
 
«Σάντα Ειρήνη» την ονόμασαν οι Βενετοί από ένα εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης 
που υπήρχε εκείνα τα χρόνια, «Θήρα» οι αρχαίοι από τον Σπαρτιάτη οικιστή 
Θήρα, «Στρογγύλη» από το σχήμα της πριν βυθιστεί η καλντέρα. Εμείς 
πάντως και όλος ο κόσμος την ξέρουμε Σαντορίνη.  

Το «όλος ο κόσμος» το διαπιστώσαμε ιδίοις όμμασι, αφού υπήρχαν τουρίστες 
από όλα τα μέρη του κόσμου, μολονότι η περίοδος πριν από το Πάσχα δεν 
θεωρείται και ιδιαίτερα τουριστική. Όμως το ηλιοβασίλεμα στην Οία είναι 
μαγικό και μετατρέπει τα στενά της σε μια σύγχρονη Βαβέλ. Και να σκεφτεί 
κανείς ότι η εικόνα του κοσμοπολίτικου νησιού άρχισε να σχηματίζεται μετά τη 
δεκαετία του 1970. 



 
Μέχρι τότε οι κάτοικοι αγωνιζόταν 
σκληρά, για να δαμάσουν την θηραϊκή γη 
και να την κάνουν να καρπίσει. Νερό 
ελάχιστο έως ανύπαρκτο, όμως η 
μεσημεριανή υγρασία που βλέπαμε γύρω 
μας από το Δημαρχείο των Φηρών, όπου 
μας καλωσόρισε ο δήμαρχος του νησιού, 
το βράδυ υγροποιείται και ζωογονεί τις 
καλλιέργειες. Και πάλι όμως με μόχθο να 
πλεχτούν τα αμπέλια σε «καλάθια», για 
να συγκρατούν την υγρασία και να 
προστατεύουν τα σταφύλια από τους 
ανέμους, να αξιοποιηθεί και η τελευταία 
πιθαμή γης, για να δώσει την περίφημη  
–στα gourmet εστιατόρια όλου του 
κόσμου– φάβα Σαντορίνης και τα 
ντοματάκια και τα φιστίκια Αιγίνης και 
βέβαια τα κρασιά της, με ναυαρχίδα το 
εκλεκτό Vin Santo!  



 

«Σπίτι όσο χωρείς, χωράφι όσο θωρείς» έλεγαν οι παλιοί Σαντορινιοί και το 
έκαναν πράξη κάνοντας τα σπίτια τους υπόσκαφα. Το ίδιο και τους στάβλους 
και τις κανάβες τους (κάβες), καθώς από τη μια δεν είχαν την πολυτέλεια να 
χτίζουν στους ανοιχτούς χώρους που προορίζονταν για τις καλλιέργειες, και 
από την άλλη το σκάψιμο στη θηραϊκή γη ήταν και οικονομικό και 
βιοκλιματικό! Αλλά και μέσα στους Πύργους, που τους προστάτευαν από τους 
πειρατές, το στρίμωγμα των σπιτιών θεωρούνταν αυτονόητο, καθώς οι χωρίς 
παράθυρα «πλάτες» τους σχημάτιζαν την εξωτερική περίμετρο του τείχους.  

Με το ηφαίστειο είχαμε ασχοληθεί ήδη από την Θεσσαλονίκη, όμως αυτό που 
αντικρίσαμε στο «γεωλογικό βιβλίο» της καλντέρας της Σαντορίνης και η 
ανάβαση στο ηφαιστειογενές νησί της Νέας Καμένης είναι μια εμπειρία που δεν 



μπορεί εύκολα να συγκριθεί με το ψάξιμο στις σελίδες βιβλίων και στις οθόνες 
υπολογιστών.  
Και οι κάτοικοι τι θεωρούν το ηφαίστειο, ευλογία ή κατάρα; Από παλιά 
στάθμιζαν τα υπέρ και τα κατά, και η ζυγαριά έγερνε προς την πρώτη μεριά. 
Το αποδεικνύει ο προϊστορικός οικισμός του Ακρωτηρίου, που ανέσκαψε ο 



Σπύρος Μαρινάτος, και αναδείχθηκε με μια εντυπωσιακή σύγχρονη 
μουσειοκατασκευή. Τα ευρήματα, που φυλάσσονται στο Μουσείο της 
προϊστορικής Θήρας, μαρτυρούν την εγκατάσταση ενός ναυτικού λαού που 
λάτρευε την πολυτέλεια και γεύονταν τις χαρές της ζωής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρεις μέρες σίγουρα δεν είναι πολλές, για να γνωρίσεις όλες τις πτυχές της 
ιστορίας και της ζωής αυτού του διάσημου νησιού. Καθώς όμως το αεροπλάνο 
έπαιρνε ύψος για την επιστροφή μας στην Θεσσαλονίκη, όλοι μας είχαμε στο 
στόμα μας μια επίγευση από την Σαντορίνη και το κρασί Vin Santo!!!  


