από το σημείο επαφής προς το
εξέχον τμήμα του κωδωνοστασίου.



Α λ ό ί Α λίΑρχαιολογικό μουσείο Αργοστολίου. 
Ανάδειξη προβλημάτων που 
προϋπήρχαν.ρ ήρχ



Δικαστικό Μέγαρο στο Αργοστόλι. 
Ρηγματώσεις στο εσωτερικό και 
έναρξη αποκαταστάσεων.



Ληξούρι





Δημαρχείο στο Ληξούρι Βλάβες μεΔημαρχείο στο Ληξούρι. Βλάβες με 
απώλεια επιχρίσματος σε 
τοιχοποιία εσωτερικά. Απώλεια 
επικάλυψης οπλισμών σε στοιχείοεπικάλυψης οπλισμών σε στοιχείο 
υποστυλώματος. Πτώσεις επίπλων.



Δημόσια κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Κατασκευή μετά το 1954. Ορισμένα 
είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία Δύο κτίρια με βλάβες μέσης στάθμης ταείναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία. Δύο κτίρια με βλάβες μέσης στάθμης, τα 
υπόλοιπα με ασήμαντες έως ελάχιστες βλάβες.



Άγιος Δημήτριος, 
ΛιβάδιΛιβάδι



Ναός, στον Άγιο Δημήτριο. Συχνά εμφανιζόμενη βλάβη 
μετακίνησης κεραμιδιών. 



Κτίριο στο Λιβάδι. Αστοχίες σε δομικά στοιχεία από φέρουσα τοιχοποιία.



Μερική κατάρρευση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς στο Λιβάδι. Κατασκευή 17ος

αιώνας. Το κτίριο είχε βλάβες στους σεισμούς του 1953, οι οποίες είχαν ς ρ χ β β ς ς μ ς , ς χ
επισκευαστεί. 



Βιλατόρια, 
Α ί Θέ λΑγία Θέκλη



Ναός στη Βιλατόρια. Κατακόρυφες, κυρίως ρωγμές σε φέρουσες 
λιθοδομές. Το κωδωνοστάσιο κατέρρευσε στον δεύτερο σεισμό. 



Ναός στην Αγία Θέκλα. Κατακόρυφες, 
κυρίως ρωγμές σε φέρουσες λιθοδομές. 
Κατά τον δεύτερο σεισμό επιδεινώθηκαν 
τα ρήγματα που δημιουργήθηκαν κατά 
τον δεύτερο σεισμό.τον δεύτερο σεισμό.



Ν ό Α ί Θέ λ Π ώΝαός στην Αγία Θέκλα. Πτώση της
μετώπης στο άκρο της δίριχτης στέγης.
Στοιχεία του φέροντος οργανισμού από
οπλισμένο σκυρόδεμα. Μετακινήσεις
κεράμων.



Μονοπολάτα



Ν ό ό φέ ίΝαός από φέρουσα τοιχοποιία στα
Μονοπολάτα. Μετακινήσεις κεράμων. Διάνοιξη
παλαιότερων ρωγμών σε πεσσό κτιρίου, από
φέρουσα λιθοδομή.



Καμιναράτα



Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία στα Καμιναράτα. Διπλανά κτίρια. Αστοχία των
πεσσών σε κτίριο από λιθοδομή με ξύλινη στέγη. Κτίριο από λιθοδομή με σενάζ
οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς βλάβες.



Χαβριάτα ΒουνίΧαβριάτα, Βουνί
Μαντζαβινάτα



Ναός στα Χαβριάτα Παρόμοιες ζημιές στους δύο σεισμούςΝαός στα Χαβριάτα. Παρόμοιες ζημιές στους δύο σεισμούς. 
Πτώση μετώπης της δίκλινης στέγης κατά τον δεύτερο σεισμό.



Ναός στα Χαβριάτα Διαγώνια ρήγματα σε πεσσούς και τοπικήΝαός στα Χαβριάτα. Διαγώνια ρήγματα σε πεσσούς και τοπική 
αποδιοργάνωση της λιθοδομής. 



Ναός στα Μαντζαβινάτα. Παρόμοιες ζημιές 
στους δύο σεισμούς.  Αστοχία λιθόκτιστου 
τοίχου αντιστήριξης.



Ναός στο Βουνί. Κατά τον δεύτερο σεισμό διευρύνθηκαν ρηγματώσεις που προκάλεσε ο 
πρώτος σεισμός. 



Αστοχία κωδωνοστασίου οπλισμένου σκυροδέματος.  Βλάβες σε υποστυλώματα. Η 
ά φ ύ θ λό λ ί λ ώ λ ήκατάρρευση αποφεύχθηκε λόγω της λειτουργίας των οπλισμών ως ελκυστήρες. 





Κατάταξη Φ.Ο. κτιρίων μετά από 
τον επανέλεγχο.τον επανέλεγχο. 

Το 27% είναι κτίρια από φέρουσα 
τοιχοποιία. χ

Από αυτά το 29% χαρακτ. πράσινα
Το 54% κίτρινα και το 17% κόκκινα.

Φέροντας οργανισμός των 180 κτιρίων 
που χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα. 

5% Οπλισμένο σκυρόδεμα.

73% φέρουσα τοιχοποιία.

17% υβριδικός τύπος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία.

5% άλλος τύπος.



Θέσεις ναών που ελέγχθηκαν από τα 
συνεργεία αυτοψιών.





Υπάρχει μία ομάδα δημόσιων κτιρίων στο Αργοστόλι (π.χ. Αρχαιολογικό
Μουσείο κ ά ) και στο Ληξούρι (π χ Δημαρχείο κ ά) τα οποίαΜουσείο κ.ά.) και στο Ληξούρι (π.χ. Δημαρχείο κ.ά) τα οποία
κατασκευάστηκαν με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα
κτίρια αυτά, μεταξύ άλλων, έχουν εμφανίσει τοπικές αστοχίες σε φέροντα

ί ί β θ ύ ό β λή θ όστοιχεία, οι οποίες υποβοηθούνται από την προσβολή της ανθεκτικότητας
του οπλισμένου σκυροδέματος, με εκτεταμένες διαβρώσεις οπλισμών και
εκτινάξεις της επικάλυψης σκυροδέματος των οπλισμών. Τονίζεται ότι τα
κτίρια αυτά έχουν μισό και πλέον αιώνα ζωής, χωρίς να έχει γίνει
συντήρηση ή βελτίωση της ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος η
οποία όπως αποδείχθηκε παρουσιάζει προβλήματα.ς χ η ρ ζ ρ β ήμ

Σχηματική παράσταση της ηλεκτροχημικής 
διεργασίας διάβρωσης του χάλυβα οπλισμών



Συμπεράσματα:

Οι βλάβες στα μνημεία της Κεφαλονιάς, κατά τους δύο πρόσφατους
ισχυρούς σεισμούς, ήταν σημαντικά διαφοροποιημένες, αναλόγως του
φέροντα οργανισμού του μνημείου.

Ειδικότερα τα μνημεία από “οπλισμένο σκυρόδεμα”, τα οποία είχαν δημόσια
χρήση, είχαν σημαντικά περιορισμένες βλάβες. Με εξαίρεση δύο κτίρια μεχρήση, είχαν σημαντικά περιορισμένες βλάβες. Με εξαίρεση δύο κτίρια με
μέσες βλάβες τα υπόλοιπα κτίρια είχαν από ασήμαντες έως ελάχιστες
βλάβες.
H ομάδα δημόσιων κτιρίων στο Αργοστόλι (π χ Αρχαιολογικό Μουσείο κ ά )H ομάδα δημόσιων κτιρίων στο Αργοστόλι (π.χ. Αρχαιολογικό Μουσείο κ.ά.)
και στο Ληξούρι (π.χ. Δημαρχείο κ.ά) τα οποία κατασκευάστηκαν με
φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει εμφανίσει τοπικές
αστοχίες σε φέροντα στοιχεία οι οποίες υποβοηθούνται από την προσβολήαστοχίες σε φέροντα στοιχεία, οι οποίες υποβοηθούνται από την προσβολή
της ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος. Παρατηρούνται
εκτεταμένες διαβρώσεις οπλισμών και εκτινάξεις της επικάλυψης

δέ λ ώ Τ ίζ ό ί ά έ όσκυροδέματος των οπλισμών. Τονίζεται ότι τα κτίρια αυτά έχουν μισό και
πλέον αιώνα ζωής, χωρίς να έχει γίνει συντήρηση ή βελτίωση της
ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος η οποία όπως αποδείχθηκε
παρουσιάζει προβλήματα.



Τα μνημεία από φέρουσα τοιχοποιία εμφάνισαν εκτεταμένες δομικές βλάβες. Οι
περισσότεροι ναοί έχουν ηλικία κατασκευής από έναν έως τρεις αιώνες. Έχουν

έ ό ό λλ ύ ύ ύ λθόσυσσωρευμένη καταπόνηση από πολλούς ιστορικούς σεισμούς του παρελθόντος,
γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόκρισή τους κατά τους δύο πρόσφατους
σεισμούς. Ως παράδειγμα αναφέρεται ό,τι σε πολλούς ναούς, τα εντός επιπέδου
ρήγματα κατά τον πρώτο σεισμό προκάλεσαν εκτός επιπέδου καταρρεύσεις κατάρήγματα, κατά τον πρώτο σεισμό, προκάλεσαν εκτός επιπέδου καταρρεύσεις κατά
τον δεύτερο σεισμό.
Αρκετοί ναοί με Φ.Ο. μόνο από λιθοδομή είχαν σημαντικές βλάβες.
Οι ναοί με Φ.Ο. μόνο από λιθοδομή και επισκευές – ενισχύσεις με επιτόπου
σκυροδετούμενους στύλους και δοκούς είχαν γενικώς καλύτερη απόκριση με
ελαφρές και μέσες βλάβες.
Οι ναοί με Φ.Ο. μόνο από λιθοδομή και επισκευές – ενισχύσεις με επιτόπου
σκυροδετούμενους μανδύες ή τοιχώματα Ο/Σ, σε επαφή με τις λιθοδομές, εμφάνισαν
αστοχίες στην εξωτερική στρώση των λιθοδομών καθώς η εσωτερική στρώσηχ ς η ξ ρ ή ρ η μ ς η ρ ή ρ η
παρέμενε σε επαφή λόγω συνάφειας με τους μανδύες ή τα τοιχώματα.
Οι ναοί με πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοπληρώσεις από αργιλικούς ή
τσιμεντοειδείς πλίνθους (κατασκευή μετά το 1953) εμφάνισαν ελαφριές ζημιές στατσιμεντοειδείς πλίνθους (κατασκευή μετά το 1953) εμφάνισαν ελαφριές ζημιές στα
φέροντα στοιχεία και διατμητικά ρήγματα στις τοιχοπληρώσεις.
Οι ναοί από οπλισμένο σκυρόδεμα (>16MPa) και λείους οπλισμούς (>220MPa) οι
οποίοι κατασκευάστηκαν μετά το 1953 εμφάνισαν κυρίως παραμένουσαοποίοι κατασκευάστηκαν μετά το 1953, εμφάνισαν κυρίως παραμένουσα
παραμόρφωση στην κορυφή των πλευρών μεγάλου μήκους.
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