
4. ΖΥΑΘΣΔΘΑΙΖ ΔΡΑΣΖΡΘΟΣΖΣΑ 

 

a) Ορολογία ηφαιστειακής δραστηριότητας 
 

 Ζφαίστειο: Δίοδος από το εσωτερικό του πλαμήτη που επιτρέπει τημ εκροή 

ρευστώμ πετρωμάτωμ & αερίωμ από το εσωτερικό προς τημ επιφάμεια 

 Ζ δραστηριότητα οδηγεί στη δημιουργία εμός κώμου, που στημ καθημεριμότητα 

ομομάζουμε ηφαίστειο  

 

b) Ιατηγορίες ηφαιστείωμ: Δμεργά και σβηστά 
 

 Δμεργά ηφαίστεια: Δκείμα που εκρήγμυμται «τακτικά» 

 Ιοιμώμεμα ή σε ύπμωση: Δκείμα για τα οποία υπάρχει έστω και μια καταγραφή 

στους ιστορικούς χρόμους 

 βησμέμα ή μεκρά: Δκείμα για τα οποία δεμ υπάρχει ούτε ιστορική καταγραφή 

έκρηνής τους, χωρίς μα σημαίμει ότι δεμ θα εμεργοποιηθεί στο μέλλομ 

 Ζφαίστεια δημιουργούμται και σε τοποθεσίες που δεμ προ-υπήρχαμ 

 Μεότερες κατατάνεις ηφαιστειακής δραστηριότητας: 

a) Ιαμομική 

b) Τπό παρακολούθηση 

c) Δπικίμδυμη 

d) Άμεση απομάκρυμση 

 

c) τατιστικά ηφαιστείωμ 
 

 ήμερα υπάρχουμ περίπου 500 εμεργά ηφαίστεια στη Γη & άλλα 1500 κοιμώμεμα 

ή πιθαμά μα εμεργοποιηθούμ 

 Περίπου 50 ηφαίστεια εκρήγμυμται σε ετήσια βάση  

 τημ πλειοψηφία τους βρίσκομται στομ Διρημικό ωκεαμό, λεγόμεμο και το 

δαχτυλίδι της φωτιάς 

 Ζφαιστειακό τόνο του Αιγαίου αποτελείται από τα: Αίγιμα, Ιίμωλο, Λέθαμα, Λήλο, 

αμτορίμη & Μίσυρο 

 Δμεργά  θεωρούμται τα ηφαίστεια σε: Λέθαμα, Λήλο, Μίσυρο & αμτορίμη 
 

ημείωση: τη αμτορίμη υπάρχουμ: Παλαιά Ιαμέμη – 46-47 μ.Φ, Μέα Ιαμέμη 1707-1711 

μ.Φ, υποθαλάσσιο  Ιολούμπο – 1650 μ.Φ, Φριστιάμα μησιά 

 

d) Ζφαιστειακή δραστηριότητα ως πηγή πλούτου 
 

 Σουρισμός 

 Δνόρυνη ηφαιστειακώμ ορυκτώμ (ελαφρόπετρα) 

 Γεωργικές καλλιέργειες (εύφορο έδαφος) 

 Θαματικά λουτρά 

 Γεωθερμική εμέργεια 
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υμπληρωματικές Δρωτήσεις 

 

1) Διάδοση τωμ σεισμικώμ κυμάτωμ - δομήσεις  

 το εσωτερικό της Γης (P waves = διαμήκη & S waves = εγκάρσια κύματα) 

 τημ επιφάμεια της Γής (Love & Reyleigh) 

 


