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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η γεωλογική επισκόπηση και τεκτονική 

ανάλυση της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Ηλία Λευκάδος. Για την ανάλυση αυτών 

πάρθηκαν μετρήσεις µε γεωλογική πυξίδα οι οποίες προβλήθηκαν σε στερεογραφικά 

δίκτυα για εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η Λευκάδα ή Λευκάς είναι νησί του Ιονίου πελάγους. Η περιοχή μελέτης 

είναι ο Άγιος Ηλίας Λευκάδος. Ο Άγιος Ηλίας είναι ένα μικρό χωριό του 

νομού Λευκάδας που έχει πληθυσμό 158 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 

2011. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νησιού και σε υψόμετρο 620 περίπου μέτρων. 

Ανήκει διοικητικά στο Δήμο Απολλωνίων. 

 

 
 

Εικόνα 1: Δορυφορική φωτογραφία της Λευκάδας( google maps). 

 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η γεωτεκτονική δομή της Ελλάδας ορίζεται από ισοπικές ζώνες ΒΒΔ-ΝΝΑ 

διεύθυνσης. Ονομάζονται ισοπικές διότι κάθε ζώνη χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριμένα  γεωλογικά χαρακτηριστικά. Οι ζώνες αυτές αποτελούν τις λεγόμενες 

Ελληνίδες (εικόνα 2).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
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Εικόνα 2:Οι ισοπικές ζώνες της Ελλάδας. 

Οι ισοπικές ζώνες της Ελλάδας χωρίζονται σε δύο ενότητες: 

 τις εσωτερικές Ελληνίδες 

 και τις εξωτερικές Ελληνίδες. 

 

Στις εσωτερικές Ελληνίδες ανήκουν οι ζώνες: 

 η Ζώνη Βοιωτίας 

 η Πελαγονική Ζώνη 

 η Αττικοκυκλαδική Ζώνη ή Μάζα 

 η Ζώνη Αξιού 

 η Περιροδοπική Ζώνη 

 η Ζώνη της Ροδόπης και 

 η Σερβομακεδονική Ζώνη 

 

Στις εξωτερικές Ελληνίδες διακρίνονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά οι εξής 

ζώνες: 

 η Προαπούλια ζώνη ή Ζώνη Παξών 

 η Ιόνια Ζώνη 

 η Ζώνη Γαββρόβου-Τρίπολης 

 η Ζώνη Πίνδου 

 η Ζώνη Παρνασσού 
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Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στη νήσο Λευκάδα η οποία με τη σειρά της 

ανήκει στις Εξωτερικές Ελληνίδες οπότε θα αναφερθούν γενικά στοιχεία για αυτές, 

αλλά και ειδικότερα για τις ζώνες Ιόνια και Ζώνη Παξών. 

Οι Εξωτερικές Ελληνίδες αποτελούν τμήμα της αλπικής οροσειράς και 

δημιουργήθηκαν κατά τη σύγκρουση των ηπείρων της Αφρικής και της Ευρασίας. Η 

σύγκρουση αυτή ακολούθησε την καταβύθιση της Τηθύος. 

Αποτελούν ένα παθητικό περιθώριο προς τα νοτιοδυτικά της Τηθύος του 

οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι η συνεχής ιζηματογένεση καθ’ όλη τη διάρκεια 

Μεσοζωικού έως το τέλος του Ηωκαίνου. Στο Ηώκαινο άρχισαν οι ορογενετικές 

κινήσεις στην περιοχή αυτή που είχαν σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό των 

Εξωτερικών Ελληνίδων. 

Γενικώς, θεωρούνται ως μια προεκβολή της αφρικανικής πλάκας η οποία στο 

τέλος του Ηωκαίνου συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή πλάκα για να δώσει τη γένεση 

των Ελληνίδων. 

 

 

2.1 Ιόνιος Ζώνη 

Αναφέρεται συχνά και με το όνομα Αδριατικοϊόνιος ζώνη. Εκτείνεται κατά 

μήκος της δυτικής παραλίας της Ηπειρωτικής Ελλάδας με διεύθυνση Β-Ν και 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Ηπείρου, την Ακαρνανία, κάποια τμήματα 

των Ιονίων νήσων και τη Δυτική Πελοπόννησο. 

Η Ιόνιος ζώνη στο αρχικό σύστημα παλαιογεωγραφικής εξέλιξης θεωρήθηκε 

ως το ελληνικό μειογεωσύγκλινο. Κατά τις νεότερες απόψεις χαρακτηρίζεται ως μια 

ηπειρωτική λεκάνη με ημιπελαγική – πελαγική ιζηματογένεση πάνω στην Απούλια 

ηπειρωτική πλάκα που αποσπάστηκε από την Γκοντβάνα το Τριαδικό και 

συγκολήθηκε στην Ευρασία το Τριτογενές. 

Ορισμένες σύγχρονες απόψεις τοποθετούν την σειρά των Plattenkalk στην 

Ιόνιο ζώνη, η οποία κατά συνέπεια επεκτείνεται στη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη 

και στη Ρόδο (εικόνα 3). Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις η Ιόνιος ζώνη είναι 

αυτόχθονη και πάνω της επωθήθηκαν οι πιο εσωτερικές ζώνες υπό μορφή 

καλυμμάτων και η αυτόχθονη ζώνη αποκαλύπτεται ως τεκτονικό παράθυρο και 

πολλές φορές ως διπλό παράθυρο. 
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Εικόνα 3: Γεωγραφική κατανομή των αποθέσεων της Ιονίου ζώνης στην Ελλάδα. 

 

2.1.1 Στρωματογραφία 

Η Αδριατικοϊόνιος ζώνη αποτελείται αποκλειστικά από Αλπικά ιζηματογενή 

πετρώματα. Σαν πρώτα αλπικά ιζήματα της ζώνης θεωρούνται οι εβαπορίτες (κυρίως 

αποθέσεις γύψου και ορυκτού άλατος) περμοτριαδικής ηλικίας, ενώ υπάρχουν και 

παρεμβολές εβαποριτών μέσα σε ασβεστόλιθους του Κάτω Λιασίου. Το πάχος των 

εβαποριτών υπολογίζεται περίπου στα 1500m σύμφωνα με γεωτρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν. Οι εβαπορίτες συνοδεύονται από δολομίτες και ασβεστολιθικά 

λατυποπαγή ηλικίας Κάτω και Μέσου Τριαδικού. 

Πάνω στους εβαπορίτες έχουν αποτεθεί μαύροι ασβεστόλιθοι με Κωνόδοντα 

του Μέσου – Ανώτερου Τριαδικού. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί είναι γνωστοί και ως 

«Ασβεστόλιθοι Φουσταπήδημα». 

Έπειτα, ακολουθεί μια νηριτική σειρά παχυπλακώδων ασβεστόλιθων και 

δολομιτών γνωστοί και ως «Ασβεστόλιθοι του Παντοκράτορα», οι οποίοι περιέχουν 

λίγα τρηματοφόρα και φύκη ηλικίας Μέσου Λιασίου. 

Στο Ανώτερο Λιάσιο (Ιουρασικό) έχουμε έντονη διαφοροποίηση της 

ιζηματογένεσης της Ιόνιας ζώνης. Διαδοχικά ή σε πλευρικές μεταβάσεις από την 

περίοδο αυτή και μέχρι το ανώτατο Ιουρασικό, αποτίθενται οι «Ασβεστόλιθοι του 



7 
 

Λούρου» (πελαγικοί ασβαστόλιθοι με αμμωνίτες, βραχιονόποδα και τρηματοφόρα). 

Επίσης αποτίθενται και οι «Ασβεστόλιθοι Σινιών» και Ammonitico rosso. Στη 

συνέχεια ακολουθούν οι αργιλικοί σχιστόλιθοι με Ποσιδωνίες. Οι πελαγικές αυτές 

φάσεις μαρτυρούν ότι η περιοχή που μέχρι το Μέσο Λιάσιο υπήρξε αβαθής 

πλατφόρμα, μπαίνει σε μια περίοδο ταφροποίησης, κατά την οποία εφελκυστικοί 

μηχανισμοί δημιουργούν εσωτερικές λεκάνες και πελαγικές ράχες όπου αποτίθενται 

διάφορες ιζηματογενείς ακολουθίες το ίδιο χρονικό διάστημα. Κατά θέσεις 

παρατηρούνται μεγαλύτερα ή μικρότερα στρωματογραφικά κενά, τα οποία μπορούν 

να καλύπτουν ακόμη και όλο το χρονικό αυτό διάστημα. Για το λόγο αυτό η 

ιζηματογένεση αυτή τη περίοδο είναι εντελώς διαφοροποιημένη στις διάφορες 

περιοχές, καταγράφοντας έντονες παλαιογεωγραφικές διαφοροποιήσεις της ζώνης. 

Από το Άνω Μάλμιο (Τιθώνιο) του Ανώτερου Ιουρασικού γίνεται γενική 

βύθιση της Ιονίου λεκάνης και ομογενοποίηση των συνθηκών ιζηματογένεσης και 

αρχίζει η απόθεση πελαγικών ασβεστόλιθων με κερατολιθικές ενστρώσεις, κοινών 

για όλη την Ιόνιο ζώνη που διαρκεί μέχρι την έναρξη απόθεσης του φλύσχη στο τέλος 

Ηωκαίνου. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί αναφέρονται με το όνομα «Ασβεστόλιθοι  Βίγλας» 

και η απόθεσή τους κράτησε από το Τιθώνιο μέχρι και όλο το Κρητιδικό. Οι ίδιοι 

πλακώδεις ασβεστόλιθοι συνεχίζουν και το Τριτογενές μέχρι τέλος Ηωκαίνου και 

αναφέρονται ως «Ασβεστόλιθοι Ηωκαίνου». 

Οι «Ασβεστόλιθοι Βίγλας» είναι λεπτοπλακώδεις πελαγικoί ασβεστόλιθοι με 

λεπτές ενστρώσεις αργιλικές και συνηθέστερα μάυρες κερατολιθικές αποθέσεις, οι 

οποίες συχνά εμφανίζονται ως πυριτικοί κόνδυλοι. Στους ηωκαινικούς ασβεστόλιθους 

βρίσκονται συχνά απολιθώματα τρηματοφόρων και εμφανίζονται ως πλακώδεις 

ασβεστόλιθοι, σπανιότερα ως λατυποπαγείς. 

Τέλος, αποθέτεται ο φλύσχης από το τέλος του Ηωκαίνου, όλο το Ολιγόκαινο 

και μέχρι το Ακουιτάνιο του Κάτω Μειοκαίνου οπότε και έλαβε χώρα η πτύχωση της 

ζώνης. Το συνολικό πάχος του φλύσχη υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1000 μέτρα αν 

και οι πτυχωμένες μορφές του είναι πιθανόν ότι επηρεάζουν το φαινόμενο πάχος του. 

 

2.1.2 Παλαιογεωγραφική και τεκτοορογενετική εξέλιξη 

Παλαιογεωγραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα σχηματισμού 

εβαποριτών Περμοτριαδικής ηλικίας. Την περίοδο αυτή η Αδριατικοϊόνιος ήταν 

χερσαία ή πολύ ρηχή θαλάσσια περιοχή έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να χερσεύει 

συχνά και να σχηματίσει τελικά τα τόσο μεγάλου πάχους στρώ,ατα των εβαποριτών. 

Ανάλογη από άποψη παλαιογεωγραφίας ήταν η ζώνη , όσων αφορά στην 

απόθεση νηρητικών ιζημάτων (δολομίτες και ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα). Μόνο 

από το Άνω Λιάσιο διαμορφώνεται σε μειογεωσύγκλινο με πελαγική-ημιπελαγική 

ιζηματογένεση. 
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Τα κοιτάσματα των εβαποριτών εκτός από την κανονική στρωματογραφική 

τους θέση στη βάση των αλπικών ιζημάτων, βρίσκονται συχνά και ενδιάμεσα στα 

νεώτερα στρώματα της ζώνης ( Κρητηδικά και Ηωκαινικά) όπου έχουν ανέλθει 

διαπηρικά δια μέσου των ρηγμάτων. Η προς τα πάνω μετανάστευση των εβαποριτών 

γίνεται από τη θερμότητα που αναπτύσσεται λόγω της γεωθερμικής βαθμίδας και από 

τις υψηλές πιέσεις που ασκούνται στο βάθος από τα υπερκείμενα στρώματα, 

συνθήκες πους τους κάνουν πλαστικούς με ικανότητες ροής. Αυτή η δευτερογενής 

θέση των εβαποριτών (γύψος) μέσα στα νεότερα στρώματα, είχε οδηγήσει 

παλαιότερα τους ερευνητές στο χαρακτηρισμό των κοιτασμάτων με τους όρους 

«κρητιδική γύψος». 

Η πτύχωση της Αδριατικοϊονίου ζώνης έγινε το Κ. Μειόκαινο με τη 

συμπιεστική τεκτονική του Τριτογενούς που επηρέασε το Ιόνιο αυτή τη γεωλογική 

περίοδο. Με τη συμπίεση τα στρώματα της ζώνης υπέστησαν έντονη λεπίωση στην 

οποία τα στρώματα της γύψου έπαιξαν το ρόλο του λιπαντικού μέσου που διευκόλυνε 

τις εσωτερικές ολισθήσεις. 

Το είδος των πτυχών που προκλήθηκαν από την τελική Τριτογενή πτύχωση 

δεν είναι απλό. Συνήθως συνοδεύεται από διαρρήξεις στις πτέρυγες έτσι ώστε να 

δημιουργούνται συνεχείς επωθήσεις ή εφιππεύσεις και λεπιώσεις. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεκτονικής δομής της Ιονίου ζώνης στην 

Ήπειρο-Στερεά Ελλάδα είναι μια σειρά από επάλληλα μεγασύγκλινα και 

μεγααντίκλινα τα οποία με βασική αξονική διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ έως ΒΔ-ΝΑ 

επωθούνται ή εφιππεύουν το ένα πάνω στο άλλο προς τα δυτικά. 

Τόσο οι μεγαπτυχές αυτές όσο και οι πτυχές μικρότερης κλίμακας είναι 

ασσύμετρα σταθερές με σταθερή απόκλιση προς ΔΝΔ, με σπάνιες εξαιρέσεις κατά τις 

οποίες παρατηρείται απόκλιση των πτυχών προς ΑΒΑ οφειλόμενη στο φαινόμενο της 

«προς τα πίσω επώθησης» που λαμβάνει χώρα μερικές φορές κατά τη συμπίεση προς 

τα δυτικά. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και σε μεγακλίμακα και έτσι 

παρατηρούνται μεγααντίκλινα με φορά προς τα ΑΒΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

το μεγααντίκλινο στο όρος Μιτσικέλι των Ιωαννίνων. 

Τα κυριότερα μεγασύγκλινα και μεγααντίκλινα της Ιονίου ζώνης είναι τα εξής: 

α) Στην εσωτερική Ιόνιο 

 Το μεγάλο σύγκλινο Ηπείρου-Ακαρνανίας που δέχεται κυρίως την 

επώθηση του τεκτονικού καλύμματος της Πίνδου. 

 Το μεγααντίκλινο Ξεροβουνίου 

β) Στην αξονική Ιόνιο 

 Το αντικλινόριο των Ιωαννίνων 

 Το ανατολικό αντικλινόριο που περιλαμβάνει το τεκτονικό λέπι του 

ποταμού Λούρου 
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 Το μεγααντίκλινο του όρους Μιτσικέλι 

 Το σύγκλινο Δερβιτσιάνας 

 Το αντίκλινο Θεσπρωτικού 

 Τα σύγκλινο Βοτσαρά 

 Το Δυτικό αντικλινόριο που πςριλαμβάνει τα αντίκλινα Σουλίου και 

Παραμυθιάς 

γ)Στην εξωτερική Ιόνιο 

 Το μεγάλο σύγκλινο της Παραμυθιάς που εφιππεύει προς τα δυτικά 

πάνω στα αντικλινικά λέπια Μαργαρίτιου και Πάργας. 

 

Τέλος βασικής σπουδαιότητας για την τεκτονική δομή της ιόνιας ζώνης είναι 

τα μεγάλα εγκάρσια ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης τα οποία με διεύθυνση γενική Α-

Δ ή ΑΒΑ-ΔΝΔ σχηματίστηκαν αρχικά στη διάρκεια της τελικής πτύχωσης κάθετα 

στους άξονες των μεγαπτυχών. Επίση βασικής σημασίας είναι και τα επιμήκη 

ρήγματα, με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ, τα οποία είναι είτε ρήγματα ανάστροφα (της 

λεπίωσης), είτε ρήγματα κανονικά μεταγενέστερα που προκάλεσαν το σχηματισμό 

των μεγάλων τάφρων-λεκανών στο χώρο Ηπείρου-Δυτικής Στερεάς. 

 

2.2 Ζώνη Παξών ή Προαπούλια ζώνη 

Ονομάστηκε ζώνη Παξών από τα νησιά Παξούς του Ιονίου Πελάγους, ενώ η 

ονομασία Προαπούλια δόθηκε για να υποδηλώσει ότι η ζώνη αποτελεί το εσωτερικό 

τμήμα της Απούλιας πλατφόρμας που εκτείνεται προς την Ιταλία. 

Τα Ιόνια νησιά Παξοί, Αντίπαξοι, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος είναι οι 

μοναδικές περιοχές που εμφανίζεται η ζώνη ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της βρίσκεται 

βυθισμένο κάτω από τη θάλασσα. 

Η συνεχής νηρητική ανθρακική ιζηματογένεση και η απουσία του φλύσχη 

είναι τα γνωρίσματα της ζώνης, χαρακτηριστικά της Απούλιας πλατφόρμας. 

Εβαπορίτες, δολομίτες και νηριτικοί ασβεστόλιθοι είναι τα πιο παλιά αλπικά 

ιζήματα της ζώνης (Άνω Τριαδικού) που εμφανίζουν μια σαφή αναλογία με τα 

αντίστοιχα της Αδριατικοϊονίου ζώνης. 

Νηρητικοί ασβεστόλιθοι αντιπροσωπεύουν και το Κάτω και το μέσο 

Ιουρασικό ενώ στους ασβεστολίθους του Άνω Ιουρασικού παρεμβάλλονται και 

μερικές μαργαϊκές και κερατολιθικές ενστρώσεις. 

Η ανθρακική ιζηματογένεση συνεχίστηκε αδιάκοπα όλο το Κρητιδικό και 

Παλαιογενές με την απόθεση νηρητικών ασβεστόλιθων λευκών ή τεφρών που συχνά 

εμφανίζονται μικρο-λατυποπαγείς. 
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Η θαλάσσια ιζηματογένεση συνεχίστηκε στη ζώνη Παξών και στο Νεογενές 

με νηρητικούς, μαργαϊκούς ασβεστόλιθους του Κ. Μειόκαινου-Πλειόκαινου με το 

σχηματισμό του Αιγαιακού τόξου , συνεχίζεται φυσικά και σήμερα στις περιοχές της 

ζώνης που παραμένουν κάτω από τη θάλασσα. 

Δεν είναι εξακριβωμένο αν η ανάδυση ήταν αρχικά ενιαία για όλη τη ζώνη 

Παξών και έγινε μια παροξυσμική ορογενετική φάση και στη συνέχεια έγινε βύθιση 

με ρηξιγενή τεκτονική του χώρου ανάμεσα στα νησιά Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, 

Ζάκυνθο που σήμερα αποτελούν τις μοναδικές εμφανίσεις της ζώνης, ή ότι η 

ανάδυση των νησιών έγινε μεμονωμένα από την τεκτονική συμπίεσης που έλαβε 

χώρα κατά το σχηματισμό του Αιγαιακού (Ελληνικού) τόξου και επομένως η 

ιζηματογένεση συνεχίζεται αδιάκοπα στον υπόλοιπο ζώρο της ζώνης. 

Χαρακτηριστικό  πάντως στοιχείο είναι ότι η ιζηματογένεση δεν τελειώνει με 

την απόθεση φλύσχη. 

Η έλλειψη σαφών συμπερασμάτων για την τεκτοορογενετική και 

παλαιογεωγραφική εξέλιξη οφείλεται κυρίως στο ότι οι εμφανίσεις της ζώνης είναι 

περιορισμένης έκτασης. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι από τα αλπικά ιζήματα που 

περιγράφηκαν, μόνο αυτά που αποτέθηκαν μετά το Μ. Κρητιδικό βρίσκονται σε 

επιφανειακές εμφανίσεις στα νησιά που αναπτύσσεται η ζώνη, ενώ όλα τα πιο παλιά 

διαπιστώθηκαν με βαθιές γεωτρήσεις που έγιναν για την έρευνα πετρελαίου. 

Τέλος, ορισμένα τμήματα των πλακωδών ασβεστολίθων της ενότητας των 

«Plattenkalk» στη Νότια Λακωνία της Πελοποννήσου , υποστηρίζεται ότι ανήκουν 

στη ζώνη Παξών και αποκαλύπτονται στην περιοχή αυτή ως πολλαπλό τεκτονικό 

παράθυρο κάτω από τα επωθημένα καλυμματα των ζωνών Ιονίου, Γαβρόβου-

Τρίπολης και Πίνδου. 

 
Εικόνα 4: Στρωματογραφική στήλη Ιόνιας ζώνης. 
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2.3 Γεωλογική δομή της Λευκάδος 

2.3.1 Εισαγωγή 

Η νήσος Λευκάδα μαζί με τις άλλες νήσους του Ιονίου που βρίσκονται 

νοτιότερα αυτής και την Πελοπόννησο, σχηματίζουν το δυτικό τμήμα του εξωτερικού 

νησιωτικού τόξου των Ελληνίδων. Το γεωτεκτονικό πλαίσιο της Λευκάδας 

καθορίζεται από το όριο υποβύθισης του φλοιού της ανατολικής μεσογείου κάτω από 

το φλοιό του αιγαίου , το οποίο βρίσκεται δυτικά της νήσου. 

Τα επιμέρους στάδια και το είδος της παραμόρφωσης που έχουν υποστεί τα 

πετρώματα της νήσου μπορούν να διακριθούν αρκετά καλά χάρις στα στοιχεία που 

παρέχει η γεωλογική χαρτογράφηση και οι παρατηρήσεις υπαίθρου, καθώς και η 

ηλικία των λιθολογικών φάσεων, όπως αυτή προκύπτει από τα βιβλιογραφικά 

δεδομένα.(UNDERHILL 1985, 1989) 

2.3.2 Λιθοστρωματογραφική διάρθρωση της Λευκάδας-Αλπική παραμόρφωση 

(φάσεις) 

Στη γεωλογική δομή της Λευκάδας συμμετέχουν αλπικοί, μολασσικοί και 

μεταλπικοί σχηματισμοί. Οι αλπικοί σχηματισμοί περιλαμβάνουν ανθρακικά και 

κλαστικά ιζήματα που ανήκουν στις δύο εξωτερικές γεωτεκτονικές ενότητες του 

τόξου των Ελληνίδων, δηλαδή την ενότητα Παξών και την Ιόνιο ενότητα, με ηλικίες 

Τριαδικό-Τορτόνιο και Τριαδικό-Ακουιτάνιο αντίστοιχα.(RENZ 

1955,ΜΠΟΡΝΟΒΑΣ 1964) Οι μολασσικοί σχηματισμοί περιλαμβάνουν κλαστικά 

κυρίως θαλάσσια ιζήματα (μάργες, βιοκλαστικούς υφαλογενείς ασβεστόλιθους, 

λατυποπαγή-κροκαλοπαγή, ψαμμίτες) με ηλικία Κατώτερο-Μέσο Μειόκαινο τα 

οποία υπέρκεινται επικλυσιγενώς των πτυχωμένων σχηματισμών της Ιονίου ενότητας 

που δομεί τον κύριο όγκο της νήσου. Αντίθετα στο δυτικό τμήμα (χερσόνησος 

Αθανίου), όπου αναπτύσσεται η ενότητα Παξών, τα ισόχρονα των μολασσικών 

σχηματισμών ιζήματα αποτελούν τα κατώτερα τμήματα της κλαστικής φλυσχοειδούς 

σειράς της εν λόγω ενότητας (ΜΠΟΡΝΟΒΑΣ 1964, IGRS-IFP 1966, B. P. Co 1971, 

CUSHING 1985). Τέλος οι μεταλπικοί σχηματισμοί περιλαμβάνουν κλαστικά 

ιζήματα του νεογενούς με λιμνοχερσαίους ή χερσαίους χαρακτήρες, καθώς και 

τεταρτογενείς αποθέσεις παράκτιες, χερσαίες ή λιμνοθαλάσσιες ( ΜΠΟΡΝΟΒΑΣ 

1964, IGRS-IFP 1966, CUSHING 1985). 

Στα πλαίσια του αλπικού τεκτονισμού της νήσου είναι σαφέστατη η διάκριση 

ανάμεσα σε δύο τεκτονικές παραμορφωτικές φάσεις, οι οποίες ουσιαστικά 

δημιούργησαν το γεωλογικό αλπικό υπόβραθρο της νήσου, πάνω στο οποίο 

επικάθονται οι σχετικά νεώτεροι σχηματισμοί. Η πρώτη φάση αλπικού τεκτονισμού 

τεκμηριώνεται με βάση την επικλυσιγενή απόθεση των μολασσικών σχηματισμών επί 

των παραμορφωμένων ιζημάτων της Ιονίου, τα οποία και έχει επηρεάσει, 

εκδηλώνεται δε κατά την περίοδο Κατώτερο-Μέσο Βουρδιγάλιο (IGRS-IFP, 1966) ή 

Αν. Βουρδιγάλιο-Κάτ. Λάγγιο (CUSHING, 1985). Τα ιζήματα της ενότητας Παξών 

έμειναν κατά την περίοδο αυτή ανεπηρέαστα από τις τεκτονικές κινήσεις. Κατά τη 
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διάρκεια της πρώτης τεκτονικής φάσης αναδύθηκε το μεγαλύτερο τμήμα της νήσου 

(κεντρικό-ανατολικό), ενώ το νοτιοδυτικό τμήμα που αντιστοιχεί στη χερσόνησο 

Αθανίου, παρέμεινε υπό τη θάλασσα. Παράλληλα δημιουργήθηκαν 

ημιανεστραμμένες ή κατακεκλιμένες πτυχές, ανάστροφα ρήγματα και εφιππεύσεις 

μέσα στην Ιόνιο ενότητα. Η δεύτερη φάση αλπικού τεκτονισμού τεκμηριώνεται από 

τη δημιουργία της επιφάνειας επώθησης, εξαιτίας της τεκτονικής εφαπτομενικής 

κίνησης  προς τα δυτικά , που τοποθετεί τα ιζήματα της Ιονίου ενότητας πάνω στην 

ενότητα Παξών. Η φάση αυτή εκδηλώνεται κατά την περίοδο Αν. 

Τορτόνιο/Μεσσήνιο –Κατώτερο Πλειόκαινο (CUSHING, 1985). Κατά τη διάρκεια 

της ολοκληρώθηκε η ανάδυση της νήσου. Εξαιτίας της δεύτερης φάσης 

παραμορφώθηκαν αμυδρά και τα ιζήματα της επικλυσιγενούς μολασσικής σειράς, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από πτυχές μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας. 

 

2.3.3. Νεοτεκτονική έρευνα της δομής της νήσου Λευκάδας  

Το σύγχρονο γεωδυναμικό καθεστώς έχει επικρατήσει στη νήσο μετά την  

εκδήλωση και των τελευταίων αλπικών εφαπτομενικών κινήσεων είναι δε κυρίαρχο 

καθ’ όλη τη διάρκεια του Πλειο-Τεταρτογενούς. Έκφραση αυτού του γεωδυναμικού 

καθεστώτος αποτελεί το πυκνό δίκτυο ρηγμάτων , τα οποία έχουν κατατεμαχίσει, 

τόσο τις υποκείμενες αλπικές σειρές της νήσου (ενότητες Παξων και ιονίου) , όσο και 

τα υπερκείμενα ασύμφωνα τοποθετημένα ιζήματα. Το δίκτυο των ρηγμάτων που 

δραστηριοποιούνται κατά το Πλειο-Τεταρτογενές δημιουργεί ένα πολύπλοκο 

σύστημα ανεξάρτητων μεταξύ τους ρηξιτεμαχών , των οποίων οι επιμέρους σχετικές 

κινήσεις μόνο κατά προσέγγιση μπορούν να προσδιοριστούν. 

Τα συστήματα των ρηγμάτων 

Το σύνολο των ενεργών ρηγμάτων που συγκροτούν τον νεότερο ρηξιγενή 

ιστό της Λευκάδας διακρίνονται με βάση τις διευθύνσεις τους σε δύο κύριες ομάδες. 

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ρήγματα με διευθύνσεις ΒΔ-ΝΔ. Οι 

περισσότερες ρηξιγενείς επιφάνειες αυτής της ομάδας είναι προσανατολισμένες 

παράλληλα προς τη διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ έως Β-Ν, είναι δηλαδή παράλληλες ή 

σχεδόν παράλληλες προς τον άξονα της τάφρου ( ή κάθετες προς το άνυσμα της 

κίνησης των πλακών στην περιοχή) .Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει ρήγματα με 

διευθύνσεις από ΔΒΔ-ΑΝΑ έως ΔΝΔ-ΑΒΑ δηλαδή γύρω από μια διεύθυνση Α-Δ. Οι 

επιφάνειες αυτές είναι παράλληλες ή σχεδόν παράλληλες προς τη ρηξιγενή ζώνη 

Σπερχειού – Αμβρακικού που διέρχεται βόρεια της Λευκάδας. 

Περιγραφή των κινήσεων των ρηγμάτων 

Αν και τα ρήγματα αφθονούν στη νήσο, εντούτοις λίγα μόνο προσφέρονται 

για κινηματική ανάλυση. Οι παρατηρήσεις στις γραμμές προστριβής που έχουν 

διατηρηθεί πάνω στις ρηξιγενείς επιφάνειες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα ρήγματα 
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της πρώτης ομάδας (με διεύθυνση Β-Ν) παρουσίαζουν άλματα όπου επικρατεί η 

κατακόρυφη συνιστ 

ώσα ολίσθησης( κανονικά ή πλαγιοκανονικά) , ενώ αυτά της δεύτερης 

ομάδας, άλματα όπου επικρατεί η οριζόντια συνιστώσα ολίσθησης. Αυτό αποτελεί 

ένα σημαντικό κριτήριο γενετικής συσχέτισης των μακροσκοπικής ή μεσοσκοπικής 

κλίμακας δομών της νήσου με τις ομάδες ( ζώνη υποβύθισης, ρηξιγενής ζώνη 

Σπερχειού) του Ελληνικού τόξου στην περιοχή αυτή του Ιονίου. 

Οι σπουδαιότερες ρηξιγενείς ζώνες της Λευκάδας είναι οι ακόλουθες : 

Ρηξιγενής ζώνη Φρυνίου-Απολπαίνων. Η ζώνη αυτή απαντά στο βόρειο 

τμήμα της νήσου και αποτελείται τόσο από ρήγματα με οριζόντια ολίσθηση όσο και 

από ρήγματα με κατακόρυφη. Πρόκειται για μια διάταξη ρηξιγενών επιφανειών που 

οριοθετούν την ευρεία τράπεζα με την πόλη της Λευκάδας προς βορρά από τον 

ορεινό όγκο Τσουκαλάδων-Καρυωτών προς νότο , δηλαδή τεταρτογενείς αποθέσεις 

(παράκτιες και αλλουβιακές) από αλπικούς και μολασσικούς σχηματισμούς. Τα 

ρήγματα με διεύθυνση Α-Δ σπάνια παρουσιάζουν γραμμές τεκτονικής ολίσθησης με 

πλαγιοκανονικό άλμα, ενώ το ρήγμα Φρυνίου Απολπαίνων με διεύθυνση Β-Ν 

παρουσιάζει γραμμές προστριβής κατά κλίση. 

 

Εικόνα 5: Χάρτης μεγασκοπικών δομών Λευκάδας. 
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Ρηξιγενείς ζώνες Αγίου Νικήτα-Δρυμώνα. Πρόκεται για σύστημα παράλληλων 

ρηγμάτων με μέση διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ , η δράση των οποίων έχει δημιουργήσει 

διαδοχικά τεκτονικά κέρατα και βυθίσματα στην περιοχή του κεντροδυτικού 

τμήματος της νήσου. Οι παρατηρούμενες γραμμές προστριβής πάνω στις κατοπτρικές 

επιφάνειες των ρηγμάτων , όπου αυτές υπάρχουν , είναι κατά κλίση. Δεύτερης τάξης 

ρηξιγενείς επιφάνειες που ανήκουν στην ίδια ρηξιγενή ζώνη αναπτύσσονατι στην 

περιοχή της παραλίας «Κάθισμα», διακρίνονται δε σε δύο ομάδες: η πρώτη έχει 

διεύθυνση ΑΒΑ και γραμμές προστριβής κατά κλίση και η δεύτερη περιλαμβάνει 

κατακόρυφα ρήγματα με μέση διεύθυνση Α-Δ και οριζόντιες γραμμές τεκτονικής 

ολίσθησης. 

Ρηξιγενείς ζώνες Αγ. Πέτρου-Βασιλικής. Πρόκειται για σύστημα παράλληλων 

ρηγμάτων με διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ το οποίο αναπτύσσεται στο νοτιοδυτικό τμήμα 

της νήσου (περιοχή χωριών Δραγάνου –Αγ. Πέτρου- Ποντίου-Βασιλικής). Οι 

γραμμές τεκτονικής ολίσθησης που έχουν παρατηρηθεί πλησίον της ακτής , νότια του 

χωριού Ποντίου, είναι κατά κλίση. 

Ρηξιγενείς ζώνες νοτίου τμήματος Λευκάδος. Πρόκειται για ρηξιγενείς 

επιφάνειες που δημιουργούν συστήματα ρηγμάτων διεύθυνσης είτε ΒΒΔ-ΝΝΑ , είτε 

ΒΒΑ-ΝΝΔ. 

Ρηξιγενείς ζώνη όρους Σκάροι. Η ζώνη αυτή με διεύθυνση Α-Δ αναπτύσσεται 

κατά μήκος των νότιων υπωρειών του όρους Σκάροι στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα 

της νήσου .Οριοθετεί τον ορεινό όγκο προς Βορρά από τη λεκάνη του Νυδριού προς 

Νότο. Σύγχρονες αποθέσεις καλύπτουν τις γραμμές προστριβής , αλλά φαίνεται πως η 

κίνηση των ρηξιτεμαχών αντιστοιχεί σε πλαγιοκανονικό άλμα. 

 

Ηλικία των ρηγμάτων 

Το σύνολο των ρηξιγενών ζωνών και ρηγμάτων που περιγράφηκαν 

προηγούμενα , αντιστοιχεί σύμφωνα με τα χρησιμοποιούμενα γεωλογικά και 

μορφολογικά κριτήρια σε ενεργές δομές. Το γεγονός ότι όλα σχεδόν παρουσιάζουν 

εμφανές μέτωπο , όπου αναπτύσσονται  κατοπτρικές επιφάνειες , καθώς και ότι τα 

περισσότερα από αυτά οριοθετούν πρόσφατες αποθέσεις (κορήματα , είτε 

αλλουβιακές προσχώσεις) αποδεικνύει πως έχουν δράσει τουλάχιστον μια φορά κατά 

το πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (Πλειο-Τεταρτογενές).Επομένως μπορεί να 

αντιστοιχηθεί σε αυτά μια ηλικία δημιουργίας ή δραστηριοποίησης 

πλειοτεταρτογενής. 
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2.3.4 Νεοτεκτονικές ενότητες: Περιγραφή ρηξιτεμαχών 

Όπως προαναφέρθηκε, το δίκτυο των ρηγμάτων που δραστηριοποιούνται 

κατά τη διάρκεια του Πλειο-Τεταρτογενούς, έχει καθορίσει στη νήσο ένα σύνολο 

ανεξάρτητων μεταξύ τους ρηξιτεμαχών. Είναι δυνατό με βάση τις μεγάλες ρηξιγενείς 

ζώνες ή τα ρήγματα που τις οριοθετούν να διακριθούν οι ακόλουθες νεοτεκτονικές 

ενότητες (εικόνα 5). 

Βόρεια Λευκάδα 

Διακρίνονται οι ακόλουθες νεοτεκτονικές ενότητες: 

Νεοτεκτονική ενότητα πόλης Λευκάδας. Αντιστοιχεί στο βορειότατο τμήμα της 

νήσου, όπου είναι χτισμένη η πόλη της Λευκάδας. Οριοθετείται προς νότο από τη 

μεγάλη ρηξιγενή ζώνη Φρυνίου-Απολπαίνων. Πρόκειται για ένα ευρύ πλατώ, όπου 

έχουν αποτεθεί αλλουβιακές προσχώσεις, οι οποίες καλύπτουν ασύμφωνα τους 

υποκείμενους θαλάσσιους και λιμνοθαλάσσιους σχηματισμούς (ψηφιτοπαγές 

Ζωστήρος κατά Μπορνόβα (1964), παράκτιες αποθέσεις). Η περιοχή αυτή 

δοκιμάζεται συχνά από σεισμούς (Μπορνόβας 1964), οι καταστροφές δε είναι πολύ 

σοβαρές, λόγω του γεγονότος ότι το έδαφος θεμελίωσης των οικοδομών είναι αρκετά 

χαλαρό. Η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ως τεκτονικό βύθισμα , όπως δείχνουν οι 

κινήσεις κατά μήκος της ρηξιγενούς ζώνης , λαμβάνοντας βέβαια υπόψη  και τη 

σημαντική οριζόντια συνιστώσα μετακίνησης στα ρήγματα με διαύθυνση Α-Δ. 

Νεοτεκτονική ενότητα Τσουκαλάδων-Κατούνας. Η ενότητα αυτή αναπτύσσεται νότια 

της προηγούμενης, συναποτελεί δε με αυτή το βόρειο τμήμα της νήσου. Προς βορρά 

οριοθετείται από τη ρηξιγενή ζώνη Φρυνίου-Απολπαίνων, προς νότο δε από τη 

ρηξιγενή ζώνη Πηγαδησάνων-Φραξίου, διεύθυνσης Α-Δ , η οποία χαρακτηρίζεται 

από σημαντική συνιστώσα οριζόντιας ολίσθησης (εικόνα 6). Η κινηματική 

συμπεριφορά του ρηξιτεμάχους αυτού αντισοιχεί σε συμπεριφορά τεκτονικού 

κέρατος. Η έντονη κατά βάθος διάβρωση , που παρατηρείται στις χαράδρες της 

ευρύτερης περιοχής Τσουκαλάδων και ιδιαίτερα στο ρέμα της Γριάς Λευκάδας ( 

δυτικό τμήμα ρηξιτεμάχους) , δείχνει ανοδικές κινήσεις. Η παρουσία της μεγάλης 

παραλιακής ρηξιγενούς ζώνης , διεύθυνσης Β-Ν, η οποία οριοθετεί προς δυσμάς την 

εν λόγω νεοτεκτονική ενότητα , έχει δημιουργήσει κατά μήκος της δυτικής ακτής και 

στο δρόμο μεταξύ των χωριών  Αγ. Νικήτα και Τσουκαλάδων , μια ζώνη 

κατακερματισμένων ασβεστολίθων , που καθιστούν ασταθή πρανή. Ενδείξεις για τις 

ανοδικές κινήσεις του ίδιου ρηξιτεμάχους παρέχουν και οι θαλάσσιες ή παράκτιες 

λατυποκροκαλοπαγείς αποθέσεις , οι οποίες αναπτύσσονται κατά μήκος της 

ανατολικής ακτής και αριστερά του δρόμου μεταξύ Λυγιάς και Νικιάνας. Οι 

αποθέσεις αυτές, ηλικίας Αν. Μειοκαίνου (ΜΠΟΡΝΟΒΑΣ, 1964) ή Κατ. 
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Πλειοκαίνου (IFP-IGEY, 1966) βρίσκονται μερικά μέτρα πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας. 

 

Κεντρική Λευκάδα 

Στο κεντρικό τμήμα της νήσου απαντά ένα πολυσύνθετο σύστημα 

ρηξιτεμαχών από τα οποία μπορούν να διακριθούν τα παρακάτω: 

Νεοτεκτονική ενότητα Αγίου Νικήτα. Πρόκειται για ικρό τεκτονικό κέρας. Οι 

πρόσφατες ανοδικές κινήσεις , λόγω δράσης των περιθωριακών ρηγμάτων έχουν 

προσδώσει στη νεοτεκτονική αυτή ενότητα χαρακτήρα μορφολογικής έξαρσης. Προς 

τα ανατολικά οριοθετείται από τη μεγάλη ρηξιγενή επιφάνεια του Αγ. Νικήτα , ενώ 

προς δυσμάς από μια ρηξιγενή ζώνη παράλληλη προς τη σημερινή ακτή. 

Νεοτεκτονική ενότητα Δρυμώνα. Πρόκειται για το παρακείμενο του τεκτονικού 

κέρατος Αγ. Νικήτα τεκτονικό  βύθισμα. Οριοθετείται προς τα δυτικά από τη 

ρηξιγενή ζώνη Αγ. Νικήτα  , προς τα ανατολικά δε, από τη ρηξιγενή ζώνη Δρυμώνα , 

διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ. Προς νότο τα όρια του ρηξιτεμάχους συμπίπτουν με τη 

Νεοτεκτονική ενότητα Μεγάλου όρους – Σκάρων. Η ενότητα αυτή εκτείνεται 

ανατολικά της προηγούμενης. Οριοθετείται προς βορρά από τη ρηξιγενή ζώνη 

Πηγαδησάνων-Φραξίου προς νότο δε από τη ρηξιγενή ζώνη Σύβρου-Νυδριού. Στην 

πρσγματικότητα πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα μικρότερων ρηξιτεμαχών , 

των οποίων οι επιμέρους σχετικές κινήσεις είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν. Ένα 

πλήθος μικρότερων ρηγμάτων τεμαχίζει το ρηξιτέμαχος αυτό σε άλλα μικρότερων 

διαστάσεων. Οι επικρατούσες διευθύνσεις των ρηγμάτων είναι Β-Ν έως ΒΑ-ΝΔ. 

Νότια Λευκάδα 

Διακρίνονται οι ακόλουθες νεοτεκτονικές ενότητες: 

Νεοτεκτονική ενότητα Λαϊνακίου-Βλυχού-Πόρου. Η ενότητα αυτή αντιστοιχεί στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου.  Προς τα βορειοδυτικά οριοθετείται από τη 

ρηξιγενή ζώνη Σύβρου-Νυδρίου προς τα νοτιοανατολικά δε από τη ζώνη Συβότων-

Σύβρου. Και σε αυτό το μεγάλο ρηξιτέμαχος μπορούν να διακριθούν επιμέρους 

μικρότερα ρηρξιτεμάχη, όπως είναι η ορεινή μάζα Λαϊνακίου και οι χερσόνησοι 

Βλυχού και Πόρου, που παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταξύ τους σχετικές κινήσεις. 

Νεοτεκτονική ενότητα Βασιλικής.Πρόκειται για μεγάλο ρηξιτέμαχος , το οποίο 

περιλαμβάνει τους ορεινούς όγκους Σικερό και Αχράδα. Οριοθετείται προς τα 

βορειοδυτικά από τη ρηξιγενή ζώνη Βασιλικής , που αποτελεί συνέχεια εκείνης του 

Σύβρου-Νυδριού και προς βορειοανατολικά από την ενότητα Συβότων. Οι ρηξιγενείς 

επιφάνειες οι αναπτυσσόμενες μέσα στο ρηξιτέμαχος τεμαχίζουν την ενότητα αυτή σε 

μικρότερης τάξης νεοτεκτονικές υποενότητες , όπως οι ενότητες  Μαραντοχωρίου-

Αχράδας , Σικερού και χερσονήσου Λιψόπυργου. 
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2.3.5 Συμπεράσματα – Νεοτεκτονική εξέλιξη 

Η ολοκλήρωση της δεύτερης και κύριας φάσης τεκτονισμού στο Αν 

Μεσσήνιο-Κατ. Πλειόκαινο σηματοδοτεί την έναρξη της σύγχρονης γεωτεκτονικής 

εξέλιξης της νήσου (UNDERHILL 1985, 1989). 

Στην Κεφαλλονιά και στη Ζάκυνθο οι τεκτονικές δομές λόγω συμπίεσης 

(εφιππεύσεις, πτυχές) , σχηματίζονται στο χρονικό διάστημα Τορτόνιο-Μεσσήνιο 

(SOREL, 1976)  ενώ στην Κέρκυρα ο σχηματισμός των δομών αυτών λαμβάνει χώρα 

ίσως πιο αργά, στο Κατ. Πλειόκαινο (JAMET, 1982). Η αρχή της νεοτεκτονικής 

εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής των Ιονίων νήσων τοποθετείται στο όριο 

Σεραβαλίου-Τορτονίου(MEULENKAMP, 1985). Φαίνεται  πως από την εποχή αυτή 

ένας γενικευμένος ρηγματόγονος τεκτονισμός επηρεάζει σε ολόκληρη την έκταση της 

τη Λευκάδα , η δράση του δε συνεχίζεται  σε όλη τη διάρκεια του Πλειο-

Τεταρτογενούς. Η απουσία θαλάσσιων ιζημάτων του Πλειοκαίνου και του 

Πλειστοκαίνου δείχνει ότι η περιοχή της νήσου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

δεν εθαλάσσευε. Εξαιρείται το βορειότατο άκρο της νήσου , όπου οι θαλάσσιες 

φάσεις , είτε είτε του Πλειοκαίνου , είτε του Πλειστοκαίνου είναι παρούσες. 

Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι δυνατόν να διακριθούν τα 

ακόλουθα στάδια εξέλιξης κατά το Πλειο-Τεταρτογενές : 

Στο Κατώτερο Πλειόκαινο (4,5-5 εκατομμύρια χρόνια πριν) ολοκληρώνονται 

οι διαδικασίες και τα φαινόμενα της εφαπτομενικής τεκτονικής με τη δημιουργία 

ανάλογων δομών ( εφιππεύσεων, πτυχών) κάτω από ένα καθεστώς 

συμπίεσης(MERCIER, 1987). 

Κατά τη διάρκεια του Κατώτερου Πλειόκαινου-Κατώτερου Πλειστόκαινου 

(4,5-1 εκατομμύρια χρόνια πριν) λαμβάνει χώρα η δημιουργία του νεοτεκτονικού 

ρηξιγενούς ιστού. Το δίκτυο των νεοτεκτονικών ρηγμάτων τεμαχίζει τη νήσο και 

δημιουργεί ένα σύστημα ρηξιτεμαχών με ανεξάρτητες επιμέρους κινήσεις είτε 

ανοδικές , είτε καθοδικές. Η επίδραση του ρηγματόγονου τεκτονισμού , αν και 

δημιουργεί ένα μωσαϊκό από τεκτονικά κέρατα και βυθίσματα , εντούτοις τα 

τελευταία δεν κατακλίζονται στο σύνολο τους  από τη θάλασσα , όπως συνεπάγεται 

από την απουσία θαλάσσιων φάσεων. Παρόλα αυτά η καταβύθιση τουλάχιστον ενός 

τμήματος της βόρειας Λευκάδας θεωρείται βέβαιη , τεκμηριώνεται δε από την 

παρουσία ανάλογων φάσεων ( θαλάσσιων μαργών και άμμων πλειοκαινικής ηλικίας) 

, που δείχνουν μικρό βάθος απόθεσης( παράκτιες αποθέσεις)(CUSHING, 1985). Το 

γενικό καθεστώς των τάσεων θα πρέπει να είναι σύνθετο ,  όπως δείχνουν οι κινήσεις 

των ρηξιτεμαχών που περιλαμβάνουν τόσο κατακόρυφη , όσο και οριζόντια 

συνιστώσα ολίσθησης. Θεωρείται ότι το καθεστώς τάσεων στην ευρύτερη περιοχή 

μπορεί να είναι τοπικά ουδέτερο ή ενδεχόμενα αμυδρώς εφελκυστικό. 

Κατά τη διάρκεια του Κατώτερου Πλειστόκαινου (1 εκατομμύριο έως 

700.000 χρόνια πριν) στην ευρύτερη περιοχή των Ιόνιων νήσων εκδηλώνεται ένα 

έντονο τεκτονικό επεισόδιο συμπίεσης , που δημιουργεί και πάλι ανάστροφα ρήγματα 
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και πτυχές(SOREL 1976, MERCIER 1987, SOREL 1988).  Στη Λευκάδα 

τεκμηριώνεται αυτή η συμπιεστική φάση επίσης στο Κατ. Τεταρτογενές, 

συσχετίζεται δε, με την εκδήλωση δεξιόστροφης οριζόντιας ολίσθησης του ρήγματος 

Ληξουρίου-Λευκάδας , το οποίο θεωρείται συνέχεια της ρηξιγενούς ζώνης 

Σπερχειού-Αμβρακικού. Η διεύθυνση της συμπίεσης έχει προσδιοριστεί ως ΔΝΔ-

ΑΒΑ(SOREL 1976, MERCIER 1987). 

Από το Μέσο Πλειστόκαινο (700.000 χρόνια) μέχρι σήμερα το γενικότερο 

γεωδυναμικό καθεστώς στην περιοχή των Ιονίων νήσων αντιστοιχεί σε ελάττωση των 

συμπιέσεων που παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο , δηλαδή σε μια 

φάση χαλάρωσης (MERCIER 1987, SOREL 1988).  Στη Λευκάδα οι κινήσεις των 

ρηξιτεμαχών κατά τη διάρκεια της περιόδου εξακολουθούν να είναι σύνθετες , 

εκφράζονται δε κυρίως με πλαιγιοκανονικά άλματα ολίσθησης. 

 

Εικόνα 6: Γεωλογικός – Νεοτεκτονικός χάρτης Λευκάδας. 
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3.Γεωλογία και τεκτονική της περιοχής μελέτης 

 

3.1. Λιθολογίες στην ευρύτερη περιοχής του Αγ. Ηλία 

 

Έχοντας υπόψη τη γενικότερη γεωλογική ιστορία της Λευκάδος και με βάση τις 

υπαίθριες παρατηρήσεις που έγιναν προκύπτει ότι η ευρύτερη περιοχή του Αγίου 

Ηλία αποτελείται από τα εξής πετρώματα: 

 

 Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα (Αν. Τριαδικό έως Κατ.-Μέσο Λιάσιο) 

 Πυριτικοί σχίστες (Αν. Λιάσιο – Δογγέριο) 

 Ασβεστόλιθοι Βίγλας ( Αν. Ιουρασικό- Κάτ. Σενώνιο) 

 Ασβεστόλιθοι με πυριτικούς ορίζοντες ( Αν. Σενώνιο) 

 Φλύσχης (σε πολύ μικρή εμφάνιση) ( Ανώτερο Ηώκαινο) 

 Μολασσικές αποθέσεις. ( Ως επί τω πλείστον μάργα) (Αν. Ηώκαινο-

Ακουιτάνιο). 

 

Αναλυτικότερα οι Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα είναι παχυστρωματώδεις, 

λευκοί νηριτικοί ασβεστόλιθοι, μικροκονδυλώδεις , συμπαγείς ή σπηλαιώδεις με 

φύκη ή θραύσματα διαφόρων μαλακίων. Η ηλικία τους προσδιορίζεται στο Αν. 

Τριαδικό – έως Κατ. – Μέσο Λιάσιο. Το πάχος τους είναι περίπου 500 μ. (εικόνα 7). 

 

 
Εικόνα 7: Εμφάνιση των ασβεστόλιθων Παντοκράτορα στην περιοχή μελέτης 

 

Οι Πυριτικοί σχίστες έχουν ηλικία Αν. Λιάσιο – Δογγέριο. Πιο συγκεκριμένα 

αναγνωρίστηκαν πυριτικοί υποκίτρινοι σχίστες οι οποίοι παρουσιάζουν λεπτές 

ενστρώσεις πυριτολίθων. (εικόνα 8) 
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Εικόνα 8: Πυριτικός σχίστης 

 

Οι ασβεστόλιθοι Βίγλας παρουσιάζουν μεγάλη εμφάνιση στην περιοχή 

μελέτης. Πρόκειται για πλακώδεις έως λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους ηλικίας Αν. 

Ιουρασικού – Κατ. Σενωνίου. Ενίοτε παρατηρούνται λεπτές τεφροπράσινες 

μαργαικές ενστρώσεις . 

Οι ασβεστόλιθοι με πυριτικούς ορίζοντες είναι ηλικίας Αν. Σενωνίου. 

Συνήθως είναι μεσοστρωματώδεις, μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθοι πάχους περίπου 

120μ. (εικόνα 9) με ένα ανώτερο ορίζοντα που αποτελείται από πυριτικούς σχίστες ή 

πυριτόλιθο.  Πολύ μικρή εμφάνιση παρουσιάζει ο φλύσχης ηλικίας Αν. Ηωκαίνου. 

 

 
Εικόνα 9: Οι ασβεστόλιθοι με πυριτικούς ορίζοντες 
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Εικόνα 10: Ο γεωλογικός χάρτης της περιοχής εργασίας (Κλίμακα: 1:5000) 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα 
 

 

Ασβεστόλιθοι Βίγλας 
 

 

Στρωματώδεις λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι 
 

 

Παχυστρωματώδεις μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθοι 
 

 

Πυριτικοί υποκίτρινοι σχίστες)  
 

 

Μαργαϊκές αποθέσεις 
 

 

Φλύσχης 
 

 

Ερυθρογενής γη 
 

 

 

Ρήγμα 
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3.2. Μεσοσκοπική Τεκτονική ανάλυση 

Οι συνηθέστερες μεσοσκοπικές τεκτονικές δομές που συναντήθηκαν στην 

περιοχή μελέτης είναι ρήγματα και πτυχές. Οι περισσότερες πτυχές που εντοπίστηκαν 

είναι κυρίως ανοικτές όσον αφορά την γωνία των σκελών και όρθιες έως έντονα 

κεκλιμένες όσον αφορά την κλίση του αξονικού επιπέδου (Εικόνα 11, 12). Η ροπή 

των ασύμμετρων πτυχών είναι κυρίως προς τα νοτιοδυτικά. Σε ορισμένες θέσεις 

εντοπίστηκα επίσης ήπια κεκλιμένες έως κατακεκλιμένες πτυχές οι οποίες έχουν κατά 

κανόνα μικρή γωνία σκελών και ταξινομούνται από κλειστές έως σφικτές (Εικόνα 13, 

14). 

 
Εικόνα 11. Ανοικτή όρθια πτυχή (συγκλινοειδές) 

 
Εικόνα 12: Ανοικτή πτυχή έντονα κεκλιμένη. 
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Εικόνα 13. Σφικτή κατακεκλιμένη πτυχή. 

 

 
Εικόνα 14: Κλειστή ήπια κεκλιμένη πτυχή 

 

Από την στατιστική ανάλυση των στρώσεων που μετρήθηκαν σε θέσεις όπου 

επικρατεί η πτύχωση φαίνεται ότι τα επίπεδα αυτά κλίνουν μέτρια είτε προς τα ΒΑ 

είτε τα ΝΔ (Εικόνα 15). Τα μέγιστα αυτά του δικτύου αντανακλούν τις γενικές 

διευθύνσεις των σκελών των πτυχών τόσο στο μεσοσκοπικό όσο και στο 

μεγασκοπικό πεδίο και υποδηλώνουν άξονα πτύχωσης με γενική διεύθυνση ΒΔ. 

 



25 
 

 

Εικόνα 15: Στατιστική ανάλυση 137 μετρήσεων στρώσεων 

Κατά την υπαίθρια εργασία παρατηρήθηκαν επίσης ρήγματα τα οποία 

διακρίθηκαν σε δυο κύριες κατηγορίες: Επωθήσεις και κανονικά ρήγματα. 

Όσον αφορά τις επωθήσεις εντοπίστηκαν τόσο μεγασκοπικές δομές οι οποίες 

οδηγούν στην επανάληψη συγκεκριμένων (εικόνα 16) όσο και μεσοσκοπικές δομές. 

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο σχηματισμός μιας όρθιας πτυχή στην οροφή μιας 

μεσοσκοπικής επώθησης που φαίνεται στην εικόνα 17. 

 

Εικόνα 16: Επανάληψη ακολουθιών που πιθανά να οφείλεται σε επώθηση. 
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Εικόνα 17: Πτυχή στην οροφή μιας μεσοσκοπικής επώθησης 

 

Τα κανονικά ρήγματα είναι ιδιαίτερα συχνές δομές στην περιοχή μελέτης. 

Από τις χαρακτηριστικότερες δομές που συναντήθηκαν είναι μια δέσμη κανονικών 

ρηγμάτων (Εικόνα 18) καθώς παρατηρείται κανονικό ρήγμα σε ασβεστόλιθους με 

καμπύλωση λόγω σύρσης των πετρωμάτων στην οροφή του ρήγματος (Εικόνα 19). 

Από την στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι τα κανονικά ρήγματα κλίνουν μέτρια 

κυρίως είτε προς τα ΝΔ είτε προς τα ΝΑ (Εικόνα 20). 

 

Εικόνα 18: δέσμη κανονικών ρηγμάτων 
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Εικόνα 19: Κανονικό ρήγμα 

 

 

 
 

Εικόνα 20: Στατιστική ανάλυση κανονικών ρηγμάτων της περιοχής. 
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