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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος αποτελεί µια περιοχή µε έντονη νεοτεκτονική δραστηριότητα που
κυριαρχείται από εντυπωσιακά ενεργά ρήγµατα. Το µόνο ρήγµα της περιοχής που συνδέεται µε
κάποιον ισχυρό ιστορικό σεισµό, είναι το ρήγµα της Αταλάντης, µε την γνωστή σεισµική ακολουθία
του 1894. Για την ακριβέστερη αποτύπωση του ρήγµατος της Αταλάντης, την διερεύνηση των σεισµικών διαρρήξεων του 1894 και την εκτίµηση της σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής, εκτελέστηκε λεπτοµερής γεωλογική και νεοτεκτονική έρευνα της περιοχής της πόλης της Αταλάντης. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας και ιδιαίτερα η ψηφιακή µορφοτεκτονική ανάλυση και η γεωµετρία του
ρήγµατος δείχνουν ότι το ρήγµα της Αταλάντης αποτελεί µια ρηξιγενή ζώνη µήκους 20–30 km, η
οποία διαχωρίζεται σε 4 τουλάχιστον µικρότερα τµήµατα: της Αταλάντης, του Κυπαρισσίου - Αλµύρας, της Τραγάνας - Προσκύνα, του Μαρτίνου και πιθανώς της Λάρυµνας. Το δυναµικό γένεσης
σεισµού είναι της τάξης του Msmax=6.8, ενώ η περίοδος επανάληψης σεισµού αντίστοιχου µεγέθους
από το ρήγµα της Αταλάντης είναι µεγαλύτερη από 1000 έτη, ίσως µεγαλύτερη και από 2000 έτη. Η
διάνοιξη παλαιοσεισµολογικών τοµών στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου αποκλείει την σύνδεση του αντίστοιχου ρήγµατος µε τη σεισµική ακολουθία του 1894.
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου αποτελείται από τα αλπικά πετρώµατα της Υποπελαγονικής ζώνης που συνιστούν το γεωλογικό υπόβαθρο, και τις ρηξιγενείς τάφρους που δηµιουργήθηκαν από την νεοτεκτονική δράση των ρηγµάτων και οι οποίες έχουν πληρωθεί από νεότερα ιζήµατα ηλικίας Πλειοκαίνου – Τεταρτογενούς (ΙΓΜΕ, 1983). Τα ιζήµατα του Πλειοκαίνου αποτελούνται
από άµµους, αργίλους, κιτρινόλευκες µάργες και χαλίκια συνεκτικής µορφής, µε κατά θέσεις λίγες
ενστρώσεις χαλαρών χαλικιών πάχους 1 έως 10 cm. Τα Πλειστοκαινικά ιζήµατα αντιπροσωπεύονται από µια ακολουθία ιζηµάτων που χαρακτηρίζουν πλευρικά κορήµατα και αποθέσεις αλλουβιακών ριπιδίων και περιλαµβάνουν εναλλαγές άµµων, αργίλων και κροκαλοπαγών, καθώς κι ένα συνεκτικό λατυποπαγές, αποτελούµενο από γωνιώδη τεµάχη ασβεστόλιθων και δολοµιτών ισχυρά
συγκολληµένα δευτερογενώς µε αµµοαργιλώδες συνδετικό υλικό (Αγγελίδης, 1992). Τα πλέον πρόσφατα ρηξιγενή πρανή, κυρίως στην περιοχή της Αταλάντης, Ασπρορέµατος και στην Αρκίτσα
καλύπτονται από σύγχρονα πλευρικά κορήµατα που αποτελούνται από άµµο, άργιλο και γωνιώδη
τεµάχη ασβεστόλιθων και δολοµιτών σε ασύνδετη µορφή.
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ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ο Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος αποτελεί µια τεκτονική τάφρο, η οποία διαµορφώθηκε στη διάρκεια
του Τεταρτογενούς από την δράση κανονικών ρηγµάτων διεύθυνσης Β∆-ΝΑ έως ∆Β∆-ΑΝΑ (Roberts and Jackson, 1991). Τα ρήγµατα Θερµοπυλών, Καµένων Βούρλων, Άγιου Κωνσταντίνου, Αρκίτσας, Αταλάντης και Καλλιδρόµου παρουσιάζουν µορφοτεκτονικά και γεωλογικά στοιχεία τα οποία
υποδεικνύουν πρόσφατη δραστηριότητα και µπορούν να χαρακτηριστούν ως ενεργά. Οι διευθύνσεις των ενεργών και πιθανά ενεργών ρηγµάτων (Β∆-ΝΑ και ∆-Α) συµπίπτουν µε την διεύθυνση
του σύγχρονου εφελκυσµού στον χώρο του Αιγαίου (Lemeille, 1977; Ganas et al. 1996; Pa1560

pazachos and Kiratzi, 1996; Παυλίδης και συνεργάτες, 1999; Pantosti et al., 2001), ενώ αναφέρονται και πιθανές ενεργές ρηξιγενείς ζώνες διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ (Kranis et al., 2001). Τα παραπάνω
ρήγµατα δεν συνδέονται µε ισχυρούς σεισµούς κατά την ιστορική περίοδο, εκτός από τα ρήγµατα
της περιοχής των Θερµοπυλών που πιθανώς έδωσαν το σεισµό του 426 π.Χ. (Papaioannou et al.
2004), και το ρήγµα της Αταλάντης. Η σεισµική ακολουθία του 1894 περιελάµβανε δυο ισχυρούς
σεισµούς στις 20 και 27 Απριλίου, µε εκτιµώµενο µέγεθος Μs = 6.4 και Ms = 6.9 (Ambraseys and
Jackson 1990) ή Ms = 6.6 και 7.0 σύµφωνα µε τους Παπαζάχο & Παπαζάχου (2003). Το επίκεντρο
του πρώτου σεισµικού γεγονότος τοποθετείται στην περιοχή Μαλεσίνας-Μαρτίνου, ενώ το δεύτερο
βορειότερα, προς την θέση της πόλης της Αταλάντης (Ambraseys and Jackson 1990, Παπαζάχος
και Παπαζάχου, 2003; Γκανάς et al. 2004). Σε περιγραφές της εποχής (Papavassiliou 1894, Phillipson 1894, Skouphos 1894, Μητσόπουλος 1895), αλλά και µεταγενέστερες αναφορές, βασισµένες
στις προηγούµενες (Richter 1958, Παπαζάχος και Παπαζάχου 2003), το µήκος του ρήγµατος που
διερρήχθη αναφέρεται ότι ξεπερνά τα 50 km. Οι διαστάσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, καθώς είναι γνωστό ότι τα ενεργά κανονικά ρήγµατα στον ηπειρωτικό Ελληνικό χώρο
δύσκολα ξεπερνούν σε µήκος τα 15-20 km (Roberts and Jackson 1991, Poulimenos and Doutsos
1996, Pavlides και Caputo 2004) ενώ πολλά δευτερογενή φαινόµενα εδαφικής παραµόρφωσης του
1894 περιγράφονται στις ιστορικές πηγές λανθασµένα ως συν-σεισµικές επιφανειακές διαρρήξεις.
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ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Για την ακριβέστερη αποτύπωση του ρήγµατος της Αταλάντης, την διερεύνηση των σεισµικών
διαρρήξεων του 1894 και την εκτίµηση της σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής, εκτελέστηκε
λεπτοµερής γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής της πόλης της Αταλάντης σε κλίµακα 1:5.000,
έρευνα πεδίου στην ευρύτερη περιοχή και κατασκευή ψηφιακού µοντέλου αναγλύφου (DEM) µε ακρίβεια 4m. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι το ρήγµα της πόλης της Αταλάντης είναι ένα
κανονικό ενεργό ρήγµα Α-∆ εως ΑΝΑ-∆Β∆ διεύθυνσης και κλίσης προς Β – ΒΑ (Σχ. 1). Μετρήσεις
ρηξιγενών επιφανειών κατά µήκος του ρήγµατος έδωσαν τιµές διεύθυνσης κλίσης 019-048° (CLAR)
και κλίσης 60-72° (Σχ. 2). Το ρήγµα διέρχεται από τη νότια πλευρά της πόλης στους πρόποδες του
όρους Χλωµό και σχεδόν ταυτίζεται µε τις σεισµικές διαρρήξεις του 1894 (Σχ. 3).

Σχήµα 1. Η ρηξιγενής ζώνη της Αταλάντης (οριοθετείται από το πλαίσιο) και τα επιµέρους τµήµατα (segments)
στα οποία διαχωρίζεται. 1: Αταλάντη, 2: Κυπαρίσσι-Αλµύρα, 3: Τραγάνα-Προσκύνα, 4: Μαρτίνο και 5: Λάρυµνα.
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Το ρήγµα είναι τµήµα µιας ευρύτερης ρηξιγενούς ενεργού ζώνης που αρχίζει από το ρέµα του
Καραγκιόζη, βορείως της πόλης της Αταλάντης, συνεχίζει προς Ασπρόρεµα – Κυπαρίσσι και φθάνει
µέχρι το Μαρτίνο και πιθανά τη Λάρυµνα.
Το συνολικό µήκος της ζώνης αυτής δεν ξεπερνά τα 30 km (Ganas et al. 1998, Pantosti et al.
2001, Pavlides and Caputo 2004) ενώ υποδιαιρείται σε πέντε, τουλάχιστον, επιµέρους τµήµατα
(segments): της Αταλάντης (1), του Κυπαρισσίου - Αλµύρας (2), της Τραγάνας - Προσκύνα (3), του
Μαρτίνου (4) και της Λάρυµνας (5). Η υποδιαίρεση της ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης στα συγκεκριµένα επί µέρους τµήµατα έγινε µε βάση έρευνες υπαίθρου και µορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά σε δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικούς χάρτες. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό αποτέλεσε η παρουσία εγκάρσιων ρηγµάτων, διεύθυνσης ΒΒΑ-ΝΝ∆ έως ΒΑ-Ν∆,
διακόπτοντας τη συνέχεια των επί µέρους ρηγµάτων, το σηµαντικότερο από τα οποία αποτελεί το
ρήγµα του Ασπρορέµατος (Σχ. 1).
Το πλαγιοκανονικό ρήγµα του Ασπρορέµατος (Σχ. 1 και 2), διεύθυνσης Ν∆-ΒΑ (Ν30°) και κλίσης
προς Β∆, αποτελεί το όριο στο οποίο τερµατίζεται προς ανατολικά το τµήµα του ρήγµατος της πόλης της Αταλάντης, σχηµατίζοντας µια κάµψη προς ΝΑ. Την κάµψη αυτή ακολουθεί η παλαιότερη

Σχήµα 2. Αριστερά: Μετρήσεις ρηξιγενών επιφανειών κατά µήκος του ρήγµατος της Αταλάντης(στερεογραφική
προβολή, νότιο ηµισφαίριο). ∆εξιά: Λειασµένη ρηξιγενής (κατοπτρική) επιφάνεια του ρήγµατος του Ασπρορέµατος.

Σχήµα 3. Ψηφιακό µοντέλο ανάγλυφου σε συνδυασµό µε δορυφορική εικόνα της περιοχής της πόλης της Αταλάντης. Απεικονίζεται ο κύριος κλάδος (1) του ρήγµατος της Αταλάντης, ο οποίος διαχωρίζεται από το τµήµα
Κυπαρίσσι-Αλµύρα (2) µέσω του ρήγµατος του Ασπρορέµατος. Με διακεκοµµένη γραµµή σηµειώνονται οι νεώτερες διακλαδώσεις του ρήγµατος της Αταλάντης στις αλλουβιακές αποθέσεις.
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επιφάνεια του ρήγµατος, στο όριο υποβάθρου-µεταλπικών ιζηµάτων, ενώ οι νεότερες διακλαδώσεις
(splays) της απόληξης του ρήγµατος παρουσιάζονται µετατοπισµένες βορειότερα σε παράλληλη
διάταξη (Σχ. 1 και 3), και διασχίζουν τις πρόσφατες αποθέσεις του αλλουβιακού ριπιδίου του Ασπρορέµατος µε διευθύνσεις ∆Β∆-ΑΝΑ. Το ρήγµα του Ασπρορέµατος παρουσιάζει µεταβολές στον
κινηµατικό του χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα σε ορισµένα τµήµατα να παρουσιάζεται ως κανονικό,
ενώ σε άλλα κυριαρχεί η οριζόντια συνιστώσα (πλαγιοκανονικό). Η πρόσφατη (νεοτεκτονική) δραστηριοποίηση του υποδεικνύει ότι πιθανώς αποτελεί (κληρονοµηµένη;) δοµή µεταβίβασης (transform fault) µεταξύ των τµηµάτων Αταλάντης και Κυπαρισσίου.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Με βάση δηµοσιευµένους εµπειρικούς τύπους (Πίνακας 1 ), υπολογίστηκαν οι θεωρητικά αναµενόµενες τιµές (Πίνακας 2) για το µέγιστο αναµενόµενου µέγεθος σεισµού (Ms) και τις µετατοπίσεις
(MD), για τα διάφορα ρήγµατα της ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης και τα εκτιµώµενα µήκη τους µε
βάση τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας.
Πίνακας 1. Εµπειρικοί τύποι συσχέτισης µεταξύ µέγεθος σεισµού και µήκους ρήγµατος

Wells & Coppersmith (1994) Mw = 4,86 + 1,32log (SRL)
Ambraseys & Jackson (1998) Ms = 5,13 + 1,14log (L)
Pavlides & Caputo (2004)
Ms = 0,9log (SRL) + 5,48
Πίνακας 2. Θεωρητικά αναµενόµενες τιµές για µέγεθος σεισµού (Ms) και µετατοπίσεις (MD)

W&C 94
Mw
MD (m)
A&J 98
Ms
MD(m)
P&C 04
Ms
MD (SRL) (m)
MD (Ms) (m)
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Αταλάντη
segment (1)
(6.5km)
5.9
0.24

ΚυπαρίσσιΑλµύρα (2)
(4.5km)
5.7
0.16

Μαρτίνο (4)
(3km)
5.5
0.1

ΑταλάντηΠροσκύνα
(20km)
6.6
0.9

Συνολικά Ζώνη Αταλάντης
(30km)
6.8
1.45

6.1
0.14

5.9
0.08

5.7
0.05

6.6
0.7

6.8
1.28

6.1
0.02
0.09

6.0
0.04

5.8
0.02

6.6
0.98
0.62

6.8
1.32
1.27

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1894

Για την εκτίµηση των επιφανειακών διαρρήξεων του 1894, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα της
γεωλογικής και νεοτεκτονικής χαρτογράφησης, παρατηρήσεις υπαίθρου αλλά και συγκέντρωση,
ανάλυση και επανεκτίµηση όλων των ιστορικών πηγών. Οι κατακόρυφες µετατοπίσεις του σεισµού
του 1894 εκτιµώνται σε 10 – 30 cm στο υπόβαθρο, και µέχρι 1,5 m στα πλευρικά κορήµατα και στα
χαλαρά ιζήµατα, τιµές οι οποίες παρουσιάζονται αυξηµένες λόγω της επίδρασης και βαρυτικών
φαινοµένων (Σχ. 4). Οι τιµές αυτές είναι σε συµφωνία µε τις εκτιµήσεις των Cundy et al. (2000) που
υπολογίζουν κατακόρυφες µετατοπίσεις στην πεδιάδα της Αταλάντης της τάξης των 30-80cm, αλλά
και τα αποτελέσµατα πρόσφατων παλαιοσεισµολογικών τοµών στο ρήγµα (Pantosti et al. 2004) τα
οποία δείχνουν συν-σεισµικές µετατοπίσεις από 20 έως 60cm για το σεισµικό γεγονός του 1894, και
τις δικές µας εκτιµήσεις (Σχ. 6).
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Σχήµα 4. Αριστερά: Φωτογραφία (Skouphos 1894) των συν-σεισµικών διαρρήξεων στη θέση ‘Βρύση Παζάρι’
της Αταλάντης(σηµερινός προσφυγικός συνοικισµός). ∆ιακρίνεται η διαφορά της µετατόπισης στο υπόβαθρο
(δεξιά) και στους χαλαρούς εδαφικούς σχηµατισµούς (αριστερά). ∆εξιά: Φωτογραφία εποχής (Skouphos 1894)
στην οποία φαίνεται η συν-σεισµική µετατόπιση (>20cm) του 1894 κατά µήκος ρηξιγενούς επιφάνειας στην Αλµύρα.

Σχήµα 5. Σκίτσο υπαίθρου του Skouphos (1894) στο οποίο απεικονίζονται εδαφικές διαρρήξεις του σεισµού της
27ης Απριλίου στην περιοχή της πόλης της Αταλάντης, πιθανώς στα ΝΑ της πόλης.

Σχήµα 6. Αριστερά: Ρηξιγενής επιφάνεια σε ασβεστόλιθο στην περιοχή του Μαρτίνου. Στην επιφάνεια είναι δυνατόν να διακριθούν λωρίδες διαφορετικού βαθµού διάβρωσης (και χρώµατος) που αντιστοιχούν σε 4 διαφορετικά σεισµικά γεγονότα, µε παρόµοια µετατόπιση. Το 4ο σεισµικό γεγονός πιθανότατα αντιστοιχεί στον σεισµό
του 1894.
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Πηγές της εποχής ( Papavassiliou 1894, Skouphos 1894) αναφέρουν την επιφανειακή διάρρηξη
και του ρήγµατος του Ασπρορέµατος, σε διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ∆. Τα ελλιπή ιστορικά στοιχεία και οι
παρατηρήσεις υπαίθρου δεν µπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός αυτό. Σε υδρογραφικό χάρτη
ου
του Βρετανικού Ναυτικού του 19 αιώνα (British Admiralty Chart) σηµειώνεται ένα τεχνητό ανάχωµα/πιθανό αρχαίο τοίχος στο πεδινό τµήµα, αµέσως δυτικά του Κυπαρισσίου, έως την ακτή, το οποίο ακολουθεί τον γενικό προσανατολισµό του ρήγµατος του Ασπρορέµατος. Ένα πιθανό σενάριο
είναι να επηρεάσθηκαν οι µελετητές της εποχής από εδαφικές αστοχίες λόγω του σεισµού κατά µήκος αυτής της δοµής.
∆εν κατέστη δυνατόν να ανιχνευθεί η συνέχεια του ρήγµατος της Αταλάντης δυτικά – βορειοδυτικά της πόλης της Αταλάντης, και πιο συγκεκριµένα στο τµήµα ανάµεσα από το ρέµα του Καραγκιόζη (δυτικό όριο της πόλης της Αταλάντης) και τον Άγιο Κωνσταντίνο, όπως αναφέρεται σε ορισµένες εργασίες (Richter 1958, Παπαζάχος και Παπαζάχου 2003). Στα πλαίσια της παρούσας
µελέτης πραγµατοποιήθηκε διάνοιξη τριών (3) παλαιοσεισµολογικών τοµών (Σχ. 7 και 8) στην περιοχή του Άγιου Κωνσταντίνου (θέση ∆ιχαλόρεµα), για την διερεύνηση µετατοπίσεων που αναφέρονται για το 1894 κατά µήκος ρηγµάτων.

Σχήµα 7. Αποτύπωση παλαιοσεισµολογικών τοµών στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Η θέση των τοµών
σηµειώνεται στο σχήµα 1.

Σχήµα 8. Αριστερά: Επιφάνεια ολίσθησης παλαιοκατολίσθησης σε αργιλο-µαργαϊκά στρώµατα (Τοµή 1Α). ∆εξιά:
Μικροδιαρρήξεις και διαταραγµένα στρώµατα (Τοµή 1Α).
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Στις πραγµατοποιηθείσες εκσκαφές (Σχ. 7 και 8) δεν αποκαλύφτηκαν σαφείς και τυπικές ρηξιγενείς επιφάνειες, που να τεκµηριώνουν την ύπαρξη ενεργού ρήγµατος, ούτε και σεισµικές διαρρήξεις
των πρόσφατων εδαφικών σχηµατισµών λόγω του σεισµού του 1894. Έµµεσα όµως δεδοµένα,
όπως έντονα διαταραγµένα στρώµατα, επιφάνειες ολίσθησης, µικροδιαρρήξεις πιθανά τεκτονικής
προέλευσης, αποτελούν σοβαρά ενδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης µιας µικρής ρηξιγενούς νεοτεκτονικής ζώνης στη θέση ∆ιχαλόρεµα (Σχ. 8, δεξιά) και κυρίως τεκµηριώνουν παλαιοκατολισθητικά
φαινόµενα (Σχ. 8, αριστερά), τα οποία πιθανώς συνδέονται µε τη σεισµική ακολουθία του 1894,
όπως δείχνουν και οι ηλικίες των αποθέσεων που επηρεάζονται ή καλύπτουν τις παλαιοκατολισθή14
σεις (130+_30, 180+_60 BP χρόνια, C ).

6

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το κανονικό ρήγµα της Αταλάντης (Α-∆ έως ΑΝΑ-∆Β∆ διεύθυνσης) αρχίζει από το ρέµα του
Καραγκιόζη, αµέσως δυτικά της πόλης της Αταλάντης, συνεχίζει προς Ασπρόρεµα - Κυπαρίσσι και
φτάνει µέχρι Μαρτίνο και πιθανά Λάρυµνα. Το συνολικό µήκος της ρηξιγενούς ζώνης δεν ξεπερνά
τα 25-30 km, ενώ υποδιαιρείται σε τέσσερα, ή πιθανώς πέντε, κύρια τµήµατα (segments) µήκους
<10 km.
Η δυναµικότητα (potential) της γένεσης σεισµού, όταν ενεργοποιηθεί στο συνολικό του µήκος
(30km), είναι της τάξης των σεισµών του 1894 (Μs=6.6-7.0), ενώ µε τη χρήση γνωστών εµπειρικών
σχέσεων (Wells and Coppersmith 1994, Ambraseys and Jackon 1998, Pavlides and Caputo 2004)
το µέγιστο µέγεθος ενός αναµενόµενου σεισµού υπολογίζεται σε Μmax 6.8 (α=0,41g). Τα επιµέρους τµήµατά του όταν ενεργοποιούνται ανεξάρτητα εκτιµάται ότι παράγουν σεισµούς µεταξύ Μ =
5.5-6.6, ειδικότερα µόνο το Τµήµα της Αταλάντης µπορεί να συνδέεται µε σεισµούς της τάξης του Μ
= 6.0 (α=0,26g).
Οι µέγιστες κατακόρυφες µετατοπίσεις (άλµατα) του σεισµού του 1894 εκτιµώνται σε 10-30 cm
στο υπόβαθρο και µέχρι 1.5 m στα πλευρικά κορήµατα και στα χαλαρά ιζήµατα, τιµές οι οποίες παρουσιάζονται αυξηµένες λόγω επίδρασης και της βαρύτητας. Οι υπολογιζόµενες µέγιστες συνσεισµικές κατακόρυφες µετατοπίσεις στο κυρίως ρήγµα µε εµπειρικές σχέσεις για σεισµό σχεδιασµού Μ = 6.8 είναι 1.30 m (Ambraseys and Jackson 1998, Pavlides and Caputo 2004) και 1.45 m
(Wells and Coppersmith 1994).
Η πιθανότητα γένεσης ενός σεισµού Μ6.8-7.0 στην ευρύτερη περιοχή της Αταλάντης είναι ιδιαίτερα µικρή (<4% για 50 χρόνια και µέχρι 30 km απόσταση), ενώ η περίοδος επανάληψης σεισµού
αντίστοιχου µεγέθους από το ρήγµα της Αταλάντης είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από 1000 χρόνια
(ίσως µεγαλύτερη και από 2000 χρόνια). Πρόσφατες µελέτες (Pantosti et al. 2004) εκτιµούν την περίοδο επανάληψης για το ρήγµα της Αταλάντης σε 660-1200 χρόνια. Σεισµοί µικρότερων µεγεθών
(5.0<Μ<6.0) έχουν περισσότερο αυξηµένες πιθανότητες να συµβούν (25-50%). Συν-σεισµικές κατακόρυφες µετατοπίσεις επί του ρήγµατος για σεισµούς µέχρι Μ6.5 εκτιµώνται της τάξης 1-20 cm.
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The Northern Gulf of Evoia is a region with an intense neotectonic activity, dominated by characteristic and impressive active faults. The only fault in the region which is connected with a strong
historical earthquake, is the Atalanti fault, with the well-known earthquake sequence of 1894. For
an accurate mapping of the fault trace, the 1894 surface ruptures investigation and the estimation
of the area’s seismic hazard, there has been made a detailed geological – neotectonic investigation
of the Atalanti city area. The results of this investigation show that the Atalanti fault comprises a 2030km long fault zone, divided in at least 4 segments: Atalanti, Kiparissi-Almyra, Tragana-Proskyna,
Martino and possibly Larymna segment. The maximum earthquake magnitude is estimated in
Msmax=6.8, and the recurrence interval, concerning the same magnitude, for Atalanti fault is larger
than 1000 years, possibly even more than 2000 years. Paleoseismological trenching in Agios Konstantinos area excludes the connection of this fault with the earthquake sequence of 1894.
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