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Το φαινόμενο αυτό προκαλείται λόγω του ιξώδους του 

ατμοσφαιρικού αέρα, ιδιαίτερα όταν θερμές μάζες του 

υψώνονται με ταχύτητα που υπερβαίνουν κάποιο σχετικό 

"κρίσιμο όριο", ή όταν συναντούνται αντίθετα ρεύματα αέρος. 

Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί σε κάποιο αιφνίδιο εμπόδιο 

κινούμενης μάζας αέρος, όπως συμβαίνει κυρίως σε κορυφές 

βουνών. Τυχόν συνδυασμός δύο παραπάνω παραγόντων 

αυξάνει πολύ την ένταση του φαινομένου. Στην αγγλική 

ορολογία οι ανεμοστρόβιλοι ονομάζονται whirlwinds. Άλλες 

ονομασίες είναι "δαίμονες κονιορτού" (dustdevils) ή "στήλες 

άμμου" (sandpillars). 

 

Σίφωνας στην Μετεωρολογία ή κοινώς σίφουνας ονομάζεται 

μια ταχέως περιστρεφόμενη στήλη ανέμου που οφείλεται σε 

πολύ χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο της στήλης και η 

οποία αποφύεται από τη βάση τεράστιων καταιγιδοφόρων 

νεφών, γνωστά ως σωρειτομελανίες, έως το έδαφος. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ονομάζεται «tornado» (τορνέιντο) ή ενίοτε 

στην καθομιλουμένη «twister» (τουίστερ). Πρόκειται για το 

πλέον έντονο και βίαιο μετεωρολογικό φαινόμενο και από τα 



πλέον παράξενα της φύσης. Από την άλλη, συνήθως είναι 

μικρής διαμέτρου και σύντομης χρονικής διάρκειας και, ως 

αποτέλεσμα, οι καταστροφές που προκαλεί είναι 

περιορισμένης έκτασης. 

 

Οι σίφωνες αποτελούν μια παγκόσμια απειλή, καθώς 

εμφανίζονται τακτικά σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη και 

σε όλες τις ηπείρους, εκτός από την Ανταρκτική. Οι ετήσιες 

ανθρώπινες απώλειες λόγω των σιφώνων ανέρχονται σε 300 - 

400 άτομα παγκοσμίως, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις 

του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Ωστόσο, η 

πλειονότητα των σιφώνων παρατηρείται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, οι οποίες έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό σιφώνων 

από κάθε άλλη χώρα και συγκεκριμένα κατά μέσο όρο 1.200 

σίφωνες ανά έτος, σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερους από 

το σύνολο ολόκληρης της Ευρώπης (με εξαίρεση τους 

θαλάσσιους σίφωνες) και ετήσιο απολογισμό συνήθως 60 - 

100 θύματα. Αν και δεν υπάρχει πολιτεία των ΗΠΑ στην οποία 

να μην έχει κατά καιρούς σημειωθεί το φαινόμενο αυτό, ένα 

ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των σιφώνων ξηράς της χώρας 

αυτής, παρατηρείται σε μια περιοχή των κεντρικών Ηνωμένων 

Πολιτειών, η οποία είναι γνωστή ως Μονοπάτι των Σιφώνων 

(Tornado Alley). Γενικότερα όμως, υπό τις κατάλληλες 

συνθήκες, μπορεί πρακτικώς να συμβεί σίφωνας σε 

οποιοδήποτε μέρος, ώρα και εποχή κατά τη διάρκεια του 

έτους. 

 

 

Οι σίφωνες ποικίλουν σε σχήματα και διαστάσεις, ωστόσο η 

τυπική τους εμφάνιση είναι ένα περιστρεφόμενο σύννεφο σε 

σχήμα χωνιού, που ενώνει σύννεφα και έδαφος και το κάτω 



μέρος τους περιβάλλεται από ένα στροβιλιζόμενο σύννεφο 

σκόνης, που προκαλείται από τους σφοδρούς ανέμους του 

σίφωνα στο έδαφος. Επίσης, ποικίλλουν και σε ένταση και 

διάρκεια, αν και οι περισσότεροι έχουν ταχύτητες 

περιστροφικών ανέμων μικρότερες από 110 μίλια / 177 

χιλιόμετρα την ώρα, μέσο πλάτος συνήθως 250 πόδια / 75 

μέτρα και διάρκεια λίγων λεπτών ή σπανιότερα άνω των 

τριάντα λεπτών. Κατά συνέπεια, η μέγιστη δυνατή απόσταση 

μετακίνησής τους είναι τα 20 - 30 χιλιόμετρα. Οι πιο ακραίοι 

και καταστροφικοί στην ιστορία, έχουν φθάσει σε ταχύτητες 

ανέμων 250 - 300 μίλια / 400 - 480 χιλιόμετρα την ώρα, 

διάμετρο έως 1 μίλι / 1,6 χιλιόμετρα ή και παραπάνω, και 

διάρκεια άνω της 1 ώρας, συχνά διανύοντας αποστάσεις πάνω 

από 60 μίλια / 100 χιλιόμετρα. 

Σχηματισμός 

Το κλασικό «υγρές, θερμές αέριες μάζες συγκρούονται με 

ψυχρά μέτωπα και η ατμοσφαιρική αστάθεια που 

δημιουργείται προκαλεί σίφωνες» μπορεί να έχει μεγάλη 

διάδοση στην κοινή γνώμη, καθώς η σύγκρουση αυτή είναι 

όντως ευνοϊκός παράγοντας, πλην όμως δεν αρκεί από μόνο 

του να εξηγήσει το φαινόμενο. Αν γινόταν δεκτό ότι αρκεί μόνο 

αυτός ο παράγοντας, τότε αυτομάτως θα προέκυπτε το 

ερώτημα γιατί οι σίφωνες δεν εμφανίζονται συχνότερα - θα 

ήταν ένα φαινόμενο σχεδόν καθημερινό. 

 

Στην πραγματικότητα, όσο περίεργο και αν ακούγεται, ακόμα 

και σήμερα δεν το ξέρουμε πλήρως πως σχηματίζονται και 

λειτουργούν. Η δημιουργία τους είναι πολύ σύνθετη και 

φαίνεται ότι συμμετέχουν πολλοί μηχανισμοί. Παρόλο που το 

φαινόμενο αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τα μέσα του 

19ου αιώνα και εντατικής επιστημονικής μελέτης από τη 



δεκαετία του 1950 και μετά, εξακολουθεί να αποτελεί θέμα 

τρέχουσας επιστημονικής έρευνας και πολλές πτυχές των 

σιφώνων παραμένουν άγνωστες. Παρά τα αναπάντητα 

ερωτήματα όμως σχετικά με τις λεπτομέρειες των συνθηκών 

και των μηχανισμών, οι βασικές αρχές του σχηματισμού τους 

είναι πλέον γνωστές. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, πρακτικώς 

μπορεί να συμβεί σίφωνας σε οποιοδήποτε μέρος, ώρα και 

εποχή κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Ευνοϊκοί παράγοντες 

 

Πρώτα η περιστρεφόμενη βάση νεφών χαμηλώνει, 

δημιουργώντας μια στήλη, γνωστή ως σύννεφο - χοάνη (funnel 

cloud), που συνεχίζει να χαμηλώνει καθώς αυξάνει η ένταση 

του ανέμου κοντά στο έδαφος, σηκώνοντας σκόνη και άλλα 

αντικείμενα. Τελικώς, η ορατή στήλη ακουμπά στο έδαφος και 

ο σίφωνας αρχίζει να προκαλεί εκτεταμένες ζημιέςΕνώ οι 

παρακάτω παράγοντες φαίνεται να είναι γενικά αναγκαίοι, 

σίφωνες μπορεί περιστασιακά να αναπτυχθούν χωρίς να 

πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Γενικά οι σίφωνες είναι συνηθέστεροι στα μέσα γεωγραφικά 

πλάτη, καθώς σε αυτά συναντώνται οι θερμές και υγρές 

τροπικές αέριες μάζες με ψυχρά πολικά μέτωπα, όπως 

προαναφέρθηκε. 

Άλλη προϋπόθεση δημιουργίας σιφώνων, είναι η ύπαρξη αέρα 

μεγάλης αστάθειας και υγρασίας. 

Η πλέον ευνοϊκή αστάθεια για το σχηματισμό τους, είναι μια 

αρκετά ισχυρή κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας με το 

ύψος, με ταυτόχρονο εγκλωβισμό λανθάνουσας θερμότητας 



στα χαμηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας (μέχρι και 1 - 2 

χιλιόμετρα υψόμετρο) και η αύξηση της μάζας του αέρα που 

ανυψώνεται βίαια. 

Οι μηχανισμοί ανύψωσης αέριων μαζών μπορεί να είναι 

θερμικοί (ηλιακή ακτινοβολία, καταιγίδες) ή δυναμικοί (ψυχρά 

μέτωπα) και ειδικότερα: 

Λόγω της εντονότερης ηλιακής ακτινοβολίας το μεσημέρι, 

προκαλείται υπερθέρμανση κοντά στο έδαφος, επαυξάνοντας 

την ανοδική τάση και γι' αυτό οι σίφωνες συνήθως 

εμφανίζονται αργά το απομεσήμερο, λίγη ώρα μετά την 

μεγαλύτερη θερμοκρασία του 24-ώρου. 

Μία σημαντική πηγή ενέργειας, είναι αυτή των καταιγίδων. 

Κατά τη διάρκειά τους, αποθηκεύεται στην ατμόσφαιρα 

λανθάνουσα θερμότητα που απελευθερώνεται κατά τη 

διάρκεια της συμπύκνωσης των υδρατμών. Αυτό το πρόσθετο 

ποσό της θερμότητας ενισχύει τα βίαια ανοδικά ρεύματα, 

επειδή ο θερμότερος αέρας είναι ελαφρύτερος και επομένως 

ανυψώνεται σαν αερόστατο. 

Για τους σίφωνες, τα ευνοϊκότερα ψυχρά μέτωπα είναι εκείνα 

που σχηματίζονται μεταξύ θαλάσσιας πολικής και θαλάσσιας 

τροπικής μετακινούμενης αέριας μάζας, οπότε ο ψυχρός αέρας 

εισχωρεί κυριολεκτικά, υπό την μορφή πλώρης πλοίου, μέσα 

στον θερμό αέρα, σε μικρό πάντα ύψος από την επιφάνεια. 

Τότε ο ψυχρός αυτός αέρας υπερκαλύπτει και εγκλωβίζει τον 

θερμό αέρα, αντί να σφηνωθεί από κάτω του όπως συνήθως, 

προκαλώντας μια εξαιρετικά ακραία ανισορροπία και 

αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Ο θερμός αέρας ορμάει 

κυριολεκτικά προς τα πάνω με μεγάλη ταχύτητα και, τελικώς, 

σε ένα ή περισσότερα σημεία ανύψωσης, κατορθώνει να 

διαφύγει προς τα πάνω, υπό την μορφή τεράστιας φυσαλίδας, 



με συνέπεια τη δημιουργία σφοδρού ανοδικού ρεύματος και 

την πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης στο σημείο ανύψωσης. 

 

Ταυτόχρονα, η συνάντηση ισχυρών ρευμάτων αέρα από 

αντίθετες κατευθύνσεις δίνει στην ανοδική στήλη μια 

περιστροφική κίνηση. Η ήδη ανοδική κίνηση στο κέντρο του 

κάτω μέρους της ροής αέρα προς τον άξονα περιστροφής, 

λειτουργεί σαν τουρμπίνα και προκαλεί τεράστια αύξηση της 

ταχύτητας του ανέμου μέσα στην στροβιλιζόμενη στήλη. 

 

Παράλληλα με την πτώση της πίεσης λόγω της ανοδικής 

διαφυγής του θερμού αέρα, η φυγόκεντρος δύναμη 

απομακρύνει περαιτέρω τις αέριες μάζες από το κέντρο του 

σίφωνα. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά πίεσης μεταξύ του 

εσωτερικού των σιφώνων και του ατμοσφαιρικού αέρα γύρω 

από αυτούς είναι πολύ μεγάλη. 

 

Να σημειωθεί ότι οι σίφωνες εκδηλώνονται κυρίως στο ψυχρό 

μέτωπο που σχηματίζεται στην λεγόμενη σφήνα ύφεσης, 

καθώς και σε άλλα (ψυχρά κυρίως) μέτωπα όταν αυτά 

παρουσιάζουν μεγάλη δραστηριότητα. 

 

 


