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Η ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Ή γεωγραφική μορφή τής νήσου Κρήτης δύναται νά κατανοηθή 
μόνον εάν τήν -θεώρηση κάνεις ως τό Αποτέλεσμα μιας μακροχρονίου 
έξελίξεως. Πρός τούτο είναι άναγκαϊον νά σκέπτεται κανείς είς γεω
λογικά χρονικά διαστήματα, δηλαδή είς εκατομμύρια έτών. Τότε Αντι
λαμβάνεται δτι ή σημερινή της μορφή δεν είναι άλλο τι παρά μόνον 
μία στιγμιαία είκών, καίτοι αίίτη παραμένει Αμετάβλητος Από χιλιε
τηρίδων.

Αί γεωλογικαί έποχαί κατά τάς όποιας έλαβε χώραν ή πολύπλοκος 
καί πλήρης έναλλαγών έξέλιξις τής Κρήτης είναι αί έποχαί τής νεω- 
τέρας Τριτογενούς καί τής Τεταρτογενούς. Πρόκειται περί τής Μειοκαί- 
νου καί Πλειόκαινου μέ τάς διαφόρους ύποδιαιρέσεις των (π. χ. Έλ- 
βέτιον, Τορτόνιον, Σαρμάτιον, Πόντιον, "Αστών), καί περί τής Πλιι- 
στοκαίνου, ήτις χαρακτηρίζεται υπό πολλαπλών έναλλαγών ψυχρών 
καί θερμών περιόδων καί τέλος περί τής Όλοκαίνου δηλαδή περί τής 
σημερινής γεωλογικής περιόδου. Αί έποχαί αύταί διήρκεσαν περί τά 
30 εκατομμύρια έτη.

Πρδ τής Μειοκαίνου, δηλαδή κατά τήν διάρκειαν τής παλαιοτέρας 
Τριτογενούς, ή νοτία περιοχή τού Αίγαίου ήτο κεκαλυμμένη ύπδ θα
λάσσης. Κατά τήν διάρκειαν τής Όλιγοκαίνου συνέβησαν αί μεγάλαι 
Αλπικαί όρογενέσεις, αί πτυχώσεις καί έπωθήσεις, αί όποίαι διά πρώ- 
την φοράν έσχημάτισαν εν μέγα χερσαίον συγκρότημα γνωστόν ύπδ τδ 
όνομα «Αίγηΐς». Ή δρογένεσις άπεπερατώθη κατά τήν μετάβασιν άπδ 
τής Όλιγοκαίνου είς τήν Μειόκαινον. KacA τήν έποχήν τής Μειοκαί
νου καί Πλειόκαινου Αποσυντίθεται τδ χερσαίον συγκρότημα τούτο 
καί Αρχίζει νά διαμορφούται ή κατανομή χέρσου καί θαλάσσης, τήν 
όποιαν βλέπομεν σήμερον.

Ή έκτασις καί ή δομή τής παλαιομειοκαίνου χερσαίας Αίγηΐδος 
είναι μόνον έν γενικαίς γραμμαίς γνωστή (Πίν. ΝΓ'). Γνωρίζομεν μό
νον ότι ή χέρσος έξετείνετο συνεχώς Απδ τής Πελοποννήσου μέχρι τής 
νοτίου Μικρας ’Ασίας περιλαμβάνουσα τήν σημερινήν γέφυραν τών 
νήσων Κύθηρα - Κρήτη-Κάσος-Κάρπαθος-Ρόδος καί ότι συνίστατο 
άπδ διαφόρους όρεινάς ζώνας, αΐτινες παρουσίαζον μίαν τοξοειδή διά- 
ταξιν. Ή Κρήτη Ανήκει κατά τδ πλείστον είς τήν μεσαίαν ζώνην τήν
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οποίαν θά ήδύνατο νά δνομάση κανείς Κεντρικήν Κρητικήν - Πελοπο- 
νησιακήν ζώνην. Άλλα δεν γνωρίζομεν ακριβώς τήν προς νότον έκτα- 
σιν τής χέρσου αυτής. Ή σχεδιασμένη παραθαλάσσιος γραμμή είναι 
καθαρώς υποθετική (ΙΊίν. ΝΓ').

Προς βορράν υπήρχε πιθανώτατα—καίτοι δέν είναι τοϋτο τελείως 
ασφαλές — συνοχή μέ τήν ξηράν, ήν καλοϋμεν «Κυκλαδικήν Μάζαν», 
ήτις άπετελείτο άπδ κρυσταλλικά καί μεταμορφωμένα πετρώματα. 
'Όσον άφορά τήν μορφήν αυτής τής παλαιός χέρσου, μποροϋμεν μό
νον νά υποθέσωμεν, ότι υπήρχαν πολλαί καί υψηλοί όροσειραί, προ
φανώς μέ κατεύθυνσιν κατά τδ πλείστον άναλόγως τών τοξοειδών 
ζωνών.

Κατά τά άκολουθοϋντα χρονικά διαστήματα μεταβάλλεται ή κατά- 
στασις ριζικώς. Θαλάσσιαι είσβολαί λαμβάνουν χώραν εις τήν περιο
χήν τής παλαιός Αίγηΐδος. Αί παραλιακαί γραμμαί μετατοπίζονται 
συχνά καί χέρσος καί θάλασσα άλληλοεκτοπίζονται κατά φαινομενι- 
κώς τυχαίον τρόπον. Πρέπει όμως νά λάβη τις ύπ’ όψιν ότι αί μετα- 
βολαί αύταί τών παραλίων είς τήν νεωτέραν Τριτογενή καί Πλειστό
καινον οφείλονται είς δυο αίτια. Πρώτον πρόκειται περί μετακινήσεων 
τής θαλάσσης δηλαδή περί άνυψώσεως ή ταπεινώσεως τής θαλασσίας 
επιφάνειας. Αί διακυμάνσεις αύταί τής θαλασσίας στάθμης συνέβησαν 
πολύ συχνά κατά τήν διάρκειαν τής ιστορίας τής Γής. ’Ονομάζονται 
εύστατικαί μεταβολαί, έχουν δέ διαφορετικά αίτια. Κατά δεύτερον λό
γον όμως λαμβάνουν χώραν καί μετακινήσεις τής χέρσου. Πρόκειται 
περί κατά τό μάλλον ή ήττον μεγάλων καθιζήσεων έντδς τού φλοιού 
τής Γής, είς τάς όποιας θά ήδύνατο νά έχη είσχωρήση καί ή θάλασ
σα ή περί ανορθώσεων ή καί άνυψώσεων άλλων τμημάτων τού γήινου 
φλοιού. Τοιούτου είδους κατακόρυφοι μετακινήσεις είναι τεκτονικού 
χαρακτήρος. Αλλά άσφαλώς θά ήτο δυνατός καί ένας συνδυασμός 
τών δύο αυτών φαινομένων. Καί τούτο δυσχεραίνει τά μέγιστα τήν 
έξήγησιν τών μεταβολών τών άκτών.

Κατά τήν διάρκειαν τής Μεσομειοκαίνου συνέβησαν είς τήν νοτίαν 
Αίγηΐδα μεγάλαι εύστατικαί έπικλίσεις τής θαλάσσης καί δή γενικώς 
άπό Νότου πρός Βορράν. Ταυτοχρόνως όμως έδρασαν καί τεκτονικαί 
δηλαδή ήπειρογενετικαί μετακινήσεις. Μεγάλαι περιοχαί τής χέρσου 
έβυθίσθησαν, άλλα δέ πάλιν τμήματα άνυψώθησαν ύπεράνω τής έπι- 
φανείας τής θαλάσσης.

Είναι πολύ ενδιαφέρον νά θεωρήση τις άπό τής σκοπιάς αύτής τό 
σημερινόν λίαν πολύπλοκον άνάγλυφον τού πυθμένος τής θαλάσσης 
βορείως, νοτίως καί δυτικώς τής Κρήτης. Το άνάγλυφον τούτο είναι 
περιεργότατον. Υπάρχουν τόσον βορείως, Ιδιαιτέρως δέ νοτίως τής
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΕ* 22
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Κρήτης πολλαί λεκάναι βάθους δύο χιλιάδων έως κα'ι τριών χιλιάδων 
μέτρων. Τδ πολυπλοκώτερον τμήμα τοϋ άναγλύφο ί είναι βορειοδυτι- 
κώς τής Κρήτης, δπου τδ βάθος τής θαλάσσης φθάνει μέχρι των 5015 
μέτρων. Άλλα μόνον είς την περιοχήν τής πτυχοειδοϋς ζώνης είναι 
τδ άνάγλυφον τού πυθμένος τόσον πολύπλοκον. Πρός βορράν είς την 
περιοχήν τής Μάζης τών Κυκλάδων, τδ βάθος τής θαλάσσης είναι μι- 
κρότερον καί έν γένει ή συνολική δομή άπλουστέρα. Τδ αυτό ισχύει 
και διά τδ νότιον τμήμα πρδς τήν Αφρικανικήν άκτήν.

Τά αίτια τής γενέσεως τών υποθαλασσίων αυτών λεκανών είναι 
άποκλειστικώς τεκτονικαί διαρρήξεις. Πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι δ 
πρώτος σχηματισμός τών λεκανών συνετελέσθη ήδη κατά τήν έποχήν 
τής Μεσομειοκαίνου.

Ό παλαιογεωγραψικδς χάρτης (Πίν. ΝΔ') δεικνύει πώς πρέπει νά 
φαντασθώμεν τήν κατανομήν χέρσου καί θαλάσσης τής νοτίου Ελλά
δος κατά τήν έποχήν τής Μεσομειοκαίνου (Έλβετίου-Τορτονίου). 
ΓΙρδς Νότον τής Κρήτης ύπήρχον βαθείαι θαλάσσιαι λεκάναι, άλλά 
πρός Βορράν αυτής καί ιδιαιτέρως είς τήν περιοχήν τών σημερινών 
Κυκλάδων καί τής Πελοποννήσου στερεά γή. Είς τήν σημερινήν θέσιν 
τών νήσων Κύθηρα-Κρήτη-Κάσος-Κάρπαθος δέν ύφίστατο συνε
χής ξηρά, άλλά δλόκληρος σειρά νήσων καί νησίδων, άβαθείς κόλποι 
θαλάσσης καί θαλάσσιοι πορθμοί.

Τά άποθέματα τών άβαθών αυτών θαλασσών τής Έλβετίου καί 
Τορτονίου εποχής άπαντοΰν σήμερον είς τήν Κρήτην είς τάς εκτάσεις 
μεταξύ τών όρέων, είς τήν Σητείαν, νοτίως τού Ηρακλείου, είς τήν 
Μεσαράν, νοτίως τοϋ Ρέθυμνου, πιθανώς καί περί τά Χανιά καί άλ- 
λαχοϋ. Οί συχνά εμφανιζόμενοι όρίζοντες κροκαλών άποδεικνύουν δτι 
είς τήν περιοχήν αυτήν πρέπει νά υπήρξαν μεγαλύτεροι νήσοι. Ενίοτε 
υπήρχαν τοπικώς καί μικρότεροι ή με/αλύτεραι λίμναι. Εμφανίζονται 
έπίσης λιγνίται.

Περί τδ τέλος τής Μειοκαίνου άπεσύρθη καί πάλιν ή θάλασσα εύ- 
στατικώς, ή δε μεταβατική περίοδος εκ τής Μειοκαίνου είς τήν Πλειό- 
καινον (δηλαδή ή Σαρμάτιος καί ή λεγομένη Πόντιος) δίδει τήν έν- 
τύπωσιν δτι υπήρχε καθ’ απασαν τήν Ελλάδα μία πρδ παντός χερ
σαία εποχή. Είς πολλά μέρη τής κεντρικής καί δυτικής Κρήτης εύρί- 
σκονται υπολείμματα ισχυρών κροκαλικών άποθεμάτων εντός ερυθρού 
πηλού καί άμμου. Τά άποθέματα αυτά είναι ηπειρωτικά Ιζήματα, τά 
όποια μετεφέρθησαν υπό ποταμών. Κροκαλικά υπολείμματα τοιούτου 
είδους εμφανίζονται π. χ. πλησίον τής όδοϋ Ηρακλείου-Ρεθύμνης 
μεταξύ τών χωρίων Δαμάστα καί Γενί Καβέ. Οί κόκκινοι λόφοι είς 
αυτήν τήν περιοχήν συνίστανται άποκλειστικώς έκ τοιούτων άποθεμά-
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των. Είς τήν Κεντρικήν Κρήτην εύρίσκονται δμοια Αποθέματα νοτίως 
τοϋ 'Ρέθυμνου. Εις τήν δυτικήν Κρήτην π. χ. ε’ις τά Κεραμιά νοτίως 
των Χανιών υπάρχει μία λίαν εκτεταμένη περιοχή κροκαλοφόρων έρυ- 
θρών πηλών. Τά Αποθέματα αυτά έμφανίζονται έν μέρει μέ στρώσεις, 
ένθα κροκαλικοΐ δρίζοντες εναλλάσσονται μέ άμμώδεις Αργιλικάς στοι
βάδας. Κατά μίαν τοποθεσίαν εις τά Κεραμιά, παρά τδ χωρίον Κατω- 
χώρι, αυτά τά έρυθρά ιζήματα καλύπτονται ύπδ υφάλμυρων μαργαι- 
κών στρωμάτων, τά όποια συμφώνως πρδς τήν περιεκτικότητά των εις 
άπολιθώματα, άνήκουν περίπου εις τήν παλαιοτέραν Πλειόκαινον. Είς 
άλλας τοποθεσίας καλύπτονται ύπδ τής νεωτέρας Πλειόκαινου. Τά γε
γονότα αυτά άποδεικνύουν 8τι οί κροκαλοφόροι ερυθροί πηλοί είναι 
τουλάχιστον άρχαιότεροι τής Πλειόκαινου. Προφανώς έσχηματίσθησαν 
περίπου κατά τήν ύστάτην Μειόκαινον.

Έκ τών ευρημάτων τούτων έξάγεται τδ συμπέρασμα δτι είς τήν 
χερσαίαν έπιφάνειαν είς τήν όποιαν μετεφέρθησαν οί κροκαλοφόροι 
ερυθροί πηλοί, παρέμειναν μικραί μόνον διαφοραί ύψους. Τδ κόκκινον 
χρώμα τής άμμου καί τών πηλών είναι άποτέλεσμα μιας έρυθράς Απο- 
σαθρώσεως, έκ τής όποιας συμπεραίνομεν ότι τήν εποχήν εκείνην τδ 
θερμόν καί υγρόν κλίμα συχνά ένηλλάσσετο μέ περιόδους ξηρασίας.

Είς μίαν κατά τι νεωτέραν έποχήν (Πρώτο- μέχρι Μεσοπλειόκαινος) 
πρέπει νά έσχηματίσθη πάλιν έν Κρήτη μία ισχυρά ορεινή μορφή. 'Υπό 
τήν έπίδρασιν ενός ξηρού καί θερμού κλίματος αί πλευραί τών δρέων 
έκαλύπτοντο ύπδ μιας παχείας στοιβάδος αιχμηρών κορυμάτων Ασβε- 
στολίθου, ή όποια έξετείνετο είς μεγάλην έκτασιν είς τούς πρόποδας τών 
δρέων. Σήμερον τά κορύματα αύτά έχουν στερεωΰή συνεπεία τού σχη
ματισμού λατυποπαγών. Π.χ. νοτιοδυτικώς τού ορούς Δίκτη διετηρήθη- 
σαν μεγάλα ύπολείμματα τοιούτων λατυποπαγών. Τδ αυτό ισχύει καί 
διά τούς βραχώδεις λόφους πλησίον τού χωρίου ’Ανατολή. Τά λατυπο- 
παγή αύτά κείνται μερικώς έπί ιζημάτων τής θαλασσίας Μεσομειοκαί- 
νου μερικώς έπί έρυθρών πηλών, καί καλύπτονται τοπικώς ύπδ πετρω
μάτων τής θαλασσίας Νεοπλειοκαίνου. Έξ αύτού προκύπτει μετά μεγά
λης πιθανότητος ή Παλαιοπλειοκαινική ή Μεσομειοκαινική ήλικία των.

Κατά τά άλλα γνωρίζομεν μόνον δλίγα περί τής Παλαιοπλειοκαί- 
νου έποχής άπδ τήν Κρήτην, αλλά γνωρίζομεν περισσότερα άπδ τήν 
’Αττικήν, τήν Εύβοιαν καί τάς Κυκλάδας, διότι έδώ είναι γνωστά είς 
πολλάς θέσεις τά ύπολείμματα τής χερσαίας Πικερμικής φάσεως μέ τήν 
χαρακτηριστικήν πανίδα ζώων τής στέππης καί ιδίως Ιππαρίων. Ό 
καταμερισμός χέρσου καί θαλάσσης ήτο πιθανώς ως παρουσιάζει ό 
χάρτης (Πίν. ΝΕ'), κατά τδ πλεϊστον χέρσος μέ πιθανώς μερικάς λι
μνοθάλασσας βορείως τής Κρήτης.
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Κατά τήν διάρκειαν τής άνωτέρας Πλειόκαινου (δηλαδή τής Ά
στίου) συνέβη μία δευτέρα εισβολή, ή όποια όμως δέν ήτο περιωρισμέ- 
νη εις την Ελλάδα, άλλά έλαβε χώραν είς Ολόκληρον τήν Μεσόγειον. 
Έν άντιθέσει πρδς τήνΈλβέτιον έπίκλισιν, ή θάλασσα εισβάλλει τώρα 
πολΰ περισσότερον πρδς Βορράν (Πίν. ΝΣΤ'). Περίπου ταυτοχρόνως μέ 
τάς εύστατικάς άνυψώσεις ιής θαλασσίας στάθμης πρέπει νά συνέβη- 
σαν νέαι είσβολαί καί διαρρήξεις είς τήν ηπειρωτικήν μάζαν. Τοιουτο
τρόπως έσχηματίσθησαν τά ταφροειδή βυθίσματα είς τήν Πελοπόννη
σον ώς τό Μεσσηνιακόν, Λακωνικόν, Άργολικόν καί τόν Κορινθια
κόν. Ή θάλασσα έφθασε μέχρι τής ’Αττικής καί έτι βορειότερον. Ή 
Πελοπόννησος προσέλαβε τδν χαρακτήρα μιάς πολυκόλπου νήσου. 
Καθ’ όμοιον τρόπον συνετελέσθη καί ή έξέλιξις τής Μικρασιατικής πα
ραλίας. Άλλά ή Κυκλαδική Μάζα παραμένει άκόμη ηπειρωτική ξηρά. 
Επίσης καί είς τήν βορείαν άκτήν τής σημερινής Κρήτης σχηματίζον
ται τώρα ταφροειδή βυθίσματα, τό τής Κισάμου, τών Χανίων, τοϋ 
Ρέθυμνου, τοϋ Ηρακλείου, τού Μεραμβέλλου, τής Τεραπέτρας. Ή ’Η
πειρωτική γέφυρα χωρίζεται καί πάλιν είς σειράν νήσων καί νησίδων 
(Πίν. ΝΣΤ').

Τά θαλάσσια ιζήματα τής Άστίου όμοιάζουν έξωτερικώς μέ τά 
άποθέματα τοϋ Έλβετίου καί τοϋ Τορτονίου, διαφέρουν όμως αυτών 
καθ’ όσον έχουσι διάφορον περιεχόμενον άπολιθωμάτων. Συχνά, καί- 
τοι όχι πάντοτε οί Άστιοι στοιβάδες συναντιόνται άποτεθειμέναι επί 
ιζημάτων τής Έλβετίου - Τορτονίου, μέ τήν ιδίαν περίπου κατανομήν.

Ή Κρήτη καί ή τοξοειδής ζώνη ή περιλαμβάνουσα τάς νήσους Κύ
θηρα - Κρήτη - Κάρπαθος-Ρόδος είναι τεκτονικώς μία λίαν άσταθής 
περιοχή. Έδώ όμως αί τάσεις άνορθώσεως υπήρξαν πάντοτε ισχυρό
τεροι τών τάσεων καθιζήσεως. Βορείως καί νοτίως όμως τής νησιωτι
κής ζώνης ή κατάστασις ϋπήρξεν άκριβώς αντίθετος. Αί γενικαί εύ- 
στατικαί έπικλίσεις τής θαλάσσης έδημιούργησαν είς τήν περιοχήν τής 
νησιωτικής ζώνης άβαθή τμήματα τής θαλάσσης, κόλπους καί διώρυ
γας, ένώ είς τδ Λιβυκδν πέλαγος άπδ τής έποχής τής Μεσομειοκαίνου 
διαρκώς συνετελείτο ό σχηματισμός βαθειών θαλασσών.

Μετά τήν εποχήν τής Άστίου ή θάλασσα καί πάλιν άπεσύρθη 
εϋστατικώς. Κατά τήν έποχήν τής Πλειστοκαίνου έγένετο σειρά κατα- 
βιβάσεων καί Ανυψώσεων τής θαλασσίας στάθμης άντιστοιχουσών 
πρδς χρονικά διαστήματα ψυχρών καί θερμών περιόδων. Έκάστη ψυ
χρά περίοδος έν Έλλάδι — άντιστοιχοϋσα πρδς σύγχρονον παγετώδη 
έποχήν τών βορείων πλατών — άφήρεσε άπδ τάς θαλάσσας μεγάλας 
ποσότητας ΰδατος πρδς σχηματισμόν πελωρίων παγετώνων, καί συνε
πείς τοϋτου ή στάθμη τής θαλάσσης κατήρχετο. Έκάστη θερμή περίο-
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δος άφ’ έτέρου προκαλοϋσα τήξιν τών παγετώνων έπέφερε ανύψοισιν 
τής στάθμης τής θαλάσσης. Τδ φαινόμενον αυτό έπανελήφθη τουλά
χιστον πέντε φοράς. Έκ παραλλήλου πρός τάς παγετοευστατικάς αυτάς 
διακυμάνσεις συνετελέσθησαν είς την περιοχήν τής Κρητικής νησογε- 
φύρας και εις τήν εποχήν τής Παλαιοπλειστοκαίνου κα'ι πάλιν άνυψώ- 
σεις τής χέρσου καθώς καί ταφροειδή βυθίσματα.

Έν συνδυασμφ μέ τάς μετακινήσεις αυτάς τόσον τής χέρσου δσον 
καί τής θαλάσσης, αϊτινες εις τάς λεπτομέρειας των ήσαν πολύ πολύ
πλοκοι, ήρχισε νά σχηματίζεται κατά τήν κατωτέραν Πλειστόκαινον 
δηλαδή πρά 800.000 ετών διά πρώτην φοράν τδ σημερινόν περίπου 
περίγραμμα τής νήσου Κρήτης μέ τήν σημερινήν μορφήν τών όρέων 
της. ΕΙς τήν βόρειον καί νοτίαν ακτήν τής Κρήτης αί μνημονευθεΐσαι 
εόστατικαί παραλιακαί μεταβολαί τής Πλειστοκαίνου, αϊτινες έφθανον 
μέχρι μερικών εκατοντάδων μέτρων, δέν προεκάλεσαν σοβαράς μετα
τοπίσεις τής παραλιακής γραμμής. Άντιθέτως, βορειοδυτικώς καί βο
ρειοανατολικούς, κατά τάς ψυχράς περιόδους τής Παλαιοπλειστοκαίνου 
άσφαλώς υπήρξαν ήπειρωτικοί σύνδεσμοι μέ τήν Πελοπόννησον καί μέ 
τήν Ρόδον.

Ό Πίναξ ΝΖ' δέν άναφέρεται είς μίαν ώρισμένην εποχήν. Δει
κνύει μόνον ποια θά ήτο ή κατανομή χέρσου καί θαλάσσης εάν ή 
στάθμη τής τελευταίας ήτο διά λόγους εύστατικούς κατά 200 μέτρα 
χαμηλοτέρα τής σημερινής. Ή τοιαύτη καταβίβασις τής στάθμης ήτο 
άπολύτως δυνατή κατά οίανδήποτε ψυχράν εποχήν τής Παλαιοπλει- 
στοκαίνου, άν καί δέν γνωρίζομεν ποιαν ακριβώς.

Φαίνεται δτι μεταξύ τών ’Αντικυθήρων καί τής Χερσονήσου Γραμ- 
βοϋσα τής Κρήτης θά υπήρχε μόνον στενός πορθμός. Πρόκειται περί 
ταφροειδοϋς βυθίσματος, δπερ συνετελέσθη είς νεωτέραν εποχήν δη
λαδή κατά τήν νεωτέραν Πλειστόκαινον. Καθ’ δμοιον τρόπον έσχημα- 
τίσθησαν αί ταφροειδείς καθιζήσεις μεταξύ Εύβοιας καί "Ανδρου, Ση- 
τείας καί Κάσου, Καρπάθου καί Ρόδου.

Έχομεν ενδείξεις ενός τοιούτου ήπειρωτικοΰ συνδέσμου μεταξύ 
Κρήτης καί Πελοποννήσου κατά τήν Παλαιοπλειστόκαινον επί τή βά
σει εύρημάτων λειψάνων θηλαστικών ζώων είς τήν Κρήτην, ίπποπο- 
τάμων, αντιλοπών, νάνων ελεφάντων, έλάφων κλπ. Τά ζώα αυτά είσ- 
έβαλον, δπως είναι εύνόητον, διά ξηράς είς τάς σημερινάς νήσους, καί 
δή κατά τήν εποχήν τής παλαιοτέρας Πλειστοκαίνου. ’Υπάρχουν εν
δείξεις δτι ό ήπειρωτικδς σύνδεσμος τής Κρήτης μέ τήν Ρόδον καί 
τήν νοτίαν Μικράν ’Ασίαν άπεκόπη ένωρίτερον ή δ σύνδεσμος μέ τήν 
Πελοπόννησον.

Αυτά δμως δλα είναι έμμεσοι ένδείξεις πρός παραδοχήν μιας χα-
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μηλης στάθμης τής έπιφανείας τής θαλάσσης καί τής ύπάρξεως ήπει- 
ρωτικών συνδέσμων. ’Αμέσους, όρατάς άποδείξεις δέν έχομεν, διότι αί 
τότε παραλιακοί γραμμαί κείνται σήμερον υπό τήν έπιφάνειαν τής 
θαλάσσης.

“Αμεσοι δραταί άποδείξεις υπάρχουν διά τάς ύψηλοτέρας στάθμας 
τών θερμών περιόδων, π. χ. άναβαθμίδες παλαιών άκτών, αί δποίαι 
συναντώνται είς διαφόρους τοποθεσίας καί διάφορα ίί'ψη είς τήν Κρή
την. Πολύ καλά διαμορφωμένη είναι ή παλαιά άκτή τής Τυρρηνικής 
θερμής περιόδου, πρά τριακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων έτών περίπου. 
Αυτή φαίνεται ώς καλώς έξειλιγμένη θαλασσία άναβαθμίς π. χ. άνα- 
τολικώς τοϋ κόλπου τοϋ Κισάμου.

Εύκρινώς καί καλύτερον διατηρημένοι είναι αί νεώτεραι άναβαθ
μίδες αί όφειλόμεναι είς μίαν τελευταίαν μεταβολήν τών άκτών, ή 
όποία είς τήν δυτικήν Κρήτην άνέρχεται άπδ τεσσάρων έως έξ μέτρων. 
Έν μέρει έμφανίζονται ώς δριζοντία κοίλη γραμμή ή όποία έχει δη- 
μιουργηθή άπδ τδ κύμα δπως π. χ. δυτικώς τής έξόδου τής χαράδρας 
Δώματα, έν μέρει δέ ώς δριζοντία γραμμή σημειουμένη μόνον διά φυ- 
κών, ώς π. χ. είς τδν κόλπον τής Σουγιάς.

Έκτοτε καί δή κατά τήν ίστορικήν έποχήν, ή θέσις τών άκτών 
δέν παρέμεινεν μέν τελείως άμετάβλητος, άλλά πρόκειται περί έλα- 
φρών παραλιακών μεταβολών προκληθεισών άπδ άνυψώσεις καί καθι
ζήσεις τής χέρσου.

Ή παλαιά ύπόθεσις τοϋ Σπράττ κατά τήν όποιαν ή δυτική πλευ
ρά τής Κρήτης κατά τήν διάρκειαν τών Ιστορικών χρόνων άνυψώθη 
ή δέ άνατολική κατήλθε, δέν είναι δρθή είς τήν γενικήν αυτήν μορ
φήν, καίτοι μικραί τινες άνυψώσεις καί καθιζήσεις συνέβησαν είς δια
φόρους τοποθεσίας χωρίς αύτδ νά έπιτρέπη τήν παραδοχήν ένδς γενι
κού κανόνος.

Αί έρευναι έπΐ τών νεωτέρων μεταβολών τής άκτής έξακολουθοϋν 
καί υπάρχει έλπίς μετά μερικά έτη νά γνωρίζωμεν περισσότερα περί 
αυτών.
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