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ΠΔΡΙΛΗΦΗ                                                                                                                                                                                   
Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ αθηνγξακκώλ παξνπζηάδεη ηεξάζηηα 

πνηθηινκνξθία αθηώλ. Αηηία απηήο ηεο πνηθηινκνξθίαο είλαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο 

δηακνξθώλνπλ;  - ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο – ε κεγάιε εθαηζηεηόηεηα θαη ζεηζκηθόηεηα 

ηεο πεξηνρήο – νη  επζηαηηθέο θηλήζεηο ηεο ζάιαζζαο – ην είδνο ησλ πεηξσκάησλ  - ην 

θιίκα. Η ηαμηλόκεζε ησλ ηύπσλ ησλ αθηώλ (πρ. Rias, δέιηα, εθαηζηεηαθέο θ.ιπ.) 

απαζρόιεζε ηνπο επηζηήκνλεο από ηνλ Jonson (1919) έσο ηνπο πην ζύγρξνλνπο  πνπ 

ζέηνπλ ζαλ επηθπξίαξρν παξάγνληα ηελ ζάιαζζα, ηελ μεξά, ηελ απόζεζε, ηελ 

δηάβξσζε. Σηηο κέξεο καο πξνζηέζεθαλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ε αλζξσπνγελήο 

επίδξαζε ζαλ παξάγνληεο ηαρείαο κεηεμέιημεο ησλ αθηώλ. Δπεηδή αθξηβώο ν 

θαζνξηζκόο ηνπ κνληέινπ πνπ δηακόξθσζε κηα αθηή είλαη πνιύπινθε θαη 

πνιππαξαγνληηθή  δηαδηθαζία πξνηείλνληαη κηα ζεηξά από εξγαιεία πνπ βνεζνύλ ζ’ 

απηό. Η πεηξνινγηθή θαη θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε ησλ ηδεκάησλ, ε ξαδηνρξνλνιόγεζε 

ηνπο, ε ύπαξμε, ή ε εύξεζε απνιηζσκάησλ θαη αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ. Η δηαβίσζε  

άγξηαο παλίδαο ζε απόθξεκλεο  ή απνκεκαθξπζκέλεο αθηέο  θαη νη ζπάληεο γεσινγηθέο 

δνκέο «αηζζεηηθά κλεκεία ηεο θύζεο» επηβάιινπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ζέζπηζεο θαλόλσλ 

πξνζηαζίαο ηνπο. Η γεσπνηθηιόηεηα παξνπζηάδεηαη κέζσ  παξνπζίαζεο θσηνγξαθηώλ 

από ηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: 6
ν
 Σπλέδξην ΠΔΔΚΠΔ, πξαθηηθά ζπλεδξίνπ, παξάγνληεο 

δηακόξθσζεο αθηήο, ηαμηλόκεζε αθηώλ, αλύςσζε αθηώλ,γεσπνηθηιόηεηα. 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ          
      Ζ παξάθηηα δώλε ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαβίσζε ελόο κεγάινπ κέξνπο ηνπ 

παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Καζνξηζηηθό ξόιν γη απηή παίδνπλ νη αθηέο. Τόζν γηα ηνλ 

ηξόπν γέλεζεο θαη κεηεμέιημεο ηνπο ,όζν θαη γηα ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ 

βηνπνηθηιόηεηα. Ζ αλζξσπνγελήο επίδξαζε θαη πξνζθάησο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

κπνξνύλ λα αιινηώζνπλ εληειώο ηελ κνξθή ηνπο. Σηελ εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο ηόζν ησλ παξαγόλησλ δηακόξθσζεο, όζν θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ηαμηλόκεζεο ησλ αθηώλ. Καηαγξάθνληαη νη δπζθνιίεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπο εμ αηηίαο 

ηεο γεσπνηθηιόηεηαο ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ. Παξνπζηάδνληαη εξγαιεία πνπ κπνξνύλ 

λα αμηνπνηεζνύλ από έλα εξεπλεηή γηα ηελ κειέηε ηνπο. Ταπηόρξνλα πξνηείλεηαη λα 

αμηνπνηεζεί ην πιηθό ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο πξνγξακκάησλ Π.Δ, ώζηε νη καζεηέο 

αθνύ αλαδείμνπλ δεμηόηεηεο παξαηήξεζεο θαη αζθεζνύλ ζηελ θαηαγξαθή  ησλ 

γεσκνξθνινγηθώλ  δεδνκέλσλ  κηαο αθηήο λα αλαιάβνπλ δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπο. Δπρήο  έξγν είλαη λα  πξνθύςνπλ ζπλεξγαζίεο καζεηηθώλ νκάδσλ, Κ.Π.Δ, θαη 

δηαθόξσλ θνξέσλ κε αθνξκή απηή ηελ παξνπζίαζε. 
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ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
     Ο Weggener ην 1924 είλαη ν πξώηνο πνπ παξαηεξεί όηη νη αθηέο ηεο Νόηηαο θαη 

Βόξεηαο Ακεξηθήο πξνζαξκόδνληαλ αθξηβώο κε απηέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Δπξώπεο. 

Απηή ε απόιπηε πξνζαξκνγή ησλ αθηώλ ηνλ βνήζεζε λα δηαηππώζεη ηελ ζεσξία ηεο 

κεηαηόπηζεο ησλ Ζπείξσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξηλ 200 εθ. ρξόληα ε μεξά ήηαλ 

όιε ελσκέλε ζε έλα ζύλνιν –ηελ Παγγαία θαη ε ζάιαζζα αληίζηνηρα ζηελ 

Παλζάιαζζα.  

 

     Σηελ ζπλέρεηα νη Jason Morgan θαη Dan McKenzie θαη Javier le Plchon ην 1960 

δηαηύπσζαλ κε νινθιεξσκέλν ηξόπν ηελ ζεσξία ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Απηέο 

εθηεινύλ ηξηώλ εηδώλ θηλήζεηο κεηαμύ ηνπο: 
 

α) είηε ζπγθιίλνπλ 

β) είηε απνθιίλνπλ 

γ) είηε θηλνύληαη παξάιιεια θαη πιεπξηθά κεηαμύ ηνπο 

 

     Ζ θίλεζε απηή ησλ πιαθώλ είλαη ε γελεζηνπξγόο αηηία ηεο εκθάληζεο ησλ 

εθαηζηείσλ ζε γξακκηθή ή θπθιηθή δηάηαμε  (Ζθαίζηεηα ζηελ κεζσθεάληα ξάρε ζηνλ 

Αηιαληηθό, Πύξηλνο θύθινο ηεο θσηηάο ζηνλ Δηξεληθό, ή εθαηζηεηαθό ηόμν ηνπ 

λνηίνπ Αηγαίνπ) θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ησλ αθηώλ. 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΑΚΣΧΝ 

Παπάγονηερ διαμόπθωζηρ ηηρ ακηήρ (Σρήκα 1) 

 

 
 

Σχήμα 1: Παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηεο αθηήο 

 

     Σαλ αθηή κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο ξηπάρ πνπ παίδεη 

ηνλ θπξίαξρν ξόιν ζηελ ύπαξμε ηεο αθηήο, κε ηηο αλνδηθέο ή ηηο θαζνδηθέο θηλήζεηο 

ηεο, ηηο απνζέζεηο ησλ πνηακώλ ή ησλ ρεηκάξξσλ ηεο. Οη απνζέζεηο απηέο ζρεηίδνληαη 

ηόζν κε ην ζηάδην σξηκόηεηαο ηνπ πνηακνύ, όζν θαη κε ην κέγεζόο ηνπ, κε ηελ 

θάλαζζα, πνπ ζπλεηζθέξεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ζηελ δηακόξθσζή ηεο θαη κε ηνλ 

άνεμο πνπ πξσηνγελώο δεκηνπξγεί ηα θύκαηα θαη δεπηεξνγελώο επηδξά κε ηελ 

κεηαθνξά ηεο άκκνπ ζηελ εμέιημή ηνπο. Έηζη νη παξάγνληεο απηνί γηα εθαηνκκύξηα 



 

ρξόληα ελαιιάζζνληαλ δηαδνρηθά ζε θύθινπο δεκηνπξγίαο θαη θαηαζηξνθήο ησλ 

αθηώλ, ήξζε ε αλζξσπνγελήο δξαζηεξηόηεηα θαη παξελέβε ξηδηθά ζηελ θπζηθή απηή 

δηαδηθαζία. Οη ηερληθέο θαηαζθεπέο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα π.ρ. ε πεξίπησζε 

θαηαζθεπήο ζηνλ Νείιν θξαγκάησλ, απνζηέξεζε ηδήκαηα ζηελ εθβνιή ηνπ θαη ην 

ίδην πηζαλώο ζα ζπκβεί κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ πξνο ηελ 

Θεζζαιία. Άξα ην δέιηα ηνπ Νείινπ θαη ν Ακβξαθηθόο θόιπνο ζα πάξνπλ εληειώο 

δηαθνξεηηθή κνξθή κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη κε ηνπο πιεζπζκνύο ησλ ςαξηώλ, ησλ 

ζαιάζζησλ ζειαζηηθώλ θαη όρη κόλν. Ζ αζηηθνπνίεζε, ε εθβηνκεράληζε, ε ζαιάζζηα 

ξύπαλζε θαη ε πην ζεκαληηθή ίζσο όισλ, αύμεζε ηνπ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα 

(ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ) κε ηελ πξόθιεζε απόηνκσλ θιηκαηηθώλ 

αιιαγώλ, ζα αιιάμεη ξηδηθά ην ζρήκα ησλ αθηώλ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε. 

 

     Ζ εθδήισζε ελόο tsunami, ελόο ηπθώλα κεγάιεο θιίκαθαο ‘ε ην ιηώζηκν ησλ 

πάγσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεγάια ηκήκαηα ηεο ζηεξηάο λα θαηαθιπζζνύλ από λεξά 

ή λα εμαθαληζζνύλ αθόκα θαη λεζηά, όπσο ην Sishmaref  ζην Αξθηηθό θύθιν ή 

θνξαιιηνγελείο αηόιεο ζηνλ Δηξεληθό. 

 

     Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εθ πξώηεο όςεσο δελ θαίλεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθόο 

γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ αθηώλ, είλαη θαη ε ζεξκνθξαζία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

Οιόθαηλνπ έρεη παξαηεξεζεί αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.  

 

     Οη δηαδηθαζίεο ινηπόλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ μεξά (επεηξνγελεηηθέο 

θηλήζεηο, - αλύςσζε ή θαηαβύζηζε ηκεκάησλ ηεο ηνπηθά, απόζεζεο ησλ ηδεκάησλ 

από πνηακνύο – δεκηνπξγώληαο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο δέιηα), ρξεηάδνληαη πνιύ 

κεγάιν ρξόλν – ίζσο θαη εθαηνκκύξηα ρξόληα – γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αθηή, ε δε 

ζάιαζζα, ιηγόηεξν ρξόλν γηα λα δηαβξώζεη ηελ αθηή ζε θάπνηα ζεκεία ηεο θαη λα 

απνζέζεη ζε δηαθνξεηηθά ηα ζαιάζζηα ηδήκαηα. Ο άλεκνο εμ άιινπ ρξεηάδεηαη 

ειάρηζην ρξόλν γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα ζαιάζζηα θύκαηα πνπ ζα πξνζπέζνπλ ζηελ 

αθηή, ελώ ν άλζξσπνο κόλν ιίγεο δεθαεηίεο γηα λα αιιάμεη ηελ κνξθή ησλ αθηώλ ζε 

πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε, ιόγσ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ή ησλ ηερληθώλ θαηαζθεπώλ 

ηνπ. 

 

     Αλ αθήλνληαη ειεύζεξεο νη θπζηθέο δηεξγαζίεο, όπσο θαζνξίζηεθαλ εθαηνκκύξηα 

ρξόληα πξηλ, ηόηε ζα επηθξαηνύζε έλαο αέλανο αληαγσληζκόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

παξαγόλησλ κε ηειηθό θαη ηδαληθό απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ panplain 

(παλεπίπεδν). 

 

Γπάζη ηηρ θάλαζζαρ 
     Ζ δξάζε ηεο ζάιαζζαο επί ηεο μεξάο, πεξηνξίδεηαη κόλν ζηα κέξε επαθήο ηεο κε 

ηελ μεξά, θαηά κήθνο δειαδή ηεο γξακκήο αθηήο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ 

πξόθεηηαη γηα κηα γξακκή, αιιά γηα κία δώλε, πνπ ην πιάηνο ηεο θπκαίλεηαη ιόγσ ηεο 

δηάθνξεο κνξθνινγίαο ησλ αθηώλ. 

 

     Αο δνύκε κεξηθνύο όξνπο πνπ αθνξνύλ ηηο αθηέο: 

Ακηή (shore), ελλννύκε ηε δώλε από ηελ κέζε ρακειή παιίξξνηα κέρξη ην εζσηεξηθό 

ρείινο (edge) ηεο κεηαθηλνύκελεο από ηα ηδήκαηα άκκνπ. 

Παπαλία (Coast), είλαη ε πιαηεηά δώλε πνπ εθηείλεηαη από ηελ αθηή θαη πξνο ην 

εζσηεξηθό ηεο μεξάο. Σηελ παξαιία πεξηιακβάλνληαη θαη νη απόθξεκλεο πεξηνρέο 

θαζώο θαη νη ζαιάζζηεο αλαβαζκίδεο. 



 

Αιγιαλόρ (beach), ελλνείηαη ε δώλε ηνπ κε ζπλεθηηθνύ πιηθνύ πνπ εθηείλεηαη από ηε 

κέζε ρακειή γξακκή ύδαηνο πξνο ηε μεξά, κέρξη ηελ πεξηνρή εθείλε όπνπ ππάξρεη 

κηα αιιαγή ζην ύςνο ή ζην ηνπνγξαθηθό ζρήκα π.ρ. δώλε κόληκεο θπηνθάιπςεο ή 

κηα δώλε ζηλώλ ή κηαο απόθξεκλεο παξαιίαο. Ζ δηακόξθσζε ηεο δώλεο απηήο, 

εμαξηάηαη από ην είδνο ησλ πεηξσκάησλ, ηε δξάζε ησλ θπκάησλ θαη από ην ύςνο πνπ 

θηάλεη ε παιίξξνηα. Καη απηή ε δώλε, είλαη κεηαβιεηή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Άιινηε ε ζάιαζζα θεξδίδεη έδαθνο, άιινηε ε μεξά. Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζ’ 

απηό είλαη π.ρ. νη δηάθνξεο ηεθηνληθέο θηλήζεηο, ν επζηαηηζκόο, ε δεκηνπξγία 

δειηατθώλ απνζέζεσλ, ηα θύκαηα, ν άλεκνο θιπ 

 

     Σηε δηακόξθσζε ησλ αθηώλ, παίξλνπλ κέξνο ε απνζάζξσζε παξάθηησλ 

πεηξσκάησλ, ε κεηαθνξά θαη ε απόζεζε πιηθώλ πνπ πξνθύπηνπλ απ’ απηή. Καηά 

θύξην ιόγν, ε δηεξγαζία απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ δξάζε ησλ θπκάησλ. Τα δηάθνξα 

ζαιάζζηα ξεύκαηα, όπσο επίζεο θαη ηα παιηξξντθά, ειάρηζηα ζπληεινύλ ζηελ 

δηακόξθσζε ησλ αθηώλ, εληζρύνπλ όκσο ηα θύκαηα, ώζηε λα ρηππνύλ κε κεγαιύηεξε 

δύλακε ζηελ μεξά. 

 

     Τα θύκαηα ελεξγνύλ ζαλ παξάγνληαο δηάβξσζεο κε 4 δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: 

α)  Με ηελ πδξνδπλακηθή δξάζε ηνπ λεξνύ, πνπ κε δύλακε πξνζθξνύεη ζηα 

πεηξώκαηα θαη πξνθαιεί ηελ δηάξξεμή ηνπο. 

β)  Με ηελ θαηαζηξνθή ησλ παξαπάλσ πεηξσκάησλ, ηα θύκαηα νπιίδνληαο κε ηα 

θνκκάηηα ηνπο, θηππάλε ηηο αθηέο θαη ηηο θαηαζηξέθνπλ. 

γ)  Με ηελ ζπλερή επεμεξγαζία ησλ ζξαπζκέλσλ πεηξσκάησλ, απηά κηθξαίλνπλ 

θαη ζηξνγγπινπνηνύληαη. 

δ) Με ηελ δηαιπηηθή δξάζε, πεξηνξηζκέλε βέβαηα, αιιά αμηνζεκείσηε ζε 

ηδήκαηα όπσο αζβεζηόιηζνο, θξνθαινπαγή, κάξγεο, αξγίινπο θιπ. 

  

     Οξηδνληίσο, ην λεξό ππνζθάπηεη ηελ βάζε ησλ πεηξσκάησλ εηδηθά, όπνπ 

παξαηεξνύληαη αζπλέρεηεο, δηαθνξά ζηξώζεο θαη ζθιεξόηεηαο κε ζπλέπεηα ηελ 

ππνρώξεζε ηεο αθηήο. 

 

     Καζώο ε αθηή ππνρσξεί, γίλεηαη ιηγόηεξν απόθξεκλε θαη κπξνζηά ηεο 

ζρεκαηίδεηαη κηα αβαζήο δώλε από ηελ δηάβξσζε ησλ θπκάησλ, θαινύκελε 

«επηθάλεηα απόμεζεο» (Σρήκα 2) 

 

 
Σχήμα 2: Δμέιημε απόηνκνπ αθηήο ζε ηξία ζηάδηα I,II, III d=επηθάλεηα απνμέζεσο. Ν1-

Ν2=αλώηεξν θαη θαηώηεξν επίπεδν ζάιαζζαο (θαηά MACHATCHEK 1968) 

 

     Ζ δώλε αθηήο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εμνκαιύλεηαη, είλαη ειαθξά θεθιηκέλε 

πξνο ηε ζάιαζζα θαη ην αλώηεξν ηκήκα κπνξεί λα απνθαιύπηεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο ακπώηηδαο. Τν πιηθό πνπ πξνέξρεηαη από ηελ ζξαύζε ησλ πεηξσκάησλ, κηθξαίλεη 

θαη παξαζύξεηαη ζε βαζύηεξεο πεξηνρέο ζρεκαηίδνληαο ηελ «επεηξσηηθή 

αλαβαζκίδα», πνπ είλαη ε ζπλέρεηα ηεο επηθάλεηαο απόμεζεο. 

 



 

     Σε γεληθέο γξακκέο ζε βάζνο 30-40κ. ζηακαηά ε κεηαθνξά ρνλδξνθιαζηηθώλ 

πιηθώλ θαη ζπλερίδεηαη ε απόζεζε ιεπηώλ πιηθώλ κέρξη βάζνπο 200κ. πεξίπνπ. Ζ 

πεξηνρή απόζεζεο ησλ πιηθώλ, έσο ην ζεκείν θαηά ην νπνίν δελ επεξεάδεηαη από ηελ 

θίλεζε ησλ θπκάησλ, θαιείηαη «πεδίν αδξάλεηαο». 

 
ΚΡΗΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΚΣΧΝ 

     Ζ θαηάηαμε ησλ αθηώλ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξα θξηηήξηα θαη αλαιόγσο 

πξνθύπηνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο κε βάζε ην αλάγιπθν, ην ππόζηξσκα, ην νηθνινγηθό 

ηνπο πεξηβάιινλ, ην ζηάδην λεόηεηαο, ηε ζηαζεξόηεηά ηνπο θιπ. 

 

     Έηζη, κε βάζε ην αλάγιπθν, δηαθξίλνπκε ηηο αθηέο ζε: 

- Φακειέο αθηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε πεδηλέο πεξηνρέο. 

- Χειέο αθηέο ή βξαρώδεηο 

 

     Με βάζε ηελ θύζε ησλ πιηθώλ νη ρακειέο αθηέο κπνξεί λα είλαη ακκώδεηο 

παξαιίεο, παξαιίεο κε ςεθίδεο (βόηζαια), αξγηιώδεηο, παξάθηηα έιε ή βάιηνη, 

δειηατθέο πεξηνρέο κε ζίλεο, θξάγκαηα, βάηα θιπ ελώ ην ππόζηξσκα ησλ ςειώλ 

αθηώλ κπνξεί λα είλαη εθαηζηεηαθό (ηόθθνη, γξαλίηεο, βαζάιηεο θιπ), 

θξπζηαιινζρηζηώδεο (γλεύζηνη, κάξκαξα), αζβεζηνιηζηθό, ζρηζηνιηζηθό (αξγηιηθνί 

καξκαξπγηαθνί, καξγατθνί θιπ) ή νξγαλνγελέο (θνξάιιηα).  

 

     Οη γεσκνξθνιόγνη κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα πξνηείλνπλ ηηο εμήο 

ηαμηλνκήζεηο: 

 

     (H. Valentine – 1952) Ο Valentine αλαγλώξηζε όηη ε δηακόξθσζε ησλ αθηώλ 

είλαη έξγν ηόζν ηεο αλάδπζεο ή θαηάδπζεο κηαο πεξηνρήο, όζν θαη ηεο δηάβξσζεο θαη 

πξόζρσζεο ηεο ρέξζνπ. Θέηεη ηελ δξάζε ησλ ζαιάζζησλ παξαγόλησλ ζε πξσηεύνληα 

ξόιν θαη απηό είλαη πιενλέθηεκα ηεο ηαμηλόκεζήο ηνπ. (Σρήκα 3) 

 

 
Σχήμα 3 

     (A. L. BLOOM) O Bloom, παίξλεη ππ’ όςε ηνπ ζαλ παξάγνληα, ηελ κεηαβνιή 

ηνπ ρξόλνπ θαη πξνζζέηεη ηξηαμνληθό ζύζηεκα πιένλ ηνπ άμνλα ηνπ ρξόλνπ. 

     Ζ ηαμηλόκεζε θαηά Bloom είλαη αξθεηά εύζηνρε θαη αμηνπξόζεθηε, αξθεί όκσο 

λα ππάξρνπλ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα κηαο πεξηνρήο (π.ρ. ηδεκαηνινγηθά ζηνηρεία, 

θνθθνκεηξία, ρεκηθέο αλαιύζεηο, αξραηνινγηθά επξήκαηα) νύησο ώζηε λα θαζνξηζηεί 

κεηαβνιή ηεο αθηήο ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. (Σρήκα 4) 

 



 

 
Σχήμα 4 

 

     (F. P. SHEPARD – 1937, 1948) Θεσξεί ζαλ πξσηαξρηθό παξάγνληα ηελ δξάζε 

ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ παξαγόλησλ. Έηζη πξνηείλεη ηνλ όξν πξσηνγελείο 

αθηέο, απηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ρεξζαίνπο παξάγνληεο θαη δεπηεξνγελείο 

αθηέο, απηέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από δξάζε ζαιαζζίσλ. 

 

     Ζ θαηάηαμε θαηά Shepard πξνζθέξεη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο επθνιία 

ραξαθηεξηζκνύ ησλ αθηώλ αιιά ηαπηόρξνλα έρεη θαη κεηνλέθηεκα ην όηη ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο, δελ είλαη εύθνινο ν θαζνξηζκόο ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο, πνπ ζηακαηάεη ε 

δξάζε ησλ πξσηνγελώλ παξαγόλησλ θαη αξρίδεη απηή ησλ δεπηεξνγελώλ, γηαηί 

ζπλήζσο νη παξάγνληεο ηεο μεξάο θαη ζάιαζζαο δξνπλ ηαπηόρξνλα. (Σρήκα 5) 

 

 
Σχήμα 5: Τύπνη αθηώλ 

 

     (STHRALLER – 1977): Σηάδηα εμέιημεο (σξίκαλζεο) ελόο παξάθηηνπ γθξεκνύ 
(Σρήκαηα 6,7,8) 

 



 

 
Σχήμα 6: Σηάδην λεόηεηαο 

 

 
Σχήμα 7: Σηάδην σξίκαλζεο όπνπ εκθαλίδνληαη ηόμα, αςίδεο, ζπειηέο, αηγηαιόο, απνηέιεζκα 

ηεο δξάζεο ηεο ζάιαζζαο 

 

 
Σχήμα 8: Σηάδην γήξαλζεο κε θαιά ζρεκαηηζκέλν αηγηαιό 

 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΣΑΞΙΝΌΜΗΗ ΣΧΝ ΑΚΣΧΝ 
     Μεηά από όια απηά γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε δεκηνπξγία ησλ αθηώλ είλαη 

πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία θαη κε αδηεπθξίληζηε ρξνληθή δηάξθεηα. Άξα δελ είλαη 

δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε εύθνιν ηξόπν ε ηαμηλόκεζή ηνπο πξηλ ηελ 

ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ, θάηη πνπ πξνείδε ν Russel ην 1967. 

 

     Δλ ηνύηνηο είλαη ρξήζηκν λα παξαζέζνπκε κηα ζεηξά από εξγαιεία πνπ καο 

βνεζνύλ ώζηε αμηνπνηώληαο ηα ζηελ ζπλέρεηα λα αληηιεθζνύκε θαιύηεξα ηνπο 

παξάγνληεο δηακόξθσζεο ηνπο: 

 

- Ζ θαηαγξαθή ηνπ είδνπο ησλ πεηξσκάησλ ηεο. 

- Ζ κειέηε ηεο θξνθαινκεηξίαο ή ηεο θνθθνκεηξίαο, δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

νκνηνκνξθία ή όρη ηεο απόζεζεο ησλ πιηθώλ θαη ηνπ παξάγνληα δηακόξθσζεο ηεο 

αθηήο ζε ζρέζε κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα. 



 

- Τα αξραηνινγηθά επξήκαηα δηαθόξσλ πεξηνρώλ π.ρ. ε ύπαξμε αξραίσλ ιηκεληθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ππνζαιαζζίσο από άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ή ζεηζκηθώλ 

θαηλνκέλσλ ππνδειώλεη κηα παιαηά αθηή. (Σρήκα 9) 

 

 
Σχήμα 9 

 

- Ο Pirazzoli (1994) κάιηζηα ππνινγίδεη ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζηα 2,5 

έσο 2,8 m ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ ηα ηειεπηαία 2.5000 ρξόληα, θάηη πνπ 

δηθαηνινγεί όηη όια ηα αξραία ιηκάληα ησλ Κπθιάδσλ είλαη βπζηζκέλα ζήκεξα. (π.ρ. 

Καξζαίαο, Κέαο, Νάμνπ θιπ) Ζ αλαζθαθή ζην Βπδαληηλό ιηκάλη ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο καο έδσζε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 

ηελ επνρή εθείλε. 

- Ζ ύπαξμε ππεξπςσκέλσλ γξακκώλ αθηήο - ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλό επίπεδν ηεο 

ζάιαζζαο – ζηελ γύξσ πεξηνρή. 

- Ζ ξαδηνρξνλνιόγεζε ησλ πιηθώλ πνπ απνηεινύλ ηα ηδήκαηα ζηελ αθηή 

- Τα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο,  

- Ζ γλώζε ησλ επζηαηηθώλ θηλήζεσλ ηεο ζάιαζζαο. Υπνινγίδεηαη όηη πξηλ 21.500 

ρξόληα ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ήηαλ 120 κ. θάησ από ηελ ζεκεξηλή,  

- Ζ ύπαξμε θαζνδεγεηηθώλ απνιηζσκάησλ καιαθίσλ ζε παιαηόηεξεο γξακκέο αθηώλ. 

- Ζ ηαρύηεηα ξνήο θαη ε δηεύζπλζε ησλ παιηξξντθώλ θπκάησλ, ν όγθνο κεηαθνξάο ησλ 

ηδεκάησλ από έλα πνηακό ή ρείκαξξν, ε ηαρύηεηα θαη ε δηεύζπλζε ησλ ζαιαζζίσλ 

ξεπκάησλ. 

- Γεσθπζηθά δεδνκέλα από πξαγκαηνπνηεκέλεο έξεπλεο  

- Ζ γξακκηθή παξάηαμε ησλ ζηλώλ ζε κηα παξαιία  

 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΑΚΣΧΝ  -  ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΜΝΗΜΔΙΧΝ 

ΣΗ ΦΤΗ 
 Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηηο κέξεο καο ε κνξθή ησλ αθηώλ έρεη αιιάμεη εμ αηηίαο 

ηεο επέκβαζεο ηνπ αλζξώπνπ. Βξαρώδεηο αθηέο πνπ απνηεινύλ κλεκεία ηεο θύζεο 

θαη βηόηνπνπο γηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά (θώθηεο, δειθίληα θιπ), εμ αηηίαο ηεο 

ξύπαλζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Παξαιίεο όπσο ν Λαγαλάο, 

ηα Σεθάληα ηεο Εαθύλζνπ, βηόηνπνο ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο careta – careta 

κεηαηξάπεθαλ ζε ηνπξηζηηθή αμηνζέαηα. Άιιεο παξαιίεο θαζαξίδνληαη κε κεραληθό 

ηξόπν θαη απνρσξίδνληαη ηα λεθξά θύθε πνπ ππάξρνπλ ζηηο αθηέο, θειύθε 

ειαζκαηνβξαρίσλ θαη άιισλ καιαθίσλ, ζπάδνπλ θάησ από ην βάξνο πνπ έρνπλ νη 



 

νκπξέιεο θαη νη μαπιώζηξεο θαη ηα απηνζρέδηα beach – bar, κε ζπλέπεηα λα 

«ράλνληαη» επηζηεκνληθά ηεθκήξηα ηεο δεκηνπξγίαο ή ηεο δηακόξθσζεο ησλ αθηώλ. 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα γηα λα γίλνπλ ειθπζηηθόηεξεο νη παξαιίεο 

πξνζηίζεηαη βόηζαιν ή ραιίθηα πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ πεξηνρή. Τέινο, 

παιαηέο γξακκέο αθηώλ ή ηεθηνληθέο πηπρέο ή άιια ζπάληα γεσινγηθά θαηλόκελα πνπ 

πηζαλόλ λα θαζνδεγήζνπλ έλαλ εξεπλεηή ησλ αθηώλ, ράλνληαη εμ αηηίαο ηεο 

δηάλνημεο δξόκσλ πξνζπέιαζεο πξνο ηηο αθηέο. Δηζη βιέπνπκε ζε κηθξά λεζηά π.ρ. 

Σίθηλν, Αλάθε, Φνιέγαλδξν, Κίκσιν θιπ εθεί πνπ ππήξραλ κνλνπάηηα πξόζβαζεο 

ζηηο αθηέο, ζήκεξα ππάξρνπλ αζθαιηνζηξσκέλνη δξόκνη. 

 

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο πξνηείλνπκε λα δεκηνπξγεζεί λνκνζεηηθό 

πιαίζην πνπ λα απαγνξεύεη νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηόηεηα ζε αθηέο πνπ πιεξνύλ 

θάπνηα θξηηήξηα ή αηζζεηηθνύ κλεκείνπ. 
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