ΗΜΕΡΙΔΑ
Ε.Γ.Ε – ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Ρήγμα της Αρκίτσας – Γεώτοπος
Παγκόσμιας Γεωλογικής Κληρονομιάς και η
σημασία του για τον σεισμικό κίνδυνο της
Λοκρίδας
ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Σάββατο 30/11/2013
Τόπος: Κωνσταντίνειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Λοκρών, Αταλάντη
Οργανωτική Επιτροπή:
Α. Γκανάς, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ, Ν. Λιόλιος, Δήμαρχος Λοκρών
Γ. Βλαχάβας (Δήμος Λοκρών), Δ. Γαλανάκης (ΙΓΜΕΜ/ΕΚΒΑΑ), Ε. Θεοδοσίου
(Επιτροπή ΔΓΓΚ ΕΓΕ), Ι. Παπαϊωάννου (Δήμος Λοκρών)

Συμμετοχή Ελεύθερη
www.geosociety.gr http://www.dimos-lokron.gov.gr/

ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ
Το Ρήγμα της Αρκίτσας – Γεώτοπος Παγκόσμιας Γεωλογικής Κληρονομιάς και η
σημασία του για τον σεισμικό κίνδυνο της Λοκρίδας
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
Κωνσταντίνειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λοκρών, Αταλάντη
ΑΤΑΛΑΝΤΗ – Σάββατο, 30/11/2013, 10:00 – 13:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
10:00 – 10:15 Χαιρετισμοί
10:15-10:35 Αρκίτσα: μια ματιά στον καθρέπτη της Γης των Λοκρών - Χαράλαμπος Κράνης,
Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ
10:35-10:55 Τεκτονική ανάλυση του καθρέπτη της Αρκίτσας με εφαρμογή τεχνολογίας LiDAR
και ροή ρευστών εντός της ρηξιγενούς ζώνης – Σωτήριος Κοκκάλας, Μ. Ζάμπος, Δ. Παπούλης
& Richard Jones, Πανεπιστήμιο Πατρών
10:55-11:15 Γεωμορφολογία περιοχής Αρκίτσας – κινήσεις των ακτών, Δημήτριος
Παπαναστασίου, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ και Καλλιόπη Γάκη-Παπαναστασίου, Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ
11:15-11:35 Χρήση των GPS στην τεκτονική και σεισμολογική έρευνα της Λοκρίδας- Αθανάσιος
Γκανάς, Κων/νος Χουσιανίτης, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ
11:35-11:55 Γεωφυσικές Έρευνες στην περιοχή της Λοκρίδας - Βασίλειος Καραστάθης,
ΓΕΙΝ/ΕΑΑ
11:55-12:15 Υδρογεωλογία και Περιβάλλον - Ευγενία Μωραΐτη και Δημήτριος Γαλανάκης,
ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ
12:15-12:35 Ο γεώτοπος της Αρκίτσας: δέος και ομορφιά, γνώση και ενημέρωση – Ειρ.
Θεοδοσίου, Ε. Αθανασούλη, Ν. Ζούρος, Π. Πάσχος, X. Φασουλάς, Επιτροπή ΔΓΓΚ ΕΓΕ
12:35 – 13:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προεδρείο: Δρ. Αθανάσιος Γκανάς, ΓΕΙΝ/ΕΑΑ, μέλος ΔΣ ΕΓΕ, ΔΣ ΟΑΣΠ
Νικόλαος Λιόλος, Δήμαρχος Λοκρών
Μέλη: Γεώργιος Βλαχάβας, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Λοκρών
Δρ. Δημήτριος Γαλανάκης, ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ, μέλος ΔΣ ΕΓΕ
Ειρήνη Θεοδοσίου, Επιτροπή Διατήρησης Γεωλογικής-Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς
ΕΓΕ
Ιωάννα Παπαϊωάννου, Δήμος Λοκρών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.geosociety.gr/
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ http://www.dimos-lokron.gov.gr/

Είσοδος Ελεύθερη

1

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Το Ρήγμα της Αρκίτσας: μια ματιά στον καθρέπτη της γης των Λοκρών.

Χαράλαμπος Κράνης,
Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ, hkranis@geol.uoa.gr

Η περιοχή της Λοκρίδας αποτελούσε κατά το Πλειόκαινο (5-6 εκ. χρόνια) τμήμα μιας
εκτεταμένης περιοχής λιμνών (ή/και λιμνοθαλασσών) που περιελάμβανε τη σημερινή
Λοκρίδα, τον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, μεγάλο τμήμα της Βόρειας Εύβοιας και της
Βορειοανατολικής Φθιώτιδας. Ποτάμια, χείμαρροι, έλη, τέλματα και λίμνες συνέθεταν
το τοπίο αυτής της μεγάλης έκτασης, τα περιθώρια της οποίας αποτελούντο από
ορεινούς όγκους, η έκταση και η μορφή των οποίων δεν ήταν ωστόσο αυτή που
βλέπουμε σήμερα. Για παράδειγμα, (και αναφερόμενοι στη στενή περιοχή της
Λοκρίδας) το όρος Καλλίδρομο πιθανότατα να μην υφίστατο, εκτός ίσως από τη
δυτική του απόληξη (το Ελαφοβούνι), όπως επίσης και η Κνημίδα και οι ανατολικές
της προεκτάσεις (Ξεροβούνι, κλπ). Μπορούμε δηλαδή να φανταστούμε ότι αυτό το
λιμναίο σύστημα εκτεινόταν από τις υπώρειες του Παρνασσού, της Γκιώνας και της
Οίτης στα Νότια και Δυτικά, της Όθρυος στα Βόρεια, ενώ τα Βόρεια και ανατολικά της
όρια παραμένουν ασαφή. Το όρος Χλωμό της Αταλάντης, το Κανδήλι και το Τελέθριο
στην Εύβοια αποτελούσαν απομονωμένους ορεινούς όγκους μέσα σε αυτό το μεγάλο
πεδίο λιμνών.
Η κατάσταση αυτή άρχισε να διαφοροποιείται σημαντικά κατά το Ανώτερο
Πλειόκαινο, όταν οι τεκτονικές συνθήκες άλλαξαν και άρχισαν να διαμορφώνονται τα
μεγάλη ρηξιγενή συστήματα (ρήγματα) που διατρέχουν την περιοχή, επηρεάζοντας
σημαντικά τη μορφολογία και το ανάγλυφό της. Η Ρηξιγενής Ζώνη Καλλίδρομου
προκάλεσε την σταδιακή ανύψωση του ορεινού αυτού όγκου, ο οποίος διαχώρισε τη
Λεκάνη της Λοκρίδας από αυτή του Βοιωτικού Κηφισού. Λίγο αργότερα, ίσως στην
αρχή του Τεταρτογενούς (2.5 εκ. χρόνια) άρχισε να διαμορφώνεται το Παράκτιο
Ρηξιγενές Σύστημα (ΠΡΣ). Αυτό είναι μια σύνθετη «οικογένεια» ρηγμάτων, που
εκτείνονται από την περιοχή των Θερμοπυλών στα δυτικά έως και την Αρκίτσα στα
ανατολικά και αποτελεί τη συνέχεια της Ρηξιγενούς Ζώνης του Σπερχειού. Το ΠΡΣ
προκάλεσε την ανύψωση του συνόλου της περιοχής της Λοκρίδας, τη δημιουργία του
όρους Κνημίς και των ανατολικών προεκτάσεών του και εν τέλει το μερικό
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διαχωρισμό της Λεκάνης της Λοκρίδας από την περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού
κόλπου, η οποία, βυθιζόμενη, στη συνέχεια κατακλύστηκε από τα νερά της θάλασσας.
Το Ρήγμα της Αρκίτσας αποτελεί το ανατολικότερο μέλος του ΠΡΣ. Έχει μήκος περί τα
5 km και μέση διεύθυνση ΔΒΔ-ΑΝΑ. Πρόκειται για ένα κανονικό ρήγμα, αλλά με
σημαντική οριζόντια συνιστώσα μετατόπισης, οπότε από κινηματικής άποψης
χαρακτηρίζεται ως αριστερόστροφο πλαγιοκανονικό. Το υποκείμενο τέμαχός του
δομείται από ανωτριαδικούς δολομίτες, ιουρασικούς ασβεστόλιθους της
Υποπελαγονικής ενότητας, υπολείμματα οφιολίθων, ενώ στην περιοχή του
Μελιδονίου εμφανίζεται και το ηφαιστειοιζηματογενές υπόβαθρο της
Υποπελαγονικής. Το υπερκείμενο τέμαχος του ΡΑ καλύπτεται από σχηματισμούς της
Λεκάνης της Λοκρίδας, καθώς και νέωτερους σχηματισμούς (παράκτιες και
υφάλμυρες φάσεις) που εντοπίζονται στη στενή παραλιακή ζώνη μεταξύ του ορεινού
όγκου και των ακτών του Β. Ευβοϊκού.
Αμέσως μετά την αποκάλυψη του εντυπωσιακού κατόπτρου του, το ΡΖ αποτέλεσε
αντικείμενο θαυμασμού και έρευνας από πολυάριθμους ερευνητές και ερευνητικές
ομάδες, ενώ αποτελεί και βασικό αντικείμενο εκπαίδευσης ομάδων φοιτητών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, που το επισκέπτονται προκειμένου να μελετήσουν τις
εξαιρετικά διατηρημένες μορφές (κινηματικούς δείκτες) που φέρει στην επιφάνειά
του. Η αποκάλυψη του κατόπτρου του έδωσε επίσης την ευκαιρία να μελετηθεί η
κατακλαστική του ζώνη. Το Ρήγμα της Αρκίτσας αποτελεί χαρακτηριστικό εκπρόσωπο
των ρηγμάτων «Αιγαιακού Τύπου», δηλαδή αυτά που φέρνουν σε (ρηξιγενή) επαφή
δυσδιάβρωτα ανθρακικά πετρώματα στο υποκείμενό τους τέμαχος, με ευδιάβρωτες
ιζηματογενείς αποθέσεις στο υπερκείμενο, καλυπτόμενες εν μέρει από το κολλούβιο
του ρήγματος, ήτοι τα προϊόντα της διάβρωσης του υποκειμένου τεμάχους. Η
σημασία του ως τεκτονικής μορφής έγκειται στο ότι αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου
ρηξιγενούς συστήματος που έχει διαμορφώσει το σύνολο της κεντροανατολικής
Στερεάς Ελλάδας, με ορισμένα από τα ψηλότερα βουνά του Ελληνικού χώρου να
αναπτύσσονται νότια από αυτό, ενώ στα βόρειά του έχουμε την τεκτονική τάφρο του
Σπερχειού, ως φυσική / τεκτονική συνέχεια του Βόρειου Ευβοϊκού, αλλά και του
στενού διαύλου των Ωρεών. Πρόκειται δε για ένα από τα λίγα ρήγματα, των οποίων
τη συνέχεια μπορούμε να διακρίνουμε και στον υποθαλάσσιο χώρο, στην «έξοδο»
του κόλπου της Αταλάντης. Στη ύπαρξή του του οφείλεται και η ο παραθαλάσσιος
λοφίσκος στον οποιο χτίστηκε ο Αρχαίος Κύνος, το σπουδαιότερο λιμάνι της ομηρικής
Οπούντιας Λοκρίδος, που λειτούργησε από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού μέχρι και
τον 6ο αι. μ.Χ.
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Τεκτονική ανάλυση του καθρέπτη της Αρκίτσας με εφαρμογή τεχνολογίας LiDAR και
ροή ρευστών εντός της ρηξιγενούς ζώνης
Σωτήριος Κοκκάλας1, Μ. Ζάμπος1, Δ. Παπούλης1 & Richard Jones2
1

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, 26504 Πάτρα, skokalas@upatras.gr
2

Geospatial Research Ltd., University of Durham, DH1 3LE, UK,

Η σύγχρονη τεχνική της επίγειας σάρωσης με δέσμη ακτίνων laser (ground based
LiDAR) εφαρμόστηκε στην ρηξιγενή ζώνη της Αρκίτσας, μια περιοχή ενεργούς
διαστολής, κατά μήκος των ακτών του βόρειου Ευβοϊκού κόλπου στην Κεντρική
Ελλάδα. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει πολύ καλά εκτιθέμενες ρηξιγενείς
επιφάνειες με σημαντικό ποσό ολίσθησης, γεγονός που επέτρεψε λεπτομερείς
μετρήσεις της γεωμετρίας των ρηξιγενών επιπέδων. Τα δεδομένα υψηλής πυκνότητας
και ακρίβειας που προέκυψαν από την επίγεια σάρωση μετά από επεξεργασία,
επέτρεψαν τη δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων επιφανείας, υψηλής
διακριτικής ικανότητας, με σκοπό την ποσοτική ανάλυση της κλίσης των ρηξιγενών
επιφανειών καθώς και των διανυσμάτων ολίσθησης επί αυτών. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι η ρηξιγενής ζώνη της Αρκίτσας, σε μικρότερη κλίμακα, αποτελείται από
επιμέρους τμήματα τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και εμφανίζονται να
αποκλίνουν από την αναμενόμενη επίπεδη γεωμετρία. Η μεταβολή της διεύθυνσης
και της κλίσης σε κάθε ένα από αυτά τα επιμέρους τμήματα ποσοτικοποιήθηκε και
αποτυπώνει το βαθμό στον οποίο οι επιφάνειες αυτές παρουσιάζονται ως μηεπίπεδες. Παρόλο που η κλίση των επιμέρους τμημάτων ποικίλει σημαντικά, η μέση
διεύθυνση των διανυσμάτων ολίσθησης επί των επιφανειών σχεδόν συμπίπτει.
Γενικότερα, η γεωμετρική ανάλυση της κατοπτρικής επιφάνειας στο σύνολό της
αποτυπώνει μια παραμόρφωση υπό καθεστώς διαγώνιας διαστολής, με μικρή
αριστερόστροφη οριζόντια συνιστώσα κίνησης, ενώ το μέσο διάνυσμα της ολίσθησης
βυθίζεται με 55° προς τα ΒΒΔ (340°).

Η παρουσία αργιλικών ορυκτών εντός του ρήγματος παίζει σημαντικό ρόλο στη
μηχανική και σεισμική του συμπεριφορά και δίνει σημαντική πληροφόρηση για την
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κυκλοφορία των ρευστών στην ευρύτερη ζώνη διάρρηξης. Για αυτούς τους λόγους
έγινε ορυκτολογική ανάλυση των αργίλων στο ρήγμα της Αρκίτσας με σκοπό να
εξεταστεί εάν η ρηξιγενής ζώνη αποτελεί δίαυλο ρευστής φάσης και αν ναι, να
αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας των ρευστών. Τα πλούσια σε
αργιλικό υλικό δείγματα συλλέχθηκαν τόσο από τον πυρήνα όσο και από την
ευρύτερη ρηξιγενή ζώνη και αναλύθηκαν με τη χρήση Περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ
(XRD), ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) και μικροανάλυση. Στον πυρήνα
της ρηξιγενούς ζώνης αναγνωρίστηκαν αργιλικά ορυκτά όπως, μοντμοριλλονίτης,
κορενσίτης και ιλλίτης καθώς και μικροκρυσταλλικός ασβεστίτης, δολομίτης,
χαλαζίας, πλαγιόκλαστο και αλκαλικός άστριος. Η απουσία του κορενσίτη, ενός
αργιλικού ορυκτού που συνήθως σχηματίζεται σε υδροθερμικές συνθήκες, από την
ευρύτερη ζώνη διάρρηξης υποδηλώνει ότι η κυκλοφορία των ρευστών περιορίστηκε
κυρίως εντός και περιμετρικά του πυρήνα του ρήγματος. Οι ορυκτολογικές
παραγενέσεις στη ρηξιγενή ζώνη και κυρίως η παρουσία του κορενσίτη, σε
συνδυασμό με την απουσία του λωμοντίτη, υποδεικνύουν συνθήκες υδροθερμικής
εξαλλοίωσης σε ουδέτερο προς αλκαλικό περιβάλλον και σε θερμοκρασίες 120-150
°C.
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Γεωμορφολογία της περιοχής Αρκίτσας – κινήσεις των ακτών

Δ.Παπαναστασίου1, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου2,
1. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
2. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ευρύτερη περιοχή της Αρκίτσας, μελετήθηκε γεωμορφολογικά και
χαρτογραφήθηκαν με λεπτομέρεια τρεις ανυψωμένες αναβαθμίδες, ενώ στην
παράκτια ζώνη πιστοποιήθηκε η ύπαρξη ανυψωμένων θαλάσσιων εγκοπών,
σπηλαίων και ακτολίθων και προσδιορίστηκε η απόλυτη ηλικία τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευρύτερη περιοχή ανυψώνεται με ρυθμό περίπου 1
χιλιοστό τον χρόνο τουλάχιστον για τα τελευταία 40.000 χρόνια, και πιθανά για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η θέση των γεωμορφών στο κατερχόμενο τμήμα του ρήγματος της Αρκίτσας και η
φύση τους σαν ανυψωμένες μορφές, δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη
δράση αυτού του ρήγματος, αλλά στην ύπαρξη ενός άλλου, βόρεια της μελετηθείσας
περιοχής, ενεργού υποθαλάσσιου κανονικού ρήγματος.
Είναι φανερό ότι η τεκτονική συμπεριφορά της περιοχής, που ευρίσκεται ανάμεσα σε
δύο ενεργά κανονικά ρήγματα είναι πολύ πολύπλοκη, ενώ η απουσία σημαντικών
σεισμικών γεγονότων από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα, καθιστούν την
γνώση του σεισμικού κινδύνου της περιορισμένη.
Η συνέχιση της μελέτης της περιοχής τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα κρίνεται
απαραίτητη ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν.
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Χρήση των GPS στην τεκτονική και σεισμολογική έρευνα της Λοκρίδας

Αθανάσιος Γκανάς, Κων/νος Χουσιανίτης,
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
aganas@noa.gr, chousianitis@noa.gr

Οι τεχνολογίες διαστημικής γεωδαισίας όπως το GPS (Global Positioning System) /
GNSS (Global Navigation Satellite System), αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο στην
παρακολούθηση της παραμόρφωσης του φλοιού, ειδικά στις περιπτώσεις που
απαιτείται μεγάλη ακρίβεια και οι γεωδαιτικές μετρήσεις εφαρμόζονται ολοένα και
περισσότερο σε έρευνες και μελέτες Γεωδυναμικής και Σεισμολογίας. Με την χρήση
πολυετών παρατηρήσεων από μόνιμους σταθμούς αναφοράς είναι δυνατόν να
υπολογιστούν ταχύτητες – μικρομετακινήσεις σταθμών και παραμορφώσεις του
στερεού φλοιού με ακρίβειες χιλιοστομέτρων ανά έτος και 5-10 nstrain ανά έτος,
αντίστοιχα. Στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί ικανοποιητικός
αριθμός σταθμών GPS από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, την εταιρία Κτηματολόγιο Α.Ε
και άλλους φορείς. Στην ομιλία θα παρουσιαστούν αποτελέσματα της επεξεργασίας
δεδομένων 30-s από μόνιμους σταθμούς, πρώτα, στην ευρύτερη περιοχή της
Κεντρικής Ελλάδος και κατόπιν, στις περιοχές Αρκίτσας – Αταλάντης – Αιδηψού. Η
ερμηνεία αυτών των στοιχείων μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα για την
γεωλογική εξέλιξη (όπως η διάνοιξη του Β. Ευβοϊκού) της Λοκρίδας, καθώς και για τον
ρυθμό ολίσθησης του ενεργού ρήγματος της Αρκίτσας.

Χάρτης από: Chousianitis Konstantinos, Ganas Athanassios & Gianniou Michail, 2013. Kinematic
interpretation of present-day crustal deformation in central Greece from continuous GPS measurements.
Journal of Geodynamics, 71, 1– 13.
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Γεωφυσικές έρευνες στην Λοκρίδα

Δρ Β. Κ. Καραστάθης
Διευθυντής Ερευνών
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ΕΑΑ

Οι πλέον σύγχρονες γεωφυσικές μεθοδολογίες εφαρμόστηκαν στην περιοχή της
Λοκρίδας, για την διερεύνηση των μεγάλων ρημάτων, που απειλούν την περιοχή,
αλλά και της βαθιάς δομής, που συνδέεται με την Πλειο-Τεταρτογενή ηφαιστειότητα
(Λιχάδες) και τις γεωθερμικές εκδηλώσεις της περιοχής. Το ρήγμα της Αταλάντης, που
απέκτησε θρυλική υπόσταση εξαιτίας του σεισμού του 1894, διερευνήθηκε με ένα
μεγάλο προφίλ σεισμικής τομογραφίας, μήκους 5 χιλιομέτρων, μοιρασμένο σε ξηρά
και θάλασσα. Το ρήγμα αποτυπώθηκε στην τομογραφία και μελετήθηκε ενδελεχώς η
δομή του και η κλίση του. Επίσης μελετήθηκε και η μορφολογία της ιζηματογενούς
λεκάνης που συνδέεται με αυτό. Πολλές γεωσεισμικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν
ακόμα στην περιοχή, κυρίως στην παράκτια ζώνη, τόσο για την εκτίμηση της
σεισμικής επικινδυνότητας όσο και για τον κίνδυνο εμφάνισης ρευστοποιήσεων στο
έδαφος σε περίπτωση ισχυρού σεισμού.
Η έρευνα για την βαθιά δομή, που συνδέεται με την γεωθερμία της περιοχής,
πραγματοποιήθηκε με τομογραφία τοπικής μικροσεισμικότητας και αερομαγνητικές
μεθόδους. Η μικροσεισμικότητα μετρήθηκε με την εγκατάσταση τοπικού δικτύου 30
σεισμογράφων σε ξηρά και θάλασσα. Η επεξεργασία των αερομαγνητικών δεδομένων
βασίστηκε στην ανάλυση Curie. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά για την περιοχή
και φαίνεται μαγματική διείσδυση σε βάθη των 8-12 km. Ένας μαγματικός θάλαμος
εντοπίστηκε με βάση τις χαμηλές τιμές ταχύτητας διαμήκων κυμάτων και τις υψηλές
τιμές του λόγου Poisson κάτω από τα 8 km βάθος, αλλά και από τον προσδιορισμό
του βάθους του σημείου Curie στα 7-8 km (θερμοκρασία σημείου Curie περίπου 580
°C για τον μαγνητίτη σε ατμοσφαιρική πίεση). Ακόμα στην ταυτοποίηση του
μαγματικού θαλάμου συνηγορεί και η εκθετική πτώση του βάθους της σεισμικότητας
κάτω από τα 8 km.
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Προοπτική άποψη της ζώνης χαμηλής ταχύτητας στα 8–12 km με την προβολή της
ισοανώμαλης επιφάνειας των 0.17 km/s μείωσης της ταχύτητας. Τα κόκκινα σημεία
είναι τα γεωθερμικά πεδία της περιοχής

1. Karastathis, V.K., Papoulia, J., Di Fiore, B., Makris, J., Tsambas, A., Stampolidis,

A., Papadopoulos, G.A. (2011). Deep structure investigations of the geothermal
field of the North Euboean Gulf, Greece, using 3-D local earthquake tomography
and Curie Point Depth analysis. Journal of Volcanology and Geothermal
Research, 206 (3-4), pp. 106-120.
2. Karastathis, V.K., Ganas, A., Makris, J., Papoulia, J., Dafnis, P., Gerolymatou,

E., Drakatos, G. (2007). The application of shallow seismic techniques in the
study of active faults: The Atalanti normal fault, central Greece. Journal of
Applied Geophysics, 62 (3), pp. 215-233. Elsevier
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ε. Μωραΐτη - Δ. Γαλανάκης, ΙΓΜΕΜ/ΕΚΒΑΑ

Το νερό είναι ένα φυσικό αγαθό, ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος, ο οποίος
βέβαια απαιτεί σωστή διαχείριση γιατί αρχίζει λόγω των κλιματολογικών συνθηκών
αλλά και των παραγωγικών δραστηριοτήτων να βρίσκεται σε ανεπάρκεια και
πολλές φορές να σπανίζει, με αποτέλεσμα γενικές εντάσεις ή τοπικές συρράξεις ή
και «ΠΟΛΕΜΟΥΣ» για το ΝΕΡΟ.
Το νερό αποτελούσε πάντοτε τον πόλο έλξης των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων
τους. Οι ευεργετικές ή καταστρεπτικές συνέπειες της φυσικής κίνησής του ανάγκασαν
τον άνθρωπο να του αφιερώσει, από τα βάθη της ιστορικής διαδρομής του μέχρι
σήμερα, σημαντικό μέρος της δημιουργικής του δουλειάς. Η εξασφάλιση του πόσιμου
νερού και του αρδευτικού σε συνδυασμό με την προστασία από τις πλημμύρες, ήταν
από τα κυρίαρχα μελήματα του ανθρώπου από την αυγή του πολιτισμού, ενώ και οι
εξίσου σημαντικές φροντίδες της κατοχύρωσης σίγουρης στέγης και εξασφάλισης
τροφής πάντα συνδυάζονταν με τη διαθεσιμότητα του νερού. Απόδειξη η εμφάνιση
των πρώτων πολιτισμών στις παραποτάμιες περιοχές. Αποτέλεσε δηλαδή το νερό το
συγκριτικό πλεονέκτημα ανάπτυξης μιας περιοχής, λειτουργώντας συμπληρωματικά
με τους άλλους φυσικούς πόρους, το έδαφος, το δάσος, τη θάλασσα, όπως συμβαίνει
σήμερα. Η οικονομική ανάπτυξη, όμως, των τελευταίων δεκαετιών διαμόρφωνε νέες
συνθήκες στη χρήση των υδατικών πόρων, μια και αποτελούν ταυτόχρονα μέσο για
την επίτευξη των διαφόρων τομεακών οικονομικών στόχων, παραμένοντας συνεχώς
ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιβίωση του ανθρώπου και τη
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η ανάγκη
αύξησης της παραγωγικότητας των υφιστάμενων, οι ανάγκες που προκύπτουν από
την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, δημιουργούν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση
νερού κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρήση, ενώ η συνεχής ποιοτική υποβάθμιση
και η ανάγκη διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας δημιουργούν πολύπλοκα
προβλήματα στην ανάπτυξη της κάθε περιοχής.
Η έντονη λοιπόν οικονομική διάσταση των υδατικών πόρων σήμερα, η άμεση και
πολλές φορές σύνδεσή τους με τον προγραμματισμό ανάπτυξης της χώρας μας,
καθώς και η συνεχής παρουσία τους στην καθημερινή πρακτική, επιβάλλει την
αντιμετώπιση τους ως φυσικού πόρου σε ανεπάρκεια, μέσω της ανάδειξης και
εφαρμογής σύγχρονης και συνεπούς πολιτικής διαχείρισης. Η πολιτική αυτή
καταξιώνεται όταν αυξάνει τα οφέλη στο κοινωνικό σύνολο, στην οικονομία και στο
περιβάλλον.
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Στη εποχή μας οι αναπτυγμένες χώρες έχουν ήδη αξιοποιήσει, μέσω κατάλληλων
αναπτυξιακών έργων, το μεγαλύτερο ποσοστό του υδατικού δυναμικού τους. Τα
υδραυλικά έργα που χρειάζονται για το υπόλοιπο ανεκμετάλλευτο ποσοστό είναι
υψηλού, δύσκολα αποσβέσιμου κόστους στο οποίο σήμερα πρέπει να προστεθεί και
μια σημαντική νέα συνιστώσα το περιβαλλοντικό κόστος. Κατά συνέπεια η
ορθολογικότερη χρήση του νερού και η βελτίωση της διαχείρισης των
υδροσυστημάτων,
χωρίς την προσθήκη νέων έργων, αποτελούν προφανείς
εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, η προσοχή των επιστημόνων και των τεχνικών, αλλά και
των πολιτικοοικονομικών φορέων, έχει στραφεί προς μη κατασκευαστικές
κατευθύνσεις.
Στις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας η συνεχής επέκταση των αρδεύσεων στις
αγροτικές καλλιέργειες, η ραγδαία εξέλιξη των αστικών κέντρων, οι ανάγκες της
Βιομηχανίας, ο ταχύς ρυθμός της τουριστικής ανάπτυξης θέτουν επιτακτικά το
πρόβλημα της σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των Υδατικών πόρων, της
«ηθικής» των εκτροπών και των δανεισμών των υδατικών πόρων, όπως και τις
περιβαλλοντικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες αυτών, της ποσότητας αλλά
και της ποιότητας των Υδάτων, τόσο για τις ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ, όσο και για τις ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ. Η
διείσδυση της θάλασσας σε παράκτιους υδροφορείς της Ελλάδας προβάλλει τα
τελευταία χρόνια ως ένα ιδιαίτερο σοβαρό πρόβλημα που απειλεί να περιορίσει τη
χρήση σημαντικού μέρους των διαθέσιμων υπόγειων υδατικών πόρων. Σε ορισμένες
περιπτώσεις , μάλιστα, όπου τα υπόγεια νερά αποτελούν το μοναδικό διαθέσιμο
υδατικό όρο, όπως αυτό συμβαίνει στα νησιά μας, η διείσδυση της θάλασσας μπορεί
να οδηγήσει σε ολοκληρωτική έλλειψη πόσιμου νερού. Η ολοένα αυξανόμενη
αποσταθεροποίηση του κλίματος θα επιφέρει αύξηση της μέσης στάθμης της
θάλασσας που θα έχει ως συνέπεια τη διείσδυση θαλασσινού νερού στις ιδιαίτερα
ευάλωτες περιοχές και την περαιτέρω υφαλμύρωση των υδροφορέων.
Συμπερασματικά λοιπόν πρέπει να τονιστεί ότι η κατάστρωση και η εφαρμογή μιας
σύγχρονης ολοκληρωμένης πολιτικής για την διαχείριση του νερού θα συνεισφέρει
σημαντικά στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και θα έχει ιδιαίτερα θετικές
επιπτώσεις τόσο στις περιβαλλοντικές όσο και στις οικονομικές διακρατικές μας
σχέσεις στο μεταβαλλόμενο διεθνές πολιτικο-οικονομικό πλαίσιο.
Αυτή η αυτονόητη απαίτηση και βασική αλήθεια θα ανατρέψει πολλά δεδομένα,
αργά ή γρήγορα θα επιβάλλει την Περιβαλλοντική Αναδιάρθρωση στους πάντες και τα
πάντα. Στη σκέψη, στον σχεδιασμό, στην οικονομία, στην Τεχνολογία, στο Δίκαιο,
στην Εκπαίδευση, στα πρότυπα και στις Αξίες. Κατά συνέπεια κρίσιμη σημασία και
απόλυτη προτεραιότητα για την ορθολογική διαχείριση του νερού έχει η πρόβλεψη, η
πρόληψη και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και μετά η δυνατότητα ή η πολυτέλεια
της θεραπείας και της εκ των υστέρων διορθωτικής παρέμβασης.
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Ο γεώτοπος της Αρκίτσας: δέος και ομορφιά, γνώση και ενημέρωση
Ειρ. Θεοδοσίου, Α. Γκανάς, Ν. Ζούρος, Π. Πάσχος, X. Φασουλάς, Ε. Αθανασούλη
Επιτροπή Διατήρησης Γεωλογικής-Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς ΕΓΕ
indira@otenet.gr , aganas@noa.gr , nzour@aegean.gr, paschos@igme.gr ,
fassoulas@nhmc.uoa.gr , eathanas@igme.gr

Στη θέση "Καναπίτσα" περιοχή Αρκίτσας Δήμου Λοκρών, Ν. Φθιώτιδας, υπάρχει ο
παγκοσμίου φήμης γεώτοπος "Κάτοπτρο ρήγματος Αρκίτσας". Πρόκειται για κάτοπτρο
ενεργού γεωλογικού ρήγματος, έχει σχηματισθεί από τη δράση επανειλημμένων
μεγάλων σεισμών στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (100.000 έτη). Κάτω από το
κάτοπτρο-καθρέφτη ( λόγω της στιλπνότητας της επιφάνειας του) και σε όλο το ορατό
μήκος αυτού, ο χώρος λειτούργησε για πολλά χρόνια ως χώρος ανεξέλεγκτης
απόθεσης απορριμμάτων, ύψους περίπου 10 μ. (πλέον του βάθους απόθεσης).
Σήμερα δεν λειτουργεί ως επίσημος ΧΑΔΑ και έχει δημοπρατηθεί έργο καθαρισμού
και αποκατάστασης του, όμως η κατάσταση παραμένει πολύ προβληματική, οι
τεράστιοι σωροί των απορριμμάτων βρίσκονται ακόμη εκεί ενώ παράνομες
αποθέσεις συνεχίζονται. Η συγκεκριμένη θέση είναι ορατή από μεγάλη απόσταση
στον εθνικό δρόμο Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευρώπης. Ο γεώτοπος αυτός αποτελεί
μέρος της φυσιογνωμίας της περιοχής, είναι ένα τοπίο καθοριστικό και η άκριτη
χρήση του το υποβαθμίζει. Ο συγκεκριμένος γεώτοπος θεωρείται βάσει κριτηρίων,
διεθνούς εμβέλειας για την επιστημονική έρευνα, εκπαίδευση και αναψυχή.
Η επιτόπια έρευνα μας έδειξε ότι πρόκειται για μία αξιόλογη περιοχή με ιδιαίτερα
φυσικογεωλογικά χαρακτηριστικά και δυναμικό προς ανάδειξη, σωστή αξιοποίηση
και νέες χρήσεις. Η σημερινή της χρήση ως χώρος απόθεσης απορριμμάτων, κρίνεται
εντελώς ασύμβατη όχι μόνο επειδή πρόκειται για έναν γεώτοπο διεθνούς αξίας τον
οποίο επισκέπτονται ερευνητές και επιστήμονες, από όλο τον κόσμο και από τα
Πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και επειδή η ανεξέλεγκτη απόθεση στην
συγκεκριμένη θέση, δημιουργεί σημαντικότατους περιβαλλοντικούς κινδύνους για
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την υγεία των κατοίκων της περιοχής και δε συνάδει με μία σύγχρονη χώρα. Να
σημειωθεί ότι σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν υδρευτικές γεωτρήσεις.
Είναι μια γεωλογική, τεκτονική θέση, ιδιαίτερα σημαντική για τις σύγχρονες και
μελλοντικές έρευνες σχετικά με την κατανόηση των μηχανισμών και της συχνότητας
της σεισμικής δράσης στην εν λόγω περιοχή, όσο η επιστήμη και οι τεχνολογίες
εξελίσσονται. Οι απόψεις αυτές έχουν διατυπωθεί από ερευνητές διεθνούς κύρους
Έλληνες και ξένους, που έχουν κάνει

και εξακολουθούν να κάνουν πολλές και

σημαντικές γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές έρευνες και μελέτες στο συγκεκριμένο
χώρο και στην ευρύτερη περιοχή της Αρκίτσας. Η διατήρηση των ιστορικών αρχείων
του ''καθρέπτη'' που είναι γραμμένα στην επιφάνεια του, αποτελεί προϋπόθεση για
την εφαρμογή ποικίλων ερευνητικών μεθόδων, με σκοπό την εκτίμηση της
συχνότητας εμφανίσεως μεγάλων σεισμών στην περιοχή Αρκίτσας – Αταλάντης- Αγ.
Κωνσταντίνου. Σήμερα με την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο χώρο, οι
έρευνες αυτές είναι πολύ δύσκολες έως αδύνατες. Η διατήρηση και προφύλαξη του
χώρου και του τοπίου είναι προϋποθέσεις για να αποκομίσουμε πολύτιμες
πληροφορίες για τη ''φύση'' και τις ''διαστάσεις'' της θραυσιγενούς ζώνης (όπου
βρίσκεται ο καθρέφτης), πληροφορίες που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην
αντισεισμική προστασία της περιοχής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο και η
απόληψη υλικών (αυτά που λέμε αδρανή) της θραυσιγενούς ζώνης δεν ενδείκνυται.
Το μέγεθος του αποκαλυφθέντος ''καθρέπτη'', περί τα 40-80 m ύψος και 300 m μήκος,
τον καθιστούν ένα παγκοσμίου-κλίμακας γεωλογικό φαινόμενο, ελκυστικό προς
παρατήρηση από γεωεπιστήμονες όλου του κόσμου. Ο γεώτοπος μπορεί επίσης να
γίνει προορισμός επίσκεψης και για μαθητές, με σκοπό να γνωρίσουν από κοντά τη
φύση και τις εκφράσεις των φυσικών φαινομένων της περιοχής, οι οποίες σχετίζονται
με παγκόσμια γεωλογικά φαινόμενα. Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει προορισμό
για ειδικό τουρισμό με την επίσκεψη απλών πολιτών, οι οποίοι θα γνωρίσουν τα
«ρήγματα», για τα οποία όλοι μιλούν κάθε φορά που γίνεται σεισμός, αλλά μόνον οι
ειδικοί τα

γνωρίζουν. Ο λόγος είναι ότι διαθέτει ενάργεια και σαφήνεια των

χαρακτηριστικών του, ορατότητα (θέαση), εύκολη και ασφαλή πρόσβαση, είναι σε
μικρή απόσταση από σχολικούς χώρους ενώ έχει δυνατότητα ανάπτυξης υπαίθριων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αλλά και για το μάθημα της περιβαλλοντικής
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εκπαίδευσης στα σχολεία είναι μια ιδανική θέση μάθησης στοιχείων της γεωλογίας,
γεωμορφολογίας στη θέση τους από τα ανοικτά βιβλία της φύσης και όχι μέσα στην
τάξη. Θα αποτελούσε ακόμη το καλύτερο φυσικό εργαστήριο εκπαιδεύσεως Ελλήνων,
αλλά και ξένων, φοιτητών γεωλογίας, γεωφυσικής και συναφών ειδικοτήτων.
Προτείνεται λοιπόν η διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του γεώτοπου
«Καναπίτσας» που αποτελεί στοιχείο της παγκόσμιας γεωλογικής κληρονομιάς, της
γεωλογικής-μορφοτεκτονικής ιστορίας και φυσικό αγαθό της έρευνας, της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του γεωτουρισμού, με κριτήρια
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά για την περιοχή. Για την επίτευξη αυτού του
στόχου πρέπει να συμπεριληφθεί άμεσα στα αναπτυξιακά σχέδια της τοπικής
αυτοδιοίκησης, για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του με την δημιουργία
στην περιοχή Γεωλογικού Θεματικού Πάρκου και Κέντρου Πληροφόρησης
επισκεπτών. Να συμπεριληφθεί παράλληλα άμεσα στο σχεδιασμό διαχειριστικών
σχεδίων για τη διατήρηση της φύσης και κληρονομιάς στο σύνολο της, όπως και στις
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια του ΥΠΕΚΑ. Οι ενέργειες
της Επιτροπής γεωλογικής-γεωμορφολογικής κληρονομιάς της ΕΓΕ, του ΙΓΜΕ, διεθνών
οργανισμών (π.χ. ProGEO), του φόρουμ ελληνικών γεωπάρκων, τοπικών παραγόντων,
περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτικών κινήσεων, επιστημόνων και πολιτών, το
ενδιαφέρον των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και αυτή η ημερίδα ελπίζουμε να
δώσουν τις λύσεις.
Σημ: Στοιχεία από την έκθεση ΙΓΜΕ, 2010 - Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά και
αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο γεώτοπο "Κάτοπτρο ρήγματος
Καναπίτσας, Δ.Δ. Αρκίτσας Ν. Φθιώτιδος" από Β. Τσιούμα - Ειρ. Θεοδοσίου - Β.
Ζόραπα.
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Τεκτονική ανάλυση του καθρέπτη της Αρκίτσας με εφαρμογή
τεχνολογίας LiDAR και ροή ρευστών εντός της ρηξιγενούς ζώνης.
Σ. Κοκκάλας1, Μ. Ζάμπος*1, Δ. Παπούλης1 & Richard Jones2
1

Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504, GR

2 Geospatial Research Ltd., University of Durham, UK

Η ρηξιγενής ζώνη Αρκίτσας
(Walker et al. 2010)

Πλειο-Πλειστοκαινικά Ιζήματα
Οφιόλιθοι
Μεσοζωικοί ασβεστόλιθοι
Ηφαιστειο-ιζηματογενή σειρά
(Πέρμιο-Κατ.Τριαδικό)
Ρυθμός ολίσθησης του ρήγματος
της Αρκίτσας εκτιμάται σε 0.3-0.4
mm/yr (Kokkalas et al. 2007),
0.7-2 mm/yr (κεντρικό τμήμαWalker et al. 2010), και
(1-2.5 mm/yr, Chousianitis et al.
2013-γεωδαισία).
Ολοκαινική ανύψωση ακτών
(βιοδείκτες-Lithophaga) εκτιμάται
στην τάξη των 0.2 mm/yr
(Pirazzoli et al. 1999).
Σημερινός οριζόντιος εφελκυσμός
(GPS) είναι της τάξης των
1-3 mm/y (Hollenstein et al.
2008)

(Dewez & Stewart 2001)

Η τεχνική της επίγειας σάρωσης με laser (LiDAR)
Βασικά χαρακτηριστικά μεθόδου:
Η σύγχρονη τεχνική της επίγειας σάρωσης με
δέσμη ακτίνων laser (LiDAR) είναι μια μέθοδος
που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την
συλλογή, υψηλής διακριτικής ικανότητας,
τοπογραφικών δεδομένων. Η επίγεια εφαρμογή
τους τελευταία μπορεί να επιτρέψει λεπτομερείς
μετρήσεις της γεωμετρίας των ρηξιγενών
επιπέδων, αναβαθμίδων και κατολισθήσεων με
εξαιρετική ακρίβεια και σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα.
Ακρίβεια & απόσταση στόχου:
Μέγιστη γωνιακή οξύτητα 0.004° στην οριζόντια
και κατακόρυφη διεύθυνση
Ακρίβεια διαμήκη επί της επιφάνειας ± 10mm ή
και μικρότερη αναλόγως της απόστασης.
Απόσταση στόχου: έως και 2000 m.
Ρυθμός απόκτησης δεδομένων:
Εκατομμύρια μετρήσεις ανεξάρτητων x, y, z
σημείων, (σε ρυθμούς 8,000-12,000
σημείων/δευτ.)
Riegl Laser Scanner

Επίγεια σάρωση του ρηξιγενούς πρανούς της Αρκίτσας

Πολλαπλές (10), επικαλυπτόμενες σαρώσεις με γεωαναφορά (DGPS) συνδυάστηκαν για την κατασκευή
ενός λεπτομερούς ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου κατά
μήκους του ανυψωμένου τεμάχους της βάσης του
ρήγματος.
Ορθο-φωτοχάρτης της περιοχής
του ρήγματος στον οποίο φαίνεται
η διασπορά του «νέφους» των
σημείων σάρωσης.

Γενική άποψη της επίγειας σάρωσης

Ράχη ~ 255m a.s.l.

Σκουπιδότοπος

Τομή ~ 900m
μήκος
Ελαιώνες (~ 70 m a.s.l.)

Πυλώνας
ΔΕΗ

Πυλώνας
ΔΕΗ
Απόσταση
πυλώνων ~350 m
25 σαρώσεις (75 εκατ. σημεία) από 10 σταθμούς
σάρωσης σε 2 μέρες.

Θέση
σάρωσης

Τεκτονικά χαρακτηριστικά
στον “καθρέπτη”

ανοικτές διακλάσεις
διαστολής

Διάνυσμα
ολίσθησης
Μεγέθυνση σε ένα
μικρό τμήμα του
καθρέπτη του
ρήγματος. Το ύψος του
τμήματος που φαίνεται
είναι ~15 cm

Καμπύλωση των ρηξιγενών τμημάτων

+0 -

0

+

0

Καμπύλωση
Οι αυλακώσεις-ράχες σε τμήμα του καθρέπτη
(Badley’s Trap Tester software) παράλληλα στο
κύριο διάνυσμα ολίσθησης του ρήγματος

Μεταβολές στην κλίση του
ρήγματος κάνουν ευδιάκριτες
οποιασδήποτε κλίμακας
κυρτώσεις της επιφάνειας

Προβολή της Gaussian κύρτωσης που σχετίζεται με τις
υψηλότερες τιμές 3D-παραμόρφωσης (πιο διαρρηγμένα
τμήματα της επιφάνειας) και υποβάθμισης των
ιδιοτήτων στεγανοποίησης της επιφάνειας του ρήγματος

Προβολή της ελάχιστης
καμπυλότητας

Προβολή της μεγ. καμπυλότητας που ταιριάζει
χαρακτηριστικά με την διεύθυνση των αυλακώσεων

Ρηξιγενείς ζώνες και ροή ρευστών

Η ζώνη του ρήγματος μπορεί να λειτουργεί τόσο
σαν δίαυλος για τη ρευστή φάση και σαν φραγμός
στη διέλευση των ρευστών.

After Muir Wood 1994

“Σεισμικός κύκλος: συνεχής ανταγωνισμός
μεταξύ διεργασιών που δημιουργούν και
καταστρέφουν τις διόδους των ρευστών”
(Byerlee, 1993)

Αργιλικά ορυκτά εντός της ζώνης της Αρκίτσας

Λεπτές τομές από τον καθρέπτη του ρήγματος
• ανάλυση XRD
•Πετρογραφική ανάλυση

Μικρο-διαρρήξεις
διαστολής που τέμνουν
κρύσταλλο ασβεστίτη.

• Μικριτικοί κρύσταλλοι ασβεστίτη με
λίγους σπαριτικούς
• Ασβεστίτης (84% wt)
Χαλαζίας 5%, Άστριοι 4%, Σμεκτίτης
2 %, Πυρίτης 1%, Fe-οξειδ./υδροξ.
3%
•
• Υψηλό ποσοστό μικροκρυσταλλικής
συγκολλητικής μάζας με χαμηλό
πορώδες

Υπολείμματα μικροαπολιθωμάτων
στο μικριτικό ασβεστιτικό
συγκολλητικό υλικό.

Μικρο-διαρρήξεις με Feοξείδια

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα-Προτάσεις
• Συνδυασμός τεκτονικών, πετρογραφικών-ορυκτολογικών στοιχείων και λεπτομερούς απεικόνισης με λέιζερ
της 3D γεωμετρίας του καθρέπτη αποδεικνύει ότι η ζώνη της Αρκίτσας είναι μια ενεργή, με ισχυρή
κατάτμηση, και καμπύλη γεωμετρία στα επιμέρους τμήματα που συνιστούν τον ρηξιγενές καθρέπτη.
• Περιοχές με υψηλό βαθμό καμπύλωσης σχετίζονται με αύξηση της πυκνότητας των διακλάσεωνδιαρρήξεων, και μεγαλύτερη παραμόρφωσης λόγω διαδικασιών σύνδεσης των υπο-τμημάτων ή συμβολή τους
με προϋπάρχουσες επιφάνειας που τέμνουν την βάση του ρήγματος.
• Τα αργιλικά ορυκτά και κυρίως αυτά με την ενδο-στρωμάτωση (mixed layers) που αναγνωρίστηκαν εντός
του πυρήνα του ρήγματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασθένηση του ρήγματος και στη μηχανική-σεισμική
του συμπεριφορά στα ανώτερα 4-5 km του φλοιού. Υποδηλώνουν υδροθερμική εξαλλοίωση σε ζώνες λίγων
mm εντός και περιμετρικά του πυρήνα του ρήγματος, κάτω από ουδέτερες-αλκαλικές συνθήκες και
θερμοκρασίες 120-150 βαθμών. Οι μετασχηματισμοί των φυλλοπυριτικών ορυκτών μπορούν να εντοπίσουν τη
θέση της ροής των ρευστών και τα βάθη στα οποία εκτείνεται (3-5 km).



Η λεπτομερής τεκτονική ανάλυση και η υψηλής διακριτικής ικανότητας 3D γεωμετρική απεικόνιση,
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση του τρόπου διάρρηξης του φλοιού, της κατανομής της
παραμόρφωσης, της σεισμικής δράσης των ρηγμάτων και της κίνησης των ρευστών κατά τη διάρκεια
της σεισμικής δραστηριότητας.



Το ρήγμα της Αρκίτσας μπορεί να αποτελέσει ένα φυσικό γεωλογικό εργαστήριο για την
παρακολούθησης τέτοιων διεργασιών και ένα παγκόσμιο σημείο γεωλογικού ενδιαφέροντος.

Γεωμορφολογία της περιοχής Αρκίτσας – κινήσεις των ακτών
Δ.Παπαναστασίου1, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου2,
1. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
2. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η ευρύτερη περιοχή της Αρκίτσας, μελετήθηκε γεωμορφολογικά και
χαρτογραφήθηκαν με λεπτομέρεια τρεις ανυψωμένες αναβαθμίδες, ενώ στην
παράκτια ζώνη πιστοποιήθηκε η ύπαρξη ανυψωμένων θαλάσσιων εγκοπών,
σπηλαίων και ακτολίθων και προσδιορίστηκε η απόλυτη ηλικία τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευρύτερη περιοχή ανυψώνεται με ρυθμό περίπου 1
χιλιοστό τον χρόνο τουλάχιστον για τα τελευταία 40.000 χρόνια, και πιθανά για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η θέση των γεωμορφών στο κατερχόμενο τμήμα του ρήγματος της Αρκίτσας και η
φύση τους σαν ανυψωμένες μορφές, δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη
δράση αυτού του ρήγματος, αλλά στην ύπαρξη ενός άλλου, βόρεια της μελετηθείσας
περιοχής, ενεργού υποθαλάσσιου κανονικού ρήγματος.
Είναι φανερό ότι η τεκτονική συμπεριφορά της περιοχής, που ευρίσκεται ανάμεσα σε
δύο ενεργά κανονικά ρήγματα είναι πολύ πολύπλοκη, ενώ η απουσία σημαντικών
σεισμικών γεγονότων από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα, καθιστούν την
γνώση του σεισμικού κινδύνου της περιορισμένη.
Η συνέχιση της μελέτης της περιοχής τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα κρίνεται
απαραίτητη ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν.

Χρήση των GPS στην τεκτονική και σεισμολογική
έρευνα της Λοκρίδας

Αθανάσιος Γκανάς, Κων/νος Χουσιανίτης,
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών
Μ. Παπανικολάου, Π. Αργυράκης, Χ. Τσιμή

Institute of Geodynamics, NOA aganas@noa.gr
NOA GPS Project http://www.gein.noa.gr/gps.html
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Εθνικό Δίκτυο NOA GPS & GLONASS (2006-2013)
Τήρηση
προδιαγραφών EUREF
(Regional Reference Frame SubCommission for Europe)
20 stations at 1-s
11 stations co-located
with seismometers and
strong-motion sensors
55 benchmarks

Αταλάντη, 30 Νοεμβρίου 2013
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Μόνιμος Σταθμός Αταλάντης (1-s/ 24/7)

Ίδρυση 18/3/2009

Station ATAL
NOA-NTUA
Αταλάντη, 30 Νοεμβρίου 2013
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Chousianitis, K., Ganas, A., Gianniou, M., 2013. Kinematic interpretation of present-day crustal
deformation in central Greece from continuous GPS measurements. J. Geodynamics, 71, 1-13.

Ποιότητα καταγραφών μόνιμων σταθμών

Αταλάντη, 30 Νοεμβρίου 2013
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Αταλάντη, 30 Νοεμβρίου 2013
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Συμπεράσματα
1. Από το 2009 υπάρχουν ακριβή, αξιόπιστα και επαληθεύσιμα
δεδομένα GPS για την μελέτη της παραμόρφωσης του φλοιού
της Κεντρικής Ελλάδος
2. Η περιοχή της Λοκρίδας – Β. Ευβοϊκού «ανοίγει» στην
διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ
3. Το πεδίο παραμορφώσεων είναι απολύτως συμβατό με την
πρόσφατη σεισμικότητα σε Καλλίδρομο και Ταξιάρχη (Ιστιαία).
4. Η ταχύτητα της διάνοιξης είναι μεταξύ 1.3 και 3 mm/yr
5. Το ρήγμα της Αρκίτσας είναι ενεργό
6. Ο ρυθμός ολίσθησης στο ρήγμα κυμαίνεται μεταξύ 1-1.3
mm/yr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Αταλάντη, 30 Νοεμβρίου 2013
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