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Το ηφαίστειο 
της 
Σαντορίνης 

• Το ηφαίστειο της Σαντορίνης άρχισε να εκρήγνυται τις 26 
Ιανουαρίου 1866. Η έκρηξη περιλάμβανε την 
έκχυση λάβας και τη δημιουργία δόμων.  Ένας σεισμός 6,1 
ρίχτερ έλαβε χώρα τις 30 Ιανουαρίου και προκάλεσε 
ζημίες σε 50 σπίτια και δύο εκκλησίες. Σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία η έκρηξη τελείωσε τις 15 Οκτωβρίου 
1870. Η έκρηξη έλαβε χώρα στο κρατήρα του Αγ. Γεωργίου 
και της Αφρόεσσας, δημιούργησε τις νησίδες του Μαΐου 
που σήμερα έχουν καταβυθιστεί,  και τριπλασίασε την 
έκταση της παλαιάς Καμένης. Στις 28 Ιουλίου 1925 
παρατηρήθηκαν σεισμικές δονήσεις, προειδοποιώντας 
τους κατοίκους ότι μια έκρηξη επίκειται. Στην περιοχή των 
Κόκκινων Νερών, ανάμεσα στις νησίδες Νέα και Μικρή 
Καμένη, η θερμοκρασία της θάλασσας αυξήθηκε και η 
θάλασσα άλλαξε χρώμα. Η έκρηξη ξεκίνησε τις 25 
Αυγούστου με φρεατικές εκρήξεις, ενώ αργότερα 
παρατηρήθηκαν εκρηκτικές στήλες με ηφαιστειακή 
στάχτη που έφτασε σε ύψος 3,5 χιλιομέτρων. Στις 9 
Ιουλίου 1956 σημειώθηκε κοντά στην Αμοργό σεισμός 
μεγέθους 7,8 ρίχτερ, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος που 
έλαβε χώρα στην Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα. Ο κύριος 
σεισμός, μαζί με ένα μετασεισμό 6,9 ρίχτερ που 
ακολούθησε 12 λεπτά αργότερα, προκάλεσαν εκτεταμένες 
καταστροφές σε Σαντορίνη, Αστυπάλαια, Ανάφη, Κάλυμνο, 
Λέρο, Αμοργό και Πάτμο, 53 θανάτους, καθώς και ένα από 
τα μεγαλύτερα τσουνάμι στο Αιγαίο, με ύψος μέχρι 25 
μέτρα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B9




Μήλος 

•  Δημιουργήθηκε από ηφαιστειακή 
δραστηριότητα που έλαβε χώρα στο παρελθόν 
και αποτελεί ένα στρωματοηφαίστειο χωρίς 
εκρήξεις τους ιστορικούς χρόνους. Οι 
ηφαιστειακοί βράχοι καλύπτουν τη 
μεγαλύτερη έκταση του νησιού. Η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε πριν 2-3 
εκατομμύρια χρόνια και σταμάτησε πριν 
90.000 χρόνια. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα 
συνέβη σε στεριά και θάλασσα, με 
αποτέλεσμα στο νησί να βρίσκονται μέσα στα 
πετρώματα απολιθωμένα όστρακα. Εκτός από 
ηφαιστειογενή υλικά, στο νησί 
υπάρχουν ιζηματογενή και μεταμορφωσιγενή 
πετρώματα. Αν και δεν έχουν λάβει χώρα 
πρόσφατες εκρήξεις, το νησί είναι επικίνδυνο, 
αφού πέρα από τους σεισμούς που 
συνδέονται με την ηφαιστειακή 
δραστηριότητα, έχουν λάβει χώρα φρεατικές 
εκρήξεις με τοπικές καταστροφές. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B1




Μέθανα 

• Η χερσόνησος των 
Μεθάνων βρίσκεται στο 
βορειοανατολικό τμήμα 
της Πελοποννήσου. Η χερσόνησος 
είναι γνωστή για τα λουτρά της και το 
ηφαίστειο στο χωριό Καμένη Χώρα. 
Υπάρχουν περίπου 30 ηφαιστειακοί 
δόμοι στη χερσόνησο και η τελευταία 
ηφαιστειακή δραστηριότητα έγινε 
υποθαλάσσια το 1700, στο βόρειο 
μέρος μπροστά από τα Μέθανα. Μαζί 
με τα ηφαίστεια της Μήλου, 
της Σαντορίνης και της Νισύρου, τα 
Μέθανα ανήκουν στο ηφαιστειακό 
τόξο του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο 
σχετίζεται με τα σημαντικότερα 
γεωθερμικά πεδία της Ελλάδας. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1700
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85




Κως 

•  Ένα από τα υποθαλάσσια ηφαίστεια της Ελλάδας είχε 
προκαλέσει στην περιοχή των Δωδεκανήσων μια 
τεράστια έκρηξη πριν από 160.000 χρόνια. Βρισκόταν 
στον πυθμένα της θάλασσας, ανάμεσα στην Κω και τη 
Νίσυρο, σε βάθος μεγαλύτερο από 600 μέτρα, 
σύμφωνα με τους επιστήμονες που πρόσφατα τον 
ανακάλυψαν.  

•  
Το πανάρχαιο ηφαίστειο σίγησε ύστερα από εκείνη τη 
σφοδρή έκρηξη και με το πέρασμα του καιρού 
σκεπάστηκε από ιζήματα πάχους δεκάδων μέτρων. 
Πολλές χιλιετίες αργότερα δημιουργήθηκε στη θέση 
του ένας άλλος υποθαλάσσιος κρατήρας, ο οποίος 
ονομάστηκε «Άβυσσος» που συνεχίζει να είναι 
ενεργός, χωρίς όμως να αποτελεί κίνδυνο για τα γύρω 
νησιά. Το ηφαίστειο δημιουργήθηκε στην 
υποθαλάσσια λεκάνη της Ανατολικής Κω και τα 
πυροκλαστικά υλικά που εκτοξεύτηκαν σχημάτισαν 
γύρω από τον κρατήρα του ένα στρώμα πάχους 120 
μέτρων. 





ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 
• Κωνσταντίνος Σκόνδρας 

• Τζώρτζης Τέας 

• Αλέξανδρος Πλούμης 


