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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
 
 
ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΟΚΡΙ∆ΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. Εισαγωγή 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό η περιοχή µελέτης υποδιαιρείται σε ενότητες, µε βάση 
γεωµορφολογικά / µορφοτεκτονικά κριτήρια. Οι ενότητες που προτείνονται 
αντιστοιχούν σε περιοχές µε παρόµοια γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά, τα όρια των 
οποίων ελέγχονται από µεγαλύτερες ή µικρότερες τεκτονικές ασυνέχειες (ανενεργές και 
ενεργές, µε πιό έµµεσες ή άµεσες επιδράσεις αντίστοιχα). Η σηµερινή γεωµορφολογική 
εικόνα των ενοτήτων είναι αποτέλεσµα των εξωγενών διεργασιών (ποτάµια διάβρωση, 
καρστικοποίηση, διεργασίες κλιτύων κ.ο.κ.), όµως όσον αφορά τα χονδροειδή 
µορφολογικά χαρακτηριστικά (τα οποία αποτελούν και τα όρια των προτεινόµενων 
ενοτήτων), αυτά οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στον τεκτονικό ιστό της περιοχής, ήτοι τις 
διαδοχικές γενεές ρηξιγενών ζωνών που έχουν χωρίσει τον ανώτερο φλοιό της περιοχής 
σε περισσότερο ή λιγότερο αναγνωρίσιµα ‘τεµάχη’.  

Στο Σχ. 2.1 δίδεται το ανάγλυφο µε την τεχνική της ψευδοφωτοσκίασης (relief 
shading ή hill-shading), µε βάση µοντέλο εδάφους διακριτικότητας 30 m 
κατασκευασµένο από ισοϋψείς 20 m των χαρτών 1:50.000 της Γ.Υ.Σ. (βλ. Παράρτηµα 
Ι). Σηµειώνουµε πως µε διαφορετική θέση της πηγής φωτός (του ‘ήλιου’) τονίζονται 
µορφές διαφορετικών διευθύνσεων. Εδώ η πηγή φωτός τοποθετήθηκε στο βορρά (σε 
‘ύψος’ 30ο), προκειµένου να τονισθούν τα µέτωπα και οι γραµµώσεις µε διεύθυνση Β∆- 
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ΝΑ και ΒΑ-Ν∆, και κλίση προς ΝΑ και Ν∆. Αυτός ο φωτισµός δεν είναι καλός για 
‘επίδειξη’ της ζώνης της Αταλάντης – στο Κεφ. 4. θα δοθούν πολύ λεπτοµερέστεροι 
αντίστοιχοι χάρτες για αυτήν, κατασκευασµένοι από ισοϋψείς 4 m. Στο Σχ. 2.1Α, 
δίδεται το ίδιο ψευδοφωτοσκιασµένο µοντέλο εδάφους σε συνδυασµό µε λιθολογικό 
χάρτη, για εποπτική παρουσίαση των γενικών σχέσεων του αναγλύφου µε τις διάφορες 
λιθολογίες της περιοχής. 

Στο Σχ. 2.2 δίδεται τοπογραφικός χάρτης µε την λιθολογία και τα ρήγµατα της 
περιοχής µελέτης, µε βάση στοιχεία της βιβλιογραφίας7 -συζητώνται αναλυτικά στη 
συζήτηση κάθε επί µέρους ρήγµατος- και παρατηρήσεις στα πλαίσια της παρούσας. Η 
ταξινόµηση των ρηγµάτων (διαφορετικά χρώµατα), έγινε µε βάση την χρονική περίοδο 
που τοποθετείται η τελευταία περίοδος αξιόλογης δράσης τους, όσο µπορεί αυτή να 
συναχθεί από την µορφολογία των ρηξιγενών µετώπων, και τους επηρεαζόµενους 
σχηµατισµούς και επιφάνειες. Περισσότερο ή λιγότερο εκτενής συζήτηση –κατά 
περίπτωση- για τις επί µέρους ρηξιγενείς ζώνες του χάρτη αυτού περιλαµβάνεται στις 
σχετικές παραγράφους παρακάτω. Όπως και στο Σχ. 2.1, έχουν µπεί τα λιγότερα δυνατά 
τοπωνύµια, δεδοµένου του περιορισµένου χώρου – ο αναγνώστης παραπέµπεται στον 
γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 για την παρακολούθηση του κειµένου, επικουρικά του 
οποίου είναι τα Σχ. 2.1, 2.1Α και 2.2. 

Οι προτεινόµενες γεωµορφολογικές / µορφοτεκτονικές ενότητες (Σχ. 2.3), 
ονοµαστικά είναι οι εξής :  

 
• ενότητα Χλωµού-Ρόδων  
• ενότητα Κυρτώνης-Μαρτίνου 
• ενότητα Μαλεσίνας - Λάρυµνας  
• ενότητα ποταµού Άσσου 
 
Εξυπακούεται, πως αναλόγως των κριτηρίων που θα επιλέξει κανείς, τα όρια των 

ενοτήτων µπορούν να µεταβληθούν σηµαντικά. Π.χ., το ρηξιγενές µέτωπο της ζώνης της 
Αταλάντης, µορφολογικά είναι τελείως διαφορετικό από την ενότητα Κυρτώνης-
Μαρτίνου, όµως αυτό µπορεί να θεωρηθεί µικρότερης τάξης υποδιαίρεση εντός της 
τελευταίας, και όχι αντίστοιχη µε τη διαφορά π.χ. Χλωµού – εν. Κυρτώνης-Μαρτίνου. 
Ακόµη, η ενότητα Μαλεσίνας ξεχωρίζεται από την ενότητα Κυρτώνης-Μαρτίνου, µε 
βάση τις διαφορετικές κινήσεις στις οποίες υπόκειται στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ 
εντός της είναι σαφές πως θα µπορούσε να υπάρξη περαιτέρω υποδιαίρεση εκατέρωθεν 
του ρήγµατος της Μαλεσίνας.  

Εκτός περιοχής µελέτης, έχουµε σε γειτνίαση µε αυτήν τις ενότητες της ανατολικής 
υπολεκάνης της Λοκρίδος, της Καλλιάρου (πεδιάδα Αταλάντης), τις παράκτιες περιοχές 
Λιβανατών-Αρκίτσας, του βυθίσµατος της Κωπαϊδας, του Βοιωτικού Κηφισσού, της 

                                                           
7 Στοιχεία ελήφθησαν από τους χάρτες του IΓΕΥ (Μαράτος κ.α., 1965/1967, Aλµπαντάκης, 1978), 
του Αλµπαντάκη (1974), του Philip (1974), του Lemeille (1977), της Rondogianni (1984), του Σίδερη 
(1986 / 1988), της Παπαδοπούλου (1990), του Αγγελίδη (1991), των Poulimenos & Doutsos (1996), 
του Ganas (1997) και του Kράνη (1999), ο χάρτης του οποίου αναπαράγεται Β∆ της νοητής γραµµής 
Αρκίτσας-Γουλεµίου-Καλαποδίου. 
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οροσειράς της Κνηµίδος, και του Καλλιδρόµου. Για την πρώτη µόνον από τις γειτονικές 
ενότητες θα υπάρξει στην παρούσα περιορισµένη συζήτηση.  
 
 
ΙΙ.  Ενότητα Χλωµού – Ρόδων  

 
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει το ψηλότερο ανάγλυφο της περιοχής µελέτης, δηλαδή 

τη µάζα του όρους Χλωµού (1079 m) και του όρους Ρόδα (663 m). Λιθολογικά 
συνίσταται σε τριαδικο-ιουρασικά ανθρακικά της Υποπελαγονικής, σύν τους ηφαιστειο-
ιζηµατογενείς σχηµατισµούς βάσης της ενότητας αυτής, που δεν εµφανίζονται πουθενά 
αλλού στην περιοχή µελέτης (αντίστοιχη εµφάνιση υπάρχει µόνο στην περιοχή 
Γουλεµίου-Μελιδονίου στην Κνηµίδα). Όπως θα διαφανεί παρακάτω, η γεωµετρία της 
ενότητας Χλωµού-Ρόδων ελέγχεται σαφέστατα προς ΒΑ και Β∆ από νεοτεκτονικές 
ρηξιγενείς ζώνες (ρηξιγενείς ζώνες Αταλάντης και Υαµπόλεως αντίστοιχα – βλ. 
παρακάτω). Τα Ν∆ περιθώριά της συµπίπτουν µε σηµαντική τεκτονική ασυνέχεια, η 
οποία συζητάται ως πρός το εάν είναι αλπική η νεοτεκτονική, ενώ πρός ΝΑ, υπάρχει 
µεν σαφές µορφολογικό όριο, όµως δεν είναι σαφές το εάν ελέγχεται τεκτονικά. 
Αµέσως παρακάτω θα συζητηθούν γεωµορφολογικές παρατηρήσεις για τα περιθώρια 
της ενότητας, καθώς και γι’ αυτήν καθ’ αυτήν τη µάζα του Χλωµού. 

 
 
ΙΙ.1. ΒΑ περιθώρια (ρήγµα Αταλάντης-Αγ. Αναργύρων) 

 
Τα βόρεια και ΒΑ περιθώριά της µάζας του Χλωµού είναι τα πλέον σαφή, οριζόµενα 

από το Β∆ τµήµα της ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης. Πίσω από το ρήγµα της 

 
 
Σχ. 2.3.  Τα όρια των προτεινόµενων γεωµορφολογικών / µορφοτεκτονικών ενοτήτων (βλ. 
κείµενο). Η ενότητα της ανατολικής υπολεκάνης της Λοκρίδος είναι εκτενέστερη – εδώ 
σηµειώνεται µόνον το τµήµα της που ενδιαφέρει την παρούσα (λεπτοµέρειες για τα ρήγµατα 
στο Σχ. 2.2 και στο κείµενο)  
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Αταλάντης (το ίχνος του οποίου παρακολουθεί τη βάση του µετώπου των Ρόδων), η 
επαφή ηφαιστειο-ιζηµατογενών και δολοµιτών, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο µέρος, 
σύµφωνα µε τον Σίδερη (1980, 1986, 1988) είναι σε µεγάλο µήκος της νεοτεκτονικό 
ρήγµα (ρήγµα Α2 στο Σχ. 2.2), παλαιότερος κλάδος της ζώνης της Αταλάντης). 
∆εδοµένου ότι η γεωµορφολογία της ζώνης της Αταλάντης είναι το θέµα του Κεφ. 4, 
δεν θα ασχοληθούµε περισσότερο εδώ.  

 
 
ΙΙ.2. Β∆ περιθώρια (ρηξιγενής ζώνη Υαµπόλεως) 

 
Τα Β∆ περιθώρια της ενότητας Χλωµού-Ρόδων, φαίνεται πως προσδιορίζονται από 

µια ρηξιγενή ζώνη γενικής διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆, που θα βαπτίσουµε εδώ ‘ζώνη της 
Υαµπόλεως’, από την αρχαία Υάµπολι (βρίσκεται στο Ν∆ τµήµα της ζώνης, που 
συζητάται µε την ενότητα Άσσου). Πρόκειται για τα ρήγµατα Υ1-Υ9 (Σχ. 2.2), τα οποία 
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο ανάγλυφο – βλ. Σχ. 2.1 και Φωτ. 2.1 όπου φαίνεται η 
µορφολογική τους έκφραση σε δορυφορική εικόνα LANDSAT TM8. 

Σε προηγούµενες διδακτορικές διατριβές και δηµοσιεύσεις έχουν σηµειωθεί 
µεµονωµένα ρήγµατα κατα µήκος της ζώνης σαν πιθανά ή βέβαια από τον Degardin 
(1972), τον Αλµπαντάκη (1974), την Rondogianni (1984), τον Σίδερη (1982, 1984 και 
1988) και τους Mettos et al. (1992), πλήν όµως αυτά δεν εντάχθηκαν στα πλαίσια µιας 
νεοτεκτονικής ζώνης. Κάποια από τα ρήγµατα στο Ν∆ τµήµα της ζώνης, ο 
Αλµπαντάκης (1974) τα θεωρεί αλπικές λεπιώσεις, πράγµα που τονίζει την 
αναγκαιότητα επιβεβαίωσης των όσων στοιχείων δίδονται εδώ από µελλοντική 
λεπτοµερή γεωλογική χαρτογράφηση.  

Στην πορεία της εκπόνησης της παρούσας, δηµοσιεύθηκε η διατριβή του Κράνη 
(1999), που εισηγήθηκε την ύπαρξη δύο πιθανών σηµαντικών ‘µεγα-δοµών’ στην 
ευρύτερη περιοχή Αν. Στερεάς και Β. Ευβοίας, µία από τις οποίες παρακολουθείται σε 
αρκετό από το µήκος της από την εδώ εισηγούµενη ζώνη της Υαµπόλεως. Στην εργασία 
του Κράνη δεν δίδονται λεπτοµέρειες για την γεωµετρία της ζώνης ή παρατηρήσεις 
υπαίθρου, όµως µε βάση τα χαρακτηριστικά της ως µεγάλης κλίµακας ασυνέχεια, ο εν 
λόγω ερευνητής πιθανολογεί πως µπορεί να αποτελεί µια µεγάλη δεξιόστροφη 
διατµητική ζώνη, παράλληλη πρός τα ρήγµατα της τάφρου του Β. Αιγαίου και στην 
ουσία σχετιζόµενη (µαζί µε την βορειότερή της ‘ζώνη της Παύλιανης’ που οριοθετεί 
προς Ν το βύθισµα του Σπερχειού – Κράνης, 1999) µε την πρός ∆ προέκταση του 
ρήγµατος της Β. Ανατολίας (αναφέρθηκε ήδη στο 1ο κεφάλαιο πως βρισκόµαστε στην 
περιοχή που τοποθετείται το όριο Μικρασιατικής και Ευρασιατικής πλάκας). Οι 
γεωµορφολογικές και γεωλογικές παρατηρήσεις που κάναµε εµείς συζητώνται αµέσως 
παρακάτω9. 

                                                           
8 Η εικόνα είναι διαθέσιµη δωρεάν στο διαδίκτυο (www.remotesensing.org). 
9 Πρόδροµη ανακοίνωση για την ζώνη της Υαµπόλεως µε συνδυασµό των παρατηρήσεων του Χ. 
Κράνη και των παρατηρήσεων στα πλαίσια της παρούσας που είχαν γίνει έως τον Ιανουάριο του 
2001, έγινε στο 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας τον Σεπτέµβριο του 2001 (Kranis 
et al., 2001). 
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Οι παρατηρήσεις που µας κάνουν να επικαλούµαστε την ύπαρξη των ρηγµάτων της 
ζώνης Υαµπόλεως, είναι κατ’ αρχήν και κατά βάσιν γεωµορφολογικές (δηλαδή 
έµµεσες), αφού η γεωµορφολογία είναι το αντικείµενο της παρούσας, όµως έγινε 
προσπάθεια να συνοδεύονται από γεωλογικής φύσεως στοχεία. Στο ΒΑ τµήµα της και 
σε µεγάλη κλίµακα, η ζώνη αναγνωρίζεται ως µεγάλη γεωλογική ασυνέχεια, όριο 
µεταξύ των αλπικών του Χλωµού και των λιµναίων αποθέσεων της λεκάνης της 
Λοκρίδος – εξ ού και το ρήγµα που χαράσσουν οι Mettos et al. (1992) σε σχετικό χάρτη 
τους. Σε ‘κοντινότερο πλάνο’, η γεωµετρία (στο χάρτη) της εµφάνισης των ηφαιστειο-
ιζηµατογενών των Ρόδων (που µπορεί να παροµοιασθεί µε ένα αρκετά σαφές 
αντίστροφο ‘Γ’), δείχνει άµεσα σχετιζόµενη µε την παρουσία της ζώνης Υαµπόλεως (οι 
δύο πλευρές του ‘Γ’ ελέγχονται από κλάδους αυτής και της ζώνης της Αταλάντης).  

Γεωµορφολογικές ενδείξεις για την ύπαρξη του ΒΑ τµήµατος της ζώνης αποτελούν η 
απότοµη διακοπή της κεκλιµένης παλαιοεπιφάνειας του Χλωµού (βλ. παρακάτω), 
καθώς και η κλιµακωτή (στη γενικότητά της) µορφολογία µεταξύ των δύο κύριων 
κλάδων της ζώνης, όπως επίσης και η συµπεριφορά των υδρογραφικών δικτύων. Πολλοί 
κλάδοι των δικτύων διατάσσονται στη διεύθυνση της ζώνης (ακολουθώντας ρήγµατα 
ανήκοντα σε αυτή) και παρουσιάζουν επιλεκτικά εντονότερη διάβρωση κατά µήκος 
τους σε αρκετά σηµεία, άλλοι εµφανίζουν χαρακτηριστικές κάµψεις όταν τα διασχίζουν, 
ενώ παρατηρείται έντονη κατά βάθος διάβρωση -βαθειές κοιλάδες V- σε ορισµένα από 
τα θεωρούµενα ανυψωµένα τεµάχη. Οι σχετικές παρατηρήσεις συζητώνται στο Κεφ. 3 
(για να τηρηθεί η θεµατική υποδιαίρεση των κεφαλαίων), όπως επίσης και η µεγάλου 
γεωµορφολογικού ενδιαφέροντος περίπτωση της αξιοσηµειώτης διαταραχής που υπέστη 
ο ποταµός που διάνοιξε την κοιλάδα της Υαµπόλεως (περίπτωση που έχει σχέση µε την 
παρουσία της ζώνης Υαµπόλεως). 

Τα προτεινόµενα ρήγµατα έχουν µεν χαραχθεί µε την απαιτούµενη φειδώ, όµως η 
εικόνα της ζώνης όπως δίδεται δεν µπορεί παρά να θεωρείται µια πρώτη εισήγηση, η 
οποία πρέπει να ακολουθηθεί από συστηµατική και λεπτοµερή γεωλογική 
χαρτογράφηση και τεκτονικο-γεωλογική µελέτη (πράγµατα που δεν εµπίπτουν στο 
αντικείµενο της παρούσας). Με την γεωµορφολογική προσέγγιση που ακολουθείται 
εδώ, προτείνονται κάποια ρήγµατα και γίνεται προσπάθεια να δοθούν πληροφορίες για 
το ίχνος, την ‘πολικότητα’ και την κατακόρυφη συνιστώσα µετατόπισής τους. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξερεύνηση της πιθανότητας λήψης πληροφοριών για την 
κατεύθυνση και το ποσοστό τυχόν αξιόλογης πλάγιας συνιστώσας µετατόπισης στα 
ρήγµατα µε γεωµορφολογική µεθοδολογία, π.χ. µελετώντας τα υδρογραφικά δίκτυα. 
Αυτό το ζήτηµα ενδιαφέρει ιδιαιτέρως εδώ, δεδοµένης της εισήγησης του Κράνη (1999) 
για οριζοντιολισθητική µεγα-δοµή και συζητάται στο Κεφάλαιο 3. 

 
Παρακάτω, ακολουθεί συζήτηση των γεωµορφολογικών παρατηρήσεων, οι οποίες 

και απετέλεσαν την αφετηρία για την εισήγηση της ρ.ζ. Υαµπόλεως. Στο ΒΑ τµήµα της, 
η ζώνη µπορεί να διακριθεί σε δύο παρακλάδια / υποζώνες, τη ζώνη Λυγδαίικων-Αγ. 
Σωτήρας και τη ζώνη Καραγκιόζη-Κορακόλιθου. Η συζήτηση για την ζώνη 
Υαµπόλεως θα συµπληρωθεί από παρατηρήσεις στο Ν∆ τµήµα της (στη συζήτηση για 
την ενότητα του ποταµού Άσσου παρακάτω), καθώς και από παρατηρήσεις επί των 
υδρογραφικών δικτύων που τη διασχίζουν (στο Κεφ. 3). 
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ΙΙ.2.Α.  Ρήγµατα Λυγδαίικων – Αγ. Σωτήρας 
 

Ρήγµα Λυγδαίικων. Το ρήγµα Υ6 έχει ήδη χαρτογραφηθεί στο παρελθόν από τον 
Σίδερη (1986, 1988) ως η επαφή ανθρακικών – ηφαιστειο-ιζηµατογενών, µε πιθανή 
προς ΒΑ προέκτασή του, ρήγµα που ορίζει την γραµµική και µεγάλης κλίσης επαφή της 
‘νησίδας’ δολοµίτη µέσα στα Ρόδα  στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων. Σε πολύ λιγότερο 
λεπτοµερή χάρτη, ο Degardin (1972) σηµειώνει αντίστοιχης λογικής ρήγµα στην 
περιοχή του Υ6, όπως και ο Αλµπαντάκης (1974). Υπάρχει δηλαδή οµοφωνία για την 
ύπαρξη ρηγµάτων κατά µήκος του µετώπου των Λυγδαίικων, πλήν όµως δεν έχει 
υπάρξει καµία συζήτηση για την ηλικία και τη θέση τους στο ευρύτερο σκηνικό της 
νεοτεκτονικής δοµής της περιοχής.  

Το ρήγµα των Λυγδαίικων, διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ (ρήγµα Υ6 στο Σχ. 2.2), αντιστοιχεί 
σε σηµαντική µορφολογική ασυνέχεια (το µέτωπο των Λυγδάιικων), οριοθετώντας κατά 
προφανή τρόπο τον ‘πυρήνα’ του ορεινού όγκου του Χλωµού προς Β∆, και το 
εκτεταµένο υπόλειµµα παλαιοεπιφάνειας (παλαιοαναγλύφου) που διατηρείται πάνω του 
(Επιφάνεια Καστανά - Φωτ. 2.2, βλ. και τοπογρ. τοµή στο Σχ. 3.3 και τον 
γεωµορφολογικό χάρτη). Μικρά µόνον υπολείµµατα απότοµων τµηµάτων που µπορούν 
να θεωρηθούν ως η αρχική κλιτύς (που έχει σηµαντικά υποχωρήσει) διατηρούνται 
σήµερα ανάµεσα στις κοιλάδες που διαµελίζουν το µέτωπο, πράγµα που αντικατοπτρίζει 
την προχωρηµένη ηλικία του. Στην πιθανή πρός ΒΑ προέκταση του ρήγµατος, 
αναγνωρίζεται αξιόλογο σηµείο κάµψης (knick-point) στην κορυφογραµµή των Ρόδων 
λίγο ΝΑ των ρηγµάτων στα ανθρακικά των Αγ. Θεοδώρων, το οποίο σχετίζεται µε 
µορφολογική µετάπτωση αρκετά απότοµη, της τάξης των 60 m (φαίνεται καθαρά στο 
λεπτοµερές τοπογραφικό του Σχ. 3.2). 

Το µέγιστο ύψος του µετώπου των Λυγδαίικων είναι περί τα 300 m στο ΒΑ τµήµα 
του (κορυφή Καστανάς), όµως αυτό το ύψος δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως προϊόν ίσης 
κατακόρυφης µετατόπισης από το ρήγµα Υ6 µετά το σχηµατισµό της παλαιοεπιφάνειας 
του Χλωµού, διότι σε σηµαντικό ποσοστό πρέπει να είναι αποτέλεσµα διαφορικής 
διάβρωσης των ανθρακικών και ηφαιστειοιζηµατογενών που φέρνει σε επαφή το ρήγµα. 
Η πραγµατική κατακόρυφη µετατόπιση πρέπει να είναι της τάξης των 200  m. 

Προς Ν∆, το ύψος του µετώπου των Λυγδαίικων εµφανίζει συστηµατική µείωση. N∆ 
του ρέµατος του Ευλογηµένου το ύψος του έχει µηδενισθεί, αλλά σαν ‘γράµµωση’ 
(πιθανό ρήγµα Υ5) επιµένει µέχρι το ύψος της Αγ. Σωτήρας (κατά µήκος του 
παρατηρείται σαφής προτίµηση των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου και 
χαρακτηριστικοί αυχένες, λόγω της εντονότατης καταπόνησης που έχει προκαλέσει στα 
ανθρακικά της Υποπελαγονικής). Εδώ έχουµε αντιστροφή της ‘πολικότητας’ του 
αναγλύφου εκατέρωθεν του ρήγµατος σε σχέση µε το ΒΑ τµήµα του, µε το ύψωµα της 
Σκάρφης (620 m) στην µέχρι τώρα βυθιζόµενη Β∆ πλευρά, και την κύρια 
παλαιοεπιφάνεια του Χλωµού περί τα 100 m  χαµηλότερα (η ίδια επιφάνεια που στο ΒΑ 
τµήµα της ζώνης βρίσκεται στο ανυψούµενο τέµαχος του ρήγµατος Υ6 – βλ. 
γεωµορφολογικό χάρτη). Αυτό το ‘παράδοξο’ φυσικά κάτι σηµαίνει, όµως θεωρούµε 
ασφαλέστερο να µην δώσουµε κάποια πρώιµη ερµηνεία και θα αρκεσθούµε στην 
επισήµανσή του µόνον (βλ. και ενότητα ΙΙ.4, περί των επιφανειών διάβρωσης του 
Χλωµού). Στο Ν∆ τµήµα του πιθανού ρήγµατος Υ5 το ανάγλυφο βρίσκεται πρακτικά 
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στην αυτή στάθµη εκατέρωθέν του : η κορυφή του πρφ. Ηλία –522 m- βρίσκεται περί τα 
στο ίδιο υψόµετρο µε το παλαιοανάγλυφο του Χλωµού αµέσως ανατολικά της περιοχής 
Τραπέζι, ενώ το πιθανό ίχνος του ρήγµατος Υ5 σχετίζεται µόνον µε έναν αυχένα (καµία 
αξιόλογη υψοµετρική µετάπτωση).  

Αυτός ο σταδιακός πρός Ν∆ µηδενισµός της µετάθεσης του αναγλύφου από το 
ρήγµα, σε συνδυασµό µε την σαφή στρέψη που έχει υποστεί η παλαιοεπιφάνεια του 
Καστανά λόγω ανύψωσης από τη ζώνης της Αταλάντης, µας οδηγούν σε µία πρώτη 
υπόθεση, πως το ρήγµα Υ6 έχει παρουσιάσει πλειο-πλειστοκαινική δραστηριότητα 
λόγω της δράσης της ρ.ζ. Αταλάντης, λειτούργησε δηλαδή ‘βοηθητικά’ (όχι από 
µόνον του) για την εξυπηρέτηση της ανύψωσης του Χλωµού από την ενεργό ζώνη. 
∆εδοµένης της ‘ακινησίας’ που τεκµαίρεται από τις γεωµορφολογικές παρατηρήσεις 
στο ΝΑ τµήµα του, αλλά και από το γεγονός πως από τη χάρτογράφηση του Σίδερη 
(1986, 1988) έχουµε ρήγµατα παράλληλα µε αυτό, τα οποία σχετίζονται µεν µε 
αξιόλογη µετάθεση, δεν έχουν όµως την παραµικρή µορφολογική έκφραση (ρήγµατα 
Αγ. Θεοδώρων, ρήγµα λίγο ΒΑ της κορυφής της Σκάρφης – σηµειώνονται µε καφέ 
χρώµα στο Σχ. 2.2), οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως αυτός ο κλάδος της ζώνης 
Υαµπόλεως ήταν ενεργός σε περίοδο προγενέστερη της διαµόρφωσης του 
παλαιοαναγλύφου του Χλωµού. Με βάση την ηλικία της παλαιοεπιφάνειας – βλ. 
παρακάτω -, η δράση του τοποθετείται σε κάποια περίοδο του Μειοκαίνου. 

Ένα άλλο ζήτηµα είναι η διάταξη των λιθολογιών εκατέρωθεν του ρήγµατος Υ6. Ένα 
κανονικό ρήγµα (τέτοιο θεωρούµε το Υ6 µε βάση τη µορφολογική του έκφραση) θα 
αναµενόταν να έχει στρωµατογραφικά κατώτερους σχηµατισµούς στο ανυψούµενο 
τέµαχος και όχι στο βυθιζόµενο, όπως συµβαίνει εδώ µε τα ηφαιστειο-ιζηµατογενή και 
τα ανθρακικά. Αυτή η ‘ανωµαλία’ κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην αλπική δοµή, 
υπόθεση που µπορεί να υποστηριχθεί από τα πορίσµατα της πολύ λεπτοµερούς 
χαρτογράφησης του Σίδερη (1986, 1988), που θεωρεί την αλπική δοµή ως ένα µεγάλο 
κατακεκλιµένο αντίκλινο (µε άξονα περίπου Α-∆), µόνον το ανεστραµένο σκέλος του 
οποίου διατηρείται στο κεντρικό και ανατολικό τµήµα των Ρόδων, σε αντίθεση µε το 
δυτικό τµήµα, όπου παραµένει και τµήµα του κανονικού σκέλους. Ζήτηµα που αποτελεί 
πλέον αντικείµενο τεκτονικο-γεωλογικής µελέτης πλέον (εδώ απλά το αναφέρουµε) 
είναι το εάν το ρήγµα Υ6 δρούσε ως κανονικό ρήγµα όταν ήταν ενεργό. 
 

Μέτωπο Αγ. Σωτήρας.  Το –πιθανό µε αρκετά ερωτηµατικά- ρήγµα της Αγ. 
Σωτήρας (Υ4) έχει χαραχθεί παρακολουθώντας τη βάση µίας κλιτύος (µέτωπο Αγ. 
Σωτήρας) που αντιστοιχεί σε σηµαντική µορφολογική µετάπτωση (µετάβαση από τα 
υψώµατα του Χλώµού σε πολύ χαµηλότερες περιοχές προς Β∆). Στο χάρτη του ΙΓΕΥ 
δεν σηµειώνεται ρήγµα, ούτε και στου Αλµπαντάκη (1974), ο οποίος θεωρεί πως η βάση 
της κλιτύος συµπίπτει πάνω-κάτω µε κανονική επαφή µεταξύ δολοµιτών και 
ασβεστολίθων της Υποπελαγονικής,  

Το µέτωπο, µήκους περί τα 3.5 km δεν ξέρουµε κατά πόσον µπορεί να θεωρεί π.χ. 
κλιτύς παλαιάς κοιλάδας, και έχει προσανατολισµό παράλληλο µε τη διεύθυνση της 
ζώνης Υαµπόλεως, γεγονότα που είναι έµµεσα επιχειρήµατα για τη χάραξη του 
ρήγµατος Υ4 ως πιθανού και ανήκοντος στη ζώνη. Επίσης, Λιθολογικές αντιθέσεις δεν 
υπάρχουν στην περιοχή (όλο ανθρακικά, η εσωτερική ανοµοιοµορφία των οποίων δεν 
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είναι πιθανό να ευθύνεται για µορφή τόσο µεγάλης κλίµακας). Έµµεση ένδειξη οτι 
µπορεί να υπάρχει το ρήγµα Υ4 µπορούν να θεωρηθούν οι αυχένες κατά µήκος της 
βάσης του µετώπου, αν θεωρήσουµε πως πιθανότατα αποτελούν προϊόντα διάβρωσης 
ευνοηµένης από ζώνη διάρρηξης. Η βάση του µετώπου έχει διαβρωθεί σηµαντικά 
(σηµειώνουµε πλειστοκαινικές επιφάνειες διάβρωσης  στην περιοχή της Αγ. Σωτήρας), 
εξ ού και δεν σηµειώνεται µε πράσινη διακεκοµµένη γραµµή στο γεωµορφολογικό 
χάρτη, ως γραµµή αλλαγής κλίσης οφειλόµενη σε δράση ρήγµατος δηλαδή, αλλά ως 
προϊόν εξωγενών διεργασιών. Το εκτιµώµενο ύψος του αρχικού µετώπου είναι 120 m 
στο Ν∆ άκρο του και περίπου 280 m στο ΒΑ. 

Όπως φαίνεται από την περιοχή της εκκλησίας της Αγ. Σωτήρας το µέτωπο είναι 
κοίλης διατοµής και εξοµαλυµένο σε µεγάλο βαθµό (Φωτ. 2.3). Στις Α/Φ της ΓΥΣ 
(1960) δεν µπορέσαµε να διακρίνουµε κάτι το πολύ σαφές, εν τούτοις υπάρχει µια 
αναγνωρίσιµη ευθυγράµµιση εµφανίσεων υλικών κλιτύος (‘Qt’ στη Φωτ. 2.3) κατά 
µήκος µιας γραµµής παράλληλης µε τη διεύθυνση του µετώπου (γραµµή που δεν ήταν 
παράλληλη µε τις στρώσεις των ανθρακικών), η οποία σχετίζεται µε µια πολύ ήπια 
µορφολογική ασυνέχεια στην κλιτύ (βέλος στη Φωτ. 2.3). Από εκεί και πέρα, για 
περαιτέρω υποστήριξη της ύπαρξης (ή µη) του Υ4, απαιτείται πλέον λεπτοµερής 
γεωλογική χαρτογράφηση.  

 
 

ΙΙ.2.Β. Μέτωπο Κορακόλιθου – Καραγκιόζη  
 

Το µέτωπο Κορακόλιθου – Καραγκιόζη (ρήγµα Υ9), διεύθυνσης ΑΒΑ-∆Ν∆, 
οριοθετεί προς Β∆ την µάζα Χλωµου-Ρόδων, και ακριβώς στη βάση του βρίσκεται η 
επαφή αλπικών και µεταλπικών της λεκάνης της Λοκρίδας, επαφή που στο παρελθόν 
έχει θεωρηθεί τεκτονικής φύσεως (Μettos et al., 1992 και Rondogianni, 1984, όσον 
αφορά τον Κορακόλιθο). Πρόκειται και πάλι για ένα αρκετά ώριµης µορφολογίας 
ρηξιγενές µέτωπο (κοίλη εγκάρσια διατοµή, σηµαντικός διαµελισµός και απουσία 
συνεχόµενων κλιτύων µεγάλης κλίσης - Φωτ. 2.1, 2.7, βλ. και Φωτ. 3.3), πλήν όµως η 
µορφολογία του είναι αρκετά σαφής και εάν αφαιρεθεί η διάβρωση, έχουµε µια 
σαφέστατη ‘γραµµή’, ανήκουσα στη ζώνη Υαµπόλεως. Το µέτωπο Κορακόλιθου-
Καραγκιόζη, σταµατά απότοµα όταν συναντά την ρηξιγενή ζώνη της Αταλάντης 
(κόβεται από αυτήν) ενώ αντιστρόφως, όπως θα συζητηθεί στο Κεφ. 4, η ύπαρξη της 
ζώνης Υαµπόλεως έχει σαφέστατη επίδραση στη ζώνη της Αταλάντης, της οποίας η 
µορφολογική έκφραση απότοµα όταν τη συναντά. 

  
Μέτωπο Κορακόλιθου. Ο Κορακόλιθος (ή Κορακόβραχος) είναι ένα ύψωµα από 

δολοµίτες, µέγιστου απόλυτου ύψοµέτρου 460 m, στο όριο της µάζας του Χλωµού και 
της λεκάνης της Λοκρίδος. Η βόρεια κλιτύς του (ύψους 160 m), λόγω των στοιχείων 
που συζητήθηκαν παραπάνω και της µορφολογικής ασυνέχειας στην οποία αντιστοιχεί, 
αναγνωριστικά χαράχθηκε σαν πιθανό ρηξιγενές µέτωπο – ως ρήγµα σηµειώνεται και 
από τη Rondogianni (1984). Στο ανατολικό τµήµα του µετώπου είναι που διατηρείται 
πιο χαρακτηριστική µορφολογία και το µεγαλύτερο ύψος (145 m), ενώ το δυτικό έχει 
αλλοιωθεί αρκετά από την διάβρωση ρεµάτων. 
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Στην έξοδο του ρέµατος αµέσως δυτικά  του Κορακόλιθου (ανώνυµο, θα το καλούµε 
‘ρέµα Κορακόλιθου’ - αριθ. 6Α στο Σχ. 3.1) και ακριβώς στη βάση του µετώπου, 
διατηρούνται υπολείµµατα διαβρούµενης σήµερα ρηξιγενούς επιφάνειας. Στη Φωτ. 2.4 
φαίνεται η εν λόγω επιφάνεια, µε την πολύ χαρακτηριστική µορφολογία. Αποτελείται 
από σκληρό λατυποπαγές επίχρισµα, και πιό ασθενές υπόστρωµα (ταλαιπωρηµένο 
µητρικό πέτρωµα), εξ΄ού και η µορφή λόγω διαφορικής διάβρωσης. Αυτή η δοµή έχει 
περιγραφεί από τους Stewart & Hancock (1989) ως χαρακτηριστική σε ρηξιγενείς ζώνες 
σε ασβεστολίθους10. ∆εδοµένου ότι η επιφάνεια αυτή έχει διεύθυνση ∆Ν∆-ΑΒΑ, όχι 
δηλαδή παράλληλη µε το µέτωπο, αναζητήσαµε πιό αξιόπιστα στοιχεία.  

Στο ίδιο σηµείο, αποµακρυνόµενοι από το µέτωπο (λίγες δεκάδες µέτρα προς Β), στη 
βόρεια πλευρά µικρής ανοικτής κοιλάδας που έχει δηµιουργηθεί παράλληλα στη βάση 
του µετώπου προεξέχει από τις επιφανειακές αποθέσεις µια γραµµική εµφάνιση 
πετρώµατος και λατυποπαγούς, παράλληλη µε το µέτωπο, που µπορεί να 
παρακολουθηθεί µέχρι και την κοίτη του ρ. Κορακόλιθου (Φωτ. 2.5 και 2.6). Πρόκειται 
για αντίστοιχη περίπτωση µε το προαναφερθέν –µικρότερο- υπόλειµµα ρηξιγενούς 
επιφάνειας. Σηµειωτέον, σε κάποια θέση στο υψηλότερο σηµείο της εµφάνισης είχαµε 
την εντύπωση πως υπήρχαν µεγάλα µπλόκ πετρώµατος κοµµένα από ανθρώπους, σαν 
βάση αρχαίου τοιχίσµατος. Αυτό δεν αποκλείεται να συµβαίνει (κάποια άγνωστη µέχρι 
τώρα αρχαιολογική θέση, γέφυρα ίσως11), όµως βεβαιωθήκαµε πως από κάτω πρόκειται 
για φυσικό κατασκεύασµα (φαίνεται σαφώς αν πλησιάσει κανείς την τοµή στην κοίτη 
του ρ. Κορακόλιθου).  

Το ρήγµα Υ9, φαίνεται πως συνεχίζει προς ∆ κάτω από τις πλειο-τεταρτογενείς 
αποθέσεις (τα ανθρακικά κάτω από αυτές σταµατούν απότοµα στη διεύθυνση του 
ρήγµατος όπως είδαµε στο ύπαιθρο), αυτό όµως θα θέλαµε να ξέρουµε είναι εάν τις 
τέµνει, ζήτηµα που θα εξετασθεί στη συζήτηση για την ενότητα της ‘ανατολικής 
υπολεκάνης της Λοκρίδας’ παρακάτω και συγκεκριµένα στη συζήτηση για την γραµµή 
Κ3 του Σχ. 2.2. Γεωµορφολογικές παρατηρήσεις επί του ζητήµατος (έµµεσα στοιχεία), 
θα συζητηθούν στο Κεφ. 3. 

 
Σε Α/Φ 1:30.000 διακρίνονται γραµµώσεις (τεκτονικές ασυνέχειες) µέσα στο µέτωπο 

του Κορακόλιθου, είτε παράλληλες ή ελαφρώς υπό γωνία σε σχέση µε την κύρια 
διεύθυνσή του είτε εγκάρσιες (µε σκούρο καφέ χρώµα στο Σχ. 2.2). Τέτοια ρήγµατα 
σηµειώνονται στους χάρτες του ΙΓΜΕ (Μαράτος κ.α., 1965), της Rondogianni (1984), 
και του Σίδερη (1986, 1988). Πολύ ενδιαφέρον είναι το ρήγµα που χαρτογράφησε ο 
Σίδερης (1986, 1988) στην Α πλευρά του Κορακόλιθου, το οποίο φέρεται να έχει 
µετατοπίσει την επαφή ανθρακικών / ηφαιστειο-ιζηµατογενών και συγκεκριµένα να 
βυθίζει το τέµαχος στα Β του κατά 100 m, ο χαρακτήρας του δηλαδή συµφωνεί µε 
αυτόν 

                                                           
10 Παρόµοια γεωµορφή µεγαλύτερων διαστάσεων είδαµε και σε οφιολίθους, Ν της Τραγάνας 
- βλ. Φωτ. 4.56). 
11 Σε µεταγενέστερη επίσκεψη στην περιοχή, από απόσταση µας δόθηκε η εντύπωση πως τα 
εν λόγω ευρήµατα είχαν υποστεί αλλοίωση από εργασίες ισοπέδωσης του εκεί χωραφιού. 



Öùô. 2.2. ¢ðïøç ôïõ ìåôþðïõ ôùí
Ëõãäáßéêùí (öùô. ðñüò ÍÍÁ). Å×:
õðüëåéììá ôçò ðáëáéïåðéöÜíåéáò
ôïõ ×ëùìïý.

Öùô. 2.1. Ç ìïñöïëïãßá êáôÜ ìÞêïò ôçò æþíçò ôçò Õáìðüëåùò, üðùò öáßíåôáé óå
äïñõöïñéêÞ åéêüíá LANDSAT ÔÌ (ðçãÞ : www.remotesensing.org).

ÓÖÁÊÁ

Å×

ÅÎÁÑ×ÏÓ

×ëùìüí Ïñ.

ÊÁËÁÐÏÄÉ

ÁÔÁËÁÍÔÇ

B

2 km

Öùô. 2.3. ¢ðïøç ôçò êëéôýïò ôïõ ×ëùìïý
óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áã. ÓùôÞñáò (Öùô. ðñüò
ÍÄ), ìå ôçí ÷áñáêôçñéóôéêÞ êïßëç äéáôïìÞ.
Qt: Ôåôáñôïãåíåßò áðïèÝóåéò.

Öùô. 2.4. Õðüëåéììá åðéöÜíåéáò ñÞãìáôïò
ìðñïóôÜ áðü ôï ìÝôùðï Êïñáêüëéèïõ (br:
ðïëý óõíåêôéêü ëáôõðïðáãÝò, k,d: êáôáðïíç-
ìÝíá áíèñáêéêÜ, ëéãüôåñï áíèåêôéêÜ).

k,d

br
Qt
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του ρήγµατος Κορακόλιθου-Καραγκιόζη. Το ρήγµα ατυτό δεν µεταθέτει την 
παλαιοεπιφάνεια της κορυφής του Κορακόλιθου (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη και Σχ. 
3.2), πράγµα που σηµαίνει –όπως και στην περίπτωση του ρήγµατος ίδιας διεύθυνσης 
στη Σκάρφη- οτι η ζώνη της Υαµπόλεως είναι δοµή που προϋπήρχε του 
παλαιοαναγλύφου, ηρέµησε για αξιόλογο χρονικό διάστηµα και επαναδραστηριο-
ποιήθηκε στο Τεταρτογενές. Το ερώτηµα είναι εάν και στον κλάδο Κορακόλιθου-
Καραγκιόζη η δραστηριότητά της είναι αποτέλεσµα της ανύψωσης της ενότητας 
Χλωµού από τη ζώνη της Αταλάντης, ή εάν δρά αυτή καθ’ αυτή. Η δεύτερη εκδοχή 
ίσως ενισχύεται από τη συζήτηση για τον σχηµατισµό Χλωρογιάννη στο Κεφ. 3.  

Το ‘ρέµα του Κορακόλιθου’ που οριοθετεί τον λόφο προς δυσµάς, ακολουθεί µία 
πολύ πιθανή εγκάρσια δοµή διεύθυνσης Β-Ν που σηµειώνεται στο Σχ. 2.2 (υπάρχει και 
στους χάρτες του ΙΓΕΥ και της Rondogianni, 1984), η οποία πρέπει να είναι υπεύθυνη 
για το σκαλοπάτι στα ανθρακικά και την παλαιοεπιφάνεια του Κορακόλιθου. 
Εκατέρωθεν της κοίτης, στην Α πλευρά έχουµε ανθρακικά και την παλαιοεπιφάνεια σε 
υψόµετρο 460 m, ενώ στη ∆ στα 320 και κάτω από αποθέσεις της λεκάνης της 
Λοκρίδας. 

Στο µέσο του Κορακόλιθου, διέρχεται ρήγµα διεύθυνσης Β-Ν, χαρτογραφηµένο από 
τον Σίδερη (1986, 1988) και ξεκάθαρο στις Α/Φ. Σύµφωνα µε το χάρτη του Σίδερη 
(1986, 1988), µεταθέτει ελάχιστα την επαφή ανθρακικών / ηφαιστειο-ιζηµατογενών 
(αλπική εφίππευση των µεν πάνω στους δε). Μια γεωµορφολογική παρατήρηση που θα 
µπορούσαµε να σηµειώσουµε εµείς, είναι πως το ρήγµα αυτό, όπως φαίνεται στο 
τοπογραφικό διάγραµµα 1:5.000 της ΓΥΣ, δείχνει να µεταθέτει την παλαιοεπιφάνεια 
που αποτελεί την κορυφή του Κορακόλιθου πάνω από 20 m (βλ. Σχ. 3.2 και Φωτ. 2.7 
όπου σηµειώνονται µε βέλη τα δύο τµήµατα της κορυφής του λόφου). ∆ίδουµε αυτή την 
ερµηνεία ως πιθανή, διότι η πολυ σαφής µορφολογική ασυνέχεια κατά µήκος του δεν 
ξέρουµε κατά πόσον είναι πιθανό να είναι προϊον διαφορικής διάβρωσης. Το πρόβληµα 
που προκύπτει εάν η υπόθεση αληθεύει, είναι πως το ρήγµα δεν µπορεί να παρουσιάζει 
αυτή τη διαφορά µετάθεσης µεταξύ παλαιοεπιφάνειας και αλπικής εφίππευσης. 
Αντίθετα, αναµένει κανείς µεγαλύτερη µετάθεση στα αλπικά απ’ ότι στην 
παλαιοεπιφάνεια, που είναι πολύ νεότερη. Αυτή η συζήτηση έχει να κάνει µε το εάν 
έχουµε ρήγµα της ζώνης Υαµπόλεως και στην νότια πλευρά του Κορακόλιθου, 
δηλαδή το εάν το ρήγµα Υ8 (το οποίο στο Ν∆ τµήµα του -στον πρφ. Ηλία- σχετίζεται µε 
µεγάλο λιθολογικό ‘σκαλοπάτι’) µπορεί να προεκταθεί έως τον πολύ χαρακτηριστικό 
αυχένα µεταξύ Σκάρφης και Κορακόλιθου (όπως π.χ. στο χάρτη της Rondogianni, 1984) 
και να προσφέρει µια λογικοφανή εξήγηση αφ’ ενός για την ευθυγράµιση των εκεί δύο 
ρεµάτων µε τη διεύθυνση της ζώνης, ενδεχοµένως για την κοιλαδική µορφολογία του 
∆αφνορέµατος και του ρ. Κορακόλιθου (βλ. Κεφ. 3), κυρίως όµως για τη µορφολογική 
µετάπτωση από την Σκάρφη στον Κορακόλιθο. Από τη στιγµή όµως που υπάρχει 
διαθέσιµη γεωλογική χαρτογράφηση (και δη σχολαστική) η οποία δίδει διαφορετική 
ερµηνεία, δεν µπορούµε να την αγνοήσουµε, εάν δεν έχουµε να επιδείξουµε άµεσες 
γεωλογικές παρατηρήσεις που να την αντικρούουν (δεν έχουµε). Οφείλουµε να 
τονίζουµε πως σκοπός των γεωµορφολογικών παρατηρήσεων είναι να υποδείξουν 
πιθανές θέσεις ρηγµάτων, αλλά για την αµετάκλητη απόδειξη –πλήν των προφανών 
περιπτώσεων-, η λεπτοµερής γεωλογική χαρτογράφηση έχει τον λόγο.  
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Μέτωπο Καραγκιόζη. Η προς ΒΑ συνέχεια του µετώπου του Κορακόλιθου 
(έκφραση του ιδίου ρήγµατος - Υ9) είναι το µέτωπο του Καραγκιόζη, ένα µέτωπο που 
δοµείται από τα ηφαιστειο-ιζηµατογενή των Ρόδων και βρίσκεται σήµερα διαµελισµένο 
σε µεγάλο βαθµό από µικρότερα ή µεγαλύτερα ρέµατα που το διασχίζουν. Η έντονη 
κατά βάθος διάβρωση από το ρ. Καραγκιόζη, το ∆αφνόρεµα και µικρότερα παρακλάδια 
τους πιθανότατα οφείλεται στο οτι βρισκόµαστε πολύ κοντά στην ενεργό ζώνη της 
Αταλάντης, άρα υπάρχει αξιόλογη ανύψωση της περιοχής στο ανωτ. Τεταρτογενές 
(ενδεχοµένως και αυξηµένη τεκτονική καταπόνηση των πετρωµάτων λόγω της 
συνάντησης δύο µεγάλων ρηξιγενών ζωνών).  

Εκατέρωθεν της κοίτης του ρ. Καραγκιόζη, στο τµήµα της που έχει έντονα 
διαβρώσει κατά βάθος παράλληλα στη βάση του µετώπου του Υ9, έχουµε τα Ρόδα από 
τη µία πλευρά (ΝΑ) -εξ ολοκλήρου αλπικά- και τις αποθέσεις της λεκάνης της Λοκρίδας 
από την άλλη (Β∆). Στο Β∆ τοίχωµα της κοιλάδας φαίνεται πως οι µεταλπικές 
αποθέσεις δεν έχουν µεγάλο πάχος (γύρω στα 60 m), αφού κάτω από αυτές είναι ορατό 
το αλπικό υπόβαθρο (το οποίο όµως δεν εµφανίζεται πουθενά αλλού προς Β,Β∆ ή ∆.  

Σε αντίθεση µε το µέτωπο του Κορακόλιθου, ανάµεσα στις εξόδους των ρεµάτων, 
παρατηρούνται αρκετές περιοχές µικρότερης κλίσης στο µέτωπο του Καραγκιόζη 
(πάγκοι – βλ. Σχ. 3.2 και Σχ. 4.2), οι οποίες είναι πιθανό να σχετίζονται µε τεκτονικές 
ασυνέχειες - εξ ού και τα πιθανά ρήγµατα ανάµεσα στα Υ6 και Υ9 στο Σχ. 2.2. Στο 
σηµείο που το ρέµα του Καραγκιόζη εξέρχεται του µετώπου, παρατηρέιται πολύ 
χαρακτηριστική µικρή χαράδρωση στη ΒΑ πλευρά της κοιλάδας του (Φωτ. 2.8), σε 
διεύθυνση παράλληλη µε το ρήγµα Υ9, η οποία ερµηνεύεται ως ισχυρή ένδειξη για 
διέλευση κλάδου του ρήγµατος από το σηµείο. Ακόµη, στην κορυφογραµµή των Ρόδων 
(διεύθυνσης κάθετης πρός το µέτωπο του Καραγκιόζη) είναι σαφή στα τοπογραφικά 
διαγράµµατα 1:5.000 σηµεία κάµψης (knick-points)– βλ. Σχ. 3.2 και 4.2). Η κορυφή 
πάνω από τους Αγ. Θεοδώρους βρίσκεται στα 505 m , και αρκετά απότοµα κατεβαίνει 
στα 405 m προς ∆. Η κορυφογραµµή ανάµεσα στις κοιλάδες του ∆αφνορέµατος και του 
ρ. Καραγκιόζη, από τα 499 m µετά από δύο ‘σκαλοπάτια’ φθάνει τα 410 m. Αυτές οι 
διακοπές ίσως είναι αρκετά µεγάλης κλίµακας ώστε να µην µπορούν να θεωρηθούν 
λιθολογικά ελεγχόµενες, και πιθανόν οφείλονται σε ρήγµατα πίσω (ΝΑ) από το ρήγµα 
του Καραγκιόζη. 
 

Στο ύπαιθρο, θέση όπου είναι παρατηρήσιµη η επαφή αλπικών-µεταλπικών υπάρχει 
στο χωµατόδροµο από Αταλάντη προς Αγ. Θεοδώρους που ακολουθεί την δυτική 
πλευρά της κοιλάδας του ρ. Καραγκιόζη. Στο σηµείο που ο δρόµος συναντά τη βάση της 
κλιτύος των Ρόδων υπάρχει αρκετά καλή τοµή ύψους 2.5 περίπου m. Εκεί παρατηρείται 
µια ευθύγραµµη επαφή, µε φαινόµενη κλίση περί τις 15ο (Φωτ. 2.9). Η Rondogianni 
(1984), αναφέρει κανονική επαφή µεταλπικών – αλπικών στην περιοχή αυτή και 
πιθανολογούµε πως αναφέρεται στην συγκεκριµένη τοµή, που είναι άλλωστε η 
µοναδική αξιόλογη. ∆εδοµένης της σηµασίας της τοµής, ζητήσαµε τη συνδροµή 
τεκτονικού γεωλόγου (∆ρ. Χ. Κράνης), ο οποίος αναγνώρισε καθαρή περίπτωση 
τεκτονικής επαφή, πραγµατικής κλίσης 50-60ο και διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ (ελαφρώς υπο 
γωνία δηλαδή σε σχέση µε την γενική διεύθυνση του µετώπου). Όπως θα συζητηθεί 
παρακάτω, τα µεταλπικά που φαίνονται στην τοµή αυτή είναι άνω πλειστοκαινικές 
ποταµοχειµάρριες αποθέσεις του ρ. Καραγκιόζη (σχηµατισµός Χλωρογιάννη), πράγµα 
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που συνεπάγεται πως το ρήγµα έχει δράσει και στο Άνω Πλειστόκαινο αφού τις 
επηρεάζει. Συζήτηση για το σχηµατισµό αυτό και τη σχέση του µε το ρήγµα Υ9 γίνεται 
στο Κεφ. 3, προκειµένου να τηρηθεί η θεµατική υποδιαίρεση των κεφαλαίων.  

 

 
ΙΙ.3.  Ν∆ περιθώρια 
 

Πρός Ν∆, το όριο της ενότητας Χλωµού είναι αρκετά σαφές, συµπίπτοντας µε δύο 
χονδροειδείς ασυνέχειες (µορφολογική και λιθολογική) που πρέπει να εξηγηθούν µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο. Νότια της µάζας του Χλωµού έχουµε εµφάνιση των ανώτερων 
‘οριζόντων’ της αλπικής στρωµατογραφίας, ήτοι της διάπλασης, του οφιολιθικού 
καλύµµατος και της ενότητας Ανατολικής Ελλάδος, σε αντίθεση µε το Χλωµό, που 
δοµείται από το κατώτερο τµήµα της αλπικής κολώνας. ∆εύτερη ασυνέχεια είναι αυτή 
της αξιοσηµείωτης µορφολογική µετάπτωσης (από κορυφές 900-1000 m, µεταβαίνουµε 
σε ένα ανάγλυφο που δεν ξεπερνά τα 550 m σε υψόµετρο). Συνθέτοντας τα δύο 
παραπάνω, έχουµε µια ασυνέχεια εκατέρωθεν της οποίας παρατηρούνται βυθισµένοι οι 
ανώτεροι αλπικοί σχηµατισµοί και ανυψωµένοι οι κατώτεροι. Εάν επρόκειτο περί 
µεταλπικών σχηµατισµών, αυτή εικόνα θα ήταν αρκετή για να χαραχθεί πιθανό 
κανονικό ρήγµα, όµως εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε µεταλπικά, αλλά µε αλπικούς 
σχηµατισµούς, την τεκτονική δοµή των οποίων δεν γνωρίζουµε επαρκώς.  

Η επαφή ανθρακικών-διάπλασης, θεωρήθηκε ως κανονική στους χάρτες του ΙΓΕΥ 
(Μαράτος κ.α., 1965) και εν µέρει του Αλµπαντάκη (1974), ο οποίος θεωρεί µόνον το 
ΝΑ τµήµα της ως λεπίωση και το άλλο κανονική επαφή, ενώ ο Degardin (1972) τη 
σηµειώνει ως επώθηση. Η άποψη περί κανονικής επαφής στο χάρτη του ΙΓΕΥ, ίσως 
οφείλεται στην εικόνα που βλέπει κανείς στο ύπαιθρο ΑΝΑ του Εξάρχου, όπου 
λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι µε ενδιαστρώσεις πυριτολίθων  δείχνουν σαν να 
βυθίζονται κάτω από τη διάπλαση (εικόνα µεταβατικών στρωµάτων). Όµως, εάν 
παρατηρήσει κανείς την κατάσταση της διάπλασης σε τοµές λίγο µπροστά από την 
επαφή (δεν υπήρχαν την εποχή της χαρτογράφησης του ΙΓΕΥ και του Αλµπαντάκη), θα 
δει τυπικά χαοτική εικόνα µε τεµάχη οφιολίθων, παραµόρφωση που δηλώνει σαφέστατα 
τεκτονική επαφή. 

Αυτό που θα θέλαµε να θέσουµε ως ζήτηµα για µελλοντική διερεύνηση είναι η 
περίπτωση να πρόκειται περί (παλαιού) νεοτεκτονικού ρήγµατος (πιθανό ‘ρήγµα του 
Εξάρχου’ – ‘ΕΞ’ στο Σχ. 2.2), πράγµα που έχει µεγάλη σηµασία για την εξιστόρηση 
της γεωµορφολογικής εξέλιξης της µάζας του Χλωµού, αφού η λιθολογική ασυνέχεια 
αυτή συµπίπτει µε µεγάλη µορφολογική ασυνέχεια. Εάν πρόκειται περί αλπικής 
επώθησης, ο ρόλος της πιθανότατα περιορίζεται στην δηµιουργία λιθολογικής 
διαφοροποίησης, και ασκεί µόνον παθητικό (ρυθµιστικό) έλεγχο στις εξωγενείς 
µορφογενετικές διεργασίες. Λέµε ‘πιθανότατα’ διότι υπάρχει και η πιθανότητα 
µεταγενέστερων ολισθήσεων κατά µήκος της, πράγµα όµως που δεν µπορούµε να 
συζητήσουµε εδώ.  Εάν πρόκειται για  νεοτεκτονικό ρήγµα, αυτό θα είχε σε µικρότερο ή 
µεγαλύτερο βαθµό -αναλόγως της ηλικίας του- ενεργητική συµµετοχή στη δηµιουργία 
του αναγλύφου που παρατηρούµε σήµερα, και κάτι τέτοιο είναι επόµενο να ενδιαφέρει 
την παρούσα.  
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Όσον αφορά την µορφολογία τους, οι Ν∆ κλιτείς του Χλωµού σχηµατίζουν µια 
µεγάλη αµφιθεατρική µορφή (περιοχή Αµπέλια – Φωτ. 2.10), µε κοίλη διατοµή και 
καµία αξιόλογη ανοµοιοµορφία ή απότοµη αλλαγή κλίσης, πράγµα που υποδηλώνει 
προχωρηµένη ηλικία και απουσία πρόσφατης τεκτονικής δραστηριότητας. Στη βάση 
τους διατηρείται αρκετά καλά µια επιφάνεια διάβρωσης σε υψόµετρα 420-480 m 
(επιφάνεια ‘Αµπέλια’ - βλ. Φωτ. 2.10 και γεωµορφολογικό χάρτη), η οποία σταµατά 
στο χείλος του µετώπου του Εξάρχου. Ν του Μισοβουνίου αναγνωρίζεται µια άλλη, 
πολύ χαρακτηριστική επιφάνεια διάβρωσης, η ‘επιφάνεια του Εξάρχου’ (380 m 
υψόµετρο), η οποία ερµηνεύεται ως πυθµένας παλαιάς ανοικτής κοιλάδας (Φωτ. 2.11 - 
βλ. παρακάτω και Κεφ. 3, το ίδιο δε µπορεί να ισχύει και για την επιφάνεια Αµπέλια). 
Λόγω της υψοµετρικής διαφοράς των δύο επιφανειών στην κοιλάδα Α του Μισοβουνίου 
(τα Αµπέλια στα 460-480 m, η επιφάνεια Εξάρχου στα 380, πιστέυουµε πως πρόκειται 
για διαφορετικές γενεές αναγλύφου, πράγµα που έχει σηµασία για τη συζήτηση της 
σχέσης της ασυνέχειας του Εξάρχου µε το ανάγλυφο : αυτό που βλέπουµε δηλαδή δεν 
είναι κοµµένη η επιφάνεια Αµπέλια και το παρατηρούµενο µέτωπο κατά µήκος της 
ασυνέχειας του Εξάρχου –Φωτ. 2.10- αποδίδεται σε διαφορική διάβρωση των 
εκατέρωθεν λιθολογιών. Η οποιαδήποτε κίνηση στην ασυνέχεια του Εξάρχου πρέπει 
να τοποθετηθεί πρίν την περίοδο σχηµατισµού της επιφάνειας Αµπέλια, η οποία, µε 
βάση την υψοµετρική της θέση θα µπορούσε να συσχετισθεί µε την τεταρτογενή 
επιφάνεια διάβρωσης Α της Αγριλιάς στην ενότητα Κυρτώνης. 

Η φύση της ασυνέχειας του Εξάρχου (το εάν πρόκειται για επώθηση που έχει πάρει 
µεγάλη κλίση ή για ρήγµα), στην ουσία πρέπει να διαπιστωθεί από λεπτοµερή 
γεωλογική χαρτογράφηση. Εµείς µπορούµε να σηµειώσουµε µερικές παρατηρήσεις 
µόνον, διότι η χαρτογράφηση του λιθολογικού ορίου έγινε µόνον για την ακριβέστερη 
τοποθέτησή του στον τοπογραφικό χάρτη (σε σχέση µε τους παλαιούς χάρτες που 
είχαµε στη διάθεσή µας), προκειµένου να γνωρίζουµε εάν η µορφολογική µετάπτωση 
(το µέτωπο του Εξάρχου) συµπίπτει µε λιθολογική αλλαγή. Εκτός και εάν βρισκόταν 
κάποια καλή τοµή µε σαφή εικόνα για τον µη ειδικό (δεν βρισκόταν), όπως 
ξανατονίσθηκε είναι επικίνδυνη η προσέγγιση των αλπικών ασυνεχειών µε την λογική 
των µεταλπικών, λόγω της πολύπλοκής δοµής των πρώτων.  

Αυτό που µπορούµε να σηµειώσουµε, είναι πως το λιθολογικό όριο διάπλασης-
ασβεστολίθων, είναι µάλλον ευθύγραµµο  (στο χάρτη του ΙΓΕΥ π.χ. είναι χαραγµένο µε 
µεγαλύτερη ‘ελευθεριότητα’ λόγω προφανώς άλλων συνθηκών παρατήρησης 35 χρόνια 
πρίν, αλλά και λόγω της λογικής της κανονικής µετάβασης). Όπως παρατηρήσαµε στο 
ύπαιθρο την επαφή από πλάγιες θέσεις, η κλίση της επαφής είναι µεν αρκετά µεγάλη – 
π.χ. στη Φωτ. 2.11, έχουµε το µέτωπο µε τους ασβεστολίθους, και αµέσως µπροστά του 
µια κοιλάδα στην οποία εµφανίζεται εξ ολοκλήρου διάπλαση. Στην ίδια όµως 
φωτογραφία, βλέπουµε µικρή εµφάνιση ανθρακικών µέσα στη διάπλαση, η οποία θα 
µπορούσε να είναι µικρό τεκτονικό παράθυρο.   

Στη Φωτ. 2.12 δίδεται άποψη της επαφής ακριβώς πίσω (Β) από τον Έξαρχο, µε 
χαρακτηριστικά µεγάλη κλίση. Αναζητήσαµε πληροφορίες για τυχόν γεωτρήσεις στην 
περιοχή αµέσως µπροστά από το µέτωπο (για το βάθος των ασβεστολίθων κάτω από τη 
διάπλαση). Μία γεώτρηση είναι ακριβώς µπροστά στη βάση του µετώπου ακριβώς πίσω 
από τον Έξαρχο (προφ. επικοινωνία µε τον ιδιοκτήτη,  κο Παπαζαχόπουλο), δυστυχώς 
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όµως δεν µπορεί να µας δώσει απάντηση, διότι είναι πολύ κοντά στο µέτωπο, πάνω σε 
υλικά κλιτύος που έχουν από κάτω τον ασβεστόλιθο στα 18 m βάθος. Εκτός από κάποια 
πηγάδια, πιό µακριά (Ν∆) από τη βάση του µετώπου δεν υπάρχει άλλη γεώτρηση στην 
περιοχή του χωριού. Στο ΝΑ τµήµα της ασυνέχειας του Εξάρχου, σύµφωνα µε κάτοικο 
της περιοχής, λίγο µπροστά από τη βάση του Μισοβουνίου (στο µέσον της περίπου), 
γεώτρηση συνάντησε ασβεστολίθους σε 300  m βάθος. Αυτή η πληροφορία µεταφέρεται 
µε την δέουσα επιφύλαξη, εάν όµως είναι ακριβής καθιστά ενδεχοµένως πιθανό το 
σενάριο του ρήγµατος (έναντι της επώθησης, έως το σηµείο της γεώτρησης 
τουλάχιστον), αφού πιστοποιεί αξιόλογη λιθολογική µετάπτωση. Εάν υπάρχει ρήγµα, 
αυτό αναµένεται να ακολουθεί τη βάση του Μισοβουνίου και µπορεί να εξηγήσει και 
την παρουσία καταροφητικής καταβόθρας µεγάλων διαστάσεων που παρατηρείται πάνω 
στο πιθανό ίχνος του, στον πυθµένα νεοσχηµατιζόµενης δολίνης Ν του Μισοβουνίου 
(πάνω στην επιφάνεια του Εξάρχου – η δολίνη σηµειώνεται στο χάρτη της 
Παπαδοπούλου, 1990). 

Στην προς Β∆ προέκταση της ασυνέχειας του Εξάρχου υπάρχει ο αυχένας της 
Καλογριάς, µορφή η δηµιουργία της οποία θα µπορούσε να έχει ευνοηθεί από την 
προέκτασή του ‘ρήγµατος’ ως εκεί. Στις αεροφωτογραφίες του 1960 που εξετάσαµε, δεν 
διακρίνεται πάντως ως γράµµωση το ‘ρήγµα του Εξάρχου’ στον αυχένα. Με βάση τις 
εκτιµήσεις για τις σχετικές ηλικίες των παλαιοεπιφανειών του Χλωµού, το ενδεχόµενο 
ρήγµα του Εξάρχου θα µπορούσε να είναι υπεύθυνο για την ανύψωση των παλαιότερων 
επιφανειών, δεν επηρεάζει όµως την αµέσως επόµενη γενεά (επιφάνειες Καστανά και 
πρφ Ηλία Σφάκας). 
   
 
ΙΙ.4.  Επιφάνειες διάβρωσης Χλωµού 
 
 Στους χάρτες κλίµακας 1:50.000, είναι ευχερώς αναγνωρίσιµα υπολείµµατα παλαιού 
οµαλού (ώριµου) αναγλύφου στη µάζα του Χλωµού (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη). Οι 
παλαιοεπιφάνειες αυτές είναι πρακτικά αδύνατο να χρονολογηθούν άµεσα. O 
επισκέπτης τους θα συναντήσει ένα απογυµνωµένο αναγλυφο που έχει υποστεί 
µεταγενέστερη καρστικοποίηση, χωρίς ίχνος νεογενών, µόνον υπολειµµατικές 
αποθέσεις της διάλυσης των ανθρακικών, συν πλειστοκαινικές αποθέσεις ρεµάτων 
µικρού πάχους σε ήπιες µορφολογικές ταπεινώσεις (συνήθως πυθµένες πρώην κλειστών 
δολινών – βλ. π.χ. Φωτ. 2.13).  

Στη συζήτηση για τον κλάδο Λυγδαίικων της ζώνης Υαµπόλεως -ο οποίος οριοθετεί 
τη µάζα του Χλωµού πρός Β∆-, έχει ήδη γίνει αναφορά στην πιό εκτεταµένη 
παλαιοεπιφάνεια (επιφάνεια Καστανά - Φωτ. 2.2), η οποία έχει πολύ σαφή γενική 
κλίση προς περίπου Ν∆ (βρίσκεται σε υψόµετρα από 800 έως περίπου 500 m). Αυτή η 
κλίση δεν µπορεί να είναι πρωτογενής, αλλά ερµηνεύεται µε αρκετή ασφάλεια ως 
αποτέλεσµα τεκτονικής στρέψης µετά τη δηµιουργία του παλαιού αυτού αναγλύφου. 
H πιό πιθανή εκδοχή είναι στρέψη οφειλόµενη στη δράση της ρηξιγενούς ζώνης της 
Αταλάντης. Αργότερα, στη συζήτηση για την ενότητα Κυρτώνης-Μαρτίνου, θα 
αναφερθούν παρατηρήσεις που χρονολογούν την παλαιοεπιφάνεια του Χλωµού σε 
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παλαιότερη (ή στην ίδια ;) περίοδο από εκείνη κατά την οποία σχηµατίσθηκε το 
παλαιοανάγλυφο της Κυρτώνης δηλαδή κάποτε στο (Ανώτερο ;) Μειόκαινο.  

Μειοκαινικές ‘επιφάνειες επιπέδωσης’, αναφέρονται από πολλές περιοχές της 
Ελλάδας στη βιβλιογραφία (π.χ. Riedl & Papadopoulou, 1998, Ψιλοβίκος και Κανέτση, 
1989, Βαβλιάκης κ.α., 1989), είναι δε εκτενείς στον γειτονικό Παρνασσό (Μπέλλος, 
2001), αλλά και στο NA άκρο του Καλλιδρόµου (βλ. Γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000). 
Κατά το Μειόκαινο, το κλίµα ήταν θερµότερο και υγρότερο (γενικά, συστηµατικά 
θερµότερο προς τα πίσω στον Καινοζωϊκό – Williams κ.α., 1993), άρα υπήρχαν 
ευνοϊκές συνθήκες για εκτεταµένη διάβρωση, σε συνδυασµό πιθανότατα µε περιόδους 
τεκτονικής ηρεµίας. Εκτεταµένη µειοκαινική ‘ισοπέδωση’ έχει προ πολλού 
αναγνωρισθεί στον ευρύτερο χώρο του σηµερινού Αιγαίου πελάγους (η πάλαι ποτε 
Αιγαιίδα χέρσος – βλ. π.χ. Mistardis, 1976, Guernet, 1971 σε Lemeille, 1977). 
 Σε θέσεις υψηλότερες της παραπάνω κύριας παλαιοεπιφάνειας του Καστανά, 
βρίσκουµε υπολείµµατα παλαιοεπιφανειών στον Μύτικα (840-970 m) και το Μισοβούνι 
(940-980 m – όχι το Μισοβούνι του Εξάρχου) –σηµ. µε διαφορετική διαγράµµιση στο 
γεωµορφολογικό χάρτη-, καθώς και σε υψοµετρικά ενδιάµεση περιοχή ανάµεσα στις 
δύο αυτές κορυφές. Σοβαρό ερώτηµα, εάν θέλουµε την πληρέστερη δυνατή κατανόηση 
της γεωµορφολογικής ιστορίας της περιοχής, είναι το εάν πρόκειται για επιφάνειες 
διαφορετικές αυτής στον Καστανά (παλαιότερες δηλαδή, πιο πίσω στο Μειόκαινο), 
που είναι και το πιθανότερο, ή για την ίδια επιφάνεια που έχει τεµαχισθεί σε επί µέρους 
τµήµατα που υπέστησαν ‘διαφορικές’ τεκτονικές κινήσεις.  

Η δεύτερη εκδοχή τίθεται ως αµυδρά µόνον πιθανή εξ αιτίας του γεγονότος πως η 
επιφάνεια του Καστανά οριοθετείται προς Ν από την Β κλιτύ του Μύτικα, που έχει 
γενική διεύθυνση ΑΝΑ-∆Β∆ όπως και η Β κλιτύς της κορυφής του Χλωµού (στη βάση 
αµφότερων έχουν χαραχθεί πιθανές παλαιές τεκτονικές ασυνέχειες στο Σχ. 2.2, πράγµα 
όµως που βασίζεται µόνον σε όσα έµµεσα στοιχεία συζητώνται εδώ). Την ίδια 
διεύθυνση εµφανίζει και το ρέµα Ευλογηµένου, που έχει διαβρώσει σε σηµαντικό βάθος 
τον όγκο του Χλωµού. Ένα πρόβληµα προκειµένου να θεωρηθεί πιθανό να προκάλεσε 
βύθιση της παλαιοεπιφάνειας Μύτικα-Μισοβουνίου µια ρηξιγενής ζώνη διεύθυνσης 
ΑΝΑ-∆Β∆, είναι η υψοµετρική στάθµη του Μισοβουνίου στο υποτιθέµενο βυθισµένο 
τέµαχος :  η επιφάνεια του Μισοβουνίου βρίσκεται στην αυτή στάθµη µε εκείνη του 
Μύτικα (για την ακρίβεια, είναι περί τα 20 m υψηλότερη). Μόνον εάν είχαµε αξιόπιστα 
στοιχεία τα οποία άµεσα να τεκµηριώνουν ρήγµα στη βάση της Β κλιτύος του Μύτικα, 
θα µπορούσαµε να µπούµε σε δεύτερο γύρο υποθέσεων, θεωρώντας το Μισοβούνι ένα 
είδος µικρού κέρατος (στο Σχ. 2.2 έχουν χαραχθεί µετ’ επιφύλαξης πιθανές ασυνέχειες 
στην Β και Ν πλευρά του), και όχι τυχαίο το γεγονός πως έχει σχήµα επίµηκες στην ίδια 
(περίπου) διεύθυνση µε τα προαναφερθέντα πιθανά ρήγµατα Μύτικα-Χλωµού, το παλιό 
ρήγµα της ζώνης της Αταλάντης που αποτελεί την επαφή των ηφαιστειο-ιζηµατογενών 
των Ρόδων µε τα ανθρακικά (ρήγµα Α2), και το πιθανό ρήγµα Α3 της ίδιας ζώνης.  

Με τα µέχρι στιγµής όµως δεδοµένα, οι επιφάνειες Μύτικα-Μισοβουνίου πρέπει να 
θεωρούνται παλαιότερες του Καστανά. Η δράση των ρηγµάτων, όσων από αυτά 
υπάρχουν, µπορεί να τοποθετηθεί παλαιότερα της περιόδου δηµιουργίας της επιφάνειας 
Καστανά, και να θεωρηθεί  υπέυθυνη για τη διακοπή του κύκλου διάβρωσης που 
διαµόρφωσε τις παλαιοεπιφάνειες Μύτικα-Μισοβουνίου.  
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 Πολύ ενδιαφέρουσα, και µε σηµασία για τον µελλοντικό µελετητή της ζώνης της 
Υαµπόλεως είναι η πιθανότητα συσχέτισης του υπολείµµατος παλαιοεπιφάνειας στο 
οποίο αντιστοιχεί το µικρό ‘οροπέδιο’ στο ύψωµα του Κορακόλιθου, µε την επιφάνεια 
του Καστανά). Αυτό το ενδεχόµενο συζητάται, διότι εάν υπάρχει το πιθανό ρήγµα ∆ του 
Κορακόλιθου, τότε µπορεί κανείς εύλογα να υποθέσει πως µπορεί η επιφάνεια 
διάβρωσης του Κορακόλιθου να είναι η ίδια µε το παλαιοανάγλυφο που βρίσκεται περί 
τα 100 m χαµηλότερα, θαµµένο από το νεογενές του λόφου του Γαλανού. Στη συζήτηση 
παρακάτω για την ενότητα Κυρτώνης-Μαρτίνου, δίδεται µιά εκδοχή στην οποία η 
επιφάνεια Καστανά µπορεί να είναι η αµέσως προηγούµενη της απόθεσης των 
νεογενών, πράγµα που µας επιτρέπει να προτείνουµε την πιθανότητα ενός παλαι ποτέ 
ενιαίου ισοπεδωµένου αναγλύφου. Η κορυφή της Σκάρφης (645 m), η οποία 
παρουσιάζει αρκετά επίπεδη µορφή (σε χάρτες 1:5.000), είναι µεν µικρής έκτασης για 
να ενταχθεί µε ασφάλεια στη συζήτηση των παλαιοεπιφανειών, όµως σε κάθε 
περίπτωση θα µας έδιδε ένα ελάχιστο υψόµετρο για το παλαιοανάγλυφο αυτό στη 
συγκεκριµένη περιοχή (το ίδιο ισχύει και για τον πρφ. Ηλία αµέσως Ν∆ της). Εάν ισχύει 
η υπόθεση του αρχικού ενιαίου παλαιοαναγλύφου, αυτό θα µπορούσε να χρησιµεύσει –
χονδρικά έστω- ως στάθµη αναφοράς (datum), οπότε οι σηµερινές υψοµετρικές θέσεις 
των υπολειµµάτων θα µπορούσαν ενδεχοµένως να ερµηνευθούν ως αποτέλεσµα 
κινήσεων πιθανών επί µέρους µικρο-τεµαχών εντός της ζώνης Υαµπόλεως (πράγµα που 
θα έδιδε πληροφορίες για τη φύση της ζώνης). Υποψήφια τέτοια µικρά ‘µπλόκ’ θα ήταν 
η Σκάρφη, ο Κορακόλιθος και ο πρφ. Ηλίας. ∆υστυχώς, τα στοιχεία εκείνα που θα µας 
επέτρεπαν να αποδείξουµε την υπόθεση του αρχικά ενιαίου παλαιοαναγλύφου 
εκλείπουν κατά την γνωστή προβληµατική, οπότε τα υπολείµµατα των 
παλαιοεπιφανειών εντός της ζώνης Υαµπόλεως συνοδεύονται από ερωτηµατικά στο 
γεωµορφολογικό χάρτη.  
 
 
ΙΙΙ. Ενότητα ποταµού Άσσου 
 
ΙΙΙ.1.  Γενικά γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά 

 
Η ενότητα του Άσσου οριοθετείται από τη µάζα του Χλωµού προς ΒΑ, πρός Β∆ από 

το Ν∆ τµήµα της ρ.ζ. Υαµπόλεως (πρφ. Ηλίας Σφάκας), τη ρ.ζ. Ασπληδώνος προς Ν και 
ΝΑ και τα πιθανά ρήγµατα του Ηδυλείου προς ∆. Το όνοµά της ενότητας είναι η αρχική 
ονοµασία του σηµερινού ποταµού ‘Μπόγδανου’ που την διαρρέει (ποταµός Άσσος). 

Στην ενότητα του Άσσου έχουµε εκτεταµένη εµφάνιση των ανώτερων αλπικών 
λιθολογιών, δηλαδή σχιστο-κερατολιθική διάπλαση και οφιολίθους, µε υπερκείµενους 
τους κρητιδικούς ασβεστολίθους και τον ηωκαινικό φλύσχη της ενότητας Αν. Ελλάδος. 
Όπως έχει ήδη συζητηθεί, το ανάγλυφο της ενότητας (µε εξαίρεση τον πρφ. Ηλία 
Σφάκας – βλ. παρακάτω) όσον αφορά τα γεωγραφικά όρια της παρούσας, αναπτύσσεται 
σε σηµαντικά χαµηλότερη στάθµη σε σχέση µε την ενότητα Χλωµού, µε σχετικά 
εξοµαλυµένης µορφολογίας υψώµατα που φθάνουν µέχρι τα 550 m περίπου.  

Τα υψώµατα στο εσωτερικό της ενότητας αντιστοιχούν αποκλειστικά σε 
υπολείµµατα ασβεστολίθων, κατά πολύ ανθεκτικότερων της σχιστο-κερατολιθικής 
διάπλασης και των οφιολίθων, πετρώµατα τα οποία πάντοτε σχετίζονται µε 
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τοπογραφικές ταπεινώσεις - ένδειξη επικράτησης των εξωγενών διεργασιών (ποτάµια 
διάβρωση και διεργασίες κλιτύων) στη διαµόρφωση του αναγλύφου κατά το Ανώτερο 
Τεταρτογενές. Η περιοχή έχει υποστεί πλειστοκαινικό τεκτονισµό όπως θα συζητηθεί 
παρακάτω, όµως αυτός θα πρέπει να τοποθετείται στο Μέσο ή Κατώτερο Πλειστόκαινο, 
µε σηµαντική περίοδο τεκτονικής ησυχίας µέχρι σήµερα, αν κρίνει κανείς από τον 
βαθµό εξοµάλυνσης του αναγλύφου, αλλά και το γεγονός πως δεν βρέθηκαν άνω 
τεταρτογενείς αποθέσεις να επηρεάζονται από τα ρήγµατα της ενότητας. 

 
 Επιφάνειες διάβρωσης. Όπως σηµειώνεται και στον γεωµορφολογικό χάρτη, στην 
ενότητα υπάρχουν επιφάνειες διάβρωσης, τα υπολείµµατα των οποίων όµως δεν 
συνιστούν ένα µεγάλης έκτασης ισοπεδωµένο ανάγλυφο όπως συµβαίνει π.χ. σε 
τµήµατα της ενότητας Κυρτώνης – Μαρτίνου (βλ. παρακάτω), αλλά υπάρχουν 
ενδιάµεσα υψώµατα, κατ’ αποκλειστικότητα στους σκληρότερους ασβεστολίθους όπως 
προειπώθηκε. Κατά πάσα πιθανότητα, οι επιφάνειες αυτές είναι επίπεδοι κοιλαδικοί 
πυθµένες (valley flats) παλαιών µεγάλων κοιλάδων, δηµιούργηµα µεγάλου 
υδρογραφικού δικτύου. Η επιφάνεια του Εξάρχου που αναφέρθηκε στη συζήτηση για 
τις Ν∆ κλιτείς του Χλωµού, είναι µία από αυτές τις επιφάνειες, προϊόν αρκετά µακράς 
περιόδου τεκτονικής σταθερότητας της περιοχής, οπότε και οι εξωγενείς διεργασίες 
είχαν το χρόνο να το διαµορφώσουν. Νότια του Μισοβουνίου φαίνεται καθαρά η εν 
λόγω επιφάνεια να ‘αγνοεί’ την µεγάλη λιθολογική διαφορά ασβεστολίθων/διάπλασης. 
Στους ασβεστολίθους µπροστά στη Ν και ΝΑ πλευρά του Μισοβουνίου όπου το 
παλαιοανάγλυφο του Εξάρχου καθίσταται εντελώς επίπεδο, στο ύπαιθρο µπορεί κανείς 
να δεί µια µεγάλη καταρροφητική καταβόθρα που λειτουργεί µέχρι σήµερα, τριγωνικής 
διατοµής, εν µέσω ήπιας µορφολογικής ταπείνωσης, η οποία µπορεί να θεωρηθεί δολίνη 
στα πρώτα στάδια σχηµατισµού της (η δολίνη σηµειώνεται στο χάρτη της 
Παπαδοπούλου, 1990). Παρόµοιου χαρακτήρα µε την επιφάνεια Εξάρχου s.s. είναι και 
η νεότερη επιφάνεια που σηµειώνεται µε οριζόντια µπλέ διαγράµµιση στην περιοχή των 
Μακρυοκάστρων.   

Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε έστω και χονδροειδώς την περίοδο 
σχηµατισµού των επιφανειών αυτών, όµως δεν είναι εύκολο να δοθεί απάντηση. 
Σύµφωνα µε την Παπαδοπούλου (1990), το υψόµετρο των 300 m (επιφάνεια 
Μακρυοκάστρων – Αγ. Νικολάου) είναι χαρακτηριστικό για την περιοχή της Κωπαϊδας 
και αντιστοιχεί σε µετα-νεογενείς επιφάνεις διάβρωσης. Με βάση τη γεωµορφολογική 
και τη λιθολογική χαρτογράφηση στα πλαίσια της παρούσας, δεν υπάρχει περιοχή όπου 
κάποιο από τα υπολείµµατά τους να καλύπτεται από τον ποταµο-λιµναίο σχηµατισµό 
Άσσου (βλ. παρακάτω).  Αντίθετα, υπάρχει µία πιθανή θέση στην οποία µπορεί κανείς 
να θεωρήσει πως η επιφάνεια των Μακρυοκάστρων αναπτύσσεται πάνω στα πλειο-
τεταρτογενή. Αυτή η θέση φαίνεται στη Φωτ. 2.24 (ρήγµα Μακρυκάστρων – βλ. 
παρακάτω). Ακόµη, στη συζήτηση για το ρήγµα των Μακρυοκάστρων (ρήγµα που 
φέρνει σε επαφή τα αλπικά µε τα πλειο-τεταρτογενή), αναφέρεται η περίπτωση 
χάσµατος πληρωµένου µε µεγάλα και γωνιώδη τεµάχη –όχι µεταφερµένα από µακριά 
δηλαδή- ρουδιστοφόρων (ανω-κρητιδικών) ασβεστολίθων, πράγµα που θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να σηµαίνει πως το ρήγµα λειτούργησε πρίν την διαµόρφωση της 
επιφάνειας των Μακρυοκάστρων (όταν υπήρχαν ακόµη κρητιδικοί ασβεστόλιθοι στην 
περιοχή της παρατηρηθείσας τοµής). Με βάση τα παραπάνω, η επιφάνεια µπορεί µέχρι 



 57

νεωτέρας να θεωρηθεί νεότερη του ρήγµατος και των πλειο-τεταρτογενών µπροστά του, 
οπότε θα πρέπει να δεχθούµε την εξής αλληλουχία γεγονότων : α) απόθεση του 
σχηµατισµού Άσσου (Κ. Πλειστόκαινο ;) στην ευρύτερη περιοχή της ενότητας Άσσου, 
δράση του ρήγµατος Μακρυοκάστρων, δηµιουργία της επιφάνειας διάβρωσης από  
παλαιό µεγάλο υδρογραφικό δίκτυο που προαναφέρθηκε (το οποίο τότε θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στο Μ. Πλειστόκαινο περίπου) και κατόπιν αποκοπή του ΝΑ τµήµατος του 
δικτύου αυτού, αποκοπή η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί κάπου στο Μέσο πρός Ανωτ. 
Πλειστόκαινο.  
 
 
ΙΙΙ.2.  Ποταµο-λιµναίες αποθέσεις Άσσου 
  

Μέσα στην ενότητα του Άσσου, ο χάρτης του ΙΓΜΕ σηµειώνει τεταρτογενείς 
‘αποθέσεις εξ ερυθρών πηλών και κροκαλοπαγών’, καλύπτουσες το ήπιο ανάγλυφο. 
Από την εργασία υπαίθρου, διαπιστώθηκε πως αυτός ο σχηµατισµός δεν είναι ένας, 
αλλά τρείς τουλάχιστον ξεχωριστά χαρτογραφήσιµοι σχηµατισµοί. Όπως σηµειώνεται 
στον γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000, υπάρχουν αποθέσεις αλλουβιακών κώνων του 
Μέσου(;)-Ανώτ. Πλειστοκαίνου, οι οποίες όµως είναι µικρού πάχους και καλύπτουν 
παλαιότερες αυτών ποταµολιµναίες αποθέσεις, και περιορισµένες εµφανίσεις 
συµπαγοποιηµένων κορηµάτων στη βάση της κλιτύος του πρφ. Ηλία Σφάκας και της 
Καλογριάς. Οι ποταµο-λιµναίες αποθέσεις εµφανίζονται σε αρκετά µεγάλες τοµές µέσα 
στην σηµερινή κοιλάδα του Άσσου, σε µικρές τοµές στους λόφους της περιοχής 
Μαυρόγια, και σε θέσεις κατά µήκος της βάσης του µετώπου της Υαµπόλεως που θα 
συζητηθούν παρακάτω. ∆υστυχώς δεν έχουµε δεδοµένα ακριβούς ηλικίας, όµως, λιθο-
στρωµατογραφικά οι αποθέσεις αυτές που θα καλούµε εδώ σχηµατισµό Άσσου, είναι 
συγκρίσιµες  µε τις αποθέσεις της αν. υπολεκάνης της Λοκρίδας (εναλλαγές 
ποταµοχειµάρριων αποθέσεων, παλαιοεδαφών και καθαρά λιµναίων φάσεων, όπως π.χ. 
στη Β∆ πλευρά της κοιλάδας του Αλαργινού). Σηµειωτέον, ο Αλµπαντάκης (1974) 
σηµειώνει στον γεωλογικό χάρτη του ως ‘Νεογενές’ µικρό τµήµα του σχηµατισµού 
αυτού λίγο νότια της Υαµπόλεως µέσα στην ρεµατιά του Άσσου, χωρίς όµως κάποια 
συζήτηση επί του θέµατος. 
 Πέρα από την λιθοστρωµατογραφικά παρόµοια εικόνα µε τις πλειο-πλειστοκαινικές 
αποθέσεις της αν. λεκάνης της Λοκρίδας (που δεν αρκεί αφ’ εαυτής), σηµαντικό  
στοιχείο για να αντιστοιχίσουµε από απόψεως ηλικίας τον σχηµατισµό Άσσου µε αυτές, 
είναι η αναγνώριση της τεκτονικής παραµόρφωσης που αυτός έχει υποστεί (βλ. 
παρακάτω). Με απαραίτητη κάποια χρονολογική γενίκευση χάριν της συζητήσεως, και 
δεδοµένης της µορφολογικής εικόνας που περιγράψαµε πιο πρίν (τεκτονική αργία για 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα), ο σχηµατισµός Άσσου (µέχρι νεωτέρας πιό λεπτοµερούς 
µελέτης) ‘σπρώχνεται’ χρονολογικά αρκετά πίσω ώστε να µπορεί να θεωρηθεί 
ισόχρονος µε τους πιό πρόσφατους σχηµατισµούς της αν. υπολεκάνης της Λοκρίδας. 
 Παρακάτω θα συζητηθούν γεωµορφολογικές και γεωλογικές παρατηρήσεις για τις 
ρηξιγενείς ζώνες που οριοθετούν την ενότητα του Άσσου, καθώς και παρατηρήσεις για 
το εσωτερικό της ενότητας. Λόγω της θεµατικής διάρθρωσης των κεφαλαίων της 
παρούσας, το υπόλοιπο των γεωµορφολογικών παρατηρήσεων µας θα συζητηθεί στο 
Κεφ. 3 (ποτάµια γεωµορφολογία). ∆εδοµένης της σχέσης τους µε το Ν∆ τµήµα της 



 58

ζώνης της Υαµπόλεως, θα συµπεριληφθεί εδώ και συζήτηση για τον δίαυλο του 
Καλαποδίου, και τα πιθανά ρήγµατα της Ελάτειας και του Ηδυλείου.  
 
 
ΙΙΙ.3.  Ρηξιγενής ζώνη Υαµπόλεως (Ν∆ τµήµα) 
 
 Στην περιγραφή της ενότητας Χλωµού-Ρόδων, συζητήθηκε το ΒΑ τµήµα της ζώνης 
Υαµπόλεως. Εδώ θα ασχοληθούµε  µε το Ν∆ τµήµα της, που καθώς φαίνεται ευθύνεται 
για την µορφολογία του πρφ. Ηλία Σφάκας, ορίου της ενότητας Άσσου προς Β∆. Το 
επίµηκες ύψωµα αυτό είναι πιθανότατα ένα είδος τεκτονικού κέρατος, αφού υπάρχουν 
ενδείξεις για κανονικά ρήγµατα και στις δύο πλευρές του (την Β∆ και την ΝΑ).  
 
 

ΙΙΙ.3.Α. Μέτωπο Σουβάλας  
 

Όπως φαίνεται στα Σχ. 2.1 και 2.1Α, οι Β∆ κλιτείς του ασβεστολιθικού υψώµατος 
του πρφ. Ηλία Σφακας, συνιστούν ένα κατά το µάλλον ή ήττον ευθύγραµµο µέτωπο 
(µέτωπο Σουβάλας – ρήγµα Υ1 στο Σχ. 2.2), µε ύψος που φθάνει τα 260 m, και γενική 
διεύθυνση ευθυγραµµισµένη µε το ΒΑ τµήµα της ζώνης Υαµπόλεως. Στη βάση του 
µετώπου υπάρχει το µικρό καρστικό έγκοιλο της “Σουβάλας” (Φωτ. 2.14) µε αρκετά 
επίµηκες σχήµα – έµµεσο στοιχείο υπέρ της ύπαρξης τεκτονικής ασυνέχειας, αφού 
στους ασβεστολίθους της γύρω περιοχής δεν υπάρχουν παρά µικρά καρστικά έγκοιλα, 
και αυτά στις υψηλότερες παλαιοεπιφάνειες.  

Στο ΒΑ τµήµα του µετώπου φαίνεται καθαρά πως δεν υπάρχει λιθολογική διαφορά 
εκατέρωθεν (όλο ασβεστόλιθοι). Στο ύπαιθρο, αυτό που αντικρύζει κανείς είναι ένα 
εξοµαλυµένο µέτωπο καλυπτόµενο από θάµνους, άνευ περαιτέρω µορφολογικών 
στοιχείων (Φωτ. 2.14 και 3.16). Έµµεσα στοιχεία για ύπαρξη ρήγµατος αποτελούν η 
προσέλκυση κλάδων των υδρ. δικτύων στη διεύθυνση του µετώπου και ο αυχένας 
µεταξύ της βάσης του και του λόφου ‘Ισώµατα’ όπου και διακρίνεται σε Α/Φ της ΓΥΣ 
(1960) τεκτονική ασυνέχεια παράλληλη µε το µέτωπο. Στο Ν∆ άκρο της Σουβάλας, 
σηµειώσαµε εµφάνιση λατυποπαγών, τα οποία θα πρέπει να µελετηθούν ως πρός το εάν 
είναι τεκτονικής προέλευσης (ή παλαιά, συµπαγοποιηµένα κορήµατα). 

Πέρα από τα παραπάνω, πλέον ισχυρό γεωµορφολογικό επιχείρηµα για να 
υποστηρίξουµε εδώ µε ασφάλεια πως το µέτωπο της  Σουβάλας είναι προϊόν 
νεοτεκτονικού ρήγµατος και όχι παλαιότερης ασυνέχειας (σηµειώνεται ως λεπίωση στο 
χάρτη του Αλµπαντάκη, 1974), είναι η τεκτονική στρέψη που έχει υποστεί η 
υψηλότερη παλαιοεπιφάνεια του πρφ. Ηλία Σφάκας, η οποία εµφανίζεται µε 
χαρακτηριστική κλίση πρός ΝΑ (Φωτ. 2.15), υποδηλώνοντας ότι το ρήγµα της 
Σουβάλας έχει παρουσιάσει αξιόλογη δράση µετά τη δηµιουργία της (στο Πλειο-
Πλειστόκαινο δηλαδή). 

Ο γεωλογικός περίγυρος (οι θέσεις των ποταµο-λιµναίων αποθέσεων) αλλά και το 
ανάγλυφο στην γύρω περιοχή της Σουβάλας, µας κάνουν να πιστεύουµε πως πιθανότατα 
ο χώρος του σηµερινού καρστικού εγκοίλου καλυπτόταν από τις αποθέσεις της λεκάνης  
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της Λοκρίδος. ∆εχόµενοι αυτή την υπόθεση, η Σουβάλα -ένα βύθισµα που παραµένει 
κλειστό έως σήµερα-, δεν µπορεί να καλυπτόταν κάποτε από ιζήµατα και σήµερα να 
έχει τη µορφή που έχει (αυτό είναι µάλλον απίθανο), άρα είναι νεότερη των αποθέσεων 
(µετά το κάτω Πλειστόκαινο). Η απογύµνωση της περιοχής που επέτρεψε την 
καρστικοποίηση 
ενδεχοµένως βοηθήθηκε από την ανύψωση που παρήγαγαν ρήγµατα Β∆-ΝΑ, ανήκοντα 
στην Α απόληξη της ζώνης του Καλλιδρόµου (Κ1 στο Σχ. 2.2), ή/και από την ανύψωση 
που προκάλεσαν ρήγµατα παράλληλα µε το µέτωπο της Σουβάλας στην περιοχή ΒΑ της 
Σφάκας. ∆εδοµένου ότι η δολίνη δεν είναι απαραιτήτως ισόχρονη µε το ρήγµα της 
Σουβάλας (µπορεί να έχει σχηµατισθεί οποτεδήποτε µετά τη δηµιουργία του ρήγµατος), 
η ηλικία της πρώτης δεν µας δίδει απάντηση για την ηλικία του δεύτερου.  

 
∆ίαυλος Καλαποδίου. Το µέτωπο της Σουβάλας αποτελεί την ΝΑ πλευρά του 

‘διαύλου του Καλαποδίου’, της υδροκριτικής περιοχής µεταξύ Σφάκας και Καλαποδίου. 
Εδώ παρατηρείται ένας µεγάλων διαστάσεων ‘αυχένας’ σε υψόµετρο περί τα 380-470 
m, ανάµεσα στην ανατολική απόληξη του Καλλιδρόµου και τον πρφ. Ηλία Σφάκας (750 
και 695 m αντίστοιχα). Αυτός ο ‘διάδροµος’, µε βάθος της τάξης των 380 µ, είναι 
µορφή αναπτυχθείσα σε οµοιογενή λιθολογία (ασβεστόλιθοι), και έχει εκατέρωθεν 
εµφανίσεις νεογενών-τεταρτογενών της λεκάνης της Λοκρίδος. Η δηµιουργία του είναι 
κατά πάσα πιθανότητα έργο της τεκτονικής, και έχει προφανή σχέση µε την λειτουργία 
της ρ.ζ. Υαµπόλεως και το ρήγµα της Σουβάλας. Στο γεωµορφολογικό χάρτη έχει 
σηµειωθεί η επιφάνεια διάβρωσης που αποτελεί τον πυθµένα του διαύλου µε την 
διαγράµµιση των παλαιοεπιφανειών που διατηρούνται στον πρφ. Ηλία Σφάκας και το 
Καλλιδρόµο (σε παρόµοια υψόµετρα εκατέρωθεν του διαύλου). Η συσχέτιση αυτή δεν 
τεκµηριώνεται από άµεσες παρατηρήσεις (µόνον επειδή θεωρούµε πως πρόκειται για 
ανάγλυφο που καλυπτόταν από τις αποθέσεις της λεκάνης της Λοκρίδος) εξ ού και τα 
ερωτηµατικά στο χάρτη. Στην ουσία δεν µπορούµε να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο να 
πρόκειται για νεότερη επιφάνεια, και συγκεκριµένα για πυθµένα µεγάλης παλαιάς 
ποτάµιας κοιλάδας (κρεµάµενης -perched– σήµερα), δηµιούργηµα µεγάλου ποταµού 
που διέρρεε στο παρελθόν τον –τεκτονικής προέλευσης- δίαυλο (αυτός θα µπορούσε να 
είναι ο Βοιωτικός Κηφισσός, όµως δεν έχουµε ικανά στοιχεία για να αποφανθούµε).  

Στους χάρτες του ΙΓΕΥ, αλλά και του Αλµπαντάκη (1974) και του Κράνη (1999), 
σηµειώνονται ρήγµατα που καθορίζουν την γεωµετρία της εµφάνισης των νεογενών ΒΑ 
της Σφάκας (Φωτ. 2.16 - περιοχή Υ3 στο Σχ. 2.2). Αυτά τα ρήγµατα είναι παράλληλα 
µε το µέτωπο της Σουβάλας, άρα µπορούµε να θεωρήσουµε πως ανήκουν στην ίδια 
ρηξιγενή ζώνη και εφόσον τέµνουν τα νεογενή και δεν τα οριοθετούν απλά, έχουµε 
ένδειξη πλειστοκαινικής λειτουργίας της ζώνης Υαµπόλεως (Κ.;-Μ. Πλειστόκαινο). 
Αυτό πιστοποιείται στην έξοδο µικρής κοιλάδας ακριβώς απέναντι (ΝΑ) από το 
Καλαπόδι, όπου µπορέσαµε να δούµε την επαφή των ασβεστολίθων µε τις κατω-
πλειστοκαινικές αποθέσεις της περιοχής του Καλαποδίου σε µικρή τοµή σε υπο 
κατασκευή κέντρο διασκεδάσεως. Η τοµή δεν ήταν ιδανική, πλήν όµως η επαφή είναι 
κατά πάσα πιθανότητα ρηξιγενής (Φωτ. 2.17) - εξ ού και το ρήγµα στον χάρτη µας 
συντηρητικά χαραγµένο ως πρός το µήκος και τη διεύθυνσή του.  
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Σε χωµατόδροµο από τη Σφάκα προς τη Σουβάλα, σε ένα σηµείο παρατηρήσαµε 
χαρακτηριστική λιθοοψική διαφορά στους ασβεστολίθους εκατέρωθεν (ανατολικά είναι 
µεσο-στρωµατώδεις ενώ δυτικά παχυπλακώδεις), που ίσως αν µελετηθεί περαιτέρω 
προσθέσει ένα ακόµη ρήγµα στο χάρτη. Τέλος, στους ασβεστολίθους στη Β∆ πλευρά 
του διαύλου, παρατηρούνται εξοµαλυµένες µορφολογικές ασυνέχειες στην κλιτύ, οι 
οποίες πρέπει να ελεγχθεί εάν αντιστοιχούν σε αντιθετικά ρήγµατα της ζώνης 
Υαµπόλεως (εµείς δεν µπορέσαµε να αποφανθούµε). Εφόσον δεχθούµε πως ο διαύλος 
του Καλαποδίου είναι προϊόν τεκτονικής, αντιθετικά ρήγµατα αναµένονται (απαιτούνται 
ίσως) για να εξηγηθεί η παρατηρούµενη µορφολογία, µε τις παλαιοεπιφάνειες του πρφ. 
Ηλία Σφάκας και του Καλλιδρόµου (Κασίδι) στο ίδιο περίπου υψόµετρο εκατέρωθέν 
του. Εάν δεν υπήρχαν αντιθετικά ρήγµατα, θα ανέµενε κανείς στρέψη των επιφανειών 
του Καλλιδρόµου πρός το ρήγµα της Σουβάλας, πράγµα που δεν παρατηρείται.  
  

 

ΙΙΙ.3.Β.  Μέτωπο Υαµπόλεως 
 
 Το µέτωπο της Υαµπόλεως (Υ2 στο Σχ. 2.2) αποτελεί την ΝΑ πλευρά του πρφ. Ηλία 
Σφάκας (Φωτ. 2.18). Η ευθύτητα του µετώπου σε µεγάλο µήκος του, και η 
ευθυγράµµισή του µε το ΒΑ τµήµα της ζώνης Υαµπόλεως είναι πρώτες ενδείξεις πως 
µπορεί να έχουµε να κάνουµε µε ρήγµα ανήκον στη ζώνη.  Επί πλέον γεωµορφολογική 
ένδειξη -και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση- , είναι η µορφή της στενής και βαθειάς 
κοιλάδας της Υαµπόλεως (βλ. συζήτηση στο Κεφ. 3), η οποία ερµηνεύεται ως 
επιγενετική κοιλάδα. Ερώτηµα που έχει άµεση σχέση µε την χρονολόγηση της δράσης 
της ζώνης Υαµπόλεως σε αυτή την περιοχή είναι η ηλικία της κοιλάδας, και το εάν είναι 
προϊόν υπέρθεσης δικτύου σε προϋπάρχουσα δοµή κέρατος, ή προϊον δικτύου που 
προϋπήρχε της δηµιουργίας της δοµής κέρατος (super posed ή antecedent drainage).  

Παρατηρήσεις υπαίθρου. Η πιστοποίηση ύπαρξης ρήγµατος κατά µήκος της βάσης 
του µετώπου της Υαµπόλεως δεν αποδείχθηκε εύκολη, αφού δεν υπάρχουν καλές τοµές, 
ενώ σε κάποια σηµεία η επαφή ασβεστολίθων / διάπλασης φαίνεται πως µπορεί να είναι 
µικρής κλίσης µε τους ασβεστολίθους εφιππευµένους πάνω στη διάπλαση – π.χ. στη 
θέση 4 (Σχ. 2.4 – ∆ρ. Χ. Κράνης, προσωπ. επικ.). Από την άλλη, σε µικρή απόσταση 
από το συγκεκριµένο σηµείο, στην έξοδο του ρέµατος στα Τροχάλια (θέση 2), σύµφωνα 
µε τον ιδιοκτήτη των εκεί εγκαταστάσεων γεώτρηση στη βάση του µετώπου συνάντησε 
ασβεστολίθους συνεχόµενα έως τα 110 m βάθος (αυτή η διαφορά µπορεί να εξηγείται 
από την παρουσία των εγκάρσιων ρηγµάτων του πρφ. Ηλία – βλ. παρακάτω). Σε κάθε 
περίπτωση, το ενδεχόµενο της λεπίωσης στην περιοχή αυτή δεν αποκλείει διόλου την 
ύπαρξη ζώνης κανονικών ρηγµάτων µε την έννοια που προτείνονται εδώ, αφού οι 
παρατηρήσεις που θα συζητηθούν παρακάτω προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις, σε 
αναγνωριστικό επίπεδο πάντα, αφού θα πρέπει να ακολουθήσει σχολαστική γεωλογική 
χαρτογράφηση στο µέλλον.  

 Στη θέση 1  του Σχ. 2.4, µπορεί κανείς να παρατηρήσει την επαφή των συµπαγών 
κορήµάτων που βρίσκονται στη βάση του µετώπου µε τους ασβεστολίθους της 
Υποπελαγονικής (θα τα καλούµε ‘κορήµατα Στραβοκολαίικων’, λόγω της χαρακτη-
ριστικής τους εµφάνισης στην οµώνυµη περιοχή της θέσης 6). Η επαφή αυτή είναι 
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µεγάλης κλίσης (αν κρίνουµε από τους ασβεστολίθους που προεξέχουν κατά µισό µέτρο 
περίπου) και παράλληλη µε τη διεύθυνση του µετώπου. Λίγα µέτρα µπροστά της, η 
εικόνα είναι κατά πολύ σαφέστερη, µε τα κορήµατα να σταµατούν απότοµα και να 
σχηµατίζουν κρηµνό επίσης παράλληλο µε το µέτωπο, µπροστά από τον οποίο 
φαίνονται σε τοµή αποθέσεις του σχηµατισµού Άσσου (Φωτ. 2.19). Στη θέση 1 δηλαδή 
έχουµε ενδείξεις για δύο διαδοχικά κανονικά ρήγµατα (σηµειώνονται στο Σχ. 2.4), µε 
ερωτηµατικό ως πρός το εάν τέµνεται η όχι ο σχηµατισµός Άσσου. Τείνουµε 
περισσότερο πρός την πρώτη εκδοχή (να επηρεάζονται οι πλειο-πλειστοκαινικές 
αποθέσεις) διότι τα κορήµατα είναι µεν σκληρά, όµως δεν ξέρουµε κατά πόσον θα ήταν 
αναµενόµενο να διατηρείται τόσο καλά η µορφολογία του κρηµνού µπροστά τους (ο 
οποίος είναι κατακόρυφος), εάν επρόκειτο περί ασυµφωνίας. Τέλος, σηµειώνουµε πως 
εντός των κορηµάτων, αναγνωρίσθηκε χάσµα πληρωµένο µε συµπαγοποιηµένο CaCO3, 
διεύθυνσης επίσης παράλληλης µε το µέτωπο. 

∆υτικά της θέσης 1 (250 m, στο σηµείο όπου βρίσκεται τσιγκοκατασκευή - στάνη), 
παρατηρήσαµε συµπαγή κορήµατα µπροστά από τους ασβεστολίθους να διατρέχονται 
από ‘φλέβα’ συµπαγούς CaCO3, παράλληλη µε το µέτωπο (πιθανή ένδειξη ρήγµατος). 
Τα κορήµατα φαίνεται πως έχουν απότοµο όριο πρός ΝΑ, πράγµα που υποθέτουµε από 
το γεγονός πως σχετίζονται µε µορφολογική µετάπτωση – άµεσα δεν µπορέσαµε να 
αποφανθούµε τί υπάρχει µπροστά τους και εάν πρόκειται για διαβρωσιγενές όριο ή 
µέτωπο ρήγµατος, πλην όµως αυτό βρίσκεται στην προέκταση του ρήγµατος της θ. 1. 

Στο σηµείο εξόδου ρεµατιάς εγκάρσιας στον πρφ. Ηλία, στην περιοχή ‘Τροχάλια’ 
(µαντριά και αποθήκες, θέση 2 στο Σχ. 2.4), υπάρχει αρκετά µεγάλη τοµή εγκάρσια 
στην διεύθυνση του µετώπου της Υαµπόλεως (Φωτ. 2.20), περιλαµβάνουσα διάπλαση 

 

 
Σχ. 2.4. Θέσεις παρατηρήσεων κατά µήκος του ρήγµατος της Υαµπόλεως (Υ2). Οι λιθολο-

γίες και τα ρήγµατα όπως στον γεωµορφολογικό χάρτη και το Σχ. 2.2. 
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και µεταλπικά (σχηµ. Άσσου). Η επαφή ασβεστολίθων-διάπλασης δυστυχώς δεν ήταν 
ορατή στην τοµή. Στο ΝΑ άκρο της τοµής είδαµε πιθανό ρήγµα εντός των δεύτερων 
(χάσµα για την ακρίβεια, πληρωµένο µε καφε-κόκκινο υλικό, πλούσιο σε συγκρίµατα 
CaCO3- Φωτ 2.21) να φέρνει σε επαφή χαρακτηριστικά διαφορετικές αποθέσεις 
(αδροµερείς πίσω από το ρήγµα, λεπτόκοκκες µπροστά του). Αυτό που έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εδώ, είναι πως το χάσµα συµπίπτει σαφέστατα µε µορφολογική µετάπτωση 
(βελος στη Φωτ. 2.20), µε ερώτηµα εάν αυτή πρέπει να ερµηνευθεί ως ‘ρηξιγενές 
πρανές’ (δηλαδή µικρό ρηξιγενές µέτωπο – fault scarp). Εάν επρόκειτο για ρηξιγενές 
µέτωπο, δεδοµένου ότι δεν έχουµε να κάνουµε µε τα συµπαγή κορήµατα της θέσης 1 
στο κάτω (ανερχόµενο) τέµαχος, η διατήρηση της µορφολογίας αυτής θα υποδήλωνε 
αρκετά πρόσφατη δράση του µπροστινού κλάδου του ρήγµατος. ∆εδοµένου όµως ότι 
υπάρχει σηµαντική διαφορά ανθεκτικότητας µε τις αποθέσεις του άνω τεµάχους (οι 
οποίες είναι πιό ‘µαλακές’), και δεδοµένου ότι δεν παρατηρούνται κολουβιακές 
αποθέσεις πάνω τους (υλικά από τη διάβρωση του µετώπου), µέχρι νεωτέρας θα 
θεωρήσουµε πως το µέτωπο οφείλεται σε διαφορική διάβρωση. Αυτή η περίπτωση 
(όπως και άλλες πιθανά αντίστοιχες - στις οποίες όµως δεν υπάρχουν τοµές για 
επιβεβαίωση), αξίζει να µελετηθεί λεπτοµερώς στο µέλλον – π.χ. η τοµή θα πρέπει να 
καθαρισθεί και να εξετασθεί και για το ενδεχόµενο να υπάρχουν και άλλα ρήγµατα 
πίσω από το χάσµα, εντός των αδροµερών αποθέσεων του κάτω τεµάχους και µεταξύ 
των και της διάπλασης. 

Στην ίδια περιοχή µε την τοµή Τροχάλια (αµέσως Α της, στη θέση 3), υπάρχει τοµή 
λίγων δεκάδων µέτρων παράλληλη µε το µέτωπο της Υαµπόλεως (χωράφι µε 
γεώτρηση). Εκεί παρατηρούνται ποταµο-λιµναίες αποθέσεις του σχηµατισµού Ασσου, 
εν µέσω των οποίων παρατηρείται µια στενή κατακόρυφη εµφάνιση γωνιωδών τεµαχών 
ασβεστολίθων, χαρακτηριστικά διαφορετικών των ποταµο-λιµναίων αποθέσεων της 
τοµής), η οποία ίσως σχετίζεται µε ρήγµα. Στη θέση 5, παρατηρήσαµε στην εκεί κλιτύ 
τα κορήµατα Στραβοκολαίικων µπροστά από διάπλαση και αρκετά µπροστά από το όριο 
ασβεστολίθων / διάπλασης, τα οποία σχετίζονται µε µορφολογική µετάπτωση. ∆εν 
µπορέσαµε όµως να αποφανθούµε εάν κόβονται από ρήγµα και εάν µπροστά τους 
έχουµε µεταγενέστερες τεταρτογενείς αποθέσεις (τοµή δεν υπάρχει). 

Περίπου 1.5 km Ν∆ του λόφου µε τα ερείπια του φρουρίου της Υαµπόλεως, στη 
βάση του µετώπου έχει κατασκευασθεί υδροδεξαµενή για αρδευτικούς σκοπούς (θέση 
8). Ακριβώς πίσω από το κτίσµα που στεγάζει αντλία γεώτρησης (θέση 7), παρατηρούµε 
τα ίδια πάντα συµπαγή κορήµατα των Στραβοκολαίικων, να σταµατάνε απότοµα. ∆εν 
αναγνωρίζεται η σαφής εικόνα της θέσης 1, πλήν όµως είναι πιθανό να πρόκειται για 
εµφάνιση κορηµάτων που έχουν επίσης κοπεί από ρήγµα. Στην επαφή κορηµάτων-
ασβεστολίθων δεν µπορέσαµε να διακρίνουµε κάτι το χαρακτηριστικό.  

Στην υδροδεξαµενή ακριβώς (θέση 8), υπάρχει τεχνητή τοµή µερικών δεκάδων 
µέτρων παράλληλη µε το µέτωπο του πρφ. Ηλία. Στην τοµή αυτή φαίνονται 
ποταµολιµναίες αποθέσεις του σχηµατισµού Άσσου καθώς και αποθέσεις νεότερου 
κώνου, πάνω από ασβεστολίθους. Η θέση παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον ως πρός το 
εάν η εµφάνιση των πλειο-τεταρτογενών οριοθετείται από ρήγµατα παράλληλα µε το 
µέτωπο της Υαµπόλεως, δεδοµένης της εικόνας που παρατηρείται στη θέση 9 (βλ. 
παρακάτω), πράγµα που πρέπει να απαντηθεί από σχολαστική γεωλογική 
χαρτογράφηση. 



Öùô. 2.17. ÔïìÞ óôçí ïðïßá öáßíåôáé
äåõôåñåýïí ñÞãìá ôçò æþíçò Õáìðüëåùò,
åðçñåÜæïí êáôù ðëåéóôïêáéíéêÝò áðïèÝóåéò
óôïí äßáõëï ôïõ Êáëáðïäßïõ (Qt, k: áóâå-
óôüëéèïé).Öùô. ðñüò ÄÍÄ.

Öùô. 2.18. Ôï ìÝôùðï ôçò Õáìðüëåùò (ñÞãìá Õ2). ÅõäéÜêñéôåò åßíáé ïé ðáëáéÝò åðéöÜíåéåò
äéÜâñùóçò ðïõ áðïôåëïýí ôçí êïñõöÞ ôïõ ðñö. Çëßá ÓöÜêáò (Öùô. ðñüò ÍÄ).

Öùô. 2.20-21

Öùô. 2.21

. ÔïìÞ óôç èÝóç ‘Ôñï÷Üëéá’, üðïõ
áíáãíùñßæåôáé ñçîéãåíÝò ÷Üóìá (âÝëïò) ìå
äéáöïñåôéêÝò áðïèÝóåéò ôïõ ó÷çìáôéóìïý ¢óóïõ
åêáôÝñùèåí (ëåðôïìÝñåéá óôç .). ×áñá-
êôçñéóôéêü åßíáé ðùò ôï ñÞãìá ó÷åôßæåôáé ìå ìïñ-
öïëïãéêÞ ìåôÜðôùóç, ç ïðïßá üìùò åñìçíåýåôáé
ùò ðñïúïí äéáöïñéêÞò äéÜâñùóçò êáé ü÷é ðñüóöá-
ôçò äñáóôçñéüôçôáò ôïõ ñÞãìáôïò (äåí åßíáé ñçîé-
ãåíÝò ðñáíÝò - âë. êåßìåíï). Öùô. ðñüò ÂÁ.

Öùô. 2.19. ÑçîéãåíÞò êñçìíüò óôá óõìðáãÞ êïñÞìáôá ‘Óôñáâïêïëáßéêùí’, ìå áðïèÝóåéò
ôïõ ó÷çìáôéóìïý ¢óóïõ ìðñïóôÜ ôïõ (öùô. ðñüò ÍÄ).

Öùô. 2.16. Äåõôåñåýïí ñÞãìá óôï äßáõëï
ôïõ Êáëáðïäßïõ (Öùô. ðñüò ÁÂÁ). k:
áóíåóôüëéèïé, Pl-Pst: ðëåéï-ðëåéóôïêáéíéêÝò
ðïôáìïëéìíáßåò áðïèÝóåéò.

Pl-Pst

ðïôáìï-ëéìíáßåò áðïèÝóåéò
ôïõ ó÷çìáôéóìïý ¢óóïõ

ðïôáìï-ëéìíáßåò áðïèÝóåéò
ôïõ ó÷çìáôéóìïý ¢óóïõ

~2 m

äéÜðëáóç

êïñÞìáôá Óôñáâïêïëáßéêùí

k k

Qt
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Στην έξοδο µικρού ρέµατος αµέσως ΒΑ της υδροδεξαµενής (θέση 9), φαίνονται οι 
ασβεστόλιθοι του πρφ. Ηλία µε ευθύγραµµο όριο, παράλληλο µε το µέτωπο της 
Υαµπόλεως, και απότοµη διακοπή της εµφάνισής τους (µικρός κρηµνός), που είναι 
πιθανόν να οφείλεται σε ρήγµα (το ρήγµα Υ2 αυτό καθ’ αυτό). Λίγο πιό ΒΑ (από την 
άλλη πλευρά της µικρής κοιλάδας), η προέκταση αυτού του πιθανού ρήγµατος –όσο 
µπορούσαµε να αποφανθούµε- οριοθετεί εµφανίσεις του σχηµατισµού Άσσου 
(φαίνονται σε µικρή τοµή διεύθυνσης παράλληλης µε το µέτωπο) µπροστά από τις 
οποίες έχουµε αδροµερείς αποθέσεις πλειστοκαινικού κώνου (ο οποίος δεν θεωρείται 
ότι επηρεάζεται από το πιθανό ρήγµα). 
  

Πέρα από τα παραπάνω, µπορούµε να σηµειώσουµε πως αµέσως Ν∆ του λόφου της 
Υαµπόλεως, µέσα στην κοιλάδα του Άσσου, βλέπουµε το εξής ενδιαφέρον : στη Β∆ 
πλευρά της κοιλάδας εµφανίζονται ερυθρωπές πλειστοκαινικές αποθέσεις των κώνων 
που σηµειώνονται στο χάρτη του Σχ. 2.4 (λεπτοµερείς, απουσία αδροµερών υλικών), 
ενώ στη ΝΑ πλευρά, εναλλαγές ανοικτόχρωµων ποτάµιων αποθέσεων και 
παλαιοεδαφών (σχηµατισµός Άσσου – το ‘νεογενές’ που σηµειώνει ο Αλµπαντάκης, 
1974). Αυτή η αντίθεση φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στη Φωτ. 2.22, και λόγω αυτής 
θα µπορούσαµε να αναρωτηθούµε µήπως υπάρχει ενδιάµεσα ρήγµα, όµως αυτό δεν 
είναι διόλου απαραίτητο να συµβαίνει (εξ’ άλλου θα επρόκειτο για ρήγµα µε ανω-
πλειστοκαινική δράση, πράγµα που δεν συµπνέει µε την γενικότερη γεωµορφολογική 
εικόνα). Η εξήγηση που µπορούµε να προτείνουµε είναι πως είχαµε διάνοιξη κοιλάδας 
µέσα στο σχηµατισµό Άσσου, η οποία κατόπιν πληρώθηκε από τις αποθέσεις του 
κώνου, ο οποίος και ‘εσπρωξε’ το ποτάµι στη ΝΑ πλευρά της κοιλάδας. Ρήγµα 
παράλληλο µε το µέτωπο της Υαµπόλεως, ενδεχοµένως υπάρχει και απέναντι από το 
αρχαίο οχυρό (ΝΑ του, σηµειώνεται στο Σχ. 2.2). Αναφέρουµε την περίπτωση, δεν 
επεκτεινόµαστε όµως, διότι το ζήτηµα από εδώ και πέρα είναι αµιγώς υπόθεση 
γεωλογικής χαρτογράφησης. 
 
 
 
ΙΙΙ.4.  Ρήγµα Μακρυoκάστρων  
 

Στην περιοχή λίγο ΒΑ των ‘Μακρυoκάστρων’, διαπιστώνεται πιθανότατα τεκτονική 
σχέση του σχηµατισµού Άσσου µε τα εκεί αλπικά πρασινοπετρώµατα. 
Συγκεκριµένα, αυτό πιστοποιείται σε τοµή στην Β πλευρά της κοιλάδας του ρ. Μποζάρι, 
όπου φαίνεται καθαρά η τεκτονική φύση της επαφής υποβάθρου-κροκαλοπαγών (Φωτ. 
2.23B). Στην ίδια τοµή, λίγα µέτρα µπροστά από το ρήγµα της προηγούµενης 
φωτογραφίας παρατηρήθηκε ένας πολύ χαρακτηριστικό και συνάµα αινιγµατικό 
‘χάσµα’ µέσα στα κροκαλοπαγή, πληρωµένο µε γωνιώδη τεµάχη ασβεστολίθων κατ’ 
αποκλειστικότητα (Φωτ. 2.23Α), και κλίση που δείχνει να είναι αντίθετη αυτής του 
κύριου ρήγµατος (οι κοντινότεροι ασβεστόλιθοι σήµερα βρίσκονται σε 500 m απόσταση 
προς ΝΑ). 

Το ρήγµα των Μακρυοκάστρων χαρακτηρίζεται από χτυπητή απουσία µορφολογικής 
έκφρασης, που φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά και στην συνέχειά του, στην ανοικτή 
κοιλάδα αµέσως βορειότερα, στην Β πλευρά της οποίας φαίνεται πολύ καθαρά η αρκετά 



 66

µεγάλη κλίση και η ευθύτητα της επαφής διάπλασης και πλειο-πλειστοκαινικών, και 
καµία αντίστοιχη µορφολογική έκφραση (Φωτ. 2.24).  

 
Ζήτηµα που έχει γεωµορφολογικό ενδιαφέρον είναι το εάν και η νότια πλευρά του 

διαύλου που ακολουθεί ο Άσσος ποταµός βγαίνοντας στην πεδιάδα του Βοιωτικού 
Κηφισσού οριοθετείται από ρήγµα, µε επόµενο ερώτηµα το εάν αυτό το ρήγµα έχει 
σχέση µε το ρήγµα των Μακρυοκάστρων. Στο Σχ. 2.2 σηµειώνουµε το πιθανό ‘ρήγµα 
του Ανθοχωρίου’ (ΑΝΘ), το ανατολικό τµήµα του οποίου αποτελεί πολύ σαφή 
γράµµωση στις Α/Φ, ως υπεύθυνο για την επαφή διάπλασης και ασβεστολίθων, 
σηµειώνουµε όµως πως για να ξέρουµε οτι πρόκειται περί νεοτεκτονικής δοµής 
απαιτείται γεωλογική χαρτογράφηση. Η διακεκοµµένη γραµµή που συνδέει το ρήγµα 
του Ανθοχωρίου µε το ρήγµα των Μακρυοκάστρων είναι προϊόν υπόθεσης (επειδή τα 
δύο ρήγµατα έχουν την ίδια έννοια και περίπου την ίδια διεύθυνση στους χάρτες µας - 
δεν έχει γίνει λεπτοµερής γεωλογική χαρτογράφηση όµως), υπόθεση η οποία µπορεί να 
µην ισχύει, εξ ού και τα ερωτηµατικά στα εξοµαλυµένα ρηξιγενή µέτωπα στο 
γεωµορφολογικό χάρτη, στην αρκετά ευθύγραµµη  Β∆ πλευρά του Ηδυλείου όρους (η 
οποία ορίζεται εν πολλοις από την ασυνέχεια του Ανθοχωρίου).  
 
 Λόγω γεωγραφικής γειτνίασης, εδώ θα αναφέρουµε και δύο πολύ χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις παραµόρφωσης του σχηµατισµού του Άσσου. Σε τοµή στο πλάϊ δρόµου 
που ακολουθεί το ρέµα Μποζάρι (στο λόφο ‘Μαυρόγια’ του διαγράµµατος 1:5.000 της 
ΓΥΣ), µπορεί κανείς να δεί ποτάµιες αποθέσεις µε φαινόµενη κλίση περί τις 60ο πρός 
τον ποταµό Άσσο (Φωτ. 2.25) – λίγο παραπέρα (πρός Α), η φαινόµενη κλίση είναι 30-
40ο πρός την αντίθετη κατεύθυνση. Μέσα στην κοίτη του Άσσου, βορειότερα του λόφου 
Μαυρόγια, µπορεί κανείς να δεί σε τοµή µικρό ανάστροφο ρήγµα να επηρεάζει τον 
σχηµατισµό (Φωτ. 2.26).  
 
 
ΙΙΙ.5.  Μέτωπα Ελάτειας 
 
 Στον τοπογραφικό χάρτη 1:50.000 της περιοχής, είναι αρκετά εµφανείς ορισµένες 
µορφολογικές µεταπτώσεις (εξοµαλυµένα ‘σκαλοπάτια’) στους ασβεστολίθους της Ν∆ 
πλευράς του Καλλιδρόµου, σε διεύθυνση Β∆-ΝΑ. ∆εν πρόκειται φυσικά για απότοµες 
µορφολογικές µεταπτώσεις, είναι όµως σαφέστατες και σε παράλληλη διάταξη, και µας 
κάνουν να πιθανολογούµε πως µπορεί να οφείλονται σε ρήγµατα ίδιας διεύθυνσης, που 
βυθίζουν τα τεµάχη στα Ν∆ τους (‘ρήγµατα της Ελάτειας’, λόγω γειτνίασης µε την 
αρχαία -αλλά και την σύγχρονη- Ελάτεια). Επειδή δεν θα υπάρξει υπο-κεφάλαιο για την 
συγκεκριµένη περιοχή (εκτός περιοχής µελέτης), τα συζητούµε εδώ λόγω του 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η σχέση τους µε το Ν∆ τµήµα της ζώνης Υαµπόλεως 
(βλ. παρακάτω). Για επιβεβαίωση οτι πρόκειται για νεοτεκτονικά ρήγµατα και όχι 
παλαιότερες (αλπικές ασυνέχειες), απαιτείται γεωλογική χαρτογράφηση, όµως εδώ 
µπορούµεσε µία πρώτη προσέγγιση να κάνουµε ορισµένες γεωµορφολογικές 
παρατήρήσεις.  Κατ’ αρχήν, τόσο έντονη κλιµακωτή µορφολογία στην κλιτύ αυτή του  



Öùô. 2.26. Ìéêñü áíÜóôñïöï ñÞãìá
åðçñåÜæïí ôï ó÷çìáôéóìü ¢óóïõ (ôïìÞ ìÝóá
óôçí êïéëÜäá ôïõ ¢óóïõ - Öùô. ðñüò ÍÁ).

Öùô. 2.23. (Á) Ôï ñÞãìá ôùí ÌáêñõïêÜóôñùí, üðùò öáßíåôáé óå ìéêñÞ ôïìÞ êáôÜ ìÞêïò
ôïõ ñ. ÌðïæÜñé (öùô. ðñüò ÂÁ). (Â) ÷Üóìá ðëçñùìÝíï ìå ãùíéþäç ôåìÜ÷ç áðïêëåéóôéêþò
áíèñáêéêþí, ìÝóá óå ôåôáñôïãåíåßò áðïèÝóåéò óôéò ïðïßåò åðéêñáôïýí êëÜóôåò áðü ôç
äéÜðëáóç. (Qt: ÔåôáñôïãåíÝò, m: äéÜðëáóç).

Öùô. 2.22. ÐëåéóôïêáéíéêÝò áðïèÝóåéò
êþíïõ (Á) êáé ðïôáìïëéìíáßåò áðïèÝóåéò
ôïõ ó÷çìáôéóìïý ¢óóïõ (Â) åêáôÝñùèåí
ôçò êïßôçò áìÝóùò ÍÄ ôçò Õáìðüëåùò. sc:
óõìðáãïðïéçìÝíá êïññÞìáôá Óôñáâïêï-
ëáßéêùí.

Öùô. 2.24. Ôï ñÞãìá ôùí ÌáêñõïêÜóôñùí, üðùò ðïëý ÷áñáêôçñéóôéêÜ öáßíåôáé óôï ÂÁ
ôïß÷ùìá ôçò áíïéêôÞò êïéëÜäáò áìÝóùò ÂÁ ôïõ ñ. ÌðïæÜñé. Öùô. ðñüò ÂÁ (A: ó÷çìáôéóìüò
¢óóïõ, m: äéÜðëáóç).

Öùô. 2.25. ÐïôÜìéåò áðïèÝóåéò ôïõ
ó÷çìáôéóìïý ¢óóïõ, ìå öáéíüìåíç êëßóç

ðåñß ôéò 60 óå ôïìÞ óôï ëüöï Ìáõñüãéá.
ï

QtQt mQt
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ÅðéöÜíåéá MáêñõïêÜóôñùí
Ðñö. Çëßáò ÓöÜêáò

ÑÞãìá ÌáêñõoêÜóôñùí

m

A

A

Á

sc

ÌÝôùðï Õáìðüëåùò

¢óóïò ð.
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Καλλιδρόµου είναι ίσως δύσκολο να αποδοθεί σε λιθολογικές ανοµοιοµορφίες εντός 
των ασβεστολίθων (διαφορετικής συµπεριφοράς στρώµατα φερµένα σε επαφή από 
λεπιώσεις), αφού έχοντας µια γενική εικόνα της µορφολογικής συµπεριφοράς τους στην 
ευρύτερη περιοχή, δεν ξέρουµε εάν µπορεί να αναµένεται τέτοιας τάξεως µεγέθους 
ανοµοιογένεια µέσα στα ανθρακικά. Λιθολογικές ασυνέχειες υπάρχουν και αλλού, όµως 
δεν σχετίζονται µε τέτοια µορφολογία, αλλά πολύ πιο εξοµαλυµένη. Επί πλέον, υπάρχει 
µια σαφέστατη φωτογράµµωση ανάµεσα στα µέτωπα (ευθύγραµµη και παράλληλη µε 
αυτά, σηµειώνεται µε διακεκοµµένη γραµµή στο Σχ. 2.2, - ως ανενεργό νεοτεκτονικό 
ρήγµα στο χάρτη του Κράνη, 1999, στον οποίο δεν σηµειώνονται ασυνέχειες κατά 
µήκος των µετώπων), η οποία δεν σχετίζεται µε καµία µορφολογική έκφραση (δεν 
τέµνει το εκεί υπόλειµµα παλαιοεπιφάνειας). Περισσότερη αµφιβολία θα είχαµε εάν οι 
προτεινόµενες τεκτονικές γραµµές έφερναν σε επαφή πετρώµατα µε διαφορετική 
ανθεκτικότητα (π.χ. διάπλαση και ασβεστολίθους), πράγµα που δεν συµβαίνει - µε βάση 
τις υπαρχουσες χαρτογραφήσεις. Άλλο ενδεχόµενο θα ήταν να µην υπάρχουν µεν 
αλπικές λεπιώσεις, αλλά η εικόνα αυτή να οφείλεται στη στρώση των ανθρακικών. Η 
στρώση όµως δεν έχει διεύθυνση Β∆-ΝΑ στη συγκεκριµένη περιοχή (σύµφωνα µε το 
χάρτη του Αλµπαντάκη, 1974), πράγµα που φαίνεται και σε Α/Φ, όπου βλεπουµε 
κάποια από τα ρήγµατα σαν πολύ σαφείς γραµµώσεις η διέυθυνση των οποίων δεν 
συµπίπτει µε τη γενική διεύθυνση της στρώσης των ασβεστολίθων (ώς αυτή δίδεται στο 
χάρτη του ΙΓΕΥ).  

Τα πιθανά ρήγµατα της Ελάτειας εµφανίζονται να προσελκύουν χαρακτηριστικά 
µικρούς κλάδους του υδρογραφικού δικτύου, και ακριβώς αυτή η συµπεριφορά είναι 
που µας επιτρέπει να είµαστε σχετικά βέβαιοι πως έχουµε τεκτονικά ελεγχόµενη 
µορφολογία και όχι άλλου τύπου αναβαθµίδες (ποτάµιες ή λιµναίες). Οι επιµήκεις 
περιοχές µικρής κλίσης ανάµεσα στα διαδοχικά µέτωπα µπορούν να θεωρηθούν πιθανά 
κατακρηµνι-σµένα τµήµατα του παλαιοαναγλύφου που βρίσκεται σήµερα στα 660-700 
m στο ΝΑ άκρο της οροσειράς (έτσι σηµειώνονται στο γεωµορφολογικό χάρτη, µε τα 
απαραίτητα ερωτηµατικά όµως). Τα πιθανά ρήγµατα της Ελάτειας, µπορούν αρκετά 
πειστικά να συσχετισθούν µε τη δηµιουργία του βυθίσµατος του Β. Κηφισσού (Κ. – Μ. 
Τεταρτο-γενές ή παλαιότερα – ο σηµαντικός βαθµός εξοµάλυνσης της µορφολογίας των 
µετώπων συνεπάγεται πως δεν έχουν παρουσιάσει αξιόλογη πρόσφατη δραστηριότητα). 
Αυτό αποτελεί και ένα από τα έµµεσα επιχειρήµατα για να θεωρούµε πιθανή την εκδοχή 
των νεοτεκτονικών ρηγµάτων, όπως και η ύπαρξη ρηγµάτων στην ίδια διεύθυνση, στον 
πρφ. Ηλία Σφάκας (συζητώνται αµέσως παρακάτω). 

 
  
ΙΙΙ.6. Εγκάρσια ρήγµατα πρφ. Ηλία Σφάκας 
 

Στον πρφ. Ηλία Σφάκας, ευχερώς αναγνωρίζονται δύο σηµαντικές µορφολογικές 
µεταπτώσεις, εξοµαλυµένες σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, πλήν όµως πολύ σαφείς 
(το ένα φέρει την χαρακτηριστική ονοµασία ‘Κοµµένη Ράχη). Οι µεταπτώσεις αυτές 
προσδίδουν κλιµακωτή µορφολογία στον πρφ. Ηλία και ερµηνεύονται ως η 
γεωµορφολογική έκφραση ρηγµάτων διεύθυνσης Β∆-ΝΑ τα οποία έχουν µεταθέσει την 
πάλαι ποτε ενιαία επιφάνεια της κορυφής (σήµερα έχει τεµαχισθεί σε τρία µέρη, τα 
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‘οροπέδια’ του πρφ. Ηλία, της Λούτσας και των Μοιραλόραχων). Όπως φαίνεται στον 
γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 θεωρούµε το εν λόγω παλαιοανάγλυφο ως το αυτό µε 
εκείνο του Καλλιδρόµου και της κύριας παλαιοεπιφάνειας του Χλωµού. 

Σε Α/Φ και δορυφορικές εικόνες είναι ξεκάθαρες γραµµώσεις παράλληλες µε τα κύ-
ρια εγκάρσια µέτωπα στον πρφ. Ηλία, οι οποίες δεν έχουν αντίστοιχο ανάγλυφο, παρα-
κολουθούνται όµως από µικρά ρέµατα ή χαραδρώσεις στις κλιτείς του όρους (στην Β∆ 
κλιτύ περισσότερο). Στον χάρτη του Αλµπαντάκη (1974) -θυµίζοντας πως τα ρήγµατά 
του έχουν µπεί µε πολύ φειδώ-, σηµειώνεται το ρήγµα ανάµεσα στη Λούτσα και τις 
Μοιραλόραχες (µε ‘οδόντωση’ αντίθετης έννοιας όµως). Το ρήγµα αυτό, ως χαράχθηκε 
κατά µήκος του ρέµατος που βγάζει στα ‘Τροχάλια’, συµπίπτει και µε το όριο των 
εµφανίσεων της διάπλασης κατά µήκος της βάσης του µετώπου της Υαµπόλεως (Υ2). 

Τα ρήγµατα που διατέµνουν τον πρφ. Ηλία έχουν διεύθυνση παράλληλη µε τα 
ρήγµατα της Ελάτειας και µπορούµε να υποθέσουµε πως µπορεί να ανήκουν στην αυτή 
ζώνη. Μορφολογικά, υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα µέτωπα του πρφ. Ηλία Σφάκας και 
αυτά της Ελάτειας ακριβώς απέναντί τους, στο οτι τα δεύτερα είναι εκεί περισσότερα 
και ‘πυκνότερης’ διάταξης. Τα ψηλότερα (προς ΒΑ) µέτωπα της ζώνης της Ελάτειας 
είναι που έχουν αραιή διάταξη παρόµοια µε αυτά του πρφ. Ηλία (αυτό όµως δεν µας 
επιτρέπει ασφαλές συµπέρασµα). Η αλλαγή αυτή στην εικόνα της ‘υφής’ της ζώνης 
Ελάτειας από τη στιγµή που αυτή συναντά τη ζώνη Υαµπόλεως δεν ξέρουµε πόσο 
πιθανό είναι να έχει να κάνει µε την ακριβή φύση της δεύτερης ζώνης και 
συγκεκριµένα, µε το ποσοστό της οριζόντιας συνιστώσας στην γενική της κινηµατική 
συµπεριφορά. Ελλείψει σίγουρης περίπτωσης µετάθεσης ενός µορφολογικού, 
τεκτονικού ή στρωµατογραφικού στοιχείου αναφοράς, δεν µπορούµε να πούµε πάντως 
περισσότερα.  

Θέµα για µελλοντική διερεύνηση αποτελεί η λεπτοµερής δοµή του πρφ. Ηλία, που 
δεν πρέπει να είναι απλό τεκτονικό κέρας (Kranis et al., 2001). Τα εγκάρσια ρήγµατα 
της ζώνης Ελάτειας χωρίζουν το επίµηκες αυτό όρος σε επί µέρους τεµάχη, τα οποία 
δίδουν την εντύπωση πως έχουν κινηθεί το ένα σε σχέση µε το άλλο, προκαλώντας 
‘στρέβλωση’ στο σχήµα του πρφ. Ηλία. Αυτή η πιθανότητα, πρέπει να αξιολογηθεί στα 
πλαίσια της θεωρίας του Κράνη (1999) για την πιθανή φύση της ζώνης της Υαµπόλεως 
(κανονικά ρήγµατα εντός ευρείας ζώνης δεξιόστροφης διάτµησης). 
 
 
ΙΙΙ.7. Μακρυράχη  
  

Η επιµήκης λοφοσειρά της Μακρυράχης στο εσωτερικό της ενότητας Άσσου, έχει 
χαρακτηριστικό επίµηκες σχήµα και Β∆-ΝΑ διεύθυνση, ίδια µε τα πιθανά ρήγµατα της 
ζώνης Ελάτειας που διασχίζουν τον πρφ. Ηλία Σφάκας (στη νοητή προέκταση των 
οποίων βρίσκεται). Παρατηρώντας την επαφή του Κρητιδικού µε τη διάπλαση στη ΒΑ 
πλευρά της, µέχρι και το Κάστρο των Αβών, φαίνεται πως πρόκειται για την πρωτογενή 
ασυµφωνία, µε ελαφριά κλίση προς περίπου Ν∆ (όπως δίδεται και στον χάρτη του ΙΓΕΥ 
και του Αλµπαντάκη, 1974). Αυτό φαίνεται καθαρά από τη συµπεριφορά της στις δύο 
κοιλάδες εκατέρωθεν του Κάστρου (Φωτ. 2.27). Μικρή διακοπή της κανονικότητας της 
επαφής φαίνεται µπροστά από την κορυφή Κάστρο, η οποία µπορεί να οφείλεται σε 
µικρό ρήγµα που βύθισε το τέµαχος στα βόρειά του (επίσης Φωτ. 2.27). 
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Κατά µήκος µεγάλου τµήµατος της βάσης της Ν∆ κλιτύος της Μακρυράχης 
(κεντρικό και ΝΑ τµήµα), έχουµε χαράξει πιθανή τεκτονική ασυνέχεια στο Σχ. 2.2, 
όµως δεν µπορούµε να πούµε κάτι για τη φύσης της (απαιτείται γεωλογική 
χαρτογράφηση) και θα αρκεσθούµε στη διαπίστωση ότι η διαµόρφωση της Ν∆ κλιτύος 
είναι τεκτονικά ελεγχόµενη. Πιό συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι η µορφή της 
υπαγορεύθηκε από την παρουσία αλπικών ασυνεχειών, οι οποίες καθοδήγησαν 
διαφορική διάβρωση (υποννοείται ότι υπήρχε φλύσχης µπροστά από την Ν∆ κλιτύ, ο 
οποίος έχει σήµερα αποµακρυνθεί).Ο Αλµπαντάκης (1974) σχεδιάζει επωθηµένους τους 
οφιολίθους κατά µήκος της βάσης της Ν∆ πλευράς της Μακρυράχης, όµως κατά την 
λιθολογική χαρτογράφηση είδαµε  διαφορετικές λιθολογίες εκεί (25 χρόνια πρίν, η 
περιοχή ήταν προφανώς φυτοκαλυµµένη). Η µεγάλη επιµήκης εµφάνιση του φλύσχη 
που σηµειώνουµε στους χάρτες της παρούσας συνοδεύεται από ερωτηµατικά, διότι δεν 
υπήρχαν καλές τοµές και βασισθήκαµε σε µεγάλο βαθµό στην παρουσία κλαστικών στα 
οργωµένα χωράφια. Ακόµη, πρέπει να εξετασθεί και το εάν οι ασβεστόλιθοι στο ΝΑ 
άκρο της Μακρυράχης (στην Κωπαϊδα), είναι όντως Κρητιδικοί.  

Στην περιοχή Μαυρόγια, η επιµήκης λωρίδα του Κρητιδικού που περιλαµβάνει τη 
Μακρυράχη και το Κάστρο των Αβών, φθάνει µέχρι την κοιλάδα του Άσσου. Στη Ν∆ 
πλευρά της έχουµε χαράξει µια πιθανή τεκτονική ασυνέχεια στη βάση του εκεί 
µετώπου, η οποία έχει την ίδια διεύθυνση µε αυτή της Μακρυράχης. Η συγκεκριµένη 
γραµµή, προεκτεινόµενη έως την κοίτη του Άσσου, συµπίπτει µε το όριο εµφάνισης 
οφιολίθων µέσα στην κοιλάδα. Αυτοί φθάνουν µέχρι την επιφάνεια ΒΑ της γραµµής 
αυτής (προκαλούν µάλιστα πολύ χαρακτηριστική στένωση στην κοιλάδα), όµως όταν 
την συναντούν, εµφανίζουν ένα αξιοσηµειώτο ‘σκαλοπάτι’ και σταδιακά εξαφανίζονται 
πάλι κάτω από τον σχηµατισµό Άσσου (στο σηµείο αυτό πρέπει να υπήρχε και παλιά 
γέφυρα). Η εικόνα στην κοιλάδα του Άσσου οµιλεί οµιλεί για πιθανό κανονικό ρήγµα, 
που έχει προκαλέσει µικρή έστω συνολική µετάθεση – βρισκόµαστε δε πάνω στην 
ευθεία του ίχνους του ρήγµατος που τοποθετούµε ανάµεσα στη Λούτσα και την 
Κοµµένη ράχη του πρφ. Ηλία. Όµως, από τη λιθολογική διάταξη εκατέρωθέν της υπό 
συζήτηση γραµµής στα Μαυρόγια, δεν µπορούµε να µιλήσουµε για πιθανό κανονικό 
ρήγµα αντίστοιχης πολικότητας µε το µέτωπο (δεν υπάρχει το Κρητιδικό στο 
υποτιθέµενο κατερχόµενο τέµαχος - παρόµοια εικόνα µε τις δοµές που θα συζητηθούν 
στην περιοχή του Λουτσίου παρακάτω). Λεπτοµερής γεωλογική χαρτογράφηση πρέπει 
να απαντήσει για το εάν πρόκειται για αλπική ασυνέχεια, η οποία ενδεχοµένως 
φιλοξένησε κινήσεις στη νεοτεκτονική περίοδο, και το εάν ίδιο µπορεί να είναι πιθανό 
για τα εγκάρσια ρήγµατα του πρφ. Ηλία και τα ρήγµατα της Ελάτειας. 
 
 
ΙΙΙ.8.  Ρηξιγενής ζώνη Ασπληδώνος – ρήγµατα Ηδυλείου 
 

Ο γεωλογικός χάρτης του ΙΓΕΥ (Μαράτος κ.α., 1967), σηµειώνει ως ρηξιγενώς 
οριοθετούµενη την µεγάλη (η µεγαλύτερη στην περιοχή µελέτης) εµφάνιση φλύσχη 
µεταξύ των ορέων Ακόντιο και Υφάντειο µόνον στην πλευρά του Ακοντίου, και οµοίως 
αυτή απεικονίζεται στη σχετική γεωλογική τοµή. Ο Αλµπαντάκης (1974) επίσης
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θεωρεί κανονική επαφή το βόρειο όριο της εµφάνισης του φλύσχη, και λεπίωση το 
νότιο.  

Βλέποντας την περιοχή από αρκετά ‘ψηλά’ *(σε δορυφορική εικόνα), οι Ν πλευρές 
του Υφαντείου και του Ηδυλείου –οι οποίες αντιστοιχούν και στο όριο ασβεστολίθων / 
φλύσχη- ορίζουν µια µάλλον σαφή ‘γράµµωση’, που µπορεί να χαραχθεί µέχρι και τη Ν 
πλευρά του όρους Φιλοβοίωτος (στη δυτική πλευρά των στενών του Β. Κηφισσού). Η 
γράµµωση αυτή είναι ίδιας σχεδόν διεύθυνσης µε τη ζώνη του Παύλου –βλ. παρακάτω-, 
και µαζί µε αυτήν οριοθετούν σε σηµαντικό βαθµό το βύθισµα της Κωπαϊδας πρός Β. Σε 
συνδυασµό δε µε τη ζώνη της Υαµπόλεως, οριοθετεί και την περιοχή που χωρίζει τη 
λεκάνη του Β. Κηφισσού και την Κωπαϊδα.  Με βάση αυτή την µορφολογική εικόνα, 
στο χάρτη του Σχ. 2.2, σηµειώσαµε πιθανά ρήγµατα κατά µήκος της επαφής φλύσχη 
ασβεστολίθων - µε βάση δε τη µορφολογία του µετώπου και τη συµπεριφορά των 
µικρών ρεµάτων ενδέχεται να υπάρχει και δεύτερη ασυνέχεια και µέσα στους 
ασβεστολίθους. Τα πιθανά ρήγµατα αυτά ορίζουν µία ζώνη που θα καλούµε από τούδε 
ζώνη Ασπληδώνος (από την αρχαία θέση που βρίσκεται πάνω στο γενικό ίχνος της).  

Εδώ θα αρκεσθούµε στη εισήγηση της ζώνης Ασπληδώνος ως πιθανότατα 
νεοτεκτονικής ασυνέχειας (αυτό πρέπει να τεκµηριωθεί και µε γεωλογικές 
παρατηρήσεις βέβαια) και την αξιολόγησή της ως αρκετά µεγάλη δοµή, µε σηµαντική 
επίδραση στην γεωµορφολογική εξέλιξη. Στο Κεφ. 3, στην ενότητα για τη λεκάνη του 
Άσσου θα συζητηθούν γεωµορφολογικές παρατηρήσεις επί των υδρογραφικών δικτύων, 
σε µια προσπάθεια να προσδιορισθεί έστω και χονδροειδώς η πιθανή περίοδος δράσης 
της ζώνης. 

 
Πιθανά ρήγµατα Ηδυλείου. Στο όρος Ηδύλειο έχουν χαραχθεί στο χάρτη του Σχ. 

2.2 πιθανά ρήγµατα διεύθυνσης Β-Ν και ΒΒ∆-ΝΝΑ, εγκάρσια στη διεύθυνση του ρ. 
Ανθοχωρίου (Ρ Η∆). Αυτό έγινε διότι προσφέρουν µια ικανοποιητική εξήγηση για την 
κλιµακωτή διάταξη των επιφανειών του όρους (όπως έχουν σχεδιασθεί στο 
γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000) και διότι η διάταξη των µικρών κλάδων του 
υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή αυτή αφήνει έντονα υπονοούµενα γιά την ύπαρξή 
τους, αφού έχουµε χαρακτηριστικά ευθυγραµµισµένους κλάδους στις δύο πλευρές (Β∆ 
και ΝΑ) του υψώµατος (εικόνα παρόµοια µε τα µέτωπα της Ελάτειας). Το πιο έντονα 
αποτυπωµένο στο ανάγλυφο από αυτά τα ρήγµατα συµπίπτει µε µέτωπο περίπου 120 m 
(αµέσως ∆ της κορυφής), η δε γενική µορφολογία του Ηδυλείου (χαµηλώνει και 
‘στενεύει’ απότοµα προς Ν∆) φαίνεται να υποστηρίζει την πιθανότητα ύπαρξής τους. 
Ένα από αυτά τα ρήγµατα σηµειώνει και ο Αλµπαντάκης (και µάλιστα ένα από τα 
λιγότερο προφανή µορφολογικά), όπως και άλλα στην περιοχή, άνευ µορφολογικής 
έκφρασης (π.χ. ένα διερχόµενο από την κορυφή του Ηδυλείου). Το ενδεχόµενο να είναι 
κάποιες από τις χαµηλότερες διαδοχικές επιφάνειες του Ηδυλείου αναβαθµίδες του Β. 
Κηφισσού, οφείλουµε να το αναφέρουµε ως πιθανότητα, όµως όσον αφορά τις 
υψηλότερες επιφάνειες θεωρούµε µέχρι νεωτέρας πιθανότερη την ερµηνεία που δίδεται 
στο γεωµορφολογικό χάρτη. Το ίδιο ισχύει και για την πιθανότητα να έχουµε να 
κάνουµε µε άλλου τύπου ασυνέχειες. Ας σηµειωθεί τέλος πως η ύπαρξη των ρηγµάτων 
του Ηδυλείου προσφέρει και µια εξήγηση για τον σχετικά απότοµο προς ∆ ‘τερµατισµό’ 
του ορ. Ακοντίου (ακριβώς στο ίχνος του µεγαλύτερου από αυτά τα ρήγµατα). 
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IV.  Ενότητα ανατολικής υπολεκάνης Λοκρίδας 
 
IV.1.  Γενική Μορφολογία 
 

Το ανατολικό τµήµα της λεκάνης της Λοκρίδας αποτελεί διακριτή γεωµορφολογική 
ενότητα που οριοθετείται από τα όρη Καλλίδροµο και Κνηµίς (ρηξιγενείς ζώνες 
Καλλιδρόµου και Γουλεµίου - βλ. Κράνη, 1999, Mettos et al.,1992, Philip, 1974 κ.α.), 
καθώς και από τα ρήγµατα της ζώνης Υαµπόλεως όπως συζητήθηκε προηγουµένως. Η 
σηµερινή µορφολογική εικόνα της έχει διαµορφωθεί κυρίως από την ποτάµια διάβρωση 
κατά το Μ.-Ανωτ. Τεταρτογενές, Στις κοιλάδες παρατηρείται συχνότατη εναλλαγή 
ανοικτών τµηµάτων (ξηρών κοιλάδων ‘U’) και περιοχών έντονης κατά βάθος 
διάβρωσης (κοιλάδες ‘V’), ενίοτε αξιοσηµείωτη ασυµµετρία, καθώς και πολυάριθµες 
αναβαθµίδες (παλαιοί πεπλατυσµένοι πυθµένες κοιλάδων), που είναι πρακτικά αδύνατο 
στις περισσότερες περιπτώσεις να συσχετισθούν µόνον µε βάση το υψόµετρο. 
∆υνατότητα συσχέτισης µεταξύ των διαφόρων σταθµών αυτών, θα έδινε πολύ χρήσιµες 
πληροφορίες για τα ρήγµατα εντός της ενότητας που έχουν παρουσιάσει δραστηριότητα 
στο Ανωτ. Τεταρτογενές. ∆εδοµένου ότι η ενότητα της αν. λεκάνης της Λοκρίδας δεν 
είναι µέρος της περιοχής µελέτης, θα συζητηθεί µερικώς µόνον (το ΝΑ τµήµα της), και 
σε ότι αφορά τη ζώνη της Υαµπόλεως (στο παρόν Κεφ.), την εξέλιξη του Αλαργινού 
ρέµατος (στο Κεφ. 3), και την Β∆ απόληξη της ζώνης της Αταλάντης (στο Κεφ. 4). 

Οι νεογενείς - κατω τεταρτογενείς αποθέσεις της λεκάνης, εκτός από τις ρηξιγενείς 
ζώνες που την οριοθετούν, έχουν επηρεασθεί από αξιόλογα ρήγµατα καί εντός της 
ενότητας, ρήγµατα που οριοθετούν τοµείς (υπο-ενότητες) εντός της, µε διαφορετική 
γενική συµπεριφορά (βλ. Σχ. 1.3, και Κράνη, 1999). Από εκεί και πέρα, οι αποθέσεις 
της λεκάνης τεµαχίζονται και από πολυάριθµα µικρότερα (δευτερεύοντα) ρήγµατα, που 
ακολουθούνται από πολλούς κύριους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου (ίσως τους 
περισσότερους). Στα τοπογραφικά διαγράµµατα 1:5.000, είναι πολλές οι ‘γραµµώσεις’ 
που είναι απολύτως σαφείς αλλά δεν παρουσιάζεται σταθερή µορφολογική πολικότητα 
κατά µήκος τους. 

Η έντονη ποτάµια διάβρωση σε ούτως ή άλλως πολύ µαλακή λιθολογία έχει ‘σβήσει’ 
πολλά στοιχεία, οπότε η οµαδοποίηση των ρηγµάτων σε ζώνες και η τοποθέτησή τους 
σε σχετική χρονολογική σειρά είναι δύσκολη. Λόγω της πληθώρας των ρηγµάτων, σε 
συνδυασµό µε την στρωµατογραφική ποικιλότητα και την έλλειψη χαρακτηριστικών 
οριζόντων, καθίσταται δύσκολη και η σύνθεση των δεδοµένων από παρατηρήσεις στις 
υπάρχουσες φυσικές ή τεχνητές τοµές. 

Σηµαντικός παράγοντας στη διαµόρφωση του αναγλύφου της ενότητας σε µέση προς 
µεγάλη (πιό λεπτοµερή) κλίµακα παρατήρησης φαίνεται να είναι και οι κινήσεις 
βαρύτητας (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, περιστροφικές ολισθήσεις κ.α.), που ευνοούνται 
από τις µεγάλες κλίσεις στις κλιτείς πολλών κοιλάδων και από τις συχνότατες 
στρωµατογραφικές εναλλαγές στα νεογενή. Όσον αφορά τις πρόσφατες και µέσης 
κλίµακας µορφές (τάξης λίγων δεκάδων έως 100-200 m), η αναγνώριση είναι κατά το 
µάλλον ή ήττον εύκολη από τις περισσότερο ή λιγότερο ηµικυκλικές/τοξωτές ουλές στις 
κλιτείς, και την µορφολογική ‘παραφωνία’ στη βάση τους από την µετακινηθείσα µάζα 
(π.χ. κατολίσθηση Μιρκινιζας – βλ. γεωµορφολογικό χάρτη), όταν είναι αρκετά 



 73

πρόσφατο το γεγονός. Η συµµετοχή όµως των βαρυτικών κινήσεων στη διαµόρφωση 
του αναγλύφου ενδέχεται να είναι πολύ πιο εκτεταµένη απ’ ότι ίσως υπονοούν οι 
κατολισθήσεις που σηµειώνονται στο χάρτη (αυτές είναι οι περισσότερο προφανείς). Σε 
πολλές θέσεις παρατηρούνται επιµήκη ‘σκαλοπάτια’ σε κλιτείς χαµηλότερων σχετικά 
κλίσεων, που δεν είµαστε σε θέση να εξηγήσουµε πλήρως. Πολλές πρέπει να 
σχετίζονται µε προϋπάρχοντα µικρά ρήγµατα, και οι πρόσφατες κινήσεις που 
υποδηλώνει η µορφολογία τους, πιθανόν οφείλονται σε βαρυτικές ενεργοποιήσεις των 
ρηγµάτων αυτών. Τέτοια παραδείγµατα έχουµε στην περιοχή Σοροπάνι (βλ. Κεφ. 4).   
 
 
IV.2.  Επιφάνεια Γουλεµίου 
 

Η υψοµετρία στο χώρο της ανατολικής υπολεκάνης της Λοκρίδας παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού οι υδροκρίτες βρίσκονται γενικά σε µια στάθµη γύρω στα 
380 έως 460 m. Στην ίδια στάθµη βρίσκονται και περιορισµένα υπολείµµατα 
επιφανειών διάβρωσης (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη), που χρονολογικά πρέπει να 
τοποθετηθούν κάπου στο Μέσο Πλειστόκαινο (µετά τις νεότερες αποθέσεις της 
λεκάνης, που είναι κατω πλειστοκαινικής ηλικίας σύµφωνα µε τους Rondogianni, 1984, 
Ioakeim & Rondogianni, 1988 και Mettos et al., 1992). Στο γεωµορφολογικό χάρτη 
υπονοείται πολύ µεγάλη αρχική έκταση για την παλαιά επιφάνεια διάβρωσης (θα την 
καλούµε ‘επιφάνεια Γουλεµίου’ από τούδε), τα υπολείµµατα της οποίας έχουν υποστεί 
σε µικρό η και αξιόλογο βαθµό µεταθέσεις κατά το Μ.- Ανώτερο Πλειστόκαινο λόγω 
κινήσεων στα ρήγµατα εντός της ανατολικής υπολεκάνης. Το ότι η επιφάνεια Γουλεµίου 
είναι επιφάνεια διάβρωσης, προκύπτει από τις κλίσεις των µεταλπικών από κάτω της 
(όπως σηµειώνονται στο χάρτη του Κράνη, 1999, και όπως τις παρατηρήσαµε σε τοµές 
στην κοιλάδα µεταξύ του Αγ. Γεωργίου και της περιοχής Σοροπάνι (Φωτ. 4.8 – 4.9). 
Πλέον σαφές στοιχείο αποτελεί το γεγονός πως αναπτύσσεται και σε αλπικές λιθολογίες 
(τη λωρίδα ασβεστολίθων που βγαίνουν στην επιφάνεια λόγω του ρήγµατος Ν∆ του 
Γουλεµίου. ΝΑ του Γουλεµίου, φαίνεται σαφώς πως υπάρχουν οφιόλιθοι σε µικρό 
βάθος κάτω από την επιφάνεια.  

Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα πρός ενίσχυση της θεωρίας περί την επιφάνεια 
Γουλεµίου, είναι η περίπτωση του υδροκρίτη µεταξύ των ρ. Καταβόθρα/Αλαργινού και 
του ρ. Μυλωνά Μαντρί, που από ΝΑ στο ύπαιθρο φαίνεται καθαρά ως υπόλειµµα µιας 
παλαιάς επίπεδης επιφάνειας (Φωτ. 2.28), φυσικά µε µικρές διακυµάνσεις. Αυτές 
εµφανίζονται στα σηµεία που έχουν σχηµατισθεί µικροί αυχένες, πιθανόν λόγω τοπικά 
εντονότερης διάβρωσης σε σηµεία διεύλευσης ρηγµάτων. Στο ύψος του Καλαποδίου, το 
µέγιστο υψόµετρο του υδροκρίτη είναι στα 456 έως 432 m, και µετά το χωριό 
παρουσιάζει ένα σκαλοπάτι 42 m, χαµηλώνοντας στα 390 m (παρατηρήσεις σε 
ψηφιοποιηµένα διαγράµµατα 1:5.000 της ΓΥΣ – βλ. Σχ. 3.2). Αυτή η υψοµετρική 
διαφορά στη µικρή απόσταση που παρατηρείται είναι αρκετά σηµαντική (δεδοµένης της 
µαλακής λιθολογίας πάνω στην οποία αναπτυσσόταν η επιφάνεια Γουλεµίου) και 
συµπίπτει µε το ίχνος του ρήγµατος Κ1. Προς ΒΑ, ο υδροκρίτης έχει κοίλη µορφή µε 
ελάχιστο υψόµετρο 360 m και κατόπιν εµφανίζει µια κάπως απότοµη αύξηση από τα 
370 στα 405 m.  
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 Στο ύψος της περιοχής ‘Μιρκίνιζα’ υπάρχει ακόµη µια διακοπή της συνέχειας του 
υδροκρίτη, που από τα 374 µεταπίπτει στα 340 m, για να επανέλθει µετά από 1 km στα 
394 m, σχηµατίζοντας έτσι µια ασύµµετρη κοιλότητα στο επίµηκες προφίλ του. Αµέσως 
παρακάτω θα συζητηθεί περισσότερο το σηµείο αυτό – λόγω του ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. ‘Σηµείο κάµψης’ στην κορυφογραµµή έχουµε και σην 
περιοχή του Αγ. Γεωργίου (Σχ. 3.2), όπου σε µικρή απόσταση πέφτουµε από τα 394 στα 
~365 m.  

Ο υδροκριτικός αυχένας απέναντι από τη Μιρκίνιζα που αναφέρθηκε λίγο 
παραπάνω, βρίσκεται πάνω στο ίχνος αρκετά σαφών µορφολογικών ‘γραµµώσεων’ 
εκατέρωθεν του υδροκρίτη. Η µία είναι το ρήγµα Κ2, και η άλλη η πιθανή προέκταση 
(?) προς ∆ του ρήγµατος του Κορακόλιθου (πιθανό ρήγµα Κ3) – βλ. Σχ. 2.2 και Σχ. 3.2. 
Στο ύπαιθρο, στην περιοχή του αυχένα υπάρχει µια µικρή τοµή στην Ν∆ πλευρά του 
δρόµου, όπου εµφανίζονται στρώµατα όµοιας εµφάνισης µε αυτά του σχηµατισµού 
Καλαποδίου  (λεπτόκοκκες αποθέσεις µπέζ-λαδί χρώµατος, µε άσπρους ορίζοντες 2-3 
cm πάχος) και φαινόµενης κλίσης 10ο προς ΝΑ (κατά µήκος της τοµής). Κατεβαίνοντας 
προς το Αλαργινό, ο δρόµος ακολουθεί µικρή κοιλάδα εγκάρσια στον υδροκρίτη, όπου 
βλέπουµε σαφέσταστη διαφορά χρώµατος στο έδαφος που καλύπτει τις πλευρές της, µε 
χρώµατα ‘Καλαποδίου’ σην Ν∆ πλευρά και κοκκινωπά στην ΒΑ, που µάλλον 
οφείλονται στα παλαιοεδάφη που χαρακτηρίζουν τον τοµέα αυτό της λεκάνης (π.χ. 
κλιτείς Ασπρόσαρας, µε εναλλαγές παλαιοεδαφών και άσπρων λιµναίων αποθέσεων). 
Αυτή η πολύ χαρακτηριστική αντίθεση έρχεται προς ενίσχυση των µορφολογικών 
ενδείξεων για   διέλευση ρήγµατος από το σηµείο, πολύ πιθανόν του ρήγµατος Κ2. 
Όσον αφορά το πιθανό ρήγµα Κ3, αυτό δείχνει να σχετίζεται άµεσα µε το ρήγµα του 
Κορακόλιθου (Υ9 – βλ. προηγούµενα). Το σηµείο κλειδί είναι η φύση της ΒΑ κλιτύος 
του υψώµατος του Γαλανού (κλιτύς κοιλάδας ή ρηξιγενές µέτωπο), που συζητάται στο 
Κεφ. 3.  

Τα ρήγµατα που συζητώνται παραπάνω, δεν δείχνουν να επηρεάζουν τους 
πεπλατυσµένους πυθµένες των κοιλάδων του Αλαργινού και του ρ. Μυλωνά Μαντρί, 
αρα η πιό πρόσφατη περίοδος δράσης τους πρέπει να τοποθετηθεί πρίν την περίοδο 
διαµόρφωσής τους, πρίν δηλαδή το Ανωτ Πλειστόκαινο. Το ‘ρήγµα Μυλωνά µαντρί’  
(‘ΜΜ’ στο Σχ. 2.2) που σηµειώνει ο Κράνης (1999), δεν στάθηκε δυνατόν να το 
παρακολουθήσουµε περαιτέρω προς ΝΑ. Από τον υδροκρίτη του ανώνυµου ποταµού 
και προς ΝΑ, δεν παρουσιάζεται να συµπίπτει µε κανένα µορφολογικό στοιχείο, από 
αυτά που συνηθίσαµε να βλεπουµε κατά µήκος ρηγµάτων στην περιοχή (κυρίων ή 
δευτερευόντων) -αυξηµένες κλίσεις σε συγκεκριµένη διεύθυνση, ανωµαλίες στο 
ανάγλυφο κ.α. Αυτό που µπορούµε να σηµειώσουµε, είναι ο παραλληλισµός του µε τα 
ρήγµατα διεύθυνσης ΒΒ∆-ΝΝΑ στην περιοχή Σοροπάνι. 

 
 

ΙV.3  Ρήγµατα τοµών Καλαποδίου 
 
 Στην περιοχή του Καλαποδίου, λόγω της διάνοιξης του νέου δρόµου προς Αταλάντη, 
υπάρχουν δύο πολύ καλές τοµές, µεγάλου µήκους και ύψους, όπου µπορεί κανείς να 
παρατηρήσει έναν σχηµατισµό αποτελούµενο από εναλλαγές παλαιοεδαφών και 
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ποταµοχειµάρριων αποθέσεων (αποθέσεις υπερχείλισης και όχι αδροµερείς αποθέσεις 
κοίτης). Η γενική φαινόµενη κλίση (σε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆) είναι ~30ο προς Ν∆ στην 
αρχή της πρώτης τοµής (θέση 26 στο Σχ. 3.2). Επί αρκετές δεκάδες µέτρα δεν υπάρχει 
καµµία ανωµαλία στα στρώµατα, ενώ από ένα σηµείο και πέρα εµφανίζεται στην τοµή 
µια σειρά από µικρά ρήγµατα (Φωτ. 2.29). Το πρώτο από αυτά είναι κανονικό µε 
φαινόµενη κλίση προς ΒΑ, ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα είναι κανονικά µε 
φαινόµενη κλίση προς Ν∆ κατά πλειοψηφία. Στο πρώτο ρήγµα, δεν µπορέσαµε µε 
βεβαιότητα να αναγνωρίσουµε χαρακτηριστικό ορίζοντα εκατέρωθέν του για να 
εκτιµηθεί η συνολική µετάθεση που έχει προκληθεί από αυτό, οπότε δεν ξέρουµε εάν 
αυτή είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη του ύψους της τοµής. Πλησιάζοντας το ΒΑ άκρο 
της τοµής, η πολυπλοκότητα και ο βαθµός παραµόρφωσης αυξάνουν σταδιακά (δεν 
µελετήθηκε λεπτοµερώς, µπορεί να υπάρχουν ακόµη και ανάστροφα ρήγµατα) – Φωτ. 
2.29, 30).  Στην δεύτερη τοµή (θέση 25 στο Σχ. 3.2) εµφανίζεται ένα µόνον κανονικό 
ρήγµα (Φωτ. 2.31). Εδώ υπάρχει µικρή τοµή στην απέναντι πλευρά του δρόµου, η 
οποία δυστυχώς δεν ήταν αρκετά καθαρή, όµως δίδεται η εντύπωση πως είναι 
αναγνωρίσιµη η ζώνη του ρήγµατος. Έτσι -µε τις δέουσες επιφυλάξεις πάντα- 
µετρήθηκε η διεύθυνση του, που ήταν περίπου Β100οΑ. 

Τα µικρά αυτά ρήγµατα δεν έχουν µορφολογική έκφραση (οι λόφοι που τέµνουν 
παρουσιάζονται εξοµαλυµένοι), άρα η περίοδος δράσης τους δεν µπορεί να είναι πολύ 
πρόσφατη (κατώτερο τµήµα του Ανωτ. Πλειστοκαίνου και παλαιότερα). Απ’ όσο 
είµασταν σε θέση να αποφανθούµε δεδοµένου του µεγάλου ύψους της τοµής, δεν 
φαίνεται να υπάρχουν χάσµατα πληρωµένα µε υλικό παρόµοιο µε το σηµερινό εδαφικό 
κάλυµµα (σε κάθε περίπτωση, απαιτείται λεπτοµερής εξέταση της τοµής).  
 Το κύριο ερώτηµα που τίθεται εδώ, είναι σε ποιά ζώνη ανήκουν τα παραπάνω 
ρήγµατα. Εάν  π.χ. ανήκουν σε ζώνη µε κλίση πρός ‘Ν∆’, αυτό θα περιέπλεκε ακόµη 
περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά τη δοµή της περιοχής. Η ευρύτερη 
µορφολογική εικόνα δεν µπορεί να συνηγορήσει υπέρ τέτοιας ερµηνείας πάντως – δεν 
έχουµε ενδείξης βύθισης των περιοχών Ν∆ της τοµής. Επι πλέον, πρίν την ρηξιγενή 
ζώνη (στο Ν∆ τµήµα της τοµής) επί πολλές δεκάδες µέτρα παρακολουθούµε τα 
στρώµατα µε κλίση προς Ν∆, παρατήρηση που δεν συνάδει µε αξιόλογη ρ.ζ. βυθίζουσα 
το Ν∆ τέµαχος). Οπότε, τείνουµε να πιστέψουµε πως στις τοµές αυτές βλέπουµε είτε (α) 
µικρά αντιθετικά ρήγµατα στο βυθιζόµενο τέµαχος µιας ζώνης - παρακλάδι των 
ρηγµάτων του Καλλιδρόµου, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στα Ν∆ των τοµών, είτε 
(β), δευτερεύοντα ρήγµατα στο ανυψούµενο τέµαχος παρακλαδιού που βρίσκεται 
πιο ΒΑ, ή (γ) και τα δύο, ή (δ) δευτερεύοντα ρήγµατα σχετιζόµενα µε τη ζώνη 
Υαµπόλεως. Το τί ακριβώς συµβαίνει, ελλείψει σαφούς γεωµορφολογικής έκφρασης 
των ρηγµάτων (η οποία είναι και το βασικό µας εργαλείο), δεν µπορεί να απαντηθεί 
εδώ, όµως το ζήτηµα είναι πολύ ενδιαφέρον, αφού π.χ. στο χάρτη του Κράνη (1999) δεν 
θεωρείται πως υπάρχουν ρήγµατα της ζώνης Καλλιδρόµου στην περιοχή αυτή.  Στο Σχ. 
2.2 σηµειώνονται πιθανά ρήγµατα στην περιοχή Κ1 (παραφυάδες της ζώνης 
Καλλιδρόµου ;), που έχουν χαραχθεί να διέρχονται από σηµεία κάµψης στου υδροκρίτες  
– οράτα σε χάρτες 1:5.000), όµως είναι υπό αναθεώρηση µέχρι νεωτέρας (τοµές δεν 
υπάρχουν στην περιοχή). Ίδιας διεύθυνσης πιθανό ρήγµα σηµειώνουµε και κατά µήκος  



Öùô. 2.27. ¢ðïøç ôïõ ëüöïõ ‘ÊÜóôñï’ êáé ôçò êïéëÜäáò ôùí Áâþí (öùô.
ðñüò ÂÄ). Óôï ëüöï ÊÜóôñï öáßíåôáé ðïëý êáèáñÜ ç áóõìöùíßá ôùí
Êñçôéäéêþí áóâåóôïëßèùí (Cr) åðß ôçò äéÜðëáóçò (m), êáé ðéèáíü ìéêñü
ñÞãìá óôç èÝóç Á (ãéá ôçí åîÞãçóç ôçò ìåôÜðôùóçò ôçò åðéöÜíåéáò ôçò
áóõìöùíßáò ðïõ ðáñáôçñåßôáé åêåß).

Öùô. 2.29. Ç ìåãÜëç ôïìÞ ìå ôá ðïëëÜ ìéêñÜ ñÞãìáôá óôï íÝï äñüìï ÁôáëÜíôçò - Êáëáðïäßïõ (èÝóç È26 óôï Ó÷. 3.2). Ï öñÜ÷ôçò óôï äåîéü ôìÞìá ôçò öùô.ùò
êëßìáêá.

Öùô. 2.31. ÌåãÜëç ôïìÞ (êáìðýëï ß÷íïò) êáé êáíïíéêü ñÞãìá, åðßóçò óôç íÝá
Üóöáëôï ÁôáëÜíôçò - Êáëáðïäßïõ (èÝóç È25 óôï Ó÷. 3.2).

Öùô. 2.30. ËåðôïìÝñåéá ôçò Öùô. 2.31.

Öùô. 2.28. ¢ðïøç ôçò áíáôïëéêÞò õðïëåêÜíçò ôçò Ëïêñßäáò (öùô. áðü ôç âÜóç ôïõ
ìåôþðïõ ôïõ Êïñáêüëéèïõ). Äéáêñßíåôáé îåêÜèáñá ç óôÜèìç ðïõ ïñßæïõí ïé õäñïêñß-
ôåò (åðéöÜíåéá Ãïõëåìßïõ), êáé ç äéáêïðÞ ôçò óôçí ðåñéï÷Þ Á (âë.Êåö. 4).
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του ορίου των ασβεστολίθων στην περιοχή Ισώµατα (προσελκύει όλους τους µικρούς 
κλάδους του υδρ. δικτύου στην περιοχή του, και κατά µήκος του έχουµε έναν αυχένα 
και ενα knick-point στα ανθρακικά της ∆ κλιτύος της Λούτσας). Με παρόµοιο 
γεωµορφολογικό σκεπτικό σηµειώνονται και άλλες τρείς πιθανές ασυνέχειες ΒΑ της εν 
λόγω, στην ίδια διεύθυνση (βλ. Σχ. 3.2). 
 
 
V.  Eνότητα Κυρτώνης - Μαρτίνου 
 
 Ανατολικά της µάζας του Χλωµού (δηλαδή της ενότητας Χλωµού-Ρόδων) 
καταγράφεται σηµαντική µορφολογική αλλαγή, και µεταβαίνουµε σε µια περιοχή 
σηµαντικά χαµηλότερων υψοµέτρων αλλά και γενικότερα διαφορετικών γεωµορφο-
λογικών και λιθολογικών χαρακτηριστικών, που θα καλούµε εδώ ‘ενότητα Κυρτώνης-
Μαρτίνου’12. Και σε αυτήν την ενότητα, όριο προς Β και ΒΑ είναι η ρ.ζ., Αταλάντης (το 
κεντρικό και µέρος του ΝΑ τµήµατός της). Πρός Ν∆ και Ν, η ενότητα Κυρτώνης 
παρουσιάζει σχετικά ηπιότερη µετάβαση προς την Κωπαϊδα (έλεγχος από τεκτονικές 
ασυνέχειες υπάρχει, όµως αυτές είναι αλπικές κατά πάσα πιθανότητα), ενώ στα ΝΑ 
φαίνεται ότι η οριοθέτησή της είναι νεοτεκτονική, από το ρήγµα του Παύλου, 
διεύθυνσης περίπου Α-∆. Αµέσως παρακάτω, θα συζητηθούν γεωµορφολογικές και 
γεωλογικές παρατηρήσεις για το εσωτερικό και τα όρια της ενότητας. 

 
 
V.1.  Γενική µορφολογία 

 
Σηµαντικό τµήµα της ενότητας Κυρτώνης-Μαρτίνου καταλαµβάνεται από ανάγλυφο 

µεγάλου βαθµού ωριµότητας, αναπτυσσόµενο πάνω σε σχηµατισµούς του οφιολιθικού 
συµπλέγµατος, έντονα τεκτονισµένη σχιστοκερατολιθική διάπλαση, αρκετά εκτεταµένες 
εµφανίσεις κρητιδικών ασβεστολίθων Αν. Ελλάδος, και ανθρακικά της Υποπελαγονικής 
(στα ∆ και Α περιθώρια της ενότητας αντίστοιχα). Στην γενική του εικόνα, το ανάγλυφο 
αυτό παρουσιάζει µικρό βαθµό εξάρτησης από την λιθολογία (‘παραβλέπει’ τις 
λιθολογικές αντιθέσεις,  που αντιστοιχούν σε µικρές µόνο σχετικές τοπογραφικές 
εξάρσεις και ταπεινώσεις), πράγµα που σηµαίνει πως είναι αποτέλεσµα αρκετά µεγάλης 
περιόδου διάβρωσης. Στο γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 σηµειώνονται τα κυριότερα 
υπολείµµατά του (µε µωβ πλάγια διαγράµµιση) και αργότερα θα συζητηθούν 
παρατηρήσεις που επιτρέπουν την χρονολόγηση του στο Ανώτερο Μειόκαινο ή 
παλαιότερα (πρόκειται για αποκαλυµµένο παλαιοανάγλυφο). Η τεταρτογενής 
διάβρωση αποµάκρυνε τα νεογενή από το κεντρικό τµήµα της ενότητας, µε αποτέλεσµα 
να αποκαλυφθεί το παλαιοανάγλυφο και να παραδοθεί στις εξωγενείς διεργασίες εκ 
νεόυ, ώστε να αποκτήσει τη σηµερινή εικόνα του (στο γεωµορφολογικό χάρτη,   
 

                                                           
12 Κυρτώνη λεγόταν αρχαία πόλη της περιοχής, και πρίν λίγα χρόνια σε ‘Κυρτώνη’ µετονοµάσθηκε 
το χωριό Κολάκα. Στο γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 σηµειώνεται η θέση της αρχαίας Κυρτώνης 
κατά τον Fossey (1990), η οποία είναι διαφορετική αυτής στον χάρτη 1:50.000 της ΓΥΣ. 
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δίδεται µε λογική γενίκευσης, για λόγους παραστατικούς, και δεν σηµειώνονται οι 
νεότερες επιφάνειες διάβρωσης που έχουν δηµιουργηθεί στην περιοχή του, σαφείς σε 
χάρτες 1:5.000). Στην περιοχή του ‘βυθίσµατος της Υηττού’ είχαµε σηµαντική 
τεταρτογενή διάβρωση, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αξιόλογων επιφανειών 
διάβρωσης (περιοχή ∆ένδρι), αλλά και καρστικοποίηση (πόλγη Λουτσίου). 

Όπως θα συζητηθεί διεξοδικότερα παρακάτω, το ανατολικό τµήµα του 
παλαιοαναγλύφου της ενότητας Κυρτώνης-Μαρτίνου βρίσκεται σε αρκετά χαµηλότερη 
στάθµη σε σχέση µε το δυτικό (εξακολουθεί όµως να είναι δικαιολογηµένη η εκτίµηση 
πως είναι το ίδιο ανάγλυφο και όχι διαδοχικές ‘παλαιοεπιφάνειες’ - όπως θα συζητηθεί 
παρακάτω). Το δυτικό τµήµα (π.χ. Κούκκος, Καµάρι, Θόδα) βρίσκεται σε µια 
υψοµετρική στάθµη ανάµεσα στα 450 και 500 m περίπου, ενώ το ανατολικό τµήµα στα 
300 m περίπου.  

To αποκαλυµµένο παλαιοανάγλυφο και οι νεότερες γενεές επιφανειών διάβρωσης 
της ενότητας Κυρτώνης διαµελίζονται από την ποτάµια διάβρωση δικτύων µε 
κατεύθυνση ροής προς την Κωπαϊδα ή τον Ευβοϊκό. Με µεγάλη διαφορά, ο εντονότερος 
διαµελισµός παρατηρείται στο βόρειο τµήµα, λόγω της δράσης της ζώνης της 
Αταλάντης, και συγκεκριµένα του κεντρικού τµήµατός της (Κυπαρίσσι – Προσκυνάς, 
βλ. Κεφ. 3). ΝΑ της περιοχής συνάντησης των ρηξιγενών ζωνών Αταλάντης και 
Μαλεσίνας (διασταύρωση Βουµελιταίας - βλ. Κεφ. 4), η διάβρωση του µετώπου της 
ζώνης της Αταλάντης έχει προχωρήσει σε πολύ µικρό βαθµό, και το παλαιοανάγλυφο 
σταµατά απότοµα στο χείλος του (αυτό φαίνεται πο στην περιοχή της δυτικής εξόδου 
του Μαρτίνου προς την εθνική οδό).  

 
 
 V.2.  ∆υτικό τµήµα 
 

Τα νεογενή του δυτικού τµήµατος της ενότητας (Φωτ. 2.32 – πολύµεικτες 
χειµάρριες αποθέσεις) θεωρούνται σχηµατισµός βάσης, µε πιθανή ανω-µειοκαινική(;) – 
κάτω-πλειοκαινική ηλικία (Rondogianni, 1984). Η χρονολόγηση της Θ. Ροντογιάννη δεν 
ήταν άµεση, αλλά βασίσθηκε στην παρόµοια θέση των αποθέσεων αυτών µε τα 
κροκαλοπαγή Προσκυνά (παλυνολογική χρονολόγηση από την Χ. Ιωακείµ, σε Ron-
dogianni, 1984), και µέχρι νεωτέρας είναι αποδεκτή – εµείς δεν βρήκαµε κάποιο έµµεσο 
στοιχείο που να την αµφισβητεί. Το πάχος του σχηµατισµού Κολάκας είναι µικρό (λίγες 
δεκάδες έως 100 το πολύ m). Αυτό ήταν ήδη γνωστό από τις προηγούµενες 
χαρτογραφήσεις, και εδώ πιστοποιήθηκε µε την νέα χαρτογράφηση των λιθολογικών 
ορίων (π.χ. η αποκάλυψη του αλπικού υποβάθρου σε µικρό βάθος στην κοιλάδα 
διεύθυνσης Β∆-ΝΑ που διασχίζει τα κροκαλοπαγή αµέσως Ν του χωριού).  

Είναι αρκετά σαφές πως οι ποταµοχειµάρριες αποθέσεις του σχηµατισµού Κολάκας 
αποτέθηκαν πάνω στο παλαιοανάγλυφο της ενότητας Κυρτώνης, το οποίο και 
αποτελεί το ‘δάπεδο’ του σχηµατισµού, ενώ τα διατηρούµενα σήµερα υπολείµµατά τους 
αντιστοιχούν σε τοπική µορφολογική έξάρση. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των 
λατυποπαγών που εµφανίζονται Ν της Κολάκας (Φωτ. 2.33), τα οποία βρίσκονται σε 
στάθµη χαµηλότερη από αυτήν του παλαιοαναγλύφου (διασχίζονται από την άσφαλτο 
προς την Κωπαϊδα, και ενδεχοµένως καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µήκος της 
εµφάνισης των νεογενών στη Ν∆ πλευρά της κοιλάδας του ρ. Ζάστενα. Ενδέχεται 
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δηλαδή το παλαιοανάγλυφο να διαµορφώθηκε µετά την απόθεση των λατυποπαγών (τα 
οποία δεν σηµειώνονται µε ξεχωριστό συµβολισµό στους λιθολογικούς χάρτες, πλήν 
όµως είναι σαφώς διαφορετικά και όχι απαραιτήτως ισόχρονα µε τις χειµάρριες 
αποθέσεις).  

Με βάση την παραπάνω συζήτηση έχουµε τη δυνατότητα σχετικής χρονολόγησης 
του παλαιοαναγλύφου, η δηµιουργία του οποίου τοποθετείται πρίν την απόθεση των 
ποταµοχειµάρριων αποθέσεων της Κολάκας, άρα στο Ανωτ. Μειόκαινο ή παλαιότερα, 
µε βάση όσα ξέρουµε µέχρι στιγµής για την ηλικία τους. Μεταγενέστερη διάβρωση 
(κατά το Τεταρτογενές, σχετιζόµενη µε ανύψωση της περιοχής από την ζώνη της 
Αταλάντης) αποµάκρυνε τις νεογενείς αποθέσεις, και αυτό που σήµερα παρατηρούµε σε 
αρκετά εκτεταµένες περιοχές της ενότητας είναι υπολείµµατα αυτού του 
αποκαλυµµένου παλαιοαναγλύφου. Είναι φυσικά αναµενόµενο πως το παλαιοανάγλυφο 
δεν παρέµεινε ‘απολιθωµένο’ αφότου αποκαλύφθηκε. Στην περιοχή αµέσως ΒΑ της 
Αγριλιάς σηµειώνεται επιφάνεια διάβρωσης νεότερη του παλαιοαναγλύφου 
(Τεταρτογενής), η οποία βρίσκεται µεν πολύ κοντά στη στάθµη του, όµως µέχρι 
νεωτέρας θεωρούµε πως διαµορφώθηκε αφότου αυτό αποκαλύφθηκε (αντίστοιχη 
περίπτωση έχουµε ΝΑ του ‘Μοναχού’, κάτω από το σχηµατισµό Φουνταριά στο Α 
τµήµα της ενότητας). Βόρεια της Κυρτώνης, στην περιοχή του Παλιόπυργου, το 
παλαιοανάγλυφο συν οι νεογενείς αποθέσεις που το καλύπτουν χαµηλώνουν κλιµακωτά 
λόγω ρηγµάτων της ζώνης της Αταλάντης (Rondogianni, 1984 και Κεφ. 4).  

 
Εκτός από τα νεογενή (ποταµοχειµάρριες αποθέσεις –κυρίως- και λατυποπαγή) στην 

περιοχή του σχηµατισµού Κολάκας υπάρχουν και περιορισµένες εµφανίσεις 
τεταρτογενών σχηµατισµών. Στα αριστερά της ασφάλτου προς Αταλάντη, στην 
χωµατερή στην περιοχή του Παλιόπυργου, εµφανίζεται ένας χαρακτηριστικά 
διαφορετικός σχηµατισµός από τα κροκαλοπαγή Κολάκας. Πρόκειται για αποθέσεις µε 
τεµάχη αποκλειστικώς ασβεστολιθικά/δολοµιτικά (Φωτ. 2.34). οι οποίες είναι πολύ 
διαφορετικές από τα πολύµεικτα µειοκαινικά κροκαλοπαγή (Φωτ. 2.32) και θα  
µπορούσαν να ερµηνευθούν ως πολύ µεταγενέστερες αποθέσεις ρέµατος από το Χλωµό 
(Κάτωτ.-Μέσο Τεταρτογενές). Παροµοίως, στο ανατολικό τµήµα του χωριού της 
Κολάκας (στην ράχη µε υψόµετρο 484 m), παρατηρήθηκαν ποταµοχειµάρριες 
αποθέσεις -κόκκινο χρώµα λόγω οξέιδωσης, αρκετά καλά στρογγυλωµένες κροκάλες-, 
σε εναλλαγές µε παλαιοεδάφη (Φωτ. 2.35 - επίσης σηµειώνονται στον γεωµορφολογικό 
χάρτη), εικόνα ανάλογη µε τις πλειστοκαινικές αποθέσεις του σχηµατισµού 
‘Φουνταριά’ που συζητώνται παρακάτω. 

 
Πιθανό ρήγµα Λούτσας. Το σηµερινό υπόλειµµα του σχηµατισµού της Κολάκας 

φαίνεται να οριοθετείται προς ΑΝΑ από το ‘ρήγµα της Λούτσας’ (Λούτσα ή Πρίωνας 
λέγεται η επιµήκης κορυφογραµµή Ν και Ν∆ της Μ. Αγ. Τριάδος), µια γραµµή η οποία 
είναι σίγουρα τεκτονική ασυνέχεια, µε ερώτηµα εάν νεοτεκτονικό ρήγµα – ως πιθανό 
τέτοιο σηµειώνεται στο χάρτη του Σχ. 2.2. Το ΒΑ τµήµα του ρήγµατος αυτού 
σηµειώνεται στον χάρτη του ΙΓΕΥ, ενώ ο Αλµπαντάκης (1974) το θεωρεί λεπίωση 
(λεπίωση όµως θεωρεί και την µάλλον καθαρή περίπτωση κανονικού ρήγµατος στη Β 
πλευρά του Πρίωνα – το ρήγµα της Αγ. Τριάδας που συζητάται στο Κεφ. 4). Στο χάρτη 
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του Αγγελίδη (1991), δεν σηµειώνεται ρήγµα ούτε στην µία ούτε στην άλλη πλευρά της 
Λούτσας. 

Από τη νότια πλευρά της Λούτσας, µέχρι τουλάχιστον Ν του χωριού της Κυρτώνης 
(Κολάκας), συστηµατικά παρατηρούνται στρωµατογραφικά ανώτεροι σχηµατισµοί στα 
ΝΑ του ρήγµατος, διάταξη που εάν δεν είχαµε να κάνουµε µε αλπικά θα παρέπεµπε 
ασφαλώς σε ρήγµα που έχει βυθίσει το τέµαχος στα ΝΑ του. Στην περιοχή λίγο Α του 
Αγ. Νικολάου π.χ., έχουµε διάπλαση στο Β∆ τέµαχος και αµέσως µετά το ρήγµα 
καθαρούς οφιολίθους13, ενώ σε µεγαλύτερη κλίµακα το ρήγµα της Λούτσας αποτελεί 
όριο των εµφανίσεων του Κρητιδικού πρός Β∆. Στα στενά της κοιλάδας του 
Μεσοφόρου αµέσως ∆ της κορυφής Λούτσα (Φωτ. 4.54), φαίνεται αρκετά καθαρά πως 
το ρήγµα κλίνει προς ΝΑ (µε όχι ιδιαίτερα µεγάλη κλίση όµως), όµως εάν δεν γίνει 
λεπτοµερής γεωλογική µελέτη, δεν µπορούµε να ξέρουµε εάν πρόκειται για αλπική 
επώθηση ή όχι.  

Η σχέση του ρήγµατος της Λούτσας µε το παλαιοανάγλυφο της ενότητας και το 
σχηµατισµό της Κολάκας, µας επιτρέπει να διατυπώσουµε µια αληθοφανή υπόθεση για 
την ηλικία του. Συγκεκριµένα, το παλαιοανάγλυφο βρίσκεται στο ίδιο περίπου επίπεδο 
µε το βυθισµένο, οπότε έχουµε πιθανότατα να κάνουµε µε δοµή της οποίας η κύρια 
περίοδος δράσης τοποθετείται στο Μειόκαινο ή παλαιότερα (πρίν το σχηµατισµό του 
παλαιοαναγλύφου). Η µικρή µετάπτωση στο παλαιοανάγλυφο που παρατηρείται κατά 
µήκος του ρήγµατος µπορεί να υποδηλώνει µεταγενέστερες κινήσεις του (πολύ µικρής 
συνολικής κατακόρυφης µετατόπισης), λόγω της γενικότερης ‘κινητικότητας’ της 
περιοχής από τη δράση της ζώνης της Αταλάντης (πιό συγκεκριµένα, το ρήγµα της 
Λούτσας ίσως αναµένεται να έχει παρουσιάσει περιορισµένη µετατόπιση, λόγω των 
κινήσεων στο ρήγµα της Αγ. Τριάδας). Αυτή η µικρή µορφολογική µετάπτωση που 
δηµιούργησε η περιορισµένη –και δευτερογενής- επαναδραστηριοποίηση της παλαιάς 
δοµής, φαίνεται πως έπαιξε καθοδηγητικό ρόλο για την τεταρτογενή διάβρωση που 
απογύµνωσε την ενότητα από τα νεογενή, ώστε σήµερα να βλέπουµε το όριό τους να 
την παρακολουθεί.  

Στο χάρτη του ΙΓΕΥ και της Rondogianni (1984), το προς Ν∆ όριο του σχηµατισµού 
Κολάκας είναι νεοτεκτονικό ρήγµα (ΒΒ∆-ΝΝΑ διεύθυνσης). Τεκτονική σχέση του 
σχηµατισµού µε τα αλπικά πιθανόν να υπάρχει στον αυχένα ΒΑ του Κούκκου (στο Ν 
χείλος της κοιλάδας του Παλιόπυργου), όµως σχετίζεται µε πιθανό ρήγµα ΒΑ-Ν∆ 
διεύθυνσης. Ας σηµειωθεί πως η συγκεκριµένη περιοχή είναι ό,τι πιο ακατάλληλο για 
εργασία υπαίθρου, αφού η επαφή καλύπτεται από µανδύα αποσάθρωσης, όπως και ο 
σχηµατισµός Κολάκας, που αντιστοιχεί σε πολύ οµαλούς µικρούς λόφους, πρακτικά 
χωρίς τοµές. Με δεδοµένα τα παραπάνω, το Ν∆ όριο του σχηµατισµού –ως το 
αντιληφθήκαµε- είναι αρκετά ευθύγραµµο, άρα διόλου δεν αποκλείεται η ύπαρξη 
τεκτονικής ασυνέχειας. ∆εδοµένου ότι συζητάµε για παλαιό ρήγµα (κύρια περίοδος 
δράσης πρίν τη διαµόρφωση του παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης), δεν θα απασχοληθούµε 
περαιτέρω, αφού δεν επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την παρατηρούµενη γεωµορφολογική 
διαρρύθµιση. Αυτό που αξίζει όµως να σηµειωθεί είναι πως η παραπάνω πιθανή δοµή 
βρίσκεται στην προέκταση της ‘ασυνέχειας του Μυλοβουνίου’, ασυνέχεια που έχει 

                                                           
13 Αυτό δεν φαίνεται στους χάρτες που δίδονται εδώ, διότι δεν γίνεται διάκριση διάπλασης-
οφιολίθων. 



 81

χαραχθεί χονδροειδώς στο Σχ. 2.2 ως όριο µεταξύ πετρωµάτων της Υποπελαγονικής 
(ανθρακικά και διάπλαση) που βρίσκονται στα ∆ της και των οφιολίθων και 
σχηµατισµών της εν. Αν. Ελλάδος στα ανατολικά της.  

 
 
V.3.  ∆υτικά Περιθώρια 
 
 Η συζήτηση για την περιοχή της Κυρτώνης τοποθετήθηκε πρίν από αυτήν για τα όρια 
των ενοτήτων Χλωµού και Κυρτώνης-Μαρτίνου που θα συζητηθούν εδώ, προκειµένου 
να γίνει σαφές πως από τη µία ενότητα στην άλλη αλλάζει σηµαντικά η µορφολογία. 
Αυτό που έχει ενδιαφέρον να συζητηθεί είναι το εάν αυτή η µορφολογική αλλαγή 
σχετίζεται µε τεκτονικές ασυνέχειες, και εαν ναι, να γίνει απόπειρα εκτίµησης του τί 
είδους ασυνέχειες µπορεί να είναι αυτές και του τρόπου επιρροής τους στη 
γεωµορφολογική εξέλιξη (ενεργός συµµετοχή µε κινήσεις, ή όχι). 

Ως µορφολογικά όρια µεταξύ των δύο ενοτήτων µπορούν να θεωρηθούν οι κλιτείς 
της ψηλότερης κορυφής του Χλωµού προς το οροπέδιο της Κυρτώνης, και η βαθειά 
κοιλάδα του κύριου κλάδου του Ασπρορέµατος. Ανατολικά της κορυφής του Χλωµού 
(1079 m) παρατηρείται αρκετά απότοµη µείωση του υψοµέτρου σε οριζόντια απόσταση 
µόλις 2.5 km, προς το οµαλό ανάγλυφο της Κυρτώνης, που εδώ βρίσκεται σε υψόµετρο 
400-500 m - βλ. Φωτ. 2.36. Αυτή η σηµαντική µετάπτωση παρατηρείται σε οµοιογενή 
λιθολογία (ανθρακικά). Οι κλιτείς του Χλωµού έχουν εικόνα εµφανώς προχωρηµένης 
ηλικίας, µε κοίλη διατοµή –Φωτ. 2.37-, και δεν είναι αναγνωρίσιµη κάποια 
χαρακτηριστική µορφολογική ασυνέχεια σε αυτές, µε εξαίρεση το ΒΑ άκρο τους). Η 
κλιτύς στην περιοχή του Κούκκου είναι η πιό συνεχής, και το ίχνος της βάσης της είναι 
αρκετά ευθύγραµµο, διεύθυνσης ΒΒΑ-ΝΝ∆. Η περιοχή του Κούκκου καλύπτεται από 
θάµνους, κατά θέσεις όµως είδαµε στο υπαιθρο υπολείµµατα λατυποπαγών (γωνιώδη 
τεµάχη από τα ανθρακικά της περιοχής), τα οποία είναι παλαιά κορήµατα κατά πάσα 
πιθανότητα. 

 
Στην περιοχή ΒΑ του Κούκκου, η επαφή του σχηµατισµού Κολάκας µε τα 

ανθρακικά έχει διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ∆. Αυτή η επαφή σηµειώνεται ως ρήγµα στο χάρτη 
του ΙΓΕΥ όπως και της Rondogianni (1984), ως βέβαιο µάλιστα, το οποίο συνεχίζει 
προς Β και παρακολουθείται από τον κύριο κλάδο του Ασπρορέµατος (κοιλάδα 
Παλιόπυργου). Ο Αλµπαντάκης (1974) θεωρεί πως το Ασπρόρεµα ακολουθεί λεπίωση, 
στο χάρτη του όµως το όριο του σχηµατισµού Κολάκας συµπίπτει µε αυτή την 
ασυνέχεια. Αµέσως ΝΑ του Παλιόπυργου, σε τµήµα της κοιλάδας που εµφανίζεται η 
διάπλαση, η επαφή της µε τα ανθρακικά είναι ξεκάθαρα ευθύγραµµη σε διεύθυνση 
ΒΒΑ-ΝΝ∆ (παράλληλη µε τις προηγούµενες ασυνέχειες, πιθανές ή βέβαιες), φαίνεται 
όµως να καλύπτεται από τα νεογενή (να µην τα επηρεάζει δηλαδή). Από τη συζήτηση 
αυτή, φαίνεται πως η κλιτύς του Κούκκου παραλληλίζεται µε τεκτονικές ασυνέχειες (θα 
τις καλούµε ασυνέχειες ‘∆ήλου’, από την αρχαία ονοµασία του Χλωµού), δεν έχουµε 
όµως αρκετά στοιχεία για να αποφανθούµε εάν αυτές οι ασυνέχειες είναι νεοτεκτονικές 
ή αλπικές που έχουν κινηθεί κατά τι και στη νεοτεκτονική περίοδο (αυτό έχουµε τα 
νεογενή να επηρεάζονται). 



Öùô. 2.32. Ðïëýìåéêôåò ÷åéìÜññéåò áðïèÝ-
óåéò ôïõ ó÷çìáôéóìïý ÊïëÜêáò (Á ôïõ Ðáëéü-
ðõñãïõ).

Öùô. 2.36. Ôï áíÜãëõöï óôï Ä ôìÞìá ôçò åíüôçôáò Êõñôþíçò (Öùô. ðñüò Ä óôï äåîß ôìÞìá,
Ýùò ÍÄ óôï áñéóôåñü). Óå ðñþôï ðëÜíï óôá äåîéÜ öáßíïíôáé óôá ôïé÷þìáôá âáèåéÜò
êïéëÜäáò áëðéêïß áóâåóôüëéèïé åíôåëþò éóïðåäùìÝíïé (âÝëïò).

Öùô. 2.37. Ôï áðïêáëõìÝíï ðáëáéïáíÜãëõöï óôï Ä ôìÞìá ôçò åíüôçôáò Êõñôþíçò (ïé ëüöïé
óôï âÜèïò -üðïõ êáé ôï ÷ùñéü- áðïôåëïýíôáé áðü ôï ó÷çìáôéóìü ÊïëÜêáò). Óå ðñþôï
ðëÜíï, óôï áñéóôåñü ôìÞìá ôçò öùô. öáßíåôáé õðïëåéììáôéêüò áóâåóôïëéèéêüò ëüöïò.

Öùô. 2.33. ËáôõðïðáãÞ ÊïëÜêáò.

Öùô. 2.35. ÅñõèñùðÝò (ïîåéäùìÝíåò) ðïôÜ-
ìéåò áðïèÝóåéò êáé ðáëáéïåäÜöç ðëåéóôïêáé-
íéêÞò çëéêßáò óôï ÷ùñéü Êõñôþíç (ÊïëÜêá)..

×ëùìüí Ïñ.

×ëùìüí Ïñ.

Êïýêêïò. Êõñôþíç (ÊïëÜêá)

ÁãñéëéÜ

Öùô. 2.34. ÐéèáíÝò ðëåéóôïêáéíéêÝò
÷åéìÜññéåò áðïèÝóåéò óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ
Ðáëéüðõñãïõ.
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Το ζήτηµα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο γεωλογικής µελέτης και εδώ θα πρέπει 
να αρκεσθούµε σε συζήτηση των γεωµορφολογικών δεδοµένων, προτείνοντας διάφορες 
ερµηνείες αναλόγως του τι µπορεί να συµβαίνει µε τις ασυνέχειες της ∆ήλου. Πολύ 
σηµαντικό θα ήταν να γνωρίζαµε από ανεξάρτητες παρατηρήσεις εάν η κύρια 
παλαιοεπιφάνεια στη µάζα του Χλωµού (επιφάνεια Καστανά) σχηµατίσθηκε την ίδια 
περίοδο µε το παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης. Εάν είχαµε τρόπο να αποφανθούµε µε 
άµεσες παρατηρήσεις (δεν είχαµε), κάτι τέτοιο θα τεκµηρίωνε αδιαµφησβήτητα την 
ύπαρξη νεοτεκτονικής ζώνης, µε αξιόλογη µετατόπιση µετά τη δηµιουργία του 
παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης.  

Αυτό που µπορούµε πάντως να σηµειώσουµε, είναι πως τα δύο αυτά 
παλαιοανάγλυφα (Χλωµού και Κυρτώνης) παρουσιάζουν µεν υψοµετρική διαφορά, 
όµως αυτή µπορεί κάλλιστα να εξηγείται από τη διαπιστωµένη διαφορά στη συνολική 
κατακόρυφη µετάθεση µεταξύ του κεντρικού και του Β∆ τµήµατος της ζώνης της 
Αταλάντης (Ganas, 1997, Ganas et al, 1998 – βλ. Κεφ. 4) κατά το Πλειο-Τεταρτογενές. 
Η επιφάνεια του Καστανά βρίσκεται γύρω στα 800 m στο βόρειο τµήµα της, όσο όµως 
αποµακρυνόµαστε από τη ζώνη της Αταλάντης, βρίσκουµε την επιφάνεια ολοένα και 
χαµηλότερα, έως τα 540 m στο χαµηλότερο σηµείο της (ΒΑ της Αγ. Σωτήρας), 
υψόµετρο στο οποίο έχουµε την επιφάνεια του Κούκκου στην άλλη πλευρά του 
Χλωµού. Στη συµπεριφορά της ζώνης της Αταλάντης, µπορεί ενδεχοµένως να αποδοθεί 
και η διαφορά στο βαθµό καρστικοποίησης των ανθρακικών των δύο 
παλαιοαναγλύφων: στην επιφάνεια του Καστανά λόγω εντονότερης ανύψωσης µπορεί 
να θεωρηθεί πως είχαµε πιο ευνοϊκές συνθήκες για νωρίτερη αποµάκρυνση των 
νεογενών από πάνω της, οπότε είχε περισσότερο χρόνο να καρστικοποιηθεί. Άλλη 
ερµηνεία θα µπορούσε να είναι και αυτή της σχετικής παλαιότητας του Β∆ τµήµατος 
της ζώνης σε σχέση µε το κεντρικό, πράγµα που θα σήµαινε πως έλαβε χώρα ανάπτυξη 
(προέκταση) της ζώνης προς ΝΑ. 

Η παραπάνω εκδοχή είναι πολύ ενδιαφέρουσα (εάν ισχύει, η επιφάνεια στην Αγριλιά 
θα πρέπει να σηµειωθεί µε τη διαγράµµιση της παλαιοεπιφάνειας του Μύτικα), και στα 
πλαίσιά της, µια νεοτεκτονική ασυνέχεια σαν την πιθανολογούµενη ζώνη ∆ήλου θα 
µπορούσε να θεωρηθεί πως είχε δράσει πρίν τη διαµόρφωση του παλαιοαναγλύφου 
Κυρτώνης - Καστανά και να είναι υπεύθυνη για την ανύψωση του υψηλότερου 
τµήµατος του Χλωµού (µαζί µε άλλα ρήγµατα) κάποτε στο Μειόκαινο (το Χλωµό s.s. 
και οι γειτονικές ψηλές κορυφές ήταν ήδη υψώµατα όταν απετέθησαν τα νεογενή). Η 
παρατηρούµενη υψοµετρική µετάπτωση ανάµεσα στο παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης. και 
του Χλωµού οφείλεται µπορεί να αποδοθεί σε εκ νέου περιορισµένη δραστηριότητα της 
ζώνης ∆ήλου µετά την περίοδο διαµόρφωσης του παλαιοαναγλύφου και µετά την 
απόθεση του σχηµατισµού Κολάκας (όχι όµως πρόσφατα, το πολύ έως το Κ. 
Τεταρτογενές). 

Με βάση την παραπάνω συζήτηση, και τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (ρήγµα χάρτη 
ΙΓΕΥ και Rondogianni, 1984), στο Σχ. 2.2 σηµειώνουµε πιθανά κανονικά ρήγµατα 
µεταξύ Χλωµού και Κούκκου, µε ερωτηµατικά αφ’ ενός για να τονισθεί η ανάγκη 
επιβεβαίωσής τους απο γεωλογική µελέτη, αφ’ ετέρου διότι η µορφολογική µετάβαση 
µεταξύ των ενοτήτων Χλωµού και Κυρτώνης µπορεί να εξηγηθεί και χωρίς αυτά. 
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V.4  Ανατολικό τµήµα 
 

Ανω πλειοκαινικοί ασβεστόλιθοι. Στο ανατολικό τµήµα της ενότητας Κυρτώνης-
Μαρτίνου και πάνω στο παλαιοανάγλυφο της διατηρείται εκτεταµένη υπολειµµατική 
εµφάνιση λιµναίων ασβεστολίθων / µαργαϊκών ασβεστολίθων της ‘λεκάνης του 
Μαρτίνου’ (Rondogianni, 1984), ηλικίας Ανωτ. Πλειοκαίνου µε βάση τη χρονολόγηση 
των Αναγνώστου κ.α. (1988) στην περιοχή της Λάρυµνας. Στην ‘ράχη Αράπη’ (στα 
αριστερά της εθνικής, πηγαίνοντας προς Λαµία)  βλέπουµε τους ασβεστολίθους αυτούς 
να αντιστοιχούν σε υψώµατα, και µπροστά από το µέτωπο της διάβρωσης τους να 
υπόκειται το παλαιοανάγλυφο της ενότητας στα ανθρακικά της Υποπελαγονικής. Αυτό 
εµφανίζεται χαρακτηριστικά ως µια εν πολλοίς επίπεδη επιφάνεια και παρακολουθείται 
αδιατάρακτη µέχρι και το χείλος του µετώπου της ρ.ζ. Αταλάντης. Πέρα από το 
προφανές του πράγµατος στο χάρτη και στο ύπαιθρο, επι πλέον πιστοποίηση είχαµε σε 
ένα από τα λατοµεία σκύρων για την κατασκευή της εθνικής οδού14 (στη ράχη Αράπη - 
Φωτ. 2.38, όπου φαίνεται η αξιοσηµείωτα επίπεδη παλαιοεπιφάνεια στα αλπικά, µε 
λιµναίους ασβεστολίθους από πάνω). 
   

Πλειστοκαινικές αποθέσεις ‘Φουνταριά’. Λίγο αφότου η νέα εθνική οδός Αθηνών-
Λαµίας εγκαταλείπει την Κωπαϊδα, ακριβώς µετά τη νέα γέφυρα του Ξηρορέµατος,  
παρατηρούνται σε δύο µεγάλες τοµές εκατέρωθεν του δρόµου ποταµοχειµάρριες 
αποθέσεις (καλά οξειδωµένες µε τυπικό χρώµα ‘terra rossa’ στα λεπτόκοκκα – Φωτ. 2. 
39). Οι αποθέσεις αυτές δείχνουν αδιατάρακτες (κάποιες ασυνέχειες στην ∆ τοµή είναι 
µάλλον διαβρωσιγενείς και όχι ρηξιγενείς, αφού δεν φαίνεται να επηρεάζουν το 
υπόβαθρο), παρακολουθούν δε την κλίση του αναγλύφου πάνω στο οποίο απετέθησαν 
(κλίση πρός Ν λόγω στρέψης από τη ζώνη της Αταλάντης. Το ανάγλυφο που έχει 
σήµερα αποκαλυφθεί κάτω από τις αποθέσεις ‘Φουνταριά’ ΝΑ του ‘Μοναχού’, είναι 
µεν υψοµετρικά αρκετά  κοντά µε το παλαιοανάγλυφο στη ράχη του Αράπη, όµως στο 
χάρτη σηµειώνεται ως τεταρτογενούς ηλικίας (είναι αρκετά σαφής η µετάπτωση µεταξύ 
των δύο επιφανειών στους χάρτες 1:5.000). Τεταρτογενής διάβρωση δηλαδή 
αποµάκρυνε το λιµναίο Πλειόκαινο, διαµόρφωσε νεότερη επιφάνεια διάβρωσης στο 
αποκαλυµµένο µειοκαινικό παλαιοανάγλυφο, απετέθησαν οι αποθέσεις Φουνταριά, και 
πλέον πρόσφατη διάβρωση αποκάλυψε εκ νέου την τεταρτογενή επιφάνεια.  

Στους χάρτες του ΙΓΕΥ, του Αλµπαντάκη (1974) και της Rondogianni (1984), οι 
αποθέσεις ‘Φουνταριά’ συµπεριλαµβάνονται στα νεογενή, όµως λιθοοψικά 
παραπέµπουν έντονα σε Πλειστόκαινο (χρονολόγηση άµεση δεν υπάρχει). Σε κάθε 
περίπτωση, πρόκειται για σχηµατισµό εντελώς διαφορετικό από τους γειτονικούς 
λιµναίους ασβεστολίθους στα βόρειά τους, που οφείλει να χαρτογραφηθεί ξεχωριστά.  

Όπως φαίνεται και στον γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000, οι εν λόγω 
ποταµοχειµάρριες αποθέσεις καλύπτουν σηµαντική έκταση. Σε άλλες θέσεις δεν υπήρχε 
το χαρακτηριστικό έντονο χρώµα των αποθέσεων που εµφανίζονται στις τοµές της νέας 
εθνικής, και παρατηρούνται εναλλαγές παλαιοεδαφών και ποτάµιων απόθεσεων (ενίοτε 
µεγάλου µεγέθους αποθέσεις κοίτης – Φωτ. 2.40) σύν κάποιες παρεµβολές 
ασβεστιτικών λεπτόκοκκων υλικών (λιµναίες φάσεις ;). Ερώτηµα είναι το εάν υπάρχουν 
                                                           
14 Που µάλλον θα µπαζωθεί µετά το πέρας των εργασιών. 
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ρήγµατα στις άκρες των τοµών, όπου έχουµε ασβεστολίθους να ‘εξέχουν’ αρκετά κάτω 
από τις παραπάνω αποθέσεις (σε κάθε περίπτωση µιλάµε για µικρές µεταθέσεις, που δεν 
επηρεάζουν ουσιωδώς τη γενική µορφολογική εικόνα). 

 
Κροκαλοπαγή Προσκυνά. Στον υδροκρίτη µεταξύ των κοιλάδων Ρεβενίκου και 

Πλιάσας, στην πλευρά της κοιλάδας του Ρεβενίκου βλέπουµε την πρωτογενή σχέση των 
κροκαλοπαγών Προσκυνά (Rondogianni, 1984) µε το υπόβαθρό τους (οφιόλιθοι). Όπως 
και στην περίπτωση των κροκαλοπαγών Κολάκας, ο σχηµατισµός αυτός έχει αποτεθεί 
πάνω στο ήπιο παλαιοανάγλυφο της ενότητας Κυρτώνης-Μαρτίνου. Αυτό φαίνεται 
στην ∆ πλευρά της Ψηλής Ράχης (βορειότερα µπαίνουµε στη ζώνη της Αταλάντης και ο 
σχηµατισµός βρίσκεται σε χαµηλότερα σηµεία λόγω διαδοχικών ρηγµάτων της). Η 
κλίση των αποθέσεων είναι 20-30ο πρός ΒΑ σύµφωνα µε την Rondogianni (1984) - 
Φωτ. 2.41. 

 
Κατά την λιθολογική χαρτογράφηση είδαµε τα κροκαλοπαγή να δοµούν ολόκληρη 

την Α πλευρά της κοιλάδας του ρ. Πλιάσας, µέχρι και τον υδροκρίτη (όχι µόνον εντός 
της κοιλάδας δηλαδή όπως σηµειώνονται στο χάρτη της Rondogianni, 1984, κατά την 
χαρτογράφηση της οποίας δεν υπήρχαν οι περισσότερες από τις τοµές που 
συναντήσαµε). Η εικόνα που συναντήσαµε µπορεί να σηµαίνει πως η επαφή 
κροκαλοπαγών – υποβάθρου παρουσιάζει ένα µεγάλο ‘σκαλοπάτι’ ανάµεσα στην Ψηλή 
ράχη και την κοίτη του ρέµατος Πλιάσας, το οποίο πιθανόν να αντιστοιχεί σε παλαιό 
ρήγµα (θα το καλούµε ‘ρήγµα της Πλιάσας’, σηµ. µε πράσινο χρώµα στο Σχ. 2.2). Γι’ 
αυτό το πιθανό ρήγµα, µέχρι στιγµής µπορούµε να πούµε µόνον πως έχει παρουσιάσει 
αξιόλογη δραστηριότητα µετά τη διαµόρφωση του παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης και την 
απόθεση των κροκαλοπαγών Προσκυνά και πως προκάλεσε βύθιση του τεµάχους στα 
ανατολικά του. 

Σύµφωνα µε τον Ganas (1997) και τους Ganas et al. (1998), η Α πλευρά της κοιλάδας 
του Βίβου (αµέσως Β της υπό συζήτηση περιοχής) αντιστοιχεί σε πλειστοκαινικό ρήγµα 
(µικρότερο ρήγµα και πιθανή προέκτασή του σηµειώνει και η Rondogianni, 1984). 
Πρόκειται για µια αξιοσηµείωτα ευθύγραµµη κλιτύ, αυτό όµως δεν είναι αρκετό από 
µόνο του για να χαραχθεί εκεί ρήγµα. H περίπτωση αναφέρεται ως µία πιθανή δοµή 
στην ίδια περίπου ευθεία µε το ρήγµα της Πλιάσας και σηµειώνουµε ότι -σε αυτή την 
χονδροειδή προσέγγιση- η εµφάνιση του αλπικού υποβάθρου ∆ του Βίβου φαίνεται να 
συµφωνεί µε την πολικότητα του ρήγµατος της Πλιάσας. Όσο για την περίοδο δράσης 
του ‘ρήγµατος του Βίβου’, αυτή πρέπει να τοποθετηθεί πίσω στο Πλειστόκαινο, πρίν τη 
διαµόρφωση των επιφανειών της Μαλεσίνας που συζητώνται παρακάτω. 
 
 
V.5.  Βύθισµα Υηττού  
 

Η πιό χαρακτηριστική µορφολογική ασυνέχεια στο εσωτερικό της ενότητας 
Κυρτώνης-Μαρτίνου, είναι ένας ρηχός ‘δίαυλος’ διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ και πλάτους 1.5 - 
2 km, το ‘βύθισµα της Υηττού’ όπως θα το αποκαλούµε από τούδε, από το όνοµα του 
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αρχαίου βοιωτικού οικισµού στην περιοχή του Αγ. Αθανασίου15 (Fossey, 1990). Το 
βύθισµα της Υηττού µπορεί να διακριθεί σε δύο υπο-περιοχές, την περιοχή ∆ένδρι, και 
τον κάµπο του Λουτσίου. Στον κάµπο του Λουτσίου έχουµε ανάγλυφο σαφώς πιό κοίλο, 
πληρωµένο σήµερα από τεταρτογενείς αποθέσεις, µε γενική εικόνα που παραπέµπει σε 
καρστική µορφή - µια περίπτωση πόλγης (Παπαδοπούλου, 1990). Η περιοχή ∆ένδρι 
(χαρακτηρίζεται από ανάγλυφο σε οφιολίθους, µεγάλου βαθµού ισοπέδωσης (Φωτ. 2.42 
και 2.44) και πυθµένα περίπου οριζόντιο (εξ ου και τα έλη που σηµειώνει ο 
τοπογραφικός χάρτης). Σύµφωνα µε την Παπαδοπούλου (1990), πρόκειται για µια 
παλαιά ενδο-ορεινή λεκάνη, διαµορφωθείσα από χηµική αποσάθρωση στις θερµές και 
υγρές κλιµατικές συνθήκες του Μειο-Πλειοκαίνου, σε αποκαλυµµένο προ-Ανω 
Κρητιδικό παλαιοανάγλυφο (το ισοπεδωµένο ανάγλυφο σε οφιολίθους πάνω στο οποίο 
έλαβε χώρα η ανω-κρητιδική επίκλυση). 

Στο κεντρικό τµήµα της η περιοχή ∆ένδρι καλύπτεται από µικρού πάχους αποθέσεις 
ελών  και αποθέσεις µικρού ριπιδίου από το ρεµα Β του Αγ. Αθανασίου. Ο σηµερινός 
‘πυθµένας’ της περιοχής ∆ένδρι βρίσκεται σε αντίστοιχη υψοµετρικά θέση µε το 
αποκαλυµµένο ανάγλυφο στην περιοχή ΝΑ του ‘Μοναχού’ που αξιολογήθηκε ως 
τεταρτογενής επιφάνεια διάβρωσης κάτω από τον σχηµατισµό Φουνταριά – όχι το 
µειοκαινικό παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης που έχει αποκαλυφθεί στη Ράχη του Αράπη), 
και µε βάση αυτό σηµειώνεται µε την ίδια διαγράµµιση στο γεωµορφολογικό χάρτη. 
Όπως θα συζητηθεί παρακάτω, ο πιθανός προ-πλειοκαινικός πυθµένας βρίσκόταν λίγο 
υψηλότερα. 

 
Μέτωπα Λουτσίου. Προς Β, το βύθισµα της Υηττού οριοθετείται µορφολογικά από 

δύο επιµήκη µέτωπα ήπιας µορφολογίας σε κρητιδικούς ασβεστολίθους και φλύσχη Αν. 
Ελλάδας. Αυτά τα µέτωπα έχουν διεύθυνση ΑΒΑ-∆Ν∆, µε ύψος κάτι λιγότερο από 100 
m το µεγαλύτερο (Πυργάρι – Θόδα) και 40 m το µικρότερο. Είναι µάλλον σαφές πως 
εδώ έχουµε να κάνουµε µε δοµικά (τεκτονικά) ελεγχόµενη µορφολογία, αυτό όµως που 
ενδιαφέρει τη συζήτησή µας είναι το εάν πρόκειται για ασυνέχειες που παθητικά 
καθοδήγησαν διαφορική διάβρωση (άρα οι σχετικές µε αυτές µορφές είναι προϊόν 
εξωγενών διεργασιών), ή δοµές  που φιλοξένησαν κινήσεις βύθισης του ‘διαύλου’ 
της Υηττού.   

Οι εν λόγω τεκτονικές ασυνέχειες, µπορεί να είναι αλπικές λεπιώσεις, παλαιά 
νεοτεκτονικά ρήγµατα που λειτούργησαν πρίν τη δηµιουργία του παλαιοαναγλύφου 
Κυρτώνης και παρουσίασαν επαναδραστηριοποιήσεις µετά το Α. Μειόκαινο (κατά το 
Πλειόκαινο ή το Κατώτ. Τεταρτογενές), ή, ρήγµατα που δηµιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου 
µετά το Α. Μειόκαινο (πάλι, κάπου στο Πλειόκαινο – Κατώτ. Τεταρτογενές). Στον 
χάρτη του ΙΓΕΥ παρουσιάζεται σχετικά ήπια αλπική παραµόρφωση (πτύχωση µεγάλης 
ακτίνας καµπυλότητας) και ένα ανάστροφο ρήγµα (τοµή στο Σχ. 1.2-Α). Ο 
Αλµπαντάκης (1974) στο χάρτη του και σε σχετική γεωλογική τοµή θεωρεί πως η δοµή 
στην περιοχή των µετώπων του Λουτσίου οφείλεται σε πέντε λεπιώσεις, οι δύο 
νοτιότερες των οποίων έχουν κλίση προς Β, αντίθετα µε αυτές στα βόρεια, που κλίνουν 
προς Ν (Σχ. 1.2-Β). Το ανάστροφο ρήγµα που σηµειώνει ο χάρτης του ΙΓΕΥ είναι µία 

                                                           
15 Η θέση αυτή γλαφυρά περιγράφει τη µοίρα των αρχαιολογικών χώρων στο νεο-ελληνικό κράτος : 
στοές µεταλλείων και λαθρανασκαφές αρχαιοκαπήλων … 
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από αυτές τις λεπιώσεις. Στο βόρειο άκρο του χωριού Λούτσι παρατηρήθηκε ένα 
ρηξιγενές µέτωπο σε ασβεστολίθους, παρόµοιας διεύθυνσης και σύµφωνης κλίσης µε τα 
µέτωπα του Λουτσίου (στη Φωτ. 2.43 φαίνεται η χαρακτηριστική µορφολογία του). Το 
γεγονός ότι βλέπουµε σήµερα το µέτωπο τόσο καλά διατηρηµένο (στην ουσία πρόκειται 
για το ίδιο το κάτοπτρο του ρήγµατος, αλλοιωµένο βέβαια) οφείλεται σε διαφορική 
διάβρωση (αποµάκρυνση του φλύσχη που υπήρχε µπροστά). Ο Αλµπαντάκης (1974) το 
σηµειώνει ως λεπίωση, και σε πολύ µικρή απόσταση προς Ν βάζει λεπίωση αντίθετης 
έννοιας (κλίση προς Β). 

Στην ουσία απαιτείται λεπτοµερής και συστηµατική µελέτη της δοµής της περιοχής 
εάν θέλουµε να αποκτηθεί σαφής εικόνα για το είδος των εν λόγω ασυνεχειών , πράγµα 
που εκπίπτει όµως του αντικειµένου της παρούσας. Ας σηµειωθεί δε πως ο Πλαστήρας 
(1979) οµιλεί για µεταλπικές βαρυτικές ολισθήσεις του ανω-κρητιδικού καλύµµατος σε 
διάφορες περιοχές της ενότητας Αν. Ελλάδος, µε ένα από τα παραδείγµατά του ακριβώς 
από την περιοχή του Λουτσίου – πράγµα που συνεπάγεται ακόµη πιό πολύπλοκη δοµή.  

 
 Από γεωµορφολογικής απόψεως ένα στοιχείο που µπορεί να σηµειωθεί είναι πως 

παρατηρούνται νεογενή (ακολουθούµε το χάρτη του ΙΓΕΥ και της Rondogianni, 1984) 
ενσωµατωµένα στο νοτιότερο µέτωπο (µέτωπο Μετοχίου), τα οποία σταµατούν 
απότοµα στο ίχνος της βάσης του (Μαράτος κ.α., 1965, Rondogianni, 1984). Αυτή η 
θέση της εµφάνισης δίδει την εντύπωση πως µπορεί να υπήρξε καθοδήγηση της 
διάβρωσης από µια τεκτονική ασυνέχεια (η οποία διέτρεχε το Νεογενές). Εάν και 
εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, η εν λόγω υποθετική ασυνέχεια παρήγαγε πολύ µικρή 
κατακόρυφη µετάθεση µετά την απόθεση των νεογενών, αν κρίνουµε από την 
λιθολογική εκατέρωθέν της. Περισσότερο ενδιαφέρον είναι το ‘πίσω’ (πρός Β∆) όριο 
της εµφάνισης των νεογενών, το οποίο πρέπει να µελετηθεί ως πρός το εάν είναι 
τεκτονικό η όχι. Εάν αποδειχθεί πως είναι, θα αποτελεί άµεση ένδειξη νεοτεκτονικών 
κινήσεων στην περιοχή των µετώπων του Λουτσίου και δη κινήσεων µετά την απόθεση 
των νεογενών. Αρκετά ισχυρό έµµεσο στοιχείο µπορεί να θεωρηθεί και η υψοµετρικά 
χαµηλότερη θέση των νεογενών αυτών σε σχέση µε τα κροκαλοπαγή Προσκυνά στην 
Ψηλή Ράχη –βλ. προηγούµενα-, όπου φαίνεται η πρωτογενής σχέση τους µε το 
παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης (µε βάση το χάρτη της Rondogianni, 1984, τα νεογενή στο 
Μετόχι είναι κροκαλοπαγή Προσκυνά). Από την άλλη, η διάταξη αυτή ίσως σηµαίνει 
πως µελλοντικός ερευνητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει πως πρόκειται όντως για τα 
παλαιά κροκαλοπαγή Προσκυνά, και όχι νεότερες αποθέσεις (κατά την αναγνώριση στο 
ύπαιθρο δεν βρήκαµε καλή τοµή για να αποφανθούµε). 

Εφόσον τα νεογενή οριοθετούνται πρός Β∆ από ρήγµα, εάν θεωρηθεί πως κάτω 
απ΄αυτά έχουµε το παλαιοανάγλυφο της Κυρτώνης, η τάξη µεγέθους της κατακόρυφης 
µετάθεσης υποδηλώνεται από την υψοµετρική θέση του παλαιοανάγλυφου, πάνω από 
120 m ψηλότερα στο ύψωµα Θόδα, ∆Β∆ του Μετοχίου. Στο χάρτη δεν σηµειώνεται 
παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης στη περιοχή ∆ένδρι, αλλά οι νεότερες (Μ.-Α. 
Τεταρτογενείς) επιφάνειες διάβρωσης που έχουν διαµορφωθεί εκεί. Οι ασβεστολιθικοί 
λόφοι µάρτυρες αµέσως ΝΑ του Λουτσίου που µελετήθηκαν από την Παπαδοπούλου 
(1990), έχουν όµως κορυφές στην ίδια υψοµετρική στάθµη µε τη βάση των νεογενών 
του Μετοχίου, πράγµα που υποννοεί ότι στα πλαίσια του παραπάνω σκεπτικού, εκεί θα 
µπορούσαν να σηµειωθούν πιθανά υπολείµµατα του παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης – το 
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ίδιο ισχύει και για την κορυφή του οφιολιθικού λόφου (στα 282 m), που σηµειώνεται 
(γενικευτικά) µε µπλέ διάγραµµιση στο γεωµορφολογικό χάρτη ως πλειστοκαινικό 
ανάγλυφο. Η παραπάνω εκδοχή πρέπει να σηµειωθεί όµως πως προκαλεί ένα σχετικό 
πρόβληµα, διότι εάν το παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης ήταν στα 280 m στο Μετόχι και την 
περιοχή ∆ένδρι γενικά, θα πρέπει να δοθεί µια εξήγηση για την αρκετά υψηλότερη θέση 
του στην Τσούκα. 

Τέλος, άλλο στοιχείο που µπορεί να σηµειωθεί πως εκατέρωθεν της νοητής 
προέκτασης των µετώπων του Λουτσίου πρός ΒΑ, έχουµε το παλαιοανάγλυφο 
Κυρτώνης σε σηµαντικά διαφορετικά υψόµετρα (γύρω στα 500 m στα ∆, στα 340-360 
m στην Ψηλή Ράχη και την Τσούκα. Αυτή η διαφορά µπορεί να οφείλεται σε µείωση 
της ανύψωσης από της ρ.ζ. Αταλάντης από το Β∆ πρός το ΝΑ τµήµα της (ενδεχοµένως 
σε συνδυασµό µε επιδράσεις από την ρ.ζ. Μαλεσίνας, η οποία φαίνεται να έχει ενεργό 
τµήµα και στο ανυψούµενο τέµαχος της ρ.ζ. Αταλάντης (βλ. παρακάτω και Κεφ. 4), 
όµως µε βάση την παραπάνω συζήτηση ανοικτό πρέπει να µείνει και το ενδεχόµενο να 
οφείλεται σε µετάπτωση λόγω κινήσεων στις ασυνέχειες του Λουτσίου και τις πιθανές 
πρός ΒΑ προεκτάσεις τους.  

 
Συνοψίζοντας την παραπάνω αναγνωριστική συζήτηση, εάν δεχθούµε ως 

επικρατέστερη την υπόθεση των ασυνεχειών άνευ κινήσεων µετά τη διαµόρφωση του 
παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης, τότε το βύθισµα της Υηττού θα πρέπει να αποδοθεί σε 
διαφορική διάβρωση κατά µήκος των παραπάνω ασυνεχειών (συν καρστικοποίηση στο 
Ν∆ τµήµα του). Είναι δηλαδή σε αυτή την περίπτωση προϊόν εξωγενών και µόνον 
διεργασιών, όπως προτάθηκε από την Παπαδοπούλου (1990), σε περίοδο µετά τη 
διαµόρφωση του παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης, και πρίν την απόθεση των νεογενών. Η 
συµµετοχή της τεκτονικής στη δηµιουργία του είναι µόνον παθητική σε αυτήν την 
εκδοχή. Όµως, το ενδεχόµενο να υπήρξαν µικρής έκτασης κινήσεις κατά µήκος των 
ασυνεχειών αυτών δεν µπορεί να αποκλεισθεί εάν δεν γίνει λεπτοµερής γεωλογική 
µελέτη. Με βάση την εικόνα που δίδει ο Αλµπαντάκης  (1974), οι περισσότερες 
ασυνέχειες έχουν κλίση πρός ΝΑ, κλίση η οποία µπορεί να θεωρηθεί ενδεχοµένως 
ευνοϊκή για κινήσεις δευτερογενείς λόγω της ανύψωσης της ευρύτερης περιοχής από τη 
ρ.ζ. Αταλάντης, υπάρχει δε και η περιέργη εµφάνιση των νεογενών που συζητήθηκε 
παραπάνω. Στο γεωµορφολογικό χάρτη, τα µέτωπα του Λουτσίου σηµειώνονται ως 
προϊόντα διαφορικής διάβρωσης, µε ερωτηµατικά όµως, λόγω ακριβώς των παραπάνω 
έµµεσων ενδείξεων για νεοτεκτονικές κινήσεις σε αυτά.  
 

Μέτωπο Σωροφωλιάς. Το µορφολογικό όριο της περιοχής ∆ένδρι προς ΝΑ είναι 
επίσης τεκτονικά ελέγχόµενο. Πρόκειται για ένα χαµηλό ασβεστολιθικό µέτωπο (Φωτ. 
2.44), το οποίο παρακολουθείται από το ρέµα Σωροφωλιά, το οποίο µάλιστα λόγω της 
στρέψης πρός ΝΑ της περιοχής ανάπτυξής του από τη ζώνη της Αταλάντης αλλά και 
της Μαλεσίνας, βρίσκεται συστηµατικά προσκολληµένο στο όριο των ασβεστολίθων. 
Οι ασβεστόλιθοι αυτοί (συν κάποιες εµφανίσεις διάπλασης) είναι σχηµατισµοί 
τεκτονικά υποκείµενοι του οφιολιθικού συµπλέγµατος (πετρώµατα του οποίου έχουµε 
στην περιοχή ∆ένδρι), και φαίνονται εδώ σε ανυψωµένη θέση κατά µήκος µιας 
τεκτονικής ε- 



Öùô. 2.38. Ôï ìåéïêáéíéêü ðáëáéïáíÜãëõöï ôçò åíüôçôáò Êõñôþíçò-Ìáñôßíïõ, êáëõðôü-
ìåíï áðü ÍåïãåíÝò óôç ÑÜ÷ç ÁñÜðç (Íg: ëéìíáßï ÍåïãåíÝò, k: áóâåóôüëéèïé).

Öùô. 2.43. ÌÝôùðï óå êñçôéäéêïýò á-
óâåóôïëßèïõò (ìðñïóôÜ ôïõò öëýó÷çò),
óôï ÷ùñéü Ëïýôóé (öùô. ðñüò ÂÁ).

Öùô. 2.44. To ìÝôùðï ôçò ÓùñïöùëéÜò
(öùô. ðñüò ÂÁ áðü ôïí Ðáýëï). k: áóâå-
óôüëéèïé, ï: ïöéüëéèïé, m: äéÜðëáóç.

Öùô. 2.39. ÁðïèÝóåéò ôïõ ó÷çìáôéóìïý
‘ÖïõíôáñéÜ’ óôç íÝá åèíéêÞ ïäü..

Öùô. 2.40. Áäñïìåñåßò áðïèÝóåéò êïßôçò
ìÝóá óôï ó÷çìáôéóìü ‘ÖïõíôáñéÜ’.

Öùô. 2.41. ÔõðéêÞ åìöÜíéóç ôùí êñïêáëï-
ðáãþí ÐñïóêõíÜ (öáéíüìåíç êëßóç ðñüò Â).

Öùô. 2.42. ¢ðïøç ôçò ðåñéï÷Þò ÄÝíäñé
(öùô. ðñüò ÍÁ).
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παφής ευθύγραµµης στο µεγαλύτερο µήκος του ίχνους της (διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆). Ο 
Αλµπαντάκης (1974) θεωρεί πως πρόκειται για λεπίωση (κλίση πρός Β∆), η 
Παπαδοπούλου (1990) σηµειώνει ρήγµατα κατά µήκος του, ενώ στον χάρτη του ΙΓΕΥ 
θεωρείται κανονική επαφή, παρ’ όλον ότι ακριβώς στην προέκτασή της προς Ν∆ 
σηµειώνονται ρήγµατα ίδιας διεύθυνσης στο ύψωµα του Ασπροβουνίου (σηµείωνονται 
µε διακεκοµένη γραµµή στο Σχ. 2.2, όπως και η πιθανή συνέχειά τους δια µέσου του 
λόφου ‘Κάλαµος’). Το θέµα εδώ, όπως και σε προηγούµενες περιπτώσεις (το ‘ρήγµα’ 
του Εξάρχου π.χ., όπου έχουµε παρόµοια λιθολογική διάταξη), είναι πως δεν µπορούµε 
να ξέρουµε εάν πρόκειται για αλπική ή νεοτεκτονική ασυνέχεια, εάν δεν γίνει 
λεπτοµερής γεωλογική χαρτογράφηση. Ο χάρτης του ΙΓΕΥ σηµειώνει µεν ρήγµατα στο 
Ασπροβούνι, αλλά οι λωρίδες διάπλασης πίσω από το µέτωπο της Σωροφωλιάς, όπως 
και οι λιθολογικές εναλλαγές στα ρήγµατα του Ασπροβουνίου υποδηλώνουν 
ενδεχοµένως πολύπλοκη αλπική δοµή (εξ άλλου, δεν υπάρχει η έννοια της λεπίωσης στο 
υπόµνηµα του χάρτη του ΙΓΕΥ). 

Από γεωµορφολογικής απόψεως, η πρός ΒΑ πιθανή προέκταση της ασυνέχειας της 
Σωροφωλιάς φαίνεται πως καλύπτεται από τα τεταρτογενή του σχηµατισµού 
Φουνταριά, ενώ δείχνει να µην έχει επηρεάσει ούτε και την επιφάνεια διάβρωσης κάτω 
από αυτά. Το ανάγλυφο της περιοχής ∆ένδρι (που έχουµε θεωρήσει ισόχρονο της 
προηγούµενης επιφάνειας οριοθετείται µεν κατά προφανή τρόπο από την ασυνέχεια, 
αλλά δεν µετατίθεται από αυτό, πράγµα που σηµαίνει πως η ασυνέχεια της Σωροφωλιάς 
δεν έχει παρουσιάσει κινήσεις κατά το Μέσο και Ανώτερο Τεταρτογενές (τουλάχιστον). 
Το ερώτηµα είναι εάν σχετίζεται µε µεταθέσεις του παλαιοαναγλύφου της 
Κυρτώνης. Οι παλαιοεπιφάνειες στους λόφους πίσω (ΝΑ) από το µέτωπο 
(Αλογοµανδριά – Μαυροβούνι) σηµειώνονται ως παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης, µε 
ερωτηµατικά όµως – το κύριο επιχείρηµα για αυτό είναι η θέση τους σε σχέση µε τις 
παλαιοεπιφάνειες του πρφ. Ηλία, και το παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης στην περιοχή της 
‘Τσούκας’. Το ελαφρώς µεγαλύτερο υψόµετρό τους σε σχέση µε την Τσούκα, µπορεί να 
εξηγηθεί από την ανύψωση που έχουν υποστεί λόγω του ρήγµατος του Παύλου χωρίς να 
χρειάζεται να επικαλεσθεί κανείς κινήσεις στην ασυνέχεια της Σωροφωλιάς. Στη 
συζήτηση για την περιοχή ∆ένδρι αναφέρθηκε όµως η πιθανότητα να βρισκόταν εκεί 
στα 280 m περίπου το παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης, πράγµα που εάν ισχύει, θα 
απαιτούσε κινήσεις και στην ασυνέχεια της Σωροφωλιάς. 
  
 
V.6.  Ρήγµα Παύλου 
 
 Στη βιβλιογραφία που συµβουλευθήκαµε, το ρήγµα του Παύλου αναφέρεται πρώτη 
φορά στον χάρτη του Αλµπαντάκη (1974), όπου σηµειώνεται το µεγαλύτερο τµήµα του 
(κεντρο-ανατολικό). Σηµειώνεται στο γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (φύλλο ‘Λάρυµνα’, 
από τον ίδιο ερευνητή), όχι όµως και στο αρκετά παλαιότερο φύλλο ‘Αταλάντη’ 
(Μαράτος κ.α., 1965), µε αποτέλεσµα στη σύνθεση του γεωτεκτονικού και του 
σεισµοτεκτονικού χάρτη του ΙΓΜΕ (1989), να µην απεικονίζεται παρά µόνο το 
ανατολικό του τµήµα, σαν ένα από τα πολλά µικρά ρήγµατα της Λοκρίδας. Σε 
ολόκληρο το µήκος του έχει χαραχθεί σαν πιθανό σε χάρτη της Παπαδοπούλου (1990), 
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ενώ ονοµάσθηκε ‘ρήγµα του Παύλου’ από τον Ganas (1997). Το ρήγµα του Παύλου 
αποτελεί όριο του βυθίσµατος της Κωπαϊδας (s.l.) προς ΒΑ, και το µέτωπό του είναι 
ξεκάθαρο σε δορυφορικές εικόνες σαν µια χαρακτηριστικά ευθύγραµµη γεωµορφή (βλ. 
π.χ. Ganas, 1997), περιγράφεται δε εξ ίσου καλά και από τις ισοϋψείς των φύλλων 
1:50.000 ‘Λιβανάται’ και ‘Λάρυµνα’.  Στις Α/Φ της ΓΥΣ (λήψης 1960) είναι επίσης 
πολύ ευδιάκριτο το ίχνος του. 

Το µέτωπο του ρήγµατος του Παύλου είναι µέγιστου ύψους περί τα 300 m  (περί τα 
80-90 m στην περιοχή της Βαργιάς, εάν ισχύει η συσχέτιση των παλαιοεπιφανειών 
εκατέρωθέν του), µε ίχνος βάσης πολύ µικρής καµπυλότητας –πρακτικά ευθύγραµµο-, 
σε διεύθυνση Α-∆ προς ΑΒΑ-∆Ν∆ και µήκος 15 Κm από το χωριό Παύλος µέχρι Ν της 
Λάρυµνας (Φωτ. 2.45). Εκεί, συναντά την ζώνη της Αταλάντης και σταµατά. 
Παροµοίως, η ρηξιγενής µορφολογία της ζώνης της Αταλάντης φαίνεται καθαρά πως 
σταµατά στο σηµείο που συναντά το ρήγµα του Παύλου (µόνον σαν γράµµωση µπορεί 
να παρακολουθηθεί περαιτέρω, η οποία στο ύψωµα Κόκκινη σχετίζεται µε αντίθετης 
πολικότητας µέτωπο). Προς ∆, το ρήγµα σταµατά στην περιοχή του χωριού Παύλος, 
αρκετά απότοµα και µάλλον λόγω της εκεί ύπαρξης των ασυνεχειών της Σωροφωλιάς 
(ΒΑ-Ν∆) και της Μεγαλοβούνας (ΒΒ∆-ΝΝΑ), φαίνεται δηλαδή πως ίσως φράσσεται 
από παλαιότερές του δοµές. 

Για τον προσδιορισµό του πόσο πίσω στο χρόνο πρέπει να τοποθετηθεί η περίοδος 
δράσης του ρήγµατος του Παύλου δεν έχουµε να δώσουµε εδώ αρκετά άµεσα στοιχεία, 
περιπτώσεις δηλαδή ξεκάθαρης µετάθεσης ή όχι µεταλπικών αποθέσεων (πλήν µιάς που 
συζητάται παρακάτω). ∆εν ξέρουµε κατά πόσον θα µπορούσε να υποστηριχθεί µε 
γεωµορφολογικό σκεπτικό πως ο σχηµατισµός Φουνταριά ‘κόβεται’ από το ρήγµα 
(σύµφωνα µε την λιθολογική χαρτογράφηση, εµφανίζονται ασβεστόλιθοι κάτω από το 
σχηµατισµό αµέσως δυτικά της εξόδου του Ξηρορέµατος στην Κωπαϊδα), αφού 
εξωγενείς διεργασίες –ποτάµια ή καρστική διάβρωση, παθητικά µόνον καθοδηγούµενες 
από το ρήγµα- µπορεί να είναι κάλλιστα υπεύθυνες για αυτή την εικόνα (εφ’ όσον δεν 
παρατηρήσαµε ρηξιγενές µέτωπο). Περίπτωση που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι οι 
συµπαγοποιηµένες αποθέσεις (χειµάρριες ; ποταµο-λιµναίες ;) που παρατηρήσαµε στην 
ίδια περιοχή και σηµειώνονται ως µικρή εµφάνιση ‘ποταµοχειµάρριων αποθέσεων’ στο 
χάρτη µας. Η εµφάνιση αντιστοιχεί σε ένα κρηµνό µικρού ύψους (ύψος της τάξης του 1 
m), διεύθυνσης παράλληλης περίπου ΒΑ-Ν∆, εντός του οποίου παρατηρήθηκε ζώνη 
διάρρηξης κατά πάσα πιθανότητα, πλήρης δευτερογενούς και επίσης συµπαγοποιηµένου 
ασβεστιτικού υλικού (Φωτ. 2.46). Η διεύθυνση του κρηµνού (ρηξιγενής ;) είναι υπό 
γωνία σε σχέση µε το γενικό ίχνος του ρήγµατος τους Παύλου, όµως περισσότερο 
ενδιαφέρουσα στην αναγνωριστική αυτή συζήτηση είναι η ηλικία του σχηµατισµού 
αυτού. Στους χάρτες µας σηµειώνονται ως ‘ανω-πλειστοκαινικές ποταµο-χειµάρριες 
αποθέσεις’, λόγω της θέσης τους και του ότι λιθοοψικά παρόµοιες συµπαγοποιηµένες 
αποθέσεις µπορεί κανείς να δεί και στην ∆ πλευρά της κοιλάδας του Ξηρορέµατος, στην 
περιοχή που αυτή αρχίζει να στενεύει (διασχίζεται από χωµατόδροµο στο σηµείο), 
χαµηλότερα δηλαδή από το σχηµατισµό Φουνταριά και την τεταρτογενή επιφάνεια 
πάνω στην οποία αυτός αποτέθηκε. Η χαµηλότερη θέση τους υποννοεί και νεότερη 
ηλικία, πράγµα που δεν είναι σε αντίφαση µε την συµπαγοποίηση, η οποία δεν σηµαίνει 
απαραιτήτως και µεγάλη ηλικία.  
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Από εκεί και πέρα, στην παραπάνω περιοχή πάµε σε πολύ παλαιότερους 
‘χαρακτηριστικούς ορίζοντες’, γεωµορφολογικής φύσεως, η µετάθεση των οποίων από 
το ρήγµα δεν βοηθά τους σκοπούς µας. Πρόκειται για τις παλαιοεπιφάνειες κατά µήκος 
της ζώνης, εάν δεχθούµε την προτεινόµενη αντιστοίχιση αυτών στο ανυψωµένο τέµαχος 
µε εκείνες στο βυθισµένο. Στο γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 σηµειώνονται µικρά 
υπολείµµατα τέτοιων επιφανειών στην κορυφή του πρφ. Ηλία και στο Μικροβούνι µε 
κατακρηµνισµένα τµήµατά τους µπροστά από το µέτωπο, ενώ η ίδια παραδοχή µπορεί 
να γίνει για τις επιφάνειες στο Μαυροβούνι – Αλογοµανδριά και αυτή στον λόφο 
Κούτσι. Οι επιφάνειες αυτές είναι υπολείµµατα µειοκαινικού αναγλύφου, οπότε µας 
δίνουν µια µέγιστη ηλικία για το µέτωπο του ρήγµατος του Παύλου, το οποίο έχει 
δράσει µετά τη δηµιουργία των παλαιοεπιφανειών, δηλαδή οπουδήποτε µέσα στο 
Πλειόκαινο – Τεταρτογενές. 

Ενδιαφέρουσες γεωµορφολογικές περιπτώσεις για τον χονδρικό έστω προσδιορισµό 
της ηλικίας του µετώπου, είναι δύο κοµµένες παλαιές κοιλάδες ανάµεσα στο Μαρτίνο 
και τη Λάρυµνα, που βρίσκονται σήµερα ‘κρεµάµενες’, λόγω ανύψωσης από τη ρ.ζ. 
Αταλάντης και το ρήγµα του Παύλου (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000, ανάµεσα 
στον πρφ. Ηλία και το ύψωµα ‘Καπετάνιος’). Από τη µεριά του ρήγµατος του Παύλου 
έχουµε την πιό χαρακτηριστική µορφολογία (από τη µεριά της ρ.ζ. Αταλάντης τα εκεί 
ρέµατα έχουν προχωρήσει αρκετά βαθειά µέσα στις παλαιές κοιλάδες). Οι περιπτώσεις 
αυτές, εάν δεχθούµε πως οι παραπάνω παλαιές κοιλάδες πιθανότατα είναι 
τεταρτογενείς, οµιλούν περί τεταρτογενούς ηλικίας του µετώπου του Παύλου. Να είναι 
η καρστικοποίηση της πόλγης ‘Αγχόης’ –βλ. παρακάτω-, µπροστά από το ρήγµα 
υπεύθυνη για την διακοπή των κοιλάδων πρός νότο, δεν φαίνεται πιθανό, δεδοµένης της 
συνέχειας της µορφολογίας του µετώπου και εκτός της περιοχής της καρστικοποίησης. 

 
Καρστικά βυθίσµατα. Στο δυτικό άκρο του ρήγµατος του Παύλου, η δηµιουργία 

µορφολογικής ταπείνωσης σε συνδυασµό µε την έντονη καταπόνηση των ασβεστολίθων 
/ δολοµιτών ευνόησε καρστικές διεργασίες, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία της πόλγης 
‘Βαργιά’ (Παπαδοπούλου, 1990). Η πόλγη Βαργιά εκτάσεως 3.75 km2, έχει 
αξιοσηµείωτα γεωµετρικό σχήµα (τριγωνικό ή τραπεζοειδές) και πιθανόν ελέγχεται και 
στην ∆ πλευρά της από τεκτονική ασυνέχεια που σηµειώνεται ως πιθανή στην Α πλευρά 
της Μεγαλοβούνας στο Σχ. 2.2).  

Σύµφωνα µε την Παπαδοπούλου (1990), η πόλγη Βαργιά πρέπει να πρωτο-
εµφανίσθηκε µε τις θερµές και υγρές κλιµατικές συνθήκες του Μειο-Πλειοκαίνου, γιατί 
στη συνέχεια καλύφθηκε µε νεογενή ιζήµατα, τα οποία αποµακρύνθηκαν κατά το Μέσο 
Πλειστόκαινο. Κατά το Μέσο Πλειστόκαινο άρχισε και πάλι να καρστικοποιείται µέχρι 
που πήρε την τελική της µορφή. Εφ’ όσον ισχύει αυτό, συνεπάγεται πως το ρήγµα του 
Παύλου –που υπαγόρευσε τη δηµιουργία της Βαργιάς-, υπήρχε ως ασυνέχεια πρίν το 
Τεταρτογενές. Ας σηµειωθεί πως η θεώρηση του ρηξιγενούς µετώπου ως προϊόντος 
πλειστοκαινικής δραστηριότητας του ρήγµατος (µε βάση τη συζήτηση περί κοµµένων 
κοιλάδων προηγουµένως), δεν σηµαίνει σε καµµία περίπτωση πως το ρήγµα του 
Παύλου πρωτοδηµιουργήθηκε στο Πλειστόκαινο. Το εάν δηµιουργήθηκε –και πόσο- 
παλαιότερα, δεν το γνωρίζουµε άµεσα, διότι διατρέχει ανθρακικά και µόνον και δεν 
µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί εάν υπάρχει λιθολογική µετάθεση µεγαλύτερη από αυτή 
στην οποία αντιστοιχεί το ρηξιγενές µέτωπο.  
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Στο ανατολικό άκρο του ρήγµατος του Παύλου, έχει αναπτυχθεί µια ακόµη 

µεγαλύτερη καρστική µορφή, που θα βαπτίσουµε εδώ πόλγη της ‘Αγχόης’ (µε ερώτηµα 
το εάν υπήρχε εκεί η λίµνη Αγχόη κατά την αρχαιότητα, πράγµα που αντικρούει ο 
Fossey, 1990). Πρόκειται για ένα επιµήκες καρστικό βύθισµα (άξονας περί τα 5.7 km) 
έκτασης περίπου 5.2 km2, αναπτυσσόµενο εξ ολοκλήρου σε ανθρακικά της 
Υποπελαγονικής. Εκτός από το ρήγµα (τη ζώνη) του Παύλου, φαίνεται πως η 
δηµιουργία της Αγχόης καθοδηγήθηκε και από διάφορες άλλες τεκτονικές ασυνέχειες 
στη Ν πλευρά της (µερικές σηµειωνονται στο Σχ. 2.2 σαν ‘γραµµώσεις’, δεν είναι όµως 
της παρούσης). 

Πέρα από το γεωµορφολογικό και γεωλογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, η 
περιοχή της Αγχόης είναι σπουδαία και από γεω-αρχαιολογικής απόψεως. Αυτό διότι 
στην περιοχή αυτή έγιναν τα αξιοθαύµαστα έργα αποστράγγισης της Κωπαϊδας από 
τους αρχαίους Μινύες, µε κατασκευή υπόγειας σήραγγας πρός την Αγχόη (βλ. π.χ. 
Kambanis, 1893/1894). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η περίπτωση του περάσµατος 
προς τον όρµο της Λάρυµνας, που αντιστοιχεί ακριβώς στο σηµείο συνάντησης των 
ζωνών Αταλάντης και Παύλου (το πότε ακριβώς διανοίχθηκε, το εαν είναι µόνον 
φυσικό ή υπήρξαν και ανθρώπινες παρεµβάσεις). Τα παραπάνω δεν ήταν της παρούσης 
να µελετηθούν, σηµειώνονται όµως, µε την προοπτική µελλοντικής διερεύνησης. 
 
 
VI.  Ενότητα Μαλεσίνας 
 

H χερσόνησος της Μαλεσίνας (Αετόλυµα), είναι µια περιοχή ευχερώς διακριτή ως 
ενότητα. Προς Ν και Ν∆ οριοθετείται από την ρ.ζ. της Αταλάντης, και πιθανότατα από 
παράλληλα σε αυτή ρήγµατα στην πλευρά του Ευβοϊκού (Ganas & Buck, 1998), που 
προσφέρουν µια πρώτη χονδροειδή εξήγηση για το γεγονός οτι η περιοχή δεν έχει µέχρι 
τούδε καταποντισθεί από τη ζώνη της Αταλάντης (σε συνδυασµό και µε το 
διαπιστωµένο διαχρονικό έλλειµµα άλµατος στο Α τµήµα της ζώνης – βλ. Κεφ. 4). Προς 
Β∆ και ΝΑ φυσικογεωγραφικά όρια της ενότητας είναι οι κόλποι Αταλάντης και 
Λάρυµνας. Από απόψεως λιθολογίας, η ενότητα Μαλεσίνας χαρακτηρίζεται από 
εκτεταµένη διατήρηση του λιµναίου Πλειοκαίνου (αποθέσεις της ‘λεκάνης του 
Μαρτίνου’ – Rondogianni, 1984, χρονολογηµένες στο ανώτερο Πλειόκαινο από τους 
Αµαγνώστου κ.α., 1988), και µόνον σχετικά περιορισµένες εµφανίσεις του αλπικού 
υποβάθρου.  
 Στην παρούσα θα περιορισθούµε σε µια πρώτη συζήτηση των αδρών 
γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών της ενότητας (αρχικά εκτός περιοχής µελέτης), 
συζήτηση που µπορεί να χρησιµεύσει σαν πλαίσιο για περαιτέρω λεπτοµερέστερη 
έρευνα. Ο αναγνώστης παραπέµπεται στη διατριβή της Rondogianni (1984), για 
πληροφορίες περί την νεοτεκτονική δοµή της περιοχής – αρκετές περιλαµβάνονται στην 
συζήτηση που ακολουθεί. Στο Κεφ. 3 θα σχολιασθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των 
υδρογραφικών δικτύων της ενότητας.  
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Κεκλιµένη επιφάνεια Μαλεσίνας.  Το σαφέστερο και πλέον χαρακτηριστικό 
µορφο-λογικό χαρακτηριστικό της ενότητας της Μαλεσίνας είναι η κεκλιµένη προς ΝΑ 
επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού τµήµατος της χερσονήσου (τοπογραφική τοµή 
στο Σχ. 2.5, άποψη από το µέτωπο της ρ.ζ. Αταλάντης στη Φωτ. 2.47) ∆εδοµένου ότι η 
χερσόνησος δοµείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νεογενή της Λεκάνης του Μαρτίνου 
(Rondogianni, 1984), το γεγονός πως η επιφάνεια αυτή διατηρείται τόσο ‘γεωµετρική’ 
σήµερα σε σχετικά ευδιάβρωτους σχηµατισµούς, µπορεί να µας οδηγήσει στο 
συµπέρασµα πως η κλίση της οφείλεται σε πρόσφατη τεκτονική δραστηριότητα, εν 
µέρει οφείλεται όµως και στις ενίοτε πολύ σκληρές λιθολογίες (συµπαγείς ασβεστόλιθοι 
και µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι). Η στρέψη (tilting) από τη ρηξιγενή ζώνη της Μαλεσίνας 
που συζητάται αµέσως παρακάτω, προσφέρει την πιο προφανή εξήγηση για το 
παρατηρούµενο ανάγλυφο.  
 Όσον αφορά τη φύση της επιφάνειας της Μαλεσίνας, το εάν είναι επιφάνεια 
διάβρωσης ή απόθεσης δηλαδή, δεν µπορεί να δοθεί ασφαλής απάντηση άνευ 
λεπτοµερούς µελέτης. Εδώ απλώς θα αναφερθεί πως σε αεροφωτογραφίες της ΓΥΣ 
(1960, κλ. 1:33.000) αναγνωρίζεται σε αρκετές θέσεις συµφωνία της κλίσης των 
στρωµάτων του Νεογενούς µε την µορφολογική κλίση (πάνω – κάτω, αφού οι αποθέσεις 
έχουν υποστεί παραµόρφωση και είναι ασθενώς πτυχωµένες ενίοτε, πράγµα που 
φαίνεται σε τοµές κατά µήκος της ασφάλτου Μαλεσίνας – Εθνικής οδού), το ίδιο δε 
προκύπτει και από παρατηρήσεις υπαίθρου στην περιοχη κοντά στη ζώνη της 
Αταλάντης. Σχετικά µεγαλύτερες κλίσεις στρώσης παρατηρούνται τοπικά, κοντά σε 
ρηξιγενείς ζώνες. Τα παραπάνω δεν αρκούν για να µπορεί να χαρακτηρισθεί µετα 
βεβαιότητας επιφάνεια απόθεσης η επιφάνεια της Μαλεσίνας, αφού µπορεί να έχει 
αποµακρυνθεί σηµαντικό πάχος ιζηµάτων πάνω από τα σήµερα διατηρούµενα. Στο 
γεωµορφολογικό χάρτη σηµειώνεται µαζί µε τις επιφάνειες διάβρωσης, µε ερωτηµατικό 
όµως, αφού δεν έχουµε σαφή και αδιαµφισβήτητα στοιχεία για κάτι τέτοιο. Η 
επιφάνεια της Μαλεσίνας, αναπτυσσόταν και µπροστά (Β∆) από το µέτωπο της ζώνης 
της Μαλεσίνας, όπως σηµειώνεται στο Σχ. 2.5, όµως πάνω της σε αυτή την περιοχή 

έχουν αναπτυχθεί νεότερες επιφάνειες διάβρωσης, που σηµειώνονται µε µπλέ 
διαγραµµίσεις στο γεωµορφολογικό χάρτη. Ας σηµειωθεί πως σε αρκετές θέσεις πάνω 
στα υπολείµµατα της επιφάνειας της Μαλεσίνας έχουν διαµορφωθεί µικρότερες 

 

 
Σχ. 2.5.  Τοπογραφική τοµή εγκάρσια στο µέτωπο της ρ.ζ. Μαλεσίνας. Σηµειώνεται η 
τεµαχισµένη επιφάνεια της Μαλεσίνας µε την πολύ χαρακτηριστική κλίση προς ΝΑ στο 
ανερχόµενο (κάτω) τέµαχος του κύριου ρήγµατος. 
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νεότερες επιφάνειες διάβρωσης (πυθµένες ανοικτών κοιλάδων U – φαίνονται σε χάρτες 
1:5.000), οι οποίες δεν σηµειώνονται στον γεωµορφολογικό χάρτη, χάριν γενίκευσης. 

 
Ρηξιγενής ζώνη Μαλεσίνας. Το ‘ρήγµα της Μαλεσίνας’ χαράχθηκε το πρώτον από 

τον Αλµπαντάκη (1974), και έχει σαφέστατη µορφολογική έκφραση, το ρηξιγενές 
µέτωπο της Μαλεσίνας. Αυτό το µέτωπο µπορεί να παρακολουθηθεί σε µήκος περί τα 
10.2 km, µε περιορισµένη καµπυλότητα στο ίχνος του, ενώ το ύψος του φθάνει τα 120 
m. Σε ορισµένο βαθµό, αυτό το ύψος µπορεί να είναι αποτέλεσµα διάβρωσης κατά 
µήκος του ρήγµατος και να µην αντιπροσωπεύει εξ ολοκλήρου µετατόπιση στο ρήγµα, η 
οποία µε βάση την υψοµετρική διαφορά υπολειµµάτων της επιφάνειας της Μαλεσίνας Ν 
της Αγ. Αικατερίνης, εκατέρωθεν του ρ. ∆οντά, είναι της τάξης των 80 m. Είναι πολύ 
ενδιαφέρον ότι από τη γεωµορφολογική εικόνα της ρηξιγενούς ζώνης της Μαλεσίνας 
έχουµε να κάνουµε µε ζώνη µε ρυθµό ολίσθησης συγκρίσιµο µε αυτόν της ζώνης της 
Αταλάντης στο ΝΑ τµήµα της. Αυτό προκύπτει από το γεγονός πως το ρήγµα της 
Μαλεσίνας έχει προκαλέσει παρόµοιας τάξης µεγέθους µετάθεση της επιφάνειας της 
Μαλεσίνας. Πολύ ενδιαφέρον είναι το σενάριο των Pantosti et al. (2001), κατά το οποίο 
ο πρώτος (και µικρότερος) από τους δύο κύριους σεισµούς του 1894 έγινε στο ρήγµα 
της Μαλεσίνας, και ‘πυροδότησε’ τον κύριο σεισµό στο ρήγµα της Αταλάντης. 
Ενδιαφέρον ζήτηµα πρός διερεύνηση είναι η ύπαρξη ή όχι γεωµορφολογικών ενδείξεων 
για πρόσφατες επανειληµµένες εδαφικές διαρρήξεις στη βάση του µετώπου ή µπροστά 
της. Και αν υποτεθεί πάντως ότι διαπιστώνεται απουσία ενδείξεων για πρόσφατους 
‘µορφογενετικούς σεισµούς’, σε καµµία περίπτωση αυτό δεν θα σηµαίνει πως το ρήγµα 
είναι ανενεργό, ένα ρήγµα µε τόσο µεγάλη επίδραση στην πρόσφατη εξέλιξη του 
αναγλύφου. 

 
 Πρός Ν∆, το µέτωπο της Μαλεσίνας διακόπτεται από τη ζώνη της Αταλάντης στην 
περιοχή που καλούµε ‘διασταύρωση της Βουµελιταίας’ στο Κεφ. 4. Εκεί συζητώνται 
και περισσότερες λεπτοµέρειες της γεωµορφολογίας της περιοχής αυτής, που δείχνουν 
πως το µέτωπο της Μαλεσίνας υφίσταται για κάποια απόσταση και στο ανυψωµένο από 
τη ρ.ζ. Αταλάντης τέµαχος. Πλησιάζοντας τη ζώνη της Αταλάντης, η ρ.ζ. της 
Μαλεσίνας, µε βάση τη γεωµορφολογική της έκφραση φαίνεται να διαχωρίζεται σε δύο 
κλάδους που αντιστοιχούν σε µέτωπα (σχετικά απότοµα ή πιό ήπια), ενώ όπως φαίνεται 
σε πρόσφατη µεγάλη τοµή κατά µήκος της νέας Εθνικής οδού (στο ύψος της Χιλιαδούς 
– σηµ. στο γεωµορφολογικό χάρτη), υπάρχουν κλάδοι της ζώνης που δεν αντιστοιχούν 
πλέον σε µορφολογική ασυνέχεια στην επιφάνεια του εδάφους. Στη συγκεκριµένη τοµή, 
φαίνεται πολύ ωραία ρήγµα µε άλµα λίγων δεκάδων m (Φωτ. 2.48, από τη δυτική 
τοµή), το οποίο δεν σχετίζεται µε αξιόλογο µέτωπο, πλήν όµως είναι σαφής η µικρή 
µετάπτωση που έχει προκαλέσει στην επιφάνεια (φαίνεται δηλαδή πως εξακολουθεί 
να φιλοξενεί µικρές κινήσεις).  

Ρήγµατα διεύθυνσης Β∆-ΝΑ. Πρός ΒΑ, το µέτωπο του ρήγµατος της Μαλεσίνας, 
φαίνεται σαν να διακόπτεται από εγκάρσιες πρός αυτό µορφολογικές ασυνέχειες 
διεύθυνσης Β∆-ΝΑ (ζώνες κατά µήκος των οποίων παρατηρείται σχετικά αυξηµένη 
κλίση, άνευ απότοµης µορφολογίας, πλήν όµως σαφώς γραµµικές). Αυτές έχουν 
χαραχθεί ως ρήγµατα στο χάρτη του Αλµπαντάκη (1974), όπως και στους 
µεταγενέστερους χάρτες της Rondogianni (1984) και του ΙΓΜΕ (Αλµπαντάκης, 1978), 
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πράγµα που µας βρίσκει σύµφωνους. Μέχρι νεωτέρας, έχουν µπεί στους χάρτες µας ως 
πιθανά (θα τα καλούµε ‘ρήγµατα Βελανιδιάς’) και στο γεωµορφολογικό χάρτη 
σηµειώνονται τα –πολύ εξοµαλυµένα- ρηξιγενή µέτωπα περί ών ο λόγος µε κόκκινο 
χρώµα. Το ρέµα (∆οντάς) που εκβάλλει νότια του Μαϊστρολίµανου, πιθανότατα 
ελέγχεται από ασυνέχειες παράλληλες µε τα ρήγµατα αυτά, εάν κρίνουµε από τη 
συµφωνία διεύθυνσης. Η απουσία συνέχειας των µετώπων της Βελανιδιάς  πρός Β∆, 
µετά τη διαστάυρωσή τους µε το ρήγµα της Μαλεσίνας, µας επιτρέπει να 
πιθανολογήσουµε πως πρόκειται για ρήγµατα τα οποία δεν είναι ενεργά πλέον αφ’ 
εαυτών, αλλά λειτουργούν για την εξυπηρέτηση της ανύψωση του κάτω τεµάχους της 
ζώνης της Μαλεσίνας, το οποίο πιθανότατα και οριοθετούν. Αυτή η ερµηνεία µπορεί να 
εξηγήσει και το γεγονός πως η µετάθεση του αναγλύφου µε την οποία σχετίζονται 
µηδενίζεται σταδιακά όσο αποµακρυνόµαστε από το µέτωπο της Μαλεσίνας. 

Η ύπαρξη υποθαλάσσιας ζώνης Β∆-ΝΑ στη Β πλευρά της Μαλεσίνας, όπως 
αναφέρθηκε ήδη έχει προταθεί από προηγούµενους συγγραφείς (Ganas & Buck, 1998). 
Οι γραµµικές µορφολογικές ασυνέχειες που συζητήθηκαν µόλις παραπάνω και µας 
κάνουν να µιλάµε για ρήγµατα στη χέρσο, µπορούν να θεωρηθούν παλαιότεροι (και 
σχετικά λιγότερο ενεργοί) κλάδοι µιας ρηξιγενούς ζώνης που σήµερα βρίσκεται στον 
υποθαλάσσιο χώρο ΒΑ της χερσονήσου. Η ακτογραµµή από το Ακ. Θεολόγος µέχρι τον 
Λιµνιώνα (πρακτικά ευθύγραµµη, σε διεύθυνση Β∆-ΝΑ), είναι ισχυρή ένδειξη για 
ύπαρξη ρηγµάτων ίδιας διεύθυνσης. Οι Αναγνώστου κ.α. (1988) πάντως, δεν 
σηµειώνουν ρήγµα στη Ν∆ πλευρά του Ευβοϊκού σε αυτήν περίπου την περιοχή. 
Αντικείµενο προσεχούς µελέτης πρόκειται να είναι οι λεπτοµέρειες της παράκτιας 
γεωµορφολογίας, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι ολοκαινικής ανύψωσης 
της ακτογραµµής, και εάν παρατηρούνται ‘διαφορικές κινήσεις’ της εκατέρωθεν της 
περιοχής συνάντησης της υπό συζήτηση ζώνης µε τη ζώνη της Μαλεσίνας. Π.χ. εάν 
υπάρχουν ανυψωµένες ακτογραµµές ανατολικά της ζώνης της Μαλεσίνας 
(σηµειώνονται πιθανές θαλάσσιες αναβαθµίδες στο γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000) 
και βυθισµένες δυτικά. Άλλο ενδεχόµενο είναι τα υποθαλάσσια ρήγµατα διεύθυνσης 
Β∆-ΝΑ να έχουν τον κυρίως λόγο κατά το Ολόκαινο, και να έχουν ανυψώσει 
οµοιογενώς (ή περίπου οµοιογενώς) ολόκληρη την ΒΑ ακτογραµµή της Μαλεσίνας. 

 
Άλλα Ρήγµατα. Προσεκτική εξέταση του αναγλύφου της περιοχής, θα µας δείξει οτι 

υπάρχουν γεωµορφολογικές ενδείξεις για ρήγµατα παράλληλα προς το ρήγµα της 
Μαλεσίνας. Μορφολογικά ίχνη τους φάινονται µάλλον καθαρά στην περιοχή Μ5 (Σχ. 
2.2), όπου αναγνωρίζονται δύο πιθανά ρηξιγενή µέτωπα (σηµειώνονται στο 
γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000, ένα συµπίπτει µε ρήγµα που υπάρχει στο χάρτη της 
Rondogianni, 1984). Η µορφολογία τους δεν συνεχίζεται για µεγάλη απόσταση, λόγω 
διαµελισµού τους από ρέµατα, και η συνολική παραχθείσα µετάθεση από αυτά φαίνεται 
να ατονεί πρός Ν∆ (στην περιοχή του Μύτικα σχετίζονται µε ήπια και µικρού σχετικά 
ύψους µετάπτωση). Αντίθετα, µπορούµε εύλογα να υποθέσουµε πως η πρός ΒΑ 
προέκτασή τους είναι υπεύθυνη για τη συµπεριφορά της ακτογραµµής στην περιοχή του 
Λιµνιώνα, η οποία οφείλεται στην παρουσία των ασβεστολίθων της Αγ. Αικατερίνης 
(εµφάνιση η οποία πρέπει να οριοθετείται πρός ∆ από τα εν λόγω ρήγµατα).  

Πίσω από το µέτωπο και πάνω στην επιφάνεια της Μαλεσίνας, είναι ορατές στους 
χάρτες 1:5.000 περιοχές µε µεγαλύτερη κλίση παράλληλες µε την παράταξη του νοητού 
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επιπέδου της, οφειλόµενες σε ορίζοντες σκληρότερων στρωµάτων µέσα στις αποθέσεις 
(λιµναίοι ασβεστόλιθοι). Σε µία περίπτωση όµως, έχουµε µορφολογική µετάπτωση 
σηµαντικά µεγαλύτερης τάξης µεγέθους από την προαναφερθείσα (φαίνεται στο Σχ. 
4.7), η οποία µπορεί να αντιστοιχεί σε ρηξιγενές µέτωπο (σηµειώνεται µε ερωτηµατικά 
στο γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000, ΒΑ της ‘ράχης του Αράπη’). 

 
Ρήγµα Βίβου. Σύµφωνα µε τους Ganas et al. (1998) η ευθύγραµµη ανατολική 

πλευρά της κοιλάδας του Βίβου συµπίπτει µε ρήγµα, το οποίο µπορεί ενδεχοµένως να 
εξηγήσει την σχετικά εκτεταµένη εµφάνιση των αλπικών στη δυτική της πλευρά. Ρήγµα 
µεταξύ των αλπικών ασβεστολίθων στην ανατολική πλευρά της κοιλάδας και πιθανή 
προέκτασή του προς Ν έχει σηµειώσει προγενέστερα η Rondogianni (1984). Εδώ, αυτό 
που µπορούµε να  σηµειώσουµε είναι ότι δεν έχουµε γεωµορφολογικές ενδείξεις για 
αξιόλογη δράση του ρήγµατος αυτού στο Ανώτερο Πλειστόκαινο. Στο Κεφ. 2 
συζητήθηκε η πιθανότητα να σχετίζεται µε το (πιθανό) ρήγµα της Πλιάσας (το οποίο 
προτάθηκε ως ρήγµα µε αρκετά παλαιά δράση). Η πολικότητα αµφότερων των 
ρηγµάτων αυτών είναι σύµφωνη (ανύψωση των τεµάχων στα ∆ τους, βύθιση αυτών στα 
Α) και µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα η συσχέτισή τους µπορεί να θεωρείται πιθανή. 

 
Ρήγµα Γαϊδουρονησίου-Θεολόγου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µορφο-

λογική ‘γράµµωση’ που µπορεί να χαραχθεί κατά µήκος της Β πλευράς της νήσου 
Γάϊδαρος και της Ν πλευράς του όρµου του Θεολόγου (Βίβος, ύψωµα Στεφάνι – βλ. Σχ. 
2.2), αλλά και κατά µήκος της βάσης της Β κλιτύος του λόφου Στεφάνι, όπου 
σηµειώνουµε πιθανό ρήγµα, ακολουθώντας τον χάρτη της Rondogianni (1984), όπου το 
ρήγµα σηµειώνεται ως βέβαιο στη χέρσο. Με διακεκοµµένη γραµή σηµειώνουµε ρήγµα 
στη Ν πλευρά του Στεφανιού, το οποίο µπορεί να είναι υπεύθυνο για την υψοµετρική 
διαφορά 40 m µεταξύ της κορυφής και της επιφάνειας στα νότια του, έχει δε 
προσελκύσει χαρακτηριστικά ρέµα που εκβάλλει στο Θεολόγο.  

Υπέρ της ύπαρξης ρήγµατος στη βόρεια πλευρά του Στεφανιού, µέχρι και το 
Γαϊδουρονήσι, συνηγορεί έµµεσα η περίπτωση της νησίδας του Μήτρου. Στο νησάκι 
αυτό διατηρείται µια πολύ χαρακτηριστική επιφάνεια διάβρωσης (ανυψωµένη θαλάσσια 
αναβαθµίδα ;), η οποία έχει σαφή κλίση πρός Ν (Φωτ. 2.49). ∆εδοµένου ότι το νησί 
βρίσκεται σε µικρή απόσταση από το µέτωπο της ρ.ζ. Αταλάντης, θα αναµενόταν να 
βυθίζεται και όχι να ανυψώνεται στο πρόσφατο παρελθόν. Βύθιση έχει εκδηλωθεί κατά 
τους ιστορικούς χρόνους, πράγµα που τεκµαίρεται από αρχαίους τάφους που βρίσκονται 
ηµι-βυθισµένοι στην περιοχή του νησιού, όµως υπάρχουν ταυτόχρονα στη Β πλευρά του 
‘Μήτρου’ ίχνη ανυψωµένης ακτογραµµής (πολύ πρόσφατη κίνηση - F. Lemeille, προσ. 
επικοινωνία). Οι παραπάνω παρατηρήσεις καταδεικνύουν ως πολύ ενδιαφέρουσα την 
υπό συζήτηση πιθανή δοµή, η περιοχή της οποίας πρέπει να µελετηθεί διεξοδικά (π.χ. µε 
βάση τους χάρτες 1:5.000 έχουν σηµειωθεί πιθανές θαλάσσιες αναβαθµίδες και στην 
ακτή ΒΑ της νησίδας του Μήτρου).  



Öùô. 2.46. Êñçìíüò ðéèáíüí ñçîéãåíÞò,
óôïí ïðïßï åìöáíßæïíôáé óõìðáãïðïé-
çìÝíåò ÷åéìÜññéåò (;) áðïèÝóåéò êáé ÷Üóìá
ðëçñùìÝíï ìå óõìðáãÝò CaCO . Öùô.

ðñüò ÂÁ, ðåñéï÷Þ ÍåñïôñéâÞò.
3

Öùô. 2.48. ÌåãÜëç ôïìÞ óôç ÍÝá ÅèíéêÞ ïäü (ðåñéï÷Þ ×éëéáäïýò), óôçí ïðïßá öáßíåôáé
êëÜäïò ôçò ñ.æ. Ìáëåóßíáò íá ìåôáèÝôåé íåïãåíåßò ëéìíáßåò áðïèÝóåéò (ç ôÜîç ìåãÝèïõò ôçò
ìåôáôüðéóçò öáßíåôáé áðü ôïí ÷áñáêôçñéóôéêü ïñßæïíôá ðïõ óçìåéþíåôáé ìå ‘Á’).

Öùô. 2.49. Ôï íçóÜêé ôïõ ÌÞôñïõ, ìå ôçí ÷áñáêôçñéóôéêÞ êåêëéìÝíç åðéöÜíåéá äéÜâñùóçò
(áíõøùìÝíç èáëÜóóéá áíáâáèìßäá ;). Öùô. ðñüò ÂÄ, óôï âÜèïò ôï ÃáúäïõñïíÞóé.

Öùô. 2.47. ¢ðïøç ôçò êåêëéìÝíçò åðéöÜíåéáò ôçò Ìáëåóßíáò (Öùô. ðñüò ÂÁ).

Öùô. 2.45. ¢ðïøç ôïõ ìåôþðïõ ôïõ ñÞãìáôïò ôïõ Ðáýëïõ (öùô. ðñüò ÂÂÁ, áðü ôçí
åèíéêÞ ïäü Áèçíþí-Ëáìßáò, ðñßí ôï ÊÜóôñï).

Ðñ. Çëßáò
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