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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. Περιοχή µελέτης - Φυσικογεωγραφική οριοθέτηση 
 

Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής µελέτης (Σχ. 1.1) βρίσκεται στο νοµό Φθιώτιδας 
(Ανατολική Λοκρίδα), µε µικρότερο µέρος στο νοµό Βοιωτίας. Οι µεγαλύτερες 
κωµοπόλεις της περιοχής είναι η Αταλάντη, οι Λιβανάτες, η Μαλεσίνα, η Τραγάνα και  
η Αρκίτσα, ενώ µικρότερα χωριά είναι ο Προσκυνάς, το Ζέλι, το Καλαπόδι, το 
Κυπαρίσσι, η Κυρτώνη (Κολάκα), ο Έξαρχος, το Λούτσι και ο Παύλος.  

Το κυριότερο φυσικογεωγραφικό χαρακτηριστικό της περιοχής ενδιαφέροντος είναι 
η µάζα του όρους Χλωµού (µέγιστο υψόµετρο 1079 m) και η προς Α προέκτασή της 
µέχρι την Λάρυµνα (πρφ. Ηλίας), που συνιστούν µια ορεινή/λοφώδη αλυσίδα  γενικής 
διεύθυνσης Β∆-ΝΑ πρός ∆Β∆-ΑΝΑ (Σχ. 1.1), οριοθετούµενη πρός Β-ΒΑ από τη 
σεισµική ρηξιγενή ζώνη της Αταλάντης. Πιό συγκεκριµένα, η περιοχή µελέτης 
οριοθετείται ως εξής : 

 
• προς Β-ΒΑ από το ΝΑ περιθώριο του τεκτονικού βυθίσµατος του Β. Ευβοϊκού  
• προς ∆ από την ανοικτή κοιλάδα του ρέµατος Αλαργινό (στη νοητή γραµµή 

Καλαπόδι - Μεγαπλάτανος ), B∆ της οποίας εκτείνεται η λεκάνη της Λοκρίδας (ή 
Ρεγκινίου, ή Καλλιδρόµου-Κνηµίδας). Όπως θα συζητηθεί στην πορεία, το όριο 
αυτό συµπίπτει µε νεοτεκτονική ρηξιγενή ζώνη 
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• πρός Β∆ από την ανατολική απόληξη της οροσειράς της Κνηµίδος 
• προς Ν από το Β περιθώριο του µεγάλου τεκτονικού/καρστικού βυθίσµατος της 

Κωπαϊδας 
 

 
II. Σκοποί - Άξονες µελέτης - Μεθοδολογία 

 
Η ανά χείρας διατριβή, αποτελεί µία γεωµορφολογική µελέτη της ευρύτερης 

περιοχής της ενεργής ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης, µιας σηµαντικής ζώνης 
κανονικών ρηγµάτων που έχει δώσει καταστρεπτικούς σεισµούς στο πρόσφατο 
παρελθόν. Σκοπός της η παροχή πληροφοριών περί την εξέλιξη του αναγλύφου της 
περιοχής ενδιαφέροντος υπό την επίδραση της ζώνης της Αταλάντης αλλά και όσων 
άλλων ζωνών παρουσίασαν αξιόλογη δραστηριότητα στο Τεταρτογενές. Οι κύριοι 
άξονες της µελέτης αντιστοιχούν στα  Κεφάλαια 2, 3 και 4, και έχουν ως εξής : 

 
Μορφοτεκτονική της ευρύτερης περιοχής (Κεφ. 2). Συζητάται το ευρύτερο 

γεωµορφολογικό σκηνικό και η σχέση του µε τις κύριες τεκτονικές δοµές, τις ενεργές 
κατά το Πλειο-Τεταρτογενές. Με βάση γεωµορφολογικές παρατηρήσεις (συν 
γεωλογικές παρατηρήσεις – στοιχειώδους µόνον επιπέδου, για επαλήθευση) γίνεται 
προσπάθεια να δοθεί µια -όσο γίνεται- πλήρης εικόνα του ιστού των ασυνεχειών που 
έχουν επηρεάσει την εξέλιξη του αναγλύφου στο Τεταρτογενές έµµεσα ή άµεσα, καθώς 
και στοιχεία χρονολόγησης της νεοτεκτονικής δραστηριότητας σε αυτές. Το ζήτηµα 
φυσικά δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί, όµως τα δεδοµένα που δίδονται µπορούν να 
αποτελέσουν χρήσιµο καθοδηγητικό πλαίσιο για περαιτέρω µελέτες. 

 
Υδρογραφικά δίκτυα - Ποτάµια γεωµορφολογία (Κεφ. 3). Εξετάζονται η µορφή 

των υδρογραφικών δικτύων και τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των ποτάµιων 
κοιλάδων, και γίνεται απόπειρα ερµηνείας αυτών (και των ανωµαλιών όπου αυτές 
διαπιστώνονται) στα πλαίσια του µορφοτεκτονικού πλαισίου που περιγράφεται στο 
πρώτο κεφάλαιο. ∆ύο υδρογραφικά δίκτυα σε ‘νευραλγικές’ θέσεις κατά µήκος της 
ζώνης της Αταλάντης συζητώνται µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, µε σκοπό την εξαγωγή 
πληροφοριών για την συµπεριφορά της κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές, ενώ γίνεται και 
συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των υδρογραφικών λεκανών στα µέτωπα του 
κεντρικού και Β∆ τµήµατός της. 

 
Γεωµορφολογικές παρατηρήσεις κατά µήκος της ρηξιγενούς ζώνης της 

Αταλάντης (Κεφ. 4), µε παρατηρήσεις κυρίως στα ανυψούµενα τεµάχη, που 
αποσκοπούν στον κατά το δυνατόν λεπτοµερή προσδιορισµό της γεωµετρίας της ζώνης, 
από την περισσότερο ή λιγότερο ευδιάκριτη ‘υπογραφή’ ενός εκάστου ρήγµατός της 
στη µορφολογία. Προκειµένου να τηρηθεί η θεµατική υποδιαίρεση των κεφαλαίων, στο 
κεφάλαιο αυτό συζητώνται οι γεωµορφές που οφείλονται άµεσα στη δραστηριότητα των 
ρηγµάτων της ζώνης (τεκτονικές γεωµορφές), ενώ οι περιπτώσεις επηρεασµού 
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ποτάµιων γεωµορφών συζητώνται στο Κεφ. 3. Παρατίθενται επίσης παρατηρήσεις για 
διατηρούµενα ίχνη των εδαφικών διαρρήξεων που συνόδευσαν τους σεισµούς του 1894, 
σε θέσεις πρότερα γνωστές ή και άγνωστες µέχρι τώρα. 

 
Μεθοδολογία. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε µελέτη της 

βιβλιογραφίας, παρατηρήσεις σε χάρτες κλιµάκων 1:50.000 έως 1:5.000, 
αεροφωτογραφίες κλίµακας 1:33.000 της Γ.Υ.Σ. (λήψεως 1960),  οπτική εξέταση 
στοιχειωδώς επεξεργασµένων δορυφορικών εικόνων LANDSAT TM και SPOT, καθώς 
και µορφοµετρικών παραγώγων (χάρτες µέτρου/κατέυθυνσης κλίσης, φωτοσκιασµένα 
µοντέλα αναγλύφου) ψηφιακών µοντέλων εδάφους (‘DEMs’ ή ‘DTMs’) που 
κατασκευάσθηκαν από τοπογραφικούς χάρτες 1:50.000 (όλη η περιοχή µελέτης) και 
1:5.000 (κατά µήκος της ζώνης της Αταλάντης. Όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στα 
πλαίσια της παρούσας, καθώς και τα προϋπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδοµένα 
εισήχθησαν σε µία εκτενέστατη ψηφιακή βάση δεδοµένων, σε περιβάλλον γεωγραφικού 
συστήµατος πληροφοριών (GIS), που περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτηµα Ι.  

Με δεδοµένους τους συνήθεις ‘τεχνικούς περιορισµούς’ µιας διδακτορικής 
διατριβής, καταβλήθηκε προσπάθεια για στοιχειώδη αριθµό ηµερών εργασίας υπάιθρου, 
που περιλάµβανε γεωµορφολογικές παρατηρήσεις στην ερύτερη περιοχή και κατά 
µήκος της ζώνης της Αταλάντης καθώς και χαρτογράφηση των λιθολογικών ορίων σε 
σηµαντικά τµήµατα της περιοχής µελέτης (όχι γεωλογική χαρτογράφηση µε την πλήρη 
έννοια του όρου, κάτι τέτοιο θα ήταν αφ’ εαυτού αντικείµενο διδακτορικής διατριβής). 
 
 
 
ΙΙΙ. Ιστορικό ερευνών 

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθεί κατ’ αρχήν ένα συνοπτικό (δεδοµένης της 

πληθώρας του υλικού) ιστορικό ερευνών για την περιοχή ενδιαφέροντος και το 
ευρύτερο πλάισιο αυτής, µε αναφορά σε όσες εργασίες κρίνονται άµεσα ή έµµεσα 
σχετικές µε το θέµα µας. Στη συνέχεια ακολουθεί το κυρίως µέρος του κεφαλαίου, που 
περιέχει επισκόπηση των βιβλιογραφικών πληροφοριών και περιληπτική σύνθεση των 
µέχρι σήµερα δεδοµένων για τη γεωλογία και στρωµατογραφία (αλπικών / µεταλπικών), 
τη νεοτεκτονική δοµή,  και τη σεισµικότητα της περιοχής. 

Η ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος -Ανατολική Λοκρίδα, Β και Β∆ Βοιωτία- έχει 
στο παρελθόν µελετηθεί από αρκετούς ερευνητές και από ποικίλες οπτικές γωνίες. Η 
ιστορική επισκόπηση που ακολουθεί θα περιορισθεί σε πολύ συνοπτική απαρίθµηση 
των ερευνών κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία - για παλαιότερο υλικό ο 
αναγνώστης παραπέµπεται στη διατριβές του Αλµπαντάκη (1974), της Rondogianni 
(1984) και του Αγγελίδη (1991) ή προγενέστερες εργασίες. Όσες λεπτοµέρειες από τις 
µελέτες που αναφέρονται παρακάτω κρίθηκαν σχετικές µε την εργασία αυτή, 
συζητώνται στις επί µέρους παραγράφους που αποτελούν το κυρίως µέρος του 
κεφαλαίου αυτού ή στα επόµενα, για να αποφευχθούν επαναλήψεις.  

Οι µελέτες ή εργασίες ακολουθούν θεµατικά : αλπική στρωµατογραφία - τεκτονική 
δοµή, κοιτασµατολογία, στρωµατογραφία - παλαιοντολογία Νεογενούς, νεοτεκτονική, 
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γεωµορφολογία, γεωφυσικές και γεωδαιτικές µελέτες, σεισµικότητα / ιστορική 
σεισµικότητα, εργασίες για τους σεισµούς του 1894 και τη ρηξιγενή ζώνη της 
Αταλάντης, αρχαιο-σεισµολογία / παλαιοσεισµολογία και τέλος αρχαιολογικές µελέτες. 
Κάποιες από τις εργασίες της βιβλιογραφίας εµπίπτουν σε παραπάνω της µιάς 
κατηγορίες και αναφέρονται ξεχωριστά σε καθεµία από αυτές.  

 
Αλπική στρωµατογραφία / τεκτονική δοµή. Οι γεωλογικοί χάρτες του ΙΓΜΕ, 

φύλλα ‘Αταλάντη’ και ‘Ελάτεια’, εκδόθηκαν από το ΙΓΕΥ το 1965 και 1967 αντίστοιχα 
(Γ. Μαράτος κ.α).  Πιό πρόσφατο είναι το φύλλο ‘Λάρυµνα’ - Αλµπαντάκης (1978, για 
το τµήµα της Στερεάς Ελλάδας).  

Με την αλπική στρωµατογραφία και δοµή ασχολήθηκαν στις δεκαετίες του ’50 και 
του ’60 οι Τρικκαλινός (1955, 1963), Μαρίνος και Reichel (1958), που υπήρξαν και οι 
πρώτοι που διαπίστωσαν περµικά απολιθώµατα στην περιοχή Γουλεµίου-Μελιδονίου, 
Μαρίνος (1961), Μαράτος (1962, 1963), Παπασταµατίου κ.α. (1962 – ορ. Καλλίδροµο), 
Τάταρης και Κούνης (1968) και Albantakis (1968). Στη δεκαετία του ’70, οι Degardin 
(1972), Termier & Verriez (1975) και Χριστοδούλου και Τσαϊλα-Μονοπώλη (1975), 
ασχολήθηκαν µε τη στρωµατογραφία της Υποπελαγονικής, ο Verriez (1976) µελέτησε 
την ηφαιστειο-ιζηµατογενή ακολουθία της Αταλάντης (σχηµατισµοί βάσης της αλπικής 
κολώνας) και ο Αλµπαντάκης (1974), στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του για 
τα σιδηρονικελιούχα µεταλλέυµατα της Λοκρίδας και Ευβοίας, έδωσε γεωλογικό χάρτη 
1:75.000 που παραµένει ο πιο πρόσφατος από απόψεως αλπικής γεωλογίας για την 
περιοχή µελέτης (ολόκληρη και όχι τµήµατά της µόνον). Πληροφορίες για την  δοµή της 
περιοχής δίδονται και από τον Πλαστήρα (1978), που διαπίστωσε σηµαντικές 
µεταλπικές βαρυτικές ολισθήσεις τµηµάτων των ανω-κρητιδικών σχηµατισµών της 
ενότητας Αν. Ελλάδος.  
 Ο Σίδερης (1980, 1986, 1988) στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του 
ασχολήθηκε µε την σχέση των ηφαιστειο-ιζηµατογενών της Αταλάντης µε τους 
υπερκείµενους δολοµίτες, αναθεωρώντας τις µέχρι τότε αντιλήψεις περί ‘τριαδικής 
επίκλυσης’. Τέλος, ο Αγγελίδης (1991) στην διατριβή του δίδει γεωλογικό χάρτη για το 
Β τµήµα της εδώ µελετώµενης περιοχής. Έκτοτε, δεν υπάρχει εργασία µε κύριο θέµα 
την αλπική γεωλογία της περιοχής µελέτης, µόνον πληροφορίες σε µελέτες µε 
διαφορετικούς στόχους ή στα πλαίσια ευρύτερων συζητήσεων (π.χ. Τάταρης, 1997). 
  

Κοιτασµατολογία. Η παρουσία στην περιοχή σηµαντικών κοιτασµάτων νικελιούχων 
λατεριτών κάτω από την ανω-κρητιδική επίκλυση1, υπήρξε αφορµή για αρκετές 
κοιτασµατολογικές µελέτες και εκθέσεις του ΙΓΕΥ ή του ΙΓΜΕ (π.χ. Μoussoulos, 
1958). Ο κατάλογος εδώ θα µπορούσε να είναι πολύ µεγάλος, δεδοµένου όµως ότι το 
θέµα δεν απασχολεί την παρούσα, παραπέµπουµε σε προηγούµενες σχετικές εργασίες 
(Αλµπαντάκης, 1974, και την πρόσφατη διδακτορική διατριβή του Αλεβίζου, 1997). 
Εκτός από τα νικελιούχα µεταλλεύµατα, η περιοχή προκάλεσε πρόσθετο 
κοιτασµατολογικό ενδιαφέρον λόγω των βωξιτών της Υποπελαγονικής (π.χ. Μαράτος, 

                                                           
1 Εκµεταλλεύσή τους γίνεται έως σήµερα από την ΛΑΡΚΟ Α.Ε., και η επεξεργασία τους γίνεται στο 
εργοστάσιο παραγωγής νικελίου στην Λάρυµνα. 
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1962), που όµως στην περιοχή µελέτης δεν απέδωσαν ιδιαίτερα, και των λιγνιτών στην 
λεκάνη της Λοκρίδας (π.χ. Μαρίνος, 1951), των οποίων και έγινε εκµετάλλευση. 

 
Στρωµατογραφία - παλαιοντολογία Νεογενούς / Τεταρτογενούς. Τη στρωµα-

τογραφία και παλαιοντολογία των νεογενών και κατω-πλειστοκαινικών αποθέσεων της 
περιοχής έχουν µελετήσει στο παρελθόν διάφοροι ερευνητές, όπως οι Μαρίνος (1951, 
µε κύριο αντικείµενο τα κοιτάσµατα λιγνιτών), Celet & Dercourt (1960), Βετούλης 
(1961), Celet (1962), Simeonidis (1974), Bousquet et al. (1976), Gillet & Sauvage 
(1978) και Keraudren (1979). Πολύ σηµαντικές πληροφορίες για τα νεογενή δίδονται 
στις διδακτορικές διατριβές του Philip (1974), της Rondogianni (1984) και του Κράνη 
(1999), όπου υπάρχει και πλήρης βιβλιογραφική επισκόπηση. Οι ανωτέρω ερευνητές 
ασχολήθηκαν µε την µεταλπική στρωµατογραφία για την εξαγωγή πληροφοριών περί 
την νεοτεκτονική. Οι Ioakim & Rondogianni (1988) µελέτησαν αποθέσεις της λεκάνης 
Καλλιδρόµου – Κνηµίδας και οι Αναγνώστου κ.α. (1988) τους ανω πλειοκαινικούς 
λιµναίους ασβεστολίθους στην περιοχή του όρµου της Λάρυµνας, ενώ σχετικά 
πρόσφατη συγκριτική επισκόπηση για τις νεογενείς λεκάνες της ευρύτερης Αν. Στερεάς 
και Β. Εύβοιας δίδεται από τους Mettos et al. (1992). 
 

Νεοτεκτονική-ενεργά ρήγµατα. Οι πρώτες συστηµατικές µελέτες περί την 
νεοτεκτονική της ευρύτερης περιοχής της Λοκρίδας και του Β. Ευβοϊκού έγιναν µε τις 
διδακτορικές διατριβές των Pegoraro (1972), Philip (1974), Lemeille (1977) και 
Rondogianni (1984) και συνθετικές δηµοσιεύσεις όπως αυτές των Pechoux et al. (1973), 
Philip (1976), Mercier (1975) κ.α. Η διατριβή της Rondogianni (1984) αναφέρεται 
ακριβώς στην περιοχή µελέτης της παρούσας και περιλαµβάνει πολλές και σηµαντικές 
πληροφορίες. Πιό πρόσφατες διδακτορικές διατριβές µε σηµαντικό όγκο πληροφοριών 
για την περιοχή ενδιαφέροντος είναι αυτές του Ganas (1997), που περιλαµβάνει και 
κεφάλαιο αφιερωµένο στην ρηξιγενή ζώνη της Αταλάντης, και του Κράνη (1999), µε 
ενδιαφέρουσες απόψεις για την νεοτεκτονική δοµή της ευρύτερης περιοχής. 

Πληροφορίες για την νεοτεκτονική δοµή (κυρίως για τα ενεργά ρήγµατα) της 
περιοχής ενδιαφέροντός ή τµήµατά της βρίσκονται σε πληθώρα εργασιών : π.χ. 
McKenzie & Jackson (1983, 1986), Roberts & Jackson (1991), Leeder & Jackson 
(1993), Collier & Gawthorpe (1995), Poulimenos & Doutsos (1996, 1997), Ganas & 
White (1996), Ganas et al. (1998), Ganas (1997), Ganas & Buck (1998) κ.α., µε πιό 
πρόσφατες αυτές των Pantosti et al. (2000/2001, µε πρόδροµα στοιχεία και από την 
παρούσα). Σηµειωτέον, δεν επιχειρείται εδώ απαρίθµηση κάθε εργασίας που κάνει 
αναφορά στην ευρύτερη περιοχή της ‘κεντρικής Ελλάδας’ (Κορινθιακός - Ανατολική 
Στερεά – Εύβοια), στα πλαίσια ευρύτερων συζητήσεων για την νεοτεκτονική του 
Αιγαίου, δεδοµένου του διαφορετικού κυρίως θέµατος µας και των πολύ πρόσφατων 
βιβλιογραφικών επισκοπήσεων των κοντινότερων προς το αντικείµενο διατριβών των 
Ganas (1997) και Κράνη (1999), στις οποίες και παραπέµπεται ο αναγνώστης. 

Αξιοσηµείωτη είναι η έλλειψη (δηµοσιευµένων) µελετών για την υποθαλάσσια 
νεοτεκτονική δοµή της περιοχής (Β. Ευβοϊκός). Η µόνη σχετική δηµοσίευση που 
βρέθηκε ήταν αυτή των Αναγνώστου κ.α. (1988), που συζητούν τη σχέση νεοτεκτονικής 
και ιζηµατογένεσης στον Β. Ευβοϊκό, αναφερόµενη σε τµήµα µόνον του κόλπου. Το 
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εκδοθέν φύλλο ‘Παγασητικός’ του ‘Χάρτη επιφανειακών ιζηµάτων του πυθµένα του 
Αιγαίου Πελάγους’ του ΙΓΜΕ (Περισσοράτης κ.α., 1991) επίσης περιλαµβάνει µικρό 
µόνον τµήµα του Β. Ευβοϊκού. Αναφέρουµε επίσης τον Blanc (σε Lemeille, 1977), που 
δίδει τοµή µε υποθαλάσσια ρήγµατα, ληφθείσα από το Calypso του Jacques-Yves 
Cousteau. Τέλος, σχετικά µε τη νεοτεκτονική δοµή είναι και τα δεδοµένα για τις 
ανωµαλίες στο πάχος του φλοιού του κόλπου που ανακοίνωσαν σε πρόσφατο συνέδριο 
οι Παπανικολάου κ.α. (1997) – βλ. συζήτηση σε Κράνη (1999). 
 

Γεωµορφολογία. Η γεωµορφολογική εξέλιξη των βόρειων περιθωρίων της 
Κωπαϊδας και τα υδρογραφικά δίκτυα που καταλήγουν σε αυτήν µελετώνται στη 
διατριβή της Παπαδοπούλου (1990), όπου δίδεται και γεωµορφολογικός χάρτης, καθώς 
και στις εργασίες των Παπαδοπούλου (1987),  Παπαδοπούλου και Γκουρνέλλου (1993). 
Πέρα από αυτές τις µελέτες, που αναφέρονται σε σηµαντικό τµήµα της εδώ 
εξεταζόµενης περιοχής, άλλη αµιγώς γεωµορφολογική µελέτη µε αναφορά σε 
εκτεταµένη περιοχή δεν βρέθηκε κατά την βιβλιογραφική έρευνα, εκτός αυτής του 
Λυκούδη (1991) για την παράκτια ζώνη του κόλπου της Αταλάντης, όπου δίδονται και 
παρατηρήσεις για τα υδρογραφικά δίκτυα που καταλήγουν σε αυτόν. Παράκτιες 
γεωµορφολογικές παρατηρήσεις περιλαµβάνονται και στις πρόσφατες εργασίες των 
Pirazzoli et al. (1999) Γάκη κ.α. (1999) και Papanastassiou et al. (2000) για την 
αρχαιολογική περιοχή του Κύνου (παραλία Λιβανατών), ενώ γεωµορφολογικές 
πληροφορίες υπάρχουν και στην εργασία των Cundy et al. (2000).  

Από εκεί και πέρα, πληροφορίες γεωµορφολογικής φύσεως βρίσκονται σε εργασίες 
µε διαφορετικό κύριο θέµα (νεοτεκτονική – ενεργά ρήγµατα). Τέτοιες είναι οι διατριβές 
των Philip (1974), Lemeille (1977) και Rondogianni (1984), οι εργασίες των Leeder & 
Jackson (1993) και Collier & Gawthorpe (1995), όπου συζητάται η σχέση των 
υδρογραφικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής µε τις κύριες ρηξιγενείς ζώνες, και οι 
εργασίες των Ganas & White (1996), Ganas (1997), Κράνη (1999) και Pantosti et al. 
(2000, 2001) µε τεκτονικο-γεωµορφολογικές παρατηρήσεις περί την ρηξιγενή ζώνη της 
Αταλάντης ή άλλες γειτονικές ζώνες.  
 

Γεωφυσικες - γεωδαιτικές µελέτες. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η 
πιθανολογούµενη επικείµενη δράση της ζώνης της Αταλάντης είχε ως αποτέλεσµα την 
εκπόνηση προγραµµάτων βαρυτικής παρακολούθησης και γεωδαιτικών µετρήσεων για 
την ανίχνευση ασεισµικών εδαφικών παραµορφώσεων (πιθανά πρόδροµα φαινόµενα). 
Την περίοδο 1981-1986, πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικές µετρήσεις βαρύτητας στην 
περιοχή από τη Λάρυµνα ως τη Λαµία (Lagios et al., 1988, Λάγιος κ.α. 1987, Lyness & 
Lagios, 1984, Τζάνης και Βούλγαρης 1982), µε σκοπό τον εντοπισµό βαρυτικών 
µεταβολών. To 1984, πραγµατοποιήθηκε από το ΙΓΜΕ γεωδαιτικός έλεγχος σηµείων 
που είχαν µετρηθεί από την Γ.Υ.Σ. το 1969, σε σηµεία κατά µήκος της εθνικής οδού -
πρίν τα διόδια Τραγάνας περίπου-, όπου και διαπιστώθηκαν αξιόλογες ασεισµικές 
κινήσεις (Stiros & Rondogianni, 1985, Stiros, 1986).  

Εκτός από τις παραπάνω µελέτες, που αφορούν τη ζώνη της Αταλάντης, στην 
ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας, έχουν επίσης πραγµατοποιηθεί αεροµαγνητικές 
µελέτες (Μέµου και Σκιάνης, 1987), ενώ τοπικές γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις στην 
περιοχή µελέτης έχουν γίνει στην Καλλίαρο πεδιάδα (Μέµου, 1986) όπου και 
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διαπιστώθηκε µεγάλο πάχος ιζηµάτων και πιθανά καλυµµένα ρήγµατα. Πρόσφατα, οι 
Παπανικολάου κ.α. (1997) πραγµατοποίησαν υποθαλάσσιες σεισµικές διασκοπήσεις 
µεγάλου βάθους στον Β. Ευβοϊκό, που αποκαλύπτουν σηµαντική τοπική λέπτυνση του 
στερεού φλοιού.  

Με σκοπό τον προσδιορισµό της σύγχρονης παραµόρφωσης της ευρύτερης περιοχής 
της ‘κεντρικής Ελλάδας’ (Β. Πελοπόννησος έως τον Βόλο και τις Σποράδες), οι Βilliris 
et al. (1991) πραγµατοποίησαν επαναληπτικές γεωδαιτικές µετρήσεις µε GPS σε σηµεία 
µετρηθέντα το 1890. ∆ιαπιστώθηκαν σηµαντικές οριζόντιες µετατοπίσεις κατά την 
εκατονταετία αυτή, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 1 m διάνοιξη της περιοχής σε 
διεύθυνση Β-Ν (ρυθµός δηλαδή της τάξης των 10 mm/yr και περισσότερο). 
 

Σεισµολογία – ιστορική σεισµικότητα. Σεισµολογικές πληροφορίες για την 
‘κεντρική Ελλάδα’ περιλαµβάνονται σε διάφορες εργασίες για την Ελλάδα γενικότερα, 
π.χ. Παπαζάχος και Παπαζάχου (1997) κ.α. παλαιότερες, επισκόπηση των οποίων 
µπορεί να βρεί ο αναγνώστης στη σχετικά πρόσφατη διδακτορική διατριβή της 
Κουσκουνά (1991), που περιέχει πλούσιο υλικό για την ευρύτερη περιοχή. Μελέτες για 
τη σεισµικότητα ή και τη σεισµική επικινδυνότητα στη στενή περιοχή της ρηξιγενούς 
ζώνης της Αταλάντης έχουν πραγµατοποιηθεί από τους Λάγιο κ.α. (1987), τους 
Αγγελίδη και Κουµαντάκη (1992) και τον Μακρόπουλο (1994). Οι Ziazia et al. (1994) 
και Papadimitriou et al. (1994) εκπόνησαν µικροσεισµικές µελέτες (καλοκαίρι 1992) 
στην περιοχή Βόλου – Λαµίας - Β. Ευβοϊκού (η περιοχή του δικτύου VOLNET, που 
εγκαταστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 µετά τους σεισµούς Βόλου-Αλµυρού), 
όπως και οι Hatzfeld et al. (1999). 

Πληροφορίες για την ιστορική σεισµικότητα της περιοχής υπάρχουν σε αρκετές 
εργασίες για τη σεισµικότητα της Ελλάδας γενικότερα ή της ‘κεντρικής Ελλάδας’. 
Αναφέρουµε ενδεικτικά αυτές του Γαλανόπουλου (1955), των Bousquet & Pechoux 
(1977,1980), των Ambraseys & Jackson (1990) και του Ambraseys (1996). Οι 
Ambraseys (1962) και Antonopoulos (1978, 1997) δίδουν στοιχεία για τα tsunamis που 
προκλήθηκαν από τους ιστορικούς σεισµούς στην περιοχή. Για την στενότερη περιοχή 
γύρω από τον Β. Ευβοϊκό και το δίαυλο Ωρεών, στοιχεία δίδονται από τους Fossey 
(1990, που κάνει πολύ χρήσιµα σχόλια για τους σεισµούς του 426 π.Χ.), Papaioannou et 
al. (1994), και Mouyiaris (1988), ενώ πρόσφατη επισκόπηση για τα ιστορικά 
σεισµολογικά δεδοµένα δίδουν οι Buck & Stewart (2000). 

Αµέσως παρακάτω δίδεται κατάλογος εργασιών για τους σεισµούς του 1894, και 
ακολούθως εργασίες που δίδουν συµπληρωµατικά στοιχεία για τη σεισµικότητα του 
παρελθόντος από γεωλογικές-γεωαρχαιολογικές µελέτες. 
  

Σεισµοί 1894 – ρηξιγενής ζώνη Αταλάντης. Οι σεισµοί του Απριλίου του 1894 και 
τα εντυπωσιακά φαινόµενα που τους συνόδευσαν, µελετήθηκαν από Έλληνες 
γεωλόγους της τότε εποχής : οι Κ. Μητσόπουλος (1894 και 1895), Σκούφος (1894) και 
Παπαβασιλείου (1894α και 1894β), παρουσίασαν εργασίες που παρουσιάζουν µεγάλο 
ενδιαφέρον, αφού οι δύο δεύτεροι  (υποστηριζόµενοι από τον Philippson, 1894) 
εξέφραζαν σηµαντικά διαφορετικές απόψεις σε σχέση µε τον πρώτο. Περίληψη των 
ανακοινώσεων του Παπαβασιλείου δηµοσιεύθηκε από τον Davison (1894) στο 
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περιοδικό Nature. Πληροφορίες για το σεισµό υπάρχουν και στα χρονικά του 
αστεροσκοπείου Αθηνών (Αιγινήτης, 1894), και σε πληθώρα ανταποκρίσεων από 
εφηµερίδες της εποχής (π.χ. Εφηµερίς των συζητήσεων, Εστία, Ακρόπολις κ.α.). Ο 
αναγνώστης παραπέµπεται στη βιβλιογραφία του Lemeille (1977), όπου υπάρχει η 
πληρέστερη συλλογή αναφορών (κάποιες δεν στάθηκε δυνατόν να τις βρούµε οπότε δεν 
υπάρχουν στη βιβλιογραφία της παρούσας, πλήν όµως δεν πρόκειται για εργασίες µε τη 
σηµασία αυτών του Σκούφου, του Μητσόπουλου και του Παπαβασιλείου).  

Επόµενη πια αναφορά για τους σεισµούς του 1894, βρίσκεται στα βιβλία του Richter 
(1958) και του Karnik (1969), ενώ η διατριβή του Lemeille (1977) περιλαµβάνει την 
πρώτη απόπειρα νεότερης επανεξέτασης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
σεισµών –από τις πληροφορίες της βιβλιογραφίας, αλλά κυρίως από τα διατηρούµενα 
ίχνη τους στο ύπαιθρο. Πληροφορίες προστέθηκαν επίσης από την Rondogianni (1984), 
και µερικά χρόνια αργότερα οι Ambraseys & Jackson (1990) έκαναν την πλέον 
σηµαντική αναθεώρηση των µέχρι τότε απόψεων, υποστηρίζοντας µικρότερο µήκος για 
την κύρια διάρρηξη. Πρόσθετα στοιχεία για τις επιφανειακές διαρρήξεις στη ζώνη της 
Αταλάντης δίδονται από τον Ganas (1997), τους Ganas et al. (1998) και πιό πρόσφατα 
τους Pantosti et al. (2000, 2001). Λεπτοµερής επαναξιολόγηση των µακροσεισµικών 
δεδοµένων έγινε από τους  Makropoulos & Kouskouna (1994), 100 χρόνια µετά τους 
σεισµούς, ενώ οι Cundy et al. (2000) µελέτησαν τα αποτελέσµατα των σεισµών στην 
παράκτια περιοχή της πεδιάδας της Αταλάντης. 
 

Αρχαιο-σεισµολογία – παλαιοσεισµολογία. ∆εδοµένης της σηµαντικής ολοκαινικής 
τεκτονικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, την πληθώρα αρχαιολογικών 
θέσεων, την ύπαρξη πολλών από αυτών σε παράκτιες περιοχές (όπου υπάρχει σαν 
ορίζοντας αναφοράς η στάθµη της θάλασσας) και τις ιστορικές περιγραφές σεισµικών 
καταστροφών κατά την αρχαιότητα, η ευρύτερη περιοχή αποτελεί πρόσφορο πεδίο για 
γεω-αρχαιολογικές µελέτες της κατηγορίας των αρχαιο-σεισµολογικών (οι γεω-
αρχαιολογικές άνευ στοιχείων για συγκεκριµένα σεισµικά γεγονότα συζητώνται 
παρακάτω, µαζί µε τις αµιγώς αρχαιολογικές). Η παράκτια αρχαιολογική θέση του 
Κύνου (Λιβανάτες), παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω διαδοχικών ανυψώσεων 
και βυθίσεων που δείχνει να έχει υποστεί, και πρόσφατα αποτέλεσε αντικείµενο 
ερευνών από τους Pirazzoli et al. (1999), Γάκη κ.α. (1999), Papanastassiou et al. (2000) 
και Gaki et al. (2001). Στην ίδια θέση, η Dakoronia (1996) αναφέρει σεισµικές 
καταστροφές και αποθέσεις tsunami µέσα στα αρχαιολογικά στρώµατα. Ο Στείρος 
(1985, 1988a/b, Stiros & Pirazzoli, 1995), αναφέρεται στα ερείπια αρχαίας στοάς στο 
Κυπαρίσσι, και την παραµόρφωσή τους από κλάδο της ζώνης της Αταλάντης. 

Πρόσφατα, στα πλαίσια διεθνούς ερευνητικού προγράµµατος (FAU.S.T.), 
πραγµατοποιήθηκε παλαιοσεισµολογική µελέτη της ζώνης της Αταλάντης (Pantosti et 
al., 2000), για την οποία και διαπιστώθηκε µεγάλη περίοδος ανάδρασης. 

 
Αρχαιολογία – γεω-αρχαιολογία. Για µια πλήρη επισκόπηση της αρχαίας 

γεωγραφίας της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, ο αναγνώστης παραπέµπεται στις 
εργασίες των Oldfather (1916a/b), Pritchett (1985), το βιβλίο του Fossey (1990) για την 
αρχαία Λοκρίδα αλλά και τα αντίστοιχα έργα του ιδίου για τις αρχαίες Φωκίδα και 
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Βοιωτία (έργα αναφοράς όπου καταγράφονται σχεδόν όλες οι γνωστές σήµερα αρχαίες 
θέσεις), και την πιό πρόσφατη επισκόπηση της Dakoronia (1993). Αµιγώς 
αρχαιολογικές δηµοσιεύσεις (εκτός των εργασιών αρχαιο-σεισµολογικού ενδιαφέροντος 
που αναφέρθηκαν παραπάνω) για θέσεις πλησίον της ζώνης της Αταλάντης έχουν γίνει 
π.χ. από τους Walker & Goldman (1915) και την Goldman (1940) για τις (ηµι-
βυθισµένες) αρχαίες Αλές του Θεολόγου, την Katsonopoulou (1991), η διατριβή της 
οποίας ασχολείται µε τις αρχαίες πόλεις Κύρτωνες, Αλές Θεολόγου, Βουµελιταία και 
Κόρσεια και τον Καραστάθη (1995) για την αρχαία Βουµελιταία. Ο παραπάνω 
κατάλογος δεν µπορεί φυσικά να θεωρηθεί πλήρης, αφού πληροφορίες για την περιοχή 
υπάρχουν και σε πολλές άλλες εργασίες, πραγµατευόµενες µεγαλύτερες περιοχές – βλ. 
βιβλιογραφίες επισκοπήσεων, π.χ. Fossey (1990), Katsonopoulou (1991) και Dakoronia 
(1993). 

Μελέτες γεωαρχαιολογικής φύσεως µε την ευρεία ή στενή έννοια, έχουν γίνει από 
τους Stiros (1985), Rondogianni (1988) και Στείρος και Παπαγεωργίου (1989) όπου 
συζητώνται οι κατακόρυφες κινήσεις που συνάγονται από τις παράκτιες αρχαιολογικές 
θέσεις του Β. Ευβοϊκού. Oι Ganas & Buck (1998) πρότειναν ένα τεκτονικό µοντέλο για 
την εξήγηση της βύθισης των αρχαίων Αλών στο Θεολόγο, ενώ πρόσφατα οι Soter et 
al.(2000) πραγµατοποίησαν µαγνητοµετρικές έρευνες στο µυκηναϊκό νεκροταφείο στο 
νησάκι του Μήτρου (παράκτια αρχαιολογική θέση που µπορεί ενδεχοµένως να δώσει 
χρήσιµες πληροφορίες για τη ζώνη της Αταλάντης). 
 
 
 
ΙV. Γεωλογία 
 
1. Αλπικοί σχηµατισµοί 

 
 Η περιοχή µελέτης όσον αφορά την αλπική γεωτεκτονική δοµή της υπάγεται στην 
ενότητα Ανατολικής Ελλάδος, που περιλαµβάνει τον παλαιογεωγραφικό χώρο της 
κενοµάνιας (ανω-κρητιδικής) επίκλυσης. Η επίκλυση αυτή ενοποίησε παλαιότερες 
ενότητες, τεκτονισµένες κατα την παλαιοαλπική ορογένεση του Aνώτ. Ιουρασικού – 
Kατωτ. Κρητιδικού (Παπανικολάου, 1986). Ο όρος δηλαδή ‘Ανατολική Ελλάδα’ έχει 
νόηµα µόνο για το διάστηµα Ανωτ. Κρητιδικό - Ηώκαινο (ασβεστόλιθοι επίκλυσης και 
φλύσχης). Πρίν από τότε υπήρξαν ξεχωριστές τριαδικό-ιουρασικές ενότητες µε ποικιλία 
χαρακτήρων (πελαγικές ή νηρητικές, µεταµορφωµένες ή όχι, µε/ή χωρίς επωθηµένους 
οφιολίθους). Στην περιοχή ενδιαφέροντος, εµφανίζονται οι σχηµατισµοί της 
Υποπελαγονικής και οι επωθηµένοι σε αυτούς οφιόλιθοι, µε περιορισµένης έκτασης 
υπολείµµατα των σχηµατισµών της Αν. Ελλάδος από πάνω. Με βάση την υποδιαίρεση 
σε τεκτονο-στρωµατογραφικά πεδία του Papanikolaou (1993), η Υποπελαγονική 
αποτελεί τµήµα του πεδίου Η3, πάνω στο οποίο επωθήθηκαν οφιολιθικά πετρώµατα της 
ενότητας Βαρδάρη-Αξιού (πεδίο Η4). Τα νηρητικά ανθρακικά της Υποπελαγονικής 
παρουσιάζουν και την µεγαλύτερη εξάπλωση από όλες τις παλαιοτεκτονισµένες 
ενότητες που υπόκεινται της ενότητας Ανατολικής Ελλάδος.  
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Στρωµατογραφία 
 

Η συζήτηση που ακολουθεί είναι όσο το δυνατόν συνοπτική, και για περισσότερες 
λεπτοµέρειες σχετικά µε την ιστορική εξέλιξη των απόψεων µέχρι σήµερα, ο 
αναγνώστης παραπέµπεται σε προηγούµενες διδακτορικές διατριβές, κοντινότερες στο 
αντικείµενο της γεωλογίας των αλπικών (π.χ. Αλµπαντάκης, 1974, Σίδερης, 1980 και 
1986, Αγγελίδης, 1991). Ο λιθολογικός χάρτης της περιοχής περιλαµβάνεται στο 
γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 και το Σχ. 2.2 του Κεφ. 2. 

 
Στη βάση της στρωµατογραφικής στήλης απαντά µια ηφαιστειο-ιζηµατογενής 

ακολουθία κατω-τριαδικής ηλικίας, η οποία περιλαµβάνει κυρίως ηφαιστίτες (λάβες, 
τόφφους, πυροκλαστικά) και περιορισµένες εµφανίσεις ασβεστολίθων και αργιλικών 
ιζηµάτων (Σίδερης, 1986, Verriez, 1976). Αυτή η σειρά, που εµφανίζεται στις 
ανατολικές παρυφές της οροσειράς του Χλωµού (όρος Ρόδα) µε ορατό πάχος της τάξης 
των 600-1000 m, παλαιότερα θεωρείτο το παλαιοζωϊκής ηλικίας υπόβαθρο της “ανω-
τριαδικής επίκλυσης”. Σύµφωνα µε τον Σίδερη (1986, 1988), η ηλικία της είχε 
προσδιορισθεί έµµεσα από τον Μαράτο, µε βάση την λιθοφασική οµοιότητά της µε 
σχηµατισµό που εµφανίζεται στην περιοχή Γουλεµίου-Μελιδονίου, χρονολογηµένο µε 
απολιθώµατα στο Λιθανθρακο-Πέρµιο (Mαρίνος και Reichel, 1958, Μαράτος, 1963). 

Σύµφωνα µε τις νεότερες έρευνες του Σίδερη (1980, 1986, 1988), η χαρακτηριστική 
επίκλυση του Τριαδικού στο Παλαιοζωϊκό των παλαιότερων συγγραφέων δεν υπάρχει. 
Αυτό που παρατηρείται είναι επώθηση τoυ ανατολικού και κεντρικού τµήµατος της 
ηφαιστειο-ιζηµατογενούς ακολουθίας της Αταλάντης πάνω στους ανωτριαδικούς 
δολοµίτες του Χλωµού, µε χαρακτηριστικές τοµές κατά µήκος του Ασπρορέµατος (ή 
ρέµα Σγάρνας, βλ. Σχ. 1.2-∆), και αντιστρόφως, επώθηση των δολοµιτών πάνω στα 
ηφαιστειο-ιζηµατογενή στο δυτικό τµήµα (Κορακόλιθος, Σκάρφη, Αγ. Θεόδωροι). 
Πάντα µε βάση τις εργασίες του Σίδερη, σε µεγάλο µέρος του µήκους της, και σε 
διεύθυνση παράλληλη µε τη ρηξιγενή ζώνη της Αταλάντης, το ίχνος της σηµερινής 
επαφής των δύο σχηµατισµών στο χάρτη είναι νεοτεκτονικό ρήγµα (βλ. και Κεφ. 2). 
Όσον αφορά την ηλικία της σειράς, παλαιοντολογικοί προσδιορισµοί στους 
περικλειόµενους ορίζοντες ασβεστολίθων (οι ασβεστόλιθοι µπορούν να θεωρηθούν 
οροφή του σχηµατισµού) δίδουν ηλικίες Λαδινίου-Κατωτ. Καρνίου (Σίδερης, 1986).  

Μετά τα ηφαιστειο-ιζηµατογενή της βάσης, απαντά ο προαναφερθείς σχηµατισµός 
δολοµιτών Μέσου - Ανώτερου Τριαδικού, που περιλαµβάνει λευκούς - λευκότεφρους 
δολοµίτες µε λεπτές ασβεστολιθικές ενδιαστρώσεις (Αγγελίδης, 1991). Το πάχος τους 
εκτιµάται γύρω στα 500 m (Αλµπαντάκης, 1974), και µεταβαίνουν κανονικά προς 
ιουρασικούς ασβεστολίθους και δολοµίτες (στους χάρτες µας τα ανθρακικά της 
Υποπελαγονικής παρουσιάζονται ενοποιηµένα). Οι µεγαλύτερες εµφανίσεις των 
ανθρακικών είναι η µάζα του Χλωµού, τα προς Ν∆ αυτής χαµηλότερα υψώµατα και η Α 
απόληξη του Καλλιδρόµου, και τα υψώµατα Ν του Μαρτίνου και Ν/ΝΑ της Λάρυµνας. 

Τα τριαδικο-ιουρασικά ανθρακικά, πρωτογενώς εξελίσσονταν κανονικά προς την 
ανω-ιουρασική σχιστο-ψαµµιτο-κερατολιθική διάπλαση (εναλλαγές σχιστολίθων, 
κερατολίθων-ραδιολαριτών, πηλιτών και ενδιαστρώσεων λευκών ασβεστολίθων). Κατά 
την παλαιοαλπική ορογένεση, αυτή η σειρά, παρασυρόµενη από το επωθούµενο 
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οφιολιθικό κάλυµα  µετετράπη σε ένα χαοτικό µίγµα (είδος άγριου φλύσχη), σχεδόν 
πάντα σε τεκτονική επαφή µε τα υποκείµενά της. Η αρχικά κανονική σχέση της µε τα 
ανθρακικά πιστοποιείται σε ελάχιστες θέσεις (βλ. Αλµπαντάκη, 1974). 

Στη βιβλιογραφία, οι απόψεις διίστανται για το εάν στην ευρύτερη περιοχή 
εµφανίζεται µία και µόνον διάπλαση, ηλικίας Ανωτ. Ιουρασικού - Κατωτ. Κρητιδικού 
(Αλµπαντάκης, 1974) ή και δεύτερη, µεταξύ Ανωτ. Τριαδικού - Κατωτ. Ιουρασικού ή 
κ.-µ. ιουρασικής ηλικίας (π.χ. Μαράτος, 1965, 1967, Τάταρης και Κούνης, 1969, 
Τάταρης, 1997). Ο Αλµπαντάκης (1974), που έχει κάνει και την πιό πρόσφατη 
εκτεταµένη µελέτη της αλπικής στρωµατογραφίας στην περιοχή, θεωρεί πως πρόκειται 
για τον ίδιο σχηµατισµό, που λόγω λεπιώσεων έχει βρεθεί να υπέρκειται π.χ. των 
τριαδικών δολοµιτών (πράγµα που οδήγησε στο συµπέρασµα πως πρόκειται για άλλη 
διάπλαση), ενώ κανονικό του ‘υπόβαθρο’ είναι οι ιουρασικοί ασβεστόλιθοι από τους 
οποίους και εξελίσσεται. Για πρόσφατη επισκόπηση του θέµατος ο αναγνώστης 
παραπέµπεται στην εργασία του Τάταρη (1997). 

Στην περιοχή µελέτης, οι µεγαλύτερες εµφανίσεις2 της διάπλασης (κερατόλιθοι, 
κλαστικά µε λίγους παρενεστρωµένους ασβεστολίθους εντονότατα πτυχωµένους και 
πυριγενή οφιολιθικού συµπλέγµατος) απαντούν στην περιοχή Αγ. Αναργύρων – 
Κυπαρισσίου (η µεγαλύτερη εµφάνιση), στην περιοχή του Έξαρχου, στην Αγ. Τριάδα, 
την Κολάκα και σε διάφορες άλλες µικρότερες εµφανίσεις.  

Στο Ανωτ. Ιουρασικό – Κάτωτ. Κρητιδικό, κατά την παλαιο-Αλπική ορογένεση 
έλαβε χώρα η επώθηση των οφιολίθων πάνω στους σχηµατισµούς της Υποπελαγονικής. 
Οι οφιόλιθοι αυτοί θεωρούνται ως ανήκοντες στους οφιολίθους Αξιού (Papanikolaou, 
1993). Η µεγαλύτερη εµφάνιση τους στην περιοχή µελέτης βρίσκεται στην περιοχή 
Τραγάνας-Προσκυνά – Λουτσίου-Κολάκας, ενώ αξιόλογης έκτασης είναι και η 
εµφάνιση στην λεκάνη του ποταµού Άσσου. 

Σύµφωνα µε τους χάρτες του ΙΓΕΥ (Μαράτος κ.α., 1965, 1967), µετά τους 
οφιολίθους απαντά κατά θέσεις ένας επικλυσιγενής σχηµατισµός ασβεστολίθων, µε 
κυµαινόµενη ηλικία βάσης - Ανωτ. Ιουρασικό (Κιµµερίδιο-Τιθώνιο) ή κατώτερο 
Κρητιδικό. Σε αρκετές θέσεις η επίκλυση αυτή καλύπτει κοιτάσµατα Ni-Fe Λατεριτών ή 
Βωξίτες (Καλλίδροµο) (ορίζοντας αντίστοιχος µε τον b2 της ενότητας Παρνασσού - 
Rondogianni, 1984). Ας σηµειωθεί πως στον χάρτη του Αλµπαντάκη (1974) δεν υπάρχει 
αυτός ο σχηµατισµός, γι’ αυτό και δεν περιλαµβάνεται στους χάρτες µας. 

Στο Ανώτερο Κρητιδικό, µετά την παραµόρφωση της παλαιοαλπικής ορογένεσης 
έρχεται το ειδοποιό χαρακτηριστικό της ενότητας Ανατολικής Ελλάδας, η ανω-
κρητιδική (κενοµάνια) επίκλυση µε κροκαλοπαγή στη βάση και ρουδιστοφόρους 
ασβεστολίθους στη συνέχεια. Η σειρά αυτή άλλοτε υπέρκειται ασύµφωνα των 
οφιολίθων και της διάπλασης, και άλλοτε ανθρακικών της Υποπελαγονικής, αποτελεί δε 
την οροφή σηµαντικών κοιτασµάτων νικελιούχων λατεριτών της (Παύλος, Λούτσι, 
Τσούκα, Αγ. Ιωάννης Λαρύµνης όπου και το µεγάλο µεταλλείο της ΛΑΡΚΟ).  

 

                                                           
2 Στους χάρτες που δίδονται στην παρούσα, η διάπλαση δεν διαχωρίζεται από τους 

οφιολίθους. 
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Η αλπική ιζηµατογένεση κλείνει µε τον φλύσχη της ενότητας Ανατολικής Ελλάδος 
που ξεκινά στο Μαιστρίχτιο-∆άνιο. Οι εµφανίσεις του φλύσχη στην περιοχή µελέτης 
είναι σχετικά λίγες και µικρής έκτασης -ευδιάβρωτος γαρ-, µε εξαίρεση την περιοχή του 
∆ιονύσου. Σύµφωνα µε τον Αλµπαντάκη (1974), λόγω έντονου τεκτονισµού είναι 
ελάχιστες οι θέσεις όπου µπορεί να παρατηρηθεί η πρωτογενής κανονική µετάβαση από 
τα ανθρακικά στο φλύσχη, µε µεταβατικά στρώµατα µαργαϊκών ασβεστολίθων πάχους 
µερικών µέτρων που ακολουθούνται από µάργες σταδιακά µεταπίπτουσες σε 
µαργαϊκούς ψαµµίτες και ψαµµίτες. 

Ο λιθολογικός χάρτης της περιοχής που περιλαµβάνεται στο γεωµορφολογικό χάρτη 
1:50.000 και το Σχ. 2.2, προέκυψε από σύνθεση των χαρτογραφήσεων της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας3 και επαναχαρτογράφηση των λιθολογικών ορίων σε τµήµατα της 
περιοχής µελέτης. Τα όρια των περισσότερων από τους υπάρχοντες χάρτες ήταν πολύ 
‘χονδροειδή’ για την κλίµακα της βάσης δεδοµένων που αναπτύχθηκε στην παρούσα 
(1:5.000 σε τµήµα της περιοχής, 1:50.000 στο υπόλοιπο), οπότε χρησιµοποιήθηκαν 
µόνον στις παρυφές της περιοχής µελέτης και όπου αλλού δεν έγινε εργασία υπαίθρου). 
Τονίζουµε πως η χαρτογράφηση των ορίων π.χ. ανάµεσα στη διάπλαση και τα 
ανθρακικά, προκειµένου να γνωρίζουµε εάν ένα µέτωπο π.χ. δοµείται από τα µεν ή τα 
δε  πετρώµατα, δεν αντιστοιχεί σε ολοκληρωµένη γεωλογική χαρτογράφηση, αίτηµα 
που παραµένει επιτακτικό για την περιοχή, ίσως όχι τόσο από στρωµατογραφικής 
απόψεως, όσον από απόψεως αλπικής δοµής (βλ. παρακάτω). Στα παραπάνω πλαίσια, 
κατά την εργασία υπαίθρου έγιναν αρκετές συµπληρώσεις και τροποποιήσεις (κάποιες 
συζητώνται στα Κεφ. 2 και 4). Όσον αφορά την αλπική δοµή, στους χάρτες που 
δίδονται εδώ, οι επαφές µεταξύ των αλπικών σχηµατισµών σηµειώνονται όλες ως 
‘απροσδιορίστου φύσης’ και µόνον έµµεσα δίδονται νέα στοιχεία, από την εισήγηση 
πιθανών νεοτεκτονικών ρηγµάτων κατά µήκος επαφών που παλαιότερα είχαν 
αξιολογηθεί ως κανονικές ή ως αλπικές τεκτονικές ασυνέχειες. 
 
 
Αλπικη δοµη 
 

Στο φύλλο ‘Αταλάντη’ του γεωλογικού χάρτη του ΙΓΕΥ, η αλπική παραµόρφωση 
δεν απεικονίζεται σύνθετη. Στη σχετική γεωλογική τοµή (Μαράτος, 1965 – Σχ. 1.2-Α), 
οι δολοµίτες παρουσιάζουν πτύχωση µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας, µε γενική κλίση 
των στρωµάτων προς ΝΝ∆. Η διάταξη των αλπικών σχηµατισµών στην µάζα του  
Χλωµού όρους, (διαδοχική εµφάνιση των νεωτέρων από ΒΑ προς Ν∆) φαινοµενικά 
συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης. Ο Degardin (1972), δίδει γεωλογικές τοµές 

                                                           
3 Όσον αφορά το Νεογενές και Τεταρτογενές, ελήφθησαν στοιχεία από τους χάρτες της Rondogianni 
(1984), του Philip (1974) και του Κράνη (1999), και συµπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από δικές 
µας παρατηρήσεις. Για τους Αλπικούς σχηµατισµούς ελήφθησαν στοιχεία από τους γεωλογικούς 
χάρτες 1:50.000 του ΙΓΕΥ (Μαράτος κ.α., 1965 και 1967) και τις διατριβές των Αλµπαντάκη (1974), 
Σίδερη (1980,1984 και 1986), Αγγελίδη (1991) και Κράνη (1999), συν δικές µας παρατηρήσεις 
υπαίθρου. Από τον µεσηµβρινό των 23ο15’ προς δυσµάς -για όσες πληροφορίες δεν περιέχονται στο 
χάρτη της Θ. Ροντογιάννη-, αναπαράγεται το φύλλο “Λάρυµνα” του χάρτη 1:50.000 του ΙΓΜΕ 
(Αλµπαντάκης, 1978).  
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παρόµοιας ‘µονοκλινικής φιλοσοφίας’, και λεπτοµερέστερη περιγραφή των ανθρακικών 
του Χλωµού.  

Οι τοµές του χάρτη του ΙΓΕΥ είναι βασισµένες σε µια λογική που αγνοεί την 
τεκτονική σχέση των οφιολίθων µε ό,τι υπόκειται αυτών (χαρακτηριστική είναι η τοµή 
που δίδεται στο φύλλο Ελάτεια, µε τους οφιολίθους παρενεστρωµένους στα ανθρακικά, 
όπως και στην τοµή του Σχ. 1.2-Α, όπου οι οφιόλιθοι σχεδιάζονται ως στρώµα πάνω 
από τα ανθρακικά της Υποπελαγονικής). Πέραν τούτου, η έννοια της εφίππευσης 
(λεπίωση) δεν υπάρχει καν στο υπόµνηµα, και τα πάντα εξηγούνται µε ρήγµατα, τα 
οποία όµως είναι τα ελάχιστα απαραίτητα.  

Αντίθετα µε την ‘ηπιότητα’ των τοµών Μαράτου, ο Αλµπαντάκης (1974) δίδει 
γεωλογικές τοµές µε συνθετότερη δοµή (Σχ. 1.2-Β), δεχόµενος ήπια παραµόρφωση 
κατά την παλαιο-αλπική ορογένεση, και εντονότερη (µε λεπιώσεις) κατά την κύρια 
αλπική φάση.  Πρέπει να τονισθεί πως και στον χάρτη του Αλµπαντάκη και τις σχετικές 
τοµές τα νεοτεκτονικά ρήγµατα χρησιµοποιούνται όσο δυνατόν λιγότερο (δεν υπάρχει 
σύγκριση βέβαια µε την ‘ρηξι-πενία’ των χαρτών του ΙΓΕΥ), ενώ κάποια ρήγµατα που 
πιθανότατα είναι νεοτεκτονικά σηµειώνονται ως λεπιώσεις (βλ. περιπτώσεις στο Κεφ. 
2). Χαρακτηριστικό είναι πως δεν σηµειώνεται παρά µόνον το δυτικό άκρο της ρηξιγε-
νούς ζώνης της Αταλάντης. Ακόµη, εάν συγκρίνει κανείς την περιοχή των ανθρακικών 
γύρω από τη Λάρυµνα µε την περιοχή Κολάκας-Λουτσίου, θα παρατηρήσει µόνον 
ρήγµατα στη µία περίπτωση, και µόνον λεπιώσεις στην άλλη. Αυτή η παρατήρη ση από 
µόνη της δείχνει πως η αλπική δοµή της περιοχής ενδιαφέροντος χρήζει λεπτοµερούς 
και συστηµατικής επανεξέτασης – ειδικά στα ανθρακικά (δεδοµένου ότι η διατριβή του 
Αλµπαντάκη περιλαµβάνει την πιό πρόσφατη ολοκληρωµένη χαρτογράφηση των 
αλπικών στην περιοχή µελέτης – ολόκληρης και όχι µόνον τµήµατά της). 

Ο Πλαστήρας (1979), ασχολήθηκε µε τις µεγάλες ολισθήσεις που φαίνεται πως 
έλαβαν χώρα στον ευρύτερο χώρο της ενότητας Ανατολικής Ελλάδος, και έχουν 
προσδώσει πολυπλοκότητα στους σχηµατισµούς της ανω κρητιδικής επίκλυσης (και του 
φλύσχη της). Κατά τον Πλαστήρα, πρόκειται για µεταλπικές κινήσεις βαρύτητας και 
όχι αποτελέσµατα της ορογένεσης αυτής καθ’ αυτής.  

Ο Σίδερης (1980, 1984 και 1986) στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του, 
χαρτογράφησε πολύπλοκη δοµή µε έντονη πτύχωση στους ηφαιστειο-ιζηµατογενείς 
σχηµατισµούς των Ρόδων ( διεύθυνση αξόνων των πτυχών Α-∆ – Σχ. 1.1-∆). Η εργασία 
του είναι η πιό λεπτοµερής που έχει γίνει όσον αφορά τα αλπικά, δυστυχώς όµως 
αναφέρεται σε µικρή µόνον περιοχή. Τέλος, οι τελευταίες γεωλογικές τοµές (αλπικών) 
για την περιοχή είναι αυτές του Αγγελίδη (1992) - Σχ. 1.2-Γ. 

Συµπερασµατικά, η συγκριτική µελέτη του βιβλιογραφικού υλικού και η εργασία 
υπαίθρου κατέδειξαν ότι δεν υπάρχει πρόσφατη και λεπτοµερής επανεξέταση της 
αλπικής δοµής ολόκληρης της περιοχής που µας ενδιαφέρει εδώ. Η καλή γνώση της 
αλπικής δοµής είναι σηµαντικότατη στα πλαίσια µιας γεωµορφολογικής µελέτης, καθώς 
επιτρέπει την αποφυγή ‘αστοχιών’ στις ερµηνείες µορφών που οφείλονται σε αυτήν, και 
όχι στη νεοτεκτονική.  
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2. Μεταλπικοί σχηµατισµοί 
 
 Μεγάλο µέρος της επιφάνειας της ευρύτερης περιοχής του Αιγαιακού χώρου 
καταλαµβάνουν νεογενείς λεκάνες, δηµιουργηθείσες κατα κύριο λόγο από νεοτεκτονική 
δράση. Πρόκειται δηλαδή συνήθως περί τεκτονικών βυθισµάτων, που οφείλουν τη 
δηµιουργία τους σε και οριοθετούνται από µεγάλες ζώνες κανονικών ρηγµάτων. Κάποια 
από τα τεκτονικά βυθίσµατα αυτά κατελήφθησαν από τη θάλασσα (π.χ. Κορινθιακός), 
ενώ άλλα λειτούργησαν ως χερσαίες λεκάνες, λιµναίας και ποταµοχειµάρριας φάσης 
(π.χ. Λοκρίς - Β. Εύβοια). Οι νεογενείς λεκάνες της Λοκρίδος και Βόρειας Εύβοιας 
(λεκάνη Λίµνης – Ιστιαίας και λεκάνη Γιδών) άρχισαν να διανοίγονται κατά το ανώτερο 
και κατώτερο Μειόκαινο αντίστοιχα, και οριοθετούνται από µεγάλα κανονικά ρήγµατα 
(Β∆-ΝΑ και Α-∆ διευθύνσεων κυρίως - Rondogianni, 1984, Mettos et al., 1992). Προ-
νεογενείς µεταλπικές αποθέσεις δεν είναι γνωστές µέχρι σήµερα στην περιοχή 
ενδιαφέροντος, είναι όµως ανοικτό το ενδεχόµενο να υπάρχουν υπολείµµατα µόλασσας 
της Μεσο-Ελληνικής αύλακας στο Καλλίδροµο, ∆Β∆ της περιοχής µελέτης (Κράνης, 
1999). 
 
Νεογενές 
 

Στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος, απαντούν αποθέσεις της λεκάνης του 
Μαρτίνου (Rondogianni, 1984) και της (ανατολικής) λεκάνης της Λοκρίδος (κατά 
Κράνη, 1999, λεκάνη Αταλάντης - Ζελίου κατά Rondogianni, 1984, λεκάνη Ρεγκινίου 
κατά Philip, 1974, ή λεκάνη Καλλιδρόµου-Κνηµίδος κατά Mettos et al., 1992). Οι 
αποθέσεις τους είναι ηπειρωτικού χαρακτήρα (ποταµοχειµάρριες και λιµναίες). 
 
Ανατολική υπολεκάνη Λοκρίδος 
 

Η λεκάνη της Λοκρίδος, υποδιαιρείται στη διατριβή του Κράνη (1999) σε δύο 
υπολεκάνες (ανατολική και δυτική) βάσει γεωλογικών-στρωµατογραφικών και 
φυσικογεωγραφικών κριτηρίων. Στην ανατολική υπολεκάνη που ενδιαφέρει την 
παρούσα (Σχ. 1.3), απαντά µια σειρά λιµναίων και ποταµοχειµάρριων αποθέσεων, 
ηλικίας ανω-µειοκαινικής - πλειο-πλειστοκαινικής (Celet & Delcourt, 1960, Simeonidis, 
1974, Philip, 1974, Rondogianni, 1984), µε µεγάλο πάχος (περισσότερο από 700 m) και 
γενική κλίση προς Ν-ΝΑ (Σχ. 1.4, από Mettos et al., 1992). Στη λεκάνη αυτή 
αναφέρονται δύο λιγνιτικοί ορίζοντες, στο Α. Μειόκαινο (του οποίου και έχει γίνει 
εκµετάλλευση), και στο Πλειο-Πλειστόκαινο (Ioakim & Rondogianni, 1988). 

Σύµφωνα µε τον Κράνη (1999), η ανατολική υπολεκάνη µπορεί να υποδιαιρεθεί σε 
τρείς τοµείς : Στον ανυψωµένο τοµέα Ζελίου, χαρακτηριζόµενο από µικρό πάχος 
αποθέσεων του Πλειο-Πλειστοκαίνου (βλ. Τεταρτογενές παρακάτω), τον ταπεινωµένο 
τοµέα Πολυδένδρι, µε πολύ µεγάλο πάχος αποθέσεων (~750 m), άγνωστη ηλικία βάσης 
και πλειο-πλειστοκαινικά ανώτερα στρώµατα, και τον τοµέα Γουλεµίου, αγνώστου 
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πάχους ιζηµάτων, µε µειοκαινική ηλικία στο βόρειο τµήµα (ανυψωµένο από την 
ρηξιγενή ζώνη της Κνηµίδας) και διαδοχικά νεότερες αποθέσεις προς Ν. 
 
 
Λεκάνη Μαρτίνου 
 
  Κροκαλοπαγή Προσκυνά : Αναγνωρίσθηκαν το πρώτον από την Rondogianni 
(1984) ως διακριτός σχηµατισµός κροκαλοπαγών (πάχους 2-3 m) σε εναλλάγές µε 
αργίλλους και ιλείς  (πάχους 0.4 -1 m), µε συνολικό πάχος της τάξης των 150 m. Τα 
κροκαλοπαγή είναι συνεκτικά, µε περισσότερο ή λιγότερο αποστρογγυλωµένες 
κροκάλες  και επικράτηση του οφιολιθικού στοιχείου. Η απουσία µακρο-απολιθωµάτων 
και η εναλλαγή τους µε στρώµατα λεπτόκκοκων υποδηλώνει συνθήκες 
ποταµοχειµάρριας απόθεσης (Rondogianni, 1984). Σε ένα από τα στρώµατα των 
αργίλλων στους ανώτερους ορίζοντες του σχηµατισµού, παλυνολογική ανάλυση (Χ. 
Ιωακείµ, σε Rondogianni, 1984) έδωσε ηλικία περί το τέλος του Μειοκαίνου (;) – 
Κατωτ. Πλειόκαινο. 

Τα κροκαλοπαγή του Προσκυνά εµφανίζονται στην περιοχή του οµώνυµου χωριού 
(κοιλάδα ρ. Πλιάσας) και η Rondogianni (1984) θεωρεί πως απετέθησαν σε ταπεινώσεις 
του τότε αναγλύφου. Σε µικρή απόσταση ο σχηµατισµός αυτός απουσιάζει, και οι 
λιµναίοι ασβεστόλιθοι αναπτύσσονται αµέσως πάνω στο αλπικό υπόβαθρο (βλ. και 
Κεφ. 2). Στο ρηξιγενές µέτωπο της ζώνης της Αταλάντης, οι µεταγενέστερες των 
κροκαλοπαγών λιµναίες φάσεις βρίσκονται σε χαµηλότερες θέσεις, λόγω βύθισης από 
κανονικά ρήγµατα της ζώνης. 
 
 Λατυποπαγή Κολάκας : Εµφανίζονται στην περιοχή Κολάκας µε πάχος γύρω στα 
150 m., και πιθανόν έχουν την ίδια ηλικία µε τα κροκαλοπαγή Προσκυνά σύµφωνα µε 
την Rondogianni (1984), που πρώτη τα χαρτογράφησε ως διακριτή υπο-ενότητα του 
Νεογενούς. Το συνδετικό υλικό είναι αργιλλικο-ψαµµιτικο-ασβεστιτικό, ενώ τα τεµάχη 
είναι -αναλόγως περιοχής- είτε αποκλειστικώς δολοµιτικά (προέλευση από τους 
δολοµίτες του όρους Χλωµού), είτε ποικίλης λιθολογίας (τεφρόχροοι ασβεστόλιθοι, 
πυριτόλιθοι, υπερβασικά οφιολίθων, σε περιοχές µεταβαλλόµενης λιθολογίας του 
αλπικού υποβάθρου). Στο Κεφ. 2, στη συζήτηση για την ενότητα Κυρτώνης-Μαρτίνου 
θα αναφερθούν δικές µας συµπληρωµατικές παρατηρήσεις υπαίθρου σχετικά µε τον 
σχηµατισµό αυτό. 

 
 Λιµναίες αποθέσεις Μαρτίνου-Μαλεσίνας. Μετά την ιζηµατογένεση υψηλής 
ενέργειας, αρχίζει η απόθεση του κύριου όγκου των νεογενών, που είναι κυρίως 
χαµηλής ενέργειας λιµναία ιζήµατα (µάργες, µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, ασβεστόλιθοι). Η 
κύρια εµφάνιση των αποθέσεων αυτών καταλαµβάνει την χερσόνησο της Μαλεσίνας, 
µε πάχος της τάξεως των 400m και ηλικία γενικά πλειοκαινική -χωρίς να αποκλείεται 
και το τέλος του Μειοκαίνου (Rondogianni, 1984). 
 Οι Αναγνώστου κ.α. (1988) πραγµατοποίησαν µικροφασικές αναλύσεις σε τµήµα 
των παραπάνω αποθέσεων στην περιοχή της Λάρυµνας, που έδωσαν ηλικία στο τέλος 
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του Πλειοκαίνου και λιµναίο περιβάλλον ήρεµο και µικρού βάθους. Η περιορισµένη 
χερσογενής επίδραση στο χώρο ιζηµατογένεσης, σύµφωνα µε τους παραπάνω 
συγγραφείς τεκµηριώνει την ύπαρξη χαµηλού αναγλύφου γύρω από την ανω-
πλειοκαινική λίµνη. 
 
 
Τεταρτογενές 
 
 Στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος (εξαιρώντας τις αποθέσεις της λεκάνης της 
Κωπαϊδας) υπάρχουν : κάτω τεταρτογενείς ποταµο-λιµναίες αποθέσεις εντός της 
ανατολικής υπολεκάνης της Λοκρίδας (σειρά Ζελίου, Rondogianni, 1984), κάτω-µέσο 
πλειστoκαινικές αποθέσεις υφάλµυρης φάσης στα περιθώρια του Ευβοϊκού (Philip, 
1974, Lemeille, 1977, Rondogianni, 1984), ποταµοχειµάρριες αποθέσεις του Μ. και Α. 
Πλειστοκαίνου (ριπίδια, αλλουβιακοί κώνοι) και ολοκαινικές ποτάµιες και θαλάσσιες 
αποθέσεις (παράκτια πεδιάδα Αταλάντης, υλικά παραλιών και αποθέσεις τεναγών ή 
λιµνοθαλάσσιες). 
 

Σειρά Ζελίου. Ποταµο-λιµναίες αποθέσεις που εµφανίζονται άλλοτε σε κανονική 
και άλλοτε σε τεκτονική (κανονικά ρήγµατα) επαφή µε το υπόβαθρό τους. Πρόκειται 
για µια παχειά ακολουθία (της τάξεως των 500 m συνολικά) από κροκαλοπαγή κυρίως 
(οφιολιθικό υλικό και ανθρακικά), µε ενδιαστρώσεις άµµων, ερυθρών αργίλλων και 
υπόλευκων µαργών (Σχ. 1.4). Στο κατώτερο τµήµα της σειράς λίγα µέτρα πάνω από το 
Αλπικό υπόβαθρο, απαντούν αποθέσεις λιγνιτών. Με βάση παλυνολογικές αναλύσεις, οι 
Ioakim & Rondogianni (1988) προσδιόρισαν την ηλικία της σειράς στο κατώτερο 
Πλειστόκαινο. Οι ανωτέρω λιγνίτες δεν αποτελούν τον κύριο λιγνιτοφόρο ορίζοντα της 
ευρύτερης λεκάνης της Λοκρίδας – αυτός τοποθετείται στο Α. Μειόκαινο και έχει 
γίνειεκµετάλλευσή του.  Το µεγάλο πάχος της σειράς, είναι χαρακτηριστικό της 
εντονότατης βύθισης της περιοχής κατα την περίοδο απόθεσης (κατωτ. Πλειστόκαινο), 
  
 Αποθέσεις υφάλµυρων υδάτων. Στην περιοχή Λιβανατών - Αρκίτσας, ο Philip 
(1974) αναγνώρισε τεταρτογενείς αποθέσεις λιµναίου και υφάλµυρου περιβάλλοντος 
(Ανωτ. Πλειόκαινο(;) έως Μ. Πλειστόκαινο). Τις αποθέσεις αυτές υποδιαίρεσε σε δύο 
σειρές : µία κατώτερη µε µαλακο-πανίδα παρόµοια µε το Apscheronian της Μαύρης και 
της Κασπίας θάλασσας, και µία ανώτερη (πάχους λίγων µέτρων, ασύµφωνη πάνω στην 
προηγούµενη) χαρακτηριζόµενη από την παρουσία Limnocardiides (Didacna), που 
χαρακτηρίζουν το Tchaudian (ή Bakinian) της Κασπίας (Lemeille, 1977). 

Η ανώτερη σειρά (‘Tchaudian’) έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι ερµηνεύεται 
ως αποθέσεις υφάλµυρων νερών πρό της τελικής εισβολής της θάλασσας στον Β. 
Ευβοϊκό µετά το Ρίσσιο -αρχές ανωτ. Πλειστoκαίνου- (Rondogianni, 1984). Μικρότερες 
εµφανίσεις παρόµοιων σχηµατισµών αναφέρει η Rondogianni (1984) στην περιοχή του 
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Θεολόγου, τη χερσόνησο της ∆ροσιάς, τη νήσο Γραµµούσα, στην Ανθηδώνα και τα 
Λουκίσια (Κουµαντάκης 1969,1973, Lemeille, 1977). Ας σηµειωθεί ότι ο Ganas (1997), 
θεωρεί οτι δεν χρονολογούν την αρχή της κατάκλυσης του Β. Ευβοϊκού, αλλά 
αντιστοιχούν σε µεσοπαγετώδη υψηλή στάθµη θάλασσας.  

Στην περιοχή του άµεσου ενδιαφέροντός µας, ο σχηµατισµός αυτός εµφανίζεται στον 
Θεολόγο πτυχωµένος (πτυχές µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας, Rondogianni, 1984), 
παραµόρφωση που οµιλεί περί συµπιεστικών τάσεων (‘2ο συµπιεστικό επεισόδιο’ - βλ. 
παρακάτω).  
 

Χερσαίες και παράκτιες αποθέσεις Μέσου – Ανώτερου Πλειστοκαίνου / 
Ολοκαίνου. Σε διάφορες θέσεις της περιοχής µελέτης, υπάρχουν περισσότερο ή 
λιγότερο εκτεταµένες µέσο-άνω τεταρτογενείς ποταµοχειµάρριες αποθέσεις, ενίοτε 
παχείς και χαρτογραφήσιµοι εδαφικοί σχηµατισµοί, και παράκτιες αποθέσεις. Λόγω της 
άµεσης σχέσης τους µε την γεωµορφολογία, οι σχετικές παρατηρήσεις από την εργασία 
υπαίθρου συζητώνται στα επόµενα κεφάλαια µαζί µε τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές 
πληροφορίες.  

 
 
 
V. Ενεργός τεκτονική 
 

 
Η Ανατολική Στερεά (και συγκεκριµένα η ανατολική Λοκρίδα που ενδιαφέρει εδώ) 

αποτελεί τµήµα του χώρου που στη διεθνή βιβλιογραφία αποκαλείται ‘κεντρική 
Ελλάδα’ όρος που χρησιµοποιείται συνήθως για την ευρύτερη περιοχή των µεγάλων 
νεοτεκτονικών βυθισµάτων του Κορινθιακού, των βυθισµάτων Φωκίδος-Βοιωτίας 
(λεκάνη Βοιωτικού Κηφισσού – Κωπαϊδα) και του Β. Ευβοϊκού. Η βιβλιογραφία για την 
‘κεντρική Ελλάδα’ είναι αξιοσηµείωτα ογκώδης (ειδικά για το βύθισµα του 
Κορινθιακού), δεδοµένου ότι πρόκειται για µια περιοχή µε ρυθµούς εφελκυστικής 
διάνοιξης από τους µεγαλύτερους παγκοσµίως. Η εντονότατη ενεργός παραµόρφωση 
αναγνωρίζεται από τις γεωλογικές (τεκτονικές – γεωµορφολογικές) µελέτες που 
καταδεικνύουν την τεκτονική δραστηριότητα του άµεσου γεωλογικού παρελθόντος, 
καθώς και από την υψηλή σεισµικότητα (ενόργανες καταγραφές, ιστορικοί σεισµοί). Η 
διάνοιξη πραγµατοποιείται σε διεύθυνση περίπου Β-Ν, µε ρυθµούς µεγαλύτερους από 
10 mm/έτος (Billiris et al., 1991, για τα τελευταία 100 χρόνια) – µέρος της οποίας 
επιτυγχάνεται µε σεισµικές και µέρος µε ασεισµικές κινήσεις. 

Παρακάτω ακολουθεί περιορισµένη συζήτηση για το ευρύτερο γεωδυναµικό 
καθεστώς µέσα στο οποίο εντάσσεται ο εφελκυσµός της ‘κεντρικής Ελλάδας’, και 
κατόπιν περιγραφή της νεοτεκτονικής δοµής της Λοκρίδας, που είναι και το ζητούµενο 
στην παρούσα.  
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Ευρύτερο Γεωδυναµικό καθεστώς  
 

Ως γενική αιτία για το εφελκυστικό καθεστώς της κεντρικής Ελλάδας και του 
αιγαιακού χώρου γενικότερα δεχόµαστε σήµερα (βλ. π.χ. Jackson, 1994, Armijo et al.. 
1996, 1999, κ.α.) την πρός δυσµάς κίνηση της µικρασιατικής πλάκας (ή πλάκα της 
‘Ανατολίας’), που οφείλεται µε τη σειρά της στην πρόσκρουση της Αραβικής πλάκας 
στην Ευρασία (‘διαφυγή’ πρός δυσµάς - Σχ. 1.5). Βρίσκοντας εµπόδιο προς ∆ την ζώνη 
σύγκρουσης Ευρασίας-Απουλίας Β της Κεφαλλονιάς (σύγκρουση ηπειρωτικού µε 
ηπειρωτικό φλοιό), η µικρασιατική πλάκα κάµπτεται προς Ν∆, δηλαδή προς την ζώνη 
υποβύθισης του ελληνικού τόξου (βλ. Jackson, 1994, κ.α.). Η παραπάνω προς Ν∆ 
κάµψη θεωρείται κυρίως υπεύθυνη για τον εφελκυσµό του Αιγαιακού χώρου πίσω από 
την ζώνη υποβύθισης του ελληνικού τόξου, που είναι ενεργός από το µέσο Μειόκαινο 
τουλάχιστον (σε ορισµένες περιοχές, µέχρι και 25 εκ. χρόνια πρίν – π.χ. Jackson, 1994). 
Το καθεστώς αυτό οδήγησε στη δηµιουργία πολλών και µεγάλων κανονικών ρηγµάτων, 
η δράση των οποίων προκάλεσε τον καταποντισµό της παλαι ποτέ χέρσου “Αιγαιίδος” 
και σηµαντική λέπτυνση του ηπειρωτικού φλοιού, που στην περιοχή του Κρητικού 
πελάγους έχει πάχος µικρότερο από 20  km.  

∆εν είναι της παρούσης να δοθούν λεπτοµέρειες περί των κατά καιρούς προταθέντων 
µοντέλων για το το πώς ακριβώς εξηγείται ο αιγαιακός εφελκυσµός, η διαχρονική 
εξέλιξη του εντατικού πεδίου, το πως προέκυψαν οι παρατηρούµενες διευθύνσεις των 
ρηγµάτων ή άλλες λεπτοµέρειες. ο αναγνώστης παραπέµπεται σε εργασίες όπως αυτή 
του Jackson (1994), όπου δίδεται λεπτοµερής σύνθεση-επισκόπηση της εξέλιξης των 
απόψεων για τον χώρο του Αιγαίου, και σε πολλές άλλες, π.x. Jolivet et al. (1994), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ. 1.5.   Γεωδυναµικό πλαίσιο του ελληνικού χώρου και της περιοχής µελέτης, από 
Armijo et al. (1999). Με λεπτά βέλη σηµειώνονται τα ανύσµατα ταχύτητας κίνησης της 
µικρασιατικής-αιγαιακής πλάκας σε σχέση µε την Ευρασία, µε µαύρα χονδρά βέλη η 
γενική κίνηση της µικρασιατικής και αραβικής πλάκας (πάλι σε σχέση µε την Ευρασία). 
Για περαιτέρω σχολιασµό και επεξήγηση, βλ. κείµενο. 

ΡΒΑ: Ρήγµα Β. Ανατολίας, ΡΝΘ: Ρήγµα Νεκράς Θάλασσας. Το όριο Αραβίας-
Μ/Ασίας είναι η ζώνη της ανατολικής Ανατολίας. 
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Armijo et al. (1996), κ.α. Πολύ χρήσιµες είναι και οι σχετικές συζητήσεις που 
περιλαµβάνονται στις διατριβές των Ganas (1997) και Κράνη (1999). 

Σηµερινό όριο της Μικρασιατικής πλάκας µε την Ευρασία και η βασική δοµή που 
εξυπηρετεί την προς δυσµάς κίνηση της πρώτης, είναι η γνωστή οριζοντιολισθητική 
ζώνη της Β. Ανατολίας και η προς ∆ προέκτασή της, που είναι τα ρήγµατα της τάφρου 
του Β. Αιγαίου (και λιγότερο σαφείς δοµές δυτικότερα, στην ηπειρωτική Ελλάδα). 
Σύµφωνα µε τους Armijo et al. (1999), το ανατολικότερο τµήµα της ζώνης 
δηµιουργήθηκε περίπου 10 εκ. χρόνια πρίν, και προεκτεινόµενο σταδιακά προς ∆ 
έφθασε τον Ελλήσποντο γύρω στα 5 εκ. χρ. πρίν, και πιό πρόσφατα (περί το 1 εκ. χρ. 
πρίν) την περιοχή του Κορινθιακού (αυτή η άποψη δεν συνοδεύεται από σαφή στοιχεία 
για το ίχνος της στη Στερεά Ελλάδα πάντως).  

Πάντα κατά τους ανωτέρω συγγραφείς, στον χώρο του Αιγαίου µπορούν να 
διακριθούν δύο παραµορφωτικά καθεστώτα : εκτεταµένος εφελκυσµός σχετικά 
µικρότερης έντασης, που άρχισε νωρίτερα, και πιό πρόσφατος και εντονότερος 
‘διεφελκυσµός’ (transtension) τοπικά –κατά µήκος του ορίου των πλακών Μικρασίας-
Ευρασίας- σχετιζόµενος µε την προς ∆ ανάπτυξη του ρήγµατος της Β. Ανατολίας 
(άσπρα βέλη - πορτοκαλί ζώνες, και κόκκινες ζώνες αντίστοιχα στο Σχ. 1.5). Στην 
δεύτερη κατηγορία εµπίπτουν και οι ρηξιγενείς ζώνες της ‘κεντρικής Ελλάδας’ µε την 
έντονη σεισµική δραστηριότητα, ενώ ο όρος ‘διεφελκυσµός’ αναφέρεται στο οτι η 
παρατηρούµενη διάνοιξη δεν είναι αποτέλεσµα καθαρού εφελκυσµού, αλλά λαµβάνει 
χώρα εντός µιας ευρύτερης ζώνης δεξιόστροφης διάτµησης. 

Η παραπάνω θεωρία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ‘η µία και µόνη αλήθεια’, αφού 
υπάρχουν εναλλακτικές ερµηνείες για την αιτία του Αιγαίου εφελκυσµού. Το θέµα είναι 
τεράστιο, και δεν είναι βεβαίως της παρούσης µια πλήρης επισκόπηση των διαφόρων 
απόψεων ή της εξέλιξής τους. Ο αναγνώστης παραπέµπεται σε κοντινότερες προς το 
αντικείµενο εργασίες, π.χ. αυτές του Κράνη (1999), του Ganas (1997), την επισκόπηση 
του Jackson (1994), της Rondogianni (1984) κ.α. 

Κατά τις δεκαετίες του ‘70 και ‘80, ερευνητές της ‘γαλλικής σχολής’ (Philip, 1974, 
Lemeille, 1977, Mercier, 1977, Mercier et al., 1979, Rondogianni, 1984) πρότειναν πως 
ο εφελκυσµός είναι µεν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην περιοχή πίσω από το τόξο 
του Αιγαίου, αλλά κατά διαστήµατα διακόπηκε από σύντοµα συµπιεστικά επεισόδια 
(στο ανωτ. Μειόκαινο - κατωτ. Πλειόκαινο και το κατωτ. Πλειστόκαινο). Στο 
συµπέρασµα αυτό οδηγήθηκαν από παρατηρήσεις όπως µικρά ανάστροφα 
συνιζηµατογενή ρήγµατα ή πτυχές στις νεογενείς σειρές και τις τεταρτογενείς αποθέσεις 
διαφόρων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένης της Λοκρίδας. Ως πιθανή ερµηνεία 
προτάθηκαν περίοδοι αύξησης της ταχύτητας σύγκλισης των πλακών της Αφρικής και 
του Αιγαίου, που είχε ως αποτέλεσµα να µην µπορεί να απορροφηθεί η συµπίεση στο 
τόξο, αλλά να επηρεάσει και τον χώρο πίσω από αυτό (π.χ. Lemeille, 1977). Η θεωρία 
των συµπιεστικών επεισοδίων αµφισβητήθηκε από άλλους ερευνητές (πρώτοι οι 
Jackson et al., 1982, κ.α. µεταγενέστερα, π.χ. Jackson & McKenzie, 1983, DeBoer, 
1992), που θεώρησαν πως οι συµπιεστικές δοµές στην περιοχή δεν αρκούν για να 
στοιχειοθετηθούν παρά µόνο τοπικής σηµασίας και µικρής κλίµακας παραµορφώσεις.  
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Ενεργείς νεοτεκτονικές δοµές της ΒΑ Στερεάς Ελλάδας  
 

Στα πλαίσια του γεωδυναµικού πλαισίου που περιγράφθηκε παραπάνω, η σηµερινή 
(κατά τα τελευτάια 2-3 εκ. χρόνια) συνισταµένη κίνηση στην περιοχή της Β/ΒΑ 
Πελοποννήσου, ανατολικής Στερεάς και Β. Ευβοίας έχει γενική διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ µε 
περίπου ίσα µερη διάνοιξης κατά την διεύθυνση Β-Ν και δεξιόστροφης διάτµησης 
(Roberts & Jackson, 1991). Αυτό αντικατοπτρίζεται στον ενεργό τεκτονικό ‘ιστό’, που 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία µιας σειράς µεγάλων ρηξιγενών ζωνών, διεύθυνσης 
∆Β∆-ΑΝΑ έως Β∆-ΝΑ (Σχ. 1.5 και 1.6), που έχουν δηµιουργήσει την γνωστή σειρά 
διαδοχικών τεκτονικών βυθισµάτων της περιοχής, Πλειο-Τεταρτογενούς ηλικίας : 
Κορινθιακός κόλπος, λεκάνη Βοιωτικού Κηφισσού – Κωπαϊδα, λεκάνη Λοκρίδας 
(Ρεγκινίου), Β. Ευβοϊκός κόλπος, υποθαλάσσιο βύθισµα ΒΑ της Β. Ευβοίας. Τα 
βυθίσµατα αυτά δεν παρουσιάζουν ίδιους ρυθµούς τεκτονικής δραστηριότητας (το πιό 
‘δραστήριο’ είναι ο Κορινθιακός, µε δεύτερο τον Β. Ευβοϊκό, ενώ το ενδιάµεσό τους 
βύθισµα Β. Κηφισσού-Κωπαϊδας δίδει την εντύπωση παρατεταµένης ηρεµίας κατά το 
πρόσφατο παρελθόν).Στα ρήγµατα της Αν. Στερεάς (ευρύτερη περιοχή Λοκρίδος) κατά 
κανόνα, τα ανύσµατα ολίσθησης έχουν διεύθυνση Β-Ν (π.χ. Pegoraro, 1972 σε Ganas & 
White, 1996, Roberts & Jackson, 1991, κ.α.), παρατήρηση που είναι σε συµφωνία µε 
µηχανισµούς γένεσης σεισµών της περιοχής. Πρόκειται δηλαδή γενικά για 
αριστερόστροφα πλαγιοκανονικά ρήγµατα (όχι πάντα όµως, π.χ. η ζώνη Καλλιδρόµου 
είναι γενικά δεξιόστροφη πλαγιοκανονική - Κράνης, 1999). Το γεγονός αυτό, δεδοµένου 
του προσανατολισµού των ρηξιγενών ζωνών και του οτι η συνισταµένη κίνηση της 
περιοχής είναι γενικής διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆, οδήγησε τους McKenzie & Jackson (1983, 
1986) στην υπόθεση πως οι ζώνες αυτές οριοθετούν τεµάχη (blocks) που υφίστανται 
δεξιόστροφη περιστροφή γύρω από κατακόρυφο άξονα, πράγµα που φαίνεται να 
βρίσκει επιβεβαίωση από µελέτες παλαιοµαγνητισµού (Kissel & Laj, 1988 – µετρήσεις 
στην Β. Εύβοια).  

Στην πολύ χρήσιµη επισκόπηση των Roberts & Jackson (1991) και σε πολλές άλλες 
εργασίες που βασίζονται σε αυτήν, τα βυθίσµατα της ‘κεντρικής Ελλάδας’ 
περιγράφονται ως µια σειρά ασύµµετρων τεκτονικών τάφρων, µε τα κύρια ρήγµατα 
στην Ν∆ πλευρά του κάθε βυθίσµατος –πλήν του Β. Ευβοϊκού, βλ. παρακάτω. Η 
ασυµµετρία επιδεικνύεται από µορφολογικές διαφορές των πλευρών τους, τη στρέψη 
(tilting) γενικά των αποθέσεων που πληρούν τις λεκάνες προς Ν∆ (βλ. π.χ. Σχ. 1.4 για 
τη λεκάνη της Λοκρίδας), τη βυθοµετρία και διαφορικές κατακόρυφες κινήσεις 
ακτογραµµών – στα βυθίσµατα που έχει εισβάλλει η θάλασσα. Με βάση το µοντέλο 
αυτό, στις ΒΑ πλευρές των τάφρων της ‘κεντρικής Ελλάδας’ υπάρχουν ενεργά 
‘αντιθετικά’ ρήγµατα (antithetic faults), δεν πρόκειται δηλαδή για απλές ηµι-τάφρους 
(half-graben) τύπου ‘domino’. Kάποια δε από αυτά τα αντιθετικά ρήγµατα είναι 
‘µεγάλα’ µε την έννοια ότι µπορούν να δώσουν σεισµούς της τάξεως του 6.0 (π.χ. το 
ρήγµα του Καπαρελλίου, που έδρασε το 1981).  Όµως, στο παραπάνω µοντέλο 
θεωρούνται δευτερεύοντα, ως σχετιζόµενα µε σηµαντικά µικρότερες συνολικές 
κατακόρυφες µετακινήσεις εν συγκρίσει προς τα κύρια ρήγµατα. 
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Το βύθισµα του Β. Ευβοϊκού, που έχει και αµεσότερη σχέση µε την παρούσα, 
παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση από την ‘κανονικότητα’ του παραπάνω µοντέλου των 
ασύµµετρων τεκτονικών τάφρων. Στο µεν δυτικό άκρο του, πάντα σύµφωνα µε τους 
Roberts & Jackson (1991), η κύρια δοµή είναι η ρηξιγενής ζώνη Αρκίτσας-Καµµένων 
Βούρλων, µε «δευτερεύοντα αντιθετικά ρήγµατα από την πλευρά της Εύβοιας», αλλά 
από την Αρκίτσα πρός ΝΑ παρατηρείται αλλαγή ‘πολικότητας’ της ηµι-τάφρου, και 
κύρια ρηξιγενής ζώνη γίνεται αυτή της Αιδηψού-Κανδηλίου. Αυτό υποτίθεται πως 
επιδεικνύεται από το γεγονός πως στο κεντρικό τµήµα του κόλπου απαντούν τα 
µεγαλύτερα βάθη, ακριβώς µπροστά στη ζώνη (διακεκ. γραµµή στο Σχ. 1.6). Σύµφωνα 
µε τον Ganas (1997), η ηλικία του βυθίσµατος του Β. Ευβοϊκού εκτιµάται γύρω στα 2-3 
εκ. χρόνια Η Rondogianni (1984) τοποθετεί την είσοδο της θάλασσας σε αυτόν µετά το 
Ρίσσιο (θεωρώντας πως οι υφάλµυρες αποθέσεις του Θεολόγου και της ∆ροσιάς είναι το 
τελευταίο στάδιο πρίν την είσοδο της), σε αντίθεση µε τον Ganas (1997) που θεωρεί 
πιθανότερο να αντιστοιχούν αυτές σε υψηλή στάθµη θάλασσας κατά τη διάρκεια µεσο-
παγετώδους περιόδου. Βάσει του συνολικού εκτιµώµενου άλµατος στα ρήγµατα που 
συνδέονται µε τη διάνοιξη του Β. Ευβοϊκού, ο Philip (1974) εκτίµησε βύθιση της τάξης 

των 800 m στα τελευταία 300.000 χρόνια, δηλαδή ρυθµό βύθισης 2.7 mm/έτος (Stiros & 
Rondogianni, 1985).  

 

 

 
 
Σχ. 1.6.  Ενεργά ρήγµατα της ΒΑ Στερεάς – Β. Ευβοϊκού, από το σεισµοτεκτονικό χάρτη 
του ΙΓΜΕ (1989), Roberts & Jackson (1991), Μettos et al. (1992), Ganas & White 
(1996), Ganas (1997) και Kράνη (1999). 
 
ΡΖΑ= ρηξιγενής ζώνη Αταλάντης, ΡΖΑΚΒ = ρ.ζ. Αρκίτσας-Καµµένων Βούρλων, ΡΖΚ= 
ρ.ζ. Καλλιδρόµου, ΡΖΚΑ= ρ.ζ. Κανδηλίου-Αιδηψού. Η λεπτή στικτή γραµµή περικλείει 
την περιοχή που απασχολεί την παρούσα. 
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Όσον αφορά τη βαθύτερη δοµή της περιοχής, έχει προταθεί (Jolivet et al. 1994) πως 
τα κύρια κανονικά ρήγµατα της ‘κεντρικής Ελλάδας’ -µεγάλης κλίσης στην επιφάνεια ή 
πλησίον αυτής- ενδεχοµένως έχουν ‘ρίζα’ σε µικρής κλίσης ζώνες διάτµησης σε βάθος. 
Πρόσφατα, ο Κράνης (1999) έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον µοντέλο για την περιοχή των 
ζωνών Καλλιδρόµου και Αρκίτσας-Καµµένων Βούρλων, στο οποίο η επώθηση της 
Υποπελαγονικής στην ενότητα Παρνασσού λειτουργεί ως επιφάνεια αποκόλλησης –σε 
µικρό βάθος-, στην οποία και ‘ριζώνουν’ τα ρήγµατα. Σηµειωτέον, ο ίδιος συγγραφέας 
αµφισβητεί την ύπαρξη των ρηγµάτων στην ΒΑ πλευρά του Παρνασσού (ρ. Τιθορέας 
και Γραβιάς) ως προτείνονται από τους Ganas (1997) και Ganas & White (1996), 
θεωρώντας πως πρόκειται ακριβώς για την προαναφερθείσα επώθηση.  

Πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση του Κράνη (1999) είναι η ύπαρξη δύο 
οριζοντιολισθητικών µεγα-δοµών (διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆, προεκτάσεις των ρηγµάτων του 
Β. Αιγαίου, ανήκουσες στην ουσία στην ζώνη της Β. Ανατολίας s.l.), που τέµνουν 
εγκάρσια τον ιστό των ενεργών ρηγµάτων της Λοκρίδας και οριοθετούν τα ‘µπλόκ’ του 
Καλλιδρόµου και της Κνηµίδας. Η νοτιότερη από τις µεγα-δοµές αυτές οριοθετεί την 
περιοχή µελέτης της παρούσας (βλ. Κεφ. 2, περί την ρ.ζ. Υαµπόλεως). 

H δοµή της ΒΑ Στερεάς που περιγράφθηκε παραπάνω µε βάση την σύνθεση που 
δίδεται στους Roberts & Jackson (1991), είναι προϊόν γενίκευσης, αποδεκτής σε πρώτη 
προσέγγιση, και πάντως ικανοποιητικής σε µια διατριβή περί την γεωµορφολογία. 
Παρατίθεται διότι είναι η µόνη πλήρης συζήτηση στη βιβλιογραφία, για τη 
συγκεκριµένη κλίµακα και περιοχή, και εξυπηρετεί τον σκοπό της σε αυτό το 
εισαγωγικό κεφάλαιο, αφού δίδει ένα γενικό πλαίσιο για την ένταξη λεπτοµερέστερων 
παρατηρήσεων. 

 
 Η ρηξιγενής ζώνη της Αταλάντης (ΡΖΑ στο Σχ. 1.6), που απασχολεί το Κεφ. 4 της 
παρούσας, είναι µία από τις βασικές δοµές που οριοθετούν προς Ν/Ν∆ το βύθισµα του 
Ευβοϊκού. Όπως θα συζητηθεί και παρακάτω, πρόκειται για ενεργό ζώνη, και µάλιστα 
σεισµική (έδρασε το 1894, οι σεισµοί δε συνοδεύθηκαν και από επιφανειακές 
τεκτονικές διαρρήξεις). Εφόσον θα συζητηθεί εκτενώς σε ειδικό κεφάλαιο, εκεί θα 
συζητηθούν και οι βιβλιογραφικές πληροροφορίες για αυτήν, σε συνδυασµό µε τις δικές 
µας παρατηρήσεις.  
 
 
VI. Σεισµικότητα 
 

Όπως συζητήθηκε παραπάνω, ο περίγυρος της περιοχής ενδιαφέροντος περιλαµβάνει 
τα βυθίσµατα του Βοιωτικού Κηφισσού – Κωπαϊδας και του Β. Ευβοϊκου. Όπως 
φαίνεται αρκετά καθαρά στο Σχ. 1.7-Α,  πρόκειται για περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν 
αξιοσηµείωτη πενία µεγάλων σεισµικών γεγονότων σε σχέση µε το βύθισµα του 
Κορινθιακού κόλπου ή τις ζώνες Βόλου και Β. Σποράδων (γειτονικές περιοχές µε 
έντονη δραστηριότητα). Με βάση τις ενόργανες καταγραφές, η ευρύτερη περιοχή γύρω 
από την Λοκρίδα χαρακτηρίζεται ως ‘µέσης σεισµικότητας’ (σεισµοί µικρού βάθους µε 
µικρά µεγέθη), αν όµως συνυπολογισθεί η σεισµική έξαρση του 1894 (βλ. παρακάτω) η 
σεισµικότητα πρέπει να χαρακτηρισθεί αρκετά υψηλή (Μακρόπουλος, 1994). Εξ άλλου, 
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γνωρίζουµε από µελέτες ιστορικής σεισµικότητας, αρχαιο-σεισµολογικές και 
παλαιοσεισµολογικές έρευνες (βλ. παρακάτω) πως έχει πληγεί από καταστροφικούς 
σεισµούς τα τελευταία 3000 χρόνια, µε πιό πρόσφατα γεγονότα αυτά του Απριλίου του 
1894.  

Ακολούθως συνοψίζονται οι πληροφορίες της βιβλιογραφίας σε τρείς θεµατικές 
ενότητες : Ενόργανες σεισµολογικές πληροφορίες, Ιστορική σεισµικότητα / αρχαιο-
σεισµολογικά και παλαιοσεισµολογικά δεδοµένα και σεισµοί Αταλάντης το 1894 (για 
τους οποίους και υπάρχει ογκώδης βιβλιογραφία). 
 
Ενόργανες σεισµολογικές πληροφορίες 
 

Ο µεγαλύτερος σεισµός πλησίον της ζώνης της Αταλάντης κατά τον 20ο αιώνα ήταν 
αυτός του Σεπτεµβρίου 1916 µε µέγεθος 5.8 (25 περίπου km βόρεια της Αταλάντης, 
µέσα στον Ευβοϊκό κόλπο (Κράνης, 1999). Κατά την περίοδο 1900-1982, από τους 
σεισµούς µεγέθους Μ>4.5 R που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή, µόνον τέσσερις 
εντοπίζονται στην περιοχή µελέτης, µε µέγιστο µέγεθος 5,1 R και το πλησιέστερο 
επίκεντρο ήταν σε απόσταση 2.5 km περίπου νότια της Αταλάντης (σεισµός 28/7/1935) 
– Μακρόπουλος (1994). Από το 1964 έως το 1999 δεν έχει καταγραφεί κανένας σεισµός 
µεγέθους Μ>5 R µε επίκεντρο στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης της Αταλαντης (Σχ. 
1.7-Γ). Ο µόνος σεισµός που έχει καταγραφεί σε αυτή την περίοδο στην επικεντρική 
περιοχή των σεισµών του 1894 (sensu stricto, δηλαδή τον κόλπο της Αταλάντης) έγινε 
τον Ιανουάριο του 1969 και είχε µέγεθος 4.2. Έτσι, µετά την δραστηριότητα του τέλους 
του 19ου αιώνα, είναι φανερό πως η περιοχή διανύει περίοδο σχετικής σεισµικής 
ηρεµίας. 

Με βάση τους καταλόγους σεισµών µε Μ>= 4 του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου που 
είχαµε στη διάθεσή µας (∆ρ. ∆. Παπαναστασίου), από το 1964 έως σήµερα στην στενή 
περιοχή της ζώνης της Αταλάντης οι αξιολογότεροι σεισµοί ήταν τον Ιούνιο του 1986 
(Μ 4.9), τον Αύγουστο του 1998 (Μ 4.7), αµφότεροι στην περιοχή µεταξύ Αταλάντης 
και Γουλεµίου. Στην ίδια περιοχή έχουν καταγραφεί επίσης δύο σεισµοί µε Μ 4.2 (Σεπτ. 
1992 και Αυγ. 1998). Τα επίκεντρα αυτών των σεισµών βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα 
θέση, δεδοµένου ότι βρίσκονται στην περιοχή των ρηγµάτων της ζώνης Υαµπόλεως 
(Κεφ. 2). Τον ∆εκέµβριο του 1974 και Ιανουάριο του 1975, καταγράφθηκαν τρείς 
σεισµοί Μ 4 έως 4.4 στο Μαρτίνο, ενώ τον Νοέµβριο του 1974 και τον Οκτώβριο του 
1976 είχαµε σεισµούς µε Μ 4.6 λίγο νότια της ζώνης. Λίγες µέρες µετά το σεισµό της 
Αθήνας την 7η Σεπτ. 1999), καταγράφηκε δόνηση µικρού µεγέθους στην περιοχή του 
Μαρτίνου, που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, λόγω σεναρίων 
επικείµενου σεισµού από το ρήγµα της Αταλάντης. 

Το 1982, στην ευρύτερη περιοχή (Βόλος, Αλµυρός, Αταλάντη) εγκαταστάθηκε 
σεισµολογικό δίκτυο του Τοµέα Γεωφυσικής του Τµήµατος Γεωλογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (VOLNET), αυξάνοντας την ποιότητα των έκτοτε 
λαµβανόµενων σεισµολογικών πληροφοριών (π.χ. Λάγιος κ.α., 1987, Κουσκουνα, 
1991). Για την ίδια περιοχή, οι Papadimitriou et al. (1994) και Ziazia et al. (1994) 
δηµοσίευσαν µικροσεισµικές καταγραφές πυκνού δικτύου που λειτούργησε επί δύο 
µήνες το καλοκαίρι του 1992, από τις οποίες διακρίθηκαν ζώνες µε έντονη 
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µικροσεισµική δραστηριότητα γύρω από τη ζώνη της Αταλάντης (Παγασητικός, 
Σποράδες, Λαµία και Β. Εύβοια), η οποία όµως υπήρξε κατά το µάλλον ‘σιωπηλή’. 
Παρόµοια ‘ησυχία’ έδειξαν και τα πορίσµατα των Hatzfeld et al. (1999). ∆ίκτυο 5 
σταθµών του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου που λειτούργησε για 4 µήνες το 1999 γύρω 
από το Β∆ τµήµα του Β. Ευβοϊκού, κατέγραψε συγκέντρωση µικροσεισµών λίγο Β του 
κόλπου της Αταλάντης και στη χερσόνησο της Μαλεσίνας (πιθανή δραστηριότητα στο 
ρήγµα της Μαλεσίνας) και στην περιοχή Σκορπονερίου (Papanastassiou et al., 2001).  
 
 
 
Ιστορική σεισµικότητα – Αρχαιοσεισµολογικά και παλαιοσεισµολογικά δεδοµένα 
 
 Η ιστορική σεισµικότητα της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος είναι κατά το 
µάλλον αποσπασµατικά γνωστή, ειδικά πρίν το 1800. Πηγαίνοντας πίσω στο παρελθόν 
η ανεύρεση πληροφοριών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, και αυξάνει το ελάχιστο 
µέγεθος των σεισµών για τα οποία διασώζονται περιγραφές (Ambraseys, 1996). Στο Σχ. 
1.7-Β δίδεται χάρτης µε επίκεντρα ιστορικών σεισµών µεγέθους 6 και πάνω, από τις 
εργασίες των Ambraseys (1996) και Ambraseys & Jackson (1990), µε πολύ µικρές 
τροποποιήσεις βασισµένες σε κατάλογο ιστορικών γεγονότων που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του Τοµέα Γεωφυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Οι παλαιότεροι γνωστοί σεισµοί στην περιοχή του Β. Ευβοϊκού είναι εκείνοι του 426 
π.Χ. (Γαλανόπουλος, 1955, Μοuyiaris, 1988). Τον χειµώνα του 426 υπήρξαν σεισµικές 
καταστροφές στην περιοχή του Ορχοµενού και της λίµνης Κωπαϊδας, ενώ το θέρος του 
ίδιου χρόνου καταστρεπτικός σεισµός έσεισε το Μαλιακό κόλπο και τη Β. Εύβοια. Τα 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα αυτών των σεισµών περιγράφει ο σύγχρονός τους 
Θουκυδίδης, πολύ συνοπτικότερα ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης, και κατόπιν ο Στράβων, 
που δίδει και τα περισσότερα στοιχεία (Γεωγραφικά Ι, 3, 20), βασισµένος σε χαµένο 
σήµερα κατάλογο σεισµών του ∆ηµητρίου του Καλλατιανού (Bousquet & Pechoux, 
1977). Αναφέρθηκαν µεγάλες εδαφικές µεταβολές σε παράκτιες περιοχές (π.χ. 
καταποντισµός Οροβίων), καταστροφές στον αρχαίο Οπούντα και παλιρροιακά κύµατα 
(tsunami) που έπληξαν εκτός των άλλων και την Καλλίαρο πεδιάδα (κάµπος 
Αταλάντης) και (βλ. π.χ. Ambraseys, 1962, Antonopoulos, 1978, 1995). Κατά τον 
Fossey (1990), η αποδιδόµενη στο σεισµό αυτό αποκοπή της νήσου Αταλάντης από τον 
∆ιόδωρο, βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε γραφόµενα από τον Θουκυδίδη -που πρέπει να 
θεωρείται ακριβέστερος- και ενδέχεται να είναι λάθος του πρώτου (βλ. και Buck & 
Stewart, 2000). 

Οι Bousquet & Pechoux (1977) και Παπαζάχος και Παπαζάχου (1997) δηµοσίευσαν 
ισόσειστες καµπύλες µε βάση τις περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων, µε επικεντρική 
περιοχή χονδρικά αυτή του Μαλιακού κόλπου και επιµήκυνση σε διεύθυνση ΑΒΑ-
∆Ν∆, που ταυτίζεται µε τη διεύθυνση του διαύλου των Ωρεών (ισόσειστες καµπύλες 
είχε δηµοσιεύσει παλαιότερα και ο Sieberg (σε Μακρόπουλο, 1994). Όπως 
προειπώθηκε, οι σεισµοί του 426 π.Χ. έπληξαν σφοδρά και την περιοχή της ανατολικής 
Λοκρίδας, έχει όµως σηµασία να γνωρίζουµε εάν στα πλαίσια της σεισµικής έξαρσης 
της περιόδου αυτής υπήρξε  δραστηριοποίηση και της ζώνης της Αταλάντης - µε βάση 
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πάντως τα πορίσµατα των Pantosti et al. (2000) κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται (βλ. 
παρακάτω).  

 
 Πέρα από τα γεγονότα του 426 π.Χ., µεγάλος σεισµός αναφέρεται για το 105 µ.Χ. επί 
Τραϊανού, µε καταστροφές στον Οπούντα (Αταλάντη) και τους Ωρεούς (Papaioannou et 
al., 1994) – λίγα είναι γνωστά περί του σεισµού αυτού. Σεισµός στην ίδια ευρύτερη 
περιοχή έγινε και το 551 µ.Χ., κοντά στον Αχινό (ο αρχαίος Εχίνους) και την Σκάρφεια, 
που προκάλεσε κατάρρευση του τείχους των Θερµοπυλών, εδαφικές διαρρήξεις και 
µεγάλο παλιρροιακό κύµα (Μακρόπουλος, 1994). Άλλα πιθανά επίκεντρα ιστορικών 
σεισµών µεγέθους > 6 δίδονται στο Σχ. 1.7-Β, από τους Αmbraseys & Jackson (1990) – 
κανένα από τα οποία δεν αποδίδεται στη ζώνη της Αταλάντης. 

Παρά τη συνεχή κατοίκηση της περιοχής καθ’ όλη την ιστορική περίοδο, η σεισµική 
ιστορία της περιοχής δεν είναι καλά γνωστή, (µε εξαίρεση ίσως τον 5ο αιώνα π.Χ. -
Αmbraseys, 1996). Έτσι, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συµπλήρωσης του σεισµικού 
αρχείου µε γεωλογικές (παλαιοσεισµολογία) ή αρχαιολογικές µεθόδους. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν αρχίσει να πραγµατοποιούνται τέτοιες µελέτες : π.χ. η Papaconstantinou 
(1996) αναφέρει πιθανή σεισµική καταστροφή στον Αχινό (αρχαίος Εχίνους) το 3ο 
τέταρτο του 3ου µ.Χ. αιώνα, ενώ η Dakoronia (1996) προσδιόρισε σεισµικές 
καταστροφές στον αρχαίο Κύνο στο µέσο του 12ου π.Χ. αιώνα και 100 χρόνια αργότερα. 
Στη δεύτερη περίπτωση βρέθηκε απόθεση tsunami στη σχετική ανασκαφή, 
ραδιοχρονολόγηση του οποίου από τους Pirazzoli et al. (1999) έδωσε απόλυτη ηλικία 
ανάµεσα στο 1520 και το 1130 π.Χ. (περίοδος που περιλαµβάνει το διάστηµα 1225-
1175 π.Χ., στο οποίο αρχαιολογικά δεδοµένα τοποθετούν γενικότερη σεισµική έξαρση 
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου – Nur, 2000). Η υπόθεση βέβαια της 
Dakoronia (1996) οτι οι σεισµοί πιθανόν συνδέονται µε δραστηριοποίηση της ρ.ζ. 
Αταλάντης, δεν βασίζεται σε κανένα στοιχείο πλήν της γεωγραφικής γειτνίασης – εξ 
άλλου υπάρχουν άλλα ενεργά ρήγµατα πλησιέστερα στη περιοχή, όχι µόνον η ζώνη της 
Αταλάντης.  

Ραδιοχρονολογήσεις ακτογραµµών στον Κύνο από τους Pirazzoli et al. (1999), 
έδωσαν πιθανή σεισµική βύθιση της θέσης µεταξύ του 1380 και του 965 π.Χ., και 
σεισµική ανύψωση κάποτε ανάµεσα στο 360 π.Χ. και το 210 µ.Χ. Και πάλι, οι σεισµοί 
αυτοί κατά πάσα πιθανότητα σχετίζονται µε ρήγµατα της περιοχής Αρκίτσας – 
Λιβανατών και όχι την ζώνη της Αταλάντης. 
 Οι Γάκη κ.α. (1999) και Papanastassiou et al. (2000), στα πλαίσια 
αρχαιοσεισµολογικής – γεωµορφολογικής έρευνας µελέτησαν τις χερσαίες ανω-
ολοκαινικές αποθέσεις (αλλουβιακό ριπίδιο) αµέσως νότια του Κύνου (παραλία 
Λιβανατών), µέσα στις οποίες βρέθηκε ορίζοντας θαλάσσιου υλικού, κατά πάσα 
πιθανότητα προϊόν κύµατος tsunami. Ραδιοχρονολόγηση θαλάσσιου διθύρου από το 
στρώµα αυτό έδωσε ηλικία από το 580 έως το 420 π.Χ., περίοδος που περιλαµβάνει το 
426 π.Χ (αλλα δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι πρόκειται για τους γνωστούς σεισµούς).  

Tέλος, από τις εργασίες διαπλάτυνσης της εθνικής οδού, αποκαλύφθηκε Νεολιθικός 
οικισµός στο ύψος του Προσκυνά, µε ίχνη καταστροφής που µπορεί να οφείλεται σε 
σεισµούς παλαιότερους των ιστορικά καταγεγραµµένων (Ε. Ζάχου4, προσ. επικοινωνία).
                                                           
4 Εφορεία προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων Φθιώτιδας, παράρτηµα Αταλάντης. 
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Παλαιοσεισµολογικές πληροφορίες για την ρ.ζ. Αταλάντης. Πρόσφατα, στα 

πλαί-σια ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος (FAU.S.T.5) πραγµατοποιήθηκαν 
παλαιοσεισµολογικές έρευνες στη ζώνη της Αταλάντης (Pantosti et al, 2000). Έγιναν 
τρείς τοµές στον κλάδο Αταλάντης-Αγ. Αναργύρων (βλ. Κεφ. 4), µία στην δυτική και 
δύο ανατολική έξοδο της Αταλάντης, πάνω σε µικρά ρηξιγενή µέτωπα (fault scarps) 
σχηµατισµένα σε ανω-τεταρτογενείς κώνους/ρίπιδια µπροστά από το µέτωπο της 
οροσειράς των Ρόδων. Άλλες δύο τοµές έγιναν στο κεντρικό τµήµα της ζώνης, στη 
βάση του ασβεστολιθικού µετώπου του Παλαιοκάστρου (όρµος Αλµυρών, βλ. Κεφ. 
4).Καί στις τρείς θέσεις, επαληθεύθηκε η επιλογή τους και υπήρχαν εµφανείς ζώνες 
διαρρήξεων, παρ’ όλη την ‘δύσκολη’ στρωµατογραφία (κολούβια µε αδροµερή γωνιώδη 
τεµάχη, ή αδροµερείς αποθέσεις κώνων). Εκτός από τις διαρρήξεις του 1894, 
διαπιστώθηκαν άλλοι τρείς παλαιοσεισµοί (µέσα στα τελευταία 34.000 χρόνια, 
πρόκειται όµως για ένα minimum αριθµό γεγονότων), και µε βάση τα προκαταρκτικά 
αποτελέσµατα, πιθανό γεγονός πρίν τους σεισµούς του 1894 έλαβε χώρα µεταξύ 3000-
6000 χρόνια B.P. Αυτό σηµαίνει πως η περίοδος ανάδρασης της ζώνης είναι µεγάλη. 
Αντίστοιχα, οι εκτιµώµενοι ρυθµοί ολίσθησης (slip rates) είναι χαµηλοί, της τάξης των 
0.1-0.5 mm/yr.  

 

 

Σεισµοί Αταλάντης 1894 
 
 ∆ραστηριοποίηση της ζώνης της Αταλάντης στα τέλη του 19ου αι., έδωσε τους 
µεγάλους σεισµούς του 1894, που είναι και το µεγαλύτερο πρόσφατο γεγονός στην 
περιοχή µελέτης. Oι σεισµοί αυτοί δεν έγιναν µεν αρκετά κοντά στο σήµερα ώστε να 
υπάρχουν αξιόπιστες ενόργανες µετρήσεις, όπως όµως αναφέρθηκε στην ιστορική 
επισκόπηση στην αρχή του κεφαλαίου, η σφοδρότητά τους - πολλοί νεκροί, εκτεταµένες 
υλικές καταστροφές - και τα εντυπωσιακά γεωλογικά και γεωµορφολογικά φαινόµενα 
που τους συνόδευσαν, είχαν σαν αποτέλεσµα την συγκέντρωση πολύτιµων 
µακροσεισµικών παρατηρήσεων από γεωλόγους της εποχής (Σκούφος, 1894, Κ. 
Mητσόπουλος, 1895/1894, Παπαβασιλείου, 1894), µε πληρέστερη εργασία αυτήν του 
Θεόδωρου Σκούφου (ο γνωστός καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών). Το 
βιβλιογραφικό υλικό είναι πλούσιο, όµως εδώ είµαστε αναγκασµένοι να δώσουµε τη 
συνοπτικότερη δυνατή περιγραφή. 
 

Στις 7 µ.µ. της 20ης (8ης παλ. ηµερολ.) Απριλίου του 1894, χωρίς προειδοποιητικές 
δονήσεις (ακούγονταν όµως κρότοι στην περιοχή Σκορπονερίου), ισχυρότατος σεισµός 
συγκλόνισε την περιοχή του Β. Ευβοϊκού (Κ. Μητσόπουλος, 1894). Όλα τα χωριά 
στην/και γύρω από την πεδιάδα της Αταλάντης κατεστράφησαν εντελώς ή υπέστησαν 
σοβαρότατες ζηµιές, όπως και τα χωριά στην περιοχή του Μαρτίνου, µε 223 ανθρώπινα 
θύµατα. Ο σεισµός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ελλάδα (Σχ. 1.8-Α, ισόσειστες Θ. 

                                                           
5 ‘Faults as Seismologists’ Tools’ (FAU.S.T.), εκτέλεση από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του 
Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Istituto Nazionale di Geofisica (Roma). 
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Σκούφου), κατεγράφη δε σε µεγάλες αποστάσεις και εκτός αυτής από τους πρωτόγονους 
σεισµογράφους της εποχής. Το µέγεθος του σεισµού αυτού, εκτιµήθηκε σε Ms 6.4 από 
τους Αmbraseys & Jackson (1990), Ms 6.7 από τους Makropoulos & Kouskouna (1994) 
και 7.0 από τους Παπαζάχο και Παπαζάχου (1997). Ερώτηµα παραµένει το εάν ήταν 
προ-σεισµός του δεύτερου και µεγαλύτερου σεισµού (π.χ. Ambraseys & Jackson, 1990), 
ή σεισµός σε γειτονική περιοχή που ‘πυροδότησε’ το δεύτερο γεγονός (Ganas, 1997, 
Pantosti et al., 2001). 

Μετά από 850 µετασεισµικές δονήσεις, την Μ. Παρασκευή (27 Απριλίου), έγινε ο 
δεύτερος µεγάλος σεισµός, εκτιµώµενου µεγέθους 7.0 (Makropoulos & Kouskouna, 
1994), 6.9 (Ambraseys & Jackson, 1990) ή 7.2 (Παπαζάχος και Παπαζάχου, 1997). O 
σεισµός αυτός ολοκλήρωσε την καταστροφή, και εφόνευσε 30 ακόµη ανθρώπους. Οι 
απόψεις γενικά συγκλίνουν στο οτι η επικεντρική περιοχή του δεύτερου γεγονότος ήταν 
µετατοπισµένη προς Β∆ σε σχέση µε το πρώτο, επηρεάζοντας σοβαρά και περιοχές 
ανάµεσα στην Αταλάντη και τον Αγ. Κωνσταντίνο. 

 
Το σπουδαιότερο φαινόµενο των σεισµών του 1894 ήταν η δηµιουργία του “µεγάλου 

χάσµατος της Λοκρίδας” κατά τον δεύτερο και µεγαλύτερο σεισµό, επιφανειακής 
διάρρηξης δηλαδή, µε µήκος που εκτιµήθηκε από τους Σκούφο και Παπαβασιλείου στα 
60 περίπου km (από τον όρµο Σκορπονερίου έως τον Αγ. Κωνσταντίνο περίπου – Σχ. 
1.8-Α, από τον Θ. Σκούφο), και άλµα από 30 cm (σε αλπικά πετρώµατα) έως πάνω από 
2 m σε τεταρτογενείς σχηµατισµούς. Πρόσφατες µελέτες συγκλίνουν πρός µικρότερο 
µήκος για το ‘ρήγµα της Αταλάντης’ (~34 km, Ganas, 1997, Ganas et al. 1998, Pantosti 
et al. 2001). Όπως συζητάται εκτενώς στον Ganas (1997) και τους Ganas et al. (1998), 
κρίσιµο ερώτηµα το εάν αυτά έγιναν από έναν σεισµό (τον δεύτερο και µεγαλύτερο) ή 
και από τους δύο, που έγιναν µε διαφορά µιάς εβδοµάδας. Στην πρώτη περίπτωση, 
µιλάµε για 34 km συνεχούς διάρρηξης, το µεγαλύτερο µήκος διάρρηξης δηλαδή που 
έχει παρατηρηθεί στην ‘κεντρική Ελλάδα’. Στην δεύτερη περίπτωση, πιθανόν υπήρξαν 
τµηµατικές διαρρήξεις (‘partial ruptures’) στο ρήγµα της Αταλάντης (Ganas, 1997, Ga-
nas et al., 1998). 

 
Εκτός από το µεγάλο ρήγµα υπήρξαν πολυάριθµες δευτερεύουσες διαρρήξεις σε 

διάφορες περιοχές πλησίον ή και αρκετά µακριά από την επικεντρική, κατολισθήσεις 
(Μεγαπλάτανος, Μαλεσίνα) και καταπτώσεις βράχων (π.χ. µέτωπο Παλαιοκάστρου), 
ρευστοποιήσεις στις παράκτιες περιοχές, κύµα tsunami και αποκοπή της Ν. Γάϊδαρος 
από τη στεριά. ∆εδοµένου του εδώ περιορισµένου χώρου, για λεπτοµερή περιγραφή των 
διαφόρων φαινοµένων ο αναγνώστης παραπέµπεται στις δηµοσιεύσεις του 1894/1895, 
τη διατριβή του Lemeille (1977), τους Ambraseys & Jackson (1990), τον Ganas (1997), 
τους Cundy et al. (2000) και τέλος την πρόσφατη εργασία των Pantosti et al. (2001) και 
το Κεφ. 4 της παρούσας. 



Ó÷. 1.8. ×Üñôåò éóïóåßóôùí êáé ôåêôïíéêÝò äéáññÞîåéò ôùí óåéóìþí ôïõ 1894 áðü ôïí È. Óêïýöï (Á), êáé
÷Üñôçò åäáöéêþí äéáññÞîåùí áðü ôïí Á. Philippson (÷Üñôçò åöçì. “Åóôßá”).
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Έχει ιδαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός πως υπήρξε εντονότατη διαφωνία µεταξύ του 
καθηγητού τότε Μητσόπουλου και των ‘νεαρών Σκούφο και Παπαβασιλείου, οτρηρών 
της γεωλογίας θεραπόντων’ όπως –µάλλον ειρωνικά- τους αποκαλεί στο ελληνικό 
άρθρο του, όσον αφορά το µήκος και τη φύση του χάσµατος της Λοκρίδας. Ο πρώτος 
απέρριπτε την τεκτονική φύση του ρήγµατος, και δεχόταν πολύ µικρότερο µήκος, κατά 
µήκος της επαφής αλλουβίων και υποβάθρου από τη ρεµατιά του Καραγκιόζη έως τα 
Αλµυρά. Ο Philippson (1894), µε σύντοµη ανακοίνωση-σχόλιό του (δεν αναφέρει 
πουθενά ίδιες παρατηρήσεις, αλλά λέει πως βασίσθηκε στις περιγραφές των αυτοπτών 
γεωλόγων), πήρε µέρος στη ‘διαµάχη’ συµφωνώντας µε τις απόψεις των Σκούφου και 
Παπαβασιλείου, περί τεκτονικής διαρρήξεως µεγάλου µήκους, και όχι επιφανειακής 
‘καθίζησης’ των τεταρτογενών της πεδιάδας, όπως υποστήριζε ο Κ. Μητσόπουλος.  

Αινιγµατικός παραµένει ο χάρτης που συνόδευσε την ανακοίνωση του Philippson 
(Σχ. 1.8-Β), αναπαραχθείς από φύλλο της εφηµερίδας ‘Εστία’, όπου σηµειώνονται 
διάφορες διαρρήξεις µεγάλου µήκους παράλληλες ή περίπου παράλληλες µε την κύρια, 
και αρκετά νότια στο ανυψούµενο τέµαχος της ζώνης6. Βρήκαµε τον πρωτότυπο χάρτη  
  

                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ. 1.9.  Χάρτης εδαφικών και άλλων φαινοµένων που συνόδευσαν τον κύριο σεισµό της 
27ης Απριλίου 1894, από Αmbraseys & Jackson (1990), µε βάση διάφορες αναφορές. 
 

1. τοποθεσίες (πέραν των χωριών) για τις οποίες αναφέρονται πληροφορίες. 2. 
Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων κ.α. εδαφικές παραµορφώσεις. 3. Ρευστοποιήσεις 
εδαφών. 4. Μόνιµη βύθιση ακτογραµµής. 5. Περιοχές πληγείσες από tsunami. 6. Τεκτονικές 
εδαφικές διαρρήξεις. 7. Πιθανό επίκεντρο του σεισµού. 
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στα γραφεία της εφηµερίδας, όµως δεν αναφερόταν πουθενά ποιός τον σχεδίασε. 
 Όπως θα συζητηθεί αναλυτικά στο Κεφ. 4, το ρήγµα της Αταλάντης και η καθαρά 
τεκτονική διάρρηξη των σεισµών του 1894, δεν έχουν το µήκος των 60 km που 
πρότειναν ο Σκούφος και ο Παπαβασιλείου (Σχ. 1.8-Α, έτσι δε απεικονίζεται στον 
σεισµοτεκτονικό χάρτη του ΙΓΜΕ και αρκετές δηµοσιεύσεις), αλλά σταµατά στην 
περιοχή λίγο Β∆ του ρ. Καραγκιόζη - πράγµα που δικαιώνει σε ένα ποσοστό τον Κ. 
Μητσόπουλο.  

 
Εκτός από τις διαρρήξεις, ο δεύτερος σεισµός προκάλεσε κατολισθήσεις, 

καταπτώσεις βράχων και σηµαντικές µεταβολές σε παράκτιες περιοχές στην 
επικεντρική περιοχή (Σχ. 1.9) αλλά και αρκετά µακρύτερα - έως π.χ. το Αχλάδι, κοντά 
στις Ράχες (περιοχή Πελασγίας), την Κωπαϊδα, και την χερσόνησο της Λιχάδας. Στην 
περιοχή ενδιαφέροντος καταβυθίσεις παρατηρήθηκαν κατά µήκος της ακτογραµµής από 
την Αρκίτσα έως τον όρµο των Αλµυρών, όπου και απεκόπη το Γαϊδουρονήσι από τη 
στεριά (βλ. και Κεφ. 4). O σεισµός δηµιούργησε επίσης παλιρροιακό κύµα (tsunami) – 
‘επιδροµή θαλάσσης’ µε τα λόγια του Κ. Μητσόπουλου. 

  
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                     
6 ∆εν αναφερόµαστε φυσικά στις –προφανώς- υπερβολικά σχεδιασµένες δευτερογενείς διαρρήξεις 
που υπάρχουν στο χάρτη. 




