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ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ∗∗ 
Από 

Η. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟ∗ Ι. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ∗ & ∆. ΘΕΟΧΑΡΗ∗ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι µορφοτεκτονικές διευθύνσεις που κυριαρχούν στη Σαλαµίνα έχουν διεύθυνση Α-∆ και ΒΑ-Ν∆, που 

έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία νεοτεκτονικών βυθισµάτων και κεράτων αντίστοιχων διευθύνσεων. Η 
κινηµατική των νεοτεκτονικών ρηξιτεµαχών έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στις παρατηρούµενες 
ασυµµετρίες των υδρογραφικών δικτύων. Επειδή η Σαλαµίνα βρίσκεται σε µία περιοχή στην οποία 
συνυπάρχουν διευθύνσεις δοµών Α-∆ (Κορινθιακός Κόλπος, τεκτονικό βύθισµα Μεγάρων, Γεράνεια, 
Πατέρας) και ΒΑ-Ν∆ (Αιγάλεω, Υµηττός, Λεκανοπέδιο Αθηνών) παρουσιάζει µία σύνθετη νεοτεκτονική 
δοµή. 

ABSTRACT 
The morphotectonic structure that dominate in Salamis Island strike E–W and NE–SW, having as a 

result that neotectonic grabens and horsts follow these general directions. The asymmetry of the drainage 
network is due to the kinematic regime of the neotectonic blocks. Salamis Island is located in an area where 
structural trendings of E–W (Corinthian Gulf, Megara graben, Gerania Mt., Pateras Mt.) and NE–SW 
(Aigaleo Mt., Ymittos Mt., Athens Basin) are intersected, resulting a complicated neotectonic structure. 

 
Λέξεις κλειδιά: Νεοτεκτονική, Σαλαµίνα, Ελλάδα 
Key word: Neotectonics, Salamis, Greece 

 
1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Σαλαµίνα είναι το µεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού Κόλπου και το πλησιέστερο στις ακτές της 
Αττικής (Εικ.1). Βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του Σαρωνικού και χωρίζεται από τις ακτές της Αττικής µε το 
Στενό της Πάχης (δυτικά) και το Στενό του Περάµατος (ανατολικά). Οι δύο αυτοί δίαυλοι οριοθετούν τον 
Κόλπο της Ελευσίνας που εκτείνεται βόρεια της Σαλαµίνας. 

 

Εικ. 1. Η γεωγραφική θέση της 
Σαλαµίνας. 
Fig. 1. Location map of Salamis Island 

 
Η Σαλαµίνα έχει κινήσει το γεωλογικό ενδιαφέρον από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα. Οι έρευνες 

όµως που πραγµατοποιήθηκαν εστιάστηκαν κυρίως στους αλπικούς σχηµατισµούς και ιδιαίτερα σε δύο 
χαρακτηριστικές εµφανίσεις. Στην περµοτριαδική σειρά της νότιας Σαλαµίνας (Πέρανι, Κακή Βίγλα) ( Renz 
1912, Βορεάδης 1929, Τάταρης 1967, Σίδερης 1986, Τάταρης & Σίδερης 1989, κ.α.) καθώς και στην 
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σχιστοκερατολιθική διάπλαση και ιδιαίτερα στη σχέση της µε τους ιουρασικούς ασβεστόλιθους (Βορεάδης 
1927, 1932, Τάταρης 1972, 1989, 1997, Τάταρης & Σίδερης 1989, κ.α.). 

Παρόλο το πλήθος εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί και δηµοσιευτεί για την αλπική γεωλογία και 
τεκτονική, ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για την νεοτεκτονική περίοδο. Οι εργασίες που έχουν 
δηµοσιευτεί περιορίζονται σ’ αυτές των Λειβαδίτη & Πλέσσα (1990) για τις ακτές του νησιού, των 
Ροντογιάννη – Τσιαµπάου & Γαλανάκη (1991) και Περισσοράτης και συν. (1991) για το χερσαίο και 
υποθαλάσσιο αντίστοιχα τµήµα του διαύλου Σαλαµίνας – Περάµατος, ενώ θα πρέπει να αναφερθούν και οι 
εργασίες των Papanikolaou et al. (1988) και Παπανικολάου και συν. (1989) για την νεοτεκτονική δοµή του 
Σαρωνικού κόλπου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα µέχρι σήµερα στοιχεία και η ερµηνεία τους 
για την νεοτεκτονική δοµή της Σαλαµίνας. 

Ο εντοπισµός, η χαρτογράφηση και η µελέτη των ρηξιγενών ζωνών και των ρηγµάτων στηρίχτηκε: 
• Στη µελέτη των αεροφωτογραφιών της περιοχής (κλίµακας 1:33.000 περίπου) καθώς και στην 

ανάγνωση δορυφορικών εικόνων οι οποίες µας βοηθούν να καθορίσουµε µεγάλης κλίµακας δοµές. 
• Στη µελέτη στο ύπαιθρο των επιφανειών των ρηγµάτων, όπου ήταν δυνατό, και στην παρατήρηση 

και µέτρηση κινηµατικών δεικτών και κάθε άλλου στοιχείου που θα µας βοηθούσε στην 
ολοκλήρωση της τεκτονικής ανάλυσης. 

• Στη µελέτη των µορφολογικών στοιχείων, όπου µελετήθηκαν µορφολογικές ασυνέχειες, η κατανοµή 
και η µορφή των επιφανειών επιπέδωσης, ανωµαλίες του υδρογραφικού δικτύου µε τη χρήση του 
Παράγοντα Ασυµµετρίας AF (Hare & Gardner 1985, Φουντούλης & Μπακοπούλου 1999) και του 
παράγοντα Εγκάρσιας Τοπογραφικής Συµµετρίας T (Cox 1994, Φουντούλης & Μπακοπούλου 
1999) , η κατανοµή χαρακτηριστικών τεκτονοϊζηµατογενών δοµών, κλπ, σε συνδυασµό µε 
τεκτονικές παρατηρήσεις και γεωλογικά δεδοµένα (Θεοχάρης 2001). 

• Στη µελέτη στοιχείων από γεωφυσικές διασκοπήσεις και ερευνητικές γεωτρήσεις (Περισοράτης & 
συν 1991). 

• Στην αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν από τους ήδη υπάρχοντες γεωλογικούς χάρτες 
κλίµακας 1:50.000 του ΙΓΜΕ (Γαϊτανάκης 1982, Γαϊτανάκης & συν. 1984, ∆ούνας 1971, 
Κατσικάτσος & συν. 1986)), τον υποθαλάσσιο νεοτεκτονικό χάρτη του Σαρωνικού κόλπου 
κλίµακας 1:100.000 (Παπανικολάου & συν. 1989) καθώς και των βιβλιογραφικών δεδοµένων. 

 
2.    ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Στη Σαλαµίνα απαντούν τόσο αλπικοί όσο και µεταλπικοί σχηµατισµοί. Οι αλπικοί σχηµατισµοί 
ανήκουν στις γεωτεκτονικές ενότητες της Ανατολικής Ελλάδας, για το τµήµα από το Κενοµάνιο έως το 
Ηώκαινο, και της «Υποπελαγονικής» για το τµήµα από το Πέρµιο – Τριαδικό έως το Κατώτερο Κρητιδικό. 
Στο νησί εµφανίζεται όλη η ακολουθία των πετρωµάτων της «Υποπελαγονικής» ενότητας. Παρατηρείται µία 
χαρακτηριστική διαφοροποίηση της αλπικής γεωλογίας στο νότιο και στο βόρειο τµήµα του νησιού κατά 
µήκος της γραµµής Αιάντειο – Κακή Βίγλα. Στο νότιο τµήµα εµφανίζονται τα παλιότερα πετρώµατα, έως 
τους ανωτριαδικούς ασβεστόλιθους, ενώ βορειότερα µόνο οι ανωτριαδικοί ασβεστόλιθοι και τα νεώτερα 
ιζήµατα (Τάταρης & Σίδερης 1989). 
Οι σχηµατισµοί της Ανατολικής Ελλάδας εµφανίζονται µόνο στο βόρειο τµήµα του νησιού µε κυριότερη 
εµφάνιση αυτή της περιοχής µεταξύ όρµου Παλουκίων και όρµου Σαλαµίνας (Γαϊτανάκης 1982, Γαϊτανάκης 
& συν. 1984). Από τη Σαλαµίνα απουσιάζει ο φλύσχης της ενότητας. 

Τα µεταλπικά ιζήµατα είναι τόσο θαλάσσιας φάσης όσο και χερσαίας. Τα παλαιότερα θαλάσσια 
ιζήµατα είναι Άνω Μειοκαινικής ηλικίας και απαντούν µόνο στο ανατολικό άκρο της χερσονήσου 
Κυνόσουρα. Τα νεότερα θαλάσσια Πλειοκαινικής ηλικίας ιζήµατα απαντούν σε τέσσερις θέσεις. Οι τρεις 
από αυτές βρίσκονται ανατολικά από τον κύριο σηµερινό υδροκρίτη του νησιού διεύθυνσης ΒΒΑ-ΝΝ∆, ο 
οποίος χωρίζει το νησί σε δύο τµήµατα. Η τέταρτη θέση (Πέραµα Φανερωµένης) πρέπει να σχετίζεται µε τα 
ιζήµατα και τις συνθήκες απόθεσης της λεκάνης των Μεγάρων. Τα θαλάσσια Πλειοκαινικά ιζήµατα 
αποτελούνται κυρίως από µαργαϊκούς ασβεστόλιθους, µάργες, ψαµµίτες και κροκαλοπαγή θαλάσσιας ή 
παράκτιας φάσης. 

Τα χερσαία µεταλπικά ιζήµατα ξεκινούν στο όριο Ανωτέρου Πλειόκαινου – Πλειστόκαινου, περίοδο 
κατά την οποία φαίνεται ότι µεταπίπτουν σε χέρσο οι περισσότερες περιοχές. Πρόκειται για χερσαία 
κροκαλοπαγή µονόµικτα ή πολύµικτα, για παλαιά και σύγχρονα πλευρικά κορήµατα και κώνους 
κορηµάτων, αλλουβιακές αποθέσεις και beach rock σε ορισµένες θέσεις (Εικ 2). Τα ιζήµατα αυτά 

 166



∆ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τοµ. XXIV/1, 165-173, 2001                      Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XXIV/1, 165-173, 2001 
Πρακτικά 9ου ∆ιεθνού; Συνεδρίου, Αθήνα, Σεπτέµβριος 2001                                           Proceedings of the 9th International Congress, Athens, September 2001 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

καλύπτουν κυρίως το κεντρικό και βόρειο τµήµα του νησιού, ενώ είναι χαρακτηριστική η µικρή τους 
παρουσία στο νότιο τµήµα του. 

 
3.    ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ 

Η νεοτεκτονική δοµή της Σαλαµίνας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη τεκτονικών κεράτων και 
βυθισµάτων 1ης τάξης µε διεύθυνση κυρίως Α-∆, οι οποίες οριοθετούνται από ρηξιγενείς ζώνες. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι οι δοµές αυτές είναι 1ης τάξης σχετικά µε το µέγεθος τους και µόνο για την στενή περιοχή 
µελέτης και ο προσδιορισµός του µεγέθους της δοµής τους δεν ανταποκρίνεται στη σχέση τους µε τις δοµές 
της ευρύτερης περιοχής. 

Οι διευθύνσεις των περιθωριακών ρηξιγενών ζωνών είναι Α-∆ κυρίως αλλά και ΒΒΑ-ΝΝ∆ που 
φαίνεται να είναι η νεώτερη διεύθυνση. 

Η νεοτεκτονικές µακροδοµές της νήσου Σαλαµίνας είναι οι εξής (Εικ. 2): 
1. Μορφοτεκτονική δοµή Βόρειας Σαλαµίνας 
2. Βύθισµα Αµπελακίων – Σαλαµίνας 
3. Κέρας Μαυροβουνίου – Βίγλας -Κυνόσουρας 
4. Βύθισµα Αιαντείου – Κακής Βίγλας 
5. Κέρας Ακάµαντα 
6. Βύθισµα Κόλπου Σαλαµίνας 
Η γενική εικόνα που προκύπτει από την νεοτεκτονική δοµή της περιοχής είναι αυτή της αλληλουχίας 

τεκτονικών κεράτων και τεκτονικών βυθισµάτων γενικής διεύθυνσης Α-∆. Η κάθε µία από αυτές τις δοµές 
παρουσιάζει και διαφορετική κινηµατική εξέλιξη. 

Ένα ακόµα χαρακτηριστικό είναι η παρουσία δοµών µικρότερης τάξης στο εσωτερικό ή στα περιθώρια 
των µεγάλων δοµών. Οι δοµές αυτές µπορεί να έχουν διαφορετική διάταξη και να αναπτύσσονται εγκάρσια 
ή παράλληλα σ’ αυτές. 

Ο διαχωρισµός των νεοτεκτονικών δοµών πραγµατοποιήθηκε µε βάση κυρίως γεωλογικά στοιχεία αλλά 
και την µορφοτεκτονική ανάλυση των γεωµορφών.  

Οι ρηξιγενείς δοµές οριοθετούνται από ρηξιγενείς ζώνες το µέγεθος των οποίων και η σηµασία τους 
στην εξέλιξη µιας περιοχής καθορίζει την τάξη της δοµής. 

Ο εντοπισµός των ρηξιγενών ζωνών και των ρηγµάτων δεν είναι πάντα εύκολος, ιδιαίτερα εκείνων των 
ζωνών που έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της περιοχής.  

Ακολούθως περιγράφονται τα µορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά της κάθε νεοτεκτονικής µακροδοµής 
Η µορφοτεκτονική δοµή Βόρειας Σαλαµίνας είναι µία σύνθετη νεοτεκτονική δοµή η οποία οριοθετείται 
στο νότιο τµήµα της από την ρηξιγενή ζώνη Παλουκίων – Σαλαµίνας – Ρέστη (Ρ.Ζ.Π.Σ.Ρ.). Στο εσωτερικό 
αυτής της δοµής αναπτύσσονται δύο 2ης τάξης νεοτεκτονικές δοµές, το τεκτονικό κέρας Ρέστη – Μπατσί(1α 
Εικ. 2) και το τεκτονικό βύθισµα Παλουκίων – Λέρου (1β Εικ. 2). Στις δοµές 2ης τάξης αναπτύσσονται ένα 
σύνολο δοµών µικρότερης τάξης που οφείλονται στον κατακερµατισµό της περιοχής σε µικρότερα 
ρηξιτεµάχη από το πλήθος των ρηγµάτων που τη διασχίζουν. Η παρουσία στο δυτικό άκρο του τεκτονικού 
κέρατος Ρέστη – Μπατσί ιζηµάτων της ανωκρητιδικής επίκλυσης, καθώς και η ύπαρξη βυθισµένων beach 
rock στον όρµο του Αγ. Γεωργίου δείχνει µία περιστροφή της δοµής αυτής προς τα δυτικά γύρω από 
οριζόντιο άξονα διεύθυνσης περίπου Β-Ν. Η µείωση των υψοµέτρων των επιφανειών επιπέδωσης, στο λόφο 
Μπατσί, δείχνει επίσης µία περιστροφή της περιοχής προς νότο γύρω από οριζόντιο άξονα διεύθυνσης 
περίπου Α-∆. Η αντίστροφη κίνηση φαίνεται να πραγµατοποιείται στον λόφο Ρέστης, δηλαδή περιστροφή 
προς βορρά. Οι κινήσεις αυτές πραγµατοποιούνται µέσω διαδοχικών τεκτονικών βυθισµάτων και κεράτων 
µικρότερης τάξης. Στο τεκτονικό βύθισµα Παλουκίων – Λέρου η κατανοµή των επιφανειών επιπέδωσης 
καθώς και η γεωλογική δοµή της περιοχής µε τις µεγαλύτερες εµφανίσεις της διάπλασης και των 
οφιολιθικών πετρωµάτων να βρίσκονται στο νότιο τµήµα της δείχνει µία περιστροφή προς τα ΝΝ∆ γύρω 
από οριζόντιο άξονα διεύθυνσης περίπου Β∆-ΝΑ. Η κίνηση αυτή δεν είναι τόσο έντονη στο νότιο ανατολικό 
άκρο της δοµής όπου εµφανίζεται ο λόφος Βροκκή καθώς και στο νότιο δυτικό άκρο όπου εµφανίζεται ο 
λόφος Προφ. Ηλίας οι οποίοι ανυψώνονται από την δράση της ρηξιγενούς ζώνης Παλουκίων – Σαλαµίνας – 
Ρέστη. Η κίνηση αυτή δικαιολογεί την ύπαρξη της βυθιζόµενης περιοχής Βρεττό, το οποίο είναι ένα βύθισµα 
ενεργό. Ο χώρος αυτός είναι χώρος διασταύρωσης µεγάλων ρηξιγενών ζωνών, τόσο διεύθυνσης Α-∆ όσο 
και ΒΑ-Ν∆. Τα ρήγµατα διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ λειτουργούν σαν ψαλιδωτά ρήγµατα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη τεκτονικών κεράτων και τεκτονικών βυθισµάτων που 
αναπτύσσονται στο νότιο και στο δυτικό περιθώριο της δοµής και µετατοπίζονται από ρήγµατα διεύθυνσης 
περίπου Β-Ν δηµιουργώντας χαρακτηριστική κλιµακωτή διάταξη. 
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Το τεκτονικό βύθισµα Αµπελακίων – Σαλαµίνας είναι το κύριο βύθισµα 1ης τάξης της περιοχής. 
Οριοθετείται προς βορρά από τη ρηξιγενή ζώνη Παλουκίων – Σαλαµίνας (Ρ.Ζ.Π.Σ.Ρ.), η οποία στην περιοχή 
Βρεττό δεν είναι ορατή, και προς νότο από την ρηξιγενή ζώνη Αµπελακίων – Αγ. Παρασκευής (Ρ.Ζ.Α.Α). 
Προς τα ανατολικά διαχωρίζεται από την προέκταση της ρηξιγενούς ζώνης Μαυροβουνίου κατά µήκος της 
λοφοσειράς της περιοχής Κατάστηµα. Η παρουσία των ανυψωµένων beach rock στο δυτικό άκρο στην ακτή 
του όρµου της Σαλαµίνας, καθώς και των βυθισµένων στα Παλούκια, η παρουσία των βυθισµένων 
αρχαιοτήτων στην ακτή των Αµπελακίων, ο κύριος υδροκρίτης του βυθίσµατος που βρίσκεται πιο κοντά 
στην δυτική ακτή, η θέση των θαλάσσιων Πλειοκαινικών ιζηµάτων, δείχνουν µία περιστροφή της δοµής 
προς τα ανατολικά γύρω από οριζόντιο άξονα διεύθυνσης περίπου Β-Ν. 

Το τεκτονικό κέρας Μαυροβουνίου – Βίγλας βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα του νησιού και έχει 
γενικά διεύθυνση Α-∆. Οριοθετείται προς βορρά από την ρηξιγενή ζώνη Αµπελακίων – Αγ. Παρασκευής 
(Ρ.Ζ.Α.Α.), προς νότο από την ρηξιγενή ζώνη Κακής Βίγλας - Αγ. Αθανασίου (Ρ.Ζ.Κ.Β.Α.) και προς τα 
δυτικά από την ρηξιγενή ζώνη Μαυροβουνίου. Η παρουσία των µεγαλύτερων υψοµέτρων του ανάγλυφου 
στο δυτικό και στο νότιο τµήµα της δοµής, η µείωση των υψοµέτρων των επιφανειών επιπέδωσης προς τα 
ανατολικά, τα µήκη των κλάδων που ρέουν προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά καθώς και η έκταση που 
καταλαµβάνουν τα υδρογραφικά δίκτυα, η ασυµµετρία του υδρογραφικού δικτύου των Σεληνίων, τα 
βυθισµένα beach rock των Σεληνίων, η παρουσία των θαλάσσιων Πλειοκαινικών ιζηµάτων στη Βίγλα στα 
260 m καθώς και η αλπική γεωλογική δοµή δείχνουν µία σύνθετη περιστροφή της δοµής τόσο προς τα 
ανατολικά γύρω από οριζόντιο άξονα διεύθυνσης περίπου Β-Ν όσο και προς βορρά γύρω από οριζόντιο 
άξονα διεύθυνσης περίπου Α-∆. 

Το τεκτονικό βύθισµα Αιαντείου – Κακής Βίγλας είναι η µικρότερη σε µέγεθος δοµή 1ης τάξης του 
νησιού. Αναπτύσσεται ανάµεσα στο τεκτονικό κέρας του Μαυροβουνίου και στο τεκτονικό κέρας του 
Ακάµαντα. Προς βορρά οριοθετείται από την ρηξιγενή ζώνη Κακής Βίγλας – Αγ. Αθανασίου (Ρ.Ζ.Κ.Β.Α.) 
και προς νότο από την ρηξιγενή ζώνη Αιαντείου – Κακής Βίγλας (Ρ.Ζ.Α.Κ.Β.). Προς τα δυτικά οριοθετείται 
από την προέκταση της ρηξιγενούς ζώνης Μαυροβουνίου (Ρ.Ζ.Μ.). Η δοµή αυτή φαίνεται ότι 
πραγµατοποιεί µία πολυσύνθετη κίνηση. Η παρουσία των ανυψωµένων beach rock στην βόρεια ακτή της 
Κακής Βίγλας, η ύπαρξη των κώνων κορηµάτων στο δυτικό τµήµα της δοµής και στα δύο περιθώρια, η 
παρουσία κατά βάθος διάβρωσης στο νότιο δυτικό τµήµα της, η αλπική γεωλογική δοµή των περιθωρίων και 
οι δείκτες ασυµµετρίας (Εικ. 2) των δύο υδρογραφικών δικτύων της δοµής δείχνουν περιστροφή προς νότο, 
γύρω από οριζόντιο άξονα διεύθυνσης Α-∆, στο ανατολικό άκρο και περιστροφή προς τα βόρεια - 
βόρειοανατολικά, γύρω από οριζόντιο άξονα διεύθυνσης περίπου ∆Β∆-ΑΝΑ, στο δυτικό άκρο. 

Το τεκτονικό κέρας του Ακάµαντα είναι το κύριο τεκτονικό κέρας του νησιού. Οριοθετείται προς 
βορρά από την ρηξιγενή ζώνη Ακάµαντα, που το διαχωρίζει από το τεκτονικό βύθισµα του Όρµου 
Σαλαµίνας, καθώς και από την συνέχεια αυτής της ρηξιγενούς ζώνης που είναι η ρηξιγενής ζώνη Αιαντείου 
– Κακής Βίγλας που το οριοθετεί από το τεκτονικό βύθισµα Αιαντείου – Κακής Βίγλας. Η ρηξιγενής ζώνη 
Ακάµαντα και η προέκτασή της είναι η σηµαντικότερη από τις ρηξιγενής ζώνες που διασχίζουν το νησί 
αφού το χωρίζει σε δύο επαρχίες από την άποψη των γεωλογικών σχηµατισµών που εµφανίζονται. Η γενική 
διεύθυνση της δοµής είναι Α-∆. Όπως και στις άλλες δοµές 1ης τάξης του νησιού παρατηρούνται αρκετές 
µικρότερης τάξης δοµές όπως τα ρηξιτεµάχη Πέρανι, Κόχης, Ντάρνιζας, Μάλιζας, κλπ. Το κάθε ένα από 
αυτά τα ρηξιτεµάχη έχει την δική του κινηµατική. Ό κύριος όγκος του Ακάµαντα, όπως προκύπτει από την 
κατανοµή των επιφανειών επιπέδωσης (Θεοχάρης 2001) καθώς και την διεύθυνση του υδρογραφικού 
δικτύου στρέφεται προς νότο γύρω από άξονα διεύθυνσης Α-∆. Επιµέρους τµήµατά του όµως 
πραγµατοποιούν και άλλες κινήσεις όπως το τεκτονικό κέρας της Ντάρνιζας που περιστρέφεται και προς τα 
δυτικά γύρω από άξονα διεύθυνσης Β-Ν όπως προκύπτει από την ασυµµετρία των δύο υδρογραφικών 
δικτύων που τη διασχίζουν. Αντίθετα το ρηξιτέµαχος της Πέρανι στρέφεται προς τα ΒΒΑ όπως προκύπτει 
τόσο από τη µορφή και την ασυµµετρία του υδρογραφικού δικτύου καθώς και από την ύπαρξη των 
ανυψωµένων beach rock. Σηµαντική είναι η απουσία των θαλάσσιων µεταλπικών ιζηµάτων καθώς και η 
µικρή εµφάνιση συνολικά των µεταλπικών ιζηµάτων. 

Η ρηξιγενής ζώνη του Ακάµαντα είναι το δεύτερο τµήµα της ρηξιγενούς ζώνης της Κακιάς Σκάλας που 
διασχίζει το νησί. Η διαφορά όµως µε την ρηξιγενή ζώνη Παλουκίων – Σαλαµίνας – Ρέστη είναι ότι εδώ 
ανυψώνεται το νότιο τµήµα του ρηξιτεµάχους σε αντίθεση µε την περιοχή της Κακιά Σκάλα καθώς και την 
βόρεια προέκτασή της στη Σαλαµίνα, την ρηξιγενή ζώνη Παλουκίων – Σαλαµίνας – Ρέστη, που ανυψώνεται 
το βόρειο ρηξιτέµαχος. Περίπτωση scissor fault. 

Το τεκτονικό βύθισµα του Όρµου της Σαλαµίνας είναι το σύγχρονο βύθισµα του νησιού. Το δυτικό 
του τµήµα έχει γενική διεύθυνση Α-∆, ενώ το ανατολικό του ΒΒΑ-ΝΝ∆. Οριοθετείται προς βορρά από την 
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ρηξιγενή ζώνη Παλουκίων – Σαλαµίνας – Ρέστη, προς νότο από τη ρηξιγενή ζώνη Ακάµαντα και προς τα 
ανατολικά από τη ρηξιγενή ζώνη Μαυροβουνίου. Από την κατανοµή των βαθών φαίνεται η δοµή να 
περιστρέφεται προς βορρά γύρω από άξονα διεύθυνσης Α-∆. 

Η ρηξιγενής ζώνη Μαυροβουνίου (Εικ. 3) οριοθετεί το τεκτονικό κέρας Μαυροβουνίου από το 
βύθισµα του όρµου της Σαλαµίνας και έχει γενική διεύθυνση Β-Ν. Αυτό είναι το τµήµα της ρηξιγενούς 
ζώνης που πολύ εµφανώς οριοθετεί µια δοµή 1ης τάξης. Τόσο όµως από γεωλογικά στοιχεία, όσο και από 
την µελέτη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και από τη µορφοτεκτονική ανάλυση 
φαίνεται ότι η ρηξιγενής ζώνη προεκτείνεται τόσο προς βορρά όσο και προς νότο. 

 

 
Εικ. 3. Ψηφιακό µοντέλο εδάφους τµήµατος της Σαλαµίνας από τα δυτικά. ∆ιακρίνονται τόσο η ρηξιγενής ζώνη 
Μαυροβουνίου (Ρ.Ζ.Μ.) µε τις προεκτάσεις της τόσο προς βορρά όσο και προς νότο. Επίσης διακρίνεται η 
διάταξη Α-∆ των γεωµορφών καθώς και η en echelon διάταξη της ρηξιγενούς ζώνης Παλουκίων – Σαλαµίνας – 
Ρέστη (Ρ.Ζ.Π.Σ.Ρ.). 
Fig. 3. Digital Terrain Model (DTM) of Salamis island, view from west. There can be seen the Mavrovouni fault 
zone (Ρ.Ζ.Μ.) and its extensions towards the north and the south. Also the arrangement of the geomorphic 
structures is featured, as well as the en echelon arrangement of the Paloukia – Salamis - Resti fault zone 
(Ρ.Ζ.Π.Σ.Ρ.). 

 
Η προς βορρά προέκτασή της οριοθετεί το βύθισµα Αµπελακίων – Σαλαµίνας από το βύθισµα του 

όρµου της Σαλαµίνας κατά µήκος της λοφοσειράς της περιοχής Κατάστηµα, χάνεται στην περιοχή Βρεττό 
και στη συνέχεια εµφανίζεται να διαχωρίζει τον λόφο Μπατσί από τον λόφο Αράπης, που αποτελούν δοµές 
µικρότερης τάξης της µορφοτεκτονικής δοµής Ρέστη – Μπατσί. Από τις δοµές 1ης τάξης στις δοµές 
µικρότερης τάξης παρατηρείται αλλαγή του κινηµατικού χαρακτήρα της ρηξιγενούς ζώνης. Έτσι ενώ στις 
δοµές 1ης τάξης ανυψώνεται το ανατολικό τέµαχος, βορειότερα, στις δοµές µικρότερης τάξης, ανυψώνεται 
το δυτικό τέµαχος. Η ρηξιγενής ζώνη δηλαδή φαίνεται να λειτουργεί σαν ψαλιδωτό ρήγµα (scissor fault). 

Προς το νότο η ρηξιγενής ζώνη οριοθετεί το τεκτονικό βύθισµα Αιαντείου – Κακής Βίγλας από το 
τεκτονικό βύθισµα του όρµου της Σαλαµίνας και διασχίζοντας τον λόφο Ντάρνιζα καταλήγει στο Σατιρλή. 
Και σ’ αυτό το τµήµα παρατηρείται από την διασταύρωση της ρηξιγενούς ζώνης Μαυροβουνίου µε την 
ρηξιγενή ζώνη Ακάµαντα και προς το νότο διαφορετική κινηµατική συµπεριφορά επίσης σε δοµές 
µικρότερης τάξης. 

Στις ζώνες διασταύρωσης των ρηξιγενών ζωνών παρατηρείται κατακερµατισµός των πετρωµάτων. 
 

4.     ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Με βάση τα προηγούµενα γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί η νεοτεκτονική εξέλιξη της Σαλαµίνας. Tα 

αλπικά πετρώµατα της Σαλαµίνας έχουν υποστεί την κύρια αλπική παραµορφωτική φάση στο διάστηµα Α. 
Ηώκαινο – Ολιγόκαινο. Στο Κ. Μειόκαινο η περιοχή βρισκόταν στην τότε οπισθοτάφρο. Τα παλαιότερα 
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µεταλπικά ιζήµατα που συναντάµε είναι Άνω Μειοκαινικής ηλικίας στην χερσόνησο της Κυνόσουρας. Σ’ 
αυτό το διάστηµα (A. Μειόκαινο) πρέπει να άρχισε η λειτουργία των ρηξιγενών ζωνών του Ακάµαντα και 
Παλουκίων – Σαλαµίνας – Ρέστη µε τη δηµιουργία τριών κύριων δοµών. ∆ύο τεκτονικά κέρατα στην βόρεια 
και την νότια Σαλαµίνα και ένα βύθισµα ανάµεσά τους (Εικ. 4). 

Η δοµή στην νότια Σαλαµίνα που σήµερα αντιπροσωπεύει το τεκτονικό κέρας του Ακάµαντα πρέπει να 
είναι η πρώτη που χέρσευσε στο Αν. Μειόκαινο ή στο Πλειόκαινο. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από την 
απουσία των θαλάσσιων µεταλπικών ιζηµάτων (χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να διαβρώθηκαν), την 
έκταση που καταλαµβάνουν οι επιφάνειες επιπέδωσης, την αναπτυγµένη µορφή υδρογραφικού δικτύου 
καθώς και από την απουσία εκτεταµένων χερσαίων αποθέσεων. Η εικόνα της περιοχής είναι εκείνη περιοχής 
που βρίσκεται υπό καθεστώς διάβρωσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Η δοµή στην βόρεια Σαλαµίνα πρέπει να χέρσευσε αργότερα. Κατά το Πλειόκαινο τµήµατά της όπως 
στο δυτικό άκρο όπου εµφανίζεται ο σχηµατισµός Περάµατος - Φανερωµένης καθώς και στο ανατολικό 
άκρο δυτικά του λόφου Βροκκή, όπου συναντάµε υπολείµµατα θαλάσσιων ιζηµάτων κάτω από χερσαίες 
αποθέσεις, πρέπει να συνέχιζαν να είναι θαλάσσιες ή παράκτιες ή λιµνοθαλάσσιες λεκάνες. Σηµαντικά 
τµήµατα όµως της δοµής πρέπει να είχαν χερσεύσει όπως φαίνεται από τα χερσαία Πλειοκαινικά ιζήµατα 
που έχουν αποτεθεί στη µορφοτεκτονική δοµή της Βόρειας Σαλαµίνας. 

Η ενδιάµεση δοµή παρουσιάζει την πιο σύνθετη εξέλιξη. Το ανατολικό τµήµα της δοµής πρέπει να 
αποτελούσε τµήµα θαλάσσιας λεκάνης κατά την διάρκεια του Πλειοκαίνου, διάστηµα κατά το οποίο αρχίζει 
η δράση των ρηξιγενών ζωνών Μαυροβουνίου, Αµπελακίων – Αγ. Παρασκευής και Κακής Βίγλας – Αγ. 
Αθανασίου που είχε σαν αποτέλεσµα τον κερµατισµό της δοµής µε την δηµιουργία των επιµέρους 
σηµερινών δοµών 1ης τάξης, όπως του βυθίσµατος Αµπελακίων – Σαλαµίνας, του τεκτονικού κέρατος 
Μαυροβουνίου, του βυθίσµατος Αιαντείου – Κακής Βίγλας και του βυθίσµατος του όρµου της Σαλαµίνας. Η 
περιστροφή προς τα ανατολικά των µακροδοµών πρέπει να εξελίσσεται από αυτό το χρονικό διάστηµα µε 
αποτέλεσµα την χέρσευση καταρχήν των δυτικών περιοχών. Αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη των 
Πλειοκαινική ηλικίας κορηµάτων κυρίως στο δυτικό τµήµα καθώς και από τα θαλάσσια ιζήµατα της Βίγλας 
το οποία είναι µάλλον παράκτιας ή λιµνοθαλάσσιας φάσης. Στην Εικ. 4 παρουσιάζεται σχηµατικά σε τοµή η 
εξέλιξη των µακροδοµών σε διεύθυνση Β-Ν. Μετά το Πλειόκαινο η περιοχή χερσεύει συνολικά, για να 
υποστεί την εξέλιξη κατά το Τεταρτογενές µε τις επιπτώσεις της αυξοµείωσης των παγετώνων σε παγκόσµια 
κλίµακα και τα γεωδυναµικά φαινόµενα που τους ακολούθησαν, δηλαδή τις µεταβολές της στάθµης της 
θάλασσας που είχε σαν αποτέλεσµα την επανειληµµένη χέρσευση και θαλάσσωση µεγάλων περιοχών, την 
δηµιουργία λιµνών µέχρις ότου λάβει την σηµερινή της µορφή που έχει συµβεί µόλις τα τελευταία 5.000 
χρόνια περίπου από τότε δηλαδή που η στάθµη της θάλασσας παραµένει περίπου στο ίδιο επίπεδο. 

 
5.     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από το σύνολο των παρατηρήσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια της εργασίας υπαίθρου, καθώς 
και από τα δεδοµένα εργασιών, σχετικά µε το είδος της νεοτεκτονικής παραµόρφωσης του ελληνικού χώρου 
(Theodoropoulos 1968, Freyberg 1973, Μαριολάκος 1975, Mariolakos et al. 1982, Mariolakos & 
Papanikolaou 1982, Μαριολάκος & Στείρος 1986, Mariolakos & Stiros 1987, Μαριολάκος & Παπανικολάου 
1987, Παπανικολάου & Λόζιος 1990, Φουντούλης 1994, Mariolakos & Fountoulis 2000, Mariolakos et al. 
2000) είναι δυνατόν να συνοψιστούν τα εξής: 
 Η νήσος Σαλαµίνα δοµείται από έξι νεοτεκτονικές δοµές 1ης τάξης. Οι δοµές αυτές διαχωρίζονται από 
ρηξιγενείς ζώνες διεύθυνσης κυρίως Α-∆ αλλά και ΒΑ-Ν∆. 
 Η γενική διεύθυνση των µακροδοµών είναι περίπου Α-∆. 
 Στο εσωτερικό αυτών των δοµών παρατηρούνται µικρότερα τεκτονικά βυθίσµατα και κέρατα, 
νεοτεκτονικές δοµές µικρότερης τάξης, υποπαράλληλα ή και σε ορισµένες περιπτώσεις εγκάρσια µε τις 
µεγάλες δοµές. 
 Οι µικρότερες δοµές διαχωρίζονται µεταξύ τους από περιθωριακές ρηξιγενείς ζώνες. Σε ορισµένες από 
αυτές βρέθηκαν στοιχεία πρόσφατης δραστηριότητας. 
 Παρατηρήθηκαν ορισµένες επιφάνειες οι οποίες διατηρούσαν ίχνη κινηµατικών δεικτών (γραµµές 
προστριβής, αυλακώσεις, κλπ). Αν και δεν βρέθηκαν επιφάνειες µε ίχνη πολλαπλής δραστηριότητας, το 
κινηµατικό πρότυπο που προκύπτει δείχνει στις παλαιότερες επιφάνειες σηµαντική οριζόντια 
συνιστώσα µετατόπισης ενώ στις νεότερες η µετατόπιση είναι όρθο-κανονική έως όρθο-κατακόρυφη. 
 Τα περισσότερα ρήγµατα που κόβουν τους µεταλπικούς σχηµατισµούς είναι κανονικά διεύθυνσης 
περίπου Β-Ν, ενώ τα σηµαντικά ρήγµατα που οριοθετούν τα περιθώρια των λεκανών µέσα στις οποίες 
έχουν αποτεθεί είναι διεύθυνσης Α-∆. 
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Εικ. 4. Μοντέλο εξέλιξης των µακροδοµών της νήσου Σαλαµίνας σε διεύθυνση Β-Ν. 
Fig. 4. N-S sketch cross-section showing the evolution of the macrostructures of Salamis Island. 
 
 Παρατηρείται διαφοροποίηση του κατακόρυφου άλµατος κατά µήκος ορισµένων περιθωριακών 
ζωνών, καθώς και διαφορετική κινηµατική των ρηξιτεµαχών που διαχωρίζουν δείχνοντας ότι 
λειτουργούν σαν ψαλιδωτά ρήγµατα (scissor faults). 
 Τα ρήγµατα που αποτελούν ορισµένες περιθωριακές ρηξιγενείς ζώνες παρουσιάζουν κλιµακωτή 
διάταξη (en echellon). Η ρηξιγενής ζώνη Παλουκίων –Σαλαµίνας – Ρέστη είναι η πιο χαρακτηριστική 
από αυτές δείχνοντας να είναι αποτέλεσµα δεξιόστροφης διάτµησης. 
 Παρατηρούνται συστηµατικές περιστροφές ορισµένων ρηξιτεµαχών, σε ορισµένες µάλιστα 
περιπτώσεις παρατηρούνται και περιστροφές της ίδιας µακροδοµής προς διαφορετικές διευθύνσεις. 
 Παρατηρούνται ασυµµετρίες υδρογραφικών δικτύων. 
 Ορισµένες γεωµορφές παρουσιάζουν χαρακτηριστικές σιγµοειδείς µορφές που δείχνουν δεξιόστροφη 
διάτµηση. 
 Παρατηρούνται µετατοπισµένα beach rocks είτε ανυψωµένα είτε βυθισµένα. Σε ορισµένα από αυτά 
έχουν βρεθεί τµήµατα κεραµικών. 
 Στον όρµο των Αµπελακίων αναφέρονται βυθισµένες αρχαιότητες. 
 Στην ρηξιγενή ζώνη Μαυροβουνίου παρατηρούνται τουλάχιστον δύο γενιές τριγωνικών πρανών που 
δείχνουν τουλάχιστον δύο φάσεις πρόσφατης δραστηριότητας της. 
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