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Η Σαντορίνη
Η Σαντορίνη είναι ένα από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και ένα από τα
πιο διάσημα νησιά. Η μοναδική του καλντέρα, τα προϊόντα, οι ακτές με τη μαύρη άμμο, το
πανέμορφο ηλιοβασίλεμα είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που κάνουν τη Σαντορίνη μοναδική σε
όλο τον κόσμο.

Σύντομη Ιστορία της Σαντορίνης
Η Σαντορίνη είναι ένα νησί με πλούσια ιστορία. Συνδεδεμένη με το μύθο της Χαμένης Ατλαντίδας
αλλά και μια σειρά από γεγονότα που στιγμάτισαν τον Πρώιμο Κυκλαδικό Πολιτισμό. Οι μύθοι που
συνδέονται με τη Σαντορίνη είναι πολλοί, ενώ το πρώτο όνομα του νησιού είναι Στρογγύλη, λόγω
του κυκλικού του σχήματος. Η έκρηξη του ηφαιστείου του 1600 π.Χ. έμελλε να αλλάξει τόσο το
σχήμα της Σαντορίνης, όσο και την πορεία της ιστορίας στο Αιγαίο πέλαγος. Η τεράστια έκρηξη
του ηφαιστείου και το τσουνάμι που δημιουργήθηκε λέγεται ότι κατέστρεψε τον Μινωικό Πολιτισμό
της Κρήτης, ενώ στη Σαντορίνη δημιουργήθηκε η μοναδική της καλντέρα. Το γεωλογικό φαινόμενο
που άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο επισκέπτονται σήμερα.
Η Σαντορίνη επανεμφανίζεται δυναμικά στην ιστορία, όταν τον 7ο αιώνα π.Χ. την κορυφή του Μέσα
Βουνού επιλέγουν οι Σπαρτιάτες έποικοι για να χτίσουν την πόλη τους. Το νησί παίρνει το όνομα του
βασιλιά τους και ονομάζεται Θήρα.
Η σπουδαιότητα της Σαντορίνης κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας φαίνεται από το
γεγονός ότι υπήρχε Επισκοπή, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι του Μεσαίωνα το νησί ανήκει στους
Ενετούς και το Δουκάτο του Αιγαίου. Οι Ενετοί έδωσαν το σημερινό όνομά του νησιού Σαντορίνη
από το Santa Irini (την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που βρίσκεται στην Περίσσα).
Η Σαντορίνη γίνεται μέρος του Ελληνικού κράτους το 1830 και συνεχίζει την επιτυχημένη εμπορική
δραστηριότητα που είχε ξεκινήσει ήδη από την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τα σαντορινιά
προϊόντα (κυρίως το κρασί βινσάντο) ταξιδεύει στη Ρωσία και στο νησί χτίζονται τα αρχοντιά των
καπεταναίων, αλλά και τα υπόσκαφα στα οποία έμεναν τα πληρώματα.
Την λαμπρή πορεία του σαντορινιού εμπορίου διακόπτει ο καταστροφικός σεισμός του 1956 για να
επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με την άφιξη των πρώτων
επισκεπτών.
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