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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o 
 
Υ∆ΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ - ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. Εισαγωγή   
 

Στην περιοχή ενδιαφέροντος αναπτύσσονται υδρογραφικά δίκτυα µε απόληξη τον Β. 
Ευβοϊκό, καθώς και δίκτυα που ρέουν προς την Κωπαϊδα (µελετήθηκαν από την 
Παπαδοπούλου, 1990) και την λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισσού. Η γενική διεύθυνση 
του κύριου υδροκρίτη είναι ∆Β∆-ΑΝΑ στο κεντρικό τµήµα της περιοχής, 
ακολουθώντας την διεύθυνση της οροσειράς Χλωµού (s.l.) – πρφ. Ηλία Λάρυµνας, 
διεύθυνση που έχει καθορισθεί από την ύπαρξη και δράση της ζώνης κανονικών 
ρηγµάτων της Αταλάντης στο Τεταρτογενές. Στο Β∆ τµήµα της περιοχής µελέτης, 
στρέφεται κατά 90ο πρός διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ∆ (στο βόρειο τµήµα του, έως Ν∆ στο 
νότιο). Στα δυτικά του βρίσκεται το µεγάλο υδρογραφικό δίκτυο του Ξεριά, το οποίο 
έχει γενική διεύθυνση Β-Ν µε τον κύριο κλάδο να βρίσκεται πολύ κοντά στον 
υδροκρίτη της περιοχής µας, (µε το δίκτυο αυτό και τα ακόµη δυτικότερα, ασχολείται ο 
Κράνης, 1999 και οι Μαριολάκος κ.α., 2001). Το Α τµήµα του κύριου υδροκρίτη, 
κάµπτεται απότοµα στην περιοχή συνάντησης των ζωνών Αταλάντης και Μαλεσίνας, 
και από εκεί και πέρα συµπίπτει µε το χείλος του µετώπου της δεύτερης,  µε γενική 
διεύθυνση περίπου ΒΑ-Ν∆. ΝΑ του υδροκρίτη αυτού αναπτύσσονται δίκτυα µε 
απόληξη την Κωπαϊδα και τον όρµο της Λάρυµνας, ενώ Β∆ του έχουµε δίκτυα σχεδόν 
παράλληλα προς αυτόν και εγκάρσια προς την γενική διεύθυνση των ακτών του Β. 
Ευβοϊκού κόλπου.  
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Στο Σχ. 3.1 δίδεται χάρτης µε τα υδρογραφικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής 
ενδιαφέροντος και τις υδρογραφικές λεκάνες τους (στοιχεία από τοπογραφικά φύλλα 
1:50.000 της Γ.Υ.Σ. - ελλείψει ονοµάτων σε αρκετά δίκτυα, οι λεκάνες έχουν 
αριθµηθεί). Επειδή κρίθηκε πως έτσι βοηθούνται καλύτερα οι σκοποί της παρούσης,  οι 
υδροκρίτες έχουν κλεισθεί στα σηµεία που τα δίκτυα εγκαταλείπουν τα ορεινά µέτωπα 
(ακολουθούµε τη λογική των Leeder & Jackson, 1990, Collier & Gawthorpe, 1995, Eliet 
& Gawthorpe, 1995). Για την παρακολούθηση του κειµένου ο αναγνώστης παραπέ-
µπεται επίσης στον γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000. 

Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του κειµένου, τα υδρογραφικά δίκτυα της 
περιοχής ενδιαφέροντος οµαδοποιούνται εδώ µε κριτήρια την παρόµοια συµπεριφορά 
και την θέση τους στο µορφοτεκτονικό σκηνικό που έχει περιγραφεί στο Κεφ. 2. Θα 
γίνει συζήτηση για την µορφή τους και τις προφανείς, τεκµαιρόµενες ή εικαζόµενες 
σχέσεις της µε την εξέλιξη της περιοχής κατά το Τεταρτογενές, ενώ για ορισµένα δίκτυα 
θα αναφερθούµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες και θα αποπειραθούµε αξιολόγηση των 
παρατηρήσεων υπαίθρου που έγιναν σε αυτά. Για τα δίκτυα µε ροή πρός την Κωπαϊδα, 
ο αναγνώστης παραπέµπεται στην διατριβή της Παπαδοπούλου (1990). 

Η προτεινόµενη οµαδοποίηση των δικτύων, έχει ως εξής: 
  
• ∆ίκτυα ∆-Β∆ τοµέα, που περιλαµβάνουν το Αλαργινό (λεκάνη 6), το ρέµα του 

Καραγκιόζη (λ. 9), το δίκτυο του ρ. Βερίκι (λ. 1-4) και το ρέµα του Γουλεµίου (λ. 
5) 

• λεκάνη του ποταµού Άσσου  (λ. 63) 
• δίκτυα των µετώπων της ρ.ζ. Αταλάντης (λ. 10-32) 
• δίκτυα Μαλεσίνας – Λάρυµνας (λ. 32-38) 

 
  
ΙΙ.  Υδρογραφικά δίκτυα  ∆-Β∆ τοµέα 
 

Το δυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης καταλαµβάνεται από τις υδρογραφικές 
λεκάνες των δικτύων που καταλήγουν στο Αλαργινό ρέµα (λεκάνες 1-8  στο Σχ. 3.1), 
καθώς και το ρέµα του Καραγκιόζη (λεκάνη 9), το οποίο στην πεδιάδα συναντά µεν 
υδρογραφικά δίκτυα άλλης οµάδας, όµως παρουσιάζει σαφή συγγένεια µε κλάδους του 
Αλαργινού παράλληλους µε αυτό. Η λεκάνη του Αλαργινού µπορεί να υποδιαιρεθεί σε 
επί µέρους δίκτυα : τα δίκτυα Β και Β∆ του Μεγαπλάτανου (ρέµα Βερίκι), το δίκτυο 5, 
που θα καλούµε από τούδε ρέµα του Γουλεµίου, το µεγάλο δίκτυο της λεκάνης 6, τον 
κύριο κλάδο του οποίου στο εξής θα καλούµε ‘Αλαργινό’ καθώς επίσης και τα δύο 
κύρια παρακλάδια του, το ∆αφνόρεµα (6α) και το ρ. “Κορακόλιθου” (6β) (ανώνυµο 
στους χάρτες). Το µεγαλύτερο µέρος των δικτύων αυτών αναπτύσσεται σε 
ευδιάβρωτους σχηµατισµούς (νεογενή της ανατολικής λεκάνης της Λοκρίδος), µε 
εξαίρεση τα δίκτυα 6Α/Β που διαβρώνουν αλπικές λιθολογίες της ενότητας Χλωµού. 

Τα παραπάνω δίκτυα βρίσκονται σε µία πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή, µε τους 
υδροκρίτες να εκτείνονται σε έναν χώρο που επηρεάζεται από τρείς κύριες ρηξιγενείς  
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ζώνες (Αταλάντης, Καλλιδρόµου, Κνηµίδας), αρκετά δευτερεύοντα ρήγµατα, και πάρα 
πολλα µικρά (βλ. Κεφ.2 και Κράνη, 1999). Κατά τους Collier & Gawthorpe (1995) που 
συζητούν την σχέση υδρογραφικών δικτύων και ενεργών ρηξιγενών ζωνών, η περιοχή 
από την οποία τα δίκτυα αυτά εξέρχονται στην πεδιάδα της Αταλάντης χαρακτηρίζεται 
σαν ‘transfer zone’ (ζώνη ‘µεταβίβασης’), µία περιοχή δηλαδή ανάµεσα στα άκρα 
ρηγµάτων (ή πιό σωστά εδώ, στα άκρα ρηξιγενών ζωνών – Αταλάντης και Κνηµίδος). 
Σε τέτοιες περιοχές, η ύπαρξη ελλείµµατος ανύψωσης (αφού σε άκρα ρηγµάτων το 
άλµα µηδενίζεται) επέτρεψε την δηµιουργία διεξόδου του υδρογραφικού δικτύου 
ανάµεσα στις ανυψωµένες από τα ρήγµατα περιοχές. 

Εκτός από την σαφέστατη επίδραση των ενεργών ζωνών Αταλάντης και Κνηµίδας, 
µε βάση τα νέα στοιχεία που συζητήθηκαν στο Κεφ. 2 της παρούσας, στην εξέλιξη των 
δικτύων αυτών υπεισέρχεται ως εξίσου σηµαντικός παράγοντας και η ζώνη Υαµπόλεως, 
µε σηµαντικό άµεσο έλεγχο στο Αλαργινό ρέµα και τα δίκτυα στο Χλωµό (πέρα από 
τον έµµεσο ρόλο της ως δοµή υπεύθυνη για τη διάταξη των ενεργών ζωνών και τον 
τερµατισµό τους πάνω σε αυτή). Η διεύθυνση του κύριου κλάδου του Αλαργινού 
παρακολουθεί τη διεύθυνση της ζώνης Υαµπόλεως και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
‘αξονικό δίκτυο’ (axial drainage) ως πρός αυτήν, ενώ τα δίκτυα 6Α/Β  και 9 έχουν 
αναπτυχθεί εγκάρσια στα µέτωπά της. 
  
 
ΙΙ.1. Πλατύρεµα-Αλαργινό 
 

Εδώ θα συζητηθεί ο κύριος κλάδος της λεκάνης 6 (Σχ. 3.1), µήκους περί τα 11 km 
και διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ, ο οποίος όπως αναφέρθηκε είναι ανώνυµος στους χάρτες και 
εδώ για λόγους διευκόλυνσης ονοµάζουµε Αλαργινό (στον τοπογραφικό χάρτη η 
ονοµασία βρίσκεται στην πεδιάδα της Καλλιάρου, µετά τη συµβολή των δικτύων 5 έως 
7 σε έναν κλάδο). Στη συζήτηση θα συµπεριληφθεί και το Πλατύρεµα (ή ρ. Καταβόθρα 
- λεκάνη 79), αποκοµµένο άνω τµήµα του Αλαργινού µε ροή προς την περιοχή της 
Λούτσας. Στο Σχ. 3.2 δίδεται χάρτης µε λεπτοµερές τοπογραφικό υπόβαθρο (ισοϋψείς 
ανά 8 m, από διαγράµµατα 1:5.000 της ΓΥΣ), µορφολογικά και τεκτονικά στοιχεία (από 
τα Σχ. 2.2 και το Σχ. 4.2 – στα αντίστοιχα κεφάλαια αναφέρονται αναλυτικά οι 
βιβλιογραφικές πηγές και οι εδώ προσθήκες και τροποποιήσεις). 
 
 
ΙΙ.1.Α.  ‘Ανεµοτοµή’ (wind-gap) Πλατυρέµατος 
 

Το Πλατύρεµα16 που κατεβαίνει από την περιοχή του Καλαποδίου ακολουθώντας µια 
διεύθυνση ΒΑ-Ν∆, εµφανίζεται σήµερα να κάνει µια απότοµη στροφή προς Ν και να 
καταλήγει στην περιοχή Λούτσα, ενώ είναι µορφολογικά προφανές πως στο πρόσφατο 
γεωλογικό παρελθόν ήταν παραπόταµος του Αλαργινού (Σχ. 3.2). Είναι χαρακτηριστικό  

                                                           
16 Στον µεν διάγραµµα 1:5.000 και τον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΕΥ σηµειώνεται ως ‘ρ. Καταβόθρα’, 
στον δε χάρτη 1:50.000 ως ‘Πλατύρεµα’. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Σχήµα 3.2.  Λεπτοµερής τοπογραφικός χάρτης της κοιλάδας του Πλατυρέµατος - Αλαργινού, µε γεωµορφολογικά και τεκτονικά στοιχεία. 
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πως στους χάρτες της ΓΥΣ, αλλά και στο χάρτη του ΙΓΜΕ, είναι σχεδιασµένο λάθος το 
υδρογραφικό δίκτυο (δεν σηµειώνεται η διακοπή και το ρέµα ‘ρέει’ ταυτόχρονα προς Ν.  
Στον γεωλογικό χάρτη του ΙΓΕΥ  στην περιοχή σηµειώνονται έλη, όχι όµως στον 
τοπογραφικό της ΓΥΣ, αλλά ούτε και σε χάρτη του 1909, του τότε ‘βασιλείου της 
Ελλάδος’.  

Στο σηµείο της διαταραχής παρατηρείται σήµερα µια ‘ανεµοτοµή’17 (wind-gap), η 
διατοµή δηλαδή της εγκαταλελειµµένης κοιλάδας (βλ. Σχ. 3.2 και Φωτ 3.1), η οποία 
είναι σήµερα υδροκρίτης µεταξύ Αλαργινού και Πλατυρέµατος. Το Πλατύρεµα 
εκβάλλει πιά στην περιοχή ‘Λούτσα’, η στάθµη της οποίας βρίσκεται περίπου 35 m 
χαµηλότερα από τον πυθµένα της ανεµοτοµής και στην έξοδό του έχει σχηµατίσει και 
ένα µικρό ριπίδιο µε υλικά από την κατά βαθος διάβρωση της παλαιάς του κοιλάδας. Η 
σηµερινή του κοιλάδα είχε τον χρόνο να αποκτήσει εξοµαλυµένο προφίλ, η αποκοπή 
δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ πρόσφατο γεγονός. ∆εδοµένης όµως της πολύ ευδιάβρωτης 
λιθολογίας (νεογενείς - κ. τεταρτογενείς ποταµολιµναίες αποθέσεις) και της µικρής 
υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ της σηµερινής κοίτης  και της ανεµοτοµής, µπορεί να 
είναι κάτι που έλαβε χώρα ακόµα και στο Κατώτατο Ολόκαινο. 

Η όχι οµαλή µορφολογική µετάβαση µεταξύ του πυθµένα της ανεµοτοµής και της 
στάθµης της Λούτσας (όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα 1:5.000 της ΓΥΣ, 
πρόκειται για ‘σκαλοπάτι’ της τάξης των 35 m), µας κάνει να υποθέτουµε πως υπήρχε 
µέχρι πρόσφατα ένας χαµηλός υδροκρίτης µεταξύ Λούτσας - Πλατυρέµατος που 
κάποια στιγµή παραβιάσθηκε από οπισθοδροµούσα διάβρωση κατά µήκος ενός (µικρού) 
κλάδου της υδρογραφικής λεκάνης της Λούτσας, πράγµα που οδήγησε σε σύλληψη 
(πειρατεία) του Πλατυρέµατος. Η παραπάνω υπόθεση, της πειρατείας δηλαδή ενός 
αξιόλογου δικτύου από έναν ‘κλαδίσκο’ ακούγεται ενδεχοµένως καταχρηστική, όµως 
στην προκειµένη περίπτωση µπορεί κάλλιστα να γίνει αποδεκτή, δεδοµένων ότι : α) ο 
υδροκρίτης ήταν υψοµετρικά πολύ κοντά στην κοίτη του παλαιού ποταµού β) οι 
λιθολογίες πολύ µαλακές και επιπλέον γ) διασχίζονται από ρήγµατα (βλ. Κεφ. 2), που 
όπως φαίνεται πολύ καθαρά σε πολλές περιπτώσεις µέσα στη λεκάνη της Λοκρίδας, 
ευνοούν τον σχηµατισµό βαθειών χαραδρώσεων σε κλάδους µικρού µήκους και µε 
ασήµαντη έκταση υδρογραφικής λεκάνης.  

Αυτό που είναι δύσκολο να εξηγηθεί είναι το πώς φθάσαµε στη µορφολογία αυτή µε 
τον χαµηλό υδροκρίτη, ιστορία που έχει µεν προφανώς σχέση µε την παρουσία εδώ της 
ζώνης της Υαµπόλεως (το ρήγµα Υ8 της ζώνης Υαµπόλεως διέρχεται από το σηµείο της 
αποκοπής, δεν θεωρούµε όµως πως έχει δράσει στο Ανώτερο Πλειστόκαινο –
τουλάχιστον-, δηµιουργεί όµως λιθολογική αντίθεση εκατέρωθέν του) και την ύπαρξη 

                                                           
17 Απόδοση του αγγλικού όρου ‘wind gap’, λιγότερα κοινά συνώνυµα του οποίου είναι οι όροι 

‘air gap’, ‘dry gap’ και ‘wind valley’ (Fairbridge, 1968, Bates & Jackson, 1980). Ο όρος 
αναφέρεται στις ‘εγκοπές’ που παρατηρούνται σε υδροκρίτες σε σηµεία πειρατίας (Sparks, 1986). 
Πρόκειται για εγκάρσιες φυσικές τοµές στις οποίες φαίνεται η διατοµή της κοιλάδας που υπέστη την 
πειρατεία, απ’ όπου περνά σήµερα µόνον ‘αέρας’ (εξ ού και ο όρος wind gap). Πέρα από τις 
περιπτώσεις που συζητώνται στην παρούσα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγµα ανεµοτοµής -άψογα 
διατηρηµένης- µπορεί να δεί κανείς στους Mariolakos et al. (2001), από την γειτονική Μενδενίτσα 
(Β∆ Λοκρίδα) – στην ίδια εργασία, χρησιµοποιείται και ο όρος ‘ανεµοτοµή’. 
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πολλών µικρότερων ρηγµάτων στις αποθέσεις της λεκάνης της Λοκρίδας, όµως δεν 
είναι διόλου προφανές το τί ακριβώς συµβαίνει.  

 
Ερώτηµα µε σηµασία για την κατανόηση της ιστορίας της εδώ συζητούµενης 

‘νευραλγικής περιοχής’ είναι το εάν η στάθµη της ανεµοτοµής είναι αποτέλεσµα 
πλήρωσης βαθύτερης κοιλάδας V ή U, ή διαβρωσιγενής πυθµένας τραπεζοειδούς 
κοιλάδας καλυπτόµενος από µικρού πάχους αποθέσεις. Τα στοιχεία υπαίθρου 
(συζητώνται αµέσως παρακάτω) δεν µας επιτρέπουν να αποφανθούµε άµεσα, όµως 
πιθανά –έµµεσα- ενισχυτικά στοιχεία για την πρώτη εκδοχή συζητώνται στην ενότητα 
για την επιφάνεια Χλωρογιάννη (παρακάτω). Εφ’ όσον δεχθούµε ότι η στάθµη της 
ανεµοτοµής είναι προϊόν πλήρωσης βαθύτερης κοιλάδας, µπορεί να δοθεί η εξής 
παραλλαγή του παραπάνω σεναρίου για την αποκοπή : υπήρχε χαµηλός υδροκρίτης τον 
οποίο έφθασε η στάθµη της κοίτης του Πλατυρέµατος σε περίοδο πλήρωσης της 
κοιλάδας Πλατυρέµατος-Αλαργινού και υπήρξε ‘υπερχείλιση’ πρός τη Λούτσα. Ως 
πιθανή αιτία για µείωση της κλίσης του Αλαργινού και απόθεση υλικών στην κοιλάδα 
του µπορούµε να φαντασθούµε περίοδο εντονότερης τεκτονικής παραµόρφωσης στο 
κάτω τµήµα του δικτύου, ανύψωση δηλαδή από τη ζώνη Αταλάντης (ή και άλλα 
ρήγµατα µέσα στη λεκάνη της Λοκρίδας), που προκάλεσε αναγέννηση στο κάτω τµήµα 
του δικτύου (κατά βάθος διάβρωση), και απόθεση (aggradation) στο µέσο τµήµα του, 
πίσω από το πρός τα ανάντη όριο της οπισθοδροµούσας διάβρωσης (το ‘head of rejuve-
nation’). Καί στην παραλλαγή αυτή, η Λούτσα θεωρείται έγκοιλο που υπήρχε αρκετά 
πρίν από την περίοδο κατά την οποία έλαβε χώρα η αποκοπή του Πλατυρέµατος από το 
Αλαργινό, ενώ γεγονός αρκετά παλαιότερο της αποκοπής θεωρείται και η 
εγκατάλειψη της κοιλάδας της Υαµπόλεως από τον ποταµό που τη διέρρεε (βλ. 
ενότητα ΙΙΙ.2). 

 
Παρατηρήσεις υπαίθρου. Λίγο πρίν την είσοδο του ασφαλτοστρωµένου δρόµου 

στην Λούτσα, υπάρχουν δύο διαδοχικές τοµές (οχι οι καθαρότερες δυνατές δυστυχώς) 
από την διάνοιξή του (Θ1 και Θ2 στο Σχ. 3.2). Στην πρώτη τοµή (Θ1) παρατηρήθηκαν 
εναλλαγές στρωµάτων λεπτόκοκκων αποθέσεων (ιλείς, άµµοι), και κροκαλών 
(ανθρακικά και πρασινοπετρώµατα). Οι ιλείς εµφανίζονται πολύχρωµες, µε λευκές 
(ασβεστούχες) ενδιαστρώσεις ενώ είναι χαρακτηριστικός ένας σκληρυµένος ψαµµιτικός 
ορίζοντας. Η φαινόµενη κλίση στη διεύθυνση της τοµής (Α-∆) είναι 5ο πρός Α. 

Λίγες δεκάδες µέτρα ανατολικότερα, ακριβώς στην είσοδο της Λούτσας, (τοµή Θ2) 
εµφανίζονται αποθεσεις κροκαλών µεγαλύτερου µέσου µεγέθους απ’ ότι στην 
προηγούµενη θέση, όχι καλής στρογγύλωσης, ενδιαστρωµένες µέσα σε ανοικτόχρωµα 
λεπτόκοκκα ροζ απόχρωσης. Η φαινόµενη κλίση εδώ είναι 60ο προς ∆ (σε διευθυνση 
~Α-∆), µε πιθανή κατεύθυνση της πραγµατικής κλίσης προς ~ΒΒ∆. ∆εν ξέρουµε κατά 
πόσον (µε βάση τη γενική εικόνα της τοµής) είναι πιθανό η µεγάλη αυτή κλίση να είναι 
–εν µέρει έστω- πρωτογενής. Εδώ θα θεωρήσουµε πως έχουµε να κάνουµε µε αποθέσεις 
µε µικρή αρχική κλίση, προς την κατεύθυνση µεταφοράς.. Πλησιάζοντας προς τη 
Λούτσα, τα παραπάνω στρώµατα κάποια στιγµή διακόπτονται, και στην τοµή 
εµφανίζονται αποθέσεις κλιτύος, µέσα στις οποίες παρατηρούνται και υπολείµµατα 
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ανθρώπινης κατασκευής (συγκέντρωση λίθων που φαίνεται ως χαρακτηριστική 
‘παραφωνία’ στις αποθέσεις). 

Σηµαντικό ερώτηµα είναι το εάν αυτές οι ποταµοχειµάρριες αποθέσεις ανήκουν στο 
‘υπόβαθρο’ της περιοχής (τις αποθέσεις δηλαδή της λεκάνης της Λοκρίδας) ή εάν 
πρόκειται για πιό πρόσφατους σχηµατισµούς (που θα ήταν χρήσιµοι για την εξιχνίαση 
του ζητήµατος της διαταραχής του Αλαργινού – Πλατυρέµατος) . Σε κοντινές πολύ 
µεγάλες τοµές της νέας ασφάλτου Καλαποδίου-Αταλάντης (Θ26 και Θ25 - βλ. Κεφ. 2), 
σηµειώθηκε χαρακτηριστική απουσία αδροµερών αποθέσεων κοίτης στα στρώµατα του 
υποβάθρου, όµως αυτό δεν σηµαίνει πως αποκλείεται να ανήκουν στο υπόβαθρο τα 
υλικά των τοµών Θ1 και Θ2. Αυτό διότι προς ΒΑ υπάρχουν διαπιστωµένα παρεµφερείς 
αποθέσεις στο υπόβαθρο. Τέτοια ερωτήµατα είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθούν 
µε οπτική εξέταση και µόνον -χρώµα, κοκκοµετρία κλπ-, ενώ δεν µπορέσαµε να 
αποφανθούµε ούτε για την κατεύθυνση ροής του ποταµού που τις απέθεσε. Ας τονισθεί, 
πως είµαστε σε µία περιοχή όπου το ‘υπόβαθρο’ αποτελείται από συνεχείς εναλλαγές 
ποταµοχειµάρριων αποθέσεων (όπου εξ ορισµού αναµένονται πλευρικές µεταβάσεις), 
από πάνω πιθανόν έχουµε υπολείµµατα µεταγενέστερων αποθέσεων από τα µέσο και 
ανω-τεταρτογενή υδρογραφικά δίκτυα, και επί πλέον, τεκτονική παραµόρφωση 
(πάµπολλα µικρά ρήγµατα τεµαχίζουν τις αποθέσεις της λεκάνης της Λοκρίδας, πράγµα 
που επιδεικνύεται γλαφυρότατα στις τοµές του Καλαποδίου – Φωτ. 2.31-33).  

Θα µπορούσαµε ίσως να θεωρήσουµε πως και οι δύο τοµές εµφανίζουν αποθέσεις 
του υποβάθρου, επειδή 60o κλίση είναι ίσως πολύ για ανω τεταρτογενείς αποθέσεις (δεν 
θεωρούµε πιθανό να είναι κλίση απόθεσης). Αυτό όµως δεν είναι καθόλου ασφαλές 
κριτήριο, διότι η αυξηµένη αυτή κλίση είναι τοπική, και µπορεί κάλλιστα να οφείλεται 
σε πάρελξη των στρωµάτων λόγω δράσης του ρήγµατος Υ8 (κανονικό ή 
πλαγιοκανονικό ρήγµα) που διέρχεται από το σηµείο αυτό.  

Εκτός από τις τοµές Θ1 και Θ2, µικρές τοµές πέριξ της ανεµοτοµής υπάρχουν στη 
βάση της κλιτύος της κοιλάδας στις θέσεις Θ3, Θ23 και Θ24. Στη θέση Θ3 βλεπουµε 
ποτάµιες αποθέσεις κοίτης και υπερχείλισης, φαινόµενης κλίσης 10ο πρός Α (διεύθυνση 
τοµής Α-∆), η τοµή δηλαδή είναι µάλλον στο ‘υπόβαθρο’. Στη θέση Θ23, σε πολύ 
µικρή τοµή που υπάρχει εκεί εµφανίζονται στρώµατα που µάλλον ανήκουν στο 
υπόβαθρο (άσπρες λιµναίες αποθέσεις, παλαιοέδαφος, λεπτοµερείς αποθέσεις µικρών 
κοιτών), αλλά και γύρω στα 50 cm αποθέσεων κοίτης αξιόλογου µεγέθους, που είναι 
παραφωνία τρόπον τινά στη συγκεκριµένη τοµή και ίσως είναι ισόχρονες της περιόδου 
λειτουργίας της στάθµης της ανεµοτοµής -Φωτ. 3.2, κατεύθυνση ροής προς ΒΑ- (η 
τοµή πάντως ήταν πολύ µικρή για να αποφανθούµε). Σε επίσης πολύ µικρή τοµή στη 
θέση Θ24 εµφανίζονται λεπτόκοκκες αποθέσεις άνευ κροκαλών, υπόλευκου και καφέ-
λαδί χρώµατος. 

 
  
ΙΙ.1.B. Αναβαθµίδες Αλαργινού 
  
 Ξεκινώντας από τη στάθµη της ανεµοτοµής, προς ΒΑ αναγνωρίζονται δύο 
χαρακτηριστικές αναβαθµίδες στην κοιλάδα του Αλαργινού (αναβαθµίδα Αγ. Βλασίου 
και επιφάνεια Χλωρογιάννη – ΑΒ και ΧΛ στο Σχ. 3.2), οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές 
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για την εξιστόρηση της εξέλιξης του δικτύου, όπως και οι υψηλότερες αυτών 
αναβαθµίδες Α1 και Α2 (επίσης στο Σχ. 3.2), που πιθανότατα ειναι κοιλαδικοί 
πυθµένες της εποχής που το Αλαργινό ήταν το κάτω τµήµα του ποταµού που 
δηµιούργησε την κοιλάδα της Υαµπόλεως.  

Στο Σχ. 3.3-Β δίδεται η υψοµετρική διάταξη της επιφάνειας Χλωρογιάννη και της 
αναβαθµίδας Αγίου Βλασίου, σε τοµή παράλληλη µε την κοίτη18 (επιµήκη προφίλ). 
Πρίν προχωρήσουµε στο σχολιασµό τους, οφείλουµε να τονίσουµε πως ένα τέτοιο 
σχήµα πρέπει να προκύπτει από α) λεπτοµερή τοπογραφική αποτύπωση , και β) 
αξιόπιστη συσχέτιση των υπολειµµάτων των αναβαθµίδων - βλ. π.χ. Merritts et al. 
(1994). Αυτό, διότι σε περιοχές σαν κι αυτή που βρισκόµαστε έχουµε πρόσφατες 
παραµορφωτικές κινήσεις σε διάφορα ρήγµατα (µικρότερες ή µεγαλύτερες – βλ. Κεφ.2 
και Κεφ. 4), που έχουν προκαλέσει ανωµαλίες στη διαρρύθµιση των αναβαθµίδων. 
Όσον αφορά το (α), η ακρίβεια των τοπογραφικών διαγραµµάτων 1:5.000 της ΓΥΣ που 
χρησιµοποιήθηκαν εδώ είναι αρκετή για τέτοιας κλίµακας αναβαθµίδες –µε την 
απαραίτητη επιβεβαίωση και στο ύπαιθρο. Το πρόβληµα ειναι η συσχέτιση των 
υπολειµµάτων των αναβαθµίδων, η οποία ιδανικά πρέπει να γίνεται µε χρονολόγηση 
κάποιου τύπου ή τουλάχιστον µε βάση κάποια απτά ιζηµατολογικά, εδαφολογικά ή 
άλλα στοιχεία. Αυτός είναι και ο λόγος που το σχήµα περιορίζεται στις δύο καλύτερα 
διατηρούµενες αναβαθµίδες (η συσχέτιση µεταξύ των υπολειµµάτων τους είναι µάλλον 
προφανής µορφολογικά). Από εκεί και πέρα, είναι πολλές οι περιπτώσεις 
αναβαθµίδων που δεν µπορούν να συσχετισθούν ασφαλώς µε κάποια συγκεκριµένη 
στάθµη, ελλείψει χρονολογικής συσχέτισης. Αυτό είτε λόγω µεγαλύτερης ηλικίας 
(λιγότερα διατηρούµενα υπολείµµατα και µεγαλύτερη παραµόρφωση), είτε λόγω τοπικά 
πιό έντονης (ή/και πιο πρόσφατης) παραµόρφωσης, είτε λόγω κινήσεων βαρύτητας που 
έχουν αλλοιώσει την αρχική µορφολογία (π.χ. στην προς ΒΑ προέκταση της 
αναβαθµίδας Αγ. Βλασίου, ή αναβαθµίδες παλαιότερες της επιφάνειας Χλωρογιάννη).  

Η ‘ορθή’ λογική συνίσταται στην αντικειµενική καταγραφή της πραγµατικότητας -
αποτύπωση και αξιόπιστη συσχέτιση υπολειµµάτων αναβαθµίδων-, και κατόπιν την 
εξαγωγή συµπερασµάτων για τις τεκτονικές παραµορφώσεις (οι ποτάµιες αναβαθµίδες 
επιτρέπουν την αναπαράσταση του επιµήκους προφίλ ενός ποταµού σε παλαιότερες 
εποχές, το οποίο µπορεί να αποτελέσει πολύ χρήσιµο ‘datum’ για τη διαπίστωση 
παραµόρφωσης – βλ. π.χ. McCalpin (1996), Merritts et al., (1994), Keller & Pinter 
(1999) κ.α.. Εδώ, θα αναγκασθούµε να κάνουµε πρώτα υποθέσεις για την 
παραµόρφωση, προκειµένου να γίνει η συσχέτιση ορισµένων αναβαθµίδων. Αυτή η 
αντίστροφη διαδικασία είναι επικίνδυνη, και θα την εφαρµόσουµε όσο λιγότερο γίνεται 
και µόνον σε περιπτώσεις όπου η αναγνώριση της παραµόρφωσης από άλλες 
παρατηρήσεις θα µας επιτρέψει να κάνουµε σχετικά ασφαλείς συσχετισµούς (π.χ. για τα 
υπολείµµατα της επιφάνειας Χλωρογιάννη – βλ. παρακάτω). Έτσι, λόγω 
αποσπασµατικών δεδοµένων αφ’ ενός και λόγω της αρκετά πολύπλοκης τεκτονικής  

                                                           
18 Η τοµή είναι αρκετά ακριβής στα υψόµετρα, αφού έχει κατασκευασθεί από ισοϋψείς 4m, έχει όµως 
µικρές ή µεγαλύτερες ανακρίβειες στις οριζόντιες αποστάσεις λόγω του τρόπου κατασκευής της στον 
Η/Υ, µε βάση αυτόµατα προφίλ κατά µήκος τεθλασµένων γραµµών και όχι ευθείας γραµµής (αυτές οι 
γραµµές σηµειώνονται µε γκρί διακεκοµµένη γραµµή στο Σχ. 3.2). 
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αφ’ ετέρου, η συζήτηση µας για τις αναβαθµίδες του Πλατύρεµατος-Αλαργινού θα 
πρέπει να θεωρείται αναγνωριστική.  
 

Επιφάνεια Χλωρογιάννη 
  

Στο χάρτη του Σχ. 3.2 φαίνονται πολύ καθαρά τα τρία κύρια υπολείµµατα της 
επιφάνειας Χλωρογιάννη (ΧΛ), εν µέσω κοιλάδων παραποτάµων του Αλαργινού. 
Πρόκειται για πολύ καλά ορισµένες επιφάνειες (βλ. Φωτ. 3.3 και 2.7), η συσχέτιση των 
οποίων είναι µάλλον προφανής υψοµετρικά, ενώ κατά τι ταπεινωµένο υπόλειµµα της 
ίδιας αρχικής επιφάνειας µάλλον είναι και αυτό που σηµειώνεται µε ερωτηµατικό στο 
Σχ. 3.2.  στα 264-268 m - είναι δύσκολο να δεχθούµε πως αποτελεί ενδιάµεση 
αναβαθµίδα πρίν την αµέσως χαµηλότερη αναβαθµίδα του Αγ. Βλασίου. 

Τα δύο δυτικότερα τµήµατα της επιφάνειας Χλωρογιάννη βρίσκονται στην αυτή 
στάθµη (αµφότερες από ~270 έως ~285 m), ενώ εκείνο στην έξοδο του ∆αφνορέµατος 
βρίσκεται λίγο ψηλότερα στα 300 - 312 m. Αυτή η απόκλιση ερµηνεύεται αρκετά 
ασφαλώς ώς αποτέλεσµα τεκτονικής παραµόρφωσης, και µπορεί σε πρώτη προσέγγιση 
να αποδοθεί σε στρέψη (tilting) πρός Ν∆ εξαιτίας της ζώνης της Αταλάντης.  Προς 
ΑΒΑ βαίνουµε ολοένα και πιό κοντά στη ζώνη, που όσο ‘ατροφική’ και να είναι µετά 
τη διασταύρωσή της µε τη ζώνη Υαµπόλεως, έχουµε εδώ ισχυρές γεωµορφολογικές 
ενδείξεις οτι παρουσιάζει πρόσφατη δραστηριότητα µέχρι τουλάχιστον το ύψος της 
κοίτης του Αλαργινού (βλ. και Κεφ. 4 για ακόµη πιό άµεσα τεκτονικο-
γεωµορφολογικά δεδοµένα).  

Άλλη εκδοχή είναι αυτή της παραµόρφωσης οφειλόµενης όχι µόνον στη ζώνη της 
Αταλάντης (s.s.), αλλά και σε άλλες δευτερεύουσες δοµές που υπάρχουν στην περιοχή. 
Αυτή η εκδοχή είναι πιό πιθανή εάν θεωρήσουµε πως µεταξύ των δύο κύριων 
υπολειµµάτων της επιφάνειας Χλωρογιάννη έχουµε µάλλον απότοµη υψοµετρική 
µετάπτωση παρά οµαλή µετάβαση (αυτό είναι θέµα παρατηρητή). Στο Κεφ. 4, µεταξύ 
πολλών άλλων µικρών ρηγµάτων στην ίδια περιοχή θα συζητηθεί το ρήγµα Λ6-Λ7, η 
πρός ΝΝΑ προέκταση του οποίου διέρχεται ανάµεσα στις δύο επιφάνειες αυτές, και 
ακριβώς στη συνέχεια του πιθανού ίχνους του έχουµε εγκάρσιο ρήγµα στο µέτωπο του 
Κορακόλιθου (σηµ. µε καφέ διακεκοµµένη γραµµή στο Σχ. 3.2 - βλ και Κεφ. 2). Το 
ρήγµα Λ6-7 στα Β της κοίτης του Αλαργινού βυθίζει το τέµαχος στα ΒΑ του, η 
πολικότητά του είναι δηλαδή αντίστροφη από εκείνη της υπό συζήτηση πιθανής 
απότοµης µετάπτωσης της επιφάνειας Χλωρογιάννη (στον Κορακόλιθο όµως η ίδια 
‘γράµµωση’ σχετίζεται µε τέτοια αντίστροφη πολικότητα, µεταθέτοντας κατ’ ολίγον την 
παλαιοεπιφάνεια στην κορυφή του λόφου). Αυτές οι ‘ανωµαλίες’ στη συµπεριφορά της 
υπό συζήτηση δοµής δεν είναι αφύσικες, διότι εάν πρόκειται για παλαιό ρήγµα που 
επαναχρησιµοποιείται στο Αν. Πλειστόκαινο για την κίνηση τεµαχών λόγω δράσης 
άλλων ζωνών, όπως µπορούµε να υποθέσουµε εδώ, µπορεί να λειτουργεί διαφορετικά 
σε επί µέρους τµήµατά του (τµήµατα τα οποία καθορίζονται από την τοµή του µε δοµές 
εγκάρσιες προς αυτό). 

Στη θέση Θ4 υπάρχει µεγάλη τοµή, όπου µπορεί να παρατηρηθεί η στρωµατογραφία 
κάτω από την επιφάνεια Χλωρογιάννη. Πρόκειται για τυπικές χειµάρριες αποθέσεις 
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(κοίτης και υπερχείλισης) µε υπογωνιώδη τεµάχη ανθρακικών και ηφαιστειο-
ιζηµατογενών µέσου µεγέθους (Φωτ. 3.4 ). Παρόµοιες αποθέσεις εµφανίζονται και στα 
απότοµα τοιχώµατα της κοιλάδας του ∆αφνορέµατος λίγες εκατοντάδες m µετά την 
έξοδό του από το µέτωπο Κορακόλιθου-Καραγκιόζη (Θ11). Η φαινόµενη κλίση των 
αποθέσεων αυτών στην τοµή Θ4 είναι σαφής, 5ο πρός το µετωπο του Κορακόλιθου (η 
διεύθυνση της τοµής είναι εγκάρσια στο µέτωπο). Σε δύο σηµεία αναγνωρίζονται µικρά 
ρήγµατα, τα οποία όµως σχετίζονται µε πολύ µικρές κατακόρυφες µετατοπίσεις και δεν 
επηρεάζουν τη µορφολογία της επιφάνειας Χλωρογιάννη.  

Στην έξοδο του ρ. Κορακόλιθου (Θ6), η επιφάνεια Χλωρογιάννη αναπτύσσεται πάνω 
σε συγκοληµένες χειµάρριες αποθέσεις πολύ καλής ταξινόµησης µε τεµάχη κατά 
πλειοψηφία ανθρακικά γωνιώδη, Από κάτω από αυτές υπάρχουν πιθανά κορήµατα 
(µεγαλύτερα τεµάχη, άνευ στρώσης). Οι χειµάρριες αποθέσεις είναι αποθέσεις του ρ. 
Κορακόλιθου, µε κλίση οριζόντια περίπου - στη θέση Θ5, αποθέσεις του ίδιου 
σχηµατισµού παρουσιάζουν ελαφριά φαινόµενη κλίση προς το µέτωπο του 
Κορακόλιθου. 

∆υστυχώς, δεν έχουµε τρόπο να προσδιορίσουµε –χονδρικά έστω την ηλικία των 
αποθέσεων πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η επιφάνεια Χλωρογιάννη, άρα δεν 
µπορούµε να είµαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτές οι αποθέσεις ανήκουν στο 
‘υπόβαθρο’ ή ότι πρόκειται για µεταγενέστερο σχηµατισµό. Έµµεσα όµως, µε όλες τις 
δέουσες επιφυλάξεις, θεωρούµε πολύ πιθανότερη τη δεύτερη εκδοχή. Αυτό διότι οι 
αποθέσεις σε µεγάλη τοµή στη θέση Θ4 και τα τοιχώµατα της κοιλάδας του 
∆αφνορέµατος στη θέση Θ11, συγκρινόµενες µε αντίστοιχα µεγάλης έκτασης 
εµφανίσεις του ‘υποβάθρου’στην περιοχή Θ7 αλλά και αλλού, παρουσιάζουν µάλλον 
χαρακτηριστικές διαφορές, αφού δεν περιέχουν τις τυπικές εναλλαγές ποτάµιων – 
λιµναίων αποθέσεων και παλαιοεδαφών πλούσιων σε ασβετιστικά συγκρίµµατα που 
χαρακτηρίζουν το τµήµα αυτό της λεκάνης της Λοκρίδας (Φωτ. 3.5). Λιθοοψικά, είναι 
πρακτικά ιδίου τύπου απόθεσεις µε εκείνες του ριπιδίου του Ασπρορέµατος (βλ. 
παρακάτω). Η κλίση των αποθέσεων στην τοµή Θ4 (φαινόµενη - προς το µέτωπο 
Κορακόλιθου) πιθανότατα αντικατοπτρίζει δραστηριότητα του ρήγµατος Υ9 κατά 
την περίοδο απόθεσης του σχηµατισµού Χλωρογιάννη (= συνενωµένα ριπίδια 
∆αφνορέµατος και ρ. Κορακόλιθου), ίσως δε και µετά από αυτή. Εδώ έχουµε δηλαδή 
ενδείξεις ανω-πλειστοκαινικής λειτουργίας του ρήγµατος Υ9. 

Πρός Α, πλησιάζοντας τη ζώνη της Αταλάντης, λόγω µεγαλύτερης ανύψωσης 
αποκαλύπτονται κάτω από αυτές τις αποθέσεις οι σχηµατισµοί του ποταµο-λιµναίου 
υποβάθρου (πολύ µεγάλες τοµές υπάρχουν π.χ. στη θέση Θ10, στις πλευρές του εκεί 
ρέµατος. Η χάραξη της επαφής µε ακρίβεια είναι αδύνατη πρακτικά (φυτοκάλυψη και 
έλλειψη αρκετά µεγάλων τοµών ή σε υπάρχουσες µικρές τοµές, έλλειψη σαφούς 
διάκρισης του τί είναι υπόβαθρο και τί οι παραπάνω νεότερες αποθέσεις),  η δε ύπαρξη 
πολλών δευτερευόντων ρηγµάτων µε ανω-πλειστοκαινική δράση (βλ. Κεφ. 4) καθιστά 
το πρόβληµα ακόµη πιό περίπλοκο. 

Εφόσον δεχόµαστε πως ο σχηµατισµός Χλωρογιάννη είναι αποθέσεις ριπιδίων του 
∆αφνορέµατος και του ρ. Κορακόλιθου, µπορεί να θεωρηθεί πως αυτά τα ριπίδια 
‘έσπρωξαν’ την κοίτη του Αλαργινού στη βόρεια πλευρά της πάλαι ποτε κοιλάδας 
του, όπου και παρέµεινε µέχρι σήµερα. Κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
συζητηθεί, είναι ο τρόπος δηµιουργίας του χώρου στον οποίο απετέθησαν τα 
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ριπίδια. Τέτοιος χώρος θα µπορούσε να θεωρητικά να προκύψει από σηµαντική 
ποτάµια διάβρωση (να υπήρχε δηλαδή µια πλατειά κοιλάδα – πλάτους της τάξης του 1-
1.5 km), ή από τεκτονική βύθιση της συγκεκριµένης περιοχής.   

Eάν ο χώρος απόθεσης των ριπιδίων ήταν δηµιούργηµα ποτάµιας διάβρωσης, ίσως 
θα αναµέναµε διαφορετική εικόνα στα ανάντη των δυτικότερων υπολειµµάτων της 
επιφάνειας Χλώρογιάννη (σε τόσο µαλακές λιθολογίες δεν θα υπήρχε λόγος να στενεύει 
απότοµα η κοιλάδα πρός Ν∆). Πιθανότερο θεωρούµε το σενάριο της τεκτονικής 
βύθισης, δεδοµένου ότι βρισκόµαστε σε περιοχή που οφείλει να έχει επηρεασθεί από τη 
ζώνη Υαµπόλεως και συγκεκριµένα το ρήγµα Υ9 µαζί µε την πιθανή ‘παραφυάδα’  του 
µέσα στη λεκάνη της Λοκρίδας (ρήγµα Κ3). 

Το πιθανό ρήγµα Κ3 οριοθετεί τον χώρο απόθεσης των ριπιδίων προς Ν∆, όµως 
τοµή στην οποία να πιστοποιείται δεν υπάρχει – έµµεσα µπορεί όµως να υποστηριχθεί 
µε βάση τη διαφορετικότητα των εκατέρωθέν του σχηµατισµών που διαπιστώθηκε κατά 
την εργασία υπαίθρου. Στη θέση Θ8, πλησίον εξωκλησίου (η κοντινότερη στο πιθανό 
ρήγµα από ∆), υπάρχει τοµή όπου η ποικιλοµορφία των αποθέσεων παραπέµπει µάλλον 
σε υπόβαθρο µε πραγµατική κλίση προς Α περίπου (πιθανόν υπάρχει και ρήγµα στην 
τοµή), ενώ στη θέση Θ9 που είναι η κοντινότερη στο ρήγµα από Α, σε τοµή µικρού 
ύψους και περί τα 40 m µήκος παρατηρήσαµε αδροµερείς αποθέσεις κοίτης (κυρίως 
ανθρακικά, λίγα πυριγενή), µε λεπτοµερέστερες ενδιαστρώσεις υπογωνιωδών 
τεµαχιδίων (απόθεση που δεν είναι χαρακτηριστική, και ίσως είναι νεότερη και των 
ριπιδίων – για ασφαλή διάκριση πρέπει να έχουµε µεγάλες τοµές). Στην κορυφή του 
λόφου ‘Γαλανός’, σε αµπελώνες που συναντήσαµε εκεί είδαµε ποσότητες καλά 
στρογγυλωµένων κροκαλών που βγήκαν στην επιφάνεια από την άρωση (το ίδιο και 
στην Ν πλευρά του Λόφου), αποθέσεις που δεν έχουν σχέση µε τα υλικά των ριπιδίων 
∆αφνορέµατος και Χλωρογιάννη. Λίγο νότια της κορυφής, σε τοµή (που σηµ. στο Σχ. 
3.2) εµφανίζονται στρώµατα του υποβάθρου (εναλλαγές λιµναίων αποθέσεων και 
παλαιοεδαφών).  
 Πέρα από τα ρήγµατα Υ9 και Κ3 δεν πρέπει να αποκλεισθεί η ύπαρξη πιθανών 
αντιθετικών ρηγµάτων στη Β πλευρά του χώρου απόθεσης των ριπιδίων. ∆εδοµένου ότι 
µόνον υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε άνευ άµεσων στοιχείων, δεν θα επεκταθούµε, 
πλήν όµως θα σηµειώσουµε πως τέτοια ρήγµατα λογικά είναι αναµενόµενα, και θα 
πρόσφεραν µια καλή εξήγηση για το σταµάτηµα της µορφολογικής έκφρασης των 
ρηγµάτων Λ6-7 πρός Ν (βλ. Κεφ. 4).  

Με βάση τα υψοµετρικά δεδοµένα και µόνον (Σχ. 3.2, και τοµή στο Σχ. 3.3-Γ), 
φαίνεται πως η στάθµη της ανεµοτοµής που συζητήθηκε σε προηγούµενη ενότητα είναι 
η ίδια µε τη στάθµη της επιφάνειας Χλωρογιάννη, δίδοντας την εντύπωση πως 
πρόκειται για την αυτή στάθµη πλήρωσης (η επιφάνεια Χλωρογιάννη είναι επιφάνεια 
απόθεσης µε βάση την προηγηθείσα συζήτηση), που διαµορφώθηκε µετά από παύση της 
λειτουργίας του ρήγµατος Κ3 (δεν επηρεάζεται από αυτό). Έτσι, έχουµε έµµεση 
ενίσχυση της εκδοχής που θέλει τον πυθµένα της κοιλάδας του Αλαργινού στην περιοχή 
της ανεµοτοµής να είναι προϊόν πλήρωσης και όχι πλευρικής διάβρωσης (πιθανότατα 
δεν είναι δηλαδή τραπεζοειδής κοιλάδα19, αλλά κοιλάδα V που κατόπιν πληρώθηκε).  

                                                           
19 Στο γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 δεν χρησιµοποιείται το σύµβολο της ‘κοιλάδας µε επίπεδο 
πυθµένα’, για ακριβώς αυτό το λόγο. Όπου χρησιµοποιείται το σύµβολο αυτό, δεν χρησιµοποιείται  
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Η στάθµη της επιφάνειας Χλωρογιάννη και της ανεµοτοµής εγκαταλείφθηκε σε 

κάποια στιγµή της εξελικτικής πορείας του Αλαργινού, λόγω τεκτονικής ανύψωσης του 
κάτω τµήµατος του δικτύου, οπότε και είχαµε εκβάθυνση της κοιλάδας και δηµιουργία 
σειράς αναβαθµίδων προς τα κατάντη. Ευστατικά αίτια είναι µάλλον δύσκολο να 
προταθούν ως πιθανά στην προκειµένη περίπτωση, εξάλλου, κατά τα γνωστά, είναι 
πολύ δύσκολο να διακριθεί ο βαθµός συµµετοχής των δυό παραπάνω παραγόντων. 
 

Αναβαθµίδα Αγ. Βλασίου 
 
Η αναβαθµίδα του Αγ. Βλασίου, είναι κοιλαδικός πυθµένας αµέσως νεότερος της 

επιφάνειας Χλωρογιάννη, µε την οποία ‘συγχωνεύεται’  στην περιοχή περίπου της 
ανεµοτοµής. Τα υπολείµµατά της (ΑΒ στο Σχ. 3.2) έχουν υποστεί σε µικρό βαθµό 
διάβρωση (εµφανίζονται µε κυµαινόµενη κλίση προς τη σηµερινή κοίτη – πράγµα εν 
µέρει οφειλόµενο ενδεχοµένως στην ύπαρξη µικρού ‘κώνου’ αποθέσεων του ρ. 
Κορακόλιθου µεσα στο Αλαργινο), παραµένει όµως σαφής η µορφολογία αναβαθµίδας 
βλ. π.χ. Φωτ. 3.6. Η προς τα κατάντη κλίση της είναι αρκετά µεγαλύτερη της 
επιφάνειας Χλώρογιάννη που εδώ είναι πρακτικά οριζόντια (βλ. Σχ. 3.3-Γ), και η 
υψοµετρική διαφορά τους φθάνει τα 40 m περίπου (στη θέση Θ15), σε απόσταση 2.65 
km από την περιοχή που οι δύο επιφάνειες συµπίπτουν.  

Για το εάν η αναβαθµίδα του Αγ. Βλάσιου είναι αποτέλεσµα πλήρωσης κοιλάδας V ή 
πυθµένας κοιλάδας τραπεζοϊδούς µορφής (‘fill’ ή ‘cut’ terrace), δεν µπορέσαµε άµεσα 
να αποφανθούµε αφού δεν µας δόθηκε ευκαιρία παρατήρησης του ‘εσωτερικού’ της σε 
τοµή κατάλληλη για το σκοπό αυτό (µε δεδοµένο πάντα πρόβληµα του διαχωρισµού 
‘αλλουβίων µέσα σε αλλούβια’). Αυτό που µπορέσαµε να δούµε ήταν οτι η επιφάνεια 
αυτή καλύπτεται από παχύ έδαφος, ενώ ορισµένες µικρές τοµές βρήκαµε µόνον στα 
όριά της µε τα τοιχώµατα της κοιλάδας (στη βάση των τοιχωµάτων). Στην 
προαναφερθείσα Θ9 είδαµε αδροµερείς αποθέσεις κοίτης, στη θέση Θ22 
παρατηρήθηκαν εναλλαγές λεπτόκοκκων αποθέσεων υπερχείλισης και µεγάλου 
µεγέθους αποθέσεων κοίτης (πολύ καλά στρογυλλωµένες κροκάλες, µέχρι και 50 cm), 
µε φαινόµενη κλίση όµως 15ο προς ∆Ν∆ σε τοµή αυτής της διεύθυνσης (υπόβαθρο ; – 
δεν υπάρχουν πάντως οι χαρακτηριστικές εναλλαγές παλαιοεδαφών / λιµναίων). Λίγο 
παρακάτω, στη  θέση Θ21 είδαµε παρόµοιες αδροµερείς αποθέσεις κοίτης (δεν ήταν 
δυνατή η αναγνώριση κλίσης). Ακόµη κι αν είχαµε τρόπο να αποφανθούµε ότι κάποιες 
από αυτές τις εµφανίσεις είναι νεότερες του υποβάθρου και των αποθέσεων 
Χλωρογιάννη, δεν µας απαντούν για τη φύση της αναβαθµίδας ΑΒ (αφού µικρού 
πάχους αλλούβια αναµένονται και σε πυθµένες τραπεζοειδών κοιλάδων). Σε τοµή στη 
θέση Θ20, που βρίσκεται χαµηλότερα της επιφάνειας Χλωρογιάνη και λίγο ψηλότερα 
της σηµερινής στάθµης της αναβαθµίδας ΑΒ ακριβώς απέναντί της, εµφανίζονται 
στρώµατα του υποβάθρου (φαινόµενη κλίσης 5ο πρός ∆), αλλά και µεγάλου µεγέθους 

                                                                                                                                                                     
ως απλά και µόνον µορφολογικό σύµβολο (‘µορφολογικό’, σε αντίθεση µε τα ‘γεωµορφολογικά’ 
σύµβολα – βλ. Goudie et al., 1981, σελ. 68), σύµβολο δηλαδή που περιγράφει απλά τη µορφολογία, 
αλλά δεν εµπεριέχει το στοιχείο της ερµηνείας. 
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και καλά στρογγυλωµένες αποθέσεις κοίτης (Φωτ. 3.7). Όσον αφορά τις τελευταίες, δεν 
µπορούµε να αποφανθούµε εάν πρόκειται για µεταγενέστερες αποθέσεις σχετικές µε την 
περίοδο λειτουργίας του κοιλαδικού πυθµένα ΑΒ (για να υποστηριχθεί αυτό θα πρέπει 
να δεχθούµε πως η αναβαθµίδα ΑΒ έχει εδώ ταπεινωθεί από µεταγενέστερη διάβρωση). 

Εάν ισχύει η δεύτερη περίπτωση –της τραπεζοειδούς κοιλάδας- τότε η αναβαθµίδα 
Αγ. Βλασίου είναι πρώην ‘επίπεδος’ κοιλαδικός πυθµένας, δηµιούργηµα πλευρικής 
διάβρωσης σε περίοδο σταθερού βασικού επιπέδου, µετά από περίοδο εκβάθυνσης. Η 
πρώτη περίπτωση (πληρωµένη κοιλάδα V) συνεπάγεται αλληλουχία εκβάθυνσης – 
πλήρωσης, άρα αξιόλογο πάχος ανω-πλειστοκαινικών ποτάµιων αποθέσεων κάτω από 
την επιφάνεια της αναβαθµίδας και αυξανόµενο προς τα κατάντη (αποθέσεις νεότερες 
αυτών που δοµούν την επιφάνεια Χλωρογιάννη και τον πυθµένα της ανεµοτοµής). Η 
εκβάθυνση µπορεί να αποδοθεί σε ταχεία ταπείνωση του βασικού επιπέδου -ταχεία διότι 
τα τοιχώµατα της κοιλάδας µέσα στην οποία βρίσκεται η αναβαθµίδα ΑΒ είναι αρκετά 
απότοµα- λόγω επεισοδιακής τεκτονικής ανύψωσης του κάτω τµήµατος του δικτύου 
από τη ζώνη Αταλάντης.  
 

Οι εµφανίσεις της αναβαθµίδας Αγ. Βλασίου σταµατάνε απότοµα προς ΒΑ και από 
την περιοχή Θ15 προς τα κατάντη δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την προέκτασή της. 
Η νότια κλιτύς της κοιλάδας του Αλαργινού µετά την περιοχή Θ15 έχει διαµελισθεί από 
πολλά µικρά ρέµατα, στους υδροκρίτες των οποίων αναγνωρίζονται τµήµατα µικρής 
κλίσης, τα οποία όµως δεν µπορούν µε σιγουριά να χαρακτηρισθούν υπολείµµατα 
αναβαθµίδας, άρα ούτε και να συσχετισθούν µε την επιφάνεια ΑΒ, σε σχέση µε την 
οποία βρίσκονται κατά τι υψηλότερα. Εάν δεχόµασταν πως είναι υπολείµµατα 
αναβαθµίδας, και ανήκοντα στην επιφάνεια ΑΒ ως αµέσως χαµηλότερα της επιφάνειας 
Χλωρογιάννη, αυτό θα πιστοποιούσε τεκτονική στρέψη του κάτω τµήµατος και της 
αναβαθµίδας Αγίου Βλασίου. Αυτό αναµένεται ούτως ή άλλως, δεδοµένης της µεγάλης 
εκβάθυνσης στο κάτω τµήµα του δικτύου, (εκβάθυνση που έλαβε χώρα µετά την 
δηµιουργία της ΑΒ και αναµένεται σε σηµαντικό ποσοστό να οφείλεται σε τεκτονική 
ανύψωση), όµως δεν θέλουµε να εφαρµόσουµε την ‘ανάποδη’ λογική που σχολιάσθηκε 
στην εισαγωγή της ενότητας των αναβαθµίδων. 
 

Κατώτερο τµήµα Αλαργινού 
 
Μετά την περίοδο κατά την οποία ήταν ενεργός κοιλαδικός πυθµένας η σηµερινή 

αναβαθµίδα του Αγ. Βλασίου, διαδοχικές εναλλαγές περιόδων εκβάθυνσης και 
απόθεσης (‘cut & fill’, οφειλόµενο µάλλον σε τεκτονικά αίτια) δηµιούργησαν τρείς 
αναβαθµίδες πλήρωσης στο κάτω τµήµα του Αλαργινού - µέχρι την έξοδό του στην 
Καλλίαρο πεδιάδα. Η συνολική µέγιστη εκβάθυνση µετά την περίοδο σχηµατισµού της 
επιφάνειας Χλωρογιάννη ξεπερνά τα 150 m, και πρέπει να έλαβε σε σχετικά σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, αν κρίνουµε από τη µορφή της κοιλάδας (V) του ∆αφνορέµατος, που 
είναι βαθειά και στενή, παρά τις ευδιάβρωτες λιθολογίες. Η ίδια η κοιλάδα του 
Αλαργινού, σε ορισµένα σηµεία έχει πολύ απότοµα τοιχώµατα (π.χ. στη Θ13, η νότια 
κλιτύς της έχει ύψος 100 m και κλίση 50%), όµως σε αρκετές άλλες περιπτώσεις η 
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αρχικά στενότερη µορφή της, έχει διευρυνθεί πιθανόν λόγω αξιόλογων κινήσεων υλικού 
δια της βαρύτητας.  

Η αµέσως νεότερη της αναβαθµίδας ΑΒ κοιλάδα, στα ψηλότερα τµήµατά της είναι 
ανοικτού και πολύ οµαλού U (στο ύψος της θέσης Θ9), σταδιακά όµως µεταπίπτει σε V 
στο ύψος της Θ7. Ήδη από το ύψος της εκκλησίας του Αγ. Βλάσιου, το Αλαργινό έχει 
εκβάθυνει αρκετά, και η κοίτη του βρίσκεται στο σηµείο αυτό τουλάχιστον 20 m 
χαµηλότερα του χείλους της αναβαθµίδας ΑΒ. Από εδώ και πέρα αναπτύσσεται µέσα 
στην νεότερη κοιλάδα η αναβαθµίδα Α5, τα υπολείµατα της οποίας σηµειώνονται στο 
Σχ. 3.2. Στην περιοχή Καµάρες σηµειώνονται µε ερωτηµατικό διότι µπορεί η εκεί 
παρατηρούµενη διαρρύθµιση των επιφανειών να οφείλεται σε κινήσεις βαρύτητας (η 
υψοµετρική συσχέτισή τους δηλαδή µε την αναβαθµίδα Α5 να είναι τυχαία).   

Σε µικρή τοµή στη θέση Θ12 παρατηρήσαµε πρόσφατες χειµάρριες αποθέσεις 
(οµοιογενείς στρώσεις υπογωνιωδών τεµαχιδίων ανθρακικών και πυριγενών, µέσου 
µεγέθους 2-3 cm, µέσα σε κύρια µάζα ιλύος και άµµου κοκκινωπού-καφέ χρώµατος - 
φαινόµενη κλίση 6ο προς την κοίτη του Αλαργινού) που ίσως είναι υλικά της 
αναβαθµίδας Α5 προερχόµενα από το µικρό ρέµα που συµβάλλει εδώ µε τον κύριο 
κλάδο (Φωτ. 3.8). Σε τοµή στη θέση Θ13, που –υψοµετρικά- θα µπορούσε να εµφανίζει 
υλικά της Α5, παρατηρήθηκαν λεπτόκοκκες αποθέσεις υπερχείλισης µπέζ χρώµατος, µε 
ενδιάµεσο παχύ στρώµα κροκαλών µεσου µεγέθους 2-3cm (κυρίως ανθρακικά) και 
φαινόµενη κλίση 10ο προς Ν. Λιθοοψικά αυτή η τοµή παραπέµπει στους σχηµατισµούς 
των µεγάλων τοµών του Καλαποδίου, αυτό όµως δεν µπορεί να αποτελεί ασφαλές 
κριτήριο για να συµπεράνουµε ότι η τοµή εµφανίζει ‘υπόβαθρο’ (η δε αυξηµένη 
φαινόµενη κλίση µπορεί να σηµαίνει οτι είναι αποθέσεις του µεγάλου ρέµατος που 
συµβάλλει εδώ µε το Αλαργινό – αν και 10ο είναι ίσως πολλές). 

Από το ύψος της Θ12, προς τα κατάντη έχουµε την ακόµη νεότερη αναβαθµίδα Α6, 
που είναι καλοδιατηρηµένη -ως αρκετά πρόσφατη (Φωτ. 3.9 στην περιοχή της Θ13). Η 
αναβαθµίδα αυτή παρατηρείται και στον πυθµένα της βαθειάς και απότοµης κοιλάδας 
του ∆αφνορέµατος, καθώς και στο ρ. Γουλεµίου (εκτός Σχ. 3.2).  Σε τοµές στη θέση 
Θ17 (στην κοιλάδα του τελευταίου προς Α παρακλαδιού του Αλαργινού), 
παρατηρήθηκαν αδροµερείς αποθέσεις κοίτης (καλά στρογγυλωµένες κροκάλες – Φωτ. 
3.10) κάτω από το σηµερινό έδαφος και πιθανώς ασύµφωνες πάνω στο ‘υπόβαθρο’. 
Αυτές οι αποθέσεις µπορεί να είναι υλικά της περιόδου λειτουργίας της Α6 (ή της Α5 
εάν θεωρήσουµε πως αυτή βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση από τη αρχική της, λόγω 
δράσης των ρηγµάτων Λ1-2. Από τη θέση Θ16 παρατηρείται η αναβαθµίδα Α7, που 
είναι συνέχεια της επιφάνειας του µεγάλου ριπιδίου που σχηµάτισαν το Αλαργινό και το 
ρ. Γουλεµίου εκβάλλοντας στα πεδινά. Το ριπίδιο αυτό (ακριβώς πάνω στο οποίο είναι 
η άσφαλτος Αταλάντης-Εξάρχου) πιθανόν είναι κατω ολοκαινικής ηλικίας (ως αµέσως 
νεότερο των ανω ολοκαινικών αποθέσεων που δοµούν την παράκτια πεδιάδα). Στην 
Θ19 (τοµή στο Β άκρο παλαιού ‘λατοµείου’ µέσα στο οποίο είναι κτισµένο κέντρο 
διασκεδάσεως), εµφανίζονται αδροµερείς αποθέσεις κοίτης πιθανόν ανήκουσες στα 
υλικά του ριπιδίου, που µάλλον τέµνονται από µικρό ρήγµα. Στο ύψος της Θ19, 
υπάρχουν δύο µικρές αναβαθµίδες (σηµ. στο Σχ. 3.2) χαµηλότερα της επιφάνειας του 
ριπιδίου, λίγο πάνω από τη σηµερινή κοίτη του Αλαργινού (πιθανότατα ‘ιστορικές’ 
αναβαθµίδες).  



Öùô. 3.10. Ðñüóöáôåò áðïèÝóåéò
êïßôçò óå ôïìÞ óôç È17.

Öùô. 3.9. ¢ðïøç ôçò áíáâáèìßäáò Á6

Öùô. 3.8. ÁðïèÝóåéò ôçò áíáâáèìßäáò Á5
(èÝóç È12.)

Öùô. 3.7. Áäñïìåñåßò áðïèÝóåéò êïßôçò
(èÝóç È20).

Öùô. 3.6. ¢ðïøç ôçò áíáâáèìßäáò Áã. Âëáóßïõ (öùô. Ðñïò ÍÄ)

Öùô. 3.4. ×åéìÜññéåò áðïèÝóåéò óôçí ôïìÞ
È4 (ó÷çìáôéóìüò ×ëùñïãéÜííç).

Öùô. 3.5. ÁðïèÝóåéò êáé ðáëáéïåäÜöç ôçò
ëåêÜíçò ôçò Ëïêñßäáò (ðåñéï÷Þ È7)
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ΙΙ.2  Υδρογραφικά δίκτυα Β∆ κλιτύων Χλωµού 
 

Τρία κύρια υδρογραφικά δίκτυα διαµελίζουν τις Β∆ κλιτείς του Χλωµού, τα δίκτυα 
Καραγκιόζης (9), ∆αφνόρεµα (6Β) και ‘ρ. Κορακόλιθου’ (6Α - ανώνυµο). Κοινό χα- 
ρακτηριστικό των δικτύων είναι η επιµήκης µορφή Β∆ γενικής κατεύθυνσης στα άνω 
τµήµατά τους, που σταδιακά ‘διαθλάται’ προς ΒΒ∆ όταν εγκαταλείπουν το µέτωπο των 
Λυγδαίικων, µε δεύτερη κάµψη πρός Β ή και ΒΑ όταν εγκαταλείπουν το µέτωπο 
Κορακόλιθου-Καραγκιόζη. Τα δύο πρώτα δίκτυα είναι παρακλάδια του Αλαργινού, 
όµως κρίθηκε σκόπιµο να συζητηθεί µαζί τους και το δίκτυο του Καραγκιόζη, λόγω της 
προαναφερθείσας παρόµοιας συµπεριφοράς και θέσης σε σχέση µε τις ζώνες Αταλάντης 
και Υαµπόλεως (παρακάµπτουν το µέτωπο της πρώτης και διασχίζουν τα µέτωπα της 
δεύτερης).  

Με βάση τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά των κοιλάδων τους, τα δίκτυα αυτά 
µπορούν να υποδιαιρεθούν σε ανώτερο, µέσο και κατώτερο τµήµα. Το ανώτερο τµήµα 
τους οριοθετείται από το µέτωπο Λυγδαίικων (ζώνη Υαµπόλεως – βλ. Κεφ. 2), και 
χαρακτηρίζεται από τυπική εικόνα ‘αναγέννησης’, µε βαθειές κοιλάδες V (π.χ. Φωτ. 
3.11 και 3.12) µέσα στην κύρια παλαιοεπιφάνεια του Χλωµού (∆αφνόρεµα, κλάδοι ρ. 
Καραγκιόζη – βλ. και Φωτ 2.2). Το γεγονός πως το παλαιοανάγλυφο του Χλωµού 
διατηρείται εκτενώς ανάµεσα στις κοιλάδες, δείχνει πως τον κύριο λόγο εξακολουθεί να 
έχει η εκβάθυνση. Τα ρέµατα εδώ δεν έχουν φθάσει το τοπικό βασικό επίπεδό τους (που 
βρίσκεται στη βάση του µετώπου και είναι η στάθµη της επιφάνειας Χλωρογιάννη s.l. – 
βλ. παρακάτω), πράγµα που σηµαίνει πως δεν έχει υπάρξει αρκετός χρόνος για κάτι 
τέτοιο. Αυτό έχει εν µέρει να κάνει µε την περιορισµένη έκταση των λεκανών στα 
ανάντη αλλά και τη λιθολογία (διαφορετική εικόνα θα είχαµε εάν οι λεκάνες 
αναπτύσσονταν σε µαλακά ή/και αδιαπέρατα πετρώµατα, αντί των σκληρών και 
υδροπερατών ανθρακικών που έχουµε εδώ). Από εκεί και πέρα, ή παρατηρούµενη 
νεότητα πρέπει να οφείλεται και στη σχετική νεότητα του µετώπου των Λυγδαίικων, 
δηλαδή, όσο βραδείς ρυθµούς διάβρωσης και να δεχθούµε, από την κοιλαδική 
µορφολογία προκύπτει πως η δηµιουργία του µετώπου είναι πιθανότατα τεταρτογενής 
υπόθεση (Κ.-Μ.; Πλειστόκαινο). Ερώτηµα είναι σε τί ποσοστό το παρατηρούµενο 
µέτωπο είναι αποτέλεσµα κινήσεων στον κλάδο Λυγδαίικων της ζώνης Υαµπόλεως, και 
σε τί ποσοστό αποτέλεσµα διαφορικής διάβρωσης, δεδοµένου ότι το ρήγµα φέρνει σε 
επαφή διαφορετικές λιθολογίες (ανθρακικά και ηφαιστειο-ιζηµατογενή). 

Το δίκτυο του Καραγκιόζη καταλαµβάνει αρκετά µεγάλη έκταση στα Ρόδα και το 
Β∆ Χλωµό, έχει µορφή επιµηκυσµένη δενδριτική και συνίσταται σε δύο κύριους 
κλάδους. Ο πρώτος διαρρέει τα υψίπεδα του Χλωµού µε Β∆ κατεύθυνση, που διατηρεί 
και στο απότοµο τµήµα του στο µέτωπο των Λυγδαίικων. Από εκεί στρέφεται προς Β, 
ακολουθώντας µια αξιοπρόσεκτα ευθύγραµµη πορεία µέχρι την έξοδό του από τα Ρόδα 
(θα µπορούσε ενδεχοµένως να χαραχθεί πιθανό ρήγµα κατά µήκος αυτού του τµήµατός 
του). Ο δεύτερος κλάδος έχει γενική κατεύθυνση προς Β∆ και είναι επίσης αρκετά 
ευθύγραµµος, ως τεκτονικά ελεγχόµενος (ακολουθεί την επαφή ηφαιστειο-
ιζηµατογενών και δολοµιτών, ρήγµα παράλληλο µε τη ζώνη της Αταλάντης – Σίδερης, 
1988, 1986).  

Ο κύριος κλάδος του ∆αφνορέµατος (ρέµα Ευλογηµένου) είναι εκείνος που φθάνει 
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πολύ περισσότερο προς το κέντρο της µάζας του Χλωµού, παρουσιάζοντας και την 
εντονότερη διάβρωση, πράγµα που οφείλεται στη µεγαλύτερη υδρογραφική λεκάνη που 
διαθέτει, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόµενο να ακολουθεί κάποια παλαιά 
τεκτονική ασυνέχεια (βλ. Κεφ. 2). ∆ιασχίζοντας το µέτωπο των Λυγδαίικων, το ρέµα 
Ευλογηµένου εµφανίζει µια σαφή κάµψη προς τα δεξιά, εικόνα που µπορεί να 
εξηγηθεί µε δύο τρόπους. Μπορεί να οφείλεται σε πειρατεία, δηλαδή το ρ. 
Ευλογηµένου να έρεε προς ∆ και να ήταν τµήµα του ρ. Κορακόλιθου ή του ρ. της Αγ. 
Σωτήρας (αριθ. 77 στο Σχ. 3.2), και να έχει µεταγενέστερα συλληφθεί από το 
∆αφνόρεµα. Η άλλη πιθανή εκδοχή για την εξήγηση της αρκετά απότοµης ‘διάθλασης’ 
του δικτύου από διεύθυνση Β∆-ΝΑ σε Β-Ν, θα µπορούσε να είναι αυτή της µετάθεσης 
από τα ρήγµατα του µετώπου Λυγδαίικων (οπότε και θα είχαµε πιθανή ένδειξη 
δεξιόστροφης οριζόντιας συνιστώσας για αυτό το τµήµα της ζώνης Υαµπόλεως). Για 
ένα τέτοιο συµπέρασµα θα θέλαµε όµως επί πλέον ενδείξεις από τα γειτονικά ρέµατα, 
τα οποία όµως δεν παρουσιάζουν αρκετά χαρακτηριστική εικόνα µετάθεσης, είτε 
δηµιουργήθηκαν µετά την ανύψωση του µετώπου (δεν προϋπήρχαν, όπως υποθέτουµε 
για το ∆αφνόρεµα).  
 

 Μέσο τµήµα. Οι (κύριες) κοιλάδες του ∆αφνορέµατος και του ρ. Κορακόλιθου 
παρουσίαζουν παρόµοια συµπεριφορά αφήνοντας τα υψίπεδα του Χλωµού και το 
µέτωπο των Λυγδαίικων. Στην έξοδο τους από το µέτωπο, παύουν να είναι τύπου V και 
εµφανίζονται ανοικτές µε πυθµένα πολύ µικρής κλίσης (Σχ. 3.2). Όπως φαίνεται 
αρκετά καθαρά στο Σχ. 3.3, οι πυθµένες αυτών των ανοικτών κοιλάδων παρουσιάζουν 
σαφή υψοµετρική συσχέτιση µε την επιφάνεια Χλωρογιάννη. Ο πυθµένας της ανοικτής 
κοιλάδας του ∆αφνορέµατος (‘Μπούζι’ - Φωτ. 3.13) είναι πετρώδης, καλυπτόµενος από 
µικρό πάχος χαλαρών υλικών (µανδύας αποσάθρωσης), δεν είναι δηλαδή προϊόν 
πλήρωσης. Στον λεπτοµερή τοπογραφικό χάρτη του Σχ. 3.2 µπορεί να διακριθεί 
προηγούµενη ‘γενεά’ της ανοικτής κοιλάδας, µε ελαφρώς µεγαλύτερης κλίσης πυθµένα 
(θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί πολύ ανοικτό U). Τα τοιχώµατα της κοιλάδας ‘Μπούζι’ 
είναι αρκετά απότοµα και περισσότερο ευθύγραµµα σε σχέση µε την αντίστοιχη του ρ. 
Κορακόλιθου, πράγµα που µπορεί να υπονοεί έλεγχο της διάβρωσης από ρήγµατα 
εγκάρσια στη ζώνη Υαµπόλεως (π.χ. το ρήγµα διεύθυνσης Β∆-ΝΑ που διατρέχει τον 
Κορακόλιθο θα µπορούσε να προεκταθεί κατά µήκος Ν∆ πλευράς της κοιλάδας, η οποία 
είναι ευθυγραµµισµένη µε αυτό. Στο ανοικτό τµήµα του ρ. Κορακόλιθου η µορφολογία 
παραπέµπει αρκετά σε πληρωµένο κοιλαδικό ανάγλυφο - το πάχος των υλικών εδώ είναι 
λίγο (;) µεγαλύτερο, παρατηρήθηκαν δε και χειµάρριες αποθέσεις (κώνοι) υλικών από 
το άνω τµήµα του δικτύου. Στα στενά µεταξύ Κορακόλιθου-Γαλανού πάντως, ο 
πυθµένας της κοιλάδας είναι πετρώδης (αναβαθµίδα σε ανθρακικά), εικόνα που δεν 
οµιλεί για πιθανό µεγάλο πάχος αποθέσεων στο ανοικτό τµήµα της κοιλάδας .  
 

Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρείται στο ∆αφνόρεµα και το ρ. Κορακόλιθου όταν 
συναντούν το µέτωπο του Κορακόλιθου-Καραγκιόζη, όπου βρίσκονται σε κοιλάδες V 
(Φωτ. 2.7, εικόνα εντελώς διαφορετική από το ανοικτό µέσο τµήµα τους). Η Ν∆ 
κοιλάδα µάλιστα, παρ’ όλον ότι η Ν∆ κλιτύς της αναπτύσσεται σε ευδιάβρωτες 
αποθέσεις της λ. Λοκρίδος (ύψωµα Γαλανός), διατηρεί αρκετά απότοµη µορφολογία 
(υπάρχει βέβαια εξοµάλυνση της Ν∆ κλιτύος, που έχει δώσει ελαφρά ασυµµετρία στην 
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κοιλάδα). Ασύµµετρη είναι και η κοιλάδα του ∆αφνορέµατος, λόγω διαφορετικών 
λιθολογιών στις δύο πλευρές της (η ∆ πλευρά -σε ανθρακικά- είναι πιό απότοµη). Όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, στον πυθµένα αυτών των κοιλάδων V υπάρχουν αναβαθµίδες 
αντίστοιχες της επιφάνειας Χλωρογιάννη και του πυθµένα των ανοικτών κοιλάδων στα 
ΝΝΑ τους. Η ανύψωση στο Μέσο-Ανωτ. Πλειστόκαινο από τον κλάδο Κορακόλιθου-
Καραγκιόζη της ζώνης Υαµπόλεως εξηγεί ικανοποιητικά την παρουσία των βαθειών 
κοιλάδων V πίσω από το µέτωπο. Όσον αφορά την σχετικά απότοµη µετάβαση από τα 
ανοικτά και µε επίπεδο πυθµένα τµήµατα των κοιλάδων σε σχετικά στενές κοιλάδες V, 
µπορούµε να προτείνουµε µια εξήγηση, η οποία όµως απαιτεί προέκταση του ρήγµατος 
Υ8 και στην Ν πλευρά του Κορακόλιθου, πράγµα που δεν ισχύει σύµφωνα µε τη 
χαρτογράφηση του Σίδερη, 1986, 1988 (βλ. Κεφ. 2). Με αρκετές επιφυλάξεις, 
σηµειώνουµε ότι η απότοµη µετάβαση αυτή θα µπορούσε να οφείλεται σε ανύψωση των 
περιοχών ανάµεσα στο µέτωπο του Κορακόλιθου (ρ. Υ9) και το ρήγµα Υ8 (κανονικό ή 
άλλο ρήγµα), ανύψωση που δεν παρουσίαζε την οµαλή ‘εξασθένηση’ πρός ΝΑ που θα 
αναµέναµε εάν το ρήγµα Υ9 ήταν µόνο του στην περιοχή, αλλά απότοµα ‘µηδενιζόταν’ 
ΝΑ του ρήγµατος Υ8. Αυτό αντιστοιχεί µε ανυψωτική κίνηση υποτιθέµενου τεµάχους 
µεταξύ των Υ9 και Υ8. Υπήρχε δηλαδή κάποτε το µέτωπο πίσω από το ρήγµα Υ8, 
εγκολπώθηκε από την ποτάµια διάβρωση, και κατόπιν άρχισε να ανυψώνεται το 
τέµαχος ανάµεσα στα Υ8 και Υ9). Ίσως όχι τόσο την περίπτωση του ∆αφνορέµατος, 
όµως αυτό το σενάριο εξηγεί αρκετά καλά τη µορφολογία της κοιλάδας του ρ. 
Κορακόλιθου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται µια πρώτη ιδέα και µόνον - άλλη 
εκδοχή π.χ. θα µπορούσε να περιλαµβάνει καρστικές διεργασίες στο ανοικτό τµήµα του 
ρ. Κορακόλιθου, όµως δεν έχουµε αρκετά στοιχεία περί τούτου. Θα έχει πολύ 
ενδιαφέρον να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτηµα, δεδοµένου ότι η συνέχεια του Υ8 
πίσω από τον Κορακόλιθο είναι αµφίβολη. Ακόµη, η πιθανολογούµενη κίνηση του 
τεµάχους ανάµεσα στα Υ8 και Υ9 δεν ξέρουµε κατά πόσον συνάδει µε ζώνη κανονικών 
ρηγµάτων, άρα θα µπορούσε µπορεί να δώσει πληροφορίες για το χαρακτήρα της ζώνη 
Υαµπόλεως σε ευρύτερη κλίµακα από αυτήν των επί µέρους ρηγµάτων της. 
 

Στην περιοχή του µέσου ρού του, το  ρ. Καραγκιόζη δεν εµφανίζει τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά ‘συµπτώµατα’ του ∆αφνορέµατος και του ρ. Κορακόλιθου. Υπάρχουν 
υπολείµατα πιθανού παλαιότερου (ή παλαιότερων) πλατειών κοιλαδικών πυθµένων, 
όµως αυτά δεν είναι αρκετά για αξιόπιστη χρονική συσχέτιση ή µή συσχέτιση τους µε 
τον ανοικτό πυθµένα του ∆αφνορέµατος (π.χ. στην περιοχή Κ1, που είναι σε καλή 
υψοµετρική συσχέτιση, ή την περιοχή Κ2) . Αυτή η διαφορά πρέπει να σχετίζεται αφ’ 
ενός µε το γεγονός πως η εξέλιξη της κοιλάδας του ρ. Καραγκιόζη ελέγχεται σε 
µεγαλύτερο βαθµό από την ανύψωση λόγω της ρ.ζ. Αταλάντης, στην οποία και 
βρίσκεται πλησιέστερα απ’ ότι τα άλλα δίκτυα, αλλά και το γεγονός πως εδώ δεν έχουµε 
πλέον από πλευράς τεκτονικών κινήσεων την πιθανή ‘διαφορική ανύψωση’ που 
συζητήθηκε προηγουµένως (δεν υπάρχει ασυνέχεια µε επίδραση στο ανάγλυφο 
αντίστοιχη µε αυτή της προηγουµένως υποτεθείσας προέκτασης του Υ8). 
 

Κατώτερο τµήµα. Λόγω της εκβάθυνσης του Αλαργινού στο Ανωτ. Πλειστόκαινο, 
το ∆αφνόρεµα προκειµένου να παρακολουθήσει την ταπείνωση του βασικού επιπέδου 
του –που είναι η κοίτη του Αλαργινού στο σηµείο συµβολής τους- διέβρωσε ταχύτατα 
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κατά βάθος, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία της στενής και αρκετά απότοµης κοιλάδας 
που παρατηρούµε σήµερα µετά την έξοδό του από το µέτωπο Κορακόλιθου-
Καραγκιόζη. Η πρόσφατη αυτή εκβάθυνση, που έχει φέρει την κοίτη περί τα 150 m 
χαµηλότερα της επιφάνειας Χλωρογιάννη στο σηµείο συµβολής του ∆αφνορέµατος µε 
το Αλαργινό, εξασθενεί σε αρκετά µικρή απόσταση όταν η κοίτη συναντά τις κατά πολύ 
ανθεκτικότερες αλπικές λιθολογίες που διατηρούνται στο µέτωπο Κορακόλιθου-
Καραγκιόζη. Στο ρέµα του Κορακόλιθου, που βρίσκεται  µακρύτερα από το επίκεντρο 
των κατακόρυφων µεταβολών του κάτω τµήµατος του Αλαργινού, η σηµερινή κοίτη 
από τα στενά του Γαλανού ως το Αλαργινό βρίσκεται από 0 έως περίπου 20 m 
χαµηλότερα της επιφάνειας Χλωρογιάννη (το βασικό επίπεδο ως το οποίο διαβρώνει, η 
κοίτη του Αλαργινού δηλαδή, βρίσκεται πολύ υψηλότερα απ’ ότι στην περίπτωση του 
∆αφνορέµατος). 

Στο σηµείο εξόδου του ∆αφνορέµατος από το µέτωπο του Κορακόλιθου 
παρατηρείται ένας σαφέστατος αυχένας, από τον οποίο ξεκινά µικρή κοιλάδα διατοµής 
εξοµαλυµένου U, που καταλήγει στο Αλαργινό. Το ίδιο –λιγότερο χαρακτηριστικά 
όµως- παρατηρείται και στην έξοδο του ρ. Κορακόλιθου, και εδώ αµφότερες οι 
περιπτώσεις ερµηνεύονται ως παλαιότερες κοιλάδες των δύο ρεµάτων (εύλογη υπόθεση, 
αφού σε ένα ριπίδιο, όπως αυτό που θεωρούµε πως είναι η επιφάνεια Χλωρογιάννη, 
τέτοιες αλλαγές είναι συνήθεις). 

Το ∆αφνόρεµα, εξερχόµενο από το µέτωπο Κορακόλιθου-Καραγκιόζη, για αρκετή 
απόσταση βρίσκεται προσκοληµένο στη βάση του µετώπου προτού επανέλθει σε 
διεύθυνση ΒΒΑ. Αυτή η συµπεριφορά θα µπορούσε να ερµηνεύεται ως ένδειξη 
δεξιόστροφης οριζόντιας συνιστώσας µετακίνησης του ρήγµατος Υ9, δυστυχώς όµως 
δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι διότι δεν έχουµε τέτοιες ενδείξεις από τα άλλα ρέµατα 
(το ρ. Κορακόλιθου π.χ. ‘κάµπτεται’ προς τα αριστερά αφήνοντας το µέτωπο, ενώ η 
κάµψη του ρ. Καραγκιόζη είναι διαφορετική περίπτωση και συζητάται αµέσως 
παρακάτω). Επί πλέον, τόσο µεγάλη µετάθεση στο τόσο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν 
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή άνευ άµεσων τεκµηρίων. 

 
Το ρέµα του Καραγκιόζη εξερχόµενο του µετώπου του ρήγµατος Υ9, κάµπτεται 

απότοµα ακολουθώντας το ίχνος του ρήγµατος, και διασχίζει εγκάρσια το µέτωπο της 
ζώνης της Αταλάντης Εκεί παρουσιάζει έντονη κατά βάθος διάβρωση, έχοντας 
δηµιουργήσει µια αρκετά βαθειά κοιλάδα µε ενίοτε κατακόρυφα τοιχώµατα.  Μπροστά 
στο σηµείο εξόδου του ρ. Καραγκιόζη από το µέτωπο του Υ9 (περιοχή Θ27), έχουµε 
την ανώνυµη κοιλάδα αµέσως ανατολικά του ∆αφνορέµατος, η οποία είναι µάλλον 
‘ανώµαλη’, αφού η έκταση της λεκάνης απορροής της φαίνεται πολύ µικρή για να έχει 
επιτρέψει το σχηµατισµό τέτοιας κοιλάδας. Επι πλέον, ο υδροκρίτης µεταξύ της και του 
ρ. Καραγκιόζη παρουσιάζει µορφολογία αυχένα, δίδοντας την εντύπωση πως µπορεί το 
ρ. Καραγκιόζη να έρρε προς Β και να είναι αυτός υπεύθυνος για την ανώνυµη κοιλάδα 
(εξ ού και η ‘πιθανή παλαιά πορεία ρεύµατος’ που σηµειώνεται στο γεωµορφολογικό 
χάρτη).  

Στο ύπαιθρο, στην τοµή Θ27 παρατηρούνται χειµαρρώδεις αποθέσεις µε καλή 
στρώση και επικράτηση ψηφίδων ανθρακικών µικρών µεγεθών κατά µέσο όρο, 
φαινόµενης κλίσης περί τις 15ο πρός ΒΑ (Φωτ. 3.14). Στο Ν∆ τµήµα της τοµής (ίδιας 
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διέυθυνσης), στην περιοχή του αυχένα, παρατηρούνται χονδρύτερες χειµάρριες 
αποθέσεις, κυρίως µε τεµάχη ηφαιστειακών και µικρότερες φαινόµενες κλίσεις. Οι 
αποθέσεις αυτές είναι λογικό να αποδοθούν στο ρέµα του Καραγκιόζη, που έρχεται από 
το σχηµατισµό των Ρόδων. Έτσι, µπορούµε να θεωρήσουµε πιθανό το ρέµα του 
Καραγκιόζη να υπέστη πειρατεία από ένα ρέµα που µπόρεσε να έχει ταχεία 
οπισθοδροµούσα διάβρωση λόγω της ευνοϊκής θέσης του κατά µήκος ασθενούς 
λιθολογικά ζώνης (το ρήγµα Υ9) και επαφής µαλακού/σκληρού πετρώµατος, καθώς 
επίσης και λόγω των ανυψωτικών κινήσεων των οφειλόµενων στη ζώνη της Αταλάντης. 
Η σύλληψη του ρ. Καραγκιόζη αύξησε την διαβρωτική ικανότητα του ρέµατος, µε 
αποτέλεσµα αυτό να δηµιουργήσει την χαρακτηριστική βαθειά κοιλάδα µε κατακόρυφα 
τοιχώµατα που βλέπουµε σήµερα – σε συνδυασµό  φυσικά και µε το γεγονός πως αυτή 
ακολουθεί ρήγµατα.  
 
 
III. Λεκάνη ποταµού Άσσου 
 

Στο Ν∆ τµήµα της περιοχής µελέτης, στον χώρο της οµώνυµης µορφοτεκτονικής 
ενότητας, αναπτύσσεται το υδρογραφικό δίκτυο του ποταµού Άσσου (Μπόγδανου) µε 
ρού προς τη λεκάνη του Β. Κηφισσού. Η συνολική λεκάνη απορροής του είναι η 
µεγαλύτερη της περιοχής µελέτης, µε έκταση περί τα 112 km2. Η µέση γενική διεύθυνση 
του κύριου κλάδου είναι περίπου ΝΑ-Β∆ στην περιοχή του Εξάρχου µεταπίπτουσα σε 
ΒΑ-N∆ στον µέσο και τον κάτω ρού. Από απόψεως γεωµετρίας, δεν µπορεί να δοθεί 
ένας και µόνον χαρακτηρισµός για ολόκληρο το δίκτυο, αφού πρόκειται για δίκτυο 
ανώµαλο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πολύπλοκη ιστορία του. Π.χ. Στο βόρειο 
τµήµα του το δίκτυο είναι ακιδωτό λόγω της προσάρτησης σε αυτό του Πλατυρέµατος, 
ενώ άλλα τµήµατά του πλησιάζουν την δενδριτική µορφή. Με εξαίρεση το βόρειο 
τµήµα, το δίκτυο του Άσσου παρουσιάζει µιά αρκετά σαφή ασυµµετρία, µε 
περισσότερους κλάδους και µεγαλύτερες κοιλάδες στα ΝΑ και κλάδους µικρού µόνον 
µήκους στα Β∆, γεγονός που  οφείλεται στην ύπαρξη του τεκτονικού κέρατος του πρφ. 
Ηλία Σφάκας (ζώνη Υαµπόλεως). 

Τα απλούστερα στην εξήγησή τους µέρη του συστήµατος είναι οι µικρές άνω 
πλειστοκαινικές κοιλάδες V, που µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες : ανοικτού 
V και µεγάλης εκβάθυνσης. Οι πρώτες απαντούν π.χ. στην αµφιθεατρική κλιτύ του 
Χλωµού (περιοχή Αµπέλια),  ενώ εκείνες µε την πιό έντονη κατά βάθος διάβρωση -
παρά τους µικρούς υδροκρίτες τους- έχουν βοηθηθεί από τεκτονικές ασυνέχειες. Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι οι κοιλάδες που παρακολουθούν τα ρήγµατα του Ηδυλείου, και τα 
ρήγµατα της ζώνης Ελάτειας στον πρφ. Ηλία Σφάκας. Οι κοιλάδες αυτές ενίοτε έχουν 
σχηµατίσει στην έξοδό τους κώνους αποθέσεων (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη).  

Οι παραπάνω κοιλαδικές µορφές είναι καθαρά τοπικής κλίµακας, και δεν 
χαρακτηρίζουν την µεγαλύτερης κλίµακας µορφολογική υφή της λεκάνης του Άσσου. 
Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της λεκάνης είναι τα υπολείµµατα παλαιών 
µεγάλων ανοικτών κοιλάδων µε επίπεδο πυθµένα που περιλαµβάνονται σε αυτήν 
(επίπεδος πυθµένας τέτοιας παλαιάς κοιλάδας είναι η επιφάνεια του Εξάρχου που 
αναφέρθηκε στο Κεφ. 2 και η επιφάνεια των Μακρυοκάστρων - σηµειώνονται µε 
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έντονη και λεπτή µπλέ οριζόντια διαγράµµιση αντίστοιχα στο γεωµορφολογικό χάρτη). 
Το κοιλαδικό ανάγλυφο αυτό βρίσκεται σε καταφανή αναντιστοιχία µε την σηµερινή 
τάξη µεγέθους του υδρογραφικού δικτύου του Άσσου, που είναι µάλλον 
χαρακτηριστική περίπτωση δυσανάλογου ποταµού (misfit river, και για την ακρίβεια, 
underfit river). Το µέγεθος των κοιλάδων αυτών πιθανότατα υποδηλώνει πολύ 
µεγαλύτερο παλαιό υδρογραφικό δίκτυο, καταλαµβάνον µια πολύ ευρύτερη 
περιοχή το πάλαι ποτε. Στο Κεφ. 2 η πιθανή περίοδος σχηµατισµού της νεότερης 
επιφάνειας διάβρωσης (επιφάνεια Μακρυοκάστρων) τοποθετήθηκε µετά την απόθεση 
του σχηµατισµού Άσσου (Κ.-Μ. Πλειστόκαινο). Μέσα στις επιφάνειες Εξάρχου και 
Μακρυοκάστρων έχουν δηµιουργηθεί νεότερες γενεές κοιλάδων, όπως π.χ. η κοιλάδα 
των Αβών, που είχε επίσης το χρόνο να διαπλατυνθεί και να αποκτήσει οµαλή και 
ανοικτή διατοµή U (βλ. Φωτ. 2.27). 
 
 
ΙΙΙ.1  Ανεµοτοµές κατά µήκος της ρηξιγενούς ζώνης Ασπληδώνος – Στενά 
Βοιωτικού Κηφισσού 
 

Η πιό σαφής ανεµοτοµή κατά µήκος της ρηξιγενούς ζώνης της Ασπληδώνος 
βρίσκεται στην κοιλάδα µεταξύ Ηδυλείου και Υφαντείου (βάθους 320 m – βλ. 
γεωµορφολογικό χάρτη). Η κοιλάδα αυτή διευρύνεται προς τον Άσσο ποταµό, πράγµα 
που αποτελεί πιθανή ένδειξη για Β∆ κατεύθυνση του ποταµού που τη δηµιούργησε (το 
γεγονός πως στην ίδια κατεύθυνση διακλαδίζεται σε δύο τµήµατα µάλλον οφείλεται σε 
πειρατεία της από τον δυτικότερο κλάδο). Στο ύπαιθρο δεν µπορέσαµε να βρούµε τοµές 
µε υπολείµµατα ποτάµιων αποθέσεων, µόνον υλικά κλιτύος και ερυθροχώµατα 
(µανδύας αποσάθρωσης των ανθρακικών).  

Εκτός από την ανωτέρω περίπτωση, ανεµοτοµές πρέπει να χαρακτηρισθούν και οι 
υδροκριτικοί ‘αυχένες’ µεταξύ Υφαντείου-Μακρυράχης και Μακρυράχης-Μισοβουνίου 
(η δεύτερη φαίνεται στη Φωτ. 2.11). Εκεί έχουµε αντίστοιχα τις επιφάνειες 
Μακρυοκάστρων και Εξάρχου (τις οποίες έχουµε αξιολογήσει ως πυθµένες παλαιών 
ανοικτών κοιλάδων) να διακόπτονται όταν συναντούν τη ζώνη Ασπληδώνος. Φυσικά, η 
µορφολογία όπως τη βλέπουµε σήµερα δεν είναι ‘απολίθωµα’ των παλαιών κοιλάδων, 
αφού η εξέλιξη των κλιτύων τους συνεχίσθηκε και µετά την δηµιουργία των 
ανεµοτοµών (διεργασίες κλιτύων και ανάπτυξη µικρών υδρογραφικών δικτύων σε 
αυτές), όµως η εικόνα που βλέπουµε είναι µάλλον χαρακτηριστική. Υπολείµµατα 
παλαιών ποτάµιων αποθέσεων δεν ευρέθησαν ούτε και εδώ, µόνον υλικά κλιτύος 
(κολλούβια) και πρόσφατες αποθέσεις µικρού πάχους (από το σηµερινό υδρογραφικό 
δίκτυο). 

Σηµαντικό ερώτηµα είναι η σχέση των παραπάνω ανεµοτοµών µε τη ζώνη 
Ασπληδώνος, κατά µήκος της οποίας χαρακτηριστικά διατάσσονται. Αυτό που 
ενδιαφέρει είναι το εάν η δηµιουργία των ανεµοτοµών οφείλεται σε δραστηριότητα 
της ζώνης, εάν υπήρξε δηλαδή ‘τεµαχισµός’ της περιοχής που καταλάµβανε το παλαιό 
υδρογραφικό δίκτυο – πράγµα που θα τοποθετούσε την τελευταία περίοδο δράσης της 
ζώνης µετά τη δηµιουργία των επιφανειών Εξάρχου και Μακρυοκάστρων αλλά και του 
ακόµη νεότερου αυτών κοιλαδικού πυθµένα µεταξύ Υφαντείου-Ηδυλείου, ο οποίος 
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είναι σε καλή υψοµετρική αντιστοιχία µε ανω-πλειστοκαινικές επιφάνειες διάβρωσης 
(αναβαθµίδες) κατά µήκος του π. Άσσου. Η εκδοχή αυτή αντικρούει σε ένα µάλλον 
σαφές γεωµορφολογικό δεδοµένο : στο γεωµορφολογικό χάρτη σηµειώνεται ένα αρκετά 
µεγάλο υπόλειµµα επιφάνειας διάβρωσης -η οποία σηµειώνεται και στο χάρτη της 
Παπαδοπούλου (1990)- στην περιοχή του Αγ. Νικολάου (φλύσχης, στο κατερχόµενο 
τέµαχος της ζώνης Ασπληδώνος). Αυτή η επιφάνεια µπορεί να συσχετισθεί υψοµετρικά 
είτε µε την επιφάνεια Μακρυοκάστρων (έτσι σηµειώνεται στο χάρτη) είτε µε την 
επιφάνεια Εξάρχου. Το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται χαµηλότερα των παραπάνω 
επιφανειών, υποδηλώνει πως από τότε που διαµορφώθηκε, η ρ.ζ. Ασπληδώνος δεν έχει 
δραστηριοποιηθεί ουσιωδώς, και οι ανεµοτοµές οφείλονται σε εξωγενείς και µόνον 
διεργασίες (καρστικοποίηση της Κωπαϊδας –βλ. Παπαδοπούλου, 1990- και δηµιουργία 
κοιλάδων στα τοιχώµατα του καρστικού βυθίσµατος). Στην περίπτωση της ανεµοτοµής 
µεταξύ Υφαντείου και Ηδυλείου, η αποκοπή του υδρογραφικού δικτύου υποβοηθήθηκε 
από την λιθολογική αντίθεση φλύσχη/ασβεστολίθων που παρήγαγαν τα ρήγµατα της 
ζώνης, εξ ού και η θέση της ακριβώς πάνω στο ίχνος της20. Με βάση τα παραπάνω, η 
τελευταία περίοδος αξιόλογης δραστηριότητας της ζώνης Ασπληδώνος πρέπει να 
τοποθετείται στο κατώτερο Πλειστόκαινο ή παλαιότερα – χωρίς στην ουσία να 
γνωρίζουµε το αν έχει δράσει καν στο Πλειστόκαινο, αφού δεν υπάρχουν εµφανίσεις 
παλαιών τεταρτογενών αποθέσεων κατα µήκος της (για να εξετασθεί το εάν 
επηρεάζονται από τη ζώνη ή όχι).  

 
Το Ν∆ τµήµα της ενότητας Άσσου, η περιοχή δηλαδή µεταξύ των ζωνών Υαµπόλεως 

και Ασπληδώνος αποτελεί ένα µάλλον σαφές όριο της λεκάνης του Βοιωτικού 
Κηφισσού πρός Ν∆. Σε αυτή την περιοχή, η ζώνη Ασπληδώνος και η ασυνέχεια του 
Ανθοχωρίου φαίνεται πως οριοθετούν την –πληρωµένη σήµερα- στενή κοιλάδα που 
διασχίζει ο Κηφισσός στο ύψος του Ανθοχωρίου, η οποία οφείλει τα χαρακτηριστικά 
της στο γεγονός ότι ο ποταµός βρέθηκε να διασχίζει ένα –πιθανότατα- τεκτονικό κέρας 
αποτελούµενο από ασβεστολίθους, µεταξύ των δύο παραπάνω ζωνών.  

Ενδιαφέρον ερώτηµα είναι το εάν αυτή η κοιλάδα είναι επιγενετική, προϊόν δηλαδή 
‘υπέρθεσης’ του ποταµού στην τεκτονική δοµή (superposed ή epigenetic drainage – 
Sparks, 1986, Sanders, 1981) ή δηµιούργηµα προϋπάρχοντος ποταµού (antecedent). 
Στην πρώτη περίπτωση η δοµή (το κέρας), προϋπήρχε του ποταµού, και αυτός έφθασε 
κάποια στιγµή να το διαβρώνει, αφότου αποµάκρυνε µεταλπικές αποθέσεις που 
κάλυπταν το αλπικό υπόβαθρο. Σε αυτή την εκδοχή πρέπει να δεχθούµε πως 
εκατέρωθεν της κοιλάδας πρός Ν υπήρχε φλύσχης (όπως στην περιοχή του Αγ. 
Νικολάου), και Β διάπλαση και οφιόλιθοι, που κατόπιν αποµακρύνθηκαν. Στη δεύτερη 
εκδοχή η δοµή δηµιουργήθηκε µετά τον ποταµό, από κινήσεις οι οποίες θα πρέπει σε 
αυτή την περίπτωση να τοποθετηθούν στο Μ. – Α. Πλειστόκαινο. Αυτό το τελευταίο  
βρίσκεται σε αντίφαση µε την µέσο – ανω πλειστοκαινική ‘ακινησία’  της ζώνης 
                                                           

20 Ας σηµειωθεί πως στο γεωµορφολογικό χάρτη το µέτωπο κατά µήκος της ζώνης σε 
αυτό το σηµείο σχεδιάζεται ως προϊόν διαφορικής διάβρωσης λόγω λιθολογικής διαφοράς 
(όπως και το ρήγµα της Σωροφωλιάς στην ενότητα Κυρτώνης-Μαρτίνου). Αυτό για να είναι 
σαφές πως η διεργασία που είναι υπεύθυνη για την παρατηρούµενη µορφολογία είναι 
εξωγενής (διαφορική διάβρωση) – περίπτωση αντίστοιχη µε τους κρηµνούς γραµµής 
ρήγµατος (δεν πρόκειται περί κρηµνού βέβαια). 
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Ασπληδώνος που εισηγηθήκαµε προηγουµένως, ενώ δεν συνάδει και µε την παρουσία 
στο χείλος της κοιλάδας του Β. Κηφισσού επιφάνειας διάβρωσης νεότερης της 
επιφάνειας Μακρυοκάστρων, αφού αυτό δείχνει πως η κοιλάδα είναι νεότερή της 
πρώτης (άρα και της επιφάνειας Μακρυοκάστρων), διαµορφώθηκε δηλαδή σε περίοδο 
κατά την οποία η ζώνη Ασπληδώνος ήταν ήδη ανενεργή.  
 
 
ΙΙΙ.2  Κοιλάδα Υαµπόλεως  
 

Τα στενά της Υαµπόλεως (Φωτ. 3.15) είναι µια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση 
παλαιάς κοιλάδας στην ενότητα Άσσου, µε ορατό βάθος περί τα 340 m, διακλάδωση της 
οποίας είναι η κοιλάδα των Αβών. Σήµερα, η µεν κοιλάδα των Αβών διαρρέεται από 
ένα ατροφικό µικρό ποτάµι, η δε κοιλάδα της Υαµπόλεως είναι εντελώς ανενεργή (η 
σηµερινή κοίτη κατά µήκος της κοιλάδας που σηµειώνεται στο χάρτη 1:50.000 της ΓΥΣ 
είναι προϊόν ανθρώπινης παρέµβασης -αποστραγγιστικό κανάλι-, για την παροχέτευση 
των λιµναζόντων υδάτων στη Λούτσα προς τον ποταµό Άσσο).21. Ο πυθµένας των δύο 
κοιλάδων καλύπτεται από περισσότερο ή λιγότερο παχύ έδαφος, σε µια οριζόντια 
στάθµη που εκτείνεται ως την περιοχή της Λούτσας, στο Β άκρο της κοιλάδας της 
Υαµπόλεως.  

Μέσα στην κοιλάδα της Υαµπόλεως υπάρχουν αποθέσεις κλιτύος και µικροί κώνοι, 
ενώ στα τοιχώµατά της δεν διατηρείται κανένα υπόλειµµα ποτάµιων αποθέσεων ή ίχνη 
αναβαθµίδων. Από τις δύο τοµές στην είσοδο της Λούτσας που συζητήθηκαν στα 
προηγούµενα και µέχρι τον λόφο της αρχαίας Υαµπόλεως, ακολουθώντας τον πυθµένα 
της παλαιάς κοιλάδας, δεν βρήκαµε (έως και την άνοιξη του 2000) καµία αξιόλογη τοµή 
στα υλικά πλήρωσής του. Τοµές υπάρχουν στα περιθώρια, στις προαναφερθείσες 
αποθέσεις κλιτύος ή τους µικρούς κώνους, ενώ κάποιες µικρές που υπάρχουν στον 
πυθµένα -βάθους το πολύ 1 m-, δείχνουν σκούρο καφέ έδαφος σχηµατισµένο σε 
λεπτοµερείς αποθέσεις (χαρακτηριστική απουσία κροκαλών (γενικά αδρόκοκκων 
τεµαχιδίων), πιθανόν αποθέσεις ελών. Έτσι, δεν έχουµε κανένα απολύτως άµεσο 
στοιχείο για την εξακρίβωση της κατεύθυνσης ροής του ποταµού που διάνοιξε την 
κοιλάδα αυτή ή τουλάχιστον του πως χρησιµοποιήθηκε η κοιλάδα στο πρόσφατο 
παρελθόν.  

Η γωνία συµβολής των κοιλάδων Υαµπόλεως και Αβών δεν µας βοηθάει να 
πιθανολογήσουµε –έµµεσα- την κατεύθυνση ροής του παλαιού ποταµού, αφού 
πρόκειται για γωνία ορθή. ∆εδοµένου ότι σε µιά περιοχή συµβολής φυσιολογικά 
αναµένεται µεγαλύτερη κοιλάδα προς τα κατάντη ενός δικτύου, θα µπορούσαµε να 
θεωρήσουµε πως η εικόνα στην προκειµένη περίπτωση υποδηλώνει κατεύθυνση ροής 
πρός Ν∆ (πρός τα εκεί έχουµε πλάτυνση της παλαιάς κοιλάδας) - αυτό όµως από µόνον 
του δεν είναι ικανή απόδειξη, ειδικά όταν δεν έχουµε λιθολογική οµοιοµορφία (όπως  

                                                           
21 Θα είχε µεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίζαµε εάν στην περιοχή αυτή να υπήρξαν ανάλογες 
επεµβάσεις στους αρχαίους χρόνους, δυστυχώς όµως δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες 
στα διασωζόµενα ιστορικά κείµενα (Φ. ∆ακορώνια, -προϊσταµένη της Εφορείας Κλασσικών 
και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας-, προσωπ. επικ.). 



Öùô. 3.14. ×åéìÜññéåò áðïèÝóåéò óå ôïìÞ óôç èÝóç 27. Ïé áðïèÝóåéò áõôÝò áíÞêïõí óôï
ó÷çìáôéóìü ×ëùñïãéÜííç.

Öùô. 3.15. H êïéëÜäá ôçò Õáìðüëåùò (Öùô. ðñüò Â). Óôï áñéóôåñü ôìÞìá ôçò öùô.
öáßíåôáé ï ëüöïò ìå ôéò ï÷õñþóåéò ôçò áñ÷áßáò Õáìðüëåùò .(Y)

Öùô. 3.13. To áíïéêôü ôìÞìá ôçò êïéëÜäáò ôïõ ÄáöíïñÝìáôïò (öùô. ðñïò ÂÄ)

Öùô. 3.11. Óå ðñþôï ðëÜíï êïéëÜäá V óôï
ìÝôùðï ôùí Ëõãäáßéêùí. Óôï âÜèïò ç
êïéëÜäá ôïõ Êáñáãêéüæç (Öùô. ðñïò Â).

Öùô. 3.12. Ç êïéëÜäá V ôïõ Êáñáãêéüæç
óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Áã. ÉùÜííç (ÁÉ). Öùô.
ðñüò Á.

ÁÉ

Ðñö. Çëßáò ÓöÜêáò

Y

ÊáëïãñéÜ



 127

συµβαίνει εδώ). Με βάση τα υπολείµµατα των αναβαθµίδων που σηµειώνονται στο Σχ. 
3.2 και τον γεωµορφολογικό χάρτη, όπως αναφέρθηκε ήδη, θεωρούµε πιθανό ο ποταµός 
να έρρεε πρός τον Β. Ευβοϊκό κόλπο, κατά µήκος του σηµερινού Αλαργινού. Για κάποιο 
λόγο, ο ποταµός αυτός –που ίσως ήταν ο Β. Κηφισσός- διαταράχθηκε στο Μ. 
Πλειστόκαινο και στην περιοχή του σηµερινού ποταµού Άσσου δηµιουργήθηκαν 
νεότερα δίκτυα µε ροή πρός το βύθισµα του Βοιωτικού Κηφισσού.  

 
Γεωφυσική ή γεωτρητική µελέτη για τον πυθµένα της κοιλάδας της Υαµπόλεως δεν 

βρήκαµε κατά την βιβλιογραφική έρευνα22,, οπότε παραµένει ως ερώτηµα η µορφή του 
κάτω από τα προαναφερθέντα υλικά πλήρωσης: πρόκειται για βαθύτερη του ορατού 
κοιλάδα V23 πληρωµένη µε ποτάµια υλικά, ή κοιλάδα µε επίπεδο –πετρώδη- πυθµένα, 
καλυπτόµενo από µικρό πάχος αποθέσεων ; Κατά τα λεγόµενα τοπικού γεωτρυπανιστή, 
το πάχος των χαλαρών αποθέσεων είναι µεγάλο στην περιοχή της Λούτσας, όµως αυτή 
η πληροφορία δεν µπορεί να ‘προεκταθεί’ και στην κοιλάδα της Υαµπόλεως, αφού 
ανάµεσά τους περνά ρήγµα της ζώνης Υαµπόλεως - το ρήγµα της Σουβάλας (Υ1, βλ.  
Κεφ. 2). Στη νότια έξοδο της κοιλάδας, η ύπαρξη του οχυρωµατικού λόφου της 
Υαµπόλεως (ασβεστόλιθοι που βγαίνουν στην επιφάνεια, η καλύπτονται από ελάχιστου 
πάχους εδάφος) οµιλεί για πετρώδη πυθµένα της κοιλάδας, τουλάχιστον σε αυτή την 
περιοχή (αυτός ο πυθµένας βέβαια µπορεί κάλλιστα να βαθαίνει προς Β).  

 
Η έλλειψη στοιχείων που περιγράφεται παραπάνω, δυσχεραίνει σε µεγάλο βαθµό την 

εξιστόρηση της εξέλιξης της περιοχής των στενών της Υαµπόλεως, είναι ίσως φανερό 
όµως πως η δηµιουργία των στενών έχει σχέση µε την παρουσία της  ρ. ζ. Υαµπόλεως 
και πιο συγκεκριµένα του κέρατος του πρφ. Ηλία Σφάκας. Με βάση την εικόνα της 
τεκτονικής δοµής που σκιαγραφήθηκε στο Κεφ. 2, τις πιθανές περιόδους δράσης των 
ρηγµάτων και την παραδοχή πως ο σχηµατισµός Άσσου είναι κατω-πλειστοκαινικής 
ηλικίας, µια λογική εξελικτική αλληλουχία που µπορεί να προταθεί ως υπόθεση 
εργασίας (όχι όµως και ως η µοναδική ερµηνεία), έχει ως εξής : δεν είχε ανυψωθεί στο 
Κατώτ. Πλειστόκαινο ο πρφ. Ηλίας, η υπό συζήτηση περιοχή καλυπτόταν από 
αποθέσεις της λεκάνης της Λοκρίδας (= σχηµ. Άσσου), και ο παλαιός ποταµός έρεε 
πάνω σε αυτές. Κατόπιν υπήρξε σταδιακή ανύψωση του πρφ. Ηλία, και ο ποταµός 
έφθασε κάποια στιγµή να διαβρώνει τους ασβεστολίθους του υποβάθρου της λεκάνης, 
σχηµατίζοντας την κοιλάδα της Υαµπόλεως. Σε αυτή την εκδοχή, ο ποταµός προϋπήρχε 
της δοµής του κέρατος (antecedent drainage).  

Αν υποτεθεί πως ο πυθµένας της κοιλάδας είναι πετρώδης, σε µικρό βάθος κάτω από 
το έδαφος που παρατηρούµε σήµερα στην επιφάνεια, σηµαίνει πως όταν το ποτάµι 
προσαρµόσθηκε στο νέο του βασικό επίπεδο, µετά την παύση της ανύψωσης του πρφ. 
Ηλία, είχε τη δυνατότητα να διαβρώσει πλευρικά και να διαπλατύνει κάπως τον 
πυθµένα της κοιλάδας Υαµπόλεως. Η υπόθεση του διαβρωσιγενή πυθµένα (και όχι 

                                                           
22 Στο ΝΑ άκρο της Λούτσας, ακριβώς στην είσοδο της κοιλάδας της Υαµπόλεως, υπάρχει 
γεώτρηση του ΙΓΜΕ, σύµφωνα δε µε πληροφορίες κατοίκων έγιναν γεωηλεκτρικές 
διασκοπήσεις, όµως κατά τη βιβλιογραφική έρευνα δεν βρήκαµε τη σχετική έκθεση (ίσως 
δεν είχε γραφεί ακόµη). 
23 Προεκτείνοντας τα τοιχώµατα της κοιλάδας προς τα κάτω, υπολογίζεται πιθανό µέγιστο 
βάθος της τάξης των 150-200 m κάτω από τα υλικά πλήρωσής της (εάν είναι διατοµής ‘V’) 
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πυθµένα πλήρωσης) ίσως ενισχύεται και από την παρατηρούµενη συνέχεια της στάθµης 
του δαπέδου της κοιλάδας αµέσως πρός τα Ν∆ του φρουρίου της Υαµπόλεως, πάνω σε 
αποθέσεις του σχηµατισµού Άσσου και νεότερου κώνου (αυτές στη Φωτ. 2.22).   

Σηµειωτέον ότι πιθανόν τµήµα των αλλουβιακών αποθέσεων του σχηµατισµού 
Άσσου µπορεί να είναι νεότερες, και σχετιζόµενες µε τον ποταµό που διάνοιξε την 
κοιλάδα της Υαµπόλεως, πλήν όµως ο διαχωρισµός τους απαιτεί εξειδικευµένες 
µεθοδολογίες. Στο αριστερό τµήµα της τοµής της υδροδεξαµενής π.χ. (θέση 8 στο Σχ. 
2.4 – ψηλότερα από τον πυθµένα της κοιλάδας της Υαµπόλεως) είδαµε αποθέσεις 
υπερχείλισης και κοίτης µε καλά στρογγυλωµένες κροκάλες αµέσως κάτω από το 
σηµερινό έδαφος, που µπορεί κάλλιστα να µην είναι παλαιές όσο και ο σχηµατισµός 
Άσσου.  
 
 
IV.  Λεκάνες των ρηξιγενών µετώπων της ζώνης Αταλάντης 

 
Οµάδες υδρογραφικών λεκανών µε παρόµοια χαρακτηριστικά αποτελούν τα ρέµατα 

που αποστραγγίζουν τα άνω τεµάχη της ρ.ζ. Αταλάντης στο Β∆ και κεντρικό τµήµα της 
(λεκάνες Ρόδων-Ασπρορέµατος και Τραγάνας-Προσκυνά, αντίστοιχα). Στο ανυψωµένο 
τέµαχος του δυτικού τµήµατος της ζώνης (λεκάνες Ρόδων, 10-21 στο Σχ. 3.1), οι 
λεκάνες απορροής είναι µικρής γενικά έκτασης και παρουσιάζουν συστηµατικά έναν 
γενικό προσανατολισµό προς ΒΑ ή ΒΒΑ, περίπου κάθετα στη διεύθυνση της ρηξιγενούς 
ζώνης της Αταλάντης (Β∆-ΝΑ). Στο κεντρικό τµήµα (λεκάνες Κυπαρισσίου-
Προσκυνά, 23-32 στο Σχ. 3.1), υπάρχει σαφής διαφορά σε σχέση µε το Β∆, µε 
µεγαλύτερα και περισσότερο εξελιγµένα δίκτυα στο µέτωπο. Ανάµεσα στις παραπάνω 
δύο υπο-οµάδες, αναπτύσσεται το υδρογραφικό δίκτυο του Αγ. Παντελεήµονα (λεκάνη 
22), µε γενική κατεύθυνση προς Β∆ και σαφέστατη γωνιώδη σχέση µε τα εκατέρωθέν 
του, λόγω της θέσης του σε περιοχή ‘fault offset’  µεταξύ του δυτικού και του κεντρικού 
τµήµατος της ρ.ζ. Αταλάντης. 

 
 
IV.1.  ∆ίκτυα µετώπου Ρόδων 
 
  Στο µέτωπο των Ρόδων (ρήγµα Αταλάντης) έχουν αναπτυχθεί αρκετά µικρά 
ρέµατα (π.χ. Φωτ. 4.12, 4.19), µε κατεύθυνση που συµφωνεί µε την εκάστωτε 
κατεύθυνση κλίσης του µετώπου. Οι λιθολογίες εδώ είναι συµπαγοποιηµένα τριαδικά 
ηφαιστειο-ιζηµατογενή και δολοµίτες. Στο χάρτη µε τις υδρογραφικές λεκάνες (Σχ. 3.1), 
είναι σαφές οτι υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ του τµήµατος του µετώπου των 
Ρόδων  Β∆ της Αταλάντης και αυτού προς ΝΑ (Β∆ της Αταλάντης έχουµε πολύ 
µικρότερες λεκάνες), οπότε θα συζητηθούν ξεχωριστά. 

Β∆. Ρόδα. Στην περιοχή αυτή παρατηρείται µια οµάδα επτά µικρών λεκανών µε 
παρόµοια χαρακτηριστικά και µέγεθος (µέσο εµβαδό 0.3 km2, µέση πυκνότητα 3.62) και 
κατεύθυνση προς Β και ΒΑ – πρόκειται για ‘προκύψαντα’ ρέµατα (‘consequent’, 
ακολουθούν την κατεύθυνση κλίσης του ρηξιγενούς µετώπου). Κάποια από αυτα (τα 
Β∆) πιθανόν να ακολουθούν τεκτονικές ασυνέχειες ανήκουσες στη ζώνη Υαµπόλεως, 
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δεδοµένου ότι στη διεύθυνσή τους υπάρχουν σηµεία κάµψης στην κορυφογραµµή των 
Ρόδων, η οποία κλιµακωτά χαµηλώνει προς Β∆ (βλ. τοπογραφικό χάρτη στο Σχ. 3.2. 
Μικρά σηµεία κάµψης στις κοίτες εξηγούνται ως αποτέλεσµα διαφορικής διάβρωσης σε 
σηµεία εµφάνισης σκληρότερων µελών του ηφαιστειο-ιζηµατογενούς σχηµατισµού 
Ρόδων – εµφανίσεις που πιθανόν οφείλονται σε ρήγµατα (ανενεργά, είτε της ζώνης 
Αταλάντης είτε παλαιότερες ασυνέχειες). Στην έξοδό τους από το µέτωπο, τα ρέµατα 
αυτά έχουν σχηµατίσει αλλουβιακούς κώνους (συνενωµένους σε µια ενιαία επιφάνεια), 
που συνίστανται σε γωνιώδη τεµάχη µεγάλων µεγεθών σε εναλλαγές µε πιό λεπτοµερείς 
αποθέσεις. Οι εναλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν κλιµατικές διακυµάνσεις ή/και 
περιόδους εντονότερης / ασθενέστερης τεκτονικής δραστηριότητας, όµως δεν είναι 
εύκολο να διαχωρισθούν οι µεν από τις δέ.  

Από την Αταλάντη προς ΝΑ, οι λεκάνες (16 έως 20) είναι πολύ µεγαλύτερης 
έκτασης (µέσο εµβαδό 1.95 km2, δηλαδή περίπου 6.5 φορές µεγαλύτερο από τις 
προηγούµενες). Αυτή η διαφορά οφείλεται στην παρουσία της κοιλάδας του ρ. 
Καραγκιόζη, που έχει αφήσει πολύ λίγο χώρο για την ανάπτυξη των λεκανών του Β∆ 
τµήµατος, σε αντίθεση µε την περιοχή ΝΑ της Αταλάντης, όπου τα δίκτυα φθάνουν 
πολύ ‘βαθύτερα’ (νοτιο-δυτικότερα) µέσα στη µάζα του Χλωµού. Με τη σειρά της, η 
παρουσία της κοιλάδας του ρ. Καραγκιόζη συνδέεται µε τη δράση της ζώνης της 
Υαµπόλεως, εγκάρσια πρός το µέτωπο της οποίας και δηµιουργήθηκε. Ευνοούµενο από 
την παρουσία του παλαιού ρήγµατος Α1, το ρέµα του Καραγκιόζη ‘προκατέλαβε’ την 
απορροή στην περιοχή αυτή δίδοντάς της γενική κατεύθυνση εγκάρσια προς τη ζώνη 
της Υαµπόλεως, και όχι πρός το µέτωπο των Ρόδων. Μπορεί να  σηµειωθεί πως η 
εικόνα που παρατηρούµε ενδέχεται να σηµαίνει πως το µέτωπο των Ρόδων δεν είχε 
διαµορφωθεί αρκετά όταν διαµορφωνόταν ο πρόγονος του σηµερινού δικτύου του 
Καραγκιόζη, και η ζώνη Υαµπόλεως ήταν τότε ο κυρίαρχος παράγοντας 
παραµόρφωσης. Η επακόλουθη δηµιουργία του µετώπου των Ρόδων προκάλεσε την 
ανάπτυξη νεότερης γενεάς δικτύων, και πιθανόν το δίκτυο 16 συνέλαβε τµήµα του 
δικτύου του Καραγκιόζη, αν θεωρήσουµε τον βαθύ αυχένα στον µεταξύ τους υδροκρίτη 
ως υπόλειµµα παλαιάς ποτάµιας κοιλάδας (ανεµοτοµή –wind gap- σήµερα) – ο αυχένας 
πάντως µπορεί να εξηγηθεί και χωρίς να επικαλεσθεί κανείς σύλληψη, αφού από εκεί 
διέρχεται το ρήγµα που οριοθετεί τα ηφ.-ιζηµατογενή και τα ανθρακικά. 

ΝΑ Ρόδα. Οι υδρογραφικές λεκάνες 16-20 έχουν χαρακτηριστική επιµήκη µορφή, σε 
διεύθυνση γενικά εγκάρσια πρός το µέτωπο της ζώνης της Αταλάντης (η λεκάνη 16 
διαθέτει τον πλέον ευθύγραµµο κύριο κλάδο, πράγµα που ίσως σηµαίνει πως αυτός 
ακολουθεί –παλαιά- τεκτονική ασυνέχεια). Όλα τα παραπάνω δίκτυα αποτελούνται από 
έναν κύριο κλάδο και περισσότερους ή λιγότερους πολύ πιο µικρούς, ενώ η µέση 
πυκνότητά τους είναι 2.99. Οι κύριες κοιλάδες εδώ είναι βαθειές τύπου V (π.χ. Φωτ. 
4.12, 4.19 και 3.17), χαρακτηρίζονται δηλαδή από τη νεότητα που αναµένεται σε ένα 
ενεργό ρηξιγενές µέτωπο, και όπως αναφέρει ο Ganas (1997) παρουσιάζουν 
περισσότερο ή λιγότερο τη χαρακτηριστική µορφή που διεθνώς περιγράφεται µε τον 
όρο ‘wine-glass valleys’ (επειδή οµοιάζουν µε ποτήρια κρασιού βλέποντάς τες από τα 
πεδινά µπροστά από τα µέτωπα, µε στενό κάτω τµήµα, που ανοίγει πρός τα ανάντη - 
Mayer, 1986).  

Πολύ χαρακτηριστική είναι η κανονικότητα στην διάταξη των στοµίων των 
κοιλάδων 16-20 στο σηµείο που συναντούν τη βάση του ρηξιγενούς µετώπου, που 
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βρίσκονται παραταγµένα ανα 800 m περίπου (λιγότερο αυστηρή, αλλά µάλλον σαφής 
παρόµοια ‘παράταξη’ παρατηρείται και στις µικρές λεκάνες Β∆ της Αταλάντης του 
µετώπου). Αυτή η συµπεριφορά έχει αναγνωρισθεί ως συνήθης σε ορεινά µέτωπα, και 
ειδικά σε ρηξιγενή µέτωπα, που χαρακτηρίζονται από µικρό βαθµό καµπυλότητας και 
σταθερό εύρος -εννοείται, και από λιθολογική οµοιοµορφία-, όπως το τµήµα αυτό του 
µετώπου των Ρόδων. H σταθερή απόσταση µεταξύ των σηµείων εξόδου και το 
οµοιόµορφο σχήµα και εµβαδό των λεκανών, καθορίζονται στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης τέτοιων δικτύων και παρουσιάζουν σαφή συσχέτιση µε το πλάτος του 
ρηξιτεµάχους (fault block) στο οποίο αναπτύσσονται (Τalling et al., 1997). 

Οι λεκάνες 16-18 παρουσιάζουν χαρακτηριστική ασυµµετρία, µε τον κύριο κλάδο 
σαφέστατα µετατοπισµένο πρός την ΝΑ πλευρά των λεκανών. Αυτή η ασυµµετρία 
ενδεχοµένως υποδηλώνει πιθανή στρέψη της περιοχής των δικτύων αυτών πρός ΝΑ, 
στα πρώτα στάδια διαµόρφωσής τους. Αυτή η στρέψη µπορεί να είναι προϊόν 
µεταβαλλόµενου ρυθµού ανύψωσης κατά µήκος της ζώνης της Αταλάντης σε αυτή την 
περιοχή (πιό έντονη ανύψωση στο κεντρικό τµήµα του µετώπου των Ρόδων, που είναι 
και το υψηλότερο, σε σχέση µε το ΝΑ τµήµα), ή/και σε ανύψωση/στρέψη από τη ζώνη 
Υαµπόλεως. Η στρέψη αυτή οφείλει να αναγνωρίζεται ως συνιστώσα και στην κλίση 
της κύριας παλαιοεπιφάνειας του Χλωµού αµέσως νοτιότερα (επιφάνεια Καστανά), 
πράγµα που συµβαίνει µεν (βλ. Φωτ. 4.19), αλλά σε µάλλον µικρό βαθµό. ∆εν 
αποκλείεται, η µάζα των Ρόδων (τέµαχος που µπορεί να θεωρηθεί πως οριοθετείται από 
τα παλαιά ρήγµατα Α2 και Α3), να είχε ελαφρώς διαφορετική συµπεριφορά (πιό έντονη 
στρέψη) σε σχέση µε την περιοχή της παλαιοεπιφάνειας του Χλωµού. Σε τοπογραφικές 
τοµές από την κορυφή των Ρόδων προς ΝΑ, παράλληλες µε τη ζώνη Αταλάντης, 
παρατηρείται κατά το µάλλον ή ήττον σαφής συστηµατική υψοµετρική µείωση προς 
ΝΑ, µεγαλύτερη από ότι στο Χλωµό, νότια των ρηγµάτων Α2 – Α3.  

Στο Σχ. 3.5 δίδεται χάρτης µε τις κλίσεις των κυρίων κλάδων των δικτύων του 
µετώπου της ρ.ζ. Αταλάντης (Β∆ και κεντρικό τµήµα), όπως αυτές προέκυψαν από 
χάρτες 1:50.000 (υπολογισµός της κλίσης ανάµεσα σε διαδοχικές ισοϋψείς 20 m). 
Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος για την παρουσίαση πληροφοριών που θα µπορούσαν να 
δοθούν µεν λεπτοµερέστερα µε πολλά επιµήκη προφίλ, λιγότερο εποπτικά δε. Όσον 
αφορά τις λεκάνες 16-18, στο κάτω τµήµα τους παρατηρούµε γενικά υψηλές κλίσεις 
κοίτης, εικόνα που δείχνει πως τα ρέµατα δεν έχουν προσαρµοσθεί στην ανύψωση από 
το ρήγµα της Αταλάντης (Α1). Τα µικρού µήκους τµήµατα µέσων κλίσεων αµέσως πίσω 
από το ρήγµα Α1 (πράσινο χρώµα στο Σχ. 3.5), υποδηλώνουν πιθανή περίοδο αδράνειας 
του ρήγµατος, ή πολύ µικρού ρυθµού ανύψωσης στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν 
(Ανώτατο Πλειστόκαινο). Σε κοντινότερο πλάνο (σε κλίµακα 1:5.000), ακριβώς στις 
εξόδους των ρεµάτων από το µέτωπο παρατηρείται νεότερη εκβάθυνση των ρεµάτων, η 
οποία µπορεί να οφείλεται σε ‘αναθέρµανση’ της τεκτονικής δραστηριότητας µετά από 
το προαναφερθέν µικρό διάλειµµα, ή σε κλιµατικά αίτια. Πολύ χαρακτηριστική 
περίπτω-  

ση ταχύτατης εκβάθυνσης βλέπουµε στη Φωτ. 3.18, στην έξοδο ακριβώς του 
δικτύου 16. 
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Το µέσο τµήµα των λεκανών 16-18 χαρακτηρίζεται από µέσες έως µικρές κλίσεις 
στους κυρίους κλάδους τους (π.χ. Φωτ. 3.19), που εξελίσσονται πάλι σε υψηλές έως 
πολύ υψηλές στο άνω τµήµα. Αυτή η επανάληψη του προφίλ των κάτω τµηµάτων, 
µπορεί ενδεχοµένως να αποδοθεί σε µη οµοιογενή –χρονικά- συµπεριφορά της ζώνης 
της Αταλάντης. Σε αξιόλογη περίοδο σχετικής ηρεµίας της ζώνης δηλαδή, η κατά βάθος 
διάβρωση των ρεµάτων αντιστάθµισε σε µεγάλο βαθµό την µέχρι τότε ανύψωση από τη 
ζώνη, και τα ρέµατα είχαν µειώσει σηµαντικά την κλίση τους (πιθανόν δε υπήρξε και 
διαµόρφωση σχετικά πεπλατυσµένων πυθµένων στις κοιλάδες, αν κρίνουµε από τα 
πιθανά υπολείµµατα επιφανειών διάβρωσης στις υδροκριτικές περιοχές των µέσων 
τµηµάτων τους). Κατόπιν, επιτάχυνση της κίνησης της ζώνης προκάλεσε αναγέννηση 
στο κάτω τµήµα των ρεµάτων, η οποία ευθύνεται για τις εκεί µεγάλες κλίσεις. Η 
παραπάνω συζήτηση έχει ενδιαφέρον από την άποψη οτι υποδηλώνει µη σταθερό ρυθµό 
ολίσθησης για τη ζώνη (στο συγκεκριµένο τµήµα της τουλάχιστον). 

Από το δίκτυο 19 και προς ΝΑ δεν υπάρχει η ασυµµετρία των δικτύων 16-18, και 
όσον αφορά τη µορφολογία τους, οι κοιλάδες 19, 20 και 21 χαρακτηρίζονται από 
υπολείµµατα πετρωδών αναβαθµίδων στο κατώτερο τµήµα τους, πρίν συναντήσουν το 
ενεργό ρήγµα Α1 και το µικρού ύψους µέτωπο στο οποίο αυτό αντιστοιχεί (εικόνα που 
δεν υπάρχει ή υπάρχει σε πολύ µικρό βαθµό στα δίκτυα 16-18). Η κοιλάδα του 
Ασπρορέµατος (ο κύριος κλάδος της λεκάνης 21), η νοτιο-ανατολικότερη του µετώπου 
των Ρόδων, διαθέτει τις πιό χαρακτηριστικές αναβαθµίδες, και η µορφή του σχετικού 
δικτύου εµφανίζει σαφείς ανωµαλίες, οι οποίες έχει ενδιαφέρον να µελετηθούν σε µια 
απόπειρα κατανόησης του τί συµβαίνει από πλευράς παραµόρφωσης στην περιοχή αυτή 
(σχετική συζήτηση ακολουθεί παρακάτω). Ακόµη, στο Σχ. 3.5 φαίνεται πως οι κλίσεις 
των κλάδων 19-21 είναι γενικά µικρότερες, και υψηλές κλίσεις παρουσιάζονται µόνον 
αρκετά πίσω από το ρήγµα Α1, πράγµα που δείχνει αντιστάθµιση της τεκτονικής 
ανύψωσης σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι στις λεκάνες 16-18.  
 Ειδικά όσον αφορά το Ασπρόρεµα, στο οποίο έχουµε και τις µικρότερες κλίσεις, 
αυτό έχει ασφαλώς να κάνει εν µέρει µε το µεγαλύτερο µέγεθος υδρογραφικής λεκάνης, 
που συνεπάγεται µεγαλύτερη ικανότητα εκβάθυνσης του ρέµατος (λόγω µεγαλύτερης 
παροχής άρα και διαβρωτικής ικανότητας), όµως όλες οι παραπάνω διαφοροποιήσεις 
πρέπει σε σηµαντικό βαθµό να σχετίζονται µε αλλαγές στη συµπεριφορά της ζώνης 
της Αταλάντης στο ΝΑ άκρο του µετώπου των Ρόδων και την περιοχή Ασπρορέµατος -
Αγ. Αναργύρων.  

Η περιοχή Ασπρορέµατος - Αγ. Αναργύρων είναι περιοχή σηµαντικής γεωµετρικής 
‘ανωµαλίας’ της ζώνης της Αταλάντης. Όπως θα συζητηθεί στο Κεφ. 4, η κοιλάδα 19, 
ενδέχεται να ακολουθεί παλαιά τεκτονική δοµή που οριοθετεί τις εµφανίσεις των 
ηφαιστειο-ιζηµατογενών προς ΝΑ και η οποία βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε το ρήγµα 
που αποκαλύπτεται στο Ασπρόρεµα (Ganas, 1997) και οριοθετεί τους λόφους 
Κουρκουρά και Καστρί προς ∆. Αυτή η παλαιά τεκτονική δοµή συζητάται στο Κεφ. 4 
ως έχουσα σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο στη συµπεριφορά της ζώνης της Αταλάντης 
(είναι αρκετά σαφές πως το ρήγµα Α1 εµφανίζει διαφορετική συµπεριφορά εκατέρωθέν 
της).  
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Ασπρόρεµα 
 

Στο Σχ. 3.6 δίδεται λεπτοµερής τοπογραφικός χάρτης για την κοιλάδα του 
Ασπρορέµατος (λεκάνη 21) και τις γύρω περιοχές της (ισοϋψείς από τοπογραφικά 
διαγράµµατα 1:5.000 της ΓΥΣ). Το δίκτυο της λεκάνης 21 (πίσω από το ρήγµα Α1) 
εµφανίζει κοινούς χαρακτήρες µε εκείνα πρός Β∆, αφού οι δύο κύριοι κλάδοι του (21Α 
και 21Β) έχουν την ίδια βασική διεύθυνση µε τα άλλα δίκτυα του µετώπου των Ρόδων, 
εγκάρσια στη ζώνη της Αταλάντης. Το άνω τµήµα του 21Α έχει διεύθυνση Β∆-ΝΑ, και 
πιθανόν είναι προϊόν σύλληψης παλαιότερου δικτύου, µάλλον του δικτύου που απέθεσε 
τις πλειστοκαινικές χειµάρριες αποθέσεις στην περιοχή του Παλιόπυργου που 
αναφέρθηκαν στο Κεφ. 2 (Φωτ. 2.34).  

Οι δύο κλάδοι του δικτύου 21 πιθανόν διαµορφώθηκαν όταν ενεργό µέτωπο δεν ήταν 
το σηµερινό (ρήγµα Α1), αλλά ρήγµα πιό πίσω στο ανυψούµενο τέµαχος (το ρήγµα Α2), 
πράγµα που µπορεί να υποστηριχθεί και για το δίκτυο 20 και το άνω τµήµα των 
υπολοίπων δικτύων των ΝΑ Ρόδων. Η διαφορά τους είναι πως το µέν δίκτυο 20 
διατήρησε τα αρχικά χαρακτηριστικά του και όταν η τεκτονική δραστηριότητα 
µετανάστευσε προς ΒΑ (ρήγµα Α1), τα δε δίκτυα της ενιαίας σήµερα λεκάνης 21 
προσαρµόσθηκαν διαφορετικά.  

Στο κάτω τµήµα τους, οι κλάδοι 21Α και 21Β παρουσιάζουν µια µάλλον σαφή 
κάµψη από γενική διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ σε Β-Ν, και συγκλίνουν πρός το δίκτυο 20, µε το 
οποίο και ενώνονται πάνω στο ρήγµα Α1. Σύµφωνα µε τον Ganas (1997) τα δίκτυα αυτά 
έρρεαν πρός ΒΑ και η σηµερινή πορεία τους είναι προϊόν πρόσφατης σχετικά αλλαγής 
(Αν. Πλειστόκαινο) που οφείλεται σε ανύψωση της περιοχής των λόφων Καστρί και 
Κουρκουρά, µετά από αλλαγή στη συµπεριφορά της ζώνης της Αταλάντης (σύνδεση του 
Β∆ και του κεντρικού τµήµατος της ζώνης µε ρήγµα στη βόρεια πλευρά των παραπάνω 
λόφων), οπότε και το ρήγµα Α1 κατά τον ανωτέρω συγγραφέα έπαψε να παίζει 
κυρίαρχο ρόλο από το σηµείο εξόδου της λεκάνης 19 προς ΝΑ. 

Ο κλάδος 21Β παρουσιάζεται σήµερα να κάνει µια µάλλον απότοµη στροφή από 
κατεύθυνση προς Β σε Β∆-ΝΑ, στο ύψος της µονής Αγ. Αναργύρων. Αυτή η 
συµπεριφορά σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα µε την παρουσία ρήγµατος (Α2) της 
ζώνης της Αταλάντης, παλαιότερου του σήµερα ενεργού Α1. Το ρήγµα σηµειώνεται στο 
χάρτη του Σχ. 3.6 ως βέβαιο, διότι στην προς ΝΑ προέκτασή του σχετίζεται µε 
µετάπτωση του παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης και των νεογενών πάνω σε αυτό, Ν της Μ. 
Αγίων Αναργύρων. Η σχέση του ρέµατος 21Β µε το ρήγµα Α2 δεν είναι πρωτογενής (ο 
21Β έρεε πιθανότατα πρός Β, εγκάρσια στο µέτωπο), αλλά µάλλον είναι αποτέλεσµα 
σύλληψης του 21Β από κλάδο του 21Α ο οποίος ακολούθησε την ευνοϊκή για διάβρωση 
ζώνη του ρήγµατος Α2 και προσέβαλε το Ασπρόρεµα. Τέτοια φαινόµενα είναι 
αναµενόµενα σε περιοχές ρηξιγενών ζωνών (π.χ. VanDenberghe, 1990, µε 
παραδείγµατα από περιοχές πολύ ηπιότερης τεκτονικής δραστηριότητας). Πρίν τη 
σύλληψη, ο κλάδος 21Β είναι πιθανόν να διερχόταν από την περιοχή Θ1-Θ1’, υπόθεση 
εύλογη αν κρίνουµε από την αυχενοειδή µορφολογία της περιοχής αυτής (δεν υπάρχουν 
υπολείµµατα χειµάρριων αποθέσεων πάντως). 

Το ελεγχόµενο από το ρήγµα Α2 τµήµα του δικτύου 21 παρουσιάζει µια δεύτερη, 
ακόµη πιό απότοµη κάµψη (γωνία 90ο) πρός ΒΑ και διασχίζει το µέτωπο του ρήγµατος  



 
 
 
Σχήµα 3.6.   Λεπτοµερής τοπογραφικός χάρτης της περιοχής του Ασπρορέµατος µε µορφολογικά, 
λιθολογικά και τεκτονικά στοιχεία (οι λιθολογίες όπως στο γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000)
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Α1 µε αυτή την κατεύθυνση (εγκάρσια στο µέτωπο). Το τµήµα αυτό (µε την 
κατεύθυνση προς ΒΑ) δεν βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε τον κλάδο 21Α όπως θα 
αναµενόταν, αλλά δείχνει σαν να έχει υποστεί οριζόντια µετάθεση από το ρήγµα Α2. 
Συντηρητικά αυτή η µετάθεση εκτιµάται γύρω στα 100 m, και εάν όντως υπάρχει, 
οµιλεί περί αξιόλογης αριστερόστροφης οριζόντιας συνιστώσας κίνησης για το ρήγµα 
Α2. Παρόµοια συµπεριφορά δεν παρατηρείται πάντως στον κύριο κλάδο του δικτύου 
20, πράγµα που µπορεί να σηµαίνει πως οι ανωτέρω στρεβλωσεις στη µορφή του 
δικτύου οφείλονται σε άλλα αίτια (π.χ. τοπικά σκληρότεροι ασβεστόλιθοι που 
παρακάµπτονται από το ρέµα). Τα µικρά ρέµατα Β∆ του 20 που διασχίζουν την πρός τα 
εκεί πιθανή προέκταση του ρήγµατος Α2 επίσης δεν παρουσιάζουν καµία µετάθεση, 
όµως αυτό είναι απολύτως αναµενόµενο, αφού είναι πολύ νεότερα. Στο ρέµα 19 µπορεί 
να υποστηριχθεί πιθανή αξιόλογη οριζόντια µετάθεση από ρήγµατα παλαιότερα του Α1, 
αφού παρατηρείται µια αρκετά χαρακτηριστική περιοχή στρέβλωσης της κοιλάδας προς 
τα αριστερά, λίγες δεκάδες m πίσω από το µέτωπο του Α1. 
 

Αναβαθµίδες και επιφάνειες διάβρωσης (αναβαθµίδες s.l.). Κατά µήκος της 
κοιλάδας του δικτύου 21, υπάρχουν δύο τουλάχιστον γενεές αναβαθµίδων, η Α2 και η 
Α3. Αυτές οι αναβαθµίδες (s.l.) είναι πετρώδεις, καλυπτόµενες σε αρκετές περιπτώσεις 
από µικρού πάχους συµπαγοποιηµένες χειµάρριες αποθέσεις, σχεδόν αποκλειστικά 
αποτελούµενες από γωνιώδη τεµάχη ανθρακικών του Χλωµού. Παρόµοιες επιφάνειες 
υπάρχουν και προς Β∆, ανάµεσα στις εξόδους των δικτύων 19 και 20. 

Πίσω από το ρήγµα Α1, ο κύριος κλάδος του δικτύου 21 βρίσκεται σήµερα σε µια 
στενή κοιλάδα µε πολύ απότοµα τοιχώµατα, προϊόν ταχείας κατά βάθος διάβρωσης στο 
πρόσφατο παρελθόν (Αν. Πλειστόκαινο), σε σηµαντικό ποσοστό οφειλόµενης σε 
ανύψωση από τον κλάδο Α1 της ζώνης της Αταλάντης. Η σηµερινή απότοµη κοιλάδα 
έχει εκσκαφεί µέσα σε παλαιότερη πιο ανοικτή κοιλάδα, τα υπολείµµατα του επίπεδου 
πυθµένα της οποίας (αναβαθµίδα Α3) είναι ευχερώς αναγνωρίσιµα σε τοπογραφικά 
διαγράµµατα 1:5.000 (Σχ. 3.6). Η αναβαθµίδα Α3 βρίσκεται 20 µε 32 m υψηλότερα της 
ενεργής κοίτης (στο Σχ. 3.6 σηµειώνονται τα υψόµετρα του χείλους κάθε αναβαθµίδας 
σε σχέση µε την κοίτη). Το χαµηλότερο υπόλειµµα της Α3 βρίσκεται στα 32 m ύψος 
πάνω από την κοίτη, όµως όλα τα υπόλοιπα, που φθάνουν µέχρι και 1 km πίσω από το 
ρήγµα Α1 (απόσταση µετρηθείσα εγκάρσια πρός το ρήγµα), βρίσκονται σταθερά στα 20 
m ύψος. Αυτή η συµπεριφορά σχετίζεται µε την παρουσία σηµείων κάµψης (knick-
points) στο επίµηκες προφίλ του ρέµατος ανάµεσα στο χαµηλότερο υπόλειµµα και το 
αµέσως παραπάνω, που ορίζουν τµήµα της κοίτης µε µεγαλύτερη κλίση. Ως εκεί έχει 
φθάσει η οπισθοδροµούσα διάβρωση προκληθείσα από σχετικά πρόσφατο τεκτονικό 
επεισόδιο (ή επεισόδια) κάπου µετά την περίοδο λειτουργίας της αναβαθµίδας Α3 
(πέραν του επεισοδίου που προκάλεσε την εγκατάλειψη της Α3).  

Η κοιλάδα µε πυθµένα την αναβαθµίδα Α3, µε τη σειρά της βρίσκεται εντός ακόµη 
πιό ανοικτής κοιλάδας, πυθµένας της οποίας ήταν η αναβαθµίδα s.l. (ή επιφάνεια) Α2. 
Την χαρακτηρίζουµε ‘αναβαθµίδα s.l.’ διότι δεν περιορίζεται µόνον στην κοιλάδα του 
δικτύου 21, αλλά αναπτύσσεται σε αρκετά ευρύτερη περιοχή, πίσω από το ενεργό 
ρήγµα Α1 (Φωτ. 3.20). Ανάµεσα στις εξόδους των λεκανών 19 και 20, υπολείµµατα 
επιφανειών παρόµοιας φύσης µε την Α2 βρίσκονται σε τρείς αρκετά σαφείς στάθµες, 
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κλιµακωτά πίσω από το µέτωπο του ρήγµατος Α1 και ζήτηµα που πρέπει να διερευνηθεί 
περαιτέρω είναι το εάν πρόκειται για την ίδια αρχική επιφάνεια, που έχει κερµατισθεί 
από ρήγµατα που σηµειώνονται ως πιθανά στο Σχ. 3.6 (παλαιότεροι ή δευτερεύοντες 
κλάδοι της ζώνης που παρουσίασαν πρόσφατες επαναδραστηριοποιήσεις).  

Πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως προκειµένου να σχηµατισθεί η επιφάνεια Α2, 
ίσως απαιτείται η παραδοχή αξιόλογης περίοδου κατακόρυφης σταθερότητας σε αυτή 
την περιοχή, δηλαδή αδράνεια της ζώνης Αταλάντης (κάπου στην αρχή-µέσο του Ανωτ 
Πλειστοκαίνου). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το µέτωπο της ζώνης υποχώρησε 
σηµαντικά, πράγµα που φαίνεται από τη διακύµανση της οριζόντιας απόστασης της 
ισοϋψούς των 400 m από το ίχνος του ενεργού ρήγµατος Α1, η οποία από 600 m στην 
περιοχή της πόλης της Αταλάντης, φθάνει µέχρι και τα 1200 m στο ύψος του 
Ασπρορεµατος (21Β) – αναφέρουµε τη συγκεκριµένη ισοϋψή, διότι παρακολουθεί 
πάνω-κάτω το χείλος του µετώπου της ζώνης της Αταλάντης στις περιοχές εκατέρωθεν 
της περιοχής των δικτύων 19-21 (Αγ. Βασίλειος – Παλαιόπυργος). Μόλις πρίν λίγες 
δεκάδες (;) χιλιάδες χρόνια άρχισε να λειτουργεί εκ νέου το ρήγµα Α1, κόβοντας την 
επιφάνεια Α2 και σχηµατίζοντας νέο µέτωπο, ύψους λίγων δεκάδων µέτρων (βλ. Κεφ. 
4). 

Θυµίζουµε πως η µετάβαση από την παραπάνω εικόνα, µε την έντονη υποχώρηση 
του µετώπου και την παρουσία της επιφάνειας Α2, στην εικόνα που έχουµε στο µέτωπο 
των Ρόδων (όπου δεν υπάρχουν στα κάτω τµήµατα των δικτύων αντίστοιχης ή έστω 
ανάλογης κλίµακας αναβαθµίδες) είναι αρκετά απότοµη, µε όριο το ρέµα 19. Εάν η 
µετάβαση ήταν πιό οµαλή, θα µπορούσε να προταθεί ως πιθανή εξήγηση για την ύπαρξη 
πιό εκτεταµένων αναβαθµίδων στο ΝΑ άκρο των Ρόδων η µεγαλύτερη έκταση των 
υδρογραφικών λεκανών 19-21 (µεγαλύτερη διαβρωτική ικανότητα), όµως στην 
προκειµένη περίπτωση είναι τείνουµε να δεχθούµε πως ο λόγος για την παρατηρούµενη 
διαφορετική µορφολογία είναι κάποιου είδους αλλαγή στη συµπεριφορά της ζώνης της 
Αταλάντης στην περιοχή αυτή.  

 

Αν θέλουµε να δώσουµε ένα απλό εξελικτικό σενάριο, µπορούµε να δεχθούµε σε 
πρώτη προσέγγιση τα εξής  : σε περίοδο δραστηριότητας του ρήγµατος Α2, οι κλάδοι 
21Α και 21Β υφίστανται την στρέβλωση που παρατηρείται σήµερα, ο 21Α την πιθανή 
πρός αριστερά οριζόντια µετάθεση, και κάποια στιγµή ο 21Β συλλαµβάνεται από τον 
21Α µε τη διαδικασία που περιγράφθηκε. Σε περίοδο ηρεµίας του Α2, σχηµατίζεται η 
επιφάνεια Α2. Κατόπιν, µε αδρανές το ρήγµα Α2 δραστηριοποιείται το ρήγµα Α1, τα 
δίκτυα εγκαταλείπουν την στάθµη Α2 εκβαθύνοντας για να παρακολουθήσουν την 
ανύψωση, και κατά τη διάρκεια µικρού διαλείµµατος ηρεµίας έχουµε το σχηµατισµό της 
αναβαθµίδας Α3. Από τότε µέχρι σήµερα, το ρήγµα Α1 είναι ενεργό.  

 
Μετά την έξοδό του από το µέτωπο του ρήγµατος Α1, το Ασπρόρεµα κάµπτεται 

σχετικά απότοµα από διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ∆ σε Β∆-ΝΑ (ακολουθώντας πιθανότατα το 
ρήγµα αµέσως Β του – ρ. Α1) και βρίσκεται εντός αρκετά βαθειάς κοιλάδας διατοµής V 
(πολύ απότοµης), µέχρι το σηµείο που συναντά το ρήγµα του Ασπρορέµατος (ρήγµα Α4 
στο Σχ. 3.6). Στην κοιλάδα αυτή αναγνωρίζονται υπολείµµατα αναβαθµίδας (Α4) 16-20  



Öùô. 3.16. ¢ðïøç ôçò Ëïýôóáò (öùô. ðñïò NÄ).

Öùô. 3.17. ÊïéëÜäá V óôï ìÝôùðï ôùí ÍÁ
Ñüäùí (öùô. ðñüò ÂÄ).

Öùô. 3.18. Ðñüóöáôç Ýíôïíç êáôÜ âÜèïò
äéÜâñùóç óôçí Ýîïäï ôïõ ñ. 16 (áêñéâþò ðßóù
áðü ôï êýñéï ß÷íïò ôçò ñ.æ. ÁôáëÜíôçò).

Öùô. 3.20. Ç åêôåôáìÝíç åðéöÜíåéá äéÜâñùóçò Á2 óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÁóðñïñÝìáôïò.
×áñáêôçñéóôéêÞ åßíáé ç åê íÝïõ åêâÜèõíóç ôùí ñåìÜôùí (ßóùò êáôüðéí áíáèÝñìáíóçò ôçò
ôåêôïíéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, ìåôÜ áðü ðåñßïäï çñåìßáò ðïõ åðÝôñåøå ôï ó÷çìáôéóìü ôçò
åðéö. Á2). Ìå âÝëç óçìåéþíåôáé ôï êýñéï ß÷íïò ôïõ ñÞãìáôïò ôçò ÁôáëÜíôçò (ìÝôùðï
ÁóðñïñÝìáôïò - âë. Êåö. 4)

Öùô. 3.19. Óçìåßï êÜìøçò óå ñÝìá óôá ÍÁ Ñüäá, üñéï ìåôáîý
ôìçìÜôùí ìå ìéêñÞ êáé ìåãÜëç êëßóç (ìÝóï êáé êÜôù ôìÞìá ôçò
êïéëÜäáò áíôßóôïé÷á).

Éóþìáôá

ÌÝôùðï ÓïõâÜëáò ¸îïäïò
ñ. Êáôáâüèñá
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m πάνω από τη σηµερινή κοίτη. Στη σκληρή λιθολογία που συναντά πρίν το ρήγµα Α4 
(ασβεστόλιθοι), η κοιλάδα παρουσιάζει στένωση και αποκτά τη µορφολογία µικρού 
φαραγγιού (βλ. Φωτ. 3.21 κάτω αριστερά). Από τη στιγµή που εγκαταλείπει τους 
ασβεστολίθους, το Ασπρόρεµα ξανά κάµπτεται απότοµα κατά 90ο και βρίσκεται 
προσκολληµένο στη Β∆ πλευρά του Λόφου Καστρί, ακολουθώντας το ρήγµα Α4 που 
την οριοθετεί. Εδώ η κοιλάδα του είναι πλατύτερη, µε απότοµα (κατακόρυφα) 
τοιχώµατα µεγάλου ύψους (Φωτ. 3.21-22) και επίπεδο πυθµένα πλήρωσης. ∆εν έχουµε 
στοιχεία για να αποδώσουµε την ταχεία εκβάθυνση του ρέµατος στο Ανωτ. 
Πλειστόκαινο που είναι υπεύθυνη για αυτά τα κοιλαδικά χαρακτηριστικά σε τεκτονικά 
αίτια (βρισκόµαστε στο κατερχόµενο τέµαχος της ρ.ζ. Ατ., µε όποια πιθανά ρήγµατα 
βορειότερα -ρήγµα Γαϊδουρονησίου- να βρίσκονται αρκετά µακριά για να ευθύνονται 
για τη δηµιουργία αυτής της κοιλάδας), οπότε θα την θεωρήσουµε αποτέλεσµα της 
ταπείνωσης του βασικού επιπέδου (της στάθµης της θάλασσας) κατά την τελευταία 
παγετώδη περίοδο. 
 Τα κατακόρυφα τοιχώµατα της  Β∆ πλευράς της κοιλάδας του Ασπρορέµατος 
αποτελούν πολύ καλές φυσικές τοµές, στις οποίες φαίνεται η εσωτερική δοµή του ανω-
πλειστοκαινικού ριπιδίου µέσα στην οποία έχει εκσκαφεί (τυπικές χειµάρριες αποθέσεις, 
κυµαινόµενης συνεκτικότητας. µε υπογωνιώδη τεµάχη ανθρακικών κυρίως, σε 
εναλλαγές µε παλαιοεδάφη ατελώς σχηµατισµένα). Η κλίση των αποθέσεων είναι 
σύµφωνη µε την κλίση της επιφάνειας του ριπιδίου, πλήν ίσως κάποιων χαµηλότερων 
στρωµάτων (στη µεγαλύτερη τοµή, στο Ν∆ άκρο της κοιλάδας), που παρουσιάζουν 
ελαφριά κλίση πρός το ρηξιγενές µέτωπο της Αταλάντης). Αυτό είναι φυσιολογικό και 
αναµενόµενο σε ριπίδια που αναπτύσσονται σε βυθιζόµενα τεµάχη ρηγµάτων (οι 
παλαιότερες αποθέσεις έχουν υποστεί στρέψη πρός το µέτωπο σε µεγαλύτερο βαθµό). 
 

Αναβαθµίδες Ασπρορέµατος. Στην κοιλάδα του κάτω τµήµατος του Ασπρορέµατος 
που περιγράφθηκε παραπάνω, υπάρχουν αλλουβιακές αναβαθµίδες, δυστυχώς όµως 
υπάρχει και η θλιβερή πραγµατικότητα µιας ανεξέλεγκτης χωµατερής. Η ανθρώπινη 
επέµβαση έχει επιφέρει δραµατικές αλλοιώσεις  και περιβαλλοντική υποβάθµιση σε 
τέτοιο βαθµό, ώστε η καταστροφή πολύτιµων γεωλογικών δεδοµένων από τις 
εκτεταµένες εκσκαφές είναι πραγµατικά το µικρότερο πρόβληµα (ας σηµειωθεί πως η 
εικόνα της χωµατερής στη Φωτ. 3.22 δεν είναι αρκετά αντιπροσωπευτική).    
 Όσο ήταν δυνατόν να γίνουν παρατηρήσεις στο ρέµα, σηµειώθηκαν τρία 
τουλάχιστον κύρια επίπεδα αναβαθµίδων (Σχ. 3.6 – Φωτ. 3.22-23). Οι αναβαθµίδες 
συνίστανται σε ποταµοχειµάρρια υλικά ποικίλης κοκκοµετρίας, µε επικράτηση 
υπογωνιωδών τεµαχιδίων ανθρακικών. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει σαφής λιθολογική 
διαφορά από τα υλικά του παλαιού ριπιδίου µέσα στο οποίο εκβάθυνε το ρέµα, δεν 
είµαστε εντελώς σίγουροι εάν όλες είναι αναβαθµίδες τύπου ‘cut & fill’. ∆εδοµένου ότι 
στην κορυφή του λόφου Καστρί υπάρχουν ερείπια αρχαίου οχυρού (βλ. παρακάτω, 
συζήτηση για την αναβαθµίδα του Αγ. Παντελεήµονα), θα αναµέναµε ίσως θραύσµατα 
αρχαιολογικού υλικού στη νεότερη τουλάχιστον από τις αναβαθµίδες του 
Ασπρορέµατος, όµως τέτοια δεν βρέθηκαν πουθενά. Στο βαθµό που δικαιούµαστε να 
συµπεράνουµε κάτι τέτοιο (δεδοµένων των πολλών µέτρων που παρατηρήσαµε σε τοµή 
την αναβαθµίδα), η νεότερη αναβαθµίδα ίσως πρέπει να τοποθετηθεί πρίν την 
ανθρώπινη παρουσία στο Καστρί.  
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 Η µεγαλύτερη από τις αναβαθµίδες Ν∆ της γέφυρας του δρόµου πρός Κολάκα, 
µπορεί να αντιστοιχεί σε επιφάνεια µικρού κώνου που σχηµατίσθηκε από το ρέµα 19 
που συµβάλλει εκεί µε την κύρια κοίτη. Το συγκεκριµένο ρέµα, εκβάθυνε την κοίτη του 
ταχύτατα στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν, προκειµένου να παρακολουθήσει το 
βασικό του επίπεδο (την κοίτη του Ασπρορέµατος), µε αποτέλεσµα να έχει 
δηµιουργήσει ένα αρκετά βαθύ και στενό µικρό φαράγγι στην είσοδό του στην κυρίως 
κοιλάδα του Ασπρορέµατος (Φωτ. 3.24). Λίγα µέτρα από την είσοδο του µικρού 
φαραγγιού, παρατηρείται και ένα πρόσφατο σηµείο κάµψης στην κοίτη (Φωτ. 3.25). Το 
δίκτυο που συµβάλλει µε το Ασπρόρεµα αµέσως νοτιότερα, λόγω της πολύ µικρότερης 
υδρογραφικής λεκάνης  που το τροφοδοτεί, δεν έχει ακόµη καταφέρει να φθάσει το 
επίπεδο της κοίτης του Ασπρορέµατος -παρά το σχετικώς ευδιάβρωτο των χειµάρριων 
υλικών  µέσα στα οποία καλείται να εκβαθύνει-, και σχηµατίζει ‘καταρράκτη’ αρκετών 
µέτρων (σε εισαγωγικά, διότι νερό δεν είδαµε – Φωτ. 3.27). Το ίδιο συµβαίνει και µε το 
αµέσως επόµενο ρέµα πρός ΝΑ, το οποίο έχει ακόµη µικρότερη λεκάνη, και επί πλέον 
βρίσκεται σε κατά πολύ ανθεκτικότερους ασβεστολίθους (Φωτ. 3.26).   
 
 
IV.2.  Λεκάνη Αγ. Παντελεήµονα 
 

Το υδρογραφικό δίκτυο του Αγ. Παντελεήµονα (λεκάνη 22) είναι ανώνυµο στους 
χάρτες, και για πρακτικούς λόγους του δώσαµε την ονοµασία εκκλησίας που βρίσκεται 
δίπλα στον κύριο κλάδο του. Η µορφή του είναι περισσότερο δενδριτική από 
οποιοδήποτε άλλο δίκτυο κατά µήκος της ρ.ζ. Αταλάντης, και η λεκάνη του αυξηµένης 
κυκλικότητας (δεν υπάρχει η επιµήκυνση που χαρακτηρίζει γενικά τις υπόλοιπες 
λεκάνες που αναπτύχθηκαν εγκάρσια στη ζώνη), ενώ σηµαντική ειδοποιός διαφορά του 
είναι και η γενική κατεύθυνση της λεκάνης προς ΒΒ∆, που σχηµατίζει γωνία µε την 
διεύθυνση της ζώνης. Η µορφή του δικτύου χαρακτηρίζεται από αρκετά σαφή 
ασυµµετρία (ο κύριος κλάδος είναι πολύ πιό κοντά στο ΒΑ υδροκρίτη, όµως στην 
προκειµένη περίπτωση δεν µπορεί να υποστηριχθεί στρέψη της περιοχής του δικτύου (η 
µορφή του προέκυψε από συνένωση δικτύων του µετώπου Αγ. Αναργύρων).  

Τα παραπάνω ‘αποκλίνοντα’ χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν µε τη θέση του 
δικτύου του Αγ. Παντελεήµονα στο σκηνικό των ενεργών ρηγµάτων της ζώνης της 
Αταλάντης, και συγκεκριµένα στη ζώνη fault offset (ή ‘relay zone’ –ζώνη µεταβίβασης- 
ή ‘step-over’) πρός τα αριστερά, µεταξύ του κεντρικού και του Β∆ τµήµατός24 της – βλ. 
Stewart & Hancock (1991) και Κεφ. 4. Πρόκειται για µία από τις τέσσερεις βασικές 
κατηγορίες υδρογραφικών λεκάνων που τυπικά αναγνωρίζονται σε περιοχές ενεργών 
κανονικών ρηξιγενών ζωνών : ‘footwall, hangingwall, fault offset, και axial drainage 
basins’ - βλ. Leeder & Jackson (1993). Oι λεκάνες των Ρόδων και τα δίκτυα Τραγάνας-
Προσκυνά π.χ. είναι ‘λεκάνες ρηξιγενούς µετώπου’ (footwall catchments), µε 
τυπικότερη περίπτωση τις πρώτες.  

                                                           
24 Ο όρος τµήµα (ή ρηξι-τµήµα) χρησιµοποιείται εδώ µε την έννοια του ‘fault segment’ (βλ. π.χ. 
Crone & Haller, 1991, Jackson & White, 1989, Ganas, 1997, κ.α.). 



Öùô. 3.21-22. ¢ðïøç ôçò âáèåéÜò êïéëÜäáò ìå êáôáêüñõöá ôïé÷þìáôá ôïõ ÁóðñïñÝìáôïò
óôéò áðïèÝóåéò ôïõ ðáëáéïý ñéðéäßïõ ôïõ. Óå ðñþôï ðëÜíï óôç öùô. 21 (êÜôù áñéóôåñÜ, ôï
óôåíü êáé áðüôïìï êïììáôé ôçò êïéëÜäáò ôïõ óå áóâåóôïëßèïõò). Óôç öùô. 22 óçìåéþíåôáé
ìå âÝëïò õðüëåéììá ôçò áíáâáèìßäáò Á6, åíþ êáß óôéò äýï öùôïãñáößåò, ôï áñéóôåñü
ôïß÷ùìá ôçò êïéëÜäáò Ý÷åé ýøïò ðÜíù áðü 40 m. Öùô. 21 ðñüò ÂÄ, 22 ðñüò ÂÁ.

Öùô. 3.24-26. Ìéêñü öáñÜããé óôç óõìâïëÞ ôïõ êëÜäïõ 19 ìå ôï Áóðñüñåìá (3.24). Óçìåßï
êÜìøçò (~1.5 m ýøïò) ëßãåò äåêÜäåò m ìÝóá óôï öáñÜããé ôçò öùô.23 (3.25). ÊáôáññÜêôçò
óôç óõìâïëÞ ìéêñïý ñÝìáôïò ìå ôï Áóðñüñåìá óôçí ðåñéï÷Þ ðïõ áõôü äéáññÝåé ìéêñÞ
åìöÜíéóç áóâåóôïëßèùí (3.26).

Öùô. 3.27. ÊáôáññÜêôçò óôï óçìåßï
óõìâïëÞò ôïõ êëÜäïõ áìÝóùò ÍÄ ôïõ ñ. 19
ìå ôï Áóðñüñåìá (ôï ìéêñü ñÝìá äåí Ý÷åé
ìðïñÝóåé íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôçí åêâÜèõíóç
ôïõ êýñéïõ êëÜäïõ).

Öùô. 3.23. Ôñåßò áíáâáèìßäåò
óôï Áóðñüñåìá, ÂÁ ôçò ãÝöõ-
ñáò ôïõ äñüìïõ ðñüò ÊïëÜêá -
ìå äéáöïñåôéêÜ ÷ñþìáôá óçì.
ôï ÷åßëïò ôçò êÜèå áíáâáèìß-
äáò (öùô. Éïõë. 1998).
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Αναλόγως του πλάτους µιας ‘ζώνης µεταβίβασης’ (εδώ είναι της τάξης των 2.5 km) 
και του πώς ακριβώς πραγµατοποιείται η µετάβαση από το ένα τµήµα της ζώνης στο 
άλλο, καθορίζονται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου που θα 
αναπτυχθεί εκεί. Είναι δυνατόν να έχουµε περίπλοκες µορφές τέτοιων δικτύων, οι 
οποίες εµπεριέχουν πληροφορίες για την εξέλιξη των ρηξιγενών ζωνών (µετανάστευση 
πρός το βυθιζόµενο τέµαχος ή πλευρική επέκταση των ρηξι-τµηµάτων), πλήν όµως δεν 
είναι εύκολη η αποκωδικοποίησή τους.  

Σε µια ζώνη µεταβίβασης µπορεί να παρατηρείται διάχυτη παραµόρφωση µεταξύ 
των τµηµάτων της εκάστωτε ζώνης (πολλά µικρά ρήγµατα διαφόρων προσανατολισµών 
–ίσως και ανάστροφα ρήγµατα) και µορφολογία ‘επικλινούς µεταβίβασης’ (relay ramp), 
ή, σύνδεση των τµηµάτων της ζώνης µε ρήγµατα ανάλογου πρός αυτά µεγέθους 
(transfer faults – ρήγµατα µεταβίβασης) – βλ. Stewart & Hancock (1991) και Κεφ. 4. 
Στην ταξινόµηση των Leeder & Jackson (1993) υπονοείται η πρώτη περίπτωση για τις 
λεκάνες σε ζώνες µεταβίβασης (του επικλινούς µετάβασης και των πολλών µικρών 
ρηγµάτων), περίπτωση που αποδίδεται µε τον όρο ‘fault transfer zone’ (ή accomodation 
zone, ή relay zone25). Λόγω ελλείµµατος ανύψωσης και έντονης τεκτονικής 
καταπόνησης (που βοηθά τη διάβρωση) έχουµε εδώ σχηµατισµό ‘διόδου’ πιό εύκολης 
πρόσβασης στις περιοχές πίσω από το ρηξιγενές µέτωπο, και σχηµατισµό λεκανών 
µεγαλύτερου µεγέθους και υπό γωνία σε σχέση µε αυτές των ρηξιγενών µετώπων 
(χαρακτηριζόµενες ως ‘transfer zone drainage’– Collier & Gawthorpe, 1995).  

Στην περίπτωση του Αγ. Παντελεήµονα δεν είχαµε επικλινές µεταβίβασης, διότι το 
Β∆ και το κεντρικό τµήµα της ζώνης της Αταλάντης είναι σαφώς συνδεδεµένα µε 
ρήγµατα µεταβίβασης που διατάσσονται κλιµακωτά από το υψίπεδο της Κυρτώνης 
µέχρι λίγο βόρεια των Αγ. Αναργύρων (ρήγµατα Αγ.-Αναργύρων-Κυπαρισσίου, βλ. 
Κεφ. 4) και δεν έχουν επιτρέψει να παρατηρηθεί τοπικό έλλειµµα ανύψωσης σε 
αυτό το σηµείο της ζώνης. Αυτό µπορούµε να το υποστηρίξουµε µε βεβαιότητα διότι 
έχουµε µια πολύ καλή επιφάνεια αναφοράς : το παλαιοανάγλυφο της Κυρτώνης, που 
προϋπήρχε της ζώνης Αταλάντης, και θα αναµενόταν σε διαφορετική διάταξη εάν η 
λειτουργία των δύο ρηξι-τµηµάτων είχε δηµιουργήσει µορφολογία ‘επικλινούς 
µεταβίβασης’ µεταξύ τους.  

Έτσι η λεκάνη του Αγ. Παντελεήµονα µπορεί να χαρακτηρισθεί µε τον γενικότερο 
όρος ‘fault-offset catchment’, χωρίς όµως τα ερµηνευτικά υπονοούµενα για επικλινές 
µεταβίβασης, ή αυστηρά µιλώντας, ως λεκάνη ρηξιγενούς µετώπου (footwall 
catchment), στο µέτωπο των ρηγµάτων µεταβίβασης – έτσι την απεικονίζουν και οι 
Gawthorpe & Hurst (1993), σε Collier & Gawthorpe (1995). Η γωνιώδης σχέση του 
δικτύου του Αγ. Παντελεήµονα σε σχέση µε αυτά εκατέρωθέν του, υπαγορεύθηκε από 
τήν γωνιώδη σχέση των ρηγµάτων µεταβίβασης (εγκάρσια στα µέτωπα των οποίων και 
αναπτύχθηκε) µε τη γενική διεύθυνση της ζώνης.  
 Η λεκάνη του Αγ. Παντελεήµονα διέρχεται από τρείς διαδοχικές λιθολογικές ζώνες, 
η διάταξη των οποίων είναι αποτέλεσµα της παρουσίας και δράσης των ρηγµάτων 
                                                           
25 Άλλοι συγγραφείς χρησιµοποιούν τον όρο ‘fault transfer zone’ και για τις δύο περιπτώσεις. 
∆ιάφορες σχολές χρησιµοποιούν διαφορετικούς όρους για τα ίδια ή ίδια περίπου πράγµατα (συγκρ. 
π.χ. Leeder & Jackson, 1993 µε Stewart & Hancock, 1995), µε αποτέλεσµα να υπάρχει µία σχετική 
σύγχυση, αφού άλλοι χρησιµοποιούν τον ίδιο όρο γενικά και περιγραφικά, και άλλοι για ειδικές υπο-
περιπτώσεις. 
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µεταβίβασης (ρήγµατα Αγ.Αναργύρων-Κυπαρισσίου). Στο ανώτερο και µεγαλύτερο 
τµήµα της, πίσω από το µέτωπο Αγ. Αναργύρων (ρήγµα Α1 και παλαιότερα αυτού) και 
µέχρι τον υδροκρίτη, η λεκάνη αναπτύσσεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ευδιάβρωτη 
σχιστο-κερατολιθική διάπλαση και καταπονηµένους οφιολίθους, λιθολογία που 
επέτρεψε στο δίκτυο του Αγ. Παντελεήµονα να διαβρώσει σηµαντικά τα κλιµακωτά 
διατεταγµένα µέτωπα των ρηγµάτων (πράγµα που καθιστά δύσκολη υπόθεση τη 
χαρτογράφησή τους). Η σηµαντική διαφορά ανθεκτικότητάς τους σε σχέση µε τα 
ανθρακικά, φαίνεται από την µεγαλύτερη ‘αντοχή’ που έχει επιδείξει η ράχη του 
Παλιόπυργου (όπου η παρουσία ασβεστολίθων έχει καθυστερήσει την οπισθοχώρηση 
του µετώπου), αλλά και στις κλίσεις των κλιτύων των κοιλάδων, που είναι σηµαντικά 
µικρότερες αυτών στα δίκτυα 19-20 π.χ. Στο µέσο τµήµα της λεκάνης του, στην λωρίδα 
των σχετικά µαλακών νεογενών πίσω από τους λόφους Καστρί και Κουρκουρά, ο 
κύριος κλάδος του δικτύου βρίσκεται σε µια σχετικά ανοικτή κοιλάδα µε εξοµαλυµένο 
εγκάρσιο προφίλ. Στο κάτω τµήµα του, διασχίζει τους ασβεστολίθους Καστριού-
Κουρκουρά όπου έχει διανοίξει µια αρκετά βαθειά κοιλάδα, η µορφολογία της οποίας 
όµως δεν υποδηλώνει ταχεία εκβάθυνση στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν – πράγµα 
που θα ανέµενε ενδεχοµένως κανείς, δεδοµένης της εισήγησης του Ganas (1997), ο 
οποίος θεωρεί πως εδώ είχαµε σχετικά πρόσφατη (στο M.; - Αν.; Πλειστόκαινο) αλλαγή 
στον τρόπο λειτουργίας της ζώνης, µε σύνδεση του Β∆ και του κεντρικού τµήµατος σε 
ένα ενιαίο ρήγµα που ακολουθεί τις –ευθύγραµµες- βόρειες υπώρειες των λόφων (βλ. 
και Κεφ. 4). Το γεγονός πως ο κύριος κλάδος δεν παρακάµπτει τους ασβεστολίθους 
(µέσω της λωρίδας των νεογενών στα νότιά τους, είτε πρός ∆ είτε πρός Α), οφείλεται 
στο ότι οι ασβεστόλιθοι καλύπτονταν από λιµναίο Νεογενές, το οποίο άρχισε να 
διαβρώνει κατά βάθος το δίκτυο όταν ξεκίνησε η ανύψωση των λόφων Καστρί-
Κουρκουρά, ώσπου βρέθηκε να διαβρώνει από ένα σηµείο και µετά τους ασβεστολίθους 
χωρίς πλέον να µπορεί να αλλάξει πορεία (επιγενετική κοιλάδα).  

 
Αναβαθµίδα Αγ. Παντελεήµονα. Στο κάτω τµήµα του ρέµατος του Αγ. 

Παντελεήµονα απαντά µια σχετικώς ευρεία αλλουβιακή αναβαθµίδα απόθεσης, ύψους 
1-3 m από την κοίτη (Π1 πάνω δεξιά στο Σχ. 3.6). Σε ένα σηµείο που είχαµε τη 
δυνατότητα παρατήρησης του υλικού της σε τοµή, στο ύψος περίπου της εκκλησίας του 
Αγ. Παντελεήµονα, βρέθηκε µεµονωµένο αρχαιολογικό όστρακο άνευ διακόσµησης, 
υποστρογγυλωµένο από µικρή µεταφορά. Έτσι το µόνο που κατ’ αρχήν µπορούµε να 
πούµε, είναι πως η αναβαθµίδα αυτή είναι µέσο/ανω ολοκαινική. Όσον αφορά την 
κοκκοµετρία στη συγκεκριµένη µικρή τοµή, απουσιάζουν τα µεγάλα τεµάχη, και το 
υλικό είναι κυρίως αργιλλο-ιλύς και µικρές κροκάλες των πετρωµάτων στα ανάντι.  

Η θέση για την οποία γίνεται συζήτηση, βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον λόφο 
Καστρί, στην κορυφή του οποίου είναι ευδιάκριτα τα ερείπια αρχαίας ακροπόλεως26 
(ακόµα και στις ΑΦ 1:33.000 του 1960 της ΓΥΣ). Σύµφωνα µε τον Fossey (1990), ίσως 
πρόκειται για το αρχαίο Οίον. Εκτός από τα ερείπια της κορυφής του λόφου, ίχνη 
ανθρώπινης παρουσίας υπάρχουν και στην κλιτύ της κοιλάδας κάτω από την ακρόπολη 

                                                           
26 Η αρχαιολογική θέση αυτή, πρόσφατα σαρώθηκε µε µπουλντόζα (…) – την επισκεφθήκαµε όταν 
το έγκληµα ήταν ακόµη πρόσφατο και το θέαµα εξοργιστικό. Οι υπεύθυνοι φυσικά δεν έχουν 
λογοδοτήσει, και συνεχίζουν ανενόχλητοι τις δραστηριότητές τους στις πολλές άλλες απροστάτευτες 
αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής. 
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(συγκεντρώσεις από µεγάλες πέτρες), ενώ λίγο παρακάτω υπάρχουν υπολείµµατα πολύ 
νεότερου τοίχου (γέφυρας ή υδρόµυλου). Ααρχαιολογική θέση σηµειώνεται και στην 
κορυφή του Κουρκουρά στον χάρτη της ΓΥΣ, πλήν όµως δεν γνωρίζουµε κάτι γι’ 
αυτήν. 

Τα παραπάνω αναφέρονται, διότι η απουσία αρχαιολογικού υλικού στην αναβαθµίδα 
όταν οι γύρω κλιτύες είναι κατάσπαρτες θραυσµάτων κεραµικών, ίσως τοποθετεί τη 
δηµιουργία της πρίν την ανθρώπινη παρουσία στο Καστρί και τον Κουρκουρά. Αυτό µε 
τις δέουσες επιφυλάξεις, διότι δεν είχαµε στη διάθεσή µας παρά ελάχιστες εµφανίσεις 
των υλικών της αναβαθµίδας.  

Λίγες δεκάδες m από τη νεόκτιστη (1998) κρήνη του Κυνηγετικού συλλόγου 
Αταλάντης, µέσα στην κοίτη του ρέµατος βρισκόταν µέχρι πρότινος η πηγή ‘Άµπλα’, 
που έχει σταδιακά θαφτεί από υλικά του ρέµατος (µε σωλήνες το νερό µεταφέρεται 
πλέον στην παραπάνω κρήνη). Η ανρώπινη παρέµβαση έχει αλλοιώσει αρκετά το 
σηµείο της πηγής, οπότε µόνο για λόγους αρχείου αναφέρουµε πως όταν την 
συναντήσαµε, το στόµιό της ήταν σχεδόν στο επίπεδο της κοίτης (αυτές οι πληροφορίες 
αναφέρονται διότι µας τεκµηριώνουν αυτό που από τη γεωµορφολογική παρατήρηση 
υποθέτουµε, οτι δηλαδή το ρέµα δεν εκβαθύνει σήµερα).  
 
 
ΙV.3.  Λεκάνες Κυπαρισσίου – Προσκυνά 
 

 Στο µέτωπο του κεντρικού τµήµατος της ρ.ζ. Αταλάντης, παρατηρείται αρκετά 
διαφορετική εικόνα στα υδρογραφικά δίκτυα σε σχέση µε το Β∆ τµήµα της ζώνης. Οι 
υδρογραφικές λεκάνες που αναπτύσσονται εδώ στο ανυψούµενο τέµαχος της ζώνης 
είναι µεγαλύτερες κατά µέσον όρο (4.38 km2 ή 5.44 αν δεν ληφθούν υπ’ όψιν οι λεκάνες 
26 και 27), και δεν παρατηρείται η οµοιογένεια σχήµατος και µεγέθους των λεκανών 
του µετώπου των Ρόδων. Η σχετικά µή οµοιογενής εικόνα των δικτύων (σε σύγκριση 
πάντα µε το µέτωπο των Ρόδων) οφείλεται στο σηµαντικό έλεγχό τους από λιθολογικές 
αντιθέσεις ασβεστολίθων – οφιολίθων/διάπλασης και πλάγιες πρός τη ζώνη της 
Αταλάντης τεκτονικές ασυνέχειες.  

Η διαφορά µεγέθους αφ’ ενός σχετίζεται µε το γεγονός πως στο Β∆ τµήµα της ζώνης 
έχουµε δίκτυα εγκάρσια πρός τη ζώνη Υαµπόλεως και παράλληλα µε το µέτωπο των 
Ρόδων, που κετέλαβαν το µεγαλύτερο τµήµα του ανερχόµενου τεµάχους, εµποδίζοντας 
την προς Ν ανάπτυξη των δικτύων. Αφ’ ετέρου, στην περίπτωση των δικτύων του ΝΑ 
τµήµατος του µετώπου των Ρόδων, είχαµε υψηλό αρχικό ανάγλυφο να δυσχεραίνει την 
προς Ν επέκταση τους. Στο Κεφ. 2 συζητήθηκε πως το υψηλότερο τµήµα του Χλωµού 
ήταν υπερυψωµένο ήδη από το Α. Μειόκαινο, πράγµα που δεν συνέβαινε στο κεντρικό, 
το οποίο επί πλέον  χαρακτηρίζεται από σηµαντικά πιό ευδιάβρωτες λιθολογίες. 
Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν δυσκολότερο να εξετασθεί σε ποιό βαθµό η διαφορά 
στα χαρακτηριστικά των υδρογραφικών λεκανών αντικατοπτρίζει διαφορετική 
συµπεριφορά των δύο ρηξι-τµηµάτων (Β∆ και κεντρικού).  

Στο κεντρικό τµήµα έχουµε µικρότερη διαχρονική ανύψωση, η οποία εάν δεχθούµε 
πως έλαβε χώρα σε χρονικό διάστηµα παρόµοιο µε αυτό κατά το οποίο ανυψώθηκε το 
µέτωπο του Β∆ τµήµατος, αντιστοιχεί σε µικρότερο ρυθµό ανύψωσης για την περιοχή 
των λεκανών Κυπαρισσίου-Προσκυνά (βλ. συζήτηση σε Ganas, 1997). Ο µικρότερος 
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ρυθµός ανύψωσης στο κεντρικό τµήµα της ζώνης, σχετίζεται µε την χαρακτηριστική 
διαφορά που παρατηρείται στις κλίσεις των κυρίων κλάδων των δικτύων. Στις λεκάνες 
Κυπαρισσίου-Προσκυνά, οι κλίσεις των κυρίων κλάδων είναι κατά πλειοψηφία µικρές 
(γαλάζιο χρώµα στο Σχ. 3.5), τα δίκτυα έχουν δηλαδή προσαρµοστεί σε µεγαλύτερο 
βαθµό στην ανύψωση του µετώπου απ’ ότι εκείνα του Β∆ τµήµατος της ζώνης 
(παραµένουν βέβαια σε στάδιο νεότητας). 

 Σε µία ζώνη πλάτους περίπου 3.3 km πίσω από ρηξιγενές µέτωπο του κεντρικού 
τµήµατος της ζώνης της Αταλάντης, το παλαιοανάγλυφο της ενότητας Κυρτώνης έχει 
σχεδόν εντελώς εξαλειφθεί παραχωρώντας τη θέση του στο κοιλαδικό ανάγλυφο που 
διαµόρφωσαν τα υπό συζήτηση δίκτυα. Στις υδροκριτκές περιοχές των δικύων, 
αναγνωρίζονται πιθανά µικρά υπολείµµατα του παλαιοαναγλύφου σε ολοένα 
χαµηλότερα υψόµετρα προς Β (πιθανότατα λόγω µετάθεσης από ρήγµατα της ζώνης, 
νότια του σηµερινού ίχνους). 

Το ρέµα του Μεσοφόρου (αριθ. 25 στο Σχ. 3.1) διατρέχει το µέτωπο στην περιοχή 
του Παλαιοκάστρου, όπου η ανύψωση από τη ρ.ζ. Αταλάντης σε συνδυασµό µε την εκεί 
σκληρή λιθολογία (ασβεστόλιθοι) επέτρεψε το σχηµατισµό µιάς απότοµης και βαθειάς 
κοιλάδας (µέγιστο βάθος περί τα 300 m) που είναι και η πιό εντυπωσιακή κοιλάδα των 
µετώπων της ρ.ζ. Αταλάντης (αλλά και το πιό µεγάλης κλίµακας ‘άγριο’ ανάγλυφο που 
µπορεί να συναντήσει κανείς σε ολόκληρη στην περιοχή µελέτης). Η πορεία του 
ρέµατος του Μεσοφόρου (και η  γενική διεύθυνση της κοιλάδας του), παρουσιάζει δύο 
αξιόλογες κάµψεις, από αρχική διεύθυνση Β-Ν στο Ν τµήµα της σε ΒΒΑ-ΝΝ∆ και 
κατόπιν σε Β-Ν / ΒΒ∆-ΝΝΑ. Αυτές δείχνουν να σχετίζονται µε την παρουσία 
τεκτονικών ασυνεχειών στο ανυψούµενο τέµαχος της ρ.ζ. Αταλάντης, υπό γωνία πρός 
τη διεύθυνση του γενικού ίχνους της (βλ. Σχ. 2.2 και Κεφ. 4). 

 Τα δίκτυα µεταξύ Τραγάνας και Προσκυνά (λεκάνες 29-31), παρουσιάζουν 
παρόµοια επιµήκη µορφή, µε έναν κύριο κλάδο και ατροφικά παρακλάδια κατά το 
µάλλον ή ήττον κάθετα προς αυτούς. Αρκετά χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της 
οµάδας δικτύων είναι η ‘καµπύλη’ µορφή τους. Σαν γενική εικόνα, ξεκινούν στα άνω 
τµήµατά τους µε µια γενική διεύθυνση περίπου ΑΒΑ-∆Ν∆ έως Α-∆  και βαίνοντας προς 
τις εκβολές τους στο µέτωπο του ρήγµατος στρέφονται προς ΒΑ για να συναντήσουν 
υπό ορθή γωνία το µέτωπο της ρ.ζ. Αταλάντης. Αυτή η συµπεριφορά στα δίκτυα 29 και 
30 µπορεί να θεωρηθεί ελεγχόµενη από την ασυνέχεια της Λούτσας, η οποία έχει 
διεύθυνση υπό γωνία µε τη ζώνη της Αταλάντης (βλ. Κεφ. 2 και Κεφ. 4) και οριοθετεί 
τους ασβεστολίθους του µετώπου του Παλαιοκάστρου, τους οποίους και παρακάµπτουν 
τα παραπάνω δίκτυα. Στο ρ. Ρεβενίκου (δίκτυο 31) η κάµψη φαίνεται να υπαγορεύθηκε 
από το όριο της εµφάνισης των κρητιδικών ασβεστολίθων στο ΝΑ τµήµα του δικτύου. 
 
 
V.  ∆ίκτυα Μαλεσίνας - Λάρυµνας 
 

∆ιακριτή οµάδα δικτύων είναι αυτά της χερσονήσου της Μαλεσίνας και της 
Λάρυµνας, που αναπτύχθηκαν υπό την επιρροή του ανατολικού τµήµατος της ρ.ζ. 
Αταλάντης, της πλάγιας προς αυτή ζώνη της Μαλεσίνας και υποθαλάσσιων ρηγµάτων 
του Ευβοϊκού. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο υπο-οµάδες δικτύων, πίσω και µπροστά 
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(ΝΑ και Β∆) από το µέτωπο της ρ.ζ. Μαλεσίνας, το χείλος του οποίου, όπως ειπώθηκε 
και στην εισαγωγή αποτελεί και χαρακτηριστικό ευθύγραµµο υδροκρίτη.  

 
 ∆ίκτυα Β∆ του µετώπου της Μαλεσίνας. Στο Β∆ τµήµα της χερσονήσου, 
αναγνωρίζονται δύο χαρακτηριστικά διαφορετικές γενεές κοιλάδων, παλαιές πολύ 
ανοικτού U και κοιλάδες V µε έντονη εκβάθυνση, που άρχισαν να σχηµατίζονται λόγω 
του τεµαχισµού της χερσονήσου από ρήγµατα κατά το το Μ. – Άνω Πλειστόκαινο. Η 
ροή των κύριων κλάδων των δικτύων 33 και 34 είναι προς ΒΑ, ακολουθούν δηλαδή 
διεύθυνση παράλληλη µε τη ρ.ζ. της Μαλεσίνας. Το δίκτυο 34 είναι χαρακτηριστικά 
ασύµµετρο, µε τον κύριο κλάδο µετατοπισµένο στη Β∆ πλευρά της λεκάνης, φαινόµενο 
όµως που δεν µπορεί να συσχετισθεί µε στρέψη της αρχικής επιφάνειας πάνω στην 
οποία αναπτύχθηκε (µε βάση την αναγνωριστική συζήτηση στο Κεφ. 2, θεωρούµε πως η 
επιφάνεια της Μαλεσίνας ήταν εδώ περίπου οριζόντια και λίγο ψηλότερα από τις 
νεότερες επιφάνειες διάβρωσης που διαµορφώθηκαν στη θέση της). Η ασυµµετρία 
οφείλεται στη µεγάλη υψοµετρική διαφορά µεταξύ του Β∆ και του ΝΑ υδροκρίτη, η 
οποία καταδεικνύει την ύπαρξη δεύτερης µεγάλης µορφολογικής µετάπτωσης µπροστά 
από το µέτωπο της Μαλεσίνας και παράλληλα πρός αυτό. Η µετάπτωση αυτή κατά 
πάσα πιθανότητα οφείλεται σε ρήγµατα της ζώνης της Μαλεσίνας (Μ5 στο Σχ. 2.2 – βλ. 
Κεφ. 2).  

Τα παρακλάδια του δικτύου 34, προφανώς ελεγχόµενα από τεκτονικές ασυνέχειες 
ανήκουσες στη ζώνη της Μαλεσίνας (µε την ευρεία της έννοια, περιλαµβάνουσα και τα 
ρήγµατα Μ5), τείνουν να προσδώσουν ακιδωτό χαρακτήρα στο δίκτυο. Στο Ν∆ άκρο 
του δικτύου 34 (ακριβώς Ν του υψώµατος ‘Μύτικας’) η µορφολογία σαφώς υποδηλώνει 
πως εκεί έλαβε χώρα σύλληψη κλάδου του δικτύου του Προσκυνά (λεκάνη 32), Ν∆ 
κατεύθυνσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μυλόρεµα, το οποίο συναντώντας το µέτωπο 
της Μαλεσίνας παρουσιάζει µια χαρακτηριστική κάµψη, που θα µπορούσε να 
ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα οριζόντιας µετάθεσης από το ρήγµα της Μαλεσίνας (εάν 
αυτό ισχύει, τότε το ρήγµα της Μαλεσίνας θα πρέπει να χαρακτηρισθεί δεξιόστροφο 
πλαγιοκανονικό, µε σηµαντική δεξιόστροφη συνιστώσα µάλιστα – δυστυχώς όµως τα 
δεδοµένα δεν είναι διόλου αρκετά, οπότε τα παραπάνω αναφέρονται ως σχόλια µόνον).  
Μπροστά από το ΒΑ τµήµα του µετώπου της Μαλεσίνας, αναγνωρίζεται κοιλαδική 
µορφολογία – ο δε χάρτης του ΙΓΜΕ (Αλµπαντάκης, 1978) σηµειώνει ‘αλλουβιακές 
αποθέσεις’ κατά µήκος της βάσης του µετώπου. Με βάση αυτές τις ενδείξεις, στο 
γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 σηµειώνεται πιθανή παλαιά πορεία δικτύου από την 
περιοχή αυτή, χωρίς όµως να ξέρουµε εάν το δίκτυο αυτό έρρεε πρός Ν∆ ή ΒΑ.  
 Όσον αφορά τα κοιλαδικά χαρακτηριστικά του δικτύου 34, αυτό χαρακτηρίζεται 
γενικά από κοιλάδες V, πλήν του κλάδου-κορµού, ο οποίος βρίσκεται σε κοιλάδα µε 
επίπεδο πυθµένα και απότοµα τοιχώµατα. Αυτή οφείλει πιθανότατα την τραπεζοειδή 
διατοµή της σε πλήρωση27 λόγω της ανόδου της στάθµης της θάλασσας στο Ολόκαινο. 
Η Μαλεσίνα βρίσκεται κτισµένη στο χείλος τοιχώµατος µιάς από τις βαθειές κοιλάδες 
του δικτύου, το οποίο έχει πολύ µικρότερη κλίση από το απέναντί του βόρειο. Αυτό 
οφείλεται στο ότι η Ν πλευρά της κοιλάδας έχει διαµορφωθεί από κατολισθήσεις (εξ ού 
και η ουλή που σηµειώνεται στο γεωµορφολογικό χάρτη), µε τελευταία εκείνη που 
                                                           
27 Γι αυτό και δεν χρησιµοποιείται το σύµβολο της κοιλάδας µε επίπεδο πυθµένα στο γεωµορφο-
λογικό χάρτη, το οποίο κρατάµε για τις περιπτώσεις –διαπιστωµένα- διαβρωσιγενούς πυθµένα. 
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συνόδευσε τους σεισµούς του 1894 οπότε και κατολίσθησε και το χωριό (Σκούφος, 
1894). Κατόπιν, κτίσθηκε σε νέα θέση, η οποία όµως δεν απέχει πολύ από την αρχική.  
  
 ∆ίκτυα ΝΑ και Α του µετώπου της Μαλεσίνας. Τα δίκτυα πίσω από το µέτωπο 
χαρακτηρίζονται από άνω τµήµατα µε κλάδους γενικής διεύθυνσης παράλληλης µε την 
κατεύθυνση κλίσης της επιφάνειας της Μαλεσίνας (‘προκύπτουσες κοιλάδες’ - λεκάνες 
36-38). Και στα τρία δίκτυα, από το µέσο περίπου των λεκανών τους πρός τα κατάντη 
παρατηρείται µία αρκετά σαφής στροφή των κύριων κλάδων πρός διέυθυνση περίπου 
Α-∆, πράγµα που µπορεί να σηµαίνει πώς προτού στραφεί η επιφάνεια της Μαλεσίνας 
υπήρχαν δίκτυα µε αυτήν την κατεύθυνση ροής (προϋπάρχοντα –antecedent- δίκτυα), 
πάνω στα οποία υπήρξε υπέρθεση των νεότερων µε ροή κατά την κλίση της επιφάνειας. 
Σύµφωνα µε το χάρτη του ΙΓΜΕ (Αλµπαντάκης, 1978) υπάρχουν ρήγµατα κατά µήκος 
των κάτω τµηµάτων των δικτύων 36-37, ρήγµατα όµως που ίσως έχουν χαραχθεί 
ακριβώς λόγω της απότοµης κάµψης των δικτύων που συζητήθηκε παραπάνω (στην 
παρούσα αναγνωριστική συζήτηση πάντως, οφείλουµε να αφήσουµε ανοικτό το 
ενδεχόµενο του τεκτονικού ελέγχου). 

Τα δίκτυα 36-37 έχουν µορφή επιµηκυσµένη δενδριτική, ενώ το δίκτυο 35 επιµήκη, 
πράγµα που οφείλεται στο γεγονός πως αναπτύχθηκε υπό των έλεγχο των ρηγµάτων 
ΒΑ-Ν∆ (ρ. Βελανιδιάς) που οριοθετούν την επιφάνεια της Μαλεσίνας πρός ΒΑ. Ρήγµα 
της οµάδας αυτής ελέγχει και τον κλάδο διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ στο κάτω τµήµα του 
δικτύου 36. Το δίκτυο 38, που έχει τη µεγαλύτερη υδρογραφική λεκάνη της περιοχής, 
είναι και το πιό σύνθετο. Το Ν τµήµα του αποτελείται από κλάδους µε κατεύθυνση πρός 
ΒΑ ή Β, που αναπτύχθηκαν στο ρηξιγενές µέτωπο της ζώνης της Αταλάντης (µέτωπο 
Μαρτίνου-Λάρυµνας). Στο Β∆ τµήµα του συνίσταται σε κλάδους παράλληλους µε την 
κατεύθυνση κλίσης της επιφάνειας της Μαλεσίνας. Αµφότερα τα τµήµατα του δικτύου 
καταλήγουν στην περιοχή ‘Πύλα’, µια µικρή λεκανη τριγωνικής µορφής σε ανθρακικά, 
µπροστά ακριβώς από το µέτωπο Μαρτίνου-Λάρυµνας. Η φύση της λεκάνης αυτής είναι 
ενδιαφέρον ερώτηµα για περαιτέρω διερεύνηση, αφού θα µπορούσε π.χ. να είναι 
καρστικό έγκοιλο, στο οποίο κατέληγαν το Β∆ και Ν τµήµα του δικτύου 38, και κάποια 
στιγµή να διαβρώθηκε ο υδροκρίτης του από το µέχρι τότε ανεξάρτητο κάτω τµήµα του 
δικτύου. Σε άλλη εκδοχή, η Πύλα θα µπορούσε να θεωρηθεί πληρωµένο τµήµα της 
κοιλάδας του κύριου κλάδου του δικτύου 38, λόγω βύθισής του από τη ζώνη της 
Αταλάντης (αυτό δεν ξέρουµε όµως κατά πόσο συνάδει µε την απότοµη µετάβαση από 
το υποτιθέµενο πληρωµένο τµήµα, σε τµήµα µε σχετικά πρόσφατη έντονη κατά βάθος 
διάβρωση). Αφήνοντας την Πύλα, ο κλάδος κορµός, παρακάµπτει την Κουτρούλα, για 
να καταλήξει όχι στη Λάρυµνα, όπως θα αναµενόταν λογικά, αλλά, ακολουθώντας µια 
πορεία πρός ΑΒΑ εκβάλλει στον όρµο του Λαγονησίου αρκετά βορειότερα.  

 
Κλέινοντας την σύντοµη αυτή συζήτηση περί των δικτύων της χερσονήσου της 

Μαλεσίνας, µπορούµε να σηµειώσουµε την ενδιαφέρουσα περίπτωση του δικτύου 39 
που εκβάλλει στην Λάρυµνα, το οποίο έχει αξιοποιήσει την λιθολογική αδυναµία στο 
σηµείο τοµής δύο µεγάλων ρηξιγενών ζωνών (ρ.ζ. Αταλάντης και Παύλου), και 
συλλέγει τα ύδατα που κάποτε συγκεντρώνονταν στο καρστικό βύθισµα της Αγχόης 
(λίµνη κατά την αρχαιότητα ; - βλ. Fossey, 1990), δηµιουργηθέν επί της ρηξιγενούς 
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ζώνης του Παύλου. Ο Kraft (1972) σε αναγνωριστική µελέτη του έθεσε το ερώτηµα εάν 
από εδώ διερχόταν κάποτε θαλάσσιος βραχίονας πρός την Κωπαϊδα, όµως ο ίδιος 
αµέσως µετά σηµειώνει πως δεν είναι πιθανό να συνέβαινε κάτι τέτοιο. 




