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ΓΑΙΑ – GAIA
Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Η γη μας ένα σπάνιο 
αυτο-οργανωμένο 
σύστημα, που 
διατηρεί τη ζωή για 
πάρα πολλά 
εκατομμύρια χρόνια 

- Η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι σχεδόν κυκλική, ώστε να
δέχεται από αυτόν τη βέλτιστη ποσότητα θερμότητας

- Η Γη έχει πυρήνα σε ρευστή κατάσταση που δημιουργεί το ισχυρό
μαγνητικό της πεδίο, μαγνητική ασπίδα της ζωής

- Δέχεται πολύ λιγότερους αστεροειδείς σε σχέση με τους άλλους
πλανήτες

- Έχει πολύ νερό, μια καταπληκτική ατμόσφαιρα με τη μοναδική
προστασία της οζονόσφαιρας

- Έχει έναν ιδιαίτερα ευκίνητο φλοιό
. Έχει τη Σελήνη ΕΧΕΙ ΖΩΗ



Και όμως ο γήινος φλοιός κινείται !



ΓΕΩΣΦΑΙΡΕΣ





ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ



ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ του ΦΛΟΙΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΝΩΝ

Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΝΑΙ ΜΙΑ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ (Βασική) ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος, ( 570 – 480 π.χ.)

Επιστήμες της Γης, η εξέλιξη των ιδεών.

Πλίνιος ο πρεσβύτερος (Gaius 
Plinius Secundus 23-79  μ.Χ.), 
έχει συγγράψει  πέντε βιβλία για 
τη Γη, μελέτησε  την έκρηξη του 
Βεζουβίου και ένας τύπος 
ηφαιστειακής έκρηξης φέρει το 
όνομά του (πλίνιος τύπος)

Απαρχές της Επιστήμης

Θεόφραστος ο Ερέσιος (372-
287 π.Χ.)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
ΛΟΥΚΡΙΤΙΟΣ



 Jammes Hutton (1726-1797), Charles Lyell
(1797-1875), Charles Darwin (1809-1882) 
οι πρωτοπόροι της σύγχρονης γεωλογικής 
σκέψης.

Charls Lyell 1797-1875
«Principles of Geology», 1830/33

Ηράκλειτος, Δημόκριτος, Ξενοφάνης..….Θεόφραστος, 
Επίκουρος, Στράβωνας λέγουσι ……Hutton, Lyell, 
Δαρβίνος, επιστήμη του 21ου αιώνα, συνεχίζουν….. καμιά 
προοπτική τέλους…….



Lamark 
Erasmus Darwin 
Patrick Matthew 1790-1874 
Albert Wallace 1823-1913 

Το κλειδί όμως στη σύλληψη και ανάπτυξη των 
ιδεών της σταδιακής μεταβολής των βιολογικών 
ειδών βρίσκεται στην κατανόηση των αργών 
γεωλογικών διαδικασιών, στην ομοιομορφία του 
φυσικού νόμου και στη μεγάλη διάρκεια του 
γεωλογικού χρόνου, 

(Charles Darwin 1809-1882)

(Origin of Species, 1859) (Origin of 
Man, 1871) ευπώλητα (best sellers) 

«Η γεωλογία με απασχολεί περισσότερο από καθετί άλλο».
«Η Δομή και την Κατανομή των Κοραλλιογενών Υφάλων»
“The structure and distribution of Coral Reefs” 1842. 
«Geological Observations on South America» 1846 
«Volcanic Islands»1844 
Οι γεωλογικές γνώσεις του Δαρβίνου αποτέλεσαν το βασικό εκείνο συντελεστή στην 
ανάπτυξη της σκέψης του ώστε να πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες 
επιστημονικές ανακαλύψεις των νεότερων χρόνων. 



Τεκτονικές Πλάκες, 
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

“Φύσις όθεν η κίνησης”
Αριστοτέλης



 …………….θα θέλαμε να επαναφέρουμε τις προτάσεις μας για τη διδασκαλία των γεωεπιστημών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

 είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση του μαθήματος 
 «ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ» της Α΄και Β΄τάξης του Γυμνασίου. 

 2ον. Επειδή με την προ 17ετίας εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απαλείφθηκε το μάθημα της ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ από το πρόγραμμα 
σπουδών της Α΄ Λυκείου -στο Ενιαίο Λύκειο προβλέπονται συνολικά 35-36 ώρες για τις φυσικές επιστήμες (Βιολογία/6, 
Φυσική/17-18, Χημεία /12)- θα θέλαμε, πέρα από κάθε είδους συντεχνιακή λογική και σκοπιμότητα, να σας ζητήσουμε να 
επανέλθει το μάθημα ανανεωμένο και διαμορφωμένο, και να σας τονίσουμε ότι:

 Η Γεωλογία είναι μια βασική, θεμελιώδης επιστήμη και η κατ’εξοχή περιβαλλοντική 
επιστήμη

 Έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία και σημασία (υπαίθρια και εργαστηριακή 
παρατήρηση, μέτρηση, σύγκριση, ταξινόμηση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση)

 Η κοινωνική συνεισφορά της Γεωλογίας είναι μεγάλη γιατί παρέχει στο μέσο 
μορφωμένο άνθρωπο γνώσεις για: 

 α) το περιβάλλον, 
 β) τις πρώτες ύλες (λίθος, χαλκός, σίδηρος, πετρέλαιο…) που απετέλεσαν τη βάση 

εξέλιξης των ανθρώπινων πολιτιστικών βαθμίδων. 
 γ) τον κύκλο και τη διαχείριση του πλέον πολύτιμου υλικού της ζωής, το νερό.
 δ) τη συνειδητοποίηση του εύρους του γεωλογικού χρόνου σε σύνδεση με την 

ανθρώπινη ιστορία και εξέλιξη, τα απολιθώματα. 
 ε) την κατανόηση των φυσικών καταστροφών (ηφαιστειακές εκρήξεις, μεταβολές 

καιρού, κατολισθήσεις) και ιδιαίτερα του φαινόμενου του σεισμού, σημαντική και 
απαραίτητη γνώση για τους κατοίκους της σεισμογενούς χώρας μας.



 INTERNATIONAL YEAR OF PLANET EARTH ( IYPE)

Οι θεματικές ενότητες που προτείνονται από την UNESCO και την IUGS για τις εκδηλώσεις 
(2007-2009) που προγραμματίζονται στις 60 χώρες που συμμετέχουν με Εθνικές 
Αντιπροσωπίες είναι :

 Groundwater ΝΕΡΟ
 Hazards ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ    
 Earth and Health ΓΗ και ΥΓΕΙΑ
 Climate Change ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
 Resource issues ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
 Megacities ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
 Deep Earth ΔΟΜΗ της ΓΗΣ
 Ocean ΩΚΕΑΝΟΙ
 Soil ΕΔΑΦΟΣ
 Earth and Life ΓΗ και ΖΩΗ

Η  έναρξη  των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου στο Παρίσι και η κύρια 
εκδήλωση θα γίνει  στο 33rd IGC στο OSLO της Νορβηγίας (4-16/08/08)



Ο γεωλογικός χρόνος.

ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

Εσωτερική δομή αμμωνίτη



Συν-εξέλιξη Γης και 
Ζωής



Η Γη είναι ένα Πολύπλοκο Σύστημα Συστημάτων
The Earth is a complex system of systems



 Οι βασικοί (κλασικοί) κλάδοι της Γεωλογίας είναι:
Ιστορική Γεωλογία (Παλαιογεωγραφία, 
Στρωματογραφία)
Ορυκτολογία - Πετρολογία
Φυσική Γεωλογία
Τεκτονική Γεωλογία 
ενώ αλληλοεπικαλυπτόμενοι κλάδοι με άλλες 
επιστήμες είναι:
Παλαιοντολογία (με Βιολογία)
Γεωφυσική (με Φυσική)
Γεωχημεία (με Χημεία)



Σχολή Θετικών Επιστημών 
Α.Π.Θ.

Τμήμα Γεωλογίας 



 Τομέας Γεωλογίας

 Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-
Κοιτασματολογίας

 Τομέας Γεωφυσικής

 Τομέας Μετεωρολογίας-
Κλιματολογίας

 Τομέας Φυσικής και 
Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας

Τομείς του Τμήματος



Τι διδάσκεται ένας γεωλόγος :
ΟΡΥΚΤΑ και ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ



Σεισμοί και Ρήγματα



Ρήγμα 
Αρκίτσας

Άνθρωποι ως κλίμακα

ACTIVE AND POSSIBLE ACTIVE FAULTS OF GREECE AND 
BROADER AEGEAN AREA

Ενεργά 
ρήγματα
Αιγαίου 





ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΜΑΤΑ

ΚΡΙΝΟΕΙΔΗ
Encrinus liliiformos



Αμμωνίτες Επιδαύρου
Β.Τσελεπίδης



Διαβρωμένα Τριαδικά-Ιουρασικά πετρώματα 250-150 εκατ. χρ. 
βαθιάς θάλασσας

Γεωλογικά στρώματα:
ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ –
Διάβρωση και αναγλυφο-
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 



Ορογένεση
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Από τη συμπαγή ξηρά “Αιγηίδα” στο νησιώτικο Αιγαίο”

. . Η ΑΙΓΗΙΔΑ . . . 



ΠΙΝΔΟΣ
Μνήμη του λαού μου σε 
λένε Πίνδο και σε λένε 

Άθω
Οδ. Ελύτης

Τα θεμέλιά μας στα βουνά



. . Η ΑΙΓΗΙΔΑ . . . 

Συνείδηση της Πετραίας Γης
Μ. Γλέζος



Κίνηση Λιθοσφαιρικών Πλακών στο χώρο του Αιγαίου

Χ. Φασουλάς



Κοιτάσματα –Λιγνίτες Πτολεμαΐδας



Εσωτερικά αίτια-
Φυσικά

• Έκρηξη ηφαιστείων.
• Κινήσεις ηπείρων.

• Απρόβλεπτα φυσικά 
φαινόμενα.

Αστρονομικά  αίτια
• Ηλιακή δραστηριότητα.

• Τροχιά της Γης.
• Μετεωρίτες.

Εσωτερικά αίτια
Ανθρωπογενή

• Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
• Τσιμεντοποίηση (σφράγιση εδαφών).

• Οικοδόμηση σε χείμαρρους.
• Σωματίδια.

• Αποψίλωση εδαφών,
δασικές πυρκαγιές.

• Εγκιβωτισμός ποταμών και χειμάρρων.
• Εξαφάνιση/πρόσχωση υγροτόπων και 

περιοχών εξισορρόπησης.
• Μείωση περιόδου χιονοκάλυψης,

αλλαγή μικροκλίματος.

ΑΙΤΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ κ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ



SANTORINI ( Nea Kameni )
ERUPTION
1866 March 31

J. Schmidt

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΑ



ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Κατολισθήσεις
Πλημμύρες
Tsunami
Σεισμοί
Ξηρασία 
. . . . . . . . . 



 Κοιτασματολόγος
 Τεχνικός Γεωλόγος
 Υδρογεωλόγος

Η πορεία του γεωλόγου στο 
επάγγελμα

 Γεωλόγος Πετρελαίων
 Παλαιοντολόγος
 Μετεωρολόγος
 Σεισμολόγος
 Γεωφυσικός 
 Χαρτογράφος   . . . . . . 



ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ



Ευχαριστώ
για την προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας

..ας φροντίσουμε και ας 
προστατεύουμε αυτόν τον 
μοναδικό και υπέροχο 
πλανήτη..

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ



ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
να σας δούμε μεταξύ των φοιτητών μας



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.  
www.geo.auth.gr

ΙΓΜΕ ttp://www.igme.gr/
ΣΕΓ ttp://www.geologist.gr/

http://users.auth.gr/pavlides/
14th International Conference of the Geological Society 
of Greece www.ege2016.gr

14th International Conference of the Geological Society of Greece
www.ege2016.gr

http://www.geo.auth.gr/
http://www.igme.gr/
http://users.auth.gr/pavlides/


... Ένα τοπίο που σταματά την ανάσα σου με την ομορφιά...
A landscape of such beauty that it takes your breath away.

Α. Ράσσιου

ΠΙΝΔΟΣ
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