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ΣΥΝΟΨΗ 
Οι νεογενείς σχηµατισµοί του λεκανοπεδίου Αθηνών έχουν διαιρεθεί σε θαλάσσιους 

και χερσαίους, βάσει της φάσης τους αλλά και της γεωγραφικής τους κατανοµής. Οι Πλειο-
καινικοί θαλάσσιοι σχηµατισµοί περιλαµβάνουν µάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή και ασβε-
στόλιθους (Πειραϊκή χερσόνησος, Άλιµος). Οι Ανωµειοκαινικοί θαλάσσιοι σχηµατισµοί πε-
ριλαµβάνουν µία υποκείµενη κλαστική σειρά και κατά θέσεις κάποιους συνήθως 
υπερκείµενους ανθρακικούς σχηµατισµούς. Οι Πλειοκαινικοί ηπειρωτικοί σχηµατισµοί απο-
τελούνται από άµµους και αργίλους οι οποίοι έχουν αποτεθεί ασύµφωνα στους ανωµειοκαι-
νικούς ηπειρωτικούς σχηµατισµούς, χωρίς να λείπουν εµφανίσεις λιµναίων µαργών και 
ψαµµιτών (Καµατερό). Ανωµειοκαινικοί ηπειρωτικοί – λιµναίοι σχηµατισµοί εµφανίζονται 
στο βόρειο και δυτικό τµήµα του Λεκανοπεδίου των Αθηνών. Περιλαµβάνουν δύο κύριες 
φάσεις: µια χερσαία, από ερυθρές αργίλους και κροκαλοπαγή (Πύργος Βασιλίσσης) και µια 
λιµναία, από µαργαϊκούς ασβεστόλιθους και µάργες, όπου συναντώνται λιγνιτικά κοιτάσµα-
τα. Από άποψης τεκτονικής, στο δυτικό και το ανατολικό περιθώριο του Λεκανοπεδίου ε-
ντοπίζονται περιθωριακές ρηξιγενείς ζώνες, ΒΒΑ–ΝΝ∆ διεύθυνσης, που οριοθετούν τους 
αλπικούς από τους µεταλπικούς σχηµατισµούς. Κατά µήκος του Κηφισού ποταµού εντοπίζε-
ται άλλη µία µεγάλη ρηξιγενής ζώνη, µε ΒΒΑ–ΝΝ∆ διεύθυνση, που χωρίζει το Λεκανοπέδιο 
σε δύο επιµέρους τµήµατα. Τέλος, µια σηµαντική διαφοροποίηση λαµβάνει χώρα κατά µή-
κος µιας µεγάλης ρηξιγενούς γραµµής µε διεύθυνση ∆Β∆–ΑΝΑ που διασχίζει το Λεκανοπέ-
διο. 
 
ABSTRACT 

Based on lithostratigraphic faces and geographic distribution, the Athens basin Neo-
gene formations are divided into marine and continental. The Pliocene marine formations 
include marls, sandstones, conglomerates and limestones (Piraeus peninsula, Alimos). The 
upper Miocene marine formations include an underlying clastic series and overlying lime-
stones. The Pliocene continental formations are constituted by sands, clays and lacustrine 
marls and sandstones (Kamatero), which are overlying uncomformably on the upper Mio-
cene continental formations. Upper Miocene continental-lacustrine formations can be ob-
served at the northern and western part of the Athens Basin. They include two main phases: a 
continental – constituted by red clays and conglomerates (Pyrgos Vassilissis) – and a lacus-
trine – constituted by marl-limestones and marls with lignitic intercalations. Marginal NNE-
SSW faults can be seen at the westerner and the eastern margin of Athens Basin that delimit 
the alpine from the postalpine formations. A NNE-SSW major fault zone is located along 
Kifissos River. It separates the Basin into two individual departments. Finally, an important 
differentiation takes place along a WNW-ESE major fault zone that crosses the Basin. 



 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της γεωλογικής δοµής των µε-

ταλπικών σχηµατισµών του λεκανοπεδίου των Αθηνών. Για το σκοπό αυτό έγινε γεωλογική 
χαρτογράφηση του λεκανοπεδίου, δίνοντας έµφαση στη στρωµατογραφία των Νεογενών 
σχηµατισµών και ιδιαίτερα σε αυτούς του ανώτερου Πλειόκαινου και του ανώτερου Μειό-
καινου. Επίσης, µελετήθηκε ο ρηξιγενής ιστός του λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα στα περιθώρια 
και εντός των εµφανίσεων των µεταλπικών σχηµατισµών. Στις θέσεις όπου, λόγω της πυ-
κνής δόµησης, η γεωλογική χαρτογράφηση συνάντησε δυσκολίες, τα λιθολογικά και τεκτο-
νικά στοιχεία που προέκυψαν συνδυάστηκαν µε στρωµατογραφικά, παλαιοντολογικά, γεω-
τρητικά και τεκτονικά βιβλιογραφικά δεδοµένα (PAPP et al., 1978, FREYBERG, 1951).  

2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Το λεκανοπέδιο των Αθηνών, βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα της Αττικής, έχει έκτα-

ση 540km2, µήκος περίπου 22 km από ΒΑ προς τα Ν∆ και πλάτος 11Km εγκάρσια. Ορίζε-
ται από τα όρη Πάρνηθα προς τα ΒΒ∆, Πεντέλη προς τα ΒΑ, Υµηττό προς τα ανατολικά και 
Αιγάλεω µαζί µε την προς βορρά προέκτασή του (Ποικίλο όρος) προς τα δυτικά, ενώ προς 
τα νοτιοδυτικά ανοίγεται στον Σαρωνικό Κόλπο. Στο εσωτερικό του λεκανοπέδιου και κατά 
µήκος του κεντρικού του άξονα αναπτύσσεται µια σειρά από λόφους που από ΒΑ προς Ν∆ 
είναι: οι λόφοι των Τουρκοβουνίων και Γαλατσίου, ο Λυκαβηττός, ο λόφος του Στρέφη, οι 
λόφοι της Ακροπόλεως και του Φιλοπάππου, ο Αρδηττός, ο λόφος της Ζωοδόχου Πηγής και 
άλλοι µικρότεροι. Κατά µήκος των προπόδων του Αιγάλεω και του Ποικίλου όρους και των 
δυτικών παρυφών του λεκανοπέδιου υψώνονται οι λόφοι του Καµατερού, της Πετρούπολης, 
του Χαϊδαρίου, του Κορυδαλλού, του Καραβά, του Πειραιά και του Κερατσινίου.  

3 ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
Οι σχηµατισµοί που λαµβάνουν µέρος στη γεωλογική δοµή του λεκανοπεδίου, δια-

κρίνονται 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 ασύµ-
φωνα 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 (Πειραιάς, Π. Φά-
ληρο, Καλλιθέα, Ν. Σµύρνη, Αγ. ∆ηµήτριος, Τράχωνες, Άλιµος) και 

• Ηπειρωτικούς, οι οποίοι περιλαµβάνουν λιµναίες έως λιµνοχερσαίες αποθέσεις που κατά 
θέσεις περιέχουν απολιθώµατα της Πικερµικής πανίδας (Πύργος Βασιλίσσης) και εντοπίζο-
νται στην περιοχή του Βόρειου Λεκανοπεδίου Αθηνών (Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Ιωνία, Περι-
στέρι, Χαϊδάρι, Νέα Λιόσια, Νέο Ηράκλειο, Καλογρέζα, Χαλάνδρι κλπ.). 

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.  

Η γεωγραφική εξάπλωση των ανωτέρω σχηµατισµών παρουσιάζεται στον χάρτη της 
Εικ. 1. 
 



 
Εικ. 1. Χάρτης µεταλπικών σχηµατισµών λεκανοπεδίου Αθηνών. (1. Αλλούβια, 2. Πλευρικά κορήµα-
τα, 3. Πλευρικά κορήµατα και ριπίδια, 4. Πλειοκαινικοί θαλάσσιοι σχηµατισµοί, 5. Πλειοκαινικοί η-
πειρωτικοί σχηµατισµοί, 6. Ανωµειοκαινικοί σχηµατισµοί - παράκτιες και παράλιες φάσεις, 7. Ανω-
µειοκαινικοί ηπειρωτικοί σχηµατισµοί, 8. Αλπικό υπόβαθρο, 9. Γεωλογικό όριο, 10. Ρήγµα και πιθανή 
προέκτασή του). 
 



 

3.1 Θαλάσσιοι Νεογενείς Σχηµατισµοί 

3.1.1 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. Μειόκαι-
νου. Στην Πειραϊκή χερσόνησο εµφανίζεται η ακόλουθη σειρά σχηµατισµών, από τους πα-
λαιότερους προς τους νεότερους: (i) µάργες και εναλλαγές µαργών και κροκαλοπαγών, (ii) 
κίτρινες µάργες και µαργαϊκοί ψαµµίτες, (iii) κίτρινες και λευκές µάργες µεγάλου πάχους 
(Εικ. 2), (iv) πορτοκαλόχρωοι ψαµµίτες και (v) πορώδεις ασβεστόλιθοι µε έγκοιλα (Εικ. 3). 
Αυτή η σειρά των σχηµατισµών έχει µεγάλο πάχος και διακρίνεται σχηµατικά στη συνθετική 
στρωµατογραφική στήλη της Εικ. 4. 
 

Εικ. 2. Εναλλαγές ψαµµιτών και µαργών 
στην παραλία «Βοτσαλάκια», στη Ν∆ από-
ληξη του λόφου της Καστέλας. 

 
Εικ. 3. Απολιθωµατοφόροι ασβεστοψαµµίτες (πορώ-
δεις ασβεστόλιθοι), στην περιοχή του προφήτη Ηλία, 
στην κορυφή του λόφου της Καστέλας. 

 
3.1.2 Ανωµειοκαινικοί σχηµατισµοί  

Οι Ανωµειοκαινικοί σχηµατισµοί περιλαµβάνουν δύο κύριες διακριτές ενότητες: Μία 
υποκείµενη κλαστική σειρά, αποτελούµενη από πολλές διαφορετικές λιθολογίες και φάσεις 
και κάποιους ανθρακικούς σχηµατισµούς οι οποίοι συνήθως υπέρκεινται της κλαστικής σει-
ράς, αλλά δεν αποκλείεται να αποτελούν και ενδιαστρώσεις µέσα σε αυτήν. 

Οι σχηµατισµοί της κλαστικής σειράς καταλαµβάνουν µεγάλο µέρος του νότιου τµή-
µατος 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. Περιλαµβά-
νουν πολλές λιθολογίες σε εναλλαγές: αργίλους και ιλύες µε κυµαινόµενα ποσοστά κυρίως 
σχιστολιθικών λατυπών διαφόρων µεγεθών (Εικ. 5), κιτρινωπές αµµούχες µάργες, κροκαλο-
παγή, λατυποπαγή µε κιτρινοκάστανο αµµώδες συνδετικό υλικό, συνεκτικά λατυποκροκα-
λοπαγή µε ογκόλιθους. Το περιβάλλον απόθεσης αυτών των σχηµατισµών σε γενικές γραµ-
µές είναι παράκτιο (Χαραλαµπάκης, 1952, Χριστοδούλου, 1961). Κάποιες όµως φάσεις, 
ειδικά αυτές που εµφανίζονται στην περιοχή του Αγίου ∆ηµητρίου, φαίνονται να αντιστοι-
χούν σε µάλλον ποταµοχερσαίο περιβάλλον απόθεσης, πιθανότατα σε εκβολές ποταµών, ό-
που 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 (Εικ. 7), αλλά δεν αποκλείεται να αποτελούν και ενδιαστρώσεις µέσα σε 
αυτήν. Εντοπίζονται κυρίως στις κορυφές λόφων (περιοχές Τραχώνων, Καλλιθέας και Πα-
λαιού Φαλήρου). Πρόκειται για πετρώµατα γκριζόλευκων ή υποκίτρινων αποχρώσεων, δια-
φόρων φάσεων και χαρακτήρα. Κατά θέσεις πρόκειται για λατυποπαγείς ασβεστόλιθους ή 
για ασβεστοψαµµίτες µε σπογγώδη υφή (Εικ6), ενώ σε πολύ κοντινά σηµεία εµφανίζονται 
κοραλλιογενείς ασβεστόλιθοι, πολύ πλούσιοι σε απολιθώµατα (κυρίως δίθυρα και γαστερό-
ποδα). Αλλού πρόκειται για ωολιθικούς ασβεστόλιθους ή για ασβεστόλιθους µε πορσελανώ-
δη υφή. Μπορεί να ειπωθεί πως πρόκειται για σχηµατισµούς που έχουν αποτεθεί σε παρά-
κτιο γενικά περιβάλλον, όπου τοπικά είχαµε ανάπτυξη κοραλλιογενών υφάλων. Οι κλίσεις 
τους συχνά δεν είναι σαφείς, σε κάποια όµως σηµεία (λόφος Πανί, Τράχωνες) έχουν µετρη-
θεί κλίσεις σε γενικές γραµµές δυτικές, µε τιµές γύρω στις 30°.  
 

 
Εικ. 4. Σύνθεση στρωµατογραφικής στήλης Πειραϊκής χερσονήσου.  
 



 

Εικ. 5. Εναλλαγές µαργών, αργίλων και κροκα-
λοπαγών της κλαστικής ανωµειοκαινικής σειράς 
(λόφος Πανί, Τράχωνες). 

Εικ. 6. Ασβεστόλιθοι (ασβεστιτικοί ψαµµίτες) µε 
σπογγώδη υφή στους Τράχωνες. 

 

 
Εικ. 7. Η επαφή των ασβεστόλιθων µε τους µειοκαινικούς κλαστικούς σχηµατισµούς. 
 

3.2 Ηπειρωτικοί Νεογενείς Σχηµατισµοί 
Οι ηπειρωτικοί Νεογενείς σχηµατισµοί έχουν µελετηθεί από τον LEPSIUS (1893), ο 

οποίος έδωσε το χάρτη της Αττικής σε κλίµακα 1:25000 και τον FREYBERG (1951), ο ο-
ποίος χαρτογράφησε τους Νεογενείς σχηµατισµούς της Β∆/κής περιοχής του λεκανοπέδιου 
Αθηνών σε κλίµακα 1:5000. 

Στην περιοχή κοντά στον Πύργο Βασιλίσσης Αµαλίας, εντός της κατώτερης ακολου-
θίας αµµούχων αργίλων που εµφανίζονται στην περιοχή των Νέων Λιοσίων, του Πύργου 
Βασιλίσσης και του Καµατερού, έχει ανευρεθεί πλούσια πανίδα σπονδυλωτών παρόµοια µε 
την Πικερµική. Ο FREYBERG (1951) εντάσσει την πανίδα αυτή, καθώς και το σύνολο της 
Πικερµικής Πανίδας, στο κατώτερο Πλειόκαινο. Μετέπειτα απόψεις (MARINOS & 
SYMEONIDIS, 1974, SYMEONIDIS, 1979) τοποθετούν την Πικερµική πανίδα στο ανώτα-
το Μειόκαινο (6,5-5 εκατοµµύρια χρόνια) και θεωρούν ότι η πανίδα που έχει ανευρεθεί στον 
Πύργο Βασιλίσσης Αµαλίας είναι ελαφρώς παλαιότερης ηλικίας από την Πικερµική, κατά 
συνέπεια παρουσιάζει ανωµειοκαινική ηλικία.  

Οι παρατηρήσεις του FREYBERG ανά περιοχή, όπως τροποποιούνται βάσει προσω-
πικών παρατηρήσεων και της ηλικίας της Πικερµικής πανίδας, διακρίνονται στον πίνακα 1. 

 



 ∆αφνί - Περιστέρι Ν. Λιόσια – Πύργος - 
Καµατερό 

Ποδαράδες – 
Καλογρέζα – 
Ν. Ηράκλειο 

Μενίδι 

 Ανώτερος ασβεστόλιθος. 
Πάχος τουλάχιστον 100m. 

Μεγάλου πάχους 
άργιλοι. 

Λευκοί 
ασβεστόλιθοι, 
µε αργίλους στα 
NA. 

Π
λε
ιό
κα
ιν
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Αµµώδη 
στρώµατα.  

Ψαµµιτοκροκα-
λο- παγής ακο-
λουθία πάχους 
µερικών εκατο-
ντάδων µέτρων. 

Κροκαλοπαγή 
µε ενδιαστρώ-
σεις άµµων. 
Πάχος περίπου 
400m. 

Μ
ει
όκ
αι
νο

 Ασβεστόλιθοι και 
µάργες µε άνθρα-
κες. Πλούσια πα-
λαιοπανίδα από 
Melanopsidae. 
Πάχος µέχρι 300m. 

• Ανώτερη ακολουθία 
αµµούχων αργίλων 

• Ορίζοντας κροκαλοπαγών 
• Κατώτερη ακολουθία 
αµµούχων αργίλων 

Ασβεστόλιθοι και µάργες µε 
ενδιαστρώσεις λιγνιτών. 
Πάχος 250m. 

Ασβεστόλιθοι και 
µάργες µε λιγνί-
τες. ∆ιάτρηση 
µέχρι βάθους 
105m, αλλά µε-
γαλύτερο πάχος 
συνολικά. 

Λευκοί µαλακοί 
ασβεστόλιθοι 
(σπάνιες θέσεις 
εµφάνισης). 

 Υ
πό
β.

 Μεσοζωικό 
υπόβαθρο 

Μεσοζωικό  
υπόβαθρο 

Μεσοζωικό 
υπόβαθρο 

Άγνωστο 
υπόβαθρο 

 
Πίνακας 1. Η στρωµατογραφική διάρθρωση του Νεογενούς της Β∆ Αττικής. Τροποποιηµένο, από 
FREYBERG (1951) 
 
3.2.1 Πλειοκαινικοί ηπειρωτικοί σχηµατισµοί 

Εµφανίζονται στην περιοχή της Μεταµόρφωσης, ανατολικά των Αχαρνών, στη Φιλο-
θέη, 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 "κάλυµµα" το οποίο οµογενο-
ποίησε και εξοµάλυνε το υπάρχον παλαιοανάγλυφο. Είναι γενικά αδιατάρακτα ή λίγο διατα-
ραγµένα ιζήµατα µε κλίσεις που σπάνια ξεπερνούν τις 5°, αποτελούµενα από άµµους και 
αργίλους µε αραιές, µη ρυθµικές και περιορισµένης έκτασης παρεµβολές λιγνιτικών οριζό-
ντων πολύ µικρού πάχους (5-20 cm). Το χρώµα τους είναι ερυθρωπό, πορτοκαλί ή ανοιχτο-
κίτρινο 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 περι-
θωριακά ρήγµατα του Αιγάλεω. Πρόκειται για µια αρκετά συνεκτική ακολουθία στρωµάτων 
µε καλά διαµορφωµένους ορίζοντες, η οποία συνήθως αποτελείται από λευκές και συµπα-
γείς ασβεστόµαργες που παρουσιάζουν ήπιες κλίσεις, σε γενικές γραµµές προς τα ανατολι-
κά. 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 (Εικ. 8). 
 



 

 
Εικ. 8. Οι ανωπλειοκαινικοί ασβεστοµαργαϊκοί σχηµατισµοί παρουσιάζουν έντονες κλίσεις κοντά στα 
περιθώρια (στο βάθος διακρίνονται οι Τριαδικο-Ιουρασικοί ανθρακικοί σχηµατισµοί και το περιθωρια-
κό ρήγµα του Ποικίλου). 
 
3.2.2 Ανωµειοκαινικοί ηπειρωτικοί – λιµναίοι σχηµατισµοί 

Πρόκειται για ηπειρωτικούς σχηµατισµούς, οι οποίοι αποτέθηκαν σε περιβάλλον λι-
µναίο 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 Χωµά-
των, των Νέων Λιοσίων και των Αγίων Αναργύρων. Εµφάνιση µεγάλης έκτασης παρουσιά-
ζεται στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, της Καλογρέζας και της Πεύκης. Πιο βόρεια, εµ-
φανίζονται στην περιοχή της Φυλής και των Θρακοµακεδόνων, όπου το υψόµετρο των 
εµφανίσεων αυτών είναι αρκετά µεγάλο (500m στους Θρακοµακεδόνες). 

Οι λιµναίες φάσεις αποτελούνται από µαργαϊκούς ασβεστόλιθους, αµµούχες µάργες 
και µάργες, µέσα στις οποίες συναντώνται λιγνιτικά κοιτάσµατα (Αγ. Βασίλειος, Αγ. Θεό-
δωροι, Καλογρέζα, Ν. Ηράκλειο κλπ. – Freyberg, 1951). Οι µάργες έχουν γενικά χρώµα 
πρασινωπό που ποικίλει από γκρίζο και ανοιχτό λαδί µέχρι και πολύ έντονο πράσινο (Εικ. 
9).  

Οι χερσαίες φάσεις αποτελούνται από ερυθρές αργίλους και κροκαλοπαγή. Η κύρια 
εµφάνιση των ανωµειοκαινικών χερσαίων σχηµατισµών είναι στον Πύργο Βασιλίσσης Αµα-
λίας. Πρόκειται για ερυθρές αργίλους και ψαµµίτες που περικλείουν πλούσια πανίδα σπον-
δυλωτών, ηλικίας λίγο παλαιότερης της Πικερµικής (SYMEONIDIS, 1979). Μικρότερη εµ-
φάνιση των χερσαίων ανωµειοκαινικών σχηµατισµών εντοπίζεται στην περιοχή του Γέρακα, 
ανάµεσα στον Υµηττό και την Πεντέλη. Η κύρια εµφάνιση των τελευταίων σχηµατισµών εί-
ναι 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 διαταραγ-
µένα 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. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι περιοχές 
όπου εµφανίζονται αυτά τα στρώµατα έχουν σαφώς εντονότερο ανάγλυφο από τις παρακεί-
µενές τους, όπου εµφανίζονται οι υπερκείµενοι σχηµατισµοί του Πλειόκαινου. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι η διαταραχή στη γεωµετρία των αποθέσεων αυ-
τών γίνεται λιγότερο έντονη προς τα ανατολικά. Συγκεκριµένα στην περιοχή Μεταµόρφω-



σης – Ν. Ηρακλείου, πέραν των αυξηµένων σχετικά κλίσεων, η διαταραχή στη γεωµετρία 
τους εκφράζεται επίσης µε κάµψεις των στρωµάτων και µεγάλη διασπορά στη φορά κλίσης 
τους. Αντίθετα, στα ανατολικά, και συγκεκριµένα στην περιοχή του Χαλανδρίου, (όπου δεν 
απαντούν επιφανειακά) βρέθηκαν να είναι σχεδόν αδιατάρακτοι. 
 

 
Εικ. 9. Μάργες ανωµειοκαινικής ηλικίας από την περιοχή του Πύργου Βασιλίσσης. 
 

4 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

4.1 Ανατολικό και ∆υτικό περιθώριο λεκανοπεδίου 
Στο δυτικό περιθώριο του βυθίσµατος, µε διεύθυνση ΒΒΑ–ΝΝ∆, αναπτύσσονται οι 

ορεινοί όγκοι του Αιγάλεω, του Ποικίλου και της Πάρνηθας. Η περιθωριακή ρηξιγενής ζώ-
νη, που οριοθετεί τους αλπικούς από τους µεταλπικούς σχηµατισµούς, δεν αποτελεί ένα ε-
νιαίο ρήγµα, αλλά είναι περισσότερη πολύπλοκη, µε επιµέρους ρήγµατα, συνήθως ΒΒΑ–
ΝΝ∆ ή ΒΑ–Ν∆ και σπανιότερα ΒΒ∆–ΝΝΑ διεύθυνσης. Νεότερα ρήγµατα διεύθυνσης Α-∆ 
τέµνουν και κατατεµαχίζουν την περιθωριακή ρηξιγενή ζώνη και τους αλπικούς σχηµατι-
σµούς. Μια αντίστοιχη κατάσταση, µε µικρότερο όµως αριθµό ρηγµάτων, εντοπίζεται και 
στο ανατολικό περιθώριο του βυθίσµατος, που αναπτύσσονται οι µεταµορφωµένοι σχηµατι-
σµοί του Υµηττού και της Πεντέλης. Στην µεν περιοχή του Υµηττού κυριαρχούν τα ρήγµατα 
ΒΒΑ–ΝΝ∆ ή ΒΑ–Ν∆ διεύθυνσης, ενώ στην περιοχή της Πεντέλης τα ρήγµατα είναι σπα-
νιότερα και παρουσιάζουν διεύθυνση Β–Ν. 

4.2 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 Ανατολι-
κό και το ∆υτικό, το καθένα µε τη δική του νεοτεκτονική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη. Η 
διαφοροποίηση αυτή αντικατοπτρίζεται τόσο στον αριθµό και τα γεωµετρικά χαρακτηριστι-
κά 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 µορφο-
λογικές ανωµαλίες και ανωµαλίες του υδρογραφικού δικτύου (ασυµµετρία του υδρογραφι-
κού δικτύου δυτικά και ανατολικά του κύριου κλάδου του Κηφισού).  

Στο ανατολικό τµήµα τα ρήγµατα είναι περισσότερα και παρουσιάζουν ποικίλες δι-
ευθύνσεις, σε αντίθεση µε το δυτικό όπου είναι λιγότερα και επικρατούν οι ΒΑ–Ν∆ και Β∆–
ΝΑ διευθύνσεις. Επίσης στα δυτικό τµήµα οι εµφανίσεις του αλπικού υποβάθρου είναι πολύ 
λίγες, αφού στο µεγαλύτερο τµήµα του καλύπτεται από τους µεταλπικούς σχηµατισµούς. 
Αντίθετα στο ανατολικό το αλπικό υπόβαθρο κάνει συχνά την παρουσία του, δηµιουργώντας 
µια σειρά από µικρούς λόφους, ανάµεσα στον Κηφισό και τον Υµηττό. 



 

4.3 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 παρατηρού-
νται αλλά και µε την ύπαρξη ή όχι ρηξιγενών ζωνών, αναδύσεων του αλπικού αναγλύφου 
κλπ. Η διαφοροποίηση αυτή λαµβάνει χώρα κατά µήκος 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 µεγάλη αυτή τεκτονική γραµµή χωρίζει τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας και 
της Πεντέλης στα Βόρεια, που παρουσιάζουν µια γενική ∆Β∆–ΑΝΑ ανάπτυξη, από τους ο-
ρεινούς όγκους του Αιγάλεω και του Υµηττού που παρουσιάζουν µια ΒΒΑ–ΝΝ∆ ανάπτυξη. 
∆εν είναι τυχαίο ότι η δυτική προέκταση της ζώνης αυτής ταυτίζεται περίπου µε το βόρειο 
περιθώριο του Θριάσιου Πεδίου που αναπτύσσεται πίσω από το Αιγάλεω, ενώ το ανατολικό 
µε το βόρειο περιθώριο της Λεκάνης των Μεσογείων που αναπτύσσεται πίσω από τον Υµητ-
τό. 

Αντίστοιχα, σηµαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και στο εσωτερικό του Λεκα-
νοπεδίου. Βόρεια από τη ζώνη αυτή αναπτύσσονται οι νεογενείς λιµναίες και χερσαίες απο-
θέσεις, που συνήθως δεν εµφανίζονται νοτιότερα, ενώ λείπουν και οι εµφανίσεις του αλπι-
κού υποβάθρου αφού µόνο νότια από τη ζώνη αυτή οι αναδύσεις της αλλόχθονης ενότητας 
είναι συχνές. Επιπλέον, και ο αριθµός των παρατηρούµενων ρηγµάτων είναι µικρότερος στο 
βόρειο τµήµα, σε αντίθεση µε το νότιο όπου αυτά είναι περισσότερα. 

Η µεγάλη αυτή ρηξιγενής ζώνη είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη µορφολογική εικόνα 
και την εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου (διαφορές ανάµεσα στο βόρειο και νότιο τµήµα 
της λεκάνης του Κηφισού), ενώ διακρίνεται πολύ καλά στις δορυφορικές εικόνες και τις αε-
ροφωτογραφίες. 

4.4 Ρηξιγενής ιστός εντός των µεταλπικών σχηµατισµών 
Ρήγµατα διαφόρων χαρακτηριστικών εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές εντός των 

µεταλπικών σχηµατισµών του λεκανοπεδίου Αθηνών. Όσον αφορά στην περιοχή όπου ανα-
πτύσσονται οι θαλάσσιοι νεογενείς σχηµατισµοί, στην Πειραϊκή χερσόνησο διακρίνονται 
δύο κύρια συστήµατα ρηγµάτων, Α-∆ και ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης (Εικ. 10). Τα ρήγµατα αυτά 
είναι ορατά κυρίως στο λόφο της Καστέλας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, 
ενώ στο λόφο του Αγ. Βασιλείου δεν είναι δυνατή η άµεση παρατήρηση ρηγµάτων. Στο Πα-
λαιό Φάληρο παρατηρούνται δύο συστήµατα ρηγµάτων µε εγκάρσιες σχεδόν διευθύνσεις: 
ΒΑ-Ν∆ και Β∆-ΝΑ, το άλµα και η πυκνότητα των οποίων ποικίλει (Εικ. 11). Σον Άγιο ∆η-
µήτριο εντοπίζεται µια σηµαντική ρηξιγενής ζώνη από συνθετικά και αντιθετικά ρήγµατα, 
µε γενική διεύθυνση 101°-281° και κλίση προς τα ΝΝ∆ (Εικ. 12). Πρόκειται για κανονικά 
κατά κύριο λόγο ρήγµατα, τα οποία ταπεινώνουν το νότιο τέµαχος και παρουσιάζουν άλµα 
που ποικίλει από µερικά εκατοστά µέχρι 1-2m. Στην περιοχή των Τραχώνων εµφανίζονται 
αρκετά κανονικά κυρίως ρήγµατα µε γενική διεύθυνση ΝΑ-Β∆ µε άλµα που κυµαίνεται από 
µερικά εκατοστά ως 1-2m (Εικ 13). 

Στην περιοχή όπου αναπτύσσονται οι ηπειρωτικοί νεογενείς σχηµατισµοί η τεκτονική 
δραστηριότητα είναι εµφανής κυρίως στο Β∆ τµήµα του λεκανοπεδίου, όπου εντοπίζονται 
εναλλαγές τάφρων και κεράτων, γενικής διεύθυνσης Β∆-ΝΑ. Χαρακτηριστικά είναι: το κέ-
ρας του Περιστερίου, το κέρας των Πατησίων και το κέρας των Τουρκοβουνίων. Εκτός από 
τα ρήγµατα στα περιθώρια των τάφρων τα οποία παρουσιάζουν µεγάλες µετατοπίσεις, υπάρ-
χουν και εγκάρσια ρήγµατα, αλλά εµφανίζουν µικρά άλµατα. Τέλος, υπάρχουν και µικρά, 
αλπικά ρήγµατα.  
 



 
Εικ. 10 (πάνω). ∆ιαρρήξεις εντός πλειοκαινικών 
µαργών, δ/νσης ΒΑ-Ν∆, στην περιοχή του Μικρο-
λίµανου.  

Εικ. 11 (δεξιά). Ρήγµατα διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ στην 
περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.  

1m 

 

 

 
Εικ. 12. Η ρηξιγενής ζώνη του Αγίου ∆ηµητρίου (φωτογραφία και σχηµατική τοµή). 
 

  

Εικ. 13. Ρήγµατα διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ στην περιοχή  
των Τραχώνων. 

Εικ. 14. Ροδογράµµατα των διευθύν-
σεων των ρηγµάτων που συναντώνται 
στον Άγιο ∆ηµήτριο και στους Τρά-
χωνες. 



 

 
Οι σηµαντικότερες ρηξιγενείς ζώνες εντοπίζονται στο BA τµήµα του τεκτονικού κέ-

ρατος του Αιγάλεω. Η βορειότερη από αυτές οριοθετεί το ΒΑ περιθώριο του τεκτονικού κέ-
ρατος, έχει γενική διεύθυνση ΒΒ∆-ΝΝΑ και αποτελείται από περισσότερα κλιµακωτά ρήγ-
µατα. Οριοθετεί προς τα δυτικά εµφανίσεις των ασβεστόλιθων της Υποπελαγονικής και προς 
τα ανατολικά εµφανίσεις των νεογενών σχηµατισµών (Εικ. 8). Οι κλίσεις των ρηξιγενών ε-
πιφανειών είναι πολύ µεγάλες µε τιµές που φθάνουν τις 70°-80°. Κοντά στην επιφάνεια του 
ρήγµατος οι νεογενείς σχηµατισµοί παρουσιάζουν µεγάλες κλίσεις που φτάνουν τις 60°–70° 
και µειώνονται αισθητά σε µικρή απόσταση από το ρήγµα. Νοτιότερα, κατά µήκος των πα-
ρυφών του Αιγάλεω, η ρηξιγενής αυτή ζώνη σταµατά να είναι τόσο σαφής και δίνει τη θέση 
της σε ένα πιο πολύπλοκο σύστηµα ρηγµάτων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις συ-
χνές εµφανίσεις τόσο του αλπικού υποβάθρου, όσο και των νεογενών σχηµατισµών κάτω 
από τα κορήµατα. Τα ρήγµατα αυτά έχουν ποικίλες διευθύνσεις και φέρνουν σε επαφή το 
αλπικό υπόβαθρο µε κορήµατα ή νεογενή, αλλά και νεογενή µε κορήµατα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι νεογενείς σχηµατισµοί του Λεκανοπεδίου Αθηνών διακρίνονται σε θαλάσσιους, 

που περιλαµβάνουν αµιγώς θαλάσσιες, αλλά και παράκτιες και παράλιες φάσεις και εντοπί-
ζονται στην περιοχή του Νότιου Λεκανοπεδίου Αθηνών και σε ηπειρωτικούς, που περιλαµ-
βάνουν λιµναίες, λιµνοχερσαίες και χερσαίες αποθέσεις και εντοπίζονται στην περιοχή του 
Βόρειου Λεκανοπεδίου Αθηνών. Οι σχηµατισµοί αυτοί τέµνονται από ρήγµατα γενικών δι-
ευθύνσεων ΒΑ-Ν∆ και Β∆-ΝΑ τα οποία παρατηρούνται τόσο στα περιθώρια των νεογενών 
σχηµατισµών (κυρίως στο δυτικό) όσο και εντός του Λεκανοπεδίου.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα της διπλωµατικής εργασίας της γράφουσας, που 

έγινε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος ειδίκευσης του Τοµέα ∆υναµικής Τε-
κτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας του Τµήµατος Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών. Επι-
πλέον, εντάχθηκε στο ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο «Γεωλογική – Γεωτεχνική µελέτη 
Λεκανοπεδίου Αθηνών» (Παπανικολάου κ.ά. 2002), στο οποίο συµµετείχε πλήθος ερευνη-
τών, τους οποίους και ευχαριστώ θερµά για τη συνεργασία. 
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