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Η Γεωλογία διερευνά ένα πολύ µεγάλο και σηµαντικό  κοµµάτι του φυσικού 

µας κόσµου. Εξ ορισµού µελετά το στερεό φλοιό της Γης πάνω στον οποίο ζούµε, 

κινούµαστε και δηµιουργούµε. Η γνώση της εσωτερικής δοµής του πλανήτη µας, 

επίτευγµα των αρχών του 20ου αιώνα, η «Θεωρία της Μετατόπισης των Ηπείρων» 

του Alfred Wegener και κυρίως η «Θεωρία των Λιθοσφαιρικών (ή Τεκτονικών) 

Πλακών», που ενσωµατώνει τα µεγάλα γεωλογικά και γεωφυσικά φαινόµενα σε µια 

συνεκτική ενότητα, έδωσαν ικανοποιητικές ερµηνείες για τη δηµιουργία των βουνών, 

την ηφαιστειότητα, τη σεισµική δράση, την πετρογένεση και κυρίως για την κινηµατική 

του γήινου φλοιού µόλις το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Οι θεωρίες αυτές, που 

δέχονται την κίνηση των ηπείρων, δηλαδή της ίδιας της στεριάς, µιας έννοιας και 

αντίληψης που είναι βαθιά παγιωµένη στην ανθρώπινη συνείδηση ως ένα σηµείο 

αναφοράς της σταθερότητας, µπορούν να θεωρηθούν ανάλογες µε εκείνη του 

Γαλιλαίου ότι «η Γη κινείται», µιας αντίληψης, που είχε τόσο ριζοσπαστική επίδραση 

στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης. 

 Η πρόσφατη και κυριαρχούσα σήµερα στο χώρο των γεωεπιστηµών «Θεωρία 

της Τεκτονικής των Λιθοσφαιρικών Πλακών», «µοντέλο», «υπόθεση» ή 

«παράδειγµα» κατά την έκφραση του ιστορικού της επιστήµης και φιλοσόφου 

Thomas Kuhn, έχει τα χαρακτηριστικά µιας µεγάλης και σηµαντικής επιστηµονικής 

σύλληψης: Απλότητα, Παγκοσµιότητα, Σφαιρικότητα και Πληρότητα, αφού γενικεύει 

και ενοποιεί σε πλανητική κλίµακα όλα τα επιµέρους τοπικά γεωλογικά φαινόµενα. Η 

θεωρία των πλακών παρέχει τώρα ένα σαφή και ενιαίο µηχανισµό εξήγησης όλων 

των γεωλογικών φαινοµένων.  Η θεωρία αυτή αποτελεί µια µεγάλη προσφορά των 

γεωεπιστηµών στην ανθρώπινη σκέψη. Η διδασκαλία της σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης και η µεγάλη διάδοσή της, σε επιστηµονικό και εκλαϊκευτικό επίπεδο, 

την έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δηµοφιλή και αναδεικνύουν τη σπουδαιότητά της. Η 

θεωρία της Τεκτονικής των Λιθοσφαιρικών Πλακών, έδωσε στον ειδικό επιστήµονα 

νέα εργαλεία σκέψης και στο µέσο µορφωµένο άνθρωπο καινούριες δυνατότητες 

κατανόησης του «οίκου» του, που είναι ο πλανήτης Γη. 

Η γήινη λιθόσφαιρα και ιδιαίτερα ο ηπειρωτικός φλοιός της αποτελούν 

µοναδικό γνώρισµα του πλανήτη µας σε αντίθεση µε τους άλλους πλανήτες του 

ηλιακού µας συστήµατος. Η µοναδικότητά του οφείλεται σε δύο καταρχήν βασικά 

δεδοµένα, στην ύπαρξη του νερού, βασικού στοιχείου της ζωής, και στην τεκτονική 

ευκινησία του. Η κινητική των λιθοσφαιρικών πλακών δηµιουργεί τους σεισµούς και 



τα ηφαίστεια.  Οι σεισµοί θεωρούνται  ως µια φυσιολογική λειτουργία του γήινου 

φλοιού. Τα ηφαίστεια µε τη σειρά τους δηµιουργούν, ανανεώνουν και εν µέρει 

ανακυκλώνουν τη λιθόσφαιρα. Αν θεωρήσουµε την ηλικία του πλανήτη µας 

αντίστοιχη µε εκείνη του µέσου όρου ζωής ενός ανθρώπου, τότε η ανανέωση 

µεγάλων τµηµάτων του φλοιού γίνεται κάθε τρία χρόνια περίπου. Η ανανεωσιµότητα 

αυτή του γήινου φλοιού δηµιουργεί µια πολυµορφία γεω-οικολογικών συστηµάτων, 

στα οποία οφείλουν την εκπληκτική ποικιλότητά τους οι µορφές της ζωής. Η 

κινητικότητα του φλοιού συνδέεται άµεσα µε τη ζωή ή είναι και η ίδια τµήµα της ζωής. 

Οι µικρές γεωλογικές αλλαγές, αντίθετα µε τις προβαλλόµενες 

καταστροφολογικές, δεν είναι εντυπωσιακές, είναι όµως πολύ σηµαντικές για την 

εξέλιξη, είναι η βάση της αλλαγής στη γεωλογία. Μικρές αλλαγές σε µεγάλο χρονικό 

διάστηµα επιφέρουν σηµαντικότατες γεωλογικές ανακατατάξεις. Το γεωλογικό 

γίγνεσθαι δεν το αφουγκραζόµαστε.  

Ο φλοιός της Γης θεωρείται από τους περισσότερους ανθρώπους κάτι το 

πολύ σταθερό. Η αντίληψη  της σταθερότητάς του µολονότι είναι βαθιά ριζωµένη 

ψυχολογικά µέσα µας, κλονίζεται σηµαντικά όταν γίνονται βίαιες αναταράξεις του, 

όπως για παράδειγµα σεισµοί, ηφαιστειακές εκρήξεις,  κατολισθήσεις ή θαλάσσια 

σεισµικά κύµατα, τα γνώριµα πλέον τσουνάµι. Μόνο όταν συµβούν τέτοιου είδους 

ασυνήθιστα, παροξυσµικά φαινόµενα, τότε στρέφεται και το δηµόσιο ενδιαφέρον στις 

δυναµικές διεργασίες του γήινου φλοιού. Σεισµός και διάδοση των σεισµικών 

κυµάτων είναι το ρίγος της Γης, όταν συνταράζεται σύγκορµα. Ένα ρίγος που 

µεταδίδεται και στον άνθρωπο µε όλες τις ψυχολογικές συνέπειές του. 

Ο φλοιός της Γης, ηπειρωτικός ή θαλάσσιος, στο διάβα της µακράς του 

ιστορίας των 4,5 δισεκατοµµυρίων ετών «έσπασε» πάρα πολλές φορές µε µικρά ή 

µεγάλα «σπασίµατα», που στη γεωλογία τα ονοµάζουµε ρήγµατα, µε µήκος από λίγα 

χιλιοστά µέχρι δεκάδες χιλιόµετρα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι µεγάλοι επιφανειακοί 

σεισµοί προκαλούν σπασίµατα µέσα στο φλοιό της Γης ή «προκαλούνται» από 

προϋπάρχουσες διαρρήξεις. Ένας σεισµός σχετίζεται µε ένα ρήγµα ή συνήθως µε 

µια ζώνη ρηγµάτων. Πολλά από αυτά τα ρήγµατα λειτούργησαν κάποτε στο 

παρελθόν για µεγάλο χρονικό διάστηµα και σήµερα παρουσιάζονται ανενεργά ή 

νεκρά. Απέµειναν µόνο τα αποτυπώµατά τους στα πετρώµατα, ώστε να τα µελετούν 

οι γεωλόγοι. Αντίθετα, νεότερης γεωλογικής ηλικίας ρήγµατα του γήινου φλοιού - για 

τους γεωλόγους µερικών ή εκατοντάδων χιλιάδων ετών- επαναλειτουργούν κατά 

ορισµένα χρονικά διαστήµατα, σπάζουν όσα τµήµατά τους δεν έσπασαν σε 

προηγούµενους σεισµούς και προκαλούν νέους σεισµούς. ∆εν σπάζουν δηλαδή 

µονοµιάς, αλλά σταδιακά και επεισοδιακά σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα και 

χωρίς κανονικότητα. Οι καθηµερινοί µικροσεισµοί επίσης που οφείλονται σε πολύ 



µεγάλο αριθµό µικροδιαρρήξεων απελευθερώνουν επίσης µεγάλες ποσότητες 

σωρευµένης ενέργειας και προκαλούν ή επιταχύνουν τη διάρρηξη µεγαλύτερων 

ρηγµάτων. Η αναγνώριση, κατανόηση και ποσοτική έκφραση των επιδράσεων των 

σεισµών στο ανάγλυφο της γήινης επιφάνειας επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση 

του ιδιαίτερα πολύπλοκου αυτού φαινοµένου και συµβάλλουν στον προσδιορισµό 

της σεισµικότητας και της σεισµικής επικινδυνότητας µιας περιοχής.  Η Γεωλογία 

εξετάζει τους σεισµούς ως φυσικό φαινόµενο, ως στιγµιαίο τεκτονικό γεγονός, που 

µέσα στα πλαίσια της γεωλογικής διαχρονικότητας (ακτουαλισµός) αποτελούν µία 

από τις κύριες αιτίες διαµόρφωσης του φλοιού.  

Τα γεωλογικά δεδοµένα, ιδιαίτερα αυτά των τελευταίων 500.000 χρόνων, µας 

δείχνουν επίσης σηµαντικές και διαχρονικά επαναλαµβανόµενες αλλαγές του 

κλίµατος, ώστε να κατανοήσουµε καλύτερα τις σηµερινές πολυσυζητηµένες 

κλιµατικές αλλαγές. Το κλίµα του πλανήτη µας, µεταβάλλονταν και θα µεταβάλλεται 

και στο µέλλον. Το πρόβληµα σήµερα έγκειται σε ποιο βαθµό το επηρεάζει η 

ανθρώπινη δραστηριότητα και πως θα προσαρµοσθούµε ως ανθρωπότητα στις νέες 

συνθήκες που διαµορφώνονται. 

Τα διάφορα γεωσυστήµατα, µεταξύ των οποίων η ατµόσφαιρα, το ποιο 

ευαίσθητο, που συγκροτούν το υπερσύνολο Γη δεν κατανοήθηκαν πλήρως µέχρι 

σήµερα. Βρισκόµαστε ακόµη στην αρχή της ερµηνείας τους. Όλα τα φυσικά 

συστήµατα που αντιλαµβανόµαστε και µελετούµε είναι πολύπλοκα. Το γήινο ως 

µεγασύνολο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Έχουµε ακόµη µακρύ δρόµο µέχρι να 

καταλάβουµε σε ικανοποιητικό βαθµό και ακόµη µεγαλύτερο µέχρι να 

συνειδητοποιήσουµε τη δοµή και λειτουργία των γεωσυστηµάτων ως επιστήµη και 

ως κοινωνία. Χρειαζόµαστε νέες τεχνολογίες, νέες αντιλήψεις, νέες ιδεολογίες, ώστε 

να χρησιµοποιήσουµε την ενέργεια, το έδαφος, τα ορυκτά και γενικά τις διάφορες 

φυσικές και «νοητικές πηγές» του «ίδιου του οργανισµού µας», της Γης, µε 

µεγαλύτερη φρόνηση. 

 
Η περίληψη αυτή στηρίζεται σε αποσπάσµατα του βιβλίου του Σπύρου Παυλίδη «ΠΑΝ-ΓΑΙΑ, 
µια διαφορετική βιο-γεωλογική διαδροµή στον πλανήτη Γη» των εκδόσεων “Leader 
Books”(2007). 
 


