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Ηµερολόγιο Εκπαιδευτικής Άσκησης Υπαίθρου 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 30/05/10:  

Αναχώρηση από Χανιά στις 14:30 από κτήρια Μηχ.Ο.Π και 14:45 απο Αγορά. 

Αναχώρηση απο Ηράκλειο για Σαντορίνη στις 18:20 

Άφιξη στη Σαντορίνη στις 21:55 

∆ΕΥΤΕΡΑ, 31/5/10: 

Αναχώρηση στις 09:00 

1. Λατοµείο Κίσσηρης στα Φηρά

2. Περιοχή Ακρωτηρίου, πυροκλαστικά, δακίτες

3. Περιοχή Περίσσας, ανθρακικό υπόβαθρο.

ΤΡΙΤΗ, 01/6/10: 

Αναχώρηση στις 8:00 

1. Ηφαιστειακά πετρώµατα Μεροβιγλίου ,Σκάρου,

Προφήτη Ηλία, Μεγάλου Βουνού, Οίας. 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 02/6/10: 

 Αναχώρηση  στις 8:00 

1. Μεταµορφωµένο Υπόβαθρο, Αθηνιός

2. Ηφαιστειο Νέας Καµένης

3. Περίπλους Καλδέρας

4. Σεµιναριακό µάθηµα 3 ωρών.

Σχεδιασµός γεωλογικών τοµών σε επιλεγµένες περιοχές 

ανά οµάδες στις 18:00. 

ΠΕΜΠΤΗ, 03/6/10:  

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 16:00 και για το Ηράκλειο στις 17:55. 

Άφιξη στο Ηράκλειο στις 19:30 και αναχώρηση για Χανια στις 20:00. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Ημερολόγιο Εκπαιδευτικής Άσκησης Υπαίθρου     4 
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ΗΜΕΡΑ 2η, ΤΡΙΤΗ, 01/6/10:        

Στάση  1η : Ηφαιστειακά πετρώματα Μεροβιγλίου, Σκάρου, Προφήτη Ηλία, Μεγάλου 

Βουνού, Οίας. 

ΗΜΕΡΑ 3η, ΤΕΤΑΡΤΗ, 02/6/10: 

Στάση 1η:  Μεταμορφωμένο Υπόβαθρο, Αθηνιός 

Στάση 2η:  Ηφαίστειο Νέας Καμένης 

Στάση 3η:  Περίπλους Καλδέρας      29  
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Ημερολόγιο Εκπαιδευτικής Άσκησης Υπαίθρου 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 30/05/10:  

Αναχώρηση από Χανιά στις 14:30 από κτήρια Μηχ.Ο.Π και 14:45 απο Αγορά. 

Αναχώρηση απο Ηράκλειο για Σαντορίνη στις 18:20 

Άφιξη στη Σαντορίνη στις 21:55 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 31/5/10:  

Αναχώρηση στις 09:00 

       1.  Λατομείο Κίσσηρης στα Φηρά 

       2.  Περιοχή Ακρωτηρίου, πυροκλαστικά, δακίτες 

       3.  Περιοχή Περίσσας, ανθρακικό υπόβαθρο. 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ, 01/6/10:  

Αναχώρηση στις 8:00 

      1. Ηφαιστειακά πετρώματα Μεροβιγλίου ,Σκάρου, 

Προφήτη Ηλία, Μεγάλου Βουνού, Οίας. 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 02/6/10:                                                                                                          

 Αναχώρηση  στις 8:00 

     1. Μεταμορφωμένο Υπόβαθρο, Αθηνιός 

     2. Ηφαιστειο Νέας Καμένης  

     3. Περίπλους Καλδέρας 

     4. Σεμιναριακό μάθημα 3 ωρών. 

Σχεδιασμός γεωλογικών τομών σε επιλεγμένες περιοχές 

ανά ομάδες στις 18:00. 

ΠΕΜΠΤΗ, 03/6/10:  

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 16:00 και για το Ηράκλειο στις 17:55. 

Άφιξη στο Ηράκλειο στις 19:30 και αναχώρηση για Χανια στις 20:00. 
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ΗΜΕΡΑ 1η, ΔΕΥΤΕΡΑ, 31/5/10 

 Στάση 1η:  Λατομείο Κίσσηρης στα Φηρά 

Αρχικά έγινε αναφορά, για την ηφαιστειακή δραστηριότητα του 

νησιού που άρχισε από την περιοχή του Ακρωτηρίου και σιγά-σιγά 

μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της καλδέρας. Έχουμε μία περιοδική ηφαιστειότητα που 

άρχισε από το 1650, με την μεγάλη έκρηξη,  και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η έκρηξη του 

ηφαιστείου της   Σαντορίνης το 1650 π.X. ήταν η μεγαλύτερη έκρηξη που σημειώθηκε  τα 

τελευταία 10.000 χρόνια, στην 

διάρκεια της οποίας εξωρύχθηκε 

ποσότητα 30κ.χιλ. ρυοδακιτικού 

μάγματος. Το ύψος της στήλης 

που δημιουργήθηκε έφτασε τα  

36χιλ. Αυτή η τεράστια ποσότητα 

όγκου του μάγματος οδήγησε 

στην καταστροφή της καλδέρας 

ενώ η ιπτάμενη τέφρα έφθασε 

μέχρι την Μεσόγειο, την Τουρκία, 

και συνετέλεσε στην καταστροφή 

του Μινωικού πολιτισμού, όπως 

πολλοί υποστηρίζουν. Στοιχεία 

που έχουμε λένε ότι το νησί οι 

έλληνες το είχαν ονομάσει 

Στρογγύλι γιατί ήταν ένας ηφαιστειακός κώνος , όπως είναι σε πάρα πολλά τέτοια νησιά 

που υπάρχουν ηφαίστεια  και πιο παλιά από αυτούς οι Φοίνικες το ονόμαζαν Καλλίστη, για 

τί ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο νησί.,  καταπράσινο με αμπέλια  κλπ.  Με την έναρξη της 

ηφαιστειότητας , μάλλον της μεγάλης εκρηκτικής δράσης ολο αυτό το νησί,  αυτός ο 

κώνος, που  είχε υψόμετρο 1700μ. καταστράφηκε. Το υπόλειμμα από την καταστροφή του 

κώνου είναι στην ουσία η βάση του κώνου στο ανατολικό τμήμα που ξεκινάει από το 

Ακροτήρι νοτιοδυτικά και πηγαίνει μέχρι την Οια συνεχίζει στη Θηρασία το Ασπρονήσι και 

ξαναμπαίνει εκεί γύρω. Βλέπουμε κομμάτια της βάσης του κώνου κάποια από αυτά και το 

Εικόνα 1:Γεωλογική Σχηματική Αναπαράσταση της Σαντορίνης. 
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υπόλοιπο το καπάκι έφυγε.  Βέβαια έχουμε και κάποιο βάθος η Καλδέρα που είναι από 300 

έως 400 μ. άρα μιλάμε για ένα πακέτο 2 χιλ.  που εκτινάχτηκε και διασκορπίστηκε στην 

ευρύτερη περιοχή.  Λένε ότι ήτανε  μία από τις σφοδρότερες εκρήξεις εκείνης της περιόδου 

και την συγκρίνουν με μία πρόσφατη έκρηξη από το ηφαίστειο του Πινατούμπο που έγινες 

1886 μεταξύ Ιάβας και Ινδονησίας όπου από τις περιγραφές είχαν δει ότι  η κίσσηρις , 

μιλάμε γι’ αυτά τα άσπρα πετρώματα ,   είχανε μεταφερθεί σε απόσταση 100 ναυτικών 

μιλίων.  Είχανε στρωθεί στο κατάστρωμα των πλοίων και για την ιπταμενη  τέφρα , για την 

σποδό μάλλον είπανε ότι μεταφέρθηκε σε απόσταση 1600 ναυτικών μιλίων (δηλ.  2700μ.) 

για  δε την ιπτάμενη τέφρα ανέβηκε  στα 80 χιλ.. Έχει βρεθεί αυτή η τέφρα και σε 

γεωτρήσεις που έχουν γίνει στο Βόρειο Πόλο , που σημαίνει ότι πράγματι ανέβηκε ψηλά. 

Οι διαστάσεις αυτής της Καλδέρας που βλέπουμε είναι 11χιλιόμετρα βορράς νότος και 7,5 

χιλ. Ανατολή – Δύση.   

 Το λατομείο των Φηρών το οποίο λειτούργησε από το 1860 έως το 1960. Το υλικό 

που παρατηρήσαμε βρίσκεται στο λατομείο Kίσσηρης, το οποίο παλαιότερα  

χρησιμοποιούνταν για την στεγανοποίηση υποθαλάσσιων έργων, όπως ήταν η διώρυγα του 

Σουέζ. Το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται για τις υδραυλικές του  ιδιότητες. Έτσι αν έρθει σε 

επαφή με υδράσβεστο, δηλαδή υδροξείδιο του ασβεστίου, τότε στερεοποιείται και δίνει 

μορφές τσιμέντου. Ο γεωλογικός χάρτης που συμβουλευτήκαμε αναφέρει για την 

τοποθεσία αυτή ότι υπάρχει μεταφερμένη ανώτερη σειρά κίσσηρης, τεφρή ως καστανωπή 

κίσσηρης και υλικά τέφρας με φακοειδείς παρεμβολές ογκολίθων (τοπικά προέρχονται από 

λαχάρ). Τα λαχάρ είναι δημιουργία κωνοειδών μορφών από πυροκλαστικά υλικά, τα οποία 

βγαίνουν υποθαλάσσια και έχουν πάχος μέχρι 15 μ.  

Στο παλιό λατομείο στο οποίο βρισκόμαστε μπορεί 

κανείς να δει το τελευταίο στρώμα  που υπάρχει στην 

Σαντορίνη. Είναι  το ανώτερο  στρώμα  κίσσηρης  και 

βλέπουμε ότι έχει γίνει μια διαφοροποίηση 3 

στρωμάτων. Αν κοιτάξει κανείς θα  διακρίνει  3  

διαφορετικά στρωματά: το κάτω που είναι πιο 

ανάμεικτο, μετά ένα δεύτερο που έχει μια 

ομοιόμορφη και λεπτόκοκκη διαλογή και ένα τρίτο που έχουμε και ηφαιστειακές βολίδες. 

Οι ηφαιστειακές βολίδες μπορούμε να πούμε ότι προέρχονται από έναν αγωγό όπου βγαίνει 

υλικό και συμπαρασύρει κάποια από τα τοιχώματά του, ανεβαίνει δηλαδή ένα ηφαιστειακό 

Εικόνα 2: Διαφοροποίηση τριών στρωμάτων. 
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τήγμα και συμπαρασύρει παλιότερες λάβες, κομμάτια από το υπόβαθρο που δηλώνουν ότι  

αυτά τα υλικά βγήκαν από κάτω και ανήκουν στο υπόβαθρο. Είναι δηλαδή κάποια 

μεταμορφωμένα πετρώματα,  σχιστόλιθοι ή ακόμη και κάποια μάρμαρα, εάν είναι 

ανθρακικά πετρώματα, που βρίσκονται  σαν μεγάλα κομμάτια εδώ. Οι ηφαιστειακές 

βολίδες που βλέπουμε είναι εναπόθεση πυροκλαστικών , πάνω από 15 εκατοστά 

θεωρούνται ηφαιστειακές βολίδες , από 2-15 εκατοστά σαν ηφαιστειακά λιθάρια, λάπιμοι 

όπως λέγονται. Από 2-7 χιλιοστά είναι η ηφαιστειακή άμμος και μετά πιο κάτω είναι η 

ηφαιστειακή ποδός. Άρα από τα μεγάλα κομμάτια έχουμε εναπόθεση, και  ενδιάμεσα, 

ανάπτυξη εδάφους (για να δημιουργηθεί ένα έδαφος χρειάζονται  10.000 χρόνια , χωρίς 

καμία ηφαιστειακή δραστηριότητα). Οι περισσότεροι κισσηρώδεις τόφφοι εδώ είναι άσπροι 

λόγω της οξύτητας, αφού περιέχουν πολύ διοξείδιο του πυριτίου (65-70%).  

   Στο σημείο αυτό είδαμε το περίγραμμα της καλδέρας η οποία έχει βάθος περίπου 440 

μέτρων. Τα νησιά Χριστιανά  και Θηρασια  δημιουργήθηκαν με την  μεταγενέστερη 

ηφαιστειότητα σε αυτόν το χώρο.  

 Ακόμα εξηγηθήκαν τα στάδια ανάπτυξης ενός ηφαίστειου και μετέπειτα τα στάδια 

δημιουργίας μιας καλδέρας. 

Πώς αναπτύσσεται ένα ηφαίστειο:  

Σε ένα βάθος 80 χιλιομέτρων καταβυθίζεται ένα 

κομμάτι της λιθόσφαιρας , λιώνει το υλικό(γύρω στους 

1200oC - 1300οC) και ανέρχεται προς την επιφάνεια. Σε 

αυτά τα βάθη παρατηρούνται και αρκετά υψηλές 

πιέσεις, όσο μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις , τόσο 

μικρότερη μπορεί να είναι η θερμοκρασία ώστε να λιώσουν τα υλικά. 

 

Πώς δημιουργείται η καλδέρα:  

Σε έναν ήδη σχηματισμένο ηφαιστειακό κώνο, σε μία καινούργια 

μαγματική δράση, εφόσον η πίεση των αερίων είναι μεγάλη γίνεται 

εκτόνωση της οροφής, με αποτέλεσμα οι λάβες να εκχύνονται μέσω 

του ηφαιστειακού κώνου. Όταν φύγει η μεγαλύτερη ποσότητα των 

αερίων και φύγουν οι λάβες δημιουργείται ένα κενό οπότε και 

παρατηρείται η κατακρήμνιση του κώνου και η δημιουργία της  καλδέρας. 

Εικόνα 4: Δημιουργία 

Καλδέρας. 

Εικόνα 3: Δημιουργία Ηφαιστείου. 
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Συμφωνά με τους γεωεπιστήμονες  το  επόμενο ηφαιστειακό κέντρο στη Σαντορίνη  

αναμένεται να βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του νησιού κοντά στο ακρωτήρι 

Κολούμπο. 

 Λίγο πιο κάτω βρεθήκαμε στο μέρος 

από όπου γινόταν η μεταφώρτοση 

της κίσσηρης  στα πλοία διαμέσου 

ενός ανοίγματος  που έμοιαζε με 

τρύπα. Ήταν σε κοκκομετρία το 

εμπόρευμα 3-5  χιλιοστά.  

Χρησιμοποιείται και στην 

τσιμεντοβιομηχανία , τα τσιμέντα 

τύπου Πόρτλαντ έχουν 6% 

πορσελάνη το οποίο συναλέθεται με 

το γκλινκερ και με ορυκτή άσβεστο.   

Στην Σαντορίνη υπάρχουν ορυχεία ελαφρόπετρας (περιοχές Φηρών και Πλάκας). Η 

δημιουργία των λατομείων συνδέεται με την κατασκευή της διώρυγας του Σουέζ. Με 

αφορμή αυτή την κατασκευή, άρχισε η εξόρηξη θηραϊκής γης, η οποία χρησιμοποιήθηκε 

για τη στεγανότητα των τοιχωμάτων του καναλιού της διώρυγας. Το 1856   

δημιουργήθηκε το πρώτο λατομείο στη Θηρασία.              

          Αφού τελείωσε το υλικό από τη Θηρασία, δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο που 

επισκευτήκαμε. Η θηραϊκή γη, ή αλλιώς ποζολάνη, χρησιμοποιείται και σήμερα στα κοινά 

τσιμέντα Portland και συμμετέχει σε περιεκτικότητα 6% περίπου. Κατασκευάζονται και 

ειδικά τσιμέντα για λιμενικά έργα, με περισσότερη ανθεκτικότητα στη θαλάσσια διάβρωση, 

τα οποία έχουν περεκτικότητα 30% περίπου. 

 Τα κοινά τσιμέντα αποτελούνται από ασβεστόλιθο και σχιστόλιθο, τα οποία 

ψήνουμε και δημιουργούμε το κλίνκερ, ένα υλικό το οποίο έχει άμορφη φάση SiO και AlO. 

Αυτά τα συστατικά υπάρχουν και στην ηφαιστειακή τέφρα, τα οποία λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών, (πάνω από 1000°C), έχουν ψηθεί κι έχουν στην περιεκτικότητά τους 

άμορφο SiO  και AlO .Το πρόβλημα με τα τσιμέντα αυτα είναι η δημιουργία φάσεων  

τσιμέντου, όταν έρθουν σε επαφή με την υδράσβεστο. Για λόγους καθαρά ρύθμισης της 

ταχύτητας πήξης του τσιμέντου, προσθέτουμε σε αυτά τα τσιμέντα 6% γύψο και 6% 

θηραϊκή γη, η οποία συναλέθεται με το κλίνκερ. 

Εικόνα 5: Σκάλες φόρτισης. 



9 

 

  Το ανώτερο στρώμα της πυροκλαστικής αυτής σειράς αποτελείται από μια 

σημαντική ιγκνιμπριτική ενότητα πάρα πολύ καλά συγκολλημένη, πάχους 2-12 μ.,που είναι 

εξαπλωμένη πάνω σε όλα τα νησιά Θήρα και Θηρασία, ηλικίας 18.500 χρόνων. Οι 

ιγκνιμπρίτες ή πυρομβρίτες είναι πυροκλαστικά πετρώματα , που προέρχονται από διάπυρα 

νέφη ηφαιστειακού υλικού. Τα υλικά των διάπυρων νεφών –που συνίστανται, εκτός από τα 

αέρια, και από σταγονίδια λάβας, καθώςκαι από άλλα πυροκλαστικά υλικά  ,καθιζάνουν και 

συγκολούνται λόγω της ρευστής ακόμη κατάστασής τους, οπότε αποβάλλεται συχνά ο 

χαρακτήρας κλαστικού υλικού. Είναι ιδιαίτερα όξινα, σπανιότερα ενδιάμεσα πετρώματα. 

Στη θέση αυτή, πριν κατέβουμε στα επόμενα επίπεδα του λατομείου, συγκεντρώσαμε 

κομμάτια κίσσηρης και διάφορες λάβες. Είδαμε πετρώματα με ρευστική μορφή. Η ρευστική 

υφή δημιουργείται σε περιπτώσεις κάπως ομαλής ροής λάβας στην επιφάνεια, οπότε αυτή 

η μορφή ροής αποτυπώνεται στο ψυγέν πέτρωμα. Συμβαίνει ιδίως σε περιπτώσεις 

διαφυγής μεγάλου μέρους των αερίων, όταν η λάβα βρίσκεται ακόμα στον κρατήρα για 

κάποιο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει πέτρωμα συμπαγές με υελώδη 

λάμψη. Η ήρεμη έκχυση επιτρέπει την παράλληλη τοποθέτηση της λάβας με μορφή 

σχοινιών, απ’ όπου και η ονομασία χορδοειδής ή σχοινοειδής υφή. 

 Συναντήσαμε αρκετά τέτοια κομμάτια που έχουν 100% άμορφο υλικό. Είδαμε λάβες 

βασαλτικής σύστασης, δηλ. δακίτες. Η κύρια μάζα τους είναι συνήθως υελώδης. Τα 

σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά τους είναι βιοτίτης ή βιοτίτης με κεροστίλβη. Μπορεί επίσης να 

είναι πυρόξενος, αυγίτης-διοψίδιος ή υπερσθενής. Δακίτες όξινοι, πλούσιοι σε αλκαλικούς 

αστρίους, χαρακτηρίζονται ως ρυοδακίτες. 

 Επίσης, είδαμε ρυοδακίτες σε εγκλείσματα παλαιότερης λάβας που δεν 

αφομειώθηκε. Αυτοί οι ρυοδακίτες είχαν μικρή ανάπτυξη, φαίνονταν κάπως σαν ακτινωποί, 

ήταν μια παχύρευστην λάβα ,ενώ δεν έχει μεγαλύτερο εύρος από 10-20 μ. 

 Είδαμε κομμάτια θηραϊκής γης, 

σκούρες και ανοιχτόχρώμες λάβες, 

άρα λάβες με διαφορετική πυκνότητα 

και υφή, και ασβεστίτη. Επίσης 

μάρμαρο και ροζ ασβεστόλιθο. 

Επομένως γνωρίζοντας ότι το 

υπόβαθρο αποτελείται κυρίως από 

μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, μαζί 

Εικόνα 6: Βαθμίδες Εκμετάλλευσης – Στρώματα.  
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με τις εναλλαγές ασβεστολίθων και μαρμάρων, έχουμε στην τοποθεσία του λατομείου 

ανάμιξη ηφαιστειακού υλικού με ασβεστολιθικού. 

 Παρατηρήσαμε ακόμα, υλικό πράσινου χρώματος που ήταν αρκετά σκληρό, με τη 

μορφή λατυποπαγούς, πιθανότατα κομμάτια λάβας που έχουν συγκοληθεί, και με 

συνδετικό υλικό ασβεστίτη. Πιθανότατα προϊόν εξαλλοίωσης λαβών, λόγω της χορδοειδής 

του υφής. Τα διάκενα που παρατηρούνται μεταξύ των θραυσμάτων που συγκολήθηκαν, 

δηλώνει ότι κατά την περίοδο εκροής της λάβας δεν υπήρχαν αέρια και νερό. Πάνω στα 

δείγματα είδαμε ακόμα πλαγιόκλαστα και πυρόξενους. 

 Στη βάση του λατομείου όπου κατεβήκαμε, συναντήσαμε λάβες μεσαίας σύστασης 

όπου και εκεί διακρίναμε πλαγιόκλαστα, σαν πρώιμα προϊόντα, κεροστίλβη και πιθανότατα   

κάποιους χαλαζίες. Είδαμε ορίζοντες με εναλλαγές μαύρης, κιτρινωπής και γκρίζας 

κίσσηρης. Μέσα στους γκριζους τόφους (ηφαιστειακά αναβλήματα που συγκολλούνται, 

μεγέθους μικρών λίθων) βρίσκουμε φυτικά απολιθώματα που ραδιοχρονολογούνται από 

100.000 εώς 37.000 χρόνια. Τα φυτικά απολιθώματα βρίσκονται σε πολλά στρώματα, 

μεταξύ κατώτερης και ανώτερης σειράς κίσσηρης των τόφων στη Θήρα, Θηρασία. Οι 

κατώτερες και μεσαίες σειρές κίσσηρης είναι οι σκουρόχρωμες, μαύρες και γκριζωπές και οι 

ανώτερες οι λευκές, όπως απεικονίζεται στον γεωλογικό χάρτη σαν ανώτερο στρώμα. Τα 

φυτικά απολιθώματα απαντούν με τη μορφή φύλλων, αποτυπώματα καρπών, τμήματα 

βλαστών, ριζών, δέντρων και θάμνων που οι καταθέσεις τους έχουν υποστεί ενανθράκωση 

και μετατράπηκαν σε κάρβουνα. 

  Ότι εξαιτίας της καταβύθισης των λιθοσφαιρικών πλακών το υλικό που βρίσκεται 

στην καταβυθιζόμενη λιθόσφαιρα όταν φθάσει σε ένα βάθος 80 έως 100 χιλιόμετρα όπου 

γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις δημιουργούνται τέτοιες 

συνθήκες ούτως ώστε με το τήξιμο με το λιώσιμο αυτού του υλικού έχουμε δημιουργία 

νέων μαγμάτων. Αυτά τα μάγματα ανεβαίνουν στη συνέχεια λόγω της συνεχιζόμενης 

τεκτονικής  φόρτισης της περιοχής , είπαμε καταδυόμενη λιθόσφαιρα σημαίνει από πακέτα 

πάχους από  80 χιλ.   κατεβαίνουν σ’ ένα χώρο  θερμαίνονται λιώνουν  και τελικά αυτά  

αναδύονται και δημιουργούν συνήθως ηφαιστειακά τόξα  . Τα περισσότερα  ηφαιστειακά  

τόξα  που ξέρουμε  είναι τώρα σε νησιωτικές   ή σε  θαλάσσιες περιοχές. Έτσι λοιπόν από 

την καταβύθιση της αφρικανικής  λιθόσφαιρας κάτω από το  χώρο του Αιγαίου και σε 

απόσταση από την τάφρο ,τάφρο :  λέμε την περιοχή όπου  η μια λιθόσφαιρα 

καταβυθίζεται στην άλλη . το υλικό  της κάτω  καταδυόμενης  λιώνει   και ανεβαίνει σε 

διάταξη παράλληλη της καταβύθισης όπου  ενώνονται οι δύο αυτές πλάκες.  Από αυτήν 
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την περιοχή και σε απόσταση 250 μέχρι 400 χιλ.  το υλικό  που έχει  λιώσει από κάτω  

βγαίνει  από κάτω  δημιουργεί ηφαιστειακά τόξα . Τέτοιο λοιπόν είναι   και αυτό το 

ηφαιστειακό τόξο του νοτιοδυτικού Αιγαίου, δεν είναι μόνο η Σαντορίνη είναι ηφαιστειακά 

νησιά που ξεκινούν από του Σουσάκι  Κορινθίας συνεχίζουν νότια στις περιοχές Μεθάνων 

να θυμόμαστε τις περιοχές  όπου υπάρχουν ιαματικά λουτρά  , Μέθανα , Αίγινα , Πόρος , 

και συνέχεια κατεβαίνει το τόξο Σαντορίνη , Μήλο, συνεχίζει προς την Κω και την Νίσυρο, 

βρίσκεται λοιπόν σε παράλληλη διάταξη από την Ελληνική τάφρο όπως καθιερωθεί να 

λέγεται και σε απόσταση γύρω στα 350 χιλ. Αυτό γίνεται συνέχεια τα τελευταία 

εκατομμύρια χρόνια , βάση της εξέλιξης των ηπείρων ξεκινώντας από την Πανγαία , το 

κόψιμο  και το σπάσιμο της Πανγαίας στη μέση,  τη δημιουργία της Λαβρασίας στο Νότιο 

ημισφαίριο, τη δημιουργία της Κοντβάνας στο νότιο ημισφαίριο , την ανάπτυξη  του 

Ωκεανού  της Τηθύος - ενδιαμεσα που είναι μία εξέλιξη που μιλάμε για 200 εκατομμύρια 

Χρόνια  μέχρι σήμερα. Θα δούμε λοιπόν ότι τα  όρια αυτά  καταβύθισης των 

λιθοσφαιρικών πλακών έχουν αλλάξει. Επαναλλειμένα στο ευρύτερο χώρο μας .και έτσι 

έχουν δημιουργηθεί κάποια πολύ πιθανά σενάρια που λένε ότι πριν από 20 εκατομμύρια 

χρόνια  τα όρια αυτά  βρισκόντουσαν στο ανατολικό  Αιγαίο σε μία γραμμή όπου αυτό που 

βλεπουμε σήμερα είναι ηφαιστειακά πετρώματα.  Και ξεκινάμε λοιπόν από την 

Αλεξανδρούπολη στο βορρά , Σαμοθράκη Μυτιλήνη, Χίο , και  κατεβαίνουμε Σάμο και Κω. 

Αυτό ήταν λοιπόν ένα ηφαιστειακό τόξο ,  που ήταν σαν αποτέλεσμα καταβύθιση των τότε  

ορίων όπου βρισκόντουσαν οι δύο λιθόσφαιρες η  καταδυόμενη Αφρικανική  γιατί γι’ αυτήν 

μιλάμε και  είναι η τάση και η συνέχειά της. Με αποτέλεσμα να μικραίνει συνέχεια  η 

απόσταση μεταξύ Αφρικής και Κρήτης ή Ελλαδικού Χώρου ή  Ευρώπης γενικότερα.  Έτσι 

λοιπόν ανάλογα τώρα με το βάθος όπου έλιωσαν τα παλαιότερα υλικά δημιουργήθηκαν νέα 

μάγματα  έχουμε και ανάπτυξη δημιουργία και ανάδυση ηφαιστειακού υλικού το οποίο 

δημιούργησε τα ηφαιστειακά νησιά. Αυτά γενικά για την γενικότερη γεωδυναμική 

κατάσταση του Αιγαίου , και σ’ αυτό το τόξο που είπαμε που ξεκινάει επαναλαμβάνω από 

το Σουσάκι Κορινθίας, Αίγινα,  Μέθανα,  Πόρο στη συνέχεια πηγαίνει Μήλο, Σαντορίνη , 

Κώ. Αυτό το τόξο, δραστηριοποιήθηκε και δραστηριοποιείται τα  τρία τελευταία  

εκατομμύρια χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για ένα ενεργό και πρόσφατο ηφαιστειακό τόξο . 

Σημαίνει ότι εφόσον έχουμε υλικά που δημιουργήθηκαν από την ίδια πηγή από τον ίδιο 

χώρο τα προϊόντα τους δηλαδή τα ηφαιστειακά πετρώματα που θα δούμε στη συνέχεια 

έχουν περίπου κατά μήκος του ηφαιστειακού τόξου την ίδια σύσταση. Όταν μιλάμε λοιπόν  

την ίδια σύσταση θα έχουν περίπου τον  ίδιο χημισμό. Την ίδια ορυκτολογική σύσταση , τα 
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ίδια χαρακτηριστικά  γενικότερα.  Αυτά τα ηφαιστειακά που βγήκαν , όμως στο Λιμάνι  

στον Αθηνιό που φτάσαμε, στη διαδρομή  είδαμε κάποια που έχουν κάποια σχιστότητα  

που σημαίνει ότι έχουμε κάποια μεταμορφωμένα πετρώματα,  άλα  αυτά λοιπόν τα 

ηφαιστειακά   που θα δούμε  και θα περιγράψουμε έχουν διαπεράσει το μεταμορφωμένο 

υπόβαθρο και εναποτέθηκαν και έδωσαν διάφορους σχηματισμούς. Άρα, έχουμε 

μεταμορφωμένα πετρώματα που δεν είναι μόνο εδώ στη Σαντορίνη αλλά και σε άλλα 

ηφαιστειακά νησιά του Αιγαίου όπως στη Μήλο και Κώ.  

 Η Νέα Καμένη είναι το σύμπλεγμα αυτό που έχει δημιουργηθεί στο κέντρο της 

καλδέρας διακρίνουμε λάβες με διαφορετικά χρώματα, οι πιο μαύρες είναι νεώτερες.  Το 

μεγάλο χείλος είναι λάβες του 1925 και οι πιο τελευταίες λάβες στο κέντρο , στο μικρό 

κώνο που λέγεται δάφνη βγήκαν το 1950, άρα μιλάμε για ενεργό ηφαίστειο.  Το 95% της 

Νέας Καμένης δημιουργήθηκε από το 1700 μέχρι σήμερα. Βόρεια μέσα στις  κροκάλες θα 

δούμε σχεδόν όλα τα ηφαιστειακά της Σαντορίνης. Μιλάμε για ενεργό ηφαίστειο που έχει 

να κάνει με την απόλυτη έννοια της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Ένα ηφαίστειο για 

θεωρηθεί  ότι  δεν είναι ενεργό έχει να κάνει με την περίοδο 10.000 χρόνων, να μην έχει 

δείξει ηφαιστειακή δραστηριότητα. Πιο πέρα από εκεί που ήμασταν βλέπουμε θραύσματα 

λαβών, ογκόλιθους όσο οι ηφαιστειακές βολίδες . Πλευρικά κορήμματα είναι αυτά που δεν 

έχουν ηφαιστειακή άμμο και σποδό και εκεί που ανέβαινε το υλικό αυτά σπάσανε. Υπήρχε 

μια περίοδος που για 1.300 χρόνια δεν υπήρχε δραστηριότητα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα 

θα τα  ψάξουν στην επαφή του παλαιοεδάφους, και εκεί βρίσκουν τα κεραμικά και τα 

όστρακα. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές λάβες την κάτω και την πάνω πιο σκουριασμένη. 

Η πάνω είναι σκουριασμένη λόγω οξείδωση του σιδήρου. Έχει περισσότερα 

σιδηρομαγνησιούχα, λόγω του ιστού και της υφής , το πορώδες, το ποσοστό άμορφου 

υλικού που έχει μέσα. Η μία λάβα είναι δακιτική  και η άλλη είναι πιο όξινη. Η δακιτική 

σύσταση λάβας που είναι κοκκινωπές προς το καφέ. Για κάποιο λόγο είχαμε μεγαλύτερη 

διάβρωση των σιδηρομαγνησιούχων που στην ουσία τα σιδηρομαγνησιούχα θα είναι 

ολιβίνης μέσα στους βαλσάτες είτε πυρόξενοι είτε κεροστίλβες. Τα υλικά βγήκαν και 

εναποτέθηκαν  από τα δυτικά της  Καλδέρας και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι είναι 

στο Ανατολικό τμήμα του νησιού. Άρα τα υλικά από την διαδικασία δημιουργίας έχουν μια 

κλίση ανατολικά 5 μοίρες. Θα πέσουν της Οίας , των Φηρών δεν θα πέσουν γιατί είναι 

θεμελιωμένα πάνω σε βασάλτες. Αυτά του ανέμου φαίνονται λόγω σχήματος ενώ οι 

ξεκολλημένες βολίδες έχουν αφήσει το στρογγυλό σχήμα τους. Είπαμε είναι της 

κατηγορίας από βαλσάτες, ανδεσίτες μέχρι ρυοδακίτες η σποδός. Έχουμε ορίζοντα 
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Εικόνα 8: Περιοχή Ακρωτηρίου. 

Εικόνα 7: Αρχαιολογικός χώρος στην 

περιοχή Ακροτήρι. 

σκουρόχρωμης κίσσηρης , όπου μέσα έχουμε απολιθωμένα ευρήματα φύλλα ελιάς και 

διάφορους καρπούς. Είπαμε ότι έχουμε αστρίους  μέσα με τη γενική έννοια. Εάν έχουμε 

καλιούχους αστρίους μπορεί να είναι σανίδινο. Διαφορά μεταξύ μικροκλινούς και σανίδινου 

έχουν ακριβώς την ίδια  χημική σύσταση, ο σανίδινος είναι προϊόν γρηγορης 

κρυστάλλωσης , η σχέση μεταξύ τετραέδρων που είναι κατατειλημένα από πυρίτιο και εκεί 

που έχουμε αντικατάσταση του πυριτίου από αργίλιο στατιστικά είναι τυχαία. Σε αντίθεση 

σε πετρώματα όπως ο γρανίτης που η ψύξη έχει γίνει σε χιλιάδες χρόνια  πολύ αργά , εκεί 

έχουμε ένα διαχωρισμό των θέσεων των τετραέδρων αυτών που είναι κατειλημμένων με 

πυρίτιο και αυτών με αργίλιο, αυτός είναι ο μικροκλινής. Εκεί που έχουμε ταχεία 

κρυστάλλωση έχουμε τον σανίδινο και εκεί που έχουμε κρυστάλλωση συναρτήση του 

χρόνου που έχουμε άπειρο  έχουμε τον μικροκλινή. Ο τύπος είναι CaAlSi3O8 .  

 

 

 Στάση 2η:  Περιοχή Ακρωτηρίου, πυροκλαστικά, δακίτες 

Το Ακρωτήρι βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα του νησιού, όπου βρίσκεται 

αρχαιολογικός χώρος, στον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να δουν μία πόλη θαμμένη κάτω 

από στρώματα κίσσηρης, λόγω της μεγάλης έκρηξης του 

ηφαιστείου. Στη θέση αυτή είδαμε εκχύσεις 

ανοιχτότεφρων δακιτικών λαβών (συμπαγή ηφαιστειακά 

πετρώματα) με μερικά περλιτική υφή και 

απτολατυποποιημένη. Εδώ οι ηφαιστίτες έχουν προκύψει 

από κρυστάλλωση του μάγματος στην επιφάνεια και 

έχουν δημιουργήσει λατύπες, δηλ. κομμάτια, τα οποία 

έχουν συγκοληθεί. Αυτό έγινε κατά τη ροή, κάθοδο και 

τοποθέτησή τους. Η περλιτική υφή προκύπτει από τον αποχωρισμό του υλικού του 

πετρώματος σε σφαιρικές επιφάνειες, εξαιτίας ταχείας ψύξεως του μάγματος ή σε 

πετρώματα με πολύ υελώδη μάζα, λόγω των 

δυνάμεων μοριακής συνοχής. Η ονομασία προήλθε 

από το γεγονός ότι οι σφαίρες θυμίζουν πέρλες 

(μαργαριτάρια).Ακόμα, είδαμε τόφους δακιτικής 

κίσσηρης, συνεκτικά καλά στρωματομένους, έως 

συμπαγή υπόλευκα πυροκλαστικά υλικά, τοπικά 
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πράσινα έως κίτρινα. Οι χρωματισμοί αυτοί προκύπτουν από προηγούμενη ατμιδική δράση.  

Στo ακρωτήριο Μαυρορραχίδι παρατηρούμε διάφορα πετρώματα , βλέπουμε μια 

σειρά πετρωμάτων με κόκκινο χρώμα, δηλαδή βλέπουμε ένα τελευταίο κάλυμμα 

κισσηρόδων τόφων. Αυτό πρέπει να είναι μια τελευταία  έκχυση η οποία καλύπτει ένα πιο 

συμπαγές κομμάτι.  Οι κισσηρόδοι τόφοι χαρακτηρίζονται από τα πολλά διάκενα που έχουν 

δημιουργηθεί από την διαφυγή αερίων , η υφή τους είναι σκοριώδης , το κόκκινο χρώμα 

το οφείλεται στην οξείδωση. Βλέπουμε εκχύσεις δακιτικών λαβών οι οποίες είναι 

ανοιχτότεφρες στο εσωτερικό τους  και κόκκινες στο εξωτερικό τους.  

Χαρακτηριστικό των δακιτών είναι οι πράσινες κεροστίλβες, επίσης παρατηρούμε και 

μαγνητίτη. Ο μαγνητίτης είναι οξείδιο του σιδήρου ,είναι το πιο σημαντικό ορυκτό του 

σιδήρου.  Εκτός από αυτό υπάρχουν και τόφοι  δακιτικής κίσσηρης που εμπεριέχουν 

ουσιαστικά και απολιθώματα που ονομάζονται τριμματοφόρα, ελασματοβράχια και  

κοινόδερμα. Η σύσταση τους είναι πλαγιόκλαστα , πράσινη κεροστίλβη και μαγνητίτης. 

Έχουμε δύο διακριτές μορφές πετρωμάτων τις συμπαγείς λάβες με τυπική  στυλοειδή 

κατάτμηση, τέτοια παρουσιάζεται κυρίως σε βασαλτικά πετρώματα και η άλλη κατηγορία 

είναι οι κισσηρόδεις τοφοι. 

  Λόγω της απότομης ψύξης παρατηρούμε ότι οι δακίτες είναι θρυμματισμένοι-σπασμένοι. 

Στo ακρωτήριο Μαυρορραχίδι παρατηρούμε 

διάφορα πετρώματα , βλέπουμε μια σειρά 

πετρωμάτων με κόκκινο χρώμα, δηλαδή βλέπουμε 

ένα τελευταίο κάλυμμα κισσηρόδων τόφων. Αυτό 

πρέπει να είναι μια τελευταία  έκχυση η οποία 

καλύπτει ένα πιο συμπαγές κομμάτι.  Οι κισσηρόδοι 

τόφοι χαρακτηρίζονται από τα πολλά διάκενα που 

έχουν δημιουργηθεί από την διαφυγή αερίων , η 

υφή τους είναι σκοριώδης , το κόκκινο χρώμα το οφείλεται στην οξείδωση. Βλέπουμε 

εκχύσεις δακιτικών λαβών οι οποίες είναι ανοιχτότεφρες στο εσωτερικό τους  και κόκκινες 

στο εξωτερικό τους. Χαρακτηριστικό των δακιτών είναι οι πράσινες κεροστίλβες, επίσης 

παρατηρούμε και μαγνητίτη. Ο μαγνητίτης είναι οξείδιο του σιδήρου ,είναι το πιο 

σημαντικό ορυκτό του σιδήρου.  Εκτός από αυτό υπάρχουν και τόφοι  δακιτικής κίσσηρης 

που εμπεριέχουν ουσιαστικά και απολιθώματα που ονομάζονται τριμματοφόρα, 

ελασματοβράχια και  κοινόδερμα. Η σύσταση τους είναι πλαγιόκλαστα , πράσινη 

Εικόνα 9: Βασαλτικές-ανδεσιτικές λάβες και 

κισσηρόδεις τόφφοι. 
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κεροστίλβη και μαγνητίτης. Έχουμε δύο διακριτές μορφές πετρωμάτων τις συμπαγείς 

λάβες με τυπική  στυλοειδή κατάτμηση, τέτοια παρουσιάζεται κυρίως σε βασαλτικά 

πετρώματα και η άλλη κατηγορία είναι οι κισσηρόδεις τοφοι. 

Μετά κατευθυνθήκαμε προς την Κόκκινη παραλία. Ο λόγος που έχει αυτήν τη 

ονομασία είναι ότι αποτελείται από δακιτικές λάβες οι οποίες έχουν κόκκινο χρώμα. Επίσης 

βρήκαμε ρυοδακιτικές με 

γκρι χρώμα και 

φαινοκρυστάλλους 

χαλαζία, ένα από τα πιο 

όξινα πετρώματα της 

Σαντορίνης. 

Χαρακτηριστικό τους είναι 

η περλιτική υφή.  

Αργότερα μεταφερθήκαμε 

στην Περίσα, όπου είδαμε 

ασβεστόλιθους. Οι 

ασβεστόλιθοι είναι ένα είδος μαρμάρου. Οι ασβεστόλιθοι αποτελείται από πλαγιόκλαστα, 

χαλαζία, ασβεστίτη, μοσχοβίτη, επίδοτο και χλωρίτη. Στους ασβεστόλιθους βρίσκουμε 

απολιθώματα, από αυτά μπορούμε να δούμε τον τρόπο δημιουργίας τους. 

 

 

 

 

Στάση 3η:  Περιοχή Περίσσας, ανθρακικό υπόβαθρο. 

 

Στη θέση αυτή βρεθήκαμε σ’ένα συγκρότημα μεταμορφωμένων πετρωμάτων, νότια 

του Μέσου Βουνού, όπου είδαμε και συγκεντρώσαμε δείγματα κρυσταλλικών 

ασβεστόλιθων με στρωματώδη διάταξη, συμπαγής και ανοιχτότεφρη, τοπικά 

σκοτεινότεφρη ή κοκκινωπή. Αυτοί οι ασβεστόλιθοι κυμαίνονται ως προς την κοκκομετρία 

από μικροκρυσταλλικοί ως χονδρόκοκκοι. Το μεγαλύτερο πάχος που έχουν είναι 600 μ. 

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται η βασικότερη πηγή αδρανών υλικών για την Σαντορίνη. Οι 

παχυστρωματώδεις μεταμορφωμένοι ασβεστόλιθοι δίνουν την εντύπωση μαρμάρου. Το 

Ακρωτήρι, καθώς και η περιοχή του Προφήτη Ηλία, είναι η μοναδική όπου υπάρχουν 

Εικόνα 10: Ακρωτήρι Μαυρορραχίδι - Κόκκινη παραλία. 
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υδροφόροι ορίζοντες και υδροταμιευτήρες στη Σαντορίνη. Αυτό οφείλεται στο 

ημιμεταμορφωμένο σύστημα που βρίσκεται κάτω από τους ασβεστόλιθους. Το υπόβαθρο 

αυτό ανυψώνεται καθώς υπάρχουν κάποιες ρηγματογενείς ζώνες που αναγκάζουν κάποια 

κομμάτια να μετατοπιστούν υψηλότερα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς Περίσσα, 

είδαμε πλαγιές με πλούσια βλάστηση. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης υλικών όπως 

φυλλιτών και στην παρουσία πιο μαλακού χώματος, σε αντίθεση με τους ασβεστόλιθους 

που εξετάσαμε αρχικά.Στον γεωλογικό χάρτη  η τοποθεσία χαρακτηρίζεται από φυλλίτες, 

πάνω από τους οποίους υπάρχουν μάρμαρα του τριαδικού. Στην επαφή φυλλίτη με 

ασβεστόλιθο βρήκαμε χλωρίτη. Οι δακίτες στην περιοχή αυτή περιέχουν χαλαζίτη, χαλαζία 

σε μικρή αναλογία, πλαγιόκλαστα και κεροστίλβες. Στην παραλία της Περίσσας,  είδαμε 

κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, παχυστρωματώδεις, συμπαγείς, ανοιχτότερους και τοπικά 

μολυβδότεφρους ή κοκκινωπούς. Κοκκομετρικά κυμαίνονται από μικρόκοκκοι ως 

χονδρόκοκκοι. Το μεγαλύτερο πάχος τους είναι 600 μέτρα και είναι η βασική πηγή 

αδρανών υλικών για τη Σαντορίνη.  Οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι που είδαμε είναι 

συμπαγείς,  ανισότεφροι και σκούροι, μικροκρυσταλλικοί. Μέσα στους ασβεστόλιθους 

βρέθηκαν απολιθώματα με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο να προσδιορίσουμε την ηλικία 

τους. 

Το μάρμαρο όπως μάθαμε αποτελείται από ασβεστίτη, ένα ποσοστό χαλαζία, ένα 

μικρό ποσοστό μαργαικών και μικρές ποσότητες από χλωρίτη, δολομίτη. Το μάρμαρο το 

συναντάμε σε διάφορα χρώματα όπως πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, μαύρο-σκούρο τεφρό. Αν 

το μάρμαρο είναι πράσινο σημαίνει ότι έχει χλωρίτη μέσα, αν είναι κίτρινο έχει χειμωνίτη 

και γκαιτίτη, αν είναι κόκκινο έχει αιματίτη ενώ αν είναι μαύρο-σκούρο τεφρό έχει γραφίτη. 

       

                  -ΤΕΛΟΣ 1ης ΗΜΕΡΑΣ- 
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ΗΜΕΡΑ 2η, ΤΡΙΤΗ, 01/6/10:  

    Στάση  1η : Ηφαιστειακά πετρώματα Μεροβιγλίου, Σκάρου, 

Προφήτη Ηλία, Μεγάλου Βουνού, Οίας. 

 

Στην πρώτη μας στάση στο Ημεροβίγλη  αναφέρθηκαν ορισμένες  

γενικές πληροφορίες  για αυτήν την 

τοποθεσία. Στο σημείο στο οποίο 

βρεθήκαμε μπορούμε να παρατηρήσουμε 

το βορειοδυτικό τμήμα της βάσης του 

ηφαιστειακού κώνου που συνθέτει την 

καλδέρα. Ακόμα είδαμε  και τις λάβες που 

υπάρχουν στην Παλαιά και την Νέα 

Καμένη. Από εκεί μπορεί κανείς να 

διακρίνει την διεύθυνση κάποιων υποθαλάσσιων ρηγματογενών ζωνών οι οποίες ξεκινούν 

από το Ακρωτήρι και συνεχίζουν προς το Κολούμπο. Αναφέρθηκε ακόμα ότι από μια 

υποθαλάσσια χαρτογράφηση που έχει πραγματοποιηθεί στα νησάκια Χριστιανά από 

γεωλόγους, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη υποθαλάσσιας 

ηφαιστειακής δράσης, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές 

ατμίδες στην περιοχή και ακόμα ότι υπάρχει μεγάλη 

κυκλοφορία ρευστών (π.χ. πράσινα νερά στον κόλπο του 

Αγ. Νικολάου). Τέλος, στο Ημεροβίγλι, στο Ακρωτήρι 

Σκάρος, σε αυτην την περιοχή παρατηρούμε τις πιο όξινες λάβες, έχουμε μεγάλες 

ποσότητες ρυοδακιτικών λαβών. Από το Ημεροβίγλη κατευθυνόμαστε προς την Οία. 

 

Στην πορεία είδαμε κρυόλιθους που χαρακτηριστικό τους είναι οι μεγάλοι κρύσταλλοι 

καθώς και κόκκινα στρώματα τα οποία ήταν δακίτες. Μάθαμε ότι όλη η Οία είναι χτισμένη 

πάνω στο ανώτερο στρώμα της κίσσηρης και από κάτω έχει συμπαγείς λάβες. Υπάρχουν 

17 εναλλαγές στρωμάτων από τη θάλασσα ως τον Προφήτη Ηλία. 

Εικόνα 10: Οία. 

Εικόνα 11: Κρυόλιθος. 
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  Το ασπρονήσι έχει από πάνω κίσσηρη και από κάτω εναλλαγές λαβών. 

 Μάθαμε ότι η κίσσηρης χρησιμοποιείται για 

μόνωση (καλή θερμοκρασία τον χειμώνα , 

δροσιά καλοκαίρια).Οι κισσηρώδης τόφφοι 

χαρακτηρίζονται από ενεργό πορώδες , ενώ 

η πυκνότητα εκφράζει την μάζα. Όσο πιο 

μεγάλο είναι το πορώδες τόσο πιο μικρό 

είναι το ειδικό βάρος του πετρώματος. Η 

μαύρη κίσσηρης έχει πιο βασική σύσταση 

ενώ η άσπρη κίσσηρης έχει όξινη σύσταση. Τα μικρά κομμάτια μαύρης κίσσηρης δεν 

ευνοούνε στη δημιουργία μεγάλου πορώδους. Στο 

δρομάκι ακόμα παρατηρούμε σπίτια κτισμένα πάνω 

σε κίσσηρη, σαν σπήλαια. Οι κισσηρώδεις τόφοι 

ανήκουν στην κατηγορία των πυροκλαστικών και 

το χρώμα τους οφείλεται στην οξείδωση των 

ορυκτών του σιδήρου, όλα τα υπόλοιπα δείγματα 

είναι λάβας.  Υπάρχει μια ηφαιστειακή βολίδα που 

είναι σαν φυσικό μωσαϊκό , δηλαδή το μάγμα 

αφομοίωσε κομμάτια διαφορετικής σύστασης που 

είχαν πρώτα δημιουργηθεί .  Τα κύρια ορυκτά είναι 

καλύμματα λάβας με βασάλτες , ανδεσίτες. 

Ενώ βρισκόμαστε στη βορειοανατολική 

πλευρά της καλδέρας.  Τα πετρώματα που 

διακρίνουμε είναι διάφορα ηφαιστειακά  

πυροκλαστικά υλικά. Επίσης παρατηρούμε μια 

επαφή κόκκινων κισσηροδών τόφων και από πάνω 

ένα στρώμα κίσσηρης. Το πρώτο στάδιο έχει χονδρόκοκκο υλικό και όσο κατευθυνόμαστε 

προς στο δεύτερο και στο τρίτο γίνεται πιο λεπτόκοκκο. Βλέπουμε σε διάφορα σημεία 

βολίδες διαφορετικών συστάσεων. Συνολικά μετρήσαμε δεκαεφτά καλύμματα λάβας, που 

υποδηλώνει τον διαφορετικό χρόνο απόθεσής των λαβών. Επίσης παρατηρήσαμε πως η 

κλίση των καλυμμάτων ήταν ανατολική και δεν ξεπερνούσε τις 30 μοίρες. 

   Dikes ονομάζεται η ρευστόρευστη λάβα που εισχωρεί σε ρήγματα και πήζει από 

Εικόνα 12: Βορειοανατολικά της Καλδέρας. 

Εικόνα 13: Dikes. 

Εικόνα 14: Στρώματα 17. 



19 

 

κάτω προς τα πάνω σαν τοιχάκι. Τα dikes έχουν βασαλτική σύσταση. 

Βρισκόμαστε στο Ημεροβίγλι στο Ακρωτήρι Σκάρος . Εχουμε τις πιο οξινες λάβες , δηλαδή 

έχουμε μεγάλες ποσότητες ρυοδακιτικών λαβών. Η ηφαιστειακή δράση με την εισροή 

λαβών, δακιτών για μερικά 

χιλιαδές χιλιόμετρα δημιουργείται 

από λάβα που ψύχεται στη 

θάλασσα. Οι βασσάλτες έχουν 

μαύρο χρώμα, είναι μικρής ηλικίας 

και άρχισαν να μορφοποιούνται 

γύρω στο 1700 π.Χ. Το σύστημα 

της νέας Καμένης δημιουργήθηκε 

πριν 500 χρόνια και η 

ηφαιστειότητα ξεκινάει από το σύστημα της νέας Καμένης μέχρι την Οία με βάση ενός 

τόξου από νοτιο-δυτικά προς τα βόρειο-ανατολικά. Η επόμενη έκρηξη αναμένεται 6,5 χλμ 

βορειοανατολικά  του ακρωτηρίου Κουλούμπο σε θερμοκρασία 1000 C . Η Καλδέρα είναι  

υπόλοιπο του ηφαιστειακού κώνου που έχει απομείνει και το περίβλημα καταβυθίστηκε 

λόγω της πίεσης των αερίων και λόγω της έλλειψης υλικού εκκένωσης της εσωτερικής 

οροφής. Η διεύθυνση μετακίνησης στο Ακρωτήρι είναι νοτιοδυτική άρα η επόμενη 

ηφαιστειακή δράση θα είναι πάνω στον τόξο. Από  την έκρηξη της καλδέρας έχουμε 

εκτινάξεις περίπου 1,8 χλμ. Στα άκρα της καλδέρας τα στρώματα διαπερνούνται από 

φλέβες με φάρδος μέχρι 3 μέτρα σύστασης κυρίως βασαλτικής. Ταφονή είναι η διάβρωση 

των πετρωμάτων από την τορφώδη ροή αέρα που μεταφέρει νερό και αλάτι. Οι 

ηφαιστειακές φλέβες ή dikes έχουν φάρδος 3 μέτρα είναι βασαλτικής σύστασης δηλαδή 

από λεπτόρευστο μάγμα και δημιουργεί πιο συνεκτικό πέτρωμα με μικρότερο πορώδες και 

πιο ανθεκτικό. Οι φλέβες είναι νέες χρονολογικά και η δημιουργία τους έχει να κάνει με την 

καταβύθιση περιθωρίων της καλδέρας. Το λεπτόρευστο βασαλτικό μάγμα πλήρωσε τα κενά 

που δημιουργήθηκαν με τα απολιθώματα σχηματίζοντας ζεόλιθους. Η διάταξη στην Οία 

είναι κισσηρώδεις τόφφοι, βασσάλτες και δακίτες. Στην τέταρτη στάση μας στο εκκλησάκι 

του προφήτη Ηλία παρατηρούμε πλαγιόκλαστα, κλινοπυρόξενους τα οποία βρίσκονται στα 

ανώτερα στρώματα στις ανατολικές πλαγιές και ανάμεσα στους κισσηρώδεις τόφφους 

υπάρχουν ηφαιστειακές βόμβες. Η μαύρη κίσσηρης είναι υλικό απόθεσης πριν την 

δημιουργία της καλδέρας και της καταστροφής του κώνου. Είναι μαύρη λόγω της 

Εικόνα 15: Περιοχή Προφήτη Ηλία. 
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περιεκτικότητας σε SiO2 και των σιδηρομαγνησιούχων ορυκτών. Μαύροι κισσηρώδοι 

τόφφοι αποτέθηκαν σε μικρότερες αναλογίες από τους λευκούς και λόγω διαφορετικής 

σύστασης αερίων το μάγμα είναι φτωχότερο σε SiO2. Φλέβα είναι ηφαιστειακό υλικό που 

όπου βρει διάκενα εισχωρεί και     δημιουργεί φλέβα βασσαλτικής σύστασης(dikes).  

Στην περιοχή του προφήτη Ηλία βλέπουμε κυρίως ανώτερες λάβες χαλαζιακές 

λατυανδεσιτικές. Είναι 

τεφρά ηφαιστειακά 

πετρώματα τα οποία 

έχουν σχηματιστεί στα 

ανώτερα τμήματα του 

Προφήτη Ηλία. 

Παρατηρούμε ακόμα 

ρεύματα λάβας τα οποία 

έχουν μήκος περίπου 

900 μέτρα και  

εκτείνονται στις 

ανατολικές πλαγιές. Το πάχος αυτών των πετρωμάτων είναι γύρω στα 100 μέτρα. Η 

ορυκτολογική τους σύσταση είναι πλαγιόκλαστα, κλινοπυρόξενη και υπερσθενή. Μετα τον 

Προφήτη Ηλία βρισκόμαστε σε ένα σημείο από οπού βλέπουμε μεσαίες λατυανδεσιτικές 

λάβες, αυτές  έχουν χρώμα τεφρό, το πάχος τους είναι γύρω στα 200 μέτρα και η 

σύσταση τους είναι πλαγιόκλαστα, κλινοπυρόξενη και υπερσθενή. Υπάρχει και ένα τρίτο 

στρώμα κατώτερων λαβών(χαλαζιακές, λατυανδεσιτικές),το πάχος των οποίων είναι γύρω 

στα 70 μέτρα και έχει την ίδια σύσταση με τα προηγούμενα. 

  Λίγο πριν την Οία σταματήσαμε σε ένα σημείο, το οποίο είναι πάνω σε ένα ενεργό ρήγμα 

που ξεκινάει από τα νησάκια Χριστιανά και περνάει μέσα από την καλδέρα, δυτικά της 

Παλαιάς και Νέας Καμένης. Είδαμε πως εκεί ήταν το χαμηλότερο σημείο της περιμέτρου 

της καλδέρας που σημαίνει πως είχαμε μία κατάπτωση λόγω του ρήγματος. Σε εκείνο το 

σημείο παρατηρήσαμε μαύρους κισσιρώδεις τόφφους. Υπάρχει και ένα τρίτο στρώμα 

κατώτερων λαβών (χαλαζιακές,  λατυανδεσιτικές),το πάχος των οποίων είναι γύρω στα 70 

μέτρα και έχει την ίδια σύσταση με τα προηγούμενα. Τελικά φτάσαμε στην Οια.  

                                         

-ΤΕΛΟΣ 2ης ΗΜΕΡΑΣ- 

Εικόνα 16: Οία. 
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ΗΜΕΡΑ 3η, ΤΕΤΑΡΤΗ, 02/6/10: 

 

Στάση 1η:  Μεταμορφωμένο Υπόβαθρο, Αθηνιός 

 

  

 

 Κατεβαίνοντας τη διαδρομή προς Αθηνιό είδαμε 

εναλλαγές πυροκλαστικών πετρωμάτων, 

μεταμορφωμένων ασβεστολίθων, ζώνες οξείδώσης που 

σχετίζονται με γρανιτική διείσδυση και μικρή 

μεταλλοφορία μικτών θειούχων ορυκτών (Pb,Ζn), καθώς 

και μεταμορφωμένων πετρωμάτων. 

 Στη βάση των στρωμάτων επικρατούν τα μεταμορφωμένα πετρώματα που 

περιέχουν χλωρίτη και καταθέσεις σχιστολίθων, τα οποία 

είναι προϊόντα χαμηλών θερμοκρασιών (300-400 °C) και υψηλών πιέσεων (>10 kbar), που 

αναλογεί σε λιθοστατική κολώνα υπερκείμενων πετρωμάτων πάχους 40 χμ., γνωρίζοντας 

ότι 10 kbar=20 χμ. περίπου (1kbar=1000atm). Επομένως τα υλικά που μεταμορφώθηκαν 

και δημιούργησαν τους σχιστόλιθους είχαν δεχτεί σαν κάλυμμά τους υλικά πάχους 40 χμ. 

 Πάνω από το μεταμορφωμένο υπόβαθρο, το οποίο αποτελεί και τη βάση όλου του 

νησιού, υπάρχει ένα στρώμα μεταμορφωμένων ασβεστολίθων, δηλ. μάρμαρα. 

Σχηματίστηκε από τη μεταμόρφωση ανθρακικών ιζημάτων, δηλ. ασβεστολίθων και 

δολομιτών. Αποτελούνται από ασβεστίτη κατά ένα μέρος και από δολομίτη. Εκτός από τον 

ασβεστίτη, που συνιστά το κύριο ορυκτολογικό υλικό του πετρώματος, μπορεί να 

συνυπάρχουν και άλλα ορυκτά, όπως διοψίδιος, 

βιοτίτης, μοσχοβίτης, χλωρίτης, πλαγιόκλαστο, 

γρανάτης, χαλαζίας κλπ. Ανάλογα με τα 

συμπτωματικά αυτά ορυκτά που περιέχουν, 

κατατάσσονται σε μάρμαρα υψηλών 

θερμοκρασιών (καταζώνης), ή μέσων 

Εικόνα 17: Πτυχώσεις. 

Εικόνα 18: Μεταμορφωμένοι Σχηματισμοί. 
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θερμοκρασιών (μεσοζώνης), ή χαμηλων θερμοκρασιών (επιζώνης). Ο ιστός των μαρμάρων 

ποικίλει. Συνήθως είναι κοκκοβλαστικός, ποικιλοβλαστικός ή πορφυλοβλαστικός με 

πορφυλοβλάστες γρανάτη, ακτινόλιθου κλπ. Συχνά παρουσιάζουν σχιστότητα. Ταινιωτή 

υφή είναι συνήθης και οφείλεται στην παρουσία των παραπάνω συμπτωματικών ορυκτών, 

π.χ πυριτικών συγκεντρωμένων κατά ζώνες. Το χρώμα των μαρμάρων ποικίλει ανάλογα με 

τα συνοδεύοντα ορυκτά. 

 Το ανώτερο στρώμα αποτελείται από πυροκλαστικά πετρώματα. Σχηματίζονται από 

τη σύνδεση ηφαιστειακών αναβλημάτων με εκρηξιγενές υλικό. Περιέχουν μεγάλα κομμάτια 

από ηφαιστιακές λάβες, τις λεγόμενες βόμβες ή βολίδες όταν έχουν μέγεθος 0,5-1 μ., και 

ηφαιστειακά αναβλήματα μικρότερων μεγεθών, τα ηφαιστειακά λιθάρια ή λάπιλοι. 

Ενδιάμεσα υπάρχουν διάφορα στρώματα κίσσηρης ρυοδακιτικής σύστασης, το χρώμα της 

οποίας κυμαίνεται από λευκό, κίτρινο, γκρίζο, καφέ,φαιό κτλ. 

 Στο λιμάνι είδαμε κυανοσχιστόλιθους χρώματος μπλε, πράσινο, που λόγω της 

σχιστότητάς τους περιέχουν φλέβες χαλαζία σε παράλληλες διαστρώσεις. Επίσης κομμάτια, 

πιθανότατα μαρμάρου, που μοίαζει με φλοίσχη. Η φλοίσχη είναι επιφανειακό κάλυμμα που 

περιέχει διαφορετικά υλικά, όπως αργιλικά, οφιολιθικά, γραουββάκη, ολιστόλιθους. των 

υψηλών θερμοκρασιών, (πάνω από 1000°C), έχουν ψηθεί κι έχουν στην περιεκτικότητά 

τους άμορφο SiO  και AlO .Το πρόβλημα με τα τσιμέντα αυτα είναι η δημιουργία φάσεων  

τσιμέντου, όταν έρθουν σε επαφή με την υδράσβεστο. Για λόγους καθαρά ρύθμισης της 

ταχύτητας πήξης του τσιμέντου, προσθέτουμε σε αυτά τα τσιμέντα 6% γύψο και 6% 

θηραϊκή γη, η οποία συναλέθεται με το κλίνκερ. 

  

 

Στάση 2η:  Ηφαίστειο Νέας Καμένης 

 

Στο λιμανάκι της Νέας Καμένης 

μιλήσαμε για τα πετρώματα και την 

ηφαιστειακή δραστηριότητα της 

Σαντορίνης. Στο υπόβαθρο υπάρχουν 

μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως 

χλωριτικοί σχιστόλιθοι, μάρμαρα, πάνω 

στα οποία έχουν δομηθεί συμπαγή 

Εικόνα 19: Λάβες. 
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στρώματα λαβών και εναλλαγές πυροκλαστικών. Τα πετρώματα αυτά βρίσκονται και σε 

άλλες περιοχές του ηφαιστειακού τόξου του νοτιοδυτικού Αιγαίου, που είχε τις 

περισσότερες ηφαιστειακές εξάρσεις τα τελευταία 3.000.000 χρόνια.Η ηφαιστειακή 

δραστηριότητα χωρίζεται σε προμινωική (πρίν την καταστροφή του ηφαιστειακού κώνου) 

και υστερομινωική. Συγκεκριμένα γίνεται διαχωρισμός για πρίν 3600 χρόνια. Πρίν την 

καταστροφή της η Σαντορίνη λεγόταν Στρογγύλη λόγω του σχήματος των ηφαιστειακών 

νησιών. Μετά την καταστροφή της έμεινε το περίγραμμα της Καλδέρας και για ένα 

διάστημα 3000 περίπου ετών δεν υπήρξε κάποια δραστηριότητα. Τα πετρώματα που 

υπάρχουν στην Καλδέρα δημιουργήθηκαν σε διαφορετικά στάδια και η ηλικία τους 

υπολογίζεται γύρω στα 450 χρόνια 

Σύμφωνα με τον αρχαίο ιστορικό Στράβωνα το 197π.Χ. ανέβηκαν οι πρώτες λάβες 

στην περιοχή και ο μαγματικός θάλαμος απ’όπου προήλθαν βρίσκεται σε βάθος 4 περίπου 

km και δημιουργήθηκε μια μικρονησίδα που ονομάστηκε Ιερά. Μετεξελήχθηκε σε ύφαλο, 

τον επονομαζόμενο Μπάγκο που διαβρώθηκε και αποτελούσε ένα επικίνδυνο σημείο για 

τους ναυτικούς.  

Μετά από την πάροδο 150 ετών, αναφερόμαστε στο 46-47 μ.Χ., έχουμε νέες λάβες 

από μια νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα. Τότε δημιουργήθηκε και η παλιά Καμένη που 

ονομαζόταν και Θεία γιατί έβγαινε θειάφι.  

Το 726 μ.Χ. βγαίνουν νέες λάβες στο 

σημείο της παλιάς Καμένης, συγκεκριμένα οι 

λάβες του αγίου Νικολάου. Το 1570-1573 μ.Χ. 

έχουμε νέες λάβες στο σημείο που βρισκόμαστε 

και τη δημιουργία της Μικρής Καμένης. 

Επόμενες λάβες εμφανίζονται το 1707-1711 

οπότε και ξεκινάει και ο σχηματισμός της Νέας 

Καμένης. Η μικρή Καμένη εξακολουθεί να είναι 

μια μεμονωμένη νησίδα, ενώ το 1866-1870 μ.Χ. 

έχουμε έντονη δραστηριότητα που γεμίζει το νότιο τμήμα του νησιού (λάβες Γεωργίου). Οι 

λάβες του 1925 έχουν ροή από τα εσωτερικά προς βορειοανατολική διεύθυνση και 

καλύπτουν μεγάλο κομμάτι της Νέας Καμένης. Η επόμενη δραστηριότητα είναι το 1939-41 

και συμβαίνει στο κέντρο του νησιού. Τέλος το 1950 έχουμε έκχυση λαβών στο δόμο 

Λιάτσικα.  

Αυτά όσον αφορά την ηφαιστειακή δραστηριότητα της περιοχής που φαίνεται και 

Εικόνα 20: Κρατήρας 3. 
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εικονικά στον χάρτη που ακολουθεί. Σπάσαμε δείγματα των πετρωμάτων του λιμανιού στα 

οποία περιμέναμε να βρούμε ολιβίνη, πυρόξενους και κεροστίλβες. Η διάβρωση οφείλεται 

όχι μόνο σε ατμοσφαιρικές συνθήκες αλλά και στην ύπαρξη υδροθείου. 

Στο δρόμο προς το υψηλότερο σημείο (127m) εντοπίσαμε δείγματα της ροής της 

λάβας, όπως αυτό στην ακόλουθη φωτογραφία 

 καθώς και δείγματα βασάλτη, ο οποίος είχε πολλές ομοιότητες με οψιδιανό, γεγονός 

που οφείλεται στο ότι ψύχθηκε απότομα. Στο ηφαίστειο είδαμε ακόμη πολλούς 

σχηματισμούς με κιτρινωπά ή κοκκινωπά πετρώματα. Το κόκκινο χρώμα οφείλεται στην 

διάβρωση της λάβας από ορυκτά του σιδήρου ενώ στην εξαλλοιώμενη λάβα υπάρχουν 

διάφορα ορυκτά όπως ο γκαιτίτης. Στον κρατήρα που έγινε η έκρηξη του 1925-28 τα 

πετρώματα έχουν μόλις κρυώσει ενώ παρατηρήσαμε πολλές ατμίδες.  

Μιλήσαμε για τους Βωξίτες και τη δημιουργία τους, για την οποία απαιτείται αλκαλικό 

περιβάλλον. Βασικά πετρώματα σε θερμο και υγρό περιβάλλον με όξινο pH διαβρώνονται, 

διαλυτοποιούνται και κατόπιν χημικής αποσαρθρώσεως φεύγουν τα αλκάλια που υπάρχουν 

μέσα στα πετρώματα. Εκπλένεται το SiO2 και μένουν οξείδια Fe και Al2O3 τα οποία 

εμπλουτίζονται. Σε θερμό και ξηρό κλίμα γίνεται τριχοειδής αναρρόφηση από βαθύτερα 

στρώματα, τα οποία νερά όμως είναι αλκαλικά, έτσι δημιουργούνται τα Al(OOH) και 

Fe(OOH).  

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και στους λατερίτες. Αυτοί εμφανίζονται σε 

αντίστοιχα περιβάλλοντα με τους βωξίτες μόνο που αντί για εμπλουτισμό Al έχουμε 

εμπλουτισμό Fe.  

Το νερό λόγω της ανόδου φυσαλίδων CO2 γίνεται όξινο. Αντιδρά με διαλυμένο 

CaCO3, και ανάλογα με την ποσότητα αυτού προκύπτει κάποια ποσότητα H2CO3 που 

καθορίζει και πόσο όξινο θα είναι το περιβάλλον.Όσο πιο όξινο τοσο ευκολότερα 

διαλυτοποιούνται τα πετρώματα. 

Κοιτάσματα λατεριτών υπάρχουν στην Κεντρική Ελλάδα, στην Εύβοια, στη Λοκρίδα, 

Καστοριά και την Αλβανία και τα Σκόπια. Στην Ελλάδα είναι σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα 

ιζηματογενούς προέλευσης. Σε μερικά κοιτάσματα της Εύβοιας και της Καστοριάς 

απαντώνται ακόμη οι χαμηλότεροι ορίζοντες, το λατεριτικό μοντέλο. Δηλαδή πάνω σε 

υπερβασικά πετρώματα που έχουν εξαλλοιωθεί, έχουν δημιουργηθεί λατεριτικά 

καλύμματα, τα οποία με τη σειρά τους έχουν καλυφθεί από σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα 

ιζηματογενούς προέλευσης. ΄Οπως αναφέραμε ενημερωτικά, η κρατική εταιρεία Λάρκο 

εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα αυτά και παράγει σιδηρονικέλιο (75% Fe, 25% Ni). 
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Τα κυριότερα ορυκτά που απαντώνται στα σιδηρονικελιούχα κοιτάσματα είναι 

γκαιτλιτης ο οποίος μετά από αφυδάτωση δίνει αιματίτη. Τα ορυκτά του νικελίου είναι 

νικελιούχοι χλωρίτες, νικελιούχος τάλκης και νικελιούχοι σερπεντίνες.  

 Η Σαντορίνη ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του Ν.Δ Αιγαίου το οποίο έχει 

δραστηριοποιηθεί τα τελευταία 2-3.000.000 χρόνια. Το τόξο αυτό αρχίζει από το Σουσάκι 

Κορινθίας και περιλαμβάνει τα νησιά Αίγινα , Μέθανα, Πόρος, Μήλος, Σαντορίνη, Νίσηρο 

και καταλήγει στη Μ. Ασία. Η ύπαρξή του 

οφείλεται στην καταβύθιση της Αφρικανικής 

λιθόσφαιρας κάτω από την Ευρασιατική με 

γωνία καταβύθισης 40°  και ταχύτητα 2-4 cm το 

χρόνο. Τα όρια της Αφρικανικής λιθόσφαιρας 

βρίσκονται κατά μήκος της ελληνικής τάφρου, 

σε διάταξη παράλληλη προς το τόξο. Τα 

τμήματα της λιθόσφαιρας που βυθίζονται σε 

βάθος 80-100 χμ. λιώνουν και δημιουργούν το 

ενεργό ηφαιστειακό τόξο. 

Αποτέλεσμα της θερμικλης ροής και της διάρρηξης του φλοίου της Γης είναι η 

άνοδος και κρυστάλλωση του μάγματος, από το οποίο προκύπτουν   τα εκρηξιγενή 

πετρώματα. Αυτά διακρίνονται σε πλουτώνια και ηφαιστειακά. 

 Η ηφαιστειότητα άρχισε από το νότιο τμήμα του νησιού και συνεχίστηκε προς τα 

βόρρεια. Δηλαδή είχαμε μετατόπιση του σημείου εξόδου του μάγματος με αποτέλεσμα την 

αλλαγή της συστασής του από βασικό σε πιο όξινο, Δηλ. από βασάλτες δακίτες 

ρυοδακίτες. 

 Το μάγμα είναι φυσικό τήγμα, που βρίσκεται στο εσωτερικό της Γης  ή προέρχεται 

από αυτό και αποτελείται από α) μοριακές συγκεντρώσεις  β) μεταλλικά συστατικά  γ) 

υδρατμούς και άλλα αέρια. 

Τα συστατικά του μάγματος δεν κρυσταλλώνονται όλα ταυτόχρονα και κάτω από 

την ίδια θερμοκρασία, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο θερμοκρασιών μέσα στο οποίο 

πραγματοποιείται η κρυστάλλωσή τους. Σύμφωνα με την σειρά κρυστάλλωσης κατά 

BOWEN, το πλαίσιο αυτό καθοπίζεται περίπου μεταξύ 1500°C και 500°C.               

Κατά γενικό κανόνα, σε βασικά μάγματα (φτωχά σε SiO ) η έναρξη της 

κρυσταλλώσεως συντελείται σε υψηλότερες θερμοκρασίες και στα όξινα σε χαμηλότερες. 

Εικόνα 21: Ηφαιστειακό τόξο στην Ελλάδα. 
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Αυτή η σειρά διαδοχής κρυστάλλωσης ενός μάγματος προχωρεί ως εξής: 

 

ολιβίνης (σπινέλλιος)                                                                  βυτοβνίτης 

     

           πυρόξενος                                                                 λαβραδόριο 

           ρομβικός        

 

                 πυρόξενος                                                   ανδεσίνης 

                 μονοκλινής 

 

                          κεροστίλβη                                ολιγόκλαστο 

 

                                   βιοτίτης                    αλβίτης 

 

                                                      χαλαζίας  καλιούχος άστριος 

 

         

   H έξοδος του μάγματος συνδέεται από μεγάλες ποσότητες αερίων, τα οποία 

δημιουργούνται από ορυκτά που περιέχουν ΟΗ  ή ανθρακικές ρίζες. Αυτά διασπόνται και 

απελευθερώνουν υδρατμούς και ανθρακικές ρίζες. Στο ηφαίστειο της Σαντορίνης έχει 

αναφερθεί, σε αλλεπάλληλες εκρήξεις, έξοδος δηλητηριωδών αερίων σε μεγάλες 

ποσότητες, καθώς και αέρια όπως: CO , CO, NO , SO , Cl , HCl. Αέρια που βγαίνουν σε 

μεταηφαιστειακό στάδιο, ειδικά το H S, αλλά και το H SO , στην επιφάνεια μετατρέπεται 

σε θείο και με την όξινη δράση τους διαβρώνουν όλα τα πετρώματα πάνω στα οποία 

επιδρούν. Γι΄ αυτό και πάνω στο ηφαίστειο διακρίναμε πολλούς κίτρινους και κοκκινωπούς 

σχηματισμούς. Συνήθως αυτό που διαβρώνεται πιο εύκολα είναι η κίσσηρης. Πάνω στη 

Νέα Καμένη είδαμε τρύπες από όπου βγαίνει καυτός ατμός. Τα μίγματα των αερίων που 

εκλύονται διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη σύστασή τους: 

 πλούσια σε CO   μοφέτες 

      »             SO      σολφατάρες 

               »              SO –H S     φουμαρόλες 
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Πλησιάζοντας στη Νέα Καμένη παρατηρήσαμε ότι στις παράκτιες περιοχές υπάρχουν 

πρόσφατες λάβες. Είδαμε συμπαγής λάβες χωρίς διάκενα που εναλλάσσονται με σκωριώδη 

προϊόντα, λάβες με μεγάλη περιεκτικότητα σε 

γυαλί (SiO ), λάβες ανδεσιτικής ως 

δακιτοανδεσιτικής σύστασης. Οι ανδεσιτικές 

περιέχουν: πλαγιόκλαστα, κεροστίλβη, αυγίτη ή 

βιοτίτη, αλλά και ορισμένες φορές ολιβίνη 

(βασικά). Ο ιστός ποικίλει από πιλοταξικός, 

υαλοπιλιτικός, υελώδης. Γενικά οι ανδεσίτες και δακίτες έχουν μεγάλη ανάπτυξη στην 

Ελλάδα, ιδιαίτερα στο ηφαιστειακό τόξο. 

 Υπήρχαν σχηματισμοί μαύρων ενδογενών δόμων από λάβες που μοιάζουν με 

οψιδιανό. Οι οψιδιανοί είναι ρυόλιθοι, που αποτελούνται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από 

υαλώδη μάζα, πολύ φτωχοί σε νερό. Συνήθως έχουν σύσταση αλκαλικών ή 

ασβεσταλκαλικών ρυόλιθων, δεδομένου ότι παρουσία άμορφης μάζας σημαίνει ταχύτατη 

ψύξη και είναι ταχύτερη όταν το αντίστοιχο μάγμα έχει το μεγαλύτερο ιξώδες. Τα 

περισσότερα  ιξώδη μάγματα είναι τα όξινα, γι’αυτό και οι οψιδιανοί συναντώνται στα 

περισσότερα όξινα πετρώματα και είναι συνήθως σκοτεινού χρώματος. Οι δόμοι είναι 

μορφές ηφαιστειακών πετρωμάτων με περιορισμένη την οριζόντια ανάπτυξη και 

μεγαλύτερη την κατακόρυφη. Δημιουργούνται από λάβες με μεγάλο ιξώδες, δηλ. 

παχύρευστες λάβες (όξινες πλούσιες σε SiO ). Το ηφαιστειακό υλικό επομένως δεν 

διασκορπίζεται αλλά συσσωρεύεται. 

 Στα δείγματα που είδαμε και συγκεντρώσαμε πάνω στη Νέα Καμένη μόλις φτάσαμε, 

διακρίνα με πλαγιόκλαστα, ολιβίνη, καθώς και αμφίβολους, που όμως μπορεί να είναι 

πυρόξενοι και κλινοπυρόξενοι. Οι κλινοπυρόξενοι είναι μονοκλινείς πυρόξενοι που είναι κι 

αυτοί επιμήκεις όπως οι αμφίβολοι, και γι’αυτό ίσως δεν είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους, 

Εικόνα 23: Νέα Καμένη. 

Εικόνα 22: Σχηματική Απεικόνιση. 
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παρά μόνο με μικροσκόπιο. 

 Εκτός από λάβες ανδεσιτικής σύστασης, υπάρχουν και χαλαζιακοί λατιανδεσίτες, 

ανδεσίτες που έχουν χαλαζία και είναι λίγο πιο όξινοι από τους καθαρά ανδεσιτικούς. 

Μακροσκοπικά ο χαλαζίας δεν φαίνεται. 

          Ανεβαίνοντας προς τον κρατήρα είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τις 

διάφορες λάβες ως προς τον ιστό και την υφή τους. Συναντήσαμε συγκεκριμένα, 

πετρώματα με χορδοειδή υφή. Στην περιοχή γύρω από τον κρατήρα, αλλά και στο 

εσωτερικό του, είδαμε φαινόμενα οξείδωσης της επιφάνειας και δημιουργία στοιχειακού 

θείου, με τη μορφή κίτρινης κρούστας. Εκτός από το αυτοφυές θείο δημιουργούνται και 

διάφορα ορυκτά της ομάδας του αλωνίτη, δηλ. ορυκτά που έχουν θειϊκή ρίζα, υδροξείλια, 

αργίλια και κάποια άλλα ορυκτά όπως είναι ο τομπερμερίτης, ο αργιλίτης κλπ. 

Ενεργά ηφαίστεια, όπως 

αυτό της Σαντορίνης, είναι εκείνα 

που φαίνονται όχι μόνο από 

ιστορικά στοιχεία αλλά και από τα 

μεταηφαιστειακά φαινόμενα, δηλ. 

δημιουργία ατμίδων και ζεστών 

νερών. Οι ατμίδες υπάρχουν σε 

όλα τα νησιά του ηφαιστειακού 

τόξου. Οι θερμοκρασίες τους είναι 

γύρω στους 100-110°C, στη 

Νίσυρο είναι λίγο πιο έντονο το 

φαινόμενο. Οι ατμίδες αυτές είναι 

δείγμα μετά-ηφαιστειακής δράσης και υπάρχουν σ’ όλα τα νησιά του ηφαιστειακού τόξου 

του Νοτιοδυτικού Αιγαίου. Είναι τα σημεία πολύ κοντά στο κρατήρα του ηφαιστείου από 

όπου έχουμε έκλυση ατμών, και συγκεκριμένα θείου. Το θείο βγαίνει από το ηφαίστειο σε 

αέρια μορφή, οξειδώνεται στην επιφάνεια και δημιουργεί μια κίτρινη κρούστα. 

 

 Η παρακολούθηση λοιπόν της σύστασης των αερίων και της θερμοκρασίας των 

ατμίδων, σε συνδιασμό με γεωφυσικές μεθόδους ή ακόμη με συγκεκριμένες τοπογραφικές 

θέσεις, μας δείχνει ενδείξεις για τη σταθερότητα και την ενεργοποίηση του ηφαιστείου. 

  

Εικόνα 24: Ατμίδες. 
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Στάση 3η:  Περίπλους Καλδέρας 

 

Στη συνέχεια κάναμε τον 

περίπλου της Καλδέρας, 

περνώντας από τη Νέα Καμένη, 

το Ασπρονήσι και τη Θηρασία. Η 

θερμοκρασία στην περιοχή του 

κολπίσκου είναι εσωτερικά 34οC 

ενώ στην περιοχή του Αγίου 

Νικολάου (περιοχή με τα 

τελευταία στρώματα λαβών)  

όπου και κολυμπήσαμε κυμαίνεται από 23οC έως και 34οC.Τα νερά στην περιοχή αυτή 

έχουν ph 6 (ενώ το θαλασσινό νερό έχει ph 8,3). Το χρώμα του νερού είναι πράσινο και 

οφείλεται σε αναγωγή του τρισθενούς σιδήρου σε δισθενή σίδηρο με τη βοήθεια 

βακτηριδίων.  

Σχετικά με τον ύφαλο που βρίσκεται μεταξύ Ασπρονησίου και Θηρασίας τονίσαμε ότι 

μάλλον πρόκειται για κατακρύμνιση περιθωρίου της Καλδέρας. Δε δικαιολογείται ο 

χαρακτηρισμός του σημείου σαν ύφαλος, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα είχε 

δημιουργηθεί ένα σύμπλοκο από κάτω του σαν στήριγμα.  

Κατά τον περίπλου είδαμε μάζες ανοιχτόχρωμες γκρίζες οι οποίες ήταν δακίτες 

σχετικά μικρής ανάπτυξης (μέχρι 70 m) που είναι πλούσιοι σε SiO2 και γεμίζουν τον 

ηφαιστειακό κώνο γιατί είναι παχύρρευστοι. Τα λεπτόρευστα απλώνονται σε μεγαλύτερες 

αποστάσεις και δημιουργούν καλύμματα λάβας.  

 

-ΤΕΛΟΣ 3ης ΗΜΕΡΑΣ- 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: Περίπλους Καλδέρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σαντορίνη 

Συντεταγμένες: 36°24′02.11″N 25°26′23.75″E / 36.4005861, 25.4399306 

Γεωγραφία                                                                       

 

Αρχιπέλαγος Αιγαίο Πέλαγος 

Σύμπλεγμα Κυκλάδες 

Έκταση 76 τ.χλμ 

Χώρες 

 
 Ελλάδα 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

Νομός Κυκλάδων  

Πρωτεύουσα Φηρά 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Πληθυσμός 
13.402 (απογραφής 
2001) 

Ιστότοπος 

www.thira.gr  

Το νησί Σαντορίνη ή Θήρα βρίσκεται στο νότιο Αιγαίο πέλαγος, στο νησιωτικό σύπλεγμα 
των Κυκλάδων, νότια της Ίου και δυτικά από την Ανάφη. Απέχει από τον Πειραιά 128 
ναυτικά μίλια και 63 ναυτικά μίλια από τη Κρήτη. Η έκταση της είναι 75,8 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα. 

Σήμερα η Σαντορίνη είναι ένα από τα διασημότερα τουριστικά κέντρα του κόσμου. Είναι 
επίσης γνωστή για τα ηφαίστειά της. Η τελευταία ηφαιστειακή δραστηριότητα ήταν το 
1950 και μελλοντικές εκρήξεις είναι σίγουρες. Τα ηφαίστεια της Σαντορίνης είναι: Η Νέα 
Καμένη (1707-1711 μ.Χ.), η Παλαιά Καμένη (46-47 μ.Χ.), το υποθαλάσσιο ηφαίστειο 
Κολούμπο (1650 μ.Χ.), τα Χριστιάνα νησιά. Η Σαντορίνη ανήκει στο ηφαιστειακό τόξο του 
Αιγαίου και χαρακτηρίζεται σαν ενεργό ηφαίστειο μαζί με τα Μέθανα, την Μήλο και την 
Νίσυρο. 

Η Σαντορίνη καθώς και τα νησιά Θηρασία και Ασπρονήσι είναι απομεινάρια του 
ηφαιστειογενούς νησιού Στρογγύλη. Η Στρογγύλη ήταν ένας ηφαιστειακός κώνος. Το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=el&pagename=%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7&params=36_24_02.11_N_25_26_23.75_E_type:adm2nd
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4.%CF%87%CE%BB%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B7%CF%81%CE%AC
http://www.thira.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%86%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%8C%CE%BE%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CF%83%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%28%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7
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κεντρικό τμήμα της ανατινάχτηκε στον αέρα μαζί με τον κρατήρα του ηφαιστείου από τη 
Μινωική έκρηξη που έγινε το 1613 π.Χ. και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυτού που 
σήμερα ονομάζουμε καλδέρα της Σαντορίνης και την καταστροφή του προϊστορικού 
πολιτισμού του νησιού. Στο θαλάσσιο χάσμα που σχηματίστηκε μεταξύ Θήρας και 
Θηρασίας, που έχει βάθος 1.500 μέτρα, κατά καιρούς βγήκαν στην επιφάνεια ηφαιστειακοί 
κώνοι που σχημάτισαν τα εξής νησιά: την Παλαιά, τη Μικρή και τη Νέα Καμένη, την 
Καμένη Γεωργίου του Α', την Καμένη του Φουκέ, την Αφρόσσα και τη Δάφνη. Όλα αυτά 
τα νησιά μεγάλωναν σιγά-σιγά και ενώθηκαν, εκτός από την Παλαιά Καμένη. 

 
 
Η Κόκκινη Παραλία 

Το όνομα της νήσου "Θήρα" προέρχεται από τον 
αρχαίο Σπαρτιάτη Θήραν που από τη Σπάρτη 
προερχόμενος αποίκησε πρώτος τη νήσο αυτή. Το 
δε όνομα "Σαντορίνη" προέρχεται από τους 
διερχόμενους Φράγκους Σταυροφόρους οι οποίοι 
κατά το πέρασμα τους στέκονταν για ανεφοδιασμό 
κοντά σε εκκλησία της Αγίας Ειρήνης η οποία 
υπήρχε στο νησί. Αν και αρχικά υπήρχε η άποψη 
ότι η εκκλησία αυτή ήταν το παρεκκλήσι της Αγίας 
Ειρήνης που υπήρχε στην Θηρασιά, σήμερα 

θεωρείται πιθανότερο να πρόκειται για την μεγαλοπρεπέστατη παλαιοχριστιανική τρίκλιτη 
βασιλική της Αγίας Ειρήνης που βρισκόταν στην Περίσσα, τα ερείπια της οποίας 
ανακαλύφθηκαν το 1992. Πρίν την μεγάλη ηφαιστειακή καταστροφή των προϊστορικών 
χρόνων η νήσος ήταν στρογγυλή και είχε το όνομα Στρογγύλη, ενώ αργότερα απέκτησε τα 
ονόματα Καλλίστη ή Καλλιστώ (Αρχαία Ελληνικά καλλίστη: "η πιο όμορφη"), Φιλητέρη ή 
Φιλωτέρα, Καλαυρία, Καρίστη, Τευσία, Θηραμένη καθώς και Ρήνεια. Επί τουρκοκρατίας οι 
Τούρκοι την ονόμαζαν "Δερμετζίκ" ή "Διμερτζίκ" (= μικρός μύλος), πιθανώς από τους 
πολλούς μικρούς ανεμόμυλους που ξεχώριζαν από μακριά. 
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας επίσημα καθιερώθηκε το όνομα "Θήρα", πλην όμως 
οι ξένοι χάρτες συνέχισαν να την ονοματίζουν "Σαντα-Είρηνα" από την οποία και παρέμεινε 
με μικρή παραφθορά από τους Έλληνες ως "Σαντορίνη" (αντί του ορθότερου Σαντορήνη) 

 

Γεωγραφία 

Η Σαντορίνη βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος από 
36o 19' 56" έως 36o 28' 40" Βόρειο και 
γεωγραφικό μήκος από 25o 19' 22" έως 25o 29' 
13" Aνατολικό. Η σημερινή ημικυκλική και 
περισσότερο πεταλοειδής μορφή της νήσου 
οφείλεται στις κατά καιρούς ηφαιστειακές εκρήξεις 
που μετέβαλαν το αρχικό στρογγυλό σχήμα της. Η 
όψη της από τη πλευρά του ηφαιστείου 
παρουσιάζεται βραχώδης και απόκρυμνη σε 
αντίθεση με την ομαλότητα του εδάφους της στο 
υπόλοιπό της. Η επιφάνειά της, 75,8 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα, είναι κατά το πλείστον ελαφρόπετρα 
πολύ δεκτική σε καλλιέργεια. Στο ΝΑ τμήμα της, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AD%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=1613_%CF%80.%CE%A7.&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B4%CE%AD%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
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βρίσκεται το βουνό του Προφήτη Ηλία με το ομώνυμο μοναστήρι του 18ου αιώνα, το 
οποίο έχει υψόμετρο 567 μέτρα και αποτελείται από τιτανώδη βράχια και λευκό μάρμαρο. 
Συνέχεια αυτού είναι το Μέσα Βουνό ή Βουνό του Αγίου Στεφάνου, λόγω του 
παλαιοχριστιανικού ναού που υπάρχει εκεί και το οποίο έχει υψόμετρο 366 μέτρα. Ο 
ενδιάμεσος αυχένας που συνδέει τα δύο βουνά αποκαλείται Σελλάδα. 

Η περίμετρος της Σαντορίνης είναι περίπου 36 ναυτικά μίλια και παρουσιάζει έξι όρμους: Το 
Αμμούδι ή Άγιος Νικόλαος, στη Πάνω Μεριά (Οία Θήρας), της Αρμένης, επίσης στη 
Πάνω Μεριά, τον όρμο Μουζάκι, τους όρμους Φηρών και Αθηνιού και τον όρμο του 
Μπάλου στο Ακρωτήρι. Γενικά η Σαντορίνη είναι άνυδρος και ξερή, χωρίς λίμνες, ποταμούς 
ή χαράδρες. Οι αρδρευτικές ανάγκες της καλύπτονται κυρίως με δεξαμενές όπου 
συγκεντρώνεται κυρίως το βρόχινο νερό καθώς και από φρεάτια. Υφίστανται στη νήσο 
τρεις κύριες πηγές καθώς και τέσσερις ιαματικές πηγές. 

Kλιμα 

Η Σαντορινη συμφωνα με την αναθεωρηση της Κλιματικης καταταξης του Κoppen εχει 
θερμο ερημικο κλιμα (BWh) και μαζι με την Αναφη αποτελουν τις μοναδικες περιοχες στην 
Ευρωπη με αυτου του ειδους το κλιμα.[1] 

Διοικητική Διαίρεση της Σαντορίνης 

 
 
Η περιφέρεια δήμου Σαντορίνης - Οίας 

Με βάση το Σχέδιο Καποδίστριας, το μεγαλύτερο 
μέρος της Σαντορίνης καθώς και τα νησιά 
Ασπρονήσι και Άνυδρος, το σύμπλεγμα νησιών 
Χριστιανά, και η Παλαιά και η Νέα Καμένη ανήκουν 
διοικητικά στον Δήμο Θήρας, ο οποίος έχει 
πρωτεύουσα τα Φηρά και αποτελείται από τα 
Τοπικά Διαμερίσματα Θήρας (2.291 κάτοικοι), 
Ακρωτηρίου (450), Βόθωνος (671), Βουρβούλου 
(475), Εμπορείου (2.465), Έξω Γωνιάς (375), 
Επισκοπής Γωνιάς (1.430), Ημεροβιγλίου (503), 
Καρτεράδου (1.108), Μεγαλοχωρίου (460), 
Μεσαριάς (1.480) και Πύργου Καλλίστης (732). Το 
υπόλοιπο τμήμα του νησιού μαζί με την νήσο 
Θηρασία ανήκει διοικητικά στην Κοινότητα Οίας με 
πρωτεύουσα την Οία, η οποία αποτελείται από τα Κοινοτικά Διαμερίσματα Οίας (962) και 
Θηρασίας (268). 

Ιστορία 

Στα χρόνια του Βυζαντίου 

Το 726 έγινε έκρηξη στη βορειοανατολική πλευρά της Παλαιάς Καμένης και εμφανίστηκε 
νέο νησί, το οποίο γρήγορα ενώθηκε με αυτήν. Η έκρηξη θεωρήθηκε ως δείγμα θεϊκής 
οργής κατά του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Λέοντος Γ' του Ίσαυρου, ο οποίος ήταν 
εικονομάχος. Οι αντίπαλοι του αυτοκράτορα χρησιμοποίησαν το γεγονός για να 
υποκινήσουν εξέγερση, η οποία τελικά εκδηλώθηκε το 727, τόσο στις Κυκλάδες όσο και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αρχηγός της επανάστασης ήταν ο τουρμάρχης της Ελλάδας 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
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Αγαλλιανός και ο Στέφανος. Οι επαναστάτες όρισαν άλλο αυτοκράτορα, έναν Κρητικό που 
ονομαζόταν Κοσμάς, και πλεύσανε προς την Κωνσταντινούπολη. Ο στόλος καταστράφηκε 
με το υγρό πυρ, στις 18 Απριλίου του 727, ενώ από τους αρχηγούς της επαναστάσεως, ο 
μεν Αγαλλιανός ρίχτηκε στην θάλασσα, οι δε Στέφανος και Κοσμάς παραδόθηκαν και 
αποκεφαλίσθηκαν.[2][3] 

Από την πρώτη Άλωση του Βυζαντίου έως την Επανάσταση του 1821 

 
Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Σταυροφόρους το 1204, ο Μάρκος 
Σανούδος, ίδρυσε το δουκάτο του Αιγαίου με 
έδρα τη Νάξο (1207). Τα υπόλοιπα νησιά που 
περιλάμβανε το Δουκάτο του Αιγαίου ή 
Δουκάτο της Νάξου ήταν η Σύρος, η Κίμωλος, 
η Μήλος, η Ίος, η Θήρα και η Ανάφη. Η Θήρα 
και η Θηρασία παραχωρήθηκαν στον Ιάκωβο 
Μπαρότσι και παρέμειναν στην οικογένεια 
αυτή, με μικρά διαλείμματα, ως το 1480. Τότε 
η Θήρα δόθηκε ως προίκα από το δούκα της 
Νάξου Ιάκωβο Γ΄ Κρίσπι στην κόρη του 
Φιορέντζα και στον σύζυγό της Δομίνικο 

Πιζάνι, γιο του δούκα της Κρήτης. Το νησί, λίγο μετά το θάνατο του Ιακώβου Κρίσπι, 
καταλήφθηκε από τον αδελφό του Ιωάννη και προσαρτήθηκε στη Νάξο. Κατά τους 
χρόνους της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, πολλές ελληνικές 
χώρες παρέμεναν κάτω από λατινική κυριαρχία. 

Κατά το 1537 η Θήρα, ακολουθώντας τη μοίρα και των άλλων νησιών του Αιγαίου, 
δέχτηκε τις επιδρομές του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα. Ο Μπαρμπαρόσα απέσπασε την Κέα, 
τη Μύκονο και τη Θήρα από τη λατινική κυριαρχία και ανάγκασε τους δυνάστες των 
νησιών να αναγνωρίσουν την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Η Θήρα περιήλθε τελικά στους 
Τούρκους το 1566, με εξαίρεση το καστέλι του Ακρωτηρίου, το οποίο πέρασε στα χέρια 
των Τούρκων το 1617. Όταν το 1579 πέθανε ο Ισπανοεβραίος Ιωσήφ Νάζι, στον οποίο 
είχαν παραχωρηθεί οι Κυκλάδες από την Υψηλή Πύλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι 
νησιώτες έστειλαν πρεσβεία στο σουλτάνο Μουράτ Γ΄(1574 – 1595) για να ζητήσουν 
χορήγηση προνομίων. Στους απεσταλμένους των νησιών ανήκαν και εκπρόσωποι της 
Σαντορίνης. Με ορισμό που εκδόθηκε το 1580, στα νησιά των Κυκλάδων παραχωρήθηκαν 
σημαντικά προνόμια, τα οποία ανανεώθηκαν το 1628 – 1629 και αργότερα. Το καθεστώς 
των προνομίων βοήθησε στην οργάνωση συστήματος αυτοδιοίκησης και στην ανάπτυξη 
εμπορικής δραστηριότητας σε αυτά. 

Παρά το άγονο έδαφος και τους καταστρεπτικούς σεισμούς που έπλητταν το νησιωτικό 
σύμπλεγμα της Σαντορίνης – όπως επικράτησε να ονομάζεται κατά τη Βενετοκρατία – 
παρουσίασε επίδοση στη γεωργία και στη ναυτιλία. Το 1770 ο πληθυσμός του νησιού 
έφθανε τους 9.000 και όπως προκύπτει από το ποσό του φόρου που κατέβαλλε το νησί, 
πρέπει να ήταν ευπορότερο σε σύγκριση με τα άλλα νησιά. Στις αρχές του 19ου αιώνα η 
οικονομική ευρωστία του νησιού συνεχιζόταν, όπως επίσης και η επίδοση στο ναυτικό. Το 
1807, κατά τη ναυτολογία που πραγματοποίησε η Πύλη για την αντιμετώπιση των αναγκών 
της στη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου, η Θήρα υποχρεώθηκε να αποστείλει στον 
τουρκικό ναύσταθμο 50 ναύτες, όσους δηλαδή και η Μύκονος, γεγονός που φανερώνει τη 
μεγάλη ανάπτυξη του ναυτικού του νησιού. Ανάπτυξη παρατηρήθηκε επίσης κατά τα 
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τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας και στην παιδεία, ενώ η μονή του Προφήτη Ηλία στο 
νησί αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μοναστηριακά κέντρα των Κυκλάδων. 

Στις 5 Μαΐου του 1821 ο καπετάνιος Ευάγγελος Ματζαράκης σήκωσε την σημαία της 
επανάστασης στην Σαντορίνη. 

 Νεώτεροι Χρόνοι 

Στις 18 Οκτωβρίου του 1944, κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σαντορίνη κατελήφθη από 
Ιταλικές και Γερμανικές δυνάμεις κατοχής. 

Οικονομικός και κοινωνικός χώρος 

Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους ξεκινά σταδιακά ο μετασχηματισμός της 
ελληνικής κοινωνίας ενώ η εκβιομηχάνιση βραδυπορεί. Η χώρα εξειδικεύεται σταδιακά 
στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ελληνικό και ευρωπαϊκό, 
και η ναυτιλία αποτέλεσε μοχλό για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα κι ευρύτερα 
της οικονομίας. Την εποχή τα δημιουργίας εθνικών κρατών στη Μεσόγειο, τμήμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αφυπνίζεται και διεκδικεί οντότητα. Καθώς η αυτοκρατορία 
αποδιαρθρώνεται προκύπτουν ανακατατάξεις στο χώρο. Το νεοσυσταθέν Ελληνικό κράτος 
επιχειρεί να οργανώσει το δικό του χώρο κι αυτό περνάει μέσα από τη σχέση πρωτεύουσας 
και λοιπής χώρας. Για πολλές δεκαετίες οι περιοχές εκτός πρωτεύουσας παραμένουν σε ένα 
καθεστώς που συνεχίζει την δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον άτυπα. Η 
διασύνδεση των κατοικημένων σημείων, άτακτη και αποσπασματική, δεν είχε οργανωμένο 
και σταθερό αποτύπωμα στο χώρο. Η κατάσταση αυτή όμως ήταν ένας ακόμη παράγοντας 
που ευνόησε την ανάγκη για αυτάρκεια τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική 
Ελλάδα. 

Η βελτίωση και ανάπτυξη των λιμανιών γίνεται στήριγμα του θαλάσσιου δικτύου. Η 
οργάνωση της λιμενικής υποδομής σε εθνικό επίπεδο εκφράζει μια τάση ανάπτυξης 
εμπορική, οικονομική σε τοπικό και ευρύτερο κρατικό επίπεδο. Είναι βεβαίως μεγάλη η 
διαφοροποίηση μεταξύ των λιμανιών και των νησιών, σε αυτό έχει καθοριστική επίδραση 
το φυσικό περιβάλλον. 

Πεδίο της έρευνάς μας είναι η οργάνωση των επαγγελμάτων στο χώρο των Κυκλάδων στο 
πλαίσιο της παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης του κρασιού, που αποτέλεσε ένα από 
τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας από την εποχή της σύστασης του Ελληνικού 
Κράτους. Εμπορικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες του 19ου αιώνα 

Μετά το ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768 – 1774, διευρύνεται το πεδίο δράσης των 
ελληνικών πλοίων. Το άνοιγμα της Μαύρης Θάλασσας επιτρέπει στους νησιώτες να 
επεκτείνουν το εμπόριό τους στη μεταφορά των ρωσικών δημητριακών. Η ιστιοφόρος 
ναυτιλία αντέχει γερά ως τη δεκαετία του 1880, παρά τις δυσκολίες και τις επιζήμιες 
επιπτώσεις του Κριμαϊκού πολέμου (1854 – 1855). Από κει και πέρα τα ιστιοφόρα 
υποχωρούν μπροστά στα ατμόπλοια, που κερδίζουν γρήγορα έδαφος από το 1875. 

Το σημαντικότερο αγροτικό προϊόν που εισήγαγε η Ελλάδα είναι τα δημητριακά, ειδικότερα 
το σιτάρι. Οι εισαγωγές δημητριακών παρουσιάζουν άνοδο μέχρι το 1887 και παραμένουν 
σταθερές μέχρι το 1904. Η σιτοπαραγωγής Θεσσαλία προσαρτήθηκε στο Ελληνικό κράτος 
από το 1881 αλλά παρ’ όλ’ αυτά δεν μειώθηκαν οι εισαγωγές σιτηρών από το εξωτερικό. 

Ο νησιωτικός πληθυσμός των Κυκλάδων το 19ο αιώνα, στο μεγαλύτερο βαθμό, βρίσκεται 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%98%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1944
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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ακινητοποιμένος και περιχαρακωμένος σε μικρές νησίδες γης με σημαντική ανεπάρκεια 
εγχώριων πόρων. Οι επαφές με το «εξωτερικό» όμως, η εμπορική δραστηριότητα που 
αναπτύσσουν εξασφαλίζουν ζωτικές προμήθειες και σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν 
πηγή πλουτισμού για τους τόπους αυτούς. Οι Κυκλάδες ανταλλάσσουν το κρασί τους και 
τα κουκούλια μεταξιού ή μετάξι ή προϊόντα του υπεδάφους τους με ζάχαρη και καφέ, 
κατεργασμένα προϊόντα, κυρίως υφάσματα, δέρματα και ξυλεία. 

Το 1852 η Σαντορίνη (με 
έκταση 75χλμ² και 
πληθυσμό 7.222 κατοίκους) 
καταφέρνει να παρουσιάσει 
μια εμπορική κίνηση που 
υπερβαίνει κατά πολύ, σε 
όγκο, την αντίστοιχη των 
άλλων Κυκλάδων με 
εξαίρεση τη Σύρο. Η ναυτική 
περιφέρεια της Σαντορίνης περιλαμβάνει τα νησιά Αμοργός, Ίος, Ανάφη. Εμπορεύεται απ’ 
ευθείας με τη Ρωσία όπου διοχετεύεται το σύνολο του παραγόμενου κρασιού. Από εκεί τα 
μεγάλα σαντορινιά πλοία μεταφέρουν δημητριακά και αφού ξεφορτώσουν μέρος αυτών 
στο νησί, συνεχίζουν για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία. Επίσης η Σαντορίνη εξάγει 
θηραϊκή γη (5%) στην Αυστρία και σε ελληνικά λιμάνια. Τα προϊόντα που φέρνουν προς τη 
Σαντορίνη τα πλοία είναι κυρίως υφάσματα (βαμβακερά και μεταξωτά), είδη κιγκαλερίας, 
αρώματα, αποικιακά είδη. Για τη διεξαγωγή εμπορίου με δικά τους καράβια, οι έμποροι και 
πλοιοκτήτες της Σαντορίνης διαθέτουν πλοία μεγάλης χωρητικότητας. Ο στόλος της 
ναυτικής αποτελείται από 200 πλοία συνολικής χωρητικότητας 14.755 τόνων, ενώ τα 31 
υπερβαίνουν τους 200 τόνους. 

Στον τομέα της ναυτιλιακής και εμπορικής δραστηριότητας η Σαντορίνη διαθέτει το 40 % 
του συνολικού αριθμού των πλοίων των Κυκλάδων. Η Άνδρος, όπως και η Σαντορίνη, έχει 
έναν στόλο που επίσης περιλαμβάνει μεγάλης χωρητικότητας πλοία και εμπορεύεται απ’ 
ευθείας με λιμάνια του εξωτερικού χωρίς να περνούν τα πλοία της απαραίτητα από τη 
Σύρο ή τον Πειραιά αργότερα. 

Η Μεσόγειος γενικότερα διέθετε μεγάλα ιστιοφόρα χωρητικότητας 600 έως 1.000 ακόμα 
και 1.300 τόνους ήδη πριν το 16ο αιώνα. Από το 1870 όμως και εξής η επέκταση της 
χρήσης του ατμού, συνέπεια της ταχείας ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, επέφερε 
σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές εντατικοποιούνται και σταδιακά θέτουν εκτός μάχης τα 
ελληνικά ιστιοφόρα. Στο μεταξύ έχει δρομολογηθεί η τακτική ατμοπλοϊκή επικοινωνία 
μεταξύ Σύρου και Πειραιά. Με νόμο της 22ας Απριλίου 1855 «Περί συστάσεως 
συγκοινωνίας μεταξύ των νήσων και των παραλίων μερών της Ελλάδος.» η Κυβέρνηση 
προσπαθεί να εισαγάγει στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές που συνδέουν τα 
ελληνικά παράλια τη χρήση του ατμού. Διαμορφώνεται ένα δίκτυο άγονων και μη 
αποδοτικών γραμμών. 

Η οικονομική ζωή της Σαντορίνης πριν από το 1960, όταν άρχισε σταδιακά η κίνηση ξένων 
επισκεπτών στο νησί για τουριστικούς λόγους, βασιζόταν στις καλλιέργειες και στο 
εμπόριο. Η σπουδαιότητα του εμπορίου κάθε νησιού δεν είναι συνάρτηση του μεγέθους 
του αλλά των ιδιομορφιών της νησιωτικής οικονομίας και, ειδικότερα, της σημασίας που 
αποκτά στις εξωτερικές αγορές το κυριότερο εξαγωγικό του προϊόν, όπως εν προκειμένω 
στη Σαντορίνη συμβαίνει με το κρασί (85%). Σε αρκετά υψηλό ποσοστό βρίσκεται η 
εξαγωγή του κρασιού και στην Πάρο, στην οποία επίσης αποτελεί το κύριο προϊόν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF
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εξαγωγής (60%) . Οι μελέτες για την ελληνική ναυτιλία του 19ου αιώνα εστιάζουν 
περισσότερο στο ρόλο των ελληνικών πλοίων στην επανάσταση του 1821 και λιγότερο 
στις εμπορικές δραστηριότητες . 

Ως τα μέσα του 19ου αιώνα ο κυκλαδίτικος πληθυσμός αποτελεί εν μέρει το υπόβαθρο της 
εμπορικής ανάπτυξης της Σύρου. Η άνοδος της Ερμούπολης θεωρήθηκε ότι οδήγησε στη 
μετανάστευση νησιωτών προς τη Σύρο και έτσι σταδιακά ο νησιωτικός χώρος έχασε την 
ενότητά του και την αλλοτινή του ιδιαιτερότητα. Η εξέλιξη αυτή όμως έφερε στο φως και 
αρκετές περιφερειακές ανισότητες, που είχε δημιουργήσει, κατά τα προηγούμενα χρόνια, η 
απομόνωση. 

Επαγγελματικός βίος 

Κατά τη διάρκεια της 
κυριαρχίας, αρχικά των Λατίνων 
και στη συνέχεια των Τούρκων 
στα νησιά των Κυκλάδων, 
φαίνεται πως κάθε νησί 
ακολούθησε μια ιδιαίτερη πορεία 
μέσα στο σύνολο. Παρόλο που 
υπάρχουν κοινά στοιχεία στην 
οικονομία τους, κάθε νησί 
αποτελεί μια ιδιαίτερη 
περίπτωση. Όταν μια κοινότητα 
χάσει την ανεξαρτησία και την 
κρατική αυτονομία της, 
αγωνίζεται με κάθε τρόπο να 
περισώσει την όποια 
δυνατότητα έχει για εσωτερική 
ελευθερία και ομαδική 
συσπείρωση γύρω από κάποια σημεία αναφοράς. Τέτοιο σημείο αναφοράς μπορεί να είναι 
το σπίτι του – στο οικογενειακό πλαίσιο και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο τοπικό πλαίσιο. 
Με τα προνόμια που έδωσαν οι Οθωμανοί στους νησιώτες ευνοήθηκαν αφ’ ενός η 
Εκκλησία κι αφ’ ετέρου οι τοπικές κοινότητες και οι αστικές συντεχνίες. 

Στα χρόνια της Οθωμανικής Κυριαρχίας σημειώνονται μια σειρά εξελίξεων της κοινοτικής 
ζωής, από την κλειστή περιχαράκωση και ασφάλεια (καστέλια, πύργοι (μπούργκο), 
γουλάδες, καταφύγια, λοξά καλντερίμια, πυργόμορφα σπίτια, βίγλες κ.λ.π) ως τα ανοιχτά 
χοροστάσια στ’ αλώνια και τις γιορτές των πανηγύρεων. 

Μετά την οικογένεια, αρχηγός της οποίας ήταν ο πατέρας, η κοινότητα είχε τους δικούς 
της αρχηγούς (πρωτόγερους, δημογέροντες, κοτζαμπάσηδες) Ο ρόλος της εκάστοτε 
δημογεροντίας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στις δύσκολες ώρες του κοινωνικού συνόλου. Η 
κοινότητα απασχολούσε ντελάληδες, βιγλιάρηδες, νυχτοφύλακες, δραγάτες, 
λογαριαστάδες. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η ορολογία των κοινοτικών ενεργειών και 
εισφορών, όπως το «ψυχομέτρι» (= απογραφή), η λόντζα (=γενική συνέλευση), η μάννα 
(=κτηματολόγιο), η φέρτα (=εισφορά για τον ιερέα). 

Τα έθιμα της αλληλοβοήθειας και συνεργασίας, τόσο στις οικογενειακές όσο και σε άλλες 
περιστάσεις, είναι από τις πιο συγκινητικές εκδηλώσεις των μελών μιας κοινότητας. Θέρος, 
τρύγος (βεντέμα), χτίσιμο σπιτιού και περισσότερο εκκλησίας, ανασύσταση κοπαδιού, 
αρδεύσεις και κατασκευή περιφράξεων, δρόμων γίνονταν με πρόθυμη συμμετοχή όλων, 

Χάρτης της Σαντορίνης, χαλκογραφία από το βιβλίο του Olfert 

Dapper "Description exact des iles des l'Archipel...", Άμστερνταμ 
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που κάποτε την κήρυσσε μετά τη λειτουργία ο παπάς. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι γνωστές 
με ποικίλα ονόματα: ξέλαση, ληλοβόηθο, αντοβόηθο, δανεικαριά, παρασπόρι, αγγαρειά. 
Στο τέλος κάθε εργασίας ακόμα και οι πιο φτωχοί «βοηθούμενοι» εξασφάλιζαν στους 
«βοηθούντες» το απαραίτητο κρασί και φαγητό για να τους περιποιηθούν. Με τη σειρά 
τους οι «βοηθούντες» θεωρούν καθήκον τους να τραγουδήσουν και να ευχαριστήσουν με 
στίχους τους «βοηθούμενους». Καταλήγει έτσι η αλληλοβοήθεια σε ένα συμπόσιο αγάπης. 

Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης αποτελούν και τα νυχτέρια ή αποσπερίδια σε συγγενικά ή 
γειτονικά σπίτια του χωριού, στα οποία μαζεύονταν και βοηθούσαν στις οικιακές δουλειές 
περισσότερο οι γυναίκες. Δουλειές όπως η προετοιμασία φαγητών για τις μεγάλες γιορτές, 
Χριστούγεννα, Πάσχα, ετοιμασία γάμου, ξάσιμο μαλλιού, ύφανση, κέντημα, γίνονταν τις 
περισσότερες φορές ομαδικά. 

Από την οργάνωση των επαγγελματιών της πρώτης μετατουρκικής κοινωνίας 
δημιουργήθηκε η νέα αστική ζωή του Ελληνισμού, τόσο στην ίδια την οθωμανική κοινωνία 
όσο και στην άλλη, τη διεθνή. Τα δημιουργικά στοιχεία, όσο και τα παράγωγα από την 
οργάνωση σε συντεχνίες έχουν πολλαπλό ενδιαφέρον. 
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