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ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

 
 Τα Μετέωρα βρίσκονται στο βορειοδυτικό όριο 

της Θεσσαλικής πεδιάδας και κοντά στο νότιο 
άκρο της Μεσοελληνικής Λεκάνης, ενός 
τεκτονικού βυθίσματος το οποίο εκτείνεται από 
την Αλβανία μέχρι τη Θεσσαλία. 

 Η μεσοελληνική λεκάνη συνορεύει στα δυτικά με 
την Πίνδο και στα ανατολικά οριοθετείται από 
την πελαγόνια ζώνη των Ελληνίδων. Η λεκάνη 
είναι γεμάτη με ιζήματα που μετέφεραν ποταμοί 
ή θαλάσσια ιζήματα. 

  Στο νότιο τμήμα της λεκάνης, όπου βρίσκονται 
τα Μετέωρα, τα ιζήματα αυτά χρονολογούνται 
από το Ολιγόκαινο και το Μειόκαινο. Πάνω τους 
βρίσκονται τα μεταγενέστερα ιζήματα της 
θεσσαλικής πεδιάδας, τα οποία καλύπτουν το 
νότιο τμήμα του συμπλέγματος των Μετεώρων. 



ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

 Οι ψαμμίτες αποτελούνται από στρώματα πάχους αρκετών μέτρων σφηνοειδούς σχήματος. Κατά 

τόπος ανάμεσα σε αυτά τα στρώματα διακρίνονται στρώματα φακοειδούς σχήματος. Τα στρώματα 

ψαμμίτη έχουν ταυτοποιηθεί ως αποθέσεις ενός παλαιού δέλτα ποταμού τύπου Γκίλμπερ. Η προέλαση 

του δέλτα γινόταν από τα ανατολικά προς τα δυτικά. 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

  Ως πρώτος ασκητής αναφέρεται ο Βαρνάβας περί τα 950-970 μ.Χ., ο οποίος 

ίδρυσε τη Σκήτη του Αγίου Πνεύματος και ακολούθησε η ίδρυση της Σκήτης 

της Μεταμορφώσεως από τον Κρητικό μοναχό Ανδρόνικο στις αρχές του 

1000 μ.Χ. Κατόπιν ιδρύεται η Σκήτη των Σταγών ή Δούπιανη περί τα 1150-1160 

μ.Χ. 

 Μετά από διακόσια περίπου χρόνια, στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα 

(1340-1350 μ.Χ.), ιδρύεται η Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος από τον 

όσιο Αθανάσιο, ο οποίος έδωσε στον μεγάλο βράχο “Πλατύ Λίθο” το όνομα 

Μετέωρο και από τότε όλοι οι βράχοι φέρουν αυτό το όνομα 



ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

 Έχει πολλές εκκλησίες όπως  του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Ρουσάνου, Αγίας 

Τριάδας, Μέγα Μετεώρου, Αγίου Βαρλαάμ και του Αγίου Νικολάου. 



ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για εκδρομή , έχει πολλά ωραία 

μνημεία να δεις. 



ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ 



                                ΤΕΛΟΣ 

  Σας ευχαριστούμε  που παρακολουθήσατε  την παρουσίασή μας για τα 

Μετέωρα πιστεύουμε ότι σας άρεσε πολύ.  
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