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Περίληψη 

Η ιστορική γέφυρα “De Bosset” στο Αργοστόλι κατασκευάστηκε αρχικά το 1830 

ως λιθόκτιστη γέφυρα. Η αρχιτεκτονική της διαµόρφωση χαρακτηρίζεται από 

διαδοχικές καµάρες οι οποίες στηρίζονται σε βάθρα µεγάλου εµβαδού 

κάτοψης και µικρού ύψους το οποίο µεταβάλλεται κατά µήκος του άξονά της. 

Ο ισχυρός σεισµός Ms7.2 του 1953 προκάλεσε σηµαντικές βλάβες στον 

φέροντα οργανισµό της γέφυρας όπως εκτεταµένες ρηγµατώσεις στο 

κατάστρωµα, έντονες διαφορικές καθιζήσεις και τοπικές καταρρεύσεις. Κατά 

την δεκαετία 1960-1970 ανακατασκευάστηκαν πλήρως τµήµατα της γέφυρας 

µε χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος επιφέροντας σηµαντική αλλοίωση της 

οµοιογένειας των υλικών της γέφυρας καθώς και µεταβολή της δυσκαµψίας 

της. Το 2005 εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής, Θεµελιώσεων 

και Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής του ΑΠΘ µελέτη ενίσχυσης και 

αποκατάστασης της γέφυρας, υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Μνηµείων του ΥΠΠΟ. Στο πλαίσιο της µελέτης αποτυπώθηκε 

λεπτοµερώς η παθολογία της γέφυρας και διαπιστώθηκαν οι κρίσιµες διατοµές 

µειωµένου συντελεστή ασφάλειας έναντι στατικών και σεισµικών φορτίων µε 

χρήση επιτόπου µετρήσεων και εργαστηριακών δοκιµών. Η σεισµική ευστάθεια 

της γέφυρας αναλύθηκε µε την χρήση τριδιάστατου προσοµοιώµατος 

πεπερασµένων στοιχείων για διάφορα σεισµικά σενάρια, συνεκτιµώντας την 

επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής. Η παραπάνω µελέτη 

οδήγησε σε µια ολοκληρωµένη πρόταση µέτρων στατικής αποκατάστασης µε 

χρήση µικροπασσάλων ενίσχυσης του εδάφους θεµελίωσης και εγκάρσιων 

εντατήρων εντός του φέροντα οργανισµού της γέφυρας για την βελτίωση της 

πλευρικής της ευστάθειας. Οι επεµβάσεις εφαρµόστηκαν πρόσφατα, πριν τους 

ισχυρούς σεισµούς Μ6.1 και Μ6.0 που έπληξαν την Κεφαλονιά στις 26/01/2014 

και 03/02/2014, αντίστοιχα, συµβάλλοντας στην πολύ καλή συµπεριφορά της 

γέφυρας “De Bosset” χωρίς παρατηρούµενες βλάβες ή αστοχίες, παρά τις 

υψηλές τιµές επιταχύνσεων που καταγράφηκαν. Αντίθετα, γειτονικός 

κρηπιδότοιχος υπέστη µόνιµη καθίζηση και οριζόντια µετακίνηση. Η ιδιαίτερα 

ικανοποιητική συµπεριφορά της γέφυρας διερευνάται µέσω στοχευµένων 

αναλύσεων µε χρήση καταγραφών των δυο σεισµών από κοντινό σταθµό 

επιταχυνσιογράφου του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ.  


