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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o  
 
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙKEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΡΗΞΙΓΕΝΟΥΣ 
ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. Εισαγωγή  
 
 Η ρηξιγενής ζώνη της Αταλάντης, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως µία από τις µεγάλες 
ενεργείς ζώνες κανονικών ρηγµάτων που οριοθετούν το τεκτονικό βύθισµα του Βόρειου 
Ευβοϊκού πρός Ν∆, επί πλέον δε λόγω των µεγάλων και καταστροφικών σεισµών που 
έχει δώσει στο πρόσφατο παρελθόν (1894 – βλ. Κεφ. 1), εξ ού και έχει µελετηθεί από 
πολλούς ερευνητές και από διάφορες απόψεις κατά τις τελευταίες τρείς δεκαετίες (βλ. 
Κεφ. 1 για συνοπτική επισκόπηση). Πέρα από τις αρκετές εργασίες στις οποίες γίνονται 
παραποµπές αναλυτικά σε κάθε µία από τις ενότητες που ακολουθούν, όσα συζητηθούν 
παρακάτω θα περιέχουν επίσης συστηµατικά παραποµπές στις πιο εκτενείς 
προηγούµενες –γεωλογικές- µελέτες µε κυρίως θέµα την ζώνη της Αταλάντης, οι οποίες 
έγιναν στα πλαίσια των διδακτορικών διατριβών του  Lemeille (1977), ο οποίος 
µελέτησε τα διατηρούµενα ίχνη των διαρρήξεων των σεισµών του 1894, της Ron-
dogianni (1984), η οποία έδωσε και τον πρώτο χάρτη µε τα ρήγµατα της ζώνης και του 
Ganas (1997), ο οποίος εκτός από την αµιγώς τεκτονικο-γεωλογική προσέγγιση 
ασχολήθηκε και µε τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά κατά µήκος της, ενώ δίδει 
µεταξύ άλλων και τις πρώτες ‘ποσοτικές’ πληροφορίες γι’ αυτήν (κατανοµή άλµατος, 
ρυθµός ολίσθησης κ.α.).    
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Στο κεφάλαιο αυτό, θα συζητηθούν γεωµορφολογικές παρατηρήσεις που έγιναν κατά 
µήκος της ζώνης στο ύπαιθρο, σε Α/Φ 1:33.000 της ΓΥΣ και σε τοπογραφικά 
διαγράµµατα 1:5.000 και υψηλής ευκρίνειας ψηφιακά µοντέλα εδάφους (και 
µορφοµετρικά παράγωγά τους) που κατασκευάσθηκαν  από αυτά. Ειδικότερα, οι παρα-
τηρήσεις γίνονται από τη σκοπιά της ‘τεκτονικής γεωµορφολογίας’, µε σκοπό την 
παροχή επί πλέον δεδοµένων για τα γεωµετρικά κυρίως χαρακτηριστικά της ζώνης της 
Αταλάντης. O όρος αυτός (tectonic geomorphology) είναι πρακτικά συνώνυµος µε τον 
όρο ‘µορφοτεκτονική’, όµως στη διεθνή βιβλιογραφία των τελευταίων δύο δεκαετιών 
(κυρίως την αγγλική) τείνει να τον αντικαταστήσει για τις περιπτώσεις λεπτοµερών 
µελετών ρηξιγενών ζωνών. Σύµφωνα µε τους Keller & Pinter (1999) αποτελεί τον 
κλάδο εκείνο της γεωµορφολογίας που µελετά τις γεωµορφές που παράγονται από 
τεκτονικές διεργασίες (στην προκειµένη περίπτωση από τη δράση µιας ενεργούς ζώνης 
κανονικών ρηγµάτων). Η τεκτονική γεωµορφολογία προσπαθεί να επιλύσει προβλήµατα 
ενεργού συνήθως τεκτονικής, µε βάση αρχές της γεωµορφολογίας, αποτελώντας 
πολύτιµο εργαλείο για την εξιχνίαση της ιστορίας της παραµόρφωσης µιας περιοχής και 
της ‘έντασης’ των τεκτονικών διεργασιών (που είναι και αυτό που ενδιαφέρει από 
πρακτικής απόψεως, ως άµεσα σχετιζόµενο µε την εκτίµηση των ρυθµών ολίσθησης 
των ρηγµάτων, άρα και της σεισµικής επικινδυνότητας).   

 
 Το ‘γεωµορφολογικό αρχείο’ µιας περιοχής, το σύνολο δηλαδή των γεωµορφών και 
τεταρτογενών αποθέσεων σε αυτήν περιλαµβάνει ‘καταγραφές’ της επίδρασης των 
τεκτονικών διεργασιών στη διαµόρφωση του αναγλύφου. Αυτές οι καταγραφές µπορεί 
σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ευχερώς αναγνωρίσιµες (θα δούµε τέτοια παραδείγµατα 
παρακάτω), σε άλλες όµως είναι δύσκολο να διαχωρισθούν από τα αποτελέσµατα 
άλλων διεργασιών. Σε ειδικές περιπτώσεις (συνήθως σε πρόσφατες γεωµορφές), 
µπορούν συγκεκριµένες µορφολογικές µεταβολές να συσχετισθούν µε µεµονωµένα 
µεγάλα σεισµικά γεγονότα, σεισµούς δηλαδή µε Μ>6.5, που καλούνται ‘µορφογενετικοί 
σεισµοί’ (Caputo, 1993), προσφέροντας έτσι δεδοµένα παλαιοσεισµολογικής φύσης - 
π.χ. µικρά ρηξιγενή µέτωπα (fault scarps28) ή ανυψωµένες ακτογραµµές, που επιτρέπουν 
την αναγνώριση και ενδεχοµένως τη χρονολόγηση συγκεκριµένων ‘παλαιο-σεισµών’ – 
McCalpin, 1996). Συνηθέστερα, οι τεκτονικο-γεωµορφολογικές µελέτες πραγµατο-
ποιούνται για την παροχή δεδοµένων για τις µελέτες εκτίµησης του σεισµικού κινδύνου, 
οδηγώντας σε εκτίµηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και της µακροχρόνιας 
συµπεριφοράς των εξεταζόµενων τεκτονικών δοµών (Mayer, 1986) -π.χ. τις διαστάσεις 
των ρηγµάτων, την αναγνώριση επί µέρους ρηξι-τµηµάτων (fault segments) µιας ζώνης 
(π.χ. Crone & Haller, 1991), την εκτίµηση της συνολικής µετατόπισης σε αυτά και τον 
υπολογισµό µέσων ρυθµών ολίσθησης. Το τελευταίο έχει άµεση σχέση µε τις 
υπάρχουσες δυνατότητες γεω-χρονολογήσεων. Αυτές µε τη σειρά τους εξαρτώνται από 
την υπάρχουσα τεχνογνωσία στο επιστηµονικό πεδίο των γεωχρονολογήσεων και την 
ύπαρξη/εύρεση στο ύπαιθρο κατάλληλων στοιχείων, που χρονολογούµενα θα δώσουν 
χρήσιµες πληροφορίες (φυσικά, εξαρτάται και από τα οικονοµικά µεγέθη της εκάστωτε 
µελέτης – π.χ. δεν προβλέπονται συνηθώς ραδιοχρονολογήσεις στα πλαίσια µιας 
                                                           
28 Εδώ θα τα καλούµε µικρά ρηξιγενή µέτωπα, παρ’ όλον ότι ο όρος στα ελληνικά ίσως δεν είναι 
επιτυχής. Αυστηρά, δεν µπορούν π.χ. να αποκαλούνται ‘µέτωπα’ τα ‘scarps’ της Φωτ. 4.15. Άλλος 
ελληνικός όρος εν χρήσει είναι το ‘ρηξιγενές πρανές’ (π.χ. Παυλίδης κ.α., 1999). 
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διατριβής σαν την παρούσα). Σηµαντικός ρόλος της τεκτονικής γεωµορφολογίας είναι 
Εκτός από τα παραπάνω, η διαµόρφωση λεπτοµερούς ‘πλαισίου’ για την βέλτιστη 
επιλογή θέσεων για παλαιοσεισµολογικές έρευνες (Υeats et al., 1997, McCalpin, 1996).  

   
Μπορούµε να διακρίνουµε τις γεωµορφές και τα στοιχεία του αναγλύφου που 

οφείλονται άµεσα και µόνον σε επιφανειακή τεκτονική παραµόρφωση (τεκτονικές 
γεωµορφές) από εκείνα που έµµεσα οφείλονται σε ή ελέγχονται απο αυτήν. Καθαρά 
τεκτονικές γεωµορφές, στα κανονικά ρήγµατα που µας ενδιαφέρουν εδώ, είναι τα 
ρηξιγενή µέτωπα -µιλώντας ακόµη αυστηρότερα, µόνον τα πρόσφατα µικρά ρηξιγενή 
µέτωπα (fault scarps)-, η τεκτονικά ελεγχόµενη ‘µικροτοπογραφία’ (π.χ. τεκτονικά 
βυθίσµατα µικρών διαστάσεων), χάσµατα, πρόσφατα τεκτονικά σηµεία κάµψης (knick-
points) κ.α. Τεκτονικά  ελεγχόµενες γεωµορφές, που όµως έχουν αρχικά δηµιουργηθεί 
από άλλες διεργασίες, είναι π.χ. παραµορφωµένες επιφάνειες –για παράδειγµα, 
αναβαθµίδες που έχουν υποστεί στρέψη (tilting), ανυψωµένες ακτογραµµές, επιφάνειες 
που έχουν υποστεί παραµόρφωση (flexure / warping)-, γεωµορφές που έχουν υποστεί 
µετάθεση από ρήγµατα (π.χ. κοίτες ρεµάτων) κ.α. Με ακόµη ευρύτερη έννοια, 
τεκτονικά ελεγχόµενα µπορούν να χαρακτηρισθούν π.χ. τα καρστικά βυθίσµατα κατά 
µήκος ρηγµάτων ή ολόκληρα υδρογραφικά δίκτυα, που αναπτύσσονται σε τεκτονικά 
ανυψούµενες περιοχές – δεν θέλουµε όµως να οδηγήσουµε τη συζήτησή µας σε 
θεωρητικά επίδεδα, δεδοµένου ότι η ουσία της αναφέρεται σε γεωµορφολογικές 
προσεγγίσεις για τη αντιµετώπιση πρακτικής φύσεως προβληµάτων (συµβολή στην 
παροχή δεδοµένων για µια ενεργό ρηξιγενή ζώνη). 
 
 Στο Σχ. 4.1, δίδεται χάρτης ψευδο-φωτοσκιασµένου ανάγλυφου, προερχόµενος από 
ψηφιακά µοντέλα εδάφους (DEMs) που κατασκευάσαµε από ισοϋψείς 4 m (περί τα 18 
τοπογραφικά διαγράµµατα 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. για το συγκεκριµένο σχήµα - βλ. 
Παράρτηµα ΙΙ). Αυτά τα µοντέλα εδάφους είναι και τα πιο λεπτοµερή που µπορούσαµε 
να κατασκευάσουµε χωρίς να καταφύγουµε σε φωτογραµµετρική επεξεργασία Α/Φ (δεν 
υπήρχε τέτοια δυνατότητα). Για τα τοπωνύµια ο αναγνώστης παραπέµπεται στον 
γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000, όπως και για τις λιθολογίες.  

Προκειµένου να διευκολυνθεί η σύνθεση των παρατηρήσεων αλλά και για να είναι 
ευκολότερη η παρακολούθηση του κειµένου, στο κεφάλαιο αυτό ακολουθείται 
γεωγραφική υποδιαίρεση (αντί θεµατικής). Η υποδιαίρεση της ζώνης της Αταλάντης 
έγινε µε βάση την (χονδρικά) οµοιογενή τεκτονικο-γεωµορφολογική εικόνα των 
προτεινόµενων υπο-περιοχών, που όπως θα δειχθεί αντανακλούν διαφορές 
συµπεριφοράς των επί µέρους τµηµάτων της ζώνης. Ξεχωριστά συζητώνται επίσης 
περιοχές όπου έχουµε γεωµετρικές ανωµαλίες (ασυνέχειες) στης ρ.ζ. της Αταλάντης, και 
οι προς Β∆ και ΝΑ απολήξεις της.  

Ήδη από το Κεφ. 2. έχει γίνει προφανής ο µεγάλης τάξεως διαχωρισµός της ζώνης 
της Αταλάντης, σε δυτικό, κεντρικό και ανατολικό τµήµα, υποδιαίρεση που 
ακολουθείται και στην πρόσφατη εργασία των Pantosti et al. (2001, µε στοιχεία και από 
την παρούσα). Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα πραγµατευθούµε τις κάτωθι 
µορφοτεκτονικές υπο-ενότητες, από Β∆ πρός ΝΑ : 
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• Β∆ απόληξη της ζώνης της Αταλάντης, στη λεκάνη της Λοκρίδος 
• Μέτωπο Ρόδων  
• Περιοχή Αγ. Αναργύρων – Κυπαρισσίου (αριστερόστροφη ‘ζώνη µεταβίβασης’ από 

το κεντρικό στο Β∆ τµήµα της ζώνης) 
• Μέτωπο Κυπαρισσίου – Προσκυνά  
• Μέτωπο Μαρτίνου – Λάρυµνας και ΝΑ απόληξη της ζώνης 
 
 

ΙΙ.  Β∆ απόληξη της ρ.ζ. Αταλάντης 

 
 ∆υτικά του ρέµατος του Καραγκιόζη (βλ. Σχ. 4.2 29), βρισκόµαστε σε µία περιοχή µε 
εκ προοιµίου αναµενόµενη πολυπλοκότητα τεκτονικής –συνεπώς και γεωµορφολογικής- 
διαρρύθµισης. Ο χώρος αυτός, που ακολουθώντας τον Κράνη (1999) καλούµε 
ανατολικό τµήµα της λεκάνης της Λοκρίδας (ανατολική υπολεκάνη), βρίσκεται 
ανάµεσα στις ρ.ζ. Καλλιδρόµου, Αρκίτσας-Καµµένων Βούρλων, και Αταλάντης, και 
ήδη από τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές πληροφορίες είναι φανερό πως είναι 
πολυτεµαχισµένος από κλάδους αυτών των κυρίων ρηξιγενών ζωνών, κυρίως όµως από 
πολυάριθµα µικρότερα ρήγµατα. 

Όσον αφορά την ρ.ζ. Αταλάντης, εδώ έχουµε καθώς φαίνεται το προς Β∆ όριό της. 
Το ζήτηµα αυτό έχει γίνει αντικείµενο πολλών συζητήσεων στο παρελθόν, αφού οι 
περιγραφές των Σκούφου (1894) και Παπαβασιλείου (1894) για “το µεγάλο ρήγµα της 
Λοκρίδος”, ανέφεραν διάρρηξη από τον όρµο Σκορπονερίου µέχρι τον Αγ. Κωνσταντίνο 
(µήκος περί τα 60 km, βλ. Κεφ. 1 – Σχ. 1.8). Ο Κ. Μητσόπουλος από την άλλη (1895Α 
και 1895Β), τερµάτιζε την διάρρηξη στο ρέµα του Καραγκιόζη (ξεκινώντας την από τα 
Αλµυρά - µήκος 10-15 km), όµως δεδοµένου του χονδροειδούς λάθους του να µην 
δέχεται το ρήγµα ως τεκτονικό, δεν µπορούµε να δεχθούµε χωρίς έλεγχο τα λεγόµενά 
του (εφόσον το ρήγµα ήταν ‘επιπόλαιο’, δεν µπορούσε να διατρέχει αλπικούς 
σχηµατισµούς, οπότε µάλλον χαράχθηκε καταλλήλως στο χάρτη του). 

 
Ο Lemeille (1977), ήταν ο πρώτος ερευνητής µετά τους σύγχρονους των σεισµών 

που αναζήτησε τα ίχνη των διαρρήξεων από τους σεισµούς του 1894, και επιβεβαίωσε 
την ύπαρξή τους στην περιοχή µεταξύ Αταλάντης και Αγ. Κωνσταντίνου. Σε κάποια 
από αυτά τα ρήγµατα, το βυθιζόµενο τέµαχος είναι το Ν∆ (αντίθετη ‘πολικότητα’ 
δηλαδή σε σχέση µε τη ρ.ζ. Αταλάντης). Οι διαρρήξεις αυτές που σποραδικά 
αναγνωρίσθηκαν B∆ της Αταλάντης, εάν θεωρηθούν ως κύριες διαρρήξεις 
στοιχειοθετούν µια προέκταση της ζώνης διαρρήξεων για 15 περίπου km (µε διεύθυνση 
290ο). Στη διατριβή της Rondogian ni (1984) το µήκος της ζώνης της Αταλάντης αναφέ- 

                                                           
29 Στο Σχ. 4.2 (και τα Σχ. 4.4. και 4.7 που αποτελούν τη συνέχειά του) περιλαµβάνονται 
στοιχεία τροποποιηµένα ή όχι από τους : Lemeille (1977), Rondogianni (1984), Σίδερη 
(1986 / 1988), Αγγελίδη (1991), Poulimenos & Doutsos (1996), Ganas (1997) και Pantosti et 
al. (2001), όπως επίσης και από τον Αλµπαντάκη (1974, 1978). Αναλυτικές αναφορές 
γίνονται εντός του κειµένου. 
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ρεται ‘κατά Σκούφο’, όπως και στους Παπαζάχο και Παπαζάχου (1989), έτσι δε έχει 
σηµειωθεί και στο σεισµοτεκτονικό χάρτη του ΙΓΜΕ (1989), µέχρι δηλαδή τον Αγ. 
Κωνσταντίνο. Όµως, πιο πρόσφατες απόψεις, αξιολογούν τις εδαφικές µετακινήσεις 
ανάµεσα στην Αταλάντη και τον Αγ. Κωνσταντίνο ώς δευτερογενείς, κατά µήκος 
ανενεργών ρηγµάτων µε ευνοϊκό προσανατολισµό (‘sympathetic slip’, βλ. π.χ. DePolo 
et al., 1991), µικρότερα ρήγµατα, η και απλά κατολισθήσεις σε µια περιοχή όπου η 
λιθολογία τις ευνοεί (Ambraseys & Jackson, 1990, µε τους οποίους συµφωνούν οι 
Ganas, 1997, Ganas et al., 1998, Κράνης, 1999, Pantosti et al., 2001 και η παρούσα). 
Αυτά τα φαινόµενα αξιολογήθηκαν ως προέκταση του ρήγµατος της Αταλάντης από 
τους Σκούφο και Παπαβασιλείου. 

Ακόµη και αν η ζώνη της Αταλάντης είχε τόσο µεγάλο µήκος, αυτό δεν θα σήµαινε 
πως ‘το ρήγµα της Αταλάντης’ έχει µήκος 60 km. Αυτό, διότι οι ρηξιγενείς ζώνες της 
Ανατολικής Στερεάς (και της ‘κεντρικής Ελλάδας’ γενικότερα) υποδιαιρούνται σε επί 
µέρους ρηξι-τµήµατα (βλ. π.χ. Jackson & White, 1989, Roberts & Jackson, 1991, Ganas, 
1997). Συνεχές κανονικό ρήγµα µήκους 60 km θα ανέβαζε και το µέγιστο αναµενόµενο 
µέγεθος σεισµού σηµαντικά πάνω από τα 7 Richter, που είναι το µέγιστο αναµενόµενο 
στην περιοχή, µε βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των κανονικών ρηγµάτων της 
(Ambraseys, 1996). Εξ άλλου, τα περίπου 34 km που είναι το πραγµατικό µήκος της 
ζώνης (Ganas, 1997, Pantosti et al., 2001 και η παρούσα), είναι ήδη πολλά για να 
αντιστοιχούν σε ένα συνεχόµενο κανονικό ρήγµα στην ‘κεντρική Ελλάδα’. Ήδη, έχουν 
προταθεί σενάρια υποδιαίρεσης της ρ. ζ. της Αταλάντης σε επι µέρους ρηξι-τµήµατα, σε 
εργασίες που είτε έµµεσα είτε άµεσα ασχολούνται µε το ζήτηµα αυτό (Roberts και 
Jackson, 1991, Collier & Gawthorpe, 1995, Poulimenos & Doutsos, 1996,  µε την 
εκτενέστερη συζήτηση να έχει γίνει από τους Ganas, 1997, και Ganas et al., 1998). 

Β∆ της Αταλάντης, το πρόβληµα που τίθεται σήµερα δεν είναι το εάν απολήγει εδώ 
η ζώνη, αλλά το πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Όπως θα συζητηθεί παρακάτω, τα 
γεωµορφολογικά δεδοµένα µας δείχνουν πως δεν έχουµε να κάνουµε µε σταδιακή 
εξασθένηση/διάχυση της παραµόρφωσης στο άκρο του ρήγµατος, όπως θα αναµενόταν 
µε βάση τα µοντέλα κατανοµής του άλµατος κατά µήκος (αποµονωµένων) κανονικών 
ρηγµάτων, που ισχύουν π.χ. για την περιοχή Basin & Range των Ν∆ ΗΠΑ- µε µηδενική 
µετάθεση στα άκρα και µέγιστη στο µέσον των ρηγµάτων – βλ. π.χ. Leeder & Jackson, 
1990, Ganas, 1997, και παραποµπές αυτών. Όπως συζητήθηκε στο Κεφ. 2, το ρέµα του 
Καραγκιόζη συµπίπτει µε ρήγµα ανήκον στη ζώνη Υαµπόλεως (Υ9 – ρήγµα 
Καραγκιόζη), ζώνη η οποία φαίνεται να ασκεί καθοριστική επίδραση στη συµπεριφορα 
της ζώνης της Αταλάντης. ∆υτικά του ρ. Καραγκιόζη παύει να υπάρχει η σαφής 
µορφολογική έκφραση που αναγνωρίζεται σε όλο το µήκος της ζώνης µέχρι περίπου τη 
Λάρυµνα, δεν υπάρχει πιά ανυψωµένο τέµαχος µε αλπικά (απότοµος τερµατισµός του 
µετώπου των Ρόδων), ούτε καν αξιόλογη ανύψωση των νεογενών του κατώτερου 
τεµάχους (footwall) σε σχέση µε τον περίγυρό τους (Φωτ. 4.1), πράγµα που έχει ήδη 
ερµηνευθεί από τους Ganas et al. (1998) ώς ένδειξη οτι εδώ υπάρχει ‘όριο ρηξι-
τµήµατος’ (segment boundary). Αντίθετα, όπως συζητήθηκε στο Κεφ. 3, το ρήγµα του 
Καραγκιόζη φαίνεται να έχει παίξει σηµαντικότερο ρόλο κατά το Ανωτ. Τεταρτογενές, 
βυθίζοντας την περιοχή απόθεσης του σχηµατισµού Χλωρογιάννη.  

 Αυτές οι γενικές παρατηρήσεις είναι αρκετές από µόνες τους για να πιστοποιήσουν 
δραµατική εξασθένηση της διαχρονικής (αθροιστικής) παραµόρφωσης από την ρ.ζ της 
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Αταλάντης, µε προφανή αιτία την επίδραση της ζώνης της Υαµπόλεως, η οποία 
φαίνεται πως λειτουργεί ως ‘φράγµα’ (barrier). Οι Ganas & White (1996) πρότειναν 
το ‘ρήγµα του Μεγαπλάτανου’ (ΡΜ στο Σχ. 2.2) ως ‘προϋπάρχουσα δοµή που οριοθετεί 
το ρήγµα της Αταλάντης’ (‘bounds and predates’ επι λέξει). Το ρήγµα του 
Μεγαπλάτανου στην εργασία αυτή σχεδιάζεται σε χάρτη µικρής κλίµακας και κατά 
µήκος της ζώνης της Υαµπόλεως, ως βυθίζον όµως το τέµαχος στα ΝΑ του. Στη 
διατριβή του Ganas (1997) η άποψη αυτή (της οριοθέτησης) δίδεται ως εκδοχή που 
πρέπει να εξετασθεί στο µέλλον (σελ. 258), ενώ το ρήγµα του Μεγαπλάτανου 
προτείνεται ως πολύ µικρότερο ρήγµα στη Β πλευρά της πεδιάδας της Αταλάντης (όπως 
σηµειώνεται στο Σχ. 2.2). Στην ακόµη µεταγενέστερη εργασία των Ganas et al. (1998), 
το ρήγµα του Μεγαπλάτανου δεν αναφέρεται. 

Όπως συζητάται παρακάτω στην λεπτοµερέστερη εξέταση της περιοχής Β∆ του ρ. 
Καραγκιόζη, υπάρχουν στοιχεία πρόσφατης ρηξιγενούς παραµόρφωσης εκεί (βλ. και 
Κεφ. 3 για την επίδρασή της στο Αλαργινό ρ.), σχετιζόµενα µε προέκταση της ρ.ζ. 
Αταλάντης µέσα στη λεκάνη της Λοκρίδας, όµως αυτά είναι σαφέστατα περιορισµένης 
κλίµακας, και δεν αναιρούν την γενική διαπίστωση της απότοµης φραγής της ζώνης 
της Αταλάντης από τη ζώνη Υαµπόλεως. Το εάν αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν 
περιστασιακή παραβίαση του φράγµατος ή σχετικά πρόσφατη αλλαγή στη 
συµπεριφορά της ζώνης της Αταλάντης (να έχει παύσει δηλαδή να είναι 
αποτελεσµατικό φράγµα το ρήγµα του Καραγκιόζη και η ζώνη Αταλάντης να 
αναπτύσσεται/προεκτείνεται προς Β∆), δεν είναι εύκολο να ειπωθεί, οπότε εδώ θα 
περιορισθούµε στο να θέσουµε το ερώτηµα ως πολύ ενδιαφέρον για µελλοντικές 
µελέτες.  
 
 
ΙΙ. 1.  Μέτωπο Λ1 
 

Ακριβώς στα αριστερά της κοίτης του ρ. Καραγκιόζη, παρατηρείται ένα ρηξιγενές 
µέτωπο µε ‘τραπεζοειδή’ πρόσοψη, µέγιστου ύψους 45 m. Το µέτωπο αυτό, είναι πολύ 
χαρακτηριστικό στους χάρτες 1:5.000 (Σχ. 4.2, θέση Λ1) και είναι επίσης ευχερώς 
αναγνωρίσιµο και στο ύπαιθρο. Το ρήγµα στη βάση του µετώπου Λ1 σηµειώνεται στο 
χάρτη της Rondogianni (1984), µαζί µάλιστα µε δευτερεύοντα κλάδο µπροστά από το 
µέτωπο, τον οποίο δυστυχώς η αλλοίωση της περιοχής στο µεσο-διάστηµα δεν µας 
επέτρεψε να παρατηρήσουµε και εµείς (δεν αποκλείεται όµως να διατηρούνται 
µορφολογικά ίχνη του και να µην µπορέσαµε να τα διακρίνουµε). ∆εν αναγνωρίσθηκαν 
σαφή ίχνη εδαφικών διαρρήξεων στη βάση του ή ενδείξεις ρηξιγενών πρανών (fault 
scarps, µικρά ρηξιγενή µέτωπα δηλαδή) στην περιοχή µπροστά του, οπότε δεν ξέρουµε 
εάν έχει υπάρξει εδώ δραστηριότητα στο Ολόκαινο (όπως συµβαίνει λίγες εκατοντάδες 
µέτρα ανατολικά του ρ. Καραγκιόζη – βλ. ενότητα 4.ΙΙΙ παρακάτω).  

Το µέτωπο Λ1 αποτελεί σαφή προέκταση του κυρίου µετώπου των Ρόδων, και είναι 
ένα πρώτο και πολύ σαφές στοιχείο που δηλώνει επανειληµµένη, πρόσφατη 
παραβίαση του ‘φράγµατος’ που αποτελεί η ζώνη της Υαµπόλεως (η οποία µπορεί 
να χαρακτηρισθεί ‘leaky barrier’). Λέµε ‘πρόσφατη’, διότι το µέτωπο έχει αναπτυχθεί 
σε ανω-πλειστοκαινικές ποταµοχειµάρριες αποθέσεις του ρ. Καραγκιόζη, που 
βρίσκονται πάνω από τα νεογενή – κατω-τεταρτογενή της λεκάνης της Λοκρίδας 
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(ανήκουσες στο ‘σχηµατισµό Χλωρογιάννη’ - βλ. Κεφ. 3 και Φωτ. 3.14).  
  
 
ΙΙ. 2.  Αλαργινό ρ. – περιοχή Σοροπάνι 
 

Όπως συζητήθηκε στο Κεφ. 3, στην περιοχή που το Αλαργινό ρέµα και τα 
παρακλάδια του συναντούν την ρ.ζ. Αταλάντης, καταγράφεται αρκετά έντονη κατά 
βάθος διάβρωση, και πιθανή τεκτονικη στρέψη (tilting) ανω-πλειστοκαινικών 
αναβαθµίδων, στοιχεία που συνηγορούν υπέρ πρόσφατης τεκτονικής δραστηριότητας 
από ρήγµατα πιθανόν ανήκοντα στη ζώνη της Αταλάντης. Οι µαλακές λιθολογίες σε 
συνδυασµό µε την σηµαντική διαβρωτική ικανότητα του δικτύου (σε παλαιότερες 
εποχές, του Ολοκαίνου και Ανωτ. Πλειστοκαίνου) και την επικράτηση των κοιλαδικών 
µορφών, δεν προσφέρονται για τη διατήρηση άµεσων τεκτονικο-γεωµορφολογικών 
στοιχείων, όµως, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σαφής η µείωση του 
διαχρονικού άλµατος της ζώνης που συζητήθηκε προηγουµένως (όσο δηλαδή και να 
υπάρχει µορφολογική ασάφεια, αυτή είναι στις λεπτοµέρειες, και δεν αναιρεί την 
παραπάνω χονδροειδή διαπίστωση). 
 Στους χάρτες 1:5.000 ευχερώς αναγνωρίζονται στα νεογενή της λεκάνης της 
Λοκρίδας µορφολογικές ‘γραµµώσεις’ κατά µήκος των οποίων παρατηρούνται 
αυξηµένες κλίσεις και σκαλοπάτια στο ανάγλυφο -σε πολλές περιπτώσεις χωρίς 
σταθερή µορφολογική πολικότητα-, ενώ οι προεκτάσεις τους ακολουθούνται ενίοτε από 
µικρούς κλάδους του υδρ. δικτύου (βλ. Σχ. 4.2 και τον γεωµορφολογικό χάρτη 
1:50.000). Είναι µάλλον προφανές πως η µορφολογία τους είναι τεκτονικά ελεγχόµενη 
(ρήγµατα που έχουν δράσει στο Πλειστόκαινο), όµως λόγω ακριβώς των 
προαναφερθέντων χαρακτηριστικών της δεν µπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση 
επανειληµµένης (συστηµατικής) τεκτονικής δραστηριότητας στο Ανωτ. Τεταρτογενές 
(εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπως αυτές των ρηγµάτων Λ5 και Λ6-7 που θα 
συζητηθούν παρακάτω). Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο θα µπορούσαµε ενδεχοµένως να 
θεωρήσουµε αυτά τα ρήγµατα ως την πιθανή πρός Β∆ απόληξη της ρ.ζ. Αταλάντης (µε 
διάχυση της παραµόρφωσης σε πολλά δευτερεύοντα ρήγµατα, παρά σε ένα-δύο κύρια). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πιό πιθανή εξήγηση για την παρατηρούµενη 
µορφολογία είναι αυτή των ‘συµπαθητικών’ κινήσεων κατά µήκος ανενεργών ρηγµάτων 
(από τα πολλά που διατέµνουν τις αποθέσεις της λεκάνης της Λοκρίδας), για την 
εκτόνωση τοπικών τάσεων που συσσωρεύονται στην περιοχή λόγω δράσης των κύριων 
ρηξιγενών ζωνών.  
 Κυριαρχούσα επιφανειακή διεργασία στην υπό συζήτηση περιοχή είναι η ποτάµια 
διάβρωση, η οποία και διαµορφώνει τα γενικά χαρακτηριστικά του αναγλύφου σε 
λιθολογίες προσφερόµενες για ταχεία ανάπτυξη των ποτάµιων κοιλάδων. Στα συνήθως 
απότοµα τοιχώµατα αυτών, που δοµούνται από ούτως ή άλλως επιρρεπή υλικά της 
λεκάνης της Λοκρίδας, έχουµε συνθήκες πρόσφορες για κινήσεις υλικού δια της 
βαρύτητας. Αυτό κατά προτίµηση φαίνεται πως λαµβάνει χώρα κατά µήκος ασθενών 
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ζωνών όπως τα προαναφερθέντα ρήγµατα (δίδοντας γραµµικές ουλές), οπότε έχουµε 
άλλη µια πιθανή εξήγηση για το ‘ακατάστατο’ της διάταξης των υπό συζήτηση 
γεωµορφών. 

∆εδοµένου ότι εδώ µας ενδιαφέρει η αποσαφήνιση του τρόπου µε τον οποίο ‘σβήνει’ 
προς Β∆ η ζώνη της Αταλάντης, η συζήτησή µας θα περιορισθεί σε αυτό το θέµα µόνον. 
Στην προέκταση του µετώπου Λ1, πιστοποιήθηκε η ύπαρξη ρηγµάτων µε ανω-
πλειστοκαινική δράση, αφού επηρεάζουν το σχηµατισµό Χλωρογιάννη (περιοχή Λ2). 
Εδώ είχαµε απτή επιβεβαίωση (στο ύπαιθρο) της τεκτονικής φύσης ‘µορφολογικών 
γραµµώσεων’ σαν κι αυτές που συζητήθηκαν παραπάνω (Φωτ. 4.2 – 4.6), που πιθανόν 
έχουν υποβοηθήσει/υπαγορεύσει µικρές κατολισθήσεις στα τοιχώµατα της σχετικά 
απότοµης και βαθειάς κοιλάδας την οποία διατέµνουν. Από το ίχνος αυτών των 
ρηγµάτων, όπως συνάγεται από τη µορφολογική τους έκφραση, διαπιστώνεται 
‘διάθλαση’ της ζώνης της Αταλάντης προς Β∆-ΝΑ. Προς Β∆ δεν µπορούν να 
παρακολουθηθούν περαιτέρω, αφού στην συµβολή των κοιλάδων του Αλαργινού και 
του ∆αφνορέµατος τον πρώτο λόγο στη διαµόρφωση του αναγλύφου έχει η ποτάµια 
διάβρωση. Στην διεύθυνση των υπό συζήτηση γραµµώσεων (και του ρήγµατος Λ1) 
έχουµε όµως ένα αρκετά ευθύγραµµο κύριο κλάδο του Αλαργινού, που σηµειώνεται ως 
πιθανό ρήγµα από τον Κράνη (1999). Προέκταση της ζώνης της Αταλάντης σε αυτή τη 
διεύθυνση δεν µπορεί να αποκλεισθεί (µιλώντας πάντα για ένα ρήγµα σαφώς 
µικρότερης σηµασίας από τα κύρια). 

Στο πλατύ ΒΑ τµήµα της υδρογραφικής λεκάνης του παραπάνω ρέµατος (περιοχή 
Σοροπάνι), σηµειώνονται στο Σχ. 4.2, σαφέστατα ‘σκαλοπάτια’ στην κλιτύ (περιοχή 
Λ3), παράλληλα µε τον κύριο κλάδο του ρέµατος, όµως η πολικότητά τους είναι έννοιας 
αντίθετης πρός τη ζώνη της Αταλάντης (βύθιση του Ν∆ τεµάχους). Μπορούµε να 
είµαστε σχετικά σίγουροι πως πρόκειται για µορφές ελεγχόµενες από τεκτονικές 
ασυνέχειες, µε ερωτηµατικά όσον αφορά τη φύση τους, αν είναι δηλαδή δευτερεύοντα 
ρήγµατα ανήκοντα στο Β∆ άκρο της ζώνης της Αταλάντης ή άλλες δοµές (από µόνες 
τους ανενεργείς) που φιλοξένησαν ‘συµπαθητικές ολισθήσεις’ (sympathetic slip). Σε 
κάθε περίπτωση πάντως, σε συνδυασµό µε την πιθανή ασυνέχεια που χαράσσουµε κατά 
µήκος του κύριου κλάδου του ρέµατος, συνιστούν µια ζώνη που δείχνει να αποφύεται 
της ρ.ζ Αταλάντης και να στρέφεται προς ∆Β∆ σε σχέση µε αυτήν, µε µορφολογική 
έκφραση δραµατικά µικρότερης τάξης µεγέθους εν συγκρίσει πρός το µέτωπο των 
Ρόδων. Παράλληλα µε αυτή τη ζώνη, σηµειώνονται ως πιθανές γραµµώσεις µικροί 
κλάδοι 1ης τάξης στα τοιχώµατα της κοιλάδας του Αλαργινού, είτε επειδή βρίσκονται 
στην προέκταση σαφέστερα προσδιορισµένων γραµµώσεων είτε επειδή παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά αυξηµένη διάβρωση (πράγµα που δεν µπορεί εδώ να αποδοθεί σε 
λιθολογικές ανοµοιοµορφίες – όλοι οι σχηµατισµοί είναι ευδιάβρωτοι). 

 
Οι παραπάνω τεκτονικές γραµµές συζητήθηκαν πρώτες επειδή παρουσιάζουν κάποια 

συνέχεια µε την ζώνη της Αταλάντης. Όµως στην ίδια υδρογραφική λεκάνη, η πιό 
χαρακτηριστική µορφο-γράµµωση είναι η Λ5, διεύθυνσης ΒΒ∆-ΝΝΑ (Σχ. 4.2). Η Λ5 
ακολουθείται από κλάδο του ρέµατος ‘Σοροπάνι’ -ανώνυµο ρέµα-, και εµφανίζει σαφές 
µέτωπο (Φωτ. 4.7) για περίπου 1300 m, το οποίο στο Β τµήµα του διακλαδίζεται σε 
δύο. Αυτό το µέτωπο µπορεί αρκετά ασφαλώς να θεωρηθεί ως η έκφραση 
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επανειληµµένων τεκτονικών κινήσεων κατά µήκος ρήγµατος ίδιας διεύθυνσης και 
µήκους, που παράγει σχετική ανύψωση του ∆ τεµάχους και βύθιση του Α. Προς Ν, µετά 
την κοίτη του ρέµατος, δεν έχουµε την ίδια χαρακτηριστική µορφολογία, αλλά µία σαφή 
γράµµωση ορατή από τον υδροκρίτη µέχρι την κοίτη του Αλαργινού, όπου και σταµατά. 
Η επιφάνεια Χλωρογιάννη δεν φαίνεται να έχει επηρεασθεί από αυτήν, πράγµα που 
ισχύει και για δοµές παράλληλες µε την Λ5 στα δυτικά της (π.χ. Λ6 – 7).  

Η ζώνη Λ6-Λ7 αντιστοιχεί σε µορφολογική µετάπτωση, αν και όχι σε ευχερώς 
αναγνωρίσιµο µέτωπο (η χάραξη των ρηγµάτων στο Σχ. 4.2 είναι βασισµένη εν µέρει σε 
άµεσες παρατηρήσεις, εν µέρει σε έµµεσα στοιχεία). Στη Φωτ. 2.28 φαίνεται πολύ 
καθαρά η διακοπή της επιφάνειας της λεκάνης της Λοκρίδας από την Λ6-Λ7, ενώ οι 
µορφολογικές κλίσεις που σηµειώνονται µε µαύρα βέλη στο Σχ. 4.2 πιθανόν να 
οφείλονται στη δράση των ρηγµάτων αυτών (τεκτονική στρέψη υπολειµµάτων της 
επιφάνειας Γουλεµίου πρός Ν∆).  

Ας σηµειωθεί πως οι δοµές Λ6-7 και Λ5, είναι σε ευθυγράµµιση µε τα εγκάρσια πρός 
τη ζώνη Υαµπόλεως ρήγµατα που συζητήθηκαν στην ενότητα για το µέτωπο 
Κορακόλιθου-Καραγκιόζη (Κεφ. 2). Αυτό αναφέρεται ως πιθανά ενισχυτικό ενός 
σεναρίου για παλαιές δοµές που παρουσιάζουν περιορισµένες ‘συµπαθητικές’ κινήσεις 
λόγω της δράσης των κυρίων δοµών της περιχής -π.χ. το ρήγµα που διασχίζει εγκάρσια 
τον Κορακόλιθο και φαίνεται να µεταθέτει κατά τι την παλαιοεπιφάνεια της κορυφής 
του. 

Στα τοιχώµατα ανοικτών κοιλάδων δυτικά της Λ6-7, εγκάρσιων πρός αυτήν 
(περιοχές Λ8 και Λ9), είχαµε τη δυνατότητα παρατήρησης σειράς µικρών ρηγµάτων 
αντίστοιχης πολικότητας µε  τα προηγούµενα και το Λ5, σε ωραίες τοµές διεύθυνσης 
ΒΑ-Ν∆ (Φωτ. 4.8 και 4.9). Αυτά τα ρήγµατα δεν έχουν µορφολογική έκφραση (δεν 
σχετίζονται µε ‘σκαλοπάτια’ στο ανάγλυφο), αφ’ενός λόγω της µικρής µετάθεσης που 
έχουν προκαλέσει, κυρίως όµως λόγω σχετικής παλαιότητας. Στη Φωτ. 4.10 φαίνεται 
ρήγµα µε µεγάλου πλάτους  πληρωµένο χάσµα µπροστά του.  

Τέλος, ενδεικτικά του πολυτεµαχισµού και της ‘ακαταστασίας’ της παραµόρφωσης 
στην περιοχή, είναι τα πιθανά ίχνη εδαφικής διάρρηξης που παρατηρήθηκαν στη θέση 
Λ10 (Σχ. 4.2, Φωτ. 4.11Α/Β). ∆εν αποκλείεται να πρόκειται για µία από τις πολλές 
‘συµπαθητικές’ διαρρήξεις που συνόδευσαν τους σεισµούς του 1894 στην περιοχή. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως έχει διεύθυνση ΑΒΑ-∆Ν∆, (όχι δηλαδή τη 
διεύθυνση της ζώνης της Αταλάντης ή της πιθανής ατροφικής προέκτασής της στο χώρο 
της λεκάνης της Λοκρίδας), και ο µορφολογικός περίγυρός της δεν υποδηλώνει σε 
καµµία περίπτωση παρουσία ρήγµατος µε συστηµατική δραστηριότητα στο ανωτ. 
Τεταρτογενές. 
 
 
ΙΙΙ.  Β∆ τµήµα της ρ.ζ. Αταλάντης (µέτωπο Ρόδων) 
 
 Στο Β∆ τµήµα της, η ρ.ζ. της Αταλάντης έχει δηµιουργήσει υψηλό σχετικό 
ανάγλυφο, µε το ανερχόµενο τέµαχός της να περιλαµβάνει τα όρη Ρόδα και Χλωµό 
(s.l.). Στη Φωτ. 4.12 δίδεται στερεοσκοπική εικόνα του µετώπου των Ρόδων 



Öùô. 4.8. ÌéêñÜ ñÞãìáôá óôçí ðåñéï÷Þ Ë8 (öùô. ðñüò ÂÄ).

Öùô. 4.9. Ìéêñü ñÞãìá óôçí ðåñéï÷Þ Ë8 (öùô. ðñüò ÂÄ).

Öùô. 4.10. ÑÞãìá êáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðëç-
ñùìåíï ÷Üóìá óôçí ðåñéï÷Þ Ë9 (öùô. ðñüò
ÍÁ)

Öùô. 4.11Á/Â. º÷íç ðñüóöáôçò äéÜññçîçò
óôç èÝóç Ë10 (Öùô. ðñüò Á).

Á

Â

Öùô. 4.7. ¢ðïøç ôçò ìïñöïëïãéêÞò
ìåôÜðôùóçò êáôÜ ìÞêïò ôïõ ñÞãìáôïò Ë5
(Öùô. ðñüò ÂÂÄ).

Öùô. 4.6. ¸íá áðü ôá ðïëõÜñéèìá ñÞãìáôá
óôéò áíù-ðëåéóôïê. áðïèÝóåéò óôçí ðåñéï÷Þ Ë2.



 162

(από Α/Φ 1:33.000 της ΓΥΣ – 1960), το οποίο όπως συζητήθηκε στο Κεφ. 2, δοµείται 
από τον κατώτερο σχηµατισµό της Υποπελαγονικής (την ηφαιστειο-ιζηµατογενή σειρά 
των Ρόδων). ∆ιαχρονικά, σε αυτό το τµήµα της ζώνης της Αταλάντης είναι που 
παρουσιάζεται η µεγαλύτερη ανύψωση, όπως και η µεγαλύτερη βύθιση (Καλλίαρος 
πεδιάς). Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Ganas (1997) που δίδει διάγραµµα 
κατανοµής του άλµατος κατά µήκος ολόκληρης της ζώνης, η κατακόρυφη µετάθεση που 
έχει προκαλέσει σε αυτή την περιοχή φθάνει τα 980 m. 

Το Β∆ όριο του µετώπου των Ρόδων είναι πολύ καλά προσδιορισµένο και συµπίπτει 
µε την περιοχή συνάντησης των ζωνών Αταλάντης και Υαµπόλεως, όπως συζητήθηκε 
στην προηγούµενη ενότητα. Από το κεντρικό τµήµα του πρός ΝΑ, το µέτωπο των 
Ρόδων παρουσιάζει σταδιακή υψοµετρική µείωση έως την περιοχή Αγ. Αναργύρων-
Κυπαρισσίου που έχει αναγνωρισθεί στο παρελθόν (Leeder & Jackson, 1993, Collier & 
Gawthorpe, 1995) ως ‘fault offset zone’ ή ‘relay zone’ (‘ζώνη µεταβίβασης’), όπου το 
ίχνος της ζώνης µετατίθεται πρός τα αριστερά και από τον κλάδο Αταλάντης-Αγ. 
Αναργύρων µεταπίπτουµε στον κλάδο Κυπαρισσίου-Προσκυνά. Το βασικό ίχνος του 
ρήγµατος Αταλάντης-Αγ. Αναργύρων (που παρακολουθεί τη βάση του µετώπου των 
Ρόδων) είναι περίπου ευθύγραµµο στο ΝΑ και B∆ τµήµα της περιοχής αυτής (πολύ 
ελαφρά κοίλο για την ακρίβεια), ενώ παρουσιάζει µια γεωµετρική ‘ανωµαλία’ στο ύψος 
της Αταλάντης (έντονη κύρτωση). 

 
Στο υπό συζήτηση Β∆ τµήµα της, έχουµε την δυνατότητα να κάνουµε µια πρώτη 

εκτίµηση του πόσο παλαιά µπορεί να είναι η ζώνη της Αταλάντης. Το παράλληλο αυτής 
ρήγµα που σηµειώνει ο Σίδερης (1986, 1988) ώς όριο των ηφαιστειο-ιζηµατογενών των 
Ρόδων (Α2), το οποίο είναι ανενεργός –αρχικός- κλάδος της ζώνης, σχετίζεται µε 
µεγάλη συνολική µετάθεση –όπως φαίνεται από τις εκατέρωθέν του λιθολογίες-, όχι 
όµως και µε αντίστοιχη µετάθεση του παλαιοαναγλύφου του Καστανά, το οποίο, στο 
ύψος της Αταλάντης βρίσκεται στα 800 m περίπου στο κάτω –ανερχόµενο- τέµαχος του 
ρήγµατος, µε την κορυφή των Ρόδων στα 663 m (άνω –κατερχόµενο- τέµαχος). 
Θεωρώντας λογικό να υποθέσουµε πως η επιφάνεια του Καστανά εκτεινόταν και στην 
περιοχή των Ρόδων, το υψόµετρο της κορυφής τους µας λέει πως σε αυτό το υψόµετρο 
τουλάχιστον (και κατά τι ψηλότερα) βρισκόταν το παλαιοανάγλυφο προτού διαβρωθεί. 
Έτσι η µικρή µετάθεση που παρουσιάζει το ρήγµα Α2 µετά την περίοδο σχηµατισµού 
του παλαιοαναγλύφου (κατά ή πρίν το Ανωτ. Μειόκαινο), µας κάνει να τοποθετούµε 
την κύρια περίοδο δράσης του (την ευθυνόµενη για τη µεγάλη µετάθεση των αλπικών 
σχηµατισµών) πρίν την περίοδο διαµόρφωσης της επιφάνειας Καστανά, δηλαδή 
κάποτε στο Μειόκαινο (η παλαιότερα). 
  
 
ΙΙΙ.1.  Β∆ Ρόδα 
 

Στο µέτωπο των Ρόδων, υπάρχουν γραµµές αλλαγής κλίσης µε ‘βαθµίδες’ µπροστά 
τους, είναι όµως αρκετά δύσκολο να τεκµηριωθεί η τεκτονική ή όχι φύση τους, το εάν 
δηλαδή αντιστοιχούν σε παρακλάδια της ζώνης της Αταλάντης ανενεργά ή µη, ή 
οφείλονται σε λιθολογικές εναλλαγές στρωµάτων των ηφαιστειο-ιζηµατογενών. Κατά 
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θέσεις διακρίνονται ζώνες αυξηµένων κλίσεων, που δείχνουν να οφείλονται σε 
διαφορική διάβρωση γύρω από σκληρότερα στρώµατα µέσα στα ηφαιστειο–
ιζηµατογενή (παρατηρώντας το µέτωπο από ΝΑ φαίνονται µε πιο σκούρο χρώµα), ενώ 
κάποια από αυτά ίσως να οφείλονται σε παλαιότερα ρήγµατα. Στη θέση 1 (Σχ. 4.2 – 
Φωτ. 4.13), η ύπαρξη χαρακτηριστικής µορφολογίας αυχένα και η εκεί εντονότερη 
διάβρωση, µας οδήγησαν σε ένα πιθανόν ανενεργό σήµερα κλάδο της ζώνης (δεν 
επηρεάζει π.χ. τις αποθέσεις του ριπιδίου του ρ. Καραγκιόζη), γενικής διεύθυνσης 
παράλληλης µε τη σηµερινή ρ.ζ. Αταλάντης (Φωτ. 4.14).  
 Στις δυτικές παρυφές της Αταλάντης, στην επιφάνεια του ριπιδίου/κώνου µπροστά 
από το µέτωπο των Ρόδων (2 στο Σχ. 4.2 - Φωτ. 4.15), είναι ακόµα ορατά κατά θέσεις 
υπολείµµατα µικρών ρηξιγενών µετώπων  (scarps) – Pantosti et al. (2001). Σε θέσεις 
όπου δεν έχει λάβει χώρα ανθρωπογενής αλλοίωση, φαίνεται η προκληθείσα τοπική 
εκβάθυνση της κοίτης µικρών υδρορροών που τα διατρέχουν. Σε ένα από αυτά τα 
scarps, λίγες δεκάδες µέτρα µπροστά από τον Πυροσβεστικό σταθµό της Αταλάντης 
έγινε τοµή στα πλαίσια της παλαιοσεισµολογικής µελέτης των Pantosti et al. (2000). Τα 
στρώµατα που αποκαλύφθηκαν στην τοµή ήταν εµφανώς διαταραγµένα και η 
λεπτοµερής αποτύπωσή τους επέτρεψε την αναγνώριση τουλάχιστον 3 σεισµικών 
γεγονότων (του 1894 και δύο προηγούµενων).  

Η ύπαρξη των παραπάνω ενεργών κλάδων του ρήγµατος µπροστά από το κυρίως 
µέτωπο των Ρόδων και η απουσία ιχνών προσφάτων διαρρήξεων στη βάση του, µπορεί 
να υποδεικνύει είτε πως η τεκτονική δραστηριότητα της ζώνης έχει µεταναστεύσει εδώ 
και λίγες χιλιάδες χρόνια πρός ΒΑ, είτε πως η συµπεριφορά του ρήγµατος 
χαρακτηρίζεται από σηµαντικές περιόδους ηρεµίας, που επέτρεψαν την υποχώρηση του 
µετώπου των Ρόδων και την κάλυψη των επί µέρους ενεργών παρακλαδιών του 
ρήγµατος από τους κώνους. Την δεύτερη αυτή εκδοχή (της αξιόλογης υποχώρησης του 
µετώπου) δεν τη θεωρούµε εξ ίσου πιθανή. Πρέπει να τονισθεί πάντως πως απουσία 
ενδείξεων για διαρρήξεις στη βάση του µετώπου των Ρόδων δεν είναι αξιόπιστο 
δεδοµένο (µπορεί να υπήρχαν και απλά να µην διατηρούνται έως σήµερα λόγω 
ανθρώπινων παρεµβάσεων, ή του σαφώς µεγαλύτερου ρυθµού απόθεσης που 
αναµένεται στη βάση ενός υψηλού µετώπου). 
  
 
ΙΙΙ.2.  Κεντρικά Ρόδα (µέτωπο Αταλάντης s.s.) 
 

‘Οπως αναφέρθηκε και πρίν, στο ύψος της Αταλάντης, παρατηρείται µια κύρτωση 
(προεξοχή - ‘salient’) στο ίχνος του ρήγµατος (Φωτ. 4.16), ανωµαλία -τρόπον τινά-, 
αφού εκατέρωθέν της το ίχνος είναι είτε µηδενικής σχεδόν καµπυλότητας ή ελαφρώς 
κοίλο (ΝΑ και Β∆ τµήµα του µετώπου των Ρόδων, αντίστοιχα). Μορφολογικά, το 
µέτωπο του ανυψούµενου τεµάχους εδώ παρουσιάζεται πιο απότοµο, µε κυρτό προφίλ 
σε όλο του το ύψος (και όχι µόνον σε επι µέρους τµήµατά του), και την υψηλότερη 
κορυφή των Ρόδων (663 m).  



Öùô 4.12. ÓôåñåïóêïðéêÞ åéêüíá ôïõ ìåôþðïõ ôùí Ñüäùí áðü Á/Ö 1:33.000 ôçò ÃÕÓ
(1960). [×ñåéÜæåôáé êüêêéíá/êõáíÜ ãõáëéÜ]

Öùô. 4.13. To ÂÄ ôìÞìá ôïõ Ìåôþðïõ ôùí Ñüäùí. Ìå âÝëç óçìåéþíïíôáé ç èÝóç ôùí
ìåôþðùí ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò (2) êáé (1) ç èÝóç ôïõ ñÞãìáôïò ôçò öùô 4.14 (öùô. ðñïò ÂÄ).

Öùô. 4.15 ÌéêñÜ ñçî. ìÝôùðá óôçí Ðõñïóâå-
óôéêÞ ôçò ÁôáëÜíôçò êáé äéÜíïéîç ðáëáéïóåéóìï-
ëïãéêÞò ôÜöñïõ (ÌÜúïò 1999 - Pantosti et al., 2000).

Öùô. 4.14. ÑÞãìá ôçò æþíçò ôçò
ÁôáëÜíôçò óôç èÝóç 1 (çö.-éæçì.
Ñüäùí).

2

1
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∆ιακλάδωση Αγ. Σεραφείµ. Το ρήγµα στην περιοχή της προεξοχής της Αταλάντης 
διακλαδίζεται σε δύο τουλάχιστον τµήµατα καθώς συναντά την επιφάνεια, έναν στη 
βάση του µετώπου και έναν πιο ψηλά στην πλαγιά. Ο δεύτερος κλάδος (θέση 3 - 
περιοχή Αγ. Σεραφείµ30) αναγνωρίσθηκε από τον Lemeille (1977), που σηµειώνει εκεί 
πιθανή διακλάδωση της κύριας διάρρηξης από τους σεισµούς του 1894. Παρόµοιες 
πληροφορίες λάβαµε και εµείς από κατοίκους της Αταλάντης (κάποιοι θυµούνται το 
‘χάσµα’, που κατά θέσεις διατηρείτο όταν ήταν παιδιά – το επισκέπτονταν ως 
πρόσκοποι).  

Επι του πεδίου, είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς διότι η περιοχή έχει αλλοιωθεί 
σηµαντικά µε την διάνοιξη δρόµου, την κατασκευή της υδροδεξαµενής της Αταλάντης 
και των σχετικών αγωγών. Πληροφορίες που µας δόθηκαν ανέφεραν πως ο δρόµος που 
κατεβαίνει από τον Αγ. Σεραφείµ προς ∆, σε κάποια σηµεία συναντά την διάρρηξη του 
1894. Επίσης, ανατολικά του Αγ. Σεραφείµ δίδεται σε κάποια σηµεία η εντύπωση πως ο 
δρόµος συµπίπτει µε αλλαγή κλίσης στο µέτωπο, όµως δεν µπορεί αυτό να ερµηνευθεί 
µε σιγουριά - η παρατήρηση δυσχεραίνεται σήµερα από τα πολλά και ψηλά δένδρα που 
καλύπτουν την περιοχή. Έµµεσο πιθανό στοιχείο αποτελεί το αυξηµένο πάχος υλικών 
κλιτύος όπως φαίνεται σε αρκετά σηµεία του δρόµου, αφού γενικά οι κλιτείς των Ρόδων 
είναι απογυµνωµένες (η µείωση κλίσης µπροστά από το µέτωπο ρήγµατος µπορεί να 
ευθύνεται για τη συγκέντρωση αυτών των αξιόλογου πάχους κολλουβίων). Πέρα από τις 
σύγχρονες παρεµβάσεις, πρέπει να έχει υπάρξει και σηµαντική αλλοίωση στους 
αρχαίους χρόνους, αφού ακριβώς πάνω από την Αταλάντη υπάρχει αρχαία ακρόπολη 
(δεν είναι ορατή από το δρόµο). Σύµφωνα µε τον Fossey (1990) η ακρόπολη είναι 
εκείνη του Οπούντα -παλαιότερα θεωρείτο πως η ακρόπολη του Οπούντα είναι αυτή 
στο Παλαιόκαστρο Κυπαρισσίου (έτσι σηµειώνεται και στο χάρτη 1:50.000 της Γ.Υ.Σ.  

Ας σηµειωθεί πως στον σεισµοτεκτονικό χάρτη του ΙΓΜΕ (1989), έχει χαραχθεί 
ρήγµα κατά µήκος του ρέµατος που εκβάλλει στη θέση 4, και παρουσιάζεται 
ευθύγραµµο σε µεγάλο βαθµό. Το ρήγµα αυτό φέρεται να διασχίζει ολόκληρη τη µάζα 
του Χλωµού µε κατεύθυνση γενικά προς Ν∆ (καµπύλη πορεία), όµως δεν δείχνει να 
επηρεάζει µορφολογικά την παλαιοεπιφάνεια του Καστανά (µπορούµε να την 
παρακολουθήσουµε λίγο ως φωτογράµµωση, όχι όµως ξεκάθαρα), άρα πρόκειται για 
µια πιθανή παλαιά δοµή, η οποία –εάν τελικά είναι υπαρκτή- µπορεί να ασκεί παθητικό 
έλεγχο στη συµπεριφορά της ζώνης της Αταλάντης. Εξ άλλου, στο Σχ. 4.2, φαίνεται πως 
στην περιοχή των θέσεων 4 έως 8 έχουµε µια πολυπλοκότητα στη ζώνη (πολλές 
διακλαδώσεις), που δεν υπάρχει σε άλλες θέσεις.  

Σύµφωνα µε τον De Boer (1992),  σε ζώνες κανονικών ρηγµάτων έχει παρατηρηθεί 
µια συστηµατική -ως ένα βαθµό- γεωµετρία, µε εναλλασσόµενα κοίλα τµήµατα µεγάλης 
ακτίνας καµπυλότητας και µήκους και κυρτά τµήµατα µικρού µήκους. Στα κοίλα 
τµήµατα παρατηρείται γενικά περισσότερη βύθιση παρά στα κυρτά, µε αποτέλεσµα της 
‘διαφορικής µετατόπισης’ αυτής να σχηµατίζονται δευτερεύοντα υψώµατα και 
βυθίσµατα µε άξονες κάθετους πρός την κύρια διεύθυνση της ρηξιγενούς ζώνης και 
βυθιζόµενους πρός αυτήν. Κατά την σεισµική εκτόνωση των συσσωρευµένων τάσεων, 
µεγαλύτερες επιταχύνσεις παρατηρούνται όµως στα κυρτά τµήµατα παρά στα κοίλα. 

                                                           
30 Στο εκκλησάκι υπάρχει και ο σεισµολογικός σταθµός Αταλάντης του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου 
του ΕΑΑ. 
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Σύµφωνα µε την συζήτηση στον DeBoer (1992) µε βάση παρατηρήσεις στη γειτονική 
ζώνη Αρκίτσας – Καµµένων Βούρλων, οι διαφορές αυτές οφείλονται πιθανώς στο 
γεγονός πως στα κοίλα τµήµατα υπάρχει σε σηµαντικό βαθµό διόγκωση (dilation) και 
εκτόνωση τάσεων µε τη δηµιουργία εφελκυστικών ρωγµών πρίν το σεισµό (τέτοιες 
διακλάσεις είναι σπανιότερες στα κυρτά τµήµατα των ρηγµάτων υποδηλώνοντας πως 
εκεί η προ-σεισµική εκτόνωση είναι κατά πολύ πιο περιορισµένη). Τα παραπάνω δεν 
άπτονται του αντικειµένου της παρούσας, αναφέρονται όµως ως δυνητικά πολύ 
ενδιαφέροντα, αφού µπροστά ακριβώς στην ‘προεξοχή’ (κυρτό τµήµα) του ρήγµατος 
της Αταλάντης ειναι κτισµένη και η πόλη.  
 Λόγω της ύπαρξης της πόλης της Αταλάντης, παρατηρήσεις στη βάση της προεξοχής 
του µετώπου των Ρόδων και µπροστά της δεν είναι εύκολο να γίνουν. Είναι βέβαιο όµως 
πως η πόλη διατρέχεται από κλάδους της ζώνης. Το Κέντρο Υγείας π.χ. είναι κτισµένο 
σε µάλλον ‘ατυχή’ θέση, ενώ ο Πυροσβεστικός Σταθµός όπως είδαµε, εάν 
επαναληφθούν τα γεγονότα του 1894 δεν αποκλείεται να µείνει ‘αποκλεισµένος’ 
ανάµεσα σε διαρρήξεις σε περίπτωση µεγάλου σεισµού. Στη Φωτ. 4.16Α (Σκούφος, 
1894) φαίνεται η µεγάλη διάρρηξη που διέσχισε την πόλη κατά τους σεισµούς του 1894, 
στη θέση της πάλαι ποτε πηγής στο Παζάρι. 
 Στην έξοδο ρέµατος στο ΝΑ άκρο της Αταλάντης (4 στο Σχ. 4.2), είναι ορατό το 
κυρίως ρήγµα της Αταλάντης, που φέρνει σε επαφή τα ηφαιστειο-ιζηµατογενή των 
Ρόδων (έντονα τεκτονισµένα) µε τεταρτογενείς αποθέσεις (Φωτ. 4.17). Λόγω της 
 

 
Φωτ. 4.16Α.  Η κύρια διάρρηξη στην πηγή στο Παζάρι της Αταλάντης (Σκούφος, 1894). 
Η πόλη της Αταλάντης έχει σήµερα επεκταθεί στην περιοχή αυτή και δεν διατηρείται το 
κτίσµα  που φαίνεται στη φωτ. Οι δύο στρατιώτες χρησιµεύουν ως κλίµακα, επιδεικνύ-
οντας τη µεγάλη µετάθεση της επιφάνειας (αλλουβιακού κώνου ;) που παρήγαγε η διάρ-
ρηξη. 
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έντονης τροποποίησης που έχει υποστεί η θέση από την ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν 
µπορέσαµε να αναγνωρίσουµε µορφολογικά ίχνη των διαρρήξεων του 1894. Η περιοχή 
του κώνου αµέσως µπροστά από τη βάση του µετώπου (θέση 5), σύµφωνα µε µαρτυρίες 
κατοίκων υπέστη σηµαντική καθίζηση κατά τους σεισµούς του 1894, ενώ είναι 
αναγνωρίσιµες βαθµίδες στην επιφάνειά του, δεν γνωρίζουµε όµως εάν είναι φυσικές 
(ρηξιγενή πρανή δηλαδή) ή τεχνητές. Λίγο πιό ΒΑ, στο Σχ. 4.2 σηµειώνουµε πιθανές 
διακλαδώσεις του ρήγµατος, για την εξήγηση των µορφολογικών ανωµαλιών στη βάση 
του µετώπου που αναγνωρίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα 1:5.000. 

 
Μόλις 200 m ανατολικότερα (θέση 6), κατά την µελέτη των Pantosti et al. (2000, 

2001) αναγνωρίσθηκαν τρία διαδοχικά χαµηλά ρηξιγενή ‘µέτωπα’ (scarps) µπροστά από 
το µέτωπο των Ρόδων (όπως στην θέση της Πυροσβεστικής στα δυτικά της πόλης), 
όπου, ευτυχής συγκυρία έχει µέχρι στιγµής επιτρέψει την διατήρησή τους. Στη Φωτ. 
4.18 (το ‘σπίτι του γιατρού’) φαίνονται πολύ χαρακτηριστικά, και εκεί ήταν µία από τις 
θέσεις των τοµών που έγιναν από τους Pantosti et al. (2000, 2001). Όπως και στην 
περίπτωση των scarps της Πυροσβεστικής, η τεκτονική προέλευση των γεωµορφών 
αυτών επιβεβαιώθηκε και εδώ.  

Στο Σχ. 4.3 δίδεται λεπτοµερές τοπογραφικό προφίλ εγκάρσια στα παραπάνω µικρά 
µέτωπα, από την έρευνα των Pantosti et al. (2001). Τέτοια προφίλ είναι πολύτιµα για τον 
υπολογισµό της συνολικής κατακόρυφης µετάθεσης που έχει προκληθεί από τη δράση 
ενός ρήγµατος σε µιά καλά ορισµένη επιφάνεια αναφοράς, σαν κι αυτή της επιφάνειας 
ενός κώνου. Εφόσον η συνολική µετάθεση της επιφάνειας του κώνου από τα 
παρακλάδια (splays) του ρήγµατος είναι της τάξης των 2.7 m, και θεωρώντας ως πιθανή 
ηλικία για τις επιφανειακές αυτές αποθέσεις του κώνου τα 3-12000 χρ, µπορούµε να 
έχουµε µια χονδρική εκτίµηση της τάξης µεγέθους του µέσου ρυθµού κατακόρυφης 
µετάθεσης σε αυτό το τµήµα της ζώνης για την αντίστοιχη περίοδο. Οι ρυθµοί που 
προκύπτουν είναι 0.2 έως 0.9 mm/yr, και είναι µόνον ενδεικτικοί, αφ’ ενός διότι δεν 
υπάρχει χρονολόγηση των αποθέσεων µε κάποια ποσοτική µέθοδο (παρά µόνον 
ποιοτική εκτίµηση), αφ’ ετέρου διότι δεν είναι βέβαιο ότι είχαµε κινήσεις στο πρόσφατο 
παρελθόν µόνον στα υπό συζήτηση παρακλάδια του ρήγµατος. Για λόγους συγκρίσεως, 
 

 
Σχ. 4. 3.  Λεπτοµερής τοπογραφική τοµή εγκάρσια στα µικρά ρηξιγενή µέτωπα (fault scarps) στη 
ΝΑ έξοδο της Αταλάντης (θέση ‘σπίτι του γιατρού’), και εκτίµηση της κατακόρυφης µετατόπισης 
από τον κάθε κλάδο του ρήγµατος (Pantosti et al., 2001). 
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αναφέρουµε ότι ο µέσος ρυθµός ολίσθησης του ρήγµατος του Ξυλοκάστρου στον 
Κορινθιακό  εκτιµάται γύρω στα 6-7 mm/yr (Armijo et al., 1996), ενώ η εκτίµηση του 
Ganas (1997) για τον µέσο διαχρονικό ρυθµό ολίσθησης στη ζώνη της Αταλάντης είναι 
της τάξης των 0.2-0.4 mm/yr.  

 
 

ΙΙΙ. 3.  ΝΑ Ρόδα  
 

Σε αυτή την περιοχή της ρηξιγενούς ζώνης, το πιο χαρακτηριστικό γεωµορφολογικό 
στοιχείο µεγάλης τάξης είναι το µέτωπο του όρους Ρόδα µε το πρακτικά ευθύγραµµο 
ίχνος της βάσης του (διεύθυνση Β∆-ΝΑ), ξεκάθαρο στις Α/Φ και τα διαγράµµατα 
1:5.000 της Γ.Υ.Σ. (Σχ. 4.2). Όπως συζητά ο Ganas (1997), εδώ βλέπει κανείς την 
χαρακτηριστική σε πολλά ρηξιγενή µέτωπα µορφολογία µε τις κοιλάδες τύπου ‘wine 
glass’ και τις ‘τριγωνικές έδρες’ ανάµεσα στις εξόδους τους (triangular facets - Φωτ. 
4.19). Οι τελευταίες είναι υπολείµµατα του ρηξιγενούς µετώπου που λόγω σχετικά 
ταχείας ανύψωσης δεν έχουν προλάβει να καταστραφούν από την ποτάµια διάβρωση, 
σύµφωνα δε µε τους Ganas & White (1996) και τον Ganas (1997) αναγνωρίζονται τρείς 
γενεές τους στα ΝΑ Ροδα.  

Στο βυθιζόµενο τέµαχος, µπροστά από το µέτωπο αναπτύσσεται η επιφάνεια 
συνενωµένων ριπιδίων (µια µικρή bajada) του Αγ. Bασιλείου, µε ορατό πάχος ιζηµάτων 
(στην µεγάλη φυσική τοµή του Ασπρορέµατος) τουλάχιστον 60 m. Στην περιοχή 
αµέσως ΝΑ της ‘προεξοχής’ του µετώπου (θέση 7), η επιφάνεια των ριπιδίων φαίνεται 
εµφανώς διαταραγµένη, πράγµα που πιθανότατα οφείλεται σε κλάδους της ζώνης σαν κι 
αυτούς που έχουν συντηρητικά χαραχθεί στο Σχ. 4.2 ως πιθανοί, µε βάση µορφολογικές 
ενδείξεις µόνον (αλλαγές κλίσης, χαρακτηριστική εκβάθυνση µικρών ρεµάτων) – λόγω 
δυσχερών συνθηκών παρατήρησης στο ύπαιθρο και έντονης ανθρωπογενούς αλλοίωσης 
(στους χάρτες 1:5.000 είναι χαρακτηριστικός ο αριθµός των τεχνητών αναβαθµών που 
σηµειώνονται – πάνω από 25).  

Γενικά, στο ΝΑ τµήµα του µετώπου των Ρόδων, ίχνη του ‘µεγάλου χάσµατος της 
Λοκρίδας’ είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, αφού η τεχνητή διαµόρφωση της 
πρόσφορης για καλλιέργειες επιφάνειας των ριπιδίων έχει ‘σβήσει’ ό,τι σηµάδια θα 
µπορούσαν να έχουν διατηρηθεί 100 –συν- χρόνια µετά τους σεισµούς του 1894. Στη 
θέση 8 (Σχ. 4.2), όπου βρίσκεται κτισµένο εκκλησάκι της ‘Παναγίας της Λεβουζάζας’, 
διακρίνεται αυχένας στο µητρικό πέτρωµα που διακόπτει την κανονικότητα του προφίλ 
του µετώπου (Φωτ. 4.20). ∆εδοµένου οτι εκεί είναι κτισµένη η εκκλησία, η θέση έχει 
βέβαια υποστεί τεχνητή τροποποίηση, όµως λίγες δεκάδες µέτρα προς Β∆, σε 
παρακείµενο αυχένα µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ενδεχοµένως διακρίνονται πιθανά 
ίχνη του ‘χάσµατος’, η θέση του οποίου προδίδεται µόνον από µικρή υδρορροή που έχει 
αναπτυχθεί κατά µήκος του (Φωτ. 4.21). 

Γύρω στο µέσον του ΝΑ τµήµατος του µετώπου, στην περιοχή του Αγ. Βασιλείου (9 
στο Σχ. 4.2), η µορφολογία –όπως παρουσιάζεται στα φύλλα 1:5.000-, υποδηλώνει 
πιθανή διακλάδωση του ρήγµατος. Αυτή η πιθανή διακλάδωση δεν επηρεάζει το βασικό 



Öùô. 4.18. Ôñßá äéáäï÷éêÜ ìéêñÜ ñçî. ìÝôùðá
(scarps) óôçí åðéöÜíåéá ñéðéäßïõ óôç è. 6 (ÍÁ
Ýîïäïò ÁôáëÜíôçò) - Pantosti et al. (2001).

Öùô. 4.17. Ï êýñéïò êëÜäïò ôïõ ñÞãìáôïò ÁôáëÜ-
íôçò-Áã. Áíáñãýñùí óôç èÝóç 4 (Ýîïäïò ñ. 16).

Öùô. 4.16. Ç ‘ðñïåîï÷Þ’ (salient) ôïõ ìåôþðïõ ôùí Ñüäùí óôï ýøïò ôçò ÁôáëÜíôçò (Öùô.
ðñüò ÂÄ, áðü ôçí Üóöáëôï ðñïò Êõñôþíç).
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ίχνος, που διατηρείται σταθερά ευθύγραµµο σε διεύθυνση Β∆-ΝΑ. Στο Σχ. 4.2 
σηµειώνονται τα πιθανά ίχνη των δευτερευόντων παρακλαδιών, που βρίσκονται όλα στο 
κατώτερο (ανερχόµενο) τέµαχος, και σε µήκος περί τα 700 m - µετά ενώνονται πάλι µε 
το κύριο ρήγµα. 

Το ρέµα που εξέρχεται του µετώπου ακριβώς µπροστά στο εκκλησάκι του Αγ, 
Βασιλείου (θέση 9 ), παρουσιάζει σηµαντική εκβάθυνση στην κορυφή των αποθέσεων 
του κώνου του (fanhead entrenchment), που σταδιακά µειώνεται σε απόσταση περίπου 
200 m. ∆εν έχουµε στοιχεία για να αποδώσουµε την συµπεριφορά αυτή σε πιθανό 
δευτερεύοντα κλάδο του ρήγµατος µπροστά από τη βάση του κυρίως µετώπου. Πολύ 
ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι το σηµείο ακριβώς της εξόδου του ρέµατος, όπου, µόνον 
εάν κανείς κατέβει στην κοίτη, θα µπορέσει να δεί έναν πολύ ωραίο καταρράκτη 
(σηµείο κάµψης) - απ’ έξω, δεν διακρίνεται απολύτως τίποτα λόγω της οργιώδους  
βλάστησης. Ο καταρράκτης έχει ύψος περί τα 5 m και αναπτύσσεται σε µητρικό 
πέτρωµα (ηφαιστειο-ιζηµατογενή), και µε βάση όσα µπορέσαµε να διακρίνουµε  -
δεδοµένης της πυκνής βλάστησης-, δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στο όριο πετρώµατος / 
τεταρτογενών, αλλά µάλλον πρόκειται για σηµείο κάµψης –αρχικά ρηξιγενές προφανώς 
– που έχει υποχωρήσει κατά τι. Το µέρος καλείται ‘∆ιαβολολουτρά’ από τους ντόπιους. 

 
Πάνω στο ριπίδιο του Αγ. Βασιλείου υπάρχουν µορφολογικές ενδείξεις για ύπαρξη 

µικρού ρηξιγενούς µετώπου (fault scarp) αρκετά µπροστά από τη βάση του µετώπου 
των Ρόδων (Pantosti et al., 2001). Κάθε τέτοια περίπτωση, εκτός των άλλων 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για παλαιοσεισµολογικές µελέτες. Η Rondogianni (1984) 
σηµειώνει στο χάρτη της βέβαιο ρήγµα µήκους ~1 km  (παράλληλο του κύριου) στο 
ριπίδιο µπροστά από τον Αγ. Βασίλειο (περί το 1 km από τη βάση του µετώπου), ρήγµα 
που φθάνει έως την κοιλάδα του Ασπρορέµατος, Στο Β∆ τοίχωµα της κοιλάδας του 
Ασπρορέµατος στην περιοχή που διέρχεται το ρήγµα αυτό (λίγο δυτικά της θέσης 16), 
παρατηρείται µία κάποια ασυνέχεια στις ανώτερες αποθέσεις του µεγάλου ριπιδίου 
(διακοπή πάγκου συµπαγοποιηµένων αποθέσεων, που παύουν να εµφανίζονται πρός τα 
κατάντη), ασυνέχεια η οποία δεν σχετίζεται µε µορφολογική µετάπτωση στην επιφάνεια 
του ριπιδίου ακριβώς από πάνω. Η απουσία µορφολογικής έκφρασης δεν ότι εκεί δεν 
µπορεί να υπάρχει ρήγµα, διότι µια αρκετά παλαιά µετάπτωση στην επιφάνεια του 
ριπιδίου µπορεί κάλλιστα να έχει εξοµαλυνθεί σήµερα. Η επίµαχη περιοχή, ανάµεσα 
στον παραπάνω πάγκο και τη µεγάλη τοµή κατά µήκος της ασφάλτου πιό ΒΑ –όπου τα 
στρώµατα του ριπιδίου εµφανίζονται αδιατάρακτα-, δυστυχώς δεν εµφανίζεται σε 
καθαρή τοµή. Λίγο χαµηλότερα από τον συνεκτικοποιηµένο πάγκο κροκαλοπαγών, 
υπάρχει µία από τις αναβαθµίδες του Ασπρορέµατος (Κεφ. 3), πάνω στην οποία 
βρίσκονται παραπήγµατα (µαντρί). Όσο µπορέσαµε να αποφανθούµε, η αναβαθµίδα 
αυτή φαίνεται να συνεχίζεται αδιατάρακτη πρός τα κατάντη (δεν φαίνεται να 
επηρεάζεται δηλαδή από το πιθανό ρήγµα, πράγµα αναµενόµενο άλλωστε, αφού δεν 
επηρεάζεται η παλαιότερή της επιφάνεια του ριπιδίου). 

Στο ίδιο ύψος µε την υπό συζήτηση πιθανή ασυνέχεια, στην απέναντι (ΝΑ) πλευρά 
της κοιλάδας, ακριβώς µετά τη γέφυρα της ασφάλτου, σε µεγάλη τοµή φαίνεται 
χαρακτηριστική ‘χρωµατική’ ασυνέχεια στις αποθέσεις που εκτίθενται εκεί (πιό 
ερυθρωπό χρώµα, σε σχέση µε κιτρινό-λευκα χρώµατα πρός Ν∆). Ρήγµα δεν µπορέσαµε 



 171

να αναγνωρίσουµε, πράγµα που δεν σηµαίνει πολλά εφόσον δεν καθαρίσθηκε η τοµή - 
σηµειώνουµε όµως ότι παρατηρείται αλλαγή στην κλίση της στρώσης, από 4ο 
φαινόµενη πρός ΒΑ στις ανοικτόχρωµες αποθέσεις, στις ερυθρωπές αποθέσεις έχουµε 
έως και αντίθετες κλίσεις. Οι παραπάνω ερυθρωπές αποθέσεις βρίσκονται στην έξοδο 
κοιλάδας µικρού ρέµατος που καταλήγει στο Ασπρόρεµα – πρέπει δηλαδή να ληφθεί 
υπ’ όψιν και το ενδεχόµενο η παρατηρούµενη ασυνέχεια στο ΝΑ τοίχωµα της κοιλάδας 
του Ασπρορέµατος να είναι διαβρωσιγενής. 
 
 
 
IV. Περιοχή Αγ. Αναργύρων – Κυπαρισσίου 

 
Όπως συζητήθηκε στο Κεφ. 3, από το σηµείο που το ρήγµα Αταλάντης – Αγ. 

Αναργύρων συναντά τον κύριο κλάδο του δικτύου 19 (θέση 10 στο Σχ. 4.2), έχουµε 
σηµαντικές µορφολογικές αλλαγές, και αλλαγή της λιθολογίας του µετώπου (από 
ηφαιστειο-ιζηµατογενή µεταβαίνουµε σε ανθρακικά), ενώ, έχουµε και την εµφάνιση 
των  λόφων Κουρκουρά και Καστρί (‘intra-basin highs’ – Ganas, 1997, βλ. και Anders 
& Schlische, 1994), που θα συζητηθούν παρακάτω. Το µέτωπο των Ρόδων παρουσιάζει 
εδώ σηµαντική υποχώρηση από την ποτάµια διάβρωση. Ο αναγνώστης παραπέµπεται 
στο Κεφ. 3 πρός αποφυγή επαναλήψεων – εδώ θα αναφέρουµε µόνον πως τα ρέµατα 
που διασχίζουν το µέτωπο σε αυτή την περιοχή είχαν τη δυνατότητα διάνοιξης 
κοιλάδων µε πεπλατυσµένο πυθµένα στο Ανωτερο(;) Πλειστόκαινο, πράγµα που µπορεί 
να υποδηλώνει σηµαντικά διαφορετική συµπεριφορά του ρήγµατος σε αυτή τη θέση, σε 
σύγκριση µε το τµήµα του µέτωπου προς Β∆ (εφόσον δεχόµαστε πως τόσο µεγάλη 
διαφορά στα κοιλαδικά χαρακτηριστικά δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε τις υπάρχουσες 
διαφορές στο µέγεθος των δικτύων, ούτε και του πετρώµατος).  

Οι παραπάνω επίπεδοι πυθµένες είναι περίπου ενοποιηµένοι σήµερα, ορίζοντας µια 
επιφάνεια διάβρωσης που διακόπτεται σήµερα εµφανώς από τον κύριο ενεργό  κλάδο 
της ζώνης της Αταλάντης, ο οποίος έχει δηµιουργήσει ρηξιγενές µέτωπο ύψους περί 
τα 20 m. Αυτό το µέτωπο είναι ευδιάκριτο στις Α/Φ (βλ. Φωτ. 4.34) και τους χάρτες 
1:5.000 (Σχ. 3.6, Σχ. 4.2), και δείχνει πως το ρήγµα αλλάζει µεν συµπεριφορά, πλήν 
όµως εξακολουθεί να υφίσταται ως κύρια και ενεργός δοµή (όπως θα συζητηθεί 
παρακάτω). Αξίζει να αναφερθούµε σε µία ανταπόκριση του Θ. Σκούφου για την 
µεγάλη διάρρηξη των σεισµών του 1894 στην εφηµερίδα ‘Ακρόπολις’ (19 Απριλίου 
1894) : 

 
«[…] προχωρώ µέχρι της θέσεως Σγαρνάς (ρ. Σγάρνας – περιοχή θέσης 10 στο 
Σχ. 4.2). Η ρωγµή και η καθίζησις ολίγη διαφορά έχουν από των προηγουµενων 
θεσεων. Εκείθεν όµως, µέχρι του ερηµοκλησίου των Αγ. Αναργύρων 
επαισθητώς µειούται και η ρωγµή και η καθίζησις» 

   
Το παραπάνω χωρίο κατ’ αρχήν δηλώνει σαφέστατα πως η κύρια διάρρηξη 

διερχόταν από αυτή την περιοχή, πηγαίνοντας πρός τους Αγ. Αναργύρους (θέση 19 στο 
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Σχ. 4.2) – εξ άλλου, οι περιγραφές όσων κατοίκων µε σαφή εικόνα31 συναντήσαµε κατά 
την εργασία υπαίθρου (ιστορίες από τους παππούδες τους ή και εικόνες ιχνών της 
διάρρηξης που τους έδειχναν οι αυτόπτες παλαιότεροι) οµιλούν για διέλευση του 
χάσµατος του 1894 από την περιοχή αυτή. Ακόµη, από τα λεγόµενα του Θ. Σκούφου, 
καταδεικνύεται πιθανότατα πως η κύρια διάρρηξη του 1894 χαρακτηριζόταν από αυτό 
που πιθανά συνάγεται από την γεωµορφολογική έκφραση του ρήγµατος για την 
συµπεριφορά του στο πρόσφατο παρελθόν (Ανωτ. Πλειστόκαινο), δηλαδή σηµαντική 
διαφορά στην παραχθείσα µετάθεση, εκατέρωθεν του ρέµατος της θέσης 10 (απότοµη 
αλλαγή). Ας τονισθεί πως µιλάµε για το Α. Πλειστόκαινο (την περίοδο δηλαδή 
σχηµατισµού της ‘επιφάνειας διάβρωσης’ του Ασπρορέµατος -Α2 στο Σχ. 3.6- και 
εντεύθεν) και δεν εννοούµε οτι κάτι τέτοιο ίσχυε και στο παρελθόν (πίσω από την 
περιοχή της επιφάνειας του Ασπρορέµατος εξακολουθεί να υπάρχει η µάζα του 
Χλωµού). 

 Αιτία για την παραπάνω συµπεριφορά, θεωρούµε πως µπορεί να είναι η πιθανή 
ύπαρξη ασυνέχειας διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆, η οποία ενδεχοµένως ακολουθείται από τον 
κύριο κλάδο του δικτύου 19, ασυνέχεια η οποία µπορεί απορροφά µέρος της ‘σεισµικής 
ενέργειας’. Η ύπαρξη της πιθανολογούµενης ασυνέχειας απαιτεί γεωλογική µελέτη για 
να επιβεβαιωθεί – ο Σίδερης (1986, 1988) στον λεπτοµερή γεωλογικό χάρτη του δεν 
σηµειώνει  ρήγµα ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης κατά µήκος του ρέµατος 19, βάζει όµως τέτοιο 
ρήγµα στην Β∆ πλευρά της ίδιας κοιλάδας (πολύ κοντά δηλαδή), πράγµα που αφήνει 
ανοικτό το υπό συζήτηση ενδεχόµενο (αφού ένα ρήγµα που ακουλουθείται από ρέµα 
µπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να πιστοποιηθεί άµεσα). Σε ασυνέχεια διεύθυνσης ΒΑ-
Ν∆ θα µπορούσε ενδεχοµένως να αποδοθεί η διακοπή της εµφάνισης των ηφαιστειο-
ιζηµατογενών πρός ΝΑ µετά το ρέµα 19, τα οποία γνωρίζουµε (από τον Σίδερη, 1986, 
1988) πως εδώ βρίσκονται τεκτονικά υπερκείµενα των δολοµιτών. Στοιχείο που πρέπει 
να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω µελέτης είναι και η ευθυγράµµιση (και η πιθανή 
σχέση που αυτή υποννοεί) που µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι υπάρχει µεταξύ του 
ρέµατος 19 και του ρήγµατος στη δυτική πλευρά του λόφου Καστρί, ο καθρέφτης του 
οποίου στους εκεί ασβεστολίθους έχει αποκαλυφθεί µετά από απολήψεις χαλαρών 
υλικών – το ‘ρήγµα των Μούλκιων’ (Lemeille, 1977 και Rondogianni, 1984 - πρίν την 
αποκάλυψη του καθρέφτη) ή ‘ρήγµα του Ασπρορέµατος’ (Ganas, 1997, µετά τις 
απολήψεις – Φωτ. 4.42).  

 
 
IV.1.  Ασπρόρεµα 
 

Η έντονη κατα βάθος διάβρωση των ρεµάτων που καταλήγουν στην κεντρική κοίτη 
του Ασπρορέµατος, δίδει την δυνατότητα παρατήρησης της εσωτερικής δοµής του 
προαναφερθέντος µετώπου σε περίπου κατακόρυφες φυσικές τοµές. Οι τοµές δεν είναι 
ιδανικές, πλήν όµως είναι σαφώς προσφορότερες σε σχέση µε άλλες θέσεις, λόγω της 
όχι τόσο πυκνής βλάστησης. Στη θέση 10, είναι ευδιάκριτη η τεκτονική σχέση αλπικών 
ανθρακικών / τεταρτογενών, ενώ πιό πίσω από το µέτωπο, στα κατακόρυφα τοιχώµατα 

                                                           
31 …ακούσαµε βέβαια και πολλές ανακριβείς ιστορίες ή µυθεύµατα πλήν όµως τουλάχιστον µία 
µαρτυρία ήταν ιδαιτέρως πειστική (κ. Καραγιώργος). 
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της ρεµατιάς είναι ορατά δευτερεύοντα µικρά ρήγµατα, που µεταθέτουν τις χειµάρριες 
αποθέσεις µικρού πάχους πάνω από τους δολοµίτες (πέρα από αυτά ακόµη πιό πίσω στο 
ρέµα, τα οποία σηµειώνονται στο χάρτη του Σίδερη, 1986, 1988).  
 Η καλύτερη θέση στην περιοχή είναι η 11, όπου έχουµε την χαρακτηριστικότερη 
εµφάνιση του ρήγµατος Αταλάντης – Αγ. Αναργύρων στη βάση ενός καλοδιατηρηµένου 
ρηξιγενούς µετώπου περί τα 20 m ύψος. Στη Φωτ. 4.22 φαίνονται καθαρά οι διαρρήξεις 
σε Ανω-τεταρτογενείς χειµάρριες αποθέσεις και τους υποκείµενούς τους δολοµίτες 
(λεπτοµέρεια στη Φωτ. 4.23). Επί πλέον, στο σηµείο της Φωτ. 4.22 που δείχνει το 
βέλος, πίσω από τα ερείπια ενός πέτρινου κτίσµατος (καλυπτόµενο σήµερα εν µέρει από 
θάµνους) και ακριβώς στη βάση του µετώπου, υπάρχει µια πρόσφατη ‘τοµή’ κατά 
µήκος της βάσης του µετώπου, µε ύψος περί το 1 m, που κατά πάσα πιθανότητα είναι το 
χείλος του χάσµατος του 1894 (Φωτ. 4.24/25, Ιούλιος 1998). ∆εν υπάρχουν ίχνη 
διατάραξης της θέσης από ανθρώπινη δραστηριότητα όπως είναι -δυστυχώς- ο γενικός 
κανόνας στην περιοχή, και η φυσική αλλοίωση της ‘τοµής’ είναι περιορισµένη, αφού οι 
πυκνοί θάµνοι που φύονται ακριβώς απο πάνω, καθώς και το συνεκτικό των χειµάρριων 
αποθέσεων που δοµούν το µέτωπο επέτρεψαν την διατήρησή του σε καλή κατάσταση. 
Το χάσµα έχει βέβαια πληρωθεί, και µικρή υδρορροή έχει αναπτυχθεί κατά µήκος του, 
προς την κοίτη του ρέµατος που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.  

Η θέση αυτή, εκτός του ότι τεκµηριώνει επανειληµµένη τεκτονική 
δραστηριότητα στο Ανωτ. Πλειστόκαινο στο συγκεκριµένο τµήµα της ζώνης (αυτό 
έχει σηµασία για τη συζήτηση που έγινε στην εισαγωγή της ενότητας), δυνητικά είναι 
πολύ χρήσιµη διότι επιτρέπει ποσοτικό υπολογισµό του ρυθµού ανύψωσης της ζώνης  
σε αυτή την περιοχή. Η ίδια λογική που αναπτύχθηκε στην περίπτωση των µικρών 
µετώπων της Πυροσβεστικής, ισχύει και εδώ, όπως και το πρόβληµα της απουσίας 
χρονολόγησης των χειµάρριων αποθέσεων. Στα πλαίσια της µελέτης των Pantosti et al. 
(2001), ελήφθη λεπτοµερές προφίλ εγκάρσια στο µέτωπο, από το οποίο προέκυψε 
εκτίµηση 10-19 m µετάθεσης από το ρήγµα. Εκτιµώντας την ηλικία των αποθέσεων από 
35.000 έως 125.000 χρόνια, ο µέσος ρυθµός ολίσθησης που προκύπτει κυµαίνεται από 
0.1 έως 0.5 mm/yr (Pantosti et al., 2001). Από τη λεπτοµερή τοπογραφική αποτύπωση, 
φαίνεται πως η επιφάνεια του ριπιδίου µπροστά από το µέτωπο (στο κατερχόµενο 
τέµαχος) έχει υποστεί στρέψη πρός το ρήγµα (‘back-tilting’), ενώ υπάρχουν ίχνη 
πιθανού δευτερεύοντος ‘scarp’ (ύψος µικρότερο από 0.5 m) περί τα 50 m από τη βάση 
του µετώπου. 

Ακριβώς απέναντι από την εµφάνιση της ζώνης διαρρήξεων στη θέση 11 (προς ΝΑ), 
στο ύψος της θέσης 12, υπάρχει µικρή τοµή αρκετά ψηλά στο µέτωπο (στο τοίχωµα της 
κοιλάδας), δυστυχώς όχι εγκάρσια στη διεύθυνση του ρήγµατος, αλλά υπό γωνία σε 
σχέση µε αυτό, στην οποία εµφανίζονται τρία -πληρωµένα- χάσµατα (Φωτ. 4.26). Στο 
ύψος της θέσης 12 η βάση του µετώπου είναι µεν ‘φρεσκο-κοµµένη’ από µπουλντόζα, 
όµως, δεν µπορέσαµε να διακρίνουµε εκεί κάτι το χαρακτηριστικό στη σύντοµη εξέταση 
της τοµής που είχαµε τη δυνατότητα να κάνουµε. Η ανθρωπογενής αλλοίωση δεν µας 
επέτρεψε να αναζητήσουµε και πιθανά ίχνη του χάσµατος του 1894. Πάντα στο ύψος 
της θέσης 12, µέσα από τους θάµνους που κρύβουν την δοµή του µετώπου, στο τοίχωµα 
της κοιλάδας εξέχουν εµφανίσεις δολοµίτη µε χαρακτηριστικά επίπεδο άνω όριο (Φωτ.  



Öùô. 4.26. ×Üóìáôá êáé äéáôáñáãìÝíåò ðñüóöáôåò áðïèÝóåéò óå ìéêñÞ ôïìÞ óôï ýøïò ôçò
èÝóçò 12 (Öùô. ðñüò ÍÁ).

Öùô. 4.22. Ôï ìÝôùðï ôïõ ñÞãìáôïò ÁôáëÜíôçò Áã. Áíáñãýñùí óôç èÝóç 11 (Öùô. ðñüò ÂÄ
- Éïýëéïò 1998). Qt = áíù-ðëåéóôïêáéíéêÝò ÷åéìÜññéåò áðïèÝóåéò, d = äïëïìßôåò.

Öùô. 4.23. ËåðôïìÝñåéá ôïõ ñÞãìáôïò óå
÷åéìÜññéåò áðïèÝóåéò (âë. Öùô. 4.22).

Öùô. 4.24/25. ÊáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá, ß÷íç
ôïõ ÷Üóìáôïò ôïõ 1894, óôç âÜóç ôïõ
ìåôþðïõ óôç èÝóç 11 (Éïýëéïò 1998).

Öùô. 4.23

Öùô. 4.24

Öùô. 4.25
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d
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4.27-28). Εδώ παρατηρείται πολύ χαρακτηριστική µορφολογία από τη διαφορική 
διάβρωση των τεταρτογενών χειµάρριων αποθέσεων που εν προκειµένω είναι το 
‘σκληρό πέτρωµα’, µε εντονώτατα τεκτονισµένους δολοµίτες από κάτω τους (που είναι 
το ‘µαλακό’ πέτρωµα). Εάν πρέπει να ξεχωρίσουµε ένα σενάριο ως πιό πιθανό, µε τις 
δέουσες επιφυλάξεις, θα θεωρήσουµε πως το γεωµετρικότατο όριο δολοµιτών / 
τεταρτογενών είναι επιφάνεια διάβρωσης που κόβεται από το ρήγµα και έχει 
‘στρεβλωθεί’ στην περιοχή του ρηξιγενούς µετώπου. Στη θέση 13, παρατηρείται η 
εικόνα που φαίνεται στη Φωτ. 4.29, που φαίνεται να συνηγορεί υπέρ της 
‘διαβρωσιγενούς’ εκδοχής που εισηγούµαστε σε αυτή την πρώτη προσέγγιση (και στη 
θέση αυτή, η επιφάνεια παρουσιάζεται µε σηµαντική κλίση πρός Β).  

 
 Πολύ πιθανά ίχνη των διαρρήξεων του 1894, συναντήσαµε µπροστά από τη βάση του 
µετώπου στο ύψος της θέσης 12. Ακολουθώντας την κοίτη του ρέµατος που βρίσκεται 
αµέσως ΝΑ της θέσης 12, συναντά κανείς ένα σηµείο κάµψης (κατακόρυφο) ύψους περί 
τα 2.5 m (Φωτ. 4.30). Τα ποταµοχειµάρρια υλικά µέσα στα οποία έχει εκσκαφεί η 
στενή κοιλάδα έχουν υποστεί εδώ σαφή παραµόρφωση και παρά το γεγονός ότι δεν 
είναι πολύ συνεκτικά, το απόµερο της θέσης επέτρεψε τη διατήρηση αρκετά σαφών 
ιχνών διαρρήξεων στο Β∆ τοίχωµα της στενής κοιλάδας (µέσα σε πυκνή βλάστηση – 
Φωτ. 4.31). ∆εδοµένου ότι η θέση δεν βρίσκεται στη βάση του µετώπου αλλά αρκετά 
µπροστά από αυτήν, εδώ ίσως δεν παρατηρούµε την κύρια διάρρηξη, αλλά 
δευτερεύουσα διακλάδωσή της. 

Πρός ΝΑ, το µέτωπο είναι καλοδιατηρηµένο ανάµεσα στις στενές κοιλάδες  των 
παρακλαδιών του Ασπρορέµατος, και εξακολουθεί να είναι ξεκάθαρο στους 
τοπογραφικούς χάρτες 1:5.000 και τις Α/Φ έως και τη θέση 14, όπου συναντά τον κύριο 
κλάδο του Ασπρορέµατος (Φωτ. 4.32). Εκεί, όσο επιτρέπει η βλάστηση να αποφανθεί 
κανείς-, από την παραµόρφωση της επιφάνειας διάβρωσης (ανθρακικά) πάνω στην 
οποία έχουν αποτεθεί οι τεταρτογενείς αποθέσεις, δίδεται η εντύπωση πως µπορεί να 
υπάρχει δευτερεύον ανάστροφο ρήγµατος στο κάτω (ανερχόµενο) τέµαχος (σηµ. στη 
Φωτ. 4.32).  

Στο Σχ. 4.2, σηµειώνεται ΝΑ της θέσης 14 (Β της θέσης 17) το ίχνος -διεύθυνσης 
περίπου Β-Ν- µιάς πολύ χαρακτηριστικής επαφής, ορατής ξεκάθαρα στο ύπαιθρο (Φωτ. 
4.33), η οποία αποτελεί την επαφή τεκτονισµένης διάπλασης και δολοµιτών, οπότε 
γνωρίζουµε κατ’ αρχήν πως είναι τεκτονικής φύσεως. Η ύπαρξή της έχει προκαλέσει 
χαρακτηριστική ιδιοµορφία στο ανάγλυφο (χαρακτηριστική µικρή κοιλάδα – βλ. Φωτ. 
4.34). Προς ΝΑ, διακόπτεται τεµνόµενη από ρήγµα παράλληλο µε τον ενεργό κλάδο 
Αγ. Αναργύρων - Αγ. Βασιλείου (θέση 18 του Σχ. 4.2).  
 
 
 
ΙV. 2.  Αγ. Ανάργυροι 
 

Από τη θέση 14 του Σχ. 4.2 προς ΝΑ, η µορφολογική έκφραση του κύριου κλάδου 
της ζώνης της Αταλάντης παύει να είναι τόσο ξεκάθαρη, µε αποτέλεσµα να έχει 
θεωρηθεί από ορισµένους συγγραφείς (Roberts & Jackson, 1991, Ganas, 1997, Ganas et  



Öùô. 4.27. ÐáñáìïñöùìÝíç åðéöÜíåéá
äéÜâñùóçò óå äïëïìßôåò (è. 12, áêñéâþò
ðßóù áðü ôï ìÝôùðï - Öùô. ðñüò ÂÁ).

Öùô. 4.30. ÐáñáìïñöùìÝíåò ðñüóöáôåò
÷åéìÜññéåò áðïèÝóåéò êáé óçìåßï êÜìøçò
(êáôáññÜêôçò ýøïõò ~2m) óå êïßôç ñÝìáôïò
ìðñïóôÜ áðü ôï ìÝôùðï óôç è. 12.

Öùô. 4.31. ÐéèáíÜ ß÷íç äéÜññçîçò áðü ôïõò
óåéóìïýò ôïõ 1894 óôç èÝóç ôçò Öùô. 4.30.

Öùô. 4.29. ÅðéöÜíåéá äéÜâñùóçò óå äïëï-
ìßôåò, êáëõðôüìåíç áðü áíù-ðëåéóôïêáé-
íéêÝò ÷åéìÜññéåò áðïèÝóåéò (è. 13).

Öùô. 4.28. ¢ëëç Üðïøç ôçò ðñïçãïýìåíçò
åðéöÜíåéáò óå êáôáðïíçìåíïõò äïëïìßôåò (è.
12).
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Öùô. 4.32. ¢ðïøç ôïõ ñçîéãåíïýò ìåôþðïõ óôç èÝóç 14 (Öùô. ðñüò ÂÄ). (Á) ç âÜóç ôïõ
ìåôþðïõ (Â) ç åðéöÜíåéá äéÜâñùóçò êÜôù áðü ôá ôåôáñôïãåíÞ, ðáñáìïñöùìÝíç. Ìå
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al., 1998) οτι δεν διέρχεται πιά από εδώ ενεργός –κύριος- κλάδος της ζώνης, αλλά 
µπροστά από τους λόφους Καστρί και Κουρκουρά και µόνον, πράγµα που 
αµφισβητείται από τους Pantosti et al. (2001 – µε πρόδροµα στοιχεία και από την 
παρούσα). Η εκτενής συζήτηση για το Β∆-ΝΑ διεύθυνσης µέτωπο-προέκταση του 
µετώπου των Ρόδων που διέρχεται εγκάρσια πρός τα παρακλάδια του δικτύου του 
Ασπρορέµατος (θέσεις 10-14 – ρήγµα που σηµειώνουν οι Roberts & Jackson, 1991) έχει 
ήδη δείξει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού τα δεδοµένα που παρατέθηκαν 
καταδεικνύουν πως πρόκειται για την συνέχεια του µετώπου των Ρόδων - έστω και µε 
την αλλαγή στη διαχρονική συµπεριφορά που συζητήθηκε. H Rondogianni (1984), 
χάραξε ρήγµα πίσω από το Καστρί και τον Κουρκουρά, από το Κυπαρίσσι µέχρι τους 
Αγ. Αναργύρους, όχι όµως στα ανθρακικά του Ασπρορέµατος – πιθανόν 15 χρόνια πρίν 
η περιοχή να ήταν πυκνόφυτη. H χάραξη της ζώνης από τους Poulimenos & Doutsos 
(1996) περιλαµβάνει το τµήµα στο Ασπρόρεµα, όπως και αυτό από το Κυπαρίσσι έως 
τους Αγ. Αναργύρους, ως τεµνόµενα ρήγµατα όµως.  

Με βάση τις δικές µας παρατηρήσεις, που έχουν γεωµορφολογική αφετηρία, αυτό 
που συµβαίνει, είναι πως έχουµε αφ’ ενός διαφορετική µορφολογική έκφραση 
µεταβαίνοντας από ανθρακικά σε πολυτεκτονισµένη διάπλαση και επι πλέον αλλοίωση 
της πρωτογενούς –τεκτονικής προέλευσης- µορφολογίας από το Ασπρόρεµα (προς 
αποφυγήν επαναλήψεων βλ. συζήτηση στο Κεφ. 3). Η περιοχή της λιθολογικής αλλαγής 
αυτής, όπως συζητήθηκε στα προηγούµενα είναι η θέση 14 (από τον αυχένα αµέσως ΝΑ 
της, περνά η άσφαλτος προς Κυρτώνη). 

Μορφολογία µετώπου αναγνωρίζεται στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων (σαφής εάν 
παρατηρηθεί προσεκτικά – Φωτ. 4.35 από την Ν πλαγιά του λόφου Καστρί), µε την 
διαφορά πως η µετάβαση σε έντονα καταπονηµένα πετρώµατα της σχιστοκερατολιθικής 
διάπλασης (µε λίγες σχετικά εµφανίσεις σκληρότερων περιδοτιτών και αµφιβολιτών) 
έχει ως αποτέλεσµα το µέτωπο να είναι εξοµαλυµένο σε σηµαντικό βαθµό. Aυτό βέβαια 
έχει να κάνει και µε τον ρυθµό ολίσθησης της ζώνης, που δεν είναι αρκετά γρήγορος. Η 
βάση του µετώπου είναι ευδιάκριτη ως γραµµή αλλαγής κλίσης στους χάρτες 1:5.000, 
µήκους περί το 1.5 km, ακριβώς στην προέκταση του µετώπου που διατρέχει το 
Ασπρόρεµα και τα παρακλάδια του. Με βάση τον γεωµορφολογικό περίγυρο, είναι πολύ 
δύσκολο να προταθεί διαφορετική ερµηνεία για την φύση της κλιτύος αυτής. 

Ρήγµατα ανήκοντα στη ζώνη Αταλάντης (δευτερεύοντα ρήγµατα) οριοθετούν προς Β 
και Ν και την επαφή της λωρίδας Νεογενούς που βρίσκεται ανάµεσα στους λόφους 
Καστρί και Κουρκουρά και το µέτωπο των Αγ. Αναργύρων (Lemeille, 1977, 
Rondogianni, 1984 – βλ. Σχ. 4.4, 2.2 και τον γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 όπου 
σηµειώνεται και η λιθολογία µετά από την χαρτογράφηση στα πλαίσια της παρούσας). 
Στη Φωτ. 4.36 δίδεται πανοραµική άποψη της περιοχής Αγ. Αναργύρων - Κυπαρισσίου, 
όπου σηµειώνονται χονδρικά τα παραπάνω ρήγµατα. Σαφείς µορφολογικές 
ενδείξειςπρόσφατης (ολοκαινικής) δραστηριότητας σε αυτά δεν αναγνωρίσαµε - π.χ., το 
ρήγµα που οριοθετεί το Νεογενές προς Ν δεν επηρεάζει ουσιωδώς την επιφάνεια του 
αυχένα ΒΒΑ της θέσης 17 στο Σχ. 4.2 (δεν µεταθέτει την επιφάνεια Α2 του Σχ. 3.6, 
πράγµα που σηµαίνει πως δεν έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη δράση στο Ανωτ. 
Πλειστόκαινο). Αυτό βέβαια σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει πως οι δοµές αυτές είναι 
ανενεργές – απλά φαίνεται πως παρουσιάζουν διαλείπουσα δραστηριότητα, µε το  



Öùô. 4.33. H åðáöÞ áíèñáêéêþí -
äéÜðëáóçò óôï ýøïò ôçò èÝóçò 17. Óå
ðñþôï ðëÜíï äåîéÜ, ç âÜóç ôïõ ñçîéãåíïýò
ìåôþðïõ óôï ýøïò ôçò èÝóçò 14 (Öùô. ðñüò
ÍÍÁ).

Öùô. 4.34. ÓôåñåïóêïðéêÞ åéêüíá ôïõ ÍÁ ôìÞìáôïò ôïõ ìåôþðïõ ôùí Ñüäùí, êáé ôçò
ðåñéï÷Þò ÁóðñïñÝìáôïò - Áã. Áíáñãýñùí (êáôáóêåõáóìÝíç áðü Á/Ö 1:33.000, ëÞøåùò
1960 ôçò ÃÕÓ). [Áðáéôïýíôáé êüêêéíá/êõáíÜ ãõáëéÜ].
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Öùô. 4.35. ¢ðïøç ôïõ ìåôþðïõ ôùí Áã. Áíáñãýñùí (öùô. ðñüò Í). ÁÁ: Ì. Áã.
Áíáñãýñùí, m: äéÜðëáóç, Ng: ÍåïãåíÝò. Ìå âÝëç óçìåéþíïíôáé ðéèáíÝò èÝóåéò äéÝëåõóçò
ñçãìÜôùí ôçò æþíçò (ôï êýñéï êáé Ýíá áðü ôá äåõôåñåýïíôá).
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κυρίως ρήγµα να βρίσκεται λίγο πιό νότια, εντός των αλπικών πετρωµάτων. 
Κατά µήκος της βάσης του µετώπου των Αγ. Αναργύρων και έµπροσθέν της, είναι σε 

ορισµένες θέσεις ορατά πιθανά υπολείµµατα πρόσφατων µικρών ρηξιγενών µετώπων, 
που εδώ ερµηνεύονται ως η γεωµορφολογική έκφραση πιθανών δευτερευόντων 
επιφανειακών παρακλαδιών (splays) του κυρίως ρήγµατος. Η έντονη αγροτική 
δραστηριότητα  (ισοπεδώσεις µε ‘µπουλντόζες’) έχει εξαλείψει σήµερα την αρχική 
µορφολογία στο µεγαλύτερο µέρος της περιοχής και τα λίγα χαµηλά µέτωπα που έχουν 
διατηρηθεί και µε σηµαντική πιθανότητα ‘ευστοχίας’ µπορούν να θεωρηθούν τεκτονικά, 
συνήθως είναι σε δύσβατες θέσεις µε πυκνή βλάστηση. Επί πλέον, πληροφορίες 
κατοίκων της περιοχής αναφέρουν πως η περιοχή αυτή έβριθε αναβαθµών32 (σήµερα ως 
επί το πλείστον υπάρχουν ελαιώνες), γεγονός που συγχέει την κατάσταση περαιτέρω. 
Ένα πολύ πιθανό µικρό µέτωπο φαίνεται στη Φωτ. 4.37 (θέση 21 στο Σχ. 4.2), ενώ στη 
Φωτ. 4.38 απεικονίζεται µία από τις πολλές ‘ύποπτες’ µορφολογίες στην περιοχή Α και 
ΝΑ της Αγ. Παρασκευής. 
 Στο ΝΑ άκρο του µετώπου των Αγ. Αναργύρων, στη θέση 20 του Σχ. 4.2, σε τοµή 
χωµατόδροµου που διέρχεται από εκεί, παρατηρείται ένα πιθανό µεγάλο χάσµα, 
πληρωµένο σήµερα µε χαλαρά υλικά και ογκόλιθους (Φωτ. 4.39). ∆εδοµένης της 
σχετικά µικρής εµφάνισης, οφείλουµε να κρατήσουµε τις δέουσες επιφυλάξεις, όµως η 
άνω επιφάνεια του µητρικού πετρώµατος (διάπλαση / οφιόλιθοι) φαίνεται σαφώς 
ταπεινωµένη στη Β πλευρά. Η εκδοχή µικρής κοιλάδας δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή, όµως 
πολύ κοντά έχουµε µορφολογικές ενδείξεις καθίζησης (;) στους τοπογραφικούς χάρτες 
1:5.000 (πίσω ακριβώς από το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής, όπου υπάρχει και 
κρήνη). Πρός Α, πυκνή βλάστηση δυσχεραίνει την παρατήρηση στη ρεµατιά αµέσως 
από κάτω από την τοµή, όµως είναι ορατές µορφολογικές ασυνέχειες και πιθανό σηµείο 
κάµψης αξιόλογου ύψους, που θα µπορούσαν να ενισχύουν την υπόθεση ρήγµατος πίσω 
από εκείνο στη βάση του µετώπου των Αγ. Αναργύρων (Φωτ. 4.40). Τέτοια ρήγµατα 
είναι βέβαιο πως υπάρχουν, όµως η φύση της λιθολογίας (πολυτεκτονισµένη διάπλαση, 
εναλλαγές πετρωµάτων διαφορετικής ανθεκτικότητας) και η πυκνή βλάστηση ή η 
ανθρώπινη διαµόρφωση, δεν επιτρέπει πρακτικά τη χαρτογράφησή τους.  
 Σε λίγες περιπτώσεις, µε γεωµορφολογικά κριτήρια µπορούν να χαραχθούν πιθανά 
ρηξιγενή µέτωπα, όπως π.χ. η αρκετά σαφής περίπτωση στην περιοχή της θέσης 22 (Σχ. 
4.2). Εφόσον η ερµηνεία που προτείνουµε είναι εύστοχη, πρόκειται για το µεγαλύτερο 
µέτωπο πέραν αυτού των Αγ. Αναργύρων – η µορφολογία του περιορίζεται όµως σε 
µήκος 1.7 km µόνον. Στη βάση του (θ. 22 ακριβώς), η περιοχή µικρής κλίσης πιθανόν 
είναι προϊόν παλαιάς µεγάλης κατολίσθησης (περιστροφική ολίσθηση ίσως) κατά µήκος 
του εκεί ρήγµατος. Μικρότερες παρόµοιες µορφές υπάρχουν και αλλού στην µεγάλη 
αµφιθεατρική περιοχή Ν της Αγ. Παρασκευής, όµως σε αρκετές περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να είναι αναβαθµίδες των ρεµάτων που καταλήγουν στον Αγ. Παντελεήµονα, 
κοµµένες ενδεχοµένως από ρήγµατα της ζώνης Αταλάντης. Όπως προειπώθηκε, λόγω 
της ασάφειας που επικρατεί στη συγκεκριµένη περιοχή σηµειώνουµε µόνον όσα έχουν 
αρκετά χαρακτηριστική µορφολογική έκφραση και για όσο µήκος την έχουν - η εικόνα 
δηλαδή των µικρού µήκους ρηγµάτων δεν αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα. Οι δε 
                                                           
32 Καλλιέργειες του µοναστηριού και των κατοίκων της Γαρδινίτσας ίσως, Νοτιότερα, υπήρχε πριν 
150 χρόνια περίπου το “Νεοχώρι” (σηµειώνεται σε Γαλλικό χάρτη του 1852.), και δεν υπάρχει στον 
Ελληνικό των αρχών του 20ου). 



 180

εµφανίσεις ασβεστολίθων µέσα από τη διάπλαση Α της θέσης 21, πιθανόν να 
οφείλονται σε κανονικά ρήγµατα της ζώνης (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 – δεν 
αναφερόµαστε στους χαρακτηριστικά διαφορετικούς λεπτοπλακώδεις ασβεστολίθους 
εντός της διάπλασης, που δεν σηµειώνονται στη λιθολογική χαρτογράφησή µας). 
 Η ράχη του Παλαιόπυργου (απ’ όπου και ανεβαίνει ο δρόµος πρός Κυρτώνη), λόγω 
ανθεκτικότερης λιθολογίας (ασβεστόλιθοι), διατηρεί σαφέστερα µορφολογικά ίχνη 
ρηγµάτων πίσω από το µέτωπο των Αγ. Αναργύρων, µε τη µορφή ήπιων µεταπτώσεων 
(εξοµαλυµένα ‘σκαλοπάτια’). Πέρα από τη µορφολογική έκφραση, που κατ’ αρχήν µας 
καθοδηγεί στην παρούσα, κάποια από αυτά τα ρήγµατα είναι σαφή από τις µεταθέσεις 
των νεογενών (ένα σηµειώνεται και στο χάρτη της Rondogianni, 1984), τα οποία από το 
‘οροπέδιο’ της Κυρτώνης, κατεβαίνουν κλιµακωτά µέχρι την περιοχή Κουρκουρά-
Καστριού (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη). To ρήγµα που διέρχεται από τη θέση 18, 
βρίσκεται στην προέκταση του ευθύγραµµου –και παράλληλου πρός τη ζώνη της 
Αταλάντης- τµήµατος του Ασπρορέµατος (βλ. Κεφ. 3).  Στη θέση 18 ακριβώς, το µικρό 
ρέµα που σηµειώνεται στο Σχ. 4.2, παρουσιάζει αξιοπερίεργα έντονη κατά βάθος 
διάβρωση, και απ’ όσο µπορέσαµε να ξεχωρίσουµε µέσα από την πυκνή βλάστηση, η 
κοίτη του οριοθετείται από κατακόρυφα τοιχώµατα (Φωτ. 4.41). ∆εδοµένης της φύσης 
της λιθολογίας (διάπλαση / οφιόλιθοι), η παρατήρηση αυτή µας κάνει να 
υποπτευόµαστε πως το ρέµα αυτό ακολουθεί ενδεχοµένως παλαιό χάσµα κατά µήκος 
ρήγµατος διερχόµενου από εκεί. Στην ίδια ευθεία (λίγες δεκάδες m πρός ΑΝΑ) 
βρίσκεται και µία πηγή, που ενδεχοµένως συνηγορεί για την ύπαρξη τεκτονικής 
ασυνέχειας. Άλλα πιθανά ρήγµατα διέρχονται από τη θέση 23, όπου και σταµατούν οι 
ασβεστόλιθοι, και τη θέση 24, όπου έχουµε σαφή µετάπτωση του δαπέδου του 
Νεογενούς (υπενθυµίζουµε πως το Νεογενές έχει αποτεθεί πάνω στο παλαιοανάγλυφο 
της ενότητας Κυρτώνης – βλ. Κεφ. 2). 
 
 
IV.3.  Κουρκουράς – Καστρί 
 
 Λίγο ΒΑ από την γέφυρα της οδού Αταλάντης-Κολάκας, στη δεξιά πλευρά της 
κοιλάδας του Ασπρορέµατος (θέση 16 στα Σχ. 4.2 και 4.4) βρίσκεται το µεγάλο 
αποκαλυµµένο κάτοπτρο του ρήγµατος του Ασπρορέµατος (Ganas, 1997) – το ρήγµα 
των Μούλκιων του Lemeille (1977) και της Rondogianni (1984), όταν δεν είχε ακόµη 
εκσκαφθεί. Όπως π.χ. και στην γνωστή κατοπτρική επιφάνεια της Αρκίτσας, απολήψεις 
χαλαρών υλικών έφεραν στο φως τον καλοδιατηρηµένο καθρέφτη ενός ρήγµατος, 
πλαγιοκανονικού δεξιόστροφου στην προκειµένη περίπτωση, το οποίο  έχει διεύθυνση 
περίπου ΒΑ-Ν∆ και πολύ µεγάλη κλίση (περίπου κατακόρυφο - Φωτ. 4.42). Σύµφωνα 
µε τον Ganas (1997) και τους Ganas et al. (1998), πρόκειται για ρήγµα ενεργό, που 
αποτελεί σήµερα το κυρίως ρήγµα της ζώνης της Αταλάντης, µε ορατό (χρωµατικά) και 
τον εδαφικό ορίζοντα της µετακίνησής του κατά τους σεισµούς του 1894. Όπως 
αναφέρθηκε στην εισαγωγή της ενότητας IV, σύµφωνα µε τους παραπάνω συγγραφείς, 
το κύριο ίχνος του σηµερινού ρήγµατος της Αταλάντης διέρχεται πλέον µπροστά (Β) 
από τους λόφους Κουρκουρά και Καστρί. Η ΒΒ∆ πλευρά του λόφου Κουρκουρά είναι  



Öùô. 4.37. ÐéèáíÞ èÝóç äéÜññçîçò óôç è. 21
(ìßá áðü ôéò äåõôåñåýïõóåò ðïõ óõíüäåõóáí
ôïõò óåéóìïýò ôïõ 1894) - Öùô. ðñüò Á).

Öùô. 4.38. Ìßá áðü ôéò ðïëëÝò ìïñöïëïãé-
êÝò áóõíÝ÷åéåò Á ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò ðïõ
ìðïñåß íá áíôéóôïé÷ïýí óå êëÜäïõò ôçò
æþíçò ÁôáëÜíôçò.

Öùô. 4.36. ÐáíïñáìéêÞ Üðïøç ôçò ðåñéï÷Þò Áã. Áíáñãýñùí - Êõðáñéóóßïõ (Öùô. ðñüò Á,
áðü ôéò ðëáãéÝò ôïõ ×ëùìïý). Óôá äåîéÜ öáßíåôáé ôï áíÜãëõöï ôçò åíüôçôáò Êõñôþíçò, ðïõ
äéáêüðôåôáé áðü ôç æþíç ôçò ÁôáëÜíôçò.

ÊïõñêïõñÜò
Ðáëéüðõñãïò

Êõðáñßóóé Ðáëáéüêáóôñï
Åíüôçôá ÊõñôþíçòÐñßùíáò

Öùô. 4.39. Ðéèáíü ìåãÜëï ñçîéãåíÝò ÷Üóìá óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò, ðëçñùìÝíï
ìå ÷áëáñÜ õëéêÜ êáé ïãêüëéèïõò. m : äéÜðëáóç, Hc coll : ïëïêáéíéêÜ êïëïýâéá.

Öùô. 4.41. MéêñÞ ÷áñÜäñùóç ìå êáôáêü-
ñõöá ôïé÷þìáôá óôç è. 18 (ðéèáíü ñÞãìá).

Öùô. 4.40. Ðéèáíü óçìåßï êÜìøçò óôçí êïé-
ëÜäá áðÝíáíôé áðü ôçí ôïìÞ ôçò Öùô. 4.39.
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χαρακτηριστικά ευθύγραµµη και σε παραλληλία µε το ρήγµα που χαράξαµε να 
ακολουθεί τη βάση του µετώπου των Αγ. Αναργύρων, αλλά και τα ρήγµατα που 
οριοθετούν τα νεογενή στην περιοχή αυτή. ∆εν έχουµε κανένα λόγο να διαφωνήσουµε 
µε την ρηξιγενή εκδοχή για την υπό συζήτηση κλιτύ (το ρήγµα σηµειώνεται και στο 
χάρτη της Rondogianni, 1984), και στα Σχ. 4.2 και 4.4 σηµειώνουµε ‘έδρες’ (facets) 
ρηξιγενούς µετώπου - µε διακεκοµµένη γραµµή, διότι έχουν εξοµαλυνθεί σηµαντικά. Το 
ερώτηµα που τίθεται είναι εάν πρόκειται όντως για το βασικό ίχνος της ζώνης µετά από 
τη σύνδεση του Β∆ και του κεντρικού τµήµατός της, όπως εισηγούνται οι Ganas (1997) 
και Ganas et al. (1998), ή εάν µετά τη σύνδεση το ενιαίο πιά –κύριο- ρήγµα διέρχεται Ν 
των λόφων.  

Ο Lemeille (1977) και η Rondogianni (1984) θεωρούν πως το ρήγµα στο Ασπρόρεµα 
είναι το ρήγµα των Μούλκιων33, που όπως περιέγραψε ο Θ. Σκούφος, παρουσίασε 
κίνηση κατά τους σεισµούς του 1894, δηµιουργώντας µικρή εδαφική µετάπτωση µέχρι 
και την παράκτια περιοχή της πεδιάδας της Αταλάντης (σηµ. στο χάρτη του Σχ. 1.8Α, 
ως η µόνη άλλη τεκτονική διάρρηξη εκτός από το µεγάλο ρήγµα – βλ. και συζήτηση σε 
Lemeille, 1977 και Rondogianni, 1984). Αυτή η παρατήρηση παραπέµπει σε ασυνέχεια 
πιθανώς ανεξάρτητη της ζώνης της Αταλάντης, που κινήθηκε λόγω της σεισµικής 
δόνησης (Pantosti et al., 2001). Η εκδοχή αυτή ίσως ενισχύεται από την ευθυγράµµιση 
του ρήγµατος του Ασπρορέµατος µε το όριο (διεύθυνσης επίσης ΒΑ-Ν∆) των 
ηφαιστειο-ιζηµατογενών των Ρόδων που σταµατούν µάλλον ‘απότοµα’ κατά µήκος του 
ρέµατος 19, το οποίο ενδέχεται να ακολουθεί πιθανή πρός Ν∆ συνέχεια της υπό 
συζήτηση δοµής (βλ. προηγούµενα και Κεφ. 3, την ενότητα για το Ασπρόρεµα). 
Σύµφωνα µε τον Ganas (1997) πάντως, το ‘ρήγµα των Μούλκιων’ µπορεί να ήταν 
δευτερεύουσα διάρρηξη σχετιζόµενη µε τη απότοµη ‘καµπή’ του ίχνους του ρήγµατος 
της Αταλάντης (γύρω από την Β πλευρά των λόφων Κουρκουρά και το Καστρί), ενώ 
σηµειώνει πως τα γεωφυσικά δεδοµένα της Μέµου (1986) δεν φαίνεται να επαληθεύουν 
την ύπαρξη του ρήγµατος αυτού.  

∆εδοµένης της οπτικής γωνίας της παρούσας, από ένα σηµείο και πέρα οι ερµηνείες 
είναι εκτός του αντικειµένου µας, οπότε εδώ θα περιορισθούµε σε γεωµορφολογικές 
παρατηρήσεις µε σκοπό την παροχή πρόσθετων δεδοµένων. Από γεωµορφολογικής 
απόψεως, στη βόρεια πλευρά των λόφων Καστρί και Κουρκουρά, δεν µπορέσαµε να 
αναγνωρίσουµε µορφολογία που να υποδηλώνει πρόσφατες εδαφικές παραµορφώσεις. 
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει πως αποκλείεται να υπήρξαν εδαφικές διαρρήξεις εδώ στο 
παρελθόν, πλήν όµως η διαφορά στη βάση της κλιτύος σε σχέση π.χ. µε τη βάση του 
µετώπου του Παλαιοκάστρου πιο ΝΑ (βλ. παρακάτω) δεν µπορεί να αποδοθεί 
ενδεχοµένως σε διαφορετικό βαθµό ανθρώπινης παρεµβάσεις. Ακόµη, η κοιλάδα του 
Αγ. Παντελεήµονα είναι µεν προϊόν ανύψωσης από το ρήγµα στη Β πλευρά του 
Κουρκουρά, όµως η µορφολογία εντός της οµιλεί για σχετική ηρεµία στο πρόσφατο 
γεωλογικό παρελθόν (συγκρινόµενη µε κοιλάδες στο κεντρικό ή το Β∆ τµήµα της 
ζώνης). 

Όσον αφορά το αποκαλυµένο ρήγµα στο Ασπρόρεµα, µπορούµε να παρατηρήσουµε 
πως η επιφάνεια του ριπιδίου µέσα στο οποίο έχει εκσκαφεί η κοιλάδα του 

                                                           
33 Τα Μούλκια (οικισµός) δεν υπάρχουν σήµερα – η θέση τους φαίνεται στους παλαιούς 
χάρτες του Σχ. 4.6. 
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Ασπρορέµατος, δεν δείχνει να έχει υποστεί κατακόρυφη µεταβολή σε σχέση µε µικρό 
τµήµα της που διατηρείται σε µικρή κοιλάδα στο λόφο Καστρί (στο ανυψούµενο 
τέµαχος τους ρήγµατος του Ασπρορέµατος). Το ίδιο ισχύει και στην περιοχή των 
θέσεων 11/12, πιό Ν∆, ενώ αντίθετα, αυτή η σχετικά πρόσφατη επιφάνεια είναι που έχει 
υποστεί µετάθεση κατά 20 m περίπου στο ‘µέτωπο του Ασπρορέµατος’ που συζητήθηκε 
στα προηγούµενα34. Εάν το ίχνος της ζώνης της Αταλάντης ήταν όπως προτείνεται από 
τον Ganas (1997), η επιφάνεια του ριπιδίου θα αναµενόταν ίσως να έχει υποστεί 
στοιχειωδώς κάποια αναγνωρίσιµη παραµόρφωση – δεδοµένου ότι είναι αρκετά παλαιά 
για κάτι τέτοιο. Ας σηµειωθεί ακόµη, πως µέσα στην κοιλάδα-χωµατερή του 
Ασπρορέµατος, στη θέση 15 παρατηρείται ρήγµα σε ασβεστολίθους (Φωτ. 4.43), 
διεύθυνσης παράλληλης µε τη ζώνη της Αταλάντης και το ‘µέτωπο του Ασπρορέµατος’ 
(ρ. Α1) που συζητήθηκε στα προηγούµενα (εγκάρσιο πρός το αποκαλυµµένο ρήγµα του 
Ασπρορέµατος).  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις αναφέρονται προκειµένου να αξιολογηθούν σε επόµενες 
τεκτονικο-γεωλογικές συζητήσεις της περιοχής, µαζί µε όποια νεότερα στοιχεία 
προκύψουν στο µέλλον. Επίσης για τον µελλοντικό ερευνητή που θα ασχοληθεί µε την 
περίπτωση, σηµειώνουµε πως στη ΒΑ πλευρά του Κουρκουρά, λίγες δεκάδες m πίσω 
από το παλαιό δηµοτικό σχολείο του Κυπαρισσίου (θέση 26), βρίσκεται ‘κρυµµένη’ 
πίσω από ελιές και θάµνους µια αρκετά µεγάλη κατοπτρική επιφάνεια σε 
ασβεστολίθους (Φωτ. 4.44), διεύθυνσης εγκάρσιας πρός τη ζώνη της Αταλάντης. 
 
 
 
V.  Μέτωπο Κυπαρισσίου – Προσκυνά  
 
 Εδώ θα συζητηθεί το κεντρικό τµήµα της ζώνης της Αταλάντης, η γεωµορφολογική 
έκφραση του οποίου είναι ένα µέτωπο (καλύτερα, µια µεγάλης τάξης µορφολογική 
µετάπτωση µέγιστου ύψους της τάξης των 500-600 m, η οποία κατανέµεται σε 
διαδοχικά µέτωπα από το Κυπαρίσσι έως τον Προσκυνά, έντονα εγκολπωµένα από 
ποτάµιες κοιλάδες. Μορφολογικά µπορεί να υποδιαιρεθεί σε επι µέρους υπο-ενότητες, 
οι οποίες προτείνονται ως εξής :  
 

• το µέτωπο Παλαιοκάστρου, µε ειδοποιό κριτήριο τη λιθολογία (ασβεστόλιθοι 
Υποπελαγονικής) 

• Την περιοχή Τραγάνας – Προσκυνά, όπου το µέτωπο συνίσταται σε οφιολιθικά 
πετρώµατα –αρκετά πιο ευδιάβρωτα σε σχέση µε τους ασβεστολίθους- και εν 
µέρει νεογενή 

• Την ‘διασταύρωση της Βουµελιταίας’ (την περιοχή όπου διασταυρώνονται οι ρ.ζ. 
Αταλάντης και Μαλεσίνας) 

 
                                                           
34 Το ‘µέτωπο του Ασπρορέµατος’ (ρήγµα Αταλάντης - Αγ. Αναργύρων – Α1) δεν πρέπει να 
συγχέεται µε το ‘ρήγµα του Ασπρορέµατος’.  
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V. 1.  Ασβεστολιθικά µέτωπα Παλαιόκαστρου – Τραγάνας 
 

Στην περιοχή των ασβεστολιθικών υψωµάτων µεταξύ Κυπαρισσίου και Τραγάνας 
(µέτωπο Παλαιοκάστρου – Τραγάνας) η ανθεκτική λιθολογία έχει επιτρέψει την 
διατήρηση περισσότερων τεκτονικών γεωµορφών απ’ ότι στα ευδιάβρωτα πετρώµατα 
της διάπλασης εκατέρωθεν του Παλαιόκαστρου. Επι πλέον, στα –πρόσφατα- 
ασβεστολιθικά ρηξιγενή µέτωπα είναι η τεκτονική δοµή που έχει τον πρώτο λόγο στην 
µορφολογική εικόνα, αφού οι διεργασίες διάβρωσης αργούν να τις ‘υπερσκελίσουν’ 
(Stewart και Hancock, 1988). Στο χάρτη (Σχ. 4.4) φαίνεται το ίχνος της βάσης του 
µετώπου του Παλαιοκάστρου, που είναι σχεδόν τελείως ευθυγραµµο για µήκος περίπου 
3 km. Η µορφολογία του παρουσιάζει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, που θα 
συζητηθούν κατά περίπτωση παρακάτω. 

Στη Φωτ. 4.45, φαίνεται το ∆ άκρο του µετώπου του Παλαιοκάστρου (άποψη πρός 
Α – φυσικό πρόφίλ - από το λόφο Κουρκουρά), µε µεγάλο ύψος και µεγάλες κλίσεις. 
Στην περιοχή της θέσης 28 (όπου και εκκλησάκι), αναγνωρίζονται µάλλον 
χαρακτηριστικές ‘βαθµιδοειδείς’ ανωµαλίες µπροστά στη βάση της κλιτύος, οι οποίες 
πιθανόν οφείλονται στην παρουσία εκεί διαδοχικών µικρών ρηξιγενών µετώπων (π.χ. 
Φωτ. 4.46). Όπως και αυτές του Lemeille (1977), οι πληροφορίες που είχαµε από 
κατοίκους έδειχναν συστηµατικά πρός την βάση του µετώπου πίσω από το εκκλησάκι 
(Koκκινόβραχος), ως θέση διέλευσης της κύριας διάρρηξης του 1894. Λίγο 
ανατολικότερα, την εποχή που επισκέφθηκε την περιοχή o F. Lemeille, υπήρχαν ακόµη 
µορφολογικά ίχνη της µεγάλης διάρρηξης του 1894 (φωτ. σε Lemeille, 1977 και Panto-
sti et al., 2001). 

Η περιοχή αυτή είναι αρχαιολογικώς πλούσια, διότι εκεί βρισκόταν ο οικισµός που 
επέβλεπε η ακρόπολη στην κορυφή του Παλαιόκαστρου (εξ ού και το όνοµα). Σύµφωνα 
µε τους χάρτες 1:50.000 της ΓΥΣ αλλά και το µεγαλύτερο τµήµα της βιβλιογραφίας, η 
θέση ταυτίζεται µε τον αρχαίο Οπούντα. Αντίθετα, όπως προαναφέρθηκε, ο Fossey 
(1990) τοποθετεί τον Οπούντα ακριβώς πάνω από την Αταλάντη και πιθανολογεί πως 
εδώ ήταν η αρχαία ‘Αναστασις’. Λίγες δεκάδες m από το εκκλησάκι, βρίσκεται η θέση 
αρχαίας ‘στοάς’ (είδος κτιρίου), σε αρχαιολογικές ανασκαφές τις οποίας ο Stiros (1985) 
αναγνώρισε παραµόρφωση των ερειπίων από τεκτονική διάρρηξη – βλ. και Stiros 
(1988) και Stiros & Pirazzoli (1995). ∆υστυχώς, η ανασκαφή της στοάς έχει προ πολλού 
‘καταχωθεί’ (διατηρούνται λίγα µόνον ίχνη τµήµατός της που παραµένει ανοικτό µέχρι 
σήµερα) και δεν µπορέσαµε έτσι να έχουµε ίδια εικόνα.  
 Με βάση τη διεύθυνση των µικρών µετώπων του Κυπαρισσίου, καταγράφεται 
‘διάθλαση’ του ίχνους της ζώνης της Αταλάντης προς διεύθυνση Α-∆, µε κατεύθυνση 
την περιοχή πίσω (νότια) από τον Κουρκουρά. Μορφολογικά ίχνη επανειληµµένων 
διαρρήξεων µε Β∆ διεύθυνση, πρός την Β πλευρά δηλαδή του Κουρκουρά, όπως θα 
αναµενόταν εάν από εκεί διερχόταν το κύριο ίχνος της ζώνης, δεν µπορέσαµε να 
παρατηρήσουµε αφού η παρουσία των εγκαταστάσεων της ζυθοποιίας ‘Lowenbrau’ (θ. 
2735), αλλά και η αγροτική δραστηριότητα έχουν αλλοιώσει την φυσική µορφολογία 
στην περιοχή. Η προέκταση των κλάδων του Κυπαρισσίου προς ∆ σηµειώνεται µε 
διακεκοµµένη γραµµή, διότι ακολουθεί µεν σαφή µορφολογική ασυνέχεια ακριβώς στην 
                                                           
35 Μάλλον ατυχής η επιλογή της θέσης του εργοστασίου. 
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προέκταση των ρηγµάτων της θέσης 28, δεν έχει πιστοποιηθεί όµως άµεσα οτι αυτή 
οφείλεται σε ρήγµα, ενώ πολύ κοντά, στην προέκταση του ίχνους του παραπάνω 
ρήγµατος βρίσκονται τα αντιθετικά ρήγµατα που οριοθετούν το Νεογενές από τους 
ασβεστολίθους του Κουρκουρά (θέση 25 - Lemeille, 1977).   

Νοτιο-ανατολικά της θέσης 28, στο µέτωπο είναι ορατοί πιθανοί κλάδοι της ζώνης 
(Φωτ. 4.47), που ορίζουν την εµφάνιση διάπλασης µπροστά από τους ασβεστολίθους. 
Ανάµεσα σε αυτή την περιοχή και την έξοδο του ρέµατος του Μεσοφόρου, στο µέτωπο 
υπάρχει ο ορισµός του παράνοµου λατοµείου (δεν µπορεί να λειτουργεί λατοµείο σε 
ακτίνα 2.5 km από αρχαιολογικό χώρο, πολλώ δε µάλλον στα 300 m όπως εδώ, κάτω 
ακριβώς από την Ακρόπολη). Οι µεγάλες τοµές του λατοµείου έχουν µελετηθεί στο 
παρελθόν από τεκτονικής απόψεως (Rondogianni, 1984, Ganas, 1997). 

Λίγο ανατολικότερα, στην ανατολική κλιτύ της κοιλάδας του Μεσοφόρου όπου 
λειτουργεί δεύτερο λατοµείο (εξ ίσου παράνοµο – θέση 30), είναι ορατές εναλλαγές 
ασβεστολίθων και διάπλασης, οφειλόµενες σε τεκτονικές ασυνέχειες (Φωτ. 4.48) 
διεύθυνσης ΑΒΑ-∆Ν∆ που ξεκινούν από την περιοχή της θέσης 32 και φθάνουν µέχρι 
την Αγ. Μαρίνα (κάποιες από αυτές πρέπει να είναι νεοτεκτονικά ρήγµατα – µία 
σηµειώνεται ως ρήγµα από τους Poulimenos & Doutsos, 1996 -, απαιτείται όµως 
γεωλογική χαρτογράφηση για πιστοποίηση). Το πιθανό ρήγµα που διέρχεται από τη 
θέση 32 αντιστοιχεί σε µεγάλη ‘τριγωνική έδρα’ στους ασβεστολίθους, ύψους περί τα 
100 m, ενώ οι άλλες ασυνέχειες δεν σχετίζονται παρά µόνον µε µικρές µορφολογικές 
ασυνέχειες, λόγω διαφορικής διάβρωσης ασβεστολίθων / διάπλασης κατά µήκος τους. 
Οι υπό συζήτηση δοµές οριοθετούν την εµφάνιση µιας ‘λωρίδας’ διάπλασης ίδιας 
διεύθυνσης µε αυτά, ανάµεσα στους ασβεστολίθους του Παλαιοκάστρου και του λόφου 
Βελέχι, τµήµα της οποίας πιθανόν έχει κατολισθήσει (θέση 31), σπρώχνοντας και την 
κοίτη του ρέµατος πρός Α και αλλοιώνοντας το αρχικό ίχνος της επαφής 
διάπλασης/ασβεστολίθων στην περιοχή αυτή. Ως σχόλιο, σηµειώνεται πως τα παραπάνω 
ρήγµατα σχηµατίζουν γωνία µε το γενικό ίχνος του µετώπου του Παλαιοκάστρου και 
της ζώνης της Αταλάντης, και έχουν διεύθυνση παράλληλη περίπου µε το ρήγµα της Αγ. 
Τριάδος (παρακάτω) και την ασυνέχεια της Λούτσας (Κεφ. 2 – Σχ. 2.2), όµως δείχνουν 
να βρίσκονται στην προέκταση ρηγµάτων της περιοχής Αγ. Αναργύρων. 

Στη Φωτ. 4.49, βλέπουµε χειµάρριες αποθέσεις του ρ. Μεσοφόρου, µε µεγάλη κλίση 
πρός Β. Η κλίση αυτή δεν είναι φυσιολογικά αναµενόµενη, αφού αυτό που θα περίµενε 
κανείς θα ήταν είτε µικρή σχετικά κλίση πρός Β (η φυσιολογική κλίση απόθεσης 
δηλαδή), είτε ενδεχοµένως και ελαφριά κλίση πρός Ν λόγω τεκτονικής στρέψης από τη 
ζώνη Αταλάντης (βρισκόµαστε αρκετά ψηλά ενδεχοµένως ώστε να είναι αρκετά 
παλαιές οι αποθέσεις για κάτι τέτοιο). Η περίπτωση µπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική των 
όχι απλών κινήσεων στην περιοχή αυτή. 

Προς ∆, η χαρακτηριστικότερη µορφολογική έκφραση στη νοτιότερη από τις 
παραπάνω ασυνέχειες υπάρχει στην περιοχή Αγ. Μαρίνας – Αγ. Νικολάου. Ακριβώς 
νότια του Κυπαρισσίου, παίρνοντας το δρόµο για τη Γαρδινίτσα (χωριό ερειπωµένο), 
µπορεί κανείς να φθάσει στην Αγ. Μαρίνα, η οποία είναι κτισµένη στη βάση 
καταρράκτη σηµαντικού ύψους (περί τα 15-20 m – θέση 29, Φωτ. 4.50). Πρόκειται για 
ένα σηµείο κάµψης (knick-point), οφειλόµενο σε τεκτονική ασυνέχεια (‘ρήγµα Αγ. 
Μαρίνας’) που φέρνει σε επαφή ασβεστολίθους µε διάπλαση. Η απότοµη µορφολογία 
µπορεί να παρακολουθηθεί για µήκος περί τα 600 m (Φωτ. 4.51), πάνω δε στον κρηµνό 
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στα αριστερά του ρέµατος υπάρχουν ερείπια κάστρου (ο ‘Ανεµόµυλος’ – κατασκευή 
µ.Χ). 

Το εάν η σηµερινή εικόνα οφείλεται µόνον σε διαφορική διάβρωση ή εάν έχουν 
λάβει χώρα και αξιόλογες κινήσεις κατά µήκος της ασυνέχειας της Αγ. Μαρίνας στο 
Τεταρτο- γενές δεν είναι εύκολο να ειπωθεί. Αµέσως πρός ∆ πάντως, ο κρηµνός της Αγ. 
Μαρίνας δεν συνεχίζεται –σαν εξοµαλυµένη έστω µορφή στη διάπλαση, σηµειώνουµε 
όµως το γεγονός οτι βρίσκεται στην ίδια ‘ευθεία’ µε το ρήγµα Αταλάντης-Αγ. 
Αναργύρων (τον κλάδο που έχουµε χαράξει έως την Αγ. Παρασκευή (θέση 21). Εδώ 
µπορεί να υπενθυµισθεί, πως στο χάρτη της εφηµερίδας ‘Εστία’ που χρησιµοποιήσε 
στην σύντοµη ανακοίνωσή του ο Philippson (1894), σηµειώνονται πολλές διαρρήξεις 
αρκετά πίσω (νότια) από το µέτωπο της ζώνης της Αταλάντης, και παρ’ όλον ότι δεν 
γνωρίζουµε τελικά ποιός σχεδίασε το χάρτη αυτό (και εάν ήταν γεωλόγος) οφείλουµε να 
τον έχουµε πάντα υπ’ όψιν – υπάρχουν βέβαια προφανή λάθη σε αυτόν, π.χ. η χάραξη 
της κύριας διάρρηξης, όµως η ‘γενική ιδέα’ είναι που έχει σηµασία. 
 
 Πολύ χαρακτηριστικές στο ασβεστολιθικό µέτωπο Παλαιοκάστρου – Τραγάνας στην 
περιοχή αµέσως ανατολικά του ρ. Μεσοφόρου, είναι οι διαδοχικές µορφολογικές 
ασυνέχειες που σηµειώνονται στο Σχ. 4.4 – βλ. και Σχ. 4.1 και Σχ. 4.5, όπου δίδεται 
τρισδιάστατη απεικόνιση της µορφολογίας). Αρκετές σχετίζονται µε σαφή µετάθεση του 
αναγλύφου – για την ακρίβεια, βρίσκονται στη βάση τριγωνικών ή τραπεζοειδών έδρών 
που ερµηνεύονται ως υπολείµµατα διαµελισµένων σήµερα παλαιότερων ρηξιγενών 
µετώπων (οι Ganas & White, 1996, αναφέρουν 2 ‘γενεές’ εδρών σε αυτή την περιοχή 
της ζώνης της Αταλάντης).  

Με διακεκοµµένη γραµµή (ως πιθανές ασυνέχειες) σηµειώνονται στην περιοχή της 
θέσης 34 ορισµένες παράλληλες µορφολογικές γραµµώσεις σε πυκνή διάταξη, που θα 
µπορούσαν όµως να αντιστοιχούν στη στρώση των ασβεστολίθων (αυτό ήταν δύσκολο 
να ελεγχθεί λόγω του ‘αφιλόξενου’ αναγλύφου και είναι σε κάθε περίπτωση θέµα 
γεωλογικής χαρτογράφησης, ίσως όµως ενισχύεται από την εικόνα που βλέπουµε στο Α 
τοίχωµα της κοιλάδας του Μεσοφόρου (από τον αυχένα Ν του Παλαιοκάστρου π.χ.). 
Αυτές που έχουν χαραχθεί ως πιθανά ρήγµατα ανήκοντα στη ζώνη της Αταλάντης, είναι 
εκείνες που διέρχονται π.χ. από τις θέσεις 35, 37 και 38 – Σχ. 4.4. Το ρήγµα στη θέση 
37 έχει καθοδηγήσει τη δηµιουργία χαρακτηριστικής µικρής κοιλάδας στους 
ασβεστολίθους, εκείνο της θ. 35 σχετίζεται µε έδρα περί τα 160 m ύψος (η αρχική της 
κλίση βέβαια πρέπει να έχει µειωθεί σηµαντικά), ενώ εκείνο που διέρχεται από τη θέση 
38 έχει πίσω του µια αρκετά απότοµη τραπεζοειδή έδρα µέγιστου ύψους 190 m. Το 
τελευταίο αυτό ρήγµα επιχειρήσαµε να το ‘αγγίξουµε’ στο ύπαιθρο για να έχουµε απτή 
επιβεβαίωση της ύπαρξής του, όµως αυτό δεν στάθηκε δυνατό λόγω πυκνής βλάστησης 
(πουρνάρια). Σε συζήτηση όµως µε ηλικιωµένο ιδιοκτήτη µαντριού λίγο µπροστά από 
την πιθανή θέση του (περιοχή ‘Μαριοστάνη’), αγρεύσαµε την ενδιαφέρουσα 
πληροφορία πως και από εκεί -εκτός από τα Αλµυρά- διερχόταν ‘σπάσιµο’ (διάρρηξη) 
από τους σεισµούς του 1894 (διήγηση του παππού του ποιµένα, αυτόπτη µάρτυρα των 
γεγονότων). 

Οι παραπάνω έδρες στους ασβεστολίθους Παλαιοκάστρου – Τραγάνας, στις θέσεις 
35, 38 και την περιοχή της Μ. Αγ. Τριάδος, έχουν µπροστά τους επιφάνειες µικρής 
κλίσης (σαν αναβαθµίδες). Αυτές οι ‘αναβαθµίδες’ είναι µάλλον τεκτονικά ελεγχόµενες 
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(fault benches - στοιχεία για θαλάσσια προέλευση δεν έχουµε µέχρι στιγµής), ερµηνεία 
που ενισχύεται από την κλιµακωτή διάταξή τους παράλληλα στη γενική διεύθυνση του 
µετώπου και τη σαφή σχέση τους µε τα ρήγµατα µπροστά από τις τριγωνικές έδρες. 
Ενδεχοµένως θα µπορούσαµε να πιθανολογήσουµε πως κάποιες τουλάχιστον από αυτές 
αποτελούν εγκατακρηµνισµένα τµήµατα του παλαιοαναγλύφου της ενότητας Κυρτώνης 
– αυτό θα µπορούσε να γίνει δεκτό ώς υπόθεση εργασίας. Ακριβώς ∆ της Τραγάνας, και 
Ν από τα Αλµυρά (περιοχή θέσης 38) αναπτύσσεται η πιό χαρακτηριστική 
‘αναβαθµίδα’, που παρουσιάζει σαφή κλίση προς Α. Εδώ ο γεωλογικός χάρτης του 
Αγγελίδη (1991) σηµειώνει Νεογενές, όµως στους χάρτες της παρούσας ακολουθούµε –
µέχρι νεωτέρας τουλάχιστον- τους χάρτες του ΙΓΕΥ (Μαράτος κ.α., 1965), του 
Αλµπαντάκη (1974) και της Rondogianni (1984), που οµιλούν περί αλπικών 
ασβεστολίθων.  
 Η εικόνα της δοµής του µετώπου Παλαιοκάστρου – Τραγάνας, όπως διαµορφώνεται 
από τα γεωµορφολογικά δεδοµένα που συζητήθηκαν, φαίνεται να υποδηλώνει 
µετανάστευση της τεκτονικής δραστηριότητας πρός το βυθιζόµενο τέµαχος,  
συµπεριφορά που έχει περιγραφεί µε τον όρο ‘intra fault-zone hangingwall collapse’ 
από τους Stewart & Hancock (1989), µε παραδείγµατα από ασβeστολιθικά ρηξιγενή 
µέτωπα άλλων περιοχών, και παρέχει µια λογική εξήγηση για τέτοιες περιπτώσεις 
κλιµακωτών προφίλ.   

Στην περιοχή των Αλµυρών το µέτωπο του Παλαιοκάστρου έρχεται πρακτικά σε 
επαφή µε την θάλασσα (αρχικά υπήρχε µικρού µόνον πλάτους ελώδης έκταση µπροστά 
του), όµως η κατασκευή της εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας, κυρίως όµως η πρόσφατη 
διαπλάτυνσή της, έχουν αλλοιώσει σηµαντικά την περιοχή. Π.χ. το στόµιο καρστικής 
πηγής που διατηρείτο µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 1998 (Φωτ. 4.52) σήµερα έχει 
µπαζωθεί σχεδόν πλήρως. Αυτή η πηγή ήταν σηµαντική για δύο τουλάχιστον λόγους. 
Εδώ, σύµφωνα µε τον Ganas (1997) και τους Ganas et al. (1998) υπήρχαν ίχνη 
απότοµης (συν-σεισµικής) ανύψωσης, µε τη µορφή εγκαταλελειµµένων γραµµών 
στάθµης στον ασβεστόλιθο (δηµιούργηµα των νερών που εξέρχονταν της πηγής, η 
στάθµη των οποίων ήταν η αυτή µε τη θαλάσσια). Ακόµη, 5-6 m Β∆ του στοµίου, µέσα 
στο νερό και ανάµεσα σε καλαµιές, παρατηρήσαµε ερείπια -θεµέλια ίσως- παλαιών 
κτισµάτων (στη Φωτ. 4.52 φαίνονται µόνον πέτρινες κατασκευές πάνω σε αυτά). Αυτά 
τα µισοβυθισµένα ερείπια αποτελούσαν ένα από τα λίγα άµεσα και ευχερώς 
αναγνωρίσιµα ‘µνηµεία’ των αποτελεσµάτων των σεισµών του 1894 στην παράκτια 
περιοχή των Αλµυρών (άλλη περίπωση είναι το µισο-βυθισµένο κτίσµα που 
απεικονίζεται σε φωτογραφία του Θ. Σκούφου, Β∆ των Αλµυρών). Παλαιότερα 
(αρχαία, βυζαντινά) ερείπια βρίσκονται µισοβυθισµένα σε αρκετές θέσεις κατά µήκος 
της ακτής µέχρι τις Λιβανάτες – π.χ. Στείρος και Παπαγεωργίου, 1989, Rondogianni, 
1984, Γάκη κ.α., 1999, Cundy et al., 2000, Gaki et al., 2001), όπως και στα ίδια τα 
Αλµυρά (πιθανόν ρωµαϊκά λουτρά). 

Κατά γενική οµοφωνία, κατά µήκος της βάσης του µετώπου στα Αλµυρά διερχόταν η 
κύρια διάρρηξη των σεισµών του 1894 (Φωτ. 4.52Β). Σε αυτήν την περιοχή ο Σκούφος 
είχε το πιό ισχυρό του επιχείρηµα για την τεκτονική προέλευση του χάσµατος, αφού, 
όπως γλαφυρά επιδεικνύει η φωτογραφία, υπήρχε διάρρηξη που διέσχιζε ασβεστολίθους 
του υποβάθρου, µε σηµαντικό άλµα µάλιστα (της τάξης των 30 cm). Σήµερα, παρά την   
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αλλοίωση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, διατηρούνται ίχνη πρόσφατων 
µικρών ρηξιγενών πρανών (µετώπων - scarps) σε κολλούβια µπροστά από τη βάση του 
κυρίως µετώπου και την επαφή ασβεστολίθων / τεταρτογενών στην περιοχή της θέσης 
33, όπου και έγιναν τοµές για παλαιοσεισµολογικούς σκοπούς από τους Pantosti et al. 
(2000) - Φωτ. 4.53.  

Το δεύτερο ίσως πιό γνωστό στοιχείο για τους σεισµούς του 1894 (µετά το ‘µεγάλο 
χάσµα της Λοκρίδος’), είναι η αποκοπη του Γαϊδουρονησίου από τη στεριά. Αυτό 
αποτελεί και ένα από τα κλασσικά παραδείγµατα πρόσφατης συνσεισµικής βύθισης 
στην Ελλάδα. Στο Σχ. 4.6 δίδεται το σχετικό τµήµα Γαλλικού χάρτη του 1852, όπου 
φαίνεται ότι το Γαϊδουρονήσι ήταν τότε συνδεδεµένο µε τη στεριά – έστω µέσω µιας 
τεναγώδους 
περιοχής (τα Αλµυρά πάντως σηµειώνονται και τότε ως θάλασσα). Το ίδιο φαίνεται και 
στον κατά τι νεότερο χάρτη του Βρετανικού Ναυαρχείου36 (χάραξη 1890). Με τους 
σεισµούς του 1894, είχαµε καταβύθιση της ελώδους περιοχής που φαίνεται στους 
παλαιούς χάρτες. ∆εδοµένου ότι οι µεταβολές των παράκτιων περιοχών από τους 
σεισµούς είναι ένα κεφάλαιο ή µια διατριβή από µόνες τους, δεν θα επεκταθούµε εδώ - 
θα παραπέµψουµε µόνον στην εργασία του Λυκούδη (1991) για γενικές πληροφορίες 
περί την παράκτια ζώνη της περιοχής µελέτης και στην πρόσφατη γεωτρητική µελέτη 
των Cundy et al. (2000) για λεπτοµέρειες περί των αποτελέσµατων των σεισµών του 
1894 στον κόλπο της Αταλάντης (µε αναφορά στην περιοχή των Αλµυρών). 

                                                           
36 British Admiralty map no. 1556, ‘Gulf of Volos with Oreos and Atalante channels’, σχεδίαση1890, 
χαρτογράφηση 1846-47 για την περιοχή ενδιαφέροντος. 

 
Φωτ. 4.52Β. Η κύρια διάρρηξη των σεισµών του 1894 (το ‘χάσµα της Λοκρίδος’), στη 

βάση του µετώπου των Αλµυρών. Φωτογραφία του Θ. Σκούφου (1894). 



Öùô. 4.48. ÌåãÜëåò ôïìÝò óôá ëáôïìåßá óôçí Á ðëåõñÜ ôçò êïéëÜäáò ôïõ ñ. Ìåóïöüñïõ,
üðïõ öáéíïíôáé ïé åíáëëáãÝò äéÜðëáóçò/áóâåóôïëßèùí.

Öùô. 4.49. Óöüäñá êåêëéìÝíåò (ðñüò Â) ðá-
ëáéÝò ÷åéìÜññéåò áðïèÝóåéò ôïõ Ìåóïöüñïõ.

Öùô. 4.50. Ï ñçîéãåíÞò áóâåóôïëéèéêüò êñç-
ìíüò êáé ï êáôáññÜêôçò óôçí Áã. Ìáñßíá.

Öùô. 4.51. ¢ðïøç ôïõ ìåãÜëïõ êñçìíïý ôçò Áã. Ìáñßíáò (öùô. Ðñüò ÍÄ). Ôï âÝëïò
äåß÷íåé ôï êÜóôñï óôçí êïñõöÞ ôïõ êñçìíïý (Áíåìüìõëïò).

Ñ. Ìåóïöüñïõ

Öùô. 4.49

Öùô. 4.52. ÊáñóôéêÞ ðçãÞ óôç âÜóç ôïõ
ìåôþðïõ óôá ÁëìõñÜ.(Å: ìéóïâõèéóìÝíá
åñåßðéá).

Å

Öùô. 4.53. Ç âÜóç ôïõ ìåôþðïõ êáé ðáëáéï-
óåéóìïëïãéêÝò ôïìÝò óå ðñüóöáôo ìéêñü ñç-
îéãåíÝò ìÝôùðï (Pantosti et al., 2000).



Ó÷. 4.6. (Á) Ãáëëéêüò ÷Üñôçò ôïõ 1852, üðïõ öáßíåôáé ç óýíäåóç ôïõ Ãáúäïõñüíçóïõ ìå
ôçí îçñá (Â) ×Üñôçò ôïõò Âñåôáííéêïý Íáõáñ÷åßïõ (1890) üðïõ öáßíåôáé ðáñüìïéá åéêüíá.
Ðïëý åíäéáöÝñïõóåò åßíáé ïé áñ÷áéïëïãéêÝò ðëçñïöïñßåò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ÷Üñôç (ôá
áñ÷áßá ôïé÷ßóìáôá ðïõ áðåéêïíßæïíôáé, äåí äéáôçñïýíôáé óÞìåñá).

Á Â

Ó÷. 4.5. ÔñéóäéÜóôáôç Üðïøç ôïõ êåíôñéêïý ôìÞìáôïò ôçò æþíçò ôçò ÁôáëÜíôçò (ìÝôùðï
Êõðáñéóóßïõ - ÐñïóêõíÜ). Ôï øçöéáêü ìïíôÝëï åäÜöïõò (Digital Elevation Model)
êáôáóêåõÜóèçêå áðü éóïûøåßò 4 m áðü äéáãñÜììáôá 1:5.000 ôçò Ã.Õ.Ó.

ÃáúäïõñïíÞóé

ÊïõñêïõñÜò

ÊïéëÜäá Ìåóïöüñïõ

Ðñßùíáò
(Ëïýôóá)

Ñ. ÐëéÜóáò
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    Μέτωπο Αγ. Τριάδος (Πρίωνας). Το µέτωπο της Αγ. Τριάδος είναι ένας απότοµος 
ρηξιγενής κρηµνός συνεχόµενου µήκους περίπου 2,6 km και ύψους µέχρι και 90 m, εξ 
ου πιθανότατα και η ονοµασία της κορυφογραµµής (‘Πρίωνας’ ή Λούτσα). Η διεύθυνσή 
του είναι ∆-Ν∆, και έχει γωνιώδη σχέση µε το γενικό ίχνος της ζώνης της Αταλάντης. 
Στον χάρτη του ΙΓΕΥ (Μαράτος κ.α., 1965) σηµειώνεται ρήγµα στη βάση του µετώπου 
όπως και σε χάρτες των Rondogianni (1984) και Poulimenos & Doutsos (1996), ενώ ο 
Αλµπαντάκης (1974) σηµειώνει λεπίωση και ο Αγγελίδης (1991) δεν σηµειώνει 
τεκτονική επαφή. Από τη δική µας επιτόπια αναγνώριση αλλά και την µορφολογική 
εικόνα στους χάρτες 1:5.000 τείνουµε µε αρκετή σιγουριά να συµφωνήσουµε µε τους 
τρείς πρώτους συγγραφείς. 

Αν παρατηρήσει κανείς το προφίλ του Α τµήµατος του µετώπου της Αγ. Τριάδος από 
την περιοχή της θ. 40 πρός ∆, θα δεί πως σχετίζεται µε αρκετά εξοµαλυµένη 
µορφολογία, πλήν όµως αναγνωρίζεται σαφώς σηµαντική µορφολογική µετάπτωση. ∆εν 
διακρίνεται όµως, από µακριά τουλάχιστον, το ρήγµα που επικαλούµαστε. Αντίθετα, 
στο ∆ άκρο του µετώπου (Φωτ. 4.54 - η θέση 36 από την απέναντι πλευρά της κοιλάδας 
του Μεσοφόρου) φαίνεται πάρα πολύ καθαρά η γεωµετρικότητα και η µεγάλη κλίση της 
επαφής ασβεστολίθων-διάπλασης. Πολύ χαρακτηριστική µορφολογία –περισσότερο 
εξοµαλυµένη όµως σε σχέση µε την προηγούµενη- έχουµε στην περιοχή της θέσης 40, 
όπου οι ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν µετάπτωση της τάξης των 70 m, ενώ, όπως 
φαίνεται στον γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000 όπου υπάρχουν τα λιθολογικά όρια, το 
ρήγµα επηρεάζει τεταρτογενείς αποθέσεις κλιτύος (µε ερώτηµα το εάν υπάρχουν κάτω 
από αυτόν και υπολείµµατα νεογενών). Στη θέση 40 ακριβώς (µία από τις ψηλότερες 
διαδοχικές τοµές κατά µήκος των βαθµίδων λατοµείου που υπάρχει εκεί, παρατηρήσαµε 
ίχνη πρόσφατης διάρρηξης (Φωτ. 4.55), η οποία επηρεάζει ολοκαινικά κολούβια 
(σκούρο καφέ χρώµα στη φωτ.). Η φωτογραφία δεν είναι δυστυχώς καλή (αλλοιωµένο 
φίλµ), όµως στην πραγµατικότητα, εκτός από την χαρακτηριστική διαφορά πάχους στο 
ανώτερο σκούρο καφέ στρώµα, υπήρχαν και σαφείς διαφορές στη στρωµατογραφία 
µεταξύ του ανερχόµενου και του κατερχόµενου τεµάχους.  

Πέρα από την παραπάνω άµεση τεκµηρίωση πρόσφατης δραστηριότητας στο ρήγµα 
της Αγ. Τριάδος, αυτή µπορεί να στοιχειοθετηθεί µε αµιγώς γεωµορφολογικά δεδοµένα 
: στον λεπτοµερή τοπογραφικό χάρτη του Σχ. 4.4, φαίνεται καθαρά πως υπάρχουν δύο 
µικρότερα µέτωπα ίδιου προσανατολισµού µε τον Πρίωνα ΑΒΑ της θέσης 40 
(σαφέστατη προέκταση του ρήγµατος που βλέπουµε στους ασβεστολίθους) µέσα στα 
νεογενή. Η όλη εικόνα χωρίς σοβαρές αµφιβολίες οµιλεί για προέκταση του ρήγµατος 
της Αγ. Τριάδος µέσα σε αυτά.  

Κάποια τουλάχιστον από πιθανά ρήγµατα που περιγράφθηκαν στους ασβεστολίθους 
του µετώπου Παλαιοκάστρου-Τραγάνας (βλ. προηγούµενα), αντιστοιχούν στην προς 
ΝΑ προέκτασή τους σε σηµεία κάµψης στο ανατολικό τµήµα της κορυφογραµµής του 
Πρίωνα, πράγµα που πιθανώς υποδηλώνει πως τα ρήγµατα αυτά έχουν τεµαχίσει 
κλιµακωτά αυτή την κορυφογραµµή, παράλληλα µε την γενική διεύθυνση της ζώνης της 
Αταλάντης. Ανατολικά των ασβεστολίθων του Πρίωνα, στους σηµαντικά λιγότερο 
ανθεκτικούς οφιολίθους, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία προέκτασης των ανωτέρω 
ρηγµάτων, πράγµα που µάλλον σηµαίνει πως πρόκειται για κλάδους ανενεργούς (ή µε 
πολύ περιορισµένη δραστηριότητα) στο Ανωτ. Πλειστόκαινο.  
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V.2.  Μέτωπο Τραγάνας-Προσκυνά 
 
 Από περίπου το ύψος της Τραγάνας µέχρι τον Προσκυνά, το µέτωπο της ρ.ζ. 
Αταλάντης παρουσιάζει σχετική οµοιογένεια χαρακτηριστικών, δοµούµενο από 
καταπονηµένους οφιολίθους µε υπολείµµατα λιµναίων νεογενών (Πλειόκαινο) στη 
βάση του (αποθέσεις που έχουν βρεθεί εκεί λόγω βύθισης απο ρήγµατα της ζώνης), και 
κατω-πλειοκαινικά κροκαλοπαγή Προσκυνά (Rondogianni, 1984) στην κορυφή του ΝΑ 
τµήµατος του µετώπου. Λόγω των ευδιάβρωτων αυτών λιθολογιών, δεν έχουµε εδώ τη 
χαρακτηριστική µορφολογία των Ρόδων π.χ. ή του Παλαιοκάστρου και το µέτωπο είναι 
έντονα διαµελισµένο από τις κοιλάδες των ρεµάτων Τραγάνας, Ρεβενίκου και Πλιάσας 
(Σχ. 4.5). Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αξιόλογα µορφολογικά στοιχεία, που δίδουν 
µάλιστα ενδιαφέρουσες πληροφορίες.  

Όπως αναφέρθηκε λίγο παραπάνω, µε βάση γεωµορφολογικά δεδοµένα το ρήγµα της 
Αγ. Τριάδος φαίνεται να προεκτείνεται και πέρα από τα αλπικά πετρώµατα, 
επηρεάζοντας το νεογενές που βρίσκεται ‘ενσωµατωµένο’ στο µέτωπο Τραγάνας-
Προσκυνά (ανάµεσα σε διαδοχικούς κλάδους της ζώνης της Αταλάντης). Στην περιοχή 
της θέσης 43, σχετίζεται µε µια τριγωνική έδρα ύψους περί τα 170 m, που είναι και η 
µεγαλύτερη σε αυτό το τµήµα του µετώπου (όπου επικρατούν οι οφιόλιθοι). Το ρήγµα 
που έχει χαραχθεί κατά µήκος της βάσης της έδρας αυτής, και η πρός Α συνέχειά του 
(µικρότερη έδρα ακριβώς δίπλα) παρουσιάζει καλύτερη ευθυγράµµιση µε τη ζώνη της 
Αταλάντης, υποδηλώνοντας διάθλαση του κύριου ίχνους του ρήγµατος της Αγ. Τριάδος 
σε διεύθυνση Α-∆ έως τελικά ΑΝΑ-∆Β∆. Αντίθετα, στην περιοχή της θέσης 42, τα -
επαρκώς προσδιοριζόµενα από τη µορφολογική τους έκφραση- ρήγµατα που 
αναγνωρίζονται στο νεογενές που υπάρχει εκεί, έχουν σαφή ΑΒΑ-∆Ν∆ διεύθυνση, 
παράλληλη µε τη γενική διεύθυνση του ρήγµατος της Αγ. Τριάδος (σαφώς υπό γωνία σε 
σχέση µε την ρ.ζ. Αταλάντης). 

Στη θέση 43, δίπλα σε χωµατόδροµο που ξεκινά από το λατοµείο της περιοχής, 
παρατηρείται µια πολύ χαρακτηριστική τεκτονική γεωµορφή (Φωτ. 4.56). Πρόκειται 
για µια ρηξιγενή επιφάνεια σε οφιολίθους, υπό διάβρωση σήµερα. Η εικόνα που 
βλέπουµε, πιθανόν οφείλεται σε αντίστοιχη δοµή µε αυτή που περιγράφθηκε για το –
πολύ µικρότερων διαστάσεων- υπόλειµµα σε ασβεστολίθους µπροστά από το µέτωπο 
του Κορακόλιθου (σκληρυµένο λατυποπαγές µε ασθενές κατακερµατισµένο πέτρωµα 
από πίσω του – Φωτ. 2.4-2.6). 

Στην περιοχή της θέσης 44, έχουµε σαφέστατη µορφολογική ένδειξη για ρήγµα 
διεύθυνσης ∆Β∆-ΑΝΑ (ζώνη Αταλάντης), το µέτωπο του οποίου φαίνεται να 
διακόπτεται από τα µέτωπα ΑΒΑ-∆Ν∆ της περιοχής 42 (τη ζώνη της Αγ. Τριάδος 
δηλαδή). Αυτό δείχνει το βαθµο στον οποίο το ρήγµα της Αγ. Τριάδας και τα 
δευτερεύοντα παρακλάδια της επηρεάζουν τη συµπεριφορά της ζώνης της Αταλάντης. 
Η παρουσία των ρηγµάτων της Αγ. Τριάδος (παράλληλες γραµµώσεις µε τα οποία 
έχουµε και στους λόφους Β της Τραγάνας, στους εκεί ασβεστολίθους και το Νεογενές), 
σύµφωνα µε τους Ganas & White (1996), πρέπει να είναι υπεύθυνη για την σαφή 
γεωµετρική ανωµαλία τύπου ‘step-over’ που παρατηρείται στο γενικό ίχνος της ζώνης 
της Αταλάντης στο ύψος της Τραγάνας.   

Η επαφή Νεογενούς – οφιολίθων στην περιοχή 44, είναι κατά πάσα πιθανότητα 
µεγάλης κλίσης νεοτεκτονική ασυνέχεια -και όχι ασυµφωνία (µικρής κλίσης)-, όµως ώς 
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χαρτογραφήθηκε δεν συµπίπτει µε χαρακτηριστική µορφολογική ασυνέχεια όπως τα 
ρήγµατα που συζητήθηκαν παραπάνω. Κρατάµε µια επιφύλαξη για το συγκεκριµένο 
λιθολογικό όριο, δεδοµένων των δυσχερών συνθηκών παρατήρησης στο ύπαιθρο 
(έγιναν σηµειακές παρατηρήσεις, και ενώθηκαν σε γραµµή κατά προσέγγιση). Το ρήγµα 
που διέρχεται από στη θέση 45 σχετίζεται µε σαφή µορφολογική µετάπτωση 
(σηµειώνουµε ‘τραπεζοειδή έδρα’ πίσω του), σε µεγάλο µήκος του δε οριοθετεί το 
Νεογενές από τους οφιολίθους, και καθοδήγησε τον σχηµατισµό του µικρού κλάδου του 
υδρογραφικού δικτύου που βλέπουµε κατά µήκος του. 

Στην περιοχή της θέσης 46 (Αγ. ∆ηµήτριος), στην επιφάνεια του ριπιδίου µπροστά 
από το µέτωπο διατηρούνται ίχνη ολοκαινικού µικρού ρηξιγενούς µετώπου (fault scarp) 
(Pantosti et al., 2001). Αυτό, προσφέρεται για διενέργεια παλαιοσεισµολογικών µελετών 
(είναι ίσως η καλύτερη θέση σε αυτό το τµήµα της ζώνης). Σηµειωτέον, σε χάρτη του ο 
Αγγελίδης (1991), τοποθετεί πιθανή αντίστοιχη περίπτωση σην επιφάνεια του ριπιδίου 
Ν της Τραγάνας (κατά την δική µας εξέταση στο ύπαιθρο δεν µπορέσαµε να 
αποφανθούµε). Στην περιοχή του Αγ. ∆ηµητρίου, ο Lemeille (1977) παρατήρησε ίχνη 
διάρρηξης των σεισµών του 1894 (άλµα 30-60 cm) σε νεογενείς ασβεστολίθους και 
κολούβια. 

Στην περιοχή της θέσης 47, το όριο νεογενών – τεταρτογενών σηµειώνεται ως 
κλάδος της ρ. ζ. της Αταλάντης, µε αρκετά καλά διατηρούµενη τριγωνική έδρα πίσω του 
(δεδοµένης της µαλακής λιθολογίας). Νοτιότερα, παρατηρείται πολύ χαρακτηριστική 
κλιµακωτή µορφολογία, µε ένα µέτωπο ύψους περί τα 35 m και µήκους περί τα 800 m 
(θέση 48), και ένα δεύτερο –µικρότερο- αµέσως νοτιότερά του (Φωτ. 4.57). Αυτό που 
έχει ενδιαφέρον, είναι η διεύθυνση των τριών τελευταίων ρηγµάτων (περιοχή θ. 47 και 
48), η οποία δεν είναι αυτή της ζώνης της Αταλάντης, αλλά του ρήγµατος στην περιοχή 
52, το οποίο ανήκει στη ζώνη της Μαλεσίνας. Νοτιότερα της περιοχής 47, η 
διεύθυνση του ρήγµατος µπροστά από την τριγωνική έδρα στη θέση 49 είναι σύµφωνη 
µε αυτή της ζώνης της Αταλάντης. Το συγκεκριµένο ρήγµα πιθανότατα συνεχίζεται 
πρός Α διερχόµενο από τις θέσεις 50 και 53.  
 

 
VI.  Μέτωπο Μαρτίνου - Λάρυµνας 

 
∆ιασταύρωση Βουµελιταίας. Στην περιοχή της αρχαίας Βουµελιταίας37 - περιοχή 

θέσεων 54-55 (‘Χιλιαδού’ – Σχ. 4.7) -, έχουµε τη συνάντηση και διασταύρωση των ρ.ζ. 
Αταλάντης και Μαλεσίνας. Όπως έχει προαναφερθεί, στο σηµείο αυτό έχουµε 
σηµαντική αλλαγή στη γενική µορφολογική εικόνα κατά µήκος της ζώνης της 
Αταλάντης, η οποία οφείλεται σε σηµαντική µείωση της συνολικής ανύψωσης / βύθισης 
εκατέρωθεν της ζώνης σε σχέση µε το κεντρικό τµήµα της (Ganas, 1997, Ganas et al., 
1998). Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στην επίδραση της ζώνης της Μαλεσίνας στη 
ζώνη της Αταλάντης (‘απορρόφηση’ ενέργειας από την πρώτη), είτε σε διαφορά ηλικίας 
του κεντρικού τµήµατος σε σχέση µε το ΝΑ (Χιλιαδού έως Λάρυµνα), πράγµα που θα  

                                                           
37 Αρχαία Βουµελιταία σύµφωνα µε τον Fossey (1990), ή αρχαία Κόρσεια σύµφωνα µε τους 
χάρτες της Γ.Υ.Σ. 
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σήµαινε ότι η ζώνη της Αταλάντης προεκτάθηκε πρός ΝΑ σε αυτή την περιοχή σε 
κάποια περίοδο του Τεταρτογενούς, υπόθεση που προτείνει ο Ganas (1997) και οι Ganas 
et al. (1998). ∆υστυχώς, τα διαθέσιµα στοιχεία δεν µας επιτρέπουν να αποφανθούµε µε 
ασφάλεια τί από τα δύο συµβαίνει, όµως τα νέα δεδοµένα που συζητώνται εδώ και 
περιέχονται στο χάρτη του Σχ. 4.7 µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµη αφετηρία για 
λεπτοµερέστερες µελέτες της ‘διαστάυρωσης’ – εµείς εδώ θα αρκεσθούµε σε µερικά 
πρώτα σχόλια. 
 Το κυρίως µέτωπο του ρήγµατος της Μαλεσίνας, από διεύθυνση ΑΒΑ-∆Ν∆ στη 
θέση 52, παρουσιάζει αξιοσηµείωτη κάµψη πλησιάζοντας τη ζώνη της Αταλάντης, 
οπότε και αποκτά διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ∆, διερχόµενο από τις θέσεις 55 και 53. Τα 
µέτωπα στην περιοχή 51, δείχνουν να διακόπτονται από το ρήγµα της Μαλεσίνας 
(αντίστοιχα µέτωπα δεν υπάρχουν στα ανατολικά του). Αυτό υπονοεί πως τα σχετικά 
ρήγµατα της ρ.ζ. Ατ. φράσσονται από τη ζώνη της Μαλεσίνας. Το κυρίως µέτωπο της 
ρ.ζ. Ατ. (θέση 54) φαίνεται να διακόπτεται πάνω στο ίχνος του ρήγµατος της Μαλεσίνας 
στη θέση 53, το οποίο σχετίζεται µε σαφή µορφολογία στο ανυψούµενο τέµαχος της 
ζώνης της Αταλάντης για περίπου 1000 m πρός Ν∆ (Φωτ. 4.59) – σηµειώνεται ως 
πιθανό ρήγµα σε αυτή την περιοχή και στο χάρτη της Rondogianni (1984). Πίσω από 
τον κύριο κλάδο της ρ.ζ. Μ., έχουµε χαράξει πιθανό ρήγµα ίδιας διεύθυνσης να 
διέρχεται από τη θέση 57, λόγω της ευθυγράµµισης µικρών κοιλάδων που παρατηρείται 
κατά µήκος του (Σχ. 4.7) – το ρήγµα αυτό επίσης σηµειώνεται ως πιθανό από τη Ron-
dogianni (1984). Αυτό το πολύ πιθανό ρήγµα, δεν σχετίζεται µε µεγάλη µορφολογική 
µετάπτωση (στο Ν∆ τµήµα του δεν υπάρχει υψοµετρική διαφορά εκατέρωθέν του), 
πρόκειται δηλαδή για ασυνέχεια που δεν έχει δράσει ουσιωδώς µετά τη διαµόρφωση της 
επιφάνειας της Μαλεσίνας (υπολείµµατα της οποίας θεωρούµε οτι αποτελούν οι 
κορυφές στην υπό συζήτηση περιοχή). 

Τα διαδοχικά µέτωπα στην περιοχή 48-40, όπως προαναφέρθηκε παρουσιάζουν 
ευθυγράµµιση µε το ρήγµα της Μαλεσίνας στην περιοχή 52, πράγµα που συµβαίνει και 
µε κλάδο του υδρογραφικού δικτύου της Πλιάσας αµέσως ανατολικά τους. Αυτή η 
εικόνα δίδει την εντύπωση πως µπορεί να έχουµε να κάνουµε µε ‘απόφυση’ της ζώνης 
της Μαλεσίνας, που πρός ∆ ενσωµατώνεται στη ζώνη της Αταλάντης (ή το αντίστροφο), 
µπορούµε δηλαδή να µιλήσουµε για πιθανή σύνδεση των δύο ζώνων. Η απουσία 
µορφολογικής έκφρασης των πιθανών ‘συνδετικών ρηγµάτων’ Α του Προσκυνά, 
δεικνύει πάντως το περίπλοκο της κατάστασης και την δυσπροσδιόριστη συµπεριφορά 
των ρηγµάτων στην περιοχή της διαστάυρωσης της Βουµελιταίας.  

 
Στην περιοχή 54, η ζώνη της Αταλάντης σχετίζεται µε σαφή µορφολογία, ένα 

ρηξιγενές µέτωπο ύψους της τάξης των 120 m, στο οποίο εµφανίζονται ασβεστόλιθοι 
του αλπικού υποβάθρου (Φωτ. 4.59). Εκεί βρίσκεται το λατοµείο της Χιλιαδούς, όπου 
αποκαλύπτεται σε τοµή το ρήγµα της Αταλάντης, σαν µια ζώνη κατακλαστικού υλικού 
5-6 m πάχους και κλίσης περί τις 70ο - Ganas (1997), όπου παραπέµπεται ο αναγνώστης 
για τεκτονικά δεδοµένα, καθώς επίσης και στη Rondogianni (1984), η οποία 
επισκέφθηκε παλαιότερα το λατοµείο και αναφέρει µετρήσεις σε καθρέφτη που 
υποδηλώνουν πως το ρήγµα έχει παρουσιάσει στο παρελθόν και ανάστροφη κίνηση 
(κατά το συµπιεστικό επεισόδιο του Κατώτερου Πλειστοκαίνου – βλ. Κεφ. 1).  
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Από την περιοχή της Χιλιαδούς πρός ΝΑ, η ζώνη της Αταλάντης παρουσιάζει την 
πιό σαφή µορφολογική έκφραση (συγκριτικά µε το κεντρικό και Β∆ τµήµα της), για 
µήκος 11.4 km περίπου. Με εξαίρεση την περιοχή της Χιλιαδούς, όπου η διεύθυνσή της 
είναι περίπου Α-∆, το γενικό ίχνος της ζώνης παρουσιάζεται σχεδόν ευθύγραµµο σε 
διεύθυνση Β∆-ΝΑ, όπως σηµειώνεται στο χάρτη της Rondogianni (1984). Από το ύψος 
της θέσης 56 έως την 60, η ζώνη έχει πλάτος περί τα 500-650 m, και αντιστοιχεί σε ένα 
κατά το µάλλον ή ήττον σύνθετο µέτωπο λόγω διακλαδώσεων του ρήγµατος, οι οποίες 
ευθύνονται για τις κλιµακωτές µορφολογίες που φαίνονται πολύ καθαρά στο Σχ. 4.7. 
Ανάµεσα στις θέσεις 56 και 58, παρατηρείται η πιό ψηλή ενιαία ‘έδρα’ στο νεογενές, 
που φθάνει τα 160 m ύψος, ενώ αµέσως ανατολικά της θέσης 54, έχουµε ενιαίο µέτωπο 
ύψους περί τα 130 m. 
 Η παραχθείσα από τη ζώνη µετάθεση κατά το Μ-Α. Τεταρτογενές µπορεί εδώ να 
µετρηθεί µε ακρίβεια, από την υψοµετρική διαφορά που παρουσιάζουν τα υπολείµµατα 
της επιφάνειας της Μαλεσίνας (µε καφέ διαγράµµιση γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000)  
εκατέρωθεν του ρήγµατος στην περιοχή του Μύτικα. Η -κατακόρυφη- µετατόπιση που 
προκύπτει είναι της τάξης των 140 m και εάν γίνουν υποθέσεις για την ηλικία της 
επιφάνειας της Μαλεσίνας, µπορούν να εξαχθούν ρυθµοί µετατόπισης της ζώνης σε 
αυτό το σηµείο – σχετικούς υπολογισµούς κάνει για όλη τη ζώνη ο Ganas (1997), η 
συγκεκριµένη περίπτωση όµως αναφέρεται ως αρκετά κοντινή στο ιδανικό (το οποίο θα 
ήταν να γνωρίζαµε µε ακρίβεια και την ηλικία της). 

Πάρα πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να διαθέταµε γεωτρητικά δεδοµένα µπροστά από το 
ρήγµα, προκειµένου να γνωρίζουµε το βάθος των αλπικών εκεί38. Αυτό, διότι έτσι θα 
είχαµε στοιχεία για την µετάθεση που έχει υποστεί ο αµέσως παλαιότερος 
γεωµορφολογικός ‘ορίζοντας αναφοράς’ (datum), το παλαιοανάγλυφο Κυρτώνης 
δηλαδή. Εάν η µετάθεση αυτή είναι η ίδια µε την µετάθεση της επιφάνειας της 
Μαλεσίνας, αυτό θα σήµαινε είτε πως το ρήγµα εδώ είναι τεταρτογενούς ηλικίας 
αποκλειστικά (άρα η ζώνη πιθανώς προεκτάθηκε πρός ΝΑ στο Πλειστόκαινο, όπως 
προτείνουν οι Ganas, 1997 και Ganas et al., 1998), είτε πρό-πλειοκαινικό ρήγµα, το 
µέτωπο του οποίου ισοπεδώθηκε κατά τη δηµιουργία του παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης, 
και επανέδρασε στο Τεταρτογενές. Η εξακρίβωση της ισχύος της δεύτερης εκδοχής θα 
απαιτούσε τον καθορισµό του άλµατος του ρήγµατος στις αλπικές λιθολογίες. Έµµεση 
πιθανή ένδειξη υπέρ της, µπορεί να θεωρηθεί η ύπαρξη ρηγµάτων παράλληλων µε τη 
ζώνη της Αταλάντης στο ΝΑ άκρο της, τα οποία δεν φαίνονται να επηρεάζουν το 
Νεογενές (π.χ. αυτά που διασχίζουν την Κουτρούλα –Aλµπαντάκης, 1978, Rondogianni, 
1984- ή αυτά που αναφέρει ο Lemeille, 1977). 
 

                                                           
38 Aς σηµειωθεί ότι κατά την εργασία υπαίθρου, σε κάποιες θέσεις µπροστά από το µέτωπο στο 

ύψος της Ράχης του Αράπη, παρατηρήθηκαν ασβεστόλιθοι, οι οποίοι σηµειώνονται στο 
γεωµορφολογικό χάρτη ως (πιθανά) αλπικοί. Αυτό χρήζει µελέτης, διότι οι νεογενείς ασβεστόλιθοι 
είναι ενίοτε εξ ίσου συµπαγείς µε τους αλπικούς. Εάν αποδειχθεί στο µέλλον ότι όντως είναι αλπικοί 
ασβεστόλιθοι, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια της παραπάνω συζήτησης, δεδοµένου ότι 
βρίσκονται στο ίδιο ύψος κατά µήκος της ζώνης µε το παλαιοανάγλυφο (Κυρτώνης) στη Ράχη του 
Αράπη. 
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 Το Μαρτίνο είναι κτισµένο ακριβώς πάνω στο χείλος του κύριου ρηξιγενούς 
µετώπου (Lemeille, 1977, Rondogianni, 1984) -Φωτ. 4.60-, σε µία περιοχή που 
παρατηρούνται χαρακτηριστικές διακλαδώσεις της ζώνης. Στο βαθµό που είναι 
αξιόπιστος ο χάρτης 1:5.000 της ΓΥΣ µέσα στο χωριό, αναγνωρίζονται τρία µικρότερα 
µέτωπα39 να διακλαδίζονται από το κύριο, ύψους από 40 έως 25 m, τα οποία έχουν ήδη 
σηµειωθεί ως ρήγµατα από την Rondogianni (1984) –εν µέρει και στο χάρτη του 
Αλµπαντάκη (1974). Εδώ τα χαράξαµε µε βαση την πολύ χαρακτηριστική µορφολογική 
έκφρασή τους σε χάρτες 1:5.000. Οι διακλαδώσεις αυτές του ρήγµατος, παρουσιάζουν 
αξιοσηµείωτη απόκλιση από τις συνήθεις, στο ότι φθάνουν µέχρι και 1.9  km πίσω από 
το µέτωπο. Η προς ΝΑ προέκταση της νοτιο-δυτικότερης από αυτές -ανενεργή στο 
Ανωτ. Πλειστόκαινο αν κρίνουµε από την µορφολογία- πιθανόν ευθύνεται για την 
ύπαρξη χαρακτηριστικού σηµείου κάµψης στην κορυφογραµµή Ν της θέσης 62 
(σηµειώνονται εξοµαλυµένη ρηξιγενής ‘έδρα’ στο Σχ. 4.7).  

Μπροστά από τη βάση του µετώπου στην περιοχή της θέσης 61 η Rondogianni 
(1984), σηµειώνει βέβαιο ρήγµα -µπροστά από το κύριο- να περνάει από την περιοχή 
αυτή, σηµαντικού µήκους µάλιστα (φθάνει έως το ύψος της θέσης 62 πρός ΝΑ). Οι Pan-
tosti et al. (2001) αναγνώρισαν µία ήπια µετάπτωση της επιφάνειας των ολοκαινικών 
αποθέσεων που υπάρχουν εκεί, έως και 3 m ύψος, για µήκος περί τα 1000 m (Pantosti et 
al., 2001). Αυτή ερµηνεύεται µε αρκετή ασφάλεια ώς µορφολογική έκφραση 
προσφάτων επανειληµµένων διαρρήξεων σε κλάδο της ζώνης µπροστά από τον κύριο, 
όπως αυτοί στην Αταλάντη και τον Αγ. ∆ηµήτριο.  

ΝΑ του Μαρτίνου, ο Ganas (1997) παρατήρησε σε ρηξιγενή επιφάνεια 
αποκαλυµµένη λόγω κατασκευής δρόµου γραµµές προστριβής που δηλώνουν 
αριστερόστροφη πλαγιο-κανονική κίνηση. Εκεί ο παραπάνω συγγραφέας αναγνώρισε 
ίχνη πρόσφατης κίνησης (πιθανότατα αυτής κατά του σεισµούς του 1894) της τάξης των 
30-60 cm. Σε αυτή την περιοχή (62 στο Σχ. 4.7), ίχνη διαρρήξεων είχε µελετήσει 
προγενέστερα ο Lemeille (1977) – φωτ. και σε Pantosti et al. (2001). Πιό ψηλά στο 
µέτωπο υπάρχουν δύο µορφολογικές ασυνέχειες σε κλιµακωτή διάταξη που 
ερµηνεύονται από τον Ganas (1997) ώς έκφραση παλαιότερων κλάδων της ζώνης. Στην 
ίδια περιοχή, περί τα 200 m µακρύτερα, ο Ganas (1997) αναγνώρισε ίχνη της διάρρηξης 
του 1894 (µικρό πληρωµένο χάσµα). 

Στο ύψος της θέσης 62 (βέλος στη Φωτ. 4.60), ο κύριος κλάδος του ρήγµατος έχει 
πίσω του µια τριγωνική έδρα (facet) σε ασβεστολίθους, ύψους περί τα 180 m. Από την 
λεπτοµερή τοπογραφία των χαρτών 1:5.000 αναγνωρίζονται χαρακτηριστικές 
διακλαδώσεις του ρήγµατος Ν και ΑΝΑ της 62, έως και την περιοχή 64, όπου υπάρχει 
έδρα 130 m ύψους, διατρεχόµενη από 3 τουλάχιστον βασικά παρακλάδια. Στην περιοχή 
της θέσης 63, οι Pantosti et al (2001) αναφέρουν µικρό ρηξιγενές µέτωπο που διατρέχει 
την επιφάνεια του µικρού κώνου που έχει σχηµατισθεί στην έξοδο ρέµατος που 
κατεβαίνει εκεί από το µέτωπο.  
 Πρός ΝΑ, η ζώνη συνεχίζει να έχει ξεκάθαρη µορφολογία (σαφής γράµµωση που 
έχει καθοδηγήσει τη δηµιουργία κοιλάδας διεύθυνσης Β∆-ΝΑ πρός τη θέση 65. Στη 
θέση 65 (βέλος στη Φωτ. 4.60), σχετίζεται µε έδρα ύψους 80 m και χαρακτηριστικό 

                                                           
39 ∆ιασχίζοντας απλά το χωριό κανείς µε το αυτοκίνητο, είναι ολίγον τί ανατριχιαστικό όταν 
συνειδητοποιεί τι είναι οι διαδοχικές κατηφόρες (η ανηφόρες, αναλόγως κατεύθυνσης). 
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σηµείο κάµψης (knick point) στην κoρυφογραµµή. Εδώ όµως, η συνολική βύθιση που 
έχει παραχθεί από τη ζώνη µετά τη διαµόρφωση του µειοκαινικού παλαιοαναγλύφου της 
περιοχής (επιφάνεια Καπετάνιου – βλ. γεωµορφολογικό χάρτη) φαίνεται εµφανώς 
ελαττωµένη, πράγµα που συµπεραίνεται από το γεγονός ότι στο κατερχόµενο τέµαχος 
υπάρχει το ύψωµα της Κουτρούλας, δοµούµενο από ανθρακικά του αλπικού υποβάθρου. 
Τα αλπικά αρχίζουν να εµφανίζονται από το ύψος του Μαρτίνου, όµως εδώ αρκετά 
απότοµα βρίσκονται σε σηµαντικό υψόµετρο µπροστά από το ρήγµα. Η υψοµετρική 
διαφορά µεταξύ της κορυφής της Κουτρούλας (357 m) και της παλαιοεπιφάνειας στον 
Καπετάνιο (που βρίσκεται στα 415 m στο ανερχόµενο τέµαχος του ρήγµατος), είναι 
µόλις 58 m.  

Σύµφωνα µε τον Ganas (1997) και τους Ganas et al. (1998), η Κουτρούλα αποτελεί 
αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία αποκαλείται ‘transverse bedrock ridge’ (‘εγκάρσια –
πρός τη ρηξιγενή ζώνη- ράχη πετρωµάτων υποβάθρου’). Αυτές οι περιπτώσεις, ακριβώς 
επειδή τεκµηριώνουν διαχρονικό έλλειµµα άλµατος, θεωρείται πως αντιστοιχούν σε 
απολήξεις (όρια) ρηξιτµηµάτων (segment boundaries). Ειδικά στην περίπτωση που 
συζητάµε, όπου µπορούµε έυλογα να υποθέσουµε πως η επιφάνεια στον Καπετάνιο 
είναι η στάθµη αναφοράς (datum) που µετατίθεται από τη ζώνη της Αταλάντης. Όπως 
φαίνεται σαφώς από την γεωµορφολογική έκφρασή της, η ζώνη της Αταλάντης σταµατά 
στο σηµείο συνάντησής της µε το ρήγµα του Παύλου (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη, Σχ. 
2.2 και συζήτηση στο Κεφ. 2). Στους Ganas & White (1996) το ρήγµα του Παύλου 
αναφέρεται –επί λέξει- ως δοµή ‘that bounds & predates’ (προϋπάρχουσα η οποία 
φράσσει) το ρήγµα της Αταλάντης. Στη διατριβή του Ganas (1997) η εκδοχή αυτή 
αναφέρεται ως πιθανότητα πρός διερεύνηση, ενώ στην εργασία των Ganas et al. (1998), 
το ρήγµα του Παύλου αναφέρεται ως ‘µικρότερο ρήγµα σαν κι αυτά που προβλέπονται 
στα άκρα ρηγµάτων’ (εδω, στο άκρο της ρ.ζ. Αταλάντης), άποψη διαφορετική από 
εκείνη των Ganas & White (1996). Εδώ, δεν µπορούµε µε τα διαθέσιµα δεδοµένα να 
αποφανθούµε εάν το ρήγµα του Παύλου είναι παλαιότερο της ρ.ζ. Αταλάντης, όµως 
είναι ίσως σαφές πως δεν µπορεί να θεωρείται δευτερεύον ρήγµα στο άκρο της ζώνης 
της Αταλάντης, αφ’ ενός επειδή είναι αρκετά µεγάλο, αφ’ ετέρου επειδή πιθανότατα 
ανήκει σε ζώνη περιλαµβάνουσα και τα ρήγµατα της Απληδώνος.  

 
Τα τελευταία ίχνη πιθανής ανω-πλειστοκαινικής – ολοκαινικής δραστηριότητας 

υπάρχουν στη θέση 66, όπου τα ανθρακικά βρίσκονται ‘κοµµένα’ και σε επαφή µε 
συµπαγοποιηµένα κορήµατα. Στη βάση του µικρού ύψους κατακόρυφου κρηµνού των 
ανθρακικών που υπάρχει εκεί, ο Ganas (1997) περιγράφει την παρουσία ρωγµής (‘gap’ 
επί λέξει), άνευ ενδείξεων όµως για πρόσφατη κίνηση κατά µήκος του. Και από τη δική 
µας επι τόπια εξέταση δεν προέκυψαν στοιχεία για κάτι τέτοιο (χαρακτηριστικά, στο Α 
άκρο του εν λόγω κρηµνού είδαµε παλαιό πηγάδι (πρό 1894 κατά πάσα πιθανότητα) κτι- 
σµένο ακριβώς πάνω του, και δεν µας δόθηκε η εντύπωση πως έχει παραµορφωθεί – 
µόνον φυσιολογική φθορά από τον χρόνο και την εγκατάλειψη). Μπροστά από το 
µέτωπο, υπάρχουν µορφολογικές ενδείξεις για πιθανές µεταπτώσεις της επιφάνειας των  
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παλαιών κορηµάτων, που ενδεχοµένως αντιστοιχούν σε παραφυάδες του ρήγµατος 
µπροστά από τον κρηµνό (διαπιστώθηκε πάντως έντονη ανθρωπογενής αλλοίωση, λόγω 
έργων υδροδότησης της Λάρυµνας που βρίσκονται εδώ – ένας αγωγός δε, βρίσκεται 
µέσα στη ρωγµή που προαναφέρθηκε, πράγµα που µπορεί να σηµαίνει ακόµα και οτι 
δεν είναι εξ ολοκλήρου φυσική).  

Από τη θέση 66 πρός ΝΑ, η ζώνη της Αταλάντης δεν µπορεί να προεκταθεί -εδώ 
σταµατάει και στο σεισµοτεκτονικό χάρτη του ΙΓΜΕ, 1989- µε βάση τα 
γεωµορφολογικά δεδοµένα τουλάχιστον (εδώ ασχοληθήκαµε µεν µε µια ρηξιγενή ζώνη, 
µε γεωµορφολογικές µεθοδολογίες όµως). Μορφο-γράµµωση ίδιας διεύθυνσης, ακριβώς 
στην προέκταση του ρήγµατος Α της θέσης 66 είναι αυτή που διέρχεται νότια του 
υψώµατος Κόκκινη, µέχρι την Αγ. Παρασκευή (βλ. γεωµορφολογικό χάρτη 1:50.000), 
όµως δεν παρουσιάζει την αυτή πολικότητα µε τη ζώνη της Αταλάντης (ρήγµα κλίνον 
πρός Ν∆, όπως αυτό του Παύλου).  
  
 
  




