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OBJECTIVES
1. To improve our understanding of the geology and geomorphology of Thinia and northern Paliki through the use of
geological and geophysical techniques.
2. To investigate whether the sea once passed through the Thinia valley and therefore whether Paliki was once a
free-standing island. If so then the studies will attempt to determine the date that it became connected.
3. To map the evolution of water-courses in Thinia and northern Paliki, in order to understand where water was
historically available and where it may be found today.
4. To determine the dates and the extent of the historical earthquakes that triggered the massive rockfalls in Thinia
and northern Paliki, with the aim of diagnosing their past impact and also assisting the local community in
assessing the risk of living in these areas today.

TECHNIQUES
•

A team from Fugro Engineering Services in the UK is now working on Kefalonia with Edinburgh PhD candidate
Kirsten Hunter under the supervision of Professor John Underhill (The University of Edinburgh). They are
performing land-based seismic, gravity and resistivity tests of terrain in Thinia and northern Paliki.

•

On October 16 a marine geoscientific team from Fugro Oceansismica in Rome is expected to commence a
detailed submarine mapping of the bays to the north and south of the Thinia valley, using high resolution sonar
equipment.

•

Subject to the grant of aviation permits, it is anticipated that Fugro Airborne Surveys of Toronto will subsequently
perform a helicopter-based electromagnetic survey of the northern Paliki region, using techniques such as the
Resolve system shown in the photograph.

•

The data from these surveys will be analysed in the months ahead with the aim of building a 3-D visualisation of
the geology of this area. It is anticipated that the results of this research will be published during 2008.

SAFETY
•

These are standard industry techniques and no danger to the local population is involved.

•

A seismic land-based survey involves striking a metal plate with a large hammer and recording the sound wave
transmitted through the ground via a string of microphones (see photograph).

•

Gravity surveys measure differences in the attraction of gravity that occur on loose soil compared to solid
mountain bedrock.

•

Resistivity surveys involve passing a low current through the earth in the area of interest and measuring
differences in its electrical resistance.

•

Marine-based sonar equipment sends out a sound wave and measures the echo that returns to draw a picture of
the sea bottom and below (see photograph).

•

A helicopter-based electromagnetic survey transmits a radio wave into the ground and measures the response,
which changes according to its geology. The strength of this wave is weaker than that of a thunderstorm or a
home electrical appliance. The electronic sensors are carried in a 9 metre long tube, suspended 30 metres below
the helicopter, which flies at 60 metres above the ground. The helicopter travels at about 120 km per hour and it
flies in parallel lines across the area that is going to be mapped. It does not fly over homes and the sensor is
supported by a stainless-steel wire rope with a ‘Kevlar’ safety rope as backup (see photograph).

PERMITS
Permits for this work have been issued by all the relevant bodies including IGME, the Ministry of Culture, the
Prefecture of Kefallinia and Ithaca, the Mayor of Argostoli, the Mayor of Paliki, the Ministry of Mercantile Marine and
the Ministry of Foreign Affairs. Permits from the aviation authorities are being applied for and the helicopter will not fly
unless these are granted.

CONTACT
Further information about the project is available at: http://www.odysseus-unbound.org/research.html
Principal contact for inquiries: Professor John Underhill, The University of Edinburgh
Email: jru@staffmail.ed.ac.uk Mobile number for calls or text messages: 00 44 7740 984731
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Να κατανοήσουµε καλύτερα τη γεωλογία και τη γεωµορφολογία της Θηνιάς και της βορείας Παλικής µε τη βοήθεια
γεωλογικών και γεωφυσικών τεχνικών.
2. Να ερευνήσουµε εάν η θάλασσα περνούσε κάποτε µέσα από την κοιλάδα της Θηνιάς, και εποµένως, εάν η Παλική
υπήρξε κάποτε ένα αυτόνοµο νησί. Αν ισχύει αυτό, τότε οι µελέτες µας θα προσπαθήσουν να καθορίσουν τη
χρονολογία κατά την οποία συνδέθηκε µε το υπόλοιπο νησί.
3. Να χαρτογραφήσουµε την πορεία των τρεχούµενων νερών στη Θηνιά και τη βόρειο Παλική, προκειµένου να
καταλάβουµε που υπήρχε νερό ιστορικά και πού µπορεί να βρεθεί σήµερα.
4. Να καθορίσουµε τις ηµεροµηνίες και το µέγεθος των σεισµών που προκάλεσαν τις ογκώδεις κατολισθήσεις στη
Θηνιά και τη βόρεια Παλική στα ιστορικά χρόνια, µε στόχο να καθορίσουµε τον αντίκτυπο που είχαν στο παρελθόν
και ακόµα να βοηθήσουµε την τοπική κοινότητα στην αξιολόγηση του κινδύνου του να ζεις σε αυτές τις περιοχές
σήµερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
•

Μια οµάδα από την εταιρεία Μηχανικών Ερευνών Fugro στη Μεγάλη Βρεττανία εργάζεται τώρα στην Κεφαλονιά µε
την υποψήφια διδάκτορα Kirsten Hunter του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου, κάτω από την επίβλεψη του
καθηγητή John Underhill, επίσης του πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου. Εκτελούν χερσαίες σεισµικές δοκιµές
βαρύτητας και ειδικής αντίστασης των εδαφών της Θηνιάς και της βόρειας Παλικής.

•

Στις 16 Οκτωβρίου µια οµάδα ειδικών στη θαλάσσια γεωλογική έρευνα από την εταιρεία Fugro Oceansismica της
Ρώµης αναµένεται να αρχίσει µια λεπτοµερή υποβρύχια χαρτογράφηση των κόλπων στα βόρεια και τα νότια της
κοιλάδας της Θηνιάς, χρησιµοποιώντας ως εξοπλισµό σόναρ υψηλής ανάλυσης.

•

Εφόσον µας παραχωρηθούν άδειες πτήσης, αναµένεται η οµάδα εναέριων ερευνών της εταιρείας Fugro του
Τορόντο να χρησιµοποιήσει ελικόπτερο για την ηλεκτροµαγνητική έρευνα της βόρειας Παλικής, χρησιµοποιώντας
τεχνικές όπως το σύστηµα που παρουσιάζεται στη φωτογραφία.

•

Τα στοιχεία από αυτές τις έρευνες θα αναλυθούν τους επόµενους µήνες µε στόχο να φτιάξουµε µια τρισδιάστατη
απεικόνιση της γεωλογίας αυτής της περιοχής. Αναµένεται ότι τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας θα
δηµοσιευθούν κατά τη διάρκεια του 2008.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
•

Όλες οι παραπάνω τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στη βιοµηχανία και δεν παρουσιάζουν κανένα
κίνδυνο για τον τοπικό πληθυσµό.

•

Η χερσαία σεισµική έρευνα περιλαµβάνει το χτύπηµα ενός µεταλλικού πιάτου µε ένα µεγάλο σφυρί και την
καταγραφή του ηχητικού κύµατος που εκπέµπεται στο έδαφος µέσω µιας σειράς µικροφώνων (φωτογραφία a).

•

Οι έρευνες βαρύτητας µετρούν τις διαφορές στην έλξη της βαρύτητας που εµφανίζονται στο χαλαρό χώµα έναντι
του στερεού στρώµατος βράχου του βουνού.

•

Οι έρευνες ειδικής αντίστασης περιλαµβάνουν τη ροή ρεύµατος χαµηλής τάσης µέσα στη γη στην περιοχή του
ενδιαφέροντος και τη µέτρηση των διαφορών στην ηλεκτρική αντίστασή της.

•

Η θαλάσσια έρευνα µε σόναρ διεξάγεται µε τη µετάδοση ενός ηχητικού κύµατος και στη συνέχεια µε τη µέτρηση
της ηχούς που επιστρέφει µε σκοπό να αποκτήσουµε µια εικόνα του τι βρίσκεται στον πυθµένα της θάλασσας και
κάτω απ’αυτόν (φωτογραφία b).

•

Η ηλεκτροµαγνητική έρευνα µε τη βοήθεια ελικόπτερου διεξάγεται µε τη µετάδοση ενός ηχητικού κύµατος στο
έδαφος και τη µέτρηση της επιστροφής, η οποία αλλάζει ανάλογα µε τη γεωλογία του εδάφους. Η δύναµη αυτού
του κύµατος είναι µικρότερη από αυτή µίας καταιγίδας ή µιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής. Οι ηλεκτρονικοί
αισθητήρες µεταφέρονται σε ένα σωλήνα µήκους 9 µέτρων που είναι κρεµασµένος 30 µέτρα κάτω από το
ελικόπτερο, το οποίο πετά σε ύψος 60 µέτρων από το έδαφος. Το ελικόπτερο πετάει µε ταχύτητα περίπου 120
χλµ. ανά ώρα σε παράλληλες γραµµές πάνω από την περιοχή που πρόκειται να χαρτογραφηθεί. ∆εν πετά πάνω
από σπίτια και το σόναρ είναι στερεωµένο µε ατσάλινο σύρµα και µε ένα σχοινί ασφάλειας από Kevlar για
συµπληρωµατική προστασία (φωτογραφία c).

Α∆ΕΙEΣ
Άδειες γι’ αυτήν την εργασία έχουν χορηγηθεί από όλους τους σχετικούς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του
ΙΓΜΕ, του Υπουργείου Πολιτισµού, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, του δηµάρχου του
Αργοστολίου, της δηµάρχου Παλικής, του Υπουργείου Εµπορικού Ναυτικού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι
άδειες από τις αρχές της αεροπορίας έχουν ζητηθεί και το ελικόπτερο δεν θα πετάξει µέχρις ότου χορηγηθούν.

ΕΠΑΦΕΣ
Συµπληρωµατικά στοιχεία για την έρευνα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα:
http://www.odysseus-unbound.org/research.html
Πληροφορίες: Καθηγητής John Underhill, Πανεπιστήµιο Εδιµβούργου
jru@staffmail.ed.ac.uk Αριθµός κινητού για κλήσεις ή SMS: 00 44 7740 984731
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Map of the locations
for the terrestrial,
marine and aerial
surveys. The blue
line is the municipal
boundary between
the Argostoli and
Lixouri jurisdictions.
Χάρτης των θέσεων
για τις επίγειες,
θαλάσσιες και
εναέριες έρευνες. Η
µπλε γραµµή είναι το
όριο της
αρµοδιοτήτας των
δήµων Aργοστολίου
και Ληξουρίου.

(continuing south
to offshore zone)

(a)

(b)

(a) Land-based seismic survey with a
hammer, metal plate and microphones
(b) Sea-based sonar survey
(c) Helicopter-based electromagnetic survey
(α) χερσαία σεισµική έρευνα µε ένα σφυρί,
ένα µεταλλικό πιάτο και σειρά
µικροφώνων
(β) θάλασσια έρευνα µε sonar
(γ) εναέρια ηλεκτροµαγνητική έρευνα

(c)
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