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 Γεωλογική Χρονική Κλίμακα 

 

Οι επιστήμονες διαιρούν τη Γη σε διάφορες περιόδους - τη Γεωλογική 
Χρονική Κλίμακα, σύμφωνα με τους τύπους των βράχων και το είδος 
των απολιθωμάτων που ανευρίσκονται σε αυτούς. 

Η στρωματογραφία είναι ο προσδιορισμός της σχετικής ηλικίας των 
διαφόρων πετρωμάτων βάση των απολιθωμάτων. Γιατί ο γεωλογικός 
χρόνος μπορεί να μετρηθεί μόνο αν βρούμε τα ίχνη που έχει αφήσει με το 
πέρασμά του πάνω στα πετρώματα της Γης. 
 
Τα διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί επάνω στην Γη έχουν αφήσει τα 
ίχνη τους πάνω στα πετρώματα είτε με την μορφή απολιθωμάτων, 
απόθεσης ιζημάτων, εκχύσεις λαβών , πτυχώσεων και ρηγμάτων. Η 
εύρεση της σειράς στην αλληλουχία αυτών των γεγονότων όπως είναι 
καταγεγραμμένη πάνω στα πετρώματα οδηγεί στην σχετική χρονολόγησή 
τους. Δηλαδή ποιο γεγονός έγινε πριν από κάποιο άλλο. 
 
Στην φύση όμως υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία όμως μπορούν να 
έχουν μια άμεση ποσοτική σχέση με τον χρόνο που πέρασε. Τέτοια 
φαινόμενα είναι η μετατροπή ενός ραδιοϊσοτόπου ενός στοιχείου σε ένα 
άλλο σταθερό. Μετρώντας τον χρόνο της μετατροπής αυτής φτιάχνουμε 
την απόλυτη χρονολόγηση. 
 
Αν τώρα δίπλα στην σχετική χρονολόγηση βάλουμε την απόλυτη 
χρονολόγηση φτιάχνουμε τον γεωλογικό χρόνο στον οποίο μπορούν να 
καταγραφούν ποια γεγονότα έγιναν πριν από άλλα, αλλά και πότε 
ακριβώς. 
 
Οι υποδιαιρέσεις του γεωλογικού χρόνου ξεκινώντας από τις 
μεγαλύτερες προς τις μικρότερες είναι οι αιώνες, οι εποχές και οι 
περίοδοι 

Αυτές οι περίοδοι είναι αρκετά αυθαίρετες, όπως όλες οι χρονικές 
ταξινομήσεις που κάνει ο άνθρωπος, αλλά μπορούν τουλάχιστον να 
εξυπηρετήσουν τους ερευνητές.   Έτσι ο Παλαιοζωικός Αιώνας, η εποχή 
της "αρχαίας μορφής ζωής" χαρακτηρίζεται από τα απολιθώματα των 
ασπόνδυλων, των πρωτόγονων τετράποδων κλπ, ο Μεσοζωικός Αιώνας ή 
η εποχή της "μέσης ζωής", από τα απολιθώματα των δεινοσαύρων κλπ, 
ενώ ο Καινοζωικός Αιώνας ή η εποχή της "πρόσφατης ζωής" από τα 
θηλαστικά και τα σύγχρονα φυτά και τα ασπόνδυλα. 
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Αυτοί οι Αιώνες διαιρούνται σε Περιόδους, κι αυτό το σύστημα 
καθιερώθηκε στο τέλος του τελευταίου αιώνα.  Οι Περίοδοι διαιρούνται 
στη συνέχεια σε Εποχές, και οι Εποχές διαιρούνται σε Ηλικίες. 

Οι επιστήμονες ξέρουν ότι οι Αιώνες κράτησαν εκατομμύρια χρόνια, 
επειδή μπορούν να τα χρονολογήσουν την ποσότητα της ραδιενέργειας 
που εμφανίζεται στους βράχους. 

Το Γεωλογικό Χρονοδιάγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 
καθορίσει τα σημαντικότερα στάδια στην ιστορία της ζωής πάνω στη Γη. 
Συχνά κάθε Αιώνας τελειώνει με μια σημαντική εξαφάνιση, η οποία 
εξαλείφει τις κυρίαρχες μορφές της ζωής εκείνης της εποχής και 
προετοιμάζει το έδαφος για τις νεοφερμένες μορφές. 

 

Γεωλογικοί Αιώνες 

 
 

Εποχή του Άδη ή Καταρχαιοζωικός Αιώνας 

Αυτή η εποχή αρχίζει με το σχηματισμό του ηλιακού 
συστήματος και της Γης - που προσδιορίζεται ότι έγινε πριν 
4,567 δισεκατομμύρια χρόνια - τον σχηματισμό της πρώτης 

ατμόσφαιρας και ωκεανών καθώς επίσης και το βομβαρδισμό από τους 
εναπομείναντες πλανητοειδείς και τα συντρίμμια. Τελείωσε δε πριν 3,8 
δισεκατομμύρια χρόνια. Το όνομα του το πήρε γιατί ήταν μια καταχθόνια 
περίοδος, που κράτησε περίπου 760 εκατομμύρια χρόνια, όταν η Γη 
υπέφερε από συχνό και άγριο βομβαρδισμό από κομήτες, αστεροειδείς 
και άλλα πλανητικά συντρίμμια. Κάποια στιγμή, στις αρχές αυτής της 
εποχής σχηματίστηκε το φεγγάρι, όταν έπεσε πάνω στην αρχική Γη ένα 
αντικείμενο σαν τον Άρη μεγάλο, που κονιορτοποίησε και τα δύο. 
Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά η πρώτη πρωτόγονη ζωή 
προέκυψε τότε σε αυτό το αρχικό στάδιο. Ήταν μια εποχή που 
χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ηφαιστειακή δραστηριότητα και το 
σχηματισμό των πρώτων ηπείρων. Μέχρι το τέλος της Εποχής του Άδη, η 
Γη είχε μια ατμόσφαιρα (δεν θα μπορούσαν να την αναπνεύσουν οι 
περισσότεροι σημερινοί οργανισμοί), και οι ωκεανοί γέμισαν με 
προκαρυωτικές μορφές ζωής. 

Η Εποχή του Άδη δεν θεωρείται ότι είναι μία γεωλογική περίοδος με την 
ακριβή σημασία της λέξης. Δεν υπάρχει κανένας βράχος στη Γη από 
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εκείνη την περίοδο - εκτός από τους μετεωρίτες. Κατά τη διάρκεια της 
εποχής αυτής, σχηματιζόταν ακόμα το ηλιακό σύστημα, πιθανώς μέσα σε 
ένα μεγάλο νέφος αερίου και σκόνης γύρω από τον ήλιο, που οι ειδικοί 
τον αποκαλούν δίσκο προσαύξησης. Η σχετική αφθονία βαρύτερων 
στοιχείων στο ηλιακό μας σύστημα δείχνει ότι αυτό το αέριο και η σκόνη 
προήλθαν από μια έκρηξη σουπερνόβα - μια γιγάντια  έκρηξη ενός 
παλαιού, τεράστιου. Τα βαρύτερα στοιχεία παράγονται μέσα στα αστέρια 
μέσω της πυρηνικής σύντηξης των στοιχείων. Μπορούμε να δούμε 
τέτοιες παρόμοιες διαδικασίες σήμερα στα νεφελώματα - όπως το 
νεφέλωμα M16. 

Ο ήλιος σχηματίστηκε μέσα σε ένα τέτοιο νέφος αερίου και σκόνης, που 
συμπιέστηκε με τη βοήθεια της βαρύτητας έως ότου άρχισε να 
υποβάλλεται σε πυρηνική τήξη το υδρογόνο και να εκπέμπει φως και 
θερμότητα. Τα περιβάλλοντα σωματίδια άρχισαν να συγχωνεύονται κάτω 
από την επίδραση της  βαρύτητας σε μεγαλύτερα κομμάτια, ή τους 
πλανητοειδείς (planetesimals), οι οποίες συνέχισαν να συσσωρεύονται 
φτιάχνοντας τους πλανήτες. Ότι υλικό απέμεινε διαμόρφωσε τους 
αστεροειδείς και τους κομήτες. 

Επειδή οι συγκρούσεις μεταξύ των μεγάλων πλανητοειδών 
απελευθερώνουν πολλή θερμότητα, η Γη και άλλοι πλανήτες θα ήταν σε 
κατάσταση τήξης στην αρχή της ιστορίας τους . Η στερεοποίηση του 
λειωμένου υλικού σε βράχους συνέβη όταν η Γη ψύχθηκε. Οι 
παλαιότεροι μετεωρίτες και οι σεληνιακοί βράχοι είναι περίπου 4,5 
δισεκατομμυρίων ετών, αλλά οι παλαιότεροι γνωστοί γήινοι βράχοι 
αυτήν την περίοδο είναι 3,8 δισεκατομμυρίων ετών. Κάποτε κατά τη 
διάρκεια των πρώτων 800 εκατομμυρίων από ιστορία της, η επιφάνεια 
της Γης άλλαξε κι έγινε από υγρή σε στερεή. Μόλις σχηματίστηκε ο 
στερεός βράχος στη Γη, άρχισε η γεωλογική ιστορία της. Αυτό 
πιθανότατα έγινε πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια αλλά λείπουν οι 
τότε βράχοι για να το επιβεβαιώσουν. Η διάβρωση και η τεκτονική των 
πλακών έχουν καταστρέψει πιθανώς όλους τους στερεούς βράχους, που 
ήταν αρχαιότεροι από 3,8 δισ. χρόνια. Η εποχή που βλέπουμε τα πρώτα 
ίχνη των βράχων στη Γη είναι ο Αρχαιοζωϊκός Αιώνας. 
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Αρχαιοζωικός Αιώνας 

Ο Αιώνας αυτός κράτησε διπλάσιο χρόνο από όσο ο 
Φανεροζωϊκός - κράτησε από 3,8 έως 2,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια πριν - και ήταν μια εποχή που διάφορα μικρόβια 
άκμασαν στους αρχέγονους ωκεανούς. 

Εάν ήσαστε σε θέση να ταξιδέψετε πίσω στην τότε Γη, 
πιθανώς δεν θα αναγνωρίζατε ότι ήταν ο ίδιος πλανήτης που κατοικούμε 
σήμερα. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που 
αναπνέουμε σήμερα, ήταν πιθανώς ένα μίγμα μεθανίου, αμμωνίας, και 
άλλων αερίων ενώ θα ήταν τοξική για τα περισσότερα είδη στον πλανήτη 
μας σήμερα. Επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ψύχθηκε 
αρκετά ο γήινος φλοιός έτσι ώστε μπόρεσαν οι βράχοι και οι ηπειρωτικές 
πλάκες να σχηματιστούν. 

Οι ήπειροι δηλαδή αναπτύχθηκαν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα. 
Η τότε αναγωγική (αναερόβια) ατμόσφαιρα επέτρεψε  να αναπτυχθούν 
τα αρχαία-αναερόβια μικρόβια, ενώ οι τεκτονικές λιθοσφαιρικές πλάκες 
είχαν διαφορετικό σχήμα από αυτό του επόμενου αιώνα, του 
Προτεροζωϊκού και των πιο πρόσφατων. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
εποχής, ένας τύπος οργανισμού, τα Κυανοβακτήρια (γαλαζοπράσινα 
φύκη) παρήγαγαν οξυγόνο ως μεταβολικό υποπροϊόν. Τελικά η 
συγκέντρωση αυτού του ιδιαίτερα αντιδραστικού αερίου επρόκειτο να 
αποδειχθεί μοιραία για πολλές μορφές ζωής, και μετέτρεψε την 
ατμόσφαιρα. 
 
 
 

Προτεροζωϊκός Αιώνας 

Ο Πρωτεροζωϊκός αιώνας κράτησε ακόμα περισσότερο 
από τον Αρχαιοζωϊκό (από 2,5 δισεκατομμύρια έως 543 
εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ τότε είχαμε μεγάλες αλλαγές 
στην ατμόσφαιρα, από αναγωγική έγινε οξειδωτική. Αυτό 
ανάγκασε τους αρχικά αναερόβιους κατοίκους της Γης σε 

μερικά περιορισμένα και χωρίς οξυγόνο καταφύγια, διευκολύνοντας έτσι 
την άνοδο της αεροβικής ζωής (προκαρυωτικά και τα πιο σύνθετα 
ευκαριωτικά κύτταρα (μάλλον εμφανίστηκαν πριν 1,8 δισ. χρόνια πριν), 
που χρειάζονται οξυγόνο για να ζήσουν). Οι στρωματολίτες (αποικίες 
κυανοβακτηρίων), που είχε εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου Αιώνα αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα. 
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Άρχισε η νέα μετακίνηση των ηπείρων και έγινε ο σχηματισμός της 
υπερηπείρου Rodinia, αλλά και διάφορες μεγάλες Εποχές του Πάγου. 
Στο τέλος του Πρωτεροζωϊκού εμφανίστηκε μια έντονη Εποχή του 
Πάγου - η Γη έγινε μια τεράστια χιονοσφαίρα με πάγο πάχους αρκετών 
χιλιομέτρων - αντικαθιστώντας την προηγούμενη θερμή περίοδο. Οι 
θερμές συνθήκες επέτρεψαν την εμφάνιση του πρώτου μετάζωου. 
 
 

 Παλαιοζωικός Αιώνας 

Στις αρχές του Παλαιοζωικού Αιώνα (543 έως 248 
εκατομμύρια χρόνια πριν), που κράτησε κοντά  400 
εκατομμύρια χρόνια, το ατμοσφαιρικό οξυγόνο απέκτησε τα 
σημερινά επίπεδά του, ενώ συγχρόνως δημιουργήθηκε η 
ασπίδα του όζοντος, εμποδίζοντας την υπεριώδη ακτινοβολία 

να φτάσει στο έδαφος και επέτρεψε στη σύνθετη ζωή να αναπτυχθεί και 
στα ρηχά νερά και αργότερα στη στεριά. Στον Παλαιοζωικός συναντούμε 
δύο από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της ζωής πάνω στην 
Γη. Στην αρχή του, είχαμε μια τρομακτική "έκρηξη" στην ποικιλομορφία, 
και σχεδόν όλο το ζωικό βασίλειο εμφανίστηκε μέσα σε μερικά 
εκατομμύρια χρόνια. Στο τέλος όμως του Παλαιοζωικού, είχαμε τη 
μεγαλύτερη μαζική εξαφάνιση στην ιστορία. Εξαφανίστηκε περίπου το 
90% όλων των θαλασσίων ζωικών ειδών. Οι αιτίες και των δύο αυτών 
των γεγονότων ακόμα δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές και αποτελεί 
το θέμα πολλών ερευνών ενώ δεν λείπουν και οι διαφωνίες για αυτά τα 
αίτια. 

Σε αυτή την εποχή συναντάμε τα ασπόνδυλα, τα ψάρια, τα τετράποδα και 
(κατά τη διάρκεια της Πέρμιαν περιόδου) τα ερπετά. Από την Σιλούρια 
περίοδο, η ζωή ξεκινώντας από τη θάλασσα αποίκισε τη στεριά. Στα τέλη 
του Αιώνα αυτού, άκμασαν πρώτα τα πτεριδόφυτα  και μετά τα 
γυμνόσπερμα φυτά. Τις γενικά ήπιες έως τροπικές συνθήκες με τις 
θερμές ρηχές θάλασσές ακολούθησαν δύο ψυχρές Παγετώδεις Εποχές, η 
Ορδοβίτσια  και η Πέρμια-Λιθανθρακοφόρος. 

Κατά τη διάρκεια του Παλαιοζωικού υπήρξαν έξι σημαντικές 
ηπειρωτικές μάζες και η κάθε μία περιείχε διαφορετικά μέρη των 
σημερινών ηπείρων. Παραδείγματος χάριν, στην αρχή του 
Παλαιοζωικού, η Αφρική ήταν στο Νότιο Πόλο. Αυτές οι Παλαιοζωικές 
ήπειροι δοκίμασαν πολυάριθμες εισχωρήσεις και υποχωρήσεις των 
θαλασσών στο εσωτερικό τους. Οι μεγάλες αποθέσεις των ασβεστόλιθων 
είναι στοιχεία αυτών των περιοδικών εισχωρήσεων των θαλασσών. 
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Προς το τέλος του Παλαιοζωικού οι ήπειροι, συγκεντρώθηκαν σε μια 
ενιαία ήπειρο - την Παγγαία - ήρθε ξηρασία και αναγκαστικά το τέλος 
των μεγάλων λιθανθρακοφόρων ελών και της μοναδικής χλωρίδας και 
πανίδας τους. Στον Παλαιοζωικό Αιώνα, στο τέλος της Πέρμιαν 
Περιόδου, παρουσιάστηκε μια τεράστια εξαφάνιση των ειδών και ίσως 
είναι η πιο σοβαρή εξάλειψη που έχει δει ο πλανήτης. 
 

Καινοζωικός Αιώνας 

Με εξαφάνιση των δεινοσαύρων και το τέλος του 
Μεσοζωικού, τα θηλαστικά κληρονομούν γρήγορα τη Γη. 
Τα αρχαϊκά θηλαστικά υπήρχαν μαζί με τα πουλιά και τα 
σύγχρονα ερπετά όπως και τα ασπόνδυλα. Σε αυτόν τον 
Αιώνα (άρχισε πριν 65 εκατομμύρια χρόνια και συνε

μέχρι σήμερα) δημιουργήθηκε η σημερινή μορφή των ηπείρων και οι 
αρχικές τροπικές συνθήκες αντικαταστάθηκαν από ένα πιο ψυχρό και 
ξηρότερο κλίμα, που προκλήθηκε ενδεχομένως από την άνοδο των 
Ιμαλαΐων. Η εμφάνιση της χλόης σήμανε ότι αυξήθηκε η τροφή των 
θηλαστικών, και ο πιο ψυχρός και ξηρός κόσμος επέτρεψε σε ομά
σύγχρονων θηλαστικών να εξελιχθούν, σε είδη που τώρα έχουν εκ
ενώ διατηρήθηκαν και μερικές αρχαίες μορφές. Μεταξύ των 
νεοφερμένων ήταν  οι ανθρωποειδείς πίθηκοι που κατέληξαν στους 
ανθρωποειδείς αυστραλοπίθηκους της Αφρικής. Οι μειωμένες 
θερμοκρασίες και η εξάπλωση των πάγων στην Ανταρκτική οδήγησα
μια νέα Εποχή Πάγου. Πολύ πρόσφατα, συγκρινόμενη με την γεωλογικ
ιστορία της Γης, εμφανίστηκε ο Άνθρωπος (ο Όρθιος Άνθρωπος, ο 
άνθρωπος του Νεάντερταλ και του Κρομανιόν) και μαζί η χρήση των 
εργαλείων και της φωτιάς. Επίσης, έγινε η εξαφάνιση της Μέγαπανίδας, 
και η εμφάνιση του πολιτισμού και των ανθρώπινων δραστηρ
που έχουν μετασχηματίσει την υδρόγειο, αλλά με ένα φοβερό κόστος.
Αυτό της μεγάλης περιβαλλοντικής κατασ

χίζεται 

δες 
λείψει 

ν σε 
ή 

ιοτήτων 
 

τροφής. 
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Πως σχηματίστηκε η Γη 

 

Οι επικρατέστερες κοσμογονικές 
θεωρίες για τη δημιουργία του πλανήτη 
μας συνοψίζονται σε δύο κεντρικές 
υποθέσεις. Σύμφωνα με την πρώτη, το 
ηλιακό σύστημα δημιουργήθηκε από 
ένα εκτεταμένο κοσμικό νέφος από 
σκόνη και αέρια. Στο κέντρο του 
στροβιλιζόμενου αυτού νεφελώματος 
δημιουργήθηκε αρχικά ο Ήλιος ενώ το 
υπόλειμμα του νεφελώματος τον 
περιέβαλε με τη μορφή γιγάντιου 

δίσκου που προοδευτικά διευθετήθηκε σε επιμέρους δακτυλίους. Το 
υλικό των δακτυλίων συμπυκνώθηκε δημιουργώντας τους πλανήτες. Οι 
παραπάνω διαδικασίες έγιναν σε συνθήκες σχετικά χαμηλών 
θερμοκρασιών έτσι ώστε η Γη να είναι αρχικά ένα ψυχρό, στερεό κατά 
βάση σώμα. Θερμοπυρηνικές αντιδράσεις παρήγαγαν την ενέργεια για 
την τεράστια αύξηση της θερμοκρασίας που "άναψε" τελικά τον Ήλιο, 
ενώ τα παγιδευμένα ραδιενεργά στοιχεία στο εσωτερικό της Γης 
διασπάστηκαν προκαλώντας τη θέρμανσή της. 
 
Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση, ένα μεγάλο αστέρι πέρασε κοντά από 
τον Ήλιο και απέσπασε υλικό με τη μορφή πυρακτωμένων βραχιόνων. 
Το υλικό αυτό αποκόπηκε σε μάζες που αποτέλεσαν τους πλανήτες. 
 
Μέσω δεδομένων γεωλογικών μελετών (μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης 
πετρωμάτων), η ηλικία σχηματισμού της Γης εκτιμάται κάπου ανάμεσα 
στα 4 με 5 δισεκατομμύρια χρόνια. 
 
Από τη στιγμή της δημιουργίας του το γήινο ανάγλυφο συνεχώς 
εξελίσσεται. Το 1620 ο Άγγλος Φράνσις Μπέικον διατυπώνει τη θεωρία 
της μετατόπισης των ηπείρων: οι ήπειροι μετακινούνται αργά στην 
επιφάνεια της Γης, απομακρύνονται η μία από την άλλη και ίσως 
επανενώνονται με διαφορετική διάταξη. Το 1912 οι εργασίες του 
Γερμανού γεωλόγου Alfred Wegener επαναφέρουν τις ιδέες του Μπέικον 
στο επιστημονικό προσκήνιο. Βασικό επιχείρημα του Wegener για τη 
μετακίνηση των ηπείρων αποτελεί η μορφολογική συμπληρωματικότητα 
των ηπείρων στις δύο άκρες του Ατλαντικού ωκεανού (εικ. 1, 2). 
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Εικόνα 1. Πριν από 200-250 εκατομμύρια χρόνια περίπου όλες οι 
σημερινές ήπειροι ήταν ενωμένες σχηματίζοντας την Παγγαία. Στο 
πέρασμα του χρόνου χωρίστηκαν, αρχικά στη Λαυρασία και στην 
Γκοντβάνα και στη συνέχεια στις σημερινές ηπείρους. 

Πέρασαν όμως αρκετά χρόνια μέχρι να κατανοήσουμε σε βάθος, χάρη 
στις προόδους της γεωφυσικής, τους κανόνες και τις συνέπειες αυτού που 
σήμερα ονομάζεται θεωρία των τεκτονικών πλακών. Μόνο το 1968 οι 
γεωλόγοι αποδέχτηκαν τις βασικές αρχές της μετακίνησης των 
τεκτονικών πλακών. Οι τεκτονικές πλάκες αποτελούνται από το σύνολο 
του φλοιού, ηπειρωτικού ή ωκεάνιου, και από ένα μέρος του μανδύα και 
μπορεί να περιλαμβάνουν μια ήπειρο, έναν ωκεανό ή και τα δύο 
ταυτόχρονα. Η μετακίνηση των τεκτονικών πλακών προκαλεί σεισμικά 
και ηφαιστειακά φαινόμενα. Στις μέρες μας διακρίνουμε έξι μεγάλες 
τεκτονικές πλάκες: την Aφρικανική, την Αμερικανική, την Ανταρκτική, 
την Ευρασιατική, την Ινδική και την πλάκα του Ειρηνικού.  
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Εικόνα 2. Η εύρεση απολιθωμάτων οργανισμών του ίδιου είδους σε 
συγκεκριμένες περιοχές διαφορετικών ηπείρων αποτελεί ένδειξη για την 
ύπαρξη στο παρελθόν μιας συνεχούς ηπείρου, της Παγγαίας. 

 
 

Παγγαία 
 

 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

 
Χάρτης της Παγγαίας. 

Για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι δεδομένη η εικόνα του πλανήτη με τις 
σπαρμένες ηπείρους στην υδάτινη μάζα των ωκεανών. Ωστόσο, ο 
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πατέρας της θεωρίας της μετατόπισης των ηπείρων, ο γερμανός 
μετεωρολόγος Άλφρεντ Βέγκενερ, συγκέντρωσε γεωγραφικά, γεωλογικά 
και παλαιοντολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία πριν από 200 
εκατομμύρια χρόνια όλες οι ήπειροι ήταν ενωμένες σε μία υπερήπειρο, 
την Πανγαία ή Παγγαία. Καθώς ο πυθμένας των θαλασσών απλώθηκε 
εξαιτίας τεκτονικών ανακατατάξεων, η Παγγαία διαχωρίστηκε και οι 
ήπειροι άρχισαν να απομακρύνονται μεταξύ τους, παίρνοντας τελικά τη 
σημερινή τους θέση. Η υπόθεση του Βέγκενερ έμεινε κλειδωμένη στο 
ντουλάπι ως το 1968, οπότε τα εμπειρικά στοιχεία που αντλήθηκαν από 
τους πυθμένες των ωκεανών αποδυνάμωσαν τα παλιά γεωλογικά μοντέλα 
και η θεωρία της μετατόπισης των ηπείρων έγινε το κύριο ρεύμα 
κατανόησης της γεωλογικής δομής της Γης. 

 

Θεωρία μετατόπισης ηπείρων 
 
 
 

Ως μετατόπιση των Ηπείρων θα μπορούσαμε να καθορίσουμε τις 
μεγάλης κλίμακας οριζόντιες κινήσεις των ηπείρων μέσα στο γεωλογικό 
χρόνο. Τούτη η ιδέα μιας μεγάλης μετατόπισης έχει μακρά ιστορία. 
Παρατηρώντας το γεγονός ότι το σχήμα της ακτογραμμής της 
ανατολικής Ν. Αμερικής ταίριαζε στο σχήμα της ακτογραμμής της Δ. 
Αφρικής, ο Γερμανός φυσιολόγος Αλεξάντερ φον Χούμπολτ διαμόρφωσε 
το 1800 τη θεωρία ότι οι ακτές που περιβάλλουν τον Ατλαντικό Ωκεανό 
ήταν κάποτε ενωμένες. Πενήντα χρόνια αργότερα ένας Γάλλος 
επιστήμονας, ο Αντόνιο Σνάιντερ Πελεγκρίνι, υπέθεσε πως η παρουσία 
ταυτόσημων απολιθωμάτων φυτών στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές 
εναποθέσεις άνθρακα μπορεί να εξηγηθεί μόνο αν οι δύο ήπειροι ήταν 
αρχικά ενωμένες. Στην ίδια τροχιά κινούμενος, ο Φρανκ Β. Τέιλορ από 
τις Η.Π.Α. εξήγησε το σχηματισμό ορισμένων οροσειρών με τη θεωρία 
της σύγκρουσης των ηπείρων. 

Η πρώτη αληθινά λεπτομερειακή και συνεκτική θεωρία για τη 
μετατόπιση των ηπείρων προτάθηκε το 1912 από τον Άλφρενr Βέγκενερ, 
τον Γερμανό γεωλόγο. To 1937 ο Αλεξάντρ Λ. Ντι Τουά, ένας 
νοτιοαφρικανός γεωλόγος, τροποποίησε την υπόθεση του Βέγκενερ 
προτείνοντας δύο αρχέγονες ηπείρους, τη Λαυρασία στο Βορρά και την 
Γκοντβάνα στο νότο. Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τη θεωρία της 
μετατόπισης των ηπείρων αναζωπυρώθηκε, καθώς αυξήθηκε η γνώση 
μας για το μαγνητικό πεδίο της Γης, χάρη στις μελέτες των γεωφυσικών 
Στάνλεϊ κ. Ράνκορν, Π.Μ.Σ. Μπλάκετ κ.α. Σιδηρομαγνητικά 
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μεταλλεύματα όπως ο μαγνητίτης, αποκτούν μόνιμο μαγνητισμό, όταν 
κρυσταλλοποιούνται ως στοιχεία πυριγενών λίθων. Η διεύθυνση του 
μαγνητικού τους πεδίου είναι ίδια με εκείνη του μαγνητικού πεδίου της 
Γης κατά τη στιγμή της κρυσταλλοποίησής τους. Σωματίδια μαγνητικών 
υλικών που απελευθερώνονται με διάφορους φυσικούς τρόπους από τους 
πυριγενείς λίθους αναδιατάσσονται σύμφωνα με τη διεύθυνση του 
μαγνητικού πεδίου της Γης και ενσωματώνονται σε διάφορα ιζηματογενή 
στρώματα. Οι μελέτες της παραμένουσας μαγνήτισης σε διαφορετικά 
στρώματα έδειξε πως μαγνητικοί πόλοι όιαφορετικών εποχών σε όλα τα 
σημεία του κόσμου έχουν αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Οι 
αποκλίσεις των πόλων είναι διαφορετικές για κάθε ήπειρο, αλλά οι τιμές 
τους εξηγούνται μόνο στις βάση της υπόθεσης ότι οι ήπειροι ήταν κάποτε 
ενωμένες. Οι αποκλίσεις για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, για 
παράδειγμα, δείχνουν πως η τελευταία μετακινήθηκε περίπου 30° Δυτικά 
σε σχέση με την Ευρώπη από την Τριάσια περίοδο, δηλαδή από τη θέση 
που είχε πριν από 245 εκατομμύρια χρόνια. 

Η αυξημένη γνώση μας για το σχηματισμό του ωκεάνιου πυθμένα και η 
επακόλουθη διατύπωση των θεωριών της εξάπλωσης του θαλάσσιου 
πυθμένα και των τεκτονικών πλακών, ισχυροποίησε ακόμη περισσότερο 
τη θεωρία της μετατόπισης των ηπείρων. Στην αρχή της δεκαετίας του 
'60 ο αμερικανός γεωφυσικός Χάρι Χ. Χες πρότεινε την υπόθεση πως 
διαρκώς δημιουργείται νέος ωκεάνιος φλοιός, εξαιτίας της διαρκούς 
ηφαιστειακής δραστηριότητας στις μεσωκεάνιες οροσειρές. Αυτές τις 
ωκεάνιες οροσειρές μπορούμε να τις φανταστούμε τις ως υποβρύχια 
βουνά που ακολουθούν μια ελικοειδή πορεία περίπου 60.000 χλμ. κατά 
μήκος του πυθμένα. Λιωμένο υλικό από το μανδύα της Γης έρχεται στην 
επιφάνεια, ψύχεται και κατόπιν σπρώχνεται από νέες εκρήξεις. Έτσι, ο 
πυθμένας του ωκεανού σπρώχνεται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Στα τέλη 
του '60 αρκετοί Αμερ  οι Τζακ Ε. Όλιβερ ικανοί ερευνητές, ανάμεσά τους
και Μπράιαν Λ. Άιζακς, σύνδεσαν τη ιδέα της εξάπλωσης του πυθμένα 
των ωκεανών με εκείνη της μετατόπισης των ηπείρων και διαμόρφωσαν 
τη θεωρία των τεκτονικών πλακών. 

 

Επανένωση και Διαχωρισμός 

 

Οι διαχωρισμένες ήπειροι της Παλαιοζωικής Εποχής, χωρισμένες από 
την υπερήπειρο της Ροδινίας (η οποία είχε δημιουργηθεί πριν 1100 
εκατομμύρια χρόνια), περίπου 650 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη Βένδια 
περίοδο, επανενώθηκαν κατά τη διάρκεια της Παλαιοζωικής για να 
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σχηματίσουν την Παγγαία, κατά τη διάρκεια της Δεβόνιας και της 
Λιθανθρακοφόρου περιόδου, πριν από 350 εκατομμύρια χρόνια. Πιο 
συγκεκριμένα, η Παγγαία συγκεντρώθηκε από τη σύγκρουση τριων 
συγκεκριμένων τμημάτων, της Γκοντβάνα, της Λαυρασίας (ονομάζεται 
και Ευραμερική) και της Σιβηρίας, κατά τη διάρκεια της Πέρμιας και 
Λιθανθρακοφόρου περίοδου, δηλαδή 350-260 εκατομμύρια χρόνια πριν. 
Διάφορα μικρότερα τμήματα, ειδικά της Ν.Α. Ασίας, ήταν τα τελευταία 
της συγκέντρωσης. 

Στην αρχική σύγκρουση μεταξύ της Γκοντβάνα και των βόρειων 
ηπείρων, η Νότια Αμερική έπεσε πάνω στην Κεντρική Αμερική. Για αυτό 
άλλωστε θεωρείται πως η σύγχρονη Ισπανία και η κεντρική Γαλλία είναι 
κομμάτια της Βενεζουέλας. Η Παγγαία ολοκληρώθηκε στην 
Κουνγκούρια περίοδο, (προς το τέλος της πρώιμης Πέρμιας). Η 
Γκοντβάνα μεταφέρθηκε 3.500 χλμ. δυτικά σε σχέση με τις βόρειες μάζες 
ξηράς, έως ότου η Αφρική συνενώθηκε με τη Βόρεια Αμερική στην 
Νόρια περίοδο, (Ύστερη Τριάσια), δημιουργώντας το κλασικό σχήμα της 
Παγγαίας. Η Παγγαία έμεινε ανέπαφη για 250-300 εκατομμύρια χρόνια, 
για να απλωθεί και πάλι από την πρώιμη έως τη μέση Κρητιδική, περίπου 
πριν 130-100 εκατομμύρια χρόνια. Όμως, για ένα μεγάλο μέρος της 
ιστορίας της η υπερήπειρος ήταν στην πραγματικότητα μια σειρά 
μεγάλων νησιών, που χωρίζονταν μεταξύ τους από ρηχές ηπειρωτικές 
θάλασσες. 

 
Εικόνα με κίνηση που δείχνει την διάσπαση της Παγγαίας και τον 
σχηματισμό των ηπείρων. 

Κατά τον ίδιο τρόπο η υπερήπειρος δε διαχωρίστηκε αμέσως, αλλά 
μάλλον διαιρέθηκε σε μικρότερα ηπειρωτικά τμήματα σε τρεις κύριες 
φάσεις. Η πρώτη φάση συνέβη στη μέση Ιουράσιο, περίπου πριν από 180 
εκατομμύρια χρόνια. Μετά από έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά 
μήκος της ανατολικής ακτής της Βόρειας Αμερικής και της Β.Δ. ακτής 
της Αφρικής, άνοιξε ο Κεντρικός Ατλαντικός Ωκεανός, καθώς η Βόρεια 
Αμερική κινήθηκε βορειοδυτικά. Από τούτη την κίνηση δημιουργήθηκε 
ο Κόλπος του Μεξικού, καθώς η Βόρεια Αμερική μετακινήθηκε από τη 
Νότια. Την ίδια στιγμή στην άλλη πλευρά της Αφρικής εκτεταμένες 
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ηφαιστειακές εκρήξεις κατά μήκος των παρυφών της Αν. Αφρικής και 
της Μαδαγασκάρης έγιναν ο προπομπός για το σχηματισμό του Δ. 
Ινδικού Ωκεανού. 

Κατά τη διάρκεια της Μεσοζωικής εποχής η Βόρεια Αμερική και η 
Ευρασία αποτελούσαν μια μάζα γης, αυτή που γνωρίζουμε ως Λαυρασία. 
Καθώς άνοιξε ο Κεντρικός Ατλαντικός Ωκεανός, η Λαυρασία 
περισrράφηκε στη φορά των δεικτών του ρολογιού, στέλνοντας τη 
Βόρεια Αμερική βόρεια και την Ευρασία νότια. Οι ξυλάνθρακες που 
αφθονούσαν στην ανατολική Ασία κατά την πρώιμη Ιουρασική, 
αντικαταστάθηκαν από ερήμους και αποθέσεις άλατος κατά την ύστερη 
Ιουρασική, καθώς η Ασία μετακινείτο από την υγρή εύκρατη ζώνη στις 
ξηρές υποτροπικές ζώνες. Αυτή η κυκλική δεξιόστροφη κίνηση της 
Λαυρασίας οδήγησε, επίσης, στην έμφραξη της Τηθύος, ενός μεγάλου 
ωκεανού σε σχήμα V, που τελικά χώρισε τη Λαυρασία απ' τη νότια 
υπερήπειρο της Γκοντβάνα. 
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Η Βιόσφαιρα στην Τριασιακή Περίοδο 
 
 

Όλες αυτές τις τιτανικές αλλαγές υποδεικνύουν πως ο πλανήτης μας είναι 
μια ζωντανή οντότητα, πάνω στην οποία τίποτα δεν μπορεί να μείνει 
στατικό. Tα πάντα εξελίσσονται, κινούνται σε μια αέναη εναλλαγή, 
αναδιαπλάθονται και αναμορφώνονται, πιέζοντας τη βιόσφαιρα να 
εξελιχθεί σε τελειότερες μορφές ύπαρξης, περισσότερο περίπλοκες και 
ικανές στη συμβιωτική σχέση, μορφές που χτίζουν σταδιακά την ιστορία 
της ζωής πάνω στον πλανήτη. Όσον αφορά στην ιστορία της ζωής πάνω 
στη Γη, η Τριασική περίοδος ήταν σημαντική για πολλούς λόγους. Ήταν 
μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία πολλές παλαιές μορφές ζωής 
έσβησαν και νέες εμφανίστηκαν. Οι πιο σύγχρονες ομάδες ασπόνδυλων, 
επίσης, εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα εχινόδερμα (αχινοί, αστερίες κ.λπ.) και τα κοράλια. 
Στην ξηρά εμφανίστηκαν μικρά ζώα όπως οι βάτραχοι και οι χελώνες, 
καθώς επίσης και τα περισσότερα είδη των σύγχρονων εντόμων. 

Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, βοηθούμενα πιθανώς από την 
καλύτερη προσαρμογή τους σε άνυδρα περιβάλλοντα, εκτοθερμικά 
πλάσματα (ψυχρόαιμα) όπως ο Αρχόσαυρος ή «κυρίαρχα ερπετά» 
κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα ενδοθερμικά (Θερμόαιμα) πλάσματα, 
όπως οι Πελυκόσαυροι ή τα «θηλαστικοειδή ερπετά». Οι περισσότεροι 
από αυτούς τους Αρχόσαυρους ανήκαν στην τάξη των Θηκόδοντων, των 
Τριλοφόσαυρων και των Ρυγχόσαυρων. Στην ίδια περίπου εποχή 
αναπτύχθηκαν οι Πρωτο-δεινόσαυροι και οι Προκολοφονίδες, 
κοντόχοντρες φυτοφάγες σαύρες. Οι ποταμοί, οι λίμνες και τα έλη 
συγκέντρωναν μεγάλα αμφίβια, όπως οι Τεμνοσπόνδυλοι. Για 
παράδειγμα, ο Μαστοδόσαυρος έφτανε περίπου τα 5 μέτρα μήκος. Στις 
θάλασσες αναπτύχθηκε μια άνευ προηγουμένου ποικιλία θαλάσσιων 
ερπετών, όπως ο Ιχθυόσαυρος, πρόγονος του δελφινιού, οι σαυρόμορφοι 
Παχυπλευρόσαυροι και Θαλασσόσαυροι, οι μακρύλαιμοι Νοτόσαυροι, 
πρόγονοι της φώκιας, τα χελωνοειδή Χενόδοντα και οι μακρύλαιμοι 
Πιστόσαυροι. 

Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα ελαττώθηκαν σημαντικά στην ύστερη 
Κάρνια, πιθανώς εξαιτίας της πτώσης κομήτη ή αστεροειδή, ή ακόμη 
εξαιτίας της εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Νέες μορφές 
ζωής εξελίχθηκαν στη θέση τους, ή κυριάρχησαν ξαφνικά μετά από 
εκατομμύρια χρόνια αφάνειας. Σε αυτές περιλαμβάνονταν αρχοσαυρικοί 
Δεινόσαυροι, Πτερόσαυροι (ιπτάμενα ερπετά) και πρωτο-κροκόδειλοι. 
Στις θάλασσες, οι Ιχθυόσαυροι που επεβίωσαν, συνέχισαν μαζί με τους 
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μακρύλαιμους Πλησιόσαυρους. Στο τέλος αυτής της περιόδου 
εμφανίστηκαν τα πρώτα αληθινά θηλαστικά, τα οποία, όμως, έμειναν 
στην αφάνεια μέχρι το τέλος της μεσοζωικής εποχής. 

 

 

 

Η Χλωρίδα της Τριασιακής Περιόδου 

 

Τα μεγάλα Λυκόποδα, οι Σφηνοψίδες και οι γιγάντιες φτέρες, οι οποίες 
αναπαράγονταν με σπόρια και απαιτούσαν υγρό περιβάλλον, δεν τα 
πήγαν καλά στο ξηρό τριάσιο κλίμα. Σε τούτη τη χλωρίδα κυρίαρχα ήταν 
τα αειθαλή δέντρα (κωνοφόρα και άλλα γυμνόσπερμα). Παρόλο που 
υπήρχε μια ενιαία μάζα γης, οι βιότοπος|βιότοποι της τριάσιας περιόδου 
εναλάσσονταν εξαιτίας κλιματικών μάλλον, παρά γεωγραφικών 
παραγόντων, όπως είναι οι ισχυροί μουσώνες και τα ακραία εποχικά 
φαινόμενα που προκαλούνταν από τη συμμετρική θέση της Παγγαίας 
γύρω από τον Iσημερινό. 

Έτσι, έχουμε τη βόρεια χλωρίδα της Λαυρασίας και τη νότια χλωρίδα της 
Γκοντβάνα με αρκετές μεταξύ τους επικαλύψεις, όπως στην περίπτωση 
της Ινδίας, όπου η χλωρίδα της Γκοντβάνα συνδυάζεται με τα τετράποδα 
της Λαυρασίας. Ωστόσο, οι διαφορές στη χλωρίδα αυτών των δύο 
ξεχωριστών περιοχών είναι εντονότερες απ' ό,τι οι διαφορές στην πανίδα. 
Για παράδειγμα, στην Γοντουαναλάνδη η Πέρμια χλωρίδα των 
Γλωσσόπτερων εξαφανίζεται για να αντικατασταθεί από τη φτέρη 
(Dicrodium), η οποία επιβιώνει σε όλα τα περιβάλλοντα, ακόμη και στις 
πλέον άνυδρες περιοχές. Εδώ, επίσης, εμφανίζονται και ορισμένα 
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γυμνόσπερμα της Λαυρασίας και γκίγκο ή δίλοβοι. Η χλωρίδα της 
Λαυρασίας είναι ένα μίγμα πρωτόγονων κωνοφόρων, μαζί με γκίγκο, 
γυμνόσπερμα και σφηνοψίδες. Tα κωνοφόρα της έχουν μέτριο έως 
μεγάλο μέγεθος, ικανό να παράγει σκιά. 

 

 

Η Θάλασσα της Τηθύος 

 

Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου μια τροπική Θάλασσα 
σχηματίστηκε ανάμεσα στις υπερ-ήπειρους της Γκοντβάνα στο Νότο και 
της Λαυρασίας στο Βορά. Σε τούτη τη θάλασσα, που πήρε τo όνομα της 
Τηθύος, έγινε μια μοναδική συγκέντρωση θαλάσσιων ερπετών, τα 
περισσότερα από τα οποία ζούσαν κοντά στις ακτές και τα ρηχά νερά. 
Πολλά από αυτά τα πλάσματα ανακαλύπτονται στα στρώματα του όρους 
Σαν Τζιόρτζιο, δίνοντας μια πολύ καλή ιδέα για το τι συνέβαινε στις 
θάλασσες του πλανήτη πριν από 243 εκατομμύρια χρόνια περίπου. To 
παλαιοντολογικά ευρήματα μας δίνουν μια ιδέα από τα κυριότερα είδη, 
τα οποία εξαιτίας περιβαλλοντικών πιέσεων προτίμησαν το θαλάσσιο 
περιβάλλον, για να εξελιχθούν με τον καιρό σε ιχθυόμορφα πλάσματα. 

Ο Ιχθυόσαυρος Μιξόσαυρος, με μήκος περίπου ένα μέτρο είναι εκείνο το 
είδος που ξεφεύγει περισσότερο από την κλασική γραμμή των 
θαλάσσιων ερπετών και μοιάζει στην κίνηση και την πιθανή 
συμπεριφορά του με ψάρι. Ο Πλακόδους, με δυόμισι μέτρα μήκος, 
μοιάζει περισσότερο με μεγάλη σαύρα. 0 Τανυστρόφεος 
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(Tanystropheus), με μακρύτερο λαιμό, φτάνει περίπου στο μήκος των έξι 
μέτρων, ενώ ο σαυροπτέρυγος Παραγναθόσαυρος φτάνει περίπου τα τρία 
μέτρα μήκος. Ανάμεσά τους ανακαλύφθηκε και ένας αμμωνίτης, που 
χρησιμοποιούσε μελάνι για να διαφεύγει, όπως ορισμένα σύγχρονα 
μαλάκια. 

Στη πραγματικότητα η Τηθύς είναι ένας ισημερινός ωκεανός, που 
ακολουθεί τη σημερινή ορεινή αλυσίδα Άλπεις-Ιμαλάια και 
σχηματίστηκε κατά την περίοδο της Μεσοζωικής Εποχής, περίπου 245 
εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι ηπειρωτικές συγκρούσεις που εξαφάνισαν 
την Τηθύ, δημιούργησαν τις υψηλές οροσειρές που γνωρίζουμε σήμερα 
ως Άλπεις και Ιμαλάια. To όνομα της συζύγου και αδελφής του Ωκεανού 
το πήρε το 1893 από τον αυστριακό γεωλόγο Έντουαρντ Σουές, αν και η 
ανακάλυψη των στοιχείων που οδήγησαν σε τούτη την επιστημονική 
υπόθεση ανήκει στο γερμανό γεωλόγο Μέλχιορ Νόιμάγιερ και στηρίζεται 
στο γεγονός της κατανομής μεγάλων εναποθέσεων ιζηματογενών 
πετρωμάτων που ξεκινούν από τις Άλπεις, περνούν στα Καρπάθια όρη, 
κατόπιν στην Τουρκία και το Ιράν, ως τα Ιμαλάια και την Μπούρμα. 
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