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ΣΥΝΟΨΗ
Από διάφορους ερευνητές στο παρελθόν, αναφέρεται η παρουσία σε πολλές θέσεις µέσα στiς
µεταλπικές αποθέσεις της χερσονήσου της Πυλίας, κροκαλών που προέρχονται από τους
µεταµορφωµένους σχηµατισµούς των κατώτερων γεωτεκτονικών ενοτήτων της Πελοποννήσου
(ενότητες Άρνας, Μάνης).
Καθώς η σηµερινή φυσικογεωγραφική εικόνα της Ν∆ Πελοποννήσου δεν δικαιολογεί την
ύπαρξη αυτών των κροκαλών στους µεταλπικούς σχηµατισµούς της Πυλίας, αφού οι ενότητες
Άρνας και Μάνης δεν εµφανίζονται στην Πυλία αλλά µόνο στην απέναντι χερσόνησο της Μάνης,
γίνεται µια προσπάθεια για την ερµηνεία της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της ευρύτερης
περιοχής και απόθεσης αυτών των σχηµατισµών.
ABSTRACT
Several geoscientists in the past have mentioned the presence of pebbles, that have originated
from the metamorphosed formations of the lower tectonic units of Peloponnese (Arna and Mani
units), in the outcrops of the post-alpine deposits of Pylia penninsula.
As the present physicogeographical appearance of SW Peloponnese does not justify the
existence of those pebbles in the post-alpine deposits of Pylia, since Arna and Mani units
outcrop only at the Mani penninsula, an efford is made for the interpretation of the
paleogeographic evolution of the greater area and the conditions of deposition of those
formations.
KEY WORDS: Paleogeography, Neotectonics, Early, Middle, Upper Pleistocene, South-western
Peloponnessos, Greece.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ύστερα από λεπτοµερή χαρτογράφηση ,δειγµατοληψία και µελέτη των µεταλπικών
αποθέσεων που πραγµατοποιήθηκε σε όλες τις λεκάνες της Ν∆ Πελοποννήσου, διακρίθηκαν,
βάσει στρωµατογραφικών και ιζηµατολογικών κριτηρίων, επιµέρους λιθοστρωµατογραφικοί
σχηµατισµοί σε κάθε λεκάνη. Στην παρούσα εργασία έχουν ταξινοµηθεί και γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά σε όλους τους σχηµατισµούς , της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας, που περιέχουν
κροκάλες από µεταµορφωµένα πετρώµατα.
Συνδυάζοντας τα δεδοµένα αυτά µε τη σηµερινή νεοτεκτονική δοµή και κινηµατική της Ν∆
Πελοποννήσου, προσπαθούµε να αναπαραστήσουµε την παλαιογεωγραφική εξέλιξη της
περιοχής κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου.
2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Στη Ν∆ Πελοπόννησο απαντούν οι ακόλουθες 4 αλπικές γεωτεκτονικές ενότητες: (α) η
ενότητα της Μάνης που αποτελείται από ανακρυσταλωµένους ασβεστόλιθους έως µάρµαρα και
µεταφλύσχη, (β) η ενότητα της Άρνας που αποτελείται από µεταµορφωµένα πετρώµατα
(σχιστόλιθους, φυλλίτες και χαλαζίτες), (γ) η ενότητα Γαβρόβου - Τρίπολης που αποτελείται
από νηριτικής φάσης ανθρακικά πετρώµατα (ασβεστόλιθους, δολοµίτες) και φλύσχη, (δ) η
ενότητα της Πίνδου που αποτελείται από ανθρακικά πετρώµατα πελαγικής φάσης, ψαµµίτες,
πηλίτες και ραδιολαρίτες.
Από γεωτεκτονική άποψη, η ενότητα της Μάνης θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την σχετικά
αυτόχθονη ενότητα της ευρύτερης περιοχής, πάνω στην οποία έχουν επωθηθεί διαδοχικά οι
ενότητες Άρνας, Τρίπολης και Πίνδου. Η ενότητα της Άρνας ιδιαίτερα, παρουσιάζει περιορισµένη
επιφανειακή εξάπλωση και εµφανίζεται µόνο στο βόρειο Ταΰγετο, (Εικ.2). Νοτιότερα και
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δυτικότερα από τη σηµερινή της εµφάνιση, η ενότητα αυτή φαίνεται να αποσφηνώνεται
ανάµεσα στην υπερκείµενη ενότητα της Τρίπολης και την υποκείµενη της Μάνης, καθώς δεν
εµφανίζεται στην κοιλάδα του ποταµού Κοσκαράκα, ούτε στα απότοµα πρανή του Καλάθιου
όρους, όπου και στις δύο περιπτώσεις παρατηρούµε τους σχηµατισµούς της Τρίπολης να
επωθούνται απ’ ευθείας πάνω στους σχηµατισµούς της Μάνης.

Εικ. 1.: Το ανάγλυφο, το υδρογραφικό δίκτυο και οι ισοβαθείς της ευρύτερης περιοχής µελέτης.
Fig. 1.: The relief, the drainage network and the isobaths of the study area.
Οι µεταλπικές αποθέσεις της περιοχής µελέτης διακρίνονται, ανάλογα µε τη φάση τους, σε
θαλάσσιες, χερσαίες και λιµναίες. Λιµναίες αποθέσεις απαντούν στη λεκάνη της Μεγαλόπολης
όπου παρουσιάζουν µεγάλο πάχος, καθώς και στο δυτικό περιθώριο της λεκάνης της Κορώνης
(σχηµατισµός Φαλάνθης, Koutsouveli 1987). Οι θαλάσσιες τεταρτογενούς ηλικίας, αποθέσεις
εµφανίζονται σε όλες τις µεταλπικές λεκάνες της Ν∆ Πελοποννήσου, εκτός από τις λεκάνες της
Άνω Μεσσηνίας (που έχει πληρωθεί αποκλειστικά από χερσαία ιζήµατα) και τη λεκάνη της
Μεγαλόπολης. Αποτελούνται κυρίως από µάργες, ψαµµίτες, και κροκαλοπαγή. Έχουν αποτεθεί
ασύµφωνα πάνω στο παλαιοανάγλυφο των αλπικών σχηµατισµών και το πάχος τους ποικίλει
από λεκάνη σε λεκάνη, ξεπερνώντας σε αρκετές θέσεις τα 200m. Οι χερσαίες αποθέσεις
αποτελούνται από µονόµικτα και πολύµικτα κροκαλοπαγή, ερυθρές αργίλους και ερυθρούς
πυριτικούς ψαµµίτες – άµµους. Έχουν αποτεθεί ασύµφωνα είτε πάνω στις θαλάσσιες αποθέσεις,
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είτε απ’ ευθείας πάνω στο αλπικό υπόβαθρο. Η ηλικία απόθεσης του κάθε επί µέρους
σχηµατισµού είναι διαφορετική στο διάστηµα µεταξύ Μέσου – Ανωτέρου Πλειστοκαίνου.
Ιδιαίτερη περίπτωση συνιστά ο σχηµατισµός των κροκαλοπαγών της Μεσσηνίας. Πρόκειται
για πολύ συνεκτικά, πολύµικτα κροκαλοπαγή µε κροκάλες που προέρχονται από τους
ασβεστόλιθους, τους ραδιολαρίτες και το φλύσχη της ενότητας της Πίνδου. Έχουν αποτεθεί
κυρίως πάνω στο φλύσχη της ενότητας Γαβρόβου, αλλά και σ’ αυτήν την ίδια την ενότητα της
Πίνδου. Το πάχος αυτών των κροκαλοπαγών είναι αρκετά σηµαντικό και φθάνει σε κάποιες
θέσεις τα 700m.
Η λεπτοµερής χαρτογράφηση, δειγµατοληψία και µελέτη των µεταλπικών αποθέσεων που
πραγµατοποιήθηκε σε όλες τις λεκάνες της Ν∆ Πελοποννήσου επέτρεψε να διακρίνουµε, βάσει
στρωµατογραφικών και ιζηµατολογικών κριτηρίων, επιµέρους λιθοστρωµατογραφικούς
σχηµατισµούς σε κάθε επιµέρους λεκάνη. Θεωρούµε σηµαντική, σε ορισµένους σχηµατισµούς,
την παρουσία κροκαλών ή/και λατυπών που προέρχονται από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα
των ενοτήτων της Άρνας και της Μάνης, από τις κατώτερες δηλαδή γεωτεκτονικές ενότητες της
Πελοποννήσου. Οι σχηµατισµοί αυτοί, που έχουν διακριθεί σε θαλάσσιους ,λιµναίους και
χερσαίους, περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια οι δε θέσεις εµφάνισης τους σηµειώνονται
στην Εικ. 2.
i. Θαλάσσιοι Κατωπλειστοκαινικοί σχηµατισµοί
Σχηµατισµός Νέδα (θέση 1): Στη λεκάνη της Νέδα εµφανίζεται ο σχηµατισµός της Νέδα
που αποτελείται από εναλλαγές µαργών, ψαµµιτών και πολύµικτων κροκαλοπαγών που έχουν
αποτεθεί ασύµφωνα πάνω στους σχηµατισµούς της ενότητας της Πίνδου. Οι κροκάλες των
πολύµικτων κροκαλοπαγών προέρχονται κυρίως από τους σχηµατισµούς των ενοτήτων της
Πίνδου και της Τρίπολης. Σε ορισµένες θέσεις όµως περιέχουν σε µικρό ποσοστό (1%) και
κροκάλες που προέρχονται από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα του σχηµατισµού της Άρνας
(Φουντούλης 1994). Το µέγεθος αυτών των κροκαλών µεταβάλλεται και γίνεται µικρότερο από
τα ανατολικά προς τα δυτικά, υποδηλώνοντας τη µεταφορά των κροκαλών από τα ανατολικά. Η
απόθεση του εν λόγω σχηµατισµού έγινε στο Κατώτερο και Μέσο Πλειστόκαινο.
Σχηµατισµός Αγίου Γεωργίου (θέση 4):Εντοπίζεται στο ΝΑ περιθώριο του βυθίσµατος
της Κάτω Μεσσηνίας, από τη Θουρία έως την Καλαµάτα. Είναι παράκτιας φάσης και συνίσταται
από ψαµµίτες και πολύµικτα κροκαλοπαγή. Οι κροκάλες προέρχονται κυρίως από τους
σχηµατισµούς των ενοτήτων Τρίπολης, Άρνας και σε µικρότερο ποσοστό από την Πίνδο. Το
µέγεθος τους φθάνει τα 20cm και αυξάνει πλησιάζοντας προς τη Θουρία και την Καλαµάτα,
λόγω του γεγονότος ότι κύριες πηγές τροφοδοσίας του κλαστικού υλικού αποτέλεσαν το
Τζιρόρρεµα και ο ποταµός Νέδοντας. Το µέγιστο πάχος του φθάνει τα 100m. Έχει αποτεθεί
ασύµφωνα πάνω στις υποκείµενες θαλάσσιες Κατωπλειστοκαινικές αποθέσεις, µε την παρεµβολή
παλαιοεδάφους σε ορισµένες θέσεις. Το ανώτερο υψόµετρο εµφάνισής του βρίσκεται στα 340m.
Σχηµατισµός Σκοπευτηρίου (θέση 5): Πρόκειται για µονόµικτα κροκαλοπαγή µε
κροκάλες που προέρχονται αποκλειστικά από σχιστόλιθους, φυλλίτες και χαλαζίτες (Mariolakos
et al. 1993). Εµφανίζεται στην κοιλάδα του ποταµού Νέδοντα και εξαπλώνεται µέχρι τον οικισµό
Λαίικα Β∆ της Καλαµάτας. Το µέγιστο ορατό πάχος του είναι 50m και έχει αποτεθεί σε δελταϊκό
περιβάλλον. Παρατηρείται πάνω στις υποκείµενες θαλάσσιες µαργαϊκές αποθέσεις του Κάτω
Πλειστοκάινου µέσα στις οποίες και αποσφηνώνονται πλευρικά, προχωρώντας δυτικότερα.
Παρουσιάζει µεγάλο βαθµό ετεροµετρίας, έτσι ώστε να παρατηρούνται και πολύ ευµεγέθεις
κροκάλες µε µεγάλη διάµετρο που φθάνει και τα 60cm.
Σχηµατισµός Βελανιδιάς (θέση 5): Συνίσταται από εναλλαγές µαργών, ψαµµιτών και
πολύµικτων κροκαλοπαγών µε συνολικό πάχος που ξεπερνά τα 200m. Οι κροκάλες από τα
πολύµικτα κροκαλοπαγή προέρχονται από τις ενότητες Πίνδου, Τρίπολης, Άρνας και Μάνης.
Παρουσιάζει έντονη ετεροµετρία, µε µέγεθος κροκαλών από λίγα εκατοστά έως 50cm, ενώ
παρατηρούνται και ογκόλιθοι 1m που προέρχονται από τους σχηµατισµούς της ενότητας της
Άρνας. Καλύπτει ασύµφωνα τα µονόµικτα κροκαλοπαγή του Σκοπευτηρίου, µε την παρεµβολή
,σε πολλές θέσεις, παλαιοεδάφους. Το ανώτερο όριο εµφάνισής του πάνω στους ασβεστόλιθους
βρίσκεται στην κοιλάδα του Νέδοντα στα 340m. Παρουσιάζει αντίστοιχη παλαιογεωγραφική
θέση µε τον σχ. Αγίου Γεωργίου, στο περιθώριο της λεκάνης της Κάτω Μεσσηνίας και έχει
αποτεθεί σε παρόµοιο περιβάλλον µε τον σχηµατισµό του Σκοπευτηρίου (Mariolakos et al.
1993).
Σχηµατισµός Κάµπου (θέση 6): Αποτελείται από µονόµικτα κροκαλοπαγή µε κροκάλες
που προέρχονται αποκλειστικά από τα µάρµαρα της ενότητας της Μάνης. Παρατηρείται στο
οµώνυµο βύθισµα του Κάµπου, σε συνέχεια πάνω στις θαλάσσιες Κατωπλειστοκαινικές

39

µαργαϊκές αποθέσεις, χωρίς την παρεµβολή ασυµφωνίας. Το ανώτερο όριο εµφάνισής τους
βρίσκεται στα 360m, (Mariolakos et al. 1992).
ii. Χερσαίοι Πλειστοκαινικοί σχηµατισµοί
Σχηµατισµός ∆υρραχίου (θέση 2): Πρόκειται για ποταµοχειµάρριας προέλευσης
σχηµατισµό που παρατηρείται βόρεια του οµώνυµου οικισµού. Συνίσταται από µονόµικτα
κροκαλοπαγή που προέρχονται αποκλειστικά από τους µεταµορφωµένους σχηµατισµούς της
ενότητας της Άρνας. Οι κροκάλες παρουσιάζουν αρκετά µεγάλο µέγεθος, µε διάµετρο που κατ’
εξαίρεση µπορεί να φθάσει το 1m (ογκόλιθοι). Κάτω από το σχηµατισµό ∆υρραχίου υπόκεινται
µάργες που τις θεωρούµε οµόλογες των Ανωπλειοκαινικής ηλικίας µαργών της ενότητας
Μακρυσίου (Φουντούλης 1994).
Εικ. 2. Οι θέσεις
εµφάνισης των
µεταλπικών
σχηµατισµών,
που περιέχουν
κροκάλες από
µεταµορφωµένα
πετρώµατα, στη
Ν∆
Πελοπόννησο.
1:υδρογραφικό
δίκτυο,
2:υδροκρίτες,
3:ισοβαθείς,
4:θέσεις
εµφάνισης,
5:ενότητα
Μάνης,
6:ενότητα
Άρνας.
Fig. 2. The
locations of
post-alpine
formation
outcrops, that
contain pebbles
from
metamorphosed
rocks, within SW
Peloponnesus.
1: drainage
network,
2:water divides,
3:isobaths,
4:locations,
5:Mani unit,
6:Arna unit.

Σχηµατισµός Πολιανής (θέση 3): Συνίσταται από πολύµικτα κροκαλοπαγή που έχουν
πληρώσει την πόλγη της Πολιανής. Οι κροκάλες προέρχονται από τις ενότητες Άρνας, Τρίπολης
και Πίνδου. Το µέγεθος και το ποσοστό συµµετοχής των µεταµορφωµένων κροκαλών µειώνεται
προχωρώντας προς τα δυτικά, υποδηλώνοντας την τροφοδοσία του υλικού από τα ανατολικά
προς τα δυτικά. Έτσι, από 50 cm στην είσοδο της πόλγης στα ανατολικά, το µέγεθός του
µειώνεται στα 7-8 cm στην έξοδο της πόλγης στα δυτικά. Το µέσο υψόµετρο της πόλγης είναι
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σήµερα 660 m και το µέγιστο πάχος των κροκαλοπαγών φθάνει τα 90 m. Τα πολύµικτα αυτά
κροκαλοπαγή αποτέθηκαν από το Κατώτερο Πλειστόκαινο µέχρι σήµερα, (Μαριολάκος κ.α
1999).
Σχηµατισµός Νέας Κορώνης (θέση 7): εντοπίζεται στη λεκάνη της Φαλάνθης στην
παράκτια περιοχή γύρω από τον οικισµό της Νέας Κορώνης. Πρόκειται για πολύµικτα
κροκαλοπαγή, πάχους λίγων µέτρων που καλύπτουν ασύµφωνα τις υποκείµενες θαλάσσιες
αποθέσεις. Οι κροκάλες προέρχονται (α) από τους ασβεστόλιθους των ενοτήτων Πίνδου και
Τρίπολης, (β) από το φλύσχη Πίνδου και Τρίπολης, (γ) από τους ραδιολαρίτες της Πίνδου, (δ)
από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Άρνας και (ε) από τα µάρµαρα της Μάνης. Παρουσιάζει
σηµαντικό βαθµό ετεροµετρίας και είναι χαρακτηριστικό ότι, σε ορισµένες θέσεις,
παρατηρούνται ευµεγέθεις κροκάλες από σχιστόλιθους µε διάµετρο που φθάνει τα 50-60 cm.
Σχηµατισµός Ευαγγελισµού (θέση 9): Αποτελείται από πολύµικτα κροκαλοπαγή που
παρατηρούνται σαν υπολειµµατικό στρώµα πάνω στο φλύσχη της ενότητας Γαβρόβου, στο
εσωτερικό της Πυλιακής χερσονήσου, κοντά στον οικισµό Ευαγγελισµός (Φυτρολάκης 1971). Η
λιθολογική σύσταση και το µέγεθος των κροκαλών που προέρχονται από µεταµορφωµένα
πετρώµατα είναι παρόµοιο µε τα κροκαλοπαγή της Νέας Κορώνης και θεωρούµε ότι η απόθεσή
τους έγινε στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Να σηµειωθεί ότι αντίστοιχες κροκαλοπαγείς εµφανίσεις
εντοπίζονται ασύµφωνα και πάνω στους σχηµατισµούς της Πίνδου δυτικά της Κορώνης, κοντά
στον οικισµό Λειβαδάκια, (Κισκύρας 1959).
iii. Λιµναίοι Κατωπλειοκαινικοί σχηµατισµοί
Σχηµατισµός Φαλάνθης (θέση 8): Συνίσταται από αργιλούχες µάργες και πολύµικτα
κροκαλοπαγή µε κροκάλες που προέρχονται από τις ενότητες Πίνδου, Τρίπολης, Άρνας και
Μάνης. Μέσα στα κροκαλοπαγή παρατηρούνται µικρού πάχους (5-10m) κοιτάσµατα ξυλιτών και
λιγνιτών. Η επιφανειακή του εξάπλωση είναι περιορισµένη στο δυτικό περιθώριο της λεκάνης
της Φαλάνθης. Το ανώτερο όριο εµφάνισής του βρίσκεται σήµερα στα 120m περίπου. Η ηλικία
απόθεσης των αργιλούχων µαργών και των πολύµικτων κροκαλοπαγών µε τις λιγνιτικές
ενδιαστρώσεις τοποθετείται, σύµφωνα µε την Koutsouveli (1987), βάσει παλινολογικών
στοιχείων, στο Κατώτερο Πλειόκαινο. Οι κροκάλες που προέρχονται από µεταµορφωµένα
πετρώµατα είναι µικρότερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες των σχηµατισµών Νέας Κορώνης και
Ευαγγελισµού και δεν ξεπερνά τα 15cm.
3. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η νεοτεκτονική µακροδοµή της Ν∆ Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από την παρουσία
τεκτονικών βυθισµάτων και κεράτων που οριοθετούνται από ρηξιγενείς ζώνες. Αυτές οι
µακροδοµές χαρακτηρίζονται σαν πρώτης τάξης και είναι οι ακόλουθες (Εικ. 3): (α) το κέρας
του Ταϋγέτου, (β) το µεγάλο βύθισµα Καλαµάτας – Κυπαρισσίας, (γ) το σύνθετο βύθισµα
Μεγαλόπολης–Λύκαιου-Μίνθης-Τετράζιου, (δ) τα όρη της Κυπαρισσίας,, (ε) το βύθισµα του
Βλαχόπουλου, (στ) το κέρας των ορέων της Πυλίας.
Τόσο µέσα στο εσωτερικό, όσο και στα περιθώρια αυτών των δοµών, αναπτύσσονται
µικρότερης τάξης τεκτονικά βυθίσµατα και κέρατα που παρουσιάζουν διεύθυνση άλλοτε
παράλληλη και άλλοτε εγκάρσια προς τις µεγαλύτερης τάξης δοµές.
Από τη µελέτη σε κάθε κλίµακα των νεοτεκτονικών δοµών της Ν∆ Πελοποννήσου,
προκύπτει το συµπέρασµα ότι η παραµόρφωση που έχει υποστεί η περιοχή αυτή, κατά τη
νεοτεκτονική περίοδο, δεν είναι απλά ρηξιγενούς αλλά πλαστικοθραυσιγενούς τύπου, µε την
ύπαρξη µακροπτυχών µεγάλης ακτίνας καµπυλότητας (Mariolakos & Fountoulis 1990,
Φουντούλης 1994). Επιπλέον η κινηµατική εξέλιξη κάθε µακροδοµής είναι αρκετά σύνθετη και
παρατηρούνται περιστροφές γύρω από οριζόντιους άξονες µε διαφοροποίηση της ταχύτητας
ανύψωσης ή βύθισης στα άκρα των επιµέρους ρηξιτεµαχών, (Mariolakos & Fountoulis 1994).
Η εξάπλωση των µεταλπικών αποθέσεων, σε διαφορετικά υψόµετρα, στα περιθώρια των
λεκανών κάνει πιο περίπλοκη την ερµηνεία και αναπαράσταση στο χώρο της κινηµατικής
εξέλιξης κάθε µακροδοµής. Έτσι, ο Ταΰγετος θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ένα κέρας µε
σύνθετη κινηµατική εξέλιξη που έχει περιστραφεί α) προς τα ΑΒΑ, γύρω από οριζόντιο άξονα
ΒΒ∆-ΝΝΑ διεύθυνσης που κλίνει προς ΒΒ∆, καθώς στο ανατολικό περιθώριο της λεκάνης της
Κάτω
Μεσσηνίας
(Άνω
Άµφεια)
οι
υπολειµµατικές
εµφανίσεις
των
θαλάσσιων
κατωπλειστοκαινικών αποθέσεων παρατηρούνται σε µεγαλύτερο υψόµετρο (460m) απ’ ότι στην
κοιλάδα του Ευρώτα (300m) και β) προς τα ΒΒ∆ γύρω από οριζόντιο άξονα ΑΒΑ-∆Ν∆
διεύθυνσης (Mariolakos & Fountoulis 1991). Αντίστοιχα, τα όρη της Κυπαρισσίας συνιστούν
επίσης µια σύνθετη µορφοτεκτονική δοµή που έχει περιστραφεί επίσης προς τα ΑΒΑ, γύρω από
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οριζόντιο άξονα ΒΒ∆-ΝΝΑ διεύθυνσης, αλλά και προς τα ΝΝΑ, γύρω από οριζόντιο άξονα ΑΒΑ∆Ν∆ διεύθυνσης (Mariolakos & Fountoulis 1994).
Στα πρώτα στάδια της νεοτεκτονικής περιόδου το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής µελέτης
συνιστούσε ξηρά που σταδιακά στη συνέχεια άρχισε να βυθίζεται, (Kowalczyk & Winter 1979).
Η εύρεση του χαρακτηριστικού απολιθώµατος του Κατ. Πλειστοκαίνου Hyalinea balthica σε
διάφορες θέσεις στους θαλάσσιους σχηµατισµούς της περιοχής µελέτης, (Koutsouveli 1987,
Markopoulou-Diacantoni et al. 1988, 1990, Frydas 1990, Mariolakos et al. 1992, Φουντούλης
1994, Φουντούλης & Μωραΐτη 1994, 1998) υποδηλώνει ότι η θαλάσσια ιζηµατογένεση έλαβε τη
µέγιστη ανάπτυξή της κατά το Κατ. Πλειστόκαινο.
Εικ. 3.: Νεοτεκτονικές
µακροδοµές της Ν∆
Πελοποννήσου.
1:Ολοκαινικές αποθέσεις,
2:Χερσαίες αποθέσεις,
3:Θαλάσσιες αποθέσεις,
4:Λιµναίες αποθέσεις,
5:Προνεογενές υπόβαθρο,
6:Άξονες µακροπτυχών,
7:Άξονες περιστροφής,
8:Ρηξιγενείς ζώνες.
Fig. 3.: Neotectonic
macrostructures of SW
Peloponnesus.
1:Holocene deposits,
2:Terrestrial deposits,
3:Marine deposits,
4:Lacustrine deposits,
5:Pre-Neogene
basement,
6:macrofold axis,
7:Rotational axis,
8:Fault zones.

Στο τέλος του Κατ. Πλειστοκαίνου το καθεστώς βύθισης, που επικρατούσε την
προηγούµενη περίοδο, έδωσε τη θέση του σε ένα καθεστώς ανύψωσης, (MarkopoulouDiacantoni et al. 1988, 1990, Mariolakos et al. 1992, Φουντούλης 1994, Φουντούλης &
Μωραΐτη 1994, Φουντούλης & Μωραΐτη 1998). Η σταδιακή ανύψωση της περιοχής οδήγησε
στην απόσυρση της θάλασσας από µεγάλα τµήµατα των τεκτονικών βυθισµάτων, έτσι ώστε
σήµερα τα θαλάσσια πλειστοκαινικά ιζήµατα να παρατηρούνται ανυψωµένα στα περιθώριά τους.
Τα παλαιοοικολογικά δεδοµένα από το ανατολικό περιθώριο της λεκάνης της Κάτω Μεσσηνίας
δείχνουν ότι δεν είχαµε απότοµη µεταβολή από βύθιση σε ανύψωση, αλλά σταδιακή µετάβαση
περνώντας από ένα ενδιάµεσο καθεστώς σταθερότητας, (Markopoulou-Diacantoni et al. 1988).
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη µελέτη του συνόλου των µεταλπικών σχηµατισµών στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσσηνίας, θεωρούµε σαν σηµαντικό στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της
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παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της περιοχής, την παρουσία στους σχηµατισµούς αυτούς κροκαλών
και λατυπών που προέρχονται από τα µεταµορφωµένα πετρώµατα των σχηµατισµών της Άρνας
(σχιστόλιθους – χαλαζίτες) και της Μάνης (µάρµαρα).
Από τους µεταλπικούς σχηµατισµούς που αναφέρονται στην Εικ. 2 είναι εµφανές ότι στους
θαλάσσιους σχηµατισµούς που παρατηρούνται στην περιοχή της Καλαµάτας (σχηµατισµοί Αγ.
Γεωργίου, Σκοπευτηρίου & Βελανιδιάς) η µεταφορά των µεταµορφωµένων κροκαλών έχει γίνει
µέσω του ποταµού Νέδοντα και του χείµαρρου Τζιρόρρεµα. Μέσω του υδρογραφικού δικτύου
του Τζιρορρέµατος έχει γίνει επίσης και η µεταφορά των µεταµορφωµένων κροκαλών στους
χερσαίους σχηµατισµούς στην πόλγη της Πολιανής και βόρεια του ∆υρραχίου. Αντίστοιχα, ο
χείµαρρος Κοσκαράκας απετέλεσε την οδό µεταφοράς, στη λεκάνη του Κάµπου, των κροκαλών
που προέρχονται από τους ανθρακικούς σχηµατισµούς της Μάνης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία κροκαλών που προέρχονται από
µεταµορφωµένα πετρώµατα στους µεταλπικούς σχηµατισµούς της νότιας Πυλίας, καθώς η
παρεµβολή σήµερα του Μεσσηνιακού κόλπου αποµονώνει τις θέσεις εµφάνισης αυτών των
µεταλπικών σχηµατισµών από τις εµφανίσεις της Άρνας στην οροσειρά του Ταϋγέτου, όπως
επίσης και στη λεκάνη της Νέδα, καθώς σήµερα η υδρολογική λεκάνη του ποταµού Νέδα είναι
αρκετά αποµακρυσµένη από τις εµφανίσεις της Άρνας νότια της Μεγαλόπολης. Σύµφωνα µε το
Φουντούλη (1994) οι µικρού µεγέθους φυλλιτικές κροκάλες που παρατηρούνται στο
σχηµατισµό Νέδα προέρχονται από περιοχές που βρίσκονται ανατολικά της λεκάνης (ευρύτερος
χώρος Μεγαλόπολης). Οι κροκάλες αυτές, µέσω πληµµυρικών παροχών στην τότε παλαιολίµνη
της Μεγαλόπολης πέρασαν, στο διάστηµα Κατώτερο – Μέσο Πλειστόκαινο, στη λεκάνη της
Νέδα.
Στη νότια Πυλία διακρίνουµαι τρεις σχηµατισµούς που περιέχουν κροκάλες από
µεταµορφωµένα πετρώµατα: α) ο λιµναίος, κατωπλειοκαινικής ηλικίας, σχηµατισµός της
Φαλάνθης (Koutsouveli 1987), β) ο χερσαίος σχηµατισµός της Νέας Κορώνης και γ) ο χερσαίος
σχηµατισµός Ευαγγελισµού. Σε δείγµα που πάρθηκε από τις µαργαϊκές αποθέσεις στην περιοχή
της Κορώνης βρέθηκε το χαρακτηριστικό απολίθωµα Hyalinea balthica, συνεπώς θεωρούµε ότι
και στη λεκάνη της Φαλάνθης η θαλάσσια ιζηµατογένεση συνεχίστηκε κανονικά στο Κατ.
Πλειστόκαινο. Συνεπώς, η απόθεση του χερσαίου σχηµατισµού της Νέας Κορώνης πάνω στα
θαλάσσια ιζήµατα έχει γίνει µετά το τέλος του Κατ. Πλειστοκαίνου, όταν στην ευρύτερη περιοχή
της Μεσσηνίας επικρατούσε καθεστώς ανύψωσης.
Για την καλύτερη κατανόηση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της περιοχής µελέτης έγινε η
τοµή Α-Α’-Α’’ εγκάρσια στη δοµή της Πυλιακής χερσονήσου, του Μεσσηνιακού κόλπου και του
Ταΰγετου. Ο Μεσσηνιακός κόλπος συνιστά ένα ηµιβύθισµα µε το ανατολικό περιθώριο να είναι
πολύ ενεργό και να είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία και διαµόρφωση του κόλπου, ενώ στο
δυτικό δεν εντοπίζεται καµιά ρηξιγενής ζώνη, (Παπανικολάου κ.α. 1988). Ουσιαστικά δηλαδή,
ολόκληρος ο κόλπος µαζί µε το δυτικό τουλάχιστον τµήµα των ορέων της Πυλίας, (λεκάνη
Φαλάνθης), συνιστά ένα µεγάλο τεκτονικό πολυτέµαχος. Το πολυτέµαχος αυτό µαζί µε τον
Ταΰγετο συµπεριφέρονται, από κινηµατική άποψη, σαν τεκτονικά δίπολα που περιστρέφονται
προς τα ΑΒΑ γύρω από άξονες ΒΒ∆-ΝΝΑ διεύθυνσης.
Η κινηµατική συµπεριφορά των τεκτονικών διπόλων Μεσσηνιακού- Ταΰγετου υποδηλώνεται
και από το γεγονός ότι στο περιθώριο της λεκάνης της Φαλάνθης τα θαλάσσια µεταλπικά
ιζήµατα συναντώνται µέχρι τα 180m, ενώ το πάχος των ιζηµάτων στο βυθό του Μεσσηνιακού
είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από 750m (Παπανικολάου κ.α. 1988). Αντίστοιχα, στο βύθισµα του
Κάµπου, το ανώτερο υψόµετρο εµφάνισης των υπολειµµάτων των θαλάσσιων αποθέσεων
βρίσκεται στα 360m και βορειότερα στην περιοχή της Άνω Άµφειας στα 460µ (Μαριολάκος κ.α.
1992,1994), ενώ στην κοιλάδα του Ευρώτα στα 300m. Βλέπουµε δηλαδή ότι η περιστροφή που
έχει υποστεί ο Ταΰγετος είναι σηµαντικά µικρότερη σε σχέση µε αυτή του Μεσσηνιακού κόλπου.
Είναι εµφανής επίσης η διαφορά της ανύψωσης των µεταλπικών αποθέσεων στη λεκάνη της
Φαλάνθης σε σχέση µε το όρος Λυκόδηµο, στα ανατολικά πρανή του οποίου το ανώτερο όριο
εξάπλωσης των θαλάσσιων µεταλπικών ιζηµάτων βρίσκεται στα 360m. Να τονίσουµε δε ότι
κροκάλες προερχόµενες από µεταµορφωµένα πετρώµατα παρατηρούνται µόνο στους
σχηµατισµούς της νότιας Πυλίας και απουσιάζουν παντελώς από τη βόρεια Πυλία και ασφαλώς
και από την περιοχή του Λυκόδηµου. Το όριο εξάπλωσης περιορίζεται νότια της ρηξιγενούς
ζώνης, διεύθυνσης Α-∆, που διαχωρίζει τη λεκάνη της Φαλάνθης από τη δοµή του Λυκόδηµου,
(Εικ. 3). Η ρηξιγενής αυτή ζώνη, που παρουσιάζει και οριζόντια συνιστώσα κίνησης (καθώς
παρατηρείται σηµαντική πάρελξη των αξόνων των πτυχών της Πίνδου κοντά στη ρηξιγενή
ζώνη), φαίνεται ότι παλαιογεωγραφικά έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό της απόθεσης
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των σχηµατισµών που περιέχουν µεταµορφωµένες κροκάλες µόνο στο νότιο τµήµα της
Πυλιακής χερσονήσου.

Εικ. 4: Σχηµατική τοµή Α-Α’-Α’’ κατά µήκος του Μεσσηνιακού κόλπου και του Ταϋγέτου.
1:Μεταλπικά ιζήµατα, 2:Προνεογενές υπόβαθρο.
Fig. 4.: Schematic cross-section Α-Α’-Α’’ across Messiniacos gulf and Taygetos mountain.
1:Post-alpine sediments, 2:Pre-neogene basement.
Λαµβάνοντας υπόψη α) ότι η απόθεση των χερσαίων κροκαλοπαγών µε µεταµορφωµένες
κροκάλες στο χώρο της νότιας Πυλίας έγινε µετά την αρχή του Μέσου Πλειστοκαίνου, και β) ότι
η εγγύτερη προς την Πυλία εµφάνιση της Άρνας βρίσκεται στον Β∆ Ταΰγετο, πιστεύουµε ότι η
µεταφορά των κροκαλών στο χώρο της νότιας Πυλίας πρέπει να έχει γίνει από τα ΒΑ προς τα Ν∆
µέσω ρευµάτων µεγάλης µεταφορικής ικανότητας ,ικανά να µεταφέρουν ακόµα και ογκολίθους.
Στην άποψη αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι τα ανώτερα υψόµετρα των θέσεων εµφάνισης
των µεταλπικών σχηµατισµών που περιέχουν και κροκάλες από µεταµορφωµένα πετρώµατα στη
Ν∆ Πελοπόννησο µειώνονται, προχωρώντας από τα ΒΑ προς τα Ν∆. Έτσι, ο σχηµατισµός
∆υρραχίου (θέση 2, Εικ.2) βρίσκεται στα +800m, ο σχηµατισµός Πολιανής (θέση 3) στα 660m,
οι θαλάσσιοι σχηµατισµοί στην ευρύτερη περιοχή της Καλαµάτας (θέσεις 4 & 5) στα 340m και οι
εµφανίσεις στην περιοχή της Πυλίας (θέσεις 7&9, Εικ.2) στα 0-120m.
Κατά την άποψή µας, η απόθεση του σχηµατισµού Νέας Κορώνης πρέπει να έγινε κάποια
χρονική στιγµή κατά το διάστηµα Μέσο – Ανώτερο Πλειστόκαινο, σε µια περίοδο δηλαδή που το
βορειότερο τουλάχιστον τµήµα του Μεσσηνιακού κόλπου πρέπει να είχε µετατραπεί σε ξηρά και
παρουσίαζε υψηλότερο ανάγλυφο από κάποια τµήµατα της νότιας Πυλίας, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η µεταφορά του κλαστικού υλικού εγκάρσια προς την σηµερινή δοµή του κόλπου όπως
αναφέρεται και από τον Κισκύρα (1959).
Το γεγονός αυτό βέβαια, προϋποθέτει και την ύπαρξη υδροκριτών που να καθορίζουν την
απορροή σε ΒΒΑ-ΝΝ∆ κατεύθυνση, από τον Βόρειο Ταΰγετο προς την νότια Πυλία και να
αποµονώνουν την υδρολογική αυτή λεκάνη από τη θαλάσσια περιοχή του νότιου Μεσσηνιακού.
Η κινηµατική εποµένως των δύο πολυτεµαχικών τεκτονικών διπόλων Μεσσηνιακού – Ταΰγετου
πρέπει να ήταν διαφορετική, (σε σχέση µε τη σηµερινή), στο διάστηµα απόθεσης των
προαναφερθέντων σχηµατισµών. Η ταχύτητα ανύψωσης δηλαδή του ανατολικού περιθωρίου
του Μεσσηνιακού πρέπει να ήταν σηµαντικότερη από την ανύψωση του δυτικού και αντίστοιχα,
να ήταν πολύ πιο έντονη η ανύψωση του κεντρικού Ταϋγέτου σε σχέση µε το δυτικό του
περιθώριο.
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