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11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ--  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

 

 

Η συγκεκριµένη εργασία συνιστά προϊόν µικροσκοπικής εξέτασης και 

ανάλυσης 50 δειγµάτων (λεπτές τοµές) τα οποία συλλέχθηκαν από χαλαζιτικούς 

ορίζοντες της Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής Σειράς της νότιας Πελοποννήσου, περιοχή 

Ταϋγέτου και Πάρνωνα, των Κύθηρα και τέλος, της κεντρικής και δυτικής Κρήτης.   

Κύριος σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη των µικροδοµών, όπως αυτές 

προέκυψαν από τη δράση των µηχανισµών παραµόρφωσης στα πετρώµατα της 

ενότητας, καθώς και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µικροσκοπικής εξέτασης, η 

οποία αφορά το µέγεθος των κόκκων του χαλαζία (grain size) και κατ’ επέκταση την 

τάση ροής (flow stress).  

Σε πρώτη φάση γίνεται εκτεταµένη αναφορά, στη χωρική κατανοµή 

(γεωγραφική και κατακόρυφη) της Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής Σειράς στον Ελλαδικό 

χώρο, στη µελέτη τεκτονικών, κυρίως, αλλά και πετρογραφικών δεδοµένων, τα οποία 

συντελούν στην κατανόηση του τρόπου και των συνθηκών σχηµατισµού  των 

πετρωµάτων της ενότητας αυτής. Ακολουθεί εργαστηριακή εξέταση, µε τη βοήθεια 

οπτικού µικροσκοπίου και σχολιασµός των χαρακτηριστικών των δειγµάτων. Τέλος, 

γίνεται αναφορά στον τρόπο λήψης των µετρήσεων, στην επεξεργασία των 

δεδοµένων µε γραφήµατα, στη συσχέτιση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 
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22..  ΓΓΕΕΩΩΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  --  ΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ,,  

ΚΚΥΥΘΘΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  

 

2.1. ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 

Οι Εξωτερικές Ελληνίδες αποτελούν τµήµα της Αλπικής ορογενετικής 

αλυσίδας και συνδέουν τις ∆ιναρίδες στα Β∆ µε τις Ταυρίδες στα ΝΑ (εικ. 1a). 

Αποτελούνται κυρίως από Μεσοζωικά και Καινοζωικά ιζηµατογενή πετρώµατα, τα 

οποία έχουν αποτεθεί στο ανατολικό παθητικό περιθώριο της Απουλίας 

µικροηπείρου. Η σηµερινή παρουσία των ζωνών επώθησης των Εξωτερικών 

Ελληνίδων πιστοποιήθηκε από την προς ανατολάς καταβύθιση και σύγκρουση, 

µεταξύ των µικροηπείρων της Απούλια και Πελαγονικής (Εσωτερικές Ελληνίδες). 

Τα µεταµορφωµένα πετρώµατα της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς και της 

ενότητας Plattenkalk, ανήκουν στις Εξωτερικές Ελληνίδες και αποτελούν µια ζώνη 

υψηλών πιέσεων-χαµηλών θερµοκρασιών (HP\LT), η οποία εκτείνεται σε µια 

απόσταση άνω των 600 km, από τη Β. Πελοπόννησο, δια µέσου των Κυθήρων και 

της Κρήτης, µέχρι τα ∆ωδεκάνησα (εικ. 1a). Η Φυλλιτική-Χαλαζιτική Σειρά, η οποία 

αποτελεί τον κορµό µιας εξωθηµένης (extrusion) ζώνης διάτµησης, παρεµβάλλεται 

τεκτονικά ανάµεσα στα αµεταµόρφωτα επωθηµένα καλύµµατα της ζώνης Πίνδου και 

Τρίπολης και στη χαµηλότατη τεκτονική ενότητα των Εξωτερικών Ελληνίδων, την 

ενότητα Plattenkalk (Xypolias and Doutsos 2000, Xypolias and Kokkalas 2006) (Εικ. 

1). 

Η ενότητα Plattenkalk συνθέτει µια νηριτική ακολουθία Α. Τριαδικού (Tataris 

and Maragoudakis 1970), η οποία υπόκειται πελαγικών ανθρακικών πετρωµάτων 

Ιουρασικού- Α. Ηωκαίνου (Thiebault 1982; Blumor 1998). Πάνω από τα Μεσοζωικά 

ανθρακικά πετρώµατα βρίσκεται µια φλυσχική ακολουθία Κ. Ολιγοκαίνου, ενώ µόνο 

στην περιοχή του Ταϋγέτου, κάτω από τα ανθρακικά πετρώµατα, βρίσκονται οι 

Φυλλίτες της Καστανιάς (Psonis 1981; Dittmar and Kowalczyk 1989), µια λεπτή 

Περµο-Τριαδική ακολουθία σκουρόχρωµων µεταπηλιτών (εικ. 1b), η οποία και 

θεωρείται το ως προς τα δυτικά, πλευρικό ισοδύναµο του πρωτόλιθου των Φυλλιτών- 

Χαλαζιτών. Ο ανακρυσταλλωµένος χαλαζίας και η συνκινηµατική ανάπτυξη του 

χλωριτοειδούς, στα ανθρακικά πετρώµατα του Plattenkalk, στην περιοχή του 

Ταϋγέτου, δείχνουν συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας στα όρια Αγχιζώνης/ 
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Επιζώνης (Manutsoglu 1990). Η εµφάνιση (Fe- Mg) καρφόλιθου  καθώς και η 

ορυκτολογική παραγένεση καρφόλιθος+χλωρίτης+πυροφυλλίτης+χαλαζίας στους 

Φυλλίτες της Καστανιάς, δείχνει υψηλής πίεσης/ χαµηλής θερµοκρασίας (HP/LT) 

µεταµορφικές συνθήκες, 7- 8,5 kbar και 310- 360 ºC (Blumor et al. 1994).  

 

 
Εικόνα 1. (a) Απλοποιηµένος γεωλογικός χάρτης που δείχνει τη θέση των Εξωτερικών Ελληνίδων, σε 

σχέση µε το τόξο των ∆ιναρίδων- Ταυρίδων (1-3). Εξελικτικές τοµές από την Πελοπόννησο, δείχνουν 

την ορογενετική εξέλιξη των Ν∆ Ελληνίδων και τον µηχανισµό εκταφής των υψηλής πίεσης 

πετρωµάτων (Xypolias & Doutsos 2000; Doutsos et al. 2000). Ένθετο: Γενικευµένος χάρτης της 

Αλπικής αλυσίδας στη νοτιοδυτική Ευρώπη (τροποποιηµένη κατά Coward & Dietrich 1989). (b) 

Γεωλογικός χάρτης της νότιας Πελοποννήσου, που δείχνει τα τεκτονικά παράθυρα του Ταϋγέτου και 

του Πάρνωνα. Οι θέσεις στους χάρτες, στις εικόνες 2 και 3, δίνονται µέσα σε τετράγωνα. 
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Ανατολικότερα, στην περιοχή του όρους Πάρνωνα, αναγνωρίσθηκε µια 

αύξηση του βαθµού µεταµόρφωσης στα ανθρακικά πετρώµατα της ενότητας 

Plattenkalk (Thiebault 1982), µε µέγιστες συνθήκες µεταµόρφωσης που 

υπολογίσθηκαν στα 2- 5 kbar και 450- 480 ºC (Basias 1989). Σε αυτό το σηµείο, 

πρέπει να επισηµανθεί πως η σύγκριση των τύπων των πετρωµάτων και των 

καταγεγραµµένων απολιθωµάτων, έκανε µερικούς συγγραφείς να αποδεχθούν το 

γεγονός πως η ενότητα Plattenkalk είναι η νότια προέκταση της Ιόνιας Ζώνης 

(Bonneau 1973; Bassias and Thiebault 1985), ενώ άλλοι (Jacobshagen et al. 1978; 

Jacobshagen 1994) τοποθετούν την ενότητα Plattenkalk σε µια πιο εξωτερική θέση, 

ανάµεσα στην Ιόνια και την Προ- Απούλια Ζώνη. 

Στα Κύθηρα δεν εκτίθενται η ενότητα Plattenkalk και οι Φυλλίτες της 

Καστανιάς, οι οποίοι καταλαµβάνουν το βαθύτερο τεκτονικό επίπεδο των Εξωτερικών 

Ελληνίδων στην Πελοπόννησο (εικ. 4b).  

Στην Κρήτη, η Μεσοζωική έως Κ. Καινοζωική ενότητα Plattenkalk (Creutzburg 

et al. 1977), είναι η κατώτερη στρωµατογραφική ενότητα που εκτίθεται. ∆οµείται από 

γκρίζους πλακώδεις πελαγικούς ασβεστόλιθους, οι οποίοι περιέχουν αναρίθµητα 

κερατολιθικά κονδυλώµατα. Το κατώτερο τµήµα της ενότητας αντιπροσωπεύεται από 

την ενότητα των Ταλέων Ορέων, της οποίας η πιο αντιπροσωπευτική εµφάνιση 

εκτίθεται στο βόρειο τµήµα της κεντρικής Κρήτης (εικ. 11). Τέλος, η παρα-αυτόχθονη 

ενότητα Plattenkalk συνθέτει, µαζί µε τη Φυλλιτική- Χαλαζιτική Σειρά, της οποίας 

υπόκειται, το χαµηλότερο σύστηµα-οµάδα ενοτήτων της στήλης του καλύµµατος της 

Κρήτης. 

Η Φυλλιτική- Χαλαζιτική Σειρά, για την οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά 

στο επόµενο κεφάλαιο, αποτελείται κυρίως από φυλλίτες, χαλαζίτες και 

µετακροκαλοπαγή, µε τοπικές παρενστρώσεις µαρµάρων και µικρών φακών βασικών 

µετα-ηφαιστειακών πετρωµάτων, ειδικά στην κορυφή της ακολουθίας. Στο εσωτερικό 

της ενότητας Φυλλιτών- Χαλαζιτών αναγνωρίσθηκαν αποµονωµένα τεµάχη του προ-

Αλπικού υποβάθρου των Εξωτερικών Ελληνίδων. Τεκτονικά και γεωχρονολογικά 

δεδοµένα από τα Κύθηρα (εικ. 1a) µαρτυρούν πως τα προ-Αλπικά πετρώµατα, 

απαντώνται κυρίως στη ζώνη επαφής µεταξύ Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς και των 

ζωνών επώθησης των αµεταµόρφωτων πετρωµάτων των καλυµµάτων (Xypolias et 

al. 2006). 
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Εικόνα 2.  a. Σχηµατική τοµή που προσδιορίζει τη στήλη του καλύµµατος της Πελοποννήσου (κατά 

Jacobshagen et al. 1978). b. Γενικευµένος τεκτονικός χάρτης της Πελοποννήσου (τροποποιηµένος 

κατά Jacobshagen et al. 1978). Τα παράθυρα του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα, καθώς και η περιοχή 

των Μολάων είναι σε τετράγωνα. Pa Patras; C Corinthos; A Argos; Tr Tripolis. c. 

Λιθοστρωµατογραφικές στήλες από την Πελοπόννησο, την ενότητα Plattenkalk (κατά Thiebault 1982 

and Blumor et al. 1994), την Ιόνια ζώνη (κατά Thiebault 1982), τη ζώνη Τρίπολης, τα Στρώµατα του 

Τυρού και τη Φυλλιτική- Χαλαζιτική Σειρά (κατά Dercourt 1964; Psonis 1981; Brauer 1983), τη ζώνη 

της Πίνδου (κατά Dercourt 1964). Το ένθετο δείχνει τη γεωγραφική θέση της Πελοποννήσου.  
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Η µικροήπειρος της Απούλια στην Πελοπόννησο, αποτέλεσε µια ανθρακική 

πλατφόρµα, κατά τη διάρκεια του Κατώτερου Μεσοζωικού, η οποία στη συνέχεια 

διαχωρίστηκε, λόγω ταφρογένεσης, σε βαθειές λεκάνες και αβαθείς ράχες, 

σχηµατίζοντας τις κλασσικές ισοπικές ζώνες των Εξωτερικών Ελληνίδων (Philippson 

1892; Aubouin 1959; Bernoulli and Renz 1970). Εκείνη την περίοδο, δύο πλατφόρµες 

ρηχής θάλασσας, η Ζώνη της Τρίπολης και η προ-Απούλια Ζώνη, διαχωρίστηκαν 

από την Ιόνια Ζώνη (εικ. 2), που αποτελεί µια λεκάνη βαθειάς θάλασσας µε 

λεπτοστρωµατώδεις ασβεστόλιθους και κερατόλιθους (Karakitsios 1995). Στα 

ανατολικά, η Ζώνη της Τρίπολης πέρασε βαθµιαία σε µια λεπτοστρωµατώδη 

πελαγική ακολουθία κερατολιθικών ασβεστολίθων και ραδιολαριτών, γνωστής ως ΄΄ 

Ζώνη της Πίνδου ΄΄, η οποία σχηµάτισε το παθητικό ηπειρωτικό περιθώριο, 

οριοθετώντας τον Ωκεανό της Πίνδου, ο οποίος εκτεινόταν προς τα ανατολικά (Clift 

1992). Κατά τη διάρκεια µιας τεκτονικής αναστροφής, Κατώτερου Τριαδικού, τα η 

Ζώνη Πίνδου και η Ιόνια Ζώνη, αποκολλήθηκαν από ένα άγνωστο υπόβαθρο και 

ακολούθως επωθήθηκαν προς τα δυτικά, πάνω στη σχετικά σταθερή Ζώνη της 

Τρίπολης, καθώς και στην προ- Απούλια Ζώνη (εικ. 2a; Jacobshagen et al. 1978). Αν 

και η ενότητα της Πίνδου υπέρκειται τεκτονικά της ζώνης Τρίπολης και οι δύο 

ενότητες διαθέτουν ένα τεκτονικό πάχος όχι µεγαλύτερο των 6 km. Στη βάση των 

ανθρακικών πετρωµάτων της ζώνης Τρίπολης, µια λεπτή Περµο-Τριαδική ακολουθία, 

η οποία αναφέρεται ως ΄΄ Στρώµατα Τυρού ΄΄ και έχει υποστεί πολύ χαµηλού βαθµού 

µεταµόρφωση (240-350 ˚C, 3-6 kbar; Thiébault & Triboulet 1984), βρίσκεται σε 

τεκτονική επαφή µε την υποκείµενη Φυλλιτική-Χαλαζιτική Σειρά και συνεπάγεται 

στρωµατογραφική συνέχεια µε τη βάση των Α. Τριαδικών ασβεστολίθων της 

Τρίπολης (Thiebault and Zaninetti). 

Στο νησί των Κυθήρων, η ενότητα της Πίνδου έχει τοποθετηθεί τεκτονικά στην 

οροφή της ενότητας Τρίπολης (εικ. 3), κατά µήκος µιας χαµηλής κλίσης επώθησης. Η 

ενότητα αυτή στερείται µεταµορφισµού, ενώ η ενότητα της Τρίπολης δείχνει πολύ 

χαµηλού βαθµού µεταµόρφωση. Στην περιοχή των Κυθήρων η ενότητα της Πίνδου 

περιλαµβάνει (1) Μέσω- Άνω Τριαδικά έως Κρητιδικά, βαθειάς θάλασσας, ανθρακικά, 

πυριτικά και πλούσια σε πυρίτιο κλαστικά πετρώµατα, τα οποία αποτέθηκαν κατά 

µήκος του δυτικού περιθωρίου του Ωκεανού της Πίνδου (Robertson et al. 1991) και 

(2) έναν Α. Παλαιοζωικό έως Ηωκαινικό Φλύσχη (Piper & Pe-Piper 1980, Degnan & 

Robertson 1998). Τα χρονικώς αντίστοιχα ιζήµατα υφαλοκρηπίδας είναι τα ανθρακικά 

πετρώµατα της Τρίπολης (Fleury 1980), τα οποία επικαλύπτονται από Α. Ηωκαινικές 
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έως Ολιγοκαινικές φλυσχικές αποθέσεις (Richter 1976; Jacobshagen 1986). 

Ενδείξεις για την παρουσία των Στρωµάτων του Τυρού στα Κύθηρα σπανίζουν 

(Danamos 1991). 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Απλοποιηµένος γεωλογικός χάρτης των Κυθήρων (κατά Petrochilos 1966 and 

Papanikolaou & Danamos 1991). 

 

Στην Κρήτη, η ενότητα της Τρίπολης, ξεκινά κατά τόπους µε Μ. έως Α. 

Τριαδικούς δολοµίτες, σχιστόλιθους και ανθρακικά πετρώµατα ρηχής θάλασσας, τα 

οποία αποτελούν τα στρώµατα Ραβδούχων (‘Ravdoucha beds’; Kopp & Wernado 

1983), µια πιο λεπτή σε πάχος-εφάµιλλη ενότητα µε αυτή του Τυρού στην 

Πελοπόννησο, που ύστερα περνά σε µια παχιά ανθρακική πλατφόρµα ρηχής 

θάλασσας, η οποία φιλοξενεί στην οροφή τουρβιδίτες Α. Ηωκαίνου (Creutzburg et al 

1977; Fleury 1980). Η υπερκείµενη ενότητα της Πίνδου περιλαµβάνει Τριαδικά, 

βαθειάς θάλασσας ιζήµατα (όπως πελαγικοί ασβεστόλιθοι, ραδιολαρίτες) και έκχυτα 

πετρώµατα (όπως λάβες, ηφαιστειακά πετρώµατα και τόφφοι), Ιουρασικά ιζήµατα 

βαθειάς θάλασσας και οφιόλιθους, ενώ τελειώνει προς τα επάνω µε µια απόθεση 

χερσογενών τουρβιδιτών Παλαιοκαινικής έως Ηωκαινικής ηλικίας (Krahl et al. 1982; 

Bonneau 1984). 
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Εικόνα 4.(a) Χάρτης των περισσοτέρων τεκτονικών στοιχείων στη νότια Βαλκανική χερσόνησο και τη 

δυτική Τουρκία (τροποποιηµένος κατά Xypolias et al. 2006). (b) Γενικευµένος γεωλογικός χάρτης της 

νοτιοδυτικής Ελλάδας, ο οποίος δείχνει τις κύριες τεκτονικές ενότητες των Εξωτερικών Ελληνίδων 

καθώς και  την πλειονότητα των Α. Μειοκαινικές-Τεταρτογενείς ιζηµατογενείς λεκάνες.  

 

Στην Πελοπόννησο η ανύψωση κατά το Τριτογενές, διακρίνεται πολύ καλά 

στις στρωµατογραφικές καταγραφές σε συνορογενετικές λεκάνες. Η συστολή 

ξεκίνησε από τη ζώνη της Πίνδου στο Κ. Ηώκαινο και µετανάστευσε προοδευτικά 

προς τα δυτικά, κατά τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου και του Κ. Μειοκαίνου (Aubouin 

1959). Στο προβύθισµα που σχηµατίστηκε τελικά στα δυτικά, ο δυτικός Ελληνικός 

Φλύσχης (Jacobshagen 1986) αποτέθηκε στην Ιόνια και στη Ζώνη της Τρίπολης, 

από το Κ. Ολιγόκαινο έως το Μ. Μειόκαινο (Richter 1976). Την ίδια εποχή, η Ζώνη 

της Πίνδου επωθήθηκε διαδοχικά, σε µια απόσταση άνω των 100 km, δυτικά, πάνω 

από το δυτικό Ελληνικό Φλύσχη (Temple 1968). Στην ενότητα Plattenkalk, η 

απόθεση Φλύσχη σταµάτησε στο Ολιγόκαινο, όταν αυτά τα πετρώµατα 
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υποβυθίσθηκαν προς τα ανατολικά για να φθάσουν στις συνθήκες υψηλής πίεσης/ 

χαµηλής θερµοκρασίας (HP/LT). Κροκάλες που εξήχθησαν από την ενότητα 

Plattenkalk, στις λεκάνες διαστολής της Πελοποννήσου, στα Κύθηρα (εικ. 2, ένθετο) 

και στην Κρήτη , δείχνουν πως αυτή η ζώνη έφτασε στην επιφάνεια της γης στο Α. 

Μειόκαινο.   

Στα Κύθηρα, η στήλη των καλυµµάτων επικαλύπτεται ασύµφωνα από µια 

Νεογενή ιζηµατογενή ακολουθία. Η ιζηµατογένεση εδώ (εικ. 4) αρχίζει µε χερσογενή 

ιζήµατα του Α. Μειοκαίνου, ακολουθείται από Πλειοκαινικά έως Τεταρτογενή 

ποταµολιµναία και ιζήµατα ανοιχτής θάλασσας (Christodoulou 1965, Meulenkamp et 

al. 1977). Στην κύρια τάφρο των κεντρικών Κυθήρων (εικ. 3), θαλάσσια Πλειοκαινικά 

ιζήµατα βρίσκονται ασύµφωνα στην οροφή κεκλιµένων (15-30º) Α. Μειοκαινικών 

στρωµάτων (Freyberg 1967, Lybéris et al. 1982). Λεπτοµερείς αναλύσεις των 

Νεογενών ιζηµάτων κοντά στα Μητάτα και τη Νεάπολη, φανέρωσαν µια βάθυνση της 

λεκάνης από 300 σε 750 m περίπου, η οποία χρονολογείται ανάµεσα στα 3.5 και 2.0 

Μα. Τη βάθυνση αυτή ακολούθησε µια γρήγορη ανύψωση (Van Hinsbergen et al. 

2006). 

 

2.2 Η ΦΥΛΛΙΤΙΚΗ- ΧΑΛΑΖΙΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 
 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνει την ανάλυση της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής 

Σειράς µε βάση τη λιθολογία και τα τεκτονοστρωµατογραφικά στοιχεία από τις 

περιοχές εστίασης της εργασίας.   

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Φυλλιτική - Χαλαζιτική ενότητα 

αποτελείται από φυλλίτες µε ανθρακικές παρενστρώσεις, χαλαζίτες, µετα-

κροκαλοπαγή, ανυδρίτες και βασικούς έως ενδιάµεσης σύστασης µετα-ηφαιστίτες. Τα 

πετρώµατα του προ-Αλπικού υποβάθρου αποτελούνται από ορθογνεύσιους, 

παραγνεύσιους και γρανατικούς µαρµαρυγιακούς σχιστόλιθους µε τοπικές 

παρενστρώσεις µαρµάρων. Η τοποθέτηση του γρανιτικού πρωτολίθου του 

ορθογνεύσιου χρονολογήθηκε στα 323 ± 3 Ma ( U- Pb σε ζιρκόνια, Xypolias et al. 

2006 ). Όµως, η ηλικία του πρωτόλιθου της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς στα 

Κύθηρα και την Πελοπόννησο δεν έχει υπολογισθεί ακόµη. Ο πρωτόλιθος της 

Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς έχει εκτιµηθεί πως αποτελεί µια Περµο-Τριαδική 

ταφρογενή ακολουθία (rift sequence), η οποία µπορεί να συγκριθεί µε τις Μέσο 
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Τριαδικές ταφρογενείς ακολουθίες στις ∆ιναρίδες (Brauer 1983). Η ταφρογενής 

λεκάνη σχηµατίστηκε εντός της Απουλίας µικροπλάκας περίπου στο τέλος του 

Λιθανθρακοφόρου και η προοδευτική διεύρυνση της συνδυαζόταν µε την έκχυση  

αλκαλικών βασαλτών (Seidel et al. 1982). Παλαιογεωγραφικά, η λεκάνη βρισκόταν 

δυτικότερα και στις πιο εξωτερικές θέσεις του χώρου στον οποίο αποτέθηκε στην 

συνέχεια η ανθρακική ακολουθία της ζώνης Τρίπολης. Στην περίπτωση, αυτή ο 

πρωτολιθικός σχηµατισµός της Σειράς µετέβαινε πλευρικά και προς τα ανατολικά, 

στα Στρώµατα Τυρού πάνω στα οποία αναπτύχθηκε τελικά η ανθρακική ακολουθία 

της ζώνης Τρίπολης. 

Η τεκτονική και θερµική εξέλιξη των υψηλής πίεσης πετρωµάτων των 

Εξωτερικών Ελληνίδων ξεκίνησε κατά το Ολιγόκαινο και περιλαµβάνει υπωθήσεις 

του πρωτόλιθου των Φυλλιτών- Χαλαζιτών και του υποβάθρου του, κάτω από το 

υπόβαθρο της Τρίπολης ( Xypolias & Doutsos 2000; Kokkalas & Doutsos 2004; εικ. 

1a(1)). Εξαιτίας αυτής της ενδοηπειρωτικής καταβύθισης, η ενότητα Φυλλιτών- 

Χαλαζιτών υπέστη µεταµόρφωση υψηλών πιέσεων/χαµηλών θερµοκρασιών (HP\LT), 

η οποία χρονολογείται στα 19-24 Μa (K- Ar και 39Ar- 40Ar σε λευκό µαρµαρυγία, 

Panagos et al. 1979, Seidel et al. 1982, Jolivet et al. 1996, Seidel et al. 2006). Ο 

βαθµός της µεταµόρφωσης φαίνεται να είναι υψηλότερος στη νότια Πελοπόννησο και 

τα Κύθηρα, ενώ µειώνεται προς τα βόρεια και τα νοτιοανατολικά (εικ. 5). Ο χαλαζίας, 

ο φεγκίτης, ο παραγωνίτης, ο γλαυκοφανής, το χλωριτοειδές και ο γρανάτης 

συνθέτουν την κύρια ορυκτολογική σύσταση σε αυτή την περιοχή (Katagas 1980; 

Skarpelis 1982; Theye & Seidel 1991). 

Από την άλλη, τα Στρώµατα του Τυρού της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς 

µεταµορφώθηκαν στους 240- 350 ºC και στα 3- 6 kbar. Στην υπόλοιπη Φυλλιτική- 

Χαλαζιτική ενότητα, ποικίλα µέγιστα θερµοκρασιών και πιέσεων (P/T) υπολογίστηκαν 

στην νότια Πελοπόννησο στους 400±50 ˚C και 11-13 kbar (Theye 1988), 450±30 ˚C 

και 17±4 kbar (Theye & Seidel 1991) ή 400-500 ˚C και πάνω από 10 kbar (Bassias & 

Triboulet 1993). Πρόσφατες έρευνες θεωρούν πως αυτά τα µέγιστα των 

µεταµορφικών συνθηκών, χαρακτηρίζονται από µια αύξηση θερµοκρασίας της τάξης 

των 400-450 ˚C στη βάση, σε 450-550 ˚C στην οροφή της ακολουθίας, κάτω από 

σχεδόν σταθερές πιέσεις (Blumör 1998; Trotet 2000). Ακόµη, αρκετά προτεινόµενα



 - 14 - 

 
Εικόνα 5. Απλοποιηµένος γεωλογικός χάρτης των νοτιοδυτικών Εξωτερικών Ελληνίδων. ∆ίνονται: L2 

γράµµωση έκτασης, φορά διάτµησης (D2) και µέγιστες µεταµορφικές συνθήκες στη Φυλλιτική-

Χαλαζιτική Σειρά. Τεκτονικά δεδοµένα από: Baumann et al., 1976; Greiling, 1982; Doutsos et al., 

2000; Xypolias and Koukouvelas, 2001; Zulauf et al., 2002; Kokkalas and Doutsos, 2004; Chatzaras 

et al., 2006. Μεταµορφικά δεδοµένα από: Katagas et al., 1991; Theye et al., 1992; Blumör, 1998. Οι 

εξελικτικές τοµές (і), (іі) και (ііі) δηλώνουν δύο κύρια γεγονότα της ορογενετικής εξέλιξης των 

Εξωτερικών Ελληνίδων στην Πελοπόννησο (ΑΑ΄; Xypolias and Doutsos, 2000; Doutsos et al., 2006) 

και στην Κρήτη (ΒΒ΄; Chatzaras et al., 2006). Κατά τη διάρκεια του D2 πλαστικού γεγονότος (і) η 

Φυλλιτική-Χαλαζιτική Σειρά εξωθήθηκε προς τα επάνω και τοποθετήθηκε επάνω στην ενότητα 

Plattenkalk, µέσω της βασικής επώθησης (basal thrust). Το ένθετο δείχνει τη ζώνη υψηλών πιέσεων 

των Εξωτερικών Ελληνίδων και το ενεργό Ελληνικό Τόξο. 

 

διαγράµµατα πίεσης και θερµοκρασίας (Bassias & Triboulet 1993, Blumör 1998) για 

τη Φυλλιτική- Χαλαζιτική ενότητα στην Πελοπόννησο, συνεπάγονται ισόθερµη 

αποσυµπίεση, όπως αποδείχθηκε από τις σχετικά χαµηλές πιέσεις (~ 5 kbar) που 



 - 15 - 

συνδέονται µε τις σχετικά υψηλές θερµοκρασίες (~ 350 ºC). Για την περιοχή των 

Κυθήρων, τα µέγιστα των µεταµορφικών συνθηκών υπολογίστηκαν στους 450±30 ˚C 

και 13-17 kbar (Theye & Seidel 1991, Theye et al. 1992, Blumör 1998). 

Ύστερα από αυτή τη µέγιστη µεταµόρφωση (εικ. 1a(2)), οι Φυλλίτες- Χαλαζίτες 

αποκολλήθηκαν από το υπόβαθρό τους και εξωθήθηκαν προς τα επάνω (upward 

extrusion), προς τα δυτικά, ανάµεσα σε µια επώθηση στη βάση (basal thrust) και στο 

υπόβαθρο της ζώνης Τρίπολης, στην οροφή. Το αποτέλεσµα της πορείας της 

εξώθησης ήταν η τοποθέτηση της ενότητας των Φυλλιτών- Χαλαζιτών πάνω σε αυτή 

του Plattenkalk, φέρνοντάς τη επίσης σε επαφή µε τις υπερκείµενες ζώνες 

καλυµµάτων. Το τελικό στάδιο εκταφής των υψηλής πίεσης πετρωµάτων, τα οποία 

εκτίθενται σε αρκετά τεκτονικά παράθυρα (παράθυρο Ταϋγέτου, Πάρνωνα (εικ. 1b)), 

χαρακτηρίστηκε από καθολικής κλίµακας επωθήσεις προς την οπισθοχώρα 

(backthrusting), πτυχώσεις των επωθήσεων, γύρω από Β-Ν διευθύνσεως άξονες και 

βαρυτικές µετακινήσεις των καλυµµάτων (εικ. 1a(3)). ∆εδοµένα από ρευστά 

εγκλείσµατα (Küster & Stöckhert 1997) ζιρκονίου και απατίτη από τα πετρώµατα της 

Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής ενότητας στην Κρήτη, φανερώνουν επίσης, πως η εκταφή 

στο βάθος των 10-15 km και η ψύξη στους 300 ºC περίπου, πρέπει να είχε 

ολοκληρωθεί πριν 19 Ma. Η  τελική ψύξη της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς  στους 

100 ºC περίπου, έλαβε χώρα στα 15 Ma. 

Οι λιθολογικές φάσεις της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς, όπως εκτίθενται στη 

δυτική και ανατολική Κρήτη, είναι ουσιαστικά διαφορετικές. Ιδιαίτερα µεγάλου µήκους, 

αυτούσιες ακολουθίες έχουν παρατηρηθεί στην ανατολική Κρήτη, ενώ οι ακολουθίες 

στη δυτική Κρήτη συνθέτουν µέρη ενός σύνθετου τεκτονικού τεµάχους. Γενικά, η 

Φυλλιτική- Χαλαζιτική Σειρά της δυτικής Κρήτης περιλαµβάνει µια, Μ. 

Λιθανθρακοφόρου έως Κ. Τριαδικού, κλαστική ακολουθία βαθειάς θάλασσας 

πλούσια σε πυριτικά ορυκτά, µε αλκαλικά εκρηξιγενή πετρώµατα, κυρίως Κ. 

Τριαδικής ηλικίας. Προς τα επάνω περνάµε σε µια Α. Τριαδική εβαποριτική 

ακολουθία, περισσότερο ρηχής θάλασσας και σε µια Α. Τριαδική έως Κ. Ιουρασική? 

κλαστική ακολουθία, σε διαφορετικές περιοχές. 

  Ένα µέρος της Φυλλιτικής– Χαλαζιτικής Σειράς, εκτίθεται ευρέως  στη δυτική 

Κρήτη και έχει χρονολογηθεί σχετικά, βάσει βιο-στρωµατογραφικής µελέτες, καθώς 

και µε τη χρήση κωνόδοντων, βενθικών τρηµατοφόρων και οστρακοειδών (Krahl et 

al. 1983). Η χρονολόγηση υποδεικνύει την παρουσία µιας ανάστροφης και µιας 

κανονικής ακολουθίας (εικ. 7), η οποία έχει ερµηνευτεί ως το κατώτερο και ανώτερο 



 - 16 - 

σκέλος πτυχής, που συνδέεται µε ένα καθολικής κλίµακας, νότια κατακεκλιµένο 

κάλυµµα (εικ. 6). Οι Κ. Παλαιοζωικές ακολουθίες είναι παρόµοιες και στις δύο τοµές, 

αλλά οι φάσεις διέφεραν κατά πολύ κατά τη διάρκεια του Τριαδικού, όπως 

περιγράφεται ακολούθως : υποθέτοντας πως η µεγάλης κλίµακας τεκτονική δοµή έχει 

ερµηνευθεί σωστά, διεξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε την πολικότητα 

των ιζηµάτων, όταν αυτή αποκαταστάθηκε. 

 

 

 
Εικόνα 6. Απλοποιηµένη τοµή της ∆υτικής Κρήτης που δείχνει το τµήµα της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής 

ενότητας µέσα σε µια ανώτερη κανονική ακολουθία και µια κατώτερη ανεστραµµένη ακολουθία. Αυτή η 

κατανοµή ερµηνεύθηκε λόγω της ύπαρξης ενός, µεγάλων διαστάσεων, νότια κατακεκλιµένου 

καλύµµατος (Krahl et al. 1983a, b, c). Η τεκτονική δοµή τροποποιήθηκε λόγω της ύπαρξης µεγάλης 

κλίσης ρηγµάτων. 

 

■ Λιθανθρακοφόρος – Κ. Τριαδική Ακολουθία 

Γενικά, το κατώτερο κοµµάτι της ακολουθίας (600- 800 m πάχος) αποτελείται 

από κλαστικούς, πλούσιους σε πυριτικά ορυκτά, ψαµµίτες (χαλαζίτες), µε 

παρενστρώσεις αργιλικών σχιστολίθων (φυλλίτες), καθώς και πιο λεπτές 

παρενστρώσεις ασβεστολίθων (µάρµαρα), τα οποία χρονολογούνται από το Μ. – Α. 

Λιθανθρακοφόρο έως το Κ. Τριαδικό. Τα παχύτερα ενστρωµένα και αδροµερέστερα, 

πλούσια σε πυρίτιο, κλαστικά ιζήµατα, θεωρούνται πως είναι ηλικίας Μ. Περµίου. 

Αρκετές λεπτές παρεµβολές κροκαλοπαγών ερµηνεύθηκαν ως δεβριτικές ροές, και 

απαντώνται ειδικά στο κοµµάτι της ακολουθίας του Κ. και Α. Περµίου. Οι παρεµβολές 

του Κ. Τριαδικού, εκθέτουν άφθονες ενδείξεις βαρυτικής επανατοποθέτησης 
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διαφόρων συγκολληµένων ιζηµάτων, που παρήχθησαν σε περιβάλλοντα βαθειάς και 

ρηχής θάλασσας, κατά το Πέρµιο και το Κ. Τριαδικό. Το παλαιότερο γνωστό τµήµα 

της ακολουθίας, ηλικίας Μ. έως Α. Λιθανθρακοφόρο (Krahl et al. 1983c), εκτίθεται 

στα Β∆ (κοντά στην περιοχή Σφηνάρι), όπου η ακολουθία βυθίζεται προς το βορρά, 

µε αυξανόµενη γωνία κλίσης. 

 

■ Ιζηµατογενείς Φάσεις 

Το κοµµάτι της ακολουθίας που ανήκει στο Μ. έως Α. Λιθανθρακοφόρο (κοντά 

στην περιοχή Σφηνάρι), περιλαµβάνει µέτριες έως παχιές εναλλαγές γκρι έως 

µαύρων χαλαζιακών µεταψαµµιτών, µε παρενστρώσεις σκουρόχρωµων πηλιτών, 

καθώς και λεπτές ενστρώσεις σκούρων µετα-ανθρακικών πετρωµάτων. Μεµονωµένα 

πακέτα µετρίου πάχους ενστρώσεων ψαµµιτών, συνήθως αρκετών µέτρων πάχους, 

µεταβαίνουν συχνά προς τα επάνω, για πολλά µέτρα, σε γκρίζους ιλυόλιθους οι 

οποίοι εναλλάσσονται µε διαφορετικού πάχους, λεπτόκοκκους ψαµµίτες, πλούσιους 

σε χαλαζία και µοσχοβίτη (σε στρώµατα πάνω από 0.25 m πάχος). Αυτοί οι ψαµµίτες 

εµφανίζονται για αρκετά µέτρα και περνούν σε γκρι ιλυόλιθους (Φυλλίτες), οι οποίοι 

έχουν λίγους µόνο λεπτούς φακούς λεπτόκοκκων ψαµµιτών (πάνω από 15cm 

πάχος).  

Η Α. Παλαιοζωική έως Κ. Τριαδική ακολουθία είναι κυκλική, µε εναλλαγές 

παχύτερων και λεπτότερων στρωµατωµένων πακέτων ιζηµάτων, µε το καθένα να 

είναι περίπου 100 µέτρα σε πάχος. Παρόλη την ύπαρξη ισοκλινούς πτύχωσης, 

µελέτες στην ύπαιθρο έδειξαν πως τα εναλλασσόµενα πακέτα είναι πλευρικά 

φακοειδή, σε κλίµακα πολλών εκατοντάδων µέτρων. Οι µικρότερου πάχους 

στρωµατωµένα πακέτα, δοµούνται από µετρίου πάχους στρώσεις ψαµµιτών (πάνω 

από 25-30 m πάχος), οι οποίοι εναλλάσσονται µε λεπτές στρώσεις αργιλικών 

σχιστολίθων, ασβεστολίθων και ψαµµιτών. Αντιθέτως, τα µεγάλου πάχους 

στρωµατωµένα πακέτα, αποτελούνται από συµπαγείς ψαµµίτες (πάνω από 5 m 

πάχος) µε λεπτότερες στρώσεις ψαµµιτών, αργιλικών σχιστολίθων και σπάνια 

ασβεστολίθων.  

Τέλος, στην περιοχή του Ηρακλείου, της Κεντρικής Κρήτης, µια ακόµη 

εµφάνιση Τριαδικών ιζηµατογενών και ηφαιστειακών πετρωµάτων µπορεί να 

συσχετιστεί µε τις ενότητες που εµφανίζονται στην ανατολική Κρήτη. Είναι σηµαντικό 

το ότι οι τελευταίες, υπέρκεινται τεκτονικά µιας ενότητας, λιθολογικά συγγενούς µε 

αυτή της Φυλλιτικής– Χαλαζιτικής της ανατολικής Κρήτης. Με αυτό το γεγονός γίνεται 



 - 18 - 

µια εκτίµηση σχετικά µε τις συγγενικές τεκτονικές θέσεις αυτών των δύο, τοπικά, 

διαφορετικών ενοτήτων. 

 

 
Εικόνα 7. Μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές Α. Παλαιοζωικές- Κ. Καινοζωικές ακολουθίες της 

Κρήτης που εκτίθενται στις κατώτερες επωθούµενες µάζες, η οποίες υπέστησαν µεταµόρφωση 

υψηλής πίεσης-χαµηλής θερµοκρασίας. 
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2.3. Η δοµή των Τεκτονικών Παραθύρων 
 

2.2.2. Το Τεκτονικό Παράθυρο του Ταϋγέτου  

 

 
Εικόνα 8. Τεκτονικός χάρτης, τοµές και προβολές δικτύων για τις φάσεις παραµόρφωσης D1 και D2, 

για το παράθυρο του Ταϋγέτου. Η τοποθεσία του χάρτη δίνεται στην εικόνα 1. AL Alagonia; B Boutiani; 

G Gorani; Gy Gythio. 

 

Η ενότητα Plattenkalk στον πυρήνα του παραθύρου του Ταϋγέτου, σχηµατίζει 

ένα Β∆/ ΝΑ έως Β/ Ν διεύθυνσης αντίκλινο, το οποίο είναι περισσότερο από 60 km 

σε µήκος και 15 km σε πλάτος και αναφερόµενο ως ΄΄ Αντίκλινο του Ταϋγέτου ΄΄ 

(εικ.2). Έχει ροπή προς τα δυτικά, είναι κυρτό προς τα δυτικά, έχει ένα ήπιας κλίσης 
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µακρύ σκέλος στα ανατολικά και ένα βραχύ, απότοµης κλίσης, ανεστραµµένο σκέλος 

στα δυτικά (εικ. 8, τοµή Β-Β΄). Ο πυρήνας αυτού του αντικλίνου αποτελείται από τους 

ισχυρά παραµορφωµένους Φυλλίτες της Καστανιάς, οι οποίοι επίσης σχηµατίζουν 

πυρήνες ορισµένων, δεύτερης τάξης, αντικλίνων (εικ. 8, τοµές Α-Α, Β-Β΄, F-F΄ και 

τεκτονικός χάρτης). 

Σε ορισµένα σηµεία, κατά µήκος του δυτικού περιθωρίου του Ταϋγέτου (εικ. 8, 

τοµή C-C΄), τα ποικιλόχρωµα ανθρακικά πετρώµατα, που εκτίθενται στην οροφή της 

ενότητας Plattenkalk, ολισθαίνουν λόγω βαρύτητας πάνω στον υποκείµενο φλύσχη, 

ενώ σε άλλα σηµεία απαντώνται σαν ολιστοστρώµατα µέσα στις κατώτερες κλαστικές 

αποθέσεις της λεκάνης του φλύσχη. Η επαφή µεταξύ του Plattenkalk και των 

περιβαλλόντων φυλλιτών της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς, χαρακτηρίζεται από 

κατακλασίτες, πάχους άνω των 15 m, καθώς και από πρωτοµυλωνίτες, πάχους άνω 

του 1 m (εικ. 8, τοµή C-C΄). Στο δυτικό περιθώριο του τεκτονικού παραθύρου, αυτή η 

επαφή βυθίζεται ήπια προς τα δυτικά (εικ. 8, τοµή A-A), ενώ στο ανατολικό 

περιθώριο το σχήµα του είναι περισσότερο σύνθετο : στο βορρά, βυθίζεται 

προοδευτικά προς τα ανατολικά, ενώ στα νοτιοανατολικά είναι ανεστραµµένο και 

βυθίζεται απότοµα προς τα δυτικά (εικ. 8, τοµές B-B΄, D-D΄ και E-E΄). 

 

2.2.3. Το Τεκτονικό Παράθυρο του Πάρνωνα 

Το τεκτονικό παράθυρο του Πάρνωνα αποτελεί µια τεκτονική δοµή, µήκους 30 

km και πλάτους άνω των 10 km (εικ. 9), η οποία βρίσκεται, προσεγγιστικά, 25 km 

ανατολικά του παραθύρου του Ταϋγέτου. Ο πυρήνας αυτού του παραθύρου είναι ένα 

ανεστραµµένο αντίκλινο µε ροπή προς τα δυτικά (εικ. 9, τοµή Ε-Ε΄), παρόµοιας 

γεωµετρίας µε αυτό του Ταϋγέτου. 

 Όπως και στην περιοχή του Ταϋγέτου, η επαφή ανάµεσα στην ενότητα 

Plattenkalk και στη Φυλλιτική- Χαλαζιτική Σειρά του παραθύρου του Πάρνωνα, είναι 

µια, φλοιïκής κλίµακας ράµπα συστολής, που καλείται ΄΄ Επώθηση του Πάρνωνα ΄΄ . 

Αυτή χαρακτηρίζεται από κατακλασίτες, πάχους περίπου 150 m. Η επώθηση κλίνει 

σχεδόν κατακόρυφα στο ανατολικό περιθώριο του παραθύρου και ήπια προς τα 

δυτικά, στο δυτικό περιθώριό του (εικ. 9, τοµή Ε-Ε΄). Στα νότια, η Επώθηση του 

Πάρνωνα, µεταφέρει την ενότητα του Plattenkalk πάνω από τη Φυλλιτική- Χαλαζιτική 

Σειρά (εικ. 9, τοµή F-F ΄). Στο ανατολικό περιθώριο του παραθύρου, η Φυλλιτική- 

Χαλαζιτική Σειρά είναι έντονα απολεπτυσµένη και παραµορφωµένη, ενώ στο δυτικό 
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δείχνει ένα πάχος περίπου 1000 m. Εδώ, σχηµατίζει µια µονότονη ακολουθία, η 

οποία παραµορφώνεται εσωτερικά από ΑΒΑ διεύθυνσης πτυχές και µια παράλληλη 

γράµµωση έκτασης (εικ. 9, τοµή Ε-Ε΄).  

 Η επαφή ανάµεσα στη Φυλλιτική- Χαλαζιτική Σειρά και στους ασβεστόλιθους 

της Τρίπολης, είναι µια ζώνη αποκόλλησης από κατακλασίτες, πάχους άνω των 70 m 

(εικ. 9, C-C΄). Κατά τόπους, όπου οι ασβεστόλιθοι της Τρίπολης είναι λεπτοί σε 

πάχος, αυτή η ζώνη φτάνει σε πάχος περίπου τα 200 m. 

 

 
Εικόνα 9. Τεκτονικός χάρτης και τοµές από το παράθυρο του Πάρνωνα. Η τοποθεσία του χάρτη 

δίνεται στην εικόνα 2.  

 

Στην κεντρική Κρήτη, τα υψηλής πίεσης πετρώµατα εµφανίζονται στον 

πυρήνα δύο τεκτονικών παραθύρων, που ονοµάστηκαν εφεξής παράθυρα Ταλέων 

και Ψηλορείτη (εικ. 10b: Α-Α΄). Ολόκληρη η στήλη των ανώτατων τεκτονικών 

ενοτήτων εκτίθεται στις πλευρές αυτών των παραθύρων (εικ. 10b: Α-Α΄). 
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Εικόνα 10. (a) Απλοποιηµένος γεωλογικός χάρτης, ο οποίος δείχνει τη θέση των Εξωτερικών 

Ελληνίδων σε σχέση µε το τόξο των ∆ιναρίδων-Ταυρίδων. Οι γκρίζες-σκιασµένες περιοχές 

αντιστοιχούν στις εµφανίσεις πετρωµάτων υψηλών πιέσεων/χαµηλών θερµοκρασιών (HP/LT), εντός 

των Εξωτερικών Ελληνίδων. (b) Γεωλογικός χάρτης της Κρήτης (κατά Creutzburg et al. 1977). Το 

τεκτονικό προφίλ Α-Α΄ δείχνει τα παράθυρα των Ταλέων και του Ψηλορείτη, καθώς και τη στήλη των 

τεκτονικών ενοτήτων της κεντρικής Κρήτης (κατά Bonneau, 1973). 

 

2.2.4. Το Τεκτονικό Παράθυρο των Ταλέων Ορέων 

 Η οροσειρά των Ταλέων Ορέων (εικ. 10 και 11) βρίσκεται στη Βόρεια-Κεντρική 

Κρήτη και εκτείνεται µε διεύθυνση Α-∆ περίπου, µεταξύ της οροσειράς της Ίδης 

(Ψηλορείτης) και της θάλασσας προς βορρά. ∆οµείται κατά το µεγαλύτερο τµήµα της 

από σχηµατισµούς της αυτόχθονης γεωτεκτονικής σειράς του Plattenkalk, η οποία 

παρουσιάζει οµοιότητες που µπορούν να την κατατάξουν στην Ιόνιο ζώνη των 

Εξωτερικών Ελληνίδων. Παρουσιάζει όµως και διαφορές όπως η χρονική 

διαφοροποίηση που παρατηρείται ως προς την έναρξη και λήξη της πελαγικής 

ιζηµατογένεσης και της ιζηµατογένεσης του φλύσχη, καθώς και η απουσία των 

µεγάλου πάχους εβαποριτών της Ιονίου ζώνης. Οι διαφορές αυτές µπορούν να 

δικαιολογηθούν µε την ύπαρξη ενός εκτεταµένου γεωσυγκλίνου στον ευρύτερο χώρο 

της ∆υτικής Ελλάδος-Κρήτης-∆ωδεκαννήσου, που χωριζόταν σε µικρότερες λεκάνες 
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Εικόνα 11. Γεωλογικές τοµές των παραθύρων των Ταλέων και του Ψηλορείτη και προβολές δικτύων 

για τη D2 φάση παραµόρφωσης. Τα µαύρα βέλη αναφέρονται στις επωθήσεις που σχετίζονται µε το 

D1 γεγονός, ενώ τα λευκά σε αυτά που σχετίζονται µε το D2. 

 

ιζηµατογένεσης µε παρόµοια λιθοφασική, αλλά όχι ταυτόχρονη εξέλιξη. Η ενότητα 

Plattenkalk σε αυτή την περιοχή έχει υποστεί έντονη πτυχωσιγενή επίδραση µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας µεγάλης κατακεκλιµένης µεγαπτυχής, µε άξονα Α-∆ 

περίπου. Συγκεκριµένα, το πρώτο διαπεραστικό παραµορφωτικό επεισόδιο (D1), που 

έλαβε χώρα, συνοδεύεται από τον σχηµατισµό ασύµµετρων πτυχών (F1), των 

οποίων οι άξονες δείχνουν την επώθηση της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς πάνω 

στην ενότητα Plattenkalk. Οι τρεις, Β έως ΒΒΑ διευθύνσεως, επωθήσεις (επωθήσεις 
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Ψηλορείτη, Ανωγείων και Μυλοποτάµου, εικ. 11: d, e, f) που συνδέονται µε τη δοµή 

των µεγαπτυχών, αντιπροσωπεύουν τις σηµαντικότερες τεκτονικές δοµές του 

δευτέρου παραµορφωτικού επεισοδίου (D2), οι οποίες επηρεάζουν ολόκληρη τη 

στήλη του καλύµµατος στην περιοχή, παραµορφώνοντας τις προγενέστερες δοµές 

(D1). Αποτέλεσµα αυτής της πτύχωσης είναι ο σχηµατισµός αντικλίνων (εικ. 11) που 

συνδέονται µε τις παραπάνω επωθήσεις, οι οποίες διπλασιάζουν την δοµή των 

καλυµµάτων. Με αυτό τον τρόπο, η Φυλλιτική- Χαλαζιτική Σειρά στην περιοχή των 

Ταλέων Ορέων, εµφανίζεται ως υποκείµενη των πλακωδών ασβεστολίθων. Ακόµη, 

είναι αξιοσηµείωτο πως νότια του παραθύρου των Ταλέων, η Φυλλιτική- Χαλαζιτική 

Σειρά απουσιάζει εντελώς και συνεπώς η ενότητα της Τρίπολης βρίσκεται απευθείας 

πάνω στην ενότητα Plattenkalk (εικ. 10b: Α-Α΄). Η Ανώτερη ενότητα σε αυτή την 

περιοχή αποτελείται από µια οφιολιθική υποενότητα, στην οροφή και µια mélange, 

στη βάση (Bonneau 1984).  

 

2.2.5. Το Τεκτονικό Παράθυρο του Ψηλορείτη  

 Η περιοχή (εικ. 10) δοµείται από αλπικές και µετα-ορογενετικές ακολουθίες 

ιζηµάτων (Νεογενές- Τεταρτογενές), οι οποίες έχουν τοποθετηθεί ασύµφωνα πάνω 

στις αλπικές. Οι αλπικές ακολουθίες ιζηµάτων διακρίνονται (Bonneau 1973, 

Fassoulas 1999) στα κατώτερα καλύµµατα (εικ. 11), που αποτελούνται από τη 

Φυλλιτική- Χαλαζιτική Σειρά και την ενότητα Plattenkalk, συνθέτοντας µαζί τη ζώνης 

της Ίδης και στα ανώτερα αλλόχθονα καλύµµατα της ζώνης Τρίπολης και Πίνδου 

(ζώνη Εθιάς). Το γεωλογικό υπόβαθρο των αλλόχθονων αλπικών ακολουθιών 

αποτελείται από τα µέλη της σειράς της Ίδης (Bonneau 1984, Kilias et al. 1994). Στην 

βάση της σειράς, που είναι ανεστραµµένη, εµφανίζονται οι Φυλλίτες- Χαλαζίτες, 

δολοµίτες του Περµίου (Μέσο- Ανώτερο) µε Fusulines, δολοµίτες του Τριαδικού και 

του Λιάσιου και στην συνέχεια η ενότητα Plattenkalk, ηλικίας νεότερης του Λιάσιου, η 

οποία εµφανίζεται έντονα καρστικοποιηµένη (φαράγγια, πόλγες). Η ζώνη της 

Τρίπολης εµφανίζεται επωθηµένη στην παρααυτόχθoνη σειρά της Ίδης. 

Περιλαµβάνει µαργαϊκούς ασβεστόλιθους (σχηµατισµός «Ραβδούχων») ηλικίας Α. 

Καρνίου- Κ. Νορίου, νηριτικής φάσης ανθρακικά ιζήµατα (Τριαδικό- Λουτήσιο) καθώς 

και φλύσχη σε στρωµατογραφική ασυνέχεια επί των Ραβδούχων. Τα ιζήµατα της 

ζώνης Πίνδου αποτελούνται από µέλη της ραδιολαριτικής σειράς και του «πρώτου 

φλύσχη» (Κ. Κρητιδικό). Το οφιολιθικό κάλυµµα των εσωτερικών ζωνών αποτελείται 
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από αδιαπέρατους ορίζοντες περιδοτιτών, χαλαζιτών και αποκολληµένους 

σχιστόλιθους της Φυλλιτικής- Χαλαζιτικής Σειράς. Επίσης, αναφέρεται και η mélange, 

η οποία συνθέτει τη σειρά της Άρβης. Τέλος, οι εµφανίσεις του Νεογενούς 

περιλαµβάνουν κλαστικές αποθέσεις, ενώ το Τεταρτογενές αντιπροσωπεύεται από 

ερυθρές άµµους και κροκαλοπαγή (χερσαίας φάσης) µικρού πάχους (έως 20 m) και 

αλλούβια.  

 

 

2.4 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΦΥΛΛΙΤΙΚΗ-
ΧΑΛΑΖΙΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Η Ενότητα των Φυλλιτών- Χαλαζιτών έχει επηρεαστεί, σε µικροσκοπική 

κλίµακα, από δύο τουλάχιστον γεγονότα πλαστικής παραµόρφωσης (D1, D2). 

Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, µόνο το δεύτερο διαπεραστικό επεισόδιο (D2) 

µπορεί να διακριθεί.  

Οι προγενέστερες D1 τεκτονικές δοµές είναι κακώς διατηρηµένες, µε τη µορφή 

δευτερευόντων ισοκλινών πτυχών (Zulauf et al. 2002), ενώ οι ενδείξεις για το πρώτο 

γεγονός περιορίζονται σε µια εσωτερική φολίωση (S1) σε πορφυροκλάστες, υψηλών 

πιέσεων ορυκτών (για παράδειγµα, γλαυκοφανής, χλωριτοειδές; Seidel et al. 1982). 

Οι σχετικές µε το D2 γεγονός, τεκτονικές δοµές είναι µακράν τα πιο κοινά τεκτονικά 

στοιχεία στη Φυλλιτική-Χαλαζιτική ενότητα και σχετίζονται γενετικά µε τη διεργασία 

της εξώθησης (extrusion), που έλαβε χώρα κατά το Κ. Μειόκαινο (Doutsos et al. 

2000). Το δεύτερο παραµορφωτικό γεγονός (D2) παρήγαγε µια διαπεραστική 

φολίωση (S2), υπο-παράλληλη µε τη βασική επώθηση (basal thrust), η οποία είναι 

µεταγενέστερη της κύριας ανάπτυξης των υψηλής πίεσης ορυκτών (Theye et al. 

1992; Xypolias and Kokkalas, 2006). Καλώς αναπτυγµένη, µέσα στο επίπεδο της S2, 

είναι µια ορυκτολογική γράµµωση έκτασης (L2) (εικ. 5). Η µέγιστη ασυµµετρία 

αρκετών κινηµατικών δεικτών παρατηρείται σε τοµές παράλληλα στην L2 και κάθετα 

στην S2, δηλώνοντας έτσι µονοκλινή πλαστική παραµόρφωση, κατά τη διάρκεια του 

D2 γεγονότος (Xypolias and Koukouvelas, 2001). Σε ολόκληρη τη ζώνη διάτµησης, οι 

κινηµατικοί δείκτες επιβεβαιώνουν κίνηση προς την προχώρα (εικ. 5).  

Οι χαλαζίτες στης Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής Σειράς παρουσιάζουν ενδείξεις 

εκτεταµένης δυναµικής ανακρυστάλλωσης, προκαλούµενης τόσο λόγω περιστροφής 
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επιµέρους τµηµάτων των κόκκων (subgrain rotation), όσο και µετανάστευσης των 

ορίων των κόκκων (grain boundary migration) σε χαµηλές θερµοκρασίες (regime 2 

των Hirth and Tullis, 1992). Το γεγονός αυτό, επιπρόσθετα µε την παρουσία 

προσανατολισµού των c-αξόνων χαλαζία, σε πληθώρα δειγµάτων, δηλώνει ότι η 

ολίσθηση στο κρυσταλλικό πλέγµα (dislocation creep) ήταν ο κύριος µηχανισµός 

παραµόρφωσης, κατά τη διάρκεια του D2 γεγονότος (Xypolias and Kokkalas, 2006). 

Οι ενδείξεις για παραµόρφωση λόγω διάλυσης (dissolution precipitation creep) σε 

συνθήκες υψηλού βαθµού µεταµόρφωσης περιορίζονται κυρίως στους µεταπηλίτες, 

όπου οι κόκκοι του χαλαζία είναι ενσωµατωµένοι σε µια- πλούσια σε φυλλοπυριτικά 

ορυκτά- θεµελιώδη µάζα και ενίοτε, εµφανίζει σκιές παραµόρφωσης (strain shadows) 

και στις δύο πλευρές των κόκκων. 
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33..  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗΣΣ  

 

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ερµηνεία και την ανάλυση του φαινοµένου 

της ανακρυστάλλωσης, ως µηχανισµό παραµόρφωσης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται 

σκόπιµο να γίνει αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του µηχανισµού της 

ενδοκρυσταλλικής παραµόρφωσης, δηλαδή αναφορά σε επίπεδο- κλίµακα- 

κρυσταλλικού πλέγµατος, καθώς οι µετακινήσεις µέσα στο κρυσταλλικό πλέγµα  

ελέγχουν τους µηχανισµούς της παραµόρφωσης. 

Η παραµόρφωση των πετρωµάτων καθορίζεται από πολλές διαδικασίες που 

λαµβάνουν χώρα στην κλίµακα κρυστάλλων ορυκτού. Οι διαδικασίες αυτές 

εξαρτώνται τόσο από λιθολογικούς παράγοντες, όσο και από εξωτερικούς, από τις 

επικρατούσες δηλαδή συνθήκες.  

Οι λιθολογικοί παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:  

i) H oρυκτολογική σύσταση.  

ii) H σύσταση των ρευστών των πόρων.  

iii) Το µέγεθος των κόκκων.  

iv) Ο προτιµητέος προσανατολισµός σε επίπεδο πλέγµατος.  

v) Το πορώδες.  

vi) Η περατότητα.  

 

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι:  

i) Η θερµοκρασία.  

ii) Η λιθοστατική πίεση.  

iii) Οι προκύπτουσες διαφορικές τάσεις.  

iv) Η πίεση των ρευστών των πόρων. 

v) Ο εξωτερικά ασκούµενος ρυθµός καταπόνησης.  

 

Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι κυριότεροι µηχανισµοί παραµόρφωσης, 

αρχίζοντας από εκείνους που χαρακτηρίζουν συνθήκες χαµηλών θερµοκρασιών και 

υψηλού ρυθµού καταπόνησης και µεταβαίνοντας στους µηχανισµούς σε συνθήκες 

υψηλών θερµοκρασιών και χαµηλού ρυθµού καταπόνησης.  

Οι µηχανισµοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι:  

1) Κατακλαστική ροή (Cataclastic flow)  
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2) ∆ιάλυση υπό πίεση (Pressure solution)  

3) Ενδοκρυσταλλική παραµόρφωση (Intracrystalline deformation)  

4) Ανάπτυξη διδυµιών (Twinning)  

5) Ανάκτηση ή Ανάπλαση (Recovery)  

6) Ανακρυστάλλωση (Recrystallisation)  

7) ∆ιάχυση σε στερεά κατάσταση από ολισθήσεις σε επίπεδο πλέγµατος (Solid-state 

diffusion creep)  

8) Ολίσθηση ορίων κρυστάλλων και "Υπερπλαστικότητα" (Grain boundary sliding and 

Superplasticity)  

9) Μείωση ορίων κρυστάλλων (Grain boundary area reduction – GBAR)  

10) Στατική ανακρυστάλλωση (Static recrystallisation).  

 

 
Εικόνα 13.  a. Κρυσταλλικό πλέγµα µε δύο τύπους ατελειών. b. ολίσθηση λόγω παρεµβολής (edge 

dislocation) που ερµηνεύεται από την παρεµβολή µισού επιπέδου σε ένα µη ευθύγραµµο-

παραµορφωµένο-κρυσταλλικό πλέγµα. c. Ολίσθηση λόγω µετάθεσης (screw dislocation) που 

ερµηνεύεται από ένα στρεπτό πλέγµα. d. Ολίσθηση λόγω παρεµβολής και µετάθεσης, σε περιοχές 

µέσα στον κρύσταλλο. Για να βρεθεί το διάνυσµα  Burgers της ολίσθησης,  σχεδιάστηκε µια κλειστή 

τετράγωνη πορεία, όπως δείχνουν τα βέλη, γύρω από τις ολισθήσεις. 
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Οι κρύσταλλοι συνήθως εµφανίζουν ατέλειες στο κρυσταλλικό τους πλέγµα, 

είτε σηµειακές, είτε γραµµικές, αφορώντας είτε έλλειψη, κενό (vacancy), είτε 

προσθήκη, παρεµβολή (interstisial) κάποιων στοιχείων του πλέγµατος, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ολισθήσεις (dislocations) των στοιχείων του 

πλέγµατος, είτε λόγω παρεµβολής (edge dislocations) είτε λόγω µετάθεσης (screw 

dislocations). 

 

 
Εικόνα 14.  Παραµόρφωση ενός κρυστάλλου µε τη δηµιουργία και µετανάστευση µιας ολίσθησης 

(dislocation).  

 

Οι ολισθήσεις αυτές παρουσιάζουν συγκεκριµένο προσανατολισµό µέσα στο 

πλέγµα και η ολίσθησή τους (dislocation glide) γίνεται µόνο σε συγκεκριµένα 

κρυσταλλογραφικά επίπεδα και διευθύνσεις, γνωστά σαν συστήµατα ολίσθησης 

πλέγµατος (slip systems). 

Ένα σηµαντικό αποτέλεσµα της ενδοκρυσταλλικής παραµόρφωσης αποτελεί και 

η δηµιουργία του προτιµητέου προσανατολισµού σε επίπεδο πλέγµατος (lattice 

preferred orientation– LPO), δεδοµένου ότι οι ολισθήσεις συντελούνται µόνο σε 

συγκεκριµένα επίπεδα, µε αποτέλεσµα η επακόλουθη µεταβολή του σχήµατος των 

κόκκων να έχει συγκεκριµένο προσανατολισµό. Τέλος, σε ότι αφορά τις ενδείξεις για 

ενδοκρυσταλλική παραµόρφωση σηµειώνεται ότι µεµονωµένες ολισθήσεις δεν 

µπορούν να προσδιορισθούν στο µικροσκόπιο. Προσδιορίζονται όµως τα 

αποτελέσµατα ενός αριθµού οµοειδών ολισθήσεων, που δηµιουργούν δοµές όπως:  

• Κυµατοειδής κατάσβεση (Undulose extinction) 

• Microkinks (quartz, feldspar)  

• Ελασµατοειδής παραµόρφωση (Deformation lamellae)  

• Προτιµητέος προσανατολισµός σε επίπεδο πλέγµατος (Lattice-preferred 

orientation). 
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3. 1 ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ (RECRYSTALLISATION)  

 

Στο µηχανισµό αυτό αντιστοιχούν τρεις διαδικασίες (εικ. 15), η µετανάστευση 

των ορίων των κόκκων (Grain Boundary Migration), η ανακρυστάλλωση τύπου 

Bulging (σε γειτονικούς κρυστάλλους) και η περιστροφή επιµέρους τµηµάτων των 

κόκκων (Subgrain Rotation). 

 

 
Εικόνα 15. Οι τρεις κυριότεροι τύποι δυναµικής ανακρυστάλλωσης. Το σκιασµένα τµήµατα δείχνουν 

τον έναν από τους δύο κρυστάλλους, πριν και κατά τη διάρκεια της ανακρυστάλλωσης.  

 

3.1.1 Μετανάστευση των ορίων των κόκκων (Grain Boundary Migration- GBM 

recrystallisation) 

 

Σε δύο γειτονικούς παραµορφωµένους κρυστάλλους, έναν µε υψηλή και έναν 

µε χαµηλή πυκνότητα ολισθήσεων, παρατηρείται µεταφορά ατόµων, κατά µήκος του 

ορίου του κόκκου, από τον κρύσταλλο µε την υψηλή σε εκείνον µε τη χαµηλή 

πυκνότητα ολισθήσεων. Με αυτό τον τρόπο, τα άτοµα που ανήκουν στον κρύσταλλο 

µε την υψηλή πυκνότητα εκτοπίζονται ελαφρά έτσι ώστε να προσαρµοστούν στο 

πλέγµα του κρυστάλλου µε τη χαµηλή πυκνότητα ολισθήσεων. Άρα, αποτέλεσµα 



 - 31 - 

αυτής της διαδικασίας είναι η µετατόπιση των ορίων των κόκκων σε τοπικό επίπεδο 

και η ανάπτυξη του λιγότερο παραµορφωµένου κρυστάλλου, εις βάρος του 

περισσότερο παραµορφωµένου γειτονικού του (εικ. 15 και 16). Η διαδικασία αυτή 

µπορεί να αυξήσει το µήκος των ορίων των κόκκων και ως εκ τούτου αυξάνεται η 

ελεύθερη εσωτερική ενέργεια (internal free energy) στο άθροισµα των κρυστάλλων, 

αλλά παρόλα αυτά η µείωση της ελεύθερης εσωτερικής ενέργειας, λόγω της 

µετακίνησης των ολισθήσεων, είναι µεγαλύτερη. Με αυτό τον τρόπο, νέοι µικρότεροι 

κόκκοι µπορεί να αντικαταστήσουν παλαιότερους. Αυτή η αναδιοργάνωση υλικού, 

συνοδευόµενη από µια αλλαγή στο µέγεθος των κόκκων, το σχήµα και τον 

προσανατολισµό µέσα στο ίδιο ορυκτό, είναι γνωστή ως ΄΄ανακρυστάλλωση΄΄ (Poirier 

and Guillopé 1979; Urai et al. 1986; Hirth and Tullis 1992). Σε στερεά διαλύµατα, 

όπως οι άστριοι, η ανακρυστάλλωση µπορεί να συνδέεται µε αλλαγές στη σύνθεση, 

γεγονός που, επιπλέον, µπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναµη για τη διαδικασία.  

Ανάλογα µε το µηχανισµό επέκτασης των ορίων του κρυστάλλου διακρίνονται 

δύο περιπτώσεις:  

i) Bulging. Επέκταση προς την µεριά του κρυστάλλου µε υψηλή πυκνότητα 

ολισθήσεων και δηµιουργία ανεξάρτητων κρυστάλλων.  

ii) Nucleation. ∆ηµιουργία ανεξάρτητων κρυστάλλων από την ύπαρξη ενός µικρού 

πυρήνα χωρίς ολισθήσεις, µέσα σε έναν κρύσταλλο µε υψηλή πυκνότητα 

ολισθήσεων. 

Εδώ, πρέπει να σηµειωθεί πως στη συγκεκριµένη εργασία θα εξεταστεί η 

πρώτη από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, διότι αποτελεί µηχανισµό 

παραµόρφωσης που έδρασε στα πετρώµατα της Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής Σειράς, έτσι 

όπως διαπιστώθηκε µέσω της εξέτασης λεπτών τοµών από τις περιοχές µελέτης. 

 

3.1.2 Bulging (BLG Recrystallisation) 

 

Σε χαµηλές θερµοκρασίες, η µετανάστευση των ορίων των κόκκων µπορεί να 

συµβαίνει σε τοπικό επίπεδο και υπάρχει περίπτωση τα όρια των κόκκων να 

επεκταθούν µέσα στον κρύσταλλο µε την υψηλότερη πυκνότητα ολισθήσεων (εικ. 15 

και 16). Αυτές οι προεξοχές- bulges- µπορεί να αποχωριστούν από τον κόκκο, όπου 

φιλοξενούνται, για να σχηµατίσουν νέους µικρούς ανεξάρτητους κόκκους, µέσω του 

σχηµατισµού ορίων επιµέρους τµηµάτων των κόκκων (subgrain boundary), τα οποία 
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αναπτύσσονται είτε µέσα στα όρια των κόκκων (Means 1981; Urai et al. 1986) είτε 

λόγω της µετανάστευσης του ορίου ενός κόκκου (Tungatt and Humphreys 1984; 

Stipp et al. 2002). Η ανακρυστάλλωση τύπου bulging απαντάται κυρίως κατά µήκος 

των ορίων παλιών κόκκων και σε τριπλά σηµεία (triple junctions), ενώ αντιστοιχεί στο 

Regime 1 των Hirth and Tullis (1992).  

 

3.1.3 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ (Subgrain 

Rotation- SGR Recrystallisation) 

 

Είναι µια ειδικού τύπου ανακρυστάλλωση µε συνεχή προσθήκη ολισθήσεων 

στα όρια των επιµέρους τµηµάτων των κόκκων. Αυτό συµβαίνει µόνο εάν οι 

ολισθήσεις είναι σχετικά ελεύθερες να ΄΄ αναρριχώνται ΄΄ από το ένα επίπεδο του 

πλέγµατος στο άλλο. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή µε το όνοµα climb-

accommodated dislocation creep. O µηχανισµός αυτός προϋποθέτει προοδευτική 

αύξηση της γωνίας του κρυσταλλικού πλέγµατος και στις δύο πλευρές των ορίων των 

επιµέρους τµηµάτων των κόκκων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, το επιµέρους αυτό 

τµήµα (subgrain) να µην µπορεί πλέον να θεωρηθεί σαν τµήµα του ίδιου κόκκου (εικ. 

16b). Παρατηρείται δηλαδή µια προοδευτική περιστροφή των επιµέρους τµηµάτων 

των κόκκων που τελικά οδηγεί σε δηµιουργία, ανακρυστάλλωση (recrystallisation) 

ανεξάρτητων κόκκων. Αυτή η διαδικασία ανακρυστάλλωσης είναι γνωστή ως 

περιστροφή επιµέρους τµηµάτων των κόκκων (subgrain rotation) και γενικά 

απαντάται σε υψηλότερες θερµοκρασίες από την ανακρυστάλλωση τύπου Bulging, 

ενώ αντιστοιχεί στο Regime 2 των Hirth and Tullis (1992).  

Σε αυτού του είδους την ανακρυστάλλωση, οι παλιοί κόκκοι τείνουν να 

παραµορφωθούν και να επιµηκυνθούν πλαστικά ή να σχηµατίσουν ταινίες, µε 

πολυάριθµα επιµέρους τµήµατα κόκκων. Τα υπολείµµατα των παλιών κόκκων- 

κρυσταλλικός πυρήνας, συχνά περιβάλλονται από µια συγκέντρωση µικρών, 

δυναµικά ανακρυσταλλωµένων κόκκων. Η δοµή αυτή, που είναι γνωστή µε το όνοµα 

΄΄ δοµή πυρήνα-και-µανδύα ΄΄ (core-and-mantle structure), σχηµατίζεται σε χαµηλή 

θερµοκρασία και τάση. Γενικά, όµως, τα επιµέρους τµήµατα και οι παλιοί κόκκοι 

απαντώνται σε λεπτά φύλλα (sheets), ανάµεσα σε υπολείµµατα παλιών κόκκων.  
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Εικόνα 16. Οι τρεις µηχανισµοί δυναµικής ανακρυστάλλωσης που περιγράφτηκαν, σε κλίµακα 

κόκκου. a. Ανακρυστάλλωση τύπου Bulging (BLG). Οι γκρίζες ευθείες γραµµές στους κρυστάλλους 

δείχνουν τα επίπεδα του κρυσταλλικού πλέγµατος. b. Ανακρυστάλλωση µε περιστροφή επιµέρους 

τµηµάτων των κόκκων (SGR). Οι µικρές µπάρες µέσα στα επιµέρους τµήµατα των κόκκων δείχνουν 

τον προσανατολισµό του πλέγµατος. c. Ανακρυστάλλωση µε µετανάστευση των ορίων των κόκκων 

(GBM). Με s συµβολίζονται οι περιοχές όπου τα όρια των επιµέρους τµηµάτων των κόκκων 

µετατρέπονται σε όρια κόκκων, µε αποτέλεσµα τα δεύτερα να γίνονται πολύ ΄΄ κινητικά ΄΄ (mobile). 
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Ακόµη, οι παλιοί κόκκοι µπορεί να αντικατασταθούν πλήρως από επιµέρους τµήµατα 

και από νέα πλέγµατα κόκκων, καθώς απαντώνται όλες οι διαβαθµίσεις µεταξύ 

επιµέρους τµηµάτων κόκκων και κόκκων του ίδιου µεγέθους και σχήµατος. Τα 

επιµέρους τµήµατα των κόκκων καθώς και οι κόκκοι είναι συνήθως ελαφρά 

επιµηκυνσµένα. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η βαθµιαία µετάβαση (εικ. 15) από τα 

όρια επιµέρους τµηµάτων (χαµηλή γωνία) στα όρια ανεξάρτητων κόκκων (µεγάλη 

γωνία). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η παρουσία ενός ειδικού τύπου προτιµητέου 

προσανατολισµού του πλέγµατος. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται µια 

«οικογένεια» προσανατολισµένων κόκκων (orientation family of grains) που είναι το 

αποτέλεσµα της δυναµικής SGR ανακρυστάλλωσης ενός µεγάλου γονικού 

κρυστάλλου. 

Οι τρεις µηχανισµοί που περιγράφτηκαν για την ανακρυστάλλωση (GBM, BLG 

& SGR) αντιστοιχούν σε αυτό που ονοµάζουµε δυναµική ανακρυστάλλωση (dynamic 

recrystallisation) λόγω παραµόρφωσης. 

Η πιστοποίηση της δυναµικής ανακρυστάλλωσης είναι πιο δύσκολη από αυτή 

της παραµόρφωσης (deformation). Έτσι, διακρίνονται δύο περιπτώσεις 

χαρακτηριστικών µικροδοµών που σχετίζονται µε τη δυναµική ανακρυστάλλωση.  

α) τεκτονικός ιστός από µερική δυναµική ανακρυστάλλωση και  

β) τεκτονικός ιστός από ολική ανακρυστάλλωση.  

Στον τεκτονικό ιστό της µερικής ανακρυστάλλωσης, οι κόκκοι παρουσιάζουν ένα διττό 

χαρακτήρα σε σχέση µε το µέγεθος. Παρατηρούνται συγκεντρώσεις µικρών 

κρυστάλλων ή κόκκων µε οµοιόµορφο µέγεθος ανάµεσα σε µεγάλους κρυστάλλους 

µε κυµατοειδή κατάσβεση και επιµέρους τµήµατα (subgrains) µε το ίδιο µέγεθος 

όπως οι µικροί κρύσταλλοι. Από τη άλλη πλευρά, οι ιστοί από ολική 

ανακρυστάλλωση είναι δύσκολο να διακριθούν από τους µη ανακρυσταλλωµένους 

ιστούς που, απλά χαρακτηρίζονται από σχετικά οµοιόµορφο µέγεθος κόκκων. 

Ενδείξεις αποτελούν:  

i) η εσωτερική παραµόρφωση,  

ii) ο προτιµητέος προσανατολισµός του πλέγµατος (Lattice Preferred Orientation) και  

iii) το οµοιόµορφο µέγεθος.  
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44..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

  

 

Για τον σκοπό αυτής της εργασίας, εξετάστηκαν σε µικροσκοπική κλίµακα 50 

δείγµατα πετρωµάτων από χαλαζιτικούς ορίζοντες της Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής 

Σειράς, εκ των οποίων 9 συλλέχθηκαν από εµφανίσεις στον Ταΰγετο και 7 από τον 

Πάρνωνα, 11 από τα Κύθηρα και 23 από την Κρήτη (δυτική και κεντρική). Έτσι, 

επιλέχθηκαν οι 50 πιο αντιπροσωπευτικές λεπτές τοµές, οι οποίες περιέχουν, κατά 

µέσο όρο, περισσότερο από 90% χαλαζία (χαλαζίτες), σύµφωνα µε τις µικροσκοπικές 

αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν. Η συµµετοχή των φυλλόµορφων και 

επουσιωδών ορυκτών ήταν αρκετά µικρή, της τάξης του 9-10% κατά µέσο όρο, 

γεγονός που καθιστά τα δείγµατα αντιπροσωπευτικά και κατάλληλα για τον σκοπό 

της έρευνας.  

     Στόχος ήταν η επιλογή όσο το δυνατό περισσότερο καθαρών χαλαζιτών 

(>90% χαλαζία), µε πολύ µικρό ποσοστό φυλλοπυριτικών ορυκτών για τον ακριβή 

υπολογισµό του µεγέθους των κόκκων του χαλαζία (Grain size) και των µηχανισµών 

παραµόρφωσης, καθώς η ύπαρξη φυλλόµορφων δηµιουργεί µικρές ζώνες 

διάτµησης, εκατέρωθεν των οποίων αλλάζει ο προσανατολισµός των κόκκων του 

χαλαζία, γεγονός που καθιστά τις µετρήσεις λιγότερο αξιόπιστες.  

     Όλα τα δείγµατα που αναλύθηκαν στο µικροσκόπιο εµφανίζουν έντονη 

φολίωση και εκτεταµένη δυναµική ανακρυστάλλωση, που συνδέεται µε µετανάστευση 

των ορίων των κόκκων, σε χαµηλές θερµοκρασίες και µε περιστροφή επιµέρους 

τµηµάτων των κόκκων (εικ. 14 και 15). Βάσει του αντικειµένου που εξετάζει η 

συγκεκριµένη εργασία, αυτοί οι µηχανισµοί έδρασαν στα πετρώµατα της Φυλλιτικής-

Χαλαζιτικής Σειράς µε αποτέλεσµα, αφενός να διαµορφωθεί το τελικό µέγεθος των 

κόκκων του χαλαζία (grain size) και αφετέρου να γίνει κατανοητή η τεκτονική εξέλιξη 

των πετρωµάτων στην ενότητα αυτή. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι σαφής η 

αναγκαιότητα της µελέτης των λεπτών τοµών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

περιγραφή των δειγµάτων που εξετάστηκαν στο µικροσκόπιο.      
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4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ  

     Η ορυκτολογική σύσταση, όπως εξετάστηκε στις λεπτές τοµές της Φυλλιτικής-

Χαλαζιτικής Σειράς, ποικίλει. Εκτός από το χαλαζία, που καταλαµβάνει το µεγαλύτερο 

τµήµα, παρατηρείται και η συµµετοχή φυλλόµορφων ορυκτών και αµφιβόλων (σε 

ορισµένα δείγµατα), που αντιπροσωπεύονται από τα ορυκτά χλωρίτη, µοσχοβίτη, και 

τρεµολίτη- ακτινόλιθο αντίστοιχα. Επιπλέον, σε ορισµένα δείγµατα διαπιστώθηκε και 

η συµµετοχή επουσιωδών ορυκτών, όπως αστρίων και συγκεκριµένα µικροκλινή, 

καθώς επίσης χλωριτοειδούς, ασβεστίτη, αλβίτη, επιδότου, τουρµαλίνη και 

µεταλλικών ορυκτών. Ειδικότερα, το χλωριτοειδές απαντάται σε αρκετές τοµές 

(Πάρνωνας), σε σύγκριση µε τα άλλα επουσιώδη ορυκτά. Ακόµη, συχνή είναι η 

παρουσία σερικίτη, ενός ορυκτού που προέρχεται από την εξαλλοίωση των 

αλκαλικών αστρίων και των πλαγιοκλάστων, σε δείγµατα που περιέχουν αυτά τα 

ορυκτά, καθώς και η παρουσία άλλων εξαλλοιώσεων των φυλλόµορφων ορυκτών. 

Είναι σαφές, βάσει της µικροσκοπικής εξέτασης της ορυκτολογικής σύστασης, πως 

τα πετρώµατα της ενότητας έχουν υποστεί ανάδροµη µεταµόρφωση, από συνθήκες 

κατώτερης γλαυκοφανιτικής σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Η ανάδροµη 

µεταµόρφωση πιστοποιείται από την παρουσία υπολειµµάτων (χλωριτοειδές στους 

χαλαζίτες και γλαυκοφανής στους φυλλίτες) της αρχικής γλαυκοφανιτικής φάσης (Μ1 

µεταµορφικό επεισόδιο), µέσα από την προσθήκη των νέων ορυκτών της 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης (Μ2 µεταµορφικό επεισόδιο). Έτσι, παρατηρούνται 

διάφορες παραγενέσεις όπως µοσχοβίτης + βιοτίτης + χαλαζίας + αλβίτης, 

ακτινόλιθος + επίδοτο + χαλαζίας + ασβεστίτης + χλωρίτης (συνθήκες µέσης 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης), τρεµολίτης (ακτινόλιθος) + επίδοτο (ζωïσίτης) + 

γλαυκοφανής + χαλαζίας + αλβίτης ± χλωρίτης (όριο µεταξύ πρασινοσχιστολιθικής 

και γλαυκοφανιτικής φάσης) ή άλλες παραγενέσεις όπως βιοτίτης, χλωριτοειδές, 

ακτινόλιθος- τρεµολίτης κλπ. Εδώ, πρέπει να αναφερθούν τα δύο συµπεράσµατα. 

Κατά πρώτον, η δυσκολία της διάκρισης ακτινόλιθου και τρεµολίτη, παρά το κριτήριο 

του πλεοχρωισµού, το οποίο δεν είναι αξιόπιστο λόγω της εξαλλοίωσης, οπότε και 

απαιτείται η χηµική ανάλυση των δύο αµφιβόλων για την αναγνώρισή τους. Κατά 

δεύτερον, σε πολλά δείγµατα της ενότητας, εξαιτίας των αλλαγών στην πίεση και τη 

θερµοκρασία, ο βιοτίτης έχει εξαλλοιωθεί σε χλωρίτη, µε τον δεύτερο να απαντάται 

σχεδόν σε όλα τα δείγµατα.  

Κατά την εξέταση των δειγµάτων στο οπτικό µικροσκόπιο, παρατηρήθηκε η 

µεγάλη συµµετοχή του χαλαζία µε ποσοστό 90% κατά µέσο όρο, όπως αναφέρθηκε. 
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Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις δειγµάτων το ποσοστό αυτό µειώνεται ή αυξάνεται 

αναλογικά µε τη συµµετοχή φυλλόµορφων και επουσιωδών ορυκτών, τα οποία 

καλύπτουν το 10% του συνόλου, κατά µέσο όρο.  Ειδικότερα, το µικρότερο ποσοστό 

συµµετοχής τους που καταγράφηκε ήταν της τάξης του 1-2%  (καθαρός χαλαζίτης), 

ενώ το µεγαλύτερο άγγιζε το 21% (πίνακας 1.). Στην περίπτωση των δειγµάτων µε 

συµµετοχή µεγαλύτερη του µέσου όρου (>10%), παρατηρήθηκαν περιοχές καθαρού 

ανακρυσταλλωµένου χαλαζία, όπου µπορούσαν να γίνουν µετρήσεις. Οι περιοχές 

αυτές, αν και οριοθετούνταν από ζώνες φυλλόµορφων ορυκτών και συχνά, 

αµφιβόλων, έδωσαν σαφή εικόνα για το µέγεθος των κόκκων χαλαζία (grain size), 

τους τύπους ανακρυστάλλωσης, καθώς και τη φορά της διάτµησης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η λεπτή τοµή CR134, από την κεντρική Κρήτη, η οποία 

αποτελείται από πολύ λεπτοκρυσταλλικό χαλαζία και µεγάλο ποσοστό φυλλόµορφων 

ορυκτών (19-21%). Κατά την εξέταση αυτής της τοµής χρησιµοποιήθηκε ο 

µεγαλύτερος φακός (x20) για να επιτευχθεί η µέγιστη µεγέθυνση και µέτρηση του 

grain size, καθώς υπήρχαν αρκετές περιοχές καθαρού ανακρυσταλλωµένου χαλαζία. 

Ως εκ τούτου, παρουσιάστηκε µια διαφοροποίηση στην τιµή του grain size (πίνακες 2 

και 3), σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα δείγµατα της ίδιας περιοχής, γεγονός που 

οφείλεται στη µέτρηση σε µεγαλύτερη µεγέθυνση.  

Ειδικότερα, στα δείγµατα των χαλαζιτών που εξετάστηκαν, όλοι οι κόκκοι του 

χαλαζία δείχνουν κυµατοειδή κατάσβεση, ως αποτέλεσµα της µηχανικής 

καταπόνησης που υπέστησαν, καθώς και δυναµική ανακρυστάλλωση, η οποία 

διαµόρφωσε το µέγεθος των κόκκων του χαλαζία (grain size). Στη συνέχεια, 

εξετάζοντας τις µικροδοµές των χαλαζιτών, παρατηρήθηκε πως στις περισσότερες 

περιπτώσεις,  οι κλαστικοί κόκκοι του χαλαζία είναι ενσωµατωµένοι σε µια 

ανακρυσταλλωµένη θεµελιώδη µάζα (matrix), ενώ σε κάποιες περιοχές οι 

πρωταρχικές µικροδοµές έχουν καταστραφεί λόγω της προοδευτικής 

παραµόρφωσης, κατά τη διάρκεια της µεταµόρφωσης υψηλών πιέσεων- χαµηλών 

θερµοκρασιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά των µικροδοµών, όπως διακρίνονται στο 

µικροσκόπιο, αναπτύχθηκαν οµοιόµορφα σε κάθε σηµείο των δειγµάτων, 

υποδηλώνοντας πως οι εσωτερικές µικροδοµές των κλαστικών αυτών κόκκων δεν 

έχουν «εισαχθεί» από τα µητρικά τους πετρώµατα, αλλά αναπτύχθηκαν σε µεγάλο 

βαθµό κατά τη διάρκεια της παραµόρφωσης των χαλαζιτών.  Ο µηχανισµός που 

έδρασε στους χαλαζίτες της Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής Σειράς είναι η δυναµική 

ανακρυστάλλωση, η οποία αντιπροσωπεύεται στα δείγµατα από τις εξής διαδικασίες: 
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i.) µετανάστευση των ορίων των κόκκων (GBM) 

ii.) περιστροφή επιµέρους τµηµάτων των κόκκων (SGR) και  

iii.) ανακρυστάλλωση τύπου Bulging. 

Εδώ, πρέπει να σηµειωθεί πως οι παραπάνω διαδικασίες ανακρυστάλλωσης 

πραγµατοποιήθηκαν σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

Εξετάζοντας κάθε λεπτή τοµή σε όλη της την έκταση, διαπιστώθηκε πως οι 

κύριες διαδικασίες ανακρυστάλλωσης που παρατηρούνται είναι η µετανάστευση των 

ορίων των κόκκων και η περιστροφή επιµέρους τµηµάτων των κόκκων, µε τη δεύτερη 

να κυριαρχεί αισθητά. Από την άλλη πλευρά, ο τύπος Bulging, αν και παρατηρείται 

στο σύνολο των τοµών, χαρακτηρίζεται από µικρή συχνότητα εµφάνισης. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός της παρουσίας subgrains σε όλη την έκταση των 

τοµών. Τα subgrains αποτελούν, προϊόντα της διαδικασίας της περιστροφής 

επιµέρους τµηµάτων των κόκκων και στην ουσία ανεξάρτητους πλέον κόκκους. Το 

τελευταίο όµως δεν ήταν πάντα εµφανές στα συγκεκριµένα δείγµατα.  Σε πολλές 

περιπτώσεις, δεν διακρίνονταν καθαρά τα subgrains, παρά µόνο η µετάβαση σε 

αυτά, από τους αρχικούς τους κόκκους, των οποίων υπήρξαν τµήµατα. Για αυτό το 

λόγο χρειάστηκε προσοχή κατά τη διαδικασία µέτρησης για το grain size. Επίσης, 

απαιτήθηκε ιδιαίτερη προσοχή και στην περίπτωση της µετανάστευσης των ορίων 

των κόκκων, διότι, συχνά, τα όριά τους δεν ήταν σαφώς διαµορφωµένα αλλά 

ακανόνιστα, εξαιτίας της ανακρυστάλλωσης. Επιπλέον, σε ορισµένα δείγµατα 

εµφανίζεται ένα είδος «δαντελωτής» µορφής στα περιθώρια των κόκκων. Πιο 

συγκεκριµένα, υπολείµµατα µεγαλύτερων και παλαιότερων κόκκων χαλαζία, φαίνεται 

να µεταβαίνουν πλευρικά σε µικρούς, νέους ανακρυσταλλωµένους κόκκους χαλαζία, 

οι οποίοι σχηµατίστηκαν λόγω ανακρυστάλλωσης τύπου Bulging. Βέβαια, σε κάποιες 

περιπτώσεις δειγµάτων η διάκριση των µηχανισµών της ανακρυστάλλωσης είναι 

δύσκολη. Τα όρια των κόκκων, παλιών και ανακρυσταλλωµένων, δεν είναι σαφή και 

επιπλέον, σε ορισµένες περιοχές οι παλιοί, µεγαλύτεροι κόκκοι, εµφανίζονται 

ελαφρώς έως αρκετά επιµηκυσµένοι λόγω της πλαστικής παραµόρφωσης. Σε αυτή 

την περίπτωση, ο συνδυασµός της έντονης παραµόρφωσης και της έντονης 

εξαλλοίωσης κατέστησαν δύσκολο τον προσδιορισµό της φολίωσης, καθώς ο 

προσανατολισµός αυτής άλλαζε σε αρκετές περιοχές των λεπτών τοµών, τη στιγµή 

που στις υπόλοιπες περιοχές ήταν σαφής και ακολουθούσε τη γενική διεύθυνση της 

φολίωσης (τοµές από δυτική Κρήτη). Σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, 

εξετάστηκαν και τοµές που περιείχαν καθαρούς χαλαζίτες, των οποίων οι 



 - 39 - 

επιµηκυσµένοι κόκκοι σχηµατίζουν έναν αρκετά καλά αναπτυγµένο προτιµητέο 

προσανατολισµό, ο οποίος µε τη σειρά του προσδιορίζει µια συνεχή φολίωση. Εδώ, 

πρέπει να σηµειωθεί πως αυτά τα δείγµατα είναι λίγα σε αριθµό, ενώ η πλειονότητα 

χαρακτηρίζεται από τυπικούς χαλαζίτες µε διακριτή φολίωση, η οποία όµως δεν είναι 

συνεχής, µα αλλάζει διεύθυνση από περιοχή σε περιοχή σε όλη την έκταση των 

λεπτών τοµών.  

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες είναι η συµµετοχή των 

φυλλόµορφων ορυκτών και συχνά, των αµφιβόλων. Τα ορυκτά αυτά, ανάλογα µε το 

ποσοστό της εµφάνισης τους στα πετρώµατα της Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής Σειράς, 

διαµορφώνουν το grain size και τη φολίωση τους. Ειδικότερα, η φολίωση όπως και η 

κρυσταλλική γράµµωση, αναπτύσσονται σύµφωνα µε τη διεύθυνση διάταξης των 

φυλλόµορφων ορυκτών και των αµφιβόλων: όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

συµµετοχής τους, τόσο πιο καλώς εκφρασµένη είναι η φολίωση. Σε αυτά τα δείγµατα 

µε  την αυξηµένη συµµετοχή (σε σχέση µε τους καθαρούς χαλαζίτες) των παραπάνω 

ορυκτών, οι ανακρυσταλλωµένοι κόκκοι του χαλαζία σχηµατίζουν ταινίες, σηµαντικού 

πάχους (σε µικροσκοπική κλίµακα), οι οποίες οριοθετούνται από περιοχές όπου 

κυριαρχούν ορυκτά όπως µοσχοβίτης, χλωρίτης και συχνά,  ακτινόλιθος-τρεµολίτης. 

Μέσα στις οριοθετηµένες αυτές περιοχές, οι αλλοτριόµορφοι κρύσταλλοι του χαλαζία 

εµφανίζονται επιµηκυσµένοι λόγω του συνδυασµού της παρουσίας των 

προαναφερθέντων ορυκτών, τα οποία δηµιουργούν µια ευδιάκριτη φολίωση και της 

ανακρυστάλλωσης. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, καθορίζει και το grain size 

του χαλαζία, διότι επηρεάζει τις µετρήσεις. Για αυτό το λόγο, ελήφθησαν µετρήσεις 

από διαφορετικές περιοχές των λεπτών τοµών, όπου η παρουσία των φυλλόµορφων 

και των αµφιβόλων ήταν, όσο το δυνατό µικρότερη. Στα δείγµατα όπου αυτό δεν ήταν 

κατορθωτό, σηµειώνεται µια µικρή απόκλιση του grain size, σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα.  

Στο επίπεδο της φολίωσης αναπτύσσεται η κρυσταλλική γράµµωση από τους 

επιµηκυσµένους κρυστάλλους κυρίως του χαλαζία, του µοσχοβίτη και στις 

περιπτώσεις των λεπτών τοµών ΡΑ13, ΡΑ32 (Πάρωνας) και WCR60, WCR185 

(δυτική Κρήτη), του χλωριτοειδούς. Η διεύθυνση της κρυσταλλικής γράµµωσης είναι 

κατά µήκος των τεκτονικών  επαφών των Φυλλιτών-Χαλαζιτών και των Πλακωδών 

Ασβεστολίθων (Plattenkalk).  Χαρακτηριστικές είναι οι λεπτές τοµές ΡΑ13 και ΡΑ32, 

από την περιοχή του Πάρνωνα, όπου παρατηρούµε την ύπαρξη κάποιων 

κρυστάλλων χλωριτοειδούς και συγκεκριµένα, πορφυροκλαστών τύπου-σ, µέσα στην 
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ανακρυσταλλωµένη θεµελιώδη µάζα του χαλαζίτη. Επίσης, πορφυροκλάστες τύπου-

σ, που αντιπροσωπεύονται από αλβίτη, καθώς και ιχθυόσχηµους µαρµαρυγίες (εικ. 

19), συναντάµε και στη λεπτή τοµή ΡΑ26Β, η οποία παρουσιάζει καλώς 

διατηρηµένες πλάγιες φολιώσεις (c/s δοµές). Οι κινηµατικοί αυτοί δείκτες δηλώνουν 

αριστερόστροφη κίνηση και φορά διάτµησης προς τα δυτικά. Οι πορφυροκλάστες του 

χλωριτοειδούς και του αλβίτη περιστράφηκαν ως άκαµπτα σώµατα, ενώ ορισµένοι 

παρουσιάζουν φαινόµενα ανακρυστάλλωσης στις αποφύσεις τους, τα οποία 

προέρχονται από τον ανακρυσταλλωµένο χαλαζία που δοµεί τη θεµελιώδη µάζα.  

 

 

 
Εικόνα 17. ∆υναµική ανακρυστάλλωση των κόκκων του χαλαζία, που αντιπροσωπεύεται από 
περιστροφή επιµέρους τµηµάτων των κόκκων (SGR) και µετανάστευση των ορίων των κόκκων 
(GBM). ∆είγµα ΑΑ4, Περιοχή Ταϋγέτου. Μέτρηση σε κάθετα Nicols, σε φακό x4. 
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Εικόνα 18. ∆υναµική ανακρυστάλλωση των κόκκων του χαλαζία, που αντιπροσωπεύεται κυρίως από 
το µηχανισµό της περιστροφής των επιµέρους τµηµάτων των κόκκων (SGR). Λόγω της εξαλλοίωσης, 
ο µηχανισµός µετανάστευσης των ορίων των κόκκων (GBM) δεν διακρίνεται καθαρά σε όλες τις 
περιοχές. ∆είγµα ΡΑ32, περιοχή Πάρνωνα. Μέτρηση σε κάθετα Nicols, σε φακό x4. 
 

 

 
Εικόνα 19. Οι κύριοι µηχανισµοί ανακρυστάλλωσης είναι η περιστροφή επιµέρους τµηµάτων των 
κόκκων και η µετανάστευση των ορίων των κόκκων. Στο κέντρο της εικόνας παρατηρείται η εµφάνιση 
ιχθυόσχηµων µαρµαρυγιών. Ακόµη, παρατηρούνται c/s δοµές, που δηλώνουν αριστερόστροφη φορά 
κίνησης. ∆είγµα ΡΑ26Β, περιοχή Πάρνωνα. Μέτρηση σε κάθετα Nicols, σε φακό x4. 
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Εικόνα 20. Κυριαρχία του µηχανισµού περιστροφής των επιµέρους τµηµάτων των κόκκων. Λόγω της 
αυξηµένης παραµόρφωσης, η µετανάστευση των ορίων των κόκκων δεν διακρίνεται καθαρά. ∆είγµα 
ΚΥ5, περιοχή Κυθήρων. Μέτρηση σε κάθετα Nicols, σε φακό x10. 
 

 

 
Εικόνα 21. Κυριαρχεί αισθητά ο µηχανισµός περιστροφής των επιµέρους τµηµάτων των κόκκων. 
∆είγµα ΚΥ8Α, περιοχή Κυθήρων. Μέτρηση σε κάθετα Nicols, σε φακό x4. 
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Εικόνα 22. Υπολείµµατα παλαιότερων κόκκων χαλαζία ανάµεσα στους νέους, µικρότερους 
ανακρυσταλλωµένους κόκκους. Κύριος µηχανισµός ανακρυστάλλωσης αυτός της περιστροφής των 
επιµέρους τµηµάτων των κόκκων. ∆είγµα CR231, περιοχή δυτικής Κρήτης. Μέτρηση σε κάθετα Nicols, 
σε φακό x4. 
 
 
 

 
Εικόνα 23. Υπολείµµατα παλαιότερων κόκκων χαλαζία (κέντρο και πάνω αριστερά). Κύριος 
µηχανισµός ανακρυστάλλωσης αυτός της περιστροφής των επιµέρους τµηµάτων των κόκκων. ∆είγµα 
CR220, περιοχή δυτικής Κρήτης. Μέτρηση σε κάθετα Nicols, σε φακό x4. 
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4.2 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 

∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  

 

 

 

Πίνακας 1. 

∆είγµα Γεωγραφ

ικό 

Μήκος 

Γεωγραφ

ικό 

Πλάτος 

Τύπος 

Ανακρυστάλ

λωσης 

Ποσοστό 

συµµετοχή

ς 

φυλλόµορ

φων και 

επουσιωδ

ών 

ορυκτών 

(%) 

Ορυκτολο

γία 

Σχόλια 

Περιοχή 

Ταϋγέτου 

      

ΑΒ15Α 22º15′00″ 37º04′48″ Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

Bulging(-)* 

3-5% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης(-) 

Μικρές 

ζώνες 

χαλαζία µε 

διαφορετικ

ό 

κοκκοµετρι

κό µέγεθος 

ΑΒ15Β 22º15′00″ 37º04′48″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

4-6% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης(-) 

Μικρές 

ζώνες 

χαλαζία µε 

διαφορετικ

ό 

κοκκοµετρι

κό µέγεθος 

Α2Τ   Κυριαρχεί το 

GBM. SGR, 

Bulging(-) 

2-4% Μοσχοβίτης, 

αλβίτης, 

επίδοτο, 

χλωρίτης(-) 

Έντονες 

εξαλλοιώσε

ις, 

λεπτοµερές 

υλικό 
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ανάµεσα 

στους 

κρυστάλλο

υς. 

ΑΒ10 22º15′42″ 37º04′48″ Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

5-7% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης(-) 

 

ΑΒ13(1) 22º15′14″ 37º04′54″ Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

8-10% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης(-), 

ακτινόλιθος, 

χλωριτοειδές

(-) 

 

ΑΒ9(1) 22º13′40″ 37º04′57″ Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

13-15% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης 

 

ΑΑ4 22º12′42″ 37º05′25″ Κυριαρχούν 

το GBM και 

το  SGR, µε 

την ίδια 

ένταση. 

Bulging 

2-4% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης(-) 

Έντονη 

παραµόρφ

ωση. 

ΑΒ11(2) 22º15′45″ 37º05′00″ Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

14-16% Μοσχοβίτης, 

ασβεστίτης, 

χλωρίτης, 

επίδοτο(-) 

Οι 

παλαιότερο

ι κόκκοι Qtz 

εµφανίζουν 

φαινόµενα 

ανακρυστά

λλωσης 

στα άκρα 

τους, από 

το νέο, 

ανακρυστα

λλωµένο 

υλικό (Qtz) 
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ΑΒ17Α 22º14′42″ 37º03′53″ Κυριαρχούν 

το SGR και 

GBM, µε την 

ίδια ένταση. 

Ακολουθεί το 

Bulging µε 

σηµαντική 

εµφάνιση. 

12-14% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης 

Έντονα 

παραµορφ

ωµένη. Το 

ποσοστό 

ποικίλει. 

Κυριαρχού

ν οι 

περιοχές 

µε 

ποσοστό 

%14≈ , σε 

σχέση µε 

τις 

υπόλοιπες 

µε 

%108−≈   

       

Περιοχή 

Πάρνωνα 

      

PA33 22º32′34″ 37º16′47″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

GBM. SGR, 

Bulging(-) 

5-7% Μοσχοβίτης  

ΡΑ12 22º33′43″ 37º16′35″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

14-16% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης, 

µεταλλικά  

Έντονα 

παραµορφ

ωµένη. 

ΡΑ13 22º33′47″ 37º16′37″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

11-13% Μοσχοβίτης, 

χλωριτοειδές

, χλωρίτης(-) 

Πολύ καλή 

φολίωση. 

Οι 

κρύσταλλοι 

είναι 

επιµυκησµέ

νοι λόγω 

της 

αυξηµένης 

συµµετοχή

ς 

φυλλόµορφ
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ων. 

ΡΑ32 22º32′29″ 37º16′35″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM(-

), Bulging(-) 

14-16% Μοσχοβίτης, 

χλωριτοειδές

, χλωρίτης(-) 

Ζώνες µε 

διαφορετικ

ά µεγέθη 

κόκκων 

χαλαζία. 

ΡΑ17 22º30′32″ 37º19′56″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM(-

), Bulging(-) 

9-11% Μοσχοβίτης, 

ασβεστίτης, 

χλωρίτης(-) 

3-4% 

ασβεστίτης 

(στο 

συνολικό 

ποσοστό). 

ΡΑ17Β 22º30′32″ 37º19′56″ Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

Bulging 

7-9% Μοσχοβίτης, 

ασβεστίτης, 

χλωρίτης 

 

ΡΑ26Β 22º30′04″ 37º18′20″ Κυριαρχεί το 

GBM και το 

SGR χωρίς 

µεγάλες 

διαφορές. 

Bulging(-) 

12-14% Μοσχοβίτης, 

αλβίτης, 

χλωρίτης 

επίδοτο(-) 

c/s δοµές. 

∆εξιόστροφ

η 

διεύθυνση 

κίνησης 

(πορφυροκ

λάστες 

αστρίων).Σ

υγκριτικά 

µεγάλο 

µέγεθος 

κόκκων Qz 

       

Κύθηρα       

ΚΥ4Α   Κυριαρχεί 

έντονα το 

GBM. SGR, 

Bulging. 

7-9% Μοσχοβίτης  

ΚΥ4Β   Κυριαρχεί το 

GBM, µε 

µικρές 

διαφορές. 

SGR, Bulging 

8-10% Μοσχοβίτης, 

γλαυκοφανή

ς 

5-6% 

γλαυκοφαν

ής (στο 

συνολικό 

ποσοστό). 

ΚΥ8Α 22º57′56′′ 36º20′33′′ Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

9-11% Μοσχοβίτης, 

γλαυκοφανή

Έντονα 

παραµορφ
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Bulging ς ωµένη- 

έντονη 

µηχανική 

καταπόνησ

η. 

Γ10   Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM, µε την 

ίδια ένταση. 

Bulging(-) 

7-9% Μοσχοβίτης, 

χλωρίτης(-) 

 

ΚΥ5 22º56′13″ 36º19′45″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

10-12% Μοσχοβίτης, 

άστριοι, 

επίδοτο(-) 

Έντονα 

παραµορφ

ωµένη.  

ΚΥ2   Κυριαρχεί το 

SGR, µε 

µικρές 

διαφορές. 

GBM, 

Bulging(-) 

13-15% Μοσχοβίτης  

ΚΥ2Β   Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM. Bulging 

13-15% Μοσχοβίτης  

ΚΥ27   Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM. 

Bulging(-) 

13-15% Μοσχοβίτης, 

γλαυκοφανή

ς 

Μικρές 

περιοχές 

µε χαλαζία, 

οριοθετηµέ

νες από 

ζώνες 

φυλλόµορφ

ων. 

ΚΥ26   Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM 

Bulging(-) 

8-10% Μοσχοβίτης, 

άστριοι, 

επίδοτο, 

χλωρίτης 

4-6% 

άστριοι 

(στο 

συνολικό 

ποσοστό). 

ΚΥ22   Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

13-15% Μοσχοβίτης  
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Bulging(-) 

ΚΥ24   Κυριαρχεί το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

9-11% Μοσχοβίτης, 

αλβίτης, 

χλωρίτης, 

ασβεστίτης, 

επίδοτο(-) 

 

       

Κεντρική 

Κρήτη 

      

CR125 24º57′50″ 35º21′36″ Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM. 

Bulging(-) 

18-20% Μοσχοβίτης, 

αλβίτης 

8-9% 

άστριοι. 

∆εξιόστροφ

η 

διεύθυνση 

κίνησης.  

CR107 24º46′36″ 35º25′02″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

7-9% Μοσχοβίτης  

CR131 24º52′08″ 35º24′34″ Κυριαρχεί το 

GBM, µε 

µικρές 

διαφορές. 

SGR, Bulging 

12-14% Μοσχοβίτης  

CR134 24º54′01″ 35º23′44″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

19-21% Μοσχοβίτης Μέτρηση 

grain size 

χαλαζία σε 

µεγαλύτερη 

µεγέθυνση 

(4mm). 

       

∆υτική 

Κρήτη Α 

      

CR1 23º40′00″ 35º16′29″ Κυριαρχούν 

έντονα το 

GBM και το 

Bulging. SGR  

5-7% Μοσχοβίτης, 

µεταλλικά 

Έντονη 

εξαλλοίωση

. Πολλά 

µεταλλικά. 

CR231 22º38′42″ 35º24′58″ Κυριαρχεί 4-6% Μοσχοβίτης  



 - 50 - 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

CR58 23º37′32″ 35º24′17″ Κυριαρχεί το 

SGR, µε 

µικρές 

διαφορές. 

GBM, 

Bulging(-) 

9-11% Μοσχοβίτης Έντονη 

αλλαγή της 

διεύθυνσης 

της 

φολίωσης. 

CR48 23º39′47″ 35º24′22″ Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM. 

Bulging(-) 

6-8% Μοσχοβίτης, 

µεταλλικά 

Πολλά 

µεταλλικά. 

Έντονη 

αλλαγή της 

διεύθυνσης 

της 

φολίωσης. 

CR11 23º32′51″ 35º23′34″ Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM, 

Bulging(-) 

9-11% Μοσχοβίτης, 

µεταλλικά 

Έντονη 

παραµόρφ

ωση. 

CR241 23º35′41″ 35º27′21″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

5-7% Μοσχοβίτης  

CR32 23º34′08″ 35º21′18″ Κυριαρχεί το 

GBM. SGR, 

Bulging.  

3-5% Μοσχοβίτης Ζώνες µε 

διαφορετικ

ά µεγέθη 

κόκκων 

χαλαζία. 

CR33 23º33′38″ 35º21′51″ Κυριαρχεί το 

GBM, µε 

µικρές 

διαφορές. 

SGR, Bulging 

3-5% Μοσχοβίτης  

       

∆υτική 

Κρήτη Β 

      

CR28 23º50′45″ 35º21′09″ Κυριαρχούν 13-15% Μοσχοβίτης  
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το GBM και 

το SGR, µε 

µικρές 

διαφορές. 

Bulging  

CR180 23º53′44″ 35º23′17″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

4-6% Μοσχοβίτης  

CR30 23º44′23″ 35º21′08″ Κυριαρχεί το 

SGR, µε 

µικρές 

διαφορές. 

GBM, 

Bulging(-) 

2-4% Μοσχοβίτης  

CR185 23º49′37″ 35º23′33″ Κυριαρχεί το 

SGR, µε 

µικρές 

διαφορές. 

GBM, 

Bulging(-) 

10-12% Μοσχοβίτης, 

χλωριτοειδές 

 

CR77 23º52′36″ 35º26′28″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging(-) 

1-2% Μοσχοβίτης  

CR66 23º51′02″ 35º24′10″ Κυριαρχεί το 

GBM, µε 

µικρές 

διαφορές. 

SGR, Bulging 

13-15% Μοσχοβίτης Περιοχές 

µε άνισα 

µεγέθη 

κρυστάλλω

ν- κατά 

τόπους 

αρκετά 

πεπλατυσµ

ένα.  

CR60 23º43′56″ 35º23′42″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

6-8% Μοσχοβίτης, 

χλωριτοειδές 

~3% 

χλωριτοειδέ

ς (στο 

συνολικό 
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Bulging(-) ποσοστό). 

CR93 23º44′14″ 35º19′10″ Κυριαρχεί το 

GBM, µε 

µικρές 

διαφορές. 

SGR, Bulging 

11-13% Μοσχοβίτης, 

τουρµαλίνης, 

µεταλλικά 

Περιοχές 

µε έντονη 

αλλαγή της 

διεύθυνσης 

της 

φολίωσης. 

Ελάχιστοι 

κόκκοι 

τουρµαλίνη

.  

CR31 23º44′07″ 35º20′41″ Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM. 

Bulging(-) 

7-9% Μοσχοβίτης Εµφάνιση 

σιγµοειδού

ς 

(χαλαζίας) 

στο κέντρο 

περίπου 

της τοµής. 

CR83 23º51′58″ 35º23′44″ Κυριαρχούν 

το SGR και το 

GBM. 

Bulging(-) 

4-6% Μοσχοβίτης  

CR220 23º42′19″ 35º22′04″ Κυριαρχεί 

έντονα το 

SGR. GBM, 

Bulging  

4-6% Μοσχοβίτης, 

χλωριτοειδές 

 

*Η χρήση του συµβόλου (-) δηλώνει το µικρό βαθµό εµφάνισης και χρησιµοποιείται κυρίως για το 

Bulging.  
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55..  ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΓΓΕΕΘΘΩΩΝΝ  

 

5.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Για τη διεκπεραίωση της εργασίας πραγµατοποιήθηκαν, σε λεπτές τοµές και 

µε τη χρήση οπτικού µικροσκοπίου, µετρήσεις σχετικά µε το grain size, ενώ 

ακολούθησε ανάλυση των µηχανισµών ανακρυστάλλωσης και παρατήρηση των 

τεκτονικών µικροδοµών. Όλα τα δείγµατα έχουν κοπεί κάθετα στη φολίωση και 

παράλληλα στη γράµµωση έκτασης (επίπεδο ΧΖ).  

Σε µικροσκοπική κλίµακα, στα 50 δείγµατα που εξετάστηκαν, οι µετρήσεις για 

το grain size ελήφθησαν σε τρία στάδια για κάθε τοµή, στα κάθετα nicols. Κατά το 

πρώτο στάδιο οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν κάθετα στη φολίωση, µε τον 

κατακόρυφο άξονα του σταυρονήµατος να τέµνει κάθετα το επίπεδο της φολίωσης. 

Το δεύτερο στάδιο περιελάµβανε µετρήσεις παράλληλα στα επίπεδα της φολίωσης, 

ενώ κατά το τρίτο στάδιο οι µετρήσεις ελήφθησαν µε στροφή της τράπεζας του 

µικροσκοπίου κατά 45º, δηλαδή µε το σταυρόνηµα να τέµνει το επίπεδο της 

φολίωσης, σχηµατίζοντας γωνία 45º µε αυτό. Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόστηκε 

σε πέντε, κατά µέσο όρο, διαφορετικές περιοχές σε κάθε λεπτή τοµή. Με αυτό τον 

τρόπο κατεγράφησαν αντιπροσωπευτικές µετρήσεις από όλη την έκταση των λεπτών 

τοµών. Βέβαια, σε αρκετές τοµές επιλέχθηκαν περισσότερες από πέντε περιοχές, 

ενώ σε ορισµένες (δύο στον αριθµό) τέσσερις περιοχές. Στην τελευταία περίπτωση, η 

επιλογή λιγότερων περιοχών, σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα, έγκειται στην 

αυξηµένη παρουσία φυλλόµορφων ορυκτών, τα οποία καταλαµβάνουν µεγάλες 

περιοχές και αλλοιώνουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, καθώς οριοθετούν 

κάποιες περιοχές χαλαζία και επιδρούν στο grain size. Για αυτό το λόγο οι µετρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν προσεκτικά, σε περιοχές µε καθαρό, ανακρυσταλλωµένο 

χαλαζία, µε όσο το δυνατό µικρότερο ποσοστό φυλλόµορφων ορυκτών.  

Η διαδικασία της µέτρησης ξεκίνησε µε την εύρεση της πρώτης περιοχής, στη 

λεπτή τοµή και στα κάθετα nicols, στην οποία κυριαρχούν δυναµικά 

ανακρυσταλλωµένοι κόκκοι χαλαζία και διακρίνεται καθαρά ο µηχανισµός της 

παραµόρφωσης. Στη συνέχεια, βρίσκουµε τη διεύθυνση της φολίωσης στην 

επιλεγµένη περιοχή και τοποθετούµε το σταυρόνηµα αρχικά κάθετα στο επίπεδο της 
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φολίωσης. Ακολούθως, χωρίς να στρέψουµε την τράπεζα, αλλάζουµε τη µεγέθυνση 

χρησιµοποιώντας µεγαλύτερο φακό (x10) και µετράµε τις επαφές των κόκκων του 

χαλαζία που τέµνει ο κατακόρυφος άξονας του σταυρονήµατος. Ύστερα, στην ίδια 

περιοχή, περιστρέφουµε την τράπεζα κατά 90º, ώστε ο κατακόρυφος άξονας του 

σταυρονήµατος να είναι παράλληλος µε το επίπεδο της φολίωσης και στη συνέχεια 

µετράµε τις επαφές των κόκκων του χαλαζία µε τον ίδιο τρόπο, όπως στο πρώτο 

στάδιο. Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία και στο τρίτο στάδιο, όπου περιστρέφουµε 

την τράπεζα 45º από την προηγούµενη ένδειξη. Με αυτό τον τρόπο τελειώνει η 

διαδικασία της µέτρησης για τη πρώτη περιοχή και ακολουθούν µετρήσεις στις 

υπόλοιπες περιοχές µε την ίδια ακριβώς διαδικασία.  

Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, σχετικά µε το grain size, παρουσιάστηκε 

δυσκολία στην διάκριση των ορίων των κόκκων, καθώς όλα τα δείγµατα έχουν 

υποστεί παραµόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν µπορούµε να διακρίνουµε αν 

πρόκειται για έναν ή δύο κόκκους, παρά µόνο αν περιστρέψουµε ελαφρώς την 

τράπεζα του µικροσκοπίου ώστε να φανούν τα όρια των κόκκων, µέσω της 

κατάσβεσής τους.  

Η αυξηµένη παρουσία φυλλόµορφων ορυκτών, ειδικά όταν συνοδεύεται από 

έντονη παραµόρφωση, είναι ένας παράγοντας που καθιστά δύσκολη τη µέτρηση, 

αφού προκαλεί αλλαγές στα µεγέθη των κόκκων του χαλαζία. Από µετρήσεις που 

ελήφθησαν σε περιοχές µε καθαρό χαλαζία, ο οποίος ήταν οριοθετηµένος από 

περιοχές φυλλόµορφων ορυκτών µε αυξηµένο ποσοστό (14-16% κατά µέσο όρο, 

πίνακας 1.) στο δείγµα, παρατηρήθηκε πως οι κόκκοι του χαλαζία παρουσιάζονταν 

περισσότερο πεπλατυσµένοι µέσα σε αυτές τις περιοχές, σε σχέση µε άλλους 

κόκκους χαλαζία που βρίσκονταν έξω από τις περιοχές των φυλλόµορφων ορυκτών. 

Λόγω αυτού του παράγοντα, ο αριθµός των επαφών των κόκκων του χαλαζία 

παρουσιάζεται µικρότερος κατά τη µέτρηση παράλληλα στη φολίωση και 

µεγαλύτερος κάθετα σε αυτή, δηλαδή υπάρχει αρκετά µεγάλη απόκλιση στις δύο 

τιµές στην ίδια περιοχή, σε σύγκριση µε τις µετρήσεις στις γειτονικές περιοχές, που 

στερούνται της αυξηµένης παρουσίας φυλλόµορφων ορυκτών. Όπως είναι φυσικό, οι 

µετρήσεις σε αυτές τις περιοχές διέφεραν από εκείνες σε καθαρούς χαλαζίτες. Σε 

αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί πως δεν συµπεριλήφθησαν οι επαφές κόκκων 

φυλλόµορφων ορυκτών και χαλαζία στις µετρήσεις.  

Ένας ακόµη παράγοντας που έπαιξε ρόλο στη διαδικασία µέτρησης, ήταν η 

αλλαγή της διεύθυνσης της φολίωσης, λόγω της παραµόρφωσης που υπέστησαν τα 
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πετρώµατα της Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής Σειράς. Εξαιτίας αυτού, ήταν δύσκολη η 

τοποθέτηση του άξονα του σταυρονήµατος µε ακρίβεια, κάθετα ή παράλληλα στη 

φολίωση. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως σε ορισµένα δείγµατα, έχουν διατηρηθεί 

οι παλιοί και µεγαλύτεροι κόκκοι χαλαζία, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφορετικά 

µεγέθη κόκκων, συµπεριλαµβανοµένων και των ανακρυσταλλωµένων, σε πολλές 

περιοχές της ίδιας λεπτής τοµής. Έτσι, κατά τη διαδικασία της µέτρησης, στον 

κατακόρυφο άξονα του σταυρονήµατος βρίσκονται διαφορετικά µεγέθη κόκκων, 

γεγονός που επηρεάζει τα αποτελέσµατα σχετικά µε το grain size. Χαρακτηριστικές 

είναι οι λεπτές τοµές CR32, CR77 και CR66, από τη ∆υτική Κρήτη.  

Οι µικρές αποκλίσεις στο grain size οφείλονται σε όλους τους παραπάνω 

παράγοντες που αναφέρθηκαν και είναι αναµενόµενες, καθώς το γεγονός αυτό 

προκλήθηκε εξαιτίας των διαφορετικών τάσεων που ασκήθηκαν στα πετρώµατα της 

Φυλλιτικής-Χαλαζιτικής Σειράς στη διάρκεια της γεωλογικής ιστορίας.  

 

5.2 Ο ΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    

Πρώτο βήµα για την εξαγωγή του αποτελέσµατος αποτελεί ο υπολογισµός του 

µέσου όρου των µετρήσεων για όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν, αρχικά κάθετα, 

ύστερα παράλληλα και τέλος σε γωνία 45º σε σχέση µε το επίπεδο της φολίωσης. 

Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο προκύπτει ο τύπος 

για το grain size, προς καλύτερη κατανόηση της µεθόδου και του τύπου. Το 

παρακάτω παράδειγµα περιλαµβάνει ένα δείγµα από την περιοχή του Ταϋγέτου.  

 

 

Πίνακας 2. 

ΑΒ15Β    

 Μέσος Όρος (2mm) Μ.Ο./2 (1mm) 1000/(Μ.Ο./2) 

Κάθετα στο επίπεδο της φολίωσης 36.66 18.33 54.55 

Παράλληλα στο επίπεδο της 

φολίωσης 

27.16 13.58 73.63 

Σε γωνία 45º µε το επίπεδο της 

φολίωσης 

34.50 1.25 57.97 
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Ο τύπος που χρησιµοποιήθηκε, µε βάση το παράδειγµα, είναι ο ακόλουθος : 

 

G= 1.5 3 97.5763.7355.54 ××× = 92.3 ⇒G= 92 µm 

 

Το γινόµενο εντός της ρίζας αλλάζει κάθε φορά για κάθε δείγµα, σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα της τέταρτης στήλης του παραπάνω πίνακα (1000/(Μ.Ο./2)). 

 

5.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα 50 δείγµατα. Στη συνέχεια 

παρατίθεται ο συγκεντρωτικός πίνακας (πίνακας 3.) µε τα αποτελέσµατα σχετικά µε 

το grain size  του χαλαζία, που εξήχθησαν µέσω των µετρήσεων σε λεπτές τοµές και 

της εφαρµογής του τύπου, όπως αναφέρεται στο παραπάνω παράδειγµα (πίνακας 

2.). 

 

Πίνακας 3. 

∆ΕΙΓΜΑ GRAIN SIZE (µm) 

Περιοχή Ταϋγέτου  

ΑΑ4 145 

Α2Τ 137 

ΑΒ15Α 92 

ΑΒ15Β 92 

ΑΒ10 93 

ΑΒ13(1) 98 

ΑΒ9(1) 81 

ΑΒ11(2) 85 

ΑΒ17Α 86 

  

Περιοχή Πάρνωνα  

ΡΑ26Β 122 

PA33 102 

ΡΑ32 96 
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ΡΑ17 91 

ΡΑ17Β 79 

ΡΑ13 91 

ΡΑ12  77 

  

Νότια Πελοπόννησος-Κύθηρα  

ΚΥ4Α 97 

ΚΥ4Β 111 

ΚΥ8Α 101 

ΚΥ2Β 86 

ΚΥ27 85 

ΚΥ26 71 

ΚΥ22 74 

ΚΥ24 80 

ΚΥ5 75 

ΚΥ2 68 

Γ10  69 

  

Κεντρική Κρήτη  

CR134‡ 100 

CR107 68 

CR131 67 

CR125 48 

  

∆υτική Κρήτη Α  

CR48 103 

CR58 91 

CR32 91 

CR33 80 

CR11 85 

CR241 84 

CR231 77 

CR1 71 
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∆υτική Κρήτη Β  

CR28 99 

CR180 95 

CR93 95 

CR60 95 

CR66 80 

CR77 88 

CR185 77 

CR83 79 

CR31 71 

CR30 62 

CR220 67 

 ‡ Απόκλιση στο αποτέλεσµα, σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα της ίδιας περιοχής, λόγω 

εξέτασης της συγκεκριµένης λεπτής τοµής σε µεγαλύτερη µεγέθυνση (4mm).  
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66..  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ          

  

6.1 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ GRAIN SIZE ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΩΝ 

ΟΡΥΚΤΩΝ 

Σε αυτό κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα σχετικά µε το grain size. Τα 

αποτελέσµατα αυτά έχουν εισαχθεί σε γραφήµατα µε σκοπό να παρουσιάσουν τη 

σχέση µεταξύ του grain size του χαλαζία και του ποσοστού των φυλλόµορφων 

ορυκτών, δηλαδή κατά πόσο επηρεάζει η συµµετοχή των φυλλόµορφων ορυκτών το 

grain size του χαλαζία. Πολύ σηµαντικό παράγοντα, στα αποτελέσµατα, αποτελεί το 

δοµικό βάθος, από το οποίο εξήχθησαν τα δείγµατα. Λόγω αυτού, παρατηρούµε 

ορισµένες διακυµάνσεις σχετικά µε το grain size.  

Κάθε γράφηµα αντιπροσωπεύει τα αποτελέσµατα κάθε περιοχής, µε τη σειρά 

µελέτης. Μονάδες του άξονα των x είναι το ποσοστό επί τοις εκατό (%), ενώ του 

άξονα των y το µικρόµετρο (µm).  

Το πρώτο γράφηµα αναφέρεται στην περιοχή του Ταϋγέτου (γράφηµα α) και 

δείχνει πως η σχέση των δύο παραγόντων (grain size, ποσοστό φυλλόµορφων) που 

εξετάζουµε, είναι σχεδόν σταθερή, δηλαδή το µέγεθος των κόκκων χαλαζία είναι 

σχεδόν σταθερό, µε µικρές διακυµάνσεις, για κάθε τιµή των ποσοστών, τα οποία 

ποικίλουν στη συγκεκριµένη περιοχή. Σε περίπτωση απουσίας των αποκλίσεων στον 

άξονα των y, το διάγραµµα θα αντιπροσώπευε µια συνάρτηση της µορφής y=c. Οι  

αποκλίσεις αυτές οφείλονται  κυρίως στην παρουσία των δύο πρώτων τιµών και 

φανερώνουν πως για πολύ µικρό ποσοστό (2-4%) φυλλόµορφων ορυκτών έχουµε 

µεγάλες τιµές για το grain size. Επίσης, παρατηρούµε ποικιλία στις τιµές των 

ποσοστών των φυλλόµορφων ορυκτών, όπως φαίνεται στο γράφηµα.  

Για την περιοχή του Πάρνωνα (γράφηµα β) παρατηρούµε διαφορετικά, καθώς 

και αυξηµένα ποσοστά φυλλόµορφων ορυκτών, στις λεπτές τοµές που εξετάστηκαν. 

Όσο αφορά όµως, το grain size, παρουσιάζεται ένα µέγιστο της τάξης των 122 µm 

(13%) και ένα ελάχιστο της τάξης των 77 µm (15%). 

Τα αποτελέσµατα για περιοχή των Κυθήρων (γράφηµα γ), δείχνουν µια 

συγκέντρωση των τιµών σε δύο περιοχές. Στην πρώτη, αντιστοιχεί ένα ποσοστό που 

κυµαίνεται από 8 έως 11% (7 τιµές), ενώ στη δεύτερη αντιστοιχεί ποσοστό 14% (4 

τιµές). Όπως παρατηρούµε, στην περιοχή αυτή, η συµµετοχή των φυλλόµορφων 

ορυκτών είναι αυξηµένη. 
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Για την περιοχή της κεντρικής Κρήτης (γράφηµα δ) δεν µπορούν να γίνουν 

παρατηρήσεις, βάσει του αντίστοιχου γραφήµατος, διότι τα διαθέσιµα δείγµατα 

χαλαζιτών, τα οποία και εξετάστηκαν ήταν λιγοστά, σε αντίθεση µε τα δείγµατα των 

φυλλιτών, τα οποία ήταν σαφώς περισσότερα στην περιοχή αυτή. Η µόνη 

παρατήρηση που µπορεί να γίνει αφορά την τελευταία τιµή, η οποία παρουσιάζει 

µεγάλο grain size (100µm) και µεγάλο ποσοστό φυλλόµορφων ορυκτών (20%). Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στη µεγαλύτερη µεγέθυνση που πραγµατοποιήθηκε κατά την 

εξέταση του δείγµατος στο µικροσκόπιο, λόγω της πολύ λεπτοκρυσταλλικής 

θεµελιώδους µάζας του (κεφάλαιο 4.1). 

Τα αποτελέσµατα της ∆υτικής Κρήτης Α (γράφηµα ε) εµφανίζουν, όπως και 

στην περίπτωση των Κυθήρων, µια συγκέντρωση των τιµών σε δύο περιοχές. Στην 

πρώτη, η συγκέντρωση αντιστοιχεί στο µικρό ποσοστό του 4-6%, ενώ το grain size 

δεν παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις. Στη δεύτερη περιοχή, έχουµε δύο τιµές για 

ποσοστό 10%. Μικρή εξαίρεση αποτελεί µια τιµή, η οποία παρουσιάζει αυξηµένο 

grain size, σε σχέση µε τις υπόλοιπες τιµές. 

Για  την περιοχή της ∆υτικής Κρήτης Β (γράφηµα στ), το παρακάτω γράφηµα 

δείχνει ένα σηµαντικό εύρος σχετικά µε τα ποσοστά των φυλλόµορφων ορυκτών, 

καθώς αυτά κυµαίνονται από 2-14%. Βέβαια, µπορούν να παρατηρηθούν µικρές 

συγκεντρώσεις τιµών στα ποσοστά 5% και 14%.  

Τέλος, στον συγκεντρωτικό πίνακα (γράφηµα ζ), που παρατίθεται, 

παρατηρούµε όλες τις περιοχές στις οποίες συγκεντρώνονται τα πλήθη των τιµών και 

τα ποσοστά τους αντιστοίχως. Όπως φαίνεται, τα ποσοστά που απαντώνται 

συχνότερα είναι το 14%, 10%, 8% και το 5%. Το εύρος των τιµών του grain size, που 

αντιστοιχεί σε καθένα από τα συγκεκριµένα ποσοστά, κυµαίνεται στα ίδια περίπου 

πλαίσια και στις τέσσερις περιπτώσεις. Ακόµη, ο µέσος όρος των τιµών του grain 

size είναι περίπου 80 µm, ενώ ο µέσος όρος απάντησης των φυλλόµορφων ορυκτών 

αντιστοιχεί περίπου στο 9-10%. Εδώ, αξίζει να σηµειωθεί πως η ελάχιστη και η 

µέγιστη τιµή, σχετικά µε το grain size, είναι 48 µm και 146 µm αντίστοιχα. Για το 

ποσοστό  συµµετοχής των φυλλόµορφων ορυκτών, η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή 

είναι 2% και 20% αντίστοιχα. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να αναφερθεί πως  

υπάρχουν µόνο τρία δείγµατα, τα οποία παρουσιάζουν αξιοσηµείωτα αυξηµένες τιµές 

grain size, σε σχέση µε αυτές των υπόλοιπων δειγµάτων.  Τα δύο από αυτά 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% και το τρίτο σε ποσοστό 13%. Ο κύριος µηχανισµός 

ανακρυστάλλωσης και των τριών αυτών δειγµάτων είναι το grain boundary migration, 
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ο οποίος, αν και υπερέχει ελάχιστα έναντι του subgrain rotation, διακρίνεται πολύ 

καλά στις συγκεκριµένες λεπτές τοµές και συµβάλλει σε αυτές, τις αυξηµένες τιµές 

του grain size. Το γεγονός αυτό αντιπροσωπεύει τη µειονότητα των λεπτών τοµών, 

καθώς το subgrain rotation απαντάται ως κύριος µηχανισµός ανακρυστάλλωσης στην 

πλειοψηφία τους.  
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Γράφηµα α. Σχέση µεταξύ grain size και ποσοστού φυλλόµορφων ορυκτών για τα εννέα δείγµατα της περιοχής 
του Ταϋγέτου.   
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Γράφηµα β. Σχέση µεταξύ grain size και ποσοστού φυλλόµορφων ορυκτών για τα επτά δείγµατα της περιοχής 
του Πάρνωνα.  
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Γράφηµα γ. Σχέση µεταξύ grain size και ποσοστού φυλλόµορφων ορυκτών για τα έντεκα δείγµατα της 
περιοχής των Κυθήρων.  
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Γράφηµα δ. Σχέση µεταξύ grain size και ποσοστού φυλλόµορφων ορυκτών για τα τέσσερα δείγµατα της 
περιοχής της κεντρικής Κρήτης.  
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Γράφηµα ε. Σχέση µεταξύ grain size και ποσοστού φυλλόµορφων ορυκτών για τα οκτώ δείγµατα της περιοχής 
της δυτικής Κρήτης (Α). 
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Γράφηµα στ. Σχέση µεταξύ grain size και ποσοστού φυλλόµορφων ορυκτών για τα έντεκα δείγµατα της 
περιοχής της δυτικής Κρήτης (Β). 
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Γράφηµα ζ. Συγκεντρωτική κατανοµή των αποτελεσµάτων όλων των δειγµάτων. 
 

 

 

 

 

6.2 ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΑ 

Το grain size (D), το οποίο εξήχθη από τη δυναµική ανακρυστάλλωση του 

χαλαζία, χρησιµοποιείται συχνά σαν δείκτης της τάσης ροής σ (flow stress). Ο τύπος, 

ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί σε αυτό το κεφάλαιο, προτάθηκε και χρησιµοποιήθηκε 

από τον Twiss το 1977 και είναι ο ακόλουθος.  

 
m

DA
−

⋅=σ  

 

, όπου Α= 603 ΜΡΑ,          D= grain size (µm),            m= 0, 68   

   

 

Στον πίνακα 4 παρατίθενται τα αποτελέσµατα της τάσης ροής σ για κάθε δείγµα. 
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           Πίνακας 4. 

∆ΕΙΓΜΑ GRAIN SIZE (D) 

[µm] 

ΤΑΣΗ 

ΡΟΗΣ(FLOW 

STRESS) 

[MPA] 

Περιοχή 

Ταϋγέτου 

  

ΑΑ4 146 20.3 

Α2Τ 137 21.3 

ΑΒ15Α 92 27.9 

ΑΒ15Β 92 27.9 

ΑΒ10 93 27.7 

ΑΒ13(1) 98 26.7 

ΑΒ9(1) 81 30.4 

ΑΒ11(2) 85 29.4 

ΑΒ17Α 86 29.2 

   

Περιοχή 

Πάρνωνα 

  

ΡΑ26Β 122 23.0 

PA33 102 26.0 

ΡΑ32 96 27.1 

ΡΑ17 91 28.1 

ΡΑ17Β 79 30.9 

ΡΑ13 91 28.1 

ΡΑ12  77 31.4 

   

Κύθηρα   

ΚΥ4Α 97 26.9 

ΚΥ4Β 111 24.5 

ΚΥ8Α 101 26.1 

ΚΥ2Β 86 29.2 
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ΚΥ27 85 29.4 

ΚΥ26 71 33.2 

ΚΥ22 74 32.3 

ΚΥ24 80 30.6 

ΚΥ5 75 32.0 

ΚΥ2 68 34.2 

Γ10  69 33.9 

   

Κεντρική Κρήτη   

CR134 100 26.3 

CR107 68 34.2 

CR131 67 34.6 

CR125 48 43.4 

   

∆υτική Κρήτη Α   

CR48 103 25.8 

CR58 91 28.1 

CR32 91 28.1 

CR33 80 30.6 

CR11 85 29.4 

CR241 84 29.6 

CR231 77 31.4 

CR1 71 33.2 

   

∆υτική Κρήτη Β   

CR28 99 26.5 

CR180 95 27.3 

CR93 95 27.3 

CR60 95 27.3 

CR66 80 30.6 

CR77 88 28.7 

CR185 77 31.4 

CR83 79 30.9 
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CR31 71 33.2 

CR30 62 36.4 

CR220 67 34.6 

 

 

 

 

77..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

 

Οι εργαστηριακές µετρήσεις, που πραγµατοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτής 

της εργασίας, πάνω σε λεπτές τοµές πετρωµάτων από τη Φυλλιτική- Χαλαζιτική 

Σειρά, απέδειξαν πως ο µηχανισµός ανακρυστάλλωσης που κυριαρχεί είναι η 

περιστροφή επιµέρους τµηµάτων των κόκκων (subgrain rotation). Ο µηχανισµός 

αυτός, άλλοτε κυριαρχεί έντονα, άλλοτε µε την ίδια περίπου ένταση µε αυτόν της 

µετανάστευσης των ορίων των κόκκων (grain boundary migration). Το bulging, ο 

τρίτος µηχανισµός που απαντάται, χαρακτηρίζεται από σχετική αύξηση της 

συχνότητας απάντησής του µόνο στις περιπτώσεις των δειγµάτων που κυριαρχεί ο 

µηχανισµός της µετανάστευσης των ορίων των κόκκων, γεγονός που αποδεικνύει τη 

συγγένεια των δύο αυτών µηχανισµών ανακρυστάλλωσης, κάτω από συνθήκες 

χαµηλών θερµοκρασιών. Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από τη µελέτη των 

λεπτών τοµών και των γραφηµάτων, καθιστούν πρωτεύοντα και καθοριστικό 

παράγοντα στη διαµόρφωση του grain size τη δράση των µηχανισµών 

ανακρυστάλλωσης, ενώ δευτερεύουσας σηµασίας τη συµµετοχή των φυλλόµορφων 

ορυκτών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο µεγάλο βάθος στο οποίο 

παραµορφώθηκαν, πλαστικά τα πετρώµατα αυτά, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες 

πίεσης και θερµοκρασίας που αναφέρθηκαν και αποδεικνύεται µέσω των 

γραφηµάτων, στα οποία δεν παρατηρείται αξιόλογη µεταβολή του grain size µε την 

αύξηση των φυλλόµορφων ορυκτών. Συνολικά, το grain size του χαλαζία κυµαίνεται 

περίπου στα 80 µm, ενώ το ποσοστό των φυλλόµορφων ορυκτών στο 9-10%.  

Συγκριτικά, στην περιοχή της Πελοποννήσου οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές του grain 

size υπολογίστηκαν στα 146 µm και 81 µm (περιοχή Ταϋγέτου), στα 122 µm και 77 

µm (περιοχή Πάρνωνα), αντίστοιχα. Στην περιοχή των Κυθήρων στα 111 µm και 69 

µm και τέλος, στην περιοχή της Κρήτης στα 100 µm και 48 µm (κεντρική Κρήτη), στα 
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103 µm και 62 µm (δυτική Κρήτη), αντιστοίχως. Συνεπώς, µέσα από τη σύγκριση 

µεταξύ α) της διαφοράς µεγίστων και ελαχίστων όλων των περιοχών, β) των 

µεγίστων κάθε περιοχής και γ) των ελαχίστων κάθε περιοχής, συµπεραίνουµε πως 

τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν µια διαφορά, όχι όµως αξιοσηµείωτη. Οι αιτίες 

αυτών των διαφορών αντικατοπτρίζονται στη διαφορετική ένταση των συνθηκών 

πίεσης και θερµοκρασίας που επενέργησαν σε όλο το εύρος της Φυλλιτικής- 

Χαλαζιτικής Σειράς. Τέλος, τα αποτελέσµατα σχετικά µε την τάση της ροής (flow 

stress) υπολογίστηκαν κατά µέσο όρο, για τη νότια Πελοπόννησο σε 26,8 MPA 

(περιοχή Ταϋγέτου) και 27,8 MPA (περιοχή Πάρνωνα). Για την περιοχή των 

Κυθήρων σε 30,2 MPA, της Κρήτης σε 34,6 MPA (κεντρική Κρήτη) και 30,0 MPA 

(δυτική Κρήτη). Παρατηρούµε πως η τάση ροής, µε µικρή εξαίρεση την περιοχή της 

κεντρικής Κρήτης όπου παρουσιάζεται ελαφρώς αυξηµένη, δεν σηµειώνει αξιόλογες 

µεταβολές στο σύνολο των περιοχών. 
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