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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
 
Η όψη της Γης συνεχώς μεταβάλλεται. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε η 
Γη ένα τεράστιο πλήθος μεταβολών συντελούνται αδιάκοπα λόγω των πολύπλοκων 
και αλληλοεπηρεαζόμενων διαδικασιών τόσο στο εσωτερικό όσο και στην επιφάνεια 
της Γης. 
 
Ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος (384 – 322 π.Χ.) αναφέρει: « ... 
καθώς ο χρόνος δεν σταματάει ποτέ και το σύμπαν μένει αιώνιο, οι κόσμοι γελιούνται 
και πεθαίνουνε, η θάλασσα προχωρεί ή υποχωρεί, αυτό που ήταν θάλασσα μπορεί να 
γίνει στεριά. Τα πάντα αλλάζουν με το χρόνο». Διακόσια χρόνια πριν τον 
Αριστοτέλη, ο Ηράκλειτος (540 – 480 π.Χ.) με καταγωγή την Έφεσο της Μικράς 
Ασίας, θεωρούσε τις μεταβολές ως το βασικότερο και σημαντικότερο γνώρισμα της 
φύσης. «Τα πάντα ρει» έλεγε. Τα πάντα βρίσκονται σε κίνηση και τίποτε δεν κρατάει 
για πάντα. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να μπούμε «δύο φορές στο ίδιο ποτάμι». 
Ακόμα, ο Ηράκλειτος πρόσεξε πως ο κόσμος είναι σφραγισμένος από διαρκείς 
αντιθέσεις. Αν δεν αρρωσταίναμε, τότε δεν θα ξέραμε τι σημαίνει υγεία. Αν δεν 
πεινούσαμε, τότε δεν θα χαιρόμαστε χορταίνοντας. Αν ποτέ δεν γινόταν πόλεμος, 
τότε δεν θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την αξία της ειρήνης. Κι αν ποτέ δεν 
ερχόταν ο Χειμώνας, τότε δεν θα προσέχαμε καν τον ερχομό της Άνοιξης. 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ; 
 
Γεωλογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη όλων των φυσικών 
φαινομένων που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο στερεό φλοιό της Γης από την 
περίοδο σχηματισμού του μέχρι σήμερα. 
 
Τα γεωλογικά φαινόμενα εξηγούνται μέσα από τους νόμους της Χημείας, της 
Φυσικής και της Βιολογίας. Αυτοί οδηγούν σε νόμους της Γεωλογίας. 
 
Δεχόμαστε, επομένως, πως τα γεωλογικά φαινόμενα επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, τα 
φαινόμενα του παρελθόντος είναι παρόμοια και αντίστοιχα των φαινομένων που 
γίνονται σήμερα. Αυτή η σκέψη αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για τη σύγχρονη 
Γεωλογία και είναι η υπόθεση του ακτουαλισμού. Ο Σκότος James Hutton 
διατύπωσε κατά το 1785  την άποψη πως το «μέλλον αποτελεί κλειδί του 
παρελθόντος», άποψη που είναι και η κεντρική ιδέα που θεμελιώνει τη σύγχρονη 
γεωλογική επιστήμη. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 
Η Γεωλογία είναι μια επιστήμη μόλις 200 περίπου χρόνων. Γιατί δεν εξελίχθηκε 
νωρίτερα; Οι λόγοι είναι βασικά τρεις: 
 

• Χρησιμοποιήθηκε λανθασμένη μεθοδολογία: Η μελέτη των γεωλογικών 
φαινομένων βασίστηκε σε μια γενική θεώρηση αθεμελίωτων, σποραδικών και 
συχνά ατελών παρατηρήσεων. 

• Θρησκευτικές προκαταλήψεις: Η συσκότιση των επιστημών παρεμπόδισε 
την πρόοδο της Γεωλογίας. 
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• Ατελείς γνώσεις: Ιδιαίτερα των χημικών, φυσικών και βιολογικών 
διαδικασιών. Για παράδειγμα, η ραδιενέργεια ανακαλύφθηκε στα τέλη του 
19ου αιώνα. 

 
Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
 
Κατά τη δεκαετία του 1960 η Γεωλογία γνώρισε μεγάλη πρόοδο. Η κυριότερη, ίσως, 
αιτία της άνθισης της επιστήμης στις μέρες μας είναι η εξήγηση των διαδικασιών του 
φλοιού της Γης, δηλαδή, η θεωρία των τεκτονικών πλακών. 
 
Η ΓΗ 
 
Η Γη είναι ένας μικρός πλανήτης του Ήλιου. Το ηλιακό μας σύστημα περιλαμβάνει 
τον Ήλιο, εννιά Πλανήτες, 158 συνολικά δορυφόρους και άλλα ουράνια σώματα 
όπως είναι οι κομήτες, τα αστεροειδή και οι μετεωρίτες. Το ηλιακό μας σύστημα 
βρίσκεται στο άκρο, περίπου, του Γαλάνι. Ο Γαλαξίας μας αποτελείται από 1011 
περίπου αστέρια αναπτυγμένα σε σπειροειδή διάταξη. Το φως των αστεριών 
ταξιδεύει με ταχύτητα 298,000 km/s. Ένα έτος φωτός ισοδυναμεί περίπου με 1012 km. 
Στο σύμπαν υπάρχουν περίπου 1011 Γαλαξίες. Η γη, κατά συνέπεια, αποτελεί ένα 
απειροελάχιστο μόριο του Σύμπαντος. Ο δικός μας ήλιος είναι σχετικά μικρός. Ο 
όγκος του ήλιου μας είναι κατά 1 300 000 φορές μεγαλύτερος από τη Γη ενώ η 
επιφάνειά του είναι 11 500 φορές μεγαλύτερη από την επιφάνεια της Γης. Η έλξη του 
ήλιου είναι 28 φορές μεγαλύτερη από την έλξη που ασκεί η Γη πάνω σε σώματα που 
βρίσκονται σε αυτή. 
 
Η ηλικία της Γης 
 
Από τις ηλικίες των πετρωμάτων μπορεί να υπολογιστεί η ηλικία της Γης. Η μέθοδος 
που χρησιμοποιείται λέγεται ραδιοχρονολόγηση και στηρίζεται στη μελέτη 
ραδιενεργών στοιχείων των οποίων οι πυρήνες μεταπίπτουν σε σταθερότερους 
πυρήνες άλλων στοιχείων. Επειδή γνωρίζουμε το χρόνο υποδιπλασιασμού των 
ραδιενεργών στοιχείων είμαστε σε θέση να χρονολογήσουμε αριθμητικά το πέτρωμα. 
Τα πιο παλιά πετρώματα ανακαλύφθηκαν στη Γροιλανδία και έχουν ηλικία 3,9 
δισεκατομμυρίων χρόνων. Έτσι, η ηλικία της Γης εκτιμάται στα 5 και 6 
δισεκατομμύρια χρόνια. 
 
Το εσωτερικό της Γης 
 
Οι βαθύτερες γεωτρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεπεράσει τα 8 -10 
km. Εξ άλλου με γεωλογικές μεθόδους (π.χ. μελέτη τεκτονικής δομής των 
πετρωμάτων του φλοιού σε μεγάλη κλίμακα) είναι δυνατόν να καθορισθεί η 
γεωμετρία και το είδος των πετρωμάτων σε βάθη έως 25-30 km με αυξανόμενο 
βαθμό αβεβαιότητας όσο πηγαίνουμε προς το βάθος. Αν ληφθεί  υπόψη ότι η μέση  
ακτίνα της Γης είναι 6 371 km βλέπουμε ότι ένα ασήμαντο μόνο ποσοστό του 
εσωτερικού της Γης είναι σχετικά προσιτό σε παρατήρηση. Για να δούμε τι γίνεται 
από κει και κάτω είμαστε υποχρεωμένοι να καταφύγουμε σε έμμεσες μεθόδους 
παρατήρησης, όπως είναι: 
 

1) Σε στοιχεία που μας δίνει η Γεωφυσική κυρίως μέσα από τη μελέτη των 
σεισμικών κυμάτων που διατρέχουν το εσωτερικό της Γης. 
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2) Σε στοιχεία από τη μελέτη των μετεωριτών που πέφτουν στην επιφάνεια της 
Γης. 

3) Σε στοιχεία που προκύπτουν από πειράματα στο εργαστήριο, πχ. πώς 
μεταβάλλονται οι καμπύλες τήξης των ορυκτών σε συνάρτηση με την πίεση 
κτλ. 

 
Η πιο σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για το εσωτερικό της Γης είναι η 
μελέτη των σεισμών. Ένας σεισμός δημιουργεί κύματα που άλλα μεν κινούνται μόνο 
επιφανειακά, δηλαδή στο φλοιό, και άλλα μπαίνουν μέσα στο εσωτερικό της Γης. 
Εδώ μας ενδιαφέρει η δεύτερη κατηγορία (τα κύματα χώρου) που διακρίνονται σε 
επιμήκη και εγκάρσια. Η ταχύτητα κίνησής τους επηρεάζεται από την πυκνότητα του 
υλικού από την οποία διέρχονται: όσο μεγαλύτερη η πυκνότητα τόσο πιο γρήγορα 
κινούνται. Επιπλέον, τα εγκάρσια δεν περνάνε μέσα από υγρή φάση. Με βάση αυτά 
τα δεδομένα οι καταγραφές ενός σεισμού (σεισμογράμματα) από σταθμούς σε όλο 
τον κόσμο δίνουν πολλές πληροφορίες για το εσωτερικό της Γης. Κι αν σκεφτούμε 
πόσες χιλιάδες σεισμοί (αισθητοί και μη) γίνονται κάθε χρόνο, μπορούμε να πούμε 
ότι έχουμε με αρκετή λεπτομέρεια μια «ακτινογραφία» της Γης. Με βάση τα στοιχεία 
αυτά έχουν εντοπιστεί στο εσωτερικό της Γης σημαντικές οριακές επιφάνειες, στις 
οποίες παρατηρείται απότομη μεταβολή της ταχύτητας των σεισμικών κυμάτων. Οι 
πιο σημαντικές απ’ αυτές είναι η ασυνέχεια Moho που χωρίζει το στερεό φλοιό, 
δηλαδή το λεπτό εξωτερικό κέλυφος της Γης, από το μανδύα, μια παχιά ενδιάμεση 
στιβάδα, καθώς και η ασυνέχεια Gutenberg που χωρίζει το μανδύα από τον πυρήνα.  
Η αναλογία πάχους των τριών αυτών μερών είναι περίπου 1 (φλοιός): 72 (μανδύας): 
86 (πυρήνας) 
 

 
 
Ο φλοιός, με μέση πυκνότητα 2,8 gr/cm3 αποτελείται από δύο στρώματα. Το ανώτερο 
ή γρανιτικό στρώμα, που δομείται από πετρώματα στα οποία επικρατούν το πυρίτιο  
και το αργίλιο και γι’ αυτό αποκαλείται Sial και το κατώτερο ή βασαλτικό στρώμα, 
όπου επικρατούν πετρώματα με πυρίτιο και μαγνήσιο και επονομάζεται Sima. Τα δύο 
αυτά στρώματα διαχωρίζονται από την ασυνέχεια Conrad. Ο μανδύας, με μέση 
πυκνότητα 4,6 gr/cm3, έχει αβέβαιη χημική σύσταση. Τέλος ο πυρήνας διακρίνεται σε 
ένα εξωτερικό τμήμα, που συμπεριφέρεται σαν υγρό και έχει μια σύσταση κυρίως 
από σίδηρο και στο εσωτερικό τμήμα που είναι στερεό. 
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ΗΠΕΙΡΟΙ – ΩΚΕΑΝΟΙ – ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
 
Κατανομή στεριάς και θάλασσας μια γενική εικόνα 
 
Περίπου τα ¾ της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από νερό, αφού μόλις το 29% 
είναι στεριά. Μόνος του ο Ειρηνικός ωκεανός είναι αρκετά μεγαλύτερος σε έκταση 
από όλες τις ηπείρους μαζί. Η κατανομή στεριάς και θάλασσας είναι άνιση στα δυο 
ημισφαίρια: οι ηπειρωτικές περιοχές συγκεντρώνονται κυρίως στο Βόρειο ημισφαίριο 
όπου η αναλογία υδάτινης προς χερσαία επιφάνεια είναι 3:2, ενώ το Νότιο 
ημισφαίριο θαλασσοκρατείται αφού η παραπάνω αναλογία γίνεται εδώ περίπου 4:1. 
 
Ηπειρωτικός και ωκεάνιος στερεός φλοιός 
 
Το πάχος του στερεού φλοιού κάτω από τους ωκεανούς είναι πολύ μικρό, γύρω στα 5 
km μόνο. Αντίθετα, στις ηπειρωτικές περιοχές ποικίλει σημαντικά, από τα 30-35 km 
σε περιοχές με ήπια μορφολογία μέχρι 60-80 km κάτω από τους μεγάλους ορεινούς 
όγκους (Ιμαλάια, Άλπεις). Όσο, λοιπόν, το γήινο ανάγλυφο ψηλώνει, τόσο βαθαίνουν 
οι «ρίζες» του φλοιού μέσα στον ανώτερο μανδύα. 
 
Η διαφορά όμως του ηπειρωτικού από τον ωκεάνιο φλοιό δεν αφορά μόνο το πάχος, 
αλλά και τη σύσταση. Έχει λοιπόν διαπιστωθεί ότι ο ωκεάνιος φλοιός αποτελείται 
αποκλειστικά από βασαλτικό στρώμα Sima, ενώ ο ηπειρωτικός φλοιός δομείται τόσο 
από γρανιτικό (Sial) που υπέρκειται, όσο και από βασαλτικό στρώμα, αν και δεν είναι 
απόλυτα βέβαιο αν το βασαλτικό στρώμα του ηπειρωτικού φλοιού έχει ίδια ακριβώς 
σύσταση με το βασαλτικό στρώμα του ωκεάνιου φλοιού. 
 
Μετατόπιση των ηπείρων και διεύρυνση των ωκεανών. 
 
Μέχρι τη 10ετία του 1950 επικρατούσε η αντίληψη της μονιμότητας των ηπείρων και 
ωκεανών, σύμφωνα με την οποία οι ήπειροι ήσαν παλιές και αμετακίνητες, 
υποκείμενες μόνο σε αργές ανοδικές και καθοδικές κινήσεις (ηπειρογενετικές 
κινήσεις). Βέβαια, από το 1915 ήταν γνωστή η θεωρία της μετατόπισης των ηπείρων 
του Γερμανού μετεωρολόγου Wegener, που υποστήριζε ότι οι ήπειροι μετακινούνται 
και καθόριζε σαν επιφάνεια κίνησης το όριο ανάμεσα στο γρανιτικό και το βασαλτικό 
στρώμα του στερεού φλοιού. Η θεωρία όμως είχε αγνοηθεί γιατί οι επιστήμονες 
θεωρούσαν αδύνατη από μηχανικής άποψης την ιδέα της μετακίνησης των 
γρανιτικών ηπείρων πάνω στο βασαλτικό υπόβαθρο, (δηλαδή, στερεάς μάζας πάνω 
σε στερεό υπόβαθρο). Πάντως και πριν από το Wegener το σχεδόν απόλυτο 
συνταίριασμα των ατλαντικών ακτογραμμών της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής 
είχε εξάψει τη φαντασία του Bacon, το 1620, που υποστήριξε ότι δεν μπορεί να είναι 
τυχαίο, ενώ ο Ortelius το 1596 διατύπωσε την άποψη ότι η Αμερική «ξεσχίστηκε» 
από την Ευρώπη και την Ασία. Ο Snider το 1858 είχε συγκολλήσει υποθετικά όλες 
τις ηπείρους που περιβάλλουν τον Ατλαντικό προσπαθώντας να αντιστοιχίσει 
πετρώματα και απολιθώματα των απέναντι ακτών. 
 
Εξέλιξη της Θεωρίας του Wegener αποτέλεσε η θεωρία της διεύρυνσης των ωκεανών 
με ταυτόχρονη απομάκρυνση των ηπείρων, που δέχεται ότι ολόκληρος ο στερεός 
φλοιός (δηλαδή και το γρανιτικό και το βασαλτικό στρώμα) συμμετέχει στην κίνηση, 
χωρίς όμως να διευκρινίζει την επιφάνεια πάνω στην οποία γίνεται αυτή η κίνηση. 
Υποστηρίζει επίσης ότι οι ωκεανοί διευρύνονται όταν διάπυρο υλικό από το μανδύα 
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διανοίγει βαθιές ρωγμές στον ωκεάνιο φλοιό και μέσα από αυτές βγαίνει και 
στερεοποιείται στην επιφάνεια του πυθμένα των ωκεανών, όπου σχηματίζονται οι 
μεσοωκεάνιες ράχεις. 
 
Η διεύρυνση των ωκεανών αποδείχτηκε την δεκαετία του 1960 όταν με βαθιές 
γεωτρήσεις στους ωκεανούς βρέθηκε ότι τα πετρώματα του ωκεάνιου φλοιού είναι 
πολύ πρόσφατα κοντά στις μεσοωκεάνιες ράχεις και γίνονται παλαιότερα όσο 
απομακρυνόμαστε προς τις ηπείρους. Ο Ατλαντικός ωκεανός είναι το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που δείχνει ότι η ηλικία σχηματισμού του είναι 70-
90 εκατομμύρια χρόνια. 
 
Λιθοσφαιρικές πλάκες 
 
Συστηματικές έρευνες στο φλοιό και τον ανώτερο μανδύα απέδειξαν την ύπαρξη ενός 
στρώματος από τα 75 μέχρι τα 250 km βάθος, όπου παρατηρείται ελάττωση της 
ταχύτητας των σεισμικών κυμάτων σε σχέση τόσο με το υπερκείμενο όσο και το 
υποκείμενο στρώμα. Αυτό το στρώμα, που ονομάσθηκε ασθενόσφαιρα αποτελείται 
από υλικό σε κατάσταση μερικής τήξης και παρουσιάζει πλαστικότητα και ανάπτυξη 
υδροστατικών δυνάμεων. Το υπερκείμενο της ασθενόσφαιρας στερεό περίβλημα, που 
περιλαμβάνει το στερεό φλοιό και μέρος του επίσης στερεού ανώτερου μανδύα, 
χαρακτηρίζεται ως λιθόσφαιρα. Η λιθόσφαιρα δεν είναι ενιαία αλλά διασπασμένη σε 
6 μεγάλα και αρκετά μικρότερα κομμάτια πάχους 70-100 km, που αποτελούν τις 
λιθοσφαιρικές πλάκες. 
 

 
 
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι πλάκες είναι άκαμπτες και ολισθαίνουν πάνω στην 
ασθενόσφαιρα. Το αίτιο που τις κινεί είναι πιθανότατα θερμικά ρεύματα μεταφοράς 
και ανακύκλωσης μάζας και θερμότητας, που δρουν στο μανδύα.  
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Οι πλάκες κινούνται η μια ως προς την άλλη με τρεις τρόπους. 
 

• Συγκλίνουν 
• Αποκλίνουν 
• Κινούνται πλευρικά  

Στην πρώτη περίπτωση επέρχεται σύγκλιση των δυο πλακών με συνέπεια μια από 
αυτές να καμφθεί και να βυθιστεί κάτω από τη άλλη.  
 

 
 
Η διαδικασία αυτή  οδηγεί σε λιώσιμο λιθοσφαιρικού υλικού της βυθιζόμενης 
πλάκας, δηλαδή σε καταστροφή λιθόσφαιρας. Η απώλεια αυτή αντισταθμίζεται από 
τη δημιουργία νέας λιθόσφαιρας, σε  άλλα όρια πλακών κατά τη διαδικασία 
απόκλισης, όπου το χάσμα που δημιουργείται από την απομάκρυνση γεμίζει με 
λιωμένο υλικό της ασθενόσφαιρας που βγαίνει στην επιφάνεια, ψύχεται και 
στερεοποιείται. 
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Η δεύτερη αυτή διαδικασία που συντελείται στις μεσοωκεάνιες ράχεις των μεγάλων 
ωκεανών δικαιολογεί την διεύρυνσή τους 
 
Τέλος, στην Τρίτη διαδικασία οι πλάκες κινούνται πλευρικά χωρίς να έχουμε ούτε 
καταστροφή αλλά ούτε και δημιουργία νέας λιθόσφαιρας. 
 

 
 
Μέσα από την πολύ συνοπτική περιγραφή των διαδικασιών γίνονται σαφή δύο 
κυρίως πράγματα: 
 

1 Όλη η ενέργεια που εκλύεται στην επιφάνεια του πλανήτη διοχετεύεται μέσα 
από καθορισμένες ζώνες της υδρογείου που συμπίπτουν με τα όρια των 
πλακών ( η Ελλάδα βρίσκεται  μέσα σε μια τέτοια ενεργή ζώνη) και  

2 Οι λιθοσφαιρικές πλάκες είναι μονάδες πολύ βαθύτερες και ευρύτερες σε 
σχέση με τους γεωγραφικούς όρους «ήπειροι» και «ωκεανοί». Έτσι τα όρια 
μιας πλάκας πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη μπορούν να περικλείουν 
κομμάτια από στεριά μαζί με κομμάτια από θάλασσα ή μόνο θαλάσσιο χώρο 
κτλ. 

 
Γενικά η θεωρία των πλακών δέχεται μια ισορροπία στην μεταφορά ύλης και 
ενέργειας (δημιουργία νέου φλοιού ίσου με αυτόν που καταστρέφεται) πού όμως 
προϋποθέτει μια σταθερή ακτίνα της Γης. 
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Η μετακίνηση των ηπείρων 
 

 
 
Πριν από 500 000 000 περίπου χρόνια, όλα τα τμήματα της ξηράς της γης, που είχαν 
μέχρι τότε σχηματιστεί, ήταν συγκεντρωμένα στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη μας . 
Ήταν η εποχή, που είχε αρχίσει να αποκαθίσταται μια ισορροπία μεταξύ των 
δυνάμεων που δημιουργούν και των δυνάμεων που καταστρέφουν τις ηπείρους. Από 
εκείνη την εποχή άρχισαν οι συνεχείς κινήσεις των ηπειρωτικών μαζών, που 
συνεχίζονται και σήμερα. 

Μια οριακή στιγμή στην ιστορία της δημιουργίας των σημερινών ηπείρων ήταν η 
παρουσία της Παν-γαίας (Παγγαίας), μιας ενιαίας ηπείρου, πριν από 225 000 000 
χρόνια  περίπου. Η ήπειρος αυτή περιβαλλόταν από μια απέραντη θαλάσσια έκταση, 
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την Παν-Θάλασσα. Με το πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων, η Παγγαία χωρίστηκε σε 
δύο τμήματα, την Λαυρασία στο βορρά και την Γκοντβάνα στο νότο, που χωρίζονταν 
με μια βαθιά θάλασσα την Τηθύ. 

Στη συνέχεια, η Γκοντβάνα άρχισε να χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα 
(λιθοσφαιρικές πλάκες), το καθένα από τα οποία κινήθηκε αργότερα με το δικό του 
τρόπο. Από το ανατολικό τμήμα της Γκοντβάνα σχηματίστηκε η Ινδική χερσόνησος, 
η Αυστραλία και η Ανταρκτική, ενώ από το δυτικό η Αφρική και η Νότια Αμερική. 
Το ίδιο συνέβη και στη Λαυρασία, από την οποία σχηματίστηκαν αργότερα η 
Ευρασία (Ασία και Ευρώπη μαζί) και η Βόρια Αμερική. 

Πριν από 65 000 000 χρόνια περίπου άρχισε και η διαμόρφωση του Ατλαντικού 
ωκεανού, που χώρισε τη βόρεια Αμερική από την Ευρασία και την Νότια Αμερική 
από την Αφρική. Τα δύο τμήματα της Αμερικής ενώθηκαν αργότερα με μια γλώσσα 
ξηράς την Κεντρική Αμερική. Στη συνέχεια, η Ινδία κινήθηκε προς βορρά και 
συγκρούστηκε με την Ευρασία δημιουργώντας τα Ιμαλάια, ενώ ταυτόχρονα η Αφρική 
κινήθηκε βόρεια, συγκρούστηκε με την Ευρασία και δημιούργησε τις Άλπεις, τον 
Άτλαντα και τα υπόλοιπα μεγάλα βουνά γύρω από τη Μεσόγειο. 
 
Πριν από 15-20 000 000 χρόνια άρχισε να απομακρύνεται και η Αραβία από την 
Αφρική και στη συνέχεια συγκρούστηκε με την Ευρασία, σχηματίζοντας τα βουνά 
της ανατολικής Τουρκίας και του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα, με την κίνησή της, 
ανοιγόταν και η Ερυθρά θάλασσα. Έτσι, πήρε τη σημερινή της μορφή η επιφάνεια 
της γης. Μάλιστα, οι γεωλόγοι, γνωρίζοντας πώς κινούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες, 
μπορούν να προβλέψουν σε κάποιο βαθμό, πώς θα είναι η επιφάνεια του πλανήτη μας 
μετά από 50 000 000.  
 
Μια ιστορική αναδρομή 
 
1596 Abraham Ortelius (Ολλανδός): Ο Ortelius διατύπωσε την άποψη 

πως η Αμερική «ξεσχίστηκε» από την Ευρώπη και την Ασία. 
 
Μέχρι 1700   Γίνεται ευρύτερα αποδεκτή η βιβλική εκδοχή για τον 
κατακλυσμό. (Καταστροφισμός). 
 
1785 James Hutton (Σκωτσέζος): Διατύπωσε την άποψη πως το 

«μέλλον αποτελεί το κλειδί του παρελθόντος», δηλαδή, οι 
δυνάμεις που διαμορφώνουν σήμερα τον πλανήτη είναι οι ίδιες 
που υπήρχαν στο παρελθόν. 

 
1912 Alfred Lothar Wegener (Γερμανός): Διατυπώνει τη θεωρία της 

κίνησης των μαζών της ξηράς. Πέθανε το 1930 στη Γροιλανδία 
ενώ προσπαθούσε να ανακαλύψει στοιχεία που θα εδραίωναν τη 
θεωρία του. 

 
1960 Η δεκαετία του 1960 καθιέρωσε ως σωστές τις απόψεις του 

Wegener και εδραίωσε τις θέσεις για τις λιθοσφαιρικές πλάκες. 
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Η ΚΥΠΡΟΣ 
 

 
 
Για να κατανοήσει κανείς τον τρόπο σχηματισμού της Κύπρου, θα πρέπει να γνωρίζει 
τις βασικές διεργασίες και ανακατατάξεις που συμβαίνουν στο φλοιό της Γης. Ήδη, 
έχουμε αναφερθεί στους τρεις τρόπους με τους οποίους κινούνται οι λιθοσφαιρικές 
πλάκες. Στην συνέχεια, θα αναφερθούμε ξανά στα τρία ήδη των ορίων που 
υφίστανται, μεταξύ των πλακών. 
 
α) Αποκλίνοντα όρια: Κατά μήκος των ορίων αυτών οι πλάκες απομακρύνονται η 
μια από την άλλη και στο κενό που δημιουργείται σχηματίζεται νέος φλοιός, γι’ αυτό 
τα όρια αυτά ονομάζονται και δημιουργικά όρια. Στα όρια αυτά παρατηρείται έκχυση 
λαβών κατά μήκος ενός άξονα διεύρυνσης και μια σχετική σεισμική δραστηριότητα 
με μικρού μεγέθους σεισμούς. 
 
β) Συγκλίνοντα όρια: Στα όρια αυτά οι δύο πλάκες συγκρούονται και η μια 
καταδύεται υπό γωνία κάτω από την άλλη. Κατά μήκος αυτών των ορίων σύγκλισης 
που είναι γνωστά και ως όρια καταβύθισης, το βυθιζόμενο τμήμα της πλάκας 
καταστρέφεται μέσα στο μανδύα της γης, γι’ αυτό και τα όρια αυτά ονομάζονται 
καταστροφικά. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ορίων αυτών είναι η έντονη 
σεισμικότητα και η έντονη ηφαιστειακή δράση. 
 
γ)  Εφαπτομενικά όρια: Στα όρια αυτά οι δύο πλάκες κινούνται παράλληλα αλλά σε 
αντίθετη κατεύθυνση. Κατά την κίνηση των πλακών στα όρια αυτά, που ονομάζονται 
ρήγματα μετασχηματισμού, δεν δημιουργείται αλλά ούτε καταστρέφεται μέρος της 
λιθόσφαιρας. Σ’ αυτά δεν παρατηρείται ηφαιστειακή δράση, παρατηρούνται όμως 
καταστρεπτικοί σεισμοί. Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια των 
Ηνωμένων Πολιτειών είναι ρήγμα μετασχηματισμού. 
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Νέος φλοιός δημιουργείται κατά μήκος των αποκλινόντων ορίων όπου και 
σχηματίζονται υποθαλάσσιες οροσειρές, που είναι γνωστές ως μεσοωκεάνιες 
οροσειρές. Νέος φλοιός μπορεί επίσης να σχηματιστεί πάνω από τις ζώνες 
καταβύθισης. Ο φλοιός αυτός έχει ένα πάχος της τάξης των 6 χιλιομέτρων και 
βρίσκεται κάτω από όλους τους ωκεανούς γι’ αυτό και ονομάζεται ωκεάνιος φλοιός. 
Οι γνώσεις μας για τον ωκεάνιο φλοιό προέρχονται από γεωφυσικές μελέτες, 
γεωτρήσεις και παρατηρήσεις με βαθυσκάφη στους ωκεανούς, αλλά κυρίως από τη 
μελέτη τμημάτων παλαιού ωκεάνιου φλοιού που έχουν αναδυθεί και ανυψωθεί πάνω 
από το επίπεδο της θάλασσας και αποτελούν τώρα χερσαία τμήματα. Τέτοια χερσαία 
τμήματα παλιού ωκεάνιου φλοιού ονομάζονται οφιόλιθοι και βρίσκονται συνήθως σε 
συγκλίνοντα όρια λιθοσφαιρικών πλακών. 
 
Η Κύπρος χωρίζεται 
σε τρεις 
γεωτεκτονικές ζώνες. 
Την οροσειρά του 
Τροόδους και την 
προέκτασή της κάτω 
από τη Μεσαριά, τη 
Ζώνη των Μαμωνίων 
και την Οροσειρά της 
Κερύνειας, οι οποίες 
αποτελούνται βασικά 
από αλλόχθονους 
σχηματισμούς 
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Έτσι δημιουργήθηκε η Κύπρος 
 
Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του Κρητιδικού η περιοχή που βρίσκεται σήμερα η 
Κύπρος και η ευρύτερη περιοχή καλύπτονταν από τα βαθιά νερά ενός ωκεανού, που 
ονομαζόταν  Τιθύς θάλασσα. Περί το τέλος του Κρητιδικού (90 ε.χ.π.) είχαμε στην 
περιοχή μας τη σύγκρουση δύο λιθοσφαιρικών πλακών, της Ευρασιατικής που 
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κινείτο από βορρά προς νότο και της Αφρικανικής που κινείτο από νότο προς βορρά. 
Εξαιτίας της σύγκρουσης αυτής ο ωκεάνιος φλοιός κατακερματίστηκε (έσπασε) και ο 
μανδύας που βρισκόταν από κάτω άρχισε να τήκεται (να λιώνει). Το λιωμένο υλικό 
του μανδύα κινήθηκε προς τα πάνω και περνώντας μέσα από τον κατακερματισμένο 
ωκεάνιο φλοιό έφτασε στον πυθμένα του ωκεανού και δημιούργησε ένα ηφαίστειο. 
 

 
 
Η λάβα του ηφαιστείου στερεοποιήθηκε γρήγορα μέσα στα νερά του ωκεανού, αλλά 
το ηφαίστειο δραστηριοποιήθηκε πολλές φορές και δημιουργήθηκε έτσι ένα μικρό  
νησάκι  πάνω από την επιφάνεια του νερού, το Τρόοδος. Η εμφάνιση του Τροόδους 
έγινε περίπου 20 ε.χ.π., κατά το μέσο Μειόκαινο. Η Αφρικανική πλάκα άρχισε να 
βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική. 
 
Κατά το ανώτερο Μειόκαινο στο τέλος της Τριτογενούς περιόδου (10 ε.χ.π.) οι δύο 
πλάκες συνέχιζαν να κινούνται η μια προς την κατεύθυνση της άλλης. Το Τρόοδος 
ανέβαινε συνεχώς ψηλότερα, η Αφρικανική πλάκα βυθιζόταν όλο και περισσότερο, 
ενώ η Ευρασιατική πλάκα άρχισε να δημιουργεί πτυχώσεις στο άκρον της που 
οδήγησαν στο σχηματισμό ενός δεύτερου μικρού νησιού, του Πενταδάκτυλου. Στην 
περιοχή μεταξύ των δύο νησιών, που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας συνεχίζουν να κατακάθονται ιζήματα και να σχηματίζονται με την πάροδο 
του χρόνου πετρώματα, τα οποία ονομάζονται ιζηματογενή πετρώματα. Στο μεταξύ, 
στο σημείο που έρχεται σε επαφή το νησάκι του Τροόδους με τα ηφαιστειογενή 
πετρώματα, (πετρώματα που δημιουργήθηκαν από τη στερεοποίηση του λιωμένου 
υλικού του μανδύα και της λάβας του ηφαιστείου) και η Αφρικανική πλάκα 
δημιουργείται το σύμπλεγμα των Μαμονίων. Το σύμπλεγμα αυτό αποτελείται από 
σπασμένα κομμάτια της Αφρικανικής πλάκας αναμειγμένα με ιζηματογενή 
πετρώματα, που δημιουργούνταν εκείνη την εποχή (νεότερα). 
 
Τέλος, κατά το Πλειόκαινο και το Πλειστόκαινο (τέλος Τριτογενούς – αρχές 
Τεταρτογενούς περιόδου, 3 – 0,5 ε.χ.π.) το θαλάσσιο νερό, ακολουθώντας αδυναμίες 
του φλοιού της Γης (ρήγματα), διεισδύει χαμηλότερα στο φλοιό της Γης. Το 
θαλάσσιο νερό φτάνει μέχρι και το μανδύα και αλλοιώνει το υλικό του, κάνοντας την 
πυκνότητά του μικρότερη. Η αλλαγή αυτή των πετρωμάτων του μανδύα ονομάζεται 
σερπεντινίωση και προκαλεί τη δραματική άνοδο της οροσειράς του Τροόδους και 
των ιζηματογενών πετρωμάτων, που το περιβάλλουν. Το Τρόοδος ανυψώνεται σε 
υψόμετρο 2000μ  περίπου, ο Πενταδάκτυλος φτάνει στα 1000 μ περίπου και η μεταξύ 
τους περιοχή αναδύεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και σχηματίζει την 
πεδιάδα της Μεσαριάς. Έτσι σχηματίζεται ένα μεγάλο νησί, η Κύπρος που συνεχίζει 
με αργό ρυθμό να ανέρχεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στην περιοχή 
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καταβύθισης της Αφρικανικής πλάκας έχει σχηματισθεί μια τεκτονική τάφρος κάτω 
από τη θάλασσα και κατά μήκος της τάφρου αυτής, εξαιτίας της τριβής κατά τη 
μετακίνηση των πλακών, δημιουργούνται συχνά σεισμοί. Οι δύο πλάκες δεν 
συγκρούονται μόνο στην περιοχή της Κύπρου. Τα σημεία που συγκρούονται  
δημιουργούν ένα σεισμογενές τόξο που ξεκινά ανατολικότερα της Κύπρου, περνά 
νότια της Κύπρο, από την  Κρήτη, νότια της  Πελοποννήσου και εκτείνεται προς τα 
νησιά του Ιονίου. 
 

 
 
Η σημερινή κατάσταση του νησιού της Κύπρου, με τα πετρώματά της φαίνονται στο 
χάρτη των γεωτεκτονικών ζωνών στη σελίδα 12. 
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Η Δημιουργία του πλανήτη μας 
 
Οι περισσότεροι επιστήμονες σήμερα, πιστεύουν ότι η Γη και η Σελήνη 
σχηματίστηκαν την ίδια εποχή, πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. 
Σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες απόψεις φαίνεται ότι πρώτα σχηματίστηκε η Γη, και η 
Σελήνη είναι κομμάτι που αποχωρίστηκε από αυτή. 
 
Ο σχηματισμός τους έγινε κατά την περίοδο που το ηλιακό μας σύστημα εξελισσόταν 
για να πάρει τη σημερινή του μορφή. Η δημιουργία όμως του δικού μας ηλιακού 
συστήματος ήταν επακόλουθο της δημιουργίας του σύμπαντος, που έγινε με μια 
μεγάλη έκρηξη του διαστήματος (Big Bang) πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια 
περίπου. 
 
Με τη μεγάλη αυτή έκρηξη η κοσμική ύλη που ήταν συγκεντρωμένη σ’ ένα σημείο 
άρχισε να διαστέλλεται. Από τη διαστολή του σύμπαντος άρχισαν να δημιουργούνται 
οι γαλαξίες με τα διάφορα ηλιακά συστήματα. 
 
Μαρτυρίες από απολιθώματα που έχουν ανευρεθεί σε διάφορα μέρη της Γης, 
δείχνουν ότι πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια ζούσαν στον πλανήτη μας άφθονοι 
μικροσκοπικοί οργανισμοί. Ήδη πριν από 3,4 δισ. χρόνια εμφανίζονται για πρώτη 
φορά πετρώματα με εκτεταμένες στρώσεις πλούσιες σε άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι 
την περίοδο αυτή ζούσαν στον πλανήτη πάρα πολλοί μικροοργανισμοί. Με το θάνατο 
τους οι οργανισμοί αυτοί εμπλούτισαν με άνθρακα τις στρώσεις των πετρωμάτων που 
σχηματίζονταν εκείνη την περίοδο. Για να εξαπλωθούν όμως τόσο πολύ πριν 3,4 δισ. 
χρόνια σημαίνει ότι είχαν αφανιστεί για πρώτη φορά αρκετά χρόνια πριν. Φαίνεται 
ότι οι οργανισμοί αυτοί πιθανό να πρωτοεμφανίστηκαν στον πλανήτη μας 0,5 δισ. 
χρόνια μετά τη στερεοποίηση του φλοιού της Γης, 
 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου δισ. χρόνων στην επιφάνεια της Σελήνης έπεσε 
μεγάλος αριθμός μετεωριτών από το διάστημα. Η πτώση των μετεωριτών αυτών 
προκάλεσε την τήξη των επιφανειακών πετρωμάτων και δημιούργησε μεγάλους 
κρατήρες. Ωστόσο, η γεωλογική κατάσταση του πλανήτη  αυτού στη συνέχεια ήταν 
πολύ πιο ήρεμη από την κατάσταση της Γης. Έτσι, πολλά στοιχεία από την επιφάνεια 
της Σελήνης χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν στοιχεία που καταστράφηκαν 
από τον πλανήτη μας και να ερμηνεύσουν τη γεωλογική του εξέλιξη. Πολλές 
χρήσιμες πληροφορίες προκύπτουν και από την απάντηση στο ερώτημα: 
 
Ποια κατάσταση επικρατεί στην ατμόσφαιρα των άλλων πλανητών και πώς 
εξελίχθηκε έτσι; 
 
Για την κατανόηση της κατάστασης της ατμόσφαιρας της Γης στα πρώτα στάδια της 
εξέλιξής της χρησιμοποιούνται πληροφορίες ιδιαίτερα από την Αφροδίτη. Ο 
πλανήτης αυτός έχει γενικά πολύ λίγο νερό υπό μορφή υδρατμών. Φυσικά και αν 
ακόμα είχε περισσότερο νερό, η επιφάνεια του είναι τόσο ζεστή αφού είναι πιο κοντά 
στον ήλιο από ότι η Γη, που δε θα το διατηρούσε σε υγρή κατάσταση και έτσι δε θα 
είχε ωκεανούς. Η ατμόσφαιρά του είναι πλούσια σε CO2. Τα νέφη που τον 
περιβάλλουν από σταγονίδια ένυδρου θειικού οξέος. 
 
Επειδή η Αφροδίτη βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο από ότι η Γη, η θέρμανση του 
πλανήτη αυτού έγινε πολύ πιο γρήγορα από τη Γη. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ένα 
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είδος φαινομένου του θερμοκηπίου γύρω από την Αφροδίτη,  κατά το οποίο, λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών, απελευθερώνονταν στην ατμόσφαιρά του μεγάλες 
ποσότητες CO2 και υδρατμών. Το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό εγκλώβιζαν 
περισσότερη θερμότητα, προκαλώντας μεγαλύτερη απελευθέρωση των στοιχείων 
αυτών και ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου κτλ. 
 
Θα μπορούσε λοιπόν να αναπτυχθεί ζωή στον πλανήτη Αφροδίτη;  
 
Οι συνθήκες  που επικρατούσαν στην Αφροδίτη και ιδιαίτερα η  σύσταση της 
ατμόσφαιράς της, κάνουν το περιβάλλον του πλανήτη αυτού ακατάλληλο για τη 
μορφή της ζωής, όπως εμείς  τη γνωρίζουμε σήμερα. 
 
Η θέση της Γης στο πλανητικό μας σύστημα είναι τέτοια που ακόμα και μικρές 
αλλαγές αύξηση της θερμοκρασίας της ή του διοξειδίου του άνθρακα κατά τη 
διάρκεια του αρχικού σταδίου της εξέλιξής της, θα μπορούσαν να την είχαν 
μετατρέψει σ’ ένα ζεστό και ακατοίκητο πλανήτη, όπως την Αφροδίτη. Εξ άλλου, 
μικρότερης έκτασης φαινόμενο του θερμοκηπίου και αύξηση της θερμοκρασίας 
παρατηρήθηκε κατ’ επανάληψη στα πρώτα στάδια της εξέλιξης και του δικού μας 
πλανήτη. Αν η κατάσταση αυτή επικρατούσε, τότε η Γη δε θα ήταν ο πλανήτης που 
γνωρίζουμε σήμερα και που σκεπάζεται με ωκεανούς. 
 
Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από την κατάσταση της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης 
σχηματίζουμε κάποιες ιδέες για την ατμόσφαιρα της Γης στα πρώτα στάδια της 
εξέλιξης της. 
 
Υποθέσεις για τη σύσταση της αρχέγονης ατμόσφαιρας της Γης. 
 
Μια παλαιότερη άποψη για το σχηματισμό του πλανήτη μας υποστήριζε ότι η Γη 
σχηματίστηκε από αδιαφοροποίητη κοσμική ύλη, από σκόνη δηλαδή και σύννεφα 
από αέρια. Αν αυτό συνέβαινε, η ατμόσφαιρα στα αρχικά της στάδια θα ήταν πλούσια 
σε υδρογόνο, μεθάνιο, αμμωνία και νερό. Η άποψη αυτή όμως εγκαταλείφθηκε, γιατί 
σε τέτοια περίπτωση η ατμόσφαιρα σήμερα θα έπρεπε να είχε πολύ μεγαλύτερες 
ποσότητες από ευγενή αέρια (νέον, ξένον). Σήμερα πιστεύεται ότι είναι πολύ πιθανό 
η Γη και οι άλλοι πλανήτες να προέρχονται από στερεά ύλη. 
 
Ναι, αλλά σε τέτοια περίπτωση πώς σχηματίστηκε η πρώτη ατμόσφαιρα γύρω 
από τη Γη; 
 
Η ατμόσφαιρα της Γης σχηματίστηκε από την απελευθέρωση αερίων που είχαν 
εγκλωβιστεί στο φλοιό και στο μανδύα της. Την απελευθέρωση των αερίων 
βοήθησαν οι μετακινήσεις των τεκτονικών πλακών του φλοιού της γης, που ήταν 
έντονες εκείνη την εποχή και δρούσαν  ώσπου να σχηματιστούν οι ήπειροι, όπως τις 
γνωρίζουμε σήμερα. Τα αέρια που αποτελούσαν την πρώτη ατμόσφαιρα σύμφωνα με 
την ίδια άποψη, ήταν το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατμοί, με μικρότερες 
ποσότητες υδρογόνου, αζώτου, αμμωνίας, υδρόθειου, μονοξειδίου του άνθρακα και 
μεθανίου. Αυτή η σύνθεση της ατμόσφαιρας θα πρέπει να προκάλεσε μικρής έκτασης 
φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη, και έτσι πιθανό να μην μπορούσαν να 
σχηματιστούν ωκεανοί (οι θερμοκρασίες θα ήταν ψηλές) για μεγάλο χρονικό 
διάστημα της ιστορίας της Γης. Αυτό φυσικά δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στην  
κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν στον πλανήτη την περίοδο που 
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εμφανιζόταν η ζωή πάνω σ’ αυτόν. Πάνω σ’ αυτό το θέμα εργάζονται σήμερα πολλοί 
επιστήμονες. 
 
Η θεωρία της ισοστασίας 
 
Ο γεωλόγος Κλάρες Έντουαρντ, αφιέρωσε πολύ χρόνο για τη μελέτη των ηφαιστείων 
και σεισμών. Το 1841 διατύπωσε την άποψη πως οι ήπειροι αποτελούνται από υλικό 
που είναι ελαφρότερο από το υλικό των ωκεανών. Πρότεινε τον όρο ισοστασία για 
να εξηγήσει πως ένα βουνό επιπλέει σε πιο πυκνό υλικό. Η σύγχρονη αντίληψη του 
όρου ισοστασία αναφέρεται στην ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα είδη 
του φλοιού της Γης, έτσι που ένα μέρος ανεβαίνει πιο ψηλά αν αφαιρεθεί κομμάτι 
από αυτό, ή βυθίζεται  πιο βαθιά αν προστεθεί κομμάτι σε αυτό. 
 
Είναι γνωστό πως η τιμή της βαρύτητας είναι περίπου η ίδια για όλες της περιοχές της 
Γης. Πώς είναι δυνατό η τιμή της βαρύτητας να είναι ίδια στον πυθμένα των 
ωκεανών και στην κορυφή ψηλών βουνών; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι 
πως, το υλικό του ωκεάνιου φλοιού είναι πυκνότερο από το υλικό του ηπειρωτικού 
φλοιού. Παρά τη διαφορά αυτή που υπάρχει, τα ηπειρωτικά τεμάχια ισορροπούν με 
τα υποστρώματα των ωκεανών. 
 
Ήδη έχει αναφερθεί πως ο ωκεάνιος φλοιός αποτελείται κυρίως από το βασαλτοειδές 
υλικό Sima με πυκνότητα 3,27g/cm3, ενώ ο ηπειρωτικός φλοιός αποτελείται από Sial 
με πυκνότητα 2,67 g/cm3 περίπου. Τα ηπειρωτικά τεμάχια επιπλέουν εντός του 
πυκνότερου υλικού που βρίσκεται από κάτω. Με αυτό τον τρόπο εξηγείται πως 
ισορροπούν τα ηπειρωτικά τεμάχια και τα υποστρώματα των ωκεανών. Αυτή η 
ισορροπία λέγεται ισοστασία. 
 
Η κατάσταση της ισορροπίας του στερεού φλοιού υφίσταται συνέχεια διαταράξεις 
λόγω δύο φαινομένων, δηλαδή της αποκόμισης και της ιζηματογένεσης. Η 
αποκόμιση αναφέρεται στην μεταφορά των υλικών της διάβρωσης π.χ. από ένα βουνό 
προς τον ωκεανό, με συνέπεια το βουνό να γίνεται ελαφρότερο με τάση ανύψωσης. Ο 
ωκεάνιος φλοιός γίνεται βαρύτερος και  τείνει να υποστεί καθίζηση. 
 
Έτσι, αν σε μια περιοχή, διαταραχθεί η ισοστατική ισορροπία, τότε γίνονται 
εξισωτικές κινήσεις, με στόχο να αποκατασταθεί η διαταραχθείς ισορροπία. 
 
ΣΕΙΣΜΟΙ 
 
Πώς γεννιέται ένας σεισμός; 
 
Ας φανταστούμε μια περιοχή της λιθόσφαιρας που εξαιτίας της διαρκούς κίνησης των  
πλακών για παράδειγμα, συμπιέζεται. Ο χώρος αυτός θα άρχισε να παραμορφώνεται 
και αυτό θα κρατήσει για δεκαετίες. Κάποτε δεν θα αντέξει, θα ξεπεραστεί το όριο 
της αντοχής του και θα σπάσει απότομα δημιουργώντας σεισμό. Εκεί που θα σπάσει, 
θα δημιουργηθεί ρήγμα, που το ονομάζουμε σεισμογόνο ρήγμα. Αυτό, μπορεί να 
φανεί στην επιφάνεια αλλά μπορεί και να μη φανεί. Ο χώρος αυτός στον οποίο 
συσσωρεύτηκε ενέργεια, προτού εκλυθεί, λέγεται σεισμογόνος χώρος. Όταν 
δημιουργείται το σεισμογόνο ρήγμα, οι δυο επιφάνειες προστρίβονται μεταξύ τους, 
τα υλικά σημεία αρχίζουν να ταλαντώνονται πολύ, η ταλάντωση αυτή διαδίδεται και 
φτάνει στην επιφάνεια της Γης σαν σεισμό. Το σημείο του σεισμογόνου χώρου στο 
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οποίο πρωτοεκδηλώθηκε το σπάσιμό ονομάζεται εστία του σεισμού και βρίσκεται 
μέσα στη λιθόσφαιρα. Η κατακόρυφη προβολή της εστίας πάνω στην επιφάνεια της 
Γης ονομάζεται επίκεντρο του σεισμού. Συμπερασματικά ο σεισμός είναι το στιγμιαίο 
αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας διαδικασίας συσσώρευσης δυναμικής ενέργειας σε 
καταπονούμενες περιοχές της λιθόσφαιρας, που μόλις η καταπόνηση υπερβεί το όριο  
αντοχής προκαλεί θραύση των πετρωμάτων και απότομη έκλυση ενέργειας με μορφή 
κύματος που αισθανόμαστε σαν τράνταγμα στην επιφάνεια. 
 
Σεισμικές ζώνες 
 
Οι σεισμικές ζώνες της Γης είναι λογικό να ταυτίζονται με τα όρια των 
λιθοσφαιρικών πλακών, αφού αυτές οι περιοχές της λιθόσφαιρας υφίστανται τη 
μεγαλύτερη καταπόνηση και παραμόρφωση ενώ αντίθετα στο εσωτερικό των πλακών 
δε συσσωρεύεται ενέργεια και οι περιοχές εκεί είναι ασεισμικές. Στα όρια πλακών 
που αποκλίνουν, δηλαδή στις μεσοωκεάνιες ραχιές, έχουμε ρηχούς σεισμούς που 
οφείλονται στην άνοδο του διάπυρου υλικού (μάγμα) και συνοδεύονται από 
υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκρήξεις. Στα όρια πλακών που συγκλίνουν (κι εδώ είναι 
η περίπτωση του ελλαδικού και κυπριακού χώρου) έχουμε βαθύτερους σεισμούς που 
προέρχονται από την καταπόνηση της βυθιζόμενης λιθοσφαιρκής πλάκας. Τέλος στα 
όρια πλακών που κινούνται πλευρικά έχουμε σεισμούς εξαιτίας της προστριβής των 
δύο πλακών. Οι σεισμοί που προέρχονται από καταπόνηση της λιθόσφαιρας λέγονται 
γενικά τεκτονικοί σεισμοί και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία όλων των 
σεισμών. Οι σεισμοί που συνδέονται με εκρήξεις ηφαιστείων λέγονται 
ηφαιστειογενείς σεισμοί. Έξω από τις ενεργές περιοχές του πλανήτη, ελάχιστες 
περιπτώσεις σεισμικής δράσης παρατηρούνται, που οφείλονται σε τοπικά αίτια. Για 
παράδειγμα η κατακρήμνιση της οροφής ενός σπηλαίου μπορεί να προκαλέσει τοπικό 
σεισμό. Σεισμούς μπορεί ακόμα να προξενήσουν και ανθρώπινες δραστηριότητες 
όπως μια πυρηνική έκρηξη ή ακόμα η δημιουργία μιας τεχνητής λίμνης οπότε το 
υπέδαφος φορτίζεται από το βάρος του νερού και αντιδρά (= σεισμός) για να 
προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. 
 
Σεισμικά κύματα  
 
Όταν εκδηλώνεται ο σεισμός ο σεισμογόνος χώρος παθαίνει δυο είδη 
παραμορφώσεων: (α) μεταβολή του όγκου και (β) μεταβολή του σχήματος. Γι’ αυτό 
δημιουργούνται δυο είδη κυμάτων στην εστία: διαμήκη κύματα από τη μεταβολή 
του όγκου και εγκάρσια κύματα από τη μεταβολή του σχήματος. Προφανώς τα δύο 
αυτά είδη κυμάτων γεννιούνται συγχρόνως, αφού και ο όγκος και το σχήμα 
μεταβλήθηκαν ταυτόχρονα. Όμως τα κύματα δεν τρέχουν με την ίδια ταχύτητα. 
Πρώτα καταλαβαίνουμε τα διαμήκη κύματα επειδή αυτά τρέχουν πιο γρήγορα και 
έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα καταφθάνουν τα εγκάρσια που είναι και ισχυρότερα. 
 
Πώς μετρούμε τους σεισμούς; 
 
Ένας τρόπος είναι να τους μετρούμε απόλυτα, είτε από την Αθήνα είτε από τη 
Λευκωσία είτε από το Τόκιο και να βρίσκουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει επομένως 
να μετρούμε μια ποσότητα που να χαρακτηρίζει απόλυτα ένα σεισμό και αυτή είναι 
το μέγεθος Μ που εκφράζει πόσο ενέργεια βγήκε στην εστία του σεισμού. Η 
μέτρηση του μεγέθους γίνεται συνήθως με τη την κλίμακα Richter. Το μεγαλύτερο 
μέγεθος σεισμού που έχει μετρηθεί είναι το 8,9. Η αποτύπωση με ειδικά σύμβολα των 
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μεγεθών των σεισμών στα αντίστοιχα επίκεντρά τους σε μια περιοχή δείχνει την 
σεισμικότητά της για όσο διάστημα έχουμε στοιχεία. 
 
Ένας άλλος τρόπος είναι να 
μετρούμε το αποτέλεσμα της 
σεισμικής δόνησης σε ένα 
συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο 
που το εκφράζουμε με την 
ένταση. Η κλίμακα που 
χρησιμοποιείται συνήθως είναι η 
δωδεκαβάθμια κλίμακα 
Mercalli. (Οι Ιάπωνες 
χρησιμοποιούν εφταβάθμια 
κλίμακα). Ο προσδιορισμός της 
έντασης του σεισμού σε 
διαφορετικές περιοχές επιτρέπει 
τη χάραξη ισόσειστων 
καμπυλών που δείχνουν σε ποιες περιοχές ο σεισμός έγινε αισθητός με την ίδια 
ένταση. Η ένταση ενός σεισμού σε συγκεκριμένη περιοχή εξαρτάται κυρίως από: 

• Το μέγεθος του σεισμού 
• Την απόσταση του επίκεντρου 
• Το βάθος της εστίας του σεισμού 
• Το πέτρωμα-έδαφος της περιοχής 
• Τη γεωλογική δομή του χώρου ανάμεσα στη σεισμική εστία και τη 

συγκεκριμένη περιοχή που μας ενδιαφέρει η ένταση. 
 

Συμπερασματικά, το μέγεθος ενός σεισμού είναι ένα φυσικό μέγεθος που το 
μετρούμε πάνω σε σεισμογράμματα και έχει τιμή σταθερή για κάθε σεισμό 
ανεξάρτητα περιοχής ενώ αντίθετα ή ένταση υπολογίζεται εμπειρικά από την 
περιγραφή των αποτελεσμάτων ενός σεισμού σε κάθε τόπο. Έτσι ο ίδιος σεισμός, 
μεγέθους π.χ. 6,2 βαθμών της κλίμακας Richter, μπορεί να έχει ένταση 7 βαθμών της 
κλίμακας Mercalli στην πόλη Α και 8 βαθμούς στην πόλη Β ή ακόμα και 9 βαθμούς 
σε άλλη συνοικία της πόλης Β (με δυσμενέστερο υπέδαφος ως προς την σεισμική 
συμπεριφορά). 
 
Οι σεισμοί στον Κυπριακό χώρο 
 
Η Κύπρος βρίσκεται μέσα στη δεύτερη σεισμογενή ζώνη της Γης, που εκτείνεται από 
τον Ατλαντικό Ωκεανό κατά μήκος της λεκάνης της Μεσογείου διαμέσου της Ιταλίας, 
Ελλάδας, Τουρκίας, Περσίας και των Ινδιών και φτάνει μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. 
Στη ζώνη αυτή εκδηλώνονται σεισμοί, που αντιπροσωπεύουν το 15% της παγκόσμιας 
σεισμικής δραστηριότητας. Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Κύπρου 
είναι πολύ μικρότερη από αυτή τής Ελλάδας και της Τουρκίας, αλλά μεγαλύτερη από 
εκείνη της Συρίας και του Λιβάνου. Φαίνεται να είναι ισοδύναμη με εκείνη του 
Ισραήλ και της Αιγύπτου. 
 
Ιστορικοί σεισμοί 
 
Ιστορικές αναφορές, αλλά και σύγχρονα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν ότι την 
Κύπρο έπληξαν στο παρελθόν ισχυροί σεισμοί, που σε αρκετές περιπτώσεις 

 20



κατέστρεψαν τις πόλεις και τους οικισμούς της. Η Σαλαμίνα, το Κίτιο, η Αμαθούντα, 
το Κούριο, η Πάφος και η Λευκωσία καθώς και πολλά χωριά υπέστησαν 
καταστροφές σε διάφορες χρονικές στιγμές. 
 
Από ιστορικά δεδομένα προκύπτει ότι από το 26 π.Χ. μέχρι το 1900 μ.Χ. έγιναν 16 
καταστρεπτικοί σεισμοί, με ένταση τουλάχιστον 8 στην κλίμακα Mercalli. Το 15 π.Χ. 
ισοπεδώθηκε η Πάφος, ενώ το 76 μ.Χ. καταστράφηκαν η Σαλαμίνα, το Κίτιο και πάλι 
η Πάφος. Ο σεισμός αυτός θεωρείται ο ισχυρότερος που έπλεξε ποτέ την Κύπρο. Η 
Σαλαμίνα και η Πάφος καταστράφηκαν εκ νέου το 332 και 342 μ.Χ. αντίστοιχα. 
 
Τα ιστορικά δεδομένα παρουσιάζουν πολλές ανακρίβειες και κενά. Για κάποιες 
χρονικές περιόδους υπάρχει πλήρης έλλειψη στοιχείων, που φαίνεται να οφείλεται σε 
ασταθείς πολιτικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, πολλά γεγονότα έχουν μεγαλοποιηθεί 
κατά καιρούς από τους ιστορικούς και τους χρονογράφους που τα περιέγραψαν. 
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Κατανομή της σεισμικής δραστηριότητας στον κυπριακό χώρο 
 
Μια παραστατική εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας στον κυπριακό χώρο 
παρουσιάζει ο χάρτης στην επόμενη σελίδα, όπου σημειώνονται τα επίκεντρα 674 
σεισμών (ανεξάρτητα από το μέγεθός τους) που καταγράφηκαν από σεισμολογικούς 
σταθμούς στην περίοδο μεταξύ 1894 και 1996. 
 

 
 
Από το χάρτη αυτό είναι φανερό ότι η κύρια σεισμική δραστηριότητα 
συγκεντρώνεται στα δυτικά και στα νότια του νησιού καθώς και σε μια κατά 
προσέγγιση τοξοειδή διάταξη στο θαλάσσιο χώρο επίσης δυτικά και νότια. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό της σεισμικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 1894 – 1996 
παρατηρείται νότια του 35ου παράλληλου. Στα νοτιοδυτικά του νησιού υπάρχει 
σεισμική ύφεση κατά τα τελευταία 100 χρόνια σε αντίθεση προς τον κόλπο της 
Αττάλειας βορειότερα, όπου η σεισμική αυτή δραστηριότητα είναι πολύ εντονότερη. 
Μια ανάλογη, αλλά λιγότερο έντονη σεισμική ύφεση παρατηρείται επίσης 
βορειοανατολικά της Αλεξανδρέττας.      
 
Η σεισμικότητα της Κύπρου αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην παρουσία στην 
παροχή της ανατολικής Μεσογείου του «Κυπριακού Τόξου», που αποτελεί το 
τεκτονικό όριο μεταξύ της Αφρικανικής και Ευρασιατικής πλάκας στην περιοχή. 
Όπως φαίνεται και στο χάρτη των λιθοσφαιρικών πλακών στην Ανατολική Μεσόγειο, 
το «Κυπριακό Τόξο» εκτείνεται από τον κόλπο της Αττάλειας, όπου ενώνεται με το  
«Ελληνικό Τόξο», νότια της Κύπρου με κατεύθυνση προς τον κόλπο της 
Αλεξανδρέττα, όπου συναντά το «ανατολικό Ρήγμα» της Ανατολίας. Το «Κυπριακό 
Τόξο» αποτελεί τη ζώνη καταβύθισης της αφρικανικής πλάκας κάτω από την 
ευρασιατική, όπου (λόγω της τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ των πετρωμάτων), 
συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας, που εκλύεται σε αρκετές περιπτώσεις 
υπό μορφή σεισμών. 
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Σεισμόπληκτες περιοχές και σεισμικές ζώνες 
 
Τόσο τα ιστορία όσο και τα νεότερα στοιχεία φανερώνουν ότι η πιο σεισμόπληκτη 
περιοχή της Κύπρου είναι η παράκτια ζώνη, που εκτείνεται από την Πάφο, διέρχεται 
από την παραλιακή ζώνη των επαρχιών Λεμεσό και Λάρνακας και καταλήγει στην 
Αμμόχωστο. Δεύτερη σε ένταση ζώνη είναι η πεδιάδα της Μεσαριάς, που 
περιλαμβάνει και τη Λευκωσία. Μεγάλο μέρος της οροσειράς του Πενταδάκτυλου 
και το μέρος εκείνο της οροσειράς του Τροόδους που δομείται από οφιολιθικά 
πετρώματα αποτελούν τις λιγότερο σεισμόπληκτες περιοχές της Κύπρου. Οι θέσεις 
των σεισμόπληκτων περιοχών είναι φανερό ότι ταυτίζονται κατά μεγάλο μέρος με τις 
σεισμογενείς περιοχές που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βρίσκονται στο χερσαίο και 
θαλάσσιο χώρο δυτικά και νότια της Κύπρου. 
 
Μια πρώτη προσπάθεια για διαχωρισμό της Κύπρου σε σεισμικές ζώνες ανάλογα με 
τις εντάσεις των σεισμών που έχουν παρατηρηθεί, έγινε το 1983. Τα στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν σίγουρα περιορισμένα τα δε ιστορικά ήταν ελλιπή και με 
πολλές  ανακρίβειες. Γι’ αυτό ο χάρτης σεισμικών ζωνών που προέκυψε ήταν πολύ 
γενικός και διαχώριζε την Κύπρο σε 3 ζώνες με βάση τη μέγιστη παρατηρηθείσα 
σεισμική ένταση, που έφτασε στους 10 βαθμούς στην κλίμακα ΜSK. 
 
Αντισεισμική προστασία και σεισμικός κώδικας 
 
Το 1979 ιδρύθηκε η Κυπριακή  Επιτροπή Αντισεισμικών Μέτρων (ΚΕΑΜ) με όρο  
εντολής την εισαγωγή των απαραίτητων αντισεισμικών μέτρων στην Κύπρο για 
προστασία του ανθρώπου και του δομημένου περιβάλλοντος από τις συνέπειες των 
σεισμών. 
 
Η ΚΕΑΜ ετοίμασε διάφορους σεισμικούς χάρτες της Κύπρου, όπως π.χ. το Χάρτη 
Σεισμικών Ζωνών. Σε συνεργασία με την επιτροπή Αντισεισμικής Μηχανικής του 
Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων η ΚΕΑΜ ετοίμασε επίσης το 
1986 τα Σύντομα Αντισεισμικά Μέτρα και το Σεισμικό Κώδικα, που άρχισε να 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 1/1/1994 για κατασκευές από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Επιπρόσθετα, ως μέρος της προσπάθειας αντιμετώπισης των συνεπειών 
των σεισμών  θεσμοθετήθηκαν πρότυπα για τα δομικά υλικά. 
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Σεισμοί 
Μεταφέρουν τεράστια ποσότητα ενέργειας 

 
Είδη κυμάτων: 

 

 
 
Σεισμόγραμμα 
 

 
 
Με το σεισμόγραμμα εντοπίζουμε: 
 

1. Σημείο εκδήλωσης 
2. Ενέργεια που ελευθερώνεται 
3. Χρόνος διάρκειας 
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Για να εντοπισθεί το επίκεντρο απαιτούνται 3 σεισμογράμματα 
 
Μέγεθος σεισμού: Ποσότητα ενέργειας που ελευθερώνεται στην εστία. Μετριέται σε 
Ρίχτερ, π.χ. 
 
5 Ρίχτερ = 6 x 1010 joules 
8,5 Ρίχτερ = 1 x 1018 joules 
 
Για να υπολογισθεί το μέγεθος χρειάζονται: 
 

1. Απόσταση Δ του σταθμού από το επίκεντρο σε km 
2. Πλάτος Α της δόνησης στο έδαφος σε mm 

 
Νομόγραμμα 

 

 
 
Ένταση: Η σφοδρότητα με την οποία γίνεται αντιληπτός. Κρίνεται από τα 
αποτελέσματά του. Μετριέται με την κλίμακα Mercalli. 
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Δραστηριότητα 
 

 
 

http://vcourseware.sonoma.edu/virtualEartquake/VQuakeExecute.html
 

 
 

Alfred Lothar Wegener 
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