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μας έδωσαν ακριβείς πληροφορίες για τη θέση της διάρρηξης εντός του χωριού, και ειδικά τον  κ. 
Κούτρα, ο οποίος μας οδήγησε στην ακριβή θέση της διάρρηξης στο ύψωμα νότια από το χωριό. 

Τους κατοίκους του Θαυμακού που μας έδωσαν πληροφορίες για πρότερα μη καταγεγραμμένη 
διάρρηξη στο χωριό τους. 

 
 

 
Προσκεκλημένοι επιστήμονες 
 
Ευχαριστούμε θερμά όσους Γεωλόγους μας τίμησαν ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή μας να 
επισκεφθούν τα παλαιοσεισμολογικά ορύγματα, για τις συζητήσεις μπροστά στα τοιχώματα των 
ορυγμάτων και τους προβληματισμούς που συνεισέφεραν. Με χρονολογική σειρά επίσκεψης, τους/τις: 
 

• Καθ. Νεοτεκτονικής-Παλαιοσεισμολογίας κ. Σ. Παυλίδη, Δρ. Α. Χατζηπέτρο, κ. Σ. 
Βαλκανιώτη, MSc (Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ) 

• Eπικ. Καθ. κ. Γ. Συρίδη, Λέκτορα κ. Κ. Βουβαλίδη, κ. Σ. Πεχλιβανίδου, MSc (Τμ. Γεωλογίας 
ΑΠΘ) 

• Δρ. Α. Γκανά (Κύριο Ερευνητή), κ. Χ. Τσίμη, MSc (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αστεροσκοπείο 
Αθηνών)  
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
 

1.1. Τίτλος υποέργου 

Παροχή δεδομένων για εκτιμήσεις σεισμικής επικινδυνότητας με 
παλαιοσεισμολογικές και γεωμορφολογικές μεθόδους 

 

1.2. Επιστημονικώς Υπεύθυνος Υποέργου 

Ονοματεπώνυμο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 
Φορέας: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (AEI), Τμήμα Γεωγραφίας 

Θέση: Επίκουρος Καθηγητής (Δρ. Γεωλόγος) 
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Αθήνα 

Τηλ.: 210 9549160 

E-mail: kpavlop@hua.gr 
 

1.3. Ανάδοχος 

Επωνυμία: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (AEI) 

Διεύθυνση: Ελ.. Βενιζέλου 70, 176 71 Αθήνα 

Τηλ.: 210 9549160 

E-mail: kpavlop@hua.gr 
 

1.4. Διάρκεια υποέργου: 

 Προβλεπόμενη (αρχική σύμβαση και 
τροποποιήσεις αυτής) 

Μήνες : 20 

Ημερομηνία έναρξης : 1 Δεκεμβρίου 2006 

Ημερομηνία λήξης : 31 Ιουλίου 2008 

Χρονική παράταση (συνολικά σε σχέση
με την αρχική σύμβαση) 

: - 

 

1.5. Αποφάση έγκρισης εκτέλεσης υποέργου και τροποποιήσεις αυτής 
 

 ΑΡ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ    

1Η ΤΡΟΠΟΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ    

......    
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2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

2.1 Περίληψη πραγματοποιηθεισών εργασιών  
 
Κατά την διάρκεια της Φάσης 1 του προγράμματος [«Προκαταρκτικές 

εργασίες / Τεκτονικο-γεωμορφολογική έρευνα (μέρος Α)»], πραγματοποιήθηκαν 
αναγνωριστικές εργασίες σε ενεργά ρήγματα σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας-
Θεσσαλίας, με σκοπό τον εντοπισμό θέσεων δυνητικά κατάλληλων για 
παλαιοσεισμολογικές έρευνες. Η περιοχή στην οποία αποφασίσθηκε διενέργεια 
παλαιοσεισμολογικών ερευνών είναι η Εκκάρα Δομοκού (σεισμικές διαρρήξεις 
1954). Αποφασίσθηκε η χαρτογράφηση της ευρύτερης ρηξιγενούς ζώνης στην οποία 
εντάσσονται οι παραπάνω διαρρήξεις (για το Παραδοτέο 2), η οποία και ξεκίνησε, για 
να συνεχίσει και κατα τη Φάση 2, όπως προγραμματιζόταν.  Καθορίσθηκε η θεματική 
οργάνωση του αναπτυσσόμενου GIS Database (ΓΣΠ – Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών), που θα αποτελέσει το Παραδοτέο 7 και ξεκίνησε ο εμπλουτισμός του 
με θεματικά «στρώματα» σε ψηφιακή μορφή. 

Η παλαιοσεισμολογική έρευνα, η οποία αποτελεί το κύριο και πρωτεύον 
αντικείμενο του έργου, λόγω των δυσχερειών που τυπικά αναμένονται σε τέτοιες 
έρευνες, κατεβλήθη προσπάθεια να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα.  Έτσι, καίτοι 
προγραμματισμένη για τη Φάση 2 του προγράμματος, η «Παλαιοσεισμολογική 
έρευνα (Μέρος Α)» ξεκίνησε κατά τη Φάση 1. Αμφότερα τα μέρη της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας έγιναν στην ίδια περιοχή, οπότε τα αποτελέσματα 
συζητώνται όλα μαζί στο ίδιο κεφάλαιο. Τα ορύγματα που διανοίχθηκαν για τα μέρη 
Α και Β της παλαιοσεισμολογικής έρευνας είναι περιλάμβαναν 1 αναγνωριστικό 
(τύπου τάφρου), 1 συνθετο σε βαθμίδες, 2 τύπου «τάφρου», καθώς και 
συμπληρωματικές επεκτάσεις / εκβαθύνσεις των παραπάνω.  

Κατα τη διάρκεια της 2ης και 3ης φάσης της έρευνας, χαρτογραφήθηκε με 
λεπτομέρεια η ζώνη σεισμικών εδαφικών διαρρήξεων στην Εκκάρα και τις 
Βελεσιώτες, συνεχίσθηκε η παλαιοσεισμολογική έρευνα και έγινε η επεξεργασία 
όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν στα ορύγματα, χαράχθηκε η στρατηγική για 
τη γεωχρονολόγηση, έγινε συνεργασία με την ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων (Λαμίας) για την αρχαιολογικού χρονολόγηση 
μεταφερμένου αρχαιολογικού υλικού που βρέθηκε στα ορύγματα, ενώ δειγματα 
υλικών εστάλησαν σε εργαστήρια του εξωτερικού για χρονολογήσεις με ΟSL και 14C. 
Επίσης, με τη συμβολή του φορέα συγχρηματοδότησης ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ, έγινε 
τοπογραφική αποτύπωση της θέσης έρευνας, ολοκλήρωση της μορφοτεκτονικής 
χαρτογράφησης και ολοκήρωση του GIS database. Ολοκληρώθηκαν τα Παραδοτέα 2-
8 

Κατά τη διάρκεια της φάσης 4 (και του τελευταίου μέρους της φάσης 3), έγινε η 
τελική ερμηνεία όλων των δεδομένων (περιλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων 
των χρονολογήσεων), η συγγραφή της τελικής έκθεσης (Παραδοτέο 11), η συγγραφή 
επιστημονικής εργασίας για υποβολή σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (Παραδοτέο 
10), παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο, ενώ 
κατασκευάσθηκε και ο «ιστοτόπος» (web site) με όλα τα αποτελέσματα του έργου 
(Παραδοτέο 9). 

Κατα τη διάρκεια των φάσεων 2 έως 4, πραγματοποιήθηκαν επίσης ενέργειες για 
τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι οποίες περιλάμβαναν 
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επισκέψεις/παρουσιάσεις στα παλαιοσεισμολογικά ορύγματα από ενδιαφερόμενους 
πανεπιστημιακούς καθηγητές και μέλη των ερευνητικών τους ομάδων, ερευνητή του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και μεταπτυχιακών φοιτητών, Αρχαιολόγων της ΙΔ’ 
ΕΠΚΑ, καθώς και εκπαιδευτική άσκηση υπαίθρου προπτυχιακών φοιτητών του 
Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στην περιοχή γύρω από τα 
ορύγματα και εντός αυτών, στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος της 
«Γεωμορφολογίας». Επίσης, ευρήματα γεωαρχαιολογικού και αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος στην περιοχή των ορυγμάτων (αναγνώριση άγνωστης αρχαιολογικής 
θέσης) κοινοποιήθηκαν στην ΙΔ’ ΕΠΚΑ.  
 

 

2.2. Αναλυτική Περιγραφή των Ενοτήτων Εργασιών (Ε.Ε.) που 
υλοποιήθηκαν 
 
 
Η αναλυτική περιγραφή των ενοτήτων εργασιών που υλοποιήθηκαν, ακολουθεί μετά 
την ενότητα 3.4 του εγγράφου αυτού. 
 
 
 
 
         

2.3.  Συνολικά αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου 
 

Σύνοψη κύριων αποτελεσμάτων 
 
 Με εξαίρεση το αναγνωριστικό της κομμάτι, η έρευνα αφορούσε τη λήψη 
πληροφοριών για τη ρηξιγενή ζώνη η οποία δραστηριοποιήθηκε την 30η Απριλίου 
του 1954 στον μεγαλύτερο καταγεγραμμένο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλίας (Μ 6.7-7.0, «Σεισμός Σοφάδων»), μέσω προσεγγίσεων που εμπίπτουν στα 
ευρύτερα επιστημονικά αντικείμενα της «Παλαιοσεισμολογίας» και της «Τεκτονικής 
Γεωμορφολογίας» (ή Μορφοτεκτονικής). Συγκεκριμένα κύρια αποτελέσματα της 
έρευνας αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 
 
 
Λήψη πληροφοριών για το σεισμικό δυναμικό της ευρύτερης ρηξιγενούς ζώνης: 
 Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα και τα αποτελέσματα της 
μορφοτεκτονικής αναγνώρισης (σχ. με το Παραδοτέο 2),  οι σεισμικές διαρρήξεις του 
1954 διατάσσονται κατα μήκος του ΝΑ τμήματος μεγάλης μορφοτεκτονικής 
ασυνέχειας (ζώνης τεκτονικών ασυνεχειών) η οποία οριοθετεί το βύθισμα της 
Καρδίτσας πρός Δ.  Η ζώνη αυτή έχει μήκος περί τα 63 km, αλλά μόνον το μισό (ΝΑ) 
τμήμα της δραστηριοποιήθηκε το 1954 («ρηξιγενής ζώνη Δομοκού» ή «Δομοκού-
Λουτρού», μήκους περί τα 33 km). Τα μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
στην οποία σταματούσαν οι επιφανειακές σεισμικές διαρρήξεις του 1954, επιτρέπουν 
την υπόθεση ότι αυτή μπορεί να είναι μια περιοχή όπου διαχρονικά σταματούν 
σεισμικές διαρρήξεις της ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού. Αυτό σημαίνει οτι ίσως δεν είναι 
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πολύ πιθανό να ολισθήσει μεγαλύτερο τμήμα της ευρύτερης ζώνης τεκτονικών 
ασυνεχειών (στην οποία ανήκει η ρ.ζ. Δ.-Λ.) σε σεισμό σημαντικά μεγαλύτερο του 
1954. Η περιοχή στην οποία σταματούσαν πρός ΒΔ οι διαρρήξεις του 1954 δεν είναι 
τυχαία, αφού αποτελεί την περιοχή όπου η ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού συναντά την 
αλπική επώθηση των οφιολίθων επί της ενότητας Πίνδου. 
 
Λεπτομερής καταγραφή των εδαφικών διαρρήξεων του 1954 σε Εκκάρα/Βελεσιώτες: 
 Δεδομένης της απουσίας λεπτομερών χαρτών (κλίμακας μικρότερης από 
1:50000) των διαρρήξεων που συνόδευσαν το σεισμό του 1954, ένα από τα 
αποτελέσματα της έρευνας είναι η καταγραφή της θέσης των εδαφικών διαρρήξεων 
στην Εκκάρα και τις Βελεσιώτες σε τοπογραφικό υπόβαθρο 1:5,000, με βάση 
πληροφορίες απ’ ευθείας από αυτόπτες μάρτυρες εν ζωή (Παραδοτέο 3).  
 

Με βάση τα αποτελέσματα της λεπτομερούς χαρτογράφησης των διαρρήξεων, 
και τα γεωμορφολογικά κριτήρια επιλογής θέσης για παλαιοσεισμολογική έρευνα, 
βρέθηκε κατάλληλη θέση για εκσκαφή ορυγμάτων επί της μεγαλύτερης από τις 
σποραδικές ζώνες επιφανειακών διαρρήξεων που συνόδευσαν το σεισμό του 1954, 
αυτήν της Εκκάρας. Εκεί, πραγματοποιήθηκαν αμφότερες οι φάσεις της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας (1 αναγνωριστικό όρυγμα, ακολουθούμενο από 3 
ορύγματα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους). 
 

Όπως διαπιστώθηκε εντός των ορυγμάτων, οι διαρρήξεις του 1954 στην 
Εκκάρα συμπίπτουν με σαφώς ορισμένη, ενεργή ρηξιγενή ζώνη, η οποία έχει 
παρουσιάσει επανειλλημένως τεκτονικές ολισθήσεις και σημαντική συνολική 
μετατόπιση κατά το πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (Ολόκαινο και Ανώτατο 
Πλειστόκαινο). 
 
Λήψη πληροφοριών για τον κινηματικό χαρακτήρα της ρηξιγενούς ζώνης: 
 Η ανεύρεση κινηματικών δεικτών στη ζώνη διαρρήξεων που αποκάλυψαν τα 
ορύγματα της Εκκάρας, δίδει σαφείς πληροφορίες για την κινηματικό της χαρακτήρα, 
ο οποίος αποδεικνύεται  πλαγιοκανονικός, με σημαντική αριστερόστροφη οριζόντια 
συνιστώσα ολίσθησης. Ο προσανατολισμός του ανύσματος ολίσθησης της ζώνης 
διαρρήξεων της Εκκάρας, σε όλα τα ορύγματα, βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με 
τη διεύθυνση του εφελκυσμού στην ευρύτερη περιοχή, πράγμα  που τεκμηριώνει την 
τεκτονική (και όχι βαρυτική/επιφανειακή) φύση της ζώνης διαρρήξεων στην περιοχή 
της Εκκάρας.  
 
 
Λήψη παλαιοσεισμολογικών πληροφοριών για την ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας: 
 

• Το γεωλογικά πρόσφατο ιστορικό ολίσθησης της ζώνης διαρρήξεων στην 
περιοχή των ορυγμάτων της Εκκάρας (κατα τα τελευταία 17000-19000 χρόνια 
περίπου), περιλαμβάνει άλλα δύο επεισόδια συν-σεισμικών εδαφικών 
διαρήξεων οι οποίες συνοδεύθηκαν από τεκτονική ολίσθηση παρόμοιας τάξης 
μεγέθους (ή μεγαλύτερης) με αυτήν του 1954. Αυτό σημαίνει ότι, στο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η ευρύτερη σεισμική ζώνη Δομοκού-
Λουτρού (στην οποία ανήκει η ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας) έχει 
ξαναδώσει τουλάχιστον δύο φορές μεγάλο σεισμό, παρόμοιου μεγέθους με 
αυτόν του 1954.  
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• Η προτελευταία φορά (αυτή δηλαδή πρίν το σεισμό του 1954) που στην 
περιοχή των ορυγμάτων έλαβαν χώρα διαρρήξεις παρόμοιες με αυτές του 
1954 (παλαιοσεισμικό επεισόδιο Ε1), με βάση τα αποτελέσματα της 
αρχαιολογικής χρονολόγησης μεγάλου αριθμού δειγμάτων μεταφερμένης 
κεραμικής από την ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και.Κλασικών Αρχαιοτήτων 
(κ. Ε. Φρούσσου, Μ.Α.), τοποθετείται κατα πάσα πιθανότητα στο χρονικό 
διάστημα 4500-3500 π.Χ (Τελική Νεολιθική εποχή, γνωστή και ως 
Χαλκολιθική). Σίγουρα, εντός του χρονικού διαστήματος 4500-2500 π.Χ.  

• Το επεισόδιο Ε1, ακολουθήθηκε από δευτερεύον επεισόδιο διάρρηξης (Ε1α) 
το οποίο έλαβε χώρα χρονικά κοντά στο Ε1 και περιελάμβανε δημιουργία 
ρωγμών στο έδαφος, αλλά αμελητέα τεκτονική ολίσθηση, σε καμμία 
περίπτωση ανάλογη με αυτή του Ε1 ή του 1954.  

• Το δεύτερο παλαιότερο αξιόλογο παλαιοσεισμικό επεισόδιο (επεισόδιο Ε2), 
καταβλήθηκε προσπάθεια να χρονολογηθεί με συνδυασμό των 
εργαστηριακών μεθόδων OSL και 14C (AMS) σε δείγματα ιζήματος και 
εδαφογενών αποθέσεων CaCO3, αντίστοιχα. Η προτιμώμενη ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων από τις μεθόδους αυτές, τοποθετεί το επεισόδιο Ε2 μεταξύ 
του 11190 και του 22050 π.Χ, κατα πάσα πιθανότητα γύρω στο 15500 +-  
~2000 π.Χ.  

• Το επεισόδιο Ε2 συνοδεύθηκε από σημαντικά μεγαλύτερο κατακόρυφο 
διαχωρισμό από αυτόν που παρατηρήθηκε το 1954, πιθανότατα μεγαλύτερο 
και από τον διαχωρισμό κατά το επεισόδιο Ε1. Αυτή η διαφορά διαχωρισμού, 
θα μπορούσε να σημαίνει ότι το Ε2 αντιστοιχεί σε κατά τι ισχυρότερο σεισμό 
από αυτόν του 1954, όχι όμως απαραιτήτως. 

• Δεν αναγνωρίσθηκαν σαφείς γεωλογικές ενδείξεις για επί πλέον επεισόδιο(α) 
ολίσθησης (συν-σεισμικής ή αργής) μεταξύ των Ε1 και Ε2. Όμως, με βάση τα 
γεωλογικά δεδομένα και μόνον, δεν μπορεί να αποκλεισθεί τελείως το 
ενδεχόμενο τέτοιων επι πλέον επεισοδίων ολίσθησης.  

• Κατα το χρονικό διάστημα που αντιπροσωπεύουν οι μελετηθείσες αποθέσεις 
(δηλ. τουλάχιστον τα τελευταία 24000 χρόνια), οι περίοδοι 
επανδραστηριοποίησης της ζώνης διαρρήξεων της Εκκάρας (επεισόδια 
ολίσθησης συγκρίσιμα με αυτό του 1954) είναι μεγαλύτερες των 4450 ή 3340 
ετών. Η δεύτερη από τις τιμές αυτές είναι η πιό συντηρητική, διότι λαμβάνει 
υπ’ όψιν το ενδεχόμενο να έχει μεσολαβήσει αξιόλογο επεισόδιο συν-
σεισμικής ολίσθησης μεταξύ των Ε1 και Ε2 (για το οποίο πάντως δεν βρέθηκε 
κανένα σαφές και αξιόπιστο ίχνος).  

• Το γεγονός ότι οι διαρρήξεις του 1954 κατά μήκος της ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού 
ήταν σποραδικές (όχι συνεχόμενες), σε συνδυασμό με την αυξημένη 
πολυπλοκότητα της ρηξιγενούς ζώνης αυτής, σημαίνει ότι, με τα σήμερα 
διαθέσιμα δεδομένα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι σε κάθε σεισμό 
σαν κι αυτόν του 1954, υπήρξαν διαρρήξεις απαραιτήτως και στη ζώνη 
διαρρήξεων της Εκκάρας. Η επαναληπτικότητα των διαρρήξεων στην Εκκάρα 
που διαπιστώθηκε από την παρούσα έρευνα είναι ένα στοιχείο που ευνοεί 
αυτή την υπόθεση, μαζί και με το γεγονός ότι η ζώνη διαρρήξεων της 
Εκκάρας ήταν η μεγαλύτερη απ’ όλες όσες συνόδευσαν το σεισμό του 1954. 
Πλήν όμως, για απολύτως ασφαλή συμπεράσματα απαιτούνται περαιτέρω 
παλαιοσεισμολογικές έρευνες, και σε άλλες ζώνες διαρρήξεων της ευρύτερης 
ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού 
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• Με βάση ελάχιστες τιμές μεταστόπισης των βαθύτερων στρωμάτων στα 
βαθύτερα ορύγματα (1 και 3),  ο ρυθμός ολίσθησης της ζώνης διαρρήξεων 
στην Εκκάρα είναι της τάξης ή κατά τι μεγαλύτερος των  0.3-0.5 mm/yr.  Ο 
ρυθμός ολίσθησης της ευρύτερης ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού συνολικά (και όχι 
μόνον της ζώνης διαρρήξεων της Εκκάρας), αναμένεται να είναι μεγαλύτερος 
αφ’ ενός διότι η ολίσθηση είναι μεγαλύτερη στα βαθύτερα τμήματα της ρ.ζ., 
αφ’ ετέρου λόγω του ότι η πολυπλοκότητα της ρ.ζ. στην επιφάνεια (διάχυση 
παραμόρφωσης σε μια ευρεία ζώνη), καθιστά πολύ πιθανό, κοντά στην 
επιφάνεια του εδάφους να επιμερίζεται η ολίσθηση σε παραπάνω της μιάς 
ζώνες διάρρηξης. 

 
Συστηματική και λεπτομερής καταγραφή τεκτονικών και στρωματογραφικών 
στοιχείων στα παλαιοσεισμολογικά ορύγματα: 
 Επειδή όπως οι αρχαιολογικές ανασκαφές, έτσι και οι γεωλογικές ανασκαφές 
καταστρέφουν στρωματογραφικά στοιχεία, καταγράφθηκαν όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες (Παραδοτέα 4 και 5 και τελική έκθεση), ώστε να είναι 
διαθέσιμες σε μελλοντικούς ερευνητές (γεωλόγους, αρχαιολόγους, γεωφυσικούς) της 
ίδιας ή παρακείμενης θέσης. Οι θέσεις των ορυγμάτων επιλέχθηκαν έτσι ώστε να 
υπάρχει χώρος ανάμεσά τους για τυχόν νέες εκσκαφές στο μέλλον. 
 
Παράπλευρα αποτελέσματα: 

Πέρα από τα αποτελέσματα τα οποία σχετίζονται με τους προκαθορισμένους 
σκοπούς των ερευνών, σημαντικό παράπλευρο αποτέλεσμα αποτελεί η αναγνώριση 
σαφών ιχνών πρότερα άγνωστου αρχαίου οικισμού της Τελικής Νεολιθικής 
(Χαλκολιθικής) εποχής (4500-3500 π.Χ), ο οποίος βρισκόταν πολύ κοντά στα 
ορύγματα (τα οποία περιείχαν θραύσματα κεραμικών και υπολείμματα καύσεων 
προερχόμενα από αυτόν), καθώς και άγνωστης αρχαιολογικής θέσης επίσης κοντά 
στα ορύγματα (πιθανόν, οχυρωμένης θέσης). 

 
 
Η παρούσα, τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου (Παραδοτέο 11), 

συνοδεύεται από τα Παραδοτέα 1-10, και CD-ROM, όπου βρίσκεται όλο το υλικό το 
σχετικό με την έρευνα, περιλαμβανομένων της έκθεσης αυτής και των παραδοτέων σε 
ψηφιακή μοφή, καθώς και των ψηφιακών αρχείων που συνοδεύουν ορισμένα από τα 
παραδοτέα (φωτομωσαϊκά ορυγμάτων, GIS Layers, Web site). 
 
 
 

Παραδοτέα 
 

Τα Παραδοτέα του έργου ολοκληρώθηκαν όπως προέβλεπε ο 
προγραμματισμός. Αναλυτικά, τα παραδοτέα που κατατίθενται, δίδονται στον πίνακα 
που ακολουθεί. Δεδομένου ότι και οι δύο φάσεις της παλαιοσεισμολογικής έρευνας 
έγιναν στην ίδια θέση, δεν υπάρχει παραδοτέο 3Β. Το Παραδοτέο 3Α που κατατέθηκε 
με την ενδιάμεση έκθεση όμως, έχει εμπλουτισθεί και δίδεται σε νέα, ενημερωμένη 
μορφή (η οποία και υπερκαλύπτει το Παραδοτέο 3Α). Τα Παραδοτέα 1 και 6 (έκθεση 
προόδου 1ης ενότητας εργασιών και ενδιάμεση έκθεση φυσικού αντικειμένου), 
υπερκαλύπτονται από το Παραδοτέο 11 (τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου). Τα 
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Παραδοτέα 4Α και 5Α, υπερκαλύπτονται από τα Παραδοτέα «4Α\Β», και «5Α\Β», 
στα οποία, εκτός από το υλικό από το μέρος Β της παλαιοσεισμολογικής έρευνας, 
περιλαμβάνεται όλο το υλικό και από το μέρος Α. Όσα παραδοτέα υπερκαλύπτονται 
από νεότερά τους, σημειώνονται με γκρι γράμματα στον παρακάτω πίνακα. To 
Παραδοτέο 10 (επιστημονική εργασία για υποβολή σε διεθνές επιστημονικό 
περιοδικό), από τη στιγμή που είναι διαθέσιμη η εργασία στην τελική της μορφή μετά 
από τις κρίσεις της και τις σχετικές διορθώσεις, θα υπερκαλύπτεται από την τελικώς 
δημοσιευμένη εργασία. 

 

Παραδοτέα του έργου 
1. ‘Εκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι εκτελεσθείσες προκαταρκτικές εργασίες, τα 

αποτελέσματα του Α’ μέρους της τεκτονικο-γεωμορφολογικής και γεωλογικής 
χαρτογράφησης και οι εντοπισθείσες θέσεις που είναι κατάλληλες για 
παλαιοσεισμολογικές μελέτες 

2. Γεωμορφολογικος-Γεωλογικός χάρτης κατα μήκος ρηξιγενούς ζώνης  

3Α. Λεπτομερείς γεωμορφολογικοί-γεωλογικοί χάρτες επιλεγμένων θέσεων του μέρους Α 
της παλαιοσεισμολογικής έρευνας  

3 (ενημερωμένο). Λεπτομερείς γεωμορφολογικοί-γεωλογικοί χάρτες επιλεγμένων θέσεων 
του μέρους Α (και Β) της παλαιοσεισμολογικής έρευνας 

4Α. Λεπτομερείς καταγραφές (logs) στρωματογραφίας τάφρων μέρους A της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας, με αναλυτικές περιγραφές όλων των ιζηματολογικών 
ενοτήτων 

5Α. Ψηφιακά φωτομωσαϊκά στρωματογραφίας τάφρων μέρους Α της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας 

6. Ενδιάμεση έκθεση φυσικού αντικειμένου 

4Α/Β. Λεπτομερείς καταγραφές (logs) στρωματογραφίας ορυγμάτων μέρους Α και Β της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας, με αναλυτικές περιγραφές όλων των ιζηματολογικών 
ενοτήτων 

5Α/Β. ψηφιακά φωτομωσαϊκά στρωματογραφίας τάφρων μέρους Α και Β της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας 

7. Θεματικά «στρώματα» GIS (σε ψηφιακή μορφή) με τα αποτελέσματα της 
τεκτονικογεωμορφολογικής και γεωλογικής χαρτογράφησης περιοχών και θέσεων 
κατά τις Φάσεις 1-3 

8. Αποτελέσματα ραδιοχρονολογήσεων και αρχαιολογικών χρονολογήσεων 

9. Iστοσελίδες με τα αποτελέσματα του έργου 

10. Εργασία για υποβολή σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό 

11.Τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου 
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3. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

3.1. Τεχνολογία / Τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στα πλαίσια του έργου 
 

Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στα πλαίσια του έργου, αφορά τις μεθόδους 
εργασίας και τους προβληματισμούς που πρέπει να συνοδεύουν όλα τα στάδια 
εκπόνησης μιας παλαιοσεισμολογικής μελέτης, καθώς και της γεωμορφολογικής 
έρευνας που προηγείται αυτής: 

- μεθοδολογία επιλογής θέσεων κατάλληλων για παλαιοσεισμολογικές 
έρευνες (γεωμορφολογικά κριτήρια, τεκτονικο-γεωλογικά κριτήρια). Η επιλογή θέσης 
εν πολλοίς προκαθορίζει και τα αποτελέσματα. Αξιολόγηση πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων υποψηφίων θέσεων, κριτήρια τελικής επιλογής 
 -   τρόποι εκσκαφής παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων (επιλογή διαστάσεων, 
γεωμετρία πυθμένα κλπ)   
 - μεθοδολογία λεπτομερούς καταγραφής της στρωματογραφίας 
παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων (τοποθέτηση ακανόνιστου καννάβου ακριβείας, 
φωτογράφηση, κατασκευή ψηφιακών φωτομωσαϊκών, περιγραφή στρωματογραφικών 
ενοτήτων, κατασκευή λεπτομερών καταγραφών (logs)) 
 - μεθοδολογία παλαιοσεισμολογικής ερμηνείας (προβλήματα, ασαφή σημεία – 
«παγίδες», βαθμός αξιοπιστίας τεκτονικο-στρωματογραφικών στοιχείων 
διαφορετικών τύπων, περιορισμοί) 
 - μεθοδολογία λήψης στοιχείων χρονολόγησης παλαιο-σεισμών (προβλήματα, 
βαθμός αξιοπιστίας διαφορετικών προσεγγίσεων, αποφυγή σφαλμάτων) 
 

3.2. Συνεργασία φορέων (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο) 
 

Η συνεργασία μεταξύ του αναδόχου φορέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) και του 
φορέα συγχρηματοδότησης (ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ) υπήρξε άριστη. Ο φορέας 
συγχρηματοδότησης, συνέβαλε ουσιαστικά στα τμήματα της έρευνας που ενεπλάκη 
(αναλυτικά στοιχεία στην αρχή των κεφαλαίων για τις ενότητες εργασιών 1 και 2), 
ενώ ήλθε σε επαφή με νέες εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει την 
τεχνογνωσία που διαθέτει.  

Η επιστημονική συνεργασία που προέκυψε στην πορεία των ερευνών μεταξύ του 
αναδόχου φορέα και της ΙΔ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
(Λαμίας), ήταν καθοριστικής σημάσίας, αφού η ΙΔ’ ΕΠΚΑ παρείχε ακριβή 
χρονολόγηση των νεώτερων αποθέσεων εντός των ορυγμάτων (και του προ-
τελευταίου επεισοδίου ολίσθησης), ενώ έδωσε στην έρευνα ακόμη περισσότερο 
διαθεματικό χαρακτήρα. 

 Η επιστημονική συνεργασία που προέκυψε στην πορεία των ερευνών μεταξύ του 
αναδόχου φορέα και των Univ. of Illinois at Chicago και Univ. Hohenheim, 
επιδιώχθηκε για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
εργαστηριακών χρονολογήσεων με τις μεθόδους OSL και 14C (AMS), σε ιζήματα και 
εδαφογενείς αποθέσεις CaCO3, αντίστοιχα. 
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3.3. Aιτιολόγηση αποκλίσεων δαπανών ανά φορέα και κατηγορία 
δαπάνης σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη 
 
 

Ανάδοχος Φορέας (Χαροκόπειο Πανεπ.). Δεν υπήρξαν αποκλίσεις δαπανών. 
Πέρα από τα αναφερόμενα έξοδα στην έκθεση οικονομικού αντικειμένου, επί πλέον 
εξόδα που εμπίπτουν στην κατηγορία «άλλα έξοδα», καλύφθηκαν από τον 
μετακαλούμενο ερευνητή. Από τον μετακαλούμενο καλύφθηκαν και έξοδα που δεν 
προβλέπονταν στον προϋπολογισμό (π.χ. καταβολή ενοικίου/αποζημίωσης στον 
ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου όπου διανοίχθηκαν τα ορύγματα), αλλά ήταν απαραίτητα 
για την πραγματοποίηση της έρευνας. 

Φορέας Έμμεσης Συχρηματοδότησης. Η αμοιβή του προσωπικού είναι 
μεγαλύτερη της προγραμματιζόμενης, διότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την 
ύπογραφή της σύμβασης, η τοπογράφος της ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ η οποία απασχολήθηκε στο 
έργο, πήρε αύξηση μισθού. 
 
 

3.4. Λοιπές παρατηρήσεις 
 

Καλύτερη χρονολόγηση του πολύ καλά ορισμένου παλαιοσεισμικού επεισοδίου 
Ε2, θα απαιτούσε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό εργαστηριακών γεωχρονολογήσεων, 
ο οποίος δεν ήταν δυνατός, με δεδομένα τα  οικονομικά μεγέθη της έρευνας (κονδύλι 
«άλλα έξοδα»). Επίσης, δυνατότητα περαιτέρω γεωχρονολογήσεων θα έδιδε ακόμα 
καλύτερο προσδιορισμό της ηλικίας του προ-τελευταίου επεισοδίου ολίσθησης, αλλά 
και σημαντικές αρχαιολογικές πληροφορίες. Πιό συγκεκριμένα, ακριβή, ανεξάρτητη 
χρονολόγηση της νεολιθικής κεραμικής που βρέθηκε στα ορύγματα (μεταφερμένα 
θραύσματα), και προέρχεται από νεολιθικό οικισμό που βρισκόταν πολύ κοντά στα 
ορύγματα. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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1η Ενότητα Εργασιών  
 
(Αναγνωριστικές εργασίες για τον καθορισμό περιοχών 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας – Τεκτονικο-γεωμορφολογική έρευνα 
μέρος Α) 
 

 
 

Εισαγωγή 
 
 
Κατά την διάρκεια της ενότητας εργασιών (φάσης) 1 του προγράμματος, 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: 
 

• αναγνωριστικές εργασίες σε ενεργά ρήγματα σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας-
Θεσσαλίας, με σκοπό τον εντοπισμό θέσεων δυνητικά κατάλληλων για 
παλαιοσεισμολογικές έρευνες (Παραδοτέα 3, 4, 5, 8, 9 και 10) καθώς και την 
επιλογή της ρηξιγενούς ζώνης (ρ.ζ.) προς τεκτονικο-γεωμορφολογική 
χαρτογράφηση (Παραδοτέα 2 και 7).  

• ξεκίνησε η τεκτονικο-γεωμορφολογική έρευνα (χαρτογράφηση) (μέρος Α)  
• καθορίσθηκε η θεματική οργάνωση του αναπτυσσόμενου GIS Database (ΓΣΠ – 

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών), που θα αποτελέσει το Παραδοτέο 7 και 
ξεκίνησε ο εμπλουτισμός του με θεματικά επίπεδα (thematic layers) σε ψηφιακή 
μορφή. 

• Λεπτομερής χαρτογράφηση επιλεγμένης θέσης παλαιοσεισμολογικών ερευνών 
(λεπτομερής χαρτογράφηση ζώνης σεισμικών διαρρήξεων - Παραδοτέο 3) 

• Ξεκίνησε η παλαιοσεισμολογική έρευνα (μέρος Α), νωρίτερα απ’ ότι 
προγραμματιζόταν (πράγμα επιθυμητό, δεδομένων των δυσκολιών και 
καθυστερήσεων που μπορούν να ανακύψουν σε τέτοιες έρευνες από δυσ-
στάθμητους παράγοντες). 

 
Οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται αναλυτικότερα στα υπο-κεφάλαια που 

ακολουθούν.  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Ε.Ε. 1: Έχει υλοποιηθεί, όπως προγραμματιζόταν 
στην υπογραφείσα σύμβαση. 
 
Εμπλεκόμενοι Φορείς και συμβολή τους: Πέρα από τον ανάδοχο φορέα και τους 
επιστ. υπεύθυνο και μετακαλούμενο ερευνητή, στις εργασίες της Ε.Ε. 1 ενεπλάκη και 
ο φορέας συγχρηματοδότησης, ΤΕΡΡΑ Ε.Π.Ε. (Υπευθ. κ. Τ. Μαρνιέρος, 
Τοπογράφος), η οποία, στα πλαίσια της έμμεσης συγχρηματοδότησης, συνέβαλε με 
την αμοιβή προσωπικού (κ. Α. Ασκομίτου, Τοπογράφος) που ασχολήθηκε με την 
επεξεργασία και παροχή των κάτωθι δεδομένων (datasets) για τις ανάγκες της 
αναγνώρισης για τον εντοπισμό θέσεων παλαιοσεισμολογικών ερευνών και τις 
ανάγκες της τεκτονικο-γεωμορφολογικής έρευνας (μέρος Α): 
 
Στάδιο αναγνώρισης 
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Δορυφορικές εικόνες (SPOT, LANDSAT) 
τοπογραφικοί χάρτες 1:50,000 της ΓΥΣ  (scans και ψηφιακή μορφή)   
γεωλογικοί χάρτες 1:50,000 του ΙΓΜΕ (scans και ψηφιακή μορφή) 

 
Λεπτομερής γεωμορφολογική χαρτογράφηση σεισμικών διαρρήξεων Εκκάρας  
 
 Ψηφιοποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα 1:5,000  
 (scans και ψηφιακή μορφή) 
 
Τεκτονικο-γεωμορφολογική έρευνα (μέρος Α) 

Σάρωση αεροφωτογραφιών (1200 DPI)  
Διάθεση εξοπλισμού (σταθμός εργασίας και λογισμικό) για στερεοσκοπική 

ανάλυση (φωτογεωλογία) ψηφιακών αεροφωτογραφιών   
  
Ανάπτυξη GIS με τα αποτελέσματα 
  
 Διάθεση σταθμού εργασίας και εξοπλισμού για την ανάπτυξη του GIS 
 
 
Παραδοτέα / τελικά κόστη παραδοτέων: Η Ε.Ε. 1 ως παραδοτέο περιελάμβανε 
έκθεση προόδου η οποία δόθηκε ως αυτοτελές, ξεχωριστό έγγραφο, υπερκαλύπτεται 
όμως από την παρούσα τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου. Το τελικό κόστος του 
Παραδοτέου 1 συνίσταται στην αμοιβή του μετακαλούμενου, του προσωπικού της 
ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ που απασχολήθηκε με την επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς 
και του κόστους των πρωτογενών ψηφιακών δεδομένων που παρείχε η ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ. 
Προκειμένου να μην συρρικνωθεί το κονδύλι «άλλα έξοδα» (το οποίο περιλαμβάνει 
έξοδα για εργασίες υψηλού κόστους, όπως εκσκαφές παλαιοσεισμολογικών 
ορυγμάτων και χρονολογήσεις), αγορά αεροφωτογραφιών από τη Γεωγραφική 
Υπηρεσία Στρατού  (περιοχές ρηγμάτων Νικοπόλεως, ρ.ζ. Λουτρακίου –
Αμβρακικού-) έγινε με έξοδα του μετακαλούμενου ερευνητή.  
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Αναγνωριστικές εργασίες 
 
 
 
 

H αναγνώριση για την έρευση θέσεων κατάλληλων για παλαιοσεισμολογικές 
έρευνες κινήθηκε σε τρία στάδια: 

• 1ο στάδιο: Συλλογή και μελέτη βιβλιογραφίας, εξέταση δορυφορικών 
εικόνων και τοπογραφικών και γεωλογικών χαρτών 1:50,000. Επιλογή 
περιοχών για λεπτομερέστερη εξέταση. 

• 2ο στάδιο: ανάλυση αεροφωτογραφιών 1:15,000 για τις περιοχές που 
επιλέχθηκαν στο πρώτο στάδιο. 

• 3ο στάδιο: Λεπτομερής γεωμορφολογική/γεωλογική αναγνώριση στην 
ύπαιθρο σε περιοχές που επιλέχθηκαν στο 2ο στάδιο, για εντοπισμό 
θέσεων για ορύγματα για παλαιοσεισμολογικές έρευνες. 

 
 

Πρώτο αναγνωριστικό στάδιο 
 

Συλλογή βιβλιογραφίας έγινε για τις κάτωθι ρηξιγενείς ζώνες στην περιοχή 
της Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας (Εικόνα 1): 

 
- ρηξιγενής ζώνη Δομοκού-Λουτρού (σεισμός «Σοφάδων», 30ης 

Απριλίου 1954, Μ 6.7-7.0)  
- Ζώνη σεισμικών διαρρήξεων Πισίων (χερσόνησος Περαχώρας, 

σεισμοί Αλκυονίδων 1981) 
- Ζώνη σεισμικών διαρρήξεων Καπαρελίου (Βοιωτία, σεισμοί 

Αλκυονίδων 1981) 
- Ρηξιγενής ζώνη Τριχωνίδας-Λυσιμάχειας (νότιο περιθώριο 

βυθίσματος Τριχωνίδας-Λυσιμάχειας)  
- Σεισμικές διαρρήξεις σεισμού Φωκίδος 1870 
- Ρηξιγενής ζώνη Κατούνας (Αιτωλοακαρνανία) 
- Ρηξιγενής ζώνη Νικοπόλεως (περιοχή Αμβρακικού κόλπου) 
- Ρηξιγενής ζώνη Λουτρακίου (περιοχή Αμβρακικού κόλπου) 
 

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές, εξετάσθηκαν:  
 
• Βιβλιογραφία σχετική με σεισμικές διαρρήξεις, ενεργά ρήγματα, 

μορφοτεκτονική/νεοτεκτονική δομή 
• τοπογραφικοί χάρτες 1:50,000 της ΓΥΣ    
• γεωλογικοί χάρτες 1:50,000 του ΙΓΜΕ 
• Δορυφορικές εικόνες (διάφορων τύπων και διακριτικής ικανότητας, π.χ. SPOT, 

LANDSAT, GoogleEarth) 
 

Ο φορέας συγχρηματοδότησης (Τerra EΠΕ), παρείχε το κύριο μέρος των 
τοπογραφικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή (raster ή vector datasets). H εξέταση 
των συλλεχθέντων δεδομένων είχε ως στόχο μια πρώτη εκτίμηση των δυνατοτήτων 
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που μπορεί να υφίστανται για παλαιοσεισμολογικές μελέτες στην κάθε μία από τις 
παραπάνω περιοχές, με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 
 
• τον βαθμό ενεργότητας των εκάστωτε ρηγμάτων, όπως αυτός μπορεί σε γενικές 

γραμμές να συναχθεί από τα βιβλιογραφικά δεδομένα, την γενική 
γεωμορφολογική τους έκφραση και τη σχέση τους με πρόσφατες γεωμορφές 
και πλειστοκαινικούς-ολοκαινικούς ιζηματογενείς σχηματισμούς  

• το γεωμορφολογικό και γεωλογικό πλαίσιο: 
o εάν υπάρχουν ή αναμένεται να υπάρχουν ολοκαινικές αποθέσεις 
o λιθολογίες υποβάθρου (σχετίζονται με την υφή που αναμένεται να έχουν οι 

ολοκαινικές αποθέσεις) 
o είδος ολοκαινικών αποθέσεων (π.χ. ελώδεις ή λιμναίες αποθέσεις είναι 

συνήθως πιο ευνοϊκές από ποταμοχειμμάριες αποθέσεις) 
o αναμενόμενα ιζηματολογικά και στρωματογραφικά χαρακτηριστικά 

ολοκαινικών αποθέσεων (περιβάλλον απόθεσης συναγόμενο από το 
γεωμορφολογικό περίγυρο και τις λιθολογίες των μητρικών 
περτρωμάτων,  π.χ. αδρομερή κορρήματα στη βάση ασβεστολιθικών 
κλιτύων συνεπάγονται έλλειψη λεπτομερούς στρώσης, άρα δυσκολία 
στην αναγνώριση μετατοπίσεων μικρότερων του ~0.5 m),  

o πιθανότητες παρουσίας περιβαλλόντων ιζηματογένεσης πρόσφορων για τη 
διατήρηση οργανικών υλικών κατάλληλων για χρονολόγηση με τη 
μέθοδο του ραδιοάνθρακα (14C)   

• τα αποτελέσματα τυχόν υπαρχόντων παλαιοσεισμολογικών μελετών 
• βαθμός/έκταση ανθρώπινων επεμβάσεων (οικισμοί, δρόμοι, αναβαθμοί), που είναι 

ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα για παλαιοσεισμολογικές έρευνες στην Ελλάδα 
(τουλάχιστον όσον αφορά τις έρευνες με διάνοιξη ορυγμάτων). Η μακροχρόνια 
κατοίκηση, καλλιέργεια κ.α. ανθρώπινες δραστηριότητες, έχουν ως αποτέλεσμα 
τη σχεδόν ολοκληρωτική αλλοίωση της επιφάνειας του εδάφους και των 
επιφανειακών αποθέσεων κατά μήκος εκείνων συνήθως των τμημάτων ενεργών 
ρηξιγενών ζωνών, τα οποία κατά τα άλλα θα μπορούσαν να προσφέρονται για 
παλαιοσεισμολογικές έρευνες. 

 
Πέρα από τις άλλου είδους δορυφορικές εικόνες, οι έγχρωμες δορυφορικές 

εικόνες υψηλής ανάλυσης του Google Earth, οι οποίες καλύπτουν μεγάλα τμήματα 
των περιοχών αναγνώρισης (εξαίρεση η περιοχή του σεισμού των Σοφάδων, όπου οι 
εικόνες ήταν χαμηλής ανάλυσης), αποδείχθηκαν πάρα πολύ χρήσιμες, διότι μας 
επέτρεψαν να έχουμε εικόνα (γρήγορα και άνευ κόστους) για τον βαθμό αλλοίωσης 
της φυσικής μορφολογίας και των επιφανειακών αποθέσεων κατά μήκος των ζωνών 
ενδιαφέροντος από ανθρώπινες κατασκευές και επεμβάσεις καθώς και άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις ολοκαινικές αποθέσεις, το είδος του 
εδάφους, το είδος των καλλιεργειών, την ευκολία/δυσκολια πρόσβασης σκαπτικού 
μηχανήματος, κ.α.. 
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Εικόνα 1. Περιοχές ενεργών ρηξιγενών ζωνών πρώτου αναγνωριστικού σταδίου, για τις 
οποίες εξετάσθηκαν κατ’ αρχήν τοπογραφικοί και γεωλογικοί χάρτες κλίμακας 1:50,000, 
δορυφορικές εικόνες και βιβλιογραφία με σκοπό την επιλογή περιοχών-στόχων για περαιτέρω 
γεωμορφολογική αναγνώριση προκειμένου να αναζητηθούν θέσεις δυνητικά κατάλληλες για 
παλαιοσεισμολογικές έρευνες. Με κίτρινο πλαίσιο σημειώνονται οι περιοχές για τις οποίες 
έγινε αναγνωριστική ανάλυση αεροφωτογραφιών (φωτοερμηνεία) ή/και εργασία πεδίου στα 
πλαίσια της αναγνωριστικής φάσης.   

  

Δεύτερο αναγνωριστικό στάδιο 
 

Συνεκτιμώντας όλες τα διαθέσιμα δεδομένα, επιλέξαμε για πιό λεπτομερή 
αναγνώριση τις παρακάτω περιοχές: 

 
• τη ρηξιγενή ζώνη Δομοκού-Λουτρού (ΝΔ Θεσσαλία, σεισμός «Σοφάδων» 

1954),  
• το ρήγμα Λουτρακίου (Ν πλευρά Αμβρακικού κόλπου) και  
• τις ρηξιγενείς ζώνες στην περιοχή της Νικοπόλεως (Δ πλευρά Αμβρακικού 

κόλπου) 
• τη μεγάλη ρηξιγενή ζώνη στη νότια πλευρά του τεκτονικού βυθίσματος 

του Αγρινίου (λίμνες Λυσιμάχεια και Τριχωνίδα) 
 
Οι βασικές γραμμές του σκεπτικού πίσω από τις παραπάνω επιλογές, 

ακολουθούν παρακάτω.  
Ρηξιγενής ζώνη Δομοκού-Λουτρού (σεισμός 30ης Απριλίου 1954). Η 

περιοχή αυτή επιλέχθηκε διότι εκεί έχουμε καταγεγραμμένες επιφανειακές σεισμικές 
διαρρήξεις κατά τη διάρκεια πρόσφατου σεισμού μεγάλου μεγέθους (Μ 6.7-7.0, του 
μεγαλύτερου καταγεγραμμένου σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας), 
ορισμένες απο τις οποίες διέσχιζαν ολοκαινικές αποθέσεις. Επί πλεόν, δεν υπάρχουν 
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ούτε ιστορικά ούτε παλαιοσεισμολογικά δεδομένα για το σεισμικό ιστορικό της 
ρηξιγενούς ζώνης που έδωσε το σεισμό του 1954.  

 
Περιοχές Λουτρακίου – Νικοπόλεως (Αμβρακικός Κόλπος). Επιλέχθηκαν, 

αφενός διότι βρίσκονται σε περιοχή στην οποία με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα 
αναμένεται σημαντική ενεργός παραμόρφωση. Αφετέρου, επειδή τα εκεί ρήγματα 
είναι σε παράκτιες περιοχές, άρα ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες για 
εντοπισμό σεισμικών γεγονότων όχι αποκλειστικά και μόνον με τεκτονο-
στρωματογραφικές παρατηρήσεις, αλλά σε συνδυασμό και με ρηχές γεωτρήσεις και 
ιζηματολογικές/μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις ιζημάτων σε αυτές, για τον 
εντοπισμό απότομων παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών σε παράκτια περιβάλλοντα 
απόθεσης (απότομων μεταβολών της σχετικής στάθμης θάλασσας λόγω συν-
σεισμικών κατακόρυφων κινήσεων). 

Η περιοχή της Νικοπόλεως, παρουσιάζει πλέον και γεωαρχαιολογικό - 
αρχαιοσεισμολογικό ενδιαφέρον, διότι στο κατερχόμενο τέμαχος της εκεί ρηξιγενούς 
ζώνης (εντός ενός graben –τεκτονικού βυθίσματος-, για την ακρίβεια), υπάρχει 
εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος (αρχαία Νικόπολις), δίπλα σε λιμνοθάλασσα (όπου 
θα μπορούσαν να γίνουν δειγματοληψίες παράκτιων ιζημάτων με γεωτρήσεις) . 

Ρηξιγενής ζώνη στη νότια πλευρά του τεκτονικού βυθίσματος του 
Αγρινίου (Λ. Τριχωνίδας). Επιλέχθηκε διότι η βιβλιογραφία και οι αναγνωριστικές 
παρατηρήσεις μας υποδηλώνουν ρηξιγενή ζώνη η οποία είναι και μεγάλη και 
ενεργός, ενώ είναι παντελώς άγνωστο το πότε έχει δώσει τελευταία φορά μεγάλο 
σεισμό, και φυσικά δεν υπάρχουν δεδομένα για την περίοδο επανάληψης μεγάλων 
σεισμών σε αυτήν. Πέρα από τα παραπάνω, το τμήμα της ρηξιγενούς ζώνης η οποία 
οριοθετεί προς Νότο την Λ. Λυσιμάχεια, διατρέχει και μεταθέτει λιμναίες αποθέσεις, 
γεγονός που αναμένεται να μεταφράζεται σε ευνοϊκότερη στρωματογραφία 
ολοκαινικών αποθέσεων και επάρκεια οργανικού υλικού για ραδιοχρονολογήσεις σε 
τυχόν ορύγματα ή γεωτρήσεις. 

 
Για τις ανωτέρω περιοχές (πλήν Τριχωνίδας), ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες 

της ΓΥΣ κλίμακας 1:15,000 σαρώθηκαν σε υψηλή ανάλυση (1200 DPI) και 
εξετάσθηκαν στερεοσκοπικά σε υπολογιστή εξοπλισμένο με το απαραίτητο λογισμικό 
ο οποίος διατέθηκε από τον φορέα συγχρηματοδότησης (ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ),  για τον 
εντοπισμό γεωμορφολογικών ενδείξεων για πρόσφατη (ολοκαινική) δραστηριότητα 
κλάδων των ρηξιγενών ζωνών-στόχων. Π.χ., ρηξιγενή πρανή σε ολοκαινικές 
γεωμορφολογικές επιφάνειες όπως αλλουβιακά ριπίδια, αναβαθμίδες, παράκτιες 
πεδιάδες. 

  
 

Τρίτο αναγνωριστικό στάδιο 
 
 
Με βάση τις πληροφορίες που συλλέξαμε στις προηγούμενες φάσεις της 

αναγνώρισης, και αφού αξιολογήθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε 
περιοχής, αποφασίσθηκε να εξετασθεί λεπτομερώς στην ύπαιθρο η ζώνη εδαφικών 
διαρρήξεων του 1954 στην περιοχή της Εκκάρας Δομοκού (ζώνη διαρρήξεων 
ανήκουσα στην ευρύτερη ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού), ως πιθανός στόχος 
παλαιοσεισμολογικών ερευνών με εκσκαφή/ές τάφρου/ων. Η περιοχή αυτή 
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επιλέχθηκε για λεπτομερή γεωμορφολογική αναγνώριση, διότι παρουσιάζει τα εξής 
συγκριτικά πλεονεκτήματα: 
 

• υπάρχει καταγεγραμμένη συν-σεισμική εδαφική διάρρηξη, στοιχείο το οποίο 
συνεπάγεται: 

- εκμηδένιση της αβεβαιότητας ως πρός την ύπαρξη ή την ακριβή θέση της 
ζώνης διαρρήξεων 

- γνώση του χρόνου που έλαβε χώρα το τελευταίο σεισμικό επεισόδιο, άρα, 
αποφυγή εξόδων για τη χρονολόγησή τους και αξιοποίηση του 
προϋπολογισμού για τη χρονολόγηση των παλαιότερων αυτού 
επεισοδίων, αποφυγή τυχόν προβλημάτων στρωματογραφικού 
προσδιορισμού και χρονολόγησής του (λόγω διατάραξης των 
ανώτερων επιφανειακών αποθέσεων από άρωση, λόγω αδυναμιών της 
μεθόδου του 14C σε ηλικίες από το 1650 μ.Χ και μετά). 

• η διάρρηξη βρισκόταν «στο όριο υποβάθρου και ολοκαινικών αποθέσεων» 
(Παπασταματίου και Μουγιάρης, 1986), γεγονός υποσχόμενο την ύπαρξη 
δυνατότητας για παλαιοσεισμολογική ερμηνεία με βάση στρωματογραφικές 
και τεκτονικές παρατηρήσεις σε ολοκαινικές αποθέσεις 

• με βάση τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, οι πιθανότητες  η διάρρηξη να μην 
είναι τεκτονικής φύσεως (να είναι επιφανειακή, βαρυτικής φύσης, καθίζηση 
επηρεάζουσα μόνον τις επιφανειακές χαλαρές αποθέσεις), είναι μικρές  

• οι Παπασταματίου και Μουγιάρης (1986) αναφέρουν 1 μ κατακόρυφο άλμα 
στην περιοχή αυτή, κάτι που έαν ίσχυσε και σε προηγούμενα σεισμικά 
γεγονότα, ευνοεί την διάκριση παλαιότερων επεισοδίων ολίσθησης σε 
θαμμένα στρώματα του υπεδάφους 

• δεδομένων των μεγάλων περιόδων επαναδραστηριοποίησης των ρηγμάτων 
της ευρύτερης περιοχής, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να βρίσκεται ο 
στρωματογραφικός ορίζοντας του προηγούμενου σεισμού σε βάθος αρκετά 
μεγάλο ώστε να μην έχει αναμοχλευθεί η τεκτονικο-στρωματογραφική 
«υπογραφή» του από βαθειά άρρωση ή άλλου τύπου ανθρώπινη επέμβαση 

 
Η αναγνώριση αποσκοπούσε στην επι τόπου λεπτομερή εξέταση θέσεων που 

εντοπίσθηκαν στις αεροφωτογραφίες ως πιθανά κατάλληλες για διάνοιξη ορυγμάτων 
για παλαιοσεισμολογικές έρευνες. Η λεπτομερής γεωμορφολογική/γεωλογική 
αναγνώριση στην ύπαιθρο είναι «εκ των ουκ άνευ» πρίν να αποφασισθεί η διάνοιξη 
ενός ορύγματος, προκαθορίζει δε σε σημαντικό βαθμό και το είδος των 
αποτελεσμάτων που θα δώσει το όρυγμα. 

Οι παρατηρήσεις που συνελέχθησαν αφορούσαν ζητήματα όπως: 
- το έαν και σε τι βαθμό έχει επέλθει αλλοίωση από ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Διευκρινίζουμε οτι οι αεροφωτογραφίες είναι τυπικά 15-ετιας ή 
παλαιότερων λήψεων, ενώ μικρές επεμβάσεις, όπως π.χ. μικρά αποστραγγιστικά 
κανάλια καλυμένα από βλάστηση, ούτως ή άλλως είναι συνήθως μη αναγνωρίσιμες 
σε αυτές.  

- εκτίμηση των ιζηματολογικών/στρωματογραφικών χαρακτηριστικών που 
μπορούν να αναμένονται στις ολοκαινικές αποθέσεις, με εξέταση των περιοχών που 
τις τροφοδοτούν με ιζήματα και παρακείμενων τομών στις οποίες αυτές εμφανίζονται. 
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Στην επόμενη ενότητα, προτού παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της 
λεπτομερούς αναγνώρισης στην ύπαιθρο, δίδεται  κατ’ αρχήν σύνθεση 
περιλαμβάνουσα το Γεωδυναμικό/Νεοτεκτονικό πλάισιο των διαρρήξεων του 1954,  
πληροφορίες για το σεισμό και τα εδαφικά φαινόμενα που τον συνόδευσαν, καθώς 
και η εικόνα που παρουσιάζει η  σεισμικότητα της περιοχής (ενόργανες καταγραφές, 
ιστορικοί σεισμοί).  

 
 
 

Ο «σεισμός των Σοφάδων» της 30ης Απριλίου 1954 και η ρηξιγενής ζώνη 
που τον έδωσε (βιβλιογραφική σύνθεση) 
 

Γεωδυναμικό - Νεοτεκτονικό πλαίσιο 
 

Η περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (και της Θεσσαλίας γενικότερα) 
χαρακτηρίζεται από εφελκυστικό καθεστώς απο το Μέσο-Ανώτερο Μειόκαινο έως 
σήμερα (Νεογενές-Τεταρτογενές). Η αρχική γενική διεύθυνση του εφελκυσμού είναι 
ΒΑ-ΝΔ (π.χ. Caputo & Pavlides, 1993, Mercier et al. 1987, Doutsos & Kokkalas 
2001), πράγμα που αντικατοπτρίζεται και στις κύριες διευθύνσεις των κανονικών 
ρηξιγενών ζωνών της περιοχής (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και 
επαναδραστηριοποιημένες δομές, κληρονομημένες από παλαιότερη, αλπική 
παραμόρφωση – π.χ. Caputo & Pavlides, 1993). Ο εφελκυσμός και η εξ’ αιτίας αυτού 
ρηξιγενής τεκτονική είναι υπεύθυνες για την δημιουργία των μεγάλων νεογενών 
λεκανών της Θεσσαλίας. Από το μέσο Πλειστόκαινο έως σήμερα, η διεύθυνση του 
εφελκυσμού είναι περίπου Β-Ν (π.χ. Caputo & Pavlides, 1993, Mercier et al., 1987). 

  Τα έως σήμερα ενεργά ρήγματα είναι κατα κύριο λόγο, είτε ρήγματα ΒΔ-ΝΑ 
διεύθυνσης (από την πρώτη εφελκυστική φάση), τα οποία παρουσιάζουν 
πλαγιοκανονικό κινηματικό χαρακτήρα υπό την νέα (Β-Ν) διεύθυνση εφελκυσμού 
(π.χ. Roberts & Jackson, 1991), είτε ρήγματα της τελευταίας εφελκυστικής φάσης, με 
διεύθυνση περίπου Α-Δ και κανονικό κινηματικό χαρακτήρα. Οι μηχανισμοί γένεσης 
των σεισμών στην περιοχή ενδιαφέροντος έχουν γενικά κανονικό χαρακτήρα και, σε 
συμφωνία με τις γεωλογικές παρατηρήσεις επί των νεοτεκτονικών ρηγμάτων, 
υποδεικνύουν εφελκυστικό εντατικό πεδίο με επικρατούσα διεύθυνση Β-Ν και 
κυρίαρχη την κατακόρυφη κίνηση.  
 Οι Papadimitriou & Karakostas (2003), με αναφορά στα δεδομένα GPS των 
Clarke et al. (1998, ενσωματωμένα στην Εικόνα 2 και την Εικόνα 6) για τις 
οριζόντιες ταχύτητες κίνησης σημείων μέτρησης στην περιοχή της Θεσσαλίας σε 
σχέση με την Ευρασιατική πλάκα, εκτιμούν ρυθμό διάνοιξης 7.2 mm/yr περίπου 
ανάμεσα στο βόρειο και το νότιο περιθώριο του βυθίσματος της Θεσσαλίας. O 
Caputo (2005) από την άλλη, ασκεί έντονη κριτική στο ανωτέρω συμπέρασμα, 
λέγοντας πως τα δεδομένα των Clarke et al. (1998) (Εικόνα 2) δεν το δικαιολογούν. 
Κατά τον Caputo (2005) αυτό που μπορεί να συναχθεί είναι είτε πολύ μικρότεροι 
ρυθμοί εφελκυσμού, είτε ακόμα και συμπίεση σε ορισμένες περιοχές – βλ. όμως και 
Papadimitriou & Karakostas (2005) για ανταπάντηση. 
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Εικόνα 2. Νεοτεκτονικά ρήγματα της Θεσσαλίας, από Caputo & Pavlides (1993) και Caputo 
et al. (2006). Στο χάρτη σημειώνονται επίσης τα διανύσματα ταχυτήτων από επανηλλειμένες 
μετρήσεις με GPS από τους Clarke et al. (1998).Οι ταχύτητες έχουν υπολογισθεί σε σχέση με 
την Ευρασιατική πλάκα. [Αμφότερα τα datasets περιλαμβάνονται στο Παραδοτέο 7 (GIS 
Database)]. 

 
 
 

Ο σεισμός των Σοφάδων (30 Απριλίου 1954, M 6.7-7.0) 
 
 

Ο σεισμός των Σοφάδων (30 Απριλίου 1954, 13:02:36), ήταν λίαν ισχυρός, 
εκτιμώμενου μεγέθους, Ms 7 (Παπασταματίου και Μουγιάρης, 1986), ή Ms 6.7 
(Ambraseys & Jackson, 1990, 1998), ή Μw 7.0 (Papadimitriou & Karakostas, 2003, 
Παπαζάχος και Παπαζάχου, 2002), έγινε δε αισθητός σε όλη την Ελλάδα (Εικόνα 3). 

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίσθηκε στην περιοχή με συντεταγμένες 
39.28°Ν, 22.29°Ε και η μέγιστη ένταση (IΧ+), παρατηρήθηκε στην περιοχή του 
χωριού Σοφάδες. Προκάλεσε σοβαρές βλάβες στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Τρικάλων, Φθιώτιδας, Μαγνησίας και Ευρυτανίας. Συνολικά, 25 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους και 177 τραυματίστηκαν, καταστράφηκαν 6.599 οικοδομήματα,  9.154 
υπέστησαν σοβαρές βλάβες και 12.920 ελαφρές (Παπασταματίου και Βετούλης, 
1955, σε Παπασταματίου και Μουγιάρη, 1986, στατιστικά στοιχεία από το Δελτίο 
1955 του Εθν. Αστεροσκοπέιου Αθηνών). Οι Ambraseys & Jackson (1990) 
αναφέρουν διαφορετικά στατιστικά στοιχεία, ολική καταστροφή περίπου 8500 
κτιρίων, και ζημιές σε 5500. Οι μεγαλύτερες βλάβες και ανθρώπινες απώλειες 
παρατηρήθηκαν στους μεγαλύτερους οικισμούς επί παχεών, κορεσμένων σε νερό 
χαλαρών αποθέσεων και ελωδών περιοχών. Στην Καρδίτσα και τα Φάρσαλα (τις δυο 
μεγαλύτερες πόλεις στην επικεντρική περιοχή), καταστράφηκαν το 32 και 18 % 
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(αντιστοίχως) των κτισμάτων. Στις Σοφάδες, οι απώλειες σε κτίρια ξεπέρασαν το 
90%.  

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένα φαινόμενα ρευστοποιήσεων στην πεδιάδα 
της Καρδίτσας και την πεδιάδα της αποξηραμένης λίμνης Ξυνιάδας, ακόμα δε και 
στον Βόλο, σε απόσταση 50 χλμ προς Α. 
 

Οι μεγαλύτερες εντάσεις παρατηρήθηκαν στις Σοφάδες, Πασχαλίτσα Νέο 
Ικόνιο Ασημοχώρι, Εκκάρα Αγόριανη (ΙΧ-Χ). Παρατηρήθηκαν εδαφικές διαρρήξεις 
σε διάφορα μέρη (Παπασταματίου και Μουγιάρης, 1986, Ambraseys & Jackson, 
1990). Η σημαντικότερη ζώνη εδαφικών διαρρήξεων ήταν αυτή στην Εκκάρα, η 
οποία είχε μήκος 5 km και διεύθυνση ΒΒΔ, με πτώση του ανατολικού τμήματος κατά 
30-70 cm (Εικόνα 4, Εικόνα 5) και αριστερόστροφη πλάγια συνιστώσα κίνησης Στα 
άκρα της διάρρηξης η διεύθυνση μετατρέπεται σε Α-Δ με ταπείνωση του βορείου 
τμήματος κατά 1 m. Η διάρρηξη αυτή έκοψε τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία, 
λόγω συνεχιζόμενων (αργών) μετατοπίσεων μετά το σεισμό, χρειαζόταν επισκευές 
επί μία εβδομάδα μετά το σεισμό. Η σιδηροδρομική γραμμή κόπηκε επίσης στις 
Βελεσιώτες από μικρότερη διάρρηξη διεύθυνσης Α-Δ. Ακολούθησε μετασεισμική 
ακολουθία με μεγαλύτερο σεισμό μεγέθους Μ=5.7 στις 4 Μαΐου. 

 

 
Εικόνα 3. Ισόσειστες καμπύλες για το σεισμό της 30ης Απριλίου 1954, από Ambraseys & 
Jackson (1990). Οι ισόσειστες περιλαμβάνονται ως ψηφιακό dataset στο Παραδοτέο 7 (GIS 
Database). 
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Εικόνα 4. Συνθετικός χάρτης θέσεων εδαφικών διαρρήξεων και άλλων μακροσεισμικών 
φαινομένων που συνόδευσαν τον σεισμό του 1954 (από Ambraseys & Jackson, 1990, με τις 
διαρρήξεις στην περιοχή Εκκάρας-Άνω Αγόριανης από Παπασταματίου και Μουγιάρη, 
1986). [περιλαμβάνeται ως ψηφιακό dataset στο Παραδοτέο 7 (GIS Database)] 
 

Τα χαρακτηριστικά της ρηξιγενούς ζώνης που έδωσε το σεισμό  
 
 

Σύμφωνα με μηχανισμό γένεσης του σεισμού του 1954, όπως αυτός δόθηκε 
από τον McKenzie (1972), η διάρρηξη ήταν κανονικού χαρακτήρα, με ένα από τα δύο 
πιθανά επίπεδα θραύσης να έχει διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ προς Β-Ν, κλίση περίπου 30ο 
και κατερχόμενο τέμαχος το ανατολικό (σε συμφωνία με τις καταγραφές της 
σεισμικής εδαφικής διάρρηξης στην Εκκάρα από τους Παπασταματίου και 
Μουγιάρη, 1986). Οι Παπασταματίου και Μουγιάρης (1986) σημειώνουν ότι η 
χωρική κατανομή των σεισμολογικών καταγραφών (πρώτων αφίξεων) είναι πτωχή, 
άρα και ο μηχανισμός γένεσης δεν είναι πολύ καλά προσδιορισμένος, παρ’ όλα αυτά 
όμως το ένα από τα επίπεδα θράυσης βρίσκεται σε «εντυπωσιακή συμφωνία με τις 
πρατηρήσεις υπαίθρου». Οι Ambraseys & Jackson (1990), επίσης σημειώνουν ότι ο 
μηχανισμός γένεσης είναι «αρκετά καλός για την επιβεβαίωση διάρρηξης κανονικού 
χαρακτήρα, όχι όμως ως πρός τη διεύθυνση του επίπεδου διάρρηξης». 

Όπως αναφέρουν οι Παπασταματίου και Μουγιάρης (1986), η επιφανειακή 
διάρρηξη στην περιοχή της Εκκάρας είναι πολύ μικρού μήκους για σεισμό μεγέθους 
7.0, ο οποίος θα αναμενόταν να συνδέεται με τεκτονική διάρρηξη μήκους της τάξης 
των 35-40 χλμ. Παρόμοια μήκη διάρρηξης προκύπτουν και με τις πιό πρόσφατες 
εμπειρικές σχέσεις μεταξύ σεισμικού μεγέθους (Μs ή Mw) και μήκους  επιφανειακής 
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διάρρηξης των Pavlides & Caputo (2004), Ambraseys & Jackson (1998) και Wells & 
Coppersmith (1994). 

 
 

 

Εικόνα 5. Φωτογραφίες της σεισμικής διάρρηξης στου 1954 στην Εκκάρα, από το αρχείο του 
Ι. Παπασταματίου (σε Παπασταματίου και Μουγιάρη, 1986). Οι περιοχές που απεικονίζονται 
στις φωτογραφίες, καθώς και η κατεύθυνση λήψης καθεμιάς σημειώνονται στην Εικόνα 
10Error! Reference source not found.. 

 
Οι Παπασταματίου και Μουγιάρης (1986) αναφέρουν οτι από τις σημειώσεις 

του Ι. Παπασταματίου φαίνεται πως ο τελευταίος είχε αρχίσει να διαμορφώνει την 
άποψη οτι η ρηξιγενής ζώνη που έδωσε το σεισμό ίσως είχε γενική διεύθυνση σχεδόν 
Β-Ν, ξεκινώντας από την περιοχή της Εκκάρας – Άνω Αγόριανης, με συνέχεια  εντός 
της λεκάνης της ΝΔ Θεσσαλίας, με την σεισμική διάρρηξη να φθάνει στην επιφάνεια 
στην πρώτη περιοχή και να συνεχίζει κάτω από τις πρόσφατες προσχώσεις της 
πεδιάδας (τυφλή διάρρηξη). Σύμφωνα με τους Παπασταματίου και Μουγιάρη (1986), 
«το σύνολο των παρατηρήσεων (του Ι. Παπασταματίου, αλλά και μεταγενέστερων, 
που συνέλεξαν οι ιδιοι) συνηγορεί στην υπόθεση ότι και άλλοι κλάδοι  της ζώνης 
διάρρηξης παρόμοιοι με αυτόν της Εκκάρας έδρασαν κάτω από τις τεταρτογενείς 
αποθέσεις σε ρηξιγενή ζώνη πρός την περιοχή των Σοφάδων». 

Αντίθετα, οι Ambraseys & Jackson (1990), θεωρούν ότι η ρηξιγενής ζώνη που 
έδωσε τον σεισμό του 1954 είχε μήκος της τάξης των 30 χλμ (σημ. οτι το μέγεθος που 
δίνουν είναι Ms 6.7) και ακολουθούσε το μορφολογικό όριο της λεκάνης της ΝΔ 
Θεσσαλίας (από το Λουτρό ώς την Εκκάρα) και συνέχιζε προς ΝΑ διασχίζοντας τα 
υψώματα της περιοχής του Δομοκού. Αναφέρουν επίσης οτι «δεν υπάρχουν ξεκάθαρα 
στοιχεία για τη φορά της οριζόντιας συνιστώσας της σχετικής μετατόπισης».  
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Σεισμικό ιστορικό της περιοχής 
 
Ο σεισμός του 1954, σύμφωνα με τους Παπασταματίου και Μουγιάρη (1986) 

και μεταγενέστερους ερευνητές (βλ. Papadimitriou & Karakostas, 2003), απετέλεσε 
την απαρχή μιας περιόδου έντονης σεισμικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας 
Θεσσαλίας, ακολουθούμενος από τους σεισμούς του 1955 με επίκεντρο Βόλο (Mw 
6.2) και του 1957 με επίκεντρο στο Βελεστίνο (Mw 6.5, 6.8 και 6.0). Σύμφωνα με 
τους Papadimitriou & Karakostas (2003), ο πρώτος και μεγαλύτερος σεισμός (1954) 
προκάλεσε μεταβολή του πεδίου τάσεων στην ευρύτερη περιοχή, φέρνοντας πιό 
κοντα στην αστοχία γειτονικές ρηξιγενείς ζώνες που έδωσαν ακολούθως τους 
σεισμούς του 1955 και 1957. 

Στο Εικόνα 6 δίδονται τα επίκεντρα ισχυρών ιστορικών σεισμών των 
τελευταίων 5 αιώνων, από τους Papazachos & Papazachou (2002). Οι Papadopoulos 
(1992), Caputo (1995) και Papadimitriou & Karakostas (2003) σημειώνουν οτι πριν 
το σεισμό του 1954 παρατηρείται σεισμική ησυχία (όσον αφορά σεισμούς μεγέθους 
πάνω από 6.0) σχεδόν δύο αιώνων στην ευρύτερη περιοχή τoυ νότιου περιθωρίου του 
βυθίσματος της Θεσσαλίας, ενώ κανένας ιστορικός σεισμός τα τελευταία 500 χρόνια 
δεν έχει συσχετισθεί με την ρηξιγενή ζώνη που έδωσε το σεισμό του 1954 (για 
παλαιότερες περιόδους, στην ουσία δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία). Όπως αναφέρει 
ο Caputo (2005), δεν υπάρχουν ιστορικές, αρχαιολογικές ή παλαιοσεισμικές 
πληροφορίες για την προτελευταία ενεργοποίηση της ρηξιγενούς ζώνης αυτής.  

Αντίθετα,  κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου αι., παρατηρήθηκε τρείς φορές 
σεισμική δραστηριότητα (Μ >= 6.0) μεταναστεύουσα από Δ πρός Ε κατά μήκος του 
Β περιθωρίου της λεκάνης της Θεσσαλίας (Papadimitriou & Karakostas, 2003, βλ. 
όμως και Caputo, 2005 για ενστάσεις). 

 
 

Γεωμορφολογική/Γεωλογική αναγνώριση υπαίθρου στην Εκκάρα 
Δομοκού 
 
Στην Εικόνα 7 δίδεται τοπογραφικό υπόβαθρο από τον χάρτη 1:50,000 της 

Γ.Υ.Σ., επί του οποίου έχει υπερτεθεί το ίχνος της ζώνης διάρρηξης στην περιοχή της 
Εκκάρας, όπως αυτό δίδεται στο χάρτη των Παπασταματίου και Μουγιάρη (1986). Οι 
Παπασταματίου και Μουγιάρης, για την χαρτογράφησή τους σε κλίμακα 1:20,000, αν 
κρίνουμε από την σύμπτωση των ισοϋψών από τον τοπογραφικό χάρτη 1:50,000 με 
τις ισοϋψείς στο χάρτη τους, υποθέτουμε ότι χρησιμοποίησαν τοπογραφικό υπόβαθρο 
1:50,000.  

Για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων για παλαιοσεισμολογικές τομές 
(τάφρους), είναι απαραίτητος ο εντοπισμός της διάρρηξης με ακρίβεια λίγων μέτρων, 
για διάφορους λόγους. Π.χ. είναι αντι-οικονομική η εκσκαφή/επαναπλήρωση τάφρων 
μεγάλου μήκους. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε εργασία υπαίθρου για 
χαρτογράφηση του ίχνους της διάρρηξης σε τοπογραφικό υπόβαθρο 1:5,000, με 
χρήση και GPS χειρός για μεγαλύτερη ακρίβεια (+- 4 μ, ονομαστική ακρίβεια).  
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Εικόνα 6.  Επίκεντρα ισχυρών σεισμών κατά τους τελευταίους  αιώνες στην ευρύτερη 
περιοχή του βυθίσματος της Θεσσαλίας, από Papazachos & Papazachou (2002). Σημ. oτι τα 
σφάλματα στη θέση των επικέντρων μπορεί να φθάνουν και τα 20 χλμ.  Στο χάρτη 
σημειώνονται επίσης τα διανύσματα ταχυτήτων από επανειλημμένες μετρήσεις με GPS από 
τους Clarke et al. (1998).Οι ταχύτητες έχουν υπολογισθεί σε σχέση με την Ευρασιατική 
πλάκα. [Αμφότερα τα datasets περιλαμβάνονται στο Παραδοτέο 7 (GIS Database)] 

 
 
 

Εικόνα 7. Χαρτης 1:50,000 
της Γ.Υ.Σ., με 
υπερτεθειμένο το ίχνος του 
βόρειου τμήματος της 
διάρρηξης της Εκκάρας, 
όπως αυτό δίδεται στο 
χάρτη των Παπασταματίου 
και Μουγιάρη (1986). Οι 
πλευρές των τετραγώνων 
του κάναβου του χάρτη 
έχουν μήκος 1000 μ. 
[περιλαμβάνεται ως 
ψηφιακό dataset στο 
Παραδοτέο 7 (GIS 
Database)]. 
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Εντοπισμός διάρρηξης με ακρίβεια λίγων m 
 

Η ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας, στο βόρειο τμήμα της το οποίο διασχίζει 
ολοκαινικές αποθέσεις, διασχίζει είτε καλλιέργειες (βαθύ όργωμα,  ενδεχομένως και 
ισοπεδώσεις), είτε θέσεις όπου έχουν γίνει ισοπεδώσεις, κατασκευή δρόμων κ.ο.κ.. 
Ως εκ τούτου, η ζώνη διαρρήξεων κατά κανόνα δεν παρουσιάζει σήμερα 
γεωμορφολογική έκφραση τέτοια η οποία να επιτρέπει (αφ’εαυτής και μόνον) την 
πέραν πάσαν αμφιβολία αναγνώρισή της. Δυσδιάκριτες γεωμορφές μικρών 
διαστάσεων οι οποίες μετά από τις συνεντεύξεις με τους κατοίκους της Εκκάρας 
επιβεβαιώθηκε ότι οφείλονται στη διάρρηξη, θα μπορούσαν πάντα να οφείλονται σε 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι μαρτυρίες των κατοίκων της 
Εκκάρας, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι οτι οφείλονται σε επιφανειακή 
σεισμική διάρρηξη.   

 

 
Εικόνα 8. Λεπτομερής χάρτης της ζώνης εδαφικών διαρρήξεων που εμφανίσθηκαν στην 
Εκκάρα κατά το σεισμό του 1954 (από το Παραδοτέο 3), προερχόμενος από συνεντεύξεις με 
αυτόπτες μάρτυρες  (κατοίκους της Εκκάρας). Με κόκκινη απόχρωση αποδίδεται το πιθανό 
πλάτος της ζώνης διαρρήξεων. Τα σημεία 1-2 και 3-4 οριοθετούν περιοχές όπου είναι 
πιθανόν να υπήρξαν και διαρρήξεις βαρυτικής φύσης κατά μήκος της κατά τα άλλα 
τεκτονικής διάρρηξης. [περιλαμβάνεται ως ψηφιακό dataset στο Παραδοτέο 7 (GIS 
Database)]. Στο Παραδοτέο 3 περιλαμβάνεται επίσης χάρτης των διαρρήξεων του 1954 στις 
Βελεσιώτες. 

 
Έτσι, προκειμένου να μηδενιστεί η πιθανότητα άστοχης εκσκαφής ή εκσκαφών, 

κατα την αναγνώριση στην ύπαιθρο, χαρτογραφήσαμε εκ νέου και όσο το δυνατόν 
ακριβέστερα το βόρειο τμήμα της ζώνης διαρρήξεων (Εικόνα 8), βασιζόμενοι σε 
μαρτυρίες κατοίκων της Εκκάρας. Προσπαθήσαμε να έχουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερες μαρτυρίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν για την ακρίβειά τους με βάση 
κριτήρια όπως το εάν ο/η μάρτυρας ήταν αυτόπτης ή είχε πληροφορίες από «δεύτερο 
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χέρι», την ακρίβεια με την οποία ήταν σε θέση να υποδείξει τη θέση της διάρρηξης, ή 
το πόσες λεπτομέρειες ήταν σε θέση να περιγράψει. Για την χαρτογράφηση της 
διάρρηξης χρησιμοποιήθηκε GPS χειρός (ακρίβεια στίγματος +/- 4 έως 7 m) και 
πυξίδα. 
 

 
 

Εικόνα 9.  Χάρτης της ζώνης εδαφικών διαρρήξεων του σεισμού του 1954, στην περιοχή 
όπου αυτή διέσχιζε ολοκαινικές αποθέσεις δυνητικά κατάλληλες για παλαιοσεισμολογική 
έρευνα σε ορύγματα.  Υπόβαθρο, το τοπογραφικό διάγραμμα 1:5,000 της ΓΥΣ. Η ζώνη των 
διαρρήξεων σημειώνεται με μεγαλύτερο πλάτος όπου οι πληροφορίες ήταν περισσότερο 
ασαφείς. Βλέπε κείμενο για περαιτέρω επεξηγήσεις. 
 

Στην Εικόνα 9 δίδεται χάρτης της ζώνης επιφανειακών διαρρήξεων στην περιοχή 
που κρίθηκε καταλληλότερη για διάνοιξη παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων. Στην 
Εικόνα 10 σημειώνονται οι περιοχές και οι γωνίες λήψης των τριών φωτογραφιών του 
Ι. Παπασταματίου (σε Παπασταματίου και Μουγιάρη, 1986), όπως προκύπτουν από 
τις πληροφορίες των Παπασταματίου και Μουγιάρη και ην αναγνώρισή μας στην 
ύπαιθρο (βλ. και επαναλήψεις των φωτογραφιών σε Παπασταματίου και Μουγιάρη, 
1986). Παρακάτω, περιγράφουμε τα σημεία για τα οποία είχαμε τις πιό σαφείς 
πληροφορίες μαρτύρων όσον αφορά τη θέση της ζώνης διαρρήξεων. 

Η διάρρηξη διερχόταν από την περιοχή στην οποία σήμερα βρίσκεται ο 
τσιμεντένιος τοίχος που σημειώνεται με «Τ» στην Εικόνα 9, εντός του γωνιακού 
οικοπέδου (με βάση τις πληροφορίες του πλέον αξιόπιστου αυτόπτη μάρτυρα κ. Σπ. 
Βασ. Γουρνά, ιδοκτήτη του οικοπέδου). Η περιοχή στην οποία ο κ. Γουρνάς θυμόταν 
με την μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση της διάρρηξης (ακριβώς, για την ακρίβεια), 
σημειώνεται με το σημείο «Β» στην Εικόνα 9. Δύο άλλες  μαρτυρίες αυτοπτών 
τοποθετούν τη διάρρηξη «λίγα μέτρα μπροστά από τον τσιμεντότοιχο» (ο κ. Ντουλάς, 
συζυγος της κ. Ευαγγ. Ντουλά, και η εξαδέλφη της). Δεδομένου ότι ο κ. Γουρνάς ως 
ιδιοκτήτης αναμένεται να έχει την ακριβέστερη ανάμνηση, καθώς και οτι η ζώνη την 
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οποία υπέδειξε συμπίπτει με ήπια μετάπτωση στην επιφάνεια του εδάφους (Εικόνα 
11), δεχόμαστε ως πιο αξιόπιστη τη μαρτυρία του. Η μετάπτωση, καθώς φαίνεται 
είναι ένα αρχικά φυσικό πρανές το οποίο έχει (δυστυχώς) αλλοιωθεί κατά τη 
διαμόρφωση του οικοπέδου και την κατασκευή του τσιμεντότοιχου κατα μήκος του. 
Το αρχικό πρανές το θεωρούμε ως τεκτονικό, προϊόν της σεισμικής διάρρηξης του 
1954. Το πρανές διακρίνεται καθαρά στην πάνω φωτογραφία στην Εικόνα 5, από τη 
μετάπτωση που παρουσιάζει ο φράχτης, ενώ οι πληροφορίες του Ι. Παπασταματίου 
αλλά και του κ. Σπ. Γουρνά, αναφέρουν οτι σε αυτή την περιοχή ο (διακριτός) 
κατακόρυφος διαχωρισμός έφθασε το 1 μ περίπου.  

 
 

 
 

Εικόνα 10. Τοποθέτηση των περιοχών εντός των φωτογραφιών του Ι. 
Παπασταματίου (σε Παπασταματίου και Μουγιάρη, 1986) αμέσως μετά το σεισμό, σε 
τοπογραφικό υπόβαθρο 1:5,000. Σημειώνονται τα σημεία/αντικείμενα που υπάρχουν στις 
φωτογραφίες και είναι αναγνωρίσιμα έως και σήμερα. Τα παραλληλόγραμμα υποδηλώνουν 
(κατά προσέγγιση) τις περιοχές που καλύπτει κάθε φωτογραφία. Τα βέλη σε κάθε 
παραλληλόγραμμο  υποδηλώνουν κατα προσέγγιση την κατεύθυνση προς την οποία 
ελήφθησαν οι φωτογραφίες. 

 
Στην περιοχή «Α», με ακρίβεια περί τα 3-4 μ, η θέση της διάρρηξης μας 

υποδείχθηκε από τους κ.κ. Ηλία Παγώνη και Σπ. Γουρνά (ιδιοκτήτη). Πιό δυτικά, 
στην περιοχή «Ε», ο κ. Παγώνης και έτερος αυτόπτης μάρτυρας υπέδειξαν τη 
διάρρηξη μερικά μέτρα (περί τα 5 μ σύμφωνα με τον κ. Παγώνη) νότια ενός παλαιού, 
πέτρινου εικονοστασίου (το σημείο «Ε» ακριβώς). Αντίθετα, με βάση τη μαρτυρία 
του κ. Γουρνά (ιδιοκτήτη και του αγροτεμαχίου αμέσως νότια του εικονοστασίου), η 
διάρρηξη διερχόταν αμέσως βόρεια (1-2 μ) του εικονοστασίου.  
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Εικόνα 11. Το επιφανειακό πρανές που δημιούργησε η διάρρηξη του 1954 στην περιοχή της 
οικίας του κ. Σπ. Βας. Γουρνά, όπως είναι σήμερα, μετά από διαμόρφωση και κατασκευή 
τσιμεντότοιχου κατα μήκος του. Ο φράχτης μαρτυρά την μετάπτωση του ’54, καίτοι δεν είναι 
ο παλαιός φράχτης που φαίνεται στην φωτογραφία του Ι. Παπασταματίου (Εικόνα 5 πάνω). 

 
Η πράσινη διακεκκομένη γραμμή ανάμεσα στο σημείο Ε και το σημείο Γ στο 

σκαρίφημα, αντιστοιχεί στη βάση ήπιας μορφολογικής μετάπτωσης, περιοχή κοντα 
στην οποία θα ήταν αναμενόμενη η ζώνη διαρρήξεων. Η μαρτυρία του κ. Γουρνά 
όμως την τοποθετεί στον χωματόδρομο και εντός του αγροτεμαχίου αμέσως βόρειά 
του. Ενα τέτοιο ίχνος, δείχνει να συνάδει με την φωτογραφία του Ι. Παπασταματίου 
από τη συγκεκριμένη περιοχή (Εικόνα 5,, η τρίτη φωτ.), στην οποία η διάρρηξη 
φαίνεται να διασχίζει έδαφος με μικρή κλίση, χωρίς να διακρίνεται η βάση της 
προαναφερθείσας μετάπτωσης νότια του χωματόδρομου.  

Οι περισσότεροι αυτόπτες μάρτυρες θυμούνται ότι η ζώνη διαρρήξεων 
κατέληγε στην πηγή που σημειώνεται με «Π» στο σκαρίφημα. Ο σεισμός άλλαξε την 
σύσταση του νερού αυτής της πηγής, το οποίο έγινε θειούχο(?) και παραμένει έτσι 
έως σήμερα («λουτροπηγή»). Ο κ. Η. Παγώνης, ο οποίος μας έδωσε την πιο 
συγκεκριμένη μαρτυρία, ανέφερε οτι η διάρρηξη άλλαζε διεύθυνση στο σημείο Γ και 
διερχόταν αμέσως νότια του χωματόδορομου που οδηγεί σήμερα στην πηγή (η οποία 
δεν υπήρχε το ’54), κατα θέσεις δε, πιθανόν και κάτω από τον χωματόδρομο. Προς 
επίρρωσιν της μαρτυρίας αυτής (η οποία άλλωστε συμφωνεί και με το ίχνος των 
Παπασταματίου και Μουγιάρη), η επιφανειακή μορφολογία χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη πρανούς κατα μήκος της διάρρηξης, τη βάση του οποίου ακολουθεί ο 
χωματόδρομος, καταστρέφοντας δυστυχώς τις επιφανειακές αποθέσεις και 
καθιστώντας την περιοχή ακατάλληλη για παλαιοσεισμολογικά ορύγματα. Γυρω από 
την πηγή, στο πρανές αυτό εμφανίζονται και αποθέσεις τραβερτίνη.   

Δυτικότερα, σύμφωνα με τον κ. Η. Παγώνη, η διάρρηξη συνέχιζε έως τη θέση 
«Πουρνάρα», όπου παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο χάσμα κατα μήκος της διάρρηξης, 
στο οποίο μάλιστα χάθηκαν και πρόβατα.  

Αμέσως ανατολικότερα της περιοχής της ιδιοκτησίας του Κου Γουρνά, κατά 
την αναγνώριση μας υποδείχθηκε με μεγάλη ακρίβεια η θέση της διάρρηξης στήν 
περιοχή της δυτικής όχθης του ρέματος (όπου παρατηρείται σήμερα μορφολογική 
ανωμαλία με τη μορφή ήπιου επιμήκους μικρού βυθίσματος), στο σημείο Δ (κάτω 
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από τη γωνιακή κολώνα του εκεί καφενείου, με βάση μαρτυρία των ιδιοκτητών του), 
αλλά και σε παρακείμενο (πρός Β) σπίτι (της κ. Ντουλά).  

 

 
 

Εικόνα 12.  Τσιμεντότοιχος ο οποίος κατασκευάσθηκε αρκετά χρόνια μετά το σεισμό του 
1954, αλλά εμφάνισε ρωγμές και παραμόρφωση στο σημείο ακριβώς που διασχίζει τη ζώνη 
διαρρήξεων. Ο κ. Ηλίας Παγώνης κοιτάζει πρός τον Βορρά. 

 
Εντός του οικισμού της Εκκάρας καθώς και στις ΝΑ παρυφές του, μας 

υποδείχθηκε με μεγάλη ακρίβεια η θέση της διάρρηξης σε διάφορα σημεία. από 
αυτόπτες μάρτυρες (κ.κ. Η. Παγώνη, Ντούλα, Ν. Αποστολόπουλο, Ε. Παπάρα) καθώς 
και από υιούς αυτοπτών μαρτύρων (κ.κ. Ν. Βασιλό και Β. Σβετζούρη). Ο χάρτης των 
επιφανειακών διαρήξεων σε κλίμακα 1:5,000 δίδεται στο Παραδοτέο 3. Στο 
μεγαλύτερο τμήμα της διάρρηξης εντός του χωριού, κατερχόμενο τέμαχος ήταν 
συστηματικά το βόρειο1, ενώ το κατακόρυφο άλμα κατά το σεισμό του 1954 ήταν της 
τάξης των 0.3-0.5 μ σε περιοχές με μητρικό πετρωμα κοντά ή στην επιφάνεια, και της 
τάξης του 1 μ σε περιοχές με χαλαρές αποθέσεις μεγαλύτερου πάχους. Μία πολύ 
ενδιαφέρουσα μαρτυρία ήταν εκείνη του κ. Ν. Αποστολόπουλου, ο οποίος μας 
ανέφερε ότι το πατρικό του σπίτι, το οποίο διέσχισε η διάρρηξη, καίτοι δεν 
κατέρρευσε από το σεισμό, αλλά ούτε και από την αρχική διάρρηξη, κατέστη 
ακατοίκητο από αργή εδαφική παραμόρφωση που έλαβε χώρα κατά τους 2 επόμενους 
μήνες. Συγκεκριμένα, ενώ το συν-σεισμικό κατακόρυφο άλμα του ρήγματος ήταν της 
τάξης των 30 cm, μέσα σε δύο μήνες είχε φθάσει το 1.10 m περίπου, γεγονός το οποίο 
αποτελεί σαφή ένδειξη για φαινόμενα μετα-σεισμικού ερπυσμού στο ρήγμα (όπως 
συνέβη στο σημείο όπου η διάρρηξη διέσχισε τη σιδηροδρομική γραμμή – βλ. 
Παπασταματίου και Μουγιάρη, 1986). Πιθανές ενδείξεις αργής εδαφικής 
παραμόρφωσης μετά το σεισμό αναγνωρίσθηκαν και πιό ΒΔ εντός του οικισμού, σε 

                                                           
1 Εξαίρεση το τμήμα της διάρρηξης στην περιοχή της αρχαίας ακρόπολης της Εκκάρας, όπου η 
διάρρηξη  πιθανόν συνοδεύθηκε από βαρυτικές κινήσεις υλικών κλιτύος (;) 
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τσιμεντότοιχο ο οποίος κατασκευάσθηκε αρκετά χρόνια μετά το σεισμό, αλλά 
εμφάνισε ρωγμές και παραμόρφωση (τεκτονική;) στο σημείο ακριβώς που διασχίζει 
τη ζώνη διαρρήξεων (Εικόνα 12).   

Συγκρίνοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα, και κυρίως τα σημεία με την 
ακριβέστερα προσδιορισμένη θέση της διάρρηξης, με το ίχνος που μεταφέραμε με 
την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια από τον χάρτη των Παπασταματίου και Μουγιάρη 
(1986), παρατηρούμε αποκλίσεις οι οποίες φθάνουν και  τα 56 m (σημείο Δ στην 
Εικόνα 9). Αυτές οι αποκλίσεις είναι μόνον θέμα κλίμακας χαρτογράφησης. Για την 
κλίμακα που χρησιμοποίησαν (1:50,000, μεγενθυμένο σε 1:20,000, με βάση το 
σκεπτικό που αναφέραμε παραπάνω), ο χάρτης των Παπασταματίου και Μουγιάρη 
(1986) είναι ακριβής.  Απλώς, προκειμένου να είναι πρακτικά χρήσιμος ένας χάρτης 
των διαρρήξεων για μελλοντικές παλαιοσεισμολογικές μελέτες, αλλά και για τους 
κατοίκους της περιοχής, οι νεώτεροι των οποίων –όπως διαπιστώσαμε- δεν έχουν 
καλή γνώση της θέσης των εδαφικών διαρρήξεων, απαιτείται χαρτογράφηση σε 
τοπογραφικό υπόβαθρο κλίμακας 1:5,000 (Παραδοτέο 3) ή λεπτομερέστερης.  

 
 

Επιλογή θέσης για διάνοιξη παλαιοσεισμολογικού ορύγματος ή ορυγμάτων 
 

Μετά και από την αναγνώριση στην ύπαιθρο, το καλλιεργούμενο 
περιφραγμένο αγροτεμάχιο αμέσως δυτικά του οικοπέδου με την οικία του κ. Σπ. 
Γουρνά (επίσης δικής του ιδιοκτησίας) κρίθηκε η σχετικά καταλληλότερη περιοχή για 
παλαιοσεισμολογικό όρυγμα, δεδομένων των ανθρώπινων επεμβάσεων οι οποίες 
έχουν αλλοιώσει περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά την επιφανειακή μορφολογία και 
τις επιφανειακές αποθέσεις σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές στην Εικόνα 9. 
 Πέρα από τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα που θα παρουσιάζε η 
παλαιοσεισμολογική έρευνα στη συγκεκριμένη θέση, υπάρχουν αναπόφευκτα και 
μειονεκτήματα (σε σχέση με το ιδανικό), τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 
 Οι ολοκαινικές αποθέσεις αναμένεται να μην είναι ιδανικές από απόψεως 
στρώσης και εγκλειόμενων χρονολογήσιμων υλικών. Πιό συγκεκριμένα, στο 
ανερχόμενο τέμαχος αναμένονται κολλούβια με το μητρικό πέτρωμα (περιδοτίτη) σε 
μικρό βάθος, ενώ στο κατερχόμενο, κολλούβια, πιθανώς με παρενστρώσεις 
αλλουβίων (αποθέσεις του αλλουβιακού ριπιδίου).  

Οι κολλουβιακές αποθέσεις κατά κανόνα χαρακτηρίζονται από έλλειψη in situ 
οργανικών υλικών για χρονολόγηση με την μέθοδο του ραδιοάνθρακα (14C). Η 
χρονολόγηση, τυπικά περιορίζεται σε μεταφερμένα οργανικά υλικά, όπως τεμαχίδια 
κάρβουνου ή ασβεστιτικά κελύφη χερσαίων γαστερόποδων. Μεταφερμένα υλικά, 
μεταφράζονται σε μέγιστες μόνον ηλικίες για τα περικλείοντα στρώματα. Η παρουσία 
σποραδικών θραυσμάτων κεραμικών στην επιφάνεια του εδάφους στο αγροτεμάχιο 
αμέσως βόρεια του χωματόδρομου μπροστά από το αγροτεμάχιο-στόχο, αποτελεί 
ένδειξη οτι μπορεί να αναμένονται και μεταφερμένα αρχαιολογικά όστρακα εντός 
των κολλουβίων, πράγμα παραπάνω από επιθυμητό, για λόγους χρονολόγησης. 
 

Συναξιολογώντας τα παραπάνω, και με δεδομένη την απουσία καλύτερων 
θέσεων, αποφασίσθηκε η διάνοιξη ορύγματος (τάφρου) στο συγκεκριμένο 
αγροτεμάχιο, για την πραγματοποίηση του σκέλους «Παλαιοσεισμολογική έρευνα  
(Μέρος Α)» του προγράμματος. 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   31

Τεκτονικο-Γεωμορφολογική έρευνα (χαρτογράφηση ρηξιγενούς ζώνης - 
Παραδοτέο 2) (*) 

 
(*) περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα από αμφότερες τις ενότητες εργασιών 1 

και 2. 
 
 

Η ρηξιγενής ζώνη η οποία επιλέχθηκε να χαρτογραφηθεί, είναι η ευρύτερη ρ.ζ. 
Δομοκού-Λουτρού, στην οποία εντάσσεται η ζώνη σεισμικών διαρρήξεων της 
Εκκάρας (όπου τελικώς έγινε η παλαιοσεισμολογική έρευνα, το κύριο αντικείμενο 
του έργου).  

 

Μεθοδολογία 
 

Δεδομένων οτι πρόκειται για ένα σύστημα τεκτονικών ασυνεχειών με μήκος περί 
τα 63 km και σημαντικό πλάτος (διάχυση της παραμόρφωσης σε μια ευρεία ζώνη 
ρηγμάτων στην επιφάνεια, πλάτους μέχρι 5 km ή και παραπάνω, και όχι σε ένα μόνον 
ρήγμα), και οτι η συντριπτική πλειοψηφία των διαθέσιμων ημερών εργασίας 
υπαίθρου χρειάσθηκε να αφιερωθεί στην παλαιοσεισμολογική έρευνα (το κύριο 
αντικείμενο έρευνας), ο χάρτης μορφοτεκτονικών ασυνεχειών στο Παραδοτέο 2 
βασίζεται σε: 

 
• εξέταση τοπογραφικών χαρτών διαφόρων κλιμάκων 
• εξέταση ψηφιακών μοντέλων εδάφους διαφόρων κλιμάκων 
• εξέταση δορυφορικών εικόνων,  
• εξέταση υπαρχόντων γεωλογικών χαρτών 1:50,000 του ΙΓΜΕ (Μαρίνος κ.α., 

1957 και 1962, Αυδής κ.α., 1991, Καρφάκης, 1993) και χαρτών 
νεοτεκτονικών ρηγμάτων, Caputo & Pavlides (1993), Caputo (1995), 
Βαλκανιώτης (2005).  

 
 

Η μελέτη του παραπάνω υλικού έγινε με σκοπό: 
 

• την αναγνώριση τεκτονικά ελεγχόμενων γεωμορφολογικών ασυνεχειών 
(πιθανών ή βέβαιων ρηγμάτων, σε πολλές περιπτώσεις μη αναγνωρίσιμων 
παρα μόνον από τη γεωμορφολογική τους έκφραση) 

• την αναγνώριση λιθολογικών ασυνεχειών (πιθανών ή βέβαιων ρηγμάτων) 
• την αναγνώριση χαρακτηριστικών ανωμαλιών στα υδρογραφικά δίκτυα, οι 

οποίες οφείλονται σε κλάδους της ευρύτερης ρηξιγενούς ζώνης, μη 
αναγνωρίσιμους από άλλου είδους παρατηρήσεις 

• την αναγνώριση χαρακτήρων στη μορφή των υδρογραφικών δικτύων, οι 
οποίοι να δίδουν πληροφορίες για την κατα τμήματα υποδιαίρεση της ρ.ζ. 
(fault segmentation),  και για τα μήκη των επι μέρους τμημάτων) 

• την αναγνώριση υπολειμάτων μορφολογικών επιφανειών ή ήπιου 
παλαιοαναγλύφου. Τέτοια υπολείματα, εάν είναι αρκετά σε αριθμό και 
συσχετίσιμα κατα μήκος της ρ.ζ. μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για την 
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αναγνώριση διαφορικών κατακόρυφων μετατοπίσεων επι μέρους ρηξιτεμαχών 
κατα μήκος και εντός της ρ.ζ., (στοιχεία σημαντικών για την αξιολόγηση της 
κατα τμήματα μακροχρόνιας συμπεριφοράς της ρ.ζ.). Επι πλέον, η σχέση των 
επιφανειών ή υπολειμμάτων παλαιο-αναγλύφου με τις μορφοτεκτονικές 
ασυνέχειες, μπορεί δυνητικά να επιτρέψει διάκριση των ασυνεχειών οι οποίες 
έχουν φιλοξενήσει μετακινήσεις τεμαχών κατά το πρόσφατο γεωλογικό 
παρελθόν (Τεταρτογενές) από εκείνες που δεν έχουν 

 

Χάρτης μορφοτεκτονικών ασυνεχειών  
 

Ο χάρτης μορφοτεκτονικών ασυνεχειών που κατασκευάσθηκε (κλίμακα 
χαρτογράφησης 1:50.000), δίδεται στο Παραδοτέο 2, σε τμήματα μεγέθους Α4. 
Συνοπτικός χάρτης σε σμίκρυνση δίδεται στην Εικόνα 13, ενώ δείγμα του χάρτη 
1:50,000 στην Εικόνα 14. 

Το περιεχόμενό του χάρτη πρέπει να αξιολογείται και να ερμηνεύεται 
πάντα λαμβάνοντας υπ’ οψιν τον τρόπο κατασκευής του. Παρακάτω ακολουθούν 
σχετικές παρατηρήσεις. 

Ο χάρτης δεν περιέχει ασυνέχειες οι οποίες δεν έχουν μορφολογική έκφραση 
ορατή σε τοπογραφικούς χάρτες 1:50,000 και μορφομετρικά τους παράγωγα (μοντέλα 
φωτοσκιασμένου αναγλύφου και μορφολογικών κλίσεων). Ως εκ τούτου, είναι 
αναμενόμενο να μην περιλαμβάνει ασυνέχειες οι οποίες είναι χαρτογραφήσιμες στην 
ύπαιθρο (π.χ. ρήγματα σημειωμένα σε χάρτες του ΙΓΜΕ, του Caputo, 1995, ή του 
Βαλκανιώτη, 2005), ασυνέχειες ορατές σε αεροφωτογραφίες ή θαμμένα ρήγματα τα 
οποία μπορούν να θεωρηθούν πιθανά μπροστά από το ορεινό μέτωπο (στα πεδινά). 

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο χάρτης να περιλαμβάνει το μικρότερο 
δυνατό ποσοστό ασυνεχειών αυξημένης αβεβαιότητας. Έτσι, αποφεύχθηκε η χάραξη 
ασυνεχειών οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν πιθανές, αλλά δεν είχαν επαρκώς 
σαφές μορφολογικό ίχνος (πάντα σε κλίμακα 1:50,000).  
 Σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας τεκτονικών 
ασυνεχειών, δεν είναι δυνατός ο αξιόπιστος καθορισμός της διεύθυνσής τους. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις αποφεύχθηκε η χάραξη ασυνέχειας, προς αποφυγή «αστοχιών». 
Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν π.χ. στα υψώματα τα οποία απαντούν στο 
κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. (μπροστά από την κύρια ρηξιγενή ζώνη, κυρίως στο 
ΒΔ τμήμα της) 

Η χάραξη ασυνεχειών ορισμένων μόνον με βάση ανωμαλίες στη μορφή 
(pattern) των υδρογραφικών δικτύων περιορίσθηκε στο ελάχιστο, λόγω της 
αυξημένης αβεβαιότητας που μπορεί να υπεισέρχεται. Στις περιπτώσεις που τέτοιες 
ασυνέχειες χαράχθηκαν, βασισθήκαμε και σε έμμεσες ενδείξεις (διεύθυνση 
γειτονικών ασυνέχειων). 

Οι μορφολογικές ασυνέχειες που περιέχει ο χάρτης, αντιστοιχούν σε μορφές 
δομής, και πιό συγκεκριμένα, μορφές οι οποίες οφείλονται σε δομικές ασυνέχειες. 
Δεδομένου οτι δεν έχουν έλεγχθεί στην ύπαιθρο για το σε τί είδους δομή αντιστοιχεί 
η κάθε μία, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν λιθολογικές ασυνέχειες μή 
αντιστοιχούσες σε τεκτονικές ασυνέχειες, αλλά κανονικές (στρωματογραφικές) 
επαφές. Η πιθανότητα αυτή αφορά κυρίως τις περιοχές του πτυχωμένου φλύσχη της 
Πίνδου, ενδεχομένως και τις περιοχές εμφανίσεων της μόλασσας.  
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Εικόνα 13. Σμίκρυνση του χάρτη μορφοτεκτονικών ασυνεχειών (απλοποιημένος, από το Παραδοτέο 2). Η κλίμακα χαρτογράφησης είναι 1:50,000 και στο 
Παραδοτέο 2 δίδεται πάνω σε τοπογραφικό υπόβαθρο και φωτοσκιασμένο ψηφιακό μοντέλο εδάφους, προκειμένου να είναι ευχερής η σύγκριση κάθε 
ασυνέχειας του χάρτη με τη μορφολογική ασυνέχεια στην οποία αντιστοιχεί. [περιλαμβάνεται ως ψηφιακό dataset στο Παραδοτέο 7 (GIS Database)] 
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Εικόνα 14. Δείγμα τμήματος του χάρτη μορφοτεκτονικών ασυνεχειών (Παραδοτέο 

2). [περιλαμβάνεται ως ψηφιακό dataset στο Παραδοτέο 7 (GIS Database)] 
 
 
Ασυνέχειες οι οποίες είναι μεν τεκτονικές, μπορεί να εμφανίζουν έντονη 

μορφολογική έκφραση λόγω διαφορικής διάβρωσης ή κατολισθήσεων κατα μήκος 
τους, και όχι λόγω πρόσφατης δραστηριότητας. 

Δεδομένου του έντονου αναγλύφου, και αναλόγως της κλίσης μιας δομικής 
ασυνέχειας, το μορφολογικό ίχνος αυτής μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο ή 
λιγότερο ευθύγραμμο στο χάρτη (π.χ. ίχνη ασυνεχειών με σχήμα «Λ» στο χάρτη). 

Λόγω της κλίμακας του τοπογραφικού χάρτη που χρησιμοποιήθηκε 
(1:50,000), εξυπακούεται πως τα ίχνη των ασυνεχειών είναι απλοποιημένα ίχνη, σε 
σχέση με αυτά που θα μπορούσαν να χαραχθούν με βάση τοπογραφικούς χάρτες 
1:5,000 ή με χαρτογράφηση στην ύπαιθρο. Έτσι, είναι δυνατόν μια ασυνέχεια στο 
χάρτη να αντιστοιχεί σε ολόκληρη ζώνη ασυνεχειών, σε  πιό «κόντινη άποψη». 
  Για λόγους απλοποίησης του χάρτη, σε περιπτώσεις πολύ πιθανών ή βέβαιων 
μορφοτεκτονικών ασυνεχειών, τμήμα (ή τμήματα) των οποίων διασχίζει πρόσφατες 
(ολοκαινικές) αποθέσεις και αναμένεται να είναι θαμμένο, δεν χρησιμοποιείται 
ξεχωριστό σύμβολο για το θαμμένο τμήμα. 
 
Βεβαιότητα/αβεβαιότητα ασυνεχειών:  
• Οι μορφολογικές ασυνέχειες οι οποίες θεωρούνται έκφραση τεκτονικών 

ασυνεχειών πέραν πάσης αμφιβολίας σημειώνονται με συνεχόμενη γραμμή. 
[κωδικός στο GIS layer που δίδεται στο Παραδοτέο 7:  1  ] 
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• Με διακεκομμένη γραμμή σημειώνονται ασυνέχειες οι οποίες θεωρούνται πολύ 
πιθανές (ο κύριος όγκος των ασυνεχειών στο χάρτη). [κωδικός στο GIS layer που 
δίδεται στο Παραδοτέο 7:   2  ] 

• Με στικτή γραμμή σημειώνονται ασυνέχειες οι οποίες είναι πιθανές, αλλά η 
χάραξή τους βασίζεται σε ερμηνεία (σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις 
ασυνέχειες με διακεκομμένη γραμμή) ή πιθανή προέκταση πολύ πιθανών 
ασυνεχειών. Στικτή γραμμή χρησιμοποιείται π.χ. σε πιθανές προεκτάσεις 
ασυνεχειών οι οποίες μπορεί να είναι θαμμένες από τους τεταρτογενείς και 
ολοκαινικούς σχηματισμούς μπροστά από το ορεινό μέτωπο, και στην 
πλειονότητα των ασυνεχειών οι οποίες βασίζονται μόνον σε ανωμαλίες στο 
σχήμα (pattern) υδρογραφικών δικτύων. [κωδικός στο GIS layer που δίδεται στο 
Παραδοτέο 7:   3  ] 

 
Διάκριση ασυνεχειών με βάση τα κριτήρια αναγνώρισής τους: 
για λόγους απλοποίησης, η διάκριση ξεχωρίζει μόνον 
- [χρώμα «ματζέντα», κωδικός «Μ»] ασυνέχειες ορισμένες με βάση μορφολογικές 
ασυνέχειες, η μορφολογικές ασυνέχειες σχετιζόμενες και με ανωμαλίες στη μορφή 
(pattern) υδρογραφικών δικτύων  
- [κυανό χρώμα, , κωδικός «D»] ασυνέχειες ορισμένες μόνον με βάση ανωμαλίες στη 
μορφή των υδρογραφικών δικτύων (και έμμεσες ενδείξεις από τον ιστό των 
ασυνεχειών γύρω τους) 
 
Ηλικίες / βαθμός σημερινής ενεργότητας ασυνεχειών: 

Δεν γίνεται διάκριση των ασυνεχειών με βάση την ηλικία τους και την πιό 
πρόσφατη περίοδο κατα την οποία υπήρξαν ενεργές. Κάτι τέτοιο απαιτεί πολύ 
περισσότερα δεδομένα από όσα διαθέτουμε.  
 

Οι μορφοτεκτονικές ασυνέχειες του χάρτη περιλαμβάνονται σε ψηφιακή 
μορφή στο Παραδοτέο 7, όπου δίδονται ξεχωριστά και τα ρήγματα από τον χάρτη 
των Caputo & Pavlides (1993), του Caputo (1995), τους χάρτες του Βαλκανιώτη 
(2005), και τους χάρτες 1:50,000 του ΙΓΜΕ, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ 
τους. 

 
 

Η ευρύτερη ζώνη τεκτονικών ασυνεχειών Δομοκού-Καναλίων 
 

Οι σεισμικές διαρρήξεις του 1954, παρατηρήθηκαν κατά μήκος τμήματος μιας 
ζώνης τεκτονικών ασυνεχειών μεγάλου μήκους, γενικής διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ, η οποία 
οριοθετεί το δυτικό θεσσαλικό βύθισμα πρός ΝΔ (Εικόνα 15).  

Το ΝΑ όριο της ζώνης αυτής τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή του Δομοκού, 
όπου παρατηρείται διάχυση της παραμόρφωσης σε 3 τουλάχιστον μικρότερες 
ρηξιγενείς ζώνες, οι οποίες βρίσκονται σε αποστάσεις 1-1.2 km μεταξύ τους (βλ. 
Caputo & Pavlides, 1993, Caputo, 1995 και Βαλκανιώτη, 2005, και χάρτη 
μορφοτεκτονικών ασυνεχειών στο Παραδοτέο 2). 

 
Το ΒΔ όριο της ευρύτερης ζώνης ασυνεχειών μπορεί να τοποθετηθεί στην 

περιοχή Καναλίων-Φαναρίου, όπου παρατηρείται μια μεγάλης τάξης μεγέθους 
μορφολογική “ανωμαλία” στο περιθώριο του δυτικού θεσσαλικού βυθίσματος 
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(συκεκριμένα, μια προεξοχή –salient- του ορεινού μετώπου). Η μορφολογική 
ανωμαλία αυτή οριοθετείται πρός Β από ρηξιγενή ζώνη διεύθυνσης Α-Δ περίπου 
(Caputo & Pavlides, 1993, ρ.ζ. Μαυρομματίου-Φαναρίου σε Βαλκανιώτη, 2005). 

 

 
 

Εικόνα 15. Τα όρια της ζώνης τεκτονικών ασυνεχειών Δομοκού-Καναλίων, στην οποία 
εντάσσονται οι σεισμικές διαρήξεις του 1954. Ανοικτο-κόκκινη γραμμή: πολύ απλοποιημένο 
ίχνος της ζώνης κατά μήκος της οποίας παρουσιάσθηκαν οι περισσότερες επιφανειακές 
διαρρήξεις το 1954 («ρ.ζ. Δομοκού» κατά Caputo, 1995, εδώ την αποκαλούμε «ρ.ζ. 
Δομοκού-Λουτρού»). 
 
 

Με βάση τα παραπάνω, η ευρύτερη ζώνη τεκτονικών ασυνεχειών (ζώνη 
«Δομοκού – Καναλίων») εκτείνεται σε μήκος περί τα 63 km. Η γενική ΒΔ-ΝΑ 
διεύθυνση της ζώνης Δομοκού – Καναλίων, σε συνδυασμό με την γενική διεύθυνση 
του εφελκυσμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς 
(περίπου Β-Ν – Caputo & Pavlides, 1993), υποδηλώνει οτι η παραπάνω ζώνη 
ασυνεχειών (ή, το μέρος της που λειτουργεί ως νεοτεκτονική ρηξιγενής ζώνη) 
αναμένεται να παρουσιάζει πλαγιοκανονικό κινηματικό χαρακτήρα, με 
αριστερόστροφη πλάγια συνιστώσα ολίσθησης. 

Με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξαν οι Αmbraseys & Jackson (1990) για το 
πού εμφανίσθηκαν φαινόμενα επιφανειακών διαρρήξεων κατα μήκος της ζώνης 
Δομοκού-Καναλίων (απλοποιημένο ίχνος ζώνης με ανοικτή κόκκινη γραμμή στην 
Εικόνα 15, λεπτομέρειες στην Εικόνα 4),  περίπου η μισή ζώνη (το ΝΑ τμήμα της) 
ενεργοποιήθηκε το 1954 (33 km περίπου). Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται με 
βάση εμπειρικές σχέσεις μήκους επιφανειακής διάρρηξης / μεγέθους σεισμού, διότι 
τα 33 km (μη συνεχόμενων) επιφανειακών διαρρήξεων συνάδουν με το μέγεθος του 
σεισμού του 1954 (Πίνακας 1, μεγέθη 6.8-6.9 κατα μέσο όρο).  

Το ΝΑ τμήμα της ζώνης Δομοκού-Καναλίων, το οποίο δραστηριοποιήθηκε το 
1954, ο Caputo (1995) το ονομάζει  «ρ.ζ. Δομοκού». Στην παρούσα έκθεση, 
προτείνουμε και χρησιμοποιούμε την ονομασία «ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού», με βάση 
τις ονομασίες των μεγαλύτερων οικισμών στα δύο άκρα της ρ.ζ. 

Οι Caputo & Pavlides (1993) στο χάρτη νεοτεκτονικών ρηγμάτων τους θεωρούν 
ότι  μέρος του ΒΔ τμήματος της ζώνης ασυνεχειών Δομοκού-Καναλίων περιλαμβάνει 
ρηξιγενή ζώνη ενεργή κατά τη νεοτεκτονική περίοδο, ενώ στο υπόλοιπο θεωρείται 
πιθανή η ύπαρξη τέτοιας ζώνης.  
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Πίνακας 1. Μεγέθη σεισμών που σχετίζονται με ζώνες επιφανειακών διαρρήξεων ορισμένου 
μήκους, με βάση τρείς διαφορετικές εμπειρικές σχέσεις για κανονικά ρήγματα. Δίδονται 
υπολογισμοί για μήκος ζώνης επιφ. διαρήξεων 33 km (ζώνη σποραδικών διαρρήξεων 1954 – 
ρ.ζ. Δομοκού [ή «Δομοκού-Λουτρού»]), και 63 km (ολόκληρη η ζώνη ασυνεχειών Δομοκού-
Καναλίων). 

 
Η μορφολογική έκφραση του ΒΔ τμήματος της ζώνης Δομοκού – Καναλίων 

(ΔΚ), δηλαδή το ορεινό μέτωπο στο δυτικό περιθώριο του δυτικού θεσσαλικού 
βυθίσματος, από το ύψος του χωριού Λουτρό πρός ΒΔ συμπίπτει με ζώνη αλπικών 
ασυνεχειών, και πιο συγκεκριμένα με εφιππεύσεις εντός της ενότητας Πίνδου, την 
επώθηση της ενότητας Κοζιακα επί της Πίνδου, και με την επώθηση οφιολιθικού 
συμπλέγματος (δυτική ζώνη οφιολίθων) πάνω στην ενότητα Πίνδου – Αυδής κ.α. 
(1991), Καρφάκης κ.α. (1993). Oι Caputo & Pavlides (1993) αναφέρουν ρητώς 
μεταλπικές τεκτονικές κινήσεις σε αλπικές επωθήσεις, οι οποίες λειτούργησαν ως 
κανονικά ή πλαγιοκανονικά ρήγματα στις εφελκυστικές νεοτεκτονικές φάσεις 
παραμόρφωσης. Δηλαδή, εφόσον έχουμε και στο ΒΔ τμήμα της ζώνης ΔΚ ζώνη 
νεοτεκτονικής παραμόρφωσης (όπως υποδηλώνει η συνέχεια του μορφολογικού 
μετώπου), αυτή αναμένεται να αξιοποιεί/παρακολουθεί προϋπάρχουσες, αλπικές 
ασυνέχειες.  

Σε αντίθεση με το ΒΔ τμήμα, το ΝΑ τμήμα της ζώνης ασυνεχειών Δομοκού- 
Καναλίων (δηλαδή, η ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού) δεν παρακολουθεί αλπική επώθηση 
(εδώ, των οφιολίθων), αλλά βρίσκεται εντός του οφιολιθικού καλύματος και των επί 
αυτού ευρισκόμενων εσωτερικών αλπικών σχηματισμών (γεωτεκτονική ενότητα 
Ανατολικής Ελλάδας) –Εικόνα 16-  περιλαμβανομένων και των υστερο-τεκτονικών 
(σε σχέση με την κύρια φάση της αλπικής παραμόρφωσης) μολασσικών 
σχηματισμών.  

 
 

Όρια ρηξι-τμημάτων στη ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού 
 

Τα συστήματα κανονικών (αλλα και άλλων τύπων) ρηγμάτων τυπικά 
παρουσιάζουν κατάτμηση (segmentation), σε διαφορετικές κλιμακες. Η μελέτη της 
κατά τμήματα δομής ενός συστήματος ρηγμάτων, πέρα από άλλους λόγους, γίνεται 
για τον ει δυνατόν προσδιορισμό ορίων (boundaries) μεταξύ ομάδων από τμήματα (ή 

Μέγεθος  
Μήκος ζώνης 
επιφ. διαρ. 

(km) min mean max 
     

Pavlides & Caputo (2004) - Ms 
ζώνη διαρ.1954 33.0 6.5 6.8 7.3 
     

Ambraseys & Jackson (1998) - Ms 
ζώνη διαρ.1954 33.0 6.7 6.9 7.0 
     

Wells & Coppersmith (1994) - Mw 
ζώνη διαρ.1954 33.0 6.1 6.9 7.6 
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ρηξιτμήματα) της ζώνης τα οποία μπορούν να δραστηριοποιηθούν ταυτόχρονα (σαν 
“earthquake segments”) κατα τη διάρκεια μεγάλων σεισμών (π.χ. Ganas, 1997). Με 
άλλα λόγια, για την εκτίμηση του μεγέθους των σεισμών που αυτές οι ομάδες 
τμημάτων είναι ικανές να δώσουν (το μέγεθος συσχετίζεται εμπειρικά με το μήκος 
του επιφανειακού ίχνους της ζώνης που δραστηριοποιείται – π.χ. Caputo & Pavlides, 
2004). 
 

 
 

Εικόνα 16. Απλοποιημένος λιθολογικός χάρτης τμήματος του μετώπου της ζώνης 
ασυνεχειών Δομοκού-Καναλίων (από χάρτες του ΙΓΜΕ). Με κίτρινο χρώμα σημειώνονται οι 
διαρρήξεις του 1954 (από Ambraseys & Jackson, 1990).  Με κόκκινο κύκλο σημειώνεται η 
περιοχή όπου (τουλάχιστον κατα τα φαινόμενα) σταμάτησαν οι διαρρήξεις (περιοχή 
Λουτρού-Κέδρου). Στην ίδια περιοχή, το μορφολογικό μέτωπο της ζώνης ασυνεχειών Δ.-Κ., 
παύει να παρακολουθεί την επώθηση των οφιολίθων επί της ενότητας Πίνδου. 
 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο καταγεγραμμένος σεισμός του 1954, και οι 
επιφανειακές διαρρήξεις που τον συνόδευσαν, μας γνωρίζουν τις διαστάσεις του 
σεισμικού ρηξι-τμήματος Δομοκού-Λουτρού (κόκκινη γραμμή στην  Εικόνα 15). 
Παρακάτω, συζητάμε ορισμένες αναγνωριστικές παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν τα 
όρια επι μέρους ρηξιτμημάτων εντός του σεισμικού ρηξιτμήματος Δομοκού-
Λουτρού, αλλά και το πρός ΒΔ όριο του τελευταίου. 

Τα τεκτονικο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του μετώπου της ρ.ζ. Δομοκού-
Λουτρού επιτρέπουν τον προσδιορισμό τμημάτων μήκους της τάξης των 7-10 km (βλ. 
Βαλκανιώτη, 2005).  Η σαφέστερη συστοιχία (array) τμημάτων, αναγνωρίζεται στο 
ΒΔ τμήμα της ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού, μεταξύ Λουτρού και Εκκάρας. Στην περιοχή 
αυτή (Εικόνα 17), απαντούν δύο παράλληλα τμήματα της ζώνης (τμήμα Λουτρού-
Κέδρου-Ανάβρας –ΛΚΑ- και τμήμα Αχλαδιάς-Λεονταρίου-Εκκάρας - ΑΛΕ), τα 
οποία ορίζονται από την γεωμορφολογική τους έκφραση ώς σαφείς ζώνες 
μορφολογικών ασυνεχειών, διατεταγμένες κατά μήκος της βάσης ευθύγραμμων 
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τμημάτων του μορφολογικού μετώπου της ζώνης καθώς και μπροστά από αυτά τα 
τμήματα του μετώπου. 

 

 
Εικόνα 17. Τα δύο σαφέστερα αναγνωρίσιμα ρηξι-τμήματα της ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού (ΝΑ 
τμήμα της ευρύτερης ζώνης ασυνεχειών Δομοκού-Καναλίων), οι σχετικές με αυτά τυπικές 
μορφές υδρογραφικών δικτύων, οι διαρρήξεις του 1954 (παχειές κίτρινες γραμμές, από 
Παπασταματίου και Μουγιάρη, 1986 και Ambraseys & Jackson, 1990), και ο χάρτης 
μορφοτεκτονικών ασυνεχειών (αναγνωρίσιμων σε κλίμακα 1:50,000).  Με κόκκινο χρώμα 
σημειώνονται χονδροειδώς τα κύρια ίχνη ρηγμάτων που αναγνωρίζονται στο ανάγλυφο (σε 
κλίμακα 1:50,000).  Ισοϋψείς ανά 100 m. 

 
Τα παραπάνω μη συνευθειακά τμήματα2, συνδέονται με ζώνη μεταβίβασης και 

συγκεκριμένα, ζώνη αριστερού step-over, εύρους 2 km, με πιθανή μικρή επικάλυψη 
(overlap). Η δομή ζώνης μεταβίβασης, προδίδεται εύγλωττα και από τα 
χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου, με μικρές λεκάνες (footwall catchments) 
εγκάρσιες πρός τη διεύθυνση της ζώνης σε κάθε τμήμα μετώπου, και μεγαλύτερα 
ρέματα στις ζώνες step-over, με γενική κατεύθυνση απορροής πλάγια ως προς τη 

                                                           
2 Τα παραπάνω προτεινόμενα τμήματα συμφωνούν εν μέρει με τα τμήματα που έχει 

προτείνει για την ίδια περιοχή ο Βαλκανιώτης (2005) (τα τμήματά του περιλαμβάνονται 
ξεχωριστά στην ψηφιακή γεωγραφική βάση δεδομένων στο Παραδοτέο 7), με διαφορές οι 
οποίες οφείλονται στο βαθμό απλούστευσης του ίχνους της ρ.ζ. (η οποία δίδεται ως ένα 
μόνον ρήγμα) και την προσπάθειά του να δώσει (κατά προσέγγιση) το σήμερα ενεργό κύριο 
ίχνος της ζώνης (επι τούτου, βλ. επόμενη ενότητα). Πιο συγκεκριμένα, το ίχνος του ρήγματος 
του Κέδρου που προτείνει, βεβαίως και μπορεί να θεωρηθεί μια πιθανή «υπόθεση εργασίας», 
δεδομένης της παρουσίας μικρών υψωμάτων στο κατερχόμενο τέμαχος της ζώνης Δ.-Κ., δεν 
παρατίθεται όμως ένα minimum έστω απαραίτητων στοιχείων για να αιτιολογηθεί η χάραξή 
του ως συνεχόμενο ρήγμα ή συνεχόμενη ζώνη ρηγμάτων με τη συγκεκριμένη διεύθυνση, και 
δη ώς βέβαιο ρήγμα ή ρ.ζ. Για την ακριβή χάραξη των σήμερα πιό ενεργών κλάδων της ρ.ζ. 
απαιτείται ίσως η συμβολή γεωφυσικών διασκοπήσεων. 
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γενική διεύθυνση της ζώνης Δ.-Κ. (όπως αναμένεται και τυπικά συμβαίνει σε τέτοιες 
ζώνες - βλ. π.χ. Leeder & Jackson, 1993).  

 
Πέρα από την σαφή ύπαρξη γεωμετρικού ορίου (step-over) μεταξύ των τμημάτων 

ΛΚΑ και ΑΛΕ, είναι πολύ πιθανή έως περίπου βέβαια και ύπαρξη «δομικού» ορίου 
(αποδ. του “structural boundary”). Πιο συγκεκριμένα, στο ύψος της περιοχής 
Αχλαδιάς- Άναβρας, και σε διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ, περίπου εγκάρσια δηλαδή προς τη 
ζώνη Δ.-Κ., νότια της Ανάβρας απαντά μια επιμήκης εμφάνιση διαβασών-δολεριτών 
εντός των οφιολίθων στον χάρτη του ΙΓΜΕ (Μαρίνος κ.α., 1962). Τα λιθολογικά όρια 
στο συγκεκριμένο φύλλο (Λεοντάριον), είναι κατα κανόνα περιορισμένης ακρίβειας, 
πράγμα που οφείλεται στις αντικειμενικές δυσκολίες χαρτογράφησης των 
σχηματισμών της περιοχής, αλλά ενδεχομένως και στην κλίμακα του τοπογραφικού 
υποβάθρου πάνω στο οποίο έγινε η χαρτογράφηση (στη δεκαετία του ’50). Έστω και 
έτσι όμως, αυτή η εμφάνιση διαβασών-δολεριτών, εξακολουθεί να υποδηλώνει την 
ύπαρξη ζώνης ασυνεχειών διεύθυνσης ΒΒΑ-ΝΝΔ εντός του οφιολιθικού 
συμπλέγματος3, ζώνη η οποία συναντά τη ζώνη Δ.-Κ. ακριβώς στην περιοχή της 
ζώνης step-over Ανάβρας-Αχλαδιάς. Ενώ δυτικά της παραπάνω ζώνης το ανερχόμενο 
τέμαχος της ζώνης Δ.-Κ. συνίσταται εξολοκλήρου από οφιολίθους, στα ανατολικά 
της εμφανίζονται μολασσικές (και μεταγενέστερες νεογενείς?) αποθέσεις, οι οποίες, 
από την περιοχή των Καναλίων μέχρι και την Ανάβρα, βρίσκονται πάντοτε στο 
κατερχόμενο τέμαχος των μεγαλύτερων ρηγμάτων της ζώνης.  Επι πλέον, η 
παραπάνω ζώνη, συμπίπτει με απότομη και μεγάλη μείωση του υψομέτρου του 
ανερχόμενου τεμάχους της ζώνης Δ.-Κ., όπως φαίνεται ξεκάθαρα στην τοπογραφική 
τομή στην Εικόνα 18. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, υποδηλώνουν δομικό (τεκτονικό) 
έλεγχο της θέσης του ορίου των τμημάτων ΛΚΑ και ΑΛΕ. Παρά τα παραπάνω όμως, 
η σεισμική διάρρηξη του 1954 δεν σταμάτησε εδώ, αλλά συνέχισε πρός ΒΔ και στο 
τμήμα Λουτρού-Κέδρου-Ανάβρας. 

Το πρός ΝΑ όριο του τμήματος Αχλαδιάς-Λεονταρίου-Εκκάρας ορίζεται κατα 
κύριο λόγο με βάση γεωλογικά/τεκτονικά κριτήρια (structural boundary), και 
βρίσκεται στην περιοχή όπου η ζώνη Δ.-Κ. συναντά εγκάρσια ζώνη ασυνεχειών εντός 
των αλπικών σχηματισμών, διεύθυνσης ΒΒΔ-ΝΝΑ (ζώνη Εκκάρας-Α. Αγόριανης). 
Αυτή η ζώνη ασυνεχειών οριοθετεί χαρτογραφημένη από το ΙΓΜΕ επιμήκη εμφάνιση  
από σχιστο-κερατολιθικού mélange και διαβάσες-δολερίτες εντός των οφιολίθων, η 
οποία εκτείνεται σε μήκος περί τα 7 km από την Εκκάρα έως το βύθισμα της 
αποξηραμένης λίμνης Ξυνιάδος στα νότια. Η εμφάνιση αυτή συμπίπτει με το πρός 
δυσμάς όριο μεγάλης εμφάνισης της ενότητας Ανατολικής Ελλάδας (υπερκείμενη των 
οφιολίθων), ενώ η γενική διεύθυνσή της συμπίπτει με τη γενική διεύθυνσης του ορίου 
του οφιολιθικού καλύμματος στα νοτιο-δυτικά και νότιά της (από την περιοχή της 
Κάτω Κτιμένης, η γενική διεύθυνση αυτού του ορίου παύει να είναι ΒΔ-ΝΑ, και 
γίνεται  ΒΒΔ-ΝΝΑ πρός Β-Ν), πράγμα που παραπέμπει σε αλπική δομή. Το προς 
δυσμάς όριο της εμφάνισης αυτής, τουλάχιστον στο Β τμήμα του (σε μήκος περί τα 4 
km), συμπίπτει με ευθύγραμμη ζώνη μορφολογικών ασυνεχειών που υποδηλώνουν 
ζώνη τεκτονικών ασυνεχειών. Κατα μήκος του βόρειου τμήματος του ανατολικού 
περιθωρίου της εμφάνισης mélange/διαβασών παρουσιάσθηκαν επιφανειακές 
διαρρήξεις κατα το σεισμό του 1954 (Papastamatiou & Mouyiaris, 1986, Ambraseys 
& Jackson, 1990), ενώ το υδρογαφικό δίκτυο παρουσιάζει σαφή ανωμαλία, με κλάδο 

                                                           
3 Στον νεότερο, απλοποιημένο σεισμοτεκτονικό χάρτη του ΙΓΜΕ (κλίμακας 1:500,000), 
σημειώνεται ασυνέχεια διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ στην περιοχή αυτή 
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του να ακολουθεί την εμφάνιση mélange/διαβασών, αντί να ακολουθεί κατεύθυνση 
εγκάρσια προς τη γενική διεύθυνση του μετώπου της ζώνης Δ.-Κ.  

 
 

 
Εικόνα 18. Τοπογραφική τομή κατά μήκος του ανερχόμενου τεμάχους της ζώνης Δομοκού-
Λουτρού, στην περιοχή μεταξύ Κέδρου και Εκκάρας, προς επίδειξη της απότομης και 
μεγάλης μείωσης του υψομέτρου  η οποία παρατηρείται στην περιοχή ύψος εγκάρσιας ζώνης 
ασυνεχειών εντός του οφιολιθικόύ συμπλέγματος. Στο ύψος της ασυνέχειας αυτής 
παρατηρείται και σαφής γεωμετρική ανωμαλία (step over) στο ίχνος της ζώνης Δ.-Κ. (βλ. 
κείμενο), η οποία και αποτελεί και όριο των ρηξι-τμημάτων Λουτρού-Κέδρου-Ανάβρας και 
Αχλαδιάς-Λεονταρίου-Εκκάρας. 
 
 

Το προς ΒΔ όριο του τμήματος Λουτρού-Κέδρου-Ανάβρας (τμήμα ΛΚΑ), είναι 
επίσης μια ζώνη μεταβίβασης, ξανά τύπου αριστερού step-over (ή μικρής έκτασης 
overlap). Εδώ το έυρος του step-over είναι περί τα 4 km, δηλαδή διπλάσιο εκείνου 
μεταξύ των τμημάτων ΛΚΑ και ΑΛΕ (Αχλαδιάς-Λεονταρίου-Εκκάρας). Αυτή η 
σημαντική γεωμετρική ασυνέχεια, η οποία αποτελεί και το πρός ΒΔ όριο του του 
«σεισμικού τμήματος» (earthquake segment) το οποίο αποτελεί η ρ.ζ. Δομοκού-
Λουτρού, βρίσκεται ακριβώς στην περιοχή όπου η ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού συναντά 
την επώθηση του οφιολιθικού συμπλέγματος επί της ενότητας Πίνδου, επώθηση η 
οποία συμπίπτει πρός ΒΔ με το μέτωπο της ευρύτερης ζώνης ασυνεχειών Δομοκού-
Καναλίων. Δηλαδή, το σεισμικό ρηξι-τμήμα Δομοκού-Λουτρού, δείχνει να 
οριοθετείται πρός ΒΔ από την επώθηση αυτή.  

H τάξη μεγέθους του step-over στο ΒΔ όριο του τμήματος ΛΚΑ, επιτρέπει κατ’ 
αρχήν την υπόθεση ότι το ΒΔ όριο του ρηξι-τμήματος Λουτρού-Κέδρου-Ανάβρας 
μπορεί να είναι μια περιοχή όπου διαχρονικά σταματούν σεισμικές διαρρήξεις του 
σεισμικού ρηξιτμήματος Δομοκού-Λουτρού (να αποτελεί δηλαδή ένα «persistent 
earthquake segment boundary» - π.χ. Ganas, 1997). Επιβεβαίωση της υπόθεσης αυτής 
μπορεί να γίνει στο μέλλον με ικανό αριθμό παλαιοσεισμολογικών ερευνών σε 
αμφότερα τα ΒΔ και ΝΑ τμήματα της ζώνης. 
 

Πέρα από τα τμήματα ΛΚΑ και ΑΛΕ, η αναγνώριση άλλων ρηξι-τμημάτων, και 
ειδικότερα στο ΒΔ της ζώνης Δ.-Κ., δεν είναι το ίδιο απλή ελλείψει χαρακτηριστικών 
γεωμετρικών ανωμαλιών. Ένα καθ’ όλα λογικό «σενάριο» δίδει ο Βαλκανιώτης 
(2005). Εδώ δεν προχωρούμε περισσότερο, διότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα 
από την μορφοτεκτονική αναγνώριση σε κλίμακα 1:50,000. Π.χ. παρατηρήσεις 
υπαίθρου, και γεωφυσικές διασκοπήσεις για την διακρίβωση της γεωμετρίας της ρ.ζ. 
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κάτω από τις τεταρτογενείς αποθέσεις μπροστά από το μέτωπο του ρήγματος, και τις 
δομές που σχετίζονται με τις εμφανίσεις προ-Τεταρτογενούς υποβάθρου μπροστά από 
τη ρ.ζ. (“intra-basin basement highs”).  

 
 

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών – 
ΓΣΠ (GIS) (Παραδοτέο 7) 
 
 

Η βάση δεδομένων κατέληξε να περιέχει «θεματικά στρώματα» (thematic 
layers) εμπίπτοντα στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

- Γεωμορφολογικά / Γεωλογικά δεδομένα 
- Μορφολογικά / Τοπογραφικά δεδομένα 
- Σεισμολογικά / σεισμογεωλογικά δεδομένα 
- Γεωδαιτικά δεδομένα 

 
Τα layers βασίζονται και σε αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αλλά και 

σε δεδομένα από βιβλιογραφικές πηγές, τα οποία ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια των 
εργασιών ανάπτυξης της βάσης δεδομένων. Ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει αναλυτικά τα 
layers που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων, μαζί με το είδος των πληροφοριών 
(attributes ή tabular data) οι οποίες συνοδεύουν κάθε αντικείμενο εκάστου layer. 
Διευκρινήσεις για κωδικούς που χρησιμοποιούνται σε μερικά από τα layers, δίδονται 
σε πίανακ στο Παραδοτέο 7. Ο Πίνακας 3 περιλαμβάνει συνοπτικές απόψεις των  
θεματικών «στρωμάτων», μόνων τους ή σε συνδυασμούς. Στην Εικόνα 19 και την 
Εικόνα 20, δίδονται παραδείγματα θεματικών χαρτών που μπορούν να παραχθούν από 
τα περιεχόμενα του GIS database. 

 
Στο CD-ROM που συνοδεύει την Τελική Έκθεση και τα Παραδοτέα του 

έργου, όλα τα layers δίδονται σε ψηφιακή μορφή, έτοιμα προς import (στα 
περισσότερα πακέτα GIS της αγοράς): 
 

• Τα vector layers δίδονται σε μορφή MapInfo import file (.mif) 
• Το SRTM DEM σε μορφή USGS DEM 
• Oι εικόνες (για χρήση ώς backdrop images) των ΜΤ5 και ΜΤ6 σε μορφή 

.BMP, συνοδευόμενες από ένα ομώνυμο αρχείο .txt το οποίο περιέχει τις 
συντεταγμένες UTM (ζώνη 34, WGS84) οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 pixels σε 
κάθε εικόνα 

 

Το σύστημα συντεταγμένων σε όλα τα layers είναι UTM (ζώνη 34), με ελλειψοειδές 
αναφοράς το WGS84. 
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Πίνακας 2.  Περιεχόμενα GIS Database (Παραδοτέο 7). 

 
 

Όνομα 
layer Περιγραφή 

Κλίμακα του dataset,  
γεωγραφική κάλυψη, 
σύστημα συντεταγμ. 

Είδος 
συνημμένων 
πληροφοριών 

Πηγές/παραπομπές  

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

GG1 
Χάρτης μορφο-
τεκτονικών 
ασυνεχειών 

1:50,000 
UTM (Z. 34) /  WGS84 

Είδος ασυνέχειας 
(βλ. κείμενο) Παραδοτέο 2 

GG2 
Κύριο ίχνος 
εδαφικών 

διαρρήξεων 1954 

1:5,000 
Εκκάρα και Βελεσιώτες 
UTM (Z. 34) /  WGS84 

Βαθμός 
βεβαιότητας 

Παραδοτέο 3 
Από εργασία υπαίθρου και 
λήψη στίγματος με GPS 
χειρός (σφάλμα +- 4-7 m ) 

GG3 
Πλάτος (ή πιθανό 
πλάτος) ζώνης 
διαρρήξεων 1954 

1:5,000 
Εκκάρα 

UTM (Z. 34) /  WGS84 
- 

Παραδοτέο 3 
Από εργασία υπαίθρου και 
λήψη στίγματος με GPS 
χειρός (σφάλμα +- 4-7 m ) 

GG4 

Ακριβή σημεία 
θέσεων της 

διάρρηξης από 
αυτόπτες μάρτυρες 

(συντεταγμ. με GPS) 

1:5,000 
Εκκάρα και Βελεσιώτες 
UTM (Z. 34) /  WGS84 

Γεωγρ. 
Συντεταγμένες 

WGS84 

Παραδοτέο 3 
Από εργασία υπαίθρου και 
λήψη στίγματος με GPS 
χειρός (σφάλμα +- 4-7 m ) 

GG5 
Ενεργά ρήγματα 
ζώνης Δομοκού-

Καναλίων   

1:50,000 
(περιοχή Εκκάρας-

Δομοκού) 
UTM (Z. 34) /  WGS84 

Είδος ρήγματος Caputo (1990, σε Caputo, 
1995)  

GG6 Nεοτεκτονικά 
ρήγματα 

~1:200,000 
(περιοχή Θεσσαλίας) - Caputo & Palvides (1993), 

Caputo et al. (2006) 

GG7 
Ενεργά ρήγματα 
ζώνης Δομοκού-

Καναλίων   

1:50,000 
UTM (Z. 34) /  WGS84 - Βαλκανιώτης (2005) 

GG8 
Θέσεις 

παλαιοσεισμο-
λογικών ερευνών 

1:100,000 
Περιοχή βυθισμάτων 

Θεσσαλίας 
UTM (Z. 34) /  WGS84 

Όνομα ρ.ζ., είδος 
έρευνας, 
Βιβλιογρ. 

παραπομπή 

Βιβλιογραφικές πληροφορίες 

GG9 Ρήγματα  

1:50,000 
(ευρύτερη περιοχή ρ.ζ. 
Δομοκού-Καναλίων) 

UTM (Z. 34) /  WGS84 

Είδος ρήγματος Γεωλογικοί Χάρτες ΙΓΜΕ 

GG10 Επωθήσεις και 
Εφιππεύσεις 

1:50,000 
(ευρύτερη περιοχή ρ.ζ. 
Δομοκού-Καναλίων) 

UTM (Z. 34) /  WGS84 

Είδος επαφής Γεωλογικοί Χάρτες ΙΓΜΕ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΜΤ1 

Σημεία   (επιφ. 
εδάφους) 

τοπογραφικής 
αποτύπωσης 
περιοχής 
ορυγμάτων 

1:1,000 
(αυθαιρ. συστ. 
συντεταγμένων) 

Χ,Υ,Υψόμετρο, Παραδοτέο 3 
(ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ) 

ΜΤ2 
Όπως πάνω (σημεία 

σε ανθρώπινες 
κατασκευές) 

1:1,000 
(αυθαιρ. συστ. 
συντεταγμένων) 

Χ,Υ,Υψόμετρο, 
περιγραφή 
σημείου 

Παραδοτέο 3 
(ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ) 

ΜΤ3 

Χάρτης ορίων 
ορυγμάτων, ρ. ζ., 
ορίων οικοπέδου 

κ.α. 

1:1,000 
(αυθαιρ. συστ. 
συντεταγμένων) 

Περιγραφή 
αποτυπωμέ-νου 

στοιχείου 

Παραδοτέο 3 
(ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ) 

ΜΤ4 

SRTM DEM          
~90 m resolution    

(ώς backdrop 
image) 

~1:100,000 
Στερεά Ελλάς, Θεσσαλία, 
Αιτ/Ακαρνανία, Ήπειρος, 

Β. Πελοπόννησος 

- 
δεδομένα από το ftp site της 
ΝΑSA (επεξεργασία: ΤΕΡΡΑ 

ΕΠΕ) 
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ΜΤ5 
30m DEΜ 

(ώς backdrop 
image) 

1 :50,000 
Περιοχή ρ.ζ. Δομοκού 

Καναλίων 
- 

Από ισοϋψείς που 
ψηφιοποιήθηκαν από 
τοπογραφικούς χάρτες 

1:50,000 της Γ.Υ.Σ. (ΤΕΡΡΑ 
ΕΠΕ) 

ΜΤ6 

30m DTM 
μορφολογικών 

κλίσεων 
(ώς backdrop 

image) 

1 :50,000 
Περιοχή ρ.ζ. Δομοκού 

Καναλίων 
- 

Από το DEM που  
κατασκευάσθηκε από 
τοπογραφικούς χάρτες 

1:50,000 της Γ.Υ.Σ. 

ΜΤ7 Ακτογραμμή Λίμνης 
Πλαστήρα 

1:50,000 
UTM (Z. 34) /  WGS84 - Από τοπογραφικούς χάρτες 

1:50,000 της Γ.Υ.Σ. 

ΜΤ8 Χωριά και Πόλεις 
1 :50,000 

Περιοχή ρ.ζ. Δομοκού 
Καναλίων 

ονομασία Από τοπογραφικούς χάρτες 
1:50,000 της Γ.Υ.Σ. 

ΣΕΙΣΜΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ - ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

SS1 
Ισόσειστες καμπύλες 
για το σεισμό της 

30ης Απριλίου 1954 

1:1,000,000 
Όλη η Ελλάδα  

UTM (Z. 34) /  WGS84 

Μακροσει-σμική 
ένταση Αmbraseys & Jackson (1990) 

SS2 
Μακροσεισμικά 
φαινόμενα που 
συνόδευσαν το 
σεισμό του 1954 

1:100,000 
UTM (Z. 34) /  WGS84 

Είδος 
Φαινομένου, 
Βιβλιογραφική 

Πηγή 

Αmbraseys & Jackson (1990) 
και Παπασταματίου & 
Μουγιάρης (1986) 

SS3 

Eπίκεντρα σεισμών 
από τους 

καταλόγους του 
Γεωδυναμικού Ινστ. 
(1-1-2000 έως 12-

12-2006) 

Ευρύτερη περιοχή 
Κεντρική Ελλάδος 

(περιλαμβ. της Θεσσαλίας) 
UTM (Z. 34) /  WGS84 

Y,M,D, 
Min,Sec,depth, 

Mag. 

Πίνακες στην ιστοσελίδα του 
Γεωδυναμικού Ινστ. 
http://www.gein.noa.gr/servic
es/cat.html 

SS4 

Επίκεντρα σεισμών 
M>6 στην περιοχή 
του βυθίσματος της  
Θεσσαλία από το 
1500 μ.Χ. και μετά 

Βύθισμα Θεσσαλίας 
UTM (Z. 34) /  WGS84 Y,M,D,T,Mw Papazachos & Papazachou 

(2002) 

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

GD1 
Διανύσματα 

ταχύτητας κίνησης 
από μετρήσεις GPS 

Ευρύτερη περιοχή 
Κεντρικής Ελλάδος 

UTM (Z. 34) /  WGS84 

Station, Ve, Vn, 
error Ve, error Vn Clarke et al. (1998) 

 

 

Πίνακας 3. Συνοπτικές απόψεις των περιεχόμενων layers, μόνων τους, ή σε συνδυασμούς. 
 

GG1 GG5, GG7, GG9, GG10 
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MT8 MT5, GG1, GG10, MT8 

 
 

GG2, GG3, GG4 (4) ΜΤ1, MT2, MT3 

  
ΜΤ5 ΜΤ6 

  
GG6, GG8 GD1, GG6, MT4 

                                                           
4 Περιοχή Εκκάρας μόνον, στο layer περιλαμβάνονται όμως και οι διαρρήξεις στις 
Βελεσιώτες. 
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SS3, GG6 SS4, GG6 

  

SS1 SS2, MT4 
 
 
 

 

Εικόνα 19.  Συνδυασμός των layers MT5, GG1, GG10 και MT8 (με αυτόματα labels από το 
πεδίο "ονομασία οικισμού").  
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Εικόνα 20. Συνδυασμός των layers GG1 (με αυτόματα labels και θεματική απεικόνιση από 
το πεδίο “type”), GG9, GG10, MT8 (με αυτόματα labels από το πεδίο "ονομασία οικισμού") 
και ΜΤ7.  
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2η και 3η Ενότητα Εργασιών  
 
Ε.Ε. 2: Παλαιοσεισμολογική έρευνα - μέρος Α, Τεκτονικο-

γεωμορφολογική έρευνα – μέρος Β 
Ε.Ε. 3: Παλαιοσεισμολογική έρευνα - μέρος Β 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εισαγωγή 
 
Κατά την διάρκεια των ενοτήτων εργασιών 2 και 3 του προγράμματος, 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: 
 

• Εκσκαφές ορυγμάτων για παλαιοσεισμολογική έρευνα (Παραδοτέα 3,4,5,8,9 και 
10). (Ε.Ε. 2) 

• Εργασίες εντός των ορυγμάτων (η παλαιοσεισμολογική έρευνα αυτή καθ’ αυτή) 
(Ε.Ε. 2 και 3) 

• Συνεργασία με Αρχαιολόγο της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων Λαμίας (κ. Ε. Φρούσσου) για αρχαιολογική χρονολόγηση 
μεταφερμένης κεραμικής σε στρώματα των ορυγμάτων (Ε.Ε. 2 και 3) 

• Συλλογή και αποστολή δειγμάτων για γεωχρονολογήσεις με τις μεθόδους OSL και 
14C AMS σε εργαστήρια του εξωτερικού, (Ε.Ε. 2) 

• Λεπτομερής χαρτογράφηση επιλεγμένης θέσης παλαιοσεισμολογικών ερευνών 
(λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση - Παραδοτέο 3) (Ε.Ε. 2) 

• Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων μέσω επισκέψεων Πανεπιστημιακών, 
Ερευνητών και συνεργατών τους στα παλαιοσεισμολογικά ορύγματα, οργάνωση 
εκπαιδευτικής άσκησης του Τμ. Γεωγραφίας των φοιτητών του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου (Ε.Ε. 2) 

• Συνέχεια της τεκτονικο-γεωμορφολογικής έρευνας (χαρτογράφηση) (μέρος Β) 
(Παραδοτέα 2 και 7)  [τα αποτελέσματα δίδονται μαζί με τα αποτελέσματα από 
την 1η ενότητα εργασιών, στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας]  (Ε.Ε. 2) 

 
Οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται αναλυτικότερα στα υπο-κεφάλαια που 

ακολουθούν.  
 
 

2η Ενότητα Εργασιών  
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Ε.Ε. 2: Έχει υλοποιηθεί, όπως 

προγραμματιζόταν στην υπογραφείσα σύμβαση. 
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Εμπλεκόμενοι Φορείς και συμβολή τους: Πέρα από τον ανάδοχο φορέα και 
τους επιστ. υπεύθυνο και μετακαλούμενο ερευνητή, στις εργασίες της Ε.Ε. 2 
ενεπλάκησαν και: 

Ο φορέας συγχρηματοδότησης, ΤΕΡΡΑ Ε.Π.Ε. (υπευθ. Α. Μαρνιέρος, 
Τοπογράφος), ο οποίος στα πλαίσια της έμμεσης συγχρηματοδότησης, συνέβαλε με 
την αμοιβή προσωπικού (Α. Ασκομίτου, Τοπογράφος) που ασχολήθηκε, πέρα από 
την επεξεργασία και παροχή δεδομένων (datasets) για τις ανάγκες του μέρους Β της 
τεκτονικο-γεωμορφολογικής έρευνας (όπως στο μέρος Α στην Ε.Ε. 1), και με την 
λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση της θέσης παλαιοσεισμολογικών ερευνών. Η 
αποτύπωση (392 σημεία συνολικά,  με total station), περιλάμβανε την ακριβή 
τοπογραφική αποτύπωση των ορίων των ορυγμάτων (πλήν του Ο3, το οποίο 
διανοίχθηκε μετά την αποτύπωση), και της μορφολογίας του εδάφους γύρω από αυτά.  
 
 Η ΙΔ’ ΕΠΚΑ Λαμίας (Διευθ. κ. Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου), συνέβαλε 
αναθέτοντας σε αρμόδιο προσωπικό της (κ. Ε. Φρούσσου, Αρχαιολόγος) την επι 
τόπου εξέταση των στρωμάτων με αρχαιολογικό υλικό, και την αξιολόγηση 
μεταφερμένων θραυσμάτων κεραμικής που ευρέθησαν στα ορύγματα (τα οποία 
δίδουν στοιχεία χρονολόγησης στρωμάτων). 
 

Ο Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του 
Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπ. Αθηνών (Δρ. Χ. Κράνης), ο οποίος: α) παρείχε 
καθοδήγηση για τη συλλογή των μετρήσεων κινηματικών δεικτών, και β) συμμετείχε 
στη χαρτογράφηση μέρους των τοιχωμάτων των ερευνητικών ορυγμάτων (κ. Δ. 
Μίνου-Μινοπούλου, MSc). 
 
 
 
Παραδοτέα / τελικά κόστη παραδοτέων 
  
Η Ε.Ε. 2 ως παραδοτέα περιελάμβανε: 
 
Παραδοτέο 2 (Γεωμορφολογικος-Γεωλογικός χάρτης κατα μήκος ρηξιγενούς ζώνης 
ή ζωνών). Το τελικό κόστος του Παραδοτέου 2 συνίσταται στην αμοιβή του 
μετακαλούμενου, του προσωπικού της ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ που απασχολήθηκε στην 
επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και του κόστους των πρωτογενών 
ψηφιακών δεδομένων που παρείχε η ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ. Προκειμένου να μην συρρικνωθεί 
το κονδύλι «άλλα έξοδα» (το οποίο περιλαμβάνει έξοδα για εργασίες υψηλού 
κόστους, όπως εκσκαφές παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων και χρονολογήσεις), η 
αγορά αεροφωτογραφιών για την ευρύτερης περιοχή της ρ.ζ. Εκκάρας (ρ.ζ. Δομοκού-
Καναλίων) έγινε με έξοδα του μετακαλούμενου ερευνητή. 
 
 
Παραδοτέο 3Α (λεπτομερείς γεωμορφολογικοί-Γεωλογικοί χάρτες επιλεγμένων 
θέσεων του μέρους Α της παλαιοσεισμολογικής μελέτης). Το τελικό κόστος του 
Παραδοτέου 3 συνίσταται στην αμοιβή του μετακαλούμενου και του προσωπικού της 
ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ που απασχολήθηκε με την τοπογραφική αποτύπωση στην περιοχή των 
παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων, και τα έξοδα μετακινήσεων στην ύπαιθρο. 
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Παραδοτέα 4A και 5A (στρωματογραφικές καταγραφές και φωτομωσαϊκά 
παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων μέρους Α’ της παλαιοσεισμολογικής έρευνας). Το 
τελικό τους κόστος συνίσταται στην αμοιβή του μετακαλούμενου, τα κόστη 
εκσκαφών, και τα έξοδα μετακινήσεων και παραμονής στην ύπαιθρο. Προκειμένου 
να μην συρρικνωθεί το κονδύλι «άλλα έξοδα» (το οποίο περιλαμβάνει τα έξοδα για 
εργαστηριακές γεωχρονολογήσεις), μέρος των εξόδων εκσκαφής/επεκτάσεων, η 
αποζημίωση (ενοίκιο) στον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου όπου έγιναν οι εκσκαφές 
(έξοδο που δεν προβλεπόταν στις προδιαγραφές των προγραμμάτων ΕΝΤΕΡ), καθώς 
και επι πλέον ημέρες εργασίας υπαίθρου, καλύφθηκαν απο τον μετακαλούμενο 
ερευνητή. 
 
Παραδοτέο 6 (Ενδιάμεση έκθεση προόδου φυσικού αντικειμένου). Το τελικό κόστος 
του Παραδοτέου 6 συνίσταται στο άθροισμα του κόστους των Παραδοτέων 1-5. 
 
 
3η Ενότητα Εργασιών 
 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Ε.Ε. 3: Έχει υλοποιηθεί, όπως 
προγραμματιζόταν στην υπογραφείσα σύμβαση. 
 

Εμπλεκόμενοι Φορείς και συμβολή τους: Πέρα από τον ανάδοχο φορέα και 
τους επιστ. υπεύθυνο και μετακαλούμενο ερευνητή, στις εργασίες της Ε.Ε. 3 
ενεπλάκησαν και: 

 
Ο φορέας συγχρηματοδότησης, ΤΕΡΡΑ Ε.Π.Ε. (υπευθ. κ. Α. Μαρνιέρος, 

Τοπογράφος), ο οποίος στα πλαίσια της έμμεσης συγχρηματοδότησης, συνέβαλε με 
την αμοιβή προσωπικού (κ. Α. Ασκομίτου, Τοπογράφος) που ασχολήθηκε με την 
υποστήριξη της ανάπτυξης της βάσης δεδομένων GIS (Παραδοτέο 7). 

 
 Η ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) 

Λαμίας (Αρχαιολόγος κ. Ε. Φρούσσου), η οποία ανέλαβε την εξέταση επιπρόσθετου 
μεταφερμένου αρχαιολογικού υλικού που συνελέχθη στα ορύγματα, την συστηματική 
μελέτη του συνόλου του υλικού και την όσο το δυνατόν ακριβέστερη αρχαιολογική 
χρονολόγησή του. 

 
Το Luminescence Dating Research Laboratory5 (Υπευθ. Καθ. S.L. Forman) 

του University of Illinois at Chicago, το οποίο ανέλαβε την χρονολόγηση δειγμάτων 
ιζήματος με τη μέθοδο OSL. 

 
To   Institute of Soil Science and Land Evaluation6 (Univ. Hohenheim – Dr. 

K. Pustovoytov), το οποίο ανέλαβε την εξέταση και επεξεργασία δειγμάτων 
εδαφογενών αποθέσεων CaCO3 πρίν τη χρονολόγησή τους με τη μέθοδο του 14C 
(AMS).  

 

                                                           
5  http://www.uic.edu/labs/ldrl/, e-mail: slf@uic.edu 
6 Institute of Soil Science and Land Evaluation, University of Hohenheim, Emil-Wolff-Strasse 27, 
70599 Stuttgart, Germany, e-mail: knpustov@uni-hohenheim.de 
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To Centro di Datazione e Diagnostica (CEDAD, Yπευθ. οι Καθ. L. 
Calcagnile και G. Quarta) , το οποίο ανέλαβε την ραδιοχρονολόγηση μικρο-
δειγμάτων εδαφογενών αποθέσεων CaCO3 με τη μέθοδο του 14C (AMS) 

 
 
 

Παραδοτέα / τελικά κόστη παραδοτέων 
  
Η Ε.Ε. 3 ως παραδοτέα περιελάμβανε: 
 
Παραδοτέο 3Β (λεπτομερείς γεωμορφολογικοί-Γεωλογικοί χάρτες επιλεγμένων 
θέσεων του μέρους Α της παλαιοσεισμολογικής έρευνας (εάν το μέρος Β της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας δεν γίνει στη θέση του μέρους Α)). Το μέρος Β της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας έγινε στην ίδια θέση με το μέρος Α, πλήν όμως το 
Παραδοτέο 3(Α) που κατατέθηκε με το πέρας της 2ης Ε.Ε. εμπλουτίσθηκε με στοιχεία 
που  συνελέχθησαν κατά την διάρκεια της 3ης Ε.Ε. και  κατατίθεται ως «Παραδοτέο 
3 (εμπλουτισμένο)» . Το τελικό κόστος του εμπλουτισμένου Παραδοτέου 3 
συνίσταται στο κόστος του αρχικού Παραδοτέου 3, συν έξοδα επι πλέον 
μετακινήσεων του μετακαλούμενου στην ύπαιθρο. 

 
Παραδοτέα 4Β και 5Β (στρωματογραφικές καταγραφές και φωτομωσαϊκά 
παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων μέρους Β’ της παλαιοσεισμολογικής έρευνας). Τα 
παραδοτέα αυτά, για να είναι σε πιο χρηστική μορφή, περιλαμβάνουν, μαζί με το 
υλικό από το μέρος Β’ της παλαιοσεισμολογικής έρευνας, και το υλικό από το μέρος 
Α’ (με όσες τροποποιήσεις έγιναν εν τω μεταξύ), το οποίο βρίσκεται στα Παραδοτέα 
4Α και 5Α τα οποία κατατέθηκαν μετά το πέρας της Ε.Ε. 2.  Έχουν τιτλοφορηθεί 
«Παραδοτέο 4Α & Β» και «Παραδοτέο 5Α & Β», και υπερκαλύπτουν τα 
Παραδοτέα 4Α και 5Α. Το τελικό τους κόστος συνίσταται (εκτός του κόστους των 
Παραδοτέων 4Α και 5Α), σε επιπλέον έξοδα μετακίνησης, έξοδα αναλωσίμων (π.χ. 
πλαστικό για κάλυψη των τοιχωμάτων του ορύγματος 3), το κόστος εκσκαφής του 
ορύγματος 3 και το κόστος επαναπρόσχωσης των ορυγμάτων και αποκατάστασης του 
χώρου εκσκαφών (τα τελευταία δύο, καλύφθηκαν απο την αμοιβή του 
μετακαλούμενου ερευνητή με δική του πρωτοβουλία, όπως και επι πλέον ενοίκιο 
στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, έως τον Ιούλιο του 2008, οπότε και προσχώθηκαν τα 
ορύγματα). 

 
Παραδοτέο 7 (θεματικά επίπεδα GIS (σε ψηφιακή μορφή) με τα αποτελέσματα της 
τεκτονικογεωμορφολογικής και γεωλογικής χαρτογράφησης περιοχών και θέσεων 
κατά τις Ε.Ε. 1-2). Το τελικό κόστος του Παραδοτέου 7 συνίσταται στην αμοιβή του 
προσωπικού της ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ που απασχολήθηκε με την επεξεργασία ψηφιακών 
δεδομένων, και την αμοιβή του μετακαλούμενου ερευνητή. Το υλικό που 
περιλαμβάνεται στο Παραδοτέο 7 περιγράφεται μαζί με τα αποτελέσματα της Ε.Ε. 1, 
λόγω της στενότερης σχέσης του με τις εργασίες στις πρώτες φάσεις της έρευνας. 

 
Παραδοτέο 8 (αποτελέσματα ραδιοχρονολογήσεων). Στο παραδοτέο αυτό, 
περιλαμβάνονται, εκτός από τα αποτελέσματα γεωχρονολογήσεων με εργαστηριακές 
μεθόδους (OSL και 14C), και τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής χρονολόγησης από 
την ΙΔ’ ΕΠΚΑ των μεταφερμένων θραυσμάτων κεραμικής που ανευρέθησαν στα 
ορύγματα. Το τελικό κόστος του παραδοτέτου συνίσταται: 
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- Στα κόστη αποστολής δειγμάτων σε ΗΠΑ (Univ. Chicago) και Γερμανία (Univ. 
Hohenheim), τα οποία καλύφθηκαν από την αμοιβή του μετακαλούμενου. 

- στο κόστος για αναλύσεις 3 δειγμάτων με τη μέθοδο OSL στο εργαστήριο LDRL 
(Univ. of Chicago) (ένα επι πλέον δείγμα καλύφθηκε από την αμοιβή του 
μετακαλούμενου).  

- Στο κόστος για ραδιοχρονολογήσεις τεσσάρων δειγμάτων με τη μέθοδο του 14C 
στο εργαστήριο CEDAD (Univ. Lecce). Η εξέταση των δειγμάτων από το Univ. 
Hohenheim  έγινε άνευ χρεώσης, στα πλαίσια επιστημονικής συνεργασίας. 

- Η αρχαιολογική χρονολόγηση μεγάλου αριθμού δειγμάτων κεραμικής έγινε άνευ 
χρεώσης, από την ΙΔ’ ΕΠΚΑ, στα πλαίσια επιστημονικής συνεργασίας 
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Εκσκαφές παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων 
 

Ο αρχικός προγραμματισμός, δεδομένου του προϋπολογισμού του 
προγράμματος, και προκειμένου να υπάρχει οικονομική δυνατότητα 
πραγματοποιήσης του μέρους Β της παλαιοσεισμολογικής έρευνας σε άλλη περιοχή 
της ίδιας ή άλλης ρηξιγενούς ζώνης, στόχευε στην διάνοιξη μιας απλής τάφρου 
(single slot) με βάθος της τάξης των 3 μ περίπου και πλάτους κατάλληλου για την 
εξασφάλιση στοιχειωδών συνθηκών ασφαλείας (σε περίπτωση καταρρεύσεων) και 
μήκους 7-10 μ εκατέρωθεν της ρηξιγενούς ζώνης (συνολικά ~ 15-20 μ).  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκσκαφής (15/2/2007 - Εικόνα 22), 
προκειμένου να αποκαλυφθεί η βάση στρωματογραφικής ενότητας που κρίθηκε 
σημαντική από παλαιοσεισμολογικής απόψεως (ενότητα 7 – βλ. παρακάτω), κατέστη 
σαφής η ανάγκη  για βαθύτερο όρυγμα. Σε πρώτο χρόνο, προχωρήσαμε στη διάνοιξη 
μιας στενής αναγνωριστικής τάφρου, βάθους περί τα  5 μ στο βαθύτερο σημείο της 
(«AT» στην Εικόνα 21, Εικόνα 23). Δεδομένου ότι αναμένονταν καταρρεύσεις των 
τοιχωμάτων του ορύγματος (καταρρεύσεις οι οποίες έγιναν την ίδια ημέρα), σε 
δεύτερο χρόνο (16/2/2007) το όρυγμα επαναπροσχώθηκε και διαπλατύνθηκε, ώστε το 
βάθος-στόχος να επιτευχθεί με σύνθετο όρυγμα, με δύο αναβαθμούς ασφαλείας 
(«πατάρια») σε κάθε πλευρά του (Όρυγμα 1 – «Ο1» στην Εικόνα 21, Εικόνα 24).  

 
Στην πορεία της λεπτομερούς μελέτης του ορύγματος 1, λόγω α) ασαφειών σε 

κρίσιμα σημεία της στρωματογραφίας, β) της απουσίας χρονολογήσιμου υλικού (in 
situ, όχι μεταφερμένου) σε στρώματα-κλειδιά και, γ) της πλάγιας σχέσης της 
ρηξιγενούς ζώνης σε σχέση με το όρυγμα 1 (βλ. επόμενες ενότητες για επεξηγήσεις), 
αποφασίσθηκε η χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων για την παλαιοσεισμολογική 
έρευνα στη συγκεκριμένη θέση, ήτοι η πραγματοποίηση και του μέρους Β της 
παλαιοσεισμολογικής έρευνας στην ίδια θέση, με διάνοιξη δεύτερου ορύγματος στην 
ίδια περιοχή. Το Όρυγμα 2 (Εικόνα 25, «Ο2» στην Εικόνα 21) ήταν τύπου τάφρου 
(“single slot”), μήκους περί τα 25 m, μέγιστου βάθους περί τα 3.3 m και διανοίχθηκε 
σε μικρή απόσταση από το Όρυγμα 1 (διάνοιξη στις 7/3/2007). Επίσης, λόγω της 
αναγκαιότητας να διαπερασθεί το παλαιότερο –βαθύτερο- θαμμένο παλαιοέδαφος (με 
την ελπίδα να βρεθούν υλικά χρονολογήσιμα με σχετικά φθηνότερες και σχετικά πιό 
αξιόπιστες μεθόδους), πραγματοποιήθηκε επι πλέον εκβάθυνση στο βαθύτερο τμήμα 
του ορύγματος 1, με δημιουργία δεύτερου αναβαθμού εντός του (1/3/2007 – «ΕΚ» 
στην Εικόνα 21). Η εκβάθυνση έφθασε έως του σημείου που ήταν τεχνικώς δυνατόν, 
καθοριζόμενο από το μήκος του βραχίονα του σκαπτικού μηχανήματος. Παρ’ όλα 
αυτά δεν στάθηκε δυνατό να διαπερασθεί το βαθύτερο παλαιοέδαφος, το οποίο 
βρέθηκε να έχει ασυνήθιστα μεγάλο πάχος. 

 
Καίτοι το Όρυγμα 2 έδωσε σημαντικές πληροφορίες, σε τρίτο χρόνο 

(Οκτώβριο 2007), διανοίχθηκε και τρίτο όρυγμα τύπου απλής τάφρου (Όρυγμα 3, 
διάνοιξη στις 15/10/2007), μήκους περί τα 22 m, και μέγιστου βάθους 4 m, σε 
προσπάθεια να προστεθούν επι πλέον στοιχεία για την παλαιοσεισμολογική ερμηνεία 
(Εικόνα 26). Επι πλέον, πραγματοποιήθηκε επιμήκυνση του βαθύτερου τμήματος του 
όρύγματος 1, προκειμένου να καθορισθεί καλύτερα η γεωμετρία της ανώτερης 
επιφάνειας του εκεί βαθύτερου παλαιοεδάφους (στρωματογρ. ενότητα 9), σε ικανή 
απόσταση από τη ρ.ζ., ώστε να μπορεί να γίνει κατά το δυνατόν καλύτερη 
αξιολόγηση της αθροιστικής μετάθεσης που αυτό το παλαιόεδαφος έχει υποστεί. 
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Εικόνα 21. Τα όρια των ερευνητικών ορυγμάτων εντός του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του κ. 
Σπ. Βας. Γουρνά στην Εκκάρα Δομοκού. Το όρυγμα 3 εκσκάφθηκε μετά την τοπογραφική 
αποτύπωση και το ίχνος του αποτυπώθηκε με βάση μετρήσεις με μετροταινία και πυξίδα.. 
ΑΤ: αναγνωριστική τάφρος. ΕΚ: περιοχή εκβάθυνσης (όπου έγινε και επέκταση πρός ΒΑ, σε 
τρίτο χρόνο). 

 

 
 

Εικόνα 22. Άποψη του οικοπέδου εντός του οποίου διανοίχθηκαν τα παλαιοσεισμολογικά 
ορύγματα (15/2/2007, 1η φάση εκσκαφών, αρχή διάνοιξης αναγνωριστικού ορύγματος). Στο 
βάθος αριστερά η κοινότητα Εκκάρας. Με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται 
χονδρικά η θέση της ζώνης επιφανειακών διαρρήξεων, όπως την υπέδειξαν αυτόπτες 
μάρτυρες. Φαίνεται επίσης η μορφολογία της κλιτύος, η οποία είναι χαρακτηριστικά 
εξομαλυμένη 53 χρόνια μετά το σεισμό του 1954. 
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Εικόνα 23. Απόψεις του αναγνωριστικού ορύγματος (15/2/2007).  Σημειώνουμε οτι η σχέση βάθους 
(μεγάλο) / πλάτους (μικρό)  αντιβαίνει σε στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας (κίνδυνος κατάρρευσης), και σε 
καμμία περίπτωση δεν ενδείκνυται εργασία σε παρόμοια ορύγματα (μόνον κατόπιν αντιστήριξης των 
τοιχωμάτων). Στην προκειμένη περίπτωση, στο βαθύτερο τμήμα του ορύγματος έγιναν αναγνωριστικές 
παρατηρήσεις,για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνον. 

 
 

 

Εικόνα 24. Απόψεις του ορύγματος 1 όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από διαπλάτυνση και διαμόρφωση 
σε αναβαθμούς για λόγους ασφαλείας. Στο βαθύτερο σημείο του ορύγματος, το βάθος έφθασε τα 5.3 μ, 
ενώ η διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στο υψηλότερο και το βαθύτερο σημείο ήταν 6.7 μ. Πάνω: φωτ. πρίν 
τον καθαρισμό και την τοποθέτηση καννάβου. Κάτω: φωτ. μετά τον καθαρισμό και την τοποθέτηση 
καννάβου (σε μή κανονικά κατακόρυφα και οριζόντια διαστήματα). 

1b 

1b 
4 

4 
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Εικόνα 25. Γενική άποψη του ορύγματος 2. Η σκάλα εντός του (πλαγιασμένη) έχει μήκος 2 
μ. 

 

 
 

Εικόνα 26. Γενική άποψη του ορύγματος 3. 
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Λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση θέσης παλαιοσεισμολογικών 
ερευνών  

 
Mε τη συνδρομή Τοπογράφου και εξοπλισμού του Φορέα 

Συγχρηματοδότησης (Α. Ασκομίτου, TΕΡΡΑ EΠΕ) πραγματοποιήθηκε λεπτομερής 
τοπογραφική αποτύπωση (1/7/2007) του οικοπέδου εντός του οποίου διανοίχθηκαν τα 
ορύγματα (βλ. επόμενη ενότητα και Παραδοτέο 3), από την οποία και προέρχεται το 
διάγραμμα στην Εικόνα 27. 

 

 

Εικόνα 27. Λεπτομερής χάρτης της επιφανειακής μορφολογίας και των ορίων των 
ορυγμάτων στην περιοχή παλαιοσεισμολογικής έρευνας στην Εκκάρα, όπως προέκυψε από 
λεπτομερή τοπογραφική αποτύπωση στην ύπαιθρο (Παραδοτέο 3). Οι ισοϋψείς βασίζονται σε 
391 σημεία δειγματοληψίας (βλ. Παραδοτέο 3 για την κατανομή των σημείων και 
συντεταγμένες). Με μπλέ γράμματα, σημειώνονται οι κωδικοί των logs των τοιχωμάτων των 
ορυγμάτων (Παραδοτέο 4 και σχήματα στην παρούσα).  
 
 

Κατά κανόνα, η λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση οφείλει να προηγείται 
της οποιασδήποτε εκσκαφής, καθώς οι εκσκαφές καταστρέφουν τη φυσική 
μορφολογία του εδάφους στην περιοχή που γίνονται, αλλά και σε ορισμένη ακτίνα 
γύρω της (εκεί που ρίχνονται τα μπάζα – διακεκομμένες γραμμές γκρί χρώματος στην 
Εικόνα 27). Στην προκειμένη περίπτωση, η αποτύπωση έγινε την 1/7/2007, μετά τον 
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θερισμό. Αυτό, διότι α) η αρχική συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη7 ήταν να γίνει η 
μκρότερη δυνατή καταστροφή του σπαρμένου σιταριού (νεαρό το Φεβρουάριο, 
προτιμητέο να μην ποδοπατηθεί) και, β) η επιφανειακή μορφολογία δεν εμφάνιζε 
λεπτομέρειες οι οποίες θα χάνονταν από τις εκσκαφές και την απόθεση των μπάζων 
από αυτές.  

Η τοπογραφική αποτύπωση έγινε με total station και η ακρίβεια των 
ληφθέντων συντεταγμένων είναι λίγων cm. Οι συντεταγμένες που ελήφθησαν είναι σε 
αυθαίρετο σύστημα αναφοράς. Στην Εικόνα 27 σημειώνεται ο μαγνητικός Βορράς. Ο 
προσανατολισμός του χάρτη έγινε με προσέγγιση +- 3ο (με πυξίδα χειρός). 
Μεγαλύτερη ακρίβεια δεν κρίθηκε απαραίτητη, διότι σε μελλοντικές έρευνες ο 
ακριβής εντοπισμός στο χώρο των ορυγμάτων θα βασισθεί ούτως ή άλλως στα 
χαρακτηριστικά σημεία τα οποία περιλαμβάνει το διάγραμμα (γωνίες οικοπέδου, 
γωνίες αποθήκης στο παρακείμενο οικόπεδο).   

 
   

 
 

Εικόνα 28. Πολύ λεπτομερείς τοπογραφικές τομές, ληφθείσες από ψηφιακό μοντέλο εδάφους 
(DEM) που κατασκευάσθηκε με τα σημεία μέτρησης από την τοπογραφική αποτύπωση της 
περιοχής των παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων της Εκκάρας.. Τα ίχνη των προφίλ 
σημειώνονται στην Εικόνα 27. Τα Logs από ένα τοίχωμα από κάθε όρυγμα έχουν 
τοποθετηθεί υπό κλίμακα πάνω στις τομές για να διαφανεί η σχέση της θέσης της ρ.ζ. με τη 
μορφολογία της περιοχής.  
 
 Από τα σημεία που μετρήθηκαν κατα την αποτύπωση, κατασκευάσθηκε ψηφιακό 
μοντέλο εδάφους (DEM) διακριτικής ικανότητας (resolution) 0.25 m, από το οποίο 
                                                           

7 Με την πάροδο του χρόνου και αφότου έγινε σαφές οτι δεν είναι δυνατή η εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων με μία μόνον τομή αλλά αντιθέτως απαιτείται εκσκαφή 
πολλαπλών ορυγμάτων και εκπόνηση και των δύο φάσεων της παλαιοσεισμολογικής έρευνας 
στην ίδια θέση, αποφασίσθηκε η καταβολή επι πλέον αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη της γής7,  
ώστε να μην υπάρχουν περιορισμοί στην έκταση των εκσκαφών. 
 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   59

και εξήχθησαν ισοϋψείς καμπύλες με ισοδιάσταση 0.25 m. Οι τοπογραφικές τομές 
στην Εικόνα 28, εξήχθησαν από το ανωτέρω DEM. 
 Το Παραδοτέο 3 περιέχει επι πλέον διάγραμμα με όλα τα σημεία 
δειγματοληψίας (συνολικά, 391), καθώς και πίνακες με τις συντεταγμένες όλων των 
ληφθέντων σημείων. Το Παραδοτέο 7 περιέχει τα σημεία και άλλα θεματικά επίπεδα 
του τοπογραφικού διαγράμματος σε ψηφιακή μορφή, για χρήση σε Γεωγραφικό 
Σύστημα Πληροφοριών. 
 
 
 
 

Εργασίες εντός των ορυγμάτων 
 

Τα τοιχώματα κάθε ορύγματος καθαρίσθηκαν (ξύθηκαν) επιμελώς 
προκειμένου να εμφανισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η στρωματογραφική 
διάρθρωση των διαρρηγμένων ολοκαινικών αποθέσεων. Μετά τον καθαρισμό,  σε 
όλα τα τοιχώματα τοποθετήθηκε κάνναβος με τη βοήθεια χωροβάτη και νήματος της 
στάθμης (οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές σε μή σταθερά διαστήματα μεταξύ 
τους).   

Μετά την τοποθέτηση του καννάβου, τα τοιχώματα των ορυγμάτων 
φωτογραφήθηκαν σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Φωτογραφίες ελήφθησαν πρίν 
στεγνώσουν τα τοιχώματα, καθώς και σε διαφορετικά στάδια αφότου είχαν αρχίσει 
να στεγνώνουν. Με βάση τις συντεταγμένες σημείων του καννάβου, από τις επι 
μέρους φωτογραφίες κατασκευάσθηκαν ψηφιακά φωτομωσαϊκά υψηλής ευκρίνειας 
για κάθε επι μέρους τοίχωμα (Παραδοτέο 5Α&Β). Εκτυπώσεις των φωτομωσαϊκών 
σε κλίμακα 1:10 ή μεγαλύτερη χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρο για την ακριβή 
αποτύπωση της στρωματογραφίας των ορυγμάτων (Παραδοτέο 4Α&Β).   
 Σε αμφότερα τα ορύγματα 1 και 2, μετά την πρώτη στρωματογραφική 
αποτύπωση, στις κρίσιμες για την παλαιοσεισμολογική ερμηνεία περιοχές της 
ρηξιγενούς ζώνης καταφύγαμε σε χειρωνακτική εκσκαφή των τοιχωμάτων ώστε αυτά 
να “οπισθοχωρήσουν” κατα 5-10 cm κάθε φορά, και εκ νέου καθαρισμό τους, 
προκειμένου να αποσαφηνιστούν εάν είναι δυνατόν, ασάφειες στις 
στρωματογραφικές ή τεκτονικές επαφές εντός των ολοκαινικών αποθέσεων, αλλά και 
για την αύξηση των πιθανοτήτων ανεύρεσης χρονολογήσιμων υλικών. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι σε ορισμένα στρώματα, θραύσματα κεραμικών βρέθηκαν μόνον 
μετά από οπισθοχωρήσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, αναγνωρίστηκαν τεκτονικές 
ασυνέχειες μη ορατές (ή πολύ λιγότερο σαφείς) στα αρχικά τοιχώματα. Στο όρυγμα 1 
η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε στο ΝΑ τοίχωμα, στην περιοχή του ανώτερου 
τμήματος της ρ.ζ. (4 φορές), και σταδιακά στο κατώτερο τμήμα της ρ.ζ., όπου και 
εξαλείφθηκε ο αναβαθμός («πάγκος») που αρχικά διαχώριζε το άνω και το κάτω 
τμήμα του τοιχώματος. Στο όρυγμα 2 οι διαδοχικές «οπισθοχωρήσεις» κάλυψαν 
μεγαλύτερο μέρος των τοιχωμάτων, λόγω της γεωμετρίας της ρηξιγενούς ζώνης, και 
πραγματοποιήθηκαν 5 και 6 φορές, στο δυτικό και ανατολικό τοίχωμα αντίστοιχα.  
  

Σε όλα τα τοιχώματα και τις στρωματογραφικές ενότητες, αναζητήθηκαν 
υλικά κατάλληλα για γεωχρονολόγηση με διάφορες μεθόδους. Όπως και στην 
καταγραφή των στρωματογραφικών ορίων, η θέση κάθε δείγματος καταγράφηκε με 
ακρίβεια της τάξης των 2-5 cm (θέσεις των δειγμάτων στο Παραδοτέο 8).  
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Δεδομένης της παρουσίας πληθώρας αρχαιολογικών οστράκων (μεταφερμένα 
θραύσματα κεραμικών αγγείων) στα ανώτερα στρώματα εντός των ορυγμάτων, έγινε 
περιορισμένη δειγματοληψία οστράκων (τα οποία θα κατέρρεαν με την πρώτη βροχή 
και θα χανόταν η στρωματογραφική τους θέση), προκειμένου να επιδειχθούν σε 
αρχαιολόγους της ΙΔ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
(Λαμία), και να ζητηθεί η συνεργασία της ΙΔ’ ΕΠΚΑ για την συστηματικότερη 
αξιολόγηση και χρονολόγηση της μεταφερμένης κεραμικής εντός των ορυγμάτων. 
Μετά από επίσκεψη κλιμακίου της Εφορείας (9/7/2007) στα ορύγματα, η Έφορος κ.  
Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου ανέθεσε σε αρχαιολόγο της Εφορείας (κ. Ε. Φρούσσου) 
ειδικό στην κεραμική της περιόδου ενδιαφέροντος (Νεολιθική) την αξιολόγηση των 
ευρημάτων και την πραγματοποίηση αυτοψίας εντός των ορυγμάτων. Μαζί της, 
πραγματοποιήθηκε συστηματική δειγματοληψία θραυσμάτων κεραμικής (20/7/2007). 
Η στρωματογραφική θέση όλων των δειγμάτων καταγράφθηκε με ακρίβεια 2-5 cm σε 
πρώϊμες εκδοχές των logs των τοιχωμάτων των Ο1 και Ο2, τα οποία και 
παρεδόθησαν στην Εφορεία προς διευκόλυνση της αξιολόγησης και ερμηνείας των 
ευρημάτων. Επι πλέον δέιγματα κεραμικής που προέκυψαν από καταρρεύσεις ή 
οπισθοχωρήσεις των τοιχωμάτων των ορυγμάτων συνελέχθησαν από εμάς (πάντα με 
ακριβή καταγραφή της στρωματογραφικής τους θέσης) και παραδόθησαν σε δεύτερο 
και τρίτο χρόνο στην ΙΔ’ ΕΠΚΑ. 
 Σε όσο δυνατόν περισσότερα σημεία, καταβλήθηκε προσπάθεια να 
αποκαλυφθούν επιφάνειες ολίσθησης και γραμμές προστριβής επί επιφανειών 
ολίσθησης, προκειμένου να ληφθούν μετρήσεις για τη γεωμετρία και την κινηματική 
των επι μέρους κλάδων της ζώνης διαρρήξεων της Εκκάρας. 
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Περιγραφές ορυγμάτων 
 
 

Στις ενότητες που ακολουθούν, περιγράφονται οι σχετικές θέσεις και ο 
προσανατολισμός των ορυγμάτων, τα γενικά στρωματογραφικά και τεκτονικά 
στοιχεία εντός των ορυγμάτων 1-3 (Ο1-3), περιγραφές των λιθοστρωματογραφικών ή 
εδαφολογικών ενοτήτων (από το Παραδοτέο 4) με την ερμηνεία τους (περιβάλλον 
απόθεσης, διεύθυνση μεταφοράς), και παρατηρήσεις για τη γεωμετρία και την 
κινηματική της ζώνης διαρρήξεων. 
 
 
Θέσεις / προσανατολισμός ορυγμάτων 

 
Ο προσανατολισμός του Ο1 επιλέχθηκε ώστε αυτό να είναι εγκάρσιο πρός την 

κλιτύ (εγκάρσιο προς τις ισοϋψείς - Εικόνα 27), η διεύθυνση της οποίας αντιστοιχεί 
στη γενική διεύθυνση της ρηξιγενούς ζώνης, όπως αυτή μας υποδείχθηκε από τους 
αυτόπτες μάρτυρες. Παρ’ όλα συτά, η ρηξιγενής ζώνη στο σημείο του ορύγματος 
βρέθηκε να μην έχει διεύθυνση εγκάρσια προς αυτό. Συγκεκριμένα, έχει διεύθυνση 
Β341οΑ, η οποία σχηματίζει γωνία 59ο με τα τοιχώματα του ορύγματος. Η εξήγηση 
για το φαινόμενο αυτό έγκειται στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάρρηξης στην 
επιφάνεια. Η διάρρηξη, όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε (μετά και την διάνοιξη 
του ορύγματος 2), σε μεγάλη (λεπτομερή) κλίμακα δεν ήταν ευθύγραμμη, αλλά 
τεθλασμένη, συνιστάμενη από εναλλασσόμενης διεύθυνσης τμήματα, λίγων μέτρων ή 
δεκάδων μέτρων μήκους. Η γεωμετρία αυτή είναι σαφής και στην φωτογραφία του Ι. 
Παπασταματίου στην Εικόνα 5 –κάτω αριστερά-, η οποία προέρχεται από λίγες 
δεκάδες μέτρα πιό ανατολικά της θέσης του ορύγματος. Όταν μια επιφανειακή 
διάρρηξη είναι τεθλασμένη και δεν διατηρούνται μορφολογικά ίχνη της στην 
επιφάνεια του εδάφους, το ακριβές ίχνος της δεν μπορεί να προσδιορισθεί παρά 
μόνον κατόπιν εκσκαφής8. 

Το Ο2 διανοίχθηκε όσο πιο κοντά ήταν τεχνικώς δυνατόν στο –ακόμη 
ανοικτό- Όρυγμα 1, με τέτοιο προσανατολισμό ώστε να είναι εγκάρσιο πρός τη 
διεύθυνση της ρηξιγενούς ζώνης που μετρήθηκε εντός του ορύγματος 1. Δεν 
τοποθετήθηκε δηλαδή εγκάρσια προς τη γενική διεύθυνση της ρηξιγενούς ζώνης και 
τις ισοϋψείς στην Εικόνα 27, για να αποφευχθεί το ανεπιθύμητο φαινόμενο να είναι 
υπό γωνία και όχι εγκάρσια προς τη ρηξιγενή ζώνη (όπως συνέβη στο Όρυγμα 1). Και 
πάλι όμως, το όρυγμα δεν ήταν εγκάρσιο πρός τη ρηξιγενή ζώνη, διότι στη μικρή 
απόσταση μεταξύ των δύο ορυγμάτων,η διεύθυνσή της είχε ήδη αλλάξει, από 
~Β341οΑ, σε ~Β306οΑ. Έτσι, και το όρυγμα 2 ήταν υπό γωνία (~48ο) σε σχέση με τη 
ρηξιγενή ζώνη 9. Το όρυγμα 3 διανοίχθηκε σε διεύθυνση που επιλέχθηκε με βάση τη 
διεύθυνση της ρ.ζ. στο όρυγμα 2 και ακριβές σημείο της διάρρηξης που μας υπέδειξε 
ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου και ήταν εγκάρσιο προς αυτήν.  

 
 
 

                                                           
8 εκτός κι αν υπάρχει δυνατότητα χρήσης γεωφυσικών μεθόδων διασκόπησης, οι οποίες όμως στην 
προκειμένη περίπτωση θα κόστιζαν περισσότερο από μια εκσκαφή. 
9 Κατα ειρωνεία της τύχης, το Όρυγμα 1 έχει τον κατάλληλο προσανατολισμό για τη διεύθυνση του 
τμήματος της ρηξιγενούς ζώνης στο Όρυγμα 2, και αντίστροφα, το Όρυγμα 2 είναι σωστά 
προσανατολισμένο για το τμήμα της ρ.ζ. εντός του ορύγματος 1. 
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Γενικά στρωματογραφικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά 
 

 
Λεπτομερείς καταγραφές (logs) των λιθο-στρωματογραφικών και τεκτονικών 

στοιχείων εντός των ορυγμάτων δίδονται σε σχήματα που ακολουθούν10 (Εικόνα 29 
έως Εικόνα 33, από το «Παραδοτέο 4Α&Β»), ενώ τα αντίστοιχα φωτομωσαϊκά 
υπάρχουν στο «Παραδοτέο 5Α&Β» (μερικά δείγματα, στην Εικόνα 34). Τα σχήματα 
προκύπτουν από σύνθεση των logs των επι μέρους τμημάτων του εκάστωτε 
τοιχώματος, τμήματα τα οποία απεικονίζονται με μπλέ περίγραμμα (πλήν της 
επιφάνειας του εδάφους). Σημειώνουμε οτι ειναι φυσιολογικο να διακοπτεται η 
συνεχεια στρωματογραφικών ή τεκτονικών επαφών μεταξυ των περιοχων που 
ορίζονται με μπλέ περίγραμμα, διότι αυτές αντιστοιχούν σε τμήματα τοιχώματος τα 
οποία δεν είναι συνευθειακά (π.χ. στο Ο1, λόγω της σύνθετης γεωμετρίας του 
ορύγματος, ή σε ορισμένα περιοχές στο Ο2 όπου έγιναν εκτεταμένες 
«οπισθοχωρήσεις» τοιχωμάτων). Ως εκ τούτου, επαφές οι οποίες δεν είναι οριζόντιες 
παρουσιάζουν  μεγαλύτερες ή μικρότερες φαινομενικές ασυνέχειες στη μετάβασή 
τους από το ένα τμήμα τοιχώματος στο άλλο (μεγαλύτερες ή μικρότερες, αναλόγως 
της κλίσης της εκάστωτε επαφής). 

Και τα τρία ορύγματα  αποκάλυψαν μια πολύ καλά ορισμένη ρηξιγενή ζώνη 
(ρ.ζ.), η κύρια επιφάνεια διάρρηξης της οποίας φέρνει σε επαφή περιδοτίτες του 
αλπικού υποβάθρου (BR, στο υποκείμενο [ανερχόμενο] τέμαχος) με ολοκαινικές 
αποθέσεις πάχους μεγαλύτερου των 6 μ περίπου (ενότητες 1-9 στο υπερκείμενο 
[κατερχόμενο] τέμαχος). Η ρηξιγενής ζώνη μεταθέτει σαφώς και τα ανώτερα 
στρώματα των ολοκαινικών αποθέσεων τα οποία παρατηρούνται και στο ανερχόμενο 
τέμαχος.  

 
 
Εικόνα 29. (α) [Επόμενη σελίδα, πάνω] Lοgs των ΝΑ τοιχωμάτων του Ορύγματος 1 (από το 
Παραδοτέο 4). Το ανώτερο τμήμα της ρ.ζ. δίδεται όπως εμφανιζόταν μετά την 4η μικρή 
οπισθοχώρηση, ενώ το κατώτερο, μετά την οπισθοχώρηση («φάγωμα») του αναβαθμού 
μεταξύ ανώτερου και κατώτερου τοιχώματος. Λόγω διαμόρφωσης επικλινούς τοιχώματος 
(και όχι κατακόρυφου), η ρ.ζ. εκεί εμφανίζεται με φαινομενικά μικρότερη κλίση απ’ ότι στο 
αρχικό, κατακόρυφο τοίχωμα. 

(β) [Επόμενη σελίδα, κάτω] Lοg των ΝΑ τοιχωμάτων του Ορύγματος 1 (από το Παραδοτέο 
4). Το ανώτερο τμήμα της ρ.ζ. δίδεται όπως εμφανιζόταν μετά την 4η μικρή οπισθοχώρηση, 
ενώ το κατώτερο, όπως ήταν πρίν την οπισθοχώρηση («φάγωμα») του αναβαθμού μεταξύ 
ανώτερου και κατώτερου τοιχώματος. Η έλλειψη συνέχειας του κύριου ρήγματος μεταξύ 
ανώτερου και κατώτερου τοιχώματος οφείλεται στο οτι τα τοιχώματα αυτά δεν είναι 
συνευθειακά (παρεμβαλλόταν αναβαθμός [πάγκος] ασφαλείας μεταξύ τους), και στο οτι η 
διεύθυνση του ρήγματος είναι πλάγια σε σχέση με τη διεύθυνση των τοιχωμάτων. 
 

                                                           
10 Στο Παραδοτέο 10 «Eργασία για υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό», σε σχήματα που συνοδεύουν 
την εργασία, δίδονται logs με ανεστραμμένο προσανατολισμό των ΒΔ (ή ΒΒΔ) τοιχωμάτων\, με 
αμφότερα τα τοιχώματα κάθε ορύγματος στην ίδια κλίμακα, ώστε να είναι ευχερέστερη η σύγκριση 
μεταξύ τους. 
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Εικόνα 29 (Λεζάντα στην προηγούμενη σελίδα). 
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Εικόνα 30. Lοg των ΒΔ τοιχωμάτων του Ορύγματος 1 (από το Παραδοτέο 4). 
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Εικόνα 31. Lοg του ΒΒΔ τοιχώματος του Ορύγματος 2 (από το Παραδοτέο 4), μετά από  2 μικρές 
οπισθοχωρήσεις στην βαθύτερη περιοχή της ρ.ζ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 32. Lοgs του ΝΝΑ τοιχώματος του Ορύγματος 2 (από το Παραδοτέο 4). (α) [Πάνω] μετά από την 1η 
(περιορισμένη) οπισθοχώρηση στην περιοχή της ρ.ζ.. (β) [Κάτω] μετά την 5η οπισθοχώρηση. 
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Εικόνα 33.  Καταγραφές της στρωματογραφίας (lοgs) και των τεκτονικών δομών των 
τοιχωμάτων του ορύγματος 3 (από το Παραδοτέο 4). 
 

 
(Εικόνα 34) 
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Εικόνα 34. Ενδεικτικές εικόνες μερικών από τα φωτομωσαϊκά που περιλαμβάνονται στο 
«Παραδοτέο 5Α & Β». 
 
 

Ολοκαινικές αποθέσεις 
 
Οι ολοκαινικές αποθέσεις εντός των ορυγμάτων, συνίσταται σε δύο γενικούς 

τύπους: αποθέσεις κλιτύος (κολλουβιακές αποθέσεις), και αλλουβιακές αποθέσεις.  
 
Οι αποθέσεις κλιτύος (κολλούβια), ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους 

διακρίνονται σε:  
 

• Κολλούβια τα οποία προέρχονται από την διάβρωση των πρανών που δημιούργησαν 
στην επιφάνεια του αλλουβιακού ριπιδίου η σεισμική διάρρηξη του 1954 (ανώτ. 
τμήμα της εν. 1 στο κατερχόμενο τέμαχος) και άλλες διαρρήξεις, παλαιότερες αυτής 
(π.χ. εν. 8, εν. 7) 

 
• Κολλούβια τα οποία προέρχονται από τη διάβρωση της κλιτύος νότια των ορυγμάτων 

(π.χ. εν. 1),  
 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η διεύθυνση μεταφοράς –γενικά- είναι εγκάρσια ή 

περίπου εγκάρσια προς τη ρ.ζ, αλλά, όχι απαραίτητα στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. 
(βλ. παλαιοσεισμολογική ερμηνεία).  
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Οι αλλουβιακές αποθέσεις στα ορύγματα περιλαμβάνουν: 
 

• Αλλουβιακές αποθέσεις κοίτης (σε μικρές, θαμμένες παλαιοκοίτες αντιστοιχούσες σε 
μικρές υδρορροές – ενότητες 5 και 1d) 

• Αλλουβιακές αποθέσεις υπερχείλισης μικρών παλαιο κοιτών (εν. 5d, ισόχρονη με την 
παλαιοκοίτη της εν. 5)  

• Αδρομερείες αποθέσεις από μή εγκοιτωμένες απορροές (ενότητα 2) 
• Αλλουβιακές αποθέσεις υπερχείλισης (λεπτόκοκκες) από το ρέμα Μάζι, οι οποίες 

αναμένονται στις ΒΑ παρυφές των κολλουβιακών σφηνών στο κατερχόμενο τέμαχος 
της ρ.ζ. Τέτοιες αποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνονται –μή αναγνωρίσιμες- στις 
ενότητες 7 και 9, στα ΒΑ-τατα τμήματα των Ο1 και Ο3. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει  η 
διακριτή αλλαγή της μορφολογίας του εδάφους, από ελαφρώς κεκλιμένο (λόγω της 
συσσώρευσης κολλουβίων από τη διάβρωση των πρανών που δημιούργησαν 
διαδοχικά επεισόδια ολίσθησης) σε υπο-οριζόντιο πρός ΒΑ (βλ. λεπτομερή 
τοπογραφικό χάρτη στην Εικόνα 27 και τοπογραφικές τομές στην Εικόνα 28). 

• Αποθέσεις λασποροών (;)[η εν. 1b(;), αν δεν πρόκειται για κολλουβιακό υλικό από την 
διάβρωση αρχαίων ανθρώπινων κατασκευών στα ανάντη της κλιτύος] [το τμήμα της 
εν. 9 στο Ο3 με τους αποστρογγυλωμένους μικρούς ογκόλιθους και μεγάλες 
κροκάλες(;)] 

 
Η διεύθυνση μεταφοράς των αλλουβιακών αποθέσεων είναι είτε παράλληλη προς 

της ρ.ζ. (π.χ. εν. 1d, πιθανώς και η εν. 2, και όσες αποθέσεις προέρχονται από το ρ. Μάζι), 
είτε μεταβαλλόμενη, από εγκάρσια προς τη ρ.ζ., έως και παράλληλη με αυτήν (εν. 5 – βλ. 
επόμενα κεφάλαια για πιθανές παλαιοσεισμολογικές ερμηνείες).  

 
 
Στα ανώτερα ολοκαινικά στρώματα (από το ανωτ. τμήμα της εν. 7b και πάνω) 

βρέθηκε περισσότερο ή λιγότερο πλούσιο μεταφερμένο αρχαιολογικό υλικό, γενικά 
στοιχεία για το οποίο δίδονται παρακάτω, μαζί με τα ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των 
ενοτήτων. Συνοπτικές αλλά λεπτομερέστερες περιγραφές από την αρχαιολόγο της ΙΔ’ 
ΕΠΚΑ, Κα Ε. Φρούσσου δίδονται στο Παραδοτέο 8 (μαζί με φωτογραφίες των 
χαρακτηριστικότερων δειγμάτων) και σε σχετικές εκθέσεις της ΙΔ’ ΕΠΚΑ). 

 
 

Παλαιοεδαφικοί ορίζοντες 
 
Επί των ολοκαινικών αποθέσεων, αναγνωρίσθηκαν και δύο πολύ καλά 

αναπτυγμένοι κύριοι παλαιο-εδαφικοί ορίζοντες «Βk» (ορίζοντες «Β» με αποθέσεις 
CaCO3, έως 50% της μάζας τους), κατα θέσεις δέ και υπο-ορίζοντες εντός τους (βλ. 
αναλυτική περιγραφή ενοτήτων). Οι εδαφολογικοί αυτοί ορίζοντες και υπο-ορίζοντες 
είναι πολύ σημαντικοί από παλαιοσεισμολογικής απόψεως και περιγράφονται μαζί με τις 
λιθο-στρωματογραφικές ενότητες παρακάτω. Στα κείμενα και τα σχήματα, 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι όροι «Βk1» / «Bk2» ή οι (γενικότεροι) όροι 
«Παλαιοέδαφος 1» / «Παλαιοέδαφος 2». 

  
 

Επιφάνειες διάβρωσης  
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Εντός των ολοκαινικών αποθέσεων, αναγνωρίσθηκαν (περισσότερο ή λιγότερο 
μετατοπισμένα) υπολείμματα πέντε επιφανειών διάβρωσης (ΕΔ1 ως 5 κατα αύξουσα 
σειρά ηλικίας στην Εικόνα 35). Και η ανώτερη επιφάνεια του αλπικού υποβάθρου 
αποτελεί εξ ορισμού επιφάνεια διάβρωσης (ΕΔ6). Αν κρίνουμε από τις εκτενέστερες 
(σήμερα μετατοπισμένες) εμφανίσεις της ΕΔ6 στο όρυγμα 3, είναι πολύ πιθανόν να 
υπήρχε μια υπο-οριζόντια επιφάνεια διάβρωσης πάνω στο αλπικό υπόβαθρο πρίν την 
απόθεση των ολοκαινικών αποθέσεων που βλέπουμε σήμερα. 

Ορισμένες από τις επιφάνειες διάβρωσης στις ολοκαινικές αποθέσεις σχετίζονται 
με διάβρωση ρηξιγενών πρανών μετά από επεισόδια ολίσθησης (ΕΔ4), ενώ άλλες όχι 
(ΕΔ1, 2, 3 και 5). Η δράση της ρ.ζ. μετά το σχηματισμό των επιφανειών διάβρωσης, τις 
έχει τεμαχίσει σε τμήματα τα οποία σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικές υψομετρικές 
στάθμες από την αρχική τους. Ορισμένα από τα τμήματα αυτά έχουν περιστραφεί περί 
όριζόντιο άξονα (π.χ. η ΕΔ2 στο κατερχόμενο τέμαχος στο όρυγμα 2). 

 
 
 

Στρωματογραφικές και εδαφολογικές ενότητες 
 
 

Οι ιζηματολογικές ενότητες που περιγράφονται παρακάτω είναι λιθο-
στρωματογραφικές ενότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα λιθοστρωματογραφικά 
όρια είναι ιζηματογενείς επαφές (οφειλόμενες σε απόθεση ή διάβρωση) και αντιστοιχούν 
σε χρονο-στρωματογραφικά όρια. Στην περίπτωσή όμως των λιθοστρωματογραφικών 
ενοτήτων οι οποίες οφείλονται σε εδαφογένεση, τα μεν κάτω όριά τους είναι –κατα 
κανόνα- εδαφολογικά, ενώ τα άνω όριά τους μπορεί να είναι κατά περίπτωση 
ιζηματογενείς επαφές/επιφάνειες διάβρωσης ή εδαφολογικά όρια. Στα logs 
χρησιμοποιείται μαύρο χρώμα για τις ιζηματογενείς επαφές και τις επιφάνειες διάβρωσης, 
πορτοκαλί για τα εδαφολογικά όρια και κόκκινο ή magenta για τεκτονικές ασυνέχειες. Οι 
λιθοστρωματογραφικές ενότητες που οφείλονται σε εδαφογένεση, περιέχουν 
ιζηματοδομές και υλικά τα οποία μπορεί να είναι νεότερα και υπερκείμενών τους 
λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων.  

Μία λιθοστρωματογραφική ενότητα, μπορεί να περιέχει ιζήματα τα οποία 
αποτέθηκαν από διαφορετικές διεργασίες (π.χ. η ενότητα 5, βλ παλαιοσεισμολογική 
ερμηνεία). Επίσης, η χρήση του ίδιου κωδικού αριθμού για λιθοστρωματογραφικές 
ενότητες σε διαφορετικά ορύγματα ή διαφορετικά τοιχώματα του ίδιου ορύγματος, δεν 
συνεπάγεται απαραιτήτως και χρονοστρωματογραφική αντιστοιχία. Π.χ., το χρονικό 
διάστημα που αντιστοιχεί στην απόθεση των ενοτήτων 6 και 5 (κατώτερο τμήμα της 5, 
τουλάχιστον) στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1, στο ΒΔ τοίχωμα αντιπροσωπεύεται από 
αποθέσεις της ενότητας 7 (κάπου εντός του ανώτερου τμήματος της ενότητας 7b, η οποία 
έχει υποστεί την ίδια εδαφογένεση με την ενότητα 6 και το κατώτερο τμήμα της ενότητας 
5). Και οι ενότητες 3 και 4 στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1, αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο στο ΒΔ τοίχωμα του Ο1 απετίθεντο ιζήματα της ενότητας 7 (7a και 
ανώτερο τμήμα της 7b).  
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Εικόνα 35. (συνεχ. και στην επόμενη σελίδα) Επιφάνειες διάβρωσης (βέβαιες και πιθανές) εντός 
των ορυγμάτων. Η αρίθμηση (ΕΔ1, ΕΔ2,...) είναι από τη νεότερη επιφάνεια διάβρωσης (ΕΔ1) 
πρός τις διαδοχικά παλαιότερες.  
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Όταν στο κείμενο χρησιμοποιείται μόνον ο κύριος κωδικός αριθμός μιας ενότητας 

(π.χ. «ενότητα 7»), αυτό σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε όλες τις υπο-ενότητες της 
συγκεκριμένης ενότητας μαζί. Π.χ.  «ενότητα 7» σημαίνει οι εν. 7a,7b [7b1, 7b2, 7b3],7c, 
όλες μαζί. 

 Φωτογραφικές απόψεις των ιζηματολογικών και εδαφολογικών ενοτήτων 
βρίσκονται σε διάφορες εικόνες στην παρούσα έκθεση, το Παραδοτέο 5Α/Β 
(φωτομωσαϊκα των τοιχωμάτων των ορυγμάτων), και στο Παραδοτέο 10 (προερχ. από τα 
άλλα παραδοτέα). 

 Οι περιγραφές που ακολουθούν προέρχονται από το Παραδοτέο 4, και 
περιλαμβάνουν επιπρόσθετες ερμηνευτικές παρατηρήσεις. Σημειώνεται ότι η τελική 
ερμηνεία που δίδεται στις επι μέρους ενότητες, δεν βασίζεται μόνο στα ιζηματολογικά 
τους χαρακτηριστικά, αλλά και στην τελική παλαιοσεισμολογική ερμηνεία όλων των 
δεδομένων από όλα τα ορύγματα. 

 
 

Ενότητα 1. Σε όλα τα ορύγματα, η νεότερη στρωματογραφική ενότητα (που 
αποτελεί το σημερινό έδαφος) είναι η ενότητα 1, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της (εν. 
1a) συνίσταται σε σκούρου καφέ χρώματος άργιλο/ιλύ με διάσπαρτους γωνιώδεις 
κλάστες, κατά κανόνα μικρού μεγέθους (λίγων mm), και μεταφερμένα θραύσματα 
κεραμικής (όστρακα). Τα όστρακα, γενικά είναι γωνιώδη προς υπο-γωνιώδη, ήτοι 
μεταφερμένα για μικρή σχετικά απόσταση. Υπάρχουν όμως και υπολείμματα κεραμικών 
με μεγαλύτερη αποστρογγύλωση. Το ανώτερο τμήμα της ενότητας (έως και 0.5 m 
περίπου κάτω από την επιφάνεια είναι αναμοχλευμένο από άρωση.  

Το ανώτερο τμήμα της ενότητας 1 (1a), ερμηνεύεται ως κολλούβιακή απόθεση, 
προερχόμενο από την κλιτύ στα νότια της περιοχής των ορυγμάτων. Αυτό υποδηλώνει η 
κλίση της επιφάνειας του εδάφους στο ανερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. (Εικόνα 28). 

Στο κατώτερο τμήμα της ενότητας 1 απαντά καλά ορισμένο στρώμα (υπο-ενότητα 
1b, σαφέστερη στα Ο1 και Ο2, όπου και απαντά σε αμφότερα τα 
κατερχόμενο\ανερχόμενο τεμάχη), συνιστάμενο από κλάστες μεγάλου μεγέθους (μεγάλες 
κροκάλες έως ογκόλιθοι), πολλοί από τους οποίους είναι κατά το μάλλον ή ήττον 
αποστρογγυλωμένοι, εντός κύριας μάζας (matrix) συνιστάμενης από τα λεπτόκοκκα της 
ενότητας 1. Οι λιθολογίες των κροκαλών/ογκολίθων περιλαμβάνουν και μή περιδοτιτικά 
πετρώματα (κροκάλες από ασβεστολιθο, και –σπάνια- από ψαμμίτη και κροκαλοπαγή). Η 
αποστρογγύλωση των κλαστών αυτών δεν συνάδει με την προέλευση του ανώτερου 
τμήματος της ενότητας 1 (υλικά κλιτύος). Η παρουσία κροκαλών από μη περιδοτιτικά 
πετρώματα, τα οποία δεν υπάρχουν στην πηγή τροφοδοσίας της απόθεσης (δεδομένου ότι 
δεν αναφέρονται κροκαλοπαγή στην κορυφή του λόφου νότια των ορυγμάτων), 
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οδηγούμαστε στο συμπέρασμα οτι το αδρομερές υλικό στο στρώμα 1b δεν μπορεί να 
προέρχεται από τη διάβρωση του μητρικού πετρώματος στην κλιτύ νότια των ορυγμάτων.  

Δύο πιθανές υποθέσεις μπορούμε να προτείνουμε, χωρίς να αποκλείονται και 
άλλες ερμηνείες. Στην πρώτη υπόθεση, οι μικροί ογκόλιθοι και μεγάλες κροκάλες στν 
ενότητα 1b είναι υλικό που υπήρχε στην κλιτύ νότια των ορυγμάτων επειδή το μετέφερε 
εκεί ο άνθρωπος, και μεταφέρθηκε ώς κολλούβιο στην περιοχή που το βρίσκουμε 
σήμερα. Η διακοπή της συνέχειας της εν. 1b πρός Νότο η οποία παρατηρείται στο Ο2 
(ΝΝΑ τοίχωμα), δεν αποτελεί πρόβλημα στην υπόθεση αυτή, διότι οφείλεται σε 
μεταγενέστερη διάβρωση από την μικρή εγκοιτωμένη υδρορροή η οποία ευθύνεται για το 
σχηματισμό της παλαιοκοίτης 1 (επιφάνεια διάβρωσης ΕΔ1 στην Εικόνα 35). 
 

 
 

Εικόνα 36. (α) Αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής της Εκκάρας. Σημειώνονται η θέση των 
ορυγμάτων, ο αγρός στην επιφάνεια του οποίου βρέθηκαν πολλά αρχαιολογικά όστρακα (Α), η 
θέση μικρής τομής (Β) όπου εμφανίζεται πλούσιο αρχαιολογικό στρώμα και συγκέντρωση 
ογκολίθων (πιθανόν από ανθτώπινη κατασκευή). (β) κοντινότερη άποψη της μορφολογικής 
ανωμαλίας στον λόφο ΝΔ των ορυγμάτων, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε θαμμένα 
υπολλείματα αρχαίας οχύρωσης. (γ) και (δ) οι δύο άλλες οχυρωμένες θέσεις γύρω από την 
Εκκάρα. 
 

Σε δύο από τις μεγάλες κροκάλες στην υπο-ενότητα 1b (Ο2, ΒΒΔ τοίχωμα, 
κατερχόμενο τέμαχος), παρατηρήθηκε κυλινδρική οπή (η μία διακρίνεται στην Εικόνα 
72α, κροκάλα «Α»), η οποία πιθανόν να είναι ανθρωπογενής, πράγμα που συνάδει με την 
παραπάνω πιθανή ερμηνεία. Επι πλέον, στα ανάντη των ορυγμάτων, σε μικρή τομή κοντά 
στην κορυφή του λόφου (θέση «Β» στην Εικόνα 36α) εμφανίζονται ογκόλιθοι ίδιου τύπου 
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(αποστρογγυλωμένοι) σχετιζόμενοι με πολύ καλά ορισμένο στρώμα κεραμικών 
κατεστραμενων in situ (μεγάλα κόκκαλα –ζώων?- ευρίσκονται επίσης στα πεσμένα υλικά 
μπροστά στην ίδια τομή). Η τομή και τα αρχαιολογικά υλικά που εμφανίζονται εκεί, σε 
συνδυασμό με μορφολογική ανωμαλία πιο ψηλά, στην κορυφή του λόφου, η οποία θα 
μπορούσε να οφείλεται στην παρουσία θεμελίων τείχους (βλ. Εικόνα 36), καθιστούν πολύ 
πιθανή την ύπαρξη αρχαίου οικισμού στην περιοχή αυτή, λίγες δεκάδες μέτρα πιό ψηλά 
από τα ορύγματα. Έτσι, δομικό υλικό από τον λόφο, μπορεί κάλλιστα να περιλαμβάνεται 
στην ενότητα 1b. 

Η δεύτερη υπόθεση (και όχι απαραιτήτως τελευταία) που θα μπορούσαμε να 
κάνουμε, είναι οτι η ενότητα 1b οφείλεται σε λασπορροή, αρκετά μεγάλης ενέργειας 
(ικανής να μεταφέρει τους μεγάλους κλάστες εντός της εν. 1b. Σημειωτέον οτι και σε 
αυτή την υπόθεση το υλικό μπορεί να είναι ανθρωπογενές και να προέρχεται από τον 
οικισμό νότια των ορυγμάτων. 
 

Η υποενότητα 1d (Ο2 και Ο3), αντιστοιχεί στο κατώτερο τμήμα των υλικών 
πλήρωσης μικρής παλαιο-κοίτης, θαμμένης από το ανώτερο τμήμα της ενότητα 1 στο 
ανερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. Χαρακτηρίζεται από αναγνωρίσιμες επιφάνειες στρώσης, 
κοκκομετρική ταξινόμηση, μίγμα ψηφίδων και λεπτόκοκκης κύριας μάζας. Με βάση τις 
εμφανίσεις της παλαιοκοίτης αυτής στα Ο3 και Ο2, συμπεραίνουμε ότι έβαινε περίπου 
παράλληλα με τη ρ.ζ.  
 

Ενότητα 2. Η ενότητα 2 ήταν ευδιάκριτη στα Ο1 και Ο2 κυρίως, στο ανερχόμενο 
τέμαχος της ρηξιγενούς ζώνης. Στο Ο1, πρόκειται για καλά ορισμένο στρώμα (ενότητα 2) 
με λεπτόκοκκη κύρια μάζα σκούρου λαδί χρώματος και ψηφίδες (γωνιώδη τεμάχη), το 
μέγεθος των οποίων μειώνεται γενικά από την βάση πρός την οροφή της ενότητας (Ο1). 
Κατά θέσεις (στο Ο1), μπορεί να αναγνωρισθεί όριο μεταξύ αδρομερέστερου κάτω 
τμήματος και λεπτομερέστερου άνω τμήματος. Περιέχει μεταφερμένα θραύσματα 
κεραμικής διαφόρων μεγεθών και βαθμού αποστρογγύλωσης. Η ενότητα 2, στο Ο1 (ΝΑ 
τοίχωμα) αλλά και στο Ο2 (ΒΒΔ τοίχωμα), στο ανερχόμενο τέμαχος της ρηξιγενούς 
ζώνης καλύπτει μια επιφάνεια διάβρωσης. Κατα θέσεις (ειδικά στο κατερχόμενο τέμαχος 
της ρ.ζ.), η ενότητα 2 δεν ήταν εξίσου καθαρά διαχωρίσιμη από τις ενότητες πάνω και 
κάτω από αυτήν, εξ ου και η χρήση της διαγράμμισης και ερωτηματικών στα 
στρωματογραφικά διαγράμματα.  Η ερμηνεία που δίδουμε στην ενότητα 2 είναι ότι 
πρόκειται για απόθεση από μή εγκοιτωμένες επιφανειακές απορροές. 

Η βάση της ενότητας 2 είναι μια επιφάνεια διάβρωσης (ΕΔ2 στην Εικόνα 35), η 
οποία είναι σαφέστατη στο ανερχόμενο τέμαχος της ρηξιγενούς ζώνης (στα Ο1 και Ο2), 
π.χ.  στο ανώτερο (πίσω) τμήμα του ορύγματος 1 (ΝΑ τοίχωμα - Εικόνα 37), όπου οι 
ενότητες 1 και 2  επικάθονται απ’ ευθείας στο μητρικό πέτρωμα και παρουσιάζουν σαφή 
γωνιώδη ασυμφωνία με το ανάγλυφο του θαμμένου αλπικού υποβάθρου (άσπρη 
διακεκομμένη γραμμή στην Εικόνα 37), αλλά και τις ενότητες 4/6 και 7 επί αυτού. 
(Εικόνα 37). 
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Εικόνα 37. Γωνιώδης ασυμφωνία εντός των ανω-ολοκαινικών αποθέσεων στο Όρυγμα 1 (ΝΑ 
τοίχωμα, ανώτερο –πίσω- τμήμα-, Φωτ. 1 Ιουλίου 2007, με πολύ ξηρά τοιχώματα).  

 Ενότητα 3.  (Ο1, ΝΑ τοίχωμα, και Ο2, ΝΝΑ τοίχωμα, ΔΝΔ τμήμα). Κοκκινωπού 
καφέ ή μπέζ χρώματος λεπτόκοκκη κύρια μάζα ιλύος/αργίλου με αρκετούς γωνιώδεις 
κλάστες μεγέθους κατα κανόνα μικρότερου των 3 mm περίπου. Περιέχει πολύ λίγους, 
διάσπαρτους κλάστες διαμέτρου 2-6 cm. Εντός της ενότητας 3 στο Ο1, παρατηρήθηκαν 
και τρείς πολύ καλά αποστρογγυλωμένες, σφαιρικού περίπου σχήματος κροκάλες από 
εξαλλοιωμένο περιδοτιτικό(?) πέτρωμα με τραχειά επιφάνεια. Τέτοιοι λίθοι με άγρια 
επιφάνεια, όπως μας ανέφεραν μέλη του προσωπικού της ΙΔ’ ΕΠΚΑ, τυπικά 
χρησιμοποιούνταν για άλεσμα σιτηρών. Στην ενότητα 3 (Ο1), περιέχονται σχετικά λίγα 
και κατα κανόνα μικρά θραύσματα κεραμικών (διαμέτρου έως 0.5 cm περίπου), με 
περισσότερο ή λιγότερο καλά διατηρημένες ακμές. Σε αντίθεση με την υποκείμενή της 
ενότητα 4 (η οποία περιέχει και πολύ περισσότερα όστρακα), η ενότητα 3 δεν περιέχει 
παρόμοια υψηλή συγκέντρωση θραυσμάτων οστών ζώων και τεμαχιδίων κάρβουνου. 

Ενώ η ενότητα 3 μακριά από την ρηξιγενή ζώνη έχει σαφή σχέση 
υπερκείμενου/υποκείμενου στρώματος με την ενότητα 4 από κάτω της, πλησίον της ρ.ζ. η 
σχέση αυτή πάυει να ισχύει, και παρατηρείται πλευρική μετάβαση μεταξύ των δύο 
ενοτήτων. Η ενότητα 3 αποτέθηκε μετά από πιθανά επεισόδια μικρής διάβρωσης της εν. 4 
(πιθανές επιφάνειες διάβρωσης ΕΔ3 στην Εικόνα 35) 

Η λιθολογική ομοιότητα της ενότητας με τα λεπτόκοκκα της ενότητας 7, η 
γεωμετρία της οροφής της (η οποία κάτω από την επιφάνεια διάβρωσης ΕΔ1 φαίνεται 
σαφώς κεκλιμένη πρός ΒΑ - Εικόνα 35), η σχέση της με την ενότητα 4 (της οποίας 
υπέρκειται μακριά από το ρήγμα, αλλά κοντά σε αυτό βρίσκεται σε πλευρική μετάβαση 
με αυτήν) αποτελεί ένδειξη ότι η ενότητα 3 είναι κατά πάσα πιθανότητα κολλουβιακή 
απόθεση (βλ. παλαιοσεισμολογική ερμηνεία για περισσότερες λεπτομέρειες). 

 
Ενότητα 4.  Η ενότητα 4 δεν απαντά σε όλα τα ορύγματα, αλλά μόνον στα Ο1 και 

Ο2, είτε κάτω από την ενότητα 3 ή απ’ ευθείας κάτω από την 2 ή την 1. Στο ανερχόμενο 
τέμαχος, έχει διαβρωθεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από τη φάση διάβρωσης που 
έδωσε την επιφάνεια διάβρωσης ΕΔ2 (αλλά και την ΕΔ1, στο ΝΝΑ τοίχωμα του Ο2).  
Στο Ο1, εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στο ΝΑ τοίχωμα. Στο ΒΔ τοίχωμα του Ο1 
εμφανίζεται ως φακός μόνον στο ΝΔ τμήμα του, ενώ απουσιάζει στην περιοχή της 
ρηξιγενούς ζώνης. Στο Ο2, εμφανίζεται σε αμφότερα τα τοιχώματα. Γενικά, τα όρια της 
ενότητας κυμαίνονται από πολύ σαφή (Ο1) έως αρκετά ασαφή (Ο2, κατα θέσεις). 
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Η ενότητα 4 αποτελείται από λεπτόκοκκη κύρια μάζα, τεφρού γενικά χρώματος. 
Εντός της, απαντά πληθώρα μεταφερμένων θραυσμάτων κεραμικών (τα οποία 
παρουσιάζουν καθόλου ή πολύ μικρή αποστρογγύλωση, φθάνουν δε και τα 10 cm μήκος). 
Βρέθηκαν επίσης: μικρή λεπίδα από πυριτόλιθο ή οψιδιανό (λίθινο εργαλείο), σβώλοι 
(άμορφου) πηλού (υπολείμματα κεραμοποιίας), συγκρίμματα CaCO3 (τοπικά, στο 
κατώτατο τμήμα της ενότητας), και κροκάλες (αποστρογγυλωμένοι κλάστες) ή λατύπες 
(γωνιώδεις κλάστες) διαμέτρου έως ~15 cm, περιλαμβανομένων τεμαχών πυριτόλιθου. Η 
ενότητα 4 περιέχει επίσης πολλά μεταφερμένα τεμαχίδια κάρβουνου καθώς και 
μεμονωμένα θραύσματα καμμένων οστών ζώων (όχι όμως πλήρεις σκελετούς).  

Η γεωλογική ερμηνεία που μπορεί να δοθεί, με βάση το περιβάλλον 
ιζηματογένεσης / γεωμορφολογικό περιβάλλον (κλιτύς), της αξιόλογης πυκνότητας σε 
τεμαχίδια κάρβουνου εντός της ενότητας 4 και του τεφρού χρώματος της κύριας μάζας 
της, την απουσία in situ  αρχαιολογικού ή παλαιοντολογικού (σκελετοί ζώων) υλικού, 
προσδιορίζει την ενότητα 4 ως κολλουβιακή –γενικά- απόθεση, συνιστάμενη σε υλικά 
προερχόμενα από ορίζοντες κατοίκησης στα ανάντη της κλιτύος.  

 
Στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1 (κυρίως), στο κατερχόμενο (υπερκείμενο) τέμαχος της 

ρ.ζ., η ενότητα 4  μπορεί να υποδιαιρεθεί τοπικά σε υπο-ενότητες (περιγράφονται 
παρακάτω), τα όρια των οποίων είναι σαφή μόνον για μικρές αποστάσεις. Η απουσία 
πλευρικής συνέχειας αυτών των υπο-ενοτήτων κατα μήκος του τοιχώματος, έχει να κάνει, 
εκτός από τη φύση της απόθεσης, και με το γεγονός οτι η διεύθυνση μεταφοράς δεν 
αναμένεται να παράλληλη με το τοίχωμα, διότι αυτό τέμνει πλαγίως και όχι εγκάρσια τη 
ρηξιγενή ζώνη (η διεύθυνση της ρ.ζ. προσδιορίζει τη διεύθυνση της κλιτύος, άρα και την 
γενική κατεύθυνση μεταφοράς των υλικών κλιτύος).  
 Η υποενότητα 4a (η οποία αναγνωρίσθηκε και στο Ο2, ΒΒΔ τοίχωμα) είναι 
ορίζοντας με υψηλή συγκέντρωση θρυμμάτων/σβώλων πηλού, με χαρακτηριστικό 
πορτοκαλί χρώμα. Κάτω από τον  ορίζοντα αυτόν, η κύρια μάζα της ενότητας 4 εμφανίζει 
κατα θέσεις ορίζοντα με πολύ πιό σκούρη απόχρωση τεφρού χρώματος (ορίζοντας πολύ 
πλούσιος σε υπολείμματα καύσης). Η υποενότητα 4b (ενδιάμεσο τμήμα του ΝΑ 
τοιχώματος), η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση σε κροκάλες και λατύπες, 
διαμέτρου έως 15 cm. H υποενότητα 4c (κάτω από την 4b) διαφοροποιείται με βάση την 
απουσία τέτοιων μεγάλων κλαστών, καθώς και από την παρουσία περισσότερο ή 
λιγότερο διακριτής ασθενούς στρώσης στο κατώτερο τμήμα της, όπου τοπικά 
διακρίνονται στρωματίδια πορτοκαλόχρωμα, υπόλευκα και τεφρά (συνιστάμενα από 
τεμαχίδια πηλού, συγκρίμματα CaCO3 και τεμαχίδια κάρβουνου, αντίστοιχα). Όσα 
αρχαιολογικά όστρακα βρέθηκαν εντός της  4c είναι μικρότερα σε σχέση με αυτά στην 
υπόλοιπη ενότητα 4, και ήταν διατεταγμένα παράλληλα με τη ασθενή στρώση (στην 
υπόλοιπη ενότητα 4, η διάταξη παρουσιάζεται περισσότερο ακανόνιστη). Οι διαφορές της 
4c θα μπορούσαν να οφείλονται σε διαφορετικό μικρο-περιβάλλον απόθεσης, και πιο 
συγκεκριμένα, είναι πιθανόν η υπο-ενότητα 4c να αντιστοιχεί σε υλικά της ευρύτερης 
κολλουβιακής ενότητας 4, τα οποία όμως υπέστησαν μικρή μεταφορά εντός της 
παλαιοκοίτης η οποία απαντά αμέσως από κάτω της και αντιστοιχεί στην ενότητα 5. Τα 
συγκρίμματα CaCO3 εντός της υπο-ενότητας 4c αποτελούν ένδειξη οτι αυτή έχει υποστεί 
την εδαφογένεση που έδωσε τον ορίζοντα Bk του παλαιοεδάφους 1. 

Στο όρυγμα 2, η ενότητα 4 παρουσιάζει παρόμοια γενικά χαρακτηριστικά, και 
πλούσιο περιεχόμενο σε μεταφερμένη κεραμική, με διαφορές στα είδη των υποενοτήτων 
που μπορούν να διακριθούν. Πέρα από την υποενότητα 4a, στο ΒΒΔ τοίχωμα διακρίθηκε 
μια επι πλέον υπο-ενότητα, η 4d, με βάση την χαρακτηριστικά αυξημένη συγκέντρωση 
μεταφερμένων θραυσμάτων κεραμικών, και τεμαχών οστών ζώων, σε σχέση με την 
υπόλοιπη ενότητα 4 γύρω και από πάνω της. Ερμηνεύεται ως υλικό πλήρωσης χάσματος 
που σχηματίσθηκε στην υποκείμενη ενότητα 5. Η φύση του υλικού πλήρωσης, αλλά και η 
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διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη ενότητα γύρω από την 4d, καθιστά πιθανή την 
ερμηνεία να πρόκειται για υλικό που μετέφερε ο άνθρωπος (και όχι η φυσική 
στρωματορροή στην κλιτύ) για να εξομάλύνει την επιφάνεια του εδάφους μετά απο την 
δημιουργία του χάσματος απο παλαιο-επεισόδιο ολίσθησης της ρ.ζ. (βλ. 
παλαιοσεισμολογική ερμηνεία). 
   

Ενότητα 5.  Η ενότητα 5 (αποθέσεις της μικρής, θαμμένης παλαιοκοίτης 2 –βλ. 
Εικόνα 69 για αναπαράστασή της σε κάτοψη) εμφανίζεται και αυτή μόνον στα ορύγματα 
1 και 2. Στο Ο1, εμφανίζεται μόνον στο ΝΑ τοίχωμα. Στο Ο1, το κοίλης διατομής όριο 
της ενότητας πρός ΒΑ αντιστοιχεί στην ΒΑ πλευρά της μικρής κοίτης (ρυακιού) εντός 
της οποίας αποτέθηκε η ενότητα. Η πρός ΝΔ πλευρά της κοίτης έχει διαταραχθεί από τη 
ρ.ζ. οπότε η αρχική γεωμετρία της δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμη. Στο Ο2, η γεωμετρία 
παλαιοκοίτης είναι εμφανής στο ΒΒΔ τοίχωμα, ενώ στο ΝΝΑ όχι, λόγω διαταραχής από 
τη ρ.ζ. (κατακόρυφη μετατόπιση, και παράθεση διαφορετικών τμημάτων της 
παλαιοκοίτης από την οριζόντια μετατόπιση των δύο τελευταίων επεισοδίων ολίσθησης).  

Κατα θέσεις, μπορεί να ύποδιαιρεθεί σε υπο-ενότητες, οι οποίες περιγράφονται 
παρακάτω. Τα κατώτερα τμήματα της ενότητας 5 (στο Ο1, η υποενότητα 5b και το 
κατώτερο τμήμα της 5a), έχουν υποστεί την εδαφογένεση που έδωσε τον ορίζοντα Bk του 
παλαιοεδάφους 1 (βλ. παρακάτω). Στα logs δεν σημειώνεται η σχετική διαγράμμιση πάνω 
από τον χρωματισμό των ενοτήτων αυτών, αφενός για να μην είναι δυσανάγνωστα τα 
σχήματα. 

 
Υπο-ενότητα 5a (περιγραφή στο Ο1, παρόμοια χαρακτηριστικά και στο Ο2): 

Ενότητα με κύρια μάζα αμμώδους ιλύος ώς ιλυώδους άμμου, χρώματος ανοικτού λαδί 
εως σκούρου κίτρινου. Είναι πλούσια σε υπογωνιώδη και γωνιώδη τεμάχίδια περιδοτίτη, 
διαμέτρου τυπικά 0.1-0.4 cm. Εντός της παρατηρείται –τοπικά- στρώση, με στρώματα 
πάχους λίγων cm (εναλλαγές λεπτόκοκκων με πολύ ψιλή άμμο, και ψηφίδων). Η ύπαρξη 
περισσότερο ή λιγότερο καλά ορισμένης στρώσης και κοκκομετρικής ταξινόμησης, 
παραπέμπει σε απόθεση από ρεύμα νερού, το οποίο, με βάση το μικρό μέγεθος των 
αδρομερέστερων ψηφίδων, ήταν χαμηλής ενέργειας. Η ενότητα 5a, περιέχει μικρά (κατα 
κανόνα) και αποστρογγυλωμένα τεμαχίδια κεραμικών ή σβώλους πηλού (διαμέτρου έως 
0.5 cm περίπου). Εντός της όμως βρέθηκαν και –σπάνια- μεγαλύτερα θραύσματα αγγείων 
(5x5 cm). 

Όπως θα συζητηθεί στην παλαιοσεισμολογική ερμηνεία, αποθέσεις άνευ στρώσης 
οι οποίες περιλαμβάνονται εντός της εν. 5a (λόγω μή σαφούς ενδιάμεσου 
λιθοστρωματογραφικού ορίου), δεν αποτελούν αποθέσεις κοίτης, αλλά κολλούβια 
προερχόμενα από τη διάβρωση της εν. 5 σε πρανές που δημιούργησε παλαιο-επεισόδιο 
ολίσθησης. 

Η υπο-ενότητα 5b (Ο1) συνίσταται σε ροδόχροη ιλύ/άργιλο, περιέχουσα κλάστες 
διαμέτρου έως 1 mm. Τοπικά, αναγνωρίζεται κοκκομετρική διαβάθμιση εντός της, από 
πολύ λεπτή / λεπτή άμμο, πρός άργιλο (προς τα πάνω, ήτοι “fining upwards", συνάδουσα 
με απόθεση σε ρεύμα νερού σταδιακά μειούμενης ενέργειας). Η διαφοροποίησή της 
έγκειται στο ότι αποτελείται από σαφώς πιο λεπτόκοκκο υλικό σε σχέση με την 
υποενότητα 5a. 

H υπο-ενότητα 5c (Ο2 μόνον) είναι αδρομερέστερη της 5a, με γωνιώδεις / υπο-
γωνιώδεις κλάστες μεγαλύτερων μεγεθών, τοπικά σαφείς επιφάνειες στρώσης 
διαχωρίζουσες στρωματίδια διαφορετικής κοκκομετρίας, μέτριας κοκκομετρικής 
ταξινόμησης. Οι επιφάνειες στρώσης δεν παρουσιάζουν πλευρική συνέχεια. Η βάση της 
υποενότητας 5c ήταν κατά κανόνα πολύ σαφής, και αντιστοιχεί σε μια επιφάνεια 
διάβρωσης (ο πυθμένας της παλαιοκοίτης στην οποία αντιστοιχεί η ενότητα 5). Δεν ήταν 
δυνατόν να χαραχθούν όμως τα πλευρικά της όρια με τα σχετικά λεπτομερέστερα υλικά 
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της υποενότητας 5a, με τα οποία είχε σχέση πλευρικής μετάβασης, όπως και με τα 
λεπτόκοκκα της υποενότητας 5d (παρακάτω) 
 H υπο-ενότητα 5d (Ο2 μόνον) συνίσταται σε κοκκινωπού καφέ ή μπέζ χρώματος 
λεπτόκοκκη κύρια μάζα ιλύος/αργίλου με αρκετούς γωνιώδεις κλάστες μεγέθους κατα 
κανόνα μικρότερου των 3 mm περίπου. Γενικά άνευ στρώσης, περιέχει πολύ λίγους 
μεγαλύτερους διάσπαρτους κλάστες διαμέτρου 2-4 cm. Έχει σχέση πλευρικής μετάβασης 
με τις αδρομερέστερες αποθέσεις της ενότητας 5 (Ο2, ΒΒΔ τοίχωμα), πράγμα που 
υποδηλώνει ότι αποτελείται από αποθέσεις υπερχείλισης της παλαιοκοίτης 2 (εν. 5). Έχει 
περισσότερο ή λιγότερο σαφές όριο με την υποκείμενή της ενότητα 7b, σε σχέση με την 
οποία, έχει υποστεί σε μικρότερο βαθμό εδαφογένεση (ασθενέστερη ανάπτυξη ορίζοντα 
Βk με πολύ λεπτές και όχι τόσο ευδιάκριτες φλέβες CaCO3) . 
 

Η υπο-ενότητα 5e εμφανίζεται στο ΝΝΑ τοίχωμα του ορύγματος 2 μόνον. Είναι 
ενότητα λιθο-οψικά παρόμοια με την ενότητα 3, άνευ ορατών (σε υγρό τοίχωμα) ιχνών 
εδαφογενών ανθρακικών, πτωχή σε θραύσματα κεραμικών. Το γεγονός ότι υπόκειται της 
ενότητας 4 και δεν φαίνεται να έχει υποστεί την εδαφογένεση που επηρέασε έντονα την 
ενότητα 7, την καθιστά περίπου ισόχρονη με την ενότητα 5 (γι’ αυτό και περιλαμβάνεται 
σε αυτήν). Η εν. 5e δεν αντιστοιχεί σε αποθέσεις της παλαιοκοίτης 2, αλλά (πιθανώς) σε 
κολλουβιακές αποθέσεις προερχόμενες από την κλιτύ νότια των ορυγμάτων. 
 
 Ενότητα 6 (Ο1 μόνον, ΝΑ τοίχωμα). Aπόθεση παρόμοιας σύστασης και 
χρώματος (τεφρό) με την ενότητα 4. Στο κατερχόμενο τέμαχος, απαντά σε μορφή φακών 
πάχους 5-10 cm, εντός των ορίων της παλαιοκοίτης στην οποία αποτέθηκε η ενότητα 5. 
Εντός της ενότητας 6, παρά τη μικρή της εμφάνιση, ανευρέθη πληθώρα θραυσμάτων 
αγγείων, ένα εκ των οποίων ήταν και το μεγαλύτερο που συλλέχθηκε από τις ενότητες 4 
και 6. Tα τεμαχίδια κάρβουνου εδώ ήταν κατά τι μεγαλύτερα σε σχέση με την ενότητα 4, 
πάντα μεταφερμένα όμως. Η ενότητα 6, αλλά και τα θραύσματα κεραμικών εντός της, 
έχουν υποστεί την εδαφογένεση που επηρέασε την υποκείμενη ενότητα 7b (η ενότητα 6 
δηλαδή περιλαμβάνεται στον ορίζοντα Βk του παλαιοεδάφους 1 - βλ. παρακάτω). Αυτό 
τεκμαίρεται από τα επιχρίσματα CaCO3  στα κεραμικά που περιείχε, αλλά και από την 
παρουσία συγκριμμάτων CaCO3 στην κύρια μάζα της. 
 

Ενότητα 7. Εμφανίζεται σε όλα τα ορύγματα και αποτελεί τον κύριο όγκο των 
ολοκαινικών αποθέσεων στο κατερχόμενο (υπερκείμενο) τέμαχος της ρ.ζ. Ομοιογενής, 
άνευ στρώσης, συνιστάμενη από λεπτόκοκκη κύρια μάζα κοκκινωπού-καφέ χρώματος, με 
διάσπαρτους γωνιώδεις κλάστες περιδοτίτη, διαμέτρου τυπικά της τάξης των 1-2 cm και 
μικρότερης. Παντελής απουσία τεμαχιδίων κάρβουνου.Υποδιαιρείται σε υπο-ενότητες 
που περιγράφονται παρακάτω. 

Ερμηνεύεται ως -κατα κανόνα- κολλουβιακή απόθεση, προερχόμενη από τη 
διάβρωση λεπτόκοκκων αλλουβιακών ή  κολλουβιακών αποθέσεων στο ανερχόμενο 
τέμαχος της ρ.ζ. Στα βορειο-ανατολικότερα σημεία των Ο1 και Ο3, ή λίγο πιό πέρα από 
αυτά, αναμένεται να εμφανίζει πλευρική μετάβαση πρός αποθέσεις αλλουβιακού ριπιδίου 
από το ρέμα Μάζι.  
   

Υπο-ενότητα 7a (Ο1, ΒΔ τοίχωμα, Ο3): Oρίζοντας στο ανώτερο τμήμα της 
ενότητας 7, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την απουσία φλεβών και συγκριμμάτων CaCO3. 
Tοπικά [O1, ΒΔ τοίχωμα, αμέσως κάτω από την ενότητα 1], εμφανίζεται ελαφρώς πιο 
οξειδωμένος από ότι η υπόλοιπη ενότητα.  To κάτω όριο της υποενότητας 7a είναι κατά 
περίπτωση εδαφολογικό όριο ή επιφάνεια διάβρωσης. 
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Η υποενότητα 7b αποτελεί τμήμα της ενότητας 7, χαρακτηριζόμενο από την 
παρουσία εδαφολογικού ορίζοντα Βk (παλαιοέδαφος 1 – π.χ. Εικόνα 38α). Εντός του 
ανώτερου τμήματος της υπο-ενότητας 7b, βρέθηκαν θραύσματα κεραμικών, με 
επιχρίσματα CaCO3 από την εδαφογένεση. Το κάτω όριο της υποενότητας 7b είναι 
εδαφολογικό όριο. O παλαιοεδαφικός ορίζοντας Βk έχει πάχος έως 1.3-1.4 m [Ο1, Ο3].  

Στο όρυγμα 1 συνίσταται κατα κανόνα σε λεπτότερες ή παχύτερες (0.2 - 1 cm),  
επιμήκεις φλέβες CaCO3. Σε κοντινότερη άποψη, σε θέσεις κατα μήκος των φλεβών στο 
Ο1, παρατηρήθηκαν κυλινδρικού σχήματος συγκεντρώσεις συμπαγούς CaCO3 (rinds, 
πάχους λίγων mm), σχηματισθείσες κατα πάσα πιθανότητα γύρω από παλαιές ρίζες, 
καθώς και τοπικά παχύτερες συγκεςντρώσεις CaCO3, δεν στάθηκε όμως δυνατόν να 
αναγνωρισθεί ορίζοντας με σαφή όρια εντός της ενότητας 7b. 

Στο Ο3, αντίθετα, στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. ήταν σαφώς αναγνωρίσιμο 
ένα ανώτερο τμήμα του ορίζοντα Βk (υποενότητα 7b1), με λεπτές σχετικά, παράλληλες 
φλέβες CaCO3, ένας παλαιοεδαφικός υπο-ορίζοντας Bk με σαφώς παχύτερες 
συγκεντρώσεις CaCO3 (υπο-ενότητα 7b2 – βλ. φωτομωσαϊκά στο Παραδοτέο 5Α&Β και 
Εικόνα 51), και ένα κατώτερο τμήμα (υπο-ενότητα 7b3, χαρακτηριζόμενο από λιγότερο 
πυκνές συγκεντρώσεις CaCO3 σε σχέση με την 7b2, αλλά και απουσία συστηματικά 
διατεταγμένων φλεβών (η οποία χαρακτηρίζει την 7b1). Η υποενότητα 7b3 είναι η προς 
τα κάτω συνέχεια του ορίζοντα που αντιστοιχεί στην ενότητα 7b2 (δηλ. αναμένεται να 
είναι ισόχρονες). 

Στο Ο2, η μορφολογία του ορίζοντα 7b χαρακτηριζόταν από μίγμα φλεβών (με 
κλίση πρός τη ρ.ζ.) και περισσότερο ακανόνιστων συγκεντρώσεων CaCO3, χωρίς να 
αναγνωρίζεται πυκνότερος ορίζοντας σε κάποια συγκεκριμένη στάθμη. Διακριτή διαφορά 
πυκνότητας παρουσιαζόταν μόνον μεταξύ της ενότητας 7b και της ενότητας 5d από πάνω 
της, η οποία χαρακτηριζόταν από σαφώς λεπτότερες φλέβες CaCO3 και απουσία –γενικά- 
περισότερο ακανόνιστων συγκεντρώσεων.  
 

Η υποενότητα 7c εμφανίζεται  ευκρινώς στο ΝΑ τοίχωμα μόνον, στο κατώτερο 
τμήμα της ενότητας 7. Είναι ορίζοντας, ο οποίος είναι σχετικά πλούσιος σε μεγαλύτερα 
γωνιώδη τεμάχη περιδοτίτη  (σχετικά υγιούς, από την ενότητα BR) σε σχέση με την 
υπόλοιπη ενότητα 7, τυπικά διαμέτρου έως 3 cm (λίγα τεμάχη έως και 6-10 cm). Πολύ 
σαφές κάτω όριο,. Τοπικά και το άνω όριό του είναι πολύ σαφές, γενικά όμως είναι 
ασαφές έως πολύ ασαφές. Ερμηνεύται ως κολλουβιακή απόθεση προερχόμενη από 
πρανές στο οποίο επεισόδιο ολίσθησης έφερε στην επιφάνεια την ενότητα BR. 

 
Ενότητα 8 (Ο1, ΒΔ τοίχωμα, Ο3, ΝΑ τοίχωμα).  Στο Ο3 εμφανίζεται μόνον στο 

ΝΑ τοίχωμα, με σαφή τριγωνική γεωμετρία σε κατακόρυφη τομή (παραμορφωμένη λόγω 
πάρελξης) και συνίσται αμιγώς από υλικό της ενότητας wBR3, ανάμικτο με αποθέσεις 
CaCO3. Στο Ο1, εμφανίζεται μόνον στο ΒΔ τοίχωμα, όπου το σχήμα της είναι σύνθετο, 
προερχόμενο από την ύπαρξη δύο υπο-ενότητων (8a και 8b) οι οποίες είχαν σαφείς 
λιθολογικές διαφορές, καλά ορισμένο μεταξύ τους όριο, και διαφορετική γεωμετρία, 
πράγμα που υποδηλώνει τροφοδοσία από διαφορετικά (γειτονικά) σημεία του παλαιο-
πρανούς, άρα και διαφορετική διεύθυνση μεταφοράς (περίπου εγκάρσια προς και υπο-
παράλληλη με το ρήγμα, αντίστοιχα). Η ενότητα 8a αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά 
από θρύμματα του υλικού της «σφήνας» κονιορτοποιημένου περιδοτιτικού πετρώματος 
στο υποκείμενο τέμαχος του κλάδου Β της ρ.ζ. (ενότητα wBR, βλ. παρακάτω), ενώ η 
ενότητα 8b περιλαμβάνει μεγαλύτερα τεμάχη της wBR, λεπτόκοκκο υλικό παρόμοιο με 
την εν. 9, και συγκρίμματα CaCO3. Πρόκειται για απόθεση υλικού που προέρχεται από το 
αλπικό υπόβαθρο στο ανερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ., (στο Ο1, αναμεμειγμένο με υλικό από 
την υποκείμενη ενότητα 9). Η μεγάλη περιεκτικότητα σε θρύμματα πετρώματος του 
υποβάθρου, υποδηλώνει κολλουβιακή απόθεση πολύ μικρής μεταφοράς (όπως συζητάται 
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στο κεφάλαιο της παλαιοσεισμολογικής ερμηνείας, πρόκειται για απόθεση κολλουβίου 
προερχόμενου από πρανές που δημιουργήθηκε από παλαιά σεισμική διάρρηξη.    

 

 

Εικόνα 38.  Απόψεις παλαιο-εδαφικών οριζόντων Bk στα ορύγματα. (α) Οι ορίζοντες Βκ1 και 
Βκ2 (ενότητες 7b και 9, αντίστοιχα) στο ΒΔ τοίχωμα του ορύγματος 1 (κάτω τμήμα). (β) κοντινή 
άποψη του απότομου άνω ορίου του ορίζοντα Βk2 (εν. 9) στο ΝΑ τοίχωμα του ορύγματος 1 
(κάτω τμήμα).  
 

H ενότητα 8c (Ο3, ΒΔ τοίχωμα) ονομάστηκε με τον κωδικό 8 λόγω του ότι η 
προέλευσή της πιθανόν είναι παρόμοια με αυτήν της ενότητας 8 όπως περιγράφθηκε 
παραπάνω (υλικό από τη διάβρωση παλαιο-πρανούς που δημιούργησε σεισμικό γεγονός). 
Πρόκειται ουσιαστικά για τμήμα της ενότητας 7b, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
συγκέντρωση θρυμμάτων μητρικού πετρώματος, ακριβώς μπροστά από κλάδο της ρ.ζ.. 
Το όριό της με την υπόλοιπη ενότητας 7b δεν ήταν σαφές, πράγμα που σημαίνει οτι 
μπορεί να μην έχει σχέση πλευρικής μετάβασης με την ενότητα 7b (έτσι σημειώνεται στο 
log). 

 
Ενότητα 9 (Ορύγματα 1 και 3, το Ο2 δεν έφθανε στο βάθος που απαντά η 

ενότητα 9). Η ενότητα 9 είναι λιθο-οψικά όμοια με την ενότητα 7, με ειδοποιό όμως 
διαφορά το ότι έχει υποστεί εδαφογένεση και χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανάπτυξη 
ορίζοντα Bk (παλαιοέδαφος 2 – π.χ. Εικόνα 38β). Μπορεί να αντιστοιχεί είτε σε 
αποθέσεις κολλουβίων (από τη διάβρωση παλαιότερου συν-σεισμικού πρανούς ή την 
πλαγιά νότια των ορυγμάτων), είτε σε λεπτόκοκκα του αλλουβιακού ριπιδίου 
προερχόμενα από το ρέμα Μάζι, είτε μίγμα και των δύο ειδών αποθέσεων.  
  Λεπτόκοκκη κύρια μάζα, κοκκινωπού-καφέ χρώματος, με οφιολιθικούς κλάστες 
διαμέτρου 1 mm (κατά μέσο όρο) ή μικρότερους. Στο Ο1: λίγοι μεγαλύτεροι γωνιώδεις 
κλάστες διαστάσεων 0.5-1 cm, και σπάνια μεγαλύτερα, γωνιώδη τεμάχη μητρικού 
πετρώματος. Στο Ο3: όπως στο Ο1, αλλά περιλαμβάνει επίσης ορίζοντα από καλά 
αποστρογγυλωμένες μεγάλες κροκάλες και μικρούς ογκόλιθους μέσα στην λεπτόκοκκη 
κύρια μάζα.  
   Στο Ο1, ο ορίζοντας Βk ξεπερνά τα 1.2 m σε πάχος. Μορφολογία: συνίσταται σε 
φλέβες CaCO3, οι οποίες είναι γενικά παχύτερες απ΄ ότι στο παλαιοέδαφος 1, φθάνοντας 
σε πάχος μέχρι και τα 3-4 cm. Οι συγκεντρώσεις CaCO3 είναι κατα κανόνα εύθρυπτες, 
αλλά κατα τόπους, στο εσωτερικό των φλεβών, το CaCO3 απαντά συμπαγοποιημένο, 
γύρω από τεμαχίδια πετρώματος. Το άνω όριό της ενότητας 9 είναι εξαιρετικά σαφές και 
απότομο, πράγμα που υποδηλώνει οτι πιθανότατα αντιστοιχεί σε επιφάνεια διάβρωσης (γι 
αυτό και σχεδιάζεται με μαύρο χρώμα στο log). Η απουσία λιθολογικής διαφοράς μεταξύ 
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των ενοτήτων 9 και 7 όμως (αν εξαιρεθεί η παρουσία του ορίζοντα Βk), όπως και η μή 
αναγνώρισή της μακρύτερα από τη ρ.ζ. (κατά την επέκταση του βαθύτερου τμήματος του 
Ο1) υποδηλώνει οτι η επιφάνεια διάβρωσης αυτή δεν αντιστοιχεί σε μεγάλο 
στρωματογραφικό κενό (hiatus). Κατα θέσεις, κατα μήκος του άνω ορίου της εμφανίζει 
ασθενή ανάπτυξη ορίζοντα συμπαγοποιημένου CaCO3, τύπου caliche (πάχος περί το 1 
cm).   
   Στο Ο3 το άνω όριο της ενότητας 9 (ορίζοντας Βk) είναι εξίσου σαφές όπως και στο 
Ο1, γενικά όμως, όχι το ίδιο απότομο και επίπεδο (εδώ δηλαδή δεν υπήρξε διάβρωση του, 
οπότε το όριο είναι εδαφολογικό, και σημειώνεται με πορτοκαλί χρώμα στα logs). To 
πάχος του ορίζοντα Βk είναι μεγαλύτερο των 1.2 m. Η μορφολογία του ορίζοντα Βk, δεν 
είναι ίδια με αυτήν στο Ο1, αλλά χαρακτηρίζεται από οριζόντια στρώματα αποθέσεων 
CaCO3 (όχι συμπαγών), πάχους λίγων cm.  Κατα θέσεις, αναγνωρίζονται δύο κύριοι 
ορίζοντες (αποτελούμενοι από στρώματα CaCO3). Πάνω στις κροκάλες και τους μικρούς 
ογκόλιθους, απαντούν επιχρίσματα CaCO3 (κρούστες, πάχους έως και 1 cm περίπου). Οι 
κρούστες δεν εμφανίζονται συστηματικά στο πάνω ή το κάτω μέρος των 
κροκαλών/ογκολίθων.  

 
Ενότητα bBR. Υλικά μανδύα αποσάθρωσης, τα οποία μπορεί κατά περίπτωση να 

έχουν υποστεί μικρή μεταφορά ως κολλούβια. 
 
Ενότητα wBR. Τεκτονικά καταπονημένο οφιολιθικό πέτρωμα (κατα τόπους [Ο1, 

ΒΔ τοίχωμα], εντελώς κονιορτοποιημένο). Απαντά ως σφήνες ανάμεσα στους κλάδους 
«Α» και «Β» της ρηξιγενούς ζώνης (βλ. και έκθεση φυσικού αντικειμένου). Στο Ο3, 
εμφανίσεις τέτοιου υλικού δίδονται με αρίθμηση (wBR1-3), η οποία υποδηλώνει το 
σχετικό βαθμό καταπόνησης (wBR3 = η πιό καταπονημένη εμφάνιση, ίδιου τύπου με την 
εμφάνιση wBR στο Ο2). 

 
Ενότητα BR. Αλπικό υπόβαθρο. Οφιολιθικό πέτρωμα (περιδοτίτης), πλούσιο σε 

τεκτονικές ασυνέχειες και ζώνες διάτμησης. 
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Η Ρηξιγενής ζώνη 
 
Η ρηξιγενή ζώνη παρουσιάζει (γενικά) πολύ καλή έκφραση στους γεωλογικούς 

σχηματισμούς εντός όλων των ορυγμάτων, ειδικά οι κλάδοι της οι οποίοι φέρνουν σε 
επαφή το αλπικό υπόβαθρο με χαλαρές τεταρτογενείς αποθέσεις. Στο σύνολό της, η ρ.ζ. 
φέρνει σε επαφή το περιδοτιτικό αλπικό υπόβαθρο  με ολοκαινικές αποθέσεις μεγάλου 
πάχους στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ., ενώ στο ανώτερο τμήμα της διασχίζει αμιγώς 
ολοκαινικές αποθέσεις (π.χ. Εικόνα 39). Η ρ.ζ συνίσταται σε έναν κύριο και 
περισσότερους ή λιγότερους δευτερεύοντες κλάδους σε όλα τα ορύγματα. Οι 
δευτερεύοντες κλάδοι κατα κανόνα βρίσκονται στο κατερχόμενο τέμαχος της κύριας 
επιφάνειας ολίσθησης (επιφάνεια «Α» στα σχήματα που ακολουθούν) και αποφύονται 
από αυτήν σε μικρό βάθος (εντός των ορυγμάτων). 
 

 
 

Εικόνα 39. Γενική άποψη της ρ.ζ. στα ΝΑ τοιχώματα του ορύγματος 1 (αρχικά τοιχώματα). Με 
βέλη σημειώνεται ο κύριος κλάδος της ρ.ζ. 
 

Γεωμετρία  
 

Όρυγμα 1 
 
 Η κύρια επιφάνεια ολίσθησης στο βαθύτερο τμήμα του ορύγματος 1 (Α στην 

Εικόνα 40) στο ΝΑ τοίχωμα φέρνει σε επαφή την ενότητα 7 με το αλπικό υπόβαθρο. Το 
οτι αυτή η επαφή είναι πέραν πάσης αμφιβολίας τεκτονική (και όχι αποτέλεσμα 
πρόσχωσης μιας αποκαλυμένης κατοπτρικής επιφάνειας), κρίνεται από: 
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-  τη γεωμετρία της σε κατακόρυφη τομή (τέλεια ευθεία – ΝΑ τοίχωμα, βαθύτερο 
τμήμα) 

- την ύπαρξη ζώνης μαλακής αργίλου κατά μήκος τμήματος της επαφής «Α» (ΝΑ 
τοίχωμα, βαθ. τμ.), η οποία αποδίδεται σε “smearing”. 

- την ανεύρεση γραμμών προστριβής κατα μήκος της (βλ. παρακάτω) 
- σαφέστατες ενδείξεις που περιλαμβάνονται στις επόμενες ενότητες (πολύ καλά 

ορισμένοι κλάδοι στο ανώτερο τμήμα της ρ.ζ., εντός ολοκαινικών αποθέσεων, οι οποίοι 
μεταθέτουν πολύ καλά ορισμένες στρωματογραφικές επαφές) 

- (ΒΔ τοίχωμα) την απότομη μετάβαση από την ενότητα wBR (θρυμματισμένο 
και αποσαθρωμένο υπόβαθρο) στην ενότητα 7, με την τελέυταία να μήν περιέχει καθόλου 
υλικό από την wBR (εξαίρεση μόνον στη βάση της ενότητας 7, κοντά στο ρήγμα). Αν η 
επαφή «Α» ήταν ιζηματογενής, δεδομένης της χαλαρής και εύθρυπτης φύσης της 
ενότητας wBR, θα αναμένονταν τεμάχη αυτής εντός της ενότητας 7. 
 
 

 
 

Εικόνα 40. Θέσεις μετρήσεων επιφανειών ολίσθησης και κινηματικών δεικτών (γραμμών 
προστριβής)  στο όρυγμα 1. 
 
 

Σε αμφότερα τα τοιχώματα, παρατηρούνται δευτερεύοντες κλάδοι της ρ.ζ. (κλάδοι 
«Β») να αποφύονται της κύριας επιφάνειας «Α» και να συνεχίζουν με μεγαλύτερη κλίση 
προς την επιφάνεια του εδάφους. Η κύρια κατοπτρική επιφάνεια έχει τον σχετικά 
υγιέστερο περιδοτίτη στο υποκείμενο (σχετικά ανερχόμενο) τέμαχος της, ενώ οι 
δευτερεύοντες κλάδοι οριοθετούν σφηνοειδή τεμάχη περιδοτίτη, ο οποίος είναι (σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, πλήν όμως σαφώς) περισσότερο καταπονημένος σε 
σχέση με τον περιδοτίτη στο υποκείμενο τέμαχος της επιφάνειας Α. Η διαφορά στην 
καταπόνηση μεταξύ του σχετικά υγιέστερου και του έντονα καταπονημένου περιδοτίτη 
είναι λίαν χαρακτηριστική (Εικόνα 41).  

Στην Εικόνα 40, φαίνονται οι φαινόμενες κλίσεις των επιφανειών διάρρηξης σε 
τομή όχι εγκάρσια, αλλά πλάγια προς τη ρηξιγενή ζώνη. Σημειώνεται οτι, όσο 
μεγαλύτερη είναι η γωνία που σχηματίζει η διεύθυνση μιας τομής με τη διεύθυνση της 
ρηξιγενούς ζώνης, τόσο μικρότερη είναι η φαινόμενη κλίση σε σχέση με την πραγματική. 
Με προσεκτική απομάκρυνση των χαλαρών αποθέσεων πάνω από τις επιφάνειες 
ολίσθησης, κατέστη δυνατή η αποκάλυψή τους σε έκταση ικανή για μετρήσεις κλίσης με 
τη γεωλογική πυξίδα, σε διάφορα σημεία του ορύγματος (Πίνακας 4, θέσεις μετρήσεων 
στην Εικόνα 40). Η πραγματική κλίση της κύριας ρηξιγενούς επιφάνειας («Α») βρέθηκε 
να κυμαίνεται από 54ο έως 57ο , με φορά μέγιστης κλίσης (ΦΜΚ) 065-068ο. Οι 
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δευτερεύοντες κλάδοι «Β», κλίνουν 60ο και 66-70ο πρός 073ο και 075-076ο στο ΝΑ και το 
ΒΔ τοίχωμα, αντίστοιχα. Εκτός από μεγαλύτερη κλίση, παρουσιάζουν δηλαδή και 
ελαφρώς διαφορετική διεύθυνση σε σχέση με την κύρια επιφάνεια «Α».   

 

 
 

Εικόνα 41. Άποψη της ρηξιγενούς ζώνης στο κατώτερο τμήμα του ΒΔ τοιχώματος (όρυγμα 1). 
Με βέλη σημειώνεται ο πιο πρόσφατα ενεργός κλάδος. Στα αριστερά του, άλλος κλάδος της ρ.ζ. 
φέρνει σε επαφή σχετικά υγιέστερο (BR) και πολύ καταπονημένο μητρικό πέτρωμα (wBR). 
Φωτογραφία με υγρό τοίχωμα. Μήκος κλίμακας (μετροταινία): 2 m. 
 

Στο ΒΔ τοίχωμα,  το σημείο στο οποίο ο δευτερεύων κλάδος «Β» αποφύεται από 
την κύρια ρηξιγενή επιφάνεια (Α) βρίσκεται σε περιοχή όπου παρατηρείται αλλαγή της 
κλίσης (αύξηση) της κύριας επιφάνειας «A». Η αλλαγή αυτή της κλίσης είναι αρκετά 
απότομη, και υποδηλώνει οτι η κύρια επιφάνεια της ρηξιγενούς ζώνης χαρακτηρίζεται 
(τουλάχιστον σε μικρό βάθος, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους) από δομή τύπου “flat 
& ramp”, δηλαδή συνίσταται σε τμήματα μικρότερης κλίσης (flats) με τμήματα 
μεγαλύτερης κλίσης (ramps) ενδιάμεσα.  

Στα ανώτερα τμήματα του ορύγματος 1, διαπιστώθηκε οτι ο δευτερεύων κλάδος 
«Β» είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες μετακινήσεις, αφού μεταθέτει 
τις ολοκαινικές αποθέσεις αμέσως κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους (Εικόνα 
42 και Εικόνα 43α). Στο ανώτερο τμήμα της ρ.ζ. στο ΝΑ τοίχωμα, ο κλάδος Β 
παρουσιάζει αύξηση της κλίσης του στο ανώτερό του τμήμα, φαινόμενο πολύ κοινό  στα 
κανονικά ρήγματα, το οποίο γενικά οφείλεται σε διάθλαση του ρήγματος όσο πλησιάζει 
την επιφάνεια.  

Στο όρυγμα 1, η περιοχή αλλαγής κλίσης του κλάδου Β βρίσκεται κοντά στην 
περιοχή όπου παύει να υπάρχει καταπονημένος περιδοτίτης στο ανερχόμενο τέμαχος (ο 
οποίος εκεί δίδει τη θέση του σε κολλούβια), η διάθλαση δηλαδή εδώ θα μπορούσε να 
ελέγχεται και από αλλαγή των φυσικών ιδιοτήτων του μέσου διάδοσης της διάρρηξης. 
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Εικόνα 42. Απόψεις του ανώτερου τμήματος της ρηξιγενούς ζώνης στο ΝΑ τοίχωμα του 
ορύγματος 1. (α) μετά την 1η –μικρή- οπισθοχώρηση. (β) μετά την 2η –μικρή- οπισθοχώρηση 
(φωτογραφία υπό γωνία, βράδυ με flash). Σημ. οτι στην Εικόνα 40 απεικονίζεται η ρ.ζ. μετά από 4 
μικρές οπισθοχωρήσεις . 

 
Η γεωμετρία της επιφάνειας ολίσθησης που προκύπτει από την διάθλαση μιας 

διάρρηξης που πλησιάζει την επιφάνεια, σε συνδυασμό με την σχετική κίνηση του 
κατερχόμενου τεμάχους, προκαλεί τη δημιουργία κενού χώρου, με αποτέλεσμα την 
βαρυτική μετατόπιση (κατάρρευση) υλικών στο ανώτερο τμήμα της ζώνης διάρρηξης και 
δημιουργία δευτερευόντων αντιθετικών ρηγμάτων και  δομές όπως μικρά graben, ή 
επάλληλα μικρά συνθετικά ρήγματα. Συνδυασμός τέτοιων δομών παρατηρείται στο 
υπερκείμενο (κατερχόμενο) τέμαχος του κλάδου Β στο ΝΑ τοίχωμα. Από την ίδια 
περιοχή στην οποία παρατηρείται αύξηση της κλίσης του κλάδου Β (το σημείο αλλαγής 
κλίσης του δηλαδή) αποφύεται δευτερεύον αντιθετικό ρήγμα (κλάδος C), το οποίο 
ευθύνεται για τη δημιουργία ενός μικρού grabe (τάφρου) στο υπερκείμενο τέμαχος του 
κλάδου Β. Στο log, σημειώνουμε με διακεκομμένη γραμμή πιθανό συνθετικό ρήγμα (D 
στην Εικόνα 40). Στο αρχικό τοίχωμα και το τοίχωμα μετά την 1η (περιορισμένη) 
οπισθοχώρηση (Εικόνα 42α), το ρήγμα D σχετιζόταν με μεγαλύτερη μετάπτωση απ’ ότι 
στις εκδοχές του τοιχώματος μετά από περαιτέρω οπισθοχωρήσεις (επρόκειτο για ρήγμα 
που σταδιακά «έσβηνε» πρός ΝΑ). 

Στο ΒΔ τοίχωμα, το ανώτερο τμήμα της ρηξιγενούς ζώνης παρουσιάζει 
διαφορετικού τύπου πολυπλοκότητα. Εκεί, ο κλάδος Β  διακλαδίζεται όσο πλησιάζει στην 
επιφάνεια του εδάφους, και αποτελείται από δύο συνθετικά υπο-κατακόρυφα παρακλάδια 
(Β, Β1 και Β2 στην Εικόνα 40).  

Αμέσως κάτω από την κορυφή του βαθύτερου τοιχώματος (ΝΑ πλευρά ορύγματος 
μόνον), παρατηρήθηκαν εντός της λεπτόκοκκης ενότητας 7 και του παλαιοεδάφους 1 επί 
αυτής, δευτερεύοντες κλάδοι της ρηξιγενούς ζώνης (μικρότεροι των κλάδων «Β») να 
αποφύονται από την κύρια επιφάνεια «Α»,  και να σχηματίζουν διάταξη ζώνης 
διατμητικών φακών (shear lenses), σε απόσταση περί το 0.5 m από την κύρια επιφάνεια 
ολίσθησης «Α» (κλάδοι F και G στην Εικόνα 44 πάνω). Αυτές οι δομές δεν ήταν 
ευδιάκριτες στο αρχικό τοίχωμα (βλ. σχετικό φωτομωσαϊκό στο Παραδοτέο 5). 
Αναγνωρίσθηκαν κατά την οπισθοχώρηση του τοιχώματος του ορύγματος μετά την 
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πάροδο του καλοκαιριού (Σεπτ. 2007) οπότε και είχε αποξηρανθεί πλήρως η ενότητα 7 
(πλούσια σε άργιλο) και αποχωριζόταν «σε κομμάτια». Με βάση μέτρηση της 
πραγματικής κλίσης της επιφάνειας F (53ο/071ο), πρόκειται για ασυνέχειες παράλληλες 
με την κύρια επιφάνεια ολίσθησης «Α» (Εικόνα 45). Σε ακόμη μικρότερη κλίμακα, 
δευτερεύοντες αναστομούμενοι κλάδοι παρατηρήθηκαν και λίγα cm μπροστά από την 
κύρια επιφάνεια «Α» (περιοχή «Η» στην Εικόνα 44 πάνω, κάτω, άποψη en face). Σε 
οριζόντια τομή, οι κλάδοι αυτοί διαπιστώθηκε οτι παρουσιάζουν δεξιόστροφη κλιμακωτή 
διάταξη (right-stepping en echelon). 

 

 
Εικόνα 43. Απόψεις του ανώτερου και ενδιάμεσου τμήματος της ρηξιγενούς ζώνης στο ΝΑ 
τοίχωμα του ορύγματος 1. (α) μετά την 4η –μικρή- οπισθοχώρηση. (β) μετά την πλήρη 
οπισθοχώρηση του αναβαθμού ασφαλείας μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου τμήματος του 
τοιχώματος. (φωτογραφία υπό γωνία, βράδυ με flash).  
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Εικόνα 44.  Η ζώνη διάτμησης εντός της ενότητας 7 (ΝΑ πλευρά ορύγματος 1, ανώτερο τμήμα 
του κατώτερου τοίχωματος), αποκαλυμένη κατα τα τη διάρκεια «οπισθοχώρησης» του 
τοιχώματος. Βλέπε κείμενο για επεξηγήσεις. Ρωγμές λόγω αποξήρανσης καθιστούν λιγότερο 
προφανείς τις γραμμές προστριβής επί των επιφ. Α και Η, κατά θέσεις όμως αυτές εξακολουθούν 
να είναι ευδιάκριτες στη φωτογραφία 

Στο υπερκείμενο τέμαχος (ΒΑ) των κλάδων F και G αναγνωρίσθηκαν και άλλες 
ασυνέχειες, οι οποίες κατά κανόνα παρουσιάζουν συγκεντρώσεις CaCO3 κατα μήκος τους 
(όπως και οι F και G), καθώς και δακτυλίους συμπαγούς CaCΟ3 (calcrete / caliche) κατά 
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μήκος παλαιών ριζών που τις ακολουθούσαν. Στην Εικόνα 45, σημειώνονται οι 
ασυνέχειες που μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας. Ασαφείς δομές 
δεν περιλαμβάνονται, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρείται πλήρες το σχήμα, πλήν όμως 
αυτό κρίνεται προτιμότερο από το να περιληφθούν αμφίβολης αξιοπιστίας παρατηρήσεις. 
Χαρακτηριστικό των «εξωτερικότερων» ασυνεχειών, είναι το ότι δεν συγκλίνουν προς 
την κύρια επιφάνεια ολίσθησης (Α), αλλά «ριζώνουν» σε επιφάνειες υπο-οριζόντιας 
φαινόμενης κλίσης εντός της ενότητας 7. Συγκεκριμένα, αυτό παρατηρήθηκε πέραν 
πάσης αμφιβολίας στις επιφάνειες J και K, οι οποίες ριζώνουν στις επιφάνειες P και L, 
αντίστοιχα. Μετρήσεις πραγματικής κλίσης των ασυνεχειών J και K δεικνύουν ότι 
πρόκειται για επιφάνειες περίπου παράλληλες και ίδιας κλίσης με την κύρια επιφάνεια 
ολίσθησης «Α»11. Άμεσες ενδείξεις σχετικής μετακίνησης ή μη μετακίνησης των τεμαχών 
εκατέρωθεν αυτών των ασυνεχειών δεν αναγνωρίσθηκαν.  

 
 

 
 

Εικόνα 45. Η ζώνη διάτμησης εντός της ενότητας 7 (ΝΑ πλευρά ορύγματος 1, ανώτερο τμήμα του 
κατώτερου τοίχωματος), αποκαλυμένη κατα τα τη διάρκεια «οπισθοχώρησης» του τοιχώματος. 
Βλέπε κείμενο για επεξηγήσεις. 
 

Πιθανή εξαίρεση μπορεί να αποτελεί η ασυνέχεια J, η οποία, στο τοίχωμα που 
προέκυψε από την περαιτέρω οπισθοχώρηση εκείνου που απεικονίζεται στην Εικόνα 45, 
φαινόταν να διασχίζει κατακόρυφη ρωγμή12 πάχους λίγων cm πληρωμένη με υλικό από 

                                                           
11 Mικρές αποκλίσεις στην φορά κλίσης, σε σχέση με την επιφ. Α μπορούν να αποδοθούν σε σφάλματα 
μέτρησης λόγω ανωμαλιών στις επιφάνειες J και K, ή μικρή παραμόρφωσή τους από συστολές/διαστολές 
της αργίλου εντός της οποίας απαντούν.  
12 Οτι πρόκειται για ρωγμή (πιθανότερα) και όχι για προϊόν βιοαναμόχλευσης (από ρίζα), το 
συμπεραίνουμε από την πλευρική συνέχεια της ιζηματοδομής αυτής, η οποία διαπιστώθηκε κατά την 
σταδιακή οπισθοχώρηση του τοιχώματος. Η ρωγμή αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι τεκτονικής 
προέλευσης (π.χ. μπορεί κάλλιστα να οφείλεται σε ξηρασία). 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   88

την ενότητα 5 (βλ. log στην Εικόνα 29α), ίσως μεταθέτοντάς τι κατα λίγα cm (δεν 
μπορέσαμε να αποφανθούμε με βεβαιότητα). Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει οτι η J 
ήταν ασυνέχεια η οποία μπορεί να έχει φιλοξενήσει μικρο-μετακίνηση.  

Στην προέκταση της ασυνέχειας J αλλά και ορισμένων άλλων από τις παραπάνω 
ασυνέχειες στο βαθύτερο τοίχωμα, παρατηρήθηκαν μεταπτώσεις στις βάσεις των 
ενοτήτων 4 και 5, αλλά και σε επαφές εντός της ευρύτερης ενότητας 5 (επαφές αμμωδών 
και λεπτόκοκκων οριζόντων), οι οποίες μπορούν κάλλιστα να οφείλονται σε μικρές 
μετατοπίσεις. Στην περιοχή μεταξύ της ασυνέχειας J και της αντίρροπής της ασυνέχειας 
R, παρατηρείται θύλακας υλικού της ενότητας 5, καθώς και οι ακανόνιστες μικρές 
εμφανίσεις τέτοιου υλικού στην γύρω περιοχή του (σημ. με διαγράμμιση κίτρινη/άσπρη 
στην Εικόνα 29α). Δεν στάθηκε δυνατόν να αποσαφηνισθεί εάν ο θύλακας και οι σχετικές 
με αυτόν ανωμαλίες είναι προϊόν παραμόρφωσης, βιο-αναμόχλευσης, ή συνδυασμού των 
δύο.  

Συνολικά, οι ασυνέχειες εντός του ανώτερου τμήματος της ενότητας 7b και οι 
προεκτάσεις και πιθανές προεκτάσεις τους που διακρίνονται εντός της ενότητας 5, 
δείχνουν να ευθύνονται για μια ευρείας κλίμακας κάμψη της ενότητας 5 στο κατερχόμενο 
τέμαχος, η οποία πιθανόν οφείλεται σε καθίζηση της περιοχής μεταξύ της κύριας 
επιφάνειας ολίσθησης Α και των αντιθετικών προς αυτήν εξωτερικότερων ασυνεχειών 
στην περιοχή R13.  

Καίτοι δεν βρέθηκαν άμεσες ενδείξεις για μετατοπίσεις κατά μήκος των 
αντιθετικών ασυνεχειών στην περιοχή R, στην προέκτασή τους προς τα πάνω, απαντούν 
δύο πιθανά μικρά ρήγματα στη βάση της ενότητας 4. Αυτά τα πιθανά ρήγματα δεν 
στάθηκε δυνατό να τα παρακολουθήσουμε εντός ολόκληρης της ενότητας 5, πράγμα 
όμως που μπορεί να είναι απολύτως φυσιολογικό. 

Όσον αφορά τις φαινομενικά υπο-οριζόντιες επιφάνειες L εως P (Εικόνα 45), 
μέτρηση πραγματικής κλισης στην L δεικνύει επιφάνεια με αξιόλογη κλίση (35ο) πρός 
145ο ανατολικά. Και σε αυτές τις ασυνέχειες, δεν στάθηκε δυνατόν να πιστοποιηθεί 
ολίσθηση ή απουσία ολίσθησης. Θα μπορούσε να πρόκειται για επιφάνειες οι οποίες 
παρουσίασαν -μικρές- ολισθήσεις, εξυπηρετώντας την εσωτερική παραμόρφωση του 
κατερχόμενου τεμάχους κατά τη διάρκεια παραμορφωτικού επεισοδίου, ή ακόμη και για 
μή τεκτονικές ασυνέχειες. 
 

Όρυγμα 2 
 

Η ρηξιγενή ζώνη παρουσιάζει πολύ καλή έκφραση και εντός του ορύγματος 2. Ο 
κύριος κλάδος της ρ.ζ. (επιφάνεια διάρρηξης «Α» στην Εικόνα 46) αντιστοιχεί σε 
κατοπτρική επιφάνεια παρόμοιων χαρακτηριστικών με αυτής στο Ο1.  

Σαφής ένδειξη οτι η επιφάνεια δίάρρηξης Α έχει παρουσιάσει πρόσφατες 
μετατοπίσεις είναι το γεγονός ότι  η ενότητα 5 έχει σαφώς παρελχθεί επί αυτής, όπως 
υποδηλώνει η μεγάλη κλίση και η έντονη καμπυλότητα στρωματιδίων εντός της στο 
ΝΝΑ τοίχωμα. Επι πλέον, πολύ καλά ορισμένη ζώνη αργίλου μεταξύ της ενότητας 5 και 
του μητρικού πετρώματος (περιοχή 1 και 2 στην Εικόνα 46) βρίσκεται σε ξεκάθαρα 
τεκτονική επαφή με την ενότητα 5 (επιφάνεια Α1 - Εικόνα 47α), πάνω στην οποία 
αναγνωρισθηκαν και γραμμές προστριβής. 

 
 
                                                           

13 Με βάση την παλαιοσεισμολογική ερμηνεία (σε επόμενη ενότητα του κειμένου), αυτη η 
κάμψη δεν επηρεάζει την ενότητα 4. Η βάση της ενότητας 4 είναι κοίλης γεωμετρίας επειδή 
καλύπτει την καμφθείσα ενότητα 5. 
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Εικόνα 46. Θέσεις μετρήσεων επιφανειών ολίσθησης και κινηματικών δεικτών (γραμμών 
προστριβής)  στο όρυγμα 2. 
 

Στο ΝΝΑ τοίχωμα, η κύρια κατοπτρική επιφάνεια (Α) παρουσιάζει κλίση 43-47o 
πρός 050-060ο. Η κλίση της δευτερεύουσας επιφάνειας ολίσθησης (Α1) στις θέσεις 1 και 
2 βρέθηκε να κυμαίνεται από 43-52 o προς 046-058ο. Στο ΒΒΔ τοίχωμα, η επιφάνεια Α 
παρουσιάζει ελαφρώς διαφορετική διεύθυνση και κλίση (48-50o/038-045o), παρουσιάζει 
δηλαδή ελαφριά κάμψη στην περιοχή του Ο2 (Εικόνα 49). 

Γενικά, η κύρια επιφάνεια ολίσθησης (Α) στο όρυγμα 2, εκτός από διαφορετική 
γενική διεύθυνση, εμφανίζεται και με ελαφρώς μικρότερη κλίση (4-10ο) σε σχέση με το 
όρυγμα 1.  

Στο ΒΒΔ τοίχωμα, κοντά στην ανώτερη απόληξη της επιφάνειας Α, στο 
υπερκείμενό της τέμαχος, αποφύονται δυο καλά ορισμένοι υπο-κατακόρυφοι κλάδοι, οι 
οποίοι παρουσιάζουν σαφείς μεταθέσεις ολοκαινικών στρωμάτων (κλάδοι L και M - 
Εικόνα 46 και Εικόνα 48 ). Οι κλάδοι αυτοί δεν αποφύονται εδώ από σημεία αλλαγής 
κλίσης της κύριας επιφάνειας Α όπως στο όρυγμα 1. Στην Εικόνα 46 σημειώνονται με 
συνεχόμενη γραμμή εκεί που ήταν ξεκάθαροι, ενώ με διακεκομμένη γραμμή 
σημειώνονται οι προεκτάσεις τους προς τα πάνω και κάτω, εντός ομοιογενών 
λεπτόκοκκων αποθέσεων, όπου δεν ήταν ορατοί.  Αναγνωρίζεται επίσης και τρίτος 
μικρός «κλάδος» (Ν), ο οποίος, δεν σχετίζεται με διακριτή μετατόπιση στρωμάτων, αλλά 
με σαφή μετάκλιση (flexure) των βάσεων των ενοτήτων 2 και 4. Μετά από μικρή 
οπισθοχώρηση του τοιχώματος (μετά από την αποξήρανσή του), στάθηκε δυνατή η 
μέτρηση του κλάδου L, ο οποίος στο συγκεκριμένο σημείο έχει γενική διεύθυνση 
~Β120οΑ. Σχηματίζει δηλαδή γωνία με την κύρια επιφάνεια Α, παρόμοια με αυτή των 
κλάδων Β στο όρυγμα 1, με τη διαφορά ότι, προς ΒΔ, ο κλάδος L συγκλίνει πρός την 
επιφάνεια Α  (Εικόνα 49), σε αντίθεση με το Ο1 όπου συμβαίνει το αντίθετο. Αυτή η 
διαφορά υποδηλώνει ότι κατα πάσα πιθανότητα, οι δευτερεύοντες κλάδοι Β (και ο 
αντίστοιχός τους κλάδος L στο Ο2), είναι καμπύλης γεωμετρίας και όχι ασυνέχειες 
σταθερής διεύθυνσης διατεταγμένες en echelon σε ζώνη παράλληλη με την κύρια 
επιφάνεια Α.  
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Εικόνα 47. Απόψεις της ρηξιγενούς ζώνης στο ΝΝΑ τοίχωμα του ορύγματος 2. (α) αρχικό 
τοίχωμα, κλάδοι Α, Α1, G και Η. . (β) αρχικό τοίχωμα, κλάδος Β. (γ) και  (δ) κλάδοι G και H μετά 
την 5η και 6η οπισθοχώρηση του τοιχώματος, αντίστοιχα.  

 
Στο υπερκείμενο τέμαχος του κλάδου L, ο οποίος σχετίζεται και με τη μεγαλύτερη 

μετατόπιση, παρατηρείται αντιπάρελξη (reverse drag). Η βάση των ενοτήτων 1b και 
«πιθανής 2», όπως και η βάση και οροφή καλά ορισμένου ορίζοντα εντός της ενότητας 1a 
(πιό πλούσιος σε οργανική ύλη, σημειώνεται με διακεκομμένες γραμμές αμέσως πάνω 
από την 1b), παρουσιάζουν σαφή κάμψη προς τον κλάδο L. Σε απόσταση 1.5-2 m από 
αυτόν αποκτούν κλίση αντίθετη με αυτή που έχουν εκτός της ζώνης παραμόρφωσης (πιό 
ΑΒΑ). Η κάμψη είναι λιγότερο σαφής βαθύτερα (στις βάσεις των ενοτήτων 4 και 5). 
Όπως και στο ΒΔ τοίχωμα του ορύγματος 1, δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε αντιθετικό 
ρήγμα στην περιοχή της κάμψης (η οποία όμως βρίσκεται μάλλον όχι τυχαία ακριβώς στο 
ύψος των ασυνεχειών P και Q στο βαθύτερο τμήμα του ορύγματος – βλ. παρακάτω). 
Αυτό σημαίνει οτι η παραμόρφωση, η οποία σαφώς υπάρχει, ήταν πλαστική ή 
εξυπηρετήθηκε από μικρές, μή αναγνωρίσιμες ασυνέχειες. Τέτοιο παράδειγμα ζώνης 
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παραμόρφωσης παρατηρήθηκε σαφώς στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1, σε μικρότερη κλίμακα, 
όπου διακρίθηκαν τμήματα μικρών ρηγμάτων διατεταγμένων en echelon και κατά την 
οριζόντια και την κατακόρυφη έννοια (στις πρώτες εκδοχές του τοιχώματος, κατα μήκος 
του αντιθετικού κλάδου C).  
 

 
Εικόνα 48. Απόψεις της ρηξιγενούς ζώνης στο ΒΒΔ τοίχωμα του ορύγματος 2 (βλ. και 
φωτομωσαϊκά στο Παραδοτέο 5Α&Β). Στις (α) και (β), το ανώτερο τμήμα της ρ.ζ. (αρχικό 
τοίχωμα). (γ) οι ασυνέχειες P και Q (πιθανά ρήγματα) στο βαθύτερο τμήμα του ορύγματος. (δ) η 
περιοχή στην προέκταση της ασυνέχειας P (περιοχή μικρού χάσματος, πληρωμένου με υλικό από 
την ενότητα 5, και την ενότητα 4d). 

Και στο ΝΝΑ τοίχωμα απαντούν σαφείς δευτερεύοντες κλάδοι στο ανώτερο 
τμήμα του υπερκείμενου (κατερχόμενου) τεμάχους (G και Η - Εικόνα 47 και Εικόνα 
47α/β). Ο εξωτερικότερος αυτών (G) σχετίζεται με την μεγαλύτερη μετατόπιση όπως και 
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στο ΒΒΔ τοίχωμα. Η διεύθυνση του κλάδου G δεν στάθηκε δυνατόν να μετρηθεί, πλήν 
όμως από το γεγονός ότι σε διαδοχικές οπισθοχωρήσεις του τοιχώματος το ίχνος του 
μετατοπιζόταν συστηματικά πρός ΑΒΑ, συμπεραίνουμε οτι πρόκειται για κλάδο υπο-
παράλληλο με την κύρια επιφάνεια Α. Η γενική διεύθυνση του κλάδου Η ήταν περίπου 
Β125Α. Ενώ στο αρχικό τοίχωμα (Εικόνα 47α), ο κλάδος Η ήταν υπο-κατακόρυφος 
(μεγάλη κλίση πρός ΑΒΑ), μετά από διαδοχικές υποχωρήσεις σταδιακά εμφανιζόταν 
καμπύλος, με το ανώτερο τμήμα του να κλίνει πρός ΔΝΔ (σαν ανάστροφο ρήγμα) –
Εικόνα 47γ και δ, μετά την 5η και 6η  οπισθοχώρηση (αντίστοιχα). Πέρα από την αλλαγή 
κλίσης, με την οπισθοχώρηση διαφάνηκε σταδιακά μικρό χάσμα κατά μήκος του κλάδου 
Η, το οποίο σήμερα (Εικόνα 47δ) έχει περιστραφεί λόγω της παραμόρφωσης που 
συνόδευσε το σεισμό του 1954. 

 
Στην περιοχή όπου το υποκείμενο τέμαχος της κύριας επιφάνεια ολίσθησης Α 

παύει να αποτελείται από το αλπικό υπόβαθρο, εντός των ολοκαινικών αποθέσεων 
παρατηρήθηκαν στην προέκταση της επιφάνειας Α ασυνέχειες  (ορατές μόνον στην εν. 5 
- περιοχή J στην Εικόνα 46). Πρόκειται για ασυνέχεις με μή διακριτές μετατοπίσεις, οι 
οποίες όμως συνολικά σχετίζονται με δομή ελαφριάς μετάκλισης. 

Στο βαθύτερο τμήμα του ΝΝΑ τοιχώματος παρατηρήθηκε θαμμένος κλάδος («Β» 
στην Εικόνα 46, και στην Εικόνα 47β). Ο κλάδος Β  οριοθετεί τέμαχος έντονα 
καταπονημένου περιδοτίτη -όπως και οι κλάδοι Β στο όρυγμα 1-, το οποίο αναμένεται να 
έχει αντίστοιχη γεωμετρία σφήνας (σε κατακόρυφη τομή). H μετατόπιση του ίχνους του 
κλάδου Β πρός ΔΝΔ μετά από διαδοχικές οπισθοχωρήσεις του τοιχώματος, υποδηλώνει 
ότι ο κλάδος Β έχει παρόμοια σχέση με την επιφάνεια Α όπως ο κλάδος L (πρός ΒΔ, 
αποκλίνει από την επιφάνεια Α).  

 

 
Εικόνα 49. Συνοπτική απεικόνιση της δομής της ρ.ζ. (ίχνη κλάδων, περιλαμβ. και θαμμένων 
κλάδων, και διακλάσεων εντός του παλαιοεδάφους 1).  Η κύρια επιφάνεια ολίσθησης (Α) 
σημειώνεται διακεκομμένη στο όρυγμα 3, διότι το ίχνος της βασίζεται σε μέτρηση της γενικής 
διεύθυνσής της από τοίχωμα σε τοίχωμα. Το περίγραμμα του ορύγματος 3 δίδεται με 
διακεκομμένη γραμμή διότι το όρυγμα αυτό διανοίχθηκε μετά την τοπογραφική αποτύπωση 
(τοποθετήθηκε στο χάρτη με βάση μετρήσεις με μετροταινία και πυξίδα). 
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Στο βαθύτερο τμήμα της ρ.ζ. στο ΒΒΔ τοίχωμα αναγνωρίσθηκαν πολύ πιθανοί 

δευτερεύοντες κλάδοι (P, Q και S  στην Εικόνα 46), οι οποίοι αντιστοιχούν σε δύο καλά 
ορισμένες ασυνέχειες εντός της αργίλου της ενότητας 7b (Εικόνα 48γ), παρόμοιες με 
εκείνες που αναγνωρίσθηκαν στο ανώτερο τμήμα του βαθύτερου ΝΑ τοιχώματος του Ο1. 
Οι ασυνέχειες αυτές κλίνουν περίπου προς 060 και 084 (P και Q, αντιστ.), συνιστούν 
δηλαδή ζώνη ασυνεχειών παράλληλων με την κύρια επιφάνεια Α στο ΒΒΔ τοίχωμα και 
τους κλάδους Β στο Ο1, αντίστοιχα (Εικόνα 49), και εμφανίζουν συγκεντρώσεις CaCO3 
κατά μήκος τους. Όμως, η παντελής απουσία στρώσης εντός της ενότητας 7b καθώς και η 
απουσία αγνωρίσιμων γραμμών προστριβής, δεν επέτρεψαν να συμπεράνουμε άμεσα αν 
πρόκειται για ασυνέχειες οι οποίες σχετίζονται με μετατόπιση ή όχι. Σημειώνουμε πάντως 
οτι η απόσταση μεταξύ των ασυνεχειών P και Q είναι παρόμοια με αυτή μεταξύ των 
κλάδων L και M, το ίδιο δε και η φαινόμενη κλίση τους, πράγμα που σημαίνει οτι θα 
μπορούσαν να είναι αντίστοιχοι, σήμερα θαμμένοι κλάδοι της ρ.ζ.  

Στην περιοχή της νοητής προέκτασης των κλαδων P και Q προς τα πάνω, η βάση 
της ενότητας 5 εμφάνιζε απότομες μεταπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οφείλονται 
σε μεταθέσεις (π.χ. η περίπτωση S) από μικρά ρήγματα ανήκοντα στην ίδια δέσμη 
ασυνεχειών με τις P και Q. Στην περιοχή R (Εικόνα 46), η βάση της ενότητας 4 εμφάνιζε 
μάλλον απότομη μετάπτωση (στο αρχικό τοίχωμα – βλ. φωτομωσαϊκό στο Παραδοτέο 5), 
η οποία αντιστοιχεί στο ΑΒΑ τοίχωμα χάσματος (διατομής “V”) που παρατηρήθηκε 
αμέσως πάνω από την ασυνέχειας P (βλ. συζήτηση για το προτελευταίο επεισόδιο 
ολίσθησης). Παρ’ όλον ότι στο αρχικό τοίχωμα η επαφή εν. 4d/5 στην ΑΒΑ πλευρά του 
χάσματος ήταν αρκετά μεγάλης κλίσης14 (δίδοντας την εντύπωση πιθανού ρήγματος), σε 
επόμενες εκδοχές του τοιχώματος, η κλίση της μειωνόταν σταδιακά, και δεν υπήρχε 
κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει τεκτονική επαφή. Μετά από τις τελευταίες 
οπσιθοχωρήσεις, εξέλειπε (σχεδόν) και το ίδιο το χάσμα. Στην Εικόνα 48δ φαίνεται η 
σχετική περιοχή του τοιχώματος μετά από τη 2η μικρή οπισθοχώρηση. Το log στην 
Εικόνα 46 και το Παραδοτέο 4, βασίζεται σε αυτή την εκδοχή του τοιχώματος, 
περιλαμβάνοντας και στοιχεία από την αμέσως προηγούμενη.  

 
 

Όρυγμα 3 
 
Η ρηξιγενής ζώνη στο όρυγμα 3 (Εικόνα 50) παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος 

κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, σε σχέση με τα ορύγματα 1 και 2 (εύρος περίπου 6.8 
και 7.4 m στο ΝΑ και το ΒΔ τοίχωμα, αντίστοιχα). Η γενική δομή παρουσιάζεται 
παρόμοια, με μια κύρια επιφάνεια διάρρηξης (Α) με το σχετικά υγιέστερο αλπικό 
πέτρωμα στο ανερχόμενό της τέμαχος, και χαρακτηριστικά πολύ πιο παραμορφωμένο 
πέτρωμα στο κατερχόμενο, οριοθετούμενο από εξωτερικότερο δευτερεύοντα κλάδο 
μεγαλύτερης κλίσης (κλάδος Β - Εικόνα 51). Η διαφορά εδώ είναι ότι επειδή η ρίζα του 
κλάδου Β βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος, οι διαστάσεις της σφήνας έντονα 
καταπονημένου πετρώματος είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ ότι π.χ. στο Ο1. Η ίδια η σφήνα 
μεταξύ των κλάδων Α και Β εμφανίζει αυτο-όμοιες δομές εντός της, με μικρότερη σφήνα 
μεταξύ των κλάδων Α και V. 

Η επιφάνεια διάρρηξης Α εμφανίζεται με γενική διεύθυνση Β117-124 (ΑΝΑ-
ΔΝΔ), είναι δηλαδή περισσότερο παράλληλη με τη γενική διεύθυνση της ευρύτερης ρ.ζ. 

                                                           
14 Εν μέρει, η αυξημένη αυτή κλίση μπορεί (;) να οφείλεται στην αντιπάρελξη που έχει περιστρέψει περι 
οριζόντιο άξονα τα στρώματα στην περιοχή κοντά στη ρηξιγενή ζώνη. 
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(περισσότερο παράλληλη με τη διεύθυνση που έχει το γεωμορφολογικό όριο πεδιάδας / 
λόφοσειράς, από το γεωγραφικό πλάτος της Εκκάρας πρός τα  ΒΔ). 

Η διάρρηξη Α παρουσιάζει μικρές μόνον συνολικές μετατοπίσεις, όχι μόνο στον 
τελευταίο σεισμό, αλλά σε όλο το χρονικό διάστημα μετά την διαμόρφωση της υπο-
οριζόντιας επιφάνειας διάβρωσης στο ανερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. Το μεγαλύτερο μέρος 
των πρόσφατων μετατοπίσεων έχουν λάβει χώρα στον «εξωτερικότερο» κλάδο Β που 
έχει αναπτυχθεί στο υπερκείμενό της τέμαχος, όπως και στα υπόλοιπα ορύγματα.  

 

 
Εικόνα 50. Θέσεις μετρήσεων κλίσης και κινηματικών δεικτών σε κλάδους της ρ.ζ. στο όρυγμα 
3. 
 

Ο κλάδος Β, στο βαθύτερο τμήμα του Ο3 έχει στοιχεία 59-64/050-058 και 56-
58/055-060 στο ΒΔ και ΝΑ τοίχωμα αντίστοιχα (θέσεις 5 και 1, αντίστοιχα). Πιό ψηλά, ο 
κλάδος Β κλίνει 56/027-030 και 61-64/060-064 στο ΒΔ και ΝΑ τοίχωμα αντίστοιχα 
(θέσεις 6-7 και 3-4, αντίστοιχα). Στο ΒΔ τοίχωμα δηλαδή, στο ανώτερό του τμήμα ο 
κλάδος Β στρέφεται προς διεύθυνση παράλληλη με την κύρια επιφάνεια ολίσθησης Α.  

Στο ανώτερο τμήμα των τοιχωμάτων του Ο3, οι κλάδοι της ρ.ζ. κατα κανόνα δεν 
ήταν ορατοί εντός των λεπτόκοκκων των ενοτήτων 7a και 1b / 1, εξ ού και τα 
ερωτηματικά στα logs. 

Στο κατερχόμενο τέμαχος (μπροστά από τον κλάδο Β), στο μεν ΝΑ τοίχωμα 
παρατηρείται πάρελξη των στρωμάτων, στο δε ΒΔ τοίχωμα, έως περίπου 3.7 m από τον 
κλάδο Β τα στρώματα έχουν αποκτήσει κλίση πρός αυτόν (δομή αντιπάρελξης, η οποία 
παρατηρείται και σε τοιχώματα των άλλων ορυγμάτων, αλλά και στις φωτογραφίες της 
διάρρηξης του 1954 - Εικόνα 5, κάτω αριστερά). 
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Εικόνα 51. Η ρ.ζ. στο όρυγμα 3 (τμήματα των φωτομωσαϊκών στο Παραδοτέο 5Α&Β).  
Διακρίνονται οι κλάδοι Β και U, και το έντονα παραμορφωμένο μητρικό πέτρωμα ανάμεσα στον 
κλάδο Α (εκτός εικόνων) και τον κλάδο Β. Ευδιάκριτη είναι και η ενότητα 7b με τον 
παλαιοεδαφικό ορίζοντα Bk (παλαιοέδαφος 1) και τους υπο-ορίζοντες εντός του (υπο-ενότητες 
7b1-3). 
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Κινηματική 
 
Επί των πιό πρόσφατα ενεργοποιημένων επιφανειών ολίσθησης, αναγνωρίσθηκαν 

και  μετρήθηκαν κινηματικοί δείκτες (γραμμές προστριβής)  σε όλα τα τοιχώματα των 
ορυγμάτων, και σε περισσότερα του ενός σημείου σε κάθε τοίχωμα (Πίνακας 4). 

 

Όρυγμα 1 
 
Η κύρια επιφάνεια ολίσθησης «Α», στη θέση 6 στην Εικόνα 40 (αλλά και αλλού) 

χαρακτηρίζεται από μια ζώνη διάτμησης πλούσιας σε CaCO3, πάχους περί τα 2 cm, πάνω 
από το περιδοτιτικό πέτρωμα του υποβάθρου15 (Εικόνα 44 πάνω). Επί αυτής της ζώνης, 
απαντά επίχρισμα αργίλου, πάχους 1-2 mm, στο οποίο και βρίσκονται πολύ καλά 
δατηρημένες γραμμές προστριβής, προφανώς από το τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης, ήτοι 
το σεισμό του 1954  (Εικόνα 44 κάτω, όπου η επιφάνεια αργίλου με τις γραμμές έχει ήδη 
αποξηρανθεί και Εικόνα 52 αριστερά, σε προηγούμενο στάδιο ανασκαφής).  Σε παρόμοια 
επιχρίσματα αργίλου, αναγνωρίσθηκαν γραμμές προστριβής σε διάφορες θέσεις στους 
κλάδους «Α» αλλά και τους «Β»16 (π.χ. Εικόνα 52, δεξιά), στα βαθύτερα σημεία του 
ορύγματος, όπου το υποκείμενο τέμαχος των κλάδων αυτών αποτελείται από περιδοτίτη.  

Από τις μετρήσεις, προκύπτει οτι αυτές οι γραμμές προστριβής στην επιφάνεια 
«Α» χαρακτηρίζονται από βύθιση 36-38ο πρός 009-014ο, με αυτές στις δευτερεύουσες 
επιφάνειες «Β» να παρουσιάζουν πολύ παρόμοιες τιμές, 33-38ο πρός 006-012ο. Οι 
μετρήσεις πάνω στις επιφάνειες «Α», είναι αυτές που καλύτερα απεικονίζουν τον γενικό 
κινηματικό χαρακτήρα της ρηξιγενούς ζώνης. Ο Πίνακας 4 περιλαμβάνει και μετρήσεις 
επί δευτερευουσών επιφανειών (μικρότερων των «Β»),  οι οποίες αναγνωρίσθηκαν στο 
υπερκείμενο τέμαχος της κύριας επιφάνειας Α στη θέση 6 (ΝΑ τοίχωμα, κλάδοι Η στην 
Εικόνα 44 και Εικόνα 52 αριστερά). Αυτές οι μετρήσεις δεν περιλαμβάνονται στις 
παραπάνω μέσες τιμές διοτι αφορούν επιφάνειες που οριοθετούν διατμητικούς φακούς, 
και ως εκ τούτου δεν είναι αντιπροσωπευτικές του κινηματικού χαρακτήρα της ευρύτερης 
ρ.ζ.. 

Συγκρινόμενες με τις μετρήσεις των επιφανειών ολίσθησης, οι γραμμώσεις 
υποδηλώνουν πλαγιοκανονικό χαρακτήρα ολίσθησης, με σημαντική αριστερόστροφη 
συνιστώσα (βλ. στερεογραφική προβολή στην Εικόνα 54).  

Με βάση τις γραμμές προστριβής επί της κύριας επιφάνειας Α στη θέση 2 στο ΝΑ 
τοίχωμα, η πλαγιοβύθιση του ανύσματος ολίσθησης (pitch17 – βλ. Εικόνα 53) 
υπολογίζεται στις 47ο BBΔ18. Με βάση τριγωνομετρικές σχέσεις, προκύπτει ότι για 55 cm 

                                                           
15 Εντός αυτής της ζώνης, βρέθηκε και αποστρογγυλωμένη και επίπεδη κροκάλα περιδοτίτη στην περιοχή 
της επιφάνειας Α που απεικονίζει η Εικόνα 44. 
16 Ο αριθμός των μετρήσεων και η συστηματική συμφωνία τους μεταξύ των τοιχωμάτων του ορύγματος 1 
αλλά και μεταξύ του ορύγματος 1 και 2, εκμηδενίζει  την πιθανότητα σύγχυσης  γραμμών προστριβής 
τεκτονικής προέλευσης με γραμμές που οφείλονται στην εδαφογένεση και απαντούν επί της πληθώρας των  
ασυνεχειών που οριοθετούν peds στις αργίλους επί των οποίων αναπτύχθηκε  το παλαιοέδαφος 1.  Επί 
πλέον, κατα την σταδιακή οπισθοχώρηση του τοιχώματος στην Εικόνα 44 αποκαλύφθηκε η κύρια 
επιφάνεια ολίσθησης («Α») σε μεγάλη έκταση, με κινηματικούς δείκτες που δεν αφήνουν κανένα 
περιθώριο αμφιβολίας. 
17  σε ορισμένες περιπτώσεις, ο όρος αυτός (προερχόμενος από την τεκτονική γεωλογία), χρησιμοποιείται 
σαν συνώνυμο του όρου "rake", ο οποίος όμως προέρχεται από τη σεισμολογία, και υπονοεί διαφορετική 
μεθολογία μέτρησης. 
18 Αν υπολογισθεί η πλαγιοβύθιση με βάση το σύνολο των μετρήσεων στο Ο1, προκύπτει μέσο επίπεδο 
ολίσθησης 59/073,  μέσο άνυσμα ολίσθησης  40/019, και πλαγιοβύθιση μέσου ανύσματος ολίσθησης 51 
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κατακόρυφου άλματος (κατακόρυφου διαχωρισμού) (vertical separation ή throw), η 
πραγματική ολίσθηση (net slip) είναι περί τα 88 cm, η ολίσθηση κατά κλίση (dip slip) του 
είναι περίπου 66 cm, ενώ η ολίσθηση κατά παράταξη (strike slip) είναι περίπου 59 cm. 
Δηλαδή, η οριζόντια ολίσθηση σε διεύθυνση παράλληλη με το ρήγμα (ολίσθηση κατά 
παράταξη) είναι περίπου 7% μεγαλύτερη του κατακόρυφου άλματος (107% του 
άλματος).   

Στη θέση 3, πάνω στην κατοπτρική επιφάνεια επί του μητρικού πετρώματος (και 
όχι σε λεπτό επίχρισμα αργίλου πάνω της) βρέθηκαν γραμμές προστριβής κατά κλίση 
(dip-slip). Δεδομένου ότι όλες οι μετρήσεις στις σίγουρα πρόσφατες επιφάνειες 
ολίσθησης επί των αργίλλων συμφωνούν μεταξύ τους και δεικνύουν ισχυρά 
πλαγιοκανονικό χαρακτήρα ολίσθησης, συμπεραίνουμε οτι οι γραμμώσεις στη θέση 3 δεν 
είναι χαρακτηριστικές για την ρηξιγενή ζώνη.  
 

Εικόνα 52. Γραμμές προστριβής επί επιφανειώ\ν ολίσθησης εντός του ορύγματος 1. Αριστερά: 
θέση 6 στην Εικόνα 40 , επί των επιφανειών Α και Η1 (ΝΑ τοίχωμα, ανω μέρος κάτω τμήματος), 
μετά από οπσιθοχώρηση του αναβαθμού ασφαλείας. Δεξιά:  κλάδος Β, ΒΔ τοίχωμα, θέση 4 στην 
Εικόνα 40.  

                                                                                                                                                                              
ΒΒΔ. Με βάση αυτές τις τιμές, η ολίσθηση κατά παράταξη (strike-slip) αντιστοιχεί στο 94% του 
παρατηρούμενου κατακόρυφου άλματος. 
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Εικόνα 53. Επεξήγηση όρων σχετικών με τις μετρήσεις ολίσθησης (μετατόπισης) και τον 
υπολογισμό πραγματικής ολίσθησης (ΠΟ) και ολίσθησης κατά παράταξη από μετρήσεις άλματος 
(Α) (κατακόρυφου διαχωρισμού) ή από μετρήσεις ολίσθησης κατά την κλίση (ΟΚΚ) του 
ρήγματος. Τα σημεία Α και Α’ αντιπροσωπεύουν σημεία τα οποία συνέπιπταν πρίν από την 
ολίσθηση των τεμαχών εκατέρωθεν του επιπέδου του ρήγματος. Με πράσινο χρώμα 
σημειώνονται γωνίες και ανύσματα τα οποία κείτονται επί του επιπέδου του ρήγματος. 
 

Πίνακας 4. Μετρήσεις επιφανειών ολίσθησης και γραμμών προστριβής (γραμμών ολίσθησης) σε 
διάφορες θέσεις στη ρηξιγενή ζώνη εντός των ορυγμάτων 1-3. Οι θέσεις μέτρησης δίδονται στην 
Εικόνα 40, την Εικόνα 46 και την Εικόνα 50. Με γαλάζιο φόντο σημειώνεται μέτρηση γραμμών 
προστριβής οι οποίες αντιστοιχούν σε ολίσθηση κατά κλίση (dip-slip) – βλ. κείμενο. Τιμές 
πλαγιοβύθισης υπολογίσθηκαν με χρήση δικτύου  Schmidt για εκείνες τις μετρήσεις οι οποίες 
χρησιμοποιούνται αργότερα για τον υπολογισμό πραγματικής ολίσθησης (net slip), είτε  από 
μετρήσεις κατακόρυφου άλματος (throw) ή ολίσθησης κατά κλίση (dip-slip). Βλ. επεξηγήσεις 
στην Εικόνα 53. Οι μετρήσεις με την ένδειξη «μ.κ.» (μη καταγεγραμμένη) στη στήλη «Θέση», 
σημαίνει οτι η ακριβής θέση των μετρήσεων δεν καταγράφεται στα σχετικά σχήματα.  
 

Επιφάνεια 
ολίσθησης 

Γραμμές 
προστριβής 
(ολίσθησης) 

Κ
λά

δο
ς 

Θ
έσ
η 

 

Κλίση 
Φορά 

μέγιστης 
κλίσης 

Βύθιση Φορά 
βύθισης 

Παρατηρήσεις 

ΟΡΥΓΜΑ 1 – ΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑ 

Β 1 60 073 38 012 Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού στρώματος αργίλου πάνω 
στο πέτρωμα του υποβάθρου  

Β 1   39 012 « 

Α 2 57 068 37 010 Πλαγιο-
βύθιση: 48 

Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού στρώματος 
αργίλου πάνω στο πέτρωμα του υποβάθρου 

Α 2 54 065 36 014 « 

Α 3 55 065 55 063 Κατοπτρική επιφάνεια απ’ευθείας επί πετρώματος του 
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υποβάθρου (1-3 cm κάτω από την επιφάνεια της θέσης 2) 

Α 6 56 068 38 009 Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού στρώματος αργίλου πάνω 
στο πέτρωμα του υποβάθρου 

Η 6 69 079 44 014.5 Δευτερεύουσα επιφ. ολίσθησης (αναστομούμενη), λίγα cm 
μπροστά από την κύρια επιφάνεια ολίσθησης Α 

Η 6 63 079 41 013 Δευτερεύουσα επιφ. ολίσθησης (αναστομούμενη), λίγα cm 
μπροστά από την κύρια επιφάνεια ολίσθησης Α 

Η 6 55 069.5 32.5 012 Δευτερεύουσα επιφ. ολίσθησης (αναστομούμενη), λίγα cm 
μπροστά από την κύρια επιφάνεια ολίσθησης  Α 

ΟΡΥΓΜΑ 1 – ΒΔ ΤΟΙΧΩΜΑ 

Β 4 66-70 075-076 33-35 006-007 
Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού στρώματος αργίλου πάνω 

στο πέτρωμα του υποβάθρου (εύρος τιμών από 3+3 
μετρήσεις, που δίδονται αμέσως  παρακάτω) 

Β 4 66 076   « 

Β 4 70 075   « 

Β 4 68 076   « 

Β 4   35 007 « 

Β 4   34 006 « 

Β 4   33 006 « 

Α μ.κ. 53 084 48 056 ΒΔ τοίχωμα 

Α μ.κ. 55 090 54 055 ΒΔ τοίχωμα 

Β μ.κ. 64 076 36 018 ΒΔ τοίχωμα 

Β μ.κ. 64 081 30 020 ΒΔ τοίχωμα 

Β μ.κ. 63 077 35 006 ΒΔ τοίχωμα 

Β μ.κ. 60 086 30 010 ΒΔ τοίχωμα 

ΟΡΥΓΜΑ 2 – ΝΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑ 

Α1 
1 51-52 046-047 52 045 

Επιφάνεια ολίσθησης επί ζώνης αργίλου πάχους 7 ως 10 cm 
πάνω από την επιφάνεια ολίσθησης Α στο πέτρωμα του 

υποβάθρου 

Α 2 46 050   Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού (πάχος εως 1 cm) 
στρώματος αργίλου πάνω στο πέτρωμα του υποβάθρου 

Α 2 47 055   « 

Α 2 43 058   « 

Α 2   39 025 « 

Α 2   44 025 « 

Α 2 45 054 42 025 Προτιμώμενες τιμές (με βάση τις παραπάνω) 

Α 3 46 055   Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού (πάχος εως 1 cm) 
στρώματος αργίλου πάνω στο πέτρωμα του υποβάθρου 

Α 3 43 060   « 

Α 3 45 060   « 

Α 3   40 030 « 

Α 3 44 060 40 030  Προτιμώμενες τιμές (με βάση τις 
παραπάνω) Πλαγιοβύθιση: 68 

Α μ.κ. 45 053 43 023 (ΝΝΑ τοίχωμα, κύρια επιφ. «Α» περιοχή 2-3)  

Α μ.κ. 46 050 39 025 (ΝΝΑ τοίχωμα, κύρια επιφ. «Α» περιοχή 2-3)   

Α μ.κ. 47 055 44 025 (ΝΝΑ τοίχωμα, κύρια επιφ. «Α» περιοχή 2-3) 

ΟΡΥΓΜΑ 2 – ΒΒΔ ΤΟΙΧΩΜΑ 

A μ.κ. 50 045 40 020 ΒΒΔ τοίχωμα, Επιφ. «Α», χαμηλότερα από τη ρίζα του 
κλάδου L  

Α 4 50 038   Γενική κλίση επιφάνειας ολίσθησης 
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Α 4 47 038   Γενική κλίση επιφάνειας ολίσθησης 

Α 4 48 037 48 038 
Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού (πάχος εως 1 cm) 

στρώματος αργίλου πάνω στο πέτρωμα του υποβάθρου 
(γενική μέτρηση κλίσης:  50/038) 

Α 4 50 037 (or 
040) 50 037 « 

Α 4 49 054 47 036 «  (αβέβαια μέτρηση γραμμών) 

Α 4 48 040 46 035 « 

L 5 82 040 71 338 
Επιφάνεια ολίσθησης δευτερεύοντος κλάδου (L), εντός 
λεπτόκκοκων αποθέσεων (μέτρηση μετά από πλήρη 

αποξήρανση του τοιχώματος) 

L 5 82 045 70 340 « 

L 5 70 005 70 345 «  

L 5     Μέτρηση γενικής διεύθυνσης κλάδου L: ~Β120Α 

P 6 70 060   Ασυνέχεια  εντός της ενότητας 7b (P)  

Q 7 54 084   Ασυνέχεια  εντός της ενότητας 7b (Q) 

ΟΡΥΓΜΑ 3 – ΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑ 

Α 
1a 40 027 - - 

Επιφάνεια ολίσθησης απ’ ευθείας επί  του πετρώματος του 
υποβάθρου (μέτρηση γενικής διεύθυνσης [από το ΝΑ στο ΒΔ 

τοιχωμα]: Β290-310Α) 

Α 1a 39 31 - - Επιφάνεια ολίσθησης απ’ ευθείας επί  του πετρώματος του 
υποβάθρου 

Α 1a 43 34 - - « 

Α 1b 38 027 - - Ε» 

B 2 58 060 45 010 Πλαγιο-
βύθιση: 58 

Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού (πάχος εως 
1 cm) στρώματος αργίλου πάνω στο 

πέτρωμα του υποβάθρου 

B 2 57 055 45 010 « 

B 2 56 055 44 009 « 

B 2 57 055 45 010 Προτιμώμενες τιμές (με βάση τις παραπάνω) 

B 3 61 060 45 005-010  

B 4 64 064 50 010  

  25 260   Φλέβες με αποθέσεις CaCO3 στο παλαιοέδαφος 1 (εν. 7b). 

  54 196   Φλέβες με αποθέσεις CaCO3 στο παλαιοέδαφος 1 (εν. 7b). 

  40 240   Φλέβες με αποθέσεις CaCO3 στο παλαιοέδαφος 1 (εν. 7b). 

ΟΡΥΓΜΑ 3 – ΒΔ ΤΟΙΧΩΜΑ 

B 5 59 050   Γενική κλίση επιφάνειας ολίσθησης 

B 5 59 050 45 000 Επιφάνεια ολίσθησης επί λεπτού (πάχος εως 1 cm) 
στρώματος αργίλου στο πέτρωμα του υποβάθρου 

B 5 59 051 46 000 « 

B 5 64 058 45 356 « 

Β 6 56 027 54 005-010 « 

B 7 56 030 50 003 « 

U 8 60 025 57 033 « 

U 8 55 026 54 016 « 

  48 230   Φλέβες με αποθέσεις CaCO3 στο παλαιοέδαφος 1 (εν. 7b). 

  50 195   Φλέβες με αποθέσεις CaCO3 στο παλαιοέδαφος 1 (εν. 7b). 
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Πίνακας 5. Πίνακας ομαδοποιημένων μετρήσεων, μαζί με αξιολόγηση της ποιότητάς τους (ο 
Πίνακας 4 περιέχει όλες τις μετρήσεις).  

 
Επιφάνεια 
ολίσθησης 

Γραμμές 
Προστριβής 

Α/
Α 

Κ
λά

δο
ς/
Θ
έσ
η 

ΦΜΚ Κλίση Φορά 
Βύθισης. Βύθιση Π

οι
ότ
ητ
α 

ΟΡΥΓΜΑ 1 
1 B/1  073 60 012 38 Α 
2 A/2   068 57 010 37 Α 
3 A/2  065 54 014 36 Α 
4 A/3  065 55 063 55 Β 
5 A/6   068 56 009 38 Α 
6 H/6  079 66 014 43 Α 
7 H/6   069.5 55 012 32.5 Β 
8 B/4  075 68 006.3 34 Α 
9 A  084 53 056 48 Α 
10 A  090 55 055 54 Α 
11 B  076 64 018 36 Α 
12 B   083 64 020 30 Α 
13 B  077 63 006 35 Α 
14 B   076 60 010 30 Α 
ΟΡΥΓΜΑ 2 
15 A/1 046 51 045 51 Α 
16 A/2  046 50 025 44 Α 
17 A/2  058 43 025 39 Α 
18 A/3   060 44 030 40 Α 
19 A/2  052 45 023 43 Α 
20 A1 040 50 040 50 Α 
21 B  070 60 355 42 Α 
22 A/4 045 50 020 40 Α 
23 A/4  037 48 038 48 Α 
24 A/4  054 49 036 47 Γ 
25 A/4  040 48 035 46 Α 
26 L/5 040 82 338 71 Β 
27 L/5 005 70 345 70 Β 
ΟΡΥΓΜΑ 3 
28 B/2  060 58 010 45 Α 
29 B/2   055 56 010 45 Α 
30 B/3   060 61 005 45 Α 
21 B/4  064 64 010 50 Α 
32 B5  050 59 000 45 Α 
33 B/5  058 64 356 45 Α 
34 B/6  027 56 006 54 Α 
35 B/7  030 56 003 50 Α 
36 U/8  025 60 033 57 Γ 
37 U/8   026 55 016 54 Β 
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Πίνακας 6. Μέσες τιμές στοιχείων επιφανειών διάρρηξης και γραμμώσεων προστριβής για κάθε 
όρυγμα και για όλα τα ορύγματα μαζί. 
 

 Μέσο επίπεδο 
διάρρηξης 

Μέσο άνυσμα 
ολίσθησης 

Πλαγιοβύθιση μέσου 
ανύσματος 

Όρυγμα 1 075/59 019/40 51 ΒΒΔ 

Όρυγμα 2 045/52 024/50 76 ΒΔ 

Όρυγμα 3 046/58 008/49 65 ΒΔ 

Μ.Ο. 057/55 018/46 63 ΒΔ 

 
 

 
 
 

Εικόνα 54.  Στερεογραφικές προβολές επιφανειών και γραμμών προστριβής μετρηθέντων στα 
ορύγματα (τιμές μή διορθωμένες). Ισοεπιφανειακή προβολή κατώτερου ημισφαιρίου. Δεν 
περιλαμβάνονται οι μετρηθείσες γραμμώσεις κατα κλίση στο ανώτερο τμήμα της ρ.ζ. (κλάδος Α 
στα Ο1 και Ο2, κλάδος Α1 στο Ο2), ούτε και οι μετρήσεις σε μικρούς αναστομούμενους κλάδους 
μπροστά στην επιφάνεια Α στο Ο1 (κλάδοι Η). 
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Όρυγμα 2 
 

Μετρήσεις γραμμών προστριβής (Πίνακας 4) επί της κύριας επιφάνειας Α, 
έγιναν επί λεπτού επιχρίσματος αργίλου που την καλύπτει, όπως και στο όρυγμα 1. Ο 
Πίνακας 4 περιέχει και μετρήσεις σε θέσεις οι οποίες δεν σημειώνονται στην Εικόνα 
46 (σημειώνονται με «μ.κ.» στον Πίνακα). Στο βαθύτερο τμήμα της επιφάνειας Α 
(θέσεις 2 και 3 στην Εικόνα 46, και όλες οι μετρήσεις «μ.κ.» στον Πίνακα), 
μετρήθηκαν γραμμές προστριβής με στοιχεία 39-44 / Β023-0230, πράγμα που 
υποδηλώνει αριστερόστροφη οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης, όπως και στο όρυγμα 
1. Παρομοίως και στο ΒΒΔ τοίχωμα, όπου μετρήθηκαν γραμμές προστριβής 40/020. 

Η οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης είναι σημαντικά μικρότερη στο όρυγμα 2 
απ’ ότι στο όρυγμα 1. Με βάση π.χ. τις γραμμές επί της κύριας επιφάνειας Α στο 
ΝΝΑ τοίχωμα (θέση 3), η πλαγιοβύθιση του ανύσματος ολίσθησης (pitch) 
υπολογίζεται στις 68o.  Με βάση τριγωνομετρικές σχέσεις, προκύπτει ότι για 100 cm 
άλματος (κατακόρυφου διαχωρισμού) (vertical separation ή throw), η πραγματική 
ολίσθηση (net slip) είναι περί τα 155 cm, η ολίσθηση κατά κλίση (dip slip) του είναι 
περίπου 143 cm, ενώ η ολίσθηση κατά παράταξη (strike slip) είναι περίπου 58 cm. 
Δηλαδή, η οριζόντια ολίσθηση σε διεύθυνση παράλληλη με το ρήγμα (ολίσθηση κατά 
παράταξη) αντιστοιχεί στο 58% του κατακόρυφου άλματος. 

Στο ΒΒΔ τοίχωμα, είχαμε τη δυνατότητα μέτρησης γραμμών προστριβής στον 
κλάδο L, μετά από πλήρη αποξήρανση του τοιχώματος και προσεκτικό σκάψιμο. Οι 
γραμμές αυτές (θέση 5 - Πίνακας 4) υποδηλώνουν πλάγια ολίσθηση, προς επίρρωσιν 
των παραπάνω. Στο ΝΝΑ τοίχωμα, καίτοι δεν μπορέσαμε να μετρήσουμε γραμμές 
προστριβής στον κλάδο G, ο πλαγιοκανονικός κινηματικός του χαρακτήρας 
προδίδεται σαφώς από το γεγονός ότι διακόπτει όχι μόνο την κατακόρυφη τη 
συνέχεια της στρωματογραφίας, αλλά και την οριζόντια. Πιό συγκεκριμένα, ο κλάδος 
G αντιστοιχεί σε χαρακτηριστικά απότομη μετάβαση (πράγμα που ήταν πλέον 
εμφανές π.χ. στην 4η οπισθοχώρηση του τοιχώματος) μεταξύ της λεπτομερέστερης 
και λεπτότερης υποενότητας 5a στο κατερχόμενο τέμαχος, και της αδρομερέστερης 
και παχύτερης 5c στο ανερχόμενο. Στο ΒΒΔ τοίχωμα όπου η παλαιοκοίτη στην οποία 
αντιστοιχεί η ενότητα 5 είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αδιατάρακτη (ευρισκόμενη 
στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ.), η αρχική της γεωμετρία είναι σαφής, και η 
υποενότητα 5c καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα, μεταβαίνοντας πλευρικά προς 
λεπτομερέστερο υλικό (5a), έως και λεπτόκοκκο (5d). Η μετάβαση είναι σταδιακή και 
όχι απότομη (όπως συμβαίνει εκατέρωθεν του κλάδου G). Επι πλέον, στο ΝΝΑ 
τοίχωμα, η υποενότητα 5c απαντά μόνον μεταξύ των κλάδων Α και G και ήταν 
εμφανώς «κολοβή» (truncated), πράγμα που σημαίνει οτι έχει υποστεί σημαντική 
οριζόντια μετατόπιση19.  

   
Στο ανώτερο τμήμα της κύριας ζώνης διάτμησης «Α» στο ΝΝΑ τοίχωμα, και 

συγκεκριμένα στη δευτερεύουσα επιφάνεια ολίσθησης (Α1) που βρίσκεται περί τα 10 
cm μπροστά της (θέση 1), μετρήθηκαν γραμμές προστριβής κατά την κλίση της 
                                                           

19 Επίσης, σημαίνει οτι η παλαιοκοίτη της ενότητας 5 στην περιοχή του ΝΝΑ 
τοιχώματος του Ο2 δεν είναι πλέον παράλληλη με τη ρ.ζ., αλλά παρουσιάζει στροφή (και 
συγκεκριμένα, πρός το ανερχόμενο τέμαχος). Βλ. σχετικά και στο κεφάλαιο της 
παλαιοσεισμολογικής ερμηνείας. 
 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   104

επιφάνειας ολίσθησης. Γραμμές προστριβής κατά κλίση μετρήθηκαν και στο ανώτερο 
τμήμα της επιφάνειας Α (σε λεπτό επίχρισμα αργίλου αμέσως επί της επιφ. Α) στο 
ΒΒΔ τοίχωμα (Πίνακας 4 - θέση 4), σε αντίστοιχο ύψος και στην ίδια περιοχή εντός 
της ρ.ζ.. Και στη θέση 4, οι μετρήσεις βρίσκονται σε αντίθεση με μετρήσεις γραμμών 
σε βαθύτερα σημεία επί της ίδιας επιφάνειας (Πίνακας 4 - μετρήσεις «μ.κ.»), οι οποίες 
έδωσαν πλαγιοκανονικό άνυσμα ολίσθησης. 

Οι μετρήσεις στις θέσεις 1 και 4, προέρχονται από το ανώτερο τμήμα της 
κύριας επιφάνειας Α, και συγκεκριμένα βρίσκονται πιό ψηλά από τις «ρίζες» των 
δευτερευόντων κλάδων G και L. Οι δευτερεύοντες κλάδοι G και L, καίτοι τους 
αποκαλούμε "δευτερεύοντες" σε σχέση με την επιφάνεια Α (διότι αποφύονται αυτής), 
είναι εκείνοι οι οποίοι σήμερα εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος της ολίσθησης 
κοντά στην επιφάνεια του εδάφους (ή, όλη την ολίσθηση) και μπορεί να θεωρηθεί ότι 
πρακτικά αποτελούν το όριο του τεκτονικώς κατερχόμενου τεμάχους. Αντίθετα, η 
περιοχή ανάμεσα στους κλάδους G/L και Α, παρ’ όλον ότι υπέρκειται της επιφάνειας 
Α, κινηματικώς δεν αποτελεί τμήμα του τεκτονικώς κατερχόμενου τεμάχους της ρ.ζ., 
αλλά αντιστοιχεί σε μία ζώνη η οποία υπόκειται σε εγκατακρήμνιση (δηλαδή, 
βαρυτικώς ελεγχόμενη κίνηση, τουλάχιστον κατά κύριο λόγο), στον κενό χώρο που 
δημιούργεί η τεκτονική μετατόπιση του κατερχόμενου τεμάχους, ανάμεσα στους 
εξωτερικότερους κλάδους G/L και το ανώτερο τμήμα της επιφάνειας Α.  

  

Εικόνα 55. Γραμμές προστριβής σε επιφάνειες ολίσθησης εντός του ορύγματος 2 (ΝΝΑ 
τοίχωμα). Αριστερά: γραμμές προστριβής πάνω σε επίχρισμα αργίλου (πάχους 1-2 cm) πάνω 
στην κύρια κατοπτρική επιφάνεια Α (θέση 2). Δεξιά: γραμμές προστριβής στην επιφάνεια 
Α1, επί ζώνης αργίλου μπροστά από την κύρια κατοπτρική επιφάνεια Α (θέση 1).  

 
Τα παραπάνω, μπορούν να είναι η  εξήγηση για τις γραμμές προστριβής κατά 

κλίση που παρατηρήθηκαν και στη θέση 3 στο όρυγμα 1. Οι μετρήσεις αυτές 
θυμίζουμε οτι ελήφθησαν απ’ευθείας από το μητρικό πέτρωμα, κάτω από λεπτό 
επίχρισμα αργίλου (πάνω στο οποίο επίχρισμα βρέθηκαν πλάγιες γραμμές 
ολίσθησης). Είναι λοιπόν πιθανό, να αποτελούν παλαιότερη γενεά γραμμών οι οποίες 
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σχηματίσθηκαν όταν η περιοχή 3 βρισκόταν πιό κοντά στην επιφάνεια, και εντός της 
ζώνης βαρυτικής κατάρευσης στο ανερχόμενο τέμαχος ενός εξωτερικότερου κλάδου 
της ρ.ζ. Με τη διαφορά, ότι εδώ αναμένεται να υπήρχε πέτρωμα και στο κατερχόμενο 
τέμαχος (ικανό να δημιουργήσει γραμμές προστριβής πάνω στο πέτρωμα του 
ανερχόμενου τεμάχους). 

 
 

Όρυγμα 3 
 

Μετρήσεις γραμμών προστριβής στο όρυγμα 3 έγιναν κυρίως επί του κλάδου 
Β, στις θέσεις που σημειώνονται στην Εικόνα 50. Ο κλάδος Β είναι αυτός που 
σχετίζεται με τις μεγαλύτερες ολισθήσεις στο πρόσφατο παρελθόν. Οι μετρήσεις στις 
θέσεις 1 και 5 έγιναν στα βαθύτερα δυνατά σημεία στα δύο τοιχώματα, επί λεπτού 
επιχρίσματος αργίλου που καλύπτει το μητρικό πέτρωμα κατα μήκος του κλάδου Β, 
όπως και στα Ο1 και Ο2.  Και εδώ άναγνωρίσθηκαν γραμμές προστριβής (44-45/009-
010 και 45-46/356-360) οι οποίες υποδηλώνουν αριστερόστροφη οριζόντια 
συνιστώσα ολίσθησης, όπως και στα Ο1 και Ο2. Όπως και στο Ο2, η οριζόντια 
συνιστώσα ολίσθησης είναι μικρότερη στο όρυγμα 3 απ’ ότι στο όρυγμα 1. Με βάση 
τις γραμμές προστριβής επί του κλάδου Β στη θέση 2, η πλαγιοβύθιση του ανύσματος 
ολίσθησης (pitch) υπολογίζεται στις 58o.  Με βάση τριγωνομετρικές σχέσεις, 
προκύπτει ότι η ολίσθηση κατά παράταξη (strike slip,  η οριζόντια ολίσθηση σε 
διεύθυνση παράλληλη με το ρήγμα) αντιστοιχεί περίπου στο 74% του κατακόρυφου 
άλματος. 
 

Μεςτρήσεις σε υψηλότερες θέσεις επί του κλάδου Β (θέσεις 3-4 και 6-7) , 
έδωσαν γραμμές προστριβής ίδιας κατεύθυνσης όπως και στα βαθύτερα σημεία του 
κλάδου (Εικόνα 54). Μετρήσεις επί του κλάδου Α δεν έγιναν, διότι δεν 
αναγνωρίσθηκαν -πέραν πάσης αμφιβολίας-  γραμμές προστριβής. Πιθανές γραμμές 
προστριβής μετρήθηκαν και στον κλάδο U στο ΒΔ τοίχωμα (θέση 8). Από τα δύο σετ 
μετρήσεων που ελήφθησαν, το ένα συμφωνεί με τις υπόλοιπες μετρήσεις (στον κλάδο 
Β), ενώ το άλλο παρουσιάζει σημαντική απόκλιση (σημ. με γκρί χρώμα στον πίνακα 
μετρήσεων). 
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Αναγνώριση επεισοδίων ολίσθησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην ενότητα αυτή, συζητώνται οι παρατηρήσεις στις οποίες βασισθήκαμε για 
τον προσδιορισμό παλαιών σεισμικών γεγονότων, αλλά και για την συνολική 
ερμηνεία της πρόσφατης γεωλογικής ιστορίας της θέσης μελέτης. 
 Η μεγάλη οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης της ρ.ζ., έχει μεγάλη σημασία για 
την παλαιοσεισμολογική ερμηνεία των παρατηρήσεων. Σε αμιγώς κανονικά ρήγματα 
(ολίσθηση μόνον κατά κλίση), ο κατακόρυφος στρωματογραφικός διαχωρισμός 
(ΚΣΔ, που είναι αυτό που βλέπουμε στα τοιχώματα των ορυγμάτων) ισούται με την 
κατακόρυφη μετατόπιση (η άλμα) του ρήγματος. Στην περίπτωσή μας όμως, εξ αιτίας 
της μεγάλης οριζόντιας συνιστώσας ολίσθησης, όπως και στα αμιγώς 
οριζοντιολισθητικά ρήγματα (π.χ. Weldon et al., 1996), οι κατακόρυφοι 
στρωματογραφικοί διαχωρισμοί που παρατηρούνται στα τοιχώματα των ορυγμάτων 
μπορεί να είναι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι από την κατακόρυφη μετατόπιση του 
ρήγματος. Τι από τα δύο συμβαίνει κάθε φορά και σε ποιό βαθμό, εξαρτάται από την 
φαινόμενη κλίση μιας έκαστης στρωματογραφικής επαφής σε διεύθυνση παράλληλη 
με τη διεύθυνση του ρήγματος. Όσο μικρότερη είναι αυτή η φαινόμενη κλίση, τόσο 
περισσότερο οι παρατηρούμενοι στρωματογραφικοί διαχωρισμοί πλησιάζουν την 
πραγματική κατακόρυφη μετατόπιση, και αντιστρόφως. 
 Τα παραπάνω, σε συνδυασμό επι πλέον με:  

• την ύπαρξη σημαντικής διάβρωσης  (σχετιζόμενης με επεισόδια ολίσθησης ή 
όχι) στην περιοχή των ορυγμάτων,  

• πλευρικές ασυνέχειες στις ολοκαινικές αποθέσεις,  
• τοπική «μή ορατότητα» (non-visibility) στοιχείων σχετιζόμενων με 

παλαιοεπεισόδια ολίσθησης,  
• μερικώς μή τυπική γεωμετρία κολλουβιακών σφηνών,  
• πιθανές επιδράσεις στην ιζηματογένεση από την ανθρώπινη δραστηριότητα,  
• εδαφολογικά φαινόμενα,  
• την ομοιογένεια των περισσότερων αποθέσεων (που έχει ως αποτέλεσμα να 

γνωρίζουμε μόνο σε σχετικά αδρές γραμμές την στρωματογραφία σε μεγάλα 
τμήματα των ορυγμάτων)  

 
έχουν σαν αποτέλεσμα να μην είναι αμέσως αντιληπτή η ερμηνεία των δεδομένων. 
Στις επόμενες ενότητες, δίδονται όλες οι λεπτομέρειες στις οποίες βασίσθηκαν η 
τελική ερμηνεία και τα συμπεράσματά μας. Τα ερμηνευτικά σχήματα στην τελική 
σύνθεση όλων των παλαιοσεισμολογικών δεδομένων (Εικόνα 79), βοηθούν και αυτά 
την παρακολούθηση του κειμένου που ακολουθεί. 
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Το πιό πρόσφατο επεισόδιο ολίσθησης (1954) 
 
 

Όρυγμα 1 
 

Το πιό πρόσφατο σεισμικό γεγονός, είναι φυσικά αυτό του 1954. Σύμφωνα με 
τις τρείς ακριβέστερες (ανεξάρτητες και σύμφωνες μεταξύ τους) μαρτυρίες που 
είχαμε (από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, τον κ. Η. Παγώνη και Ανώνυμο), η 
κατακόρυφη μετάπτωση του εδάφους στην περιοχή του ορύγματος 1 ήταν της τάξης 
των 70 cm περίπου. Σήμερα φυσικά δεν παραμένει άθικτο στην επιφάνεια το αρχικό 
πρανές που δημιούργησε η εδαφική διάρρηξη, αλλά έχει διαβρωθεί και προσχωθεί  
(από φυσικές διεργασίες, αλλά φυσικά και από την άρωση). 

Ο νεότερος στρωματογραφικός ορίζοντας ο οποίος μπορεί ξεκάθαρα να 
συσχετισθεί εκατέρωθεν της ρηξιγενούς ζώνης είναι η ενότητα 1b. Ο κατακόρυφος 
στρωματογραφικός διαχωρισμός (ΚΣΔ) του από τη ρ.ζ. είναι 55 cm περίπου, στο ΝΑ 
τοίχωμα (Εικόνα 56).  

Η παραπάνω μέτρηση ΚΣΔ βασίζεται στην ακριβή γεωμετρία της βάσης της 
1b κοντά στη ρηξιγενή ζώνη (on-fault vertical separation) και λαμβάνει υπόψιν της 
μικρές μόνον παρέλξεις, σε αποστάσεις έως ~10 cm από τους κλάδους Β και C της 
ρ.ζ. Μέτρηση του ΚΣΔ σε μεγαλύτερη απόσταση από τους κλάδους B και C, δίδει 
ελαφρώς μεγαλύτερη τιμή, της τάξης των 59 cm.  

 

  

Εικόνα 56. Εκτιμήσεις κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού (ΚΣΔ) των βάσεων 
των ενοτήτων 1b, 4 και 5a στο ΝΑ τοίχωμα του ορύγματος 1. Μετρήσεις επί της ρ.ζ. στους 
κάδους B και C. Σημ. οτι στις εκτιμήσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν η δομή grabe μεταξύ των 
κλάδων Β και C, για να μην υπερτιμηθεί ο πραγματικός ΚΣΔ. Για αυτό το λόγο και οι 
μετρήσεις βασίζονται στις προβολές των στρωματογραφικών επαφών του κατερχόμενου 
(υπερκείμενου) τεμάχους στον κλάδο Β.  

 
Όλο τον μετρηθέντα ΚΣΔ της βάσης της ενότητας 1b τον αποδίδουμε στο 

τελευταίο σεισμικό γεγονός, ήτοι τον σεισμό του 1954, βασιζόμενοι στις πληροφορίες 
που είχαμε από αυτόπτες μάρτυρες για εδαφική μετάπτωση (= κατακόρυφος 
διαχωρισμός της επιφάνειας του εδάφους) της τάξης των 70 cm στο συγκεκριμένο 
σημείο. Ο αριθμός αυτός συνάδει με τις ανωτέρω μετρήσεις εντός του ορύγματος, 
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λαμβανομένου υπ’ όψιν οτι οι αυτόπτες μάρτυρες συγκράτησαν το ύψος του 
υψηλότερου πρανούς που έβλεπαν στην επιφάνεια, χωρίς να συναξιολογήσουν όμως 
την παρουσία αντιθετικής διάρρηξης και δομής grabe μπροστά στο πρανές αυτό. 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 57, αν αγνοηθεί η δομή grabe, λαμβάνεται μεγαλύτερη 
κατακόρυφη μετάθεση από την πραγματική. 
 
 

 
 

Εικόνα 57. Τρόπος υπολογισμού κατακόρυφου διαχωρισμού σε κανονικά ρήγματα χωρίς 
(αριστερά) και με (δεξιά) δευτερεύοντες αντιθετικούς κλάδους και δομή μικρού grabe.  Ο 
πραγματκός κατακόρυφος διαχωρισμός είναι ο Α και στις δύο περιπτώσεις. Μετρώντας την 
κατακόρυφη απόσταση Β, έχουμε –λανθασμένη- υπερεκτίμηση της κατακόρυφης 
μετατόπισης. 

 
Στο ΒΔ τοίχωμα, ο συνολικός στρωματογραφικός διαχωρισμός της βάσης της 

ενότητας 1b από τους κλάδους της ρ.ζ. που τη μεταθέτουν, μετρούμενος σε διεύθυνση 
παράλληλη με την κλίση των παραπάνω κλάδων (σ.δ. κατά κλίση), είναι περίπου 30 
cm. Το ίδιο ισχύει και για τη βάση της ενότητας 7a απο κάτω της. Η μέτρηση αυτή, 
δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με εκείνες στο ΝΑ τοίχωμα, διότι εδώ οι βάσεις των 
ενοτήτων 1b και 7a παρουσιάζουν διαφορετική κλίση στο ανερχόμενο και το 
κατερχόμενο τέμαχος. Συγκεκριμένα, στο κατερχόμενο τέμαχος, αμφότερες κλίνουν 
πρός τα ανάντη της κλιτύος, με την αντίστροφη αυτή κλίση να αυξάνεται όσο 
πλησιάζουμε στη ρηξιγενή ζώνη, υποδηλώνοντας δομή αντιπάρελξης (reverse drag). 
Είναι χαρακτηριστικό, οτι τέτοιος τύπος παραμόρφωσης αποτυπώνεται σαφώς σε 
σχετική φωτογραφία της διάρρηξης από τον Ι. Παπασταματίου (Εικόνα 5, κάτω 
αριστερά., από Παπασταματίου και Μουγιάρη, 1986), όπου μάλιστα διακρίνεται 
σαφώς και μικρή αντιθετική διάρρηξη να οριοθετεί την περιοχή στο κατερχόμενο 
τέμαχος η οποία έχει στραφεί προς τα ανάντη της κλιτύος. Αντιθετική διάρρηξη δεν 
αναγνωρίσαμε στο ΒΔ τοίχωμα (χωρίς αυτό να αποκλείει να υπήρχε μια τέτοια 
διάρηξη με μικρή μετατόπιση, μή αναγνωρίσιμη  στο είδος των εκεί αποθέσεων). 

 
Κολλουβιακή απόθεση (σφήνα κολλουβίου – π.χ. Νelson, 1992, McCalpin, 1996, 

Παυλίδης, 2003) προερχόμενη από το πρανές που δημιούργησε η διάρρηξη του 1954 
δεν μπορέσαμε να ξεχωρίσουμε εντός της ενότητας 1, λόγω της τελείως ομοιογενούς 
φύσης της. Η άρωση επίσης έχει συμβάλλει στην «μή ορατότητα» τέτοιας απόθεσης. 
Η παρατηρούμενη πάχυνση της ενότητας 1b στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. στο 
ΝΑ τοίχωμα του Ο1, δεν οφείλεται σε παρουσία μετα-σεισμικού κολλουβίου, αλλά 
στην παράθεση τμημάτων της εν. 1b με διαφορετικό πάχος (παράθεση λόγω της 
οριζόντιας συνιστώσας της μετατόπισης). Υπενθυμίζουμε, οτι ειδικά στο Ο1, η 
οριζόντια μετατόπιση είναι περίπου ίση με την κατακόρυφη μετατόπιση. 
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Όρυγμα 2 
 
Καί στο όρυγμα 2, ο νεότερος στρωματογραφικός ορίζοντας ο οποίος μπορεί 

ξεκάθαρα να συσχετισθεί εκατέρωθεν της ρηξιγενούς ζώνης είναι η ενότητα 1b. Η 
ενότητα 1b παρουσιάζει διακριτή μετατόπιση από τους κλάδους G,Η, L και Μ, ενώ 
εμφανίζει και ασθενείς μετακλίσεις (flexures) στους «κλάδους-έμβρυα» J και Ν.  

Με βάση τις μετρήσεις στην Εικόνα 58, στο ΝΝΑ τοίχωμα όπου η βάση της 
ενότητας 1b παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κανονικότητα, ο διακριτός ΚΣΔ τον οποίο 
έχει υποστεί από τη ρ.ζ. συνολικά είναι της τάξης των 104 cm. Η παραπάνω τιμή 
συνάδει με την πληροφορία που είχαμε από τους αυτόπτες μάρτυρες, ότι το ύψος του 
επιφανειακού πρανούς των διαρήξεων του 1954 έφθανε το 1 m αμέσως 
ανατολικότερα του ορύγματος 1.  

 

 

 
 

Εικόνα 58. Εκτιμήσεις στρωματογραφικού διαχωρισμού (κατακόρυφου ή κατά κλίση) των 
βάσεων των ενοτήτων 1b και 4 από τη ρηξιγενή ζώνη στο όρυγμα 2 (πάνω: ΝΝΑ τοίχωμα, 
κάτω: ΒΒΔ τοίχωμα). Βλ. κείμενο για επεξηγήσεις. 
 

Στο ΒΒΔ τοίχωμα, η βάση της ενότητας 1b παρουσιάζει αντιπάρελξη στο 
κατερχόμενο τέμαχος, πλησίον του κύριου κλάδου L της ρ.ζ., οπότε, το άθροισμα των 
μετρήσεων ΚΣΔ ή ΣΔΚΚ (σ.δ. κατά κλίση, Εικόνα 58) στους κλάδους L, M και Ν, θα 
δώσει εκτίμηση σ.δ. περισσότερο τοπικού χαρακτήρα σε σχέση με τη μέτρηση στο 
ΝΝΑ τοίχωμα. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να θεωρείται κατα τι μεγαλύτερη από τον 
πραγματικό σ.δ. από τη ρ.ζ. συνολικά (far-field displacement). Ο διακριτός ΣΔΚΚ 
που έχει υποστεί η βάση του «πακέτου» ενοτήτων 1b και 2 εκτιμάται στα ~28 cm 
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στον κλάδο Μ και στα ~56 cm στον κλάδο L (συνολικά 76 cm, χωρίς να έχει 
μετρηθεί η μετάκλιση στον κλάδο Ν). 

  
 Όπως και στο όρυγμα 1, όλο τον στρωματογραφικό διαχωρισμό που έχει 
υποστεί η βάση των ενοτήτων 1b και 2 τον αποδίδουμε στο τελευταίο επεισόδιο 
ολίσθησης, ήτοι τον σεισμό του 1954, βασιζόμενοι στις πληροφορίες που είχαμε από 
αυτόπτες μάρτυρες για εδαφική μετάπτωση της τάξης των 70 cm στην περιοχή του 
ορύγματος 1, αυξανόμενο πρός Α.  
 

 

 
 

 
 

Εικόνα 59. Εκτιμήσεις στρωματογραφικού διαχωρισμού κατά κλίση (ΣΔΚΚ) στα τοιχώματα 
του ορύγματος 3. Βλ. κείμενο για επεξηγήσεις. 

 

Όρυγμα 3 
 
Σε αντίθεση με τα Ο1 και Ο2, στην περιοχή του Ο3 (ΒΔ τοίχωμα), οι 

διακριτές μετατοπίσεις από τις διαρρήξεις του 1954 έλαβαν χώρα σε μια ευρύτερη 
ζώνη, πλάτους περί τα 7 m. Η ενότητα 1 (περιλαμβ. τοπικά την 1b) εμφανίζεται καί 
στο όρυγμα 3, και η βάση της παρουσιάζει διακριτές μεταθέσεις από τους κλάδους B 
(τον κλάδο που έχει φιλοξενήσει τις μεγαλύτερες πρόσφατες ολισθήσεις), τον κλάδο 
Α, δηλαδή την κύρια κατοπτρική επιφάνεια μικρότερης κλίσης στην οποία ριζώνει ο 
κλάδος Β (η οποία από το σημείο απόφυσης του Β φιλοξενεί πολύ μικρότερες 
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ολισθήσεις), και τον μικρότερο δευτερεύοντα κλάδο V ο οποίος επίσης πολύ πιθανόν 
ριζώνει στην επιφάνεια Α.  

Στην Εικόνα 59 δίδονται μετρήσεις του στρωματογραφικού διαχωρισμού κατά 
κλίση (ΣΔΚΚ) του κλάδου με τις μεγαλύτερες πρόσφατες μετατοπίσεις (κλάδος Β). 
Λόγω αντιπάρελξης (reverse drag) του κατερχόμενου τεμάχους πλησίον της ρ.ζ. οι 
ληφθείσες μετρήσεις αναμένεται να είναι κατα τι μεγαλύτερες από την μετατόπιση 
που θα μετρούσαμε λαμβάνοντας υπόψιν την πλαστική παραμόρφωση γύρω από τον 
κλάδο Β. Από την άλλη, μετρήσεις επί του κλάδου Β μόνον, αναμένεται να υποτιμούν 
τον ΣΔΚΚ από την ευρύτερη ζώνη παραμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει και τους 
κλάδους U, V και Α πίσω (ΝΔ) από τον κλάδο Β. 

Ο ΣΔΚΚ στον κλάδο Β ήταν περί τα 53 cm. Αθροίζοντας τον ΣΔΚΚ σε όλους 
τους κλάδους που ολίσθησαν το 1954 (Β+Α+V - Εικόνα 59), λαμβάνουμε περί τα 104 
cm ΣΔΚΚ , τιμή σε πολύ καλή συμφωνία με τις εκτιμήσεις στο Ο2. 

 
 

Το προτελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (Ε1) 
 

Όρυγμα 1 (και αναγνωριστικό όρυγμα) 
 
 

Ο παρακάτω προσδιορισμός του στρωματογραφικού ορίζοντα (“event 
horizon” – Pantosti et al., 1993) του προ-τελευταίου επεισοδίου ολίσθησης (Ε1), 
βασίζεται σε εκείνα τα τεκτονικά, στρωματογραφικά και εδαφολογικά στοιχεία τα 
οποία ήταν πλέον σαφή. Διφορούμενα δευτερεύοντα στοιχεία, εξηγούνται εκ των 
υστέρων, στα πλαίσια της προτεινόμενης ερμηνείας. 
 

Στο βαθύτερο τμημα του ΝΑ τοιχώματος, στη περιοχή της ζώνης 
δευτερευόντων επιφανειών ολίσθησης εντός του ανώτερου τμήματος της ενότητας 
7b, η κύρια επιφάνεια ολίσθησης «Α» και οι μικρές δευτερεύουσες επιφάνειες «Η» 
ακριβώς μπροστά της (Εικόνα 44) διατηρούν πολύ καλά γραμμές προστριβής και δεν 
εμφανίζουν συγκέντρωση αλάτων CaCO3 κατα μήκος τους. Αντίθετα, οι επιφάνειες F 
και G λίγο πιό μπροστά, δεν διατηρούν εμφανείς γραμμές προστριβής και, σε 
αντίθεση με τις Α και Η, χαρακτηρίζονται από σαφές και «πλούσιο» επίχρισμα 
αλάτων CaCO3.  Αυτό φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στην Εικόνα 44 (κάτω). 

Τα παραπάνω, μαζί, υποδηλώνουν οτι οι επιφάνειες Α και Η ολίσθησαν κατά 
τον τελευταίο σεισμό (εξ ου και η πολύ καλή διατήρηση γραμμών προστριβής), μετά 
τον οποίο δεν έχει υπάρξει αρκετός χρόνος για απόθεση αλάτων  CaCO3 (ή, δεν 
λαμβάνει πλέον χώρα απόθεση τέτοιων αλάτων), ενώ οι F και G όχι.  

Ο κλάδος F (πάντα, με το πλούσιο επίχρισμα αλάτων CaCO3) επηρεάζει εκτός 
από το ανώτερο τμήμα της ενότητας 7b και το κατώτερο τμήμα της ενότητας 5 
(περιλαμβανομένης και της υπο-ενότητας 5b), φέρνοντάς το σε τεκτονική επαφή με 
την εν. 7b. Επαφές εντός του κατώτερου τμήματος της εν. 5 (περιλαμβανομένων της 
οροφής και βάσης της υποενότητας 5b) στο υπερκείμενο τέμαχος του κλάδου F 
(αμέσως μπροστά του) έχουν υποστεί στρέψη περί οριζόντιο άξονα, αποκτώντας 
κλίση πρός τον κλάδο F. Τα παραπάνω, υποδηλώνουν ότι το επεισόδιο ολίσθησης Ε1 
έλαβε χώρα μετά την απόθεση του κατώτερου τμήματος της ενότητας 5 (σίγουρα, 
μετά την απόθεση της υπο-ενότητας 5b). 
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Στην περιοχή έως και 1 μ μπροστά (ΒΑ) από τον κλάδο C, παρατηρείται 

σαφής διαφορά μεταξύ των κλίσεων των βάσεων των ενοτήτων 5 και 4. 
Συγκεκριμένα, η βάση της ενότητας 4 κλίνει πρός ΒΑ, ενώ η βάση της ενότητας 5 και 
η οροφή και ή βάση της υπο-ενότητας 5b εντός της,  έχουν αντίρροπη κλίση, πρός 
ΝΑ. Η γωνιώδης ασυμφωνία αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η παραμόρφωση που 
έχει υποστεί το κατώτερο τμήμα της εν. 5, δεν έχει επηρεάσει την βάση της ενότητας 
4.  

Με βάση όλα τα παραπάνω, το προτελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (Ε1) 
πρέπει να τοποθετηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ την απόθεση της υπο-ενότητας 
5b και πρίν την έναρξη απόθεσης της ενότητας 4. 

Σημειώνουμε οτι, το μικρό ρήγμα στην προς τα πάνω προέκταση της 
ασυνέχειας J (το οποίο πιθανόν αποτελεί τμήμα της ασυνέχειας), ενώ μεταθέτει 
λεπτόκοκκο ορίζοντα εντός του κατώτερου τμήματος της ενότητας 5, δεν επηρεάζει 
καθόλου τη βάση της ενότητας 4. Η μετάθεση στο ρήγμα αυτό είναι αρκετά μικρή για 
να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο «απόσβεσης προς τα πάνω» (dying-out upwards - 
Bonilla & Lienkaemper, 1990), οπότε δεν βασιζόμαστε σε αυτήν για τον ορισμό της 
στρωματογραφικής θέσης του Ε1 (βλ. και συζήτηση αργότερα για την ερμηνεία σε 
παρόμοιες μεταπτώσεις της ενότητας 5b πιό ΒΑ). 

 
Όσον αφορά την μετα-σεισμική απόθεση κολλουβίων από το πρανές που 

δημιούργησε το Ε1 στην επιφάνεια του εδάφους, θεωρούμε ότι το κατώτερο τμήμα 
της (debris element – Nelson, 1992) αντιστοιχεί στο υλικό της ενότητας 5a στην 
περιοχή κοντά στον κλάδο C. Aυτό, διότι: (α) η ενότητα 5a ήταν πολύ πιό ομοιογενής 
(άστρωτη) και πλουσιότερη σε λεπτόκοκκο υλικό σε σχέση με την ενότητα 5a πιό 
μακριά από το ρήγμα, (β) η ενότητα 5a παρουσιάζει χαρακτηριστική πάχυνση πρός 
στον κλάδο C (έχει τριγωνικό σχήμα όπως οι τυπικές κατώτερες αποθέσεις 
κολλουβιακών σφηνών), και (γ) η προαναφερθείσα γωνιώδης ασυμφωνία μεταξύ της 
οροφής και της βάσης της εν. 5a. 

Παρ’ όλον ότι οι κατώτερες αποθέσεις σε κολλουβιακές σφήνες τυπικά έχουν 
πολύ καλά ορισμένη, απότομη επαφή με τις υποκείμενές τους ενότητες (Nelson, 
1992), αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της εν. 5a μπροστά στον κλάδο C (γι’ 
αυτό άλλωστε και δεν την διακρίναμε λιθοστρωματογραφικά από την υπόλοιπη 
ενότητα 5). Η εξήγηση για αυτό κατα πάσα πιθανότητα είναι οτι το μεγαλύτερο μέρος 
του υλικού που εκτέθηκε στο πρανές του Ε1 ήταν υλικό της ενότητας 5, πιθανότατα 
μαζί με υλικό της ενότητας 7b (από την οποία και την εν. 5b προήλθαν τα αυξημένα 
λεπτόκοκκα). Σημειώνουμε ότι λόγω της οριζόντιας συνιστώσας μετατόπισης, και το 
λόγω του οτι οριζόντια μετατόπιση έχει υπάρξει και μετά την απόθεση της 
κολλουβιακής σφήνας του Ε1 (το 1954), το κολλούβιου που βλέπουμε μπροστά στο 
ρήγμα δεν βρίσκεται πλέον μπροστά στο τμήμα του πρανούς που κάλυψε αμέσως 
μετά το Ε1. Επι πλέον, η απουσία διάβρωσης της εν. 5a στο ανερχόμενο τέμαχος 
πίσω από τον κλάδο Β, δεν αντικρούει την προτεινόμενη ερμηνεία, διότι απλά ο 
κλάδος Β έχει ολισθήσει μόνον το 1954 και όχι και κατά το Ε1. Αυτό υποδηλώνει η 
πολύ μικρή διαφορά μεταξύ του κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού 
(ΚΣΔ) στον κλάδο Β των βάσεων των ενοτήτων 1b και 5a. 
 ‘Ενας επι πλέον παράγοντας ο οποίος πιθανόν ευθύνεται για την απουσία 
καλά ορισμένης επαφής μεταξύ του κατώτερου τμήματος της κολλουβιακής σφήνας 
και των προϋπαρχόντων αποθέσεων (εν. 5), είναι το γεγονός ότι εδώ, η διάρρηξη 
βρισκόταν μέσα σε μία παλαιοκοίτη. Αν η παλαιοκοίτη αυτή παρέμεινε ενεργή για 
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έστω και μικρό χρονικό διάστημα μετά το Ε1, το πρώτο υλικό από τη διάβρωση του 
πρανούς, υλικό το οποίο το παλαιορεύμα μπορούσε άνετα να μεταφέρει (διότι 
πρόκειται για υλικό το οποίο το ίδιο απέθεσε), αναμένεται να υπέστη μικρή μεταφορά 
(άρα και κάποια ταξινόμηση) εντός της παλαιοκοίτης.  

 
Η κολλουβιακή ενότητα 4, η οποία είναι και η πλουσιότερη σε αρχαιολογικό 

υλικό, καλύπτει την κατώτερη κολλουβιακή σφήνα του Ε1 (την εν. 5a) και στην 
ερμηνεία μας αντιστοιχεί στο ανώτερο τμήμα της κολλουβιακής σφήνας που 
αποτέθηκε μετά το Ε1 (wash element – Νelson, 1992). Όπως συχνά συμβαίνει με την 
επαφή μεταξύ κολλουβίων debris/wash element (McCalpin, 1996), η επαφή της εν. 4 
με την εν. 5a είναι απότομη και σαφέστατη. Το σχήμα της ενότητας 4 δεν έχει την 
τυπική μορφή ανώτυερου τμήματος σφήνας, λόγω (α) της πλευρικής μετάβασής της 
με την ενότητα 3, (β) τις πιθανές διαβρώσεις που έχει υποστεί (ΕΔ3α/β), και κυρίως, 
(γ) την απομάκρυνση του ανώτερου τμήματός της από τη διάβρωση που έδωσε την 
επιφάνεια διάβρωσης ΕΔ2. Το κολλουβιακής προέλευσης υλικό στο κατώτερο τμήμα 
της ενότητας 4 πάνω από την παλαιοκοίτη 2 (ενότητα 5), πιθανόν έχει υποστεί 
μεταφορά από την υδρορροή που διέτρεχε την παλαιοκοίτη (υποενότητα 4c).  

Στην ενότητα για την αρχαιολογική χρονολόγηση θα συζητηθούν 
περισσότερες λεπτομέρειες για την ενότητα 4, δεδομένης της σημασίας του 
αρχαιολογικού υλικού εντός της για τη χρονολόγηση του επεισοδίου Ε1. 
 
 

 
Ενδείξεις από εκτιμήσεις κατακόρυφων μετατοπίσεων διαδοχικών 
στρωματογραφικών ενοτήτων 

 
 
Η εκτίμηση της στρωματογραφικής θέσης του προτελευταίου επεισοδίου 

ολίσθησης (Ε1), μπορεί να βασισθεί και στην αξιολόγηση της αύξησης του 
κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού (ΚΣΔ) σε στρώματα παλαιότερα 
εκείνων τα οποία έχουν διαπιστωμένα υποστεί μόνον τη διάρρηξη από το σεισμό του 
1954. 

Μετρήσεις ΚΣΔ είναι αξιόπιστες μόνον όταν μετράμε μετατόπιση της βάσης 
μιας ενότητας, διότι η οροφή της μπορεί να έχει διαβρωθεί στο ανερχόμενο τέμαχος 
της ρ.ζ., εφόσον έχει λάβει χώρα επιφανειακή διάρηξη (δημιουργία πρανούς στην 
επιφάνεια) μετά την απόθεση αυτής. 

Ο ΚΣΔ. που έχει υποστεί μια στρωματογραφική επαφή επί ενός ρήγματος 
αντιπροσωπεύει με ακρίβεια τον ΚΣΔ. από την ευρύτερη ζώνη παραμόρφωσης  
μόνον αν τα τεμάχη εκατέρωθεν του ρήγματος έχουν μετακινηθεί χωρίς εσωτερική 
παραμόρφωση (Εικόνα 57 αριστερά). Εάν όμως υπάρχει εσωτερική παραμόρφωση 
(πάρελξη, αντιπάρελξη, ή δευτερέυοντα ρήγματα στο υπερκείμενο τέμαχος), ο ΚΣΔ 
μπορεί να υπερτιμηθεί ή να υποτιμηθεί. Στην Εικόνα 57 (δεξιά), δίδεται παράδειγμα 
υπερτίμησης λόγω δευτερεύοντος αντιθετικού ρήγματος, ενώ στην Εικόνα 63 
παράδειγμα υποτίμησης λόγω πάρελξης. Στα ανωτέρω παραδείγματα, είναι δυνατή η 
μέτρηση ΚΣΔ αντιπροσωπευτικού της ευρύτερης ρηξιγενούς ζώνης («Α» στα 
σχήματα), διότι είναι πρόδηλη η αρχική γεωμετρία της επαφής, η οποία είναι επίπεδη 
(και οριζόντια, στα παραδείγματα) και άνευ ανωμαλιών, ενώ είναι σαφώς ορισμένη 
και η περιοχή εσωτερικής παραμόρφωσης.  
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Στην περίπτωση του ΝΑ τοιχώματος του ορύγματος 1, η βάση ενότητας η 
οποία πλησιάζει περισσότερο την ιδανική κατάσταση είναι η βάση της 1b. 
Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις του ΚΣΔ της με τον ΚΣΔ των βάσεων 
παλαιότερων ενοτήτων, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα παρακάτω: 

α) συγκρίσεις ΚΣΔ των βάσεων έχουν νόημα εφόσον η κ.μ. έχει μετρηθεί με 
την ίδια λογική και στις δύο περιπτώσεις (επί του ρήγματος ή μακριά από το ρήγμα), 
και στο ίδιο τοίχωμα 

β) η οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης του τμήματος της ρηξιγενούς ζώνης  
 
Όσον αφορά το (β), όπως έδειξαν κινηματικοί δείκτες σε όλα τα ορύγματα, η 

ρ.ζ. έχει σημαντική οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης (αριστερόστροφη), το 
μεγαλύτερο δε ποσοστό οριζόντιας συνιστώσας το έχει στο Ο1. Σε ρ.ζ. που 
παρουσιάζουν και οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης, αναλόγως της κλίσης μίας 
έκαστης στρωματογραφικής επαφής σε διεύθυνση παράλληλη με τη ρ.ζ., μπορούν να 
παραχθούν διαφορετικοί ΚΣΔ σε διαφορετικές επαφές. Έτσι, διαδοχικά παλαιότερες 
στρωματογραφικές επαφές μπορεί να παρουσιάζουν μεγαλύτερους ή μικρότερους 
ΚΣΔ, οι οποίοι όμως μπορεί να έχουν παραχθεί από μόνον ένα επεισόδιο ολίσθησης 
(Weldon et al., 1996).  

 
Ένδειξη συνολικού ΚΣΔ σημαντικά μεγαλύτερου από αυτόν του 1954 μπορεί 

να ληφθεί για την ενότητα 5, αν ληφθεί υπ΄όψιν ο διαχωρισμός από το σύνολο της 
ζώνης παραμόρφωσης. Η αρχική (αδιατάρακτη) γεωμετρία της ενότητας 5 μπορεί να 
εκτιμηθεί με καλή προσέγγιση20, διότι η ενότητα 5 είναι τα υλικά πλήρωσης μιας 
παλαιοκοίτης. Η παλαιοκοίτη δεν είχε επίπεδη βάση, αλλά κοίλη, τουλάχιστον στο 
βαθύτερό της σημείο (βλ. ανάλογο στην Εικόνα 60/1).  Θεωρώντας οτι το υλικό 
πλήρωσης της παλαιοκοίτης είχε ένα κατα το μάλλον ή ήττον επίπεδο ανω όριο 
(διακεκομμένη γραμμή στην Εικόνα 60), είναι δυνατόν να δοθεί εκτίμηση ελάχιστης 
τιμής για τον ΚΣΔ μετρώντας την κατακόρυφη απόσταση οποιουδήποτε σημείου της 
βάσης της κοίτης στο ανερχόμενο τέμαχος, από την στάθμη που ορίζει το άνω όριο 
του υλικού πλήρωσης της παλαιοκοίτης στο κατερχόμενο τέμαχος (μέτρηση Β στην 
Εικόνα 60/2). Αυτή η κατακόρυφη απόσταση, υπο την προαναφερθείσα προϋπόθεση, 
είναι μικρότερη από τον πραγματικό ΚΣΔ (Α στην Εικόνα 60), ή ίση, αν μετρήσουμε 
ακριβώς στο σημείο απόληξης της παλαιοκοίτης (μέτρηση Β1 στην Εικόνα 60).  

Μετρώντας τον ΚΣΔ. από το πιο υψηλό σημείο της βάσης της ενότητας 5 στο 
ανερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ., προκύπτουν 1.33 m (Εικόνα 61). Αυτή η –ελάχιστη- 
τιμή είναι παραπάνω από διπλάσια του ΚΣΔ που υπολογίσθηκε για τη βάση της 
ενότητας 1b. Η πραγματική τιμή ΚΣΔ δεν πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη (ίσως 
λίγα cm), διότι η πρός ΝΔ απόληξη της κοίτης είναι κοντά στο μετρηθέν σημείο (αν 
κρίνουμε με βάση την απουσία της ενότητας 5 στο ΝΔ τμήμα του ΝΑ τοιχώματος).  

Τα παραπάνω σημαίνουν οτι η βάση της ενότητας 5 έχει πολύ μεγαλύτερο 
κατακόρυφο στρωματογραφικό διαχωρισμό από αυτόν που συνόδευσε τη σεισμική 
διάρρηξη του 1954. Αυτή η διαφορά δεν μπορεί να αποδοθεί σε διαφορά κλίσης της 
σε σχέση με την κλίση της βάσης της εν. 1b, άρα, αντιστοιχεί σε διαφορά 
πραγματικής κατακόρυφης μετατόπισης. Έτσι, συμπεραίνουμε οτι ένα τουλάχιστον 
επεισόδιο μετατόπισης (Ε1) έλαβε χώρα μετά την έναρξη απόθεσης της ενότητας 5.   

Η υψομετρική διαφορά που παρουσιάζει η βάση της ενότητας 4 στο 
ανερχόμενο και το κατερχόμενο τέμαχος, αν μετρήσουμε σε αρκετή απόσταση από τη 
                                                           
20 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα αποτελέσματα της στρωματογραφικής αποτύπωσης στο όρυγμα 2. 
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ρ.ζ. (περί τα 1.33 m - Εικόνα 61), οφείλεται στην προϋπάρχουσα της απόθεσής της 
μορφολογία του εδάφους, δηλαδή στο ότι κάλυψε το πρανές που δημιούργησε 
επεισόδιο ολίσθησης προγενέστερο της απόθεσής της (το επεισόδιο Ε1).  

 
 

 
 

Εικόνα 60.  Μετρήσεις κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού σε στρωματογραφική 
ενότητα κοίλης (μη επίπεδης) βάσης (ανάλογο για την παλαιοκοίτη στην οποία αντιστοιχεί η 
ενότητα 5 στο ΝΑ τοίχωμα του ορύγματος 1). Βλ. κείμενο για επεξηγήσεις. Σημ. οτι στο Ο1 
υπάρχει και καθίζηση της κεντρικής περιοχής της παλαιοκοίτης, αλλά και παραμόρφωση στο 
υπερκείμενο τέμαχος του κλάδου F, οι οποίες για λόγους απλοποίησης δεν περιλαμβάνονται 
στην εικόνα. 

 

 

Εικόνα 61. Εκτιμήσεις κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού (ΚΣΔ) από την 
ευρύτερη ρ.ζ. Βλ. κείμενο για επεξηγήσεις.  

 
Στην εικόνα Εικόνα 56, δίδονται μετρήσεις των ΚΣΔ των βάσεων των 

ενοτήτων 4 και 5a επί του κλάδου που έχει φιλοξενήσει τις πιό πρόσφατες ολισθήσεις 
(κλάδος Β), λαμβάνοντας υπ΄όψιν τη δομή grabe (εξ ού και οι μετρήσεις γίνονται επί 
των προβολών των βάσεών τους στο κύριο ρήγμα).  Με αυτόν τον τρόπο, 
λαμβάνουμε τιμές γύρω στα 61 και 64 cm, για τις βάσεις των ενοτήτων 4 και 5a 
αντίστοιχα. Στις μετρήσεις αυτές, πέρα από τη δομή grabe, έχουν ληφθεί υπ όψιν και 
μικρές παρέλξεις, σε αποστάσεις έως 15 cm περίπου  από τους κλάδους της ρ.ζ.  

 
Οι με τον παραπάνω τρόπο εκτιμήσεις ΚΣΔ. οι οποίοι αναφέρονται μόνον 

στους κλάδους B και C, δείχνουν ελαφρώς μεγαλύτερο ΚΣΔ σε σχέση με τη βάση της 
ενότητας 1b (55 cm). Αυτό φαίνεται και αν επαναφέρουμε (έστω  και χονδροειδώς) 
το κατερχόμενο τέμαχος σε τέτοια θέση ώστε να αποκαθίσταται η συνέχεια της -καλά 
ορισμένης- βάσης της ενότητας 1b (Εικόνα 62), οπότε οι βάσεις των ενοτήτων 4 και 5 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν μικρή υπολειπόμενη φαινόμενη κατακόρυφη 
μετατόπιση από τη ρηξιγενή ζώνη. Σημειωτέον, οι ανωτέρω επαφές ήταν πολύ 
σαφείς, αναγνωρίσιμες στο αρχικό τοίχωμα αλλά και σε διαδοχικές οπισθοχωρήσεις 
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του, και χαρτογραφημένες με ακρίβεια της τάξης των 1-3 cm (ενότητες 4 και 5a) ή 2-
5 cm (ενότητα 1b). Αυτό σημαίνει ότι, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει 
πιθανότητα λανθασμένης εκτίμησης του ΚΣΔ.  

 

 
Εικόνα 62. Πολύ απλοποιημένη παλινσπαστική αποκατάσταση του log του ΝΑ τοιχώματος 
του ορύγματος 1 (αφαίρεση του κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού (ΚΣΔ) που 
παρήγγαγε ο σεισμός του 1954). Επαναφέροντας την βάση της ενότητας 1b στην αρχική της 
θέση, παρατηρείται παραμένων κατακόρυφος στρωματογραφικός διαχωρισμός (πολυ μικρός) 
των βάσεων των ενοτήτων 4 και 5 (γκρί και κίτρινο χρώμα, αντίστοιχα). Βλ. κείμενο για 
σχολιασμό.  
 

 

Εικόνα 63. Υποτίμηση του κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού (ΚΣΔ) σε 
διαρηγμένα στρώματα που παρουσιάζουν πάρελξη. Ο πραγματικός ΚΣΔ από την ευρύτερη 
ζώνη διάρρηξης (και πλαστικής παραμόρφωσης) είναι ο «Α». Μέτρηση του ΚΣΔ ακριβώς 
πάνω στο ρήγμα («Β»), μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υποτίμησή του. 

 
 
Από την άλλη, αν μετρήσουμε τον ΚΣΔ της βάσης της ενότητας 5 όχι μόνον 

στους κλάδους B και C, αλλά καί στον κλάδο F, λαμβάνουμε 131 cm, τιμή 
υπερδιπλάσια από τις παραπάνω και από την τιμή του ΚΣΔ από ολόκληρη τη ζώνη 
παραμόρφωσης που υπολογίσαμε για τη βάση της ενότητας 1b (59 cm, στην Εικόνα 
61). Ο κλάδος F, ο οποίος ευθύνεται για αυτή τη μεγάλη διαφορά, δεν επηρεάζει την 
ενότητα 4, πράγμα που σημαίνει ότι  μπορούμε να τοποθετήσουμε το επεισόδιο Ε1 
πρίν την έναρξη απόθεσής της. 

 
Η εξήγηση για τις μικροδιαφορές ΚΣΔ των βάσεων των εν. 1b, 4, και 5 στον 

κλάδο Β μπορεί κάλλιστα να έγκειται στην οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης της ρ.ζ., 
η οποία είναι τόσο μεγάλη στο Ο1, ώστε όση είναι η κατακόρυφη μετατόπιση, τόση 
περίπου είναι και η οριζόντια (βλ. κεφάλαιο κινηματικής). Μεγάλη οριζόντια 
συνιστώσα μετατόπισης, μπορεί εύκολα να παράξει κατα τη διάρκεια του ίδιου 
επεισοδίου ολίσθησης διαφορετικούς ΚΣΔ σε μή παράλληλες στρωματογραφικές 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   117

επαφές. Δηλαδή, ο παρατηρούμενος ελαφρώς μεγαλύτερος ΚΣΔ των βάσεων των 
ενοτήτων 4 / 5a σε σχέση με τον ΚΣΔ της βάσης της 1b στου κλάδους B και C, 
μπορεί κάλλιστα να όφείλεται σε διαφορετική κλίση των βάσεων των 4 και 5a σε 
σχέση με την κλίση της 1b. Βρισκόμενοι σε ένα αλλουβιακό ριπίδιο, με την κορυφή 
του στα ΝΑ των ορυγμάτων, η κλίση του εδάφους γενικά αναμένεται να είναι πρός 
ΒΔ. Τέτοια κλίση, σε συνδυασμό με αριστερόστροφη συνιστώσα ολίσθησης θα 
παρήγαγε ΚΣΔ μικρότερους από την πραγματική κατακόρυφη μετατόπιση. Όμως, 
τοπικά η κλίση του εδάφους μπορεί κάλλιστα να παρουσιάζε διαφορά σε σχέση με 
τον γενικό κανόνα, δεδομένου οτι το έδαφος υπέστη παραμόρφωση από το Ε1, το 
οποίο, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο της χρονολόγησης έλαβε χώρα χρονικά πολύ 
κοντά στην απόθεση της εν.4. (άλλη αιτία θα μπορούσε να είναι και η ανθρώπινη 
δραστηριότητα). Πολλώ δε μάλλον όταν βρισκόμαστε σε περιοχή όπου το ίχνος της 
ρ.ζ. (σε κάτοψη) παρουσιάζει κάμψη (όπως στην περιοχή του ΝΑ τοιχώματος του 
Ο1), πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη εδαφική παραμόρφωση. Π.χ., στο 
ανερχόμενο τέμαχος αμέσως πίσω από τον κλάδο Β, η βάση της ενότητας 5a (τοπικά 
τουλάχιστον) είχε φαινόμενη κλίση πρός ΝΑ, όπως διαπιστώθηκε στο παράλληλο με 
το ρήγμα μικρό τοίχωμα που διαμορφώθηκε μετά από τις διαδοχικές οπισθοχωρήσεις 
στην περιοχή της ρ.ζ..   

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε οτι η μικρή διαφορά ΚΣΔ μεταξύ των 
βάσεων των εν. 1b και 4 είναι πολύ «ισχνό» τεκμήριο για να προτείνουμε μόνον με 
βάση αυτή ένα επι πλέον επεισόδιο διάρρηξης (ούτως ή άλλως, συνοδευόμενο από 
αμελητέα ολίσθηση) μετά το Ε1 και πρίν το 1954. Το ίδιο ισχνές ενδείξεις είναι και 
(α) οι πιθανές μικρές μεταθέσεις της βάσης της ενότητας 4 (αλλά όχι της οροφής της) 
από πιθανά μικρά αντιθετικά ρήγματα 3 m ΒΑ της ρ.ζ., και (β) η μετάθεση της βάσης 
της ενότητας 4 (αλλά όχι της οροφής της) από μικρό συνθετικό ρήγμα αμέσως ΒΑ 
του κλάδου C. Τα πιθανά μικρά ρήγματα στην περίπτωση (α) μπορεί κάλλιστα να 
δημιοργήθηκαν το 1954 και να αποσβένυνταν προς τα πάνω (dying-out upwards - 
Bonilla and Lienkaemper, 1990). To ίδιο και το μικρό ρήγμα μπροστά από τον κλάδο 
C, το οποίο, ενώ σχετιζόταν με διακριτό ΚΣΔ της βάσης της ενότητας 4 στο αρχικό 
τοίχωμα (βλ. Εικόνα 42, μετά την πρώτη μικρή οπισθοχώρηση), σε επόμενες εκδοχές 
του τοιχώματος  απεσβένυτο πολύ γρήγορα (lateral die-out). Eπι πλέον, το ίδιο το 
ρήγμα C, δεν ήταν ορατό ώς συνεχόμενη «γραμμή» στις αρχικές εκδοχές του 
τοιχώματος, αλλά αντιστοιχούσε σε δύο δύσκολα διακριτά, μή συνεχόμενα τμήματα 
διατετεταγμένα σε κλιμακωτή διάταξη (κλιμακωτή, σε κατακόρυφη τομή). 
Σημειωτέον, ότι η σημαντική οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης, μπορεί να εξηγήσει 
επαρκώς και την παρατηρούμενη πάχυνση της ενότητας 4 στο κατερχόμενο τέμαχος 
(σε σχέση με τη λεπτότερη εμφάνισή της στο ανερχόμενο), η οποία μπορεί να 
αποδοθεί στην παράθεση παχύτερου τμήματος της ενότητας δίπλα σε λεπτότερο. 
Αυτή η ερμηνεία είναι πιό συντηρητική από το να  θεωρήσουμε (αυθαίρετα) οτι η 
ενότητα 4 είχε σταθερό πάχος, άρα και ότι η πάχυνσή της μπορεί να οφείλεται σε 
απόθεση μετα-σεισμικού κολλουβίου, μή διακριτού από την υπόλοιπη ενότητα. 

Ένα στοιχείο το οποίο συνάδει πάντως με (δευτερεύον) επεισόδιο διάρρηξης, 
είναι η ανωμαλία στη βάση της ενότητας 4, κοντά στην παρυφή της κολλουβιακής 
σφήνας εντός της εν. 5a. Εκεί, ακριβώς πάνω από τον κλάδο J και στο σημείο κάμψης 
της ενότητας 5b (εκεί που αποκτά κλίση πρός τον κλάδο F), η ενότητα 4 πλήρωνε ένα 
μικρό χοανοειδούς διατομής χώρο μέσα στο κολλούβιο της εν. 5a. Το αν αυτή η 
ανωμαλία αντιστοιχούσε σε μικρό χάσμα (τεκτονικής προέλευσης) επί της ενότητας 
5a δεν ήταν σαφές. Με βάση την ερμηνεία μας, η ενότητα 5a εδώ είναι το κατώτερο 
τμήμα της κολλουβιακής σφήνας του Ε1 (δηλαδή αποτέθηκε μετά το Ε1), άρα, αν 
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πρόκειται για χάσμα τεκτονικής προέλευσης, απαιτείται ένα επεισόδιο διάρρηξης 
μετά το Ε1 και πρίν το 1954. Αν κρίνουμε από την παντελή έλλειψη κατακόρυφου 
στρωματογραφικού διαχωρισμού της οροφής της εν. 5a, αυτό το πιθανό επεισόδιο 
διάρρηξης, δεν συνοδεύθηκε από –αξιόλογη- τεκτονική ολίσθηση. Τα στοιχεία στο 
ΝΑ τοίχωμα του Ο1 δεν επαρκούν αφ’ εαυτών, όμως τέτοιο επεισόδιο διάρρηξης 
πιστοποιείται στο ΒΒΔ τοίχωμα του Ο2, όπου αναγνωρίσθηκε μια πολύ πιό 
χαρακτηριστική περίπτωση πληρωμένου χάσματος πάνω στις παλαιότερες 
κολλουβιακές αποθέσεις του Ε1 (επεισόδιο διάρρηξης Ε1α - βλ. παρακάτω). 
 
 
Παρατηρήσεις στο αναγνωριστικό όρυγμα  

 
 
Και οι παρατηρήσεις εντός του αναγνωριστικού ορύγματος (ΑΤ στην Εικόνα 

27) δεν συμβαδίζουν με την υπόθεση παλαιο-επεισοδίου ολίσθησης μετά την έναρξη 
της απόθεσης της ενότητας 4. Το αναγνωριστικό όρυγμα, καίτοι καθαρίσθηκε στην 
περιοχή της ρηξιγενούς ζώνης στο ανώτερο τμήμα του ΒΔ τοιχώματος, δεν 
χαρτογραφήθηκε, διότι αμέσως μετά την εκσκαφή του κρίθηκε απαραίτητη η 
διαπλάτυνση και κατασκευή βαθμίδων (με αποτέλεσμα να χαθούν τα στοιχεία των 
τοιχωμάτων του στην περιοχή της ρηξιγενούς ζώνης). Πλήν όμως, έστω και χωρίς 
λεπτομερή αποτύπωση, κατά την πρώτη αξιολόγηση της στρωματογραφίας (Εικόνα 
64), διαπιστώθηκε ότι η βάση της ενότητας 4 έχει υποστεί παρόμοιο κατακόρυφο 
στρωματογραφικό διαχωρισμό με αυτή των ενοτήτων 1b και 2, ενώ δεν παρουσιάζει 
πάχυνση στο κατερχόμενο τέμαχος, όπως θα αναμενόταν αν είχε μεσολαβήσει 
κατακόρυφη μετατόπισή της πριν την απόθεση της ενότητας 1b. Άλλη 
χαρακτηριστική άποψη του ΒΔ τοιχώματος του ΑΤ δίδεται και στην Εικόνα 23. Αυτή 
ακριβώς η απουσία στρωματογραφικών ενδείξεων για παλαιο-επεισόδιο ολίσθησης 
στο ανώτερο τμήμα της στρωματογραφίας στο ΒΔ τοίχωμα, απετέλεσε άλλωστε και 
τον βασικό λόγο για την απόφαση να προχωρήσει πιό βαθειά το ΑΤ απ’ ότι αρχικά 
προγραμματιζόταν.   

 
 

Παρατηρήσεις στο ΒΔ τοίχωμα του ορύγματος 1 
 
Στο ΒΔ τοίχωμα (Εικόνα 30), η ενότητα 4 απουσίαζε από την περιοχή της 

ρηξιγενούς ζώνης, όπου η ενότητα 1 βρισκόταν αμέσως πάνω από την ενότητα 7. Το 
ανώτερο τμήμα της ενότητας 7 (7a) χαρακτηριζόταν από την παρουσία ενός σαφώς 
αναγνωρίσιμου οξειδωμένου ορίζοντα (εδαφολογική ενότητα), πάχους της τάξης των 
14-18 cm. Η βάση του ορίζοντα αυτού, παρουσίαζε το ίδιο ποσό κατακόρυφου 
στρωματογραφικού διαχωρισμού (ΚΣΔ) με τη βάση της ενότητας 1 και της 
υποενότητας 1b, άρα, έχει υποστεί μετατόπιση μόνον από το σεισμό του 1954. Στο 
τμήμα των ΒΔ τοιχωμάτων όπου εμφανιζόταν η ενότητα 4, ο παραπάνω ορίζοντας 
οξείδωσης δεν ήταν επαρκώς σαφής, όυτε και το εάν η οξείδωση επηρεάζε την εν. 4 ή 
όχι (η δεύτερη περίπτωση, θα σήμαινε οτι η ενότητα 4 ήταν νεότερη του ορίζοντα, 
άρα δεν θα μπορούσε να έχει υποστεί άλλο επεισόδιο ολίσθησης πέρα από το σεισμό 
του 1954).  
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Εικόνα 64. Άποψη του ΒΔ τοιχώματος του αναγνωριστικού ορύγματος στην περιοχή της 
ρηξιγενούς ζώνης. Διακρίνεται καθαρά η απουσία διαφοράς στον κατακόρυφο 
στρωματογραφικό διαχωρισμό των βάσεων των ενοτήτων 1b, 2 και 4. Η βάση της ενότητας 4 
είναι επαρκώς ορισμένη και στο ακαθάριστο τμήμα του τοιχώματος, λόγω χαρακτηριστικής 
διαφοράς χρώματος (γκρί) με την ενότητα 7 απο κάτω της (ερυθρωπό). 

 
Εντός της ενότητας 7 (7b) δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε καμμία ένδειξη για 

το επεισόδιο ολίσθησης Ε1, πράγμα που μπορεί να οφείλεται π.χ. σε: 
 (α) το ότι απόθεση μετα-σεισμικού κολλουβίου προερχόμενου από την 

ενότητα 7 στο ανερχόμενο τέμαχος, δεν θα μπορούσε να διακριθεί από την ενότητα 7, 
ειδικά δε εφόσον έχει μεσολαβήσει και εδαφογένεση (με βάση την ερμηνεία στο ΝΑ 
τοίχωμα, η εδαφογένεση που έδωσε το παλαιοέδαφος 1, συνέχισε και μετά το 
επεισόδιο Ε1). Είναι χαρακτηριστικό, ότι όσα στοιχεία σχετικά με το Ε1 
αναγνωρίσαμε εντός της εν. 7b στο ΝΑ τοίχωμα κατά την οπισθοχώρηση του 
αναβαθμού ασφαλείας, δεν ήταν ορατά στο αρχικό τοίχωμα (βλ. φωτομωσαϊκό του 
στο «Παραδοτέο 5Α/Β»). 

(β) μικρό κατακόρυφο διαχωρισμό της επιφάνειας του εδάφους (δηλαδή 
δημιουργία πρανούς μικρού ύψους), είται λόγω πλευρικής απόσβεσης της 
πραγματικής μετατόπισης, είτε λόγω των μορφολογικών χαρακτηριστικών της 
επιφάνειας του εδάφους που μετατόπισε η διάρρηξη (βλ. προσδιορισμό Ε1 στο ΝΑ 
τοίχωμα του Ο3). 

Συμπερασματικά, με βάση μόνον τις παρατηρήσεις στο όρυγμα 1 και το 
αναγνωριστικό όρυγμα στην ίδια θέση, το προτελευταίο επεισόδιο ολίσθησης, 
συγκρίσιμης με αυτήν που παρατηρήθηκε το 1954 (επεισόδιο Ε1), τοποθετείται μετά 
την απόθεση της ενότητας 5b και πρίν την έναρξη απόθεσης της ενότητας 4. 
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Όρυγμα 2 
 

 
ΝΝΑ τοίχωμα 
 
Στο τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (1954), ο κλάδος που έδωσε τη μεγαλύτερη 

μετατόπιση στο ΝΝΑ τοίχωμα ήταν ο κλάδος G. Ο συνολικός στρωματογραφικός 
διαχωρισμός κατά κλίση (ΣΔΚΚ) που έχει υποστεί η βαση της ενότητας 4 από τον 
κλάδο G και τον κλάδο H αμέσως πίσω του, παρουσιάζει ελάχιστη διαφορά με τον 
αντίστοιχο συνολικό ΣΔΚΚ της βάσης της 1b (περίπου 81 και 88 cm, αντίστοιχα, 
μετρήσεις με μώβ φόντο στην Εικόνα 58). Ο ΣΔΚΚ της εν. 4 είναι μάλιστα κατά τι 
μικρότερος από τον ΣΔΚΚ της εν. 1b. Αυτή η διαφορά είναι εντός των ορίων 
σφάλματος των μετρήσεων και, ή παρατηρούμενη μικρή μείωση του ΣΔΚΚ 
μεταβαίνοντας από νεότερη (1b) σε παλαιότερη ενότητα (4), υποδηλώνει ότι η 
διαφορά μπορεί να ερμηνευθεί από την οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης και τις 
διαφορές ΣΔΚΚ τις οποίες μπορεί αυτή να παράξει σε επαφές που δεν έχουν 
μηδενική φαινόμενη  κλίση σε διεύθυνση παράλληλη με τη διεύθυνση της ρ.ζ. 
Ταυτόχρονα, δεν παρατηρήθηκε πάχυνση της ενότητας 4 στο κατερχόμενο τέμαχος, 
ούτε απόθεση σφήνας κολλουβίου επί αυτής – Εικόνα 47. Με βάση αυτές τις 
παρατηρήσεις, οι κλαδοι G  και Η έχουν παρουσιάσει αξιόλογη ολίσθηση μία μόνον 
φορά μετά την έναρξη απόθεσης της ενότητας 4 (ήτοι, μόνον το 1954).   

Στον κλάδο G, η πολύ μικρή υψομετρική διαφορά της βάσης του πιό αδρομερούς 
τμήματος της ενότητας 5 (5c) στο ανερχόμενο τέμαχος, με τη βάση της ενότητας 5a 
(λεπτομερέστερη, ομοιογενέστερη, άστρωτη) στο κατερχόμενο τέμαχος, αλλά και η 
σαφέστατη λιθολογική αναντιστοιχία μεταξύ των εν. 5c και 5a εκατέρωθεν του 
κλάδου G, οφείλονται σε συνδυασμό (α) της οριζόντιας συνιστώσας ολίσθησης, με 
(β) τη γεωμετρία του ίχνους της παλαιοκοίτης σε κάτοψη, και (γ) την φύση αυτού που 
–λιθοστρωματογραφικά- χαρτογραφήσαμε ως ενότητα 5a στο κατερχόμενο τέμαχος 
του κλάδου G.  

Όπως και το τριγωνικού σχήματος τμήμα της ενότητας 5a στο ΝΑ τοίχωμα του 
Ο1, έτσι και η εμφάνιση της εν. 5a στο ΝΝΑ τοίχωμα του Ο2 στο κατερχόμενο 
τέμαχος του κλάδου G ήταν άστρωτη (ομoιογενής) και πλουσιότερη (εδώ, πολύ 
πλουσιότερη) σε λεπτόκοκκα απ’ ότι η υπόλοιπη ενότητα 5. Σε συνδυασμό με την 
κεκλιμένη πρός ΑΒΑ οροφή της, συμπεραίνουμε ότι κατα πάσα πιθανότητα 
πρόκειται για την πρώτη κολλουβιακή απόθεση μετά το Ε1, όπως και στο Ο1. 
Σημειωτέον ότι η αρχική κλίση της οροφής της εν. 5a ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, 
διότι εν τω μεταξύ, η διάρρηξη του 1954 την έχει περιστρέψει περί οριζόντιο άξονα 
(παράλληλο με τη ρ.ζ.), με φορά περιστροφής αντίστροφη της φοράς της αρχικής 
κλίσης της (βλ. χονδροειδή αναπαράσταση της πρό του 1954 κατάστασης στην 
Εικόνα 65 πάνω). 
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Εικόνα 65. Αποκατάσταση της στρωματογραφίας των τοιχωμάτων του ορύγματος 2 στην 
κατάσταση πρό της διάρρηξης του 1954. Η αποκατάσταση είναι κατά προσέγγιση, δεδομένης  
της σημαντικής οριζόντιας συνιστώσας μετατόπισης, και αφορά μόνον διακριτές 
μετατοπίσεις (όχι διάχυτη παραμόρφωση).  Διακρίνεται πολύ καθαρά η διακοπή της 
κολλουβιακής ενότητας 4 από την επιφάνεια διάβρωσης 2 (κίτρινο χρώμα), και η κεκλιμένη 
οροφή του ανώτερου τμήματος της εν. 5 στο κατερχόμενο τέμαχος (βλ. κείμενο για 
επεξήγησεις). 
 
 

Έτσι, αφήνοντας κατα μέρος το κολλουβιακό τμήμα της ενότητας 5 ABA του 
κλάδου G, ο κλάδος αυτός παραθέτει τμήμα του κεντρικού (βαθύτερου) μέρους της 
παλαιοκοίτης 2 (εν. 5c) με πλευρικό τμήμα αυτής το οποίο παρουσιάζει μεγάλη 
διαφορά στα λιθο-οψικά του χαρακτηριστικά (λεπτόκοκκη εν. 5d). Αυτό υποδηλώνει 
δύο πράγματα: (α) ότι η παλαιοκοίτη έχει υποστεί (αξιόλογη) συνολική οριζόντια 
μετατόπιση και (β) ότι η παλαιοκοίτη στην περιοχή του ΝΝΑ τοιχώματος έπαυε να 
είναι παράλληλη με τη ρ.ζ. (όπως ήταν μεταξύ του ΝΑ τοιχώματος του Ο1 και του 
ΒΒΔ τοιχώματος του Ο2), και αποκτούσε διεύθυνση περίπου εγκάρσια πρός της ρ.ζ. 
– βλ. αναπαράσταση στην Εικόνα 69). Αυτό άλλωστε επαληθεύθηκε από το όρυγμα 
3, στο οποίο δεν βρέθηκε η παλαιοκοίτη. Το αν ο κλάδος G συμμετείχε στο επεισόδιο 
Ε1, δεν είναι προφανές, λόγω της μή επίπεδης γεωμετρίας της βάσης της 
παλαιοκοίτης 2, και της δυσκολίας διάκρισης της βάσης τυχόν μετασεισμικού 
κολλουβίου (προερχόμενου από την  εν. 5) εντός της εν. 5 στο ανερχόμενο τέμαχος 
του κλάδου G. Πάντως, ο πολύ μικρός διαχωρισμός της οροφής της εν. 7b (η οποία 
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ήταν όμως αρκετά ασαφής επαφή στην συγκεκριμένη περιοχή), υποδηλώνει ότι κατά 
πάσα πιθανότητα ο κλάδος G δεν συμμετείχε στο Ε1.  

 
Πάντα στο ΝΝΑ τοίχωμα, άλλη ένδειξη οτι το Ε1 κατα πάσα πιθανότητα 

τοποθετείται χρονικά μετά την έναρξη απόθεσης της ενότητας 5 αποτελεί η 
παρατηρούμενη μεγαλύτερη παραμόρφωση καλά ορισμένων επιφανειών στρώσης 
εντός της ενότητας 5, σε σχέση με τη βάση της ενότητας 1b (αλλά και της εν. 4, η 
οποία όμως δεν ήταν αρκετά σαφής στρωματογραφική επαφή). Αυτή η διαφορά 
παρατηρήθηκε στο τοίχωμα μετά την 5η οπισθοχώρηση (Εικόνα 32), στην περιοχή 
μπροστά (ΑΒΑ) από το ρήμα Α1, όπου διακρίθηκαν καθαρά επιφάνειες στρώσης 
εντός της ενότητας 5 με χαρακτηριστικά κοίλο ίχνος (σε κατακόρυφη τομή) λόγω 
πάρελξης. Πάρελξη παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό και στη βάση της ενότητας 1b, 
αλλά η διαφορά στην παραμόρφωση ήταν αρκετά σαφής. 

 
Άλλη ένδειξη οτι το Ε1 τοποθετείται χρονικά μετά την έναρξη απόθεσης της 

ενότητας 5 είναι και η μεγάλη διαφορά στον κατακόρυφο στρωματογραφικό 
διαχωρισμό (ΚΣΔ) που έχει υποστεί η βάση της ενότητας 5 (υποενότητα 5c) σε σχέση 
με την υπερκείμενή της ενότητα 1b, κατα μήκος της δευτερεύουσας επιφάνειας Α1 
αμέσως μπροστά από την Α. Κανονικά, η πολυπλοκότητα της γεωμετρίας της βάσης 
της ενότητας 5 (κοίλη, όχι επίπεδη), σε συνδυασμό με την οριζόντια συνιστώσα 
μετατόπισης της ρ.ζ., δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από 
μετρήσεις στρωματογραφικού διαχωρισμού (κατακόρυφου ή κατα κλίση). Όμως, 
όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα για την κινηματική της ρ.ζ., η επιφάνεια 
ολίσθησης Α1 είχε αμιγώς κανονικό κινηματικό χαρακτήρα (γραμμές προστριβής 
κατα κλίση), τουλάχιστον όσον αφορά το τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης σε αυτήν 
(δηλαδή το 1954).  

Μετρώντας τον κατακόρυφο στρωματογραφικό διαχωρισμό (ΚΣΔ). της βάσης της 
ενότητας 5 έως το ανώτερο σημείο όπου η επιφάνεια Α1 ήταν ξεκάθαρα διακριτή ως 
ρήγμα, έχουμε 96 cm minimum (Εικόνα 58, μέτρηση με κίτρινο φόντο). Τόσο μεγάλο 
ΚΣΔ. δεν έχει υποστεί η βάση της ενότητας 1b στην περιοχή πάνω από την επιφάνεια 
Α1 (ΚΣΔ γύρω στα 41 cm, με κίτρινο φόντο στην Εικόνα 58). Έτσι, αν δεχθούμε οτι 
η επιφάνεια Α1, μετά την έναρξη απόθεσης της ενότητας 5 έχει ολισθήσει μόνον το 
1954, οδηγούμαστε σε «άτοπο», διότι το 1954 η επιφάνεια Α1 ολίσθησε κατά κλίση 
(όπως δείχνουν οι πολύ καλά διατηρημένες γραμμές προστριβής πάνω της), άρα η 
παρατηρούμενη μεγάλη διαφορά ΚΣΔ που παρουσιάζει η βάση της ενότητας 5 και η 
βάση της ενότητας 1b, δεν μπορούν να θεωρηθούν αποτέλεσμα της οριζόντιας 
μετατόπισης κατα το ίδιο επεισόδιο ολίσθησης. Έτσι, πρέπει να υποθέσουμε οτι η 
επιφάνεια Α1, μετά την έναρξη απόθεσης της ενότητας 5, έχει ολισθήσει και πρίν το 
1954. Δηλαδή, το προ-τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (Ε1) έλαβε χώρα μετά την 
έναρξη απόθεσης του κατώτερου τμήματος της εν. 5. 

  
Όσον αφορά το εάν το Ε1 στην επιφάνεια Α1 επηρέασε την ενότητα 4 ή οχι, δεν 

μπορούμε να δώσουμε απάντηση, διότι η ενότητα 4 έχει διαβρωθεί στο ανερχόμενο 
τέμαχος. Η διάβρωση αυτή (ΕΔ2), δεν είναι απαραιτήτως ένδειξη δημιουργίας 
πρανούς από σεισμική διάρρηξη στην επιφάνεια, δεδομένου του γεωμορφολογικού 
περιβάλλοντος, της έκτασης που εμφανίζει στο ανερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. η 
επιφάνεια διάβρωσης ΕΔ2 (Εικόνα 35, με κίτρινο χρώμα στην Εικόνα 65) κάτω από 
το «σετ» ενοτήτων 1 / 2, και το γεγονός ότι η ενότητα 4 είναι διαβρωμένη καί στο 
κατερχόμενο τέμαχος. Η διάβρωση της ενότητας 4 δηλαδή οφείλεται σε διάβρωση 
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της ευρύτερης περιοχής, μή σχετιζόμενη με δημιουργία πρανούς από εδαφική 
διάρρηξη. Η υψομετρική διαφορά που παρουσιάζει η βάση της ενότητας 4 
εκατέρωθεν της ρ.ζ. δεν είναι απαραίτητα προϊόν μετατόπισης, αλλά κατα πάσα 
πιθανότητα αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η ενότητα 4 κάλυψε το πρανές που 
δημιούργησε το επεισόδιο  Ε1 λίγο πρίν την απόθεσή της (όπως τεκμηριωμένα ισχύει 
στο Ο1). 

Στο κατερχόμενο τέμαχος της Α1, όπου πιθανοί μικρότεροι κλάδοι μεταθέτουν τη 
βάση της ενότητας 1b,  η βάση της εν. 4 εμφανίζει παρόμοια ποσά φ.κ.μ. με τη βάση 
της 1b, με διαφορές οι οποίες εμπίπτουν στα όρια του σφάλματος της χαρτογράφησης 
(η βάση της εν. 4 ήταν αρκετά ασαφής στην προκειμένη περίπτωση).  

 
Στο ΝΝΑ τοίχωμα του Ο2, ο θαμμένος κλάδος Β δεν βρέθηκε να μεταθέτει τη 

βάση της ενότητας 1b, άρα δεν συμμετείχε στο τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης 
(σεισμός 1954). Δεν μετέθετε ούτε τη βάση της ενότητας 4. Ο κλάδος Β έχει 
μεταθέσει σίγουρα τo ανώτερο τμήμα της ενότητας 7b, διότι αυτό βρίσκεται σε 
ξεκάθαρη τεκτονική επαφή με τη σφήνα έντονα καταπονημένου μητρικού 
πετρώματος (wBR) στο ανερχόμενο τέμαχος του κλάδου.  Έιτε αυτή η τεκτονική 
επαφή οφείλεται στο Ε1, είτε σε παλαιότερο επεισόδιο ολίσθησης, συμπεραίνουμε οτι 
το Ε1 έχει λάβει χώρα σίγουρα μετά την απόθεση του ανώτερου τμήματος της 
ενότητας 7b. 

Ο κλάδος Β δεν ήταν ορατός εντός της ενότητας 5d. Η βάση της ενότητας 5d, η 
οποία ήταν αρκετά ασαφής στρωματογραφική επαφή στην περιοχή πάνω από τον 
κλάδο Β, παρουσίαζε εκεί μικρή μετάπτωση η οποία θα μπορούσε να οφείλεται σε 
μετατόπιση από τον κλάδο Β. Εξ ού και η προέκτασή του με διακεκομμένη γραμμή 
και ερωτηματικά στο log. Αυτό θα σήμαινε ότι ο κλάδος Β φιλοξένησε μικρή 
ολίσθηση κατά το Ε1.  Στην περιοχή πάνω από τον κλάδο Β, λόγω της μή σαφούς 
διάκρισης της υποενότητας 5a από την 5d στην συγκεκριμένη περιοχή, δεν στάθηκε 
δυνατόν να διαπιστωθεί απουσία ή παρουσία μετάπτωσης στη βάση της υπο-ενότητας 
5a (στο log στην Εικόνα 32, γι αυτόν τον λόγο, δίδεται ως «αχαρτογράφητη» η 
συγκεκριμένη περιοχή). Συνοψίζοντας, στον  κλάδο Β έχει λάβει χώρα ένα 
τουλάχιστον επεισόδιο ολίσθησης (εκτός του 1954) μετά την έναρξη απόθεσης του 
υλικού της ενότητας 7b (πιθανόν και της 5d) και πρίν την έναρξη απόθεσης της 
ενότητας 4. Τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής χρονολόγησης του ανώτερου 
τμήματος της εν. 7b που θα συζητηθούν σε επόμενη ενότητα, υποδηλώνουν ότι το 
επεισόδιο αυτό ήταν το Ε1 (και όχι κάποιο παλαιότερο επεισόδιο). 

 
Κατά την σταδιακή οπισθοχώρηση του NNA τοιχώματος, μετά την 5η και 6η 

οπισθοχώρηση, εμφανίσθηκε μικρό πληρωμένο χάσμα που κατα μήκος του κλάδου Η 
(Εικόνα 47γ και δ), δομή η οποία δεν υπήρχε στις αρχικές εκδοχές του τοιχώματος. 
Το χάσμα αυτό, έχει υποστεί περιστροφή μετά την πλήρωσή του (λόγω ολίσθησης 
του κλάδου Η κατά το σεισμό του 1954), άρα αντιστοιχεί σε επεισόδιο εδαφικής 
παραμόρφωσης παλαιότερο του 1954. Το υλικό πλήρωσης του ανώτερου τμήματος 
του χάσματος, στην 6η οπισθοχώρηση (Εικόνα 47δ) περιείχε χαρακτηριστικό υλικό 
της ενότητας 4 (μεγάλο σβώλο πηλού – πορτοκαλί χρώμα στην Εικόνα 47δ), ενώ, 
είναι πιθανόν (όσο επέτρεπε να αποφανθούμε η ομοιογένεια των υλικών) η ενότητα 4 
να αποτελούσε μέρος του ΑΒΑ τοιχώματος του χάσματος. Αν ισχύει το τελευταίο, το 
επεισόδιο εδαφικής παραμόρφωσης που έδωσε το χάσμα δεν μπορεί να ήταν το Ε1. 
Πιθανό μικρό πληρωμένο χάσμα αναγνωρίσθηκε και επί της ενότητας 5a, μπροστά 
από τον κλάδο G στο ΝΝΑ τοίχωμα (χάσμα πληρωμένο με υλικό από την εν. 5). 
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Εφόσον ερμηνεύουμε την ενότητα 5a σε αυτή την περιοχή σαν το κατώτερο τμήμα 
της κολλουβιακής σφήνας του Ε1, το πιθανό χάσμα που αναφέρθηκε παραπάνω, 
επίση δεν μπορεί να οφείλεται στο Ε1. Με βάση τα όσα περιγράφονται στο ΒΒΔ 
τοίχωμα (παρακάτω), τα ανωτέρω χάσματα κατά πάσα πιθανότητα σχετίζονται με το 
επεισόδιο Ε1α, ένα επεισόδιο ρωγμάτωσης, συνοδευόμενο από αμελητέα τεκτονική 
ολίσθηση. 

 
 
 
ΒΒΔ τοίχωμα 
 
Στο ΒΒΔ τοίχωμα, οι κλάδοι L, M και N οι οποίοι ολίσθησαν κατά το σεισμό το 

1954, εμφανίζουν παρόμοιο ποσό κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού 
(ΚΣΔ) και στη βάση του ανώτερου «σετ» στρωμάτων (ενότητες 1 και 2) και στη 
βάση της ενότητας 4 (Εικόνα 58, αποκατάσταση log στην Εικόνα 65 κάτω). Μικρο-
διαφορές είναι καθ’ όλα εξηγήσιμες από την αυξημένη οριζόντια συνιστώσα 
ολίσθησης της ρ.ζ. Έτσι, και αυτοί οι κλαδοι έχουν ενεργοποιηθεί μία μόνον φορά 
μετά την έναρξη απόθεσης της ενότητας 4 (ήτοι, μόνον το 1954). 

Αποκαθιστώντας την στρωματογραφία στην κατάσταση που περίπου βρισκόταν 
πρίν τη διάρρηξη του 1954 (Εικόνα 65 κάτω), φαίνεται πολύ καθαρά η διακοπη των 
κολλουβιακών αποθέσεων της ενότητας 4 στην επιφάνεια διάβρωσης 2 (κίτρινο 
χρώμα), και η ισχυρή κλίση αρχική κλίση της οροφής της εν. 5 (στην περιοχή της 
ρ.ζ.). Και εδώ, όπως στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1 και το ΝΝΑ τοίχωμα του Ο2, το υλικό 
στο ανώτερο τμήμα της εν. 5 ήταν περισσότερο ομοιογενές απ’ ότι στην υπόλοιπη 
ενότητα, πράγμα που παραπέμπει σε κολλούβιο (debris element) προερχόμενο από 
την εν. 5. Η ενότητα 4, και εδώ αντιστοιχεί στο ανώτερο τμήμα (wash element) της 
κολλουβιακής σφήνας που αποτέθηκε μροστά στο πρανές που δημιούργησε το Ε1. 

 
To επεισόδιο Ε1 καθώς φαίνεται έλαβε χώρα στην πιθανή δέσμη των θαμμένων 

κλάδων S, Q και P. Υπενθυμίζουμε ότι οι κλάδοι P και Q είναι οι περισσότερο 
πιθανοί, δεδομένου οτι παρατηρήθηκαν ως σαφείς ασυνέχειες εντός της ενότητας 7b. 
Έμμεσα, με βάση τη συνολική ερμηνεία των δεδομένων, όλοι οι παραπάνω κλάδοι 
καθίστανται περίπου βέβαιοι.  Αυτοί οι κλάδοι επηρεάζουν τo ανώτερο τμήμα της 
ενότητας 7b΄, και στην προέκτασή τους, η βάση της ενότητας 5 παρουσιάζει σαφείς 
απότομες μεταπτώσεις (πράγμα που αποτελεί πιθανή ένδειξη έχει υποστεί 
μετατοπίσεις από αυτούς τους κλάδους). Η ερμηνεία που προτείνουμε, είναι ότι η 
δέσμη κλάδων S, P και Q ολίσθησε κατά το Ε1 και δημιούργησε το πρανές από το 
οποίο προήλθαν τα κολλούβια της εν. 5. Σε αυτή την ερμηνεία, η βάση της ενότητας 
5a ανάμεσα στους κλάδους S και L είναι μια επιφάνεια διάβρωσης, «ισόχρονη» με 
την επιφάνεια διάβρωσης 4. 

Η διάχυση της μετατόπισης κατά το Ε1 σε μια δέσμη κλάδων (S, P και Q), 
πιθανόν και στην κύρια επιφάνεια Α ΔΝΔ του σημείου απόφυσης της δέσμης S/P/ Q, 
σε συνδυασμό με την οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης, την ιδιαιτερότητα της βάσης 
της εν. 5 (κοίλη, όχι επίπεδη, άρα επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί για εκτίμηση 
ελάχιστης τιμής κατακόρυφου διαχωρισμού), αξιόπιστη εκτίμηση της πραγματικής 
μετατόπισης κατά το Ε1 είναι δύσκολο να γίνει. Με βάση το μέγιστο κατακόρυφο 
πάχος ολόκληρης της σφήνας κολλουβίου (ενότητες 4, και η 5a κοντά στη ρ.ζ.) 
πάντως,  λαμβάνουμε περί τα 70 cm ελάχιστη τιμή κατακόρυφου διαχωρισμού 
(ελάχιστη τιμή για το ύψος του πρανούς στην επιφάνεια του εδάφους). Η τιμή αυτή 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   125

είναι ελάχιστη, αφ’ ενός διότι το μέγιστο πάχος των κολλουβιακών σφηνών υποτιμά 
το ύψος του πρανούς από το οποίο προήλθαν (όταν το πρανές σχηματίσθηκε σε υπο-
οριζοντια αρχική τοπογραφική επιφάνεια – Ostenaa, 1984, σε McCalpin, 1996), αφ’ 
ετέρου λόγω της σημαντικής διάβρωσης που έχει υποστεί το ανώτερο τμήμα της εν. 4 
πλησίον της ρ.ζ. (διακόπτεται από την επιφάνεια διάβρωσης 2). 
 

Το ΒΒΔ τοίχωμα του Ο2, είναι αυτό το οποίο δίδει τα πιό ισχυρά στοιχεία υπέρ 
ενός –δευτερεύοντος, μικρού- επεισοδίου διάρρηξης μετά το Ε1 και πρίν το 1954. 
Ακριβώς πάνω από τον πιθανό κλάδο Ρ (ο οποίος στην τελική μας ερμηνεία, έμμεσα 
θεωρείται πλέον βέβαιος), παρατηρήθηκε σαφής ανωμαλία στη οροφή της ενότητας 
5a (= η βάση της ενότητας 4), και συγκεκριμένα, χάσμα πληρωμένο με υλικό από την 
ενότητα 5a, και από πάνω του την υπο-ενότητα 4d. Η επαφή της ενότητας 4d με την 
ενότητα 5a δεν ήταν τεκτονική. Παρ’ όλον ότι στο αρχικό τοίχωμα η επαφή αυτή 
στην ΑΒΑ πλευρά του χάσματος ήταν αρκετά μεγάλης κλίσης21 (δίδοντας την 
εντύπωση πιθανού ρήγματος), σε επόμενες εκδοχές του τοιχώματος, η κλίση της 
μειωνόταν σταδιακά. Έτσι, θεωρώντας ότι το χάσμα επί της ενότητας 5a οφείλεται σε 
επεισόδιο ολίσθησης, αυτό το επεισόδιο έλαβε χώρα μετά την έναρξη απόθεσης της 
ενότητας 5a, και πρίν την έναρξη απόθεσης της ενότητας 4d. Όμως, η 
λιθοστρωματογραφική ενότητα 5a, όπως είπαμε, περιέχει κολλούβια τα οποία 
αποτέθηκαν μετά το Ε1, αλλά βρίσκονταν εκεί κατα τη δημιουργία του χάσματος που 
πληρώνει η ενότητα 4d, αφού είναι η ενότητα που δομεί τα τοιχώματα του χάσματος. 
Έτσι, συμπεραίνουμε ότι το χάσμα δεν το προκάλεσε το επεισόδιο Ε1, αλλά ένα 
επεισόδιο διάρρηξης το οποίο έλαβε χώρα σύντομα μετά (επεισόδιο Ε1α). Η 
διάρρηξη αυτή δεν συνοδεύθηκε από σημαντικές μετατοπίσεις, με βάση τα όσα 
είδαμε στο Ο1. Και στο ΒΒΔ τοίχωμα του Ο2, η απουσία μετάπτωσης στην οροφή 
της εν. 5a (Εικόνα 65 κάτω) υποδηλώνει μηδενικό κατακόρυφο διαχωρισμό. Έτσι, 
φανταζόμαστε ένα επεισόδιο διάρρηξης κατά το οποίο σχηματίσθηκε χάσμα (ρωγμή) 
κατά μήκος της ρ.ζ. 

Η υπο-ενότητα 4d, στις εκδοχές του τοιχώματος που προέκυψαν μετά την 1η 
και 2η οπισθοχώρηση (βλ. φωτομωσαϊκά στο Παραδοτέο 5Α&Β), ήταν 
χαρακτηριστικά πιο πλούσια σε αρχαιολογικά όστρακα και τεμάχη οστών, σε σχέση 
με την υπόλοιπη ενότητα 4 στο συγκεκριμένο τοίχωμα. Αυτή η επιλεκτική 
συγκέντρωση είναι δύσκολο να αποδοθεί σε φυσική διεργασία, μπορεί δηλαδή το 
υλικό της ενότητας 4d να το μετέφερε ο άνθρωπος, για να προσχώσει το χάσμα που 
δημιούργησε η διάρρηξη του Ε1.  

 
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο όρυγμα 2, 
συμφωνούν με την ερμηνεία των στοιχείων στο όρυγμα 1, με βάση τα οποία το προ-
τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης ανάλογης με εκείνης του 1954 (Ε1) τοποθετείται 
μεταξύ της βάσης της ενότητας 4 και του κατώτερου τμήματος της ενότητας 5.  
 
Αναγνωρίζονται επίσης σαφή στοιχεία (στο ΒΒΔ τοίχωμα) για ένα επι πλέον 
επεισόδιο διάρρηξης (Ε1α), το οποίο έλαβε χώρα σύντομα μετά το Ε1 και 
συνοδεύθηκε από δημιουργία χάσματος, αλλά αμελητέα μετατόπιση. Δεν πρόκειται 
δηλαδή για διάρρηξη ανάλογη αυτής του 1954, του Ε1 ή του Ε2 (παρακάτω).  
 

                                                           
21 Εν μέρει, η αυξημένη αυτή κλίση αναμένεται να οφείλεται και στην αντιπάρελξη που έχει 
περιστρέψει περι οριζόντιο άξονα τα στρώματα στην περιοχή κοντά στη ρηξιγενή ζώνη. 
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Όρυγμα 3 
 
Στο όρυγμα 3, ο στρωματογραφικός διαχωρισμός κατά κλίση (ΣΔΚΚ) της 

βάσης της ενότητας 1b ήταν μικρός (38 και 53 cm στο ΝΑ και το ΒΔ τοίχωμα, 
αντίστοιχα - Εικόνα 59). Δεδομένου ότι η βάση της ενότητας 1b βρισκόταν στην ίδια 
περίπου υψομετρική στάθμη σε αμφότερα τα τοιχώματα του Ο3, δηλαδή ότι η 
φαινόμενη κλίση της σε διεύθυνση παράλληλη με τη διεύθυνση του ρήγματος είναι 
μικρή, ο μικρός ΣΔΚΚ αντιστοιχεί και σε μικρή πραγματική μετατόπιση κατά κλίση, 
άρα και σε μικρή πραγματική μετατόπιση, άρα, και σε μικρή οριζόντια μετατόπιση. H 
μικρή οριζόντια μετατόπιση κατά το 1954, αναμένεται να μην έχει παράξει μεγάλες 
διαφορές μεταξύ του ΣΔΚΚ και της πραγματικής μετατόπισης κατά κλίση σε 
παλαιότερες της βάσης της εν. 1b επαφές οι οποίες έχουν υποστεί μόνον τη διάρρηξη 
του 1954. Έτσι, μπορούμε να επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε ποιές άλλες 
στρωματογραφικές ή εδαφολογικές επαφές έχουν υποστεί μόνον τη διάρρηξη του 
1954,  αποκαθιστώντας τη στρωματογραφία στα τοιχώματα του Ο3 στην κατάσταση 
πρίν τη διάρρηξη του 1954 (Εικόνα 66)22. 

 

 
Εικόνα 66. Αποκατάσταση της στρωματογραφίας των τοιχωμάτων του ορύγματος 3 στην 
κατάσταση πρό της διάρρηξης του 1954 (βλ. κείμενο για επεξηγήσεις). Πάνω/Κάτω: ΝΑ/ΒΔ 
τοίχωμα, αντίστοιχα. 
 

Αποκαθιστώντας τη στρωματογραφία στο ΝΑ τοίχωμα του Ο3 (Εικόνα 66 
πάνω), η συνέχεια της βάσης της εν. 7a αποκαθίσταται πλήρως. Στο ΒΔ τοίχωμα 
(Εικόνα 66 κάτω) η αποκατάσταση δεν είναι τέλεια, πράγμα που αποδίδουμε στο 
αυξημένο σφάλμα στη χάραξη της βάσης της εν. 1b, η οποία στην συγκεκριμένη 
περιοχή ήταν αρκετά ασαφής, αλλά και την οριζόντια μετατόπιση, η οποία είναι 
                                                           
22 Κατα τα άλλα, η «παλινσπαστική αποκατάσταση» logs παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων 
(retrodeformation analysis –  ΜcCalpin, 1996), είναι προβληματική σε ρήγματα με σημαντική 
οριζόντια συνιστώσα μετατόπισης. 
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μικρή μέν, αλλά εφόσον η βάση της εν. 1b δεν είναι τελείως επίπεδη και οριζόντια, 
αναμένεται να παράξει μικροδιαφορές μεταξύ των ΣΔΚΚ διαδοχικών ενοτήτων (εδώ, 
των 1b και 7a).  

Η πολύ καλή αποκατάσταση της ενότητας 7a μετά την απομάκρυνση των 
μεταστοπίσεων του 1954, υποδηλώνει ότι η εν. 7a έχει μετατοπισθεί μόνον κατά το 
1954. Άρα το, επεισόδιο Ε1 έλαβε χώρα πρίν την έναρξη απόθεσης της εν. 7a. H 
σαφής υψομετρική μετάπτωση της βάσης της εν. 7a όταν αυτή διασχίζει τον κλάδο Β, 
δεν οφείλεται σε κατακόρυφη μετατόπιση από τον κλάδο Β, αλλά στην 
προϋπάρχουσα μορφολογία του αναγλύφου που κάλυψε η ενότητα 7a. Η μορφολογία 
αυτή αντιστοιχεί σε ένα εξομαλυμένο παλαιο-πρανές, το οποίο εύλογα υποθέτουμε 
ότι δημιουργήθηκε κατά το Ε1. 

Στο ΒΔ τοίχωμα, μετά την αφαίρεση της παραμόρφωσης του 1954, η 
πλευρική συνέχεια του παλαιοεδαφικού ορίζοντα Bk ο οποίος αντιστοιχεί στην 
ενότητα 7b2 (μαζί με την 7b3) είναι ξεκάθαρο οτι δεν αποκαθίσταται, πράγμα που 
υποδηλώνει ότι το Ε1 έλαβε χώρα μετά την εδαφογένεση που έδωσε τον ορίζοντα Βk 
των ενοτήτων 7b2/7b3. H ξεκάθαρη επιφάνεια διάβρωσης (ΕΔ4) πάνω στην εν. 7b2 
στο ανερχόμενο τέμαχος του κλάδου Β (διάβρωση η οποία αυξάνεται πρός τον κλάδο 
Β), είναι ένα από τα χαρακτηριστικά φαινόμενα σχετιζόμενα με παλαιοεπεισόδια 
ολίσθησης που περιγράφουν οι McCalpin & Berry (1996) σε σύνθετα ρηξιγενή πρανή 
(προερχόμενα από πάνω του ενός επεισόδια ολίσθησης). 

 Η βάση και η οροφή της ενότητας 7b2 κλίνουν πρός ΒΑ σε αμφότερα τα 
τοιχώματα του Ο3. Αφαιρώντας την παραμόρφωση που συνόδευσε τη διάρρηξη του 
1954 (Εικόνα 66), διαπιστώνουμε ότι η κλίση αυτή πρίν το 1954 ήταν μεγαλύτερη, 
ειδικά στο ΒΔ τοίχωμα όπου η διάρρηξη  του 1954 συνοδεύθηκε από την μεγαλύτερη 
αντιπάρελξη (σε ζώνη πλάτους περί τα 3 μ μπροστά στον κλάδο Β). Αντίθετα, η 
οροφή της εν. 9, κοντά στον κλάδο Β παρέμενε στραμμένη πρός ΝΔ (λόγω 
αντιπάρελξης). Αυτές οι σχέσεις υποδηλώνουν ότι η αυξημένη κλίση της οροφής της 
ενότητας 7b2 δεν είναι αποτέλεσμα παραμόρφωσης (πάρελξης), αλλά οφείλεται στη 
μορφολογία του εδάφους πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε ο παλαιοεδαφικός ορίζοντας 
που αντιστοιχεί στην εν. 7b2. Mε βάση (α) τα γενικώς αποδεκτά μοντέλα 
διάβρωσης/κολλουβιακής ιζηματογένεσης και εδαφογένεσης σε ρηξιγενή πρανή (π.χ. 
Schwartz & Coppersmith, 1984, Nelson, 1992, McCalpin & Berry, 1996, Παυλίδης, 
2003), και (β) τα ξεκάθαρα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν το αμέσως παλαιότερο 
παλαιοεπεισόδιο ολίσθησης (Ε2), θεωρούμε ότι ο εδαφικός ορίζοντας Bk των 
ενοτήτων 7b2/7b3 σχηματίσθηκε επί της κεκλιμένης επιφάνειας απόθεσης του 
ανώτερου τμήματος (wash element) της κολλουβιακής σφήνας που αποτέθηκε μετά 
τη δημιουργία του πράνούς του Ε2. 

 
Η κατακόρυφη συνιστώσα μετατόπισης κατά τη διάρρηξη του Ε1, αναμένεται 

να δημιούργησε πρανές κατά μήκος του κλάδου Β, κολλούβια από το οποίο 
αναμένονται αμέσως πάνω από τον στρωματογραφικό ορίζοντα του Ε1 στο 
κατερχόμενο τέμαχος του κλάδου Β. Με βάση την ερμηνεία μας, η ενότητα 7b1 είναι 
η πρώτη κολλουβιακή απόθεση μετά το Ε1. Το γεγονός ότι έχει υποστεί 
εδαφογένεση, συμφωνεί με τα αποτελέσματα στο Ο1 (αλλά και το Ο2), όπου 
διαπιστώσαμε συνέχεια της εδαφογένεσης και μετά το Ε1. Η μετάπτωση της βάσης 
της εν. 7a, υποδηλώνει ότι καί αυτή αναμένετα να περιέχει κολλούβια από το πρανές 
του Ε1, με τη διαφορά πως αυτά αποτέθηκαν αφότου άλλαξαν οι συνθήκες 
εδαφογένεσης (για κλιματικούς λόγους) και σταμάτησε η δημιουργία εδαφικού 
ορίζοντα Bk. Θεωρούμε δηλαδή ότι ολόκληρη η κολλουβιακή σφήνα του Ε1 
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συνίσταται στις ενότητες 7b1 και 7a, και έχει το μή τυπικό χαρακτηριστικό ενός 
παλαιοεδαφικού ορίζοντα εντός της (αντί για πάνω της, όπως συνήθως συμβαίνει), 
λόγω κλιματικής αλλαγής. 

Το γεγονός ότι η ενότητα 7b1 (το κατώτερο τμήμα της σφήνας του Ε1) δεν 
παχαίνει πλησιάζοντας πρός το ρήγμα (όπως κάνουν οι κλασικές κολλουβιακές 
σφήνες), οφείλεται στην μορφολογία του εδάφους πάνω στο οποίο σχηματίσθηκε το 
πρανές. Σε πρανή που σχηματίσθηκαν σε υπο-οριζόντιες αρχικές επιφάνειες, έχουμε 
την κλασική τριγωνική γεωμετρία, σε πρανή όμως σε κεκλιμένες αρχικές επιφάνειες 
(όπως εδώ), οι κολλουβιακές σφήνες είναι λεπτότερες και λιγότερο τριγωνικού 
σχήματος (Ostenaa, 1984 σε McCalpin, 1996), ενώ μπορούν και να λεπταίνουν. 

Εντός της ενότητας 7b1, δεν στάθηκε δυνατόν να αναγνωρίσουμε κάποια 
αδρομερέστερη απόθεση μπροστά στον κλάδο Β η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί 
ως το «debris element» (Νelson, 1992) της σφήνας του Ε1. Η εξήγηση για αυτό το 
φαινόμενο, μπορεί να σχετίζεται με μερικούς ή όλους τους παρακάτω παράγοντες: (α) 
την ομοιογένεια των αποθέσεων της ενότητας 7 (κολλούβιο προερχόμενο από 
διάβρωση της εν. 7, μπορεί να είναι δυσ-διάκριτο από τα υλικά της ίδιας ενότητας 
στο κατερχόμενο τέμαχος, ειδικά αν ληφθεί υπ’ όψιν (β) η εδαφογένεση που 
ακολούθησε την απόθεση των πρώτων μετα-σεισμικών κολλουβίων, (γ) το ποσό του 
κατακόρυφου διαχωρισμού που προκάλεσε το Ε1 (βλ. παρακάτω), και (δ) την 
πιθανότητα τμήμα της μετατόπισης να ήταν αργή (όπως συνέβη σε δύο τουλάχιστον 
θέσεις κατα μήκος της ευρύτερης ζώνης διαρρήξεων της Εκκάρας. Τα (γ) και (δ) 
αφορούν το ύψος του πρανούς που δημιουργήθηκε απότομα στην επιφάνεια του 
εδάφους (όσο μικρότερο το ύψος αυτό, τόσο ευκολότερο να μην διακρίνεται debris 
element κολλουβίων αμέσως πάνω από την εν. 7b2), ειδικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν και 
τα (α) και (β) παραπάνω. Όσον αφορά τα (α) και (β), χαρακτηριστικό ανάλογο 
αποτελεί το ΒΔ τοίχωμα του Ο1, το οποίο εμφάνιζε παρόμοια λιθοστρωματογραφικά 
χαρακτηριστικά με το Ο3, και καμία ιζηματολογική ένδειξη της στρωματογραφικής 
θέσης του Ε1 στο κατερχόμενο τέμαχος.  

Με βάση τα κλασικά μοντέλα διάβρωσης και ιζηματογένεσης σε ρηξιγενή 
πρανή, ελάχιστη τιμή του διαχωρισμού κατά κλίση κατά το Ε1 μπορεί να ληφθεί από 
την απόσταση (κατα μήκος του ίχνους του κλάδου Β στα τοιχώματα) μεταξύ του των 
σημείων όπου συναντούν τον κλάδο Β η επιφάνεια διάβρωσης επί της ενότητας 7b2 
στο ανερχόμενο τέμαχος, και το άνω όριο της ενότητας 7b2 (επιφάνεια απόθεσης στο 
κατερχόμενο τέμαχος. Στο ΒΔ τοίχωμα, λόγω της ύπαρξης του κλάδου Τ, χρειάζεται 
να προβάλουμε το άνω όριο της εν. 7b2 στον κλάδο Β. Αφαιρώντας από την 
απόσταση αυτή (σημ. με κίτρινο χρώμα στην Εικόνα 59, 128 και 39 cm στο ΒΔ και 
το ΝΑ τοίχωμα, αντίστοιχα) τον ΣΔΚΚ που συνόδευσε τη διάρρηξη του 1954, 
λαμβάνουμε περί τα 75 ή 0 cm ΣΔΚΚ στο ΒΔ και το ΝΑ τοίχωμα, αντίστοιχα (βλ. 
και Εικόνα 66). Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των ΣΔΚΚ στα δύο τοιχώματα, οφείλεται 
στο μεγαλύτερο μέρος της στην πλαγιοκανονική κινηματική του ρήγματος, αλλά και 
την τρισδιάστατη μορφολογία της επιφάνειας 7b2 πρίν το Ε1. Η οροφή της εν. 7b2, 
καίτοι στην ίδια περίπου υψομετρική στάθμη στο ανερχόμενο τέμαχος του κλάδου Β, 
στο κατερχόμενο είχε μια σημαντική συνιστώσα κλίσης (μέσης κλίσης) πρός ΒΔ 
(παράλληλα με τη διεύθυνση του ρήγματος δηλαδή). Πιό συγκεκριμένα, η 
υψομετρική διαφορά μεταξύ των σημείων όπου η οροφή της εν. 7b2 συναντά τον 
κλάδο Β στα δύο τοιχώματα, είναι 90 cm σε οριζόντια απόσταση μόλις 2.30 m 
(Εικόνα 67α). Η μεγάλη αυτή κλίση πρός ΝΔ, σε συνδυασμό με την οριζόντια 
συνιστώσα μετατόπισης, έχει ως αποτέλεσμα να μήν μπορούμε να λάβουμε άμεσα 
εκτιμήσεις για την πραγματική μετατόπιση, αφού ο παρατηρούμενος ΣΔΚΚ μπορεί 
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να είναι σημαντικά μεγαλύτερος ή μικρότερος ή και αντίθετης πολικότητας σε σχέση 
με την πραγματική μετατόπιση κατά κλίση, όπως στα αμιγώς οριζοντιολισθητικά 
ρήγματα (π.χ. Weldon et al., 1996).  

 

 
 

 
Εικόνα 67. (α) Άποψη “κατα πρόσωπο” του επιπέδου ολίσθησης του κλάδου Β, από 
παρατηρητή που στέκεται στο κατερχόμενο τέμαχος (όρυγμα 3).  Η μεγάλη πρός ΒΔ 
συνιστώσα κλίσης που έχει η οροφή της ενότητας 7b2 στο κατερχόμενο τέμαχος, σε 
συνδυασμό με την αριστερόστροφη συνιστώσα οριζόντια ολίσθησης (ολίσθησης κατά 
παράταξη), οδηγεί σε κατακόρυφους στρωματογραφικούς διαχωρισμούς (ΚΣΔ) πολικότητας 
αντίθετης από αυτήν που έχει η πραγματική κατακόρυφη μετατόπισης του ρήγματος.  (β) και 
(γ) Όπως το (α), με την οροφή της εν. 7b2 σε δύο διαφορετικά σενάρια τα οποία οδηγούν στο 
ίδιο ποσό ΚΣΔ στο ΝΑ τοίχωμα όπως και το σενάριο (α), αλλά μπορούν να εξηγήσουν τη 
διαφορά ΚΣΔ ανάμεσα στα δύο τοιχώματα (αν προστεθεί και η κατακόρυφη συνιστώσα 
μετατόπισης). Για λόγους απλοποίησης, τα σχήματα δείχνουν μόνον την οριζόντια 
συνιστώσα μετατόπισης (σαν να ήταν το ρήγμα αμιγώς οριζοντιολισθητικό). 
 

Τα σχήματα στην Εικόνα 67 διευκολύνουν την περιγραφή του προβλήματος. 
Πρόκειται για απόψεις “κατα πρόσωπο” του επιπέδου ολίσθησης του κλάδου Β, από 
παρατηρητή που στέκεται στο κατερχόμενο τέμαχος. Στην Εικόνα 67α σημειώνεται η 
θέση της οροφής της εν. 7b2 στα δύο τοιχώματα, η απόσταση μεταξύ των οποίων 
αποδίδεται στην ίδια κλίμακα με την κατακόρυφη απόσταση των σημείων επαφής της 
οροφής της εν. 7b2 με το ρήγμα. Η Εικόνα 67α δείχνει την οροφή της εν. 7b2 στην 
πιό απλή δυνατή περίπτωση, δηλαδή σαν μία επίπεδη κεκλιμένη επιφάνεια. Ο 
μηδενισμός του ΣΔΚΚ που προκάλεσε το Ε1 στο ΝΑ τοίχωμα, είναι αναμενόμενος 
λόγω της φοράς κλίσης της οροφής της εν. 7b2 και της αριστερόστροφης οριζόντιας 
μετατόπισης, η οποία οδηγεί σε ΣΔΚΚ (ή ΚΣΔ, στην Εικόνα 67) πολικότητας 
αντίθετης αυτής της πραγματικής μετατόπισης του ρήγματος. Αν η γεωμετρία της 
οροφής της ενότητας 7b2 ήταν όντως η εξιδανικευμένη γεωμετρία στην Εικόνα 67α, 
θα μπορούσαμε να κάνουμε αξιόπιστους υπολογισμούς πραγματικής ολίσθησης. 
Όμως, η γεωμετρία της οροφής της εν. 7b2 δεν μπορεί να είναι αυτή που δείχνει η 
Εικόνα 67α, διότι (θεωρώντας ότι δεν άλλαξε δραματικά η συνολική μετατόπιση από 
το ΝΑ στο ΒΔ τοίχωμα), αν ήταν, δεν θα εμφάνιζε 75 cm ΣΔΚΚ η οροφή της εν. 7b2, 
αλλά περίπου αμελητέο ΣΔΚΚ, όπως και στο ΝΑ τοίχωμα. Αυτό διότι η μετατόπιση 
κατά κλίση κατά το 1954 στο ΒΔ τοίχωμα ήταν παρόμοια με αυτή στο ΝΑ τοίχωμα). 
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Έτσι, πρέπει να υποθέσουμε μία από τις δύο εκδοχές για τη γεωμετρία της οροφής 
της εν. 7b2 που απεικονίζονται στην Εικόνα 67β και γ. Ποιά από τις δύο ισχύει, δεν 
το ξέρουμε με τα υπάρχοντα δεδομένα, οπότε θα αποφύγουμε να δώσουμε εκτίμηση 
για την πραγματική μετατόπιση που συνόδευσε το Ε1 στην περιοχή του Ο3. 

 
 

 
Άλλοι κλάδοι  

 
Στον κλάδο V (o oποίος ολίσθησε το 1954), ο ΣΔΚΚ της βάση της ενότητας 

7a δεν παρουσιάζει αξιολογήσιμη διαφορά σε σχέση με το ΣΔΚΚ της βάσης της 
ενότητας 1b, άρα, ο κλάδος V δεν φιλοξένησε αξιόλογη ολίσθηση κατά το επεισόδιο 
Ε1. 

Στον κλάδο Α, δεν στάθηκε δυνατόν να αποσαφηνισθεί εάν η ενότητα 7a έχει 
μετατεθεί ή όχι απο επεισόδιο παλαιότερο του 1954 (η εν. 7a μπορεί απλά να έχει 
καλύψει την επιφάνεια ολίσθησης Α, μετά από απογύμνωση της τελευταίας, μή 
οφειλόμενη σε επεισόδιο ολίσθησης).   

   
Με βάση όλα τα παραπάνω, αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι οτι στο όρυγμα 

3 το Ε1 έλαβε χώρα μετά τη διαμόρφωση του εδαφολογικού ορίζοντα Bk στον οποίο 
αντιστοιχεί η ενότητα 7b2 και πρίν την απόθεση της ενότητας 7b1. 

 
Ο ορισμός αυτός βρίσκεται σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις και στα 

ορύγματα 1 και 2. 
 

 
 

Επεισόδιο ολίσθησης Ε2 
 

Όρυγμα 1 
 
Η ενότητα 8 (Εικόνα 41) συνίσταται σε τεμάχη εξαλλοιωμένου και 

θρυμματισμένου μητρικού πετρώματος. Για την απόθεσή της απαιτείται η παρουσία 
τέτοιου πετρώματος στην επιφάνεια και σε κοντινή απόσταση. Αν το μητρικό 
πέτρωμα ήταν κοντά στην επιφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια απόθεσης των ενοτήτων 9 
και 7, θα αναμένονταν παρόμοια τεμάχη του και στις ανωτέρω ενότητες. Η παρουσία 
θρυμματισμένων τεμαχών του μόνον στην ενότητα 8, και η παντελής απουσία 
τέτοιων τεμαχών αμέσως κάτω και πάνω από την ενότητα αυτή, υποδηλώνει οτι 
κάποια επεισοδιακή διεργασία έφερε στην επιφάνεια το μητρικό πέτρωμα, σε μικρή 
απόσταση από την ενότητα 8. Αυτό τυπικά συμβαίνει στο μέτωπο (free face) των 
πρανών που δημιουργούν οι επιφανειακές σεισμικές διαρρήξεις (π.χ. McCalpin, 1996, 
Nelson, 1992). H κορυφή του πρανούς διαβρώνεται γρήγορα και τα προϊόντα της 
διάβρωσής του, αποτίθενται μπροστά του και σε μικρή απόσταση από αυτό, ως 
«σφήνα» ή «γλώσσα» κολλουβίου (γεωμετρία που χαρακτηρίζει την ενότητα 8). Το 
πρώτο υλικό που συγκεντρώνεται είναι συνήθως αδρομερέστερο (debris element – 
Nelson, 1992) και αποτίθεται σχετικά γρήγορα, ενώ καθώς η εξομαλυμένη (πλέον) 
κορυφή του πρανούς συνεχίζει να διαβρώνεται και να τροφοδοτεί (πιό αργά) το 
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κατερχόμενο τέμαχος με λεπτομερέστερο υλικό (wash element – Nelson, 1992). Η 
ενότητα 8, αποτελεί τυπική περίπτωση κατώτερου τμήματος (debris element) μετα-
σεισμικής κολλουβιακής σφήνας. Όπως οι κλασικές τέτοιες σφήνες, έχει πολύ καλά 
ορισμένη, απότομη επαφή με την υποκείμενή της εν. 9 (Nelson, 1992), και θάβει έναν 
πολύ καλά ορισμένο παλαιοεδαφικό ορίζοντα (Swan et al., 1980, West, 1993, 
McCalpin & Berry, 1996) ( τον Bk2, στην ενότητα 9). 

Το γεγονός ότι η ενότητα 8 δεν έχει καθαρά τριγωνικό σχήμα (όπως π.χ. το 
κατώτερο τμήμα της σφήνας του Ε1 στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1, δηλ,. το ανωτ. Τμήμα 
της εν. 5a κοντά στη ρ.ζ.), εξηγείται από την τρισδιάστατη γεωμετρία της, η οποία με 
τη σειρά της οφείλεται στο ότι η σφήνα (debris wedge) στην οποία αντιστοιχεί η 
ενότητα 8 είναι σύνθετη, περιλαμβάνουσα υλικό από δύο διαφορετικές περιοχές του 
παλαιοπρανούς. Μια απότομη και σαφής επαφή διαχωρίζει την υπο-ενότητα 8a 
(μικρές ψηφίδες «κονιορτοποιημένου» πετρώματος προερχόμενες από την ενότητα 
wBR στο ανερχόμενο τέμαχος του κλάδου Β), από την εκτενέστερη υπο-ενότητα 8b 
(μεγαλύτερα τεμάχη της ενότητας wBR, ανάμικτα με αποθέσεις CaCO3 και 
λεπτόκοκκα της εν. 9, προερχόμενα πάντα από το ανερχόμενο τέμαχος). Η υπο-
ενότητα 8b πιθανότατα προήλθε από κατολίσθηση του πρανούς, κατά ή αμέσως μετά 
από το σεισμό Ε2 (τυπική διεργασία σε συν-σεισμικά πρανή – Νelson, 1992). Μια 
τέτοια κατολίσθηση αναμένεται να καθοδηγήθηκε από την επιφάνεια Α πίσω από την 
ενότητα wBR, η οποία διευκολύνει την κατάρρευση της (σφηνοειδούς διατομής) 
ενότητας wBR.  Το τριγωνικό σχήμα της υπο-ενότητας 8a (η οποία παχαίνει πρός το 
ρήγμα), παραπέμπει σε απόθεση κολλουβίου το οποίο μεταφέρθηκε περίπου 
εγκάρσια πρός τη διεύθυνση του παλαιο-πρανούς. Η μεγάλη κλίση της, μερικώς 
οφείλεται σε πάρελξη από μεταγενέστερα επεισόδια ολίσθησης (Ε1, 1954), αν 
κρίνουμε από την πάρελξη που σαφώς αναγνωρίζεται στο άνω όριο της ενότητας 9. 
Το γεγονός ότι η ενότητα 8b δεν πάχαινε πρός το ρήγμα, υποδηλώνει ότι πρόκειται 
για υλικό το οποίο μεταφέρθηκε εν πολλοίς παράλληλα με το ρήγμα. 

 
Στο ΝΑ τοίχωμα, απουσιάζει μεν η ενότητα 8, και στη θέση της εμφανίζεται η 

ενότητα 7c (στη βάση της ενότητας 7, αμέσως πάνω από την εν. 9). Η ενότητα 7c, σε 
αντίθεση με την υπόλοιπη ενότητα 7 και την υποκείμενη ενότητα 9, χαρακτηρίζεται 
από –τοπική τουλάχιστον- αφθονία σε  σχετικά μεγάλα γωνιώδη τεμάχη σχετικά 
υγιέστερου πετρώματος (ΒR). Η εν. 7c δεν εμφανίζει την τυπική γεωμετρία σφήνας, 
με συστηματική πάχυνση προς την ρηξιγενή ζώνη (αντίθετα, λεπταίνει πλησιάζοντάς 
την). Παρουσιάζει όμως απότομο κάτω όριο, τοπικά δε και απότομο άνω όριο 
(στοιχεία τα οποία συχνά απαντώνται σε debris wedges – ΜcCalpin, 1996). 

Η ερμηνεία μας, είναι ότι η εν. 7c αντιστοιχεί στο debris element της 
κολλουβιακής σφήνας του Ε2, και προέρχεται από τμήμα του παλαιο-πρανούς στο 
οποίο δεν εμφανιζόταν η ενότητα wBR (ή τουλάχιστον στην έκταση που έχει στο ΒΔ 
τοίχωμα του Ο1), αλλά μόνον τα λεπτόκοκκα της ενότητας 9 και το σχετικά 
υγιέστερο πέτρωμα (BR). Σημειώνουμε ότι, η περιοχή του παλαιοπρανούς μπροστά 
στην οποία αποτέθηκε η ενότητα 7c δεν είναι εκείνη που βλέπουμε στο ΝΑ τοίχωμα, 
λόγω της οριζόντιας μετατόπισης από τα δύο επόμενα επεισόδια ολίσθησης (Ε1 και 
1954). Το γεγονός ότι (α) οι διαστάσεις της ενότητας wBR μειώνονται από το ΒΔ 
πρός το ΝΑ τοίχωμα (πράγμα που υποννοεί ότι σε μικρή απόσταση από το ΝΑ 
τοίχωμα η ενότητα wBR αποσφηνώνεται (σβήνει) πλευρικά πρός ΝΑ), και (β) ότι η 
οριζόντια μετατόπιση είναι αριστερόστροφη, εξηγούν την απουσία υλικού της 
ενότητας wBR στην ενότητα 7c. H μή τριγωνική γεωμετρία της εν. 7c σε κατακόρυφη 
τομή, οφείλεται στην τρισδιάστατη γεωμετρία της σφήνας (ο Nelson, 1992, αναφέρει 
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ότι μπορούμε να φαντασθούμε τις κολλουβιακές σφήνες σαν συνενωμένους μικρούς 
αλλουβιακού κώνους). Η τυπική σφηνοειδής γεωμετρία μιας μετα-σεισμικής 
απόθεσης κολλουβίου προερχόμενου από πρανές επιφανειακής διάρρηξης, θα 
εμφανισθεί καλύτερα (ή μόνον) σε τομή παράλληλη προς τη διεύθυνση μεταφοράς 
του κολλουβίου, πράγμα που σημαίνει ότι η ενότητα 7c μεταφέρθηκε υπο-παράλληλα 
με τη ρ.ζ., προερχόμενη από περιοχή του παλαιο-πρανούς στα ΝΑ της. 

 
Με βάση τα παραπάνω, μπορεί εύλογα να τοποθετηθεί ένα επεισόδιο (συν-

σεισμικής) ολίσθησης («Επεισόδιο Ε2») μεταξύ των ενοτήτων 9 και 8 στο ΒΔ 
τοίχωμα, και των ενοτήτων 9 και 7c στο ΝΑ τοίχωμα. 

 
 

Όρυγμα 3 
 
Στο όρυγμα 3, το οποίο έφθασε έως και το ανώτερο τμήμα της ενότητας 9 και 

του παλαιοεδάφους 2, επίσης αναγνωρίζονται σαφή στοιχεία υπέρ του επεισοδίου 
ολίσθησης Ε2, επαληθεύοντας την ερμηνεία στο όρυγμα 1. 

 Στο ΝΑ τοίχωμα του Ο3 απαντά «σφήνα» κολλουβίου από θρυμματισμένο 
πετρωμα (wBR3) του υποβάθρου (Εικόνα 68), αντίστοιχη της ενότητας 8 στο ΒΔ 
τοίχωμα του Ο1. Η σφήνα αυτή είναι μικρότερων διαστάσεων. Το σχήμα της όπως 
παρατηρείται σήμερα είναι αποτέλεσμα και μεταγενέστερης παραμόρφωσης κοντά 
στο ρήγμα, πλήν όμως δεν παύει να είναι σαφώς τριγωνικό, όπως ακριβώς αναμένεται 
δηλαδή σε κλασσικές σφήνες.  

Στο ανερχόμενο τέμαχος, το άνω όριο της ενότητας καταπονημένου αλπικού 
πετρώματος (wBR) εμφανίζει ενδείξεις διάβρωσης αμέσως πίσω από το ρήγμα, 
πράγμα το οποίο συμφωνεί με την ερμηνεία που θέλει να εμφανίσθηκε το υλικό της 
ενότητας wBR στην επιφάνεια, στο πρανές που δημιούργησε το Ε2. Η διάβρωση δεν 
είναι εκτεταμένη, όμως αυτό οφείλεται στο ότι η οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης 
(αριστερόστροφη) έχει φέρει τη σφήνα κολλουβίου που βλέπουμε στο κατερχόμενο 
τέμαχος, μπροστά από τμήμα του παλαιο-πρανούς το οποίο βρισκόταν βορειο-
δυτικότερα από εκείνο από το οποίο προήλθε η σφήνα. Όπως υποδηλώνει η απουσία 
αυτής της σφήνας στο ΒΔ τοίχωμα του Ο3, ΒΔ της περιοχής της σφήνας κολλουβίου 
στο ΝΑ τοίχωμα, το πρανές που δημιούργησε το Ε2 δεν έφερε καταπονημένο αλπικό 
πέτρωμα στην επιφάνεια.  
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Εικόνα 68. Η ενότητα 8 στο ΝΑ τοίχωμα του ορύγματος 3. Πρόκειται για to κατώτερο τμήμα 
(debris element – Νelson, 1992) «σφήνας» κολλουβίου προερχόμενου από αποσαθρωμένο 
μητρικό πέτρωμα (wBR), το οποίο εμφανίσθηκε στην μετωπική επιφάνεια πρανούς που 
δημιούργησε στην επιφάνεια του εδάφους το παλαιο-επεισόδιο ολίσθησης Ε2.  

 
Στο ΒΔ τοίχωμα του Ο3, η σφήνα αυτή δεν εμφανίζεται, όμως παρατηρείται 

σαφής κάμψη του ανώτερου τμήματος της ενότητας 9 πρός το ρήγμα (αντιπάρελξη), 
διακριτή από τον προσανατολισμό στρωμάτων εδαφογενούς CaCO3 (τα οποία έχουν 
ελαφριά κλίση πρός ΒΑ μακριά απο τη ρ.ζ.), αλλά και απο τον παράλληλο με αυτούς 
προσανατολισμό επιμήκων κροκαλών εντός της εν. 9. Αυτή η αντιπάρελξη δεν 
αναγνωρίζεται εντός της ενότητας 7b (στον παλαιοεδαφικό υπο-ορίζοντα 7b2). 
Επίσης παρατηρήθηκε δευτερεύων μικρός αντιθετικός κλάδος αμέσως μπροστά από 
το κύριο ρήγμα (πιθανότατα θαμμένος από το κατώτερο τμήμα της ενότητας 7).  

Η απουσία σφήνας κολλουβίου με υλικό από το wBR3 (σφήνα έντονα 
καταπονημένου μητρικού πετρώματος) πάνω από την ενότητα 9 στο ΒΔ τοίχωμα, μας 
λέει ότι εκεί δεν αποκαλύφθηκε wBR3 στο επιφανειακό πρανές. Άρα, υπήρχε υλικό 
της ενότητας 9 από πάνω από το wBR3, το οποίο διαβρούμενο έδωσε μια σφήνα 
κολλουβίου μή διακριτή από την υπόλοιπη ενότητα 7. Λόγω της οριζόντιας 
συνιστώσας μετατόπισης, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αντιστοιχία ένα πρός ένα 
μεταξύ των στοιχείων στο ανερχόμενο και το κατερχόμενο τέμαχος, πλήν όμως στην 
προκειμένη περίπτωση υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο, αφού δεν παρατηρούνται 
ενδείξεις διάβρωσης του άνω όριου της σφήνας wBR3 ακριβώς πίσω από τον κλάδο 
Β (το όριο αυτό συνεχίζει κανονικά έως τον κλάδο Β, χωρίς να χαμηλώνει, όπως θα 
συνέβαινε εάν είχε εκτεθεί σε επιφανειακό πρανές και διαβρωθεί) 

Στο όρυγμα 3, αναγνωρίζεται ξεκάθαρα ολόκληρη η σφήνα κολλουβίων που 
αποτέθηκε μετά τη δημιουργία του πρανούς του Ε2 (όχι μόνον το κατώτερο τμήμα 
της [debris element]). Το άνω όριο της σφήνας είναι το άνω όριο της ενότητας 7b2, 
δηλαδή το όριο του καλά αναπτυγμένου παλαιοεδαφικού ορίζοντα Bk o οποίος 
αναπτύχθηκε στην κεκλιμένη επιφάνεια απόθεσης της σφήνας, μετά την επιβράδυνση 
της διάβρωσης του πρανούς του Ε2 άρα και της παροχής ιζήματος στη σφήνα (βλ. 
μοντέλο σε ΜcCalpin & Berry, 1996). Κατ’ αναλογίαν με το όρυγμα 3, η σφήνα του 
Ε2 στο NA τοίχωμα του Ο1, αναμένεται να αντιστοιχεί σε ολόκληρη την ενότητα 7, 
αφού το άνω όριο της ενότητας 7 είναι επιφάνεια διάβρωσης (από το ρεύμα που 
διαμόρφωσε την παλαιοκοίτη 2) η οποία είναι παλαιότερη του Ε1.  Στο ΒΔ τοίχωμα, 
ελλείψει εδαφολογικής ασυνέχειας και τεκτονικών ή στρωματογραφικών στοιχείων 
εντός της ενότητας 7b σχετιζόμενων με το Ε1, δεν γνωρίζουμε το ακριβές πάχος της 
σφήνας του Ε2. 

 
 

Eνδείξεις για επι πλέον επεισόδια ολίσθησης 
  

Ορύγματα 1 και 3 
 
Σαφή τεκτονικο-στρωματογραφικά στοιχεία για επεισόδια ολίσθησης 

παλαιότερα του Ε1 και νεότερα του Ε2  εντός της ενότητας 7, δεν βρέθηκαν στα 
ορύγματα 1 και 3. Στη μορφολογία του ορίζοντα Βk του παλαιοεδάφους 1 (ενότητα 
7b), στο όρυγμα 3 όπου εμφανίζονταν σαφή εδαφολογικά ίχνη των επεισοδίων Ε2 και 
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Ε1, δεν διακρίθηκε κάποια άλλη ανωμαλία η οποία να μπορεί να συσχετισθεί με 
διακοπή στη συνέχεια της εδαφογένεσης λόγω ενός ακόμη επεισοδίου ολίσθησης.  

 
Ενδείξεις βρέθηκαν στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1 μόνον, μετά την πλήρη 

αποξήρανση του κατώτερου τμήματος του τοιχώματος. Λόγω της παντελούς 
απουσίας άλλων στοιχείων στο ΒΔ τοίχωμα του Ο1 αλλά και σε αμφότερα τα 
τοιχώματα του Ο3, οι ενδείξεις αυτές, οι οποίες περιγράφονται αμέσως παρακάτω, 
δεν επαρκούν για να βγεί ασφαλές συμπέρασμα. 

Εκεί αναγνωρίσθηκε πιθανός μικρός συνθετικός κλάδος στο κατερχόμενο 
τέμαχος της επιφάνειας Α, περί το 1 m πάνω από τη βάση της ενότητας 7 
(σημειώνεται με χρώμα magenta στην Εικόνα 29), ο οποίος οριοθετούσε πρός ΝΑ μια 
χοανοειδούς διατομής εμφάνιση της εν. 7 η οποία ήταν πλούσια σε τεμαχίδια 
περιδοτίτη.  

Επίσης, παρατηρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση ψηφίδων περιδοτίτη εντός της 
εν. 7, άνευ σαφούς άνω και κάτω ορίου, συγκέντρωση η οποία έδειχνε να 
οριοθετείται από τoν κλάδο F και την ασυνέχεια Ε αμέσως ΝΑ του (η αντίθεση 
μεταξύ του υλικού της εν. 7 εκατέρωθεν της ασυνέχειας Ε ήταν στα όρια ασαφούς / 
πολύ ασαφούς όμως). Η περιοχή αυτής της εμφάνισης σημειώνεται με πράσινη 
διακεκομμένη γραμμή στο log στην Εικόνα 29. Θα μπορούσε να αποτελεί 
συγκέντρωση αδρομερούς υλικού αντιστοιχούσα στις πρώτες αποθέσεις στη βάση 
μιας κολλουβιακής σφήνας (οφειλόμενης σε επεισόδιο παλαιότερο του Ε1 και 
νεότερο του Ε2), η οποία μετατέθηκε από κλάδους που ολίσθησαν κατά το Ε1 (σε 
αυτή την υπόθεση, η ασυνέχεια Ε θα έπρεπε να έχει φιλοξενήσει οριζόντια 
μετατόπιση κατά το Ε1, ώστε να εξηγήσει την λιθοοψική αλλαγή εκατέρωθέν της). 
Δεδομένου ότι η ασυνέχεια E συνοδεύθηκε από ρώγμωση κατά το Ε1 (κρίνοντας από 
το μικρό χάσμα στο ανώτερο τμήμα της, πληρωμένο με υλικό από την εν. 5) και όχι 
αξιόλογη ολίσθηση (κρίνοντας από την απουσία κατακόρυφου διαχωρισμού της 
βάσης της εν. 5 στο ανώτερο τμήμα της ασυνέχειας Ε), η απουσία του πλούσιου σε 
ψηφίδες υλικού ΝΑ της ασυνέχειας Ε, υποδηλώνει ότι αν πρόκειται όντως για 
απόθεση μετασεισμικού κολλουβίου, αυτή δεν ήταν εκτενής.  
 

Δεδομένου ότι είχαμε τέσσερα διαφορετικά τοιχώματα στη διάθεσή μας, όπου 
«στατιστικά» θα αναμέναμε κάποιο ίχνος ενός πιθανού επεισοδίου μεταξύ των Ε1 και 
Ε2, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε –σαν υπόθεση εργασίας- ότι αν έχει υπάρξει 
επι πλέον επεισόδιο ολίσθησης μεταξύ των Ε1 και Ε2, ίσως να μην ήταν συγκρίσιμο 
με τα επεισόδια Ε2, Ε1 και 1954, αλλά μικρότερο. Όμως, δεδομένης της ομοιογένειας 
της ενότητας 7, ένα επεισόδιο απότομης ολίσθησης παλαιότερο του Ε1 και νεότερο 
του Ε2 μπορεί να δημιούργησε πρανές στο οποίο να μην αποκαλύφθηκε μητρικό 
πέτρωμα ή ο μανδύας αποσάθρωσής του στην επιφάνεια, αλλά, μόνον τα λεπτόκοκκα 
της ενότητας 7. Η αναγνώριση κολλουβιακής «σφήνας» προερχόμενης από διάβρωση 
πρανούς συνιστάμενο από άργιλο και ιλυ, και η οποία αποτέθηκε επί αποθέσεων της 
ίδιας αργίλου/ιλύος στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ., μπορεί να είναι εξαιρετικά 
δύσκολη δια γυμνού οφθαλμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επεισόδιο 
Ε1, το οποίο στο Ο3 δεν άφησε ιζηματολογική αλλά μόνον εδαφολογική «υπογραφή» 
ενώ στο ΒΔ τοίχωμα του Ο1 ούτε και εδαφολογική υπογραφή (εδώ δεν έγινε 
οπισθοχώρηση του τοιχώματος πάντως όπως στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1). Το ίδιο και το 
τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (1954), το οποίο σε όλα τα ορύγματα δημιούργησε 
πρανές συνιστάμενο από την ενότητα 1, το κολλούβιο από τη διάβρωση της οποίας 
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(διάβρωση φυσική, αλλά και ανθρωπογενής, από την καλλιέργεια) είναι γενικά πολύ 
δύσκολο να διακριθεί.  
  

Συμπερασματικά, δεν αναγνωρίσθηκαν σαφείς γεωλογικές ενδείξεις για επί 
πλέον επεισόδιο ολίσθησης (συν-σεισμικής ή αργής) μεταξύ των Ε1 και Ε2. Όμως, με 
βάση τις γεωλογικές παρατηρήσεις και μόνον, δεν θα θέλαμε να αποκλείσουμε 
τελείως το ενδεχόμενο τέτοιου επι πλέον επεισοδίου ολίσθησης, καίτοι φαίνεται να 
είναι πολύ λίγο πιθανό (με βάση όσες παρατηρήσεις είχαμε στη διάθεσή μας). 

 
 

Όρυγμα 2  
 

Το όρυγμα 2 δεν ήταν τόσο βαθύ όσο τα Ο1 και Ο3, οπότε δεν ήταν δυνατόν 
να δώσει άμεσα απαντήσεις για το εάν έχει λάβει χώρα επι πλέον επεισόδιο 
ολίσθησης μεταξύ των Ε1 και Ε2. Οι έμμεσες πληροφορίες που παρέχει, αφορούν τη 
γεωμετρία (σε κάτοψη) της παλαιοκοίτης που αντιστοιχεί στην ενότητα 5 και είναι 
διφορούμενες, όπως εξηγείται παρακάτω.   

Η ενότητα 5, στο ΝΑ τοίχωμα του Ο1 εφάπτεται της ρ.ζ., αλλά δεν 
εμφανίζεται στο ΒΔ τοίχωμα. Αυτό σημαίνει οτι μεταξύ του ΝΑ και του ΒΔ 
τοιχώματος του Ο1, η παλαιοκοίτη στρεφόταν πρός ΒΑ, ακολουθώντας τον επιμήκη 
άξονα του Ο1 (αποκτούσε δηλαδή διεύθυνση περίπου εγκάρσια πρός τη ρ.ζ.). Στο 
ΒΒΔ τοίχωμα του Ο2, η παλαιοκοίτη φαίνεται ολόκληρη, και μας δίδει την 
πληροφορία ότι μεταξύ αυτού του τοιχώματος και του ΝΑ τοιχώματος του Ο1, η 
διεύθυνσή της ήταν παράλληλη με τη ρ.ζ. Στο ΝΝΑ τοίχωμα του Ο2, η παρουσία 
κεντρικού τμήματος της κοίτης (παχύτερη απόθεση, περισσότερο αδρομερής) στο 
ανερχόμενο τέμαχος του ρήγματος, σε τεκτονική επαφή (κλάδος G) με πλευρικό 
τμήμα της κοίτης (λεπτόκοκκα υπερχείλισης στην ενότητα 5d) στο κατερχόμενο 
τέμαχος, υποδηλώνει ότι η παλαιοκοίτη εκεί δεν έβαινε παράλληλα με τη ρ.ζ. 
(ειδάλλως θα είχαμε παρόμοια τμήματά της εκατέρωθεν του ρήγματος). Η μόνη 
δυνατή εξήγηση για την παρατηρούμενη διάταξη των διαρηγμένων τμημάτων της 
παλαιοκοίτης, είναι ότι στην περιοχή του ΝΝΑ τοιχώματος του Ο2, η διεύθυνση της 
παλαιοκοίτης άλλαζε και ξανα-γινόταν εγκάρσια ή περίπου εγκάρσια πρός τη ρ.ζ. Στο 
σκαρίφημα στην Εικόνα 69 σημειώνεται –χονδροειδώς- η γεωμετρία της 
παλαιοκοίτης, όπως την αντιλαμβανόμαστε με βάση τα παραπάνω. Προς επίρρωσιν 
της ερμηνείας αυτής ήλθαν και τα στοιχεία από το Ο3, η παντελής απουσία δηλαδή 
της παλαιοκοίτης σε αυτό.  

Η ανωμαλία η οποία παρουσιάζεται στη διεύθυνση της παλαιοκοίτης όταν 
αυτή συναντά τη ρ.ζ., δεν είναι φυσικά τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της παρουσίας της 
ρ.ζ. Τέτοιου είδους κάμψεις είναι τυπικές σε κοίτες οι οποίες διασχίζουν ρήγματα. Σε 
ρήγματα αμιγώς οριζοντιολισθητικά, πολλές τέτοιες κάμψεις, παρόμοιας τάξης 
μεγέθους, σε διαδοχικές κοίτες στην ίδια περιοχή, αποτελούν γεωμορφολογική 
έκφραση της συνολικής οριζόντιας μετατόπισης που έχει φιλοξενήσει το ρήγμα από 
την περίοδο σχηματισμού των ρεμάτων έως σήμερα23. Αυτό όμως δεν ισχύει στην 
περίπτωσή μας, διότι η παλαιοκοίτη της εν. 5 δεν έχει υποστεί τόσο μεγάλη οριζόντια 
μετατόπιση όση χρειάζεται για να εξηγηθεί η γεωμετρία της (παρακολουθεί τη ρ.ζ. 
για περίπου 11 m). Η συνολική οριζόντια μετατόπιση που έχει υποστεί η ενότητα 5 

                                                           
23 Ο αγγλικός όρος για την περίπτωση αυτή, είναι “offset streams”. 
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είναι προφανώς πολύ μικρότερη από 11 m και ισούται με αυτή που παρήγαγε η ρ.ζ. 
μετά το σχηματισμό της παλαιοκοίτης, δηλαδή κατα τα επεισόδια ολίσθησης Ε1 και 
1954. 

 
Εικόνα 69. Αναπαράσταση (χονδροειδής) της θαμμένης παλαιοκοίτης στην οποία αντιστοιχεί 
η στρωματογραφική ενότητα 5 (ορύγματα 1 και 2). Η θαμμένη παλαιοκοίτη αυτή, πέρα από 
την αριστερόστροφη οριζόντια μετατόπιση που έχει υποστεί από τα επεισόδια διάρρηξης Ε1 
και 1954, παρουσιάζει χαρακτηριστική κάμψη όταν συναντά τη ρ.ζ., πράγμα που υποδηλώνει 
παρουσία μορφολογικής ανωμαλίας κατα μήκος της ρ.ζ., οφειλόμενης σε παλαιότερη 
δραστηριοποίηση της ρ.ζ.  

 
Έτσι, η παρατηρούμενη γεωμετρία, πρέπει να αποδοθεί στην μορφολογία του 

εδάφους η οποία προϋπήρχε της δημιουργίας της παλαιοκοίτης, και πιό συγκεκριμένα 
στην παρουσία μορφολογικής μετάπτωσης (έστω και ήπιας) κατα μήκος της ρ.ζ. η 
οποία προσέλκυσε την απορροή κατά μήκος της24. Η παρουσία μιας τέτοιας 
μορφολογικής μετάπτωσης μπορεί να σημαίνει οτι όταν δημιουργήθηκε η παλαιο-
κοίτη, το πρανές που είχε δημιουργήσει προηγούμενη σεισμική διάρρηξη δεν είχε 
θαφτεί πλήρως (άρα και εξομαλυνθεί) από νεότερες αποθέσεις, και όταν συνάντησε η 
επιφανειακή απορροή τη βάση του, ακολούθησε πορεία παράλληλη με αυτήν. Αν το 
επεισόδιο Ε2 συνοδεύτηκε από κατακόρυφη μετατόπιση της τάξης των 2.30 m και 
μεγαλύτερη, η μορφολογική μετάπτωση που καθόρισε την πορεία της παλαιοκοίτης 
μπορεί κάλλιστα να είναι το τότε υπόλειμμα του πρανούς που δημιούργησε το 
επεισόδιο ολίσθησης Ε2. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να απαιτείται άλλο επεισόδιο 
ολίσθησης (μεταξύ των Ε1 και Ε2) για να εξηγηθεί η μορφολογική μετάπτωση.  

 
 

Εκτιμήσεις μετατόπισης κατά το επεισόδιο Ε2 
 

                                                           
24 O αγγλικός όρος για την προκειμένη περίπτωση και άλλου τύπου τέτοιες κάμψεις (μή οφειλόμενες 
σε μετάθεση από ρήγμα) είναι “stream deflection”. 
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Εκτιμήσεις ελάχιστης τιμής του κατακόρυφου διαχωρισμού που συνόδευσε το 
επεισόδιο Ε2 στην περιοχή των Ο1 και Ο2, μπορούν να γίνουν με βάση μετρήσεις 
πάχους των κολλουβιακών σφηνών του Ε2 (π.χ. McCalpin, 1996). Τα κατώτερα 
τμήματα των σφηνών (debris element, ενότητα 8) στο ΒΔ και ΝΑ τοίχωμα των Ο1 
και Ο3 (αντίστοιχα), μας δίδουν περί τα 76 και 74 cm ελάχιστες τιμές κατακόρυφου 
διαχωρισμού. Οι τιμές αυτές δεν είναι διορθωμένες, δεν έχει δηλαδή αφαιρεθεί το 
τμήμα εκείνο των σφηνών το οποίο οφείλεται στη δημιουργία επι πλέον χώρου για 
απόθεση κολλουβίων από φαινόμενα παραμόφωσης του κατερχόμενου τεμάχους 
κοντά στο ρήγμα (αντιπάρελξη, στην περίπτωσή μας) – βλ. π.χ. Pantosti et al., 1996).  
 Αν δεχθούμε ότι δεν έχει μεσολαβήσει άλλο αξιόλογο επεισόδιο ολίσθησης 
μεταξύ των Ε1 και Ε2 (για το οποίο, δεν βρήκαμε ιζηματολογικά, τεκτονικά ή 
εδαφολογικά ίχνη, αλλά δεν θέλουμε να το αποκλέισουμε τελείως –βλ. προηγ. 
ενότητα), μπορούμε να λάβουμε πολύ μεγαλύτερες ελάχιστες τιμές κατακόρυφου 
διαχωρισμού από το πάχος ολόκληρης της κολλουβιακής σφήνας του Ε2 στα Ο1 και 
Ο3. Στο Ο1, απαιτείται να γίνει σημαντική διόρθωση για την αντιπάρελξη που 
παρατηρείται για 4 περίπου m μπροστά από τον κλαδο Β. Η επέκταση του βαθύτερου 
τμήματος του Ο1 έγινε ακριβώς για αυτό το σκοπό, να αποκτήσουμε δηλαδή καλή 
εικόνα της οροφής της ενότητας 9 σε αρκετή απόσταση μακριά από το ρήγμα. 
Προβάλλοντας την οροφή (μακριά από το ρήγμα) της εν. 9 πάνω στο ρήγμα, έχουμε 
τη στάθμη αναφοράς από την οποία πρέπει να μετρήσουμε το κατακόρυφο πάχος 
σφήνας (διακεκομμένη γραμμή στην Εικόνα 70). Επειδή μετά το Ε2 έχουν λάβει 
χώρα άλλα δυο επεισόδια αξιόλογων διαρρήξεων (Ε1 και 1954), η αντιπάρελξη που 
παρατηρούμε σήμερα δεν είναι ολόκληρη προϊόν του Ε2, άρα, με την παραπάνω 
διόρθωση θα υποτιμήσουμε κατά τι το «καθαρό» πάχος της  σφήνας του Ε2, πράγμα 
όμως αποδεκτό, αφού ούτως ή άλλως στοχεύουμε σε εκτίμηση ελάχιστης δυνατής 
τιμής για τον κατακόρυφο διαχωρισμό. 

Αν δεν υπήρχε η παλαιοκοίτη 2 (ενότητα 5) και η διάβρωση που προηγήθηκε 
αυτής, θα μετρούσαμε κατακόρυφο πάχος σφήνας πάνω στο ρήγμα (διότι εκεί η 
σφήνα είναι κανονικά παχύτερη). Στην περίπτωσή μας όμως, το μέγιστο πάχος το 
λαμβάνουμε ανάμεσα στις δύο «υπο-κοίτες» της εν. 5, εκεί όπου η διάβρωση 
επηρεάσε σχετικά λιγότερο τη σφήνα. Εκεί, μετράμε 2.30 m ελάχιστο πάχος σφήνας.  

Στο Ο3, το καθαρό πάχος ολόκληρης της σφήνας του Ε2 (εν. 8, 7c, 7b3 και 
7b2), στο ΒΔ τοίχωμα μετράται στα 56 cm κοντά στον κλάδο Β, αυξανόμενο σε 81 
cm πιό μακριά από αυτόν (Εικόνα 70 κάτω αριστερά). Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν 
διόρθωση για την αντιπάρελξη της οροφής της εν. 9 κοντά στον κλάδο Β, και 
λαμβάνουν υπ’ όψιν την κλίση πρός ΒΑ που έχει αυτή η επαφή. Στο ΝΑ τοίχωμα του 
Ο3 (Εικόνα 70 κάτω δεξιά) λαμβάνουμε 162 cm πάχος σφήνας απί του κλάδου Β, 
έχοντας περιλάβει την ίδια διόρθωση όπως και στο ΒΔ τοίχωμα (η γεωμετρία της 
οροφής της εν. 9 ήταν παρόμοια στα δύο τοιχώματα, άνευ διόρθωσης θα λαμβάναμε 
ακόμη μεγαλύτερο πάχος). Οι παραπάνω ελάχιστες τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες από 
την μέγιστη τιμή διακριτού κατακόρυφου διαχωρισμού που συνόδευσε τη διάρρηξη 
του 1954 (ο οποίος, λόγω του ότι η βάση της εν. 1b βρίσκεται στην ίδια περίπου 
υψομετρική στάθμη στα δύο τοιχώματα, αντιστοιχεί σε πραγματική κατακόρυφη 
μετατόπιση).  
 

Το γεγονός ότι η οροφή της ενότητας 9  εχει πρακτικά μηδενική συνιστώσα 
κλίσης σε διεύθυνση παράλληλη με τον κλάδο Β στο Ο3, σημαίνει ότι οι ελάχιστες 
τιμές κατακόρυφου διαχωρισμού που προκύπτουν από τα πάχη της σφήνας του Ε2 
στο Ο3, αντιστοιχούν σε ελάχιστες τιμές για την πραγματική κατακόρυφη μετατόπιση 
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κατά το Ε2. Το ίδιο αναμένεται να ισχύει και στο Ο1, διότι η κλίση της οροφής της 
εν. 9 μακριά από το ρήγμα (ως πρός την οποία μετρήσαμε το πάχος της σφήνας του 
Ε2) είναι περίπου μηδενική σε διεύθυνση παράλληλη με τη ρ.ζ. 

 

 
 

 
Εικόνα 70. Εκτιμήσεις ελάχιστης τιμής του κατακόρυφου διαχωρισμού που συνόδευσε το Ε2 
στα Ο1 και Ο3. Στο Ο1 (πάνω) η μέτρηση απαιτεί να γίνει διόρθωση για την αντιπάρελξη που 
έχει υποστεί η οροφή της ενότητας 9 (η επιφάνεια του εδάφους κατά το Ε2) σε ζώνη πλάτους 
4 m μπροστά στο ρήγμα (βλ. κείμενο για επεξηγήσεις). Αντίστοιχη διόρθωση απαιτείται και 
για την μικρότερης έκτασης αντιπάρελξη της οροφής της εν 9 στο ΒΔ τοίχωμα του Ο3 (κάτω 
αριστερά), αλλά και το ΝΑ τοίχωμα του Ο3 (κάτω δεξιά). 
  
  
 Με βάση όλα τα παραπάνω, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπάρξει 
επεισόδιο ολίσθησης μεταξύ των Ε1 και Ε2 το οποίο δεν άφησε αναγνωρίσιμα 
τεκτονικο-στρωματογραφικά και εδαφολογικά ίχνη (βλ. προηγ. ενότητα) 
συμπεραίνουμε ότι η διακριτή κατακόρυφη μετατόπιση (άνευ δηλαδή της 
συνεισφοράς από την πλαστική παραμόρφωση γύρω από τη ρ.ζ.) κατά το Ε2 ήταν 
μεγαλύτερη από αυτήν του 1954 (2.3 m και 1.62 m minimum στο Ο1 και το Ο3, 
αντίστοιχα, σε αντίθεση με το ~ 1 m που παρατηρήθηκε το 1954).  
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Δειγματοληψία υλικών κατάλληλων για χρονολογήσεις 
 

Παρακάτω περιγράφονται τα είδη των δυνητικά χρονολογήσιμων υλικών που 
ανευρεύθησαν εντός των ορυγμάτων. Οι στρωματογραφικές θέσεις όλων των 
δειγμάτων που ελήφθησαν, δίδονται στο Παραδοτέο 4.  

Δεδομένου του μικρού διαθέσιμου ποσού για εργαστηριακές 
γεωχρονολογήσεις, των εναλλακτικών λύσεων που υπήρχαν ή δεν υπήρχαν κατά 
περίπτωση, και της πιθανότητας να βρεθούν καταλληλότερα χρονολογούμενα υλικά 
με την πρόοδο των ερευνών,  οι τελικές αποφάσεις για το τι θα απεστέλετο προς 
χρονολόγηση και με ποιά μέθοδο, έγινε όσο το δυνατόν πιό αργά, ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η ποσότητα πληροφορίας που θα μπορούσε να ληφθεί από τον μικρό 
αριθμό γεωχρονολογήσεων που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε.  Εξαιρετικά 
σημαντική αποδείχθηκε η παρουσία μεταφερμένης κεραμικής και η  αρχαιολογική 
χρονολόγησή της από την ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
Λαμίας (Αρχ. κ Ε. Φρούσσου, Μ.Α.), διότι μας επέτρεψε να αφιερώσουμε το 
διαθέσιμο ποσό σε εργαστηριακές μεθόδους χρονολογησης δειγμάτων από τα 
κατώτερα στρώματα στα ορύγματα (στα οποία δεν υπήρχε μεταφερμένο 
αρχαιολογικό υλικό). 

 
 

Θραύσματα κεραμικών (αρχαιολογικά όστρακα) 
 
Τα ιζήματα στο ανώτερο τμήμα των ορυγμάτων περιείχαν πληθώρα (κατα 

τόπους τουλάχιστον) θραυσμάτων κεραμικών (αρχαιολογικά όστρακα - Εικόνα 71 
και Εικόνα 72), τα οποία είναι δυνητικά χρονολογήσιμα από ειδικευμένους 
αρχαιολόγους με βάση το διάκοσμό τους, το είδος του πηλού κ.ο.κ., ή με 
εργαστηριακές μεθόδους όπως η μέθοδος της θερμοφωταύγειας (thermoluminescene 
geochronology). Τα στρωματογραφικά παλαιότερα όστρακα βρέθηκαν στο ανώτερο 
τμήμα της ενότητας 7b (Εικόνα 71β) και σε όλες τις νεότερες αυτής ενότητες. Η 
δειγματοληψία έγινε σε διαδοχικά στάδια. Μετά από αναγνωριστική επίσκεψη 
κλιμακίου της ΙΔ’ ΕΠΚΑ, ακολούθησε πρώτη δειγματοληψία σε συνεργασία με την 
ΙΔ’ ΕΠΚΑ, και εν συνεχεία περαιτέρω δειγματοληψία υλικού το οποίο απεκαλύπτετο 
από καταρεύσεις των τοιχωμάτων των ορυγμάτων ή «οπισθοχωρήσεις» που 
πραγματοποιήθηκαν για την αποσαφήνιση στρωματογραφικών και τεκτονικών 
επαφών.  

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα αρχαιολογικά όστρακα 
βρέθηκαν ως μεταφερμένα τεμάχη, όχι in situ (όχι κατά χώραν). Η ηλικία αυτών των 
υλικών δίδει μέγιστη τιμή για την ηλικία της περικλείουσας στρωματογραφικής 
ενότητας (maximum-limiting age ή terminus post quem).   

Αρχαιολογικό υλικό το οποίο, τουλάχιστον με γεωλογικά κριτήρια μπορεί να 
θεωρηθεί κατα χώραν βρέθηκε σε μία περίπτωση, μεταξύ των ενοτήτων 1b και 4 στο 
ΒΒΔ τοίχωμα του ορύγματος 2 (δείγμα S13, ακριβής θέση στο Παραδοτέο 8, - 
Εικόνα 72α). Πρόκειται για συγκέντρωση πολλών θραυσμάτων του ίδιου τμήματος 
αγγείου, η διάταξη των οποίων υποδηλώνει θραύση κατά χώραν. Ο μεγάλος αριθμός 
συγκεντρωμένων θραυσμάτων και η απουσία θραυσμάτων στα ανάντη και κατάντη 
του σημείου εύρεσης, σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει μεταφορά των θραυσμάτων μετά 
τη θραύση τους. Το μεγάλο μέγεθος του τμήματος αγγείου στο οποίο αντιστοιχούν τα 
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θραύσματα (όπως έδειξε η ανασύνθεσή τους από την ΙΔ’ ΕΠΚΑ - Εικόνα 72β), όπως 
επίσης και το γεγονός ότι το αγγείο ήταν «ωοκέλυφο» (είχε πολύ λεπτά τοιχώματα) 
και ο πηλός του περιείχε προσμίξεις (οι οποίες, κατά περίπτωση μπορεί να μειώνουν 
την ανθεκτικότητα του πηλού) καθιστά πολύ λίγο πιθανή την υπόθεση φυσικής 
μεταφοράς. Πρόκειται δηλαδή για τμήμα αγγείου το οποίο κατα πάσα πιθανότητα 
απορρίφθηκε από τον άνθρωπο και έσπασε στη συγκεκριμένη θέση. Έτσι, η μέγιστη 
δυνατή ηλικία του δίδει terminus post quem για την ενότητα 1b, ενώ η ελάχιστη 
δυνατή ηλικία του δίδει terminus ante quem για την ενότητα 4.  

  
 

 
 

Εικόνα 71. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες θραυσμάτων κεραμικών στη θέση ανεύρεσής τους 
σε στρώματα εντός των ορυγμάτων. (α) άποψη της ενότητας 4 στο όρυγμα 1 (ΝΑ τοίχωμα, 
εμπρόσθιο – ΒΑ- άνω τμήμα). (β) άποψη της ενότητας 6 (Ο1, ΝΑ τοίχωμα), κατά τη διάρκεια 
οπισθοχώρησης του κάτω τοιχώματος. Ορατές είναι και οι αποθέσεις εδαφογενούς CaCO3 
στο κάτω τμήμα της ενότητας 5, την εν. 6 και την ενότητα 7b. 
 
Αρχαιολογικό υλικό το οποίο έχει υποστεί πολύ περιορισμένη μεταφορά, είναι η 

κεραμική εντός της ενότητας 4 (χαρακτηριστική άποψη στην Εικόνα 71α). Όλη η 
κεραμική αυτή, όπως διαπιστώθηκε από την ΙΔ’ ΕΠΚΑ ανήκει στην ίδια περίοδο. Η 
πυκνότητα θραυσμάτων, αλλά και η ανεύρεση ενός τουλάχιστον μεγάλου 
θραύσματος αγγείου, το οποίο δεν είχε σπάσει σε μικρά, επίπεδα κομμάτια, αλλά 
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διατηρούσε το αρχικό του σχήμα (έχοντας σπάσει μόνον μετά την ταφή του) -Εικόνα 
72γ-, αλλά και η αυξημένη συγκέντρωση τεμαχιδίων κάρβουνου, και η ύπαρξη 
ορίζοντα πολύ πλούσιου σε οργανική ύλη (σκούρο γκρί έως μαύρο χρώμα), αμέσως 
κάτω από την εν. 4a (Εικόνα 71α), ο οποίος υποδηλώνει πολύ μικρή μεταφορά 
υπολειμάτων καύσης (όπως άλλωστε και το σκούρο φαιό χρώμα της ενότητας 
γενικά), αποτελούν σαφείς ενδείξεις πολύ περιορισμένης μεταφοράς.  

 

 

Εικόνα 72. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες θραυσμάτων κεραμικών από στρώματα εντός των 
ορυγμάτων (α) Τα συγκεντρωμένα θραύσματα του δείγματος S13 (όρυγμα 2, ΒΒΔ τοίχωμα) 
σε διαδοχικές φάσεις ανασκαφής του. (β) Δύο τεμάχη του ιδίου αγγείου τα οποία προέκυψαν 
από τη συγκόληση θραυσμάτων του δείγματος S13 από την ΙΔ’ ΕΠΚΑ. (γ) μεγάλο θραύσμα 
αγγείου από την ενότητα 4 (όρυγμα 1, ΝΑ τοίχωμα), σε δύο διαδοχικές φάσεις αποκάλυψής 
του. (δ) μεγάλο θραύσμα αγγείου με εγχάρακτο διάκοσμο από την ενότητα 4 (όρυγμα 2, 
ΝΝΑ τοίχωμα). (ε) θραύσμα αγγείου με ζωγραφικό διάκοσμο από την ενότητα 5 (όρυγμα 2, 
ΝΝΑ τοίχωμα). (στ) λεπίδα πυριτόλιθου από το ανώτερο τμήμα της ενότητας 7b (όρυγμα 1, 
ΝΑ τοίχωμα) – φωτ. και των δύο όψεων. 

 
Δεδομένου ότι η ενότητα 4 ερμηνεύεται ως το ανώτερο τμήμα (wash element) 

της κολλουβιακής σφήνας του επεισοδίου ολίσθησης Ε1 (βλ. παλαιοσεισμολογική 
ερμηνεία), μέρος τουλάχιστον του υλικού της ενότητας οφείλει να προέρχεται από τη 
διάβρωση του πρανούς που δημιούργησε το Ε1. Αν η κεραμική εντός της ενότητας 4 
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προέρχεται από τη διάβρωση μιας προϋπάρχουσας απόθεσης η οποία εκτέθηκε στο 
πρανές που δημιούργησε το Ε1, η κεραμική αυτή δίδει μέγιστη δυνατή ηλικία 
(terminus post quem) για το Ε1. Αν αντίθετα η κεραμική προέρχεται από ανθρώπινη 
δραστηριότητα κατα τη διάρκεια απόθεσης της ενότητας 4, η ελάχιστη δυνατή ηλικία 
της μπορεί να δώσει terminus ante quem για το Ε1. Φυσικά, είναι δυνατός και 
συνδυασμός των δύο παραπάνω. 

Απόθεση η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ενότητα 4 με κεραμικά 
υπήρχε πρίν το Ε1 (η ενότητα 6, Ο1 μόνον, κεραμική ίδιας ηλικίας με την εν. 4, όπως 
θα δούμε παρακάτω). Η ενότητα 6 συνίσταται σε δύο μικρές εμφανίσεις, στο ΝΑ 
τοίχωμα του Ο1, σε αμφότερα τα ανερχόμενο και κατερχόμενο τέμαχος κάτω από την 
ενότητα 5. Στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ., έχει μεν υπάρξει διάβρωση από το 
ρεύμα που διαμόρφωσε την παλαιοκοίτη 2 (εν. 5), αλλά η παλαιοκοίτη ήταν αρκετά 
ρηχή και μικρού πλάτους για να μπορούμε να είμαστε σχετικά βέβαιοι ότι δεν υπήρχε 
εκτεταμένη παχειά εμφάνιση της εν. 6 (τέτοια που να δικαιολογεί όλο το υλικό της εν. 
4). Επι πλέον, άν υπήρχε τόσο εκτεταμένη τέτοια απόθεση, θα αναμέναμε ίσως 
περισσότερα μεγάλα και γωνιώδη τεμάχη κεραμικής εντός της παλαιοκοίτης 2 (όπου, 
τα μεγάλα και γωνιώδη τεμάχη ήταν ελάχιστα). Στο ανερχόμενο τέμαχος, η διάβρωση 
μετά το Ε125 δεν μας επιτρέπει να αποφανθούμε πόσο εκτεταμένη και παχειά ήταν 
εκεί η ενότητα 6, αν μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί πιθανό να έχει δώσει όλο το 
αρχαιολογικό υλικό της ενότητας 4. 

Στο ανερχόμενο τέμαχος στο όρυγμα 2, τα επεισόδια διάβρωσης τα οποία 
αντιστοιχούν στις επιφάνειες διάβρωσης 4, 2 και 1, δεν μας επιτρέπουν να 
αποφανθούμε σχετικά με τα παραπάνω. Η εμφάνιση όμως της ενότητας 4 στο πιό 
ΔΝΔ τμήμα του ΝΝΑ τοχώματος, στην ΔΝΔ όχθη της παλαιοκοίτης 1 (εν. 1d), είναι 
αρκετά μακριά από την ρ.ζ. ώστε να μην μπορεί να θεωρηθεί κολλούβιο προερχόμενο 
από τη διάβρωση του πρανούς του Ε1. Το ότι αυτή η ενότητα είναι αντίστοιχη της 
ενότητας 4, προκύπτει από την απουσία εδαφογένεσης επι αυτής (η εν. 6 ήταν 
πλουσιότατη σε αποθέσεις CaCO3), αλλά και τη λιθοοψική ομοιότητα που 
παρουσίαζε με την ενότητα 4 στο κατερχόμενο τέμαχος. Πιό συγκεκριμένα, 
εμφανιζόταν εντός της η υπο-ενότητα 4a (στρώμα σβώλων πηλού, με πολύ σκούρο 
τεφρό υλικό από κάτω της). 

Tα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα στοιχεία εκείνα εντός της εν. 4 τα οποία 
υποδηλώνουν πολύ μικρή μεταφορά και ίσως δεν συνάδουν με επαναπόθεση 
ανθρωπογενούς υλικού, μας κάνουν να θεωρούμε πολύ πιθανή την υπόθεση ότι μέρος 
(τουλάχιστον) από το αρχαιολογικό υλικό εντός της ενότητας 4 παράχθηκε κατά τη 
διάρκεια απόθεσής της, ή, και από το σεισμό που συνόδευσε το Ε1. Στην τελευταία 
περίπτωση, ενδέχεται να πρόκειται για υλικό προερχόμενο (και) από στρώμα 
καταστροφής που ενδεχομένως προκάλεσε το Ε1.  

 

Οργανικά υλικά  
 
Οργανικά υλικά (τεμαχίδια κάρβουνου, τεμάχη οστών ζώων), χρονολογήσιμα 

με τη μέθοδο του ραδιοάνθρακα (14C, AMS) βρέθηκαν στα ανώτερα στρώματα μόνον 
(κυρίως στις ενότητες 6 και 4). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, πρόκειται για 

                                                           
25 Η εμφάνιση της ενότητας 4 στο πιο ΝΔ τμήμα του ΝΑ τοιχώματος του Ο1, θεωρείται αμιγώς 
ενότητα 4 και όχι και 6, επειδή (α) η βάση της είναι μια καλά ορισμένη επιφάνεια διάβρωσης, και (β) 
δεν έχει υποστεί εδαφογένεση (όπως η ενότητα 6 στο κατερχόμενο τέμαχος). 
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μεταφερμένα τεμάχη, όχι in situ (όχι κατά χώραν). Η ηλικία αυτών των υλικών δίδει 
μέγιστη τιμή για την ηλικία της περικλείουσας στρωματογραφικής ενότητας 
(maximum-limiting age, ή terminus post quem σε αρχαιολογική ορολογία). Πιθανό in 
situ δείγμα οργανικής ύλης αποτελεί χερσαίο γαστερόποδο (σαλιγκάρι), το οποίο 
συλλέχθηκε από την ενότητα 5b (Ο1, ΝΑ τοίχωμα). Ένδειξη οτι πρόκειται για 
οργανισμό ο οποίος έζησε κατα τη διάρκεια απόθεσης της ενότητας, αποτελεί το 
γεγονός ότι βρέθηκε ολόκληρο το κέλυφος.  

 
 

Iζήματα δυνητικά χρονολογήσιμα με τη μέθοδο της οπτικά διεγειρόμενης 
φωταύγειας (OSL) 

 
 Aνταλλάχθηκε αλληλογραφία με το εργαστήριο χρονολογήσεων με τη 

μέθοδο της «οπτικά διεγειρόμενης φωταύγειας» (Optically Stimulated Luminescence 
– OSL) του Πανεπιστημίου του Ιllinois (LDRL)26 για τη δυνατότητα χρονολόγησης 
του κατώτατου τμήματος της ενότητας 7 (υποενότητα 7c), προκειμένου να ληφθεί 
ελάχιστη τιμή για την ηλικία του επεισοδίου ολίσθησης Ε2. Το συγκεκριμένο 
εργαστήριο είναι πρωτοπόρο στην εφαρμογή μεθόδων φωτάυγειας σε 
παλαιοσεισμολογικές έρευνες για την χρονολόγηση π.χ. κολλουβιακών αποθέσεων 
μπροστά από ρηξιγενή πρανή (π.χ. Forman et al., 1991, Forman et al., 2000). Η 
υποενότητα 7c είναι η βαθύτερη ενότητα που δεν έχει υποστεί –έντονη τουλάχιστον- 
εδαφογένεση (η οποία επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα της μεθόδου). Η μέθοδος 
OSL, εφαρμόζεται τυπικά σε αιολικές αποθέσεις άμμων, διότι σε αυτές τις αποθέσεις 
είναι σίγουρο οτι πληρούνται οι βασικές της προϋποθέσεις, δηλαδή η παρουσία 
κόκκων χαλαζία (ή αστρίων), οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι επί αρκετό χρονικό 
διάστημα στο ηλιακό φως πρίν την απόθεση και ταφή τους.  

 

 
Εικόνα 73. Θέσεις δειγμάτων ιζήματος τα οποία ελήφθησαν για χρονολόγηση με τη μέθοδο 
OSL (όρυγμα 1, κάτω τμήμα ΝΑ τοιχωμάτων). 

 
Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω περιορισμένης απόστασης μεταφοράς της 

ενότητας 7c (από το ανερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. στο κατερχόμενο), δεν είναι βέβαιο 

                                                           
26 Luminescence Dating Research Laboratory, Univ. of Illinois at Chicago,  
http://www.uic.edu/labs/ldrl/ , υπεύθυνος ο Kαθηγ. Steven L. Forman. 
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οτι πληρείται η προϋπόθεση της επαρκούς έκθεσης του ιζήματος στο ηλιακό φως πρίν 
την ταφή του. Σε περιπτώσεις μή επαρκούς έκθεσης στο ηλιακό φώς, λαμβάνονται 
ηλικίες μεγαλύτερες της πραγματικής ηλικίας ταφής του ιζήματος (maximum-limiting 
ages) – π.χ. Eriksson et al. (2000). Όμως, ακόμη εάν ληφθεί μόνον μέγιστη τιμή για 
την ηλικία της ενότητας 7c, έστω και έτσι μπορούμε να πάρουμε χρήσιμες 
πληροφορίες για τη ρηξιγενή ζώνη (πιό συγκεκριμένα, πληροφορίες για το ρυθμό 
ολίσθησης της ρ.ζ.). Εξ άλλου, με τις σημερινές τεχνικές ανάλυσης είναι -υπό 
προϋποθέσεις- δυνατόν να εντοπισθεί τυχόν ημιτελής έκθεση στο ηλιακό φώς, και να 
γίνουν αντίστοιχες διορθώσεις στα αποτελέσματα των χρονολογήσεων. 

Ως εκ τούτου, με δεδομένη την απουσία δυνατότητας εφαρμογής άλλης 
μεθόδου, έγινε δειγματοληψία ιζήματος από την ενότητα 7c (3 δείγματα συνολικά) 
και ακριβώς από πάνω της (1 δείγμα). Οι θέσεις δειγμάτων δίδονται στην Εικόνα 73. 
Η δειγματοληψία έγινε με χρήση αλουμινοσωλήνων κατάλληλης διαμέτρου, οι οποίοι 
σφηνώθηκαν οριζοντίως στο τοίχωμα του Ο1 με τη βοήθεια μικρής «βαρειάς» 
σφύρας.  

 
 

Εδαφογενείς αποθέσεις ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3)  
 
Δεδομένου ότι η μέθοδος OSL δεν συνίσταται σε ιζήματα τα οποία 

βρίσκονται σε εδαφικούς ορίζοντες συγκέντρωσης (Forman et al., 2000), η μόνη 
εναλλακτική δυνατότητα για λήψη στοιχείων για την ηλικία του Ε2 με δεύτερη, 
ανεξάρτητη μέθοδο χρονολόγησης, ήταν η χρονολόγηση εδαφογενών αποθέσεων 
CaCO3 από τον παλαιοεδαφικό ορίζοντα Bk2 (παλαιοέδαφος 2), και συγκεκριμένα, το 
καταλληλότερο είδος αυτών που μπορέσαμε να βρούμε («κρούστες» CaCO3 πάνω σε 
κροκάλες και μικρούς ογκόλιθους, που υπήρχαν μόνον στο όρυγμα 3 – βλ. συζήτηση 
παρακάτω).  

Οι αποθέσεις CaCO3 του Bk2 είναι σίγουρα νεότερες του ιζήματος της εν. 9 
εντός του οποίου αναπτύχθηκαν. To ερώτημα είναι, σε ποιό βαθμό μπορεί να είναι 
νεότερες και του επεισοδίου Ε2. Στο Ο3, στρώματα CaCO3 εντός του Bk2 ήταν 
σαφώς παραμορφωμένα κοντά στον κλάδο Β (όπου είχαν αποκτήσει κλίση πρός 
αυτόν) – βλ. φωτομωσαϊκό στο Παραδοτέο 5. Αυτό σημαίνει, οτι ο σχηματισμός 
αυτών των στρωμάτων έλαβε χώρα πρίν το επεισόδιο Ε2. Η μορφολογία του ορίζοντα 
Bk2 στην περιοχή των παραμορφωμένων στρώσεων ήταν παρόμοια με την 
μορφολογία του σε όλο το υπόλοιπο μήκος του Ο3. Δηλαδή, δεν παρατηρείται το 
φαινόμενο της «πλευρικής εξασθένησης» που περιγράφουν οι McCalpin & Berry 
(1996). Αυτό, όπως δείχνουν οι McCalpin & Berry (1996), σημαίνει ότι το 
μεγαλύτερο μέρος του ορίζοντα Bk2 σχηματίσθηκε πρίν το επεισόδιο Ε2. Όμως, 
λόγω του ότι οι κολλουβιακές σφήνες προελαύνουν (σαν μια επιφάνεια συνενωμένων 
μικρών ριπιδίων - Nelson, 1992) πάνω στην προ-σεισμική επιφάνεια του εδάφους στο 
κατερχόμενο τέμαχος, η ταφή του προ-σεισμικού εδάφους γίνεται σταδιακά, και τόσο 
αργότερα όσο μακρύτερα βρίσκεται ένα σημείο από την ρ.ζ. και το πρανές της 
(McCalpin & Berry, 1996). Έτσι, στο βορειοανατολικότερο σημείο του Ο3, ο 
ορίζοντας Bk2 αναμένεται να περιέχει αποθέσεις CaCO3 κατά τι νεότερες του 
επεισοδίου Ε2 (εκτός αν υποθέσουμε ότι η εδαφογένεση είχε σταματήσει πρίν το Ε2, 
ή ότι σταμάτησε εξ αιτίας του). 

Θεωρώντας τις συνθήκες εδαφογένεσης σταθερές (πλήν ρυθμού 
ιζηματογένεσης), το για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να απετίθοντο νεότερες του 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   145

Ε2 αποθέσεις CaCO3 στην ενότητα 9 στη θέση δειγματοληψίας στο Ο3, εξαρτάται 
από: (α) το πόσο γρήγορα θάφτηκε η περιοχή από κολλούβια και, (β) το άν θάφτηκε 
αρκετά βαθιά ώστε να αποφευχθεί η απόθεση CaCO3 κατά τη διάρκεια σχηματισμού 
του αμέσως νεότερου ορίζοντα Βk (εν. U7b2 και 3, στον Βk1). To (α) εξαρτάται από 
τον ρυθμό προέλασης της κολλουβιακής σφήνας που αποτέθηκε μετά το Ε2 (όπως 
στο μοντέλο των McCalpin & Berry, 1996). Αν ο ρυθμός αυτός ήταν αρκετά 
γρήγορος, ακόμα και ηλικίες από CaCO3 που αποτέθηκε λίγο μετά το Ε2 θα έδιδαν 
με καλή προσέγγιση την ηλικία του Ε2. Όσον αφορά το (β), η κατακόρυφη απόσταση 
μεταξύ του κάτω ορίου του ορίζοντα Βk1 (το κάτω όριο της εν. 7b3) και του άνω 
ορίου του Βk2 (άνω όριο εν. 9) στην περιοχή δειγματοληψίας στο Ο3, ήταν αρκετά 
μεγάλη για να μπορούμε να θεωρήσουμε οτι CaCO3 τόσο νέο όσο εκείνο στον Bk1 
δεν αναμένεται εντός του Βk2. Εξ άλλου, οι κρούστες ελήφθησαν από αξιόλογο 
βάθος (45-80 cm) κάτω από το άνω όριο του Bk2 (εν. 9), βάθος στο οποίο ίσως είναι 
μικρότερες οι πιθανότητες απόθεσης CaCO3 όχι μόνον κατα την περίοδο 
σχηματισμού του Bk1, αλλά και λίγο μετά το Ε2. 

 
Στο όρυγμα1, ο στρωματογραφικός ορίζοντας του Ε2 ήταν πολύ καλά 

προσδιορισμένος στο κατερχόμενο τέμαχος, αφού συνέπιπτε με το ευθύγραμμο και 
απότομο άνω όριο (επιφάνεια διάβρωσης) της ενότητας 9 και του ορίζοντα Bk2. H 
μεγάλη αντίθεση μεταξύ του Bk2 και της ενότητας 7c, η οποία δεν περιείχε αποθέσεις 
CaCO3 ορατές δια γυμνού οφθαλμού (Εικόνα 38β), υποδηλώνει ότι, εκτός αν το 
επεισόδιο Ε2 προκάλεσε διακοπή ή δραματική επιβράδυνση της εδαφογένεσης, το 
κολλούβιο της ενότητας 7c αποτέθηκε πολύ πιό γρήγορα απ΄οτι το υλικό της 
ενότητας 9. Υποθέτοντας οτι κάτι τέτοιο μπορούμε να το αναμένουμε και στο 
(παρακείμενο) όρυγμα 3, έχουμε επαρκείς ενδείξεις ότι αξίζει να προσπαθήσουμε να 
χρονολογήσουμε το υλικό που συλέξαμε από το πιό απομακρυσμένο (από το ρήγμα) 
σημείο του Ο3. Σημειώνεται ότι το υλικό συλλέχθηκε εκεί, απλά διότι εκεί μόνον 
βρήκαμε καλά σχηματισμένες κρούστες.  
 

Όσον αφορά την επιλογή της μεθόδου χρονολόγησης, το σχετικό ιστορικό 
παρατίθεται αμέσως παρακάτω. Προτού διανοιχθεί το όρυγμα 3 και βρεθούν οι 
κρούστες, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες λήψης αξιόπιστων ηλικιών από τις σχετικά 
χονδρύτερες φλέβες ασβεστίτη στον Bk2 (εν. 9), με τη μέθοδο U/Th (U-series). 
Εγιναν διερευνητικές επαφές με σχετικά εργαστήρια του εξωτερικού27, όμως, με τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό δεν στάθηκε δυνατόν να κινήσουμε το ενδιαφέρον κάποιου 
από αυτά. Όσα εργαστήρια απάντησαν, τόνισαν τη δυσκολία και το υψηλό κόστος 
ενδεχόμενης απόπειρας χρονολόγησης του συγκεκριμένου είδους υλικού. 

Η μέθοδος U/Th (U-series), μπορεί δυνητικά να χρονολογήσει με ακρίβεια 
«εδαφογενή ανθρακικά» (pedogenic carbonates), οι χρονολογήσεις όμως τέτοιων  
αποθέσεων δεν είναι το ίδιο απλές όσο οι χρονολογήσεις των ανθρακικών υλικών στα 
οποία συνήθως εφαρμόζεται η μέθοδος όπως π.χ. κοράλλια από παλαιο-υφάλους ή 
σπηλαιοαποθέσεις. Αυτό, διότι στα παλαιοεδάφη δεν ισχύει συνήθως η απαραίτητη 
προϋπόθεση, της συμπεριφοράς του υλικού ως κλειστού χημικού συστήματος ειδικά 
μέσα σε αποθέσεις σαν τα λεπτόκοκκα στα οποία αναπτύχθηκε ο ορίζοντας Bk2. 
                                                           

27 Univiversity of Bristol (Dr. Dave Richards), NERC (Dr. Ian Millar), GGA Hannover (Dr. 
Melanie Sierralta), IESJA Barcelona (Dr. Ramon Julia), Berkeley Geochronology Center (Dr. Wayne 
Sharp) (δεν απάντησε), Royal Holloway Univ. London (Dr. Ian Candy) (δεν απάντησε), Open 
University (δεν απάντησε), CEIA Univ. Bergen, Australian National University, κ.α. 
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Έτσι, απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός χρονολογήσεων, από δείγματα τα οποία είναι 
ισόχρονα, προκειμένου να γίνει αξιόπιστη διόρθωση για την επιμόλυνση του 
δείγματος από ισότοπα του Th που προέρχονται όχι από διάσπαση του U εντός του 
δείγματος, αλλά από το περιβάλλον ίζημα. Τελευταίες μελέτες (π.χ. Candy et al., 
2005), διαπιστώνουν οτι τα μη ώριμα παλαιοεδάφη (σαν το παλαιοέδαφος 2, όπου δεν 
έχουμε καλά σχηματισμένα στρώματα caliche) είναι προσφορότερα για χρονολόγηση, 
λόγω της μικρής σχετικά περιόδου σχηματισμού τους. Και σε αυτή την περίπτωση 
όμως, η λήψη αξιόπιστης ηλικίας εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία μπορεί να 
ληφθούν οι αναλογίες ισοτόπων U/Th σε ικανό αριθμό δειγμάτων ίδιας πραγματικής 
ηλικίας.  Τέτοια δείγματα είναι δύσκολο να ληφθούν από από λεπτές σχετικά φλέβες 
με άμορφες και εύθρυπτες συγκεντρώσεις CaCO3 (όπως αυτές στο παλαιοέδαφος 2 
στο όρυγμα 1), και τυπικά απαιτούν την παρουσία συμπαγών και εστρωμένων 
συγκεντρώσεων CaCO3 (δείγματα από το ίδιο στρώμα μπορούν να θεωρηθούν 
ισόχρονα).  

Όταν διανοίχθηκε το όρυγμα 3, διανοίχθηκε και βόθρος για την αποστράγγιση 
των νερών της βροχής στο πάτωμα του ΒΑ άκρου του ορύγματος, και εκεί είχαμε την 
αποκάλυψη της ενότητας 9 (και του Bk2 επί αυτής) σε μεγαλύτερο βάθος απ’ ότι στο 
υπόλοιπο όρυγμα (Εικόνα 74α). Mέσα στο λεπτόκοκκκο υλικό της ενότητας 9, 
βρέθηκαν μεγάλες κροκάλες και αποστρογγυλωμένοι ογκόλιθοι. Πάνω σε αυτές τις 
κροκάλες, βρέθηκαν επιχρίσματα σχετικά συμπαγούς και σκληρού CaCO3 (κρούστες 
– rinds ή cutans ή coatings σε αγγλική ορολογία), το παχύτερο των οποίων έφθανε σε 
πάχος περί το 1 cm.  

Οι «κρούστες» CaCO3, είναι υλικά πιό πρόσφορα για γεωχρονολογήσεις, διότι 
μπορεί με κατάλληλες λεπτοτομές να προσδιορισθούν μεμονωμένες μικρο-στρώσεις 
CaCO3, μικρο-δείγματα των οποίων μπορούν να ληφθούν σε εργαστήρια με 
κατάλληλο εξοπλισμό. Όμως, η μικρή ποσότητα δείγματος συνεπάγεται ανάγκη 
προσφυγής στις πλέον ακριβές μεθόδους χρονολόγησης με U-series, πράγμα που 
στην περίπτωσή μας θα σήμαινε απώλεια της δυνατότητας για πραγματοποίηση του 
απαιτούμενου αριθμού χρονολογήσεων.  

Έτσι, διερευνήθηκε η δυνατότητα εφαρμoγής της μεθόδου 14C (AMS), η 
οποία έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία σε κρούστες εδαφογενών ανθρακικών (Amundson 
et al., 1994, Wang et al., 1996, Pustovoytov et al., 2007), και μπορεί να χρονολογήσει 
μικρο-δείγματα με πολύ μικρότερο κόστος απ’ ότι η μέθοδος U/Th. Θεωρητικά, η 
αξιόπιστη χρονολόγηση εδαφογενών ανθρακικών με 14C μπορεί να δυσχεραίνεται 
λόγω επιμόλυνσης από ραδιομετρικά νεκρό άνθρακα (π.χ. Amundson et al., 1989, 
Wang et al., 1994). Στην πρόσφατη εργασία όμως των Pustovoytov et al. (2007), 
χρονολογήσεις 14C σε κρούστες CaCO3 από αρχαιολογικές θέσεις στην Ευρασία 
έδειξαν αμελητέες τέτοιες επιμολύνσεις. Αυτό μας ενθάρρυνε να έρθουμε σε επαφή 
με τον πρώτο συγγραφέα της ανωτέρω εργασίας (Dr. K. Pustovoytov, Univ. 
Hohenheim) για λήψη περαιτέρω πληροφοριών για τη μέθοδο που εφάρμοσε. Στην 
πορεία των επαφών, του έγινε πρόταση συνεργασίας, και πιο συγκεκριμένα να 
αναλάβει να: (α) εξετάσει τα δείγματα ως πρός την καταλληλότητά τους για 
εφαρμογή της μεθόδου 14C, και (β) την επιλογή και  εξαγωγή μικρο-δειγμάτων για 
χρονολόγηση. Τα τέσσερα μικρο-δειγματα που επέλεξε, εστάλησαν στο εργαστήριο 
ραδιοχρονολόγησης CEDAD (Centro di Datazione e Diagnostica) του Πανεπιστημίου 
του Lecce (Iταλία) για χρονολόγηση με τη μέθοδο ΑΜS (υπευθ. Καθ. L. Calcagnile 
και G. Quarta). 
 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   147

 
 

 
 

Εικόνα 74.  (α) Θέση ανεύρεσης αποστρογγυλωμένων μεγάλων κροκαλών και μικρών 
ογκολίθων στην ενότητα 9 (Όρυγμα 3 – ΒΔ τοίχωμα). (β) κοντινή άποψη μικρών 
αποστρογγυλωμένων ογκόλιθων και μεγάλων κροκαλών με επιχρίσματα CaCO3. Στο 
Παραδοτέο 8 δίδονται λεπτομερέστερες φωτογραφίες των δειγμάτων CaCO3 που 
συνελέχθησαν. 
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Αποτελέσματα χρονολογήσεων 
 
 

Ηλικίες μεταφερμένης κεραμικής 
 

Για την εξέταση των θραυσμάτων κεραμικών απευθυνθήκαμε στην ΙΔ’ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Λαμία), η οποία, κατόπιν 
αναγνωριστικής επίσκεψης στα ορύγματα (κ. Μ.-Φ. Παπακωνσταντίνου, 
Αρχαιολόγος / Διευθ. Εφορείας, και κ. Ψαρογιάννη, Αρχαιολόγος), ανέθεσε σε 
αρχαιολόγο (κ. Ελένη Φρούσσου) ειδικευμένη στην κεραμική της περιόδου 
ενδιαφέροντος (Νεολιθική) την αξιολόγηση των ευρημάτων και την πραγματοποίηση 
αυτοψίας εντός των ορυγμάτων.  

Περιγραφές των ευρημάτων και η χρονολόγησή τους (από την κ. Ε. 
Φρούσσου) δίδονται στο Παραδοτέο 8 («Αποτελέσματα ραδιοχρονολογήσεων και 
αρχαιολογικών χρονολογήσεων»). Στην Εικόνα 75 δίδεται γράφημα στο οποίο 
απεικονίζονται συνοπτικά οι ηλικίες της κεραμικής που αναγνωρίσθηκαν σε κάθε 
ενότητα. Οι ηλικίες αυτές δίδονται ως οριζόντιες γραμμές οι οποίες εκτείνονται από 
την μέγιστη ως την ελάχιστη πιθανή ηλικία κάθε ομάδας κεραμικής εντός κάθε 
ενότητας.  Οι ηλικίες παρουσιάζονται ανάμικτες μόνον στις ανώτερες ενότητες 
(ενότητα 3 και ανώτερες). 

 
 

 
 

Εικόνα 75. Συνοπτική γραφική απεικόνιση των ηλικιών της κεραμικής που συλλέχθηκε από 
κάθε στρωματογραφική ενότητα. Οι ηλικίες αυτές δίδονται ως οριζόντιες γραμμές οι οποίες 
εκτείνονται από την μέγιστη ως την ελάχιστη πιθανή ηλικία κάθε ομάδας κεραμικής εντός 
κάθε ενότητας. ΤAQ: terminus ante quem (ελάχιστη δυνατή ηλικία), ΤPQ: terminus post 
quem (μέγιστη δυνατή ηλικία για το προ-τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (Ε1). Η 
χρονολόγηση της κεραμικής έγινε από την ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων (κ. Ε. Φρούσσου, Αρχαιολόγος, M.A.). 
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Προσδιορισμός ηλικίας επεισοδίου Ε1 
 
 

Η ηλικία του επεισοδίου Ε1 (το προ-τελευταίο επεισόδιο ολίσθησης) 
προσδιορίζεται πολύ καλά από τα αρχαιολογικά δεδομένα. Η μέγιστη δυνατή ηλικία 
της κεραμικής εντός των ενοτήτων 5 κα 6, δίδει terminus post quem (ΤPQ) για την 
ενότητα 5, άρα και για το Ε1 (4500 π.Χ. - Εικόνα 75). Το δείγμα S13 (μεγάλο τμήμα 
ωοκέλυφου αγγείου σπασμένου in situ σε πολλά θραύσματα), μας δίδει ένα ασφαλές 
terminus ante quem (2500 π.Χ.) 

Αν θεωρήσουμε ότι, κατα πάσα πιθανότητα, η κεραμική εντός της ενότητας 4 
περιλαμβάνει και (ή, κυρίως) υλικό που δεν προέρχεται από διάβρωση 
προϋπάρχουσας απόθεσης, αλλά από ανθρώπινη δραστηριότητα κατα τη διάρκεια 
απόθεσης της ενότητας (ή από στρώμα καταστροφής που δημιουργήθηκε μετά το Ε1 
στον Χαλκολιθικό οικισμό στην περιοχή των ορυγμάτων(;)), τότε το terminus ante 
quem για το Ε1 τοποθετείται στο 3500 π.Χ. - Εικόνα 75. 
 Με βάση τα παραπάνω, το Ε1 έλαβε χώρα σίγουρα μεταξύ του 4500 και του 
2500 π.Χ., πολύ πιθανόν μεταξύ του 4500 και του 3500 π.Χ. (κατά την Χαλκολιθική 
περίοδο - προτιμώμενη ερμηνεία). 
 
 

Hλικίες ιζημάτων με τη μέθοδο OSL 
 
 

Εστάλησαν τέσσερα δείγματα ιζήματος28 στο εργαστήριο LDRL (Univ. of 
Illinois at Chicago), και στα τρία από αυτά έγιναν αναλύσεις με δύο διαφορετικές 
μεθόδους (infrared excitation και blue light excitation). Ο Πίνακας 7 περιλαμβάνει τα 
τελικά αποτελέσματα, με σφάλμα μιας τυπικής απόκλισης (1 σ, δηλαδή περίπου 
67%πιθανότητα  να περιέχεται η πραγματική ηλικία εντός του αναφερόμενου πεδίου 
τιμών). Περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και αναλυτικός πίνακας 
μετρήσεων δίδεται στο Παραδοτέο 8.  

Η παρακάτω ερμηνεία των αποτελεσμάτων, βασίζεται στις υποδείξεις του 
Καθηγητή S.L. Forman, υπευθύνου του εργαστηρίου LDRL που έκανε τις 
χρονολογήσεις.  

Όπως ειπώθηκε στην ενότητα για τη δειγματοληψία υλικών κατάλληλων για 
χρονολογήσεις, το ίζημα στην ενότητα 7c είναι αρκετά πιθανό κατα τη μεταφορά του 
και πρίν την ταφή του απο υπερκείμενα ιζήματα να μην έχει εκτεθεί για αρκετή ώρα 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό, εφόσον θεωρούμε οτι πρόκειται για κολλουβιακή 
απόθεση, προερχόμενη από τη διάβρωση του επιφανειακού πρανούς που 
δημιούργησε το Ε2. Οι διπλές χρονολογήσεις (ΙR και ΒL), αποσκοπούσαν ακριβώς 
στον να διαφανεί τυχόν τέτοια συμπεριφορά (μή επαρκής έκθεση του ιζήματος στον 
ήλιο). Στα τρία δείγματα που αναλύθηκαν με διαφορετικές μεθόδους, τα 
αποτελέσματα συμφωνούσαν μεταξύ τους (ήταν στατιστικά μή διακριτά - Εικόνα 
76α), πράγμα που σύμφωνα παντα με το εργαστήριο χρονολόγησης, σημαίνει ότι τα 
δείγματα περιέχουν ιζήματα που εκτέθηκαν επαρκώς στο ηλιακό φώς πρίν την ταφή 
τους. Δύο από τα τρία ιζήματα (δείγματα 2 και 4) έδωσαν ενδείξεις ελαφριάς μερικής 
έκθεσης στον ήλιο, αλλά οι ηλικίες που δίδονται στον πίνακα είναι κατόπιν σχετικής 
                                                           
28 Το κόστος για τις αναλύσεις για τα 3 από τα 4 δείγματα  καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό του 
προγράμματος, ενώ το κόστος για το 4ο δείγμα καλύφθηκε από τον μετακαλούμενο.  
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διόρθωσης από το εργαστήριο. Έτσι, πάντα με βάση την ερμηνεία από το εργαστήριο 
χρονολόγησης, οι λαμβανόμενες ηλικίες αντιστοιχούν στην πραγματική ηλικία των 
ιζημάτων της ενότητας 7c που αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα τα οποία θεωρούνται 
πιό αξιόπιστα είναι εκείνα από τις αναλύσεις με μπλέ φώς (BL στους κωδικούς 
εργαστηρίου, με γκρί φόντο στον πίνακα αποτελεσμάτων) 

 
Aριθμός δείγματος 
(και βάθος από την 
επιφάνεια, σε m) 

Κωδικός 
εργαστηρίου 

Ηλικία 
(yr BP) 

1 (4.40) UIC2092BL 18,560 ± 1540 

2 (4.23) UIC2094BL 21,690 ± 3080 

2 (4.23) UIC2094IR 23,620 ± 2090 

3 (4.09) UIC2091BL 15,915 ± 1300 

3 (4.09) UIC2091IR 17,040 ± 1350 

4 (3.63) UIC2093BL 18,455 ± 1540 

4 (3.63) UIC2093IR 18,050 ± 1470 

   

Πίνακας 7. Αποτελέσματα χρονολόγησης δειγμάτων ιζήματος με τη μέθοδο OSL. Οι 
χρονολογήσεις έγιναν στο Luminescence Dating Research Laboratory του πανεπ. του Illinois 
at Chicago, από τον Καθ. S.L. Forman. Αναλυτικές τιμές μετρήσεων, όπως εστάλησαν από το 
εργαστήριο, δίδονται σε σχετικό πίνακα στο Παραδοτέο 8. Στα δείγματα 2-4 
πραγματοποιήθηκαν χρονολογήσεις με δύο διαφορετικές μεθόδους (infrared excitation και 
blue light excitation, κατάληξη «ΙR» και «ΒL», αντίστοιχα, στους κωδικούς εργαστηρίου ). 
Το σφάλμα στις ηλικίες είναι σφάλμα μιας τυπικής απόκλισης (1 σ). 

 
Το γεγονός ότι, σε επίπεδο βεβαιότητας 2 τυπικών αποκλίσεων (2 σ, δηλαδή 

~95% πιθανότητα), οι ηλικίες και των τεσσάρων δειγμάτων δεν είναι στατιστικά 
διακριτές, σημαίνει ότι όλα τα ιζήματα που αναλύθηκαν αποτέθηκαν κοντά στο 
χρόνο, και πιό συγκεκριμένα εντός 1-2 τυπικών αποκλίσεων (1000-3000 χρόνια 
περίπου).  

Η ποσότητα που στατιστικά αποδίδει πιστότερα την πραγματική (μέση) ηλικία 
της ενότητας 7c είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος (weighted mean) όλων των ηλικιών 
που ελήφθησαν με μπλέ φώς: 17720 +- 2290 χρόνια ΒΡ29 (με σφάλμα μιας τυπικής 
απόκλισης30) ή 17720 +- 4580  (με σφάλμα δύο τυπικών αποκλίσεων – προτιμώμενη 
τιμή).  

Η ελάχιστη δυνατή ηλικία του σταθμισμένου μέσου όρου, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να δώσει ελάχιστη δυνατή ηλικία για το Ε2 (το οποίο υπόκειται 
στρωματογραφικά της χρονολογηθείσας ενότητας 7c. Με βάση αυτό, το Ε2 έλαβε 
χώρα πρίν το 13410 ΒΡ  (ή το 15430, με πιθανότητα 67%).  

Παρ’ όλον ότι το επεισόδιο Ε2 είναι στρωματογραφικά υποκείμενο της ενότητας 
7c, θεωρούμε πολύ πιθανό ότι η ληφθείσα μέγιστη δυνατή ηλικία για την ενότητα 7c 
μπορεί με μεγάλη πιθανότητα να θεωρηθεί μέγιστη δυνατή ηλικία και για το 
επεισόδιο Ε2 (Εικόνα 76γ). Αυτό, διότι:  

(α) τα περισσότερα απότα δείγματα (2 έως 4) προέρχονται από θέσεις πολύ 
κοντά στη βάση της ενότητας 7c 
                                                           
29 ΒΡ: “Before Present”, με το “present” (το «παρόν») να τοποθετείται στο 1950 μ.Χ.  
30 Αντιστοιχεί σε πιθανότητα ~95%. Σφάλμα μιας τυπικής απόκλισης αντιστοιχεί σε πιθανότητα ~67%. 
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(β) τα ιζήματα στο κατώτερο τμήμα των «κολλουβιακών σφηνών» που 
σχηματίζονται από κολλούβια προερχόμενα από πρανή σεισμικών διαρρήξεων 
αναμένεται να αποτίθενται αμέσως μετά το παλαιοσεισμικό επεισόδιο που 
δημιούργησε το πρανές (εδώ, το επεισόδιο Ε2) 

(γ) τα ιζήματα της ενότητας 7c αναμένεται να αποτέθηκαν αρκετά γρήγορα μετά 
τη δημιουργία του πρανούς που δημιούργησε το επεισόδιο ολίσθησης Ε2).  Αυτό 
στην προκειμένη περίπτωση υποδηλώνετται κατ’ αρχήν απ’ το ότι η ενότητα 7c δεν 
έχει υποστεί εδαφογένεση, πράγμα που σημαίνει ότι αποτέθηκε πολύ πιο γρήγορα σε 
σχέση με την υποκείμενή της ενότητα 9. Η πολυ χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ των 
ενοτήτων 7c και 9 φαίνεται καθαρά στην Εικόνα 38. Επι πλέον, και ούτως ή άλλως, 
ταχεία απόθεση της ενότητας 7c υποδηλώνεται από τα αποτελέσματα των 
χρονολογήσεων με τη μέθοδο OSL. 

 
Με βάση την παραπάνω ερμηνεία, μπορούμε να προτείνουμε ότι το επεισόδιο 

ολίσθησης Ε2 έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα 13140-22300 ΒΡ (πιθανότητα 
95%). Διατυπωμένο διαφορετικά, η ηλικία του Ε2 είναι γύρω στο 17720 ΒΡ (+- 4580, 
για 95% πιθανότητα, ή +- 2290, για 67% πιθανότητα). 

 
 

Hλικίες αποθέσεων CaCO3 με τη μέθοδο του 14C 
 
Η επεξεργασία των δειγμάτων και η επιλογή μικρο-δειγμάτων έγινε από τον Δρ. 

K. Pustovoytov (Univ. Hohenheim), με βάση τις διαδικασίες που περιγράφονται 
στους Pustovoytov et al. (2007). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων παρακάτω, 
βασίζεται σε αλληλογραφία με τον Δρ. K. Pustovoytov. 

Επιλέχθησαν 4 δείγματα για χρονολόγηση (C1-C4).  Τα C1, C2 και C3 
προέρχονται από επάλληλες στρώσεις αποθέσεων CaCO3 στο ίδιο δείγμα 
«κρούστας» (το παχύτερο που μπορέσαμε να βρούμε). Ελήφθησαν, προκειμένου να 
υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της χρονολόγησης, 
με βάση το πώς συγκρίνονται αυτά με τη στρωματογραφική σειρά των δειγμάτων. Το 
δείγμα C1 είναι το στρωματογραφικά κατώτερο (παλαιότερο), το C2 το αμέσως 
νεότερο και το C3 το νεότερο (ανώτερο) όλων.  

Το δείγμα C4 προέρχεται από άλλο δείγμα κρούστας (λεπτότερο, από άλλη 
κροκάλη). Ο Πίνακας 8 συνοψίζει τα αποτελέσματα των χρονολογήσεων που 
ελήφθησαν με τη μέθοδο AMS, ενώ στο Παραδοτέο 8 δίδονται οι πλήρεις αναφορές 
από το εργαστήριο χρονολόγησης.  

Γενικά, τα αποτελέσματα των ραδιοχρονολογήσεων με τη μέθοδο του 14C 
βρίσκονται σε αξιοσημείωτη συμφωνία με τα αποτελέσματα των χρονολογήσεων με 
τη μέθοδο OSL. Τρείς από τις ραδιοχρονολογήσεις (C1, C3 και C4) βρίσκονται εντός 
του εύρους σφάλματος 2 σ του σταθμισμένου μέσου των ηλικιών OSL (Εικόνα 76γ).  
Η ηλικία του δείγματος C2 είναι μεγαλύτερη του ζυγισμένου μέσου. Αμφότερες οι 
σχέσεις αυτές, συμφωνούν με την γεωλογική ερμηνεία των δειγμάτων C1-C4 και τις 
ηλικίες OSL για το Ε2, καθώς δείχνουν ότι οι χρονολογηθείσες αποθέσεις CaCO3 
σχηματίσθηκαν πρίν το επεισόδιο Ε2, ή σύντομα μετά από αυτό. Δεν ελήφθη καμμία 
ηλικία νεότερη από την ελάχιστη δυνατή ηλικία του σταθμισμένου μέσου των 
ηλικιών OSL (σε επίπεδο σφάλματος 2 σ).  
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Εικόνα 76. (α) σύνοψη όλων των γεωχρονολογικών δεδομένων των σχετικών με τον 
προσδιορισμό της ηλικίας του επεισοδίου ολίσθησης Ε2. Περιλαμβάνονται οι ηλικίες OSL 
(με σφάλμα μίας τυπικής απόκλισης – 1 σ) για δείγματα ιζήματος στην ενότητα 7c (Όρυγμα 
1), ηλικίες 14C για εδαφογενείς αποθέσεις CaCO3 από την ενότητα 9 (Όρυγμα 3), ο σεισμός 
του 1954 και ο προτελευταίος (Ε1, όπως προσδιορίζεται από την αρχαιολογική 
χρονολόγηση). (β) το γράφημα στο (α), με τις ηλικίες OSL με σφάλμα δύο τυπικών 
αποκλίσεων (2 σ). (γ) το γράφημα στο (α), με τον σταθμισμένο μέσο όρο των ηλικιών OSL 
με blue light excitation, με σφάλμα δύο και μίας τυπικής απόκλισης (συνεχής και 
διακεκομμένη γραμμή, αντίστοιχα), και την προτεινόμενη ερμηνεία για την ηλικία του Ε2 
(βλ. κείμενο για επεξηγήσεις).  
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Αριθμός δείγματος Κωδικός 
εργαστηρίου 

13C/ 12C ratio 
(‰) 

Ηλικία 
(13C/12C corr.) 

C1 LTL3154A - 17894 ± 110 

C2 LTL3155A -7.5 ± 0.2 24130 ± 130 

C3 LTL3156A -7.5 ± 0.5 20181 ± 100 

C4 LTL3157A -7.5 ± 0.4 14560 ± 60 
 

 
Πίνακας 8.  Αποτελέσματα ραδιοχρονολογήσεων μικρο-δειγμάτων από «κρούστες» 
εδαφογενούς CaCO3 πάνω σε κροκάλες εντός της ενότητας 9 (παλαιοέδαφος 2). Βλ. 
κείμενο για συζήτηση. Οι χρονολογήσεις έγιναν με τη μέθοδο AMS στο CEDAD (Centro 
di Datazione e Diagnostica, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del 
Salento, Italia, υπευθ. Prof. L. Calcagnile / Prof. G. Quarta). Τα πλήρη reports από το 
εργαστήριο δίδονται στο Παραδοτέο 8. 
 

 
Σε πιό λεπτομερή εξέταση, τα αποτελέσματα των ραδιοχρονολογήσεων των 

δειγμάτων C1-C3 εμφανίζουν φαινομενική ασυμφωνία με την στρωματογραφική 
σειρά των δειγμάτων αυτών. Ενώ οι ηλικίες των C2 και C3 είναι στη σωστή σειρά (το 
C2 εμφανίζεται παλαιότερο του στρωματογραφικά υπερκείμενού του C3), η ηλικία 
του C1 είναι νεότερη και των δύο, και παρεμφερής με την ηλικία του δείγματος C4. 
Αμφότερα τα δείγματα C1 και C4, τα οποία δίνουν τις νεότερες ηλικίες, προέρχονται 
από στρώσεις CaCO3 αμέσως πάνω στην επιφάνεια μικρών ογκολίθων. Σύμφωνα με 
πρόσφατη εργασία των Brock & Buck (2005), στην επιφάνεια επαφής μεταξύ των 
κροκαλών και των αποθέσεων CaCO3, είναι δυνατόν να παρουσιάζεται συνεχής 
απόθεση CaCO3, οφειλόμενη στην συνεχή παρουσία διάκενου μεταξύ κροκάλης και 
κρούστας CaCO3 (διάκενο το οποίο διατηρείται λόγω διαφορικής συστολο-
διαστολής), ή και ανακρυστάλλωση προϋπάρχοντος CaCO3. Έτσι, με το μοντέλο που 
προτείνουν οι Brock & Buck (2005), δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται πάντα οι 
παλαιότερες αποθέσεις CaCO3 αμέσως πάνω από μια κροκάλη. Εκεί μπορούν 
κάλλιστα να εμφανίζονται οι νεότερες αποθέσεις CaCO3. Το παραπάνω μοντέλο, 
μπορεί να εξηγήσει τα αποτελέσματα από τα δείγματα C1-4, αφού οι νεότερες ηλικίες 
(οι οποίες είναι και κοντά η μία στην άλλη), ελήφθησαν από στρώσεις CaCO3 αμέσως 
πάνω από κροκάλες. Η παρουσία οξειδίων του Mn στην διαχωριστική επιφάνεια 
κρούστας/ογκόλιθου, αλλά και μορφολογικά ίχνη χημικής διάβρωσης (corrosion), 
συμφωνούν με την παραπάνω ερμηνεία. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι αν θεωρήσουμε τον 
σταθμισμένο μέσο των ηλικιών OSL με σφάλμα μίας τυπικής απόκλισης (1 σ), τότε 
υπάρχει 67% πιθανότητα να διαφωνεί η ηλικία του C4 με τα αποτελέσματα OSL 
(διότι, εμφανίζεται νεότερη της ελάχιστης δυνατής ηλικίας του σταθμισμένου μέσου), 
είναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιήσουμε τις ηλικίες από τα δείγματα C1 και C4 
(ιδίως του C4) για να προσεγγίσουμε καλύτερα την ηλικία του Ε2. Θεωρώντας μικρή 
την πιθανότητα να έλαβε χώρα απόθεση CaCO3 μετά το Ε2, στο βάθος κάτω από το 
άνω όριο της εν. 9 από το οποίο συνελέχθησαν οι κρούστες, η ηλικία του νεότερου 
δείγματος μή προερχόμενου από εσώτατο μικρο-στρώμα (του C3 δηλαδή), τοποθετεί 
το Ε2 μετά το 20300 BP. 
 
Συνολική ερμηνεία: 
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Με βάση αμφότερες τις χρονολογήσεις OSL και 14C, θεωρούμε ότι το επεισόδιο 

ολίσθησης Ε2 έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ του 13140 ΒΡ (η 
ελάχιστη δυνατή τιμή του σταθμισμένου μέσο όρο των ηλικιών ΟSL με σφάλμα 2 σ) 
και του ~24000 ΒΡ (η παλαιότερη αξιόπιστη ηλικία 14C από εδαφογενή ανθρακικά). 
Με πιθανότητα 67%, το Ε2 έλαβε χώρα πρίν το 15430 ΒΡ (με βάση το σταθμισμένο 
μέσο όρο των ηλικιών ΟSL και σφάλμα 1 σ). Θεωρώντας μικρή την πιθανότητα να 
έλαβε χώρα απόθεση CaCO3 μετά το Ε2, στο βάθος κάτω από το άνω όριο της εν. 9 
από το οποίο συνελέχθησαν οι κρούστες, η ηλικία του νεότερου δείγματος μή 
προερχόμενου από εσώτατο μικρο-στρώμα CaCO3 (του δείγματος C3 δηλαδή), 
τοποθετεί το Ε2 μετά το 20300 BP. Υπό αυτές τις παραδοχές, μπορούμε να πούμε 
δηλαδή ότι κατα πάσα πιθανότητα το Ε2 έλαβε χώρα γύρω στο 17500 +-  ~2000 ΒΡ. 
 

 

Εκτιμήσεις περιόδου επαναδραστηριοποίησης της ζώνης διαρρήξεων 
 
 

Με βάση την αρχαιολογική χρονολόγηση του προτελευταίου επεισοδίου 
ολίσθησης  Ε1 (6450-5450 ΒΡ, προτιμώμενη εκδοχή, ή 6450-4450 ΒΡ, πλέον 
συντηρητική εκδοχή) και τον χρόνο του τελευταίου σεισμού (1954), προκύπτει 
περίοδος επαναδραστηριοποίησης (επανάληψης) 5454-6454 ή 4454-6454 έτη, για τις 
δύο εκδοχές αντίστοιχα. 

Συνδυάζοντας τη μέγιστη δυνατή ηλικία του Ε1 (6450 ΒΡ) με τις ελάχιστες 
δυνατές ηλικίες του Ε2 είτε στην πιό συντηρητική εκτίμηση (13140-24000 ΒΡ), είτε 
στην «πιθανότερη εκδοχή» που προτείναμε (15430-20300 ΒΡ), λαμβάνουμε 
ελάχιστες δυνατές τιμές για την περίοδο επανδραστηριοποίησης 6690 και 8980 έτη, 
αντίστοιχα. 

Θεωρώντας την πιθανότητα να έχει μεσολαβήσει επι πλέον επεισόδιο 
ολίσθησης μεταξύ των Ε1 και Ε2 (επεισόδιο το οποίο δεν άφησε αναγνωρίσιμη 
τεκτονικο-στρωματογραφική ή εδαφολογική υπογραφή, αλλά δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί), με βάση τη μέγιστη δυνατή ηλικία του Ε1 (6450 ΒΡ) και την ελάχιστη 
δυνατή ηλικία του Ε2 στην πιό συντηρητική εκτίμηση (13140 ΒΡ), λαμβάνουμε 
ελάχιστη δυνατή τιμή 3345 έτη (μέσο όρο) για την περίοδο επαναδραστηριοποίησης. 

Η μικρότερη από όλες τις παραπάνω ελάχιστες δυνατές τιμές περιόδου 
επαναδραστηριοποίησης, απαντά σχετικά καλύτερα στο ερώτημα «πόσο συχνά 
μπορούμε να αναμένουμε σεισμικές διαρρήξεις στη ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας;» 
(διαρρήξεις ανάλογες του 1954, εξαιρουμένων επεισοδίων άνευ αξιόλογης ολίσθησης 
- όπως το Ε1α). Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, η συντομότερη περίοδος χρόνου 
μεταξύ δύο διαδοχικών επεισοδίων ολίσθησης (ανάλογων ή μεγαλύτερων του 1954) 
στη ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας (Ε1 και 1954) ήταν το λιγότερο 3345 έτη. 
 

Αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις αφορούν τη 
ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας. Το άν είναι χαρακτηριστικοί και για το σύνολο της 
ρ.ζ. που έδωσε το σεισμό του 1954, εξαρτάται από το εάν θεωρούμε (ή όχι) ότι η 
ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας έδωσε εδαφικές διαρρήξεις παρόμοιες με αυτές του 
1954 σε κάθε δραστηριοποίηση της ευρύτερης ρ.ζ.  Για να επαληθευθεί πέραν πάσας 
αμφιβολίας η υπόθεση αυτή, απαιτούνται φυσικά παλαιοσεισμολογικές έρευνες σε 
περισσότερες θέσεις κατά μήκος της ευρύτερης ρ.ζ. Τα αποτελέσματα στα ορύγματα 
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μας, αποδεικνύουν ότι η ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας έχει δράσει επανειλημμένα 
(οι διαρρήξεις του 1954 δεν ήταν δηλαδή τυχαίο γεγονός), πλήν όμως δεν μας 
επιτρέπουν να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχει δώσει μεγάλο σεισμό η ευρύτερη 
ρ.ζ. του 1954, χωρίς αυτός να συνοδευθεί από διαρρήξεις παρόμοιες με αυτές του 
1954 στην Εκκάρα. 
 
 

Προσδιορισμός ρυθμού ολίσθησης της ρηξιγενούς ζώνης 

 
 

Προκειμένου να ληφθεί ο μέσος ρυθμός ολίσθησης (average slip rate) μιας 
ρ.ζ., ιδανικά απαιτείται η χρονολόγηση στρωματογραφικού ή άλλου στοιχείου του 
οποίου η συνολική πραγματική μετατόπιση μπορεί να μετρηθεί. Δεδομένου ότι 
έχουμε να κάνουμε με πλαγιοκανονική ρ.ζ., η πραγματική μετατόπιση μπορεί να 
εκτιμηθεί μόνον. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με βάση τον κατακόρυφο 
στρωματογραφικό διαχωρισμό, είτε τον στρωματογραφικό διαχωρισμό κατά κλίση,  
αλλά μόνον σε όποιες περιπτώσεις στρωματογραφικών επαφών έχουμε ενδείξεις ότι 
οι ανωτέρω στρωματογραφικοί διαχωρισμοί δεν αναμένεται να είναι σημαντικά 
διαφορετικοί από τις πραγματικές τιμές της κατακόρυφης μετατόπισης ή της 
μετατόπισης κατά κλίση (αντίστοιχα). Εκτιμήσεις κατακόρυφης μετατόπισης ή 
μετατόπισης κατά κλίση, σε συνδυασμό με την πλαγιοβύθιση (pitch) των γραμμών 
προστριβής πάνω στους κλάδους της ρ.ζ. και τριγωνομετρικές σχέσεις, μπορούν 
κατόπιν να μας δώσουν εκτιμήσεις πραγματκής ολίσθησης.  

Πραγματικές μετατοπίσεις υπολογίζονται παρακάτω (Πίνακας 9) με βάση το 
άνυσμα ολίσθησης στις βαθύτερες εμφανίσεις της κύριας επιφανειας ολίσθησης κατά 
το σεισμό του 1954 σε κάθε όρυγμα (Πίνακας 4), θεωρώντας ότι αυτές 
αντιπροσωπεύουν καλύτερα την κινηματική της ρ.ζ. Αν, εναλλακτικά, 
χρησιμοποιήσουμε τις μέσες τιμές των στοιχείων όλων των επιφανειών διάρρηξης και 
γραμμώσεων προστριβής σε κάθε όρυγμα ( 

Πίνακας 6), θα λάβουμε κατά τι μικρότερες τιμές (αμελητέα διαφορά). 
Για να είναι όσο το δυνατόν πιό αντιπροσωπευτική η εκτίμηση του μέσου 

(μακροχρόνιου) ρυθμού ολίσθησης, απαιτείται η μέτρηση της συνολικής μετατόπισης 
στοιχείου το οποίο έχει υποστεί όσο το δυνατόν περισσότερες συν-σεισμικές 
μετατοπίσεις, ώστε να ληφθεί ρυθμός ολίσθησης για περίοδο όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη. Αυτό, για να αποφευχθεί η υποτίμηση ή υπερτίμηση του μέσου ρυθμού 
ολίσθησης, η οποία μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις ρ.ζ. όπου δεν έχουμε 
επανάληψη επεισοδίων ολίσθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά ακανόνιστη 
(μη περιοδική) επαναδραστηριοποίηση της ρ.ζ.  

Στην προκειμένη περίπτωση, η μόνη στρωματογραφική επαφή για την οποία 
(α) είναι δυνατή μέτρηση του συνολικού κατακόρυφου στρωματογραφικού 
διαχωρισμού (ΚΣΔ) και (β) μπορούμε να θεωρήσουμε οτι ο ΚΣΔ προσεγγίζει 
επαρκώς την πραγματική συνολική κατακόρυφη μετατόπιση, και (γ) έχει υποστεί 
μετατοπίσεις όχι μόνον κατά το σεισμό του 1954 (αλλά και κατά τον Ε1), είναι η 
ενότητα 5 (παλαιοκοίτη) στο ΝΑ τοίχωμα του ορύγματος 1.Επειδή ο σεισμός του 
1954 είναι πρόσφατος, οι τιμές ρυθμού ολίσθησης που θα ληφθούν από την ενότητα 5 
αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από τον μέσο μακροχρόνιο ρυθμό ολίσθησης (αν 
δεν αλλάζει ο ρ.ολ. με το χρόνο). Αν κάναμε υπολογισμούς π.χ. σε 1000 χρόνια από 
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σήμερα –προτού γίνει ο επόμενος σεισμός-, θα λαμβάναμε μικρότερους ρυθμούς 
ολίσθησης.  

Μετατρέποντας τον ΚΣΔ της ενότητας 5 στο Ο1 (133 cm - Εικόνα 61), 
λαμβάνουμε περί τα 213 cm πραγματικής συνολικής μετατόπισης, από τα οποία 
λαμβάνουμε ρυθμό ολίσθησης της τάξης των 0.3-0.4mm/yr - Πίνακας 9. Οι ηλικίες 
που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό είναι οι ηλικίες (μέγιστη/ελάχιστη 
δυνατή) που λάβαμε για το επεισόδιο Ε1. Αυτό διότι ο στρωματογραφικός 
διαχωρισμός που μετρήσαμε, ξεκίνησε να συσσωρεύεται από τη χρονική στιγμή που 
έλαβε χώρα το Ε1. 

Σημειώνουμε ότι, τα παραπάνω αφορούν μετατόπιση διακριτή, επί της ρ.ζ., 
δεν περιλαμβάνουν δηλαδή πιθανή πλαστική παραμόρφωση στο ανερχόμενο τέμαχος. 
Η πραγματική ολίσθηση από ολόκληρη τη ζώνη επιφανειακής παραμόρφωσης 
αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από τις παραπάνω εκτιμήσεις. 

Τα βαθύτερα  (παλαιότερα) στρώματα του κατερχόμενου τεμάχους (O1 και 
Ο3), τα οποία είναι κατα πολύ προτιμότερα για τη λήψη πιό αντιπροσωπευτικού 
μέσου ρυθμού ολίσθησης, δεν παρατηρούνται στο ανερχόμενο τέμαχος, διότι εκεί 
έχουν διαβρωθεί. Έτσι, μπορούν να λήφθούν μόνον ελάχιστες τιμές για το συνολικό 
στρωματογραφικό διαχωρισμό (κατακόρυφο ή κατα κλίση) που έχουν υποστεί. Σε 
αμφότερα τα Ο1/Ο3, η επαφή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η βάση της 
ενότητας 7 (η οροφή της ενότητας 9), επί της οποίας τοποθετείται στρωματογραφικά 
το επεισόδιο ολίσθησης Ε2.  

Για κάθε όρυγμα, υποθέτοντας ότι η ενότητα 9 υπήρχε κάποτε και στο 
ανερχόμενο τέμαχος πάνω από το αλπικό υπόβαθρο, δίδονται δύο τιμές ελάχιστου 
δυνατου στρωματογραφικού διαχωρισμού: η πιό συντηρητική δυνατή, και μια 
μεγαλύτερη τιμή η οποία θεωρείται πιθανή - Εικόνα 77.  Οι πιο συντηρητικές τιμές 
αφορούν τον διακριτό κατακόρυφο διαχωρισμό από τον κλάδο της ρ.ζ. με τις 
μεγαλύτερες μεταθέσεις (κλάδος Β), ενώ οι πολύ πιθανές μεγαλύτερες τιμές 
λαμβάνουν υπ’ όψιν την ευρύτερη ζώνη παραμόρφωσης (θεωρώντας ότι η επιφάνεια 
διάβρωσης 6 στο ανερχόμενο τέμαχος ήταν αρχικά οριζόντια -όπως μας λέει το Ο3- 
και έχει παραμορφωθεί κοντά στη ρ.ζ.). 

 
Το πιθανό εύρος ηλικίας για το Ε2 το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη 

ρυθμών ολίσθησης (Πίνακας 9) είναι από 15430-20300 ΒΡ (δηλ, το περισσότερο 
πιθανό χρονικό παράθυρο εντός του ευρύτερου παραθύρου από το 13140-24000 ΒΡ).  

 
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών, υποδηλώνουν ότι ο ρυθμός ολίσθησης 

της ζώνης διαρρήξεων στην Εκκάρα είναι μεγαλύτερος (κατά τι) των  0.3-0.5 mm/yr 
(στην περιοχή του Ο1, όπου η συνολική ολίσθηση ήταν μεγαλύτερη). (31) 
 

Τονίζεται ότι οι ρυθμοί ολίσθησης που βασίζονται σε μετρήσεις μετατοπίσεων 
κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, συνήθως υποτιμούν το ρυθμό ολίσθησης της ρ.ζ. 
σε μεγάλο βάθος, όπου αναμένεται –τυπικά- μεγαλύτερη ολίσθηση απ’ ότι κοντά 
στην επιφάνεια του εδάφους.  

                                                           
31 Αν χρησιμοποιήσουμε τις μέσες τιμές των στοιχείων των επιφανειών διάρρηξης και 
γραμμώσεων προστριβής σε κάθε όρυγμα, λαμβάνουμε κατά τι μικρότερες τιμές ρ.ο. 
 



ΕΠΑΝ- ΜΕΤΡΟ 8.3.3.                          ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

04ΕΡ - Κωδ. Έργου: 47   157

Επι πλέον, στην προκειμένη περίπτωση, ο ρυθμός ολίσθησης της ευρύτερης 
ρ.ζ. συνολικά (και όχι μόνον της ζώνης διαρρήξεων της Εκκάρας), αναμένεται να 
είναι μεγαλύτερος και λόγω του ότι η πολυπλοκότητα της ρ.ζ. στην επιφάνεια 
(διάχυση παραμόρφωσης σε μια ευρεία ζώνη πλάτους κάποιων km), καθιστά πολύ 
πιθανό, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να επιμερίζεται η ολίσθηση σε παραπάνω 
της μιάς ζώνης διάρρηξης. 

 
 
 

 

 
 

Εικόνα 77. Μετρήσεις ελάχιστων τιμών κατακόρυφου διαχωρισμού της οροφής της ενότητας 
9 στα Ο1 και Ο3, για την εκτίμηση ελάχιστων τιμών ρυθμού ολίσθησης – βλ. κείμενο για 
επεξηγήσεις. 
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Στρωματογραφική ή 
εδαφολογική επαφή 

Μέγιστη 
δυνατή ηλικία   

(yr BP) 

Ελάχιστη 
δυνατή 
ηλικία     
(yr BP) 

Kατακό-
ρυφη 

μετατόπ. 
(mm)  

 
Kατακόρυ-
φη μετατ. 

(min) 
(mm)  

πραγματικ
ή ολίσθηση 

(mm) 

Ελαχ. τιμή 
πραγμ. 

oλισθησης 
(mm) 

Ελάχιστη 
δυνατή τιμή 

ρυθμ.  
oλίσθησης 

(mm/yr) 

Μέγιστη 
δυνατή 
τιμή 
ρ.ο.  

(mm/yr) 

  (max) (min)           (min) (max)   
ΟΡΥΓΜΑ 1 (ΝΑ τοιχώματα)                 

βάση Εν. 5 6450  4450 1330  2130   0.33  0.48 
                   

οροφή εν. 9   (βάση 
εν. 7c) 20300 15430   

 πιο 
συντηρ. 

εκτιμ (όλη 
η ρ.ζ.) >

2860   4590 0.23 0.30   

  20300 15430   
πιθανότερ
η τιμή (όλη 
η ρ.ζ.) > 

4030   6466 0.32 0.42   

                   
               

OΡΥΓΜΑ 3 (ΒΔ τοίχωμα)                 
               

οροφή εν. 9 20300 15430   

 Πιό 
συντηρ. 
εκτιμ. 

(ρήγμα B 
μόνον)  >

1050  1460 0.07 0.09   

  20300 15430   
πιθανότερ
η τιμή (όλη 
η ρ.ζ.) >

2760  3840 0.19 0.25   

 
 
Πίνακας 9. Εκτιμήσεις ρυθμού ολίσθησης ή ελάχιστης τιμής ρυθμού ολίσθησης στα 
ορύγματα 1 και 3, με βάση ηλικίες ή (μέγιστες δυνατές ηλικίες) από την αρχαιολογική 
χρονολόγηση και τις χρονολογήσεις με τις μεθόδους OSL και 14C. Bλ. κείμενο για 
επεξηγήσεις. Οι τιμές πραγματικής κατακόρυφης μετατόπισης από το ρήγμα προσεγγίζονται 
από τις τιμές του κατακόρυφου στρωματογραφικού διαχωρισμού σε στρωματογραφικές 
επαφών που είχαν μικρή συνιστώσα κλίσης σε διεύθυνση παράλληλη με τη διεύθυνση της 
ρ.ζ.. Οι μετατροπές τους σε τιμές πραγματική μετατόπισης (ολίσθησης) βασίζονται στους 
κινηματικούς δείκτες στις θέσεις 2 και 6 επί της κύριας επιφάνειας ολίσθησης (Α) στο Ο1, 
και στη θέση 2 επί του κλάδου Β στο Ο3. Βλ. κείμενο για επεξηγήσεις. 
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Σύνοψη / σύνθεση όλων των παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων στα 
ορύγματα 
 
 
 

Η ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας στα ορύγματα 
 

 Οι παρατηρήσεις στα ορύγματα, επιβεβαιώνουν ότι η ζώνη διαρρήξεων της 
Εκκάρας έχει τεκτονική προέλευση (τουλάχιστον στην περιοχή των ορυγμάτων), δεν 
πρόκειται για επιφανειακής φύσεως διαρρήξεις (βαρυτικές, π.χ. λόγω καθίζησης των 
χαλαρών αποθέσεων του κατερχόμενου τεμάχους). Τα ορύγματα απεκάλυψαν μια 
πολύ καλά ορισμένη ρ.ζ. η οποία έχει φιλοξενήσει επανηλειμένες ολισθήσεις κατά το 
Ολόκαινο. Δηλαδή, καίτοι οι διαρρήξεις του 1954 κατά μήκος της ευρύτερης ρ.ζ. 
Δομοκού-Λουτρού ήταν σποραδικές, στην περίπτωση της Εκκάρας (τουλάχιστον) 
έλαβαν χώρα σε τεκτονική ασυνέχεια όπου έχουν ξανασυμβεί στο γεωλογικά 
πρόσφατο παρελθόν διαδοχικές παρόμοιες διαρρήξεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε 
να αναμένουμε το ίδιο και σε άλλες ζώνες διάρρηξης (τουλάχιστον αυτές που είχαν 
διαστάσεις παρόμοιας τάξης μεγέθους με αυτήν της Εκκάρας) που ενεργοποιήθηκαν 
το 1954, άρα και ότι δεν είναι καθόλου άσκοπο να μελετηθούν παλαιοσεισμολογικώς 
και αυτές στο μέλλον (αντιθέτως, είναι εξαιρετικά επιθυμητό – βλ. παρακάτω).  

 
Η ρ.ζ. εμφανίζει σε όλα τα ορύγματα το ίδιο «μοτίβο» δομής, με μία κύρια 

επιφάνεια ολίσθησης (Α) με μέτριες τιμές κλίσης (πλήν όμως εντός των ορίων για τα 
κανονικά ρήγματα), πάνω στην οποία ριζώνουν δευτερεύοντες κλάδοι (κλάδοι Β) 
μεγαλύτερης κλίσης και ελαφρώς διαφορετικής διεύθυνσης σε σχέση με την κύρια 
επιφάνεια «Α». Οι κλάδοι «Β», πιθανότατα έχουν καμπύλα ίχνη και ορίζουν φακούς 
πολυ-παραμορφωμένου περιδοτίτη στο υπερκείμενο τέμαχος της κύριας επιφάνειας 
διάρρηξης Α, σε διάφορες κλίμακες. Οι φακοί αυτοί, σε κατακόρυφη τομή (δηλ. στα 
τοιχώματα των ορυγμάτων) έχουν γεωμετρία τριγωνικών σφηνών.  
 

 
 

Εικόνα 78. (αριστερά): μέσα επίπεδα διάρρηξης και μέσα ανύσματα ολίσθησης σε κάθε 
όρυγμα ξεχωριστά, και για όλη την περιοχή των ορυγμάτων (μέσες τιμές από όλα τα 
ορύγματα). (δεξιά): το μέσο επίπεδο διάρρηξης και το μέσο άνυσμα ολίθσησης  (με βάση τις 
τιμές σε όλα τα ορύγματα), μαζί με προβολές όλων των ανυσμάτων ολίσθησης τα οποία 
μετρήθηκαν σε όλα τα ορύγματα. 
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Οι μετρήσεις των νεώτερων (ανώτερο Ολόκαινο) κινηματικών δεικτών 
(γραμμές προστριβής) σε όλες τις περιπτώσεις είναι σε συμφωνία με τις υπόλοιπες 
και υποδηλώνουν ρηξιγενή ζώνη πλαγιοκανονικού χαρακτήρα, με σημαντική 
αριστερόστροφη οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης (ο  

Πίνακας 6 περιέχει μέσες τιμές στοιχείων επιφανειών διάρρηξης και 
γραμμώσεων προστριβής για κάθε όρυγμα και για όλα τα ορύγματα μαζί). 

Η οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης είναι μεγαλύτερη στο Ο1, όπου το ίχνος 
της ρ.ζ. παρουσιάζει απότομη κάμψη σε σχέση με το ίχνος της στα Ο2 και Ο3 
(διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ), και αποκτά διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ (παρουσιάζη δηλαδή κάμψη 
προς τα δεξιά – right bend). Από το Ο1 πρός το Ο3 παρατηρείται μείωση της κλίσης 
της επιφάνειας Α, από 54-57ο στο Ο1, σε 43-50ο και 38-43ο στα Ο2 και Ο3, 
αντίστοιχα). 

Η αύξηση της οριζόντιας συνιστώσας ολίσθησης από το Ο3 πρός το Ο1 
μπορούν να εξηγηθούν από τη γεωμετρία της ρ.ζ. σε ευρύτερη κλίμακα. Tο ίχνος της 
διάρρηξης του 1954 έχει διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ στην περιοχή του Ο3 και ανατολικότερα 
(βλ. χάρτη στο Παραδοτέο 3), διεύθυνση η οποία είναι παράλληλη με τη διεύθυνση 
του μορφολογικού μετώπου πίσω από τη ρ.ζ. (η γενική διεύθυνση του μετώπου, 
θεωρούμε οτι αντιστοιχεί στην γενική διεύθυνση της ρ.ζ.). Μετά την κάμψη προς 
ΒΒΔ στην περιοχή ανάμεσα στα Ο2 και Ο1, η ρ.ζ. παρουσιάζει σύντομα μια δεύτερη 
κάμψη προς τα αριστερά, οπότε και ξανα-αποκτά διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Το Ο1 καθώς 
φαίνεται, τέμνει τη ρ.ζ. σε ζώνη μεταβίβασης.  
 
 Στο όρυγμα 3, η διεύθυνση της κύριας επιφάνειας ολίσθησης «Α» προσεγγίζει 
περισσότερο τη γενική διεύθυνση του μορφολογικού μετώπου κατά μήκος του οποίου 
παρατηρήθηκαν οι σποραδικές διαρρήξεις του 1954. Θεωρώντας ότι η γενική 
διέυθυνση του μορφολογικού μετώπου αντιστοιχεί και στη γενική διεύθυνση της ρ.ζ. 
που έδωσε το σεισμό του 1954, η εμφάνιση της ζώνης διαρρήξεων στο όρυγμα 3 
μπορεί ίσως να θεωρηθεί η σχετικά πιό χαρακτηριστική της γεωμετρίας της 
ευρύτερης ρ.ζ.. Τα παλαιοσεισμολογικά ορύγματα, γενικά δεν δίδουν επαρκείς 
πληροφορίες για την κλίση ενός ρήγματος σε μεγάλο βάθος (Yeats et al., 1997). Στην 
περίπτωσή μας όμως, το γεγονός ότι η ρ.ζ. έχει το αλπικό υπόβαθρο στο ανερχόμενο 
τέμαχός της έως την επιφάνεια, ίσως σημαίνει ότι μπορούμε να λάβουμε με αρκετά 
καλή προσέγγιση μια ένδειξη για την κλίση του ρήγματος σε βάθος (αν το ρήγμα 
είναι επίπεδο και όχι καμπύλο).  

Η κλίση της κύριας επιφάνειας ολίσθησης «Α» όρυγμα 3 είναι πολύ κοντά 
στην κλίση 43ο που εκτιμούν οι Papadimitriou & Karakostas (2003) με βάση την 
οριζόντια απόσταση της ζώνης επιφανειακών διαρρήξεων από το επίκεντρο, και 
υποθέτονας εστιακό βάθος 12 km και επίπεδο ρήγμα (σταθερής κλίσης δηλαδή). Η 
φαινομενική πολύ καλή συμφωνία αυτή, πάντως μπορεί κάλλιστα να είναι 
συμπτωματική, δεδομένου του σφάλματος που υπεισέρχεται στις εκτιμήσεις 
επικέντρου και εστιακού βάθους, αλλά και αν τελικώς δεν ισχύουν οι παραδοχές με 
βάση τις οποίες θεωρήσαμε ότι η κλίση της επιφ. Α στο όρυγμα 3 είναι ίσως η 
σχετικά πιό χαρακτηριστική για την κλίση του ρήγματος (της επιφ. Α δηλαδή) σε 
βάθος. 
 
 Οι μέσες τιμές των κινηματικών δεικτών σε όλα τα ορύγματα (ξεχωριστά, 
αλλά και μαζί) έχουν κατεύθυνση πρός BBΔ (Εικόνα 78), σε πολύ καλή συμφωνία με 
τη διεύθυνση του εφελκυσμού στην ευρύτερη περιοχή, (~Β010οΑ), όπως αυτή έχει 
προσδιορισθεί από τεκτονική ανάλυση (Caputo & Pavlides, 1993 και Caputo, 1995), 
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σεισμολογικά δεδομένα (Papazachos et al., 1998 σε Papadimitriou & Karakostas, 
2003), και λίγων επί τόπου μετρήσεων εντατικού πεδίου (βλ. παραπομπές σε Caputo 
& Pavlides, 1993). Εξίσου πολύ καλή συμφωνία παρατηρούμε και με τις ΒΒΔ-ΝΝΑ 
διευθύνσεις εφελκυσμού που μέτρησαν οι Caputo & Pavlides (1993) σε ρήγματα 
στην περιοχή της ευρύτερης ζώνης διαρρήξεων του 1954, βορειοδυτικά της περιοχής 
των ορυγμάτων. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, καίτοι τα ορύγματα στην Εκκάρα δεν 
ξεπέρασαν τα λίγα m βάθος, οι κινηματικοί δείκτες σε αυτά αντιπροσωπεύουν πιστά 
τη διεύθυνση του εφελκυσμού στην ευρύτερη περιοχή32. Σημειώνεται, ότι ο 
μηχανισμός γένεσης του σεισμού του 1954 που δίδεται από τον McKenzie (1972), 
διαφωνεί με όλα τα παραπάνω δεδομένα, πλήν όμως θεωρείται αναξιόπιστος 
(Ambraseys & Jackson, 1990). 
 

 
 

Σύνοψη παλαιοσεισμολογικής ερμηνείας 
 

 
Οι πρόσφατες αποθέσεις εντός των ορυγμάτων έχουν υποστεί σίγουρα 2 επί 

πλέον επεισόδια ολίσθησης ανάλογης τάξης μεγέθους (Ε1) ή μεγαλύτερης (Ε2) 
με/από εκείνη του 1954 (logs ορυγμάτων με ερμηνευτικές επεξηγήσεις στην Εικόνα 
79). Αυτό σημαίνει οτι οι διαρρήξεις του 1954 δεν ήταν περιστασιακές, αλλά  
αποτελούν την επιφανειακή έκφραση μιας ρηξιγενούς ζώνης η οποία έχει 
δραστηριοποιηθεί επανειλημμένως στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν. 

 
Πιό συγκεκριμένα: 

 
• Το προτελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (επεισόδιο Ε1) έλαβε χώρα μετά την 

έναρξη απόθεσης του κατώτερου τμήματος της ενότητας 5 (Ο1 και Ο2) 
 

• Το προτελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (Ε1) έλαβε χώρα πρίν την έναρξη 
απόθεσης της ενότητας 4 (Ο1 ΝΑ τοίχωμα, ΑΤ ΒΔ τοίχωμα, Ο2) 

 
• Το προτελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (Ε1), συνοδεύθηκε από μετατόπιση της 

ίδιας τάξης μεγέθους με αυτήν που παρατηρήθηκε το 1954, αντιστοιχεί 
δηλαδή σε σεισμό αντίστοιχου μεγέθους. 

 
• Το προτελευταίο επεισόδιο ολίσθησης (Ε1), έλαβε χώρα σίγουρα εντός του 

χρονικού διαστήματος 4500-2500 π.Χ, κατά πάσα πιθανότητα στο διάστημα 
4500-3500 π.Χ. (Τελική Νεολιθική, καλούμενη και Χαλκολιθική Εποχή) 

 
• Αναγνωρίζονται επίσης σαφή στοιχεία (ΒΒΔ τοίχωμα Ο2, πιθανόν και ΝΑ 

τοίχωμα Ο1) για ένα επι πλέον επεισόδιο διάρρηξης (Ε1α), το οποίο έλαβε 
χώρα σύντομα μετά το Ε1 και συνοδεύθηκε από δημιουργία χάσματος, αλλά 

                                                           
32 Και, επιβεβαιώνουν την τεκτονική φύση των διαρρήξεων στην Εκκάρα, τουλάχιστον στην περιοχή 
των ορυγμάτων. 
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αμελητέα μετατόπιση33. Δεν πρόκειται δηλαδή για διάρρηξη ανάλογη αυτής 
του 1954, του Ε1 ή του Ε2 .  

 
• Πολύ καλά ορισμένο, δεύτερο παλαιο-επεισόδιο (επεισόδιο Ε2) ολίσθησης 

έλαβε χώρα μετά την απόθεση της ενότητας 9 και αμέσως πρίν την έναρξη 
απόθεσης των ενοτήτων 8 (Ο1 ΒΔ τοίχωμα, Ο3 ΝΑ τοίχωμα) και 7 (Ο1 ΝΑ 
τοίχωμα, Ο3 ΒΔ τοίχωμα) 

 
• Το επεισόδιο Ε2 συνοδεύθηκε από σημαντικά μεγαλύτερο κατακόρυφο 

διαχωρισμό από αυτόν που παρατηρήθηκε το 1954, πιθανότατα μεγαλύτερο 
και από τον διαχωρισμό κατά το επεισόδιο Ε1. Αυτή η διαφορά διαχωρισμού, 
θα μπορούσε να σημαίνει ότι το Ε2 αντιστοιχεί σε κατά τι ισχυρότερο σεισμό 
από αυτόν του 1954, όχι όμως απαραιτήτως. 

 
• Tα αποτελέσματα των γεωχρονολογήσεων που έγιναν με τις μεθόδους OSL 

και 14C (ΑMS) για τον προσδιορισμό της ηλικίας του επεισοδίου Ε2, το 
τοποθετούν μεταξύ του 13140 και του 24000 ΒΡ, κατα πάσα πιθανότητα γύρω 
στο 17500 +-  ~2000 ΒΡ.  

 
• Δεν αναγνωρίσθηκαν σαφείς γεωλογικές ενδείξεις για επί πλέον επεισόδιο(α) 

ολίσθησης (συν-σεισμικής ή αργής) μεταξύ των Ε1 και Ε2. Όμως, με βάση τα 
γεωλογικά δεδομένα και μόνον, δεν μπορεί να αποκλεισθεί τελείως το 
ενδεχόμενο τέτοιων επι πλέον επεισοδίων ολίσθησης.  

 
 

Κατα το χρονικό διάστημα που αντιπροσωπεύουν οι μελετηθείσες αποθέσεις 
(δηλ. τουλάχιστον τα τελευταία 24000 χρόνια), οι περίοδοι επανδραστηριοποίησης 
της ζώνης διαρρήξεων της Εκκάρας (επεισόδια ολίσθησης συγκρίσιμα με αυτό του 
1954) είναι μεγαλύτερες των 4450 ή 3340 ετών. Η δεύτερη από τις τιμές αυτές είναι η 
πλέον συντηρητική, διότι λαμβάνει υπ’ όψιν το ενδεχόμενο να έχει μεσολαβήσει 
αξιόλογο επεισόδιο συν-σεισμικής ολίσθησης μεταξύ των Ε1 και Ε2 (επεισόδιο για το 
οποίο δεν βρήκαμε κανένα σαφές ίχνος πάντως).  Αυτά τα αποτελέσματα, σαν τάξη 
μεγέθους συμφωνούν με τα αποτελέσματα παλαιοσεισμολογικών ερευνών στη ΒΑ 
Θεσσαλία από τους Caputo & Helly (2005), οι οποίοι τοποθετούν τον τελευταίο 
σεισμό στο ρήγμα της Ροδιάς στα 2000-3000 BP, και τους Caputo et al. (2006), οι 
οποίοι εκτιμούν περιόδους επαναδραστηριοποίησης της τάξης των 2000-4000 ετών (ή 
1500-3000 ετών, με μικρότερους σεισμούς όμως) στο ρήγμα του Τυρνάβου. 
 

Το γεγονός ότι οι διαρρήξεις του 1954 ήταν σποραδικές (όχι συνεχόμενες), σε 
συνδυασμό με την αυξημένη πολυπλοκότητα της ευρύτερης ρηξιγενούς ζώνης, 
σημαίνει ότι, με τα σήμερα διαθέσιμα δεδομένα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 
ότι σε κάθε σεισμό σαν κι αυτόν του 1954, υπήρξαν διαρρήξεις απαραιτήτως και στη 
ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας. Η επαναληπτικότητα των διαρρήξεων στην Εκκάρα 
                                                           

33 Ένα επεισόδιο πολύ μικρής ολίσθησης θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε «συμπαθητική» 
ολίσθηση (sympathetic slip), να οφείλεται δηλαδή όχι σε πλήρη δραστηριοποίηση της ρ.ζ. που έδωσε 
το σεισμό του 1954, αλλά σε ολίσθηση για την εκτόνωση των τάσεων σε συνοδεία σεισμού σε 
γειτονική ρ.ζ.. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε μετασεισμό στην ίδια τη ρ.ζ. στην οποία 
ανήκει η ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας (;). 
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που διαπιστώθηκε από την παρούσα έρευνα είναι ένα στοιχείο που ευνοεί αυτή την 
υπόθεση, μαζί και με το γεγονός ότι η ζώνη διαρρήξεων της Εκκάρας ήταν η 
μεγαλύτερη απ’ όλες όσες συνόδευσαν το σεισμό του 1954. Πλήν όμως, για ασφαλή 
συμπεράσματα απαιτούνται περαιτέρω παλαιοσεισμολογικές έρευνες και σε άλλα 
τμήματα της ευρύτερης ρ.ζ. 

 

Ρυθμός ολίσθησης  
 
Με βάση ελάχιστες τιμές μεταστόπισης των βαθύτερων στρωμάτων στα 

βαθύτερα ορύγματα (1 και 3),  ο ρυθμός ολίσθησης της ζώνης διαρρήξεων στην 
Εκκάρα είναι μεγαλύτερος (κατά τι) των  0.3-0.5 mm/yr.  Ρυθμοί ολίσθησης που 
βασίζονται σε μετρήσεις μετατοπίσεων κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, συνήθως 
υποτιμούν το ρυθμό ολίσθησης της ρ.ζ. σε μεγάλο βάθος, όπου αναμένεται –τυπικά- 
μεγαλύτερη ολίσθηση απ’ ότι κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Επι πλέον, στην 
προκειμένη περίπτωση, ο ρυθμός ολίσθησης της ευρύτερης ρ.ζ. Δομοκού-Λουτρού 
συνολικά (και όχι μόνον της ζώνης διαρρήξεων της Εκκάρας), αναμένεται να είναι 
μεγαλύτερος και λόγω του ότι η πολυπλοκότητα της ρ.ζ. στην επιφάνεια (διάχυση 
παραμόρφωσης σε μια ευρεία ζώνη), καθιστά πολύ πιθανό, κοντά στην επιφάνεια του 
εδάφους να επιμερίζεται η ολίσθηση σε παραπάνω της μιάς ζώνες διάρρηξης. 

 
Οι παραπάνω περιορισμοί, δεν μας επιτρέπουν να πούμε μετα βεβαιότητας 

ποιά ακριβώς είναι η εξήγηση για την μεγάλη διαφορά (διαφορά τάξης μεγέθους) που 
παρατηρείται μεταξύ του ρυθμού ολίσθησης στα ορύγματα της Εκκάρας (0.5+ 
mm/yr) και του ρυθμού ολίσθησης των 4 mm/yr που θεωρούν οι Papadimitriou& 
Karakostas (2003) για την ευρύτερη ρηξιγενή ζώνη Δομοκού-Λουτρού. 
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Εικόνα 79. (και στην επόμενη σελίδα) Logs των τριών ορυγμάτων, με τις 
στρωματογραφικές θέσεις των αναγνωρισθέντων επεισοδίων ολίσθησης (αστέρια), και 
ερμηνευτικές επεξηγήσεις σχετικές με την ερμηνεία των στρωματογραφικών στοιχείων 
(αποθέσεις, επιφάνειες διάβρωσης). 
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4η Ενότητα Εργασιών  
 
Συγγραφή τελικής έκθεσης και επιστημονικής εργασίας  
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγή 
 

Κατά την διάρκεια της ενότητας εργασιών (φάσης) 4 του προγράμματος, 
πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες: 

 
 

• Συγγραφή τελικής έκθεσης (το ανα χείρας Παραδοτέο 11)  
• Συγγραφή επιστημονικής εργασίας για υποβολή σε έγκυρο διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό (περιλαμβανόμενο στο Science Citation Index) 
• Παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνές επιστημονικό 

συνέδριο Γεωαρχαιολογίας, στο Πόρτο Χέλι (Αργολίδα) 
• Κατασκευή ιστοσελίδων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας  
 

Οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται αναλυτικότερα στα υπο-κεφάλαια που 
ακολουθούν. 

 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Ε.Ε. 4: Έχει υλοποιηθεί, όπως προγραμματιζόταν 
στην υπογραφείσα σύμβαση. 

 
Εμπλεκόμενοι Φορείς και συμβολή τους: Πέρα από τον ανάδοχο φορέα και τους 
επιστ. υπεύθυνο και μετακαλούμενο ερευνητή, στις εργασίες της Ε.Ε. 4 ενεπλάκησαν 
και: 
 

Η ΙΔ’ ΕΠΚΑ (κ. Ε. Φρούσσου, Αρχαιολόγος), στην ερμηνεία των 
αρχαιολογικών δεδομένων χρονολόγησης στα πλαίσια της τελικής σύνθεσης όλων 
των αποτελεσμάτων της έρευνας (Παραδοτέο 10 [επιστημονικές δημοσιεύσεις], 
Παραδοτέο 11 [η παρούσα τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου], και παρουσίαση σε 
Γεωαρχαιολογικό συνέδριο). 
  

Το Luminescence Dating Research Laboratory του University of Illinois at 
Chicago (Καθ. S.L. Forman), το οποίο στα πλαίσια επιστημονικής συνεργασίας 
συμμετείχε στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της χρονολόγησης δειγμάτων 
ιζήματος με τη μέθοδο OSL. 

 
To   Institute of Soil Science and Land Evaluation (Univ. Hohenheim, Dr. 

K. Pustovoytov) το οποίο στα πλαίσια επιστημονικής συνεργασίας συμμετείχε στην 
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ερμηνεία των αποτελεσμάτων της χρονολόγησης δειγμάτων εδαφογενών αποθέσεων 
CaCO3 με τη μέθοδο του 14C (AMS).  
 

Ο Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του 
Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπ. Αθηνών (Δρ. Χ. Κράνης), ο οποίος συμμετείχε στην 
επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων κινηματικών δεικτών. 
 
 
Παραδοτέα / τελικά κόστη παραδοτέων 
  
Η Ε.Ε. 4 ως παραδοτέα περιελάμβανε: 
 
Παραδοτέο 9 (Iστοσελίδες με τα αποτελέσματα του έργου). Πέρα από το κόστος των 
παραδοτέων στα οποία βασίζεται το Παραδοτέο 9, το τελικό του κόστος συνίσταται 
στην αμοιβή του μετακαλούμενου (για το σχεδιασμό του περιεχομένου των 
ιστοσελίδων και της δομής του ιστοτόπου) και το κόστος κατασκευής των 
ιστοσελίδων (ανατεθ. στον Γεωγράφο Αθ. Σκέντο). 
 
Παραδοτέο 10 (Επιστημονική εργασία ή εργασίες για υποβολή σε επιστημ. 
περιοδικό(ά)). Το κόστος του παραδοτέου συνίσταται στην αμοιβή του 
μετακαλούμενου ερευνητή (πέρα από το άθροισμα του κόστους όλων των υπολοίπων 
παραδοτέων πάνω στα οποία βασίζονται οι εργασίες). 
 
Παραδοτέο 11 (η ανα χείρας τελική έκθεση). Το τελικό κόστος του Παραδοτέου 11 
συνίσταται στο άθροισμα του κόστους όλων των υπολοίπων παραδοτέων, συν το 
άθροισμα των επι πλέον εξόδων που καλύφθηκαν από την αμοιβή του 
μετακαλούμενου. 
 
 

Ιστοσελίδες με τα αποτελέσματα της έρευνας (Παραδοτέο 9) 
 
 
 

Ο ιστότοπος περιλαμβάνεται στο CD-ROM με την τελική έκθεση, τα 
Παραδοτέα και το σχετικό με αυτά ψηφιακό υλικό. Η αρχική σελίδα είναι το αρχείο 
“Μain.html”. Κάνοντας «διπλό κλίκ» πάνω στο αρχείο αυτό, θα ενεργοποιηθεί 
αυτόματα (στα Microsoft Windows) ο εγκατεστημένος browser και εμφανίσει την 
εισαγωγική σελίδα του ιστότοπου. Ο ιστότοπος ελέγχθηκε για καλή λειτουργία με τον 
Mozilla FireFox browser, ο οποίος διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και εύκολα 
μπορεί να τον αποκτήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. Με άλλους browsers, 
ενδέχεται να μήν εμφανίζονται οι σελίδες όπως ακριβώς σχεδιάσθηκαν.  

Ο ιστότοπος φιλοξενείται στον web server του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
στη διεύθυνση: 

http://www.hua.gr/geografias/kpavlop/Programmata/2008_04EP47/Main.html 
 
 Εναλλακτική μέθοδος πρόσβασης: μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Π. > Τμήμα 

Γεωγραφίας > Έρευνα > Ερευνητικά προγράμματα εκτος ΕΠΕΑΕΚ >  «κλίκ» στον 
τίτλο του 04ΕΡ47 για πρόσβαση στον ιστότοπο). 
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Στην αρχική και σε κάθε σελίδα, πάντοτε δηλαδή, εμφανίζονται τα λογότυπα 
της Ε.Ε. και της ΓΓΕΤ, καθώς επίσης και του ιδιωτικού φορέα έμμεσης 
συγχρηματοδότησης (ΤΕΡΡΑ ΕΠΕ), συνοδευόμενα από τον τίτλο του ερευνητικού 
προγράμματος. Στην έισαγωγική σελίδα, αναφέρονται και τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης από τον κάθε φορέα. 

Η οργάνωση του ιστοτόπου, ο οποίος απαρτίζεται από 50+ επι μέρους 
ιστοσελίδες, ακολουθεί τη χρονολογική σειρά των σταδίων της έρευνας , και 
συμβαδίζει (με τροποποιήσεις) με την οργάνωση της τελικής έκθεσης φυσικού 
αντικειμένου. Περιλαμβάνεται σελίδα με συνοπτικό «χάρτη» του ιστοτόπου (με links 
σε κάθε σελίδα) – βλ. Παραδοτέο 9. Τα χρώματα στις επιλογές του «μενού» στον 
ιστότοπο, αποτελούν βοήθημα για γρήγορο προσανατολισμό εντός του ιστοτόπου. 
Για κάθε διαφορετικό «επίπεδο» χρησιμοποιείται διαφορετικό χρώμα. 

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, γενικά δεν έχει απλοποιηθεί ή συντμηθεί σε 
σχέση με την τελική έκθεση (με εξαιρέσεις όμως). Η αρίθμηση των εικόνων 
ακολουθεί την αρίθμηση στην τελική έκθεση. Ο ιστότοπος, μέσω σχετικών 
ιστοσελίδων επιτρέπει το άμεσο download όλων των ψηφιακών αρχείων που 
συνοδεύουν τα παραδοτέα του έργου, αλλά και τα ίδια τα παραδοτέα και την τελική 
έκθεση  (σε μορφή .pdf). 

Χαρακτηριστικές εικόνες από τον ιστότοπο (screen captures) ακολουθούν 
παρακάτω. 
 

 

Εικόνα 80. Η κεντρκή στοσελίδα του ιστοτόπου που κατασκευάσθηκε για την διάχυση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. Παρακάτω: εικόνες άλλων σελίδων του ιστοτόπου. 
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 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (Παραδοτέο 10) 
 
 

Τα κύρια αποτελέσματα της παλαιοσεισμολογικής έρευνας αποφασίσθηκε να 
παρουσιασθούν σε μία επιστημονική εργασία, στην οποία, πέρα από τον 
μετακαλούμενο ερευνητή και τον επιστημονικώς υπέυθυνο του έργου, συμμετέχουν 
ως συν-συγγραφείς η αρχαιολόγος της ΙΔ’ ΕΠΚΑ κ. Ε. Φρούσσου, M.Α. η οποία 
μελέτησε μεγάλο αριθμό δειγμάτων κεραμικής με σκοπό την αρχαιολογική της 
χρονολόγηση, γεωλόγοι οι οποίοι συνέβαλαν σε τμήμα των αναλύσεων των 
δεδομένων που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο ή/και στην εργασία υπαίθρου (Δρ. Χ. 
Κράνης, Δ. Μίνου-Μινοπούλου, MSc), στην επεξεργασία δειγμάτων πρίν τη 
χρονολόγησή του με τη μέθοδο του 14C και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των 
χρονολογήσεων (Dr. K. Pustovoytov), και στην χρονολόγηση δειγμάτων με τη 
μέθοδο OSL και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Prof. S. Forman).  

Η εργασία έχει τον παρακάτω προσωρινό τίτλο (ο οποίος μπορεί να 
τροποποιηθεί μετά τις κρίσεις της): 

 
N. Palyvos, , K. Pavlopoulos, E. Froussou, H. Kranis, Κ. Pustovoytov, S.L. Forman, 
D. Minos-Minopoulos, Geological evidence of Holocene paleoearthquakes on the 
1954 M 6.7-7.0 earthquake fault zone in SW Thessaly (Greece) and chronological 
constraints on earthquake recurrence 
 

 
Η εργασία βρίσκεται στο στάδιο των διορθώσεων από όλους τους 

εμπλεκόμενους συν-συγγραφείς, και κατόπιν θα αποσταλεί σε έγκυρο διεθνές 
περιοδικό (περιλαμβανόμενο στο Journal Citation Reports του ΙSI) που θα επιλεγεί εν 
ευθέτω χρόνω. Το πλήρες κείμενο και τα σχήματα της αδημοσίευτης εργασίας 
δίδονται (ως είχαν τη στιγμή που κατατέθηκε η έκθεση αυτή) στο Παραδοτέο 10 – 
χαρακτηριστικά δείγματα δίδονται στην Εικόνα 81. Το κείμενο που δίδεται στο 
Παραδοτέο 10 θα υποστεί τροποποιήσεις όταν ληφθούν οι κρίσεις της εργασίας. 

 
Εικόνα 81 (συνέχεια στην επόμενη σελίδα). Χαρακτηριστικά σχήματα από την 

εργασία πρός υποβολή σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (όλη η εργασία και μεγαλύτερα 
σχήματα στο Παραδοτέο 10). 
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Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων 
 
 
 
Εκπαιδευτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Γεωγραφίας στην περιοχή των 
παλαιοσεισμολογικών ορυγμάτων 
 

Η περιοχή της παλαιοσεισμολογικής έρευνας στην Εκκάρα, προσφέρει σπάνια 
απαντούμενο συνδυασμό γεωμορφολογικών, γεωλογικών αλλά και 
γεωαρχαιολογικών στοιχείων, σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την ρηξιγενή ζώνη 
που έδρασε το 1954. Αφήνοντας κατα μέρος τις δυσκολίες για την 
παλαιοσεισμολογική έρευνα που παρουσιάζει στις λεπτομέρειές της, δεν πάυει να 
συγκεντρώνει  πάρα πολύ εκπαιδευτικά παραδείγματα για διάφορα γεωεπιστημονικά 
θέματα, τα οποία δεν είναι συχνό να απαντούν συγκεντρωμένα σε  μία μόνον θέση: 

στην ευρύτερη περιοχή εκτός των ορυγμάτων: 
• μορφολογικές ανωμαλίες στην επιφάνεια του αλλουβιακού ριπιδίου του ρ. 

Μάζι (σχετιζόμενες με την παρουσία της ρηξιγενούς ζώνης),  
• μορφολογικά ίχνη της σεισμικής διάρηξης στη βάση κλιτύος 
• ανθρωπογενείς (αρχαιολογικών) αποθέσεις και αποθέσεις κλιτύος σε 

μικρή τομή σε μικρή απόσταση απο τα ορύγματα (στα ανάντη της 
κλιτύος)  

• ποτάμιες αναβαθμίδες στο ρέμα που διασχίζει την Εκκάρα,  
 
εντός των ορυγμάτων: 
• πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ρηξιγενούς ζώνης σε σκληρό (αλπικό) 

πέτρωμα και σε ολοκαινικές (χαλαρές) αποθέσεις 
• στρωματογραφία αποθέσεων κλιτύος μεγάλου πάχους (λόγω της δράσης 

της ρ.ζ.), περιλαμβανομένων στρωμάτων με μεταφερμένο αρχαιολογικό 
υλικό και υπολείματα καύσης 

• τεκμήρια παραμόρφωσης (μετάθεσης και πάρελξης) στρωμάτων από τη 
ρ.ζ. 

• χαρακτηριστικές στρωματογραφικές ανωμαλίες οφειλόμενες σε οριζόντια 
μετατόπιση (σημαντική συνιστώσα της συνολικής μετατόπισης) 

• θαμμένες παλαιοκοίτες 
• πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα διαδοχικών παλαιοεδαφών (vertisols), 

θαμμένων από τη δραστηριότητα της ρ.ζ. στο πρόσφατο παρελθόν 
κ.α. 

 
Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε άσκηση υπαίθρου των φοιτητών 2ου έτους 

του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια του 
υποχρεωτικού μαθήματος  «Γεωμορφολογία» του Δ’ εξαμήνου, υπεύθυνος διδάσκων 
του οποίου είναι ο επιστημονικώς υπέυθυνος του προγράμματος ΕΡ47.  
  

Κατα τη διάρκεια εργαστήριακού διώρου του μαθήματος (8/5/2007), έγινε 
από τον μετακαλούμενο ερευνητή παρουσίαση του αντικειμένου της έρευνας, του 
γεωδυναμικού/σεισμοτεκτονικού και γεωμορφολογικού πλαισίου της σεισμικής 
διάρηξης του 1954, καθώς και του τί θα περιελάμβανε η άσκηση υπαίθρου. Η άσκηση 
υπαίθρου (11/5/2007), περιελάμβανε δράσεις εκτός και εντός των ορυγμάτων.  
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Παροχή γεωαρχαιολογικών πληροφοριών στην ΙΔ’ ΕΠΚΑ  
 

Στα πλαίσια της συνεργασίας με την ΙΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΙΔ’ EΠΚΑ, Λαμία), η οποία, πέρα από τις άδειες 
εκσκαφής, ανέλαβε την συστηματική αξιολόγηση και χρονολόγηση της κεραμικής, 
εδόθησαν τα (αδημοσίευτα) στρωματογραφικά διαγράμματα (logs) των ορυγμάτων 
με τις ακριβείς θέσεις όλων των δειγμάτων, πληροφορίες για άγνωστη αρχαιολογική 
θέση –πιθανώς αρχαίο οχυρό (;)- στην κορυφή του λόφου αμέσως πίσω από τα 
ορύγματα (χάρτης, αεροφωτογραφία και επι τόπου υπόδειξη τομής με αρχαιολογικό 
στρώμα), προφορικές πληροφορίες για παρουσία υψηλής επιφανειακής 
συγκέντρωσης κεραμικής λίγες δεκάδες m βόρεια των ορυγμάτων, σε περιοχή 
μορφολογικής ανωμαλίας του αλλουβιακού ριπιδίου. 
 Ψηφιακά αντίγραφα (σε CD-ROM) της τελικής έκθεσης και των παραδοτέων 
του προγράμματος θα αποσταλούν στη βιβλιοθήκη της ΙΔ’ ΕΠΚΑ μετά την κατάθεσή 
της στην ΓΓΕΤ. 

Απλοποιημένες παρουσιάσεις για το αντικείμενο και τη μεθοδολογία της 
έρευνας έγιναν και σε όσους κατοίκους της Εκκάρας επισκέφθηκαν τα ορύγματα, 
καθ’ όλο το διάστημα των ερευνών. 
 

 
 

 
 

  
 
Εικόνα 82. Ενδεικτικά slides από την παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων της 
έρευνας σε διεθνές γεω-αρχαιολογικό συνέδριο (session: “Archaeoseismology”).  
 
 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε συνέδριο 
 

Μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας, παρουσιάσθηκε με προφορική 
παρουσίαση με τίτλο:  
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Palyvos N., Froussou E., Pavlopoulos K., Kranis H., Minou D., Papakonstantinou M.-
E. Paleoseismological dating from transported archaeological artifacts in faulted 
hillslope and alluvial deposits in SW Thessaly (Greece) 
 
σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: Landscape Evolution & 
Geoarchaeology (13th Belgium-France-Italy-Romania Geomorphological Meeting), 
18-21 Ιουνίου 2008, Πόρτο Χέλι. 
 

H παρουσίαση έγινε στο session με τίτλο “Αrchaeoseismology”. Η περίληψη 
της παρουσίασης (που εκτυπώθηκε στον τόμο των πρακτικών και δεν βασίζεται σε 
όλα τα τελικά δεδομένα, αλλά μόνον σε εκείνα που υπήρχαν διαθέσιμα έως το 
Μάρτιο περίπου του 2008), δίδεται στο Παραδοτέο 10. Ενδεικτικά slides από την 
παρουσίαση δίδονται στην Εικόνα 82. 

 
 

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας για υποβολή σε διεθνές επιστημονικό 
περιοδικό 
 
 

Στα πλαίσια του Παραδοτέου 10, συνεγράφη επιστημονική εργασία με τα 
αποτελέσματα της έρευνας για υποβολή σε έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό 
που περιλαμβάνεται στο Journal Citation Reports του ISI (βλ. περιγραφή 4ης ενότητας 
εργασιών και Παραδοτέο 10). Η εργασία έχει τον παρακάτω προσωρινό τίτλο (ο 
οποίος μπορεί να τροποποιηθεί μετά τις κρίσεις της): 

 
N. Palyvos, , K. Pavlopoulos, E. Froussou, H. Kranis, Κ. Pustovoytov, S.L. 

Forman, D. Minos-Minopoulos, Geological evidence of Holocene paleoearthquakes 
on the 1954 M 6.7-7.0 earthquake fault zone in SW Thessaly (Greece) and 
chronological constraints on earthquake recurrence 
 
 
 
Κατασκευή ιστοσελίδων με τα αποτελέσματα του έργου 
 
 
Βλ. περιγραφή στο Κεφάλαιο για την 4η Ενότητα Εργασιών και Παραδοτέο 9 . 
Ο ιστότοπος βρίσκεται on-line στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.hua.gr/geografias/kpavlop/Programmata/2008_04EP47/Main.html 
 
 
Επισκέψεις Γεωλόγων στα ορύγματα 
 

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του να παρουσιάζονται τα 
παλαιοσεισμολογικά ορύγματα στην ύπαιθρο, όσο είναι ανοικτά (συζήτηση, κριτική, 
ανταλλαγή ιδεών) – π.χ. McCalpin (1996)-, κατα τη διάρκεια των πρώτων δύο 
φάσεων της έρευνας καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνουν επισκέψεις των ορυγμάτων 
από Γεωλόγους ειδικευόμενους στην παλαιοσεισμολογία ή επι μέρους επιστημονικά 
αντικείμενα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με αυτήν (γεωμορφολογία/φυσική 
γεωγραφία, στρωματογραφία/ιζηματολογία τεταρτογενών αποθέσεων). Μας τίμησαν 
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με την παρουσία τους και συνεισέφεραν με συζητήσεις και προβληματισμούς οι (με 
χρονολογική σειρά επίσκεψης): 
 

• Καθ. Σ. Παυλίδης, Δρ. Α. Χατζηπέτρος, Σ. Βαλκανιώτης, MSc (Τμ. 
Γεωλογίας ΑΠΘ) 

• Eπικ. Καθ. Γ. Συρίδης, Λέκτορας Κ. Βουβαλίδης, Σ. Πεχλιβανίδου, MSc (Τμ. 
Γεωλογίας ΑΠΘ) 

• Δρ. Α. Γκανάς (Κύριος ερευνητής), Χ. Τσίμη, MSc (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο)
  

Εικόνα 83. Στιγμιότυπα από την άσκηση φοιτητών του τμήματος Γεωγραφίας και τις 
επισκέψεις Γεωλόγων στα ορύγματα της Εκκάρας (όλες οι φωτογραφίες στο όρυγμα 1). 
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