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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Για την κατανόηση της νεοτεκτονικής εξέλιξης της Β. Πάρνηθας πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής 
γεωλογική, τεκτονική-µορφοτεκτονική µελέτη στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης του Βοιωτικού Α-
σωπού στις βόρειες παρυφές της Πάρνηθας. Η µορφοτεκτονική ανάλυση έδωσε µια εικόνα ενός 
νέου υδρογραφικού δικτύου µε επιµέρους ανωµαλίες που εστιάζονται κυρίως σε φαινόµενα “πειρα-
τείας” και απότοµες κάµψεις κλάδων. Οι τοπογραφικές τοµές κατά µήκος των κύριων κλάδων της 
περιοχής και ο συσχετισµός των ροδογραµµάτων διεύθυνσης των επιµέρους ρηγµάτων και κλάδων 
του δικτύου, φανερώνουν µια σαφή επιρροή του ρηξιγενούς ιστού (διεύθυνσης Α-∆ έως ∆Β∆-ΑΝΑ) 
στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής (διεύθυνσης Α-∆ και Β-Ν), η οποία συνοδεύεται από φαινό-
µενα έντονης κατά βάθος διάβρωσης εγκάρσια στις µεγάλες νεοτεκτονικές ρηξιγενείς ζώνες. Η ση-
µαντική δεξιόστροφη συνιστώσα ολίσθησης των κύριων ρηξιγενών ζωνών Μαλακάσας – Αυλώνας 
και Ωρωπού - Μήλεσι, αλλά και των µικρότερης τάξης ρηγµάτων, έχει επηρεάσει σε σηµαντικό 
βαθµό τον αλπικό τεκτονικό ιστό της περιοχής, καθορίζοντας σε ΒΑ-Ν∆ διεύθυνση τη σηµερινή ε-
ξάπλωση της ανωκρητιδικής επίκλυσης και αλλάζοντας τη διεύθυνση των αξόνων των πτυχών του 
φλύσχη. Η γεωγραφική τέλος κατανοµή των επιφανειών επιπέδωσης, σε συνδυασµό µε τη κλιµα-
κωτή παρουσία πλαγιοκανονικών ρηγµάτων ∆Β∆-ΑΝΑ διεύθυνσης, φανερώνουν µια σύνθετη κινη-
µατική εξέλιξη για το σύνολο των επιµέρους ρηξιτεµαχών, µε κύρια χαρακτηριστικά τη σταδιακή τα-
πείνωση του αναγλύφου προς βορρά και την ταυτόχρονη περιστροφή της ορεινής νότιας περιοχής 
προς τα ∆Β∆ και του πεδινού ΒΑ τµήµατος προς τα ΝΝ∆. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σύνθετος νεοτεκτονικός ρηξιγενής ιστός της βόρειας Πάρνηθας χαρακτηρίζεται από µια κλι-
µακωτή παρουσία υποπαράλληλων ρηγµάτων ∆Β∆-ΑΝΑ διεύθυνσης, η οποία έχει καθορίσει σε 
σηµαντικό βαθµό τη µορφή του υδρογραφικού δικτύου της ανατολικής λεκάνης του Βοιωτικού Α-
σωπού. Η σταδιακή αλλαγή της γεωµετρίας του αλπικού τεκτονικού ιστού που διαπιστώνεται κυρί-
ως στα ιζήµατα της ανωκρητιδικής επίκλυσης από νότο προς βορρά και που ταυτίζεται µε µια µικρή 
αλλαγή της διεύθυνσης των νεοτεκτονικών ρηγµάτων, αποτέλεσε αφορµή µιας συστηµατικής µορ-
φοτεκτονικής ανάλυσης, η οποία συνδυάστηκε µε µια λεπτοµερή γεωλογική χαρτογράφηση υπαί-
θρου. Η περιοχή της έρευνας εντοπίζεται 40km βόρεια της Αθήνας, µε τις µορφοτεκτονικές παραµέ-
τρους να εξετάζονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής λεκάνης του Β. Ασωπού, ενώ την 
αναλυτική εργασία υπαίθρου να εστιάζεται στο κεντρικό τµήµα µεταξύ Αυλώνας – Μαλακάσας – 
Μήλεσι και Συκάµινου.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο καθορισµός των επιµέρους µορφοτεκτονικών ενοτήτων 
και στη συνέχεια η νεοτεκτονική παραµόρφωση του αλπικού τεκτονικού ιστού, µε κοινή συνισταµέ-
νη των δύο παραπάνω την προσέγγιση της κινηµατικής και δυναµικής εξέλιξης των επιµέρους νεο-
τεκτονικών δοµών της ευρύτερης περιοχής. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάµβανε: i) 
γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1/5.000, ii) µορφοτεκτονική ανάλυση και µορφοµετρία του 
υδρογραφικού δικτύου, των επιφανειών επιπέδωσης και της κατά βάθος διάβρωσης, µε τη χρήση 
των τοπογραφικών χαρτών της Γ.Υ.Σ. κλίµ. 1/50.000, iii) καταγραφή και συστηµατική γεωµετρική 
ανάλυση των επιµέρους κινηµατικών δεικτών των νεοτεκτονικών δοµών, v) συνδυασµό µορφοτε-
κτονικής ανάλυσης, γεωλογικών και νεοτεκτονικών παρατηρήσεων υπαίθρου στην προσπάθεια κα-
τανόησης της νεοτεκτονικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής. 
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2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Η περιοχή της έρευνας δοµείται ως επί το πλείστον από αλπικούς σχηµατισµούς της ενότητας 
της Ανατολικής Ελλάδας και συγκεκριµένα της Υποπελαγονικής, µε τις µεταλπικές αποθέσεις να 
περιορίζονται στο βόρειο πεδινό τµήµα της λεκάνης του Βοιωτικού Ασωπού. Πιο συγκεκριµένα δια-
πιστώθηκε µια ασυνεχής στρωµατογραφική ακολουθία (Σχ 1α), στη βάση της οποίας συναντά κα-
νείς: το σχετικά αυτόχθονο σχηµατισµό της Πάρνηθας µε το ηφαιστειοϊζηµατογενές σύµπλεγµα του 
Περµοτριαδικού, στη συνέχεια τους δολοµίτες και ασβεστόλιθους του Τριαδικολιάσιου, στους οποί-
ους επικάθεται κατά θέσεις η σχιστοψαµµιτοκερατολιθική ακολουθία του Ιουρασικού, το επωθηµένο 
οφιολιθικό σύµπλεγµα, την ασυµφωνία των Ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων µε την κατά θέσεις πα-
ρουσία FeNi µεταλλεύµατος και τέλος την παρουσία του Παλαιοκαινικού φλύσχη που κλείνει την 
αλπική στρωµατογραφική σειρά.  

 

 
Σχήµα 1. Γεωλογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής µελέτης. 

 
Στον γεωλογικό χάρτη κλίµακας 1/50.000 (Σχ. 1) που παρά τις µικρές τροποποιήσεις βασίζεται 

στους χάρτες των ∆ούνα κ.α. (1978) και στο φύλλο ΑΘΗΝΑΙ – ΕΛΕΥΣΙΣ του ΙΓΜΕ (Κατσικάτσος 
κ.α. 1986), διαπιστώνεται ο σηµαντικός ρόλος του νεοτεκτονικού ρηξιγενούς ιστού τόσο στις θέσεις 
εµφάνισης των µεταλπικών αποθέσεων όσο και στην εξάπλωση των επιµέρους αλπικών στρωµα-
τογραφικών ενοτήτων. Στην ορεινή µορφοτεκτονική ενότητα στο νότιο τµήµα του χάρτη, οι νεογενείς 
αποθέσεις περιορίζονται στα επιµέρους νεοτεκτονικά βυθίσµατα των Σκούρτων, Βούτηµα, Πάτηµα, 
Πηγάδι Παπά διεύθυνσης περίπου Α-∆, µε την γεωλογική εικόνα να αντιστρέφεται βόρεια στην πε-
δινή µορφοτεκτονική ενότητα, όπου η παρουσία του αλπικού υποβάθρου περιορίζεται κατά µήκος 
των νεοτεκτονικών κεράτων Μύτικα, Σπηλιάς Γκουρή – Παλαιοχωρίου και Κυρήκιου όρους, διεύ-
θυνσης ∆Β∆-ΑΝΑ έως Β∆-ΝΑ. Παράλληλα διαπιστώνεται η σηµαντική επικράτηση των Τριαδικοϊ-
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ουρασικών ανθρακικών στο µεγαλύτερο µέρος της ορεινής νότιας περιοχής, µε το ηφαιστειοϊζηµα-
τογενές υπόβαθρο να περιορίζεται στο νότιο αλλά κυρίως ΝΑ τµήµα κατά µήκος του επιφανειακού 
υδροκρίτη, και τους ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους να παρουσιάζουν µια χαρακτηριστική ΒΑ-Ν∆ 
εξάπλωση στο κεντρικό τµήµα. 

Το κύριο ενδιαφέρον της σύνθετης αλπικής τεκτονικής δοµής, εστιάζεται: i) στην αλλαγή της δι-
εύθυνσης των αξόνων των πτυχών του φλύσχη από ΒΒΑ-ΝΝ∆ στην ορεινή περιοχή της Πάρνηθας 
(θέση Ίσωµα) σε ΑΒΑ-∆Ν∆ στο πεδινό τµήµα µεταξύ Σφενδάλης – Μαλακάσας (Χατούπης θ. 2003 
& Μαριολάκος κ.α. 2001), ii) στην τεκτονική αποκόλληση των Τριαδικών δολοµιτικών ασβεστόλιθων 
πάνω στην αυτόχθονη ηφαιστειοϊζηµατογενή ακολουθία (νότια της Μαλακάσας), iii) στη µεγάλη ε-
φίππευση των Ιουρασικών ασβεστόλιθων πάνω στο οφιολιθικό σύµπλεγµα (περιοχές Σκληρού, 
Μαυροβουνίου, Αυλώνας), η οποία χαρακτηρίζεται από αποσφηνώσεις του µαλακού υποβάθρου 
(µικρολεπιώσεις), iv) στην απευθείας τεκτονική επαφή του Παλαιοκαινικού φλύσχη µε το ηφαιστειοϊ-
ζηµατογενές σύµπλεγµα του Περµοτριαδικού νότια της Σφενδάλης, και v) στην τεκτονική αποκόλ-
ληση των ρουδιστοφόρων ασβεστόλιθων πάνω σε ανθρακικά του Ιουρασικού ΝΑ της Αυλώνας. 
Πρόκειται για τρεις επιµέρους υπο-οριζόντιες τεκτονικές δοµές που διακόπτουν τη συνέχεια της 
στρωµατογραφικής ακολουθίας και που φαίνεται να έχουν επαναδραστηριοποιηθεί κατά το Νεογε-
νές, γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από τα γεωλογικά όσο και από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
τους (παράλληλα µε τον µεταλπικό ρηξιγενή ιστό).  

3 ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ  

Η λεκάνη του Βοιωτικού Ασωπού µε συνολική έκταση 690 km2 περίπου και διεύθυνση ανάπτυ-
ξης περίπου Α-∆, οριοθετείται νότια από το ορεινό σύστηµα Πάρνηθας – Κιθαιρώνα, ενώ βόρεια 
συνορεύει µε την λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού κατά µήκος µιας ηµιορεινής λοφώδους περιοχής 
(Ψήλωµα κλπ). Ο κύριος κλάδος (6ης τάξης) που εκβάλει στο Νότιο Ευβοϊκό χαρακτηρίζεται από 
µια µέση διεύθυνση ανάπτυξης Α-∆, η οποία γίνεται προσωρινά ΒΑ-Ν∆ σε δύο κύρια σηµεία βόρεια 
του Αγίου Θωµά και δυτικά του Ωρωπού (Σχ. 2α). Η µικρή ασυµµετρία του υδρογραφικού δικτύου 
στο δυτικό τµήµα της λεκάνης και βόρεια της κύριας κοίτης, ανατολικά δίνει τη θέση της σε µια σα-
φής ασύµµετρη ανάπτυξη της επιφανειακής απορροής σχεδόν αποκλειστικά νότια του κύριου κλά-
δου, µε την ανάπτυξη των επιµέρους παραποτάµων 5ης τάξης Μπιθοσακούλι και Κουκίστρα.  

Στη µορφοµετρία των επιµέρους υπολεκανών 5ης τάξης για το ανατολικό τµήµα της λεκάνης 
του

λι µε διεύθυνση κλάδων Β-Ν και Α-∆ αντίστοιχα, γεγονός που εν µέρει δια-
πισ

ολής της κλίσης (SL). Από τις 2 ενδεικτικές µηκοτοµές που παρουσιάζονται 
των

 Ασωπού και σύµφωνα µε τους Keller & Pinter 2001, έγινε: i) ανάλυση του Τοπογραφικού Ανα-
γλύφου (Hypsometric Integral) απ’ όπου κατασκευάστηκαν η υψοµετρική καµπύλη και η καµπύλη 
κατανοµής εµβαδού – απόλυτου υψοµέτρου, ii) ταξινόµηση κατά Strahler (1957) και Horton (1945), 
iii) υπολογισµός των ∆εικτών Ασυµµετρίας (AF) και Εγκάρσιας Τοπογραφικής Συµµετρίας (Τ), iv) 
κατασκευή τοπογραφικών τοµών κατά µήκος των κύριων κλάδων και υπολογισµός του ρυθµού µε-
ταβολής της κλίσης (Stream Length – Gradient Index), v) κατασκευή ροδογραµµάτων διεύθυνσης 
κλάδων της επιφανειακής απορροής και vi) κατασκευή χάρτη µορφολογικών κλίσεων. 

Το ροδόγραµµα διεύθυνσης κλάδων έδωσε ένα τυπικό υδρογραφικό δίκτυο ορθογώνιου τύπου 
για το ρέµα Μπιθοσακού

τώθηκε και για το ρέµα Κουκίστρα, όπου κυρίως στο βόρειο πεδινό τµήµα επικρατούν οι κλάδοι 
ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης. Η υψοµετρική καµπύλη όσο και η καµπύλη εµβαδού – απόλυτου υψοµέτρου, 
έδειξαν στάδιο ωρίµανσης για την λεκάνη του Κουκίστρα και τυπικό στάδιο νεότητας – αναγέννησης 
για την λεκάνη του ρέµατος Μπιθοσακούλι (Σχ. 2β). Η ιδιοµορφία ωστόσο της καµπύλης εµβαδού – 
απόλυτου υψοµέτρου για την ανατολική λεκάνη του Κουκίστρα, µαρτυρά µια πιο σύνθετη περίπτω-
ση που οφείλεται στην παρουσία του ρέµατος Βυρού, το οποίο έχει στραφεί προς τα δυτικά έχοντας 
ενσωµατωθεί στη λεκάνη 5ης τάξης, αποτέλεσµα φαινόµενου «πειρατείας» µεταξύ γειτονικών λεκα-
νών το οποίο οφείλεται σε τεκτονικά αίτια και στη σηµαντική ανύψωση της ανατολικής περιοχής.  

Ανάλογη εικόνα διαφορικής ανύψωσης προέκυψε και από τις τοµές κατά µήκος των κύριων 
κλάδων των παραπάνω λεκανών 5ης τάξης, όπου υπολογίστηκε παράλληλα και ο επιµέρους δεί-
κτης του ρυθµού µεταβ

 παραποτάµων του Κουκίστρα, διακρίνεται τόσο η σηµαντική κατακόρυφη µετατόπιση των κοι-
τών στη θέση της µεγάλης περιθωριακής ζώνης Σφενδάλης – Αυλώνας, όσο και οι επιµέρους µετα-
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τοπίσεις (knick points) στις θέσεις των µικρότερης τάξης υποπαράλληλων ρηξιγενών ζωνών διεύ-
θυνσης ∆Β∆-ΑΝΑ (Σχ. 2γ). 

 

 
µα 2. Μορφοτεκτονική ανάλυση ανατολικής λεκάνης Βοιωτικού Ασωπού. 
 

Σχή

του τοπογραφικού αναγλύφου 
απ τα ανατολικά προς τα δυτικά (µεγαλύτεροι ρυθµοί ανύψωσης ανατολικά), γεγονός που ενισχύ-

Παράλληλα γίνεται αισθητή η σταδιακή µείωση της µέσης κλίσης 
ό 
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εται και από την έντονη κατά βάθος διάβρωση, η οποία εντοπίζεται σχεδόν σε όλο το µήκος των 
ρεµάτων Βυρού και Κουκίστρα ανατολικά, ενώ φαίνεται να περιορίζεται σηµαντικά στα δυτικά, κυ-
ρίως στο νότιο τµήµα της λεκάνης του ρέµατος Μπιθοσακούλι (Σχ. 2γ). Μεγάλη ασυµµετρία οπότε 
και σηµαντική διαφορική ανύψωση για την περιοχή, έδωσαν και οι δείκτες ασυµµετρίας AF και ε-
γκάρσιας τοπογραφικής συµµετρίας Τ. Η σηµαντική ανύψωση του ανατολικού τµήµατος που συνε-
πάγεται στρέψη της ευρύτερης περιοχής προς τα ∆Β∆, αποτυπώθηκε καθαρά στην έντονη ασυµµε-
τρία της ανατολικής λεκάνης του Κουκίστρα, όπου υπολογίστηκαν οι παράγοντες AF=78,7% και 
Τ=0,77 µε αζιµούθιο µετατόπισης τις 302°, όταν αντίστοιχα για την δυτική λεκάνη του ρέµατος Μπι-
θοσακούλι ήταν µόλις AF=46,6% και Τ=0,39 µε µέση φορά µετατόπισης τις 274°. 

 

 
µα 3. Τρισδιάστατη δορυφορική απεικόνιση της βόρειας Πάρνηθας µε την γεωγραφική κατανοµή και τις µ

ταβολές του απόλυτου υψοµέτρου των επιφανειών επιπέδωσης. 
Σχή ε-

αινικών λιµναίων αποθέσεων, διαπιστώ-
νεται µια ∆Β∆-ΑΝΑ γεωµετρία ανάπτυξης, σαφώς επηρεασµένη από το νεοτεκτονικό ρηξιγενή ιστό 

 
Εξετάζοντας τις επιφάνειες επιπέδωσης των ανωµειοκ
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(Σχ. 3α). Στο ορεινό νότιο τµήµα της ευρύτερης περιοχής (θέση Βούτηµα), χαρακτηρίζονται από µια 
σταδιακή µείωση του απόλυτου υψοµέτρου από τα ανατολικά προς τα δυτικά και µέχρι την περιοχή 
της κύριας κοίτης του Ασωπού, δυτικά του χωριού Άγ. Θωµάς. Στην ίδια περιοχή διαπιστώνεται 
παράλληλα µια µεγαλύτερη και πιο απότοµη µεταβολή του απόλυτου υψοµέτρου των νεογενών µε 
φορά από νότο προς βορρά και εγκάρσια στην κλιµακωτή παρουσία των υποπαράλληλων ρηξιγε-
νών δοµών διεύθυνσης ∆Β∆-ΑΝΑ, αποτέλεσµα της κινηµατικής εξέλιξης των επιµέρους δοµών κα-
τά το Νεογενές, η κατακόρυφη µετατόπιση των οποίων φτάνει τα 100 µε 150 µέτρα. Λιγότερο σαφή 
αλλά ανάλογη µεταβολή εντοπίζεται επίσης και στο ΒΑ ηµιπεδινό τµήµα της Σπηλιάς Γκουρή, όπου 
εκτός από τη σταδιακή µείωση του απόλυτου υψοµέτρου των νεογενών από τα ΑΝΑ προς τα ∆Β∆, 
παρατηρείται µια απότοµη κατακόρυφη µεταβολή από νότο προς βορά της τάξης των 150 µέτρων, 
αποτέλεσµα της ενεργούς κινηµατικής εξέλιξης της ρηξιγενούς ζώνης Μήλεσι – Ωρωπού, ΑΝΑ – 
∆Β∆ διεύθυνσης. Παρόµοια εικόνα δίνουν και οι επιφάνειες επιπέδωσης των ανωκρητιδικών ασβε-
στόλιθων, η λιγότερο διακριτή γεωµετρία ανάπτυξης των οποίων, ∆Β∆-ΑΝΑ διεύθυνσης, επίσης 
καθορίζεται από τον υφιστάµενο ρηξιγενή ιστό (Σχ. 3β). Οι επιφάνειες που αναπτύσσονται στο ίδιο 
ρηξιτέµαχος στην νότια ορεινή µορφοτεκτονική ενότητα (θέσεις Ίσωµα – Σκύµη), παρουσιάζουν µια 
σταδιακή µείωση του απόλυτου υψοµέτρου από τα ΑΝΑ προς τα ∆Β∆. Ταυτόχρονα είναι χαρακτη-
ριστική και η κλιµακωτή µορφολογική ταπείνωσή τους από τα Ν∆ προς τα ΒΑ, αποτέλεσµα της 
δράσης των επιµέρους υποπαράλληλων ρηξιγενών δοµών ∆Β∆-ΑΝΑ διεύθυνσης. Οι κατακόρυφες 
µεταβολές τις τάξης των 200 µέτρων που εντοπίζονται στο ανατολικό τµήµα της ορεινής περιοχής, 
στην περιοχή της Σφενδάλης και λόγω της ρηξιγενούς ζώνης Αυλώνας – Σφενδάλης ξεπερνούν τα 
400 µέτρα, ένδειξη της σηµαντικής κατακόρυφης µετατόπισης.  

 

Σχήµα 4. Χάρτης νεο-
τεκτονικού ρηξιγε-

 

νούς ιστού και υδρο-
γραφικού δικτύου 
(ΙΓΜΕ, ∆ούνας κ.α 
1978, Μέττος Α. 1992
µε τροποποιήσεις). 

 

 ΡΗΞΙΓΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣ 4 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

Σ ύ (Σχ. 4), όπως προέκυψε από τους υφιστάµε-
ς Μέττου Α (1992) µε τροποποιήσεις, διαπιστώνει 

καν

τον χάρτη του νεοτεκτονικού ρηξιγενούς ιστο
νου  χάρτες του ΙΓΜΕ, των ∆ούνα κ.α. 1978 και 

είς τρεις επιµέρους οµάδες ρηγµάτων µε σαφή χωρική κατανοµή, η διεύθυνση των οποίων είναι: 
i) Α-∆ έως ∆Β∆-ΑΝΑ για το νότιο ορεινό τµήµα της περιοχής, ii) Β∆-ΝΑ για το δυτικό και βόρειο 
τµήµα της πεδινής περιοχής και iii) ∆Ν∆-ΑΒΑ για έναν µικρό αριθµό ρηγµάτων στο κεντρικό τµήµα. 
Στα ροδογράµµατα διεύθυνσης ρηξιγενούς ιστού και ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου για το ανα-
τολικό τµήµα της λεκάνης του Β. Ασωπού, διακρίνεται ο άµεσος ρόλος της νεοτεκτονικής παρα-
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µόρφωσης στην επιφανειακή απορροή, µε την επικράτηση των κλάδων διεύθυνσης Β-Ν έως ΒΒΑ-
ΝΝ∆ να καθορίζεται από την εγκάρσια ανάπτυξη των τεκτονικών δοµών διεύθυνσης Α-∆ έως ∆Β∆-
ΑΝΑ. Παράλληλα για το ανατολικό τµήµα διαπιστώνεται µια σταδιακή αλλαγή της διεύθυνσης των 
ρηγµάτων από Α-∆ σε Β∆-ΝΑ και όσο κινούµαστε από νότο προς βορρά, αντίστοιχη µε αυτή των 
αξόνων των πτυχών του φλύσχη από ΒΒΑ-ΝΝ∆ σε ΑΒΑ-∆Ν∆, γεγονός που δηλώνει ταυτόχρονα 
µε την δυναµική νεοτεκτονική εξέλιξη και µια αλλαγή της γεωµετρίας των νεοτεκτονικών και αλπι-
κών δοµών, αποτέλεσµα ενός σύνθετου κινηµατικού καθεστώτος µε περιστροφές ρηξιτεµαχών γύ-
ρω από κατακόρυφο άξονα (Παπανικολάου κ.α. 1988, Παπανικολάου & Λόζιος 1990). 

 

 
Σχήµα 5. Νεοτεκτονικός χάρτης της στενής περιοχής. 

 
Από την λεπτοµερή νεοτεκτονική χαρτογράφηση της ανατολικής περιοχής, διαπιστώθηκε ο χα-

ρακτήρας των κύριων ρηξιγενών ζωνών Αυλώνας – Σφενδάλης και Μίλεση – Ωρωπού αλλά και των 
επιµέρους µικρότερων νεοτεκτονικών δοµών (Σχ. 5). Η µεγάλη ρηξιγενής ζώνη Σφενδάλης – Αυλώ-
νας οριοθετεί την ορεινή από την πεδινή µορφοτεκτονική ενότητα µε ρήγµατα διεύθυνσης Α-∆ έως 
∆Ν∆-ΑΒΑ (60°/355° & 50°/345°), τα οποία στα δυτικά παρουσιάζουν κλιµακωτή διάταξη µε αντί-
στοιχες δοµές Β∆-ΝΑ διεύθυνσης (45°/055°). Οι γραµµές ολίσθησης µε εξαίρεση την παλιά κατο-
πτρική επιφάνεια στην περιοχή της Σφενδάλης, δείχνουν ένα σαφή και κοινό πλαγιοκανονικό – δε-
ξιόστροφο κινηµατικό χαρακτήρα, κάτι που απαντάται βορειότερα τόσο στο βόρειο περιθώριο του 
λόφου Μύτικα, όσο και στις µικρότερης τάξης νεοτεκτονικές εξάρσεις του πεδινού τµήµατος. Η ρηξι-
γενής επαφή των ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων µε τις µεταλπικές αποθέσεις στο Β∆ περιθώριο του 
Μύτικα, έχει στοιχεία 65°/326° µε µια χαρακτηριστική πλαγιοκανονική δεξιόστροφη συνιστώσα ολί-
σθησης (γραµµές προστριβής 50°/006°). Μελετώντας τις κατοπτρικές επιφάνειες των ρηγµάτων του 
βόρειου περιθωρίου µε στοιχεία 60°/005° και γραµµές ολίσθησης 44°/010°, διαπιστώθηκε ο ίδιος 
κινηµατικός χαρακτήρας µε το παραπάνω γειτονικό ρήγµα ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης, γεγονός που ανα-
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δεικνύει ίδιο κινηµατικό καθεστώς. Ανάλογη εικόνα προέκυψε στο νότιο και στο βόρειο περιθώριο 
του νεοτεκτονικού κέρατος Παλιοχωρίου – Μαυροβουνίου, στην επαφή Ιουρασικών ανθρακικών και 
οφιολίθων µε νεογενή, όπου εντοπίστηκαν τεκτονικές επιφάνειες µε στοιχεία 45°/216° και 70°/338° 
οι κινηµατικοί δείκτες των οποίων (35°/248° και 45°/053° αντίστοιχα) έδωσαν επίσης µια σηµαντική 
δεξιόστροφη πλαγιοκανονική συνιστώσα ολίσθησης. 

Ανάλογης τάξης νεοτεκτονικό περιθώριο µε αυτό της Αυλώνας – Σφενδάλης, φαίνεται να αποτε-
λεί και η ρηξιγενής ζώνη Μήλεσι – Ωρωπού. Η επώθηση των οφιολίθων πάνω στους ασβεστολί-
θου

Σ ωλογικά στοιχεία υπαίθρου, διαπιστώνουµε δύο κύριες 
 ορεινής Πάρνηθας και ii) της πεδινής λεκάνης του ανατο-

λικ

ς του Λιάσιου που απαντάται στο βόρειο περιθώριο του ρηξιτεµάχους της Σπηλιάς Γκουρή, έχει 
ενεργοποιηθεί κατά το Νεογενές µε µια σηµαντική πλαγιοκανονική συνιστώσα ολίσθησης. Η ∆Β∆-
ΑΝΑ διεύθυνσή της (45°/014°) σταµατά στο ΒΑ τµήµα του περιθωρίου και κόβεται από νεότερη τε-
κτονική δοµή Β∆-ΝΑ διεύθυνσης στην επαφή Ιουρασικών ασβεστολίθων µε νεογενή (47°/055°). Η 
αλλαγή αυτή της διεύθυνσης των νεότερων δοµών, διαπιστώθηκε και στο εσωτερικό των µεταλπι-
κών αποθέσεων κατά µήκος του ρέµατος της Μαυροσουβάλας (βόρεια του Μήλεσι). Κανονικές 
διαρρήξεις στις Ανω-Μειοκαινικές µάργες και ασβεστοµάργες µε διεύθυνση περίπου Α-∆, δίνουν 
την θέση τους σε ρήγµατα Β∆-ΝΑ διεύθυνσης (70°/034°) τα οποία φέρνουν σε επαφή τις λιµναίες 
αποθέσεις µε τα υπερκείµενα χερσαία και ποταµοχερσαία ιζήµατα του Πλειοκαίνου.  

5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

υνοψίζοντας τα νεοτεκτονικά και γε
µορφοτεκτονικές ενότητες 1ης τάξης: i) της

ού Β. Ασωπού, οι οποίες διαχωρίζονται από τη µεγάλη ρηξιγενή ζώνη Σφενδάλης – Αυλώνας 
(ΡΖΣΑ), σηµαντικής δεξιόστροφης συνιστώσας ολίσθησης (Σχ. 6).  

 

 
Σχήµα 6. Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση της γεωλογίας στην ανατολική λεκάνη του Β. Ασωπού. 

 
ράλληλωνΣτην ορεινή µορφοτεκτονική ενότητα διακρίνεται µια κλιµακωτή παρουσία υποπα  

ρηγ άτων διεύθυνσης Α-∆, τα οποία διαµορφώνουν επιµέρους τεκτονικά µπλοκ (τάφρους και κέρα-
τα)

µ
, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η σταδιακή υψοµετρική ταπείνωση προς τα ΒΒΑ. Η πε-

δινή µορφοτεκτονική ενότητα ∆Β∆-ΑΝΑ διεύθυνσης, χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία υ-
ποπαράλληλων τεκτονικών κεράτων. Η µεγάλη ρηξιγενή ζώνη Μήλεσι – Ωρωπού (ΡΖΜΩ), που 
αποτελεί το βόρειο περιθώριο του τεκτονικού κέρατος Σπηλιάς Γκουρή – Μαυροβουνίου και που ε-
πίσης χαρακτηρίζεται από µια σηµαντική οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης, διαχωρίζει το πεδινό 
τµήµα σε δύο επιµέρους ρηξιτεµάχη 2ης τάξης: i) στο νότιο µε τις µικρότερες παράλληλες νεοτεκτο-
νικές δοµές του Μύτικα και του Κηρύκιου όρους και ii) στο βόρειο παραθαλάσσιο τµήµα της Σκάλας 
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Ωρωπού – Χαλκουτσίου, το βόρειο ρηξιγενές περιθώριο του οποίου έχει εντοπιστεί στον υποθα-
λάσσιο χώρο του Ν. Ευβοϊκού (Περισοράτης κ.α. 1989, Παπανικολάου κ.α. 1989).  

Ο συνδυασµός των µορφοµετρικών και µορφοτεκτονικών δεδοµένων µε τα γεωλογικά και τε-
κτονικά στοιχεία υπαίθρου, δείχνει τα ακόλουθα: i) την ασυµµετρία του υδρογραφικού δικτύου κυ-
ρίως στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης του Β. Ασωπού (ρ. Κουκίστρα), ii) τις µεταβολές του απόλυ-
του υψοµέτρου των επιφανειών επιπέδωσης τόσο στα νεογενή όσο και στα ανωκρητιδικά ιζήµατα 
µε χαρακτηριστική µείωση του υψοµέτρου προς τα ∆Β∆ στο ορεινό τµήµα και προς τα ΝΝ∆ στο ΒΑ 
πεδινό τµήµα της ευρύτερης περιοχής, iii) την έντονη κατά βάθος διάβρωση σε συνδυασµό και µε 
τις γραµµικές µορφολογικές ασυνέχειες σαφώς πιο ανεπτυγµένες στην ανατολική περιοχή, iv) τη 
χαρακτηριστική παρουσία του αλπικού ηφαιστειοϊζηµατογενούς υποβάθρου στα ανατολικά που 
σχετίζεται και µε την χαρακτηριστική τεκτονική αποκόλληση του φλύσχη και των ανωκρητιδικών 
ασβεστόλιθων. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν µια εικόνα, η κινηµατική εξέλιξη της οποίας µπορεί να 
αναλυθεί: i) στη διαφορική ανύψωση της ορεινής µορφοτεκτονικής ενότητας, η οποία ταυτίζεται µε 
µια περιστροφή προς τα ∆Β∆ γύρω από οριζόντιο άξονα ΒΒΑ-ΝΝ∆ διεύθυνσης, ii) στις περιστρο-
φές των τεκτονικών ρηξιτεµαχών µικρότερης τάξης προς τα ΝΝ∆, τόσο για το ορεινό όσο κυρίως 
για το πεδινό ΒΑ τµήµα της περιοχής, iii) στο σύνθετο χαρακτήρα των πλαγιοκανονικών ρηγµάτων 
σηµαντικής δεξιόστροφης συνιστώσας ολίσθησης.  

 

 
Σχήµα 7. Ψηφιακή τρισδιάστατη δορυφορική απεικόνιση της ανατολικής λεκάνης του Β. Ασωπού. 

 
συνδυάζεται

ης
Φαίνεται λοιπόν ότι ο καθολικός πλαγιοκανονικός χαρακτήρας της ολίσθησης που  

µε α σύνθετο καθεστώς διαφορικής ανύψωσης – περιστροφής των επιµέρους ρηξιτεµαχών 1  
και

έν
 2ης τάξης, οφείλεται σε ένα διεφελκυστικό εντατικό πεδίο, η διάτµηση του οποίου γίνεται σε 

διεύθυνση περίπου Α-∆, συνοδευόµενο και από ένα ζεύγος αντίρροπων δυνάµεων περιστροφικού 
χαρακτήρα (Σχ. 7). Συνοψίζοντας αναφέρουµε ότι η ανατολική λεκάνη του Β. Ασωπού αποτελεί 
τµήµα ενός ενεργού νεοτεκτονικού περιθωρίου, η κινηµατική και δυναµική διαχρονική εξέλιξη του 
οποίου έχει αποτυπωθεί στις επιµέρους µορφοτεκτονικές ενότητες τόσο της ορεινής περιοχής της 
Πάρνηθας όσο και της πεδινής λεκάνης του Ασωπού. Μπορεί η σηµερινή σεισµική δραστηριότητα 
να εντοπίζεται κυρίως στο υποθαλάσσιο χώρο του Ν. Ευβοϊκού, η παραµόρφωση ωστόσο φαίνεται 
ότι γίνεται όχι µόνο στον Ν. Ευβοϊκό αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Αττικο-Βοιωτίας, γεγονός 
που έχει διαπιστωθεί από πρόσφατες γεωδαιτικές παρατηρήσεις (Billiris et al 2002), εντασσόµενη 
στο ευρύτερο νεοτεκτονικό καθεστώς του κεντρικού Αιγαίου (Goldsworthy et al 2002).  
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e eastern part of Biotic Asopos river catchment, results to an 
n 

ng the main streams and 
correlation between rose diagrams of faults and stream network reveal an influence of the drainage 
net

The morphotectonic analysis in th
explicit picture of a new drainage network with individual abnormalities that are focused mainly i
phenomena of “piracy” and abrupt knick points. Topographic sections alo

work (E-W and N-S direction) from the active tectonic structure of E-W to WNW-ESE direction, 
which is accompanied by phenomena of intense depth erosion transversely to the main active tec-
tonic faults. The important dextral slip component of the main active fault zones (Sfendali-Avlona 
and Milesi-Oropos) has influenced the alpine tectonic structure, determining the current NE-SW 
spread of Upper Cretaceous limestones and changing the direction of flysch axes from NNE-SSW 
in mountainous Parnis area to ENE-WSW in the flat area of Malakasa. The distribution of planation 
surfaces in combination with the presence of en echelon oblique slip faults of WNW-ESE direction, 
reveal a complex kinematic evolution, with main characteristics the progressive rotation of tectonic 
blocks to the WNW for the mountainous south area and to the SSW for the NE area of low relief. 
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