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1.    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ -ΤΠΗΡΔΙΔ -ΣΙΣΛΟΙ 

Γελλήζεθα ζηε Υαιθίδα ηεο Δχβνηαο ην 1958. Σν 1976 απνθνίηεζα απφ ην Γπκλάζην 

ζειέσλ Υαιθίδαο. Σελ ίδηα ρξνληά (1976) γξάθηεθα ζην Α
'
 έηνο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο 

ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.), 

χζηεξα απφ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Απνθνίηεζα ην Μάξηην ηνπ 1981κε βαζκφ "Λίαλ θαιψο". 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1978 παξαθνινχζεζα ηα εληαηηθά καζήκαηα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζην 

Cambridge ηεο  Αγγιίαο ,  ζην "Cabridgeshire  Technical  C o l l e g e "απ '  φπνπ 

έιαβα ην Certificate ηνπ νκψλπκνπ θνιεγίνπ. 

ηνλ Σνκέα Γεσθπζηθήο άξρηζα λα εξγάδνκαη απφ ην 1980 κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1981. 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 1981-1982 παξαθνινχζεζα καζήκαηα Δθαξκνζκέλεο 

Γεσθπζηθήο & εηζκνινγίαο ζην Σκήκα Γεσεπηζηεκψλ(Geoscieces Department)ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Leeds, UK,φπνπ εθπφλεζα κνλνγξαθία κε ηίηιν, "A Gravity In 

t e r p r e t a t i o n  o f  c r u s t a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  W e s t  A f r i c a n  C r a t o n  M a r g i n  i n  

Senegal", ηελ νπνία θαη παξνπζίαζα ηνλ Μάξηην ηνπ 1983, κε ζρεηηθή δηάιεμε ζην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, ζηα πιαίζηα ηεο 4εο Γεσινγηθήο Δβδνκάδαο. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1982, άξρηζα άηππα ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή θ. Β.Κ. Παπαδάρνπ. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1984, κεηά απφ επηηπρείο εμεηάζεηο, πήξα ηελ ππνηξνθία ε νπνία 

ρνξεγείην ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ησλ Δηδηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Τπνηξφθσλ (Δ.Μ.Τ.), γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. 

Σν Μάξηην ηνπ 1983 ην Σκήκα Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. ελέθξηλε ηελ εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα: "Γεσθπζηθή Γηαζθφπεζε ηεο Πεξηνρήο Λνπηξαθίνπ-νπζαθίνπ" 

ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή θ. Β.Κ. Παπαδάρνπ. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1985 ππέβαια ηε δηαηξηβή κνπ ζην Σκήκα Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. θαη 

ην Γεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο αλαθεξχρζεθα δηδάθηνξαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ κε 

βαζκφ "άξηζηα" 

Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1982 κέρξη θαη ην 1991 ζπκκεηείρα ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ηνπ πιηθνχ παξαηήξεζεο ηνπ εηζκνινγηθνχ δηθηχνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεσθπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ., 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ εηζκνινγηθνχ 

ηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ έθδνζε "εηζκνινγηθψλ αλαθνηλσζέλησλ". 

Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1985 έσο ην 1994 εξγάζζεθα  είηε σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ή 

σο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν ηνπ Σνκέα Γεσθπζηθήο φζν θαη 

ηνπ Σνκέα Γεσινγίαο-Φπζηθήο Γεσγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο, κε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Απφ ην επηέκβξην ηνπ 1993 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 1995 εξγάζζεθα ζην Παηδαγσγηθφ 
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Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ.Π.Θ., κε χκβαζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407/80 (ΦΔΚ 112/80 η.Α'), σο δηδάζθνπζα ηα αληίζηνηρα εμακεληαία 

καζήκαηα, "ηνηρεία Κνζκνγξαθίαο-Γεσινγίαο" θαη "ηνηρεία Γεσγξαθίαο-Γεσινγίαο" ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1994 εθιέρζεθα Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σνκέα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. θαη δηνξίζηεθα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1995 (ΦΕΚ92/23.5.95). 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 εθιέρζεθα Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σνκέα Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Θ. θαη δηνξίζηεθα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 (ΦΔΚ 

25/28.1.2004)     , ζέζε ηελ νπνία θαηέρσ κέρξη ζήκεξα. 

  Καηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 1996-1997 νξίζηεθα,  σο Σαθηηθφο Δθπξφζσπνο ησλ κειψλ 

ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο,  ζηε  χγθιεην,  απφ ηε Γεληθή  πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ αξ. 1/17-

9-1996 ζπλεδξίαζε ηεο. 

Σελ άλνημε ηνπ 1997, σο επηζηεκνληθή  ππεχζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Ο.Κ. 

ERASMUS, επηζθέθζεθα ην King's College ηνπ Λνλδίλνπ, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Sussex 

θαζψο θαη ην Institute of Education ηνπ Λνλδίλνπ (London School of  Education). 

 

 

 

 

2.   ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ          

2.1. Δξεπλεηηθό Έξγν 

Σν εξεπλεηηθφ κνπ έξγν, αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα θπξίσο γεσθπζηθψλ- 

ζεηζκνινγηθψλ αιιά θαη επξχηεξσλ πξνβιεκάησλ ησλ γεσεπηζηεκψλ θαζψο θαη αληίζηνηρσλ 

 εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ(Μνληέια Γηδαζθαιίαο-Δξεπλεηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ) πνπ αθνξνχλ 

ζε απηέο. Παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ γεληθέο θαηεπζχλζεηο: 

Δθαξκνγή ησλ  Γεσθπζηθψλ κεζφδσλ - καγλεηηθψλ, βαξπηνκεηξηθψλ θαη γεσειεθηξηθψλ 

δηαζθνπήζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ 

Δθαξκνγή  Γεσθπζηθψλ κεζφδσλ  ζε  Θέκαηα: 

• Aξραηνκεηξίαο (Δληνπηζκφο αξραηνηήησλ-αξραηνινγηθψλ δνκψλ ηνπ Βφξεην-Διιαδηθνχ          

ρψξνπ) 

• Τδξνγεωινγίαο 

• Σερληθήο   Γεωινγίαο 

• Γεωπεξηβάιινληνο (Γεσδηαηήξεζε – Γεψηνπνη) 

          εηζκνηεθηνληθή :                                                                                                                                            
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• Μειέηε ησλ ζεηζκνηεθηνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε βάζε γεσθπζηθά- ζεηζκνινγηθά 

ζηνηρεία 

•  Γνκή ηνπ Φινηνχ θαη ηνπ Πάλσ Μαλδχα 

• Μειέηε  εηζκηθψλ  Αθνινπζηψλ 

 

Γεωινγία  &  Δθπαίδεπζε  

Γεσπεξηβάιινλ (Γεσδηαηήξεζε-Γεψηνπνη) θαη εθπαίδεπζε 

Γηδαθηηθά  Μνληέια  Γεσινγηθψλ Θεκάησλ 

 

Γεωγξαθία &  Δθπαίδεπζε 

Γηδαθηηθά Μνληέια Γεσγξαθηθψλ Θεκάησλ 

Υαξηνγξαθία –Αλαπαξαζηάζεηο- Παηδηθή Υαξηνγξαθία 

 

 

 

2.2.       Δπηζηεκνληθέο  Παξαηεξήζεηο  

 

       Καηά ην έηνο 1978 ζπκκεηείρα ζηηο νκάδεο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

δεκηψλ ηνπ ζεηζκνχ Θεζζαινλίθεο (1978) θαη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ράξηεο κηθξνδσληθήο θαη 

ηζφζεηζησλ θακπχισλ. 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1981 ζπκκεηείρα ζηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ ζηελ επηθεληξηθή πεξηνρή ησλ 

ζεηζκψλ Φεβξνπαξίνπ-Μαξηίνπ 1981 ηνπ θφιπνπ ησλ Αιθπνλίδσλ θαζψο θαη ζηηο εξγαζίεο 

εξγαζηεξίνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεηζκνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην 

Δξγαζηήξην Γεσθπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1981 θαη 1983 έιαβα κέξνο ζε εξεπλεηηθή γεσθπζηθή εξγαζία ππαίζξνπ 

(καγλεηηθέο, βαξπηνκεηξηθέο κεηξήζεηο) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υαιθηδηθή απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Cardiff Αγγιίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Γεσθπζηθήο. 

Σνλ Ηνχλην 1983-Γεθέκβξην 1984 έιαβα κέξνο ζην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ζεηζκνινγηθψλ 

- γεσηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γ.Δ.Ζ., ην νπνίν αθνξνχζε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηθηχνπ ηελνχ (Ησαλλίλσλ), κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηεθηνληθήο δνκήο ζηελ πεξηνρή. 

Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1982 κέρξη ην 1992 ζπκκεηείρα ζηε ζπιινγή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ 

παξαηήξεζεο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εηζκνινγηθνχ δηθηχνπ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Γεσθπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ.  
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2.3. πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα 

        πκκεηείρα ζηα παξαθάησ επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ: 

1. The 6th UKGA Geophysical Assembly, Cardiff, April 5-7, 1982. 

2. General Assembly of the European Geophysical Society and the European Seismological Commission, 

Leeds, U Κ, Αχγνπζηνο 1982. 

3. The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Edinburgh, επηέκβξηνο 28 -30, 1982. 

4. 1ν Παλειιήλην Γεσινγηθφ πλέδξην. χιινγνο Διιήλσλ Γεσιφγσλ, Αζήλα   Γεθέκβξηνο 

14-  17,1983. 

5. 2ν  Παλειιαδηθφ  Γεσινγηθφ   Γηήκεξν.   Διιεληθή   Γεσινγηθή   Δηαηξεία  -  χιινγνο  

Διιήλσλ Γεσιφγσλ, Αζήλα, Μάηνο 17-18, 1984. 

6. 1st Southern European Conference on Archaeometry, Delphi, Ννέκβξηνο 9-11-1984. (κε δχν, 

(2), αλαθνηλψζεηο) 

7. XIX General Assembly of the European Seismological Commission. Moscow, USSR, Οθηψβξηνο 1-

6, 1984. (κε αλαθνίλσζε) 

8. 25th International Symposium on Archaeometry, Athens, May 19 -24, 1986. 

9. χγρξνλεο   Μέζνδνη  Απνηχπσζεο   θαη  Σεθκεξίσζεο   Μλεκείσλ   θαη  Αξραηνινγηθψλ   ρψξσλ, 

Θεζζαινλίθε, επηέκβξηνο 29-Οθηψβξηνο 3, 1986. (κε αλαθνίλσζε) 

10. 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεσηερληθήο Μεραληθήο, Αζήλα Φεβξνπάξηνο 3-5, 1988. 

11. 1ν πκπφζην: Νέεο εμειίμεηο ζηε εηζκνινγία θαη Γεσθπζηθή ηνπ Διιεληθνχ Υψξνπ, 

Θεζζαινλίθε, Ηνχιηνο 1-3, 1988. (κε αλαθνίλσζε) 

12. 2ν πλέδξην γηα ηα Θεξκν-κεηαιιηθά λεξά, χλδεζκνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ηακαηηθψλ  

ΠεγψλΔιιάδαο, Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 7-9, 1988. (κε αλαθνίλσζε) 

13. Α΄    πκπφζην Αξραηνκεηξίαο: χλδεζε Αξραηνκεηξίαο & Αξραηνινγίαο, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο  26-

28,1990. (πξνζθεθιεκέλε νκηιήηξηα-κε αλαθνίλσζε) 

14. 5ν Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ηεο Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, Θεζζαινλίθε, Μάηνο 24-27, 1990. 

15. 3ν Παλειιήλην Γεσγξαθηθφ πλέδξην, Αζήλα, Απξίιηνο 1-3, 1993. (κε αλαθνίλσζε) 

16. 2ν πλέδξην ηνπ πιιφγνπ Γεσθπζηθψλ Διιάδνο- Congress of the Hellenic Geophysical Union, 

Φιψξηλα, Μάηνο 5-7, 1993. (κε αλαθνίλσζε) 

17. 2ν Τδξνγεσινγηθφ πλέδξην, Πάηξα, Ννέκβξηνο 24-28, 1993. (κε αλαθνίλσζε) 

18. 4ν Παλειιήλην Γεσγξαθηθφ πλέδξην, Αζήλα, Οθηψβξηνο 1 2-14, 1995. 
 

19. 2ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο: Υαξηνγξαθηθή Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο Υαξηψλ,  

Βφινο, Ννέκβξηνο 30- Γεθέκβξηνο 1, 1995. 

20. First Congress of the Balkan Geophysical Society, Athens ,επηέκβξηνο 23-27, 1996. (κε poster) 

21. πλέδξην: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2000-Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο & Έξεπλα ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η., 

Μάηνο 26-27, 1997. 
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22. 4ν   Δζληθφ   πλέδξην   Υαξηνγξαθίαο:   ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ   &   ΥΑΡΣΔ   ζηελ   

ΑΝΑΓΔΗΞΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ ηνπ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, Καζηνξηά, Οθηψβξηνο 16-17, 1997. (κε 

αλαθνίλσζε) 

23. Interim-Colloquium / RCMNS  "Mediterranean Neogene Cyclostratigraphy in marine-

continental palaeoenvironments", Πάηξα , Μάηνο 27 - 29, 1998. (κε poster) 

24. 3rd International Symposium: "Protected Areas Management-Natural Monuments", Λέζβνο, 

Ηνχιηνο  13-15, 1998. (κε αλαθνίλσζε) 

25. 3ν Γηεζλέο πλέδξην: ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΗΚΖ ΚΑΗ ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ-ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ Δ 

ΓΔΧΛΟΓΗΚΑ ΔΝΔΡΓΔ ΠΔΡΗΟΥΔ, Αραΐα, Οθηψβξηνο 6-9, 2000. 

26. 5ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο : Υαξηνγξαθία ζε Δμέιημε, Αζήλα, Ννέκβξηνο, 21- 24  , 

         2000. 

27. πκπφζην ΓΔΧΣΔΔ : Γεσπνιηηηζηηθά Μνλνπάηηα θαη Γεσκπζφηνπνη, Αζήλα, Ηνχληνο 1 -4 , 2000. 

(κε  poster) 

28. Παλειιήλην πλέδξην : ρνιηθή Γλψζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Ησάλληλα, 

Μάηνο 3-6, 2001. (κε αλαθνίλσζε)  

29. 9th International Congress of the Geological Society of Greece, Athens, September 26-30,2001.(κε 

αλαθνίλσζε) 

30. 6ν  Παλειιήλην Γεσγξαθηθφ πλέδξην,Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 3-6, 2002.(κε αλαθνίλσζε) 

31. 7ν  Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο:ΝΖΗΧΣΗΚΖ  ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ , Μπηηιήλε ,Οθηψβξηνο  23-26 ,    

2002.(κε αλαθνίλσζε) 

32. 3ν
 Παλειιήλην πλέδξην: Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ  ζηελ Δθπαίδεπζε ,Ρέζπκλν , Μάηνο  9-11 , 2002. (κε αλαθνίλσζε)    

33. 8ν
  Παλειιήλην  Γεσγξαθηθφ  πλέδξην , Αζήλα , Οθηψβξηνο  4-7, 2007. 
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34. 24th   International  Cartographic  Conference , Santiago ,Chile, November 16-21 , 2009.(κε 

αλαθνίλσζε) 

    

35. 10
th
  AAG Annual  Meeting , Washington DC, April , 2010. (κε αλαθνίλσζε) 

 

36.    1ν
  πκπφζην  Γεσγξαθηθήο  Δθπαίδεπζεο ,  Ρέζπκλν , Μάτνο  27-28 , 2011. (πξνζθεθιεκέλε                  

νκηιήηξηα)          

2.4. πκκεηνρή  ζε  Δξεπλεηηθά  Πξνγξάκκαηα 

Έιαβα κέξνο ζηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα δηαθφξσλ θνξέσλ, ηα πεξηζζφηεξα ησλ 

νπνίσλ πεξηιάκβαλαλ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ ζην χπαηζξν. 

1. Καζνξηζκφο ηεο ηεθηνληθήο δνκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο ηελνχ (ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ) κε 

ηελ επεμεξγαζία   ζεηζκνινγηθψλ - γεσηεθηνληθψλ   ζηνηρείσλ   (Ηνχληνο   1983   -Γεθέκβξηνο   

1984)   κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γ.Δ.Ζ. 

2. Γεσθπζηθή  εμεξεχλεζε ηνπ  αξραηνινγηθνχ ρψξνπ  ζην Μάλδαιν ηνπ λνκνχ Πέιιαο 

(1983). Απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ήηαλ ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο (4. 3.6). 

3. Αλαζθαθηθέο Έξεπλεο ζην Γίν Πηεξίαο (1983-1984) Σνκέαο Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο   

Σέρλεο (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο Γ.   Παληεξκαλιήο).   ην  πιαίζην  ησλ  

εξεπλψλ  απηψλ κειεηήζεθαλ νη "Σνχκπεο" ζηηο ηνπνζεζίεο Πιαηαλάθηα θαη Καξίηζα, 

απνηέιεζκα  ήηαλ ε εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ [4. 3. 7] θαη [4. 3. 8]. 

4. Αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηηο Αιπθέο Κίηξνπο ζηελ Πηεξία (1984) ΗΣ' Δθνξία Κιαζζηθψλ 

θαη Πξντζηνξηθψλ Αξραηνηήησλ. Απνηέιεζκα ήηαλ ε εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο [4. 4.1 6) 

5. Μαθξάο δηάξθεηαο πξφγλσζε ζεηζκψλ κε ζεηζκηθέο κεζφδνπο (15. 12. 84-75.06.86) ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π.) 

6. Αμηνιφγεζε ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζεκειίσζεο δνκηθψλ έξγσλ ηνπ ππεδάθνπο ζηελ 

Καιακάηα- Δθηέιεζε Δηδηθψλ Γνθηκψλ (θαινθαίξη 1987) Σνκέαο Δδαθνκεραληθήο θαη 

Θεκειηψζεσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Ξάλζεο, Γ. Π.Θ. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο  Δπ. Καζεγεηήο 
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Π. Παπαθπξηαθφπνπινο. 

7. Αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Θεξκνκεηαιιηθψλ λεξψλ ηεο Διιάδαο (1988) χλδεζκνο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδαο ,  κε ρξεκαηνδφηεζε (ΔΚΣ).  

8. Δθπφλεζε ράξηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ (1988 – 1992 ) Οξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ 

ρεδηαζκνχ  θαη  Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π.)  

9. Γεσινγηθέο Έξεπλεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε πδαηηθψλ πφξσλ ζε θνηλφηεηεο ηνπ 

Γ / ΒΓ Παγγαίνπ θαη ηνπ Ννκνχ εξξψλ (1990) Σνκέαο Γεσινγίαο-Φπζηθήο Γεσγξαθίαο 

ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο Α. Φίινβίθνο) 

10. Μειέηε ζεηζκηθφηεηαο θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. ζε ζέκαηα ζεηζκηθφηεηαο 

θαη ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ (1990-1992) κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 

11. Έξεπλα Γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ηνπ Ννκνχ εξξψλ (1990) Σνκέαο Γεσινγίαο-Φπζηθήο 

Γεσγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο Μ. 

Φπηίθαο) 

12. Έξεπλα  Γεσζεξκηθνχ  πεδίνπ  πεξηνρήο  Λάξζνπ  (Κφιπνπ  Γέξαο) , Νήζνπ Λέζβνπ (1991)Σνκέαο 

Γεσινγίαο-Φπζηθήο  Γεσγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο 

Καζεγεηήο  Μ. Φπηίθαο) 

13. Πξνβηνκεραληθά θηίξηα ηεο Ν. Κξήηεο Νεξφκπινη, Διαηνηξηβεία-Δληνπηζκφο -Σεθκεξίσζε & κειέηε 

ζε ζρέζε  κε ην  θπζηθφ πεξηβάιινλ  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο - 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: Αλζξψπηλν δπλακηθφ κέηξν 4. 2, Αλζξψπηλα δίθηπα (Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε 

Γξ.   Αξραηνιφγνο   Γ.Βαιιηάλνπ),   κε   ρξεκαηνδφηεζε   ηεο   Γεληθήο   Γξακκαηείαο  Έξεπλαο   & 

Σερλνινγίαο) (Γ.Γ.Δ.Σ.) 

14. ERASMUS   ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο SOCRATES, (1997) ERA-96-SP -GR - 

0710  (Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε). 

15. Αλακφξθσζε  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  πγγξαθή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ:  

Γεσκνξθνινγηθνί  Υάξηεο  ( Δπξψπεο, Αζίαο , Αθξηθήο , Β. Ακεξηθήο, Ν. Ακεξηθήο)  –  Κχξηνη θαη  

Θεκαηηθνί  Υάξηεο, Πξφγξακκα Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ,  Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  

,2003 – 2006.  (Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Αλ. Καζεγεηήο Ν. νπιαθέιεο Σκήκα Γεσγξαθίαο 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ). 

16. Αλακφξθσζε  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγγξαθή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θαη δεκηνπξγία  ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ: 

Γεσκνξθνινγηθφο  θαη  Πνιηηηθφο Υάξηεο Διιάδνο  -  Κχξηνη  θαη   Θεκαηηθνί  Υάξηεο , Πξφγξακκα 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ,Τπνπξγείν  Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2004 – 2006. (Δπηζηεκνληθφο 

Τπεχζπλνο Αλ. Καζεγεηήο Ν. νπιαθέιεο Σκήκα Γεσγξαθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ) 

Αλακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ Πξσην 
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3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

3.1    Οξγάλωζε θαη ΄Ιδξπζε ηνπ  Δξγαζηεξίνπ Γεωινγίαο- Γεωγξαθίαο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.  ,  ηελ 

Δξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ επηκφξθσζε γεληθφηεξα ησλ ελ ελεξγεία Δθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  αζρνιήζεθα κε ηε δεκηνπξγία ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο θαη 

νξγάλσζεο ηνπ  εξγαζηεξίνπ Γεσινγίαο- Γεσγξαθίαο, ην νπνίν έσο ην 2012 αλήθε(ιεηηνπξγψληαο 

επηζηεκνληθά απηφλνκα)  ζην ζεζκνζεηεκέλν Δξγαζηήξην Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013 αηηνχκαη ηελ Ίδξπζε «Δξγαζηεξίνπ Γεσινγίαο- Γεσγξαθίαο» ,ε νπνία θαη 

εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ Πξπηαλεία  ( 

Α65517/10/2013), δεδνκέλνπ φηη ιεηηνπξγνχζε ηφζν Δξεπλεηηθά φζν  θαη Δθπαηδεπηηθά σο απηφλνκν 

Δξγαζηήξην.  

Γξαζηεξηφηεηεο πνπ αλέπηπμε ην  Δξγαζηήξην Γεσινγίαο - Γεσγξαθίαο : 
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 Ζκεξίδα  ΄΄ χγρξνλεο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Γεσγξαθίαο : Σν Νέν Γηδαθηηθφ Παθέην 

ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ ΄΄ . ηα πιαίζηα ηεο εκεξίδαο απηήο παξνπζηάζηεθε ζηνπο 

Δθπαηδεπηηθνχο ηεο Α΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ  Ν.  Έβξνπ ην Νέν Παθέην βηβιίσλ ηεο 

Γεσγξαθίαο ΄΄ Γλσξίδσ ηελ Διιάδα ΄΄ ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη ζπλερήο εκπινπηηζκφο ζπιινγψλ Γεηγκάησλ  ΄΄Πεηξσκάησλ΄΄  θαη  

΄΄Απνιηζσκάησλ ΄΄ ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

 Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή εξγαζηεξίσλ ζηα  πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο  ΄΄ ηνηρεία Γεσινγίαο θαη 

ε  δηδαθηηθή ηνπο ΄΄. 

 Πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ ΄΄ Γεσινγηθψλ μελαγήζεσλ ΄΄   ζε καζεηέο/-ηξηεο Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ ζηα δείγκαηα ησλ ΄΄Πεηξσκάησλ ΄΄ θαη ΄΄ Απνιηζσκάησλ ΄΄ πνπ δηαζέηεη ην  

Δξγαζηήξην.  

 

 

3.2 Άζθεζε θνηηεηώλ 

                 Καηά ηελ εξγαζία κνπ ζηνλ Σνκέα Γεσθπζηθήο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., 

άζθεζα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Γεσινγηθνχ θαη Φπζηθνχ ηκήκαηνο ζηηο παξαθάησ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο:                                                                                                                                                         

Αθαδεκατθφ έηνο 1983-1984, "Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Γ' έηνπο.        

Αθαδεκατθφ έηνο 1984-7955, "Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Γ' έηνπο.           

Αθαδεκατθφ έηνο 1985-1986, "Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Γ' έηνπο.     

              Έιαβα κέξνο ζε ηέζζεξα εβδνκαδηαία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  ππαίζξνπ γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θνηηεηψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Γεσθπζηθή θαη ηε εηζκνινγία.   Απφ απηά ηα ηξία πξψηα 

νξγαλψζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ηνπ Σνκέα Γεσθπζηθήο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge 

Αγγιίαο, ελψ ην ηέηαξην νξγαλψζεθε απφ ηνλ Σνκέα Γεσθπζηθήο ηνπ Α.Π.Θ. 

 Σν πξψην, απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Μπγδνλίαο  

ιεθάλεο  απφ 10 κέρξη 17 Γεθεκβξίνπ 1983. 

 Tν δεχηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ηνπ Αλζεκνχληα απφ Ηφ κέρξη 22 Γεθεκβξίνπ 

1984. 

 Σν ηξίην ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ηνπ Αλζεκνχληα απφ 16 κέρξη 21 Γεθεκβξίνπ  

1985. 

  

 Σν ηέηαξην ζηελ ίδηα πεξηνρή απφ 5 κέρξη 11 Γεθεκβξίνπ 1986. 
 

 

 

3. 3 Γηδαζθαιία καζεκάηωλ 
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Χο δηδάζθνπζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Π.Γ. 407 / 80 (ΦΔΚ 112/80 η.Α') 

δίδαμα ηα παξαθάησ καζήκαηα: 

• 1993-1994 ρεηκεξηλφ εμάκελν: "ηνηρεία Γεσινγίαο θαη Κνζκνινγίαο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε1 

εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1993-1994 εαξηλφ εμάκελν: "ηνηρεία Γεσγξαθίαο θαη Γεσινγίαο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ εμακήλνπ 

ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1994-1995 ρεηκεξηλφ εμάκελν:  "ηνηρεία Γεσγξαθίαο θαη Γεσινγίαο"  ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Ε' εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

 

 

Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1995 -1996,  πνπ θαηέιαβα ζέζε  Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο, κέρξη ην 

2004,  εηζεγήζεθα  ηελ αλακφξθσζε  ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ θαη  δίδαμα ηα αθφινπζα 

καζήκαηα: 

• 1995-1996 ρεηκεξηλφ   εμάκελν:   "ηνηρεία  Γεσινγίαο-Κνζκνγξαθίαο"   ζηνπο   θνηηεηέο  

ηνπ  Ε'  εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1995-1996 εαξηλφ εμάκελν: "ηνηρεία Γεσγξαθίαο-Γεσινγίαο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ' εμακήλνπ 

ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1996-1997 ρεηκεξηλφ   εμάκελν:   "ηνηρεία  Γεσινγίαο-Κνζκνγξαθίαο"   ζηνπο  θνηηεηέο  ηνπ  Ε' 

εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1996-1997 εαξηλφ εμάκελν: " ηνηρεία Γεσγξαθίαο-Γεσινγίαο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ' εμακήλνπ 

ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1997-1998 ρεηκεξηλφ εμάκελν: "Δηδηθά Θέκαηα Γεσινγίαο - Κνζκνγξαθίαο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε' 

εμακήλνπ ηνπ Π. Σ. Γ. Δ. 

• 1997-1998 εαξηλφ εμάκελν: " ηνηρεία Γεσγξαθίαο-Γεσινγίαο" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ' εμακήλνπ 

ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1997-1998 εαξηλφ εμάκελν: Πηπρηαθή Δξγαζία ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ζ' εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1998-1999  ρεηκεξηλφ  εμάκελν:   "ηνηρεία  Γεσινγίαο",   "Δηδηθά  Θέκαηα  Κνζκνγξαθίαο"   

ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Ε' εμακήλνπ ηνπ Π. Σ. Γ. Δ. 

• 1998-1999 εαξηλφ εμάκελν: "ηνηρεία Γεσγξαθίαο", " Γεσγξαθία ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ' εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 1999-2000  ρεηκεξηλφ  εμάκελν:   "ηνηρεία  Γεσινγίαο",   "Δηδηθά  Θέκαηα  Κνζκνγξαθίαο"  ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Ε' εμακήλνπ ηνπ Π. Σ. Γ. Δ. 

• 1999-2000 εαξηλφ εμάκελν: "ηνηρεία Γεσγξαθίαο", " Γεσγξαθία ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ' εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 
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• 2000-2001   ρεηκεξηλφ  εμάκελν:   "ηνηρεία  Γεσινγίαο",   "Δηδηθά  Θέκαηα  Κνζκνγξαθίαο"  

ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε' εμακήλνπ ηνπ Π. Σ. Γ. Δ. 

• 2000-2001 εαξηλφ εμάκελν: "ηνηρεία Γεσγξαθίαο", " Γεσγξαθία ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ" ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ' εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• 2001-2002  ρεηκεξηλφ εμάκελν: ΄΄  Δηδηθά  Θέκαηα  Κνζκνγξαθίαο ΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Δ΄ 

εμακήλνπ ΄΄Ζ  Γεσγξαθία ζηηο πξψηεο ηάμεηο  ηνπ Γεκνηηθνχ  ζρνιείνπ΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Ε΄εμακήλνπ. 

2001 -2002  εαξηλφ εμάκελν : ΄΄ηνηρεία  Γεσγξαθίαο΄΄ ,΄΄ηνηρεία Γεσινγίαο΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Σ΄ εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

2002-2003 ρεηκεξηλφ εμάκελν :  ΄΄Δηδηθά Θέκαηα Κνζκνγξαθίαο ΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Δ΄εμακήλνπ, 

΄΄ Ζ Γεσγξαθία ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε΄ εμακήλνπ. 

2002 – 2003 εαξηλφ εμάκελν: ΄΄ηνηρεία  Γεσγξαθίαο΄΄,  ΄΄ηνηρεία  Γεσινγίαο΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Σ΄ εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

2003-2004  ρεηκεξηλφ εμάκελν :  ΄΄Δηδηθά  Θέκαηα Κνζκνγξαθίαο΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Δ΄ 

εμακήλνπ, ΄΄Ζ  Γεσγξαθία ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Ε΄ 

εμακήλνπ. 

2003-2004  εαξηλφ εμάκελν : ΄΄ηνηρεία  Γεσγξαθίαο΄΄ , ΄΄ηνηρεία Γεσινγίαο΄΄ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Σ΄ εμακήλνπ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

 

 

               Απφ   

  

3. 4 Καζνδήγεζε δηπιωκαηηθώλ εξγαζηώλ 

      Καζνδήγεζα κφλε κνπ ηηο παξαθάησ πηπρηαθέο εγαζίεο: 

1. Παπαγεσξγίνπ  ,Γ. (1987) . «Δθαξκνγή ησλ Γεσθπζηθψλ Μεζφδσλ ζηε Γεσζεξκία  ». 

 

2. Φσηηάδνπ ,  .  θαη  Βξάγθα  ,Κ.  (1997). «Παιίξξνηεο  - Φαηλφκελα  Παγθφζκηαο  έιμεο  ή 

Φαηλφκελα  

 

      ηεο  Τδξφζθαηξαο». 

 

3. Πξστκνχδε  , Αλ.  (2004).  «εηζκνί θαη  εηζκηθφηεηα ηνπ Διιαδηθνχ Υψξνπ». 

4. Λψιιε   , Δι.  θαη  Κνπξηίδνπ  (2004) .« Σν  Ζθαίζηεην ηεο  αληνξίλεο θαη ε Μεγάιε  Έθξεμε ηνπ 

1500 π.ρ. » . 

5. Κπξηαθίδνπ  , Οι.  θαη  Κεζνπδίδνπ  , Γ. (2006) . «  Ζ  Γηδαζθαιία  ηνπ  πειαίνπ  Μααξά  Γξάκαο-  

Δκπεηξηθή   Έξεπλα ζε  Δθπαηδεπηηθνχο ηεο  Α΄ζκηαο  Δθπαίδεπζεο». 

6. Γξεγνξάθεο  , Απ. , Παπαδφπνπινο  , Δπζη.   θαη  Φαξνπνχινπ , Φ. (2007) .« Γξαζηεξηφηεηα  θαη  
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Γνκή ησλ  Ζθαηζηείσλ  -  Ζ  Γηδαζθαιία  ηνπο  κε  ηε  ρξήζε  Νέσλ Σερλνινγηψλ» . 

7. Καξαθάζνγινπ , M. θαη  Καινχδε , B.   (2009) . « Θεκαηηθέο  Γεσγξαθηθέο  Δλφηεηεο ζηε  ρνιηθή  

Ύιε ησλ  Δγρεηξηδίσλ  ηεο    ΄΄Μειέηεο  Πεξηβάιινληνο  ηνπ  Γεκνηηθνχ  ρνιείνπ΄΄ » . 

8.  Φξαγθνχιε  ,  η.  (2010). « Ακκσλίηεο :   Απφ  ηελ  Δπηζηεκνληθή  Γλψζε  ζηηο  ρνιηθέο Γηαζεκαηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο  » . 

9. Βεξέηηα  , Αι. (2011) . « Γηαδξαζηηθή  Γηδαζθαιία ησλ πιένλ  ζεκαληηθψλ   Γεσκνξθψλ ηνπ Γήηλνπ 

Αλαγιχθνπ :  Βνπλά – Ζθαίζηεηα » . 

10. Υσηίδνπ  ,  Αζ.  (2011) . « Ηδέεο  / Αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ γηα ηηο έλλνηεο  ΄΄Καηξφο΄΄-΄΄Κιίκα΄΄». 

 

 

  

 

 

 

Καζνδήγεζα , ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο, ηηο παξαθάησ πηπρηαθέο εξγαζίεο: 
 

 

11. Βάζηνπ , Μ. (1984). "Γεσκαγλεηηθή Γηαζθφπεζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σνχκπαο ηεο 

Πεξηνρή 

Μαλδάινπ Πέιιαο". 

12. Γεγατηα ,  Α. θαη  Καξαγηαλλάθε, . (1984). "Μαγλεηηθή Γηαζθφπεζε ζηελ Πεξηνρή   Μαλδάινπ". 

13. Καηέβαο , Π., Κνζκίδνπ ,  Μ. θαη Πατπέηεο , Γ. (1984). "Γεσκαγλεηηθή Γηαζθφπεζε ζηελ Σνχκπα 

ηεο  πεξηνρήο Καβαιιαξίνπ - Λαγθαδά". 

14. Βαγηψηνπ , Δι. θαη ίκνπ , Γ. (1985). "Γεσκαγλεηηθή Γηαζθφπεζε Σνχκπαο Πεξηνρήο     

Μαλδάινπ  Πέιιαο". 

15. Αζαλαζηάδεο ,   Κ. , Πηηζνχιεο ,Ν. θαη Σζένο , Α. (1985).   "Δθαξκνγή   ησλ   Γεσειεθηξηθψλ 

Γηαζθνπήζεσλ ζηελ Αξραηνινγία: Σνχκπα Πεξηνρήο Γίνπ Πηεξίαο". 

16. Γεσξγηφπνπινο ,Α., Εακπεηάθεο , Γ., Κνηξψλεο , Π. θαη Μαξθαληψλεο , K. (1985). 

"Γεσειεθηξηθή Γηαζθφπεζε ηεο Κνηιάδαο ηνπ Αλζεκνχληα". 

17. Βαηζέξεο , Υ.,   Κνθαξίδα,   Α.,   Πακπνχθεο , Γ., Παζραινχδε ,Δ. θαη πάζεο , Π.   (1987) 

"Γεσειεθηξηθή Γηαζθφπεζε ηεο Κνηιάδαο ηνπ Αλζεκνχληα". 

 

 

 

 

3.5.  Γηδαθηνξηθέο θαη Μεηαπηπρηαθέο  Γηαηξηβέο   

          

        Χο  επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα  Γηδαθηνξηθώλ  Γηαηξηβώλ: 

1. Γαιάλε  Απνζηνιία ,  2009 . ΄΄Γηδαθηηθέο  Πξνζεγγίζεηο  Γπλακηθψλ  Γεσγξαθηθψλ  

Φαηλνκέλσλ  ΄΄  ( Δμειέγε κέινο ΓΔΠ-Λέθησξ ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ,Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Φ.Δ.Κ :1333 /17-12-12, ηεχρνο Γ) 
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2.  Φξαγθνχιε  ηέιια  ΄΄ Μνληέια  Γηδαζθαιίαο ησλ Απνιηζσκάησλ-Ακκσληηψλ εληφο 

θαη εθηφο  ΓΔΠΠ ΄΄ ( ζε εμέιημε ) 

3. Κνζκίδνπ  Μαξηγνχια  ΄΄ Μάζεζε  θαη  Γηδαζθαιία  βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ  

Γεσεπηζηεκψλ ΄΄  ( ζε εμέιημε ) 

  

          Χο  κέινο  Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο: 

1.  Υξηζηφπνπινο  Νηθφιανο   ΄΄ Απφςεηο θαη  αληηιήςεηο  Καζεγεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα 

ηελ επηινγή  θαη  πινπνίεζε   Πξνγξακκάησλ  Πεξηβαιινληηθήο  Δθπαίδεπζεο ΄΄,  Πάηξα 

2006 .  (πεξαηψζεθε )  

           

           

 

 

  3.6.  πγγξαθηθό  Έξγν 

3.6.1 Παλεπηζηεκηαθά πγγξάκκαηα 

πλέγξαςα ζε ζπλεξγαζία κε άιια κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεσθπζηθήο ηηο παξαθάησ 

ζεκεηψζεηο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ: 

"Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Γεσθπζηθήο Γηαζθφπεζεο", Θεζζαινλίθε, ζει. 38, 1985. 

3.6.2    ρνιηθνί    Γεωγξαθηθνί   Υάξηεο 

1. ρνιηθφο  Γεσκνξθνινγηθφο   Υάξηεο  ηεο  Διιάδαο  , 2006 , ΄΄  Έθδνζε  Παηδαγσγηθνχ                

Ηλζηηηνχηνπ -  Τπνπξγείν  Παηδείαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ ΄΄. 

2.  ρνιηθφο   Πνιηηηθφο  Υάξηεο  ηεο  Διιάδαο  , 2006  , ΄΄  Έθδνζε  Παηδαγσγηθνχ   Ηλζηηηνχηνπ-

Τπνπξγείν  Παηδείαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ΄΄. 

3.  ρνιηθφο  Γεσκνξθνινγηθφο  Υάξηεο  ηεο  Δπξψπεο  , 2006 ,  ΄΄ Έθδνζε  Παηδαγσγηθνχ  

Ηλζηηηνχηνπ – Τπνπξγείν  Παηδείαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ΄΄. 

4. ρνιηθφο   Πνιηηηθφο   Υάξηεο  ηεο Δπξψπεο  , 2006, ΄΄ Έθδνζε  Παηδαγσγηθνχ  Ηλζηηηνχηνπ- 

Τπνπξγείν  Παηδείαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ΄΄ . 

5.  

 

 

 

Α/βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

3. "Βηβιίν Μαζεηή" 

"Γλσξίδσ ηελ Διιάδα", Γεσγξαθία Δ' ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, Ο.Δ.Γ.Β., Αζήλα, ζει. 
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200. (ππφ έθδνζε) 

4. "Βηβιίν Γαζθάινπ" 

"Γλσξίδσ ηελ Διιάδα", Γεσγξαθία Δ' ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, Ο.Δ.Γ.Β., Αζήλα, ζει. 

205. (ππφ έθδνζε) 

5. "Σεηξάδην Δξγαζηψλ" 

"Γλσξίδσ ηελ Διιάδα", Γεσγξαθία Δ' ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, Ο.Δ.Γ.Β., Αζήλα,   ζει. 

60. (ππφ έθδνζε) 

3.6 πκκεηνρή ζε επηηξνπέο 

Χο Δπίθνπξε Καζεγήηξηα νξίζηεθα πξφεδξνο ή κέινο δηαθφξσλ Δπηηξνπψλ πνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

• Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, σο πξφεδξνο, (απφθαζε Γελ. πλέιεπζεο αξ. 3 / 10-

10,1995). 

• Σαθηηθφο εθπξφζσπνο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζηε χγθιεην, (απφθαζε Γελ. 

πλέιεπζεο αξ. 1 / 17-9-1996). 

• Δπηηξνπή Πξνρείξσλ Γηαγσληζκψλ, σο πξφεδξνο, (Πξπηαληθή Πξάμε A3 5 67 / 5-2-1996). 

• Δπηηξνπή αλαζεψξεζεο Καλνληζκνχ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ, σο κέινο, (απφθαζε Γελ. 

πλέιεπζεο αξ. 1/17-9 -1996). 

• Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, σο κέινο, (απφθαζε Γελ. πλέιεπζεο αξ. 2/8-10-1996). 

• Δπηηξνπή  Θεκάησλ Τπνςεθίσλ  Γηδαθηφξσλ  (απφθαζε  Γελ.   πλέιεπζεο ηνπ  Σνκέα 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ αξ. φ /10 -3-1998). 

• Δπηηξνπή   Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο   Παξαιαβήο θαη   Διέγρνπ   ησλ Σηκνινγίσλ   ησλ 

δηαθφξσλ ηππνγξάθσλ ή εθδνηψλ πνπ εθηππψλνπλ ηα δηδαθηηθά βηβιία , σο πξφεδξνο ,   

(Πξπηαληθή   Πξάμε Α2656 / 22 -2 -1999). 

• Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο / Βειηίσζεο  Καλνληζκνχ Δθπφλεζεο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ, σο 

κέινο, (απφθαζε Γελ. πλέιεπζεο Δηδηθ. χλζ. αξ. 2 / 26 - 1 - 1999). 

• Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (απφθαζε Γελ. πλέιεπζεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο 

Αγσγήο αξ. 1/ 9 - 2 - 1999). 

• Δπηηξνπή Πξφρεηξσλ Γηαγσληζκψλ, σο πξφεδξνο, ( Πξπηαληθή Πξάμε Α2019/ 9-12-1999). 

• Δπηηξνπή Παξαιαβήο Βηβιίσλ, Πεξηνδηθψλ & Δθηειέζεσο βηβιηνδεζηψλ, σο πξφεδξνο, 

(Πξπηαληθή Πξάμε A3160/2-2-2000). 

• Δπηηξνπή Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Φσηνηππηθψλ Μεραλεκάησλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

Αγσγήο (απφθαζε Γελ. πλέιεπζεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο αξ. 3/ 6 - 3 - 2000). 

• Δπηηξνπή Πξφρεηξσλ Γηαγσληζκψλ βηβιίσλ, Πεξηνδηθψλ θαη εθηειέζεσο βηβιηνδεζηψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο , σο πξφεδξνο, (Πξπηαληθή Πξάμε A 6183/ 26 -6 -

2001). 
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• Δπηηξνπή   Οδεγνχ πνπδψλ ( απφθαζε Γελ. πλέιεπζεο 19 - 9 - 2001). 

Δπίζεο, σο Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, ζπκκεηείρα ζε αξθεηά εθιεθηνξηθά ζψκαηα θαζψο θαη 

ζηηο 

Γεληθέο πλειεχζεηο ηνπ Σνκέα θαη ηνπ Σκήκαηνο.  

 

 

4.      ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

4.1. Μνλνγξαθίεο 

1.    A Gravity Interpretation of the Crustal Structure of the West African Craton Margin in Senegal. "A 

dissertation",  πινπνηήζεθε  ζην Σκήκα Γεσεπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Leeds Αγγιίαο, 

ζει.61, 1982.    Υπό     Α. Υξ. Ρφθθα. 
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12. Geophysical and tectonic interpretation of the Hydrothemal activity; An example of the Loutraki- 
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ID 548365 , 2014.  Βy   L. Galani  and  A.  Rokka.  

 

 

 

  

4.4. Γεκνζηεύζεηο ζε Διιεληθά Πεξηνδηθά ή Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίωλ κε θξηηέο 

17. ηαηηθέο θαη δπλακηθέο ηδηφηεηεο ηεο ιηζφζθαηξαο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Αηγαίνπ θαη 

ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. " Γειηίν Διιεληθήο Γεωινγηθήο Δηαηξείαο ", ηφκνο XIX ,9-44, 

1987. Απφ  Β.Κ. Παπαδάρν , Γ. Γ. Παλαγησηφπνπιν,  Α.  Υξ.  Ρφθθα   , Δ.Μ. θνξδχιεο  θαη  Π. 

Μ. Υαηδεδεκεηξίνπ. 

 

18. Electrical mapping in locating some burried structures of archaeological interest. 

"Quaterniones Geodaesiae" , 6, 3 ,217-230, 1985. By G.N. Tsokas and A.Ch. Rocca. 

 

19. Geophysical investigations in the area of the tumulus of "Aliki" near Kitros  Ancient Pydna. 

"Scientific Annals of the Faculty of Physics and Mathematics Aristotelian University of 

Thessaloniki ", 123,  1985.  By G.N. Tsokas  ,  A. Ch. Rocca  and M.Bessios. 

 

20. Γεσθπζηθή  δηαζθφπεζε  αξραηνινγηθψλ ρψξσλ  ζηε  Βφξεηα Διιάδα.  "Πξαθηηθά 

πλεδξίνπ: ύγρξνλεο Μέζνδνη Απνηύπωζεο & Σεθκεξίωζεο Μλεκείωλ & 

Αξραηνινγηθώλ ρώξωλ,Θεζζαινλίθε, 29 επηεκβξίνπ-3 Οθηωβξίνπ, 1986" , Η ,457-476.  
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Απφ Γ.Ν.Σζφθαο , Α. Υξ. Ρφθθα  θαη Β. Κ. Παπαδάρνο. 

 

21. A simple method for gravity network adjustment by the use of a microcomputer.  

"Οξπθηόο Πινύηνο", 46, 29-32. 1987. By C. Thanassoulas , G.A.Tselentis and A. Ch. Rocca. 

 

22. Οη κέζνδνη Γεσθπζηθήο Γηαζθφπεζεο ζηελ έξεπλα ηεο Γεσζεξκηθήο Δλέξγεηαο. 

"Πξαθηηθά 1νπ πκπνζίνπ: Νέεο  εμειίμεηο  ζηε  εηζκνινγία  θαη Γεωθπζηθή   ηνπ   

ειιεληθνύ   ρώξνπ, Θεζζαινλίθε, Ινύιηνο 1-3,1988", 456-472.   Απφ Α. Υξ. Ρφθθα. 

 

 

23. Γεσθπζηθή Έξεπλα ηεο πεξηνρήο ησλ Θεξκψλ Λνπηξψλ Ζξαίαο (Κ. Πεινπφλλεζνο) 

"Πξαθηηθά 2νπ πλεδξίνπ γηα ηα Θεξκνκεηαιιηθά λεξά Θεζζαινλίθε, Οθηώβξηνο 7-9, 1988 ", 

207-215. Απφ Α. Λάδνπ θαη Α. Υξ. Ρφθθα. 

 

24. Ζ επίδξαζε ηεο αληζνηξνπίαο ζηηο ειεθηξηθέο κεηξήζεηο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.΄΄Α' 

πκπόζην Αξραηνκεηξίαο: ύλδεζε Αξραηνκεηξίαο & Αξραηνινγίαο, Αζήλα, Ιαλνπάξηνο 

26-28, 1990΄΄. Απφ Α. Υξ.  Ρφθθα. 

 

25. Σεηαξηνγελείο Γηεξγαζίεο Απνγχκλσζεο θαη Απφζεζεο Τιηθψλ ζηελ Πεξηνρή ηνπ ΒΓ 

Παγγαίνπ Όξνπο ζην Ννκφ εξξψλ.  "Πξαθηηθά 3νπ Παλειιήληνπ Γεωγξαθηθνύ 

πλεδξίνπ, Αζήλα, Απξίιηνο 1 -3,1993 " , ηφκνο Β', 267-274. Απφ Α. Φηινβίθνο , Α.  Ρφθθα , 

Δ. Εαθεηξνπνχινπ,Μ. Υαηδεπαπαληθνιάνπ. 

   

26. πζρέηηζε   Τδξνγεσινγηθψλ   θαη   Γεσθπζηθψλ   Παξακέηξσλ   ηνπ   Ζθαίζηεην   -

Ηδεκαηνγελνχο Τδξνθνξέα ηεο Δπξχηεξεο Πεξηνρήο θχδξαο (Ννκνχ Πέιιαο). "Πξαθηηθά 2νπ 

πλεδξίνπ ηνπ πιιόγνπ Γεωθπζηθώλ Διιάδαο, Φιώξηλα, Μάηνο 5-7, 1993", 95-1 05. Απφ 

Γ. Ράπηε, Α. Υξ. Ρφθθα  θαη Γ. νχιηνο. 

 

27. Ζ Δθαξκνγή πλδπαζκέλσλ Γεσινγηθψλ θαη  Γεσθπζηθψλ Μεζφδσλ ζηελ Τδξνγεσινγηθή 

Έξεπλα  ησλ Β / Γ -θψλ Παξπθψλ ηνπ Παγγαίνπ. "Πξαθηηθά 2νπ Τδξνγεωινγηθνύ πλεδξίνπ, 

Πάηξα, Ννέκβξηνο 24-28,1993" ηφκνο Β', 491-500. Απφ Α. Φηινβίθνο, Γ. νχιηνο θαη Α. Υξ. 

Ρφθθα. 

 

28. Οη  Υάξηεο   σο   Μέζα  Παξαθνινχζεζεο  ησλ   Φπζηθψλ   θαη      Αλζξσπνγελψλ   Αιιαγψλ   ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο θαηά ηνλ 20ν αηψλα.  "Πξαθηηθά ηνπ 4νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ 

Υαξηνγξαθίαο: Υαξηνγξαθία θαη Υάξηεο ζηελ Αλάδεημε θαη Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, 
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Καζηνξηά, Οθηώβξηνο 16-17,1997", 33-42. Απφ Α. Φηινβίθνο θαη Α. Υξ. Ρφθθα. 

 

 

29.     Τγξφηνπνη   σο Γεσινγηθή - Γεσκνξθνινγηθή   Κιεξνλνκηά θαη Γηαδξνκέο   Πεξηβαιινληηθήο  

Δθπαίδεπζεο: Σν Παξάδεηγκα ηνπ Έβξνπ.   " ΓΔΩΣΔΔ: Γεωηνπξηζηηθά – Γεωπνιηηηζηηθά 

Μνλνπάηηα θαη Γεωκπζόηνπνη, Αζήλα , Ινύληνο 1-4, 2000 " ,(poster).  Απφ Α.  Υξ.  Ρφθθα. 

     

30. Γεσγξαθία θαη ρνιηθή Γεσγξαθία, ε δχζθνιε ζπλάληεζε: Οξηζκέλνη άμνλεο 

πξνβιεκαηηζκνχ. "Πξαθηηθά Παλειιήληνπ πλεδξίνπ: ρνιηθή Γλώζε θαη Γηδαζθαιία    

ζηελ Πξωηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Ιωάλληλα, Μάηνο 3-6, 2001", ηφκνο Β', 111-118. Απφ Α. 

Υξ. Ρφθθα. 

 

31. Γηδάζθνληαο Γεσγξαθία ζην Γεκνηηθφ ρνιείν – Μία ζεψξεζε ηεο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο 

κέζα απφ ην βηβιίν ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Δ' ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. "Πξαθηηθά 6νπ 

Παλειιήληνπ Γεωγξαθηθνύ πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε, Οθηώβξηνο 3 - 6, 2002 ", ηφκνο Η, 

564 – 573. Απφ Β. Πεξξάθε, Α. Ρφθθα, Α. Γαιάλε θαη Γ. Καηζαξφο. 

 

 

32. Αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ εηζκηθψλ  θπκάησλ «Πξαθηηθά 3νπ 

Παλειιήληνπ πλεδξίνπ: Γηδαθηηθή ηωλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηελ Δθαξκνγή ηωλ Νέωλ 

Σερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε  , Ρέζπκλν ,  Μάηνο 9 – 11,  2002 » Απφ  Α. Υξ.  Ρφθθα θαη Π. Μίραο. 

33. Οη Θεκαηηθνί Υάξηεο σο Γηδαθηηθά Μέζα Αλάπηπμεο Γεσινγηθψλ Θεκάησλ: Ζθαηζηεηφηεηα, ην 

παξάδεηγκα ηεο αληνξίλεο. "7ν  Δζληθό πλέδξην Υαξηνγξαθίαο: Νεζηώηηθε Υαξηνγξαθία, 

Μπηηιήλε, Οθηώβξηνο 23 – 26, 2002".  Απφ Α. Υξ. Ρφθθα. 

34. Φηηάρλνληαο γξίθνπο γηα ηελ Διιάδα: Μία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζρνιηθήο χιεο ηεο Γεσγξαθίαο   

ηεο   Δ' Γεκνηηθνχ κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ. "ύγρξνλε Δθπαίδεπζε", ηεχρνο155, 168-

176 , 2008.  Απφ Λ. Γαιάλε θαη Α.  Υξ.  Ρφθθα. 

35.  Ακκσλίηεο – Διιεληθά Απνιηζψκαηα: Μηα Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ      

Δλαιιαθηηθψλ Ηδεψλ θαη  Αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ . ΄΄ύγρξνλε 

Δθπαίδεπζε’’,  ηεχρνο 167 ,151 – 160 , 2011. Απφ  η. Φξαγθνχιε  θαη Α. Υξ. Ρφθθα. 

36.  Αλαπαξαζηάζεηο ηεο Γεσγξαθηθήο έλλνηαο  «Πνηακφο» απφ καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ   
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Γεκνηηθνχ  ρνιείνπ. ΄΄ΓΔΩΓΡΑΦΙΔ ΄΄ ηεχρνο  18 , 36 – 57 , 2011. Απφ Λ. Γαιάλε θαη  Α.   

Υξ.  Ρφθθα. 

 

 
 

4.5. Σερληθέο  Δθζέζεηο 

 

ε ζπλεξγαζία  θαη κε  άιινπο  ζπλαδέιθνπο εθπνλήζεθαλ νη παξαθάησ ηερληθέο εθζέζεηο : 

 

1. Γεσθπζηθή δηαζθφπεζε "Σνχκπαο" πεξηνρήο Πιαηαλάθηα θαη πεξηνρήο Κνξπηζάο ζηνλ 

επξχηεξν  αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο αλαζθαθήο ηνπ Γίνπ Καηεξίλεο ", Σνκέαο Αξραηνινγίαο θαη 

Ηζηνξίαο  ηεο Σέρλεο  , Φεβξνπάξηνο 1984, Θεζ/λίθε , ζει. 20. 

2.   εηζκηθή    δξάζε    ζηελ   πεξηνρή    ηελνχ-Αλαζθφπεζε   ηεο   εξεπλεηηθήο   εξγαζίαο   

επί   ηεο ζεηζκνηεθηνληθήο ηεο πεξηνρήο ηελνχ  θαη πκπεξάζκαηα  α. Αλαζθφπεζε  

ησλ γεσινγηθψλ εξγαζηψλ πάλσ ζην ξήγκα ηνπ ηελνχ    β. Πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

εξγαζία ππαίζξνπ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο νκάδαο, Γ. Δ. Ζ., Μάξηηνο 1985, ζει. 55. 

    3."Αμηνιφγεζε ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζεκειίσζεο δνκηθψλ έξγσλ ηνπ ππεδάθνπο" –        

ΚΑΛΑΜΑΣΑ - Δθηέιεζε Δηδηθψλ Γνθηκψλ, Ο. Α. . Π., 1987.  

1. "Μειέηε   Γεσινγηθήο-Γεσηερληθήο   θαηαιιειφηεηαο   γηα   ηελ   πνιενδφκεζε   ηνπ   

νηθνδνκηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δλψζεσο Γεκνζηνυπαιιειηθψλ Οξγαλψζεσλ Θεζ/λίθεο", 

Πεξηνρή ΛΗΣΟΥΧΡΟΤ ΠΗΔΡΗΑ, Θεζζαινλίθε 1988, ζει. 38. 

2. "Γεσζεξκηθή έξεπλα πεξηνρήο Λάξζνπ (Κφιπνπ Γέξαο), Νήζνπ Λέζβνπ", Θεζζαινλίθε 1991. 

3. Γεσθπζηθή-Γεσινγηθή έξεπλα (Δληνπηζκφο πδξνθνξίαο ζηελ πεξηνρή Γακαζθελνχδα-

Ρηδψκαηα, Κνηλφηεηαο Νηθφθιεηαο ηνπ Ν. εξξψλ, Θεζζαινλίθε1991,ζει. 40. 

 

 

5.    ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

5.1   Γηεζλείο Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 

Αναθορές ζηην εργαζία 4. 2. 2 

1. Tselentis,  G.A.  et  al.,  (1987).   49th  Meeting  of the  European  Association  of Exploration 

Geophysicists  

2. Stiros, S.C., (1995). J. Geodynaimics, 20(2), 167-

180. 

Αναθοπέρ ζηην επγαζία 4. 3. 3 

3.    Karakaisis, C.. Ct al. (1984). Pure and Applied Geophysics, 122, 25-35. 
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4     Hotzidimitriou,P., et al. (1985).Tectonophysics, 128, 141-151. 

5. Papadimitriou, E. and Β. Papazachos (1985). Boll, di Geof. Teor. ed Applic., 107, 185-195 

6. Karakostas, E., et al. (1986). Earthq. Predict. Res. ,4, 155-164. 

7. Papazachos, B., et al. (1986). Annales Geophysicae,4, 79 -90. 

8. Papazachos, B., Hatzidimitriou, P. and Karakostas (1987). Boll, di Geof. Teor. ed Applic., 

113, 

75-83 

9. Tselentis, C., Drakopoulos. J. and J. Dimitriadis (1988). Journal of Physics of the Earth, 36. 6. 

10. Hatzfeld, D., et al. (1990). Geophys. J. Int., 181 181-202. 

11. Papazachos,B. (1990). Tectonophysics, 178, 287-308. 

12. Hatzidimitriou, P., et al. (1991). Terra Motae ,3. 648-654. 

Αναθορές ζηην εργαζία 4. 3.5 

13. Panagiotopoulos, D., et al. (1985). Pure and Applied Geophysics, 123, 222 -231 

14. Panagiotopoulos, D. and B. Papazachos (1985). Geophys. J. R. astr. Soc., 80, 165-176. 

15. Papazachos, B., et al. (1986). Annales Geophysicae, 4, 79-90. 

Αναθορές ζηην εργαζία 4.3.6 

16. Papamarinopoulos, S., Jones, R. E. and A. Gagalis (1990). Archaeometry ,90, 777-786. 

17. Sarris, A. (1992) Pb. D. Thesis, University of Nebraska 

18. Sarris, A (1994) Proc. of the Conf. "Science and Archaeology ", Harvard University 

Αναθορές ζηην εργαζία 4. 3. 7 

19. Gaffiiey, C. F. (1990) Ph. D. Thesis, University of Bradford 

Αναθορές ζηην εργαζία 4. 3. 8 

20. Drachor, Μ. C. (1993) Proc. of the 2nd Congress of the Hellenic Geophysical Union, 150-163 

21. Drachor, M. C. (1993) Theory and Practice of Exploration Geophysics ,7, 273 -290. 

22. Strang, T. M. Sc. Thesis, University of Lulea. 

23. Sarris, A. (1992) Ph. D. Thesis, University of Nebraska. 

24. Sarris, A (1994) Proc. of the Conf. "Science and Archaeology", Harvard University. 
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5.2 Διιεληθέο Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο ζην Έξγν 

Αναθορές ζηην εργαζία 4. 2. 2 

25    Παπαδάρνο, Β. Κ. Δηζαγσγή ζηελ Δθαξκνζκέλε Γεσθπζηθή, Θεζζαινλίθε, ζει. 22, 1986. 

26.   Κνπθνπβέιαο, Η. Σεθηνληθή Γεσινγία ,Αζήλα, ζει. 303, 1998. 

Αναθορές ζηην εργαζία 4. 3. 4 

27   Καξαθψζηαο, Β. (1988) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο , 

ζει. 243. 

28. Καξαθψζηαο, Β. (1988) Πξαθη. 1νπ πκπνζίνπ γηα ηηο Νέεο Δμειίμεηο ζηε εηζκνινγία θαη 

ζηε 

Γεσθπζηθή ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ, Θεζ/ληθε, Ηνχιηνο 1-3, 46-61. 

29. Θενδνπιίδεο Ν. (1991) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζει. 500. 

Αναθορές ζηην εργαζία 4.4. 14 

30. Θενδνπιίδεο, Ν. (1991) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

ζει. 

500.      

 

 

 

5.3 Κξηηήο Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

1. " 9
th

  International Congress of the Geological Society of Greece " 

2.  

 

  

6.ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

4.1.1.  "A gravity interpretation of the crustal structure of the west African craton 
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margin in Senegal" 

ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε χπαξμε θαη ην βάζνο ηνπ γεσινγηθνχ νξίνπ θαηά κήθνο ηνπ 

Γπηηθνχ θξαησληθνχ πεξηζσξίνπ ζηε ελεγάιε θαη ηεο Οξνγελεηηθήο δψλεο ησλ Μαπξηηαλίδσλ. 

ηελ αξρή γίλεηαη κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ πξνεγνπκέλσλ γεσθπζηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή θαη αλαπηχζζεηαη ε γεσινγία ηεο, ε νπνία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

παξαπέξα εξκελεία ησλ γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ. 

Δξκελεχνληαη ηέζζεξα  (4)   βαξπηνκεηξηθά πξνθίιο,   δχν  δηαζηάζεσλ  (2D)   κε ηε   

κέζνδν 

"Talwani" απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ: 

α.    Ο θξαηνληθφο θινηφο ηεο ελεγάιεο είλαη πην παρχο θαη πην ππθλφο απφ εθείλν ηεο 

Οξνγελεηηθήο 

δψλεο ησλ Μαπξηηαλίδσλ. 

β.    Ζ επαθή ησλ δχν απηψλ ηεκαρψλ ηνπ θινηνχ εξκελεχεηαη ζαλ "επηθάλεηα επαθήο" (collisional 

zone), γ.     Σα πεηξψκαηα ηεο πηπρσκέλεο δψλεο ηεο πεξηνρήο Falema-Youkounkou απνηεινχλ ηελ 

πεγή ηεο 

ζεηηθήο βαξπηνκεηξηθήο αλσκαιίαο. 

Σέινο, γίλεηαη ζπζρέηηζε ηεο Αλσκαιίαο Bouguer θαη ησλ ρξφλσλ θαζπζηέξεζεο θαηά κήθνο 

ηνπ 

πξψηνπ βαξπηνκεηξηθνχ πξνθίι, ε νπνία εληζρχεη ηελ άπνςε κίαο "επηθάλεηαο επαθήο 

(Collisional 

zone). 

Επγαζία 4.2. 2 "Γεωθπζηθή δηαζθόπεζε ηεο πεξηνρήο "Λνπηξαθίνπ-νπζαθίνπ". 

Απνηειεί ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή, ζηελ νπνία κειεηάηαη ε πεξηνρή Λνπηξαθίνπ-

νπζαθίνπ κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο. 

Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη είλαη ε ειεθηξηθή, ε καγλεηηθή θαη ε βαξπηνκεηξηθή. 

Σα δεδνκέλα ρνξεγήζεθαλ απφ ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (Γ. Δ. Ζ.) θαη απφ ην 

Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ (Η. Γ. Μ. Δ.) θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ γεσειεθηξηθνχ ππνβάζξνπ, ησλ δηαζηάζεσλ ησλ καγλεηηθψλ δνκψλ, ηεο επηθάλεηαο 

αζπλέρεηαο ππθλφηεηαο θαη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ θχξησλ δσλψλ δηάξξεμεο. 

Δθαξκφδεηαη ε κέζνδνο Schlumberger θαη πξνζδηνξίδνληαη ηξία δηαθνξεηηθά γεσειεθηξηθά 

ζηξψκαηα απφ ηα νπνία ην ηξίην παξνπζηάδεη πνιχ πςειή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα. Γίλεηαη 

ραξηνγξάθεζε ηνπ βάζνπο ηνπ ζηξψκαηνο απηνχ θαη έηζη θαζνξίδεηαη ην γεσειεθηξηθφ ππφβαζξν. 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφδνληαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πνηνηηθήο εξκελείαο γηα ηε κειέηε 

ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο πεξηνρήο. Οη κέζνδνη απηέο είλαη ην θηιηξάξηζκα κε ηε κέζνδν Griffin ε 
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κέζνδνο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο παξαγψγνπ θαη ε κέζνδνο ηεο πξνο ηα θάησ ζπλέρεηαο ηνπ 

πεδίνπ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνηνηηθή εξκελεία ησλ 

καγλεηηθψλ αλσκαιηψλ ηεο πεξηνρήο. Δθηφο απφ πνηνηηθή εξκελεία γίλεηαη επηπιένλ θαη πνζνηηθή κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ "Talwani-Worzel-Landisman" γηα ηελ θαηαζθεπή καγλεηηθψλ κνληέισλ δχν 

δηαζηάζεσλ. Δπίζεο ραξηνγξαθνχληαη νη θχξηεο δψλεο δηάξξεμεο ηεο πεξηνρήο ,φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ καγλεηηθψλ. 

Δξκελεχνληαη νη βαξπηνκεηξηθέο αλσκαιίεο κε ηελ εθαξκνγή δχν δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

πνζνηηθήο εξκελείαο ηεο "Talwani-Worzel-Landisman" θαη ηεο "Tsuboi -Tomoda-Aki" θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηαζθεπάδεηαη ν ράξηεο αζπλέρεηαο ππθλφηεηαο. 

Με βάζε φια ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ζπκπεξαίλεηαη ε χπαξμε ηξηψλ θχξησλ δσλψλ δηάξξεμεο 

κε δηεπζχλζεηο ΒΓ-ΝΑ. Α-Γ θαη ΒΑ-ΝΓ. Ρα δχν πξψηα ζπζηήκαηα βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιή ζπκθσλία 

κε ηα γεσινγηθά ππάξρνληα ζπζηήκαηα δηάξξεμεο ηεο πεξηνρήο ην δε ηξίην ζρεηίδεηαη κε ην ζχζηεκα 

δηάξξεμεο πνπ παξαηεξείηαη ζε φιν ην Βαιθαληθφ ρψξν. 

Σέινο, πξνηείλεηαη ην κνληέιν ελφο πηζαλνχ γεσινγηθνχ θέξαηνο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε 

απφ κία καγκαηηθή δηείζδπζε, πνπ πηζαλά πεξηέρεη λεξφ ζην πάλσ κέξνο ηεο σο ην πην πηζαλφ γηα 

ηελ εξκελεία ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αλψκαιεο ε νπνία παξαηεξείηαη ζην θεληξηθφ -λφηην ηκήκα ηεο 

πεξηνρήο πνπ κειεηάηαη. 

6.2  Δξγαζίεο δεκνζηεπκέλεο ζε μέλα πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίωλ  

Επγαζία 4.3.3 "Seismic faults in the Aegean area". 

ηελ εξγαζία απηή θαζνξίζηεθαλ νη δηεπζχλζεηο θαη νη θχξηεο ηδηφηεηεο ησλ ζεηζκηθψλ 

ξεγκάησλ θπξίσο πξφζθαησλ (1953-1982) ,αιιά θαη νξηζκέλσλ παιαηφηεξσλ (1861-1932). Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πιένλ αμηφπηζηνη κεραληζκνί γέλεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζεηζκνινγηθά, γεσκνξθνινγηθά θαη γεσινγηθά ζηνηρεία. 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη ζηελ εμσηεξηθή ζεηζκηθή δψλε ,θαηά κήθνο ηεο Γ. Αιβαλίαο-

Γ. Διιάδαο-Ηνλίσλ-Ν. Κξήηεο-Ν. Ρφδνπ εκθαλίδνληαη αλάζηξνθα ξήγκαηα κε δηεχζπλζε ΒΓ-ΝΑ. 

ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ππάξρνπλ ξήγκαηα δηεχζπλζεο κε δηεχζπλζε θιίζεο ΒΓ-

ΝΓ εκθαλίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ Διιεληθνχ ηφμνπ θαηά κήθνο ηεο πεξηνρήο Πεινπφλλεζνο-

Κπθιάδεο - Γσδεθάλεζα ΝΓ Σνπξθία θαζψο θαη θαηά κήθνο ηεο δψλεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάθξν 

ηνπ Β. Αηγαίνπ. 

ηελ εξγαζία απηή , κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα (ζεηζκνινγηθά, γεσκνξθνινγηθά, γεσινγηθά) 

έγηλε δπλαηή ε δηάθξηζε ηνπ βνεζεηηθνχ απφ ην επίπεδν ηνπ ξήγκαηνο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζεηζκηθψλ 

ξεγκάησλ ζηηο νθηψ δψλεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Αηγαίνπ. 

Επγαζία 4.3.4 "Further   evidence   on   the   deep   tectonics   of   the   Aegean   and   
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eastern Mediterranean". 

Πξφζζεηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 1977-1984 ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία απηή γηα ηνλ 

αλεμάξηεην έιεγρν ηεο χπαξμεο δψλεο Benioff ζην λφηην Αηγαίν. Σα αμηφπηζηα ζηνηρεία ηεο εηθνζαεηίαο 

1964-1984 πνπ αθνξνχλ ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εζηηψλ ησλ ζεηζκψλ βάζνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

εξγαζία γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο γεσκεηξίαο ηεο δψλεο. 

Γίλνληαη έμε ηνκέο ζηε δηεχζπλζε ηνπ ηφμνπ ηνπ λφηηνπ Αηγαίνπ. ηηο ηνκέο απηέο κεηξήζεθε ε 

θιίζε ηεο δψλεο Benioff θαη βξέζεθε φηη απηή έρεη θιίζε 37 ζην αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα ηνπ ηφμνπ 

θαη 32 ζην Κεληξηθφ ηκήκα 

Δπηβεβαηψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ε δψλε Benioff ζην Νφηην Αηγαίν είλαη ζπκκεηξηθή θαη 

έρεη ακθηζεαηξηθφ ζρήκα. 

Επγαζία 4.3.5 "Further evidence on the strike-slip faulting of the Northern Aegean 

 trough based on properties of the August-November 1983 seismic 

 sequences". 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδνληαη ηδηφηεηεο ηνπ ζεηζκνχ πνπ έγηλε ζηηο 6 Απγνχζηνπ 1983 θαη είρε 

κέγεζνο 6,8. πγθεθξηκέλα, απφ ην κεραληζκφ γέλεζεο ηνπ θχξηνπ ζεηζκνχ πξνθχπηεη φηη ην ξήγκα πνπ 

ηνλ πξνθάιεζε, είρε δηεχζπλζε ΒΑ-ΝΓ, κε κηθξή θιίζε πξνο ηα ΝΑ, θαη ήηαλ δεμηφζηξνθν. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπ ήηαλ 40km κήθνο θαη 12km πιάηνο. 

Μειεηήζεθε επίζεο ε ρσξνρξνληθή θαηαλνκή ησλ κεηαζεηζκψλ ηνπ θχξηνπ ζεηζκνχ. 

Επγαζία 4.3.6 "Magnetic Prospecting at the Prehistoric site of the village of 

Mandalo in Northern Greece " 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο καγλεηηθήο δηαζθφπεζεο ζηνλ 

πξντζηνξηθφ νηθηζκφ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ "Μάλδαιν" ηνπ λνκνχ Πέιιαο (Γ. 

Μαθεδνλία). Ο πξντζηνξηθφο απηφο νηθηζκφο απνηειείηαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ αξραηνιφγσλ απφ 10 

δηαθνξεηηθέο νηθηζηηθέο θάζεηο, απφ ηηο νπνίεο κεξηθέο παξνπζηάδνπλ πςειή καγλεηηθή επηδεθηηθφηεηα. 

Πεξηγξάθεηαη ε ηερληθή κέηξεζεο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζε δχν δηαθνξεηηθά χςε, πνπ ζηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη 1m θαη 2.2m πάλσ απφ ην έδαθνο. Καη αηηηνινγνχληαη ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία επηηπγράλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα ηφζν απφ 

γεσθπζηθήο φζν θαη απφ αξραηνινγηθήο πιεπξάο γηαηί πξνηείλνληαη πηζαλέο πεξηνρέο αξραηνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

Επγαζία 4.3.7 "Some Aspects concerning the application of Geophysical Prospecting 

methods at 'D I ON' Archaeological site". 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κία παξαδεηγκαηηθή εθαξκνγή δχν βαζηθψλ κεζφδσλ γεσθπζηθήο 
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δηαζθφπεζεο ηεο καγλεηηθήο θαη ηεο ειεθηξηθήο ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ αξραηνινγηθνχ 

ρψξνπ ηνπ Γίνπ ζηελ Πηεξία (Βφξεηα Διιάδα). 

Πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ππαίζξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δίλνληαη ηα 

επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα ππφ κνξθή ραξηψλ ηζαλψκαισλ θακπχισλ. 

Σέινο, πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη πξνηείλνληαη πεξηνρέο έληνλσλ αλσκαιηψλ δχν 

απφ ηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ήδε αλαζθακκέλα ππνιείκκαηα θηηξίσλ. 

Επγαζία 4.3.8 "Geophysical prospecting at archaeological sites with some examples 

from northern Greece". 

ηελ εξγαζία απηή αλαπηχζζεηαη ζηελ αξρή ν ξφινο ησλ γεσθπζηθψλ δηαζθνπήζεσλ θαη 

παξνπζηάδεηαη ζρεδηαγξακκαηηθά ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ έξεπλα εληνπηζκνχ ζακκέλσλ 

αξραηνινγηθψλ δνκψλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηάθνξα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο γεσκαγλεηηθήο θαη 

γεσειεθηξηθήο κεζφδνπ ζε δηάθνξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θχξηα, ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. 

Δηδηθή πξνζνρή δίλεηαη ζηνπο απνπξνζαλαηνιηζηηθνχο παξάγνληεο (Misleading factors), νη νπνίνη 

ζπλήζσο πεξηπιέθνπλ ηελ εξκελεία ησλ γεσθπζηθψλ παξαηεξήζεσλ. 

Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα είλαη νη γεσινγηθέο, γεσκνξθνινγηθέο θαη εδαθηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο, δνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζθαηε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη πεξίπινθεο αξραηνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο δνκέο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο 

πνπ βξίζθνληαη ζακκέλεο πνιχ θνληά ή θάησ, ε κία ηεο άιιεο. Αλαθέξνληαη αληίζηνηρα παξαδείγκαηα 

απφ ηνπο δηάθνξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφζηεθαλ νη γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο. 

Σέινο, γίλεηαη κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ πιένλ εθαξκφζηκσλ γεσθπζηθψλ κεζφδσλ ζηελ 

έξεπλα θαη εληνπηζκφ ησλ ζακκέλσλ αξραηνινγηθψλ δνκψλ. 

Επγαζία 4.3.9 "Field investigation of a Macedonian tumulus by resistivity soundings". 

Πεξηγξάθεηαη έλα πείξακα ππαίζξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη 64 γεσειεθηξηθέο βπζνζθνπήζεηο 

Schlumberger, ζην ΝΓ ηκήκα ηεο "Σνχκπαο" πνπ βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Καξχηζα ηνπ λνκνχ Πηεξίαο. 

θνπφο ηνπ ήηαλ λα κειεηεζεί ην εθαξκφζηκν ή κε ησλ γεσειεθηξηθψλ βπζνζθνπήζεσλ ζηελ έξεπλα ησλ 

ηαθηθψλ κλεκείσλ, κνξθήο "Σνχκπαο". 

Πεξηγξάθεηαη ε ηερληθή ιήςεο ησλ γεσειεθηξηθψλ κεηξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή. ε 

επεμεξγαζία ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. 

Απνδεηθλχεηαη ε παξνπζία βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ εθαξκνγή ησλ γεσειεθηξηθψλ 

βπζνζθνπήζεσλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ηαθηθά κλεκεία. Σν βαζηθφηεξν είλαη εθείλν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα 

ηερλεηψο ζπγθεληξσκέλα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κλεκείνπ. 

Δπίζεο, ε αλνκνηνγέλεηα ζηηο ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο δνκήο θαη ην αλψκαιν ηνπνγξαθηθφ 

αλάγιπθν απνηεινχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο αξραηνκεηξηθέο δηαζθνπήζεηο. 
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Επγαζία 4.3.10 "The   analysis   of  aeromagnetic   measurements   from   the   Sousaki-

Loutraki (Central Greece) geothermal field and the assessment of the Curie 

point depths". 

ηελ εξγαζία απηή, πνπ απνηειεί κέξνο κίαο ιεπηνκεξνχο γεσθπζηθήο έξεπλαο ηνπ γεσζεξκηθνχ 

πεδίνπ " Λνπηξαθίνπ - νπζαθίνπ ππνινγίζηεθε ην βάζνο ησλ καγλεηηθψλ πεγψλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

αεξνκαγλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο. 

Ζ ππφ κειέηε πεξηνρή ρσξίζηεθε ζε επί κέξνπο αιιεινθαιππηφκελεο ηεηξαγσληθέο 

ππνπεξηνρέο ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε 2- δηαζηάζεσλ θαζκαηηθή αλάιπζε. ηε 

ζπλέρεηα ηα 2-δηαζηάζεσλ θάζκαηα κεηαηξάπεθαλ ζε 1-δηάζηαζεο θάζκαηα. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

θαζκάησλ απηψλ, δειαδή ησλ 1-δηάζηαζεοθαζκάησλ, ππνινγίζηεθαλ ηα κέζα βάζε ησλ ζεκείσλ Curie. 

Έηζη, ππνινγίζηεθε ην βάζνο ηεο ηζφζεξκεο ηνπ ζεκείνπ Curie απφ ηηο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο 

ζπληζηψζεο ησλ καγλεηηθψλ αλσκαιηψλ θαη απφ ηηο πξψηεο ηάμεο ξνπέο ησλ θαζκάησλ. Σν βάζνο ησλ 

12km, πνπ βξέζεθε, πξνυπνζέηεη γεσζεξκηθέο βαζκίδεο κεγαιχηεξεο ησλ 40 km θαη βξίζθεηαη ζε πνιχ 

θαιή ζπκθσλία κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ηεο ζεξκηθήο ξνήο ζηελ πεξηνρή. 

Σέινο, ην βάζνο ηνπ καγλεηηθνχ ππνβάζξνπ βξέζεθε λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 4 km ζην ΒΓ 

ηκήκα ηεο πεξηνρήο θαη 7~8 km ζην θεληξηθφ Σκήκα ηεο, δείρλνληαο έηζη ηελ παξνπζία κίαο 

ηάθξνπ, ε δεκηνπξγία ηεο νπνίαο νθείιεηαη ζηηο ηεθηνληθέο δηαδηθαζίεο, πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

πεξηνρή, φπσο πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο ζεηζκνηεθηνληθέο κειέηεο. 

Επγαζία 4.3.11 "Geophysical and tectonic interpretation of the Hydrothermal activity; 

An example of the Loutraki-Sousaki area, Greece". 

Γεσειεθηξηθά, καγλεηηθά, βαξπηνκεηξηθά θαη ηεθηνληθά δεδνκέλα ζε κία έληνλα ηεθηνληζκέλε 

πεξηνρή, φπσο είλαη απηή ηνπ Λνπηξαθίνπ - νπζαθίνπ δείρλνπλ φηη ε εθαηζηεηαθή θαη πδξνζεξκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο νθείιεηαη ζε δχν θχξηα ζπζηήκαηα δηάξξεμεο, ηα νπνία παξακνξθψλνπλ ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. 

Σν παιαηφηεξν ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεμηγελείο επηθάλεηεο κε δηεχζπλζε 

ΒΓ- ΝΑ, είλαη πηζαλά κεηα-κεηνθαηληθήο ειηθίαο θαη ην λεψηεξν απφ ξεμηγελείο επηθάλεηεο δηεχζπλζεο 

ΓΒΓ θαη ΑΒΑ. 

Ο κεραληζκφο δηείζδπζεο ηφζν ησλ καγκάησλ φζν θαη ηνπ κεηεσξηθνχ λεξνχ ζπζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηα δχν απηά ζπζηήκαηα δηάξξεμεο. Οη γεσθπζηθνί ράξηεο νη νπνίνη θαηαζθεπάζηεθαλ 

απφ ηα γεσειεθηξηθά, γεσκαγλεηηθά θαη βαξπηνκεηξηθά δεδνκέλα, δείρλνπλ φηη ηα βαζχηεξα 

ξήγκαηα δηεχζπλζεο ΒΓ θαη ΒΑ ζρεηίδνληαη κε κία απφθπζε κάγκαηνο πξνεξρφκελε απφ έλαλ 

κεγαιχηεξν καγκαηηθφ ζάιακν, ν νπνίνο πξνθαιεί κηα γεσζεξκηθή αλσκαιία ζε βάζνο. 

Επγαζία 4.3.12 "A Preliminary resistivity investigation (VES) of the southern part of the 

Arta's sedimentary basin (Epirus-Greece)". 
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Ζ εξγαζία απηή βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 20 γεσειεθηξηθψλ βπζνζθνπήζεσλ, νη νπνίεο 

έγηλαλ κε ηε δηάηαμε Schlumberger ζε πιήξε αλάπηπμε θαη ησλ νπνίσλ ε εξκελεία έγηλε κε ηε κέζνδν 

ηεο κέγηζηεο θιίζεο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δείρλεη ηελ χπαξμε ησλ δχν βαζηθψλ ζπζηεκάησλ δηάξξεμεο ζηελ 

πεξηνρή (Ηφληνο δψλε). Δληνπίδεηαη έλα κεγάιν ξήγκα ππνβάζξνπ, πνπ αλήθεη ζην ζχζηεκα δηάξξεμεο 

κε δηεχζπλζε ΑΒΑ-ΓΝΓ θαη ην νπνίν απνδεηθλχεηαη σο ην ππεχζπλν γηα ηελ παξνπζία ηεο Θεξκήο 

Πεγήο ηεο Πεξάλζεο. 

Δπίζεο, απφ ηελ εξκελεία ησλ γεσειεθηξηθψλ ηνκψλ θαζψο επίζεο απφ ηε ρσξηθή θαηαλνκή 

ησλ θαηλφκελσλ εηδηθψλ ειεθηξηθψλ αληηζηάζεσλ ππνινγίδεηαη ην βάζνο ηνπ ππνβάζξνπ θαζψο θαη ην 

πάρνο ησλ ηδεκάησλ ηεο πεξηνρήο. 

Επγαζία 4.3.13 "Wetlands of Macedonia and Anthropogenic Processes". 

ηελ εξγαζία απηή αλαπηχζζνληαη νη αλζξσπνγελείο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα 

κεγαιχηεξα πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα ηεο Μαθεδνλίαο. Γχν θαηεγνξίεο, θπξίσο, επεκβάζεσλ ηνπ 

αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ πγξνηφπσλ έρνπλ δηαηαξάμεη ζεκαληηθά ηε θπζηθή ηνπο 

ηζνξξνπία. 

Έηζη, νη κεγάιεο θιίκαθαο πξσηνγελείο επεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

πγξνηφπσλ εμαθάληζαλ, ζε ειάρηζην ρξφλν γηα ηε θχζε, κεγάιεο ιίκλεο θαη έιε, ιφγσ θαηαζθεπήο 

πδξαπιηθψλ έξγσλ γηα απνμεξάλζεηο θαη απνζηξαγγίζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή, αηθληδίσο, 

ηεο αιπζίδαο ησλ εμειηθηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη νηθνινγηθψλ ηζνξξνπηψλ. 

Οη δεπηεξνγελείο επεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο λεψηεξεο αιιαγέο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη ε θαηαζθεπή κεγάισλ αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο 

θπζηθήο βιάζηεζεο απφ αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο φπνπ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αληηδξά θαη 

πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηηο ηζνξξνπίεο κεηαμχ θπζηθσλ-ρεκηθψλ παξαγφλησλ. 

6. 3  Δξγαζίεο δεκνζηεπκέλεο ζε Διιεληθά Πεξηνδηθά ή Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίωλ 

κε θξηηέο 

 

Επγαζία 4.4.14 "ηαηηθέο θαη δπλακηθέο ηδηόηεηεο ηεο ιηζόζθαηξαο ζηνλ επξύηεξν ρώξν 

ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην". 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ησλ γεσθπζηθψλ ηδηνηήησλ, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνπλ ηηο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο ηδηφηεηεο ηεο ιηζφζθαηξαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ 

θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 

Γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο πνπ έρεη γίλεη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα πάλσ ζηα Θέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δνκή ηνπ θινηνχ, ην πεδίν βαξχηεηαο, ην γεσκαγλεηηθφ πεδίν, ηε ξνή Θεξκφηεηαο, ηελ 
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απφζβεζε ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ, ην καγλεηηζκφ θαη ηε κεηαιινγέλεζε, ηελ θαηαλνκή ηεο ζεηζκηθήο 

δξάζεο θαη ην πεδίν ησλ ηάζεσλ. Αλαθέξνληαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα λα εξκελεπηνχλ νη 

ηδηφηεηεο απηέο κε απιά γεσδπλακηθά κνληέια. 

πκπεξαίλεηαη φηη αλ θαη ε γλψκε πνπ έρεη απνθηεζεί, κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

απηφ είλαη αμηφινγε, απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα θαη αθξηβέζηεξα γεσθπζηθά θαη γεσινγηθά δεδνκέλα γηα 

ηελ θαηαλφεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ησλ γεσηεθηνληθψλ δηαδηθαζηψλ βάζνπο ζην ρψξν απηφ. 

Επγαζία 4.4.15 "Electrical  mapping  in locating some burried  structures  of 

archaeological 

interest". 

Ζ εξγαζία απηή αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο γεσειεθηξηθήο κεζφδνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ππφγεησλ 

δνκψλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

ηελ αξρή πεξηγξάθεηαη έλα πείξακα ππαίζξνπ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ ζακκέλσλ ηνίρσλ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ "Wenner" θαη "Σεηξαγσληθήο" (Square) 

Αλαπηχζζνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ππφγεησλ 

έγθνηισλ. Γείρλεηαη φηη ε παξνπζία άιισλ δνκψλ, φπσο ηνίρσλ, πεξηπιέθνπλ ηελ εξκελεία ησλ ηνκψλ 

ηεο θαηλφκελεο εηδηθήο αληίζηαζεο ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο. 

Σέινο, εμεηάδεηαη κία ζπάληα πεξίπησζε ζεηηθψλ καγλεηηθψλ αλσκαιηψλ ε νπνία παξαηεξήζεθε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αξραηνκεηξηθψλ δηαζθνπήζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ππφγεησλ έγθνηισλ ζηνλ 

Πξντζηνξηθά νηθηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζην ζχγρξνλν ρσξηφ Μάλδαιν ηνπ Ννκνχ Πέιιαο. 

Επγαζία 4.4.16 "Geophysical investigations in the area of the tumulus of 'Aliki " near Kitros, 

Ancient Pydna". 

Ζ εξγαζία απηή αζρνιείηαη κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο γηα ηε κειέηε 

ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηβάιιεη ηελ Σνχκπα ηεο "Αιηθήο", ζηελ πεξηνρή Κίηξνπο Πηεξίαο, πνπ αλήθεη ζηελ 

Αξραία Πχδλα. 

Πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

γεσειεθηξηθήο θαη γεσκαγλεηηθήο κεζφδνπ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ ,γίλεηαη πξνζπάζεηα 

απνηχπσζεο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο πεξηνρήο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο, ηα νπνία δείρλνπλ 

πηζαλέο πεξηνρέο ζακκέλσλ αξραίσλ ηάθσλ κε πξνηεξαηφηεηα αλαζθαθήο. Δπίζεο, απνδεηθλχνπλ ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ 

γεσθπζηθψλ αλσκαιηψλ θαη ζπληζηνχλ ηελ απνθπγή ηεο γεσκαγλεηηθήο δηαζθφπεζεο ζε 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο αξγηιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Επγαζία 4.4.17 "Γεωθπζηθή δηαζθόπεζε αξραηνινγηθώλ ρώξωλ ζηε Βόξεηα Διιάδα". 
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ηελ εξγαζία απηή αλαπηχζζεηαη ν ξφινο ησλ γεσθπζηθψλ δηαζθνπήζεσλ ζηελ αξραηνινγηθή 

έξεπλα θαη παξνπζηάδνληαη ζρεδηαγξακκαηηθά ηα βήκαηα ηα νπνία αθνινπζνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηάθνξα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο γεσκαγλεηηθήο θαη 

γεσειεθηξηθήο κεζφδνπ ζε δηάθνξνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θχξηα, ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. 

Αλαπηχζζνληαη νη απνπξνζαλαηνιηζηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη πεξηπιέθνπλ ηελ εξκελεία ησλ 

γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο νη γεσινγηθνί παξάγνληεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθαηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο φπνπ δνκέο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο βξίζθνληαη 

ζακκέλεο πνιχ θνληά ή θάησ ε κία ηεο άιιεο θαη αλαθέξνληαη αληίζηνηρα παξαδείγκαηα. 

Σέινο, γίλεηαη κία ζχληνκε αλαζθφπεζε εθείλσλ απφ ηηο γεσθπζηθέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ 

επξεία εθαξκνγή ζηελ αξραηνινγηθή έξεπλα. 

Επγαζία 4.4.18 "A   simple   method   for   gravity   network   adjustment   by   the   use   of   

a 

microcomputer". 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη κία δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνζαξκνγήο 

βαξπηνκεηξηθψλ δηθηχσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ επίιπζε ελφο ζπζηήκαηνο γξακκηθψλ εμηζψζεσλ κε ηε 

κέζνδν ηεο γεληθεπκέλεο αλαζηξνθήο. 

Αλαπηχζζεηαη ην ζχζηεκα ησλ γξακκηθψλ απηψλ εμηζψζεσλ θαη δίλεηαη ε ιχζε ηνπ φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο γεληθεπκέλεο αλαζηξνθήο ζηελ πεξίπησζε απηή. 

Σέινο, παξέρεηαη αληίζηνηρν πξφγξακκα ππνινγηζηή ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ BASIC γηα 

κηθξνυπνινγηζηή ηχπνπ Commodore-Pet θαη παξνπζηάδεηαη ζρεηηθφ παξάδεηγκα  εθαξκνγήο ηνπ. 

 

Επγαζία 4.4.19 "Οη   κέζνδνη   Γεωθπζηθήο   Γηαζθόπεζεο   ζηελ   έξεπλα   ηεο   

Γεωζεξκηθήο Δλέξγεηαο". 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ γεσθπζηθψλ κεζφδσλ, νη νπνίεο έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζηελ έξεπλα ηεο Γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο αλά ηνλ θφζκν. 

Γίλεηαη εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ηεο Γεσθπζηθήο έξεπλαο, πνπ έρεη γίλεη θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ Γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ηεο Διιάδαο. Αλαθέξνληαη νη πξνζπάζεηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη γηα λα εξκελεπηνχλ ηα γεσθπζηθά δεδνκέλα κε απιά γεσθπζηθά-γεσηεθηνληθά 

κνληέια. πκπεξαίλεηαη φηη, αλ θαη ε γλψζε πνπ έρεη απνθηεζεί, κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν απηφ είλαη αμηφινγε, απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα θαη αθξηβέζηεξα γεσθπζηθά δεδνκέλα γηα 

ηελ θαηαλφεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ησλ γεσηεθηνληθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ρψξν ησλ γεσζεξκηθψλ 

πεδίσλ. 

Επγαζία 4.4.20  "Γεωθπζηθή   έξεπλα   ηεο   πεξηνρήο   Θεξκώλ   Λνπηξώλ   Ηξαίαο   (Κ.   
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Πεινπόλλεζνο)". 

Ζ εξγαζία απηή αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο γεσειεθηξηθήο κεζφδνπ ζηελ αλαδήηεζε 

γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ. 

Πεξηγξάθεηαη ε γεσινγία ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ 

γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο γεσειεθηξηθήο δηαζθφπεζεο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο ηα νπνία αθ' ελφο 

δείρλνπλ φηη ην αζβεζηνιηζηθφ ππφβαζξν, ην νπνίν ζηελ παξνχζα πεξίπησζε απνηειεί ηελ πεγή 

πξνέιεπζεο ησλ ζεξκψλ ξεπζηψλ, παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ρακειέο ηηκέο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο 

αληίζηαζεο ζηελ πεξηνρή ησλ Ηακαηηθψλ πεγψλ θαη αθ' εηέξνπ ππνδεηθλχνπλ πηζαλέο πεξηνρέο 

γεσζεξκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή παξαπέξα γεσηξεηηθήο έξεπλαο 

Επγαζία 4.4.21 "Η επίδξαζε ηεο αληζνηξνπίαο ζηηο ειεθηξηθέο κεηξήζεηο 

αξραηνινγηθώλ ρώξωλ". 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ελφο απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο βαζηθήο 

γεσθπζηθήο έξεπλαο, σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ, ην νπνίν αθνξά ηε κειέηε ηεο παξακέηξνπ ηεο αληζνηξνπίαο θαηά ηε γεσειεθηξηθή 

ραξηνγξάθεζε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο "Wenrer" θαη "Square array (ηεηξαγσληθή 

δηάηαμε) γηα ηε γεσειεθηξηθή ραξηνγξάθεζε πεξηνρήο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ Γίνπ Πηεξίαο. 

Ο δείθηεο AIR (Azimuthal Inhomogeneity Ratio) κπνξεί λα κεηξεζεί κφλν κε ηελ ηεηξαγσληθή 

δηάηαμε, ε νπνία, φκσο, απφ ηε θχζε ηεο είλαη ε ιηγφηεξν επαίζζεηε ζε πιεπξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Έηζη, απνδεηθλχεηαη φηη ην ζήκα AIR είλαη ζαθψο πην πνιχπινθν απφ ηελ ειεθηξηθή 

αλσκαιία θαη θαηαδεηθλχεη κε κεγάιε αθξίβεηα ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ πιεπξηθέο αζπλέρεηεο. 

Όκσο, ε ηεηξαγσληθή δηάηαμε, κε ηελ νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί, κεηνλεθηεί ζαθψο σο πξνο ηελ 

εθαξκνζηκφηεηά ηεο, γηαηί ηέζζεξα ειεθηξφδηα πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη γηα ηε λέα ιήςε κέηξεζεο. 

Δπηπιένλ νη απνζηάζεηο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο πξάγκα πνπ είλαη δχζθνιν ζηηο θιαζζηθέο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο κεηξήζεσλ. 

Επγαζία 4. 4.22         "Σεηαξηνγελείο   Γηεξγαζίεο   Απνγύκλωζεο   θαη   Απόζεζεο   Τιηθώλ   

ζηελ Πεξηνρή ηνπ ΒΓ Παγγαίνπ Όξνπο ζην Ννκό εξξώλ". 

ηελ εξγαζία απηή, κε βάζε γεσκνξθνινγηθά, γεσινγηθά, ηδεκαηνινγηθά θαη γεσθπζηθά ζηνηρεία 

πξνζδηνξίδνληαη πνζνηηθά θαηά έθηαζε θαη φγθν ηα θαηλφκελα απνζάζξσζεο-δηάβξσζεο-απφζεζεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ΒΓ Παγγαίνπ θαη ηνπ βπζίζκαηνο ησλ εξξψλ. 

Δπίζεο ππνινγίδεηαη ε κέζε ηαπείλσζε ηνπ αλάγιπθνπ, πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηε κεραληθή φζν 

θαη ζηε ρεκηθή απνζάζξσζε ησλ καξκάξσλ ηνπ Παγγαίνπ. 

Σέινο ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο ηεο ηαπείλσζεο ηνπ αλάγιπθνπ ζε 1.5-2. 5 εθαηνκκχξηα έηε (my) 
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ν νπνίνο δείρλεη φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ εμσγελψλ δηεξγαζηψλ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Βηιιαθξαγθίνπ θαη Σεηαξηνγελνχο πεξίνδν πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ επηθαλεηαθνχ 

αλάγιπθνπ ηεο Διιάδαο. 

Επγαζία 4.4.23 "πζρέηηζε Τδξνγεωινγηθώλ θαη Γεωθπζηθώλ Παξακέηξωλ ηνπ 

Ηθαηζηεηνηδεκαηνγελνύο   Τδξνθνξέα   ηεο   Δπξύηεξεο   Πεξηνρήο   

θύδξαο   (Ννκνύ Πέιιαο)". 

ηελ εξγαζία απηή Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο γεσθπζηθψλ δεδνκέλσλ 

(γεσειεθηξηθψλ δηαζθνπήζεσλ) θαη πδξνγεσινγηθψλ δεδνκέλσλ (γεσηξεηηθψλ, δνθηκαζηηθψλ 

αληιήζεσλ) ζηελ επξχηεξε πεδηλή πεξηνρή θχδξαο. 

Καζνξίδνληαη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ πδξνθνξέα κε ηε ρξήζε ππθλνχ δηθηχνπ 

γεσειεθηξηθψλ δηαζθνπήζεσλ θαη γίλεηαη θαηαζθεπή ραξηψλ ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπ πάρνπο, ηεο 

βάζεο θαζψο θαη ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο απηνχ. 

Δπίζεο, ππνινγίδνληαη νη πδξνγεσινγηθέο παξάκεηξνη ηνπ πδξνθνξέα απφ ηα δεδνκέλα 

δνθηκαζηηθψλ αληιήζεσλ (πεξαηφηεηα Κ, πδξαπιηθή αγσγηκφηεηα Σ, ζπληειεζηήο ελαπνζήθεπζεο 

S, 

εηδηθή παξνρή q/ δ) θαη θαηαζθεπάδνληαη ράξηεο θαηαλνκήο ησλ παξακέηξσλ απηψλ. 

Σέινο, γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ γεσθπζηθψλ θαη πδξνγεσινγηθψλ παξακέηξσλ ηεο πεξηνρήο 

έξεπλαο. 

Επγαζία 4.4.24 "Η Δθαξκνγή πλδπαζκέλωλ Γεωινγηθώλ θαη Γεωθπζηθώλ Μεζόδωλ 

ζηελ Τδξνγεωινγηθή Έξεπλα ηωλ Β / Γ -θώλ Παξπθώλ ηνπ Παγγαίνπ". 

πλδπαζκέλεο κέζνδνη γεσινγηθήο θαη γεσθπζηθήο έξεπλαο εθαξκφζηεθαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

πδξνθφξσλ νξηδφλησλ ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ησλ εξξψλ θαη ηνπ Παγγαίνπ φξνπο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ γεσθπζηθψλ κεζφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο κεζφδνπ ησλ γεσειεθηξηθψλ 

δηαζθνπήζεσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε, απέδεημε φηη ε θνηιάδα ηνπ ρεηκάξξνπ Κηηζάθνπ απνηειεί κία 

λέα ηεθηνληθή ηάθξν κέζα ζε απνζέζεηο εξπζξνπειψλ, έρεη παρχ αιινχβην ζηξψκα θαζψο θαη 

αλαπηπγκέλα πδξνθφξα ζηξψκαηα ζην βάζνο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψζεθαλ κε γεσηξήζεηο, γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο ζηε κειινληηθή έξεπλα ηεο ηεθηνληθήο θαη ηεο πδξνγεσινγίαο κίαο πεξηνρήο. 

Επγαζία 4. 4.25         "Οη ράξηεο ωο Μέζα Παξαθνινύζεζεο ηωλ Φπζηθώλ θαη 

Αλζξωπνγελώλ Αιιαγώλ ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Διιάδαο θαηά ηνλ 20ν 

αηώλα". 

Ζ ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπνγξαθηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ραξηψλ δηαθφξσλ εθδφζεσλ ηεο Διιάδνο 
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θαηά ηνλ 20ν αηψλα δίλεη ηελ πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο, κε 

παξαζηαηηθφ ηξφπν θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε φηη ν άλζξσπνο έρεη θαηαζηεί ν θχξηνο παξάγνληαο 

εμέιημεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζήκεξα. 

ηνπο ράξηεο ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα απεηθνλίδεηαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

κε θχξηα ζηνηρεία ηηο αιιαγέο ζηελ πνξεία ηεο θνίηεο ησλ πνηακψλ ηηο απμνκεηψζεηο ηεο έθηαζεο ησλ 

ιηκλψλ θαη ησλ ειψλ, ηηο επεθηάζεηο ηεο ρέξζνπ ζε βάξνο ηεο ζάιαζζαο ζε δειηατθέο εθβνιέο θ. ά. 

ηνπο ράξηεο ησλ κέζσλ ηνπ 20νχ αηψλα απεηθνλίδνληαη νη αιιαγέο, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο 

κεγάιεο θιίκαθαο πξσηνγελείο επεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ζε ειάρηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε θχζε, εμαθαλίζηεθαλ απφ ηνπο ράξηεο κεγάιεο ιίκλεο θαη έιε πεδηλψλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο - Τγξφηνπνη Μαθεδνλίαο - ιφγσ θαηαζθεπήο πδξαπιηθψλ έξγσλ 

(απνμεξάλζεηο -απνζηξαγγίζεηο). 

ηνπο ράξηεο ηνπ ηέινπο ηνπ 20νχ αηψλα απεηθνλίδνληαη νη λεψηεξεο αιιαγέο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε δεπηεξνγελείο επεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο είλαη ε θαηαζθεπή 

κεγάισλ αξδεπηηθψλ έξγσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο απφ αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο. 

 

Επγαζία 4. 4.26 "Οη   Τγξόηνπνη ωο Γεωινγηθή - Γεωκνξθνινγηθή Κιεξνλνκηά θαη 

Γηαδξνκέο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Σν Παξάδεηγκα ηνπ 

Έβξνπ". 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχζζεηαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ Τγξνηφπσλ ηνπ Διιαδηθνχ Υψξνπ 

, σο ζεκαληηθψλ γεσκνξθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Παξνπζηάδεηαη ην ηδηαίηεξν Παγθφζκην ελδηαθέξνλ 

γηα δηαηήξεζε ηνπο, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπο. 

Δπηρεηξείηαη κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ηνπ πνηάκηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Έβξνπ, ελφο πγξνηνπηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε εμαηξεηηθνχο Γεψηνπνπο θαη Βηφηνπνπο. 

Σέινο , παξνπζηάδνληαη ηα εηδηθά εθείλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζην λα εληαρζεί ζην Γηεζλέο Γίθηπν Φπζηθψλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη λα 

αλαδεηρζεί ζε έλαλ εμαηξεηηθνχ επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο Γεψηνπν - Βηφηνπν. 

Επγαζία 4. 4.21 "Γεωγξαθία θαη ρνιηθή Γεωγξαθία, ε δύζθνιε ζπλάληεζε: 

Οξηζκέλνη άμνλεο πξνβιεκαηηζκνύ". 

ηελ   εξγαζία απηή   επηρεηξείηαη ε   ζθηαγξάθεζε   νξηζκέλσλ   αμφλσλ πξνβιεκαηηζκνχ 

πνπ αθνξνχλ ζε νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία: α. ε Γεσγξαθία, ζην ζρνιείν ,πξέπεη λα κεηαδίδεη ζηα παηδηά 

έλα ζχλνιν γεσγξαθηθψλ γλψζεσλ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ,  εμνηθεηψλνληαο ηα ηαπηφρξνλα κε 

ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηε Γεσγξαθία απφ άιια παξεκθεξή 

γλσζηηθά αληηθείκελα θαη  β. ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, ε ζπλεθηηθή θαη ζε 

βάζνο επεμεξγαζία γεσγξαθηθψλ ζεκάησλ, ε θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
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θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε κειέηε ηνπ, ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα 

απφ φηη ε θάιπςε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο χιεο. 

Σέινο, απνδεηθλχεηαη φηη κέζα απφ απηά αθξηβψο ηα ζεκεία κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηε Γεσγξαθία, σο γλσζηηθφ θιάδν θαη ζηε ζρνιηθή Γεσγξαθία, σο κάζεκα, ζχλδεζε πνπ 

κφλν απηή κπνξεί λα δψζεη πεξηερφκελν ζηε ρξήζε ηνπ Ίδηνπ φξνπ θαη γηα ηα δχν. 

Επγαζία 4. 4.29 "Geology in Primary Education: Potentials and Perspectives". 

ηελ εξγαζία απηή, επηρεηξείηαη  απνηίκεζε θαη  παξνπζίαζε ηεο Γεσινγηθήο χιεο ησλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φπσο απηή αλαπηχζζεηαη ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο Δ' 

θαη η' ηάμεο. 

Παξνπζηάδνληαη δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο εκπινπηηζκνχ ηεο Γεσινγηθήο χιεο κέζα απφ 

ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηνπ καζήκαηνο «Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο», πνπ δηδάζθεηαη ζηηο ηέζζεξηο 

πξψηεο ηάμεηο ηεο Α/βάζκηηαο εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, πξνηείλνληαη, ελδεηθηηθά, παξαδείγκαηα αλάπηπμεο θαη κεηαβίβαζεο γεσινγηθήο 

γλψζεο, ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, εμππεξεηψληαο, έηζη, θαη ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο απηνχ. 

 

 

7.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΗ 

Δίκαη κέινο ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Γεσιφγσλ, ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, 

ηεο Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξείαο, ηεο Διιεληθήο Αξραηνκεηξηθήο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

πλδέζκνπ Διιελίδσλ Δπηζηεκφλσλ. πκκεηείρα ζε πξνγξάκκαηα ζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηελ 

παξαγσγή θαη έρσ πξαγκαηνπνηήζεη αξθεηέο δηαιέμεηο πάλσ ζηε ζεηζκηθφηεηα ηεο ρψξαο καο. 

 


