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Η παρούσα διατριβή ασχολήθηκε µε τη γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής µιας 

από τις ενεργές ρηξιγενείς ζώνες της Στερεάς Ελλάδας, την ρ.ζ. της Αταλάντης. Η 
δραστηριότητα της ζώνης της Αταλάντης, αλλά και η παρουσία και η δράση -
περισσότερο ή λιγότερο έντονη- άλλων αξιόλογων νεοτεκτονικών δοµών σε γειτνίαση 
µε αυτήν, υπαγόρευσαν σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη του υπό εξέταση αναγλύφου στο 
Τεταρτογενές, πράγµα που αντικατοπτρίζεται στα µεγάλης τάξης γεωµορφολογικά 
χαρακτηριστικά του. Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής µελέτης αναγνωρίζεται ως µια 
µάλλον σαφής τριγωνική περιοχή στην Λοκρίδα (Φθιώτιδα) και την Β. Βοιωτία (ΑΒΓ 
στο Σχ. 5.1) οριοθετούµενη από την ρ.ζ. Αταλάντης, την ρ.ζ. Υαµπόλεως και τις 
ζώνες Παύλου και Ασπληδώνος.  

Η περιοχή αυτή, όπως και ο υπόλοιπος χώρος ενδιαφέροντος ήταν τµήµα χερσαίας 
λεκάνης ιζηµατογένεσης κατά το Νεογενές οπότε και καλύφθηκε στο µεγαλύτερο µέρος 
της από λιµναίες και ποταµολιµναίες αποθέσεις. Λόγω τεκτονικής δραστηριότητας κατά 
το Τεταρτογενές (κυρίως, αλλά και παλαιότερα στην περίπτωση της ενότητας Χλωµού), 
τη δράση δηλαδή της ζώνης της Αταλάντης και των άλλων περιθωριακών ζωνών -σε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό-, το ‘τρίγωνο’ ανυψώθηκε και παραδόθηκε στις 
εξωγενείς διεργασίες, που διαµόρφωσαν την µορφολογία που παρατηρείται σήµερα.  

Με βάση παρατηρήσεις επί των τεταρτογενών σχηµατισµών και την ποτάµια 
γεωµορφολογία, έγινε απόπειρα να δοθούν πληροφορίες για τις ‘λεπτοµέρειες’ της 
εξελικτικής ιστορίας του αναγλύφου. Με δεδοµένη την εγγενή δυσκολία στην ακριβή 
χρονολόγηση των τεταρτογενών σχηµατισµών, αλλά και την ούτως ή άλλως µή 
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υπάρχουσα δυνατότητα προσφυγής σε εργαστηριακές µεθόδους χρονολόγησης (π.χ. 14C, 
U/Th series κ.ο.κ.) ή εξειδικευµένες τεχνικές όπως η παλυνολογία, οι εδαφολογικές 
αναλύσεις κ.α., µόνη µας δυνατότητα ήταν ο προσδιορισµός σχετικών χρονολογικών 
αλληλουχιών, οι οποίες όµως καθιστούν δύσκολες ή επισφαλείς τις συσχετίσεις µεταξύ 
των επί µέρους υπο-περιοχών του χώρου ενδιαφέροντος. Το πρόβληµα της συσχέτισης 
περιπλέκεται ακόµη περισσότερο, εφ’ όσον έχουµε να κάνουµε µε τεταρτογενείς 
αποθέσεις που έχουν υποστεί παραµόρφωση από ρήγµατα. 

 
 
Mεγάλης τάξης γεωµορφολογικές ασυνέχειες σχετιζόµενες µε ρηξιγενείς ζώνες 
  

Η ζώνη Υαµπόλεως που συζητήθηκε στο Κεφ. 2 οριοθετεί το ‘τρίγωνο’ της 
περιοχής µελέτης πρός Β∆, σχετιζόµενη µε σηµαντικές γεωµορφολογικές και 
γεωλογικές ασυνέχειες (βλ. Κεφ. 2), η δε ύπαρξή της έχει ασκήσει µεγάλη επιρροή στα 
χαρακτηριστικά των υδρογραφικών δικτύων που βρίσκονται σε γειτνίαση µε αυτήν, 
δικτύων που σχηµατίσθηκαν λόγω της δράσης της (προκύψασες κοιλάδες στα µέτωπά 
της), ή δικτύων που ενδεχοµένως προϋπήρχαν της κύριας φάσης της τεταρτογενούς 
δραστηριότητάς της (παλαιό δίκτυο ενότητας Άσσου – βλ. παρακάτω). Με τη 
γεωµορφολογική αναγνώριση στα πλαίσια της παρούσας, κατέστη δυνατόν να δοθεί µια 
πρώτη εικόνα της γεωµετρίας της. 

Η ζώνη Υαµπόλεως αποτελεί τµήµα µιας πιθανής µεγάλης τάξης ασυνέχειας που 
πρότεινε ο Κράνης (1999), η οποία φαίνεται πως παίζει σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο στο 
ευρύτερο σκηνικό παραµόρφωσης της Ανατολικής Στερεάς, οριοθετώντας π.χ. τις ρ.ζ. 
Καλλιδρόµου και Αταλάντης. Στην εργασία των Kranis et al. (2001) γίνεται µία πρώτη 
αξιολόγηση των δεδοµένων της παρούσας σε συνδυασµό µε τις ευρύτερης κλίµακας 
παρατηρήσεις του Κράνη (1999), και διατυπώνεται η άποψη πως η γεωµετρία της, 
δηλαδή οι διευθύνσεις των κλάδων, τα σχετικά µικρά µήκη τους και η γωνιώδης σχέση 
τους µε τη γενική διεύθυνση της ζώνης, ίσως ενισχύουν την αρχική υπόθεση του Κράνη 
(1999) για ζώνη µε σηµαντική δεξιόστροφη οριζόντια συνιστώσα κίνησης. Ας 
σηµειωθεί πως σε αυτό το µοντέλο, δεν απαιτείται να είναι οριζόντιας ολίσθησης τα επί 

 

 
 
Σχ. 5.1. Τρισδιάστατη άποψη ψηφιακού µοντέλου εδάφους (DTM) διακριτικής ικανότητας 
25 m της περιοχής µελέτης, κατασκευασµένο απο ισοϋψείς 20 m χαρτών 1:50.000 της ΓΥΣ. 
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µέρους ρήγµατα, πράγµα που προσφέρει –εν µέρει έστω- και µια λογική εξήγηση για 
την απουσία άµεσων και ξεκάθαρων γεωµορφολογικών στοιχείων για σηµαντική 
οριζόντια συνιστώσα κίνησης στα ρήγµατα της ζώνης.  
 

Οι ζώνες Παύλου και Ασπληδώνος, διεύθυνσης ΑΒΑ-∆Ν∆ είναι πολύ σηµαντικές 
από γεωµορφολογικής απόψεως, δεδοµένου ότι συµπίπτουν µε τα γεωµορφολογικά όρια 
της εδώ µελετηθείσας περιοχής προς Ν, είναι δε ταυτόχρονα σε µεγάλο βαθµό και όρια 
του βυθίσµατος της Κωπαϊδας πρός Β. Το ρήγµα του Παύλου επηρέασε την εξέλιξη 
του αναγλύφου αφ’ ενός παράγοντας βύθιση του χώρου της Κωπαϊδας κατά το 
Πλειστόκαινο, αφ’ ετέρου καθοδηγώντας τις διεργασίες της καρστικοποίησης (οι 
µικρές πόλγες της Βαργιάς –Παπαδοπούλου, 1990– και της Αγχόης διατάσσονται 
χαρακτηριστικά κατά µήκος του). Η ζώνη Ασπληδώνος αναγνωρίζεται ως µια κατά το 
µάλλον ή ήττον σαφής µεγάλη µορφολογική ασυνέχεια-όριο του ‘τριγώνου’ της 
ανατολικής Λοκρίδας, η οποία ερµηνεύεται όµως ως αποτέλεσµα παθητικού ελέγχου 
των εξωγενών διεργασιών, που εκµεταλλεύθηκαν τη λιθολογική αντίθεση εκατέρωθεν 
της ζώνης (φέρνει σε επαφή ασβεστολίθους και φλύσχη της ενότητας Ανατολικής 
Ελλάδας). Το Ν∆ τµήµα της ενότητας Άσσου -µεταξύ των ζωνών Υαµπόλεως και 
Ασπληδώνος- αποτελεί ένα µάλλον σαφές όριο της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισσού 
πρός Ν∆. Σε αυτή την περιοχή, η ζώνη Ασπληδώνος και η ασυνέχεια του Ανθοχωρίου 
οριοθετούν την στενή επιγενετική κοιλάδα του Κηφισσού στο ύψος του Ανθοχωρίου.  
 
 Βασικά ερωτήµατα σχετικά µε τις παραπάνω ρηξιγενείς ζώνες -µε ευνόητες 
πρακτικές προεκτάσεις-, είναι το πότε τοποθετείται η πιό πρόσφατη περίοδος 
αξιόλογης δράσης τους και το σε ποιό βαθµό αυτές είναι ενεργές σήµερα. Στα Κεφ. 
2 και 3 παρουσιάσθηκαν γεωµορφολογικά και γεωλογικά δεδοµένα σε µια απόπειρα 
χονδροειδούς χρονολόγησης στις επί µέρους περιπτώσεις ρηγµάτων. Η πιό πρόσφατη 
δραστηριότητα αναγνωρίζεται στη ζώνη Υαµπόλεως (εξαιρουµένης της ρ.ζ. Αταλάντης 
εννοείται), ο βορειοανατολικότερος και εξωτερικός κλάδος της οποίας (ρήγµα 
Κορακόλιθου-Καραγκιόζη – Υ9) πιθανότατα επηρεάζει αποθέσεις ριπιδίων του Μ.-
Α.(;) Πλειστοκαίνου (σχηµ. Χλωρογιάννη) - σε κάθε περίπτωση, ευθύνεται για τη 
δηµιουργία του χώρου απόθεσης τους, κατά τη διάρκεια µιας περιόδου που πρέπει να 
τοποθετείται κάπου στο Μ.-Α.(;) Πλειστόκαινο. Με βάση τα στοιχεία που συζητήθηκαν 
στο Κεφ. 2, κ.-µ. πλειστοκαινική δραστηριότητα µπορεί να υποστηριχθεί για τα 
περισσότερα ρήγµατα της ζώνης. Στην περίπτωση του κλάδου Λυγδαίικων (στο ΒΑ 
τµήµα της ζώνης), η πρόσφατη δραστηριότητα αυτή ερµηνεύεται ως δευτερογενής 
(συµπαθητική), για την εξυπηρέτηση της ανύψωσης του ‘πυρήνα’ του Χλωµού από τη 
ζώνη της Αταλάντης, σε ένα κατά τα άλλα ανενεργό τµήµα της ζώνης Υαµπόλεως. 

Με βάση γεωµορφολογικά δεδοµένα (ανεµοτοµές σε αρκετά παλαιές, πλήν όµως 
πλειστοκαινικές ποτάµιες κοιλάδες) θεωρούµε πως η πιό πρόσφατη περίοδος 
αξιόλογης δράσης της ζώνης του Παύλου πρέπει να τοποθετείται στο Μ. 
Πλειστόκαινο. Με βάση τα γεωµορφολογικά δεδοµένα που συζητήθηκαν στο Κεφ. 3, η 
ζώνη Ασπληδώνος (ίδιας διεύθυνσης µε τη ζώνη του Παύλου), αξιολογήθηκε ως δοµή 
που δεν έχει δραστηριοποιηθεί µετά τη δηµιουργία επιφανειών διάβρωσης Μ. 
Τεταρτογενούς (;) ηλικίας, µε άγνωστο το εάν έχει δράσει καν στο Τεταρτογενές.  
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Με βάση τη µορφολογική εικόνα κατά µήκος τους, οι ζώνες Παύλου και Υαµπόλεως 
παρουσιάζουν είτε τεκτονική αδράνεια στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (Ανώτ. 
Πλειστόκαινο - Ολόκαινο) είτε πολύ βραδείς ρυθµούς ολίσθησης, µε πιθανότερη 
εκδοχή την δεύτερη. Όπως σηµειώνει ο Κράνης (1999), το Νοέµβριο του 1974 
καταγράφθηκε σεισµική δραστηριότητα η οποία θα µπορούσε να συσχετίζεται µε το 
ρήγµα του Παύλου, ενώ στους Kranis et al. (2001) αναφέρεται η περίπτωση 
µικροσεισµού από τις καταγραφές των Hatzfeld et al. (1999), ο οποίος θα µπορούσε να 
σχετίζεται µε το ΒΑ τµήµα της ζώνης Υαµπόλεως (ενδιαφέρον είναι οτι ο µηχανισµός 
γένεσής του δείχνει οριζοντιολισθητική κίνηση). 

Ένα ενδιαφέρον θέµα πρός µελλοντική διερεύνηση µπορεί να είναι οι σεισµοί του 
426 π.Χ. : το 426 π.Χ δεν έγινε ένας µόνον σεισµός (το καλοκαίρι, στον Μαλιακό 
κόλπο), αλλά και άλλοι, ένας εκ των οποίων επέφερε καταστροφές στον Ορχοµενό και 
την περιοχή της Κωπαϊδας γενικότερα (το χειµώνα του 426 π.Χ – βλ. Κεφ. 1). Ο 
Ορχοµενός βρίσκεται πάνω στα ρήγµατα του Ακοντίου όρους και σε µικρή απόσταση 
από τις ζώνες της Ασπληδώνος, του Παύλου και της Υαµπόλεως. Ουδείς γνωρίζει πιά 
δοµή δραστηριοποιήθηκε τότε, πλήν όµως η περίπτωση χρησιµεύει ως υπενθύµιση πως 
βλαπτικοί σεισµοί µπορούν να γίνουν και σε περιοχές όπου δεν έχουµε ζώνες µε 
µεγάλους ρυθµούς ολίσθησης και γεωµορφολογικές ενδείξεις έντονης δραστηριότητας 
σε αυτές.  

Όσον αφορά το πόσο παλαιά δηµιουργήθηκαν οι παραπάνω ζώνες, µε 
γεωµορφολογική συλλογιστική µπορούν να δοθούν κάποιες πληροφορίες σε 
αναγνωριστικό επίπεδο για την περίπτωση της ζώνης Υαµπόλεως, κατά µήκος της 
οποίας ανανωρίζονται σε κάποιες θέσεις (π.χ. πρφ. Ηλίας Σφάκας, ρήγµατα Σκάρφης 
και Κορακόλιθου – Κεφ. 2) σαφείς τεκτονικές ασυνέχειες παράλληλες µε τη ζώνη, οι 
οποίες όµως δεν σχετίζονται µε καµµία µορφολογική µετάπτωση στα υπολείµµατα του 
παλαιοαναγλύφου που θεωρούµε ότι έχει κατακερµατιστεί από αυτήν (βλ. Κεφ. 2). Εάν 
ισχύει η θεωρία που προτείναµε για τις παλαιοεπιφάνειες τις περιοχής µελέτης, τα 
παραπάνω υπολείµµατα είναι υπολείµµατα µειοκαινικού αναγλύφου. Αυτό µπορεί να 
σηµαίνει πως πρίν τη δηµιουργία του µειοκαινικού αναγλύφου αυτού υπήρχε η 
τεκτονική ασυνέχεια της Υαµπόλεως (ή έστω µια αρχική της µορφή), η οποία και 
‘σίγησε’ για µεγάλο χρονικό διάστηµα, για να επαναδραστηριοποιηθεί στο 
Πλειστόκαινο (ίσως και Πλειόκαινο - δεν µπορούµε να το ξέρουµε µε τα µέχρι στιγµής 
δεδοµένα).  
 
 
Γεωµορφολογικές / µορφοτεκτονικές ενότητες  
 
 Μέσα στο ‘τρίγωνο’ της ανατολικής Λοκρίδας, αναγνωρίζονται τρείς υπο-περιοχές 
µε διακριτά γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά και οριοθέτηση από τεκτονικές 
ασυνέχειες. Πρόκειται για τις µορφοτεκτονικές ενότητες Χλωµού-Ρόδων, π. Άσσου 
και Κυρτώνης-Μαρτίνου, που συζητώνται αµέσως παρακάτω, όπως και η ενότητα της 
χερσονήσου της Μαλεσίνας (εκτός ‘τριγώνου’).  

Η ενότητα Χλωµού-Ρόδων όπως συζητάται στο Κεφ. 2, παρουσιάζεται ως µία 
µορφοτεκτονική ενότητα µε µάλλον σαφή όρια. Τα Β∆, Ν∆ πιθανότατα δε καί τα ΝΑ 
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όρια της ενότητας συµπίπτουν µε τεκτονικές ασυνέχειες διαφόρων ηλικιών, οι 
οποίες καθώς φαίνεται προσδιόρισαν τον χώρο που επηρεάσε –µε την πλέον µεγάλη 
ανύψωση/βύθιση- το Β∆ τµήµα της ρ.ζ. Αταλάντης που οριοθετεί την ενότητα 
Χλωµού-Ρόδων πρός ΒΑ (βλ. Κεφ. 2 και 4). Εδώ η ζώνη παρουσιάζει τη µεγαλύτερη 
συνολική µετατόπιση, εξ ού και το Χλωµό είναι το υψηλότερο όρος της περιοχής 
µελέτης. Η ενότητα Κυρτώνης-Μαρτίνου χαρακτηρίζεται από ανάγλυφο πιό ήπιο και 
σηµαντικά χαµηλότερων υψοµέτρων, διατηρούνται δε σε αυτήν και αρκετά εκτεταµένα 
υπολείµµατα νεογενών. Τα νεογενή διαπιστώθηκε πως έχουν αποτεθεί πάνω σε ένα 
µεγάλου βαθµού επιπέδωσης παλαιοανάγλυφο µειοκαινικής ηλικίας, το οποίο σήµερα 
έχει αποκαλυφθεί (και εν πολλοίς αλλοιωθεί) στο µεγαλύτερο τµήµα της ενότητας µετά 
την αποµάκρυνση των νεογενών αποθέσεων που το κάλυπταν – στη θέση του έχουν 
διαµορφωθεί τεταρτογενείς επιφάνειες διάβρωσης.  

Η τρίτη γεωµορφολογική ενότητα που συµπληρώνει το ‘τρίγωνο’ της Λοκρίδας - Β. 
Βοιωτίας είναι η ενότητα του π. Άσσου, που ορίζεται απο τις ζώνες Υαµπόλεως και 
Ασπληδώνος καθώς και την ασυνέχεια του Εξάρχου (βλ. Κεφ. 2), µε ειδοποιό 
χαρακτηριστικό της τα υπολείµµατα παλαιού κοιλαδικού αναγλύφου κ.-µ. 
τεταρτογενούς ηλικίας (πεπλατυσµένοι πυθµένες παλαιών πολύ ανοικτών κοιλάδων). 
Εντός της ενότητας του Άσσου, διαπιστώθηκε η παρουσία πλειο-πλειστοκαινικών 
ποταµο-λιµναίων αποθέσεων οι οποίες έχουν υποστεί τεταρτογενή τεκτονισµό.  

Κυρίαρχο µορφολογικό χαρακτηριστικό της ενότητας της χερσονήσου της 
Μαλεσίνας, είναι µία εκτεταµένη επιφάνεια, κεκλιµένη πρός ΝΑ (επιφάνεια της 
Μαλεσίνας). Η κλίση της επιφάνειας της Μαλεσίνας ερµηνεύεται ως αποτέλεσµα 
τεκτονικής στρέψης από τη ρηξιγενή ζώνη της Μαλεσίνας, µια δοµή διεύθυνσης 
ΒΑ-Ν∆ (Αλµπαντάκης, 1974, 1978) που ‘διχοτοµεί’ τη χερσόνησο, και έχει σαφέστατη 
µορφολογική έκφραση (το ρηξιγενές µέτωπο της Μαλεσίνας).  

 
Παλαιές επιφάνειες διάβρωσης. Η αναγνώριση και οµαδοποίηση των 

παλαιοεπιφανειών που είναι προϊόντα της ίδιας περιόδου διάβρωσης, θα επέτρεπε την 
εξιστόρηση της εξελικτικής πορείας του αναγλύφου µε σηµαντική λεπτοµέρεια. Λόγω 
του πολυτεµαχισµού της περιοχής όµως, συσχετίσεις µεταξύ υπολειµµάτων επιφανειών 
δεν µπορούν να γίνουν µε λογική υψοµετρικής αντιστοιχίας (παρά µόνον σε 
περιπτώσεις υπολειµµάτων επιφανειών σε άµεση γειτνίαση), αλλά απαιτείται κάποιου 
τύπου χρονολόγηση –άµεση ή έµµεση- αυτών των επιφανειών, πράγµα πολύ δύσκολο 
κατά τα γνωστά, ή επισφαλείς ενδεχοµένως υποθέσεις για τη δράση των ρηγµάτων. 

 Με αφετηρία το µειοκαινικό παλαιοανάγλυφο της ενότητας Κυρτώνης, αποπει-
ραθήκαµε στο Κεφ. 2 να κάνουµε µια πρώτη συζήτηση στην κατεύθυνση της σχετικής 
χρονολόγησης των παλαιών (µειοκαινικών) επιφανειών διάβρωσης της περιοχής 
µελέτης. Οι παλαιότερες επιφάνειες, αναγνωρίζονται στις υψηλότερες κορυφές του 
Χλωµού και τον πρφ. Ηλία Λαρύµνης. Νεότερή τους είναι η επιφάνεια του Καστανά, η 
οποία θεωρείται αµέσως παλαιότερη του παλαιοαναγλύφου Κυρτώνης  - πρόκειται για 
την πιό εκτεταµένη επιφάνεια στο Χλωµό, έχει δε υποστεί τεκτονική στρέψη πρός Ν∆ 
από τη δράση του Β∆ τµήµατος της ζώνης της Αταλάντης. Με βάση τα παραπάνω, ήδη 
πρίν από την απόθεση των παλαιότερων νεογενών αποθέσεων που διατηρούνται 
στην περιοχή µελέτης, οι υψηλότερες της επιφάνειας του Καστανά κορυφές του 
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Χλωµού υφίσταντο ως υψώµατα. Ισόχρονες µε την επιφάνεια του Καστανά 
θεωρούνται µέχρι νεωτέρας και οι επιφάνειες του πρφ. Ηλία Σφάκας και του ΝΑ άκρου 
του Καλλιδρόµου.  
 
 
Υδρογραφικά δίκτυα – Ποτάµια γεωµορφολογία  
 

Η ανύψωση του ‘τριγώνου’ της περιοχής µελέτης κατά το Τεταρτογενές οδήγησε 
στην ανάπτυξη σε αυτό υδρογραφικών δικτύων µικρού γενικά µεγέθους, τα βασικά 
χαρακτηριστικά και η διαρρύθµιση των οποίων υπαγορεύθηκαν σε σηµαντικό 
βαθµό από την επίδραση που είχαν στα αδρά χαρακτηριστικά του αναγλύφου οι 
νεοτεκτονικές ασυνέχειες που συζητήθηκαν προηγουµένως. Σε αυτή την κατηγορία 
των νέων δικτύων εµπίπτουν κατ’ εξοχήν τα δίκτυα στα µέτωπα της ρ.ζ. Αταλάντης, τα 
δίκτυα της µάζας του Χλωµού εγκάρσια στη ζώνη της Υαµπόλεως, τα δίκτυα µε ροή 
πρός την Κωπαϊδα στην περιοχή της ενότητας Κυρτώνης-Μαρτίνου, αλλά και τα δίκτυα 
στη χερσόνησο της Μαλεσίνας (εκτός ‘τριγώνου’).  

 
Στο χώρο της ενότητας Άσσου αναγνωρίζονται υπολείµµατα µεγάλων ανοικτών 

κοιλάδων – προϊόντα µεγάλου δικτύου που υπήρχε στην περιοχή στο Κατώτερο-
Μέσο(;) Πλειστόκαινο, οι οποίες διαρρέονται σήµερα από εµφανώς δυσανάλογους 
ποταµούς (ρέµατα, ακριβολογώντας), µε ροή πρός το βύθισµα του Βοιωτικού 
Κηφισσού. Το παλαιό µεγάλο δίκτυο κατά πάσα πιθανότητα είχε κατεύθυνση ροής 
πρός βορράν µε τον κύριο κλάδο να διέρχεται από την εγκαταλειµµένη σήµερα 
κοιλάδα της Υαµπόλεως, και να ακολουθεί την πορεία του σηµερινού Αλαργινού 
(κατά µήκος της ζώνης Υαµπόλεως). Ανοικτό ερώτηµα είναι το εάν ο εν λόγω 
ποταµός µπορεί να ήταν ο Βοιωτικός Κηφισσός. Πέρα από γεγονότα που συνέβησαν 
στο Ν∆ τµήµα της ενότητας Άσσου, ο παλαιός ποταµός πρέπει να υπέστη διαταραχή 
και στην περιοχή της Λούτσας, όπου αρκετά µεταγενέστερα έλαβε χώρα η αρκετά 
πρόσφατη αποκοπή του Πλατυρέµατος από το Αλαργινό.  

Η Λούτσα –ένα ‘έγκοιλο’ εξ’ ολοκλήρου σε ανθρακικά- ενδιαφέρον θα ήταν να 
µελετηθεί ως πρός το εάν οφείλεται σε καρστικές διεργασίες, ευνοηµένες από την 
έντονη καταπόνηση των πετρωµάτων από τα ρήγµατα της ζώνης Υαµπόλεως που την 
οριοθετούν κατά µάλλον σαφή τρόπο (ίσως και κινήσεις σε αυτά να ευνόησαν τη 
δηµιουργία της). Αυτό µπορεί ενδεχοµένως να διαπιστωθεί µε γεωφυσικές διασκοπήσεις 
για την εξακρίβωση της µορφολογίας του καλυµµένου σήµερα πυθµένα της. Επί πλέον 
ερώτηµα είναι και το εάν η πιθανή καρστικοποίηση µπορεί να έπαιξε ρόλο στην 
προαναφερθείσα διαταραχή του παλαιού ποταµού. 
 
 To υδρογραφικό δίκτυο του σηµερινού Αλαργινού παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον, 
λόγω της νευραλγικής περιοχής στην οποία αναπτύχθηκε. Ο κύριος κλάδος του 
παρακολουθεί τη ζώνη της Υαµπόλεως και πρέπει να θεωρείται ‘αξονικό’ 
υδρογραφικό δίκτυο ως πρός αυτήν (axial drainage), παρά ‘δίκτυο ζώνης µεταβίβασης’ 
(transfer zone drainage) στην περιοχή µεταξύ των ρηξιγενών ζωνών Αταλάντης και 
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Αρκίτσας-Καµµένων Βούρλων. Η κοιλάδα του σηµερινού Αλαργινού χαρακτη-
ρίζεται από την παρουσία διαδοχικών αναβαθµίδων που είναι είτε διαβρωσιγενείς 
επίπεδοι κατά το µάλλον ή ήττον κοιλαδικοί πυθµένες (οι παλαιότεροι θεωρούνται 
προϊόντα της περιόδου που διερχόταν από εδώ ο ποταµός από την ενότητα Άσσου), ή 
αναβαθµίδες πλήρωσης – οι νεότερες. Η συζήτηση που έγινε στο Κεφ. 3 κυµάνθηκε 
αναγκαστικά σε αναγνωριστικό επίπεδο, πλήν όµως κατέστη δυνατόν να εξαχθούν 
ορισµένα πρώτα συµπεράσµατα. Πολύ σηµαντική κρίνεται η αναγνώριση της 
επιφάνειας ‘Χλωρογιάννη’ ως επιφάνεια συνενωµένων ανω-πλειστοκαινικών 
ριπιδίων (µια µικρή bajada), και των αντίστοιχων ποταµοχειµάρριων αποθέσεων ως 
διακριτής στρωµατογραφικής ενότητας µέσα στη λεκάνη της Λοκρίδας. Αυτό διότι η 
δηµιουργία του χώρου απόθεσης του το πιθανότερον σχετίζεται µε βύθιση από τα 
ρήγµατα Κορακόλιθου-Καραγκιόζη της ζώνης Υαµπόλεως, πράγµα από το οποίο 
συνάγεται µέσο-ανω πλειστοκαινική δράση του κλάδου αυτού της ζώνης.  ∆εύτερο 
σηµαντικό πόρισµα από την λεπτοµερή µεν, αναγνωριστική δε, µελέτη των 
αναβαθµίδων του Αλαργινού, είναι η πιθανή τεκτονική στρέψη πρός Ν∆ που έχει 
υποστεί η επιφάνεια Χλωρογιάννη. Αυτή υποδηλώνει πως η ζώνη της Αταλάντης, 
παρά την δραµατική ‘εξασθένηση’ που υφίσταται τεµνόµενη µε τη ζώνη 
Υαµπόλεως, έχει προκαλέσει ανύψωση και Β∆ του ρ. Καραγκιόζη, περιορισµένη 
έστω (συγκρινόµενη µε την ανύψωση στα Ρόδα αµέσως ΝΑ).  
 Τα δίκτυα – παρακλάδια του Αλαργινού που αναπτύσσονται στη µάζα του Χλωµού, 
δηµιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν υπό την επίδραση της ζώνης Υαµπόλεως, εγκάρσια 
πρός την οποία και κατευθύνονται. Αυτά είναι το ∆αφνόρεµα και το ρέµα του 
Κορακόλιθου, αλλά και το ρέµα του Καραγκιόζη, το οποίο πιθανότατα εδώ και λίγες 
δεκάδες χιλιάδες χρόνια υπέστη πειρατεία και αποκόπηκε από το Αλαργινό. Η 
κοιλαδική µορφολογία κατά µήκος του ρ. Κορακόλιθου και του ∆αφνορέµατος 
παρουσιάζει ανωµαλίες, οι οποίες πιθανότατα υπαγορεύθηκαν από τα ρήγµατα της 
ζώνης Υαµπόλεως, µε ανοικτό το ερώτηµα εάν υποδηλώνουν κινήσεις υπο-τεµαχών 
εντός της ζώνης. 
 

Στο ανατολικό τµήµα της ενότητας Κυρτώνης-Μαρτίνου, η αναγνώριση του 
σχηµατισµού ‘Φουνταριά’ (πλειστοκαινικές ποταµοχειµάρριες αποθέσεις) κρίνεται 
σηµαντική, διότι υποδηλώνει πως στην περιοχή που αυτός απαντά διερχόταν αρκετά 
µεγάλο υδρογραφικό δίκτυο στο Μέσο(;)- Κατώτερο(;) Πλειστόκαινο, πράγµα που 
ενδεχοµένως σηµαίνει πως η ανύψωση της περιοχής αυτής από τη ζώνη της 
Αταλάντης (και η διαταραχή του πιθανολογούµενου µεγάλου υδρογραφικού δικτύου) 
έγινε µετά την απόθεση του σχηµατισµού. Οι παραπάνω παρατηρήσεις ενδεχοµένως 
µπορεί να θεωρηθεί πως συνηγορούν υπέρ σχετικής νεότητας των µετώπων του 
κεντρικού και του ΝΑ τµήµατος της ζώνης της Αταλάντης σε σχέση µε το Β∆, 
υπόθεση που πρέπει να µελετηθεί περαιτέρω, στα πλαίσια της συζήτησης του Ganas 
(1997) και των Ganas et al (1998) για πιθανή προέκταση (growth) της ζώνης πρός ΝΑ 
κατά το Πλειστόκαινο. Η νεότητα των µετώπων στο ΝΑ τµήµα της ζώνης δεν σηµαίνει 
απαραιτήτως και νεότητα των ρηγµάτων του ΝΑ τµήµατος της ζώνης (ότι πρωτο-
δηµιουργήθηκαν δηλαδή στο Πλειστόκαινο) – µπορεί απλά να αντικατοπτρίζει 
επέκταση πρός ΝΑ της δραστηριότητας κατά την πλειστοκαινική φάση λειτουργίας της 
ζώνης, µετά από περίοδο ηρεµίας. 
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Το υδρογραφικό δίκτυο στη χερσόνησο της Μαλεσίνας εξελίχθηκε υπό την επήρεια 
των αρκετά έντονων τεκτονικών κινήσεων που έλαβαν χώρα εκεί κατά το 
Πλειστόκαινο. Τα δίκτυα στην κεκλιµένη επιφάνεια ανατολικά του ρήγµατος της 
Μαλεσίνας, παρουσιάζουν µόνον στο ανώτερο τµήµα τους κατεύθυνση παράλληλη µε 
την κατεύθυνση της κλίσης της επιφάνειας της, µε τους κύριους κλάδους στο κάτω 
τµήµα να έχουν αρκετά συστηµατικά διεύθυνση Α-∆, υποδηλώνοντας πως η στρέψη 
της επιφάνειας πιθανότατα διατάραξε προϋπάρχουσα γενεά πλειστοκαινικών 
δικτύων, τα αρχικά χαρακτηριστικά των οποίων αλλοιώθηκαν από τις νέες προκύψασες 
(consequent) κοιλάδες.  

 
Στα µέτωπα της ζώνης της Αταλάντης αναπτύχθηκαν ‘λεκάνες ρηξιγενούς µετώπου’ 

(‘footwall catchments’ – Leeder & Jackson, 1993), οι οποίες στο Β∆ τµήµα της ζώνης 
(µέτωπο Ρόδων) χαρακτηρίζονται από αξιοσηµείωτη κανονικότητα. Στα Β∆ Ρόδα, οι 
λεκάνες του µετώπου είναι µικρές, λόγω του ότι δεν είχαν στη διάθεσή τους αρκετό 
χώρο πίσω από το ρήγµα, αφού τα δίκτυα εγκάρσια πρός τη ζώνη της Υαµπόλεως (ρ. 
Καραγκιόζη) προκατέλαβαν την απορροή σε αυτή την περιοχή, πράγµα που θα 
µπορούσε να ερµηνευθεί ως δείκτης σχετικής παλαιότητας των τελευταίων. Στα ΝΑ 
Ρόδα, µε βάση τα κοιλάδικά χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται δύο πιθανές περίοδοι 
τεκτονικής δραστηριότητας, µε ενδιάµεση περίοδο τεκτονικής ηρεµίας (Κεφ. 3), 
πράγµα που σηµαίνει ότι το Β∆ τµήµα της ζώνης µπορεί να µην παρουσιάζει 
σταθερό ρυθµό ολίσθησης κατά το Πλειστόκαινο. Αντίστοιχη εικόνα δεν έχουµε µε 
τα µέχρι στιγµής δεδοµένα στο κεντρικό τµήµα της ζώνης. 

Νοτιο-ανατολικά του σηµείου συνάντησης της ζώνης της Αταλάντης µε το ρήγµα 
των ‘Μούλκιων’ (η Ασπρορέµατος) προηγούµενων ερευνητών, στην περιοχή του 
Ασπρο-ρέµατος, τα χαρακτηριστικά των κοιλάδων του ρηξιγενούς µετώπου οµιλούν για 
–πιό πρόσφατες από τις παραπάνω αναφερθείσες- ανω-πλειστοκαινικές εναλλαγές 
περιόδων έντονης εκβάθυνσης και περιόδων πλευρικής διάβρωσης και δηµιουργίας 
πετρωδών αναβαθµίδων. Αυτό έχει να κάνει πιθανότατα µε τη συµπεριφορά του 
ρήγµατος στην περιοχή αυτή, το οποίο πιθανόν παρουσιάζει εναλλαγές περιόδων πιό 
έντονης δραστηριότητας και σχετικής ηρεµίας (κύκλοι µικρότερης διάρκειας από 
αυτούς που αναφέρθηκαν προηγουµένως). Σε πολύ µικρότερο βαθµό απ’ ότι στο 
Ασπρόρεµα, πρόσφατη περίοδος πλευρικής διάβρωσης –άρα και πιθανή περίοδος 
σχετικής τεκτονικής ηρεµίας- µπορεί να υποστηριχθεί και στο κατώτερο τµήµα 
ορισµένων από τα µεγαλύτερα ρέµατα στα Ρόδα. 

 
Στο κεντρικό τµήµα της ζώνης της Αταλάντης υπάρχει µεν σχετική οµοιοµορφία των 

υδρογραφικών δικτύων, σε µικρότερο βαθµό όµως σε σύγκριση µε τα Ρόδα, λόγω της 
ύπαρξης της ζώνης της Αγ. Τριάδας (πλάγια σε σχέση µε τη ζώνη της Αταλάντης) και  
λιθολογικής ανοµοιοµορφίας (ασβεστόλιθοι / οφιόλιθοι, νεογενή). Στην περιοχή όπου το 
ίχνος της ζώνης µετατίθεται πρός τα αριστερά αναπτύσσεται η λεκάνη του Αγ. 
Παντελεήµονα, ως ‘fault offset catchment’ (Leeder & Jackson, 1993), η οποία όµως, 
όπως δείχνουν οι γεωµορφολογικές παρατηρήσεις δεν αναπτύχθηκε σε επικλινές 
µεταβίβασης (relay ramp) αλλά εγκάρσια πρός ρήγµατα µεταβίβασης (transfer faults) 
συνδέοντα το Β∆ και το κεντρικό τµήµα της (βλ. Κεφ. 3). 
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Ρηξιγενής ζώνη της Αταλάντης 
 
 Πέρα από τις παρατηρήσεις στο Κεφ. 3 επί των υδρογραφικών δικτύων στα µέτωπα 
της ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης και τις πιθανές ερµηνείες ορισµένων 
γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών τους όσον αφορά τη συµπεριφορά της ζώνης κατά 
το Πλειστόκαινο, στο Κεφ. 4 συζητήθηκαν επί πλέον γεωµορφολογικές και γεωλογικές 
παρατηρήσεις κατά µήκος της. Από την πολύ λεπτοµερή τοπογραφική βάση δεδοµένων 
που αναπτύχθηκε (χάρτες 1:5.000 της ΓΥΣ), την φωτογεωλογική ανάλυση και τις 
επακόλουθες παρατηρήσεις στο ύπαιθρο, προστίθεται αξιόλογη ποσότητα νέων 
δεδοµένων σε αυτά της βιβλιογραφίας και δίδονται χάρτες µε µιά αρκετά λεπτοµερή 
εικόνα των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της ζώνης. Οι χάρτες αυτοί µπορούν να 
συµπληρωθούν στο µέλλον από γεωλογικές και τεκτονικές παρατηρήσεις – που δεν 
εµπίπτουν στο αντικείµενό µας, π.χ. κλίσεις ρηγµάτων και κινηµατικά στοιχεία από την 
βιβλιογραφία ή νεότερες έρευνες. 
 
 Όσον αφορά το µήκος της ζώνης της Αταλάντης, η παρούσα συµφωνεί µε τις 
πρόσφατες προηγούµενες απόψεις που απορρίπτουν ρήγµα 60 km από το 
Σκορπονέρι µέχρι τον Αγ. Κωνσταντίνο. Όσον αφορά το πρός Β∆ όριό της, η ζώνη 
της Αταλάντης, δεν παρουσιάζει σταδιακή, αλλά απότοµη µείωση στη συνολική 
κατακόρυφη µετάθεσή της πρός Β∆, λόγω του ότι οριοθετείται από τη ζώνη 
Υαµπόλεως (το ρήγµα Κορακόλιθου-Καραγκιόζη –Υ9- για την ακρίβεια), πράγµα που 
τεκµαίρεται σαφώς από γεωµορφολογικά και γεωλογικά στοιχεία. Στα Κεφ. 3 και 4 
συζητήθηκαν έµµεσες και άµεσες παρατηρήσεις που υποδηλώνουν παραµόρφωση Β∆ 
του ρ. Καραγκιόζη (στο κάτω τµήµα του Αλαργινού) κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές, 
όµως είναι δύσκολο να αποφανθούµε εάν αυτή πρέπει να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα 
περιστασιακής παραβίασης του ‘φράγµατος’ που αποτελεί η ρ.ζ. Υαµπόλεως, ή ως 
ανάπτυξη (growth) της ζώνης της Αταλάντης πρός Β∆ στο πρόσφατο γεωλογικό 
παρελθόν. Πρός ΝΑ όριο της ζώνης της Αταλάντης, θεωρούµε την περιοχή που 
αυτή συναντά το ρήγµα του Παύλου (Ν της Λάρυµνας), όπως πρότειναν στο παρελθόν 
και οι Ganas & White (1996), Ganas (1997) και Pantosti et al. (2001).  
 

Ήδη από την µελέτη του Ganas (1997), έχει αναγνωρισθεί συστηµατική µείωση του 
σχετικού αναγλύφου εκατέρωθεν της ζώνης της Αταλάντης από Β∆ προς ΝΑ, η οποία 
αντικατοπτρίζει µείωση του συνολικού άλµατος της ζώνης πρός την ίδια κατεύθυνση. 
Με βάση αρκετά απότοµες µεταβολές στην κατακόρυφη µετάθεση που έχει παραχθεί 
από τη ζώνη (η οποία αντικατοπτρίζεται στη µορφολογία), αυτή µπορεί να διακριθεί σε 
τρία σαφή τµήµατα (Β∆, κεντρικό και ΝΑ).  

Με βάση τις παρατηρήσεις που παρουσιάσθηκαν στα Κεφ. 2 και 4, η υποδιαίρεση 
της ζώνης της Αταλάντης σε αυτά τα τρία βασικά τµήµατα πιθανόν έχει 
υπαγορευθεί από την παρουσία τεκτονικών δοµών εγκάρσιων προς αυτήν. Στο Κεφ. 
2 συζητήθηκε η περίπτωση της πιθανής ζώνης ∆ήλου (διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆) ανάµεσα 
στο Β∆ και το κεντρικό τµήµα της ζώνης της Αταλάντης, η οποία όµως απαιτεί 
συστηµατική γεωλογική µελέτη για να επιβεβαιωθεί (σε προηγούµενες µελέτες πάντως 
–Rondogianni, 1984- σηµειώνονται ρήγµατα κατά µήκος της). Αυτή η πιθανή δοµή ίσως 
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ευθύνεται εν µέρει για την ύπαρξη της ζώνης µετάθεσης πρός τα αριστερά του γενικού 
ίχνους της ζώνης της Αταλάντης στην περιοχή Αγ-Αναργύρων – Κυπαρισσίου. Ακόµη, 
πέρα από τα όσα αναγνωριστικά αναφέρονται στα Κεφ. 3 και 4, περαιτέρω µελέτης 
χρήζει και το εγκάρσιο ‘ρήγµα των Μούλκιων’ (η Ασπρορέµατος) προηγούµενων 
ερευνητών, το οποίο όπως αναφέρθηκε προηγουµένως συµπίπτει µε αξιόλογη αλλαγή 
στα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του µετώπου της ζώνης στο ΝΑ τµήµα των 
Ρόδων. 

Πολύ πιό χειροπιαστή περίπτωση µε βάση τη γεωµορφολογική µελέτη είναι η 
µετάβαση από το κεντρικό στο ΝΑ τµήµα της ζώνης, που οριοθετείται από την 
συνάντησή της µε τη ρ.ζ. Μαλεσίνας (Κεφ. 4). Η δεύτερη, στην επίµαχη περιοχή 
(‘διασταύρωση της Βουµελιταίας’) βρέθηκε να τέµνει το µέτωπο της ζώνης της 
Αταλάντης (µπορεί να χαραχθεί µε αξιοπιστία σε ορισµένη απόσταση νότιά του, στο 
ανυψούµενο –κάτω- τέµαχος της ζώνης της Αταλάντης), είναι δε ενδιαφέρον οτι 
πρόκειται περί ζώνης µε ρυθµό ολίσθησης συγκρίσιµο µε αυτόν της ζώνης της 
Αταλάντης στο ΝΑ τµήµα της. Ενδιαφέρον θέµα που θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείµενο περαιτέρω ερευνών είναι η πιθανή σύνδεση των ζωνών Αταλάντης-
Μαλεσίνας, που ενδεχοµένως υποννοείται από τον ιστό των ρηγµάτων ως αυτός 
προέκυψε από τη γεωµορφολογική αναγνώριση, και πιό συγκεκριµένα, από τα ρήγµατα 
διεύθυνσης ΑΒΑ-∆Ν∆ που αναγνωρίζονται στην περιοχή Ν της Τραγάνας έως την 
περιοχή του Προσκυνά.  
 Πέρα από τα όσα ήδη είναι γνωστά για τη γενική ηλικία των ρηγµάτων της περιοχής 
(πρωτοδηµιουργήθηκαν στο Μειόκαινο - βλ.π.χ. Rondogianni, 1984), όσον αφορά την 
ζώνη της Αταλάντης συγκεκριµένα, µε γεωµορφολογική συλλογιστική στο Κεφ. 4 
διαπιστώνεται µειοκαινική ηλικία για το Β∆ τµήµα της (πιό συγκεκριµένα για τον 
ανενεργό σήµερα παλαιό κλάδο της ζώνης που χαρτογράφησε ο Σίδερης, 1986, 1988 ως 
όριο µεταξύ ανθρακικών και ηφαιστειοιζηµατογενών). Το ρήγµα αυτό διήλθε µεγάλη 
περίοδο ηρεµίας, οπότε και διαµορφώθηκε η µειοκαινική επιφάνεια του Καστανά, και 
κατόπιν η ζώνη επαναδραστηριοποιήθηκε, µε µετανάστευση της τεκτονικής δραστηριό-
τητας στο σήµερα ενεργό ρήγµα. 

Κάτι που θα πρέπει να εξετασθεί στο µέλλον, είναι εάν το γεγονός ότι αντίστοιχο 
παλαιό ρήγµα (µε τόσο µεγάλο άλµα) δεν είναι µέχρι τώρα γνωστό στο κεντρικό τµήµα 
της ζώνης, µπορεί να σηµαίνει ότι το Β∆ τµήµα είναι παλαιότερο. Σχετική νεότητα του 
ΝΑ τµήµατος της ζώνης όπως προαναφέρθηκε έχει υποστηριχθεί πρόσφατα από τον 
Ganas (1997) και τους Ganas et al. (1998). Στα Κεφ. 2 και 3 συζητήθηκαν 
γεωµορφολογικά στοιχεία τα οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι συνηγορούν υπέρ σχετικής 
νεότητας του µετώπου του ΝΑ τµήµατος της ζώνης, όµως µικρής ηλικίας µέτωπο δεν 
σηµαίνει απαραιτήτως και µικρής ηλικίας ρήγµα, διότι το ρήγµα µπορεί να υπήρχε σε 
αυτή την περιοχή από πολύ παλαιότερα (και να διήλθε µεγάλη περίοδο ηρεµίας προτού 
επαναδραστηριοποιηθεί εκ νέου). 
 
 Όσον αφορά τους σεισµούς του 1894, µορφολογικά ίχνη των επιφανειακών 
διαρρήξεων που τους συνόδευσαν ακόµη και σήµερα αναγνωρίζονται στο ύπαιθρο, 
παρά τα 100 και πλέον χρόνια που έχουν παρέλθει, και τη σηµαντική αλλοίωση που έχει 
επέλθει λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Εκτός από τα ίχνη που αναφέρουν 
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προηγούµενοι ερευνητές (κάποια έχουν εξαλειφθεί σήµερα), στο Κεφ. 4 συζητήθηκαν 
περιπτώσεις νεων, άγνωστων µέχρι σήµερα θέσεων. 
 

___________ 
 

Ως επίλογο, θα θέλαµε να αναφέρουµε ότι στην ανα χείρας διατριβή έγινε 
προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε αρκετά ερωτήµατα περί την γεωµορφολογία και 
µορφοτεκτονική της ευρύτερης περιοχής της ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης, παρ’ 
όλα αυτά όµως, πολλά είναι εκείνα που παραµένουν αναπάντητα. Θέλουµε να 
πιστεύουµε πάντως ότι η αξιόλογη ποσότητα νέου υλικού που κατατίθεται και το 
πλαίσιο που αυτό διαµορφώνει µπορεί να αποτελέσει χρήσιµη βάση για περαιτέρω 
µελέτες. 

 
  


