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Τεκτονική της Ασίας (213) 
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Λίγα λόγια για τις φωτογραφίες των προηγούμενων σελίδων 

 
 
 Φ. 1  
 

Έντονα παραμορφωμένα ιζηματογενή πετρώματα στα Βραχώδη Όρη της Βόρειας Αμερικής. Αντι-
προσωπεύονται από ιζήματα ηπειρωτικής κρηπίδας, που μετακινήθηκαν προς το εσωτερικό της 
ηπείρου από μικρής γωνίας κλίσης επωθητικά ρήγματα. 
 
Φ. 2  
 

Έντονα παραμορφωμένα πετρώματα με ασύμμετρες πτυχές και χαρακτηριστική φύλλωση, που κα-
ταδεικνύουν τη δράση, εκτός της λιθοστατικής και κατευθυνόμενης πίεσης (directed pressure), σε 
μεγάλο βάθος στο φλοιό. Τέτοια γεωτεκτονικά περιβάλλοντα αναπτύσσονται στις ζώνες σύγκλισης 
των λιθοσφαιρικών πλακών. 
 
Φ. 3  
 

Τα Όρη Wrangell της Αλάσκα δομούνται και από πυριγενή πετρώματα, που η παλαιομαγνητική εξέ-
τασή τους αποδεικνύει ότι σχηματίσθηκαν κοντά στον ισημερινό της Γης. Η σημερινή γεωτεκτονική 
τους θέση καταδεικνύει μεγάλες μετακινήσεις, μέσα από την κίνηση των πλακών και την προσάρτι-
ση τεκτονοστρωματογραφικών πεδίων (terranes), στη βορειοαμερικανική ήπειρο. 
 
Φ. 4 
 
Χαρακτηριστική οριζόντια μετάθεση μιας κοιλάδας (περιοχή Wallace Greek της νότιας Καλιφόρνι-
α), από τη δράση του ρήγματος του Άγιου Ανδρέα, που αποτελεί ένα ενεργό ηπειρωτικό ρήγμα με-
τασχηματισμού, με έντονη σεισμική δραστηριότητα και σημαντικές καταστροφές. 
 
Φ. 5  
 
Η υποβύθιση του ωκεάνιου φλοιού της πλάκας του Ειρηνικού κάτω από τον ηπειρωτικό φλοιό της 
πλάκας της νότιας Αμερικής, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία της οροσειράς των Άνδεων, τμήμα 
της οποίας παρουσιάζεται στη φωτογραφία (δυτική Αργετινή). 
 
Φ. 6  
 
Το ενεργό ηφαίστειο του όρους Usu, στο Hokkaido της Ιαπωνίας, αποτελεί χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα της ηφαιστειότητας που συνδέεται με τα συγκλίνοντα όρια των πλακών, στο γνωστό "δακτύ-
λιο της φωτιάς" ("ring of fire), που περιβάλει τον Ειρηνικό Ωκεανό. 
 
Φ. 7  
 
Η ηφαιστειακή νήσος Surtsey, που αναδύθηκε από τον ωκεανό, ακριβώς νότια της Ισλανδίας, το 
1963, αποτελεί σπάνιο δείγμα της ηφαιστειότητας των ζωνών ωκεανικής διάνοιξης (αποκλίνοντα 
όρια πλακών), που μπορούμε να παρατηρήσουμε στην ξηρά. 
 
Φ. 8  
 
Τρεις ηφαιστειακοί νήσοι, από τις πολλές,  που συνιστούν το "τόξο των Αλεούτιων νήσων". Η ενερ-
γός αυτή ηφαιστειότητα συνδέεται με την υποβύθιση της πλάκας του Ειρηνικού στην περιοχή αυτή. 
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Πρό λ ο γ ο ς  
 

 
 
Το βιβλίο της Γεωδυναμικής προορίζεται να καλύψει την ύλη που διδάσκεται στους τεταρτοετείς φοιτητές 
του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του μαθήματος της Δυναμικής Γεωλογί-
ας. Μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί από οποιανδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο της Τεκτονικής 
στη μεγάλη κλίμακα παρατήρησης, δηλαδή σε επίπεδο στερεού φλοιού ή σε επίπεδο γεωτεκτονικής ενότη-
τας. 
 
Με βάση το πρόγραμμα σπουδών, η βασική ύλη της τεκτονικής καλύπτεται από το ομώνυμο υποχρεωτικό 
μάθημα, το οποίο, όμως, δίνει έμφαση στη μεσαία κλίμακα παρατήρησης. Για το λόγο αυτό, η ύλη συμπλη-
ρώνεται από μαθήματα επιλογής, όπως η Δυναμική Γεωλογία, η Μικροτεκτονική και η Νεοτεκτονική, ώστε 
να καλυφθεί η μελέτη της Τεκτονικής σε όλες τις κλίμακες παρατήρησης. Αρκετά στοιχεία δίνονται επίσης 
και στα μαθήματα της Γεωλογίας Ελλάδας και Γεωλογίας Ευρώπης. 
 
Στα πλαίσια της αναβάθμισης των παραδόσεων του μαθήματος, έγινε μια προσπάθεια να παρουσιασθούν 
στους φοιτητές οι νεότερες αντιλήψεις και να διατυπωθούν οι πιο πρόσφατες απόψεις, που έχουν δημοσιευ-
θεί για το αντικείμενο τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα της αναβάθμισης αυτής είναι το βιβλίο αυτό της 
"ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ", το οποίο στην παρούσα φάση παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις, 
δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα για την συγγραφή και έκδοσή του ήταν πολύ περιορισμένο. Η ολοκλη-
ρωμένη μορφή του βιβλίου προβλέπεται 
να παρουσιασθεί σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα. 
 
Η διάρθρωση της ύλης είναι τέτοια ώστε, 
από τη μια μεριά να υπάρχει ο συνδετι-
κός κρίκος με τα, περισσότερο ή λιγότε-
ρο, συναφή μαθήματα που διδάσκονται 
(Τεκτονική, Μικροτεκτονική, Νεοτεκτο-
νική, Γεωλογία Ελλάδας, Γεωλογία Ευ-
ρώπης), αλλά από την άλλη να αποφεύ-
γονται οι επαναλήψεις. Επισημαίνεται, 
ότι για πολλά θέματα στη βιβλιογραφία 
υπάρχουν, συχνά, πολλές και διαφορετι-
κές απόψεις, θεωρίες και μοντέλα. Στο 
βιβλίο αυτό παρουσιάζονται, κατά κύριο 
λόγο, οι απόψεις που επικρατούν, σχο-
λιάζονται όμως και οι υπόλοιπες, ώστε 
να μπορεί να σχηματίσει ο αναγνώστης 
μια ολοκληρωμένη και σφαιρική άποψη. 
Σε καμία, δε, περίπτωση οι απόψεις αυ-
τές, δεν ανταποκρίνονται, υποχρεωτικά 
και στις απόψεις των συγγραφέων. Επι-
σημαίνεται επίσης, ότι τα δεδομένα που 
υπάρχουν διαθέσιμα για την τεκτονική 
ολόκληρου του πλανήτη είναι πλέον πά-
ρα πολλά και μπαίνουν και σε "χωράφια" 
άλλων μαθημάτων της Γεωλογίας (Σει-
σμολογία, Γεωφυσική, Πετρολογία κλπ.) 
και έτσι μπορεί πάντα να έχει "ξεφύγει 
κάτι" σε επίπεδο ύλης. Για το λόγο αυτό 

 

Παραμορφωμένα ιζήματα ωκεάνιου πυθμένα στο ορογενές των Ιμα-
λαΐων (Θιβέτ, στη διαδρομή για την κορυφή του Έβερεστ), ως το απο-
τέλεσμα της σύγκρουσης λιθοσφαιρικών πλακών. 
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είναι δεκτές όλες οι παρατηρήσεις αλλά και η κριτική από συναδέλφους, φοιτητές κλπ. 
 
Έχει, επίσης, γίνει προσπάθεια, τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο, να καλύπτουν περιπτώσεις 
από όλες τις ηπείρους και από όλες τις ηλικίες ορογενετικών συστημάτων. Στα πλαίσια αυτά, έχει ληφθεί 
υπόψη ότι η εμπειρία των φοιτητών εστιάζεται κυρίως στο χώρο της Ευρώπης και στο αλπικό ορογενετικό 
σύστημα και για το λόγο αυτό η προτεραιότητα και έμφαση δίνεται στα παραδείγματα εκτός Ευρώπης και 
εκτός αλπικού συστήματος. 
 
Η απόδοση των όρων στα ελληνικά αποτελεί άλλο ένα σημείο στο οποίο υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Αυ-
τό, γιατί στην ελληνική βιβλιογραφία πολλοί όροι έχουν αποδοθεί με διαφορετικό τρόπο, ακόμα και αυτοί 
που η προέλευση της ρίζας τους είναι ελληνική. Από την άλλη και στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περι-
πτώσεις όπου, είτε χρησιμοποιείται 
ο ίδιος όρος για να περιγράψει δια-
φορετικά πράγματα, είτε με διαφο-
ρετικούς όρους περιγράφεται το 
ίδιο πράγμα. Θα δοθεί ένα απλό 
παράδειγμα για να γίνει κατανοητό 
το πόσο "ψάξιμο" χρειάζεται για να 
αποδοθεί σωστά ένας όρος στα Ελ-
ληνικά, οποίος θα έχει έτσι την πι-
θανότητα να καθιερωθεί στην ελ-
ληνική βιβλιογραφία. Οι όροι 
"rift", "rifting", "rift valley", χρησι-
μοποιούνται στη διεθνή βιβλιογρα-
φία για να περιγράψουν το "σπάσι-
μο", το "σχίσιμο" σε κλίμακα ηπει-
ρωτικού φλοιού και λιθόσφαιρας 
και την επακόλουθη δημιουργία 
μεγάλης κλίμακας επίμηκων ηπει-
ρωτικών τεκτονικών τάφρων. Η 
απόδοση στα Ελληνικά περιλαμβά-
νει όρους όπως: "τεκτονική ταφρο-
γένεση", "τεκτονική ταφροποίηση", 
"ηπειρωτική ταφρογένεση", "ηπει-
ρωτική διάνοιξη", "τεκτονική μεγα-
τάφρος", "ηπειρωτική τάφρος", 
"σχισματική κοιλάδα", "ρηξικοιλά-
δα" κλπ. Μετά από αναζήτηση σε 
αρκετά λεξικά (ευχαριστώ το φίλο 
και συνάδελφο Χάρη Κράνη ο ο-
ποίος, ως ο πλέον ειδικός, ασχολή-
θηκε με περισσή χαρά και επιμέ-
λεια), ανακαλύφθηκε ότι ο όρος 
"rift" προέρχεται από το αγγλικό 
ρήμα "rive" που σημαίνει "σχίζω". Η προέλευση της λέξης προέρχεται από τα αρχαία Νορβηγικά, από τη 
ρίζα "rifa" με ομώνυμη σημασία (δηλαδή σχίζω). Αλλά και η Νορβηγική προέλευση της ρίζας έχει την κα-
ταγωγή της στα αρχαιοελληνικά "ερείκω", που, επίσης, σημαίνει σχίζω και "ερειξις", που σημαίνει "σχισμέ-
νη γη". Αυτό δηλαδή που ακριβώς υπονοεί το rift. Στην παρούσα φάση και μέχρι να ολοκληρωθεί η προσπά-
θεια που γίνεται από την Επιτροπή Τεκτονικής της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας για το θέμα της ορολο-
γίας, στις περισσότερες περιπτώσεις, παρατίθεται και ο ξενόγλωσσος όρος, ώστε να είναι απόλυτα σαφές 
αυτό στο οποίο αναφέρεται. 
 
Από την άλλη μεριά, επειδή ακόμα και η γλώσσα που γράφεται ένα επιστημονικό βιβλίο είναι "ζωντανή", 
πολλές φορές για το ίδιο πράγμα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι (όπως άλλωστε συμβαίνει και στη 
διεθνή βιβλιογραφία). Π.χ. οι όροι "τεκτονική τάφρος", "τεκτονικό βύθισμα", "τεκτονική ταπείνωση", "τεκτο-
νική λεκάνη", χρησιμοποιούνται με την ίδια ή διαφορετική σημασία, κάτι το οποίο, όμως, γίνεται σαφές από 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργίας οροσειρών (όρος "The Cha-
monix Needles" στις Γαλλικές Άλπεις), που προήλθαν από τη σύγκρουση 
λιθοσφαιρικών πλακών. 
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το υπόλοιπο κείμενο. Ή π.χ. για τα "εκατομμύρια έτη" χρησιμοποιούνται οι συντμήσεις: "εκ. έτη", "εκ. χρό-
νια", "Ma", "My" κλπ. 
 
Στο βιβλίο υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες και σχήματα, κάτι το οποίο αποτέλεσε συνειδητή επιλογή των 
συγγραφέων για δύο λόγους. Πρώτον γιατί οι εικόνες και τα σχήματα βοηθούν πολύ στην κατανόηση και 
αφομοίωση του κειμένου και δεύτερον γιατί στις περισσότερες εικόνες η λεζάντα περιλαμβάνει στοιχεία που 
δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο, αλλά αποτελούν συμπληρωματικό ή επεξηγηματικό τμήμα του. 
 
Οι ευκολίες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία σήμερα είναι πάρα πολλές και για το λόγο αυτό στο κεφάλαιο 
της "Βιβλιογραφίας" δίνονται και πολλοί δικτυακοί τόποι όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρει πολύ 
περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες. Από την άλλη, η παρουσίαση του βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή 
και η διάθεσή του από την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων 
(http://labtect.geol.uoa.gr), αλλά και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
(http://www.geol.uoa.gr/grindex.htm), θεωρείται δεδομένη, κυρίως γιατί η αναπαραγωγή και διάθεση του 
βιβλίου στους φοιτητές γίνεται σε ασπρόμαυρη έκδοση, ενώ στην ηλεκτρονική μορφή του το βιβλίο είναι 
έγχρωμο. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο, τόσο στην ατελή μορφή που παρουσιάζεται σήμερα, όσο και στην ολο-
κληρωμένη μορφή που θα παρουσιασθεί σύντομα, θα καλύψει τους στόχους του, τόσο από επιστημονική, 
όσο και από παιδαγωγική άποψη. 
 
 

Σπύρος Λέκκας 

Στέλιος  Λόζιος 

Μανώλης  Σκούρτσος 
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