
 

 

 

 

 «Η Συμβολή της Γεωλογικής γνώσης στην εξέλιξη  

της Ανθρώπινης Σκέψης» 

 
Από  

Σπυρ. Β. Παυλίδη 
Καθηγητή Γεωλογίας A.Π.Θ. 

 

 Η Γεωλογία διερευνά ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό  

κομμάτι του φυσικού μας κόσμου. Εξ ορισμού μελετά ουσιαστικά 

το στερεό φλοιό της Γης πάνω στον οποίου ζούμε, κινούμαστε και 

δημιουργούμε. Ίσως φαίνεται παράξενο αλλά η συστηματική 

μελέτη και η αποσαφήνιση πολλών λειτουργιών της Γης ξεκίνησαν 

στα μέσα του 19ου αιώνα, ενώ μια λογική αντίληψη και ενιαία 

άποψη για το σύνολο των γεωλογικών φαινομένων εμφανίστηκε 

μόλις στον 20ου αιώνα. 

 Σκοπός του σημειώματος αυτού δεν είναι να παρουσιάσει 

την ιστορία της γεωλογίας, αλλά να επισημάνει μερικές σημαντικές 

ανακαλύψεις και απόψεις της που συνέβαλαν σημαντικά στην 

εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης. 

 

Γεωλογική γνώση. 

 

 Μια πρώτη συμβολή της Γεωλογίας υπήρξε η σπουδή και 

κατανόηση του ανόργανου κόσμου, όπως συνηθίζεται να λέγεται, 

δηλαδή η μελέτη και ταξινόμηση των πετρωμάτων του γήινου 

φλοιού, των συστατικών τους, των ορυκτών και η κατανόηση της 



δομής της ύλης από το άμορφο μέχρι το κρυσταλλικό επίπεδο.  

Πέρα όμως από την περιγραφή της σύστασης του φλοιού της γης 

και της δομής των συστατικών του σημαντικότερη, προς την 

κατεύθυνση αυτή, υπήρξε η σε μεγάλο βαθμό κατανόηση των 

διεργασιών της δημιουργίας, καταστροφής, μεταμόρφωσης και 

ανακύκλωσης των δομικών υλικών του πλανήτη μας. 

 Ο χρόνος υπήρξε πάντα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια 

του ανθρώπου.  Η γεωλογική γνώση συμβάλλει ουσιαστικά στην 

κατανόηση και αποσαφήνισή του.  Στην καθημερινή ζωή ο χρόνος 

σημαίνει λεπτά, ώρες, μήνες, χρόνια, δεκαετίες.  Η ιστορική μας 

μνήμη επεκτείνεται σε αιώνες και μερικές μόνο χιλιάδες χρόνια.  

Για ένα γεωλόγο η κλίμακα χρόνου είναι της τάξης δεκάδων ή 

εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων και κυρίως εκατομμυρίων.  Οι 

γεωλόγοι έχουν αναπτύξει μεθόδους χρονολόγησης και 

ταξινόμησης των γεωλογικών συμβάντων και της εξέλιξης της 

ζωής, σε λογικές χρονικές σειρές, βασισμένες πάνω σε σχετικές ή 

απόλυτες ηλικίες πετρωμάτων και απολιθωμάτων. Η επανάσταση 

της ραδιοχρονολόγησης που ξεκίνησε με τον Bertam Boltwood 

(1905) έδωσε σαφείς απόλυτες χρονολογήσεις και έδειξε το 

μεγάλο βάθος του γεωλογικού χρόνου. Ο γεωλογικός χρόνος 

ξεκινά από το «παρόν», διαπερνά την παλαιοντολογική ιστορία του 

ανθρώπου (1-5 εκατομμύρια χρόνια), των θηλαστικών (60-70 εκατ. 

χρόνια), της ζωής στην ξηρά (500 εκατ. χρόνια), της απαρχής της 

ζωής στον πλανήτη μας (1-3,5 δισεκατομμύρια χρόνια), της 

δημιουργίας της Γης (4,5 δισεκατομμύρια χρόνια).  Μέσα σ΄ αυτό 

το χρονικό διάστημα τα βουνά, οι κοιλάδες, η έκταση και θέση των 

θαλασσών, που φαίνονται να ΄ναι αιώνια συγκρινόμενα με την 

κλίμακα μιας ανθρώπινης ζωής, μεταβάλλονται «ραγδαία» και 

«συστηματικά», και φαίνονται να βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση 



κάτω από την επίδραση πολύ ισχυρών δυνάμεων.  Η ισχύς και 

βιαιότητα αυτών των δυνάμεων, που εδράζονται λίγα μόνο 

χιλιόμετρα κάτω από τα πόδια μας, εκδηλώνονται μέσα στα όρια 

μιας ανθρώπινης ζωής με τα «στιγμιαία» γεωδυναμικά φαινόμενα, 

όπως οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις. 

 Ο γεωλογικός χρόνος είναι σήμερα έννοια «προσιτή» και 

«οικεία» στο σύγχρονο άνθρωπο. Συνδέεται άμεσα και επεκτείνει 

την εξαιρετικά περιορισμένη ιστορική και αρχαιολογική μνήμη σε 

ιδιαίτερα μεγάλο βάθος.  Η γεωλογική ιστορική εξέλιξη ενοποιείται 

με την ανθρώπινή μας κοινωνική ιστορία και μέσα σ΄ αυτό το 

πλαίσιο μπορούμε να επανατοποθετήσουμε και να εκτιμήσουμε το 

είδος μας και τη σχέση μας με το φυσικό κόσμο.  Μετά από πολλές 

αλλαγές στην Κοινωνία, στις Γεωεπιστήμες και τη Βιολογία, οι 

άνθρωποι, σύμφωνα με την θεωρία της "Εξέλιξης των Ειδών", δεν 

θεωρούνται πλέον μοναδικό και ξεχωριστό είδος στη φύση, αλλά 

ένα παράγωγο της ίδιας φυσικής διεργασίας με τα άλλα είδη.  

Η ενοποίηση της ανθρώπινης και γεωλογικής ιστορίας γίνεται με τη 

συμβολή της Παλαιοανθρωπολογίας, κλάδου της Παλαιοντολογίας, 

και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο πλαίσιο της 

Τεταρτογενούς γεωλογικής εποχής, η οποία αντιστοιχεί στις 

εποχές της ανθρώπινης δραστηριότητας Παλαιολιθική, 

Μεσολιθική και Νεολιθική. 

 Η μελέτη και συνειδητοποίηση του γεωλογικού χρόνου από 

τον άνθρωπο σήμερα δίνει μια άλλη σημαντική διάσταση στην 

ανθρώπινη σκέψη για τη διαχρονική κατανόηση του 

περιβάλλοντος, τη μεταβλητότητα και ποικιλομορφία του 

(γεωποικιλότητα vs βιοποικιλότητα), και την ιστορική πορεία 

του ανθρώπου μέσα σ΄ αυτό, ίσως αποτελεί τη σημαντικότερη 

συμβολή της γεωλογίας στη σύγχρονη σκέψη.  Όταν σκεφτούμε ότι 



τον 5ο αιώνα μ.Χ. ο μοναχός Πανόδωρος υπολόγιζε την αρχή 

δημιουργίας του κόσμου σε 5493 χρόνια, ότι το χρονολογικό 

σύστημα της Κωνσταντινούπολης δέχθηκε κατά τον 8ο αιώνα ως 

έτος κτίσης του κόσμου την 1η Σεπτεμβρίου του 5508 π.Χ., αλλά 

και την πολύ κοντινή εποχή του Αρχιεπίσκοπου του Armagh 

James Ussher (μέσα 17ου αιώνα), όταν προσδιοριζόταν η ιστορία 

της γης σε 4004 χρόνια π.Χ. και του Δρ. John Lightfoot που 

υπολόγιζε την αρχή της Δημιουργίας στις 23 Οκτωβρίου 9η πρωινή 

του 4004 π.Χ., αρχίσαμε μόλις στα μέσα του 19ου αιώνα να 

συνειδητοποιούμε τη γεωλογική χρονολογική κλίμακα σε 

εκατομμύρια και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια (James Hutton, 

Charles Darwin, Charles Lyell,).  Η θεαματική αυτή γεωλογική 

αντίληψη του χρόνου δεν παύει όμως να είναι εγκλωβισμένη στην 

γραμμική, μονοδιάστατη, μιας κατεύθυνσης φορά του χρόνου 

(κατευθυντικότητα στο χρόνο).  

\ Παράλληλα με τη συνειδητοποίηση του μεγάλου σε διάρκεια 

γεωλογικού χρόνου τέθηκαν οι βάσεις των Φυσιογνωστικών 

Επιστημών και κυρίως της Γεωλογίας, με τη διατύπωση των 

θεμελιωδών αρχών του ομοιομορφισμού  (Uniformitarism – 

Actualism, ομοιομορφία των φυσικών νόμων) και των σταδιακών 

συνεχών αλλαγών (gradualism) και την παράκαμψη των 

αντιεπιστημονικών (θεοκρατικών, μυθολογικών κ.α) απόψεων με 

κυριότερη τη θεωρία του καταστροφισμού, που είχαν πολύ μεγάλη 

επίδραση και αλλαγή στην επιστημονική σκέψη των 

γεωεπιστημόνων και κατ΄ επέκταση της κοινωνίας. 

 Η γνώση της εσωτερικής δομής του πλανήτη μας, επίτευγμα 

των αρχών του 20ου αιώνα, η "Θεωρία της Μετατόπισης των 

Ηπείρων" (A. Wegener) και της "Επέκτασης του Θαλάσσιου 

Πυθμένα" και κυρίως η "Θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών" 



γνωστή και ως "Νέα Παγκόσμια Τεκτονική", που ενσωματώνει τα 

μεγάλα γεωλογικά και γεωφυσικά φαινόμενα σε μια συνεκτική 

ενότητα, μόλις το τελευταίο τέταρτο του αιώνα μας έδωσαν 

ικανοποιητικές ερμηνείες για την ορογένεση (δημιουργία βουνών), 

την ηφαιστειότητα, τη σεισμική δράση, την πετρογένεση, τη 

μεταλλογένεση κ.ά.  Οι θεωρίες αυτές, που δέχονται την κίνηση 

των ηπείρων, δηλαδή της στεριάς, που είναι μια έννοια παγιωμένη 

βαθιά στην ανθρώπινη συνείδηση σαν ένα σημείο αναφοράς της 

σταθερότητας, μπορούν να θεωρηθούν ανάλογες εκείνης του 

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

ριζοσπαστική επίδραση είχε στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης. 

 Η πρόσφατη και κυριαρχούσα σήμερα στο χώρο των 

γεωεπιστημών "Θεωρία της Τεκτονικής των Πλακών", 

«μοντέλο», «υπόθεση» ή «παράδειγμα» κατά την έκφραση του 

Tomas 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, τα οποία μέχρι τη διατύπωση της 

αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά ή από ελλιπείς μη γενικευμένες 

θεωρίες-υποθέσεις, παρέχει τώρα ένα σαφή και ενιαίο μηχανισμό 

εξήγησης των γεωλογικών φαινομένων.  Σήμερα εν τούτοις, η 

«έκρηξη στη γνώση» στον χώρο των γεωεπιστημών την οποία 

προκάλεσε η θεωρία αυτή στη διάρκεια των 30 χρόνων της 

εφαρμογής της, τείνει να την οδηγήσει στην τροποποίηση της ή την 

αντικατάστασή της ακόμη, στα πλαίσια μιας «νέας επιστημονικής 

επανάστασης». ΄Ηδη, οι γεωεπιστήμονες άρχισαν να εντοπίζουν 

τις αδυναμίες της και να σκέφτονται πέραν αυτής. Χαρακτηριστική 

είναι πλέον η προσθήκη στα τελευταία παγκόσμια γεωλογικά 



συνέδρια μιας νέας θεματολογίας με τίτλο: “Beyond Plate 

Tectonics”. Οι πρόσφατες γεωλογικές θεωρίες, από τη σκοπιά της 

νοητικής σύλληψης για την ερμηνεία φυσικών φαινομένων, μπορεί 

να συνεισφέρουν έμμεσα στην ανθρώπινη σκέψη, σε κοινωνικό 

επίπεδο, στην ευρύτητα του πνεύματος του μη ειδικού, του 

ερευνητή άλλων φυσικών, κοινωνικών ή οικονομικών ακόμη 

φαινομένων.  Η θεωρία της Παγκόσμιας Τεκτονικής αποτελεί μια 

μεγάλη προσφορά των γεωεπιστημών στην ανθρώπινη σκέψη.  Η 

διδασκαλία της σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και η μεγάλη 

διάδοσή της, εξ αιτίας κυρίως της απλότητας της, σε επιστημονικό 

και εκλαϊκευτικό επίπεδο, την έχουν κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή και 

αναδεικνύουν τη σπουδαιότητά της. Η Θεωρία της Τεκτονικής των 

Πλακών ή καλύτερα η "υπόθεση" αυτή έδωσε στον ειδικό 

επιστήμονα νέα εργαλεία σκέψης και στο μέσο μορφωμένο 

άνθρωπο καινούργιες δυνατότητες κατανόησης του "οίκου " του, 

που είναι ο πλανήτης Γη. 

 Υπάρχουν όμως ακόμη αρκετά πράγματα γύρω από τη 

δυναμική της Γης τα οποία δεν καταλαβαίνουμε.  Σε πρώτη 

προσέγγιση και σύμφωνα με την επικρατούσα επιστημονική 

αντίληψη, η Γη θεωρείται ένας ανόργανος πλανήτης πάνω στον 

οποίο αναπτύσσεται ζωή.  Ήδη όμως άρχισε να διαφαίνεται, στο 

ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η άποψη ότι η ίδια η Γη είναι ένας 

ζωντανός πλανήτης στο σύνολο του (Lovelock J.E., Σαχτούρη 

E. κ.α. βλέπε αντίστοιχη βιβλιογραφία της θεωρίας της Γαίας), 

όπου ενοποιούνται οι «ανόργανες» και «οργανικές» μορφές και 

διεργασίες σ΄ ένα ενιαίο αδιάρρηκτο εξελισσόμενο σύνολο.  Η 

αρχική ιδέα της θεώρησης της Γής ως ζωντανού οργανισμού 

ανήκει στον Σκωτσέζο γιατρό-φυσιοδίφη και πρωτοπόρο γεωλόγο 

James Hutton (τέλος 18ου αιώνα). Νέες επιστημονικές έρευνες 



πάνω στη γεωφυσιολογία του ζωντανού πλανήτη δίνουν μια 

καινούργια θεώρηση της λειτουργίας της Γης και της ζωής που 

πηγάζει απ΄ αυτήν και η οποία εκδηλώνεται για δισεκατομμύρια 

χρόνια πάνω στο λεπτότατο και ευκίνητο φλοιό της, στη λεγόμενη 

βιόσφαιρα, τα χωρικά όρια της οποίας είναι εξαιρετικά 

περιορισμένα.  Η ανάπτυξη αυτή της επιστημονικής γνώσης θα 

μας δώσει τη δυνατότητα στο άμεσο μέλλον να κατανοήσουμε 

καλύτερα τους εαυτούς μας ως έμβια όντα, μέσα σ΄ ένα ευρύτερο 

ον, τον πλανήτη μας. 

 

Σύγχρονες τάσεις-Νέα προβλήματα. 

 

 Οι θεμελιώδεις απόψεις (αρχές) της γεωλογίας, 

ακτουαλισμός και ομοιομορφισμός, δηλαδή συνεχής και 

ομοιόμορφη διαδικασία εξέλιξης των γεωλογικών φαινομένων, 

συμπληρωμένες με την αντίληψη της Γης ως αυτοποιητικού 

συστήματος, δηλαδή ενός γήινου αυτοεξελισσόμενου 

οργανισμού, θα ωριμάζουν με την πορεία και τις δοκιμασίες του 

χρόνου στους γεωεπιστήμονες, αλλά παράλληλα και στην 

κοινωνία.  Επειδή βασική επιστήμη σήμερα είναι η Φυσική (στις 

γεωεπιστήμες είναι περισσότερο η κλασική μηχανική) και οι 

τεχνολογικές προεκτάσεις της έχουν άμεση επίδραση στην εξέλιξη 

των άλλων επιστημών, κατά συνέπεια και τα κυρίαρχα μοντέλα  

στις γεωεπιστήμες είναι μηχανικά ή «μηχανιστικά». Το σημαντικό 

πρόβλημα της πρόγνωσης των σεισμών, για  παράδειγμα, δεν 

μπορεί να βρει τη λύση του με τα μηχανικά μας μοντέλα μόνο και 

οδηγείται σε αδιέξοδο. Ο ρόλος των ρευστών δεν λαμβάνεται 

υπόψη στη μελέτη των διεργασιών της σεισμογένεσης και 

ρηγματογένεσης. Το νερό, στοιχείο της ζωής, φαίνεται ότι είναι 



πολύ σημαντικός παράγοντας στις διεργασίες του "ανόργανου" 

γήινου φλοιού.  Τα φωτεινά φαινόμενα (φωτεινές εκλάμψεις) που 

συνοδεύουν πολλές φορές τους σεισμούς δεν έχουν μέχρι σήμερα 

ικανοποιητική ερμηνεία. Η ανταλλαγή αερίων μεταξύ ατμόσφαιρας, 

γήινου φλοιού και μανδύα βρίσκεται στο αρχικό στάδιο μελέτης. 

Πέρα από τα επιφανειακά αέρια (π.χ. υδρογονάνθρακες), που 

προκύπτουν από τη συνεχή αλληλοεπίδραση μεταξύ ατμόσφαιρας 

και εδάφους, και τα αέρια που είναι αποτέλεσμα φυσικοχημικών 

διεργασιών ή ραδιενεργών διασπάσεων στο φλοιό (π.χ Ραδόνιο), 

αέρια του γήινου μανδύα (π.χ. Ήλιον) διαφεύγουν μέσα από βαθιές 

ρηγματογενείς ζώνες στην ατμόσφαιρα. Η Γη φαίνεται να 

"αναπνέει". 

Σήμερα αρκετοί επιστήμονες άρχισαν να βλέπουν τον 

πλανήτη μας πολύ περισσότερο από έναν «άψυχο» μηχανισμό.  

Ίσως βρισκόμαστε στην αρχή μιας αναθεώρησης της λειτουργίας 

του πλανήτη και της ζωής που πηγάζει απ΄ αυτόν ή καλύτερα του 

γεωβιοσυνόλου, όπου οι έννοιες «ανόργανο» «οργανικό», 

«άψυχο», «έμψυχο», «γη» και «ζωή» θα πρέπει να 

επαναπροσδιοριστούν, γιατί στη φύση ο διαχωρισμός τους χάνει 

τη σημασία των επι μέρους εννοιών. Στην κατεύθυνση αυτή, ίσως 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα ότι ο πλανήτης μας, σαν 

ζωντανό σύστημα, έχει μεγάλη πείρα και σοφία για να μας 

διδάξει, ώστε να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε και στα δικά 

μας ανθρώπινα προβλήματα. Υπάρχουν ακόμη σοβαροί 

επιστήμονες (π.χ. F-C. Wezel, βλέπε βιβλιογραφία) που 

υποστηρίζουν, μέσα από έγκυρα διεθνή περιοδικά, ότι υπάρχει 

ένας βαθμός επίδρασης της δυναμικής της Γης (γεωδυναμικά 

φαινόμενα, ταχύτητα περιστροφής της Γης) πάνω στην ανθρώπινη 



σκέψη, ένας συγχρονισμός δηλαδή ανθρώπινου μυαλού-Φυσικού 

κόσμου. 

 

3.Επίλογος. 

 Ο πλανήτης Γη διαρκεί και εξελίσσεται για περισσότερο από 

4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ως γεωβιοσύνολο δεν είναι 

εύθραυστος.  Η ζωή εξελίσσεται, με μικρές ή μεγάλες αλλαγές, ως 

τμήμα της λειτουργίας του για περισσότερο από 3 δισεκατομμύρια 

χρόνια.  Όμως το ανθρώπινο είδος, όπως και άλλα είδη, είναι 

εύθραυστο. Η παλαιοντολογική ιστορία της Γης δείχνει σαφέστατα 

αφανισμούς και αντικαταστάσεις ειδών, ζωική ανανέωση. Εμείς ως 

ανθρώπινο είδος έχουμε αναπτύξει ευφυή συστήματα με σκοπό 

την υποστήριξη της ζωής μας.  Παρόλα αυτά, πολλά από αυτά τα 

συστήματα στην παρούσα φάση δεν μπορούν να δώσουν 

λύσεις, ενώ μερικά άλλα περιέχουν το δυναμικό να μας 

εξαφανίσουν σαν είδος.  Χρειαζόμαστε νέα συστήματα, νέες 

τεχνολογίες, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια, το 

έδαφος, τα ορυκτά, και γενικά τις διάφορες φυσικές και νοητικές 

πηγές του «ίδιου του οργανισμού μας» (Γη) με μεγαλύτερη 

φρόνηση.  Είναι διαφορετική η προσέγγιση της διατήρησης του 

περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη ζωή, που κυριαρχεί στην 

επιστημονική και πολιτική οικολογική σκέψη σήμερα, και εντελώς 

άλλο πράγμα να συνειδητοποιήσουμε ότι το περιβάλλον σα 

σύνολο, μικρό κομμάτι κι ο άνθρωπος, αποτελεί μέρος του 

σώματος ενός γήινου αυτοποιητικού συστήματος. Απαιτούνται 

νέου τύπου συνεργασίες και νέες αντιλήψεις για τον έλεγχο της 

κατάστασης της Γης.  Χρειαζόμαστε περισσότερους ειδικούς, 

συνένωση των γνώσεων που προέρχονται από τις 

γεωεπιστήμες, τις βιοεπιστήμες και την τεχνολογία, αλλά και την 



κοινωνιολογία και την οικονομία, καθώς επίσης και ευρύτερη 

ανταπόκριση και συμμετοχή του ενεργού πολίτη, ώστε να 

αναπτυχθούν προηγμένα συστήματα αντιμετώπισης της εντελώς 

νέας κατάστασης που διαμορφώνεται στον πλανήτη μας, ή πιο 

απλά για να αποφύγουμε περιβαλλοντικές και οικονομικές 

καταστροφές με σημαντικές κοινωνικές συνέπειες. 
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