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Η Μινωική έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φυσικές 
καταστροφές, η δεύτερη μεγαλύτερη έκρηξη 
στην ανθρώπινη ιστορία, με σοβαρές 
επιπτώσεις στους πολιτισμούς της Ανατολικής 
Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή  
του Χαλκού, αλλά ταυτόχρονα και  
στο παλαιοπεριβάλλον. Σκοπός της παρούσας 
έρευνας αποτέλεσε η μελέτη των πιθανών 
παλαιοϋδρολογικών επιπτώσεων έτσι όπως 
αυτές έχουν καταγραφεί στο γεωλογικό αρχείο 
του νησιού, αλλά και μέσα από παλαιοπεριβαλ-
λοντικoύς δείκτες και στην αρχαία λογοτεχνία.  
Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν 
γεωαρχαιολογικά δεδομένα που ενισχύουν την 
υπόθεση έντονων κατακλυσμιαίων επεισοδίων 
μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
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Μινωική έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, 
η οποία συνέβη στο δεύτερο ήμισυ του 17ου 

αι. π.Χ. (1627-1600 π.Χ),1 θεωρείται ως η δεύτερη 
μεγαλύτερη έκρηξη στην ανθρώπινη ιστορία μετά 
από αυτή στο ηφαίστειο Ταμπόρα στην Ινδονησία 
το 1815,2 με πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στο πο-
λιτιστικό στερέωμα των πολιτισμών της ανατολικής 
Μεσογείου, όσο και στην παλαιογεωγραφία του 
ίδιου του νησιού και στο παλαιοπεριβάλλον.3  

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ερευνητές έχουν 
συνδέσει την ηφαιστειακή έκρηξη της Θήρας με 
την παρακμή αρχαιολογικών θέσεων της ανατολι-
κής Μεσογείου, ενώ παλαιότερα, άποψη η οποία 
πλέον δεν είναι αποδεκτή, είχε αποδοθεί σε αυτό 
το γεγονός ακόμα και η πτώση του Μινωικού πολι-
τισμού.4 

Οι επιπτώσεις μιας τόσο «μεγαλειώδους» ηφαι-
στειακής έκρηξης δεν μπορεί παρά να ήταν τερά-
στιες και να έχουν καταγραφεί στο γεωλογικό, πα-
λαιοπεριβαλλοντικό και αρχαιολογικό αρχείο της 
ευρύτερης ανατολικής Μεσογείου. Οι σεισμοί που 
προηγήθηκαν και ακολούθησαν της έκρηξης, η δια-
σπορά και η επικάθιση της τέφρας, τα κύματα 
τσουνάμι, η καταστροφή αρχαιολογικών θέσεων και 
οι διάφορες περιβαλλοντικές αλλαγές, είναι κά-
ποιες από τις επιπτώσεις της τεράστιας ηφαιστεια-
κής έκρηξης. 

Στόχος της παρούσας δημοσίευσης είναι η επι-
σήμανση των πιθανών παλαιοϋδρολογικών επιπτώ-
σεων της έκρηξης, έτσι όπως αυτές έχουν κατα-
γραφεί στο γεωλογικό, παλαιοπεριβαλλοντικό και 
αρχαιολογικό αρχείο. Για πρώτη φορά θα παρου-
σιαστούν γεωαρχαιολογικά δεδομένα που ενισχύ-
ουν την υπόθεση έντονων κατακλυσμιαίων επεισο-
δίων μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στην ευρύτε-
ρη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. 

Η Μινωική έκρηξη 
Η χρονολογία της Μινωικής έκρηξης είναι σημείο 
αναφοράς για τη χρονολόγηση όλης της 2ης χιλι-
ετίας π.Χ. Κατά τις πρώτες ανασκαφές στον χώρο 
του Ακρωτηρίου τα στοιχεία έδειχναν το 1450 π.Χ. 
ως χρονολογία του γεγονότος, το οποίο συνέπιπτε 
με την κατάρρευση του Μινωικού πολιτισμού. Έτσι, 
για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι η αιτία 
της καταστροφής του Μινωικού πολιτισμού ήταν η 
έκρηξη της Σαντορίνης.5 

Σήμερα, οι διάφορες χρονολογήσεις που έχουν 
προκύψει είτε από τη μελέτη αρχαιολογικών δεδο-
μένων με συσχετισμούς προς το Αιγυπτιακό ημερο-
λόγιο, ή σε δείγματα φυτικών υπολειμμάτων χρονο-
λογημένα με τη μέθοδο του ραδιοάνθρακα, δεί-

χνουν ότι η έκρηξη συνέβη 1-2 αιώνες ενωρίτερα 
από την πτώση του Μινωικού πολιτισμού.6 

Χρονολογήσεις που έγιναν με τη μέθοδο του 
ραδιενεργού άνθρακα C-14 σε ξύλο, οστά και σπό-
ρους δίνουν το 1660-1613 π.Χ.,7 ενώ η  πιο πρό-
σφατη χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα C-14 
έγινε το 2006 σε ένα απανθρακωμένο κλαδί ελιάς 
που βρέθηκε στη Σαντορίνη μέσα στην ηφαιστειακή 
τέφρα της Μινωικής έκρηξης. Η χρονολογία που 
έδωσε είναι το 1627-1600 π.Χ. Ωστόσο, το 2018 
αναλύσεις σε δενδροδακτυλίους με στόχο την κα-
λύτερη βαθμονόμηση καμπυλών ραδιοάνθρακα, 
τοποθετούν την έκρηξη μεταξύ 1600-1525 π.Χ.,8 
ενώ παλαιότερες εκτιμήσεις για μινωική τέφρα 
στους πάγους της Γροιλανδίας, η οποία χρονο-
λογείτο γύρω στα 1627 π.Χ έχουν αμφισβητηθεί.9 

Χρονολογήσεις, που βασίζονται σε γεωλογικά 
δεδομένα (αναλύσεις σπόρων κτλ.), υποστηρίζουν 
την αρχαιότερη χρονολόγηση, ενώ αυτές που βα-
σίζονται σε αρχαιολογικά δεδομένα και σε συσχε-
τισμούς με το αιγυπτιακό ημερολόγιο υποστηρίζουν 
νεώτερη χρονολόγηση. Τελευταία βέβαια, η πα-
λαιότερη με τη νεώτερη χρονολόγηση συγκλίνουν, 
καθώς νέες αναλύσεις ραδιοάνθρακα σε αιγυπτι-
ακούς τάφους έχουν αναθεωρήσει τις αιγυπτιακές 
δυναστείες και το ημερολόγιο, μεταθέτοντας προς 
τα πίσω τη χρονολόγηση και πλησιάζοντας την 
αρχαιότερη χρονολόγηση (Το Νέο Βασίλειο άρχισε 
το 1570-1544 και το Παλαιό το 2691-2625 π.Χ.).10 

Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, υπολογίζεται ότι 
εκτοξεύτηκαν περίπου 60 κ.χλμ. μάγματος και 150 
δισεκατομμύρια τόνοι πετρώματος, ενώ το ύψος 
του πίδακα της τέφρας υπολογίζεται από τους 
ηφαιστειολόγους σε περίπου 35 χλμ.11 Η έκρηξη, 
σύμφωνα με παρατηρήσεις από ηφαιστειολόγους 
στις αποθέσεις τέφρας στη Σαντορίνη, έγινε σε 
τέσσερις φάσεις, οι οποίες έδωσαν και διαφορε-
τικές αποθέσεις πυροκλαστικών υλικών12 (εικ.1). 
Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη φάση, δημιουργή-
θηκε μια μεγάλη εκρηκτική στήλη από τέφρα 
ύψους 35-36 χλμ., με διάρκεια περίπου 4-6 ώρες, 
εκτινάσσοντας στον αέρα περίπου 2 τ.χλμ. (4,6 
δισεκατομμύρια τόνους) μάγματος. Η τεράστια 
ενέργεια, που ελευθερώθηκε από την εξάτμιση του 
νερού κονιορτοποίησε μεγάλες ποσότητες μάγμα-
τος και τις εκτίναξε με μεγάλες ταχύτητες (80-150 
m/sec) και θερμοκρασίες (150-200οC) καλύπτοντας 
όλη τη Σαντορίνη με λευκή τέφρα. Οι αλλεπάλ-
ληλες αυτές εκρήξεις δημιούργησαν έντονα ωστικά 
κύματα, τα καταστροφικά αποτελέσματα των 
οποίων έχουν καταγραφεί σε τμήματα οικιών του 
προϊστορικού οικισμού του Ακρωτηρίου. Στη 
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Εικόνα προηγούμενης σελίδας:  
Κρημνός στη Σαντορίνη με αποθέσεις ηφαιστειακής τέφρας  
από τη Μινωική έκρηξη.
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δεύτερη εκρηκτική φάση νέφος ατμών και τέφρας 
κινήθηκαν με υψηλές ταχύτητες ακτινοειδώς γύρω 
από την περιοχή της έκρηξης.13 Κατά την τρίτη φά-
ση η περιοχή καλύφθηκε με τεράστια ποσά ηφαι-
στειακής τέφρας, σε χαοτική δομή με συγκεντρώ-
σεις λίθων, βολίδων κτλ., ενώ κατά την τελευταία 
φάση εκτοξεύθηκαν παχιά σύννεφα ζεστής ερυθ-

ρής τέφρας. Κάτω από τις τέσσερις φάσεις προϊ-
όντων, μερικοί επιστήμονες αναγνωρίζουν μία λε-
πτή φάση (ΒΟ0) αποτελούμενη από αποθέσεις 
στάχτης, κίσσηρης και λιθικών, η οποία αντιστοιχεί 
σε μία πρόδρομη έκρηξη. Αυτή πιθανόν προηγή-
θηκε της κυρίας έκρηξης, με διάστημα κάποιων 
μηνών και πιθανότατα, μαζί με κάποιους σεισμούς 
αποτέλεσε προειδοποίηση για τους κατοίκους του 
νησιού.14 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε 
ηφαιστειακή έκρηξη, πέρα από την απόθεση πυρο-
κλαστικών υλικών (λάβα, τέφρα, σκωρία, κίσσηρη 
και σωματίδια υάλου και  πυριγενών ορυκτών), συ-
νυπάρχει η εκτόξευση αερίων, πολλές φορές 
τοξικών και επικίνδυνων για την υγεία των ανθρώ-
πων, όπως  υδρατμοί, CO2 , SO2, HF, HCl, H2S, CO, 
H κ.ά, τα οποία είναι υπεύθυνα και για δημιουργία 
όξινης βροχής. 

Οι επιπτώσεις της έκρηξης 
Η καταστροφή του ακμάζοντος οικισμού του Ακρω-
τηρίου 
Το Ακρωτήρι, η Πομπηία της προϊστορίας, θεω-
ρείται ως ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα 
της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο. Η μεγάλη του 
έκταση (περίπου 200 στρέμματα), η άριστη πολεο-
δομική του οργάνωση, το αποχετευτικό του δίκτυο, 
τα περίτεχνα πολυώροφα κτήρια του με τον έξοχο 
τοιχογραφικό διάκοσμο, την πλούσια επίπλωση και 
οικοσκευή, μαρτυρούν τη μεγάλη του ανάπτυξη. Η 
Μινωική έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη 
εγκατάλειψη του οικισμού και την κάλυψη του οικι-
σμού με αρκετά μέτρα τέφρας, η οποία αφενός 
κατέστρεψε τον οικισμό, αφετέρου βέβαια αποτέ-
λεσε και τη βασική αιτία διατήρησης των ερειπίων 
του.15 Μετά τη Μινωική έκρηξη, το νησί της Θήρας 
εγκαταλείφθηκε για πολλούς αιώνες, με κάποιες 
ελάχιστες ενδείξεις Μυκηναϊκής εγκατάστασης στα 
δυτικά παράλια του νησιού στη θέση Μονόλιθος, 
μέχρι και την εποχή της κατάκτησης από τους 
Δωριείς και την ίδρυση του οικισμού της Αρχαίας 
Θήρας.16 

Αναδιαμόρφωση της παλαιογεωγραφίας του νησιού. 
Τσουνάμι 
Παλαιότερα, υπήρχε η αντίληψη ότι η Θήρα, πριν 
από την έκρηξη, ήταν ένα στρογγυλό νησί, χωρίς 
την ύπαρξη καλδέρας.17 Τελευταίες γεωλογικές και 
υποθαλάσσιες  έρευνες στη Θήρα, έχουν δείξει ότι 
η παλαιογεωγραφία του νησιού πριν από τη 
Μινωική έκρηξη δεν διέφερε δραματικά από τη 
σημερινή, η καλδέρα με ένα νησί ηφαίστειο προ-
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1. Οι τέσσερις φάσεις της Μινωικής έκρηξης, όπως έχουν 
αποτυπωθεί από την περιοχή Βλυχάδα της Σαντορίνης.
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ϋπήρχε της έκρηξης, όμως η δίοδος προς τη θά-
λασσα γινόταν μέσω ενός μικρού περάσματος με-
ταξύ Οίας και Θηρασίας18 (εικ.2). 

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
της σημερινής καλδέρας, ενώ η απότομη πτώση 
τεράστιων ποσοτήτων πυροκλαστικών ηφαιστεια-
κών υλικών μέσα στη θάλασσα αποτέλεσε σύμ-
φωνα με πρόσφατη υποθαλάσσια έρευνα τη βασι-
κή αιτία εκδήλωσης τσουνάμι. Η έρευνα αυτή, με 
βαθυμετρικά και σεισμικά στοιχεία, απέδειξε ότι η 
καλδέρα δεν ήταν ανοιχτή προς τη θάλασσα κατά 
τη διάρκεια της κύριας φάσης της έκρηξης, αλλά 
πλημμύρισε με νερό, αφού η έκρηξη είχε ολοκλη-
ρωθεί.19 

Η έρευνα υπαίθρου, που έγινε στην Κρήτη, 
έδειξε, ότι τα κύματα που προκλήθηκαν από την 
έκρηξη είχαν ύψος γύρω στα 8 μ. Το Αιγαίο, ση-
μειωτέον, μπορεί να είναι Αρχιπέλαγος, αλλά είναι 
κλειστή θάλασσα στην οποία δεν ευνοούνται τα με-
γάλα κύματα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σε πα-
ράκτιες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, επί πα-
ραδείγματι στο Παλαίκαστρο,20 τη Ψείρα, τα Μάλια, 
την Αμνισσό  κτλ. για αποθέσεις τσουνάμι, όμως σί-
γουρα τα κύματα αυτά δεν έπληξαν την Κνωσό και 
δεν επέφεραν την πτώση του Μινωικού πολιτισμού.21 
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2. Οι διάφορες απόψεις για την παλαιογεωγραφία της Σαντορίνης πριν από την Μινωική έκρηξη (Karatson & ά. 2018). 
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Διασπορά και επικάθιση τέφρας 
Μέσα σε λίγες ημέρες εκτινάχθηκαν στον αέρα 39 
κ.χλμ. μάγματος με τη μορφή ελαφρόπετρας και 
στάχτης που κάλυψαν το νησί της Θήρας και της 
Θηρασίας με αποθέσεις πάχους δεκάδων μέτρων. 
Η ηφαιστειακή στάχτη ταξιδεύοντας προς τα ανα-
τολικά απλώθηκε στην ανατολική Μεσόγειο και Μι-
κρά Ασία αποθέτοντας στρώμα στάχτης πάχους 30 
εκ. στη Ρόδο και την Κω22 και 15 εκ. σε λίμνες της 
Μικράς Ασίας. Οι γεωλογικές μελέτες μαρτυρούν 
την παρουσία ηφαιστειακής τέφρας και σωματιδίων 
ηφαιστειακής φύσης, ηλικίας και χημικής σύνθεσης 
ίδιας με εκείνων της Σαντορίνης, στην περιοχή που 
σήμερα βρίσκεται η διώρυγα του Σουέζ, ενώ έχει 
επιβεβαιωθεί η απόθεση τέφρας στο Δέλτα του 
Νείλου,23 στην προϊστορική Άβαρι σε στρώματα της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού24 και στη λωρίδα της 
Γάζας στην Παλαιστίνη, στη θέση Tell al Ajul.25 

Σύμφωνα με επιτόπιες έρευνες και γεωστα-
τιστικά μοντέλα, η διασπορά της τέφρας είχε 
κατεύθυνση Ν-ΝΑ, με σημαντική επίδραση στους 
πολιτισμούς της νοτιοανατολικής Μεσογείου και 
της Μικράς Ασίας. Εκείνη την εποχή ήκμαζαν στη 
Εγγύς Ανατολή μεγάλοι πολιτισμοί όπως οι Χετταίοι, 
οι Ασσύριοι,  οι Λούβιοι, οι Χάττιοι και στην Αίγυπτο 
τελείτο μετάβαση από το Μέσο στο Νέο Βασίλειο. 
Μια πρώτη, άμεση επίπτωση θα ήταν η επικάθιση 
τέφρας στα σιτηρά, προκαλώντας την καταστροφή 
τους, με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στους 
πολιτισμούς της ανατολικής Μεσογείου.26 Το παρα-
κάτω γεωστατιστικό μοντέλο που έχει βασιστεί τό-
σο σε επιβεβαιωμένες αποθέσεις μινωικής τέφρας 
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3. Γεωστατιστικό μοντέλο εξάπλωσης της Μινωικής τέφρας. Οι περιοχές με κόκκινο αναμένεται να έχουν μεγαλύτερα πάχη 
απόθεσης τέφρας (Athanassas & ά. 2018)
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σε αρχαιολογικές θέσεις, όσο και σε γεωστατιστικά 
μοντέλα, επισημαίνει τις θέσεις με τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες απόθεσης τέφρας και, ως εκ τούτου, 
τις θέσεις που υπέστησαν και τις μεγαλύτερες συ-
νέπειες27 (εικ. 3). 

Οι παλαιοϋδρολογικές-κλιματικές επιπτώσεις 
Μια άλλη σημαντική επίπτωση των ηφαιστειακών 
εκρήξεων είναι η επίδραση στο κλίμα. Η λεπτή η-
φαιστειακή σκόνη και τα σταγονίδια θειικού οξέος 
εισήλθαν στη στρατόσφαιρα και κάλυψαν όλη την 
υδρόγειο προκαλώντας «ηφαιστειακό χειμώνα». 
Παλαιοκλιματολογικές μελέτες για τη Μινωική έ-
κρηξη, έχουν αποδείξει ότι οι ποσότητες των ηφαι-
στειακών αερίων που συγκεντρώθηκαν τότε στην 
ατμόσφαιρα προκάλεσαν πτώση στη μέση ετήσια 
θερμοκρασία του πλανήτη έως και 3οC για τουλά-
χιστον τρία χρόνια. Τα αποτελέσματα του ηφαιστει-
ακού χειμώνα έχουν καταγραφεί σε κορμούς δέ-
ντρων στις Η.Π.Α. και Ασία καθώς και σε σπηλαιο-
θέματα στη Μικρά Ασία.28 

Επιπλέον,  έχει παρατηρηθεί ότι οι ηφαιστειακές 
εκρήξεις προκαλούν πολύ συχνά έντονες και κατα-
κλυσμιαίες βροχοπτώσεις.29 Αυτό μπορεί να εξηγη-
θεί, καθώς τα ηφαιστειακά αιωρήματα που εκπέ-
μπονται στην ατμόσφαιρα προκαλούν συμπύκνωση 
των υδρατμών, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση έ-
ντονων και κατακλυσμιαίων βροχοπτώσεων. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση της έκρηξης του η-
φαιστείου Ταμπόρα το 1816 μ.Χ., όπου στην Ευρώ-
πη, και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία, από τις 153 
ημέρες της περιόδου Μαΐου-Σεπτεμβρίου τις 142 
ημέρες έβρεχε καταρρακτωδώς.30 

Οι υδρολογικές επιπτώσεις της Μινωικής έκρη-
ξης στη χέρσο ήταν μέχρι τώρα αδιερεύνητες. 
Αυτό αποτέλεσε και βασικό ερευνητικό μας ερώ-
τημα, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές έμμεσες 
ενδείξεις από παλαιοκλιματικά αρχεία αλλά και από 
την αρχαία γραμματεία που θα μπορούσαν να το 
ενισχύσουν. 

Αποτελέσματα 
Γεωαρχαιολογικές παρατηρήσεις 
Κατά τη διάρκεια ερευνητικής αποστολής στις 
ποτάμιες κοιλάδες της Θήρας με στόχο την 
πιστοποίηση στη χέρσο πιθανών ενδείξεων που θα 
ενίσχυαν υδρολογικά φαινόμενα μετά την Μινωική 
έκρηξη, εντοπίσαμε μεγάλου πάχους ποταμοχειμ-
μάριες αποθέσεις, ακριβώς πάνω στην 4η φάση 
απόθεσης των πυροκλαστικών υλικών, με ακανό-
νιστη επιφάνεια επαφής, που επιβεβαιώνει ότι η 
απόθεση έγινε με έντονο-βίαιο τρόπο. Οι ποταμο-

χειμμάριες αποθέσεις εντοπίστηκαν, μέχρι στιγμής, 
σε τρία σημεία του νησιού, ένα σε κοιλάδες κοντά 
στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου, καθώς 
και σε κοιλάδες κοντά στον Βούρβουλο και στον 
Κολούμπο στα δυτικά του νησιού (εικ.4). Η ύπαρξη 
αυτού του είδους των αποθέσεων, επιβεβαιώνει ότι 
έγιναν έντονα κατακλυσμιαία φαινόμενα, αμέσως 
μετά τη Μινωική έκρηξη, δεδομένου ότι βρίσκονται 
ακριβώς πάνω από το τέλος της 4ης φάσης των 
πυροκλαστικών αποθέσεων (εικ.5). Αυτή η παρατή-
ρηση, έρχεται να ενισχυθεί και από ανάλογες 
επιτόπιες παρατηρήσεις στη Μικρά Ασία και συγκε-
κριμένα σε θέσεις με πιστοποιημένη ύπαρξη μινω-
ικής τέφρας. Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε τις 
ίδιες ποταμοχειμμάριες αποθέσεις ακριβώς πάνω 
από την απόθεση της μινωικής τέφρας στη θέση 
Denizli στη Ν.Δ Τουρκία31 (εικ.6). 

Παλαιοπεριβαλλοντικοί δείκτες 
Οι δακτύλιοι των δένδρων, τα σπηλαιοθέματα, τα 
ιζήματα και ο ρυθμός ιζηματογένεσης, τα τρημμα-
τοφόρα, οι εγκλωβισμένες ατμοσφαιρικές φυσαλί-
δες στους πάγους κ.ά. αποτελούν σημαντικούς 
παλαιοπεριβαλλοντικούς δείκτες και καταγράφουν 
στο αρχείο τους τις κλιματικές εναλλαγές που σχε-
τίζονται με τη διακύμανση της θερμοκρασίας, της 
υγρασίας και της χημικής σύστασης της ατμό-
σφαιρας. 
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4. Οι θέσεις με ποταμοχειμμάριες αποθέσεις  
πάνω από την 4η φάση της έκρηξης.
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Μελέτες σε δακτυλίους δένδρων στη Μικρά 
Ασία,32 κάνουν αναφορά για ανωμαλίες στην ανά-
πτυξη των δενδροδακτυλίων την εποχή της Μινωι-
κής έκρηξης, με ενδείξεις ξαφνικής ψύχρανσης της 
θερμοκρασίας και αυξημένων βροχοπτώσεων. Με-
λέτες στα ιζήματα της λίμνης Ναρ στην κεντρική 
Τουρκία, έδειξαν μια ξαφνική υγρή φάση την εποχή 
της Μινωικής έκρηξης, μετά από παρατεταμένη 
ξηρασία,33 ενώ στην λίμνη Gölhisar στη δυτική 

Μικρά Ασία, ερευνητές παρατήρησαν αυξημένη 
ιζηματογένεση ακριβώς μετά τη Μινωική έκρηξη 
που σχετίζεται με περίοδο έντονων βροχοπτώ-
σεων.34 Ιζηματολογικές αναλύσεις στη θέση Ίστρον 
της Ανατολικής Κρήτης, έδειξαν επίσης αυξημένο 
ρυθμό ιζηματογένεσης κατά την περίοδο της 
Μινωικής έκρηξης.35 

Τα σπηλαιοθέματα, αποτελούν επίσης σημαντι-
κούς παλαιοκλιματικούς δείκτες. Οι εναλλαγές ξη-
ρών και υγρών περιόδων καταγράφονται στους 
εσωτερικούς τους δακτυλίους, με μείωση ή αύξηση 
του πάχους τους αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, στο 
σπήλαιο Sofular στη Βόρεια Τουρκία36 μετρήσεις 
ισοτόπου C-13 έδειξαν μια αύξηση της υγρασίας 
(βροχοπτώσεων) γύρω στα 3.600 BP, μετά από ένα 
παρατεταμένο διάστημα ξηρασίας από το 3.800 
BP. 
Αρχαία λογοτεχνία. Γεγονότα κατακλυσμού 
Το μεγαλειώδες και συνταρακτικό γεγονός της Μι-
νωικής έκρηξης και των επιπτώσεών της δεν μπο-
ρεί να μην έχει καταγραφεί στη μυθολογία-αρχαία 
λογοτεχνία των πολιτισμών της Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού. Στη λογοτεχνία της Εγγύς Ανατολής 
και της Ελλάδας, υπάρχουν πολυάριθμες αναφο-
ρές σε γεγονότα κατακλυσμού. 

Για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία συσχετίζεται 
ο μύθος του Τελίπινου με τα γεγονότα της Μινωι-
κής έκρηξης, όπως αυτά καταγράφηκαν στη Μικρά 
Ασία. Συγκεκριμένα, στη μυθολογία των Χετταίων 
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5. Εμφάνιση των ποταμοχειμμάριων αποθέσεων  
πάνω από την 4η φάση της έκρηξης. Στην κάτω 
φωτογραφία (στη θέση όπου βρίσκεται το σφυρί), 
διαφαίνεται η ακανόνιστη επιφάνεια επαφής, που 
επιβεβαιώνει ότι η απόθεση έγινε με έντονο-βίαιο τρόπο.

6. Η απόθεση μινωικής τέφρας (μέσα στο μαύρο πλαίσιο) 
και από επάνω η απόθεση ποταμοχειμμάριων αποθέσεων 
στο Denizli της Ν.Δ Τουρκίας.
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βρήκαμε αναφορά στον μύθο του Τελίπινου, ο 
οποίος ήταν γιός του Χετιτικού θεού της θύελλας 
και του καιρού. Σύμφωνα με την ιστορία: «Ο 
Τελίπινος εξαφανίζεται χωρίς προειδοποίηση και  
βυθίζει τη Μικρά Ασία σε νέφη σκόνης, καπνό και 
σκοτάδι, πνίγει τις καλλιέργειες και τα βοσκοτόπια 
και καταστρέφει τα σπίτια. Θυμώνει ακόμα 
περισσότερο και εκτοξεύει βροντές και προκαλεί 
πλημμύρες. Τέλος, λυπημένος  για την επιφανειακή 
του απόφαση επιστρέφει στη Μικρά Ασία και 
καθαρίζει τη σκόνη (πιθανόν με τις πλημμύρες), 
αναζωογονώντας γρήγορα τη γη».37 Η ομοιότητα 
με τα γεγονότα που συνέβησαν κατά την Μινωική 
έκρηξη και η χρονολόγηση του ίδιου του μύθου 
γύρω στο 1600 π.Χ. (Πρώιμο Χετιτικό Βασίλειο) 
αποτελεί εντυπωσιακή σύμπτωση. 

Μια επιπλέον πληροφορία για κατακλυσμιαίο 
γεγονός αποτελεί η στήλη του Φαραώ Άχμωση της 

18ης Δυναστείας στην Αίγυπτο (Ahmose stela). Η 
στήλη βρέθηκε στο Ναό του Καρνάκ το 1940 και 
περιγράφει με δραματικό τρόπο ένα κατακλυσμικό 
γεγονός, στο οποίο ήταν παρών ο Φαραώ Άχμωσης Ι, 
μια καταστροφή που γεννήθηκε από σκοτάδι και 
βροχή που έσπερνε τον θάνατο. Η στήλη αναφέρει 
ότι οι βροχοπτώσεις ήταν τόσο πρωτοφανείς σε 
έκταση και ένταση που μετατράπηκαν σε μια εκτε-
ταμένη πλημμύρα που κατέστρεψε τους ναούς, 
τους ταφικούς θαλάμους, ακόμη και τις πυραμίδες, 
νοτίως της Θήβας. Η πιο πρόσφατη μάλιστα χρονο-
λόγηση με ραδιοάνθρακα τοποθετεί τη βασιλεία 
του Φαραώ Άχμωση, κοντά στη Μινωική έκρηξη38 
(εικ.7). 

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις για όξινη βροχή, 
καθώς υπάρχουν αναφορές σε αιγυπτιακούς παπύ-
ρους για τρυπήματα των ενδυμάτων που φορούσαν 
τα θύματα του κατακλυσμού.39 Οι ανωμαλίες του 
καιρού είχαν επιπτώσεις στην υγεία των Αιγυπτίων 
όπως αναφέρονται σε παπύρους με ιατρικές συμ-
βουλές εκείνης της περιόδου. Στον Πάπυρο Eber - 
347 (Eb 347) και 348 (Eb.348)- γίνονται περιγραφές 
θεραπείας οφθαλμολογικών παθήσεων, που συν-
δέονται με πτώση ηφαιστειακής τέφρας, και προ-
τείνεται χρήση αλκαλικής δραστικής ουσίας (χολή 
από χελώνα), ενώ στον Πάπυρο Edwin Smith 
(ESmith 21.3-6 και ESmith.21.6-8), το δεύτερο με-
γαλύτερο ιατρικό εγχειρίδιο από την αρχαία 
Αίγυπτο, υπάρχει μια αναφορά για δύο θεραπείες 
σε ερεθισμό του δέρματος (αλκαλικό παράγοντα 
για το δέρμα), που προκαλείται από οξέα, αποτέ-
λεσμα πτώσης ηφαιστειακής τέφρας.40 

Θα ήταν παράλειψη βέβαια να μην αναφέρουμε 
ότι πολλοί ερευνητές, συσχετίζουν τα γεγονότα της 
Μινωικής έκρηξης με τις «Δέκα πληγές του Φα-
ραώ», οι οποίες μπορούν επιστημονικά να συσχε-
τισθούν με αποτελέσματα μιας μεγάλης ηφαιστει-
ακής έκρηξης. Στις πληγές -και συγκεκριμένα στην 
έβδομη- αναφέρονται γεγονότα έντονων κατακλυ-
σμών και χαλαζόπτωσης. Σίγουρα, η ακριβής χρο-
νολόγηση και των δύο γεγονότων είναι απαραίτητη 
για την πλήρη ταύτισή τους, κάτι που ακόμα είναι 
υπό διερεύνηση. 

Επιπλέον, ένα περίεργο αστρολογικό φαινόμενο 
έχει καταγραφεί σε αστρολογικό δισκίο της Βαβυ-
λωνίας, γνωστό ως Venus Tablet of Ammisaduqa. 
Στην ταμπλέτα αναφέρεται η μη ορατότητα από τη 
γη -εξαφάνιση- του πλανήτη Αφροδίτη στο χρονικό 
διάστημα από τις 9 Μαΐου 1627 π.Χ. (41 ημέρες 
ενωρίτερα από τον υπολογιζόμενο συνδυασμό της 
με τον Ήλιο) μέχρι τις 19 Οκτωβρίου του ίδιου έ-
τους, η οποία αποδίδεται σε κάλυψη της ατμό-
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7. Η στήλη του Άχμωση (Ritner & Moeller 2014).
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σφαιρας από ηφαιστειακή σκόνη, προερχόμενη 
πιθανόν από την έκρηξη της Θήρας.41 

Τέλος, στην αρχαία κινέζικη λογοτεχνία και συ-
γκεκριμένα στα Bamboo Annals (Ji Tomb Annals), η 
κατάρρευση της δυναστείας Xia και η άνοδος της 
δυναστείας των Shang, που χρονολογείται περίπου 
στο 1618 π.Χ., συνοδεύτηκαν από «κίτρινη ομίχλη, 
κατακλυσμούς, έναν αμυδρό ήλιο για μήνες, παγε-
τό μέσα στον Ιούλιο, πείνα και μαρασμό των σιτη-
ρών».42 

Στην ελληνική μυθολογία, υπάρχουν αρκετές 
αναφορές σε κατακλυσμούς και μάλιστα κάποιοι 
ερευνητές λαμβάνοντας στοιχεία από το Πάριο 
Χρονικό, συσχετίζουν τον κατακλυσμό του Δευκαλί-
ωνα με τα γεγονότα που συνέβησαν μετά τη Μινωι-
κή έκρηξη.43 O μύθος του Κατακλυσμού του Δευ-
καλίωνα μιλά για μια τέτοια ακριβώς βροχή που 
κράτησε εννέα ολόκληρες ημέρες και νύχτες.44 Η 
χρονολογία που μας δίδει το Πάριο Χρονικό για τη 
βασιλεία του Δευκαλίωνα στη πόλη Λυκώρεια του 
Παρνασσού είναι αρκετά κοντά μετά την έκρηξη 
του ηφαιστείου της Σαντορίνης, όπως έχει μέχρι 
στιγμής προσδιοριστεί με ραδιοχρονολογήσεις στο 
ευρύ χρονικό πλαίσιο μεταξύ του 1650 έως 
περίπου το 1580 π.Χ.45 

Συμπεράσματα 
Οι προαναφερθείσες ενδείξεις από διάφορα 
δεδομένα γεωαρχαιολογικά, παλαιοκλιματικά και 
μυθολογικά μάς δίνουν τη δυνατότητα να μιλήσου-
με για ένα σπουδαίο υδρολογικό γεγονός που συνέ-
βη μετά τη Μινωική έκρηξη και επηρέασε την περι-
οχή του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μικράς Ασίας. Σίγουρα ο ακριβής χρονολογικός 
προσδιορισμός της έκρηξης του ηφαιστείου της 
Θήρας θα μπορέσει να επιλύσει πολλά αρχαιολο-
γικά ερωτήματα και να συσχετίσει γεγονότα τόσο 
από την αρχαία μυθολογία και λογοτεχνία, όσο και 
από επιστημονικές παρατηρήσεις σε γεωλογικά και 
παλαιοκλιματικά αρχεία. Αναμένεται συνέχιση της 
έρευνας και αναζήτηση των πιθανών υδρολογικών 
φαινομένων που προέκυψαν μετά τη Μινωική έκρη-
ξη μέσα και από άλλους παλαιοπεριβαλλοντικούς 
δείκτες, όπως τα σπηλαιοθέματα. 
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ABSTRACT

The palaeohydrological effects of the Minoan  eruption of Thera 
A geoarchaeological approach 
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The Minoan eruption Thera is considered as one of the most important natural disasters, the second largest 
volcanic eruption in human history, with serious impacts not only on Late Bronze Age archaeological sites of 
the Eastern Mediterranean but also on the palaeoenvironment. The purpose of this research was to study 
the possible palaeohydrological effects as recorded in the geological archives of the island, but also through 
several paleoenvironmental proxies and from the ancient literature. For the first time, new geo-archeological 
data will be presented that reinforce the case of intense cataclysmic events after the eruption of the volcano 
in the wider area of eastern Mediterranean.
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