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Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόμαστε στο Auckland, στο βόρειο νησί της Νέας 
Ζηλανδίας, για την παρακολούθηση του 11ου Συνεδρίου της IAEG με θέμα «Geologically 
Active”, έγινε ο μεγέθους 7,1 σεισμός στην περιοχή του Canterbury, στο νότιο νησί, την οποία 
επισκεφθήκαμε τις επόμενες μέρες. Ακολουθώντας το θέμα του Συνεδρίου, η «ανήσυχη» 
φύση της Νέας Ζηλανδίας είχε σε αυτό την πιο εντυπωσιακή συμμετοχή. Το άρθρο αυτό 
περιλαμβάνει  συνοπτικές πληροφορίες για το σεισμό, τη γεωδυναμική και τη γεωλογία της 
Νέας Ζηλανδίας, από τη βιβλιογραφία και πηγές του διαδικτύου καθώς και πληροφορίες για 
τις εδαφικές παραμορφώσεις και αστοχίες που προκάλεσε ο σεισμός, σύμφωνα με τις επί 
τόπου παρατηρήσεις μας.   
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Νέα Ζηλανδία είναι μια νησιωτική χώρα που παρουσιάζει πολύ έντονη 
σεισμικότητα, λόγω της ιδιαίτερης θέσης που κατέχει από γεωδυναμική 
άποψη. Βρίσκεται πάνω στο όριο δύο τεκτονικών πλακών, της Αυστραλιανής 
και της Ειρηνικής το οποίο αναπτύσσεται με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Κατά μήκος 
του ορίου αυτού, που διέρχεται μερικές δεκάδες χιλιόμετρα ανατολικά από το 
βόρειο νησί  ενώ διασχίζει το νότιο, συμβαίνουν πολύπλοκες τεκτονικές 
διεργασίες (Εικόνα 1).  
 

 
 

Εικόνα 1. Η γεωδυναμική θέση του Βόρειου και Νότιου νησιού της Νέας 
Ζηλανδίας, στο όριο των τεκτονικών πλακών Αυστραλιανής και Ειρηνικής 
(από  www.geology.um.maine.edu) 



Συγκεκριμένα, στο βόρειο νησί και στο βόρειο τμήμα του νότιου νησιού, που 
ανήκουν στην Αυστραλιανή πλάκα, ο ωκεάνιος φλοιός  της Ειρηνικής πλάκας 
βυθίζεται κάτω από τον ηπειρωτικό φλοιό της Αυστραλιανής πλάκας με 
ταχύτητα που αναφέρεται ως 47 mm/year και αποτέλεσμα την εκδήλωση 
ηφαιστειακής δραστηριότητας. Αντίθετα, στο μεγαλύτερο τμήμα του νότιου 
νησιού, το οποίο ανήκει στην Ειρηνική πλάκα, ο ηπειρωτικός φλοιός της 
Αυστραλιανής πλάκας συγκρούεται με τον ηπειρωτικό φλοιό της Ειρηνικής με 
ταχύτητα 37 mm/year και αποτέλεσμα την ορογένεση των νοτίων Άλπεων. 
Στο ενδιάμεσο τμήμα και στην οπισθοχώρα από τη ζώνη σύγκρουσης  
επικρατούν κινήσεις και ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης.  
 
Οι ενεργές αυτές γεωτεκτονικές διεργασίες ξεκίνησαν με διάφορες μορφές και 
ρυθμούς πριν από 500 περίπου εκατομμύρια χρόνια και προκάλεσαν 
συνθήκες για δημιουργία αφενός πλουσίων φυσικών πόρων (μεταλλεύματα, 
λιγνίτες, πετρέλαιο, αέριο) και αφετέρου ενός πολύ όμορφου φυσικού 
περιβάλλοντος που όπως συμβαίνει κατά κανόνα στις γεωλογικά ενεργές 
περιοχές, συνδέεται με αυξημένη σεισμική και γενικότερα γεωλογική 
επικινδυνότητα.  
 
Ο σεισμός της 4ης Σεπτεμβρίου 2010, συνέβη στις 4.35 π.μ. τοπική ώρα, είχε 
μέγεθος 7.1 και επίκεντρο στην πόλη Darfield,  45 km δυτικά από την πόλη 
Christchurch (Εικόνα 2), στο μέσον περίπου του νότιου νησιού 
(συντεταγμένες επικέντρου  43.530° Ν, 172.120° Α). Το εστιακό βάθος, 
σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας, ήταν 10 km (5 km 
σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Η.Π.Α.). Ο σεισμός δεν είχε 
ευτυχώς ανθρώπινα θύματα, αλλά προξένησε πολλές βλάβες σε κατοικίες και 
τεχνικά έργα και σημαντικές εδαφικές παραμορφώσεις και αστοχίες.  
 
 

 
 
Εικόνα 2. Χάρτης με την θέση του επικέντρου του σεισμού του Canterbury, 
δυτικά της πόλης  Christchurch η οποία, μαζί με την πόλη του Kaiapoi, 
υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές (από  www.geonet.org.nz) 
 



Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 
 
Τα νησιά της Νέας Ζηλανδίας αποτελούσαν τμήμα μιας ευρύτερης 
ηπειρωτικής περιοχής που περιλάμβανε την Ανταρκτική και την Αυστραλία. 
Τα παλαιότερα πετρώματα που απαντούν στα νησιά είναι ηλικίας 510 εκ. 
ετών και δομούν τις δυτικές ακτές του νότιου νησιού.  Στον απλοποιημένο 
γεωλογικό χάρτη της εικόνας  3  φαίνονται οι κύριες γεωλογικές ενότητες που 
είναι οι σχιστόλιθοι, οι γραουβάκες, τα εκρηξιγενή πετρώματα και το κάλυμμα 
των νεώτερων ιζημάτων. 
 

 
 
Εικόνα 3. Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης της Νέας Ζηλανδίας. Με γκρί 
χρώμα οι σχιστόλιθοι, με κίτρινο οι γραουβάκες, με ιώδες τα ηφαιστειακά 
πετρώματα και με λευκό το κάλυμμα των ιζημάτων (από 
www.geology.um.maine.edu ). 
 
Η γεωλογική ιστορία της Νέας Ζηλανδίας διαμορφώθηκε από τρεις περιόδους 
ιζηματογένεσης και τρεις περιόδους ορογένεσης. Συνοπτικά, τα πετρώματα 
από 510 έως 83 εκ. χρόνια δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία μιας ενεργούς 
σύγκλισης των τεκτονικών πλακών, στη συνέχεια από τα 83 έως τα 23 εκ. 
χρόνια υπήρξε περίοδος τεκτονικής ησυχίας, καταβύθισης και 
ιζηματογένεσης. Από τα 23 εκ. χρόνια οι τεκτονικές διαδικασίες ξανάρχισαν 
έντονες και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με ρυθμούς μετατόπισης της τάξεως 
των 4-5 εκατοστών  ανά έτος (http://sci.waikato.ac.nz).  
 
Ιδιαίτερα στην περιοχή του Canterbury εκτός από τους σχιστόλιθους και 
γραουβάκες του υποβάθρου απαντούν ασβεστόλιθοι ηλικίας 34-24 εκ. ετών, 
ηφαιστειακά πετρώματα ηλικίας 11-6 εκ. ετών και 2.5 εκ. ετών. Παγετώδεις και 
λιμναίες αποθέσεις καλύπτουν τμήμα της περιοχής, ενώ οι πεδιάδες έχουν 
πληρωθεί με αλλουβιακές αποθέσεις προερχόμενες  από τα μεγάλα ποτάμια 
που ξεκινούν από τις νότιες Άλπεις. Τμήμα του γεωλογικού χάρτη της 
περιοχής φαίνεται στην εικόνα 4. 



 

 
 
Εικόνα 4. Γεωλογικός χάρτης τμήματος της περιοχής του Canterbury, δυτικά 
του Christchurch. Με γαλάζιο και πράσινο χρώμα απεικονίζεται το υπόβαθρο, 
με ιώδες τα ηφαιστειακά πετρώματα και με κίτρινο το κάλυμμα των 
τεταρτογενών ιζημάτων. Με λευκό χρώμα οι πολύ πρόσφατες  ποτάμιες 
αποθέσεις. (Σημειώνεται επίσης με κόκκινη γραμμή η σεισμική διάρρηξη, για 
την οποία στοιχεία  δίνονται παρακάτω). 
 
 
ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Είναι γνωστό ότι η Νέα Ζηλανδία, έχοντας κινητήρια μηχανή της 
γεωδυναμικής της  εξέλιξης το πλησίασμα δύο τεράστιων τεκτονικών πλακών, 
παρουσιάζει πολύ έντονη σεισμικότητα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να 
έχει αντίστοιχα και πολύ ανεπτυγμένη αντισεισμική έρευνα. Στον Πίνακα 1 
δίνονται οι μεγαλύτεροι σεισμοί τα τελευταία 150 περίπου χρόνια, με το 
μέγεθος, την ένταση και το εστιακό τους βάθος, ενώ στην εικόνα 5 δίνεται η 
κατανομή των επικέντρων των επιφανειακών σεισμών την τελευταία δεκαετία. 
 

 
 

Πίνακας 1. Κατάλογος των πιο καταστροφικών σεισμών της Νέας Ζηλανδίας 
(από New Zealand Listener, Sept. 2010) 



 

 
 

Εικόνα 5. Κατανομή των επικέντρων των επιφανειακών σεισμών της 
τελευταίας δεκαετίας (από  www.gns.cri.nz ) 
 
Αν και η περιοχή του Canterbury ήταν γνωστή για τη σεισμική της 
επικινδυνότητα, αξίζει να αναφερθεί ότι το ρήγμα του σεισμού θεωρείται ως 
ένα «τυφλό» ρήγμα επειδή δεν είχε προηγουμένως χαρτογραφηθεί, αν και 
έχει χαρτογραφηθεί ένας αριθμός 500 περίπου ενεργών ρηγμάτων στη Νέα 
Ζηλανδία (Εικόνα  6).  
 

 
 
Εικόνα 6. Χάρτης με τα ενεργά ρήγματα της Νέας Ζηλανδίας (από 
www.gns.cri.nz) 



 
Προφανώς πρόκειται για ένα ρήγμα «κρυμμένο», λόγω κάλυψής του από τις 
ποτάμιες αποθέσεις της πεδιάδας του Canterbury και την επιφάνεια 
ισοπέδωσης παγετώδους προέλευσης που αναφέρεται ως ηλικίας 18000 
ετών (Εικόνα 4). Παρόμοιο ήταν και το ρήγμα του σεισμού του 1931 στο 
Hawke’s Bay, ο οποίος είχε 256 θύματα και προξένησε μεγάλες καταστροφές. 
Οι περιπτώσεις αυτές των «τυφλών» ή καλυμμένων ρηγμάτων δείχνουν ότι σε 
περιοχές σεισμικές απαιτείται συνεχής έρευνα και συνδυασμένα γεωλογικά, 
γεωφυσικά και σεισμολογικά  στοιχεία για να δώσουν την πραγματική εικόνα 
των κρίσιμων ρηγμάτων. Κι αυτό γιατί ορισμένα ρήγματα μπορεί να έχουν 
περίοδο επανάληψης αρκετές χιλιάδες χρόνια αλλά η επόμενη ανάδρασή τους 
να είναι «αύριο», αφού η γη δεν ακολουθεί πάντα τους κανόνες ενός 
εργαστηρίου, αλλά λόγω αποκλίσεων χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες, 
αυξάνοντας την διακινδύνευση μιας περιοχής.  
 
Σύμφωνα με την επίλυση του μηχανισμού γένεσης (Εικόνα 7) o σεισμός 
συνδέεται με την δράση ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης που βρίσκεται στον 
φλοιό της Ειρηνικής πλάκας. Πρόκειται για δεξιόστροφο ρήγμα οριζόντιας 
ολίσθησης με διεύθυνση περίπου Α-Δ, όπως επιβεβαιώνεται και από τις 
παρατηρήσεις της επιφανειακής εκδήλωσης του ρήγματος, που αναπτύσσεται 
σε ένα συνολικό μήκος 23 km περίπου (Εικόνα 4). Οι περισσότεροι από τους 
μετασεισμούς κοντά στο επίκεντρο  είχαν παρόμοιους μηχανισμούς γένεσης. 
Προς το δυτικό τμήμα του ρήγματος διαπιστώθηκε μία ισχυρή συνιστώσα 
ανάστροφης κίνησης.    
 

 
 
Εικόνα 7. Ο μηχανισμός γένεσης του κύριου σεισμού (μεγάλη μπάλα) και των 
κυριότερων μετασεισμών (από  www.geonet.org.nz) 
 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις υπαίθρου, η οριζόντια μετατόπιση ήταν της 
τάξεως των 3 μέτρων και η κατακόρυφη λίγες δεκάδες εκατοστά (Εικόνες 
8,9,10,11). Η ζώνη παραμόρφωσης είχε πλάτος κυμαινόμενο από 10 έως 



μερικές δεκάδες μέτρα (Εικόνες 12 και 13). Χαρακτηριστική εικόνα της 
ανάστροφης συνιστώσας δίνεται στην εικόνα 14.   
 

 
 
Εικόνα 8. Αεροφωτογραφία όπου διακρίνεται η χαρακτηριστική «en echelon» 
πορεία του ρήγματος 
 
 
 

 
 

Εικόνα 9. Οριζόντια μετατόπιση δρόμου και δενδροστοιχίας στη διέλευση του 
ρήγματος 
 



 
 
Εικόνα 10. Οριζόντια μετατόπιση δρόμου στη διέλευση του ρήγματος 
 
 

 
 
Εικόνα 11. Κατακόρυφη μετατόπιση της τάξεως των λίγων δεκάδων 
εκατοστών περίπου,  τοπικά στη ζώνη του ρήγματος 
 
 



 
 
Εικόνα 12. Η ζώνη της εδαφικής παραμόρφωσης στην επιφανειακή εκδήλωση 
του σεισμικού ρήγματος 
 

 
 
Εικόνα 13. Η ζώνη της εδαφικής παραμόρφωσης στην επιφανειακή εκδήλωση 
του σεισμικού ρήγματος που διασχίζει δρόμο 
 



 
 
Εικόνα 14. Ενδείξεις ανάστροφης κίνησης στο δυτικό τμήμα της επιφανειακής 
διάρρηξης 
 
 
 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 
Πολύ εκτεταμένα φαινόμενα ρευστοποίησης σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια 
του σεισμού (Εικόνες 15 και 16), οφειλόμενα στη αμμώδη ομοιόμορφη 
σύσταση των εδαφικών σχηματισμών και στο κορεσμό τους λόγω του πολύ 
υψηλού υδροφόρου ορίζοντα  (ένα ποσοστό περί τα 10% ιλύος εκτιμήθηκε ότι 
υπάρχει). Στις αγροτικές περιοχές, που υπήρχε η δυνατότητα καλής 
παρατήρησης, διαπιστώθηκαν οι χαρακτηριστικές μορφές των «ηφαιστείων 
λάσπης» και «αναβράσεων εδάφους» (Εικόνα 17),  ενώ στις κατοικημένες 
περιοχές οι εδαφικές αστοχίες από ρευστοποίηση, συχνά με διαφορική 
συμπεριφορά προκάλεσαν σημαντικές βλάβες στα κτίρια (Εικόνες 18, 19).  
Μεγάλες ζημιές παρατηρήθηκαν επίσης στα αναχώματα που υπήρχαν στις 
παραποτάμιες κυρίως περιοχές, λόγω «πλευρικής εξάπλωσης» (lateral 
spreading) (Εικόνες 20, 21, 22). Η πλευρική εξάπλωση εκδηλούτο ακόμη και 
όταν η μορφολογία του εδάφους που την προκαλούσε ήταν πολύ μικρή 
(μερικές δεκάδες εκατοστά). Οι ρωγμές της πλευρικής εξάπλωσης έφθαναν σε 
περιοχές και πέραν των 100 μέτρων, πίσω από τα χαμηλά σημεία του 
αναγλύφου που την προκάλεσαν. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ενός 
κοριτσιού από την πόλη Christchurch, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο 



πως αντιλήφθηκε το σεισμό.  “Τhe ground moved like jelly”, ήταν η απάντησή 
της. 
 

 
 
Εικόνα 15. Εκτεταμένα φαινόμενα ρευστοποίησης κοντά στον ποταμό 
Waimakariri 
 

 
 
Εικόνα 16. Εδαφική ρωγμή από πλευρική εξάπλωση λόγω ρευστοποίησης  
κοντά στον ποταμό Waimakariri 
 



 
 
Εικόνα 17. Χαρακτηριστικές μορφές των «ηφαιστείων λάσπης» στην περιοχή 
του ποταμού Waimakariri 
 

 
 
Εικόνα 18. Βλάβες στο οδόστρωμα λόγω των φαινομένων ρευστοποίησης και 
πλευρικής εξάπλωσης 
 
 



 
 
Εικόνα 19. Καταστροφές σε οικία λόγω της «άφιξης» των ρωγμών και 
πλευρικής εξάπλωσης (lateral spreading) 
 

 
 
Εικόνα 20. Επιμήκεις ρωγμές σε αναχώματα λόγω πλευρικής εξάπλωσης στις 
όχθες του  ποταμού Waimakariri 
 
 



 
 
Εικόνα 21. Εγκάρσιες ρωγμές σε αναχώματα λόγω ρευστοποίησης και 
πλευρικής εξάπλωσης,  κοντά στον ποταμό Waimakariri 
 
 

 
 

Εικόνα 22. Βύθιση τμήματος παραποτάμιας περιοχής λόγω της «πλευρικής 
εξάπλωσης», όπως φαίνεται και από τα δένδρα που μετά το σεισμό βρέθηκαν 
μέσα στα νερά του ποταμού. Διακρίνεται ελαφρώς στα δεξιά της εικόνας η 
πρώτη ρωγμή του φαινομένου 

 
 
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Ένα από τα μαθήματα που έδωσε ο σεισμός σε ότι αφορά τα κτίρια είναι ότι 
σε όσα, κυρίως ιστορικά και παλαιά κτίρια, είχαν προηγηθεί εργασίες 
ενίσχυσης άντεξαν το σεισμό, ενώ πολλά άλλα έπαθαν μεγάλες ζημιές ή 
κατέρρευσαν. Καλύτερα ανταποκρίθηκαν, όπως ήταν φυσικό, τα ξύλινα κτίρια 
(και ήταν πολλά) τα οποία ακόμη και αν μετατοπίσθηκαν από τη βάση τους ή  
έπαθαν διαφορική καθίζηση λόγω της ρευστοποίησης, δεν κατέρρευσαν. Η μη 



συνεχής δόμηση σε μεγάλη έκταση στον αστικό χώρο, συνέβαλε επίσης στον 
περιορισμό των δομικών βλαβών. Μεγάλο πρόβλημα προκλήθηκε από 
καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, με αποτέλεσμα να 
υπάρξει μόλυνση του πόσιμου νερού. Ορισμένες φωτογραφίες από τις βλάβες 
δίνονται στις εικόνες 23, 24 και 25. 
 
 

 
 
Εικόνα 23. Χαρακτηριστική παραμόρφωση (λύγιση)  των σιδηροδρομικών 
γραμμών 
 

 
 

Εικόνα 24. Καταστροφή πεζογέφυρας στο Kaiapoi. 
 



 

 
 

Εικόνα 25. Καταστροφή  κατοικίας στα περίχωρα του Darfield. Πρόκειται για 
το σπίτι της κινηματογραφικής ταινίας «ο άρχοντας των δακτυλιδιών» 

 
 
 

ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών για τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις του σεισμού μεγέθους 7,1 στο Canterbury, στο νότιο νησί της 
Νέας Ζηλανδίας, το κόστος αναμένεται να φθάσει στα 4 δις δολάρια, ενώ το 
20% των σπιτιών της περιοχής έχουν καταστεί μη κατοικήσιμα. Σημειώνεται 
εδώ ότι εκτός από τις άλλες επιπτώσεις του σεισμού, οικονομικό κόστος 
προκλήθηκε στην αγροτική παραγωγή και από το γεγονός ότι ένα μεγάλο 
πλήθος αγελάδων που κυοφορούσαν απέβαλαν κατά τη διάρκεια του 
σεισμού. 
 
 Οι πόλεις που κτυπήθηκαν περισσότερο ήταν το Darfield, το Kaiapoi και το 
κέντρο του Christchurch. Το αεροδρόμιο, οι κύριοι αυτοκινητόδρομοι και ο 
σιδηρόδρομος  έκλεισαν μόνο προσωρινά. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο 
βόρειο νησί, σε απόσταση 800 km περίπου μακριά από το επίκεντρο. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν έδειξαν μεγάλη 
ψυχραιμία και πολλοί επισκέπτοντο τις περιοχές με τις εδαφικές 
παραμορφώσεις θέλοντας να μάθουν και να γίνουν πιο οικείοι με το φυσικό 
φαινόμενο, ενώ και  η πολιτεία ανταποκρίθηκε αμέσως στις ανάγκες που 
προέκυψαν. Υπήρχε η πρόβλεψη ώστε να είναι ήδη έτοιμα μεγάλα υπαίθρια 
κλειστά καταφύγια τα οποία κάλυψαν με υποδειγματική τάξη τις ανάγκες των 
αστέγων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι κτίρια ιστορικά στα οποία είχε γίνει 
ενίσχυση ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στο σεισμό.  
 
Όπως όλοι οι ειδικοί επιστήμονες συμφωνούν, και είχαμε επίσης την ευκαιρία 
να διαπιστώσουμε, οι χειρότερες καταστροφές που παρατηρήθηκαν δεν 
οφείλονται μόνο στις σεισμικές δονήσεις αλλά κυρίως στα εκτεταμένα 
φαινόμενα ρευστοποίησης και την συμπαρομαρτούσα πλευρική εξάπλωση, 
που σημειώθηκαν στην επικεντρική περιοχή. Πρόκειται για πεδινή περιοχή 
καλυμμένη με ποτάμιες αμμώδεις, ομοιόμορφης κοκκομετρίας, μη συνεκτικές  



αποθέσεις στην οποία ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ ψηλά, συνθήκες 
δηλαδή πολύ ευνοϊκές για ρευστοποίηση.  
 
Ο σεισμός συνδέεται με την ανάδραση δεξιόστροφου ρήγματος οριζόντιας 
ολίσθησης, το οποίο θεωρήθηκε «τυφλό», μη έχοντας ίχνος στην επιφάνεια 
του εδάφους. Τα στοιχεία του ρήγματος όπως δίνονται από τον μηχανισμό 
γένεσης του σεισμού αναγνωρίζονται και από τις παρατηρήσεις υπαίθρου. 
Πρόκειται για ρήγμα καλυμμένο κάτω από τις νεότερες αποθέσεις της 
πεδιάδας, το οποίο όμως με το σεισμό εμφανίστηκε στην επιφάνεια του 
εδάφους, σε ένα συνολικό μήκος περί τα 23 km. Η οριζόντια συν-σεισμική 
μετατόπιση έφθασε τα 3 – 3.5 μέτρα και η κατακόρυφη ήταν λίγες δεκάδες 
εκατοστά, ενώ τοπικά έφθασε το ένα μέτρο. Το πλάτος της ζώνης με τις 
εδαφικές διαρρήξεις έφθανε σε αρκετές  δεκάδες μέτρα (10-40 μέτρα στις 
περιοχές που επισκεφθήκαμε).  
 
Για τους σεισμολόγους και γεωλόγους της Νέας Ζηλανδίας, παρότι περίμεναν 
στο Νότιο νησί ένα μεγαλύτερο ακόμη σεισμό στο μεγάλο ρήγμα των νοτίων 
Άλπεων, ο συγκεκριμένος σεισμός σε ένα άγνωστο ρήγμα αποτέλεσε μία 
έκπληξη. Τελικά, τέτοιες εκπλήξεις δεν είναι πράγματι εκπλήξεις σε όλες τις 
σεισμικές χώρες, όπως και στην Ελλάδα (σεισμοί Κοζάνης, Πάρνηθας), αφού 
η φύση αρέσκεται να κρύβει τα μυστικά της. Μόνο με τη συνεχή έρευνα και τη 
διεπιστημονική συνεργασία μπορούμε να κατανοήσουμε ένα μέρος από τις  
γεωδυναμικές διεργασίες  της γης και τη σεισμική της συμπεριφορά, προς την 
κατεύθυνση της  μείωσης των επιπτώσεων από τους σεισμούς και  στόχο 
κυρίως την προστασία και την ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων απωλειών. 
Έτσι, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο σεισμό του Canterbury δεν 
υπήρξε ούτε ένα ανθρώπινο θύμα, μπορούμε να πούμε ότι επίσκεψή μας 
στην επικεντρική περιοχή ήταν για μας μία σπουδαία εμπειρία. 
 
 
 


