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Πρόλογος
Το εγχειρίδιο αυτό γράφτηκε µε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των
εργαστηριακών ασκήσεων των βασικών υποχρεωτικών µαθηµάτων
του Τοµέα ∆υναµικής, Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας.
Εστιάζει, δε, στις βασικές αρχές και µεθόδους επεξεργασίας και
ανάλυσης γεωλογικών χαρτών. Είναι το πρώτο µιας σειράς
βοηθηµάτων που αποσκοπούν στον να καλύψουν το κενό που
υπάρχει έως τώρα στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία πάνω στην
πρακτική προσέγγιση των γεωλογικών δοµών, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο βασικό «εργαλείο» του γεωλόγου, τον
γεωλογικό χάρτη.
Προσπαθήσαµε να δώσουµε στο παρόν τη µορφή «πρακτικού
οδηγού» για τη µελέτη και ανάλυση των γεωλογικών χαρτών. Για
να µην αποκλίνουµε από το στόχο αυτό, περιορίσαµε τις αναφορές
και τις αναλύσεις των «θεωρητικών» εννοιών µόνο σε αυτές που
κρίναµε απαραίτητες. Ο αναγνώστης παραπέµπεται στα
συγγράµµατα που παρατίθενται στο Παράρτηµα «Συγγράµµατα –
Αναγνώσµατα για Περαιτέρω Μελέτη» για πλήρη επεξήγηση και
εµβάθυνση στις έννοιες και δοµές που παρουσιάζονται
επιγραµµατικά.
Η δοµή, τα περιεχόµενα και το ύφος του εγχειριδίου έχουν
προκύψει από την εµπειρία που συσσωρεύσαµε την τελευταία
δεκαετία τόσο µέσα από τη συνεργασία και την καθοδήγηση των
µελών ∆.Ε.Π. του Τοµέα όσο και από την εµπλοκή µας µε τους
ασκούµενους φοιτητές του Τµήµατος Γεωλογίας και την
ανατροφοδότηση που λαµβάναµε από αυτούς.. Έτσι, προτιµήσαµε
να εστιάσουµε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο φοιτητής όταν
καλείται να µελετήσει και να ερµηνεύσει ένα γεωλογικό χάρτη,
παρά να παραθέσουµε έναν κατάλογο αξιωµάτων, αρχών και
θεωρηµάτων, έννοιες οι οποίες αναπτύσσονται και αναλύονται στις
παραδόσεις των µαθηµάτων και στα διαθέσιµα συγγράµµατα.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιπλέον εξάσκησης του
αναγνώστη µέσα από τις ασκήσεις που περιέχονται σχεδόν σε
κάθε κεφάλαιο.
Αρχικά γίνεται µια συνοπτικότατη αναφορά σε βασικές
τοπογραφικές έννοιες, χρήσιµες για τη µελέτη των απλών
γεωλογικών χαρτών (Κεφάλαιο 1). Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσονται
οι βασικές έννοιες και µεγέθη που θα χρησιµοποιηθούν στα
επόµενα κεφάλαια. Τα Κεφάλαια 3, 4, 5, και 6 παρουσιάζουν
περιπτώσεις διαβαθµισµένης δυσκολίας, αρχίζοντας από αυτή των
απαραµόρφωτων οριζόντιων στρωµάτων, συνεχίζοντας µε απλά
κεκλιµένα και µε ασύµφωνα, για να καταλήξουµε σε διερρηγµένα
στρώµατα. Στα Κεφάλαια 7 και 8 παρουσιάζονται δύο οµάδες
«γεωλογικών προβληµάτων» και συγκεκριµένα της «συµπλήρωσης
χάρτη» και της «γεώτρησης», αντίστοιχα. Στα παραρτήµατα, τέλος

παρατίθεται µια σειρά βοηθηµάτων, πινάκων, διαγραµµάτων,
νοµογραµµάτων, κλπ. Τέλος, έχει συµπεριληφθεί και ένας
κατάλογος συγγραµµάτων, ελληνικών και ξενόγλωσσων, µε
αντικείµενα τη Γενική Γεωλογία, τη Γεωλογική Χαρτογράφηση και
την Τεκτονική Γεωλογία.
Οι χάρτες που περιέχονται είναι, σε κάποιο βαθµό, «τεχνητοί», µε
σκοπό να διευκολυνθεί η βήµα προς βήµα εισαγωγή και εξήγηση
βασικών γεωλογικών και τεκτονικών δοµών. Είναι γνωστό, λ.χ. ότι
σπανιότατα οι παρατάξεις µιας επαφής είναι ευθείες, ισαπέχουσες
γραµµές, ή ότι η ολίσθηση ενός ρήγµατος διατηρείται σταθερή σε
όλη του την έκταση. Ωστόσο, έγινε προσπάθεια διαβάθµισης των
περιπτώσεων, αρχίζοντας από τις απλούστερες (και περισσότερο
«τεχνητές») για να φτάσουµε σε συνθετότερες. Σε κάθε
περίπτωση πάντως, τα προβλήµατα που παρουσιάζονται είναι
δυνατό να αντιµετωπιστούν µε «γεωµετρική» προσέγγιση, ή απλά
µε τη χρήση ενός κανόνα, ενός γνώµονα, ενός µοιρογνωµονίου και
απλών µαθηµατικών τύπων.
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε από καρδιάς τον
∆ιευθυντή του Τοµέα ∆υναµικής, Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης
Γεωλογίας και του Εργαστηρίου Τεκτονικής & Γεωλογικών
Χαρτογραφήσεων Καθηγητή Σπυρίδωνα Λέκκα, ο οποίος µας
προέτρεψε να συντάξουµε το εγχειρίδιο αυτό και µας συµβούλευε
διαρκώς κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Ευχαριστούµε επίσης
τον Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Γεώργιο Μιγκίρο
για τις πολύτιµες συµβουλές του και την παροχή στοιχείων και
υλικού, όπως επίσης και τον Επίκουρο Καθηγητή Χρήστο Σίδερη
για τη κριτική και διόρθωση των χειρογράφων και τις δηµιουργικές
συζητήσεις που είχαµε. Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους
συναδέλφους µας στον Τοµέα ∆υναµικής, Τεκτονικής &
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας για την παροχή αρχειακού υλικού και
την εν γένει βοήθειά τους.
Αθήνα, Μάρτιος 2003
Χ. Κράνης
Β. Αντωνίου
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