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• Κατά τη διάρκεια μίας περιόδου η οποία ξεκινά τουλάχιστον από το 2004, στον οικισμό της
Στρατονίκης (ΒΑ Χαλκιδική) παρατηρούνται επιφανειακές διαρρήξεις, οι οποίες σε ορισμένες
περιπτώσεις προκαλούν εμφανείς ζημιές σε οικίες και κατασκευές.

• Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σχετικής χαρτογράφησης, η οποία
πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2019.

• Κατά τη διάρκειά της αποτυπώθηκε το ίχνος των διαρρήξεων και μετρήθηκαν τα γεωμετρικά τους
χαρακτηριστικά: μήκος (m), παράταξη (ο), άνοιγμα (mm) και άνυσμα μετατόπισης (o).

• Η Στρατονίκη γειτνιάζει άμεσα με το μεγάλο ενεργό ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας, με σεισμικό
δυναμικό Μ6.8.

• Έχει θεμελιωθεί σε Πλειστοκαινικές αποθέσεις, οι οποίες υπέρκεινται ασύμφωνα στο
κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο της Σερβομακεδονικής μάζας.

• Επίσης, ο οικισμός υπέρκειται υπόγειων μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων.

• Η σύγκριση της χαρτογράφησης με μία αντίστοιχη, η οποία δημοσιεύθηκε από την ΕΑΓΜΕ το
2008 (Αρβανιτίδης κ.συν.), δείχνει σημαντική αύξηση του αριθμού των διαρρήξεων (279 έναντι 49).

• Εκτιμάται ότι το φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό και οφείλεται στη συνδυασμένη δράση
πολλών αιτίων, τόσο γεωλογικών (μορφολογία, λιθολογία, υδρογεωλογία, τεκτονική, κλπ), όσο και
ανθρωπογενών (υπόγειες εκμεταλλεύσεις, κακοτεχνίες, κλπ).

• Το ποσοστό συμμετοχής του κάθε παράγοντα παραμένει προς διερεύνηση.

• Συνολικά χαρτογραφήθηκαν και μετρήθηκαν 208 γραμμικές και 71 ακανόνιστες αστοχίες στους
δρόμους του οικισμού.

• Τα στοιχεία που αφορούν τις διαρρήξεις ομαδοποιήθηκαν και έγινε στατιστική επεξεργασία τους,
με στόχο τον συσχετισμό των ποσοτικών χαρακτηριστικών τους.

• Επίσης, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των παρατάξεων και των ανυσμάτων μετατόπισης,
με στόχο τον έλεγχο συσχέτισής τους με γεωλογικούς παράγοντες (κυρίως το ρήγμα Στρατωνίου-
Βαρβάρας και τη μορφολογία).

• Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η παράταξη των διαρρήξεων συγκεντρώνεται κυρίως σε δύο
κατευθύνσεις: ΒΒΑ-ΝΝΔ και ΑΝΑ-ΔΒΔ.

• Το άνυσμα μετατόπισης παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά στο χώρο, ωστόσο παρατηρείται ένα
μέγιστο στη διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ.

• Η συσχέτιση της παράταξης με το άνυσμα μετατόπισης δείχνει ότι η παραμόρφωση δεν ακολουθεί
ένα μοντέλο απλού εφελκυσμού, αλλά συνδέεται με κατά θέσεις ισχυρή οριζόντια μετατόπιση.
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Αποτελέσματα

Συμπεράσματα

Σχήμα 1. (Αριστερά)
Φωτογραφίες από
επιφανειακές
διαρρήξεις στους
δρόμους της
Στρατονίκης (ID: 007,
090) και επεξήγηση
των μετρηθέντων
στοιχείων.

Σχήμα 2. (Πάνω)
Χάρτης της
Χαλκιδικής με την
κόκκινη πινέζα στη
θέση του οικισμού.

Σχήμα 3. Χάρτες με τις επιφανειακές διαρρήξεις στους δρόμους του οικισμού της Στρατονίκης. Οι κανονικές διαρρήξεις αναπαρίστανται με
μία απλή γραμμή και έναν τριψήφιο κωδικό, ενώ οι ακανόνιστες με δύο διασταυρούμενες γραμμές και με έναν διψήφιο κωδικό, ο οποίος
ξεκινάει με τη συντομογραφία «ακ». Η παραγωγή των χαρτών έγινε με το λογισμικό ArcGIS Pro.
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Σχήμα 4. (Πάνω) Γεωτεκτονικός/κοιτασματολογικός χάρτης της
ευρύτερης περιοχής Στρατονίκης - Μαύρων Πετρών - Μαντέμ Λάκκου
(Τροποποιημένος από Siron et al., 2018).

Σχήμα 5. Ροδοδιαγράμματα από τα ομαδοποιημένα στοιχεία των
ρωγμώσεων. Αριστερά η παράταξη (strike) και στα δεξιά το άνυσμα
μετατόπισης (vector).

Σχήμα 6. (Κάτω) Χάρτης του οικισμού της Στρατονίκης με τις κύριες
παρατάξεις των ρωγμώσεων (διακεκομμένες γραμμές) και τα
ανύσματα μετατόπισης (βέλη) που τους αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα
ροδοδιαγράμματα του Σχήματος 5. Στο χάρτη φαίνονται επίσης οι
περιοχές του οικισμού που αντιστοιχούν στους χάρτες του Σχήματος 3.


