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 8.1   Εισαγωγή 
 
Εκτός από τη διαδικασία της σύγκρουσης ηπείρου 
µε ήπειρο, που αποτελεί το πιο εντυπωσιακό φαι-
νόµενο στη διαδικασία της ορογένεσης, σε πολλά 
ορογενή έχει αποδειχθεί ότι λαµβάνουν χώρα µι-
κρότερης κλίµακας συγκρούσεις, µιας ηπείρου µε 
µικρότερα ηπειρωτικά τεµάχη (µικροπλάκες), τα 
οποία ταξιδεύουν µέσα στον ωκεανό και αντιπρο-
σωπεύουν συνήθως, είτε νησιωτικά τόξα, είτε 
θραύσµατα ηπειρωτικού φλοιού, που έχουν απο-
σπασθεί από µια άλλη ήπειρο (Εικ. 8.1). Το θέµα 
του κεφαλαίου αυτού, λοιπόν, αφορά στην προσαύ-
ξηση (accretion) και την ακόλουθη διασπορά – δι-
ασκόρπιση (dispersal), των τεκτονοστρωµατογρα-
φικών πεδίων (ΤΣΠ), στις ορογενετικές ζώνες. Η 
αρχική εφαρµογή της τεκτονικής των πλακών στις 
ορογενετικές ζώνες έδινε έµφαση στη χρήση µίας 
σειράς από εγκάρσιες τοµές, οι οποίες παρουσίαζαν 
τα µεγάλα ορογενετικά γεγονότα, που έλαβαν χώ-
ρα, σε συνδυασµό πάντα, µε τη θέση των οφιολιθι-
κών ζωνών. Αυτές οι εγκάρσιες τοµές, που ήταν 
σχεδόν κάθετες στον επιµήκη άξονα του ορογε-
νούς, δεν µπορούσαν να δείξουν την ύπαρξη µεγά-

λης κλίµακας κινήσεων, που µπορεί να συνέβαιναν 
σχεδόν παράλληλα στη διεύθυνση του ορογενούς. 
 Η χρήση µοντέλων, όπου διάφορες ηπειρωτι-
κές πλάκες συγκρούονταν µετωπικά µεταξύ τους, 
αν και αρχικά έδειξαν να ερµηνεύουν ικανοποιητι-
κά τη γεωδυναµική εξέλιξη των παλαιών ορογενών, 
όπως π.χ. στο ορογενετικό σύστηµα των Απαλαχί-
ων, γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι δεν µπορούσαν να 
εφαρµοστούν σε όλο το µήκος του ορογενούς. Το 
κύριο πρόβληµα σε πολλά από αυτά τα ορογενή, 
ήταν η παρουσία ενός δικτύου από ρήγµατα οριζό-
ντιας ολίσθησης, µέσω των οποίων πολλά τµήµατα 
του ορογενούς είχαν µετατοπιστεί εκατοντάδες ή 
και χιλιάδες χιλιόµετρα. Επίσης, διάφοροι ερευνη-
τές, όπως ο Irwin στη δεκαετία του ’60 στη Κορδι-
λιέρα της Βόρειας Αµερικής, διαπίστωσαν ότι για 
να περιγράψουν τη γεωλογική εξέλιξη µίας ευρύτε-
ρης περιοχής του ορογενούς, έπρεπε αυτή να δια-
χωριστεί σε στενόµακρες ζώνες (belts) που έφεραν 
τα δικά τους γεωλογικά χαρακτηριστικά. Κάθε µία 
από αυτές τις ζώνες κατεχόταν από τη δική τους 
λιθοστρωµατογραφία και δοµή και σε µερικές πε-
ριπτώσεις αυτές οι ζώνες µπορούσαν να διαχωρι-
στούν σε µικρότερες υπο-ζώνες (sub-belts), τις ο-
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ποίες ο Irwin (1972) ονόµασε τεκτονοστρωµατο-
γραφικά πεδία (ΤΣΠ), (terranes). 
 Μεγαλύτερη έµφαση στην πλάγια συνιστώσα 
ολίσθησης των ρηγµάτων, που η διεύθυνσή τους 
ακολουθούσε αυτή των ορογενών, δόθηκε µετά την 
ανακάλυψη "εξωτικών" απολιθωµάτων µέσα σε 
τεκτονικά οριοθετηµένες ενότητες, όπως π.χ. η πα-
ρουσία fusulinidae στην βορειοδυτική Κορδιλιέρα 
της Βόρειας Αµερικής. Τα περµικά αυτά απολιθώ-
µατα είχαν δηµιουργηθεί στην περιοχή του ισηµε-
ρινού και ακολούθως τα πετρώµατα που τα φιλοξε-
νούσαν διέσχισαν τον Ειρηνικό Ωκεανό για να 
προσκολληθούν στην ήπειρο της Βόρειας Αµερι-
κής. Όταν ανάλογα δεδοµένα συνδυάστηκαν µε 
παλαιοµαγνητικές έρευνες στις περιοχές αυτές, τό-
τε γεννήθηκε ένα πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

την πιθανότητα να έχουν λάβει χώρα µεγάλης κλί-
µακας µετακινήσεις των διαφόρων ενοτήτων, τόσο 
µέσα σε έναν ωκεανό, όσο και κατά µήκος του η-
πειρωτικού περιθωρίου. Το πιο κλασικό παράδειγ-
µα αποτελεί η ενότητα Ρανγκέλια στην Κορδιλιέρα 
της Βόρειας Αµερικής (βλπ. Κεφ. 11), όπου ο συν-
δυασµός γεωφυσικών, παλαιοντολογικών, στρωµα-
τογραφικών και παλαιοκλιµατικών ερευνών, έδειξε 
ότι αφού η ενότητα δηµιουργήθηκε στον Ειρηνικό 
Ωκεανό, ταξίδεψε ανατολικά και προσκολλήθηκε 
στην πλάκα της Βόρειας Αµερικής και ακολούθως 
µετατοπίστηκε κατά µήκος του ηπειρωτικού περι-
θωρίου, µέσω της δράσης µεγάλων ρηγµάτων ορι-
ζόντιας ολίσθησης (Εικ. 8.2). 
 Εκτός από τη Ρανγκέλια, πολλές ακόµη ενότη-
τες της ∆υτικής Κορδιλιέρας, οριοθετηµένες από 
ρήγµατα, θεωρήθηκαν ότι προέρχονταν από πολύ 
µακριά, αλλά επειδή απουσίαζαν οι ισχυρές απο-
δείξεις, αυτές οι ενότητες έγιναν γνωστές ως πιθα-
νά (ή ύποπτα) τεκτονοστρωµατογραφικά πεδία 
(suspect terranes) (Εικ. 8.2). Σταδιακά γινόταν πιο 
καθαρή η διαπίστωση, ότι ο αριθµός των τεκτονο-
στρωµατογραφικών ενοτήτων στη ∆υτική Κορδι-
λιέρα που µπορεί να είναι πιθανά ΤΣΠ (suspect 
terranes), ήταν πολύ µεγαλύτερος. 
 Στις αρχές της δεκαετίες του ’80, η διαπίστω-
ση αυτή είχε γίνει πλέον συνείδηση για τους γεω-
λόγους που δούλευαν στη δυτική Βόρεια Αµερική. 
Ταυτόχρονα όµως, η θεωρία των ΤΣΠ γρήγορα 
εφαρµόσθηκε και σε άλλα ορογενή ανά τον κόσµο. 
Τα Απαλάχια, στην ανατολική Βόρεια Αµερική, 
που από παλιά είχαν υποδιαιρεθεί σε µία σειρά από 
σχετικά παράλληλες ζώνες και τεµάχη, διαπιστώ-
θηκε ότι συνιστούν µία συρραφή από πιθανά ΤΣΠ. 
Παρόµοια προσέγγιση εφαρµόστηκε στις Αγγλικές 
και στις Ιρλανδικές Καλιδονίδες, στις Τασµανίδες 
της Ανατολικής Αυστραλίας και στη Νέα Ζηλανδί-
α, ανοίγοντας τον ερευνητικό ορίζοντα της γεωδυ-
ναµικής ανάλυσης αυτών των «αρχαίων» ορογε-
νών. 
 
 
 8.2   Ορισµοί 
 
Η λέξη "terrane" αναφέρεται σε µία περιοχή, η ο-
ποία κατέχεται από τη δική της διακριτή γεωλογία, 
δηλαδή πρόκειται για µία περιοχή ή επιφάνεια της 
γης, στην οποία επικρατεί ένα ιδιαίτερο πέτρωµα ή 
οµάδα πετρωµάτων (Longmans Dictionary of the 
English Language 1984). Ένας ορισµός του όρου 
terrane, όπως χρησιµοποιήθηκε στην αµερικάνικη 
Κορδιλιέρα, προτάθηκε από τον Irwin (1972) και 
αναφέρει ότι ένα terrane χαρακτηρίζεται από "ένα 
άθροισµα γεωλογικών γνωρισµάτων, όπως στρωµα-
τογραφικοί σχηµατισµοί, συνοδά πετρώµατα, ορυ-
κτολογική σύνθεση και τεκτονική δοµή, µερικά από 

 
Εικόνα 8.1   Προσαύξηση των ηπείρων µε την προ-
σκόλληση µιας µικροπλάκας ή, το σωστότερο, ενός 
τεκτονοστρωµατογραφικού πεδίου (ΤΣΠ, terrane). 
Συνήθως πρόκειται για ένα ωκεάνιο νησιωτικό τόξο 
ή ένα µεγα-θραύσµα µιας ηπείρου, που "ταξιδεύει" 
µαζί µε την ωκεάνια πλάκα που υποβυθίζεται και ε-
µπλέκεται στη ζώνη της σύγκρουσης. Η προέλευσή 
του συχνά είναι αρκετές εκατοντάδες km µακριά και 
ως εκ τούτου οι λιθολογικοί τύποι που το χαρακτηρί-
ζουν, διαφέρουν από αυτούς της ηπείρου που προ-
σκολλάται, γι’ αυτό και χρησιµοποιείται ο όρος exotic 
tarrane. 

 



Τεκτονοστρωµατογραφικά Πεδία (ΤΣΠ) – Terranes    235 

τα οποία, ή και όλα µαζί, προσδίδουν ένα ξεχωριστό 
χαρακτήρα σε µία συγκεκριµένη γεωτεκτονική ενό-
τητα και τα οποία (γνωρίσµατα), διαφέρουν από αυ-
τά ενός γειτονικού terrane". 

Μερικά λεξικά ορίζουν τον όρο terrane ως 
συνώνυµο του όρου terrain, ενώ άλλα ξεχωρίζουν 
τους παραπάνω όρους επισηµαίνοντας και το γεω-
λογικό χαρακτήρα του terrane. Μάλιστα µερικοί 
Βρετανοί µελετητές έχουν προτείνει την απόρριψη 
του όρου terrane ως αδόκιµου και άχρηστου, λόγω 
και της προφοράς του, αγνοώντας τη χρήση του ως 
γεωλογικού όρου αλλά και την ισχυρή διαφορά του 

από τον περισσότερο γενικό και γεωγραφικό όρο 
terrain. 
 Ο ορισµός του Irwin το 1972, δεν κατόρθωσε 
να εκφράσει αυτό που αργότερα θα γινόταν το κυ-
ριότερο χαρακτηριστικό στο µωσαϊκό της Κορδι-
λιέρας, δηλαδή ότι κάθε ΤΣΠ σε αυτή την οροσει-
ρά οριοθετείται από ρήγµατα. Η έµφαση στο ρηξι-
γενή χαρακτήρα των περιθωρίων ήταν αρχικά απο-
τέλεσµα της βάσιµης υποψίας, ότι πολλά, αν όχι 
όλα, τα ΤΣΠ της Κορδιλιέρας είχαν υποστεί σηµα-
ντική µετακίνηση, λόγω της δράσης ρηγµάτων ορι-
ζόντιας ολίσθησης, κατά µήκος του δυτικού περι-
θωρίου της κρατονικής περιοχής της Βόρειας Αµε-
ρικής. Γι’ αυτό, η τεκτονική αυτή αποµόνωση των 
ΤΣΠ της Κορδιλιέρας, συµπυκνώθηκε, από τους 
Coney et al. 1980 και McWilliam & Howell 1982, 
στον απλούστερο και ευρύτερα χρησιµοποιηµένο, 
ορισµό των πιθανών (ή ύποπτων) ΤΣΠ (suspect 
terranes), ως "γεωλογικές οντότητες ευρύτερης έκτα-
σης, οριοθετηµένες από ρήγµατα, η καθεµία από τις 
οποίες χαρακτηρίζεται από τη δική της γεωλογική 
εξέλιξη και η οποία και διαφέρει από αυτή των γει-
τονικών ΤΣΠ". Μέσα από αυτόν τον ορισµό ανα-
δεικνύεται επίσης και η υποψία, ότι αυτά τα ΤΣΠ 
µπορεί να προέρχονται από πολύ µακριά και να µην 
έχουν καµία σχέση, ούτε µε τα γειτονικά ΤΣΠ, ούτε 
και µε το κρατονικό τέµαχος στον οποίο προσκολ-
ληθήκανε. 
 Οι όροι "αλλόχθονα" ΤΣΠ (allochthonous ter-
rane) και "εξωτικά" ΤΣΠ (exotic terrane), χρησιµο-
ποιήθηκαν από πολλούς ερευνητές για να περιγρά-
ψουν ΤΣΠ, τα οποία αποδεδειγµένα έχουν µετακι-
νηθεί χιλιάδες χιλιόµετρα. Ο όρος αλλόχθονος είναι 
συνώνυµος µε τον απλούστερο και ίσως πιο κατα-
νοητό, όρο µετατοπισµένος (displaced). Ένα µετα-
τοπισµένο ή αλλόχθονο ΤΣΠ ορίζεται, λοιπόν, ως 
µία ενότητα οριοθετηµένη µε ρήγµατα, η οποία έχει 
µετατοπιστεί σε σχέση µε τα γειτονικά ΤΣΠ, µε 
έντονες γεωλογικές διαφορές εγκάρσια στα περι-
θώρια των ΤΣΠ. Πολλές φορές αντί για τον όρο 
"µετατοπισµένο" ΤΣΠ χρησιµοποιείται και ο όρος 
"transcurrent" για ΤΣΠ τα οποία έχουν έρθει σε 
επαφή µε τα γειτονικά τους λόγω της δράσης ρηγ-
µάτων οριζόντιας ολίσθησης (transcurrent faults). 
Η χρήση του όρου "εξωτικό" ΤΣΠ περιορίζεται για 
εκείνα τα αλλόχθονα ΤΣΠ, τα οποία κατέχονται 
από µία γεωλογία που είναι απολύτως ξένη ως προς 
το κρατονικό περιθώριο στο οποίο έχουν προσκολ-
ληθεί, όπως π.χ. ένα ηπειρωτικό τέµαχος, ή µία ω-
κεάνια υποθαλάσσια οροσειρά, που έχουν ταξιδέ-
ψει χιλιάδες χιλιόµετρα µέσα σε έναν ωκεανό πριν 
προσκρούσουν στο κρατονικό περιθώριο. Η χρήση 
όλων αυτών των περιγραφικών όρων, δεν έχει να 
κάνει παρά µε την αρχική διαπίστωση για το τι α-
ντιπροσωπεύει αυτό που ονοµάστηκε πιθανό ΤΣΠ 
(suspect terrane), δηλαδή ότι έχει µετατοπιστεί πο-

 

 
Εικόνα 8.2   ∆ιακρίνονται τα διασκορπισµένα κοµµά-
τια της Ρανγκέλια (Wrangellia), που αποτελεί ένα δι-
ασπασµένο ωκεάνιο terrane (ΤΣΠ), διασκορπισµένο 
κατά µήκος της κρατονικής µάζας της Βόρειας Αµερι-
κής. Εκτός της Ρανγκέλια διακρίνονται και άλλα ter-
rane ή suspect terrane (πιθανά ή ύποπτα ΤΣΠ), της 
Αµερικάνικης Κορδιλιέρας, τα οποία εντοπίζονται 
ανάµεσα στο περιθώριο της πλάκας της Βόρειας Αµε-
ρικής (που µπορεί να είναι είτε τάφρος, είτε ρήγµα µε-
τασχηµατισµού, είτε µεσοωκεάνια ράχη) και το παρα-
µορφωµένο τµήµα της κρατονικής µάζας της Βόρειας 
Αµερικής. 
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λύ µακριά από την αρχική του θέση λόγω της δρά-
σης ρηγµάτων. 
 ∆ιάφορoι όροι έχουν χρησιµοποιηθεί, επίσης, 
για να περιγράψουν µία οµάδα από ΤΣΠ, όπως "οι-
κογένεια" (family), "συρραφή" (collage) και "σύ-
µπλεγµα" (complex). Ο όρος "υπερπεδίο" (superter-
rane), που χρησιµοποιείται για να περιγράψει µία 
ενότητα, η οποία αποτελείται από περισσότερα του 
ενός ΤΣΠ, έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι ανάλογη 
µε τους όρους "οµάδα" (group) και "υπεροµάδα" 
(supergroup), που χρησιµοποιούνται στη λιθο-
στρωµατογραφία. 

 Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να περι-
γράψουν διάφορα ΤΣΠ βάσει ορισµένων χαρακτη-
ριστικών τους, µε διαφορετική κάθε φορά επιτυχία. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η προσπάθεια του 
Jones et al. (1982), που οµαδοποίησε τα ΤΣΠ σε 
τέσσερις κατηγορίες: (i) σε διαστρωµένα 
(stratified), που κατέχονται από συναφή λιθοστρω-
µατογραφία, (ii) σε διασπασµένα (disrupted – διερ-
ρηγµένα), για αυτά µε χαρακτήρες τεκτονικού µίγ-
µατος (melange), (iii) σε µεταµορφικά (metamor-
phic), για εκείνα που οι πρωτόλιθοι έχουν υποστεί 
µεταµόρφωση και (iv) σε σύνθετα (composite). 
Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες, ωστόσο, δεν καλύ-
πτουν όλους τους τύπους ΤΣΠ και ακόµη περισσό-
τερο δεν είναι αποκλειστικοί, καθώς, για παράδειγ-
µα, ένα διαστρωµένο ΤΣΠ µπορεί να περιλαµβάνει 
διερρηγµένα ολισθοστρώµατα, να έχει υποστεί χα-
µηλού βαθµού µεταµόρφωση και να αποτελεί τµή-
µα ενός σύνθετου ΤΣΠ. Ωστόσο ο όρος "σύνθετο" 

ΤΣΠ συνεχίζει να χρησιµοποιείται συχνά για να 
περιγράψει έναν ιδιαίτερο τύπο υπερπεδίου. Έτσι, 
ένα σύνθετο ΤΣΠ αποτελείται από δύο ή περισσό-
τερα ΤΣΠ, τα οποία συνενώθηκαν για να σχηµατί-
σουν ένα υπερπεδίο πριν την προσκόλλησή τους 
στο ηπειρωτικό περιθώριο. 
 Στη θεωρία των ΤΣΠ σηµαντική θέση κατέ-
χουν οι τρεις όροι "συνένωση" ή "αµαλγαµάτωση" 
(amalgamation), "προσαύξηση" ή "προσκόλληση" 
(accretion) και "διασκόρπιση" ή "διασπορά" (dis-
persion) (Εικ. 8.3). Η τεκτονική συνένωση αναφέ-
ρεται ως η διαδικασία µέσω της οποίας δύο ΤΣΠ 
έρχονται σε επαφή µέσω ρηξιγενούς παραµόρφω-
σης, όπως συµβαίνει σήµερα στο αρχιπέλαγος των 
Φιλιππίνων. Η προσαύξηση αντιπροσωπεύει τη 
χρονική στιγµή κατά την οποία ένα ΤΣΠ προσκολ-
λάται για πρώτη φορά σε ένα ηπειρωτικό περιθώ-
ριο, όπως, για παράδειγµα, η σηµερινή προσαύξη-
ση της Ταϊβάν στο ηπειρωτικό περιθώριο της Κί-
νας. Η διασπορά λαµβάνει χώρα, όταν ήδη προ-
σαυξηµένα ΤΣΠ τεµαχίζονται σε µικρότερα κοµ-
µάτια και διασκορπίζονται κατά µήκος του ηπειρω-
τικού περιθωρίου, κυρίως µέσω ρηγµάτων οριζό-
ντιας ολίσθησης. Ο όρος χρησιµοποιείται συχνά για 
να περιγράψει τα αποτελέσµατα των πλευρικών 
µετακινήσεων κατά µήκος της κοινής επαφής ανά-
µεσα σε ηπείρους και ωκεανούς, αν και ανάλογα 
αποτελέσµατα µπορεί να υπάρξουν και κατά τη 
σύγκρουση µεταξύ δύο ηπείρων. Σηµερινό ανάλογο 
αποτελεί η σύγκρουση της Ινδίας µε το Θιβέτ που 
προκαλεί διασπορά των ΤΣΠ στη βόρεια και ανα-
τολική Κίνα. Η διασπορά των ΤΣΠ µπορεί να λάβει 
χώρα όχι µόνο µέσω της δράσης ρηγµάτων οριζό-
ντιας ολίσθησης, αλλά και από τη δράση επωθήσε-
ων, λόγω της σύγκρουσης δύο ηπείρων, από τα-
φρογένεση και από τη δράση µίας τριπλής συµβο-
λής (triple junction). 
 
 
 8.3   Προέλευση και Κινηµατική 
 των ΤΣΠ (Terranes) 
 
Η ανάπτυξη της θεωρίας των πιθανών (ή ύποπτων) 
ΤΣΠ (suspect terranes), οδήγησε στη διαπίστωση, 
ότι στους πυθµένες των σηµερινών ωκεανών υπάρ-
χουν πολλά σύγχρονα ανάλογα. Ράχες, ανυψωµένα 
υψίπεδα και υποθαλλάσιες ηφαιστειακές οροσει-
ρές, οι οποίες "φιλοξενούνται" µέσα σε ωκεάνιες 
πλάκες, είναι "καταδικασµένες", σε τελική ανάλυ-
ση, να οδηγηθούν σταδιακά σε ένα ενεργό ηπειρω-
τικό περιθώριο, όπου πολύ πιθανά θα προσκολλη-
θούν. Οι ρυθµοί µε τους οποίους αυτά τα πιθανά 
ΤΣΠ ταξιδεύουν µέσω των ωκεανών, πολλές φορές 
είναι εκπληκτικά υψηλοί. Αρκετοί ερευνητές έχουν 
υπολογίσει ότι ηπειρωτικά τεµάχη που είναι σήµε-

 

 
Εικόνα 8.3   ∆ιάγραµµα ροής, το οποίο παρουσιάζει 
τα τυπικά γεγονότα που µπορεί να λάβουν χώρα κατά 
την ανάπτυξη µίας ηπείρου, λόγω προσαύξησης και 
διασποράς των ΤΣΠ από ρήγµατα οριζόντιας ολίσθη-
σης. Ένα ενεργό ηπειρωτικό περιθώριο µπορεί να υ-
ποστεί µερικά ή και όλα αυτά τα γεγονότα καθώς η 
υποβύθιση θα εξελίσσεται. 
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ρα προσαυξηµένα στο Ευρασιατικό ηπειρωτικό 
περιθώριο, είχαν ταξιδέψει πριν, κοντά 10.000 km 
µέσα στον ωκεάνιο φλοιό του Ειρηνικού Ωκεανού. 
 Όλοι οι σηµερινοί ωκεανοί περιέχουν µεγάλες 
µάζες (µεγα-θραύσµατα) ηπειρωτικού φλοιού, που 
αποκόπηκαν κάποια στιγµή από µεγαλύτερες ηπεί-
ρους. Τέτοιο παράδειγµα αποτελούν η Μαδαγα-
σκάρη και οι Σεϋχέλλες στον Ινδικό Ωκεανό (Εικ. 
8.4). Καθώς ο ηπειρωτικός φλοιός είναι πιο λεπτός 
από τον ωκεάνιο, η ταφρογένεση κατά µήκος των 
ηπειρωτικών περιθωρίων ή και η οριζοντιολισθητι-
κή ρήξη, µπορεί να επιτρέψει τη δηµιουργία µα-
κρόστενων τεµαχών ηπειρωτικού φλοιού. Ο διαχω-
ρισµός του τοξοειδούς µορφής ηπειρωτικού τεµά-
χους των Σεϋχέλλων από τον ηπειρωτικό κορµό της 
Ινδίας, έλαβε χώρα πριν από 65 Ma, όταν η µεσοω-
κεάνια ράχη µεταπήδησε από το χώρο ανάµεσα στη 
Μαδαγασκάρη και τις Σεϋχέλλες, που ήταν αρχικά, 
στην περιοχή ανάµεσα στις Σεϋχέλλες και την Ινδί-
α. Ίσως το πιο καλό παράδειγµα αυτής της διαδι-
κασίας, µε την οποία προκαλείται κατακερµατισµός 
των ηπείρων σε στενόµακρα ΤΣΠ, είναι αυτό της 
περιοχής Μπάχα (Baja) Καλιφόρνιας (Εικ. 8.5). 
 Στη περιοχή αυτή απαντάται ένα από τα καλύ-
τερα µελετηµένα οριζοντιολισθητικά περιθώρια 
ΤΣΠ, το οποίο έχει δηµιουργηθεί από την προοδευ-
τική κατάτµηση της µεσοωκεάνιας ράχης από ένα 
δεξιόστροφο οριζοντιολισθητικό ρηξιγενές σύστη-
µα. ∆ιάφορες µελέτες που έχουν γίνει, όπως βαρυ-
τικές, παλαιοµαγνητικές, τεκτονικές και σεισµολο-

γικές, έχουν δείξει ότι τα τελευταία 4 Ma, η χερσό-
νησος της Καλιφόρνια έχει µετακινηθεί προς τα 
Β∆, µε µέση ταχύτητα 60 mm/y. Αν αυτό το καθε-
στώς συνεχιστεί για τα επόµενα 80 Ma, τότε το τέ-
µαχος Μπάχα, θα ταξιδέψει κατά µήκος του δυτι-
κού περιθωρίου της Βόρειας Αµερικής και τελικά 
θα προσκολληθεί στην ήπειρο στην περιοχή της 
Αλάσκας. 

Η κύρια αιτία που βρίσκεται πίσω από τον κατα-
κερµατισµό και την διασπορά των στενόµακρων 
ΤΣΠ κατά µήκος ενός ηπειρωτικού περιθωρίου, 
είναι η πλάγια υποβύθιση. Η σύγκλιση των πλακών 
είναι µία αρκετά πολύπλοκη διαδιακασία µε γρή-
γορες αλλαγές κατά µήκος των αναλισκόµενων 
περιθωρίων, τόσο στο χρόνο, όσο και στο χώρο. 
Τέτοιο σηµερινό ανάλογο, παρατηρείται µεταξύ 
των πλακών της Ινδίας και της Ινδονησίας, όπου η 

 
 

Εικόνα 8.4   Ο διαχωρισµός του ηπειρωτικού τεµά-
χους των Σεϋχελλών από τον ηπειρωτικό κορµό της 
Ινδίας, έλαβε χώρα πριν από 65 Ma, όταν η µεσοω-
κεάνια ράχη µεταπήδησε από το χώρο ανάµεσα στη 
Μαδαγασκάρη και τις Σεϋχέλλες στο ηπειρωτικό 
περιθώριο Ινδίας – Σεϋχελλών. 

 

 

 
Εικόνα 8.5   Στο όριο του νοτιοανατολικού άκρου 
της πλάκας του Ειρηνικού λαµβάνει χώρα προοδευτι-
κή κατάτµηση της µεσοωκεάνιας ράχης του Ανατολι-
κού Ειρηνικού (East Pacific Rise spreading ridge) 
διαµέσου του κόλπου της Καλιφόρνια, µε αποτέλεσµα 
τη δηµιουργία του δεξιόστροφου ρήγµατος µετασχη-
µατισµού του Αγίου Ανδρέα (San Andreas Transform 
fault system) στην Καλιφόρνια. Η Μπάχα Καλιφόρ-
νια µετακινείται προς τα Β∆, ως προς τη Βόρεια Αµε-
ρική, µε ρυθµό 64 mm/y. Μία πλατιά ζώνη οριοθετη-
µένη από κανονικά ρήγµατα, διαµέσου του Κόλπου 
της Καλιφόρνια, υποδεικνύει τη δια-εφελκυστική φύ-
ση αυτού του ορίου. 
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ζώνη υποβύθισης αλλάζει σταδιακά διεύθυνση από 
Α-∆, στην περιοχή της Ιάβας, σε Β-Ν, στο Πέλαγος 
Ανδάµαν (Andaman Sea) και στην Βιρµανία (Εικ. 
8.6). Έτσι, η φορά υποβύθισης της πλάκας της Ιν-
δίας κάτω από την Ινδονησιακή, είναι σχεδόν ορ-

θογώνια στην περιοχή της Ιάβας, µε ρυθµούς της 
τάξης των 68 mm/y και σταδιακά µεταπίπτει σε 
πλάγια, από τη Σουµάτρα µέχρι τη Βιρµανία. Στη 
Σουµάτρα, η πλάγια υποβύθιση δηµιούργησε ένα 
µεγάλης κλίµακας δεξιόστροφο, οριζόντιας ολί-
σθησης ρήγµα, που χωρίζει το νησί σε δύο µακρό-
στενα τεµάχη, κατά µήκος του ενεργού ηφαιστεια-
κού τόξου. Στο Πέλαγος Ανδάµαν, η υποβύθιση 
είναι ακόµη πιο πλάγια µε αποτέλεσµα τη δηµιουρ-
γία ενός εφελκυστικού συστήµατος στην επωθού-
µενη πλάκα, ενώ πιο ανατολικά της Ιάβας, η συνε-
χιζόµενη υποβύθιση του ηπειρωτικού φλοιού της 
Αυστραλίας κάτω από το τόξο Μπάντα (Banda 
arc), θεωρείται ως ένα κλασικό παράδειγµα των 
αρχικών σταδίων µίας ηπειρωτικής σύγκρουσης. 
 Όλα τα παραπάνω λαµβάνουν χώρα ταυτόχρο-
να και κατά µήκος του ίδιου περιθωρίου σύγκλισης. 
Σε δέκα εκατοµµύρια χρόνια από σήµερα και µε 
τους σηµερινούς ρυθµούς σύγκλισης, 680 km ω-
κεάνιου φλοιού θα έχουν αναλωθεί κάτω από την 
Ιάβα και η δυτική Σουµάτρα θα έχει ταξιδέψει 500 
km βόρεια προς τη Βιρµανία. Η σηµερινή πολυ-
πλοκότητα της ευρύτερης περιοχής της Ινδονησίας, 
έχει χρησιµοποιηθεί ως ένα σύγχρονο ανάλογο για 
την πιο ώριµη Κορδιλιέρα της Βόρειας Αµερικής. 
 Οι Lallement & Oldow (1989) εισήγαγαν τον 
όρο "διασυµπιεστικό" ΤΣΠ (transpressional 

terrane), για να περιγράψουν τεµάχη που "οριοθε-
τούνται από τη ζώνη υποβύθισης και από παράλληλα 
στο τόξο ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης, τα οποία 
µπορεί να υπάρχουν στο µετωπικό τόξο, στο ηφαι-
στειακό τόξο ή και στις πίσω από το τόξο περιοχές". 

Κάποια όµως από αυτά τα ΤΣΠ, που ο µεγάλος 
άξονάς τους είναι και παράλληλος στο τόξο, βρί-
σκονται κάτω από καθεστώς εφελκυσµού, όπως 
π.χ. στην περιοχή Μπάχα της Καλιφόρνια. Γι’ αυτό 
το λόγο προτάθηκε και ο όρος "οριζοντιολισθητι-
κό" ΤΣΠ (transcurrent terrane). Τα σχεδόν κατακό-
ρυφα ρηξιγενή περιθώρια αυτών των εν τω γενέ-
σθαι πιθανών ΤΣΠ, φαίνεται, βαθύτερα, να απο-
κτούν µικρότερη κλίση και τελικά καµπυλωµένα να 
συνδέονται µε την υποκείµενη ζώνη υποβύθισης. 
Αν και ο πιο σηµαντικός παράγοντας που ελέγχει 
αυτή τη διαδικασία, είναι η πλάγια συνιστώσα της 
υποβύθισης, η αντοχή της επωθούµενης πλάκας 
όπως και η κλίση της ζώνης υποβύθισης, διαδρα-
µατίζουν, επίσης, σηµαντικό ρόλο. 
 Η µελέτη των σηµερινών περιθωρίων σύγκλι-
σης, όπου η πλάγια υποβύθιση φαίνεται να έχει 
σηµαντικές συνέπειες στη κινηµατική των πλακών, 
απαιτεί µία ανάλογη πρόβλεψη σχετικά µε τη προ-
σαύξηση και τη διασπορά των ΤΣΠ στα παλαιότε-
ρα ορογενή. Αν και τέτοιες προβλέψεις είναι σχετι-
κά εύκολα αντιληπτές στη ∆υτική Κορδιλιέρα, ό-
που οι κινήσεις των ΤΣΠ είναι ακόµη ενεργές, υ-
πάρχει λιγότερη προθυµία ώστε παλαιότερα ορογε-
νή, όπως τα Απαλάχια, οι Καληδονίδες, οι Βαρί-
σκιες ή ακόµη και οι Αλπικές ζώνες, να εξεταστούν 

 

 
 

Εικόνα 8.6   Το γεωτετκονικό 
καθεστώς κατά µήκος του ανα-
τολικού περιθωρίου της πλάκας 
της Ινδίας, από τον Ινδία µέχρι 
την Αυστραλία. 1. Σύγκρουση 
τόξου – ηπείρου: Το τόξο 
Μπάντα (Banda arc) επωθείται 
πάνω στο κρατονικό περιθώριο 
της Αυστραλίας. 2. Ορθογώνια 
υποβύθιση της ωκεάνιας πλά-
κας κάτω από την Ιάβα. 3. 
Πλάγια υποβύθιση προκαλεί 
την κατάτµηση της Σουµάτρας 
από δεξιόστροφη ρήξη οριζό-
ντιας ολίσθησης και δηµιουργία 
ενός ΤΣΠ ανάµεσα στο τόξο 
και την τάφρο. 4. Ακραία πλά-
για υποβύθιση προκαλεί τη δη-
µιουργία ενός εφελκυστικού 
συστήµατος στην επωθούµενη 
πλάκα. 5. Σύγκρουση των ηπεί-
ρων της Ινδίας και της Ασίας. 
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κάτω από το πρίσµα του ίδιου, ή σχεδόν ίδιου, βαθ-
µό πλευρικής κινητικότητας. 
 
 
 8.4   Αναγνώριση και Χαρακτη-

ρισµός των ΤΣΠ (Terranes) 
 
Το πρώτο βήµα για την αναγνώριση πιθανών ΤΣΠ 
µέσα σε µία ορογενετική αλυσίδα είναι η λεπτοµε-
ρής γεωλογική χαρτογράφηση και η πολύ καλή 
γνώση της στρωµατογραφίας µίας περιοχής. Από 
αυτά θα προκύψει µία πρώτη εκτίµηση όσον αφορά 
τη γεωλογία του κάθε ΤΣΠ, της θέσης του και της 
φύσης των ρηξιγενών περιθωρίων του. Ακολούθως, 
η έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί πρώτα στην δια-
πίστωση κάποιας σύνδεσης µεταξύ αυτού και των 

γειτονικών περιοχών του ορογενούς. Μία χρήσιµη 
τέτοια µέθοδος είναι η κατασκευή συγκριτικών 
στρωµατογραφικών στηλών για κάθε ΤΣΠ και των 
γειτονικών του περιοχών (Εικ. 8. 7 και 8.8). Τέτοια 
∆ιάγραµµατα Συναρµογής ΤΣΠ (Terrane Assembly 
Diagrams) διευκρινίζουν µε γραφικό τρόπο πότε 
έλαβε χώρα κάποια γεωλογική σύνδεση ανάµεσα 
σε γειτονικά ΤΣΠ. 
 Η εκτίµηση, ή ακόµη και ο ακριβής προσδιο-
ρισµός της χρονικής στιγµής που έλαβε χώρα η 
διασύνδεση (docking), ενός πιθανού ΤΣΠ µε τις 
γειτονικές του περιοχές, µπορεί να γίνει: α) µε τη 
χρονολόγηση ιζηµατογενών ή εκρηξιγενών ακο-
λουθιών, οι οποίες καλύπτουν ασύµφωνα τα ρηξι-
γενή περιθώρια των ΤΣΠ, β) µε τη ραδιοχρονολό-
γηση των πετρωµάτων που σχετίζονται µε τις ρηξι-

 

 
Εικόνα 8.7   Συγκριτικές στρωµατογραφικές στήλες για πέντε υποθετικά ΤΣΠ. Το διάγραµµα δείχνει τη δι-
ασύνδεση δύο πιθανών ΤΣΠ (2 και 3) επάνω στο κρατονικό περιθώριο (1) στο Ανώτερο Κρητιδικό – Κα-
τώτερο Παλαιογενές. Η παρουσία ενός τόξου του Ιουρασικού στο ΤΣΠ 3 αποτυπώνει την αρχική προσκόλ-
ληση αυτού του ΤΣΠ στο κρατονικό περιθώριο, όπου µαζί µε τα 2 και 3 ακολούθως διασκορπίζονται µε 
ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης κατά µήκος του περιθωρίου κατά το Κατώτερο Καινοζωικό. Τα ωκεάνια 
ΤΣΠ 4 και 5 έχουν συγχωνευθεί στο Ιουρασικό σχηµατίζοντας ένα σύνθετο ΤΣΠ που διασυνδέθηκε µε την 
ήπειρο µε τη µορφή ενός εξωτικού σύνθετου ΤΣΠ, στο Ηώκαινο. 1. Κρατονικό υπόβαθρο (Προκάµβριο) το 
οποίο υπόκειται ασύµφωνα δύο θαλάσσιων σειρών τύπου κρηπίδας (Α. Ανώτερο Ιουρασικό – Κατώτερο 
Κρητιδικό, Β. Παλαιογενές). 2. Ιζήµατα ηπειρωτικού περιθωρίου (σειρά D ηλικίας Ανώτερο Μεσοζωικό) 
υποκείµενη ασύµφωνα των Μεσοζωικών ακολουθιών Β και C. 3. Τόξο ηλικίας Κατωτέρου – Μέσου Ιου-
ρασικού καλυµµένο ασύµφωνα από τη θαλάσσια κρητιδική ακολουθία Ε και τις Καινοζωικές σειρές Β και 
C. 4. Τόξο του Μέσου Ιουρασικού πάνω σε οφιολιθικό υπόβαθρο του Κατωτέρου Ιουρασικού και υποκείµε-
νο ολισθοστρωµάτων και όλα µαζί τεκτονικά υποκείµενα οφιολίθων του Μέσου Ιουρασικού (5). Αυτά τα 
οφιολιθικά πετρώµατα υπόκεινται ασύµφωνα της ωκεάνιας ιζηµατογενούς ακολουθίας F, το ανώτερο τµή-
µα της οποίας περιέχει κλάστες που προέρχονται από την ακολουθία Β.  
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γενείς ζώνες (fault related rocks), που ορίζουν τα 
περιθώρια των ΤΣΠ, γ) µε τη ραδιοχρονολόγηση 
των εκρηξιγενών πετρωµάτων που διεισδύουν συ-
χνά στα περιθώρια των ΤΣΠ (πολλές φορές χρησι-
µοποιείται ο όρος πλουτωνίτης ραφής (stitching 
pluton), για να περιγραφούν πλουτώνιες διεισδύ-
σεις σε περιθώρια ΤΣΠ), δ) µε τη ραδιοχρονολόγη-
ση ορυκτών που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 
µεταµορφικών γεγονότων που επηρέασαν και τις 
δύο πλευρές ενός περιθωρίου ΤΣΠ και ε) µε την 
αναγνώριση σε κάποια κλαστική ακολουθία, κλα-
στών που διαβρώθηκαν από διακριτές λιθολογίες 
που χαρακτηρίζουν ένα ιδιαίτερο ΤΣΠ (π.χ. µελέτες 
σε κροκαλοπαγή σχετικά µε τη προέλευση των 
οφιολιθικών κλαστών που µπορεί να περιέχουν). 
 Όταν πια έχουν οριοθετηθεί τα διακριτά ΤΣΠ, 

τους δίνεται ένα όνοµα, το οποίο σχετίζεται µε µία 
τυπική θέση ή περιοχή, όπως π.χ. το ΤΣΠ Ρανγκέ-
λια, από την οµώνυµη οροσειρά στη νότια Αλάσκα. 
Οι χάρτες των ΤΣΠ πρέπει, όχι µόνο να απεικονί-
ζουν καθαρά τη γεωγραφική εξάπλωση, τα όρια και 
την ονοµασία του κάθε ΤΣΠ, αλλά το χρώµα ή ο 
συµβολισµός του πρέπει να αποδίδει και κάποια 
γενετική ερµηνεία για το καθένα. Έτσι, για παρά-
δειγµα, θα πρέπει να εξηγείται αν πρόκειται για 
ΤΣΠ που προέρχονται α) από κάποια ωκεάνια λε-
κάνη, οπότε θα χαρακτηρίζεται από βασικά και υ-
περβασικά πετρώµατα, υποκείµενα ιζηµάτων βα-
θιάς θάλασσας, β) από κάποιο ηφαιστειακό τόξο, 
οπότε θα αποτελείται από εκρηξιγενή διεισδυτικά 

πετρώµατα, πλουτωνίτες και ηφαιστειακά λατυπο-
παγή, γ) από κάποιο ηπειρωτικό περιθώριο, οπότε 
θα συνίσταται από ρηχά έως βαθιά θαλάσσια κλα-
στικά ιζήµατα, που τυπικά αντιπροσωπεύουν υπο-
θαλάσσια ριπίδια ή δ) αν πρόκειται για τεµάχη η-
πείρων, οπότε θα χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
µίας σειράς από στρώµατα µεγάλης ηλικίας, γενικά 
παλαιότερης του Λιθανθρακοφόρου και από ιζηµα-
τογενείς ενότητες που αντανακλούν διάφορους κύ-
κλους ιζηµατογένεσης. Η παρουσία µέσα σε ένα 
ΤΣΠ κάποιου υποβάθρου πρέπει, επίσης, να αποδί-
δεται καθαρά, όπου αυτό είναι γνωστό. 
 Αφού έχουν µελετηθεί όλα τα χαρακτηριστικά 
ενός ΤΣΠ και έχει αποδειχθεί η γεωλογική ιδιαιτε-
ρότητά του σε σχέση µε τα πετρώµατα που το πε-
ριβάλλουν, τότε είναι απαραίτητο να βρεθούν εκεί-

να τα στοιχεία που µπορούν να αποδείξουν αν το 
ΤΣΠ έχει έλθει στη σηµερινή του θέση από πολύ 
µακριά. Μερικά από τα στοιχεία που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά είναι το είδος 
των περιθωρίων του, παλαιοµαγνητικές αναλύσεις, 
παλαιοντολογικές µελέτες, ιζηµατολογικές έρευνες 
κλπ. 
 Μερικά περιθώρια ΤΣΠ είναι πολύ πιο καθαρά 
και διακριτά από κάποια άλλα. Φλούδες από οφιο-
λιθικά πετρώµατα και τεκτονικά µίγµατα, ειδικά αν 
έχουν µεταµορφωθεί σε κυανοσχιστολιθικές ή ε-
κλογιτικές συνθήκες, είναι ισχυροί δείκτες σηµα-
ντικών ζωνών ραφής (ή συρραφής? – suture zones) 
κατά µήκος των οποίων έχουν λάβει χώρα µεγάλης 

 

 
Εικόνα 8.8   Ανάλυση εξωτικών ΤΣΠ (exotic terranes). A. Σχηµατικός χάρτης δύο ηπείρων που χωρίζονται 
από αρκετά εξωτικά ΤΣΠ. Β. Στρωµατογραφικό–Τεκτονικό διάγραµµα όπου παρουσιάζονται οι ηλικίες των 
πετρωµάτων των διακριτών ΤΣΠ, οι ηλικίες της διασύνδεσης και προσκόλλησης και οι ηλικίες της συνή-
θους τεκτονικής εξέλιξης. 
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κλίµακας µετακινήσεις. Ανάλογης δυναµικότητας 
και σηµασίας είναι η παρουσία σηµαντικών, µεγά-
λης κλίσης, όλκιµων διατµητικών ζωνών. Η σηµα-
σία τους είναι τεράστια κυρίως όταν περιέχουν και 
κινηµατικούς δείκτες, όπως ιστούς S/C, περιστρα-
µένους πορφυροκλάστες κλπ. Οι πρώιµες µελέτες 
σε πιθανά ΤΣΠ, στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων, απέτυχαν να διακρίνουν και ακολούθως να πε-
ριγράψουν τα πετρώµατα των ρηξιγενών ζωνών 
που εµφανίζονται στα περιθώρια των ΤΣΠ. Η ανα-
γνώριση και η ερµηνεία των όλκιµων διατµητικών 
ζωνών, σε συνδυασµό µε κάποιες ραδιοχρονολογή-
σεις, είναι πολύ σηµαντικές κυρίως σε εκείνα τα 
ΤΣΠ που περιέχουν πετρώµατα υψηλού βαθµού 
µεταµόρφωσης, όπου έχει εξαφανιστεί οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο. 
 Πολλά από τα κλασικά ΤΣΠ που οριοθετού-
νται από µεγάλης κλίµακας ρηξιγενείς ζώνες οριζό-
ντιας ολίσθησης, όπως το Αλπικό Ρήγµα (Alpine 
Fault) στη Νέα Ζηλανδία (βλπ. Κεφ. 5), και η Εν-
διάµεση Τεκτονική Γραµµή (Median Tectonic 
Line) στην Ιαπωνία (βλπ. Κεφ. 5), στην ουσία α-
ντιπροσωπεύουν µεγάλου πλάτους, όλκιµες δια-
τµητικές ζώνες, µεγάλης κλίσης, οι οποίες περιέ-
χουν µυλονιτικούς L και S τεκτονίτες και ευδιάκρι-
τες συνκινηµατικές ορυκτολογικές γραµµώσεις. 
Τέτοιες διατµητικές ζώνες φανερώνουν τη δράση 
µίας σειράς από τεκτονικά γεγονότα που χαρακτη-
ρίζονται από όλκιµη διάτµηση σε υψηλές θερµο-
κρασίες στα πρώτα στάδια και σε βαθείς τεκτονι-
κούς ορόφους, σε πιο θραυσιγενείς και κατακλα-
στικές δοµές στα τελευταία στάδια και σε πιο ρη-
χούς τεκτονικούς ορόφους. 
 Το περιθώριο ενός πιθανού ΤΣΠ δεν είναι α-
παραίτητο να είναι µία δοµή µεγάλης κλίσης. Μά-
λιστα πολλά από τα περιθώρια των ΤΣΠ είναι µι-
κρής κλίσης και έχουν ερµηνευτεί ως επωθήσεις, 
κανονικά ρήγµατα, ή ως µικρής κλίσης ρήγµατα 
οριζόντιας ολίσθησης. Αυτές οι δοµές µπορεί να 
έχουν προκύψει είτε λόγω της δηµιουργίας ανθοει-
δών δοµών (flower structures), από τη δράση ρηγ-
µάτων οριζόντιας ολίσθησης, είτε από συµπιεστικά 
ή εφελκυστικά γεγονότα κατά τα οποία επαναδρα-
στηριοποιήθηκαν παλαιότερα ρήγµατα. 
 Το µέγεθος των ΤΠΣ µπορεί να ποικίλει από 
χιλιάδες km2 έως µερικά µέτρα. Μέσα στο µωσαϊκό 
των µεγάλων, ηπειρωτικής προέλευσης, ΤΠΣ, που 
έχουν συγχωνευθεί κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων 250 m.y. για να σχηµατίσουν την ήπειρο της 
Ασίας, παρατηρούνται ακόµη περισσότερα µικρού 
µεγέθους τεµάχη ή φλούδες, τα οποία µπορεί να 
αντιπροσωπεύουν τεµάχη υποθαλλάσιων οροσει-
ρών, νησιωτικών τόξων κλπ. Οι πληροφορίες που 
µπορούν να δώσουν αυτά τα µικροτεµάχη, είναι 
πολύ χρήσιµες για να εξακριβωθεί η χρονική περί-
οδος που έλαβε χώρα η οποιαδήποτε προσαύξηση, 

αλλά και η φορά των διαφόρων κινήσεων µέσα στο 
µωσαϊκό της Ασίας. Επίσης, το µέγεθος των ΤΣΠ, 
αλλά και ο αριθµός αυτών που σχηµατίζουν µία 
ήπειρο, πολλές φορές εξαρτάται και από την κλί-
µακα που γίνεται η παρατήρηση. Έτσι, για παρά-
δειγµα, το Σύµπλεγµα του Φραγκίσκου στην Βό-
ρεια Αµερική. δεν µπορεί πρακτικά να υποδιαιρεθεί 
σε περισσότερα των ένα ή και δύο ΤΣΠ, σε µικρές 
κλίµακες, όπως είναι η 1:2.500.000. Αντίθετα, σε 
µεγαλύτερες κλίµακες, όπως 1:750.000, το Σύ-
µπλεγµα µπορεί να διακριθεί σε 15-20 ΤΣΠ, όπου 
διακρίνονται περιοχές από πετρώµατα που αντι-
προσώπευαν υποθαλλάσιες οροσειρές, από περιο-
χές που ήταν χώρος απόθεσης υποθαλλάσιων ριπί-
διων, από περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψη-
λού βαθµού κυανοσχιστολιθική µεταµόρφωση και 
από περιοχές τεκτονικών µιγµάτων χαµηλού βαθ-
µού µεταµόρφωσης. 
 
 
 8.5   Συµπεράσµατα 
 
Η αναγνώριση των πιθανών ΤΣΠ στις οροσειρές 
ανά τον κόσµο, απαιτεί µία τροποποίηση των από-
ψεών µας, σχετικά µε τον τρόπο που αυτές εξελίσ-
σονται µε τη πάροδο του χρόνου. Ουσιαστικά, η 
εφαρµογή της θεωρίας των πιθανών ΤΣΠ δεν αντι-
προσωπεύει τίποτε άλλο παρά τη φυσική πρόοδο 
στην κατανόησή µας σχετικά µε τον τρόπο που λει-
τουργούν οι διαδικασίες της Τεκτονικής των Πλα-
κών. Πριν από τη προσκόλλησή τους, σε κάποιο 
ηπειρωτικό περιθώριο, τα πιθανά ΤΣΠ είχαν τη 
δική τους γεωλογική εξέλιξη, αλλά µετά τη σύ-
γκρουση αποτέλεσαν πια κοµµάτι της επωθούµενης 
πλάκας. Έτσι, στη διένεξη σχετικά µε το αν η ορο-
γένεση είναι συνεχής ή επεισοδιακή, η διασύνδεση 
των πιθανών ΤΣΠ κατά την υποβύθιση, µπορεί να 
είναι µία σχεδόν συνεχής διαδικασία, αλλά η σύ-
γκρουση µεγάλων ηπειρωτικών τεµαχών είναι κα-
θαρά επεισοδιακή. Οι κινήσεις των µεγάλων ηπει-
ρωτικών µαζών σε µία ζώνη σύγκρουσης µπορεί να 
αντιπροσωπεύουν µόνο ένα µέρος της δράσης που 
δηµιουργεί µία οροσειρά και πολλές άλλες κινήσεις 
µικρότερων τεµαχών µπορεί να αντιπροσωπεύονται 
από τις πολλές ζώνες συρραφής που χωρίζουν δια-
φορετικά εξωτικά ή πιθανά ΤΣΠ. 
 Επίσης, η κύρια προσφορά της θεωρίας των 
ΤΣΠ είναι η εκτίµηση που µας έδωσε σχετικά µε 
τις συνέπειες της πλάγιας υποβύθισης µε τη µορφή 
των πλευρικών µετατοπίσεων κατά µήκος των ε-
νεργών περιθωρίων των πλακών. Μία θεώρηση της 
ταχύτητας µε την οποία πολλά ΤΣΠ έχουν µετακι-
νηθεί πλευρικά από τη δράση ρηγµάτων οριζόντιας 
ολίσθησης (>50 km/Ma) σε συνδυασµό µε τη χρο-
νική διάρκεια που ένα ορογενές εξελίσσεται (>100 
Ma), κάνει τη δράση των ρηγµάτων οριζόντιας ο-
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λίσθησης, που υπάρχουν κατά µήκος των ενεργών 
περιθωρίων, πολύ καθοριστική. Η πολυπλοκότητα 
που προκύπτει είναι ακόµη µεγαλύτερη λόγω της 
µεγάλης ετερογένειας του ωκεάνιου πυθµένα και 
των τοπικών συγκρούσεων από τη προσαύξηση 
των ΤΣΠ κατά τη διάρκεια της υποβύθισης. Τα πα-
λαιά ορογενή, που δηµιουργήθηκαν στα περιθώρια 
µεγάλων ωκεανών, παρουσιάζουν µόνο ένα µικρό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

µέρος της εξέλιξης της υποβύθισης και της σταδια-
κής προσαύξησης, αλλά δίνουν περισσότερα στοι-
χεία σχετικά µε τη διασπορά των ΤΣΠ κατά µήκος 
της οροσειράς. Τα αποτελέσµατα της διασποράς 
των ΤΣΠ από τη δράση µεγάλων ρηγµάτων οριζό-
ντιας ολίσθησης κατά µήκος ενός ηπειρωτικού πε-
ριθωρίου, φαίνεται να είναι τόσο σύνθετα, όσο και 
η θεωρία των ΤΣΠ, δηλαδή, στην ουσία τους, απλά. 
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