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ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ – ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 

ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ 
 

1) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ:  Ο Βεζούβιος είναι ένα βουνό-ηφαίστειο στις δυτικές 
ακτές της Ιταλίας και σε απόσταση 12 χλμ. από τη Νάπολη.(4 SLIDES) 

Η πρώτη  έκρηξη του Βεζούβιου, που κατάστρεψε ολοκληρωτικά και 
εξαφάνισε μέσα στις λάβες της τρεις μεγάλες πόλεις, την Πομπηία, το 
Ηράκλειο και τις Σταβίες, έγινε στα 79 μ.Χ. Την έκρηξη την περιέγραψε 
ο Πλίνιος ο νεότερος, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής. 
Άλλες μεγάλες εκρήξεις έγιναν στα 1794, στα 1872 και στα 1906, που 
προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές και θανάτους πολλών ανθρώπων. 
Παρόλο τον κίνδυνο που διατρέχουν οι κάτοικοι και το ξέρουν, η περιοχή 
γύρω από το Βεζούβιο είναι πυκνά κατοικημένη, γιατί το ηφαιστειογενές 
έδαφος του βουνού είναι εξαιρετικά εύφορο. 

Τη μορφή και τη διαμόρφωση που έχει σήμερα ο Βεζούβιος την πήρε 
μετά από την έκρηξη του 79 μ.Χ., αν και οι διάφορες εκρήξεις που έγιναν 
αργότερα προξένησαν μερικές μεταβολές στην όψη του. Έχει τρεις 
κορυφές: Την Σόμμα βόρεια, τον καθαυτό Βεζούβιο νότια και το 
Οτταγιάνο ανάμεσα. Σήμερα, ο καθαυτό Βεζούβιος έχει περιφέρεια 
βάσης 45 χιλιόμετρα και η διάμετρος του κρατήρα του είναι 570 μέτρα 
περίπου. Το ύψος του μεταβάλλεται μετά από κάθε ισχυρή έκρηξη και 
είναι σήμερα 1.180 μέτρα.  

2) ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ(2 SLIDES) 

3) ΕΙΔΟΣ ΜΑΓΜΑΤΟΣ: Οι πλινιακές εκρήξεις του  συνδέονται με 
δακιτικά και ρυολιθικά μάγματα πλούσια σε αέρια, τα οποία εκρήγνυνται 
από στρωματοηφαίστεια. Η διάρκεια των εκρήξεων ποικίλει πολύ και 
κυμαίνεται από ώρες έως μέρες. Οι πιο παρατεταμένες εκρήξεις 
συνδέονται με τα πιο όξινα μάγματα.(2 SLIDES)  
( 4) ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 5) ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (1 SLIDES-3 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ))  
6) ΤΥΠΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ: Οι πλινιακές εκρήξεις σχηματίζουν μεγάλες 
εκρηκτικές στήλες, οι οποίες προωθούνται κυρίως από την ενέργεια που 
παράγει η διαστολή των αερίων και μεταγωγικά ρεύματα. Η ταχύτητα 
εξόδου των υλικών είναι της τάξης των μερικών εκατοντάδων μέτρων το 
δευτερόλεπτο. Μερικές στήλες φτάνουν το ύψος των 45 km περίπου. Η 
διασπορά της τέφρας είναι μεγάλη και καλύπτει ευρείες περιοχές, όπου 
το πάχος των αποθέσεων κίσσηρης και στάχτης είναι ομοιόμορφο. 



Συνήθως, η διασπορά είναι ασύμμετρη γύρω από το ηφαίστειο, καθόσον 
τα υλικά μεταφέρονται από τους ανέμους που επικρατούν. Η ισχύς της 
έκρηξης στην κλίμακα VEI είναι 7(υψηλή). Επίσης η ποσότητα του 
μάγματος που εκτινάσσεται σε μία έκρηξη είναι τουλάχιστον 300 κυβικά 
km.(7 SLIDES)  
 
7) ΙΣΤΟΡΙΑ : Αν και ο Βεζούβιος κοιμάται για περισσότερα από 60 
χρόνια, οι επιστήμονες φοβούνται ότι η επόμενη μεγάλη 
ηφαιστειακή έκρηξη μπορεί να είναι εξίσου ισχυρή με εκείνη του 79 
μ.Χ., η οποία σάρωσε με ένα πυροκλαστικό κύμα την Πομπηία και 
την Ηράκλεια, τις κάλυψε με τέφρα και προκάλεσε το θάνατο 
16.000 ανθρώπων  
 
H Πομπηία, πόλη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, βρισκόταν 
στην Kαμπανία, 200 χλμ. δυτικά της Pώμης. Ήταν 
χτισμένη σε απόσταση 10 χλμ. από τον Bεζούβιο, που 
φαινόταν ένα απλό βουνό με γόνιμο έδαφος. Όμως το 
ηφαίστειο κοιμόταν εδώ και αιώvες, αν και το 62 είχε γίνει 
ισχυρός σεισμός. Ήταν μια προειδοποίηση…Tο 79 τα σπίτια 
της πόλης ακόμα επισκευάζονταν. H πόλη είχε 20.000 
κατοίκους. Στις 24 Aυγούστου ο Bεζούβιος ξύπνησε και 
από τον κρατήρα του εκτοξεύοντα λιωμένα μέταλλα. Όταν 
αυτά ήρθαν σε επαφή με τον αέρα, μετατράπηκαν σε παχύ 
σύνεφο που έφτασε τόσο ψηλά, ώστε έκρυψε τον ήλιο.O 
αέρας έφερε στην Πομπηία ένα σύννεφο από ηφαιστειακό 
υλικό, ελαφρόπετρες, κάποιες από τις οποίες όμως ήταν 
τεράστιες. H έκρηξη προκάλεσε παλιρροϊκό κύμα .H 
Πομπηία,ξεχάστηκε για καιρό και ανακαλύφθηκε τον 16ο 
αιώνα. (3 SLIDES) 

8) ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Τουλάχιστον 300.000 Ιταλοί που ζουν κοντά στο 
ηφαίστειο του Βεζούβιου θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους 
στην επόμενη έκρηξη αν η περιοχή δεν εκκενωθεί έγκαιρα, δείχνει 
η πρώτη τρισδιάστατη προσομοίωση σε υπερυπολογιστή. 

Η νέα έρευνα δημοσιοποιείται λίγες ώρες μετά την απόφαση των 
ιταλικών αρχών να κηρύξουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 
νησί Στρόμπολι, όπου το ομώνυμο ηφαίστειο άρχισε να ξυπνά. Τις 
τελευταίες ημέρες έχουν εμφανιστεί στις πλαγιές του δύο νέα 
ρήγματα και η λάβα που αναβλύζει έχει ήδη φτάσει στη θάλασσα. 



Το 2001 οι ηφαιστειολόγοι είχαν ενδείξεις ότι ο Βεζούβιος και τα 
ηφαίστεια στα Φλεγραία Πεδία συνδέονται και ότι βρίσκονται πάνω 
από μία τεράστια δεξαμενή μάγματος, σε βάθος 8 περίπου km. Η 
δεξαμενή καλύπτει τουλάχιστον 400 τετραγωνικά km και έχει 
χωρητικότητα που ξεπερνά τα 100 κυβικά km. Πρόκειται για ένα 
υπερηφαίστειο. Η έκταση στην οποία αφανίζεται κάθε ζωή κατά 
την έκρηξη: τα πάντα σε ακτίνα 150 km από το ηφαίστειο. Τέλος 
υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος για την έκρηξη κατά την τρέχουσα 
εκατονταετία είναι περίπου 0,1-1%.(2 SLIDES) 
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