
Έκπηξη στο ηυαίστειο Αίτνα 
 

 

Καηά ηεο κεζεκβξηλέο ώξεο ηεο 24εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018 ζεκεηώζεθε έθξεμε ζην 

Ηθαίζηεην ηεο Αίηλαο ζηελ πεξηνρή ηεο Σηθειίαο ζηελ Ιηαιία. Σύκθσλα κε ην ΑΠΔ-

ΜΠΔ ην εθαίζηεην Αίηλα είλαη ην ελεξγόηεξν εθαίζηεην ηεο Δπξώπεο, ελώ ην 

απνηέιεζκα ηεο έθξεμεο ήηαλ λα πςσζεί κηα ηεξάζηηα ζηήιε εθαηζηεηαθήο ηέθξαο 

ζηνλ νπξαλό.  

 

Εικόνα 1. Πξντόλ παξαθνινύζεζεο εθαηζηεηαθήο ηέθξαο. Βαζίδεηαη ζηα ππέξπζξα θαλάιηα ησλ 

κεηεσξνινγηθώλ δνξπθόξσλ METEOSAT ηνπ νξγαληζκνύ EUMETSAT. Δίλαη ζρεδηαζκέλν λα αληρλεύεη 

ηέθξα θαη δηνμείδην ηνπ Θεηνπ (SO2) από εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο.  



Δθηόο από ηηο εληππσζηαθέο εηθόλεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο, ε έθξεμε 

είρε ζαλ ζπλέπεηα νη Ιηαιηθέο αξρέο λα θιείζνπλ ην αεξνδξόκην ηεο Καηάληαο ζηηο 

αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Σηθειίαο, ελώ εμεηδηθεπκέλα θέληξα γηα ηελ παξαθνινύζεζε  

εθαηζηεηαθήο ηέθξαο εμέδσζαλ πξνεηδνπνηήζεηο κε ζθνπό ηελ αζθάιεηα ηεο  

αεξνλαπηηιία. Δπηπιένλ, νη θαηά ηόπνπο Μεηεσξνινγηθέο Υπεξεζίεο εμέδσζαλ κε 

ηελ ζεηξά ηνπο αληίζηνηρεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ αεξνλαπηηιία, αλάινγα κε ην 

θαηά πόζν επεξεαδόηαλ ν Δλαέξηνο Φώξνο θάζε ρώξαο.  

Τν θαηλόκελν απηό παξαθνινύζεζε αλαιπηηθά θαη ε ΔΜΥ, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ 

δνξπθνξηθώλ πξντόλησλ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο. Σηηο εηθόλεο 2 θαη 3 πνπ 

αθνινύζνπλ, κε θνθθηλσπά, θηηξηλσπά θαη πξαζηλσπά ρξώκαηα θαίλεηαη ην πινύκην 

ηεο εθαηζηεηαθήο ηέθξαο. Τα δηάθνξα ρξώκαηα αληηπξνζσπεύζνπλ ηελ δηαθνξεηηθή 

ζύζηαζε ηεο ηέθξα, αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο έθξεμεο. Έηζη, κε πξάζηλν ρξώκα 

θαίλεηαη ην δηνμείδην ηνπ ζεηνπ (SO2), ελώ κε θνθθηλσπά θαη θηηξηλσπά ρξώκαηα 

θαίλεηαη ε εθαηζηεηαθή ηέθξα, αλάινγα κε ην ύςνο πνπ απηή βξίζθεηαη θαη ην 

κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη ην θηηξηλσπό 

ρξώκα ζηελ αξρή ηνπ πινπκίνπ, πνπ αληηπξνζσπεύεη κηθξνύ κεγέζνπο ζσκαηίδηα, 

ηα νπνία εθηνμεπηήθαλ ζηα πξώηα ζηάδηα έθξεμεο.  

 

Εικόνα 2. Σηηο εηθόλεο θαίλεηαη ην πινύκην ηεο έθξεμεο ηνπ εθαίζηεην ηεο Αίηλαο, παξνπζηάδνληαο κηα 

αλαηνιηθή-λνηηναλαηνιηθή θίλεζε. Σηελ πεξηνρή θαηά ηεο ώξα ηεο έθξεμεο έπλεαλ ηζρπξνί δπηηθνί-

βνξεηνδπηηθνί άλεκνη, γηα ηνπο νπνίνπο ε ΔΜΥ είρε εθδώζεη έθηαην δειηίν ζπειισδώλ αλεκώλ.   



 

Εικόνα 3. Η έθηαζε ηνπ πινπκίνπ γηα ηηο 18.15 ώξα Διιάδνο ηελ 24
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018, πεξίπνπ 

ηέζζεξηο ώξεο κεηά ηελ έθξεμε ηνπ εθαίζηεηνπ. Λόγσ ησλ ζπειισδώλ αλεκώλ εθηείλεηαη ζε κηα 

απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 300Km. 

Σηελ εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θαζώο ε εθαηζηεηαθή ηέθξα αλακίρηεθε κε ηελ 

λέθσζε πνπ επηθξαηνύζε ζηελ πεξηνρή, γηα ηελ αλίρλεπζή ηεο εθηόο από ην 

εμεηδηθεπκέλν πξντόλ γηα ηελ παξαθνινύζεζεο ηεο, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ήηαλ ην πξντόλ 

γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ρακειήο λέθσζεο. Έηζη, ε εθαηζηεηαθή ηέθξα ήηαλ 

ηδηαίηεξα δηαθξηηή από ηελ ρακειή λέθσζε ηεο πεξηνρήο.  

 

Εικόνα 4. Πξντόλ παξαθνινύζεζεο ηεο ρακειήο λέθσζεο. Γηα ηηο 23.00 ώξα Διιάδνο δηαθξίλεηαη ζηα 

αλνηρηό ηνπ Ννηίνπ Ινλίνπ ε εθαηζηεηαθή ηέθξα, ζαθώο δηαρσξηζκέλε από ηελ λέθσζε ηεο πεξηνρήο.   



Παξάιιεια, ε ΔΜΥ είρε ηελ δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζεη ην θαηλόκελν θαη κέζσ 

ησλ πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο από 

κεηεσξνινγηθνύο δνξπθόξνπο πνιηθήο ηξνρηάο θαη ιακβάλεη κέζσ ηνπ δνξπθνξηθνύ 

ζηαζκνύ Αζελώλ. 

 

Εικόνα 5. Λήςε εηθόλαο από ην δνξπθνξηθό ζηαζκό Αζελώλ γηα ηελ 24
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 

Διιάδνο 15.48, από ηνλ κεηεσξνινγηθό δνξπθόξν πνιηθήο ηξνρηάο NOAA-19. Τν πινύκην δηαθξίλεηαη 

κε θηηξηλσπά ρξώκαηα ζην εμεηδηθεπκέλν πξντόλ πνπ έρεη αλαπηύμεη ε ΔΜΥ γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

ησλ λεθώλ.   

 

Εικόνα 6. Λήςε εηθόλαο από ην δνξπθνξηθό ζηαζκό Αζελώλ γηα ηελ 24
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 

Διιάδνο 17.29, από ηνλ κεηεσξνινγηθό δνξπθόξν πνιηθήο ηξνρηάο NOAA-19. Τν πινύκην δηαθξίλεηαη 

κε θηηξηλσπά ρξώκαηα κε ηελ έθηαζε ηνπ πιένλ λα μεπεξλά ηα 300Km. 



 

Εικόνα 7. Λήςε εηθόλαο από ην δνξπθνξηθό ζηαζκό Αζελώλ γηα ηελ 24
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 

Διιάδνο 19.49, από ηνλ κεηεσξνινγηθό δνξπθόξν πνιηθήο ηξνρηάο NOAA-18. Τν πινύκην δηαθξίλεηαη 

κε θηηξηλσπά ρξώκαηα, έρνληαο πιένλ αλακηρηεί κε ηελ λέθσζε πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην εθαίζηεην ηεο Αίηλαο, ζύκθσλα κε ην ΑΠΔ-ΜΠΔ είλαη ην 

πςειόηεξν εθαίζηεην ηεο Δπξώπεο. Φαξαθηεξηζηηθό ηνπ πςόκεηξν ηνπ είλαη ε 

πςειήο αλάιπζεο δνξπθνξηθή εηθόλα ηνπ κεηεσξνινγηθνύ δνξπθόξνπ SNPP, όπνπ 

δηαθξίλεηαη ε ρηνληνθαιπκκέλε βνπλνθνξθή ηνπ, κε ραξαθηεξηζηηθό θπαλό ρξώκα 

πνπ αληηπξνζσπεύεη ηηο ρηνληζκέλεο επηθάλεηεο.   

 

Εικόνα 8. Λήςε εηθόλαο από ην δνξπθνξηθό ζηαζκό Αζελώλ γηα ηελ 23
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 

Διιάδνο 12.10, από ηνλ κεηεσξνινγηθό δνξπθόξν πνιηθήο ηξνρηάο SNPP. Με θπαλό ρξώκα δηαθξίλεηαη 

ην ρηνληζκέλν βνπλό ηνπ εθαίζηεηνπ ηεο Αίηλαο.   

Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία 


