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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 
Το υλικό στο παρόν παραδοτέο υπερκαλύπτει και αντικαθιστά το υλικό στο 

Παραδοτέο 4Α. 
 
 
 
 
Για χρήση ή αναφορά στο υλικό που περιέχεται σε αυτό το Παραδοτέο, η βιβλιογραφική 
παραπομπή (για ελληνικό και ξενόγλωσσο κείμενο, αντίστοιχα) είναι: 
 
Παλυβός, Ν., Παυλόπουλος, Κ., 2008. Παροχή δεδομένων για εκτιμήσεις σεισμικής 

επικινδυνότητας με παλαιοσεισμολογικές και γεωμορφολογικές μεθόδους. Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ νο. 47 (04ΕΡ47), Τελική 
Έκθεση Φυσικού αντικειμένου και Παραδοτέα. 

 
Palyvos, Ν. & Pavlopoulos, K., 2008. Acquisition of data for seismic hazard assessments, 

with paleoseismological and geomorphological methods. General Secretariat of Research 
and Technology, ENTER project no. 47 (04ΕΡ47), Final Report & Deliverables (in 
Greek). 
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Στο παραδοτέο αυτό περιλαμβάνονται: 

 
Α. Λεπτομερείς καταγραφές (logs) της στρωματογραφίας στα παρακάτω τοιχώματα: 
 
Όρυγμα 1 

• ΝΑ τοιχώματα μετά την οπισθοχώρηση του κατώτερου τμήματος της ρ.ζ. 
[Περιλαμβάνει και επεξηγηματικό υπόμνημα το οποίο ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα 
logs] 

• ΝΑ τοιχώματα πρό της οπισθοχώρησης του κατώτερου τμήματος της ρηξιγενούς 
ζώνης (ρ.ζ.) 

• ΝΑ τοιχώματα μετά την πρός ΒΑ επέκταση του βαθύτερου τμήματος, πρό της 
οπισθοχώρησης του κατώτερου τμήματος της ρ.ζ. 

• ΒΔ τοιχώματα  
 
Όρυγμα 2 

• ΝΝΑ τοίχωμα μετά από την 1η μικρή οπισθοχώρηση στην περιοχή της ρ.ζ. 
• ΝΝΑ τοίχωμα μετά από την 4η οπισθοχώρηση στην περιοχή της ρ.ζ. 
• ΒΒΔ τοίχωμα μετά από την 2η οπισθοχώρηση στην περιοχή της ρ.ζ. 

 
Όρυγμα 3 

• ΒΔ τοίχωμα 
• ΝΑ τοίχωμα  

 
Σημείωση: Στο Παραδοτέο 10 «εργασία(ες) για υποβολή σε επιστημονικό περιοδικό(ά)», 

σε σχήματα που συνοδεύουν τις εργασίες, δίδονται logs με ανεστραμμένο προσανατολισμό 
των ΒΔ (ή ΒΒΔ) τοιχωμάτων, και τα τοιχώματα κάθε ορύγματος στην ίδια κλίμακα, ώστε να 
είναι ευχερέστερη η σύγκριση μεταξύ τους. 
 
Β. Λεπτομερείς περιγραφές των ιζηματολογικών/εδαφολογικών ενοτήτων στα ορύγματα 
(Πίνακας 1). 
 

Φωτογραφικές απόψεις των ιζηματολογικών και εδαφολογικών ενοτήτων βρίσκονται 
στο Παραδοτέο 5Α&Β (Φωτομωσαϊκα των τοιχωμάτων των ορυγμάτων), στην Τελική 
Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου (Παραδοτέο 11), και το Παραδοτέο 10 (Εργασίες για 
υποβολή σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά). 
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Λεπτομερείς περιγραφές των ιζηματολογικών και εδαφολογικών ενοτήτων 
στα ορύγματα 

 
Οι ιζηματολογικές ενότητες που περιγράφονται παρακάτω είναι λιθο-

στρωματογραφικές ενότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα λιθοστρωματογραφικά όρια 
είναι ιζηματογενείς επαφές (οφειλόμενες σε απόθεση ή διάβρωση) και αντιστοιχούν σε 
χρονο-στρωματογραφικά όρια. Στην περίπτωσή όμως των λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων 
οι οποίες οφείλονται σε εδαφογένεση, τα μεν κάτω όριά τους είναι –κατα κανόνα- 
εδαφολογικά, ενώ τα άνω όριά τους μπορεί να είναι κατά περίπτωση ιζηματογενείς 
επαφές/επιφάνειες διάβρωσης ή εδαφολογικά όρια. Στα logs χρησιμοποιείται μαύρο χρώμα 
για τις ιζηματογενείς επαφές και τις επιφάνειες διάβρωσης, πορτοκαλί για τα εδαφολογικά 
όρια και κόκκινο ή magenta για τεκτονικές ασυνέχειες. Οι λιθοστρωματογραφικές ενότητες 
που οφείλονται σε εδαφογένεση, περιέχουν ιζηματοδομές και υλικά τα οποία μπορεί να είναι 
νεότερα και υπερκείμενών τους λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων (αυτό αφορά περισσότερο 
τον ορίζοντα Bk1(1) (παλαιοέδαφος 1).  
 

Μία λιθοστρωματογραφική ενότητα, μπορεί να περιέχει ιζήματα τα οποία αποτέθηκαν 
από διαφορετικές διεργασίες (π.χ. η ενότητα 5, βλ παλαιοσεισμολογική ερμηνεία). Επίσης, η 
χρήση του ίδιου κωδικού αριθμού για λιθοστρωματογραφικές ενότητες σε διαφορετικά 
ορύγματα ή διαφορετικά τοιχώματα του ίδιου ορύγματος, δεν συνεπάγεται απαραιτήτως και 
χρονοστρωματογραφική αντιστοιχία. Π.χ., το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην 
απόθεση των ενοτήτων 6 και 5 (κατώτερο τμήμα της 5, τουλάχιστον) στο ΝΑ τοίχωμα του 
Ο1, στο ΒΔ τοίχωμα αντιπροσωπεύεται από αποθέσεις της ενότητας 7 (κάπου εντός του 
ανώτερου τμήματος της ενότητας 7b, η οποία έχει υποστεί την ίδια εδαφογένεση με την 
ενότητα 6 και το κατώτερο τμήμα της ενότητας 5). Και οι ενότητες 3 και 4 στο ΝΑ τοίχωμα 
του Ο1, αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο στο ΒΔ τοίχωμα του Ο1 απετίθεντο 
ιζήματα της ενότητας 7 (7a και ανώτερο τμήμα της 7b). Ο αναγνώστης παραπέμπεται στην. 
Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου για περισσότερες επεξηγήσεις. 

 Φωτογραφικές απόψεις των ιζηματολογικών και εδαφολογικών ενοτήτων βρίσκονται 
κυρίως στην Τελική Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου (Παραδοτέο 11) και το Παραδοτέο 5Α/Β 
(Φωτομωσαϊκα των τοιχωμάτων των ορυγμάτων), και το Παραδοτέο 10 (προερχ. από τα 
άλλα παραδοτέα). 

 
 

                                                 
1 Ορίζοντες Βk: εδαφολογικοί ορίζοντες «Β» με αποθέσεις CaCO3, έως 50% της μάζας τους. Στα 
κείμενα και τα σχήματα, χρησιμοποιούνται οι γενικότεροι όροι «Παλαιοέδαφος 1» / «Παλαιοέδαφος 
2». 
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Πίνακας 1. Περιγραφές στρωματογραφικών ενοτήτων εντός των Ορυγμάτων 1 – 3 (Ο1-Ο3). 
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Περιγραφή 

1a 
και 
1c 

  Σκούρου καφέ χρώματος άργιλος/ιλύς με διάσπαρτους γωνιώδεις 
κλάστες, κατά κανόνα μικρού μεγέθους (λίγων mm), και μεταφερμένα 
θραύσματα κεραμικής (όστρακα). Τα όστρακα, γενικά είναι υπο-
γωνιώδη, ήτοι μεταφερμένα για μικρή σχετικά απόσταση. Υπάρχουν 
όμως και υπολείμματα κεραμικών με μεγαλύτερη αποστρογγύλωση. Το 
ανώτερο τμήμα της ενότητας (έως και 0.5 m περίπου κάτω από την 
επιφάνεια είναι αναμοχλευμένο από άρωση.  
  Στο Ο2 (ΒΒΔ τοίχωμα), στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. 
διακρίνεται ορίζοντας πλουσιότερος σε οργανική ύλη εντός της 
ενότητας 1a (σημ. με διακεκομμένο άνω και κάτω όριο στο log).  

1 1b   Καλά ορισμένο στρώμα, αναγνωρίσιμο σε όλα τα ορύγματα 
(σαφέστερο στα Ο1 και Ο2), συνιστάμενο από κλάστες μεγάλου 
μεγέθους (μεγάλες κροκάλες έως ογκόλιθοι), πολλοί από τους οποίους 
είναι κατά το μάλλον ή ήττον αποστρογγυλωμένοι, εντός κύριας μάζας 
(matrix) συνιστάμενης από τα λεπτόκοκκα της ενότητας 1. Οι 
λιθολογίες των κροκαλών/ογκολίθων περιλαμβάνουν και μή 
περιδοτιτικά πετρώματα, τα οποία δεν υπάρχουν στα ανάντη της 
κλιτύος (κροκάλες από ασβεστολιθο, και –σπάνια- από ψαμμίτη και 
κροκαλοπαγή). 

1 
1d   [Ορύγματα 2 και 3 μόνον]. Υλικά πλήρωσης μικρής κοίτης, 

χαρακτηριζόμενα από αναγνωρίσιμες επιφάνειες στρώσης, 
κοκκομετρική ταξινόμηση, μίγμα ψηφίδων και λεπτόκοκκης κύριας 
μάζας. 

2 

   Καλά ορισμένο στρώμα με λεπτόκοκκη κύρια μάζα σκούρου λαδί 
χρώματος και ψηφίδες (γωνιώδη τεμάχη), το μέγεθος των οποίων 
μειώνεται γενικά από την βάση πρός την οροφή της ενότητας (Ο1). 
Κατά θέσεις (στο Ο1), μπορεί να αναγνωρισθεί όριο μεταξύ 
αδρομερέστερου κάτω τμήματος και λεπτομερέστερου άνω τμήματος. 
Περιέχει μεταφερμένα θραύσματα κεραμικής διαφόρων μεγεθών και 
βαθμού αποστρογγύλωσης. Η ενότητα 2, στο Ο1 (ΝΑ τοίχωμα) αλλά 
και στο Ο2 (ΒΒΔ τοίχωμα), στο ανερχόμενο τέμαχος της ρηξιγενούς 
ζώνης καλύπτει μια επιφάνεια διάβρωσης. Κατα θέσεις, η ενότητα 2 
δεν ήταν εξίσου καθαρά διαχωρίσιμη από τις ενότητες πάνω και κάτω 
από αυτήν, εξ ου και η χρήση της διαγράμμισης κατα θέσεις στα 
στρωματογραφικά διαγράμματα.  
 

3 
   [Όρυγμα 1, ΝΑ τοίχωμα, Όρυγμα 2, ΝΝΑ τοίχωμα] (η περιγραφή 

βασίζεται στην εμφάνιση της εν. 3 στο Ο1). Κοκκινωπού καφέ ή μπέζ 
χρώματος λεπτόκοκκη κύρια μάζα ιλύος/αργίλου με αρκετούς 
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γωνιώδεις κλάστες μεγέθους κατα κανόνα μικρότερου των 3 mm 
περίπου. Περιέχει πολύ λίγους, διάσπαρτους κλάστες διαμέτρου 2-6 
cm. Εντός της ενότητας 3, παρατηρήθηκαν και τρείς πολύ καλά 
αποστρογγυλωμένες, σφαιρικού περίπου σχήματος κροκάλες από 
εξαλλοιωμένο περιδοτιτικό(?) πέτρωμα με «άγρια» επιφάνεια 
(κατάλληλη για άλεσμα). Οι τελευταίες κροκάλες δεν συνάδουν με τη 
μορφή των κλαστών στην υπόλοιπη ενότητα, και κατα πάσα 
πιθανότητα πρόκειται για ανθρωπογενές υλικό. Στην ενότητα 3, 
περιέχονται σχετικά λίγα και κατα κανόνα μικρά θραύσματα 
κεραμικών (διαμέτρου έως 0.5 cm περίπου). Σε αντίθεση με την 
υποκείμενή της ενότητα 4, η ενότητα 3 δεν περιέχει παρόμοια υψηλή 
συγκέντρωση θραυσμάτων οστών ζώων και τεμαχιδίων κάρβουνου. 
 

   [Ορύγματα 1 και 2 μόνον]. Γενικά, τα όρια της ενότητας κυμαίνονται 
από πολύ σαφή (Ο1) έως αρκετά ασαφή (Ο2, κατα θέσεις). 
  Η ενότητα 4 αποτελείται από λεπτόκοκκη κύρια μάζα, τεφρού γενικά 
χρώματος. Εντός της, απαντά πληθώρα μεταφερμένων θραυσμάτων 
κεραμικών (τα οποία παρουσιάζουν καθόλου ή πολύ μικρή 
αποστρογγύλωση, φθάνουν δε και τα 10 cm μήκος). Βρέθηκαν επίσης: 
μικρή λεπίδα από πυριτόλιθο ή οψιδιανό (λίθινο εργαλείο), σβώλοι 
(άμορφου) πηλού (υπολείματα κεραμοποιίας), συγκρίμματα CaCO3 
(τοπικά, στο κατώτατο τμήμα της ενότητας), και κροκάλες 
(αποστρογγυλωμένοι κλάστες) ή λατύπες (γωνιώδεις κλάστες) 
διαμέτρου έως ~15 cm, περιλαμβανομένων τεμαχών πυριτόλιθου. Η 
ενότητα 4 περιέχει επίσης πολλά μεταφερμένα τεμαχίδια κάρβουνου 
καθώς και μεμονωμένα θραύσματα καμμένων οστών ζώων (όχι όμως 
πλήρεις σκελετούς).  
 Στο Ο1 (κυρίως), η ενότητα 4  μπορεί να υποδιαιρεθεί τοπικά σε υπο-
ενότητες (περιγράφονται παρακάτω), τα όρια των οποίων είναι σαφή 
μόνον για μικρές αποστάσεις. 

4a Ορίζοντας υψηλής συγκέντρωσης θρυμμάτων/σβώλων πηλού, με 
χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα. Κάτω από τον  ορίζοντα αυτόν, η 
κύρια μάζα της ενότητας 4 εμφανίζει κατα θέσεις ορίζοντα με πολύ πιό 
σκούρη απόχρωση τεφρού χρώματος (ορίζοντας πολύ πλούσιος σε 
υπολείμματα καύσης).  

4b   Χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση σε κροκάλες και λατύπες, 
διαμέτρου έως 15 cm.  

4 

4c   Διαφοροποιείται από την 4b με βάση την απουσία μεγάλων κλαστών, 
καθώς και από την παρουσία περισσότερο ή λιγότερο διακριτής 
ασθενούς στρώσης στο κατώτερο τμήμα της, όπου τοπικά διακρίνονται 
στρωματίδια πορτοκαλόχρωμα, υπόλευκα και τεφρά (συνιστάμενα από 
τεμαχίδια πηλού, συγκρίμματα CaCO3 και τεμαχίδια κάρβουνου, 
αντίστοιχα). Τα συγκρίμματα CaCO3 εντός της υπο-ενότητας 4c 
αποτελούν ένδειξη οτι αυτή έχει υποστεί την εδαφογένεση που έδωσε 
τον ορίζοντα Bk του παλαιοεδάφους 1. 
 Όσα αρχαιολογικά όστρακα παρατηρούνται εντός της  4c είναι 
μικρότερα σε σχέση με αυτά στην υπόλοιπη ενότητα 4, και 
διατεταγμένα παράλληλα με τη ασθενή στρώση (στην υπόλοιπη 
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ενότητα 4, η διάταξη παρουσιάζεται περισσότερο ακανόνιστη). 

4d [Όρυγμα 2 μόνον, ΒΒΔ τοίχωμα]. Η υποενότητα αυτή διακρίθηκε λόγω 
της χαρακτηριστικά αυξημένης συγκέντρωσης μεταφερμένων 
θραυσμάτων κεραμικών, και τεμαχών οστών ζώων, σε σχέση με την 
υπόλοιπη ενότητα 4 γύρω και από πάνω της.  

 [Ορύγματα 1 και 2 μόνον, στο Ο1, μόνον στο ΝΑ τοίχωμα]. Αποθέσεις 
κοίτης. Κατα θέσεις, μπορεί να ύποδιαιρεθεί σε υπο-ενότητες, οι οποίες 
περιγράφονται παρακάτω. Τα κατώτερα τμήματα της εν. 5 (στο Ο1, η 
υποενότητα 5b και το κατώτερο τμήμα της 5a), έχουν υποστεί την 
εδαφογένεση που έδωσε τον ορίζοντα Bk του παλαιοεδάφους 1 (βλ. 
παρακάτω). Στα logs δεν σημειώνεται η σχετική διαγράμμιση, αφενός 
για να μην είναι δυσανάγνωστα τα σχήματα, αφετέρου, διότι το άνω 
όριο του ορίζοντα Bk ήταν δυσδιάκριτο εντός της υποενότητας 5a. 
  Στο Ο1, το κοίλης διατομής όριο της ενότητας πρός ΒΑ αντιστοιχεί 
στην ΒΑ πλευρά της μικρής κοίτης (ρυακιού) εντός της οποίας 
αποτέθηκε η ενότητα. Η πρός ΝΔ πλευρά της κοίτης έχει διαταραχθεί 
από τη ρ.ζ. οπότε η αρχική γεωμετρία της δεν είναι άμεσα 
παρατηρήσιμη. Στο Ο2, η γεωμετρία παλαιοκοίτης είναι εμφανής στο 
ΒΒΔ τοίχωμα, ενώ στο ΝΝΑ όχι, λόγω διαταραχής από τη ρ.ζ. 
(κατακόρυφη μετατόπιση, αλλά και παράθεση διαφορετικών τμημάτων 
της παλαιοκοίτης από την οριζόντια μετατόπιση).  
 

5a   (περιγραφή στο Ο1, παρόμοια χαρακτηριστικά και στο Ο2). Ενότητα 
με κύρια μάζα αμμώδους ιλύος ώς ιλυώδους άμμου, χρώματος 
ανοικτού λαδί εως σκούρου κίτρινου. Είναι πλούσια σε υπογωνιώδη 
και γωνιώδη τεμάχίδια περιδοτίτη, διαμέτρου τυπικά 0.1-0.4 cm. Εντός 
της παρατηρείται στρώση, καλά ορισμένη μόνον τοπικά, με στρώματα 
πάχους λίγων cm (εναλλαγές λεπτόκοκκων με πολύ ψιλή άμμο, και 
ψηφίδων).  
Η ενότητα 5a, περιέχει μικρά (κατα κανόνα) και αποστρογγυλωμένα 
τεμαχίδια κεραμικών ή σβώλους πηλού (διαμέτρου έως 0.5 cm 
περίπου). Εντός της όμως βρέθηκαν και –σπάνια- μεγαλύτερα 
θραύσματα αγγείων (5x5 cm) 

5b   [Όρυγμα 1, ΝΑ τοίχωμα] Η υπο-ενότητα 5b συνίσταται σε ροδόχροη 
ιλύ/άργιλο, περιέχουσα κλάστες διαμέτρου έως 1 mm. Τοπικά, 
αναγνωρίζεται κοκκομετρική διαβάθμιση εντός της, από πολύ λεπτή / 
λεπτή άμμο, πρός άργιλο (προς τα πάνω, ήτοι “fining upwards"). Η 
διαφοροποίησή της έγκειται στο ότι αποτελείται από σαφώς πιο 
λεπτόκοκκο υλικό σε σχέση με την υποενότητα 5a. 

5 

5c   [Όρυγμα 2 μόνον]. H υπο-ενότητα 5c είναι αδρομερέστερη της 5a, με 
γωνιώδεις / υπο-γωνιώδεις κλάστες, τοπικά σαφείς επιφάνειες στρώσης 
διαχωρίζουσες στρωματίδια διαφορετικής κοκκομετρίας, μέτριας 
κοκκομετρικής ταξινόμησης. Οι επιφάνειες στρώσης δεν παρουσιάζουν 
πλευρική συνέχεια. Η βάση της υποενότητας 5c ήταν κατά κανόνα 
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πολύ σαφής, και αντιστοιχεί σε μια επιφάνεια διάβρωσης. Δεν ήταν 
δυνατόν να χαραχθούν όμως τα πλευρικά της όρια με τα σχετικά 
λεπτομερέστερα υλικά της υποεν. 5a, με τα οποία είχε σχέση πλευρικής 
μετάβασης, όπως και με τα λεπτόκοκκα της υποενότητας 5d 
(παρακάτω) 

5 

5d   [Όρυγμα 2 μόνον]. Κοκκινωπού καφέ ή μπέζ χρώματος λεπτόκοκκη 
κύρια μάζα ιλύος/αργίλου με αρκετούς γωνιώδεις κλάστες μεγέθους 
κατα κανόνα μικρότερου των 3 mm περίπου. Γενικά άνευ στρώσης, 
περιέχει πολύ λίγους μεγαλύτερους διάσπαρτους κλάστες διαμέτρου 2-
4 cm. Έχει σχέση πλευρικής μετάβασης με τις αδρομερέστερες 
αποθέσεις της ενότητας 5. Έχει περισσότερο ή λιγότερο σαφές όριο με 
την υποκείμενή της ενότητα 7b, σε σχέση με την οποία, έχει υποστεί σε 
μικρότερο βαθμό εδαφογένεση (ασθενέστερη ανάπτυξη ορίζοντα Βk με 
πολύ λεπτές και όχι τόσο ευδιάκριτες φλέβες CaCO3) . 

5 
5e [ΝΝΑ τοίχωμα ορύγματος 2 μόνον]  Ενότητα λιθο-οψικά παρόμοια με 

την ενότητα 3, άνευ ορατών(σε υγρό τοίχωμα) ιχνών εδαφογενών 
ανθρακικών, πτωχή σε θραύσματα κεραμικών.   

6 

   [Μόνον στο Όρυγμα 1, ΝΑ τοίχωμα]. Aπόθεση παρόμοιας σύστασης 
και χρώματος (τεφρό) με την ενότητα 4. Στο κατερχόμενο τέμαχος, 
απαντά σε μορφή φακών πάχους 5-10 cm, εντός των ορίων της 
παλαιοκοίτης στην οποία αποτέθηκε η ενότητα 5. Εντός της ενότητας 
6, παρά τη μικρή της εμφάνιση, ανευρέθη πληθώρα σχετικά μεγάλων 
θραυσμάτων αγγείων, ένα εκ των οποίων ήταν και το μεγαλύτερο που 
συλλέχθηκε από τις ενότητες 4 και 6. Tα τεμαχίδια κάρβουνου εδώ 
ήταν κατά τι μεγαλύτερα σε σχέση με την ενότητα 4, πάντα 
μεταφερμένα όμως. Η ενότητα 6, αλλά και τα θραύσματα κεραμικών 
εντός της, έχουν υποστεί την εδαφογένεση που επηρεάσε την 
υποκείμενη ενότητα 7b (η ενότητα 6 δηλαδή περιλαμβάνεται στον 
ορίζοντα Βk του παλαιοεδάφους 1 - βλ. παρακάτω). Αυτό τεκμαίρεται 
από τα επιχρίσματα CaCO3  στα κεραμικά που περιείχε, αλλά και από 
την παρουσία συγκριμμάτων CaCO3 στην κύρια μάζα της. 
 

 Κατα κανόνα ομοιογενής, άνευ στρώσης ενότητα συνιστάμενη από 
λεπτόκοκκη κύρια μάζα κοκκινωπού-καφέ χρώματος, με διάσπαρτους 
γωνιώδεις κλάστες περιδοτίτη, διαμέτρου τυπικά της τάξης των 1-2 cm 
και μικρότερης. Παντελής απουσία τεμαχιδίων κάρβουνου. 
Υποδιαρείται σε υπο-ενότητες που περιγράφονται παρακάτω. 

7a   Oρίζοντας στο ανώτερο τμήμα της ενότητας 7, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από την απουσία φλεβών και συγκριμμάτων CaCO3. 
Tοπικά [O1, ΒΔ τοίχωμα, αμέσως κάτω από την ενότητα 1], 
εμφανίζεται ελαφρώς πιο οξειδωμένος από ότι η υπόλοιπη ενότητα.  To 
κάτω όριο της υποενότητας 7a είναι κατά περίπτωση εδαφολογικό όριο 
ή επιφάνεια διάβρωσης. 

7 

7b Στο όρυγμα 1 συνίσταται κατα κανόνα σε λεπτότερες ή 
παχύτερες (0.2 - 1 cm),  επιμήκεις φλέβες CaCO3. Σε κοντινότερη 
άποψη, σε θέσεις κατα μήκος των φλεβών στο Ο1, παρατηρήθηκαν 
κυλινδρικού σχήματος συγκεντρώσεις συμπαγούς CaCO3 (rinds, 
πάχους λίγων mm), σχηματισθείσες κατα πάσα πιθανότητα γύρω από 
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παλαιές ρίζες, καθώς και τοπικά παχύτερες συγκεςντρώσεις CaCO3, 
δεν στάθηκε όμως δυνατόν να αναγνωρισθεί ορίζοντας με σαφή όρια 
εντός της ενότητας 7b. 

Στο Ο3, αντίθετα, στο κατερχόμενο τέμαχος της ρ.ζ. ήταν 
σαφώς αναγνωρίσιμο ένα ανώτερο τμήμα του ορίζοντα Βk 
(υποενότητα 7b1), με λεπτές σχετικά, παράλληλες φλέβες CaCO3, ένα 
ενδιάμεσο τμήμα με σαφώς παχύτερες συγκεντρώσεις CaCO3 (υπο-
ενότητα 7b2 – βλ. φωτομωσαϊκά στο Παραδοτέο 5Α&Β), και ένα 
κατώτερο (υπο-ενότητα 7b3, χαρακτηριζόμενο από λιγότερο πυκνές 
συγκεντρώσεις CaCO3 σε σχέση με την 7b2, αλλά και απουσία 
συστηματικά διατεταγμένων φλεβών (η οποία χαρακτηρίζει την 7b1). 
Στο Ο2, η μορφολογία του ορίζοντα 7b χαρακτηριζόταν από μίγμα 

φλεβών (με κλίση πρός τη ρ.ζ.) και περισσότερο ακανόνιστων 
συγκεντρώσεων CaCO3, χωρίς να αναγνωρίζεται πυκνότερος ορίζοντας 
σε κάποια συγκεκριμένη στάθμη. (Διακριτή διαφορά πυκνότητας 
παρουσιαζόταν μόνον μεταξύ της εν. 7b και της ενότητας 5d από πάνω 
της, η οποία χαρακτηριζόταν από σαφώς λεπτότερες φλέβες CaCO3 και 
απουσία –γενικά- περισότερο ακανόνιστων συγκεντρώσεων. 
   Εντός του ανώτερου τμήματος της υπο-ενότητας 7b, βρέθηκαν 
θραύσματα κεραμικών, με επιχρίσματα CaCO3 από την εδαφογένεση. 
 

7c   [Όρυγμα 1 μόνον, ΝΑ τοίχωμα]. Αποτελεί το κατώτατο τμήμα της 
ενότητας 7. Είναι ορίζοντας, ο οποίος είναι σχετικά πλούσιος σε 
μεγαλύτερα γωνιώδη τεμάχη περιδοτίτη (σχετικά υγιούς, από την 
ενότητα BR) σε σχέση με την υπόλοιπη ενότητα 7, τυπικά διαμέτρου 
έως 3 cm (λίγα τεμάχη έως και 6-10 cm). Πολύ σαφές κάτω όριο,. 
Τοπικά και το άνω όριό του είναι πολύ σαφές, γενικά όμως είναι 
ασαφές έως πολύ ασαφές. 

8 

  (Ο1, ΒΔ τοίχωμα, Ο3, ΝΑ τοίχωμα).  Στο Ο3 εμφανίζεται μόνον στο 
ΝΑ τοίχωμα, με σαφή τριγωνική γεωμετρία σε κατακόρυφη τομή 
(παραμορφωμένη λόγω πάρελξης) και συνίσται αμιγώς από υλικό της 
ενότητας wBR3, ανάμικτο με αποθέσεις CaCO3. Στο Ο1, εμφανίζεται 
μόνον στο ΒΔ τοίχωμα, όπου το σχήμα της είναι σύνθετο, προερχόμενο 
από την ύπαρξη δύο υπο-ενότητων (8a και 8b) οι οποίες είχαν σαφείς 
λιθολογικές διαφορές, καλά ορισμένο μεταξύ τους όριο, και 
διαφορετική γεωμετρία, πράγμα που υποδηλώνει τροφοδοσία από 
διαφορετικά (γειτονικά) σημεία του παλαιο-πρανούς, άρα και 
διαφορετική διεύθυνση μεταφοράς (περίπου εγκάρσια προς και υπο-
παράλληλη με το ρήγμα, αντίστοιχα). Η ενότητα 8a αποτελείται σχεδόν 
αποκλειστικά από θρύμματα του υλικού της «σφήνας» 
κονιορτοποιημένου περιδοτιτικού πετρώματος στο υποκείμενο τέμαχος 
του κλάδου Β της ρ.ζ. (ενότητα wBR, βλ. παρακάτω), ενώ η ενότητα 
8b περιλαμβάνει μεγαλύτερα τεμάχη της wBR, λεπτόκοκκο υλικό 
παρόμοιο με την εν. 9, και συγκρίμματα CaCO3. 
       H ενότητα 8c (Ο3, ΒΔ τοίχωμα) ονομάστηκε με τον κωδικό 8 
λόγω του ότι η προέλευσή της πιθανόν είναι παρόμοια με αυτήν της 
ενότητας 8 όπως περιγράφθηκε παραπάνω (υλικό από τη διάβρωση 
παλαιο-πρανούς που δημιούργησε σεισμικό γεγονός). Πρόκειται 
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ουσιαστικά για τμήμα της ενότητας 7b, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη συγκέντρωση θρυμμάτων μητρικού πετρώματος, ακριβώς 
μπροστά από κλάδο της ρ.ζ.. Το όριό της με την υπόλοιπη ενότητας 7b 
δεν ήταν σαφές, πράγμα που σημαίνει οτι μπορεί να μην έχει σχέση 
πλευρικής μετάβασης με την ενότητα 7b (έτσι σημειώνεται στο log). 
 

9  

  [Ορύγματα 1 και 3, το Ο2 δεν έφθανε στο βάθος που απαντά η 
ενότητα 9].  Η ενότητα 9 είναι λιθολογικά όμοια με την ενότητα 7, με 
ειδοποιό όμως χαρακτηριστικό το ότι έχει υποστεί εδαφογένεση και 
χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανάπτυξη ορίζοντα Bk (παλαιοέδαφος 
2).  
  Λεπτόκοκκη κύρια μάζα, κοκκινωπού-καφέ χρώματος, με 
οφιολιθικούς κλάστες διαμέτρου 1 mm (κατά μέσο όρο) ή 
μικρότερους. Στο Ο1: λίγοι μεγαλύτεροι γωνιώδεις κλάστες 
διαστάσεων 0.5-1 cm, και σπάνια μεγαλύτερα, γωνιώδη τεμάχη 
μητρκού πετρώματος. Στο Ο3: όπως στο Ο1, αλλά περιλαμβάνει 
ορίζοντα από καλά αποστρογγυλωμένες μεγάλες κροκάλες και μικρούς 
ογκόλιθους μέσα στην λεπτόκοκκη κύρια μάζα.  
   Στο Ο1, ο ορίζοντας Βk ξεπερνά τα 1.2 m σε πάχος. Μορφολογία: 
συνίσταται σε φλέβες CaCO3, οι οποίες είναι γενικά παχύτερες απ΄ ότι 
στο παλαιοέδαφος 1, φθάνοντας σε πάχος μέχρι και τα 3-4 cm. Οι 
συγκεντρώσεις CaCO3 είναι κατα κανόνα εύθρυπτες, αλλά κατα 
τόπους, στο εσωτερικό των φλεβών, το CaCO3 απαντά 
συμπαγοποιημένο, γύρω από τεμαχίδια πετρώματος. Το άνω όριό της 
ενότητας 9 είναι εξαιρετικά σαφές και απότομο, πράγμα που 
υποδηλώνει οτι πιθανότατα αντιστοιχεί σε επιφάνεια διάβρωσης (γι 
αυτό και σχεδιάζεται με μαύρο χρώμα στο log). Η απουσία λιθολογικής 
διαφοράς μεταξύ των ενοτήτων 9 και 7 όμως (αν εξαιρεθεί η παρουσία 
του ορίζοντα Βk), υποδηλώνει οτι η επιφάνεια διάβρωσης αυτή δεν 
αντιστοιχεί σε μεγάλο στρωματογραφικό κενό (hiatus). Κατα θέσεις, 
κατα μήκος του άνω ορίου της εμφανίζει ασθενή ανάπτυξη ορίζοντα 
συμπαγοποιημένου CaCO3, τύπου caliche (πάχος περί το 1 cm).   
   Στο Ο3 το άνω όριο της ενότητας 9 (ορίζοντας Βk) είναι εξίσου 
σαφές όπως και στο Ο1, γενικά όμως, όχι το ίδιο απότομο και επίπεδο 
(εδώ δηλαδή δεν υπήρξε διάβρωση του, οπότε το όριο είναι 
εδαφολογικό, και σημειώνεται με πορτοκαλί χρώμα στα logs). To 
πάχος της είναι μεγαλύτερο των 1.2 m. Η μορφολογία του ορίζοντα Βk, 
δεν είναι ίδια με αυτήν στο Ο1, αλλά χαρακτηρίζεται από οριζόντια 
στρώματα αποθέσεων CaCO3 (όχι συμπαγών), πάχους λίγων cm.  Κατα 
θέσεις, αναγνωρίζονται δύο κύριοι ορίζοντες (αποτελούμενοι από 
στρώματα CaCO3). Πάνω στις κροκάλες και τους μικρούς ογκόλιθους, 
απαντούν επιχρίσματα CaCO3 (κρούστες, πάχους έως και 1 cm 
περίπου). Οι κρούστες δεν εμφανίζονται συστηματικά στο πάνω ή το 
κάτω μέρος των κροκαλών/ογκολίθων.  
 

bBR    Υλικά μανδύα αποσάθρωσης, τα οποία μπορεί κατά περίπτωση να 
έχουν υποστεί μικρή μεταφορά ως κολλούβια. 

wBR    Τεκτονικά καταπονημένο οφιολιθικό πέτρωμα (κατα τόπους [Ο1, ΒΔ 
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τοίχωμα], εντελώς κονιορτοποιημένο). Απαντά ως σφήνες ανάμεσα 
στους κλάδους «Α» και «Β» της ρηξιγενούς ζώνης (βλ. και έκθεση 
φυσικού αντικειμένου). Στο Ο3, εμφανίσεις τέτοιου υλικού δίδονται με 
αρίθμηση (wBR1-3), η οποία υποδηλώνει το σχετικό βαθμό 
καταπόνησης (wBR3 = η πιό καταπονημένη εμφάνιση, ίδιου τύπου με 
την εμφάνιση wBR στο Ο2). 

BR    Αλπικό υπόβαθρο. Οφιολιθικό πέτρωμα (περιδοτίτης), πλούσιο σε 
τεκτονικές ασυνέχειες και ζώνες διάτμησης 

 


