
Α. ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Στην αρχή της δημιουργίας της η Γη ήταν ένας τοξικός πλανήτης που δεν στήριζε μορφη 
ζωής και με συνεχώς μεταβαλλόμενη όψη. Είχαν δημιουργηθεί, μέχρι το Σιλούριο, τέσσερις 
ήπειροι με τις εξής ονομασίες:

1. η Γκοντβάνα (σημερινή Αφρική, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ανταρκτική και Σιβηρία), 

2. η Λαυρεντία (Βόρεια Αμερική),

3. η Βαλτική (Βόρεια Ευρώπη), και

4. η Αβαλόνια (Δυτική Ευρώπη).

Στο Λιθανθρακοφόρο, η θερμοκρασία της Γης αυξήθηκε κατά 20oC, με αποτέλεσμα
την ανάδυση ολοένα και περισσότερων ξηρών και τη δημιουργία βαλτών.  Τα φυτά 
στους βάλτους, αλλά και τα ψηλά δέντρα αποτέλεσαν τα κοιτάσματα γαιάνθρακα 
που χρησιμοποιούμε σήμερα. Γι’ αυτό και η περίοδος αυτή ονομάστηκε 
Λιθανθρακοφόρο, αυτή δηλαδή που φέρει λιθάνθρακες. 

Στο τέλος του Παλαιοζωικού, στο Πέρμιο, όλες οι ήπειροι ενώθηκαν μαζί και 
δημιούργησαν μια τεράστια ήπειρο, την Παγγαία που την περικύκλωνε ένας 
ωκεανός, η Πανθάλασσα (βλ. εικόνα 1). Όμως, η θερμοκρασία έπεσε και πάλι, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έρημοι μέσα στην Παγγαία. 

       

 ΠΑΛΑΙΟ-
ΖΩΙΚΟ

Πέρμιο 
(Ένωση όλων των ηπείρων και δημιουργία Παγγαίας)

299 εκ. χρ.

Λιθανθρακοφόρο
(Αύξηση θρμοκρασίας της Γης κατά 20oC)

359,2 – 318 εκ. χρ.

Δεβόνιο 416 εκ. χρ.

Σιλούριο 443 εκ. χρ.

Ορδοβίσο 488,3 εκ. χρ.

Κάμβριο 542 εκ. χρ.

                  Προτεροζωικός
- 2,5 δισ. χρόνια

                  Αρχαιοζωικός

Γέννηση Γης πριν 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια

Β. ΜΕΣΟΖΩΙΚΟΣ ΑΙΩΝΑΣ



Η Παγγαία διασπάται σε 2 μεγάλες ηπείρους τη Λαυρασία και τη Γκοτβάνα. Ανάμεσά τους 
βρίσκεται ο ωκεανός της Τηθύος. 

ΜΕΣΟΖΩΙΚΟ

ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ 145,5 εκ. χρ. π.α.σ.

ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ 199,6 εκ. χρ. π.α.σ.

ΤΡΙΑΔΙΚΟ 252,2 εκ. χρ. π.α.σ.

Γ. ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΣ

Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιόδους, το Τριτογενές που περιλαμβάνει τις εποχές 



Παλαιόκαινο, Ηώκαινο, Ολιγόκαινο και Μειώκαινο και το Τεταρτογενές που 
περιλαμβάνει το Πλειόκαινο, το Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο. Σήμερα, δε, διανύουμε
την περίδο του Ολόκαινου.

Κατά τον Καινοζωικό αιωνα συντελείται η δημιουργία των οροσειρών αλλά και των 
κλιματικών αλλαγών που οδήγησαν στους παγετώνες του Τριτογενούς και του 
Τεταρτογενούς. Σηματοδοτεί όμως εκτός και από τον σημερινό σχηματισμό των 
ηπείρων ένα άλλο σημαντικό γεγονός: την εμφάνιση του ανθρώπου.

ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ

ΟΛΟΚΑΙΝΟ 10.000/11.000 χρ. π.α.σ. - σ.

ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 1,8 εκ. χρ. π.α.σ.

ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ 5,3 εκ. χρ. π.α.σ.

ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΣ

ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ 23 εκ. χρ. π.α.σ.

ΟΛΙΓΟΚΑΙΝΟ 33,9 εκ. χρ. π.α.σ.

ΗΩΚΑΙΝΟ 55,8 εκ. χρ. π.α.σ.

ΠΑΛΑΙΟΚΑΙΝΟ 65.5 εκ. χρ. π.α.σ.

                
                                                                  Η ΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 

                 HΩΚΑΙΝΟ                                 ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ                                 ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ

ΠΗΓΕΣ:
http://playingwithgeologicaltime.weebly.com
http://encyclo-paideia.blogspot.gr/2011/09/blog-post.html

http://playingwithgeologicaltime.weebly.com/

