
1. Φύλλα εργασίας 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΕΝΑ ΚΑΥΤΟ ΘΕΜΑ … 
(Επιμελήθηκε ο μαθητής Καψάλης Δημήτριος) 

 
1. Σίγουρα κάτι ξέρεις ή έχεις ακούσει για τα ηφαίστεια.  
       Στο χώρο που ακολουθεί ζωγράφισε ένα ηφαίστειο, όπως εσύ το φαντάζεσαι.   
 

 

 
 
2. Ο καθηγητής σας θα προβάλει ένα σύντομο βίντεο με μια έκρηξη ενός 

ηφαιστείου ή κάποια άλλη ηφαιστειακή δραστηριότητα.  
       www.youtube.com/watch?v=MIzbwfvzqEA 
      Παρακολουθήστε με προσοχή και γράψτε:  
  
3. Για ποιο ηφαίστειο πρόκειται;  Για το ηφαίστειο  της Ισλανδίας. 
 
4. Πότε έγινε η έκρηξη ή η ηφαιστειακή δραστηριότητα;  Το 2004 και τώρα το 

2010.  
 
5. Γνωρίζετε κάτι για αυτό το ηφαίστειο; Αν ναι, γράψτε με λίγα λόγια τι γνωρίζετε.  
 
Το ηφαίστειο αυτό βρισκόταν  κάτω από έναν ισχυρό παγετώνα και το 2010        
έβγαλε καπνούς και  στάχτη  ύψους 20 χιλιομέτρων. Τις επόμενες 24 ώρες  τα  
αεροδρόμια θα μείνουν κλειστά λόγω της έκρηξης. Το ηφαίστειο αυτό είναι το πιο 
μεγάλο της Ισλανδίας και το πιο ενεργό. 

http://www.youtube.com/watch?v=MIzbwfvzqEA


6. Διαβάστε την είδηση που υπάρχει στο κείμενο 1 που θα σας δώσει ο καθηγητής 
σας. Σημειώστε τα βασικά σημεία της είδησης.  

 
Εξερράγη στις 22 Μαρτίου του 2010 στην Ισλανδία ηφαίστειο σε απόσταση 120  
χιλιομέτρων από  την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ. Όλες οι εσωτερικές πτήσεις 
σταμάτησαν και ορισμένες διεθνείς ακυρώθηκαν. Η ηφαιστειακή ρωγμή που 
εμφανίστηκε την Κυριακή δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερες εκρήξεις. 
 
7. Υπάρχουν λέξεις που δε γνωρίζετε τη σημασία τους; Σημειώστε ποιες είναι 

αυτές.   
 
Οικόσιτα,            πίδακες,       καυστικά. 
           
8. Σχολιάστε το φαινόμενο:  
 
Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι ότι δεν έβγαλε πολλή λάβα , αλλά 
πολύ καπνό και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι πτήσεις των 
αεροπλάνων. Κάτι ακόμη  που με εντυπωσίασε είναι ότι το ηφαίστειο αυτό 
βρισκόταν κάτω από έναν παγετώνα.  
 
9. Ποιο από τα παρακάτω υλικά μπορεί να προέρχονται από μια ηφαιστειακή 

έκρηξη; 
Γράψτε μια πρόταση για το καθένα από αυτά.   
 
Στάχτη:    Το ηφαίστειο έβγαλε μεγάλη ποσότητα στάχτης.  
Λάβα:      Όταν το ηφαίστειο  εκρήγνυται , ξεχύνεται λάβα.   
Μάγμα:  Το μάγμα παγώνει και οικοδομεί μεγάλες οροσειρές ενεργών   
                 υποθαλάσσιων  ηφαιστείων. 
Αέρια:     Τα καυστικά ηφαιστειακά αέρια σκότωσαν όλα τα οικόσιτα ζώα της  
                 περιοχής. 
Βολίδες:  Τινάχθηκαν από το ηφαίστειο πολλές βολίδες και άσπροι καπνοί.  
 
10. Από όλη τη μέχρι τώρα επαφή σας με το θέμα και τις ως τώρα γνώσεις σας 

μπορείτε να διακρίνετε κάποιο πρότυπο (μοντέλο) που ακολουθεί η κατανομή 
των ηφαιστείων; Γράψτε την άποψη σας και αν μπορείτε αιτιολογήστε την.   

 
Τα ηφαίστεια συναντιούνται  στα  όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Στην Ισλανδία 
οι πλάκες αποκλίνουν δημιουργώντας έτσι πολλά ηφαίστεια. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΙΜΕΝΟ 1  
Νέα ηφαιστειακή έκρηξη απειλεί την Ισλανδία, αρκτικό παιδί του Εγκέλαδου.   
Δευτ. 22 Μαρτίου 2010, 2:19 τοπική ώρα μ.μ.  Associated Press, Ρέικιαβικ Εξερράγη 
χθες τα ξημερώματα ηφαίστειο στην Ισλανδία, 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα 
της χώρας, Ρέικιαβικ (63.63°Β, 19.62°Δ), προκαλώντας ρήγμα ενός χιλιομέτρου και 
στέλνοντας πίδακες λάβας εκατοντάδες μέτρα ψηλά. Μετά την έκρηξη, που 
σημειώθηκε κοντά στον παγετώνα Εγιαφιγιαλαγιουκουλ, οι Αρχές απομάκρυναν 
εκατοντάδες κατοίκους από την περιοχή, ενώ για προληπτικούς λόγους όλες οι 
εσωτερικές πτήσεις έχουν σταματήσει στην Ισλανδία και ορισμένες διεθνείς πτήσεις 
ακυρώθηκαν. Πολλά οικόσιτα ζώα που παρέμειναν κοντά στην περιοχή της έκρηξης 
είναι πιθανό να πέθαναν από τα καυστικά ηφαιστειακά αέρια. Ευτυχώς η 
ηφαιστειακή ρωγμή εμφανίστηκε ανάμεσα σε δύο παγετώνες, και όχι κάτω τους, 
και οι επιστήμονες δε θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος να λιώσει ο πάγος και να 
κυλήσει μέχρι τον ωκεανό παρασύροντας τα πάντα. Η τελευταία φορά που 
σημειώθηκε έκρηξη στην περιοχή του παγετώνα Εγιαφιγιαλαγιουκουλ ήταν το 
1821, μια  "τεμπέλικη" αργή έκρηξη η οποία διήρκεσε  συνεχώς για δύο χρόνια. Η 
ηφαιστειακή ρωγμή που εμφανίστηκε την Κυριακή στη νότια Ισλανδία δεν 
αποκλείεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερες εκρήξεις, ακόμα κι αυτές όμως θα 
έμοιαζαν απλά πυροτεχνήματα σε σχέση με προηγούμενα γεγονότα στην ιστορία 
της ηφαιστειογενούς χώρας. Πολλοί κάτοικοι θυμούνται ακόμα τη βίαιη γέννηση 
του νησιού Σάρτσεϊ το 1963. Το νησί Σάρτσεϊ δημιουργήθηκε σε διάστημα λίγων 
εβδομάδων από μια σειρά εκρήξεων που εκτίνασσαν υλικό σε ύψος εκατοντάδων 
μέτρων.   
  

javascript:CPInfo(454595)


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ, ΠΟΛΛΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ! 
(Επιμελήθηκε  η μαθήτρια Καλαγιά Κωνσταντίνα) 

 
 Διαβάστε το κείμενο-2 και παρατηρήστε τις εικόνες που το συνοδεύουν.  
Συζητήστε μεταξύ σας για το περιστατικό που καταγράφει αυτό το κείμενο. 
  
1. Πού ξεκίνησε η ηφαιστειακή δραστηριότητα, πριν σχηματιστεί αυτό το νησί;  

 
Υποθαλάσσια έκρηξη. 
 

2. Ξέρετε κάποια άλλη ανάλογη περίπτωση; Αν ναι, ποια;  
 
Ναι , στην ερυθρά θάλασσα, στις 23/12/2011 ένα νέο νησί γεννήθηκε στα 
παράλια της Υεμένης, όπως καταγράφθηκε από δορυφόρο της ΝΑΣΑ. 

 
3. Όλα τα ηφαίστεια δεν είναι του ίδιου τύπου. Άλλα είναι κωνικά βουνά, άλλα 

είναι υποθαλάσσια, άλλα είναι «καλδέρες», άλλα «ασπιδωτά» κ.λπ. Σε άλλες 
περιπτώσεις έχουμε βίαιες εκρήξεις και σε άλλες αργές και μακροχρόνιες ροές 
λάβας.   

 
Στην εφαρμογή Googlemaps, εντοπίστε κάποια από τα ακόλουθα ηφαίστεια (ή 
όποια άλλα σας υποδείξει ο καθηγητής σας ή ακόμη και κάποια που γνωρίζετε 
εσείς). Χρησιμοποιήστε τις εκφράσεις που σας δίνονται για τον άμεσο εντοπισμό 
τους: Mount Etna Italy, Mount Fuji Japan, Crater Lake Oregon, Mount Vesuvio Italy, 
Krakatau Indonesia, Σαντορίνη Ελλάδα.  
 
 Για το κάθε ένα συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί:  
 

Ηφαίστειο Τύπος/είδος/μορφή Ήπειρος/Ωκεανός  Χώρα/Περιοχή Σχόλιο 

Mount 
Etna 

Στρωματοηφαιστειο 
Πυροπλαστικός κώνος 
καλδέρα 

Ευρώπη/Μεσόγει
ος 

Ιταλία/Σικελία  

Mount Fuji Σρτωματοηφαίστειο 
Πυροκλαστίκος κώνος 

Ασία/Ειρηνικός 
Ωκεανός 

Ιαπωνία  

Crater Lake 
Oregon 

Στρωματοηφαίστειο 
Δομές Λάβας 
καλδέρα 

Β.Αμερική 
Ειρηνικός 
Ωκεανός 

Η.Π.Α/ 
Β.Αμερική 

 

Vesuvio Στρωματοηφαίστειο 
Καλδέρα 
Δομές Λάβας 

Ευρώπη/Μεσόγει
ος 

Ιταλία/Νάπολ
η 

 

Σαντορίνη Στρωματοηφαίστειο 
Καλδέρα 
Δομές Λάβας 

Ευρώπη/Μεσόγει
ος 

Ελλάδα/Κυκλά
δες 

 

Krakatau Καλδέρα 
Στρωματοηφαίστειο 
Πυροπλαστικός κώνος 

Ασία/Ινδικός 
Ωκεανός 

Ινδονησία  



4. Διαλέξτε δυο χαρακτηριστικές εικόνες. Με αντιγραφή και επικόλληση 
συμπληρώστε τις στο «Φύλλο Εργασίας». Μπορείτε όμως και απλά να 
σκιτσάρετε τις δυο εικόνες με το χέρι.  

 

 

 
 

 

 

 

Ηφαίστειο Etna 

 (όψη από δορυφόρο)  

 Ηφαίστειο Χαβάης 

(όψη από δορυφόρο)  

 
Εκτός από τα ηφαίστεια, ένα άλλο γεωλογικό φαινόμενο ηφαιστειότητας είναι οι  
ατμοπίδακες/θερμοπίδακες, γνωστοί και ως γκέιζερς.   
Δείτε σε ζωντανή σύνδεση μέσω διαδικτύου ένα τέτοιο φαινόμενο στη διεύθυνση  
http://live.mila.is/english/geysir/ (ίσως χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά.  
Χρησιμοποιήστε αυτό το χρόνο για να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία).   
 

 
 
 
 
 
 

http://live.mila.is/english/geysir/


 
5. Σε ποια χώρα βρίσκεται; 

Ισλανδία 
 

6. Αυτή η χώρα έχει ηφαίστεια;  
 
Ναι 
 

7. Ποια είναι η θέση της χώρας αυτής σε σχέση με τις λιθοσφαιρικές πλάκες;  
 
      Απόκλιση Λιθοσφαιρικών πλακών μεταξύ Βορειοαμερικανικής πλάκας με την  
      Ευρασιατική πλάκα στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού. 
 
8. Υπάρχουν άνθρωποι κοντά στο χώρο εκδήλωσης του φαινομένου;  

Ναι 
 
9. Περιγράψτε σύντομα το φαινόμενο που παρακολουθήσατε. 

  
 Όταν μαζεύεται αρκετό ζεστό νερό βγαίνει υπό πίεση από ρωγμές των 
πετρωμάτων  στην επιφάνεια της Γης  με τη μορφή πίδακα. 
Το ζεστό αυτό νερό προέρχεται από υπόγεια νερά της περιοχής που 
θερμάνθηκαν εξαιτίας των ζεστών ηφαιστειογενών πετρωμάτων της περιοχής. 

 
 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 2   
 
Πρώτο το πλήρωμα του γιωτΜάικεν έγινε μάρτυρας της δημιουργίας ενός 
ηφαιστειακού νησιού κοντά στο νησί Τόγκα στον Ειρηνικό.   
 
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2006  
Το γιωτ κατευθυνόταν προς το Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, όταν περνώντας 
ανάμεσα από τα νησιά του Σολωμόντα και Τόγκα είδαν την επιφάνεια της 
θάλασσας να είναι γεμάτη “άμμο” (Φωτ. 1, 2). Με μειωμένη ταχύτητα  το σκάφος 
διέσχισε αυτή την περιοχή, μη γνωρίζοντας την προέλευση αυτού που έβλεπαν 
(Φωτ 3, 4). Ωστόσο το γεγονός αυτό τους παραξένεψε τόσο,  που άρχισαν να 
βγάζουν φωτογραφίες για να μπορέσουν να λύσουν το μυστήριο αργότερα. Είχαν 
απομακρυνθεί αρκετά από την περιοχή με την “επιπλέουσα άμμο”,  όταν 
άκουσαν πίσω τους μια τεράστια έκρηξη και πίδακες να ξεπηδούν πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας (Φωτ 5, 6). Σε λίγο μπροστά στα μάτια τους εκτυλίχθηκε 
ένα από τα θαύματα  της φύσης,  ένα νέο νησί  (Φωτ. 7 )είχε δημιουργηθεί! 
 
 
 



 
 
Φωτ. 1                                                        Φωτ. 2                       
 

 
Φωτ. 3                                                         Φωτ. 4   



 

 
 
Φωτ. 5                                                              Φωτ. 6                                         
 
 

 
Φωτ. 7   
Φωτογραφίες 1-7: Η ιστορία δημιουργίας ενός νέου  νησιού στον Ειρηνικό Ωκεανό  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΣΤΑ ΟΡΙΑ …ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
(Επιμελήθηκε ο μαθητής Καβρηγιάννης Μάριος) 

 
 Δείτε το χάρτη κατανομής των ηφαιστείων και των λιθοσφαιρικών πλακών.  
(εναλλακτικά εντοπίστε τις αντίστοιχες εικόνες από το λογισμικό «Γεωλογία- 
Γεωγραφία Α΄-Β΄Γυμνασίου» αφού επιλέξετε το «εσωτερικό της γης» και κατόπιν  
«τα σημαντικότερα ηφαίστεια στον κόσμο».  
 
1. Τι παρατηρείτε;  
       Παρατηρούμε, ότι τα ηφαίστεια συγκεντρώνονται στα όρια των λιθοσφαιρικών   
       πλακών. 
 
2. Ποιο θα μπορούσε να είναι το λεγόμενο «δαχτυλίδι της φωτιάς» (ring of fire) 

στον Ειρηνικό Ωκεανό; Μπορείτε να το εντοπίσετε;  
       Ποια είναι η σχέση του με τις λιθοσφαιρικές πλάκες;  
 
      Το δαχτυλίδι της φωτιάς ξεκινάει από τα ηφαίστεια της Ινδονησίας, Ιαπωνίας,      
      Αλάσκας, Καλιφόρνιας, Μεξικού, Κολομβίας,Ισημερινού, Χιλής και Αργεντινής. 
       Έχουμε σύγκρουση της Ειρηνικής πλάκας με την Βορειοαμερικανική, της      

Ειρηνικής πλάκας με την Ευρασιατική, της Ειρηνικής πλάκας με την  
Νοτιοαμερικάνικη και της Ειρηνικής πλάκας με την Ινδοαυστραλιανή πλάκα. 

  
 
3. Εντοπίστε τα ηφαίστεια στα νησιά της Χαβάης.  

Ποια είναι η σχέση τους με τις λιθοσφαιρικές πλάκες;  
 

Είναι  hot spots (θερμές κηλίδες) στη μέση της ωκεάνιας πλάκας του Ειρηνικού. 
 
 ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χρησιμοποιήστε το λογισμικό «Γεωλογία-Γεωγραφία 
Α΄-Β΄Γυμνασίου» 
 Στην ενότητα ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ επιλέξτε Ανάγλυφο-Διαίρεση Ελλάδας. 
 Ενεργοποιήστε την καρτέλα «Ανάγλυφο» και την εμφάνιση των λιθοσφαιρικών 
πλακών.  
 

            



 
 
 
4. Καταγράψτε τα ηφαίστεια του «ελληνικού ηφαιστειακού τόξου του Νότιου 

Αιγαίου»  
 

a) Μέθανα 
b) Μήλος 
c) Σαντορίνη 
d) Νίσυρος 
e) Γυαλί  
f) Κως 

 
5. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το «χάρτη των ακτογραμμών» για να έχετε μια πιο 

καθαρή εικόνα.  
 

 
 
 
 
Στην εικόνα που θα βλέπετε, ενώστε με μια νοητή γραμμή τα ηφαίστεια του Νότιου  
Αιγαίου.  
Παρατηρήστε τη γραμμή που θα σχηματιστεί και συγκρίνετέ την με τα όρια της 
λιθοσφαιρικής πλάκας. Τι παρατηρείτε;   
 
Η γραμμή είναι σχεδόν παράλληλη προς τα όριο σύγκλισης των λιθοσφαιρικών 
πλακών της Αφρικανικής με την Ευρασιατική πλάκα στο χώρο του Αιγαίου.  
  
  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
(Επιμελήθηκε από τον μαθητή Ζάχο Αριστείδη) 

 
Έχετε αναλάβει να μελετήσετε τη σχέση των ηφαιστείων με τις λιθοσφαιρικές  
πλάκες στην περίπτωση της …σύγκλισης/απόκλισης/παράλληλης μετατόπισης… των  
λιθοσφαιρικών  πλακών. Χρησιμοποιήστε τους εννοιολογικούς χάρτες του 
 λογισμικού «Γεωλογία Γεωγραφία»  
[Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει από ένα φύλλο για κάθε περίπτωση και για κάθε ομάδα. 
Μια ομάδα ασχολείται με τα ηφαίστεια των hot -spots]  
 
Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας χρειαστούν για να 
εξηγήσετε και στους συμμαθητές σας.   
  

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
 
1. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες στην περίπτωσή μας κινούνται η μία πλησιάζοντας την 

άλλη. 

  
Σχηματική αναπαράσταση λιθοσφαιρικών πλακών  
 
2. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε ανάμεσα στην Ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα 

και στην Αφρικανική  λιθοσφαιρική πλάκα.   
 
3. Τα όρια αυτά βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου.  
  
4. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται κάποια ηφαίστεια όπως:   

α. Σαντορίνη 
β. Αίτνα  
γ. Βεζούβιος  

 



  
Φωτογραφία ενός ηφαιστείου  
 
5. Η ύπαρξη ηφαιστείων σε αυτή την περίπτωση εξηγείται ως εξής:   

 
Λιώνει υλικό της λιθοσφαιρικής πλάκας που βυθίζεται και ανεβαίνει υπό μορφή 
μάγματος μέσα από ρήγματα στην επιφάνεια της γης. 

 
6. Λόγω αυτού του τύπου της γεωλογικής δράσης στην επιφάνεια της γης  
       εμφανίζονται/δημιουργούνται   
 
      Οροσειρές με ηφαίστεια σε διάταξη παράλληλη στα όρια σύγκλισης των    
      λιθοσφαιρικών πλακών. 
 
Σχετικά σχήματα, σχεδιαγράμματα ή εικόνες       

 
  
 
 
 



 
 
  



ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Έχετε αναλάβει να μελετήσετε τη σχέση των ηφαιστείων με τις λιθοσφαιρικές  
πλάκες στην περίπτωση της …σύγκλισης/απόκλισης/παράλληλης μετατόπισης… των  
λιθοσφαιρικών  πλακών. Χρησιμοποιήστε τους εννοιολογικούς χάρτες του 
 λογισμικού «Γεωλογία Γεωγραφία»  
[Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει από ένα φύλλο για κάθε περίπτωση και για κάθε ομάδα. 
Μια ομάδα ασχολείται με τα ηφαίστεια των hot -spots]  
 
Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας χρειαστούν για να 
εξηγήσετε και στους συμμαθητές σας.   
  

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
 
7. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες στην περίπτωσή μας κινούνται η μία απομακρύνοντας 

από την άλλη.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Σχηματική αναπαράσταση λιθοσφαιρικών πλακών  
 
8. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε ανάμεσα στην Βόρεια Αμερικανική λιθοσφαιρική 

πλάκα και στην Ευρασιατική  λιθοσφαιρική πλάκα.   
 
9. Τα όρια αυτά βρίσκονται στο μέσον του Ατλαντικού Ωκεανού.  
  
10. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται κάποια ηφαίστεια όπως:   

α. Χέκλα 
β. Χειμάι 
γ. Λακαγκιγκάρ  

 



  
Φωτογραφία ενός ηφαιστείου  
 
11. Η ύπαρξη ηφαιστείων σε αυτή την περίπτωση εξηγείται ως εξής:   

 
Υλικό μάγματος εξέρχεται προς τα πάνω από το άνοιγμα που δημιουργείται από 
την απομάκρυνση μεταξύ των λιθοσφαιρικών πλακών.  

 
12. Λόγω αυτού του τύπου της γεωλογικής δράσης στην επιφάνεια της γης  
       εμφανίζονται/δημιουργούνται   
 
      Μεσοωκεάνιες ράχες, δηλαδή υποθαλάσσια  ηφαιστειακή οροσειρά. 
 
Σχετικά σχήματα, σχεδιαγράμματα ή εικόνες        
  

 



 

 
 
 
  



ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Έχετε αναλάβει να μελετήσετε τη σχέση των ηφαιστείων με τις λιθοσφαιρικές  
πλάκες στην περίπτωση της …σύγκλισης/απόκλισης/παράλληλης μετατόπισης… των  
λιθοσφαιρικών  πλακών. Χρησιμοποιήστε τους εννοιολογικούς χάρτες του 
 λογισμικού «Γεωλογία Γεωγραφία»  
[Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει από ένα φύλλο για κάθε περίπτωση και για κάθε ομάδα. 
Μια ομάδα ασχολείται με τα ηφαίστεια των hot -spots]  
 
Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας χρειαστούν για να 
εξηγήσετε και στους συμμαθητές σας.   
  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
 
1. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες στην περίπτωσή μας κινούνται η μία παράλληλα με την 

άλλη.  

 
Σχηματική αναπαράσταση λιθοσφαιρικών πλακών  
 
2. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε ανάμεσα στην Βόρεια Αμερικανική λιθοσφαιρική 

πλάκα και στην Ειρηνικού  λιθοσφαιρική πλάκα.   
 
3. Τα όρια αυτά βρίσκονται στις ανατολικές ακτές των Η.Π.Α., στην Καλιφόρνια, 

στο γνωστό ρήγμα του Αγίου Ανδρέα.  
  
4. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται κάποια ηφαίστεια όπως:   

Δεν υπάρχει ηφαιστειακή δράση σε αυτή την περίπτωση. 
 

 
 Ρήγμα Αγίου Ανδρέα 



5. Η ύπαρξη ηφαιστείων σε αυτή την περίπτωση εξηγείται ως εξής:   
 
Δεν υπάρχει ηφαιστειακή δράση σε αυτή την περίπτωση. 

 
6. Λόγω αυτού του τύπου της γεωλογικής δράσης στην επιφάνεια της γης  
       εμφανίζονται/δημιουργούνται   
 
      Αναβαθμίδες στην επιφάνεια της γής. 
 
Σχετικά σχήματα, σχεδιαγράμματα ή εικόνες        
  

 
 

 
 



 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Έχετε αναλάβει να μελετήσετε τη σχέση των ηφαιστείων με τις λιθοσφαιρικές  
πλάκες στην περίπτωση της …σύγκλισης/απόκλισης/παράλληλης μετατόπισης… των  
λιθοσφαιρικών  πλακών. Χρησιμοποιήστε τους εννοιολογικούς χάρτες του 
 λογισμικού «Γεωλογία Γεωγραφία»  
[Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει από ένα φύλλο για κάθε περίπτωση και για κάθε ομάδα. 
Μια ομάδα ασχολείται με τα ηφαίστεια των hot -spots]  
 
Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας χρειαστούν για να 
εξηγήσετε και στους συμμαθητές σας.   
  

ΘΕΡΜΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ-ΗΟΤ SPOTS 
 
7. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες στην περίπτωσή μας δεν κινούνται και έχουμε 

εμφάνιση θερμής κηλίδας στο μέσον μιας ωκεάνιας λιθοσφαιρικής πλάκας. 
 

 
Σχηματική αναπαράσταση λιθοσφαιρικών πλακών  
 
8. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε ανάμεσα στο εσωτερικό της  λιθοσφαιρικής  

πλάκας του Ειρηνικού.   
 
9. Αυτά τα hot spots βρίσκονται στο σύμπλεγμα των νησιών της Χαβάης. 
  
10. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται κάποια ηφαίστεια όπως:   

α. Μάουνα Λόα 
β. Κιλαουέα 
γ. Χουαλαλαί 

 



  
Φωτογραφία ενός ηφαιστείου  
 
11. Η ύπαρξη ηφαιστείων σε αυτή την περίπτωση εξηγείται ως εξής:   

 
Υλικό μάγματος από τον μανδύα εξέρχεται προς τα πάνω από ρωγμές στον 
λεπτό ωκεάνιο φλοιό. 

 
12. Λόγω αυτού του τύπου της γεωλογικής δράσης στην επιφάνεια της γης  
       εμφανίζονται/δημιουργούνται   
 
      Ηφαιστειογενή νησιά. 
 
Σχετικά σχήματα, σχεδιαγράμματα ή εικόνες        
  

 



 
 
 
  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ – ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 
(Επιμελήθηκε από τον μαθητή Δορδοκίδη Απόστολο) 

 
1. Διαβάστε με προσοχή το κείμενο 3.  Από το κείμενο που διαβάσατε και τη μέχρι 
       τώρα γνώση σας για το θέμα, ποιες θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις διακρίνατε;  
       Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από την εφαρμογή «Γεωλογία- 
       Γεωγραφία». Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  
 

Θετικές επιπτώσεις   Αρνητικές επιπτώσεις   

 

1ο γόνιμο έδαφος-γεωργία 

2ο ορυκτά και πετρώματα που      

χρησιμοποιήθηκαν στις οικοδομές για 

την αντισεισμικότητα των κτιρίων 

3ο συστατικά καλλυντικών 

4ο έντονα ανοιχτά χρώματα με τα οποία 

έγιναν πολλές τοιχογραφίες  

5ο αναπτύχθηκε γλυπτική και 

αγγειοπλαστική 

6ο δημιουργήθηκαν φυσικά λιμάνια 

7ο αύξησε την παρατηρητικότητα των 

ανθρώπων της περιοχής 

8ο δημιουργία εργαλείων 

 

 

 

1ο καταστροφές κτηρίων (καταστροφή 

του πολιτισμού) 

2ο πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και 

έχασαν τη ζωή τους 

3ο καταστροφή λιμανιών 

4ο καταστροφή χλωρίδας και πανίδας 

5ο αρνητικός επηρεασμός στο κλίμα    

6ο φόβος και τρόμος στους ανθρώπους 

 
2. Συζητήστε και σχολιάστε σε ολομέλεια τάξης την άποψη: 

«Παρόλο που κάποιες περιοχές έχουν αυξημένο ηφαιστειακό κίνδυνο, οι 
άνθρωποι  συνεχίζουν να ζουν εκεί και να αναπτύσσουν χωριά και πόλεις. Δε 
λαμβάνουν δηλαδή υπόψη τους τον κίνδυνο, αλλά άλλους παράγοντες.»   
Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες μπορεί να υπονοούνται; 
 Νερό,   κλίμα,   ευκαιρίες για δουλειά,   ευκαιρίες για διασκέδαση, ιστορική  
συνέχεια (γονείς, παρέες, περιουσιακά στοιχεία …..)  
 Προσθέστε και άλλους δικούς σας παράγοντες που φαντάζεστε: 
  
1ο  γόνιμο έδαφος    
2ο   εντυπωσιασμός για τα ηφαίστεια 
3ο  υλικά ηφαιστείων που βοήθησαν στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της  

             περιοχής. 
       3ο  Περιέργεια για το μυστήριο. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3 
Το ηφαίστειο έφερε ορυκτά δώρα πολιτισμού στη ΣαντορίνηΤο ηφαίστειο της 
Θήρας δεν ευθύνεται μόνο για τη βιβλική καταστροφή του Ακρωτηρίου το 1640 π.Χ., 
αλλά έδωσε τα μέσα και μια τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη του πολιτισμού του 
Αιγαίου, ανέφερε σε διάλεξή του στην Εταιρεία Θηραϊκών Μελετών ο καθηγητής 
Χρίστος Ντούμας. Η στιλπνή επιφάνεια των μαρμάρινων κυκλαδικών ειδωλίων 
οφείλεται στο ότι τα έτριβαν με ελαφρόπετρα - κάτι που αποδείχθηκε και 
πειραματικά. Και είναι μόνο μία από τις ευεργετικές για τον πολιτισμό τεχνολογικές 
εξελίξεις που προέκυψαν από τη συμβίωση με τα ηφαίστεια της Ανατολικής 
Μεσογείου.  Τουλάχιστον 1.300 μετρικοί τόνοι μεγάλων λίθινων εργαλείων από τον 
σκληρό ηφαιστειακό οψιανό κατεργασμένο σε λίθινες λεπίδες για το ξύρισμα, 
μαχαίρια κ.ά. ταξίδεψαν από τα προϊστορικά λατομεία της Μήλου προς το Ακρωτήρι 
της Σαντορίνης και πολλούς άλλους προορισμούς του Αιγαίου και της χερσαίας 
Ελλάδας ήδη πριν από 9.500 χρόνια.  Οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου αγαπούσαν την 
καολίνη, τον λευκό πηλό, που ως επίχρισμα έδινε μια χαριτωμένη, ανάλαφρη, 
πολυτελή όψη στα αγγεία και την εξήγαν ήδη από τη Νεολιθική Εποχή. Είχαν επίσης 
ανακαλύψει τις καλλυντικές ιδιότητες της λευκής τάλκης (του ταλκ) και για τις 
τοιχογραφίες προμηθεύονταν γαιώδη χρώματα αλλά και κόκκινο, πράσινο, 
κυανούν, όπως και μόλυβδο και ψευδάργυρο από τα μεταλλεία.  Χρησιμοποιούσαν 
ακόμη θρυμματισμένη μαλακή λάβα ως αντισεισμικά έδρανα στην υποθεμελίωση 
των οικοδομών, αλλά και για την κατασκευή γουδιών, λυχναριών και εργαλείων. 
Χρησιμοποιούσαν όμως και σκληρά ορυκτά - τους ανδεσίτες - στα γωνιακά 
αγκωνάρια των οικοδομών αλλά και σε σφυριά ή αμόνια και ενίσχυαν την 
ελαστικότητα των σπιτιών με ξυλοδεσιές.  Η εσωτερική αβαθής ηφαιστειακή 
καλντέρα που είχε σχηματιστεί στο μέσο της Σαντορίνης τους πρόσφερε ένα καλό 
κρυφό λιμάνι και τα γόνιμα ηφαιστειακά εδάφη πρόσφεραν εξαιρετικής ποιότητας 
προϊόντα και κρασί - τότε όπως και τώρα. Ασφαλώς όμως η συμβίωση των 
ανθρώπων με το ενεργό ηφαίστειο επί χιλιάδες χρόνια όξυνε την παρατηρητικότητά 
τους και την επινοητικότητά τους, όπως και το αίσθημα αλληλεγγύης. Αυτά ήταν τα 
κύρια δώρα του ηφαιστείου της Θήρας, έτσι το ηφαιστειογενές περιβάλλον 
επέδρασε στη διαμόρφωση του πολιτισμού, όχι μόνο του νησιού αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής.  
  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ 
(Επιμελήθηκε από την μαθήτρια Καρρά Κατερίνα) 

 
Ας υποθέσουμε πως πρέπει να υποστηριχτεί ένα σχέδιο ανάπτυξης σε ένα  
ηφαιστειογενές νησί. Πρέπει να αξιοποιηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Για 
να προετοιμαστείτε για ανταλλαγή επιχειρημάτων συμπληρώστε στον πίνακα που  
ακολουθεί κάποια βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για δυο από τις  
τέσσερις προτεινόμενες λύσεις αξιοποίησης. 
 
 Μπορείτε να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες στο διαδίκτυο  
   
Παραγωγή 

γεωθερμικής 

ενέργειας  

Πλεονεκτήματα: θέρμανση , πλύσιμο ,παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας , οικιακή χρήση, θερμοκήπια ,δωρεάν ζεστό νερό 

,παραγωγή φρούτα-λαχανικά εκτός εποχής. 

 Μειονεκτήματα: ρύπανση της ατμόσφαιρας , μείωση τουρισμού, 

δηλητηρίαση από τοξικές επικαθίσεις ουσιών , οικολογική 

καταστροφή στη γύρω περιοχή. Επίσης δεν μπορούμε να τα 

εφαρμόσουμε παντού μόνο σε περιοχές που υπάρχουν 

ηφαίστεια. 

Τουριστική 

ανάπτυξη  
Πλεονεκτήματα: τουριστικό αξιοθέατο, ανάπτυξη της τοπικής 

οικονομίας, κατασκευή ξενοδοχείων και έργων υποδομής, 

μείωση της τοπικής ανεργίας.  

 Μειονεκτήματα: ρύπανση , αλλοίωση του φυσικού χώρου από 

τον τουρισμό ,ηχορύπανση , καταστροφή φυσικού 

περιβάλλοντος, θύματα τουρίστες από ξαφνικές εκρήξεις 

Εξορυκτικές 

δράσεις  
Πλεονεκτήματα: κατασκευή εργαλείων , παραγωγή καλλυντικών, 

παραγωγή βαφών, γλυπτική , οικοδομική δραστηριότητα, 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και μείωση της τοπικής 

ανεργίας. 

 Μειονεκτήματα: μείωση τουρισμού , ρύπανση , οπτική ρύπανση.  

Καλλιέργεια 

αμπελιών  

Πλεονεκτήματα: αύξηση αγροτικής παραγωγής (σταφύλια 

,κρασί) ,μείωση ανεργίας, δημιουργία εργοστασίων κρασιού , 

γόνιμο έδαφος. 

 Μειονεκτήματα: κίνδυνος καταστροφής καλλιεργειών από 

έκρηξη, υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους από 

μονοκαλλιέργιες και από γεωργικά φάρμακα-χημικά λιπάσματα. 



 


