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          Η ηφαιστειακή εξέλιξη της Νισύρου άρχισε περίπου πριν από 160.000 χρόνια 

και με διαφορετικούς κύκλους έκρηξης δημιουργώντας ένα σύνθετο ηφαιστειακό 

συγκρότημα από εναλλαγές ασβεστο-αλκαλικών λαβών και πυροκλαστικών 

ιζημάτων. Η γεωλογία της έχει περιγραφεί από πολλούς ερευνητές (Gorceix, 

1873a,b,c,d; Martelli, 1917; Davis, 1967; Di Paola, 1974; Vougioukalakis, 1984; 

Bohla & Keller, 1987; St.Seymour & Vlassopoulos, 1989, 1992; Limburg & 

Varekamp, 1991; Παπανικολάου κ.α., 1991; Francalanci et al, 1995; Hardiman, 1999; 

Nomikou, 2004; Volentik et al, 2005;) οι οποίοι χωρίζουν την ηφαιστειακή δράση της 

Νισύρου σε διάφορα στάδια εξέλιξης.  

 

Η πολυπλοκότητα στη στρωματογραφική της διάρθρωση, τόσο ως προς την 

κατακόρυφη όσο και προς την οριζόντια έννοια, οφείλεται στις αλλεπάλληλες 

ασβεστοαλκαλικές εκχύσεις λαβών του ηφαιστείου, στην ποικιλία των συνοδών 

πυροκλαστικών σχηματισμών, στις συχνές πλευρικές αποσφηνώσεις των ροών λάβας 

και στις ασύμφωνες αποθέσεις των συνοδών σχηματισμών τους. Οι ηλικίες των 

ηφαιστειακών σχηματισμών, είναι σποραδικές και συχνά αντιφατικές αποτελώντας 

κύριο πρόβλημα στην ερμηνεία και στο διαχωρισμό των διαφορετικών σταδίων 

εξέλιξης του νησιού. Με βάση τη στρωματογραφική σύνθεση και την τεκτονική 

ανάλυση των σχηματισμών είναι δυνατό να διακριθούν τα ακόλουθα στάδια στην 

νεοτεκτονική εξέλιξη της Νισύρου (Εικ. 1). 

 

Α) Προ-καλδερικό στάδιο 

 

Αρχικά στον υποθαλάσσιο χώρο της Νισύρου υπήρξε υποθαλάσσια ηφαιστειακή 

δραστηριότητα η οποία έδωσε βασαλτικές-ανδεσιτικές λάβες με μορφή pillow lavas 

και πυροκλαστικά, δημιουργώντας το ηφαιστειακό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

τοποθετήθηκαν οι υπόλοιποι ηφαιστειακοί σχηματισμοί. Τμήμα των λαβών αυτών 

εμφανίζεται σήμερα στην ακτή νότια από το Μανδράκι (Λάβες Α και Πυροκλαστικά 

Α). Τα πρώτα ηφαιστειακά προϊόντα αποτέθηκαν πάνω σε ασβεστόλιθους του 

Μαλμίου, οι οποίοι καλύπτονται από ρηχή θάλασσα. 

 

Στη συνέχεια ο ηφαιστειακός κώνος, ο οποίος δημιουργήθηκε από συνεχείς εξόδους 

ηφαιστειακών υλικών πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, έφθασε σε ύψος 

τουλάχιστον τα 700-800 μέτρα. Αποτέθηκαν κατά σειρά οι λάβες Β, C, και D 

συνοδεύομενες από τους πυροκλαστικούς σχηματισμούς Β, C, και D και τις 

κισσήρεις τους. Οι λάβες σχηματίζουν συχνά εντυπωσιακά ρεύματα, τα οποία 

αναπτύχθηκαν πάνω στις επικλινείς πλευρές του ηφαιστειακού κώνου ενώ οι δόμοι 

στην περιοχή του Εμπορειού ότι υπήρξε έξοδος ηφαιστειακών υλικών όχι μόνο από 

το κορυφαίο του κώνου αλλά και από τις πλευρές του. Η ανάπτυξη τόσο των λαβών 

όσο και των πυροκλαστικών σχηματισμών έχει ελεχθεί σε πολλές θέσεις κυρίως από 

ορισμένα ρήγματα των ρηξιγενών ζωνών F1, F2 και F3 όπου κατά μήκος των οποίων 

παρατηρούνται μονόπλευρες αναπτύξεις λαβών, πυροκλαστικών σχηματισμών και 

κισσήρεων. 

 



 
 

Εικ.1: Τα τέσσερα στάδια της νεοτεκτονικής εξέλιξης του ηφαιστείου (Παπανικολάου 

κ.α. 1991). 

 

Β)  Συν-καλδερικό στάδιο 

 

Το στρωματοηφαίστειο της Νισύρου  περιλάμβανε μια μικρή κεντρική καλδέρα και 

πολλούς επιμέρους κρατήρες, συσσωρεύοντας μεγάλο όγκο μάγματος σε βάθος λίγων 

χιλιομέτρων. Στη συνέχεια εκτινάξεις αερίων και ατμών παρήχθησαν από τις 

φουμαρόλες στους διάφορους κρατήρες αποτελώντας τα πρόδρομα φαινόμενα μιας 

κύριας φρεατοπλινιακής έκρηξης. Κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το νότιο χείλος 

του σημερινού καλδερικού βυθίσματος, δημιουργείται μια πυροκλαστική στήλη 

ύψους 15-20 Km και εκτινάσει 2-3 Km
3
 μάγματος (Limburg & Varekamp, 1991) που 

αποθέτει την κατώτερη κίσσηρη η οποία κάλυψε ολόκληρο το νησί. Στάχτες από 

αυτήν την πλίνια έκρηξη διασκορπίστηκαν νότια, βοριειανατολικά και βόρεια και 

εμφανίζονται σε πυρήνες που έγιναν στη θαλάσσια περιοχή (Keller et al, 1978; Vinci, 

1983a,b). Μετά τη φρεατομαγματική έκρηξη ακολουθεί ένα μικρό διάστημα παύσης 

της ηφαιστειακής δραστηριότητας που επιτρέπει τη γοργή διάβρωση της κατώτερης 

κίσσηρης.  

 

Στη συνέχεια εκχυτική δραστηριότητα εκδηλώνεται στα νοτιοανατολικά πρανή του 

καλδερικού βυθίσματος, αποθέτοντας τους ρυόλιθους των Νικιών (Εικ.Β.2.26). 



Ακολουθεί καταστροφή-εγκατακρήμνιση του ηφαιστειακού κώνου και δημιουργία 

της καλδέρας εξαιτίας της απώλειας στήριξης των πλευρών του από την έξοδο 

μεγάλων ποσοτήτων ηφαιστειακού υλικού. Η καλδέρα που δημιουργήθηκε είχε 

διάμετρο περίπου 4 Km και βάθος μερικών εκατοντάδων μέτρων. Μετά από μεγάλη 

διάρκεια ηρεμίας και διάβρωσης των ηφαιστειακών σχηματισμών, εκδηλώνεται μια 

νέα έντονη εκρηκτική πλίνια δραστηριότητα κοντά στο βόρειο χείλος του σημερινού 

καλδερικού βυθίσματος. Εναποθέτει την Ανώτερη Κίσσηρη με αποτέλεσμα να 

καλυφθούν μεγάλα τμήματα της Νισύρου (Εικ.Β.2.28) και παρουσιάζει ύψος 

εκρηκτικής στήλης και όγκο εκτινασσόμενου μάγματος όμοια με αυτά της κατώτερης 

κίσσηρης (Limburg & Varekamp, 1991). Κατά το στάδιο αυτό έδρασαν πάλι οι 

ρηξιγενείς ζώνες F1, F2 και F3. 

 

Γ) Μετά-καλδερικό στάδιο 

 

Μετά την δημιουργία της καλδέρας, η ηφαιστειακή δραστηριότητα της Νισύρου 

τελειώνει με την έκχυση των ρυολιθικών-δακιτικών δόμων που πληρούν το δυτικό 

ήμισι της καλδέρας και μέρος των ΝΔ πρανών της Νισύρου έξω από την καλδέρα. Η 

έξοδος των ρυοδακιτών έγινε από ένα αριθμό οπών δημιουργώντας παράλληλα 

ισάριθμους δόμους ενώ ένα μεγάλο τμήμα τους έρρευσε και κάλυψε ακόμη 

μεγαλύτερες περιοχές προς τα ΝΔ. 

 

Δ) Σύγχρονο στάδιο 

 

Μετά την έξοδο των Ρυοδακιτών του Προφήτη Ηλία και πιθανότατα για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας, δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός ρηγμάτων 

μέσα από τα οποία εκτονώνονται οι υπάρχουσες τάσεις. Κατά κύριο όμως λόγο 

παρατηρούνται μετακινήσεις κατά μήκος των μεγάλων ρηξιγενών ζωνών και 

συγκεκριμένα των F1 και F3 οι οποίες τέμνουν τους Ρυοδακίτες και δημιουργούν 

μεγάλες μορφολογικές ανωμαλίες καθώς επίσης και των F2 και F4 οι οποίες τέμνουν 

την Ανώτερη Κίσσηρη και τους Ρυόλιθους των Νικιών αντίστοιχα. Εκτός από την 

ενεργοποίηση των μεγάλων ρηξιγενών ζωνών δημιουργούνται και αρκετά 

δευτερεύοντα ρήγματα με μικρότερα άλματα τα οποία όμως οριοθετούν και αυτά 

εμφανίσεις ορισμένων σχηματισμών κατά μήκος τους ή ακόμα και μεταθέτουν το 

ίχνος του χείλους της καλδέρας. Κατά μήκος των μεγάλων ρηξιγενών ζωνών στο 

χώρο της καλδέρας παρατηρούνται εντονότατες εξαλλοιώσεις και έξοδος θερμών 

πηγών.  

 

Στρωματογραφική διάρθρωση των ηφαιστειακών σχηματισμών 

 

Σύμφωνα με τα διαδοχικά στάδια εξέλιξης του ηφαιστείου, κατασκευάστηκε μια 

απλοποιημένη λιθοστρωματογραφική στήλη (Εικ.2) και διακρίθηκαν δύο “ομάδες” 

ηφαιστειακών σχηματισμών: 

 

 Προ-καλδερικοί ηφαιστειακοί σχηματισμοί, δηλαδή οι σχηματισμοί οι οποίοι 

προηγήθηκαν ή συνόδευσαν την καταστροφή-εγκατακρήμνιση του ηφαιστειακού 

κώνου. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι οι Λάβες A,B,C,D, τα Πυροκλαστικά A,B,C,D, 

οι Κισσήρεις και οι Ρυόλιθοι των Νικιών. Εκτός από ένα τμήμα των Λαβών Α 

(εμφάνιση pillow κοντά στο Μανδράκι) που υποδηλώνει υποθαλάσσια δράση του 

ηφαιστείου, όλοι οι υπόλοιποι σχηματισμοί υποδηλώνουν ότι το ηφαίστειο ήταν 



πάνω από τη στάθμη της θάλασσας με κύρια μορφή κώνου και περιφερειακή 

ανάπτυξη ηφαιστειοϊζηματογενών σχηματισμών (stratovolcano). 

 

 Μέτα-καλδερικοί ηφαιστειακοί σχηματισμοί, δηλαδή οι σχηματισμοί που 

δημιουργήθηκαν μετά την καταστροφή-εγκατακρήμνιση του ηφαιστειακού κώνου. 

Οι σχηματισμοί αυτοί είναι η Ανώτερη (Λευκή) κίσσηρη και ο Ρυοδακίτης του 

Προφήτη Ηλία, ο οποίος χαρακτηριστικά καλύπτει μεγάλο τμήμα της καλδέρας 

και “εκχύνεται” και έξω από αυτή καλύπτοντας το δυτικό χείλος της. Στους 

μετακαλδερικούς σχηματισμούς μπορούν να ενταχθούν και οι πρόσφατες 

αποθέσεις της καλδέρας καθώς και οι υδροθερμικές εξαλλοιώσεις-θειωνίες και 

φυσικά χαλαροί αλουβιακοί σχηματισμοί και πλευρικές αποθέσεις κορημάτων. 

 

 

 

Εικ.2: Απλοποιημένη λιθοστρωματογραφική στήλη των ηφαιστειακών σχηματισμών της 

Νισύρου. 4: Δακίτες Προφ.Ηλία, 5: Λευκή Κίσσηρη, 6: Ρυόλιθοι των Νικιών, 7: 

Κίσσηρη με θραύσματα ηφ.πετρωμάτων, 8, 11, 13, 15: Πυροκλαστικά (D, C, B, A), 9, 

12, 14, 16: Λάβες (D, C, B, A), 10: Τέφρη Κίσσηρη με αποστρογγυλωμένα ηφαιστειακά 

(Παπανικολάου κ.α. 1991). 

 

Ο νέος γεωλογικός χάρτης κλίμακας 1:10.000 (Εικ.3) ο οποίος έγινε πάνω σε 

ψηφιακά τοπογραφικά διαγράμματα της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000, βασίστηκε στην 

γεωλογική χαρτογράφηση των Παπανικολάου κ.α. (1991), σε προηγούμενους 



γεωλογικούς χάρτες (Davis 1967; Di Paola 1974) καθώς επίσης και σε βελτιώσεις και 

γεωλογικές παρατηρήσεις στην ύπαιθρο. Η περιγραφή των ηφαιστειακών 

σχηματισμών του νέου γεωλογικού χάρτη γίνεται σύμφωνα με τα διαφορετικά στάδια 

εξέλιξης του ηφαιστείου, από τους αρχαιότερους προς τους νεώτερους  

σχηματισμούς. 

 

 
 

Εικ. 3: Γεωλογικός χάρτης Νισύρου (Νομικού, 2004). 

Χάρτης Β.2.1 


