


Definitive Localities of Plate
Tectonic Theory

Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη
της θεωρίας των τεκτονικών πλακών



Μέχρι το τέλος της επόµενης
δεκαετίας, το φαράγγι

του ποταµού Αλιάκµονα
της ∆υτικής Μακεδονίας,
θα πληµµυριστεί µε την

ολοκλήρωση του
υδροηλεκτρικού φράγµατος

του Ιλαρίωνα. Το Πρόγραµµα
του Ποταµού Αλιάκµονα είναι
µια προσπάθεια καταγραφής

των γεωλογικών δεδοµένων
του φαραγγιού αυτού,
σε µορφή ευπρόσιτη

στις µελλοντικές γενιές
γεωλόγων και στο κοινό.

By the end of the next
decade, the canyon of the

Aliakmon River of West
Macedonia, Greece,

will be inundated with the
completion of the Ilariona

Hydroelectric dam.
The Aliakmon River Project

is an endeavor to record
geological data from this

canyon in a format
accessible to future genera-
tions of geological scientists

as well as the general public



Η γεωλογία του φαραγγιού του Αλιάκµονα µελετήθηκε για πρώτη φορά από τον Jan Brunn στα τέλη της δεκαετίας του 30. Το συµπέρα-
σµα της πρωτοπόρας µελέτης του ήταν ότι οι σχηµατισµοί των πετρωµάτων µέσα στο φαράγγι του Αλιάκµονα ήταν κρίσιµοι για την κατανόηση
της σχέσης των βουνών του Βούρινου µε τους παλιότερους σχηµατισµούς της ∆εσκάτης.

Ο Βούρινος είναι µια παράξενη οροσειρά. Σε υψόµετρο άνω των 1860 µέτρων, αποτελείται από πετρώµατα που προήλθαν από τον µαν-
δύα της γης. Πετρώµατα τέτοιας προέλευσης ονοµάζονται «οφιόλιθοι». Ο Jan Brunn έγραψε επιστηµονική ιστορία όταν αναγνώρισε πως τα
πετρώµατα του Βούρινου, άρα όλοι οι οφιόλιθοι, είναι παρόµοιοι µε εκείνους που σχηµατίζονται σήµερα στους υφάλους των ωκεανών.

Στο τέλος της δεκαετίας του 60, οι Eldridge Moores και Jay Zimmerman µελέτησαν προσεκτικά την οροσειρά του Βούρινου. Ο Moores
κατέγραψε µε τέτοια λεπτοµέρεια τον Βούρινο, ώστε να γίνει πρότυπο µοντέλο της οφιολιθικής γεωλογίας. Ο Zimmerman µελέτησε τα πε-
τρώµατα µέσα στο φαράγγι του Αλιάκµονα και συµπέρανε, ότι τα βουνά του Βούρινου προήλθαν από µια λεκάνη ωκεανού πάνω από µια στενή,
καυτή, ζώνη ρήγµατος.

Τα κατορθώµατα αυτών των τριών γεωλόγων αποτελούν στοιχεία «κλειδιά» στην ανάπτυξη της σηµερινής θεωρίας των τεκτονικών πλακών

Zavordas 1937



The geology of the Aliakmon Canyon was first studied by Jan Brunn in the late 1930’s. His pioneering study concluded that exposures along
the river were critical for understanding the relation of the Vourinos Mountains with the older Pelagonian formations.

Vourinos is an odd chain of mountains. Exposed at altitudes up to 1860 m, it is made of rocks that originated in the mantle of the earth. Rocks
of this nature are called “ophiolites.” Jan Brunn made scientific history when he recognized that the rocks of Vourinos, and hence all ophiolites,
are similar to those which form in today’s mid-ocean ridges.

In the late sixties, the Vourinos range came under the scrutiny of Eldridge Moores and Jay Zimmerman. Eldridge documented the detailed sec-
tion of Vourinos in such detail that it became a prototype model for ophiolitic geology. Jay studied the rocks exposed within the Aliakmon Canyon.
From the range of their metamorphic temperatures, he deduced that the Vourinos Mountains came from an ocean basin and were emplaced
above a narrow, hot, fault zone.

The accomplishments of these three geologists are key components in the development of today’s plate tectonic theory.



Συνοπτικά, η γεωλογική ιστορία του Φαραγγιού του Αλιάκµονα άρχισε πριν από 270 εκ. χρ. τουλά-
χιστον. Τα πετρώµατα που αποτελούν σήµερα ένα µεγάλο µέρος της ∆εσκάτης, συγκροτούσαν τότε µια
αρχαία ήπειρο, την «Πελαγονία». Ο ηπειρωτικός φλοιός της άρχισε να απολεπτύνεται και να σπάει, δη-
µιουργώντας έτσι τον ωκεανό της Τηθύος, ο οποίος κάποτε ένωνε την σηµερινή Αγγλία µε την Κίνα, δια-
χωρίζοντας τις αρχαίες ηπείρους της Ευρώπης και της Αφρικής. Περίπου πριν από 200 εκ. χρ.,
άρχισε η σύγκρουση των ηπείρων αυτών και συνεχίστηκε για περίπου 130 εκ. χρ. όπου σχηµατίστη-
καν οι Άλπεις. Τµήµα του χείλους της Τηθύος σφηνώθηκε µεταξύ αυτών των δύο ηπείρων στο τέλος
του Ιουρασικού, ενώ µετά προωθήθηκε προς τις παρυφές της Πελαγονίας.

Η παρουσίας της αρχαίας Τηθύος διατηρείται σήµερα στο φαράγγι του Αλιάκµονα. Έτσι, κοιτάζον-
τας µια σειρά πολύχρωµων πετρωµάτων είµαστε µάρτυρες της ρήξης της Πελαγονίας και την κατα-
στροφή της Τηθύος.

This geological story of the Aliakmon Canyon started over 270 million years ago. At that time,
the rocks that make up much of Deskati, an ancient continent called “Pelagonia,” rifted apart, cre-
ating a new seaway. This sea, called the Tethys, once extended from what is now England to China,
spreading apart the ancient continents of Europe and Africa. By about 200 million years ago, these
continents began to collide, and continued this collision until the formation of the Alps, nearly 130
million years later. Part of the edge of the Tethys wedged between these two continents in the late
Jurassic, then was pushed atop the Pelagonian continental margin.

We can witness the splitting of the Pelagonian continent by looking at a series of colorful rocks
in and near the Aliakmon. The precise site of the old Tethyan emplacement is preserved within the
canyon of the Aliakmon.

Η Γη πριν από 300 εκ. χρόνια
The World before 300 mya.

Η Γη πριν από 70 εκ. χρόνια
The World before 70 mya.





Το Υδροηλεκτρικό έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ είναι ένα έργο πολλαπλής χρήσης. Εκτός από την
παραγωγή ενέργειας, θα εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Συγκεκριµένα, η λίµνη που θα
δηµιουργηθεί θα βοηθήσει στη διευθέτηση της ετήσιας απορροής του ποταµού, ενώ επί-
σης θα εξυπηρετεί ανάγκες υδροδότησης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον θα κα-
λύψει τις αρδευτικές ανάγκες των γειτονικών περιοχών στη λίµνη.

Η λίµνη του ΥΗΕ Ιλαρίωνα θα είναι δυναµικότητας 412.000.000 m3. Η επιφάνειά της
θα καλύπτει περιοχή 21,9 km2 και η στάθµη της πληµµυρικής παροχής θα ανέρχεται
σε υψόµετρο 407,60 m. Η στάθµη λειτουργίας θα φτάνει σε υψόµετρο 403,00 m.



The Ilariona Dam will support the generation of hydroelectric power, but also is de-
signed to serve multiple end uses. It will aid in flood control, add a reservoir for water
use in Thessaloniki, contribute towards irrigation projects and provide a new recre-
ational asset to the region.

The new lake of Ilariona will store 412 m3 water for these uses and cover an area
of 21.9 km2. The water will reach an elevation of 407.6



Οι στόχοι του Προγράµµατος είναι να καταγραφούν οι γεωλογικές ενότητες και οι τεκτονικές σχέσεις των τµηµάτων του φαραγγιού που θα
κατακλυστούν, ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση στα γεωλογικά δεδοµένα της περιοχής για τους µελλοντικούς γεωλόγους και το κοινό.

Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν:
� Λεπτοµερής χαρτογράφηση της γεωλογίας του φαραγγιού.
� Ανάλυση των δοµικών φαινόµενων που ιχνηλατούν την τοποθέτηση του Βού-

ρινου στην Πελαγονία.
� Μια µόνιµη συλλογή δειγµάτων καθώς και περισσότερες από 250 διαφάνειες

πετρωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσωπευτικών αλλά και των
ασυνήθιστων ειδών, τα οποία θα είναι διαθέσιµα για επιστηµονική µελέτη.

� Η δηµιουργία ενός «πεδίου επιστηµονικής έρευνας εικονικής πραγµατικότη-
τας», µε τη χρήση φωτογραφικών πανοραµάτων, ψηφιακής φωτογραφίας
και ερευνών µε GPS, διαθέσιµο για φοιτητές γεωλογίας και κοινό.

� ∆είγµατα από γεωτρήσεις όπου θα φαίνεται η συνεχή σειρά της επαφής των
οφιολίθων και της Πελαγονικής (ophiolitic sole).



The data include:
� Detailed mapping of the geology of the canyon.
� Analysis of structural phenomena that trace the emplacement of Vourinos

onto Pelagonia.
� A permanent collection of hand samples and petrographic slides of over

250 rocks, including both representative and unusual rock types, to be
made available for scientific study.

� Through the use of photographic panoramas, digital photography, and GPS
surveys, a “virtual fieldtrip” for geology students and the general public will
be produced.

The goals of the Aliakmon Project are to document the rocks and petrologic structures within the portions of the canyon that will be
flooded in such a way as to retain access to the geological data for future geologists and the public.



Θεωρούµε ότι το Φαράγγι του Αλιάκµονα είναι µια τοποθεσία γε-
ωλογικής κληρονοµιάς και εκτιµούµε αυτή την έσχατη ευκαι-
ρία που µας δίνεται για την µελέτη του. Λόγω της διεθνούς
σηµασίας του, στους συµµετέχοντες του προγράµµατος συµπε-
ριλαµβάνονται ερευνητές από όλο τον κόσµο όπως και από την
Ελλάδα. Το µεγαλύτερο µέρος της επιτόπιας εργασίας γίνεται
από τους ίδιους τους φοιτητές γεωλογίας, δίνοντάς τους την ευ-
καιρία να επισκεφθούν, να µελετήσουν την κοιλάδα και να µε-
ταλαµπαδεύσουν την επιστηµονική της κληρονοµιά στις επε-
ρχόµενες γενιές. Μέχρι το τέλος του 2007, πάνω από 40 συµ-
µετέχοντες θα έχουν βοηθήσει στην έρευνα, περιλαµβάνοντας
φοιτητές από Αµερική, Βρετανία (Cambridge και Edinburgh),
Σερβία, Ιταλία και Ελλάδα.

We consider the Aliakmon Canyon a Geologic Heritage site
and appreciate this final opportunity for its study. Because
of its international significance, the project participants in-
clude investigators from around the world as well as
Greece. Most of the field work is being done by geology
students themselves, giving them the opportunity to visit
the valley, study it, and pass down its scientific heritage to
succeeding generations. By the end of 2007, more than 40
participants will have aided the research, including stu-
dents from America, England, Greece, Italy, Scotland, the
Balkans and Germany.





Η Γεωλογία είναι µια πειραµατιζόµενη επιστήµη, όπου το εργαστή-
ριο είναι η ίδια η Γη και οι φυσικές γεωλογικές δυνάµεις κάνουν τα
πειράµατα. Οι Γεωλόγοι είναι απλώς παρατηρητές των αποτελεσµάτων
τους. Η τοποθέτηση των οφιολίθων του Βούρινου ήταν ένα πείραµα
που έγινε πριν από 170 εκ. χρ. περίπου και σήµερα παρατηρούµε τα
αποτελέσµατά του στο φαράγγι του ποταµού Αλιάκµονα.

Η κατασκευή του φράγµατος του Ιλαρίωνα και του ταµιευτήρα του
µέσα στο φαράγγι, είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό σχέδιο που θα
βοηθήσει στην ανάπτυξη των ξεχασµένων περιοχών των Γρεβενών, της
Κοζάνης και γενικότερα της Ελλάδας. Για τους γεωλόγους αποτελεί
ακόµη ένα πείραµα, τα αποτελέσµατα του οποίου θα είναι φανερά στις
επόµενες γενιές.

Οι γεωλόγοι είναι πάντα έτοιµοι να αδράξουν την ευκαιρία για να
παρατηρήσουν τα αποτελέσµατα των διαδικασιών στη γη, είτε αυτά
είναι φυσικά είτε από τον άνθρωπο.

Geology is an experimental science where the Earth itself is our
laboratory and natural geologic forces conduct the experiments.

Geologists are merely the observers of the results of these experi-
ments. The emplacement of the Vourinos Ophiolite was an experi-
ment conducted about 170 million years ago, and the results of this
experiment can be observed in the canyon of the Aliakmon River.

The construction of the Ilariona Dam and its reservoir within the
canyon is more than a project that aids the development of neglected
areas of Grevena, Kozani, and Greece in general. For geologists, it is
yet another experiment, the results of which will be evident to both
scientists and the public in generations to come.

Geologists welcome the opportunity to observe the results of
earth processes whether natural or induced by the works of man.
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Το Πρόγραµµα του Ποταµού Αλιάκµονα είναι ένα µη κερδοσκοπικό πρόγραµµα

το οποίο χορηγείται από:
� Τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού της Ελλάδας. Η ∆ΕΗ ιδρύθηκε το 1950

για να λειτουργεί υπέρ των συµφερόντων του κοινού. Είναι υπεύθυνη για τη ανά-
πτυξη και την εφαρµογή της εθνικής ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας, δια-
νέµει ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις οικίες και παραγωγικές µονάδες της
χώρας, ενώ εφαρµόζει επιµελώς την περιβαλλοντολογική της πολιτική.

� Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Το ΙΓΜΕ ιδρύθηκε το
1976 και είναι τεχνικός σύµβουλος επί γεωεπιστηµονικών ζητηµάτων της Ελ-
ληνικής κυβέρνησης. Σκοπός του είναι η γεωλογική µελέτη της χώρας και η
εξερεύνηση - αποτίµηση – των µεταλλευτικών κοιτασµάτων και των υδάτινων
πόρων.

� Τη ∆ιεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστηµόνων. Με 117 διεθνή µέλη η IUGS είναι
ένας από τους µεγαλύτερους και πιο δραστήριους µη κυβερνητικούς επιστη-
µονικούς οργανισµούς στον κόσµο. Η IUGS προάγει και ενθαρρύνει τη µελέτη
των γεωλογικών προβληµάτων, ιδιαίτερα εκείνων παγκόσµιας σηµασίας, ενώ
υποστηρίζει και διευκολύνει τη διεθνή και διεπιστηµονική συνεργασία στις γε-
ωλογικές επιστήµες.

� Τη Ν.Α. Γρεβενών της Ελλάδας που συνεχίζει να υποστηρίζει τις γεωλογικές
έρευνες και να παρέχει πρόσφορο έδαφος για τις φοιτητικές και ακαδηµαϊκές
µελέτες που βασίζονται στην ποικίλη και σπάνια γεωλογία της περιοχής.

� Το χωριό Παλιουριά του ∆ήµου ∆εσκάτης, που είναι ο τόπος διαµονής και φι-
λοξενίας των επιστηµονικών οµάδων. Για τη φροντίδα και βοήθεια που µας
προσφέρουν τους ευχαριστούµε πολύ.
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