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Περίληψη 

 

 

 

 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζεται στην γεωδυναμική εξέλιξη της Αττικής. Η Αττική 

συνίσταται από τους μεταμορφωμένους σχηματισμούς της Αττικοκυκλαδικής Μάζας στους οποίους 

επωθούνται οι αμεταμόρφωτοι έως χαμηλά μεταμορφωμένοι σχηματισμοί της Υποπελαγονικής 

Ζώνης. Στην Αττική η Αττικοκυκλαδική Μάζα διαχωρίζεται σε Ενότητα Κυανοσχιστολίθων και 

Ενότητα Βάσης. Η μεγασκοπική, μεσοσκοπική και μικροτεκτονική ανάλυση που εφαρμόστηκε 

κυρίως στα μεταμορφωμένα πετρώματα, οδήγησε στην αναγνώριση τεσσάρων κύριων 

παραμορφωτικών φάσεων. Η πρώτη παραμορφωτική φάση D1 έλαβε χώρα σε πλαστικές συνθήκες 

και είναι σύγχρονη με την Ηωκαινική Μ1 μεταμόρφωση υψηλών πιέσεων - χαμηλών θερμοκρασιών 

που προέκυψε από την καταβύθιση του πρωτόλιθου της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων κάτω από την 

Υποπελαγονική Ζώνη σε βάθη περίπου 40χλμ. σε ένα καθεστώς ηπειρωτικής σύγκρουσης. Στη ζώνη 

καταβύθισης εισήλθε προοδευτικά κατά το Ολιγόκαινο ο πρωτόλιθος της Ενότητας Βάσης ο οποίος 

βρισκόταν παλαιογεωγραφικά ανατολικότερα από την Ενότητα Κυανοσχιστολίθων. Κατά τη 

διάρκεια της καταβύθισης ένα μικρό τμήμα της επωθημένης Υποπελαγονικής Ζώνης, γνωστή ως 

Ενότητα Τουρκοβουνίων, αποσπάστηκε, ενταφιάστηκε σε βάθος περίπου 10 Χλμ. και 

παραμορφώθηκε σε εύθραυστες συνθήκες. Η παραμόρφωση των πετρωμάτων της Ενότητας 

Τουρκοβουνίων χαρακτηρίζεται από εύθραυστες πτυχές και C-S δομές με ροπή προς ΝΑ. 

Στο όριο Ολιγόκαινου – Μειόκαινου και σε συνθήκες ανάδρομης πρασινοσχιστολιθικής 

φάσης μεταμόρφωσης Μ2, έλαβε χώρα μία δεύτερη πλαστική παραμορφωτική φάση D2 που 

σηματοδοτεί την έναρξη του εκταφιασμού της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων και την τοποθέτηση 

τους επί της Ενότητας Βάσης μέσω μιας φλοιικής κλίμακας πλαστικής επώθησης, της «Επώθησης 

Βάσης». Στην Επώθηση Βάσης πραγματοποιήθηκε λεπτομερής κινηματική ανάλυση σε περίπου 

1200 θέσεις σε όλη την έκταση της Αττικής χρησιμοποιώντας πληθώρα μεσοσκοπικών και 

μικροσκοπικών κινηματικών δεικτών. Οι μεσοσκοπικοί κινηματικοί δείκτες προέκυψαν από την 

ανάλυση 554 F2 πτυχών πλαστικού τύπου, 20 boudinages και 25 πορφυροκλαστών. Οι 

μικροσκοπικοί κινηματικοί δείκτες προέρχονται από την ανάλυση 187 λεπτών τομών και αριθμούν 

στη κινηματική εκτίμηση πλάγιων φολιώσεων σε 65 λεπτές τομές, C’ ταινιώσεων διάτμησης σε 43 

λεπτές τομές, πορφυροκλαστών σε 23 λεπτές τομές, ιχθυόσχημων μαρμαρυγιών σε 12 λεπτές τομές, 

C-S ταινιωτών δομών σε 11 λεπτές τομές και την μέτρηση 14096 [c]-αξόνων χαλαζία,  4809 [c]-



x 

αξόνων ασβεστίτη και 3289 διδυμιών ασβεστίτη. Ο συνδυασμός των παραπάνω και η κατασκευή 

χαρτών των πορειών των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης που προκύπτουν από την μέτρηση 

2720 κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης, έδειξαν κίνηση των μεταμορφωμένων καλυμμάτων με 

ροπή προς ΑΒΑ κατά την D2 φάση. Από  συνολικά 59 δείγματα υπολογίστηκε το ποσό της 

παραμόρφωσης στο επίπεδο που είναι παράλληλο στη διεύθυνση κίνησης, ενώ σε 19 από αυτά 

προσδιορίστηκε το ελλειψοειδές της παραμόρφωσης. Η ποσοτική τεκτονική ανάλυση για τον 

προσδιορισμό του ποσού της παραμόρφωσης και του κινηματικού αριθμού στροβίλισης (Wm) έδειξε 

ότι η τεκτονική τοποθέτηση της ενότητας Κυανοσχιστόλιθων επί της Ενότητας Βάσης έλαβε χώρα σε 

συνθήκες επίπεδης παραμόρφωσης (k≈1,02) και γενικής διάτμησης εκφραζόμενης από τιμές Wm 

μεταξύ 0,22 και 0,97. Με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίζεται ότι η πλαστική λέπτυνση και η 

αντίστοιχη πλαστική επιμήκυνση παράλληλα στην διεύθυνση κίνησης του καλύμματος των 

Κυανοσχιστολίθων είναι 20-50% και 30-90%, αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές οι οποίες είναι συγκρίσιμες 

με αυτές που έχουν υπολογιστεί σε άλλες ορογενετικές ζώνες (π.χ. Εξωτερικές Ελληνίδες, Ιμαλάια) 

φανερώνουν ότι ο εκταφιασμός της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων πιθανότατα πραγματοποιήθηκε με 

ένα μηχανισμό πλαστικής διαφυγής. 

Με τη συνεχή άνοδο σε ανώτερους δομικούς ορόφους (~10Χλμ.), τα μεταμορφωμένα 

καλύμματα της Αττικής υπεισήλθαν κατά τη διάρκεια του Κ. έως Α. Μειόκαινου, σε μία τρίτη 

παραμορφωτική φάση D3 και υπέστησαν παραμόρφωση σε καθεστώς συμπίεσης κάτω από 

εύθραυστες συνθήκες. Η ποιοτική και κινηματική ανάλυση από 531 F3-πτυχές και 30 C-S δομές 

δείχνει κίνηση με ροπή προς τα Α-ΑΒΑ. Η κατασκευή χαρτών πορειών φολιώσεων από την μέτρηση 

3500 φολιώσεων που φανερώνουν τους άξονες της D3 μεγαπτύχωσης, σε συνδυασμό με τους 

χάρτες πορειών κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης δηλώνουν ότι η Επώθηση Βάσης κατά την D3 

φάση, απόκτησε μία δεξιόστροφη συνιστώσα και πλαγιοανάστροφο χαρακτήρα κίνησης. Τα 

αλλεπάλληλα συμπιεστικά γεγονότα στα μεταμορφωμένα πετρώματα της Αττικοκυκλαδικής Μάζας, 

διαδέχτηκε ένα καθεστώς διαστολής D4 που αντιπροσωπεύεται από κανονικά ρήγματα και το 

σχηματισμό ρηξισχισμού που λειτούργησαν κατά το Α. Μειόκαινο και δείχνουν στο τελικό τους 

στάδιο Β-Ν διεύθυνση εφελκυσμού. Η D4 φάση παραμόρφωσης παρατηρείται σε όλα τα πετρώματα 

της Αττικής και υπερτίθεται όλων των προγενέστερων παραμορφωτικών φάσεων. 
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Abstract 

 

 

 

 

 

The present PhD thesis focuses on the geodynamic evolution of Attica. Attica consists of the 

metamorphic rocks of the Attico-Cycladic Massif and the low- or non-metamorphosed formations of 

Subpelagonian Zone. In Attica the Attico-cycladic Massif is represented by the "Blueschist Unit" and 

the "Basal Unit". Mesoscopic structural data coupled with microtectonic analyses, applied mainly on 

the metamorphic rocks, enabled the distinction of four deformation phases which took place from 

Eocene to middle Miocene. The ductile D1 phase was synchronous to Eocene blueschist facies 

metamorphism and is associated with the continent–continent collision and subduction of the 

protolith of the Blueschist Unit beneath the Subpelagonian Zone to a depth of c. 40 km. The protolith 

of the Basal Unit, which was paleogeographically located eastwards of the Blueschist Unit, entered in 

the subduction channel via progressive underthrusting at Oligocene. During the subduction, a small 

part of the overthrust Subpelagonian Zone, also known as Tourkovounia Unit buried in a depth of c. 

10 km and affected by penetrative brittle deformation expressed by brittle folds and C-S structures 

indicating a consistent top-to-the-SE sense of shear. 

 At the Oligocene – Miocene boundary a ductile deformation phase (D2) took place coeval 

with the greenschist facies retrogression and the exhumation of the Blueschist Unit. This was 

commenced with the emplacement of the Blueschist Unit over the Basal Unit via a crustal scale 

ductile thrust, named hereinafter the “Basal Thrust”. Detailed kinematic analysis has been performed 

in c. 1200 locations using a plethora of mesoscopic and microscopic kinematic indicators. The 

mesoscopic indicators are represented by the analysis of c. 600 F2 folds, asymmetric boudinages and 

porphyroclasts. Microstructural analysis on 187 thin sections resulted to the designation of oblique 

foliation, shear bands, C-S structures, porphyroclasts, mica-fish and the measurement of 3289 e-

lamellae and c. 19000 c-axes of quartz and calcite. The combination of the aforementioned data and 

the projection of the stretching lineation trajectories on geological maps indicate dominant top-to-

the-ENE sense of shearing during D1 phase. Strain analysis was performed on 59 samples where Rxz 

values were obtained, while Ryz values were calculated in 19 representative samples. The observed 

variation in strain geometry indicates that the emplacement of the Blueschist Unit took place under 

approximately plane strain conditions (k≈1,02)  that experienced a general shear deformation history 

with kinematic vorticity number, Wm, between 0,22 and 0,97.  Integration of the vorticity and strain 
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data indicates ductile thinning and transport-parallel elongation by 20–50% and 30–90%, 

respectively, during exhumation. These values are comparable with ductile thinning in other 

metamorphic sequences in orogenic belts (e.g. Himalaya and the External Hellenides) and reveal that 

formation and stacking of the studied units probably occurred under a mechanism of solid-state 

ductile extrusion. 

The continuous exhumation of metamorphic rocks at relatively shallow crustal levels (≈10 

km) is associated with the third deformation D3 phase, which corresponds to a compression regime 

occurring under brittle conditions (L. to U.  Miocene). Kinematic analysis of 531 F3-folds and 30 C-S 

structures manifests a top-to-the-A-ABA sense of shear. The projection of the foliation trajectories, 

that reveal the curved hinge lines of the anticlines/sinclines of the area, in combination with the 

stretching lineation trajectories, possibly documents a dextral transpressional shearing of the Basal 

Thrust. The last observed D4 phase occurred during the upper Miocene and is characterized by the 

formation of normal faults and joints resulted by an N-S extensional regime.  
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 Εισαγωγή  

 
 
 
 
 

1.1. Γεωτεκτονική τοποθέτηση της Αττικής 
 

Η περιοχή της Αττικής προσέλκυε το ενδιαφέρον των γεωεπιστημόνων από τα τέλη του 18ου αιώνα 

κυρίως για κοιτασματολογικούς λόγους και έκτοτε έχει διατυπωθεί πλήθος απόψεων τόσο για την 

στρωματογραφία όσο και για την τεκτονική εξέλιξη της περιοχής. 

Μια από τις πρώτες προσπάθειες ένταξης της περιοχής της Αττικής στις ισοπικές ζώνες της 

Ελλάδας έγινε από τον Philipson (1898) σύμφωνα με την οποία η βόρεια περιοχή της Αττικής 

εντάσσεται στη ζώνη Ανατολικής Ελλάδας και η Νότια Αττική στην Αττικοκυκλαδική μάζα. Ο Ktenas 

(1923) συμπεριέλαβε την Αττική στο ενδιάμεσο σύστημα της Αττικοκυκλαδικής  κρυσταλλικής μάζας 

ενώ αργότερα ο ίδιος ερευνητής (Κτενάς, 1930) διέκρινε τη ζώνη «Βερόρι – Σπάτι» η οποία προς 

Δυσμάς βρίσκεται σε τεκτονική επαφή με τους σχηματισμούς της Πάρνηθας και προς Ανατολάς 

υπέρκειται των σχηματισμών της Πεντέλης χωρίς να αποσαφηνίζει αν η επαφή των δύο είναι 

τεκτονική ή μεταβατική. 

Σύμφωνα με τον Kober (1929) τα μεταμορφωμένα πετρώματα της Αττικής απαρτίζουν ένα 

παράθυρο πεννινικού τύπου παρόμοιο με το Tauern των Άλπεων. Αργότερα ο Renz (1940) θεώρησε 

πως οι ασβεστόλιθοι της Πάρνηθας και των Αθηναϊκών λόφων ανήκουν στη ζώνη Παρνασσού – 

Γκιώνας. Οι Μαρίνος και Petrascheck (1956) ενέταξαν τους σχηματισμούς της Αττικής, και 

συγκεκριμένα της Λαυρεωτικής, στην Αττικοκυκλαδική Μάζα. Ο Τάταρης (1966) εντάσσει την 

περιοχή του Αιγάλεω στην Υποπελαγονική ζώνη και την θεωρεί τεκτονικό κέρας. Σύμφωνα με τον 

Τάταρη (1967) η περιοχή έχει υποστεί μια πολυφασική παραμόρφωση. 

Ο Παπανικολάου (1986) θεωρεί μια σχεδόν αυτόχθονη ενότητα στο κεντρικό τμήμα του 

λεκανοπεδίου, την «Ενότητα της Αττικής» πάνω στην οποία επωθούνται οι ενότητες Ανατολικής 

Ελλάδας, Λαυρίου και Αλμυροποτάμου.  

Ο Κατσικάτσος (1977, 1986), θεωρεί πως τα αυτόχθονα μεταμορφωμένα στην Αττική 

(Ενότητα Αττικής) και την Εύβοια (Ενότητα Αλμυροποτάμου) αποτελούν την προς νότο προέκταση 

των ενοτήτων Ολύμπου-Όσσας και Κρανιάς-Ελασσόνας οι οποίες σύμφωνα με τον παραπάνω 
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ερευνητή ανήκουν στη ζώνη Γαβρόβου-Τρίπολης. Επί του αυτόχθονου μεταμορφωμένου 

υπόβαθρου στην ΒΑ-Αττική επωθείται το Νεοελληνικό Τεκτονικό Κάλυμμα πάνω στο οποίο 

υπέρκειται η Ενότητα Αφιδνών-Τουρκοβουνίων. Η τελευταία ενότητα γεωγραφικά καταλαμβάνει 

την περιοχή μεταξύ της Πάρνηθας και της Πεντέλης. Επί της Ενότητας Αφιδνών-Τουρκοβουνίων 

επωθούνται οι μη μεταμορφωμένοι σχηματισμοί των ορέων της Πάρνηθας και του Αιγάλεω που 

σύμφωνα με τον Κατσικάτσο (1977, 1986) εντάσσονται στην Πελαγονική Ζώνη.  

Μια διαφορετική άποψη για την γεωλογία της Αττικής έχει διατυπωθεί από τον Παπαδέα 

(2002) ο οποίος παραθέτει μια στρωματογραφική στήλη από εναλλαγές ασβεστιτικών σχηματισμών 

(ασβεστόλιθοι ή  μάρμαρα) με σχιστόλιθους ή γνεύσιους. Η στρωματογραφική διάρθρωση που 

υποστηρίζει παρατίθεται στον συγκριτικό πίνακα του σχήματος 1.4 αν και δεν ήταν εφικτό να γίνει 

πλήρης αντιστοίχισή της με τις υπόλοιπες στρωματογραφίες, μιας και έχει πολλές διαφοροποιήσεις 

σε σχέση με τους υπόλοιπους ερευνητές. Θεωρεί πως τα αμεταμόρφωτα πετρώματα που 

βρίσκονται στην βορειοδυτική Αττική (Πάρνηθα) μεταβαίνουν στα μεταμορφωμένα της 

νοτιοανατολικής Αττικής μέσω του αντικλίνου Αθήνας – Καπανδριτίου. Ισχυρίζεται πως η 

διαφοροποίηση της Αττικοκυκλαδικής μάζας από τα αμεταμόρφωτα πετρώματα οφείλεται στην 

μεταμόρφωση των πετρωμάτων λόγω της Αλπικής τεκτονικής εξέλιξης. 

Τέλος, οι σύγχρονες απόψεις θεωρούν πως το μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής καταλαμβάνει 

η Αττικοκυκλαδική Μάζα η οποία αποτελεί τμήμα των Εσωτερικών Ελληνίδων Οροσειρών 

(Jacobshagen et al. 1978, Durr et al. 1978, Μουντράκης 1985, Κίλιας κ.αλ., 2004., Ring 2007 κα.) ενώ 

το δυτικό και βόρειο τμήμα της Αττικής δομείται από τους σχηματισμούς της Υποπελαγονικής Ζώνης 

(ή τους αμεταμόρφωτους σχηματισμούς της Πελαγονικής Ζώνης) (Σχ.1.1). 

 

1.2. Γεωλογική και γεωτεκτονική επισκόπηση των Αλπικών ενοτήτων 
της Αττικής 

 

Στη συνέχεια παραθέτεται η αναλυτική περιγραφή της Υποπελαγονικής Ζώνης και της 

Αττικοκυκλαδικής Μάζας που εμφανίζονται στη περιοχή της Αττικής.  

1.2.1 Υποπελαγονική ζώνη 
Η Υποπελαγονική Ζώνη βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Πελαγονικής Ζώνης (Κίλιας & Μουντράκης, 

1989, Mountrakis et al., 1983) και εκτείνεται με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ από την Αλβανία, προς την Δυτική 

Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα φθάνοντας τουλάχιστον έως την Ανατολική Πελοπόννησο, 

ενώ πιθανά να συνεχίζεται νήσο Κω και την Μικρά Ασία. Τα υπερβασικά πετρώματα της βόρειας 

Εύβοιας αποτελούνται κυρίως από σερπεντινίτες εκ των οποίων οι περισσότεροι προέρχονται από 

σεπρπεντινίωση χαρτζβουργιτών και με βάση τη χημική σύσταση των χρωμιτών θεωρούνται ότι 
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ανήκουν στην Υποπελαγονική Ζώνη (Γκάρτζος κα., 1994). Αρχικά η Υποπελαγονική Ζώνη είχε 

ονομασθεί από τους Renz (1955) και Μαρίνο (1957) ως Ζώνη Ανατολικής Ελλάδας. Η ονομασία 

«Υποπελαγονική Ζώνη» δόθηκε από τον Aubouin (1959) για να χαρακτηρίσει τα πετρώματα που 

απαρτίζουν τη ζώνη ως τη μετάβαση δυτικά του Πελαγονικού υβώματος προς την αύλακα της ζώνης 

Πίνδου με αποτέλεσμα οι λιθοφάσεις να χαρακτηρίζονται από τη μετάβαση νηριτικών σε πελαγικές 

φάσεις αντίστοιχα. 

Οι σχηματισμοί της Υποπελαγονικής εκτείνονται βορειοδυτικά προς την Αλβανία 

(Mountrakis et al., 1993) και Βοσνία συνιστώντας μία ευρύτερη ζώνη, την Dinaride - Mirdita – Pindos 

στην οποία συχνή είναι η ύπαρξη οφιολίθων (Robertson et al., 2009). 

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Υποπελαγονικής Ζώνης είναι, όπως προαναφέρθηκε, οι 

μεγάλες οφιολιθικές μάζες και η σχιστοκερατολιθική διάπλαση που τις συνοδεύει (Ozsvart et al., 

2011, Fig. 1). Οι οφιόλιθοι της Υποπελαγονικής Ζώνης χαρακτηρίζονται ως η εξωτερική (προς 

δυσμάς) οφειολιθική λωρίδα της Ελλάδας γνωστή με τον χαρακτηρισμό ERO (Μουντράκης, 2010).  

 

 

Σχήμα 1.1: Γεωτεκτονικός χάρτης των Ελληνίδων με τις ισοπικές ζώνες (τροποποιημένος από Jacobshagen et al., 1978, 

Mountrakis et al., 1983). 
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Θεωρείται έτσι ότι η Υποπελαγονική Ζώνη αντιπροσωπεύει την οφιολιθική συρραφή της 

ωκεάνιας περιοχής που βρισκόταν δυτικά του Πελαγονικού ηπειρωτικού τεμάχους (Μουντράκης, 

2010). 

Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα ανατολικά της Υποπελαγονικής Ζώνης, πάνω στα οποία 

βρίσκονται Μεσοζωικά ιζήματα, αποτελούν την «Πελαγονική Ζώνη». Η Πελαγονική Ζώνη απο 

παλαιογεωγραφικής άποψης αποτελούσε ένα ύβωμα που χώριζε την αύλακα της Αλμωπίας στα 

Ανατολικά από την αύλακα της Πίνδου στα Δυτικά. Ως «Πελαγονική Ζώνη» χαρακτήρισε ο Aubouin 

(1959) όλες τις μάζες των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Μακεδονίας, Αν. Θεσσαλίας, Εύβοιας, 

Αττικής και Κυκλάδων καθώς και τους υπερκείμενους σε αυτές νεοπαλαιοζωικούς-μεσοζωικούς 

σχηματισμούς. Τα μεταμορφωμένα πετρώματα της Πελαγονικής αποτελούν συνέχεια του 

καλύμματος Korabi στην Αλβανία και FYROM και της ζώνης Drina - Ivanjica στη Βουλγαρία. 

Πιστεύεται πως η Πελαγονική ήταν ένα ηπειρωτικό τέμαχος της Κιμμερικής ηπείρου που 

αποσπάστηκε από τη Γκοντβάνα και συγκολλήθηκε στην Ευρωπαϊκή ήπειρο (Mountrakis, 1984). Οι 

Τριαδικής – Ιουρασικής ηλικίας σχηματισμοί της Υποπελαγονικής είναι όμοιοι με τους αντίστοιχης 

ηλικίας σχηματισμούς της Πελαγονικής με την διαφορά ότι οι πρώτοι είναι αμεταμόρφωτοι και οι 

δεύτεροι μεταμορφωμένοι. Λόγω της παραπάνω διαπίστωσης, ο Ferriere (1976) πρότεινε να 

εγκαταλειφθεί ο όρος  «Υποπελαγονική».  

Έτσι, έχουν εκφρασθεί διάφορες απόψεις σχετικά με την ένταξη των αμεταμόρφωτων έως 

ελαφρώς μεταμορφωμένων σχηματισμών της Βόρειας Αττικής σε κάποια από τις ισοπικές ζώνες των 

Ελληνίδων. Οι απόψεις αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: (Α) η Βόρεια Αττική ανήκει στην 

Υποπελαγονική (κατά Aubouin 1959, Mountrakis 1986, Παπανικολάου 1986, Μαριολάκος 2001, 

Δούτσος 2000), (Β) η Βόρεια Αττική εντάσσεται στη ζώνη Ανατολικής Ελλάδας (κατά Renz 1940) ή (Γ) 

η περιοχή εντάσσεται στους μη μεταμορφωμένους σχηματισμούς της Πελαγονικής (Ferriere 1976, 

Clement 1977, Katsikatsos et al.1986 κα.).  

Το υπόβαθρο της Υποπελαγονικής ζώνης συνιστούν  γνεύσιοι, μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, 

αμφιβολίτες με παρεμβολές μαρμάρων και θεωρείται ως αντίστοιχο του Κάτω Παλαιοζωικού 

υποβάθρου της Πελαγονικής (Σπυρόπουλος κα., 1988). Σε πολλές περιοχές έχουν διαπιστωθεί Ανω 

Παλαιοζωικοί αμεταμόρφωτοι σχηματισμοί (Σχ. 1.2) τους οποίους συνιστούν ασβεστόλιθοι του 

Πέρμιου και σχιστόλιθοι και ψαμμίτες με ασβεστολιθικούς φακούς ηλικίας Λιθανθρακοφόρου 

(Δούτσος 2000). Άνω Παλαιοζωικοί σχηματισμοί απαντώνται και στην Πάρνηθα (Χριστοδούλου 

1982). Η Νεοπαλαιοζωική σειρά περιλαμβάνει κλαστικούς σχηματισμούς ελαφρά 

μεταμορφωμένους στην κεντρική Εύβοια των οποίων το πάχος θεωρείται ότι ξεπερνά τα 1000μ. 

(Katsikatsos et al. 1986). 
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Στις περιοχές που εμφανίζεται το ανθρακικό υπόβαθρο, η Μεσοζωϊκή ιζηματογένεση αρχίζει στο 

κατώτερο Τριαδικό (Βερφένιο) με κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και παρεμβολές 

τοφφικών υλικών (Μουντράκης, 2010). Ακολουθεί  κατά τη διάρκεια του Τριαδικού η απόθεση 

ασβεστολίθων που αντιπροσωπεύεται από δύο διαφορετικές ιζηματολογικές φάσεις:  α) Η “φάση 

Hallstatt” με ερυθρούς ασβεστόλιθους βαθιάς φάσης και β) ασβεστόλιθους, κατά θέσεις 

δολομιτοποιημένους, ρηχότερης φάσης. 

  

 

Σχήμα 1.2: Λιθοστρωματογραφική στήλη της Υποπελαγονικής Ζώνης για την περιοχή της Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας Για την σχεδίασή της χρησιμοποιήθηκε η λιθοστρωματογραφική στήλη για την περιοχή Μπελέτσι 

(Πάρνηθα) του Clement (1971), η οποία τροποποιήθηκε σε αντιστοιχία με τον Μουντράκη (2010). 
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Η «σχιστοκερατολιθική διάπλαση» αποτίθεται πάνω στους ανωτέρω ασβεστόλιθους κατά 

την διάρκεια του Ιουρασικού και αντιπροσωπεύει πελαγική έως ωκεάνια ιζηματογένεση. Συνίσταται 

από αργιλικούς σχίστες, ραδιολαρίτες, μάργες, ψαμμίτες και πηλίτες με ασβεστολιθικές 

παρενστρώσεις. Τα ανώτερα στρώματα της διάπλασης μπορούν να χαρακτηριστούν ως φλυσχοειδή 

ενώ συχνά μέσα στην διάπλαση παρεμβάλλονται οφιολιθικά σώματα. Συχνές είναι επίσης οι 

διεισδύσεις βασικών ηφαιστιτών και τόφφων. 

Κατά την περίοδο Ανώτερου Ιουρασικού – Κάτω Κρητιδικού πραγματοποιήθηκε η 

Παλαιοαλπική ορογένεση στον χώρο των εσωτερικών Ελληνίδων, η Υποπελαγονική αναδύθηκε, 

χέρσευσε και λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης των οφιολίθων σχηματίστηκαν σιδηρονικελιούχα, 

λατεριτικά κοιτάσματα  (Λάρυμνα, Λοκρίδα, Κεντρική Εύβοια).  

Με την Κενομάνια επίκληση αποτέθηκαν κροκαλοπαγή βάσεως και στη συνέχεια ο 

ασβεστόλιθος του Άνω Κρητιδικού. 

Τέλος, κατά το Παλαιόκαινο – Κάτω Ηώκαινο έλαβε χώρα η απόθεση του φλύσχη της 

Υποπελαγονικής (Μιγκίρος κα., 1989; Μιγκίρος, 1990; Robertson, 1990). 

1.2.2 Αττικοκυκλαδική Μάζα 
Η Αττικοκυκλαδική μάζα (ΑΚΜ) θεωρείται από πολλούς ερευνητές ότι αποτελεί τα υπολείμματα 

μιας μικροπλάκας μεταξύ της Απούλιας και της Πελαγονικής πλάκας (Durr et al.1978, Blake et al. 

1981). Σύμφωνα με άλλες αντιλήψεις θεωρείται η προς το νότο προέκταση της Πελαγονικής ζώνης 

(Μουντράκης, 2010). Το μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής θεωρείται ότι είναι από γεωλογικής 

απόψεως μέρος της Αττικοκυκλαδικής μάζας (Σχ. 1.1). Οι σχηματισμοί της ζώνης αυτής απαντώνται 

επίσης στην περιοχή της νότιας Εύβοιας και στο κεντρικό Αιγαίο (Κυκλάδες) ενώ προς τα ανατολικά 

πιθανά εξελίσσονται στη μάζα του Μεντερέ (Δυτική Μικρά Ασία). Η Αττικοκυκλαδική Μάζα 

αποτελείται από ένα σύνθετο σύστημα καλυμμάτων που έχουν υποστεί μεταμόρφωση σε συνθήκες 

υψηλής πίεσης. Πάνω στα προηγούμενα πετρώματα τοποθετείται τεκτονικά η Υποπελαγονική (ή η 

αμεταμόρφωτη Πελαγονική) ζώνη (Katsikatsos et al.1986, Λόζιος 1993, Xypolias et al.  2003, 

Diamantopoulos et al. 2009, Krohe 2010). Στις υπάρχουσες μεταμορφωμένες ενότητες και κατά τη 

διάρκεια του Μειόκαινου έχουν διεισδύσει γρανίτες με σύγχρονη ανάπτυξη μολασσικών λεκανών 

(Altherr et al. 1979, Boronkay & Doutsos 1994, Koukouvelas & Kokkalas 2003). 

Λόγω της σύνθετης τεκτονοστρωματογραφίας της ΑΚΜ έχουν προταθεί πολλές 

αντικρουόμενες απόψεις. Στην παρούσα εργασία ακολουθείται η ταξινόμηση κατά Okrusch & 

Brocker (1990) με κάποιες τροποποιήσεις όπως έχουν προταθεί από τους Boronkay & Doutsos 

(1994) η οποία κρίθηκε ότι προσεγγίζει καλύτερα την διάρθρωση της ΑΚΜ τόσο στην Αττική όσο και 

στη γειτονική Εύβοια. Σύμφωνα με αυτήν διακρίνονται από κάτω προς τα πάνω η Ενότητα Βάσης, Η 

Ενότητα Χώρας η Ενότητα των Κυανοσχιστολίθων και η Ανώτερη Ενότητα (Σχ.1.3). 
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Σχήμα 1.3: Σχηματική απεικόνιση των 

τεκτονοστρωματογραφικών ενοτήτων της 

Αττικοκυκλαδικής Μάζας (τροποποιημένη από 
Μπορονκάυ, 1995; Okrusch & Brocker, 1990). 

Η τεκτονοστρωματογραφικά κατώτερη είναι η Ενότητα Βάσης η οποία θεωρείται ως παρα-

αυτόχθονη. Συνίσταται από Άνω Τριαδικούς έως Άνω Κρητιδικούς νηριτικούς ασβεστόλιθους πάνω 

στους οποίους έχει αποτεθεί σύμφωνα μεταφλύσχης Ηωκαινικής ηλικίας. Η Ενότητα Βάσης 

εμφανίζεται στα τεκτονικά παράθυρα της Αττικής (Αυτόχθονο Σύστημα κατά Μαρίνος & 

Petrascheck, 1956) και Εύβοιας (Ενότητα Αλμυροπόταμου, Katsikatsos, 1976; Xypolias et al., 2003) 

καθώς και σε νησιά των Κυκλάδων π.χ. Αμοργός (Tataris, 1964; Μελιδώνης, 1980; Avigad & 

Garfunkel, 1989; Boronkay & Doutsos, 1994). Οι εμφανίσεις της Ενότητας Βάσης στην περιοχή της 

Αττικής και της Εύβοιας έχουν συσχετιστεί με την πλατφόρμα του Ολύμπου - Όσσας (Jones & 

Robertson, 1991; Doutsos et al., 1993) λόγω της ομοιότητας της στρωματογραφίας τους και της 

ομόλογης τεκτονικής τους θέσης. Η μεταμόρφωση της Ενότητας Βάσης στην Αττική και 

συγκεκριμένα στην περιοχή του Πεντελικού Όρους, μπορεί να καθοριστεί από φεγγίτες υψηλής 

περιεκτικότητας σε πυρίτιο και υπολείμματα γλαυκοφανή και πουμπελλυίτη που δείχνουν ότι η 

ενότητα έχει υποστεί υψηλής πίεσης μεταμόρφωση σε συνθήκες πίεσης - θερμοκρασίας ≈13Kbar 

και 350-400⁰C, αντίστοιχα (Baziotis et al., 2004a). Για την περιοχή της Λαυρεωτικής (Ν. Αττική) η 

μέγιστη θερμοκρασία που έφθασαν οι σχηματισμοί της Ενότητας Βάσης υπολογίστηκε σε 420⁰C 

(Baziotis et al., 2006). Οι Photiades & Saccani (2006) θεωρούν πως η Ενότητα Βάσης στην περιοχή 

της Λαυρεωτικής μεταμορφώθηκε σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής - αμφιβολιτικής φάσης. Για 

τους αντίστοιχους σχηματισμούς της Ενότητας Βάσης στη γειτονική περιοχή της νότιας Εύβοιας, ίχνη 

γλαυκοφανή και φεγγιτών πλούσιων σε πυρίτιο δείχνουν ότι η ενότητα έχει υποστεί υψηλής πίεσης 

μεταμόρφωση σε συνθήκες θερμοκρασιών και πιέσεων 350⁰C και 8-10 Kbar αντίστοιχα (Shaked et 

al., 2000). Η ηλικία της μεταμόρφωσης δεν είναι πλήρως αποδεκτή.  Έτσι, οι Ring & Reischmann 

(2002) πρότειναν κάτω Μειοκαινική ηλικία (23 εκ.χρ.), ενώ οι Brocker et al. (2004) θεωρούν πως η 

υψηλής πίεσης μεταμόρφωση πραγματοποιήθηκε προ του Μειόκαινου ενώ ακολούθησε στο κάτω 
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Μειόκαινο ανάδρομη μεταμόρφωση στα πλαίσια της πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Η δεύτερη 

υπόθεση είναι σε συμφωνία με χρονοστρωματογραφικές παρατηρήσεις που προτείνουν ότι το 

υψηλής πίεσης γεγονός άρχισε στο Άνω Ηώκαινο – Ολιγόκαινο (π.χ. Avigad et al., 1997).  

Η Ενότητα Χώρας κατά τον Bonneau (1984) δομείται από ορθογνεύσιους και 

παραγνεύσιους. Αυτά τα πετρώματα είναι τα μόνα προαλπικά πετρώματα που έχει η 

Αττικοκυκλαδική Μάζα, με ηλικίες συνήθως της τάξης των 300 Ma. Σ’αυτά διακρίνονται τρεις φάσεις 

μεταμόρφωσης (Henjes-Kunst, 1982): 

α) Μια ενδιάμεσων πιέσεων και θερμοκρασιών που πραγματοποιήθηκε στο Άνω Κρητιδικό, 

β) Η μεταγενέστερη υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών στο κάτω Ηώκαινο, 

γ) Η τελευταία υψηλών θερμοκρασιών και χαμηλών πιέσεων κατά την διάρκεια του 

Ολιγόκαινου κατά την οποία έλαβε χώρα και η τοπική ανάτηξη με χαρακτηριστικό παράδειγμα  την 

ανάτηξη στη κεντρική Νάξο (Keay et al., 2003). 

Η Ενότητα Κυανοσχιστολίθων εμφανίζεται στην Αττική, τη νότια Εύβοια και τα νησιά των 

Κυκλάδων όπως στην Λέρο (Katagas, 1980). Αυτή η ενότητα βρίσκεται τεκτονικά πάνω στην Ενότητα 

Χώρας (π.χ. στην Ίο, van der Maar, 1980) ή κατευθείαν πάνω στην Ενότητα Βάσης όπως για 

παράδειγμα συμβαίνει στην Αττική (Μαρίνος & Petraschek, 1956), την Εύβοια (Katsikatsos et al., 

1986; Xypolias et al., 2003) και την Τήνο (Μελιδώνης, 1980; Avigad & Garnfunkel, 1989). Η 

κυανοσχιστολιθική ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις ορίζοντες από τους στρωματογραφικά 

κατώτερους προς τους ανώτερους: 

α) Μάρμαρα σε εναλλαγές με κυανοσχιστόλιθους και πρασινοσχιστολίθων και 

ενδιαστρώσεις αμφιβολιτών στην βάση. Η ακολουθία αυτή θεωρείται ότι προέκυψε από νηριτικά 

ανθρακικά ιζήματα, κλαστικά ιζήματα, τόφφους και βασικά ηφαιστειακά πετρώματα. Στη Νάξο 

εντός των μαρμάρων της ενότητας των Κυανοσχιστόλιθων αναπτύσσονται διασπορίτες και σμύριδα 

τα οποία είναι προϊόντα μεταμόρφωσης βωξιτών (Jansen, 1973).  

β) Πρασινοσχιστόλιθοι και κυανοσχιστόλιθοι με ενδιαστρώσεις μαρμάρων και φακούς 

μεταβασιτών.  

γ) Μάρμαρα με ενδιαστρώσεις κυανοσχιστολίθων, πρασινοσιστολίθων, ιαδεϊτικών γνευσίων 

και εκλογιτών. 

δ) Εκλογίτες και γλαυκοφανίτες με μητρικά πετρώματα οφιόλιθους (π.χ. βόρεια Σύρος και 

νότια Εύβοια).  

Η Ενότητα Κυανοσχιστολίθων έχει υποστεί δύο διαδοχικές φάσεις μεταμόρφωσης. Η πρώτη 

φάση M1 είναι μία προϊούσα μεταμόρφωση υψηλών πιέσεων/χαμηλών θερμοκρασιών (HP/LT) η 

οποία αντιστοιχεί στο πεδίο της κυανοσχιστολιθικής έως εκλογιτικής φάσης. Οι περισσότεροι 

ερευνητές συμφωνούν πως η μεταμόρφωση HP/LT πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Κάτω 
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Ηωκαίνου (50 – 45 εκ.χρ.) (Lister & Raouzaious, 1996; Trotet, 2001) ενώ έχουν αναφερθεί και Άνω 

Κρητιδικές ηλικίες για την Σύρο (περίπου 75-80 εκ.χρ.)(Brocker & Enders, 1999; Brocker & Enders, 

2001; Cheney et al., 2000). Σχετικά με τις παλαιότερες ηλικίες οι Tomascheck et al. (2003) 

συμπέραναν πως δεν υπάρχουν γεωχρονολογικά δεδομένα για προ-Ηωκαινική μεταμόρφωση 

υψηλής πίεσης και οι ηλικίες μεταξύ 80 και 75 εκ.χρ. αντιστοιχούν στην μαγματική τοποθέτηση των 

πρωτόλιθων. Οι συγκεκριμένες συνθήκες μεταμόρφωσης φανερώνουν ότι η Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων καταβυθίστηκε σε βάθος >50 Χλμ. (Wijbrans et al., 1993). 

Η δεύτερη φάση μεταμόρφωσης M2 χαρακτηρίζεται υψηλές θερμοκρασίες και μέτριες 

πιέσεις (HT,MP) σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής έως αμφιβολιτικής (τοπικά) φάσης. Η Μ2 

χαρακτηρίζεται ως ανάδρομη μεταμόρφωση που έλαβε χώρα στο διάστημα 20-25 εκ.χρ. και 

αντιστοιχεί στην περίοδο Ολιγόκαινο-Μειόκαινο (Altherr et al., 1979; Andrienssen et al., 1979; 

Katagas, 1980, 1984; Wijbrans & McDougall, 1988; Wijbrans et al., 1990; Schmadicke & Will, 2003; 

Ηλιόπουλος, 2005).  

Οι Baziotis et al. (2009), ανέλυσαν μεταβασάλτες στην περιοχή της Λαυρεωτικής (Ν. Αττική) 

και συμπέραναν πως η μεταμορφική πορεία του Μ1 γεγονότος περιλαμβάνει συνθήκες 

πουμπελλυιτικής-ακτινολιθικής φάσης που μεταβαίνουν σε λωζονιτική-γλαυκοφανιτική φάση με 

κορύφωση την επιδοτιτική-γλαυκοφανιτική φάση υπό συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας ≈9Kbar 

και ≈370⁰C, αντίστοιχα. Το ανάδρομο Μ2 γεγονός πραγματοποιήθηκε στην πρασινοσχιστολιθική 

φάση και πέρασε στην πουμπελλυιτική - ακτινολιθική φάση  (πίεση ≈6Kbar και θερμοκρασία 

≈280⁰C) (Baziotis et al., 2009). Σύμφωνα με τον Baltatzis (1996), το M1 πραγματοποιήθηκε σε 

συνθήκες πίεσης-θερμοκρασίας περίπου 7-7,5 Kbar και 300-340 ˚C, ενώ το ακόλουθο Μ2 σε πιέσεις 

4-4,5 Kbar και θερμοκρασίες 340-360˚C φανερώνοντας μια μεταμορφική πορεία που προσεγγίζει 

μία ισοθερμική ανύψωση. 

Στη γειτονική νήσο Εύβοια, η Μ1 μεταμόρφωση συνέβη σε υψηλές πιέσεις (>11 Kbar) και 

χαμηλές θερμοκρασίες (400-450⁰C) στα πλαίσια της επιδοτιτικής-γλαυκοφανιτικής φάσης (Μ1) ενώ 

ακολούθησε το δεύτερο τύπου Barrow  μεταμορφικό επεισόδιο Μ2 πουμπελυιτικής-ακτινολιθικής 

φάσης σε θερμοκρασίες και πιέσεις 350⁰C και 7 Kbar, αντίστοιχα (Katzir et al., 2000). Η μετάβαση 

από το Μ1 στο Μ2 έγινε σε περιβάλλον ισοθερμικής αποσυμπίεσης κατά τη διάρκεια του Μέσου 

Ηώκαινου-Κάτω Μειόκαινου (Katzir et al., 2000). Ο βαθμός της Μ2 μεταμόρφωσης διαφοροποιείται 

ανά περιοχή. Στις περιοχές όπου έχουμε κορύφωση της Μ2 παρατηρούνται φαινόμενα ανάτηξης 

(Πάρος, Νάξος, Wijbrans & McDougall, 1988). Σε άλλες περιοχές όπως στη Σύρο και τη Σίφνο έχουν 

διατηρηθεί οι παραγενέσεις του Μ1 ενώ σε άλλες περιοχές οι μετέπειτα φάσεις μεταμόρφωσης 

ήταν ικανές ώστε οι M1 παραγενέσεις να μείνουν υπολειμματικές ή να καταστραφούν εντελώς 

(Αττική). Ιστολογικές παρατηρήσεις και ορυκτολογικά συσσωματώματα που χαρακτηρίστηκαν από 
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τους Shaked et al. (2000) και Katzir et al. (2000) δείχνουν επίσης πως η κορύφωση των 

μεταμορφικών συνθηκών του Μ1 γεγονότος αυξάνεται ελαφρώς και κοντά στα ανώτερα επίπεδα 

της Κυανοσχιστολιθικής Ενότητας. Η επίδραση της ανάδρομης πρασινοσχιστολιθικής φάσης Μ2 

αυξάνεται προς τους κατώτερους ορίζοντες καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τις παραγενέσεις της Μ1 

(Brocker et al.,  2004). 

Η Ανώτερη ενότητα ή «Εοελληνικό Οφιολιθικό Κάλυμμα» κατά Jackobshagen et al. (1978) 

συνίσταται από τα ακόλουθα πετρώματα: 

α) Μία οφιολιθική mélange στη βάση  που αποτελείται από Πέρμιο-Τριαδικούς 

ασβεστόλιθους, πρασινοσχιστόλιθους και γρανιτικές διεισδύσεις. 

β) Μία υπερκείμενη οφιολιθική ενότητα από μετασερπεντινίτες και μεταγάββρους όπου 

επικάθονται ασύμφωνα Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι (Okrusch & Bröcker, 1990). 

Η ενότητα αυτή μεταμορφώθηκε στο Άνω Κρητιδικό (70 εκ.χρ.) σε συνθήκες 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης (Reinecke et al., 1982; Patzak, 1988). 

Κατά τη διάρκεια του Μειόκαινου πραγματοποιήθηκε διείσδυση γρανιτικών σωμάτων  I και 

S τύπου στο μεταμορφωμένο υπόβαθρο της Αττικοκυκλαδικής Μάζας. Τα πετρώματα αυτά 

κρυσταλλώθηκαν στα ανώτερα τμήματα του φλοιού (5-10 χλμ.) και έχουν ηλικία 18-10 εκ.χρ. ή και 

παλαιότερη (Alther et al., 1982; Παπανικολάου και Συσκάκης, 1990; Boronkay & Doutsos, 1994; Pe-

Piper et al., 1997;  Pe-Piper et al., 2002; Koukouvelas & Kokkalas, 2003). Κατά τη διείσδυση των 

μαγματικών πετρωμάτων έλαβε χώρα μεταμόρφωση επαφής και κοιτασματογένεση στα γειτονικά 

πετρώματα όπως για παράδειγμα η περίπτωση της γρανοδιοριτικής διείσδυσης στην Πλάκα 

Λαυρίου (Μαρίνος & Petrascheck, 1956; Skarpelis et al., 2008). Ειδικότερα στην περιοχή της 

Λαυρεωτικής χερσονήσου, οι γρανιτικές διεισδύσεις έλαβαν χώρα μεταξύ 8,3 και 9,4 εκ.χρ. (Liati et 

al., 2009).  Σύγχρονα με τις γρανιτικές διεισδύσεις αναπτύχθηκαν μολλασικές λεκάνες στην περιοχή 

των Κυκλάδων (Boronkay & Doutsos, 1994; Koukouvelas & Kokkalas, 2003). 

1.2.3 Γεωτεκτονικό πλαίσιο 
Η Υποπελαγονική ζώνη (και Πελαγονική) μαζί με την Αττικοκυκλαδική Μάζα που εμφανίζονται στην 

Αττική εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των Εσωτερικών Ελληνίδων. Οι ισοπικές ζώνες της Ελλάδας 

έχουν χωριστεί σε τρεις επιμέρους ομάδες: τις εξωτερικές Ελληνίδες, τις εσωτερικές Ελληνίδες και 

την Ελληνική Ενδοχώρα η οποία περιλαμβάνει την μάζα της Ροδόπης και την Σερβομακεδονική μάζα 

(Σχ.1.1). Η διάκριση των εσωτερικών και των εξωτερικών Ελληνίδων βασίζεται στο ότι οι πρώτες 

προσβλήθηκαν από δύο κύριες ορογενέσεις σε αντίθεση με τις τελευταίες που προσβλήθηκαν μόνο 

από μία. 

Κατά το Τριαδικό η διάνοιξη του ωκεανού της Πίνδου είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση 

της Πελαγονικής πλάκας από την Απούλια πλάκα.  Κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού έως το Κ. 
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Καινοζωικό, το Πελαγονικό υπόβαθρο μαζί με την πλατφόρμα του Ολύμπου αντιπροσώπευαν 

μικροηπειρωτικά κομμάτια ανάμεσα στην Απούλια και την Ευρασιατική ήπειρο (Doutsos  et al., 

1993). Από το Κ. Ιουρασικό αρχίζει η διαφοροποίηση της Υποπελαγονικής σε βαθιά αύλακα και 

τελειώνει με την έναρξη της Παλαιοαλπικής ορογενετικής φάσης. Η σύγκλιση των ηπειρωτικών 

μαζών πραγματοποιήθηκε σε δύο ορογενετικές φάσεις. Η πρώτη, γνωστή ως «Ηωελληνική φάση», 

έλαβε χώρα από το Α. Ιουρασικό έως το Κ. Κρητιδικό και η δεύτερη, η «Μεσοελληνική φάση», κατά 

τη διάρκεια του Ηώκαινου - Ολιγόκαινου (Jacobshagen, 1986; Mountrakis, 1986; Jones & Robertson, 

1991). Στο Μέσο Ιουρασικό στον ωκεανό της Πίνδου έλαβε χώρα ενδοωκεάνια καταβύθιση και 

άρχισε η τοποθέτηση οφιολίθων επί της Πελαγονικής μικροηπείρου ενώ η παραμόρφωση 

μετανάστευε προοδευτικά προς ανατολικά (Jacobshagen, 1986). Η έντονη ορογενετική ανύψωση 

οδήγησε στην ανάδυση των κρυσταλλικών πετρωμάτων στις αρχές του Κρητιδικού και στη γένεση 

του Βοιωτιτικού φλύσχη. Η Υποπελαγονική ζώνη όντας ουσιαστικά η συνέχεια και η δυτική 

κατωφέρεια της Πελαγονικής προς τον ωκεανό της Πίνδου, έχει υποστεί την παραμόρφωση όλων 

των Αλπικών ορογενετικών φάσεων και κατά τη διάρκεια του Κ. Κρητιδικού αναδύθηκε, χέρσευσε 

και λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης των οφιολίθων σχηματίστηκαν σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα. 

Κατά τη διάρκεια του Άνω Κρητιδικού η Υποπελαγονική Ζώνη συμπεριλήφθηκε σε ένα τασικό 

καθεστώς  γενικής διαστολής με ταυτόχρονη απολέπτυνση του φλοιού. Στην ίδια περίοδο 

(Κενομάνιο) έγινε επίκλιση όπου αποτέθηκαν κροκαλοπαγή βάσεως και ασβεστόλιθοι με ρουδιστές. 

Ακολουθεί η απόθεση του φλύσχη στο Μαιστρίχτιο. Στο τέλος του Άνω Ηωκαίνου και στα πλαίσια 

της Μεσοελληνικής ορογενετικής φάσης, λαμβάνει χώρα το κλείσιμο του μικρού ωκεανού των 

Αμπελακίων που χώριζε την πλατφόρμα Όσσας-Ολύμπου με την Πελαγονική (Doutsos  et al., 1993). 

Στη γεωλογική αυτή περίοδο θεωρείται ότι η Υποπελαγονική χερσεύει. Στο τέλος του Ολιγόκαινου 

αρχίζει η βαρυτική κατάρρευση του φλοιού που είχε παχυνθεί και η οποία συνοδεύεται με 

εκτεταμένη ανύψωση, διάβρωση και συντεκτονική απόθεση μολάσσας. Τέλος, στο Πλειόκαινο όλη η 

περιοχή προσαρτήθηκε στην περιθωριακή λεκάνη του Αιγαίου και υπέστη εκτεταμένη ΒΒΑ-ΝΝΔ 

διαστολή (Doutsos  et al., 1993). 

 

1.3. Τεκτονοστρωµατογραφική διάρθρωση της Αττικής 
 

Παρακάτω ακολουθεί η διάκριση των στρωματογραφικών ενοτήτων της Αττικής έχοντας ως βάση 

τη στρωματογραφία του Lepsius (1893) ο οποίος είναι ο πρώτος που πρότεινε μια πλήρη 

στρωματογραφική στήλη για την Αττική. Αν και οι ηλικίες των κατά Lepsius σχηματισμών έχουν 

αναθεωρηθεί πολλές φορές και θα αναφερθούν οι κυριότερες απόψεις παρακάτω, η γενική 

διάρθρωση κατά Lepsius είναι γενικά αποδεκτή από όλους τους μετέπειτα ερευνητές. Επίσης 
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παρατίθεται ένας συγκριτικός πίνακας (Σχ. 1.4) με τις κυριότερες λιθοστρωματογραφικές στήλες 

διάφορων ερευνητών που έχουν κατά καιρούς προταθεί. 

Κατά Lepsius τα κατώτερα πετρώματα αποτελούν τους σχηματισμούς του κρυσταλλικού 

υποβάθρου με ηλικία αρχαϊκή και από τους κατώτερους προς τους ανώτερους παρατηρούνται τα 

εξής πετρώματα: 

Σχιστόλιθοι Βάρης (Ks) 

δολομίτες και ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι Πιρναρής (Kd) 

Κατώτερο Μάρμαρο (Mu) 

Μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι  Καισαριανής (Gl) 

Ανώτερο Μάρμαρο (Mo) 

Στα μεταμορφωμένα της Αττικής επικάθονται κατά τον Lepsius τρεις βαθμίδες 

σχηματισμών: 

Η κατώτερη ασβεστολιθική βαθμίδα (C1) 

Η βαθμίδα των Αθηναϊκών σχιστολίθων (C2) 

Η ανώτερη ασβεστολιθική βαθμίδα (C3) 

 

Οι Σχιστόλιθοι Βάρης είναι ασβεστιτικοί, μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι με χαλαζιακούς 

φακούς, πάχους τουλάχιστον 100 μέτρων οι οποίοι μεταβαίνουν στους δολομίτες και 

ασβεστολιθικούς σχιστόλιθους της Πιρναρής πάχους 200μ. Οι δύο αυτοί σχηματισμοί απαντώνται 

νότια του Υμηττού. Οι Μαρίνος & Petrascheck (1956) αναφέρουν πως εμφανίζονται και στην 

Λαυρεωτική και θεωρούν ότι αντιστοιχούν στα στρωματογραφικά βαθύτερα τμήματα του 

κατώτερου μαρμάρου και ότι δεν αποτελούν διαφορετικούς σχηματισμούς συστήματα. Επίσης οι 

Bassi et al. (2004) τους έχουν εντοπίσει στους δυτικούς πρόποδες του Πάνιου όρους. Για τους 

σχιστόλιθους Βάρης ο Kober (1929) απέδωσε ηλικία Παλαιοζωική έως Τριαδική ενώ για τους 

σχιστόλιθους Πιρναρής Τριαδική. 

Το Κατώτερο Μάρμαρο με πάχος 500μ κατά τον Photiades (2001) είναι Τριαδικής έως κάτω 

Ιουρασικής ηλικίας ενώ ο Κατσικάτσος (2002) δίνει ηλικία Παλαιoζωικό έως Κάτω-Μέσο Τριαδικό. 

 Οι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι  Καισαριανής, έχουν πάχος που υπερβαίνει τα 300 μέτρα, 

και σύμφωνα με κάποιους ερευνητές αποτέθηκαν στο Αν. Ιουρασικό έως Κ. Κρητιδικό (Kober, 1929; 

Photiades, 2001; Παπαδέας, 2002), ενώ κατά άλλους θεωρούνται παλαιότεροι (Μαρίνος & 

Petrascheck, 1956; Κατσικάτσος, 2002). Πρόσφατα στην περιοχή της Λαυρεωτικής, προσδιορίστηκε 

η ηλικία του πρωτόλιθου σε φακούς ορθογνεύσιων ως Κάτω Τριαδικοί (240 εκ.χρ. από Liati et al., 

2009). Ο Παρασκευόπουλος (1956) διέκρινε στον σχιστόλιθο της Καισαριανής έξι ορίζοντες: (α) 

Επιδοτιτικοί-κεροστιλβικοί γνεύσιοι, (β) επιδοτοαμφιβολίτες, (γ) χλωριτικοί επιδοτοαμφιβολίτες,
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Σχήμα 1.4: Συγκριτικός πίνακας των κυριότερων λιθοστρωματογραφιών που έχουν προταθεί (Lepsius, 1983; Kober, 1929; 

Sindowski, 1949,1951; Μαρίνος & Petrascheck, 1956; Photiades, 2001; Κατσικάτσος, 2002; Παπαδέας, 2002; 

Παπανικολάου, 2004). Οι συμβολισμοί των σχηματισμών του Lepsius στην πρώτη στήλη, αναφέρονται και στις στήλες 

άλλων ερευνητών για να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στην λιθοστρωματογραφική αντιστοίχιση. 

 

(δ) επιδοτιτικοί – χλωριτικοί - αλβιτικοί σχιστόλιθοι (πρασινοσχιστόλιθοι), (ε) μοσχοβιτικοί γνεύσιοι 

και (στ) μοσχοβιτικοί σχιστόλιθοι. 

Το Ανώτερο Μάρμαρο έχει πάχος 250 μέτρα. Κατά τον Kober το ανώτερο και το κατώτερο 

μάρμαρο χρονολογούνται στο Ραίτιο (Αν. Τριαδικό) και ανήκουν στον ίδιο ορίζοντα και η 

τοποθέτησή τους έχει πραγματοποιηθεί με επώθηση. Στο συμπέρασμα της επανάληψης του ίδιου 

ορίζοντα μαρμάρου καταλήγει και ο Photiades (2001) αναφέροντας πως  το «ανώτερο μάρμαρο» 

είναι το ανεστραμμένο σκέλος ενός κατακεκλιμένου σύγκλινου όπου οι σχιστόλιθοι της Καμάριζας 

καταλαμβάνουν τον πυρήνα του. 

Οι  σχηματισμοί Κατώτερο Μάρμαρο, Σχιστόλιθοι Καισαριανής, Ανώτερο Μάρμαρο 

θεωρούνται από τους Μαρίνος & Petrascheck (1956) ότι  συνιστούν το αυτόχθονο σύστημα της 

Αττικής (α). Τους ίδιους σχηματισμούς ο Κατσικάτσος (φύλλο Ραφήνα, φύλλο Κηφισιά) τους 

ονομάζει ως «αυτόχθονη ενότητα Αλμυροποτάμου – Αττικής» θεωρώντας ότι οι εν λόγω 

σχηματισμοί είναι η συνέχεια των σχηματισμών του Αλμυροποτάμου στην Εύβοια. 

Ακολουθεί η κατώτερη ασβεστολιθική βαθμίδα, πάχους 100 μέτρων και ηλικίας  Κ. 

Κρητιδικού έως Ιουρασικού. Ο Kober διακρίνει στην συγκεκριμένη βαθμίδα τα στρώματα Καρά 

ηλικίας Μ. – Αν. Κρητιδικό και τους επωθημένους σε αυτά  «ασβεστόλιθους Αλεποβουνίου» που 

τους απέδωσε ηλικία Α. Τριαδικό (Ραίτιο). Ο Κατσικάτσος (2002) ονομάζει το σύνολο των 

σχηματισμών αυτών Νεοελληνικό Τεκτονικό Κάλυμμα. 

Η βαθμίδα των Αθηναϊκών σχιστολίθων βρίσκεται ασυμφώνως πάνω στους σχηματισμούς 

της κατώτερης ασβεστολιθικής βαθμίδας και έχει πάχος 200 μέτρα. Οι σχιστόλιθοι έχουν 

ασβεστολιθικές ενστρώσεις (C2a) και έναν ανώτερο μαργαϊκό ορίζοντα. Οι ασβεστολιθικές 

ενστρώσεις ονομάστηκαν από τον Kober  «ασβεστόλιθος Αρδηττού» τον οποίο προσδιόρισε ότι 

ανήκει στο Ραίτιο. Οι Αθηναϊκοί σχιστόλιθοι μαζί με τον ασβεστόλιθο Αλεποβουνίου συνιστούν την 

Ανώτερη Αττική Σειρά (Οa) τoυ Kober η οποία συνιστά επωθημένο κάλυμμα. Οι Μαρίνος & 

Petrascheck (1956), Μαρίνος (1971,1974) αναφέρουν πως οι φυλλίτες της περιοχής του Λαυρίου 

δεν είναι αντίστοιχοι των σχιστόλιθων των Αθηνών όπως θεώρησε ο Lepsius αλλά ταυτίζονται με τα 

Στρώματα Καρά στον δυτικό Υμηττό με πιθανή Άνω Κρητιδική ηλικία. Τους σχιστόλιθους στην 

περιοχή των Αθηνών τους χαρακτηρίζουν ψαμμίτες, σχιστόλιθους και μάργες, φλυσχοειδούς τύπου, 

με ασβεστόλιθους και οφιόλιθους όπου ο όλος σχηματισμός έχει ηλικία Σενώνιο ως Κενομάνιο 

(Μαρίνος et al., 1971; Μαρίνος et al., 1974). Κατά τον Παπανικολάου et al. (2004) ο σχιστόλιθος των 



Εισαγωγή 

                                                                                               15 

Αθηνών μπορεί να θεωρηθεί ως ένα melange σε ένα πρίσμα προσαύξησης. Έρευνα στο λεκανοπέδιο 

της Αττικής από τους Σταμάτης κα. (1994) έδειξε ότι τα πετρώματα που συμμετέχουν στη δομή 

Αθηναϊκών σχιστολίθων είναι ελαφρά μεταμορφωμένα, ισχυρά παραμορφωμένα με παρουσία 

έντονης σχιστότητας. 

Η ανώτερη ασβεστολιθική βαθμίδα ή «ασβεστόλιθος Λυκαβηττού»  πάχους 250 μέτρων, 

χρονολογείται από τον Lepsius στο Άνω Κρητιδικό. Ο Kober την ονομάζει Κατώτερη Βοιωτική Σειρά 

(UB) η οποία συνίσταται από δύο τεκτονικά καλύμματα: α) το κάλυμμα του Λυκαβηττού που 

περιλαμβάνει ασβεστόλιθους και λατυποπαγή Ιουρασικής ηλικίας και β) του υπερκείμενου 

ασβεστολιθικού – μαργαϊκού καλύμματος των Τουρκοβουνίων. Τους σχηματισμούς αυτούς, μαζί με 

τους Αθηναϊκούς σχιστόλιθους, ο Κατσικάτσος (2002) τους εντάσσει στην Ενότητα Αφιδνών –

Τουρκοβουνίων ηλικίας Άνω Κρητιδικής, η οποία περιλαμβάνει και τη «ζώνη Βερόρι – Σπάτι» που 

είχε προταθεί από τον Κτενά (1930). Ο Κτενάς με τον χαρακτηρισμό αυτό θέλησε να περιγράψει τη 

ζώνη μεταξύ του Πεντελικού Όρους και της Πάρνηθας η οποία συνίσταται από λέπη πετρωμάτων 

διαφόρων ηλικιών και συχνή εναλλαγή πετρολογικών φάσεων (ή λιθολογικών ενοτήτων).  

Δυτικά της Ενότητας Αφιδνών - Τουρκοβουνίων εντοπίζεται η επαφή με τους μη 

μεταμορφωμένους αλπικούς σχηματισμούς της Πελαγονικής Ζώνης και ειδικότερα με την Ενότητα 

Μαυρηνόρας – Κατσιμιδίου (Κατσικάτσος 2002) που δομούν το μεγαλύτερο τμήμα των ορεινών 

όγκων της Πάρνηθας και του Αιγάλεω. Η επαφή έχει διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και εντοπίζεται στις NA 

παρυφές των ορέων της Πάρνηθας και Αιγάλεω. Οι αλπικοί σχηματισμοί της Ενότητας Μαυρηνόρας 

– Κατσιμιδίου από τους αρχαιότερους προς τους νεότερους είναι: 

-Μια σειρά εναλλαγών αργιλοψαμμιτικών πετρωμάτων με ενστρώσεις ασβεστολίθων με 

ηλικία Αν. Παλαιοζωικό – Μέσο Τριαδικό. Το κατώτερο τμήμα της σειράς έχει πάχος 250 μέτρα όπου 

σε ενστρώσεις ασβεστόλιθων βρέθηκε μικροπανίδα Λιθανθρακοφόρου έως Πέρμιου. Στο ανώτερο 

τμήμα της σειράς εναλλάσσονται  αργιλοψαμμιτικά πετρώματα, βασικά ηφαιστειακά πετρώματα 

και ασβεστόλιθοι που κατά θέσεις είναι δολομιτικοί. Το τμήμα αυτό έχει χρονολογηθεί ως Κατώτερο 

- Μέσο Τριαδικό και έχει πάχος 150 μέτρα. 

-Οι ασβεστόλιθοι Μαυρηνόρας – Μπελετσίου ηλικίας Μέσο Τριαδικό – Κατώτερο Ιουρασικό 

με πάχος 400 μέτρα, πάνω στους οποίους αναπτύσσονται Άνω Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι πάχους 

μερικών δεκάδων μέτρων. 

-Ο ανώτερος σχηματισμός της Ενότητας Μαυρηνόρας – Κατσιμιδίου είναι μικρού πάχους 

φλύσχης του Ανώτερου Μαιστριχτίου έως Παλαιόκαινου. 

Σε όλους τους παραπάνω σχηματισμούς αποτίθενται νεογενή και τεταρτογενή ιζήματα. 

(Παπανικολάου κα., 1988; Λέκκας κα., 2001) Το νεογενές αντιπροσωπεύεται από σχηματισμούς 

λιμναίας φάσης του Άνω Μειόκαινου – Πλειόκαινου (Freyberg, 1951; Μέττος, 1992) και εναλλαγές 
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αργιλικών μαργών – ψαμμιτών στην οροφή. Οι λιμναίες αποθέσεις συνοδεύονται από 

ποταμολιμναίες ή χερσαίες αποθέσεις (Κατσικάτσος, 2002) και υπέρκεινται ασύμφωνα επί των 

αλπικών σχηματισμών της Πάρνηθας, της Πεντέλης, του Υμηττού και των βουνών του Λαυρίου 

(Lepsius, 1893). Τα Tεταρτογενή είναι ως επί το πλείστον χερσαία αδρομερή ιζήματα που 

συνίστανται από ποτάμιες αποθέσεις και κώνους κορημάτων τα οποία υπέρκεινται ασυμφώνως 

κάθε αρχαιότερου σχηματισμού. 

Συσχετίζοντας την λιθοστρωματογραφία στην Αττική με την γενικευμένη 

λιθοστρωματογραφία της Αττικοκυκλαδικής προκύπτει πως το αυτόχθονο σύστημα των 

μεταμορφωμένων ανήκει στην Ενότητα Βάσης ενώ το αλλόχθονο επωθημένο φυλλιτικό σύστημα 

στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων. Στο εξής όταν θα γίνεται αναφορά στους παραπάνω 

σχηματισμούς θα ακολουθείται η διεθνής ονοματολογία Ενότητα Βάσης (ΕΒ) και Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων (ΕΚ), ενώ για την Ενότητα Βάσης θα χρησιμοποιηθεί ο επιπλέον διαχωρισμός σε 

Κατώτερο Μάρμαρο, Σχιστόλιθοι Καισαριανής και Ανώτερο Μάρμαρο. Στον απλοποιημένο 

γεωλογικό χάρτη του σχήματος 1.5 διακρίνονται οι σημαντικότερες στρωματογραφικές ενότητες της 

Αττικής καθώς και η αντίστοιχη εμφάνισή τους στην Εύβοια. Η εμφανίση των κυανοσχιστόλιθων 

στην Αττική είναι ομόλογη με  το «κάλυμμα της Στύρας» στη νότια Εύβοια. Οι ορεινοί όγκοι της 

Πεντέλης, του Υμηττού, του Πάνιου, του Όλυμπου και της Μερέντας δομούνται από τα 

μεταμορφωμένα πετρώματα της Ενότητας Βάσης (ΕΒ). Οι κυριότερες εμφανίσεις της Ενότητας 

Κυανοσχιστολίθων (ΕΚ) απαντώνται στην περιοχή της Λαυρεωτικής, στους βόρειους και 

βορειοδυτικούς πρόποδες του Υμηττού, στην περιοχή βόρεια του Μαραθώνα και στον Βαρνάβα. 

 

1.4. Σκοπός και οργάνωση της διατριβής 
 
Η παρούσα διατριβή εστιάστηκε κυρίως στους μεταμορφωμένους σχηματισμούς της Αττικής, που 

ανήκουν στην Αττικοκυκλαδική Μάζα, και σε μικρότερο βαθμό στους αμεταμόρφωτους έως χαμηλά 

μεταμορφωμένους σχηματισμούς που συνιστούν η Υποπελαγονική Ζώνη και η Ενότητα 

Τουρκοβουνίων. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Αττικής έγκειται στο γεγονός ότι 

εκεί εντοπίζονται τα δυτικά όρια ή η απόληξη της Αττικοκυκλαδικής Μάζας. Σκοπός της διατριβής 

είναι σε πρώτο στάδιο η διάκριση των παραμορφωτικών φάσεων που επέδρασαν  στους παραπάνω 

σχηματισμούς και η ποιοτική, ποσοτική και κινηματική ανάλυση της κάθε φάσης σε μικροσκοπικό, 

μεσοσκοπικό ή μεγασκοπικό πεδίο, ανάλογα με το τι είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση. Ο 

προσδιορισμός των συνθηκών της παραμόρφωσης σε συνδυασμό με την μεταμόρφωση που έλαβε 

χώρα σε κάθε φάση αποσκοπεί στον προσδιορισμό ενός γεωτεκτονικού μοντέλου που θα 

ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά στο τρόπο εκταφιασμού (exhumation) των
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Σχήμα 1.5: Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης τπυ βορειοδυτικού τμήματος της Αττικοκυκλαδικής Μάζας όπου 

φαίνεται η εμφάνιση των σχηματισμών της στην περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. 

 

μεταμορφωμένων πετρωμάτων της δυτικής Αττικοκυκλαδικής Μάζας που εμφανίζονται στην Αττική. 

Τα πετρώματα της Αττικοκυκλαδικής Μάζας έχει εκτιμηθεί ότι είχαν καταβυθιστεί στο 

παρελθόν σε μεγάλα βάθη του ηπειρωτικού φλοιού σε συνθήκες που προκλήθηκε μεταμόρφωση 

υψηλών πιέσεων (HP-πετρώματα). Ο μηχανισμός όμως, που τα πετρώματα επέστρεψαν στην 

επιφάνεια του φλοιού (εκταφιασμός) είναι αντικείμενο επιστημονικής αντιπαράθεσης και 

προβληματισμού έως σήμερα. 

Το πρόβλημα του εκταφιασμού έχει προσεγγιστεί ικανοποιητικά στα Αλπικού τύπου 

ορογενή (π.χ. Ernst, 2005). Ο εκταφιασμός των υψηλής πίεσης πετρωμάτων μπορεί να επιτευχθεί 

κυρίως με τρεις τρόπους (Platt, 1993) (Σχ.1.6): με διαστολή, με εξωτερικά ασκούμενες δυνάμεις 
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(συστολή) ή με δυνάμεις άνωσης (Σχ.1.6στ,ζ). Στην πρώτη περίπτωση υπάγονται τα μοντέλα της 

διαστολής διπλής ροπής (Platt, 1993) (Σχ.1.6α) και της ασύμμετρης διαστολής που έχει προταθεί 

από τους Jolivet et al. (2003) (Σχ.1.6β) Για την περιοχή του Αιγαίου (Jolivet et al., 2003) τα HP-

πετρώματα περιορίζονται στη βάση τους με μία επώθηση που σχετίζεται με την κίνηση της 

καταβυθιζόμενης πλάκας και ένα κανονικό ρήγμα αποκόλλησης στην οροφή που σχετίζεται με την 

συνορογενετική διαστολή. Το ρήγμα αποκόλλησης έχει ως αποτέλεσμα να απομακρύνει τους 

υπερκείμενους σχηματισμούς εκταφιάζοντας τα υψηλής πίεσης πετρώματα.  

Στην περίπτωση εκταφιασμού σε καθεστώς συστολής υπάγονται τα μοντέλα διαγώνιας 

συμπίεσης (Fossen & Tikoff, 1998) (Σχ.1.6γ), ροής σε γωνία (Cowan & Silling, 1978) (Σχ.1.6δ) και 

πλαστικής διαφυγής (Escher & Beaumont, 1997) (Σχ.1.6ε). Σε αυτή την περίπτωση τα HP-πετρώματα 

περιορίζονται στη βάση τους από μία επώθηση που σχετίζεται με καταβύθιση ενώ στην οροφή τους 

είναι δυνατόν να υπάρχει ένα φαινομενικά κανονικό ρήγμα που λειτουργεί σε ένα τεκτονικό 

καθεστώς γενικευμένης συστολής (Εικ. 1.6ε, στ). Στην τελευταία περίπτωση, τα HP-πετρώματα που 

βρίσκονται στη βάση του «κανονικού» ρήγματος κινούνται προς την επιφάνεια είτε μέσω ενός 

μηχανισμού πλαστικής διαφυγής σε στερεά κατάσταση (Εικ, 1.6ε), είτε μέσω εκταφιασμού λόγω 

δυνάμεων άνωσης (Εικ. 1.6στ), είτε με συνδυασμό των παραπάνω. 

Το μοντέλο της διαγώνιας συμπίεσης έχει χρησιμοποιηθεί από τους Xypolias et al. (2003) 

(Σχ.1.6γ) για να περιγράψει τον εκταφιασμό HP-πετρωμάτων στην κεντρική Εύβοια. Το μοντέλο της 

πλαστικής διαφυγής (Σχ.1.6δ) έχει χρησιμοποιηθεί για ερμηνευτεί ο  εκταφιασμός των Πλακωδών 

Ασβεστολίθων και η γεωτεκτονική εξέλιξη της Νότιας Πελοποννήσου (Doutsos et al., 2000) και της 

Κεντρικής Κρήτης (Chatzaras et al., 2006)  καθώς επίσης για τον εκταφιασμό HP-πετρωμάτων στην 

Αμοργό (Chatzaras et al., 2011) και τη Νότια Εύβοια (Xypolias et al., 2012).  

 Σε πρώτη φάση η έρευνα περιορίστηκε στο ύπαιθρο. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

φολίωσεων και κρυσταλλικών γραμμώσεων για την δημιουργία τεκτονικού χάρτη. Έγινε λεπτομερής 

χαρτογράφηση και αποτυπώθηκαν γεωλογικές τομές σε περιοχές που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή 

δεν ήταν χαρτογραφημένες ή για να επαληθευτούν οι προυπάρχουσες χαρτογραφήσεις. 

Μετρήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν πλήθος από τεκτονικές δομές (πτυχές, διακλάσεις, ρήγματα κτλ). 

Πάρθηκαν προσανατολισμένα δείγματα χειρός από όλη την περιοχή καλύπτοντας τόσο την 

πλευρική εξάπλωση όλων των  σχηματισμών όσο και το τεκτονικό τους βάθος. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επεξεργασία των υπαίθριων παρατηρήσεων και 

μετρήσεων που οδήγησε στην κατασκευή τεκτονικού χάρτη, γεωλογικών τομών και 

στερεογραφικών προβολών. 
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Σχήμα 1.6: Τα κυριότερα μοντέλα για τον εκταφιασμό HP-πετρωμάτων (γκρίζες περιοχές) όπως έχουν αποδοθεί από τον 

Platt (1993) όπου σημειώννονται και χαρακτηριστικά φυσικά παραδείγματα (Χατζάρας, 2010). 

 

   

 Τέλος, κατασκευάστηκαν επιλεκτικά λεπτές τομές πετρωμάτων για να ακολουθήσει 

η μικροτεκτονική ανάλυση. Περιγράφηκαν μικροσκοπικές δομές, μετρήθηκαν λαμέλες ασβεστίτη, 

[c]-άξονες χαλαζία και ασβεστίτη και προσδιορίστηκε το πόσο της παραμόρφωσης και η γεωμετρία 

του ελλειψοειδούς χρησιμοποιώντας το σχήμα κόκκων χαλαζία. Οι παραπάνω μέθοδοι  

μικροτεκτονικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν εφαρμοστεί 

σε πολλές περιοχές του Ελλαδικού χώρου όπως Πελοπόννησο (Ξυπολιάς, 2000), ανατολική 

Θεσσαλία (Κίλιας κα, 1991), Μακεδονία (Kilias et al., 1999),Κεντρική Κρήτη (Fassoulas et al., 1998) 

και αλλού.  
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 Η περιοχή της Αττικής χωρίστηκε κατά την έρευνα σε δύο τμήματα και ο διαχωρισμός αυτός 

θα ακολουθείται και στα επόμενα κεφάλαια. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει το όρος της Πεντέλης, 

την περιοχή βόρεια από αυτό έως τις παραλίες του Βαρνάβα και του Καλάμου καθώς επίσης την 

περιοχή των Αφιδνών και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Πάρνηθας. Τα 

πετρώματα που συνιστούν το όρος της Πεντέλης και βορειότερα έως τις παραλίες του Βαρνάβα και 

του Καλάμου ανήκουν στους μεταμορφωμένους σχηματισμούς της Αττικοκυκλαδικής ζώνης και 

κυρίως στην Ενότητα Βάσης εκτός από εμφανίσεις κυανοσχιστολίθων που παρατηρήθηκαν στην 

περιοχή του Βαρνάβα και της λίμνης του Μαραθώνα. Τα πετρώματα στην ευρύτερη περιοχή 

νοτιοανατολικά της Πάρνηθας ανήκουν στην Υποπελαγονική ζώνη και είναι ελαφρώς 

μεταμορφωμένα έως αμεταμόρφωτα και γι’ αυτό η έρευνα περιορίστηκε μόνο στις μεσοσκοπικές 

δομές. 

Το δεύτερο τμήμα αποτελεί η Λαυρεωτική. Στην περιοχή αυτή η εμφάνιση των 

κυανοσχιστόλιθων είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το πρώτο τμήμα. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της 

είναι οι πολλές εμφανίσεις μεταμορφωμένων εκρηξιγενών σχηματισμών (πρασινίτες) και οι 

εμφανίσεις γρανιτικών πετρωμάτων με χαρακτηριστική την εμφάνιση του γρανοδιορίτη της Πλάκας. 

1.4.1. Φάσεις παραµόρφωσης στην Αττική 
Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την παραμόρφωση στην περιοχή είναι η επώθηση της 

Ενότητας Κυανοσχιστολίθων επί της Ενότητας Βάσης η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Επώθηση 

Βάσης». Η Επώθηση Βάσης στη βόρεια Αττική παρατηρείται κατά θέσεις βόρεια του χωριού 

Σταμάτα έως ανατολικά του χωριού Λιμνιώνας και έχει γενική διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ. Στο βορειότερο 

τμήμα της στρέφεται σε ΔΝΔ-ΑΒΑ διεύθυνση (περιοχή μεταξύ Λιμνιώνα - Βαρνάβα) δημιουργώντας 

μία εγκόλπωση μέσα στην Ενότητα Βάσης (Σχ. 1.5). Το μεγαλύτερο τμήμα της επώθησης είναι 

καλυμμένο από μετα-αλπικά ιζήματα ή κτίσματα λόγω της αυξημένης οικιστικής ανάπτυξης που 

παρατηρείται να αυξάνεται πλησιάζοντας την πόλη των Αθηνών. Θεωρείται ωστόσο, πως η 

Επώθηση  Βάσης βρίσκεται κοντά στους δυτικούς πρόποδες του Πεντελικού. Στη νοτιοανατολική 

Αττική (περιοχή Λαυρεωτικής) η επαφή της επωθημένης Ενότητας Κυανοσχιστολίθων με την 

Ενότητα Βάσης δεν έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό. Ωστόσο, στην κεντρική Λαυρεωτική η 

Επώθηση Βάσης εμφανίζει κύριο προσανατολισμό Β-Ν με μέτριες έως έντονες κλήσεις. Σε πολλές 

περιοχές της Λαυρεωτικής η επαφή των δύο ενοτήτων έχει σχεδόν οριζόντια κλίση όπου σε 

συνδυασμό με την μεταγενέστερη πτύχωση, την πρόσφατη διάβρωση και απομάκρυνση της 

υπερκείμενης Ενότητας Κυανοσχιστολίθων, εμφανίζεται συχνά η υποκείμενη Ενότητας Βάσης με 

μορφή τεκτονικών παραθύρων. 
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 Από τα μεσοσκοπικά στοιχεία που συλλέχθηκαν στο ύπαιθρο από τα μεταμορφωμένα 

κυρίως πετρώματα της Αττικής διακρίθηκαν τέσσερις παραμορφωτικές φάσεις και αναφέρονται 

συνοπτικά παρακάτω: 

 Η παλαιότερη παραμορφωτική φάση D1 που παρατηρείται, χαρακτηρίζεται από πλαστικές 

πτυχές F1 και τον σχηματισμό φολίωσης S1 (Σχ.1.1.α). Η D1 εντοπίστηκε κυρίως στην ευρύτερη 

περιοχή του Πεντελικού όρους που βρίσκεται στα βαθύτερα δομικά επίπεδα από την Επώθηση 

Βάσης και εντός της Ενότητας Βάσης ενώ είναι παρατηρήσιμη και εντός της Ενότητας 

Κυανοσχιστόλιθων. 

 

 

Εικόνα 1.1: α) Πλαστική ισοκλινής πτυχή  F1 εντός του Κατώτερου Μαρμάρου της Ενότητας Βάσης. Άγιος Ιωάννης Πεντέλη. 

Παρατηρούνται επίσης ενστρώσεις από μεταβασίτες (m). β) Επαναπτύχωση της F1 πτύχωσης από την F2 εντός του 

Κατώτερου Μαρμάρου της Ενότητας Βάσης. Άγιος Ιωάννης Πεντέλη. γ) Σφιχτή πλαστική πτυχή  F2 σε γνεύσιο εντός του 

«Σχιστόλιθου Καισαριανής» στην περιοχή  Βαγιάτη, Πεντέλης. 

 

Η προοδευτική παραμόρφωση κατέληξε στο σχηματισμό δεύτερης γενιάς πτυχών F2 που 

σηματοδοτούν το επόμενο παραμορφωτικό γεγονός D2. Οι F2 πτυχές είναι πλαστικές και πτυχώνουν 

τις F1 πτυχές. Ο σύγχρονος σχηματισμός σχισμού αξονικού επιπέδου στην F2 πτύχωση δημιουργεί 

μια νεότερη φολίωση S2. 

Η D3 παραμόρφωση αντιπροσωπεύεται από πτυχές εύθραυστου τύπου. Οι παραπάνω 

πτυχές είναι συνήθως γαλονοειδείς (chevron) (Εικ. 1.2.α) και συχνά αναπτύσσονται ως διατονικές 

κλιμακώσεις (kink bands). Επίσης, οι C-S και C’-S δομές που παρατηρήθηκαν (Εικ. 1.2.β-γ) έχουν 

αναπτυχθεί σε εύθραυστες συνθήκες και εντάσσονται στο D2 παραμορφωτικό γεγονός. Εντούτοις, 
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αναγνωρίστηκαν και C’-S δομές (shear bands) οι οποίες είναι πλαστικές (Εικ. 1.2.δ) και μπορούν να 

θεωρηθούν προγενέστερες του  D3, συνδέονται με το D2 και αντιστοιχούν  σε συνθήκες κατά το 

τελείωμα της D2 παραμόρφωσης (Εικ. 1.2.δ). Τέλος, με το D3 γεγονός συνδέονται ανοικτά αντίκλινα 

και σύγλινα που παρατηρούνται τόσο στην Ενότητα Κυανοσχιστόλιθων όσο και στην Ενότητα Βάσης. 

Η τελευταία φάση D4 προσδιορίζεται από πλήθος κανονικών ρηγμάτων που διατρέχουν την 

Αττική εκ των οποίων η ομάδα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ μετατοπίζει την επώθηση των 

Κυανοσχιστόλιθων στο βορειότερο τμήμα της Αττικής. 

 

 

Εικόνα 1.2: α) Αντιπροσωπευτικό δείγμα γαλονοειδούς πτυχής (Κεντρική Λαυρεωτική), β, γ) περιπτώσεις C-S και C’-S δομών 

αντίστοιχα (Μεγάλη Μαυρινόρα, Πεντέλη). δ) περίπτωση C’-S δομής πλαστικού χαρακτήρα (Κορυφή Πυργάρι, Πεντέλη). 
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Μεσοσκο̟ικές δοµές στην Αττικοκυκλαδική Μάζα 

 
 
 
 

2.1. Παραµόρφωση D1 

 
Η D1 φάση παραμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σε πλαστικές συνθήκες σύγχρονα με την  (Μ1) 

μεταμόρφωση  υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών. Η D1 χαρακτηρίζεται από το 

σχηματισμό φολίωσης S1 και πλαστικών πτυχών F1. Οι F1 πτυχές είναι σφιχτές (Εικ. 2.1.α) έως 

ισοκλινείς  (Εικ. 2.1.β) και παραμορφώνουν μία προγενέστερη στρωμάτωση S0 που διαχωρίζει 

ορίζοντες διαφορετικής σύστασης (compositional layering; Passchier & Trouw, 2005). Παράλληλα 

στο αξονικό επίπεδο των F1 πτυχών αναπτύσσονται οι S1 επιφάνειες που αναγνωρίζονται ως σχισμός 

αξονικού επιπέδου (Εικ. 2.1.α). Στα σκέλη των ισοκλινών πτυχών η φολίωση S1 είναι παράλληλη με 

την S0 σχηματίζοντας μία επιφάνεια που μπορεί να χαρακτηριστεί ως σύνθετη S0/1 φολίωση (Εικ. 

2.1.β). Στην περιοχή της Αττικής η D1 μπορεί να παρατηρηθεί μόνο τοπικά και στα μεγάλα δομικά 

βάθη (περιοχή Πεντελικού) διότι η ακόλουθη D2 παραμόρφωση έχει καταστρέψει ή αλλοιώσει 

σχεδόν όλες τις δομές του D1. Έτσι, στα κατώτερα τεκτονικά επίπεδα της Ενότητας Βάσης και όσο 

μεγαλώνει η απόσταση από την Επώθηση Βάσης, συναντώνται πιο συχνά περιοχές όπου η D2 

παραμόρφωση τις έχει επηρεάσει λίγο ώστε να έχει διατηρηθεί η S1. Αντιθέτως, προσεγγίζοντας την 

Επώθηση Βάσης η S1 έχει εξαλειφθεί λόγω της έντονης παραμόρφωσης και κυριαρχεί η 

μεταγενέστερη S2 φολίωση που συνδέεται με την D2 παραμόρφωση. Αυτό δείχνει ότι η D2 είναι 

σύγχρονη με την Επώθηση Βάσης. Η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L1 η οποία σχετίζεται με την D1 

δεν έχει διατηρηθεί στους μεταμορφωμένους σχηματισμούς που μελετήθηκαν (μάρμαρα και 

σχιστόλιθοι), ενώ θεωρούνται ως υπολείμματά της τα ορυκτά του γλαυκοφανή που αναγνωρίζονται 

σε ορθογνεύσιους και μεταβασάλτες (Skarpelis et al., 2008; Baziotis et al., 2009 και άλλοι).  

 

2.2. Παραµόρφωση D2 
 

2.2.1. Φολίωση και γράµµωση 

Η πλαστική παραμόρφωση D2 στο τμήμα της Αττικοκυκλαδικής Μάζας που καταλαμβάνει την Αττική 

συνοδεύεται από μια καλά αναπτυγμένη και διαπεραστική φολίωση S2. Συνάμα, σε όλη την έκταση 
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των μεταμορφωμένων πετρωμάτων είναι ευδιάκριτη η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2 επί των 

επιπέδων της φολίωσης. Η συστηματική μέτρηση και ανάλυση των δύο παραπάνω ιστολογικών 

στοιχείων (S2 και L2) βοήθησε στο να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η γεωμετρία των δομών στο μεγασκοπικό πεδίο. 

2. Ποια είναι η κινηματική της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων και της Ενότητας Βάσης. 

3. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων και Ενότητας Βάσης. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι καθοριστικά στην κατασκευή γεωλογικών τομών. 

Η προοδευτική παραμόρφωση κατέληξε στο σχηματισμό δεύτερης γενιάς πτυχών F2 που 

σηματοδοτούν το επόμενο παραμορφωτικό γεγονός D2. Οι F2 πτυχές είναι πλαστικές, κλειστές έως 

ισοκλινείς με απολεπτυσμένα σκέλη και πεπαχυσμένες αρθρώσεις (Εικ. 2.1.γ).  Οι προγενέστερες F1 

πτυχές πτυχώνονται από τις  F2 (Εικ. 2.1.δ) ενώ συγχρόνως αναπτύσσεται σχισμός αξονικού 

 

 

Εικόνα 2.1: α) Ασύμμετρη πλαστική πτυχή  F1 σε μάρμαρο εντός του «Σχιστόλιθου Καισαριανής» που δηλώνει κίνηση 

προς ανατολάς. Τοποθεσία Μπάλας, Πεντέλη. β)  Χαρακτηριστική περίπτωση πλαστικής ισοκλινούς πτυχής  F1 εντός 

μαρμάρου της Ενότητας Βάσης, περιοχή Νταού Πεντέλης. Ο άξονας έχει προσανατολισμό 95/17 και το αξονικό επίπεδο 

100/40 παράλληλο με την φολίωση.  γ) Σφιχτή πλαστική πτυχή  F2 σε μάρμαρο εντός του «Σχιστόλιθου Καισαριανής» 

στην περιοχή  Νταού, Πεντέλης. Οι πτυχές (α) και (γ) χαρακτηρίζονται από ήπιας κλίσης αξονικά επίπεδα, 

απολεπτυσμένα σκέλη και πεπαχυσμένες αρθρώσεις. δ) Επαναπτύχωση της F1 από την F2 εντός του Κατώτερου 

Μαρμάρου της Ενότητας Βάσης. Κορυφή Πυργάρι, Πεντέλη.  



Μεσοσκοπικές δοµές στην Αττικοκυκλαδική Μάζα                          

25 

επιπέδου S2 (Εικ. 2.2). Ο S2 σχισμός είναι υποπαράλληλος με τα σκέλη των πτυχών που ταυτίζονται 

με την S1. Στα ανώτερα τεκτονικά επίπεδα ο σχισμός S2 γίνεται πυκνός και συμπίπτει με την S2 

φολίωση. 

 

 

 

Εικόνα 2.2: Πλαστική F2 πτυχή στους σχιστόλιθους της 

Καμάριζας. Ο σχηματισμός παρασιτικών πτυχών της S1 

(άσπρη διάστικτη γραμμή) είναι σύγχρονος με την 

ανάπτυξη σχισμού αξονικού επιπέδου S2 (μαύρη 

διάστικτη γραμμή). 

 Στις περιοχές που γειτνιάζουν από τεκτονικής άποψης με την Επώθηση Βάσης, η S2 φολίωση 

είναι το κυρίαρχο ιστολογικό στοιχείο που αντιπροσωπεύει την D2 παραμόρφωση. Στις περιοχές 

πλησίον της επώθησης η F2 πτύχωση είναι λιγότερο ορατή, ενώ η S1 εμφανίζεται ως υπολειμματική. 

Η απουσία των F2 πτυχών και η παραλληλότητα που έχουν οι S1 και S2 φολιώσεις εξαιτίας της F2 

ισοκλινούς πτύχωσης, έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μίας σύνθετης φολίωσης S1/2 (Εικ. 2.1.δ) 

(composite foliation, Tobisch & Paterson, 1988). Στην περίπτωση αυτή η μεσοσκοπική διάκριση των 

δύο επί μέρους φολιώσεων είναι δύσκολη. Εντούτοις, με μικροσκοπική παρατήρηση μπορεί να 

αναγνωρισθεί η S1 ως εναλλαγή υλικού ή διάταξη ορυκτών ακόμη και σε ζώνες αυξημένης 

παραμόρφωσης όπου μεσοσκοπικά διακρίνεται μόνο η S2 (Εικ. 2.3). Κάτω από την επώθηση και 

εντός της Ενότητας Βάσης παρατηρούνται μυλωνιτικές ζώνες κυρίως σε μάρμαρα που συνίσταται 

από αφανείς μυλωνίτες και χαρακτηρίζονται από μία ευδιάκριτη μυλωνιτική φολίωση S2m οποία 

είναι παράλληλη προς το επίπεδο της Επώθησης Βάσης. Η S2m είναι ουσιαστικά η S1/2 φολίωση η 

οποία λόγω της υψηλής παραμόρφωσης είναι πυκνή σε λεπτοκρυσταλλικά μάρμαρα ή 

σχιστόλιθους, όπου η παρατήρηση της προγενέστερης S1 φολίωσης δεν είναι πια εφικτή ούτε 

μικροσκοπικά. Επίσης μια ζώνη καλά ανεπτυγμένης μυλωνιτικής φολίωσης παρατηρήθηκε στα 

κατώτερα δομικά βάθη της Ενότητας Βάσης, στην περιοχή του Πεντελικού και πλησίον της επαφής 

του Κατώτερου Μάρμαρου με τον Σχιστόλιθο Καισαριανής. 

Στους σχιστόλιθους της Ενότητας Βάσης τα φυλλόμορφα ορυκτά (κυρίως μαρμαρυγίες) 

αφθονούν και η παράλληλη ανάπτυξή τους σε επίπεδα προσδιορίζει την καλά αναπτυγμένη 

φολίωση S2. Επίσης εναλλαγές συσσωματωμάτων χαλαζία ή ασβεστίτη με φυλλόμορφα ορυκτά 
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Εικόνα 2.3: Λεπτή τομή κομμένη κάθετα στο άξονα πλαστικής πτυχής, δείγμα L60, περιοχή Μυλόπετρα Λαυρεωτικής. 

Διακρίνεται σφιχτή ασύμμετρη πτύχωση της φολίωσης S1 και η μεταγενέστερη φολίωση S2. Διακρίνονται επίσης C-S δομές 

όπου οι S επιφάνειες ακολουθούν την φολίωση S1 και οι C επιφάνειες είναι σε μικρή κλίση ή παράλληλες με την S2. 

 

χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο καθορισμού της φολίωσης. Στα μάρμαρα  η φολίωση καθορίζεται 

κυρίως από την πλάτυνση συσσωματωμάτων ασβεστίτη και καθίσταται πιο διακριτή με την 

παρουσία φυλλόμορφων ορυκτών. Ο προσδιορισμός της φολίωσης στα μάρμαρα είναι δύσκολος 

όταν αυτά είναι παχυστρωματώδη όπως απαντώνται στην περιοχή του Πεντελικού και του Πάνιου 

όρους. Η μικροσκοπική παρατήρηση δειγμάτων όπου έχει διατηρηθεί η S1, έδειξε πως τα ορυκτά 

που διατάσσονται κατά την S1 φολίωση είναι ίδια με αυτά που χαρακτηρίζουν την S2, εκτός από 

ελάχιστες περιπτώσεις όπου αναγνωρίστηκε πράσινη αμφίβολος να οριοθετεί την S1 (Εικ.2.4). Η 

πιθανή αιτία για το ότι δεν υπάρχει συνήθως διαφορά στα ορυκτά που σχηματίζουν την S1 και την 

S2, είναι ότι η ανάδρομη Μ2 μεταμόρφωση που έχει προαναφερθεί ήταν αρκετά έντονη ώστε να 

 

 

Εικόνα 2.4: Λεπτή τομή κομμένη κάθετα στο άξονα F1 πλαστικής πτυχής, δείγμα 7, περιοχή Μπάλας, Πεντέλη. α) 

Διακρίνονται οι φολιώσεις S1 και S2 με τα σκουρόχρωμα ορυκτά να ακολουθούν την S1. Τα σκουρόχρωμα ορυκτά είναι 

πράσινοι αμφίβολοι (ακτινόλιθος) όπως φαίνεται από την μεγαλύτερης μεγέθυνσης φωτογραφία (β). 
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εξαφανίσει τα χαρακτηριστικά ορυκτά (π.χ. διατεταγμένοι μπλε αμφίβολοι) της Μ1 που όριζαν την 

S1. Αν και δεν αναγνωρίστηκε γλαυκοφανής διατεταγμένος στα επίπεδα της S1 η παρουσία του είναι 

πιθανή όπως έχουν πιστοποιήσει άλλοι συγγραφείς (Μαρίνος & Petrascheck 1956; Kessel, 1990 και 

άλλοι). Έτσι θεωρείται ότι, στις λεπτές τομές που παρασκευάστηκαν η ανάδρομη Μ2 μεταμόρφωση 

επικρατεί έχοντας καταστρέψει τα χαρακτηριστικά ορυκτά του πρόδρομου Μ1 γεγονότος.  

Για την έκταση της Αττικής που μελετήθηκε καθίσταται αδύνατο να εξαχθεί κάποιος 

κυρίαρχος προσανατολισμός για την  S2 διότι παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση  από περιοχή σε 

περιοχή λόγω της υπέρθεσής της D3 παραμόρφωσης. Για την επίδραση που έχει η D3 στην φολίωση 

S2  θα γίνει λόγος και στο επόμενο κεφάλαιο. 

Επί της επιφάνειας της φολίωσης S2  αναπτύσσεται η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2 η 

οποία στην περίπτωση των σχιστολίθων προσδιορίζεται από τον  προσανατολισμό ορυκτών όπως ο 

βιοτίτης και ο  χαλαζίας καθώς και την ευθυγράμμιση συσσωματωμάτων χαλαζία. Στα μάρμαρα η 

κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2 αναγνωρίζεται από τον προσανατολισμό ορυκτών που 

εντοπίζονται σε λεπτές  ενστρώσεις σχιστόλιθου στο μάρμαρο ή από τον προσανατολισμό 

ευθύγραμμων συσσωματωμάτων ασβεστίτη. 

Πλησίον της Επώθησης Βάσης παρατηρήθηκε ο σχηματισμός μυλωνιτών. Μυλωνιτικές 

ζώνες παρατηρήθηκαν επίσης εντός της Ενότητας Βάσης στην επαφή του Κατώτερου Μαρμάρου με 

τους Σχιστόλιθους Καισαριανής. Όπως προαναφέρθηκε, η έντονη διάτμηση πλησίον της Επώθησης 

Βάσης καταλήγει σε μυλωνιτικές ζώνες και τον σχηματισμό μυλωνιτικής φολίωσης S2m. Η S2m 

χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό ταινιώσεων που ορίζουν συσσωματώματα χαλαζία, αστρίων, 

φυλλόμορφων ορυκτών και ασβεστίτη και είναι υποπαράλληλη στη γενική φολίωση S2. Η 

ορυκτολογική παραγένεση των μυλωνιτών παραπέμπει στη δημιουργία τους στα πλαίσια της 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Την S2m διατρέχει μια καλά αναπτυγμένη κρυσταλλική γράμμωση 

έκτασης L2m. Η L2m ακολουθεί τον ίδιο προσανατολισμό με τη γενική κρυσταλλική γράμμωση 

έκτασης L2 και σε αρκετούς μυλωνίτες που σχετίζονται με την Επώθηση Βάσης στην περιοχή της 

κεντρικής Λαυρεωτικής, αποκτά προσανατολισμό έως και Β-Ν. Το παραπάνω γεγονός κατά πάσα 

πιθανότητα ερμηνεύεται με την περίπτωση της «κυλιόμενης κρυσταλλικής γράμμωσης έκτασης» 

(rolling lineation; Bailey et al., 2007; Forte et al., 2007). Αυτού του είδους οι γραμμώσεις  

εμφανίζονται σε ζώνες έντονης πλαστικής διάτμησης πλαγιοανάστροφης κινηματικής 

(transpressional shear zones) (Sanderson & Marchini, 1984; Tikoff & Greene, 1997). Στην παραπάνω 

περίπτωση, οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης είναι κάθετες στη διεύθυνση της κίνησης, 

παράλληλες στο διάνυσμα της στροβίλισης ενώ οι ιστολογικές ασυμμετρίες είναι καλά 

ανεπτυγμένες σε επίπεδα κάθετα με αυτές (Passshier, 1997, 1998). Κατά συνέπεια επηρεάζεται 

ανάλογα και o προσανατολισμός του ελλειψοειδούς της παραμόρφωσης (Passshier, 1998).   
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2.2.2. Η L2 κρυσταλλική γράµµωση έκτασης στην βορειοανατολική Αττική 

Το εξαιρετικά μεγάλο πλήθος των στοιχείων που συλλέχθηκαν από την βορειοανατολική Αττική, 

καθώς και οι διαφοροποιήσεις του προσανατολισμού τόσο της L2, όσο και των υπόλοιπων 

ιστολογικών στοιχείων της D2, ανέδειξε ως αναγκαίο τον διαχωρισμό της περιοχής σε τρεις 

επιμέρους περιοχές (A,B,Γ) όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1. Ο διαχωρισμός σε τρεις περιοχές θα 

ακολουθηθεί και στην περιγραφή της D3 παραμορφωτικής φάσης όπου γίνεται λόγος για τους 

προσανατολισμούς των φολιώσεων και τη δημιουργία αντικλινικών/συγκλινικών δομών. Η 

τροποποίηση αυτή και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των στερεοδιαγραμμάτων θα βοηθήσουν 

στην αποτελεσματικότερη περιγραφή και στην αποσαφήνιση των διαφορών από περιοχή σε 

περιοχή σε σχέση τόσο με τον προσανατολισμό των κρυσταλλικών γραμμώσεων όσο και των 

φολιώσεων και των άλλων τεκτονικών στοιχείων όπως είναι οι μέγα-πτυχές. Η περιοχή A εκτείνεται 

νότια από τα χωριά Βαρνάβα και Γραμματικό και βόρεια μέχρι τις παραλίες του Βαρνάβα, του 

Καλάμου και των Αγίων Αποστόλων. Η περιοχή Β περιλαμβάνει την λίμνη του Μαραθώνα, το 

Καπανδρίτι έως και το χωριό Αφίδνες στην ανατολική Πάρνηθα όπου εμφανίζεται η Υποπελαγονική 

ζώνη. Η περιοχή Γ περιλαμβάνει το Πεντελικό όρος, το Διόνυσο και το χωριό Σταμάτα. 

Οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης στην περιοχή Α μετρήθηκαν κυρίως στους  

σχιστόλιθους καθώς και σε μάρμαρα. Οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης στην Ενότητα Βάσης 

έχουν επικρατέστερο προσανατολισμό ΑΒΑ-ΔΝΔ με μέγιστο στις Β65°Α (σχήμα 2.2) ενώ γενικότερα 

κυμαίνονται σε εύρος από ΒΑ-ΝΔ έως ΑΝΑ-ΔΒΔ (σχήμα 2.1). Η γενική διεύθυνση της κρυσταλλικής 

γράμμωσης στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων παραμένει ΑΒΑ-ΔΝΔ όπως παρατηρήθηκε και στην 

Ενότητα Βάσης, με μέγιστο στις Β65°Α (σχήμα 2.2) ενώ σε πολλά σημεία  πλησίον της επαφής των 

δύο ενοτήτων στρέφεται σε διεύθυνση ΔΒΔ-ΑΝΑ έως Β-Ν. Στον γενικευμένο γεωλογικό χάρτη του 

σχήματος 2.1 όπου σχεδιάστηκαν οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης διακρίνεται η ομοιότητα και 

σταθερότητα που έχουν οι  διευθύνσεις των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης στις δυο 

παραπάνω ενότητες.  Ανάλογες διευθύνσεις της L2 (ΒΑ-ΝΔ) είχαν μετρηθεί και παλαιότερα στην 

περιοχή του Βαρνάβα, ΒΑ-Αττικής (Λόζιος, 1990). 

Οι κρυσταλλικές γραμμώσεις στην περιοχή Β παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση τόσο στην 

Ενότητα Βάσης όσο και στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων. Στην Ενότητα Βάσης οι περισσότερες 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στον σχιστόλιθο κοντά στην επαφή με την Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων όπου και επικρατεί η ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνση τους (σχήμα 2.1). Πλησίον της επαφής 

μετρήθηκαν σε πολλές θέσεις ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνσης κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης οι οποίες σε 

συνδυασμό με τις τιμές που έχουν μεγάλες κλίσεις και προβάλλονται στο κεντρικό πεδίο του 

δικτύου των ισοπληθών καμπύλων (σχήμα 2.2), ανήκουν σε μια επιφάνεια κωνικού σχήματος με 

άξονα βύθισης 065˚/57˚. Η παραπάνω κατανομή πολύ πιθανό να έχει προκληθεί από την συμμετοχή 
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Σχήμα 2.1: Γεωλογικός χάρτης της βορειοανατολικής Αττικής όπου διακρίνονται οι τρεις επί μέρους περιοχές Α, Β και Γ, οι 

κύριες γραμμώσεις έκτασης και οι πορείες κρυσταλλικών γραμμώσεων. Τροποποιημένος από γεωλογικά φύλλα Κηφισιά, 

Ερέτρια, Ραφήνα (Ι.Γ.Μ.Ε.) και Λόζιος (1993). 

 



Κεφάλαιο 2 

30 Γεωδυναµική εξέλιξη της Αττικής 

 

 

 

Σ
χ

ή
μ

α
 

2
.2

.:
 

Σ
τε

ρ
ε

ο
γ

ρ
α

φ
ικ

έ
ς 

π
ρ

ο
β

ο
λ

έ
ς 

σ
ε

 
δ

ίκ
τυ

α
 

S
ch

m
id

t 
τω

ν 

κ
ρ

υ
σ

τα
λ

λ
ικ

ώ
ν

 γ
ρ

α
μ

μ
ώ

σ
ε

ω
ν

 έ
κ

τα
σ

η
ς 

α
π

ό
 τ

ις
 π

ε
ρ

ιο
χέ

ς 
Α

, 
Β

 κ
α

ι 
Γ 

τη
ς 

Β
ό

ρ
ε

ια
ς 

Α
ττ

ικ
ή

ς.
 



Μεσοσκοπικές δοµές στην Αττικοκυκλαδική Μάζα                          

31 

οριζόντιας συνιστώσας (transpression) κατά την Επώθηση των Κυανοσχιστολίθων επί της Ενότητας 

Βάσης.  

Στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων οι διευθύνσεις των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης

ποικίλουν περισσότερο με αποτέλεσμα η κατανομή των πόλων στο αντίστοιχο στερεοδιάγραμμα 

πυκνοτήτων να έχει μεγάλο εύρος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην κεντρική περιοχή των 

κυανοσχιστολίθων οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης έχουν διευθύνσεις ΑΒΑ-ΔΝΔ ενώ 

προσεγγίζοντας την επαφή με την Ενότητα Βάσης στα ανατολικά, στρέφονται σταδιακά έως και 

ΝΝΑ-ΒΒΔ. Στροφή των κρυσταλλικών γραμμώσεων  έκτασης  παρατηρήθηκε και στα δυτικά όρια της 

ενότητας σε διεύθυνση Β-Ν ενώ πλησίον της επαφής της με την Ενότητα Τουρκοβουνίων οι 

διευθύνσεις είναι ΑΒΑ-ΔΝΔ. Όπως φαίνεται και στην κατανομή των κρυσταλλικών γραμμώσεων 

έκτασης στο αντίστοιχο δίκτυο για την Ενότητα Κυανοσχιστολίθων της περιοχής Β, οι περισσότερες 

τιμές προβάλλονται κοντά σε μια επιφάνεια κωνικού σχήματος με άξονα βύθισης 347˚/70˚. Αυτό 

είναι περισσότερο εμφανές από το σχήμα που έχει το αντίστοιχο δίκτυο ισοπληθών καμπύλων (Σχ. 

2.2). 

Στην περιοχή Β επίσης εμφανίζονται η Ενότητα Τουρκοβουνίων και η Υποπελαγονική Ζώνη. 

Η Υποπελαγονική Ζώνη επωθείται επί της Ενότητας Τουρκοβουνίων η οποία με την σειρά της 

βρίσκεται επί της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων. Η επαφή των δύο τελευταίων ενοτήτων δεν βρέθηκε 

λόγω του στην περιοχή υπάρχει έντονη οικιστική ανάπτυξη και καλλιέργειες. Καθώς όμως, οι δύο 

σχιστόλιθοι έχουν μεταμορφωθεί σε διαφορετικό βαθμό, η μεσοσκοπική τους εμφάνιση διαφέρει 

αρκετά έτσι ώστε η επαφή να προσδιορισθεί με αρκετά καλή ακρίβεια για την κλίμακα του χάρτη 

που παρατίθεται στο σχήμα 2.1. Έτσι, οι σχιστόλιθοι της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων είναι 

σκουρόχρωμοι και φυλλώδεις σε αντίθεση με αυτούς της Ενότητας Τουρκοβουνίων που είναι 

ανοικτοπράσινοι έως ωχροί. Το ότι η Ενότητα Τουρκοβουνίων είναι υπερκείμενη των 

Κυανοσχιστολίθων συμπεραίνεται από την διεύθυνση κλίσης των φολιώσεων των σχιστολίθων προς 

δυσμάς. Αν και στην μεγαλύτερή της έκταση η Ενότητα Τουρκοβουνίων συνίσταται από ψαμμίτες 

και αργιλικούς σχίστες με ενστρώσεις στις περισσότερες θέσεις οι σχίστες έχουν υποστεί μικρού 

βαθμού μεταμόρφωση και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αγχιμεταμορφωμένοι. Η διαφορά 

στη μεταμόρφωση των δύο παραπάνω ενοτήτων δείχνει πως η επαφή τους είναι τεκτονική παρόλο 

που δεν παρατηρήθηκε κάπου ώστε να βρεθεί αν είναι ανάστροφου ή κανονικού χαρακτήρα. Από 

τις υπαίθριες παρατηρήσεις  εκτιμάται πως οι σχηματισμοί της Ενότητας Τουρκοβουνίων έχουν 

υποστεί χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση όπου σε μερικές θέσεις τα πετρώματα έχουν 

μεταμορφωθεί αρκετά ώστε να είναι ορατές και να μετρηθούν κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης. 

Η πλειονότητα των λιγοστών κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης που αναγνωρίστηκαν στην 
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Ενότητα Τουρκοβουνίων χαρακτηρίζονται από ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση με εξαίρεση μία θέση κοντά στην 

επαφή όπου μετρήθηκαν ΒΔ-ΝΑ διευθύνσεις. 

Στην περιοχή Γ (σχήμα.2.1) εμφανίζονται αποκλειστικά  οι σχηματισμοί της Ενότητας Βάσης 

και δίδεται η δυνατότητα παρατήρησης του Κατώτερου Μαρμάρου στις περιοχές του Πεντελικού 

όρους και του Διονύσου. Οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης στην περιοχή Γ παρουσιάζουν 

επικρατέστερη διεύθυνση την ΑΒΑ-ΔΝΔ. Από τις 589 τιμές που μετρήθηκαν η μέγιστη πυκνότητα 

διευθύνσεων στο διάγραμμα ισοπληθών υπολογίστηκε 240˚/12˚ (σχήμα 2.2). Γενικότερα οι 

διευθύνσεις κυμαίνονται σε εύρος από Α-Δ έως ΒΒΑ-ΝΝΔ με ελάχιστες αποκλίσεις κυρίως από 

μετρήσεις σε οφιόλιθους και μάρμαρα στην περιοχή του Διονύσου. Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζεται 

ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης στην περιοχή Γ όπου 

διακρίνεται η ομοιογένεια της διεύθυνσης των πορειών των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης. 

  

2.2.3. Η L2 κρυσταλλική γράµµωση έκτασης στη νότια  Αττική 

Στη νοτιοανατολική Αττική αντικείμενο ενδιαφέροντος αποτέλεσε και η περιοχή της χερσονήσου της 

Λαυρεωτικής. Η περιοχή εκτείνεται στα βόρεια από τον οικισμό της Κερατέας και του Πάνιου όρους 

έως το ακρωτήρι του Σουνίου στα νότια. Δυτικά περιορίζεται από τον οικισμό της Αναβύσσου και το 

όρος Όλυμπος έως τις ανατολικές ακτές της χερσονήσου και την πόλη του Λαυρίου. Στην περιοχή 

μελετήθηκαν οι σχηματισμοί της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων και της Ενότητας Βάσης. Οι 

εμφανίσεις των μεταμορφωμένων σχηματισμών στην Λαυρεωτική φαίνονται λεπτομερειακά στον 

γεωλογικό χάρτη του σχήματος 2.3 που συντέθηκε από τους ήδη υπάρχοντες γεωλογικούς χάρτες 

της περιοχής (Bassi et al., 2004; γεωλογικό φύλλο Κορωπί-Πλάκα (Ι.Γ.Μ.Ε.); Lepsius, 1893; 

Βουγιούκας, 1906) καθώς και από υπαίθριες παρατηρήσεις. 

Οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης (L2) στην περιοχή της Λαυρεωτικής μετρήθηκαν σε 

657 θέσεις. Η προβολή των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης καθώς επίσης και η σχεδίαση των 

πορειών τους στον χάρτη (Σχ. 2.4), φανερώνουν ότι η διεύθυνσή της L2 δεν είναι σταθερή αλλά 

στρέφεται αισθητά έως και 90˚. Στην Ενότητα Βάσης οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης 

παρουσιάζουν επικρατέστερη διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ με τιμή 029˚/09˚, όπως απεικονίζεται στο 

διάγραμμα των ισοπληθών καμπύλων (Σχ. 2.5). Ωστόσο, όπως φαίνεται από το αντίστοιχο πολικό 

δίκτυο, οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης έχουν μια κατανομή που το εύρος της κυμαίνεται 

κυρίως μεταξύ των διευθύνσεων Α-Δ έως Β-Ν. Στο ανατολικό όριο της Ενότητας Βάσης στη 

βορειοανατολική Λαυρεωτική, οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης παρουσιάζουν διεύθυνση Α-Δ 

και στρέφονται προοδευτικά έως και ΒΒΑ-ΝΝΔ ανατολικά της γρανιτικής διείσδυσης του 

γρανοδιορίτη της Πλάκας. Στους μεταμορφωμένους σχιστόλιθους επαφής (κερατίτες) πλησίον του 

γρανοδιορίτη η διεύθυνση της L2 ακολουθεί την επικρατέστερη διεύθυνση της περιοχής και είναι Α-
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Δ έως ΑΒΑ-ΔΝΔ (Σχ. 2.4). Στην κεντρική Λαυρεωτική και νότια του Άγιου Κωνσταντίνου (Καμάριζα) 

παρατηρούνται διευθύνσεις Β-Ν που στρέφονται έως ΑΝΑ-ΔΒΔ με αποτέλεσμα οι πορείες 

κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης να χαρακτηρίζονται από μια αριστερόστροφη ελικοειδή 

γεωμετρία. Στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης παρουσιάζουν 

 

Σχήμα 2.3: Γεωλογικός χάρτης της νότιας Αττικής τροποποιημένος από Bassi E.K. et al (2004), γεωλογικό φύλλο Κορωπί-

Πλάκα (Ι.Γ.Μ.Ε.), Lepsius R. (1893), Βουγιούκας (1906) και Μαρίνος & Petrascheck (1956). 
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επικρατέστερη τη διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ και με τη στατιστική ανάλυση των ισοπληθών καμπύλων ο 

επικρατέστερος προσανατολισμός έχει τιμή 063˚/21˚ (Σχ. 2.5). Ωστόσο, η κατανομή τους στο πολικό 

δίκτυο Schmidt δείχνει μια σημαντική διασπορά των διευθύνσεων. Στην ανατολική Λαυρεωτική, οι 

κρυσταλλικές γραμμώσεις στρέφονται σταδιακά από την κύρια διεύθυνση τους ΑΒΑ-ΔΝΔ σε 

διεύθυνση ΑΝΑ-ΔΝΔ ενώ στις περιοχές του Σουνίου (νότια Λαυρεωτική) και δυτικά του 

 

 

Σχήμα 2.4: Απλοποιημένος γεωλογικός χάρτης της βορειοανατολικής Αττικής όπου διακρίνονται οι κύριες γραμμώσεις 

έκτασης και οι πορείες κρυσταλλικών γραμμώσεων. 
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γρανοδιορίτη (κεντρική Λαυρεωτική) στρέφονται έως και Β-Ν. Η αλλαγή στις διευθύνσεις 

αποσαφηνίζεται με τη βοήθεια των πορειών των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης (Σχ. 2.4). 

Στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του Πάνιου Όρους όπου παρατηρείται η επαφή της Ενότητας 

Κυανοσχιστόλιθων επί της Ενότητας Βάσης, οι κρυσταλλικές γραμμώσεις φαίνεται να ακολουθούν 

τη γεωμετρία της επαφής και να στρέφονται δεξιόστροφα από μία ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση σε μία ΑΝΑ-

ΔΒΔ.  

Το βορειοδυτικό τμήμα της Λαυρεωτικής καταλαμβάνουν κυρίως τα όρη Όλυμπος και Πάνιο 

που απαρτίζονται από το Κατώτερο Μάρμαρο της Ενότητας Βάσης. Στις δυτικές παρυφές των δύο 

παραπάνω ορέων εμφανίζεται η Ενότητα Κυανοσχιστολίθων να υπέρκειται του κατώτερου 

μαρμάρου. Μέσα στα μάρμαρα δεν ήταν εφικτός ο προσδιορισμός της κρυσταλλικής γράμμωσης 

ενώ εντός των σχιστολίθων μετρήθηκε η πλειονότητα των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης οι 

οποίες διατηρούν σταθερό προσανατολισμό διεύθυνσης σχεδόν Β-Ν (Σχ. 2.5, δίκτυο «Περιοχή 

Πάνιου»).  

Μετρήσεις κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης πραγματοποιήθηκαν και βορειότερα από 

την περιοχή που φαίνεται στον χάρτη (σχήμα 2.4) όπου η οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή του 

Πορτοράφτη και του Μαρκόπουλου περιορίζει πολύ τις εμφανίσεις του κυανοσχιστόλιθου. Παρ’όλη 

τη δυσκολία μέτρησης, από τις δέκα θέσεις που μετρήθηκαν, οι κρυσταλλικές γραμμώσεις έκτασης 

βυθίζονται προς ΒΑ στην περιοχή του Μαρκόπουλου ενώ πιο ανατολικά, στα παράλια βυθίζονται 

προς ΝΑ (Σχ. 2.5, δίκτυο «Περιοχή Πορτοράφτη»). 

Στην ΒΔ πλευρά του Υμηττού και την ευρύτερη περιοχή της Ηλιούπολης μετρήσεις των 

κρυσταλλικών  γραμμώσεων έκτασης στον κυανοσχιστόλιθο βυθίζονται ΑΒΑ ενώ εντός του 

Κατώτερου Μαρμάρου ΒΒΑ (Σχ. 2.5, δίκτυο Υμηττός). 
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2.2.4. F2 Πλαστικές πτυχές στην Αττική 

Οι F2 πτυχές είναι πλαστικού τύπου και αποτελούν τη χαρακτηριστική δομή της D2 φάσης και 

εμφανίζονται σε όλη την έκταση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Αττικής. Με βάση τη γωνία 

των σκελών τους οι F2 πλαστικές πτυχές στην πλειοψηφία τους ταξινομούνται ως κλειστές ή 

ισοκλινείς, ενώ ο τύπος των σφιχτών πτυχών είναι ο πιο συνηθισμένος.  Ως προς τον άξονά τους 

είναι κυρίως ήπια βυθιζόμενες έως οριζόντιες και η κλίση της αξονικής τους επιφάνειας 

παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία από όρθιες έως κατακεκλιμένες. Εντός των «Σχιστολίθων Καισαριανής-

Καμάριζας» παρατηρήθηκαν παρασιτικές πτυχές (Εικ. 2.5) ενώ εντός των γνευσίων της ίδιας 

ενότητας εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές πτυγματικές (Εικ. 2.6) και οδοντόσχημες πτυχές (cuspate- 

lobate folds)(Εικ. 2.7). Οι δύο τελευταίοι τύποι αντικατοπτρίζουν τις δύο ακραίες περιπτώσεις 

πτύχωσης λόγω άσκησης πίεσης παράλληλα στο επίπεδο της φολίωσης (buckling) σε συνδυασμό με

  

 

Εικόνα 2.5:  Παρασιτικές πτυχές σε πτυχωμένο μάρμαρο της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων, περιοχή Βάρναβα, ΒΑ Αττική. Οι 

παρασιτικές πτυχές, που τονίζονται σχεδιαγραμματικά στην δεξιά φωτογραφία με λεπτές μαύρες γραμμές, διατάσσονται 

πάνω στην άρθρωση της μεγαλύτερης πτυχής που δείχνεται με λευκή διακεκομμένη γραμμή. 

 

 

Εικόνα 2.6: Πτυγματικές πτυχές σε χαλαζιτική φλέβα γνευσιακού σχιστόλιθου των Σχιστόλιθων Καισαριανής, Άγιος 

Ιωάννης, Πεντέλη. Οι άξονες και τα αξονικά επίπεδα προσεγγίζουν τις τιμές 038˚/19˚ και 304˚/26˚ αντίστοιχα και 

παρουσιάζουν ασυμμετρία που δηλώνει κίνηση προς ΝΑ. Η χαλαζιακή φλέβα σε ένα σημείο έχει σπάσει και έχει κινηθεί το 

αριστερό τμήμα της επί του υποκείμενου δεξιού της επαληθεύοντας την κίνηση προς ΝΑ. 



Κεφάλαιο 2 

38 Γεωδυναµική εξέλιξη της Αττικής 

 

Εικόνα 2.7: Οδοντόσχημες πτυχές σε γνεύσιους των «Σχιστόλιθων Καισαριανή», Αγ. Ασώματοι, Πεντέλη. Η επιφάνεια 

που διαχωρίζει διαφορετικού ιξώδους ορίζοντες ακολουθεί την πτυχή που δείχνεται από την διακεκομμένη η οποία 

παρουσιάζει ασυμμετρία με κίνηση προς ΑΒΑ. Το μήκος της φωτογραφίας είναι 40 cm. 

 

την ρεολογία των αντίστοιχων πετρωμάτων. Έτσι στην περίπτωση της πτυγματικής  πτύχωσης (Εικ. 

2.6) η φλέβα του χαλαζία που πτυχώνεται φανερώνει το πολύ μικρό ιξώδες της σε σχέση με αυτό 

του περιβάλλοντος πετρώματος. Η οδοντόσχημη πτυχή (Εικ. 2.7) δηλώνει πως ο καστανός 

γνευσιακός ορίζοντας έχει λίγο μεγαλύτερο ιξώδες από τον περιβάλλοντα αυτόν  λευκό γνεύσιο. 

Το χαρακτηριστικό μοτίβο των πλαστικών πτυχών στην Αττική είναι ότι όσο μικραίνει η 

γωνία των σκελών τόσο μειώνεται η κλίση της αξονικής επιφάνειας τείνοντας την οριζόντια θέση. 

Ισοκλινείς πλαστικές πτυχές που χαρακτηρίζονται από μεγάλης κλίσεως αξονικά επίπεδα ανήκουν 

στην D1  φάση παραμόρφωσης που επαναπτυχώθηκαν από τις F2  πτυχές οι οποίες δημιουργήθηκαν 

κάτω από πλαστικές συνθήκες (Εικ. 2.8). Η επίδραση της D2 παραμορφωτικής φάσης στις F1 πτυχές 

φαίνεται χαρακτηριστικά στις τρεις λεπτομερείς γεωλογικές τομές που κατασκευάστηκαν για την 

ανατολική περιοχή του Πεντελικού όρους (Σχ. 2.6). Στη γεωλογική τομή «α» παρατηρείται η

 

 

Εικόνα 2.8:  Επαναπτύχωση σε 

ορίζοντα μαρμάρου, Αγ. Ασώματοι, 

Πεντέλη. Η ισοκλινής πτυχή F1 (μαύρη 

διακεκομμένη) που ορίζεται από την 

πτύχωση της φολίωσης S1 (μαύρη 

γραμμή), πτυχώνεται από τις πτυχές 

F2. Πρόκειται για μία επαναπτύχωση 

τύπου 3 με άξονες της πρώτης και της 

δεύτερης πτύχωσης σχεδόν 

παράλληλους με προσανατολισμό 

261˚/08˚. 
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Σχήμα 2.6: Γεωλογικές τομές από την δυτική περιοχή του ανατολικού Πεντελικού Όρους. Στις τομές παρατηρείται η 

επίδραση της F2 πτύχωσης στην F3 πτύχωση και η υπέρθεση τους από στην μεταγενέστερη F3 πτύχωση. Οι θέσεις των 

τομών παρατίθενται στον ένθετο γεωλογικό χάρτη. 
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πλαστική πτύχωση F2 στο κατώτερο μάρμαρο και τους υπερκείμενους σχιστόλιθους, και η ισοκλινής 

F1 πτύχωση στα F2 σκέλη. Στις γεωτομές «β» και «γ» διακρίνεται η F1 πτύχωση σε όλους τους 

ορίζοντες της Ενότητας Βάσης, η επαναπτύχωση της από τις F2 πτυχές και η υπέρθεση μίας 

εύθραυστης πτύχωσης F3 στις δύο προγενέστερες πτυχώσεις. 

Στην βορειοανατολική Αττική πλαστικού τύπου πτυχές μετρήθηκαν εντός των περιοχών Α 

και Γ ενώ στην περιοχή Β η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχών είναι εύθραυστου τύπου και 

παραπέμπει στο μεταγενέστερο παραμορφωτικό γεγονός D3. Επίσης, εντός της περιοχής Β 

παρατηρήθηκαν πτυχές οι οποίες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά πλαστικού και εύθραυστου τύπου. 

Τέτοιες πτυχές δεν  εντάχθηκαν σε κάποιον από τους δύο κύριους τύπους (πλαστικές ή εύθραυστες) 

αλλά χαρακτηρίστηκαν ως ημι-εύθραυστες (semi-brittle), ή ως ημι-πλαστικές (semi-ductile) ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά που υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση. 

Στην Ενότητα Βάσης της περιοχής Α, οι άξονες των πτυχών έχουν κύριο προσανατολισμό ΒΔ-

ΝΑ με ήπια βύθιση 0°-30°. Παρομοίως, τα αξονικά επίπεδα έχουν διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και κλίνουν 

κυρίως προς ΒΑ με μέτρια κλίση ενώ αρκετά από αυτά κλίνουν προς ΝΔ (Σχ. 2.7). Αν και στην 

Ενότητα Κυανοσχιστόλιθων η διασπορά των αξονικών επιπέδων παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος, 

παρατηρείται πως τα περισσότερα επίπεδα κλίνουν προς ΒΑ με κλίσεις που προσεγγίζουν τις 50°. Η 

διασπορά των πόλων των παραπάνω αξονικών επιπέδων είναι πιο εμφανής στο αντίστοιχο δίκτυο 

(Σχ. 2.7) με επικρατέστερες διευθύνσεις ΒΔ-ΝΑ έως ΒΒΑ-ΝΝΔ και ήπιες τιμές κλίσεων. 

Στην περιοχή Γ (και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πεντελικού), που καταλαμβάνει 

αποκλειστικά η Ενότητα Βάσης, η συχνότητα εμφάνισης πτυχών πλαστικού τύπου είναι μεγαλύτερη 

από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ΒΑ Αττικής που συμπεραίνεται από το ότι πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις σε περισσότερες από 200 θέσεις έναντι μόλις 51 θέσεων στην περιοχή Α. Στην 

πλειοψηφία τους τα αξονικά επίπεδα κλίνουν ΝΑ με ήπιες έως μέτριες κλίσεις που δεν ξεπερνούν 

τις 50°. Οι άξονες των πτυχών πλαστικού τύπου χαρακτηρίζονται κυρίως από ΝΔ-ΒΑ διεύθυνση και 

ήπιες κλίσεις αξόνων. Η μέτρηση ισοκλινών πτυχών σε αρκετές θέσεις επέτρεψε έναν επιμέρους 

διαχωρισμό και προβολή των χαρακτηριστικών τους σε ξεχωριστά δίκτυα (Σχ. 2.7) τα οποία δεν 

παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με αυτά του συνολικού αριθμού των πλαστικών πτυχών. 

Στην περιοχή της Λαυρεωτικής οι πλαστικού τύπου πτυχές που αναγνωρίστηκαν είναι 

λιγότερες απ’ότι στην περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής. Στην Ενότητα Βάσης η κατανομή των 

αξονικών επιπέδων επί του δικτύου χαρακτηρίζεται από μέτριες κλίσεις με εύρος διευθύνσεων από 

ΒΔ έως ΒΑ και άξονες που βυθίζονται με μέτριες κλίσεις κυρίως προς ΒΑ (Σχ. 2.8). Στην Ενότητα των 

Κυανοσχιστόλιθων τα αξονικά επίπεδα παρουσιάζουν ήπιες κλίσεις προς Α έως ΔΒΔ. Ομοίως οι 

άξονες βυθίζονται από Α έως ΔΒΔ (Σχ. 2.8). 



Μεσοσκοπικές δοµές στην Αττικοκυκλαδική Μάζα                          

41 

 Σ
χ

ή
μ

α
 2

.7
: 

Σ
τε

ρ
ε

ο
γ

ρ
α

φ
ικ

έ
ς 

π
ρ

ο
β

ο
λ

έ
ς 

σ
ε

 δ
ίκ

τυ
α

 S
ch

m
id

t 
τω

ν
 α

ξο
νι

κ
ώ

ν
 ε

π
ιπ

έ
δ

ω
ν

 κ
α

ι 
τω

ν
 α

ξό
ν

ω
ν

 τ
ω

ν
 π

λ
α

σ
τι

κ
ώ

ν
 π

τυ
χώ

ν
 α

π
ό

 τ
ις

 π
ερ

ιο
χέ

ς 
Α

, 
Β

 κ
α

ι 
Γ 

τη
ς 

β
ό

ρ
ε

ια
ς 

Α
ττ

ικ
ή

ς.
 



Κεφάλαιο 2 

42 Γεωδυναµική εξέλιξη της Αττικής 

 

 

 

 

Σ
υ

ν
έ

χε
ια

 σ
χή

μ
α

το
ς 

2
.7

 

 



Μεσοσκοπικές δοµές στην Αττικοκυκλαδική Μάζα                          

43 

  

 

Σχήμα 2.8: Στερεογραφικές προβολές σε δίκτυα Schmidt των αξονικών επιπέδων και των αξόνων των πλαστικών 

πτυχών από την περιοχή της Λαυρεωτικής. 

 

Στην περιοχή μελέτης πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των διευθύνσεων των αξόνων των 

πλαστικών πτυχών με τις αντίστοιχες διευθύνεις των κρυσταλλικών γραμμώσεων σε κάθε θέση, που 

αποβλέπει στον καθορισμό του τρόπου μεταβολής της γωνίας των δύο παραπάνω γραμμικών 

ιστολογικών στοιχείων σε σχέση με το βάθος και την απόσταση από την επαφή της Ενότητας 

Κυανοσχιστολίθων και της Ενότητας Βάσης. Έτσι, στο βορειότερο τμήμα της περιοχής Α όπου 

βρίσκεται και το χωριό Λιμνιώνας οι άξονες των F2 πλαστικών πτυχών εντός της Ενότητας 

Κυανοσχιστολίθων σχηματίζουν μικρή γωνία ή είναι παράλληλοι με την κρυσταλλική γράμμωση 

έκτασης L2 πλησίον της Επώθησης Βάσης. Σε θέσεις όπου η απόσταση από την επαφή

είναι πέραν των 50 μέτρων  οι άξονες σχηματίζουν γωνία 50° έως 80° σε σχέση με την κρυσταλλική 

γράμμωση. Στην περιοχή όπου το ίχνος της επώθησης σχηματίζει μία εγκόλπωση εντός της Ενότητας 

βάσης, η γωνία είναι μεγαλύτερη των 45°. Νοτιότερα στην περιοχή του Βαρνάβα η γωνία ξεπερνά 

τις 70° και συχνά φτάνει τις 90°. Επί πλέον πλησιάζοντας την επαφή (ανατολικά του χωριού 

Βαρνάβα) η γωνία μειώνεται ενώ  κοντά στην επαφή οι άξονες παραλληλίζονται σε σχέση με την 

κρυσταλλική γράμμωση έκτασης. Στην Ενότητα Βάσης παρατηρήθηκαν άξονες παράλληλοι στην 
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κρυσταλλική γράμμωση πλησίον της επαφής και κατά την απομάκρυνση από αυτή οι άξονες 

σταδιακά σχηματίζουν ολοένα και μεγαλύτερη γωνία ή γίνονται κάθετοι στις κρυσταλλικές 

γραμμώσεις στα βαθύτερα τεκτονικά επίπεδα. Στην περιοχή της Πεντέλης παρατηρήθηκε ότι εντός 

των Σχιστολίθων Καισαριανής-Καμάριζας και του Ανώτερου Μαρμάρου, τόσο στη βορειοδυτική 

πλευρά όσο και στη νοτιοανατολική πλευρά του όρους, οι άξονες σχηματίζουν συνήθως γωνίες 45° 

έως κάθετες με τις κρυσταλλικές γραμμώσεις ενώ σε λίγες περιπτώσεις οι ισοκλινείς πτυχές έχουν 

άξονες παράλληλους με τη γράμμωση. Στην κεντρική Πεντέλη όπου εμφανίζεται το Κατώτερο 

Μάρμαρο και στην ανατολική επαφή του με το Σχιστόλιθο Καισαριανής-Καμάριζας, οι άξονες των 

πλαστικών πτυχών έχουν μικρές γωνίες ή παραλληλίζονται με την κρυσταλλική γράμμωση. Το ίδιο 

παρατηρείται και βορειότερα στην περιοχή της Σταμάτας. Οι επαναπτυχώσεις των F1 από τις F2 

πτυχές που εντοπίστηκαν στο Πεντελικό παρουσιάζουν επίσης άξονες παράλληλους με την 

κρυσταλλική γράμμωση έκτασης. 

Η ανάλυση της σχέσης των αξόνων των πλαστικών πτυχών με την κρυσταλλική γράμμωση 

δείχνει πως οι άξονες στρέφονται και τείνουν να παραλληλιστούν με την κρυσταλλική γράμμωση 

τόσο κοντά στην επαφή της Ενότητας Βάσης με την Ενότητα Κυανοσχιστολίθων όσο και στα 

βαθύτερα δομικά επίπεδα της Ενότητας Βάσης, στο Κατώτερο Μάρμαρο καθώς και πλησίον της 

επαφής του με τους Σχιστόλιθους Καισαριανής-Καμάριζας. Η τάση να στρέφονται σταδιακά οι 

άξονες και να παραλληλίζονται με την κρυσταλλική γράμμωση έκτασης είναι έκδηλη στην γραφική 

απεικόνιση της γωνίας που σχηματίζουν οι άξονες με την εκάστοτε κρυσταλλική γράμμωση σε 

σχέση με το αντίστοιχο δομικό βάθος (Σχ. 2.9). Στα παρακάτω διαγράμματα ο οριζόντιος άξονας

απεικονίζει την οξεία γωνία που σχηματίζει ο άξονας της κάθε πτυχής με την κρυσταλλική 

γράμμωση στην αντίστοιχη θέση. Ο κατακόρυφος άξονας αντιστοιχεί στο δομικό βάθος το οποίο 

υπολογίστηκε για την κάθε θέση τριγωνομετρικά ή με την κατασκευή μικρών γεωλογικών τομών. 

Αρχή του κατακόρυφου άξονα (σημείο μηδέν) θεωρήθηκε η Επώθηση Βάσης με αρνητικές τιμές για 

βάθη που αντιστοιχούν στην δομική  απόσταση από την επαφή σε θέσεις εντός της Ενότητας Βάσης. 

Στην περιοχή του Πεντελικού όρους και της Λαυρεωτικής το βάθος μετρήθηκε με σημείο αναφοράς 

την επαφή του Κατώτερου Μαρμάρου με τον Σχιστόλιθο Καισαριανής-Καμάριζας, θεωρώντας ότι η 

επαφή αυτή βρίσκεται σε δομικό βάθος 700 μέτρα (Σχ. 2.9, κόκκινη γραμμή). Στη διαδικασία του 

υπολογισμού του βάθους υπεισέρχονται σφάλματα που είναι σχεδόν αμελητέα κοντά στα σημεία 

αναφοράς ενώ φτάνουν τα +/-50 μέτρα στις πιο απομακρυσμένες θέσεις. Στα δύο πρώτα 

διαγράμματα προβάλλονται τα ζεύγη γωνίας-βάθους για τις περιοχές της ΒΑ Αττικής και ΝΑ Αττικής 

(Λαυρεωτική) ξεχωριστά ενώ το τελευταίο είναι το διάγραμμα του συνόλου των ζευγών από όλη την 

Αττική που αριθμεί μετρήσεις από συνολικά 516 θέσεις. 
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Σχήμα 2.9: Τα διαγράμματα α, β, γ εκφράζουν τη σχέση του δομικού βάθος από την Επώθηση Βάσης κάθε 

πλαστικής πτυχής, με την γωνία που σχηματίζει ο άξονας με την κρυσταλλική γράμμωση έκτασης. Τα 

διαγράμματα α και β αφορούν τις περιοχές ΒΑ και ΝΑ Αττικής αντίστοιχα. Το διάγραμμα γ είναι 

συγκεντρωτικό των διαγραμμάτων α και β. 
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Στην περιοχή της ΒΑ Αττικής (Σχ.2.9α) εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η γωνία που 

σχηματίζουν οι άξονες με την κρυσταλλική γράμμωση δεν εξαρτάται από το βάθος. Παρατηρείται 

όμως ότι τόσο κοντά στην επαφή του Κατώτερου Μαρμάρου με τους Σχιστόλιθους Καισαριανής-

Καμάριζας (-700 μέτρα, κόκκινη γραμμή Σχ. 2.9α,γ) όσο και πλησίον της Επώθησης Βάσης, γωνίες 

άνω των 70˚ είναι λιγοστές ενώ είναι συνήθεις σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 150 μέτρων από τις 

δύο παραπάνω επαφές. Η παραλληλία των δυο προαναφερθέντων γραμμικών στοιχείων 

παρατηρείται σε αποστάσεις έως και 300 μέτρα από το Κατώτερο μάρμαρο ενώ στην Ενότητα 

Κυανοσχιστόλιθων περιορίζονται σε αποστάσεις έως 170 μέτρα από την Επώθηση Βάσης. Στη ΝΑ 

Αττική αναγνωρίστηκαν και μετρήθηκαν πλαστικές πτυχές σε 68 θέσεις κυρίως εντός της Ενότητας

Κυανοσχιστολίθων. Από το Σχήμα 2.9β φαίνεται πως οι πτυχές παράλληλα ή σε μικρή γωνία με την 

κρυσταλλική γράμμωση έκτασης συναντώνται ως επί το πλείστον σε δομικά βάθη κάτω των 65 

μέτρων από την Επώθηση Βάσης, ενώ μεγάλες γωνίες σχηματίζουν συνήθως σε αποστάσεις άνω 

των 50 μέτρων.  

Στην περιοχή της Αττικής μετρήθηκαν 554 πλαστικές πτυχές εκ των οποίων οι 202 είναι 

ασύμμετρες και χαρακτηρίστηκαν ως προς την ασυμμετρία τους ως Ζ(δεξιόστροφες) ή 

S(αριστερόστροφες). Από τις παραπάνω ασύμμετρες πτυχές οι 157 χαρτογραφήθηκαν στην περιοχή 

της ΒΑ Αττικής και οι 45 στην περιοχή της Λαυρεωτικής. Ο χαρακτηρισμός τους έγινε με επί τόπου 

παρατήρηση κοιτώντας πάντα προς την διεύθυνση βύθισης του άξονά τους.  

Οι ασύμμετρες πτυχές που προαναφέρθηκαν χαρακτηρίζονται από άνισα σκέλη και η φορά 

«Κ» της διατμητικής κίνησης υποδηλώνεται αντίθετα της κλίσης του κοντού σκέλους (Σχ. 2.10). Η 
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          Σχήμα 2.10: Γραφική απεικόνιση των Αx, Κ, Τ και L2. 

 

«Κ» θεωρήθηκε κάθετη στον άξονα Αx της κάθε πτυχής που εξετάστηκε. Ο παραλληλισμός ή η μικρή 

γωνία της κρυσταλλικής γράμμωσης L2 με την Κ, παρατηρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις καθιστώντας 

τις πτυχές αυτές αξιόπιστους κινηματικούς δείκτες. Αντικείμενο προβληματισμού ως προς τη φορά 

της διάτμησης αποτέλεσε μεγάλος αριθμός πτυχών όπου η φορά τους «Κ» βρισκόταν σε μεγάλη 

γωνία με την L2 και ακολούθως με την διεύθυνση «Τ» της συνολικής κίνησης του καλύμματος 

(transport direction) που συνάγεται από την L2. 

Η «ασταθής» σχέση που έχει η κινηματική των πτυχών σε σχέση με τη διεύθυνση της 

κίνησης έχει απεικονισθεί στα διαγράμματα α
 
και β του σχήματος 2.11 που κατασκευάστηκαν για τις 

περιοχές της ΒΑ και νότιας Αττικής. Στα διαγράμματα ο κατακόρυφος άξονας υποδηλώνει την γωνία 

«ρ»(Σχ. 2.10) που σχηματίζει η φορά της κίνησης Κ (shear direction), που συμπεραίνεται από την 

ασυμμετρία των πτυχών, με τη διεύθυνση Τ της συνολικής κίνησης του καλύμματος (transport 

direction), που δείχνει η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2. Στον οριζόντιο άξονα προβάλλεται ο 

προσανατολισμός της κίνησης που είτε θα ισούται με τον προσανατολισμό «ω» της κρυσταλλικής 

γράμμωσης έκτασης είτε θα ισούται με ω +/-180. Ποια από τις δύο γωνίες χρησιμοποιείται σε κάθε 

περίπτωση καθορίζεται με κριτήριο την Κ. Όταν η Κ έχει φορά προς τα εκεί που βυθίζεται η L2 , τότε 

η κίνηση θα είναι ίδια με τον προσανατολισμό της L2 , στην αντίθετη περίπτωση προσθαφαιρούνται 

180 μοίρες ανάλογα με την περίπτωση ώστε το αποτέλεσμα να είναι θετική γωνία μικρότερη των 

360
ο
. 

Αυτό που παρατηρείται και στα δύο διαγράμματα είναι ότι η πλειοψηφία των ασύμμετρων 

πλαστικών πτυχών δείχνει κίνηση προς ανατολάς έως βορειοανατολικά. Από την άλλη είναι φανερό 
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Σχήμα 2.11: Διαγράμματα από την ΒΑ Αττική (2.11α) και την Λαυρεωτική (2.11β) όπου φαίνεται ο συσχετισμός 

της φοράς της κίνησης (οριζόντιος άξονας) με την γωνία ρ που σχηματίζει η κρυσταλλική γράμμωση με την φορά 

κίνησης που χαρακτηρίζει την κάθε πτυχή (κάθετος άξονας). 

∆ιάγραµµα α 

∆ιάγραµµα β 
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πως μέρος των πτυχών αυτών δηλώνει φορά κίνησης Κ με μεγάλη απόκλιση από τη διεύθυνση της 

κίνησης Τ, αν και τα δύο παραπάνω ιστολογικά στοιχεία είναι συντεκτονικά. Επίσης, ένα μικρό 

μέρος των πτυχών δείχνει κίνηση προς ΝΔ έως δυτικά. 

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις ερμηνεύονται και συσχετίζονται μεταξύ τους με την 

εφαρμογή της μεθόδου του Hansen (1971) η όποια συσχετίζει τις στερεογραφικές προβολές όλων 

των αξόνων των ασύμμετρων πτυχών και της ασυμμετρίας τους και περιγράφεται συνοπτικά 

παρακάτω.  

Στην περίπτωση που μία ακολουθία μεταμορφωμένων πετρωμάτων παραμορφωθεί μέσα 

σε μία ζώνη, είναι πιθανό ένας μεγάλος αριθμός από ασύμμετρες μεσοσκοπικές πτυχές να 

δημιουργηθεί. Τα αξονικά επίπεδα κλίνουν σε μικρή γωνία με τα επίπεδα που ορίζουν τη ζώνη 

διάτμησης και οι άξονες είναι παράλληλοι ή σε μικρή γωνία με την ζώνη διάτμησης. Λόγω των 

τοπικών διαφορών του ποσού της διάτμησης, οι άξονες των πτυχών δεν είναι όλοι παράλληλοι 

μεταξύ τους ούτε είναι όλοι κάθετοι στη διεύθυνση της κίνησης (Σχ. 2.12). Η γωνία μεταξύ των

  

Σχήμα 2.12: Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας και καμπύλωσης μίας πτύχωσης που προκαλείται από την κίνηση 

ενός ορίζοντα με αποτέλεσμα συντεκτονικές, μικρότερης κλίμακας πτυχές να στρέφονται σε γωνία με την διεύθυνση 

κίνησης όμοια της στροφής που κάνει και ο άξονας της μεγαπτύχωσης. 
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αξόνων και της διεύθυνσης κίνησης ποικίλει αρκετά. Στην περίπτωση που η διεύθυνση της κίνησης 

είναι ομοιόμορφη, υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην κινηματική των πτυχών και του 

προσανατολισμού των αξόνων τους. Έτσι, είναι εφικτός ο προσδιορισμός της φοράς της διάτμησης 

μέσα σε μία ρηξιγενή ζώνη. Στην προκείμενη περίπτωση, η ρηξιγενής ζώνη, η Επώθηση Βάσης, και 

οι ασύμμετρες πτυχές που έχουν χαρακτηρισθεί υπερκαλύπτουν των αριθμό που χρειάζεται για να 

εφαρμοσθεί η μέθοδος (περίπου 30 τιμές) και να διαπιστωθεί αν είναι ικανή να δώσει ένα 

αξιόπιστο αποτέλεσμα στην περιοχή μελέτης. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου του Hansen (Hansen slip-line method) ακολουθήθηκαν τα εξής 

βήματα (κατά Marshak & Mitra, 1988): 

 

1) Στην περιοχή μελέτης μετρώνται οι πτυχές που έχουν αδιαμφισβήτητη κινηματική. 

Επιλέγονται μόνο οι πτυχές που φαίνονται καθαρά ότι είναι τύπου Z ή S (πτυχές τύπου M ή 

W δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν). Για κάθε πτυχή μετράται η διεύθυνση και κλίση του 

άξονα και η ασυμμετρία που την χαρακτηρίζει (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) όπως 

φαίνεται κοιτώντας προς την βύθιση του άξονα. 

 

2) Σε ένα δίκτυο Schmidt προβάλλονται οι άξονες και χρησιμοποιούνται κυκλικά βέλη που 

δείχνουν τη ροπή των πτυχών(Σχ. 2.12, δίκτυο). 

  

3) Αν τα δεδομένα είναι κατάλληλα για την μέθοδο, οι άξονες ορίζουν έναν κύκλο όπου οι 

δεξιόστροφες και οι αριστερόστροφες πτυχές προβάλλονται σε διαφορετικές περιοχές του 

δικτύου. Το κενό μεταξύ των δύο περιοχών αποτελεί κομμάτι του κύκλου ονομάζεται «τόξο 

διαχωρισμού» (separation arc).  

 

4) Η διεύθυνση της κίνησης του καλύμματος βρίσκεται στο τόξο διαχωρισμού. Για να 

προσδιορισθεί η φορά της κίνησης κοιτώντας από την κυρτή πλευρά του κύκλου 

διακρίνονται δύο περιπτώσεις. Αν δεξιά είναι η περιοχή αριστερόστροφης ροπής και στην 

αριστερή πλευρά η δεξιόστροφης ροπής, η κίνηση έχει φορά προς την περιφέρεια του 

κύκλου. Στην αντίθετη περίπτωση η κίνηση έχει φορά προς το κέντρο. 

 

Αρχικά η μέθοδος εφαρμόστηκε για την περιοχή της Λαυρεωτικής και της ΒΑ Αττικής. Στην 

περιοχή της Λαυρεωτικής υπάρχει καλός διαχωρισμός μεταξύ των δεξιόστροφων πτυχών και των 

αριστερόστροφων (Σχ. 2.13) που υποδηλώνει κίνηση προς ΑΒΑ. Αν και ο αριθμός των ασύμμετρων 

πτυχών ήταν μεγάλος για την περιοχή της ΒΑ-Αττικής το αντίστοιχο διάγραμμα (Σχ. 2.13) έχει φτωχό 
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Σχήμα 2.13: Διαγράμματα Hansen για τις πλαστικές ασύμμετρες πτυχές στην Αττική. 
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διαχωρισμό και δεν βγάζει κάποιο αξιόλογο αποτέλεσμα. Γι’αυτό τον λόγο η μέθοδος εφαρμόστηκε 

ξεχωριστά για την περιοχή Γ που περιλαμβάνει ασύμμετρες πτυχές εντός της Ενότητας Βάσης στην 

ευρύτερη περιοχή του Πεντελικού όρους και ξεχωριστά για την περιοχή Α με δύο επί μέρους 

διαγράμματα που αντιστοιχούν στις ασύμμετρες πτυχές της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων και της 

Ενότητας Βάσης (Σχ. 2.13). Αυτό που φανερώνουν τα διαγράμματα Hansen από την ΒΑ Αττική είναι 

πώς στην επωθημένη Ενότητα Κυανοσχιστολίθων που εμφανίζεται στην περιοχή Α η διεύθυνση της 

κίνησης είναι προς ΒΑ ενώ στην υποκείμενη Ενότητα Βάσης η κίνηση είναι προς ΝΔ. Σε μεγαλύτερα

δομικά βάθη εντός της Ενότητας Βάσης που απαντώνται στην περιοχή Γ, οι ασυμμετρίες των πτυχών 

δείχνουν μέσω του διαγράμματος Hansen κίνηση προς ΑΒΑ. 

Συμπερασματικά, οι πλαστικές πτυχές στην περιοχή έρευνας ταξινομούνται σε πολλούς 

τύπους, σχηματίζοντας πολύπλοκες δομές όπου συνήθως η διάκριση της κινηματικής τους δεν είναι 

δυνατή. Η παραλληλία των αξόνων με την κρυσταλλική γράμμωση έκτασης που εμφανίζεται κυρίως 

κοντά στην «Επώθηση Βάσης» και την επαφή Κατώτερου Μαρμάρου-Σχιστόλιθων Καισαριανής, 

υποδηλώνει αυξημένη παραμόρφωση στις συγκεκριμένες περιοχές ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις η 

ασυμμετρία των πτυχών δεν βοηθά στην εκτίμηση της φοράς της γενικότερης κινηματικής των 

καλυμμάτων, τη διεύθυνση της οποίας προσδιορίζει η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2. Επίσης, 

οι ασύμμετρες πτυχές αν και δείχνουν κίνηση κυρίως προς ΒΒΑ έως ΒΑ, υπάρχει ένα σημαντικό 

ποσοστό που δείχνει αντίθετη κινηματική ή γενικά προς διάφορες διευθύνσεις (Σχ. 2.11). Ο μεγάλος 

αριθμός πτυχών με άξονες σε μικρή γωνία με την L2, καθώς επίσης η μεγάλη διασπορά που 

παρουσιάζει η κινηματική των πτυχών έκαναν την χρήση τους σαν ανεξάρτητων κινηματικών 

δεικτών μη ασφαλή.  Για την χρήση και σύνθεση όλων των δεδομένων από τις ασυμμετρίες με 

σκοπό την εύρεση της κινηματικής των πλαστικών πτυχών, ανεξάρτητα του προσανατολισμού της 

κρυσταλλικής γράμμωσης έκτασης, κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα Hansen του σχήματος 2.13. 

Τα διαγράμματα έδειξαν κίνηση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Αττικής προς ΒΑ με 

εξαίρεση την περιοχή της Ενότητας Βάσης στην ΒΑ Αττική η οποία βρίσκεται ακριβώς κάτω από την 

Επώθηση Βάσης με ασύμμετρες πτυχές που δείχνουν κινηματική προς ΝΔ. Οι φορές της κίνησης 

από τα διαγράμματα Hansen είναι παράλληλες στη γενική διεύθυνση της κίνησης που 

συμπεραίνεται από την κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2 , κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού οι 

πλαστικές F2 πτυχές είναι συντεκτονικές με την L2 . 

 

2.2.5.  Μεσοσκοπικοί κινηµατικοί δείκτες εκτός πτυχών 

Ως βοηθητικοί κινηματικοί δείκτες χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή 23 πορφυροκλάστες 

(Σχ. 2.9) (porphyroclasts) και 14 boudinages (2.10). Σαν πορφυροκλάστες αναγνωρίστηκαν 

χαλαζιακοί φακοί, μέσα στους γνευσιακούς σχιστόλιθους της Πεντέλης, και ασβεστιτικής σύστασης 
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φακοί σε μάρμαρα. Οι πορφυροκλάστες που αναγνωρίστηκαν ταξινομούνται με βάση τις αποφύσεις 

τους ως τύπου σ, δ ή θ. Οι περισσότεροι πορφυροκλάστες (95%) έχουν αποφύσεις τύπου σ (Εικ. 2.9 

α, β), αλλά ως πιο αξιόπιστοι κινηματικοί δείκτες θεωρούνται οι τύπου δ (Εικ. 2.9 γ,δ),  οι οποίοι 

ήταν οι λιγότεροι. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν γειτονικοί πορφυροκλάστες που 

δείχνουν αντίθετη κινηματική καθώς επίσης  και πορφυροκλάστες τύπου σ των οποίων η φορά 

κίνησης ήταν αμφιλεγόμενη λόγω των δυσδιάκριτων αποφύσεων τους. Αν και πιο αξιόπιστοι είναι 

οι δ-πορφυροκλάστες, όπως προαναφέρθηκε, ο μικρός αριθμός κατέστησε αναγκαστική την χρήση 

των σ-πορφυροκλαστών. 

 

 

Εικόνα 2.9: α) Περίπτωση σ- χαλαζιακού πορφυροκλάστη σε γνευσιακό σχιστόλιθο (Βαρνάβας), β) Περίπτωση σ- 

ασβεστιτικού πορφυροκλάστη (Θορικό, Λαυρεωτική), γ) Περίπτωση δ- χαλαζιακού πορφυροκλάστη στο σχιστόλιθο 

Καισαριανής (Βαγιάτη, Πεντέλη), δ) Περίπτωση δ- ασβεστιτικού πορφυροκλάστη στο ανώτερο μάρμαρο (Μπάλας, 

Πεντέλη). 

Ο αριθμός των boudinages που αναγνωρίστηκαν είναι μικρός, στην πλειοψηφία τους (>80%) 

ασύμμετρες και λιγότερες συμμετρικές (Εικ. 2.10). Χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση κατά 

Goscombe et al. (2004), οι ασύμμετρες boudinages είναι «boudinages διάτμησης». Ο σχηματισμός 

τους θεωρείται ότι  προέκυψε από χαλαζιακής σύστασης φλέβες οι οποίες βρίσκονται συνήθως σε 

γωνία με τη φολίωση του Σχιστόλιθου Καισαριανής (Εικ. 2.10 α, β). Οι συμμετρικές είναι τύπου 
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έλξης (drawn boudins) των οποίων τα τμήματα λεπταίνουν προς την συνένωση  τους με τις 

γειτονικές τους (tapering boudins) δημιουργώντας χαρακτηριστικές δομές σύσφιξης-διογκώσεως 

(pinch and swell structures) (Εικ. 2.10 γ ). Όσες συμμετρικές boudinages αναγνωρίστηκαν ήταν 

ασβεστιτικής σύστασης παράλληλες στην φολίωση. Αυτές εντοπίστηκαν μέσα στο κατώτερο 

μάρμαρο όπου και οι συνθήκες σχηματισμού τους θεωρείται ότι είναι πιο πλαστικές συγκριτικά με 

αυτές των ασύμμετρων boudinages (Εικ. 2.10 δ ). 

 

 

Εικόνα 2.10: α,β) Χαλαζιακές boudinages διάτμησης στο σχιστόλιθο Καισαριανής σε γωνία με την φολίωση S2 (α: Άγιος 

Δημήτριος, Βαρνάβας, β: Βαγιάτη, Πεντέλη), γ) Συμμετρική ασβεστιτική μπουντινάζα στο ανώτερο μάρμαρο (Θορικό, 

Λαυρεωτική) με τις χαρακτηριστικές δομές σύσφιξης-διογκώσεως (pinch and swell structures). Επίσης παρατηρούνται σ- 

πορφυροκλάστες και πλαστικές πτυχές με φορά κίνησης προς νότο  δ) Συμμετρική ασβεστιτική μπουντινάζα στο κατώτερο 

μάρμαρο (Άγιος Ιωάννης, Πεντέλη) όπου τα μέρη της έχουν αποκοπεί εντελώς κατά τη διάρκεια του D1, ο ενδιάμεσος 

χώρος έχει πληρωθεί με ασβεστιτικό υλικό και σαν αποτέλεσμα της προοδευτικής παραμόρφωσης D2, σχηματίζονται οι 

δομές φιόγκου (bow-tie vein boudins). 

 

Η μελέτη των πορφυροκλαστών καθώς επίσης και των boudinages, πραγματοποιήθηκε σε 

γεωλογικές τομές των οποίων ο προσανατολισμός ήταν  παράλληλος στην κρυσταλλική γράμμωση 

έκτασης και συνδυάστηκε με μικροσκοπικούς κινηματικούς δείκτες. Οι πορφυροκλάστες έδειξαν 

κίνηση προς ανατολικά ενώ οι boudinages δηλώνουν κίνηση προς ανατολικά και σε άλλες 

περιπτώσεις προς δυτικά. 
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Κεφάλαιο 

––3–– 

Μικροσκο̟ική ανάλυση της ̟λαστικής ̟αραµόρφωσης στην 

Αττική 

 
 
 
 
 
Για την μικροσκοπική ανάλυση των μεταμορφωμένων σχηματισμών της Αττικής παρασκευάστηκαν 

συνολικά 200 λεπτές τομές από προσανατολισμένα δείγματα πετρωμάτων που συλλέχθηκαν από 

την περιοχή μελέτης. Από τις 200 λεπτές τομές,  121  προέρχονται από τους σχηματισμούς της 

Ενότητας Βάσης (94 από τη ΒΑ Αττική και 27 από τη νότια Αττική) και 79 από την Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων (23 από τη ΒΑ Αττική και 56 από τη νότια Αττική)(θέσεις δειγμάτων στο 

Παράρτημα). 

 

3.1. Ανακρυστάλλωση χαλαζία - ασβεστίτη 

 
H μικροσκοπική παρατήρηση έδειξε ότι η δυναμική ανακρυστάλλωση του χαλαζία κυριαρχεί σε όλα 

τα σχιστολιθικά δείγματα (Εικ.3.1α). Παρομοίως και η δυναμική ανακρυστάλλωση του ασβεστίτη  

είναι διαδεδομένη στα περισσότερα δείγματα μαρμάρου (Εικ.3.1β) που συλλέχθηκαν στα πλαίσια 

της διατριβής. Σε αρκετές περιπτώσεις ανακρυστάλλωσης χαλαζία, παρατηρούνται δύο 

διαφορετικοί πληθυσμοί κόκκων όπου οι μεγαλύτεροι είναι οι υπολειμματικοί κόκκοι που 

«επιβίωσαν» της ανακρυστάλλωσης ενώ οι μικρότεροι είναι προϊόντα της ανακρυστάλλωσης. Οι 

μεγάλοι κόκκοι συχνά χαρακτηρίζονται από κυματοειδή κατάσβεση και συνήθως 

ανακρυσταλλώνονται πλευρικά (Εικ.3.1γ ). Η κυματοειδής κατάσβεση οφείλεται στις ολισθήσεις που 

έχει υποστεί το κρυσταλλικό πλέγμα των κρυστάλλων οι οποίες είναι μικρής έκτασης και αδυνατούν 

να δώσουν γένεση σε ένα νέο κρύσταλλο. Η ανομοιογένεια των περιθωρίων των υπολειμματικών 

κόκκων πιστοποιεί ότι η δυναμική ανακρυστάλλωση που έχουν υποστεί οι κόκκοι προκαλεί τη 

μετανάστευση των περιθωρίων τους (Εικ.3.1α) (grain boundary migration). Θεωρείται ότι αυτή η 

διεργασία αντικατοπτρίζει μια τάση ομογενοποίησης της εσωτερικής ενέργειας που έχει 

συσσωρευτεί στα ορυκτά λόγω της παραμόρφωσης (Passchier and Trouw, 2005). Η παρατεταμένη 

μετανάστευση των ορίων των κόκκων του χαλαζία οδηγεί συχνά στη διείσδυση του ενός 

κρυστάλλου μέσα στον άλλο δημιουργώντας χαρακτηριστικές εγκολπώσεις (Εικ.3.1α,γ) (bulging) και  
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Εικόνα 3.1: Δυναμική ανακρυστάλλωση στο χαλαζία (α,γ,δ) και στον ασβεστίτη (β) με μετανάστευση ή περιστροφή των 

περιθωρίων των κόκκων. α)  Η εκτεταμένη μετανάστευση των περιθωρίων των κόκκων του χαλαζία έχει δημιουργήσει εκτός 

από εγκολπώσεις (b), και πυρηνογενέσεις (n), β) Ανάλογη περίπτωση ανακρυστάλλωσης με μετανάστευση και 

εγκολπώσεων (b) στον ασβεστίτη, γ) Δυναμική ανακρυστάλλωση με περιστροφή των περιθωρίων του χαλαζία. Διακρίνεται 

πάνω αριστερά ο υπολειμματικός κρύσταλλος του χαλαζία από τον οποίο έχουν προέλθει οι μικρότεροι 

ανακρυσταλλωμένοι κόκκοι. Κάτω δεξιά διακρίνονται εγκολπώσεις (b), δ) Δυναμική ανακρυστάλλωση με περιστροφή των 

περιθωρίων του χαλαζία. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρώτη περίπτωση ανακρυστάλλωσης (α,β) οι κρύσταλλοι έχουν 

σχήμα νιφάδας (flakes), ενώ στην δεύτερη περίπτωση σχηματίζουν κρύσταλλους παρόμοιου μεγέθους (γ) ή κορδέλες (δ) 

(ribbons). Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται η κυματοειδής κατάσβεση που έχουν οι μη ανακρυσταλλωμένοι χαλαζίες. Αυτό 

παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό και στην περίπτωση του ασβεστίτη. 

 

σπανιότερα τη γένεση μικρών κρυστάλλων μέσα στον πρώτο,  γνωστή ως πυρηνογένεση (3.1γ) 

(nucleation) (Passchier and Trouw, 2005). Αν και ο μηχανισμός της περιστροφής των περιθωρίων του 

χαλαζία (subgrain rotation, Passchier and Trouw, 2005) είναι ο επικρατέστερος μηχανισμός 

δυναμικής ανακρυστάλλωσης (Εικ.3.1γ,δ), συμμετέχει σε μικρό βαθμό και η μετανάστευση των 

περιθωρίων των κρυστάλλων χαλαζία (Εικ.3.1γ ). 

Από τον τύπο της ανακρυστάλλωσης του χαλαζία συμπεραίνεται ότι η πλαστική 

παραμόρφωση που έχουν υποστεί τα μεταμορφωμένα πετρώματα της Αττικής πραγματοποιήθηκε 
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σε συνθήκες θερμοκρασίας κοντά στους 400˚C που σημειακά μπορεί να φτάνουν και σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες (Hirth and Tullis, 1992; Stipp et al., 2002; Passchier and Trouw, 2005). 

 

3.2. Πλάγια φολίωση 
 
Σε 65 δείγματα που έχουν συλλεχθεί από μυλωνίτες ή περιοχές όπου η παραμόρφωση ήταν έντονη, 

διακρίνεται συχνά μία δεύτερη πλάγια φολίωση Sq, η οποία βρίσκεται σε μικρή γωνία με την 

μυλωνιτική φολίωση S2m. Η «πλάγια φολίωση» (oblique foliation, Law et al. 1984) θεωρείται ότι 

είναι το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής δράσης της παραμόρφωσης και της συντεκτονικής 

ανακρυστάλλωσης (Burg, 1985). Η πλάγια φολίωση εμφανίζεται στα συσσωματώματα του 

ανακρυσταλλωμένου χαλαζία ή ασβεστίτη και παρατηρείται στα επίπεδα που είναι κάθετα στην S2 

και παράλληλα στην L2 (XZ επίπεδο). Η σχέση της Sq με την S2, παρέχει έναν αξιόπιστο κινηματικό 

δείκτη και αναγνωρίστηκε σε 56 δείγματα χαλαζιακών σχιστόλιθων και 9 δείγματα μαρμάρου (Εικ. 

3.2). Στα περισσότερα δείγματα η γωνία «δ» της Sq με την κύρια φολίωση δεν είναι σταθερή γιατί, 

λόγο της διατμητικής κίνησης, η γωνία μικραίνει ενώ δημιουργείται νέα Sq σε μεγαλύτερη γωνία με 

την S2. Γι’αυτό το λόγο ως «δ» μετριέται η μεγαλύτερη γωνία που αναγνωριζόταν στη λεπτή τομή 

δεδομένου ότι αυτή είναι που δημιουργήθηκε τελευταία (Xypolias, 2009). Η γωνία «δ» κυμαίνεται 

συνήθως μεταξύ 10˚ και 30˚ (56 δείγματα) ενώ σε κάποια δείγματα (9) μετρήθηκαν γωνίες που ήταν 

μικρότερες (έως 4˚) ή μεγαλύτερες (έως 45˚). Από τα αναλυθέντα δείγματα διαπιστώθηκε ότι το 63% 

 

 

Εικόνα 3.2: Μικροφωτογραφίες από λεπτές τομές κομμένες κάθετα στην φολίωση και παράλληλα στην κρυσταλλική 

γράμμωση έκτασης όπου φαίνεται η γωνιακή σχέση της πλάγιας φολίωσης (Sq) με την μυλωνιτική φολίωση (Sm). Η λήψη 

έχει γίνει σε πολωμένο φως και ο φακός στις (α) και (β) στοχεύει  ΒΒΔ και Β αντίστοιχα. α) Δείγμα L17: Επιμηκυμένοι, 

δυναμικά ανακρυσταλλωμένοι κόκκοι χαλαζία η οποίοι παρουσιάζουν την τάση να σχηματίζουν επίπεδα (Sq) σε γωνία με 

την μυλωνιτική φολίωση (Sm). Η διαγωνιότητα δηλώνει κίνηση προς ΑΒΑ (Ενότητα Κυανοσχιστολίθων, Ανάβυσσος) β) 

Δείγμα 119: Η Sq και Sm σε μυλωνίτη μαρμάρου. Η γωνιακή τους σχέση δηλώνει κίνηση προς ΑΒΑ. (Ανώτερο Μάρμαρο, 

Σταυραετός, Βαρνάβας) 
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έχει φορά κίνησης προς Α έως ΒΒΑ και το 26% προς Δ έως ΝΝΔ (Πίνακας 3.1). Τα υπόλοιπα δείγματα 

(11%) δεν έχουν συστηματική φορά κίνησης. 

3.3. C-S ταινιωτές δοµές 
 
Με την αύξηση της παραμόρφωσης είναι δυνατόν να σχηματιστούν επιφάνειες ολίσθησης ή 

ζωνώσεις  διάτμησης που συνήθως αναπτύσσονται παράλληλα στα επίπεδα που οριοθετούν τη 

ζώνη διάτμησης (Haakon & Fossen, 2010). Αυτές οι ζωνώσεις διάτμησης ονομάζονται C-S ταινιωτές 

δομές (Κουκουβέλας, 1998). Το C προέρχεται από την γαλλική λέξη “cisaillement” για την διάτμηση 

λόγω της κίνησης που είναι παρόμοια με αυτή του ψαλιδιού και το S από την “schistosite” για την 

σχιστότητα. Οι C-επιφάνειες ουσιαστικά είναι μικρής κλίμακας ζώνες διάτμησης που επηρεάζουν τη 

φολίωση μέσα στην κύρια ζώνη διάτμησης. Λεπτομερέστερα, η φολίωση καμπυλώνεται εντός και 

εκτός των C-επιφανειών, και η φορά της παρέκκλισης που φαίνεται από την καμπυλωμένη φολίωση 

αντανακλά τη φορά διάτμησης της ευρύτερης ζώνης (Xypolias, 2009). 

Στην περίπτωση υψηλής παραμόρφωσης (Rs>10), η γωνία μεταξύ του C και του S γίνεται 

τόσο μικρή που καθίσταται δυσδιάκριτη οπότε και προκύπτει η σύνθετη φολίωση που συνίσταται 

από τις C-επιφάνειες και τη στραμμένη προς αυτές φολίωση S. Επιπροσθέτως, ετερογένειες του 

παραμορφωθέντος πετρώματος, όπως η ολίσθηση σε μαρμαρυγιακούς ορίζοντες, διαταράσσουν 

αρκετά τη ροή του υλικού δίνοντας έτσι μια πιο πολύπλοκη εικόνα των C-S δομών. 

Η παρατεταμένη διάτμηση της περιοχής προάγει τη δημιουργία νέων δομών οι οποίες 

μπορούν εξίσου να αποκαλύψουν την κινηματική της ροής. Αυτές οι δομές χαρακτηρίζονται από ένα 

δεύτερο σετ επιπέδων διάτμησης οι οποίες αναπτύσσονται σε γωνία με το επίπεδο της ζώνης 

διάτμησης και έχουν ονομαστεί ως C’ ταινιώσεις διάτμησης. Οι C’ ταινιώσεις είναι ιδιαίτερα συχνές 

σε μυλωνίτες και θα γίνει λόγος στο επόμενο υποκεφάλαιο. 

Οι C-S ταινιωτές δομές αναγνωρίστηκαν κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση σε 11 δείγματα. 

Αν και εντοπίστηκαν C-S ταινιωτές δομές σε περισσότερες λεπτές τομές, η ανομοιογένεια των 

πετρωμάτων σε συνδυασμό με τη διάτμηση δημιούργησε πολύπλοκες C-επιφάνειες οι οποίες 

καμπυλώνουν σε τέτοιο βαθμό που χάνουν την παραλληλότητά τους ως προς την κύρια ζώνη 

διάτμησης. Τέτοιες περιπτώσεις αποφεύχθηκαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά προτιμήθηκαν πιο 

ξεκάθαρες C-S όπως της εικόνας 3.3. Στα 11 δείγματα που αναγνωρίστηκαν με βεβαιότητα οι 

επιφάνειες C και S μετρήθηκε επίσης η γωνία που σχηματίζουν μεταξύ τους (Πίνακας 3.1). Η 

κινηματική που κυριαρχεί στα περισσότερα δείγματα είναι προς ΑΒΑ έως ΑΝΑ και η γωνία του C 

επιπέδου με την φολίωση S δεν ξεπερνά τις 42˚. 
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Εικόνα 3.3: Μικροφωτογραφία C-S ταινιωτής δομής από το δείγμα 109 (Μιτσάρι Βαρνάβα, ΒΑ Αττική).  Η S2 φολίωση που 

ορίζεται από τις εναλλαγές μαρμαρυγιών και συσσωματωμάτων χαλαζία, βρίσκεται σε γωνία με την C επιφάνεια και τείνει 

να παραλληλισθεί με αυτή πλησίον της τομής τους. Η κίνηση που συνεπάγεται είναι προς ΑΝΑ (δεξιά πλευρά 

φωτογραφίας). 

 

3.4. C’ ταινιώσεις διάτµησης 
 
Σε 43 δείγματα παρατηρήθηκε ότι η S2 φολίωση, που εκφραζόταν από τη συνύπαρξη φυλλόμορφων 

ορυκτών, αστρίων και χαλαζία, τέμνεται συχνά από μικρά σετ ταινιώσεων διάτμησης οι οποίες 

βρίσκονται σε γωνία με τα όρια της κύριας ζώνης διάτμησης, γνωστές ως “ shear bands ” (Εικ. 3.4) 

(White et al., 1980; Gapais and White, 1982 κ.α.). Αυτές οι ταινιώσεις έχουν αποδοθεί  με διάφορους 

χαρακτηρισμούς όπως “C’-επιφάνειες”(Berthe et al.,1979; Pray et al. κ.α.), “C’ shear band cleavages” 

(Passchier και Trouw, 2005), “extensional crenulation cleavage” (Platt and Vissers, 1980) και “normal 

slip crenulation” (Denis and Secor, 1987). Τα shear bands αποτελούν κινηματικούς δείκτες, αλλά η 

χρήση τους απαιτεί προσοχή και συνδυασμό με άλλα κινηματικά κριτήρια. Αυτό γίνεται επειδή ο 

τρόπος σχηματισμού τους δεν έχει κατανοηθεί πλήρως λόγω της δυσκολίας να εξασφαλίζονται 

πάντα αξιόπιστα δεδομένα από φυσικές ζώνες διάτμησης (Passchier και Trouw, 2005).  

 

 

Εικόνα 3.4: Μικροφωτογραφία από το δείγμα L67 (Ενότητα Κυανοσχιστολίθων, Δυτικά Πλάκας, Λαυρεωτική). Μονό σετ 

shear bands με φορά κίνησης προς ΑΒΑ καθώς και η γωνία «η» που σχηματίζει η C’ επιφάνεια με την φολίωση. 
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Τα shear bands αναγνωρίστηκαν πιο εύκολα σε 43 δείγματα που έχουν υποστεί έντονη διάτμηση και 

οι ζώνες όπου επικρατούν τα φυλλόμορφα σε εναλλαγή με τις ζώνες που επικρατεί ο χαλαζίας 

έχουν επιμηκυνθεί ισχυρά, παράλληλα στην S2. Επειδή η S2 αναπτύσσεται σε μικρή γωνία ως προς 

την εκάστοτε ζώνη διάτμησης, οι C’ επιφάνειες αναπτύσσονται σε γωνία τόσο με την S2 όσο και με 

την ζώνη διάτμησης. Στα δείγματα που εξετάστηκαν μετρήθηκε η γωνία «η» που σχηματίζουν οι C’ 

επιφάνειες με την S2 (Εικ. 3.3). Στα 41 δείγματα η γωνία «η» κυμαίνεται από 11˚ έως 57˚ ενώ σε δύο 

περιπτώσεις η γωνία φτάνει τις 69˚ και 71˚ αντίστοιχα. Η διακύμανση που παρουσιάζει η γωνία «η» 

οφείλεται στο διαφορετικό ποσό παραμόρφωσης που έχει υποστεί κάθε πέτρωμα με συνέπεια και 

τα shear bands να βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης (Michibayashi & Murakami, 2007). 

Αναλυτικότερα, στα δείγματα που χαρακτηρίζονται από μεγάλη γωνία «η» οι C’ επιφάνειες έχουν 

περιορισμένη έκταση (intra-layer shear band cleavages) και βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ 

τους που κατά πάσα πιθανότητα μαρτυρά μικρό ποσό παραμόρφωσης. Αντιθέτως, στα δείγματα 

που η γωνία «η» είναι μικρή, οι C’ επιφάνειες σχηματίζουν διαπεραστικό πυκνό σχισμό (inter-layer 

shear band cleavages) δηλώνοντας αυξημένη παραμόρφωση και επικράτηση της απλής διάτμησης.  

Τα shear bands χρησιμεύουν επίσης και στην εκτίμηση της φοράς διάτμησης των πετρωμάτων. Έτσι, 

27 εκ των 43 δειγμάτων (64%) έδειξαν κίνηση προς ΒΒΑ-ΑΝΑ, 4(10%) προς ΝΝΔ-ΔΒΔ ενώ σε 4(10%) 

παρατηρήθηκαν δύο συζυγή σετ που έδειχναν αντίθετη κινηματική αναμεταξύ τους (conjugate 

shear bands). Τα υπόλοιπα (16%) δεν έχουν συστηματική κινηματική. Τα συζυγή σετ δείχνουν ότι 

στα συγκεκριμένα δείγματα συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό η καθαρή διάτμηση (pure shear). Μια 

πρώτη απεικόνιση της κινηματικής που μαρτυρούν τα shear bands παρουσιάζεται στο σχήμα 3.1 

όπου έχουν προβληθεί τα ζεύγη C’ επιφάνειας-φολίωσης S2 σε δίκτυο Schmidt. Το πολικό δίκτυο Ι 

απεικονίζει τις C’ και S2 επιφάνειες. Το δίκτυο ΙΙ δείχνει την φορά κίνησης που παρατηρήθηκε στα 

δείγματα. Όταν υπάρχουν συζυγή shear bands, επειδή δεν δείχνουν φορά κίνησης, προβλήθηκαν 

ξεχωριστά στο δίκτυο ΙΙΙ. Στα δίκτυα ΙΙ και ΙΙΙ η φορά κίνησης δηλώνεται με ένα βέλος που ξεκινάει 

από τον πόλο της C’ επιφάνειας  και η μύτη του καταλήγει στην S2. Ο παραπάνω τρόπος απεικόνισης 

έχει χρησιμοποιηθεί από τον Passchier (1984) για να περιγράψει την κινηματική των shear bands σε 

μυλωνίτες. Τα shear bands χρησιμοποιήθηκαν ως κινηματικοί δείκτες με την προϋπόθεση πως στο 

δείγμα δεν υπήρχαν μικροπτυχές, ρυτιδώσεις ή σχισμός ρυτίδωσης. Σε περίπτωση που συνέβαινε 

κάτι τέτοιο σε κάποιο δείγμα και παρασκευαζόταν λεπτή τομή σε γωνία με τον άξονα κάποιου από 

τα παραπάνω ιστολογικά στοιχεία, θα δημιουργούνταν γεωμετρίες όμοιες με των shear bands με 

αποτέλεσμα την παρερμηνεία της κινηματικής (Lexa et al., 2004). 
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3.5. Ιχθυόσχηµοι µαρµαρυγίες 
 
Οι ιχθυόσχημοι μαρμαρυγίες (mica-fish) αποτελούν άλλο ένα κριτήριο εκτίμησης της φοράς 

κίνησης. Αν και οι ιχθυόσχημοι μαρμαρυγίες χρησιμοποιούνται σαν αξιόπιστοι κινηματικοί δείκτες 

(Lister & Snoke, 1984; Grotenhuis, 2003 κ.α.), δεν παρατηρήθηκαν πολλές περιπτώσεις όπου η 

κλιμακωτή γεωμετρία (stair-stepping) να δηλώνει με αξιοπιστία τη φορά κίνησης. Μαρμαρυγίες που 

ήταν ξεκάθαρη η κινηματική τους  χρησιμοποιήθηκαν πάντα σε συνδυασμό με κάποιον από τους 

άλλους δείκτες. Σε 12 λεπτές τομές αναγνωρίσθηκαν λευκοί μαρμαρυγίες με την παραπάνω δομή 

καθώς επίσης βιοτίτης και χλωριτιωμένος βιοτίτης (Εικ. 3.5). Η δημιουργία ιχθυόσχημου βιοτίτη 

απαντάται σε μικρότερο βαθμό για το λόγο ότι το ορυκτό αυτό είναι πιο ανθεκτικό στην ολίσθηση 

κατά μήκος του (001) (Mares & Kronenberg, 1993). Στους ιχθυόσχημους μαρμαρυγίες η γωνία που 

Σχήμα 3.1: Στερεογραφική απεικόνιση των 

shear bands. I: Στερεογραφικές προβολές των 

επιπέδων των C’ επιφανειών και των 

φολιώσεων. II: Φορές κίνησης της κίνησης των 

shear bands (για λεπτομέρειες βλέπε κείμενο). 

III: Οι αντιθετικές φορές κίνησης των συζυγών 
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σχηματίζει ο μεγάλος άξονας του κρυστάλλου με τη μυλωνιτική φολίωση δεν ξεπερνά τις 39 μοίρες 

και οι περισσότεροι δείχνουν κίνηση προς ΒΒΑ έως Α, συμφωνώντας με την κινηματική που έχει 

εξαχθεί από τους λοιπούς κινηματικούς δείκτες των αντίστοιχων τομών. Σε δύο δείγματα (5 και 31) 

παρατηρήθηκαν πτυχωμένοι ιχθυόσχημοι μαρμαρυγίες (Εικ. 3.5γ). Αυτό συμβαίνει όταν οι 

ετερογένειες της ροής του υλικού μπορούν σποραδικά να στρέψουν το επίπεδο ολίσθησης (001) 

του μαρμαρυγία (basal plane) μέσα στο τεταρτημόριο βράχυνσης με αποτέλεσμα τη σφιχτή έως 

ισοκλινή πτύχωση του μαρμαρυγία (Lister & Snoke, 1984; Grotenhuis, 2003). 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5: α) Δομή ιχθυόσχημου μαρμαρυγία (mica fish) από το δείγμα 29 («Σχιστόλιθος Καισαριανής», Πεντέλη) όπου 

φαίνεται και σχηματικά (πάνω αριστερά) η ασυμμετρία που έχουν οι ουρές του, δηλώνοντας δεξιόστροφη ροπή και 

κίνηση προς τα ΒΒΑ. Η κινηματική που απορρέει από τον μαρμαρυγία είναι σε συμφωνία με αυτή της πλάγιας φολίωσης 

(Sq) που αναγνωρίστηκε στο δείγμα. β) Ιχθυόσχημοι χλωριτιωμένοι βιοτίτες από το δείγμα 20 («Σχιστόλιθος Καισαριανής», 

Μαρκόπουλος) όπως φαίνεται σε διασταυρούμενα και παράλληλα nicols, με αριστερόστροφη ροπή και κίνηση προς ΒΑ. γ) 

Σφιχτή πτυχή στον ιχθυόσχημο μαρμαρυγία του δείγματος 31 σε παράλληλο φως («Σχιστόλιθος Καισαριανής», Πεντέλη). 

Στη λεπτομέρεια κάτω δεξιά παρατηρείται η κυματοειδής κατάσβεση του μαρμαρυγία σε διασταυρούμενα nicols. 
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3.6. Πορφυροκλάστες αστρίων 
 
Οι πορφυροκλάστες αντιπροσωπεύονται από άστριους και περιέχονται στα δείγματα που 

βρίσκονται είτε εντός της ζώνης Επώθησης Βάσης είτε σε περιοχές έντονης διάτμησης. Ο μεγάλος 

άξονας των πορφυροκλαστών σχηματίζει με την Sm συχνά μικρές έως μέτριες γωνίες, ενώ υπάρχουν 

και περιπτώσεις όπου η γωνία είναι σχεδόν ορθή. Οι επιμηκυμένοι πορφυροκλάστες σχηματίζουν 

γωνίες μεγαλύτερες των 30˚, οι ουρές τους σχηματίζουν γεωμετρίες τύπου «δ» ή «σ» και δείχνουν 

φόρα διάτμησης σταθερά προς ΑΒΑ έως ΑΝΑ. Στην περίπτωση που η γωνία που σχηματίζει ο 

μεγάλος άξονας του πορφυροκλάστη με την S2m είναι μικρή, η κινηματική παρατηρείται είτε προς 

ΑΒΑ-ΑΝΑ είτε προς την αντίθετη διεύθυνση. Ωστόσο, η διεύθυνση που κυριαρχεί (σε 8 από τα 20 

δείγματα) είναι η ΑΒΑ-ΑΝΑ. Η αντίθετη κινηματική που παρουσιάζουν ορισμένοι πορφυροκλάστες, 

φανερώνει την συμμετοχή της καθαρής διάτμησης (παρόμοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί και 

στη διεθνή βιβλιογραφία π.χ. Simpson & DePaor, 1997; Klepeis et al., 1999). Σε ελάχιστα δείγματα 

παρατηρούνται σύνθετοι σ-δ πορφυροκλάστες όπου οι πρωθύστερες δ αποφύσεις έχουν 

αναδιαταχθεί από μια δεύτερη γενιά σ αποφύσεων (Εικ. 3.6α). Οι αποφύσεις συνήθως είναι 

πληρωμένες κυρίως με ανακρυσταλλωμένο χαλαζία και μαρμαρυγία και αποτελούν περιοχές 

χαμηλής πίεσης (strain shadows). Συχνά το υλικό δεν περιορίζεται μόνο στις αποφύσεις αλλά 

καλύπτει περιμετρικά τον κρύσταλλο (Εικ. 3.6δ) (γεωμετρία core-mantle κατά Passchier & Coelho, 

2006). Αν και οι περισσότεροι σ-πορφυροκλάστες υπάγονται στον σa-τύπο (ταξινόμηση κατά 

Passchier & Simpson, 1986) όπου η κλιμακωτή γεωμετρία των αποφύσεων παρατηρείται εντός των 

επιφανειών της φολίωσης, παρατηρήθηκε ότι μερικοί εντάσσονται στον σb-τύπο (Εικ. 3.6δ). Στην 

τελευταία περίπτωση, οι ουρές εκτείνονται μέσα σε δύο διαδοχικές C’-επιφάνειες (Passchier & 

Simpson, 1986). Ωστόσο, οι σb-πορφυροκλάστες δεν χρησιμοποιήθηκαν στην κινηματική ανάλυση 

αφού περιέχονται στα C’ επίπεδα που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί ως κινηματικοί δείκτες. Στο 

μεγαλύτερο αριθμό των πορφυροκλαστών οι κρύσταλλοι στρέφονται ομόρροπα προς τη φορά της 

κίνησης (forward rotated) (Εικ.3.6α,β,δ), ενώ μετρήθηκαν και κρύσταλλοι που στρέφονται 

αντίρροπα (backward rotated) (Εικ. 3.6γ). 

Όλοι οι παραπάνω κινηματικοί δείκτες με τα χαρακτηριστικά τους και την κινηματική τους 

παρατίθενται στον πίνακα 3.1. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, οι ασυμμετρίες που 

παρουσιάζουν οι κινηματικοί δείκτες σε κάθε δείγμα είναι σε συμφωνία και παραπέμπουν στην ίδια 

κινηματική. Εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα 16 και L033 όπου τα shear bands δείχνουν αντίθετη 

κινηματική από αυτή της πλάγιας φολίωσης υποδεικνύοντας την αλλαγή της ροής του υλικού. 

Μία ερμηνεία για το παραπάνω είναι ότι το πέτρωμα ενώ παραμορφωνόταν με σύγχρονο 

σχηματισμό πλάγιας φολίωσης πριν την ολοκλήρωση της πλαστικής παραμόρφωσης, η κίνηση 

απόκτησε αντίθετη φορά (δείγματα 16 και L033).  
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Εικόνα 3.6: α) Σύνθετος σ-δ πορφυροκλάστης αλκαλικού αστρίου παράλληλο (πάνω) και συγκλίνον (κάτω) φως στο δείγμα 

31 («Σχιστόλιθος Καισαριανής», Πεντέλη). Η γεωμετρία των αποφύσεων δείχνει κίνηση προς ΒΑ. β) Η πιο συνηθισμένη 

περίπτωση που απαντάται στα δείγματα, σ-πορφυροκλάστη αστρίου με αποφύσεις από ανακρυσταλλωμένο χαλαζία οι 

οποίες στο παρόν δείγμα L34 δηλώνουν κίνηση προς Ανατολάς (Ενότητα Κυανοσχιστολίθων, Λεγρενά, Λαυρεωτική). γ) 

Περίπτωση αντίρροπου σ-πορφυροκλάστη πλαγιόκλαστου από το δείγμα L38 που δείχνει κίνηση προς ΑΒΑ (Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων, Λεγρενά, Λαυρεωτική). δ) σb-πορφυροκλάστης αστρίου στο δείγμα L67 με φορά κίνησης προς ΑΒΑ. 

Διακρίνεται με πυκνή διάστικτη γραμμή η C’-επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η αριστερή απόφυσή (Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων, Δυτικά Πλάκας, Λαυρεωτική). 

 

 

 

Πίνακας 3.1: Σύνοψη και ερμηνεία των κινηματικών δεικτών που μελετήθηκαν στα πλαίσια της διατριβής. Οι 

προσανατολισμοί δηλώνουν τη φορά της κίνησης. Σε κάποια δείγματα έχουν σημειωθεί δύο προσανατολισμοί μιας και 

στις περιπτώσεις αυτές παρατηρήθηκαν κινηματικοί δείκτες με αντίθετες κινηματικές. δ: η οξεία γωνία που σχηματίζει η 

πλάγια φολίωση με τη μυλωνιτική φολίωση, η: η οξεία γωνία που σχηματίζει η C’ επιφάνεια με τη φολίωση, ω: η οξεία 

γωνία που σχηματίζει ο μεγάλος άξονας του μαρμαρυγία με την φολίωση, φ: η οξεία γωνία που σχηματίζει η C επιφάνεια 

με τη φολίωση. Τα δείγματα των οποίων ο αριθμός τους βρίσκεται ανάμεσα σε παύλες προέρχονται από την Ενότητα 

Βάσης ενώ τα υπόλοιπα από την Ενότητα Κυανοσχιστολίθων. Τα σκιασμένα δείγματα αφορούν μάρμαρα. 
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Πίνακας 3.1 

Sq Shear bands micafish c-s 
Δείγμα 

 δ  η 

Πορφυ-

ροκλάστες  ω  φ 

-1-     ΑΒΑ     

-5-   ΑΒΑ 38    ΑΒΑ 19 

-14- Α 20 Α 11    Α 21 

-16- Δ 13 Α 44    Α 18 

17 ΑΒΑ 27        

20 ΒΑ 24 ΒΑ,ΝΔ 32,33  ΒΑ 26   

-21- ΒΒΑ 18        

-24- ΒΒΑ 20        

-25-   ΒΒΑ 24-36      

-26-   ΒΑ 24  ΒΑ 18   

-27-   ΒΒΑ 23  ΒΒΑ 15   

-28- ΒΑ 28 ΒΑ 41  ΒΑ 39   

-30- Δ 23   Δ Δ 19   

-31-     ΒΑ ΒΑ 21   

-37- Δ 20   Δ Δ 20   

-38- ΒΑ 23   ΒΑ     

-39-     ΔΝΔ ΔΝΔ 18 ΔΝΔ 23 

-41- ΒΔ 22 ΒΔ 31 ΒΔ     

-58- ΑΒΑ 20        

76 ΒΑ 27 ΒΑ 34      

82   ΝΔ 30    ΝΔ 21 

92   ΔΝΔ 44  ΔΝΔ 38 ΔΝΔ 24 

105 ΑΒΑ 11 ΑΒΑ 34      

107 ΒΑ 34        

109   ΑΝΑ 52 ΑΝΑ   ΑΝΑ 37 

-113- ΑΒΑ 13        

-119- Α 36        

-147- ΔΝΔ 20        

-161- ΒΑ 23 ΒΑ 24      

75k   ΑΝΑ 53  ΑΝΑ 38 ΑΝΑ 31 

-A17- ΑΒΑ 20        

-A37-   ΒΑ 69      

-L002- Ν 36        

L003     ΔΝΔ   ΑΒΑ 42 

L006 ΒΑ 14 ΒΑ 23  ΒΑ 33   

L009 ΒΒΑ 22        

L011   ΒΑ 25      

L012 ΝΔ 21        

L014 Δ 14        

L017 ABA 22        

L018 Α 17 Α 22 Α     

L019 Α 26 Α 43 Α     

L020 ΑΒΑ 30   ΑΒΑ     

L022 ΔΝΔ 24        

L023   Α 46      

L024 Δ 29        

L027 ΒΑ 23        

-L030-        ΝΑ 32 



Κεφάλαιο 3 

66 Γεωδυναµική εξέλιξη της Αττικής 

Sq Shear bands micafish c-s 
Δείγμα 

 δ  η 

Πορφυ-

ροκλάστες  ω  φ 

          

L032 Α 19 Α,Δ 20,2      

L033 Α 16 Α 25 Α     

L034 Α 9   Α     

L035   ΒΒΔ 21-43      

L036 Α 17        

L038 ΑΒΑ 12   ΑΒΑ     

-L040- ΒΔ 17        

-L041-   Β 42      

L041A ΒΑ 7        

L041b ΝΔ 22        

L042 Α 22        

L044   ΒΑ 55      

L045 Δ 25        

L046 ΒΑ 18 ΒΑ 31      

L047 ΔΝΔ 29        

L047A   ΝΔ 44-56      

L051   Α 37      

L052 Δ 15   Δ     

L053 Α 24        

L055 Δ 25        

L060   Α 27 Α   Α 41 

L062 ΒΑ 18        

L063 ΝΔ 23        

L065 Β 29 Ν 26      

L067 ΝΔ 8 ΒΑ,ΝΔ 20,17 BA     

L068   ΑΒΑ 48-54      

L071   ΑΒΑ 57      

L073   ΒΔ 43 ΒΔ     

L074 ABA 16        

L075 ΒΑ 18        

L077 ΑΒΑ 14        

L078 Α 27        

L085 ΝΔ 39   ΝΔ,ΒΑ     

L086 ΑΒΑ 24        

L091   BA 35      

L093   ΑΒΑ,ΔΝΔ 19,18      

L094   ΑΝΑ 40      

L095   ΔΒΔ,ΑΝΑ 71,26  ΔΒΔ 15   

L102 ABA 19 ΑΒΑ 30      

L103 ΑΒΑ 29        

L104 ΒΑ 21        

L110 Β 10 Ν 31      

L112   Β 39      

-L116- ΝΝΔ 25        

-L122- Ν 30        

-L125- ΒΑ 45        

-L127- ΝΝΔ 31        
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Το ροδόγραμμα του σχήματος 3.2 δείχνει τη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων του 

πίνακα 3.1 και φανερώνει ότι στην Αττική επικρατεί κινηματική προς ΒΑ έως Α.  

Η κατανομή όμως των κινηματικών δεικτών χωρικά φανερώνει ότι σε κάποιες περιοχές η 

κινηματική είναι πολυσύνθετη. Οι διευθύνσεις των κινηματικών δεικτών προβλήθηκαν στους 

απλοποιημένους γεωλογικούς χάρτες της βορειοανατολικής και νότιας Αττικής των σχημάτων 3.3 

και 3.4 αντίστοιχα.  Ωσαύτως, στους παραπάνω χάρτες έχουν προβληθεί και οι μεσοσκοπικοί 

προρφυροκλάστες που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2.  

 Αυτό που συμπεραίνεται από την συνολική απεικόνιση των κινηματικών δεικτών είναι πως 

στην περιοχή της Αττικής επικρατεί μια κίνηση προς τα Α έως ΒΑ. Εξαίρεση αποτελεί το ανατολικό 

τμήμα του Πεντελικού Όρους, όπου οι περισσότεροι κινηματικοί δείκτες αποδίδουν κίνηση προς τα 

Δ έως ΝΔ, και η κεντρική Λαυρεωτική (κοιλάδα Λεγρενών), όπου η φορά της κίνησης στρέφεται 

προς Β έως ΒΒΑ. 

 

 

 

Σχήμα 3.2: Ροδόγραμμα συχνότητας φοράς κίνησης 

για τα 96 δείγματα όπου αναλύθηκαν μικροσκοπικά 

κινηματικοί δείκτες. 
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Σχήμα 3.3: Απεικόνιση της κινηματικής στην περιοχή της ΒΑ Αττικής με την βοήθεια των κινηματικών δεικτών. 
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Σχήμα 3.4: Απεικόνιση της κινηματικής στην περιοχή της νότιας Αττικής με την βοήθεια των κινηματικών 

δεικτών. 
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3.7. Τα διαγράµµατα των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του χαλαζία 
 

Η ανάλυση των διαγραμμάτων των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του χαλαζία αποτελεί τις 

τελευταίες δεκαετίες σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση (α) της ασυμμετρίας σε μια ροή, (β) του 

τύπου της ροής και (γ) της γεωμετρίας του τριαξονικού ελλειψοειδούς (π.χ. Lister & Hobbs 1980, 

Behrmann & Platt 1982, Simpson & Schmid 1983, Schmid & Casey 1986, Law 1990). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η κατασκευή και ανάλυση τέτοιων διαγραμμάτων για τη λύση προβλημάτων που 

αφορούν τη φορά κίνησης των πετρωμάτων σε ζώνες διατμητικής ολίσθησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και αποτελεί ορισμένες φορές τη μόνη αξιόπιστη μέθοδο για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων (Passchier & Trouw, 2005). 

 

3.7.1. Μεθοδολογία 

Οι μετρήσεις των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του χαλαζία έγιναν σε λεπτές τομές που 

κατασκευάστηκαν παράλληλα στο κύριο επίπεδο ΧΖ (κάθετα στην φολίωση και παράλληλα στην 

κρυσταλλική γράμμωση) ακολουθώντας την μεθοδολογία που αναφέρουν οι Passchier & Trouw 

(2005). Για τη μέτρηση των [c]-αξόνων χρησιμοποιήθηκε πολωτικό μικροσκόπιο στο οποίο 

ενσωματώθηκε η τράπεζα Fedorov (universal stage) που δίνει τη δυνατότητα να στραφεί η λεπτή 

τομή στο χώρο ώστε να προσδιοριστεί ο [c]-άξονας σε σχέση με το επίπεδο της φολίωσης. Για κάθε 

δείγμα μετρήθηκαν από 190 έως 700 [c]-άξονες ανακρυσταλλωμένων κόκκων στις λεπτές τομές 

όπου η παρουσία του χαλαζία ήταν κυρίαρχη. Οι τιμές των αξόνων προβλήθηκαν στη συνέχεια επί 

δικτύων Schmidt (Σχ. 3.6) χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα StereoNett v.2.46 (2000) που έχει 

κατασκευαστεί από τον J. Duyster (Institute for Geology Ruhr-University –Bochum). Στα δίκτυα αυτά 

η κύρια φολίωση των πετρωμάτων είναι κατακόρυφη ενώ η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης 

οριζόντια.  

 

3.7.2. Πρότυπα διαγράµµατα 

 Οι [c]-άξονες επάνω σ’ ένα δίκτυο είναι δυνατό να συγκεντρώνονται σε ορισμένα μόνο 

σημεία, ώστε η κατανομή τους να χαρακτηρίζεται από έντονα μέγιστα ή/και να σχηματίζουν 

κατανομές με ζωνώδη γεωμετρία. Έτσι σύμφωνα με την ταξινόμηση που εισήγαγε ο Lister (1977) 

διακρίνονται τέσσερις κύριες και ακραίες κατηγορίες/μορφές προτύπων διαγραμμάτων των 

κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του χαλαζία (Σχ. 3.5). Αυτές είναι (α) οι ζώνες μικρών κύκλων (small 

circle girdles), (β) οι διασταυρούμενες ζώνες τύπου Ι (crossed girdle Type I), (γ) οι διασταυρούμενες 

ζώνες τύπου ΙI (crossed girdle Type II) και (δ) η διασχισθείσα ζώνη (cleft girdle). Δεδομένου ότι αυτές 

οι μορφές αποτελούν ακραία μέλη και πρότυπες κατανομές είναι δυνατόν να διακριθούν είτε 
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Σχήμα 3.5: α) Εξιδανικευμένα σκελετοδιαγράμματα κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων χαλαζία. β) Ενδιάμεσες περιπτώσεις 

του τύπου ΙΙ και των ζωνών μικρών κύκλων του (α) όπου φαίνεται η μεταβολή τους σε σχέση με την αύξηση της 

συνιστώσας απλής διάτμησης (τροποποιημένο από Schmid & Casey, 1986; Dell’Angelo & Tullis, 1989; Azpiroz & Fernandez, 

2008). 

 

ενδιάμεσες περιπτώσεις μεταξύ αυτών είτε περιπτώσεις όπου τα σκέλη των διαγραμμάτων δεν 

είναι πλήρως ανεπτυγμένα. Τέτοιες διαφοροποιήσεις οφείλονται συνήθως στον τύπο της ροής, στη 

γεωμετρία του ελλειψοειδούς παραμόρφωσης ή σε κάποιες περιπτώσεις στην ύπαρξη και μέτρηση 

χαλαζιακών πορφυροκλαστών μαζί με τους ανακρυσταλλωμένους κόκκους (Hippertt & Borba, 1992; 

Kirshner & Teyssier, 1991). 

 

3.7.3. Αποτελέσµατα 

Συνολικά μετρήθηκαν 35 δείγματα (Σχ. 3.6) με σκοπό την κατασκευή διαγραμμάτων [c]-αξόνων 

χαλαζία εκ των οποίων 29 έδειξαν καλά αναπτυγμένες κατανομές που προσεγγίζουν κάποιον από 

τους τύπους του σχήματος 3.5. Η διακριτικότητα του κρυσταλλογραφικού προτιμητέου
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Σχήμα 3.6: Διαγράμματα κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων χαλαζία από τα πετρώματα της Ενότητας Βάσης (γκρίζο πλαίσιο) 

και της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων. 
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προσανατολισμού είναι λιγότερο εμφανής σε έξι δείγματα (93, 113, L9, L42, L52, L67). Η ύπαρξη των 

φυλλόμορφων ορυκτών που παρεμβάλλονται μεταξύ των κόκκων χαλαζία καθώς και η ποσοστιαία 

συμμετοχή τους συνολικά στο πέτρωμα επηρεάζει τις κατανομές των [c]-αξόνων (93, 109). Στα 35 

δείγματα το ποσοστό συμμετοχής των φυλλόμορφων είναι μικρότερο του 25% και είναι ελάχιστο σε 

εκείνα που παρουσιάζουν τις πιο καθαρές κατανομές. Από τις μετρήσεις αποκλείστηκαν χαλαζιακοί 

κόκκοι που γειτνίαζαν με πορφυροκλάστες αστρίων ή shear bands ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ετερογένειας της παραμόρφωσης τα οποία είναι τοπικά και θα αλλοίωναν την κατανομή 

των [c]-αξόνων στα αντίστοιχα διαγράμματα. Έτσι, σε δείγματα όπου τα ποσοστά αστρίων ήταν 

ιδιαίτερα αυξημένα (113, L42), οι κατανομές δεν αποδίδουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Συχνή, 

επίσης, είναι η παρουσία του ασβεστίτη όπου αντιμετωπίστηκε όμοια με τους αστρίους, αν και σε 

δείγματα που η παρουσία του ήταν έντονη οι κατανομές δεν ήταν καλά ανεπτυγμένες (L9, L67).  

Όσο αυξάνεται η συμμετοχή των φυλλοπυριτικών ορυκτών ή/και των αστρίων έχει δειχτεί  

πως μειώνεται η ζώνωση στα διαγράμματα χωρίς όμως να επηρεάζεται η ασυμμετρία και επομένως 

η φορά της διάτμησης (Joy & Saha, 1998). Η πλειοψηφία των παραπάνω δειγμάτων προέρχεται από 

την περιοχή της νότιας Αττικής διότι στα περισσότερα από τα δείγματα της ΒΑ Αττικής το ποσοστό 

άλλων ορυκτών εκτός του χαλαζία ήταν υψηλό και καθιστούσε την ανάλυσή τους επισφαλή. Όσον 

αφορά την πυκνότητα των κατανομών, τα περισσότερα διαγράμματα εμπίπτουν στους τύπους Ι και 

ΙΙ των διασταυρούμενων ζωνών με ευδιάκριτες και καλά ανεπτυγμένες τις μέγιστες συγκεντρώσεις 

[c]-αξόνων. Οι διασταυρούμενες  ζώνες βρίσκονται σε μέτριες έως μεγάλες γωνίες με το ίχνος της 

φολίωσης. Τα δείγματα 38 και 113 ταξινομούνται στις ζώνες μικρών κύκλων ενώ τα L9, L27 και  L52 

προσεγγίζουν τον τύπο της διασχισθείσας ζώνης. 

Για να απλοποιηθούν τα αποτελέσματα και να τονισθεί καλύτερα η ασυμμετρία των 

κατανομών κατασκευάστηκαν αντίστοιχα σκελετοδιαγράμματα τα οποία προβλήθηκαν στους 
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σταθμούς που έγινε η δειγματοληψία (Σχ. 3.14 και 3.15 ). Τα σκελετοδιαγράμματα απεικονίζουν το 

απλοποιημένο σχήμα των διαγραμμάτων των ισοπληθών καμπύλων και είναι δυνατόν να 

εμφανίζουν εξωτερικές και εσωτερικές ασυμμετρίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κριτήριο για 

τον προσδιορισμό της κίνησης (Behrmann & Platt 1982, Platt & Behrmann 1986, Law 1987, 1990, 

Law et al. 1994). Παράμετροι που καθορίζουν την εξωτερική ασυμμετρία των διαγραμμάτων είναι οι 

γωνίες ψ, c1 και c2 ενώ οι γωνίες ω1 και ω2 καθορίζουν την εσωτερική ασυμμετρία (Σχ. 3.7). 

Σημαντικότερες από τις παραπάνω παραμέτρους είναι η γωνία ψ που σχηματίζει το κεντρικό τμήμα 

του σκελετοδιαγράμματος με την κύρια φολίωση. Τιμές γωνιών ψ μικρότερες των 90
ο
 δηλώνουν 

ασυμμετρία προς την πλευρά της οξείας γωνίας. Οι παραπάνω γωνίες που καθορίζουν την 

εσωτερική και εξωτερική ασυμμετρία μετρήθηκαν για τα δίκτυα που υπάγονται στον Τύπο-ΙΙ 

διασταυρούμενων ζωνών (όπως του Σχ. 3.7) και παρατίθενται στον Πίνακα 3.2. 

Από τα 35 δείγματα που αναλύθηκαν, 22 παρουσιάζουν διαγράμματα με καθαρή 

ασυμμετρία (ως προς την κύρια φολίωση) δείχνοντας κίνηση με γενική φορά προς ΒΑ έως 

ΑΝΑ(Spanos et al., 2010). Σε οκτώ δείγματα η κεντρική τους ζώνη δεν ήταν καλά ανεπτυγμένη. Η 

εξωτερική ασυμμετρία όμως που εκφράζεται από τη διαφορά των γωνιών c1 και c2 μαρτυρά τη 

φορά της κίνησης τους που στην πλειοψηφία τους είναι προς ΒΑ έως ΑΝΑ. Τα δείγματα 41 και L67 

δείχνουν αντίθετη φορά κίνησης από την επικρατέστερη ενώ η κινηματική που προέκυψε από την 

ανάλυση των L9 και 113 δεν είναι αξιόπιστη. Στο δείγμα L22 οι γωνίες c1 και c2 είναι σχεδόν ίσες και 

το σκελετοδιάγραμμα παρουσιάζει συμμετρική κατανομή. Το 38 ανήκει στον τύπο «Ζωνών μικρών 

κύκλων», ενώ τα L27 και L36 εντάσσονται στον τύπο «Διασχισθείσας ζώνης». Πρόβλημα ως προς την 

ταξινόμηση παρουσιάζουν τα δείγματα 113, L52 και L9, από τα οποία φαίνεται το πρώτο να ανήκει 

στον τύπο «Ζωνών μικρών κύκλων» και τα άλλα δυο στον τύπο «Διασχισθείσας ζώνης». Στα 

συγκεκριμένα δείγματα δεν ήταν εφικτό να εντοπιστούν αρκετοί κατάλληλοι κρύσταλλοι χαλαζία με 

αποτέλεσμα το μικρό πλήθος μετρήσεων και συνέπεια την αδυναμία καλοσχηματισμένων 

κατανομών. Τέλος, το δείγμα L42 εμφανίζει μια ιδιαίτερη γεωμετρία με την κεντρική ζώνη 

κατανομών να χαρακτηρίζεται από μεγάλη καμπυλότητα. 

 

Σχήμα 3.7: Εξιδανικευμένη  περίπτωση ασύμμετρου 

σκελετοδιαγράμματος [c]-αξόνων χαλαζία με τις παραμέτρους 

που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εξωτερικής 

(γωνίες ψ, c1 και c2) και εσωτερικής (γωνίες ω1 και ω2) 

ασυμμετρίας.(Law, 1990). 
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Πίνακας 3.2 

Δείγμα ω1 ω2 C1 C2 ψ 

51 40 61 45 56 85 

58 30 71 43 58 77 

109 22 68 37 53 75 

L6 29 51 39 41 80 

L11 16 48 30 34 76 

L18 25 73 41 57 74 

L32 36 60 47 49 79 

L33 39 69 53 55 76 

L38 18 41 27 32 81 

L44 15 65 23 57 82 

L46 18 61 25 54 83 

L51 13 76 27 62 76 

L62 18 60 33 45 75 

L102 39 78 51 66 78 

L103 22 62 34 50 78 

Πίνακας των γωνιών (σε μοίρες) της εσωτερικής (γωνίες ω1 και ω2)  και της εξωτερικής (γωνίες ψ, c1 και c2) 

ασυμμετρίας. 

3.8. Θερµοκρασίες παραµόρφωσης µε βάση διαγράµµατα των 
κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του χαλαζία 
 

Τόσο οι πειραματικές μελέτες (Tullis et al., 1973) όσο και αριθμητικές προσομοιώσεις (Lister & 

Hobbs, 1980; Lister & Dornsiepen, 1982) δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια της πλαστικής 

παραμόρφωσης και δυναμικής ανακρυστάλλωσης, το άνοιγμα της γωνίας των συγκεντρώσεων στα 

διαγράμματα [c]-αξόνων χαλαζία αυξάνεται  με την αύξηση της θερμοκρασίας της παραμόρφωσης, 

την αύξηση της υδρολυτικής εξασθένισης και τη μείωση του ρυθμού παραμόρφωσης. Ο Kruhl 

(1998) συσχέτισε την παραπάνω γωνία με τη θερμοκρασία παραμόρφωσης σε 

πρασινοσχιστολιθικές έως γρανουλιτικές φάσεις μεταμόρφωσης αποδεικνύοντας ότι η αύξηση της 

γωνίας είναι σχεδόν γραμμική με την αύξηση της θερμοκρασίας για ένα εύρος θερμοκρασιών που 

κυμαίνεται από 300°C έως 650°C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες (650-800°C) η αύξηση είναι πιο 

απότομη και πιθανά οφείλεται στη διαφοροποίηση της συμμετοχής των συστημάτων ολίσθησης 
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βάσης-<a> και ολίσθησης του πρίσματος <c>. Αυτός ο τρόπος θερμομέτρησης μπορεί να δώσει 

αποτελέσματα με σφάλμα +/- 50°C (Kruhl, 1998). 

 Έτσι, με βάση όσα είναι αποδεκτά από την βιβλιογραφία, το άνοιγμα της γωνίας μετρήθηκε 

σε 27 δείγματα, τα οποία υπάγονται στους τύπους Ι και ΙΙ των πρότυπων διαγραμμάτων (Σχ. 3.5). Οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο με τη χρήση των διαγραμμάτων του σχήματος 3.6, όσο και με 

τη χρήση των αντίστοιχων σκελετοδιαγραμμάτων τους (Σχ. 3.14 και 3.15). Από το διάγραμμα των 

Law et al. (2004) συμπεραίνεται ότι η σχέση της γωνίας με τη θερμοκρασία προσεγγίζεται από την 

εξίσωση: 

Τ = 7*ω + 30    (1) 

 

 όπου ω το άνοιγμα της γωνίας σε μοίρες και Τ η θερμοκρασία σε °C. 

 

Η εξίσωση (1) χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των θερμοκρασιών. Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στον πίνακα 3.3 και αποτυπώνονται γραφικά στο διάγραμμα γωνίας-θερμοκρασίας 

του σχήματος 3.8. Το πλάτος της γκρι ζώνης του διαγράμματος δείχνει την απόκλιση +/- 50 °C της 

θερμοκρασίας παραμόρφωσης (Morgan et al., 2004). 

 

Πίνακας 3.3 

Δείγμα Γωνία T(C°) Δείγμα Γωνία T(C°) Δείγμα Γωνία T(C°) 

51 57 429 L19 60 450 L60 74 548 

58 49 373 L22 58 436 L62 66 492 

93 73 541 L32 66 492 L67 54 408 

109 68 506 L33 69 513 L74 65 485 

L6 74 548 L38 41 317 L77 69 513 

L11 55 415 L44 66 492 L93 66 492 

L15 72 534 L46 57 429 L102 61 457 

L17 51 387 L51 47 359 L103 66 492 

L18 69 513 L53 74 548 L110 74 548 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα φανερώνουν ένα εύρος θερμοκρασιών από 317 έως 548 °C. Οι 

θερμοκρασίες που εξάχθηκαν από τα διαγράμματα των [c]-αξόνων χαλαζία είναι υψηλότερες από 

αυτές που αναμένονται. Δεδομένου ότι τα δείγματα έχουν μεταμορφωθεί στα πλαίσια της 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης και οι θερμοκρασίες που έχουν υπολογιστεί από άλλους ερευνητές 

είναι στους 350 °C (βλέπε Κεφάλαιο 1) με μέγιστες θερμοκρασίες ≈370 °C (Baziotis et al., 2009), 

δημιουργεί ερωτηματικά κατά πόσο η μέθοδος του Kruhl είναι ακριβής και αξιόπιστη (τουλάχιστον 

για την περίπτωση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Αττικής). Η μεγάλη διαφορά που έχουν 

οι θερμοκρασίες κάποιων δειγμάτων σε σχέση με αυτές που ήδη έχουν προταθεί για την περιοχή 

μπορεί να οφείλονται στην πιθανά αυξημένη συγκέντρωση του νερού το οποίο επηρεάζει
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Σχήμα 3.8: Γράφημα των γωνιών από τα διαγράμματα [c]-αξόνων χαλαζία σε σχέση με την θερμοκρασία παραμόρφωσης 

όπως έχει προταθεί από τον Kruhl (1998). Τροποποιημένο από Morgan et al. (2004).  

 

την πλαστικότητα του χαλαζία (Kruhl, 1998). Ένας τρόπος για να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 3.3 είναι η σχετική σύγκριση των θερμοκρασιών έτσι ώστε να μελετηθεί αν η 

θερμοκρασία μεταβάλλεται σε σχέση με το δομικό βάθος. 

 

3.9. Τα διαγράµµατα των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων και e-
επιπέδων του ασβεστίτη 
 

Η μελέτη των κρυστάλλων του ασβεστίτη σε πετρώματα που έχουν παραμορφωθεί σε πλαστικές 

συνθήκες παρέχει πληροφορίες τόσο για την πορεία της παραμόρφωσης, όσο και για τις συνθήκες 

πίεσης και θερμοκρασίας. Η πλαστική παραμόρφωση επηρεάζει τόσο τον προσανατολισμό των 

κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων (οπτικοί άξονες c) του ασβεστίτη όσο και τον προσανατολισμό των 

διδυμιών του κρυστάλλου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών κρυσταλλογραφικών 
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προτιμητέων προσανατολισμών (CPOs). Η παραμόρφωση του ασβεστίτη επιτυγχάνεται κυρίως με το 

σχηματισμό διδυμιών στα e-επίπεδα={0118}, τα r-επίπεδα={1014} και τα f-επίπεδα={02 2 1} και την 

ενδοκρυσταλλική ολίσθηση σε αυτά (Wagner et al., 1982) (Σχ. 3.9). Στην περίπτωση των e-επιπέδων 

η ολίσθηση έχει την διεύθυνση της [e:r] (Σχ. 3.9α) και το μέρος του κρυστάλλου που περιέχει την 

αμβλεία γωνία που σχηματίζει το e-επίπεδο με τον [c]-άξονα κινείται προς τον [c] χαρακτηρίζεται ως 

θετική (Σχ. 3.9β). Με την αντίθετη κίνηση να χαρακτηρίζεται ως αρνητική. Η ολίσθηση στα r και f 

επίπεδα μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική.  Εκτός από την ολίσθηση στα παραπάνω επίπεδα 

έχει παρατηρηθεί ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας, κατά την παραμόρφωση το e-επίπεδο 

στρέφεται με άξονα την τομή του e με το επίπεδο διάτμησης του δείγματος προσεγγίζοντας τον [c]-

άξονα (θετική στροφή). Αντιθέτως, τα r, f στρέφονται έτσι ώστε να απομακρύνονται από τον [c]-

άξονα (αρνητική στροφή) (Turner et al., 1984, p.887). Σύμφωνα με τον Spiers & Wenk (1980), σε 

ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες τα r και f επίπεδα στρέφονται με την ίδια ευκολία και θετικά.  

Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα του 

ασβεστίτη, καθώς και του αβέβαιου μικροσκοπικού διαχωρισμού των r και f επιπέδων η έρευνα 

επικεντρώθηκε στην ερμηνεία των διαγραμμάτων των [c]-αξόνων και την απεικόνιση  των e-

επιπέδων. 

 

 

 

Σχήμα 3.9: α) Στερεογραφικές προβολές (κάτω ημισφαίριο) των επιπέδων e, r και f ενός κρυστάλλου ασβεστίτη. Ο οπτικός 

[c]-άξονας του κρυστάλλου είναι κατακόρυφος. Τα a1, a2 και a3 είναι οι πόλοι των τομών των παραπάνω επιπέδων που 

ορίζουν το βασικό επίπεδο του κρυστάλλου. Για κάθε e επίπεδο το βέλος είναι παράλληλο στην διεύθυνση ολίσθησης και 

δείχνει την κίνηση του πάνω μέρους του κρυστάλλου προς τον c άξονα σαν ένα μικρορήγμα (τροποποιημένο από De 

Bresser & Spiers, 1997 και  Laurent, 1987). β) Απεικόνιση των ολισθήσεων των e, r, f στο επίπεδο c-a (τροποποιημένο από 

Turner et al., 1954). 
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Τα διαγράμματα των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του ασβεστίτη αν και 

χρησιμοποιούνται διεθνώς για την εύρεση της κινηματικής, στον Ελλαδικό χώρο έχουν 

χρησιμοποιηθεί μόνο στην Θάσο (Bestmann et al.; 2000). 

 

3.9.1. Μεθοδολογία 

 Όπως και για τον χαλαζία, για τις μετρήσεις των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του ασβεστίτη 

παρασκευάστηκαν λεπτές τομές παράλληλα στο κύριο επίπεδο ΧΖ (κάθετα στην φολίωση και 

παράλληλα στην κρυσταλλική γράμμωση). Για τον προσδιορισμό των [c]-αξόνων έγινε χρήση της 

τράπεζας Fedorov και εφαρμόστηκε η μεθοδολογία των Terner & Weiss (1963). Για τις μετρήσεις 

επιλέχθηκαν δείγματα από μάρμαρα περιεκτικότητας τουλάχιστον 99%  σε ασβεστίτη της Ενότητας 

Βάσης και για κάθε δείγμα μετρήθηκαν 70 έως 750 [c]-άξονες κρυστάλλων ασβεστίτη. Οι τιμές των 

αξόνων προβλήθηκαν στη συνέχεια επί δικτύων Schmidt (Σχ. 3.12) χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 

StereoNett v.2.46. Στα δίκτυα αυτά η κύρια φολίωση των πετρωμάτων είναι κάθετη ενώ η 

κρυσταλλική γράμμωση έκτασης οριζόντια.  

Τα διαγράμματα που προέκυψαν από τις μετρήσεις κρυστάλλων ασβεστίτη και από τα 

πολικά δίκτυα του ασβεστίτη ερμηνεύθηκαν με την βοήθεια των πρότυπων διαγραμμάτων των 

Wenk et al.(1987). Οι ανωτέρω ερευνητές μελέτησαν τις διαφορές καθαρής και απλής διάτμησης σε 

ανθρακικά πετρώματα κάνοντας σύγκριση διαγραμμάτων που απαντώνται στη φύση, με  δεδομένα 

από πειράματα επίπεδης παραμόρφωσης και με διαγράμματα προσομοίωσης σε υπολογιστή 

(θεωρητικό μοντέλο Taylor) (Σχ. 3.10). Έτσι, η κατανομή που παρουσιάζεται στα διαγράμματα των 

[c]-αξόνων φανερώνει τον τύπο της παραμόρφωσης. Η ομοαξονική (coaxial) παραμόρφωση παράγει 

διαγράμματα με ορθορομβική συμμετρία ενώ μη-ομοαξονική (non-coaxial) παραμόρφωση αποδίδει 

διαγράμματα με μονοκλινή ή τρικλινή συμμετρία. Στην περίπτωση της μη ομοαξονικής 

παραμόρφωσης, η συνιστώσα της απλής διάτμησης αντανακλάται στη στροφή των συγκεντρώσεων 

των c-αξόνων αντιθετικά της διεύθυνσης της ροής. Η ασυμμετρία του μέγιστου των κατανομών των 

c-αξόνων σε σχέση με το επίπεδο διάτμησης αποτελεί κινηματικό δείκτη και η μέτρηση της γωνίας 

«ω»  μεταξύ του μέγιστου και της κάθετου στο επίπεδο διάτμησης δείχνει το ποσοστό που 

συμμετέχει η συνιστώσα της απλής διάτμησης στην παραμόρφωση (Wenk et al., 1987; Lafrance et 

al., 1994) (Σχ. 3.10β). Η γωνία «ω» διαφοροποιείται σχεδόν γραμμικά σε σχέση με το πόσο 

συμμετέχει η απλή και η καθαρή διάτμηση (Σχ. 3.11).  

 Τα παραπάνω πρότυπα διαγράμματα ερμηνεύουν την κινηματική στις περιπτώσεις όπου η 

ανακρυστάλλωση είναι περιορισμένη. Στην περίπτωση όπου υπάρχει εκτεταμένη ή εξ ολοκλήρου 

ανακρυστάλλωση του ασβεστίτη, όπως παρατηρείται σε μυλωνίτες μαρμάρου, η στροφή του
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Σχήμα 3.10: Πρότυπα διαγράμματα [c]-αξόνων ασβεστίτη κατά Wenk et al.(1987). α) Ταξινόμηση για καθαρή ή απλή 

διάτμηση σε χαμηλές (LT) και υψηλές (HT) θερμοκρασίες. Τα διαγράμματα έχουν προκύψει από προσομοιώσεις  σε 

υπολογιστή (Taylor), μετρήσεις από πειραματικά δοκίμια και από φυσικά δείγματα. β) Διαγράμματα Taylor που αφορούν 

παραμόρφωση χαμηλής θερμοκρασίας με συνιστώσες καθαρής και απλής διάτμησης. Η γωνία «ω» κυμαίνεται από 36° 

για 100% απλή διάτμηση έως 0° για 100% καθαρή διάτμηση. 
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Σχήμα 3.11: Διάγραμμα που δείχνει την αύξηση της γωνίας ω 

μεταξύ του [0001] μέγιστου και του πόλου του επιπέδου 

διάτμησης (Σχ. 3.10β) για τις προβλέψεις Taylor σε χαμηλές 

θερμοκρασίες ως μηχανισμός συνεισφοράς της απλής διάτμησης 

στον τανιστή της παραμόρφωσης. 

 

μέγιστου των c-αξόνων πραγματοποιείται συνθετικά σε σχέση με τη συνολική διάτμηση (δες και 

Oesterling et al., 2007 και αναφορές εκεί). 

 

3.9.2. Αποτελέσµατα 

Στα πλαίσια της διατριβής αναλύθηκαν 21 δείγματα (Σχ. 3.12) και μετρήθηκαν συνολικά 4809 [c]-

άξονες και 3289 e-επίπεδα ασβεστίτη με σκοπό την κατασκευή των αντίστοιχων διαγραμμάτων 

τους. Αν και η κινηματική συμπεραίνεται από την συγκέντρωση των οπτικών αξόνων προβλήθηκαν 

για το κάθε δείγμα και οι e-λαμέλλες έτσι ώστε να μελετηθεί πως κατανέμονται αυτές ως προς τη 

φορά που έχει η κίνηση. Τα περισσότερα δείγματα (15) συλλέχθηκαν από την περιοχή της 

βορειοανατολικής Αττικής επειδή τα στοιχεία για τους [c]-άξονες χαλαζία στην αντίστοιχη περιοχή 

είναι περιορισμένα. 

Τα δείγματα L116 και L127 είναι μυλωνιτικά μάρμαρα με 100% συμμετοχή των 

ανακρυσταλλωμένων κόκκων και απουσία λαμελλών (Σχ. 3.12). Τα L116, L127 καθώς και τέσσερα 

ακόμα δείγματα (24, 51, 147 και 153), που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη ανακρυστάλλωση και 

υψηλότερες θερμοκρασίες, εξάγουν διαγράμματα με τα μέγιστα των c-αξόνων να στρέφονται 

συνθετικά με την φορά της κίνησης (Σχ. 3.12). 

Δώδεκα από τα δείγματα (2, 6, 11, 24, 51, 80, 100, 147, A26, A14, L116, L117) έδειξαν καλά 

αναπτυγμένες κατανομές που προσεγγίζουν κάποιον από τους τύπους του σχήματος 3.10, ενώ το 

153 παρουσιάζει αρκετά σύνθετη κατανομή και οριακά μπορεί να εξαχθεί από αυτό η κινηματική. 

Τα δείγματα Α17 και L72 παρουσιάζουν κατανομή που δεν μπορεί να αποδώσει την κινηματική κατά 

την παραμόρφωση (Σχ. 3.12). Η δυναμική ανακρυστάλλωση που παρατηρείται λίγο πολύ στα 

περισσότερα δείγματα συμβαίνει με στροφή των κόκκων συνοδευόμενη με μικρού βαθμού 
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Σχήμα 3.12: Διαγράμματα κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων ασβεστίτη από τα πετρώματα της Ενότητας Βάσης (γκρίζο 

πλαίσιο) και της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων. 
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μετανάστευση των περιθωρίων τους. Για το βασικό επίπεδο ολίσθησης <a> και τα r επίπεδα 

ολίσθησης που προσανατολίζονται ευνοϊκά ως δείκτες ολίσθησης, φραγμοί επιβάρυνσης (tilt walls) 

είναι πιθανό να παράγουν διασπορά του μέγιστου των c-αξόνων κατά μήκος 

της περιφέρειας του πολικού δικτύου (Oesterling et al., 2007) που είναι χαρακτηριστικό των 

περισσότερων κατανομών των δειγμάτων που αναλύθηκαν. 

Από τα διαγράμματα του σχήματος 3.12, τα 15 φανερώνουν  κίνηση προς ΒΑ έως Α(2, 6, 11, 

32, 42, 51, 80, 100, 147, 153, Α17, Α18, Α26, L1, L116), 2 προς ΒΒΑ (21, 24), ένα προς νότο (Α25), ένα 

προς Δ (Α14) και ένα προς ΝΝΔ (L127). Στα διαγράμματα ισοπληθών καμπύλων 5 δειγμάτων (5, 100, 

147, Α14, L116) παρατηρούνται δύο μέγιστες συγκεντρώσεις σε αντίθεση με τα υπόλοιπα δείγματα 

όπου αναπτύσσονται και δύο μικρότερες (Spanos et al., 2010). Τα παραπάνω δίκτυα οδηγούν στο 
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συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία της παραμόρφωσης στα 5 παραπάνω δείγματα είναι χαμηλότερη 

από αυτή των υπολοίπων. 

  Για τα δείγματα που ακολουθούν το μοντέλο Taylor, η γωνία «ω» μπορεί να παρέχει το 

ποσοστό που έχει δράσει η συνιστώσα της απλής διάτμησης για το κάθε δείγμα σε σχέση με τη 

συνιστώσα της καθαρής διάτμησης (Kurz et al., 2000). Η γωνία «ω» στα δίκτυα του ασβεστίτη 

κυμαίνεται από 15° έως 41°. Αν και από τα διαγράμματα των Wenk et al.(1987) η γωνία «ω» μπορεί 

να έχει μέγιστη τιμή 36° το διάγραμμα Α26 έδειξε γωνία μεγαλύτερη κατά 5°. Αφού αποκλείσθηκε 

το ενδεχόμενο η τομή να μην είναι κομμένη παράλληλα στο κύριο επίπεδο ΧΖ, θεωρήθηκε ότι η 

γωνία είναι η αντιπροσωπευτική και η συμμετοχή της συνιστώσας απλής διάτμησης είναι 100%. Τα 

αποτελέσματα προβλήθηκαν σε διάγραμμα (Σχ. 3.13α) όπου φαίνεται η γωνία «ω» με τα αντίστοιχα 

ποσοστά της συνιστώσας απλής διάτμησης για το κάθε δείγμα (Erskine et al., 1993; Kurz et al., 

2000). Τα γκρι κουτάκια προέρχονται από δείγματα στην Ενότητα Βάσης ενώ τα λευκά από την 

Ενότητα Κυανοσχιστολίθων. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε το διάγραμμα του ποσοστού της απλής 

διάτμησης με το βάθος (Σχ. 3.13β) σε μία προσπάθεια να μελετηθεί η πιθανή αύξηση ή μείωση της 

απλής διάτμησης σε σχέση με την απόσταση της επαφής των δύο παραπάνω ενοτήτων. Ως μηδενικό 

βάθος θεωρήθηκε η Επώθηση Βάσης ενώ θετικές και αρνητικές τιμές βάθους χαρακτηρίζουν 

δείγματα εντός της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων και Ενότητας Βάσης, αντίστοιχα. Τα μαύρα σημεία 

αντιστοιχούν σε δείγματα της νότιας Αττικής ενώ τα λευκά της ΒΑ Αττικής. Το διάγραμμα δείχνει 

πως η απλή διάτμηση συμμετέχει στην παραμόρφωση των μαρμάρων σε οποιοδήποτε ποσοστό 

άνω του 47% ανεξάρτητα της απόστασης των πετρωμάτων από την Επώθηση Βάσης. Ωστόσο, στην 

περιοχή της Νότιας Αττικής η απλή διάτμηση εμφανίζεται ως κύριος τύπος παραμόρφωσης στα 

δείγματα που βρίσκονται από τεκτονικής άποψης εγγύτερα της επαφής. Αντίθετα, στην ΒΑ Αττική τα 

δείγματα 100 και 147 που μετρήθηκαν πλησίον της Επώθησης Βάσης παρουσιάζουν χαμηλά 

ποσοστά απλής διάτμησης (56% και 50% αντίστοιχα) ενώ υψηλότερα ποσοστά (100%) βρίσκονται σε 

αποστάσεις άνω των 348 μέτρων από την επαφή στην περιοχή του Πεντελικού όρους (δείγματα 

Α18, Α26 και 51). 

 Τα διαγράμματα των ισοπληθών καμπύλων  των [c]-αξόνων ασβεστίτη προβλήθηκαν στις 

θέσεις όπου πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία και παρουσιάζονται στους χάρτες των σχημάτων 

3.14 και 3.15 μαζί με τα σκελετοδιαγράμματα των [c]-αξόνων χαλαζία. Αυτό που φαίνεται στους 

χάρτες των σχημάτων 3.14 και 3.15 είναι η επικράτηση της κίνησης προς ΒΑ έως ΒΒΑ.  

Στους περισσότερους κόκκους, εκτός από [c]-άξονες ασβεστίτη μετρήθηκαν και τα 

αντίστοιχα e-επίπεδά τους. Οι κατανομές των e-επιπέδων (όπως και των [c]-αξόνων) παρουσιάζουν 

ένα ή δύο ζεύγη μέγιστων συγκεντρώσεων που προσεγγίζουν τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των [c]-

αξόνων. Σε 13 από τα 15 δείγματα που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε πορφυροκλάστες 
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Σχήμα 3.13: α) Διάγραμμα που συσχετίζει το ποσοστό της 

απλής διάτμησης κάθε δείγματος με την γωνία «ω». Με 

γκρι πλαίσιο τα δείγματα της Ενότητας Βάσης.  β) 

Διάγραμμα που εκφράζει τη σχέση του δομικού βάθος 

από την Επώθηση Βάσης κάθε δείγματος, με το ποσοστό 

της απλής διάτμησης. Μαύρες κουκκίδες από την περιοχή 

της Νότιας Αττικής και λευκές από την ΒΑ Αττική. γ) Ο 

πίνακας παραθέτει στοιχεία με την αντίστοιχη γωνία «ω», 

ποσοστό απλής διάτμησης και δομικό βάθος για το κάθε 

δείγμα. Τα σκιασμένα δείγματα έχουν υποστεί 

ανακρυστάλλωση. 

 γ) 

% απλή δομικό 

δείγμα ω (°) 
διάτμηση 

βάθος 

(m) 

2 29 81 -589 

6 18 50 -376 

11 19 53 -382 

21 36 100 -10 

24 24 67 -25 

32 24 67 -657 

42 17 47 -613 

51 43 100 453 

80 27 75 154 

100 20 56 -15 

147 18 50 -3 

Α14 17 47 -559 

Α18 38 100 -575 

Α25 28 78 -348 

Α26 41 100 -348 

L1 28 78 10 

L116 33 92 -5 

L127 15 42 -20 

 

 

β) 
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Σχήμα 3.14: Σκελετοδιαγράμματα c-αξόνων 

χαλαζία και διαγράμματα ισοπληθών (με 

διπλούς κύκλους)  c-αξόνων ασβεστίτη στην 

περιοχή της ΒΑ Αττικής. Τα λευκά πλαίσια 

αντιστοιχούν σε δείγματα της Ενότητας 

Κυανοσχιστολίθων, ενώ τα γκρι σε εκείνα της 

Ενότητας Βάσης. 
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Σχήμα 3.15: Σκελετοδιαγράμματα c-αξόνων χαλαζία και διαγράμματα ισοπληθών (με διπλούς κύκλους) c-αξόνων 

ασβεστίτη στην περιοχή της νότιας Αττικής. Τα λευκά πλαίσια αντιστοιχούν σε δείγματα της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων, 

ενώ τα γκρι σε εκείνα της Ενότητας Βάσης. 

 

ασβεστίτη (όχι σε ανακρυσταλλωμένους κόκκους), παρατηρείται ότι τα  μέγιστα των 

συγκεντρώσεών τους στρέφονται προς την ίδια πλευρά με τις αντίστοιχες κατανομές των [c]-

αξόνων. Πειράματα των Burlini et al. (1998) έδειξαν ότι η απόκλιση της κατανομής των μέγιστων των 

[c]-αξόνων ασβεστίτη από την κάθετη στην φολίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κινηματικός 

δείκτης και ότι τέτοιες κατανομές είναι αρκετά συχνές στη φύση για μάρμαρα σε εύρος 

θερμοκρασιών 250-350°C. Σύμφωνα με τα παραπάνω πειράματα, η κινηματική που απορρέει από 

τα e-επίπεδα βρίσκεται σε συμφωνία με αυτή των c-αξόνων. Η μόνη περίπτωση που δε συμβαδίζει 
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με την προαναφερθείσα ερμηνεία, αφορά το δείγμα (42) όπου τα e-επίπεδα του, δείχνουν αντίθετη 

κινηματική. Πιθανή ερμηνεία για αυτό το δείγμα είναι πως οι διδυμίες έχουν σχηματισθεί σε 

θερμοκρασίες <200C°. Το δείγμα L72 χαρακτηρίζεται από κατανομές με πολύ μεγάλη διασπορά και 

δεν είναι εφικτή η συσχέτιση των e-επιπέδων με τους [c]-άξονες. Σε τέσσερα από τα έξι 

ανακρυσταλλωμένα δείγματα (24, 42, 147, 153) έχουν διατηρηθεί οι διδυμίες μέσα στους κόκκους 

με συνέπεια τη μέτρηση και κατασκευή πολικών δικτύων. Όπως και στην περίπτωση των υπόλοιπων 

δειγμάτων τα μέγιστα των e-επιπέδων προσεγγίζουν τα αντίστοιχα μέγιστα των [c]-αξόνων. 

 

3.10. Εκτίµηση θερµοκρασιών παραµόρφωσης µε βάση τις διδυµίες 
ασβεστίτη  
 

3.10.1. Κρυσταλλογραφία των διδυµιών ασβεστίτη 

Οι διδυμίες του ασβεστίτη και η ευδιάκριτη εμφάνιση τους σε λεπτές τομές τις έκανε από νωρίς 

αντικείμενο έρευνας στην κρυσταλλογραφία, και η ακριβής γεωμετρία και «νόμοι» της μηχανικής 

της δημιουργίας e-διδυμιών είναι γνωστά για περισσότερο από έναν αιώνα (Rose, 1868 και άλλοι). 

Οι διδυμίες είναι χαρακτηριστικά της παραμόρφωσης που παρατηρείται σε ασβεστίτες. Η γένεσή 

τους μπορεί να γίνει στο περιβάλλον χωρίς σημαντικό βάθος ενταφιασμού και κάτω από χαμηλή 

τάση. Εύκολα μπορούν να εντοπιστούν σε τομές όπου έχουν υποστεί έστω και λιγότερο από 1% 

παραμόρφωση. Ο «νόμος των διδυμιών», που ορίζεται ως ο κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός 

του επίπεδου διάτμησης και η μοναδική φορά της διάτμησης, είναι καλά κατανοητά και οι διδυμίες 

είναι τέλεια αναπτυγμένες σε ζώνες διάτμησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τις διδυμίες σχεδόν 

τέλειους δείκτες παραμόρφωσης και υπολογισμού της τάσης για πετρώματα χαμηλής 

παραμόρφωσης. Η ανάπτυξη διδυμιών ασβεστίτη σε ανθρακικά πετρώματα είναι σημαντικός 

μηχανισμός παραμόρφωσης τουλάχιστον μέχρι τις συνθήκες μέσης πρασινοσχιστολιθικής φάσης 

και χαρακτηρίζουν τη δημιουργία συστηματικού προσανατολισμού των c-αξόνων τους. 

Τα e-επίπεδα είναι επίπεδα που αντικατοπτρίζουν τον [c]-άξονα του κρυστάλλου. Με όρους 

παραμόρφωσης, μια ανεξάρτητη e-διδυμία μπορεί να θεωρηθεί σαν μία ζώνη απλής διάτμησης με 

γνωστή διεύθυνση διάτμησης g (shear direction), φορά (shear sense) (θετική κατά κανόνα) και 

γωνιακή διάτμηση 34,7°(angular shear) (Σχ. 3.16α) (Burkhard, 1993). Το ποσό της συμμετοχής της 

απλής διάτμησης σε κάθε κρύσταλλο με διδυμίες είναι ανάλογο του συνολικού πάχους των 

διδυμιών στον κρύσταλλό (Σχ. 3.16β). Αφού υπάρχει διαφορά 52° μεταξύ του c-άξονα του 

κρυστάλλου και του c-άξονα της διδυμίας, είναι εύκολο να αναγνωριστούν οι διδυμίες σε πολωμένο 

φως και να μετρηθούν με τη βοήθεια της τράπεζας Fedorov. 
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Σχήμα 3.16: α) Σχηματική απεικόνιση μιας e-διδυμίας (e1) και του υγιούς κρυστάλλου όπως φαίνεται στο επίπεδο που 

είναι κάθετο σε αυτήν και παράλληλο στη διεύθυνση διάτμησης g1. Στο σχήμα φαίνονται και οι γωνιακές σχέσεις μεταξύ 

των κύριων κρυσταλλογραφικών στοιχείων και των αξόνων συμπίεσης C και εφελκυσμού T για την δημιουργία της e1 . Η 

διατμητική παραμόρφωση για μια ανεξάρτητη διδυμία είναι γ=tan(34,5°) =0,687. Επίσης σημειώνονται οι νέες θέσεις του 

οπτικού άξονα c και του r1 επιπέδου μέσα στην διδυμία (ct και rt αντίστοιχα) (Burkhard, 1993). β) Αποσαφήνιση της 

διαφοράς μεταξύ λεπτών και παχιών διδυμιών, της πυκνότητας των διδυμιών (αριθμός διδυμιών ανα χιλιοστό) και του 

ποσοστού συμμετοχής των διδυμιών στον κρύσταλλο. Σε δύο περιπτώσεις το ίδιο ποσό διάτμησης για 15% (γ=0,1) και 50% 

(γ=0,34) συμμετοχή διδυμιών, μπορεί να κατανεμηθεί είτε σχετικά ομογενώς σε πολλές λεπτές διδυμίες ή ανομοιογενώς 

σε λίγες λεπτές. Στην τελευταία περίπτωση δημιουργούνται μεγαλύτερα σκαλοπάτια στα περιθώρια του κόκκου 

(Burkhard, 1993).  

 

3.10.2. Μορφή των διδυµιών ασβεστίτη 

Από εργαστηριακές και υπαίθριες παρατηρήσεις έχει διαπιστωθεί ότι το πάχος των διδυμιών 

συσχετίζεται με τη θερμοκρασία σχηματισμού τους υπό συνθήκες παραμόρφωσης (π.χ. Groshong et 

al., 1984; Rowe & Rutter, 1990). Το ποσό της παραμόρφωσης σε ένα ασβεστιτικό κόκκο μπορεί να 

αντικατοπτρίζεται από πολλές λεπτές διδυμίες ή εναλλακτικά από λίγες παχιές. Πιθανός λόγος του 

σχηματισμού παχιών διδυμιών σε αντίθεση με πολλές λεπτές διδυμίες σε αυξανόμενες 

θερμοκρασίες είναι η σχέση της γένεσης τους με την πίεση. Η παραγωγή μεγαλύτερων διδυμιών 

αντί της δημιουργίας νέων μικρών μειώνει την επιφανειακή ενέργεια. Αν και όχι τόσο συχνά στη 

φύση, με την αύξηση της θερμοκρασίας οι διδυμίες είναι δυνατόν να αποκτούν φακοειδές σχήμα 

και να στενεύουν στα περιθώρια του κόκκου (Εικ.3.7α) (Burkhard, 1993). Η παραπάνω παρατήρηση 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν αφορά κόκκους που έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα παχιές διδυμίες, 

γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή τους από τον υπόλοιπο κόκκο. 
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Εικόνα 3.7: α) Στένεμα των διδυμιών στα περιθώρια του κόκκου (δείγμα Α14), β) Καμπυλωμένα e-επίπεδα που δείχνουν 

θερμοκρασίες >200°C και διδυμίες μέσα σε διδυμίες (δείγμα 81), γ) Κόκκοι ασβεστίτη με εγκολπωμένες διδυμίες (κέντρο 

πάνω και κέντρο κάτω) φανερώνουν θερμοκρασίες >250°C (δείγμα 32), δ) Χαρακτηριστικές γωνιώσεις στο περιθώριο 

κόκκου. Οι διδυμίες δείχνουν θερμοκρασίες 150-250°C (δείγμα 2), ε) Ο μόνος κόκκος ασβεστίτη που εντοπίστηκε στα 

δείγματα και οι διδυμίες δεν φθάνουν στα περιθώρια του (δείγμα 105), στ) Ανακρυσταλλωμένοι ασβεστίτες σε μυλωνίτη 

μαρμάρου (δείγμα L127) με χαρακτηριστικό την απουσία διδυμιών,  την ύπαρξη μυλωνιτικής φολίωσης (Sm) και πλάγιας 

φολίωσης (Sq) που δείχνει αριστερόστροφη κίνηση (προς ΝΝΔ)  
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Κατά την παραμόρφωση, το κάθε όριο διδυμίας δημιουργεί μία ευδιάκριτη λεία επίπεδη 

επιφάνεια (e-επίπεδα). Λείες αλλά καμπύλες επιφάνειες (Εικ. 3.7β) χαρακτηρίζουν είτε ελαστική 

παραμόρφωση της διδυμίας σε σχέση με τον υπόλοιπο κρύσταλλο (ορατή μέσω της κυματοειδούς 

κατασβέσεως), είτε από την ενδοκρυσταλλική παραμόρφωση όπως από την  r- ή f- ολίσθηση (Turner 

& Orozco, 1976). 

 Ανώμαλες e-επιφάνειες, αυλακωμένες ή διδυμίες με εγκολπώσεις (Εικ. 3.7γ) θεωρείται ότι 

είναι αποτέλεσμα της ανακρυστάλλωσης και της μετατόπισης των περιθωρίων των διδυμιών και ότι 

είναι ισχυρά εξαρτημένη από τη θερμοκρασία. Έτσι, παρατηρήσεις που να επιβεβαιώνουν την 

παρουσία ή όχι ανακρυστάλλωσης των διδυμιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

«γεωθερμόμετρο» για τον προσδιορισμό της μέγιστης θερμοκρασίας (Burkhard, 1993). 

 

3.10.3. Όρια διδυµίας-κρυστάλλου και σχέσεις διδυµίας µε διδυµία 

Ένας κόκκος ασβεστίτη που θεωρείται παραμορφωμένος μπορεί να υποστεί ανάδρομη 

παραμόρφωση και να επανέλθει στο αρχικό του σχήμα. Τόσο οι παραμορφωμένοι όσο και οι 

ανάδρομα παραμορφωμένοι κόκκοι χαρακτηρίζονται από πολλές γωνιώσεις στα περιθώριά τους 

που δημιουργούν μια κλιμακωτή γεωμετρία που θυμίζει μικροσκοπικά «σκαλοπάτια» (Εικ. 3.7δ). 

Αυτού του είδους οι διδυμίες θεωρείται ότι είναι απίθανο να προϋπήρχαν της παραμόρφωσης. Σε 

αυτή την περίπτωση, οι κόκκοι που ορίζουν το κάθε περιθώριο έχουν υποστεί διάλυση-

κρυστάλλωση για την πλήρωση ανοικτών κενών κατά τη διάρκεια της παραμόρφωσης. Μια 

εναλλακτική υπόθεση για την δημιουργία των γωνιώσεων είναι η μετανάστευση των περιθωρίων 

των κόκκων. Στην περίπτωση που οι διδυμίες είναι «κομμένες» απότομα ή δεν φτάνουν μέχρι τα 

όρια του κόκκου θεωρείται ότι η μετανάστευση πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερα του 

σχηματισμού της διδυμίας (Εικ. 3.7ε). 

Διδυμίες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε ήδη σχηματισμένες διδυμίες. Οι νέες διδυμίες 

θα παραμορφωθούν από τις προγενέστερές τους και θα στραφούν παθητικά (Εικ. 3.7β). Από αυτή 

την παρατήρηση μπορεί να εξαχθεί η σχετική ηλικία των διδυμιών, αν και στο γεωλογικό χρόνο ο 

σχηματισμός και των δύο σετ θεωρείται σύγχρονος. Υψηλά παραμορφωμένοι κόκκοι παρουσιάζουν 

συνήθως μόνο ένα σετ διδυμιών ή καθόλου διδυμίες (Εικ. 3.7στ).  

 

3.10.4. Τύπος διδυµιών ως δείκτης µέγιστης θερµοκρασίας και καθεστώτος 

παραµόρφωσης 

Η συσχέτιση του τύπου των διδυμιών και της θερμοκρασίας παραμόρφωσης συνοψίζεται στο σχήμα 

3.17. Οι λόγοι που οι διδυμίες επηρεάζονται από την θερμοκρασία δεν έχουν γίνει απόλυτα 

κατανοητοί έως σήμερα (Burkhard, 1993) . Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γένεση των διδυμιών
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-λεπτές διδυμίες 

-ευθύγραμμες 

-συνεχείς 

-1,2 ή 3 σετ διδυμιών 

-παχιές (>>1μm) 

-ευθύγραμμες 

-ελαφρώς φακοειδείς 

-συνεχείς 

-κυρτωμένες παχιές 

διδυμίες 

-διδυμίες μέσα σε 

διδυμίες 

-100% διδυμίες 

-ασυνεχείς 

-παχιές, ανομοιόμορφες 

-οδοντωτά περιθώρια 

διδυμιών 

-ίχνη μικροσκοπικών 

κόκκων 

-ασυνεχείς 

Ε
ρ

μ
η

ν
ε

ίε
ς 

-μικρή παραμόρφωση 

-μικρή κάλυψη 

-πολύ χαμηλή 

θερμοκρασία 

-(μετα-μεταμορφικές) 

-(τελευταία τεκτονικά 

στάδια) 

-αξιοσημείωτη 

παραμόρφωση 

-πιθανή ύπαρξη κόκκων 

με 100% διδυμίες 

-προ- ή μετα- 

μεταμορφική 

παραμόρφωση 

-μεγάλη παραμόρφωση 

-ενδοκρυσταλλικοί 

παραμορφωτικοί 

μηχανισμόι (r- και f- 

ολίσθηση) 

-συν-μεταμορφική 

παραμόρφωση 

-μεγάλη παραμόρφωση 

-δυναμική 

ανακρυστάλλωση 

-προ- ή συν- 

μεταμορφική 

παραμόρφωση 

Τ <200C° 150-300C° >200C° >250C° 

Σχήμα 3.17: Τύποι διδυμιών ως δείκτες μέγιστης θερμοκρασίας (Burkhard, 1993) 

 

(π.χ. διαφορική τάση, παραμόρφωση, μέγεθος κόκκων) δεν συσχετίζονται πάντα με τον τύπο των 

διδυμιών που θα αναπτυχθεί. Παρά τις διάφορες δυσκολίες στην κατανόηση ο τύπος διδυμίας 

πιστεύεται ότι είναι κυρίως το αποτέλεσμα της θερμοκρασίας της παραμόρφωσης, και μόνο σε 

μικρό βαθμό θεωρείται ότι εξαρτάται από την διαφορική τάση ή/και το ποσό της παραμόρφωσης 

(Burkhard, 1993). 

Σε θερμοκρασίες άνω των 250°C η δυναμική ανακρυστάλλωση θεωρείται ότι δρα 

ανταγωνιστικά με τις διδυμίες και συμμετέχει στην παραμόρφωση του ασβεστίτη (Ferrill, 2004). Σε 

θερμοκρασίες άνω των 300°C, οι διδυμίες είναι λιγότερο ορατές, αλλά παραμένουν ένας 

σημαντικός μηχανισμός παραμόρφωσης του ασβεστίτη, ενώ η έντονη κατανομή του μέγιστου των 

[c]-αξόνων «ευνοείται» σε αυτές τις θερμοκρασίες περισσότερο από την ολίσθηση κατά μήκος των 

περιθωρίων των κόκκων (Burkhard, 1990, 1993). 

 

3.10.5. Αποτελέσµατα 

 Στα 72 δείγματα  που αναλύθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν κόκκοι ασβεστίτη για να εξαχθεί η 

θερμοκρασία παραμόρφωσης τους και αναγνωρίσθηκαν με βάση τις διδυμίες του ασβεστίτη. Τα 

αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 3.4. Στα περισσότερα δείγματα αναγνωρίστηκαν διδυμίες 

που εμπίπτουν σε περισσότερους από ένα τύπους καθώς επίσης και ανακρυσταλλωμένοι κόκκοι 

που στην πλειονότητά τους δηλώνουν θερμοκρασίες παραμόρφωσης άνω των 250°C. Αναλυτικά, 
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Πίνακας 3.4 

Δείγμα T(C°) Δείγμα T(C°) Δείγμα T(C°) Δείγμα T(C°) Δείγμα T(C°) 

2 250-300 34 250-300 107 >200 A18 150-300 L071 >200 

3 >300 35 250-300 110 150-300 A20 250-300 L072 150-300 

4 >250 39 <200 116 200-300 A25 >200 L073 <200 

6 >200 40 >250 119 >300 A26 >250 L078 >250 

11 >250 41 150-300 120 150-300 A34 250-300 L084 <200 

15 150-300 50 >300 122 >300 L001 >250 L085 150-300 

16 <200 51 250-300 126 150-300 L015 150-300 L105 <200 

17 <200 58 >250 147 >250 L041A >250 L106 150-300 

19 >250 80 >200 153 >250 L042 150-300 L109 200-300 

21 >250 87 >200 154 >250 L048 >200 L111 150-300 

23 >250 89 >300 160 >250 L051 150-300 L116 >300 

24 >300 92 >300 A09 >250 L060 >300 L125 >200 

27 150-300 100 >300 A14 200-300 L062 >200 L127 >300 

32 >250 105 150-300 A17 150-300 L065 >250 L129 >300 

 

στην περίπτωση ενός δείγματος με περισσότερους από έναν τύπους διδυμιών, το εύρος των 

θερμοκρασιών υπολογίζεται έτσι ώστε μέσα σε αυτό να υφίσταται η δημιουργία των όλων τύπων 

των διδυμιών που έχουν παρατηρηθεί. Η κυριαρχία της ανακρυστάλλωσης που παρατηρήθηκε σε 

έντεκα δείγματα  από μυλωνίτες μαρμάρου (ανακρυστάλλωση >99%) είναι ενδεικτική για υψηλές 

θερμοκρασίες (άνω των 300°C)(Evans & Dunne, 1991). 

Σε έξι δείγματα οι διδυμίες παραπέμπουν σε θερμοκρασίες κάτω των 200°C, ενώ σε 34 

δείγματα οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 250°C. Η μέθοδος της εύρεσης της θερμοκρασίας μέσω 

των διδυμιών είναι, όπως έχει προαναφερθεί, προσεγγιστική δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές 

προσδιορίζεται ένα εύρος θερμοκρασιών και όχι η ακριβής θερμοκρασία της παραμόρφωσης.  

 

3.11. Προσδιορισµός του σ1 άξονα της τάσης από τις διδυµίες του 
ασβεστίτη 
 

Ο Turner (1953) ήταν ο πρώτος που πρότεινε μία κρυσταλλογραφική μέθοδο 

προσδιορισμού των διευθύνσεων της τάσης με βάση τις διδυμίες του ασβεστίτη (Σχ.3.18α). Αυτή η 

μέθοδος κάνει χρήση της αρχής ότι η δημιουργία διδυμιών στο e επίπεδο { 0112 } είναι μηχανικού 

χαρακτήρα με διεύθυνση ολίσθησης παράλληλα στην τομή [e1:r2]. Όταν η φορά της διάτμησης κατά 

τη δημιουργία της διδυμίας είναι θετική τότε ο c-άξονας της διδυμίας κινείται προς το μέγιστο 

άξονα της τάσης με περιστροφή 52˚. 

 Ο Turner (1953) επίσης πρότεινε πως οι ασκούμενες μέγιστες και ελάχιστες τάσεις που θα 

παρήγαγαν την ολίσθηση στο e1 επίπεδο ενός κρυστάλλου, βρίσκονται στο επίπεδο που περιέχει 

τον c-άξονα [0001] και την κάθετο στην λαμέλλα. Οι διευθύνσεις των τάσεων σχηματίζουν γωνία με
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Σχήμα 3.18: Πειραματική σύγκριση των δυο μεθόδων για τον προσδιορισμό του μέγιστου άξονα της τάσης με την χρήση 

των διδυμιών σε μάρμαρο που έχει υποστεί απλή διάτμηση (Schmid et al., 1987). Σημειώνονται ο προσανατολισμός του 

επιπέδου διάτμησης του δείγματος και ο συμπιεστικός άξονας της τάσης (σ1). (α) ο προσανατολισμός του σ1 που θα ήταν 

πιο δραστικός για να δημιουργήσει ολίσθηση στο e { 0112 } όπως έχει περιγραφεί από τον Turner (1953). (β) Γραφική 

σύνοψη των κρυσταλλογραφικών σχέσεων που χρησιμοποιούνται στην μέθοδο του Turner. Το διάγραμμα έχει σχεδιαστεί 

κάθετα στο επίπεδο ολίσθησης και περιέχει την διεύθυνση ολίσθησης (από Friedman, 1963). (γ) & (δ) Η μέθοδος που έχει 

προταθεί από τους Dietrich & Song (1984). Το βέλος που συνδέει τον πόλο του επίπεδου διδυμίας (κουκκίδα)  με τον [c]-

άξονα του κλάστη (κεφάλι βέλους) δείχνει την διεύθυνση μεταφοράς του κρυσταλλικού πλέγματος που έχει προκληθεί 

από την δημιουργία της διδυμίας. 

 

τον πόλο της λαμέλλας 45˚ (Σχ. 3.18.β). Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, ο συμπιεστικός άξονας, σ1, 

περιέχεται στην αμβλεία γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του οπτικού άξονα [0001] του κρυστάλλου 

και του ίχνους της λαμέλλας σχηματίζοντας γωνία 71˚. Ο εφελκυστικός άξονας σ3 σχηματίζει γωνία 

19˚ με τον οπτικό άξονα [0001]. Η παραπάνω μέθοδος επιβεβαιώθηκε σε πειράματα ομοαξονικής 

παραμόρφωσης από τον Friedman (1963) και συνοψίζεται γραφικά από τους Turner & Weiss (1963). 

Μεταγενέστερες μελέτες βελτίωσαν τη μέθοδο του Turner και πλήθος από τεχνικές που έχουν 

βασιστεί σε αυτή έχουν περιγραφεί από τους Spang (1972), Groshong (1974) και Laurent (1987). Με 

μερικές τροποποιήσεις η μέθοδος του Turner εφαρμόστηκε και σε άλλα ορυκτά όπως στον δολομίτη 

(Christie, 1958), τον πυρόξενο (Raleigh & Talbot, 1967) κλπ. 

Μία άλλη εναλλακτική τρισδιάστατη μέθοδος προσδιορισμού του προσανατολισμού των 

αξόνων της τάσης με την χρήση των e διδυμιών, προτάθηκε από τους Dietrich & Song (1984) (Σχ. 

3.18.γ,δ). Η εγκυρότητα των δύο παραπάνω μεθόδων (του Turner και των Dietrich & Song) 

εξετάστηκε από τους Schmid et al. (1987)  σε ανθρακικά πετρώματα τα οποία υποβλήθηκαν σε 

παραμόρφωση απλής διάτμησης όπου διαπιστώθηκε πως η μέθοδος των Dietrich & Song 

προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον προσανατολισμό του σ1 άξονα της τάσης έναντι της 

μεθόδου του Turner. 

Για το λόγο αυτό η μέθοδος των Dietrich & Song επιλέχθηκε να εφαρμοστεί  στα μάρμαρα 

της περιοχής μελέτης. Για κάθε δείγμα κατασκευάστηκαν έως και τρία δίκτυα Schmidt και 

προβλήθηκαν οι [c]-άξονες και οι πόλοι των e-επιπέδων για τις περιπτώσεις ενός, δύο ή τριών σετ 
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λαμελλών αντίστοιχα. Σε κάθε δίκτυο κατασκευάστηκαν τόξα που συνδέουν τους πόλους των e-

επιπέδων (κουκκίδες) με τους αντίστοιχους [c]-άξονες (απολήξεις βελών). Σύμφωνα με τους Dietrich 

& Song (1984, Σχ. 10a) υπάρχει μία ελάχιστη γωνία μεταξύ μιας οποιασδήποτε διεύθυνσης 

συμπιεστικής τάσης και του c-άξονα. Στην περίπτωση ενός σετ διδυμιών η γωνία αυτή είναι 

μεγαλύτερη των 26˚, ενώ είναι μεγαλύτερη των 44,5˚ και των 64˚στην περίπτωση της ταυτόχρονης 

δημιουργίας δυο ή τριών σετ διδυμιών, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι στα αντίστοιχα δίκτυα που 

κατασκευάστηκαν υπάρχει μία μικρή κυκλική περιοχή ακτίνας 26˚, 44,5˚ ή 64˚ (ανάλογα με τον 

αριθμό των σετ) γύρω από τον άξονα της συμπιεστικής τάσης μέσα στην οποία θα απουσιάζουν c-

άξονες. Για τις περιπτώσεις ενός και δύο σετ λαμελλών προσδιορίστηκε ο σ1 άξονας (Σχ. 3.19, 

αστεράκια) ως το κέντρο των μικρών κύκλων (διακεκομμένες γραμμές) όπου απουσιάζουν [c]-

άξονες. Οι κόκκοι στους οποίους μετρήθηκαν τρία σετ λαμελλών δεν επαρκούσαν σε κανένα δείγμα 

ώστε να ολοκληρωθεί η μέθοδος για την συγκεκριμένη περίπτωση. Ο σχεδιασμός δύο βέλων έξω 

από την περιφέρεια σε κάθε  δίκτυο που προσδιορίστηκε ο σ1 άξονας, κάνει πιο σαφές το 

αποτέλεσμα, μιας και το πλήθος των μετρήσεων πολλές φορές κάνει δυσδιάκριτο το σύμβολο του 

σ1 (αστεράκι) μέσα στο δίκτυο. 

Ο μέγιστος άξονας σ1 της τάσης προσδιορίστηκε σε 17 δείγματα μαρμάρων από τα 19 

συνολικά που εφαρμόστηκε η μέθοδος (Σχ. 3.19). Τα δείγματα με τους αύξοντες αριθμούς σε γκρίζα 

κουτάκια προέρχονται από την Ενότητα Βάσης, ενώ αυτά με άσπρα από την Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι ο προσδιορισμένος σ1 από το δίκτυο 

του ενός σετ λαμελλών δεν ταυτιζόταν με τον αντίστοιχο του δικτύου των δύο σετ. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι πιο αξιόπιστο είναι το αποτέλεσμα του δικτύου όπου ο σχεδιασμένος 

κύκλος είναι περισσότερο σαφής και δεν περιέχονται μέσα σε αυτόν [c]-άξονες (δείγματα 51 και 

80). 

Στα δίκτυα με τον προσδιορισμένο σ1 πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες στροφές έτσι 

ώστε να προσανατολιστεί το δίκτυο Schmidt ως προς τον βορρά και να συμπέσει το κέντρο του με 

το ναδίρ της θέσης δειγματοληψίας (Σχ. 3.20). Έτσι, η φολίωση που αρχικά σε κάθε δίκτυο ήταν 

κατακόρυφη σχηματίζει γωνία με την επιφάνεια του δικτύου της οποίας το ίχνος δηλώνεται με την 

διακεκομμένη γραμμή στο σχήμα 3.20. Ομοίως, η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης που ήταν 

οριζόντια σχηματίζει γωνία με το δίκτυο και βρίσκεται πάνω στο ίχνος της φολίωσης (τρίγωνα). 

Μετά τις στροφές ο βορράς είναι κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα δείγματα, κατασκευάστηκε ένα 

συνολικό δίκτυο της συμπιεστικής τάσης (Σχ. 3.20). Το δίκτυο αυτό φανερώνει πως οι συμπιεστικοί 

άξονες της τάσης σ1 που προσδιορίσθηκαν με την μέθοδο διευθύνονται οι περισσότεροι εξ αυτών, 

10 από τους 17, στην περιοχή της Αττικής με μέτριες κλίσεις προς ΒΑ έως ΑΝΑ.  
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Σχήμα 3.19: Δίκτυα Schmidt με τους προσανατολισμούς του συμπιεστικού άξονα σ1 της τάσης για τα δείγματα της Αττικής 

με την μέθοδο που προτάθηκε από τους Dietrich & Song (1984). Σημειώνεται επίσης η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης 

και η φορά της διάτμησης. Για περισσότερα βλέπε κείμενο. 
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Σχήμα 3.20: Προβολές του συμπιεστικού άξονα σ1 για το κάθε δείγμα που αναλύθηκε  (μικρά δίκτυα Smidth) και 

συγκεντρωτικό δίκτυο του σ1 (κάτω δεξιά). Δείγματα με γκρίζα κουτάκια ανήκουν στην Ενότητα Βάσης. Αστεράκια: ο 

σ1, τρίγωνα: κρυσταλλική γράμμωση έκτασης, διακεκομμένες γραμμές: φολίωση. 

 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου εκτός της πολυπλοκότητας και του χρόνου που 

απαιτήθηκε για να μετρηθεί το κάθε δείγμα, γεννήθηκαν τρία ερωτηματικά κι έως τώρα δεν έχουν 

αναφερθεί παρόμοια από άλλους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο 

και η επίλυσή τους ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας διατριβής. 

Α) Ισχύει η μεθοδολογία στην απλή διάτμηση σε υψηλές θερμοκρασίες; Αν εφαρμοστεί η 

μέθοδος σε μια τέτοια περίπτωση, είναι πιθανό να προσδιοριστούν δύο διευθύνσεις του άξονα σ1. 
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Αντιπροσωπεύει όμως κάποιος εκ των δύο (ή και οι δύο) τους άξονες της τάσης και αν ναι, ποιος 

είναι ο πιθανότερος σ1; 

 Β) Ισχύει η μέθοδος για περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών όπου το δείγμα έχει υποστεί 

εκτεταμένη ανακρυστάλλωση; Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό ο άξονας που θα υπολογισθεί να 

κλίνει αντίθετα με την φορά της κίνησης και είναι αδύνατο να είναι ο σ1. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο

αντιπροσωπεύει ο εξαγόμενος άξονας κάποιον από τους άξονες της τάσης; 

Γ) Ούτε η μεθοδολογία, ούτε κάποιος μεταγενέστερος ερευνητής αναφέρουν ή εξετάζουν τη 

συχνή περίπτωση όπου τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου σε ένα, δύο και τρία σετ 

λαμελλών δεν συμφωνούν απόλυτα. Ποιο όμως εκ των αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύει καλύτερα 

τον σ1; 

 Η μέθοδος των Dietrich & Song καλό είναι να χρησιμοποιείται με προσοχή αφού τα 

ερωτήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή της δείχνουν πως χρειάζεται επιμέρους 

έλεγχος της αξιοπιστίας και ακρίβειας των αποτελεσμάτων της.  
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Κεφάλαιο 

––4–– 

Ποσοτική ανάλυση της ̟λαστικής ̟αραµόρφωσης 

 
 
 
 
 
Για τον υπολογισμό της παραμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν λεπτές τομές που παρασκευάσθηκαν 

από 59 δείγματα και τα οποία συλλέχθηκαν σε διαφορετικά δομικά βάθη εντός της Ενότητας Βάσης 

και της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε στρωματογραφικά 

συμπαγείς ορίζοντες ώστε να ελαττωθούν τα φαινόμενα τοπικής ετερογένειας της παραμόρφωσης 

που οφείλονται στις λιθολογικές διαφορές ή στις μικρότερες ζώνες όπου εστιάζεται η 

παραμόρφωση.   

 

4.1. Μεθοδολογία 
 
Σε πρώτη φάση, για το κάθε δείγμα (θέσεις δειγμάτων στο Παράρτημα) παρασκευάστηκε λεπτή 

τομή παράλληλα στην κρυσταλλική γράμμωση και κάθετα στην φολίωση (επίπεδο ΧΖ). Από τις 

συνολικά 59 λεπτές τομές υπολογίστηκε το ποσό της παραμόρφωσης στο επίπεδο που είναι 

παράλληλο στη διεύθυνση κίνησης. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν 19 δείγματα από τα οποία κόπηκαν 

οι αντίστοιχες λεπτές τομές κάθετα στην κρυσταλλική γράμμωση και την φολίωση (επίπεδο ΥΖ) με 

σκοπό να προσδιοριστεί το ελλειψοειδές της παραμόρφωσης.  

Σε όλες τις λεπτές τομές φωτογραφήθηκαν οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από την 

παρουσία χαλαζιακών κόκκων για να υπολογισθεί η παραμόρφωση (Σχ. 4.1α). Προτιμήθηκαν 

περιοχές με παρουσία συσσωματωμάτων φυλλοπυριτικών ορυκτών τα οποία αναστομώνονται 

γύρω από χαλαζιακά συσσωματώματα ή πλαστικά επιμηκυμένους κόκκους χαλαζία που έχουν 

υποστεί λίγο ή καθόλου ανακρυστάλλωση. Η ύπαρξη των φυλλόμορφων (κυρίως μαρμαρυγίες) 

φαίνεται να μειώνει σημαντικά τον βαθμό της ανακρυστάλλωσης και επίσης κάνει πιο ευδιάκριτα 

τα περιθώρια των κόκκων του χαλαζία. Δείγματα χαλαζιτών με εκτεταμένη δυναμική 

ανακρυστάλλωση αποφεύχθηκαν διότι οι νέοι ανακρυσταλλωμένοι κόκκοι είναι πιθανό να είναι 

εξαιρετικά επιμηκυσμένοι σε σχέση με τους προυπάρχοντες μητρικούς κόκκους. Στην παραπάνω 

περίπτωση οι ανακρυσταλλωμένοι κόκκοι δεν εκφράζουν υψηλή παραμόρφωση (π.χ. Law, 1986). 

Εξαίρεση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανάλυση αποτελεί η περίπτωση  χαλαζιτών με
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Σχήμα 4.1: Παράδειγμα υπολογισμού των ελλειπτηκοτήτων δέκα κόκκων του δείγματος L34. Στάδια φωτογράφησης (α), 

ιχνογράφησης (β), προσαρμογής ελλείψεων στο SAPE (γ) και εξαγωγής των δεδομένων (δ). 

 

 

ανακρυσταλλωμένους επιμηκυμένους κρυστάλλους χαλαζία οι οποίοι εγκλείονται σε 

λεπτοκρυσταλλική χαλαζιακή θεμελιώδη μάζα. 

Στις φωτογραφίες που λήφθηκαν από τις λεπτές τομές με τη μεθοδολογία που 

προαναφέρθηκε, έγινε επεξεργασία μέσω του γραφιστικού πακέτου COREL και ιχνογραφήθηκαν 

ψηφιακά τα περιθώρια από 36-260 κόκκους χαλαζία ανά τομή (Σχ. 4.1β) τα οποία εισάχθηκαν στο 

πρόγραμμα SAPE (Mulchrone et al., 2005). Το πρόγραμμα SAPE έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει 

αυτοματοποιημένα  στους κόκκους τις πιο ταιριαστές ελλείψεις (Σχ. 4.1γ) από τις οποίες εξάγονται 

τα απαραίτητα δεδομένα (Rf, φ, μεγάλοι και μικροί άξονες ελλείψεων, σχ. 4.1δ) για τον υπολογισμό 

της παραμόρφωσης.  

Τα δεδομένα του SAPE αξιοποιήθηκαν στην εφαρμογή τριών μεθόδων για τον υπολογισμό 

του λόγου Rxz που ισοδυναμεί με το ποσό της πεπερασμένης παραμόρφωσης. Στη συνέχεια  

πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων από κάθε μέθοδο ώστε να ελεγχθεί τόσο η 

ακρίβειά τους όσο και η αξιοπιστία τους. Οι μέθοδοι περιγράφονται παρακάτω: 
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4.1.1. Η µέθοδος θ-καµπύλης (theta-curve;TC; Lisle, 1977) 

Βασίζεται στην προοδευτική αφαίρεση της παραμόρφωσης από μία ομάδα δεδομένων ελλείψεων 

έως ότου προκύψει μια ομοιόμορφη κατανομή και βρίσκει τη βέλτιστη τιμή της παραμόρφωσης η 

οποία ελαχιστοποιεί τη στατιστική παράμετρο x
2
 (Lisle, 1977, 1985). Ο υπολογισμός της 

παραμόρφωσης έγινε χρησιμοποιώντας τα προγράμματα των Mulchrone & Meere (2001) και Chew 

(2003). Ακολουθώντας την προσέγγιση του Yonkee (2005), οι αβεβαιότητες στις βέλτιστες RXZ τιμές 

εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αναδειγματοληψίας bootstrap (bootstrap resampling). Οι 

αναδειγματοληψίες των τιμών του ποσού της παραμόρφωσης που παραγάγουν τιμές x
2
 μικρότερες 

μιας κρίσιμής τιμής, χαρακτηρίζονται γενικά από μια κανονική κατανομή με τυπικές αποκλίσεις ≤0.3 

(Xypolias et al., 2007). 

 

4.1.2. Η µέθοδος µέσης έλλειψης αντικειµένου (mean object ellipse; MOE; 

Erslev & Ge, 1990) 

Υπολογίζει τη βέλτιστη έλλειψη της παραμόρφωσης χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο ελαχίστων 

τετραγώνων. Παρέχει επίσης, το μέσο ακτινικό σφάλμα της υπολογισμένης έλλειψης της 

παραμόρφωσης. Η ΜΟΕ υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο INSTRAIN (Erslev & Ge, 

1990).  

 

4.1.3. Η µέθοδος µέσου ακτινικού µήκους (mean radial length; MRL; Mulchrone 

et al., 2003) 

Βασίζεται στο γεγονός ότι υπολογίζοντας το μέσο όρο των παραμέτρων μιας αρχικής κατανομής 

ελλείψεων (απαραμόρφωτη κατάσταση) ορίζεται ένας κύκλος, έτσι ώστε στην παραμορφωμένη 

κατάσταση ο μέσος όρος των παραμέτρων ορίζει μια έλλειψη παραμόρφωσης. Οι υπολογισμοί της 

ελλειπτικότητας της πεπερασμένης παραμόρφωσης και του αναλυτικού σφάλματος που συνδέεται 

με αυτή πραγματοποιήθηκαν σε ένα λογιστικό φύλλο (spreadsheet) χρησιμοποιώντας τις 

μαθηματικές σχέσεις που περιγράφονται από τους Mulchrone et al. (2003) και Mulchrone (2005; 

εξισώσεις 19, 20, 25), αντίστοιχα. 

 

4.2. Αποτελέσµατα 
 
Οι τιμές του λόγου Rxz που υπολογίστηκε με τις τρεις παραπάνω μεθόδους για τα αναλυθέντα 

δείγματα συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1. Οι θετικές τιμές της στήλης (D) αντιπροσωπεύουν τη 

δομική απόσταση σε μέτρα από την Επώθηση Βάσης εντός της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων. Οι 

αρνητικές τιμές δηλώνουν ότι τα συγκεκριμένα δείγματα ανήκουν στην Ενότητα Βάσης και
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 Πίνακας 4.1 

TC µέθοδος MOE µέθοδος MRL µέθοδος  

Chew, 

2003 

Mulchrone & 

Meere, 2001 

Erslev & Ge, 

1990 

Mulchrone, 

2005 
∆είγµα 

D 

(m) 
n Η 

RXZ χ2 RXZ χ2 RXZ Er RXZ Er 

L71 507 51 4.12 3.41 4.12 3.15 14.20 3.87 26.82 4.15 0.77 

L104 487 65 3.78 3.56 3.78 3.15 8.73 3.67 16.71 3.41 0.26 

126 413 63 4.01 2.97 4.01 3.65 12.94 3.50 25.79 3.20 0.30 

51 400 92 3.69 3.22 3.69 3.33 13.14 3.38 23.66 2.9 0.21 

75k 349 179 2.22 1.98 -2.97 2.00 15.26 2.26 16.20 2.01 0.09 

L73 314 67 3.94 3.07 3.94 3.50 31.80 3.78 26.49 3.19 0.30 

76 202 149 6.08 3.70 6.14 3.65 23.81 3.95 33.57 4.03 0.25 

109 199 82 5.73 4.02 5.73 3.85 13.26 3.26 38.27 3.40 0.32 

L77 180 113 3.74 3.38 3.74 3.41 16.52 3.47 22.54 3.02 0.42 

L102 167 36 5.90 5.78 5.90 5.40 1.45 6.05 22.98 5.12 0.57 

L41b 122 118 6.82 6.49 6.30 6.30 15.90 5.30 30.32 5.53 0.46 

L41A 120 80 9.63 6.70 9.64 6.50 5.84 7.28 32.17 6.88 0.58 

Lp2a 135 106 4.40 3.69 4.40 3.10 16.94 3.71 22.03 3.53 0.28 

L78 106 61 5.70 5.00 5.70 5.40 15.05 5.89 19.39 5.00 0.39 

L12 105 122 6.42 5.35 6.42 5.55 32.32 4.49 30.94 5.03 0.3 

L103 147 124 3.66 3.37 3.66 3.12 18.35 3.16 22.76 2.96 0.26 

L43 79 75 5.31 4.89 5.31 5.00 28.26 4.93 24.78 4.40 0.36 

L24 183 55 4.06 3.25 4.06 2.60 9.27 3.64 21.40 3.27 0.28 

L11 60 61 6.06 4.51 6.06 4.49 4.59 5.33 26.18 4.59 0.47 

L32 60 126 5.20 4.85 5.20 4.49 14.32 4.62 21.34 4.32 0.38 

161 58 71 8.90 6.50 8.90 5.85 7.23 7.16 27.62 6.56 0.64 

L110 27 108 7.29 7.58 7.28 7.45 9.04 7.66 19.31 7.06 0.63 

L19 51 42 5.74 4.81 5.74 4.45 4.05 3.71 30.89 4.03 0.51 

L18 50 98 4.50 3.10 4.50 3.72 23.30 3.00 34.48 3.19 0.31 

L112 50 143 5.98 5.55 5.97 5.85 26.76 5.31 26.31 5.03 0.32 

L19 50 117 4.37 3.12 4.37 3.08 13.65 3.21 19.52 2.89 0.40 

L44 50 97 4.21 3.85 4.21 3.79 17.62 3.83 22.64 3.33 0.22 

L67 40 88 6.96 5.66 6.96 5.68 18.85 6.97 21.05 6.10 0.45 

105 40 138 8.81 7.06 8.78 6.40 26.20 6.83 26.65 6.91 0.49 

L38 40 134 5.95 5.44 5.95 5.22 14.27 5.42 17.85 4.81 0.22 

L35 39 113 5.66 5.15 5.66 4.95 10.68 4.63 26.65 4.28 0.28 

L34 39 103 5.33 4.85 5.33 5.10 7.27 5.43 21.10 4.89 0.43 

L61 37 112 4.77 4.54 4.77 4.15 26.03 4.97 20.60 4.18 0.27 

L93 165 121 3.88 3.59 3.88 3.78 19.52 4.11 23.52 3.56 0.40 
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L60 33 154 5.26 5.14 5.26 4.90 34.00 5.22 20.19 4.68 0.27 

L6 30 69 4.45 4.06 4.45 4.02 10.90 4.27 21.50 3.78 0.27 

L17 30 127 6.37 5.44 6.37 5.33 13.35 5.51 25.02 4.89 0.23 

L33 25 114 4.71 4.73 4.71 4.69 7.28 4.56 17.34 4.29 0.27 

L3 155 60 4.56 3.80 4.56 3.70 7.87 4.22 21.93 3.60 0.29 

L14 25 57 7.59 6.52 7.58 6.15 8.51 6.99 24.89 5.81 0.53 

103 21 80 7.15 6.34 7.15 6.65 14.07 6.05 25.77 5.58 0.46 

L91 110 260 4.37 4.07 4.37 4.30 4.61 4.66 21.99 4.25 0.25 

82 13 97 8.32 7.07 8.32 7.35 32.85 6.98 28.68 6.27 0.54 

L62 35 63 4.86 3.52 4.86 3.71 9.28 3.83 29.76 3.4 0.35 

L74 10 77 4.91 4.72 4.91 4.88 9.29 4.93 17.70 4.47 0.31 

L102 10 132 6.37 5.76 6.37 5.82 10.25 5.92 19.45 5.80 0.31 

L22 10 144 5.86 4.48 5.86 4.67 15.46 5.22 23.23 3.97 0.53 

L86 8 107 6.70 5.61 6.70 5.45 20.33 5.69 24.07 5.52 0.39 

L47a 8 120 5.37 4.79 5.37 4.80 24.42 4.80 22.62 4.6 0.32 

Lp8a 5 98 6.62 4.98 6.62 5.60 42.86 5.00 27.64 4.86 0.43 

L85 135 60 3.87 3.21 3.87 2.80 8.16 4.54 20.19 3.43 0.34 

L52 5 129 5.53 5.54 5.53 5.50 9.59 4.49 26.75 4.84 0.48 

L51 4 138 6.04 5.95 6.04 6.05 9.06 6.11 21.04 5.80 0.34 

L46 3 108 7.24 6.35 7.24 6.43 33.40 6.31 21.84 6.34 0.43 

Lp5a -29 43 4.97 3.68 4.97 3.95 3.40 3.46 23.26 4.03 0.41 

L87 -125 114 4.12 3.15 3.90 3.30 14.20 3.55 23.27 3.13 0.19 

Lp4a -257 39 4.70 4.11 4.70 3.75 3.56 4.30 21.65 3.82 0.48 

L58 -150 60 5.66 4.47 5.66 4.25 4.86 5.80 22.59 4.55 0.35 

L40 -375 63 3.97 3.23 3.97 2.85 5.84 3.80 23.42 3.12 0.25 

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα της ανάλυσης του ποσού της παραμόρφωσης. D: απόσταση από την Επώθηση Βάσης; Rxz: 

ελλειπτικότητα της πεπερασμένης παραμόρφωσης σε XZ τομές; n: αριθμός των δεικτών της παραμόρφωσης που 

αναλύθηκαν; Er: σφάλμα; TC: θ-καμπύλης; MOE: μέσης έλλειψης αντικειμένου; MRL: μέσου ακτινικού μήκους. 

 

λήφθηκαν δομικά κάτω από την Επώθηση Βάσης. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δηλώνει ότι οι 

τρεις μέθοδοι έχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους στον υπολογισμό της παραμόρφωσης. Η καλή 

συμφωνία που παρουσιάζουν οι τιμές του Rxz συνοψίζεται στην κατασκευή διαγραμμάτων 

διασποράς (Σχ. 4.2). Τις μικρότερες αποκλίσεις παρουσιάζουν οι δύο τρόποι υπολογισμού του Rxz 

(κατά Mulchrone και κατά Chew)  με βάση την μέθοδο TC. Το αντίστοιχο γράφημα διασποράς (Σχ. 

4.2α) δείχνει την πολύ καλή συσχέτιση των τιμών της παραμόρφωσης σε σχέση με την εξίσωση 

F(x)=x (διακεκομμένη γραμμή). Οι τιμές του Rxz για την TC κατά Mulchrone & Meere (2001) 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση με τις μεθόδους MRL και MOE. Στο διάγραμμα τιμών TC vs MRL 

(Σχ. 4.2β) παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά για υψηλές τιμές του Rxz. Επίσης, η 
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Σχήμα 4.2: Διαγράμματα διασποράς των Rxz τιμών υπολογισμένων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους TC, MRL και MOE. (α) 

διάγραμμα Rxz(TC; Chew, 2003) vs Rxz(TC; Muchrone & Meere, 2001), (β) διάγραμμα Rxz(TC) vs Rxz(MRL), (γ) διάγραμμα 

Rxz(MRL) vs Rxz(ΜΟΕ), (δ) διάγραμμα Rxz(TC) vs Rxz(ΜΟΕ). Προβάλλονται επίσης οι βέλτιστες προσαρμοσμένες ευθείες 

(f(x)=x) που διέρχονται από την αρχή των αξόνων και αντιπροσωπεύουν την ιδανική περίπτωση όπου οι δύο μέθοδοι 

που συγκρίνονται δίνουν το ίδιο Rxz. 

 

TC έχει αποδώσει μεγαλύτερο Rxz στα περισσότερα δείγματα απ’ότι η MRL. Καλή συσχέτιση 

παρουσιάζει το διάγραμμα τιμών MOE vs MRL (Σχ. 4.2γ) με την πρώτη να δίνει ελαφρώς 

υψηλότερες τιμές. Η ΜΟΕ παρέχει επίσης υψηλότερες τιμές σε σχέση με την TC, αν και οι δύο 

τελευταίες μέθοδοι εμφανίζουν μέτρια συσχέτιση (Σχ. 4.2δ).  

 Τα αποτελέσματα της TC μεθόδου προβλήθηκαν σε σχέση με το δομικό βάθος (D) από την 

Επώθηση Βάσης (Σχ. 4.3) και προκύπτει η θετική συσχέτιση της πλαστικής παραμόρφωσης με το 

δομικό βάθος. Το Rxz στα δείγματα που προέρχονται από περιοχές εγγύτερα της Επώθησης Βάσης  

(<60m) καλύπτει ένα φάσμα τιμών μεγαλύτερων του 3 και φθάνουν το 7,45 που είναι η υψηλότερη 

τιμή που υπολογίστηκε στην παρούσα διατριβή. Σε απόσταση 200 μέτρων από την επώθηση το Rxz 

δεν ξεπερνά το 3,85 με χαμηλότερη τιμή 2,00 στα 349 μέτρα. 

α) β) 

γ) δ) 
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Σχήμα 4.3: Διάγραμμα μεταβολής των RXZ τιμών έναντι των δομικών αποστάσεων από την Επώθηση Βάσης. 

 

Συμπερασματικά, το ποσό της παραμόρφωσης μειώνεται από τα κατώτερα, πλησίον της 

Επώθησης Βάσης, προς τα ανώτερα δομικά επίπεδα, πλησίον της οροφής της ζώνης 

Κυανοσχιστόλιθων, και αντικατοπτρίζεται από την μείωση των τιμών του Rxz με μία μεταβολή που 

φθάνει το 5,68. Το μεγάλο εύρος των τιμών του Rxz πλησίον της επώθησης κατά πάσα πιθανότητα 

παραπέμπει στο ότι η παραμόρφωση κατά μήκος της ζώνης της επώθησης δεν κατανέμεται 

ομοιόμορφα. Υπάρχουν δηλαδή, περιοχές όπου η γεωμορφολογία της Ενότητα Βάσης την περίοδο 

που πραγματοποιήθηκε η επώθηση των Κυανοσχιστόλιθων (ενδεχομένως χαράδρες ή εγκολπώσεις) 

ήταν τέτοια που απέτρεψε τις συγκεκριμένες περιοχές να παραμορφωθούν τόσο όσο οι γειτονικές 

τους. 

 

4.3. Γεωµετρία του ελλειψοειδούς της παραµόρφωσης 
 

Για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας του ελλειψοειδούς της παραμόρφωσης 

συνδυάστηκαν δεδομένα από τα ΧΖ κύρια επίπεδα (Rxz; TC μέθοδος, Mulchrone & Meere, 2001) της 

παραμόρφωσης 19 δειγμάτων, που υπολογίστηκαν παραπάνω, με δεδομένα από τα αντίστοιχα YZ 

επίπεδα (Ryz) (Ramsay & Huber, 1983). Ο Προσδιορισμός των Ryz τιμών (Πίνακας 4.2) 

πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο και τη χρήση του προγράμματος των Mulchrone & Meere (2001). 

Τα δείγματα που αναλύθηκαν υπάγονται στην Ενότητα Κυανοσχιστόλιθων και έχουν συλλεχθεί από 

την περιοχή της Λαυρεωτικής εκτός από το TD51 που συλλέχθηκε από τη ΒΑ Αττική. 

Ο συνδυασμός των ζευγών Rxz και Ryz έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό του 

ελλειψοειδούς της παραμόρφωσης και τον υπολογισμό της παραμέτρου Flinn (k) για το κάθε δείγμα 

(Πίνακας 4.2). Οι τιμές της παραμέτρου Flinn (k) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γεωμετριών και 

Επώθηση Βάσης 
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κυμαίνονται από 0.45 (γενική πλάτυνση) έως 1.79 (γενική σύσφιξη) (Σχ 4.4α). Το αντίστοιχο 

διάγραμμα Flinn δείχνει την τάση των παραπάνω τιμών να προσεγγίζουν τη γραμμή της επίπεδης 

παραμόρφωσης (plane strain) με παράμετρο k=1. Έτσι, οι προβολές των τιμών καταλαμβάνουν τόσο 

το πεδίο φαινομενικής πλάτυνσης (apparent flattening) όσο και το πεδίο φαινομενικής σύσφιξης 

(apparent constriction). Το ίδιο πόρισμα απορρέει από τον υπολογισμό του αριθμητικού μέσου του 

k ίσο με 1,02. Επιπροσθέτως, υπολογίστηκε η παράμετρος Nadai της οκταεδρικής διατμητικής 

παραμόρφωσης (εs) που εκφράζει το μέγεθος της παραμόρφωσης (Πίνακας 4.2) και κυμαίνεται από 

0,8 έως 1,32. 

 

Πίνακας 4.2 

Αποτελέσµατα της ανάλυσης της γεωµετρίας του 

ελλειψοειδούς της παραµόρφωσης ∆είγµα 
Βάθος  

(m) 
X Y Z RXY RYZ RXZ k εs 

          

TD51 +400 1.77 1.07 0.53 1.65 2.02 3.33 0.64 0.86 

L77 +180 1.74 1.12 0.51 1.55 2.20 3.41 0.46 0.88 

L103 +100 1.82 0.94 0.58 1.94 1.61 3.12 1.54 0.81 

L32 +60 2.07 1.05 0.46 1.97 2.28 4.49 0.76 1.06 

L11 +60 2.11 1.01 0.47 2.10 2.14 4.49 0.96 1.06 

L18 +50 1.90 1.03 0.51 1.85 2.01 3.72 0.84 0.93 

L19 +50 1.71 1.05 0.56 1.63 1.89 3.08 0.71 0.80 

L44 +50 2.04 0.91 0.54 2.24 1.69 3.79 1.79 0.95 

L38 +40 2.31 0.98 0.44 2.36 2.21 5.22 1.12 1.17 

L67 +40 2.21 1.16 0.39 1.90 2.99 5.68 0.45 1.24 

L93 +35 1.96 0.98 0.52 1.99 1.90 3.78 1.10 0.94 

L17 +30 2.41 0.91 0.45 2.64 2.02 5.33 1.61 1.19 

L6 +30 2.07 0.93 0.52 2.22 1.81 4.02 1.51 0.99 

L33 +25 2.12 1.04 0.45 2.03 2.31 4.69 0.79 1.09 

L62 +15 1.97 0.96 0.53 2.06 1.80 3.71 1.33 0.93 

L102 +10 2.48 0.95 0.43 2.61 2.23 5.82 1.31 1.25 

L22 +10 2.15 1.01 0.46 2.14 2.18 4.67 0.97 1.09 

L74 +10 2.29 0.93 0.47 2.45 1.99 4.88 1.46 1.12 

L46 +3 2.58 0.97 0.40 2.67 2.41 6.43 1.18 1.32 

 

 Μία ποιοτική προσέγγιση για την γεωμετρία του ελλειψοειδούς της παραμόρφωσης είναι 

εφικτή επίσης από την παρατήρηση των διαγραμμάτων [c]-αξόνων χαλαζία. Με βάση θεωρητικές 

και πειραματικές μελέτες, οι Schmid & Casey (1986) ταξινόμησαν τις μορφές των διαγραμμάτων των 
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κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του χαλαζία σε σχέση με την γεωμετρία του ελλειψοειδούς (Εικ. 

4.4β). Έτσι θεωρείται ότι κατά πάσα πιθανότητα οι ζώνες μικρών κύκλων (small circle girdles) 

προκύπτουν από μια γενική πλάτυνση (flattening), οι διασταυρούμενες ζώνες τύπου Ι (crossed girdle 

Type I) από την επίπεδη παραμόρφωση και η μορφή διασχισθείσας ζώνης (cleft girdle) αντιστοιχεί 

σε συνθήκες γενικής σύσφιξης. Συνοψίζοντας, η παρατήρηση των διαγραμμάτων των [c]-αξόνων 

χαλαζία όπως αυτά προαναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 3.2(Σχ. 3.6 και 4.4β) σε γενικές γραμμές 

είναι σε συμφωνία με τη γεωμετρία του ελλειψοειδούς που υπολογίστηκε. Η πλειοψηφία των 

διαγραμμάτων (Σχ. 3.6) προσεγγίζει τον τύπο ΙΙ ή έχουν μορφή μεταξύ των τύπων Ι και ΙΙ και 

προϊδεάζουν για συνθήκες επίπεδης παραμόρφωσης.  

 

  

Σχήμα 4.4: α) Διάγραμμα Flinn με τις καμπύλες της οκταεδρικής διατμητικής παραμόρφωσης, εs, που δείχνουν τα 

δεδομένα του ποσού της πεπερασμένης παραμόρφωσης από την Αττική. β) Εξιδανικευμένα διαγράμματα 

κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων χαλαζία πάνω σε διάγραμμα Flinn όπου φαίνεται και η σχέση τους με την 

γεωμετρία του ελλειψοειδούς παραμόρφωσης (τροποποιημένο από Lister & Hobbs, 1980; Schmid & Casey, 1986). 

 

4.4 Γεωµετρία της ροής 
 

Κατά τη διάρκεια της πλαστικής παραμόρφωσης των πετρωμάτων το πέτρωμα μπορεί να 

μετακινηθεί προς οποιαδήποτε διεύθυνση και με οποιοδήποτε ταχύτητα. Στην περίπτωση όπου οι 

διευθύνσεις μετακίνησης των σημείων του πετρώματος είναι τέτοιες ώστε αρχικά ευθύγραμμα και 

παράλληλα γραμμικά στοιχεία να διατηρούν την ευθυγραμμία και την παραλληλότητά τους με 

συνέπεια σφαιρικά αντικείμενα να παραμορφώνονται σε ελλειπτικά, η ροή χαρακτηρίζεται ως 

ομοιογενής (homogeneous flow). Στην αντίθετη περίπτωση η ροή χαρακτηρίζεται ως ανομοιογενής 

(inhomogeneous flow). Ποιος τύπος ροής χαρακτηρίζει μια περιοχή εξαρτάται από την κλίμακα 

παρατήρησης. Τόσο σε μεσοσκοπική όσο και σε μεγασκοπική κλίμακα οι μεταμορφωμένοι 



Κεφάλαιο 4                                                       

116  Γεωδυναµική εξέλιξη της Αττικής 

σχηματισμοί της Αττικής είναι έντονα πτυχωμένοι και φανερώνουν μια ανομοιογενή ροή. Σε 

μικροσκοπική κλίμακα όμως, παρατηρείται συνήθως ομοιογενής ροή. Μέσα σε μία ομοιογενή ροή 

τα γραμμικά στοιχεία είναι δυνατόν να διατηρούν τον προσανατολισμό τους και τα πετρώματα να 

υφίστανται μία ομοαξονική ροή (coaxial flow), ή τα γραμμικά στοιχεία να περιστρέφονται, να 

βρίσκονται σε γωνία με τον αρχικό προσανατολισμό με αποτέλεσμα μία μη-ομοαξονική ροή (non-

coaxial flow). Η ομοαξονική ροή είναι επίσης γνωστή και ως ροή καθαρής διάτμησης και έχει 

ορθορομβική συμμετρία ενώ μονοκλινής συμμετρία χαρακτηρίζει τις μη-ομοαξονικές ροές. Στη μη-

ομοαξονική ροή κάθε σημείο ενός γραμμικού στοιχείου αποκτά διαφορετική γωνιακή ταχύτητα «ω» 

προκειμένου να διατηρηθεί η ευθυγράμμισή του. Ο περιστροφικός χαρακτήρας της ροής 

ονομάζεται στροβίλιση (vorticity) και το μέγεθός της καθορίζεται από το διάνυσμα W (vorticity 

vector) που στην περίπτωση της μη-ομοαξονικής ροής είναι κάθετο στην διεύθυνση ροής. Στις 

λεπτές τομές που έχουν παρασκευαστεί οι κινηματικοί δείκτες είναι καλά ανεπτυγμένοι και 

δείχνουν έντονες ασυμμετρίες στα επίπεδα παρατήρησης ΧΖ. Το παραπάνω συμπεραίνει  ότι οι 

άξονες συμμετρίας των κινηματικών δεικτών τοποθετούνται κάθετα σ’ αυτό το επίπεδο ΧΖ (π.χ. 

Passchier, 1997). Το γεγονός αυτό συνηγορεί στο ότι οι κινηματικοί δείκτες μέσα στα 

μεταμορφωμένα πετρώματα της Αττικής είναι κατά πάσα πιθανότητα το αποτέλεσμα μιας 

μονοκλινούς πλαστικής ροής όπου το διάνυσμα της στροβίλισης w διατάσσεται παράλληλα προς 

τον κύριο άξονα Y του ελλειψοειδούς (Hanmer & Passchier 1991, Robin & Cruden 1994).  

Το πιο διαδεδομένο κριτήριο για να ποσοτικοποιηθεί η στροβίλιση της ροής μέσα σε ζώνες 

γενικής διάτμησης (general shear zones), είναι  ο κινηματικός αριθμός στροβίλισης Wk (kinematic 

vorticity number). Για δισδιάστατη παραμόρφωση, ο αριθμός αυτός, ο οποίος περιγράφει τη 

στιγμιαία στροβίλιση της ροής, μπορεί να εκφραστεί ως το συνημίτονο της οξείας γωνίας θ μεταξύ 

των αποφύσεων της ροής (Bobyarchick, 1986; Passchier, 1988). Ο Wk κυμαίνεται από 0 (=συν 90°) 

για την καθαρή διάτμηση έως 1 (=συν 0°) για την απλή διάτμηση. Ίση συνεισφορά της καθαρής και 

απλής διάτμησης υφίσταται πιθανά στην τιμή του Wk 0.71 (=συν 45°, Law et al., 2004). Οι 

περιπτώσεις όπου 0<Wk<1, αναφέρονται ως υπο-απλές διατμήσεις ή γενικές ροές (sub-simple shear 

ή general shear/flow) (DePaor, 1983; Simpson & DePaor, 1993). Στην ανάλυση της πεπερασμένης 

παραμόρφωσης η στροβίλιση της ροής περιγράφεται καλύτερα από το μέσο κινηματικό αριθμό της 

στροβίλισης (Wm) ο οποίος εκφράζει τη μέση τιμή του Wk (Passchier, 1988). Στην περίπτωση 

παραμόρφωσης σταθερών συνθηκών, όπου η γεωμετρία της ροής παραμένει συνεχώς η ίδια, 

(steady-state deformation) ισχύει Wk = Wm. Οι Passchier & Trouw (2005) συνοψίζουν τις κύριες 

μεθόδους δισδιάστατης στροβίλισης που έχουν προταθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι 

περισσότερες από αυτές δύνανται να υπολογίσουν το Wm παρά το Wk. Για τον υπολογισμό του Wm 

έγινε χρήση τριών μεθόδων. Σε όσα δείγματα ήταν εφικτό χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από μία 
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μέθοδοι ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία και συμφωνία των μεθόδων. Η ανάλυση βασίστηκε στην 

υπόθεση ότι η ροή είναι μη-ομοαξονική, σταθερής κατάστασης και το διάνυσμα της στροβίλισης W
���

 

είναι σχεδόν κάθετο στο επίπεδο XZ της πεπερασμένης παραμόρφωσης. Ακολουθεί συνοπτική 

περιγραφή των τριών μεθόδων. 

 

4.4.1. Μέθοδος 1: περιστρεφόµενοι πορφυροκλάστες 

Έχουν προταθεί τρεις κύριες τεχνικές για την ανάλυση των περιστρεφόμενων 

πορφυροκλαστών από τους Passchier (1987), Simpson & DePaor (1993; 1997) και Wallis (1995). Η 

χρήση τους από πλήθος ερευνητών έχει στόχο τον υπολογισμό του Wm σε φυσικές ζώνες υψηλής 

παραμόρφωσης (Xypolias & Koukouvelas 2001; Law et al. 2004; Bailey et al. 2004; Jessup et al. 2006; 

Xypolias & Kokkalas 2006; Iacopini et al. 2008 κ.α.). Όλες οι μεθοδολογίες βασίζονται στο μοντέλο 

του Jeffery (1922) για άκαμπτους κλάστες που εμπεριέχονται σε μία ομογενώς πλαστικά 

παραμορφωμένη θεμελιώδη μάζα όπου για να περιστραφεί ένα αντικείμενο με συγκεκριμένη 

ελλειπτικότητα απαιτείται ένα συγκεκριμένο ποσό στροβίλισης. Πρόσφατα, οι Jessup et al. (2007) 

έκαναν μία γραφική προσέγγιση που ενοποιεί και τις τρεις τεχνικές, το «Δίκτυο Άκαμπτων Κόκκων» 

(RGN; Rigid Grain Net). Το RGN προβάλλει τη γωνία θ του μέγιστου άξονα των κλαστών με το ίχνος 

της φολίωσης, έναντι του παράγοντα διάπλασης Β* (Σχ 4.5). Ο παράγοντας διάπλασης ορίζεται από 

τη σχέση: 

2 2
x n
2 2
x n

M  - M
B* =  

M  + M
(Passchier, 1987) 

όπου Mx είναι ο μεγάλος άξονας και Mn ο μικρός άξονας του ελλειψοειδούς αντικειμένου.   

Στο διάγραμμα RGN έχουν προβληθεί ημι-υπερβολές που κάθε μία τους εκφράζει τον 

γεωμετρικό τόπο των σημείων (Β*, θ) που έχουν ίδιο Wm, όπου η γωνία θ και το Β σχετίζονται με το 

Wm από τις σχέσεις: 

{ }1 2 2 21
sin 1 *

2 *
m

m m

W
W B W

B
θ −= − − −⋅ ⋅ ⋅  (Passchier, 1987) 

*
cos(2 )

mW
B

θ
=  (Simpson and De Paor, 1993) 

 Οι δύο καμπύλες που τέμνουν τις κορυφές των θετικών και αρνητικών ημι-υπερβολών των 

διαγραμμάτων RGN, ονομάζονται καμπύλες κορυφών (vertices curves), χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της κρίσιμης τιμής B* (=Wm) που αποτελεί το όριο μεταξύ δύο ομάδων 

πορφυροκλαστών. Κάτω από την κρίσιμη B* οι κλάστες έχουν μικρές ελλειπτικότητες, 

περιστρέφονται ελεύθερα και οι μεγάλοι άξονες διασκορπίζονται σε ένα πλήθος από
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Σχήμα 4.5: Διάγραμμα RGN με χρήση ημι-υπερβολών για Wm ανά 0,1 (Jessup et al., 2007). 

Α: περιοχές ελεύθερης περιστροφής, Β: περιοχή σταθερής θέσης, Γ: ημι-υπερβολές, Δ: 

καμπύλες κορυφών. 

 

διαφορετικούς προσανατολισμούς. Στην  περίπτωση τιμών μεγαλύτερων της κρίσιμης τιμής Β* 

(μεγάλες ελλειπτικότητες) οι κλάστες φθάνουν σε μια σταθερή θέση περιστροφής όπου θεωρείται 

ότι δεν μπορούν να περιστραφούν παραπάνω (stable-sink position) και προβάλλονται στο χώρο 

μεταξύ των καμπύλων κορυφών (Σχ. 4.5, περιοχή Β). 

Για την εφαρμογή της RGN προσέγγισης επιλέχθηκαν 3 δείγματα από διαφορετικά βάθη και 

με επαρκή αριθμό πορφυροκλαστών αστρίων (Σχ. 4.6). Όλα τα διαγράμματα παρουσιάζουν καλά 

σημεία διαχωρισμού δηλώνοντας ότι η παραμόρφωση ήταν αρκετά υψηλή ώστε να επιτρέψει στους 

πορφυροκλάστες να φθάσουν σε θέση παράλληλη στη ροή. Αν η παραμόρφωση ήταν χαμηλή η 

μέθοδος θα έδινε υπερτιμημένες τιμές για το Wm (Bailey et al., 2007), ενώ παράληψη κλαστών με 

υψηλές ελλειπτικότητες θα οδηγούσε σε υποτιμημένες τιμές Wm (Law et al. 2004). Εκτιμάται ότι 

στα αναλυθέντα δείγματα το ανώτερο όριο των υπολογισθέντων Wm τιμών προσεγγίζει καλύτερα 

την πραγματική τιμή του Wm (Law et al. 2004). Έχει δειχθεί ότι το εισερχόμενο σφάλμα του Wm 

κυμαίνεται από ± 0,14 για τις περιπτώσεις που πλησιάζουν την καθαρή διάτμηση, έως ± 0,01 για 

τις αντίστοιχες που πλησιάζουν την απλή διάτμηση (Forte & Bailey, 2007). Αυτό συμπεραίνει ότι 

σφάλμα των υπολογισμών φθάνει το πολύ ± 0,08 (Πίνακας 4.3). 
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Σχήμα 4.6: Διάγραμμα RGN με χρήση ημι-υπερβολών 

για τα δείγματα L2, L58 και TD37. Οι έντονα 

σημειωμένες ημι-υπερβολές αντιστοιχούν στις 

προσδιορισμένες τιμές Wm για το κάθε δείγμα. Τα 

δείγματα έχουν συλλεχθεί σε αποστάσεις 110 (L2,Εν. 

Κυαν.), 5 (L58, Εν. Κυαν.) και 150 μέτρων (TD58, Εν. 

Βάσης) από την Επώθηση Βάσης. 

4.4.2. Μέθοδος 2: Σχέση διαγραµµάτων [c]-αξόνων χαλαζία και ποσού 

παραµόρφωσης. 

Η μέθοδος αυτή έχει προταθεί από τον Wallis (1992, 1995) που απέδειξε ότι το Wm μπορεί να 

υπολογιστεί εφόσον είναι γνωστή ελλειπτικότητα (Rxz) της πεπερασμένης παραμόρφωσης στο 

επίπεδο XZ και η γωνία β (Σχ. 3.6, επεξήγηση) μεταξύ της φολίωσης και της κάθετου
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Πίνακας 4.3 

Ανάλυση στροβίλισης (Wm) 
∆είγµα D (m) 

β 
(µοίρες) 

δ 
(µοίρες) Μέθοδος 1 Μέθοδος 2 Μέθοδος 3 

       
TD51 +400 03 – 05 – – 0.22 – 0.36 – 
L77 +180 12 – 16 14 – 0.74 – 0.87 0.79 – 0.87 
L2 +110 – – 0.80 ± 0.07 – – 
L103 +100 10 – 15 – – 0.62 – 0.82 – 
L32 +60 09 – 16 – – 0.70 – 0.93 – 
L11 +60 15 – 19 – – 0.91 – 0.97 – 
L18 +50 13 – 17 17 – 0.80 – 0.91 0.87 – 0.93 
L19 +50 14 – 16 – – 0.78 – 0.85 – 
L38 +40 10 – 13 12 – 0.79 – 0.89 0.69 – 0.77 
L93 +35 08 – 12 – – 0.59 – 0.77 – 
L17 +30 05 – 10 – – 0.50 – 0.80 – 
L6 +30 07 – 11 14 – 0.54 – 0.75 0.67 – 0.77 
L33 +25 13 – 16 16 – 0.87 – 0.93 0.85 – 0.90 
L62 +15 15 – 19 18 – 0.86 – 0.94 0.91 – 0.96 
L102 +10 13 – 16 – – 0.92 – 0.97 – 
L74 +10 – 16 – – – 
L58 +5 – – 0.75 ± 0.08 – – 
L46 +3 09 – 12 18 – 0.81 – 0.91 0.81 – 0.87 
TD37 -120 – – 0.82 ± 0.07 – – 
TD58 -150 10 – 14 20 – – 0.87 – 0.93 
Πίνακας 4.3: Αποτελέσματα των τριών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της 

στροβίλισης (Wm). D: η απόσταση σε μέτρα από την Επώθηση Βάσης με θετικό η αρνητικό σύμβολο για 

δείγματα δομικά πάνω (Ενότητα Κυανοσχιστολίθων) ή κάτω (Ενότητα Βάσης) από την επώθηση 

αντίστοιχα. 

 

στην κεντρική ζώνη των διαγραμμάτων [c]-αξόνων χαλαζία. Τα Rxz δεδομένα μπορούν να 

συνδυαστούν με τις τιμές του β είτε με την χρήση του κύκλου του Mohr για πεπερασμένη 

παραμόρφωση (Wallis, 1992), είτε εφαρμόζοντας την παρακάτω αναλυτική εξίσωση (Xypolias, 

2009): 

2
1

2

(1 tan )
cos tan

(1 tan )
xz

m
xz

R
W

R

β
β

− − ⋅
=  + ⋅ 

 

Η υπόθεση που γίνεται για την εφαρμογή της μεθόδου είναι ότι η κεντρική ζώνη των 

διαγραμμάτων [c]-αξόνων χαλαζία έχει ορθογώνια ανάπτυξη προς τη ροή/επίπεδο διάτμησης κατά 

τη διάρκεια της γενικής διάτμησης. Αυτή η υπόθεση έχει επαληθευτεί τόσο με εργαστηριακά 

πειράματα (π.χ. Bouchez & Duval 1982; Herwegh & Handy 1996; Herwegh et al. 1997) όσο και με 

αριθμητικές προσομοιώσεις της κρυσταλλικής δομής του χαλαζία (π.χ. Lister & Hobbs 1980; 

Etchecopar & Vasseur 1987). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκαν πειράματα 

σε συνθήκες γενικής διάτμησης πάνω στον χαλαζία που παράγουν διαγράμματα οπτικών αξόνων με 

τις άκρες των ζωνών από το επίπεδο διάτμησης και να στρέφονται σε σχέση με τη φορά διάτμησης 

κατά την διάρκεια της προοδευτικής παραμόρφωσης (Heilbronner & Tullis 2002; 2006). 
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Η αβεβαιότητα του υπολογισμού της γωνίας β είναι μακράν το μεγαλύτερο σφάλμα που επηρεάζει 

την ακρίβεια της μεθόδου 2 (π.χ. Grasemann et al., 1999). Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 15 

διαγράμματα οπτικών αξόνων όπου ήταν εφικτός ο υπολογισμός της γωνίας β με αβεβαιότητα 

μικρότερη ± 4°. Η ανάλυση των επιλεγμένων δειγμάτων έδωσε τιμές του Wm που κυμαίνονται από 

0,22 έως 0,97 (Πίνακας 4.3). Το εύρος του σφάλματος για το κάθε δείγμα που μετρήθηκε 

απεικονίζεται με τις ράβδους σφάλματος που προβάλλονται στο διάγραμμα του Rxz έναντι της 

γωνίας β (Σχ. 4.7). Αξιοσημείωτο είναι ότι στα αναλυθέντα δείγματα το σφάλμα των τιμών του Wm 

που ανέρχεται ως συνέπεια του υπολογισμού του λόγου της παραμόρφωσης, πάντα επικαλύπτεται 

από το σφάλμα του Wm που προκύπτει από την αβεβαιότητα των υπολογισμών της γωνίας β. 

 

 
 

 

Σχήμα 4.7: Γραφική απεικόνι-ση των 

αποτελεσμάτων της ανάλυσης της στροβίλισης 

με τη μέθοδο ΙΙ από την περιοχή της Αττικής 

όπου έχει ληφθεί υπόψη το εύρος σφάλματος 

για το κάθε δείγμα. Επιπροσ-θέτως, έχουν 

χαραχτεί οι καμ-πύλες ίσου κινηματικού αριθ-

μού στροβίλισης (από Tikoff & Fossen, 1995; 

Grasemann et al., 1999). 

 

4.4.3. Μέθοδος 3: Σχέση πλάγιας φολίωσης Sq και διαγραµµάτων [c]-αξόνων 

χαλαζία. 

Η εν λόγω μέθοδος έχει προταθεί από τον Wallis (1995) και βασίζεται στην υπόθεση ότι οι 

νεότεροι δυναμικά ανακρυσταλλωμένοι κόκκοι χαλαζία αναπτύσσουν πλάγια φολίωση (Sq). Η Sq 

αρχικά αναπτύσσεται σχεδόν παράλληλα με το μέγιστο στιγμιαίο άξονα  έκτασης (ISA) της ροής και 

βρίσκεται σε γωνία δ με τη μυλωνιτική φολίωση (S2m) (Σχ. 3.6, επεξήγηση). Από  τις γωνίες δ και β 

είναι δυνατό να υπολογιστεί η γωνία «η», μεταξύ των αποφύσεων της ροής και του ISA (η=δ+β; 

Wallis, 1995). Η γωνία η εξαρτάται από το καθεστώς της ροής και για παραμόρφωση σταθερής 

κατάστασης (steady state deformation) συνδέεται με το Wm με την ακόλουθη σχέση: 

Wm= sin(2η)=sin2(β+δ)  
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 Η μέθοδος 3 ήταν εφαρμόσιμη σε οκτώ δείγματα που έδωσαν καλά αναπτυγμένα 

διαγράμματα [c]-αξόνων χαλαζία και αναγνωρίστηκε η πλάγια φολίωση. Για κάθε δείγμα η γωνία δ 

προσδιορίστηκε ως η μέγιστη γωνία που μετρήθηκε  μεταξύ της Sq και της S2m. Οι τιμές που 

υπολογίστηκαν για την δ και το Wm αποδίδονται στον πίνακα 4.3. Οι τιμές του Wm κυμαίνονται 

από 0,67 έως 0,96 και υπολογίστηκαν με ένα εύρος σφάλματος που αντανακλά το σφάλμα που 

υπεισέρχεται  από τη μέτρηση της γωνίας β τα διαγραμμάτων του χαλαζία. 

 

4.5. Προφίλ µεταβολής του κινηµατικού αριθµού στροβίλισης 
 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της στροβίλισης προβλήθηκαν σε σχέση με το δομικό 

βάθος από την Επώθηση Βάσης ώστε να εξεταστεί η χωρική κατανομή των τιμών του Wm καθώς 

επίσης και αν υπάρχει συμφωνία στις τιμές των διαφορετικών μεθόδων για το κάθε δείγμα (Σχ. 4.8). 

Από το προφίλ στροβίλισης που κατασκευάστηκε  φαίνεται πως η μέθοδος 2 χαρακτηρίζεται από τη 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα στον υπολογισμό των τιμών του Wm και παρόμοιες τιμές από αυτές της 

μεθόδου ΙΙΙ για τα αντίστοιχα δείγματα. Ο Wallis (1995) παρουσίασε την ενδεχόμενη ασυμφωνία 

μεταξύ των δυο παραπάνω μεθόδων για να τονίσει την αλλαγή στο καθεστώς της ροής σε σχέση με 

το χρόνο και διατύπωσε ότι η μέθοδος 3 μάλλον καταγράφει τα τελευταία προστιθέμενα ποσά της 

παραμόρφωσης. Τα παραπλήσια αποτελέσματα των δύο παραπάνω μεθόδων μαρτυρούν ότι στα 

 

 

 
Σχήμα 4.8. Διάγράμμα μεταβολής των τιμών του Wm σε σχέση με τη δομική απόσταση από την Επώθηση Βάσης στην 

Αττική.  
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μεταμορφωμένα της Αττικής το καθεστώς της ροής ήταν σχετικά σταθερό. Οι τιμές από την μέθοδο 

1 δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες διαφορές με τις άλλες δύο μεθόδους με αποτέλεσμα ο συνδυασμός 

τους να αποδίδει ένα συγκεκριμένο μοτίβο στην κατανομή της στοβίλισης στη ζώνη της Επώθησης 

Βάσης. 

Το προφίλ της στροβίλισης για την Ενότητα Κυανοσχιστολίθων δείχνει μικρή αύξηση του 

Wm προς τους τεκτονικά κατώτερους ορόφους από 0,8 σε 0,9 καθώς επίσης και δύο μικρού πάχους 

ζώνες με μεγαλύτερη συμμετοχή της συνιστώσας της καθαρής διάτμησης σε βάθη περίπου 30-40 μ. 

και 5 μ. πάνω από την Επώθηση Βάσης. Οι χαμηλότερες τιμές Wm στις δυο παραπάνω ζώνες, 

παράλληλες με την επώθηση, συμφωνεί με την παρουσία συζυγών σετ ζωνών επιμέρους διάτμησης 

(shear bands) στις λεπτές τομές των δειγμάτων L93 και L67 (Σχ. 3.6), που  απαντώνται σε γενική ροή 

με αριθμό στροβίλισης όχι μεγαλύτερο του 0,6-0,7 (Grasemann et al., 2003). Αν και ο τρόπος 

ανάπτυξης των ζωνώσεων διάτμησης δεν είναι πλήρως κατανοητός, η πιθανή ερμηνεία είναι ότι 

αντικατοπτρίζουν τη στροβίλιση της ροής στο τελευταίο στάδιο δραστηριότητας της διατμητικής 

ζώνης όπου η μυλωνιτική φολίωση είχε ήδη αποκατασταθεί  (Passchier & Trouw, 2005). Η ανάλυση 

της στροβίλισης στους αντίστοιχους σχηματισμούς της Ενότητας Βάσης στην Εύβοια έδειξε όμοιες 

συνθήκες παραμόρφωσης (γενική διάτμηση) με τον Wm να κυμαίνεται γύρω στο 0,9 (Σχ. 4.8). 

 

4.6. Η λιθολογία ως πιθανός ρυθµιστής της µεταβολής του κινηµατικού 
αριθµού στροβίλισης 
 

Στη ζώνη Επώθησης Βάσης εμφανίζεται μια ποικιλία λιθολογιών (εναλλαγές μαρμάρων με 

σχιστόλιθους) και είναι πιθανό το προφίλ στροβίλισης που παράχθηκε από πλούσιες σε χαλαζία  

ζώνες να έχει επηρεαστεί από το διαμελισμό της ροής μεταξύ των περιοχών όπου οι μαρμαρυγίες 

συμμετέχουν σε διαφορετική αναλογία. Η διαφορετική συμμετοχή των μαρμαρυγιών έχει ως 

αποτέλεσμα ορίζοντες με χαμηλή περιεκτικότητα σε μαρμαρυγία να «αντιστέκονται» (competent 

layers), ενώ ορίζοντες με αυξημένη παρουσία μαρμαρυγία να είναι «επιδεκτικοί» (incompetent 

layers) στη διατμητική ολίσθηση. Οι Lister & Williams (1983) προτείνουν ότι οι πιο συμπαγείς 

ορίζοντες τείνουν να παραμορφωθούν περισσότερο ομοαξονικά σε σχέση με αυτούς που 

παρουσιάζουν πιο χαμηλό ιξώδες. Ωστόσο, αριθμητικά μοντέλα (Ishii, 1992; Jiang, 1994) έχουν 

δείξει ότι η παραπάνω υπόθεση ευσταθεί μόνο για εξαιρετικά συμπαγή πετρώματα όπου ο 

παράγοντας ανθεκτικότητας (competence factor) είναι μηδενικός και συνεπώς τα δείγματα που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν εμπίπτουν της περίπτωσης αυτής αφού περιέχουν μικρό ποσοστό 

φυλλοπυριτικών ορυκτών. Τα ίδια αριθμητικά μοντέλα υποστηρίζουν επίσης ότι η ροή μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα μη-ομοαξονική σε συμπαγείς και ομοιογενείς ορίζοντες. Τα πλούσια σε χαλαζία 

δείγματα που αναλύθηκαν συλλέχθηκαν αποκλειστικά από λιθολογικά ομοιογενείς ορίζοντες 
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μεγάλου πάχους οι οποίοι τείνουν να παραμορφωθούν με παρόμοιο τρόπο που παραμορφώνεται 

το ευρύτερο σύστημα των πετρωμάτων. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι κατανομές του Wk που 

κατασκευάστηκαν για την ζώνη της Επώθησης Βάσης περιγράφουν ικανοποιητικά την πλαστική ροή 

στον ευρύτερο χώρο των μεταμορφωμένων σχηματισμών της Αττικής.  

 

4.7. Κατακόρυφη λέπτυνση και επιµήκυνση παράλληλα στη διεύθυνση 
κίνησης 
 

Η ανάλυση της στροβίλισης όπως προαναφέρθηκε δείχνει ότι η παραμόρφωση στη ζώνη της 

Επώθησης Βάσης διαφέρει σημαντικά από την ιδανικά απλή διάτμηση που οδηγεί στην λέπτυνση 

των πετρωμάτων κάθετα στο επίπεδο της επώθησης (επίπεδο ροής). Δεδομένου ότι πρόκειται για 

ισοχωρική επίπεδη παραμόρφωση, οι τιμές του κινηματικού αριθμού στροβίλισης Wm και του 

ποσού της παραμόρφωσης Rxz μπορούν να συσχετισθούν με την βράχυνση (S) κάθετα στο επίπεδο 

της ροής (Σχ. 4.9α) με την εξίσωση των Wallis et al. (1993): 
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Θεωρώντας ότι η παραμόρφωση έλαβε χώρα σε σταθερό όγκο, συνδυάστηκαν οι καλύτερες 

τιμές του Wm από κάθε μία από τις τρεις μεθόδους στροβίλισης με την αντίστοιχη τιμή Rxz για το 

κάθε δείγμα και τα αποτελέσματα της υπολογισμένης βράχυνσης προβλήθηκαν στο κατακόρυφο 

προφίλ έκτασης του σχήματος 4.10α. Για την περιοχή κάτω από την Επώθηση Βάσης 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που προέρχονται από την εργασία των Xypolias et al. (2003). Το 

προφίλ δείχνει βράχυνση κάθετα στο επίπεδο ροής της τάξης του 20-50%, ενώ η πλειονότητα των 

τιμών με βάση τους υπολογισμούς χαρακτηρίζεται από βράχυνση περίπου 30%. 

Παρόμοιες τιμές κατακόρυφης βράχυνσης έχουν πρόσφατα αναφερθεί για άλλες πλαστικές 

ζώνες επωθήσεων όπως: α) η βάση του “Moine Nappe” στην περιοχή του Stack of Glencoul (50-75%, 

Law 2010) και στην περιοχή Loch Eriboll (25-55%, Thigpen et al. 2010), β) σε κάποιες περιοχές της 

ζώνης των Ιμαλαΐων: στο Sutley Valley (περίπου 43%, Vannay & Grasemann 2001), στην περιοχή 

Everest (Law et al. 2004) και στον ποταμό Kali Gandaki (25-32%, Larson & Godin 2009) και γ) στη 

Φυλλιτική-Χαλαζιτική σειρά των Εξωτερικών Ελληνίδων (20-45%, Xypolias & Koukouvelas 2001; 

Xypolias & Kokkalas 2006).  
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Σχήμα 4.9. α) Απεικόνιση της βράχυνσης και επιμήκυνσης στο επίπεδο ΧΖ. Για επίπεδη παραμόρφωση η επιμήκυνση 

δίνεται από το S
-1

 (Wallis, 1995). β) Καμπύλη συσχέτισης της βράχυνσης στον άξονα Ζ έναντι της επιμήκυνσης στον άξονα Χ 

για επίπεδη παραμόρφωση (0% έκταση στον Υ άξονα). Επίσης, οι αντίστοιχες καμπύλες για γενική πλάτυνση (10 έως 60% 

έκταση στον Υ άξονα) και γενική σύσφιξη (-10 έως -30% έκταση στον Υ άξονα) (Xypolias et al., 2010). 

 

Η κατακόρυφη λέπτυνση υπό πλαστικές συνθήκες μέσα και στη ζώνη Επώθησης Βάσης 

υποδηλώνει μια συνιστώσα επιμήκυνσης παράλληλα στο επίπεδο των επωθήσεων και στην 

διεύθυνση κίνησης. Φυσικά παραδείγματα έχουν επίσης δείξει ότι ακόμα και για μικρή συμμετοχή

της συνιστώσας καθαρής διάτμησης, η επιμήκυνση παράλληλα στην κίνηση μπορεί να είναι 

σημαντική αν το μέγεθος της παραμόρφωσης είναι αρκετά υψηλό (Xypolias & Kokkalas, 2006). Για 

την επίπεδη παραμόρφωση, ο Wallis (1995) θεωρεί ότι η επιμήκυνση παράλληλα στην κίνηση είναι 

το αντίστροφο κλάσμα  της τιμής της κατακόρυφης βράχυνσης (Σχ. 4.9α). Ωστόσο, όπως έχει 

τονισθεί από τον Law (2010), ότι η τιμή ενός απλά αντίστροφου κλάσματος μπορεί να 

υπερεκτιμήσει η να υποτιμήσει την πραγματική έκταση παράλληλα στο επίπεδο ροής για 

παραμόρφωση σε συνθήκες πλάτυνσης ή σύσφιξης, αντίστοιχα. Έτσι, πρέπει να ληφθεί υπόψιν η 

επίδραση της επιμήκυνσης στον ενδιάμεσο άξονα Υ του ελλειψοειδούς της παραμόρφωσης ώστε να 

εξασφαλιστούν αξιόπιστοι υπολογισμοί της επιμήκυνσης παράλληλα στην κίνηση που συσχετίζονται 

με βράχυνση κάθετα στο επίπεδο ροής (Σχ. 4.9β). Τα δεδομένα που προκύπτουν από την 

τρισδιάστατη ανάλυση της παραμόρφωσης σε δείγματα που συλλέχθηκαν από τη ζώνη Επώθησης 

Βάσης, προβάλλονται γύρω από τη γραμμή την επίπεδης παραμόρφωσης (Σχ. 4.4α). Εδώ, οι τιμές 

της έκτασης (βράχυνση ή επιμήκυνση) παράλληλα στον  Υ-άξονα υπολογίστηκαν 1-16% (Πίνακας 

4.2). Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι μικρές αλλαγές κατά μήκος της έκτασης στον  Υ-άξονα καθώς 

επίσης  και των τιμών της κάθετης βράχυνσης, μπορούν να παράγουν μεγάλες αλλαγές στην 

επιμήκυνση παράλληλα στο επίπεδο ροής (Law, 2010).  
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Οι τιμές της επιμήκυνσης, που υπολογίστηκαν για το κάθε δείγμα, παρουσιάζονται 

σχηματικά στο προφίλ του σχήματος 4.10β και φανερώνουν επιμήκυνση περίπου της τάξης του 30 

έως 90%. Το εύρος της επιμήκυνσης εξαρτάται από το δομικό βάθος και τη μέθοδο στροβίλισης που 

χρησιμοποιήθηκε.  

 

4.8. Συµπεράσµατα 
 

Από τις τιμές του Rxz σε 59 δείγματα που παρατίθενται στον Πίνακα 4.1, προκύπτει ότι το 

ποσό της πλαστικής παραμόρφωσης στην Αττική σχετίζεται συστηματικά με το δομικό βάθος τόσο 

εντός της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων όσο και στην Ενότητα Βάσης (Σχ. 4.3). Έτσι, στα δείγματα που 

προέρχονται από τα κατώτερα δομικά βάθη της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων, πλησίον της 

Επώθησης Βάσης, παρουσιάζεται εντονότερη παραμόρφωση και υψηλότερες τιμές Rxz (έως 7,66 

για το δείγμα L110). Αντιθέτως, τα δείγματα από δομικά επίπεδα που απέχουν αρκετά από την 

Επώθηση Βάσης οι τιμές του Rxz είναι πολύ χαμηλότερες (έως 1,98 για το δείγμα 75k στα ανώτερα 

 

 

Σχήμα 4.10. α) Τιμές του ποσοστού βράχυνσης μετρημένες κάθετα στο επίπεδο της Επώθησης Βάσης (επίπεδο ροής) 

έναντι της δομικής απόστασης από την επώθηση, λαμβάνοντας υπόψιν τα Rxz και Wm. (β) Τιμές του ποσοστού 

επιμήκυνσης παράλληλα στη διεύθυνση κίνησης υπολογισμένες παράλληλα στο επίπεδο της Επώθησης Βάσης (επίπεδο 

ροής) έναντι της δομικής απόστασης από την επώθηση. 
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τεκτονικά επίπεδα της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων και έως 2,85 για το δείγμα L40 εντός των 

κατώτερων δομικών βαθών της Ενότητας Βάσης). Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση των τιμών του 

Rxz προσεγγίζοντας την Επώθηση Βάσης συνοδεύεται με τη στροφή των F2 πτυχών και την τάση για 

παραλληλισμό τους παράλληλα με την κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2 που πιθανά οφείλεται 

στην αύξηση του ποσού παραμόρφωσης. 

Ο προσδιορισμός του σχήματος και της γεωμετρίας του ελλειψοειδούς της παραμόρφωσης 

επιτεύχθηκε με τον υπολογισμό των παραμέτρων k (παράμετρος Flinn) σε 19 δείγματα και την 

κατασκευή διαγράμματος Flinn. Η προβολή των δεδομένων καθώς και ο αριθμητικός μέσος των 

υπολογισμένων τιμών του k ίσος με 1,02, φανερώνουν συνθήκες επίπεδης παραμόρφωσης. Μια 

πρώτη εικόνα είχαν εξάλλου φανερώσει και τα διαγράμματα των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων 

χαλαζία που επιβεβαιώθηκαν με την παράμετρο Flinn και το αντίστοιχο διάγραμμα. 

Ο υπολογισμός του κινηματικού αριθμού στροβίλισης Wm και η κατασκευή των 

αντίστοιχων προφίλ μεταβολής δείχνουν γενικά μικρή αύξηση του Wm προσεγγίζοντας την 

Επώθηση βάσης από 0,8 σε 0,9 φανερώνοντας συνθήκες παραμόρφωσης όπου επικρατεί σε υψηλό 

ποσοστό η απλή διάτμηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η μείωση του Wm σε δύο μικρές 

περιοχές (στα 5μ. και 30-40μ. από την Επώθηση Βάσης) δηλώνοντας υψηλότερη συμμετοχή της 

συνιστώσας της καθαρής διάτμησης. 

 Τέλος, η Ενότητα Κυανοσχιστόλιθων υπό τις συνθήκες της πλαστικής D2 παραμόρφωσης, 

έχει υποστεί κατακόρυφη λέπτυνση παράλληλα στη διεύθυνση κίνησης. Οι τιμές της κατακόρυφης 

βράχυνσης και της παράλληλης στην κίνηση επιμήκυνσης είναι της τάξης του 20-50% και 30-90%, 

αντίστοιχα. 
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Εύθραυστες – Ηµι-εύθραυστες δοµές συµ̟ίεσης στην 

Αττικοκυκλαδική Μάζα 

 
 
 
 
 
Η D3 φάση παραμόρφωσης εκφράζεται στην Αττική με δομές που αναπτύχθηκαν σε ημι-εύθραυστες 

έως εύθραυστες συνθήκες και παρατηρούνται τόσο σε μεσοσκοπικό όσο και σε μεγασκοπικό πεδίο. 

Τυπική εμφάνιση D3 μεσοσκοπικών δομών αποτελούν κυρίως οι εύθραυστες πτυχές, ενώ συχνή 

είναι η παρουσία C-S και C’-S δομών. Σε μεγασκοπική κλίμακα η D3 παραμόρφωση εκφράζεται από 

αντίκλινα και σύγλινα που πτυχώνουν την S2 φολίωση. Οι μεσοσκοπικές D3 εύθραυστες δομές 

συναντώνται κυρίως σε σχιστόλιθους ενώ οι μεγασκοπικές πτυχές της φάσης απαντώνται σε όλο το 

τεκτονοστρωματογραφικό πάχος των καλυμμάτων παραμορφώνοντας την προϋπάρχουσα Επώθηση 

Βάσης. Οι D3 μεγαπτυχώσεις,  που αναλύονται παρακάτω, προκύπτουν όπως προαναφέρθηκε κατά 

την ανάλυση της S2 φολίωσης μέσω δικτύων Schmidt και γεωλογικών τομών.  

 

5.1 Η D3 µεγαπτύχωση 
 

5.1.1. Η ανάλυση της S2 φολίωσης στη βορειοανατολική Αττική 

Για την ανάλυση της S2 φολίωσης στη βορειοανατολική Αττική ακολουθήθηκε ο διαχωρισμός της σε 

τρεις επιμέρους περιοχές σύμφωνα με αυτά που αναλύθηκαν και στο κεφάλαιο 2. Στις περιοχές A, 

B, Γ μετρήθηκαν φολιώσεις σε 2608 θέσεις συνολικά. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των φολιώσεων 

παρουσιάζεται στον γενικευμένο γεωλογικό χάρτη του σχήματος 5.1 όπου παρουσιάζονται οι 

πορείες των φολιώσεων (foliation trajectories), οι άξονες των κύριων μεγα-πτυχών καθώς επίσης και 

οι θέσεις που κατασκευάστηκαν οι γεωλογικές τομές.  

Στην περιοχή Α οι S2 φολιώσεις της Ενότητας Βάσης παρουσιάζουν κύριο προσανατολισμό 

Β-Ν έως ΒΒΔ-ΝΝΑ με ήπιες κλήσεις προς τα ΑΒΑ ενώ στα βόρεια στρέφονται προοδευτικά σε Α-Δ 

έως ΑΒΑ-ΔΝΔ (Σχ. 5.1). Αυτό φαίνεται και από τα αντίστοιχα διαγράμματα πόλων και ισοπληθών 

των φολιώσεων για την Ενότητα Βάσης (Σχ. 5.2α) όπου η μέγιστη συγκέντρωση αντιπροσωπεύεται 

από την τιμή φολίωσης 075˚/23˚. Στο κέντρο της περιοχής Α, όπου λαμβάνει χώρα η επώθηση της 

Ενότητας  Κυανοσχιστολίθων επί της Ενότητας Βάσης (Επώθηση Βάσης), οι πορείες των φολιώσεων
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Σχήμα 5.1: Γενικευμένος γεωλογικός χάρτης της βορειοανατολικής Αττικής όπου διακρίνονται οι υποπεριοχές Α, Β, Γ, οι 

φολιώσεις, οι πορείες των φολιώσεων, η Επώθηση Βάσης και τα κύρια αντίκλινα/σύγλινα της περιοχής. Επίσης, 

διακρίνονται τρεις γεωλογικές τομές (ΑΑ’’, ΒΒ’ και  ΓΓ’) που κατασκευάστηκαν στο σχήμα 5.3. 

 

παρουσιάζουν έντονη καμπύλωση αλλάζοντας διευθύνσεις από Β-Ν σε ΒΒΔ-ΝΝΑ έως Δ-Α.  

Στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων παρατηρήθηκε συχνή μεταβολή του προσανατολισμού των 

φολιώσεων που έχει αποτέλεσμα οι κατανομές τους στο αντίστοιχο δίκτυο Schmidt να έχουν 

μεγάλο εύρος (Σχ. 5.2β). Αντίστοιχη διακύμανση έχουν και οι διευθύνσεις των κύριων φολιώσεων 

επί του χάρτη (Σχ. 5.1). Με βάση αυτή την παρατήρηση αλλά και χαρτογραφήσεις μεγάλης κλίμακας 

θεωρείται ότι αυτή η διακύμανση οφείλεται στον σχηματισμό αντικλίνων και συγκλίνων στη 

μεγασκοπική κλίμακα. Στο νότιο τμήμα της περιοχής Α και κοντά στην επαφή της Ενότητας 

Κυανοσχιστολίθων με την Ενότητα Βάσης, η οποία έχει διεύθυνση Β-Ν, οι φολιώσεις παρουσιάζουν 

προσανατολισμό Β-Ν έως ΒΑ-ΝΔ με μέτριες κλίσεις προς δυτικά έως βορειοδυτικά. Αυτό 

επαληθεύεται από το δίκτυο φολιώσεων της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων του σχήματος 5.2β όπου η 

μέγιστη πυκνότητα των μετρήσεων αντιστοιχεί σε επίπεδα φολιώσεων που κλίνουν προς τα 

βορειοδυτικά. Επίσης, προβλήθηκαν ξεχωριστά οι φολιώσεις για τις εμφανίσεις μαρμάρου στην 

κεντρική περιοχή που δείχνουν στην πλειοψηφία τους μέτριες κλίσεις των φολιώσεων διευθύνσεις 

όμοιες αυτών που μετρήθηκαν στον σχιστόλιθο (Σχ. 5.2γ). 

Οι πορείες των φολιώσεων που παρουσιάζονται στον γενικευμένο γεωλογικό χάρτη του 

σχήματος 5.1 κατασκευάστηκαν με γνώμονα τις διευθύνσεις των αντιπροσωπευτικών φολιώσεων 

και θεωρείται ότι δείχνουν το σχηματισμό αντικλίνων και συγκλίνων στην περιοχή της Πεντέλης και
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Σχήμα 5.2: Στερεογραφικές προβολές σε δίκτυα Schmidt των πόλων των φολιώσεων από τις περιοχές  Α,  Β  και 

Γ της βορειοανατολικής Αττικής . Σε κάποια δίκτυα έχει υπολογιστεί ο π-κύκλος και ο αντίστοιχος π-άξονας, που 

αντιπροσωπεύουν την πτύχωση που παρατηρείται στην κάθε περιοχή.  Η μέθοδος προβολής του π-κύκλου και 

π-άξονα αναφέρεται  από τον Ξυπολιάς (2010). 
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Συνέχεια σχήματος 5.2 
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στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής. Αναλυτικά, στο βόρειο τμήμα της περιοχής Α 

η Ενότητα Κυανοσχιστολίθων έχει πορείες φολιώσεων που μαρτυρούν μια αντικλινική δομή με 

έντονη κλίση του αξονικού επιπέδου και με διεύθυνση άξονα ΔΝΔ-ΑΒΑ ο οποίος στα δυτικά 

παρουσιάζει ήπια βύθιση (20°) και στην κεντρική περιοχή μέτρια βύθιση (42°) προς ανατολάς. 

Ανατολικά και κοντά στην Επώθηση Βάσης οι κλίσεις του άξονα γίνονται μέτριες έως έντονες (40° - 

60°) προς δυσμάς. Παρόλο που το αντίστοιχο στερεοδιάγραμμα των πόλων των φολιώσεων στην 

περιοχή παρουσιάζει μεγάλη διασπορά (Σχ. 5.2β), η απεικόνιση των ισοπληθών παραπέμπει στην 

ύπαρξη πτυχής με διεύθυνση άξονα περίπου Β55°Α. Η παραπάνω παρατήρηση σε συνδυασμό με τις 

φολιώσεις που έχουν συλλεχθεί από την ευρύτερη περιοχή, παραπέμπουν σε μια πτύχωση μικρού 

εύρους η οποία εντοπίζεται να ακολουθεί την επαφή των ενοτήτων Βάσης-Κυανοσχιστολίθων. Η 

γεωλογική τομή ΑΑ’Α’’ (Σχ. 5.3) δείχνει την ύπαρξη αντικλίνου στο κεντρικό τμήμα της Ενότητας 

Κυανοσχιστολίθων και πτύχωση πλησίον της Επώθησης Βάσης. Στο νότιο τμήμα της περιοχής και 

κοντά στην επώθηση παρατηρείται ένα όρθιο αντίκλινο στους σχηματισμούς της Ενότητας Βάσης 

(Σχ. 5.3, τομή ΒΒ’). Ο άξονας του αντικλίνου στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι παράλληλος στην 

επαφή και έχει προσανατολισμό Β-Ν ενώ στα βόρεια στρέφεται σταδιακά σε ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση (Σχ. 

5.1). 

Στην περιοχή Β (Σχ. 5.1) διαπιστώθηκε ότι η σχέση μεταξύ των ενοτήτων της 

Αττικοκυκλαδικής Ζώνης, Ενότητες Βάσης και Κυανοσχιστολίθων, όσο και η σχέση μεταξύ της 

Υποπελαγονικής και Αττικοκυκλαδικής Ζώνης είναι τεκτονική. Οι φολιώσεις στην ευρύτερη περιοχή 

της Ενότητας Βάσης έχουν συνήθως διευθύνσεις ΒΒΔ-ΝΝΑ έως Β-Ν. Στο δυτικότερο τμήμα οι κλίσεις 

χαρακτηρίζονται από μέτριες τιμές (44°) ενώ προσεγγίζοντας την Επώθηση Βάσης γίνονται έντονες 

και συχνά κατακόρυφες. Στην κεντρική και ανατολική περιοχή οι φολιώσεις ως επί το πλείστον 

κλίνουν μέτρια προς ανατολικά. Βόρεια, στα όρια με την περιοχή Α και πλησίον της Επώθησης 

Βάσης παρατηρείται ότι η παράταξη των φολιώσεων είναι ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης με κλίσεις προς ΒΑ 

(Σχ. 5.1). Η κατασκευή των πορειών των φολιώσεων σε συνδυασμό με τις παραπάνω παρατηρήσεις 

παραπέμπει στην ύπαρξη ενός ανοικτού αντικλίνου με έντονη κλίση του αξονικού του επίπεδου 

προς ΑΒΑ και άξονα διεύθυνσης ΒΒΔ-ΝΝΑ ο οποίος στα βόρεια στρέφεται σταδιακά σε ΒΑ-ΝΔ 

διατηρώντας την παραλληλία του με την επώθηση. Το δίκτυο φολιώσεων που κατασκευάστηκε για 

την Ενότητα Βάσης στην περιοχή Β (Σχ. 5.2δ) απαρτίζεται κυρίως από φολιώσεις σε θέσεις εντός του 

παραπάνω αντικλίνου. Για το λόγο αυτό, ο π-πόλος επαληθεύει την ύπαρξη του αντικλίνου με μικρή 

βύθιση άξονα. Επιπροσθέτως, οι πορείες φολιώσεων διαγιγνώσκουν την ύπαρξη δύο ακόμα 

αντικλίνων. Το πρώτο από αυτά έχει άξονα που βυθίζεται ήπια προς ΒΑ και κατακόρυφο αξονικό 

επίπεδο και χαρτογραφήθηκε στα ανατολικά του αντικλίνου που έχει προαναφερθεί. Το δεύτερο 
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αντίκλινο έχει άξονα ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνσης και εξαπλώνεται από τη λίμνη του Μαραθώνα έως την 

περιοχή του Διονύσου (περιοχή Γ).  

Στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων η κατανομή των φολιώσεων έχει μεγάλη διασπορά ως 

αποτέλεσμα των αντικλίνων-συγκλίνων μικρότερης κλίμακας και των πτυχών που θα αναλυθούν πιο 

κάτω. Πλησίον της Επώθησης Βάσης οι φολιώσεις έχουν κύριο προσανατολισμό ΒΒΑ-ΝΝΔ με κλίσεις 

μέτριες προς δυσμάς (Σχ. 5.1). Στην κεντρική περιοχή αποκτούν προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ με κλίσεις 

τόσο προς ΒΑ όσο και προς ΝΔ. Η εναλλαγή της διεύθυνσης κλίσεων αποδίδεται στα ανοιχτά 

αντίκλινα που αναπτύσσονται στην περιοχή με άξονες ΒΔ-ΝΑ, ένα συμπέρασμα που προκύπτει από 

το σχεδιασμό των πορειών φολιώσεων. Στο διάγραμμα των ισοπληθών καμπύλων των φολιώσεων 

(Σχ. 5.2ε) οι τιμές που αντιστοιχούν σε μικρής κλίσης φολιώσεις και καταλαμβάνουν το κέντρο του 

διαγράμματος αντιπροσωπεύουν τα σκέλη των αντικλίνων και φανερώνουν ανοικτή πτύχωση με 

προσανατολισμό αξόνων  330°/10° και αξονικά επίπεδα 58°/82°. Οι τιμές των φολιώσεων που 

εντοπίζονται στο ΝΑ πεδίο του διαγράμματος αντιστοιχούν σε θέσεις κοντά στην επαφή με την 

Ενότητα Βάσης ενώ οι μετρήσεις που απαρτίζουν το ΒΔ πεδίο αντιστοιχούν σε φολιώσεις που 

μετρήθηκαν τόσο στην κεντρική περιοχή όσο και δυτικά, κοντά στην επαφή με την Ενότητα 

Τουρκοβουνίων. Στο δυτικό περιθώριο της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων η επικρατέστερη διεύθυνση 

φολίωσης είναι ΒΒΑ-ΝΝΔ με κλίσεις ήπιες έως μέτριες προς ανατολάς. 

Στην περιοχή Γ οι φολιώσεις της Ενότητας Βάσης παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση ως 

προς τον προσανατολισμό τους. Συγκεκριμένα, στην ΒΔ περιοχή του Πεντελικού όρους οι φολιώσεις 

παρουσιάζουν διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ με μέτριες κλίσεις προς ΒΔ οι  οποίες στρέφονται σταδιακά σε 

ΒΔ-ΝΑ με μέτριες έως ήπιες κλίσεις στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του όρους. Στην κεντρική και 

ανατολική περιοχή του Πεντελικού οι φολιώσεις στρέφονται σε διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ έως Β-Ν με ήπιες 

έως μέτριες κλίσεις τόσο προς τα ανατολικά έως ΑΝΑ όσο και προς τα δυτικά έως ΔΒΔ. Η μεταβολή 

στον προσανατολισμό των φολιώσεων οφείλεται στο σχηματισμό αντικλίνων και συγκλίνων ΒΑ-ΝΔ 

διεύθυνσης που φαίνονται χαρακτηριστικά από το χάρτη φολιώσεων στο σχήμα 5.1. Από την 

περιοχή Γ συλλέχθηκαν φολιώσεις σε 916  θέσεις οι οποίες προβλήθηκαν σε δίκτυο Schmidt και 

σχεδιάστηκε ο π-πόλος που επαληθεύει την ύπαρξη των μέγα-πτυχώσεων με γενική διεύθυνση 

βύθισης αξόνων 222°/17°. Το διάγραμμα των ισοπληθών καμπύλων (Σχ. 5.2στ) παρουσιάζει μέγιστη 

πυκνότητα στο σημείο που αντιστοιχεί σε διεύθυνση φολίωσης 237°/21° και αντικατοπτρίζει τις 

φολιώσεις στις περιοχές των αρθρώσεων των συγκλίνων/αντικλίνων του Πεντελικού. Το πλήθος των 

φολιώσεων που μετρήθηκαν χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της γεωλογικής τομής ΓΓ’. Το 

πρώτο στοιχείο που είναι ορατό στην ΓΓ’ (Σχ. 5.3) είναι ότι το Πεντελικό Όρος αποτελεί ένα 

τεκτονικό παράθυρο αντικλινικής μορφής όπου τον πυρήνα του κατέχει το Κατώτερο Μάρμαρο. Το 

γεγονός ότι οι κλίσεις του Κατώτερου Μαρμάρου στα ανατολικά του όρια είναι σχεδόν
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κατακόρυφες, η παρουσία μυλωνίτη καθώς και η ύπαρξη ισοκλινών πτυχών στον γειτνιάζοντα 

Σχιστόλιθο Καισαριανής υποδηλώνουν μια ζώνη έντονης παραμόρφωσης. 

 

5.1.2. Η ανάλυση της S2 φολίωσης στη Νότια Αττική 

Η πλειοψηφία των S2 φολιώσεων της Ενότητας Βάσης στην ανατολική Λαυρεωτική έχει ήπιες κλίσεις 

που σχηματίζουν ανοιχτά αντίκλινα διεύθυνσης Β-Ν έως ΒΒΑ-ΝΝΔ (Spanos et al., 2010) όπως 

φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη φολιώσεων του σχήματος 5.4. Στην κεντρική περιοχή όπου 

παρατηρείται η γρανιτική διείσδυση στο χωριό Πλάκα, η διεύθυνση των φολιώσεων είναι ΔΒΔ-ΑΝΑ 

με ήπιες έως μέτριες κλίσεις οι οποίες προς δυσμάς στρέφονται έως ΔΝΔ-ΑΒΑ σχηματίζοντας μια 

ανοικτή αντικλινική δομή. Νότια της Πλάκας και κατά μήκος της κοιλάδας των Λεγρενών οι 

φολιώσεις παραπέμπουν σε ένα αντίκλινο διεύθυνσης Β-Ν στο ανατολικό σκέλος του οποίου 

παρατηρούνται: το Ανώτερο Μάρμαρο στην οροφή, ο ενδιάμεσος Σχιστόλιθος της Καισαριανής και 

το υποκείμενο Κατώτερο Μάρμαρο που καταλαμβάνει την περιοχή της άρθρωσης του αντικλίνου 

(Σχ.5.4 και Σχ.5.5). Στους λόφους δυτικά του Σουνίου και εντός του Κατώτερου Μαρμάρου οι 

φολιώσεις στρέφονται σε διεύθυνση Α-Δ με μέτριες κλίσεις προς νότο. Οι S2 φολιώσεις μετρήθηκαν 

σε συνολικά 382 θέσεις στους σχηματισμούς της Ενότητας Βάσης και συνοψίζονται στο δίκτυο IV 

του σχήματος 5.6. Στο δίκτυο ισοπληθών καμπύλων διακρίνεται μια μέγιστη συγκέντρωση που 

αντιστοιχεί σε προσανατολισμό φολίωσης 045°/12°. Οι πόλοι που αντιστοιχούν σε φολιώσεις 

μέτριων κλίσεων προς νότια έως ΝΝΔ αντιπροσωπεύουν τις φολιώσεις του κατώτερου μαρμάρου 

στους λόφους της νοτιοδυτικής Λαυρεωτικής. Επίσης, οι πόλοι που αντιστοιχούν σε φολιώσεις 

μέτριων κλίσεων προς ΒΒΑ αφορούν φολιώσεις που μετρήθηκαν εντός του Αν. Μαρμάρου και των 

Σχιστολίθων Καισαριανής στην ευρύτερη περιοχή της Πλάκας. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των π-

διαγραμμάτων απομονώνοντας τις δυο προαναφερμένες ομάδες,  προσδιορίστηκε π-άξονας με 

βύθιση 11° προς ΒΒΑ ο οποίος προσομοιάζει ικανοποιητικά τα αντίκλινα της Ενότητας Βάσης 

(δίκτυο IV, σχ. 5.6).  

Η Ενότητα Βάσης στη δυτική Λαυρεωτική αντιπροσωπεύεται εξ’ολοκλήρου από το Κατώτερο 

Μάρμαρο που εμφανίζεται κυρίως στα όρη Πάνιο και Όλυμπος. Οι φολιώσεις που συλλέχθηκαν από 

τους δύο παραπάνω ορεινούς όγκους, σε συνδυασμό με την επεξεργασία αεροφωτογραφιών και 

δορυφορικού χάρτη, παραπέμπουν σε ανοικτά αντίκλινα οι άξονες των οποίων διευθύνονται ΒΒΑ-

ΝΝΔ. Στο αντίστοιχο δίκτυο φολιώσεων (δίκτυο II, σχ. 5.6) εφαρμόστηκε η μέθοδος των β-

διαγραμμάτων με σκοπό τον προσδιορισμό του β-άξονα. Στην εφαρμογή της μεθόδου τα δύο 

μέγιστα του διαγράμματος θεωρούνται ως σκέλη της πτυχής και ο β-άξονας που προκύπτει 

παραλληλίζεται και επαληθεύει τον άξονα των αντικλίνων που προαναφέρθηκαν. Στις δυτικές 
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Σχήμα 5.4: Γενικευμένος γεωλογικός χάρτης της Λαυρεωτικής. Διακρίνονται οι φολιώσεις, οι γραμμές φολιώσεων, η 

Επώθηση Βάσης και τα κύρια αντίκλινα/σύγλινα της περιοχής (Spanos et al., 2010). Η γεωλογική τομή «α» παρατίθεται στο 

σχήμα 5.5. Οι συμβολισμοί Ι, ΙΙΙ, V (Ενότητα Κυανοσχιστολίθων) και ΙΙ, V (Ενότητα Βάσης) δηλώνουν τις υποπεριοχές στις 

οποίες αναφέρονται τα στερεογραφικά δίκτυα του σχήματος 5.6. 
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Σχήμα 5.5: Απλοποιημένη γεωλογική τομή από την περιοχή της Λαυρεωτικής. 

 

παρυφές του Πάνιου παρατηρείται η Ενότητα Κυανοσχιστολίθων να βρίσκεται τεκτονικά επί του 

Κατώτερου Μαρμάρου με φολιώσεις μέτριων κλίσεων προς δυσμάς και σε διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ έως 

ΒΒΔ-ΝΝΑ (Σχ. 5.6, δίκτυο I) ενώ προς νότο δημιουργούν σύγκλινο ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνσης με βύθιση 

άξονα προς ΔΒΔ. Η ανάλυση του δικτύου των φολιώσεων και ο προσδιορισμός του π-άξονα 

φανερώνει μια ανοικτή και γωνιώδη πτύχωση με ήπια βύθιση άξονα προς ΒΔ που επίσης 

υποστηρίζεται από το χάρτη φολιώσεων (Σχ. 5.4). 

Η Ενότητα Κυανοσχιστολίθων παρατηρήθηκε να υπέρκειται της Ενότητας Βάσης έχοντας 

στην κεντρική και νότια Λαυρεωτική φολιώσεις που στην πλειοψηφία τους  κλίνουν ΒΒΑ ενώ 

βορειότερα κλίνουν προς Β έως ΒΒΑ. Στην κεντρική Λαυρεωτική (υποπεριοχή ΙΙΙ, Σχ. 5.4) η φολίωση 

χαρακτηρίζεται από μια κύρια διεύθυνση ΑΝΑ-ΔΒΔ. Αυτή η κύρια διεύθυνση παρατηρήθηκε να 

στρέφεται κοντά στις επαφές με τους σχηματισμούς της Ενότητας Βάσης και ακολουθεί τον 

προσανατολισμό της εκάστοτε επαφής (Σχ. 5.4). Οι φολιώσεις στις 676 θέσεις που μετρήθηκαν 

εντός της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων στην Λαυρεωτική απεικονίζονται στα αντίστοιχα 

διαγράμματα πόλων και ισοπληθών καμπύλων του σχήματος 5.7. Το διάγραμμα ισοπληθών 

καμπύλων παρουσιάζει μια μέγιστη πυκνότητα που αντιστοιχεί σε προσανατολισμό φολίωσης 

016°/33°. Όπως φαίνεται και από τα δίκτυα των φολιώσεων, αρκετές τιμές αποκλίνουν από τη 

γενική φολίωση που πιθανά αντικατοπτρίζουν πτυχώσεις της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων σε 

περιοχές μακριά από την Ενότητα Βάσης. Επίσης, κατασκευάστηκαν ξεχωριστά δίκτυα φολιώσεων 

για την Ενότητα Κυανοσχιστόλιθων που απαντάται στην κεντρική (υποπεριοχή III) και την ανατολική 

Λαυρεωτική (υποπεριοχή V) ώστε να αναλυθεί καλύτερα η κατανομή της φολίωσης S2. Οι φολιώσεις 

στις υποπεριοχές III και V έχουν επικρατέστερη διεύθυνση ΔΒΔ - ΑΝΑ και κλίνουν προς ΒΒΑ με 

επικρατέστερες κλίσεις 11° και 30° αντίστοιχα (Σχ. 5.6, δίκτυα III και V). Ο προσδιορισμός του β-

άξονα (Σχ. 5.6, δίκτυο III) έδειξε ανοικτή πτύχωση ευρείας άρθρωσης η οποία είναι πιο εμφανής 

στην περιοχή ΙΙΙ και αντανακλά τη συχνή και μικρή αλλαγή της διεύθυνσης της φολίωσης της 

Ενότητας Κυανοσχιστολίθων, που φαίνεται επίσης από τις κυματώσεις των πορειών φολιώσεων 

κυρίως στην υποπεριοχή ΙΙΙ. 
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Σχήμα 5.6: Στερεογραφικά δίκτυα Schmidt των S2 φολιώσεων της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων (I, III, V) και της 

Ενότητας Βάσης (II, IV) στην Λαυρεωτική. Οι αντίστοιχες περιοχές των δικτύων φαίνονται στο σχήμα 5.4. Η 

μέθοδος προβολής του π-κύκλου, π-άξονα και β-άξονα αναφέρεται  από τον Ξυπολιάς (2010). 
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Σχήμα 5.7: Συγκεντρωτικά στερεογραφικά δίκτυα Schmidt των S2 φολιώσεων των ενοτήτων Βάσης και Κυανοσχιστολίθων 

στη νότια Αττική. 

 

5.2 Οι µεσοσκοπικές εύθραυστες δοµές της D3 παραµόρφωσης 
 

5.2.1. Εύθραυστες πτυχές στην Αττική 

Οι F3 εύθραυστες πτυχές (brittle folds) (Εικ. 5.2α) αποτελούν την κύρια μεσοσκοπική δομή της D3 

φάσης παραμόρφωσης και εμφανίζονται σε όλη την έκταση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της 

Αττικής. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των F3 πτυχών είναι ότι παραμορφώνουν την S2 φολίωση. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά της αναγνώρισης των εύθραυστων πτυχών είναι η διατήρηση του πάχους των 

οριζόντων κατά μήκος των σκελών και της άρθρωσης, και οι γωνιώδεις αρθρώσεις. Με βάση τη 

γωνία των σκελών τους οι F3 εύθραυστες πτυχές χαρακτηρίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις 

από ανοικτές έως κλειστές. Συχνά παρατηρούνται ευθύγραμμα  σκέλη με αποτέλεσμα να 

σχηματίζονται γαλονοειδείς πτυχές (chevron folds) οι οποίες δημιουργούν διατονικές κλιμακώσεις 

(kink bands) (Εικ. 5.2β). Κατά την παρατήρηση και τη μέτρηση των γεωμετρικών στοιχείων των 

πτυχών στην ύπαιθρο πραγματοποιήθηκε ένας επιπλέον διαχωρισμός των πτυχών σε ημι-

εύθραυστες (semi-brittle). Οι πτυχές που χαρακτηρίστηκαν ως ημι-εύθραυστες περιλαμβάνουν 

πτυχές οι οποίες προσεγγίζουν περισσότερο τον εύθραυστο τύπο, αλλά παρουσιάζουν και κάποια 

πλαστικά χαρακτηριστικά όπως είναι  η αυξομείωση του πάχους των σκελών κοντά σε αρθρώσεις με 

μικρή καμπυλότητα ή καμπυλωμένες αρθρώσεις που εναλλάσσονται με γωνιώδεις αρθρώσεις (Εικ. 

5.2γ,δ). Οι παραπάνω πτυχές εξετάσθηκαν ξεχωριστά με σκοπό να διαπιστωθεί αν ανήκουν στο (D3) 

ή αν αποτελούν ένα επιπλέον παραμορφωτικό γεγονός. Από την ανάλυση και μέτρηση των 

γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών φαίνεται πως η πλειοψηφία των εν λόγο πτυχών έχουν
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Εικόνα 5.2: α) Εύθραυστες πτυχές στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων, περιοχή Βαρνάβα, ΒΑ Αττική. β) Διατονικές 

κλιμακώσεις στους Σχιστόλιθους Καισαριανής, Αγ. Κωνσταντίνος, Λαυρεωτική. γ) Ημι-εύθραυστη πτυχή με 

καμπυλωμένη άρθρωση στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων, Μονή Παναγίας, ΒΑ Αττική. δ) Ημι-εύθραυστη πτυχή 

με γωνιώδη άρθρωση η οποία αποκτά μεγαλύτερη καμπυλότητα στην κάτω πλευρά της εικόνας, λίμνη 

Μαραθώνα, ΒΑ Αττική. 

 

παρόμοιους προσανατολισμούς και κινηματική με τις εύθραυστες F3 πτυχές και επομένως 

υπάγονται κατά πάσα πιθανότητα στην D3 παραμόρφωση. Πιθανή ερμηνεία της διαφοροποίησης 

τους από τις εύθραυστες πτυχές είναι ότι αυτές έχουν σχηματισθεί στην έναρξη της D3 φάσης όπου 

τα πετρώματα ήταν ακόμα σε οριακό βάθος για να παραμορφωθούν εύθραυστα. Στη στατιστική 

ανάλυση και την περιγραφή των δικτύων  Schmidt που παρατίθενται στη συνέχεια, αναλύονται μαζί 

οι εύθραυστες και ημι-εύθραυστες πτυχές. Από όλη την Αττική μετρήθηκαν συνολικά 689 αξονικά 

επίπεδα και 731 άξονες F3 πτυχών. 

  

F3  πτυχές στην Βορειοανατολική Αττική 

Στην βορειοανατολική Αττική οι εύθραυστες  F3 πτυχές μετρήθηκαν εντός των περιοχών Α 

και Γ ενώ στην περιοχή Β η έρευνα επικεντρώθηκε στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων και 

Τουρκοβουνίων όπου και η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχών είναι εύθραυστες. Συνολικά 
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μετρήθηκαν 486 αξονικά επίπεδα και 524 άξονες που προβλήθηκαν στα αντίστοιχα δίκτυα Schmidt 

(Σχ. 5.8). Στα  πολικά δίκτυα  διακρίνονται με διαφορετικά χρώματα οι εύθραυστες πτυχές (μαύρο 

χρώμα), οι ημι-εύθραυστες (άσπρο χρώμα), καθώς επίσης και μικρά αντίκλινα και σύγλινα των 

οποίων μετρήθηκαν τα σκέλη τους ενώ με την βοήθεια του λογισμικού geocalculator 4.7 (R.J. 

Holcombe, 2004) υπολογίστηκαν οι άξονες και τα αξονικά τους επίπεδα (γκρι χρώμα).  

Στην περιοχή Α, τόσο στην Ενότητα Βάσης όσο και στην Ενότητα Κυανοσχιστόλιθων, οι F3 

πτυχές είναι μέτρια έως ισχυρά κεκλιμένες με διεύθυνση αξονικών επιπέδων ΒΔ-ΝΑ. Οι άξονες τους 

έχουν κύρια διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και είναι σχεδόν οριζόντιοι έως μέτρια βυθιζόμενοι (Σχ. 5.8α,β). Στην 

Ενότητα Βάσης οι μετρήσεις των F3 πτυχών προέρχονται από τους σχιστόλιθους Καισαριανής και οι 

άξονες τους παρατηρείται να είναι σχεδόν παράλληλοι με τη φολίωση. Στην Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων οι μετρήσεις των F3 πτυχών προέρχονται κυρίως από περιοχές πλησίον της 

Επώθησης Βάσης και παρατηρείται οι άξονες τους να είναι σε μεγάλη γωνία έως κάθετοι τόσο με τη 

διεύθυνση της φολίωσης όσο και με τη διεύθυνση της επώθησης. Σε πιο απομακρυσμένες περιοχές 

στο νότιο τμήμα της περιοχής Α, οι άξονες τείνουν να παραλληλισθούν με τη διεύθυνση της 

Επώθησης Βάσης.  

Στην περιοχή Β οι F3 πτυχές της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων είναι κυρίως ισχυρά κεκλιμένες 

έως ανεστραμμένες με μεγάλο εύρος στις διευθύνσεις των αξονικών τους επιπέδων (Σχ. 5.8γ). 

Ομοίως, μεγάλο εύρος παρουσιάζουν και οι διευθύνσεις των αντίστοιχων αξόνων οι οποίοι 

βυθίζονται κυρίως με μέτριες κλίσεις προς ΒΒΑ έως ΝΑ (Σχ. 5.8γ). Από την ανάλυση των 

στερεογραφικών δικτύων των F3 πτυχών της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων παρατηρείται ότι τόσο οι 

πόλοι των αξονικών επιπέδων όσο και οι άξονες, προβάλλονται σε επιφάνεια κώνου (Σχ. 5.8γ). Οι 

πόλοι των αξονικών επιπέδων προβάλλονται σε επιφάνεια κώνου με άξονα διεύθυνσης 358°/76° 

και άνοιγμα 106°. Οι προβολές των αξόνων δεν έχουν τόσο ξεκάθαρη κατανομή, αλλά δείχνουν ότι 

ανήκουν, κατά πάσα πιθανότητα, σε επιφάνεια κώνου με διεύθυνση άξονα 280°/65° και ανοίγματος 

120°.  

Στην περιοχή Γ οι περισσότερες F3 πτυχές είναι ήπια βυθιζόμενες έως σχεδόν οριζόντιες με 

αξονικά επίπεδα κυρίως Β-Ν διεύθυνσης (Σχ 5.8δ). Από το διάγραμμα ισοπληθών καμπύλων των 

αξόνων διακρίνεται ως επικρατέστερη η ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνση τους με προτιμητέο προσανατολισμό 

βύθισης 19°/6°, η οποία είναι σχεδόν παράλληλη με τις διευθύνσεις των μεγαπτυχώσεων που 

αναφέρονται στο υποκεφάλαιο 5.1.1. 
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Συνέχεια σχήματος 5.8 

 

F3  πτυχές στη νότια Αττική 

Στη νότια Αττική (Λαυρεωτική) μετρήθηκαν τα αξονικά επίπεδα και οι άξονες περίπου 200 F3 

πτυχών. Ακολουθήθηκε ο χωρισμός της περιοχής σε πέντε τομείς όμοιους με αυτούς που 

χρησιμοποιήθηκαν και στην ανάλυση της φολίωσης (Σχ. 5.4). Τρεις τομείς αντιστοιχούν στις πτυχές 

της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων στην δυτική(Ι), κεντρική(ΙΙΙ) και ανατολική Λαυρεωτική (V). Ο 

τομέας IV αντιστοιχεί στις εμφανίσεις της Ενότητας Βάσης, ενώ το Πάνιο όρος, όρος Όλυμπος και 

άλλων εμφανίσεων δυτικότερα αυτών συνιστούν τον τομέα V. 

Στην δυτική Λαυρεωτική οι F3 πτυχές στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων είναι μέτρια έως ισχυρά 

κεκλιμένες με άξονες ήπια βυθιζόμενους κυρίως προς ΒΒΑ (δίκτυο Ι, σχ. 5.9). Στην κεντρική 

Λαυρεωτική (τομέας ΙΙΙ) αν και η κατανομή των αξόνων έχει μεγάλο εύρος (δίκτυο ΙΙΙ, σχ. 5.9), είναι 

ευδιάκριτη μια σχεδόν ΒΒΑ- ΝΝΔ διεύθυνση με επικρατέστερο προσανατολισμό 08°/018°. Τα 

αντίστοιχα αξονικά επίπεδα είναι κυρίως ισχυρά κεκλιμένα με επικρατέστερους προσανατολισμούς 

326°/42° και 65°/33°. Στην ανατολική Λαυρεωτική, οι άξονες παρουσιάζουν όμοιες κατανομές με 

αυτούς του τομέα ΙΙΙ και με τον ίδιο επικρατέστερο προσανατολισμό (08°/018°). Τα αντίστοιχα 

αξονικά επίπεδα είναι  κυρίως ισχυρά κεκλιμένα έως κατακεκλιμένα με πιο συνηθισμένη διεύθυνση 

την Β-Ν. 

Η μέτρηση των F3 πτυχών στην Ενότητα Βάσης περιορίστηκε εντός των Σχιστολίθων 

Καισαριανής και του Ανώτερου Μαρμάρου που καταλαμβάνουν την κεντρική και ανατολική 

Λαυρεωτική (τομέας ΙV, σχ.5.4). Αν και οι στερεογραφικές προβολές των αξονικών επιπέδων 

χαρακτηρίζονται από μία άτακτη κατανομή, σε γενικές γραμμές είναι ισχυρά κεκλιμένα έως 

ανεστραμμένα με ήπια βυθιζόμενους έως οριζόντιους άξονες. Οι άξονες διευθύνονται κυρίως ΒΒΑ-

ΝΝΔ έως ΑΒΑ-ΔΝΔ με επικρατέστερο προσανατολισμό 022°/09°. 

Το κύριο συμπέρασμα που συνάγεται από τις στερεογραφικές προβολές και τη στατιστική 

ανάλυση των αξόνων μέσω των δικτύων ισοπληθών καμπύλων, είναι ότι στην Αττική η πλειοψηφία 

των F3 πτυχών έχουν άξονες σχεδόν παράλληλους με τους άξονες των μέγα-συγκλίνων και 

αντικλίνων . 
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Σχήμα 5.9: Στερεογραφικές προβολές σε δίκτυα Schmidt των αξονικών επιπέδων και των αξόνων των F3 πτυχών από τις 

περιοχές Α, Β και Γ της Νότια Αττικής. 
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Συνέχεια σχήματος 5.9 
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Η κινηματική των F3  πτυχών 

Στην περιοχή της Αττικής αναγνωρίστηκαν και μετρήθηκαν περίπου 250, F3, ασύμμετρες 

πτυχές οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως κινηματικοί δείκτες και χαρακτηρίστηκαν ως 

Ζ(δεξιόστροφες) ή S(αριστερόστροφες). Στις F3  ασύμμετρες πτυχές εφαρμόστηκε η μέθοδος του 

Hansen (Hansen slip-line method, Hansen, 1971; Wheeler,1978; Marshak & Mitra, 1988) για την 

οποία έγινε λόγος στο υποκεφάλαιο 2.2.4. Τα αποτελέσματα της μεθόδου για την κάθε υποπεριοχή 

της ΒΑ και Νότιας Αττικής παρατίθενται στα σχήματα 5.10 και 5.11, αντίστοιχα, όπου διακρίνονται 

οι άξονες των δεξιόστροφων και αριστερόστροφων πτυχών με μαύρο και άσπρο χρώμα αντίστοιχα. 

 

 

Σχήμα 5.10: Στερεογραφικά δίκτυα Schmidt των αξόνων των F3 ασύμμετρων πτυχών από τις 

περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής με την μέθοδο του Hansen. 
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Για την Ενότητα Βάσης στην ΒΑ Αττική, η μέθοδος του Hansen δεν απέδωσε λόγο των 

περιορισμένων στοιχείων και της διάσπαρτης κατανομής που παρουσιάζουν ο ήδη περιορισμένος 

αριθμός ασύμμετρων πτυχών που αναγνωρίσθηκαν στις διάφορες εμφανίσεις. Συγκεκριμένα, στην 

περιοχή Γ (ευρύτερη περιοχή Πεντελικού), παρατηρείται πλήρης αλληλοεπικάλυψη των πεδίων 

 

 

Σχήμα 5.11: Στερεογραφικά δίκτυα Schmidt των αξόνων των F3 ασύμμετρων πτυχών από τις περιοχές της Νότιας 

Αττικής με την μέθοδο του Hansen. 
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αριστερόστροφης και δεξιόστροφης ροπής. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την εφαρμογή της μεθόδου 

ένας αριθμός πτυχών δύναται να παρουσιάζει αντίθετη ροπή από την πλειοψηφία και από τη γενική 

διεύθυνση της κίνησης που σε κάποιο βαθμό οφείλεται σε ανάδρομη πτύχωση (back folding) 

(Woodcock, 1976; Blay et al., 1977; Strachan & Alsop, 2006; Debacker, 2009). Στην περίπτωση όμως 

της περιοχής Γ, οι περισσότεροι άξονες (12) υποδηλώνουν κίνηση προς νοτιοανατολικά και οι 

υπόλοιποι (10) προς βορειοδυτικά. Επειδή οι δύο ομάδες αντίθετης κίνησης έχουν σχεδόν ίδιο 

αριθμό αξόνων είναι αβέβαιο ποιες από τις πτυχές είναι συνθετικές και ποιες αντιθετικές της 

γενικής κίνησης, κατά συνέπεια η μέθοδος δεν βγάζει αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη περιοχή. 

Ικανοποιητικός αριθμός ασύμμετρων πτυχών στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων της ΒΑ 

Αττικής συλλέχθηκε από την περιοχή Α που στην περίπτωση αυτή δείχνει κίνηση προς νοτιοδυτικά 

(Σχ. 5.10γ). Στο αντίστοιχο δίκτυο διακρίνεται μία μικρή ομάδα από δεξιόστροφες αντίθετης 

κινηματικής πτυχές οι οποίες όπως προαναφέρθηκε πιθανά να οφείλονται στην ανάδρομη πτύχωση 

(back folding).  

Στη νότια Αττική τα διαγράμματα Hansen για την Ενότητα Κυανοσχιστολίθων παρουσιάζουν 

παρόμοια αποτελέσματα με ροπές αξόνων που παραπέμπουν σε κίνηση προς ανατολικά 

βορειοανατολικά (Σχ. 5.11, δίκτυα ΙΙΙ, V). Σχεδόν παράλληλη κίνηση στην παραπάνω διεύθυνση 

εμφανίζει το δίκτυο από την Ενότητα Βάσης που υποδηλώνει κίνηση προς ανατολικά (Σχ. 5.11, 

δίκτυο ΙV). 

 

5.2 Η D3β φάση παραµόρφωσης  
 

Στην περιοχή μελέτης αναγνωρίσθηκαν C-S δομές εύθραυστου χαρακτήρα οι οποίες μαζί με τα 

ανάστροφα ρήγματα που παρατηρήθηκαν, κατά πάσα πιθανότητα αποτελούν ένα ξεχωριστό 

παραμορφωτικό γεγονός D3β που διαδέχεται το κύριο D3. 

  

5.2.1 C-S δοµές 

Για τις C-S δομές έχει γίνει ήδη λόγος στο υποκεφάλαιο 3.1.2 όπου παρατηρούνται σε μικροσκοπική 

κλίμακα και περιγράφονται λεπτομερώς. Σε μεσοσκοπική κλίμακα αναγνωρίσθηκαν μόνο C-S δομές 

η οποίες είναι εύθραυστου χαρακτήρα και συνδέονται με το D3 παραμορφωτικό γεγονός. Θεωρείται 

ότι η διεύθυνση της κίνησης που φανερώνουν, είναι κάθετη στην τομή των επιπέδων C και S, 

παράλληλη στο C επίπεδο και με φορά αντίθετη της κλίσης της S στην C (Σχ.5.12). 

Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίστηκε η φορά της κίνησης που καθορίζεται από την 

γεωμετρία μιας C-S δομής αναλύεται ακολούθως. Σε ένα δίκτυο Schmidt προβάλλονται οι πόλοι και 



Κεφάλαιο 5  

152  Γεωδυναµική εξέλιξη της Αττικής 

 

 

οι μεγάλοι κύκλοι των επιφανειών C και S (Σχ. 5.13). Η γραμμή που αντιπροσωπεύει την τομή των 

κάθε δύο παραπάνω κύκλων, στρέφεται επί του κύκλου της C επιφάνειας προσθαφαιρώντας 90°. Ο 

νέος πόλος που προκύπτει δηλώνει την φορά κίνησης στην περίπτωση που η διεύθυνση κλίσης και 

η φορά κίνησης είναι ομόρροπες. Στην αντίθετη περίπτωση ο πόλος βυθίζεται προς την αντίθετη 

πλευρά και στα διαγράμματα δηλώνεται με άσπρο χρώμα. 

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόστηκε για κάθε C-S δομή για συνολικά  30 θέσεις όπου 

μετρήθηκαν C-S δομές στην ΒΑ Αττική. Οι υπολογισμένες φορές προβλήθηκαν όλες μαζί για τον 

σχηματισμό ώστε να προκύψουν τα δίκτυα του σχήματος 5.14. Τα μαύρα τρίγωνα δηλώνουν ότι η 

φορά κίνησης είναι προς τη φορά βύθισης του υπολογισμένου πόλου, ενώ τα άσπρα τρίγωνα 

αντιπροσωπεύουν αντίθετη φορά κίνησης ως προς τη βύθιση του πόλου (δηλαδή +/-180° από τη 

διεύθυνση κλίσης του πόλου). 

 

 

 

 

Σχήμα 5.12: Γραφική απεικόνιση χαρακτηριστικής C-S δομής όπου 

φαίνεται η διεύθυνση κίνησης. 

Σχήμα 5.13: Μέθοδος προβολής της φοράς  

της κίνησης από τις C-S δομές. 
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Οι C-S δομές στην Ενότητα Κυανοσχιστολίθων συλλέχθηκαν από περιοχές πλησίον της 

Επώθησης Βάσης και το δίκτυο που προκύπτει φανερώνει κίνηση προς ΒΑ. Η διεύθυνση αυτή είναι 

αντίθετη αυτής που προκύπτει από την ανάλυση των F3 πτυχών και οφείλεται είτε στο ότι οι C-S 

δημιουργήθηκαν προς το πέρας της D3 και μάλλον δηλώνουν μεταγενέστερη κίνηση απ’ότι οι 

πτυχές. Οι C-S που αναλύθηκαν για την Ενότητα Βάσης είναι κυρίως από την ευρύτερη περιοχή του 

Πεντελικού όρους (Περιοχή Γ) και παρέχουν μία όχι πολύ σαφή κατανομή στο πολικό δίκτυο που με 

κάποια επιφύλαξη μπορεί να θεωρηθεί πως δηλώνει κίνηση προς ΔΝΔ. Δυστυχώς τα δεδομένα από 

τις αντίστοιχες F3 πτυχές δεν ήταν ικανοποιητικά για να προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα. 

 

 

 

Σχήμα 5.14: Πολικά δίκτυα του διανύσματος της κίνησης για την κάθε C-S δομή και η εξαγόμενη κίνηση. 
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∆οµές συµ̟ίεσης στην Υ̟ο̟ελαγονική Ζώνη  

 
 
 
 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφούν και θα αναλυθούν οι δομές συμπίεσης που εμφανίζονται 

στην Υποπελαγονική Ζώνη και στην Ενότητα Τουρκοβουνίων. Από τις παρατηρήσεις κατά την 

εργασία υπαίθρου φαίνεται πως κατά πάσα πιθανότητα η Ενότητα Τουρκοβουνίων αποτελεί τμήμα 

της Υποπελαγονικής Ζώνης και γι’ αυτό δεν θα μελετηθούν ξεχωριστά.  

Η Ενότητα Τουρκοβουνίων όπως έχει προαναφερθεί βρίσκεται σε τεκτονική επαφή με την 

Ενότητα Κυανοσχιστολίθων (Υποκεφάλαιο 2.2.2 ) και η επαφή τους έχει διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ με 

κλίσεις προς ΔΝΔ (χάρτης, Σχ. 6.1).  Στο μεγαλύτερο τμήμα της Ενότητας Τουρκοβουνίων οι 

φολιώσεις έχουν διευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ  όπως φαίνεται και από τις πορείες των φολιώσεων του χάρτη 

στο σχήμα 6.1. Οι κλίσεις των φολιώσεων είναι κυρίως μέτριες (48°) έως έντονες (79°) προς ΝΑ (Σχ. 

6.2α). Στην κεντρική περιοχή της εμφάνισης της ενότητας, η οποία συνίσταται από ασβεστόλιθους 

χαμηλού βαθμού μεταμόρφωσης, οι διευθύνσεις των φολιώσεων στρέφονται προοδευτικά σε 

προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ με μέτριες κλίσεις (36°) προς ΒΑ. Δυτικά και πλησίον της επαφής με την 

Υποπελαγονική Ζώνη οι φολιώσεις αποκτούν διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ με κλίσεις συνήθως έντονες, έως και 

73°, προς ΒΔ. Η προβολή των φολιώσεων στο αντίστοιχο δίκτυο του σχήματος 6.2α δείχνει ότι οι 

επικρατέστερες διευθύνσεις κλίσεων είναι προς ΝΑ έως ΑΒΑ. Η κατασκευή της γεωτομής ΔΔ’ (Σχ. 

6.1) δηλώνει την ύπαρξη κλειστού και όρθιου αντικλίνου διεύθυνσης του άξονά του ΒΑ-ΝΔ. Ο 

σχεδιασμός του π-κύκλου (Σχ. 6.2α) με βαρύτητα στις συγκεντρώσεις με έντονη κλίση έως 

κατακόρυφη φολίωση, δείχνει διεύθυνση του άξονα του αντικλίνου προς ΒΑ που φαίνεται από την 

τομή ΔΔ’ και τις αντίστοιχες πορείες φολιώσεων (Σχ. 6.1).  

Οι αμεταμόρφωτοι έως ελαφρώς μεταμορφωμένοι σχηματισμοί της Υποπελαγονικής Ζώνης 

παρουσιάζουν γενικά φολιώσεις με διάφορους προσανατολισμούς. Πλησίον, όμως, της Ενότητας 

Τουρκοβουνίων έχουν διευθύνσεις παράλληλα με τη διεύθυνση της επαφής των δύο ενοτήτων και 

οι κλίσεις τους έχουν διεύθυνση δυτικά έως ΒΔ. Η επαφή των δύο τελευταίων ενοτήτων είναι μια 

επώθηση και εντοπίστηκε στην περιοχή του χωριού Αφίδνες. Το νότιο τμήμα της έχει διεύθυνση Β-Ν 

και κλίνει σχεδόν κατακόρυφα προς δυσμάς. Στην εγγύτερη περιοχή της επαφής οι σχηματισμοί της 

Υποπελαγονικής έχουν φολιώσεις ανάλογης διεύθυνσης με την επαφή (Β-Ν) με μέτριες έως 

κατακόρυφες κλίσεις προς δυτικά. Ανάλογοι προσανατολισμοί μετρήθηκαν και στους
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σχηματισμούς της Ενότητας Τουρκοβουνίων πλησίον της επαφής. Στο βόρειο τμήμα τόσο η 

επώθηση όσο και σχηματισμοί πλησίον και εκατέρωθέν της, διευθύνονται ΒΑ-ΝΔ με μέτριες κλίσεις 

έως και 55°. Χαρακτηριστική είναι η τομή της εικόνας 6.1 η οποία βρίσκεται ανατολικά του χωριού 

Αφίδνες. Από τις μετρήσεις των φολιώσεων που μετρήθηκαν σε 123 θέσεις εντός της 

Υποπελαγονικής Ζώνης προκύπτει το αντίστοιχο δίκτυο φολιώσεων στο σχήμα 6.2β που φανερώνει 

γενική διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ των φολιώσεων με κλίσεις προς ΝΔ. Οι δομές που περιγράφηκαν για τις 

περιοχές εμφάνισης της Υποπελαγονικής Ζώνης, της Ενότητας Τουρκοβουνίων και της σχέσης τους 

με τους μεταμορφωμένους σχηματισμούς της Αττικοκυκλαδικής Μάζας, συνοψίζονται στις 

γεωλογικές τομές ΔΔ’ και ΕΕ’ του σχήματος 6.1. 

 

 

 

Σχήμα 6.2: Στερεογραφικές προβολές σε δίκτυα Schmidt των φολιώσεων από τις περιοχές  Α,  Β  και Γ της 

βορειοανατολικής Αττικής . Σε κάποια δίκτυα έχει υπολογιστεί ο π-κύκλος και ο αντίστοιχος π-άξονας, που 

αντιπροσωπεύουν την πτύχωση που παρατηρείται στην κάθε περιοχή. 
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 Εύθραυστες  πτυχές 

Από τις περίπου 200 εύθραυστες πτυχές της Ενότητας Τουρκοβουνίων που αναλύθηκαν, η 

πλειοψηφία τους παρουσιάζει αξονικές επιφάνειες ισχυρά κεκλιμένες έως όρθιες και άξονες μέτρια 

βυθιζόμενους έως σχεδόν οριζόντιους. Οι επικρατέστερη διεύθυνση των αξονικών επιπέδων και των 

αξόνων, είναι ΒΑ-ΝΔ με επικρατέστερη τιμή για τους άξονες 60°/42° (Σχ. 6.3). Οι διευθύνσεις των 

εύθραυστων πτυχών στην Ενότητα Τουρκοβουνίων είναι σχεδόν παράλληλες με τη ΒΑ-ΝΔ 

διεύθυνση του αντικλίνου που υπολογίστηκε από τις φολιώσεις στο υποκεφάλαιο 5.1.1 και είναι 

ένδειξη της συντεκτονικής τους συσχέτισης. 

 

Η κινηματική των εύθραυστων πτυχών 

Η εφαρμογή της μεθόδου του Hansen στις F3 ασύμμετρες πτυχές από την Ενότητα 

Τουρκοβουνίων παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα αφού διακρίνεται ένα πεδίο δεξιόστροφων 

πτυχών στην βορειοανατολική περιοχή του αντίστοιχου δικτύου και ένα πεδίο αριστερόστροφων 

 

 

Σχήμα 6.3: Στερεο-προβολές σε δίκτυα Schmidt των αξονικών επιπέδων και των αξόνων των εύθραυστων 

πτυχών από την Ενότητα Τουρκοβουνίων 
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Σχήμα 6.4: Στερεογραφικά δίκτυα Schmidt των αξόνων 

των ασύμμετρων εύθραυστων πτυχών από τις 

περιοχές της Νότιας Αττικής με την μέθοδο του 

Hansen. 

 

πτυχών στην νοτιοδυτική περιοχή του δικτύου (Σχ. 6.4). Η παραπάνω κατανομή υποδηλώνει 

ξεκάθαρα κίνηση προς ΝΑ. 

 

6.1. C-S δοµές 
 
Σε μεσοσκοπική κλίμακα αναγνωρίσθηκαν C-S δομές η οποίες είναι εύθραυστου χαρακτήρα και 

συνδέονται με το παραμορφωτικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Ενότητα Τουρκοβουνίων. 

Θεωρείται ότι η διεύθυνση της κίνησης που φανερώνουν, είναι κάθετη στην τομή των επιπέδων C 

και S, παράλληλη στο C επίπεδο και με φορά αντίθετη της κλίσης της S στην C (Σχ.6.5). Ο νέος πόλος 

που προκύπτει δηλώνει την φορά κίνησης στην περίπτωση που η διεύθυνση κλίσης και η φορά 

κίνησης είναι ομόρροπες. Στην αντίθετη περίπτωση ο πόλος βυθίζεται προς την αντίθετη πλευρά και 

στα διαγράμματα δηλώνεται με άσπρο χρώμα. Στην Ενότητα Τουρκοβουνίων οι C-S δείχνουν κίνηση 

προς ΝΑ που είναι σε συμφωνία με κινηματική των αντίστοιχων εύθραυστων πτυχών της περιοχής. 

 

 

Σχήμα 6.5: Πολικό δίκτυο του διανύσματος της 

κίνησης για την κάθε C-S δομή και η εξαγόμενη 

κίνηση. 
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6.2. Ανάστροφα ρήγµατα 
 

Κατά τις υπαίθριες παρατηρήσεις αναγνωρίστηκαν και μετρήθηκαν 27 ανάστροφα ρήγματα (Σχ.6.6) 

τα οποία κατά πάσα πιθανότητα σχηματίστηκαν στα τελευταία στάδια της D3 φάσης και πριν την 

έναρξη της D4 φάσης. Ο τελευταίος συλλογισμός είναι απόρροια του γεγονότος ότι τα ανάστροφα 

ρήγματα μετατοπίζουν δομές της D3 φάσης (Εικ.6.2) ενώ δεν σχηματίζουν απότομο ανάγλυφο και 

συνήθως δεν φτάνουν στην επιφάνεια. 

 

 

 

Σχήμα 6.6: Δίκτυo των ανάστροφων ρηγμάτων από τις 

περιοχές της βόρειας Αττικής. 

 

 

 

Εικόνα 6.2: Περίπτωση ανάστροφου ρήγματος το οποίο κόβει και μετατοπίζει F3-πτυχές. 
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Σε έξι ανάστροφα ρήγματα σε περιοχές που εμφανίζονται η Ενότητα Τουρκοβουνίων και η 

Υποπελαγονική Ζώνη, αναγνωρίστηκε η γραμμή ολίσθησης και προσδιορίστηκε το καθεστώς της 

παλαιοτάσης μέσω του προγράμματος Win- Tensor 4.0.2 (Delvaux & Sperner, 2003; Delvaux, 2011), 

το οποίο θα περιγραφεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

Οι τανυστές της τάσης υπολογίστηκαν με την εφαρμογή της τρίτης μεθόδου των Delvaux & 

Sperner (2003) η οποία θεωρείται ότι εξάγει τους βέλτιστους τανυστές της τάσης με τις ελάχιστες 

γωνιακές αποκλίσεις μεταξύ των γωνιών ολίσθησης και των επιπέδων των ρηγμάτων (Delvaux & 

Sperner, 2003).Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε παρατίθενται στο σχήμα 6.7 

και δηλώνουν ένα καθεστώς συστολής με τον σ1 άξονα σχεδόν οριζόντιο διεύθυνσης ΔΒΔ-ΑΝΑ. Ο σ1 

άξονας προσεγγίζει την διεύθυνση κίνησης που εκτιμήθηκε από τις C-S δομές για την Ενότητα 

Τουρκοβουνίων (Σχ. 6.5). 

 

 

Σχήμα 6.7: Δίκτυo παλαιο-τάσεων για 

τα ζεύγη ρήγματος-γραμμής ολίσθησης 

με την χρήση του λογισμικού πακέτου 

Win-Tensor 4.0.2. 
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Εύθραυστες δοµές διαστολής στην Αττική  

 
 
 
 
 

7.1. Χαρακτηριστικές δοµές της D4 φάσης παραµόρφωσης και 
µεθοδολογία 
 
Η νεότερη D4 φάση παραμόρφωσης συνδέεται με την δημιουργία κανονικών ρηγμάτων (Εικ.7.1α) 

και διακλάσεων (Εικ.7.1β) που υπερτίθενται όλων των δομών των προγενέστερων φάσεων με 

συνέπεια να τις τέμνουν  ή/και να τις μετατοπίζουν. Με βάση την μεσοσκοπική ανάλυση πρόκειται 

για μια αποκλειστικά εύθραυστη φάση παραμόρφωσης που χαρακτηρίζεται από δομές που 

σχετίζονται με διαστολή. Κατά τη μεσοσκοπική ανάλυση αναλύθηκαν γεωμετρικά, κινηματικά και 

  

 

Εικόνα 7.1: α) Κανονικό ρήγμα εντός της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων (περιοχή Βαρνάβα), β) Σετ διακλάσεων εντός της 

Ενότητας Βάσης (περιοχή Βαρνάβα), γ) Λιστρικό κανονικό ρήγμα εντός της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων (περιοχή 

Λαυρεωτικής) με χαρακτηριστική κοίλη προς τα πάνω ρηξιγενή επιφάνεια. Παρατηρείται επίσης δεύτερο ρήγμα (πάνω 

δεξιά) του οποίου η απόληξη γίνεται στην επιφάνεια του λιστρικού ρήγματος. 
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δυναμικά συνολικά 186 επίπεδα κανονικών ρηγμάτων (Σχ.7.1). Πρόκειται για ρήγματα επίπεδης 

κυρίως γεωμετρίας (Κουκουβέλας κα., 2010) με κλίση που κυμαίνεται μεταξύ 30˚-80˚ καθώς και 

μερικά ρήγματα λιστρικής γεωμετρίας (Εικ.7.1γ). Επιπροσθέτως, μετρήθηκε συνολικός αριθμός 418 

διακλάσεων οι οποίες προβάλλονται στα  δίκτυα  του σχήματος 7.1. 

 

 

Σχήμα 7.1: Απεικόνιση σε δίκτυο Schmidt των κανονικών ρηγμάτων (πόλοι επιπέδων ως μαύρες κουκκίδες) και των 

διακλάσεων (πόλοι επιπέδων ως μαύρα τρίγωνα)από τις περιοχές της βόρειας και νότιας Αττικής. 

 

Αν και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αττικής επικεντρώνεται κυρίως 

στην ανάλυση της πλαστικής παραμόρφωσης και της κινηματικής των μεταμορφωμένων 

σχηματισμών, έγινε μια προσπάθεια από τα παραπάνω στοιχεία να αναλυθεί το πεδίο 

παλαιοτάσεων της D4 φάσης ώστε να μελετηθεί η θραυσιγενής παραμόρφωση που αποτελεί τον 

νεότερο παράγοντα στη γεωτεκτονική εξέλιξη των πετρωμάτων της Αττικής. Για τον υπολογισμό των 

πιθανών προσανατολισμών των κύριων αξόνων της τάσης πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των 

δεδομένων στο λογισμικό πακέτο Win-Tensor 4.0.2 (Delvaux & Sperner, 2003; Delvaux, 2011).  

Το λογισμικό Win-Tensor παρέχει την δυνατότητα υπολογισμού των τανυστών της τάσης 

από δεδομένα ρήγματος-ολίσθησης ή διακλάσεων με τρεις διαφορετικές μεθόδους:   

α) Την μέθοδο P-T αξόνων (P-T axes method; Turner, 1953; Marrett & Allmendinger, 1990)  
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β) την μέθοδο ορθών δίεδρων γωνιών (right dihedra method; Angelier & Merchler, 1977) 

γ) την μέθοδο περιστροφικής βελτιστοποίησης με επαναληπτική περιστροφή των αξόνων 

της τάσης (iterative rotational optimization method) όπως περιγράφεται από τους Delvaux & 

Sperner (2003). Για τον καθορισμό των ρηξιγενών επιφανειών χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που 

συνοψίζονται από τους Petit (1987) και Hippolyte et al. (2012). Τα κινηματικά δεδομένα για την 

ανάλυση των πεδίων της τάσης συλλέχθηκαν όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα κεντρικά τμήματα 

των ρηξιγενών επιπέδων ώστε να περιοριστούν φαινόμενα απόκλισης από την κύρια διεύθυνση 

ολίσθησης που παρατηρούνται συχνά στα άκρα (tips) των ρηγμάτων. 

Η αναστροφή των ζευγών τιμών (επίπεδο ρήγματος – γράμμωση ολίσθησης) επέτρεψε των 

προσδιορισμό τεσσάρων παραμέτρων του περιορισμένου πεδίου τάσης (reduced stress tensor): τον 

προσανατολισμό των τριών κύριων αξόνων της τάσης σ1, σ2 και σ3 (όπου σ1 ≥ σ2 ≥  σ3) και του λόγου 

2 3

1 3

, (0 1)R R
σ σ

σ σ

−
= < <

−
 

ο οποίος εκφράζει το μέγεθος του σ2 σε σχέση με τους άξονες σ2 και σ3. 

Οι τανυστές της τάσης υπολογίστηκαν με την αλληλοσυσχέτιση και εφαρμογή όλων των 

μεθόδων με σκοπό να βρεθούν ασύμβατα, με το εξεταζόμενο πεδίο τάσης, δεδομένα και να 

εξαιρεθούν από τη διαδικασία ανάλυσης. Έτσι, τα δεδομένα ελέχθησαν με την εφαρμογή της 

μεθόδου της περιστροφικής βελτιστοποίησης των Delvaux & Sperner (2003), η οποία θεωρείται ότι 

εξάγει τους βέλτιστους τανυστές της τάσης παίρνοντας υπόψιν την ελάχιστη γωνιακή αποκλίση 

μεταξύ της πραγματικής γράμμωσης που παρατηρείται στη ρηξιγενή επιφάνεια και την θεωρητική 

διεύθυνση κίνησης λόγω του μέσου τανυστή της τάσης (Delvaux & Sperner, 2003). Τα αποτελέσματα  

παρουσιάζονται γραφικά με τη βελτιωμένη μέθοδο ορθών διέδρων γωνιών μιας και οι δύο μέθοδοι 

εμφανίζουν σχεδόν όμοια αποτελέσματα στον προσανατολισμό των αξόνων της τάσης (δες επίσης 

Delvaux & Sperner, 2003). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, παρουσιάζουν 

αποκλίσεις τιμών από 10% - 25% (counting deviation) και προσδιορίζουν ένα αποδεκτό πεδίο 

τάσεων. 

 

7.2. Αποτελέσµατα ρηγµάτων-γραµµής ολίσθησης 
 
Τα ρήγματα στην περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, στα οποία αναγνωρίστηκε η γραμμή 

ολίσθησης, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η ομάδα Α αφορά τα ζεύγη ρήγματος-γραμμής ολίσθησης 

από το βορειότερο τμήμα της Αττικής (περιοχή Α) (Σχ. 7.2). Η ομάδα Β αφορά της μετρήσεις στην 

Υποπελαγονική Ζώνη και την Ενότητα Τουρκοβουνίων (περιοχή Β, δυτικό τμήμα). Η ομάδα Γ 

αποτελείται από τα ρήγματα που μετρήθηκαν στην περιοχή του Πεντελικού όρους (περιοχή Γ). Τα 
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δεδομένα από την περιοχή της νότιας Αττικής (Λαυρεωτική) δεν έγινε διαχωρισμός και συνιστούν 

την ομάδα Δ. Για τις τέσσερις παραπάνω ομάδες προσδιορίστηκε το καθεστώς των παλαιοτάσεων 

μέσω του προγράμματος Win-Tensor του οποίου τα αποτελέσματα παρατίθενται στο σχήμα 7.3. 

Οι στερεογραφικές προβολές των δεδομένων επιπέδων ρήγματος-γραμμής ολίσθησης και 

των προσανατολισμών των κύριων αξόνων (σ1, σ2, σ3) της παλαιοτάσης (Σχ. 7.3) δηλώνουν ένα 

καθεστώς διαστολής με τον σ3 άξονα σχεδόν οριζόντιο, διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ για την βορειότερη

 

 

Σχήμα 7.2: Γεωτεκτονικός χάρτης της ΒΑ-Αττικής με τις περιοχές Α, Β, Γ. 

 

περιοχή της Αττικής (περιοχή Α) και την περιοχή του Πεντελικού όρους (περιοχή Γ). Στην περιοχή Β η 

ανάλυση έδειξε καθεστώς εφελκυσμού με τον σ3 άξονα σχεδόν οριζόντιο, διεύθυνσης ΔΒΔ-ΑΝΑ. Η 

απόκλιση του σ3 άξονα στην περιοχή Β σε σχέση με τις Α και Γ, οφείλεται στην αλληλεπίδραση με 

ρήγματα ΒΑ-διεύθυνσης, τα οποία έχουν διαφορετική διεύθυνσης ολίσθησης, και προκαλούν μια 

μικρή στροφή του σ3 σε σχέση με τον προσδιοριζόμενο τανυστή της τάσης. Πιθανά αυτό να 

οφείλεται και λόγω της μετάβασης από την πρώτη φάση εφελκυσμού στη νεώτερη φάση
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Σχήμα 7.3: Δίκτυα παλαιοτάσεων για τις ομάδες ρηγμάτων-γραμμής ολίσθησης με την χρήση του λογισμικού πακέτου 

Win-Tensor 4.0.2. 

 

παραμόρφωσης.  Στη νότια Αττική (περιοχή Δ) το καθεστώς διαστολής έχει διεύθυνση σχεδόν Β-Ν 

με τον σ3 επίσης οριζόντιο και σχετίζεται με το μεταγενέστερο στάδιο εφελκυσμού που επικράτησε 

στην περιοχή της Αττικής. 

 

7.3. Αποτελέσµατα δεδοµένων διακλάσεων 
 

Τα δεδομένα των διακλάσεων διαχωρίσθηκαν δίκτυα που αντιστοιχούν στις περιοχές Α, Β και Γ. 

Επειδή τα δεδομένα ήταν περισσότερα και καλύπταν μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή μελέτης, 

ήταν εύλογο να χωριστούνε σε συνολικά 7 ομάδες ώστε να ληφθεί μία καλύτερη εικόνα των 

παλαιοτάσεων από περιοχή σε περιοχή. Έτσι, προκύπτει το δίκτυο Α για διακλάσεις της περιοχής Α, 

τα δίκτυα ΒΚ, ΒΤρ. και ΒΥπ. για την περιοχή Β, η ομάδα Γ για την ευρύτερη περιοχή του Πεντελικού 

Όρους (περιοχή Γ) και το δίκτυο Δ για την περιοχή της Λαυρεωτικής (Νότια Αττική). Πιο αναλυτικά 

για την περιοχή Β, τα δίκτυα διακλάσεων ΒΚ, ΒΤρ. και ΒΥπ. αντιστοιχούν στην Ενότητα 

Κυανοσχιστόλιθων, Ενότητα Τουρκοβουνίων και Υποπελαγονική Ζώνη, αντίστοιχα. Τα διαγράμματα 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΟΜΑΔΑ Δ 
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του σχήματος 7.4 δείχνουν το καθεστώς των παλαιοτάσεων που προκύπτει για κάθε μία τις 

παραπάνω ομάδες με την ανάλυση των δεδομένων μέσω του προγράμματος Win-Tensor. 

 Τα δίκτυα παλαιοτάσεων που προκύπτουν από την ανάλυση των διακλάσεων δηλώνουν ένα 

καθεστώς διαγώνιου εφελκυσμού (transtension) (ομάδες Α, ΒΥπ., ΒΤρ., Γ) ή εφελκυσμού (extension) 

(ομάδες ΒΚ και Δ) και διεύθυνση σ3 άξονα ΒΒΑ-ΝΝΔ. 

 

 

  

  

  

Σχήμα 7.4: Δίκτυα παλαιοτάσεων για τις ομάδες των διακλάσεων με την χρήση του λογισμικού πακέτου Win-Tensor 4.0.2. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ 

ΟΜΑΔΑ ΒΤρ. ΟΜΑΔΑ ΒΥπ. 

ΟΜΑΔΑ ΒΚ ΟΜΑΔΑ Α 
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7.4. Συµπεράσµατα 
 
Το γεγονός ότι οι διακλάσεις στην πλειοψηφία τους δεν είναι πληρωμένες με υλικό και αποτελούν 

ένα διαπεραστικό δίκτυο δείχνει κατά πάσα πιθανότητα ότι έχουν δημιουργηθεί μεταγενέστερα των 

ρηγμάτων (Kwon & Mitra, 2006) και αποτελούν διακλάσεις διαστολής. Έτσι, η D4 φάση 

παραμόρφωσης  στην Αττική εξελίσσεται σε δύο στάδια: Το D4α στάδιο κατά το οποίο δρουν 

ρήγματα στην περιοχή ως αποτέλεσμα ΑΒΑ-ΔΝΔ διαστολής. Το D4β στάδιο, που σχετίζεται με 

ρήγματα που διευθύνονται περίπου Α-Δ και ένα διαπεραστικό δίκτυο διακλάσεων ΔΒΔ-ΑΝΑ 

διεύθυνσης δηλώνοντας ΒΒΑ-ΝΝΔ διαγώνια διαστολή (oblique tension). 

 Όμοιου προσανατολισμού σ3 με αυτόν του D4β γεγονότος (ΒΒΑ-ΝΝΔ) έχει υπολογιστεί στα 

ενεργά ρήγματα Φυλής και Αυλώνας στο όρος Πάρνηθα (Υποπελαγονική Ζώνη) (Ganas et. al., 2004), 

και συμφωνεί με την γενική Β-Ν διαστολή που επικρατεί στο κεντρικό Αιγαίο (Papazachos et al., 

1999) και την περιοχή της Εύβοιας (Kokkalas et al., 2006). Ένα επιπλέον στοιχείο που υποστηρίζει τη 

σύγχρονη δράση αυτού του εφελκυστικού καθεστώτος είναι η σταθερή Β-Ν διεύθυνση ολίσθησης 

που παρατηρείται στα ενεργά ρήγματα της περιοχής Αγ. Μαρίνας, Λιμνιώνα και Ωρωπού, παρόλο 

που οι διευθύνσεις των ρηγμάτων παρουσιάζουν απόκλιση από τη γενική διεύθυνση Α-Δ 

(Goldsworthy et al., 2002). Ο σεισμός του 1938 (Μ: 6.1) στη περιοχή του Ωρωπού, στον οποίο 

παρατηρήθησαν και επιφανειακές διαρρήξεις, σχετίζεται με τη δραστηριότητα κάποιου εκ των άνω 

αναφερθέντων ρηγμάτων ΔΒΔ- διεύθυνσης (Ambraseys & Jackson, 2002).  
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Κεφάλαιο 

––8–– 

Σύνθεση και Συµ̟εράσµατα 

 
 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής, θα αναφερθούν συνοπτικά όλα τα συμπεράσματα που 

εξάχθηκαν από την έρευνα στην περιοχή της Αττικής και θα προταθεί ένα γεωτεκτονικό μοντέλο 

που προτείνεται για τη γεωδυναμική εξέλιξη της Αττικής. 

 

8.1. Προοδευτική παραµόρφωση στους µεταµορφωµένους 
σχηµατισµούς 
 

Στην περιοχή της Αττικής αναγνωρίστηκαν τέσσερις κύριες φάσεις παραμόρφωσης. 

 

D1 φάση 

Η πρώτη φάση (D1) πραγματοποιήθηκε σε πλαστικές συνθήκες παραμόρφωσης σύγχρονα 

με τη μεταμόρφωση υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών (Μ1) στην Ενότητα που έλαβε 

χώρα στο Ηώκαινο και χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό της σύνθετης φολίωσης S1/0 και 

πλαστικών πτυχών F1. Η D1 φάση παραμόρφωσης παρατηρείται παντού ως υπολειμματική. Η 

κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L1 η οποία σχετίζεται με την D1 δεν έχει διατηρηθεί στους 

μεταμορφωμένους σχηματισμούς που μελετήθηκαν αν και έχουν αναγνωρισθεί από άλλους 

ερευνητές ως υπολείμματά της τα ορυκτά του γλαυκοφανή στα μεταμορφωμένα πετρώματα της 

Αττικής.  

 

D2 φάση  

Η παραμόρφωση  που έλαβε χώρα κατά την D2 φάση συνοδεύεται από μια καλά 

αναπτυγμένη διαπεραστική φολίωση S2 και μια ευδιάκριτη κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2 επί 

των επιπέδων της φολίωσης. Οι πλαστικές F2 πτυχές που δημιουργήθηκαν κατά τη D2 φάση 

πτυχώνουν  της προγενέστερες F1 σχηματίζοντας επαναπτυχώσεις τύπου 3 με σύγχρονη ανάπτυξη 

αξονικού σχισμού που ορίζει την S2 φολίωση. Οι F2 άξονες διευθύνονται κυρίως ΒΒΔ-ΝΝΑ πλησίον 

της Επώθησης Βάσης. Σε δομικά απομακρυσμένες θέσεις παρατήρησης εκατέρωθεν της Επώθησης 
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Βάσης, στην Περιοχή Γ (ευρύτερη περιοχή Πεντελικού Όρους, Ενότητα Βάσης) και στα δυτικά της 

Περιοχής Α (Ενότητα Κυανοσχιστόλιθων), οι διευθύνσεις των F2 αξόνων μετρήθηκαν ΒΑ-ΝΔ. Στα 

ανώτερα τεκτονικά επίπεδα της Ενότητας Βάσης και εντός της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων η F2 

πτύχωση είναι λιγότερο ορατή, ο αξονικός σχισμός S2 γίνεται πυκνός και η παραλληλότητα του με 

την S1 έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μίας σύνθετης φολίωσης S1/2. Μυλωνιτικές ζώνες που 

εντοπίστηκαν κυρίως σε μάρμαρα κάτω από την Επώθηση Βάσης, χαρακτηρίζονται από μία 

ευδιάκριτη μυλωνιτική φολίωση S2m, παράλληλης στο επίπεδο της επώθησης, ως αποτέλεσμα της 

έντονης παραμόρφωσης που έχει υποστεί η φολίωση S1/2. Η κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2 

παρατηρείται σε όλους τους μεταμορφωμένους σχηματισμούς της Αττικής και έχει κυρίαρχο 

προσανατολισμό ΑΒΑ-ΔΝΔ έως ΒΑ-ΝΔ. Η μελέτη της ασυμμετρίας των πλαστικών F2 πτυχών σε 

συνδυασμό με άλλους μεσοσκοπικούς κινηματικούς δείκτες, έδειξε ότι τα μεταμορφωμένα 

καλύμματα της Αττικής κινήθηκαν με φορά προς ΑΒΑ εκτός από ορισμένες θέσεις στην Ενότητα 

Βάσης, στην περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής που παρουσιάζουν αντίθετη κίνηση προς τα ΝΔ.  

 Από τη μικροσκοπική ανάλυση 200 δειγμάτων που συλλέχθηκαν από την περιοχή της 

Αττικής παρατηρήθηκε η έντονη δυναμική ανακρυστάλλωση του χαλαζία και του ασβεστίτη η οποία 

λαμβάνει χώρα κυρίως με τον μηχανισμό της περιστροφής των περιθωρίων των κρυστάλλων και σε 

μικρότερο βαθμό με την μετανάστευση των περιθωρίων τους. Η φορά της διάτμησης που 

συμπεραίνεται από την ασυμμετρία των διαγραμμάτων των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του 

χαλαζία σε σχέση με τη φολίωση και την κρυσταλλική γράμμωση έκτασης εκτιμάται ότι είναι προς 

τα ΒΑ έως ΑΝΑ. Η παραπάνω φόρα διάτμησης υποστηρίζεται με την αξιολόγηση των μικροσκοπικών 

κινηματικών δεικτών (πλάγια φολίωση Sq, C-S ταινιωτές δομές, C’-επιφάνειες, ιχθυόσχημοι 

μαρμαρυγίες και πορφυροκλάστες αστρίων) που δηλώνουν μια γενική κίνηση ΑΒΑ έως και ΑΝΑ. Η 

ανάλυση των διαγραμμάτων των κρυσταλλογραφικών [c]-αξόνων του ασβεστίτη έδειξε γενική 

κίνηση επίσης προς τα ΒΑ. Από την ανάλυση των διδυμιών του ασβεστίτη εκτιμάται ότι η 

παραμόρφωση έλαβε χώρα σε θερμοκρασίες που συνήθως ξεπερνούν τους 250°C και μπορεί να 

φθάσουν κατά θέσεις μέχρι και άνω των 300°C. Η μέθοδος των Dietrich & Song που εφαρμόστηκε 

σε 19 συνολικά δείγματα μαρμάρων έδειξε πως ο συμπιεστικός άξονας της τάσης σ1 έχει διεύθυνση 

στην περιοχή της Αττικής με μέτριες κλίσεις προς ΒΑ έως ΑΝΑ. 

Η γενική κινηματική που προσδιορίσθηκε προς τα ΑΒΑ, έχει αναφερθεί και σε διαφορετικά 

δομικά επίπεδα της Αττικοκυκλαδικής Ζώνης στην κεντρική και νότια Εύβοια (Xypolias et al. 2003, 

2010, 2012) καθώς και σε άλλα νησιά που υπάγονται στην ίδια ζώνη (Trotet et al. 2001, κ.α.). Σε 

όλες τις προαναφερθείσες εργασίες, όπως και στην παρούσα διατριβή με τη χρήση πλήθους 

κινηματικών δεικτών που δημιουργήθηκαν σε συνθήκες κυανοσχιστολιθικής έως 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στην βάση του καλύμματος της Στύρας 
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(που αποτελεί την αντίστοιχη της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων της Αττικής στην Εύβοια) και ακριβώς 

πάνω από την επώθηση Βάσης, έχουν καταγραφεί  από τους Ring et al. (2007) πλαστικές C’-

επιφάνειες (shear bands) με φορά διάτμησης προς ΔΝΔ. Αν και δεν έχουν αναφερθεί υψηλής πίεσης 

ορυκτολογικές παραγενέσεις που να σχετίζονται με τα shear bands, τα τελευταία χρησιμοποιήθηκαν 

για τον προσδιορισμό της γενικής κίνησης και της τοποθέτησης του καλύμματος της Στύρας σε 

συνθήκες γλαυκοφανιτικής φάσης μεταμόρφωσης. Ωστόσο, άφθονα shear bands που δείχνουν 

κίνηση προς ΑΒΑ και έχουν δημιουργηθεί σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής φάσης έχουν 

αναγνωρισθεί ακριβώς κάτω από την επώθηση Βάσης (Ring et al., 2007). Αντίθετη κινηματική 

δείχνουν επίσης κινηματικοί δείκτες από την ομόλογη τεκτονική επαφή στην περιοχή του Όρους 

Όλυμπος (κεντρική Ελλάδα) με φορά διάτμησης ΑΒΑ (Barton, 1976; Doutsos et al., 1993, κ.α.) ή ΔΝΔ 

(Schermer, 1993, κ.α.). Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι υπάρχει μια χρόνια αντιπαράθεση που αφορά 

την κίνηση είτε προς ΒΒΑ ή ΝΝΔ της πλαστικής ζώνης διάτμησης στην νοτιότερη περιοχή του 

Μεντερέ (Σχ. 1.1)(Whitney et al., 2008 και αναφορές εντός αυτής), η οποία κατά πάσα πιθανότητα 

κατέχει μία ανάλογη τεκτονική θέση με την Αττικοκυκλαδική Μάζα. 

Στους μεταμορφωμένους σχηματισμούς της Αττικής πραγματοποιήθηκε μικροτεκτονική 

ανάλυση σε λεπτές τομές που παρασκευάστηκαν από 59 δείγματα και συλλέχθηκαν σε διαφορετικά 

δομικά βάθη κυρίως από την περιοχή της νότιας Αττικής. Ο υπολογισμός του λόγου Rxz έδειξε ότι το 

ποσό της πεπερασμένης παραμόρφωσης στην Αττική σχετίζεται συστηματικά με το δομικό βάθος 

και αυξάνεται πλησίον της Επώθησης Βάσης. Έτσι, στα κατώτερα δομικά επίπεδα της ενότητας 

Κυανοσχιστολίθων παρατηρείται εντονότερη παραμόρφωση με συνέπεια ο λόγος  Rxz να 

παρουσιάζει τις  υψηλότερες τιμές (έως 7,66) ενώ στις πιο απομακρυσμένες περιοχές από την 

Επώθηση  Βάσης ο Rxz έχει τιμές πολύ χαμηλές που φθάνουν έως την τιμή 1,98 για την ενότητα 

Κυανοσχιστόλιθων και 2,85 για την Ενότητα Βάσης. Στην αυξημένη παραμόρφωση πλησίον της 

Επώθησης Βάσης κατά πάσα πιθανότητα αποδίδεται και το φαινόμενο της στροφής των F2 πτυχών 

και της τάσης των αξόνων για παραλληλισμό με την κρυσταλλική γράμμωση έκτασης L2. Σε 19 από 

τα παραπάνω δείγματα προσδιορίστηκε η γεωμετρία του ελλειψοειδούς της παραμόρφωσης και 

υπολογίστηκε η παράμετρος Flinn (k). Τόσο η γραφική απεικόνιση  του k στο διάγραμμα Flinn όσο 

και ο υπολογισμός του αριθμητικού μέσου του k (1,02) δηλώνουν ότι τα παραπάνω δείγματα 

προσεγγίζουν συνθήκες επίπεδης παραμόρφωσης (όπου k=1, Σχ. 4.4α). 

Ο υπολογισμός του κινηματικού αριθμού στροβίλισης Wm και η κατασκευή των 

αντίστοιχων προφίλ μεταβολής δείχνουν γενικά μικρή αύξηση του Wm στους κατώτερους δομικούς 

ορόφους της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων προσεγγίζοντας την επώθηση βάσης με τιμές από 0,8 σε 

0,9 φανερώνοντας συνθήκες παραμόρφωσης όπου επικρατεί σε υψηλό ποσοστό η απλή διάτμηση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η μείωση του Wm σε δύο ζώνες περιορισμένου πάχους στα 5μ. και 
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30-40μ. από την Επώθηση Βάσης, δηλώνοντας υψηλότερη συμμετοχή της συνιστώσας της καθαρής 

διάτμησης. 

Τέλος, η ενότητα Κυανοσχιστόλιθων κάτω από τις συνθήκες της πλαστικής D2 

παραμόρφωσης, έχει υποστεί κατακόρυφη βράχυνση παράλληλα στη διεύθυνση κίνησης. Οι τιμές 

της κατακόρυφης βράχυνσης και της παράλληλης στην κίνηση επιμήκυνσης είναι της τάξης του 20-

50% και 30-90%, αντίστοιχα, ενώ στους ανώτερους ορόφους που παρατηρούνται στη γειτονική 

Εύβοια (Ενότητα Όχης) η επιμήκυνση φθάνει σε ποσοστό το 160% (Xypolias et al., 2010). 

Μία πιθανή ερμηνεία για την παρουσία των αντιφατικών κινηματικών δεικτών που 

παρατηρήθηκαν στα ανώτερα τεκτονικά επίπεδα της Ενότητας Βάσης της βορειοανατολικής Αττικής, 

θα μπορούσε να είναι η χωρική κατανομή στο ποσό της επιμήκυνσης παράλληλα στην διεύθυνση 

μεταφοράς της βάσης του καλύμματος των Κυανοσχιστόλιθων (Σχ. 4.10). Η παρατηρηθείσα 

κατανομή βεβαιώνει ότι οι περιοχές που ανήκουν σε διαφορετικά δομικά επίπεδα που εκτείνονται 

παράλληλα στην επώθηση Βάσης,  εμφανίζουν σημαντική διαφορά στην επιμήκυνση (Σχ. 7.1). Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα τοπικά να παρατηρείται φορά κίνησης αντίθετη της γενικής ΑΒΑ που είναι 

πλέον έκδηλη από τα αποτελέσματα της διατριβής. Επιπροσθέτως, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι 

μέσα σε μία μηχανικά ετερογενή ζώνη όπως είναι η επώθηση Βάσης, όπου υπάρχουν εναλλαγές 

χαλαζιτικών και μαρμαρυγιακών τεκτονιτών, η αντιτιθέμενη διάτμηση να εντοπίζεται στα 

λιθολογικά όρια που είναι πλούσια σε φυλλόμορφα ορυκτά. Στην προκείμενη περίπτωση οι 

πλούσιοι σε φυλλόμορφα ορυκτά Σχιστόλιθοι Καισαριανής εμφανίζουν πλαστικές πτυχές με 

αντίθετη κίνηση κοντά στην Επώθηση Βάσης στην βορειοανατολική Αττική. Η παραπάνω υπόθεση 

στηρίζεται σε αριθμητικά μοντέλα (Jiang, 1994) σχετικά με την μεταβολή της στροβίλισης σε 

στρωματομένους σχηματισμούς όπου όσο λιγότερο ανθιστάμενοι ορίζοντες τόσο πιο πιθανό είναι 

να εμφανίζουν αντίθετη διάτμηση. Το παραπάνω ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι λιγότερο συνεκτικοί 

ορίζοντες είναι απαραίτητο να εμφανίζουν αντίθετη κινηματική.  

Από τη μικροσκοπική ανάλυση των δειγμάτων στην περιοχή της Αττικής προέκυψε ότι οι C’-

επιφάνειες που δηλώνουν κίνηση προς δυσμάς συνήθως ανήκουν σε ένα από τα συζυγή σετ που 

παρατηρήθηκαν. Αυτό γενικά είναι σε συμφωνία με παλαιότερη μελέτη των Shaked et al. (2000) στο 

κατώτερο τμήμα της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων (Ενότητα Στύρας, Εύβοια) που κατέληξαν στο

 

 

Σχήμα 7.1. Απλοποιημένο μοντέλο του διαμερισμού 

της ροής για την βάση του καλύμματος των 

Κυανοσχιστόλιθων που δείχνει ότι η διαφορετική 

επιμήκυνση μπορεί να ευθύνεται για την αντίθετη 

κινηματική σε σχέση με την κύρια (προς ΑΒΑ). 
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συμπέρασμα ότι πολλές από τις εμφανίσεις περιέχουν διφορούμενα στοιχεία ως προς την φορά της 

διάτμησης. Ανάλογα χαρακτηριστικά έχουν αναφερθεί και σε άλλες πλαστικές ζώνες επώθησης που 

οφείλονται στην μεγάλη χωρική μεταβολή της στροβίλισης της ροής (Law et al., 1984; Platt & 

Behrmann, 1986; Ratschbacher et al., 1991; Kurz et al., 2001; Grujic et al., 2002; Xypolias & Kokkalas 

2006). Το προφίλ της στροβίλισης που καταγράφηκε από τη ζώνη της Επώθησης Βάσης είναι πολύ 

πιθανό να αντιπροσωπεύει μια τέτοια πολύπλοκη περίπτωση παραμόρφωσης. 

 

D3 φάση 

Η D3 φάση παραμόρφωσης στην Αττική αντιπροσωπεύεται από μεγασκοπικά αντίκλινα και 

σύγκλινα που πτυχώνουν την S2 φολίωση. Ο προσανατολισμός των αξόνων της F3 μεγαπτύχωσης 

κυμαίνεται από ΒΒΑ-ΝΝΔ στη Νότια Αττική έως ΒΒΔ-ΝΝΑ στην Βορειοανατολική Αττική. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην Βόρεια Αττική οι F3 άξονες στην Ενότητα Βάσης στρέφονται σε 

διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ πλησίον της Επώθησης Βάσης και τείνουν να παραλληλισθούν με αυτή. Η D3 

φάση  χαρακτηρίζεται μεσοσκοπικά F3 εύθραυστες πτυχές και C-S δομές. Οι F3 άξονες έχουν κυρίως 

προσανατολισμό ΒΒΔ-ΝΝΑ έως ΒΑ-ΝΔ και ακολουθούν στην πλειοψηφία τους την διεύθυνση των 

μεγαπτυχώσεων των αντίστοιχων περιοχών. Η μελέτη της ασυμμετρίας τους έδειξε κίνηση των 

μεταμορφωμένων σχηματισμών της Νότιας Αττικής προς Α έως ΑΒΑ ενώ στην Βορειοανατολική 

Αττική τα δεδομένα είναι πολυσύνθετα, με αντιφατικές ασυμμετρίες στην Ενότητα Βάσης και 

ασυμμετρίες που δηλώνουν κίνηση προς ΔΝΔ για την Ενότητα Κυανοσχιστολίθων. Η ανάλυση των C-

S δομών από τη Βορειοανατολική Αττική φανερώνει κίνηση προς ΒΑ για την Ενότητα 

Κυανοσχιστολίθων και κίνηση προς ΔΝΔ για τα κατώτερα δομικά επίπεδα της Ενότητα Βάσης 

(ευρύτερη περιοχή Πεντελικού). Οι μεσοσκοπικές δομές της D3 φάσης φαίνεται να έδρασαν σε δυο 

υποφάσεις  D3α (F3 πτυχές) και D3β (C-S δομές). Το πέρασμα από τη μία φάση στην άλλη ερμηνεύεται 

με την συνεχή ανάδυση των μεταμορφωμένων σχηματισμών που συνεπάγεται σε μείωση της 

πλαστικότητας. 

 

D4 φάση 

Η D4 φάση περιλαμβάνει ρήγματα και δίκτυο διακλάσεων που σηματοδοτεί το καθεστώς 

εφελκυσμού στο οποίο έχει υπεισέλθει η Αττική με τις παραπάνω δομές να υπερτίθενται όλων των 

προαναφερμένων. Κατά πάσα πιθανότητα και η τεκτονική αυτή είναι πολυφασική ένα στάδιο της 

οποίας χαρακτηρίζεται από ΔΒΔ-ΑΝΑ έως ΝΔ-ΒΑ διαστολής διαστολής που έδωσε την θέση του σε 

διαστολή διεύθυνσης Β-Ν έως ΒΒΑ-ΝΝΔ. 
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8.2. Η παραµόρφωση στην Υποπελαγονική Ζώνη 
 

Οι μεσοσκοπικές παρατηρήσεις στην περιοχή έρευνας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η 

αγχιμεταμορφωμένη Ενότητα Τουρκοβουνίων κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί τμήμα της 

Υποπελαγονικής Ζώνης. Τα ανάστροφα ρήγματα που αναλύθηκαν από την Ενότητα Τουρκοβουνίων 

και την Υποπελαγονική Ζώνη δηλώνουν ένα καθεστώς συστολής με κλίση του σ1 άξονα σχεδόν 

οριζόντια και διεύθυνση ΔΒΔ-ΑΝΑ. Ο σ1 άξονας προσεγγίζει τη διεύθυνση κίνησης προς ΝΑ που 

εκτιμήθηκε για της εύθραυστες πτυχές και C-S δομές στην Ενότητα Τουρκοβουνίων η οποία 

φαίνεται ότι δεν μεταμορφώθηκε με την Αττικοκυκλαδική Μάζα αλλά ήταν κόντα στην επιφάνεια 

του φλοιού. Οι τεκτονικές διεργασίες εντός της Ενότητας Τουρκοβουνίων συνεπάγεται ότι έλαβαν 

χώρα στους ανώτερους τεκτονικούς ορόφους του φλοιού λόγω των εύθραυστων συνθηκών 

παραμόρφωσης και την χαμηλού βαθμού έως αμελητέα μεταμόρφωση που έχει παρατηρηθεί. Η 

επακόλουθη διαστολή που εμφανίζεται στην περιοχή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την D4 φάση 

στα μεταμορφωμένα πετρώματα της Αττικοκυκλαδικής. 

 

8.3. Πιθανή ορογενετική εξέλιξη της Αττικής 
 

Σε αυτή την ενότητα προτείνεται ένα γεωδυναμικό μοντέλο για την ορογενετική εξέλιξη της 

Αττικής που βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας στην περιοχή και το συσχετισμό δεδομένων 

από εργασίες άλλων ερευνητών σε άλλες περιοχές εμφάνισης της Αττικοκυκλαδικής Μάζας. 

Σχετικά με την προέλευση της Αττικοκυκλαδικής Μάζας επικρατούν δύο απόψεις. Σύμφωνα 

με την πρώτη άποψη (Ring, 2010 και αναφορές εκεί) η Ενότητα Βάσης είναι αντίστοιχη της Ζώνης 

Τρίπολης και η Ενότητα Κυανοσχιστολίθων είναι αντίστοιχη της Ζώνης Πίνδου. Σύμφωνα με την 

άποψη αυτή μέρη των Ζωνών Τρίπολης και Πίνδου καταβυθίστηκαν προς ανατολικά, κάτω από την 

Πελαγονική, μεταμορφώθηκαν σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και παρατηρούνται ως 

τεκτονικό παράθυρο στις περιοχές των Κυκλάδων και της Αττικής. Σύμφωνα με την δεύτερη άποψη, 

ο πρωτόλιθος των μεταμορφωμένων ενοτήτων της Αττικοκυκλαδικής Μάζας βρισκόταν 

παλαιογεωγραφικά ανατολικά της Πελαγονικής μικροηπείρου ο οποίος καταβυθίστηκε προς 

δυσμάς (Doutsos, 1993; Xypolias et al., 2003). Επειδή στην περιοχή της Αττικής έλαβε χώρα 

πολυφασική παραμόρφωση, όλες οι δομές της D1 που σχετίζονται με την παραμόρφωση κατά την 

διάρκεια της καταβύθισης, έχουν σχεδόν πλήρως καταστραφεί από την υπέρθεση της D2 

παραμόρφωσης που σχετίζεται με την ανάδρομη μεταμόρφωση. Αν και από τις υπολειμματικές D1 

δομές είναι αδύνατο να εξαχθούν αξιόπιστα κινηματικά συμπεράσματα η δεύτερη άποψη ευσταθεί 

περισσότερο για τους παρακάτω λόγους. 
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α) Η Ενότητα Τουρκοβουνίων δείχνει κίνηση προς νοτιοανατολικά. Η κίνηση αυτή είναι 

συμβατή με δομές συντεκτονικές της D1 που δείχνουν κίνηση προς ΑΝΑ υποστηρίζοντας μια ΒΔ 

κλίνουσα καταβύθιση κατά το Παλαιόκαινο – Ηώκαινο κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης των 

πρωτόλιθων των πετρωμάτων της Αττικής (Xypolias et al., 2012).  

β)  Οι επωθητικές κινήσεις προς ανατολάς δεν είναι συμβατές με μία αρχική καταβύθιση 

που έκλινε προς ανατολάς (Ring et al., 2010; Jolivet & Brunn, 2010). Έτσι, υιοθετήθηκε η δεύτερη 

άποψη (Σχ. 7.3α) με καταβύθιση της Αττικοκυκλαδικής Μάζας προς Δ ή ΒΔ.  

Στην περιοχή μελέτης έλαβε χώρα ηπειρωτική σύγκρουση (continent – continent collision ) 

κατά τη διάρκεια του Ηωκαίνου (Μεσοελληνική ορογενετική φάση) με καταβύθιση του πρωτόλιθου 

της Ενότητας Κυανοσχιστολίθων κάτω από την Πελαγονική μικροήπειρο και  προοδευτική 

μεταμόρφωση της Ενότητας Βάσης. Η ύπαρξη γλαυκοφανή στη Λαυρεωτική φανερώνει την υψηλής 

πίεσης μεταμόρφωση σύγχρονα με το πρώτο παραμορφωτικό γεγονός D1 που πραγματοποιήθηκε 

σε πλαστικές συνθήκες και κάτω από καθεστώς συμπίεσης, χωρίς όμως να υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία για να καθοριστεί η διεύθυνση της κίνησης των καλυμμάτων εκείνη την περίοδο. Όμως για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω προτείνεται μία κίνηση προς τα ανατολικά όπως αυτή 

έχει προταθεί για την περιοχή της Θεσσαλίας (Σχ. 7.3β). 

Η καταβύθιση των ενοτήτων της Αττικοκυκλαδικής Ζώνης είχε ως αποτέλεσμα να 

συμπαρασύρει μέρος των αμεταμόρφωτων σχηματισμών του Πελαγονικού περιθωρίου σε μικρό 

βάθος (≈10 Χλμ.) με αποτέλεσμα να υποστούν χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση στην Ενότητα 

Τουρκοβουνίων (Σχ. 7.3γ).  

Ο σχηματισμός της Επώθησης Βάσης ήταν σύγχρονος με την πρασινοσχιστολιθική φάση 

μεταμόρφωσης (M2), την D2 παραμόρφωση και τον εκταφιασμό (exhumation) των υψηλής πίεσης 

πετρωμάτων από περίπου 40 Χλμ. στα 20 Χλμ. (Σχ. 7.3γ). Η συσχέτιση της μικροτεκτονικής ανάλυσης 

με την μεταμόρφωση δείχνει επωθητικές κινήσεις προς ανατολάς που ξεκίνησαν στο Κάτω 

Ολιγόκαινο, μετά την ανάπτυξη υψηλής πίεσης ορυκτών (Μ1 μεταμόρφωση) (Maluski et al., 1981; 

Ring et al., 2007) και συνεχίστηκαν μέχρι την ανάδρομη Μ2 μεταμόρφωση στην 

πρασινοσχιστολιθική φάση στο όριο Ολιγόκαινου – Μειόκαινου με σύγχρονη δράση του D2 

παραμορφωτικού γεγονότος. Ως αποτέλεσμα, ο σχηματισμός και η συσσώρευση (stacking) των 

καλυμμάτων που έλαβε χώρα στα πλαίσια της D2 φάσης έγινε συγχρόνως με τον εκταφιασμό των 

υψηλής πίεσης πετρωμάτων κατά τη διάρκεια του Ολιγόκαινου. Αυτή η τεκτονομεταμορφική 

διαδικασία δηλώνει μία ανατολικής διεύθυνσης προέλαση της παραμόρφωσης σε πλαστικές 

συνθήκες (D2 φάση) κατά τη διάρκεια του Ολιγόκαινου. Ανάλογες μελέτες από τα ανώτερα δομικά 

επίπεδα της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων που παρατηρούνται στην Εύβοια (Xypolias te al., 2010), 

οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα. 
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Οι επωθητικές κινήσεις ωστόσο δεν οδηγούν σε εκταφιασμό (Platt, 1993) και ένας επιπλέον 

μηχανισμός πρέπει να αναζητηθεί για την μεταφορά των υψηλής πίεσης μεταμορφωμένων 

πετρωμάτων πλησιέστερα στην επιφάνεια του φλοιού.  Όπως έχει αναφερθεί από πολλούς 

ερευνητές (Wallis et al., 1993; Platt et al., 1998; Xypolias & Doutsos, 2000; Vannay & Grasemann, 

2001; Law et al., 2004; Xypolias & Kokkalas, 2006, κα.), η πλαστική λέπτυνση κάθετα σε ζώνες 

φλοϊκής κλίμακας και η συνεπαγόμενη επιμήκυνση παράλληλα στη διεύθυνση κίνησης στις ζώνες 

αυτές που έχει προκληθεί από την συνιστώσα καθαρής διάτμησης, συμβάλλουν καθοριστικά στη 

μετατόπιση των σχηματισμών προς τα δομικά ανώτερα τμήματα με εκταφιασμό των πετρωμάτων 

μέσω ενός μηχανισμού πλαστικής διαφυγής. Οι υπολογισμένες πλαστική βράχυνση και επιμήκυνση 

παράλληλα στην διεύθυνση μεταφοράς (20-50% και 30-90% αντίστοιχα) φανερώνουν ότι ο 

εκταφιασμός των υψηλής πίεσης μεταμορφωμένων πετρωμάτων μπορεί να πραγματοποιήθηκε

 

 

Σχήμα 7.2. Προτεινόμενο γεωτεκτονικό μοντέλο για την ορογενετική εξέλιξη της Αττικής όπου φαίνεται η 

καταβύθιση και ο εκταφιασμός της Ενότητας κυανοσχιστόλιθων με μηχανισμό πλαστικής διαφυγής. 



Συµπεράσµατα - Σύνθεση 

    179 

 

Συνέχεια σχήματος 7.2 

 

με πλαστική διαφυγή. Αυτές οι τιμές είναι συγκρίσιμες με άλλές μεταμορφικές ακολουθίες στα 

Ιμαλάια (Vannay & Grasemann, 2001), στη Ζώνη Sanbagawa (Wallis, 1995) και στις εξωτερικές 

Ελληνίδες (Xypolias & Kokkalas 2006).  

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ένας άλλος μηχανισμός, αυτός της συν-ορογενετικής 

διαστολής, έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές για να ερμηνευτεί η απομάκρυνση των 

σχηματισμών που καλύπτουν τα υψηλής πίεσης πετρώματα της Αττικοκυκλαδικής μάζας στον 

Αιγαιακό χώρο. Κάποιοι ερευνητές υποθέτουν μία συνεχή διαστολή προς ανατολάς που ξεκίνησε 

στα όρια Ηώκαινο – Κ. Ολιγόκαινο και η οποία λειτούργησε καθ’όλη τη διάρκεια του Ολιγόκαινου 

(Schermer 1993; Ring et al. 1999; Trotet et al. 2001). Εντούτοις, η εφαρμογή αυτού του μηχανισμού 

στο κεντρικό Αιγαίο παραμένει αμφισβητήσιμη αφού μεγάλες ζώνες διάτμησης διαστολής ή 
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ρήγματα που λειτούργησαν κατά το Ηώκαινο – Κ. Ολιγόκαινο δεν έχουν αναφερθεί (π.χ. Avigad et 

al., 1997; Xypolias et al., 2010). Αυτή η παρατήρηση είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα από την 

Αττική όπου δεν παρατηρήθηκαν επιφάνειες αποκόλλησης που να στηρίζουν το παραπάνω μοντέλο 

διαστολής προς ανατολικά. Επιπροσθέτως, η έρευνα στην Αττική όπως και παλαιότερη έρευνα στην 

Σύρο (Bond et al. 2007) έδειξε ότι οι υψηλής πίεσης μεταμορφωμένοι σχηματισμοί έχουν υποστεί 

έκταση λόγω καθαρής διάτμησης η οποία επαληθεύεται με την ύπαρξη boudinages και πλαστικής 

λέπτυνσης χωρίς να είναι αναγκαία η δημιουργία ρηγμάτων αποκόλλησης μεγάλης κλίμακας. 

Επιπλέον, λεκάνες διαστολής ή/και κανονικού χαρακτήρα μεταμορφικά κενά στο Ηώκαινο και το 

Ολιγόκαινο δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα εντός της Αττικοκυκλαδικής Μάζας. Σύμφωνα με άλλους 

ερευνητές (Lister et al. 1984; Gautier & Brun 1994), ο εκταφιασμός των υψηλής πίεσης 

μεταμορφωμένων πετρωμάτων αποδίδεται σε ένα επεισόδιο λέπτυνσης του φλοιού σύγχρονο με 

την ανάδρομη πρασινοσχιστολιθική μεταμόρφωση. Αυτό το επεισόδιο συνδέεται με την έναρξη της 

διαστολής της οπισθοχώρας (back-arc extension) του Αιγαιακού χώρου. Ωστόσο, αρκετές μελέτες 

έχουν δείξει ότι η διαστολή της Αιγαιακής οπισθοχώρας έλαβε χώρα μεταγενέστερα του 

εκταφιασμού και επέδρασε στα ήδη εκταφιασμένα υψηλής πίεσης μεταμορφωμένα πετρώματα 

που είχαν ανέλθει σε σχετικά μικρού βάθους δομικά επίπεδα του φλοιού (π.χ. Avigad et al. 1997; 

Schmadicke & Will 2003; Kokkalas et al. 2006; Ring et al. 2007). Επιπλέον, τεκτονικές και κινηματικές 

αναλύσεις σε Μειοκαινικές μολασσικές λεκάνες και Μειοκαινικές διεισδύσεις δείχνουν ότι η 

διαστολή που συνδέεται με την οπισθοχώρα ξεκίνησε στο κεντρικό Αιγαίο στο μέσο Μειόκαινο ή 

αργότερα (π.χ. Doutsos et al. 1994; Boronkay & Doutsos 1994; Xypolias et al. 2003; Koukouvelas & 

Kokkalas, 2003; Kokkalas et al. 2006). Σημαντικές μαρτυρίες προέρχονται από την Εύβοια όπου 

πλαγιοανάστροφες επωθητικές κινήσεις στα ανώτερα τμήματα του φλοιού προκάλεσαν το 

σχηματισμό της συνορογενετικής λεκάνης της Κύμης στα όρια Κάτω – Άνω Μειόκαινου ελέγχοντας 

τη συσσώρευση ιζημάτων πάχους 500μ. επικαλύπτοντας της πελαγονικές ενότητες (Xypolias et al. 

2003). Κινηματική ανάλυση των ρηγμάτων στα περιθώρια και το εσωτερικό της λεκάνης 

παραπέμπει καθεστώς πλαγιοανάστροφης κινηματικής (transpressional regime) με σ1 άξονα ΒΑ-ΝΔ 

διεύθυνσης που είναι σχεδόν παράλληλος με την διεύθυνση μεταφοράς των υψηλής πίεσης 

πετρωμάτων (Kokkalas et al. 2006). 

Σύγχρονα με την πλαστική διαφυγή της Ενότητας Κυανοσχιστόλιθων πραγματοποιήθηκε και 

ο εκταφιασμός της Ενότητας Τουρκοβουνίων που συνοδεύεται αρχικά με το σχηματισμό 

εύθραυστων πτυχών νοτιοανατολικής κινηματικής και τη συνακόλουθη δημιουργία ανάστροφων 

ρηγμάτων όμοιας κινηματικής (Σχ. 7.3γ). 

 Το Πελαγονικό Ρήγμα που αναφέρεται στην περιοχή της κεντρικής Εύβοιας (Xypolias et al. 

2003) είναι μία δεξιόστροφη - πλαγιοανάστροφη ρηξιγενής ζώνη που εκτείνεται στην περιοχή της 
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Αττικής και διαχωρίζει τους Πελαγονικούς σχηματισμούς από την Αττικοκυκλαδική Ζώνη. Κατά πάσα 

πιθανότητα η Ενότητα Τουρκοβουνίων αποτελεί ένα σφηνοειδές τμήμα αυτής της ρηξιγενούς ζώνης, 

όπου σε μεγαλύτερα δομικά βάθη απολεπτύνεται και η Ενότητα Κυανοσχιστόλιθων γειτνιάζει την 

Υποπελαγονική Ζώνη. Ένδειξη για την ύπαρξη οριζόντιας συνιστώσας κίνησης  αποτελούν η στροφή 

των κρυσταλλικών γραμμώσεων έκτασης στους μεταμορφωμένους σχηματισμούς της 

Αττικοκυκλαδικής Ζώνης, που βρίσκονται στην εγγύτερη περιοχή της επώθησης των 

Τουρκοβουνίων, και η κωνική τους κατανομή.  

 Ο συνεχής εκταφιασμός των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Αττικής και η ανάδυση τους 

σε ρηχότερους δομικούς ορόφους (≈10 Χλμ.) έγινε κατά την D3 φάση παραμόρφωσης και το 

σχηματισμό μεγαπτυχών και εύθραυστων πτυχών με ροπή προς τα Α έως ΑΒΑ (Σχ. 7.3δ). Η στροφή 

των αξόνων των αντικλίνων της Ενότητας Βάσης και ο παραλληλισμός τους με την Επώθηση Βάσης 

που παρατηρείται στην βορειοανατολική Αττική δηλώνει δεξιόστροφη συνιστώσα κίνησης στην 

επώθηση. Αποτέλεσμα του πλαγιονάστροφου χαρακτήρα της Επώθησης Βάσης (transpression) είναι 

η πτύχωσή της, ο σχηματισμός Α-Δ αντικλινικών δομών και η ύπαρξη D3 πτυχών στη Ενότητα 

Κυανοσχιστόλιθων με κίνηση προς νοτιοδυτικά σε μία προσπάθεια διαφυγής του υλικού αντίθετα 

στην κίνηση του καλύμματος λόγω της έλλειψης χώρου που προκαλεί η πτύχωση της Επώθησης 

Βάσης. Δεδομένου ότι η D3 φάση  παραμόρφωσης είναι προγενέστερη της γενικής διαστολής που 

μετά  το Α. Μειόκαινο εκτιμάται πως συνέβη κατά το Μέσο Μειόκαινο. 

Τα αλλεπάλληλα συμπιεστικά γεγονότα διαδέχτηκε ένα καθεστώς διαστολής D4  που 

αντιπροσωπεύεται από κανονικά ρήγματα και το σχηματισμό δικτύου ρηξισχισμού που 

λειτούργησαν  από το Α. Μειόκαινο δείχνουν στο τελικό τους στάδιο Β-Ν διεύθυνση εφελκυσμού. Η 

παραμόρφωση αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα το αποτέλεσμα της βαρυτικής κατάρρευσης του 

πεπαχυσμένου φλοιού λόγω δυνάμενων έλξης κάθετα στη διεύθυνση του Ελληνικού τόξου (Doutsos 

& Kokkalas, 2001) 
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Παράρτηµα  

 
 
 
 
 
Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι χάρτες όπου σημειώνονται οι θέσεις δειγματοληψίας. 

 

Οι δύο πρώτοι χάρτες δείχνουν τις θέσεις δειγματοληψίας από τις οποίες παρασκευάστηκαν 

οι λεπτές τομές για  την βορειοανατολική Αττική.  Στο χάρτη της ΒΑ-Αττικής έχει αφαιρεθεί  μία ζώνη 

πλάτους περίπου 5 Χλμ. επειδή στην περιοχή δεν κόπηκαν λεπτές τομές. 

 

 Ο τρίτος χάρτης αφορά  τις θέσεις δειγματοληψίας από την περιοχή της χερσονήσου της 

Λαυρεωτικής.   
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Περατώνοντας αυτό το πόνημα προσδιορίσθηκε η γεωτεκτονική εξέλιξη της Αττικής και συνάμα 

δημιουργήθηκαν νέα ερωτήματα προς διερεύνηση. Αυτή είναι όμως η ομορφιά της επιστήμης. Η 

επιστημονική αναζήτηση είναι αέναη και η μία ανακάλυψη θέτει τις βάσεις για την επόμενη. 

 

Οι επιστήμονες είναι ηδονοβλεψίες στην κλειδαρότρυπα της αιωνιότητας (Arthur Koestler, 1905-

1983)



 

 

 



 




