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Εισαγωγή  
 
 
 

 

1.1 Θέση της περιοχής διατριβής  

 

Η περιοχή µελέτης υπάγεται στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας και το µεγαλύτερό της µέρος 

περιλαµβάνεται στα τοπογραφικά φύλλα (κλίµακας 1: 50000) Ευηνοχωρίου και 

Μεσολογγίου, ενώ ένα µικρότερο τµήµα της στα φύλλα Αγρινίου, Θέρµου και Ναυπάκτου 

(έκδοσης ΓΥΣ). Έχει έκταση περίπου 620 km2 και οριοθετείται βόρεια, από τις λίµνες 

Τριχωνίδα και Λυσιµαχεία, δυτικά, από τις λιµνοθάλασσες Αιτωλικού και Μεσολογγίου, 

νότια, βρέχεται από τον Πατραϊκό κόλπο και τέλος ανατολικά, από τη νοητή γραµµή Β∆ – 

ΝΑ διεύθυνσης που ενώνει τη Ναύπακτο µε το νοτιοανατολικό άκρο της Τριχωνίδας λίµνης 

(σχήµα 1.1). Γεωµορφολογικά, η περιοχή είναι κατά κύριο λόγο ηµιορεινή έως ορεινή. Στο 

νότιο τµήµα δεσπόζουν τα όρη Κλόκοβα (υψόµ. 1037 µ.) και Βαράσοβα (υψόµ. 914 µ.) ενώ 

στο δυτικό τµήµα το όρος Αράκυνθος (υψόµ. 982µ.). Εκτός από τα προαναφερθέντα όρη, το 

µεγαλύτερο µέρος της περιοχής χαρακτηρίζεται από ένα πολυσχιδές ανάγλυφο από λόφους 

κυρίως ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης µε υψόµετρα από 400 έως 800 µ.  

Ο Εύηνος ποταµός αποτελεί τον κύριο συλλέκτη των όµβριων υδάτων τα οποία 

συγκεντρώνονται από χείµαρρους εποχικής ροής. ∆ιασχίζει τη περιοχή της διατριβής 

σχηµατίζοντας µαιάνδρους και εκβάλλει στο Πατραϊκό κόλπο δηµιουργώντας ένα τυπικό 

δέλτα στην εκβολή του.  
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Σχήµα 1.1 Θέση της περιοχής διατριβής 

 

 

1.2 Σκοπός της διατριβής 

   

Η περιοχή της νότιας Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί µια «πετρελαιοπιθανή» περιοχή όπου οι 

ακολουθίες των ιζηµάτων της Ιόνιας και της ζώνης Γαβρόβου καθώς και οι τεκτονικές δοµές 

εµφανίζονται εκτεταµένες και εποµένως ενδείκνυται για λεπτοµερή γεωλογική ανάλυση. 

Οι πρώτες γεωλογικές εργασίες που αφορούν στη στρωµατογραφία-τεκτονική της περιοχής 

αναφέρονται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Επιπρόσθετα, οι ανθρακικοί σχηµατισµοί της 

περιοχής αποτέλεσαν πεδίον έρευνας, από πετρελαϊκές εταιρείες, για την ανεύρεση 

κοιτασµάτων υδρογονανθράκων (BP, 1971, TRITON, 2000). 

Τα γεωλογικά ερωτήµατα που εξακολουθούν να υφίστανται για την περιοχή και τα οποία 

αποτελούν το σκοπό της διατριβής είναι: 

Σε ότι αφορά στη στρωµατογραφία: 
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(α)  ο καθορισµός της ηλικίας έναρξης και η διάρκεια της ιζηµατογένεσης του φλύσχη,  

(β) η χρονοστρωµατογραφική εξέλιξη των ακολουθιών σε µια έντονα παραµορφωµένη 

περιοχή  

(γ) από τη µελέτη των ιζηµάτων και της εγκλειοµένης µικροπανίδας  να δοθούν 

παλαιογεωγραφικά στοιχεία που αφορούν στην παλαιογεωγραφική εικόνα του  χώρου 

ιζηµατογένεσης.  

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι έγινε λεπτοµερής λιθο - βιοστρωµατογραφική 

µελέτη των ακολουθιών του φλύσχη τόσο της Ιονίου όσο και της ζώνης του Γαβρόβου µε τη 

διεξαγωγή στην ύπαιθρο στρωµατογραφικών τοµών, και στη συνέχεια µελέτη της 

εγκλειόµενης µικροπανίδας.  

Σε ότι αφορά την τεκτονική: 

(α) ο καθορισµός της δοµικής γεωλογίας της περιοχής και η κατασκευή ενός τεκτονικού 

χάρτη, 

(β) η διερεύνηση της δοµής του ανώτερου φλοιού στην περιοχή της διατριβής, 

(γ) ο καθορισµός της θέσης επαφής των ζωνών Ιονίου και Γαβρόβου και του είδους της στην 

περιοχή της ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας,  

(δ) η χρονολόγηση των κινήσεων και ο καθορισµός του ρυθµού ολίσθησης της επώθησης 

Γαβρόβου.    

Για να  επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι έγινε τεκτονική ανάλυση στην ύπαιθρο. Επίσης 

έγινε φωτογεωλογική ανάλυση της περιοχής σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο της 

φωτογεωλογικής ανάλυσης περιέλαβε πιλοτική διερεύνηση δοµών πριν την τεκτονική 

ανάλυση στην ύπαιθρο και σε δεύτερο στάδιο χαρακτηρισµό των φωτογραµµών µετά την 

τεκτονική ανάλυση. Στη διατριβή και στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται το δεύτερο στάδιο της  

φωτογεωλογικής ανάλυσης για το λόγο ότι η παράθεση και των δύο σταδίων θα ήταν κατ’ 

ουσία µια  επανάληψη των ίδιων στοιχείων. Τέλος για την ανάλυση της δοµής του ανώτερου 

φλοιού χρησιµοποιήθηκε µια σεισµική τοµή ανακλάσεως η οποία τέµνει εγκάρσια τις 

κυριότερες δοµές της περιοχής.    

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων λήφθηκαν υπόψη µια σειρά προγενέστερων 

εργασιών που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα (εκτενείς αναφορές δίνονται σε επόµενο 

κεφάλαιο) καθώς και οι γεωλογικοί χάρτες της περιοχής (χάρτης της ΒΡ, 1971 και εκδόσεις 

ΙΓΜΕ). 
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1.3 Μέθοδοι έρευνας 

 

Το πρώτο στάδιο της µελέτης αφορούσε τη γεωλογία υπαίθρου. Περιέλαβε 

χαρτογραφήσεις σε περιοχές µε συνεχείς και µεγάλου µήκους τοµές κάθετες στη γενική προς 

δυσµάς κίνηση των πετρωµάτων. Στις τοµές συλλέχθηκαν γεωλογικά και τεκτονικά στοιχεία 

όπως κλίσεις στρωµάτων και µετρήσεις αξόνων και αξονικών επιπέδων πτυχών και 

διευθύνσεων κλίσεως ρηγµάτων κλπ. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης στρωµατογραφικές τοµές 

επί τοµών δρόµων οι οποίες συνοδεύονταν από ιζηµατολογικές παρατηρήσεις. Επίσης 

συλλέχθηκαν δείγµατα κατά µήκος των παραπάνω στρωµατογραφικών τοµών τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν για τον χρονοστρωµατογραφικό προσδιορισµό των ιζηµάτων.  

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε τη µικροπαλαιοντολογική µελέτη των δειγµάτων µε βάση 

το περιεχόµενό τους σε τρηµατοφόρα και ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα.  Συνολικά 

µελετήθηκαν 150 δείγµατα. Ο συνδυασµός και των δύο µικροπαλαιοντολογικών µεθόδων 

συνέβαλε στον χρονοστρωµατογραφικό προσδιορισµό των ιζηµάτων του φλύσχη.  

Το τρίτο στάδιο αφορούσε τη σύνθεση των στοιχείων υπαίθρου για την κατασκευή σειράς 

γεωλογικών τοµών και ενός νέου γεωλογικού χάρτη κλίµακας 1: 50000 του νότιου τµήµατος 

της Αιτωλοακαρνανίας. 

Το τέταρτο στάδιο αφορούσε τη φωτογεωλογική ανάλυση των αεροφωτογραφιών της 

περιοχής. Η µελέτη αυτή συνέβαλε στην αναγνώριση δοµών σε παρουσία έντονης 

φυτοκάλυψης ή µεγάλου πάχους εδαφικού ορίζοντα.  

Το πέµπτο στάδιο αφορούσε την ερµηνεία µιας σεισµικής τοµής η οποία εκτελέστηκε στα 

πλαίσια ερευνών για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην περιοχή. Στην ερµηνεία της 

σεισµικής τοµής χρησιµοποιήθηκαν και στοιχεία από τις ερευνητικές γεωτρήσεις πετρελαίου 

που εκτελέστηκαν στην περιοχή. Ο συσχετισµός της υπεδαφικής εικόνας που αποτυπώθηκε 

από την ερµηνεία της σεισµικής γραµµής και των στοιχείων από την επιφανειακή γεωλογία 

βοήθησαν στην εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν τη δοµή του ανώτερου φλοιού στην 

περιοχή αυτή.         
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1.4 Οργάνωση της διατριβής  

 

Στο κεφάλαιο 2 δίνεται η γεωτεκτονική επισκόπηση των Εξωτερικών Ελληνίδων και η 

εξέλιξη των ζωνών Ιόνιας και Γαβρόβου. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η 

γεωλογία της περιοχής µελέτης µέσα από βιβλιογραφικές αναφορές εργασιών. 

 Στα κεφάλαιο 3 περιγράφεται σειρά στρωµατογραφικών τοµών στο φλύσχη των ζωνών 

Ιόνιας και Γαβρόβου αντίστοιχα. Περίπου 150 δείγµατα συλλέχθηκαν κατά µήκος των 

παραπάνω τοµών αλλά και από ανεξάρτητες θέσεις µε σκοπό τον καθορισµό της ηλικίας των 

ιζηµάτων µέσα από βιοστρωµατογραφικούς προσδιορισµούς τρηµατοφόρων και 

ασβεστολιθικών ναννοαπολιθωµάτων.  

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται η παρουσίαση των τεκτονικών στοιχείων που προέκυψαν από τις 

παρατηρήσεις υπαίθρου. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται σε γεωλογικό χάρτη κλίµακας 1: 

50000. Επίσης, παρουσιάζονται πέντε εγκάρσιες γεωλογικές τοµές.  

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται η παρουσίαση των στοιχείων που προέκυψαν από την ερµηνεία 38 

αεροφωτογραφιών κλίµακας 1: 33000 που δίνουν εποπτική εικόνα της τεκτονικής της 

περιοχής της διατριβής. Επιπρόσθετα, γίνεται συσχετισµός των στοιχείων που προκύπτουν 

από τη φωτογεωλογική ερµηνεία µε τα στοιχεία των χαρτογραφήσεων υπαίθρου.  

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η ερµηνεία µιας επιλεγµένης σεισµικής τοµής από τη 

περιοχή διατριβής. Η τοµή αυτή είναι η πιο αντιπροσωπευτική της περιοχής και δίνει τη 

δοµή του ανωτέρου φλοιού και της σχέσης των ζωνών Ιόνιας και Γαβρόβου. Στο κεφάλαιο 

αυτό γίνεται ο συσχετισµός των επιφανειακών στοιχείων (κεφάλαια 4 και 5) µε τα 

υπεδαφικά στοιχεία και καθορίζεται η γεωµετρία της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου. 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται σύνθεση των παραπάνω στρωµατογραφικών και τεκτονικών 

παρατηρήσεων, παρουσιάζεται το τεκτονικό µοντέλο της περιοχής και παρατίθενται τα 

αποτελέσµατα της διατριβής. 

 

1.5 Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

 

Οι εξωτερικές Ελληνίδες υπήρξαν αντικείµενο µελέτης Ελλήνων και ξένων γεωλόγων µε 

αποτέλεσµα να έχουν δηµοσιευθεί πολλές εργασίες που αφορούν τη γεωλογία της ∆υτικής 

Ελλάδας αλλά και της περιοχής της διατριβής. 

Ένας από τους πρωτοπόρους ερευνητές που ασχολήθηκε µε τη γεωλογία της ∆υτικής 

Ελλάδας στο τέλος του 19ου αιώνα ήταν ο Philippson. Στην εργασία του ‘La tectonique de l’ 

Egeide’ (1898) δίνει την πρώτη εικόνα της γεωλογίας της Ελλάδας και παρουσιάζει τον 
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πρώτο γεωλογικό χάρτη του Ελληνικού χώρου διαρθρωµένο σε γεωτεκτονικές ιζηµατογενείς 

ενότητες (ζώνες). Συγκεκριµένα διέκρινε τις ζώνες: Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδας, Πίνδου 

και Ιόνια.  

Ακολουθεί ο Renz (1940, 1955) που συνέβαλε στην παλαιοντολογική, στρωµατογραφική 

και τεκτονική διερεύνηση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των Ιονίων νησιών στο πρώτο µισό 

του 20ου αιώνα. ∆ίνει τεκτονικό χάρτη του ελλαδικού χώρου και καθορίζει στο χώρο της 

∆υτικής Ελλάδας: 1) τη ζώνη Παξών, 2) την Αδριατικοιόνια ζώνη, 3) τη σειρά Εθιάς, 4) τη 

ζώνη Ανατολικού Αιτωλικού φλύσχη (φλύσχης Πίνδου), 5) τη ζώνη ∆υτικού Αιτωλικού 

φλύσχη (φλύσχης Ιόνιας), 6) τη σειρά Τρίπολης, 7) τη ζώνη Ωλονού – Πίνδου και 8) τη 

σειρά Παρνασσού – Γκιώνας. Εισάγει τον όρο ισοπικές ζώνες που κάθε µια από αυτές έχει 

τα δικά της στρωµατογραφικά γνωρίσµατα και τη δική της παλαιογεωγραφική εξέλιξη. Όσον 

αφορά το φλύσχη στη ∆υτική Ελλάδα, ο συγγραφέας το θεωρεί σαν ένα τµήµα του 

Αδριατικο-Ιόνιου φλύσχη. Για τα στρώµατα της βάσης του φλύσχη καθορίζει ηλικία 

Ανώτατο Ηώκαινο - Κατώτερο Ολιγόκαινο (Κέρκυρα, Ήπειρος) ενώ για τα αντίστοιχα της 

οροφής του φλύσχη ηλικία Ακουιτάνιο - Κατώτερο Βουρδιγάλιο (Ιόνια νησιά, Ήπειρος, 

Αιτωλοακαρνανία).   

Ο Aubouin (1957, 1958α) µελέτησε τη στρωµατογραφία της ανθρακικής σειράς του 

όρους Γάβροβο και τη συσχετίζει µε παρόµοιες εµφανίσεις στη ∆υτική Ελλάδα. Καθορίζει 

έτσι µια επιµήκη ‘ράχη’ µε αποθέσεις ρηχής θάλασσας η οποία διαχωρίζει την αύλακα της 

Ιόνιας στα δυτικά από την αύλακα της Πίνδου στα ανατολικά και της δίνει την ονοµασία 

‘Γάβροβο’ από το οµώνυµο όρος. Ο Aubouin (1965) µε το σηµαντικό σύγγραµµά του 

‘Geosynclines’ συνέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις πάνω στην παλαιογεωγραφία των 

Ελληνίδων µε τις παρατηρήσεις προγενέστερων ερευνητών όπως του Philippson και του 

Renz και τις σχηµατοποίησε σε ένα πρότυπο µοντέλο οργάνωσης γεωσυγκλίνου που θα 

αναφερθεί πιο αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. Ο Aubouin (1958α, β) και οι Aubouin & 

Brunn (1958) δέχονται ότι το πέρασµα από την ανθρακική στη φλυσχική ιζηµατογένεση 

γίνεται χωρίς διακοπή της ιζηµατογένεσης και προσδιορίζουν την έναρξη της απόθεσης του 

φλύσχη της Ιονίου στο Ανώτερο Ηώκαινο. Επίσης ο Aubouin (1958β) προσδιορίζει 

στρωµατογραφικά την ηλικία του φλύσχη της Ηπείρου µε τη βοήθεια τρηµατοφόρων ηλικίας 

Ολιγοκαίνου, Ακουιτανίου και κατώτερου Βουρδιγαλίου. Οι Aubouin et al. (1958) και 

Aubouin & Neumann (1959) µελετούν στρωµατογραφικά την ασβεστολιθική ακολουθία της 

Κλόκοβας και παρατηρούν τη συνεχή ιζηµατογένεση στο όριο µεταξύ των ασβεστολιθικών 

σχηµατισµών και του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου µε βάση την παρουσία στρωµάτων 

µετάβασης. 
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Οι Bizon et al. (1963) µελετούν τα στρώµατα µετάβασης καθώς και τα στρώµατα της 

βάση του φλύσχη στη νοτιοδυτική πλευρά της Κλόκοβας τα οποία υπέρκεινται µε συµφωνία 

στρώσης πάνω σε νηριτικούς ασβεστόλιθους. Σύµφωνα µε τη µελέτη των τρηµατοφόρων, τα 

µεταβατικά στρώµατα αποτέθηκαν κατά το Πριαµπόνιο ενώ τα ιζήµατα της βάσης του 

φλύσχη το Ανώτερο Ηώκαινο – Κατώτερο Ολιγόκαινο. 

Ο Dercourt (1964) και οι Dercourt et al. (1973, 1976) µελετούν την τεκτονική 

παραµόρφωση της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης στη βόρεια Πελοπόννησο. Θεωρούν ότι η 

παραπάνω ζώνη έχει αποκολληθεί και έχει τεκτονικά τοποθετηθεί πάνω στην Ιόνια ζώνη. 

Επίσης, οι Dercourt & Fleury (1977) θεωρούν ότι η ιζηµατογένεση στο όριο µεταξύ των 

ασβεστολιθικών σχηµατισµών και του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης είναι 

συνεχής και σύµφωνος στη κεντρική, Β∆ και Ν∆ Πελοπόννησο, όπως και στη νότια 

Αιτωλοακαρνανία µε την παρουσία µεταβατικών στρωµάτων. Σε ορισµένες περιοχές, η 

βασική συµφωνία µπορεί να καλύπτεται λόγω τεκτονικών φαινοµένων. Τέλος 

υπογραµµίζουν τη µη σύγχρονη άφιξη των κλαστικών ιζηµάτων στο σύνολο της ζώνης, που 

αποτελεί και ένα από τα πιο σηµαντικά κριτήρια για τη διάκριση των υποζωνών. Στην 

εσωτερική περιοχή (Τρίπολη) η έναρξη της απόθεσης γίνεται στο Ανώτερο Λουτήσιο ή 

Πριαµπόνιο (παρουσία της Globorotalia cerroazulensis), ενώ στην εξωτερική περιοχή της 

ζώνης (Γάβροβο) η βάση του φλύσχη περικλείει νεώτερη πανίδα, του Ανώτατου Ηωκαίνου – 

βάση Ολιγοκαίνου (παρουσία της Globigerina ampliapertura).   

Τα IGRS - IFP (1966) µελετούν γεωλογικά την περιοχή της Ηπείρου και της Κέρκυρας µε 

σκοπό την έρευνα πετρελαίου. Μελετώνται οι σχηµατισµοί των ζωνών της Προαπούλιας, της 

Ιόνιας – η οποία διακρίθηκε σε εσωτερική, κεντρική και εξωτερική - και του Γαβρόβου όσον 

αφορά τη στρωµατογραφία και την τεκτονική τους. Ο καθορισµός ηλικιών βασίστηκε σε 

προσδιορισµούς πλαγκτονικών τρηµατοφόρων. Κατά την τεκτονική ανάλυση 

χαρτογραφείται µια σειρά αντικλίνων ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης αξόνων. 

Ακόµα µελετάται η παλαιογεωγραφική εξέλιξη των ισοπικών ζωνών της ∆υτικής Ελλάδας 

από το Κατώτερο Λιάσιο έως σήµερα. Η µελέτη συνοδεύεται από δύο γεωλογικούς χάρτες 

κλίµακας 1:100000, ενώ για πρώτη φορά γίνεται λεπτοµερής µελέτη των στρωµάτων του 

φλύσχη και καθορίζονται οι επιµέρους σχηµατισµοί του σε κάθε µια από τις υποζώνες της 

Ιόνιας.  

Η Bizon µε βάση τη στρωµατογραφική µελέτη των ιζηµάτων στην Ήπειρο και τα Ιόνια 

νησιά, καθόρισε ένα σύστηµα βιοζωνών µε βάση τα πλαγκτονικά τρηµατοφόρα για τα το 

διάστηµα του Ανωτέρου Παλαιογενούς – Πλειοκαίνου και το οποίο έδωσε µε την πλέον 

ολοκληρωµένη του µορφή στα πλαίσια της µονογραφίας της (1967).  
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Η ΒΡ (1971), Jenkins (1972) µελετούν γεωλογικά την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και 

τα νησιά Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη µελέτη αυτή που συνοδεύεται από τρεις 

γεωλογικούς χάρτες κλίµακας 1: 100000, εξετάζεται η στρωµατογραφία των ιζηµάτων των 

εξωτερικών ζωνών όπως και η τεκτονική που τα επηρεάζει. Παλαιοντολογικοί 

προσδιορισµοί ηλικιών έγιναν µε τη βοήθεια τρηµατοφόρων. ∆ιακρίνονται πέντε χρονικές 

περίοδοι στη διάρκεια των οποίων η Ιόνια ζώνη υπόκειται σε βύθιση, ανάδυση και 

διάβρωση. Οι ασυµφωνίες προσδιορίζονται στο Ανώτερο Ιουρασικό, στο Κατώτερο 

Παλαιόκαινο, στο Κατώτερο Ηώκαινο και τέλος στο Ολιγόκαινο. Ειδικότερα για τα ιζήµατα 

του φλύσχη δέχονται Μειοκαινική ηλικία. Όσον αφορά την τεκτονική, χαρτογραφούνται µια 

σειρά από ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης αντίκλινα και σύγκλινα όπως επίσης και ΒΑ – Ν∆ 

διεύθυνσης ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. 

O Richter (1974, 1976, 1978) σε σειρά εργασιών του µελετά το φλύσχη και τα µολασσικά 

ιζήµατα στο χώρο των εξωτερικών ζωνών. Σύµφωνα µε τον ερευνητή η αρχή της 

φλυσχογένεσης στο χώρο των εξωτερικών Ελληνίδων λαµβάνει χώρα στο Ανώτερο Ηώκαινο 

µετά από έντονη τεκτονική δραστηριότητα, ενώ η ολοκλήρωσή της στο Ακουιτάνιο. Η 

ανάπτυξη του φλύσχη πιστοποιεί την προέλαση της ορογένεσης από τα ανατολικά προς τα 

δυτικά κατά τεκτονικές φάσεις, η σηµαντικότερη από τις οποίες έλαβε χώρα στο όριο 

Βουρδιγαλίου – Λάγγιου. Οι Richter & Mariolakos µέσα από µια σειρά εργασιών (1972, 

1973, 1975) µελετούν τις παλαιογεωγραφικές συνθήκες της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης 

στην Πελοπόννησο και στη ∆υτική Στερεά Ελλάδα λίγο πριν την έναρξη της φλυσχογένεσης 

και θεωρούν ότι η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονες τεκτονικές κινήσεις και 

διάβρωση.   

Ο Izart (1976) και οι Bizon et al. (1976) µελετούν στρωµατογραφικά τα ιζήµατα του 

φλύσχη στην ευρύτερη περιοχή του όρους Σκόλις στη Β∆ Πελοπόννησο. Καθορίζονται 

τέσσερις λιθοστρωµατογραφικές ενότητες για τις οποίες προσδιορίστηκαν ηλικίες 

Κατωτέρου και Ανωτέρου  Ολιγοκαίνου µε τη βοήθεια πλαγκτονικών τρηµατοφόρων.  

Οι Piper et al. (1977, 1978) µελετούν ιζηµατολογικά τις κλαστικές αποθέσεις του φλύσχη 

µεταξύ Τριχωνίδας λίµνης και Πατραϊκού κόλπου και τις ερµηνεύουν σαν αποθέσεις 

υποθαλάσσιων ριπιδίων βαθιάς θάλασσας. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, υπάρχουν δύο 

πηγές τροφοδοσίας, µία βόρεια, στο νοτιοανατολικό άκρο της Τριχωνίδας λίµνης και µία 

νότια, στην περιοχή του Πατραικού κόλπου. ∆ιέκριναν επίσης έξι επιµέρους σχηµατισµούς 

στην κλαστική ακολουθία του φλύσχη που θα αναφερθούν εκτενέστερα στο κεφάλαιο της 

στρωµατογραφίας.  
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Ο Fleury (1980) µελετά τις ζώνες Γαβρόβου – Τρίπολης και Πίνδου στην ηπειρωτική 

Ελλάδα από πλευράς στρωµατογραφικής, τεκτονικής και παλαιογεωγραφικής εξέλιξης. Στην 

εργασία αυτή εκτός των άλλων µελετώνται οι ασβεστόλιθοι της Κλόκοβας και της 

Βαράσοβας (ζώνη Γαβρόβου), του Αιτωλικού (Ιόνια ζώνη) καθώς και η µετάβαση στην 

κλαστική ιζηµατογένεση που δέχεται ότι γίνεται χωρίς διακοπή. Για τα κατώτερα στρώµατα 

φλύσχη ο παραπάνω συγγραφέας δέχεται ηλικία Κατωτάτου Ολιγοκαίνου.  

Οι Laj et al. (1982) και Kissel & Laj (1988) σύµφωνα µε τις παλαιοµαγνητικές εργασίες 

τους αποδεικνύουν ότι τµήµατα της ∆υτικής Ελλάδας έχουν υποστεί σηµαντική περιστροφή 

(περίπου 25º) ταυτόχρονα µε τη συµπίεση και ότι η στροφή αυτή έγινε µέχρι τα όρια 

Πλειοκαίνου / Πλειστοκαίνου. 

Η Τσαιλά - Μονόπωλη (εσωτερική έκθεση ∆ΕΠ-ΕΚΥ, 1982) προσδιορίζει για τα 

στρώµατα του φλύσχη της περιοχής Αµφιλοχίας - Αγρινίου ηλικία Ολιγοκαινική µε βάση τα 

πλαγκτονικά τρηµατοφόρα.  

Ο Παυλόπουλος (1983) µελετά το φλύσχη στην περιοχή του Μακρυνόρους (ανατολικά 

του Αµβρακικού Κόλπου), στον οποίον διακρίνει τέσσερις διαφορετικές λιθοφάσεις. 

Σηµαντικό ρήγµα οριζόντιας µετατόπισης διαχωρίζει δύο παλαιογεωγραφικούς χώρους µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

Οι Brooks et al. (1988) συσχετίζουν τη δηµιουργία και την εξέλιξη της λεκάνης του 

φλύσχη στη διάρκεια του Ολιγοκαίνου – Μειοκαίνου στο χώρο της Αιτωλοακαρνανίας µε τη 

δηµιουργία και την προέλαση του µετώπου του ορογενούς των Εξωτερικών Ελληνίδων προς 

τα δυτικά, όπως και µε την ενεργή υποβύθιση στο Ελληνικό τόξο. Επίσης µελετούν τις 

γειτονικές λεκάνες του Πλειοκαίνου – Τεταρτογενούς και τις συσχετίζουν µε εφελκυστική 

τεκτονική. 

Οι Doutsos et al. (1987), Doutsos & Frydas (1994) και ο Clews (1989) µελετούν την 

εξέλιξη των ζωνών της Ιόνιας και του Γαβρόβου στην Αιτωλοακαρνανία και τη Κέρκυρα 

κατά τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου – Τεταρτογενούς και διακρίνονται τρεις περιόδοι. Η 

πρώτη περίοδος Ολιγοκαίνου – Κατωτέρου Μειοκαίνου σχετίζεται µε την ανάπτυξη της 

φλυσχικής λεκάνης, η δεύτερη περίοδος Μέσου Μειοκαίνου – Πλειοκαίνου µε την παθητική 

µεταφορά της λεκάνης της Ιόνιας προς τα δυτικά, ενώ η τελευταία περίοδος Ανωτέρου  

Πλειοκαίνου - Τεταρτογενούς από ένα εφελκυστικό σύστηµα Β – Ν διεύθυνσης που 

δηµιουργεί λεκάνες ∆Β∆ και ΑΒΑ διεύθυνσης όπως και από σύστηµα συµπίεσης που 

επηρεάζει το δυτικό τµήµα της περιοχής. 
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Οι Alexander et al. (1990) εξετάζουν τη διαφορετική προέλευση των κροκαλοπαγών που 

συναντούνται µέσα στη φλυσχική ακολουθία στην Αιτωλοακαρνανία και τα κατατάσσουν σε 

τρεις επιµέρους κατηγορίες µε βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη 

σύσταση, την ταξιθέτηση και τον ιστό τους. Η κάθε µία κατηγορία αντιστοιχεί σε 

διαφορετικό τρόπο µεταφοράς και σε διαφορετική περιοχή τροφοδοσίας. 

Το ΙΓΜΕ (1991) εκδίδει το γεωλογικό χάρτη ‘φύλλο Ευηνοχώρι’ ο οποίος καλύπτει 

τµήµα της περιοχής της παρούσας διατριβής. Η ηλικία του φλύσχη στη συγκεκριµένη 

περιοχή αναφέρεται ως Άνω Ηωκαινική µε βάση προσδιορισµούς τρηµατοφόρων.  

Ο Schuppers (1995) µελέτησε λεπτοµερώς το σχηµατισµό των ψαµµιτών του Αράκυνθου 

και ειδικότερα τη στρωµατογραφία, την πετρογραφία, τη διαγένεση και την εσωτερική 

οργάνωση τους. Οι ψαµµίτες αυτοί αποτέθηκαν σε προϋπάρχοντα βυθίσµατα  σε σχετικά 

ήρεµο τεκτονικά περιβάλλον, όπου η ιζηµατογένεση ελέγχονταν από τις διακυµάνσεις της 

στάθµης της θάλασσας. Πιο αναλυτική αναφορά σχετικά µε το φλύσχη της περιοχής της 

Νότιας Αιτωλοακαρνανίας θα ακολουθήσει στο επόµενο κεφάλαιο. 

 Το ΙΓΜΕ (1996) εκδίδει το γεωλογικό χάρτη ‘φύλλο Μεσολόγγι’ ο οποίος καλύπτει το 

δυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης. Όσον αφορά τα ιζήµατα του φλύσχη της περιοχή αυτής 

αναφέρεται ηλικία Ανωτέρου Ηωκαίνου – Ολιγοκαίνου. 

Οι Καµπέρης κ.α (1996) µελετούν στρωµατογραφικά και ιζηµατολογικά τις αποθέσεις 

φλύσχη στην ευρύτερη περιοχή του όρους Σκόλις (Β∆ Πελοπόννησος) και προσδιορίζουν 

Άνω Ηωκαινική – Ολιγοκαινική ηλικία. 

Ο Bellas et al. (1995), ο Bellas (1997) και οι Bellas & Frydas (2000) µελετούν 

µικροπαλαιοντολογικά το φλύσχη της Ιόνιας ζώνης στη περιοχή της Ηπείρου και καθορίζουν 

ηλικία Ανωτάτου Ηωκαίνου – Κατωτέρου Μειοκαίνου µε βάση προσδιορισµούς 

ασβεστολιθικών ναννοαπολιθωµάτων.  

Ο Avramidis (1999) και οι Avramidis et al. (2000) µελετούν τα αποθετικά περιβάλλοντα 

στις κλαστικές αποθέσεις της λεκάνης Κληµατιάς – Παραµυθιάς που βρίσκεται στην 

κεντρική Ιόνια ζώνη και τα συσχετίζουν µε την τεκτονική που επηρέασε τη λεκάνη 

προχώρας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Οι Avramidis et al. (2002) µελέτησαν 

ιζηµατολογικά το φλύσχη στην περιοχή της Ηπείρου και συσχέτισαν την παλαιογεωγραφική 

εξέλιξη της λεκάνης προχώρας είτε µε ευστατικές µεταβολές της στάθµης της θάλασσας είτε 

µε τεκτονική δραστηριότητα. 

 Ο Βακαλάς (2004) µελετά την ιζηµατολογία και τα περιβάλλοντα απόθεσης των 

ιζηµάτων φλύσχη στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία µε τελικό σκοπό τον καθορισµό 

της εξέλιξης της λεκάνης προχώρας. Με βάση προσδιορισµούς ασβεστιτικών 
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ναννοαπολιθωµάτων καθορίστηκε για τα ιζήµατα του φλύσχη ηλικία Μέσου Ηωκαίνου – 

Ολιγοκαίνου.  

Οι Καµπέρης κ.α. (2000) µελετούν την τεκτονική παραµόρφωση των ζωνών Ιόνιας και 

Γαβρόβου στη Β∆ Πελοπόννησο. Χρησιµοποιώντας στοιχεία από χαρτογραφήσεις υπαίθρου 

και σεισµικές τοµές καθορίζουν το τεκτονικό µοντέλο της παραπάνω περιοχής. Η ζώνη 

Γαβρόβου είναι τεκτονικά τοποθετηµένη πάνω στην Ιόνια ζώνη της οποίας το ανατολικό 

τµήµα βυθίζεται κάτω από την επώθηση της ζώνης Γαβρόβου που χαρακτηρίζεται από 

σηµαντική µετατόπιση.     

Οι Παπανικολάου & Λέκκας (2001) διαπιστώνουν συνιζηµατογενή τεκτονισµό στη 

µετάβαση από την ανθρακική στην κλαστική ιζηµατογένεση στην Ιόνια ζώνη στην περιοχή 

του Μεσολογγίου. 

Οι Stoykova et al. (2003) για τα ιζήµατα της λεκάνης Κληµατιάς – Παραµυθιάς 

προσδιόρισε ηλικία Μέσου Ηωκαίνου - Μέσου Μειοκαίνου από προσδιορισµούς 

ασβεστιτικών ναννοαπολιθωµάτων. 

Οι Kokkalas et al. (2003) µελετούν τα συστήµατα εφελκυστικών διακλάσεων και 

διατµητικών διαρήξεων σε αντικλινικές δοµές στις εξωτερικές Ελληνίδες και συγκεκριµένα 

στο Σκόλις και στην Κλόκοβα. Κατά τη µελέτη αυτή διακρίνονται µια σειρά διακλάσεων 

που σχετίζονται µε την προοδευτική αύξηση της παραµόρφωσης. ∆ιακρίθηκαν διακλάσεις 

κατά τη διαγένεση, τις κινήσεις παράλληλα στη στρώση και διακλάσεις λόγω κάµψης κατά 

την πτύχωση. 

 Οι Sotiropoulos et al. (2003) και Σωτηρόπουλος κα. (2004) µελετούν τη στρωµατογραφία 

του φλύσχη και την τεκτονική που τον επηρέασε στην περιοχή της Νότιας 

Αιτωλοακαρνανίας. Τα αποτελέσµατα αυτών των εργασιών δεν αναλύονται στο κεφάλαιο 

αυτό, επειδή οι εργασίες αποτελούν πρόδροµες ανακοινώσεις της διατριβής και θα 

αναλυθούν εµπεριστατωµένα στη συνέχεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

 

Γεωλογική επισκόπηση 
 

 

 

2.1 Οι Ελληνίδες στο Αλπικό ορογενετικό σύστηµα 

 
Οι Ελληνίδες αποτελούν τµήµα της Αλπικής ορογένεσης που εκτείνεται από την Ισπανία 

έως και τις δυτικές ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Η ορογένεση αυτή προήλθε από τη 

σταδιακή σύγκλιση των πλακών της Ευρασίας και της Αφρικής.  

Το Αλπικό ορογενετικό σύστηµα µπορεί να διακριθεί σε δύο κλάδους. Πολλοί ερευνητές 

σχετίζουν τη δηµιουργία των δύο ορογενετικών κλάδων µε την ύπαρξη και το κλείσιµο δύο 

ωκεάνιων χώρων, της Παλαιοτηθύος και της Νεοτηθύος (Μουντράκης 2002). Η 

Παλαιοτηθύς λειτούργησε από το Άνω Παλαιοζωικό και µε το κλείσιµό της στο Ιουρασικό 

σχετίζεται η δηµιουργία του βόρειου ορογενετικού κλάδου. Η Νεοτηθύς λειτούργησε από το 

Τριαδικό και το κλείσιµο της οποίας από το Κρητιδικό έως το Ολιγόκαινο οδήγησε στη 

δηµιουργία του νότιου ορογενετικού κλάδου (Μουντράκης 2002).    

Ο βόρειος ορογενετικός κλάδος ονοµάζεται Αλπιδικός κλάδος και αναπτύσσεται στο 

Ευρασιατικό περιθώριο, χαρακτηρίζεται από κίνηση τεκτονικών καλυµµάτων γενικά προς τα  

βόρεια (Dewey et al. 1973). Αντίστοιχα, ο νότιος κλάδος ο επονοµαζόµενος ∆ειναρικός 

αναπτύσσεται στο Αφρικανικό περιθώριο και περιλαµβάνει τις Ελληνίδες οροσειρές και 

χαρακτηρίζεται από κίνηση τεκτονικών καλυµµάτων γενικά προς νότια (Dewey et al. 1973). 

Η ενδιάµεση λωρίδα µεταξύ των δύο κλάδων αποτελείται είτε από οφιολιθικά πετρώµατα, 

είτε από κρυσταλλικές µάζες που θεωρούνται ότι αποτελούν την οπισθοχώρα για κάθε 

κλάδο.  
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Ο όρος Ελληνίδες καθιερώθηκε από τον Kober (1929) και αντιστοιχεί σε ένα τµήµα του 

νότιου ορογενετικού κλάδου το οποίο εκτείνεται από το ρήγµα Scutari – Pec µέχρι τον 

κόλπο της Αττάλειας στη Ν∆ Μικρασία. 

Οι Εξωτερικές Ελληνίδες που αποτελούν το αντικείµενο της διατριβής, υποδιαιρούνται 

από ανατολικά προς τα δυτικά στις ζώνες Παρνασσού, Πίνδου, Γαβρόβου – Τρίπολης, Ιόνια 

και Προαπούλια ή Παξών (Aubouin et al. 1963). Οι ζώνες Προαπούλια, Ιόνια και Γαβρόβο 

αποτελούνται από ακολουθίες ιζηµατογενών πετρωµάτων που αποτέθηκαν στο ηπειρωτικό 

περιθώριο της Απούλιας µικροπλάκας, η οποία αποτελούσε  µια προεκβολή της 

Αφρικανικής πλάκας (Fleury 1980). Μεταξύ της Απούλιας και της Πελαγονικής 

µικροπλάκας υπήρχε ο ωκεανός της Πίνδου.  

Σύµφωνα µε το µοντέλο του Aubouin (1965), το γεωσύγκλινο των Ελληνίδων ήταν ένα 

τµήµα του Αλπικού γεωσυγκλίνου στο οποίο η βύθιση και η ιζηµατογένεση άρχισε από το 

Τριαδικό. Η παλαιογεωγραφία του χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη ρηχών υποθαλάσσιων 

υβωµάτων που διαχώριζαν βαθιές αύλακες (τάφροι). Με αυτό τον τρόπο το γεωσύγκλινο των 

Ελληνίδων χωρίστηκε σε ισοπικές ζώνες µε διαφορετικές λιθοστρωµατογραφικές σειρές για 

κάθε µία από αυτές. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η Προαπούλια ζώνη αντιστοιχεί στην 

προχώρα, η Ιόνια ζώνη αντιστοιχεί στη µειογεωσυγκλινή αύλακα, η ζώνη Γαβρόβου στο 
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µειογεωσυγκλινές ύβωµα, η ζώνη της Πίνδου στην ευγεωσυγκλινή αύλακα, η ζώνη 

Παρνασσού σε τοπικό ύβωµα, η Πελαγονική ζώνη στο ευγεωαντικλινές ύβωµα και  η ζώνη 

Αξιού στην ωκεάνια περιοχή (σχήµα 2.3).  
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 Σχήµα 2.3 ∆ιάρθρωση ισοπικών ζωνών στο Μεσοζωικό (από Aubouin, 1965) 

 

Η σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελληνίδων, είναι ότι 

οι Εσωτερικές επηρεάστηκαν από δύο ορογενετικές φάσεις, ενώ οι Εξωτερικές, από την 

τελευταία ορογενετική φάση.  Η πρώτη φάση έλαβε χώρα από το τέλος του Ανωτέρου 

Ιουρασικού έως το Κατώτερο Κρητιδικό µε την τοποθέτηση τεκτονικών καλυµµάτων µε 

οφιόλιθους και συνοδευόταν από φαινόµενα µεταµόρφωσης και µαγµατισµού –  

ηφαιστειότητας, ενώ η δεύτερη φάση από το τέλος του Κρητιδικού έως το Μέσο Ηώκαινο. 

Μεταξύ των δύο φάσεων αποτέθηκαν στο Κενοµάνιο νηριτικά ανθρακικά ιζήµατα 

επικλυσιγενώς πάνω στους σχηµατισµούς που επηρεάστηκαν από την πρώτη ορογενετική 

φάση. Οι Εξωτερικές Ελληνίδες επηρεάστηκαν κατά την κύρια αλπική φάση στη διάρκεια 

του Τριτογενούς λόγω της ηπειρωτικής σύγκρουσης της Απούλιας πλάκας µε τη µικροπλάκα 

της Πελαγονικής. Συνεπώς χαρακτηρίζονται από συνεχή ιζηµατογένεση που διαρκεί από το 

Τριαδικό µέχρι και το µεγαλύτερο τµήµα του Τριτογενούς και σε µερικές περιπτώσεις µέχρι 

και το Κατώτερο έως Μέσο Μειόκαινο.  

Μελέτες που έγιναν στις συν-ορογενετικές λεκάνες, έδειξαν ότι η ιζηµατογένεση που 

έλαβε χώρα σε αυτές γίνεται νεώτερη από τα ανατολικά προς τα δυτικά και ελέγχεται από 

επωθήσεις (Richter 1976, Jacobshagen 1986, Clews 1989). Έτσι για το χώρο των 

Εξωτερικών Ελληνίδων είναι γενικά παραδεκτό ότι κατά τη διάρκεια της ορογένεσης, η 

παραµόρφωση µεταναστεύει από την οπισθοχώρα προς την προχώρα (Aubouin 1959, 

Richter 1976, Fleury 1980). 
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2.2 Προορογενετική ακολουθία της Ιόνιας ζώνης 
 

Ο Aubouin (1959) βασιζόµενος στη διαφοροποίηση των ασβεστολιθικών φάσεων ανά 

περιοχή, διαχώρισε την Ιόνια ζώνη στο χώρο της Ηπείρου σε τρεις υποζώνες, οι οποίες από 

ανατολικά προς τα δυτικά είναι: η εσωτερική, η αξονική και η εξωτερική υποζώνη. Σύµφωνα 

µε το µοντέλο αυτό, η εσωτερική και η εξωτερική  υποζώνη αντιστοιχούν στα ρηχότερα 

ανατολικά και δυτικά περιθώρια της Ιόνιας λεκάνης, ενώ η αξονική υποζώνη στο µεσαίο και 

βαθύτερο τµήµα της. Η υποδιαίρεση αυτή δεν συνεχίζεται νοτιότερα του Αµβρακικού 

Κόλπου στη γεωγραφική περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας όπου η Ιόνια ζώνη παρουσιάζεται 

αδιαίρετη. Τρεις περίοδοι µε διαφορετικά στρωµατογραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να 

διακριθούν στην προορογενετική ακολουθία της Ιόνιας ζώνης (σχήµα 2.4).  

H πρώτη περίοδος, που προηγείται της ταφρογένεσης αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα 

Τριαδικού – Λιασίου. Το πρώτο ήµισυ της περιόδου αυτής (Κατώτερο – Μέσο Τριαδικό), 

χαρακτηρίζεται από την απόθεση ασβεστολίθων, δολοµιτών και εβαποριτών σε µεγάλη 

έκταση. Μεγάλου πάχους αποθέσεις ανυδρίτη και αλίτη αποτίθενται στο κεντρικό τµήµα της 

Ιονίου ζώνης. Η απουσία αλίτη στις επιφανειακές εµφανίσεις µπορεί να αποδοθεί στη 

διάλυσή του (Underhill 1989). Η ακριβής ηλικία των εβαποριτών δεν είναι γνωστή, 

θεωρείται όµως παλαιότερη του Λαδινίου (Karakitsios 1995, σχήµα 2.5). 

Το δεύτερο ήµισυ της περιόδου αυτής (Μέσο Τριαδικό - Λιάσιο) αντιστοιχεί στην περίοδο 

της αρχικής διάνοιξης του Ατλαντικού και στη συνακόλουθη αριστερόστροφη µετακίνηση 

µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Στην περίοδο αυτή συντελείται ανθρακική ιζηµατογένεση 

που έχει σαν αποτέλεσµα την απόθεση κατά σειρά των σχηµατισµών (ονοµασίες από Renz, 

1955): των ασβεστολίθων Φουσταπήδηµα, των νηριτικών ασβεστολίθων ρηχής πλατφόρµας 

του Παντοκράτορα και τέλος των ισοδύναµων πλευρικά ηµιπελαγικών ασβεστολίθων των 

Σινιών και του Λούρου (σχήµα 2.5). Οι ισοδύναµες σειρές του Φουσταπηδήµατος και του 

Παντοκράτορα στην Αλβανία είναι οι ασβεστόλιθοι Burano και Cika – Delvina αντίστοιχα.  

Η δεύτερη περίοδος αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα Μέσου – Ανωτέρου Ιουρασικού 

και χαρακτηρίζεται από ταφρογένεση που επηρεάζει την Ιόνια ζώνη (σχήµατα 2.4 και 2.5). 

Σχηµατισµοί βαθιάς θάλασσας χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή όπως οι ασβεστόλιθοι µε 

αµµωνίτες (Ammonitico Rosso), οι κατώτεροι πυριτικοί σχιστόλιθοι µε Posidonia, οι 

ασβεστόλιθοι µε Filaments και τέλος οι ανώτεροι πυριτικοί σχιστόλιθοι µε Posidonia. Το 

γεγονός ότι η παρουσία τους και το πάχος της εµφάνισης τους δεν είναι σταθερά πιθανά 

αποδίδεται στην ύπαρξη τάφρων και κεράτων που δηµιουργήθηκαν στο χώρο της Ιόνιας 

ζώνης (Karakitsios 1995).  
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Επίσης είναι πιθανό ότι και τοπικοί διαπειρισµοί αλάτων να επηρέασαν τη στρωµατογραφική 

εξέλιξη στα κατώτερα στρώµατα της ακολουθίας αυτής. Να σηµειωθεί ότι οι σχιστόλιθοι µε 

Posidonia αποτελούν τα κατ’ εξοχήν µητρικά πετρώµατα όσον αφορά την πετρελαιογένεση 

στο χώρο της ∆υτικής Ελλάδας (Karakitsios & Rigakis, 1996). Κατά τη διάρκεια του 

Βαθωνίου, ταυτόχρονα µε την αρχή της ωκεάνιας διάνοιξης του Ατλαντικού ωκεανού, 

αρχίζει και η καταβύθιση στον ωκεανό της Πίνδου (σχήµα 2.4). Το γεγονός αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα την τοποθέτηση των οφιολίθων του Βούρινου επάνω στην Πελαγονική 

µικροπλάκα, ενώ οι µελλοντικοί Πινδικοί οφιόλιθοι παρέµεναν µέρος του ωκεανού της 

Πίνδου (Doutsos et al. 1993, 1994).  
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Σχήµα 2.5 Στρωµατογραφική κολώνα της Ιόνιας ζώνης (από Karakitsios 1995) 1: 
πηλίτες και ψαµµίτες, 2: ασβεστόλιθοι µε chert, 3: πελαγικοί ασβεστόλιθοι µε 
κλαστικό υλικό, 4: πελαγικοί ασβεστόλιθοι µε chert, 5: άργιλοι µε chert, 6 έως 10: 
πελαγικοί ασβεστόλιθοι, 11: ασβεστόλιθοι πλατφόρµας, 12: ασβεστόλιθοι µαύροι, 13: 
γύψος και άλας, 14: δολοµίτες, 15: λατυποπαγή, 16: filaments, 17: ammonites, 18: 
brachiopods  

 18



 

Η τρίτη περίοδος, που ακολουθεί την ταφρογένεση αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα 

Κρητιδικού – Ηωκαίνου (σχήµατα 2.4 και 2.5). Στην περίοδο Κατωτέρου Κρητιδικού – 

Κατωτέρου Σενωνίου η λεκάνη της Ιονίου χαρακτηρίζεται από µια βύθιση που ακολουθεί 

την προηγούµενη περίοδο της ταφρογένεσής της. Σαν συνέπεια αυτής της βύθισης 

αποτίθενται οι πελαγικοί λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι µε πυριτικούς κονδύλους της Βίγλας 

που καλύπτουν το προϋπάρχον ανάγλυφο από τεκτονικά κέρατα και τάφρους. Οι σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις στο πάχος τους οφείλονται στη διατήρηση της προϋπάρχουσας γεωµετρίας 

της λεκάνης και στη συνεχιζόµενη αλοκίνηση (Karakitsios, 1995). Σε ορισµένες θέσεις 

ασβεστόλιθοι της  Βίγλας υπέρκεινται των ασβεστολίθων του Παντοκράτορα που δείχνει 

διάβρωση σηµαντικού τµήµατος της στρωµατογραφικής ακολουθίας (Jenkins 1972).  

Το Ανώτερο Σενώνιο χαρακτηρίζεται στη µεν αξονική Ιόνια ζώνη από εναλλαγές πελαγικών 

και µικρολατυποπαγών ασβεστολίθων ενώ στην εσωτερική και στην εξωτερική Ιόνια ζώνη 

από την παρουσία λατυποπαγών ασβεστολίθων. Τα κλαστικά υλικά και στις δύο περιπτώσεις 

προέρχονται από τα γειτονικά υβώµατα, του Γαβρόβου ανατολικά και της Προαπούλιας 

δυτικά. Η ακολουθία συνεχίζεται µε σχεδόν ίδιες λιθοφάσεις κατά τη διάρκεια του 

Παλαιοκαίνου – Ανώτερου Ηωκαίνου µε συµφωνία στρώσης ως προς τους υποκείµενους 

ασβεστόλιθους (Dercourt et al. 1980, IGRS - IFP 1966, Fleury 1980).  

Συµπερασµατικά, η Ιόνια κατά τη διάρκεια της προορογενετικής εξέλιξή της, από το 

Τριαδικό έως το Ηώκαινο, άλλαξε τον παλαιογεωγραφικό της χαρακτήρα από νηριτικό σε 

πελαγικό, αντίθετα µε την Προαπούλια και το Γάβροβο που συνεχίζουν να δέχονται νηριτικά 

ιζήµατα την περίοδο αυτή.    

 

2.3 Προορογενετική ακολουθία της ζώνης Γαβρόβου 
 

Αρκετοί ερευνητές µελέτησαν την ανθρακική ακολουθία της ζώνης αυτής (Aubuin 1959, 

Dercourt 1964, IGRS - IFP 1966, Τσαιλά-Μονόπωλη 1977, Fleury 1980). Σε αντίθεση µε 

την Ιόνια ζώνη που κατά τη διάρκεια της προορογενετικής εξέλιξής της από το Τριαδικό έως 

το Ηώκαινο άλλαξε τον παλαιογεωγραφικό χαρακτήρα της από νηριτικό σε πελαγικό, η 

ζώνη Γαβρόβου διατήρησε το νηριτικό χαρακτήρα της καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξή της. 

Έτσι θεωρείται τµήµα ενός υβώµατος, δηλαδή µιας εκτενούς υποθαλάσσιας περιοχής όπου 

ελάµβανε χώρα συνεχής και κατά κύριο λόγο νηριτική και υφαλογόνα ιζηµατογένεση µε 

ασβεστόλιθους και δολοµίτες. Το ύβωµα αυτό χώριζε τον ωκεανό της Πίνδου από την 

αύλακα της Ιονίου. Με τις σύγχρονες αντιλήψεις θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει µια αλπική 

ηπειρωτική πλατφόρµα µε νηριτική ιζηµατογένεση.  
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Παλιότερα, ορισµένοι συγγραφείς (Κισκύρας 1964) θεωρούν την ύπαρξη δύο 

ανεξάρτητων υβωµάτων, του Γαβρόβου και της Τρίπολης. Το ύβωµα Γαβρόβου 

αναπτύσσεται στο χώρο της ∆υτικής ηπειρωτικής Ελλάδας, στις περιοχές των ορέων 

Βαράσοβας και Κλόκοβας που βρίσκονται εντός της περιοχής µελέτης και βορειότερα στο 

όρος Γάβροβο από όπου πήρε η ζώνη την ονοµασία της. Η ίδια ζώνη εµφανίζεται και στην 

Αλβανία (ζώνη Kruja) και στη Γιουγκοσλαβία (ζώνη ∆αλµατίας).  Στην Πελοπόννησο οι 

ασβεστολιθικές εµφανίσεις της ζώνης είναι το όρος Σκόλις, το όρος Λάπιθα και στην 

περιοχή της Πύλου. 

Το δεύτερο ύβωµα που αντιστοιχεί στην υποζώνη της Τρίπολης έχει περιγραφεί από τον 

Renz (1940) και αναπτύσσεται στον Ταύγετο, στον Πάρνωνα, στο Χελµό και στο Μαίναλο. 

Πιο νότια εµφανίζεται στα Κύθηρα, στην Κρήτη και στα ∆ωδεκάνησα. Ο Dercourt (1964) 

ενοποίησε το χώρο των δύο υβωµάτων σε µία ενιαία ζώνη, τη Γαβρόβου – Τρίπολης. Στην 

παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθεί ο όρος ‘ζώνη Γαβρόβου’ και λόγω της θέσης της 

περιοχής µελέτης.  

Στο χώρο της ∆υτικής Ελλάδας, συναντούµε την πληρέστερη ανθρακική ακολουθία της 

ζώνης στο όρος Γάβροβο. Πρόκειται για Άνω Ιουρασικούς – Άνω Ηωκαινικούς 

ασβεστόλιθους µε παρεµβολές δολοµιτών συνολικού πάχους 2000 µ. περίπου, εκ των οποίων 

τα 1000 µ. αφορούν την περίοδο Ανωτέρου Ιουρασικού – Κατωτέρου Κρητιδικού, 850 µ. 

την περίοδο Ανωτέρου Κρητιδικού και τέλος 150 - 300 µ. την περίοδο Παλαιοκαίνου-

Ηωκαίνου. Τοπικά παρατηρούνται ασυµφωνίες σε διάφορα επίπεδα µέσα στην ανθρακική 

σειρά του Ανωτέρου Κρητιδικού - Ηωκαίνου. Πιο συγκεκριµένα εντοπίζονται ασυµφωνίες: 

α) µέσα στην ακολουθία του Μέσου Ηωκαίνου µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την Κλόκοβα 

όπου σχηµατίζονται βωξίτες, β) τοπικά, στην οροφή της ασβεστολιθικής σειράς, όπου σε 

ορισµένες θέσεις παρατηρείται φλύσχης να επικάθεται ασύµφωνα επάνω σε ασβεστόλιθους 

Ηωκαίνου ή ακόµα και του Κρητιδικού (IGRS - IFP 1966, Fleury 1980, Richter & 

Mariolakos 1972, 1973, 1975) µε χαρακτηριστικό παράδειγµα στο όρος Γάβροβο, γ) εντός 

του Λουτησίου και του Παλαιοκαίνου όπου τοπικά παρατηρούνται ασβεστόλιθοι Λουτησίου 

και Παλαιοκαίνου να επικάθονται ασύµφωνα πάνω σε Ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους. Οι 

ασυµφωνίες αυτές αποδίδονται σε ρηξιγενή τεκτονική που σαν αποτέλεσµα είχε την έξαρση 

του αναγλύφου πριν την απόθεση του φλύσχη.  
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2.4 Συνορογενετική ακολουθία των ζωνών Ιόνιας – Γαβρόβου 

 

2.4.1 Γενικά για το σχηµατισµό λεκανών προχώρας  

 

Στη βιβλιογραφία οι περιοχές που δέχονται τη συνορογενετική ακολουθία ιζηµάτων 

ονοµάζονται λεκάνες προχώρας. Οι λεκάνες προχώρας (foreland basins) θεωρούνται ότι 

σχηµατίζονται από την κάµψη της λιθόσφαιρας σαν επακόλουθο του βάρους καλυµµάτων 

(Price 1973, Dickinson 1974, Beaumont 1981, Jordan 1981, DeCelles & Giles, 1996). Από 

τη στιγµή που δηµιουργείται η παραπάνω λεκάνη προοδευτικά γεµίζει από προιόντα 

διάβρωσης του ορογενούς. Το βάρος των ιζηµάτων που αποτίθενται συµβάλλει επιπλέον στη 

βύθιση της λεκάνης. Η γεωµετρία της λεκάνης διαφέρει κατά περίπτωση. Έτσι σε ορισµένες 

περιπτώσεις αντιστοιχεί σε ένα κύριο προβύθισµα που αναπτύσσεται µπροστά από το 

µέτωπο των καλυµµάτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνυπάρχουν δύο λεκάνες, ένα κύριο 

προβύθισµα (foredeep) µπροστά από το µέτωπο των καλυµµάτων και µια µικρότερη λεκάνη 

που βρίσκεται επί του κινούµενου καλύµµατος και η οποία µεταφέρεται παθητικά, γνωστή 

σαν λεκάνη οπισθοχώρας (piggy back basin, από Ori and Friend, 1984). Στην περίπτωση 

αυτή το προβύθισµα δέχεται ιζήµατα από το µέτωπο της επώθησης ενώ η λεκάνη 

οπισθοχώρας από το εσωτερικό µέρος του ορογενούς. 

Η εξέλιξη της λεκάνης προχώρας είναι µεταξύ άλλων παραγόντων και συνάρτηση του 

ρυθµού βύθισής της. Εάν εξαιρεθούν οι µεταβολές της στάθµης της θάλασσας τότε οι κύριοι 

παράγοντες που επιδρούν στη βύθιση της είναι: η τεκτονική, το βάρος των αποτιθεµένων 

ιζηµάτων, ο βαθµός συµπαγοποίησης τους και οι αλλαγές θέσης του κέντρου απόθεσης 

(depocenter) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της λεκάνης (Jordan et al. 1988). 

 Η υπέρθεση διαδοχικών τεκτονικών λεπίων είναι συνήθως ο κύριος λόγος της 

επακόλουθης αύξησης του ρυθµού βύθισης της λεκάνης. Οι λεκάνες αυτές συχνά 

σχηµατίζονται επάνω σε παθητικά ηπειρωτικά περιθώρια (passive margins). Έτσι λόγω της 

εύκαµπτης λιθόσφαιρας, τα πρώτα στάδια της εξέλιξης της λεκάνης χαρακτηρίζονται από 

επιταχυνόµενη βύθιση και τη δηµιουργία βαθιών και επίµηκων βυθισµάτων συχνά 

παράλληλων προς το µέτωπο του ορογενούς (Karner et al. 1983, Jordan et al. 1988). Στη 

συνέχεια, καθώς οι επωθήσεις προελαύνουν σταδιακά και λόγω των αποτεθέντων ιζηµάτων, 

το πάχος της λιθόσφαιρας αυξάνει. Ο ρυθµός βύθισης της λεκάνης επιβραδύνεται, ενώ η 

γεωµετρία της λεκάνης καθορίζεται κύρια από το µέγεθος του φορτίου των καλυµµάτων 

(Stockmal et al. 1986). Κατά την περίοδο αυτή, η διάβρωση φθάνει στο µέγιστο και έτσι η 

λεκάνη πληρούται ταχύτερα µε άφθονο κλαστικό υλικό. Στο τέλος η βύθιση της λεκάνης 
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σταµατά και αρχίζει η άνοδος της, που οφείλεται στην αποµάκρυνση µέρους του φορτίου 

των καλυµµάτων από διάβρωση και κυρίως γιατί και η ίδια η λεκάνη γίνεται µέρος του 

ορογενούς που προελαύνει προς την προχώρα. 

Σε αρκετές περιπτώσεις τα ιζήµατα στις παραπάνω λεκάνες αποτίθενται στα πρώτα στάδια 

σε ένα ηπειρωτικό ή σχετικά ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον αλλά στη συνέχεια συχνά 

παρατηρείται απότοµη µετάβαση σε ιζήµατα λεκάνης και βαθιάς θάλασσας. Στο τέλος, σε 

αρκετές περιπτώσεις, η ιζηµατογενής ακολουθία κλείνει µε χονδρόκοκκο κλαστικό υλικό 

που σηµατοδοτεί την επιστροφή σε ένα ρηχό σχετικά θαλάσσιο ή ηπειρωτικό περιβάλλον 

ιζηµατογένεσης (Allen et al. 1986, Covey 1986).  

 

2.4.2 Γενικά για τους τουρβιδίτες  

 

Ο όρος ‘τουρβιδίτες’ έχει επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες για να περιγράψει τις 

αποθέσεις µέσω τυρβωδών ρευµάτων (ρεύµατα θολερότητας). Η διαβάθµιση του υλικού σε 

µια απλή ακολουθία στρωµάτων, ή µε άλλα λόγια η παρατηρούµενη µείωση στο µέγεθος του 

κόκκου από τη βάση προς την οροφή του στρώµατος σχετίστηκε µε την τάση που έχουν οι 

πιο αδροµερείς κόκκοι να καθιζάνουν πιο γρήγορα από ένα τυρβώδες αιώρηµα (Kuenen & 

Migliorini 1950).  

Η στοιχειώδης ακολουθία του Bouma (1962) µε τις πέντε υποδιαιρέσεις της (Ta, Tb, Tc, 

Td και Te) έγινε το µοντέλο περιγραφής ενός τυπικού τουρβιδίτη. Αρκετοί συγγραφείς 

επιχείρησαν να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα ταξινόµησης των ιζηµάτων βαθιάς θάλασσας. 

Ανάµεσα σε αυτούς οι Mutti & Ricci Lucchi (1972, 1975) οι οποίοι περιέγραψαν επτά 

διαφορετικές φάσεις (A, B, C, D, E, F και G) και διάφορες υποφάσεις. Οι πρώτες δύο φάσεις 

ανντιστοιχούν σε αποθέσεις πλήρωσης καναλιών. Η φάση Α περιλαµβάνει κροκαλοπαγή και 

χονδρόκοκκους ψαµµίτες παχυστρωµατώδεις µε φτωχή διαβάθµιση και η φάση Β αντίστοιχα 

µεσοχονδρόκοκκους  φακοειδείς ψαµµίτες. Η φάση C περιλαµβάνει κυρίως λεπτόκοκκους 

έως µεσοχονδρόκοκκους ψαµµίτες που χαρακτηρίζονται από πλευρική συνέχεια στρώσης 

και µε πλήρεις ακολουθίες Bouma. Η φάση D χαρακτηρίζεται από λεπτές εναλλαγές 

λεπτόκοκκων ψαµµιτών, ιλυολίθων και αργίλων µε πλευρική συνέχεια στρώσης και µε 

απουσία της βάσης της ακολουθίας του Bouma. Η φάση E χαρακτηρίζεται από εναλλαγές 

ψαµµιτών και ιλυολίθων µε ασυνεχή πλευρικά στρώση ενίοτε µε ανώµαλη την άνω 

διαχωριστική επιφάνεια των στρωµάτων. Η φάση F χαρακτηρίζεται από χαώδη δοµή και 

ολισθήσεις και τέλος η φάση G από αργίλους και µάργες που χαρακτηρίζονται από στρώση 

παράλληλη µε πλευρική συνέχεια. Ενδεικτικά αναφέρονται επίσης ο Walker (1978) ο οποίος 
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διαχώρισε τα πιο χονδρόκοκκα ιζήµατα σε πέντε επιµέρους φάσεις και οι Pickering et al. 

(1986) που ανέλυσαν πιο λεπτοµερώς τις φάσεις των Mutti & Ricci Lucchi. 

Αρκετοί συγγραφείς όρισαν αποθετικά µοντέλα των ριπιδίων βαθιάς θάλασσας τµήµατα 

των οποίων αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες ακολουθίες φάσεων. Η αρχή έγινε από τους 

Mutti & Ricci Lucchi (1972) των οποίων το κλασσικό µοντέλο βασίστηκε στις παρατηρήσεις 

τους στα Απέννινα και στα Πυρηναία. Το υποθαλάσσιο ριπίδιο υποδιαιρέθηκε σε τρία µέρη, 

το εσωτερικό (inner fan, ΙF) µε τις κύριες αύλακες, το µεσαίο (middle fan, MF) µε τις 

δευτερογενείς αύλακες, και το εξωτερικό (outer fan, OF) µε τα περιφερειακά κανάλια 

(µοντέλο Α στο σχήµα 2.6). Το ριπίδιο αναπτύσσεται από την κατωφέρεια και περιβάλλεται 

από το πεδίο λεκάνης (basin plain, BP). Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν παραπλήσια µοντέλα 

τόσο για τα παλιά (ancient fans) όσο και για τα σύγχρονα υποθαλάσσια ριπιδία από τους 

Mutti (1977), Normak (1978), Walker (1978), Nelson et al. (1991) και άλλους (σχήµα 2.6).   

Κάθε ένα από τα παραπάνω τµήµατα του ριπιδίου χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες 

ακολουθίες φάσεων:  

o Tο εσωτερικό ριπίδιο χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυρίως των φάσεων Α και Β.  

o Το µεσαίο ριπίδιο αναγνωρίζεται αντίστοιχα από τις φάσεις Α, Β και λιγότερο C και 

συχνά εναλλαγές µε φάσεις D και E. Χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία θετικών 

ιζηµατογενών ακολουθιών (positive sequences κατά Mutti & Ricci Lucchi, 1972), µε 

µείωση τόσο του µεγέθους των κόκκων των στρωµάτων των ψαµµιτών όσο και του 

πάχους τους προς τα νεώτερα στρώµατα. 

o Το εξωτερικό ριπίδιο αναγνωρίζεται από την παρουσία φάσεων κυρίως D και C αλλά και 

G. ∆ιακρίνονται είτε αποθέσεις λοβών εξωτερικού ριπιδίου (deposional lobes) είτε 

αποθέσεις µεταξύ λοβών (lobe fringe). Χαρακτηρίζεται από αρνητικές ακολουθίες 

(negative sequences κατά Mutti & Ricci Lucchi, 1972) δηλαδή ακολουθιών µε αύξηση 

τόσο του πάχους όσο και του κοκκοµετρικού µεγέθους των στρωµάτων των ψαµµιτών 

προς την οροφή τους.  

o Το πεδίο λεκάνης χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυρίως αποθέσεων της φάση G 

αλλά και της φάσης D.  

Τέλος, η κατωφέρεια χαρακτηρίζεται κυρίως από αποθέσεις που χαρακτηρίζουν την φάση 

G. Στο κατώτερο τµήµα της (lower slope) παρατηρούνται αποθέσεις φάσης F ενώ στην 

περίπτωση των υποθαλάσσιων φαραγγιών (submarine canyons) φάσεις Α και Β. 
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  Σχήµα 2.6 Αποθετικά µοντέλα ριπιδίων βαθειάς θάλασσας (Α: από Mutti & Ricci        
Lucchi (1972), Β: από Mutti (1977), Γ: από Normak (1978), ∆: από Walker (1978), 
IF:εσωτερικό ριπίδιο, MF: µεσαίο ριπίδιο, OF: εξωτερικό ριπίδιο, BP: πεδιάδα λεκάνης,   C: 
κανάλι, L: λοβός, M: φράγµα στοµίου, UF: ανώτερο ριπίδιο, SF, SL: λοβός υπεριπιδίου, 
ASF: εγκαταλελειµµένος λοβός, msc, csc: κροκαλοπαγή που επικρατεί άργιλος ή 
λιθοκλάστες, ps, ms: ψαµµίτες µε κροκάλες ή συµπαγείς, ct: κλασσικοί τουρβιδίτες    
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2.4.3 Η λεκάνη προχώρας των Εξωτερικών Ελληνίδων 

 

Η συνορογενετική ακολουθία των ιζηµάτων που εµφανίζεται στη ∆υτική Ελλάδα 

αντιπροσωπεύεται από φλύσχη που αναπτύχθηκε στο χώρο των ζωνών Ιονίου και Γαβρόβου 

µπροστά από το προελαύνον µέτωπο της επώθησης της  Πίνδου. Ο χώρος αυτός, τόσο προ-

ορογενετικά, όσο και συν-ορογενετικά όταν δέχεται πλέον τις τουρβιδιτικές αποθέσεις, είχε 

έντονη διαφοροποίηση όσον αφορά την παλαιογεωγραφία του.  

Ο όρος λεκάνη προχώρας για να περιγραφεί η φλυσχική λεκάνη της ∆υτικής Ελλάδας 

χρησιµοποιήθηκε πρώτα από τον Underhill (1985). Tο κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 

λεκάνης που είχε τους χαρακτήρες προβυθίσµατος ήταν η έντονη καταβύθιση στην περίοδο 

Ολιγοκαίνου – Ακουιτανίου, εξ’ αιτίας της οποίας δηµιουργήθηκε ικανός διαθέσιµος χώρος 

(accommodation space) γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα την απόθεση µεγάλου πάχους 

ιζηµάτων φλύσχη. Το πάχος αυτό φθάνει τοπικά τα 5000 µέτρα στην Αιτωλοακαρνανία (BP, 

1971 και Jenkins 1972), ή τα 6000 µέτρα στην Ήπειρο (IGRS - IFP, 1966). 

Το µέτωπο του ορογενούς αποτελούσε την κύρια πηγή τροφοδοσίας της λεκάνης που 

αναπτυσσόταν µπροστά από αυτό ενώ ο κύριος µηχανισµός µεταφοράς του ήταν τα 

τουρβιδιτικά ρεύµατα και κατά δεύτερο λόγο οι ροές υλικών. Η Προαπούλια ζώνη που 

βρισκόταν µακριά από τη περιοχή τροφοδοσίας, στερείται τυπικού φλύσχη και η 

ιζηµατογένεση στην ίδια περίοδο συνεχίζεται µε την απόθεση ασβεστολίθων και µαργών σε 

περιβάλλον ρηχής θάλασσας. Επίσης, διαπιστώθηκε διαφορετική κατανοµή βαρέων ορυκτών 

µεταξύ των ιζηµάτων φλύσχη της Ιόνιας ζώνης και της ζώνης Γαβρόβου (Faupl et al., 1998, 

2002).  

Η γένεση της παραπάνω λεκάνης συνδέεται µε την ενεργοποίηση της επώθησης της 

ζώνης της Πίνδου και η εξέλιξή της µε την προς τα δυτικά προέλαση του ορογενούς 

(Dercourt & Thiebault 1979, Fleury 1980, Underhill 1985, 1988, Avramidis et al. 2000). Η 

έναρξη της δραστηριοποίησης της επώθησης της Πίνδου τοποθετείται στο τέλος του 

Ηωκαίνου (Fleury 1980). Στο σχήµα 2.7 παρουσιάζεται η ταυτόχρονη, µε τη προέλαση του 

ορογενούς, µετανάστευση του χώρου βύθισης προς τα δυτικά κατά τη διάρκεια του 

Καινοζωικού (Fleury 1980).  

Η επικρατούσα άποψη είναι ότι η προέλαση του ορογενούς έλαβε χώρα σε δύο περιόδους. 

Την πρώτη περίοδο (Μέσο Ολιγόκαινο – Ακουιτάνιο), το µέτωπο του ορογενούς  επηρέασε 

τη ζώνη Γαβρόβου (Dercourt and Theibault 1979, Fleury 1980). Τη δεύτερη περίοδο 

(Βουρδιγάλιο – Τορτόνιο), το µέτωπο του ορογενούς προχώρησε δυτικότερα και επηρέασε 

τη ζώνη της Ιονίου (Cushing 1985, Clews 1989). Στην Αιτωλοακαρνανία το αντίστοιχο 
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ξεκίνηµα της συµπίεσης για τη ζώνη της Ιονίου έχει προσδιοριστεί στο Ανώτερο 

Βουρδιγάλιο – Κατώτερο Λάγγιο (Cushing 1985). Στην περιοχή Πάλαιρος – Πογόνια 

παραµορφωµένα ιζήµατα του Σερραβάλλιου – Τορτόνιου υπέρκεινται ασύµφωνα φλύσχη 

ηλικίας Ολιγοκαίνου – Κατωτέρου Μειοκαίνου (Doutsos et al. 1987, Clews 1989). Μια 

διαφορετική άποψη που εκφράστηκε από τον Wilpshaar (1995), είναι ότι στη διάρκεια του 

Ολιγοκαίνου, η επώθηση της Ιονίου όπως και οι εσωτερικές της επωθήσεις είχαν ταυτόχρονη 

δραστηριότητα µε την επώθηση της Πίνδου. Στην περίπτωση αυτή η ζώνη της Πίνδου και η 

εσωτερική Ιόνιος αναδύθηκαν ενώ η αξονική και εξωτερική Ιόνιος ήταν µεταφερόµενη 

λεκάνη πίσω από την ενεργή επώθηση της Ιονίου. 

 Όσον αφορά το πέρασµα από την ανθρακική στην κλαστική ιζηµατογένεση υπάρχουν 

γενικά δύο απόψεις. Η πρώτη δέχεται ότι το πέρασµα ήταν προοδευτικό, µε συνεχή και 

σύµφωνο ιζηµατογένεση στο όριο µεταξύ των ασβεστολίθων και του φλύσχη και µε την 

παρουσία µεταβατικών στρωµάτων τόσο στην Ιόνια όσο και στο Γάβροβο (IGRS – IFP 

1966, Fleury 1980). Η έναρξη της φλυσχογένεσης κατά τον Fleury (1980) στο µεν εσωτερικό 

(ανατολικό) τµήµα του Γαβρόβου (Τρίπολη) γίνεται στο Ανώτερο Ηώκαινο µε την παρουσία 

της Globorotalia cerroazulensis και σε ορισµένες περιοχές στο τέλος του Μέσου Ηωκαίνου, 

ενώ στο εξωτερικό (δυτικό) τµήµα του Γαβρόβου υστερεί και γίνεται στη βάση του 

Ολιγοκαίνου (απουσία της Globorotalia cerroazulensis). Κατά IGRS – IFP (1966) η έναρξη 

της φλυσχογένεσης γίνεται στο Ανώτερο Ηώκαινο. Η δεύτερη άποψη δέχεται την ασύµφωνη 

απόθεση του φλύσχη πάνω στους ασβεστόλιθους των ζωνών Γαβρόβου και Ιόνιας σαν 

συνέπεια µιας εκτεταµένης ανάδυσης και διάβρωσης που έλαβε χώρα λίγο πριν την έναρξη 

της φλυσχογένεσης (ΒΡ 1971, Richter 1974).     

Στην Ήπειρο οι κλαστικές αποθέσεις φλύσχη των ζωνών Ιόνιας και Γαβρόβου 

µελετήθηκαν στρωµατογραφικά για πρώτη φορά από το IGRS - IFP (1966). Η έναρξη της 

φλυσχογένεσης θεωρείται ότι γίνεται στο Ανώτερο Ηώκαινο (Πριαµπόνιο). Η ολοκλήρωσή 

της λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα µε την ανάδυση της εσωτερικής Ιόνιας ζώνης και του 

Γαβρόβου στο Ακουιτάνιο ενώ στην εξωτερική Ιόνια ζώνη στο Βουρδιγάλιο. Ακολουθεί 

επίκλυση της θάλασσας στο χώρο της κεντρικής και της εξωτερικής Ιόνιας ζώνης στο 

Βουρδιγάλιο µε αποτέλεσµα την απόθεση θαλάσσιων µολασσικών ιζηµάτων. Ένα σηµαντικό 

στοιχείο είναι η έντονη διαφοροποίηση του πάχους του φλύσχη και η ύπαρξη διαφορετικών 

σχηµατισµών του φλύσχη από τα ανατολικά στα δυτικά. Στην εσωτερική Ιόνια ζώνη 

παρατηρείται το µεγαλύτερο πάχος κλαστικών ιζηµάτων στο σύγκλινο Ηπείρου – 

Ακαρνανίας που φθάνει τα 5000 µέτρα.  
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Στη Β∆ Πελόποννησο η έναρξη της φλυσχικής ιζηµατογένεσης τοποθετείται επίσης στο 

Ανώτερο Ηώκαινο τόσο για την Ιόνια ζώνη (Τσόφλιας 1977, Καµπέρης κ.α. 1996), όσο και 

για τη ζώνη Γαβρόβου (Fleury & Tsoflias 1972, Fleury 1980, Καµπέρης κ.α. 1996). Η 

επώθηση της ζώνης Γαβρόβου επί της Ιόνιας ζώνης τοποθετείται στις δυτικές πλαγιές του 

Σκόλις όπου ασβεστόλιθοι Ανωτέρου Κρητιδικού επωθούνται επί του φλύσχη ηλικίας 

Κατωτέρου Ολιγοκαίνου (Izart 1976, Fleury 1980, Kamberis et al. 1996, 2000). Πλησίον του 

µετώπου του καλύµµατος της Πίνδου, ο φλύσχης Γαβρόβου έχει Άνω Ηωκαινική ηλικία 

(Fleury 1980, Kamberis et al. 2000). Το ανατολικό τµήµα της Ιόνιας ζώνης κάµπτεται και 

βυθίζεται κάτω από τη ζώνη Γαβρόβου, ενώ η γεωµετρία της επώθησης και η έντονη 

παραµόρφωση των στρωµάτων φλύσχη από ανάστροφα ρήγµατα παραπέµπουν σε 

σηµαντική βράχυνση της τάξης των 20 km. (Kamberis et al. 2000). 

 

 27



 

2.5 Γεωλογία της νότιας Αιτωλοακαρνανίας 

 

Η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας µελετήθηκε αρχικά από την ΒΡ (1971) και τον Jenkins 

(1972) µε σκοπό την αναζήτηση υδρογονανθράκων. Στις παραπάνω έρευνες αναλύθηκε η 

στρωµατογραφία και η τεκτονική των εξωτερικών Ελληνίδων και δόθηκαν τρεις γεωλογικοί 

χάρτες κλίµακας 1:100000 (ΒΡ 1971). Ειδικότερα το φύλλο ‘Μεσολόγγι’ συµπίπτει µε την 

περιοχή της παρούσας διατριβής και αποτέλεσε τη βάση δεδοµένων για τους 

µεταγενέστερους γεωλογικούς χάρτες της περιοχής κλίµακας 1: 50000 (φύλλα ‘Ευηνοχώρι’ 

και ‘Μεσολόγγι’ από ΙΓΜΕ 1991, 1996 αντίστοιχα).  

Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής καλύπτεται από ιζήµατα φλύσχη µεγάλου πάχους (έως 

και 5 km) που υπέρκεινται των ασβεστολίθων των ζωνών Ιόνιας και Γαβρόβου.  

Στο ανατολικό τµήµα το κάλυµµα της Πίνδου επωθείται στα ιζήµατα του φλύσχη. Η δοµή 

που δίνεται µέσα από τους παραπάνω γεωλογικούς χάρτες όσον αφορά τα ιζήµατα του 

φλύσχη, παραπέµπει σε παραµόρφωση που χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από πτυχές και 

λιγότερο από ρηξιγενή τεκτονική (σχήµα 2.8). Οι παραπάνω πτυχές έχουν διεύθυνση αξόνων 

ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ και τα αξονικά τους επίπεδα κλίνουν προς τα ΑΒΑ έως ΒΑ, 

γεγονός που παραπέµπει σε συστολή διεύθυνσης ΑΒΑ – ∆Ν∆ έως ΒΑ – Ν∆ και µε ροπή των 

αξονικών επιπέδων προς τα δυτικά. ∆ύο ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης τέµνουν και 

µετατοπίζουν τις παραπάνω πτυχές. Η διεύθυνση τους είναι ΒΑ –  Ν∆ και χαρακτηρίζονται 

από δεξιόστροφη µετατόπιση και από πτώση του νοτίου µέρους τους. Το βορειότερο από 

αυτά είναι το ρήγµα της Αγριλιάς που διακόπτει την πορεία των παραπάνω πτυχών προς 

βορρά, ενώ το δεύτερο, είναι αυτό του Εύηνου το οποίο µετατοπίζει τους άξονες των 

παραπάνω πτυχών (σχήµα 2.8). Όσον αφορά τους ασβεστόλιθους, έχουν χαρτογραφηθεί 

τρεις αντικλινικές δοµές.  

Το αντίκλινο του Αιτωλικού κυριαρχεί στο δυτικό τµήµα της περιοχής και επηρεάζει 

ασβεστόλιθους της Ιόνιας ζώνης (σχήµατα 2.8 και 2.9). Πρόκειται για ένα συµµετρικό 

αντίκλινο διεύθυνσης ΒΒ∆ – ΝΝΑ, µήκους 20 χλµ. και πλάτους περίπου 8 χλµ. που 

βυθίζεται προς βορρά και προς νότο. Τα σκέλη του έχουν κλίσεις περίπου 30º και 

επηρεάζονται από κανονικά ρήγµατα (ΒΡ 1971). ∆ύο κανονικά ρήγµατα (Λουτράκι και 

Αµφιλοχία) οριοθετούν το παραπάνω αντίκλινο προς τα δυτικά, δυτικά της λιµνοθάλασσας 

του Αιτωλικού (σχήµατα 2.8 και 2.9). ∆υτικά της λιµνοθάλασσας αυτής αναπτύσσεται η 

επώθηση του Μαχαλά  ή οποία παρακολουθείται προς βορρά έως την Αµφιλοχία. Η 

εµφάνιση εβαποριτών δυτικά της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού σχετίζεται άµεσα µε την 

επώθηση αυτή (σχήµα 2.9).  
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   Σχήµα 2.8 Τεκτονικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής (κατά ΒΡ, 1971) 

 

Κατά την ΒΡ, κατά µήκος ορισµένων επωθήσεων µικρής γωνίας µετακινούνται εβαπορίτες 

προς την επιφάνεια όπου εµφανίζονται πλέον µε τη µορφή λατυποπαγών και γύψων.  

Οι αντικλινικές δοµές της Βαράσοβας και της Κλόκοβας αναπτύσσονται ανατολικότερα, 

στο χώρο της ζώνης Γαβρόβου. Έχουν σχετικά µικρό µήκος και βυθίζονται προς βορρά. 

Ανάστροφο ρήγµα µεγάλης κλίσης πιθανά οριοθετεί προς τα δυτικά την αντικλινική δοµή 

της Βαράσοβας (ΒΡ 1971, Fleury 1980, ΙΓΜΕ 1991). Και οι δύο αντικλινικές δοµές 

διακόπτονται προς νότο από τη βόρεια ακτογραµµή του Πατραϊκού κόλπου. Θεωρείται ότι οι 

παραπάνω δύο αντικλινικές δοµές διακόπτονται από σηµαντικό ρήγµα οριζόντιας 

µετατόπισης µε δεξιόστροφη συνιστώσα που ευρίσκεται εντός του Πατραϊκού κόλπου 

(σχήµα 2.8).  
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Σχήµα 2.9 Γεωλογική τοµή στην Αιτωλοακαρνανία (κατά ΒΡ, 1971)   

 

Τέλος, όσον αφορά τις κυριότερες πτυχές στο φλύσχη, από δυτικά προς τα ανατολικά 

είναι οι εξής: α) το σύγκλινο Καρίτσας, β) το αντίκλινο Φροξυλιάς που αποτελεί προέκταση 

του αντικλίνου της Βαράσοβας, γ) το σύγκλινο Γαβρολίµνης και τέλος δ) το αντίκλινο 

Βίγλας που αποτελεί προέκταση του αντικλίνου της Κλόκοβας (σχήµα 2.8). 

 

2.6 Στρωµατογραφία της νότιας Αιτωλοακαρνανίας  

 

2.6.1 Εβαπορίτες της Ιόνιας ζώνης 

 

Πέρα από την παρουσία εβαποριτών δυτικά της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού, η 

υπεδαφική παρουσία τους επιβεβαιώνεται στην περιοχή µελέτης από τις ερευνητικές 

γεωτρήσεις πετρελαίου (ΒΡ 1971). Η γεώτρηση Αιτωλικό – 1 συνολικού βάθους 4573 

µέτρων η οποία διέτρησε περίπου 1525 µέτρα εναλλαγών ανυδριτών µε δολοµίτες, ενώ η 

γεώτρηση Αστακός – 1 συνολικού βάθους 3323 µέτρων που βρίσκεται βορειότερα διέτρησε 

αντίστοιχα περίπου 2280 µέτρα εναλλαγών ανυδρίτη, αλίτη, δολοµίτη και πολυαλίτη (άλατα 

του καλίου) (σχήµα 2.10). Το πραγµατικό πάχος της εβαποριτικής ακολουθίας δεν µπορεί να 

υπολογιστεί µε ακρίβεια λόγω των διαπειρισµών.  
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Σχήµα 2.10 Λιθο-στρωµατογαφικός συσχετισµός των γεωτρήσεων Αιτωλικό-1 και Αστακός-
1 (από ΒΡ 1971) 
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2.6.2 Ανθρακικά ιζήµατα της Ιόνιας ζώνης 

 

Όπως η εβαποριτική ακολουθία του Τριαδικού έτσι και τα κατώτερα ανθρακικά ιζήµατα 

της Ιόνιας ζώνης ηλικίας Τριαδικό – Κατώτερο Κρητιδικό, δεν εµφανίζονται επιφανειακά 

στην περιοχή µελέτης. Η υπεδαφική παρουσία τους επιβεβαιώνεται από τη γεώτρηση 

Αιτωλικό – 1 (σχήµα 2.10). Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την ανθρακική ακολουθία η 

γεώτρηση αυτή διέτρησε από τα παλαιότερα στρώµατα προς τα νεότερα στρώµατα:  

α) περίπου 1915 µέτρα δολοµιτών που έχουν ηλικία Ανώτερο Τριαδικό (πιθανόν) – 

Κατώτερο Ιουρασικό και αντιστοιχούν στο σχηµατισµό του Παντοκράτορα. Τα κατώτερα 

στρώµατα χαρακτηρίζονται από πυριτίωση   

β) περίπου 190 µέτρα δολοµιτών µε πυριτόλιθους ηλικίας Μέσο Ιουρασικό  που 

αντιστοιχούν στους σχιστόλιθους µε Posidonia. Το κατώτερο και το ενδιάµεσο τµήµα της 

ακολουθίας αυτής είναι πιο αργιλικό. Επίσης, το ανώτερο τµήµα της χαρακτηρίζεται από τη   

συχνότερη παρουσία πυριτολίθων που απουσιάζουν εντελώς από το ενδιάµεσο τµήµα.  

γ) περίπου 780 µέτρα δολοµιτών και ασβεστολίθων µε την παρουσία σε ορισµένα 

διαστήµατα πυριτολίθων ηλικίας Κατώτερο Κρητιδικό – Κατώτερο Σενώνιο που 

αντιστοιχούν στο σχηµατισµό των ασβεστολίθων της Βίγλας και 

δ) περίπου 160 µέτρα ασβεστολίθων Ανωτέρου Σενωνίου – Ηωκαίνου. 

Τα νεότερα ανθρακικά ιζήµατα της Ιόνιας ζώνης που αναπτύσσονται στο δυτικό τµήµα 

της περιοχής µελέτης και συγκεκριµένα  ανατολικά της πόλης του Αιτωλικού έχουν ηλικία 

Σαντόνιο – Ανώτερο Ηώκαινο και παρουσιάζουν συνολικό εκτιθέµενο πάχος περίπου 300 

µέτρα (ΒΡ 1971, Fleury 1980, ΙΓΜΕ, 1996). Πιο συγκεκριµένα οι ασβεστόλιθοι του 

Σαντονίου είναι λεπτοστρωµατώδεις και συµπαγείς µε πλούσια πανίδα πελαγικών 

τρηµατοφόρων έχοντας πάχος περίπου 140 µ. Οι υπερκείµενοι ασβεστόλιθοι του Καµπάνιου  

είναι συµπαγείς, µε βιοκλαστικό υλικό και µε λεπτές πυριτικές στρώσεις έχοντας πάχος 

περίπου 90 µ. Στους ασβεστόλιθους αυτούς προσδιορίστηκε η Globotruncana elevata 

stuartiformis. Οι ασβεστόλιθοι του Μαιστρίχτιου είναι λεπτοστρωµατώδεις, 

λεπτοκοκκώδεις, πελαγικοί µε βιοκλαστικό υλικό έχοντας πάχος περίπου 70 µ. Η πανίδα που 

προσδιορίστηκε περικλείει Siderolites calcitrapoides, Globotruncanita stuarti, 

Globotruncana arca, G. cretacea Orbitoides apiculata και O. faujasii. Οι ασβεστόλιθοι 

ηλικίας Παλαιοκαίνου - Aνωτέρο Ηωκαίνου καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα της εµφάνισης 

των ανθρακικών ιζηµάτων της Ιόνιας ζώνης. Επειδή ο επιµέρους διαχωρισµός του 

Παλαιοκαίνου από τις βαθµίδες του Ηωκαίνου δεν ήταν εφικτός, το παραπάνω 

χρονοδιάστηµα παρουσιάζεται αδιαίρετο στους υπάρχοντες γεωλογικούς χάρτες (ΒΡ, 1971, 
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ΙΓΜΕ, 1996). ∆ύο στρωµατογραφικές τοµές έγιναν στα ανώτερα µέλη της ανθρακικής 

σειράς της Ιόνιας ζώνης.  

Η πρώτη στρωµατογραφική τοµή έγινε στη Β∆ απόληξη της ασβεστολιθικής εµφάνισης 

από την ΒΡ (1971) και προσδιόρισε ιζήµατα ηλικίας Άνω Ηωκαίνου. Ειδικότερα, οι 

κατώτεροι ορίζοντες της τοµής περιλαµβάνουν λεπτοστρωµατώδεις, συµπαγείς και 

µικριτικούς ασβεστόλιθους µε ενδιαστρώσεις και κονδύλους πυριτολίθων, στα οποία 

παρεµβάλλονται στρώµατα µε µικρολατύπες. Στα παραπάνω στρώµατα προσδιορίστηκε η 

Globorotalia spinulosa που καθορίζει ηλικία Λουτήσιο. Τα υπερκείµενα στρώµατα 

περικλείουν κυρίως λεπτοστρωµατώδεις ασβεστόλιθους, µε ενστρώσεις κλαστικού υλικού. 

Στους ασβεστόλιθους αυτούς προσδιορίστηκαν είδη νουµουλιτών που καθορίζουν ηλικία 

Ανώτερου Λουτησίου.  

Η δεύτερη στρωµατογραφική τοµή έγινε από τον Fleury (1980) στη ΝΑ απόληξη της 

ασβεστολιθικής εµφάνισης,  πλησίον του χωριού Κάτω Ρέτσινα. Τα ιζήµατα της δεύτερης 

τοµής έχουν ηλικία Μέσου - Ανωτέρου Ηωκαίνου. Πιο αναλυτικά, οι ασβεστόλιθοι στη 

βάση της τοµής (50 µ.) είναι µικριτικοί µε ενδοκλάστες και τοπικά µε ενδιαστρώσεις 

πυριτολίθων, στους οποίους περικλείονται τα είδη Fabiania cassis, Gr. Anguleuses και 

Hantkenines που προσδιορίζουν ηλικία Μέσου Ηωκαίνου. Στους υπερκείµενους ορίζοντες 

πάχους 35 µέτρων επικρατούν τα πλαγκτονικά τρηµατοφόρα, ένα από τα οποία, η 

Groborotalia cerroazulensis που προσδιορίζει ηλικία Ανωτέρου Ηωκαίνου. Τέλος το 

ανώτερο τµήµα της τοµής (85 µ.) χαρακτηρίζεται από την παρουσία λατυποπαγών 

ασβεστολίθων µε εξωκλάστες. Στο τµήµα αυτό προσδιορίστηκαν τόσο πλαγκτονικά όσο και 

βενθονικά τρηµατοφόρα, όπως Pellatispira madaraszi, C. Gassinensis, Gr. Cerroazulensis, 

Grzybowskia, που καθορίζουν Άνω Ηωκαινική ηλικία. 

 

2.6.3 Ανθρακικά ιζήµατα της ζώνης Γαβρόβου 

 

Από τον Neumayer (1880) και τον Philippson (1890) γίνονται οι πρώτες παρατηρήσεις 

στους ασβεστόλιθους της Κλόκοβας. Ακολουθούν οι εργασίες των Aubouin et al. (1958, 

1959), Aubouin & Neumann (1959), Dercourt (1964), Fleury (1970, 1971, 1980) και ΒΡ 

(1971) στις οποίες µελετάται στρωµατογραφικά η ασβεστολιθική εµφάνιση της Κλόκοβας 

και της Βαράσοβας.   

Ο Fleury (1980) µελετά µέσα από δύο λεπτοµερείς στρωµατογραφικές τοµές που 

πραγµατοποιήθηκαν στη Βαράσοβα και στην Κλόκοβα τα ανώτερα µέλη της ανθρακικής 

ακολουθίας της ζώνης Γαβρόβου (σχήµα 2.11).  Η στρωµατογραφική στήλη στην τοµή της 
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Βαράσοβας αρχίζει και τελειώνει στο Ανώτερο Κρητιδικό (από τη βάση του Κενοµανίου έως 

το Κατώτερο Καµπάνιο) και περικλείει ανθρακικά ιζήµατα πάχους 1100 µέτρων περίπου. 

Αντίθετα, η στρωµατογραφική στήλη στην τοµή της Κλόκοβας αρχίζει µε στρώµατα ηλικίας 

Τουρώνιου (Ανώτερο Κρητιδικό) και τελειώνει µε ιζήµατα ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου και 

έχει πάχος σειράς τα 1550 µέτρα. Αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά στα παρατηρούµενα πάχη 

των ιζηµάτων του Παλαιοκαίνου – Ηωκαίνου. Στην Κλόκοβα το πάχος των ιζηµάτων αυτών 

φθάνει τα 400 µέτρα, ενώ στη Βαράσοβα τα 20 µέτρα.  

Α) Η στρωµατογραφική τοµή Βαράσοβας πραγµατοποιήθηκε στους δυτικούς πλαγιές της 

Βαράσοβας µέχρι τη βόρεια απόληξή της. Η παρουσία της Neoiraquia convexa στα 

κατώτερα στρώµατα της τοµής (βάση του τµήµατος Α) της Βαράσοβας παραπέµπει χρονικά 

στο τέλος Αλβίου – βάση Κενοµανίου. Οι υπερκείµενοι ασβεστόλιθοι (τµήµα Β της τοµής) 

είναι πλούσιοι σε γαστερόποδα. Η προσδιοριζόµενη πανίδα στο τµήµα αυτό περικλείει την 

Sellialveolina viallii που χαρακτηρίζει την περίοδο Κατώτερο – Μέσο Κενοµάνιο. Η 

παρουσία των Broeckina balcanica και Cisalveolina fallax στα υπερκείµενα στρώµατα  

(τµήµατα Γ και ∆ αντίστοιχα) χαρακτηρίζει την περίοδο Ανώτερο Κενοµάνιο – Κατώτερο 

Τουρώνιο. Η νεώτερη ακολουθία ανθρακικών ιζηµάτων ηλικίας Τουρωνίου – Σενωνίου 

χαρακτηρίζεται από την απόθεση ασβεστολίθων πάχους 700 µ περίπου (τµήµα Ε). 

Μεταξύ των κατωτέρων στρωµάτων της ακολουθίας αυτής παρατηρούνται γαστερόποδα, 

ενώ ανάµεσα στα απολιθώµατα που προσδιόριστηκαν ήταν και η Pseudocyclammina 

sphaeroidea. Τα ενδιάµεσα και τα ανώτερα στρώµατα της ακολουθίας αυτής 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία ρουδιστών. Η υπερκείµενη ακολουθία περικλείει 

ασβεστόλιθους πλούσιους σε ρουδιστές (τµήµα Ζ). Η περικλειόµενη πανίδα Murgella lata, 

Reticulinella sp., Girvanella χαρακτηρίζει το Ανώτερο Σαντόνιο. Τέλος, στα ανώτερα 

στρώµατα της τοµής (τµήµα Η) προσδιορίστηκαν Orbitolinides K που προσδιορίζουν  ηλικία 

Κατώτερο Καµπάνιο. Αντίθετα µε τους ασβεστόλιθους του Ανώτερου Κρητιδικού, οι 

ασβεστόλιθοι του Παλαιοκαίνου – Ηωκαίνου στην περιοχή της Βαράσοβας έχουν πολύ 

µικρό πάχος. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήσεις έγιναν σε δύο θέσεις κοντά στη ΝΑ απόληξη 

της Βαράσοβας. Στην πρώτη, διαπιστώθηκαν ασβεστόλιθοι πάχους 8 µέτρων, ηλικίας 

πιθανόν Μέσου Ηωκαίνου, ενώ στη δεύτερη θέση ασβεστόλιθοι πάχους 15 µέτρων, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται ηλικίας Παλαιοκαίνου από την παρουσία της Pseudochrysalidina. Οι 

υπερκείµενοι ασβεστόλιθοι πάχους 4 µέτρων χαρακτηρίζονται ηλικίας Κατωτέρου ή Μέσου 

Ηωκαίνου από την παρουσία της Globorotalia epineuses. Τεκµηριωµένη παρουσία του 

Ανωτέρου Ηωκαίνου δεν διαπιστώθηκε στις συγκεκριµένες θέσεις, όπως επίσης δεν 

παρατηρήθηκαν και στρώµατα µετάβασης από τους ασβεστόλιθους στο φλύσχη. 
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Σχήµα 2.11 Στρωµατογραφικές τοµές Βαράσοβας και Κλόκοβας (Fleury, 1980). Οι δύο 
τοµές έχουν υποδιαιρεθεί σε τµήµατα µε βάση γράµµατα της αλφαβήτου και 
περιγράφονται στο κείµενο 
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Β) Η τοµή Κλόκοβας πραγµατοποιήθηκε στο νότιο τµήµα της επί του δρόµου Ναυπάκτου – 

Μεσολογγίου. Σε αντίθεση µε την τοµή της Βαράσοβας, οι σχηµατισµοί του Παλαιογενούς 

στην τοµή αυτή παρουσιάζουν σηµαντικό πάχος (σχήµα 2.11). Πιο αναλυτικά, από τα 

παλαιότερα προς τα νεότερα ιζήµατα η τοµή αυτή αποτελείται από: 

- ασβεστόλιθους ηλικίας Τουρωνίου – Σενωνίου µε την παρουσία της Pseudocyclammina 

sphaeroidea (τµήµατα Α και Β).  

- ασβεστόλιθους πλούσιους σε ρουδιστές ηλικίας Ανώτερου Σαντόνιου µε πιο 

χαρακτηριστικό απολίθωµα την Murgella lata (τµήµα Γ). 

- ασβεστόλιθους µε Orbitolinides K και Moncharmontia apenninica που προσδιορίζουν 

ηλικία Κατώτερο Καµπάνιο (τµήµα ∆).  

- εναλλαγές ρουδιστοφόρων ασβεστολίθων, αβεστολίθων και δολοµιτών που παρατηρούνται 

στο τµήµα Ε της τοµής ηλικίας Καµπάνιου – Μαιστρίχτιου (παρουσία γένους 

Rhapydionininae).  

- ασβεστόλιθους µε αραιή παρουσία ρουδιστών, µε στρώµατα ενδοκλαστών (τµήµα Ζ). Η 

παρουσία της Rhapydionininae liburnica προσδιορίζει για το τµήµα αυτό ηλικία Ανώτερο 

Μαιστρίχτιο. 

 - ασβεστόλιθους µε βιοκλαστικό υλικό (τµήµατα Η και Θ) Οι ασβεστόλιθοι του τµήµατος Θ 

αντιστοιχούν σε λιθοφάσεις ανάδυσης ενώ η παρουσία της Pseudochrysalidina προσδιορίζει 

ηλικία Κατώτερο Παλαιόκαινο.  

- ασβεστόλιθους µε θραύσµατα από εχινόδερµα (τµήµα Ι). Η πανίδα που προσδιορίστηκε 

στο τµήµα αυτό της τοµής και ειδικότερα  η Fallotella alavensis παραπέµπουν σε ηλικία 

Ανώτερο Παλαιόκαινο.  

- ασβεστόλιθους µε τρηµατοφόρα όπως Alveolines, Nummulites, Orbitolites και Gypsinides 

(τµήµα Κ). Η εξεταζόµενη πανίδα και ειδικά η παρουσία της Alveolina pastillata στο τµήµα 

αυτό της τοµής προσδιορίζουν ηλικία Κατωτέρου Ηωκαίνου.  

- ασβεστόλιθους µε µεγάλες Alveolines (τµήµα Λ). Από την προσδιοριζόµενη πανίδα 

καθορίστηκε για τους κατώτερους ορίζοντες του τµήµατος ηλικία Κατωτέρου Ηωκαίνου, 

ενώ για το µεγαλύτερο τµήµα της ηλικία Μέσο Ηώκαινο (παρουσία της Fabiania cassis). 

Αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι η παρουσία βωξιτών στην οροφή των παραπάνω 

ασβεστολίθων.  

- ασβεστόλιθους µε Lituonella roberti και Orbitolites προσδιορίστηκαν που χαρακτηρίζουν 

το Μέσο Ηώκαινο (τµήµα Μ).  

- ασβεστόλιθους µε Echinodermes, Meliobesiees, Orthophragmines και Nummulites (τµήµα 

Ν). Η παρουσία των Grzybowiskia και Pellatispira madarazi χαρακτηρίζουν το Ανώτερο 
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Ηώκαινο. Μεταξύ των ανώτερων οριζόντων του τµήµατος εκτός των βενθονικών 

παρατηρήθηκαν και άφθονα πλαγκτονικά τρηµατοφόρα. Τα υπερκείµενα µεταβατικά 

στρώµατα έχουν πάχος λίγα µέτρα. Η προσδιορισθείσα πανίδα και ειδικά η παρουσία της 

Globanomalina micra σε συνδυασµό µε την απουσία Globorotalia cerroazulensis 

υποδεικνύει Ολιγοκαινική ηλικία. 

Η µελέτη των ασβεστολίθων µέσα από τις στρωµατογραφικές τοµές της Βαράσοβας και 

της Κλόκοβας επίτρεψε τον προσδιορισµό των αλλαγών στο περιβάλλον ιζηµατογένεσης 

τους και έδωσε χρήσιµα στοιχεία για την κατανόηση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της 

ζώνης Γαβρόβου τόσο για την περίοδο του Ανωτέρου Κρητιδικού (τοµή Βαράσοβας) όσο 

και για την περίοδο Παλαιοκαίνου – Ηωκαίνου. Ο Fleury (1980) καθόρισε δύο χρονικές 

περιόδους που χαρακτηρίζονται από φάσεις ανάδυσης. Η πρώτη περίοδος είναι κατά τη 

διάρκεια του Ανωτάτου Κρητιδικού και η δεύτερη κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου 

Παλαιοκαίνου – Μέσου Ηωκαίνου. Να σηµειωθεί ότι µε εξαίρεση την ασυµφωνία στο Μέσο 

Ηώκαινο στην Κλόκοβα, ο παραπάνω συγγραφέας θεωρεί ότι η ιζηµατογένεση των 

ανθρακικών ιζηµάτων είναι συνεχής, όπως και το πέρασµα στην κλαστική ιζηµατογένεση 

(Fleury 1980). 

 

2.6.4 Κλαστικά ιζήµατα 

 

Στη Ν∆ απόληξη του αντικλίνου της Κλόκοβας πάνω από ασβεστόλιθους ηλικίας 

Ανωτέρου Λουτησίου – Κατωτέρου Πριαµπονίου διαπιστώνεται η παρουσία µεταβατικών 

στρωµάτων πάχους 2,5 µέτρων σε συµφωνία στρώσης µε τα υποκείµενα στρώµατα (Bizon et 

al. 1963). Αποτελούνται από εναλλαγές ασβεστολίθων (5 έως 10 εκ.) και µαργών 

µικρότερου πάχους. Με βάση προσδιορισµούς πλαγκτονικών τρηµατοφόρων καθορίστηκε 

για τα στρώµατα αυτά ηλικία Πριαµπονίου κυρίως από την παρουσία της Pellatispira 

madaraszi. Για τα υπερκείµενα στρώµατα φλύσχη δίνεται ηλικία Ανωτέρου Ολιγοκαίνου ή 

Κατωτέρου Ολιγοκαίνου (Bizon et al. 1963).    

Σύµφωνα µε την ΒΡ (1971) ιζήµατα φλύσχη µεγάλου πάχους (έως 5 km) επικάθονται 

ασύµφωνα επάνω στους ανθρακικούς σχηµατισµούς. Η άποψη αυτή έρχεται σε αντίθεση µε 

την άποψη περί σύµφωνης απόθεσης φλύσχη στα ανθρακικά πετρώµατα στην περιοχή της 

Ηπείρου (IGRS - IFP 1966), αλλά και στην Κλόκοβα (Bizon et al. 1963).  

Με βάση προσδιορισµούς πλαγκτονικών τρηµατοφόρων αποδίδεται ηλικία Κατωτέρου - 

Μέσου Μειοκαίνου, ενώ δεν διαπιστώνεται Ολιγοκαινική πανίδα στην ευρύτερη περιοχή 

(ΒΡ 1971). Με βάση τα παραπάνω, αποδέχονται την ύπαρξη σηµαντικής ασυµφωνίας 
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µεταξύ των ανθρακικών και των κλαστικών ιζηµάτων όπως επίσης και Μειοκαινική ηλικία 

όσον αφορά τον φλύσχη (ΒΡ 1971).  

Στην ίδια µελέτη (ΒΡ 1971) καθορίστηκαν πέντε  ψαµµιτικές ακολουθίες (ψαµµίτες a, b, c, 

d, e) στην περιοχή νότια της Τριχωνίδας λίµνης οι οποίες δεν µπορούν να συσχετιστούν µε 

τις αντίστοιχες ακολουθίες βόρεια της ίδιας λίµνης (σχήµα 2.12).  
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Τα ιζήµατα φλύσχη µελετώνται για πρώτη φορά ιζηµατολογικά και λιθοφασικά από τους 

Piper et al. (1977, 1978), οι οποίοι τα θεωρούν σαν αποθέσεις δυο ριπιδίων βαθιάς 

θάλασσας. Προσδιορίστηκαν έξι διαφορετικές λιθοφάσεις φλύσχη σύµφωνα µε την 

ταξινόµηση των Walker & Mutti (1973): εστρωµένα (organized) και χαοτικά (disorganized) 

κροκαλοπαγή, συµπαγείς ψαµµίτες, ψαµµιτικός και πηλιτικός φλύσχης και άργιλοι. Επίσης 

καθορίστηκαν έξι σχηµατισµοί, των Ελληνικών (σχηµατισµός Ε), του Εύηνου (σχηµατισµός 

V), της Γαβρολίµνης (σχηµατισµός G), της Ποταµούλας (σχηµατισµός P), του Αράκυνθου 

(σχηµατισµός A) και της Καρίτσας (σχηµατισµός K) που πήραν τα ονόµατά τους από τα 

οµώνυµα χωριά της περιοχής (σχήµα 2.13). 

 
 

Ο Schuppers (1995) µελετά τους ‘ψαµµίτες του Αράκυνθου’. Οι ψαµµίτες αυτοί 

περιορίζονται στις απότοµες δυτικές κλυτείς του Αράκυνθου και δεν ξεπερνούν τα 200 

µέτρα συνολικό πάχος µαζί µε τους ενδιάµεσους τουρβιδίτες. Ο συγγραφέας διέκρινε δύο 

ξεχωριστές ψαµµιτικές ακολουθίες. Η νότια ψαµµιτική ακολουθία έχει πλήρη ανάπτυξη και 

αποσφηνώνεται προς το βορρά και προς το νότο γεγονός που της προσδίδει ένα φακοειδές 

σχήµα µε κυρτή την κάτω του επιφάνεια και οριζόντια την ανώτερη. Η βορειότερη 
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ακολουθία αποσφηνώνεται προς νότο ενώ προς βορρά διακόπτεται από ρήγµα. Ο 

συγγραφέας δεν δέχεται την ύπαρξη υπεριπιδίου στην περιοχή όπως οι Piper et al. (1978), 

λόγω της γεωµετρίας των δύο ψαµµιτικών ακολουθιών και της µη παρουσίας καναλιών. 

Έτσι, για τον προσδιορισµό των ψαµµιτών του Αράκυνθου χρησιµοποιεί τον όρο confined 

lobe (περιοριµένος λωβός).  

Ο Fleury (1980) µελετά στη ΝΑ πλευρά του αντικλίνου του Αιτωλικού (Ιόνια ζώνη) τη 

µετάβαση από την ανθρακική στην κλαστική ιζηµατογένεση και δέχεται ότι γίνεται χωρίς 

διακοπή µέσω µεταβατικών στρωµάτων που αποτελούνται από εναλλαγές µαργαικών 

ασβεστολίθων και λεπτών στρωµάτων ασβεστιτικών πηλών φτωχών σε πλαγκτονικά 

τρηµατοφόρα (Globigerinides). Για τα µεταβατικά στρώµατα ο παραπάνω συγγραφέας 

δέχεται ότι αποτέθηκαν στο Κατώτατο Ολιγόκαινο. Τη σύµφωνη επαφή ασβετόλιθου – 

φλύσχη παρατηρεί και στη ζώνη Γαβρόβου, στην περιοχή της Κλόκοβας. Όµοια ο Fleury 

δέχεται ηλικία ολιγοκαινική στα µεταβατικά στρώµατα και της περιοχής αυτής λόγω της 

απουσίας της Globorotalia cerroazulensis στην πανίδα τρηµατοφόρων που προσδιορίστηκε. 

Επίσης, ο ίδιος ερευνητής διαπιστώνει εντός κροκαλοπαγών – που ευρίσκονται στα 

κατώτερα στρώµατα φλύσχη - άφθονο υλικό Πινδικής προέλευσης.  

Οι Alexander et al. (1990) µελέτησαν τα κροκαλοπαγή της λεκάνης προχώρας στην 

περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και συσχέτισαν το είδος τους µε τη θέση που κατέχουν στη 

λεκάνη προχώρας. Οι παραπάνω ερευνητές θεωρούν ότι τοπικά µέσα στη λεκάνη προχώρας 

δηµιουργήθηκαν υψηλές περιοχές που σχετίζονται µε επωθήσεις µπροστά από το µέτωπο της 

επώθησης της Πίνδου. Οι περιοχές αυτές ελέγχουν την κίνηση των τουρβιδιτικών ρευµάτων 

µέσα στη λεκάνη προχώρας και αποτελούν δευτερογενείς περιοχές τροφοδοσίας. Η Κλόκοβα 

και η Βαράσοβα αποτελούν παραδείγµατα τέτοιων περιοχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

 

Στρωµατογραφία  
 

 

 

 

3.1 Γενικά για τη βιοστρωµατογραφία των ιζηµάτων φλύσχη 

 

Για τους σκοπούς της βιοστρωµατογραφίας, έγιναν παρατηρήσεις κατά µήκος 

συγκεκριµένων τοµών όπως επίσης και δειγµατοληψία που αφορούσε αποκλειστικά ιζήµατα 

φλύσχη. Να σηµειωθεί ότι οι προγενέστερες εργασίες στην περιοχή µελέτης δεν 

συµπεριλάµβαναν βιοστρωµατογραφικά στοιχεία (ΒΡ, 1971, Piper et al., 1978).  

Την δειγµατοληψία ακολούθησε η εργαστηριακή προπαρασκευή των δειγµάτων για τον 

βιοστρωµατογραφικό τους προσδιορισµό µε βάση την µελέτη των ασβεστολιθικών 

ναννοαπολιθωµάτων και των πλαγκτονικών τρηµατοφόρων. Όσον αφορά τα ασβεστολιθικά 

ναννοαπολιθώµατα µελετήθηκαν συνολικά 150 δείγµατα, προερχόµενα από φλυσχικές 

αποθέσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βιοστρωµατογραφικά αποτελέσµατα για 

το µεγαλύτερο µέρος των δειγµάτων, καθώς ορισµένα από αυτά ήταν στείρα σε 

µικροπαλαιοντολογικό περιεχόµενο, ή προέρχονταν από µεµονωµένες θέσεις 

δειγµατοληψίας. 

Η παρασκευή των δειγµάτων έγινε µε την τεχνική της επιχρίσεως (smear slides).  

Η ποιοτική αλλά και η ηµιποσοτική ανάλυση του περιεχοµένου των δειγµάτων σε 

ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα έγινε σε πολωτικό µικροσκόπιο (LM) Leica DMLSP, υπό 

µεγέθυνση 1250Χ.   
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Με δεδοµένο την δυσκολία ανιχνεύσεως των σπανίων ειδών σε κλαστικά ιζηµατογενή 

περιβάλλοντα –όπως οι φλυσχικές αποθέσεις-  εξετάσθηκαν διεξοδικά περίπου 1650 οπτικά 

πεδία ανά δείγµα, υπό µεγέθυνση 1250Χ, που αντιστοιχούν σε 1-4 ώρες παρατήρησης στο 

µικροσκόπιο, ανάλογα µε την ποιότητα του κάθε δείγµατος. 

Τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα ήταν αρκετά σπάνια και σχετικώς καλά διατηρηµένα, 

στην πλειονότητα των µελετηµένων δειγµάτων. ∆εδοµένης της φύσης των δειγµάτων, η 

σχετική συχνότητα των ναννοαπολιθωµάτων, µε βάση ηµιποσοτική ανάλυση που 

εφαρµόστηκε µόνο για τα χαρακτηριστικά είδη, εκφράζεται ως ακολούθως: 

Α «άφθονα»: περισσότερα από 1-2 άτοµα/ 50 οπτικά πεδία, 

C «συχνά»: 1-2 άτοµα/ 50-150 οπτικά πεδία, 

R «σπάνια»: 1-2 άτοµα/ 150–500 οπτικά πεδία. 

P «παρόντα»: 1-2 άτοµα/ 500-1500 οπτικά πεδία 

Στα σχήµατα που ακολουθούν έχουν συµπεριληφθεί µόνο τα βασικότερα είδη – δείκτες που 

είναι χαρακτηριστικά για τον καθορισµό των βιοζωνών. 

Eξαιτίας της τουρβιδιτικής φύσης των εξεταζοµένων αποθέσεων, το φαινόµενο της 

επανεπεξεργασίας των ασβεστολιθικών ναννοαπολιθωµάτων παρουσιάζεται έντονο σε όλα 

τα δείγµατα, µε την παρουσία πολλών ειδών του Ανωτέρου Κρητιδικού, Παλαιοκαίνου και 

Κατωτέρου Ηωκαίνου. Τα προβλήµατα βιοστρωµατογραφικών προσδιορισµών που 

σχετίζονται µε την επανεπεξεργασία, θεωρούµε ότι επιλύονται στην παρούσα µελέτη, µε την 

διεξοδική ανάλυση των δειγµάτων. Επιπροσθέτως η µελέτη των πλαγκτονικών 

τρηµατοφόρων έδωσε την δυνατότητα επαληθεύσεως και στρωµατογραφικού ελέγχου των 

αποτελεσµάτων. 

Ο καθορισµός των βιοστρωµατογραφικών συµβάντων και η εκτίµηση της 

παρουσίας/απουσίας των χαρακτηριστικών ειδών-δεικτών έγινε µε βάση το σχήµα βιοζωνών 

για τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα του Martini (1971), όπως αυτό ενσωµατώνεται 

στην Μαγνητοβιοχρονολογική Κλίµακα (IMBS) των Berggren et al. (1995), η οποία 

αποτελεί µέχρι σήµερα το διεθνώς αναγνωρισµένο µαγνητοβιοχρονολογικό πλαίσιο, που 

επιτρέπει την ποσοτικοποίηση του γεωλογικού χρόνου, (σχήµα 3.1). Επίσης συνεκτιµήθηκαν 

τα σηµαντικά βιοστρωµατογραφικά δεδοµένα που έχουν προκύψει από τις εργασίες των 

Fornaciari et al. (1990), Fornaciari & Rio (1996), Kaenel & Villa (1996), Βellas (1997) και 

Bown (2005). Η βιοστρωµατογραφική ερµηνεία των δεδοµένων βασίσθηκε στον ακριβή 

καθορισµό των χαρακτηριστικών ειδών-δεικτών, συµπεριλαµβάνοντας τα είδη-δείκτες των 

ορίων των βιοζωνών αλλά και άλλα είδη ασβεστολιθικών ναννοαπολιθωµάτων µε καλώς 

καθορισµένο στρωµατογραφικό εύρος.  
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Η συστηµατική ταξινόµηση των ειδών βασίσθηκε στους Aubry (1984, 1988, 1989, 1990), 

Perch-Nielsen (1985), Βellas (1997) και Varol (1998). Με βάση τα προαναφερόµενα, οι 

βιοζώνες (Martini, 1971) που προσδιορίσθηκαν είναι οι ακόλουθες: ΝP19-20, NP21-22, 

NP23, NP24 και ΝΡ25 (σχήµα 3.1).  

Τα χαρακτηριστικά ναννοαπολιθώµατα κάθε βιοζώνης και η χρονική περίοδος που 

προσδιορίζουν είναι τα παρακάτω:  

o Το ανώτερο όριο της βιοζώνης ΝP19-20 (που αντιστοιχεί στα 34.2 Ma; Berggren et al., 

1995) καθορίζεται από την ανώτατη εµφάνιση των Ηωκαινικών ειδών του γένους 

Discoaster, D.barbadiensis και D.saipanensis. 

o H βιοζώνη NP22 (που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα 32.8 – 32.3 Ma; Berggren et al., 

1995) χαρακτηρίζεται από την απουσία του είδους Erisconia formosa και την παρουσία 

των Reticulofenestra umbilicus, R. hillae. 

o Το κατώτερο τµήµα της βιοζώνης NP23 (που αντιστοιχεί στο διάστηµα 32.3 - 31.5 Ma) 

καθορίζεται από την απουσία του είδους Reticulofenestra umbilicus και την παρουσία του 

Sphenolithus predistentus. Η παρουσία του είδους Sphenolithus distentus - που 

εµφανίζεται στο µέσο της NP23, στα 31.5Ma - σε συνδυασµό µε την παρουσία του 

Sphenolithus predistentus, καθορίζει το ανώτερο τµήµα της βιοζώνης NP23, το οποίο 

αντιστοιχεί στο διάστηµα 31.5 - 29.9 Ma. 

o Η βιοζώνη NP24 καθορίζεται από την σύγχρονη παρουσία των ειδών Sphenolithus 

ciperoensis - το οποίο εµφανίζεται στα 29.9 Ma - και Sphenolithus distentus, το οποίο 

εξαφανίζεται στα 27.5 Ma. 

o Η βιοζώνη NP25 καθορίζεται από την σύγχρονη παρουσία των ειδών Sphenolithus 

ciperoensis και Reticulofenesra scissura των οποίων η ανώτατη εµφάνιση συµπίπτει µε το 

ανώτερο όριο της βιοζώνης, στα 23.9 Ma (Berggren et al., 1995). 
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3.2 ∆υτικό τµήµα της περιοχής µελέτης (φλύσχης της Ιόνιας ζώνης)  

 

Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται παρατηρήσεις στην κλαστική ακολουθία φλύσχη 

που εµφανίζεται στην περιοχή ανατολικά του υψώµατος Σταχτιάς στο οποίο εµφανίζονται 

ασβεστόλιθοι της Ιόνιας ζώνης) και δυτικά των υψωµάτων Φροξυλιά και Βαράσοβα  (σχήµα 

3.2).  

Στρωµατογραφικές τοµές έγιναν στην παραπάνω περιοχή και η σειρά παρουσίασης τους 

γίνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τα κατώτερα ιζήµατα του φλύσχη της Ιόνιας 

ζώνης προς τα νεότερα αντίστοιχα ιζήµατα.  

 

 
Σχήµα 3.2 Θέσεις γεωλογικών και στρωµατογραφικών τοµών (ΑΒ, Γ∆, ΕΖ: γεωλογικές 
τοµές, 1 – 8 στρωµατογραφικές τοµές, 1: Άγιος Νικόλαος, 2: Κάτω Ρέτσινα, 3: Αγριλιά – 
Χούνιστα, 4: Άγιος Συµεών, 5: Καληδόνα, 6: Άνω Κουδούνι – Μελικιναίικα, 7: Άγιος 
Γεώργιος, 8: Β∆ Βαράσοβας) 
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▪ Τα στρώµατα µετάβασης από την ανθρακική στην κλαστική ιζηµατογένεση και τα 

κατώτερα στρώµατα του φλύσχη περιγράφονται στις τοµές αντίστοιχα του Αγίου Νικολάου 

(θέση 1 στο σχήµα 3.2) και Κάτω Ρέτσινα - Αγίας Κυριακή (θέση 2 στο σχήµα 3.2).  

▪ Τα κατώτερα στρώµατα του φλύσχη  της Ιόνιας ζώνης περιγράφονται στην περιοχή δυτικά 

του Αράκυνθου µε τις τοµές Αγριλιά – Χούνιστα (θέση 3 στο σχήµα 3.2), Αγίου Συµεών 

(θέση 4 στο σχήµα 3.2)  και Καληδόνας (θέση 5 στο σχήµα 3.2).  

▪ Τα ανώτερα στρώµατα του φλύσχη  της Ιόνιας ζώνης περιγράφονται στην περιοχή 

ανατολικά του Αράκυνθου µε τις τοµές Κάτω Κουδούνι – Μελικιναίικα (θέση 6 στο σχήµα 

3.2) και Άγιος Γεώργιος – Κουτσοχέρι (θέση 7 στο σχήµα 3.2). 

▪ Τέλος παρατηρήσεις έγιναν στο φλύσχη στη βάση της επώθησης της ζώνης του Γαβρόβου 

στις Β∆ πλαγιές της Βαράσοβας (θέση 8 στο σχήµα 3.2). 

 

3.2.1 Τοµή Άγιος Νικόλαος 

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Για τη στρωµατογραφική µελέτη των µεταβατικών στρωµάτων του φλύσχη της Ιόνιας 

ζώνης, έγιναν παρατηρήσεις στην νοτιοανατολική απόληξη του αντικλίνου του Αιτωλικού, 

1,5 - 2 χλµ. ΒΑ του χωριού Αγριλιά και συγκεκριµένα στη θέση Άγιος Νικόλαος (θέση 1 στο 

σχήµα 3.2) αλλά και νοτίως του χωριού Κάτω Ρέτσινα. Τα στρώµατα αυτά 

παρακολουθούνται στην οροφή της ανθρακικής ακολουθίας της Ιόνιας ζώνης καθ΄ όλο το 

µήκος του ανατολικού σκέλους του αντικλίνου του Αιτωλικού. Σε ορισµένες θέσεις όπως 

στην περιοχή Κάτω Αµπέλια αποκτούν µεγαλύτερο, συγκριτικά πάχος. Οι παρατηρήσεις που 

έγιναν συνηγορούν στο ότι η µετάβαση από την ανθρακική ιζηµατογένεση στην κλαστική 

(φλυσχική) ιζηµατογένεση γίνεται χωρίς διακοπή, όπως εξάλλου αυτό αναφέρεται σε 

προγενέστερες εργασίες (Fleury 1980, ΙΓΜΕ 1996). 

Έτσι, ανάµεσα στην ανθρακική και τη φλυσχική ιζηµατογένεση υπάρχει µια µεταβατική 

ζώνη στρωµάτων που χαρακτηρίζεται από εναλλαγές λεπτοστρωµένων µαργών, µαργαικών 

ασβεστολίθων και ασβεστολίθων (φωτογραφία 1 στο σχήµα 3.3). Το συνολικό πάχος των 

στρωµάτων αυτών είναι 35 µέτρα περίπου. Πάνω από τα µεταβατικά στρώµατα έχουν 

αποτεθεί πηλιτικές φάσεις της φλυσχικής ακολουθίας.  
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Σχήµα 3.3 Μεταβατικά στρώµατα στη βάση της κλαστικής ακολουθίας της Ιόνιας ζώνης (Φ1: 
εναλλαγές µαργών και µαργαικών ασβεστολίθων, θέση Άγιος Νικόλαος, Φ2: ασβεστόλιθος από 
τα µεταβατικά στρώµατα, εντός του οποίου παρατηρούνται κυµατοειδείς µορφές διάβρωσης και 
µικροί κλάστες από ψαµµίτη, θέση Κάτω Ρέτσινα)  
 

 

Στο κατώτερο τµήµα της τοµής, το πάχος των µαργών κυµαίνεται από 0,6 έως 3 µέτρα ενώ 

αντίστοιχα των ασβεστολίθων από 0,3 έως 0,8 µέτρα. Στο ανώτερο τµήµα της τοµής, τα 

στρώµατα αυτά αποκτούν µεγαλύτερα πάχη. Οι µάργες είναι είτε φαιές είτε σκουροπράσινες 

και το πάχος τους φθάνει τα 8 µέτρα. Αντίθετα οι ασβεστόλιθοι και οι µαργαικοί 

ασβεστόλιθοι χαρακτηρίζονται από µικρότερα πάχη. Οι φαιές µάργες συνήθως είναι 

λεπτοστρωµένες, τοπικά εύθρυπτες ενώ οι σκουροπράσινες µάργες είναι συνήθως 

συµπαγείς. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, τόσο στο κατώτερο 

όσο και στο ανώτερο τµήµα της µεταβατικής ζώνης, ορισµένοι ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν 

στην οροφή τους ωραία διαµορφωµένες αντιθίνες (φωτογραφία 2, σχήµα 3.3). Πρόκειται για 

ρυτιδώσεις οι οποίες είναι ενδεικτικές περιβάλλοντος ιζηµατογένεσης υψηλής ενέργειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47



 

 

 

 
Σχήµα 3.4 Τοµή Αγίου Νικολάου στη µεταβατική ζώνη ασβεστολίθων - φλύσχη 
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Βιοστρωµατογραφία 

 

Τα δείγµατα Α1 έως Α10 ελήφθησαν από τα µεταβατικά στρώµατα ενώ το δείγµα Α11 

από τα κατώτερα στρώµατα φλύσχη. Στα δείγµατα αυτά έγιναν µικροπαλαιοντολογικοί 

προσδιορισµοί τρηµατοφόρων (κυρίως πλαγκτονικών) όπως επίσης και ασβεστολιθικών 

ναννοαπολιθωµάτων. Όσον αφορά τη µικροπαλαιοντολογική ανάλυση των δειγµάτων µε τη 

βοήθεια των τρηµατοφόρων, τα δείγµατα µελετήθηκαν στο µικροσκόπιο, τόσο σε λεπτές 

τοµές όσο και ολόκληρα µετά από πλύση του ιζήµατος.  

Από τις παραπάνω µικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις δειγµάτων προσδιορίστηκε ηλικία 

Πριαµπόνιο (Ανώτερο Ηώκαινο) τόσο για τη µεταβατική ζώνη όσο και για τα κατώτερα 

στρώµατα του φλύσχη της Ιόνιας ζώνης (σχήµα 3.4). 

Πιο συγκεκριµένα, στο κατώτερο τµήµα της τοµής (δείγµα Α04) προσδιορίστηκαν 

Discoaster barbadiensis, Discoaster tanii, και Discoaster deflandrei, (που αντιστοιχούν στη 

βιοζώνη NP19-20) ενώ απουσίαζαν ολιγοκαινικά είδη ναννοαπολιθωµάτων. Στο ίδιο δείγµα 

προσδιορίστηκαν χαρακτηριστικά είδη τρηµατοφόρων του Ανωτέρου Ηωκαίνου όπως η 

Globigerinatheka index.  

Στο ανώτερο τµήµα της τοµής, και συγκεκριµένα στο δείγµα Α11 το οποίο περιείχε την 

πλουσιότερη µικροπανίδα και σε καλή κατάσταση διατήρησης, προσδιορίστηκαν τα 

πλαγκτονικά τρηµατοφόρα: Globigerina (Subbotina) eocaena, Globigerinatheka index, 

Catapsydrax sp., Globigerina spp. Η αναφερόµενη πανίδα προσδιορίζει το Ανώτερο 

Ηώκαινο (Πριαµπόνιο). 

 

3.2.2 Τοµή  Κάτω Ρέτσινα - Αγία Κυριακή  

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Η τοµή αυτή έγινε κατά µήκος του δρόµου που ενώνει την Κάτω Ρέτσινα µε το εξωκλήσι 

της Αγίας Κυριακής (τοµή 2 στο σχήµα 3.2 και σχήµα 3.5).   Με την τοµή αυτή µελετήθηκαν 

στρωµατογραφικά τα κατώτερα στρώµατα του φλύσχη. Σε αυτήν διακρίνονται δύο 

ακολουθίες ιζηµάτων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

▪ Η πρώτη ακολουθία απαντά στο κατώτερο τµήµα της τοµής και ορίζει µια πηλιτική φάση 

πάχους 130 µέτρων περίπου. Η βάση της ακολουθίας χαρακτηρίζεται από λεπτές εναλλαγές 

κυρίως σκουροπράσινων – τεφρών λεπτόκοκκων αργιλικών υλικών (shale) και πηλολίθων 

(siltstone) και λιγότερο ψαµµιτών. Η αργιλική λιθολογία είναι συνεκτική και παρουσιάζει  
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κογχώδη αποχωρισµό. Η στρώση των στρωµάτων είναι σαφής και παρουσιάζουν πλευρική 

συνέχεια. Στο ανώτερο τµήµα της ακολουθίας επικρατούν σταδιακά πηλόλιθοι, ενώ κατά 

διαστήµατα παρεµβάλλονται στρώµατα συµπαγών αργιλικών υλικών έως και 0,6 µέτρα 

πάχος. Η αργιλική λιθολογία έχει χρώµα φαιό και είναι λεπτοστρωµένη.  

Στο τµήµα αυτό της ακολουθίας αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία ενός ορίζοντα ασβετιτικού 

ψαµµίτη (καλκαρενίτη) πάχους 3 µέτρων περίπου µε κανονική διαβάθµιση υλικού.  

▪ Η δεύτερη ακολουθία απαντά στο ανώτερο τµήµα της τοµής και ορίζει µια πηλιτική / 

ψαµµιτική λιθοφάση. Από τον οικισµό Κοντογιανναίικα είναι πλέον σαφής η παρουσία της 

ακολουθίας στην οποία εµφανίζονται τα πρώτα στρώµατα ψαµµιτών που προοδευτικά 

αυξάνονται σε αριθµό και σε πάχος προς τα πάνω έως το τέλος της τοµής στο εξωκλήσι της 

Αγίας Κυριακής. Εντός της ακολουθίας αυτής παρατηρήθηκαν επιµέρους αρνητικές 

ακολουθίες ιζηµάτων. Τα λεπτόκοκκα ιζήµατα παρουσιάζουν µικρότερο πάχος (έως και 1 

µέτρο) σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ιζήµατα της πρώτης ακολουθίας. Οι ψαµµίτες 

χαρακτηρίζονται από επίπεδες διαχωριστικές επιφάνειες στη βάση τους και προς την οροφή 

της ακολουθίας το πάχος τους φθάνει το 1 µέτρο.  

Οι λιθοφάσεις που παρατηρήθηκαν στην τοµή αυτή, η µεταξύ τους στρωµατογραφική 

σχέση που ορίζει σε µεγάλη κλίµακα µια ακολουθία µε αυξανόµενο το κοκκοµετρικό 

µέγεθος προς τα πάνω, η παρουσία επιµέρους αρνητικών ακολουθιών µέσα στη δεύτερη 

ακολουθία, και η εικόνα των ψαµµιτών µε επίπεδες βάσεις και καλή πλευρική συνέχεια 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα ιζήµατα της παραπάνω τοµής αντιστοιχούν πιθανά σε 

αποθέσεις εξωτερικού ριπιδίου. Ανάλογη στρωµατογραφική διαδοχή µε αυτήν της 

µελετηθείσας τοµής απαντά και στην περιοχή των Ελληνικών (Βακαλάς, 2004), γεγονός που 

δείχνει ότι αποθέσεις εξωτερικού ριπιδίου χαρακτηρίζουν τα κατώτερα µέλη της φλυσχικής 

ακολουθίας.  

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Στα κατώτερα στρώµατα της τοµής προσδιορίστηκαν τα ναννοαπολιθώµατα Sphenolithus 

predistentus, Cyclicargolithus floridanus, Ericsonia formosa (µε συχνή παρουσία), 

Clausicoccus subdistichus, Helicosphaera compacta, και Reticulofenestra umbilicus  που 

υποδηλώνουν τις βιοζώνες ΝΡ 21-22 (σχήµα 3.5). Ακολούθως η παρουσία των Sphenolithus 

distentus,  S. predistentus και C. floridanus συσχετίζεται µε τη βιοζώνη ΝΡ23. 
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Στο ανώτερο τµήµα της τοµής, οι συγκεντρώσεις των ναννοαπολιθωµάτων (C. floridanus, C. 

abisectus, H. recta, S. predistentus, S. distentus και S. ciperoensis) που προσδιορίστηκαν στο 

δείγµα Α15 χαρακτηρίζουν τη βιοζώνη ΝΡ24. 

Από πλευράς τρηµατοφόρων προσδιορίστηκαν τα Chiloguembelina sp.και Globigerina sp. 

  

 
Σχήµα 3.5 Τοµή Κάτω Ρέτσινα 

 

3.2.3 Τοµή Αγριλιά - Χούνιστα 

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Η επόµενη τοµή έγινε πάνω στο δρόµο ο οποίος ενώνει το χωριό Αγριλιά (3 km βόρεια 

του Μεσολογγίου) και τον οικισµό Χούνιστα ο οποίος βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του 

όρους Αράκυνθος (τοµή 3 στο σχήµα 3.2 και σχήµα 3.6). Τρεις ιζηµατογενείς ακολουθίες 

διακρίνονται  στην τοµή αυτή.  

 

▪ Η πρώτη ακολουθία που αποτελεί και τη βάση της τοµής είναι ψαµµιτοπηλιτική. 

Χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ψαµµιτών και αργίλων µε επικράτηση των πρώτων. Στο 

κατώτερο µέρος της ακολουθίας παρατηρείται µια µικρή φακοειδής διάπλαση µη 

οργανωµένων κροκαλοπαγών. ∆υτικά του οικισµού Σχίνος (σχήµα 3.2) η ακολουθία των 

ιζηµάτων παραµένει ψαµµιτοπηλιτική µε εναλλαγές αργίλων και ψαµµιτών. Το πάχος των 

ψαµµιτών κυµαίνεται από 5 έως 30 εκ. Στο ανώτερο τµήµα της ακολουθίας αυτής 

παρατηρούνται αρνητικές επιµέρους ακολουθίες, γεγονός που παραπέµπει σε περιβάλλον 

απόθεσης πιθανά στο χώρο του εξωτερικού ριπιδίου.  
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▪ Η ενδιάµεση ακολουθία ιζηµάτων είναι σαφώς πιο πηλιτική και αναπτύσσεται 

βορειοδυτικά του οικισµού Σχίνος. Το κατώτερο τµήµα της χαρακτηρίζεται από 

λεπτοστρωµατώδεις αργίλους, µε χαρακτήρες φάσεως D. Στο τµήµα αυτό της ακολουθίας, 

λίγο πριν τον οικισµό Καλαµποκιές παρεµβάλλεται µικρού πάχους ψαµµιτοπηλιτική 

ακολουθία µε αρνητικές επιµέρους ακολουθίες και µε πάχος ψαµµιτών που φθάνουν έως και 

το 1 µέτρο. Βόρεια του χωριού Καλαµποκιές εµφανίζεται φλύσχης πηλιτικής φάσης µε 

ελάχιστες ενστρώσεις ψαµµιτών που αντιστοιχεί στη φάση G. Σταδιακά, προς τα νεότερα 

στρώµατα της ακολουθίας παρεµβάλλονται αραιά ενστρώσεις ψαµµιτών µικρού πάχους (5 

εκ.), οι οποίες προς τα πάνω γίνονται περισσότερες και παχύτερες (25 εκ.) σχηµατίζοντας 

γενικά µια αρνητική ακολουθία µεγάλης κλίµακας. Η οροφή των ψαµµιτικών στρωµάτων 

είναι κυµατοειδής ενώ η βάση τους επίπεδη.  

 

▪ Η ανώτερη ακολουθία ιζηµάτων είναι ψαµµιτοπηλιτική και χαρακτηρίζεται:  

α) από ψαµµιτικούς πάγκους οι οποίοι συχνά φθάνουν τα  δύο και πλέον µέτρα πάχος και 

αντιστοιχούν σε φάσεις C  

β) από εναλλαγές αργίλων (ιλυόλίθων) και ψαµµιτών που αντιστοιχούν σε φάσεις D. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις παραπέµπουν σε ένα περιβάλλον απόθεσης µακρυά από την 

περιοχή τροφοδοσίας (distal) για το τµήµα αυτό της τοµής, πιθανά στο χώρο του εξωτερικού 

ή κατώτερου ριπιδίου. Οι πιο πηλιτικές ακολουθίες ιζηµάτων (που αντιστοιχούν σε φάσεις 

D) αντιστοιχούν πιθανά σε αποθέσεις µεταξύ λοβών (lobe  fringe deposits), ενώ οι 

ψαµµιτικές ακολουθίες ιζηµάτων (που αντιστοιχούν σε φάσεις C), αντιστοιχούν πιθανά σε 

αποθετικούς λοβούς στην περιοχή του εξωτερικού ριπιδίου. Στο παραπάνω συµπέρασµα 

συνηγορούν τα παρακάτω στοιχεία:  

 

α) έλλειψη διαβρωσιγενενών επιφανειών στις βάσεις των ψαµµιτών 

β) η παρουσία αποθετικών κύκλων σταδιακής αύξησης του πάχους των ψαµµιτών προς τα 

νεότερα στρώµατα 

γ) παρουσία κυρίως ψαµµιτών φάσης C, οι οποίοι είναι από µεσόκοκκοι έως λεπτόκοκκοι 

δ) τα στρώµατά τους έχουν ικανοποιητική πλευρική συνέχεια και παρουσιάζουν γεωµετρία 

τύπου ‘σεντονιού’ µε πάχη έως 10 µέτρα και τέλος 

ε) η στρωµατογραφική τους θέση υπέρκειται ιζηµάτων των φάσεων G και D. 
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Σχήµα 3.6 Γεωλογική τοµή στην περιοχή του Αράκυνθου (η θέση της τοµής φαίνεται στο 
σχήµα 3.2)  
 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Προσδιορισµοί ασβεστολιθικών ναννοαπολιθωµάτων στα δείγµατα Α16 κα Α17, στη 

βάση της τοµής, πιστοποίησαν την παρουσία των ειδών Cyclicargolithus floridanus, 

Sphenolithus predistentus, Sphenolithus distentus και Cyclicargolithus abisectus. Η 

παραπάνω πανίδα αντιστοιχεί στη βιοζώνη ΝΡ23 που χρονοστρωµατογαφικά συσχετίζεται 

µε το Κατώτερο Ολιγόκαινο (σχήµα 3.7). Η παρουσία του Sphenolithus distentus σε 

συνδυασµό µε την απουσία του Sphenolithus ciperoensis παραπέµπει στο ανώτερο τµήµα 

της βιοζώνης NP23.   Τα είδη Reticulofenestra hillae και Reticulofenestra umbilicus που 

προσδιορίστηκαν στο δείγµα Α16 θεωρούνται µεταφερµένα δευτερογενώς (reworked). Στο 

δείγµα A16 πιστοποιήθηκαν επίσης τα πλαγκτονικά τρηµατοφόρα Globigerina tripartita και 

Praeglobulimina sp. που προσδιορίζουν επίσης το Κατώτερο Ολιγόκαινο.  

Στα δείγµατα Α18, Α19 - δυτικά του οικισµού Σχίνος -  η απουσία του είδους S. distentus σε 

συνδυασµό µε την παρουσία των ειδών C. floridanus, S. predistentus και την απουσία των 

ειδών Reticulofenestra umbilicus, R. hillae παραπέµπει στο κατώτερο τµήµα της βιοζώνης 

NP23. Ο προσδιορισµός παλαιότερης σχετικά ηλικίας σε υπερκείµενα ιζήµατα φλύσχη 

(δείγµατα Α18 και Α19) σε σχέση µε τα υποκείµενα ιζήµατα (δείγµα Α17) σχετίζεται µε την 

παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων στη συγκεκριµένη περιοχή. Τα δείγµατα Α20, Α21, Α22 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία των ειδών C. floridanus, Reticulofenestra scissura, S. 

predistentus, S. distentus και συσχετίζονται µε το ανώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝP23. 
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  Σχήµα 3.7 Τοµή Αγριλιά - Χούνιστα 

 

Επίσης προσδιορίστηκαν ελάχιστοι αντιπρόσωποι του είδους Cyclicargolithus abisectus 

µικροί σε µέγεθος (< 9 µ.). Η παρουσία τους στην παρούσα εργασία επιβεβαιώνει 

προηγούµενες παρατηρήσεις για την κατώτατη εµφάνιση του είδους αυτού σε χαµηλότερα 

βιοστρωµατογραφικά επίπεδα του ορίου των βιοζωνών ΝΡ23 / ΝΡ24, σύµφωνα µε τον 

Bellas (1997). Σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο ερευνητή η παρουσία του C. abisectus έχει 

ήδη πιστοποιηθεί στα πλαίσια της βιοζώνης ΝΡ22 (πχ. κατώτερο τµήµα της τοµής 

Αργυρότοπος, τοµή Κορφοβούνι). 

 Η παρουσία των ειδών C. floridanus, Helicospahera recta, C. abisectus, S. ciperoensis, S. 

distentus, S. predistentus, στα δείγµατα Α23, Α24, Α26, A27 επιτρέπει το συσχετισµό τους 

µε τη βιοζώνη NP24, η οποία αντιστοιχεί χρονοστρωµατογραφικά µε το ανώτατο τµήµα του 
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Κατωτέρου Ολιγοκαίνου και το κατώτατο τµήµα του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου, µεταξύ 29.9 

και 27.5 Ma. Για το δείγµα Α25 ήταν αδύνατο να καθορισθεί βιοζώνη, καθώς ήταν στείρο 

όσον αφορά το περιεχόµενο του σε ναννοχλωρίδα. Στο ανώτερο τµήµα της τοµής, από τον 

οικισµό Καλαµποκιές έως το τέλος της τοµής, ιζήµατα φλύσχη επηρεάζονται από ζώνη 

ανάστροφων ρηγµάτων που διέρχεται από τις δυτικές πλαγιές του Αράκυνθου (περιγραφή 

της οποίας γίνεται στο Κεφάλαιο 4). Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την τεκτονική 

αύξηση του πάχους των ιζηµάτων της βάσης του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου, ή αντίστοιχα της 

βιοζώνης ΝΡ24 (σχήµατα 3.6 και 3.7).    

Τα πλαγκτονικά τρηµατοφόρα που προσδιορίστηκαν στα δείγµατα Α22, Α23 και Α24 

παραπέµπουν σε ηλικία Κατωτέρου Ολιγοκαίνου.  

 

3.2.4 Τοµή Άγιος Συµεών  

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Η τοµή αυτή έγινε στην ευρύτερη περιοχή της µονής του Αγίου Συµεών, στη νοτιοδυτική 

απόληξη του Αράκυνθου (τοµή 4 στο σχήµα 3.2 και σχήµα 3.8).  

Οι παρατηρούµενες λιθοφάσεις είναι ανάλογες αυτών που συναντήθηκαν βορειότερα, από 

τον οικισµό Καλαµποκιές έως και τον οικισµό Χούνιστα οι οποίες περιγράφηκαν στην 

προηγούµενη τοµή και για το λόγο αυτό θα αναφερθούν συνοπτικά στην τοµή αυτή.  

Το κατώτερο τµήµα της τοµής είναι πηλιτοψαµµιτικό. Χαρακτηρίζεται από λεπτές 

εναλλαγές ιλυολίθων και ψαµµιτών µε επικράτηση των πρώτων (φάσεις D). Στο µέσο τµήµα 

της τοµής το πάχος των ψαµµιτικών στρωµάτων αυξάνει και παρατηρούνται εναλλαγές 

ακολουθιών που κυριαρχούν είτε οι φάσεις D είτε οι φάσεις C.  

Πλησίον της µονής του Αγίου Συµεών επικρατούν πλέον φάσεις C που αντιστοιχούν σε 

στρώµατα ψαµµιτών ενδιαστρωµένων µε µικρότερου πάχους στρώµατα ιλυολίθων. Το 

ανώτερο τµήµα της τοµής είναι πηλιτοψαµµιτικό µε την παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων 

που τέµνουν τα στρώµατα του φλύσχη υπό µικρή γωνία σε σχέση µε τη στρώση τους. 
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Σχήµα 3.8 Τοµή Αγίου Συµεών 

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

∆είγµατα που ελήφθησαν από αργίλους στην ευρύτερη περιοχή της µονής Αγίου Συµεώνος 

(Β30, Β31, Β32, Β33) αναλύθηκαν όσον αφορά το περιεχόµενο σε ασβεστολιθικά 

ναννοαπολιθώµατα. Στο ενδιάµεσο και στο ανώτερο τµήµα της τοµής (δείγµατα  Β31, Β32, 

Β33) προσδιορίστηκαν τα είδη: Reticulofenestra scissura, Sphenolithus ciperoensis, S. 

distentus, S. predistentus, Cyclicargolithus floridanus, C. abisectus. Η σύγχρονη παρουσία 

των ειδών αυτών στα συγκεκριµένα δείγµατα επιτρέπει το συσχετισµό τους µε τη βιοζώνη 

NP24, η οποία αντιστοιχεί χρονοστρωµατογραφικά µε το ανώτατο τµήµα του Κατωτέρου 

Ολιγοκαίνου και το κατώτατο τµήµα του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου, µεταξύ 29.9 και 27.5 Ma.  

Αντίθετα στο κατώτερο τµήµα της τοµής (δείγµα Β30) η απουσία του S. distentus 

παραπέµπει στη βιοζώνη ΝΡ23 (Κατώτερο Ολιγόκαινο). Επιβεβαιώνεται έτσι και η χρονική 

ταύτιση των ιζηµάτων της τοµής αυτής µε τα αντίστοιχα ιζήµατα στο ενδιάµεσο τµήµα της 

τοµής Αγριλιάς - Χούνιστας. Από πλευράς πλαγκτονικών τρηµατοφόρων προσδιορίστηκαν 

άτοµα Globigerina spp. 
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3.2.5 Τοµή Καληδόνα 

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Η επόµενη τοµή έγινε επί του δρόµου Μεσολογγίου – Ναυπάκτου πλησίον στη θέση της 

αρχαίας Καληδόνας, βορείως του χωριού  Ευηνοχώρι (θέση 5, σχήµα 3.2 και σχήµα 3.9).  

Τα ιζήµατα φλύσχη της τοµής αυτής υπέρκεινται στρωµατογραφικά των ιζηµάτων που 

µελετήθηκαν στις προηγούµενες τοµές. Ταυτόχρονα υπόκεινται των ψαµµιτών του 

Αράκυνθου ή ακόµα και αποτελούν µέρος αυτής της ψαµµιτικής σειράς. Το ενδιαφέρον 

στοιχείο που παρουσιάζει η τοµή αυτή είναι η παρατηρούµενη θετική ακολουθία στην 

ψαµµιτική σειρά, µε άλλα λόγια, παχύτερα στρώµατα ψαµµιτών παρατηρούνται στη βάση 

της σειράς ενώ το πάχος τους ελαττώνεται προς τα ανώτερα στρώµατα (φωτογραφίες 1 και 2 

στο σχήµα 3.9). Επίσης παρατηρείται πλευρική µείωση του πάχους των ψαµµιτικών 

οριζόντων. Οι πλευρικές αποσφηνώσεις φαίνονται στις παραπάνω φωτογραφίες. Λεπτές 

ενδιαστρώσεις αργίλων παρεµβάλλονται ανάµεσα στα ψαµµιτικά στρώµατα της σειράς. Τα 

πάχη των ψαµµιτικών στρωµάτων φθάνουν έως τα 4 µέτρα και αντιστοιχούν σε φάσεις C. 

 
Σχήµα 3.9 Φωτογραφίες από την τοµή Καληδόνας (οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί εκατέρωθεν του 
δρόµου. Στη Φ1 παρατηρείται το πάχος των ψαµµιτών να µειώνεται προς τα νεώτερα στρώµατα, στη 
Φ2 παρατηρείται πλευρική µείωση του πάχους των ψαµµιτών προς το αριστερό µέρος της 
φωτογραφίας)  

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Η παρουσία των ειδών Cyclicargolithus floridanus, C. abisectus, Helicosphaera recta, 

Sphenolithus ciperoensis, S. distentus, S. predistentus στα δείγµατα A28 και A29 επιτρέπει 

το συσχετισµό τους µε τη βιοζώνη NP24 (σχήµα 3.10) η οποία αντιστοιχεί 
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χρονοστρωµατογραφικά µε το ανώτατο τµήµα του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου και το κατώτατο 

τµήµα του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου, µεταξύ 29.9 και 27.5 Ma πριν (Berggren et al. 1985).  

Όσον αφορά τα πλαγκτονικά τρηµατοφόρα, προσδιορίστηκαν  τα είδη: Globorotalia 

opima opima, Globigerina tripartita, Cyclammina sp. Stilostomella sp. Osangularia sp. Η 

παραπάνω πανίδα χαρακτηρίζει τη βιοζώνη P21b. Πρόκειται για µια βιοζώνη µε µικρό 

χρονοστρωµατογραφικό εύρος που αντιστοιχεί στη βάση του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου και πιο 

συγκεκριµένα στο χρονικό διάστηµα 28,5 – 27 εκατ. χρόνια πριν. 

 

 
Σχήµα 3.10 Τοµή Κάτω Καληδόνα 

 

3.2.6 Τοµή Άνω Κουδούνι – Μελικιναίικα   

 

Λιθοστρωµατογραφία 

   

Η τοµή αυτή έγινε από τον οικισµό Άνω Κουδούνι που βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές 

του Αράκυνθου έως και τον οικισµό Μελικιναίικα που βρίσκεται δυτικά των υψωµάτων 

Μακρυβούνι και Φροξυλιά (τοµή  6 στο σχήµα 3.2 και τοµή Γ – ∆ στο σχήµα 3.11). Κατά 

µήκος του δρόµου που ενώνει τα χωριά Κάτω Κουδούνι και Καρίτσα παρατηρούνται τόσο 

τα ανώτερα µέλη της ψαµµιτικής ακολουθίας (του Αράκυνθου) όπως και η υπερκείµενη σε 

αυτήν ψαµµιτοπηλιτική ακολουθία ιζηµάτων. 

 Πιο συγκεκριµένα: 

▪ Κοντά στο χωριό Καρίτσα εµφανίζονται ψαµµιτικά στρώµατα (ανώτερα µέλη των 

ψαµµιτών του Αράκυνθου) που συνιστούν φάσεις C (φωτογραφία 1 στο σχήµα 3.12). 

Χαρακτηρίζονται από την παρουσία θετικών ακολουθιών, δηλαδή παρατηρείται λέπτυνση 

του πάχους των ψαµµιτών προς τα πάνω. Έτσι, οι πάγκοι των ψαµµιτών στη βάση των 

ακολουθιών εµφανίζουν µεγάλα πάχη της τάξης των 2 έως και πάνω από 3 µ., ενώ αντίθετα 

 58



 

το πάχος τους στην οροφή των ακολουθιών µειώνεται σηµαντικά. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

η αρχή κάθε τέτοιας ακολουθίας χαρακτηρίζεται από µια ήπια διαβρωσιγενή επιφάνεια. Οι 

ψαµµίτες του Αράκυνθου αντιστοιχούν πιθανά σε αποθέσεις διακλαδιζόµενων κοιτών 

(braided bed deposits) στο µέσο ριπίδιο και συσχετίζονται µε περίοδο έντονης παροχής και 

αποθέσεως υλικού.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι παρατηρήσεις αυτές έρχονται σε συµφωνία 

µε τις παρατηρήσεις του Schuppers (1995) που µελέτησε τον ίδιο σχηµατισµό στις δυτικές 

πλαγιές του Αράκυνθου. Και στη συγκεκριµένη περιοχή οι ψαµµίτες δίνουν την εικόνα µιας 

γενικά θετικής ακολουθίας που αποτελείται από τρεις ή τέσσερις επιµέρους θετικές 

ακολουθίες (Schuppers, 1995).   

▪ Στην περιοχή των χωριών Κάτω Κουδούνι και Άνω Κουδούνι εµφανίζεται η υπερκείµενη 

των ψαµµιτών του Αράκυνθου ψαµµιτοπηλιτική ακολουθία ιζηµάτων. Και στην ακολουθία 

αυτή διαπιστώθηκαν µικροί κύκλοι που αντιστοιχούν σε κυρίως θετικές ακολουθίες. Η 

οροφή των ψαµµιτικών στρωµάτων χαρακτηρίζεται από κυµατοειδή επιφάνεια, ενώ η βάση 

τους αντίστοιχα από εντελώς επίπεδη επιφάνεια. Το πάχος των ψαµµιτών είναι έως 15 εκ. 

και είναι λεπτόκοκκοι, έντονα συνεκτικοί, µε ασβεστιτική συγκολλητική ουσία. Αυλοειδή 

εκµαγεία στη βάση ψαµµιτικών στρωµάτων δίνουν διεύθυνση παλαιορεύµατος ΒΒΑ – ΝΝ∆.  

 

 

 
Σχήµα 3.11 Γεωλογικές τοµές ανατολικά του Αράκυνθου (οι θέσεις τους φαίνονται στο 
σχήµα 3.2) 
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Στα ανώτερα µέλη της ψαµµιτοπηλιτικής αυτής ακολουθίας παρατηρούνται κροκαλοπαγή, 

χαλαρά, µε χαοτική δοµή µε µία αµµώδη θεµελιώδη µάζα (matrix), όπως και κροκάλες µέσα 

σε αργίλους. Τα κροκαλοπαγή αυτά µπορούν να χαρακτηριστούν σαν µη – οργανωµένα 

κροκαλοπαγή. Μέσα σε αυτά διακρίνονται και αργιλοκροκάλες. Επίσης διαπιστώθηκαν σε 

αρκετές θέσεις ορίζοντες µε χαώδη δοµή (φωτογραφία 2 στο σχήµα 3.12), µε την παρουσία 

ολισθοστρωµάτων από ψαµµίτες (φάσεις F). Οι παραπάνω χαρακτήρες των ιζηµάτων 

δείχνουν περιβάλλον απόθεσης πολύ κοντά στην τροφοδοσία, στο χώρο του εσωτερικού 

ριπιδίου και µάλιστα στο εσωτερικό τµήµα του, πλησίον της κατωφέρειας. Τις παραπάνω 

αποθέσεις µελέτησαν και οι Piper et al. (1977) και ο Schuppers (1992). Ο τελευταίος 

συγγραφέας τις χαρακτήρισε σαν ‘debris flows’ που σηµατοδοτούν το τέλος µιας 

ιζηµατογένεσης βαθιάς θάλασσας και το ξεκίνηµα ανύψωσης της λεκάνης. 

Ιζήµατα πηλιτικής φάσης υπέρκεινται της παραπάνω ψαµµιτοπηλιτικής ακολουθίας 

ιζηµάτων. Η µετάβαση στα ιζήµατα αυτά γίνεται χωρίς διακοπή. Η πηλιτική αυτή σειρά 

αποτελείται κυρίως από φαιοπράσινους, λεπτοστρωµένους, ιλυούχους αργίλους. Στα 

κατώτερα στρώµατα του σχηµατισµού αυτού, παρατηρούνται ανεπτυγµένες φακοειδείς 

διαπλάσεις µε χαοτική δοµή (φωτογραφία 3 στο σχήµα 3.12). Μέσα σε αυτές παρατηρούνται 

κροκάλες χωρίς διάταξη και ολισθόλιθοι είτε πηλιτικού είτε ψαµµιτικού φλύσχη. Τα 

παραπάνω ιζήµατα αποτελούν φάσεις κλιτύος (φάσεις F) και αναπτύσσονται καλύτερα 

ανατολικά του χωριού Καρίτσα. 

Παρεµβολές ψαµµιτών παρατηρούνται κατά θέσεις στα νεώτερα στρώµατα της πηλιτικής 

φάσης. Επιπλέον, πλευρικές αποσφηνώσεις όπως επίσης και µικρής κλίµακας εσωτερικές 

ασυµφωνίες παρατηρήθηκαν τοπικά στα στρώµατα αυτά (φωτογραφία 4 στο σχήµα 3.12). 

Το στοιχείο αυτό παραπέµπει σε αποθέσεις πλήρωσης καναλιών στο χώρο του εσωτερικού - 

µέσου ριπιδίου.  

Η λιθοστρωµατογραφική διαδοχή της τοµής Άνω Κουδούνι – Μελικιναίικα δείχνει ότι το 

περιβάλλον ιζηµατογένεσης κατά τη διάρκεια της απόθεσης των ιζηµάτων του φλύσχη 

ανατολικά του Αράκυνθου είναι σαφώς ρηχότερο σε σύγκριση µε το περιβάλλον 

ιζηµατογένεσης των υποκείµενων ιζηµάτων που µελετήθηκαν στις τοµές δυτικά του 

Αράκυνθου. 
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Σχήµα 3.12 Φωτογραφίες από την ευρύτερη περιοχή του όρους Αράκυνθος. (Φ1: ανώτερα µέλη των 
ψαµµιτών του Αράκυνθου, θέση Καρίτσα, Φ2: χαλαρά κροκαλοπαγή µε χαοτική δοµή, εντός των 
οποίων διακρίνεται ολισθόλιθος ψαµµίτη, θέση Κάτω Κουδούνι, Φ3: κροκαλοπαγή µε χαοτική δοµή 
που περικλείουν ψαµµιτικά ολισθοστρώµατα, θέση Καρίτσα, Φ4: διαβρωσιγενής επιφάνεια χαµηλού 
αναγλύφου και αποθέσεις υπερχείλισης (levee deposits) στο άνω µέρος της φωτογραφίας.    

 

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Τα δείγµατα Α44 και Α45 που λήφθηκαν από τα ανώτερα µέλη των ψαµµιτών του 

Αράκυνθου, χαρακτηρίζονται από την παρουσία των ειδών Sphenolithus ciperoensis, S. 

predistentus και την άφθονη παρουσία του είδους Cyclicargolithus abisectus που επιτρέπουν 

το συσχετισµό τους µε τη βιοζώνη ΝΡ24 που αντιστοιχεί  χρονοστρωµατογραφικά µε το 

ανώτατο τµήµα του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου και το κατώτατο τµήµα του Ανωτέρου 

Ολιγοκαίνου, µεταξύ 29.9 και 27.5 Ma. (σχήµα 3.13) Τα δείγµατα που προέρχονται από τις 

πηλιτικές λιθοφάσεις φλύσχη (Α47, Α48 και Α49) χαρακτηρίζονται από τη συχνή παρουσία 

του είδους S. ciperoensis σε συνδυασµό µε την απουσία των S. predistentus, S. distentus 

γεγονός που επιτρέπει το βιοστρωµατογραφικό συσχετισµό τους µε τη βιοζώνη NP25 η 
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οποία χρονοστρωµατογραφικά αντιστοιχεί στο Ανώτερο Ολιγόκαινο. Η ηλικία αυτή είναι 

και η νεότερη διαπιστωµένη ηλικία σε ιζήµατα φλύσχη της Ιόνιας ζώνης στην περιοχή 

µελέτης. Τα περισσότερα δείγµατα από το ανατολικό περιθώριο της τοµής, στην περιοχή του 

χωριού Μελικιναίικα ήταν στείρα σε ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν (δείγµατα Α50, Α51, 

Α53, Α55, Α56). Μόνο σε δύο από αυτά (δείγµατα Α52 και Α54) προσδιορίσθηκαν τα είδη 

S. ciperoensis, S. distentus, S. predistentus, C. abisectus, που επιτρέπουν το συσχετισµό τους 

µε τη βιοζώνη NP24, και συνεπώς την πιστοποίηση της παρουσίας του 

χρονοστρωµατογραφικού διαστήµατος ανώτατο τµήµα του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου - 

κατώτατο τµήµα του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου. Από πλευράς τρηµατοφόρων 

προσδιορίστηκαν τα Globigerina sp., Osangularia sp. και Stilostomella sp. που δείχνουν 

Ολιγοκαινική ηλικία.  

 
Σχήµα 3.13 Τοµή Άνω Κουδούνι Μελικιναίικα 

 

3.2.7 Τοµή Άγιος Γεώργιος – Κουτσοχέρι  

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Η τοµή αυτή πραγµατοποιήθηκε πάνω στο δρόµο που ενώνει τα χωριά Άγιος Γεώργιος 

και Κουτσοχέρι σε µικρή απόσταση από τον ποταµό Εύηνο (τοµή 7 στο σχήµα 3.2 και τοµή 

Ε – Ζ στο σχήµα 3.11). Ανατολικά του χωριού Άγιος Γεώργιος (κατώτερο τµήµα της τοµής 

στο σχήµα 3.14) εµφανίζεται φλύσχης πηλιτικής φάσης στον οποίον επικρατούν 

λεπτοστρωµένοι ιλυούχοι άργιλοι. Τα στρώµατα του φλύσχη είναι επηρεασµένα από 
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πτυχώσεις στη γειτονία µιας ζώνης ανάστροφων ρηγµάτων. Η παραµόρφωση των 

στρωµάτων του φλύσχη από ανάστροφα ρήγµατα είναι έντονη και συνοδεύεται τοπικά από 

µεγάλη αύξηση της κλίσης των στρωµάτων του που σε αρκετές θέσεις παρουσιάζονται 

ανεστραµµένα. Η παραπάνω εικόνα έντονης παραµόρφωσης από συµπιεστική τεκτονική 

συνεχίζεται έως το τέλος της τοµής, 1,5 χλµ. νότια του χωριού Κουτσοχέρι. Στη θέση αυτή, 

οι ιλυούχοι άργιλοι συνοδεύονται από στρώµατα λεπτόκοκκων ψαµµιτών (της φάσης D). 

Τοπικά, εντός των αργίλων διαπιστώθηκαν δοµές υποθαλάσσιας ολίσθησης (slumps). Το 

σύνολο των µακροσκοπικών χαρακτήρων των παραπάνω ιζηµάτων παραπέµπει πιθανά σε 

αποθέσεις εσωτερικού ριπιδίου.  

 
Σχήµα 3.14 Τοµή Άγιος Γεώργιος - Κουτσοχέρι 

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Εκτός των δειγµάτων Α32 και Α41 που ήταν στείρα, στα δείγµατα Α33, Α34 και Α35, 

Α37, Α38, Α39, Α40, Α42, Α43  προσδιορίστηκε µε βάση τις συγκεντρώσεις 

ασβεστολιθικών ναννοαπολιθωµάτων (Cyclicargolithus abisectus, Sphenolithus ciperoensis, 

S. distentus, S. predistentus H. recta) η βιοζώνη ΝΡ24, που αντιστοιχεί  

χρονοστρωµατογραφικά µε το ανώτατο τµήµα του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου και το κατώτατο 

τµήµα του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου, µεταξύ 29.9 και 27.5 Ma. (σχήµα 3.14). 
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Αντίθετα το δείγµα Α36 µε βάση την παρουσία των ειδών S. ciperoensis και C. abisectus, σε 

συνδυασµό µε την απουσία των ειδών S. predistentus και S. distentus, συσχετίζεται 

βιοστρωµατογραφικά µε τη βιοζώνη ΝΡ25, η οποία αντιστοιχεί στο Ανώτερο Ολιγόκαινο.  

Από πλευράς τρηµατοφόρων προσδιορίστηκαν τα Globigerina sp., Osangularia sp. και 

Stilostomella sp. που δείχνουν Ολιγοκαινική ηλικία. 

 

 3.2.8 Β∆ πλαγιές του όρους Βαράσοβα  

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Οι παρατηρήσεις έγιναν στη βορειοδυτική πλευρά του όρους Βαράσοβα και 

συγκεκριµένα στο δρόµο που αρχίζει από το χωριό Γαλατάς και καταλήγει στο εξωκλήσι 

Άγιος Πέτρος (θέση 8 στο σχήµα 3.2). Οι κλίσεις του φλύσχη στο τµήµα αυτό της 

Βαράσοβας παρουσιάζονται ήπιες, ανατολικές έως βορειοανατολικές. ∆υστυχώς, µεγάλο 

τµήµα του φλύσχη είναι καλυµµένο από πλευρικά κορήµατα, όπως επίσης, σε ορισµένες 

θέσεις παρεµβάλλονται µέσα στο φλύσχη τεµάχια ασβεστολίθων χωρίς να µπορεί να 

παρατηρηθεί µε σαφήνεια η επαφή µεταξύ τους. Στη θέση Άγιος Πέτρος, ο φλύσχης 

υπόκειται των ασβεστολίθων Ανωκρητιδικής ηλικίας (ΒΡ, 1971, ΙΓΜΕ,  1991). Τα ιζήµατα 

του φλύσχη είναι πηλιτικής φάσης και χαρακτηρίζονται από πολύ λεπτοστρωµένους 

ιλυούχους αργίλους. Τα ιζήµατα αυτά παρουσιάζονται πολύ παραµορφωµένα από 

συµπιεστικές δοµές, όπως ανάστροφα ρήγµατα και µικροπτυχώσεις. 

  

Βιοστρωµατογραφία 

 

Μικροπαλαιοντολογική ανάλυση έγινε σε τέσσερα δείγµατα. Το χαµηλότερο 

τοπογραφικά δείγµα (Β12) ήταν απολύτως στείρο σε ότι αφορά το περιεχόµενο σε 

ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα. Αντίθετα στο δείγµα Β13, προσδιορίστηκαν τα είδη 

Sphenolithus ciperoensis, S. distentus και S. predistentus.  Η παραπάνω ναννοχλωρίδα 

συσχετίζεται µε τη βιοζώνη ΝΡ24 και αντιστοιχεί χρονοστρωµατογραφικά µε το ανώτατο 

τµήµα του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου και το κατώτατο τµήµα του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου, 

µεταξύ 29.9 και 27.5 Ma.  

Στο δείγµα Β15, η παρουσία των S. distentus, S. predistentus σε συνδυασµό µε την απουσία 

του S. ciperoensis επιτρέπει το βιοστρωµατογραφικό συσχετισµό µε το ανώτερο τµήµα της 

βιοζώνης NP23.  
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Το τελευταίο δείγµα Β14 συλλέχθηκε στη θέση Άγιος Πέτρος που αντιστοιχεί και στην 

ψηλότερη τοπογραφικά θέση δειγµατοληψίας. Το δείγµα αυτό χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία των ειδών Cyclicargolithus floridanus, R. scissura, S. predistentus και 

συσχετίζεται µε το κατώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝP23.  

Και τα δύο δείγµατα Β14 και Β15, τοποθετούνται χρονοστρωµατογραφικά στο Κατώτερο 

Ολιγόκαινο.  

Ο προσδιορισµός της παλαιότερης συγκριτικά  ηλικίας στο δείγµα Β14 δεν συµβαδίζει µε 

την τοπογραφική του θέση ούτε µε τη γενική κλίση των στρωµάτων του φλύσχη στη 

συγκεκριµένη περιοχή που όπως αναφέρθηκε πιο πάνω είναι ανατολική. Το γεγονός αυτό 

αποδίδεται στην παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων που επηρεάζουν τα ιζήµατα του φλύσχη 

στη βάση της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου.  

 

3.2.9 Σύνοψη της στρωµατογραφίας του φλύσχη της Ιόνιας ζώνης 

 

►  Η έναρξη της κλαστικής ιζηµατογένεσης στο χώρο της Ιόνιας ζώνης τοποθετείται στο 

Ανώτερο Ηώκαινο (Ανώτερο Πριαµπόνιο), µε βάση την περικλειόµενη πανίδα 

τρηµατοφόρων που αντιστοιχούν στη βιοζώνη Ρ16-17, και το ασβεστολιθικό 

ναννοπλαγκτόν που αντιστοιχεί στη βιοζώνη ΝΡ19-20. Η επαφή του φλύσχη µε τον 

υποκείµενο ασβεστόλιθο της Ιόνιας ζώνης είναι κανονική και η µετάβαση από την 

καθαρά βιοχηµική στην καθαρά κλαστική ιζηµατογένεση γίνεται µέσω µεταβατικών 

στρωµάτων που χαρακτηρίζονται από εναλλαγές µαργών και µαργαικών ασβεστολίθων. 

►  Κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Ηωκαίνου – Κατωτάτου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη Ρ18 για 

τα τρηµατοφόρα και βιοζώνη ΝΡ21-22 για τα ναννοαπολιθώµατα) έλαβε χώρα απόθεση 

αργίλων και πηλών. Η µικρή σε έκταση εµφάνιση και το µικρό πάχος τους αντανακλούν 

την περιορισµένη έκταση της λεκάνης προχώρας και την περιορισµένη τροφοδοσία µε 

υλικό που είχε την περίοδο αυτή. Τα ιζήµατα αυτά αποτέθηκαν σε περιβάλλον βαθιάς 

θάλασσας και πιθανά αποτελούν αποθέσεις εξωτερικού ριπιδίου. 

► Τα υπερκείµενα ιζήµατα του φλύσχη που εµφανίζονται δυτικά του Αράκυνθου 

χαρακτηρίζονται από πολύ µεγαλύτερη εξάπλωση και πάχος. Τα ιζήµατα αυτά 

συσχετίζονται χρονοστρωµατογραφικά µε το Κατώτερο – Μέσο Ολιγόκαινο που 

αντιστοιχεί στις βιοζώνες Ρ19-21 για τα τρηµατοφόρα και ΝΡ23-24 για τα 

ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα (σχήµα 3.15). Την περίοδο αυτή ο χώρος 

ιζηµατογένεσης δέχεται µεγαλύτερες ποσότητες κλαστικού υλικού. 
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 Σχήµα 3.15 Στρωµατογραφικές τοµές στο δυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης και 
βιοχρονοστρωµατογραφική συσχέτιση τους µε τις βιοζώνες πλαγκτονικών τρηµατοφόρων 
και ναννοαπολιθωµάτων 
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Και στα ιζήµατα αυτά διαπιστώθηκαν επιµέρους ακολουθίες µε σταδιακή αύξηση του 

πάχους των ψαµµιτικών στρωµάτων προς τα νεότερα στρώµατα (αρνητικές ακολουθίες). 

Οι ψαµµίτες χαρακτηρίζονται από επίπεδες βάσεις και παρουσιάζουν καλή πλευρική 

συνέχεια. Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασµό µε τις παρατηρούµενες λιθοφάσεις του 

φλύσχη συνηγορούν στο ότι τα παραπάνω ιζήµατα αποτελούν αποθέσεις εξωτερικού 

ριπιδίου που αποτέθηκαν µακριά από την περιοχή τροφοδοσίας. 

►  Μια σηµαντική διαφοροποίηση διαπιστώνεται στη µετάβαση από το Κατώτερο στο 

Ανώτερο Ολιγόκαινο (βάση βιοζώνης Ρ21b για τα τρηµατοφόρα, εντός της βιοζώνης 

ΝΡ24 για τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα). Οι λιθοφάσεις γίνονται πιο 

αδροµερείς, παρατηρούνται ακολουθίες µε προοδευτική µείωση του πάχους των 

ψαµµιτικών στρωµάτων προς τα νεότερα στρώµατα, όπως και πλευρικές αποσφηνώσεις 

στρωµάτων. Τα ιζήµατα αυτά αποτέθηκαν σε ένα περιβάλλον ιζηµατογένεσης κοντά 

στην πηγή τροφοδοσίας συνιστώντας αποθέσεις µεσαίου - εσωτερικού ριπιδίου. 

► Οι ψαµµίτες του Αράκυνθου που εµφανίζονται στην οµώνυµη ράχη είναι ο 

χαρακτηριστικός σχηµατισµός της περιόδου που αντιστοιχεί στη βιοζώνη ΝΡ24 που 

αντιστοιχεί στη βάση του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (σχήµατα 3.15 και 3.16). Οι ψαµµίτες 

αυτοί χαρακτηρίζονται από θετικές ακολουθίες και αντιστοιχούν σε αποθέσεις 

πλήρωσης καναλιών. Το πάχος των ψαµµιτών δείχνει ότι η περίοδος αυτή 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή τροφοδοσία κλαστικού υλικού. Το γεγονός αυτό µπορεί να 

συσχετιστεί µε την ανάδυση και διάβρωση γειτονικών περιοχών (ζώνη Γαβρόβου) σαν 

αποτέλεσµα της εµπλοκής τους στην ορογενετική διαδικασία.  

►   Τα νεότερα µέλη της φλυσχικής ακολουθίας είναι πηλιτικής λιθοφάσης που υπέρκεινται 

µε κανονική επαφή των ψαµµιτών του Αράκυνθου. Η παρουσία κροκαλοπαγών, δοµών 

ολίσθησης και µικρών καναλιών παραπέµπει σε ένα ακόµα πιο ρηχό περιβάλλον 

ιζηµατογένεσης, στο χώρο της κατώτερης κατωφέρειας - εσωτερικού ριπιδίου.  

►  Το τέλος της κλαστικής ιζηµατογένεσης στην Ιόνια ζώνη τοποθετείται στο Ανώτερο 

Ολιγόκαινο, εντός της βιοζώνης ΝΡ25 για τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα (σχήµα 

3.13). Οι νεώτερες ηλικίες προσδιορίστηκαν κατά µήκος µιας επιµήκους περιοχής Β∆ – 

ΝΑ διεύθυνσης, µεταξύ των χωριών Μελικιναίικα και Αγίου Γεωργίου (διακεκοµµένη 

γραµµή στο σχήµα 3.16). Η περιοχή αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στην επώθηση της 

ζώνης Γαβρόβου, η οποία διέρχεται από τη δυτική πλαγιά του Μακρυβουνίου για την 

οποία αναλυτική περιγραφή ακολουθεί στο Κεφάλαιο 4. Συνεπώς, οι παραπάνω 

πηλιτικές φάσεις δοµούν τη βάση της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου και η 

προσδιορισθείσα ηλικία τους (Ανώτερο Ολιγόκαινο – βιοζώνη ΝΡ25) αντιστοιχεί στη 
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χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η επώθηση. Μετά την περίοδο αυτή η ευρύτερη 

περιοχή αναδύεται και διαβρώνεται.     

 

 
Σχήµα 3.16 Γεωλογικές τοµές στο δυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης (Η θέση τους 
φαίνεται στο σχήµα 3.2. Οι στρωµατογραφικές τοµές Αγριλιάς – Χούνιστας, Άνω Κουδούνι 
– Μελικιναίικα και Αγίου Γεωργίου – Κουτσοχερίου περιλαµβάνονται αντιστοίχως στις 
γεωλογικές τοµές ΑΒ, Γ∆ και ΕΖ 
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3.3 Ανατολικό τµήµα της περιοχής µελέτης (φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου) 

  

Το ανατολικό τµήµα της περιοχής µελέτης οριοθετείται δυτικά από τα υψώµατα 

Φροξυλιά και Βαράσοβα και ανατολικά από τα υψώµατα Ανάληψις και Ριγάνι (σχήµα 3.17). 

Το µέτωπο της επώθησης της ζώνης της Πίνδου έχει οριοθετηθεί στις δυτικές πλαγιές των 

δύο τελευταίων υψωµάτων (ΒΡ, 1971, ΙΓΜΕ, 1991). Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής 

αυτής είναι η έντονη συµπιεστική τεκτονική που θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 

4. Αποτέλεσµα της τεκτονικής αυτής είναι οι επαναλήψεις των στρωµάτων του φλύσχη, 

όπως επίσης και η τεκτονική τοποθέτηση παλαιότερων σχηµατισµών του επάνω σε 

στρωµατογραφικά νεότερους σχηµατισµούς. 

Οι άργιλοι στο τµήµα αυτό της περιοχής µελέτης παρουσιάζονται πιο ιλυούχοι σε 

σύγκριση µε το αντίστοιχο δυτικό τµήµα και σε πολλές θέσεις χαρακτηρίζονται από απουσία 

µικροπαλαιοντολογικού περιεχοµένου ή περιέχουν συγκεντρώσεις σε κακή κατάσταση 

διατήρησης.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένες επιλεγµένες τοµές που αφορούν την παραπάνω 

περιοχή όπως επίσης και οι βιοστρωµατογραφικοί προσδιορισµοί δειγµάτων που 

συλλέχθηκαν από τις τοµές αυτές (σχήµα 3.17). Η παρουσίαση των τοµών γίνεται από τα 

δυτικά προς τα ανατολικά και από βορρά προς νότο. 

 

3.3.1 Τοµή Μακρυβούνι - Γεωργάνι 

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αφορούν την ευρύτερη περιοχή του αντικλίνου της 

Φροξυλιάς και πιο συγκεκριµένα έλαβαν χώρα κατά µήκος τοµής εγκάρσια στα υψώµατα 

Μακρυβούνι, Γεωργάνι και Ραπτόρραχη (θέση 1α στο σχήµα 3.17, σχήµα 3.18). Η περιοχή 

αυτή που ευρίσκεται στην προέκταση του αντικλίνου της Βαράσοβας προς βορρά, δοµείται 

κυρίως από ψαµµιτική – ψαµµιτοπηλιτική φάση φλύσχη και χαρακτηρίζεται από έντονη 

συµπιεστική τεκτονική. Τα στρώµατα αυτά του φλύσχη δοµούν την οροφή της επώθησης της 

ζώνης Γαβρόβου και επηρεάζονται τοπικά έντονα από ανάστροφα ρήγµατα. Έτσι, σε 

αρκετές θέσεις εµφανίζονται ανεστραµµένα ή και πτυχωµένα γεγονός που δυσχεραίνει τις 

στρωµατογραφικές παρατηρήσεις.  
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▪ ∆υτικά του υψώµατος Μακρυβούνι (ανατολικά του χωριού Μελικιναίικα). 

Στην περιοχή αυτή εµφανίζεται ψαµµιτική σειρά µε θετικές ακολουθίες (σχήµα 3.18). Το 

πάχος των ψαµµιτών κυµαίνεται από λίγα εκατοστά έως 1.5 µέτρο. Εντός των ψαµµιτικών 

στρωµάτων αναγνωρίστηκαν στοιχειώδεις ακολουθίες Bouma. Στη βάση των ψαµµιτικών 

στρωµάτων παρατηρούνται τοπικά διάσπαρτες αργιλοκροκάλες που φθάνουν έως τα 10 εκ. 

µήκος, όπως επίσης και διαβρωσιγενείς επιφάνειες. Εντός της ψαµµιτικής σειράς 

παρεµβάλλονται πηλιτικά στρώµατα, εντός των οποίων απαντούν θραύσµατα ψαµµιτών, 

κροκαλοπαγών και µεµονωµένες µεγάλες κροκάλες. Σε ορισµένες θέσεις παρατηρήθηκαν 

πλευρικές αποσφηνώσεις και των ψαµµιτικών στρωµάτων µε φακοειδείς διαπλάσεις 

κροκαλοπαγών. Η παρουσία κροκαλών ή ακόµα και υπολειµµάτων από τύρφη (20 έως 30 

εκ.) εντός των ψαµµιτών όπως και οι φακοειδείς διαπλάσεις κροκαλοπαγών συνδέουν την 

απόθεση των παραπάνω ιζηµάτων πιθανόν µε ισχυρά ρεύµατα. Η συνολική εικόνα δείχνει 

ότι πρόκειται για αποθέσεις εντός καναλιών σε χώρο ιζηµατογένεσης στο εσωτερικό ριπίδιο 

και ενδεχόµενα µέσα στον άξονα του φαραγγιού. Νοτιοανατολικά του υψώµατος 

Μακρυβούνι, παρατηρείται πηλιτική – ιλυολιθική ακολουθία ιζηµάτων, µε κροκάλες και 

παρεµβολές λεπτοστρωµένων ψαµµιτικών διαπλάσεων. Η ακολουθία αυτή πιθανά 

υπέρκειται στρωµατογραφικά της ψαµµιτικής ακολουθίας. 

 

 

 

 
Σχήµα 3.18 Τοµή Μακρυβούνι (θέση 1α στο σχήµα 3.15) 
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▪ Στις περιοχές των υψωµάτων Γεωργάνι και Ραπτόρραχη.  

Στα παραπάνω υψώµατα εµφανίζεται κυρίως φλύσχης ψαµµιτοπηλιτικής φάσης. Το πάχος 

των ψαµµιτικών στρωµάτων φθάνει τα 40 εκ. και εναλλάσσονται µε κλασσικούς τουρβιδίτες 

(φάση D) που χαρακτηρίζονται από εναλλαγές λεπτών στρωµάτων ψαµµιτών (το πάχος των 

οποίων είναι έως 5 εκ.) µε αµµούχους πηλίτες. Σε ορισµένες θέσεις διαπιστώθηκαν 

αρνητικές ακολουθίες στα ιζήµατα του φλύσχη. Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι πρόκειται για ιζήµατα που αποτέθηκαν στο χώρο του µέσου ή εξωτερικού 

ριπιδίου. Οι λιθοφάσεις αυτές διαφοροποιούνται από τις προαναφερθείσες στο ύψωµα 

Μακρυβούνι και πιθανά αντιστοιχούν σε συγκριτικά κατώτερη στρωµατογραφικά ακολουθία 

του φλύσχη. Η θέση αυτή στηρίζεται και στο γεγονός ότι συναντούµε τις παραπάνω 

λιθοφάσεις ανατολικά µιας ζώνης ανάστροφων ρηγµάτων που περνά από τις δυτικές πλαγιές 

των υψωµάτων Γεωργάνι και Φροξυλιά (κεφάλαιο 4).  

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Στους ΒΑ πλαγιές του υψώµατος Μακρυβούνι, λήφθηκαν τα δείγµατα 3361 και 3362 στα 

οποία προσδιορίστηκαν τα ναννοαπολιθώµατα Sphenolithus distentus, S. predistentus και  S.  

ciperoensis που αντιστοιχούν στη βιοζώνη ΝΡ24 (θέση 1β). Το δείγµα 3360 ήταν στείρο.  

Στη νότια απόληξη του ιδίου υψώµατος, στα δείγµατα 3413 και 3414 προσδιορίστηκαν τα 

ναννοαπολιθώµατα: S. ciperoensis (συχνή παρουσία), S. distentus, Reticulofenestra scissura, 

Cyclicargolithus abisectus και C. floridanus. Η παραπάνω ναννοχλωρίδα αντιστοιχεί στη 

βιοζώνη ΝΡ24 ή διαφορετικά στη βάση του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (σχήµα 3.18). Στις 

δυτικές πλαγιές του υψώµατος Γεωργάνι, στο δείγµα 3415 προσδιορίστηκαν τα 

ναννοαπολιθώµατα S. ciperoensis (αρκετά συχνή παρουσία), S. predistentus, R. scissura, C. 

abisectus και C. floridanus που αντιστοιχούν επίσης στη βιοζώνη ΝΡ24 (Ανώτερο 

Ολιγόκαινο). Από πλευράς πλαγκτονικών τρηµατοφόρων µελετήθηκαν τα δείγµατα 3413, 

3414 και 3415 από την ευρύτερη περιοχή των υψωµάτων Μακρυβούνι – Γεωργάνι. Το 

πρώτο από αυτά περιείχε πλαγκτονικά τρηµατοφόρα σε κακή κατάσταση διατήρησης. Στα 

υπόλοιπα δείγµατα η παρουσία των Globorotalia opima, Globigerinita dissimilis, 

Chrysalogonium  και Bulimina sp.παραπέµπει σε ηλικία Μέσου – Ανωτέρου Ολιγοκαίνου, 

ηλικία που συµφωνεί µε την προσδιορισθείσα από το ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν. 
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3.3.2 Τοµή  Κουτσοχέρι - Μαραθούλα  

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κουτσοχέρι που αποτελεί την αρχή της τοµής (σχήµα 

3.17) αναπτύσσεται φλύσχης πηλιτικής φάσης (κατώτερο τµήµα της τοµής στο σχήµα 3.19). 

Τα ιζήµατα αυτά στρωµατογραφικά υπόκεινται των προαναφερθέντων ιζηµάτων της 

περιοχής των υψωµάτων Μακρυβούνι και Γεωργάνι όπου επικρατεί φλύσχης ψαµµιτικής και 

ψαµµιτοπηλιτικής φάσης. Με άλλα λόγια η πηλιτική φάση δοµεί τον πυρήνα του 

ασύµµετρου αντικλίνου της Φροξυλιάς (ΒΡ, 1971), που λόγω διάβρωσης έχει αποκαλυφθεί 

στην περιοχή του Κουτσοχερίου. Τα παλαιότερα στρώµατα της φάσης αυτής είναι ιλυούχοι 

άργιλοι. Στο ανατολικό σκέλος του αντικλίνου όπου βρίσκονται τα νεότερα στρώµατα, οι 

παρατηρούµενες λιθοφάσεις γίνονται ψαµµιτοπηλιτικές. Η συνέχεια των στρωµάτων των 

λιθοφάσεων αυτών διακόπτεται από ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων που ευρίσκεται στις 

δυτικές πλαγιές του υψώµατος Μαραθούλα. Η ζώνη αυτή φέρνει σε τεκτονική επαφή 

ψαµµιτικές και ψαµµιτοπηλιτικές φάσεις φλύσχη (ύψωµα Μαραθούλα, ανώτερο τµήµα της 

τοµής στο σχήµα 3.19) µε πηλιτικές φάσεις φλύσχη (κατώτερο τµήµα της τοµής, σχήµα 

3.19). Τέλος, και τα κροκαλοπαγή που παρατηρούνται στο ύψωµα Χάραµα - που βρίσκεται 

ανατολικά του υψώµατος Μαραθούλα - έχουν τοποθετηθεί τεκτονικά πάνω σε πηλιτικές 

φάσεις φλύσχη. Οι παραπάνω ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων περιγράφονται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 4. 

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κουτσοχέρι λήφθηκαν τα δείγµατα 3363, 3364 και 

3365 στα οποία προσδιορίστηκαν τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα Sphenolithus 

distentus, S. predistentus, Reticulofenestra scissura, που αντιστοιχούν στη βιοζώνη ΝΡ23. 

Πιο ανατολικά, στο δείγµα 3367 και 3369 προσδιορίστηκαν τα ναννοαπολιθώµατα S. 

predistentus, R. scissura και S. ciperoensis, ενώ το δείγµα 3368 ήταν στείρο.  Η 

προσδιορισθείσα ναννοχλωρίδα υποδηλώνει τη βιοζώνη ΝΡ24.  

Στην περιοχή των υψωµάτων Μαραθούλα και Χάραµα ελήφθησαν τα δείγµατα 3370, 

3371 και 3372, στα οποία προσδιορίστηκαν τα ναννοαπολιθώµατα S. predistentus και S. 

distentus που παραπέµπουν στη βιοζώνη ΝΡ23. Οι παραπάνω προσδιορισµοί επιβεβαιώνουν 
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την παρουσία σηµαντικής ζώνης ανάστροφων ρηγµάτων που φέρνει σε τεκτονική επαφή 

ιζήµατα διαφορετικών λιθοφάσεων και ηλικιών (σχήµα 3.19).    

 

 

 

 
 

Σχήµα 3.19 Τοµή Κουτσοχέρι – Μαραθούλα (θέση 2 στο σχήµα 3.17). Το κατώτερο τµήµα 
της τοµής αντιστοιχεί στην περιοχή του Κουτσοχερίου ενώ το ανώτερο στην περιοχή των 
υψωµάτων Μαραθούλας – Χαράµατος.  
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3.3.3 Τοµή Ποταµούλα  

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ποταµούλα (σχήµα 3.17) εµφανίζεται ακολουθία 

ιζηµάτων πηλιτικής φάσης, λεπτοστρωµατώδης και έντονα αµµούχος. Ενδιαστρώσεις 

ψαµµιτών παρεµβάλλονται κατά αραιά διαστήµατα (10 – 15 µ.), µε το πάχος τους να φθάνει 

τα 40 εκ. Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ποταµούλα συλλέχθηκαν τρία δείγµατα (3416 - 

3418) µε σκοπό τον προσδιορισµό της ηλικίας των ιζηµάτων αυτών µικροπαλαιοντολογικά. 

Ανατολικά της Ποταµούλας και συγκεκριµένα στις δυτικές πλαγιές του υψώµατος 

Παλιόσταλος διαπιστώθηκε η παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων (περιγραφή της ζώνης αυτής 

γίνεται στο Κεφάλαιο 4). Οι παρατηρούµενες φάσεις φλύσχη ανατολικά της ζώνης αυτής 

ρηγµάτων που συγχρόνως δοµούν το παραπάνω ύψωµα διαφέρουν από τις αντίστοιχες 

πηλιτικές της Ποταµούλας. Ο φλύσχης είναι ψαµµιτοπηλιτικής φάσης µε εναλλαγές 

ψαµµιτικών και αργιλικών στρωµάτων. Το πάχος των ψαµµιτικών στρωµάτων δεν 

υπερβαίνει τα 20 εκ., ενώ τα αργιλικά στρώµατα περικλείουν πολλές διάσπαρτες κροκάλες. 

Στην παραπάνω περιοχή αναγνωρίστηκαν θετικές ακολουθίες ιζηµάτων. Ανατολικά του 

υψώµατος Παλιόσταλος και συγκεκριµένα στη νότια απόληξη του υψώµατος Αηλιάς, 

διαπιστώθηκε επίσης φλύσχης ψαµµιτοπηλιτικής φάσης, µε στρώµατα ψαµµιτών πάχους έως 

40 εκ., όπως επίσης  αναγνωρίστηκαν θετικές ακολουθίες ιζηµάτων.  

Τέλος, στην περιοχή του ρέµατος Λογγούλα ανατολικά του Παλιόσταλου αναπτύσσεται 

φλύσχης πηλιτικής φάσης. Τα ιζήµατα είναι αρκετά ψαµµούχα και η στρώση τους είναι 

φυλλοστρωµατώδης. Στα ανώτερα στρώµατα τους, οι πηλίτες αυτοί περικλείουν διάσπαρτες 

κροκάλες. 

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Α) Στα δείγµατα 3416 (δυτικά Ποταµούλας) και 3417 (στο ρέµα Ποταµούλα) 

προσδιορίστηκαν τα ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα Cyclicargolithus floridanus,, 

Reticulofenestra scissura, C. abisectus, Sphenolithus ciperoensis (συχνή παρουσία), S. 

predistentus και S. distentus (σχήµα 3.20).  Η σύγχρονη παρουσία των προαναφεροµένων 

ειδών χαρακτηρίζει τη βιοζώνη ΝΡ24. Στο δείγµα 3418 (ανατολικά της Ποταµούλας) 

προσδιορίστηκαν S. ciperoensis (συχνή παρουσία), C. floridanus, C. abisectus και R. 

scissura που υποδηλώνουν την παρουσία της βιοζώνης ΝΡ24.  
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     Σχήµα 3.20 Τοµή Ποταµούλας (θέση 3 στο σχήµα 3.17) 

 

Σε ότι αφορά τα τρηµατοφόρα εξετάστηκαν τα δείγµατα 3416 και 3418. Στο πρώτο 

δείγµα προσδιορίστηκαν πολλά πλαγκτονικά τρηµατοφόρα όπως Globorotalia opima και 

Globigerinita dissimilis, αλλά και βενθονικά τρηµατοφόρα όπως  Chrysalogonium sp. και 

Gyroidinoides sp. Αντίθετα το δεύτερο δείγµα  ήταν φτωχό σε πανίδα. Η περικλειόµενη 

πανίδα είναι του Μέσου – Ανώτερου Ολιγοκαίνου και ταυτίζεται µε την ηλικία που 

προέκυψε από τους αντίστοιχους  προσδιορισµούς ναννοαπολιθωµάτων.   

Β) ∆ύο δείγµατα ελήφθησαν ανατολικά της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων του 

Παλιόσταλου. Το δείγµα 3419 ελήφθηκε από την ψαµµιτοπηλιτική φάση φλύσχη δυτικά του 

χωριού Τσιλιγιανναίικα (θέση 3α στο σχήµα 3.17). Στο δείγµα αυτό προσδιορίστηκαν τα C. 

floridanus, C. abisectus και R. scissura, S. predistentus και S. ciperoensis (µε συχνή 

παρουσία) που προσδιορίζουν τη βιοζώνη ΝΡ24. Από πλευράς τρηµατοφόρων, το δείγµα 

αυτό ήταν πλούσιο τόσο σε πλαγκτονικά όσο και σε βενθονικά τρηµατοφόρα µε την 

παρουσία των ειδών Globorotalia opima, Globigerinita dissimilis, Gyroidinoides sp., 

Chrysalogonium sp., Bulimina sp., Uvigerina sp.,και Hoeglundina sp. Το δείγµα 3420 

ελήφθηκε από πηλιτικές φάσεις φλύσχη στο ρέµα Λογγούλα (θέση 3β στο σχήµα 3.17). 

Περιείχε πολλά βενθονικά τρηµατοφόρα όπως Cyclammina sp., Bulimina sp., Gyroidinoides 

sp., Hoeglundina sp., Nodosaria sp., ενώ σαφώς λιγότερα ήταν τα πλαγκτονικά 

τρηµατοφόρα όπως τα Globigerinita dissimilis και Globorotalia opima. Οι περικλειόµενες 

συγκεντρώσεις ναννοαπολιθωµάτων και τρηµατοφόρων αποδίδουν στα παραπάνω ιζήµατα 

ηλικία Μέσου – Ανώτερου Ολιγοκαίνου.  
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3.3.4 Περιοχή  Τρίκορφο - Παραδείσι 

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Α) Στα πλαίσια της έρευνας για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της 

Αιτωλοακαρνανίας, η αµερικανική εταιρεία Τriton πραγµατοποίησε την ερευνητική 

γεώτρηση Εύηνος – 1, στην κοίτη του οµώνυµου ποταµού, 2 χλµ. περίπου ΒΑ του χωριού 

Τρίκορφο (θέση 4, στο σχήµα 3.17). Το τελικό βάθος της γεώτρησης ήταν 1508 µέτρα.  

Η επαφή του υπερκείµενου φλύσχη µε τους υποκείµενους ασβεστόλιθους βρέθηκε στα 620 

µέτρα βάθος. Παρατηρήσεις που έγιναν στα θρύµµατα (cuttings) της γεώτρησης έδωσαν 

πολύτιµες πληροφορίες για τη στρωµατογραφία του φλύσχη στην παραπάνω περιοχή (σχήµα 

3.21).  

▪ Το ανώτερο τµήµα της γεώτρησης, 15 – 90 µ. (75 µ. πάχος) χαρακτηρίζεται από µια 

ψαµµιτοπηλιτική ακολουθία, όπου στα µεν νεότερα στρώµατα (15 – 50 µ.) κυριαρχούν 

ψαµµίτες µε µικρές ενδιαστρώσεις ιλυολίθων, στα δε κατώτερα στρώµατα (50 – 90 µ.) 

κυριαρχούν ιλυόλιθοι µε µικρές παρεµβολές ψαµµιτών. 

▪ Το υποκείµενο διάστηµα 90 – 330 µ. (240µ. πάχος) χαρακτηρίζεται από την παρουσία µιας 

ακολουθίας πηλιτικής φάσης που αποτελείται κυρίως από αργίλους µε παρεµβολές µικρού 

πάχους ψαµµιτικών στρωµάτων κυρίως στο ανώτερο τµήµα της ακολουθίας (90 – 210 µ.), 

ενώ παρεµβολές ιλυολιθικών στρωµάτων παρατηρούνται κυρίως στο κατώτερο τµήµα της 

ακολουθίας (210 – 330 µ.). 

▪ Το διάστηµα 330 – 500 µ. (170 µ. πάχος) χαρακτηρίζεται από µια ψαµµιτοπηλιτική 

ακολουθία από εναλλαγές ψαµµιτικών  και ιλυολιθικών στρωµάτων. Το διάστηµα 380 – 

420 µ. είναι το περισσότερο ψαµµιτικό της ακολουθίας. 

▪ Το διάστηµα 500 – 560 µ. (60 µ. πάχος) χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολύµικτων 

κροκαλοπαγών µε πολλά ασβεστολιθικά στοιχεία. 

▪ Τέλος το διάστηµα 560 – 620 µ. (60 µ. πάχος) αντιστοιχεί στα κατώτερα στρωµατογραφικά 

στρώµατα του φλύσχη που αποτελούνται από εναλλαγές ψαµµιτών και ιλυολίθων. 

Επιπρόσθετα, στο διάστηµα 590 – 610 µ. υπάρχουν και αργιλικά στρώµατα ενώ στη βάση 

του φλύσχη (612 – 620 µ.) διαπιστώθηκαν πολύ µικρού πάχους ασβεστολιθικές 

ενστρώσεις.  
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Σχήµα 3.21 Λιθολογική κολώνα της γεώτρησης Εύηνος – 1  
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Β) Στην ευρύτερη περιοχή της γεώτρησης του Εύηνου, αναπτύσσεται φλύσχης 

πηλιτοψαµµιτικής φάσης. Επικρατούν λεπτοστρωµένοι ιλυούχοι άργιλοι µέσα στους οποίους 

παρεµβάλλονται λεπτές ενδιαστρώσεις ψαµµιτών. Τοπικά παρατηρούνται φακοειδείς 

διαπλάσεις κροκαλοπαγών είτε διάσπαρτες κροκάλες. Στην περιοχή του χωριού Τρίκορφο 

επικρατούν πηλιτικές φάσεις φλύσχη, ενώ ψαµµιτικές φάσεις φλύσχη παρατηρούνται στις 

Ν∆ πλαγιές του υψώµατος Λιθαρόσερµα.    

    

Βιοστρωµατογραφία 

 

Α) ∆υτικά του χωριού Παραδείσι, στη περιοχή του υψώµατος Στρογγυλοβούνι λήφθηκαν 

τα δείγµατα 3378, 3379 και 3380 (θέση 4α στο σχήµα 3.17). Αντίστοιχα, ανατολικά της 

θέσης της γεώτρησης Εύηνος-1 λήφθηκαν τα δείγµατα 3374, 3375, 3376, 3377 στη περιοχή 

του υψώµατος Ασπρόχορτος (θέση 4β στο σχήµα 3.17). Μικροπαλαιοντολογικοί 

προσδιορισµοί ναννοαπολιθωµάτων που έγιναν στα παραπάνω δείγµατα παραπέµπουν στη 

βιοζώνη ΝΡ23 (Κατώτερο Ολιγόκαινο) λόγω της σύγχρονης παρουσίας των ειδών 

Sphenolithus predistentus, S. distentus, Reticulofenestra scissura και C. floridanus.  

 

 

Β) ∆είγµατα λήφθηκαν επίσης βόρεια του χωριού Τρίκορφο, κατά µήκος του δρόµου που 

διέρχεται από την ανατολική πλαγιά του Ασπρόχορτου και βορειότερα, από τις Ν∆ πλαγιές 

του Λιθαροσέρµατος (θέση 5 στο σχήµα 3.17 και σχήµα 3.22). Οι πηλιτικές φάσεις του 

φλύσχη στο κατώτερο τµήµα της τοµής (δείγµατα Β16 και 3381) έχουν ηλικία Κατωτέρου 

Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ23) και έρχονται σε συµφωνία µε τις προσδιορισθείσες ηλικίες 

νοτιότερα, στην ευρύτερη περιοχή της γεώτρησης. Η παρουσία Sphenolithus ciperoensis στο 

δείγµα Β17 παραπέµπει στη βάση του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ24). Ζώνη 

ανάστροφων ρηγµάτων στη δυτική πλαγιά του Λιθαροσέρµατος φέρνει σε τεκτονική επαφή 

ψαµµιτικές λιθοφάσεις φλύσχη (ανώτερο τµήµα της τοµής) µε τις παραπάνω πηλιτικές 

φάσεις. Οι προσδιοριζόµενες συγκεντρώσεις ναννοαπολιθωµάτων  σε δείγµατα φλύσχη από 

τη ζώνη των ανάστροφων ρηγµάτων καθορίζουν ηλικία Κατωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη 

ΝΡ23).       
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Σχήµα 3.22  Τοµή Τρίκορφο (θέση 5 στο σχήµα 3.17) Το κατώτερο µέρος της τοµής αντιστοιχεί 
στην περιοχή βόρεια του Τρίκορφου, ενώ το ανώτερο στη Ν∆ πλαγιά του Λιθαροσέρµατος 

 

 

3.3.5 Τοµή Κάτω Καλαβρούζα 

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Στην περιοχή του χωριού Κάτω Καλαβρούζα, που ευρίσκεται στις δυτικές πλαγιές της 

Κλόκοβας, διαπιστώθηκε η παρουσία µεταβατικών στρωµάτων µε συνολικό πάχος περίπου 1 

µέτρο (θέση 6 στο σχήµα 3.17 και σχήµα 3.23). Αποτελούνται κυρίως από ασβεστούχες 

συµπαγείς µάργες αλλά και από ιλυούχους ψαµµίτες που είναι λεπτοστρωµατώδεις. Η 

ιζηµατογένεση προς τα πάνω χαρακτηρίζεται από αµµούχες µάργες συµπαγείς και πολύ 

λεπτοστρωµατώδεις. Μέσα στις µάργες αυτές παρατηρούνται λεπτόκοκκοι ψαµµίτες µέχρι 

15 εκ. πάχος. Η οροφή των ψαµµιτικών στρωµάτων είναι οµαλή, ενώ η βάση τους 

κυµατοειδής (διαβρωσιγενής). Προς τα νεότερα στρώµατα παρεµβάλλονται σταδιακά 

περισσότερα ψαµµιτικά στρώµατα ενώ ταυτόχρονα αυξάνει και το παρατηρούµενο πάχος 

τους (0.4 – 0.5 µ.).  

 

 

 

 

 80



 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Προσδιορισµοί τρηµατοφόρων που έγιναν σε δείγµατα της τοµής πλησίον της Κάτω 

Καλαβρούζας έδειξαν Άνω - Ηωκαινική ηλικία τόσο για τα µεταβατικά στρώµατα όσο και 

για τη βάση του φλύσχη (σχήµα 3.23). Πιο συγκεκριµένα: 

Το δείγµα 3404 που ελήφθη από τα µεταβατικά στρώµατα ήταν πλούσιο σε πλαγκτονικά 

τρηµατοφόρα. Στο δείγµα αυτό, όπως και σε δύο λεπτές τοµές που έγιναν από τα ίδια 

στρώµατα, προσδιορίστηκαν τα είδη Globorotalia increbescens, Globigerina venezuelana, 

Globigerina medizzai, Globigerinita unicavus, αλλά και Ammodiscus sp., Nodosaria sp. και 

Robulus sp. Η περικλειόµενη πανίδα στα ιζήµατα αυτά παραπέµπει σε ηλικία Ανώτερο 

Ηώκαινο (Πριαµπόνιο). 

Τα δείγµατα 3403 και 3401 ελήφθησαν από τις υπερκείµενες µάργες. Το πρώτο από αυτά 

ήταν πτωχό σε απολιθώµατα (προσδιορίστηκε µόνο Globigerina sp), ενώ στο δεύτερο 

προσδιορίστηκαν τα είδη Globorotalia cerroazulensis, Globigerina medizzai και 

Globigerinatheka sp.  Και η συγκεκριµένη πανίδα χαρακτηρίζει Άνω - Ηωκαινική ηλικία. 

 

 

 
Σχήµα 3.23 Τοµή Κάτω Καλαβρούζα. Κατώτερα στρώµατα φλύσχη και µεταβατικά στώµατα στην 
επαφή µε τους ασβεστόλιθους (θέση 5 στο σχήµα 3.17) 
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3.3.6 Περιοχή µεταξύ Κλόκοβας και Βαράσοβας 

 

Στη Ν∆ απόληξη της Κλόκοβας και πάνω στο δρόµο που ενώνει το Αντίρριο µε το 

Μεσολόγγι παρατηρούνται τα κατώτερα στρώµατα του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου (θέση 7 

στο σχήµα 3.17). Κορήµατα κατωφέρειας καλύπτουν την επαφή ασβεστολίθων – φλύσχη και 

τα µεταβατικά στρώµατα.  

▪ Η κατώτερη παρατηρούµενη ακολουθία ιζηµάτων είναι πηλιτική και έχει πάχος περίπου 

20 – 25 µέτρα. Το ανώτερο τµήµα της ακολουθίας, πάχους 5 µέτρων περίπου, 

χαρακτηρίζεται από χαοτική δοµή.  

▪ Κροκαλοπαγή υπέρκεινται της παραπάνω πηλιτικής ακολουθίας ιζηµάτων. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά των κροκαλοπαγών αυτών είναι ότι περιέχουν πολλά στοιχεία από 

σχηµατισµούς της ζώνης της Πίνδου, όπως ιάσπιδες, ασβεστόλιθους µε πυριτόλιθους και 

τεµάχια από ψαµµίτες. Τα παραπάνω στοιχεία είναι αρκετά αποστρογγυλοµένα και σε 

ορισµένες περιπτώσεις µεγάλων διαστάσεων (µε µεγίστη διάµετρος 30 εκ.) και δεν 

παρουσιάζουν ταξινόµηση. Συµπαγή κροκαλοπαγή µε ασβεστιτική συγκολλητική ουσία 

εναλλάσσονται µε χαλαρά κροκαλοπαγή δίνοντας την εικόνα θετικής ακολουθίας, αφού το 

πάχος τους µειώνεται προς τα ανώτερα στρώµατα. Σε γειτονική θέση, στη ΝΑ απόληξη του 

υψώµατος Μαυροβούνι παρατηρούνται επίσης θετικές ακολουθίες εντός των 

κροκαλοπαγών. Μολονότι η στρώση είναι ασαφής, διαπιστώνεται προς τα νεότερα 

στρώµατα µια θετική διαβάθµιση υλικού, όπως επίσης και µείωση του πάχους των 

στρωµάτων. Στην παραπάνω θέση, η θεµελιώδης µάζα του κροκαλοπαγούς είναι κυρίως 

ψαµµιτική ενώ παρατηρούνται και µικρές φακοειδείς εξαλλοιωµένες ψαµµιτικές 

ενδιαστρώσεις. Οι παραπάνω παρατηρήσεις ενισχύουν τη θέση ότι τα παραπάνω 

κροκαλοπαγή αποτέθηκαν µέσα σε διαύλους. ∆ιάσπαρτες κροκάλες εντός πηλιτικής 

ακολουθίας φλύσχη παρατηρούνται βόρεια της Βαράσοβας όπως επίσης στην περιοχή της 

Γαβρολίµνης.  

▪ Πηλιτική ακολουθία ιζηµάτων υπέρκειται των παραπάνω κροκαλοπαγών. Εντός της 

ακολουθίας αυτής παρατηρούνται κατά αραιά διαστήµατα ψαµµιτικές ενδιαστρώσεις µικρού 

πάχους. Η ακολουθία αυτή επικρατεί στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής µεταξύ Κλόκοβας 

και Βαράσοβας.  

▪  Φλύσχης ψαµµιτικής και ψαµµιτοπηλιτικής φάσης επικρατεί σε ορισµένες θέσεις, όπως 

στα υψώµατα Μαυροβούνι, Καλιακούδα και ΝΑ της Βαράσοβας. Στις θέσεις αυτές, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο, οι παραπάνω φάσεις παρουσιάζονται 
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επωθηµένες πάνω στις αντίστοιχες πηλιτικές φάσεις φλύσχη που επικρατούν στην ευρύτερη 

περιοχή.    

   

 Βιοστρωµατογραφία 
 

Α) Με βάση προσδιορισµούς σε ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν καθορίστηκε Κάτω - 

Ολιγοκαινική ηλικία για τα ιζήµατα φλύσχη στη Ν∆ απόληξη της Κλόκοβας (θέση 7 στο 

σχήµα 3.17). Πιο συγκεκριµένα: 

Στο δείγµα Β1 που ελήφθη από την πηλιτική ακολουθία ιζηµάτων που υπόκειται των 

κροκαλοπαγών, προσδιορίστηκε ναννοχλωρίδα που αντιστοιχεί στη βιοζώνη ΝΡ22 (βάση 

Κατωτέρου Ολιγοκαίνου). Στο δείγµα Β2 το οποίο λήφθηκε από την πηλιτική ακολουθία 

ιζηµάτων που υπέρκειται των κροκαλοπαγών προσδιορίστηκαν συγκεντρώσεις που 

υποδηλώνουν την παρουσία της βιοζώνης ΝΡ23 (Κατώτερο Ολιγόκαινο). 

 

Β) Μικροπαλαιοντολογικοί προσδιορισµοί έγιναν και σε δείγµατα που λήφθηκαν στην 

τοµή της Άνω Βασιλικής. Η τοµή αυτή πραγµατοποιήθηκε πάνω στον κεντρικό δρόµο που 

διέρχεται βόρεια της Βαράσοβας, στο τµήµα του από το χωριό Περιθώρι έως το χωριό 

Γαβρολίµνη (θέση 8 στο σχήµα 3.17 και σχήµα 3.24). Τα κατώτερα ιζήµατα φλύσχη 

παρατηρούνται στο δυτικό τµήµα της τοµής, στη περιοχή βόρεια της Βαράσοβας, ενώ 

αντίστοιχα, τα νεώτερα ιζήµατα παρατηρούνται στην περιοχή της Γαβρολίµνης. 

Μικροπαλαιοντολογικοί προσδιορισµοί σε ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν καθόρισαν για το 

µεγαλύτερο τµήµα της τοµής την παρουσία συγκεντρώσεων που αντιστοιχούν στη βιοζώνη 

ΝΡ23 (Κατώτερο Ολιγόκαινο). Η νεώτερη προσδιορισθείσα ηλικία αντιστοιχεί στο δείγµα 

Β6, που λήφθηκε νότια του χωριού Γαβρολίµνη. Στο δείγµα αυτό διαπιστώθηκαν είδη 

ναννοαπολιθωµάτων που αντιστοιχούν στο κατώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝΡ24. Το γεγονός 

αυτό, έρχεται σε συµφωνία µε την παρουσία ενός συγκλίνου µεταξύ της Βαράσοβας και της 

Κλόκοβας, ο άξονας του οποίου διέρχεται από την περιοχή της Γαβρολίµνης.  
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Σχήµα 3.24 Τοµή Άνω Βασιλικής (θέση 8 στο σχήµα 3.15)  
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3.3.7 Τοµή Ρίζα– Αγία Κυριακή 

 

Παρατηρήσεις στα µεταβατικά στρώµατα και στα κατώτερα στρώµατα του φλύσχη έγιναν 

και ανατολικά της Κλόκοβας και συγκεκριµένα στην περιοχή µεταξύ του χωριού Ρίζα που 

ευρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κλόκοβας και στο εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής (θέση 10 στο 

σχήµα 3.17).  

 

▪ Στο χωριό Ρίζα (θέση 9 στο σχήµα 3.17) διαπιστώθηκε η ύπαρξη µεταβατικών στρωµάτων 

πάχους 1.5 – 2 µ. σε κανονική επαφή µε τους υποκείµενους ηωκαινικούς ασβεστόλιθους. Η 

επαφή των µεταβατικών στρωµάτων µε τον υπερκείµενο φλύσχη είναι επίσης κανονική. Τα 

στρώµατα αυτά αποτελούνται από συνεκτικές µάργες ασβεστολιθικές, λεπτοστρωµένες, 

φαιού χρώµατος. Πηλιτική ακολουθία ιζηµάτων πάχους περίπου 10 µέτρων υπέρκειται των 

µεταβατικών στρωµάτων. Οι άργιλοι είναι φαιοκίτρινου χρώµατος, λεπτοστρωµατώδεις και 

πολύ ιλυούχοι. 

 

▪ Ανεπτυγµένη σε πάχος ψαµµιτοπηλιτική ακολουθία ιζηµάτων υπέρκειται των παραπάνω 

αργίλων. Στη βάση της ακολουθίας οι ψαµµίτες είναι µεσοχονδρόκοκκοι και 

λεπτοστρωµένοι, µε αργιλικές ενστρώσεις µικρού πάχους. Στα  υπερκείµενα στρώµατα το 

πάχος των ψαµµιτών φθάνει τα 1.2 µ. ∆ιακρίνονται επίσης ακολουθίες ιζηµάτων πάχους 2.5 

µ. στις οποίες το πάχος των ψαµµιτών µειώνεται σταδιακά προς τα νεότερα στρώµατα και  

συνιστούν θετικές ακολουθίες ιζηµάτων (φωτογραφία 1, σχήµα 3.25). ∆ύο στοιχεία 

χαρακτηρίζουν τους ψαµµίτες της ακολουθίας αυτής. Το πρώτο στοιχείο είναι οι 

διαβρωσιγενείς βάσεις των ψαµµιτών (φωτογραφία 2, σχήµα 3.25) και το δεύτερο στοιχείο 

είναι οι πλευρικές αποσφηνώσεις των ψαµµιτικών στρωµάτων (φωτογραφία 3, σχήµα 3.25). 

Σε µερικές περιπτώσεις οι παρατηρούµενες ακολουθίες Bouma είναι ηµιτελείς αφού λείπουν 

τα ανώτερα µέλη τους. Η συνολική εικόνα της ακολουθίας δείχνει ότι πρόκειται για ιζήµατα 

πληρώσεως καναλιών σε περιβάλλον ιζηµατογένεσης πιθανόν στο χώρο του εσωτερικού - 

µεσαίου ριπιδίου. Προς τα νεότερα µέλη της ακολουθίας, βορειότερα του Αγίου Αθανασίου, 

η σειρά γίνεται πιο πηλιτική. Το πάχος των ενδιάµεσων πηλιτικών στρωµάτων αυξάνεται 

προοδευτικά, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται και αραιές παρεµβολές από αρνητικές 

επιµέρους ακολουθίες ιζηµάτων στις οποίες παρατηρείται αύξηση του πάχους των 

ψαµµιτικών στρωµάτων προς τα νεότερα στρώµατα. Οι αρνητικές αυτές ακολουθίες 

παρατηρούνται  συχνότερα νότια της Αγίας Κυριακής. Τοπικά, στη βάση ψαµµιτών 

παρατηρούνται αυλοειδή εκµαγεία (φωτογραφία 4, σχήµα 3.25).  
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Οι παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ του ανωτέρου τµήµατος της τοµής (πηλιτοψαµµιτική 

ακολουθία) και του κατωτέρου τµήµατός της (ψαµµιτοπηλιτική ακολουθία), οφείλονται 

πιθανά στη διαφοροποίηση του χώρου ιζηµατογένεσης που γίνεται σταδιακά βαθύτερο. 

 

 
Σχήµα 3.25 Φωτογραφίες από την τοµή Ρίζα – Αγία Κυριακή (Φ1: θετική ακολουθία 
ιζηµάτων στην οποία διακρίνεται η µείωση του πάχους των ψαµµιτών προς τα νεώτερα 
στρώµατα, Φ2: διαβρωσιγενείς βάσεις ψαµµιτών, Φ3: πλευρική αποσφήνωση στρωµάτων, 
Φ4: αυλοειδή εκµαγεία στη βάση ψαµµιτών) 
 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Τα δείγµατα 3425 και 201 ελήφθησαν αντίστοιχα από τα µεταβατικά στρώµατα και από 

τα κατώτερα στρώµατα του φλύσχη στο χωριό Ρίζα. Και στα δύο δείγµατα προσδιορίστηκαν 

πλαγκτονικά και βενθονικά τρηµατοφόρα όπως Globigerina sp., Globigerinatheka sp., και 

Gyroidinoides sp. Η πανίδα τους παραπέµπει σε ηλικία Ανωτέρου Ηωκαίνου (σχήµα 3.26).  

Τα δείγµατα 3427 και 3428 που ελήφθησαν από τα υπερκείµενα στρώµατα φλύσχη  στις 

θέσεις Άγιος Αθανάσιος και Αγία Κυριακή αντίστοιχα έδωσαν ηλικία Κατωτέρου 

Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ23) από προσδιορισµούς ασβεστολιθικών ναννοαπολιθωµάτων.  
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Σχήµα 3.26 Τοµή Ρίζας – Αγίας Κυριακής, στα κατώτερα στρώµατα φλύσχη ανατολικά της 
Κλόκοβας (θέση 10 στο σχήµα 3.17) 

 

3.3.8 Περιοχή Βίγλας 

 

Λιθοστρωµατογραφία 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Μακρινού και στις περιοχές χαµηλού αναγλύφου 

εκατέρωθεν του υψώµατος της Βίγλας (περιοχές των ρεµάτων Λογγούλα, Γαβρόρρεµα και 

Μεταξόρρεµα) επικρατούν ακολουθίες ιζηµάτων πηλιτικής φάσης µε µικρές ενστρώσεις 

ψαµµιτών. Τα πάχη των ψαµµιτικών στρωµάτων στις ακολουθίες αυτές κυµαίνονται από 2 

έως 40 εκ. Οι βάσεις των ψαµµιτών είναι οµαλές και όχι διαβρωσιγενείς. Σε αρκετές 

περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιµέρους θετικές ακολουθίες ιζηµάτων.  

Στη δυτική και στη νότια πλαγιά της Βίγλας εντός αργίλων πολύ συµπαγών και ψαµµούχων 

(πηλιτική φάση) παρατηρείται τοπικά η παρουσία διάσπαρτων κροκαλών που είναι κυρίως 

ασβεστολιθικές, λευκού χρώµατος, µε διάµετρο έως 5 εκ. ή ακόµα και φακοειδείς διαπλάσεις 

χαλαρών κροκαλοπαγών. Η θεµελιώδης µάζα των κροκαλοπαγών αυτών είναι κυρίως 

αµµώδης και χαρακτηρίζονται από χαοτική δοµή. Η συνολική εικόνα των ιζηµάτων στη 
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συγκεκριµένη θέση παραπέµπει σε αποθέσεις καναλιών στο χώρο ιζηµατογένεσης του 

εσωτερικού ριπιδίου.  

Ψαµµιτικής φάσης φλύσχης υπέρκειται των παραπάνω αργίλων (πηλιτικής φάσης) και 

επικρατεί σε περιοχές υψηλού αναγλύφου, όπως στα υψώµατα Βίγλα και Πέρα Πόρτες. 

Αποτελείται από τράπεζες ψαµµιτών, τα πάχη των οποίων φθάνουν συνήθως τα 2 µέτρα, ενώ 

σε ορισµένες θέσεις όπως νότια της Βίγλας παρατηρήθηκαν και πάχη έως 4 µέτρα. Θετικές 

επιµέρους ακολουθίες ιζηµάτων παρατηρήθηκαν σε αρκετές θέσεις. Τοπικά οι ακολουθίες 

αυτές εναλλάσσονται µε επιµέρους αρνητικές ακολουθίες ιζηµάτων.  

 

3.3.8 Περιοχή πλησίον της επώθησης της ζώνης της Πίνδου  

 

Λιθοστρωµατογραφία                                   

 

Στο ανατολικό περιθώριο της περιοχής µελέτης και  παράλληλα  µε την επώθηση της 

ζώνης της Πίνδου αναπτύσσεται ακολουθία ιζηµάτων κυρίως πηλιτικής φάσης. Η ανάπτυξή 

της είναι σηµαντική αφού καλύπτει µια επιµήκη περιοχή πλάτους 1.5 – 2 χλµ. δυτικά της 

επώθησης της Πίνδου. Πρόκειται για φαιοπράσινες φυλλοστρωµατώδεις αργίλους µε 

παρεµβολές στρωµάτων ψαµµιτών µικρού πάχους σε πολύ αραιά διαστήµατα (φάσεις D). Η 

στρώση των αργίλων είναι καλή. Παρατηρήσεις έγιναν στις παρακάτω περιοχές:  

 

Α) Μεταξύ των χωριών ∆ουναίικα και Καλούδι (θέση 11, σχήµα 3.17)  

Στην περιοχή αυτή, παρεµβάλλονται στην πηλιτική ακολουθία κατά αραιά διαστήµατα 

ψαµµιτικές ενστρώσεις µικρού πάχους, έως 10 εκ. Η ακολουθία αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως 

από επιµέρους αρνητικές ακολουθίες. Επίσης, οι βάσεις των ψαµµιτικών στρωµάτων 

χαρακτηρίζονται από απόλυτα επίπεδες και οµαλές επιφάνειες. Η συνολική εικόνα δείχνει 

ότι η απόθεση των ιζηµάτων αυτών έλαβε χώρα σε απόλυτα ήρεµο περιβάλλον µακριά από 

την πηγή τροφοδοσίας.  

 

B) Ανατολικά του χωριού Βέλβινα (θέση 12 στο σχήµα 3.17) 

Στην παραπάνω περιοχή εντός εκτεταµένης πηλιτικής ακολουθίας ιζηµάτων (φάσεις D) 

διαπιστώθηκε ψαµµιτικό σώµα πάχους τουλάχιστον 8 µέτρων µε ελάχιστες ενστρώσεις 

αργίλων που δεν ξεπερνούν τα 15 εκ. πάχος (φωτογραφία 1, σχήµα 3.27). Η µετάβαση από 

τις αργίλους στους ψαµµίτες του εν λόγω σώµατος είναι απότοµη. Οι ψαµµίτες είναι 

λεπτόκοκκοι και οι βάσεις τους είναι οµαλές. Το πάχος των ψαµµιτών είναι αυξανόµενο 
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προς τα νεότερα στρώµατα. Έτσι το πάχος τους κυµαίνεται από 0,4 µέτρα (στη βάση) έως 2 

µέτρα (στο κορυφαίο τµήµα). Η όλη εµφάνιση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αρνητικής ακολουθίας ιζηµάτων. Η ψαµµιτική αυτή εµφάνιση δεν έχει πλευρική συνέχεια, 

µε άλλα λόγια παρουσιάζει φακοειδή µορφή. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για 

λοβό εξωτερικού ριπιδίου. 

 

 
Σχήµα 3.27 Φάσεις του φλύσχη κοντά στην επώθηση της ζώνης της Πίνδου (Φ1: λοβός 
εξωτερικού ριπιδίου που παρεµβάλλεται µέσα σε εκτεταµένη αργιλική σειρά, θέση Βέλβινα, 
Φ2: ζώνη από ανάστροφα ρήγµατα τέµνει στρώµατα αργιλικής σειράς, θέση Πιτσιναίικα    
 

 

Γ) Βόρεια του χωριού Βέλβινα (θέση 13 στο σχήµα 3.17) 

Στην περιοχή αυτή, εντός νεότερων στρωµατογραφικά οριζόντων της πηλιτικής ακολουθίας 

ιζηµάτων διαπιστώθηκε η παρουσία ψαµµιτικού σώµατος το οποίο παρουσιάζει τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε το λοβό της Βέλβινας. Πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για αποθέσεις 

λοβού εξωτερικού ριπιδίου. 
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∆) Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Πιτσιναίικα (θέση 14 στο σχήµα 3.17) 

Και στην περιοχή αυτή επικρατεί ακολουθία καθαρά πηλιτικής φάσης (φάσεις D). Οι άργιλοι 

χαρακτηρίζονται από σχετικά ασαφή στρώση ενώ τοπικά είναι φυλλοστρωµατώδεις. Νότια 

του χωριού διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα που τέµνουν στρώµατα της ακολουθίας 

αυτής υπό µικρή γωνία σε σχέση µε τη στρώση τους (φωτογραφία 2, σχήµα 3.27). Η 

παρουσία των ρηγµάτων αυτών έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του φαινόµενος πάχους της 

πηλιτικής ακολουθίας.  

 

Ε) Περιοχή Καστράκι  - Άγιος Γεώργιος (θέση 15 στο σχήµα 3.17)  

 Συγκρινόµενη µε τις προαναφερθείσες περιοχές, η συγκεκριµένη περιοχή κατέχει την πιο 

ανατολική θέση όσον αφορά την εµφάνιση του φλύσχη. Το ενδιαφέρον στοιχείο της 

περιοχής αυτής είναι η παρουσία κροκαλών εντός της ακολουθίας ιζηµάτων πηλιτικής φάσης 

που αναπτύσσεται στην περιοχή.  

Συγκεκριµένα, στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Άγιος Γεώργιος που ευρίσκεται πλησίον 

της επώθησης της ζώνης της Πίνδου διαπιστώθηκαν κροκάλες, ενστρώσεις συµπαγών 

κροκαλοπαγών µικρού πάχους όπως και λεπτοστρωµένοι ψαµµίτες µέσα σε αργίλους. Η 

συνολική εικόνα των ιζηµάτων αυτών δείχνει ότι η απόθεση τους έλαβε χώρα κοντά στην 

πηγή τροφοδοσίας, πιθανά στο χώρο του εσωτερικού ριπιδίου. Η περιορισµένη εµφάνιση της 

συγκεκριµένης ακολουθίας ιζηµάτων στην ευρύτερη περιοχή µπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τµήµατά της να είναι καλυµµένα από την επώθηση της ζώνης της Πίνδου. 

 

Βιοστρωµατογραφία 

 

Α) Τρία δείγµατα λήφθηκαν από την ευρύτερη περιοχή των χωριών ∆ουναίικα και Καλούδι. 

Στα δείγµατα προσδιορίστηκαν πλαγκτονικά τρηµατοφόρα που ήταν σε κακή κατάσταση 

διατήρησης, βενθονικά τρηµατοφόρα και ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα. Οι 

προσδιορισθείσες συγκεντρώσεις τρηµατοφόρων και ναννοαπολιθώµάτων παραπέµπουν σε 

Ολιγοκαινική ηλικία (σχήµα 3.28).  

 

Β) Το δείγµα 3421 λήφθηκε κοντά στο χωριό Βέλβινα, από τις αργίλους που υπόκεινται του 

περιγραφόµενου λοβού. Στο δείγµα αυτό οι προσδιοριζόµενες συγκεντρώσεις πλαγκτονικών 

τρηµατοφόρων παραπέµπουν σε ηλικία Ανωτέρου Ηωκαίνου – Κατωτάτου Ολιγοκαίνου. 
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Σχήµα 3.28 Τοµή ∆ουναίικα – Καλούδι (θέση 11 στο σχήµα 3.15) 

 

Γ) Στην περιοχή του χωριού Πιτσιναίικα (σχήµα 3.29) ελήφθησαν δύο δείγµατα από την 

πηλιτική ακολουθία του φλύσχη. Στο δείγµα 3422 προσδιορίστηκαν τα ναννοαπολιθώµατα 

Reticulofenestra scissura (µε συχνή παρουσία), R. umbilicus, R. hillae, C. floridanus, E. 

formosa  (µε συχνή παρουσία) και S. predistentus, ενώ στο δείγµα 3423 προσδιορίστηκαν τα 

ναννοαπολιθώµατα R. scissura και C. floridanus. Και από τα δύο δείγµατα παρατηρήθηκε η 

απουσία ατόµων του γένους Discoaster.  

Μικροπαλαιοντολογικοί προσδιορισµοί τρηµατοφόρων πιστοποίησαν την παρουσία των 

ειδών Globigerinatheka sp., Osangularia sp. στο δείγµα 3422 όπως και Dentalina sp., 

Praebulimina sp., Bulimina sp., Heterolepa sp., Globigerina sp. και Globorotalia 

cerroazulensis στο δείγµα 3423 αντίστοιχα. Οι παραπάνω συγκεντρώσεις 

ναννοαπολιθωµάτων και τρηµατοφόρων παραπέµπουν σε ιζήµατα ηλικίας Ανωτέρου 

Ηωκαίνου – Κατωτέρου Ολιγοκαίνου.  

 

∆) Προσδιορισµοί ναννοαπολιθωµάτων έγιναν επίσης σε δείγµατα που ελήφθησαν από την 

περιοχή Καστράκι – Άγιος Γεώργιος (σχήµα 3.30). Πιο συγκεκριµένα, ανατολικά του 

οικισµού Χάνια του Μπανιά, στο κατώτερο τµήµα της τοµής (δείγµα Β24) η παρουσία S. 

distentus και S. predistentus (σπάνιο) και η ταυτόχρονη απουσία S. ciperoensis, παραπέµπει 

στη βιοζώνη ΝΡ23. Στην περιοχή του χωριού Καστράκι, στο δείγµα Β25 προσδιορίστηκε η 

βιοζώνη ΝΡ24 (Κατώτερο Ολιγόκαινο) ενώ το δείγµα Β26 ήταν στείρο. Στο ανώτερο µέρος 

της τοµής, στα δείγµατα Β27 και 3424 προσδιορίστηκε η βιοζώνη ΝΡ24 από την παρουσία 

των ναννοαπολιθωµάτων S. distentus και S. predistentus S. ciperoensis και H. recta.  

Τα δείγµατα Β28 και Β29 που ελήφθησαν κοντά στην επώθηση της ζώνης της Πίνδου ήταν 

στείρα όσον αφορά ασβεστολιθικά ναννοαπολιθώµατα και πλαγκτονικά τρηµατοφόρα. 
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Σχήµα 3.29 Τοµή Πιτσιναίικα (θέση 14 στο σχήµα 3.17) 

 

 
Σχήµα 3.30 Τοµή Καστράκι – Άγιος Γεώργιος (θέση 15 στο σχήµα 3.17)  
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3.3.10 Σύνοψη της στρωµατογραφίας του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου 

 

►  Ανάστροφα ρήγµατα επηρεάζουν έντονα το φλύσχη στο ανατολικό τµήµα της περιοχής 

µελέτης δυσχεραίνοντας έτσι τις στρωµατογραφικές παρατηρήσεις. Τα ρήγµατα αυτά 

αναπτύσσονται κυρίως σε αργίλους και σαν αποτέλεσµα έχουν τις διαδοχικές 

επαναλήψεις ακολουθιών του φλύσχη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση 

του συνολικού πάχους του φλύσχη.  

► Βιοστρωµατογραφικοί προσδιορισµοί επιβεβαιώνουν την παραπάνω εικόνα και 

καθορίζουν για το µεγαλύτερο τµήµα της φλυσχικής ακολουθίας Ολιγοκαινική ηλικία 

(σχήµα 3.31) σε αντίθεση µε την αναφερόµενη Άνω Ηωκαινική ηλικία (κατά ΙΓΜΕ 

1991), ή Μειοκαινική ηλικία (κατά ΒΡ 1971).      

► Μεταβατικά στρώµατα µικρού πάχους διαπιστώθηκαν δυτικά και ανατολικά της 

Κλόκοβας και η προσδιορισθείσα πανίδα παραπέµπει σε ηλικία  Ανωτέρου Ηωκαίνου.   

Η έναρξη της κλαστικής ιζηµατογένεσης στη ζώνη Γαβρόβου έλαβε χώρα στο Ανώτατο 

Ηώκαινο µε την απόθεση πηλιτικής ακολουθίας ιζηµάτων µικρού πάχους.  

► Στη διάρκεια του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ23 – κατώτερο τµήµα της 

βιοζώνης ΝΡ24) δυτικά της Κλόκοβας αποτίθενται κυρίως πηλιτικές λιθοφάσεις φλύσχη 

εντός των οποίων παρατηρούνται κροκαλοπαγή και διάσπαρτες κροκάλες και λιγότερο 

ψαµµιτοπηλιτικές λιθοφάσεις. Την ίδια περίοδο, ανατολικά της Κλόκοβας αποτίθεται 

ψαµµιτοπηλιτική ακολουθία ιζηµάτων στην οποία οι ψαµµίτες παρουσιάζουν πλευρικές 

αποσφηνώσεις, διαβρωσιγενείς βάσεις και θετικές ακολουθίες. Τα ιζήµατα των 

παραπάνω περιοχών αντιστοιχούν πιθανά σε αποθέσεις  εσωτερικού - µεσαίου ριπιδίου. 

∆ιαπιστώνεται συνεπώς, µια διαφοροποίηση όσον αφορά τα περιβάλλοντα απόθεσης 

µεταξύ της Ιόνιας ζώνης και της ζώνης Γαβρόβου την περίοδο του Κατωτέρου 

Ολιγοκαίνου.  

►  Εκτεταµένη πηλιτική ακολουθία ιζηµάτων ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου - Κατωτέρου 

Ολιγοκαίνου εµφανίζεται πλησίον του µετώπου του καλύµµατος της Πίνδου. Οι 

παρατηρούµενες λιθοφάσεις στην περιοχή αυτή διαφέρουν από τις αντίστοιχες πλησίον 

της Κλόκοβας. Η παρουσία ψαµµιτικών στρωµάτων που αποσφηνώνονται πλευρικά 

όπως και αρνητικών ακολουθιών σε αρκετές θέσεις, παραπέµπουν σε αποθέσεις 

εξωτερικού ριπιδίου (είτε λοβών είτε αποθέσεις µεταξύ λοβών εξωτερικού ριπιδίου). 

∆ιαπιστώνονται έτσι, διαφορετικά περιβάλλοντα ιζηµατογένεσης στο εξωτερικό τµήµα 
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της ζώνης Γαβρόβου (περιοχή Βαράσοβας και Κλόκοβας) σε σχέση µε το πιο εσωτερικό 

της τµήµα.  
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►  Η νεώτερη ηλικία που προσδιορίστηκε στην πηλιτική ακολουθία ιζηµάτων στη γειτονία 

του καλύµµατος της ζώνης της Πίνδου αφορούσε την περίοδο της βιοζώνης ΝΡ24. 

Καθορίζεται έτσι η χρονική περίοδος στην οποία έλαβε χώρα η τελική τοποθέτηση του 

Πινδικού καλύµµατος στην περιοχή µελέτης (30 – 27.5 εκατ. χρόνια πριν). 

► Ψαµµιτοπηλιτικές – ψαµµιτικές ακολουθίες ιζηµάτων παρατηρούνται στην ευρύτερη 

περιοχή της Φροξυλιάς, που έχουν ηλικία βάση Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (παρουσία 

βιοζώνης ΝΡ24). Στα κατώτερα ιζήµατα της ακολουθίας αυτής παρατηρούνται 

αρνητικές ακολουθίες και οι ψαµµίτες χαρακτηρίζονται από επίπεδες βάσεις που 

παραπέµπουν σε αποθέσεις εξωτερικού ριπιδίου. Αντιθέτως, στα ανώτερα ιζήµατα της 

ακολουθίας αυτής παρατηρούνται ψαµµίτες µε θετικές ακολουθίες και κροκαλοπαγή 

που αντιπροσωπεύουν λιθοφάσεις εσωτερικού ριπιδίου – κατωφέρειας. 

►  Τα νεότερα προσδιορισθέντα ιζήµατα στο ανατολικό τµήµα της περιοχής µελέτης είναι 

πηλιτικές λιθοφάσεις στην περιοχή της Ποταµούλας για τις οποίες προσδιορίστηκε 

ηλικία Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ24). 

 ► Με βάση µικροπαλαιοντολογικούς προσδιορισµούς απολιθωµάτων καθορίστηκε για τα 

νεώτερα ιζήµατα φλύσχη στην οροφή της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου ηλικία 

αντίστοιχη της βιοζώνης ΝΡ24 (κατώτερο τµήµα του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου). Επίσης, 

ανατολικά της επώθησης διαπιστώνεται σαφώς µεγαλύτερη εξάπλωση ιζηµάτων φλύσχη 

του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ23 και κατώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝΡ24) 

σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης, όπως επίσης και η 

απουσία της βιοζώνης ΝΡ25, ή αλλιώς του ανωτέρου τµήµατος του Ανωτέρου 

Ολιγοκαίνου (σχήµα 3.31).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

 

Τεκτονική 

 

4.1 Γενικά  

 

Η παρουσίαση των στοιχείων τεκτονικής, στην περιοχή της διατριβής χωρίστηκε σε τρεις 

επιµέρους περιοχές, η κάθε µια από τις οποίες χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα γεωλογικά 

στοιχεία:  

Στη δυτική περιοχή της διατριβής, στη περιοχή Αιτωλικού – Αράκυνθου, αναπτύσσονται 

ασβεστόλιθοι και φλύσχης της Ιόνιας ζώνης. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων που επηρεάζουν τόσο τα ανώτερα µέλη των ασβεστολίθων 

της Ιόνιας ζώνης που εµφανίζονται στο αντίκλινο του Αιτωλικού (κατά ΒΡ 1971) όσο και το 

φλύσχη της ίδιας ζώνης που παρουσιάζει την εικόνα µονοκλινούς που βυθίζεται προς 

ανατολάς.  

Στο ΒΑ τµήµα της περιοχής της διατριβής, στη περιοχή βόρεια του Εύηνου ποταµού, 

επικρατεί φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου.  

Τέλος, στο ΝΑ τµήµα της περιοχής της διατριβής, στην περιοχή νότια του Εύηνου 

ποταµού εµφανίζονται ασβεστόλιθοι και φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου. Η περιοχή αυτή 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία των δύο κύριων αντικλινικών δοµών της ζώνης αυτής, της 

Βαράσοβας και της Κλόκοβας.  
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4.2 Περιοχή Αιτωλικού - Αράκυνθου  

Η περιοχή αυτή οριοθετείται δυτικά, από τις λιµνοθάλασσες του Αιτωλικού και του 

Μεσολογγίου και ανατολικά, από το όρος Βαράσοβα και τα υψώµατα Κοκκαλιάρα,  

Μακρυβούνι, Τσόκα (σχήµα 4.1).  

Στο πιο δυτικό τµήµα της αναπτύσσονται τα ανώτερα µέλη της ανθρακικής ακολουθίας της 

Ιόνιας ζώνης ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού – Ηωκαίνου, τα οποία δοµούν το αντίκλινο του 

Αιτωλικού (ΒΡ 1971), ενώ στο κεντρικό και στο ανατολικό τµήµα της επικρατούν ιζήµατα 

φλύσχη ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου – Ολιγοκαίνου (Κεφάλαιο 3). Το βόρειο και νότιο 

τµήµα της καλύπτεται από Τεταρτογενείς αποθέσεις.  

Οι ασβεστόλιθοι καταλαµβάνουν µια σειρά υψωµάτων, τα κυριότερα από τα οποία είναι: στο 

βόρειο τµήµα της ασβεστολιθικής εµφάνισης, το Περγάκις (υψοµ. 652 µ.), στο κεντρικό 

τµήµα της, ο Σταχτιάς (υψοµ. 716 µ.), τα Μνήµατα (υψοµ. 317 µ.), η Κορυφή (υψοµ. 622 

µ.), ο Ξηρός (υψοµ. 591 µ.), ο Παλιορόλακκας (υψοµ. 529 µ.) και τέλος στο νότιο τµήµα της, 

το Κάστρο Ειρήνη (υψοµ. 365µ.). Από µορφολογικής άποψης, οι δυτικές πλαγιές αρκετών 

από τα παραπάνω υψώµατα παρουσιάζονται απότοµες σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες 

ανατολικές πλαγιές που παρουσιάζουν γενικά ήπιες κλίσεις. Η επικρατούσα κλίση στα 

ανώτερα µέλη της ανθρακικής ακολουθίας είναι προς ανατολάς. Αναλυτικότερα, οι 

ανατολικές κλίσεις χαρακτηρίζουν το κεντρικό και το ανατολικό της τµήµα, ενώ δυτικές 

κλίσεις χαρακτηρίζουν το δυτικό όριο της ακολουθίας. Από την άποψη της αριθµητικής 

τιµής, οι κλίσεις των στρωµάτων είναι της τάξης των 20º – 40º στο δυτικό σκέλος του 

αντικλίνου σε σύγκριση µε το ανατολικό σκέλος που γενικά χαρακτηρίζεται από ήπιες 

κλίσεις (έως 15º). Η συνολική εικόνα στην παραπάνω περιοχή παραπέµπει σε ασύµµετρο 

αντίκλινο, µε κοντό το δυτικό σκέλος και µακρύ το ανατολικό σκέλος αντίστοιχα (σχήµατα 

4.1 και 4.2). Μικρής κλίµακας αντίκλινα των οποίων οι άξονες διευθύνονται ΒΒ∆ – ΝΝΑ, 

παρατηρήθηκαν στην περιοχή των χωριών Άνω και Κάτω Μούσουρα (στα υψώµατα Ξηρός 

και Κορυφή) και νοτιότερα στις Τρύπες (σχήµα 4.1).  

Τα ιζήµατα του φλύσχη υπέρκεινται µε συµφωνία στρώσης τους ασβεστόλιθους της Ιόνιας 

ζώνης και καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα της συγκεκριµένης περιοχής. ∆ύο επιµήκεις 

σειρές υψωµάτων ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης παρατηρούνται ανατολικά του αντικλίνου του 

Αιτωλικού. Τα υψώµατα αυτά δοµούνται από φλύσχη κυρίως ψαµµιτικής - 

ψαµµιτοπηλιτικής φάσης.  Η πρώτη από τις παραπάνω σειρές  ευρίσκεται πλησίον της 

επαφής ασβεστόλιθων – φλύσχη απέχοντας 1 – 1.5 χλµ  από αυτή και περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα υψώµατα: Παλαιόκαστρο (υψοµ. 354 µ.), Λευκή Πέτρα (υψοµ. 856 µ.), Άγιος 
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Πέτρος (υψοµ. 937 µ.), Παλιαγραπιδιά (υψοµ. 803 µ.) και Βούλγαρι (υψοµ. 661 µ.). Η 

δεύτερη σειρά αντιστοιχεί στο όρος Αράκυνθος που περιλαµβάνει τα ακόλουθα υψώµατα: 

Μακρυπλαγιά (υψοµ. 857 µ.), Γρεβενό (υψοµ. 982 µ.), Ζυγουρόβερκο (υψοµ. 876 µ.) και 

Όρνιο (υψοµ. 321 µ.). Το συνολικό µήκος του είναι περίπου 12 χλµ. ενώ το µέγιστο πλάτος 

της φθάνει τα 2 χλµ (σχήµα 4.1). Η διεύθυνση του Αράκυνθου στο κεντρικό και νότιο τµήµα 

του είναι  ΒΒ∆ – ΝΝΑ  ενώ στο βόρειο τµήµα του αλλάζει σε Β∆ – ΝΑ. Οι δυτικές πλαγιές 

του είναι απότοµες συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες ανατολικές που χαρακτηρίζονται από 

ήπιες κλίσεις.   

Τα στρώµατα του φλύσχη µολονότι έχουν µια σχετική οµοιογένεια όσον αφορά τη 

διεύθυνση κλίσης τους, παρουσιάζουν µια διαφοροποίηση στις αριθµητικές τιµές της κλίσης 

τους από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έτσι, ενώ στα µεταβατικά στρώµατα και στα 

κατώτερα στρώµατα φλύσχη παρατηρούνται µικρές κλίσεις (10º έως 15º) επιβεβαιώνοντας 

τη συµφωνία στρώσης του φλύσχη µε τους ασβεστόλιθους του αντικλίνου του Αιτωλικού, 

πιο ανατολικά (δυτικά του Αράκυνθου) παρουσιάζονται αυξηµένες (16º έως 30º). Ειδικότερα 

στις δυτικές πλαγιές του Αράκυνθου παρουσιάζονται ακόµα πιο αυξηµένες φθάνοντας 

τοπικά και τις 40º (σχήµα 4.1). Η διαφοροποίηση αυτή αλλά και συνολικά η γεωλογική δοµή 

της περιοχής αυτής σχετίζεται από την παρουσία ζωνών ανάστροφων ρηγµάτων που 

επηρεάζουν τους ασβεστόλιθους και το φλύσχη της Ιόνιας ζώνης σε συγκεκριµένες περιοχές, 

οι οποίες αναφέρονται διεξοδικά στη συνέχεια. 

 

4.2.1 Συµπιεστικές δοµές 

 

Α) Επώθηση Αιτωλικού 

 

Η παρουσία και η γεωµετρία της αντικλινικής δοµής του Αιτωλικού που προαναφέρθηκε, 

σχετίζεται µε την παρουσία  της επώθησης του Αιτωλικού που βρίσκεται στο δυτικό σκέλος 

του αντικλίνου (επώθηση φ1 στα σχήµατα 4.1 και 4.2). Ευρίσκεται στις απότοµες δυτικές 

πλαγιές των υψωµάτων Μνήµατα (υψοµ. 317 µ.) και Παλιορόλακκας (υψοµ. 529 µ.) και έχει 

µήκος περίπου 5 χλµ. Η βάση της επώθησης δοµείται από Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους που 

κλίνουν προς τα δυτικά. Πλησίον της επώθησης οι παραπάνω ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν 

σηµαντικές κλίσεις, περίπου 40º. Η οροφή της επώθησης δοµείται από Άνω – Κρητιδικούς 

ασβεστόλιθους. Οι ασβεστόλιθοι στο µεγαλύτερο τµήµα έχουν ήπιες αναολικές κλίσεις και 

µόνο πλησίον της επώθησης παρουσιάζουν δυτικές κλίσεις.  
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Σχήµα 4.1 Γεωλογικός χάρτης του δυτικού τµήµατος της περιοχής µελέτης (φ1 έως φ4: ζώνες 
ανάστροφων ρηγµάτων που περιγράφονται στο κείµενο, φ5: επώθηση της ζώνης Γαβρόβου)   
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Σχήµα 4.2 Γεωλογική τοµή Α – Β (φ1 έως φ3: ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων). Η θέση της 

τοµής φαίνεται στο σχήµα 4.1. 

 

Γ) Επώθηση Κάτω Μούσουρας  

 

Η επώθηση της Κάτω Μούσουρας αντιστοιχεί σε ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων που 

ευρίσκεται στο ανατολικό σκέλος του αντικλίνου του Αιτωλικού και επηρεάζει Ηωκαινικούς 

ασβεστόλιθους της Ιόνιας ζώνης (επώθηση φ2 στα σχήµατα 4.1 και 4.2). Η ζώνη αυτή 

εκτείνεται πιθανόν προς βορρά, ευρισκόµενη στις δυτικές πλαγιές του υψώµατος Περγάκις 

(υψοµ. 652 µ.) και προς νότο, στις ανατολικές πλαγιές του υψώµατος Παλιορόλακκας (υψοµ. 

529 µ.). Ανάστροφα ρήγµατα της ζώνης αυτής µετρήθηκαν στη περιοχή του χωριού Κάτω 

Μούσουρα που ευρίσκεται στο κεντρικό τµήµα της ασβεστολιθικής εµφάνισης και κοντά 

στο εξωκλήσι Άγιος Νικόλαος, στη ΝΑ απόληξη της ασβεστολιθικής εµφάνισης.  

Στο κεντρικό της τµήµα, στην περιοχή της Κάτω Μούσουρας, η ζώνη παρουσιάζει 

γεωµετρία διχαλωτής λοξότµησης (splay). Τα ανάστροφα ρήγµατα έχουν διεύθυνση ΒΒ∆ – 

ΝΝΑ έως Β- Ν και κλίση ανατολική. Τα δύο τµήµατα της επώθησης είναι οµόροπα και κατά 

πάσα πιθανότητα ενώνονται υπεδαφικά σε µια επώθηση (σχήµα 4.2). Σε ορισµένες 

περιπτώσεις οι ασβεστόλιθοι στη βάση των ρηγµάτων παρουσιάζουν χαρακτηριστική 

καµπύλωση (φωτογραφία 1, σχήµα 4.3). Βόρεια του χωριού Κάτω Μούσουρα, Ηωκαινικοί 

ασβεστόλιθοι επωθούνται επί του φλύσχη (σχήµα 4.1). Η παρουσία των προαναφερθέντων 

µικρής κλίµακας ασύµµετρων πτυχών που ευρίσκονται ανατολικά της επώθησης, στα 

υψώµατα Κορυφή (υψοµ. 622 µ.) και Ξηρός (υψοµ. 591 µ.) σχετίζεται πιθανά µε την 
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παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων στο βάθος, µε άλλα λόγια να αποτελούν πτυχές κάµψης 

επί ρηγµάτων (σχήµα 4.1).  

Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα µε Β∆ – ΝΑ 

διεύθυνση και ΒΑ κλίση που χαρακτηρίζονται από µικρές γωνίες κλίσης (25º - 30º).  

Οι διευθύνσεις των επιφανειών των ρηγµάτων αυτών είναι σχεδόν παράλληλες στην 

παράταξη των ασβεστολίθων που επηρεάζουν. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι η 

διεύθυνση της κλίση τους ταυτίζεται µε αυτή των στρωµάτων, υποδηλώνει σηµαντικό 

ποσοστό κίνησης επί της στρώσης. Στη φωτογραφία 2 του σχήµατος 4.3 παρουσιάζεται 

ανάστροφο ρήγµα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, µε χαρακτηριστική παραµόρφωση του 

ασβεστόλιθου στη βάση του ρήγµατος.  

 

 
Σχήµα 4.3 Φωτογραφίες ανάστροφων ρήγµατων στους ασβεστόλιθους της Ιόνιας ζώνης  
(Φ1: Ανάστροφο ρήγµα ενδιάµεσης γωνίας κλίσης στη περιοχή Κάτω Μούσουρα. Οι ασβεστόλιθοι 
στη βάση του ρήγµατος παρουσιάζουν πλαστική παραµόρφωση, Φ2: ανάστροφο ρήγµα χαµηλής 
γωνίας κλίσης στη περιοχή Άγιος Νικόλαος µε όµοια παραµόρφωση στη βάση του ρήγµατος και την 
παρουσία κατακλασίτη)  

 

Γ) Επώθηση Ελληνικών 

 

Η ζώνη αυτή ανάστροφων ρηγµάτων επηρεάζει τα στρώµατα µετάβασης και τα κατώτερα 

στρώµατα του φλύσχη της Ιόνιας ζώνης ευρισκόµενη σε µικρή απόσταση από την επαφή 

ασβεστόλιθων – φλύσχη (επώθηση φ3 στα σχήµατα 4.1 και 4.2). Η παραπάνω ζώνη 

αποτελείται από ανάστροφα ρήγµατα κυρίως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και ανατολικής 

κλίσης. Προς βορρά, διέρχεται από την περιοχή του χωριού Ελληνικά και προς νότο, 

ανατολικά του χωριού της Κάτω Ρέτσινας. Το µήκος της ζώνης αυτής είναι τουλάχιστον 7.5 

χλµ., ενώ πιθανολογείται η προέκταση της ζώνης βορειότερα της Λευκής Πέτρας (υψοµ. 

856µ.), όπως και ΝΑ της Κάτω Μούσουρας. Στην περίπτωση αυτή, η ζώνη φθάνει τα 14 
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χλµ. Στην περιοχή των Ελληνικών η ζώνη έχει µικρό πλάτος, της τάξης των 300 – 500 

µέτρων, ενώ νοτιότερα, ανατολικά της Κάτω Ρέτσινας αποκτά µεγαλύτερο εύρος της τάξης 

του 1 χλµ. (σχήµα 4.1). 

Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα παραπάνω ρήγµατα χαρακτηρίζονται από µικρές 

µετατοπίσεις, το γεγονός ότι η κλίση των ρηξιγενών επιφανειών είναι συνήθως µικρή έχει 

σαν αποτέλεσµα την επανάληψη ιδίων οριζόντων και συνεπώς τη φαινοµενική αύξηση του 

πάχους του κατώτερου τµήµατος της φλυσχικής ακολουθίας (φωτογραφία 1, σχήµα 4.4). Σε 

ορισµένες άλλες περιπτώσεις τα παραπάνω ρήγµατα φέρνουν σε τεκτονική επαφή στρώµατα 

φλύσχη διαφορετικών λιθοφάσεων. Σαν παράδειγµα αναφέρεται η ευρύτερη περιοχή του 

υψώµατος Βούλγαρι (υψοµ. 661 µ.) όπου ψαµµιτικές – ψαµµιτοπηλιτικές φάσεις φλύσχη 

επωθούνται επί φλύσχη πηλιτικής φάσης. Στις περιπτώσεις αυτές οι µετατοπίσεις των 

ανάστροφων ρηγµάτων είναι µεγαλύτερες των 100 µέτρων (σχήµα 4.1).  

Ανατολικά του υψώµατος Ξηρός και εντός των µεταβατικών στρωµάτων, ανάστροφα 

ρήγµατα φέρνουν σε τεκτονική επαφή αργίλους, που δοµούν τη βάση των ρηγµάτων, είτε µε 

ανθρακικούς τουρβιδίτες είτε µε λεπτοστρωµατώδεις συµπαγείς µάργες, που δοµούν την 

οροφή των ρηγµάτων, γεγονός που επιβεβαιώνει την τεκτονική πάχυνση των µεταβατικών 

στρωµάτων (σχήµα 4.1). 

Νότια του χωριού Ελληνικά, διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα που παρουσιάζουν 

γεωµετρία σκάλας (staircase structure). Με άλλα λόγια, η επιφάνεια του ρήγµατος 

αποτελείται από υπο-οριζόντια τµήµατα (flat) τα οποία χαρακτηρίζονται από µεγάλο µήκος 

και από µικρές έως υπο-οριζόντιες κλίσεις τα οποία χωρίζονται από ράµπες (ramp), δηλαδή 

τµήµατα που χαρακτηρίζονται από σαφώς µικρότερο µήκος και από µεγαλύτερες κλίσεις. 

Στις φωτογραφίες 1 και 2 του σχήµατος 4.4 φαίνεται η παραπάνω γεωµετρία. Ειδικότερα στη 

δεύτερη φωτογραφία παρατηρούµε δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το 

ότι η ράµπα τέµνει πλάγια τα συµπαγή στρώµατα φλύσχη (ψαµµίτες), ενώ το υπο-οριζόντιο 

βασικό επίπεδο της επώθησης αναπτύσσεται εντός των αργίλων σχηµατισµού που ευνοεί την 

ολίσθηση σε µεγάλη απόσταση και µάλιστα σχεδόν παράλληλα στη στρώση του. Το δεύτερο 

στοιχείο είναι πως τέτοια ρήγµατα παρά το µικρό άλµα τους µπορούν λόγω της γεωµετρίας 

τους να προκαλέσουν διπλασιασµό του πάχους σε τµήµατα στρωµατογραφικών ακολουθιών 

του φλύσχη και έτσι εάν δεν ληφθούν υπόψη θα οδηγήσουν σε εσφαλµένη εκτίµηση του 

πάχους της ακολουθίας.  

 

 

 

 103



 

 

 
Σχήµα 4.4 Ανάστροφα ρήγµατα µε γεωµετρία σκάλας στη περιοχή Ελληνικών (Φ1: ανάστροφο 
ρήγµα χαµηλής κλίσης που διπλασιάζει το πάχος ψαµµιτικού στρώµατος, Φ2: ανάστροφο ρήγµα 
ενδιάµεσης κλίσης που τέµνει στρώµατα ψαµµιτών µεγάλης κλίσης)  

 

∆) Επώθηση Αράκυνθου 

 

Ανάστροφα ρήγµατα προσδιορίστηκαν σε αρκετές θέσεις δυτικά του Αράκυνθου. Τα 

ρήγµατα αυτά εντοπίζονται σε µια επιµήκη ζώνη µήκους 11 χλµ. και πλάτους  0,5 - 1,7 χλµ. 

που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Αράκυνθου και ακολουθεί παράλληλα την 

κορυφογραµµή του (ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων φ4 στα σχήµατα 4.1 και 4.5). Η ζώνη αυτή 

ρηγµάτων έχει στο µεγαλύτερο τµήµα της ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνση, µε εξαίρεση το βόρειο 

τµήµα της όπου παρουσιάζει Β∆ – ΝΑ διεύθυνση. Τα ρήγµατα αυτά, όπου έχουν µετρηθεί, 

χαρακτηρίζονται από µικρές κλίσεις (10° - 30º) προς ανατολάς, µε αποτέλεσµα οι ρηξιγενείς 

επιφάνειες να είναι σχεδόν παράλληλες στη διεύθυνση των στρωµάτων του φλύσχη (σχήµα 

4.5). Πιο συγκεκριµένα, ανάστροφα ρήγµατα διαπιστώθηκαν: 

▪ ∆υτικά του χωριού Κλήµα. Στη  θέση αυτή αναγνωρίστηκαν ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ 

διεύθυνσης και ΒΑ κλίσης που επηρεάζουν στρώµατα φλύσχη πηλιτικής φάσης που έχουν 

σχεδόν ίδια διεύθυνση και κλίση. Προς βορρά, η ζώνη διέρχεται από τις δυτικές πλαγιές του 

υψώµατος Μακρυπλαγιά (υψοµ. 857 µ.).  

▪ Β∆ του χωριού ∆άφνη. Ζώνη διάρρηξης εντοπίζεται κοντά στην κοίτη του ρέµατος 

Κολοβρός, όπου τα στρώµατα του φλύσχη γίνονται κατακόρυφα. Πιο δυτικά από την 

παραπάνω θέση εντοπίστηκε ανάστροφο ρήγµα Β – Ν διεύθυνσης και κλίσης Α, µε 

γεωµετρία σκάλας. Το ρήγµα αυτό φαίνεται να χαρακτηρίζεται από σηµαντική µετατόπιση 

αφού οι παρατηρούµενες λιθοφάσεις στα στρώµατα της οροφής και της βάσης του ρήγµατος 

διαφέρουν σηµαντικά (φωτογραφία 1 στο σχήµα 4.6). 
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Σχήµα 4.5 Γεωλογική τοµή Γ – ∆ (φ3: επώθηση Αράκυνθου, φ4: επώθηση ζώνης 
Γαβρόβου). Η θέση της τοµής φαίνεται στο σχήµα 4.1) 
 

▪ Σε αρκετές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ι. Μ. Αγίου Συµεών. Πιο συγκεκριµένα, 

νότια της µονής διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και κλίσης 

ΑΒΑ που τέµνουν στρώµατα φλύσχη. Η κλίση τους είναι ήπια και κυµαίνεται από 10º έως 

30º (φωτογραφία  2, σχήµα 4.6).  

▪ Βόρεια της Ι. Μ. Αγίου Συµεών όπου διαπιστώθηκε η παρουσία ανάστροφου ρήγµατος 

ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και κλίσης ΑΒΑ. Σαν αξιοσηµείωτο στοιχείο αναφέρεται η 

παρουσία σε γειτονική θέση, πτυχής τύπου κουτιού (box fold) που παραµορφώνει στρώµατα 

φλύσχη. Στη θέση αυτή, το αξονικό επίπεδο των πτυχών έχει διεύθυνση κλίσης ∆. 

▪ Νότια του οικισµού Χούνιστα, όπου ανάστροφα ρήγµατα τέµνουν ψαµµιτικούς πάγκους 

φλύσχη. Στη συγκεκριµένη θέση, οι ρηξιγενείς επιφάνειες αναπτύσσονται παράλληλα στη 

στρώση των ψαµµιτικών πάγκων. 

▪ Στις ανατολικές πλαγιές του Αράκυνθου, σε ορισµένες θέσεις όπως πλησίον του χωριού 

Κάτω Κουδούνι, διαπιστώθηκαν µικρής κλίµακας ανάστροφα ρήγµατα ΒΒΑ – ΝΝ∆ έως ΒΑ 

– Ν∆ διεύθυνσης µε Β∆ διεύθυνση κλίσης και µε µικρές γωνίες κλίσης (έως 27°). Στην ίδια 

περιοχή διαπιστώθηκαν επίσης µικροπτυχώσεις, τα αξονικά επίπεδα των οποίων κλίνουν 

προς ∆Ν∆ και οι οποίες σχετίζονται µε τα παραπάνω ρήγµατα. Τέλος, παρατηρήθηκαν 

ορισµένα µικρής κλίµακας ανάστροφα ρήγµατα Α – ∆ έως ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης. 

 Τα ρήγµατα αυτά διπλασιάζουν ψαµµιτικούς πάγκους ενώ τοπικά παρατηρήθηκε να 

τέµνουν ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και ανατολικής κλίσης. 
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Σχήµα 4.6 Ανάστροφα ρήγµατα δυτικά του Αράκυνθου (Φ1: ανάστροφο ρήγµα µε γεωµετρία σκάλας 
στη περιοχή της ∆άφνης. Στρώµατα ψαµµιτιτικής φάσης φλύσχη επωθούνται επί στρωµάτων 
ψαµµιτοπηλιτικής φάσης. Φ2: ∆ίδυµο σε ψαµµιτιτικής φάσης φλύσχη στη περιοχή Ι. Μ. Αγίου Συµεών. 
∆ιακρίνονται οι επωθήσεις οροφής και βάσης και τα ενδιάµεσα λοβοειδή).  

 

4.2.2 Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης  

 

Η παρατήρηση σχεδόν οριζόντιων τεκτονικών γραµµώσεων επάνω σε ρηξιγενείς επιφάνειες, 

επιβεβαίωσε την παρουσία ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης σε αρκετές θέσεις στο δυτικό 

τµήµα της περιοχής µελέτης. Τα ρήγµατα αυτά έχουν µεγάλη κλίση και σε ορισµένες θέσεις 

είναι σχεδόν κατακόρυφα. Η παρουσία ορισµένων µικροδοµών επάνω στις ρηξιγενείς 

επιφάνειες των ρηγµάτων, όπως για παράδειγµα διαφόρων γλυφών κίνησης, επιτρέπει τον 

προσδιορισµό της φοράς της µετατόπισης του ρήγµατος, εάν δηλαδή πρόκειται για 

αριστερόστροφο, ή δεξιόστροφο ρήγµα οριζόντιας µετατόπισης. Επίσης η παρουσία 

ασβεστιτικών επιφλοιώσεων µε γραµµώσεις διαφορετικής διεύθυνσης στην επιφάνεια του 

ρήγµατος προσδιορίζει ποια είναι η προγενέστερη και ποια η νεώτερη κίνηση του ρήγµατος.   

Από τις παρατηρήσεις ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης στα οποία προσδιορίστηκε η φορά 

τους, διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο µέρος των µετρήσεων αφορούσε ρήγµατα ΒΑ – Ν∆ 

διεύθυνσης που σχετίζονται µε δεξιόστροφη µετατόπιση, ενώ σαφώς λιγότερος αριθµός 

µετρήσεων αφορούσε ρήγµατα ∆Β∆ - ΑΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που χαρακτηρίζονται 

συνήθως από αριστερόστροφη µετατόπιση. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι η πλειοψηφία των 

παραπάνω ρηγµάτων χαρακτηρίζεται από µικρές µετακινήσεις και µόνο σε ορισµένα από 

αυτά η µετακίνηση είναι της τάξης των 100 – 200 µέτρων.  

Μια τέτοια περίπτωση είναι το ρήγµα της Αγριλιάς (κατά ΒΡ 1971) που έχει προσελκύσει 

διάφορους ερευνητές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία υπαίθρου, το ρήγµα αυτό που τέµνει 

εγκάρσια τον Αράκυνθο στην περιοχή του Κλήµατος, δείχνει να έχει σηµαντική κανονική 
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συνιστώσα και µικρή δεξιόστροφη κίνηση. Όµως, η ανάλυση των στοιχείων υπαίθρου 

δείχνει ότι οι επιφανειακές εµφανίσεις του ρήγµατος είναι φτωχές, µε αποτέλεσµα ούτε η 

κανονική ούτε η οριζόντια συνιστώσα της κίνησης να µπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς. 

Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µετρήθηκαν επίσης σε διάφορες θέσεις στους 

ασβεστόλιθους της Ιόνιας όπως κοντά στο χωριό Κάτω Μούσουρα  και στον οικισµό Τρύπες 

(Φ1 στο σχήµα 4.7). Επίσης παρόµοια ρήγµατα παρατηρούνται κατά µήκος του δρόµου 

Κάτω Ρέτσινα – Ελληνικά, στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ελληνικά (Φ2 στο σχήµα 

4.7), στη βόρεια απόληξη της Λευκής Πέτρας (υψοµ. 856 µ.) και Ν∆ του Αράκυνθου (σχήµα 

4.1). Στην πλειονότητά τους είναι ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης που 

χαρακτηρίζονται από δεξιόστροφη συνιστώσα κίνησης και µικρή µετακίνηση.      

    

 
Σχήµα 4.7 Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µε µεγάλη τιµή κλίσης (Φ1: ζώνη αριστερόστροφων 
ρηγµάτων στον οικισµό Τρύπες που τέµνουν Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους, Φ2: δεξιόστροφο ρήγµα 
κοντά στα Ελληνικά που φέρνει σε επαφή διαφορετικές φάσεις φλύσχη).  

 

4.2.3 Κανονικά ρήγµατα 

 

Τα κανονικά ρήγµατα στο δυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης παρουσιάζουν τις ακόλουθες 

διευθύνσεις: ΒΑ – Ν∆, ΑΒΑ – ∆Ν∆, Α – ∆ έως ∆Β∆ – ΑΝΑ και Β∆ – ΝΑ. 

Αρκετά από τα κανονικά ρήγµατα που µετρήθηκαν ύπαιθρο οφείλονται στο πεδίο 

εφελκυστικής τάσης διεύθυνσης Β – Ν το οποίο είναι ενεργό σήµερα. Το ίδιο πεδίο είναι 

υπεύθυνο και για την επαναδραστηριοποίηση παλαιότερων ρηγµάτων, όπως αποδεικνύεται 

σε αρκετές περιπτώσεις από την παρουσία επάνω στην ρηξιγενή επιφάνεια, δύο γενεών 

γραµµώσεων από τις οποίες η νεώτερη σχετίζεται µε τον παραπάνω εφελκυσµό.  

 

α) Ρήγµατα ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης   
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Αποτελεί την επικρατέστερη οµάδα κανονικών και πλαγιοκανονικών ρηγµάτων στο δυτικό 

τµήµα της περιοχής µελέτης. Ρήγµατα της οµάδας αυτής παρατηρούνται τόσο στο ανατολικό 

σκέλος του αντικλίνου του Αιτωλικού (Αµπέλια, Άνω Μούσουρα, Κάτω Ρέτσινα), όπου 

επηρεάζουν τους Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους, τα µεταβατικά στρώµατα και τα κατώτερα 

στρώµατα φλύσχη (σχήµατα 4.1 και 4.2), όσο και ανατολικότερα στη περιοχή του 

Αράκυνθου (σχήµα 4.1). Τα ρήγµατα αυτά τέµνουν εγκάρσια τις δύο προαναφερθείσες 

ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων που αναπτύσσονται η πρώτη κοντά στην επαφή ασβεστολίθων 

– φλύσχη και η δεύτερη δυτικά του Αράκυνθου. Αντίθετα, µικρή παρουσία παρόµοιων 

ρηγµάτων παρατηρείται στο δυτικό και κεντικό τµήµα της ασβεστολιθικής εµφάνισης.   

 

β) Ρήγµατα ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης 

 

Ρήγµατα της διεύθυνσης αυτής συναντώνται σε αρκετές θέσεις στη συγκεκριµένη περιοχή 

και πιο συγκεκριµένα: 

- Στο βόρειο τµήµα της ασβεστολιθικής εµφάνισης της Ιόνιας ζώνης. Στη περιοχή αυτή, τα 

κανονικά ρήγµατα κλίνουν προς νότο και χαρακτηρίζονται συνήθως από πτώση του βόρειου 

ρηξιγενούς τεµάχους τους. Στα ρήγµατα αυτά οφείλεται η µετάπτωση των ασβεστολίθων 

προς βορρά. 

- Στη περιοχή του υψώµατος Παλιοαγραπιδιά (υψοµ. 803 µ.). Κανονικά και πλαγιοκανονικά 

ρήγµατα ΑΒΑ – ∆Ν∆ µετρήθηκαν στις βόρειες και νότιες πλαγιές του παραπάνω υψώµατος. 

Από µορφολογική άποψη, τα ρήγµατα αυτά φαίνεται να ελέγχουν το τοπογραφικό 

ανάγλυφο. Σε αυτό συνηγορεί και ο ΑΒΑ – ∆Ν∆ προσανατολισµός των ισουψών καµπυλών 

στη συγκεκριµένη περιοχή που διαφοροποιείται σαφώς από το ΒΒ∆ – ΝΝΑ αντίστοιχο 

προσανατολισµό τους στην ευρύτερη περιοχή.  

- Στην ευρύτερη περιοχή του όρους Αράκυνθος. Ειδικότερα, στη βόρεια απόληξη του 

Αράκυνθου, στη περιοχή Μακρυπλαγιάς (υψοµ. 857 µ.) – Κλήµατος κανονικά ρήγµατα 

ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης επηρεάζουν φλύσχη ψαµµιτοπηλιτικής φάσης. Η διακοπή της 

συνέχειας της ψαµµιτικής φάσης του Αράκυνθου προς βορρά, βορείως του Γρέβενου (υψοµ. 

982) οφείλεται στην παρουσία κανονικών ρηγµάτων ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης 

ορισµένα εκ των οποίων φέρνουν σε επαφή στρώµατα φλύσχη διαφορετικών λιθολογιών 

(σχήµα 4.8). 
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Σχήµα 4.8 Κανονικά ρήγµατα ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης στην ευρύτερη περιοχή του Αράκυνθου (Φ1: 
επιφάνεια ρήγµατος, θέση Κολοβρός ρέµα. ∆ιακρίνονται οι γραµµώσεις ολίσθησης. Το βέλος δείχνει τη 
φορά κίνησης της οροφής του ρήγµατος. Φ2: Ζώνη κανονικών ρηγµάτων µε µεγάλη γωνία κλίσης στην 
περιοχή του Κλήµατος. Η ζώνη φέρνει σε τεκτονική επαφή πηλιτοψαµµτική φάση φλύσχη (στη βάση 
του ρήγµατος) µε ψαµµιτοπηλιτική φάση (στην οροφή του ρήγµατος).  

 

γ) Ρήγµατα Α – ∆ και ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης 

 

- Ρήγµατα της διεύθυνσης αυτής παρατηρούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα στο δυτικό τµήµα 

της περιοχής όπου επηρεάζουν τους ασβεστόλιθους της Ιόνιας ζώνης σε όλη την έκταση της 

εµφάνισής τους (σχήµα 4.1). Ειδικότερα, στο νότιο τµήµα της παραπάνω εµφάνισης τα 

κανονικά ρήγµατα χαρακτηρίζονται από πτώση του νότιου ρηξιγενούς τεµάχους. 

 - Στην περιοχή της Τριχωνίδας λίµνης και συγκεκριµένα µεταξύ του χωριού Παππαδάτες 

και του υψώµατος Παπαδατόρραχη (υψοµ. 508 µ.), ζώνη κανονικών ρηγµάτων ∆Β∆ – ΑΝΑ 

και Α – ∆ διεύθυνσης επηρεάζουν τα στρώµατα φλύσχη (σχήµα 4.1). Τα παραπάνω ρήγµατα 

χαρακτηρίζονται από πτώση του βόρειου ρηξιγενούς τεµάχους και ελέγχουν το νότιο 

περιθώριο της ενεργούς λεκάνης της Τριχωνίδας (Doutsos et al. 1988, Doutsos et Piper 

1990). Ταυτόχρονα αποτελούν και τα νεώτερα ρήγµατα στην περιοχή αφού τέµνουν 

ανάστροφα ρήγµατα και κανονικά ρήγµατα όλων των διευθύνσεων (σχήµα 4.1).  

- Μικρότερα σε µήκος ρήγµατα Α- ∆ διεύθυνσης διαπιστώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή 

µεταξύ του αντικλίνου του Αιτωλικού και του όρους Αράκυνθος και πιθανόν να είναι της 

ίδιας κινηµατικής και ηλικίας µε τα προηγούµενα.  

- Κανονικά ρήγµατα ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης επηρεάζουν ασβεστόλιθους στο ανατολικό 

σκέλος του αντικλίνου (περιοχή Άνω Μούσουρας) όπως και στρώµατα φλύσχη στην περιοχή 

νότια των Ελληνικών. 
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δ) Ρήγµατα Β∆ - ΝΑ διεύθυνσης 

 

Κανονικά ρήγµατα της διεύθυνσης αυτής παρατηρούνται στο δυτικό περιθώριο της 

συγκεκριµένης περιοχής όπου επηρεάζουν τόσο τους ασβεστόλιθους όσο και το φλύσχη της 

Ιόνιας ζώνης (σχήµα 4.1). Ταυτόχρονα τα ρήγµατα αυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του αναγλύφου, αφού οι δυτικές απότοµες πλαγιές ορισµένων υψωµάτων όπως 

για παράδειγµα του Περγάκι (υψοµ. 652 µ.) σχετίζονται µε ρήγµατα της διεύθυνσης αυτής. 

Ειδικότερα, στο δυτικό σκέλος του αντικλίνου του Αιτωλικού τα παραπάνω ρήγµατα 

χαρακτηρίζονται από διεύθυνση κλίσης προς Ν∆ και από µεγάλες τιµές κλίσης. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις τα ρήγµατα αυτά φέρνουν σε τεκτονική επαφή ασβεστόλιθους ή φλύσχη, που 

δοµούν τη βάση του ρήγµατος, µε Πλειοκαινικά ιζήµατα, που δοµούν την οροφή του 

ρήγµατος (σχήµα 4.1). 

 

4.2.4 Σύνοψη της δοµής της περιοχής Αιτωλικού - Αράκυνθου 

 

► Η κατανοµή των κλίσεων στην ασβεστολιθική εµφάνιση της Ιόνιας ζώνης παραπέµπει σε 

ένα ασύµµετρο κεκλιµµένο αντίκλινο ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης, στο οποίο το δυτικό σκέλος 

του είναι κοντό και παρουσιάζει σχετικά µεγαλύτερες κλίσεις ενώ το ανατολικό σκέλος είναι 

µακρύ µε πιο ήπιες κλίσεις. Ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και πτυχές µικρής 

κλίµακας χαρτογραφήθηκαν επίσης στο κεντρικό τµήµα της ασβεστολιθικής εµφάνισης του 

Αιτωλικού στους Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους. Καταλήγοντας, η συνολική γεωµετρία του 

αντικλίνου σχετίζεται µε την παρουσία της επώθησης του Αιτωλικού στο δυτικό σκέλος του 

αντικλίνου. Η επώθηση αυτή που έχει µήκος 5 χλµ., φέρνει σε τεκτονική επαφή Άνω 

Κρητιδικούς ασβεστόλιθους µε τους αντίστοιχους Ηωκαινικούς. Μια δεύτερη επώθηση, 

αυτή της Κάτω Μούσουρας, που βρίσκεται 1 χλµ. ανατολικά της πρώτης, επηρεάζει 

Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους στο ανατολικό σκέλος του αντικλίνου και χαρακτηρίζεται από 

µικρότερη µετατόπιση (back limb thrust). 

► ∆ύο ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων µήκους 7.5 και 11 χλµ. αντίστοιχα, οι επωθήσεις 

Ελληνικών και Αράκυνθου, έχουν ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνση και κλίση προς ανατολάς 

επηρεάζουν τα στρώµατα φλύσχη στη συγκεκριµένη περιοχή, ελέγχοντας ταυτόχρονα και το 

µορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής.  

Η πρώτη ζώνη διέρχεται πλησίον των Ελληνικών και ανατολικά της Κάτω Ρέτσινας 

επηρεάζοντας τα κατώτερα στρωµατογραφικά στρώµατα του φλύσχη ηλικίας Ανωτέρου 

Ηωκαίνου – Κατωτέρου Ολιγοκαίνου. Τα ρήγµατα της ζώνης αυτής χαρακτηρίζονται 
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συνήθως από µικρή γωνία κλίσης όπως επίσης από γεωµετρία τύπου σκάλας και σαν 

αποτέλεσµα έχουν το διπλασιασµό του πάχους της κατώτερης ακολουθίας του φλύσχη.  

Η δεύτερη ζώνη ανάστροφων ρήγµατων αναπτύσσεται δυτικά του Αράκυνθου, παράλληλα 

µε την κορυφογραµµή του. Παρουσιάζει µεγαλύτερο εύρος σε σχέση µε την προηγούµενη 

ζώνη και επηρεάζει στρώµατα φλύσχη ηλικίας Μέσου Ολιγοκαίνου, διπλασιάζοντας το 

πάχος τους.  

► Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης κυρίως ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης και δεξιόστροφης 

µετατόπισης τέµνουν εγκάρσια τις παραπάνω ζώνες των ανάστροφων ρηγµάτων. 

Χαρακτηρίζονται από µικρές µετατοπίσεις, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 200 µέτρα.  

► Κανονικά ρήγµατα επηρεάζουν τους ασβεστόλιθους και το φλύσχη της Ιόνιας ζώνης.  

Όσον αφορά τους ασβεστόλιθους, κανονικά ρήγµατα κυρίως Β∆ – ΝΑ, Α- ∆, ∆Β∆ – ΑΝΑ 

και ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης ελέγχουν λιθολογικά όρια και το µορφολογικό ανάγλυφο. 

Όσον αφορά το φλύσχη, κανονικά και πλαγιοκανονικά ρήγµατα ΒΑ – Ν∆ και ΑΒΑ – ∆Ν∆ 

διεύθυνσης κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή. Τα ρήγµατα αυτά µετατοπίζουν κατά θέσεις 

τα ανάστροφα ρήγµατα και ελέγχουν τοπικά το µορφολογικό ανάγλυφο (υψώµατα 

Παλιαγραπιδιά και Γρέβενο).  

Τέλος, κανονικά ρήγµατα Α – ∆ και ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης επικρατούν στο βόρειο 

περιθώριο περιοχή της περιοχής, αποτελώντας τµήµα µιας ρηξιγενούς ζώνης που οριοθετεί 

πιθανά το νότιο περιθώριο της λεκάνης της Τριχωνίδας λίµνης.  
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4.3 Περιοχή βόρεια του Εύηνου ποταµού  

 

Το δυτικό τµήµα της περιοχής αυτής χαρακτηρίζεται από έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο 

που δοµείται κυρίως από φλύσχη ψαµµιτοπηλιτικής και ψαµµιτικής φάσης. Μια σειρά από 

υψώµατα που παρουσιάζουν Β∆ – ΝΑ έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνση αποτελούν το βασικό 

κορµό της περιοχής αυτής. Αντίθετα, το κεντρικό και το ανατολικό τµήµα της περιοχής 

χαρακτηρίζεται από πιο ήπιο ανάγλυφο που δοµείται κυρίως από φλύσχη πηλιτικής και 

πηλιτοψαµµιτικής φάσης και λιγότερο ψαµµιτικής φάσης που η εµφάνισή της περιορίζεται 

σε ορισµένα υψώµατα. Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η παρουσία ζωνών από 

ανάστροφα ρήγµατα που ελέγχουν το τοπογραφικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής 

(σχήµα 4.9). Οι πτυχές όπου παρατηρούνται, παρουσιάζουν παράλληλη διεύθυνση µε τα 

ανάστροφα ρήγµατα και αποτελούν συνοδευτικές δοµές οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τις 

ζώνες των ανάστροφων ρηγµάτων (σχήµατα 4.9 και 4.10). Κανονικά ρήγµατα, όπως και 

ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης τέµνουν τις παραπάνω συµπιεστικές δοµές 

διαµορφώνοντας το τελικό ανάγλυφο της περιοχής. 

 

4.3.1 Συµπιεστικές δοµές  

 

Α) Επώθηση ζώνης Γαβρόβου 

 

Σηµαντική ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων διέρχεται από τις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων 

Τσόκα (υψοµ. 763 µ.), Μακρυβούνι (υψοµ. 695 µ.), Κοκκαλιάρα (υψοµ. 773 µ. και 742 µ) 

και Ψωρολίθι (υψοµ. 324 µ.). Η παραπάνω ζώνη που το µήκος της φθάνει τα 15 χλµ., 

αποτελείται από ανάστροφα ρήγµατα που έχουν κυρίως Β∆ – ΝΑ διεύθυνση και κλίση προς 

ΒΑ. Η παραπάνω ζώνη είναι σηµαντική αφού οριοθετεί δύο περιοχές που χαρακτηρίζονται 

από διαφορετική µορφολογία, στρωµατογραφία και εσωτερική παραµόρφωση στρωµάτων 

και αντιστοιχεί στην επώθηση της ζώνης Γαβρόβου (επώθηση φ5 στα σχήµατα 4.5 και 4.9).  

Η περιοχή που αντιστοιχεί στη βάση της επώθησης, (η περιοχή κατά µήκος του άξονα 

Καρίτσας - Αγίου Γεωργίου) είναι χαµηλού αναγλύφου και επικρατεί φλύσχης πηλιτικής 

φάσης. Τα στρώµατα του φλύσχη στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής αυτής κλίνουν προς 

τα ανατολικά µε µικρές κλίσεις (σχήµα 4.5). Στα στρωµατογραφικά ανώτερα στρώµατα 

προσδιορίστηκε Άνω - Ολιγοκαινική ηλικία (βιοζώνη ΝΡ25, κεφάλαιο 3). 

Στο ανατολικό περιθώριο της περιοχής και κοντά στην επώθηση της ζώνης Γαβρόβου, τα 

στρώµατα του φλύσχη κλίνουν προς τα δυτικά µε ενδιάµεσες έως µεγάλες κλίσεις, ενώ 
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τοπικά γίνονται ανεστραµµένα. Η διαφοροποίηση αυτή όσον αφορά τις κλίσεις, σχετίζεται 

µε την παρουσία στη συγκεκριµένη παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων ΒΒ∆ – ΝΝΑ και ΒΑ – 

Ν∆ διεύθυνσης µε κλίση αντιστοίχως ΑΒΑ και ΒΑ αντιστοίχως που χαρακτηρίζονται από 

µικρές έως ενδιάµεσες γωνίες κλίσης. Τέτοια ρήγµατα διαπιστώθηκαν στην ευρύτερη 

περιοχή του χωριού Μελικιναίικα (φωτογραφία 1 στο σχήµα 4.10), όπως και ανατολικά του 

Αγίου Γεωργίου. Τα ρήγµατα αυτά προκαλούν περιστροφή των στρωµάτων φλύσχη και τη 

δηµιουργία τοπικά, πτυχών µικρής κλίµακας. Έτσι, σε αρκετές θέσεις στη βάση της 

επώθησης παρατηρούνται µικρά ασύµµετρα σύγκλινα που σε ορισµένες περιπτώσεις 

χαρακτηρίζονται από ανεστραµµένο ανατολικό σκέλος (σχήµατα 4.5 και 4.9). 

Η περιοχή που αντιστοιχεί στην οροφή της επώθησης είναι υψηλού αναγλύφου και 

χαρακτηρίζεται από την έντονη εσωτερική παραµόρφωση των στρωµάτων φλύσχη από 

συµπιεστικές δοµές.  Τα νεώτερα στρώµατα στην οροφή της επώθησης είναι ηλικίας Μέσου 

Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ24) και αντιστοιχούν σε φλύσχη ψαµµιτικής - ψαµµιτοπηλιτικής 

φάσης (στην περιοχή Μακρυβουνίου), ενώ τα υποκείµενα στρώµατα είναι ηλικίας 

Κατωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ23) και αντιστοιχούν σε φλύσχη πηλιτικής φάσης 

(στην περιοχή Κουτσοχερίου).  

Ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης µε κλίση προς ΒΑ έως ΑΒΑ 

είναι οι κύριες συµπιεστικές δοµές και ελέγχουν το µορφολογικό ανάγλυφο της ευρύτερης 

περιοχής. Σε αρκετές θέσεις κατά µήκος της επώθησης τα στρώµατα του φλύσχη 

παρουσιάζονται έντονα παραµορφωµένα από µικροπτυχώσεις και παρουσιάζουν µεγάλες 

κλίσεις (σχήµα 4.9).  

Οι κλίσεις των στρωµάτων που παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή ανατολικά της 

επώθησης της ζώνης Γαβρόβου, παραπέµπουν στη παρουσία ενός αντικλίνου (αντίκλινο 

Φροξυλιάς κατά ΒΡ, 1971). Ο αντικλινικός άξονας του διέρχεται από τα υψώµατα Αγία 

Βαρβάρα (υψοµ. 648 µ.), Φροξυλιά, Γεωργάνι (υψοµ. 823 µ.) και ανατολικά του Προφήτη 

Ηλία (υψοµ. 670 µ.). Πρόκειται για ένα ασύµµετρο αντίκλινο, στο δυτικό σκέλος του οποίου, 

(κοντό σκέλος του αντικλίνου) τα στρώµατα του φλύσχη κλίνουν προς τα δυτικά µε µεγάλες 

τιµές κλίσης. Σε αρκετές θέσεις στο σκέλος αυτό του αντικλίνου, τα στρώµατα γίνονται 

κατακόρυφα έως και ανεστραµµένα (σχήµατα 4.9 και 4.10). Στο ανατολικό και πιο µακρύ 

σκέλος του αντικλίνου, τα στρώµατα παρουσιάζουν µικρότερες τιµές κλίσης (συνήθως έως 

35°) και κλίνουν προς ανατολάς (σχήµα 4.10). Σε µεγασκοπική κλίµακα, η γεωµετρία του 

παραπάνω αντικλίνου, και η θέση του στο χώρο, σχετίζεται άµεσα µε την επώθηση της 

ζώνης Γαβρόβου, µε άλλα λόγια πιθανά πρόκειται για αντίκλινο που δηµιουργήθηκε πάνω 

από τη ράµπα της επώθησης αυτής.  
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Σχήµα 4.10 Γεωλογική τοµή Ε – Ζ (Η θέση της τοµής και οι επωθήσεις φ6 - φ10 
φαίνονται στο σχήµα 4.9 και αναφέρονται αναλυτικά στο κείµενο) 

 

Παρατηρήσεις όσον αφορά την επώθηση της ζώνης Γαβρόβου έγιναν στις ακόλουθες θέσεις: 

▪ ∆υτικές πλαγιές του υψώµατος Τσόκα.  

Στην περιοχή αυτή διαπιστώθηκε η παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων µε διεύθυνση ΒΒ∆ – 

ΝΝΑ που κλίνουν προς ανατολάς και επηρεάζουν στρώµατα φλύσχη πηλιτοψαµµιτικής 

φάσης (σχήµα 4.9).  

▪ ∆υτικές πλαγιές του υψώµατος Μακρυβούνι (σχήµατα 4.5 και 4.9).  

Στην παραπάνω περιοχή διαπιστώθηκαν ΒΒ∆ – ΝΝΑ και Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης ανάστροφα 

ρήγµατα που κλίνουν προς ΑΒΑ και ΒΑ αντίστοιχα, µε µκρές έως ενδιάµεσες τιµές της 

γωνίας κλίσης τους. Τα ανάστροφα ρήγµατα περιστρέφουν τα στρώµατα του φλύσχη που 

παρουσιάζουν µεγάλες κλίσεις και τοπικά γίνονται σχεδόν κατακόρυφα έως και 

ανεστραµµένα (φωτογραφία 2 στο σχήµα 4.11). Επίσης σε άλλες θέσεις και κοντά σε 

ανάστροφα ρήγµατα, τα στρώµατα του φλύσχη παρουσιάζονται έντονα παραµορφωµένα από 

µικροπτυχώσεις, τα αξονικά επίπεδα των οποίων κλίνουν προς ΒΑ (φωτογραφία 3, σχήµα 

4.11), ή παρουσιάζουν µεγάλη γωνία κλίσης (φωτογραφία 4, σχήµα 4.11).  

▪ Η περιοχή του υψώµατος της Κοκκαλιάρας.  

Ψαµµιτοπηλιτική ακολουθία ιζηµάτων που περιλαµβάνει και κροκαλοπαγή επικρατεί στο  

παραπάνω ύψωµα που χαρακτηρίζεται από απότοµες δυτικές πλαγιές. Στη νότια απόληξη 

του υψώµατος τα παραπάνω ιζήµατα εµφανίζονται πτυχωµένα από µικρής κλίµακας πτυχές 

και επωθούν άργιλους που κλίνουν προς τα δυτικά µε µεγάλες κλίσεις. Ενδιαφέρον στοιχείο 
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είναι η παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης τα οποία 

είναι αντιθετικά ως προς την κύρια επώθηση (σχήµα 4.9). 

▪ Στη νότια απόληξη του υψώµατος Ψωρολίθι  

Κοντά στον Εύηνο ποταµό µετρήθηκαν ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και 

κλίσης ΑΒΑ. Τα ρήγµατα αυτά που είναι κυρίως µικρής γωνίας κλίσης και τέµνουν 

κατακόρυφα ή ανεστραµµένα στρώµατα φλύσχη ψαµµιτοπηλιτικής φάσης ή πηλιτικής 

φάσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις µετρήθηκαν ανάστροφα ρήγµατα Α – ∆ έως ∆Β∆ – ΑΝΑ 

διεύθυνσης µε αντίστοιχες κλίσεις προς Β και ΒΒΑ. Τα ρήγµατα αυτά χαρακτηρίζονται 

συνήθως από µικρή γωνία κλίσης και µικρές µετατοπίσεις και πιθανά αποτελούν τις 

νεώτερες συµπιεστικές δοµές (out of sequence faults).      

 

Β) Επώθηση Γεωργάνι 

 

Μια δεύτερη ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων βρίσκεται 1 χλµ. ανατολικά της επώθησης της 

ζώνης Γαβρόβου (ζώνη ρηγµάτων φ6 στα σχήµατα 4.9 και 4.10). Ο δυτικός της κλάδος 

διέρχεται από την αξονική περιοχή του αντικλίνου της Φροξυλιάς και συγκεκριµένα από τη 

δυτική πλαγιά των υψωµάτων Γεωργάνι (υψοµ. 823 µ.), Προφήτη Ηλίας (υψοµ. 670 µ.) και 

Ψωρολίθι (υψοµ. 540 µ.). Η προέκταση της ζώνης αυτής προς βορρά διέρχεται από τη 

δυτική πλαγιά της Αγίας Βαρβάρας (υψοµ. 648 µ.). Ο αντίστοιχος ανατολικός της κλάδος 

επηρεάζει τα στρώµατα φλύσχη στο ανατολικό σκέλος του αντικλίνου της Φροξυλιάς και 

παρατηρείται στα υψώµατα Ραπτόρραχη (υψοµ. 813 µ.) και Καστανόρραχη (υψοµ. 863 µ.).  

Στην αξονική περιοχή του αντικλίνου της Φροξυλιάς, τα στρώµατα του φλύσχη είναι κατά 

θέσεις παραµορφωµένα από µια σειρά διαδοχικών συγκλίνων και αντικλίνων. Τα σύγκλινα 

και τα αντίκλινα αυτά είναι µικρής κλίµακας και διευθύνονται ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ - ΝΑ 

(σχήµα 4.9). Η γεωµετρική τους ταξινόµηση δείχνει ότι αντιστοιχούν κυρίως σε κεκλιµένες 

και δευτερευόντως σε ανεστραµµένες πτυχές. Η κλίση των αξονικών επιπέδων τους είναι 

προς ΑΒΑ έως ΒΑ. Η παραµόρφωση αυτή των στρωµάτων σχετίζεται µε την παρουσία 

ανάστροφων ρηγµάτων ίδιας διεύθυνσης και ανατολικής κλίσης. Παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων διαπιστώθηκε στις παρακάτω θέσεις:  

▪ Στις νότιες πλαγιές του υψώµατος Αγία Βαρβάρα  

Στην περιοχή αυτή διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα κυρίως ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ 

διεύθυνσης µε κλίση προς ανατολάς και µε µικρές γωνίες κλίσεως. ∆υτικά των ανάστροφων 

ρηγµάτων, παρατηρούνται πτυχές µικρής κλίµακας στα στρώµατα του φλύσχη (σχήµα 4.9 

και ανατολικό τµήµα της τοµής Γ – ∆ στο σχήµα 4.5). 

 116



 

 

 
 

Σχήµα 4.11 Ανάστροφα ρήγµατα στην ευρύτερη περιοχή της Φροξυλιάς (Φ1: ζώνη 
διάτµησης που σχετίζεται µε ανάστροφο ρήγµα που τέµνει αργίλους σε µικρή γωνία σε 
σχέση µε τη στρώση τους, θέση Μελικιναίικα, Φ2: ανάστροφο ρήγµα στο Μακρυβούνι. Τα 
στρώµατα του φλύσχη στη βάση του ρήγµατος είναι ανεστραµµένα και καµπυλώνονται 
κοντά στο επίπεδο του ρήγµατος, Φ3: ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων στο Μακρυβούνι. Τα 
στρώµατα του φλύσχη στη βάση του ρήγµατος έχουν µεγάλες κλίσεις, ενώ στην οροφή 
παρουσιάζονται έντονα παραµορφωµένα, Φ4: από την ίδια ζώνη ρηγµάτων, ανάστροφο 
ρήγµα µε µικρή γωνία κλίσης µε χαρακτηριστική παραµόρφωση των ψαµµιτών στην οροφή 
του ρήγµατος, Φ5: ανάστροφο ρήγµα ενδιάµεσης γωνίας κλίσης που φέρνει σε τεκτονική 
επαφή διαφορετικές φάσεις φλύσχη, θέση Γεωργάνι   
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▪ Στις δυτικές πλαγιές του υψώµατος Γεωργάνι  

Ζώνη διάρρηξης αποτελούµενη από ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης που 

κλίνουν προς ΑΒΑ εντοπίστηκε στην περιοχή αυτή (σχήµα 4.9). Τα ρήγµατα αυτά 

χαρακτηρίζονται από ενδιάµεση γωνία κλίσης και επηρεάζουν στρώµατα φλύσχη 

ψαµµιτοπηλιτικής φάσης (φωτογραφία 5 στο σχήµα 4.11). 

▪ Στις δυτικές πλαγιές του υψώµατος Προφήτης Ηλίας  

 Πιο συγκεκριµένα στη Β∆ και στη Ν∆ απόληξη του υψώµατος διαπιστώθηκαν Β∆ – ΝΑ 

έως Β – Ν διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα µε κλίση ΒΑ έως Α που τέµνουν στρώµατα 

φλύσχη ψαµµιτοπηλιτικής φάσης (σχήµα 4.9). Σε ορισµένες θέσεις, όπως στη νότια απόληξη 

του υψώµατος και στις δυτικές πλαγιές του παρατηρούνται πτυχές µικρής κλίµακας ίδιας 

διεύθυνσης, τα αξονικά επίπεδα των οποίων κλίνουν προς ΒΑ ή ΑΒΑ. Η παρουσία τους 

σχετίζεται µε την παραπάνω ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων.  

 

Γ) Επώθηση Χαράµατος 

 

Ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης αναπτύσσεται στην 

περιοχή των υψωµάτων Μαραθούλα (υψοµ. 360 µ.) και Χάραµα (υψοµ. 660 µ.). Τα 

ανάστροφα ρήγµατα ελέγχουν το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής και επηρεάζουν 

φλύσχη ψαµµιτοπηλιτικής - ψαµµιτικής φάσης που επικρατεί στα υψώµατα αυτά, όπως και 

κροκαλοπαγή που εµφανίζονται µόνο στο Χάραµα (ζώνη ρηγµάτων φ7 στο σχήµα 4.9). Η 

προέκταση της ζώνης αυτής προς βορρά διέρχεται από την ανατολική πλαγιά της 

Ραπτόρραχης (φ7 στο σχήµα 4.10). Η παραπάνω ζώνη ρηγµάτων φέρνει σε τεκτονική επαφή 

τις πηλιτικές φάσεις φλύσχη, που εµφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Κουτσοχερίου µε 

τις αντίστοιχες ψαµµιτοπηλιτικές των δύο υψωµάτων. Μικροπαλαιοντολογικοί 

προσδιορισµοί ηλικιών που έγιναν σε δείγµατα φλύσχη έδειξαν µια σηµαντική 

διαφοροποίηση ηλικιών εκατέρωθεν της ζώνης αυτής των ανάστροφων ρηγµάτων. Τα 

νεώτερα στρώµατα της πηλιτικής ακολουθίας δυτικά της ζώνης είναι ηλικίας Μέσου – 

Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ24), ενώ τα στρώµατα της ψαµµιτοπηλιτικής 

ακολουθίας τόσο εντός της ζώνης των ρηγµάτων, όσο και ανατολικά της, είναι Κάτω 

Ολιγοκαινικής ηλικίας (βιοζώνη ΝΡ23). Αναλυτικότερα, παρατηρήσεις συµπιεστικών δοµών 

της ζώνης αυτής, έγιναν στις παρακάτω θέσεις: 
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▪ ∆υτικές πλαγιές του υψώµατος Μαραθούλα 

 Ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης µετρήθηκαν ανατολικά του 

χωριού Κουτσοχέρι και στο ύψωµα Μαραθούλα. Η κλίση των κύριων ρηγµάτων είναι ΒΑ 

έως ΑΒΑ. Σε ορισµένες θέσεις η γωνία κλίσης τους είναι σηµαντική (35º - 50º), ενώ σε 

άλλες είναι υπο-οριζόντια. Πολλές φορές συνοδεύονται από ανάστροφα ρήγµατα µικρής 

κλίµακας µε δυτικές κλίσεις που χαρακτηρίζονται από µικρές µετακινήσεις. Τα στρώµατα 

του φλύσχη αποκτούν µεγάλες έως σχεδόν κατακόρυφες κλίσεις πλησίον των ρηγµάτων, ενώ 

παρατηρούνται και µικροπτυχώσεις τα αξονικά επίπεδα των οποίων κλίνουν προς Α, ΑΒΑ 

και ∆. 

▪ ∆υτικές πλαγιές του υψώµατος Χάραµα 

Στις παραπάνω περιοχές µετρήθηκαν ανάστροφα ρήγµατα µε διεύθυνση ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως 

Β∆ – ΝΑ και κλίση ΑΒΑ έως ΒΑ. Η γωνία κλίσης των ρηγµάτων είναι της τάξης των 45º. 

Τα ρήγµατα παρουσιάζουν διεύθυνση και κλίση σχεδόν παράλληλες µε αυτές των 

στρωµάτων τα οποία στην περίπτωση αυτή δεν καµπυλώνονται εκατέρωθεν του ρήγµατος 

(φωτογραφία 1, σχήµα 4.12). Αποτέλεσµα της παρουσίας των ρηγµάτων αυτών είναι η 

πάχυνση της ψαµµιτοπηλιτικής ακολουθίας του φλύσχη, που επικρατεί στη συγκεκριµένη 

περιοχή.  

▪ Νότια απόληξη του Χαράµατος  

Στη θέση διαπιστώθηκε σηµαντικός αριθµός από ανάστροφα ρήγµατα διεύθυνσης Β∆ – ΝΑ 

έως ΒΒΑ – ΝΝ∆. µε κλίση  ΒΑ έως ΑΒΑ και µε γωνία κλίσης 25º - 50º. Συνήθως 

συνοδεύονται από µικρότερα αντιθετικά ανάστροφα ρήγµατα ΒΒΑ – ΝΝ∆ έως Β –Ν 

διεύθυνσης που χαρακτηρίζονται από σαφώς µεγαλύτερες γωνίες κλίσης (> 65º). Τα 

στρώµατα του φλύσχη παρουσιάζονται έντονα παραµορφωµένα και από µικροπτυχώσεις 

κεκλιµένες, τα αξονικά επίπεδα των οποίων κλίνουν προς ΑΒΑ. Σε ορισµένες θέσεις 

διαπιστώθηκε κροκαλοπαγή να επωθούν αργίλους που εµφανίζουν σχισµό στη βάση του 

ρήγµατος (φωτογραφία 2, σχήµα 4.12). Τα κροκαλοπαγή αυτά δοµούν βορειότερα την 

κορυφή του υψώµατος Χάραµα όπου έχουν χαρτογραφηθεί και πτυχές (γεωλογικοί χάρτες 

ΒΡ και ΙΓΜΕ). Η ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων που διαπιστώθηκε στη νότια απόληξη του 

Χαράµατος πιθανά προεκτείνεται προς βορρά αποτελώντας και το δυτικό όριο της 

εµφάνισης των κροκαλοπαγών. Στις νότιες όχθες του Εύηνου ποταµού διαπιστώθηκε επίσης 

η ύπαρξη ανάστροφων ρηγµάτων της ίδιας διεύθυνσης µε µικρή γωνία κλίσης που 

επηρεάζουν έντονα αργίλους µε κροκάλες (φωτογραφία 3, σχήµα 4.12). Η ζώνη συνεπώς 

των ανάστροφων ρηγµάτων του Χαράµατος προεκτείνεται και νοτιότερα του Εύηνου 
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ποταµού και όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια διέρχεται από δυτική πλαγιά του υψώµατος 

Αηδόνι.   

▪ Ανατολικά του χωριού Κουτσοχέρι 

Στην περιοχή µεταξύ Κουτσοχερίου και του υψώµατος της Μαραθούλας µετρήθηκαν αρκετά 

ανάστροφα ρήγµατα διεύθυνσης Β – Ν έως ΒΒΑ – ΝΝ∆ µε κλίση ∆ έως ΑΒΑ αντίστοιχα. 

Τα ρήγµατα αυτά είναι ενδιάµεσης γωνίας κλίσης (40º - 48º) και τέµνουν στρώµατα φλύσχη 

πηλιτικής φάσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από τα παραπάνω αντιθετικά ανάστροφα 

ρήγµατα είναι αυτό της φωτογραφίας 4 του σχήµατος 4.12.  

 
Σχήµα 4.12 Συµπιεστικές δοµές στη περιοχή Κουτσοχερίου – Χαράµατος (Φ1:ανάστροφο 
ρήγµα ενδιάµεσης κλίσης που τέµνει στρώµατα ψαµµιτοπηλιτικής ακολουθίας σχεδόν 
παράλληλα στη στρώση τους, θέση: δυτική πλαγιά Χαράµατος, Φ2: ανάστροφο ρήγµα 
µεγάλης κλίσης που φέρνει σε επαφή κροκαλοπαγή µε αργίλους, θέση: νότια απόληξη 
Χαράµατος, Φ3: ανάστροφο ρήγµα µικρής γωνίας κλίσης µε καµπύλωση των στρωµάτων 
στην οροφή του ρήγµατος, θέση: Εύηνος ποταµός Φ4: αντιθετικό ανάστροφο ρήγµα 
ενδιάµεσης κλίσης µε χαρακτηριστική καµπύλωση των στρωµάτων στη βάση του ρήγµατος, 
θέση: Αγία Ελεούσα, Κουτσοχερίου).  
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∆) Επώθηση Ψωριάρη  

 

Πρόκειται για µια ζώνη από ανάστροφα ρήγµατα που αναπτύσσεται στη περιοχή των 

υψωµάτων Κούκου (υψοµ. 577 µ.), Ψωριάρη (υψοµ. 724 µ.) και ∆όβρου (υψοµ. 793 µ.). Το 

µήκος της ζώνης είναι τουλάχιστον 5 χλµ., ενώ το µέγιστο εύρος της φθάνει το 1 χλµ. (ζώνη 

ρηγµάτων φ8 στα σχήµατα 4.9 και 4.13). Τα ανάστροφα ρήγµατα έχουν κυρίως ΒΒ∆ – ΝΝΑ  

και κατά δεύτερο λόγο Β∆ – ΝΑ διεύθυνση και επηρεάζουν στρώµατα φλύσχη πηλιτικής – 

πηλιτοψαµµιτικής φάσης που επικρατούν στη συγκεκριµένη περιοχή. Οι ψαµµιτικές φάσεις 

φλύσχη περιορίζονται στο κορυφαίο τµήµα του υψώµατος ∆όβρος. Συµπιεστικές δοµές 

προσδιορίστηκαν στις παρακάτω θέσεις: 

 

▪ ∆υτικές πλαγιές του υψώµατος Κούκος 

Εντός πηλιτικών λιθοφάσεων φλύσχη παρατηρήθηκαν ανάστροφα ρήγµατα Β – Ν έως ΒΒ∆ 

– ΝΝΑ διεύθυνσης µε κλίση κυρίως προς ανατολάς. είτε δυτική. Τα ρήγµατα αυτά 

επηρεάζουν στρώµατα φλύσχη πηλιτικής φάσης και προκαλούν την έντονη παραµόρφωσή 

τους από µικροπτυχώσεις (Φ1 στο σχήµα 4.14). Τα αξονικά επίπεδα των πτυχώσεων αυτών 

κλίνουν είτε προς ανατολικά είτε προς δυτικά. Οι πτυχές αυτές µε βάση την κλίση των 

αξονικών τους επιπέδων και τη γεωµετρία των σκελών τους ταξινοµούνται στις 

περισσότερες περιπτώσεις σαν κεκλιµένες και ασύµµετρες.  

 

 
 

Σχήµα 4.13 Γεωλογική τοµή Θ – Ι (Η θέση της τοµής φαίνεται στο σχήµα 4.9 ενώ οι 
επωθήσεις φ6, φ8 και φ10 αναφέρονται αναλυτικά στο κείµενο) 
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▪ ∆υτικές πλαγιές του υψώµατος Ψωριάρης  

Ζώνη από ανάστροφα ρήγµατα Β – Ν έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και ανατολικής κλίσης 

διαπιστώθηκε στη Β∆ και στη Ν∆ απόληξη του υψώµατος (σχήµατα 4.9 και 4.13). Τα 

ρήγµατα αυτά τέµνουν καθαρά πηλιτικές φάσεις φλύσχη που επικρατούν στην ευρύτερη 

περιοχή και χαρακτηρίζονται από µικρές γωνίες κλίσης (έως 34º). Η παρουσία των 

παραπάνω ρηγµάτων έχει σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική πάχυνση της πηλιτικής ακολουθίας 

(Φ2 στο σχήµα 4.14).  

 

▪ ∆υτικά του υψώµατος ∆όβρος  

Μικρής κλίµακας ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ και ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης µε κλίση ΒΑ 

και ΑΒΑ αντιστοίχως µετρήθηκαν στη Β∆ απόληξη του υψώµατος όπως επίσης και βόρεια 

της Ποταµούλας (σχήµα 4.9). Τα ανάστροφα ρήγµατα είναι τις περισσότερες φορές ήπιας 

κλίσης (έως 30º)  και τέµνουν στρώµατα φλύσχη πηλιτικής φάσης σχεδόν παράλληλα στη 

στρώση τους. Η παρουσία µιας σειράς από σύγκλινα και αντίκλινα στις δυτικές πλαγιές του 

∆όβρου (Φ3 στο σχήµα 4.14) σχετίζεται πιθανά µε την ύπαρξη ανάστροφων ρηγµάτων στην 

περιοχή αυτή.  

 

Ε) Επώθηση Παλιόσταλου 

 

Ζώνη από ανάστροφα ρήγµατα Β – Ν έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης µε Α έως ΒΑ κλίση 

µετρήθηκαν στις δυτικές πλαγιές του υψώµατος Παλιόσταλος (υψοµ. 533 µ.), ενώ προς 

βορρά διέρχεται  από την ανατολική πλαγιά του ∆όβρου (επώθηση φ9 στα σχήµατα 4.9 και 

4.10). Μολονότι το µήκος της επώθησης όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήµα είναι της 

τάξης των 5 χλµ., το πραγµατικό µήκος της είναι αρκετά µεγαλύτερο εάν η επώθηση 

προεκτείνεται προς νότο, στη περιοχή του Παραδεισίου. Το αντίστοιχο εύρος της ζώνης 

είναι µικρό φθάνοντας τα 500 µ. στη Ν∆ απόληξη του Παλιόσταλου.  Τα ρήγµατα της ζώνης 

αυτής επηρεάζουν στρώµατα φλύσχη πηλιτοψαµµικής φάσης και φέρνουν σε τεκτονική 

επαφή τις πηλιτικές φάσεις φλύσχη που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Ποταµούλας 

που δοµούν τη βάση της επώθησης, µε ψαµµιτοπηλιτικές φάσεις φλύσχη που εµφανίζονται 

στον Παλιόσταλο οι οποίες δοµούν αντίστοιχα την οροφή της επώθησης. 

Η παραµόρφωση των στρωµάτων του φλύσχη εκατέρωθεν της επώθησης είναι 

χαρακτηριστική. Στη βάση της επώθησης αναπτύσσεται το σύγκλινο της Ποταµούλας. 

Σύµφωνα µε τις χαρτογραφήσεις της ΒΡ (1971) και ΙΓΜΕ (1991) πρόκειται για  ένα 

σύγκλινο ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης µε συνολικό µήκος της τάξης των 10 χλµ. Ο άξονάς του 
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παρακολουθείται από το ύψωµα Κούκος, περνάει από το ύψωµα του ∆όβρου και καταλήγει 

στον Εύηνο, δυτικά του χωριού Παραδείσι. Αντίθετα, από τις παρατηρήσεις υπαίθρου της 

παρούσας διατριβής, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα µικρής κλίµακας σύγκλινο που 

περιορίζεται στην περιοχή Β∆ του χωριού Ποταµούλα και συγκεκριµένα στο νότιο τµήµα 

του υψώµατος του ∆όβρου (σχήµα 4.9). Νοτιότερα της περιοχής αυτής, οι κλίσεις των 

στρωµάτων του φλύσχη είναι ανατολικές και οι µεγαλύτερες τιµές κλίσης τους 

παρατηρούνται πλησίον της επώθησης. Πλησίον της επώθησης, τα στρώµατα του φλύσχη 

παρουσιάζουν µεγάλες κλίσεις έως που γίνονται και ανεστραµµένα. Οι παρατηρούµενες 

κλίσεις των στρωµάτων παραπέµπουν στην ύπαρξη ενός ασύµµετρου αντικλίνου στην 

περιοχή του υψώµατος του Παλιόσταλου. Στο δυτικό βραχύ σκέλος του αντικλίνου τα 

στρώµατα του φλύσχη έχουν µεγάλες κλίσεις, ενώ στο ανατολικό µακρύ σκέλος 

παρουσιάζουν αντίστοιχα πιο ήπιες κλίσεις (σχήµα  4.10). 

Η παλαιοντολογική εξέταση δειγµάτων φλύσχη προσδιόρισε ότι τα ιζήµατα του φλύσχη 

εκατέρωθεν της επώθησης Παλιόσταλου έχουν διαφορετικές ηλικίες. Πιο αναλυτικά, για την 

πηλιτική ακολουθία ιζηµάτων στη βάση της επώθησης προσδιορίστηκε ηλικία Ανωτέρου 

Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ25), ενώ για τα αντίστοιχα ιζήµατα της οροφής της επώθησης 

ηλικία Μέσου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ24) αντίστοιχα (Κεφάλαιο 3).    

Συµπιεστικές δοµές προσδιορίστηκαν σε δύο θέσεις κατά µήκος της ζώνης και 

συγκεκριµένα:   

▪ Ν∆  πλαγιά του Παλιόσταλου  

Στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού Κιλαντωναίικα µετρήθηκαν Β – Ν διεύθυνσης 

ανάστροφα ρήγµατα µε κλίσεις προς ανατολάς. Τα ρήγµατα τις περισσότερες φορές έχουν 

ήπια γωνία κλίσης (έως 35º). Φλύσχης ψαµµιτοπηλιτικής φάσης επωθείται πάνω σε φλύσχη 

πηλιτικής φάσης. Σε ορισµένες θέσεις τα ρήγµατα παρουσιάζουν γεωµετρία διδύµου που 

κλίνει προς την οπισθοχώρα (Φ3 στο σχήµα 4.14).  

▪ Β∆  πλαγιά του Παλιόσταλου 

Στην περιοχή του οικισµού Τσιλιγιανναίικα διαπιστώθηκαν κυρίως Β – Ν έως Β∆ – ΝΑ 

διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα µε κλίση προς Α έως ΒΑ αντίστοιχα. Και στην περιοχή 

αυτή τα ρήγµατα χαρακτηρίζονται από µικρή γωνία κλίσης (15º - 30º). Σε ορισµένες θέσεις, 

κυρίως κοντά σε επωθήσεις, τα στρώµατα παρουσιάζονται παραµορφωµένα από 

µικροπτυχώσεις. Τέλος, σε λίγες περιπτώσεις µετρήθηκαν µικρής κλίµακας ανάστροφα 

ρήγµατα ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης µε κλίση ΒΒΑ. 

 

Ζ) Επώθηση Βίγλας 
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Πρόκειται για µια επιµήκη ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων που διέρχεται από τις δυτικές 

πλαγιές των υψωµάτων Καστανιές, Κορακόρραχη (υψοµ. 578 µ.), Πέρα Πόρτες (υψοµ. 622 

µ.) και Βίγλα (υψοµ. 674 µ.). Η ζώνη αυτή φαίνεται να ελέγχει το τοπογραφικό ανάγλυφο 

των παραπάνω υψωµάτων που χαρακτηρίζονται από απότοµες δυτικές πλαγιές και πιο ήπιες 

ανατολικές (επώθηση φ10 στο σχήµα 4.9). Το µήκος της ζώνης είναι της τάξης των 10 χλµ. 

ενώ µπορεί να φθάνει τα 12.5 χλµ. στην περίπτωση που ανήκουν σε αυτή τα ανάστροφα 

ρήγµατα που βρίσκονται βόρεια του Παραδεισίου. Στη βάση της επώθησης επικρατεί 

φλύσχης πηλιτικής φάσης, ενώ στην οροφή της επώθησης επικρατούν ψαµµιτοπηλιτικές – 

ψαµµιτικές φάσεις φλύσχη.   

Προηγούµενες χαρτογραφήσεις έχουν προσδιορίσει το αντίκλινο της Βίγλας (κατά ΒΡ 1971, 

ΙΓΜΕ 1991) ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης, ο άξονας του οποίου διέρχεται από τα υψώµατα Πέρα 

Πόρτες και Βίγλα, και φθάνει έως το χωριό Παραδείσι στις όχθες του Εύηνου ποταµού. 

Παρατηρήσεις υπαίθρου παραπέµπουν σε µια διαφορετική εικόνα. Οι νότιες πλαγιές της 

Βίγλας χαρακτηρίζονται από την παρουσία πτυχών µικρής κλίµακας, ενώ οι δυτικές πλαγιές 

του δίνουν τη γενική εικόνα ενός µονοκλινούς µε κλίση προς τα ανατολικά.  Την ίδια εικόνα 

µονοκλινούς µε κλίση των στρωµάτων του φλύσχη προς τα ανατολικά δίνει και το ύψωµα 

Πέρα Πόρτες βορειότερα.  

Συµπιεστικές δοµές παρατηρήθηκαν στις παρακάτω θέσεις:  

▪ Στη θέση Ποτιστικά 

 Στη θέση αυτή που ευρίσκεται 2,5 χλµ. νότια του χωριού Καζαναίικα διαπιστώθηκαν 

ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης µε κλίση ΒΑ, όπως και ίδιας διεύθυνσης αλλά 

αντιθετικά ανάστροφα ρήγµατα που επηρεάζουν φλύσχη πηλιτικής φάσης. Επίσης, 

παρατηρήθηκαν πτυχές µικρής κλίµακας µε κλίση του αξονικού επιπέδου τους ΒΑ, η 

παρουσία των οποίων σχετίζεται  µε τα παραπάνω ανάστροφα ρήγµατα της ίδιας ίδιας 

περιοχής.  

▪ ∆υτικά και νότια του υψώµατος Βίγλα 

Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Καζαναίικα µετρήθηκαν Β – Ν διεύθυνσης ανάστροφα 

ρήγµατα µε κλίση προς Α (Φ5 στο σχήµα 4.14). Τοπικά, τα ρήγµατα αυτά περιστρέφουν τα 

στρώµατα του φλύσχη, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν τοπικά αυξηµένες κλίσεις. Στη 

θέση Κάτω Μπερµπάτι παρατηρήθηκε σειρά διαδοχικών συγκλίνων – αντικλίνων µικρής 

κλίµακας. Οι παραπάνω πτυχές έχουν ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και επηρεάζουν τα στρώµατα 

του φλύσχη στη νότια πλευρά της Βίγλας. 
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Σχήµα 4.14 Συµπιεστικές δοµές στη περιοχή ∆όβρου – Παλιόσταλου (Φ1: ήπιας κλίσης ανάστροφο 
ρήγµα µε παραµορφώσεις των στρωµάτων στην οροφή του ρήγµατος, θέση Κούκος, Φ2: ήπιας 
κλίσης ανάστροφο ρήγµα, θέση Β∆ απόληξη Ψωριάρη, Φ3: Το σύγκλινο της Ποταµούλας και µια 
σειρά αντικλίνων – συγκλίνων στη δυτική πλαγιά του ∆όβρου. Φ4: Ανάστροφα ρήγµατα ήπιας 
γωνίας κλίσης που σχηµατίζουν δίδυµο. Ψαµµιτικές φάσεις φλύσχη επωθούνται επί 
ψαµµιτοπηλιτικών φάσεων, θέση Κιλαντωναίικα, Φ5: ανάστροφα ρήγµατα ήπιας έως ενδιάµεσης 
κλίσης, θέση Κάτω Μπερπάτι, Φ6: ήπιας κλίσης ανάστροφο ρήγµα, µε χαρακτηριστικές πτυχώσεις 
στρωµάτων πλησίον της ρηξιγενής επιφάνειας, θέση δυτική πλαγιά Καστανιών)  
 
▪ ∆υτικά του υψώµατος Πέρα Πόρτες  
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Στη Β∆ απόληξη του παραπάνω υψώµατος, µετρήθηκαν ανάστροφα ρήγµατα ∆Β∆ – ΑΝΑ 

διεύθυνσης µε κλίση ΒΒΑ. Στη Ν∆ απόληξη του ιδίου υψώµατος, παρατηρήθηκε ζώνη µε 

έντονη παραµόρφωση των στρωµάτων του φλύσχη. Κατά µήκος της ζώνη αυτής, 

διαπιστώθηκε αρκετός αριθµός ανάστροφων ρηγµάτων µε διεύθυνση Β – Ν και ΒΒ∆ – ΝΝΑ 

και µε ανατολική διεύθυνση κλίσης που τέµνουν τα στρώµατα του φλύσχη σχεδόν 

παράλληλα στη στρώση τους.  

▪ ∆υτικές πλαγιές του υψώµατος Καστανιές  

Σε αρκετές θέσεις διαπιστώθηκε η παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων ΒΒ∆ – ΝΝΑ 

διεύθυνσης και ήπιας κλίσης προς ανατολάς. Κατά θέσεις µετρήθηκαν ανάστροφα ρήγµατα 

της ίδιας διεύθυνσης µε κλίση προς δυσµάς. Τα ρήγµατα αυτά επηρεάζουν πηλιτικές 

λιθοφάσεις φλύσχη και σαν αποτέλεσµα έχουν την τοπικά έντονη παραµόρφωση των 

ιζηµάτων του φλύσχη από µικροπτυχώσεις, τα αξονικά επίπεδα των οποίων κλίνουν κυρίως 

προς ΑΒΑ αλλά και προς ∆Ν∆ (Φ6 στο σχήµα 4.14). 

 

Η) Επωθήσεις ανατολικά της Βίγλας 

 

Πηλιτοψαµµιτικές φάσεις φλύσχη επικρατούν στην περιοχή ανατολικά του υψώµατος της 

Βίγλας και έως την επώθηση της ζώνης Πίνδου που διέρχεται από τις νότιες πλαγιές των 

υψωµάτων Γαζή Ράχη (υψοµ. 634 µ.) και Ανάληψις (υψοµ. 1021 µ.). Ψαµµιτικές και 

ψαµµιτοπηλιτικές φάσεις φλύσχη περιορίζονται στα κυριότερα υψώµατα της περιοχής, όπως 

αυτά της ∆ραµπάλας (υψοµ. 505 µ.), του Προφήτη Ηλία (υψοµ. 428 µ.) και της Κοκκόσιας 

(υψοµ. 459 µ.).    

 Παρότι τα στρώµατα του φλύσχη παρουσιάζουν ανατολικές κλίσεις δίνοντας την εικόνα 

µονοκλινούς, η σεισµική έρευνα δείχνει µια διαφορετική γεωλογική εικόνα στο βάθος. Πιο 

συγκεκριµένα κάτω από τις δυτικές πλαγιές της ∆ραµπάλας διέρχεται η άρθρωση της 

προέκτασης του αντικλίνου της Κλόκοβας (Κεφάλαιο 6). Η διαφορετική επιφανειακή εικόνα 

των στρωµάτων οφείλεται στην παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων κυρίως Β∆ – ΝΑ 

διεύθυνσης που κλίνουν προς ΒΑ. Τα ρήγµατα αυτά ελέγχουν και το τοπογραφικό ανάγλυφο 

της συγκεκριµένης περιοχής (σχήµατα 4.9 και 4.15). Αναλυτικότερα, ανάστροφα ρήγµατα 

διαπιστώθηκαν στις παρακάτω θέσεις: 
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Σχήµα 4.15 Γεωλογική τοµή Ζ – Η (η θέση της φαίνεται στο σχήµα 4.9) 

 

▪ Νότια του χωριού Μακρινού 

Ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν προς ΒΑ όπως και ΒΒ∆ – ΝΝΑ 

διεύθυνσης που κλίνουν προς ΑΒΑ µετρήθηκαν στη συγκεκριµένη περιοχή. Η ζώνη αυτή 

ρηγµάτων διέρχεται από τη δυτική πλαγιά του υψώµατος ∆ραµπάλα (σχήµα 4.9) και 

επηρεάζει στρώµατα φλύσχη πηλιτοψαµµιτικής φάσης. Οι παρατηρούµενες τοπικά 

µικροπτυχώσεις και οι αυξηµένες κλίσεις των στρωµάτων του φλύσχη σχετίζονται µε την 

παρουσία των παραπάνω ανάστροφων ρηγµάτων. Η γωνία κλίσης των ρηγµάτων κυµαίνεται 

από µικρή (12º έως 32º) έως ενδιάµεση (της τάξης των 40º). Έτσι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα ρήγµατα τέµνουν τα στρώµατα του φλύσχη µε µικρή γωνία ως προς τη 

στρώση τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε σε µεσοσκοπικό πεδίο, ανάστροφα 

ρήγµατα ενώνονται σε µια κοινή επιφάνεια ρήγµατος που αναπτύσσεται  παράλληλα στη 

στρώση των στρωµάτων του φλύσχη. Οι παρατηρήσεις αυτές συνηγορούν ότι τα παραπάνω 

ανάστροφα ρήγµατα έχουν επιφέρει µια πάχυνση της πηλιτοψαµµιτικής φάσης του φλύσχη.  

Εκτός των προαναφερθέντων ρηγµάτων, µετρήθηκαν και ανάστροφα ρήγµατα ∆Β∆ – ΑΝΑ 

διεύθυνση που κλίνουν προς ΒΒΑ τα οποία όµως δεν είναι χαρτογραφήσιµα.  

▪ Νότια του χωριού  ∆ουναίικα  

Ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν προς ΒΑ και ΑΒΑ 

– ∆Ν∆ αντίστοιχα τέµνουν στρώµατα φλύσχη πηλιτικής φάσης (σχήµα 4.9). Λόγω της 

παρουσίας των ανάστροφων ρηγµάτων, οι άργιλοι τοπικά παρουσιάζονται έντονα 

παραµορφωµένοι από µικροπτυχώσεις και εµφανίζουν σχισµό.  

 

▪ ∆υτικά του υψώµατος Προφήτης Ηλίας  
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Σε αρκετές θέσεις διαπιστώθηκαν ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα µε µικρές 

κλίσεις που κλίνουν προς ΑΒΑ, όπως και ανάστροφα ρήγµατα ίδιας διεύθυνσης που κλίνουν 

προς ∆Ν∆ που επηρεάζουν στρώµατα φλύσχη πηλιτοψαµµιτής φάσης (σχήµα 4.9). Και σε 

αυτήν την περιοχή  επιβεβαιώθηκε η παρουσία µικρών ανάστροφων ρηγµάτων µε διεύθυνση 

∆Β∆ – ΑΝΑ έως Β∆ – ΝΑ που κλίνουν προς ΒΒΑ έως ΒΑ αντίστοιχα και τα οποία τέµνουν 

τα στρώµατα του φλύσχη µε µικρή γωνία ως προς τη στρώση τους. 

 

4.3.2 Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης 

 

Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µετρήθηκαν σε αρκετές θέσεις στην περιοχή βόρεια του 

Εύηνου ποταµού. Το µεγαλύτερο µέρος των µετρήσεων αφορούσε ρήγµατα µε διευθύνσεις 

ΑΒΑ – ∆Ν∆, ΒΑ – Ν∆, ∆Ν∆ – ΑΝΑ και ΒΒΑ – ΝΝ∆. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

γωνία κλίσης των ρηγµάτων είναι µεγάλη έως κατακόρυφη (70° - 90°). Τα ρήγµατα αυτά 

τέµνουν εγκάρσια πτυχές και ανάστροφα ρήγµατα και χαρακτηρίζονται από µικρές 

µετατοπίσεις. Όπως στο δυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης, έτσι και στην περιοχή βόρεια 

του Εύηνου διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένας συσχετισµός ανάµεσα στις διευθύνσεις των 

ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης και στη σχετική φορά της κίνησης που χαρακτηρίζει τα 

αντίστοιχα ρήγµατα. Έτσι στις περισσότερες φορές ρήγµατα µε ΑΒΑ – ∆Ν∆, ΒΑ – Ν∆ και 

ΒΒΑ – ΝΝ∆ διεύθυνση αντιστοιχούν σε δεξιόστροφα, ενώ ρήγµατα µε ∆Β∆ – ΑΝΑ ή Α – ∆ 

διεύθυνση αντιστοιχούν σε αριστερόστροφα ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. Στη συνέχεια 

αναφέρονται ενδεικτικά τρεις περιοχές στις οποίες µετρήθηκαν παρόµοια ρήγµατα.  

 

▪ Περιοχή Εύηνου 

Στις νότιες πλαγιές των υψωµάτων Μαραθούλα (υψοµ. 360 µ.) και Χάραµα (υψοµ. 660 µ.) 

και κοντά στον Εύηνο ποταµό, µετρήθηκαν ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης ΒΑ – Ν∆ και Α 

– ∆ διεύθυνσης που κλίνουν προς ΝΑ και προς Ν αντίστοιχα. Τα ρήγµατα αυτά 

χαρακτηρίζονται από µεγάλες γωνίες κλίσης (65º - 90º) και από διαφορετική σχετική φορά 

κίνησης. Τα ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης είναι δεξιόστροφα ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης και 

έχουν τη συχνότερη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή βόρεια του Εύηνου ποταµού όπου 

τέµνουν εγκάρσια τα ανάστροφα ρήγµατα της ζώνης Χαράµατος όπως επίσης και τις 

παράλληλες σε αυτά πτυχές µικρής κλίµακας (σχήµα 4.9). Χαρακτηρίζονται από µικρές 

οριζόντιες µετατοπίσεις ψαµµιτικών στρωµάτων του φλύσχη που βρίσκονται εκατέρωθεν 

του Εύηνου ποταµού οι οποίες φθάνουν τα 100 - 150 µέτρα. Τα Α – ∆ διεύθυνσης, είναι 

 128



 

µικρά αριστερόστροφα ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης που είναι λιγότερα σε αριθµό και 

χαρακτηρίζονται από µικρότερες µετακινήσεις σε σχέση µε τα προηγούµενα ρήγµατα. 

Σε λίγες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η παρουσία δύο ασβεστιτικών επιφλοιώσεων επάνω σε 

ρήγµατα και των δύο διευθύνσεων. Στις επιφλοιώσεις αυτές παρατηρούνται γραµµώσεις που 

αντιστοιχούν σε διαφορετική κίνηση του ρήγµατος. Η υποκείµενη επιφλοίωση 

χαρακτηρίζεται από οριζόντιες γραµµώσεις ενώ η υπερκείµενη από πλάγιες έως 

κατακόρυφες γραµµώσεις. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ορισµένα ρήγµατα λειτούργησαν 

παλαιότερα σαν ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης και επαναδραστηριοποιήθηκαν 

µεταγενέστερα σαν κανονικά - πλαγιοκανονικά.   

Οι παραπάνω διευθύνσεις των ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης  προσδιορίζουν ΑΒΑ – 

∆Ν∆ διεύθυνση για τον άξονα σ1 που επιβεβαιώνεται από τις µεγάλο αριθµό ανάστροφων 

ρηγµάτων και πτυχών µικρής κλίµακας ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης. 

 

▪ Περιοχή των υψωµάτων Κούκος και Καστανιές 

Στην ευρύτερη περιοχή του υψώµατος Κούκος µετρήθηκαν ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης 

που κόβουν εγκάρσια τα ανάστροφα ρήγµατα της ζώνης που διέρχεται από τη δυτική πλαγιά 

των υψωµάτων του Κούκου και του Ψωριάρη (Φ1 στο σχήµα 4.16). Μετρήθηκαν ΒΑ – Ν∆ 

διεύθυνσης δεξιόστροφα ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης όπως επίσης και ∆Β∆ – ΑΝΑ 

διεύθυνσης αριστερόστροφα ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. Μικρής κλίµακας 

δεξιόστροφα ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µετρήθηκαν και πιο ανατολικά, στο ύψωµα 

Καστανιές. Στη περιοχή αυτή τα ρήγµατα έχουν ΒΒΑ – ΝΝ∆ έως ΒΑ – Ν∆ διεύθυνση και 

τέµνουν εγκάρσια, ανάστροφα ρήγµατα που βρίσκονται στη δυτική πλαγιά του παραπάνω 

υψώµατος. Σε ορισµένα από αυτά παρατηρήθηκαν δύο γενιές γραµµώσεων από τις οποίες η 

νεώτερη αντιστοιχούσε σε κατακόρυφη και η παλαιότερη σε οριζόντια κίνηση του ρήγµατος. 

 

▪ Βίγλα  

Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µε διεύθυνση κυρίως ΒΑ – Ν∆  αλλά και ΑΒΑ - ∆Ν∆, 

µετρήθηκαν τόσο στην περιοχή ανάµεσα στα υψώµατα Βίγλα και Πέρα Πόρτες, όσο κα Ν∆ 

της Βίγλας. Τα ρήγµατα αυτά χαρακτηρίζονται γενικά από µικρές µετακινήσεις και τέµνουν 

τα προαναφερθέντα ανάστροφα ρήγµατα που εντοπίζονται στις δυτικές πλαγιές των 

υψωµάτων αυτών (ζώνη επώθησης Βίγλας, φ  στο σχήµα 4.9).  
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Σχήµα 4.16 Φ1: Σχεδόν κατακόρυφο ρήγµα οριζόντιας µετατόπισης, θέση ύψωµα 
Κούκος, Φ2: µεγάλης κλίσης κανονικό ρήγµα (διεύθυνσης Β147º), διακρίνεται πτυχή 
µικρής κλίµακας στη βάση του ρήγµατος, θέση Εύηνος ποταµός.  
 

4.3.3 Κανονικά ρήγµατα 

 

Κανονικά ρήγµατα κυρίως ΒΑ – Ν∆, ΑΒΑ – ∆Ν∆, Α – ∆ και ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης 

µετρήθηκαν στην περιοχή που βρίσκεται µεταξύ Τριχωνίδας λίµνης και Εύηνου ποταµού. 

 Όπως και στο δυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης έτσι και στη συγκεκριµένη περιοχή οι 

περισσότερες µετρήσεις αφορούσαν κανονικά και πλαγιοκανονικά ρήγµατα µε διεύθυνση 

ΒΑ – Ν∆ έως ΑΒΑ – ∆Ν∆. Μια από τις περιοχές που µετρήθηκαν παρόµοια ρήγµατα είναι η 

περιοχή κοντά στον Εύηνο ποταµό. Στην περιοχή αυτή µετρήθηκαν κανονικά και 

πλαγιοκανονικά ρήγµατα που κλίνουν προς ΝΑ έως ΝΝΑ και χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

γωνία κλίσης (της τάξης των 70º). Τα ρήγµατα αυτά τέµνουν εγκάρσια ανάστροφα ρήγµατα 

και όπως προαναφέρθηκε συνυπάρχουν µε ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. Όπως φαίνεται 

στο σχήµα 4.9, η κοίτη του Εύηνου ποταµού ελέγχεται τεκτονικά από τα ρήγµατα που 

φαίνεται να διαµορφώνουν και την τελική µορφή του αναγλύφου στη συγκεκριµένη περιοχή.   

Κανονικά ρήγµατα Α – ∆ και ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης επικρατούν στη περιοχή πλησίον της 

Τριχωνίδας λίµνης. Πιο συγκεκριµένα ρήγµατα αυτής της διεύθυνσης παρατηρούνται σε µία 

επιµήκη περιοχή µήκους περίπου 12 χλµ. και πλάτους 1 – 1.5 χλµ., µεταξύ των χωριών 

Παππαδάτες και Λιθοβούνι (σχήµα 4.9). Τα ρήγµατα κλίνουν προς βορρά και τέµνουν  
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εγκάρσια ανάστροφα ρήγµατα των ζωνών Ψωριάρη (φ7) και Βίγλας (φ10), όπως επίσης και 

κανονικά ρήγµατα ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης. Όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για ρήγµατα που 

διαµορφώνουν το νότιο όριο της ενεργούς τεκτονικής λεκάνης της Τριχωνίδας λίµνης.  

 

4.3.4 Σύνοψη της δοµής της περιοχής βόρεια του Εύηνου 

 

Οι παρατηρήσεις υπαίθρου στο κεντρικό τµήµα της περιοχής µελέτης έδωσαν µια 

διαφοροποιηµένη τεκτονικά  εικόνα σε σχέση µε την παρουσιαζόµενη στους υπάρχοντες 

γεωλογικούς χάρτες (ΒΡ, 1971, ΙΓΜΕ, 1991).  

► Μια επιµήκης περιοχή µε υψηλό τοπογραφικό ανάγλυφο που δοµείται από 

ψαµµιτοπηλιτικές και ψαµµιτικές φάσεις φλύσχη παρατηρείται ανατολικά του Αράκυνθου. 

Τα στρώµατα του φλύσχη στο δυτικό περιθώριο της περιοχής χαρακτηρίζονται από µεγάλες 

δυτικές έως κατακόρυφες κλίσεις ενώ αντίστοιχα στο κεντρικό και ανατολικό τµήµα της από 

ήπιες ανατολικές κλίσεις. Έτσι η συνολική γεωµετρία παραπέµπει σε ένα ΒΒ∆ - ΝΝΑ 

διεύθυνσης ασύµµετρο κεκλιµένο αντίκλινο µε ροπή ανατολική.  

► Ανάστροφα ρήγµατα ίδιας διεύθυνσης και µε ήπια κλίση προς ανατολάς επηρεάζουν 

έντονα το δυτικό σκέλος του αντικλίνου. Μια επιµήκης ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων ΒΒ∆ – 

ΝΝΑ διεύθυνσης διέρχεται από τις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Τσόκα - Μακρυβούνι – 

Κοκκαλιάρα και Ψωρολίθι. Κατά µήκος της ζώνης, τα στρώµατα του φλύσχη  παρουσιάζουν 

έντονη παραµόρφωση µε µικροπτυχώσεις που σχετίζονται µε την παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων. Η παραπάνω ζώνη ρηγµάτων οριοθετεί προς τα ανατολικά φλύσχη πηλιτικής 

φάσης που αναπτύσσεται στη χαµηλή τοπογραφικά περιοχή των χωριών Καρίτσας και Αγίου 

Γεωργίου. Οι άργιλοι αυτοί στο µεγαλύτερο τµήµα τους παρουσιάζουν ήπιες κλίσεις προς 

ανατολάς, ενώ κοντά στη ζώνη των ανάστροφων ρηγµάτων (επώθηση φ5 στο σχήµα 4.9) 

παρουσιάζουν µεγάλη κλίση προς τα δυτικά, ενώ κατά θέσεις παρατηρούνται και 

ανεστραµµένα στρώµατα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στην εκτίµηση ότι η ζώνη 

αυτή των ανάστροφων ρηγµάτων αντιστοιχεί  σε σηµαντική επώθηση, πιθανά στην επώθηση 

που χωρίζει τη ζώνη Γαβρόβου από την Ιόνια ζώνη.  

► Μικροπαλαιοντολογικοί προσδιορισµοί τρηµατοφόρων και ασβεστολιθικού 

ναννοπλαγκτού δείχνουν να συµφωνούν µε την παραπάνω υπόθεση, αφού τα ιζήµατα 

εκατέρωθεν της επώθησης έχουν διαφορετικές  ηλικίες (Κεφάλαιο 3). Πιο αναλυτικά, τα 

νεώτερα ιζήµατα της πηλιτικής φάσης στη βάση της επώθησης έχουν ηλικία Ανωτέρου 

Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ25) και αποτελούν τα νεώτερα προσδιορισθέντα ιζήµατα της 

Ιόνιας ζώνης. Αντίστοιχα, τα ιζήµατα της ψαµµιτοπηλιτικής φάσης που βρίσκονται στην 
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οροφή της επώθησης έχουν ηλικία Μέσου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ24) και αποτελούν 

µέρος της φλυσχικής ακολουθίας της ζώνης Γαβρόβου.  

► Ανατολικά της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου διαπιστώθηκε η παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν προς ΑΒΑ έως ΒΑ 

αντίστοιχα, τα οποία επηρεάζουν έντονα τα στρώµατα του φλύσχη. Η γωνία κλίσης των 

ρηγµάτων κυµαίνεται από µικρή έως ενδιάµεση. Σε αρκετές περιπτώσεις, η απόσταση 

µεταξύ γειτονικών ρηγµάτων είναι µικρή. Έτσι, µε βάση τις παρατηρήσεις υπαίθρου 

προσδιορίστηκαν πέντε κύριες ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων ανατολικά της επώθησης της 

ζώνης Γαβρόβου. Οι ζώνες αυτές είναι επιµήκεις και κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στις 

δυτικές πλαγιές των κυριότερων υψωµάτων της συγκεκριµένης περιοχής ελέγχοντας κατά 

µεγάλο βαθµό το µορφολογικό ανάγλυφό της (επωθήσεις φ6 έως φ10, σχήµα 4.9). 

► Ορισµένες από τις παραπάνω επωθήσεις συνοδεύονται από πτυχές µικρής κλίµακας που η 

δηµιουργία και η γεωµετρία τους σχετίζονται άµεσα µε αυτές. Οι πτυχές αυτές διευθύνονται 

παράλληλα µε τις επωθήσεις και αναπτύσσονται είτε στη βάση (footwall syncline) είτε στην 

οροφή των επωθήσεων (hangingwall anticline). Συνεπώς, οι παραπάνω πτυχές δεν 

αποτελούν τις κύριες συµπιεστικές δοµές της περιοχής, όπως παρουσιάζονται στις 

προηγούµενες µελέτες (ΒΡ 1971, ΙΓΜΕ 1991).      

► Οι επωθήσεις αναπτύσσονται κυρίως σε στρώµατα φλύσχη πηλιτικής φάσης που 

αποτελούν λόγω της φύσης τους και ιδανικό ορίζοντα αποκόλλησης (detachement horizon). 

Σε ορισµένες θέσεις, οι παραπάνω επωθήσεις φέρνουν σε τεκτονική επαφή ψαµµιτικές 

λιθοφάσεις φλύσχη µε αντίστοιχες πηλιτικές υποδηλώνοντας σηµαντική µετατόπιση. 

Μικροπαλαιοντολογική εξέταση δειγµάτων φλύσχη που πάρθηκαν στην οροφή και στη βάση 

ορισµένων από αυτές αποδεικνύει ότι τα ιζήµατα του φλύσχη εκατέρωθεν των επωθήσεων 

έχουν διαφορετικές ηλικίες. Επακόλουθο της συµπιεστικής αυτής τεκτονικής είναι οι 

διαδοχικές επαναλήψεις ισόχρονων λιθοφάσεων φλύσχη που σαν τελικό αποτέλεσµα έχουν 

τη συνολική πάχυνση της ακολουθίας του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου.   

► Ανατολικά της επώθησης του Γαβρόβου προσδιορίστηκαν οι παρακάτω ζώνες 

ανάστροφων ρηγµάτων: 

Επώθηση Γεωργανίου (φ6 στο σχήµα 4.9) 

Βρίσκεται κοντά στην επώθηση της ζώνης Γαβρόβου απέχοντας 1 χλµ. από αυτή και 

επηρεάζει κυρίως ψαµµιτοπηλιτικές φάσεις φλύσχη ηλικίας Μέσου – Ανωτέρου 

Ολιγοκαίνου. Στην οροφή της αναπτύσσεται το ασύµµετρο αντίκλινο της Φροξυλιάς. Η 

µικρή απόσταση που τη χωρίζει από την κύρια επώθηση και η παρατηρούµενη ενδιάµεση 

γωνία κλίσης του ρηγµατικού επιπέδου της είναι δύο στοιχεία που συνηγορούν η επώθηση 
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αυτή να αποτελεί ένα δευτερεύοντα ανατολικό κλάδο (splay) της επώθησης της ζώνης 

Γαβρόβου, µε άλλα λόγια η επώθηση αυτή να καταλήγει στο βάθος στo επίπεδο της κύριας 

αποκόλλησης.  

Επώθηση Ψωριάρη (φ7 στο σχήµα 4.9) 

Αντιστοιχεί σε ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων που αναπτύσσεται δυτικά των υψωµάτων 

∆όβρου, Ψωριάρη και Κούκου, 3 – 3.5 χλµ. ΒΑ της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου. 

Επηρεάζει στρώµατα φλύσχη πηλιτοψαµιτικής – πηλιτικής φάσης που επικρατούν στη 

συγκεκριµένη περιοχή. Οι πτυχές µικρής κλίµακας στη δυτική πλαγιά του ∆όβρου 

σχετίζονται µε την παραπάνω ζώνη ρηγµάτων.  

Επώθηση Χάραµατος (φ8 στο σχήµα 4.9) 

Πρόκειται για ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων που αναπτύσσεται στα υψώµατα Μαραθούλα 

και Χάραµα, περίπου 3 χλµ. ΝΑ της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου. Ψαµµιτοπηλιτική φάση 

φλύσχη και κροκαλοπαγή ηλικίας Κατωτέρου Ολιγοκαίνου επωθούνται πάνω σε φλύσχη 

πηλιτικής φάσης ηλικίας Μέσου – Ανωτέρου Ολιγοκαίνου. Οι διαφορετικές λιθοφάσεις και 

οι ηλικίες πουχαρακτηρίζουν τα ιζήµατα εκατέρωθεν της ρηγµατικής ζώνης παραπέµπουν σε 

σηµαντική επώθηση.     

Επώθηση Παλιόσταλου (φ9 στο σχήµα 4.9) 

Αναπτύσσεται 5 χλµ. ανατολικά της κύριας επώθησης, στη δυτική πλαγιά του οµώνυµου 

υψώµατος. Στρώµατα φλύσχη ψαµµιτοπηλιτικής φάσης ηλικίας Μέσου Ολιγοκαίνου 

(βιοζώνη ΝΡ24) επωθούνται πάνω σε στρώµατα φλύσχη πηλιτικής φάσης ηλικίας Ανωτέρου 

Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ25). Στη βάση της επώθησης αναπτύσσεται το σύγκλινο της 

Ποταµούλας ενώ στην οροφή της το ασύµµετρο αντίκλινο του Παλιόσταλου.  

Επώθηση Βίγλας (φ10 στο σχήµα 4.9) 

Πρόκειται για ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων που βρίσκεται 1.5 χλµ. ανατολικά της επώθησης 

του Παλιόσταλου. Το νότιο τµήµα της διέρχεται από τις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων 

Βίγλα, Πέρα Πόρτες και το αντίστοιχο βόρειο από τα υψώµατα Κορακόρραχη και 

Καστανιές. Ψαµµιτοπηλιτικές – ψαµµιτικές φάσεις φλύσχη επωθούνται πάνω σε πηλιτικές 

φάσεις φλύσχη κατά µήκος της παραπάνω επώθησης.   

► Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης που χαρακτηρίζονται από µεγάλες έως σχεδόν 

κατακόρυφες κλίσεις τέµνουν εγκάρσια τις παραπάνω επωθήσεις. Η πλειοψηφία των 

παρατηρούµενων ρηγµάτων αφορούσε δεξιόστροφα ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µε 

διεύθυνση ΒΑ – Ν∆ έως ΒΒΑ – ΝΝ∆ και ακολουθούσαν αριστερόστροφα ρήγµατα µε 

διεύθυνση ΑΒΑ – ∆Ν∆, ενώ οι λιγότερες µετρήσεις αντιστοιχούσαν σε αριστερόστροφα µε 

διεύθυνση ∆Β∆ – ΑΝΑ έως Β∆ – ΝΑ. Τα παραπάνω ρήγµατα στην ολότητά τους 
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χαρακτηρίζονται από µικρές µετατοπίσεις που δεν ξεπερνούν τα 150 µέτρα, όπως για 

παράδειγµα στην περιοχή του Εύηνου ποταµού. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις 

διαπιστώθηκε η παρουσία δύο γενεών γραµµώσεων πάνω στο ίδιο ρηγµατικό επίπεδο. Οι 

υπερκείµενες γραµµώσεις είναι πλάγιες έως κατακόρυφες, ενώ οι αντίστοιχες υποκείµενες  

είναι οριζόντιες, γεγονός που δείχνει ότι αρκετά από τα παραπάνω ρήγµατα 

επαναδραστηριοποιήθηκαν µεταγενέστερα σαν κανονικά – πλαγιοκανονικά ρήγµατα.  

► Τέλος, κανονικά ρήγµατα διαφόρων διευθύνσεων τέµνουν τα στρώµατα του φλύσχη. Η 

πλειοψηφία των µετρήσεων αφορούσε κανονικά ρήγµατα ΒΑ – Ν∆ έως ΑΒΑ – ∆Ν∆ 

διεύθυνσης. Κανονικά ρήγµατα Α – ∆ διεύθυνσης επικρατούν στο βόρειο περιθώριο της 

περιοχής τα οποία οριοθετούν προς νότο τη λεκάνη της Τριχωνίδας λίµνης. Αντιστοιχούν 

στα νεώτερα ρήγµατα της περιοχής αφού ελέγχουν το µορφολογικό ανάγλυφο και τέµνουν 

τόσο ανάστροφα ρήγµατα όσο και κανονικά ρήγµατα των άλλων διευθύνσεων. 

 

4.4 Περιοχή νότια του Εύηνου ποταµού 

 

Η περιοχή αυτή ευρίσκεται µεταξύ του Εύηνου ποταµού και του Πατραϊκού κόλπου (σχήµα 

4.10). Ανατολικό όριο της περιοχής αποτελεί η επώθηση της ζώνης Πίνδου που διέρχεται 

από τις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Καστρί (υψοµ. 630 µ.) Ριγάνι (υψοµ. 1405 µ.) και 

Λούζες (υψοµ. 751 µ.).  

Τα όρη Βαράσοβα (υψοµ. 914 µ.) και Κλόκοβα (υψοµ. 1037 µ.) δεσπόζουν στο δυτικό 

τµήµα της περιοχής, στα οποία εµφανίζονται ασβεστόλιθοι της ζώνης Γαβρόβου (σχήµα 

4.17). Η περιοχή ανάµεσα στα δύο όρη είναι χαµηλού αναγλύφου και δοµείται από φλύσχη 

πηλιτικής φάσης µε εξαίρεση τα υψώµατα Καλιακούδα (υψοµ. 369 µ.) και Μαυροβούνι 

(υψοµ. 287 µ.) που δοµούνται από φλύσχη ψαµµιτικής φάσης. Στο ανατολικό τµήµα της 

περιοχής αναπτύσσονται τα όρη Ναυπακτίας, στα οποία διακρίνονται δύο κύριες επιµήκεις 

σειρές υψωµάτων Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης. Στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής επικρατεί 

φλύσχης πηλιτοψαµµιτικής – πηλιτικής φάσης µε εξαίρεση τις περιοχές των παραπάνω 

υψωµάτων στις οποίες κυριαρχεί φλύσχης ψαµιτοπηλιτικής – ψαµµιτικής φάσης.    
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4.4.1 Συµπιεστικές δοµές 

 

Α) Αντίκλινο Βαράσοβας 

 

Το όρος Βαράσοβα δοµείται κατά κύριο λόγο από Ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους. Στο 

κεντρικό και στο ανατολικό της τµήµα δίνει την εικόνα µονοκλινούς οι ασβεστόλιθοι 

κλίνουν προς ανατολάς µε µεγάλες κλίσεις (> 45˚). Στις δυτικές πλαγιές, οι παραπάνω 

ασβεστόλιθοι επωθούνται επί του φλύσχη της Ιόνιας ζώνης, καθορίζοντας έτσι στη θέση 

αυτή και το όριο των δύο ζωνών (επώθηση της ζώνης Γαβρόβου). Κώνοι κορηµάτων 

κατωφέρειας καλύπτουν ένα µεγάλο τµήµα της τεκτονικής επαφής αλλά και του 

υποκείµενου φλύσχη. Στο Β∆ τµήµα της Βαράσοβας οι κλίσεις των ασβεστόλιθων είναι προς 

τα Β∆, ενώ στο αντίστοιχο Ν∆ τµήµα της παρουσιάζονται προς τα δυτικά και είναι σχεδόν 

κατακόρυφες (σχήµατα 4.10 και 4.11). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την ύπαρξη ενός 

αντικλίνου στο δυτικό περιθώριο της Βαράσοβας, ο άξονας του οποίου έχει ΒΒ∆ – ΝΝΑ 

διεύθυνση και βυθίζεται προς βορρά (ΒΡ, 1971).  

Επάνω στο δρόµο που ενώνει το χωριό Γαλατάς µε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου (στις 

Β∆ πλαγιές της Βαράσοβας) διαπιστώθηκαν σε διαφορετικά υψόµετρα εναλλαγές 

στρωµάτων ασβεστολίθων και φλύσχη τα στρώµατα των οποίων κλίνουν προς τα ανατολικά. 

 Προσδιορισµοί που έγιναν σε ιζήµατα φλύσχη στην περιοχή αυτή έδειξαν ότι τα στρώµατα 

του φλύσχη πλησίον της επώθησης έχουν παλαιότερη ηλικία (βιοζώνη ΝΡ23) συγκρινόµενα 

µε δείγµατα σε τοπογραφικά χαµηλότερες θέσεις (βιοζώνη ΝΡ24). Τα παραπάνω στοιχεία 

παραπέµπουν στην παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων ανατολικής κλίσης στις δυτικές 

πλαγιές της Βαράσοβας (σχήµατα 4.17 και 4.18). Στη θέση Άγιος Πέτρος οι άργιλοι που 

υπόκεινται των Ανωκρητιδικών ασβεστολίθων της ζώνης Γαβρόβου (στη βάση της 

επώθησης) παρουσιάζουν ήπιες ΑΒΑ κλίσεις και φυλλοστρωµατώδη υφή. Είναι έντονα 

παραµορφωµένοι από µικροπτυχώσεις τα αξονικά επίπεδα των οποίων κλίνουν προς τα 

ανατολικά, όπως επίσης από καµπυλώσεις των στρωµάτων τους που οφείλονται στην 

παρουσία µικρών ανάστροφων ρηγµάτων.  

Στη ΝΑ απόληξη της Βαράσοβας διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ 

διεύθυνσης µε έντονη κλίση προς τα ανατολικά, σε ασβεστόλιθους µε υποκατακόρυφες 

κλίσεις. Στην ίδια περιοχή µετρήθηκαν επίσης µικρά µη χαρτογραφήσιµα ανάστροφα 

ρήγµατα ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ΑΝΑ – ∆Β∆ διεύθυνσης, µε κλίση προς βορρά. 
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Σχήµα 4.18 Γεωλογική τοµή Κ – Λ (η θέση της φαίνεται στο σχήµα 4.17, τα ρήγµατα φ1 έως 
φ6 περιγράφονται στο κείµενο) 
 

 

Μικρά µη χαρτογραφήσιµα ανάστροφα ρήγµατα προσδιορίστηκαν επίσης εντός της 

φλυσχικής ακολουθίας βόρεια της Βαράσοβας. Τα ρήγµατα αυτά είναι διεύθυνσης ΒΒ∆ – 

ΝΝΑ και κλίνουν προς ανατολάς επηρεάζοντας στρώµατα φλύσχη ψαµµιτοπηλιτικής φάσης.   

Αξιοσηµείωτο στοιχείο η παρουσία επίσης ανάστροφων ρηγµάτων Α – ∆ διεύθυνσης που 

κλίνουν προς βορρά, τα οποία τέµνουν πτυχές, τα αξονικά επίπεδα των οποίων κλίνουν προς 

ΑΒΑ (φωτογραφία 1 στο σχήµα 4.19).  

 

Β) Επώθηση Βασιλικής 

 

Ανατολικά της Βαράσοβας και σε µικρή απόσταση από αυτή, µετρήθηκαν ανάστροφα 

ρήγµατα που τέµνουν στρώµατα φλύσχη πηλιτοψαµµιτικής φάσης που περικλείουν κατά 

θέσεις διάσπαρτες κροκάλες, όπως και στρώµατα φλύσχη ψαµµιτοπηλιτικής φάσης (σχήµα 

4.17). 

Νότια της Άνω Βασιλικής τα ρήγµατα αυτά είναι διεύθυνσης κυρίως ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ 

– ΝΑ µε ήπια κλίση (έως 30°) προς ΑΒΑ έως ΒΑ αντίστοιχα. Επίσης, µετρήθηκαν 

ανάστροφα ρήγµατα B – Ν έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης µε ενδιάµεσες τιµές κλίσης (~ 50°) 
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που κλίνουν προς δυσµάς (φωτογραφία 2 στο σχήµα 4.19). Μικρά µη χαρτογραφήσιµα 

ανάστροφα ρήγµατα ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης συναντήθηκαν και σε αυτή την περιοχή. Τα 

ανάστροφα ρήγµατα σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιάζουν γεωµετρία διχαλωτής 

λοξότµησης (κατά Pfiffner, 1985) ή προσαγωγού λεπιωµένης βεντάλιας (κατά Boyer & 

Elliot, 1982). Στην παραπάνω γεωµετρία, λιστρικά ανάστροφα ρήγµατα καταλήγουν σε µια 

υπο-οριζόντια επιφάνεια ρήγµατος, την επώθηση πέλµατος (φωτογραφία 3 στο σχήµα 4.19).  

Σε άλλες πάλι περιπτώσεις τα ανάστροφα ρήγµατα παρουσιάζουν την γεωµετρία διδύµου 

που κλίνει προς την οπισθοχώρα.  Στην περίπτωση αυτή, ένα ζεύγος σχεδόν οριζόντιων 

παράλληλων µεταξύ τους ανάστροφων ρηγµάτων (επώθηση οροφής και πέλµατος) 

περιορίζουν ένα δίδυµο (ορολογία από Κουκουβέλας 1998). Ακόµα να σηµειωθεί η 

παρουσία µικρής κλίµακας πτυχών ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης, ανατολικά της Βαράσοβας 

κοντά στην επαφή ασβεστολίθων – φλύσχη (ΒΡ, 1971, ΙΓΜΕ, 1991). Οι πτυχές αυτές 

σχετίζονται µε την παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης.  

 

 
Σχήµα 4.19 Συµπιεστικές δοµές πλησίον της Βαράσοβας (Φ1: µικρό ανάστροφο ρήγµα τέµνει το 
ανατολικό σκέλος πτυχής, θέση Περιθώρι (βόρεια Βαράσοβας), Φ2 : ανάστροφο ρήγµα 
ενδιάµεσης γωνίας κλίσης, θέση νότια της Άνω Βασιλικής (ανατολικά Βαράσοβας) Φ3: 
ανάστροφα ρήγµατα µε γεωµετρία προσαγωγού βεντάλιας, θέση νότια της Άνω Βασιλικής, Φ4: 
ανάστροφα ρήγµατα ήπιας κλίσης που περιορίζουν ένα δίδυµο, θέση Κάτω Βασιλική       
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∆υτικά του χωριού Κάτω Βασιλική, κοντά στη ΝΑ απόληξη της Βαράσοβας, µετρήθηκαν 

ανάστροφα ρήγµατα ήπιας κλίσης σε ψαµµιτικές λιθοφάσεις του φλύσχη, όπως και σε 

κροκαλοπαγή (φ2 στο σχήµα 4.18 και φωτογραφία 4 στο σχήµα 4.19). Τα ανάστροφα αυτά 

ρήγµατα έχουν διεύθυνση ∆Β∆ – ΑΝΑ και ΒΒ∆ – ΝΝΑ και κλίνουν προς ΒΒΑ και ΑΒΑ 

αντίστοιχα παρουσιάζοντας γεωµετρία σκάλας. Με άλλα λόγια το µεγαλύτερο τµήµα του 

επιπέδου του ρήγµατος παρουσιάζει ήπια κλίση (έως 27°), ενώ µικρότερο τµήµα τους 

παρουσιάζει ενδιάµεση κλίση (45° - 50°). Μικρότερης κλίµακας ανάστροφα ρήγµατα Β – Ν 

έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν προς δυσµάς µε ενδιάµεση κλίση (50°) 

καταλήγουν στην επιφάνεια των κύριων ανάστροφων ρηγµάτων. Τα στρώµατα του φλύσχη 

τοπικά λόγω της παρουσίας των ανάστροφων ρηγµάτων παρουσιάζονται έντονα 

παραµορφωµένα. 

 

Γ) Επώθηση Καλιακούδα  

 

Ανάστροφα ρήγµατα διεύθυνσης Β – Ν έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ που κλίνουν προς ανατολάς µε 

ήπια κλίση παρατηρούνται στις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Αηδόνι, Καλιακούδα και 

Μαυροβούνι που ευρίσκονται µεταξύ της Βαράσοβας και της Κλόκοβας (φ11 στο σχήµα 

4.17). Η ζώνη αυτή ρηγµάτων ελέγχει µορφολογικά τα παραπάνω υψώµατα που 

χαρακτηρίζονται από απότοµες δυτικές πλαγιές και πιο ήπιες ανατολικές και φαίνεται να 

αποτελεί την προέκταση προς νότο της επώθησης του Χαράµατος (φ7 στο σχήµα 4.9). 

Ταυτόχρονα, οριοθετεί µια περιοχή χαµηλού αναγλύφου όπου επικρατούν στρώµατα φλύσχη 

πηλιτικής φάσης, στη βάση της επώθησης, µε στρώµατα φλύσχη ψαµµιτικής – 

ψαµµιτοπηλιτικής φάσης που επικρατούν κατά µήκος των υψωµάτων, στην οροφή της 

επώθησης.    

▪ Στην περιοχή των υψωµάτων Αηδόνι και Καλιακούδα, η ζώνη των ανάστροφων ρηγµάτων 

παρουσιάζει το µεγαλύτερο εύρος δίνοντας την εικόνα διαδοχικών λεπίων. Μια σειρά από 

σύγκλινα και αντίκλινα µικρής κλίµακας που διευθύνονται ΒΒ∆ – ΝΝΑ, τα αξονικά επίπεδα 

των οποίων κλίνουν προς τα ανατολικά. Οι πτυχές αυτές σχετίζονται άµεσα µε την παρουσία 

ίδιας διεύθυνσης ανάστροφων ρηγµάτων στην ίδια περιοχή (σχήµα 4.17). Τοπικά, τα 

στρώµατα του φλύσχη παρουσιάζουν µεγάλες κλίσεις λόγω της περιστροφής τους από τα 

ανάστροφα ρήγµατα. Σε αρκετές θέσεις παρατηρείται στην οροφή ανάστροφων ρηγµάτων 

που κλίνουν προς ανατολάς, µικρότερα αντιθετικά ανάστροφα ρήγµατα της ίδιας διεύθυνσης 

που έχουν ενδιάµεσες κλίσεις.  
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Στην ανατολική πλαγιά της Καλιακούδας και στη νότια απόληξή της, επικρατούν ανάστροφα 

ρήγµατα χαµηλής κλίσης µε διεύθυνση Β – Ν έως ΒΒΑ - ΝΝ∆ που κλίνουν προς δυσµάς. 

Στη φωτογραφία 1 του σχήµατος 4.20 απεικονίζεται σηµαντικό ανάστροφο ρήγµα χαµηλής 

κλίσης. Στην οροφή του ρήγµατος παρατηρούνται ψαµµίτες µε µεγάλες δυτικές κλίσεις και 

χαρακτηριστική καµπύλωση των στρωµάτων τους κοντά στο επίπεδο του ρήγµατος, ενώ στη 

βάση του ρήγµατος άργιλοι φυλλοστρωµατώδεις.  

▪ Στις δυτικές πλαγιές του υψώµατος Μαυροβούνι µετρήθηκαν ανάστροφα ρήγµατα χαµηλής 

κλίσης που τέµνουν ψαµµιτικές φάσεις φλύσχη. Τα ρήγµατα αυτά έχουν διεύθυνση κυρίως 

Β∆ – ΝΑ και κλίνουν προς ΒΑ (φ3 στο σχήµα 4.18). Τα στρώµατα ψαµµιτών κοντά στην 

επώθηση παρουσιάζουν µεγάλες κλίσεις και τοπικά γίνονται ανεστραµµένα ενώ 

παρατηρούνται και µικρής κλίµακας πτυχές ίδιας διεύθυνσης µε τα ανάστροφα ρήγµατα. 

Επίσης, αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία ενός συγκλίνου δυτικά του Μαυροβουνίου, το 

µεγαλύτερο τµήµα του οποίου καλύπτεται επιφανειακά από αποθέσεις του Τεταρτογενούς 

(σχήµατα  4.17 και 4.18).  

Στις ανατολικές πλαγιές του Μαυροβουνίου διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – 

ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν αντίστοιχα προς ∆Ν∆ έως Ν∆. Τα ρήγµατα 

αυτά  χαρακτηρίζονται από µεγάλη γωνία κλίσης (έως 70°) και επηρεάζουν κροκαλοπαγή 

του φλύσχη (φ4 στο σχήµα 4.18 και φωτογραφία 2 στο σχήµα  4.20).  

Τα προαναφερθέντα ρήγµατα στις ανατολικές πλαγιές των υψωµάτων Καλιακούδα και 

Μαυροβούνι ενώνονται πιθανά στο βάθος µε το επίπεδο της κύριας επώθησης που διέρχεται 

από τις δυτικές πλαγιές των παραπάνω υψωµάτων (σχήµατα 4.17 και  4.18).  

 
 

Σχήµα 4.20 Ανάστροφα ρήγµατα που κλίνουν προς δυσµάς (Φ1: µικρής γωνίας κλίσης, θέση 
νότια απόληξη Καλιακούδας, στην οροφή του ρήγµατος παρατηρούνται ψαµµίτες και στη 
βάση παραµορφωµένοι άργιλοι, Φ2: µεγάλης γωνίας κλίσης που τέµνουν κροκαλοπαγή, 
θέση ανατολικά Μαυροβουνίου) 
  

 140



 

∆) Αντίκλινο Κλόκοβας 

 

Οι παρατηρούµενες κλίσεις, παραπέµπουν σε ένα ασύµµετρο αντίκλινο (σχήµατα 4.17 και 

4.18). Οι ασβεστόλιθοι στο δυτικό σκέλος του αντικλίνου παρουσιάζουν κλίσεις 30° - 50°, 

στην αξονική περιοχή του παρουσιάζουν µικρές κλίσεις περίπου 10° - 15°, ενώ τέλος στο 

ανατολικό σκέλος ήπιες κλίσεις περίπου 10° - 30°. Ανάστροφα ρήγµατα και κανονικά 

ρήγµατα διαπιστώθηκαν τόσο στην ανθρακική ακολουθία της ζώνης Γαβρόβου 

(ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Κρητιδικού - Ηωκαίνου) όσο και στη φλυσχική ακολουθία 

στις παρακάτω θέσεις: 

 

▪ Νότιες πλαγιές του όρους Κλόκοβα.  

Επί του κεντρικού δρόµου που ενώνει τα χωριά Ρίζα και Γαβρολίµνη παρατηρήθηκαν µικρά 

µη χαρτογραφήσιµα ανάστροφα ρήγµατα που τέµνουν τους ασβεστόλιθους (φωτογραφία 1 

στο σχήµα 4.21). Τα ρήγµατα αυτά έχουν ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β – Ν διεύθυνση, κλίνουν 

κυρίως προς ανατολάς και χαρακτηρίζονται από µικρές µετακινήσεις. Παρουσιάζουν συχνά 

γεωµετρία λιστρικού ρήγµατος, έτσι το µεγαλύτερο τµήµα τους χαρακτηρίζεται από υπο-

οριζόντιες κλίσεις (15° - 25°), ενώ το ανώτερο τµήµα τους από µεγαλύτερες κλίσεις (40° - 

45°). Επίσης, σε ορισµένες θέσεις διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα Β – Ν διεύθυνσης 

που κλίνουν προς δυσµάς µε ενδιάµεση γωνία κλίσης.  

 

▪ ∆υτικές πλαγιές της Κλόκοβας  

Ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν προς ανατολάς µετρήθηκαν σε 

στρώµατα φλύσχη κοντά στην επαφή τους µε τους ασβεστόλιθους (φ5 στο σχήµα 4.18). 

Εντοπίζονται σε µία επιµήκη ζώνη που διέρχεται από τη Ν∆ απόληξη της Κλόκοβας, τη 

δυτική πλαγιά της Αλµπανόρραχης και φθάνει έως το Τρίκορφο. Τα ρήγµατα αυτά 

αναπτύσσονται σε πηλιτικές – πηλιτοψαµµιτικές φάσεις φλύσχη. Σε ορισµένες θέσεις, οι 

ρηξιγενείς επιφάνειες παρουσιάζουν ήπια κλίση, έως 35° (φωτογραφία 2 στο σχήµα 4.21), 

ενώ σε άλλες θέσεις παρουσιάζουν τη γεωµετρία λιστρικού ρήγµατος. Στην περιοχή της 

Κάτω Καλαβρούζας µετρήθηκαν και µικρά ανάστροφα ρήγµατα ΒΒΑ – ΝΝ∆ και ΒΑ – Ν∆ 

διεύθυνσης που κλίνουν αντίστοιχα προς ∆Β∆ και Β∆. 
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Σχήµα 4.21 Συµπιεστικές δοµές ανατολικά της Κλόκοβας (Φ3: αντιθετικό ανάστροφο ρήγµα 
που κλίνει προς δυσµάς, βόρεια της Ρίζας. Η οροφή του ρήγµατος δοµείται από ψαµµίτες ενώ η 
βάση από αργίλους, Φ4: ανάστροφο ρήγµα που κλίνει προς ΒΑ µε ήπιας κλίση, ΝΑ της Άνω 
Καλαβρούζας. Τα στρώµατα του φλύσχη στην οροφή και στη βάση του ρήγµατος είναι 
παραµορφωµένα από πτυχώσεις, Φ5: µικρές όρθιες συµµετρικές πτυχές που τα σκέλη τους 
τέµνονται από ρήγµατα συστολής, Φ6: κατακεκλιµένη πτυχή, το αξονικό επίπεδο της οποίας 
κλίνει προς ΒΑ  
 

 

▪ ΝΑ της Κλόκοβας  

Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ρίζα και εντός της φλυσχικής ακολουθίας, µετρήθηκαν 

µικρά µη χαρτογραφήσιµα ανάστροφα ρήγµατα Β – Ν έως ΒΒ∆ - ΝΝΑ διεύθυνσης που 

κλίνουν αντίστοιχα προς Α έως ΑΒΑ µε ήπια κλίση (έως 30º). Ενδιαφέρον στοιχείο στην 

περιοχή αυτή αποτελεί η παρουσία ανάστροφων αντιθετικών ρηγµάτων ίδιας διεύθυνσης που 

κλίνουν προς δυσµάς µε ήπια έως ενδιάµεση γωνία κλίσης (12º έως 40º) που επηρεάζουν 

είτε Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους είτε στρώµατα φλύσχη (φωτογραφία 3 στο σχήµα 4.21). 
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▪ Ανατολικά της Κλόκοβας 

 Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Άνω Καλαβρούζα µετρήθηκαν µικρά µη 

χαρτογραφήσιµα ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης εντός της 

ανθρακικής και της φλυσχικής ακολουθίας της ζώνης Γαβρόβου.  

Αναλυτικότερα, στους Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους τα περισσότερα από τα ανάστροφα 

ρήγµατα είναι αντιθετικά και κλίνουν προς Ν∆ έως ∆Ν∆ κυρίως µε ενδιάµεση γωνία κλίσης 

(50° έως 60°), ενώ λιγότερα από αυτά κλίνουν προς ΒΑ µε όµοια γωνία κλίσης.  

Όσον αφορά τα ανάστροφα ρήγµατα που µετρήθηκαν στο φλύσχη αυτά κλίνουν κυρίως προς 

Α έως ΒΑ µε ήπια έως ενδιάµεση κλίση (20° έως 40°). Σε αρκετές θέσεις τα ρήγµατα αυτά 

τέµνουν υπό µικρή γωνία τα στρώµατα του φλύσχη σε σχέση µε τη στρώση τους, ενώ σε 

άλλες θέσεις τα στρώµατα που τέµνουν είναι έντονα παραµορφωµένα από µικροπτυχώσεις 

και παρουσιάζουν έντονη κλίση (φωτογραφία 4 στο σχήµα 4.21). Πτυχώσεις µικρής 

κλίµακας διαπιστώθηκαν σε αρκετές θέσεις ανατολικά της Κλόκοβας, η παρουσία των 

οποίων σχετίζεται µε την παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων. Το αξονικό επίπεδο των πτυχών 

κλίνει είτε προς Α έως ΑΒΑ είτε προς ∆ έως ∆Ν∆, ενώ η γεωµετρία τους σε σχέση µε το 

αξονικό τους επίπεδο ποικίλλει από συµµετρικές έως και κατακεκλιµµένες (φωτογραφίες 5 

και 6 στο σχήµα 4.21). 

 

Ε) Επώθηση Λιθαροσέρµατος  

 

Ανατολικά της Κλόκοβας και σε µικρή απόσταση από αυτή ευρίσκεται σηµαντική ζώνη 

ανάστροφων ρηγµάτων. Το µήκος της ζώνης αυτής των ανάστροφων ρηγµάτων που θα 

αναφέρεται στη συνέχεια σαν επώθηση Λιθαροσέρµατος λόγω της τυπικής εµφάνισής της 

στο οµώνυµο ύψωµα, είναι της τάξης των 11 χλµ. (επώθηση φ12 στο σχήµα 4.17). Η 

επώθηση αυτή φαίνεται να ελέγχει το τοπογραφικό ανάγλυφο µιας ευρείας περιοχής και 

οριοθετεί µια περιοχή χαµηλού αναγλύφου που δοµείται από πηλιτικές φάσεις φλύσχη 

(βόρεια της Κλόκοβας), µε µια επιµήκη ορεινή περιοχή Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που 

αποτελείται από τα υψώµατα Λιθαρόσερµα (υψοµ. 541 µ.) -  Παλιόσταλο (υψοµ. 614 µ.) – 

Τριµνήστρα (υψοµ. 633 µ.) – Ριγανόλακα (υψοµ. 609 µ.) και Παλιολήµερο (υψοµ. 516 µ.) 

στην οποία επικρατούν ψαµµιτοπηλιτικές – ψαµµιτικές φάσεις φλύσχη (σχήµα 4.17). Οι 

δυτικές πλαγιές των περισσότερων από τα παραπάνω είναι απότοµες σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες ανατολικές. Το µεγαλύτερο εύρος της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων 

παρατηρείται στις Ν∆ πλαγιές του Λιθαροσέρµατος. Στη θέση αυτή µετρήθηκαν ανάστροφα 
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ρήγµατα Β∆ – ΝΑ και Β – Ν διεύθυνσης που κλίνουν αντιστοίχως προς ΒΑ και Α 

(φωτογραφία 1 στο σχήµα 4.22).  

Τα ρήγµατα έχουν ήπια έως ενδιάµεση γωνία κλίσης που κυµαίνεται από 25° έως 45° και 

επηρεάζουν έντονα στρώµατα φλύσχη ψαµµιτικής φάσης που κλίνουν προς ανατολάς µε 

κλίσεις 40° έως 50°. Συνεπώς, τα ανάστροφα ρήγµατα τέµνουν τους ψαµµίτες υπό µικρή 

γωνία σε σχέση µε τη στρώση τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την τεκτονική πάχυνση 

τους. Στις ανατολικές πλαγιές του ίδιου υψώµατος µετρήθηκαν ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ - 

ΝΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν όµως προς δυσµάς και πιθανά αποτελούν συνοδευτικά 

ρήγµατα της επώθησης του Λιθαροσέρµατος. 

Μικροπαλαιοντολογικοί προσδιορισµοί πανίδων σε δείγµατα φλύσχη καθόρισαν ηλικία 

Μέσου – Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ24) για τα νεώτερα ιζήµατα του φλύσχη 

πηλιτικής φάσης που δοµεί τη βάση της επώθησης και ηλικία Κατωτέρου Ολιγοκαίνου 

(βιοζώνη ΝΡ23) για τα ιζήµατα του φλύσχη ψαµµιτικής φάσης που δοµεί την αντίστοιχη 

οροφή της επώθησης (τοµή Τρίκορφο, Κεφάλαιο 3).   

Ανάστροφα ρήγµατα της ίδιας ζώνης διαπιστώθηκαν στην περιοχή µεταξύ των υψωµάτων 

Ριγανόλακκα και Παλιολήµερο, κοντά στο εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής. Και στη θέση 

αυτή διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν προς ΒΑ µε 

ενδιάµεση γωνία κλίσης. Τα ρήγµατα αυτά τέµνουν ψαµµιτικές λιθοφάσεις φλύσχη έχοντας 

σαν αποτέλεσµα την αύξηση του πάχους του φλύσχη και στην περιοχή αυτή (φωτογραφία 2 

στο σχήµα 4.22).  

 

 
 
Σχήµα 4.22 Ανάστροφα ρήγµατα της ζώνης Λιθαροσέρµατος που τέµνουν στρώµατα φλύσχη 
ψαµµιτικής φάσης. Τα ρήγµατα αναπτύσσονται εντός αργίλων µικρού πάχους (Φ1: Λιθαρόσερµα, 
Φ2: Αγία Κυριακή)   
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Ζ) Επώθηση Πύργου 

 

Μια δεύτερη ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων προσδιορίστηκε 2.5 χλµ. ανατολικά της 

επώθησης Λιθαροσέρµατος. Ανάστροφα ρήγµατα κυρίως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν 

προς ΒΑ µε ενδιάµεση γωνία κλίσης αναπτύσσονται σε στρώµατα φλύσχη πηλιτοψαµµιτικής 

φάσης. Η ζώνη αυτή ρηγµάτων οριοθετεί προς τα δυτικά µια επιµήκη ορεινή περιοχή που 

έχει την ίδια διεύθυνση και στην οποία επικρατούν ψαµµιτοπηλιτικές – ψαµµιτικές φάσεις 

φλύσχη (επώθηση φ13 στο σχήµα 4.17). Στο βόρειο και στο κεντρικό της τµήµα η ζώνη έχει 

µεγαλύτερο εύρος. Στο τµήµα αυτό, διακρίνονται δύο κλάδοι επώθησης. Ο δυτικός κλάδος 

διέρχεται από τη δυτική πλαγιά του υψώµατος Κέντρωµα και ο αντίστοιχος ανατολικός από 

τις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Πύργος (υψοµ. 554 µ.) και Παλαρράχη (υψοµ. 642 µ.). 

Στο νότιο της τµήµα, η ζώνη έχει µικρότερο εύρος. Στο τµήµα αυτό, οι δύο κλάδοι φαίνεται 

να ενώνονται σε µια επώθηση που διέρχεται από τη δυτική πλαγιά του υψώµατος Προφήτης 

Ηλίας (υψοµ. 509µ.).      

 

Η) Επώθηση Πιτσιναίικα 

 

Στο ανατολικό περιθώριο της περιοχής µελέτης και συγκεκριµένα στην ευρύτερη περιοχή 

του χωριού Πιτσιναίικα διαπιστώθηκαν ανάστροφα ρήγµατα κυρίως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης 

που κλίνουν προς ΒΑ µε ήπια κλίση (σχήµα 4.17). Τα ρήγµατα αυτά τέµνουν στρώµατα 

φλύσχη πηλιτικής φάσης που επικρατεί σε µια επιµήκη περιοχή πλάτους 3 χλµ. κατά µήκος 

της επώθησης της ζώνης της Πίνδου. Οι άργιλοι κλίνουν προς ανατολάς µε µικρές κλίσεις 

και έτσι σε αρκετές θέσεις τα ανάστροφα ρήγµατα τέµνουν τις αργίλους υπό µικρή γωνία σε 

σχέση µε τη στρώση τους (φωτογραφίες 1 και 2 στο σχήµα 4.23) Το σηµαντικό πάχος της 

πηλιτικής φάσης του φλύσχη πλησίον της επώθησης της ζώνης της Πίνδου µπορεί συνεπώς 

να συσχετιστεί εν µέρει µε την παρουσία των παραπάνω ανάστροφων ρηγµάτων.  

Επιπρόσθετα, η στρωµατογραφική µελέτη των παραπάνω αργίλων έδωσε δύο 

ενδιαφέροντα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο αφορά την ηλικία των ιζηµάτων αυτών. Η 

µικροπαλαιοντολογική εξέταση δειγµάτων από τη συγκεκριµένη περιοχή, προσδιόρισε για 

ορισµένα από αυτά ηλικία Κατωτέρου Ολιγοκαίνου. Το δεύτερο στοιχείο αφορά στην 

ιζηµατολογική τους εικόνα Παρόµοιες ισόχρονες φάσεις φλύσχη δεν παρατηρήθηκαν πιο 

δυτικά στη ζώνη Γαβρόβου (κεφάλαιο 4). Τα παραπάνω στοιχεία και το γεγονός ότι η 

περιοχή αυτή ευρίσκεται στο µέτωπο της επώθησης της ζώνης της Πίνδου, δείχνουν ότι οι 

παρατηρούµενες πηλιτικές φάσεις φλύσχη αντιστοιχούν πιθανά σε ιζήµατα που αποτέθηκαν 
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σε σχετικά πιο εσωτερικό τµήµα της ζώνης Γαβρόβου και τοποθετήθηκαν τεκτονικά στην 

σηµερινή τους θέση µεταγενέστερα.  

     

 
Σχήµα 4.23 Ανάστροφα ρήγµατα ήπιας κλίσης που τέµνουν στρώµατα φλύσχη πηλιτικής φάσης 
σχεδόν παράλληλα στη στρώση τους, θέση Πιτσιναίικα  
 

4.4.2 Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης 

 

Σε αρκετές θέσεις µετρήθηκαν ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης στην περιοχή νότια του 

Εύηνου ποταµού. Τα ρήγµατα αυτά είχαν διευθύνσεις κυρίως ΑΒΑ – ∆Ν∆, ∆Β∆ – ΑΝΑ και 

ΒΑ – Ν∆, ενώ λιγότερες µετρήσεις αφορούσαν ρήγµατα ΒΒΑ – ΝΝ∆ έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ 

διεύθυνσης. Τις περισσότερες φορές τα ρήγµατα αυτά χαρακτηρίζονται από σχεδόν 

κατακόρυφες επιφάνειες και  από µικρές µετατοπίσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις  

διαπιστώθηκαν δύο γενεές γραµµώσεων πάνω στο επίπεδο του ρήγµατος, από τις οποίες η 

παλαιότερη αντιστοιχούσε σε οριζόντια κίνηση και η νεώτερη σε σχεδόν κατακόρυφη 

κίνηση. Περιοχές που µετρήθηκαν παρόµοια ρήγµατα ήταν στην ευρύτερη περιοχή της 

Βαράσοβας, στο Μαυροβούνι και στη Καλιακούδα, ανατολικά της Κλόκοβας και νότια του 

Εύηνου ποταµού.  

Σαν χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρεται το ρήγµα στη θέση Ακρωτήριο Χαλκίς Στη 

θέση αυτή διαπιστώθηκε µεγάλη κατακόρυφη ρηξιγενής κατοπτρική επιφάνεια, διεύθυνσης 

ΒΒ∆ – ΝΝΑ (Β170) σε Άνωκρητιδικούς ασβεστόλιθους. ∆ύο ασβεστιτικές επιφλοιώσεις µε 

διαφορετικές γραµµώσεις παρατηρούνται στο ρηγµατικό επίπεδο. Στην υποκείµενη 

επιφλοίωση οι γραµµώσεις είναι σχεδόν οριζόντιες. Oι γραµµώσεις αυτές, µε βάση 

κινηµατικούς δείκτες, δείχνουν ότι το ρήγµα αυτό λειτούργησε αρχικά σαν αριστερόστροφο 

ρήγµα οριζόντιας µετατόπισης. Στην υπερκείµενη επιφλοίωση οι γραµµώσεις είναι σχεδόν 
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κατακόρυφες γεγονός που σχετίζεται µε µια επαναδραστηριοποίηση του ρήγµατος σαν 

κανονικό. 

 

4.4.3 Κανονικά ρήγµατα 

 

Κανονικά ρήγµατα διαφόρων διευθύνσεων µετρήθηκαν στη συγκεκριµένη περιοχή. 

Ειδικότερα διαπιστώθηκαν οι παρακάτω οµάδες ρηγµάτων: 

 

Α) ΑΒΑ – ∆Ν∆ έως Α – ∆ διεύθυνσης 

Τα ρήγµατα της διεύθυνσης αυτής χαρακτηρίζονται από µεγάλη γωνία κλίσης και 

παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή, φαίνεται όµως να επικρατούν στο νότιό της τµήµα 

πλησίον του Πατραικού κόλπου (σχήµα 4.17). Στην περιοχή αυτή, κανονικά ρήγµατα της 

διεύθυνσης αυτής τέµνουν τους ασβεστόλιθους της Κλόκοβας και της Βαράσοβας όπως και 

τα υπερκείµενα ιζήµατα φλύσχη στη περιοχή ανάµεσα στα δύο όρη. Στο νότιο τµήµα της 

Κλόκοβας, ρήγµατα που κλίνουν προς νότο έχουν σαν αποτέλεσµα τη µετάπτωση των 

ασβεστολίθων προς την πλευρά του Πατραικού κόλπου. Επίσης, η νότια απόληξη του 

υψώµατος της Καλιακούδας ελέγχεται από ρήγµα που κλίνει προς νότο. Τέλος, πλησίον του 

Εύηνου ποταµού ρήγµατα της οµάδας αυτής που κλίνουν προς βορρά, τέµνουν στρώµατα 

φλύσχη και ελέγχουν κατά θέσεις την κοίτη του ποταµού, όπως για παράδειγµα πλησίον του 

χωριού Χάνια του Μπανιά (σχήµα 4.17).   

 

Β) ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης 

Ρήγµατα της διεύθυνσης αυτής παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή, παρουσιάζονται 

όµως µε µεγαλύτερη συχνότητα στην περιοχή ανατολικά της Κλόκοβας όπου τέµνουν 

εγκάρσια ανάστροφα ρήγµατα των ζωνών που προαναφέρθηκαν. Ζώνη ρηγµάτων της 

διεύθυνσης αυτής που κλίνουν προς νότο τέµνουν στρώµατα φλύσχη στην περιοχή που 

βρίσκεται βορείως του Αντιρρίου και Β∆ της Ναυπάκτου ελέγχοντας µαζί µε µε τα ΑΒΑ – 

∆Ν∆ ρήγµατα το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής αυτής (σχήµα 4.17).  

 

Γ) ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης 

Τα ρήγµατα της διεύθυνσης αυτής χαρακτηρίζονται από µεγάλη γωνία κλίσης και 

παρατηρούνται σε αρκετές περιοχές. ∆ύο από αυτές, είναι το βόρειο τµήµα της Βαράσοβας 

όπου ελέγχουν το τοπογραφικό ανάγλυφο και φέρνουν σε τεκτονική επαφή ασβεστόλιθους 
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µε φλύσχη και η ευρύτερη περιοχή της Κλόκοβας στην οποία εµφανίζονται µε µεγαλύτερη 

συχνότητα στο ανατολικό της τµήµα.  

 

∆) ΒΒΑ – ΝΝ∆ έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης 

Περιορίζονται σε συγκεκριµένες θέσεις και παρουσιάζουν το µικρότερο πλήθος µετρήσεων 

στη περιοχή νότια του Εύηνου ποταµού. Ειδικότερα παρατηρούνται κυρίως στα ανατολικά 

σκέλη των αντικλίνων της Βαράσοβας και της Κλόκοβας όπου παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση του αναγλύφου. Συγκεκριµένα, κανονικά ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β – Ν 

διεύθυνσης που κλίνουν προς ανατολάς µε µεγάλη έως κατακόρυφη γωνία κλίσης 

µετρήθηκαν στη ΝΑ απόληξη και στις ανατολικές πλαγιές της Βαράσοβας, όπως και στις 

ανατολικές πλαγιές της Κλόκοβας, κοντά στο χωριό Άνω Καλαβρούζα (σχήµα 4.17). 

Ορισµένα από τα ρήγµατα αυτά αποτελούν την τεκτονική επαφή ασβεστολίθων µε φλύσχη 

τόσο στη Βαράσοβα όσο και στην Κλόκοβα. Το κύριο αποτέλεσµα της δράσης των 

ρηγµάτων αυτών είναι η µετάπτωση των ασβεστολίθων προς ανατολάς. Ερµηνεία σεισµικής 

γραµµής που διέρχεται κοντά στη ΝΑ απόληξη της Βαράσοβας έδειξε ότι η µετάπτωση των 

ασβεστολίθων στη θέση αυτή είναι σηµαντική (σχήµα 4.18).  

Κανονικά ρήγµατα ΒΒΑ – ΝΝ∆ διεύθυνσης που κλίνουν προς ΑΝΑ µε µεγάλη γωνία 

κλίσης µετρήθηκαν κοντά στο χωριό Ρίζα και στη περιοχή ανάµεσα στα υψώµατα 

Ριγανόλακκα και Παλιολίµερο. Τα ρήγµατα αυτά ανήκουν στη ζώνη ρηγµάτων που 

αναπτύσσεται στη ΝΑ απόληξη της Βαράσοβας (ΒΡ 1971). Αποτέλεσµα της δράσης των 

ρηγµάτων και στη περίπτωση αυτή είναι η ισχυρή µετάπτωση των ασβεστολίθων προς 

ανατολάς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την παρουσία Ηωκαινικών ασβεστολίθων 

στην οροφή του ρήγµατος και Ανωκρητιδικών ασβεστολίθων στην αντίστοιχη βάση του 

(σχήµα 4.18). Τέλος, ρήγµατα ΒΒΑ – ΝΝ∆ διεύθυνσης που κλίνουν προς ∆Β∆ µε µεγάλη 

γωνία κλίσης µετρήθηκαν βόρεια του χωριού Ρίζα. Τα ρήγµατα αυτά φαίνεται να ελέγχουν 

την κοίτη του Εύηνου ποταµού στη συγκεκριµένη περιοχή (σχήµα 4.17).   

   

4.4.4 Σύνοψη της δοµής της περιοχής νότια του Εύηνου ποταµού 

 

► Ασβεστόλιθοι ηλικίας Ανωτέρου Κρητιδικού της ζώνης Γαβρόβου επωθούνται επί του 

φλύσχη της Ιόνιας ζώνης κατά µήκος των δυτικών κλιτύων της Βαράσοβας. Οι εναλλαγές 

ασβεστολίθων και φλύσχη που παρατηρούνται στο Β∆ τµήµα της παραπέµπουν πιθανά στην 

παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων και λεπίωσης στη βάση της κύριας επώθησης. Στο 

µεγαλύτερο τµήµα της Βαράσοβας οι ασβεστόλιθοι παρουσιάζουν υψηλές ανατολικές 
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κλίσεις παραπέµποντας σε µια αντίστοιχη υπεδαφική γεωµετρία της επώθησης που στο 

τµήµα της αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από µεγάλη κλίση. Αντίστοιχα, στο Ν∆ τµήµα 

της οι ασβεστόλιθοι παρουσιάζονται µε έντονες κλίσεις προς δυσµάς και κατά θέσεις 

κατακόρυφες δίνοντας µια συνολική εικόνα ενός ασύµµετρου κεκλιµµένου αντικλίνου. 

Κανονικά ρήγµατα τέµνουν τους ασβεστόλιθους βυθίζοντας την οροφή τους τόσο προς το 

βορρά (χωριό Περιθώρι), όσο και προς ανατολικά (ακρωτήριο Χαλκίς).  

► Οι παρατηρήσεις υπαίθρου διαφοροποιούν την εικόνα ενός αδιατάρακτου συγκλίνου στην 

περιοχή µεταξύ Βαράσοβας και Κλόκοβας που δοµείται από φλύσχη (κατά ΒΡ, 1971 και 

ΙΓΜΕ, 1991). Ανάστροφα ρήγµατα ήπιας έως ενδιάµεσης γωνίας κλίσης µετρήθηκαν στις 

παρακάτω περιοχές:  

▪ ΝΑ της Βαράσοβας 

 Μεταξύ των χωριών της Άνω και Κάτω Βασιλικής ψαµµίτες και κροκαλοπαγή επωθούνται  

πάνω σε αργίλους. Πτυχές µικρής κλίµακας αναπτύσσονται κοντά σε ανάστροφα ρήγµατα. Η 

συγκριτικά µεγαλύτερη ανάπτυξη των παραπάνω αδροµερών φάσεων του φλύσχη ΝΑ της 

Βαράσοβας σε σχέση µε την περιοχή δυτικά της Κλόκοβας οφείλεται πιθανά σε τεκτονική 

πάχυνση. 

▪ Στις πλαγιές των υψωµάτων Καλιακούδα, Αηδόνι και Μαυροβούνι. 

 Ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων ελέγχει το τοπογραφικό ανάγλυφο των υψωµάτων αυτών και 

φέρνει σε τεκτονική επαφή διαφορετικές λιθοφάσεις φλύσχη. Ψαµµίτες και κροκαλοπαγή 

που δοµούν τα παραπάνω υψώµατα επωθούνται επί αργίλων στις δυτικές και στις 

ανατολικές πλαγιές τους. Το σύγκλινο που παρατηρείται µεταξύ Κλόκοβας και Βαράσοβας 

αναπτύσσεται στη βάση της επώθησης αυτής. Η επώθηση του Χαράµατος (βορείως του 

Εύηνου ποταµού) αποτελεί πιθανά την προέκταση προς βορρά της παραπάνω ζώνης 

ρηγµάτων.  

▪ Στις δυτικές πλαγιές της Κλόκοβας.     

 Ανάστροφα ρήγµατα επηρεάζουν κυρίως πηλιτικές φάσεις φλύσχη κοντά στην επαφή τους 

µε τους υποκείµενους ασβεστόλιθους.  

► Η Κλόκοβα παρουσιάζει µια διαφορετική εικόνα γεωµετρίας σε σύγκριση µε τη 

Βαράσοβα. Αντιστοιχεί σε ένα καλά διαµορφωµένο ασύµµετρο αντίκλινο µε βραχύ, το 

δυτικό σκέλος και αντίστοιχα µακρύ, το ανατολικό σκέλος. Η γεωµετρία αυτή του 

αντικλίνου παρουσιάζει οµοιότητες µε αντίκλινα που σχετίζονται µε υπεδαφική παρουσία 

αποκόλλησης κάτω από αυτά. (αντίκλινα τεκτονικής ράµπας). Στην περίπτωση αυτή, η 

αντικλινική δοµή στερείται ρίζας και η γεωµετρία της σχετίζεται άµεσα µε τη γεωµετρία της 

επώθησης στο βάθος. Εκτενής αναφορά για τη γεωµετρία της επώθησης γίνεται στο 
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Κεφάλαιο 6. Ο άξονας του αντικλίνου βυθίζεται προς βορρά. Κανονικά ρήγµατα Α – ∆ 

διεύθυνσης στο νότιο τµήµα της Κλόκοβας και Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης στο ανατολικό τµήµα 

της βυθίζουν την οροφή των ασβεστολίθων προς νότο και ανατολικά αντίστοιχα.. Στη ΝΑ 

απόληξη της Κλόκοβας, ρήγµα ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης φέρνει σε τεκτονική επαφή 

ασβεστόλιθους µε φλύσχη (ΒΡ, 1971 και ΙΓΜΕ, 1991).  

► Ανάστροφα ρήγµατα ανατολικής και δυτικής κλίσης που τέµνουν τους ασβεστόλιθους 

σχεδόν παράλληλα στη στρώση τους διαπιστώθηκαν στις νότιες πλαγιές της Κλόκοβας χωρίς 

να διαφοροποιούν την περιγραφείσα αντικλινική δοµή. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η 

παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων µε δυτική κλίση που επηρεάζουν τα στρώµατα φλύσχη 

ανατολικά της Κλόκοβας (βόρεια του χωριού Ρίζα), όπως και ανάστροφων ρηγµάτων µε  

ανατολική κλίση στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Άνω Καλαβρούζα. 

► Ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης διαπιστώθηκε επίσης στις δυτικές 

πλαγιές του Λιθαροσέρµατος όπως και στην Αγία Κυριακή (δυτικοί πλαγιές του υψώµατος 

Παλιολήµερο) ανατολικά της Κλόκοβας. Η διεύθυνση των παραπάνω ρηγµάτων είναι 

παράλληλη µε τον επιµήκη άξονα των παραπάνω υψωµάτων και συνεπώς φαίνεται να 

ελέγχουν το τοπογραφικό τους ανάγλυφο. Τα ρήγµατα αυτά τέµνουν ψαµµιτικές φάσεις 

φλύσχη και διπλασιάζουν σηµαντικά το πάχος τους.  

► Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η παρουσία Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης ανάστροφων ρηγµάτων 

χαµηλής κλίσης στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Πιτσιναίικα. Επισηµαίνεται ότι και στην 

περίπτωση αυτή τα ρήγµατα παραλληλίζονται µε το ίδιας διεύθυνσης µέτωπο της επώθησης 

της Πίνδου που διέρχεται από τις δυτικές πλαγιές του υψώµατος Ριγάνι. Τα ρήγµατα αυτά 

τέµνουν στρώµατα φλύσχη καθαρά πηλιτικής φάσης παράλληλα στη στρώση τους ενώ 

ταυτόχρονα διαµορφώνουν το τοπογραφικό ανάλυφο της περιοχής.  

Η παρουσία των ρηγµάτων αυτών αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον αφού: 

α) οι παρατηρούµενες αυτές πηλιτικές φάσεις φλύσχη παρουσιάζουν µεγάλο πάχος στην 

ευρύτερη περιοχή δυτικά της επώθησης της Πίνδου και δεν συναντιούνται δυτικότερα, 

β) η ηλικία τους µε βάση τρηµατοφόρα και ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτό προσδιορίστηκε 

Κατωτέρου Ολιγοκαίνου και πιθανόν Ηωκαίνου (Κεφάλαιο 3).  

Να σηµειωθεί ότι τα ίδιας ηλικίας ιζήµατα που συναντούνται πλησίον της Κλόκοβας είναι 

εντελώς διαφορετικών λιθοφάσεων και µικρού πάχους. Τα παραπάνω στοιχεία σε 

συνδυασµό µε την καθαρά πηλιτική φύση των ιζηµάτων και τη γεωµετρία των 

παρατηρούµενων ανάστροφων ρηγµάτων δείχνουν ότι η παραπάνω ζώνη ρηγµάτων εκτός 

από το σηµαντικό διπλασιασµό στρωµάτων που επιφέρει, πρέπει να χαρακτηρίζεται και από 

σηµαντική µετατόπιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

 

Ερµηνεία αεροφωτογραφιών 
 

 

5.1 Γενικά 

 

Λόγω του έντονου αναγλύφου και του περιορισµένου οδικού δικτύου σε ορισµένες 

περιοχές, έγινε συµπληρωµατικά φωτογεωλογική µελέτη για να αναλυθεί εποπτικά η δοµή 

της περιοχής της διατριβής. Οι φωτογραµµές που χαρτογραφήθηκαν από την παραπάνω 

µελέτη χρησιµοποιήθηκαν σε συνδυασµό µε τα στοιχεία υπαίθρου. Έτσι η ανάλυση που 

ακολουθεί δεν είναι απλή φωτογεωλογική ανάλυση αλλά ερµηνεία και χαρακτηρισµός των 

φωτογραµµών. 

Στα πλαίσια αυτά έγινε η ερµηνεία τριανταοκτώ (38) αεροφωτογραφιών κλίµακας 1: 

33000. Οι αεροφωτογραφίες που αναλύθηκαν, διατάσσονται σε τέσσερις σειρές 

αεροφωτογραφιών οι οποίες λήφθηκαν σε σειρές Α – ∆ διεύθυνσης. Οι θέσεις των 

παραπάνω σειρών και οι αεροφωτογραφίες που περιλαµβάνουν παρουσιάζονται στο σχήµα 

5.1. Στα σχήµατα που ακολουθούν (σχήµατα 5.2 έως 5.21) παρουσιάζεται η φωτογεωλογική 

ερµηνεία ανά δύο αεροφωτογραφίες. Η ερµηνεία έγινε σε δύο στάδια.  

Το πρώτο στάδιο της φωτογεωλογικής µελέτης περιέλαβε την καταγραφή και την ερµηνεία 

των ιστολογικών στοιχείων (φωτογραµµώσεων) των αεροφωτογραφιών που αντιστοιχούν σε 

κανονικά ρήγµατα, ανάστροφα ρήγµατα και ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. Επίσης  έγινε 

η καταγραφή της διεύθυνσης και κλίσης των στρωµάτων. Για την παρουσία µιας πιο 

πληρέστερης εικόνας αποτυπώθηκαν επίσης τα όρια των γεωλογικών σχηµατισµών. Τέλος 

σε κάθε αεροφωτογραφία είναι σηµειωµένες οι θέσεις των χωριών και των κυριοτέρων 

υψωµάτων όπως επίσης και των δρόµων της κάθε περιοχής. 
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Το δεύτερο στάδιο περιέλαβε τη στατιστική επεξεργασία των φωτογραµµώσεων που 

καταγράφηκαν στο πρώτο στάδιο. Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε αεροφωτογραφία µετρήθηκε η 

κατανοµή των διευθύνσεων και το µήκος ανά διεύθυνση της κάθε φωτογράµµωσης. Στη 

συνέχεια, οι φωτογραµµώσεις αυτές ανάλογα µε τη διεύθυνση τους προβλήθηκαν σε 

ροδογράµµατα µε εύρος κλάσεων 10º ήτοι 18 διαστήµατα. Από το πλήθος των µετρήσεων σε 

κάθε διάστηµα προσδιορίστηκε η ποσοστιαία κατανοµή κάθε διαστήµατος σε κάθε µία 

αεροφωτογραφία.  

Όµοια, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και όσον αφορά τα µήκη των φωτογραµµώσεων. 

Στην περίπτωση αυτή σε κάθε διάστηµα αθροίστηκαν τα µήκη των επιµέρους 

φωτογραµµώσεων και καθορίστηκε η ποσοστιαία του συµµετοχή στο συνολικό άθροισµα 

των φωτογραµµώσεων κάθε αεροφωτογραφίας. Με τη χρήση του ιδίου προγράµµατος 

κατασκευάστηκε για κάθε αεροφωτογραφία ένα δεύτερο ροδόγραµµα, όπου και πάλι το 

διάστηµα µε το µεγαλύτερο αθροιστικά µήκος φωτογραµµώσεων αντιστοιχεί στο 

µεγαλύτερο µήκος που ισοδυναµεί µε την ακτίνα του κύκλου. Για τη διευκόλυνση της 

σύγκρισης του αριθµού των µετρήσεων από τη µια πλευρά και του συνολικού µήκους των 

φωτογραµµώσεων από την άλλη πλευρά για κάθε διεύθυνση, κατασκευάστηκε και 

παρουσιάζεται σε κάθε αεροφωτογραφία ένα τελικό ροδόγραµµα που περιλαµβάνει στο 

ανατολικό ηµισφαίριο την κατανοµή του αριθµού των φωτογραµµώσεων ανά διεύθυνση 

(σκιαγραφηµένες µε µαύρο χρώµα), ενώ στο δυτικό, την κατανοµή του συνολικού µήκους 

των φωτογραµµώσεων ανά διεύθυνση (σκιαγραφηµένες µε κόκκινο χρώµα).  

Ειδικότερα από βορρά προς νότο µελετήθηκαν οι εξής σειρές αεροφωτογραφιών: 

 

▪ Α΄ σειρά: Περιλαµβάνει 9 αεροφωτογραφίες µε αύξοντα αριθµό από 2709 (δυτική) έως 

2701 (ανατολική). Η σειρά αυτή αντιστοιχεί στο βόρειο τµήµα της περιοχής µελέτης που 

οριοθετείται όσον αφορά τις επίπεδες συντεταγµένες (x και y) βόρεια από την 4264000, 

νότια από την 4256500, δυτικά από την 522700 και ανατολικά από την 555500.  

 

▪ Β΄ σειρά: Περιλαµβάνει 10 αεροφωτογραφίες µε αύξοντα αριθµό από 2735 (δυτική)  έως 

2744 (ανατολική). Αντιστοιχεί στην περιοχή που οριοθετείται που οριοθετείται όσον αφορά 

τις επίπεδες συντεταγµένες (x και y) βόρεια από την 4259000, νότια από την 4252500, 

δυτικά από την 531000 και ανατολικά από την 564000.  
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▪ Γ΄ σειρά: Περιλαµβάνει 12 αεροφωτογραφίες µε αύξοντα αριθµό από 2907 (δυτική) έως 

2896 (ανατολική).  Αντιστοιχεί στην περιοχή που οριοθετείται όσον αφορά τις επίπεδες 

συντεταγµένες (x και y) βόρεια από την 4254500, νότια από την 4246500, δυτικά από την 

535000 και ανατολικά από την 574500.  

  

▪ ∆΄ σειρά: Περιλαµβάνει 7 αεροφωτογραφίες µε αύξοντα αριθµό από 1017 (δυτική)  έως 

1023 (ανατολική).  Αντιστοιχεί στο νοτιώτερο τµήµα της περιοχής µελέτης που οριοθετείται 

όσον αφορά τις επίπεδες συντεταγµένες (x και y) βόρεια από την 4249000, νότια από την 

4241000, δυτικά από την 547000 και ανατολικά από την 571500.  

 

5.2 Ερµηνεία  

 

5.2.1 Βόρειο τµήµα της περιοχής µελέτης 

 

► Αεροφωτογραφίες 2709 και 2708  

 

Αντιστοιχούν στην περιοχή που βρίσκεται ΒΑ της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού και στο 

βόρειο τµήµα της επιφανειακής εµφάνισης των ασβεστολίθων της  Ιόνιας ζώνης (σχήµα 5.2). 

Η θέση της γεώτρησης Αιτωλικό – 1 είναι σηµειωµένη στη βόρεια απόληξη της 

ασβεστολιθικής εµφάνισης. Η θέση του άξονα του αντικλίνου Αιτωλικού δεν είναι σαφής 

παρότι ανατολικά της γεώτρησης οι κλίσεις είναι ανατολικές και νοτιοδυτικά της γεώτρησης 

είναι ∆ έως Ν∆.  

▪ Φωτογραµµώσεις ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης που αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα 

επικρατούν στην περιοχή τόσο από πλευράς πλήθους όσο και από πλευράς µήκους. Τα 

ρήγµατα αυτά επηρεάζουν τόσο τους ασβεστόλιθους όσο και το φλύσχη. Πιο έντονη είναι η 

παρουσία τους στη βόρεια απόληξη των ασβεστολίθων και φαίνεται να οριοθετούν το 

αντίκλινο του Αιτωλικού µε τεκτονική επαφή των δύο σχηµατισµών. Η παρουσία ρηγµάτων 

αυτής της διεύθυνσης επιβεβαιώνεται από τις παρατηρήσεις υπαίθρου στην περιοχή βόρεια 

της γεώτρησης του Αιτωλικού, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις κλίνουν προς ΒΒ∆.  
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▪ Σχεδόν κάθετα µε τις προηγούµενες φωτογραµµώσεις παρατηρούνται φωτογραµµώσεις µε 

Β∆ – ΝΑ διεύθυνση. Είναι λιγότερες σε πλήθος αλλά µε σηµαντικά µήκη και αντιστοιχούν 

όµοια σε κανονικά ρήγµατα που επηρεάζουν τους προ-ορογενετικούς σχηµατισµούς. Σε 

ορισµένες θέσεις αποτελούν ταυτόχρονα την επαφή των ασβεστολίθων είτε µε Πλειοκαινικές 

αποθέσεις (Ν∆ της γεώτρησης του Αιτωλικού), είτε µε φλύσχη (Β∆ της γεώτρησης). Σε µία 

από τις παραπάνω περιπτώσεις, νότια της γεώτρησης του Αιτωλικού προσδιορίστηκε και η 

κλίση του ρήγµατος η οποία είναι Ν∆.  Το ρήγµα αυτό εντοπίζεται στις δυτικές πλαγιές του 

υψώµατος Περγάκις και έχει αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

▪ Αρκετές φωτογραµµώσεις έχουν Α – ∆ διεύθυνση και επηρεάζουν τόσο τους αλπικούς όσο 

και τους µεταλπικούς σχηµατισµούς. Η παρουσία τους είναι χαρακτηριστική στην περιοχή 

βόρεια της λιµνοθάλασσας του Αιτωλικού όπου αναπτύσσονται Πλειοκαινικές αποθέσεις. 

Στην περιοχή του Χρυσοβεργίου ρήγµατα της παραπάνω διεύθυνσης έχουν κλίση προς νότο 

και φαίνεται να ελέγχουν το βόρειο όριο µιας µικρής λεκάνης µε Τεταρτογενείς αποθέσεις.  

▪ Φωτογραµµώσεις ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης παρατηρούνται τόσο στους αλπικούς 

σχηµατισµούς όσο και στις Πλειοκαινικές αποθέσεις δυτικά της λιµνοθάλασσας του 

Αιτωλικού. Σε ορισµένες περιπτώσεις φαίνεται να διακόπτουν τη συνέχεια 

φωτογραµµώσεων άλλων διευθύνσεων. 

▪ Μικρή εµφάνιση φλύσχη εντός της ασβεστολιθικής εµφάνισης διαπιστώνεται στο νότιο 

τµήµα της αεροφωτογραφίας. Ανατολικό όριο της µικρής αυτής εµφάνισης αποτελεί η 

φωτογράµµωση Β – Ν διεύθυνσης που αντιστοιχεί σε ανάστροφο ρήγµα µε κλίση 

ανατολική. Παρατηρήσεις υπαίθρου επιβεβαίωσαν τα παραπάνω στοιχεία στην περιοχή του 

οικισµού Κάτω Μούσουρα. 

 

► Αεροφωτογραφίες 2707 και 2706  

 

Καλύπτουν το ΒΑ τµήµα της ασβεστολιθικής εµφάνισης και την ευρύτερη περιοχή των 

χωριών Ελληνικά και Άνω Κεράσοβο όπου αναπτύσσονται αποθέσεις φλύσχη (σχήµα 5.3). 

▪ Μια ζώνη φωτογραµµώσεων ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης αναπτύσσεται στα κατώτερα 

στρώµατα του φλύσχη κοντά στην επαφή µε τους ασβεστόλιθους. Σύµφωνα µε την 

τεκτονική ανάλυση αντιστοιχεί σε µια επιµήκη ζώνη από ανάστροφα ρήγµατα που διέρχεται 

από το χωριό Ελληνικά, τις δυτικές πλαγιές της Λευκής Πέτρας, ενώ νοτιότερα παρατηρείται 

ανατολικά της Άνω Μούσουρας.  
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Η παρουσία  ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης ανάστροφων ρηγµάτων µε κλίση προς ανατολάς 

διαπιστώθηκε στην ύπαιθρο νότια του χωριού των Ελληνικών σε πηλιτικές λιθοφάσεις 

φλύσχη αλλά και σε µεταβατικά στρώµατα ανατολικά του χωριού Άνω Μούσουρα (σχήµα 

4.1).   

▪ Φωτογραµµώσεις ∆Β∆ – ΑΝΑ και ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης επικρατούν και από άποψη 

αριθµού µετρήσεων αλλά και συνολικού µήκους. Επηρεάζουν τόσο τον ασβεστόλιθο όσο και 

το φλύσχη, όπως επίσης και την προαναφερθείσα ζώνη των ανάστροφων ρηγµάτων. 

Κανονικά ρήγµατα µε τις παραπάνω διευθύνσεις διαπιστώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των 

χωριών Ελληνικά και Άνω Μούσουρα. Αντίθετα, φωτογραµµώσεις ΑΒΑ – ∆Ν∆ και Α – ∆ 

διεύθυνσης χαρακτηρίζονται από µικρότερο συνολικό µήκος. 

▪ Ορισµένες φωτογραµµώσεις αντιστοιχούν σε ρήγµατα οριζόντιας. Πιο συγκεκριµένα, οι 

φωτογραµµώσεις µε ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση αντιστοιχούν σε αριστερόστροφα ρήγµατα, ενώ 

αυτές µε ΒΑ – Ν∆ διεύθυνση αντιστοιχούν σε δεξιόστροφα ρήγµατα. 

  

► Αεροφωτογραφίες 2705 και 2704  

 

Καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή των υψωµάτων Μακρυπλαγιά, Τσόκα, και 

Καστανόρραχη που καλύπτεται αποκλειστικά από ιζήµατα φλύσχη (σχήµα 5.4). 

▪ Ορισµένες φωτογραµµώσεις Β∆ – ΝΑ έως ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης µε βάση τις 

παρατηρήσεις υπαίθρου ερµηνεύτηκαν ότι αντιστοιχούν σε ανάστροφα ρήγµατα. Οι 

φωτογραµµώσεις αυτές αναπτύσσονται στις δυτικές πλαγιές των ραχών παράλληλα µε τον 

επιµήκη άξονα τους. Έτσι από τα δυτικά προς τα ανατολικά προσδιορίστηκαν ανάστροφα 

ρήγµατα στη Μακρυπλαγιά που αποτελεί τη βόρεια προέκταση του όρους Αράκυνθος, στην 

Τσόκα – Μακρυβούνι, στη Φροξυλιά, στην Καστανόρραχη και στον Κούκο. Ειδικότερα, 

στην περιοχή Φροξυλιάς – Κούκου η παρουσία Β∆ - ΝΑ φωτογραµµώσεων γίνεται πιο 

έντονη. Τα στρώµατα του φλύσχη παρουσιάζονται σχεδόν κατακόρυφα στην περιοχή της 

Καστανόρραχης, γεγονός που µπορεί να συσχετιστεί µε την παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων. Η παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων στις παραπάνω θέσεις επιβεβαιώθηκε στην 

ύπαιθρο και συγκεκριµένα Ν∆ της Μακρυπλαγιάς, Ν της Τσόκας, ∆ του Μακρυβουνίου και 

∆ του Κούκου και αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 (σχήµα 4.9).    

▪ Εγκάρσια στις παραπάνω φωτογραµµώσεις αναπτύσσεται µια πυκνή δέσµη 

φωτογραµµώσεων µε επικρατούσες διευθύνσεις Α – ∆, ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ΒΑ – Ν∆. 

Αντιστοιχούν κυρίως σε κανονικά ρήγµατα αλλά και σε ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης.  
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Στην περιοχή του χωριού Κλήµα και σύµφωνα µε τα στοιχεία υπαίθρου οι ΒΑ – Ν∆ 

διεύθυνσης φωτογραµµώσεις αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα. 

Η απότοµη αλλαγή στις λιθοφάσεις του φλύσχη στη συγκεκριµένη περιοχή (προηγούµενη 

αναφορά στο Κεφάλαιο 4) οφείλεται πιθανά στην παρουσία αυτών των ρηγµάτων. 

Συγκεκριµένα επιβεβαιώνεται και από τις αεροφωτογραφίες η παρουσία των ΒΑ – Ν∆ 

κανονικών ρηγµάτων που διαπιστώθηκαν στην ύπαιθρο και τα οποία δηµιουργούν µια µικρή 

τεκτονική τάφρο στην περιοχή Κλήµατος – Μακρυπλαγιάς.  

Ορισµένες φωτογραµµώσεις ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης σχετίζονται µε 

ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. Ειδικότερα, µια σειρά από ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης 

φωτογραµµώσεις, σύµφωνα µε τα στοιχεία της φωτογεωλογικής και της υπαίθριας 

παρατήρησης, χαρακτηρίζονται από δεξιόστροφη µετατόπιση. Αξιοσηµείωτη είναι η 

παρουσία ζώνης από δεξιόστροφα ρήγµατα αυτής της διεύθυνσης που διέρχεται βόρεια των 

υψωµάτων Μακρυπλαγιάς και Τσόκας. Η ζώνη των ρηγµάτων αυτών πιθανά είναι 

σηµαντική αφού φαίνεται ότι οριοθετεί την προς βορρά συνέχεια αρκετών  ανάστροφων 

ρηγµάτων. 

  

► Αεροφωτογραφίες 2703 και 2702  

 

Καλύπτουν την περιοχή µεταξύ των υψωµάτων Φροξυλιά, δυτικά  και Προφήτης Ηλίας 

(περιοχή Λιθοβουνίου), ανατολικά (σχήµα 5.5). Στο µεγαλύτερο µέρος στην περιοχή του 

φωτοζεύγους εµφανίζεται φλύσχης και µόνο στο ΒΑ άκρο της χαρτογραφούνται 

σχηµατισµοί της ζώνης της Πίνδου. 

▪ Μια σειρά φωτογραµµώσεις διεύθυνσης Β∆ – ΝΑ διατρέχει το φωτοζεύγος και 

αντιστοιχούν σε ανάστροφα ρήγµατα που διατάσσονται σε τρεις κύριες ζώνες. 

Η πιο δυτική ζώνη διέρχεται από από τις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Κούκος, Ψωριάρης 

και ∆όβρος. Η κεντρική ζώνη διέρχεται από τις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Καστανιές, 

Κορακόρραχη, Αηλιάς και Παλιόσταλος και η τρίτη στην περιοχή του χωριού Λιθοβούνι. 

Στη ζώνη Κούκος – Ψωριάρης – ∆όβρος σύµφωνα µε τη φωτογεωλογική και την τεκτονική 

ανάλυση διαπιστώθηκε η ύπαρξη µιας σειράς επωθήσεων αντιθετικών των κύριων 

επωθήσεων. Αναλυτικότερα, ενώ η πλειονότητα των Β∆ διεύθυνσης επωθήσεων κλίνει προς 

ΒΑ, οι αντιθετικές επωθήσεις κλίνουν προς Ν∆. Τα στρώµατα τοπικά γίνονται κατακόρυφα 

σε γειτονικές περιοχές προς τις ζώνες των επωθήσεων. Στη νότια απόληξη του ∆όβρου 

αναπτύσσεται ένα µικρής κλίµακας σύγκλινο µε τον άξονά του διατεταγµένο παράλληλα 

στις γειτονικές ζώνες των ανάστροφων ρηγµάτων. Η παρουσία του συγκλίνου αυτού 
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σχετίζεται µε την παρουσία της ζώνης των αναστρόφων ρηγµάτων που διέρχεται δυτικά του 

υψώµατος του ∆όβρου. 
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Όσον αφορά τα ανάστροφα ρήγµατα της πρώτης ζώνης µετρήθηκαν στον Κούκο, στον 

Ψωριάρη, Β∆ και Ν∆ του ∆όβρου ενώ της δεύτερης ζώνης, διαπιστώθηκαν αντίστοιχα στις 

Καστανιές και τον Παλιόσταλο (σχήµα 4.9). Επίσης επιβεβαιώνεται η περιορισµένη  σε 

µήκος ανάπτυξη του συγκλίνου της Ποταµούλας.  

▪ Από την άποψη της ανάλυσης του µήκους και του πλήθους των φωτογραµµώσεων,  

επικρατούν αυτές που τέµνουν εγκάρσια τις προηγούµενες Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης ζώνες των 

ανάστροφων ρηγµάτων. Πιο συγκεκριµένα, οι φωτογραµµώσεις µε το µεγαλύτερο πλήθος 

και συνολικό µήκος είναι αυτές µε ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση και ακολουθούν σε συνολικό 

µήκος οι φωτογραµµώσεις µε ΒΑ – Ν∆ διεύθυνση. Αντίθετα, οι φωτογραµµώσεις µε ∆Β∆ – 

ΑΝΑ και Α – ∆ διεύθυνση έχουν συγκριτικά µικρότερο συνολικό µήκος. Όλες οι παραπάνω 

φωτογραµµώσεις αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα και ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης.  

▪ Ειδικότερα οι φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης έχουν 

κυρίως ΒΑ – Ν∆ και ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση και χαρακτηρίζονται από µικρές µετατοπίσεις 

στρωµάτων. Στην περιοχή αυτή, σηµαντικός αριθµός φωτογραµµώσεων των παραπάνω 

διευθύνσεων χαρακτηρίζεται από αριστερόστροφη συνιστώσα κίνησης, αλλά επίσης και 

δεξιόστροφων ρηγµάτων.  

 

► Αεροφωτογραφία 2701  

 

Καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του χωριού Μακρινού έως το ΝΑ άκρο της Τριχωνίδας 

λίµνης (σχήµατα 5.1 και 5.6). Το νότιο τµήµα της περιοχής καλύπτεται από ιζήµατα φλύσχη, 

ενώ το βόρειο από σχηµατισµούς της ζώνης της Πίνδου και από Τεταρτογενείς αποθέσεις. 

▪ Φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα επικρατούν στην περιοχή αυτή. 

Τα ρήγµατα αυτά έχουν διεύθυνση ΒΒ∆ – ΝΝΑ και κλίση προς ανατολάς στην περιοχή Ν∆ 

του χωριού Μακρινού όπου εντοπίζονται στις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Πέρα Πόρτες 

και Βίγλα. Αντίθετα, τα αντίστοιχα ρήγµατα στην περιοχή µεταξύ της Μακρινού και του 

µετώπου του καλύµµατος της Πίνδου έχουν διεύθυνση Β∆ – ΝΑ και κλίση προς Ν∆. 

Ανάστροφα ρήγµατα παρόµοιων διευθύνσεων και κλίσεων επιβεβαιώθηκαν στην ύπαιθρο 

δυτικά των υψωµάτων Βίγλα, Πέρα Πόρτες και ∆ραµπάλα (σχήµα 4.9). 

▪ Κανονικά ρήγµατα και ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µετρήθηκαν στην περιοχή και 

συσχετίστηκαν µε φωτογραµµώσεις που έχουν ΒΑ – Ν∆,  ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ∆Β∆ – ΑΝΑ 

διεύθυνση. Η πρώτη από τις τρεις οµάδες επικρατεί τόσο από πλευράς πλήθους 

φωτογραµµώσεων όσο και συνολικού µήκους τους. Οι φωτογραµµώσεις της οµάδας αυτής 

τέµνουν εγκάρσια τα παραπάνω ανάστροφα ρήγµατα. Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης 

 162



 

σχετίζονται µε ορισµένες από τις φωτογραµµώσεις της οµάδας αυτής. Μια από τις περιοχές 

που διαπιστώθηκαν  ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης κανονικά ρήγµατα αλλά και οριζόντιας 

µετατόπισης ρήγµατα ήταν η περιοχή ανάµεσα στα υψώµατα Βίγλα και Πέρα Πόρτες. 

 

 

 163



 

5.2.2 Κεντρικό τµήµα της περιοχής µελέτης 

 

► Αεροφωτογραφίες 2735 και 2736  

 

Το φωτοζεύγος 2735 – 2736 καλύπτει το κεντρικό και νότιο τµήµα της ασβεστολιθικής 

εµφάνισης της Ιόνιας ζώνης ανατολικά του Αιτωλικού, όπως επίσης και τα 

στρωµατογραφικά  κατώτερα τµήµατα του φλύσχη στα ανατολικά των χωριών Άνω 

Μούσουρα και Κάτω Ρέτσινα (σχήµα 5.7). 

▪ Οι φωτογραµµώσεις που χαρτογραφήθηκαν σαν ανάστροφα ρήγµατα στους 

ασβεστόλιθους, εντοπίζονται πλησίον του οικισµού Κάτω Μούσουρα, Ν∆ του χωριού Κάτω 

Ρέτσινα και δυτικά των υψωµάτων Κάστρο Ειρήνη και Παλιαρόλακκας. Η διεύθυνση των 

ρηγµάτων αυτών είναι κυρίως ΒΒ∆ – ΝΝΑ και η κλίση τους ανατολική. Αξιοσηµείωτο 

στοιχείο είναι επίσης η παρουσία φωτογραµµώσεων που αντιστοιχούν σε ανάστροφα 

ρήγµατα δυτικά των υψωµάτων Κάστρο Ειρήνη και Παλιαρόλακκας, περιοχές που λόγω 

αναγλύφου δεν είχαν γίνει παρατηρήσεις υπαίθρου. Παρατηρήσεις υπαίθρου επιβεβαίωσαν 

την παρουσία των  ανάστροφων ρηγµάτων τόσο στην περιοχή Κάτω Μούσουρα όσο και Ν∆ 

της Κάτω Ρέτσινας στη θέση Άγιος Νικόλαος (Κεφάλαιο 4).     

 Όσον αφορά το φλύσχη επιβεβαιώνεται και σε αυτή την περιοχή η παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων στα κατώτερα στρώµατά του. Πιο συγκεκριµένα, ανάστροφα ρήγµατα 

εντοπίζονται σε µια ζώνη η οποία διέρχεται ανατολικά των χωριών Άνω Μούσουρα - Κάτω 

Ρέτσινα και από τις δυτικές πλαγιές του υψώµατος Βούλγαρι. Αποτελεί τη συνέχεια προς 

νότο της αντίστοιχης ζώνης που διαπιστώθηκε βορειότερα, στην περιοχή του χωριού 

Ελληνικά – ύψωµα Λευκή Πέτρα (αεροφωτογραφίες 2707 και 2706). Και τα ρήγµατα αυτά 

χαρακτηρίζονται από ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνση και κλίση ανατολική.  

▪ Οι φωτογραµµώσεις που έχουν διευθύνσεις ∆Β∆ – ΑΝΑ, Α – ∆, ΑΒΑ – ∆Ν∆, ΒΑ – Ν∆ 

και Β∆ – ΝΑ αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα. Τα ρήγµατα αυτά επηρεάζουν τόσο τον 

ασβεστόλιθο όσο και το φλύσχη και τέµνουν τα προαναφερθέντα ανάστροφα ρήγµατα.  

Τα Β∆ – ΝΑ και ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης ρήγµατα επηρεάζουν κυρίως τη δυτική πλευρά της 

ασβεστολιθικής εµφάνισης, όπου χαρακτηρίζονται από Ν∆ κλίσεις. Σαν παράδειγµα 

µπορούν να αναφερθούν τα ρήγµατα που ευρίσκονται δυτικά του Σταχτιά και του 

Παλιορόλακκα (σχήµα 5.7). Ίδιας διεύθυνσης κανονικά ρήγµατα διαπιστώνονται και στην 

ανατολική πλευρά της ασβεστολιθικής εµφάνισης όπου έχουν συνήθως ΒΑ κλίσεις, όπως 

νότια της Άνω Μούσουρας. 
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Τα Α – ∆ διεύθυνσης ρήγµατα επηρεάζουν όλη την εµφάνιση των ασβεστολίθων. Στο νότιο 

τµήµα του φωτοζεύγους, τα ρήγµατα αυτά µετατοπίζουν την οροφή των ασβεστολίθων προς 

νότο. Τα ΒΑ – Ν∆ και ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης ρήγµατα επηρεάζουν την ανατολική πλευρά 

των ασβεστολίθων και κυρίως το φλύσχη. Σε ορισµένες περιπτώσεις αντιστοιχούν σε 

ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης που χαρακτηρίζονται τις περισσότερες φορές από 

δεξιόστροφη µετατόπιση. Πολλά από τα παραπάνω ρήγµατα επιβεβαιώθηκαν στην ύπαιθρο 

και συγκεκριµένα επί του δρόµου που ενώνει την Αγριλιά µε τα Ελληνικά, όπως και στην 

ευρύτερη περιοχή των χωριών Κάτω Ρέτσινα και Άνω Μούσουρα. 

  

► Αεροφωτογραφίες 2737 και 2738  

 

Αφορούν το βόρειο τµήµα του όρους Αράκυνθος όπου καλύπτεται αποκλειστικά από 

ιζήµατα φλύσχη (σχήµα 5.8). 

▪ Μια ζώνη που αποτελείται από φωτογραµµώσεις ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης διατρέχει το 

φωτοζεύγος και σύµφωνα µε στοιχεία υπαίθρου αντιστοιχούν σε ανάστροφα ρήγµατα 

προσδιορίστηκε στις δυτικές πλαγιές του βόρειου τµήµατος του Αράκυνθου (περιοχή 

Μακρυπλαγιά – Γρέβενο – Ζυγουρόβερκο). Το πλάτος της ζώνης είναι σηµαντικό και φθάνει 

το 1,5 χλµ. τόσο δυτικά του Γρέβενου όσο και νοτιότερα, στα ανατολικά του Σχίνου. 

Φωτογράµµωση ίδιας διεύθυνσης χαρτογραφήθηκε και στις ανατολικές πλαγιές του 

Αράκυνθου και µε βάση τα στοιχεία υπαίθρου αντιστοιχεί σε ανάστροφο ρήγµα που κλίνει 

προς δυσµάς. Τέλος µια δεύτερη ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης και 

ανατολικής κλίσης προσδιορίζεται ανατολικότερα, στις δυτικές πλαγιές του υψώµατος 

Μακρυβούνι (σχήµα 5.8). 

▪ Οι φωτογραµµώσεις µε διευθύνσεις ΑΒΑ – ∆Β∆, Α – ∆ και ΒΑ – Ν∆  αντιστοιχούν 

κυρίως σε κανονικά ρήγµατα και κατά δεύτερο λόγο σε ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης που 

τέµνουν εγκάρσια τα προηγούµενα ανάστροφα ρήγµατα. Όσον αφορά τα τελευταία ρήγµατα 

οι µετακινήσεις είναι µικρής κλίµακας. Η πλειοψηφία τους αφορούσε δεξιόστροφα ρήγµατα 

µε διευθύνσεις ΑΒΑ – ∆Β∆ και ΒΑ – Ν∆ ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις προσδιορίστηκε 

αριστερόστροφη κίνηση σε Α – ∆ διεύθυνσης φωτογραµµώσεις. 

Οι φωτογραµµώσεις µε ΑΒΑ – ∆Β∆ διεύθυνση επικρατούν και από πλευράς πλήθους και 

από πλευράς συνολικού µήκους και ακολουθούν οι φωτογραµµώσεις µε Α – ∆ διεύθυνση, 

ενώ σαφώς λιγότερες φωτογραµµώσεις χαρτογραφήθηκαν µε ΒΑ – Ν∆ διεύθυνση. Κανονικά 

ρήγµατα και ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης των παραπάνω διευθύνσεων διαπιστώθηκαν 
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στην ύπαιθρο τόσο δυτικά του Αράκυνθου όσο και ανατολικά του επί του δρόµου Αγίου 

Γεωργίου – Καρίτσας.  
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► Αεροφωτογραφίες 2739 και 2740  

 

Οι αεροφωτογραφίες αυτές καλύπτουν την περιοχή µεταξύ των χωριών Μελικιναίικα και 

Ποταµούλα (σχήµα 5.9). 

▪ Ζώνες φωτογραµµώσεων που σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα κυρίως Β∆ – ΝΑ 

διεύθυνσης είναι παρούσες σε αυτές τις αεροφωτογραφίες. Η πιο δυτική ζώνη 

φωτογραµµώσεων χαρτογραφείται στην περιοχή των υψωµάτων Μακρυά Ράχη και 

Κοκκαλιάρα. Στη ζώνη αυτή συνυπάρχουν αρκετά ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ 

διεύθυνσης σε µικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Τα ρήγµατα αυτά αποτελούν ουσιαστικά 

τη συνέχεια προς νότο της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων Μακρυβουνίου - 

Μελικιναίικων που αναφέρθηκε στις αεροφωτογραφίες 2737 και 2738. Κατά µήκος της 

Κοκκαλιάρας τα στρώµατα του φλύσχη είναι κατακόρυφα. Ανατολικά της ζώνης αυτής 

χαρτογραφούνται ανάστροφα ρήγµατα στις δυτικές πλαγιές της Ραπτόρραχης και του 

Παλιόσταλου. Στη πρώτη περιοχή τα ανάστροφα ρήγµατα έχουν διεύθυνση Β∆ – ΝΑ και 

κλίση βορειοανατολική, ενώ στη δεύτερη ΒΒΑ – ΝΝ∆ διεύθυνση και κλίση ΑΒΑ. Η 

παρουσία ενός συγκλίνου µικρής κλίµακας µε άξονα που διευθύνεται Β∆ – ΝΑ στη νότια 

απόληξη του ∆όβρου επιβεβαιώνεται και στις αεροφωτογραφίες αυτές.  

▪ Οι φωτογραµµώσεις ΑΒΑ – ∆Β∆, Α – ∆ και ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνσης αντιστοιχούν σε 

κανονικά ρήγµατα και ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. 

Από τις παραπάνω φωτογραµµώσεις, οι ΑΒΑ – ∆Β∆ διεύθυνσης τέµνουν εγκάρσια τα 

ανάστροφα ρήγµατα και είναι οι πιο πολυπληθείς και µε το µεγαλύτερο συνολικά µήκος σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες.  

 

► Αεροφωτογραφίες 2741 και 2742  

 

Καλύπτουν την περιοχή µεταξύ των υψωµάτων Χάραµα και Προφήτης Ηλίας που 

ευρίσκονται βόρεια του Εύηνου ποταµού (σχήµα 5.10). 

▪ Έντονη είναι η παρουσία φωτογραµµώσεων που σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα στο 

χώρο που καλύπτουν οι συγκεκριµένες αεροφωτογραφίες. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά 

διακρίνονται οι επωθητικές ζώνες στις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων: α) Χαράµατος, τη 

βόρεια προέκταση της οποίας παρακολουθούµε στις αεροφωτογραφίες 2739 – 2740, β) 

Παλιόσταλου, που προεκτείνεται νότια έως τον Εύηνο ποταµό, γ) Πέρα Πόρτες – Βίγλας δ) 

∆ραµπάλας - Λιθαροσέρµατος και ε) Προφήτη Ηλία.  
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Η διεύθυνση των ανάστροφων ρηγµάτων είναι κυρίως ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ και η 

κλίση των επιφανειών τους ανατολική ή βορειοανατολική. Αξιοσηµείωτη είναι η µεταβολή 

της διεύθυνσης της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων ∆ραµπάλας – Λιθαροσέρµατος από 

ΒΒ∆ – ΝΝΑ σε ∆Β∆ – ΑΝΑ πλησίον του Εύηνου ποταµού πιθανόν λόγω της παρουσίας 

ζώνης ρηγµάτων ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης. Επίσης ορισµένα ανάστροφα ρήγµατα 

χαρακτηρίζονται από δυτικές κλίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές εντοπίζονται  στη δυτική 

πλευρά της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων, όπως για παράδειγµα στις ζώνες Χαράµατος 

και Βίγλας. 

▪ Οι φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε κανονικά ρήγµατα έχουν διευθύνσεις ΒΑ – Ν∆, Α 

– ∆ και ΑΒΑ – ∆Ν∆. Οι φωτογραµµώσεις της ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης είναι η επικρατούσα 

οµάδα από πλευράς συνολικού µήκους φωτογραµµώσεων. Τέµνουν εγκάρσια τα ανάστροφα 

ρήγµατα ή ακόµα και τα οριοθετούν. Επίσης σε ορισµένες θέσεις η κοίτη του Εύηνου είναι 

παράλληλη µε τα ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης ρήγµατα . Ορισµένες από τις φωτογραµµώσεις 

των παραπάνω διευθύνσεων αντιστοιχούν σε ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µικρής 

κλίµακας. 

 

► Αεροφωτογραφίες 2743 και 2744  

 

Καλύπτουν την περιοχή µεταξύ των υψωµάτων Λιθαρόσερµα στα Ν∆ και Ανάνηψις στα 

ΒΑ (σχήµα 5.11). Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής καλύπτεται από φλύσχη  ενώ το το ΒΑ 

της τµήµα, στα υψώµατα Γαζή Ράχη και Ανάληψις από σχηµατισµούς της ζώνης της Πίνδου.   

▪ Το φωτοζεύγος τέµνεται διαγώνια από µια σειρά Β∆  διεύθυνσης φωτογραµµώσεις που 

σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα στην περιοχή αυτή που γειτονεύει µε την επώθηση της 

ζώνης της Πίνδου. Συνολικά η εικόνα που δίνεται από την ερµηνεία των αεροφωτογραφιών 

παραπέµπει σε περιοχή έντονης λεπίωσης. Από δυτικά προς ανατολικά φωτογραµµώσεις που 

αντιστοιχούν σε ανάστροφα ρήγµατα εντός του σχηµατισµού του φλύσχη αναγνωρίστηκαν 

στις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων: α) Λιθαρόσερµα – Παλιολήµερα, β) Προφήτη Ηλία – 

Κέντρωµα, γ) Αετόρραχη – Πύργος και δ) Κοκκόσια. Αντίστοιχα οι φωτογραµµώσεις στις 

νότιες πλαγιές των υψωµάτων Γαζή Ράχη και Ανάληψις αντιστοιχούν στη ζώνη της Πίνδου. 

Οι διευθύνσεις των ανάστροφων ρηγµάτων φαίνονται να µεταβάλλονται από τα δυτικά προς 

τα ανατολικά από ΒΒ∆ – ΝΝΑ (Λιθαρόσερµα) σε Β∆ – ΝΑ (Προφήτης Ηλίας) και ∆Β∆ – 

ΑΝΑ (ράχη Κοκκόσια). Η ίδια διαφοροποίηση χαρτογραφείται νότια και βόρεια του Εύηνου 

ποταµού. 
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Αξιοσηµείωτη είναι η µεταβολή της διεύθυνσης που παρατηρείται και στην επώθηση της 

ζώνης της Πίνδου στη συγκεκριµένη περιοχή. Οι κλίσεις των ανάστροφων ρηγµάτων κατά 

κύριο λόγο είναι ΒΑ, ενώ δεν απουσιάζουν και τα ρήγµατα µε κλίση Ν∆ που εντοπίζονται 

πάλι στις δυτικές πλευρές των ανάστροφων ζωνών (πχ. Λιθαρόσερµα – Παλιολήµερα, 

Αετόρραχη – Πύργος, Προφήτη Ηλία).  

▪ Όσον αφορά τις φωτογραµµώσεις που αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα αυτές 

εντοπίζονται κυρίως στη διεύθυνση σχεδόν Α – ∆, που επικρατεί και από πλευράς πλήθους 

µετρήσεων και από πλευράς συνολικού µήκους σε όλη την έκταση της συγκεκριµένης 

περιοχής. Μικρότερη παρουσία έχουν οι φωτογραµµώσεις µε διεύθυνση ΒΑ – Ν∆ και ΑΒΑ 

– ∆Ν∆. Η κοίτη του Εύηνου φαίνεται να ελέγχεται από ρήγµατα σχεδόν Α – ∆ και ΒΑ – Ν∆ 

διεύθυνσης. Ορισµένες φωτογραµµώσεις αντιστοιχούν σε ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης 

και χαρακτηρίζονται από µικρές µετακινήσεις στρωµάτων. Στην περιοχή του Εύηνου 

ποταµού διαπιστώθηκαν ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε 

δεξιόστροφη µετατόπιση και ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης φωτογραµµώσεις που σχετίζονται 

αντίστοιχα µε αριστερόστροφη µετατόπιση.  

 

5.2.3 Νότιο τµήµα της περιοχής µελέτης 

 

► Αεροφωτογραφίες 2907 και 2906 

 

Αυτές καλύπτουν την περιοχή βόρεια του Μεσολογγίου (σχήµα 5.12). Στο Β∆ τµήµα της 

εµφανίζεται η ΝΑ απόληξη των ασβεστολίθων της Ιόνιας ζώνης, το υπόλοιπο τµήµα της 

καλύπτεται από ιζήµατα φλύσχη, ενώ σηµαντική είναι και η έκταση που καταλαµβάνουν στο 

νότιο τµήµα της οι Τεταρτογενείς αποθέσεις.  

▪ Οι φωτογραµµώσεις µε Β∆ – ΝΑ διεύθυνση που χαρτογραφήθηκαν, σχετίζονται µε 

ανάστροφα ρήγµατα τόσο στους ασβεστόλιθους όσο και στο φλύσχη. Πιο συγκεκριµένα, δύο 

παρόµοιες φωτογραµµώσεις εντοπίζονται στο νότιο τµήµα της ασβεστολιθικής εµφάνισης. Η 

βορειότερη από αυτές επιβεβαιώνεται στη θέση Άγιος Νικόλαος όπου µετρήθηκαν 

ανάστροφα ρήγµατα στους Ηωκαινικούς ασβεστόλιθους (Κεφάλαιο 4).  Στο φλύσχη, 

ανάστροφα ρήγµατα εντοπίζονται σε δύο ζώνες: 
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α) Η δυτική ζώνη είναι µικρού εύρους και εντοπίζεται στα κατώτερα στρώµατα του φλύσχη 

και αποτελεί την προέκταση προς νότο της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων Ελληνικών – 

Κάτω Ρέτσινας,  

 β) Στο ανατολικό άκρο του φωτοζεύγους χαρτογραφήθηκε µια ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης 

ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων που αποτελεί την προέκταση προς νότο της ζώνης του 

Αράκυνθου. Στην περιοχή αυτή η ζώνη χαρακτηρίζεται από σηµαντικό εύρος.  

▪ Φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε κανονικά ρήγµατα παρατηρούνται κυρίως στις 

παρακάτω διευθύνσεις: α)  ∆Β∆ – ΑΝΑ που έχουν συγκριτικά το µεγαλύτερο συνολικό 

µήκος από όλες τις φωτογραµµώσεις, β) ΒΑ – Ν∆ που οριοθετούν το νότιο τµήµα των 

ασβεστολίθων και έχουν συνήθως κλίση ΝΑ, γ) ΑΒΑ – ∆Ν∆ µε µικρό σχετικά πλήθος αλλά 

σχετικά µεγάλου µήκους που επηρεάζουν κυρίως το φλύσχη και τέλος δ) Α – ∆ µε µικρό 

σχετικά συνολικό µήκος. 

  

► Αεροφωτογραφίες 2905 και 2904 

 

Οι αεροφωτογραφίες αυτές καλύπτουν το νότιο τµήµα του όρους Αράκυνθος (σχήµα 5.13). 

Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής καλύπτεται από ιζήµατα φλύσχη, ενώ το νότιο από 

Τεταρτογενείς αποθέσεις. 

▪ Οι φωτογραµµώσεις στο δυτικό τµήµα της αεροφωτογραφίας έχουν διεύθυνση Β∆ – ΝΑ 

και αντιστοιχούν σε ανάστροφα ρήγµατα. Η κλίση αυτών των ρηγµάτων που παρατηρούνται 

στις δυτικές πλαγιές του Αράκυνθου είναι προς ανατολάς. Αποτελούν την προέκταση προς 

νότο της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων που προσδιορίστηκε βορειότερα στις 

αεροφωτογραφίες 2737 και 2738, όπως και 2907 και 2906. Παρόµοιες φωτογραµµώσεις 

αλλά µε µικρότερο µήκος χαρτογραφήθηκαν και στο ανατολικό τµήµα της περιοχής, 

ανατολικά του χωριού Κάτω Κουδούνι. Τα ανάστροφα αυτά ρήγµατα αποτελούν τη νότια 

απόληξη της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων Μακρυβουνίου – Μελικιναίικων – Μακρυάς 

Ράχης που προσδιορίστηκε βορειότερα στις αεροφωτογραφίες 2737, 2738 και 2739, 2740. 

▪ Όσον αφορά τις φωτογραµµώσεις που αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα, η διεύθυνση 

που επικρατεί είναι η ΑΒΑ – ∆Ν∆ τόσο από πλευράς πλήθους όσο και συνολικού µήκους 

και ακολουθούν οι φωτογραµµώσεις µε διεύθυνση ΒΑ – Ν∆ και ∆Β∆ – ΑΝΑ. Ορισµένες 

φωτογραµµώσεις αντιστοιχούν σε µικρής κλίµακας ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. Η 

πλειοψηφία τους έχει δεξιόστροφη µετατόπιση και αντιστοιχεί σε φωτογραµµώσεις µε 

διεύθυνση ΒΑ – Ν∆ και ΑΒΑ – ∆Ν∆, ενώ σαφώς λιγότερες χαρακτηρίζονται από 

αριστερόστροφη µετατόπιση µε αντίστοιχη Β∆ – ΝΑ διεύθυνση.  
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► Αεροφωτογραφίες 2903 και 2902 

 

Αυτό το φωτοζεύγος καλύπτει βόρεια του Εύηνου ποταµού, την περιοχή ανάµεσα στα 

χωριά Κουτσοχέρι και Παραδείσι και νότια, την περιοχή από το βόρειο τµήµα του όρους 

Βαράσοβα έως το χωριό Γαβρολίµνη (σχήµα 5.14).  

▪ Αρκετά έντονη είναι η παρουσία φωτογραµµώσεων Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που σχετίζονται 

µε ανάστροφα ρήγµατα στην περιοχή αυτή. Πιο συγκεκριµένα  προσδιορίστηκαν τρεις ζώνες 

ρηγµάτων από δυτικά προς ανατολικά  

Α) Η δυτική ζώνη βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κουτσοχέρι. Αποτελεί την 

προς νότο προέκταση της ζώνης που διέρχεται βορειότερα από τις δυτικές πλαγιές της 

Κοκκαλιάρας – Μακρυάς Ράχης (αεροφωτογραφίες 2739 και 2740). Στη συγκεκριµένη 

περιοχή οι επωθήσεις που χαρτογραφήθηκαν κλίνουν προς ανατολάς, εκτός από µια 

επώθηση ανατολικά του Κουτσοχερίου που κλίνει προς δυσµάς. Τα ρήγµατα αυτά  

επιβεβαιώθηκαν στις παραπάνω θέσεις στις εργασίες υπαίθρου (Κεφάλαιο 4). 

Νότια του Εύηνου ποταµού, η φωτογεωλογική ερµηνεία έδειξε την παρουσία τριών 

διαδοχικών ανάστροφων ρηγµάτων που κλίνουν προς ανατολάς, στις Β∆ πλαγιές της 

Βαράσοβας. Το πιο ανατολικό από τα ρήγµατα της ζώνης αυτής αντιστοιχεί στην επώθηση 

της ζώνης Γαβρόβου, ενώ τα άλλα δύο σε λέπια που βρίσκονται δυτικά της επώθησης.  

Β) Η κεντρική ζώνη χαρτογραφήθηκε στις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Χάραµα και 

Μαραθούλα. Αποτελείται από ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα που κλίνουν 

προς ανατολάς. Σε αρκετές θέσεις πλησίον των ανάστροφων ρηγµάτων τα στρώµατα του 

φλύσχη παρουσιάζονται κατακόρυφα. Νότια του Εύηνου ποταµού η ζώνη φαίνεται να 

προεκτείνεται στη δυτική πλαγιά της Καλιακούδας. Κατά µήκος του υψώµατος τα στρώµατα 

είναι κατακόρυφα και αναπτύσσεται µικρής κλίµακας σύγκλινο ο άξονας του οποίου 

διευθύνεται παράλληλα µε τα ανάστροφα ρήγµατα που το περιβάλλουν. Ανατολικά της 

Καλιακούδας παρατηρείται ανάστροφο ρήγµα που κλίνει προς δυσµάς. Τα παραπάνω 

ρήγµατα επιβαιώθηκαν στην ύπαιθρο, στη νότια όχθη του Εύηνου ποταµού (Β∆ πλαγιές 

Καλιακούδας) και στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Γαβρολίµνη (Κεφάλαιο 4). 

Γ) Η ανατολική ζώνη χαρτογραφήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Παραδείσι, όπου 

αντιστοιχούν σε ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα µε ανατολικές και κυρίως 

δυτικές κλίσεις. Η παρουσία παρόµοιων ρηγµάτων διαπιστώθηκε στην ύπαιθρο, βόρεια του 

χωριού Παραδείσι. 
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▪ Όσον αφορά τις φωτογραµµώσεις που αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα αυτές έχουν 

διευθύνσεις κυρίως ΑΒΑ – ∆Ν∆, ΒΑ – Ν∆, Β∆ – ΝΑ και ∆Β∆ – ΑΝΑ. Οι φωτογραµµώσεις 

µε ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση χαρακτηρίζονται τόσο από το µεγαλύτερο πλήθος όσο και από το 

µεγαλύτερο συνολικό µήκος. Παρατηρούνται σε όλη την περιοχή που καλύπτει το 

φωτοζεύγος 2903 και 2902 και επηρεάζουν όλα τα πετρώµατα της περιοχής. Μαζί µε τις ΒΑ 

– Ν∆ φωτογραµµώσεις τέµνουν εγκάρσια τα ανάστροφα ρήγµατα ή και τα οριοθετούν. 

Επίσης η περιοχή κοντά στον Εύηνο ποταµό φαίνεται να επηρεάζεται από τα ρήγµατα αυτά. 

Ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης επηρεάζουν το βόρειο τµήµα των ασβεστολίθων µεταξύ των 

χωριών Περιθώριο και Άνω Βασιλική.  

Φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης περιορίζονται κυρίως 

στις διευθύνσεις ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ΒΑ – Ν∆ και η πλειοψηφία τους χαρακτηρίζεται από 

δεξιόστροφη συνιστώσα κίνησης.  Η κινηµατική τους ερµηνεία βασίζεται σε επιφανειακές 

εµφανίσεις νότια του Κουτσοχερίου και της Μαραθούλας, κοντά στον Εύηνο ποταµό. 

 

 ► Αεροφωτογραφίες 2901 και 2900 

 

Οι αεροφωτογραφίες αυτές καλύπτουν το βόρειο τµήµα του όρους Κλόκοβα και την 

περιβάλλουσα περιοχή (σχήµα 5.15).  

▪ Φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα εντοπίζονται σε δύο ζώνες οι 

οποίες αναπτύσσονται στα ιζήµατα του φλύσχη πλησίον της Κλόκοβας και χαρακτηρίζονται 

από διαφορετικές διευθύνσεις. Οι δύο αυτές ζώνες ρηγµάτων συγκλίνουν προς βορρά και 

συναντώνται βόρεια του Τρίκορφου στη βόρεια προέκταση του άξονα του αντικλίνου της 

Κλόκοβας.   

Η πρώτη αφορά µια στενή επιµήκη ζώνη η οποία αναπτύσσεται στα στρώµατα του φλύσχη  

πλησίον της επαφής τους µε τους ασβεστόλιθους δυτικά της Κλόκοβας, παράλληλα µε την 

Αλµπανόρραχη και η οποία προεκτείνεται προς βορρά, ανατολικά του Τρίκορφου. Πρόκειται 

για ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β - Ν διεύθυνσης που κλίνουν κυρίως ανατολικά. 

Η παρουσία τους επιβεβαιώθηκε βόρεια του χωριού Κάτω Καλαβρούζα (σχήµα 4.17). 

 Η δεύτερη αφορά µια σηµαντική ζώνη από ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης και ΒΑ κλίσης 

που αναπτύσσεται ΒΑ της Κλόκοβας κατά µήκος των δυτικών κλιτύων των υψωµάτων 

Παλιολήµερα και Τριµνήστρα, εντός ιζηµάτων φλύσχη. 

Η ζώνη αυτή αποτελεί την προέκταση προς νότο της ζώνης των ανάστροφων ρηγµάτων 

∆ραµπάλας – Λιθαροσέρµατος για την οποία έγινε αναφορά στις αεροφωτογραφίες 2741 και 

2742.  
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 Η ζώνη αυτή επιβεβαιώθηκε στην ύπαιθρο στις νότιες πλαγιές του Λιθαροσέρµατος (σχήµα 

4.17). Εκτός από τις προαναφερόµενες ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων, η ερµηνεία των 

αεροφωτογραφιών αυτών δείχνει και την παρουσία ανάστροφου ρήγµατος µε δυτική κλίση 

στους ασβεστόλιθους στο βόρειο τµήµα της Κλόκοβας.   

▪ Φωτογραµµώσεις που αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα έχουν διευθύνσεις κυρίως Α – ∆ 

και ΑΒΑ – ∆Ν∆. Η οµάδα των Α – ∆ φωτογραµµώσεων είναι η πιο πολυπληθής και µε το 

µεγαλύτερο συνολικά µήκος. Οι φωτογραµµώσεις αυτές επηρεάζουν τόσο τους 

ασβεστόλιθους όσο και το φλύσχη, ενώ τέµνουν εγκάρσια τις ζώνες των ανάστροφων 

ρηγµάτων. Επίσης φωτογραµµώσεις µε συγκριτικά µικρότερο συνολικό µήκος 

παρατηρούνται στις διευθύνσεις ΒΑ – Ν∆ και Β∆ – ΝΑ.  

▪ Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρούνται φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε µικρής 

κλίµακας ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης. Τα ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης 

σχετίζονται µε δεξιόστροφη µετατόπισης, ενώ τα Α – ∆ µε αντίστοιχη αριστερόστροφη 

µετατόπισης. 

 

► Αεροφωτογραφίες 2899 και 2898 

 

Οι αεροφωτογραφίες αυτές καλύπτουν την περιοχή ΒΑ της Κλόκοβας. Η περιοχή 

καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από ιζήµατα φλύσχη και µόνο ένα µικρό της µέρος στη Ν∆ 

πλευρά της καλύπτεται από ασβεστόλιθους που αντιστοιχούν στη ΝΑ απόληξη της 

Κλόκοβας στη θέση Μισοβούνι (σχήµα 5.16). 

▪ Φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ και ΒΒ∆ – ΝΝΑ 

διεύθυνσης αναπτύσσονται στα ιζήµατα του φλύσχη και εντοπίζονται κυρίως σε τέσσερις 

περιοχές. :  

Α) Η δυτικότερη ζώνη χαρτογραφήθηκε στις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Ριγανόλακκα 

και Παλιολήµερο κοντά στην επαφή µε τους ασβεστόλιθους και αποτελούν προέκταση της 

ζώνης Παλιολήµερα – Τριµνήστρας που προσδιορίστηκε βορειότερα στις αεροφωτογραφίες 

2901 και 2900.  

Β) Η κεντρική ζώνη χαρτογραφήθηκε στις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων Κέντρωµα και 

Προφήτης Ηλίας. Ορισµένα ανάστροφα ρήγµατα µε την παραπάνω διεύθυνση, κλίνουν προς 

δυσµάς και ευρίσκονται κατά κανόνα ανατολικά κύριων ρηξιγενών ζωνών. 

Γ) Η ανατολική ζώνη χαρτογραφήθηκε στις δυτικές πλαγιές του υψώµατος Πύργος και 

αποτελείται όµοια από ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης που κλίνουν προς ανατολάς. 
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∆) Στο ΒΑ άκρο της περιοχής χαρτογραφήθηκε η ανατολικότερη ζώνη νότια του χωριού 

Πιτσιναίικα όπου µετρήθηκαν Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα. 

 ▪ Φωτογραµµώσεις που αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα έχουν διευθύνση κατά κύριο 

λόγο ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ακολουθούν οι φωτογραµµώσεις µε διευθύνσεις ΒΑ – Ν∆, ∆Β∆ – 

ΑΝΑ και ΒΒΑ - ΝΝ∆.  

▪ Φωτογραµµώσεις που αντιστοιχούν σε ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης µικρής κλίµακας 

προσδιορίζονται στις διευθύνσεις ΑΒΑ – ∆Ν∆ και ΒΑ – Ν∆. Τα ρήγµατα της πρώτης 

διεύθυνσης χαρακτηρίζονται από αριστερόστροφη µετατόπιση, ενώ τα  ρήγµατα της 

δεύτερης διεύθυνσης από αντίστοιχα δεξιόστροφη µετατόπιση. 

 

► Αεροφωτογραφίες 2897 και 2896 

 

Οι αεροφωτογραφίες αυτές καλύπτουν την περιοχή δυτικά της Ναυπάκτου, το ΒΑ τµήµα 

της οποίας καλύπτεται από σχηµατισµούς της ζώνης της Πίνδου ενώ το Ν∆ τµήµα της από 

ιζήµατα φλύσχη και Τεταρτογενείς αποθέσεις (σχήµα 5.17). 

▪ Φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης και ΒΑ 

κλίσης αναπτύσσονται στους σχηµατισµούς της ζώνης της Πίνδου και εντοπίζονται στο 

µέτωπο του καλύµµατος. Ίδιας διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα αναπτύσσονται µπροστά 

από το µέτωπο της επώθησης στα ιζήµατα του φλύσχη κοντά στο χωριό Βέλβινα και στην 

περιοχή του υψώµατος Ρουπακιά. 

▪ Οι φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε κανονικά ρήγµατα έχουν διευθύνσεις ΑΒΑ – ∆Ν∆, 

ΒΑ – Ν∆ και Α – ∆. Οι φωτογραµµώσεις κυρίως µε ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση, αλλά και οι ΒΑ 

– Ν∆ διεύθυνσης, τέµνουν εγκάρσια τα παραπάνω ανάστροφα ρήγµατα και επικρατούν τόσο 

από πλευράς πλήθους όσο και από πλευράς συνολικού µήκους. 

▪ Σε ορισµένες θέσεις προσδιορίστηκαν µικρές οριζόντιες µετατοπίσεις στρωµάτων κατά 

µήκος ορισµένων φωτογραµµώσεων που επιβεβαιώθηκαν και στην ύπαιθρο. Στις 

περιπτώσεις αυτές τα ρήγµατα µε ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση σχετίζονται µε αριστερόστροφη 

µετατόπιση, ενώ τα  ρήγµατα µε ΒΑ – Ν∆ διεύθυνση µε δεξιόστροφη µετατόπιση. 
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► Αεροφωτογραφίες 1017 και 1018 

 

Οι αεροφωτογραφίες αυτές καλύπτουν το κεντρικό και νότιο τµήµα της Βαράσοβας όπως 

επίσης και την περιοχή ανατολικά της, µεταξύ των χωριών Άνω και Κάτω Βασιλική (σχήµα 

5.18). 

▪ Η παρουσία ζώνης από ανάστροφα ρήγµατα στις Β∆ πλαγιές της Βαράσοβας που 

προσδιορίστηκε στις αεροφωτογραφίες 2903 και 2902 (σχήµα 5.14) επιβεβαιώνεται και σε 

αυτές τις αεροφωτογραφίες. Έτσι και στις Ν∆ πλαγιές της Βαράσοβας παρατηρούνται 

ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης. Το πιο ανατολικό ευρίσκεται 

εντός των ασβεστόλιθων, το ενδιάµεσο αντιστοιχεί στο µέτωπο της επώθησης κατά µήκος 

της οποίας ασβεστόλιθοι της ζώνης Γαβρόβου επωθούνται επί του φλύσχη και τέλος τα πιο 

δυτικά φέρνουν σε τεκτονική επαφή ασβεστόλιθο µε φλύσχη. Στο µεγαλύτερο τµήµα της 

Βαράσοβας οι κλίσεις είναι ΒΑ και µόνο στο ΝΑ άκρο της τα στρώµατα εµφανίζονται 

κατακόρυφα. Στο Ν∆ άκρο της παρατηρούνται επίσης πτυχές µικρής κλίµακας οι άξονες των 

οποίων έχουν διεύθυνση ΒΒ∆ – ΝΝΑ.  

▪ Όσον αφορά την περιοχή ανατολικά της Βαράσοβας, ανάστροφα ρήγµατα εντοπίζονται 

εντός φλύσχη στον άξονα των χωριών Άνω Βασιλική – Κάτω Βασιλική, κοντά στην επαφή 

µε τους ασβεστόλιθους. Πρόκειται κυρίως για ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β – Ν και τοπικά ∆Β∆ - 

ΑΝΑ διεύθυνσης ρήγµατα µε κλίσεις ανατολικές. Τα κατακόρυφα στρώµατα και οι πτυχές 

µικρής κλίµακας που παρατηρούνται στο φλύσχη στην περιοχή της Κάτω Βασιλικής 

σχετίζονται µε την παρουσία των παραπάνω ρηγµάτων.  

▪ Από τις φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε κανονικά ρήγµατα, την πιο έντονη παρουσία 

έχουν αυτές µε ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση που τέµνουν εγκάρσια τα ανάστροφα ρήγµατα και οι 

οποίες επικρατούν τόσο από πλευράς πλήθους όσο και συνολικού µήκους. Οι περιοχές Άνω 

Βασιλικής – Γαβρολίµνης και δυτικά της Κάτω Βασιλικής αποτελούν περιοχές όπου 

παρατηρούνται φωτογραµµώσεις τέτοιας διεύθυνσης. Ακολουθούν οι φωτογραµµώσεις µε 

ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνση οι οποίες αναπτύσσονται στο ΒΑ και στο ΝΑ άκρο της Βαράσοβας. 

Κανονικά ρήγµατα αυτής της διεύθυνσης επιβεβαιώθηκαν δυτικά της Κάτω Βασιλικής. 

Τέλος οι φωτογραµµώσεις µε ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνση επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή 

του χωριού Άνω Βασιλική. 
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► Αεροφωτογραφίες 1019 και 1020 

 

Οι παραπάνω αεροφωτογραφίες καλύπτουν το κεντρικό και νότιο τµήµα του όρους 

Κλόκοβα και την περιοχή δυτικά από αυτό (σχήµα 5.19).  

 

▪ Φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα προσδιορίζονται στα ιζήµατα 

του φλύσχη στην περιοχή µεταξύ Βαράσοβας και Κλόκοβας. Πιο συγκεκριµένα, ανάστροφα 

ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης προσδιορίζονται στο ύψωµα Μαυροβούνι τα οποία έχουν 

ανατολική κλίση στις δυτικές πλαγιές του και αντίστοιχα δυτική κλίση στις ανατολικές 

πλαγιές του. Επίσης ανάστροφα ρήγµατα εντοπίζονται σε µια στενή επιµήκη ζώνη που 

διέρχεται από τις δυτικές πλαγιές της Αλµπανόραχης και από το Ν∆ άκρο της Κλόκοβας. Τα 

ρήγµατα αυτά έχουν ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνση µε κλίση είτε ανατολική είτε δυτική. Η 

παρουσία των παραπάνω ανάστροφων ρηγµάτων επιβεβαιώθηκε στην ύπαιθρο τόσο στις 

δυτικές και ανατολικές πλαγιές του Μαυροβουνίου, όσο στη Ν∆ απόληξη της Κλόκοβας και 

στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Κάτω Καλαβρούζα (σχήµα 4.17). 

 

▪ Οι φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε κανονικά ρήγµατα έχουν διευθύνσεις κυρίως ΑΒΑ 

– ∆Ν∆ και ∆Β∆ – ΑΝΑ. Οι φωτογραµµώσεις µε ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση επικρατούν τόσο 

από πλευράς πλήθους όσο και από πλευράς συνολικού µήκους και επηρεάζουν κυρίως τη 

δυτική πλευρά της Κλόκοβας. Στη νότια πλευρά της Κλόκοβας τα ρήγµατα αυτά 

χαρακτηρίζονται από νότια κλίση. Οι φωτογραµµώσεις µε ∆Β∆ – ΑΝΑ διεύθυνση 

παρατηρούνται τόσο δυτικά της Κλόκοβας όσο και στην ανατολική πλευρά της. Τέλος 

φωτογραµµώσεις µε ΒΒΑ – ΝΝ∆ διεύθυνση παρατηρούνται σχεδόν αποκλειστικά στη ΝΑ 

απόληξη της Κλόκοβας. Στη συγκεκριµένη περιοχή τα ρήγµατα της διεύθυνσης αυτής 

χαρακτηρίζονται από ανατολική κλίση και αποτελούν την τεκτονική επαφή ασβεστόλιθων 

και φλύσχη. Ρήγµατα αυτής της διεύθυνσης µετρήθηκαν τόσο στην περιοχή της Ρίζας όσο 

και κοντά στην Αγία Κυριακή (σχήµα 4.17).   

 

▪Σε δύο περιπτώσεις φωτογραµµώσεων που σχετίζονται µε ρήγµατα οριζόντιας, 

προσδιορίστηκε ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνσης ρήγµα µε δεξιόστροφη µετατόπιση και ∆Β∆ – 

ΑΝΑ διεύθυνσης ρήγµα µε αντίστοιχα δεξιόστροφη µετατόπιση.  
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► Αεροφωτογραφίες 1021 και 1022 

 

Οι αεροφωτογραφίες αυτές καλύπτουν το ΝΑ τµήµα του όρους Κλόκοβα και την περιοχή 

ανατολικά της έως το χωριό Μολύκρειο (σχήµα 5.20). 

▪ Φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε ανάστροφα ρήγµατα προσδιορίζονται στα ιζήµατα 

του φλύσχη στην περιοχή ανατολικά της Κλόκοβας. Πιο συγκεκριµένα, τα ρήγµατα έχουν 

Β∆ – ΝΑ και Β – Ν διεύθυνση και ανατολική ή δυτική κλίση. Η παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων επιβεβαιώθηκε στην ύπαιθρο βόρεια και ανατολικά του χωριού Ρίζα όπως επίσης 

και στη θέση της Αγίας Κυριακής (σχήµα 4.17). Τα ρήγµατα αυτά ανήκουν στην ίδια ζώνη 

ανάστροφων ρηγµάτων που προσδιορίστηκε βορειότερα στις δυτικές πλαγιές των υψωµάτων 

Παλιολήµερα – Τριµνήστρα (αεροφωτογραφίες 2901 και 2900, σχήµα 5.15) και 

Ριγανόλακκα (αεροφωτογραφίες 2899 και 2898, σχήµα 5.16). 

▪ Οι φωτογραµµώσεις που σχετίζονται µε κανονικά ρήγµατα έχουν διευθύνσεις ΑΒΑ – ∆Ν∆, 

ΒΑ – Ν∆, ∆Β∆ – ΑΝΑ, Β∆ – ΝΑ και ΒΒ∆ – ΝΝΑ. Από τις παραπάνω διευθύνσεις η 

επικρατούσα είναι η ΑΒΑ – ∆Ν∆ διεύθυνση τόσο από πλευράς πλήθους όσο και από 

πλευράς συνολικού µήκους φωτογραµµώσεων και ακολουθούν οι φωτογραµµώσεις µε ∆Β∆ 

– ΑΝΑ διεύθυνση.  

  

► Αεροφωτογραφία 1023 

 

Αντιστοιχεί στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Μολύκρειο που το βόρειο τµήµα της 

καλύπτεται από ιζήµατα φλύσχη ενώ το αντίστοιχο νότιο από Τεταρτογενείς αποθέσεις 

(σχήµα 5.21). 

Φωτογραµµώσεις που αντιστοιχούν σε κανονικά ρήγµατα επικρατούν στην περιοχή αυτή.  

Η ΒΑ – Ν∆ διεύθυνση είναι η επικρατούσα, ενώ σαφώς λιγότερου πλήθους και µικρότερου 

συνολικού µήκους είναι οι φωτογραµµώσεις µε διεύθυνση ΒΒΑ – ΝΝ∆. Οι 

φωτογραµµώσεις αυτών των δύο διευθύνσεων φαίνεται να ελέγχουν και τη βόρεια 

ακτογραµµή του Κορινθιακού κόλπου στη συγκεκριµένη περιοχή.       
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5.3 Συµπεράσµατα 

 

Τα σηµαντικότερα από τα στοιχεία που προέκυψαν από τη φωτογεωλογική ερµηνεία των 

παραπάνω αεροφωτογραφιών  ήταν τα εξής:  

► Οι κλίσεις γενικά των στρωµάτων είναι προς ΒΑ ή προς Α. Τοπικά οι κλίσεις 

διαφοροποιούνται λόγω της παρουσίας ανάστροφων ή κανονικών ρηγµάτων. Τα 

κατακόρυφα στρώµατα που εντοπίζονται σε επιµήκεις ζώνες στενού εύρους συσχετίζονται 

στις περισσότερες περιπτώσεις µε ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων. Οι παρατηρούµενες τοπικά 

πτυχές είναι µικρής κλίµακας και σχετίζονται µε κύριες ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων.   

► Κύριο χαρακτηριστικό στο µεγαλύτερο µέρος της περιοχής είναι η παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων που σε ορισµένες περιοχές επηρεάζουν έντονα τη φλυσχική ακολουθία. Η γενική 

τους διεύθυνση είναι ΒΒ∆ – ΝΝΑ έως Β – Ν και η πλειοψηφία τους κλίνει προς τα 

ανατολικά. Στο δυτικό τµήµα της περιοχής διατριβής, τα ανάστροφα ρήγµατα εντοπίζονται 

σε στενού εύρους περιοχές και δίνουν την εικόνα µιας συγκεκριµένης ζώνης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων ζωνών στην περιοχή αυτή αποτελούν οι επωθήσεις 

Κάτω Μούσουρας, Ελληνικών και Αράκυνθου, η τελευταία από τις οποίες παρουσιάζει το 

µεγαλύτερο εύρος.  

► Στο κεντρικό τµήµα της περιοχής δεσπόζει η επώθηση της ζώνης Γαβρόβου. Τόσο στο 

νότιο τµήµα της, στη δυτική πλαγιά της Βαράσοβας όσο και στο βόρειό της τµήµα, βόρεια 

του Εύηνου ποταµού, η βάση της επώθησης παρουσιάζεται λεπιωµένη από ανάστροφα 

ρήγµατα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης και τα στρώµατα της οροφής της έχουν µεγάλες έως 

κατακόρυφες κλίσεις. Η επώθηση οριοθετεί προς τα δυτικά µια ορεινή περιοχή που 

χαρακτηρίζεται από έντονη λεπίωση των στρωµάτων του φλύσχη. 

► Παρόµοια λεπίωση χαρακτηρίζει και το ΒΑ τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής, πλησίον 

της επώθησης της Πίνδου. Στην παραπάνω περιοχή τα ανάστροφα ρήγµατα έχουν διεύθυνση 

Β∆ – ΝΑ έως ∆Β∆ – ΑΝΑ Η διεύθυνσή τους αυτή συµπίπτει µε τον προσανατολισµό της 

γειτονικής επώθησης της Πίνδου. Γενικά τα Β∆ – ΝΑ διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα 

επικρατούν στην περιοχή µεταξύ της επώθησης της Πίνδου και του άξονα Κλόκοβας – 

∆ραµπάλας, ενώ τα ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης ανάστροφα ρήγµατα εµφανίζονται στο 

µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής διατριβής, από το Αιτωλικό έως τις δυτικές πλαγιές της 

Κλόκοβας. Όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια (Κεφάλαιο 6), υπεδαφικά, κάτω από το ύψωµα 

της ∆ραµπάλας διαµορφώνεται αντικλινική δοµή στους υποκείµενους ασβεστόλιθους η 

οποία αποτελεί ουσιαστικά την προέκταση προς βορρά του αντικλίνου της Κλόκοβας.  
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► Στις περισσότερες αεροφωτογραφίες αισθητή είναι η παρουσία φωτογραµµώσεων που 

τέµνουν εγκάρσια τα ανάστροφα ρήγµατα µε κυριαρχούσα διεύθυνση ΒΑ – Ν∆ έως ΑΒΑ – 

∆Ν∆. Οι φωτογραµµώσεις αυτές αντιστοιχούν κυρίως σε κανονικά αλλά και σε οριζόντιας 

µετατόπισης ρήγµατα. Να σηµειωθεί ότι σε όλες τις διαπιστωµένες περιπτώσεις οριζόντιας 

µετατόπισης, αυτή ήταν µικρή.  

► Στο µεγαλύτερο τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής υπάρχει ένας συσχετισµός ανάµεσα 

στις διευθύνσεις των ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης και της αντίστοιχης κίνησης τους. 

Η πλειοψηφία των ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης έχουν ΒΑ – Ν∆ διεύθυνση και 

χαρακτηρίζονται από δεξιόστροφη µετατόπιση, ενώ µικρότερος συγκριτικά αριθµός έχει 

ΑΒΑ – ∆Ν∆ έως Α – ∆ διεύθυνση και χαρακτηρίζεται από αριστερόστροφη µετατόπιση. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διχοτόµος της οξείας γωνίας που σχηµατίζουν η διεύθυνση των 

δεξιόστροφων µε την αντίστοιχη των αριστερόστροφων ρηγµάτων οριζόντιας µετατόπισης 

ορίζει τη διεύθυνση της συµπιεστικής τάσης σ1, αυτή καθορίζεται από Β 60 έως Β 70 για το 

µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής. Οι ΒΒ∆ – ΝΝΑ διευθύνσεις των ανάστροφων ρηγµάτων 

και των αξόνων των πτυχών µικρής κλίµακας επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση αυτή της τάσης 

σ1.  

► Μικρότερο πλήθος φωτογραµµώσεων έχει διευθύνσεις Β∆ – ΝΑ έως ∆Β∆ – ΑΝΑ. 

Φωτογραµµώσεις µε Α - ∆ διεύθυνση εντοπίζονται σε αρκετές θέσεις αλλά επικρατούν στην 

ευρύτερη περιοχή ανάµεσα ανάµεσα στα χωριά Μακρινού και Τρίκορφο όπως και βόρεια 

της Καρίτσας. Ελάχιστος αριθµός φωτογραµµώσεων αντιστοιχεί σε ΒΒΑ – ΝΝ∆ και ΒΒ∆ – 

ΝΝΑ διεύθυνσης ρήγµατα που εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά της Βαράσοβας και της 

Κλόκοβας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 
 
 
 

Σεισµική έρευνα 
 

 
 

 
6.1 Εισαγωγή 

 

Η µέθοδος της σεισµικής ανάκλασης είναι η πλέον διαδεδοµένη µέθοδος για τον 

εντοπισµό δοµών σε µεγάλα βάθη. Η χρήση της από τις πετρελαϊκές εταιρείες αναπτύχθηκε 

ραγδαία.  Η µέθοδος αυτή βασίζεται στη διάδοση ηχητικών κυµάτων στο φλοιό της γης, 

στην ανάκλασή τους σε επιφάνειες ασυνέχειας, τους ανακλαστήρες και τέλος στην 

καταγραφή της ανάκλασης από γεώφωνα στην επιφάνεια της γης. Ανακλαστήρες αποτελούν 

οι διαχωριστικές επιφάνειες πετρωµάτων που παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στις 

ταχύτητες διάδοσης των ηχητικών κυµάτων και τα ρήγµατα. Για την παραγωγή ηχητικών 

κυµάτων χρησιµοποιούνται διάφορες πηγές, όπως δονητές µεγάλου βάρους ή εκρηκτικά. 

Ανάλογα µε το βάθος από το οποίο πρέπει να συλλεχθούν στοιχεία και µε τη φύση των 

υπεδαφικών και επιφανειακών σχηµατισµών ορίζονται αρκετές παράµετροι όπως είδος 

πηγής σεισµικών κυµάτων, διάταξη γεωφώνων και ηχητικών πηγών, µήκος καλωδίου κλπ. 

Το τελικό αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων από την εφαρµογή αυτής της 

µεθόδου είναι µια σεισµική τοµή δύο διαστάσεων που µοιάζει µε γεωλογική τοµή. Η 

διαφορά µεταξύ των δύο εστιάζεται στο ότι η κατακόρυφη κλίµακα της σεισµικής τοµής 

αναπαριστά το χρόνο διπλής διαδροµής του κύµατος και είναι εκφρασµένη σε δευτερόλεπτα. 

Με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραµµάτων επεξεργασίας 

δεδοµένων ελαττώθηκε κατά πολύ ο απαιτούµενος χρόνος επεξεργασίας και βελτιώθηκε 

σηµαντικά η ποιότητα των αποτελεσµάτων.    
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Όσον αφορά την περιοχή µελέτης αυτή συγκεντρώνει όλα εκείνα τα γνωρίσµατα για να 

χαρακτηριστεί ‘αφιλόξενη’ για γεωφυσική έρευνα. Πιο συγκεκριµένα, η περιοχή της νότιας 

Αιτωλοακαρνανίας χαρακτηρίζεται από πολύπλοκη γεωλογική δοµή λόγω της έντονης 

τεκτονικής όπως επίσης και από την παρουσία Τριαδικών εβαπορίτων (στο δυτικό της 

τµήµα) τόσο επιφανειακά όσο και σε µικρό βάθος. Το τελευταίο αυτό γεγονός δηµιουργεί 

σηµαντικό πρόβληµα στην αξιολόγηση στοιχείων ειδικά κάτω από τους εβαπορίτες. Στην 

περίπτωση αυτή, το υπερκείµενο στρώµα των εβαποριτών απορροφά ενέργεια  αφού είναι 

στρώµα µε υψηλή ταχύτητα διάδοσης του σεισµικού κύµατος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 

την εξασθένηση του σήµατος (ο λόγος σήµα / θόρυβος παίρνει χαµηλές τιµές) στην 

επιστροφή του κύµατος, τόσο που να µην αναγνωρίζονται ανακλαστήρες υποκείµενοι αυτών. 

Το πρόβληµα αυτό µεγαλώνει στην περίπτωση που υποκείµενα των εβαποριτών βρίσκονται 

στρώµατα µε χαµηλές ταχύτητες όπως κλαστικές ακολουθίες.  

Η ποιότητα της τελικής εικόνας επηρεάζεται αρνητικά και στις περιπτώσεις όπου: 

▪ αναπτύσσονται κοντά στην επιφάνεια ασβεστόλιθοι (που και αυτοί αποτελούν στρώµα 

υψηλών ταχυτήτων και απορροφούν ενέργεια), όπως στην περίπτωση του αντικλίνου του 

Αιτωλικού, στη Βαράσοβα και στην Κλόκοβα, 

▪ αναπτύσσονται δοµές πολύπλοκης γεωµετρίας όπως συµβαίνει σε περιοχές επωθήσεων 

(στην περίπτωση αυτή απαιτείται πυκνό δίκτυο σεισµικών γραµµών ή και η εκτέλεση 

προχωρηµένης τεχνολογίας σεισµικών όπως τα 3 D, που επιβαρύνουν όµως κατά µεγάλο 

βαθµό το συνολικό ερευνητικό κόστος), 

▪ ασβεστόλιθοι επωθούνται επί του φλύσχη (και στην περίπτωση αυτή στρώµα 

χαµηλότερης ταχύτητας  υπόκειται στρώµατος µε υψηλότερη ταχύτητα µετάδοσης του 

σεισµικού κύµατος),   

▪ υπάρχει έντονο και πολυσχιδές ανάγλυφο, 

▪οι δρόµοι πάνω στους οποίους θα  εκτελεστεί η σεισµική γραµµή αποκλίνουν πολύ από 

ευθεία γραµµή (που αποτελεί την ιδανική περίπτωση).    

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις συναντώνται στην Αιτωλοακαρνανία καθιστώντας την 

περιοχή δύσκολη για τη γεωφυσική έρευνα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που απέτρεψε 

µεγάλες εταιρείες στο χώρο της έρευνας πετρελαίου να προχωρήσουν στη γεωφυσική 

διασκόπηση της περιοχής παρότι η υπεδαφική έρευνα  µε τη γεώτρηση Αιτωλικό – 1 είχε 

δώσει ελπιδοφόρα στοιχεία.  

Έτσι, η γεωφυσική έρευνα άρχισε σχετικά καθυστερηµένα, το 1983 στην περιοχή της 

Αιτωλοακαρνανίας. Το πρώτο δίκτυο σεισµικών γραµµών είχε αναγνωριστικό χαρακτήρα 

και ήταν αραιό. Ήταν µέρος ενός σύνθετου γεωφυσικού προγράµµατος που περιελάµβανε 
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επίσης βαρυτοµετρικές, µαγνητικές και µαγνητοτελλουρικές έρευνες. Στα πλαίσια αυτά, 

εκτελέστηκαν 313 km σεισµικών γραµµών από την Geophysical Service Incorporation 

(GSI), όπου για πηγή ενέργειας χρησιµοποιήθηκαν υδραυλικοί δονητές (vibro). Έξι από τις 

συνολικά δεκατέσσερις γραµµές αφορούσαν τη συγκεκριµένη περιοχή µελέτης, νότια της 

λίµνης της Τριχωνίδας. Η ποιότητα των σεισµικών γραµµών ήταν καλύτερη σε περιοχές 

όπου αναπτύσσεται επιφανειακά φλύσχης σε σύγκριση µε αυτές όπου αναπτύσσεται 

επιφανειακά ασβεστόλιθοι ή εβαπορίτες. Το 1988 εκτελέστηκε µικρός αριθµός 

συµπληρωµατικών σεισµικών γραµµών (76 km) µε την ίδια µέθοδο καταγραφής από την 

∆ΕΠ, όλες στην περιοχή µελέτης. Το 1997 το Ελληνικό ∆ηµόσιο παραχώρησε την περιοχή 

της Αιτωλοακαρνανίας στην εταιρεία TRITON µε σκοπό την έρευνα και εκµετάλλευση 

υδρογονανθράκων. Την επόµενη χρονιά εκτελέστηκε πρόγραµµα σεισµικών (214 km) µε 

εργολάβους τις εταιρείες Companie General Geophysique (CGG) και Ελληνικά Πετρέλαια 

(ΕΛΠΕ). Τη φορά αυτή για πηγή ενέργειας χρησιµοποιήθηκε δυναµίτης και όχι υδραυλικοί  

δονητές. Μια επίσης σηµαντική διαφοροποίηση ήταν ότι όλες οι γραµµές εκτελέστηκαν 

πάνω σε ευθεία γραµµή και όχι σε τεθλασµένη όπως οι παλαιότερες γραµµές, γεγονός που 

τους έδινε καλύτερο τελικό αποτέλεσµα. Τέσσερις γραµµές έγιναν στην περιοχή µελέτης, 

από τις οποίες θα παρουσιαστεί στη συνέχεια η πιο αντιπροσωπευτική. 

 

6.2 Θέση της σεισµικής γραµµής 

 

Η γραµµή που παρουσιάζεται στη συνέχεια είναι η νοτιότερη από τις εκτελεσθείσες 

γραµµές στην περιοχή και είναι συνολικού µήκους περίπου 22 km. Η διεύθυνση της είναι 

ΑΒΑ – ∆Ν∆ και η αρχή της βρίσκεται περίπου 2 km ΒΑ του Μεσολογγίου και το τέλος της 

στο χωριό ∆ουναίικα πλησίον της επώθησης της ζώνης της Πίνδου. Αν εξαιρέσει κανείς ένα 

µικρό τµήµα στην αρχή της γραµµής που βρίσκεται πάνω σε τεταρτογενείς αποθέσεις, όλη η 

υπόλοιπη γραµµή βρίσκεται πάνω σε φλύσχη. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η 

γραµµή αυτή να δώσει µια καλή υπεδαφική εικόνα.  

Πιο συγκεκριµένα, η γραµµή από δυτικά προς τα ανατολικά διέρχεται 1 km νότια της 

Αγριλιάς, από το ύψωµα Αράκυνθος στο ύψος του χωριού Κάτω Κουδούνι, από τη νότια 

απόληξη των υψωµάτων Μακρυά Ράχη και Κοκκαλιάρα, από τα υψώµατα Προφήτης Ηλίας 

και Ραπτόρραχη, το χωριό Τσερπελαίικα και τέλος από τα ύψωµατα Παλιόσταλος και Βίγλα. 

Με άλλα λόγια, τέµνει εγκάρσια αρκετές από τις ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων που έχουν 

περιγραφεί στα κεφάλαια 4 και 5. Επίσης η θέση της σεισµική αυτής γραµµής συγκρινόµενη 
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µε τις υπόλοιπες γραµµές ευρίσκεται πλησιέστερα στις αντικλινικές δοµές της Βαράσοβας 

και της Κλόκοβας.  

Οι παραπάνω λόγοι κάνουν αυτή τη σεισµική γραµµή την πιο αντιπροσωπευτική στην 

περιοχή µελέτης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την καλή εικόνα των υπεδαφικών 

ανακλάσεων που παρουσιάζει την καθιστούν πολύτιµο εργαλείο για τη µελέτη των ζωνών 

Ιονίου και Γαβρόβου και ειδικότερα όσον αφορά την παραµόρφωση τους, τη σχετική 

γεωµετρία τους και το είδος της επαφής τους.  

Ο σχεδιασµός της καταγραφής πληροφοριών (acquisition) στη σεισµική αυτή γραµµή 

έγινε µε σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη λήψη πληροφοριών από τις βαθύτερες 

περιοχές. Πιο συγκεκριµένα το µήκος κάθε σταθµού γεωφώνων ήταν 30 µ., η απόσταση δύο 

διαδοχικών εκρήξεων ήταν 90 µ. και το ανάπτυγµα καλωδίου 5370 µ. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα, το πιο επιφανειακό τµήµα της σεισµικής τοµής να παρουσιάζει ανακλάσεις πιο 

ασθενείς και λιγότερο διακριτές σε σύγκριση µε τις ανακλάσεις στο υποκείµενο τµήµα της 

γραµµής. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, χρησιµοποιήθηκε δευτερογενώς 

πρόγραµµα για την επιµέρους ενίσχυση των ανακλάσεων στο ανώτερο τµήµα της σεισµικής 

γραµµής. Η τελική εικόνα ήταν σαφώς καλύτερη της αρχικής και είναι αυτή που θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια. 

 

6.3 Ερµηνεία σεισµικής τοµής 

 

Στα σχήµατα 6.1 και 6.2 παρουσιάζεται η σεισµική τοµή ανερµήνευτη και ερµηνευµένη 

αντίστοιχα. Η κλίµακα του βάθους είναι βαθµονοµηµένη σε δευτερόλεπτα και αντιστοιχεί σε 

διπλό χρόνο διαδροµής σεισµικού κύµατος (TWT). Στη συνέχεια θα αναφέρεται απλά σαν 

χρόνος. Ο υπολογισµός του βάθους των ανακλάσεων ή του πάχους των σχηµατισµών, 

γίνεται µε την εφαρµογή τον τύπο s = vt, (όπου s: διάστηµα, v: ταχύτητα διάδοσης σεισµικού 

κύµατος στο αντίστοιχο στρώµα, t: απλός χρόνος διαδροµής κύµατος). Ένα ακόµα στοιχείο 

που πρέπει να διευκρινιστεί, είναι ότι το βάθη των ανακλάσεων έχουν αναχθεί στη στάθµη 

της θάλασσας που ταυτίζεται µε την οριζόντια κλίµακα (TWT  = 0). Για τους σχηµατισµούς 

µε επιφανειακή εµφάνιση (στη συγκεκριµένη περίπτωση ο φλύσχης) στον υπολογισµό του 

συνολικού πάχους τους θα πρέπει να προστεθεί και το πάχος των στρωµάτων πάνω από τη 

στάθµη της θάλασσας. 

Πριν γίνει η παρουσίαση της ερµηνείας της σεισµικής τοµής θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

εικόνα που µας δίνει η σεισµική γραµµή αποτυπώνει τη σχετική γεωµετρία των δύο ζωνών. 

Αυτό συµβαίνει επειδή η κατακόρυφη κλίµακά είναι εκφρασµένη σε χρόνο και συνεπώς οι 
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παρουσιαζόµενες κλίσεις αποκλίνουν από τις πραγµατικές (αφού η οριζόντια και η 

κατακόρυφη κλίµακα διαφέρουν). Επιπλέον, µεγαλύτερη απόκλιση έχουµε στην περίπτωση 

εκείνη που εντός των υπερκείµενων στρωµάτων (φλύχης) παρεµβάλλονται στρώµατα µε 

υψηλότερες ταχύτητες (όπως ασβεστόλιθοι). Παρόµοια περίπτωση αντιµετωπίζουµε στο 

ανατολικό τµήµα της σεισµικής τοµής. Αντίθετα, για περιοχές που το υπερκείµενο στρώµα 

είναι οµοιογενές, µπορούµε να δεχτούµε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται πλησιάζει την 

πραγµατική εικόνα. Τέτοια περίπτωση είναι το δυτικό τµήµα της τοµής όπου µόνο ιζήµατα 

φλύσχη αναπτύσσονται υπεράνω της οροφής των ασβεστολίθων της ζώνης της Ιονίου. 

Τέλος, για να συσχετίζεται πιο εύκολα η υπεδαφική εικόνα ενός τµήµατος της τοµής µε την 

αντίστοιχη επιφανειακή του θέση, έχουν τοποθετηθεί σε αυτήν τα αντίστοιχα τοπωνύµια.  

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η ερµηνεία της σεισµικής τοµής τόσο από 

πλευράς στρωµατογραφίας όσο και τεκτονικής. 

 

6.3.1 Στρωµατογραφία  

 

Α) ∆υτικό τµήµα της τοµής  

 

Στο δυτικό τµήµα της σεισµικής τοµής αναπτύσσονται οι σχηµατισµοί της Ιόνιας ζώνης.  

Οι  ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί της ζώνης συναντώνται σε µικρή απόσταση δυτικά της 

σεισµικής γραµµής στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού. Ανατολικά του αναπτύσσονται 

τα ανώτερα µέλη της ανθρακικής σειράς της ζώνης Ιονίου (Ανώτερο Κρητιδικό – Ηώκαινο), 

ενώ δυτικά του αναπτύσσονται Τριαδικά λατυποπαγή (εβαπορίτες). Επίσης στη γεώτρηση 

Αιτωλικό –1 που έγινε 13 km βορειότερα της σεισµικής γραµµής διατρήθηκε όλη η προ – 

ορογενετική  ακολουθία της Ιόνιας ζώνης από το Ηώκαινο έως το Τριαδικό.  Η γεώτρηση 

αυτή  περατώθηκε εντός των εβαποριτών και έτσι παρέµεινε άγνωστη η φύση των 

υποκείµενων ιζηµάτων. Η παραπάνω γεώτρηση δεν είχε την υποστήριξη σεισµικών γραµµών 

και δεν συνοδεύθηκε από ηλεκτρικές καταγραφές (Sonic log) που είναι χρήσιµες για τον 

καθορισµό των ταχυτήτων διάδοσης του κύµατος σε κάθε σχηµατισµό. Στο τµήµα αυτό της 

σεισµικής τοµής διακρίνονται µε σαφήνεια τρεις κύριοι σχηµατισµοί µε διαφορετικούς 

λιθοσεισµικούς χαρακτήρες ο καθένας.  

Οι  παραπάνω σχηµατισµοί διαχωρίζονται µεταξύ τους από ισχυρούς ανακλαστήρες που 

φανερώνουν και τη διαφορετική λιθολογία που τους χαρακτηρίζει. 
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▪ Ο υπερκείµενος σχηµατισµός (σχηµατισµός Ο πάνω από τον µπλε ανακλαστήρα) 

αναπτύσσεται στο επιφανειακό τµήµα της γραµµής (0 – 0,7 sec. χρόνος) και χαρακτηρίζεται 

από εσωτερικές ανακλάσεις οι οποίες απεικονίζουν τη στρώση των επιµέρους οριζόντων 

του. Οι ανακλάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από µια παραλληλία και από µια πλευρική 

συνέχεια. Ο σχηµατισµός αυτός, αντιστοιχεί στην κλαστική ακολουθία του φλύσχη που έχει 

Άνω Ηωκαινική - Ολιγοκαινική ηλικία (Κεφάλαιο 3). 

▪ Ένα καλά οργανωµένο πακέτο ισχυρών ανακλάσεων πάχους 0,15 sec., σε βάθος περίπου 

0,7 sec. (µπλε ανακλαστήρας, σχήµα 6.2) διαχωρίζει το σχηµατισµό του φλύσχη από ένα 

υποκείµενο σχηµατισµό ο οποίος χαρακτηρίζεται από ασαφείς εσωτερικές ανακλάσεις.   

Ο ανακλαστήρας αυτός αντιστοιχεί στην οροφή της ανθρακικής ακολουθίας και 

συγκεκριµένα στην οροφή των Ηωκαινικών ασβεστόλιθων της Ιόνιας ζώνης που όπως έχει 

αναφερθεί (Κεφάλαιο 3) είναι λεπτοπλακώδεις (στρώµα Ε, σχήµα 6.2). Ο ανακλαστήρας 

αυτός αναγνωρίζεται σε πολλές σεισµικές τοµές στη ∆υτική Ελλάδα. Το πάχος των 0,15 sec 

µε ταχύτητα περίπου 6000 m/sec (µέση ταχύτητα στους ασβεστόλιθους) αντιστοιχεί σε 450 

µ., που συµπίπτει µε το παρατηρούµενο πάχος επιφανειακά στο ανατολικό σκέλος του 

αντικλίνου του Σταχτιά (φύλλο ‘Μεσολόγγι’, ΙΓΜΕ 1996). 

Ο ανακλαστήρας (Ε) είναι σηµαντικός γιατί λόγω της σαφήνειας που το διακρίνει µπορεί 

εύκολα να παρακολουθηθεί η συνέχεια του προς τα ανατολικά, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα  

και τη γεωµετρία της οροφής της ανθρακικής ακολουθίας της Ιόνιας ζώνης. Πρέπει ακόµα 

να επισηµανθεί η παραλληλία που διακρίνει τις ανακλάσεις των στρωµάτων του φλύσχη 

τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τα υποκείµενα στρώµατα των ασβεστόλιθων. Το γεγονός αυτό 

συνηγορεί ότι η µετάβαση από την ανθρακική στην κλαστική ιζηµατογένεση έγινε σταδιακά 

χωρίς διακοπή.   

▪ Αντίθετα µε το σχηµατισµό που υπέρκειται του µπλε ανακλαστήρα, στον υποκείµενο 

σχηµατισµό που αναπτύσσεται από 0,7 έως 2,1 sec. χρόνο  δεν µπορούν να διακριθούν 

επιµέρους ανακλάσεις ούτε βέβαια να παρακολουθηθεί η πλευρική τους συνέχεια στο 

εσωτερικό του. Ο σχηµατισµός αυτός αντιστοιχεί στην ανθρακική ακολουθία της Ιόνιας 

ζώνης. Το ανώτερο τµήµα του, αντιστοιχεί πιθανά στους Κρητιδικούς ασβεστόλιθους της 

΄Βίγλας’ (στρώµα Κ, σχήµα 6.2).   

▪ Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν περιορισµένες σε εύρος ανακλάσεις στο 

ανώτερο τµήµα της ανθρακικής ακολουθίας (1,25 - 1,35 sec. χρόνο). Οι ανακλάσεις αυτές 

αντιστοιχούν πιθανόν στο σχηµατισµό των σχιστολίθων µε Ποσειδώνιες του Μέσου 

Ιουρασικού, που συναντούµε εντός της ανθρακικής ακολουθίας της ζώνης Ιονίου (στρώµα 

Jm στο σχήµα 6.2). Πρόκειται για σχηµατισµό που αποτελείται από εντελώς διαφορετικές 
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λιθοφάσεις σε σχέση µε τα υποκείµενα και υπερκείµενα στρώµατα που είναι ασβεστόλιθοι. 

Το γεγονός αυτό, της παρεµβολής διαφορετικού στρώµατος που χαρακτηρίζεται από 

διαφορετική ταχύτητα µετάδοσης σεισµικού κύµατος σε σχέση µε τα περιβάλλοντα 

στρώµατα της, εξηγεί και την  εµφάνιση των ανακλάσεων αυτών εντός της ανθρακικής 

ακολουθίας.  

▪ Το κατώτερο τµήµα της ανθρακικής ακολουθίας στη σεισµική γραµµή (1,35 – 2,1 sec. 

χρόνο), αντιστοιχεί πιθανά στους Κάτω-Ιουρασικούς ασβεστόλιθους του Παντοκράτορα και 

στους Ανω-Τριαδικούς δολοµίτες και ασβεστολίθους (στρώµα J-T στο σχήµα 6.2).  

▪ Σε βάθος 2,1 – 2,3 sec. χρόνο συναντούµε ένα δεύτερο ισχυρό ανακλαστήρα που 

χαρακτηρίζεται από καλή πλευρική συνέχεια (µοβ ανακλαστήρας, σχήµα 6.2). ∆ύο 

υποθέσεις έχουν εκφραστεί για το σεισµικό αυτό ανακλαστήρα. 

Η πρώτη υπόθεση τον θεωρεί σαν τη βάση της ανθρακικής ακολουθίας της ζώνης Ιονίου, ή 

διαφορετικά την οροφή του σχηµατισµού των εβαποριτών. Η δεύτερη υπόθεση τον θεωρεί 

σαν τη βάση της εβαποριτικής ακολουθίας, ή διαφορετικά την οροφή του προ – 

εβαποριτικού υποβάθρου της ζώνης Ιονίου. Στην τελευταία περίπτωση, η ενότητα µεταξύ 

των δύο ανακλαστήρων περιέχει τόσο τα µέλη της ανθρακικής όσο και τα µέλη της 

εβαποριτικής ακολουθίας.   

Όπως παρατηρούµε στη σεισµική γραµµή το πάχος της ενότητας που οριοθετείται µεταξύ 

των δύο προαναφερόµενων ανακλαστήρων παραµένει σταθερό στο µεγαλύτερο µέρος της 

τοµής και είναι ίσο περίπου µε χρόνο 1,4 sec. Οι παραπάνω ανακλαστήρες αναγνωρίζονται 

σε σεισµικές γραµµές σε αντίστοιχες περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας. Έτσι, στην περιοχή της 

Β∆ Πελοποννήσου και συγκεκριµένα δυτικά τους όρους Σκολίς, το πάχος της αντίστοιχης 

ενότητας είναι ισοδύναµο µε χρόνο 1,2 sec. (Kamberis et al., 2000). Στην περιοχή αυτή 

µάλιστα, ο κατώτερος ανακλαστήρας συσχετίστηκε µε την οροφή του Τριαδικού και πιο 

συγκεκριµένα µε την οροφή των εβαποριτών που συναντήθηκε σε ορισµένες γεωτρήσεις 

όπως Σώστη – 1 και Πάτρα – 1. Η διαφορά µε το παρατηρούµενο αντίστοιχο πάχος στη 

σεισµική γραµµή της περιοχής της διατριβής είναι µικρή και µπορεί να οφείλεται είτε σε 

διαφορετική ταχύτητα µετάδοσης σεισµικού κύµατος ή και σε µια πλευρική εξέλιξη της 

ανθρακικής ακολουθίας της ζώνης Ιονίου. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, υιοθετήθηκε η 

πρώτη υπόθεση, µε άλλα λόγια ο µοβ ανακλαστήρας να αντιστοιχεί στη βάση της 

ανθρακικής ακολουθίας της ζώνης Ιονίου ή διαφορετικά στην οροφή των εβαποριτών της 

ίδιας ζώνης. 
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Β) Ανατολικό τµήµα της τοµής 

 

Στο ανατολικό τµήµα της σεισµικής τοµής διαγράφεται µια καλώς ανεπτυγµένη 

αντικλινική δοµή (Α στο σχήµα 6.2). Η γεωµετρία της δοµής αυτής αποτυπώνεται πολύ καλά 

λόγω της παρουσίας χαρακτηριστικού ανακλαστήρα (πράσινος ανακλαστήρας, σχήµα 6.2). 

Ο ανακλαστήρας αυτός αντικατοπτρίζει την επαφή δύο σχηµατισµών µε διαφορετικούς 

λιθοσεισµικούς χαρακτήρες. Στην πραγµατικότητα ο ανακλαστήρας αυτός αντιστοιχεί στην 

οροφή των Ηωκαινικών ασβεστολίθων που εµφανίζουν ικανοποιητικό πάχος στην Κλόκοβα. 

Έτσι η υπερκείµενη ακολουθία αντιστοιχεί στην ακολουθία του φλύσχη, η δε υποκείµενη 

ακολουθία αντιστοιχεί στην ανθρακική ακολουθία της ζώνης Γαβρόβου. Πλησίον της 

άρθρωσης της αντικλινικής αυτής δοµής εκτελέστηκε η γεώτρηση Εύηνος – 1, περίπου 4 km 

νοτία της σεισµικής γραµµής που πιστοποίησε την επαφή των παραπάνω σχηµατισµών σε 

βάθος 610 µ. και που επιβεβαίωσε συνάµα τη φύση του πράσινου ανακλαστήρα. Η δοµή 

αυτή αντιστοιχεί στην προέκταση προς βορρά της αντικλινικής δοµής της Κλόκοβας.  Η 

άρθρωση της παραπάνω αντικλινικής δοµής βρίσκεται σε βάθος 0,45 sec. (από τη στάθµη 

της θάλασσας), κάτω από  τις δυτικές πλαγιές του υψώµατος ∆ραµπάλα.  

Η οροφή των Ηωκαινικών ασβεστολίθων παρακολουθείται πιο δύσκολα προς τα δυτικά, έως 

την περιοχή που βρίσκεται κάτω από τα υψώµατα Προφήτης Ηλίας και Ραπτόρραχη, σε 

χρόνο 0,55 – 0,7 sec. που αντιστοιχεί πιθανά στη βόρεια προέκταση της Βαράσοβας (Β στο 

σχήµα 6.2). Ένας λόγος που πιθανά δικαιολογεί τη µεγαλύτερη ασάφεια όσον αφορά την 

οροφή των ασβεστολίθων στην περιοχή αυτή, είναι η απουσία σχεδόν των ασβεστολίθων του 

Ηωκαίνου που φαίνεται να αποσφηνώνονται προς την πλευρά της Βαράσοβας. Το γεγονός 

αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από στοιχεία υπαίθριας γεωλογίας (Fleury 1980). Στην ενδιάµεση 

περιοχή, κάτω από το ύψωµα Παλιόσταλος η οροφή των ασβεστολίθων της ζώνης Γαβρόβου 

παρουσιάζει την εικόνα  συγκλίνου, µε το χαµηλότερο σηµείο του να βρίσκεται σε χρόνο 

0,95 sec. Έτσι υπολογίζεται ένα απλό µήκος για την κύρια αντικλινική δοµή περίπου 5 km, 

και ένα αντίστοιχο απλό ύψος σε ισοδύναµο χρόνο περίπου  0,50 sec. που αντιστοιχεί 

περίπου σε 1500 µ. Οι παραπάνω διαστάσεις σχετίζονται µε τις αντίστοιχες του αντικλίνου 

της Κλόκοβας νοτιότερα.  
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6.3.2 Τεκτονική 

 

Για την καλύτερη ερµηνεία της σεισµικής γραµµής επιλέχθηκε η παρουσίαση της 

τεκτονικής της να γίνει ανά περιοχή και από δυτικά προς τα ανατολικά. Ταυτόχρονα µε την 

παρουσίαση των στοιχείων της ερµηνείας, όπου κρίνεται χρήσιµο γίνονται αναφορές και 

συγκρίσεις µε τα επιφανειακά στοιχεία.  

Στο δυτικό τµήµα της σεισµικής τοµής η κλίση των στρωµάτων του φλύσχη είναι ήπια 

και βρίσκεται σε συµφωνία µε τα στρώµατα της οροφής της υποκείµενης ανθρακικής 

ακολουθίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις παρατηρήσεις υπαίθρου όπου στην αντίστοιχη 

περιοχή οι κλίσεις  των στρωµάτων του φλύσχη ήταν µικρές (< 15˚).  

Εντός της φλυσχικής ακολουθίας παρατηρούνται τοπικές παραµορφώσεις στρωµάτων και 

ασυνέχειες ανακλάσεων που σχετίζονται µε την παρουσία κυρίως ανάστροφων ρηγµάτων µε 

ήπια έως οριζόντια κλίση προς ανατολάς που σε πολλές περιπτώσεις δείχνουν να είναι 

παράλληλες στη στρώση του φλύσχη. Παρόµοια ρήγµατα διαπιστώθηκαν και κατά την 

εργασία υπαίθρου στα κατώτερα στρώµατα φλύσχη (Κεφάλαια 4 και 5). Το µικρό ύψωµα 

Αγραφόρραχη στη σεισµική τοµή  φαίνεται να σχετίζεται µε την παρουσία παρόµοιου 

ρήγµατος (σχήµα 6.2).  

Κάτω από το ύψωµα αυτό, η οροφή των ασβεστόλιθων (της Ιόνιας ζώνης) βρίσκεται σε 

χρόνο 0,7 sec. (περίπου σε 1200 µ. βάθος). Το βάθος αυτό είναι µεγάλο αν συγκριθεί µε τη 

σχετικά µικρή απόσταση που απέχει η συγκεκριµένη θέση από τη νότια απόληξη των 

ασβεστολίθων του αντικλίνου του Αιτωλικού. Το γεγονός αυτό συσχετίζεται µε την 

παρουσία κανονικών ρηγµάτων Α - ∆ διεύθυνσης που κλίνουν προς νότο και τέµνουν τους 

ασβεστόλιθους στο νότιο τµήµα της εµφάνισής τους (Κεφάλαια 4 και 5).  Αξιοσηµείωτη 

είναι επίσης η παρουσία στο δυτικό τµήµα της σεισµικής τοµής ενός σηµαντικού σχεδόν 

κατακόρυφου ρήγµατος που τέµνει τόσο την οροφή των ασβεστολίθων, όσο και τα 

στρώµατα της βάσης του φλύσχη.  

Οι κλίσεις των στρωµάτων του υπερκείµενου φλύσχη αυξάνουν από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά κατά µήκος της σεισµικής τοµής. Έτσι, κάτω από το ύψωµα Αράκυνθος οι 

κλίσεις των στρωµάτων παρουσιάζονται σαφώς µεγαλύτερες συγκρινόµενες µε το δυτικό 

περιθώριο της τοµής. Η εικόνα µιας προς τα ανατολικά αύξησης της κλίσης είναι η κυρίαρχη 

εικόνα τόσο για τον φλύσχη, όσο και για τα υποκείµενα ανθρακικά της Ιόνιας ζώνης στην 

περιοχή αυτή.  

 

 204



 

Ειδικά στην περιοχή του Αράκυνθου η παρατηρούµενη αύξηση των κλίσεων των 

στρωµάτων του φλύσχη σχετίζεται µε δύο στοιχεία.  

Το πρώτο στοιχείο αφορά στην παρουσία ανάστροφων ρηγµάτων που κλίνουν προς 

ανατολάς µε µικρή γωνίας κλίσης. Τα ρήγµατα αυτά που παρατηρούνται στις δυτικές 

πλαγιές του Αράκυνθου παρουσιάζουν µια λιστρική γεωµετρία. Κοντά στην επιφάνεια, 

τέµνουν τα στρώµατα του φλύσχη υπό µικρή γωνία σε σχέση µε τη στρώση τους, ενώ στο  

βάθος, ακολουθούν τη στρώση των στρωµάτων του φλύσχη (σχήµα 6.2). Οι πτυχές µικρής 

κλίµακας που παρατηρούνται εντός των στρωµάτων του φλύσχη σχετίζονται µε τα 

παραπάνω ρήγµατα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων µε ανατολικές κλίσεις έχει πιστοποιηθεί στην παραπάνω περιοχή από τις 

παρατηρήσεις υπαίθρου (Κεφάλαιο 4) όπως επίσης και από τη φωτογεωλογική ανάλυση 

(Κεφάλαιο 5). 

Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει µε την παρουσία σχεδόν κατακόρυφων κανονικών 

ρηγµάτων κάτω ακριβώς από τον Αράκυνθο και σε µεγαλύτερο βάθος (περιοχή Γ στο σχήµα 

6.2). Τα ρήγµατα αυτά φαίνεται που τέµνουν κυρίως τα ανώτερα µέλη της ανθρακικής 

σειράς της ζώνης Ιονίου, υποβιβάζοντας το ανατολικό τους τέµαχος. Ένα από αυτά 

χαρακτηρίζεται από σηµαντικό άλµα (0,25 sec.).  

Οι µονότονες ανατολικές κλίσεις των στρωµάτων του φλύσχη χαρακτηρίζουν και την 

περιοχή ανατολικά του Αράκυνθου, έως την περιοχή του υψώµατος Μακρυά Ράχη. Όπως 

φαίνεται στην τοµή, η οροφή των ασβεστολίθων της Ιόνιας ζώνης (µπλέ ανακλαστήρας) 

βυθίζεται προς τα ανατολικά σε βάθος 1,8 sec. κάτω από τη Μακρυά Ράχη (περιοχή ∆ στο 

σχήµα 6.2). Ανατολικά της Μακρυάς Ράχης, στο επιφανειακό τµήµα της σεισµικής τοµής τα 

στρώµατα του φλύσχη παρουσιάζονται έντονα τεκτονισµένα. Πτυχές µικρής κλίµακας και 

ανάστροφα ρήγµατα φαίνεται να τον επηρεάζουν (περιοχή Ε στο σχήµα 6.2). Η γενική 

εικόνα της δοµής παραµένει η ίδια από την Αγραφόρραχη έως τη Μακρυά Ράχη (περιοχή Ζ, 

στο σχήµα 6.2). Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι παλαιότερες ερµηνείες 

επιφανειακών παρατηρήσεων που παραπέµπουν στο ονοµαζόµενο σύγκλινο Καρίτσας – 

Αγίου Γεωργίου (ΒΡ 1971, ΙΓΜΕ 1991) δεν ταυτοποιήθηκαν µε βάση την ερµηνεία της 

σεισµικής τοµής του σχήµατος (6.2). Στη πραγµατικότητα τα στρώµατα του φλύσχη στην εν 

λόγω περιοχή έχουν επηρεαστεί από µια δέσµη ανάστροφων ρηγµάτων και από πτυχές 

µικρής κλίµακας.  
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Η οροφή των ασβεστολίθων της Ιόνιας ζώνης (µπλε ανακλαστήρας) στο ανατολικό τµήµα 

της τοµής αναγνωρίζεται πιο δύσκολα από ότι στο αντίστοιχο δυτικό τµήµα της. Η δυσκολία 

της αναγνώρισης αποδίδεται στο γεγονός ότι στη συγκεκριµένη περιοχή, επωθούνται 

ασβεστόλιθοι και φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου πάνω σε φλύσχη της Ιόνιας ζώνης. Με άλλα 

λόγια στο ανώτερο τµήµα της σεισµικής τοµής, παρεµβάλλεται εντός στρωµάτων µε σχετικά 

µικρή ταχύτητα µετάδοσης κύµατος (φλύσχης), στρώµα µε υψηλή ταχύτητα µετάδοσης 

κύµατος (ασβεστόλιθοι της ζώνης Γαβρόβου). Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την έντονη 

παραµόρφωση του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου συµβάλλει στην απορρόφηση και διασπορά 

της σεισµικής ενέργειας µε τελικό αποτέλεσµα την εξασθένηση του σήµατος.  

Σε αντίθεση µε την οροφή της Ιόνιας ζώνης δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο στη βάση των 

ασβεστολίθων της ζώνης (µοβ ανακλαστήρας) που η συνέχεια του αναγνωρίζεται µέχρι το 

ανατολικό άκρο της σεισµικής γραµµής. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση  

της ενότητας των ασβεστολίθων της ζώνης Ιονίου στο ανατολικό τµήµα της σεισµικής 

γραµµής όπου υπόκειται των ασβεστολίθων της ζώνης Γαβρόβου (πράσινος ανακλαστήρας). 

Η περιοχή του υψώµατος Προφήτης Ηλίας (περιοχή Η, στο σχήµα 6.2) µαζί µε την 

υποκείµενή της, αποτελεί κοµβικό σηµείο στην παρουσιαζόµενη ερµηνεία για αρκετούς 

λόγους. Πρώτα από όλα παρουσιάζει το µεγαλύτερο πάχος φλύσχη που παρατηρούµε σε 

ολόκληρη την τοµή. Μέσα σε µια απόσταση περίπου 9 km (απόσταση µεταξύ των 

υψωµάτων Αγραφόρραχη και Προφήτης Ηλίας), η οροφή των υποκείµενων ασβεστολίθων 

της Ιόνιας ζώνης βυθίζεται από βάθος 0,70 sec. TWT σε 1,9 sec. TWT αντίστοιχα. 

Παίρνοντας σαν µέση ταχύτητα διάδοσης του σεισµικού κύµατος στο φλύσχη τα 3700 

m/sec, και λαµβάνοντας υπόψη το πάχος των στρωµάτων πάνω από τη στάθµη της θάλασσας 

τότε το συνολικό πάχος των στρωµάτων του φλύσχη στην περιοχή του υψώµατος του 

Προφήτη Ηλία είναι της τάξεως των 4000 µέτρων.  

Κατά δεύτερο λόγο, η εσωτερική παραµόρφωση των στρωµάτων του φλύσχη στο 

επιφανειακό τµήµα της σεισµικής γραµµής (0 - 0,5 sec. χρόνο), όπου οι ανακλαστήρες 

παρουσιάζουν µεγάλες κλίσεις φαίνεται να σχετίζεται µε την παρουσία ανάστροφων 

ρηγµάτων µε σχετικά µεγάλη γωνία κλίσης (σχήµα 6.2). Η διαπίστωση ζώνης ανάστροφων 

ρηγµάτων κυρίως ανατολικής κλίσης στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στις εργασίες 

υπαίθρου (Κεφάλαιο 4) χρησιµοποιήθηκε κατά την ερµηνεία της σεισµικής τοµής.  

Αντίθετα, διαφορετική εικόνα παρατηρείται στο βαθύτερο τµήµα της παραπάνω περιοχής 

(1,5 – 2 sec. χρόνο), όπου η κλίση των στρωµάτων τόσο της βάσης του φλύσχη όσο και  της 

οροφής των ασβεστολίθων παρουσιάζεται σχεδόν υποοριζόντια σύµφωνα µε τη διάταξη των 

ανακλαστήρων. 

 206



 

Στην περιοχή των υψωµάτων Προφήτη Ηλίας και Ραπτόρραχη, η οροφή των 

ασβεστολίθων της Ιόνιας ζώνης βρίσκεται σε βάθος 1,9 sec (περιοχή ∆ στο σχήµα  6.2), ενώ 

η αντίστοιχη οροφή των ασβεστολίθων της ζώνης Γαβρόβου στο ανατολικό τµήµα της τοµής 

κυµαίνεται από 0,5 έως 1 sec.  Κάτω από τα παραπάνω υψώµατα η οροφή βρίσκεται σε 

βάθος 0,6 – 0,7 sec (περιοχή Β στο σχήµα  6.2). Επιπρόσθετα, ο χαρακτήρας των 

ανακλάσεων του σχηµατισµού που βρίσκεται µεταξύ των δύο ανθρακικών ακολουθιών 

παραπέµπει σε κλαστικά ιζήµατα (περιοχή Θ στο σχήµα 6.2). Σύµφωνα µε την ερµηνεία της 

τοµής, τα ιζήµατα αυτά αποτελούν τη συνέχεια του φλύσχη της Ιόνιας ζώνης προς τα 

ανατολικά. Η συνολική εικόνα της σεισµικής γραµµής δεν δείχνει την ύπαρξη κανονικής 

επαφής µεταξύ των ανθρακικών ακολουθιών των δύο ζωνών ή διαφορετικά µια πλευρική 

µετάβαση από τους πελαγικούς ασβεστολίθους της ζώνης Ιονίου στους αντίστοιχους 

νηριτικούς της ζώνης Γαβρόβου. Αντιθέτως, η εικόνα της παραπέµπει σε σηµαντική 

επώθηση, κατά µήκος της οποίας, η ασβεστολιθική ακολουθία της ζώνης Γαβρόβου 

επωθείται πάνω στη φλυσχική ακολουθία της Ιόνιας ζώνης.  

Κάτω από την αντικλινική δοµή της ‘Κλόκοβας’ ( περιοχή Α, στο σχήµα 6.2) παρατηρούµε 

δύο επιφάνειες ‘ασυνέχειας’, φ1 και φ2 κατά µήκος των οποίων παρατηρούνται 

παραµορφώσεις των γειτονικών οριζόντων.  

Η υπερκείµενη επιφάνεια φ1, αντιστοιχεί στο βασικό επίπεδο της επώθησης (basal thrust) 

της ζώνης Γαβρόβου και θα ονοµάζεται Επώθηση Γαβρόβου. Η γεωµετρία της επιφάνειας 

αυτής παραπέµπει σε επώθηση κλιµακωτής γεωµετρίας (γεωµετρία σκάλας). Στην 

περίπτωση αυτή, το µεγαλύτερο τµήµα της επώθησης χαρακτηρίζεται από µικρές κλίσεις και 

µόνο µικρά τµήµατα που παρεµβάλλονται (ράµπες) έχουν µεγαλύτερες κλίσεις. 

Επιπρόσθετα, όπως παρατηρούµε στη σεισµική τοµή η επώθηση στο µεγαλύτερο τµήµα της 

αναπτύσσεται παράλληλα  µε τη στρώση των υποκείµενων στρωµάτων του φλύσχη. Ο 

φλύσχης σαν σχηµατισµός από τη φύση του αποτελεί ιδανικό στρώµα για ολίσθηση 

(detachment horizon). Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη θέση των ασβεστόλιθων των 

ζωνών Γαβρόβου και Ιόνιας στην οροφή και τη βάση της επώθησης αντίστοιχα 

υποδηλώνουν ότι η αποκόλληση συνοδεύεται από σηµαντική µετατόπιση. Η µετατόπιση 

αυτή εκτιµάται ότι είναι τουλάχιστον της τάξης των 10 km, µε βάση το συνολικό µήκος της 

επώθησης που παρατηρείται εντός της παρούσας σεισµικής τοµής.  

Το αντίκλινο της Κλόκοβας (περιοχή Α στο σχήµα 6.2) σχετίζεται άµεσα µε την επώθηση 

αυτή. Πρόκειται όπως παρατηρούµε για ένα αντίκλινο τεκτονικής ράµπας που κάτω από την 

επώθηση φ1 δεν συνεχίζεται. Το ανατολικό σκέλος του αντικλίνου παρουσιάζεται 

παράλληλο µε την υποκείµενη ράµπα της επώθησης (ανατολικό περιθώριο της σεισµικής 
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τοµής, σχήµα 6.2). Μικρά συνοδά και ανάδροµα ανάστροφα ρήγµατα επηρεάζουν τα δύο 

σκέλη του αντικλίνου, έχοντας ανατολικές κλίσεις στο δυτικό σκέλος του αντικλίνου και 

δυτικές κλίσεις στο αντίστοιχο ανατολικό σκέλος του. 

Η υποκείµενη επώθηση (φ2, στο σχήµα 6.2) είναι µικρής κλίµακας και χαρακτηρίζεται από 

µικρή µετατόπιση. Μαζί µε το βασικό επίπεδο της επώθησης φ1 οριοθετούν ένα λοβοειδές 

τµήµα κάτω από την Κλόκοβα (περιοχή Ι στο σχήµα 6.2), ενώ προς τα δυτικά οι παραπάνω 

επιφάνειες φαίνεται να συγκλίνουν σχηµατίζοντας µια συνεννωτική λοξότµηση, έτσι κάτω 

από τη Βαράσοβα έχουν ενοποιηθεί σε µία επώθηση. 

Ανάµεσα στην Κλόκοβα και τη Βαράσοβα σχηµατίζεται ένα σύγκλινο στο επίπεδο της 

οροφής των ασβεστολίθων της ζώνης Γαβρόβου (περιοχή Λ, στο σχήµα 6.2). Στην περιοχή 

αυτή παρατηρείται λέπτυνση των κατώτερων στρωµάτων του φλύσχη προς τα σκέλη των 

γειτονικών πτυχών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι παραπάνω πτυχές αναπτύχθηκαν 

κατά τη διάρκεια της απόθεσης του φλύσχη. Η παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνεται από τη 

στρωµατογραφία των ιζηµάτων φλύσχη πλησίον της Κλόκοβας (Κεφάλαιο 3). Η επιφάνεια 

της επώθησης κάτω από το σύγκλινο παρουσιάζεται υποοριζόντια, ενώ πιο δυτικά, κάτω από 

της Βαράσοβα χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερες κλίσεις (περιοχή Β, στο σχήµα 6.2).  

∆ιχαλωτή λοξότµηση χαρακτηρίζει το βασικό επίπεδο της επώθησης κάτω από το ύψωµα 

του Προφήτη Ηλία. Η ανατολική επώθηση χαρακτηρίζεται από σχετικά µεγάλη κλίση και 

εξέρχεται στις δυτικές πλαγιές του Προφήτη Ηλία. Με την επώθηση αυτή σχετίζεται η 

έξαρξη του αναγλύφου της περιοχής των υψωµάτων Προφήτη Ηλία – Ραπτόρραχης. Η 

έντονη παραµόρφωση των στρωµάτων του φλύσχη που παρατηρείται στην περιοχή αυτή 

σχετίζεται µε τη λεπιοειδή δοµή που παρουσιάζει η περιοχή (περιοχή Η, στο σχήµα 6.2). 

Παρατηρήσεις υπαίθρου επιβεβαιώνουν την παρουσία ζώνης από ανάστροφα ρήγµατα στη 

συγκεκριµένη περιοχή (Κεφάλαιο 4).  

Η δυτική απόληξη της επώθησης χαρακτηρίζεται στο µεγαλύτερο τµήµα της από µικρή 

κλίση. Αναπτύσσεται παράλληλα στα στρώµατα του φλύσχη στα δυτικά του Προφήτη Ηλία 

και εξέρχεται µε µέτρια κλίση στις δυτικές πλαγιές του Αράκυνθου. Η παρουσία ζώνης από 

ανάστροφα ρήγµατα στην περιοχή αυτή (Κεφάλαια 4 και 5) σχετίζεται µε την επώθηση 

αυτή.   

Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η παρουσία µιας αντικλινικής δοµής στο φλύσχη που 

υπόκειται της βασικής επώθησης (περιοχή Θ, στο σχήµα 6.2). Η δηµιουργία της σχετίζεται 

µε την παρουσία ανάστροφου ρήγµατος µε λιστρική γεωµετρία που επηρεάζει τον φλύσχη 

της Ιόνιας ζώνης και προκαλεί µια δοµή θετικής ανθοδέσµης στους υποκείµενους 
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ασβεστόλιθους της ίδιας ζώνης. Αυτό το ανάστροφο ρήγµα υπέρκειται κανονικού ρήγµατος 

µε σηµαντικό άλµα.  

Το επιφανειακό τµήµα του ανατολικού τµήµατος της σεισµικής τοµής (χρόνος 0 – 0,5 

sec.), κάτω από τα υψώµατα Παλιόσταλος, Βίγλα και ∆ραµπάλα βοηθά στη κατανόηση της 

δοµής του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου, στη βάση της επώθησης της ζώνης της Πίνδου. Τα 

στρώµατα του φλύσχη γενικά κλίνουν προς τα ανατολικά ενώ χαρακτηριστική είναι η 

παρουσία  ανάστροφων ρηγµάτων ενδιάµεσης έως µεγάλης κλίσης που επηρεάζουν τα 

φλυσχικά ιζήµατα και ελέγχουν το τοπογραφικό ανάγλυφο της συγκεκριµένης περιοχής. Σε 

αρκετές περιπτώσεις οι επιφάνειες των παραπάνω ρηγµάτων στα κατώτερα τµήµατά τους 

αναπτύσσονται παράλληλα µε τη στρώση του φλύσχη. Αναπτύσσονται έτσι, επιµέρους 

επίπεδα ολίσθησης εντός του φλύσχη τα οποία δεν τέµνουν την οροφή των ασβεστολίθων 

της ζώνης Γαβρόβου. Επίσης, µικρής κλίµακας ασύµµετρες πτυχές παρατηρούνται τοπικά 

στα στρώµατα φλύσχη στην οροφή των ανάστροφων ρηγµάτων. Μπορούµε να 

συµπεράνουµε λοιπόν ότι τα ιζήµατα του φλύσχη έχουν υποστεί έντονη παραµόρφωση που 

έχει σαν αποτέλεσµα τις διαδοχικές επαναλήψεις στρωµάτων του και το ‘διπλασιασµό’ της 

σειράς. Η παραπάνω εικόνα της σεισµικής τοµής σχετίζεται άµεσα µε τις παρατηρήσεις 

υπαίθρου και τη φωτογεωλογική ερµηνεία των αεροφωτογραφιών στη συγκεκριµένη 

περιοχή (Κεφάλαια 4 και 5).  

Αξιοσηµείωτο στοιχείο είναι επίσης η αναντιστοιχία που παρατηρείται στη γεωµετρία των 

στρωµάτων του φλύσχη στο επιφανειακό τµήµα της σεισµικής τοµής (χρόνος 0 – 0,5 sec.)  

µε την αντίστοιχη των ασβεστολίθων στο υποκείµενο τµήµα (χρόνος 0,5 – 1 sec.). Έτσι, ενώ 

επιφανειακά δεν παρατηρείται αντικλινική δοµή στη δυτική πλαγιά του υψώµατος της 

∆ραµπάλας, στο βάθος παρατηρείται η προέκταση του αντικλίνου της Κλόκοβας.  

Τέλος, αν θέλαµε να συγκρίνουµε την εικόνα του φλύσχη στο δυτικό τµήµα της σεισµικής 

τοµής (Ιόνια ζώνη) µε την αντίστοιχη στο ανατολικό τµήµα (ζώνη Γαβρόβου), παρατηρείται 

ότι τα στρώµατα του φλύσχη στο ανατολικό τµήµα της τοµής έχουν υποστεί πιο έντονη 

παραµόρφωση. Η γενική αυτή παρατήρηση έρχεται σε συµφωνία τόσο µε τις παρατηρήσεις 

υπαίθρου (Κεφάλαιο 4), όσο και µε την ερµηνεία των αεροφωτογραφιών (Κεφάλαιο 5).  
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6.4 Συµπεράσµατα 

 

Τα στοιχεία που αφορούν τη δοµή του ανώτερου φλοιού στην περιοχή της νότιας 

Αιτωλοακαρνανίας όσον αφορά τις ζώνες Ιόνιας και Γαβρόβου είναι τα παρακάτω: 

 

►  Η επαφή των ζωνών Ιόνιας και Γαβρόβου στην περιοχή µελέτης είναι τεκτονική. 

Ασβεστόλιθοι της ζώνης Γαβρόβου επωθούνται πάνω σε φλύσχη της Ιόνιας ζώνης. Η 

κάµψη και η βύθιση (downflexure) της Ιόνιας ζώνης προς τα ανατολικά, είναι το 

αποτέλεσµα του βάρους (thrust load) που ασκεί η οροφή της επώθησης σε αυτή 

(Sotiropoulos et al. 2003). Η κάµψη αυτή είναι εµφανής στο δυτικό τµήµα της 

σεισµικής τοµής. Το µεγαλύτερο πάχος φλύσχη (1,9 sec) παρατηρείται στο µέτωπο της 

επώθησης.   

►  Στο δυτικό αυτό τµήµα, σχεδόν κατακόρυφα κανονικά ρήγµατα µεταπίπτουν την οροφή 

των ασβεστολίθων της Ιόνιας ζώνης προς τα ανατολικά. Τα ρήγµατα αυτά πιθανά να 

σχετίζονται µε τη διαδικασία κάµψης της λεκάνης προχώρας. Ανάλογα ρήγµατα έχουν 

παρατηρηθεί τόσο στην ίδια ζώνη στη Β∆ Πελοπόννησο (Kamberis et al. 2000) όσο 

και στην Προ-Απούλια (Underhill, 1989). Σε µεταγενέστερο στάδιο, ανάστροφα 

ρήγµατα επηρεάζουν στρώµατα φλύσχη της Ιόνιας ζώνης εµφανίζοντας συχνά 

λιστρική γεωµετρία. 

►  Ο φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου παρουσιάζει πιο έντονη παραµόρφωση σε σχέση µε 

τον φλύσχη της Ιόνιας ζώµης. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι έχει 

υποστεί µεγαλύτερη συγκριτικά µετακίνηση αφού ευρίσκεται στην οροφή της 

επώθησης και ταυτόχρονα πλησιέστερα στην επώθηση της ζώνης της Πίνδου. 

► Η γεωµετρία της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου δείχνει ότι πρόκειται για µια υπο-

οριζόντια επιφάνεια που χαρακτηρίζεται από κλιµακωτή γεωµετρία. Η επώθηση αυτή 

στο µεγαλύτερο τµήµα της τέµνει παράλληλα τα υποκείµενα στρώµατα φλύσχη (της 

Ιόνιας ζώνης). Το γεγονός αυτό παραπέµπει σε σηµαντική µετατόπιση της τάξης 

τουλάχιστον των 10 km.   

 ► Το αντίκλινο της ‘Κλόκοβας’ είναι αντίκλινο τεκτονικής ράµπας που σχετίζεται 

υπεδαφικά µε την επώθηση της ζώνης της Γαβρόβου. Η παρατηρούµενη λέπτυνση των 

κατώτερων στρωµάτων του φλύσχη προς τα σκέλη των γειτονικών πτυχών (στην 

περιοχή µεταξύ Κλόκοβας και Βαράσοβας) συνηγορεί στο ότι οι παραπάνω πτυχές 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της απόθεσης του φλύσχη.  
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►  Η επώθηση της ζώνης Γαβρόβου χωρίζεται σε δύο κλάδους κάτω από το ύψωµα του 

Προφήτη Ηλία.   

▪ Ο ανατολικός κλάδος της επώθησης εξέρχεται δυτικά του Προφήτη Ηλία ως µια 

ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων  µεγάλης κλίσης. Ο κλάδος αυτός οριοθετεί προς δυσµάς 

το έντονο ανάγλυφο του υψώµατος Φροξυλιάς - Ραπτόρραχης και προκαλεί έντονη 

παραµόρφωση και λεπιώση των στρωµάτων του φλύσχη. Κατά µήκος της επώθησης, 

ψαµµιτικές λιθοφάσεις φλύσχη, η ηλικία των οποίων προσδιορίστηκε (Κεφάλαιο 3) ότι 

είναι Ολιγοκαινική (βιοζώνη ΝΡ24) επωθούνται σε πηλιτικές λιθοφάσεις φλύσχη για 

τις οποίες προσδιορίστηκε ηλικία Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ25). Η θέση του 

κλάδου αυτού στο χώρο εξηγεί και την παραµόρφωση του φλύσχη στη γειτονική 

περιοχή χαµηλού αναγλύφου της Καρίτσας – Αγίου Γεωργίου (Κεφάλαιο 4).  

▪ Ο δυτικός κλάδος της επώθησης εξέρχεται στη δυτική πλαγιά του Αράκυνθου. Στην 

παραπάνω περιοχή έχει διαπιστωθεί ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων τόσο από τις 

επιφανειακές παρατηρήσεις όσο και από τη φωτογεωλογική ερµηνεία (Κεφάλαια 4 και 

5). Τα συγκεκριµένα ρήγµατα επηρεάζουν ιζήµατα φλύσχη ηλικίας Μέσου – 

Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ24).  

►   Με βάση τα στρωµατογραφικά στοιχεία των παραπάνω περιοχών  η δηµιουργία του 

ανατολικού κλάδου της επώθησης (Προφήτη Ηλία – Φροξυλιάς) φαίνεται να έπεται 

χρονικά της δηµιουργίας του αντίστοιχου δυτικού κλάδου της (Αράκυνθος) αφού η 

βάση του ανατολικού κλάδου δοµείται από νεώτερα συγκριτικά ιζήµατα. Στην 

περίπτωση αυτή, η εξέλιξη της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου στο τελευταίο της 

στάδιο διαφοροποιείται από το µοντέλο του σχηµατισµού διαδοχικών επωθήσεων από 

τα κεντρικά τµήµατα του ορογενούς προς την προχώρα (foreland propagating thrusts) 

που ισχύει στο χώρο των Εξωτερικών Ελληνίδων (Jacobshagen, 1986, Doutsos et al. 

1987, Brooks et al., 1988, Underhill, 1989, Clews, 1989). Το γεγονός αυτό οφείλεται 

πιθανόν στην δηµιουργία µιας αναθόλωσης κάτω από την επιφάνεια της επώθησης, 

στο ανατολικό τµήµα του µονοκλινούς (σχήµα 6.2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

 

 

Συµπεράσµατα 
 

 

 

7.1 Στρωµατογραφία 

 

7.1.1 Φλύσχης της Ιόνιας ζώνης 

  

► Η έναρξη της κλαστικής ιζηµατογένεσης της Ιόνιας ζώνης στην περιοχή της Νότιας 

Αιτωλοακαρνανίας προσδιορίστηκε βιοστρωµατογραφικά στο Ανώτατο Ηώκαινο 

(Ανώτερο Πριαµπόνιο). Η µετάβαση από την ανθρακική ιζηµατογένεση στην κλαστική 

γίνεται προοδευτικά µε την παρεµβολή µεταβατικών στρωµάτων χωρίς ασυµφωνία.  

► Η παρουσία ιζηµάτων φλύσχη ηλικίας Ανωτέρου Ηωκαίνου – Κατώτατου Ολιγοκαίνου 

που αντιστοιχούν στις βιοζώνες ΝΡ19-20 έως ΝΡ22 (36 – 32 εκ. χρόνια πριν) είναι 

περιορισµένη. Η µικρή εξάπλωση των ιζηµάτων αυτών µπορεί να συσχετιστεί µε τις 

συνθήκες ιζηµατογένεσης που επικρατούσαν κατά την πρώιµη περίοδο της εξέλιξης της 

λεκάνης προχώρας. Πιθανώς κατά την περίοδο αυτή, η λεκάνη να τροφοδοτείτο από 

µικρές ποσότητες κλαστικού υλικού και να είχε αργό ρυθµό καταβύθισης.  

► Κατά τη διάρκεια του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου που αντιστοιχεί στη βιοζώνη ΝΡ23 και 

στο κατώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝΡ24 (32 – 27,5 εκ. χρόνια πριν), αποτίθεται 

σηµαντικό πάχος κλαστικών ιζηµάτων µε αποθέσεις βαθιάς θάλασσας. Επικρατεί µια 

ακολουθία ιζηµάτων που αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργίλους στους οποίους 

παρεµβάλλονται στρώµατα ψαµµιτών. Οι επίπεδες βάσεις των ψαµµιτών, η καλή 

πλευρική συνέχειά τους και οι παρατηρούµενοι κύκλοι που χαρακτηρίζονται από αύξηση 
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του πάχους και της κοκκοµµετρίας των ψαµµιτών προς τα νεώτερα στρώµατα (αρνητικές 

ακολουθίες) παραπέµπουν σε αποθέσεις εξωτερικού ριπιδίου.  

► Στη βάση του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου που αντιστοιχεί στη βιοζώνη P21b για τα 

τρηµατοφόρα, ή αντιστοίχως στο κατώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝΡ24 για τα 

ναννοαπoλιθώµατα, επικρατεί φλύσχης ψαµµιτικής φάσης (σχήµα 7.1). Οι ψαµµίτες 

χαρακτηρίζονται από πλευρικές αποσφηνώσεις και οι παρατηρούµενοι κύκλοι 

χαρακτηρίζονται από αύξηση του πάχους και της κοκκοµµετρίας των ψαµµιτών προς τα 

κατώτερα στρώµατα (θετικές ακολουθίες), στοιχεία που παραπέµπουν σε αποθέσεις 

καναλιών στο χώρο του µέσου – εσωτερικού ριπιδίου. Οι ψαµµίτες του Αράκυνθου είναι 

ένας χαρακτηριστικός σχηµατισµός της περιόδου αυτής. Ο παλαιογεωγραφικός χώρος 

απόθεσης των ιζηµάτων του σχηµατισµού αυτού πιθανά βρισκόταν σχετικά κοντά στην 

περιοχή τροφοδοσίας που περιελάµβανε τη ζώνη της Πίνδου και τµήµατα της ζώνης 

Γαβρόβου. Σε αυτό συνηγορούν και οι κροκάλες στα φλυσχικά στρώµατα της βάσης του 

Ανωτέρου Ολιγοκαίνου που προέρχονται από τη ζώνη Γαβρόβου.      

► Την περίοδο του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου που αντιστοιχεί στο ανώτερο τµήµα της 

βιοζώνης ΝΡ24 και στη βιοζώνη ΝΡ25, επικρατεί πηλιτική ακολουθία ιζηµάτων (σχήµα 

7.1). Οι παρατηρούµενοι ορίζοντες µε δοµές υποθαλάσσιας κατολίσθησης υποδεικνύουν 

αποθέσεις εσωτερικής κατωφέρειας, ενώ οι υπερκείµενοι ορίζοντες µε την παρουσία 

εσωτερικών ασυµφωνιών προσδιορίζουν αποθέσεις εσωτερικού ριπιδίου. Στα νεώτερα 

ιζήµατα προσδιορίσθηκε πανίδα που αντιστοιχεί στη  βιοζώνη ΝΡ25 (27,5 – 24 εκατ. 

χρόνια πριν) και συνεπώς στην περίοδο αυτή τοποθετείται η λήξη της κλαστικής 

ιζηµατογένεσης για την περιοχή µελέτης.  Η εµφάνιση των ιζηµάτων αυτών 

διαπιστώθηκε στη βάση της επώθησης της ζώνης Γαβρόβου προσδιορίζοντας έτσι και τη 

χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η παραπάνω επώθηση. Ακολουθεί ανάδυση της Ιόνιας 

ζώνης και διάβρωση των κλαστικών της αποθέσεων.  

 

7.1.2 Φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου 

 

► Ο φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο της Ιόνιας ζώνης 

παρουσιάζεται έντονα επηρεασµένος από συµπιεστική τεκτονική. Αποτέλεσµα της 

τεκτονικής αυτής είναι οι διαδοχικές επαναλήψεις στρωµάτων µε συνέπεια το πάχος του 

να είναι πολλαπλασιασµένο λόγω τεκτονικής (σχήµα 7.1).  
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► Τα στρώµατα µετάβασης από την ασβεστολιθική ακολουθία στην κλαστική ακολουθία 

του φλύσχη έχουν µικρό πάχος. Η ηλικία τους τοποθετείται στο Ανώτατο Ηώκαινο 

(Ανώτερο Πριαµπόνιο). Με εξαίρεση τα στρώµατα βάσης του φλύσχη που έχουν Άνω 

Ηωκαινική ηλικία, στο σύνολο του ο φλύσχης της ζώνης Γαβρόβου αποτέθηκε κατά τη 

διάρκεια του Ολιγοκαίνου.  

►   Στο εξωτερικό τµήµα της ζώνης (περιοχή Βαράσοβας – Κλόκοβας) αποτίθεται µια 

πηλιτική ακολουθία ιζηµάτων µικρού πάχους κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου 

Ηωκαίνου. Στη διάρκεια του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου (βιοζώνη ΝΡ23) αποτίθενται 

ιζήµατα σηµαντικού πάχους στην ευρύτερη περιοχή σηµατοδοτώντας την περίοδο 

ανάπτυξης της λεκάνης. ∆υτικά της Κλόκοβας και της βόρειας προέκτασής της 

επικρατούν κυρίως πηλιτικές λιθοφάσεις φλύσχη εντός των οποίων παρατηρούνται 

κροκαλοπαγή και διάσπαρτες κροκάλες. Ανατολικά της Κλόκοβας επικρατεί 

ψαµµιτοπηλιτική ακολουθία ιζηµάτων στην οποία οι ψαµµίτες παρουσιάζουν πλευρικές 

αποσφηνώσεις, διαβρωσιγενείς βάσεις και θετικές ακολουθίες. Τα ιζήµατα των 

παραπάνω περιοχών αντιστοιχούν πιθανά σε αποθέσεις  εσωτερικού - µεσαίου ριπιδίου. 

Υπάρχει λοιπόν µια σαφής διαφοροποίηση σε σχέση µε το περιβάλλον ιζηµατογένεσης 

των κλαστικών αποθέσεων στην Ιόνια ζώνη (αποθέσεις σε εξωτερικό ριπιδίο). 

►  Το τµήµα της ζώνης Γαβρόβου κοντά στην επώθηση της ζώνης της Πίνδου την περίοδο 

Ανωτέρου Ηωκαίνου - Κατωτέρου Ολιγοκαίνου χαρακτηρίζεται από την απόθεση 

πηλιτικών λιθοφάσεων σε σαφώς βαθύτερο περιβάλλον απόθεσης (σχήµα 7.1). 

∆ιαπιστώνεται συνεπώς µια διαφοροποίηση των περιβαλλόντων ιζηµατογένεσης στο 

χώρο της ζώνης Γαβρόβου την περίοδο αυτή από τα δυτικά προς τα ανατολικά.    

►  Στο τέλος του Κατωτέρου Ολιγοκαίνου (ανώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝΡ23 και 

κατώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝΡ24), στο εξωτερικό τµήµα της ζώνης, αποτίθενται 

πηλιτικές και πηλιτοψαµµιτικές ακολουθίες ιζηµάτων. Οι παρατηρούµενες αρνητικές 

ακολουθίες και η γεωµετρία των ψαµιτών δείχνουν ότι το περιβάλλον ιζηµατογένεσης 

γίνεται σταδιακά βαθύτερο αντιστοιχώντας πιθανά στο χώρο του µεσαίου - εξωτερικού 

ριπιδίου.  

►  Κατά τη διάρκεια του Ανωτέρου Ολιγοκαίνου (ανώτερο τµήµα της βιοζώνης ΝΡ24) 

αποτίθενται πρώτα ψαµµιτικές λιθοφάσεις φλύσχη και κροκαλοπαγή σε σχετικά ρηχό 

περιβάλλον στο χώρο του εσωτερικού ριπιδίου – κατωφέρειας (περιοχή Φροξυλιάς) και 

τέλος πηλιτικές λιθοφάσεις φλύσχη (περιοχή Ποταµούλας). Την περίοδο αυτή σταµατά η 

φλυσχική ιζηµατογένεση στην περιοχή µελέτης.  
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7.2 Τεκτονική 

 

Το µοντέλο των Εξωτερικών Ελληνίδων στο χώρο της Νότιας Αιτωλοακαρνανίας 

διαφοροποιείται από νέα στοιχεία που προέρχονται από τη χαρτογράφηση, τη 

φωτογεωλογική ερµηνεία αεροφωτογραφιών και την ερµηνεία σεισµικών τοµών.  

 

► Συµπιεστική τεκτονική επηρεάζει έντονα τα στρώµατα του φλύσχη στην περιοχή µελέτης. 

Σηµαντικός αριθµός από ανάστροφα ρήγµατα ΒΒ∆ – ΝΝΑ και ΒΑ - Ν∆ διεύθυνσης 

καταγράφηκε στις χαρτογραφήσεις υπαίθρου και επιβεβαιώθηκε και στη φωτογεωλογική 

ερµηνεία των αεροφωτογραφιών της περιοχής (σχήµα 7.2). Τα ρήγµατα αυτά παίζουν 

πρωτεύοντα ρόλο στην τεκτονική δοµή της περιοχής και διαµορφώνουν ένα σύνθετο 

τοπογραφικό ανάγλυφο στο οποίο κυριαρχούν επιµήκεις ράχεις των παραπάνω 

διευθύνσεων. Πτυχές µικρής κλίµακας ΒΒ∆ – ΝΝΑ διεύθυνσης που παρατηρούνται στις 

περιοχές ανάστροφων ρηγµάτων υποδηλώνοντας την γενετική συσχέτισή τους (πτυχές 

κάµψης επί ρηγµάτων). Ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης που χαρακτηρίζονται από 

µικρές µετατοπίσεις, τέµνουν εγκάρσια τις ζώνες ανάστροφων ρηγµάτων. Τα 

σηµαντικότερα από αυτά είναι δεξιόστροφα ΒΑ – Ν∆ διεύθυνσης.  

► Η επαφή ανάµεσα στην Ιόνια ζώνη και τη ζώνη Γαβρόβου στην περιοχή µελέτης είναι 

τεκτονική και αντιστοιχεί σε µεγάλης κλίµακας επώθηση που χαρακτηρίζεται από 

κλιµακωτή γεωµετρία και µεγάλη µετατόπιση. Η γεωµετρία των στρωµάτων τόσο του 

φλύσχη όσο και του υποκείµενου ασβεστόλιθου των δύο ζωνών είναι χαρακτηριστική 

περιοχής ζωνών πτυχών – επωθήσεων. Η επώθηση αυτή εκδηλώθηκε πιθανά σε µια 

µεταβατική ζώνη µεταξύ της Ιόνιας και του Γαβρόβου στην οποία η ανθρακική 

ακολουθία της Ιόνιας ζώνης ήταν απολέπτυµένη. Η Ιόνια ζώνη κάµπτεται και βυθίζεται 

προς τα ανατολικά κάτω από τη ζώνη Γαβρόβου. Κανονικά ρήγµατα µετατοπίζουν την 

οροφή των ασβεστολίθων της Ιόνιας ζώνης προς ανατολάς. Στη βάση της επώθησης 

παρατηρείται το µεγαλύτερο πάχος ιζηµάτων φλύσχη, ενώ στην οροφή της ο φλύσχης 

είναι έντονα λεπιωµένος. Τα αντίκλινα της Κλόκοβας και της Βαράσοβας είναι δοµές 

που η γένεσή τους και η γεωµετρία τους σχετίζεται άµεσα µε την υποκείµενη επώθηση 

της ζώνης Γαβρόβου (αντίκλινα τεκτονικής ράµπας).  
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      Σχήµα 7.3 Η εξέλιξη της λεκάνης προχώρας στο Ολιγόκαινο µέσα από σχηµατικές τοµές            
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► Η επώθηση Γαβρόβου χωρίζεται σε δύο κλάδους. Ο δυτικός κλάδος σχετίζεται µε τη 

ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων στις δυτικές πλαγιές του Αράκυνθου (επώθηση Αράκυνθου 

στο σχήµα 7.3), ενώ ο ανατολικός κλάδος µε τη ζώνη ανάστροφων ρηγµάτων στις 

δυτικές πλαγιές της Φροξυλιάς – Μακρυβουνίου (επώθηση Γαβρόβου στο σχήµα 7.3). 

Βιοστρωµατογραφικοί προσδιορισµοί στα ιζήµατα φλύσχη στις βάσεις των παραπάνω 

επωθήσεων δείχνουν ότι σε πρώτη φάση λειτούργησε ο δυτικός κλάδος της επώθησης 

και σε δεύτερη φάση ο αντίστοιχος ανατολικός. Η  διαδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση µε 

το µοντέλο του σχηµατισµού διαδοχικών επωθήσεων από το ορογενές προς την προχώρα 

(foreland propagating thrusts) που ισχύει στο χώρο των Εξωτερικών Ελληνίδων.  

►  Με βάση την ερµηνεία της σεισµικής γραµµής υπολογίστηκε για την επώθηση της ζώνης 

Γαβρόβου µια µετατόπιση της τάξης τουλάχιστον των 10 χλµ. Λαµβάνοντας υπόψη την 

παραπάνω µετατόπιση, όπως επίσης τα στρωµατογραφικά δεδοµένα και την εσωτερική 

παραµόρφωση των πετρωµάτων της ζώνης, προκύπτει ένας ρυθµός βράχυνσης της τάξης 

του 1 mm / έτος. Ο ρυθµός αυτός είναι µικρός συγκρινόµενος µε τον αντίστοιχο ρυθµό 

της επώθησης της Πίνδου, όµως η µείωση αυτή παρατηρείται στα εξωτερικά τµήµατα 

αρκετών ορογενών.    

►  Η τοποθέτηση του καλύµµατος της ζώνης της Πίνδου στην περιοχή µελέτης έλαβε χώρα 

στο Ανώτερο Ολιγόκαινο (βιοζώνη ΝΡ24), όπως προσδιορίστηκε βιοστρωµατογραφικά 

από τα κλαστικά ιζήµατα της βάση του καλύµµατος. Συνεπώς, µια ταυτόχρονη 

δραστηριότητα των επωθήσεων των ζωνών της Πίνδου και του Γαβρόβου 

συµπεραίνεται κατά τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου (Β, Γ στο σχήµα 7.3). 
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