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 2.1   Εισαγωγή 
 
Τα κύρια τεκτονικά γνωρίσµατα της Γης και οι 
µορφές των δοµών που παρατηρούνται σε αυτά, 
παρέχουν στους γεωλόγους τα κλειδιά για να κατα-
νοήσουν τις µεγάλης κλίµακας δυναµικές διαδικα-
σίες που έλαβαν χώρα στη Γη και τον τρόπο που 
αυτές εξελίχθηκαν µε τη πάροδο του χρόνου. Στο 
κεφάλαιο αυτό σχολιάζονται αυτά τα τεκτονικά 
γνωρίσµατα, αρχίζοντας από τις ωκεάνιες λεκάνες 
και τον ηπειρωτικό φλοιό, ο οποίος υποδιαιρείται 
ανάλογα µε την ηλικία των πετρωµάτων που τον 
αποτελούν. Αν και οι ωκεανοί καταλαµβάνουν το 
µεγαλύτερο µέρος της γήινης επιφάνειας, ο ωκεά-
νιος φλοιός είναι στην πραγµατικότητα αρκετά 
νεότερος από τον ηπειρωτικό. Μάλιστα, ο νεότερος 
ωκεάνιος φλοιός καταλαµβάνει µία πολύ µεγάλη 
έκταση κοντά στα υποθαλάσσια κέντρα εξάπλωσης 
από ότι ο παλαιότερος, το µεγαλύτερο µέρος του 
οποίου έχει εξαφανιστεί στις ζώνες υποβύθισης. 
Έτσι, το µεγαλύτερο τµήµα του ωκεάνιου φλοιού 
έχει µία σχετικά απλή γεωλογική εξέλιξη, στην ο-
ποία αντανακλώνται µόνο τα πιο πρόσφατα γεγο-
νότα της τεκτονικής εξέλιξης της Γης.  

 Από την άλλη µεριά, ο ηπειρωτικός φλοιός 
έχει ηλικία που κυµαίνεται από 0 έως 3.96 δισεκα-
τοµµύρια χρόνια και παρουσιάζει πολύπλοκη γεω-
λογική εξέλιξη. ∆ηλαδή η ηλικία, η οποία χρησι-
µοποιείται για να περιγραφεί ο ωκεάνιος φλοιός, 
δεν αρκεί για να περιγραφούν τα γνωρίσµατα των 
ηπείρων. Αντίθετα, διακρίνονται προκάµβριες α-
σπίδες, χαµηλές τοπογραφικά περιοχές στα εσωτε-
ρικά τµήµατα των ηπείρων, ορογενετικές αλυσίδες, 
ηπειρωτικές τάφροι και ηπειρωτικά περιθώρια. 
 Αν και ο ωκεάνιος φλοιός παρουσιάζει τη µε-
γαλύτερη επιφανειακή εξάπλωση, οι ηπειρωτικές 
περιοχές µελετώνται ευκολότερα καθώς είναι πιο 
προσβάσιµες από τους γεωλόγους. Επίσης, οι πλη-
ροφορίες σχετικά µε τις τεκτονικές διαδικασίες που 
προηγήθηκαν του σχηµατισµού του παλιότερου σε 
ηλικία ωκεάνιου φλοιού, µπορούν να εξαχθούν µό-
νο από τον ηπειρωτικό φλοιό, λόγω της µεγαλύτε-
ρης διακύµανσης της ηλικίας του. Ωστόσο, η ερµη-
νεία πολλών παλαιάς ηλικίας ηπειρωτικών γνωρι-
σµάτων, παρεµποδίζεται από τις επιδράσεις µίας 
µακριάς και πολύπλοκης γεωλογικής ιστορίας κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα παλαιότερα γεγονότα 
µπορεί να έχουν καταστραφεί, θαφτεί ή να έχουν 
επικαλυφτεί από νεότερα.  
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 2.2   Ωκεάνιες Λεκάνες 
 
Τεράστιες περιοχές του ωκεάνιου πυθµένα είναι 
επίπεδες ή σχεδόν επίπεδες. Ο ωκεάνιος φλοιός 
αυτών των περιοχών είναι αξιοσηµείωτα οµοιό-
µορφος, τόσο στο πάχος όσο και στη σύσταση. Το 
πάχος του κυµαίνεται από 3 έως 10 km, µε µέση 
τιµή τα 5 km. Το πάχος αυτό είναι σηµαντικά µι-
κρότερο του ηπειρωτικού φλοιού, ο οποίος έχει 
πάχος περίπου 35 km. Ο ωκεάνιος φλοιός συνίστα-
ται κυρίως από ηφαιστειακά πετρώµατα βασαλτι-
κής σύστασης.  
 Αυτές οι σχεδόν επίπεδες περιοχές των ωκεά-
νιου πυθµένα περιλαµβάνουν τις ράχες και τις α-
βυσσικές πεδιάδες. ∆ιασκορπισµένες µέσα στις 
ωκεάνιες λεκάνες υπάρχουν ωκεανικά οροπέδια 
(plateaus) που έχουν ανώµαλα παχύ φλοιό, συστή-
µατα νησιωτικών τόξων και ασεισµικές ράχες µε 
σχετικά παχύ φλοιό (Εικ. 2.1). 
 Οι βαρυτικές µετρήσεις σε όλες τις περιοχές 
των ωεκανών δείχνουν σε γενικές γραµµές ανωµα-
λία ελεύθερου αέρα κοντά στο µηδέν. Έτσι, για το 
µεγαλύτερο µέρος των ωκεανών, οι ωκεάνιες λεκά-

νες βρίσκονται σε ισοστατική ισορροπία και οι ο-
ποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις αντανακλούν διαφο-
ρές στην πυκνότητα ή το πάχος του υποκείµενου 
φλοιού ή του µανδύα.  
 Ένα µέσο πρότυπο στρωµάτωσης του ωκεάνι-
ου φλοιού, (Εικ. 2.2) βασίζεται στις µετρήσεις της 
ταχύτητας των σεισµικών κυµάτων Ρ. Η λιθολογική 
ερµηνεία αυτών των στρωµάτων είναι αποτέλεσµα 
άµεσης δειγµατοληψίας του ωκεάνιου φλοιού και 
από συγκρίσεις µε ακολουθίες πετρωµάτων που 
εµφανίζονται στη ξηρά και που πιστεύεται ότι α-
ντιπροσωπεύουν παλαιό ωκεάνιο φλοιό.  
 Το ανώτερο στρώµα 1 έχει ταχύτητα Vp

 µετα-
ξύ 3-5 km/sec και ερµηνεύεται ως  ιζήµατα πελαγι-
κής, ηµιπελαγικής ή τουρβιδιτικής προέλευσης. Το 
στρώµα 2, που συχνά υποδιαιρείται σε στρώµατα 
2Α, 2Β και 2C, έχει ταχύτητα Vp  5 - 6 km/sec και 
ερµηνεύεται ως υποθαλάσσιες βασαλτικές εκχύσεις 
και ρηχές διεισδύσεις εκρηξιγενών πετρωµάτων. 
Το στρώµα 2Α έχει αρχικά µία σχετικά µικρή ταχύ-
τητα που αυξάνει γρήγορα µε το βάθος, το στρώµα 
2Β έχει µία σχετικά σταθερή ταχύτητα και το 
στρώµα 2C συµπεριφέρεται όπως το 2Α, µε αυξα-

 

 
Εικόνα 2.1   Χάρτης όπου παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ωκεάνιων περιοχών, όπως 
µεσο-ωκεάνιες ράχεις, ρήγµατα µετασχηµατισµού, ωκεανικά οροπέδια, ασεισµικές ράχεις, νησιωτικά τόξα 
κλπ. 
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νόµενη ταχύτητα µε το βάθος. Το στρώµα 3, το 
οποίο επίσης υποδιαιρείται σε 3Α και 3Β, παρου-
σιάζει ταχύτητες Vp µεταξύ 6 και 7.5 km/sec και 
πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύει µαφικά – υπερµα-
φικά πλουτώνια πετρώµατα ή σερπεντιωµένους 
µανδυακούς περιδοτίτες. Οι υποδιαιρέσεις του 
στρώµατος 3 πιθανά αντανακλούν διαφορετικά πο-

σοστά συµµετοχής του ολιβίνη στα πλουτώνια πε-
τρώµατα.  

Γνωρίσµατα των Περιθωρίων 
των Ωκεάνιων Πλακών 
Τα αποκλίνοντα περιθώρια των πλακών είναι τοπο-
γραφικά υψηλές υποθαλάσσιες περιοχές στη µέση 
των ωκεάνιων λεκανών (εξαίρεση αποτελούν αυτές 
στον Ειρηνικό Ωκεανό και στο βορειοδυτικό Ινδικό 
Ωκεανό). Αυτές οι µεσο-ωκεάνιες ράχεις σχηµατί-
ζουν ένα συνεχές φούσκωµα που περιζώνει τη γη, 
έχουν µήκος περίπου 40.000 km, ανυψώνονται πά-
νω από 2,5 km από τον αβυσσικό πυθµένα των ω-
κεάνιων λεκανών και το πλάτος τους φτάνει τα 
1.000 – 3.000 km. Οι δοµές που κυριαρχούν σε αυ-
τές είναι κυρίως ενεργά κανονικά ρήγµατα, όπως 
διαπιστώνεται από τη µορφολογία και τους µηχανι-
σµούς γένεσης των σεισµών (Εικ. 2.3). Η διάρρηξη 
δείχνει εφελκυσµό κάθετο στον άξονα των ραχών 
και παράλληλο στην αναφερόµενη σχετικά κίνηση 
των πλακών.  
 Τα ρήγµατα µετασχηµατισµού στους ωκεα-
νούς είναι τα σεισµικά ενεργά τµήµατα των ζωνών 
διάρρηξης (σπασίµατος), που είναι τεράστια γραµ-
µικά σπασίµατα µέσα στον ωκεάνιο φλοιό (βλπ. 
Κεφάλαιο 5). Χαρακτηρίζονται από έντονο τοπο-
γραφικό ανάγλυφο µε ράχες και τάφρους µε από-
τοµα όρια, µεγάλης κλίσης ρήγµατα και παραµορ-

 
Εικόνα 2.2   Πρότυπα σεισµικών ταχυτήτων για τον 
τυπικό ωκεανικό φλοιό και τις άλλες ωκεάνιες δοµές. 

 

 

 
 

Εικόνα 2.3  Σχηµατικό block-διάγραµµα όπου παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά µιας µεσο-
ωκεάνιας ζώνης απόκλισης των πλακών. Εφελκυστικές δοµές κανονικών ρηγµάτων αναπτύσσονται στην 
επιφάνεια που στο βάθος περνούν σε µια ζώνη µαγµατικών διεισδύσεων µε πλαστική παραµόρφωση. Η λι-
θόσφαιρα παχαίνει µε την αποµάκρυνση από το όριο των πλακών. 
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φωµένα ωκεάνια πετρώµατα (Εικ. 2.4). Το µήκος 
τους φτάνει τα 10.000 km και παρόλο που είναι 
σχετικά ρηχές δοµές, µερικά ρήγµατα µετασχηµα-
τισµού φτάνουν τα 100 km σε πλάτος. Τα σεισµικά 
ανενεργά τµήµατα αυτών των ζωνών θραύσης α-
ντιπροσωπεύουν απολιθωµένα ρήγµατα µετασχη-
µατισµού. Μελέτες των µηχανισµών γένεσης των 
σεισµών, που λαµβάνουν χώρα κατά µήκος των 
ενεργών ρηγµάτων µετασχηµατισµού, φανερώνουν 
την ύπαρξη οριζοντιολισθητικών ρηγµάτων µε χα-
ρακτηριστική οριζόντια ολίσθηση αντίθετη της 
φαινόµενης µετατόπισης της µεσο-ωκεάνιας ράχης. 
Ο ωκεάνιος φλοιός κοντά στις ζώνες θραύσης και 
στα ρήγµατα µετασχηµατισµού τείνει να είναι λε-
πτότερος από τον µέσο όρο (Εικ. 2.2, στην προη-
γούµενη σελίδα). 
 Τα συγκλίνοντα περιθώρια στους ωκεανούς 
παρουσιάζουν αλυσίδες από ηφαιστειακά νησιά 
που συνοδεύονται από παράλληλες τάφρους, οι 
οποίες είναι τα βαθύτερα τµήµατα των ωκεάνιων 
λεκανών. Γενικά, αυτά τα ζεύγη νησιωτικού τόξου 
και βαθιών τάφρων παρατάσσονται σε µία σειρά 
από τόξα που εφάπτονται στις άκρες τους και ε-
κτείνονται για χιλιάδες χιλιόµετρα. Η απόσταση 
ανάµεσα στα ηφαιστειακά νησιά είναι της τάξης 
των 80 km και αναπτύσσονται πάνω από υποθα-
λάσσιες ράχες που το πλάτος τους µπορεί να φτά-

σει αρκετές εκατοντάδες χιλιόµετρα. Το βάθος των 
τάφρων φτάνει τα 12 km και σε το πλάτος τους τα 
100 km. Στη µία πλευρά των τάφρων αναπτύσσο-
νται συστήµατα από εφιππεύσεις και επωθήσεις, 
ενώ ενεργά κανονικά ρήγµατα παρατηρούνται στα 
νησιωτικά τόξα και στις περιοχές πίσω από τα τόξα 
(Εικ. 2.5). Οι τάφροι σχετίζονται µε αρνητικές βα-
ρυτικές ανωµαλίες Bouguer, κάτι που φανερώνει 
µία αξιοσηµείωτη έλλειψη µάζας κάτω από των 
θαλάσσιο πυθµένα.  
 Ο φλοιός στις περιοχές των νησιωτικών τόξων 
έχει µέσο πάχος 25 km, σηµαντικά πιο παχύς από 
τον κανονικό ωκεάνιο φλοιό. Ωστόσο λεπταίνει 
απότοµα µέχρι το ωκεάνιο πάχος και από τις δύο 
πλευρές του τόξου. Νεότερα, ανώριµα τόξα έχουν 
λεπτότερο φλοιό από τα παλαιότερα και πιο ώριµα 
τόξα.  

Γνωρίσµατα του Εσωτερικού 
των Ωκεάνιων Πλακών 
Μακριά από τα περιθώρια των πλακών, οι βαθύτε-
ρες περιοχές των ωκεανών είναι τεράστιες εκτάσεις 
από επίπεδο ωκεάνιο πυθµένα, οι λεγόµενες αβυσ-
σικές πεδιάδες. Αυτές αντιπροσωπεύουν εκτάσεις 
µε κανονικό ωκεάνιο φλοιό που καλύπτεται από 
πελαγικά και τουρβιδιτικά ιζήµατα.  

 
 

Εικόνα 2.4   Σχηµατικό 
block-διάγραµµα που 
παρουσιάζει ένα όριο – 
ρήγµα µετασχηµατισµού 
σε ωκεάνιο φλοιό, που 
µεταθέτει µια µεσο-
ωκεάνια ράχη. 

 
Εικόνα 2.5   Σχηµατικό 
block-διάγραµµα όπου 
παρουσιάζονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά ενός 
ενδο-ωκεάνιου ορίου 
σύγκλισης πλακών. Η 
µια πλάκα υποβυθίζεται 
κάτω από την άλλη κατά 
µήκος µιας ζώνης επω-
θητικών ρηγµάτων. Η 
µερική τήξη της κατερ-
χόµενης πλάκας δηµι-
ουργεί µάγµα το οποίο 
ανέρχεται και δηµιουργεί 
ηφαίστεια. 
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 Πλατιές ανυψωµένες περιοχές, ή ωκεάνια ο-
ροπέδια έχουν ποικιλία ως προς τη προέλευσή 
τους. Μερικά είναι προφανώς ηπειρωτικής προέ-
λευσης, άλλα είναι ανενεργά ηφαιστειακά τόξα και 
κάποιων άλλων η προέλευση είναι αινιγµατική. Η 
έκτασή τους κυµαίνεται από µερικές εκατοντάδες 
σε µερικές χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα και 
βρίσκονται 1 µέχρι 4 km πάνω από τον ωκεάνιο 
πυθµένα. Το πάχος του φλοιού είναι περισσότερο 
ηπειρωτικών παρά ωκεάνιων διαστάσεων (βλπ. 
Εικ. 2.2, στα προηγούµενα). 
 Γραµµικές ράχες που χαρακτηρίζονται από 
υψηλό µορφολογικό ανάγλυφο, ανώµαλα παχύ ω-
κεάνιο φλοιό και από απουσία σε γενικές γραµµές 
σεισµικής δραστηριότητας, καλούνται ασεισµικές 
ράχες. Η απουσία σεισµικής δραστηριότητας και οι 
αρκετά µικρότερες διαστάσεις τους τις ξεχωρίζουν 
από τις µεσο-ωκεάνιες ράχες. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν γραµµικές κατα-
σκευές που σχηµατίστηκαν από αλυσίδες βασαλτι-
κών ηφαιστείων. Τα νησιά της Χαβάης που εκτεί-
νονται από τη Χαβάη µέχρι τη νήσο Midway και 
από εκεί µέχρι τη τάφρο της Καµτσάκας (βλπ. Εικ. 
2.1, στα προηγούµενα), αποτελεί το πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα. Το πάχος του φλοιού των ασει-
σµικών ραχών είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από 
του κανονικού ωκεάνιου φλοιού και συγκρίνεται µε 
αυτό των νησιωτικών τόξων (βλπ. Εικ. 2.2, στα 
προηγούµενα). 
 
 
 2.3   ∆οµές του Ηπειρωτικού 

Φλοιού 
 
Ο ηπειρωτικός φλοιός είναι παχύτερος και λιγότερο 
πυκνός από τον ωκεάνιο φλοιό, έχει µικρότερη σει-

σµική ταχύτητα και η δοµή του είναι πολύ πιο πο-
λύπλοκη καθώς έχει µεγαλύτερη ηλικία και έχει 
υποστεί µία µακρά ιστορία τεκτονικών επεισοδίων. 
Η Eικόνα 2.6 παρουσιάζει µία εξιδανικευµένη ε-
γκάρσια τοµή της Bόρειας Αµερικής, η οποία απο-
τελεί ένα παράδειγµα ηπειρωτικού φλοιού µε πολ-
λά από τα γνωρίσµατα που τον διακρίνει. 
 Το µέσο πάχος του ηπειρωτικού φλοιού είναι 
περίπου 35 km. Υπάρχει, όµως, αξιοσηµείωτη από-
κλιση από αυτή τη τιµή, η οποία εξαρτάται κάθε 
φορά από τη θέση και το τεκτονικό καθεστώς. Ο 
φλοιός τείνει να είναι παχύτερος (>70 km) στις πε-
ριοχές των µεγάλων οροσειρών, στις περιοχές µε 
παχιές ιζηµατογενείς πλατφόρµες και σχετικά πιο 
λεπτός στις περιοχές των τάφρων, όπως για παρά-
δειγµα των Η.Π.Α., στις προκάµβριες ασπίδες και 
στα περιθώρια. Η σεισµική ταχύτητα αυξάνει σε 
γενικές γραµµές µε το βάθος, αν και υπάρχουν πε-
ριπτώσεις που συµβαίνει το αντίθετο (π.χ. στην 
επαρχία Basin & Range).  
 Ενδείξεις σχετικά µε τις ιδιότητες του ηπειρω-
τικού φλοιού σε µεγάλο βάθος λαµβάνονται από 
την άµεση εξέταση των πετρωµάτων που έχουν 
σχηµατιστεί σε µεγάλο βάθος και εµφανίζονται 
σήµερα στην γήινη επιφάνεια λόγω ανύψωσής τους 
ή διάβρωσης των υπερκείµενων πετρωµάτων, αλλά 
και από γεωφυσικές έρευνες. Εµφανίσεις των µι-
κρού βάθους πετρωµάτων του φλοιού δείχνουν ότι 
η διάρρηξη, η πτύχωση, η µεταµόρφωση και οι ε-
κρηξιγενείς διεισδύσεις είναι χαρακτηριστικά τε-
κτονικής δραστηριότητας. Υψηλού βαθµού µετα-
µορφωµένα πετρώµατα του κατώτερου φλοιού εµ-
φανίζονται σε περιοχές που έχουν υποστεί µεγάλη 
διάβρωση. Αυτά τα πετρώµατα περιέχουν πολύ 
σύνθετες δοµές, όπως είναι οι πτυχωµένες και επα-
ναπτυχωµένες ενδιαστρώσεις πυροξενικών γρα-
νουλιτών και γρανιτικών γνεύσιων στην Γροιλαν-

 

 
Εικόνα 2.6  Σχηµατικό block-διάγραµµα του ηπειρωτικού φλοιού της Βόρειας Αµερικής, όπου παρουσιά-
ζονται οι διαφοροποιήσεις στο πάχος στις διάφορες γεωτεκτονικές ενότητες.
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δία. Τέτοιες δοµές είναι σχετικά συχνές σε πολλές 
προκάµβριες ασπίδες και στις πολύ διαβρωµένες 
κεντρικές ζώνες των φανεροζωικών ορογενετικών 
αλυσίδων. Φαίνεται λογικό να υποστηριχτεί ότι 
είναι συχνές παντού στον κατώτερο φλοιό.  
 Οι συσχετίσεις των δεδοµένων πεδίου µε τις 
σεισµικές ταχύτητες του ηπειρωτικού φλοιού δεί-
χνουν την ύπαρξη σηµαντικής πλευρικής και κατα-
κόρυφης ετερογένειας στο είδος των πετρωµάτων. 
Παρόλα αυτά, ο φλοιός χαρακτηρίζεται από µία 
σχετική αύξηση της σεισµικής ταχύτητας µε το βά-
θος. 
 Η ακριβής φύση των βαθύτερων πετρωµάτων 
είναι αδιευκρινιστη επειδή τα πετρώµατα που είναι 
γνωστά είναι αυτά που παρατηρούνται σε περιοχές 
που έχουν υποστεί έντονη ανύψωση και διάβρωση 
και τέτοιες περιοχές µπορεί να µην είναι αντιπρο-
σωπευτικές για όλο το φλοιό. 

 Ένα πετρολογικό και σεισµικό µοντέλο, το 
οποίο µπορεί να µην είναι τελείως αντιπροσωπευ-
τικό για όλο τον ηπειρωτικό φλοιό, είναι το ακό-
λουθο: 
 Κάτω από το ιζηµατογενές κάλυµµα, τα ανώ-
τερα επίπεδα του φλοιού  αποτελούνται κυρίως από 
µεταϊζηµατογενή και µεταηφαιστειακά πετρώµατα, 
ενώ σε ορισµένες θέσεις µέσα σε αυτά έχουν διεισ-
δύσει γρανιτικά πετρώµατα. Τα ενδιάµεσα επίπεδα 
του φλοιού φαίνεται να αποτελούνται από εκτετα-
µένους µιγµατίτες, ένα πυριτικό πέτρωµα που σχη-
µατίστηκε από µερική τήξη κατά τη µεταµόρφωση. 
Τα κατώτερα επίπεδα του φλοιού αποτελούνται 
από πολυπτυχωµένα πετρώµατα, συνήθως µετα-
µορφωµένα σε γρανουλιτική φάση, ενώ µέσα σε 
αυτά έχουν διεισδύσει µαφικά και πυριτικά πλου-
τώνια πετρώµατα.  

 2.4   Προκάµβριες Ασπίδες 
 
Όλοι οι ήπειροι έχουν περιοχές όπου προκάµβρια 
πετρώµατα, ηλικίας µεγαλύτερης των 600 εκατοµ-
µυρίων χρόνων, εµφανίζονται στη γήινη επιφάνεια. 
Αυτές οι περιοχές σχηµατίζουν υψίπεδα και γι’ αυ-
τό καλούνται προκάµβριες ασπίδες. 
 Αυτές υποδιαιρούνται σε Αρχαϊκά και Πρωτε-
ροζωικά Πεδία, µε βάση την ηλικία των πετρωµά-
των τους. Η υποδιαίρεση αυτή έχει ιδιαίτερη τεκτο-
νική σηµασία µε παγκόσµια εφαρµογή. Τα περισ-
σότερα αρχαϊκά πετρώµατα έχουν ηλικία µεγαλύ-
τερη από 2.500 Ma, ενώ των πρωτεροζωικών η η-
λικία τους κυµαίνεται από 2500 έως 550 Ma. Τα 
αρχαϊκά πετρώµατα παρουσιάζουν στοιχεία που 
δείχνουν ότι συνδέονται µε µεγαλύτερη αστάθεια ή 
κινητικότητα του φλοιού, από ότι αυτή των πρωτε-

ροζωικών περιοχών. Η τεκτονική αυτή διάκριση 
δεν είναι καθολική και απότοµη, αλλά η µετάβαση 
από το ένα τεκτονικό πεδίο στο άλλο διαφέρει από 
περιοχή σε περιοχή µερικές εκατοντάδες εκατοµ-
µύρια χρόνια. 
 Στην Εικόνα 2.7 παρουσιάζεται η ανατοµία 
µιας ηπείρου, όπου διακρίνεται η γεωτεκτονική 
θέση των ηπειρωτικών ασπίδων. Κάθε ήπειρος πε-
ριλαµβάνει µια σταθερή, από τεκτονική άποψη, 
περιοχή, η οποία ονοµάζεται κρατονική περιοχή 
και αποτελείται: α) από µία, ή περισσότερες, πα-
λαιάς ηλικίας κρυσταλλικές ηπειρωτικές ασπίδες, 
που αποτελούν και τον πυρήνα της κρατονικής πε-
ριοχής και β) από ηπειρωτικές πλατφόρµες ιζη-
µατογενών πετρωµάτων, που αναπτύσσονται εκα-
τέρωθεν της ασπίδας. Οι εξωτερικότερες περιοχές 
της ηπείρου αποτελούνται από τις νεότερες πτυχω-

 

 
Εικόνα 2.7  Κάθε ήπειρος περιλαµβάνει µια σταθερή, από τεκτονική άποψη, περιοχή, η οποία ονοµάζεται 
κρατονική περιοχή και αποτελείται από µία, ή περισσότερες, κρυσταλλικές ηπειρωτικές ασπίδες και από η-
πειρωτικές πλατφόρµες ιζηµατογενών πετρωµάτων. Οι εξωτερικότερες περιοχές της ηπείρου αποτελούνται 
από τις νεότερες πτυχωµένες οροσειρές και πεδιάδες, που καταλήγουν στην κρηπίδα. 
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µένες οροσειρές και πεδιάδες, που καταλήγουν 
στην κρηπίδα. 

Αρχαϊκά Πεδία 
Τα πετρώµατα των αρχαϊκών πεδίων διακρίνονται 
βάση του µεταµορφικού τους βαθµού σε υψηλού 
βαθµού γνευσιακές περιοχές, που επιδεικνύουν αµ-
φιβολοτικές ή γρανουλιτικές µεταµορφικές φάσεις 
και σε ζώνες πρασινοπετρωµάτων που χαρακτηρί-
ζονται από πετρώµατα πρασινοσχιστολιθικής ή χα-
µηλοτέρου βαθµού µεταµόρφωσης. Κα στις δύο 
αυτές περιοχές έχουν διεισδύσει νεότερα γρανιτικά 
πλουτώνια πετρώµατα. 
 Υψηλού βαθµού γνεύσιοι σχηµατίζουν την 
κύρια µάζα των Αρχαικών πεδίων. Αποτελούνται 
από χαλαζιοαστριούχους γνεύσιους που προέρχο-
νται από µεταµόρφωση φελσικών ηφαιστειακών 
πετρωµάτων αλλά περιέχουν επίσης και µεταϊζηµα-

τογενή πετρώµατα, όπως χαλαζίτες, ηφαιστειακής 
προέλευσης ιζήµατα, σιδηρούχους σχηµατισµούς 
και ανθρακικά πετρώµατα. Παραµορφωµένα βασι-
κά και υπερβασικά συµπλέγµατα δοµούν το υπό-
λοιπο µέρος των γνευσιακών περιοχών. 
 Σε αυτές τις περιοχές έχουν αναµιχθεί και οι 
χαµηλού βαθµού ζώνες των πρασινοπετρωµάτων, 
οι οποίες καλύπτουν περιοχές δεκάδων ή και εκα-
τοντάδων χιλιοµέτρων. Αυτές περιέχουν βασικά 
και πυριτικά ηφαιστειακά πετρώµατα και εκρηξιγε-
νή σώµατα που έχουν διεισδύσει µέσα στα προη-
γούµενα, ηφαιστειακής προέλευσης και ανάλογης 
σύστασης ιζήµατα, καθώς και µικρότερης κλίµακας 
µαγµατικές ροές, από πλούσιο σε ολιβίνη µάγµα. 
 Τρία τεκτονικά και δοµικά γνωρίσµατα είναι 
κοινά σε όλα τα αρχαϊκά πεδία. Πρώτον, σχεδόν 
όλα τα πετρώµατα είναι πολύ παραµορφωµένα µε 
περισσότερες της µίας γενεές πτυχώσεων (Εικ. 
2.8). Τα πιο κοινά δοµικά γνωρίσµατα είναι ορθές 

 
 

Εικόνα 2.8   Πολυ-
πτυχωµένα αρχαϊκά 
πετρώµατα από την 
περιοχή της Γροιλαν-
δίας. Στον χάρτη, την 
τοµή και το παρατι-
θέµενο επεξηγηµατι-
κό σχήµα, φαίνονται 
οι διαδοχικές φάσεις 
ισοκλινών επαναπτυ-
χώσεων, σε χιλιοµε-
τρική κλίµακα εµφά-
νισης. 
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πτυχές και λιγότερο συχνά είναι επαναπτυχωµένα 
µικρής κλίσης ρήγµατα και κεκλιµένες πτυχές. 
 ∆εύτερον, οι επαφές ανάµεσα στα πρασινοπε-
τρώµατα και των υψηλού βαθµού γνευσιακών πε-
ριοχών είναι σύνθετες. Σε µερικές θέσεις, οι επαφές 
είναι διαµτητικές ζώνες που έχουν επικαλύψει την 
αρχική τους σχέση. Αλλού, τα πρασινοπετρώµατα 
έχουν αποτεθεί πάνω σε παλαιότερο γνευσιακό υ-
πόβαθρο, ενώ σε κάποιες άλλες θέσεις γνευσιακά 
γρανιτικά πετρώµατα έχουν διεισδύσει µέσα σις 
ζώνες των πρασινοπετρωµάτων. 
 Τρίτον, τα ιζηµατογενή πετρώµατα ανήκουν 
σε µία από τις δύο γενικές οµάδες: είτε είναι ανώ-
ριµα ηφαιστειακής προέλευσης ιζήµατα και παρα-
τηρούνται και στις δύο κατηγορίες πετρωµάτων 
των αρχαϊκών πεδίων, είτε είναι χαλαζιακοί – αν-
θρακικοί – σιδηρούχοι σχηµατισµοί που σε πολλές 
περιοχές συνδέονται µε πολλαπλά παραµορφωµένα 
βασικά και υπερβασικά εστρωµένα ηφαιστειακά 
συµπλέγµατα και βρίσκονται µόνο µέσα στα γνευ-
σιακά πεδία. 
 Η µελέτη της τεκτονικής των αρχαϊκών περιο-
χών αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο έρευνας επειδή 
µεγάλης κλίµακας λεπτοµερείς χάρτες και ραδιοµε-
τρικά δεδοµένα είναι διαθέσιµα µετά το 1975. Τα 
ιζηµατογενή και τεκτονικά χαρακτηριστικά τους, 

που παρατηρούνται σε όλα τα αρχαϊκά πεδία, δεί-
χνουν ότι οι ίδιες ιζηµατογενείς και τεκτονικές 
συνθήκες επικρατούσαν παντού σε όλη τη γη κατά 
την Αρχαϊκή περίοδο και ότι αυτές οι συνθήκες 
διαφέρουν σηµαντικά από αυτές που χαρακτηρί-
ζουν τη Φανεροζωική περίοδο. Ιδιαίτερα, η διαδε-
δοµένη µεταµόρφωση και η παρουσία των υπερβα-
σικών µαγµατικών πετρωµάτων δείχνουν υψηλότε-
ρες θερµοκρασίες στη Γη κατά την Αρχαϊκή περίο-
δο. Η πετρολογία των υπερµαφικών µαγµάτων φα-
νερώνει ότι αυτά σχηµατίστηκαν κατά 50% από 
τήξη µίας µανδυακής πηγής σε θερµοκρασίες περί-
που 1500ο C. Οι θεωρητικοί υπολογισµοί δείχνουν 
ότι ο ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας µε το βά-
θος στη Γη (η γεωθερµική κλίµακα) ήταν περίπου 
δύο ή τρεις φορές µεγαλύτερη από τη σηµερινή. 
 Στην Εικόνα 2.9 παρουσιάζεται συνοπτικά η 
διαδικασία δηµιουργίας και εξέλιξης των ηπειρωτι-
κών ασπίδων, µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που, 
όπως αναφέρθηκε, επικρατούσαν την εποχή αυτή. 
∆εδοµένου ότι το εσωτερικό της γης ήταν πολύ πιο 
θερµό απ' ότι σήµερα, τα θερµικά ρεύµατα µεταφο-
ράς λειτουργούσαν µε πιο ταχύ ρυθµό, φέρνοντας 
τον ζεστό µανδυακό υλικό στην επιφάνεια µε τη 
µορφή των βασικών και υπερβασικών λαβών. Κα-
θώς οι λάβες ψύχονταν και γίνονταν πυκνότερες, 

 

 
Εικόνα 2.9   Οι ηπειρωτικές ασπίδες σχηµατίσθηκαν όταν το εσωτερικό της γης ήταν πολύ πιο θερµό απ' 
ότι σήµερα, µε γεωτεκτονικές διαδικασίες που διαφέρουν σηµαντικά από τις σηµερινές και αυτές των νεότε-
ρων οροσειρών (βλπ. κείµενο για λεπτοµέρειες). 
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καταβυθιζόντουσαν σε βαθύτερους τεκτονικούς 
ορόφους. Εκεί υφίσταντο µερική τήξη και διαφο-
ροποίηση και τελικά στερεοποιούντο ως ενδιάµε-
σης ή όξινης σύστασης πλουτωνίτες. Αυτά οι "αρ-
χαίοι" χαµηλής πυκνότητας πλουτωνίτες, αντιπρο-
σωπεύουν τα παλαιότερα πετρώµατα στη Γη και 
µαζί µε τα µεταµορφωµένα πρασινοπετρώµατα 
σχηµατίζουν τις ηπειρωτικές ασπίδες. 

Πρωτεροζωϊκά Πεδία 
Τα πρωτεροζωικά πεδία χαρακτηρίζονται τόσο από 
ελαφρά παραµορφρωµένες σταθερές (από τεκτονι-
κή άποψη), περιοχές όσο και από πολύ παραµορ-
φωµένες και µε έντονη κινητικότητα περιοχές, σε 
αντίθεση µε τα αρχαϊκά πεδία που χαρακτηριζό-
ντουσαν µόνο από περιοχές µε έντονη τεκτονική 
κινητικότητα. Περιοχές του γήινου φλοιού στις ο-
ποίες έχει επιτευχθεί τεκτονική σταθερότητα κα-
λούνται κρατονικές περιοχές και πρωτοεµφανίστη-
καν κατά την περίοδο του Πρωτεροζωικού. Σε αυ-
τές τις περιοχές, τεράστιες αποθέσεις ελαφρά πα-
ραµορφωµένων, αµεταµόρφωτων πρωτεροζωικών 
ιζηµάτων υπέρκεινται ενός υποβάθρου από δια-
βρωµένα, παραµορφωµένα και µεταµορφωµένα 
αρχαϊκά πετρώµατα. Τα πρωτεροζωικά κρατονικά 
ιζήµατα παρουσιάζουν στοιχεία ενός σχετικά στα-
θερού τεκτονικού περιβάλλοντος, ώριµα ιζήµατα 
όπως οι χαλαζίτες και χαλαζιακά κροκαλοπαγή εί-
ναι συχνά σε τέτοιες περιοχές. Οι χαλαζίτες συχνά 
ενδιαστρώνονται µε σιδηρούχους σχηµατισµούς 
που αποτελούνται από σιδηρούχα οξείδια, σιδη-
ρούχα ανθρακικά και πυρτικά ιζήµατα, τα οποία 
έχουν αποτεθεί πάνω σε ένα προϋπάρχον παλαιό-
τερο υπόβαθρο. Περιέχουν µερικά από τα πλουσιό-
τερα κοιτάσµατα σε χρυσό και ουράνιο, όπως και 
σε σιδηροµεταλλεύµατα. 
 Οι πρωτεροζωικές παραµορφωµένες ζώνες 
είναι σε γενικές γραµµές δύο ειδών. Μερικές είναι 
περιοχές πολλαπλά παραµορφωµένες πλούσιες σε 
ηφαιστειακά πετρώµατα και θυµίζουν τα αρχαικά 
πεδία αλλά και πολλές φανεροζωικές ορογενετικές 
αλυσίδες πλούσιες σε ηφαστειότητα. Άλλες περιο-
χές επιδεικνύουν παχιές ιζηµατογενείς ακολουθίες 
που έχουν αποτεθεί σε λεκάνες µε γραµµική διάτα-
ξη, πιθανά κατά µήκος αρχαίων ηπειρωτικών περι-
θωρίων που στη συνέχεια παραµορφώθηκαν µε 
πτύχωση και ανάστροφα ρήγµατα, όµοια µε αυτές 
που παρατηρούνται στις φανεροζωικές ορογενετι-
κές αλυσίδες. 
 Τα πρωτεροζωικά εκρηξιγενή πετρώµατα πα-
ρουσιάζουν επίσης σηµαντικές διαφορές αν συ-
γκριθούν µε παλαιότερα και νεότερα πεδία. Πολλές 
αρχαϊκές περιοχές τέµνονται από εκτεταµένες συ-
γκεντρώσεις φλεβών βασαλτικής σύστασης.  
 Ένας αριθµός συστηµάτων πρωτεροζωικών 

φλεβών σχετίζεται µε εκτεταµένα βασικά και υπερ-
βασικά στρωµατόµορφα συµπλέγµατα, τα οποία 
ουσιαστικά αποτελούνται από απαραµόρφωτες µά-
ζες ενστρωµένων ηφαιστειακών πετρωµάτων, εκα-
τοντάδων έως δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων. Υπενθυµίζουν τα ενστρωµένα ηφαι-
στειακά συµπλέγµατα των Αρχαϊκών πεδίων αλλά 
διαφέρουν στο γεγονός ότι είναι µόνο ελαφρά πα-
ραµορφωµένα. 
 Τεράστιες διεισδυτικές µάζες ανορθοσίτη σχη-
µατίζουν άλλα ξεχωριστά εκρηξιγενή και µεταµορ-
φωµένα πετρώµατα που εµφανίζονται στο Ανώτερο 
Πρωτεροζωικό, 1.000-2.000 Ma πριν από σήµερα. 
Σε µερικές περιπτώσεις αυτά τα πετρώµατα είναι 
καθαρά εκρηξιγενούς προέλευσης ενώ σε άλλες η 
παραµόρφωση και η ανακρυστάλλωση έχουν τόσο 
πολύ αλλοιώσει τον πρωτογενή ιστό των πετρωµά-
των, που η προέλευσή τους είναι δύσκολο να δια-
πιστωθεί.  
 Πολλές πρωτεροζωικές περιοχές επιδεικνύουν 
µία σειρά από γραµµικές τάφρους, που καλούνται 
αυλακογενή (aulacogen, βλπ. και Κεφ. 4), οι ο-
ποίες σε γενικές γραµµές είναι σχεδόν κάθετες στη 
διεύθυνση των γειτονικών ορογενετικών αλυσίδων 
(Εικ. 2.10). Η προσεκτική χαρτογράφηση αυτών 
έχει δείξει ότι τα ιζήµατα που έχουν αποτεθεί σε 
αυτά σχετίζονται µε τα παχιά ιζήµατα των γειτονι-
κών ορογενετικών αλυσίδων, όπως και µε τα γειτο-
νικά µικρότερου πάχους απαραµόρφωτα ιζήµατα 
πλατφόρµας. Τα ιζήµατα είναι ουσιαστικά απαρα-
µόρφωτα ή ελαφρά πτυχωµένα (Εικ. 2.10), µε άξο-
νες πτυχών παράλληλους στον άξονα της αύλακας. 
 Έτσι, οι τεκτονικές συνθήκες κατά το Πρωτε-
ροζωικό διαφέρουν καθαρά από αυτές του Αρχαϊ-
κού Αιώνα. Οι διαδεδοµένες εκείνη τη περίοδο α-
παραµόρφωτες ακολουθίες πλατφόρµας δείχνουν 
την παρουσία (κατά το Πρωτεροζωικό), τεράστιων 
σταθερών ηπειρωτικών περιοχών. Τοπικού χαρα-
κτήρα φλεβικές συγκεντρώσεις και γραµµικής διά-
ταξης ιζηµατογενείς λεκάνες, όπως τα αυλακογενή, 
δείχνουν ότι αυτές οι περιοχές υπόκειντο σε θραυ-
σιγενή εφελκυσµό. Αυτή η εκτίµηση φανερώνει ότι 
οι τεκτονικές συνθήκες του Πρωτεροζωικού ήταν 
πιο κοντά σε αυτές του Φανεροζωικού, παρά σε 
αυτές του Αρχαϊκού. Μερικοί µελετητές έχουν 
προτείνει ότι η µετάβαση από τον Αρχαϊκό στον 
Πρωτεροζωικό αιώνα είναι το µοναδικό πραγµατι-
κά σηµαντικό τεκτονικό γεγονός σε όλη την ιστο-
ρία της Γης. Τι προκάλεσε αυτή τη µετάβαση, και 
τι αυτή δείχνει; Γιατί ο Αρχαϊκός αιώνας ήταν τόσο 
διαφορετικός από τους µεταγενέστερους αιώνες; 
Πόσο και σε τι ο Πρωτεροζωικός διαφέρει από 
τους µεταγενέστερους χρόνους; Ποια ήταν τα χα-
ρακτηριστικά της παγκόσµιας τεκτονικής κατά 
τους αιώνες του Αρχαϊκού και Πρωτεροζωικού; Η 
τεκτονική των πλακών σε αυτές τις περιόδους έχει 



24    Οι Κύριες Τεκτονικές Μεγαδοµές του Πλανήτη 

κάποια οµοιότητα µε αυτή του Φανεροζωικού; Κά-
ποιες από αυτές τις ερωτήσεις θα απαντηθούν στις 
επόµενες παραγράφους του κεφαλαίου και κάποιες 
άλλες σε άλλα κεφάλαιο. 
 
 
 2.5   Φανεροζωϊκές Περιοχές 
 
Στις φανεροζωικές περιοχές, δηλαδή από το Κάµ-
βριο και µετά, τα διαθέσιµα στοιχεία αυξάνουν ση-
µαντικά και η εικόνα που οι γεωλόγοι έχουν για τα 
τεκτονικά χαρακτηριστικά τους είναι πολύ πιο λε-
πτοµερή από τα αντίστοιχα για τις προκάµβριες 
περιοχές. Σε αυτό το κεφάλαιο σχολιάζονται γνω-
ρίσµατα των ιζηµάτων ηπειρωτικής πλατφόρµας, 
των ορογενετικών αλυσίδων, των ηπειρωτικών τά-
φρων και των ηπειρωτικών περιθωρίων. 

Ηπειρωτικές Πλατφόρµες 
Όλοι οι ήπειροι περιέχουν εσωτερικές περιοχές µε 
χαµηλά υψόµετρα και κρατονικές πλατφόρµες ό-
που σχετικά µικρού πάχους ακολουθίες από ιζηµα-
τογενή πετρώµατα υπέρκεινται πετρωµάτων του 
Προκαµβρίου, που αποτελούν την υπόγεια προέ-
κταση των ασπίδων (βλπ. Εικ. 2.7 στα προηγούµε-
να). Με µικρές εξαιρέσεις, αυτά τα ιζηµατογενή 
πετρώµατα είναι οριζόντια στρωµένα και αποτε-
λούνται από  λιθολογικές ενότητες που είναι συνε-
χείς για τεράστιες εκτάσεις, µεγαλύτερες από εκεί-
νες των προκάµβριων ασπίδων. Πρόκειται κυρίως 

για πεδινές εκτάσεις που κείτονται µερικές εκατο-
ντάδες µέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. 
Για ένα τεκτονικό γεωλόγο, αυτές οι περιοχές είναι 
σχετικά µονότονες. Όµως, η οικονοµική τους ση-
µασία, όσον αφορά τα κοιτάσµατα όπως το πετρέ-
λαιο, το κάρβουνο κλπ., είναι τόσο µεγάλη που η 
έρευνά τους έφερε ένα τεράστιο όγκο γνώσεων, 
έτσι ώστε o αµερικανός τεκτονικός γεωλόγος P. B. 
King να ονοµάσει την έρευνα σχετικά µε αυτές τις 
περιοχές ως "επιστήµη των ελαφρά κεκλιµένων 
στρωµάτων".  
 Οι περισσότερες εσωτερικές ιζηµατογενείς 
πλατφόρµες ξεκινούν µε ιζήµατα του Μέσου Καµ-
βρίου ή νεότερα. Ιζήµατα του Κατώτερου Καµβρί-
ου ή παλαιότερα πετρώµατα του Φανεροζωικού 
εµφανίζονται µόνο στα περιθώρια της πλατφόρµας. 
Σε όλο τον κόσµο οι επαφές των ιζηµάτων αυτών 
µε τα υποκείµενα πετρώµατα των προκάµβριων 
ασπίδων είναι µία µεγάλης σηµασίας ασυµφωνία, 
που σηµατοδοτεί, σε  παγκόσµιο επίπεδο, µία προέ-
λαση της θάλασσας στο εσωτερικό των ηπείρων. 
Στις περισσότερες περιοχές αυτή η ασυµφωνία α-
ντιπροσωπεύει ένα στρωµατογραφικό κενό δεκά-
δων ή και εκατοντάδων εκατοµµυρίων χρόνων. 
 Τα περισσότερα ιζήµατα που αναπτύσσονται 
σε αυτές τις πλατφόρµες είναι θαλάσσια και αντι-
προσωπεύουν αποθέσεις ηπειρωτικών θαλασσών. 
Μία σηµαντική εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι οι 
ιζηµατογενείς ακολουθίες στην πάλαι πότε Γκοτ-
βάνα, οι οποίες αποτελούνται από µη θαλάσσια 
ιζήµατα. Τα θαλάσσια ιζήµατα αποτυπώνουν µεγά-

 

Εικόνα 2.10   Χάρτης της Βόρειας Αµερικής µε τα 
πιστοποιηµένα πρωτεροζωϊκά αυλακογενή. Στη διπλα-
νή τοµή φαίνεται η στρωµατογραφική και τεκτονική 
δοµή του αυλακογενούς Amargosa στην Καλιφόρνια. 
Σηµειώνεται η αύξηση του πάχους των ιζηµάτων στο 
κέντρο της λεκάνης και τα κανονικά ρήγµατα, που 
καλύπτονται από τα νεότερα ιζήµατα. 
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λες περιόδους προέλασης και οπισθοχώρησης της 
θάλασσας καθ’ όλη τη διάρκεια του Φανεροζωι-
κού, οι οποίες µε τη σειρά τους υποδηλώνουν ση-
µαντικές διακυµάνσεις του επιπέδου της στάθµης 

των ωκεανών σε σχέση µε αυτό των ηπείρων (Εικ. 
2.11). 
 Το κύριο τεκτονικό χαρακτηριστικό σε αυτές 
τις πλατφόρµες είναι µία οµάδα από κρατονικές 
λεκάνες, που διαχωρίζονται από ενδιάµεσους δό-
µους ή αψίδες (Εικ. 2.12). Πολλά από αυτά τα γνω-
ρίσµατα δίνουν στοιχεία για τις κατακόρυφες κινή-
σεις του φλοιού, οι οποίες κράτησαν περιοδικά πά-
νω από δεκάδες έως εκατοντάδες εκατοµµύρια 
χρόνια. Οι αψίδες λειτούργησαν ως πηγές ιζηµάτων 
κατά τη διάρκεια κάποιων µεσοδιαστηµάτων ενώ 
σε άλλα διαστήµατα καλύφτηκαν από µικρού πά-
χους ιζηµατογενείς ακολουθίες, οι οποίες όµως ή-
ταν µικρότερου πάχους σε σχέση µε αυτές στις γει-
τονικές πλατφόρµες. Οι λεκάνες µπορεί να περιέ-
χουν, παχιές σειρές που έχουν αποτεθεί σε βαθύτε-
ρα νερά. Στα διαστήµατα εκείνα όπου λάµβανε χώ-
ρα οπισθοχώρηση της θάλασσας, οι λεκάνες δεί-
χνουν στοιχεία περιορισµένης κυκλοφορίας ακόµη 
και αποξήρανσης. 
 Η ύπαρξη δόµων και λεκανών στις ηπειρωτι-
κές πλατφόρµες και η αντανάκλαση της διακύµαν-
σης του επιπέδου της θάλασσας στα ιζήµατα τους 
είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες. ∆ύο ερωτήσεις 
όµως µπορούν να προκύψουν σχετικά µε το τι σή-
µερα είναι γνωστό για τη τεκτονική των πλακών 
και τη δράση της κατά τη διάρκεια του Φανεροζωι-
κού: Τι τεκτονικές διαδικασίες δηµιούργησαν την 
εναλλαγή δόµων και λεκανών και ποια η σχέση 
τους µε τη τεκτονική των πλακών; 

 
Εικόνα 2.11   Καµπύλες επίκλησης και απόσυρσης 
της θάλασσας στις ηπείρους. Παρουσιάζονται οι µα-
κράς διάρκειας, πρώτης τάξης, µεταβολές, καθώς και 
οι µικρότερης διάρκειας και δεύτερης τάξης µεταβο-
λές της στάθµης της θάλασσας. 

 

 

 
 

Εικόνα 2.12   Η κατανοµή των κρατονικών λεκανών σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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Ορογενετικές Ζώνες 
Οι ορογενετικές ζώνες αποτελούν ίσως το πιο ση-
µαντικό τεκτονικό γνώρισµα των ηπείρων και έ-
χουν αποτελέσει το πρωταρχικό πεδίο έρευνας στη 
τεκτονική γεωλογία τον περασµένο αιώνα. Αυτές οι 
ζώνες αποτελούνται από παχιές ακολουθίες ψαµµι-
τών, ασβεστόλιθων και αργίλων που έχουν αποτε-
θεί σε περιβάλλον ρηχών νερών πάνω σε ένα ηπει-
ρωτικό φλοιό και τουρβιδίτες και πελαγικά ιζήµατα 
που είχαν αποτεθεί πάνω σε ένα ωκεάνιο φλοιό, 
συνοδευόµενα συχνά από ηφαιστειοκλαστικά ιζή-
µατα και ηφαιστειακά πετρώµατα. Τυπικά, οι ορο-
γενετικές ζώνες έχουν παραµορφωθεί και µετα-
µορφωθεί σε µία ποικιλία φάσεων, ενώ πλουτώνια 
πετρώµατα, κυρίως γρανιτικής σύστασης, έχουν 
διεισδύσει εντός αυτών.  
 Τεκτονικά, οι περισσότερες ορογενετικές ζώ-
νες επιδεικνύουν µία αδρή αµφίπλευρη συµµετρία, 
εκατέρωθεν από µια κεντρική αξονική περιοχή, 
όπου έχουν συσσωρευθεί µεγάλου πάχους παρα-
µορφωµένα και µεταµορφωµένα ιζηµατογενή ή/και 
ηφαιστειακά πετρώµατα, η οποία οριοθετείται και 
από τις δύο πλευρές από απαραµόρφωτες, ωκεάνιες 
ή ηπειρωτικές περιοχές. Στο παρελθόν είχε δοθεί 
µεγάλη σηµασία στη συµµετρία των ορογενετικών 
ζωνών. Ωστόσο, οι νεότερες έρευνες έχουν δείξει 
ότι αυτή η συµµετρία είναι περισσότερο φαινοµε-
νική παρά πραγµατική, καθώς σε πολλές περιπτώ-
σεις οι δοµές είναι διαφορετικής ηλικίας στις δύο 
πλευρές εκατέρωθεν του κέντρου. 
 Η εφαρµογή της τεκτονικής των πλακών στη 
µελέτη των ορογενετικών ζωνών έφερε επανάστα-
ση στις απόψεις σχετικά µε τον τρόπο που δηµι-
ουργούνται οι ζώνες αυτές. Έτσι, σήµερα πιστεύε-
ται ότι δηµιουργούνται σε συγκλίνοντα περιθώρια, 
είτε ως αποτέλεσµα µίας µακράς περιόδου υποβύ-
θισης κάτω από ένα περιθώριο, είτε µίας σύγκρου-
σης δύο ηπείρων µεταξύ τους, είτε ηπείρου µε νη-
σιωτικό τόξο, είτε ηπείρου µε κάποιο άλλο παχύ 
φλοιό, ωκεάνιας προέλευσης. ∆ιαφορετικοί τύποι 
οροσειρών σχηµατίζονται σε κάθε περίπτωση, κα-
θώς εξαρτώνται από το χαρακτήρα των συγκρουό-
µενων τεµαχών, όσο και ποιο από τα δύο συ-
γκρουόµενα τεµάχη του φλοιού επωθείται το ένα 
πάνω στο άλλο. 
 Έτσι, η τεκτονική ιστορία µίας ορογενετικής 
ζώνης µπορεί να αποτυπώνει κάποιες όψεις της 
ιστορίας της τεκτονικής των πλακών. Μελετώντας 
την τεκτονική ιστορία των νεότερων ορογενετικών 
ζωνών, αποκαλύπτεται µία σχέση µεταξύ των ορο-
γενετικών δοµών και της τεκτονικής δραστηριότη-
τας των πλακών. Παρόµοιες δοµές σε ανενεργές ή 
παλιές ορογενετικές ζώνες µπορούν να έχουν προ-
κύψει κάτω από παρόµοιες τεκτονικές δραστηριό-
τητες των πλακών στο γεωλογικό παρελθόν.  

Ηπειρωτικές Τάφροι 
Οι ενεργές ηπειρωτικές τάφροι χαρακτηρίζονται 
από κανονικά ρήγµατα, µικρού βάθους σεισµούς 
και ορεινή τοπογραφία. Η επαρχία Basin & Range 
στη Βόρεια Αµερική και η Τάφρος της Ανατολικής 
Αφρικής, είναι τέτοια παραδείγµατα και θα σχολι-
αστούν σε επόµενα κεφάλαια. Σε τέτοιες περιοχές ο 
ηπειρωτικός φλοιός υπόκειται σε εφελκυσµό, που 
στο παρελθόν πολλές φορές οδήγησε στον τεµαχι-
σµό των ηπείρων και το σχηµατισµό νέων ωκεάνι-
ων λεκανών ανάµεσά τους. Πολύ παλαιάς ηλικίας 
τάφροι χαρακτηρίζονται από αντίστοιχες τεκτονι-
κές δοµές, αλλά από σπάνιους σεισµούς. 

Σύγχρονα Ηπειρωτικά Περιθώρια 
Τα περιθώρια των σύγχρονων ηπείρων χαρακτηρί-
ζονται από µία σχετικά απότοµη µετάβαση από 
ηπειρωτικό σε ωκεάνιο φλοιό, που τις περισσότε-
ρες φορές είναι δύσκολο να αναλυθεί µε τις συνή-
θεις γεωφυσικές τεχνικές. Η σεισµική διάθλαση, η 
οποία χρησιµοποιεί πρότυπα διαστρωµένων πε-
τρωµάτων,  δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περι-
οχές όπου τα στρώµατα είναι ασυνεχή, όπως συµ-
βαίνει στα περιθώρια των ηπείρων. Μόνο πρόσφα-
τα  το πρόβληµα αυτό φαίνεται να έχει ξεπεραστεί 
µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων σεισµικής ανάκλα-
σης και έτσι οι γεωλόγοι να έχουν στα χέρια τους 
τις πρώτες εικόνες της µετάβασης από τον ηπειρω-
τικό στον ωκεάνιο φλοιό. Συµπερασµατικά, λοιπόν, 
µπορεί να ειπωθεί ότι η δοµή των ηπειρωτικών πε-
ριθωρίων δεν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί πλήρως. 
 Τέσσερις τύποι ηπειρωτικών περιθωρίων έ-
χουν αναγνωριστεί, βάσει του τεκτονικού τους πε-
ριβάλλοντας (Εικ. 2.13): i) παθητικά ή ατλαντικού 
τύπου περιθώρια, ii) συγκλίνοντα περιθώρια ή πε-
ριθώρια τύπου Άνδεων, iii) περιθώρια µετασχηµα-
τισµού ή τύπου Καλιφόρνιας και iv) περιθώρια ο-
πισθοτόξου ή τύπου Ιαπωνικής Θάλασσας. Το γεω-
γραφικό όνοµα, που χρησιµοποιείται µερικές φορές 
για να χαρακτηρίσει ένα περιθώριο, είναι δανει-
σµένο από την περιοχή µε την πιο τυπική εµφάνιση 
αυτού του τύπου περιθωρίου. 
 
 Τα παθητικά περιθώρια (ταφρογενή περι-
θώρια  − rifted margins) ή περιθώρια Ατλαντι-
κού τύπου, παρατηρούνται και στις δύο πλευρές 
του Ατλαντικού ωκεανού, όπως και στην Ινδία, 
στους Αρκτικούς ωκεανούς και γύρω από την Α-
νταρκτική. Αρχικά αναπτύχθηκαν ως ένα όριο α-
ποµάκρυνσης των δύο τεµαχών της ηπείρου, αλλά 
καθώς η διάνοιξη της ωκεάνιας λεκάνης συνεχιζό-
ταν και η ωκεάνια λεκάνη πλάταινε, κατέληξαν να 
βρίσκονται σήµερα στη µέση της πλάκας (Εικ. 
2.14). 
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Εικόνα 2.13   Οι διάφοροι τύποι ηπειρωτικών περιθωρίων: παθητικά ή ατλαντικού τύπου περιθώρια, περι-
θώρια οπισθοτόξου ή τύπου Ιαπωνικής Θάλασσας, συγκλίνοντα περιθώρια ή περιθώρια τύπου Άνδεων και 
περιθώρια µετασχηµατισµού ή τύπου Καλιφόρνιας. 

 
 
 

 

Εικόνα 2.14   Σχηµατικό 
block διάγραµµα (όχι 
υπό κλίµακα), των παθη-
τικών ή Ατλαντικού τύ-
που περιθωρίων. 
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 Τα παθητικά περιθώρια περιλαµβάνουν µία 
παραλιακή πεδιάδα και µία υποθαλάσσια τοπογρα-
φική κρηπίδα ποικίλου πλάτους, που σε γενικές 
γραµµές αποτελείται από µία παχιά ακολουθία (10-
15 km) ιζηµάτων ρηχών νερών, κλαστικής ή βιο-
χηµικής σύστασης. Κατά µήκος κάποιων περιθω-
ρίων, παρατηρείται µία εξωτερική ράχη κάτω από 
τη προηγούµενη παχιά ιζηµατογενή ακολουθία, η 
οποία συνήθως βρίσκεται στο σηµείο όπου η κρη-
πίδα µεταβαίνει σε µία σχετικά απότοµη πλαγιά 
προς την ωκεάνια λεκάνη. 
 Μία σχετικά παχιά σειρά ιζηµάτων (περίπου 
10 km) αναπτύσσεται κατά µήκος της ηπειρωτικού 
υψώµατος και της πλαγιάς. Τα κανονικά ρήγµατα 
είναι οι πιο σηµαντικές τεκτονικές δοµές κατά µή-
κος αυτών των περιθωρίων. 
 
 Τα συγκλίνοντα περιθώρια ή περιθώρια τύ-
που Άνδεων παρατηρούνται εκεί όπου καταναλι-
σκόµενα όρια πλακών βρίσκονται κατά µήκος η-
πειρωτικών περιθωρίων. Παρουσιάζουν µία απότο-
µη τοπογραφική αλλαγή, από µία βαθιά υποθαλάσ-
σια τάφρο σε µία υψηλή οροσειρά, µέσα σε µια 
απόσταση 100-200 km από την ακτή. Οι ηπειρωτι-

κές κρηπίδες τείνουν να είναι ρηχές ή απουσιάζουν 
τελείως. Οι οροσειρές κατά µήκος αυτών των περι-
θωρίων χαρακτηρίζονται από µία αλυσίδα ενεργών 
ηφαιστείων, κυρίως ανδεσιτικής σύστασης (Εικ. 
2.15). Η ενεργός παραµόρφωση έχει ως αποτέλε-
σµα τη δηµιουργία εφιππεύσεων και επωθήσεων 
κοντά στην τάφρο, µεγάλης κλίσης κανονικών 
ρηγµάτων κοντά στον ηφαιστειακό άξονα και κα-
νονικών ή ανάστροφων µικρής κλίσης ρηγµάτων, 
ανάµεσα στο ηφαιστειακό τόξο και την ήπειρο. 
 
 Τα περιθώρια µετασχηµατισµού ή περιθώ-
ρια τύπου Καλιφόρνιας χαρακτηρίζονται επίσης 
από απότοµη τοπογραφική διαφοροποίηση ανάµε-
σα στον ωκεανό και την ήπειρο. Σηµατοδοτούνται 
από ενεργά οριζοντιολισθητικά ρήγµατα, απότοµο 
τοπικά τοπογραφικά ανάγλυφο, µία φτωχά ανα-
πτυγµένη κρηπίδα, µία ακανόνιστη τοπογραφία από 
ράχες και λεκάνες και πολλές βαθιές ιζηµατογενείς 
λεκάνες. Η Εικόνα 2.16 παρουσιάζει σχηµατικά 
την ανάπτυξη µίας τέτοιας τοπογραφίας, λόγω ορι-
ζόντιας ολίσθησης σε δύο παράλληλα ρήγµατα, 
κατά µήκος ενός ακανόνιστου ηπειρωτικού περι-
θωρίου. Καθώς τα ρήγµατα δραστηριοποιούνται, 

 
 

Εικόνα 2.15   Σχηµατικό block διάγραµµα (όχι υπό κλίµακα), των συγκλινόντων ηπειρωτικών περιθωρίων 
ή περιθωρίων τύπου Άνδεων. 
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Εικόνα 2.16   Σχηµατικός χάρτης και τοµή ενός ηπειρωτικού περιθωρίου µετασχηµατισµού ή τύπου Καλι-
φόρνιας (όχι υπό κλίµακα). Α. Το ηπειρωτικό περιθώριο είναι ακανόνιστο και διασχίζεται από ένα σύστηµα 
δύο ρηγµάτων οριζόντιας ολίσθησης. Β. Μετά την κίνηση και στα δύο ρήγµατα, τεµάχη της ηπείρου έχουν 
µετατεθεί σε νέες θέσεις. C. Η εγκάρσια τοµή ab παρουσιάζει την τεκτονική µεγα- δοµή µε εναλλαγές ράχε-
ων και λεκανών. 

 
 
 

 
Εικόνα 2.17   Σχηµατικό block διάγραµµα (όχι υπό κλίµακα), των ηπειρωτικών περιθωρίων ή περιθωρίων 
οπισθοτόξου ή τύπου Ιαπωνικής Θάλασσας. 
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µετακινούν προοδευτικά τµήµατα του ηπειρωτικού 
µετώπου και παράγουν τελικά µία εναλλαγή από 
στενές ωκεάνιες λεκάνες και ηπειρωτικά θραύσµα-
τα. 
 
 Τα περιθώρια οπισθοτόξου ή τύπου Ιαπωνι-
κής Θάλασσας αποτελούν ουσιαστικά παθητικά 
ατλαντικού τύπου περιθώρια, που διαχωρίζονται 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

από ένα ενεργό νησιωτικό τόξο µέσω ενός στενού 
ωκεανού (Εικ. 2.17). Η Ιαπωνική Θάλασσα είναι 
ένας στενός ωκεανός ανάµεσα στην παθητική ανα-
τολική ακτή της Ασίας και του ενεργού ηφαιστεια-
κού τόξου της Ιαπωνίας. Τόσο το παθητικό όσο και 
το ενεργό περιθώριο, των σύνθετων αυτών περιθω-
ρίων, φέρουν τα γνωρίσµατα των περιθωρίων που 
περιγράφησαν στα προηγούµενα. 
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