
 

H γεωλογική Ιζηορία ηης Ελλάδος και Σειζμική και ηθαιζηειακή 
δράζη ζηην Eσρώπη και ζηην Ελλάδα  
   
Γεωγραθία β γσμναζίοσ                Σατινίδης Σσμεών 
 
Η πεξηνρή ηεο Επξώπεο όπνπ βξίζθεηαη ε Ειιάδα άιιαμε πνιύ θαη πνιιέο 

θνξέο ζην παξειζόλ. Οη ελδνγελείο δπλάκεηο πνπ αιιάδνπλ ηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο έδξαζαλ ζηελ πεξηνρή καο γηα πνιιά εθαηνκκύξηα ρξόληα, 

πξνθαιώληαο πνιιέο αιιαγέο, ελώ αθόκα θαη σήμερα νη δπλάκεηο απηέο δελ 

έρνπλ ζηακαηήζεη λα δξνπλ! 

Η ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

ζύγθξνπζεο ηεο αθξηθαληθήο κε ηελ επξαζηαηηθή πιάθα. Γεληθόηεξα, θαηά 

ηε ζύγθιηζε δύν κεγάισλ ιηζννθαηξηθώλ πιαθώλ απνζπώληαη από ηα 

πεξηζώξηα ηνπο κηθξόηεξα ηκήκαηα ηα νπνία θηλνύληαη ζρεηηθά αλεμάξηεηα 

θαη πξνθαινύλ κηθξνζπγθξνύζεηο.  Εηζη  ζηελ πεξηνρή καο έρνπκε: 

1.ηελ επξαζηαηηθή πιάθα, ζην άθξν ηεο νπνίαο ζρεκαηίδνληαη νη κηθξνπιάθεο 

ηνπ Αηγαίνπ, ηεο Αλαηνιίαο θαη ηεο Απνπιίαο θαη 

2.ηελ αθξηθαληθή πιάθα, ε νπνία θηλείηαη βνξεηναλαηνιηθά θαη έρεη ζηα 

αλαηνιηθά ηεο ηελ κηθξνπιάθα ηεο Αξαβίαο. 

Η θίλεζε ηεο αξαβηθήο κηθξνπιάθαο είλαη ηαρύηεξε από εθείλε ηεο 

αθξηθαληθήο, κε θαηεύζπλζε πξνο ηνλ βνξξά, Η ζύγθξνπζε ηεο αξαβηθήο 

κηθξνπιάθαο κε απηήλ ηεο Αλαηνιίαο αλαγθάδεη ηε δεύηεξε λα θηλείηαη πξνο ηα 

δπηηθά. Ο ζπλδπαζκόο ησλ ζπγθξνύζεσλ ηεο αθξηθαληθήο πιάθαο κε ηελ 

αηγαηαθή, ηεο αξαβηθήο κε ηε κηθξνπιάθα ηεο Αλαηνιίαο θαη ηεο αηγαηαθήο κε 

ηηο κηθξνπιάθεο ηεο Αλαηνιίαο θαη ηεο Απνπιίαο έδσζε ηε ζεκεξηλή εηθόλα 

ηεο πεξηνρήο. 

Οιόθιεξνο ν ειιεληθόο ρώξνο ζρεκαηίζηεθε καδί κε ηα ππόινηπα αιπηθά βνπλά. 

Όηαλ άξρηζε ε Αιπηθή Πηύρσζε, ε πεξηνρή καο απνηεινύζε ηνλ βπζό ηεο 

Τεζύνο ζάιαζζαο. Απνκεηλάξη ηεο Σεζύνο είλαη ε Μεζόγεηνο ζάιαζζα. Από 

ηελ αξρή ηνπ Μεζνδσηθνύ Αηώλα κέρξη ην ηέινο ηνπ ν βπζόο ηεο Σεζύνο 

γέκηδε κε ηδήκαηα από ηε δηάβξσζε-απνζάζξσζε καθξηλώλ νξεηλώλ όγθσλ ή 

κε όζηξαθα ζαιάζζησλ δώσλ θαη θειύθε κηθξννξγαληζκώλ. Σα όζηξαθα 

απηά ηα βξίζθνπκε ζπρλά κέζα ζηα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα σο 

απνιηζώκαηα. 

Με ηελ Αιπηθή Οξνγέλεζε ηα ηδήκαηα ηεο Σεζύνο πηπρώζεθαλ θαη 

αλπςώζεθαλ, δεκηνπξγώληαο ηα βνπλά γύξσ από ηε Μεζόγεην, κεηαμύ απηώλ 

θαη ηελ Πίλδν. Η νξνγέλεζε μεθίλεζε από ηνλ ρώξν ηεο αλαηνιηθήο Ειιάδαο, 

«κεηαλαζηεύνληαο» ζην πέξαζκα εθαηνκκπξίσλ εηώλ πξνο ηα δπηηθά. 

Η Πίλδνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ από 35 εθαηνκκύξηα ρξόληα πεξίπνπ, ελώ ηα 

λεζηά ηνπ Ινλίνπ αλαδύζεθαλ ηειεπηαία από ηα λεξά. Καηά ηελ ίδηα γεσινγηθή 

πεξίνδν έληνλε ήηαλ ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα ζηε Ρνδόπε θαη ζην βόξεην 

Αηγαίν, ελώ ζ' απηέο ηηο γεσινγηθέο δηεξγαζίεο νθείιεηαη ν ζρεκαηηζκόο 

ζεκαληηθώλ θνηηαζκάησλ βσμίηε ζηνλ Παξλαζζό. 

 



Πξηλ από 20 εθαηνκκύξηα ρξόληα πεξίπνπ κηα εληαία μεξά θάιππηε ζρεδόλ ηνλ 

ζεκεξηλό ειιεληθό ρώξν, από ην Ιόλην έσο ηε Μηθξά Αζία θαη ηα λόηηα ηεο 

Κξήηεο. Απηή ε μεξά ήηαλ ε Αηγείδα. ηαδηαθά, κε ηελ πάξνδν εθαηνκκπξίσλ 

εηώλ, ιόγσ ησλ γεσινγηθώλ δηεξγαζηώλ ζηελ πεξηνρή, ε Αηγείδα αιινύ 

θαηαθεξκαηίζηεθε θαη αιινύ θαηαπνληίζηεθε. Η ζάιαζζα πξνρώξεζε αξγά πξνο 

ην εζσηεξηθό ηεο Αηγείδαο, ελώ ζρεκαηίζηεθαλ ηεξάζηηεο ιίκλεο. Σα ςειόηεξα 

ζεκεία ηεο Αηγείδαο ζρεκάηηζαλ ηα λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα ηνπ Αηγαίνπ (θαη 

απηό εμεγεί γηαηί ην Αηγαίν έρεη ζε γεληθέο γξακκέο, κηθξά βάζε, ελώ ην 

Ιόλην είλαη αξθεηά βαζηά ζάιαζζα). 

ην κεηαμύ ε γεληθά έληνλε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ειιαδηθό ρώξν 

(Ρνδόπε, βόξεην Αηγαίν, Λέζβνο. Υίνο θ.α.), πνπ μεθίλεζε κε ηελ Αιπηθή 

Οξνγέλεζε, ζηακάηεζε. Σα ζπνπδαηόηεξα ειιεληθά εθαίζηεηα (Αίγηλαο, Με-

ζάλσλ, Μήινπ, ζήξαο, Νηζύξνπ, Κσ θ.ά.) ζρεκάηηζαλ έλα εθαηζηεηαθό 

ηόμν κήθνπο 200 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ, ην νπνίν εθηεηλόηαλ ζηα λόηηα όξηα 

ηεο θαηαπνληηζκέλεο πιένλ μεξάο, ηεο Αηγείδαο. Σα εθαίζηεηα απηά 

ππήξμαλ ηα «εξγαζηήξηα» πνιύηηκσλ νξπθηώλ πξώησλ πιώλ, πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο αθόκε από ηελ πξντζηνξία. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ 

δηακνξθώζεθε πξηλ από δύν εθαηνκκύξηα ρξόληα πεξίπνπ. 

Οη γεωινγηθέο δηεξγαζίεο ζηνλ ειιεληθό ρώξν ζπλερίδνληαη έωο ηηο 

κέξεο καο, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηε ζεηζκηθή θαη ηελ εθαηζηεηαθή 

δξαζηεξηόηεηα ζηε ρώξα καο. 

Επεηδή ηα βνπλά ηεο ρώξαο καο είλαη, από γεσινγηθή άπνςε, λεαξά, δελ 

έρνπλ ππνζηεί αθόκα έληνλε δηάβξσζε θαη έηζη ην ειιεληθό αλάγιπθν 

είλαη γεληθά έληνλν θαη νξεηλό κε κηθξέο πεδηλέο εθηάζεηο. 

 

Χαξαθηήξηζε ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (Σ), αλ είλαη 

ζωζηέο, θαη κε ην γξάκκα (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο: 

α.Η Ειιάδα άξρηζε λα παίξλεη πεξίπνπ ην ζρήκα πνπ έρεη ζήκεξα θαηά ηα 

ηειεπηαία δύν εθαηνκκύξηα ρξόληα 

β.Η Μεζόγεηνο είλαη απνκεηλάξη ηεο Σεζύνο ζάιαζζαο. 

γ.Ο ειιεληθόο ρώξνο δεκηνπξγήζεθε κε ηελ Καιεδνλία Πηύρσζε. 

δ. Η νξνγέλεζε ζηελ Ειιάδα μεθίλεζε από ηα αλαηνιηθά, 

«κεηαλαζηεύνληαο» ζην  πέξαζκα εθαηνκκπξίσλ εηώλ πξνο ηα δπηηθά. 

 

Οη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα είλαη δύν γεσινγηθά θαηλόκελα πνπ έρνπλ 

θνηλά αίηηα δεκηνπξγίαο. πλππάξρνπλ ζηηο πεξηνρέο ηηο νπνίεο νλνκάδνπκε 

ηεθηνληθά ελεξγέο δώλεο θαη νη νπνίεο είλαη θαηά θαλόλα ηα όξηα ησλ 

ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. Εκθαλίδνληαη δειαδή εθεί όπνπ νη ιηζννθαηξηθέο 

πιάθεο είηε πιεζηάδνπλ-ζπγθιίλνπλ κεηαμύ ηνπο (θαη επνκέλσο ζπγθξνύνληαη) 

είηε απνθιίλνπλ-απνκαθξύλνληαη ε κία από ηελ άιιε. πρλά εκθαλίδνληαη 

ζεηζκνί θαη εθεί όπνπ νη ιηζνζθαηξηθέο  πιάθεο  θηλνύληαη παξάιιεια. 

ηελ Επξώπε ε ζεηζκηθή θαη ε εθαηζηεηαθή δξάζε εληνπίδνληαη θαηά κή-

θνο ηεο Αιπηθήο Πηύρσζεο θαη ηεο κεζνσθεάληαο ξάρεο ηνπ Αηιαληηθνύ 

Ωθεαλνύ. 



Υώξεο κε έληνλε ζεηζκηθόηεηα θαη εθαηζηεηόηεηα είλαη ε Ιζιαλδία (πνπ 

απνηειεί ηελ πιένλ εθαηζηεηνγελή ρώξα ηεο Επξώπεο), ε Ιηαιία θαη βέβαηα 

ε Ειιάδα. ηελ Ιζιαλδία γεσζεξκηθά θαηλόκελα όπσο νη εληππσζηαθνί 

ζεξκνπίδαθεο αλαδεηθλύνπλ ηελ έληνλε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

πεξηνρήο. 

εηζκηθή δξαζηεξηόηεηα εθδειώλεηαη επίζεο ζηελ Ιζπαλία, ζηελ Κξναηία. 

ζηελ Αιβαλία θαη ζε άιια επξσπατθά θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα 

κεγάισλ ή κηθξόηεξσλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ. 

 

Η Ειιάδα βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζην όξην ζύγθιηζεο ηωλ 

ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ ηεο Επξαζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Η κεηαθίλεζε 

απηώλ ησλ δύν πιαθώλ νδεγεί ζηε ζύγθξνπζε ηνπο ζε έλα κέησπν 

κεγαιύηεξν ησλ δύν ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ θαηά κήθνο ηεο λόηηαο 

Επξώπεο! 

Επεηδή ε απόζηαζε ηεο Ειιάδαο από ην κέησπν ηεο ζύγθξνπζεο είλαη κη-

θξή ε ρώξα καο έρεη ζρεδόλ θαζεκεξηλά ζεηζκνύο, κηθξνύ ή κεγάινπ κεγέ-

ζνπο ελώ ζηνλ ηόπν καο δξνπλ θαη αξθεηά εθαίζηεηα. 

Σν γεγνλόο όηη ε ρώξα καο ηπραίλεη λα βξίζθεηαη ζε εθείλν ην ζεκείν ηεο 

Γεο όπνπ ζπλαληώληαη ε αθξηθαληθή θαη ε επξαζηαηηθή ιηζνζθαηξηθή 

πιάθα έρεη σο ζπλέπεηα λα είλαη ε πξώηε ζε ζεηζκηθόηεηα ρώξα ζηε 

Μεζόγεην θαη ζε όιε ηελ Επξώπε, ελώ βξίζθεηαη κέζα ζηηο έμη πην 

ζεηζκνγελείο ρώξεο ηνπ θόζκνπ! 

Είλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο θάζε ρξόλν ζπκβαίλνπλ ζηε ρώξα καο πεξηζζό-

ηεξνη ζεηζκνί από όζνπο ζε όιε ηελ ππόινηπε Επξώπε, απνηειεί όκσο 

επηύρεκα γηα ηε ρώξα καο ην όηη νη πην πνιινί ζεηζκνί γίλνληαη θάησ από 

ηε ζάιαζζα. Ωζηόζν, όιεο νη πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

ζεηζκηθόηεηα. Η πεξηνρή θαηά κήθνο ηνπ λνεηνύ ηόμνπ πνπ δεκηνπξγνύλ ηα λεζηά ηνπ 

Ινλίνπ, ε Κξήηε θαη ε Ρόδνο είλαη ε πην ζεηζκνγελήο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 

Ελεξγό εθαίζηεηα ππάξρνπλ ζηα Μέζαλα, ζηε Μήιν. ζηε Νίζπξν θ.α., όκσο ην 

πην ζεκαληηθό από όια ηα ειιεληθά εθαίζηεηα είλαη απηό ηεο αληνξίλεο. Όια 

ηα παξαπάλσ ζπγθξνηνύλ ην εθαηζηεηαθό ηόμν ηνπ Αηγαίνπ. 

Η ύπαξμε ζεξκνκεηαιιηθώλ θαη ηακαηηθώλ πεγώλ ζε πνιιά ζεκεία ηεο 

ρώξαο καο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εθαηζηεηαθή δξάζε. Πεξίπνπ 750 

ζεξκνκεηαιιηθέο πεγέο είλαη γλσζηέο ζηε ρώξα καο, 80 από ηηο νπνίεο έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί επίζεκα σο ηακαηηθέο. Ιακαηηθέο πεγέο ππάξρνπλ, ελδεηθηηθά, ζηελ 

Αηδεςό, ζηα Μέζαλα, ζηελ Σξάηαλνύπνιε Έβξνπ, ζην Λνπηξάθη Κνξηλζίαο, ζηελ 

Αξηδαία, ζηελ Τπάηε Φζηώηηδαο θ.α. 

 

Χαξαθηήξηζε ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (Σ), αλ είλαη 

ζωζηέο, θαη κε ην γξάκκα (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο: 

α. Η πιένλ ζεηζκνγελήο ρώξα ηεο Επξώπεο είλαη ε Ιηαιία. 

β. Η πιένλ εθαηζηεηνγελήο ρώξα ηεο Επξώπεο είλαη ε Ιζιαλδία. 

γ. ρεδόλ θαζεκεξηλά γίλεηαη ζεηζκόο ζε θάπνηα πεξηνρή ηεο Ειιάδαο. 

δ. Η ζεηζκηθή θαη ε εθαηζηεηαθή δξάζε ζηελ Επξώπε εληνπίδεηαη θαηά 

κήθνο ηεο Καιεδνλίαο Πηύρσζεο 



 
 
  
 


