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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 

1. Σύνοψη 
 

Στην έκθεση αυτή περιγράφονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των καταγραφών των 

σταθμών των δικτύων παρακολούθησης του ηφαιστείου για το έτος 2021 (περιλαμβάνοντας και 

δράσεις που ξεκίνησαν το 2020), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την ευθύνη ή με τη βασική 

συνεργασία και υποστήριξη του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της 

Σαντορίνης. Επίσης αναφέρονται, γενικά, οι λοιπές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, που σκοπό 

έχουν να αναβαθμίσουν την ερευνητική γνώση αλλά και την τεχνογνωσία για την προστασία της 

Σαντορίνης από τον ηφαιστειακό κίνδυνο. 

Για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης του ηφαιστείου κατά το εξεταζόμενο έτος 

(2021) γίνεται μια πολύ συνοπτική παρουσίαση της ηφαιστειακής έξαρσης που ξεκίνησε από τον 

Ιανουάριο του 2011 και η οποία συνεχίστηκε και πρακτικά ολοκληρώθηκε το 2012. Έτσι, γίνεται 

και μία συνολική παρουσίαση της χώρο-χρονικής εξέλιξης της κρίσης και αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων από την πολύπλευρη-πολυπαραμετρική παρακολούθηση του ΙΜΠΗΣ. 

Παράλληλα, περιγράφονται οι δραστηριότητες και ενέργειες του ΙΜΠΗΣ σε σχέση με τη σεισμό-

ηφαιστειακή έξαρση του 2011-2012 και τις ενδεχόμενες συνέπειές της. 

Μετά την κρίση του 2011-2012, το ΙΜΠΗΣ συνέχισε τη λειτουργία και βελτίωση του 

συνόλου των δικτύων παρακολούθησης του ηφαιστείου. Ειδικότερα, συνέχισε την προσπάθεια 

αναβάθμισης του υπάρχοντος σεισμολογικού δικτύου (από τον σχεδιασμό του έτους 2015), και 

εγκατέστησε ένα νέο γεωδαιτικό δίκτυο μετρήσεων από τέσσερις (4) μόνιμους σταθμούς βάσης 

GNSS (λόγω διακοπής συνεργασίας με τα Παν/μια Πατρών και Georgia Tech των ΗΠΑ), συνέχισε 

την αυτόνομη παρακολούθηση της παραμόρφωσης με συνεργάτες από το ΑΠΘ με βάση 

δεδομένα δορυφορικής συμβολομετρίας από δορυφόρο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Εταιρείας 

(ESA), την παρακολούθηση του δικτύου των παλιρροιογράφων (οι οποίοι, όμως, βρίσκονται σε 

καθεστώς σταδιακής απόσυρσης), και τη βελτίωση της φυσικοχημικής παρακολούθησης μέσω 

της λειτουργίας κατάλληλων μετρητικών συστημάτων στη νήσο Νέα Καμένη, σε συνεργασία με 
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την ΕΑΓΜΕ (τέως ΙΓΜΕ) και διάφορους εξειδικευμένους Ιταλικούς φορείς, όπως το INGV και το 

Παν/μιο Φλωρεντίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πραγματοποιούνται περιοδικές 

μετρήσεις από τα δίκτυα περιοδικής παρακολούθησης του ηφαιστείου. 

Τα δίκτυα επέτρεψαν την αποτελεσματική παρακολούθηση της κρίσης του 2011-2012, 

τόσο στις φάσεις έξαρσης, όσο και στο 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και το 

2021 που το ηφαίστειο έχει έρθει πρακτικά σχεδόν στα προ της κρίσης επίπεδα, αν και εμφάνισε 

μέχρι και το 2013 ακόμα μικρές εξάρσεις και πρόσφατη μικροδραστηριότητα, όπως: 

Α) Σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή της νησίδας Άνυδρος (τέλη 2015 – αρχές 2016)  

Β) Στην περιοχή ΝΔ της Σαντορίνης, και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της νησίδας 

των Χριστιανών (Ιανουάριος του 2019). 

Γ) Μικροσεισμική δραστηριότητα το 2021 στην περιοχή του Κολούμπο, ιδίως μετά το 

Μάρτιο του 2021. 

Μέσω όλων των ήδη εγκατεστημένων δικτύων η Σαντορίνη είναι θωρακισμένη με ένα 

αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση 

μιας τυχούσας νέας επαναδραστηριοποίησης του ηφαιστείου, αλλά και τον έλεγχο και 

περιορισμό αναίτιων συναγερμών και φημολογιών για το ηφαίστειο, που θα μπορούσαν να 

έχουν πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνία αλλά και τον τουρισμό της Σαντορίνης.  

Στην περιοχή της καλδέρας της Σαντορίνης (Καμένες) όλα τα καταγραφέντα μεγέθη από 

τα δίκτυα συνεχούς και περιοδικής παρακολούθησης (σεισμικό, ανάγλυφου, θερμικό, χημικό) 

παρουσιάζουν κατά το τελευταίο διάστημα (μέχρι και τις αρχές του 2022) σχετική ύφεση, και τα 

σχετικά μεγέθη έχουν επανέλθει πρακτικά στις τιμές ηρεμίας (προ της κρίσης του 2011). Θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι μέσα στο 2013 εμφανίστηκε μία μικρής περιόδου και διάρκειας 

έξαρση, η οποία έδειχνε ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης δεν είχε επανέλθει πλήρως στην 

κατάσταση ηρεμίας και κατά συνέπεια πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και στενά. 

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε στα τέλη του 2015 – αρχές του 2016 είχαμε τη γένεση μίας 

σημαντικής μικροακολουθίας σεισμών κοντά στη νησίδα Άνυδρος, μιας μικροακολουθίας 

σεισμών κοντά στη νησίδα των Χριστιανών στις αρχές του 2019 και μία σμηνοσειράς σεισμών το 

2021 στο ηφαίστειο του Κολούμπο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Σαντορίνη δεν παύει να είναι 

ένα ενεργό ηφαίστειο, που αργά ή γρήγορα θα δραστηριοποιηθεί εκ νέου, και όπως επιβάλλει η 
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παγκόσμια επιστημονική και πρακτική δεοντολογία θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς με 

τις κατάλληλες μεθόδους. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα εξεταζόμενα μεγέθη και κατά το έτος 2021 

δείχνουν ότι το ηφαίστειο βρίσκεται πάλι σε κατάσταση ηρεμίας, πρακτικά στα επίπεδα της προ-

κρίσης (2011-2012) εποχής. 
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2. Ιστορικό 
 

To Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ) 

λειτουργεί συνεχώς από το 1995, με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχοντας ως κύριο σκοπό τη 

συνέχιση της λειτουργίας του Ηφαιστειολογικού Παρατηρητηρίου και των δικτύων 

παρακολούθησης του ηφαιστείου (σεισμολογικό, γεωδαιτικό, οργάνων για γεωφυσικές και 

χημικές μετρήσεις) που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στην περιοχή από τότε μέχρι σήμερα 

και βελτιώνονται-συμπληρώνονται συνεχώς. Επίσης, στόχος του ΙΜΠΗΣ είναι η προώθηση της 

ηφαιστειολογικής έρευνας στη Σαντορίνη, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην καλύτερη εκτίμηση 

του ηφαιστειακού κινδύνου και στη βελτίωση της δυνατότητας έγκαιρης πρόβλεψης τυχόν νέας 

ενεργοποίησης του ηφαιστείου. 

Το Ινστιτούτο, από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα, καλύπτει το κενό από την έλλειψη 

στη Χώρα μας ενός αρμόδιου δημόσιου φορέα για τη μελέτη και διαχείριση του ηφαιστειακού 

κινδύνου και προσπαθεί να θωρακίσει τη Σαντορίνη με ένα αξιόπιστο σύστημα που θα αυξήσει 

την πιθανότητα έγκαιρης πρόβλεψης επαναδραστηριοποίησης του ηφαιστείου, ώστε να 

διαψεύσει, όταν χρειάζεται, και τις τυχούσες αναίτιες φημολογίες – κινδυνολογίες. 

Το ΙΜΠΗΣ κατάφερε τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια (υπερνικώντας τα πολλαπλά 

προβλήματα έλλειψης ερευνητικής υποδομής, με κύριο υποστηρικτή την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

του νησιού και τους φορείς της) να κρατήσει σε καλή λειτουργία το σύνολο των εγκατεστημένων 

δικτύων, να προβεί σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένων οργάνων, και σήμερα να βρίσκεται σε 

διαδικασία αναβάθμισης και επέκτασής του υπάρχοντος σεισμολογικού, γεωδαιτικού, και 

γεωφυσικού-γεωχημικού δικτύου του νησιού.  

Κατά τη διάρκεια κάποιων μικρών ή πιο σοβαρών σεισμικών εξάρσεων, οι επιστήμονες 

του ΙΜΠΗΣ είχαν τη δυνατότητα ικανοποιητικής παρακολούθησης των φαινομένων καθ’ όλη τη 

διάρκεια των κρίσεων που προκάλεσαν μικρή ή μεγαλύτερη ανησυχία στους πολίτες και τους 

επισκέπτες της Σαντορίνης. Το ΙΜΠΗΣ συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία αισθήματος 

ασφαλείας στους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες της Σαντορίνης και των γύρω 

νησιών, με τακτική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των αρχών της Σαντορίνης και την έκδοση 
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έκτακτων Δελτίων Τύπου ή ειδικών ενημερώσεων προς τις αρχές, συντελώντας έτσι στην 

αποφυγή δυσάρεστων γεγονότων, αδικαιολόγητου πανικού και αναίτια ζημιά στον τουρισμό.  

Επίσης, το ΙΜΠΗΣ αναλαμβάνει εδώ και χρόνια πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε διάφορες 

δραστηριότητες, όπως π.χ. στην οργάνωση και συμμετοχή σε ενημερωτικά σεμινάρια και 

διαλέξεις, ενώ τα στελέχη του έχουν δώσει πλήθος συνεντεύξεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

για διάφορα θέματα του ηφαιστείου. Το ΙΜΠΗΣ συνεργάζεται συστηματικά και εποικοδομητικά, 

στο μέγιστο βαθμό, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους συνδεδεμένους φορείς της, καθώς και 

με παράγοντες του νησιού και συμβάλει στην προσπάθεια προστασίας και ορθολογικής - 

οικολογικής αξιοποίησης του ηφαιστείου. Επίσης, βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τη διεθνή 

ηφαιστειολογική κοινότητα και φορείς που ασχολούνται με τα ενεργά ηφαίστεια. Οι κυριότερες 

τέτοιες δράσεις αφορούν:  

α) Στην Ίδρυση της Ένωσης Πόλεων και Περιοχών Ηφαιστείων της Ελλάδας και της 

Ευρώπης  

β) Συμμετοχή στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα υποθαλάσσιας ηφαιστειολογικής 

έρευνας στην περιοχή της Σαντορίνης και του ηφαιστείου Κολούμπου, το οποίο από το 2006 έως 

και σήμερα συγκέντρωσε εξαιρετικά ενδιαφέροντα νέα στοιχεία τόσο για τη Μινωική έκρηξη του 

1613 π.χ. όσο και για το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, που βρίσκεται κοντά στις ΒΑ ακτές 

της Σαντορίνης. 

γ) Την υλοποίηση το 2014 ενός ερευνητικού προγράμματος του ΙΓΜΕ (νυν ΕΑΓΜΕ), στο 

οποίο συμμετείχε το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΜΠΗΣ, με στόχους την εξέταση των υποθαλάσσιων περιοχών 

γύρω από τις Καμένες και την εκτίμηση της κατάστασης του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του 

Κολούμπου, με οπτική παρατήρηση και δειγματοληψία θερμών ρευστών και αποθέσεων καθώς 

και σεισμικές διαγραφίες (βλέπε έκθεση ΙΜΠΗΣ για το 2014). 

δ) Την εκτέλεση ενός ερευνητικού προγράμματος σεισμικής διασκόπησης (βλέπε 

περιγραφή στη συνέχεια) το φθινόπωρο του 2015, το οποίο υλοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε 

από τα Παν/μια του Oregon (ΗΠΑ, Καθηγήτρια Emilie Hooft) και του Imperial (Αγγλία, Καθηγητές 

Joanna Morgan και Mike Warner), ενώ από την Ελληνική μεριά συμμετείχαν τα Παν/μια του 

Αριστοτελείου Παν/μιου Θες/νίκης (Καθηγητής Κ. Παπαζάχος) και Εθνικού και Καποδιστριακού 

Παν/μιου Αθηνών (Αν. Καθηγήτρια Εύη Νομικού), των οποίων οι συντονιστές είναι και οι 2 μέλη 
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του ΙΜΠΗΣ, και στο οποίο τόσο ο Δήμος Θήρας, όσο και το ΙΜΠΗΣ προσέφεραν πολύτιμη 

υποστήριξη. 

ε) Τη συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα εκτίμησης της σεισμό-ηφαιστειακής 

επικινδυνότητας και κινδύνου της Σαντορίνης, σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο της Νάπολη 

(Καθηγητής Giulio Zuccaro). 

στ) Τη συμμετοχή του ΙΜΠΗΣ στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EPOS IP, το οποίο άρχισε την 

υλοποίησή του τον Οκτώβριο του 2015 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019, με βασικό 

στόχο του τη συγκέντρωση, ενοποίηση και διάθεση όλων των δεδομένων των δικτύων 

παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών ηφαιστείων, καθώς και η υλοποίηση Διακρατικών 

συνεργασιών για την ανταλλαγή πείρας και τεχνογνωσίας, τη βελτίωση των μεθόδων και δικτύων 

παρακολούθησης των ηφαιστείων κ.α.  

ζ) Τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROVOLC, το οποίο υλοποιήθηκε το 

διάστημα 2018-2021, με σκοπούς και στόχους αντίστοιχους του EPOS IP.  

η) Την υλοποίηση στοχευμένης έρευνας μέσω διατριβών (π.χ. διδακτορικής διατριβής Ν. 

Χατζή), που εστιάζονται στο νησί της Σαντορίνης.   

Στα μέλη του ΙΜΠΗΣ, τα οποία αυξήθηκαν μετά από τα σχετικά αιτήματα των 

ενδιαφερομένων και έγκριση από το Δ.Σ. και σήμερα ανέρχονται σε 110, περιλαμβάνονται πολλοί 

Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι είναι σχετικοί με το θέμα της ηφαιστειακής παρακολούθησης, της 

ηφαιστειολογίας, τεκτονικής, γεωφυσικής κλπ.,  καθώς και εκπρόσωποι των φορέων του νησιού, 

μαζί με στελέχη της κοινωνίας της Σαντορίνης.  

Το νέο Δ.Σ. που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου του 2021, αποτελείται 

από τους: Γεώργιο Βουγιουκαλάκη (Δρ. Γεωλόγος, ΙΓΜΕ)–Πρόεδρο, Αναστάσιο Νίκο Ζώρζο 

(πρώην Δήμαρχο Θήρας)– Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Παπαζάχο (Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας 

Α.Π.Θ.)- Γεν. Γραμματέα, Σπυρίδων Παυλίδη (ομότιμο Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας Α.Π.Θ.)-Ταμία, 

Θεόδωρος Λαόπουλο (πρώην αντιπρύτανη, καθηγητή Ηλεκτρονικής και Ηλ. Υπολογιστών, Τμήμα 

Φυσικής Α.Π.Θ.)-Μέλος, Νικόλαο Χρήστου (Γεωλόγο Επαρχείου Θήρας)-Μέλος και Ανδρέα Βλάχο 

(Χειρουργό Ουρολόγο - κάτοικο Θήρας)-Μέλος, με αναπληρωματικά μέλη τους Ελευθέριο 

Ρούσσο (Επιχειρηματία –κάτοικο Θήρας) και Μαρία Παπαχρήστου (Ε.Δι.Π. Τμήματος Γεωλογίας 

Α.Π.Θ.). 
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Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του Ηφαιστειολογικού Παρατηρητηρίου και των 

δικτύων παρακολούθησης έχει η Επιστημονική Επιτροπή του ΙΜΠΗΣ, που απαρτίζεται από τους 

Γ. Βουγιουκαλάκη (Δρ. Ηφαιστειολόγο, Ερευνητή ΕΑΓΜΕ, Υπεύθυνο δικτύων γεωχημικής 

παρακολούθησης), Κ. Παπαζάχο (Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνο σεισμολογικού 

δικτύου), Χρ. Πικριδά (Καθηγητή Τμ. Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ., Υπεύθυνο δικτύου 

GPS/GNSS), Σ. Παυλίδη (Ομ. Καθηγητή Τμ. Γεωλογίας Α.Π.Θ., Υπεύθυνο παρακολούθησης 

επίγειων παραμορφώσεων με τη χρήση Lidar, Drone και δικτύου παλιρροιογράφων) και Μ. 

Φουμέλη (Επίκουρο καθηγητή Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ, Υπεύθυνο Δορυφορικής παρακολούθησης).  

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης συνεργασίας του Ινστιτούτου με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, και ιδιαίτερα με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Θήρας που έχει αναλάβει από τον Ιούνιο του 2007 την κάλυψη των πάγιων ετήσιων 

εξόδων του ΙΜΠΗΣ, ο εκάστοτε πρόεδρος της πρώην Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Θ και τώρα της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. 

ενημερώνεται για τη δραστηριότητα του ΙΜΠΗΣ και καλείται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις 

του Δ.Σ. του ΙΜΠΗΣ, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ενημέρωσή του και την ανταλλαγή 

απόψεων πάνω σε κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος του ΙΜΠΗΣ και της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.  

Το Παρατηρητήριο και τα γραφεία του Ινστιτούτου από το Μάιο του 2021 στεγάζονται σε 

νέο μισθωμένο χώρο σε κτίριο (Σχήματα 1 και 2) στην περιοχή της ευθείας Φηρών-Πύργου, 

όπισθεν της εταιρείας ΙΡΙΣ Η συλλογή των δεδομένων των δικτύων γίνεται απευθείας στο 

Παρατηρητήριο στα Φηρά, ενώ σταθμός αναμετάδοσης υπάρχει σε ειδικό οίκημα που έχει 

κατασκευαστεί από το ΙΜΠΗΣ στον Πρ. Ηλία, πάνω σε χώρο - οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί 

από τον κ. Φύτρο Ηλία για προσωρινή χρήση. Η μετεγκατάσταση του χώρου του ΙΜΠΗΣ σε νέο 

χώρο ήταν αναγκαία και επιτακτική, καθώς ο χώρος στο συνεδριακό κέντρο «Π. Νομικός» ήταν 

πλέον ακατάλληλος για φιλοξενία, καθώς είχε καταληφθεί σχεδόν για διαφορετική χρήση από το 

προσωπικό του Συνεδριακού Κέντρου. Οι διαδικασίες μετεγκατάστασης ολοκληρώθηκαν το Μάιο 

του 2021. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλουμε να εκφράσουμε στην οικογένεια Νομικού για τη 

μακρόχρονη φιλοξενία (περίπου 35 έτη) του Παρατηρητηρίου στο συνεδριακό κέντρο «Π. 

Νομικός». 

Το ΙΜΠΗΣ απασχολούσε επί σειρά ετών έναν παρατηρητή στη Σαντορίνη, ο οποίος 

φρόντιζε για την καλή λειτουργία των δικτύων, είχε την ευθύνη της πρώτης εκτίμησης των 
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καταγραμμένων μεγεθών και εξυπηρετούσε όλες τις άλλες ανάγκες που προέκυπταν στο νησί 

(επαφές με τοπικούς φορείς, ξεναγήσεις επισκεπτών κ.α.). Για περισσότερα από 10 έτη (1998-

2009) τη θέση αυτή κατείχε ο κ. Ιωάννης Κωτιάδης, μόνιμος κάτοικος Σαντορίνης. Εδώ και μία 

δεκαετία την τοπική τεχνική υποστήριξη του ΙΜΠΗΣ έχει αναλάβει η Θηραΐκή τεχνική εταιρεία 

ΙΡΙΣ (IRIS), η οποία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να υποστηρίξει τον ιδιαίτερο 

ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό του ΙΜΠΗΣ και των συνεργαζόμενων με 

αυτό ερευνητικών ομάδων. 

 

Σχήμα 1. Εξωτερική άποψη του νέο μισθωμένου κτιρίου του ΙΜΠΗΣ  
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Σχήμα 2. Εσωτερική άποψη του νέου χώρου του κέντρου λειτουργίας του ΙΜΠΗΣ όπου γίνεται η 

συλλογή των δεδομένων 

 

Από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι και το τέλος του 2017 το ΙΜΠΗΣ συνεργάζονταν με την 

κ. Μαρία Παπαχρήστου, Δρ. Γεωλόγο Α.Π.Θ, η οποία παρείχε υπηρεσίες γραμματειακής 

υποστήριξης, ενώ από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017 και με την κ. 

Δέσποινα Κεμεντζεντζίδου, Δρ. Σεισμολόγο του ΑΠΘ, ως υπεύθυνη του συστήματος συλλογής 

δεδομένων στο Σεισμολογικό Δίκτυο του ΑΠΘ. Από τον Οκτώβριο του 2020 η γραμματειακή 

υποστήριξη γίνεται από την Δρ. Χρυσάνθη Βεντούζη, ΕΔΙΠ του Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ, ενώ 

η ανάλυση των σεισμολογικών δεδομένων γίνεται από το προσωπικό του Σεισμολογικού Σταθμού 

του ΑΠΘ, και ειδικότερα τους Δρ. Ελένη Καραγιάννη  και Δρ. Δομένικο Βαμβακάρη, ΕΔΙΠ του 

Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ, οι οποίοι αναλύουν τη σεισμικότητα της Σαντορίνης εδώ και 

περισσότερα από 15 έτη. 

Από το 1995 έως σήμερα το ΙΜΠΗΣ κατόρθωσε να κρατήσει σε λειτουργία τα κυριότερα 

δίκτυα παρακολούθησης (σεισμικό, παρακολούθησης των παραμορφώσεων του εδάφους, 

φυσικοχημικής παρακολούθησης των θερμικών εκδηλώσεων) με την ενεργή υποστήριξη του 

ΑΠΘ, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Ε.Α.Α. (ιδίως τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του), του 



14 

 

ΕΑΓΜΕ (τέως ΙΓΜΕ) και του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και τη συνεργασία διεθνών φορέων 

όπως το Παν/μιο Georgia Tech (USA), τα Παν/μια της Φλωρεντίας (Firenze) και Ρώμης, το ιταλικό 

INGV, κλπ. 

Τα τελευταία χρόνια, οι απαραίτητοι πόροι για τη λειτουργία του εξασφαλίστηκαν από:  

• Τη ΓΕΩΘΗΡΑ M.A.E. (κατά το μεγαλύτερο ποσοστό), μέχρι και το 2019, οπότε και έχει 

διακοπεί η σχετική χρηματοδότηση. 

• Ίδια έσοδα (περιορισμένα): Πωλήσεις ηφαιστειολογικού οδηγού, συνδρομές των μελών 

και ξεναγήσεις. To Δ.Σ. του ΙΜΠΗΣ αποφάσισε το Φεβρουάριο του 2009 την διακοπή των 

ξεναγήσεων, λόγω αδυναμίας σωστής υλοποίησης στους χώρους του Ινστιτούτου, με 

σκοπό την επιστημονική και ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει. 

Παράλληλα, περιστασιακά έσοδα υπήρξαν από τους παρακάτω φορείς:   

• Τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) 

• Τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

• Την πρώην Κοινότητα Οίας-Θηρασίας και τον πρώην Πρόεδρό της κ. Γ. Χάλαρη, ιδιαίτερα 

για την αγορά και τις εργασίες εγκατάστασης σύγχρονου σεισμολογικού εξοπλισμού στο 

νέο σταθμό του Κολούμπου. 

• Την Ειδική Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΕΕΕΠΗΣ), 

κατά το πενταετές διάστημα λειτουργίας της. 

Δυστυχώς, όπως προαναφέρθηκε, κατά το έτος 2020 και 2021 η χρηματοδότηση του ΙΜΠΗΣ 

από τη ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ διακόπηκε. Ως αρχική αιτία αναφέρθηκε στο ΙΜΠΗΣ ο περιορισμός εσόδων 

εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η χρηματοδότηση 

διακόπηκε οριστικά λόγω «αναρμοδιότητας» της ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ. Η χρηματοδότηση όλων των 

δράσεων του ΙΜΠΗΣ κατά το 2021 έγινε αποκλειστικά από το περιορισμένο αποθεματικό του 

Ινστιτούτου, ενίσχυση ερευνητικών έργων μελών του ΙΜΠΗΣ και ενίσχυση με εξοπλισμό που 

διέθεσε το Εργ. Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης, το ΕΑΓΜΕ και το Ινστιτούτο 

Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του ΕΛΜΕΠΑ στο ΙΜΠΗΣ.  

 

  



15 

 

3. Ενημερωτικές δραστηριότητες του ΙΜΠΗΣ κατά το 2021  

Κατά το έτος 2021, το ΙΜΠΗΣ σε συνεργασία με τη ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ πραγματοποίησε 

ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό και τις αρχές της Σαντορίνης με θέμα «Η έκρηξη στο 

Ηφαίστειο La Palma και η σημασία της για τη Σαντορίνη» με τις εξής ομιλίες: 

1. Ηφαίστειο Λα Πάλμα 2021: Τα δίκτυα παρακολούθησης, η ηφαιστειακή έκρηξη 

του 2021 και η διαχείρισή της, Σταύρος Μελετλίδης (Δρ. Ηφαιστειολογίας, Τμήμα 

Ηφαιστειολογίας του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου Ισπανίας, IGN). 

2. Λα Πάλμα και Σαντορίνη: Ομοιότητες, διαφορές και μαθήματα για το μέλλον, 

Γιώργος Βουγιουκαλάκης, (Δρ. Ηφαιστειολογίας, ΙΓΜΕ, Πρόεδρος του ΙΜΠΗΣ) 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, τόσο με φυσική παρουσία στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Ιδρύματος Λουκά & Ευάγγελου Μπελλώνια, όσο και με ψηφιακά μέσα από 

απόσταση. Οι σχετικές παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ: 

https://www.youtube.com/channel/UCH7TNw9jlUlvMSMNy_bvI6Q 

Επίσης, παράλληλα με την ενημερωτική εκδήλωση, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική 

Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ, τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων (πιστοποιημένο σύστημα ΖΕΥΣ του ΕΔΥΤΕ). Υπενθυμίζεται ότι οι 

ενέργειες του ΙΜΠΗΣ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση από την πολιτεία (αλλά και 

τη διεθνή επιστημονική κοινότητα) της ηφαιστειακής κρίσης, που εξελίχθηκε κυρίως από την 

αρχή του 2011 έως τα μέσα του 2012, αλλά και στη δημιουργία της Ειδικής Επιστημονικής 

Επιτροπής Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης (Ε.Ε.Ε.Π.Η.Σ.), στην οποία μετείχαν 4 μέλη 

της Επιστημονικής Επιτροπής και του Δ.Σ. του ΙΜΠΗΣ. Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών του 

ΙΜΠΗΣ για τη συγκεκριμένη κρίση περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Πεπραγμένων του 

ΙΜΠΗΣ των ετών αμέσως μετά την συγκεκριμένη ηφαιστειακή κρίση.  

  

https://www.youtube.com/channel/UCH7TNw9jlUlvMSMNy_bvI6Q
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4. Ειδικότερες ενέργειες και δράσεις συντήρησης και 
λειτουργίας των δικτύων του ΙΜΠΗΣ κατά το 2021 

Παρόλη την έλλειψη χρηματοδότησης και τους σχετικούς περιορισμούς μετακινήσεων 

λόγω COVID-19, υλοποιήθηκαν κατά το 2021 κανονικά οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των 

δικτύων του ΙΜΠΗΣ, με πολλαπλές επισκέψεις. Ειδικότερα, έγιναν οι ακόλουθες (κυριότερες) 

ενέργειες: 

• Αλλαγή της ενίσχυσης στα 66db στο σεισμολογικό σταθμό THR6 

• Αποκατάσταση της πλακέτας του σεισμολογικού σταθμού THR2  

• Επισκευή του σταθμού μέτρησης CO2 στη Νέα Καμένη με μεταφορά του 

επιστημονικού οργάνου στην εταιρεία στην Ιταλία και στη συνέχεια επιστροφή και 

εγκατάσταση στη Νέα Καμένη (η εγκατάσταση θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες) 

• Εγκατάσταση ενός νέου σταθμού παρακολούθησης, συνεχούς καταγραφής και 

τηλεμετάδοσης σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας των ατμίδων και του 

εδάφους στην κορυφή της Νέας Καμένης 

• Δειγματοληψία των θερμών ρευστών που εκλύονται από τις ατμίδες και μετρήσεις 

των φυσικο-χημικών παραμέτρων τους 

• Μετρήσεις της έκλυσης του διοξειδίου του άνθρακα από το έδαφος, τόσο από την 

περιοχή των ατμίδων και θερμών εδαφών στην κορυφή της Νέας Καμένης, όσο και 

από τις περιοχές της Θήρας που διέρχονται οι ενεργές ηφαιστειο-τεκτονικές 

γραμμές του Κολούμπου και της Καμένης.   

• Αποτύπωση με κάμερα υπέρυθρων ακτίνων της θερμικής κατάστασης του όλου 

χώρου της κορυφής της Νέας Καμένης. 

• Εργασίες συντήρησης μετεγκατάστασης του Παρατηρητηρίου τον Ιανουάριο και 

Μάιο του 2021 

• Εργασίες συντήρησης σεισμιλογικών σταθμών τον Ιανουάριο, Μάιο και Νοέμβριο 

του 2021 
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Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των δικτύων του 

ΙΜΠΗΣ παρουσιάζονται στα Σχήματα 3 έως 5. 

 

Σχήμα 3. Ο νέος σταθμός καταγραφής και μετάδοσης θερμοκρασιών σε τέσσερα σημεία, στην 

κορυφή της Νέας Καμένης 
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Σχήμα 4. Η τοποθέτηση του αγωγού αισθητήρων θερμοκρασίας στην κορυφή της Νέας Καμένης 

 

Για τη διενέργεια των συντηρήσεων των γεωχημικών δικτύων πραγματοποιήθηκαν σειρά 

από επισκέψεις στη Σαντορίνη (από μικτά εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία) με την υποστήριξη 

και του ΙΜΠΗΣ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Δρ. Γ. Βουγιουκαλάκης (Πρόεδρος του ΙΜΠΗΣ), 

ο Χρήστος Μυλωνάς (ΕΑΓΜΕ), η Dr Barbara Nisi (CNR Italy), ο Prof. Orlando Vaselli (Florence 

University), ο Δρ Απόστολος Αρβανίτης (ΕΑΓΜΕ), καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία ΙΡΙΣ 

και το τεχνικό της προσωπικό. Η συντήρηση των σεισμολογικών οργάνων και η μετεγκατάσταση 
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του Παρατηρητηρίου έγινε με τη βοήθεια της εταιρείας ΙΡΙΣ, καθώς και το προσωπικό του Εργ. 

Γεωφυσικής ΑΠΘ αποτελούμενο από τον Κ.Παπαζάχο (Γ.Γραμματέα ΙΜΠΗΣ), τον κ. Α. 

Καραμεσίνη, Ηλεκτρονικό, ΕΔΙΠ ΑΠΘ και τον Υπ. Διδάκτορα Ν. Χατζή. Πολύτιμη είναι η διαχρονική 

βοήθεια του ηλεκτρονικού κ. Β. Παντούρα, ο οποίος υποστηρίζει τις ραδιοζεύξεις του δικτύου και 

συμμετείχε στην μετακίνηση των κεραιών αναμετάδοσης και την επανεγκατάσταση του σημείου 

συλλογής δεδομένων του ΙΜΠΗΣ στο νέο Παρατηρητήριο 

 

Σχήμα 5. Οι επιστήμονες και τεχνικοί του κλιμακίου μέτρησης των εκλύσεων διοξειδίου από το 

έδαφος, στην κορυφή της Νέας Καμένης. Από αριστερά, Χρήστος Μυλωνάς (ΕΑΓΜΕ), Dr Barbara 

Nisi (CNR Italy), Prof. Orlando Vaselli (Florence University), Δρ Απόστολος Αρβανίτης (ΕΑΓΜΕ), Δρ 

Γιώργης Βουγιουκαλάκης (ΕΑΓΜΕ, ΙΜΠΗΣ) 
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Όπως προαναφέρθηκε, το ΙΜΠΗΣ συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROVOLC, 

διάρκειας 3 ½ ετών (2/2018-11/2021), και από την ελληνική πλευρά συμμετείχε η ΕΑΓΜΕ, 

εκπροσωπώντας το Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο Σαντορίνης του ΙΜΠΗΣ. Κύριος στόχος του 

προγράμματος ήταν η προσπάθεια δικτύωσης και ελαχιστοποίησης του κατακερματισμού των 

δομών ηφαιστειολογικής έρευνας και παρακολούθησης των ηφαιστείων στην Ευρώπη. Ακόμη, η 

συντονισμένη και κοινή προσπάθεια βελτιστοποίησης και αυτοματισμού τόσο του εξοπλισμού 

που χρησιμοποιείται στα πολύ-παραμετρικά δίκτυα παρακολούθησης των ηφαιστείων όσο και 

του λογισμικού διαχείρισης και εκτίμησης – αξιολόγησης των καταγραφών τους ώστε να 

επιτυγχάνονται τα βέλτιστα και ασφαλέστερα συμπεράσματα, παρέχοντας συγκεκριμένες και 

ασφαλείς πληροφορίες στις αρμόδιες για την προστασία των πολιτών αρχές. Για την επίτευξη των 

παραπάνω είχαν σχεδιαστεί τέσσερις θεματικοί άξονες δράσης: Δημιουργία κοινών δομών 

(Community building), Αλληλεπίδραση Ηφαιστείων – Ατμόσφαιρας, Υπόγειες διεργασίες, 

Ετοιμότητα και Διαχείριση Ηφαιστειακών Κρίσεων. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα και πρωτοπόρες προσεγγίσεις επιτεύχθηκαν 

στους παρακάτω άξονες των επιστημονικών στόχων του έργου: 

• Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο και πρόβλεψη της εξέλιξης της ηφαιστειακής 

δράσης μέσω της συνεχούς μικροσεισμικής διέγερσης (volcanic tremor) λίγες ώρες 

πριν την εκδήλωση της έκρηξης. 

• Λογισμικά εργαλεία ακριβούς επαναπροσδιορισμού της μικροσεισμικότητας σε 

σχεδόν πραγματικό χρόνο (near real time). 

• Αλγόριθμοι για αυτόματο προσδιορισμό – υπολογισμό της τοπογραφικής 

παραμόρφωσης λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας, με επεξεργασία 

δορυφορικών εικόνων (InSAR) και δεδομένων από σταθμούς δορυφορικών 

πυξίδων υψηλής ακρίβειας (GNSS). 

• Συσχετισμός σεισμο-ακουστικών καταγραφών υποήχων (infrasounds) για την 

πρόβλεψη των εκρηκτικών γεγονότων στη διάρκεια μιας ηφαιστειακής διέγερσης, 

μικρό χρονικό διάστημα (λεπτών) πριν την εκδήλωσή τους. 
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• Εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε λογισμικά 

προγράμματα και υπολογιστικές υποδομές προσομοιώσεων ηφαιστειακών 

διεργασιών και εκρηκτικών φαινομένων. 

• Μέθοδοι συν-εκρηκτικής πετρολογικής παρακολούθησης, για την εκτίμηση των 

χαρακτηριστικών του μάγματος που τροφοδοτεί την έκρηξη και τυχόν αλλαγών σε 

αυτές κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των γεγονότων. 

Ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα του έργου ήταν ο «Κατάλογος των Ηφαιστείων της 

Ευρώπης», ο οποίος είναι πλέον προσβάσιμος στο διαδίκτυο (https://volcanoes.eurovolc.eu/ ). 

Τον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται όλη η υπάρχουσα πληροφορία και οι επιστημονικές 

εκτιμήσεις για τα ηφαιστειακή κέντρα της Σαντορίνης. Τα πλέον σημαντικό όμως στοιχείο, για τη 

θωράκιση της Σαντορίνης, είναι η πληροφόρηση για τη σημερινή κατάσταση των ενεργών 

ηφαιστειακών κέντρων Καμένης – Κολούμπου, καθώς και τα εγκατεστημένα δίκτυα πολύ-

παραμετρικής παρακολούθησής τους (Σχήμα 6).  

 

 

Σχήμα 6. Στιγμιότυπο που απεικονίζει τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού 

Δικτυακού τόπου (https://volcanoes.eurovolc.eu/) για την κατάσταση των ενεργών ηφαιστειακών 

κέντρων Καμένης και Κολούμπου, καθώς και για τα εγκατεστημένα πολύ-παραμετρικά δίκτυα 

παρακολούθησής τους. 

https://volcanoes.eurovolc.eu/
https://volcanoes.eurovolc.eu/
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Σχήμα 7. Οι Πίνακες κατάταξης και αξιολόγησης του επίπεδου παρακολούθησης των ενεργών 

ηφαιστείων της Ευρώπης. 

 

Σχήμα 8. Η ομάδα των επιστημόνων που συμμετείχαν στη 2η ετήσια συνάντηση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος  EUROVOLC, μεταξύ 27 και 31 Ιανουαρίου 2020 στην Κατάνια της Ιταλίας. Όρθιος 

δεξιά διακρίνεται ο συντονιστής του προγράμματος για την ΕΑΓΜΕ Δρ ηφαιστειολόγος Γιώργης 

Βουγιουκαλάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Φυσικών Κινδύνων της ΕΑΓΜΕ και Πρόεδρος του 

Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης. 
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Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης, με μεγάλη σπουδαιότητα για τη θωράκιση της Σαντορίνης, 

ήταν η δημιουργία και υιοθέτηση  ενός συστήματος αξιολόγησης και βαθμολόγησης της 

επάρκειας των ήδη εγκατεστημένων δικτύων παρακολούθησης στα ενεργά ηφαίστεια της 

Ευρώπης. Στο Σχήμα 7 προβάλλονται οι Πίνακες που συντάχθηκαν με τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των ηφαιστείων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή τους κατάσταση, τον πόσο 

επικίνδυνα είναι και τον πληθυσμό που βρίσκεται υπό την απειλή πιθανών ηφαιστειακών 

δράσεων σε κάθε ηφαίστειο. Το συμπέρασμα αυτής της μελέτης για τη Σαντορίνη ήταν ότι το 

εγκατεστημένο πολύ-παραμετρικό δίκτυο παρακολούθησης του ΙΜΠΗΣ, είναι πλήρως επαρκές 

για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη πιθανών πρόδρομων φαινομένων μελλοντικής 

διέγερσης. 

Από τις δράσεις του έργου που εκτιμώνται επίσης ως ιδιαίτερα επιτυχείς είναι: 

➢ Η συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε 5-7 Φεβρουαρίου 2019, μεταξύ των 

ηφαιστειακών παρατηρητηρίων, δομών ηφαιστειακής έρευνας και Κέντρων Ενημέρωσης 

Αεροπλοΐας για Ηφαιστειακή Στάχτη (Volcanic Ash Aviation Centres – VAACs), στο Exeter 

της Μεγάλης Βρετανίας (έδρα του London VAAC), με τη συμμετοχή και των VAAC 

Τουλούζης και Ουάσινγκτον. Κύριος στόχος ήταν ο καλύτερος σχεδιασμός και ο 

συντονισμός σχετικών δράσεων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Σε συνέχεια αυτής της 

δράσης είχε προγραμματιστεί  αντίστοιχη συνάντηση τον Ιούνιο του 2020 στην Τουλούζη 

της Γαλλίας, έδρα του ομώνυμου VAAC. Οι εξελίξεις όμως με το COVID 19, οδήγησαν σε 

επανασχεδιασμό και πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης με τηλε-διάσκεψη, στις 8-

10/11/2021. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης συμφωνήθηκε η ευρύτερη 

συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ ΙΜΠΗΣ και VAAC Toulouse, με πρώτο στόχο τη 

διενέργεια άσκησης ετοιμότητας για την έκδοση Δελτίου ενημέρωσης του VAAC  (VONA) 

σε περίπτωση εκδήλωσης εκρηκτικού επεισοδίου στη Σαντορίνη, στα μέσα του 2022. 

➢ Τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας που εργάστηκε στον τομέα «Ετοιμότητα και 

Διαχείριση Ηφαιστειακών Κρίσεων». Κύριος στόχος της ομάδας εργασίας ήταν η 

βελτιστοποίηση των σχέσεων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας μεταξύ των 

Ηφαιστειολογικών Παρατηρητηρίων και των αρχών Πολιτικής Προστασίας, ώστε να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία, υποστήριξη και συντονισμός. Στην ομάδα 
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αυτή συμμετείχε και το ΙΜΠΗΣ, συμβάλλοντας με την εικόνα, τις σχέσεις, το θεσμικό 

πλαίσιο που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, καθώς και με προτάσεις για βελτιστοποίησή 

τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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5. Αποτελέσματα επιστημονικής παρακολούθησης των 
δικτύων που υποστηρίζονται από το ΙΜΠΗΣ κατά το 2021 και 
άλλα ερευνητικά αποτελέσματα 
 

Α.  Σεισμική παρακολούθηση 
Όπως είναι ευρέως γνωστό, η παρακολούθηση των ηφαιστείων βασίζεται κυρίως στη 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων από διάφορα τοπικά δίκτυα (σεισμολογικά, γεωδαιτικά, 

φυσικοχημικά, ωκεανογραφικά, κλπ.). Η παρακολούθηση βασίζεται στην αρχή ότι το ηφαιστειακό 

μάγμα κατά την άνοδό του προς την επιφάνεια προκαλεί μικροσεισμούς και άλλα φυσικά και 

γεωχημικά φαινόμενα (μετακινήσεις-παραμορφώσεις του φλοιού, αλλαγές θερμοκρασίας, 

έκλυση υδροθερμικών ρευστών, κλπ.), τα οποία μπορούν να καταγραφούν με ακρίβεια από 

τοπικά δίκτυα π.χ. οι σεισμοί από σεισμογράφους ενός ειδικά διαμορφωμένου και 

εγκατεστημένου τοπικού δικτύου. Στην περιοχή των νησιών της Σαντορίνης λειτουργούν με 

ευθύνη του ΙΜΠΗΣ (Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης, 

https://www.ismosav.gr) από το 1995 διάφορα δίκτυα παρακολούθησης (σεισμολογικό, 

τοπογραφικό - γεωδαιτικό, θερμικό, φυσικοχημικό), τα οποία αποτελούν ένα αξιόπιστο σύστημα 

έγκαιρης εκτίμησης και πολύ πιθανής πρόβλεψης τυχόν επαναδραστηριοποίησης του 

ηφαιστείου, αλλά και ελέγχου τυχόν αναίτιων συναγερμών και φημολογιών σε σχέση με το 

ηφαίστειο της Σαντορίνης. 

Σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης της ηφαιστειακής δράσης αποτελεί η παρακολούθηση 

της μικροσεισμικής δραστηριότητας. Το ΙΜΠΗΣ σε συνεργασία με το Σεισμολογικό Σταθμό του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) λειτουργεί σήμερα ένα δίκτυο 10 

σεισμολογικών σταθμών (6 αναλογικών και 4 ψηφιακών σταθμών, Σχήμα 9). Οι καταγραφές του 

σεισμολογικού δικτύου, που αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία για τη σωστή και σε διαρκή 

βάση παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης, μεταδίδονται μέσω διαδικτύου στο 

Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και αναλύονται (μαζί με 

τα δεδομένα των δύο ψηφιακών σταθμών που διαθέτει το Γεωδ. Ινστιτούτο του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών και των δύο σταθμών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών) σε συνεχή 24ωρη βάση.  

http://www.ismosav.gr/
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Τα δεδομένα αυτά έδειχναν μέχρι το 2010 (Σχήμα 10) μία συνεχή και σχετικά μικρή 

σεισμική δραστηριότητα κυρίως στην περιοχή του υποθαλασσίου ηφαιστείου του Κολούμπου, 

καθώς και σε τεκτονικά ρήγματα βόρεια και βορειοανατολικά της Σαντορίνης (π.χ. ακολουθία 

σεισμού Μ=5.1, Ιούνιος 2009), αλλά και κατά μήκος της ενεργής τεκτονικής γραμμής Κολούμπος-

Άνυδρος-Αμοργός (π.χ. Dimitriadis et al., 2005). Τα αποτελέσματα αυτά είναι ίδια από το 1996 

έως σήμερα και έχουν επιβεβαιωθεί και από τα πυκνά τοπικά δίκτυα σεισμογράφων που έχουν 

εγκατασταθεί κατά καιρούς στο νησί και την ευρύτερη περιοχή (Bohnhoff et al., 2006, Hensch et 

al., 2008, Dimitriadis et al., 2009, 2010).  

 

 

Σχήμα 9. Σεισμολογικό δίκτυο Σαντορίνης.  Κόκκινα τρίγωνα: Σταθμοί ΙΜΠΗΣ και του Αρ. 

Παν/μιου Θεσ/νίκης, Μπλε τρίγωνα: Σταθμοί Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Εθνικό Αστεροσκοπείο 

Αθηνών, Πράσινα Τρίγωνα: Σταθμοί Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών 

 

Σεισμικότητα για το διάστημα 1/1/2011 έως 31/12/2021 

Κατά το χρονικό διάστημα Ιαν. 2011 έως Μάιο 2012 παρουσιάστηκε μία ασυνήθιστη και 

σταδιακά αυξανόμενη σεισμική δραστηριότητα, κυρίως στο εσωτερικό της καλδέρας της 

Σαντορίνης, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στις προηγούμενες εκθέσεις. Όπως φαίνεται τόσο 

από τη χωρική κατανομή, όσο και από τις τομές (Σχήμα 10), υπήρχε μία σχεδόν γραμμική 
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συγκέντρωση επικέντρων πάνω στην ηφαίστειο - τεκτονική γραμμή της Καμένης-Φηροστεφανίου 

η οποία είναι σχεδόν κατακόρυφη (γωνία κλίσης ρήγματος ~800), όπως φαίνεται από την 

εγκάρσια τομή (κατά πλάτος, σχήμα 11-κάτω δεξιά).  

Από το χάρτη, αλλά και την κατά μήκος τομή (σχήμα 11), φαίνεται ότι η δραστηριότητα ξεκίνησε 

τον Ιανουάριο του 2011 στις ΒΑ ακτές της Νέας Καμένης, και επεκτάθηκε προς τα ΒΑ (και λιγότερο 

στα ΝΔ) το Φεβρουάριο, συνεχίζοντας τόσο προς τα ΒΑ (Φηροστεφάνι-Ημεροβίγλι) και ΝΔ 

(περιοχή Παλαιάς-Νέας Καμένης) το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2011. Η ακολουθία φαίνεται να 

ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2012 με πλήρη σχεδόν απουσία μικροσεισμών μετά τον Ιούλιο του 

2012. Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε κυρίως σε βάθη 2.5-5.5 km, παρουσιάζει όμως σχετικά 

χαρακτηριστική κλίση κατά μήκος της παράταξης της ακολουθίας, με τα βάθη να μικραίνουν στα 

1-3.5km προς το όριο Παλαιάς-Νέας Καμένης και να αυξάνουν προς το Φηροστεφάνι. Οι 

αβεβαιότητες είναι περίπου 0.7km και 1.4km στις οριζόντιες και κατακόρυφες συντεταγμένες, 

κατά συνέπεια το "πάχος" των 2km που φαίνεται στην εγκάρσια τομή της σεισμικότητας (σχήμα 

11, δεξιά) ίσως είναι πλασματικό και η συγκέντρωση των σεισμών γίνεται σε ένα πιο λεπτό, 

σχεδόν κατακόρυφο επίπεδο. 

 
Σχήμα 10. Η σεισμική δραστηριότητα στο ηφαιστειακό κέντρο της Σαντορίνης κατά το διάστημα 
Οκτώβριος 2008 έως Μάιος 2010 (αριστερά) και Ιανουάριος 2006 έως Οκτώβριος 2008 (δεξιά). 
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Σχήμα 11. (Επάνω) Σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Σαντορίνης, κατά το διάστημα 
Ιαν.2011-Σεπτ.2012. (Κάτω) Σεισμική δραστηριότητα παράλληλα και κάθετα στην κύρια 
διεύθυνση (μωβ γραμμή) της σεισμικής ακολουθίας επάνω σχήματος. 
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Σχήμα 12. Σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Σαντορίνης, κατά το διάστημα Οκτ.2012-

Σεπτ.2013. 

 

 

Σχήμα 13. Σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Σαντορίνης, κατά το διάστημα Σεπτ.2013-

Οκτ.2014 
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Σχήμα 14. Σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης, κατά το διάστημα του 

έτους 2015. 

 

Σχήμα 15. Σεισμική έξαρση στην περιοχή της νησίδας Άνυδρος και στο ηφαίστειο Κολούμπο στο 

τέλος του έτους 2015. 
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Σχήμα 16. Σεισμική δράση στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης το έτος 2016. 

 

 

Σχήμα 17. Σεισμική δράση στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης το έτος 2017. 
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Σχήμα 18. Σεισμική δράση στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης το έτος 2018. 

 

Σχήμα 19. Σεισμική δράση στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης το έτος 2019. 
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Σχήμα 20. Σεισμική δράση στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης το έτος 2020 με τη σεισμική 

δραστηριότητα που καταγράφηκε στα νοτιοανατολικά του νησιού τον Απρίλιο του 2020 . 

 

Σχήμα 21. Σεισμική δράση στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης το έτος 2021, όπου διακρίνεται 

η έντονη σεισμικότητα στην περιοχή του Κολούμπο. 
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Η σεισμικότητα της καλδέρας από το επόμενο έτος (2013) είχε ήδη μειωθεί σημαντικά, 

και έχει πρακτικά επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα. Η χωρική κατανομή (σχήμα 12) δείχνει 

την κλασσική συγκέντρωση σεισμικότητας στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου, καθώς 

και μία συγκέντρωση επικέντρων ανατολικά από τον Έξω Γιαλό, η οποία έλαβε χώρα για λίγες 

μόνον ημέρες στα τέλη Μαρτίου του 2013. Παρόμοια χαρακτηριστικά με τη σεισμική 

δραστηριότητα του 2013 παρουσιάζει και η σεισμική δραστηριότητα κατά το 2014, η οποία 

δείχνει την ίδια υψηλή σεισμικότητα στην περιοχή του Κολούμπου και πολύ μειωμένη, πρακτικά 

ανύπαρκτη, δραστηριότητα στην περιοχή της καλδέρας της Σαντορίνης (σχήμα 13). 

Παρόμοια χαρακτηριστικά εμφάνισε και η δραστηριότητα το 2015 (σχήμα 14), με απουσία 

σεισμικότητας στην καλδέρα της Σαντορίνης, όπως και στο έτος 2014 (σχήμα 13). Θα πρέπει να 

επισημανθεί η παρουσία αυξημένης σεισμικότητας στην περιοχή της νησίδας Άνυδρος, η οποία 

έλαβε χώρα τις τελευταίες ημέρες του 2015 (σχήμα 15). Το μεγαλύτερο τμήμα της σεισμικότητας 

έλαβε χώρα στην Άνυδρο μεταξύ 18 και 31 Δεκεμβρίου, προκαλώντας σημαντική επαγόμενη 

μικροσεισμικότητα στο ηφαίστειο του Κολούμπο τις πρώτες ημέρες του 2016 (σχήμα 16). Η 

σεισμικότητα από το τέλος του 2016 και για ολόκληρο το 2017 και το 2018 επανήλθε και στις 2 

περιοχές σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα (σχήματα 17 και 18), αν και είχαμε τη γένεση τόσο 

κάποιων μικρών σεισμών στο κέντρο της καλδέρας τον Αύγουστο του 2017, όσο και τη συνέχιση 

της ακολουθίας στην Άνυδρο, έστω και σποραδικά, μέσα στο  2017. 

Η σεισμικότητα για ολόκληρο το έτος 2019, όπως καταγράφηκε από το σεισμολογικό 

δίκτυο βρίσκεται σε απόλυτα φυσιολογικά επίπεδα (σχήμα 19), με μόνο δύο παρατηρούμενους 

σεισμούς εντός της καλδέρας της Σαντορίνης με πολύ μικρά μεγέθη  και ελάχιστους σεισμούς στη 

περιοχή του Κολούμπο. Η πολύ καλή γεωμετρία και πυκνότητα εγκατάστασης σταθμών του 

σεισμολογικού δικτύου του συμπλέγματος της Σαντορίνης ενισχύει την ανιχνευσιμότητα του 

δικτύου και επιτρέπει τον έλεγχο της σεισμικότητας στους κοντινούς χώρους του νησιού όπως 

είναι οι νησίδες του Άνυδρου και των Χριστιανών.  

Στο σχήμα (20) παρουσιάζεται η σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης για 

το 2020, χρησιμοποιώντας ένα λίγο μεγαλύτερο χάρτη (σε σχέση με τα προηγούμενα σχήματα), 

καθώς παρατηρήθηκε για πρώτη φορά δραστηριότητα στα Νοτιοανατολικά του νησιού με την 

εμφάνιση μιας μικρής ακολουθίας σεισμών. Η ακολουθία αυτή ξεκίνησε στις 24 Απριλίου 2020 
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και διήρκησε μια περίπου εβδομάδα ενώ ο μεγαλύτερος σεισμός είχε μέγεθος Μ=4.0, και 

αποτέλεσε σχεδόν το σύνολο των γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς για όλο το 2020 δεν 

παρατηρήθηκε καμία δραστηριότητα ούτε στην περιοχή της νησίδας των Χριστιανών (σεισμική 

δράση 2019), αλλά και ούτε στο Κολούμπο ή στον Άνυδρο. Επίσης δεν εντοπίστηκε κανένα 

γεγονός στην καλδέρα της Σαντορίνης.  

Για το έτος 2021 τα σεισμικά γεγονότα που καταγράφηκαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 21 

με απουσία σεισμικότητας στην καλδέρα της Σαντορίνης, αλλά με αυξημένη σεισμική 

δραστηριότητα στην περιοχή του Κολούμπο, ιδιαίτερα κατά το μήνα Απρίλιο που σημειώθηκε και 

ένας σεισμός με μέγεθος 4.2 και ακολούθησε την ίδια μέρα και άλλη σεισμική δόνηση στον ίδιο 

σεισμογόνο χώρο με μέγεθος 3.7. Η σεισμικότητα συνέχισε όλο το 2021, αν και με σταδιακά 

μειούμενο αριθμό σεισμών. 

 

Β.  Γεωφυσική - Γεωχημική παρακολούθηση 
 

Β1. Θερμική παρακολούθηση 

 

Η θερμοκρασία είναι μία από τις φυσικές παραμέτρους που αυξάνονται χαρακτηριστικά 

σε περίπτωση εκδήλωσης διέγερσης του ηφαιστείου. Η παρακολούθηση των μεταβολών της 

θερμοκρασίας αποτελεί ως εκ τούτου βασικό και αναγκαίο συστατικό ενός ολοκληρωμένου 

δικτύου παρακολούθησης. Στη Σαντορίνη η θερμική παρακολούθηση το 2021 επιτεύχθηκε με: 

i. Συνεχής καταγραφή της μέγιστης θερμοκρασίας ατμίδας, στο πεδίο ατμίδων της κορυφής  

της Νέας Καμένης,  από ψηφιακό καταγραφικό το οποίο καταγράφει τις τιμές της 

θερμοκρασίας κάθε μισή ώρα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής και 

από εκεί μεταφέρονται σε Η/Υ ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, όταν η ομάδα εργασίας 

επισκέπτεται τη Νέα Καμένη. Η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφεται εδώ είναι 95,6 

oC, ενώ μικρές διακυμάνσεις της προς χαμηλότερες  τιμές ερμηνεύονται ως επιρροή των 

ατμοσφαιρικών και καιρικών μεταβολών. 

ii. Συνεχής καταγραφή και μετάδοση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο πραγματικό χρόνο μέσω 

κινητής τηλεφωνίας, της μέγιστης θερμοκρασίας ατμίδας καθώς και της θερμοκρασίας 
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εδάφους σε τρία σημεία του ίδιου χώρου  από το σταθμό που εγκαταστάθηκε τον Μάιο 

του 2015 και αναβαθμίστηκε το 2021 όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 4 των δράσεων 

και των ενεργειών που πραγματοποίησε το ΙΜΠΗΣ κατά το 2021 και στα Σχήματα 3 έως 5. 

Στο γράφημα του Σχήματος Β1 προβάλλονται ενδεικτικά οι τιμές που καταγράφηκαν για 

το διάστημα 30/11/21 έως 10/03/2022 

 

 

Σχήμα B1. Οι τιμές της θερμοκρασίας της ατμίδας και τριών σημείων εδάφους, όπως καταγράφηκαν από 

το σταθμό της Νέας Καμένης το διάστημα 30/11/21 έως 10/03/2022. 

 

 

iii. Περιοδική θερμομέτρηση όλων των «θερμών σημείων» της Σαντορίνης. Σε εξαμηνιαία ή 

ετήσια βάση θερμομετρούνται οι θερμές πηγές στη Νέα Καμένη (όρμος Αγίου Γεωργίου), 

στην Παλαιά Καμένη (όρμος Αγίου Νικολάου) και στην Πλάκα της Θήρας. Oι τιμές που 
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έχουν καταγραφεί για το 2021 προκύπτουν ίδιες με αυτές των προηγούμενων ετών. 

Μετράται επίσης σε ετήσια βάση η θερμοκρασία του θερμού υδροφόρου που έχει 

εντοπιστεί από τη γεωθερμική γεώτρηση S2 του ΙΓΜΕ, στην περιοχή της νότιας Θήρας 

(Αγία Άννα). Εδώ καταγράφεται και η στάθμη της γεώτρησης. Και για το 2021 δεν 

παρατηρήθηκε καμιά μεταβολή και στα δύο μεγέθη. 

iv. Περιοδικός έλεγχος, σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση της θερμικής κατάστασης του χώρου 

του πεδίου των ατμίδων στην κορυφή της Νέας Καμένης, καθώς και της θερμοκρασίας και 

του ρυθμού εκροής των θερμών ρευστών στους όρμους του Αγίου Γεωργίου της Νέας 

Καμένης και του Αγίου Νικολάου της Παλαιάς Καμένης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη 

ψηφιακών εικόνων υψηλής ευκρίνειας και βίντεο από κάμερα υπέρυθρων. Στο Σχήμα Β2 

προβάλλονται οι λήψεις του Οκτωβρίου του 2021 για την περιοχή του πεδίου των ατμίδων 

της Νέας Καμένης. Ούτε εδώ εντοπίστηκε οποιαδήποτε τιμή διαφορετική από αυτές των 

προηγούμενων περιόδων ηρεμίας. 

 

 

Σχήμα B2. Αποτύπωση της θερμικής κατάστασης του πεδίου των ατμίδων, στην κορυφή της Νέας Καμένης, 

τον Οκτώβριο του 2021, με κάμερα υπέρυθρων υψηλής ευκρίνειας. 
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v. Περιοδική καταγραφή της θερμοκρασίας εδάφους σε 104 σημεία, κατανεμημένα σε 

κάναβο με βρόγχο πλευράς 20 μέτρων, στην κορυφή της Νέας Καμένης. Πρόκειται για τα 

ίδια σημεία όπου μετράται και η παθητική ροή του CO2 από το έδαφος (Σχήμα Β3). Στις 

εικόνες του Σχήματος Β4 προβάλλονται οι χάρτες ροής του CO2 τριών περιόδων μέτρησης, 

του 2018, 2019 και 2021. 

 

 

Σχήμα B3. Τα σημεία μόνιμης περιοδικής παρακολούθησης της θερμοκρασίας εδάφους και της παθητικής 

ροής του CO2 στην κορυφή της νέας Καμένης (κόκκινες κουκίδες). 

 

Ως συμπέρασμα της θερμικής παρακολούθησης για το 2021 προκύπτει ότι δεν καταγράφηκε 

οποιαδήποτε μεταβολή της θερμοκρασίας, εκτός του εύρους διακυμάνσεων που θεωρούνται ως 

κατάσταση ηρεμίας του ηφαιστείου. 
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Σχήμα B4. Χάρτης κατανομής θερμοκρασιών εδάφους στην κορυφή της Ν. Καμένης για τις περιόδους 

μέτρησης 2018,2019,2021 
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Β2. Γεωχημική παρακολούθηση 

 

Στην περίπτωση εκδήλωσης διέγερσης του ηφαιστείου, οι  αέριες φάσεις που περιέχονται 

στο μάγμα ανέρχονται ταχύτερα από αυτό στην επιφάνεια του εδάφους, μεταβάλλοντας συχνά 

δραματικά τη χημική σύσταση των θερμών ρευστών στις ατμίδες, τις θερμές πηγές και στο 

έδαφος. 

Ένα από τα αέρια που παρουσιάζει σοβαρές πρόδρομες ποσοτικές διακυμάνσεις σε 

τέτοιες περιπτώσεις είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η παρακολούθηση των τιμών του στη 

Σαντορίνη γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:  

➢ Στη Νέα Καμένη, σε μια επιλεγμένη θέση όπου υπάρχει έντονη διάχυση αερίων από 

το έδαφος, είχε εγκατασταθεί από το ΙΜΠΗΣ, από το 1995, ειδικός σταθμός αυτόματης 

μέτρησης της φυσικής παθητικής ροής του CO2 και μετάδοσης κάθε μια ώρα των 

καταγραφών με ραδιοζεύξη, στο Ηφαιστειολογικό Παρατηρητήριο στο Φηροστεφάνι. 

Παράλληλα μετρούνται, καταγράφονται και μεταδίδονται η θερμοκρασία εδάφους 

στη θέση του σταθμού, η υγρασία στο έδαφος, η θερμοκρασία του αέρα και η 

βαρομετρική πίεση, στοιχεία απαραίτητα για να εκτιμηθούν και αναχθούν οι τιμές 

ροής του CO2 που καταγράφει ο σταθμός. 

Ο σταθμός αυτός στα επόμενα χρόνια αναβαθμίστηκε και μετακινήθηκε σε νέα θέση, όπου 

λειτούργησε κανονικά έως το 2020. Στη συνέχεια όμως παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας 

αποτέλεσμα των οποίων ήταν να υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες οι μετρήσεις έως και τον 

Οκτώβριο του 2020. Η διακύμανση των τιμών που καταγράφηκαν αυτή την περίοδο είναι από 12 

έως 229 ppm/s, με μέση τιμή τα 94 ppm/s, τιμές που βρίσκονται στο φάσμα διακύμανσης 

κατάστασης ηρεμίας του ηφαιστείου. 

Στο Σχήμα Β5 προβάλλονται οι καταγραφές του σταθμού ενδεικτικά για τον Σεπτέμβριο 

του 2020. Παράλληλα προβάλλονται και οι καταγεγραμμένες διακυμάνσεις της ατμοσφαιρικής 

πίεσης και της υγρασίας του εδάφους στη συγκεκριμένη θέση, καθώς τα μεγέθη αυτά 

επηρεάζουν τη διακύμανση της ροής του διοξειδίου. 

Στο Σχήμα Β6 προβάλλεται η καταγραφή της θερμοκρασίας του εδάφους από τον ίδιο 

σταθμό. Στη συνέχεια έγινε δυνατό να αποκατασταθεί η ζεύξη με το σταθμό, παρουσιάστηκαν 
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όμως προβλήματα στη λειτουργία των αισθητήρων μέτρησης του CO2, και το όργανο μέτρησης 

στάλθηκε στην εταιρία που το κατασκευάζει στην Ιταλία για επισκευή. Το όργανο επανήλθε 

λειτουργικό τον Ιανουάριο του 2022 και προγραμματίζεται η επανεγκατάστασή του το Μάρτιο 

του 2022.  

Για να συνεχίσει να υπάρχει μια εικόνα από τη ροή του CO2 στη θέση του σταθμού για το 

2021 πραγματοποιήθηκαν περιοδικές μετρήσεις με άλλο φορητό όργανο. Τα μεγέθη που 

καταγράφηκαν ήταν συμβατά με εκείνα που κατέγραφε ο σταθμός το 2020. 

 

 

Σχήμα Β5. Καμπύλη της διακύμανσης της ροής του διοξειδίου του άνθρακα CO2 στο σημείο της 

υψηλότερης έκκλησής του, στην κορυφή της Νέας Καμένης, το Σεπτέμβριο του 2020. 
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Σχήμα Β6. Διάγραμμα της καταγραφής της θερμοκρασίας εδάφους στην κορυφή της Νέας 

Καμένης, στη θέση λειτουργίας του σταθμού συνεχούς μέτρησης του CO2, τον Σεπτέμβριο του 

2020. 

 

➢ Σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση, εκτελούνται περιοδικές μετρήσεις της παθητικής εκροής 

του CO2 από το έδαφος σε τρείς περιοχές: 

1. Στην κορυφή της Νέας Καμένης, όπου καταγράφεται και η μέγιστη εκροή στο χώρο της 

Σαντορίνης. Εδώ έχουν οριστεί 104 σημεία, κατανεμημένα σε κάναβο με βρόγχο 

πλευράς 20 μέτρων, τα οποία επαναμετρούνται σε εξαμηνιαία η ετήσια βάση (Σχήμα 

Β3). Στις εικόνες του Σχήματος Β7 προβάλλονται οι χάρτες ροής του CO2 τεσσάρων 

περιόδων μέτρησης, του 2015, 2018, 2019 και 2021. Με βάση αυτές τις μετρήσεις έχει 

οριστεί ένα φάσμα διακύμανσης των τιμών σε κατάσταση ηρεμίας, μεταξύ 90 και 700 

γραμμομορίων ανά τετραγωνικό μέτρο ανά ημέρα. Εκφράζοντας αυτές τις τιμές σε 

τόνους CO2 ανά ημέρα, στο μετρούμενο χώρο εκλύονται κατά μέσο όρο 7.557 τόνοι 
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διοξειδίου του άνθρακα ανά ημέρα, τιμές που μπορούν να αυξηθούν στους 9.764 ή να 

μειωθούν στους 6.616 τόνους ανά ημέρα. 

 

 

Σχήμα Β7. Οι χάρτες κατανομής των τιμών της παθητικής ροής CO2 στην κορυφή της Νέας 

Καμένης το 2015, 2018, 2019 (επάνω) και το 2021 (κάτω). 
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2. Σε δύο περιοχές της Θήρας όπου τέμνονται από τις ενεργές ηφαιστειο-τεκτονικές 

γραμμές της Καμένης και του Κολούμπου. Οι τιμές που καταγράφονται σε αυτές τις 

περιοχές δεν έχουν ποτέ μέχρι σήμερα υπερβεί τις φυσιολογικές τιμές εκροής και είναι 

ίδιες με τον υπόλοιπο χώρο της Θήρας. 

 

• Σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση, εκτελούνται δειγματοληψίες και στη συνέχεια 

πλήρεις χημικές αναλύσεις στοιχείων και ισοτόπων, των θερμών ρευστών που 

εκρέουν α) στις ατμίδες της Νέας Καμένης, β) στις θερμές πηγές Αγίου Γεωργίου 

(Νέα Καμένη) και Αγίου Νικολάου (Παλαιά Καμένη). Το 2020 δεν κατέστη δυνατό 

να πραγματοποιηθούν, λόγω COVID 19, υλοποιήθηκαν όμως τον Οκτώβριο του 

2021 για τις ατμίδες της Νέας Καμένης. Οι τιμές που προέκυψαν βρίσκονται μέσα 

στα όρια διακύμανσης που έχουν οριστεί ως κατάσταση ηρεμίας του χώρου. 

Οι παραπάνω μετρήσεις και αναλύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ΕΑΓΜΕ 

και το Τμήμα Επιστημών της Γης του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, με την ομάδα του Καθ. 

Orlando Vaselli. 

Τα συμπεράσματα από όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 

• Οι υψηλές τιμές έκκλησης CO2 και Η2 που καταγράφηκαν στην περίοδο 2011-2012 

έχουν επανέλθει από το 2013 και διατηρούνται έως και σήμερα σε επίπεδα 

κατάστασης ηρεμίας. 

Η θερμική κατάσταση του ηφαιστείου παρουσιάζει επίσης την ίδια σταθερή εικόνα ηρεμίας. 
 
 

Γ.  Γεωδαιτική παρακολούθηση (GNSS & InSAR) 
 

Γ1. Δίκτυα GNSS 

Όπως προαναφέρθηκε, το ΙΜΠΗΣ εντός του έτους 2019 προμηθεύτηκε τρεις νέους δέκτες 

GNSS μαζί με τον αντίστοιχο παρελκόμενο εξοπλισμό και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους 

προχώρησε στην εγκατάστασή τους και στην ίδρυση γενικότερα ενός νέου, σύγχρονου 

γεωδαιτικού δικτύου με σκοπό να συνδράμει στην παρακολούθηση της μεταβολής του Γήινου 

αναγλύφου που προκαλείται από την δραστηριότητα του ηφαιστείου.  
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Όλοι οι σταθμοί εγκαταστάθηκαν με επιτυχία από την επιστημονική ομάδα του ΙΜΠΗΣ και 

του Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ κάτω από την 

επίβλεψη του καθηγητή κ. Χρήστου Πικριδά σε κρίσιμης σημασίας σημεία του νησιωτικού 

συμπλέγματος της Σαντορίνης, καλύπτοντας κατά τον βέλτιστα δυνατό τρόπο τον βόρειο χώρο 

της καλδέρας της Σαντορίνης.  Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα (Γ1), ο σταθμός με το 

όνομα AFAL βρίσκεται στο χώρο του εργοστασίου αφαλάτωσης στην Οία, ο σταθμός SAWI σε 

χώρο της  ένωσης συνεταιρισμών Θηραϊκών προϊόντων (SantoWines) κοντά στην είσοδο του 

χωριού Πύργος και ο σταθμός ΜΑΝΟ σε χώρο του ΚΕΠ που λειτουργεί στον οικισμό Μανολάς 

στην Θηρασιά. Επίσης, ένας ήδη εγκατεστημένος σταθμός στο Ημεροβίγλι με το όνομα SANT 

συμμετέχει, στο νεοϊδρυθέν δίκτυο, με την παροχή των δεδομένων του μέσω της ερευνητικής 

συνεργασίας μελών του επιστημονικού συμβουλίου με την εταιρεία διαχείρισης. 

Το εν λειτουργία δίκτυο, από τον Οκτώβριο του 2019,  περιλαμβάνει 4 σταθμούς 

παρακολούθησης, οι οποίοι συλλέγουν και καταγράφουν συνεχώς δεδομένα τα οποία 

αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου στο ΑΠΘ για την τελική τους επεξεργασία. Τα δεδομένα 

στέλνονται με χρήση του πρωτόκολλου ανώνυμης μεταφοράς αρχείων (FTP) στον εξυπηρετητή 

(server) της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του ΑΠΘ. Ταυτόχρονα μελετώνται και εναλλακτικοί χώροι αποθήκευσης των δεδομένων 

εξασφαλίζοντας πάντοτε και τη δυνατότητα  δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. 

Επόμενος στόχος του ΙΜΠΗΣ είναι η επέκταση του δικτύου με την αγορά επιπλέον δεκτών 

GNSS (σύγχρονης τεχνολογίας), καθόσον η λειτουργία ενός πλήρους δικτύου δεκτών GNSS, μαζί 

με το σεισμολογικό δίκτυο, και τα δίκτυα παρακολούθησης αερίων και θερμοκρασίας υγρών 

αποτελούν κρίσιμο παράγοντα ανίχνευσης μια μελλοντικής σεισμοηφαιστειακής έξαρσης, όπως 

της περιόδου 2011-2012.  

Οι 4 γεωδαιτικοί σταθμοί του νέου δικτύου του ΙΜΠΗΣ είναι σύγχρονης τεχνολογίας και 

κάνουν χρήση των συστημάτων παγκόσμιας λήψης γεωδαιτικών δεδομένων, GPS, GLONASS, 

GALILEO και BEIDOU. Τα πλήρη χαρακτηριστικά τους  δίνονται στον Πίνακα (Γ1) όπως οι 

συντεταγμένες και οι βασικές πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο 

λειτουργίας κάθε μόνιμου σταθμού. 
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Πίνακας Γ1: Συντεταγμένες και βασικές πληροφορίες τεχνικών χαρακτηριστικών και τον τρόπου λειτουργίας κάθε μόνιμου σταθμού 

GNSS του δικτύου IΜΠΗΣ. 

 

 

Ονομα 

Σταθμού 

Γεωγρ/κο 

Πλάτος 

Γεωγρ/κό 

Μήκος 

Ελλειψ/ες 

Υψόμετρο 

Θέση/ 

Τοπωνύμιο 

Τύπος 

Δέκτη 

Τύπος 

Κεραίας 

Ρυθμός 

Καταγραφής 

Δεδομένων 

Δορυφορικά 

Συστήματα 

Τεχνολογία 

επικοινωνίας 

ΑFAL 36.27 25.23 196 Οία 

Leica 

GRX1200

GGpro 

Leica 

AR10 
30 sec GPS+Glonass Dynamic IP 

MANO 36.26 25.20 206 Θηρασία 

Leica 

GRX1200

GGpro 

Leica 

AR10 
30 sec GPS+Glonass Dynamic IP 

SAWI 36.23 25.26 340 Πύργος 
Leica 

GR30 

Leica 

AR10 
30 sec 

GPS+Glonass

+Galileo+ 

Beidou 

Dynamic IP 

SANT 36.26 25.25 370 Ημεροβίγλι 
Leica 

GR10 

Leica 

AR10 
30 sec GPS+Glonass Dynamic IP 
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Σχήμα Γ1. Θέσεις Μόνιμων Σταθμών GNSS του δικτύου ΙΜΠΗΣ στη Σαντορίνη. 

 

       

Σχήμα Γ2.  Κεραία μόνιμου σταθμού GNSS – AFAL, στις εγκαταστάσεις της Αφαλάτωσης στην Οία 

και η εγκατάσταση του δέκτη και των παρελκόμενων του. 
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Ο μόνιμος σταθμός GNSS με το όνομα AFAL (σχήμα Γ2) βρίσκεται στο χώρο του 

εργοστασίου αφαλάτωσης στην είσοδο του παραδοσιακού οικισμού της Οίας. Εγκαταστάθηκε και 

λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2019. Στο σχήμα (Γ2) φαίνεται αριστερά, το κάτω μέρος της 

κεραίας του συστήματος GNSS με τα χαρακτηριστικά της, που δέχεται τα σήματα από το 

παγκόσμιο αστερισμό δορυφόρων,  και δεξιά φαίνονται ο δέκτης των δορυφορικών σημάτων και 

το σύστημα τροφοδοσίας του σε τελική τοποθέτηση του.  

Ο μόνιμος σταθμός GNSS με το όνομα ΜΑΝΟ βρίσκεται στο χώρο του ΚΕΠ  στον οικισμό 

της Θηρασίας. Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2019. Στο σχήμα (Γ3) 

αριστερά φαίνεται η τελική εγκατάσταση της κεραίας του συστήματος GNSS που δέχεται τα 

σήματα από το παγκόσμιο αστερισμό δορυφόρων  και δεξιά στο ίδιο σχήμα φαίνονται ο δέκτης 

των δορυφορικών σημάτων και το σύστημα τροφοδοσίας του σε κατάσταση λειτουργίας σε μία 

πρώτη πρόχειρη τοποθέτηση.  

 

           

Σχήμα Γ3. Κεραία μόνιμου σταθμού GNSS – ΜΑΝΟ στη Θηρασία (ΚΕΠ) και η εγκατάσταση του 

δέκτη και των παρελκόμενων του . 

 

Ο μόνιμος σταθμός GNSS με το όνομα SAWI βρίσκεται σε χώρο της  Ένωσης Συνεταιρισμών 

Θηραϊκών προϊόντων κοντά στον οικισμό του Πύργου. Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από τον 

Οκτώβριο του 2019. Στο σχήμα (Γ4) αριστερά φαίνεται η εγκατάσταση της κεραίας του 

συστήματος GNSS που δέχεται τα σήματα από το παγκόσμιο αστερισμό δορυφόρων  και δεξιά 

στο ίδιο σχήμα φαίνονται ο δέκτης των δορυφορικών σημάτων και το σύστημα τροφοδοσίας του, 

σε λειτουργία, σε μία πρώτη πρόχειρη τοποθέτηση. 
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Σχήμα Γ4. Κεραία μόνιμου σταθμού GNSS – SAWI, σε χώρο της  Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών 

προϊόντων κοντά στον οικισμό του Πύργου και η εγκατάσταση του δέκτη και των παρελκόμενων 

του. 

 

 

Σχήμα Γ5. O Μικρουπολογιστής τύπου Raspberry Pi, στον σταθμό GNSS-ΜΑΝΟ στο ΚΕΠ στη 

Θηρασία, σε συνδεσμολογία με το σύστημα λήψης δεδομένων του σταθμού. 

 

Η δυνατότητα ελέγχου, από απόσταση μέσω ίντερνετ, της σωστής λειτουργίας κάθε 

σταθμού GNSS οδήγησε την επιστημονική ομάδα της γεωδαιτικής παραμόρφωσης στην 

εγκατάσταση σε όλους τους  σταθμούς GNSS του ΙΜΠΗΣ μιας ηλεκτρονικής συσκευής τύπου 

Raspberry Pi (σχήμα Γ5). Το Raspberry Pi είναι ένας υπολογιστής εξαιρετικά μικρού μεγέθους και 

χαρακτηρίζεται για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του.  Κυκλοφόρησε το 2012  

φτάνοντας σήμερα στις νέες εκδόσεις του, το Raspberry Pi 3 και 4, τις οποίες και προμηθεύτηκε 

το ΙΜΠΗΣ. Διαθέτει τετραπύρηνο επεξεργαστή ARM CPU χρονισμένο στο 1.5GHz, 16 GB RAM, 4 

θύρες USB 2.0 και μία ακόμα HDMI καθώς και μία 40-pin γενικής χρήσεως. Έτσι, μπορεί συνδεθεί 

με οθόνη/τηλεόραση και τα συνήθη περιφερειακά, επιτρέποντάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και 

τον έλεγχο των δεδομένων μεταφοράς εξ-αποστάσεως. Στο σχήμα (Γ5) φαίνεται ένας τέτοιος 
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μικρός υπολογιστής  Raspberry Pi σε σύνδεση λειτουργίας με το σύστημα καταγραφής δεδομένων 

GNSS. 

Σε όλα τα σύγχρονα δίκτυα υψηλής τεχνολογίας για την παρακολούθηση της εδαφικής 

παραμόρφωσης και ειδικά την μέτρηση με υψηλής ακρίβεια των εδαφικών αποκλίσεων στις 3 

διαστάσεις του (τρισδιάστατου) χώρου απαιτείται εκτός από την σωστή εγκατάσταση των 

μηχανημάτων λήψης των δεδομένων και η πολύ καλή ποιότητα των εισερχόμενων σημάτων.  Με 

τα λογισμικά ελέγχου των σταθμών GNSS που χρησιμοποιούνται διεθνώς και από την 

επιστημονική ομάδα του ΙΜΠΗΣ-ΑΠΘ παρουσιάζονται στη συνέχεια στα σχήματα (Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, 

Γ10, και Γ11) σε μορφή διαγραμμάτων με αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων 

για χρονική διάρκεια μίας πλήρους ημέρας για τους σταθμούς του δικτύου, ύστερα από σχετική 

ανάλυση/επεξεργασία που πραγματοποίησε η ερευνητική ομάδα. Στα σχήματα (Γ6, Γ8, και Γ10) 

που ακολουθούν φαίνονται το διάγραμμα χρονικής καταγραφής παρατηρούμενων δορυφόρων 

για τους μόνιμους σταθμούς GNSS στις θέσεις AFAL, ΜΑΝΟ και SAWI.  Στα σχήματα (Γ7, Γ9, και 

Γ11) φαίνονται η ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος, η εκτίμηση σφάλματος πολυανάκλασης 

συναρτήσει της γωνίας ύψους των παρατηρούμενων δορυφόρων για τους μόνιμους σταθμούς 

GNSS στις θέσεις AFAL, ΜΑΝΟ και SAWI. Από τον ποιοτικό αυτό έλεγχο προκύπτει ότι η 

απαιτούμενη υψηλή ακρίβεια των δεδομένων, άρα και των επιλύσεων αυτών, είναι δεδομένη για 

το δίκτυο σταθμών GNSS του ΙΜΠΗΣ.  

Το δίκτυο των μόνιμων σταθμών επιλύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη χρήση 

διαφόρων λογισμικών που είναι εγκατεστημένα στον εξυπηρετητή (server) της ερευνητικής 

ομάδας στο ΑΠΘ (όπως πχ. Bernese, LeicaGeοOffice, BNC_PPP, TEQC κ.α). Ύστερα από τον αρχικό 

ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων, ακολούθησε το στάδιο της ανάλυσης και επεξεργασίας, με 

σκοπό τον ακριβή προσδιορισμός της θέσης των σταθμών με τη χρήση του σχετικού στατικού 

προσδιορισμού. Στα σχήματα (Γ12 και Γ13)  που ακολουθούν δίνονται οι εκτιμήσεις των 

σφαλμάτων (αρχικά) των απλών διαφορών των παρατηρήσεων κώδικα C/A και P  (1 στάδιο 

επεξεργασίας) μεταξύ των σταθμών AFAL-MANO  και AFAL-SAWI για τις δορυφορικές 

παρατηρήσεις και των δυο συστημάτων (GPS & Glonass). Από τα σχήματα αυτά φαίνεται καθαρά 

ότι τα σφάλματα αυτά είναι πολύ μικρά, όπως απαιτείται σε τέτοια δεδομένα και κατανέμονται 

σε μια πολύ στενή ζώνη γύρω από το 0,00. Οι τιμές των σφαλμάτων υπολογισμού - κλεισίματος 

μεταξύ των μετρημένων βάσεων (baselines) του δικτύου από τα (πρώτα) αποτελέσματα ελέγχου 

των μετρήσεων του δικτύου είναι min=0.0001 m και max=0.0004 m, οπότε γίνεται φανερή η 

υψηλή ποιότητα προσδιορισμού της θέσης των σταθμών για το δίκτυο GNSS του ΙΜΠΗΣ. 
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Σχήμα Γ6. Διάγραμμα δορυφορικής κάλυψης για το μόνιμο σταθμό GNSS – AFAL. 

 

Σχήμα Γ7. Διάγραμμα ποιότητας σήματος (λόγου SNR) στις φέρουσες συχνότητες των 

παρατηρούμενων δορυφόρων, εκτίμηση σφάλματος πολυανάκλασης συναρτήσει της γωνίας 

ύψους των δορυφόρων για το μόνιμο σταθμό GNSS – AFAL. 
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Σχήμα Γ8 - Διάγραμμα δορυφορικής κάλυψης για το μόνιμο σταθμό GNSS – ΜΑΝΟ. 

 

Σχήμα Γ9 - Διάγραμμα ποιότητας σήματος (λόγου SNR) στις φέρουσες συχνότητες των 

παρατηρούμενων δορυφόρων, εκτίμηση σφάλματος πολυανάκλασης συναρτήσει της γωνίας 

ύψους των δορυφόρων για το μόνιμο σταθμό GNSS – ΜΑΝΟ. 
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Σχήμα Γ10 - Διάγραμμα δορυφορικής κάλυψης για το μόνιμο σταθμό GNSS – SAWI. 

 

 

Σχήμα Γ11 - Διάγραμμα ποιότητας σήματος (λόγου SNR) στις φέρουσες συχνότητες των 

παρατηρούμενων δορυφόρων, εκτίμηση σφάλματος πολυανάκλασης συναρτήσει της γωνίας 

ύψους των δορυφόρων για το μόνιμο σταθμό GNSS – SAWI. 
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Σχήμα Γ12 - Εκτιμήσεις σφαλμάτων των απλών διαφορών παρατηρήσεων κώδικα C/A και P  για 

τη βάση  AFAL-MANO. 

 

 

Σχήμα Γ13 - Εκτιμήσεις σφαλμάτων των απλών διαφορών παρατηρήσεων κώδικα C/A και P  για 

τη βάση  AFAL-SAWI. 

 

Στο τελικό στάδιο των επιλύσεων ενός υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας δικτύου 

σταθμών GNSS όπως αυτό του ΙΜΠΗΣ, γίνεται ο προσδιορισμός θέσης και με την τεχνική του 

ακριβούς προσδιορισμού θέσης PPP (Precise Point Positioning). Η ερευνητική ομάδα με σκοπό 

την επίλυση των δεδομένων με υψηλή ακρίβεια έκανε χρήση και άλλων ανεξάρτητων πηγών 
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ελέγχου των λύσεων όσο και νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην επεξεργασία των δεδομένων 

GNSS. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν και ως αρχικές – προσεγγιστικές τιμές για την 

μετέπειτα επεξεργασία με το πρόγραμμα Bernese. Η εφαρμογή που καλείται χάριν συντομίας με 

τα αρχικά PPP (Precise Point Positioning) χαρακτηρίζεται από αρκετά καλή ακρίβεια, συνεχή 

περίοδο κάλυψης των μετρήσεων, γρήγορη διαθεσιμότητα αλλά και υψηλή λειτουργικότητα. Η 

συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να υπολογίζει τη θέση ενός 

δέκτη (χρήστη) σε οποιοδήποτε σημείο της Γης χρησιμοποιώντας μόνο τις παρατηρήσεις του. 

Μέχρι σήμερα, τα προς επεξεργασία δεδομένα μπορούν να προέρχονται από τα συστήματα GPS 

και GLONASS. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι ψευδοαποστάσεις κώδικα και φάσης στις 

δύο συχνότητες. Για την επίτευξη της λύσης απαιτείται τόσο η χρήση εφημερίδων ακριβείας και 

διορθώσεων των δορυφορικών χρονομέτρων, όπως εξάγονται από την IGS και χρησιμοποιούνται 

από τις εν λόγω υπηρεσίες. 

 

Σχήμα Γ14. Αποτελέσματα εφαρμογής τεχνικής PPP. Σταθμός GNSS- AFAL 

 

Στο σχήμα (Γ14) δίνονται οι διαφορές τιμών γεωδαιτικού πλάτους (πάνω) και μήκους 

(κάτω) από την πρώτη εποχή για το σταθμό AFAL με χρήση της εφαρμογής PPP που προέκυψαν 

από την επεξεργασία δεδομένων διάρκειας μίας ημέρας όπου η επιτευχθείσα σύγκλιση κάθε 

επίλυσης (σύμφωνα με την ακρίβεια προσδιορισμού της μεθόδου) εμφανίζει καθαρά την 

«ηρεμία» στην οποία βρίσκεται το ηφαίστειο της Σαντορίνης. 
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Η Γεωδαιτική ερευνητική ομάδα του ΙΜΠΗΣ στο πλαίσιο παρακολούθησης του δικτύου 

GNSS ανέπτυξε και συνεχίζει την περαιτέρω ανάπτυξη με διάφορους αυτοματοποιημένους 

αλγορίθμους για τον έλεγχο των 3D συντεταγμένων (X,Y,Z) που προκύπτουν από τις επιμέρους 

(καθημερινές) επιλύσεις. Οι συντεταγμένες αναφέρονται στα επικαιροποιημένα σύγχρονα 

πλαίσια αναφοράς όπως πχ. ITRF08, ITRF14 χρησιμοποιώντας ακριβείς δορυφορικές τροχιές 

(precise orbits) αλλά και προηγμένα μοντέλα υπολογισμού ατμοσφαιρικών και άλλων 

επιδράσεων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία των δεδομένων GNSS. Η 

όλη επεξεργασία πραγματοποιείται με το διεθνούς φήμης λογισμικό Bernese v5.2 του 

Πανεπιστημίου της Βέρνης στην Ελβετία. Γενικότερα, οι παράμετροι επεξεργασίας και οι οδηγίες 

(Guidelines) που ακολουθούνται είναι οι ίδιοι που εφαρμόζονται από τα διάφορα διεθνή κέντρα 

ανάλυσης όπως πχ. του EPN/EUREF (http://www.epncb.oma.be).  

Στον Πίνακα (Γ15) που ακολουθεί δίνονται οι βασικές επιλογές κατά την διαδικασία της 

επεξεργασίας με τη χρήση του ερευνητικού χαρακτήρα λογισμικού Bernese. 

 

Πίνακας Γ15: Βασικές Παράμετροι επεξεργασίας του λογισμικού Bernese v5.2 

VARIABLE DESCRIPTION                               

8******* 40************************************** 30**************************** 

V_HINT   Processing window [h]                    24 

V_CMP    3-char campaign identification     SAN 

V_ORB    A priori information                     IG 

V_BRD    A priori information                     BG 

V_BADSAT What to do with Bad satellite            REMOVE_DATA 

V_STLIST Station list file (+ext)                             LIST_AUT               # *.SIT 

V_INFSTA Station information file name            LIST_AUT               # *.STA 

V_INFEXC Base exclusion file name                     SAT_EXCL 

V_INFPLD Tectonic plate definition file name     NUVEL 

V_INFBLQ Ocean loading correction file name       FESX_AUT               # *.BLQ 

V_INFABB Station name abbreviation file name      SANT 

V_INFCLU Cluster definition file name             SANT 

V_INFPCV PCV-INFO file (+ext)                      PCV_IGS.PHG 

V_INFSAT Satellite information file               SATELLIT.I14 

V_INFREC Receiver information file                RECEIVER. 

V_APRFIX A priori FIX file                             SANT 

V_APRSIG A priori SIGMA file                      SANT 

V_REFFIX Reference FIX file                        RF$Y$S+0 

V_REFSIG Reference SIGMA file                 RF$Y$S+0 

V_REFCRD Apriori CRD file                          IGS_$M$Y 

V_REFECC Reference Eccentricity file              SANT 

V_RNXCRX Rinex/Site-Crux file               SANT            # SAN_$Y+0 

V_SATCRX Sat-Crux file                            SAN_$Y+0         #SANT 

http://www.epncb.oma.be/
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V_SATSYS Satellite systems                        ALL                 # GPS, ALL, GLONASS 

V_EGMMOD Earth gravity model                    EGM2008_SMALL.   # JGM3. 

V_SUBMOD Subdaily pole model                    IERS2010XY       # IERS2000 

V_NUTMOD Nutation model                           IAU2000R06       # IAU2000 

V_TIDMOD Ocean tide model                         OT_FES2004       # OT_CSRC.TID 

V_TPOMOD Solid Earth tide model                   TIDE2000         # 

V_JPLEPH JPL planetary ephemerides                DE405            # DE200 

V_GMFVMF Global or Vienna mapping function        GMF            # VMF 

V_BSWVER Bernese GNSS Software version                52               # 50 | 52 

# 

# 

#V_APRCRX A priori sat-crux file                   SAN_APRI         # defined in APR_CRX 

# 

 
 

Έπειτα από την επίλυση  όλων των επιθυμητών βάσεων μεταξύ των σταθμών GNSS  και 

κατά τη συνόρθωση του δικτύου της Σαντορίνης αξίζει να σχολιασθεί ότι συμμετέχουν και 

σταθμοί από το Ευρωπαϊκό δίκτυο EUREF και το δίκτυο IGS των οποίων  η ομαδοποίηση δίνεται 

στο σχήμα Γ16. Από τον Ελλαδικό χώρο συμμετέχουν οι σταθμοί AUT1 (Θεσσαλονίκη), DUTH 

(Ξάνθη), NOA1 (Αθήνα) και TUC2 (Χανιά). 

 

 
Σχήμα Γ16.  H ομαδοποίηση των σταθμών του δικτύου IGS και EPN/EUREF κατά την διάρκεια  
                      της ταυτόχρονης  επεξεργασίας. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι καθημερινά γίνεται ανάλυση της ποιότητας δεδομένων των 

σταθμών με χρήση κυρίως του λογισμικού TEQC της Unavco αλλά και του ανοικτού κώδικα 

λογισμικού RTKLIB. Από τα τέλη Οκτωβρίου 2019 που εγκαταστάθηκε και μπήκε σε λειτουργία το 

νέο δίκτυο GNSS της Σαντορίνης μέχρι και σήμερα έχει συμπληρωθεί ένα έτος λειτουργίας και 

σύμφωνα με τους αυτοματοποιημένους αλγορίθμους επεξεργασίας (που αναπτύχθηκαν) η 

ερευνητική ομάδα του ΙΜΠΗΣ παρακολουθεί καθημερινά την «σταθερότητα» των σταθμών μέσω 

της απεικόνισης των χρονοσειρών των συντεταγμένων τους (λαμβάνοντας υπόψη Γεωδυναμικές-

Γεωφυσικές παραμέτρους) αλλά και άλλων (κυρίως) γεωμετρικών ποσοτήτων που υπολογίζει σε 

καθημερινή βάση. Επιπλέον στόχος είναι και η  χαρτογράφηση  της  παραμόρφωσης  σε  3-D αλλά 

και  η  μελέτη  της  γεωδυναμικής  εξέλιξης  του ευρύτερου χώρου. 

Στα σχήματα (Γ17, Γ18, Γ19 και Γ20)  (α-γ) απεικονίζονται αντίστοιχα για κάθε σταθμό του 

δικτύου οι τιμές των μεταβολών θέσης για κάθε συνιστώσα θέσης δηλ., Πλάτος, Μήκος και ύψος 

(Latitude, Longitude, Up) από την αρχή του έτους σύμφωνα με την επίλυση του όλου δικτύου για 

χρονική διάρκεια από την 1/1/2021 έως και 30/12/2021 (~1 έτους). Οι τιμές στη συνέχεια 

αναλύονται με εξειδικευμένα λογισμικά τόσο για την αξιολόγηση των τιμών που εξάγονται όσο 

και για τον εντοπισμό πιθανών μετατοπίσεων που να οφείλονται (αποκλειστικά) στην 

Ηφαιστειακή δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,  

• για το σταθμό AFAL (στο εργοστάσιο Αφαλάτωσης -Οία) έχουμε τις ακόλουθες  

μεταβολές της θέσης κατά πλάτος από την αρχή μέχρι το τέλος του έτους 2021 έτσι 

όπως προκύπτουν από τις ημερήσιες επιλύσεις: 

 

 

Σχήμα Γ17α. Μεταβολή θέσης κατά Πλάτος του σταθμού AFAL στη διάρκεια του έτους 2021 
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Σχήμα Γ17β. Μεταβολή θέσης κατά Μήκος του σταθμού AFAL στη διάρκεια του έτους 2021 
 

 
 
Σχήμα Γ17γ. Μεταβολή θέσης κατά ύψος του σταθμού AFAL στη διάρκεια του έτους 2021 
 
 

• Για το σταθμό ΜΑΝΟ (στο ΚΕΠ Θηρασιάς) έχουμε: 

 
Σχήμα Γ18α. Μεταβολή θέσης κατά Πλάτος του σταθμού MANO στη διάρκεια του έτους 2021 
 
 
 



60 

 

 
 Σχήμα Γ18β. Μεταβολή θέσης κατά Μήκος του σταθμού MANO στη διάρκεια του έτους 2021 
 

 
 
  Σχήμα Γ18γ. Μεταβολή θέσης κατά ύψος του σταθμού ΜΑΝΟ στη διάρκεια του έτους 2021 
 
 
• Για το σταθμό SANT (στο Ημεροβίγλι) έχουμε: 
 

 
Σχήμα Γ19α. Μεταβολή θέσης κατά Πλάτος του σταθμού SANT στη διάρκεια του έτους 2021 
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Σχήμα Γ19β. Μεταβολή θέσης κατά Μήκος του σταθμού SANT στη διάρκεια του έτους 2021 
 

 
Σχήμα Γ19γ. Μεταβολή θέσης κατά ύψος του σταθμού SANT στη διάρκεια του έτους 2021 
 
 
 

• Για το σταθμό SAWI (SantoWines στον Πύργο) έχουμε: 
 

 

 
 
 Σχήμα Γ20α. Μεταβολή θέσης κατά Πλάτος του σταθμού SAWI στη διάρκεια του έτους 2021 
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Σχήμα Γ20β. Μεταβολή θέσης κατά Μήκος του σταθμού SAWI στη διάρκεια του έτους 2021 
 

 
Σχήμα Γ20γ.  Μεταβολή θέσης κατά ύψος του σταθμού SAWI στη διάρκεια του έτους 2021 
 
 
 

Συνοψίζοντας από όλα τα σχετικά διαγράμματα (χρονοσειρών) μεταβολών θέσης του 

δικτύου GNSS γίνεται φανερό ότι οι συγκεκριμένες μεταβολές αποτελούνται από δύο κυρίως 

συνιστώσες που είναι μια η τάση συν η περιοδική παράμετρος (περιοδικά σήματα) και  η τυχαία 

συνιστώσα. Το άθροισμα όλων των συνιστωσών κυμαίνεται, μέχρι σήμερα, οριζοντιογραφικά στο 

επίπεδο (γενικά) των 1-2 εκατοστών και υψομετρικά στο επίπεδο των περίπου 3 εκατοστών 

(μέγιστη τιμή). Για να υπάρξει όμως πιο ασφαλές συμπέρασμα για την «εδαφική» συμπεριφορά 

των μόνιμων σταθμών ή αλλιώς την παραμόρφωση του ανάγλυφου και να εκτιμηθούν από τις 

μετατοπίσεις οι τιμές των ταχυτήτων μετακίνησης των σταθμών θα πρέπει να υπάρχουν (συνεχή) 

δεδομένα διάρκειας τουλάχιστον 2.5-3 ετών. Το  ΙΜΠΗΣ συνεχίζοντας να αδιάλειπτα την συλλογή 

δεδομένων και επεξεργασίας τους, σήμερα (αρχές 2022) έχοντας συγκεντρώσει ένα «καλό» 

διάστημα δορυφορικών μετρήσεων από το έτος (2019) εγκατάστασής των σταθμών, καθώς και 

με περαιτέρω επεξεργασία των χρονοσειρών όπως είναι πχ. η απαλοιφή τους από συστηματικές 
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επιδράσεις και γενικότερα πηγές θορύβων (noise analysis) προχώρησε στις πρώτες εκτιμήσεις των 

σχετικών τιμών.  

Στο σχήμα Γ21 απεικονίζονται τα διανύσματα ταχυτήτων στο παγκόσμιο σύστημα 

αναφοράς ITRF14. 

 

 

Σχήμα Γ21. Οι Οριζόντιες ταχύτητες μετακίνησης των σταθμών GNSS του δικτύου ΙΜΠΗΣ. 

 

Αντίστοιχα, στο σχήμα Γ22 απεικονίζονται οι σχετικές ταχύτητες μεταξύ των σταθμών 

έχοντας αφαιρέσει την μέση τιμή τους οι οποίες είναι της τάξης των μερικών χιλιοστών. Όπως 

είναι εμφανές από το σχήμα αυτό, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την σχετική ηρεμία κεντρική 

ηφαιστειακής περιοχής (περιοχή καλδέρας), αφού οι εσωτερικές παραμορφώσεις είναι πάρα 

πολύ μικρές (<0.5cm/yr), στο επίπεδο του σφάλματος των δεδομένων. 
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       Σχήμα Γ22. Οι σχετικές Οριζόντιες ταχύτητες μετακίνησης των σταθμών GNSS του δικτύου   

                           ΙΜΠΗΣ 

 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν, αλλά και με γνώμονα να υπάρχει συνεχής έλεγχος της 

δραστηριότητας του Ηφαιστείου, ανεξαρτήτως των επιθυμητών από τις καθαρά επιστημονικές 

οδηγίες για το απαιτούμενο (κυρίως) χρονικό διάστημα για την ερμηνεία και διεξαγωγή 

αξιόπιστων-ποιοτικών συμπερασμάτων, η ερευνητική ομάδα εκμεταλλευόμενη την καθημερινή 

(επιχειρησιακού τύπου) επεξεργασία προχώρησε στην ανάπτυξη αλγορίθμων με επίκεντρο τον 

εντοπισμό οποιασδήποτε μη αναμενόμενης Ηφαιστειακής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, 

έχουν αναπτυχθεί οι ακόλουθες τεχνικές ελέγχου: 

 

• Παρακολούθηση της ημερήσιας μεταβολής της θέσης κάθε σταθμού από τις επιμέρους 

επιλύσεις. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τον έλεγχο-εποπτεία μη επιθυμητών 
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«επιδράσεων/παρεμβάσεων» στην θέση του σταθμού αλλά και τον εντοπισμό 

χονδροειδών σφάλματων κατά την επεξεργασία. Ενδεικτικά απεικονίζονται στα σχήματα 

(Γ23 και Γ24) η μεταβολή της θέσης (από ημέρα σε ημέρα) για τους σταθμούς SANT 

(Ημεροβίγλι) και SAWI (Πύργος) αντίστοιχα. 

 

 
Σχήμα Γ24. Ημερήσιες μεταβολές θέσης σταθμού SAΝΤ 

 
 
 

 
 

                               Σχήμα Γ24. Ημερήσιες μεταβολές θέσης σταθμού SAWI 
 

 

• Παρακολούθηση μεταβολής της απόστασης (3D) μεταξύ των σταθμών GNSS από μέρα σε 

μέρα. 

 

Ενδεικτικά απεικονίζεται το σχήμα (Γ25) η μεταβολή της απόστασης μεταξύ των σταθμών 

MANO-SANT (Θηρασία-Ημεροβίγλι) για διάστημα αρκετών ημερών μέσα στο έτος 2020. Η 

μεταβολή της απόστασης (διανύσματος βάσης) μεταξύ των σταθμών αποτελεί σημαντική 

παράμετρος για την ένδειξη (τουλάχιστον) προ-σεισμοηφαιστειακής διέγερσης. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την σχετική (έως σήμερα) ηρεμία. 
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Σχήμα Γ25. Μεταβολή της απόστασης μεταξύ των σταθμών MANO-SANT σε διαδοχικές ημέρες         
                      του έτους 2020. 
 

• Παρακολούθηση μεταβολής της θέσης κάθε σταθμού για κάθε ημέρα σε σχέση με την 

αντίστοιχη πριν ένα μήνα. Mε σκοπό τον εντοπισμό έναρξης σχετικής 

δραστηριότητας/διέγερσης αποκλείοντας την defacto επίδραση λόγω της Γεωδυναμικής 

παραμόρφωσης/μετακίνησης της μικροπλάκας του Αιγαίου (ταχύτητα μετακίνησης). 

• Παρακολούθηση μεταβολής της θέσης κάθε σταθμού για κάθε ημέρα σε σχέση με την 

αντίστοιχη πριν ένα χρόνο. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται τα διαγράμματα (Γ26 και Γ27) της 

διαφοράς στην θέση για τους σταθμούς SANT και SAWI αντίστοιχα. 

 

 Σχήμα Γ26. Ημερήσιες διαφορές για το 2020 και  2021 στη Θέση του σταθμού SANT από 
τη σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα του προηγούμενου έτους. 

 

Οι ελάχιστες, μέσες και μέγιστες τιμές που εμφανίζονται στα προηγούμενα σχήματα για 

τους δύο σταθμούς παρουσιάζουν κατά μέσο όρο παρόμοια συμπεριφορά. Με δεδομένο την 

γνωστή για το χώρο Γεωδυναμική συμπεριφορά, αλλά και την εμπειρία από την δραστηριότητα 

του 2011-2012, οι  παρούσες τιμές δεν δείχνουν κάποια ηφαιστειακή έξαρση. 
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 Σχήμα Γ27. Ημερήσιες διαφορές για το 2020 και 2021στη Θέση του σταθμού SAWI από   
                      τη σύγκριση με την αντίστοιχη ημέρα του προηγούμενου έτους. 
 
Μία επιπλέον κρίσιμη παράμετρος που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων GNSS 

και ύστερα από έρευνες ειδικών επιστημόνων έχει συνδέσει την μεταβολή της με σημαντικά 

γεωλογικά-γεωφυσικά φαινόμενα (όπως πχ η σεισμοηφαιστειακή έξαρση) είναι η ποσότητα 

ύπαρξης της ολικής περιεκτικότητας των ηλεκτρονίων (TEC/Total Electron Content)  που υπάρχει 

στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και συγκεκριμένα της Ιονόσφαιρας. Η ιονόσφαιρα είναι 

το τμήμα της ατμόσφαιρας που εκτείνεται από περίπου 50 έως 1000 km πάνω από τη γήινη 

επιφάνεια και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ιονιζόντων αερίων (O2, H2, He, N2), κυρίως 

ελευθέρων ηλεκτρονίων και θετικών ιόντων. Η ιονόσφαιρα αποτελεί μέσο διασποράς για τα 

σήματα που εκπέμπονται από τους δορυφόρους GNSS. 

Η ερευνητική ομάδα του ΙΜΠΗΣ προχώρησε στην δημιουργία των κατάλληλων 

αλγορίθμων (με παράλληλη επεξεργασία) με σκοπό την εκτίμηση της ποσότητας TEC για 

περαιτέρω ανάλυση και έρευνα εξετάζοντας όλα τα επιστημονικά δεδομένα που θα μπορούσαν 

να συνδεθούν με την, ιδιαίτερη για τη χώρα μας και τη διεθνή κοινότητα, εκδήλωση Ηφαιστειακής 

δραστηριότητας στο Ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης. Στο σχήμα (Γ28) δίνεται η τιμή της 

ποσότητας TEC πάνω από τον σταθμό (SAWI) –(SantoWines)-Πύργος για όλη τη διάρκεια του 

έτους 2021 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος). 

     Σχήμα Γ28. Τιμές ποσότητας TEC από δεδομένα του μόνιμου σταθμού SAWI. TECu=1016xTEC 
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Γ2. Παρακολούθηση INSAR 

Η πλατφόρμα Geohazards Exploitation Platform (GEP) είναι ένα περιβάλλον που βασίζεται 

σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών επεξεργασίας 

Παρατηρήσεων Γης, οι οποίες επιτρέπουν τη χαρτογράφηση επιφανειών εδάφους που είναι 

εκτεθειμένες σε γεωκινδύνους, αλλά και την παρακολούθηση των εδαφικών μετακινήσεων. H 

Πύλη της πλατφόρμας GEP είναι η https://geohazards-tep.eu/ (απαιτεί προνομιακή πρόσβαση για 

την εκτέλεση υπηρεσιών). Για την παρακολούθηση του ηφαιστείου της Σαντορίνης υλοποιείται 

στην παρούσα φάση η χρήση δύο υπηρεσιών της πλατφόρμας GEP: 

α) της υπηρεσίας SNAP InSAR για συμβατικά διαφορικά συμβολογραφήματα και, 

β) της υπηρεσίας SNAPPING για ανάλυση χρονοσειρών InSAR. 

Βασικός στόχος είναι σε περιόδους έξαρσης, καθώς και περιστασιακά (π.χ. κατόπιν 

αιτήματος των επιστημόνων του ΙΜΠΗΣ) να μπορεί να παρέχεται λεπτομερής επεξεργασία, 

βασισμένη στην ειδική λύση InSAR η οποία έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, 

με το συντονισμό του Επικ. Καθηγητή κ. Μ. Φουμέλη. 

 
Σχήμα Γ29. Τυπική ανάλυση ταχύτητας μετακίνησης (ανύψωσης/βύθισης) της ευρύτερης 
περιοχής Σαντορίνης (πάνω) και της περιοχής των Καμένων (κάτω), μέσω της υπηρεσίας 
SNAPPING. 

https://geohazards-tep.eu/
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Η υπηρεσία SNAP InSAR του GEP είναι μία συμβατική υπηρεσία επεξεργασίας δεδομένων 

συμβολομετρίας, η οποία παράγει χάρτες επιφανειακών μετακινήσεων χρησιμοποιώντας ζεύγη 

εικόνων SAR Sentinel-1. Η υπηρεσία SNAPPING (Surface motioN mAPPING) του GEP είναι μία νέα 

υπηρεσία  επεξεργασίας δεδομένων συμβολομετρίας πολλαπλών χρονικών διαστημάτων, η 

οποία παράγει χρονοσειρές επιφανειακών μετακινήσεων με βάση τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα 

ESA SNAP και StaMPS. Η υπηρεσία λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2021 και περισσότερες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: 

https://eo4society.esa.int/2021/02/04/new-psi-service-snapping-operational-on-the-gep/ 

Ένα αυτόνομο αρχείο HTML μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα, χρησιμοποιώντας ως 

δεδομένα τα αποτελέσματα της υπηρεσίας SNAPPING, επιτρέποντας την «οπτικοποίηση» (χωρίς 

σύνδεση στο διαδίκτυο) σε κοινά προγράμματα περιήγησης ιστού (π.χ. Chrome) των μέσων 

ταχυτήτων μετακίνησης της περιοχής της Σαντορίνης. Ένα τυπικό παράδειγμα αποτελεσμάτων 

μετακίνησης (κυρίως κατακόρυφης ταχύτητας ανύψωσης ή βύθισης) με την εν λόγω τεχνική 

παρουσιάζεται στο σχήμα (Γ29). 

https://eo4society.esa.int/2021/02/04/new-psi-service-snapping-operational-on-the-gep/
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Δ. Μετρήσεις εδαφικού θορύβου, ενεργής σεισμικής πηγής και εγκατάσταση προσωρινού 
δικτύου σεισμογράφων για την μελέτη των εδαφικών συνθηκών και την αποτύπωση του προ-
Αλπικού υποβάθρου 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου 

της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ) πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές μετρήσεις εδαφικού θορύβου μονού 

σταθμού, πειράματα ενεργής (MASW) και παθητικής (noise Array) σεισμικής πηγής, καθώς επίσης 

και εγκατάσταση προσωρινού δικτύου σεισμογράφων για την καταγραφή δεδομένων σεισμών 

από τον Υποψ. Διδάκτορα (M.Sc. Γεωφυσικό) Νικόλαο Χατζή. Τα αποτελέσματα αυτών των 

μετρήσεων θα συνεισφέρουν στη μελέτη της επίδρασης του εδάφους στην ισχυρή σεισμική 

κίνηση και στην αποτύπωση της τοπικής γεωλογίας και της γεωμετρίας του Αλπικού υποβάθρου, 

αλλά και στην γενικότερη Γεωφυσική/Σεισμολογική επιστημονική μελέτη της περιοχής της 

Σαντορίνης. 

Κατά την διάρκεια του έτους 2020 και 2021 πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις στην 

περιοχή της Σαντορίνης για την υλοποίηση των μετρήσεων και την εγκατάσταση του προσωρινού 

δικτύου σεισμομέτρων. Πολλές γεωφυσικές μέθοδοι για την μελέτη της επίδρασης των τοπικών 

εδαφικών συνθηκών στην ισχυρή σεισμική κίνηση βασίζονται στη χρήση του εδαφικού θορύβου. 

Οι μέθοδοι αυτές παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, κυρίως για τον λόγο ότι 

είναι οικονομικές, αλλά και γρήγορες, και μπορούν να εφαρμοστούν με σχετική ευκολία ακόμα 

και σε αστικά/περιαστικά περιβάλλοντα. Ως εδαφικός θόρυβος ή μικροθόρυβος ορίζονται οι 

δονήσεις του εδάφους οι οποίες οφείλονται σε διάφορα φυσικά ή/και ανθρωπογενή αίτια (π.χ. 

μετεωρολογικά φαινόμενα, μετακινήσεις οχημάτων, λειτουργία μηχανικών συστημάτων κλπ.) και 

διαχωρίζονται από τις σεισμικές δονήσεις λόγω του ότι δεν σχετίζονται (συνήθως) με κάποια 

συγκεκριμένη τεκτονική διάρρηξη.  

Αρχικά μετρήθηκαν 70 θέσεις με τη χρήση τεσσάρων σεισμομέτρων CMG-40T τριών 

συνιστωσών ευρέως φάσματος,  με ψηφιοποιητές RefTek 130. Στο σχήμα (Δ1) παρουσιάζεται το 

σεισμόμετρο CMG-40T (αριστερά), και μία τυπική καταγραφή εδαφικού θορύβου τριών 

συνιστωσών (δεξιά).  Στα αποτελέσματα αυτών των θέσεων που μετρήθηκαν προστέθηκαν 

αποτελέσματα προγενέστερων μετρήσεων που έγιναν κατά την διάρκεια του 2019 (θέσεις 155), 

καθώς επίσης και από προηγούμενα πειράματα (76 θέσεις). Επιπλέον, στις μετρήσεις θορύβου 

μονού σταθμού προστέθηκαν ακόμα 42 θέσεις, από τις θέσεις μεταγενέστερων μετρήσεων 
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παθητικής σεισμικής πηγής. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εδαφικού θορύβου μονού σταθμού 

είναι 343 για την περιοχή της Σαντορίνης.  

 

    

Σχήμα Δ1. Σεισμόμετρο CMG-40T (αριστερά) και τυπική καταγραφή εδαφικού θορύβου τριών 

συνιστωσών (δεξιά).  

  

 

Σχήμα Δ2. Χάρτης της περιοχής της Σαντορίνης με τις θέσεις των μετρήσεων εδαφικού θορύβου 

μονού σταθμού.  
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Στο σχήμα (Δ2) παρουσιάζεται ο χάρτης της Σαντορίνης και οι θέσεις των μετρήσεων 

θορύβου μονού σταθμού. Με πράσινο και μπλε χρώμα παρουσιάζονται οι θέσεις της πρώτης 

ομάδας μετρήσεων (24-29/02/2020) και της δεύτερης ομάδας (11-20/06/2020, περιοχή 

Μονολίθου), αντίστοιχα. Με κίτρινο χρώμα αναφέρονται οι θέσεις από τις μετρήσεις παθητικής 

σεισμικής πηγής από την μετακίνηση στις 11-18/10/2020. Με μαύρο χρώμα οι θέσεις των 

μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2019, ενώ κόκκινο χρώμα οι θέσεις δεδομένων 

θορύβου από προγενέστερες μελέτες. Στο σχήμα (Δ3) παρουσιάζεται μία φωτογραφία από τις 

μετρήσεις στις 24-29/02/2020 με τον Υποψ. Διδάκτορα Ι. Γρένδα κατά την εγκατάσταση του 

σεισμογραφικού εξοπλισμού για την καταγραφή θορύβου μονού-σταθμού στην περιοχή του 

Εξωμύτη. Το σχήμα (Δ4) απεικονίζει μία φωτογραφία στο πεδίο μετρήσεων από την μετακίνηση 

στις 11-20/06/2020 στην περιοχή του Μονολίθου.    

 

 

 

Σχήμα Δ3. Φωτογραφία από το πεδίο μετρήσεων με το σεισμογραφικό εξοπλισμό  στην περιοχή 

του Εξωμύτη.   
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Σχήμα Δ4. Φωτογραφία από το πεδίο μετρήσεων με το σεισμογραφικό εξοπλισμό στην περιοχή 

του Μονολίθου. 

 

Στο πλαίσιο των μετρήσεων πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές μετρήσεις ενεργής 

σεισμικής πηγής (MASW) σε 11 θέσεις με σκοπό την εκτίμηση της επιφανειακής δομής (μερικά 

δεκάδες μέτρα) του υπεδάφους εκφρασμένη σε ταχύτητες των εγκαρσίων κυμάτων. Για την λήψη 

των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε σεισμογράφος StrataView της Geometrics και 24 γεώφωνα 

ιδιοσυχνότητας 4.5Hz, μαζί με φορητή σεισμική πηγή για την παραγωγή τεχνικών σεισμικών 

κυμάτων. Ως πηγή χρησιμοποιήθηκε σφυρί βάρους 7 kg, ενώ η σύζευξη με το έδαφος 

εξασφαλίζονταν μέσω μεταλλικής πλάκας. Κατά την εκτέλεση των μετρήσεων, τα σεισμικά 

κύματα που δημιουργούνται από την τεχνική πηγή καταγράφονται σε μία σειρά γεωφώνων. Με 

την επεξεργασία των χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων, που προκύπτουν αφού 

αφαιρεθούν  οι χρόνοι που καταγράφηκαν τα παραγόμενα κύματα σε κάθε γεώφωνο από τον 

χρόνο παραγωγής της σεισμικής πηγής με το σφυρί, εκτιμώνται οι ταχύτητες των σεισμικών 

(κυρίως εγκαρσίων) κυμάτων με το βάθος.  

Η γεωμετρία που κυρίως χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση αυτών των μετρήσεων 

παρουσιάζεται στο σχήμα (Δ5). Η επιλογή των θέσεων έγινε ώστε να υπάρχουν θέσεις υποβάθρου 

με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους, και κοινές θέσεις με τις μετρήσεις παθητικής σεισμικής πηγής 

(noise Array) της επόμενης μετακίνησης. Στο σχήμα  (Δ6) δίνεται ο χάρτης της Σαντορίνης με τις 

11 θέσεις που εκτελέσθηκε η μέθοδος MASW. Τρεις από αυτές αφορούν θέσεις υποβάθρου (δύο 

στο όρος Προφήτης Ηλίας και μία στον Όρμο Αθηνιός), ενώ οι υπόλοιπες (8) βρίσκονται σε θέσεις 
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ενδιαφέροντος Μινωικών Τόφων. Στο σχήμα (Δ7) δίνεται μία φωτογραφία πεδίου από τις 

γεωφυσικές μετρήσεις ενεργής σεισμικής πηγής. 

 

 

 

Δ5. Τυπική γεωμετρία γεωφυσικών μετρήσεων ενεργής σεισμικής πηγής (MASW), η οποία 

χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις που υλοποιήθηκαν στο διάστημα 11-20 Ιουνίου 2020. 

 

 

Δ6. Χάρτης της Σαντορίνης με τις 11 θέσεις των μετρήσεων ενεργής σεισμικής πηγής (MASW, 

κόκκινα τετράγωνα), τις 5 θέσεις παθητικών σεισμικών μετρήσεων (noise Arrays, κίτρινοι κύκλοι) 

και τις 6 θέσεις των προσωρινών σταθμών εγκατάστασης σεισμογράφων (μαύρα τρίγωνα).  
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 Επίσης πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές μετρήσεις παθητικής σεισμικής πηγής (noise 

Array) σε πέντε θέσεις με σκοπό την εκτίμηση της υπεδάφιας δομής (μερικές εκατοντάδες μέτρα), 

εκφρασμένης σε ταχύτητες εγκαρσίων κυμάτων. Τα σεισμικά κύματα, που αποτελούν τον 

εδαφικό θόρυβο από φυσικές (παθητικές) πηγές, καταγράφονται ταυτόχρονα από συγκεκριμένο 

αριθμό σεισμογράφων, οι οποίοι βρίσκονται σε συγκεκριμένη διάταξη. Με την επεξεργασία των 

χρόνων διαδρομής και των καταγραφών σε κάθε σταθμό, επιτυγχάνεται η εκτίμηση των 

ταχυτήτων των εγκαρσίων κυμάτων με το βάθος.  

Για την εκτέλεση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν 10 σεισμόμετρα Guralp-6TD/30sec 

ευρέως φάσματος, τα οποία παραχωρήθηκαν από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και 

Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ). Επίσης, χρησιμοποιήθηκε κυρίως η τριγωνική διάταξη των 

σταθμών, η οποία παρουσιάζεται στο σχήμα (Δ8). Στο σχήμα (Δ6) δίνονται οι θέσεις των 

μετρήσεων παθητικής σεισμικής πηγής με κίτρινους κύκλους. Τα κέντρα των θέσεων αυτών των 

μετρήσεων βρίσκονται στον Άγιο Αφραίμ (Εμπορειό), στο βρεφονηπιακό σταθμό (Εμπορειό), στο 

Μεγαλοχώρι και στο Μουσείο Κρασιών (Μουσείο Κουτσογιανόπουλου). Επίσης, στα Φηρά έγινε 

μία συμπληρωματική εξωτερική μέτρηση με κυκλική διάταξη σεισμογράφων, η οποία 

αποσκοπούσε στη συμπλήρωση/αναβάθμιση προγενέστερων μετρήσεων στην περιοχή αυτή.  Στο 

σχήμα (Δ9) δίνεται μία φωτογραφία στο πεδίο τον μετρήσεων με τον κεντρικό σεισμογράφο στον 

υπαίθριο χώρο του Άγιου Εφραίμ.        

 

Δ7. Φωτογραφία από τις γεωφυσικές μετρήσεις ενεργής σεισμικής πηγής στην περιοχή της 

εκκλησίας του Ταξιάρχη.  
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Δ8. Τυπική διάταξη των μετρήσεων παθητικής σεισμικής πηγής (noise Array) που κυρίως 

χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις πεδίου. 

 

 

Δ9. Φωτογραφία με τον κεντρικό σεισμογράφο των μετρήσεων παθητικής σεισμικής πηγής 

(noise arraysστον υπαίθριο χώρο του Άγιου Εφραίμ. 

 

 Στο πλαίσιο των δράσεων παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση 

προσωρινού δικτύου σεισμογράφων με σκοπό την καταγραφή σεισμών, στις θέσεις που 

εκτελέστηκαν και οι μετρήσεις παθητικής και ενεργής σεισμικής πηγής. Αναλυτικότερα, η 



77 

 

εγκατάσταση του δικτύου αφορά έξι (6) σταθμούς στις θέσεις Άγιος Εφραίμ, βρεφονηπιακός 

σταθμός Εμπορειού, Μεγαλοχώρι, Santo-Wines, Ορμός Αθηνιού και  Μουσείο του Κρασιού. Στο 

σχήμα (Δ6) παρουσιάζονται οι θέσεις των σταθμών του προσωρινού δικτύου με μαύρα τρίγωνα. 

Εξαίρεση αποτελεί η θέση των Φηρών, όπου εκεί θα χρησιμοποιηθεί ο επιταχυνσιογράφος SFIR 

(ΙΤΣΑΚ-HI) για τις ανάγκες τις παρούσας μελέτης. Επιπλέον, ο σταθμός στον Ορμό Αθηνιός 

λειτουργεί ξανά μετά και την αποκατάσταση βλάβης του σταθμού THT1 του Σεισμογραφικού 

Δικτύου του ΙΜΠΗΣ. Λόγω της έλλειψης παροχής δικτύου στις θέσεις των προσωρινών σταθμών, 

κρίθηκε απαραίτητη η πραγματοποίηση μετακινήσεων με σκοπό τη συντήρηση και τη λήψη 

δεδομένων. Στο σχήμα (Δ10) δίνεται μία φωτογραφία από την συντήρηση του προσωρινού 

σταθμού στην θέση του Άγιου Εφραίμ.  

 

Δ10. Φωτογραφία από τη συντήρηση του προσωρινού σταθμού στον Άγιο Εφραίμ.  

Η ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων της παρούσας μελέτης αφορά τα δεδομένα 

εδαφικού θορύβου μονού-σταθμού και παθητικής σεισμικής πηγής (noise Array), τα δεδομένα 

ενεργής σεισμικής πηγής (MASW), καθώς επίσης και δεδομένα καταγραφών σεισμών. Η 

ταυτόχρονη επεξεργασία/ερμηνεία του συνόλου των δεδομένων θα βοηθήσει στη 

βελτιστοποίηση των γεωφυσικών μεθόδων μελέτης της απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών 

στην ισχυρή σεισμική κίνηση. Τέλος, από τα αποτελέσματα της μελέτης των εδαφικών συνθηκών 

στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης θα προκύψει ακριβέστερη αποτύπωση του προ-Αλπικού 

μεταμορφωμένου υποβάθρου κάτω από τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς, αλλά θα οδηγήσει 

και στην πρόταση ενός ρεαλιστικού στοχαστικού σεναρίου προσομοίωσης της ισχυρής σεισμικής 

κίνησης, στην περίπτωση ισχυρών σεισμο-ηφαιστειακών σεισμών στην περιοχή.       
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6. Προτεινόμενες Δράσεις για το 2022 
 

Για το 2022 η Επιστημονική Επιτροπή και το Δ.Σ. του ΙΜΠΗΣ έχουν σχεδιάσει μια σειρά 

ενέργειες που αφορούν θέματα επιστημονικής και τεχνικής φύσης, οι βασικότερες από τις οποίες 

είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• Συνέχιση της παρακολούθησης των ενεργών ηφαιστειακών κέντρων μέσω του 

εγκατεστημένου πολύ-παραμετρικού δικτύου του ΙΜΠΗΣ (σεισμολογικό, 

παραμορφώσεων εδάφους και γεωφυσικό – γεωχημικό) και συντήρηση των 

σχετικών υποδομών παρακολούθησης. 

• Συνέχιση της παρακολούθησης των παραμορφώσεων του ανάγλυφου του χώρου, 

μέσω της επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών εικόνων (InSAR) 

• Διενέργεια των επαναληπτικών περιοδικών μετρήσεων του δικτύου γεωχημικής - 

γεωφυσικής παρακολούθησης. 

• Προμήθεια θερμομέτρων και ψηφιακών καταγραφικών θερμοκρασίας, για 

αντικατάσταση των υπαρχόντων που παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, εφόσον 

εξασφαλιστούν οι διαθέσιμοι πόροι. 

• Εγκατάσταση δύο πρόσθετων σταθμών GNSS στη Ν. Καμένη και τη νότια Θήρα, με 

στόχο τη βέλτιστη γεωδαιτική παρακολούθηση του νησιού, εφόσον 

εξασφαλιστούν οι διαθέσιμοι πόροι. 

• Αντικατάσταση, σεισμογράφου THT1 (που έχει πρόβλημα στο σεισμόμετρο) και 

μετεγκατάσταση σεισμογράφου THT2, εφόσον εξασφαλιστούν οι διαθέσιμοι 

πόροι. 

• Συνέχιση των προσπαθειών δημιουργίας μόνιμης επαρκούς υποδομής φιλοξενίας 

του Ηφαιστειολογικού Παρατηρητηρίου Σαντορίνης, σε συνεργασία με τις Τοπικές 

Αρχές, κατά προτίμηση στην περιοχή της Οίας. 

• Συνέχιση της συμβολής του ΙΜΠΗΣ στο πρόγραμμα ποσοτικής εκτίμησης της 

ηφαιστειακής διακινδύνευσης της ΕΑΓΜΕ, με βασικό στόχο την ποσοτική 

προσέγγιση του κινδύνου και της διακινδύνευσης από μια έκρηξη του ενεργού 



79 

 

υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κολούμπου, ώστε τα αποτελέσματα να 

ενσωματωθούν σε επόμενη επικαιροποίηση του Σχεδίου ΤΑΛΩΣ. 

• Στενή συνεργασία και στήριξη της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου, με την παροχή όλων των 

απαραίτητων στοιχείων για την υπηρέτηση των σκοπών της επιτροπής, σχετικά με 

τα ηφαίστεια της Σαντορίνης. 

• Στενή συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Π. και τις αντίστοιχες Περιφερειακές και Τοπικές 

Αρχές Πολιτικής Προστασίας, συμβάλλοντας στην ενημέρωση αρχών και κοινού και 

στο σχεδιασμό και εκτέλεση δράσεων και ασκήσεων ετοιμότητας, στην 

κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του Σχεδίου ΤΑΛΩΣ. 

• Συνεργασία με το Δήμο Θήρας, στοχεύοντας στη στήριξη και την προώθηση όποιων 

δράσεων του Δήμου αφορούν τους στόχους και σκοπούς του ΙΜΠΗΣ και για τους 

οποίους ζητηθεί η συμβολή μας. 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης των αρχών, φορέων και κοινού της 

Σαντορίνης δύο φορές το χρόνο, στα πλαίσια της πολυετούς συμβολής μας με τη 

γενική ονομασία «Γνωριμία με το συγκάτοικό μας, το ηφαίστειο της Σαντορίνης». 


