
«∆εν µπορούµε να προβλέψουµε τις Φυσικές Καταστροφές, µπορούµε όµως να 
προστατέψουµε τις κοινωνίες» 
 
  Για πρώτη φορά προτάθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ» από 
το Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπ. 
Παυλίδη ερευνητική πρόταση για την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ουσιαστικά για τον ελλαδικό και 
µεσογειακό χώρο, ερευνητικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει και την 
 Μετεωρολογική έρευνα που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου 
επιχειρησιακού συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για µεταφορά 
αερίων και σωµατιδιακών ρύπων στην περίπτωση ηφαιστειακών εκρήξεων µε 
αριθµητικά µοντέλα πρόγνωσης και ανάλυσης καιρού, ποιότητας αέρα, 
διασποράς και διάχυσης αερίων ρύπων (και δηλητηριωδών αερίων), µε 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα εντοπισµού ηφαιστειακής προέλευσης νεφών και 
στάχτης από δορυφορικά δεδοµένα. Η συµβολή του Τοµέα Μετεωρολογίας 
του Α.Π.Θ. είναι ουσιαστική και καθοριστική. Οι επιµέρους στόχοι του 
προγράµµατος περιλαµβάνουν: 
• την εκτίµηση της επικινδυνότητας µεταφοράς αερίων και σωµατιδιακών 

ρύπων στις γύρω περιοχές από τα ενεργά ηφαίστεια του Νοτίου Αιγαίου. 
• την εκτίµηση της χωροχρονικής κατανοµής της συγκέντρωσης στην 

ατµόσφαιρα και της εναπόθεσης στο έδαφος των αερίων από διαφορετικά 
σενάρια µετεωρολογικών συνθηκών και έντασης της ηφαιστειακής έκρηξης.  

• τη χαρτογράφηση των περιοχών όπου η συγκέντρωση των ρύπων 
ενδέχεται να υπερβεί τα επιτρεπόµενα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

• ανάπτυξη αυτοµατοποιηµένου αλγόριθµου ανίχνευσης ηφαιστειακής 
προέλευσης νεφών-στάχτης  

• ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου επιχειρησιακού συστήµατος έγκαιρης 
προειδοποίησης. 

Η προτεινόµενη ηφαιστειολογική έρευνα αποσκοπεί στην διεπιστηµονική 
προσέγγιση του ηφαιστειακού κινδύνου (Γεωλογία, Γεωχηµεία, Γεωδαισία, 
Γεωφυσική και Μετεωρολογία, αλλά και τον κίνδυνο από ηφαιστειακά 
τσουνάµι) του Τόξου του Νοτίου Αιγαίου µε έµφαση σε µεθόδους που δεν 
εφαρµόσθηκαν ακόµη στα ηφαίστεια του ελληνικού χώρου, ενώ δοκιµάζονται 
διεθνώς. Είναι συµπληρωµατική στην πολύχρονη έρευνα που εκπονεί το 
Τµήµα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία µε άλλα πανεπιστηµιακά 
τµήµατα της Ελλάδος και του εξωτερικού (π.χ. Πανεπιστήµιο Πάτρας, 
Γεωδυναµικό Ινστιτούτο, ΙΓΜΕ κ.α.) δια του φορέα Ι.Μ.Π.Η.Σ. ( Ινστιτούτο 
Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης ), του οποίου 
πρόεδρος είναι ο οµότιµος καθηγητής Μ. Φυτίκας. 
 
 
 
 


