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0 πίλαθαο 6.1 κε ηνπο γεσινγηθνύο αηώλεο, ηηο πεξηόδνπο, ηηο επνρέο θαη ηηο 

νξνγελέζεηο είλαη απαξαίηεηνο. Η κνξθή ηνπ πίλαθα δε δηεπθνιύλεη ηα 

παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ γεσινγηθνύ ρξόλνπ, αθνύ ν 

Πξνηεξνδσηθόο Αηώλαο κε δηάξθεηα κεγαιύηεξε ησλ 4 δηζεθαηνκκπξίσλ ρξόλσλ 

παξνπζηάδεηαη σο κηα γραμμή κηθξόηεξνπ πάρνπο από ηνλ Καηλνδσηθό, πνπ 

έρεη δηάξθεηα κόιηο 65 εθαηνκκύξηα ρξόληα. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ 

παξαηίζεηαη ν ίδηνο πίλαθαο, αιιά κε ηε κνξθή θπθιηθνύ δηαγξάκκαηνο 

(πίηαο), ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη αλαινγηθά νη αηώλεο θαη ε έλλνηα ηνπ 

γεσινγηθνύ ρξόλνπ. Σην δηάγξακκα απηό θαίλεηαη όηη ε αλζξώπηλε παξνπζία 

ζηνλ πιαλήηε, από άπνςε ρξνληθήο δηάξθεηαο, είλαη ηόζν ακειεηέα, πνπ 

πξαθηηθά δελ κπνξεί λα απεηθνληζηεί. 

Οη ππνδηαηξέζεηο ηνπ γεσινγηθνύ ρξόλνπ -μεθηλώληαο από ηηο κεγαιύηεξεο θαη 

πξνρσξώληαο πξνο ηηο κηθξόηεξεο- είλαη νη αηώλεο, νη πεξίνδνη θαη νη επνρέο . Η 

ηαμηλόκεζε απηή είλαη απζαίξεηε, όπσο όιεο ζρεδόλ νη ρξνληθέο ηαμηλνκήζεηο 

πνπ θάλεη ν άλζξσπνο, αιιά εμππεξεηεί ηνπο εξεπλεηέο. Δηζη, ν Παιαηνδσηθόο 

Αηώλνο (ε επνρή ηεο «αξραίαο κνξθήο δσήο») ραξαθηεξίδεηαη από ηα 

απνιηζώκαηα ησλ αζπόλδπισλ, ησλ πξσηόγνλσλ ηεηξαπόδσλ θηι., ν 

Μεζνδσηθόο Αηώλαο (ε επνρή ηεο «κέζεο δσήο») από ηα απνιηζώκαηα ησλ 

δεηλνζαύξσλ θηι., ελώ ν Καηλνδσηθόο Αηώλαο (ε επνρή ηεο «πξόζθαηεο 

δσήο») από ηα ζειαζηηθά, ηα ζύγρξνλα θπηά θαη ηα αζπόλδπια.  

Τν γεσινγηθό ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαζνξίζεη ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζηάδηα ζηελ ηζηνξία ηεο δσήο πάλσ ζηε Γε. Σπρλά θάζε 

γεσινγηθόο αηώλαο ηειεηώλεη κε κηα ζεκαληηθή αιιαγή, ε νπνία εμαθαλίδεη ηηο 

θπξίαξρεο κνξθέο ηεο δσήο εθείλεο ηεο επνρήο θαη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα 

ηηο λέεο κνξθέο (ε.ρ. ν Μεζνδσηθόο ηειεηώλεη κε ηελ εμαθάληζε ησλ 

δεηλνζαύξσλ). Σηελ ηζηνξία, επεηδή ε δηάξθεηα ηεο είλαη ζρεηηθά κηθξή, 

ρξεζηκνπνηνύκε σο κνλάδεο κέηξεζεο ηα ρξόληα θαη ηνπο αηώλεο (100 ρξόληα). 

Σηε γεσινγία, επεηδή ε δηάξθεηα δσήο ηεο Γεο είλαη κεγάιε, ρξεζηκνπνηνύκε 

κηα δηαίξεζε ζε γεσινγηθνύο αηώλεο, πεξηόδνπο θαη επνρέο, κε ζπγθξηηηθά πνιύ 

κεγαιύηεξε δηάξθεηα. Η έλλνηα ηνπ αηώλα ζηε γεσινγία είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθή από ηελ έλλνηα ηνπ αηώλα ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία. 

 

2.  Ο κεραληζκόο κεηαθίλεζεο ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ ζηελ Δπξώπε . 

Γλσξίδνπκε από ηελ Α' Γπκλαζίνπ ηε ζεσξία ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. 

Η ζεξκόηεηα πνπ παξάγεη ν ππξήλαο ηεο Γεο είλαη ππεύζπλε γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ ξεπκάησλ κεηαθνξάο ζηνλ καλδύα (αζζελόζθαηξα). Τα 

ξεύκαηα, πνπ κεηαθέξνπλ ύιε θαη ελέξγεηα, κεηαθηλνύλ ηηο ιηζνζθαηξηθέο 

πιάθεο πάλσ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νη ήπεηξνη. 

Γηα ηελ θίλεζε ησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ ππάξρεη ε εμήο ζεσξία: ην 

κάγκα πνπ βξίζθεηαη πξνο ην θέληξν ηεο Γεο δεζηαίλεηαη πεξηζζόηεξν από 

απηό πνπ βξίζθεηαη πξνο ηνλ θινηό. Έηζη αξρίδεη λα αλεβαίλεη, ελώ ην πην 



ςπρξό (ζηα όξηα κε ηε ιηζόζθαηξα) θηλείηαη πξνο ην εζσηεξηθό ηεο Γεο. Ωο 

ζπλέπεηα, δεκηνπξγνύληαη ζηνλ καλδύα ξεύκαηα ηα νπνία παξαζύξνπλ ηηο 

ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο πνπ «πιένπλ» πάλσ ζην κάγκα. 

Καζώο νη ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο θηλνύληαη, κπνξεί: α) να ζςγκπούονηαι 

μεηαξύ ηοςρ. Τόηε ε κία βπζίδεηαη θάησ από ηελ άιιε, πξνο ηνλ καλδύα. 

Λόγσ ηεο κεγάιεο ζεξκνθξαζίαο, ηα πιηθά ηεο βπζηζκέλεο άθξεο ηεο 

ιηώλνπλ θαη γίλνληαη κάγκα. Έηζη ράλνληαη ηκήκαηα ηνπ θινηνύ, ελώ από 

ηα εθαίζηεηα πνπ δεκηνπξγνύληαη αλαβιύδεη κάγκα κε ηε κνξθή ιάβαο. β) 

να απομακπύνονηαι η μία από ηην άλλη. Τόηε ζην θελό πνπ δεκηνπξγείηαη 

αλάκεζα ηνπο αλαβιύδεη κάγκα, ην νπνίν, θαζώο πήδεη, δεκηνπξγεί λέα 

ηκήκαηα θινηνύ ζηα βάζε ησλ σθεαλώλ, γ) να ακολοςθούν παπάλληλη ή 

ανηιπαπάλληλη ποπεία ρσξίο λα επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα ν θινηόο. 

 

Όηαλ δύν ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο πιεζηάδνπλ ε κία ζηελ άιιε ή 

ζπγθξνύνληαη κεηαμύ ηνπο, αλαπηύζζνληαη ηεξάζηηεο δπλάκεηο πνπ 

ζπκπηέδνπλ κεγάια ζηξώκαηα πεηξσκάησλ, ηα νπνία ιπγίδνπλ, 

δημιοςπγούν πηςσώζειρ θαη αλπςώλνληαη. Οη επηζηήκνλεο πηζηεύνπλ όηη 

κάιινλ έηζη ζρεκαηίζηεθαλ νη πεξηζζόηεξεο νξνζεηξέο. (δεκηνπξγία ησλ 

βνπλώλ (νξνγέλεζε)). 

Όηαλ ζπγθιίλνπλ δπν ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο ζηα βάζε ησλ σθεαλώλ, 

ζρεκαηίδνληαη κεγάιεο λεζησηηθέο αιπζίδεο (ή λεζησηηθά ηόμα). Καζώο ε 

κία σθεάληα πιάθα βπζίδεηαη θάησ από ηελ άιιε, βγαίλεη κάγκα πνπ 

ςύρεηαη, ζρεκαηίδνληαο κηα ζεηξά εθαηζηεηαθώλ λεζηώλ ζαλ ράληξεο. 

 

Από ηε κειέηε ησλ ζθίηζσλ νη καζεηέο κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ όηη ηα 

ξεύκαηα κεηαθνξάο ύιεο θαη ζεξκόηεηαο (δειαδή κάγκαηνο) ηνπ καλδύα 

κεηαθηλνύλ ηηο κεγάιεο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο πάλσ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη 

νη ήπεηξνη. Τα ζθίηζα δείρλνπλ ηελ θίλεζε ησλ ξεπκάησλ κεηαθνξάο ηνπ 

καλδύα (ζρ. 6.2), ηε ζέζε ησλ κεγάισλ νξνζεηξώλ ηεο Δπξώπεο θαη ηελ 

αληίζηνηρε γεσινγηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ (ζρ. 6.4), ηε 

ζέζε ησλ θπξηόηεξσλ ιηζνζθαηξηθσλ πιαθώλ (ζρ. 6.3) θαη ηε ζρεκαηηθή 

απεηθόληζε ηεο ζύγθξνπζεο ηεο αθξηθαληθήο θαη ηεο επξαζηαηηθήο 

ιηζνζθαηξηθήο πιάθαο ζηελ πεξηνρή καο (ζρ. 6.5). Από ηελ παξαηήξεζε ησλ 

ζρεκάησλ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ κεραληζκό δεκηνπξγίαο ησλ 

νξνζεηξώλ ιόγσ ηεο ζύγθξνπζεο ησλ ιηζνζθαηξηθσλ πιαθώλ, ηελ άλνδν 

κάγκαηνο από ηνλ καλδύα, ηελ απνκάθξπλζε ησλ ιηζνζθαηξηθσλ πιαθώλ 

(Ιζιαλδία), αιιά θαη ηε δεκηνπξγία εθαηζηείσλ πίζσ από ην κέησπν 

ζύγθξνπζεο ησλ ιηζνζθαηξηθσλ πιαθώλ (εθαηζηεηαθό ηνπ λόηηνπ 

Αηγαίνπ). Οι πηςσώζειρ (νξνγελέζεηο) Καιεδνλία θαη Βαξίζθηα 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε πνιύ παιηέο γεσινγηθέο επνρέο (βι. πίλαθα 6.1) θαη 

πξνήιζαλ από ζύγθξνπζε ιηζνζθαηξηθσλ πιαθώλ ηεο επνρήο εθείλεο. Οξηζκέλα 

γεσινγηθά θαηλόκελα εξκελεύνληαη κε ηε ζεσξία ηεο αιιαγήο θνξάο ησλ 

ξεπκάησλ κεηαθνξάο ηνπ καλδύα. Η Αλπική Πηύσωζη πξνήιζε από ηε 

ζύγθξνπζε ηεο αθξηθαληθήο πιάθαο κε ηελ επξαζηαηηθή. 

Μηιώληαο γηα ηε ζύγθξνπζε ησλ ιηζνζθαηξηθσλ πιαθώλ πνπ πξνθαιεί ηε 



δεκηνπξγία νξνζεηξώλ (νξνγέλεζε) αλαθεξόκαζηε ζηηο δύν νξνγελέζεηο ηνπ 

Παιαηνδσηθνύ, ηελ Καιεδνλία (ζην ηέινο ηνπ Πξνθακβξίνπ θαη ζηηο αξρέο 

ηνπ Κακβξίνπ) θαη ηελ Δξθύληα (κεηαμύ Σηιζπξίνπ θαη Γεβνληνπ). Οη πεξηνρέο 

ηεο Δπξώπεο πνπ επεξεάζηεθαλ από απηέο ηηο νξνγελέζεηο θαίλνληαη ζηνλ 

ράξηε 6.4. Η Ιζλανδία βξίζθεηαη αθξηβώο πάλσ ζηελ ππνζαιάζζηα ξάρε ηνπ 

Αηιαληηθνύ θαη είλαη έλα εθαηζηεηνγελέο λεζί. Γεκηνπξγήζεθε από πιηθό ηνπ 

καλδύα πνπ εθρύζεθε ζηνλ ζαιάζζην βπζό επεηδή ε ιηζνζθαηξηθή πιάθα ηεο 

Βόξεηαο Ακεξηθήο απνκαθξύλεηαη από ηε ιηζνζθαηξηθή πιάθα ηεο Δπξαζίαο. 

Η Αλπική Πηύσωζη δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηεο θίλεζεο ηεο αθξηθαληθήο 

πιάθαο πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ηεο ζύγθξνπζεο ηεο κε ηελ επξαζηαηηθή. 

Από απηό ην γεγνλόο δεκηνπξγήζεθαλ όιε ε κεζνγεηαθή ιεθάλε, ηα βνπλά 

ησλ Αιπεσλ, ηα Ππξελαία, ηα Απέλληλα, ηα Καξπάζηα, ν Αίκνο, νη Γεηλαξηθέο 

Αιπεηο θαη ε Πίλδνο.  

 


