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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Από τη γεωλογική και νεοτεκτονική χαρτογράφηση που διενεργήθηκε στο λεκανοπέδιο των Αθηνών καθώς και από τη λεπτοµερή µελέτη ειδικά των νεογενών σχηµατισµών, προέκυψαν δεδοµένα που συσχετίζονται µε την παλαιογεωγραφία του λεκανοπεδίου Αθηνών από το Ανώτερο
Μειόκαινο έως σήµερα. Σε κάθε περίοδο γίνεται αναφορά στους ορεινούς όγκους περιφερειακά και
στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου, στο υδρογραφικό δίκτυο, στη θέση της ακτογραµµής, στις λιµναίες εκτάσεις και στις ενεργές τεκτονικές ζώνες που σε µεγάλο βαθµό διαµόρφωναν τις παλαιογεωγραφικές συνθήκες. Το Ανώτερο Μειόκαινο χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική δραστηριότητα
κυρίως στο δυτικό όριο του λεκανοπεδίου µε τους ορεινούς όγκους ενώ στο βόρειο τµήµα του υπήρχαν εκτεταµένες λιµναίες περιοχές. Στο ανώτερο Πλειόκαινο η τεκτονική δραστηριότητα είχε εξασθενήσει, παρότι διατηρούνταν οι λίµνες στο βόρειο τµήµα, ενώ στο µέσο Πλειστόκαινο η κύρια
µεταβολή ήταν η διάσπαση της λοφώδους περιοχής από τα Τουρκοβούνια ως το Καµατερό και η
δηµιουργία του Κηφισού ποταµού, που συνέδεσε την περιοχή των λιµνών βόρεια µε την ακτή νότια,
συµβάλλοντας στην αποστράγγισή τους. Έκτοτε η µορφή του λεκανοπεδίου ήταν παρόµοια µε τη
σηµερινή, µε εξαίρεση τις παγετώδεις περιόδους του ανώτερου Πλειστόκαινου, κατά τις οποίες η
πτώση στάθµης της θάλασσας ήταν τέτοια ώστε το µεγαλύτερο τµήµα του Σαρωνικού κόλπου είχε
γίνει ξηρά, µε τα νησιά Αίγινα και Σαλαµίνα να αποτελούν τη φυσική συνέχεια του λεκανοπεδίου. Με
βάση τα δεδοµένα αυτά και µε χρήση ψηφιακού τοπογραφικού υποβάθρου κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχοι τρισδιάστατοι παλαιογεωγραφικοί χάρτες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αναπαράσταση της παλαιογεωγραφίας του λεκανοπεδίου των Αθηνών κατά τις πρόσφατες γεωλογικές περιόδους µετά τη συµπαγοποίηση του αλπικού
υποβάθρου και το τέλος των εσωτερικών του ανακατατάξεων. Βάση της έρευνας αποτέλεσε η γεωλογική χαρτογράφηση του λεκανοπεδίου που έγινε στα πλαίσια της µικροζωνικής έρευνας του λεκανοπεδίου για το Υ.Π.Ε.ΧΩ.∆.Ε. (Παπανικολάου κ.ά., 2002), δίνοντας έµφαση στη στρωµατογραφία των Νεογενών σχηµατισµών. Επίσης, µελετήθηκε ο ρηξιγενής ιστός του λεκανοπεδίου,
ιδιαίτερα στα περιθώρια και εντός των εµφανίσεων των µεταλπικών σχηµατισµών και συντάχθηκε ο
αντίστοιχος Γεωλογικός Χάρτης (σχ. 1). Στις θέσεις όπου, λόγω της πυκνής δόµησης, η γεωλογική
χαρτογράφηση συνάντησε δυσκολίες, τα λιθολογικά και τεκτονικά στοιχεία που προέκυψαν συνδυάστηκαν µε στρωµατογραφικά, παλαιοντολογικά, γεωτρητικά και τεκτονικά βιβλιογραφικά δεδοµένα (Lepsius 1893, Freyberg 1951, Papp et al. 1978). Στα παραπάνω στοιχεία στηρίζεται η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του λεκανοπεδίου Αθηνών, η οποία παρουσιάζεται σε πέντε γεωλογικές
περιόδους, από το ανώτερο Μειόκαινο µέχρι σήµερα (σχ. 2 & σχ. 3).
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ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Το Λεκανοπέδιο των Αθηνών βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα της Αττικής και έχει µήκος περίπου
22 km από ΒΑ προς τα Ν∆ και πλάτος 11 km εγκαρσίως. Αποτελεί ένα µεγάλο βύθισµα γενικής διεύθυνσης ΒΒΑ–ΝΝ∆, που οριοθετείται από τα όρη Πάρνηθα προς τα ΒΒ∆, Πεντέλη προς τα ΒΑ,
Υµηττό προς τα Α και Αιγάλεω και Ποικίλο προς τα ∆, ενώ προς τα Ν∆ ανοίγεται στον Σαρωνικό
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Κόλπο. Στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου και κατά µήκος του κεντρικού του άξονα αναπτύσσεται
µια σειρά από λόφους όπως: Τουρκοβούνια, Λυκαβηττός, Στρέφη, Ακρόπολη, Φιλοπάππου, Αρδηττός, Ζωοδόχος Πηγή και άλλοι µικρότεροι.
Οι σχηµατισµοί που λαµβάνουν µέρος στη γεωλογική δοµή του λεκανοπεδίου, διακρίνονται σε
αλπικούς και µεταλπικούς. Οι αλπικοί εντοπίζονται στους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το λεκανοπέδιο αλλά και στους µικρούς λόφους που αναπτύσσονται µέσα σε αυτό, ενώ οι µεταλπικοί
πληρούν το εσωτερικό του λεκανοπεδίου, όπου καλύπτουν ασύµφωνα τους υποκείµενους αλπικούς σχηµατισµούς.
Οι µεταλπικοί σχηµατισµοί διακρίνονται σε σχηµατισµούς του Νεογενούς και σε σχηµατισµούς
του Τεταρτογενούς. Βάσει της φάσης τους αλλά και της γεωγραφικής τους κατανοµής, οι νεογενείς
σχηµατισµοί έχουν διαιρεθεί σε: θαλάσσιους, οι οποίοι περιλαµβάνουν αµιγώς θαλάσσιες, αλλά και
παράκτιες και παράλιες φάσεις και εντοπίζονται στην περιοχή του Νότιου Λεκανοπεδίου Αθηνών
και σε ηπειρωτικούς, οι οποίοι περιλαµβάνουν λιµναίες έως λιµνοχερσαίες αποθέσεις οι οποίες κατά θέσεις περιέχουν απολιθώµατα της Πικερµικής πανίδας (Πύργος Βασιλίσσης) και εντοπίζονται
στην περιοχή του Βόρειου Λεκανοπεδίου Αθηνών.
Επί όλων των προηγουµένων σχηµατισµών επικάθονται Τεταρτογενείς αποθέσεις, στις οποίες
συµµετέχουν τα φερτά υλικά των ποταµών του Λεκανοπεδίου, οι παράκτιες αποθέσεις, οι ποτάµιες
αναβαθµίδες, οι πλευρικές αποθέσεις κορηµάτων, τα ριπίδια και οι κώνοι κορηµάτων των περιφερειακών ορεινών όγκων.

2.1 Θαλάσσιοι Νεογενείς σχηµατισµοί
2.1.1 Πλειοκαινικοί θαλάσσιοι σχηµατισµοί
Πρόκειται για µάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή και ασβεστόλιθους µεταβαλλόµενης σύστασης
και σκληρότητας. Η κύρια εµφάνιση αυτών των σχηµατισµών είναι αυτή η οποία δοµεί την Πειραϊκή
χερσόνησο. Άλλες, µικρότερες εµφανίσεις βρίσκονται στον Άλιµο και στο Καλαµάκι, όπου υπέρκεινται ασύµφωνα των θαλάσσιων σχηµατισµών του Αν. Μειόκαινου. Στην Πειραϊκή χερσόνησο εµφανίζεται η ακόλουθη σειρά σχηµατισµών, από τους παλαιότερους προς τους νεότερους: (i) µάργες
και εναλλαγές µαργών και κροκαλοπαγών, (ii) κίτρινες µάργες και µαργαϊκοί ψαµµίτες, (iii) κίτρινες
και λευκές µάργες µεγάλου πάχους, (iv) πορτοκαλόχρωοι ψαµµίτες και (v) πορώδεις ασβεστόλιθοι
µε έγκοιλα.

2.1.2 Ανωµειοκαινικοί σχηµατισµοί
Οι Ανωµειοκαινικοί σχηµατισµοί περιλαµβάνουν δύο κύριες διακριτές λιθολογικές ενότητες: µία
υποκείµενη κλαστική σειρά και κάποιους συνήθως υπερκείµενους ανθρακικούς σχηµατισµούς.
Οι σχηµατισµοί της κλαστικής σειράς καταλαµβάνουν µεγάλο µέρος του νότιου τµήµατος του
Λεκανοπεδίου της Αττικής. Εκτείνονται από την Καλλιθέα και τη Νέα Σµύρνη ως τον Αγ. ∆ηµήτριο
και από το Παλαιό Φάληρο ως το Καλαµάκι και τον Άλιµο. Περιλαµβάνουν πολλές λιθολογίες σε εναλλαγές: αργίλους και ιλύες µε κυµαινόµενα ποσοστά κυρίως σχιστολιθικών λατυπών διαφόρων
µεγεθών, κιτρινωπές αµµούχες µάργες, κροκαλοπαγή, λατυποπαγή µε κιτρινοκάστανο αµµώδες
συνδετικό υλικό, συνεκτικά λατυποκροκαλοπαγή µε ογκόλιθους. Το περιβάλλον απόθεσης αυτών
των σχηµατισµών σε γενικές γραµµές είναι παράκτιο (Χαραλαµπάκης, 1952, Χριστοδούλου, 1961).
Κάποιες όµως φάσεις, ειδικά αυτές που εµφανίζονται στην περιοχή του Αγίου ∆ηµητρίου, φαίνονται
να αντιστοιχούν σε µάλλον ποταµοχερσαίο περιβάλλον απόθεσης, πιθανότατα σε εκβολές ποταµών, όπου υπήρχε εποχιακή προέλαση της θάλασσας. Για αυτόν τον λόγο χαρακτηρίζονται σαν
«παράκτιες και παράλιες» φάσεις. Το πάχος των κλαστικών σχηµατισµών είναι της τάξης των αρκετών δεκάδων µέτρων, ενώ η γεωµετρία τους ποικίλει, µε γενική κλίση 20°-25° προς ∆, η οποία όµως µπορεί να ξεπεράσει τις 35°-40° κοντά στα περιθώρια.
Οι ανθρακικοί ανωµειοκαινικοί σχηµατισµοί συνήθως υπέρκεινται ασύµφωνα της κλαστικής σειράς. Εντοπίζονται κυρίως στις κορυφές λόφων (περιοχές Τραχώνων, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου). Πρόκειται για πετρώµατα διαφόρων φάσεων και χαρακτήρα: λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι,
ασβεστοψαµµίτες µε σπογγώδη υφή, πλούσιοι σε απολιθώµατα κοραλλιογενείς ασβεστόλιθοι, ωολιθικοί ασβεστόλιθοι και ασβεστόλιθοι µε πορσελανώδη υφή. Μπορεί να ειπωθεί πως πρόκειται για
σχηµατισµούς που έχουν αποτεθεί σε παράκτιο γενικά περιβάλλον, όπου τοπικά είχαµε ανάπτυξη
κοραλλιογενών υφάλων. Οι κλίσεις τους συχνά δεν είναι σαφείς, σε κάποια όµως σηµεία (λόφος
Πανί, Τράχωνες) έχουν µετρηθεί κλίσεις σε γενικές γραµµές δυτικές, µε τιµές γύρω στις 30°.
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2.2 Ηπειρωτικοί Νεογενείς σχηµατισµοί
2.2.1 (?)Πλειοκαινικοί ηπειρωτικοί σχηµατισµοί
Εµφανίζονται στην περιοχή της Μεταµόρφωσης, ανατολικά των Αχαρνών, στη Φιλοθέη, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και πέριξ αυτών. Πρόκειται για σχηµατισµούς από άµµους και αργίλους µε ήπιες κλίσεις, οι οποίοι διαφοροποιούνται σηµαντικά από λιθοοψική και γεωµετρική άποψη από τους
υποκείµενους ανωµειοκαινικούς ηπειρωτικούς σχηµατισµούς, στους οποίους έχουν αποτεθεί ασύµφωνα, αποτελώντας ένα "ιζηµατογενές κάλυµµα" το οποίο οµογενοποίησε και εξοµάλυνε το
υπάρχον παλαιοανάγλυφο. Είναι γενικά αδιατάρακτα ή λίγο διαταραγµένα ιζήµατα µε κλίσεις που
σπάνια ξεπερνούν τις 5°, αποτελούµενα από άµµους και αργίλους µε αραιές, µη ρυθµικές και όχι
εκτεταµένες παρεµβολές λιγνιτικών οριζόντων πολύ µικρού πάχους (5-20 cm). Το χρώµα τους είναι
ερυθρωπό, πορτοκαλί ή ανοιχτοκίτρινο και το πάχος τους είναι λίγες δεκάδες µέτρα.
Στην περιοχή του Καµατερού εµφανίζονται κάποιοι ασβεστοµαργαϊκοί πλειοκαινικοί σχηµατισµοί, πιθανώς λιµναίας φάσης, οι οποίοι οριοθετούνται προς τα δυτικά από τα περιθωριακά ρήγµατα του Ποικίλου. Πρόκειται για µια αρκετά συνεκτική ακολουθία στρωµάτων µε καλά διαµορφωµένους ορίζοντες, η οποία συνήθως αποτελείται από λευκές και συµπαγείς ασβεστόµαργες που
παρουσιάζουν ήπιες κλίσεις, σε γενικές γραµµές προς τα ανατολικά. Κοντά στα περιθώρια η κλίση
των σχηµατισµών είναι εντονότερη, προσεγγίζοντας τις 40°. Στην ακολουθία των σχηµατισµών
συµµετέχουν λευκές και κίτρινες µάργες, µαργαϊκοί ασβεστόλιθοι, αλλά και χαλαρά πολύµεικτα
κροκαλοπαγή και ψαµµίτες.

2.2.2 Ανωµειοκαινικοί ηπειρωτικοί – λιµναίοι σχηµατισµοί
Πρόκειται για ηπειρωτικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι αποτέθηκαν σε περιβάλλον λιµναίο ή εφήµερα λιµναίο. Μικρές εµφανίσεις ανωµειοκαινικών ηπειρωτικών σχηµατισµών αντιστοιχούν σε χερσαίο περιβάλλον απόθεσης. Εµφανίζονται κυρίως στο βόρειο και δυτικό τµήµα του Λεκανοπεδίου
των Αθηνών, στις περιοχές της Ανθούπολης, των Άσπρων Χωµάτων, των Νέων Λιόσιων και των
Αγίων Αναργύρων. Εµφάνιση µεγάλης έκτασης παρουσιάζεται στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου,
της Καλογρέζας και της Πεύκης. Πιο βόρεια, εµφανίζονται στην περιοχή της Φυλής και των Θρακοµακεδόνων κάτω από τα πλειστοκαινικά ριπίδια, σε αρκετά µεγάλο υψόµετρο, 500m.
Οι λιµναίες φάσεις αποτελούνται από µαργαϊκούς ασβεστόλιθους, αµµούχες µάργες και µάργες,
µέσα στις οποίες συναντώνται λιγνιτικά κοιτάσµατα (Αγ. Βασίλειος, Αγ. Θεόδωροι, Καλογρέζα, Ν.
Ηράκλειο κλπ. – Freyberg, 1951). Οι µάργες έχουν γενικά χρώµα πρασινωπό που ποικίλει από τεφρό και ανοιχτό λαδί µέχρι και πολύ έντονο πράσινο.
Οι χερσαίες φάσεις αποτελούνται από ερυθρές αργίλους και κροκαλοπαγή. Η κύρια εµφάνιση
των ανωµειοκαινικών χερσαίων σχηµατισµών είναι στον Πύργο Βασιλίσσης. Πρόκειται για ερυθρές
αργίλους και ψαµµίτες που περικλείουν πλούσια πανίδα σπονδυλωτών, ηλικίας λίγο παλαιότερης
της Πικερµικής (Symeonidis, 1979). Μικρότερη εµφάνιση των χερσαίων ανωµειοκαινικών σχηµατισµών εντοπίζεται στην περιοχή του Γέρακα, ανάµεσα στον Υµηττό και την Πεντέλη. Η κύρια εµφάνιση των τελευταίων σχηµατισµών είναι ανατολικά του υδροκρίτη του λεκανοπέδιου Αθηνών, στην
περιοχή των Μεσογείων, και ειδικότερα στο Πικέρµι Αττικής (θέσεις «Μεγάλου Ρέµατος» και «Κισδάρι»).
Η γεωµετρία των µειοκαινικών σχηµατισµών ποικίλει. Γενικά είναι έντονα διαταραγµένα στρώµατα µε διάφορες κλίσεις προς σχεδόν όλες τις κατευθύνσεις. Στην περιοχή του Ν. Ηρακλείου, σε
τοµές της Αττικής οδού, οι ιλυόλιθοι αυτοί κλίνουν µε περίπου 30° προς τα ανατολικά, βυθιζόµενοι
κάτω από τους υπερκείµενους Πλειοκαινικούς σχηµατισµούς που είναι γενικά αδιατάρακτοι και
σχεδόν οριζόντιοι. Η διαταραχή στη γεωµετρία είναι πιο έντονη προς τα δυτικά. Στην περιοχή Μεταµόρφωσης – Ν. Ηρακλείου, πέραν των αυξηµένων σχετικά κλίσεων, η διαταραχή στη γεωµετρία
τους εκφράζεται και µε κάµψεις των στρωµάτων και µεγάλη διασπορά στη φορά κλίσης τους. Αντίθετα, στα ανατολικά, στην περιοχή του Χαλανδρίου είναι σχεδόν αδιατάρακτοι.

2.2.3 Ηπειρωτικοί Τεταρτογενείς σχηµατισµοί
Πρόκειται κυρίως για τα πλειστοκαινικά πλευρικά κορήµατα και τα ριπίδια που εµφανίζονται
στους πρόποδες όλων των ορεινών όγκων περιφερειακά του λεκανοπεδίου, µε πιο σηµαντικές εµφανίσεις στους Θρακοµακεδόνες µε τροφοδοσία από Πάρνηθα που συναντάται κατά µήκος του ρου
του Άνω Κηφισού µε τα ριπίδια αντίθετης φοράς της Πεντέλης στην περιοχή της Κηφισιάς – Εκάλης
καθώς και τα ριπίδια στον Υµηττό και κυρίως το ριπίδιο της Αργυρούπολης – Γλυφάδας. Τα ριπίδια
κατά µήκος του Αιγάλεω και του Ποικίλου είναι τοπικής σηµασίας.
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Σχήµα 1. Χάρτης µεταλπικών σχηµατισµών λεκανοπεδίου Αθηνών (1. Αλλούβια, 2. Πλευρικά κορήµατα, 3.
Πλευρικά κορήµατα και ριπίδια, 4. Πλειοκαινικοί θαλάσσιοι σχηµατισµοί, 5. Πλειοκαινικοί ηπειρωτικοί σχηµατισµοί, 6. Ανωµειοκαινικοί σχηµατισµοί - παράκτιες και παράλιες φάσεις, 7. Ανωµειοκαινικοί ηπειρωτικοί σχηµατισµοί, 8. Αλπικό υπόβαθρο, 9. Γεωλογικό όριο, 10. Ρήγµα και πιθανή προέκτασή του).
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3

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

3.1 Ανατολικό και ∆υτικό περιθώριο λεκανοπεδίου
Τα δύο περιθώρια του λεκανοπεδίου διαφέρουν σηµαντικά στην νεοτεκτονική δραστηριότητα.
Το δυτικό περιθώριο κατά µήκος του Αιγάλεω, του Ποικίλου και της Πάρνηθας διαµορφώνεται από
δύο ρηξιγενείς ζώνες ΒΒΑ-ΝΝ∆ διεύθυνσης οι οποίες οριοθετούν τους µεταλπικούς σχηµατισµούς
τόσο του Άνω Μειόκαινου όσο και τα πλειστοκαινικά ριπίδια. Αντίθετα, στην Πεντέλη και στον Υµηττό δεν παρατηρούνται περιθωριακά ρήγµατα να οριοθετούν τις µεταλπικές αποθέσεις και τα ριπίδια. Ένα σύστηµα ΒΒΑ-ΝΝ∆ ρηγµάτων που παρατηρείται στον Υµηττό εισχωρεί µέσα στο αλπικό
υπόβαθρο. Τούτο πιθανώς συνδέεται µε την ύπαρξη του παλιότερου κανονικού ρήγµατος µικρής
κλίσης που βυθίζεται κάτω από το λεκανοπέδιο, οριοθετώντας τα µεταµορφωµένα στο δάπεδο από
τα µη µεταµορφωµένα της ενότητας Αθηνών στην στέγη (Παπανικολάου κ.ά., 2004)

3.2 Ρηξιγενής ζώνη Κηφισού
Κατά µήκος του Κηφισού ποταµού εντοπίζεται άλλη µία µεγάλη ρηξιγενής ζώνη, µε ΒΒΑ–ΝΝ∆
διεύθυνση, που χωρίζει το Λεκανοπέδιο σε δύο επιµέρους τµήµατα, το Ανατολικό και το ∆υτικό, το
καθένα µε τη δική του νεοτεκτονική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη. Η διαφοροποίηση αυτή αντικατοπτρίζεται τόσο στον αριθµό και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των ρηγµάτων όσο και στο είδος
και την εµφάνιση των σχηµατισµών που απαντώνται σε καθένα από τα τµήµατα αυτά. Η µεγάλη
αυτή ρηξιγενής ζώνη διακρίνεται πολύ καλά στις δορυφορικές εικόνες και τις αεροφωτογραφίες,
ενώ σχετίζεται άµεσα µε σηµαντικές µορφολογικές ανωµαλίες και ανωµαλίες του υδρογραφικού δικτύου (ασυµµετρία του υδρογραφικού δικτύου δυτικά και ανατολικά του κύριου κλάδου του Κηφισού). Στο δυτικό τµήµα οι εµφανίσεις του αλπικού υποβάθρου είναι πολύ λίγες, αφού έχει βυθιστεί
και καλύπτεται από τους µεταλπικούς σχηµατισµούς, ενώ στο ανατολικό το αλπικό υπόβαθρο έχει
ανυψωθεί και οι µεταλπικοί σχηµατισµοί απουσιάζουν ή είναι µικρού πάχους.

3.3 Ρηξιγενής ζώνη Ζεφυρίου - Αγ. Παρασκευής
Στο Λεκανοπέδιο Αθηνών εντοπίζεται µια σηµαντική διαφοροποίηση από Βορρά προς Νότο,
που έχει να κάνει τόσο µε τις φάσεις των µεταλπικών ιζηµάτων που παρατηρούνται αλλά και µε την
ύπαρξη ή όχι ρηξιγενών ζωνών, αναδύσεων του αλπικού υποβάθρου κλπ. Η διαφοροποίηση αυτή
λαµβάνει χώρα εκατέρωθεν µιας µεγάλης ρηξιγενούς γραµµής, που µε διεύθυνση ∆Β∆–ΑΝΑ διασχίζει το Λεκανοπέδιο από το όριο Ποικίλου–Πάρνηθας (Ζεφύριο) στα δυτικά µέχρι το όριο Υµηττού–Πεντέλης (Αγ. Παρασκευή) στα ανατολικά, σηµατοδοτώντας τη διαφορετική παλαιογεωγραφική
και νεοτεκτονική εξέλιξη για κάθε ένα από τα τµήµατα αυτά. Η δυτική προέκταση της ζώνης αυτής
ταυτίζεται περίπου µε το βόρειο περιθώριο του Θριάσιου Πεδίου που αναπτύσσεται πίσω από το
Ποικίλο, ενώ η ανατολική προέκταση ταυτίζεται µε το βόρειο περιθώριο της Λεκάνης των Μεσογείων που αναπτύσσεται ανατολικά του Υµηττού. Βόρεια από τη ζώνη αυτή αναπτύσσονται οι νεογενείς λιµναίες και χερσαίες αποθέσεις, ενώ λείπουν και οι εµφανίσεις του αλπικού υποβάθρου. Τέλος, το υδρογραφικό σύστηµα του Κηφισού έχει επηρεαστεί άµεσα από τη ζώνη αυτή, όπου προς
τα βόρεια έχουµε σύγκλιση 3-4 παραποτάµων (Ποδονίφτης, Ροδοδάφνη κλπ) που ενώνονται νότια
της ζώνης σε ένα κλάδο.

4

ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ακολουθεί µια συνοπτική περιγραφή της νεοτεκτονικής και παλαιογεωγραφικής εξέλιξης του Λεκανοπεδίου Αθηνών, σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιγράφηκαν και αναλύθηκαν προηγουµένως.

4.1 Ανώτερο Μειόκαινο (10-6 εκατοµµύρια χρόνια)
Η εικόνα που παρουσίαζε το Λεκανοπέδιο Αθηνών κατά το Ανώτερο Μειόκαινο ήταν αρκετά
διαφορετική από αυτήν που έχει σήµερα (σχ. 2α). Το ανάγλυφο ήταν πολύ εντονότερο, µε εναλλαγές ορεινών όγκων και βυθισµάτων στο εσωτερικό, ενώ η ακτογραµµή ήταν αρκετά βορειότερα.
Στην περιφέρεια είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται ορεινοί όγκοι µε έντονο ανάγλυφο, που αντιστοιχούν στους σηµερινούς όγκους του Υµηττού, της Πεντέλης, της Πάρνηθας, του Ποικίλου και του
Αιγάλεω. Στο εσωτερικό, το ανάγλυφο ήταν αρκετά εντονότερο, µε µια σειρά από λόφους στο κεντρικό τµήµα, οι οποίοι καταλάµβαναν την περιοχή όπου σήµερα βρίσκεται η Νέα Χαλκηδόνα ως
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και το Νέο Ψυχικό. Τα σηµερινά υπολείµµατα αυτής της λοφοσειράς αντιστοιχούν στους λόφους
των Τουρκοβουνίων, του Λυκαβηττού και του Φιλοπάππου.
Η ακτογραµµή ήταν πολύ βορειότερα από τη σηµερινή και έφτανε πολύ κοντά στο λόφο του Φιλοπάππου, ο οποίος πιθανόν να ήταν ακρωτήρι. Υπό τη θάλασσα βρισκόταν και η σηµερινή παραλιακή περιοχή από τον Πειραιά και το Μοσχάτο, µέχρι τη Γλυφάδα, και εσωτερικά µέχρι τη Νέα
Σµύρνη και τον Άγιο ∆ηµήτριο στα βόρεια. Το περιβάλλον απόθεσης των σχηµατισµών που δηµιουργήθηκαν κατά το Ανώτερο Μειόκαινο, σε αυτές τις περιοχές, είναι σε γενικές γραµµές παράκτιο (Papp et al., 1978). Κάποιες όµως φάσεις, ειδικά αυτές που εµφανίζονται βορειότερα, προς τον
Αγ. ∆ηµήτριο, φαίνονται να αντιστοιχούν σε µάλλον ποταµοχερσαίο περιβάλλον απόθεσης, πιθανότατα σε εκβολές ποταµών, όπου υπήρχε εποχιακή προέλαση της θάλασσας.
Στο βόρειο τµήµα του λεκανοπέδιου υπήρχαν εκτεταµένες εποχικές λίµνες, οι οποίες διατάσσονταν σε δύο κύριους κλάδους. Ο βόρειος καταλάµβανε την περιοχή Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Μαρουσίου, Πεύκης, Ν. Ηρακλείου και Μεταµόρφωσης, και έφτανε µέχρι τα Άνω Λιόσια, τις Αχαρνές
και τους Θρακοµακεδόνες, ενώ ο δυτικός κλάδος εκτεινόταν στα ανατολικά του ορεινού όγκου του
Ποικίλου, στις περιοχές ∆αφνίου, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Νέων Λιοσίων, Αγ. Αναργύρων, Πετρούπολης και Καµατερού. Οι δύο αυτοί κλάδοι ενώνονταν στην περιοχή του Καµατερού. Επίσης, υπήρχε µια µικρότερης έκτασης λίµνη στην περιοχή της Φυλής. Οι περιοχές αυτές δεν αντιστοιχούν
σε αµιγώς λιµναίο περιβάλλον, αλλά σε µια έκταση που κατακλυζόταν περιοδικά από λιµναία ύδατα. Υπήρχε δηλαδή µια περιοχή εφήµερων λιµναίων περιοχών, οι οποίες µεταβάλλονταν εποχιακά
σε έκταση, ανάλογα µε τις παροχές των χειµάρρων που τροφοδοτούσαν τις εκάστοτε λίµνες.
Οι ΒΒΑ–ΝΝ∆ ρηξιγενείς ζώνες που δρούσαν κατά την περίοδο αυτή ήταν αυτές που ανύψωναν
τους πέριξ ορεινούς όγκους και κυρίως την Πάρνηθα και το Αιγάλεω στα δυτικά. Σηµαντικό ρόλο
στην εξέλιξη της περιοχής, είχε µια µεγάλη ρηξιγενής ζώνη διεύθυνσης Α-∆, η οποία εκτεινόταν από
την βόρεια απόληξη του ορεινού όγκου που σήµερα αντιστοιχεί στο όρος Ποικίλο, στα δυτικά, µέχρι
τη βόρεια απόληξη του ορεινού όγκου που σήµερα αντιστοιχεί στον Υµηττό, στα ανατολικά (ρηξιγενής ζώνη «Ζεφυρίου – Αγ. Παρασκευής»). Αυτή η ρηξιγενής ζώνη ανύψωνε το νότιο τέµαχος, δηµιουργώντας ένα βύθισµα στα βόρεια. Έτσι, υπήρχε µια περιοχή µε λόφους στα νότια, η οποία λειτουργούσε σαν φράγµα, µην επιτρέποντας τη διέλευση του νερού προς τη θάλασσα. Αυτό το
φράγµα ήταν υπεύθυνο για το σχηµατισµό των εποχιακών λιµνών βορειότερα.

4.2 Ανώτερο Πλειόκαινο (4-2 εκατοµµύρια χρόνια)
Η εικόνα του Ανώτερου Πλειόκαινου (σχ. 2γ) είναι παρεµφερής µε αυτήν του Αν. Μειοκαίνου.
Στην περιφέρεια του λεκανοπεδίου είχαν αναπτυχθεί µεγάλοι ορεινοί όγκοι, ενώ στο εσωτερικό εξακολουθούσαν να υπάρχουν µικρότεροι λόφοι, οι οποίοι παρουσίαζαν έντονο ανάγλυφο, διατηρώντας το φράγµα που χώριζε τη βόρεια από τη νότια περιοχή. Στη βόρεια περιοχή, εξακολουθούσαν
να υπάρχουν λιµναίες περιοχές, µε µικρότερη όµως έκταση από αυτήν που είχαν κατά το Αν. Μειόκαινο. Εξαπλώνονταν στο χώρο όπου σήµερα είναι οι δήµοι Χαλανδρίου, Βριλησσίων και Αµαρουσίου, καθώς και στην περιοχή των Αχαρνών και της Λυκόβρυσης. Οι λίµνες στην περιοχή του Περιστερίου, της Ανθούπολης, των Άσπρων Χωµάτων και της Φυλής δεν υπήρχαν πλέον. Η
ακτογραµµή ήταν αρκετά κοντά σε αυτή του Αν. Μειοκαίνου. Οι περιοχές από τον Πειραιά και το
Μοσχάτο µέχρι τη Γλυφάδα, καθώς και µέχρι τη Νέα Σµύρνη και τον Άγιο ∆ηµήτριο προς τα βόρεια
εξακολουθούσαν να αποτελούν ένα παράκτιο ή παράλιο περιβάλλον.
Οι ρηξιγενείς ζώνες που κατά το Άνω Μειόκαινο ανύψωσαν τους περιφερειακούς ορεινούς όγκους, στο Άνω Πλειόκαινο δεν έπαιζαν πλέον καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της περιοχής. Τα όρη
αυτά άρχισαν να διαβρώνονται, µε αποτέλεσµα την έναρξη της δηµιουργίας µικρών κώνων. Στην
Πάρνηθα εξακολουθούσε να δρα η ρηξιγενής ζώνη διεύθυνσης Α-∆ που τη διαχωρίζει από το Θριάσιο πεδίο, καθώς και το ρήγµα της Φυλής. Όσον αφορά στη ρηξιγενή ζώνη «Ζεφυρίου – Αγίας
Παρασκευής», διεύθυνσης Α-∆, εξακολουθούσε να είναι ενεργή. Βόρεια αυτής υπήρχε ένα βύθισµα,
όπου είχαµε την ανάπτυξη των λιµναίων περιοχών, οι οποίες τροφοδοτούνταν από ιζήµατα που
προέρχονταν από υλικά διάβρωσης των γύρω ορεινών όγκων, αλλά και των µικρότερων λόφων
στα νότια που δοµούνταν από την αλλόχθονη ενότητα των Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
κεντρική ζώνη από Πετρούπολη – Νίκαια έως Χολαργό – Ηλιούπολη δεν είχαµε ιζηµατογένεση.
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Σχήµα 2. Τρισδιάστατες παλαιογεωγραφικές αναπαραστάσεις του λεκανοπεδίου Αθηνών κατά το Ολόκαινο (α),
το Μέσο Πλειστόκαινο (β), το ανώτερο Πλειόκαινο (γ) και το ανώτερο Μειόκαινο (δ).
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4.3 Μέσο Πλειστόκαινο (800.000-500.000 χρόνια)
Κατά το Μέσο Πλειστόκαινο η κατάσταση που επικρατούσε στο λεκανοπέδιο των Αθηνών (σχ.
2γ) έµοιαζε πολύ µε τη σηµερινή. Τα όρη που περιέβαλλαν το λεκανοπέδιο είχαν λίγο πολύ τη σηµερινή τους µορφή και η ακτογραµµή ήταν σε γενικές γραµµές στην ίδια θέση µε τη σηµερινή, ενώ
δεν υπήρχαν καθόλου λιµναίες περιοχές.
Ο Υµηττός, η Πεντέλη, η Πάρνηθα και το Αιγάλεω, που ήδη είχαν αρχίσει να διαβρώνονται από
το Ανώτερο Πλειόκαινο, εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό καθεστώς διάβρωσης και κατά το
Πλειστόκαινο, όπως άλλωστε και σήµερα. Είχαν λοιπόν δηµιουργηθεί κώνοι κορηµάτων, πλευρικά
κορήµατα και ριπίδια στις πλαγιές των βουνών αυτών. Αξιοσηµείωτα είναι το µεγάλο ριπίδιο του
Υµηττού στην περιοχή της Γλυφάδας και το ριπίδιο των Θρακοµακεδόνων, τα οποία παρουσιάζουν
µεγάλο πλάτος και πάχος εµφάνισης. Στο εσωτερικό τµήµα του λεκανοπεδίου το ανάγλυφο είχε εξοµαλυνθεί αρκετά, προσεγγίζοντας σε µεγάλο βαθµό τη σηµερινή του µορφή. Το φράγµα των κεντρικών λόφων που υπήρχε κατά τις προηγούµενες περιόδους έπαψε να υφίσταται. Έτσι έπαψαν
να υπάρχουν λιµναίες περιοχές στο βόρειο τµήµα, καθώς το νερό βρήκε διέξοδο προς τη θάλασσα,
δηµιουργώντας τον Κηφισό Ποταµό που ακολούθησε το ρήγµα Β-Ν ανάµεσα στο αλπικό υπόβαθρο
(Νέα Χαλκηδόνα) και τα ανωµειοκαινικά ιζήµατα (Πύργος Βασιλίσσης) και σταδιακά εξελίχθηκε στη
σηµερινή µορφή του. Η ακτογραµµή ήταν περίπου στην ίδια θέση µε σήµερα. Η τεκτονική δραστηριότητα περιορίστηκε στο δυτικό τµήµα του λεκανοπεδίου το οποίο οριοθετούνταν από τις ρηξιγενείς ζώνες των περιθωρίων του Αιγάλεω, του Ποικίλου και της Πάρνηθας. Γενικά, φαίνεται πως η
τεκτονική δράση είχε αρχίσει να µετατοπίζεται προς τα δυτικά, έξω από το λεκανοπέδιο της Αθήνας.
Η κύρια διεργασία που ήλεγχε το ανάγλυφο ήταν η διάβρωση, µε την επακόλουθη δηµιουργία κώνων κορηµάτων και ριπιδίων.

4.4 Ανώτερο Πλειστόκαινο
Οι κλιµατικές µεταβολές που έλαβαν χώρα κατά το Πλειστόκαινο επηρέασαν σηµαντικά τη µορφή του λεκανοπεδίου. Οι εναλλαγές παγετωδών και µεσοπαγετωδών περιόδων είχαν ως αποτέλεσµα την αυξοµείωση της στάθµης της θάλασσας και την προέλαση και υποχώρηση της ξηράς κατά
ανάλογο τρόπο. Η σηµαντικότερη πτώση στάθµης (120m) σηµειώθηκε κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο και συγκεκριµένα κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο του Βουρµίου (Lambeck, 1996). Σε
αυτή την περίοδο η θάλασσα είχε υποχωρήσει κατά πολύ και το µεγαλύτερο τµήµα του Σαρωνικού
κόλπου είχε γίνει ξηρά, µε τα νησιά Αίγινα και Σαλαµίνα (σχ. 3β) να αποτελούν τη φυσική συνέχεια
του λεκανοπεδίου (Μαριολάκος & Θεοχάρης, 2001). Οι ορεινοί όγκοι που περιέβαλαν το λεκανοπέδιο είχαν αποκτήσει τη σηµερινή µορφή τους ενώ και οι λόφοι στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου διέφεραν ελάχιστα. Τεκτονική δραστηριότητα υπήρχε µόνο στο δυτικό περιθώριο του λεκανοπεδίου η
οποία αντιστοιχούσε αφενός στη δράση των περιθωριακών ζωνών του Αιγάλεω, του Ποικίλου και
της Πάρνηθας και αφετέρου στη δράση των ρηγµάτων µε διεύθυνση Α-∆ που τέµνουν τους ορεινούς αυτούς όγκους. Στο αναδυµένο τµήµα του Σαρωνικού είχε αναπτυχθεί υδρογραφικό δίκτυο, το
οποίο αποτελούσε προέκταση του υδρογραφικού δικτύου που είχε διαµορφωθεί πριν την απόσυρση της θάλασσας. Ο Κηφισός ποταµός πιθανότατα έρεε νοτιότερα, δεν είναι όµως γνωστό αν συνέχιζε την πορεία του προς τα νότιο-νοτιοδυτικά ή αν άλλαζε διεύθυνση προς τα δυτικά, επηρεαζόµενος από τις ρηξιγενείς ζώνες µε διεύθυνση Α-∆ που δρούσαν στην περιοχή της Σαλαµίνας.

4.5 Ολόκαινο
Η σηµερινή εικόνα του λεκανοπεδίου της Αθήνας (σχ. 2δ) είναι λίγο πολύ η ίδια τα τελευταία 3-5
χιλιάδες χρόνια. Ουσιαστικά πρόκειται για µία περιοχή µε χαµηλό µέσο υψόµετρο η οποία περιβάλλεται από ορεινούς όγκους διαφόρων διευθύνσεων. Στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου παρατηρούνται γενικά περιοχές πολύ µικρής µορφολογικής κλίσης που διακόπτονται από σχετικά µικρούς λόφους, στις οποίες εµφανίζονται κυρίως Νεογενείς σχηµατισµοί και αλλουβιακές και διλουβιακές
αποθέσεις. Το υδρογραφικό δίκτυο παρουσιάζει ασύµµετρη ανάπτυξη. Στο βόρειο τµήµα είναι σαφώς πιο ανεπτυγµένο ενώ στο νότιο τµήµα εµφανίζονται εποχιακοί κλάδοι µικρής τάξης και µικρού
µήκους οι οποίοι εκβάλλουν στον Σαρωνικό κόλπο. Τεκτονική δραστηριότητα παρατηρείται κυρίως
εκτός του λεκανοπεδίου, στο χώρο της Πάρνηθας και του Θριάσιου πεδίου. Οι ανατολικές απολήξεις αυτών των ρηγµάτων εισέρχονται στο βορειοδυτικό τµήµα του λεκανοπέδίου όπου και εστιάζεται η σύγχρονη τεκτονική δραστηριότητα. Σηµαντικές επίσης είναι οι ζώνες των περιθωρίων του Αιγάλεω και του ποικίλου όρους καθώς επίσης και η ρηξιγενής ζώνη του Κηφισού αλλά σε µικρότερο
βαθµό από ότι στις προηγούµενες γεωλογικές περιόδους.
823

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

Σχήµα 3. Τρισδιάστατες παλαιογεωγραφικές αναπαραστάσεις του λεκανοπεδίου Αθηνών κατά το Ολόκαινο (α)
και τη παγετώδη περίοδο του Βουρµίου (β).

5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το λεκανοπέδιο της Αθήνας διαµορφώθηκε κατά το ανώτερο Μειόκαινο, όταν έδρασαν τα περιθωριακά του ΒΒΑ-ΝΝ∆ διεύθυνσης ρήγµατα, στους πρόποδες των σηµερινών ορεινών όγκων που
το περιβάλλουν, διαµορφώνοντας µια σύνθετη µορφή ασύµµετρης τεκτονικής τάφρου. Το δυτικό
περιθώριο (Αιγάλεω - Πάρνηθα) ήταν πολύ πιο έντονο σε σχέση µε το ανατολικό (Υµηττός - Πεντέλη). Ταυτόχρονα, οι φάσεις των νεογενών σχηµατισµών µέσα στις υπολεκάνες ιζηµατογένεσης του
λεκανοπεδίου ήταν ηπειρωτικές - λιµναίες προς το βόρειο τµήµα του και θαλάσσιες προς το νότιο
τµήµα που επικοινωνούσε µε το Σαρωνικό κόλπο. Μια µεγάλη ρηξιγενής ζώνη διεύθυνσης Α-∆ διέκρινε το βόρειο άνω τµήµα του λεκανοπεδίου – όπου επικρατούσαν λίµνες τόσο κατά το Άνω Μειόκαινο όσο και κατά το Πλειόκαινο – από το νότιο τµήµα, όπου µόνο στο νοτιοδυτικό τµήµα είχαµε
λιµναίες φάσεις κατά το Άνω Μειόκαινο ενώ κατά το Πλειόκαινο είχαµε ανύψωση και διάβρωση του
αναγλύφου. Το κεντρικό και ανατολικό τµήµα του λεκανοπεδίου χαρακτηρίζεται από έλλειψη σηµαντικών νεογενών αποθέσεων και εκτεταµένη επιφανειακή εµφάνιση του αλπικού υποβάθρου, µε εξαίρεση το νοτιοδυτικό άκρο όπου είχαµε την παράκτια θαλάσσια ιζηµατογένεση.
Στο Μέσο Πλειστόκαινο διανοίγεται ο Κηφισός ποταµός ανάµεσα στους κεντρικούς λόφους που
δρούσαν σαν φράγµα και ενώνει τα προηγούµενα υδρογραφικά δίκτυα του βόρειου τµήµατος µε το
νότιο, αποστραγγίζοντας τις προηγούµενες λίµνες. Ταυτόχρονα παχειά ριπίδια καλύπτουν τα περιθώρια των ορεινών όγκων.
Έκτοτε η ακτογραµµή βρίσκεται περίπου στη σηµερινή της θέση κατά τις µεσοπαγετώδεις περιόδους ενώ µετατίθεται πολύ νοτιότερα στην ισοβαθή των -120m κατά τις παγετώδεις περιόδους.
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ABSTRACT

PALEOGEOGRAPHIC EVOLUTION OF THE ATHENS BASIN FROM
UPPER MIOCENE TO PRESENT
Papanikolaou D., Bassi E.-K., Kranis H. and Danamos G.
Department of Dynamic Tectonic and Applied Geology, Faculty of Geology, National and
Kapodistrian University of Athens, 15784, Athens, dpapan@geol.uoa.gr, ekbassi@geol.uoa.gr,
hkranis geol.uoa.gr
The Athens basin represents a complex neotectonic asymmetric graben bounded by NNE-SSW
marginal faults with much higher activity along the western side in Egaleo and Parnitha Mts than
along the eastern side along Pendeli and Hymettos Mts. The activity started during Late Miocene
as the presence of sedimentary sequences indicates, continental and lacustrine in the west and
north and coastal marine in the southeast. An E-W fault zone divided the basin in a northern subsided part – where lakes were dominating throughout Late Miocene - Pliocene – and a southern
part where lakes were occurring only during Late Miocene in the central - western part, whereas
shallow marine environments dominated in the south and southeast during Late Miocene - Pliocene
with the coastline being very close to the present day Acropolis and Philopapou hills. The central
eastern area was in a high position with the Alpine bedrocks under erosion and constituted a barrier
towards the south. This situation changed before the middle Pleistocene when Kifissos River was
formed cutting through the hilly area and connected the northern drainage system with the south,
which resulted in the saturation of the remnant lakes of the northern segment. At the same period
very thick fans were formed at the foothills of the surrounding mountains, covering the previous
neogene sediments and/or Alpine rocks. Ever since the paleogeography was similar to the present
geography during the inter-glacial periods and substantially different with the coastline along the
present isobath of -120m during the glacial periods, like the Wurm.
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