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Κατά τη διάρκεια 3 ετών, επιστήμονες από 8 Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά και 
Ελβετικά πανεπιστήμια και δημόσιους οργανισμούς, συμμετείχαν σε ένα 
πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα για τη μελέτη της ηφαιστειακής περιοχής που 
περιλαμβάνει τις νήσους Κώ-Γιαλί-Περγούσα-Νίσυρο. 
 
Όλα τα στοιχεία είναι προσβάσιμα για το κοινό και τα προμηθεύει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Πληροφορίες σχετικά με όλα τα στοιχεία και τις 
τεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι 
αναρτημένα στο διαδίκτυο ήδη από το 2003 μέσω του Swiss Federal Institute of 
Technology (ETH Zürich, Switzerland): www.geowarn.ethz.ch 
 
Ο βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός συστήματος γεω-
επισκόπησης και προειδοποίησης, το οποίο θα περιελάμβανε ένα τεράστιο όγκο 
γραφικών και αριθμητικών δεδομένων, απεικονίσεων, δορυφορικών φωτογραφιών 
(π.χ. υπέρυθρων θερμικών απεικονίσεων), παρακολούθηση επιφανειακών 
μετακινήσεων και σεισμικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και εκροών αερίων, 
θερμοκρασιακών μεταβολών και των μεταβολών στη χημική σύσταση των 
υδροθερμικών ρευστών και των αερίων που εκλύονται από τις φουμαρόλες.   
Από τη καταγραφή βαθέων μετακινήσεων του φλοιού (με την λήψη 42000 
σεισμογραφημάτων), με τομογραφική επεξεργασία, προέκυψε ένα ηφαιστειο-
τεκτονικό δομικό μοντέλο ολόκληρης της εν λόγω περιοχής. 
 
Συμπεράσματα για το Ηφαίστειο της Νισύρου 
Το ηφαίστειο της Νισύρου πρόκειται για ένα ήρεμο αλλά ακόμη πρόσφατα ενεργό 
ηφαίστειο, ευρισκόμενο σε μια περιοχή υψηλής γεωδυναμικής αστάθειας, 
γεγονός που του προσδίδει χαρακτηριστικά υψηλής επικινδυνότητας. Ένα ενεργό 
υδροθερμικό σύστημα αποτελούμενο από βραχώδες υπέδαφος υψηλής 
διαπερατότητας υπάρχει κάτω από το ηφαίστειο, με θερμοκρασίες περίπου 100°C στο 
υπέδαφος της καλδέρας και 350°C σε βάθος 1550 μέτρων (όπως μετρήθηκε το 1983 
κατά τις ερευνητικές γεωτρήσεις Nis1 και Nis 2 μέσα στην καλδέρα). Επίσης έχει 
διαπιστωθεί η ύπαρξη μεγάλου όγκου θερμών βράχων και μαγματικών θαλάμων σε 
μεγαλύτερο βάθος, μεταξύ 3000 και 8000 μέτρων. 
Αν και η τελευταία ενεργοποίηση του ηφαιστείου με έκλυση μάγματος χρονολογείται 
πριν 25000 χρόνια, η πρόσφατη γεωδυναμική δραστηριότητα καταδεικνύει υψηλή 
σεισμική αστάθεια και ευρεία φουμαρολική δραστηριότητα. Βίαιοι σεισμοί και 
εκλύσεις ατμού συνόδευσαν τις πιο πρόσφατες υδροθερμικές εκρήξεις το 1871-1873 
και 1887, δημιουργώντας μεγάλους κρατήρες. 
Λάσπη και υδροθερμικές αναθυμιάσεις πλούσιες σε  CO2 και H2S εκλύθηκαν από 

http://www.geowarn.ethz.ch/


περιοχές με ρηγματώσεις οι οποίες διαπερνούν την καλδέρα και εκτείνονται προς τα 
βόρεια-βορειοδυτικά (NNW) μέχρι την περιοχή του Μανδρακίου. Κατά τα έτη 1996 
και 1997, η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε με σεισμούς μεγέθους μέχρι και 5.5 
βαθμών με επίκεντρο βάθους μέχρι και 10 km, προκαλώντας ζημιές σε 30 σπίτια στο 
Μανδράκι.. Στοιχεία του GEOWARN κατέδειξαν ότι η σεισμική έξαρση ήταν 
αποτέλεσμα απόθεσης φρέσκου μάγματος. 
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