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Γεωφυσική τεχνολογία
Η Γεωφυσική είναι η επιστήμη που σχετίζεται με την έρευνα της Γης με
την χρήση μεθόδων και τεχνικών της Φυσικής (μελέτη υπεδαφικών
δομών, σεισμοί κλπ.)
Οι φυσικές ιδιότητες των υλικών του υπεδάφους όπως η πυκνότητα, η
ελαστικότητα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μαγνήτιση επηρεάζουν
τις μετρήσεις αντίστοιχων πεδίων στην επιφάνεια όπως οι μετρήσεις
βαρύτητας, ταχύτητας σεισμικών κυμάτων, ηλεκτρικού ή
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και μαγνητικού πεδίου. Από αυτή την
άμεση σχέση μετρήσεων και ιδιοτήτων προκύπτουν συμπεράσματα για
την μορφή και την κατάσταση του υπεδάφους.
Εξερευνητική Γεωφυσική – Συχνά στόχος είναι ο εντοπισμός και η
εκτίμηση φυσικών πόρων όπως πετρέλαιο, αέριο, ορυκτά κλπ.
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Σεισμική τομή στο ρήγμα ΑιδηψούΓιάλτρων

Ύπαρξη ρήγματος που συμβάλλει στην
υδροθερμική ροή (άλμα 370 m, κλίση 3536 . Το ασβεστολιθικό υπόβαθρο
εντοπίστηκε στο υποθαλάσσιο τμήμα στα
550 m βάθος
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Σεισμική τομή στο ρήγμα Αταλάντης
Ένα μεγάλο «αμφίβιο»
σεισμικό προφίλ
πραγματοποιήθηκε στην
περιοχή με μήκος περί τα
5 χλμ.

Ρήγμα Αρκίτσας
Μέτρηση πάχους
ιζημάτων.
Μέχρι βάθος 20 m
άργιλος
20-65 άμμοι
Μάργα (πιθανώς)
Υπόβαθρο ή
κροκαλοπαγές

Διερεύνηση της βαθιάς δομής του
γεωθερμικού πεδίου του Βόρειου
Ευβοϊκού κόλπου
Κατά μήκος της ακτής του Β. Ευβοϊκού κόλπου συναντώνται πολλά και σημαντικά
γεωθερμικά κέντρα όπως οι θερμές πηγές Αιδηψού, Γιάλτρων, Hλίων, Καμμένων
Βούρλων, Θερμοπυλών αλλά και ηφαίστεια Τεταρτογενούς - Πλειστοκαινικής
περιόδου όπως των Λιχάδων και Βρομολίμνης.
Για την διερεύνηση της βαθιάς δομής του γεωθερμικού πεδίου
πραγματοποιήσαμε με την συνεργασία της Geopro και του ΕΛΚΕΘΕ έρευνα με τις
μεθόδους της τρισδιάστατης παθητικής σεισμικής τομογραφίας και της ανάλυσης
σημείου Curie βάσει αερομαγνητικών δεδομένων.

Deep structure investigations of the geothermal field
of the North Euboean Gulf, Greece, using 3-D local
earthquake tomography and Curie Point Depth
analysis
V.K. Karastathis, J. Papoulia, B. Di Fiore, J.
Makris, A.Tsambas, A. Stampolidis, G.A.
Papadopoulos. (2011).
Journal of Volcanology and Geothermal
Research 206 (2011) 106–12
*
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Τρισδιάστατη αντιστροφή
Η τρισδιάστατη αντιστροφή
απαιτεί ως δεδομένα εισαγωγής
το αρχικό μοντέλο ταχύτητας,
τους χρόνους διαδρομής των
κυμάτων P και S και τα
χαρακτηριστικά των σταθμών.
Ο αριθμός των γεγονότων
αυξήθηκε στα 540 με την
υιοθέτηση των κριτηρίων των 6
σταθμών καταγραφής και του
GAP < 180ο .
Ο κάνναβος των κόμβων
σχεδιάστηκε έτσι ώστε η λύση για
τις παραμέτρους του κάθε
κόμβου να υποστηρίζεται από
μεγάλο αριθμό ακτίνων.
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Μοντέλα ταχύτητας Vp και Vp/Vs

P-wave velocity

Vp/Vs
*

/18

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Εντοπίστηκε ζώνη χαμηλών τιμών
ταχύτητας Vp κάτω από την περιοχή
του Β. Ευβοϊκού κόλπου σε βάθη 8-12
km.
Οι θέσεις των γεωθερμικών και
ηφαιστειακών κέντρων σχετίζονται
απόλυτα με την ανωμαλία στα 12 km
βάθος.
Η ζώνη αυτή παρουσιάζει υψηλές
τιμές στον λόγο Vp/Vs, στην τάξη1.82
ή ακόμα ψηλότερα (ή λόγους Poisson
της τάξης του 0.28 και ψηλότερα).
Τοπικά μέγιστα παρουσιάζονται στα
ηφαιστειακά κέντρα της
Βρομολίμνης και των Χρονίων. Οι
τιμές αυτές για το Vp/Vs ξεπερνούν
το 2 ή για τον λόγο Poisson το 0.33.
Η κατάσταση στο βάθος των 8 km
ανάλογη.
Στα 4 βάθος η δομή μπορεί να
δικαιολογήσει την υδροθερμική ροή

12 km

8 km

4 km

Vp

Vp/Vs
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Συμπεράσματα για το
γεωθερμικό πεδίο
Οι συνδυασμένες έρευνες τρισδιάστατης παθητικής
σεισμικής τομογραφίας με ανάλυση Curie
αερομαγνητικών δεδομένων μπορούν να δώσουν
αρκετές πληροφορίες για την ύπαρξη και την μορφή
βαθέως μαγματικού σώματος.
Η σύμπτωση των ηφαιστειακών και γεωθερμικών
κέντρων με την ζώνη που εντοπίστηκε στον Β. Ευβοϊκό
ενισχύει την αξιοπιστία της μεθοδολογίας.
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Περιβάλλον και Ορθολογική διαχείριση
υδατικών πόρων
Ε. Μωραΐτη- Δ.Γαλανάκης

ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Αύξηση πληθυσμού και βιοτικού επιπέδου
Αστικοποίηση, τουριστική ανάπτυξη
Άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων-Κλιματικές

αλλαγές
Αποψίλωση των δασών
Άνιση χωρική και χρονική κατανομή της ζήτησης
του νερού
Επέκταση αρδευόμενων εκτάσεων
Μη ορθολογική διαχείριση-Ποιοτική υποβάθμιση
(Υπερεκμετάλλευση των υπόγειων
υδροφορέων)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Υποβάθμιση της ποιότητας των επιφανειακών

και υπόγειων νερών από γεωργικές
δραστηριότητες
Εγκατάσταση αρνητικών ισοζυγίων σε πολλούς
υδροφόρους ορίζοντες
Υδροφόροι ορίζοντες που αλμυρίζουν λόγω
υπερεκμετάλλευσης
Καταστροφή υγροτόπων
Καθίζηση εδαφών

http://ndbhmi.chi.civil.ntua.gr

ΥΔΡΟΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Γεωπολιτική του νερού
Η διαχείριση των διακρατικών λεκανών

απορροής προκαλεί εντάσεις και τριβές και
γίνεται αιτία για αντιθέσεις και
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των
γειτονικών χωρών

Υδροδιπλωματία: Διευθέτηση αντιθέσεων
και εξομάλυνση συγκρούσεων

Μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των
υδατικών πόρων
• Πολιτική "διαχείρισης" της ζήτησης σε νερό ώστε να
•
•
•
•
•

μειωθούν σημαντικά οι χρήσεις και οι σπατάλες
Εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και
κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας
Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών
λυμάτων
Εφαρμογή της αφαλάτωσης σε μικρά νησιά
Τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων

Σε κάθε περίπτωση:
«Οφείλουμε να μην υπονομεύσουμε
τους όρους διαβίωσης των επόμενων
γενεών
και να προωθήσουμε τη βιώσιμη
διαχείριση των υδατικών πόρων και
του περιβάλλοντος γενικότερα»

Ημερίδα: Το Ρήγμα της Αρκίτσας – Γεώτοπος
Παγκόσμιας Γεωλογικής Κληρονομιάς και η σημασία
του για τον σεισμικό κίνδυνο της Λοκρίδας, 30.11.13

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
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία

ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Γεώτοποι: οι γεωλογικές-γεωμορφολογικές εμφανίσεις και μορφές που
αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της Ιστορίας της Γης, είναι
σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες
φυσικές, γεωλογικές διεργασίες που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην
επιφάνεια της Γης. Πρόκειται για ένα δίκτυο πληροφοριών που αφορούν το
παρελθόν της γης, ηλικίας εκατομμυρίων ετών. Οι πληροφορίες αυτές
αναφέρονται κυρίως στο κλίμα, τη χλωρίδα, την πανίδα, το
παλαιοπεριβάλλον, την παλαιογεωγραφία, τις τεκτονικές κινήσεις. Οι πιο
αξιόλογοι και ταυτόχρονα οι πιο αντιπροσωπευτικοί από τους γεώτοπους
χρειάζεται να επιλεγούν, να καταγραφούν,
να αναδειχθούν για
επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, οικολογικούς, τουριστικούς
και
πολιτιστικούς σκοπούς.
Οι γεώτοποι στην Ελλάδα είναι πολλοί, ποικίλοι και διακρίνονται:
α. Ανάλογα με την εμβέλεια του ενδιαφέροντος που έχουν: Διεθνούς, Εθνικού
ενδιαφέροντος, περιφερειακού, τοπικού ενδιαφέροντος.
β. Ανάλογα με τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά για τη χρήση τους:
επιστημονικοί-ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί, τουριστικοί-πολιτιστικοί
γεώτοποι.
γ. Ανάλογα με τη κατηγορία που εκπροσωπούν: η διάκριση αυτή αναφέρεται
στα διάφορα γνωστικά πεδία των γεωεπιστημών (Στρωματογραφία,
Παλαιοντολογία, Τεκτονική, Γεωμορφολογία, Ορυκτολογία, Πετρολογία,
Οικονομική Γεωλογία, ……κλπ).

ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
2. Γεωλογική – Γεωμορφολογική Κληρονομιά: οι γεώτοποι αποτελούν τη
Γεωλογική – Γεωμορφολογική Κληρονομιά, συνθέτουν τη γεωλογική
ιστορία κάθε περιοχής. Η διατήρηση της γεωλογικής-γεωμορφολογικής
κληρονομιάς είναι έννοια πολιτιστική.
3. Γεωποικιλότητα: η ποικιλία των γεωλογικών σχηματισμών, μορφών ή
διαδικασιών που αντικατοπτρίζουν τα περιβάλλοντα ή τις συνθήκες
δημιουργίας τους σε διάφορες γεωλογικές ηλικίες και αποτελούν το
υπόβαθρο για τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική ποικιλότητα. Η
διατήρηση της γεωποικιλότητας είναι έννοια περιβαλλοντική.
4. Γεωπάρκο: μια περιοχή η οποία περιέχει έναν ικανό αριθμό θέσεων
γεωλογικής κληρονομιάς (γεώτοπους), ένα μωσαϊκό γεωλογικών
χαρακτηριστικών ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή
κάλλους, αντιπροσωπευτικών της περιοχής, των γεγονότων και
διαδικασιών της γεωλογικής ιστορίας της, που μπορούν να χρησιμεύσουν
για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, τουριστικούς, αναπτυξιακούς σκοπούς.
Η περιοχή έχει σχετικά καθορισμένα όρια και αρκετή έκταση ώστε να
μπορούν να αναπτυχθούν τοπικές κοινωνικοοικονομικές δράσεις.
Πιθανώς το ενδιαφέρον της περιοχής να μην είναι μόνο γεωλογικό αλλά
να έχει επίσης οικολογική, αρχαιολογική, ιστορική, ή πολιτιστική αξία.
Πιστοποίηση για τη γεωεπιστημονική αξία του γεωπάρκου πρέπει να
δίνεται από το Εθνικό Γεωλογικό-Μεταλλευτικό Ινστιτούτο ή άλλο
αντίστοιχο θεσμοθετημένο γεωεπιστημονικό Όργανο (ορισμός UNESCO).

ΕΛΛΑΔΑ
Πολύ ενδιαφέρουσα

γεωλογία
και γεωμορφολογία,
και πολύ μεγάλη

γεωποικιλότητα:
ποικιλία σχηματισμών,
μορφών και

διαδικασιών.
Πλούσια ΓεωλογικήΓεωμορφολογική

Κληρονομιά

1995

Ορολογία
Αντίληψη (concepts)

1995 - 2005

ΙΓΜΕ, Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

2006-2009

Ανάδειξη γεωτόπων – γεωπάρκων, συμβολή στην αειφόρο
ανάπτυξη
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα

Κάτοπτρο ρήγματος Αρκίτσας
Γεώτοπος παγκοσμίου φήμης
Η επιτόπια έρευνα μας σε συνάρτηση με τη
βιβλιογραφική και τη γνώση μας σε αντίστοιχα
θέματα έδειξε ότι πρόκειται για μία αξιόλογη
περιοχή με ιδιαίτερα φυσικογεωλογικά και
πολιτιστικά 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 αλλά και επειδή η
ανεξέλεγκτη απόθεση στη συγκεκριμένη θέση,
δημιουργεί σημαντικότατους περιβαλλοντικούς
κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής
και δε συνάδει με μία σύγχρονη χώρα. Επιπλέον σε
πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν υδρευτικές
γεωτρήσεις.

Ο γεώτοπος αυτός αποτελεί μέρος της φυσιογνωμίας της περιοχής,
είναι ένα τοπίο καθοριστικό και η άκριτη χρήση του το υποβαθμίζει

Πανοραμική άποψη από τη θέση του Γεώτοπου

Ο συγκεκριμένος γεώτοπος αποτελεί στοιχείο της παγκόσμιας
γεωλογικής κληρονομιάς, της γεωλογικής-μορφοτεκτονικής
ιστορίας και φυσικό αγαθό της έρευνας, της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του γεωτουρισμού. Η χρήση του,
βάσει ορισμένων κριτηρίων που ικανοποιεί, είναι επιστημονικήερευνητική, εκπαιδευτική, πολιτιστική. Προτείνεται λοιπόν η
διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του γεώτοπου «Καναπίτσας»
για την έρευνα, την εκπαίδευση, το γεωτουρισμό.
Η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να γίνει μέσα από:
-τα αναπτυξιακά σχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την
προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του με την δημιουργία στην
περιοχή Γεωλογικού Θεματικού Πάρκου και Κέντρου
Πληροφόρησης επισκεπτών.
- το σχεδιασμό διαχειριστικών σχεδίων για τη διατήρηση της φύσης
και κληρονομιάς στο σύνολο της.
- τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
του ΥΠΕΚΑ
παράλληλα με δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Οι ενέργειες της Επιτροπής
γεωλογικής-γεωμορφολογικής
κληρονομιάς της ΕΓΕ, του ΙΓΜΕ, η
υποστήριξη διεθνών οργανισμών (π.χ.
ProGEO), του φόρουμ ελληνικών
γεωπάρκων, τοπικών παραγόντων,
περιβαλλοντικών οργανώσεων και
πολιτικών κινήσεων, επιστημόνων και
πολιτών, το ενδιαφέρον των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι στην
κατεύθυνση υλοποίησης αυτού του
στόχου.

Ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο διεθνώς και στην Ελλάδα σε
σχέση με τη διατήρηση-προστασία της γεωλογικής
κληρονομιάς, των γεωτόπων και των γεωπάρκων
Διεθνώς
• UNESCO: α. Σύμβαση Φυσική & Πολιτιστικής ς Κληρονομιάς, β. Παγκόσμιο Δίκτυο
γεωπάρκων
• Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο
• ProGEO: Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη διατήρηση της γεωλογικής-γεωμρφολογικής
κληρονομιάς
• IUGS: Πρόγραμμα Geosites
• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων
• Το Συμβούλιο της Ευρώπης: Σύσταση στα κράτη-μέλη για τη διατήρηση της γεωλογικής
κληρονομιάς και περιοχών ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος (Υιοθετήθηκε από το
Συμβούλιο των Υπουργών στις 5/5/2004).
• IUCN: Η αρχαιότερη και πιο γνωστή Διεθνής Ενωση Διατήρησης της Φύσης
Στην Ελλάδα
• Σύμβαση Παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO (Ν.1126/30-1-1981, Φ.Ε.Κ 32/Α/10-2-81)
• Nόμος-Πλαίσιο 1650/86
• Γεωπάρκο Λέσβου 2000, 2004, Γεωπάρκο Ψηλορείτη 2001, 2004, Γεωπάρκο ΧελμούΒουραϊκού 2009, Γεωπάρκο Βίκου-Αώου 2010
• Επιτροπή Γεωλογικής-Γεωμορφολογικής κληρονομιάς ΕΓΕ, 2005
• ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, Υ.Α. 27691/14-09-07 (ΦΕΚ 1902/B/07)
• Νομικό Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα ΦΕΚ αρ. Φ. 60 (Ν. 3937/ ΦΕΚ 60/31-3-11
• Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων

Δημιουργία υποδομής ανάδειξης
Τοποθέτηση πινακίδων , πάγκων, σχεδίαση
γεωδιαδρομής/ών. Κιόσκι, Κέντρο
πληροφόρησης, ερμηνείας, διαχείρισης, κλπ.
Δημιουργία υλικού κάθε μορφής έντυποηλεκτρονικό, ιστότοπος κλπ.
Οι ενέργειες αυτές θα κάνουν
τον τόπο ευχάριστο και χρήσιμο στον κάτοικο, το
μαθητή, το δάσκαλο, τον επιστήμονα, το
σπουδαστή, τον επισκέπτη, τον τουρίστα, που
θέλει να αντλήσει και να απολαύσει αλλά και
στην τοπική κοινωνία που θα επωφελείται.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο συγκεκριμένος γεώτοπος θεωρείται βάσει κριτηρίων, διεθνούς εμβέλειας για
την επιστημονική έρευνα, εκπαίδευση και αναψυχή.
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 αναγκαίες 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 της
θραυσιγενούς ζώνης (αυτά που λέμε αδρανή) δεν ενδείκνυται.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το μέγεθος του αποκαλυφθέντος ''καθρέπτη'', περί τα 80m
ύψος και 300m μήκος, τον καθιστούν ένα παγκοσμίου
κλίμακας γεωλογικό φαινόμενο, ελκυστικό προς
παρατήρηση από γεωεπιστήμονες όλου του κόσμου.
Η θέση ικανοποιεί πλήρως όλα τα διεθνή κριτήρια για τη
χρήση του ως επιστημονικού γεώτοπου αφού διαθέτει
αντιπροσωπευτικότητα, πληρότητα και ποικιλότητα των
χαρακτηριστικών του φαινομένου που εκπροσωπεί,
σπανιότητα ενώ η σημασία του για τη γεωλογική επιστήμη
είναι μεγάλη, όπως φαίνεται από την ύπαρξη πολυάριθμης
διεθνούς βιβλιογραφίας που τον αφορά.

Scanned image of the Arkitsa fault zone, with the three fault panels studied (A, B, C).

QUANTITATIVE FAULT ANALYSIS AT ARKITSA, CENTRAL GREECE, USING
TERRESTRIAL LASER-SCANNING (“LiDAR”),από τους Kokkalas S.1, Jones R.
R.2, 3, McCaffrey K. J. W.4, and Clegg P.4).
1 University

of Patras, Department of Geology, Laboratory of Structural Geology,
26500 Patras, Greece, skokalas@upatras.gr, 2 Geospatial Research Ltd., University
of Durham, DH1 3LE, UK, richard@geospatial-research.com, 3 e-Science Research
Institute, University of Durham, DH1 3LE, UK, 4 Department of Earth Sciences,
University of Durham, DH1 3LE, UK, k.j.w.mccaffrey@durham.ac.uk,
p.clegg@durham.ac.uk

“We applied terrestrial laser scanning in the Arkitsa fault zone, an area of
active extension along the North Evia Gulf in central Greece. This fault zone
was an ideal target due to its well preserved, spectacularly exposed fault
surface and its large cumulative slip).”

Ενδεικτικές επίσης επιστημονικές εργασίες για την περιοχή, σε
υψηλής στάθμης διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι:
• Roberts GP, Ganas A
Fault-slip directions in central and southern Greece measured from
striated and corrugated fault planes: Comparison with focal
mechanism and geodetic data
J GEOPHYS RES-SOL EA 105 (B10): 23443-23462 OCT 10 2000
• Ganas A, Papoulia I
High-resolution, digital mapping of the seismic hazard within the Gulf of
Evia Rift, Central Greece using normal fault segments as line sources
NAT HAZARDS 22 (3): 203-223 NOV 2000
• Jackson J, McKenzie D
A hectare of fresh striations on the Arkitsa Fault, central Greece

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
• Ο γεώτοπος μπορεί 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.
• Ο λόγος είναι ότι ικανοποιεί τα κριτήρια χρήσης του ως εκπαιδευτικού
γεώτοπου. Και τούτο διότι διαθέτει ενάργεια και σαφήνεια των
χαρακτηριστικών του, ορατότητα (θέαση), εύκολη και ασφαλή
πρόσβαση, είναι σε μικρή απόσταση από σχολικούς χώρους, έχει
δυνατότητα ανάπτυξης υπαίθριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
(ευνόητο χωρίς τα σκουπίδια!). Αλλά και για το μάθημα της
περιβαλλοντικής 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.

Επιπλέον κριτήρια επιλογής του ρήγματος
στην Αρκίτσα ως εκπαιδευτικού γεώτοπου
• Τα ρήγματα εντυπωσιάζουν τα παιδιά
• Υπάρχουν πολλά ρήγματα στην Ελλάδα και
μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυο με πολλές
άλλες θέσεις
• Μικρή απόσταση από αστικά κέντρα ακόμη και από
την Αθήνα ώστε να γίνεται μονοήμερη επίσκεψη
• Είναι ένας γεώτοπος εθνικής και παγκόσμιας αξίας

• Είναι μία «απειλούμενη» θέση

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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. Είναι ένας χώρος που δημιουργεί ενδιαφέρον στον ειδικό
τουρίστα.
Ο λόγος είναι ότι ικανοποιεί τα κριτήρια χρήσης του ως γεώτοπου ειδικού
τουρισμού, του γεωτουρισμού. Ο γεωτουρισμός εστιάζει στην εμπειρία από
γεωλογικά χαρακτηριστικά με τρόπο που ενδυναμώνει την περιβαλλοντική
και πολιτιστική αντίληψη, εκτίμηση, διατήρηση. Η ενάργεια και σαφήνεια
των χαρακτηριστικών του, η ορατότητα (θέαση), η εύκολη και ασφαλής
πρόσβαση είναι και σ’ αυτήν την περίπτωση κριτήρια επιλογής του. Αλλά
και το μεγαλείο και η επιβλητικότητα του που ξαφνιάζουν, εντυπωσιάζουν
και δημιουργούν περιέργεια.
Στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού ο γεωτουρισμός αναφέρεται ως
η ανάδειξη και προβολή των γεωτόπων της χώρας (ηφαίστεια, σπήλαια,
φαράγγια, απολιθωματοφόρες θέσεις, μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, αρχαία
μεταλλεία και λατομεία, γεωμορφές και τοπία που δημιούργησε στην
διάρκεια των γεωλογικών αιώνων η φύση)
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