
Τη αθξηβώο ζπκβαίλεη, ζηελ πεξηνρή « Εκπξόο Θέξκεο Κσ». 

 

H ελ ιόγσ πεξηνρή απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θπζηθά αμηνζέαηα ηνπ λεζηνύ 

καο θαη εηδηθόηεξα ην θαινθαίξη είλαη επηζθέςηκε απν πιήζνο όρη κόλν 

θηινμελνπκέλσλ αιιά θαη γεγελώλ. Από θπζηθνγεσινγηθή άπνςε ε επξύηεξε 

πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη από πςειή ζεηζκηθόηεηα, ππνζαιάζζηα εθαηζηεηαθή θαη 

γεσζεξκηθή δξάζε . 

Από ηνλ ππνζαιάζζην ρώξν ηεο πεξηνρήο , κόιηο ιίγα κέηξα καθξηά από ηελ παξαιία 

ηνπ εζηηαηνξίνπ δηέξρεηαη ην πην επηθίλδπλν ελεξγό ζεηζκηθό ξήγκα ηνπ λεζηνύ καο. 

Τν ξήγκα ηνπ Δίαπινπ Κσ -Νηζύξνπ έρεη δώζεη ζρεδόλ όινπο ηνπο ηζηνξηθνύο  

θαηαζηξνθηθνύο ζεηζκνύο ηεο πεξηνρήο καο, έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 60 

ρηιηνκέηξσλ θαη απηό επζύλεηαη ζε κεγάιν κέξνο γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ ηνπίνπ θαη 

ηνλ ζρεκαηηζκό ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.  

Επηπιένλ αλ πξνζηεζνύλ ζε όια ηα παξαπάλσ θαη νη έληνλεο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο 

πνπ παξνπζηάδνληαη κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε όηη δελ πξόθεηηαη γηα κία 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ λεζηνύ καο. 

Ο γεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο πνπ παξαηεξείηαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο 

νλνκάδεηαη θιύζρεο θαη ραξαθηεξίδεηαη από ελαιιαγέο ζηξσκάησλ αξγίισλ, 

ςακκηηώλ, καξγώλ, αζβεζηνιίζσλ θαη θξνθαινπαγώλ. Ο θιύζρεο ζρεκαηίζηεθε  

ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο νξνγέλεζεο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηνπ παξνμπζκνύ   

(όπνπ ζρεκαηίζηεθαλ νη κεγάινη νξεηλνί όγθνη). Γη’ απηό είλαη έληνλα ηεθηνληζκέλνο 

ζρεκαηηζκόο πνπ έρεη ππνζηεί κεγάιεο παξακνξθώζεηο, ζπλήζσο κε ηελ κνξθή 

πηπρώζεσλ ή θαηαθεξκαηηζκό. Η κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θιύζρε 

ραξαθηεξίδεηαη από εηεξνγέλεηα θαη είλαη ζρεηηθά επαξθήο ζπλήζσο όηαλ θπξηαξρεί ε 

ςακκηηηθή θάζε θαη πνιύ θαθή όηαλ θπξηαξρεί ε αξγηιιηθή ή ηιπνιηζηθή .  

Ο θιύζρεο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ ηόζν ηνπ επηθαλεηαθνύ  

όζν θαη ηνπ ππνγείνπ. Σηηο πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη ν θιύζρεο ππάξρεη πιήζνο 

κηθξνπεγώλ αιιά θαη κόληκε ξνή λεξνύ ζηα ζεκαληηθόηεξα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο  

όιν ην ρξόλν. Επνκέλσο, νη απνζέζεηο βξάρσλ κεγάιεο έθηαζεο ζηελ πεξηνρή 

νθείινληαη θαη ζηελ θαθή γεσηερληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θιύζρε γη’ απηό θαη ζπρλά 

εκθαλίδεη ηάζεηο νιίζζεζεο . 

Σηελ πεξηνρή ησλ Θεξκώλ (Μπάληα) ηα θαηλόκελα ησλ βαξπηηθώλ κεηαθηλήζεσλ 

είλαη έληνλα θαη παξνπζηάδνληαη ζε όιν ην γεσκνξθνινγηθό αλάγιπθν ηεο.  Ο 

δξόκνο πνπ έρεη δηαλνηρηεί  ζηελ πεξηνρή έρεη αλαπηπρζεί πάλσ ζε θιύζρε ζηνλ πην 

επίθνβν γεσινγηθό ζρεκαηηζκό γηα θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα και από θαηξό 

εκθαλίδεη ζεκάδηα αζηάζεηαο θαη ππνρώξεζεο. Ο ρώξνο ραξαθηεξίδεηαη από 

γεσζεξκηθά πεδία πςειήο ελζαιπίαο  (πάλσ από 180° C)  θαη κηα ζησπειή ζεηζκηθή 

δηέγεξζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο θαηαζηξνθέο θαη ίζσο ζύκαηα.  Τν 

θαηλόκελν απνθόιιεζεο βξάρσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Θεξκώλ Κσ είλαη πξάγκαηη 

εμαηξεηηθά ζνβαξό όρη κόλν ζε όιν ην κήθνο ηνπ παξαιηαθνύ ρσκαηόδξνκνπ αιιά 

θαη ζε όιν ην νδηθό δίθηπν από ην μελνδνρείν Δήκεηξα έσο θαη ηελ Εκπξόο Θέξκε . 

Η θαηνιηζζεηηθή επηθηλδπλόηεηα ηεο πεξηνρήο  θξίλεηαη πνιύ πςειή θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί άκεζα. 
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Τν θαηλόκελν πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ πεξηνρή δελ είλαη ηίπνηα άιιν από ην 

έλαπζκα εθδήισζεο κηαο κεηαθίλεζεο ελόο βξάρνπ. Σπλήζσο ην έλαπζκα γηα 

θάπνηα  εδαθηθή κεηαθίλεζε πξνέξρεηαη από θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο όπσο κία 

έληνλε θαη παξαηεηακέλε βξνρόπησζε ή ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα ή απόηνκε 

κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ή εθαηζηεηόηεηα ηεο πεξηνρήο  ή γηα δηάθνξνπο 

άιινπο  ιόγνπο.  

Αθόκε κπνξεί ην έλαπζκα λα νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελή  δξάζε όπσο ε θαηαζθεπή 

ελόο δξόκνπ, ε εθζθαθή πξαλώλ ή νξπγκάησλ θαζώο θαη ε αλεμέιεγθηε απόζεζε 

πιηθώλ εθζθαθήο  θ ά. 

 

 

                                             Σθαξίθεκα γεσινγηθό πεξηνρήο 

 

Σηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Θεξκώλ νη κεηαθηλήζεηο ησλ πεηξσκάησλ γίλνληαη 

άκεζα αληηιεπηέο θαη κε γπκλό κάηη. Οη ζσξνί ησλ πεηξσκάησλ πνπ έρνπλ 

ζπζζσξεπηεί (θνξήκαηα) ζηνπο πξόπνδεο θπξίσο ησλ πξαλώλ, αιιά θαη νη κεγάινη 

βξάρνη πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ παξαιία ηεο πεξηνρήο έρνπλ πξνέιζεη από 

πξνεγνύκελεο κεηαθηλήζεηο ηνπ εδάθνπο. 

Η  θαηνιίζζεζε ζαλ θαηλόκελν εθηόο από ηελ νιίζζεζε πεξηιακβάλεη ηελ πηώζε 

αλαηξνπή ή αθόκε ηελ ξνή κηαο κάδαο εδάθνπο. Πξόθεηηαη γηα θαηλόκελν όπνπ κε 

ηελ  επξύηεξε έλλνηα ηεο κεηαθίλεζεο εδαθηθώλ καδώλ εθδειώλεηαη ζε θπζηθά ή 

ηερλεηά πξαλή θαη ζεσξείηαη ζαλ  κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο Φπζηθέο Καηαζηξνθέο . 

Απνηειεί βαζηθή αηηία απώιεηαο αλζξώπηλσλ δσώλ θαζώο θαη πεξηνπζηώλ κε 

ζεκαληηθέο θαη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο . 

Η εθδήισζε ησλ θαηνιηζζήζεσλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιιά αίηηα θπξίσο όκσο  

ζε  γεσινγηθνύο ,γεσκνξθνινγηθνύο ,θιηκαηηθνύο θαη αλζξσπνγελείο παξάγνληεο . 

Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηελ κεηαθίλεζε κηαο εδαθηθήο κάδαο κπνξνύλ λα 

ζπλνςηζηνύλ ζηηο παξαθάησ δξάζεηο : 



 ε επηθαλεηαθή δηάβξσζε ιόγσ ξνήο ρεηκάξξσλ  ή αηκνζθαηξηθήο δηάβξσζεο  

 ππόγεηα δηάβξσζε θαη δηάιπζε πεηξσκάησλ  

 επηθόξηηζε πξνθαινύκελε από θπζηθή δξάζε ή από αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 παξνδηθέο ηάζεηο ιόγσ ζεηζκηθώλ δνλήζεσλ 

 ηνπηθέο αλπςώζεηο πνπ νθείινληαη ζε ηεθηνληθέο θηλήζεηο θαη ζε εθαηζηεηαθή 

δξαζηεξηόηεηα  

 πιεπξηθέο πηέζεηο  ιόγσ δηόγθσζεο αξγίισλ ή ηεο παξνπζίαο λεξνύ ζε 

ξσγκέο ή  θνηιόηεηεο πεηξσκάησλ. 

  

Επεηδή ε εκθάληζε κηαο έζησ κηθξήο αξρηθά κεηαθίλεζεο  κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πεξαηηέξσ ζπλζήθεο αζηάζεηαο θαη κεηαθίλεζεο , ε γεληθόηεξε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηελ έξεπλα ησλ θαηνιηζζήζεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη : 

1.Ακεζε αλαγλσξηζηηθή εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ από εηδηθνύο Τερληθνγεσιόγνπο ζε 

ζέκαηα θαηνιηζζήζεσλ .   

1.Γεσηερληθή-Τερληθνγεσινγηθή έξεπλα επξύηεξεο πεξηνρήο ζε θαηάιιειε θιίκαθα 

ζε ηνπνγξαθηθό ππόβαζξν Γ.Υ.Σ (π. ρ  , 1:5000). Από ηελ έξεπλα ζα πξνθύςνπλ ηα 

ζπλνιηθά κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη αλάζρεζε ησλ  θαηλνκέλσλ 

πνπ πξνέθπςαλ ή πξόθεηηαη λα εθδεισζνύλ. 

2.Δηάθξηζε ηνπ ηύπνπ θαη ησλ αηηίσλ ηεο κεηαθίλεζεο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ πξόιεςεο ή απνθαηάζηαζεο .Τα 

δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ζα εθαξκνζηνύλ δελ κπνξεί λα είλαη ηα ίδηα ζηελ πεξίπησζε 

κηαο θαηάπησζεο βξάρσλ θαη κηαο νιίζζεζεο . Είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε 

αλαγλώξηζε ηνπ ηύπνπ ηεο κεηαθίλεζεο ώζηε λα πξνθύςεη ε κέγηζηε σθέιεηα από 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ θαη όρη κόλν ηνπ ηύπνπ ηεο κεηαθίλεζεο πνπ 

ήδε έρεη εθδεισζεί αιιά θαη εθείλσλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδεισζνύλ  

3.Εγθαηάζηαζε νξγάλσλ παξαθνινύζεζεο επηθαλεηαθώλ θαη ππεδαθηθώλ 

κεηξήζεσλ (π.ρ απνθιηζηόκεηξα ), GPS ,κεηξεηέο ξσγκώλ θαη ηόζν άιια. 

4.Εξκελεία απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ  

5.Έξεύλα ζην πεδίν όρη ζαλ κηα κεκνλσκέλε δξαζηεξηόηεηα επεηδή ε εδαθηθή  

κεηαθίλεζε απνηειεί έλα ζπλερώο κεηαβαιιόκελν θαηλόκελν πνπ πξέπεη λα 

ζπκπιεξώλεηαη θαη λα αλαζεσξείηαη ζπλερώο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αξρή όηη ην θόζηνο πξόιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη πνιύ 

κηθξόηεξν από ην θόζηνο ζεξαπείαο ηνπ, πξηλ από ηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ 

απνθαηάζηαζεο ηνπ πξαλνύο πξέπεη λα πξνεγεζεί ε έξεπλα ηνπ αηηίνπ θαηάπησζεο 

βξάρσλ πνπ πξνθαιεί ηα θαηλόκελα απηά. Οπνηαδήπνηε ηύπνπ παξέκβαζε ρσξίο 

ηελ επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε θαη πξνζέγγηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα 

θαη  αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα. Η έξεπλα γηα κεηαθηλήζεηο καδώλ είλαη ζπλερήο 

θαη όρη απνζπαζκαηηθή  δηαδηθαζία . 



Επηπιένλ ζα ήζεια λα αλαθέξσ ζρεηηθά κε ηνλ επαξρηαθό δξόκν ηεο πεξηνρήο όηη 

πξηλ από ηελ εθηέιεζε ελόο δεκνζίνπ έξγνπ πξέπεη λα εθπνλείηαη πξνθαηαξθηηθή 

Γεσηερληθή Έξεπλα όπσο νξίδεη ην αξκόδην ζεζκηθό πιαίζην . Κάζε δξόκνο, 

ηδηαίηεξα ηνπ Επαξρηαθνύ Οδηθνύ Δηθηύνπ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα 

θαηαζθεπάδεηαη γηα κηα ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 50 ρξόλσλ θαηά ηελ νπνία ηα 

έμνδα ζπληήξεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη αζήκαληα. 

Τν ζεκαληηθόηεξν ίζσο ζηάδην κηαο Γεσηερληθήο Έξεπλαο έξγσλ νδνπνηίαο είλαη 

απηό κε ην νπνίν δηεξεπλάηαη θαη δηαπηζηώλεηαη ε αζθαιέζηεξε, θαηαιιειόηεξε θαη 

νηθνλνκηθόηεξε ράξαμε ηνπ δξόκνπ ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ έδσζε ν Τνπνγξάθνο 

Μεραληθόο .  

Μηα γεσηερληθή έξεπλα έξγσλ νδνπνηίαο δηεξεπλά  εθηόο από ηελ γεσινγηθή δνκή 

ηεο δώλεο ράξαμεο  όπνπ ραξηνγξαθνύληαη ηα εδάθε θαη ηα ηεθηνληθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά  (ξήγκαηα, δηαθιάζεηο), ε κνξθνινγία θαη ην αλάγιπθν ηεο 

πεξηνρήο,  ε πδξνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ηεο βξαρνκάδαο ,ε αλάιπζε ηεο αζθάιεηαο 

ησλ πξαλώλ, ε ππαίζξηα θαη εξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε ηεο ζέζεο, ε γεσηερληθή 

δηεξεύλεζε ηεο ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ(γεθπξώλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο) θαη 

ηέινο ε ιήςε ζηνηρείσλ θαηάηαμεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηαζηαζνιόγεζε ηνπ 

νδνζηξώκαηνο . 

 

 

 

 


