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Τα ορεινά τµήµατα της Άνδρου είναι 4 και έχουν διάταξη σχεδόν 
παράλληλη.  
Συναντάµε από βορρά προς νότο:  
α) τους Αγίους Σαράντα,  
β) το σύµπλεγµα Πέταλου-Κουβάρας, όπου βρίσκεται και η ψηλότερη 
κορυφή του νησιού, 
γ) τους Γερακώνες και  
δ) τη Ράχη.  
Τέσσερα είναι αντιστοίχως και τα τµήµατα του νησιού, που 
προσδιορίζονται από τους ορεινούς όγκους και περιλαµβάνουν 
όγκους και κοιλάδες:  
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α) οι λόφοι του Μακροτάνταλου (µέσο ύψος 200 µ.), µε τις κοιλάδες 
του Φελλού και του Γαυρίου,  
β) η περιοχή Κατακοίλου - Μπατσίου,  
γ) η κοιλάδα της Μεσαριάς και 
δ) η κοιλάδα του Κορθίου.  
 
Η Άνδρος, σύµφωνα µε την πρόσφατη αλλαγή της διοικητικής 
διαίρεσης του νησιού, χωρίζεται στους δήµους Άνδρου, Υδρούσας και 
Κορθίου. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της Άνδρου είναι τα πολλά και 
καλής ποιότητας νερά της. Είναι το πλουσιότερο Κυκλαδονήσι σε 
επιφανειακά ύδατα , µε χείµαρρους (ρέµατα) και µικρά ποτάµια που 
συντελούν αποφασιστικά στη διαµόρφωση του τοπίου (βλάστηση, 
µορφολογία ακτών). Μεγαλύτερο από αυτά , µε τη διαρκέστερη ροή , 
είναι ο Άχλας. Πολυάριθµες είναι και οι πηγές του νησιού. 
Μεγαλύτερη είναι το Ζένιο, στο Πέταλο, σε υψόµετρο 900 µ, που 
αυτοµάτως χωρίζεται σε 3 ποταµίσκους (προς Μελίδα, Νηµποριό και 
Γιάλια). Περίφηµη, στους πρόποδες του Πετάλου επίσης, στ' 
Αποικία, είναι η πηγή Σάριζα, µε ιαµατικές ιδιότητες. 
 
Γεωτεκτονικά, η Άνδρος ανήκει στην Αττικοκυκλαδική ζώνη και 
αποτελείται από δύο τεκτονικές ενότητες: 
α) την ανώτερη, ονοµαζόµενη ενότητα Μακροτάνταλου, ηλικίας 
ανωπαλαιοζωικής (παλαιότερη των 250 εκατ. χρόνων) και 
β) την κατώτερη ενότητα της κεντρικής - νότιας Άνδρου, άγνωστης 
ηλικίας.  
Η επαφή των δύο ενοτήτων είναι τεκτονική και εντοπίζεται σε µια 
σύνθετη ζώνη µε υπερβασικά πετρώµατα (πυριγενή, µαγµατικά ή 
ηφαιστίτες) που έχουν παραµορφωθεί, όµοια µε τα παραµορφωµένα 
πετρώµατα και των δύο ενοτήτων. 
Η ενότητα Μακροτάνταλου που περιορίζεται σε έκταση µόνο στο 
βορειοδυτικό άκρο της νήσου, από το ακρωτήρι Καµπάνος ως το 
ακρωτήρι Κακογκρέµι, αποτελείται από σχιστόλιθους ως 
αµφιβολίτες, µαρµαρυγιακούς σχιστόλιθους και µάρµαρα, µέσα στα 
οποία βρέθηκαν µικροαπολιθώµατα που προσδίδουν ηλικία 285 ως 
245 εκατοµµύρια χρόνια περίπου. 
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Η κατώτερη ενότητα, που καταλαµβάνει όλο το υπόλοιπο νησί, 
αποτελείται από µία συνεχή εναλλαγή µαρµάρων και διαφόρων ειδών 
σχιστόλιθων.  
Όλη η σειρά περιλαµβάνει µεταµορφωµένα πετρώµατα, στα οποία δεν 
βρέθηκαν απολιθώµατα και εποµένως είναι αγνώστου ηλικίας. 
∆ιάσπαρτα και σε πολύ µικρής έκτασης εξάπλωση υπάρχουν 
εµφανίσεις εκρηξιγενών πετρωµάτων από φλέβες όξινες (περιοχή 
βόρεια και δυτικά του Φελλού στα δυτικά του νησιού και περιοχή 
Κρεµµύδες), γρανιοδορίτης στην περιοχή Μπαράδα (βορειοδυτικά 
του Κάτω Κατάκοιλου) και σερπεντινίτες ως σερπεντινιωµένους 
περιδυτίτες σε µεγάλη έκταση στο βορειοδυτικό τµήµα (διάσπαρτοι 
από την περιοχή του Επάνω Φελλού στα νοτιοδυτικά ως τον όρµο 
Μικρογιάλι στα βορειοανατολικά, καθώς και από την ακτή στον όρµο 
Πλατανιστού ως το ακρωτήρι Βάρης στα βορειοανατολικά). Τα 
νεότερα πετρώµατα της Άνδρου, οι ασβεστοψαµµίτες µε µακρο-µικρο 
απολιθώµατα απαντούν σε µεµονωµένες θέσεις κυρίως στα παράκτια 
τµήµατα του νησιού.  
Στις σύγχρονες αποθέσεις θεωρούνται τα πλευρικά ευρήµατα που 
αποτελούνται κυρίως από χαλαρά λατυποπαγή και ογκόλιθους µε 
συχνές και µεγάλες εµφανίσεις στο κεντρικό τµήµα του νησιού και οι 
αλλουβιακές προσχώσεις ρυακιών και χειµάρρων, που αποτελούνται 
από άµµους, αργίλους και κροκάλες.  
Η Άνδρος είναι πλούσια σε µεταλλεύµατα.  
Κυρίως οι Άγιοι Σαράντα και οι γύρω λόφοι είναι πλούσιοι σε σίδηρο 
και µαγγανιοµεταλλεύµατα, χαλκό και σπανιότερα σε µόλυβδο και 
ψευδάργυρο.  
 
Γνωστή είναι η Άνδρος επίσης για τις µεταλλικές της πηγές. Μερικές 
από αυτές αναβλύζουν σε τεκτονικά ρήγµατα. Οι πιο γνωστές είναι 
στο Πέταλο (Παλαιόπολη, Βουρκωτή, Μένητες -πηγή Ζανάκη- και 
δύο στα Αποικία  -πηγές Σάριζας και Αγίας Ειρήνης- κ.ά.).  
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