
4. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

a) Ορολογία ηφαιστειακής δραστηριότητας 
 

 Ηφαίστειο: Δίοδος από το εσωτερικό του πλανήτη που επιτρέπει την εκροή 

ρευστών πετρωμάτων & αερίων από το εσωτερικό προς την επιφάνεια 

 Η δραστηριότητα οδηγεί στη δημιουργία ενός κώνου, που στην καθημερινότητα 

ονομάζουμε ηφαίστειο  

 

b) Κατηγορίες ηφαιστείων: Ενεργά και σβηστά 
 

 Ενεργά ηφαίστεια: Εκείνα που εκρήγνυνται «τακτικά» 

 Κοιμώμενα ή σε ύπνωση: Εκείνα για τα οποία υπάρχει έστω και μια καταγραφή 

στους ιστορικούς χρόνους 

 Σβησμένα ή νεκρά: Εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει ούτε ιστορική καταγραφή 

έκρηξής τους, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί στο μέλλον 

 Ηφαίστεια δημιουργούνται και σε τοποθεσίες που δεν προ-υπήρχαν 

 Νεότερες κατατάξεις ηφαιστειακής δραστηριότητας: 

a) Κανονική 

b) Υπό παρακολούθηση 

c) Επικίνδυνη 

d) Άμεση απομάκρυνση 

 

c) Στατιστικά ηφαιστείων 
 

 Σήμερα υπάρχουν περίπου 500 ενεργά ηφαίστεια στη Γη & άλλα 1500 κοιμώμενα 

ή πιθανά να ενεργοποιηθούν 

 Περίπου 50 ηφαίστεια εκρήγνυνται σε ετήσια βάση  

 Στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στον Ειρηνικό ωκεανό, λεγόμενο και το 

δαχτυλίδι της φωτιάς 

 Ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου αποτελείται από τα: Αίγινα, Κίμωλο, Μέθανα, Μήλο, 

Σαντορίνη & Νίσυρο 

 Ενεργά  θεωρούνται τα ηφαίστεια σε: Μέθανα, Μήλο, Νίσυρο & Σαντορίνη 
 

Σημείωση: Στη Σαντορίνη υπάρχουν: Παλαιά Καμένη – 46-47 μ.Χ, Νέα Καμένη 1707-1711 

μ.Χ, υποθαλάσσιο  Κολούμπο – 1650 μ.Χ, Χριστιάνα νησιά 

 

d) Ηφαιστειακή δραστηριότητα ως πηγή πλούτου 
 

 Τουρισμός 

 Εξόρυξη ηφαιστειακών ορυκτών (ελαφρόπετρα) 

 Γεωργικές καλλιέργειες (εύφορο έδαφος) 

 Ιαματικά λουτρά 

 Γεωθερμική ενέργεια 
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Συμπληρωματικές Ερωτήσεις 

 

1) Διάδοση των σεισμικών κυμάτων - δονήσεις  

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

 Στην επιφάνεια της Γής (Love & Reyleigh) 

 


