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Welcome to the province of Thera!
Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: 
golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines, pathways leading to the 
countryside with its spices, wild and cultivated plants, rocks, hills and mountains of 
interesting forms and colours, monasteries, country churches and farmhouses, com-
positions of folklore architecture and roads that lead to the small village squares.

Apart from these common characteristics, each island has its own special char-
acter like Anafi, for example, which is connected to the myth of the Argonautic Ex-
pedition, the volcanic islands Thera and Thirasia with their geological, prehistoric, 
classical, historical, Byzantine and medieval monuments, Ios - the island of Homer, 
Sikinos with its medieval castle in the centre of the settlement, Folegandros named 
after the son of the King of Crete - Minoa - and of 
Chrysospilia. We invite you to visit these islands and en-
joy both their common and special characteristics and 
we guarantee you a comfortable and pleasurable stay.

 Chrysanthos Roussos, Sub-prefect of Thera 

Καλωσήρθατε στην Επαρχία Θήρας! 
Καθένα από τα νησιά της Επαρχίας Θήρας διαθέτει τα γενικά χαρακτηριστικά: 
αμμουδιές κατακίτρινες, κατάμαυρες ή κατακόκκινες, απότομες ακτές, μονοπάτια 
που οδηγούν στις εξοχές με τα μυρωδικά, άγρια ή ήμερα φυτά, βράχοι, λόφοι και 
βουνά με περίεργα σχήματα και χρώματα, μοναστήρια, εξωκκλήσια και αγροτό-
σπιτα, συνθέσεις λαϊκής αρχιτεκτονικής, δρόμους και ριβίδια που οδηγούν στις 
μικρές πλατείες των χωριών.

Καθένα από τα νησιά, εκτός από τα γενικά, διαθέτει και ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά, όπως η Ανάφη, που συνδέεται με το μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας, τα 
ηφαιστειογενή νησιά Θήρα και Θηρασία με τα γεωλογικά, προϊστορικά, κλασικά, 
ιστορικά, βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία, η Ίος πατρίδα του Ομήρου, η Σίκινος 
με το μεσαιωνικό κάστρο της στο κέντρο του οικισμού, η Φολέγανδρος ονομα-
τισμένη από τον Φολέγανδρο, γιο του Βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και τη Χρυσο-
σπηλιά. Αυτά τα νησιά, με τα γενικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σας καλούμε να 
τα επισκεφθείτε, να τα γνωρίσετε και σας υποσχόμαστε να φροντίσουμε για την 
άνετη και ευχάριστη διαμονή σας.

   Χρύσανθος Ρούσσος, Έπαρχος Θήρας

The islands of Santorini
The Santorini group of volcanic islands, possesses characteristics that are enough 
to satisfy even the most demanding visitor. Geological formations (caldera, volca-
noes), antiquities (the settlement of Akrotiri dating back to prehistoric times and 
ancient Thera dating back to the classical period), Byzantine monuments (the Ba-
silica of Aghia Eirini in Perissa, the Church of Panagia Episkopi in Mesa Gonia), me-
dieval buildings (Kastelia and Goulades), post-Byzantine buildings (monasteries, 
churches). Also, endless pitch-black or deep red beaches, multi-coloured clifflike 
rocks, pathways, old thermal springs, the town and villages with their characteristic 
ecclesiastical and folk architecture. Luxurious or traditional hotels and restaurants, 
coffee shops and bars with unique views, seaside lodgings, restaurants and enter-
tainment. These very special characteristics have made 
Santorini known not only as the number one tourist 
destination in Europe and the second in the world, 
but also as the most romantic island of Greece. I invite 
you to visit this unique group of islands of Santorini, to 
know its beauties and to enjoy wonderful experiences 
like so many thousands of visitors have already done.
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Angelos Roussos, Mayor of Thera
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Τα νησιά της Σαντορίνης
Το ηφαιστειογενές σύμπλεγμα της Σαντορίνης έχει χαρακτηριστικά, που ικανο-
ποιούν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί (Καλντέρα, 
Ηφαίστεια), οι αρχαιότητες (πόλη των προϊστορικών χρόνων στο Ακρωτήρι και 
των κλασικών στην Αρχαία Θήρα), τα Βυζαντινά μνημεία (Βασιλική της Αγίας 
Ειρήνης στην Περίσσα, Παναγία Επισκοπή στη Μέσα Γωνιά), τα μεσαιωνικά οικο-
δομικά συμπλέγματα ή κτίσματα (Καστέλια και Γουλάδες), τα μεταβυζαντινά (μο-
ναστήρια, εκκλησίες). Ακόμη, οι κατάμαυρες ή κατακόκκινες απέραντες παραλίες, 
τα πολύχρωμα κατακόρυφα βράχια, τα μονοπάτια, οι παλιές ιαματικές πηγές, η 
πόλη και τα χωριά με τη χαρακτηριστική εκκλησιαστική και λαϊκή αρχιτεκτονική. 
Τα πολυτελή ή και παραδοσιακά ξενοδοχεία και εστιατόρια, οι καφετέριες και τα 
μπαρ με τη μοναδική θέα, τα παραθαλάσσια καταλύματα ύπνου, εστίασης και 
διασκέδασης. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναδεικνύουν τη Σαντορίνη ως 
πρώτο τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη και δεύτερο στον κόσμο, αλλά και ως 
το πιο ρομαντικό νησί της Ελλάδας. Σας προσκαλώ να επισκεφθείτε αυτό το μονα-
δικό νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης, να γνωρίσετε τις ομορφιές του και να 
αποκτήσετε εμπειρίες σαν αυτές που απέκτησαν οι χιλιάδες επισκέπτες του.

                   Άγγελος Ρούσσος, Δήμαρχος Θήρας
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Welcome to the Community of Oia
I give you a hearty welcome to Santorini and especially to the Community of Oia, which 
includes Oia and Thirasia island. You will certainly visit Oia in order to enjoy the famous 
sunset and the fantastic view from our Caldera. I strongly recommend you, however, 
to not forget to discover the alleys of Oia and Foinikia, walking trough the marvelous 
captain houses, the underground rooms, the country houses and the canavas of unique 
architecture and beauty. Taste the local cuisine, the fresh sea-food and the fishes, the 
agricultural products and the high quality wines that represent the power of the arid 
Theraic land. At the same time you can enjoy the unique, colorful landscape.

Enjoy the extremely clean sea waters at the beaches of Baxedes, Koloumbos, Katha-
ros and at the picturesque small ports of Ammoudi and Armeni. The dream is not 
complete unless you go for a walk in the island of Thirasia 
that was detached from Santorini during the powerful pre-
historic eruption. From there, you have the chance to ad-
mire the terrific view of the whole island and have a close 
look at the volcanic group. At the same time, the authentic 
island scene will provide you a peaceful shelter for your 
holidays.  I wish you a lovely stay and magic experiences! 

Καλώς ήρθατε στην Κοινότητα Οίας
Σας καλωσορίζω θερμά στην Σαντορίνη και ιδιαιτέρως στην Κοινότητα της Οίας, η 
οποία αποτελείται από την Οία και το νησί της Θηρασίας. Σίγουρα θα επισκεφτείτε 
την Οία για να απολαύσετε το περίφημο ηλιοβασίλεμα και την υπέροχη θέα από την 
Καλντέρα μας. Σας συστήνω όμως να μην παραλείψετε να γνωρίσετε τα δρομάκια της 
Οίας και της Φοινικιάς, περνώντας ανάμεσα από τα περίφημα καπετανόσπιτα, τα υπό-
σκαφα, τις αγροικίες και τις κάναβες μοναδικής αρχιτεκτονικής και ομορφιάς. Γευτείτε 
την τοπική κουζίνα, τα ολόφρεσκα θαλασσινά και ψάρια, τα αγροτικά προϊόντα και 
τα υψηλής ποιότητας κρασιά που κρύβουν μέσα τους τη δύναμη της άνυδρης θηρα-
ϊκής γης, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την μοναδικότητα του πολύχρωμου τοπίου.

Χαρείτε την πεντακάθαρη θάλασσα από τις παραλίες των Μπαξέδων, του Κολού-
μπου, του Κάθαρου και από τα γραφικά λιμανάκια του Αμμουδιού και της Αρμένης. 
Απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση του ονείρου η βόλτα στο νησί της Θηρα-
σίας, το οποίο χωρίστηκε από την Σαντορίνη κατά την ισχυρή προϊστορική έκρηξη 
του ηφαιστείου. Εκεί μπορείτε να θαυμάσετε την καταπληκτική θέα όλης της Σα-
ντορίνης και του ηφαιστειακού συμπλέγματος από πολύ μικρή απόσταση, βρίσκο-
ντας ένα ήρεμο καταφύγιο για τις διακοπές σας σε ένα αυθεντικό νησιωτικό τοπίο. 
Σας εύχομαι καλή διαμονή και μαγικές εμπειρίες!

Γεώργιος Αντ. Χάλαρης, Πρόεδρος της Κοινότητας Οίας
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Geography
Santorini’s group of islands is consisted of Thera, Thirasia, Aspronisi, Palea and 
Nea Kameni (Volcanoes) islands and is located in the most southern part of the 
Cyclades in the Aegean Sea, 63 nautical miles north of Crete. The surface area 
of Thera is 73 sq. km. and its population, distributed among thirteen villages, is 
13.600 people, according to the 2001 census.
Latitude: from 36 19’ 56’’ to 36 28’ 40’’ N
Longitude: from 25 19’ 22’’ to 25 29’ 13’’ E

History

The human presence on the island seems to be existed since the middle of the 3rd 
millennium B.C. The excavation at Akrotiri has confirmed that man’s activity on 
the island continues until the eruption of the volcano in around 1500 B.C, which 
entirely buried the island beneath very thick layers of pozzuolona. All traces of hu-
man activity vanished from the island until the end of the 13th century B.C. 

According to Herodotus, the island was initially called Strongyle (the Round 
One). Later, because of its beauty, it was called Kalliste (the Fairest One). To 
Kalliste, came the Phoenicians and there they settled. After the Phoenicians, the 

Γεωγραφία
Το νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης αποτελείται από τα νησιά: Θήρα, Θηρα-
σία, Ασπρονήσι, Παλαιά και Νέα Καμένη (Ηφαίστεια) και βρίσκεται στο νοτιότερο 
άκρο των Κυκλάδων, στο Αιγαίο Πέλαγος, 63 ναυτικά μίλια βόρεια της Κρήτης. Η 
επιφάνειά της Θήρας είναι 73 τ. χλμ. και ο πληθυσμός της, μοιρασμένος σε δεκα-
τρία χωριά, είναι 13.600 άτομα (σύμφωνα με την απογραφή του 2001).
Γεωγρ. Πλάτος: από 36 19’ 56’’ έως 36 28’ 40’’ Β
Γεωγρ. Μήκος: από 25 19’ 22’’ έως 25 29’ 13’’ A

Ιστορία
Aνθρώπινη παρουσία στο νησί φαίνεται ότι υπήρχε από τα μέσα της τρίτης χιλιετίας 
π.Χ. Η ανασκαφή στο Ακρωτήρι βεβαιώνει ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα συνε-
χίστηκε μέχρι τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου γύρω στα 1500 π.Χ. που έθαψε 
ολόκληρο το νησί κάτω από παχύτατα στρώματα θηραϊκής γης. Κάθε ίχνος ανθρώ-
πινης δραστηριότητας εξαφανίστηκε από το νησί μέχρι το τέλος του 13ου αι. π.Χ.

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το νησί αρχικά ονομαζόταν Στρογγύλη, από το σχή-
μα του και αργότερα, εξαιτίας της ομορφιάς του, ονομάστηκε Καλλίστη, όπου και 
εγκαταστάθηκαν Φοίνικες. Μετά από τους Φοίνικες έφτασαν οι Λακεδαιμόνιοι 
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Lacedaemonians arrived and gave the island the name of their leader, Theras. In 
the 9th century B.C. Thera, became an important point on the communication 
route between the East and the West of that era and adopted the Phoenician 
alphabet for writing the Greek language. In about 630 B.C. Therans reached the 
north coast of the African continent where they founded Cyrene, the only Theran 
colony. During the Classical period in Greece (5th and 4th century B.C.) Thera did 
not play an important role in Hellenic events. During the Peloponesian War Thera 
sided with Sparta, as expected. In Hellenistic times the island’s strategic position 
made Thera a precious base from which the warring campaigns of the successors 
of Alexander the Great were launched in the Aegean.

Within the Roman Empire, Thera was nothing more than an insignificant small 
island. However, Christianity reached early the island and an organized church 
was already existed by the 4th century A.C. The island was of neither political nor 
military significance in Byzantine times although Alexius I Comnenus (1081-1118) 
founded the church of Panagia Episkopi at Gonia. 

After the fall of Constantinople to the Crusaders of the Fourth Crusade (1204) 
the Duchy of Naxos was founded and Thera became the seat of one of the four 
Catholic Bishops of the Duchy. The name Santorini was given at that time by the 
Crusaders after the church of Aghia Irini (Santa Irene) which some say was at 

και έδωσαν στο νησί το όνομα του αρχηγού τους Θήρα. Τον 9ο αι. π.Χ. η Θήρα 
γίνεται σταθμός που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση της εποχής εκείνης και υιο-
θετεί το φοινικικό αλφάβητο για τη γραφή της ελληνικής γλώσσας. Γύρω στα 630 
π.Χ. στα βόρεια παράλια της Αφρικής ιδρύεται η Κυρήνη, η μοναδική αποικία 
των Θηραίων. Τους αιώνες της Κλασικής Εποχής στην Ελλάδα (5ος και 4ος αι. 
π.Χ.) η Θήρα δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στα ελληνικά πράγματα. Τον καιρό του 
Πελοποννησιακού πολέμου, καθώς ήταν φυσικό, η Θήρα πήγε με το μέρος της 
Σπάρτης. Στα Ελληνιστικά χρόνια η στρατηγική θέση του νησιού έκανε τη Θήρα 
πολύτιμη βάση για τις πολεμικές επιχειρήσεις των διαδόχων του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου στο Αιγαίο.

Στην τεράστια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η Θήρα δεν είναι παρά ένα μικροσκοπικό 
νησί, όπου όμως ο Χριστιανισμός έφτασε νωρίς και φαίνεται πως από τον τέταρτο 
κιόλας αιώνα υπήρχε οργανωμένη εκκλησία. Ούτε πολιτική, ούτε ιδιαίτερη στρατι-
ωτική σημασία φαίνεται πως είχε το νησί στα Βυζαντινά χρόνια παρά το ότι ο Αλέ-
ξιος Α’ ο Κομνηνός (1081-1118) ίδρυσε το ναό της Παναγίας Επισκοπής στη Γωνιά.

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Τέταρ-
της Σταυροφορίας (1204) ιδρύθηκε το Δουκάτο της Νάξου και η Θήρα έγινε η 
έδρα για τη μία από τις τέσσερις λατινικές επισκοπές του Δουκάτου. Το όνομα 
Σαντορίνη το πήρε τότε από τους Σταυροφόρους, κατ’ άλλους από την εκκλησία 
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Perissa and others say was at Riva on Thirasia. In the years of Frankish rule (1207-
1579) although Santorini experienced the development of cotton cultivation and 
viticulture, the island suffered as much from piratical raids as from the rivalries 
between the local Latin rulers or between the Duke and the Sultan. 

The Turkish dominion (1579-1821) resulted in the abolition of piracy and the 
development of international trade. The Santorinians created close contacts with 
the great harbours of the Eastern Mediterranean (Alexandria, Constantinople, 
Odessa) where they founded important communities. In 1821, Santorini with its 
shipping strength, took part in the fight for independence from the Turks, and 
in 1830 became part of the independent Greek state. Up until the beginning of 
the 20th century shipping, textiles, tomato production and viticulture were all 
flourishing. The change from sail to steam-driven ships and also the transporta-
tion of the island’s factories to mainland Greece had a great effect on the island’s 
economy. After the 1956 earthquake there was a huge decrease in the population 
and an economic catastrophe. Towards the end of the 70’s tourism began to 
develop, bringing economic relief to the island.

της Αγίας Ειρήνης (Santa Irini) που βρίσκεται στην Περίσσα και κατ’ άλλους από 
την εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που βρίσκεται στη Ρίβα της Θηρασιάς. Στα χρόνια 
της Φραγκοκρατίας (1207 - 1579) παρά το ότι η Σαντορίνη γνώρισε την ανάπτυξη 
της βαμβακοκαλλιέργειας και της αμπελουργίας, το νησί υπέφερε τόσο από τις 
πειρατικές επιδρομές, όσο και από τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους τοπικούς 
Λατίνους δυνάστες ή ανάμεσα στο Δούκα και το Σουλτάνο. Η τουρκική κατάκτηση 
(1579 - 1821) συντέλεσε στην καταστολή της πειρατείας και στην ανάπτυξη του 
διεθνούς εμπορίου. Οι Σαντορινιοί δημιούργησαν στενές σχέσεις με τα μεγάλα 
λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου (Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Οδησσό), 
όπου και ίδρυσαν σημαντικές παροικίες.

Το 1821 η Σαντορίνη συμμετείχε με τα πλοία της στον απελευθερωτικό αγώνα 
εναντίον των Τούρκων και το 1830 εντάχθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. 
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ανθούν η ναυτιλία, η κλωστοϋφαντουργία, η 
επεξεργασία τομάτας και η οινοποιία. Το πέρασμα όμως από τα ιστιοφόρα στα 
ατμοκίνητα πλοία και η μεταφορά των εργοστασίων του νησιού στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, έπληξαν την οικονομία του νησιού. Μετά το σεισμό του 1956 ο πληθυσμός 
μειώθηκε πολύ και υπήρξε οικονομική καταστροφή. Ο τουρισμός που άρχισε στο 
τέλος της δεκαετίας του ’70 έφερε και την οικονομική ανάκαμψη στο νησί.
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Following this explosion, the volcanic activity continued through time with 
slower pace, building two islets inside the Caldera, the Palea (Old) and Nea 
(New) Kameni. The latter is the newest land in the Mediterranean as it was 
formed by lava between 434 and 57 years ago. The round craters, hot fuma-
roles, new minerals, and gushing warm multi-coloured water, impress visitors. 
The collapse of the central part of the volcano created the Caldera’s slopes and 
cliffs, “gremna” as local called them, and it is possible for visitors to take a tour 
by sea within the “internal” part-the offspring of the active volcano. In this way 
one may come close to the volcano and get a very realistic picture of its slopes, 
which stretch in a total length of 25 km and reach a height of 100-300 m above 

the sea level, acquiring a better understanding of 
its development and the way in which the vol-
cano acted. The variety of rocks, the alternation 
of their colours, the way in which they relate to 
each other and the details of the volcanic shaping 
are all extremely impressive. The natural light that 
falls on the slopes is different each moment of the 
day and offers unique views throughout the year.

The view from the sea is made complete thanks 

Santorini, a “window” for volcanology
By Professor Michalis Fytikas*

The Santorini group of islands is unique as it is probably the only volcano in the 
world with its caldera in the sea. All of Santorini’s islands were formed largely 
due to the volcanic activity and constitute a compound volcano. Twelve huge 
explosions occurred, one every 20.000 years approximately, during the last pe-
riod of volcanism. Each violent explosion caused the collapse of the volcano’s 
central part and the creation of a large crater (caldera). The volcano however 
managed to recreate itself over and over again.

The last large explosion occurred 3.600 years ago (during the Minoan Age) 
when the igneous material (mainly ash, pumice and lava stones) covered the 
three islands (Thera, Thirasia and Aspronisi) together with a thriving prehistoric 
civilization, evidence of which was found during the excavations of Akrotiri in 
Thera. The huge amount of new matter did not only create stretches of flat 
fertile land, but it is also responsible for the formation of the well-known exter-
nal beaches. The solid material and gases emerging from the volcano’s interior 
created a big “vacuum” underneath. This caused the collapse of the central part 
and the creation of an enormous “pot” - the today’s Caldera - with a size of 8x4 
km and a depth of up to 400 m below the sea level.

Σαντορίνη, ένα «ανοικτό» ηφαιστειολογικό βιβλίο
Από τον καθηγητή Μιχάλη Φυτίκα*
Το νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης αποτελεί μοναδική σχεδόν περίπτωση 
στον κόσμο ενός ηφαιστείου που έχει καλδέρα μέσα στη θάλασσα. Όλα τα νη-
σιά της Σαντορίνης σχηματίσθηκαν κύρια από την ηφαιστειακή δράση και απο-
τελούν ένα σύνθετο οικοδόμημα. Δώδεκα τεράστιες εκρήξεις, μία κάθε 20.000 
χρόνια περίπου, έγιναν στην τελευταία περίοδο της ηφαιστειότητας. Kάθε βίαιη 
έκρηξη κατέληγε στη δημιουργία βυθίσματος (καλδέρας), γκρεμίζοντας το με-
γαλύτερο κεντρικό τμήμα του ηφαιστείου, που επιμένει όμως να οικοδομείται 
ξανά και ξανά.

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη έγινε πριν 3.600 περίπου χρόνια (στη «μινωική» 
εποχή) και τα πυρακτωμένα υλικά (κυρίως τέφρα και ελαφρόπετρα), σκέπασαν 
τα τρία νησιά (Θήρα, Θηρασιά, Ασπρονήσι) και μαζί ένα ακμαιότατο προϊστο-
ρικό πολιτισμό, δείγμα του οποίου βρέθηκε στις ανασκαφές του Ακρωτηρίου. 
Η τεράστια ποσότητα των υλικών δημιούργησε και εύφορες πεδινές εκτάσεις, 
αλλά και τις γνωστές εξωτερικές παραλίες. Τα στερεά και τα αέρια που βγήκαν 
από τα σωθικά του ηφαιστείου, δημιούργησαν από κάτω του ένα μεγάλο κενό 
και έτσι γκρεμίστηκε το κεντρικό του τμήμα, κάνοντας μια τεράστια χοάνη, τη 
σημερινή Καλδέρα, με διαστάσεις 8χ4 χλμ. και βάθος μέχρι 400 μ. κάτω από 

τη θάλασσα.
Μετά, η ιστορική πια ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίστηκε πολύ πιο ήπια 

και οικοδόμησε μέσα στην Καλδέρα τα νησάκια της Παλιάς και της Νέας Καμέ-
νης. Η τελευταία αποτελεί τη νεότερη χέρσα γη της Μεσογείου, αφού οι λάβες 
της σχηματίσθηκαν μόλις 434 έως 57 χρόνια από σήμερα. Οι κρατήρες, οι 
θερμές ατμίδες, τα νέα ορυκτά, τα ζεστά πολύχρωμα από τα διαλύματα νερά 
που αναβλύζουν, εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες των δύο νέων νησιών. Η κα-
τακρήμνιση του κεντρικού τμήματος του ηφαιστείου δημιούργησε τις απότομες 
πλαγιές της Καλδέρας, τα «γκρεμνά» των ντόπιων, που κάνουν δυνατή μια θα-
λασσινή περιήγηση στο «εσωτερικό», στα σπλάχνα του ενεργού ηφαιστείου. 
Αγγίζεις και βλέπεις έτσι με πραγματικές εικόνες τη δομή του, διαβάζεις τις λε-
πτομέρειες των πρανών σε συνολικό μήκος 25 χλμ. και σε ύψη 100-300 μ. πάνω 
απ’ το νερό, κατανοείς την εξέλιξη και τον τρόπο που λειτούργησε το ηφαίστειο. 
Η ποικιλία των πετρωμάτων, η εναλλαγή των χρωμάτων τους, η μεταξύ τους 
συσχέτιση, οι λεπτομέρειες των ηφαιστειακών σχηματισμών εντυπωσιάζουν. Ο 
φυσικός φωτισμός των πρανών είναι διαφορετικός σε κάθε στιγμή της μέρας 
και δημιουργεί ξεχωριστές εικόνες σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Διάφορες διαδρομές στη στεριά, κοντά στα «χείλη» της Καλδέρας, συ-
μπληρώνουν την εικόνα από τη θάλασσα. Μερικές φυσικές τομές και τα παλιά 

Professor Michalis Fytikas
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to various routes in land, close to the Caldera rim. In addition, some of the 
natural cross-sections and the old quarries on the two larger islands (Thera and 
Thirasia) offer the opportunity for observation, consolidation and finally the 
delight of experiencing a wide range of geological structures and forms. Finally, 
the panoramic view from various points at the top of the caldera helps the 
imagination to comprehend the phenomena and simplify the historic evolution 
of the volcanic events on the two Kameni islands.

It is clear that a huge natural geological-volcanological museum has been cre-
ated in Santorini, ideal for observing the structural formation and development 
of a classic volcano, easy to explore and providing an alluring invitation into the 
world of volcanology. It offers for free a colored, three-dimensional open “win-
dow” which is accessible not only to specialists but to all visitors of the island.

* Professor Michalis Fytikas, 
   Aristotle University of Thessaloniki, Department of Geology

ορυχεία στα δύο μεγαλύτερα νησιά προσφέρονται επίσης για παρατήρηση, 
εμπέδωση και τελικά για απόλαυση της τεράστιας ποικιλίας των γεωλογικών 
δομών και σχηματισμών. Τέλος, η πανοραμική θέα από διαφορετικά σημεία 
του «φρυδιού» της Καλδέρας βοηθά τη φαντασία να κατανοήσει τα φαινόμενα 
και να απλοποιήσει την εξέλιξη των ιστορικών ηφαιστειακών γεγονότων στις 
δύο Καμένες. 

Είναι προφανές ότι στη Σαντορίνη δημιουργήθηκε ένα τεράστιο υπαίθριο 
γεωλογικό-ηφαιστειακό μουσείο, ιδανικός χώρος για παρατήρηση των διεργα-
σιών οικοδόμησης και εξέλιξης ενός κλασικού ηφαιστείου, εύκολου για διερεύ-
νηση και ελκυστικού για μύηση στην ηφαιστειολογία, αφού διατίθεται δωρεάν, 
σαν ένα έγχρωμο, τρισδιάστατο φυσικό «ανοικτό» βιβλίο, προσιτό σε όλους 
τους επισκέπτες και όχι μόνο στους ειδικούς.

* Καθηγητής Μιχάλης Φυτίκας, 
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας
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The eruption of the 17th Century B.C.
By Dr. Georges Vougioukalakis* 

In the late 17th century B.C. a huge eruption of Santorini’s volcano occurred. The 
eruption, which is also called Minoan, destroyed every trace of life from all the 
group of islands, keeping underneath the great layer of ashes that it deposited, the 
unique wealth of Prehistoric Santorini that the excavations at Akrotiri are bringing 
to light during the last four decades.  

The huge eruption before the Minoan age occurred 21.000 years ago and gave the 
shape of the island in which Santorinians of the late Bronze Age inhabited. The then 
Santorini was united from Aspronisi to Faros. A small 
channel between Faros and Aspronisi was allowing 
the sea to enter into a caldera, where on its centre 
was the top of an underwater volcano similar to the 
one we meet in the today’s Palea and Nea Kameni.

The first, classical dating of the eruption was 
based upon comparative research of the potter 
technique and from Egyptian sources and was de-
fined approximately in 1500 B.C. The absolute dat-
ing that we had until April 2006 was giving at least 

Η έκρηξη του 17ου π.Χ. αιώνα
Από τον Δρα. Γιώργη Βουγιουκαλάκη*
Στα τέλη του 17ου π.Χ. αιώνα εκδηλώθηκε μια τεράστια έκρηξη του ηφαιστείου 
της Σαντορίνης. Η έκρηξη αυτή, που αποκαλείται και Μινωική, αφάνισε κάθε ίχνος 
ζωής από όλο το νησιώτικο σύμπλεγμα, διαφυλάττοντας κάτω από τα μεγάλα πάχη 
τέφρας που απέθεσε, το μοναδικό πλούτο της προϊστορικής Σαντορίνης, που έρ-
χεται στο φως τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, με τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι.

Η προηγούμενη της Μινωικής μεγάλη έκρηξη εκδηλώθηκε πριν 21.000 χρόνια, 
και διαμόρφωσε το νησί πάνω στο οποίο κατοικούσαν οι Σαντορινιοί της ύστερης 
εποχής του Χαλκού. Η τότε Σαντορίνη, ήταν ενιαία από το Φάρο ως το Ασπρο-
νήσι. Μια μικρή δίοδος μεταξύ Φάρου και Ασπρονησίου επέτρεπε στη θάλασσα 
να εισέρχεται σε μία καλδέρα, στο κέντρο της οποίας χέρσευε η κορυφή ενός 
υποθαλάσσιου ηφαιστείου αντίστοιχου με τις σημερινές Καμένες. 

Η πρώτη, κλασική χρονολόγηση της έκρηξης βασίστηκε σε συγκριτικές μελέτες 
της τεχνικής των αγγείων και σε Αιγυπτιακές πηγές και ορίστηκε περίπου το 1500 
π.Χ. Οι απόλυτες χρονολογήσεις που διαθέταμε μέχρι τον Απρίλιο 2006 έδιναν 
ηλικίες τουλάχιστον 100-150 χρόνια παλαιότερες και προέρχονταν από τρεις δια-
φορετικές μεθόδους: το ραδιενεργό άνθρακα, τη δεντρο-χρονολόγηση (μέτρηση 

100 to 150 years older age and derived from three different methods: the radio-
carbon, the dendrochronology dating (measurement of the yearly augmentation 
layers of tree trunks that live many thousands of years) and the ice-core dating 
(determination of the past 
time through the measure-
ment of the yearly augmen-
tation layers of the ice). 

The recent radiocarbon 
dating (April 2006) of an ol-
ive tree branch that was bur-
ied under the ashes of the 
Minoan eruption, gave the 
age between 1627 and 1600 
B.C. with more likely the one 
of the 1613-1614 B.C.

As far as the magnitude 
of the eruption is concerned, 
the findings of intensive 
submarine research give the 

των ετήσιων οριζόντων 
επαύξησης των κορμών 
δέντρων που ζουν πολ-
λές χιλιάδες χρόνια) και 
την παγο-χρονολόγηση 
(προσδιορισμού του 
παρελθόντος χρόνου 
μέσω της μέτρησης 
των ετήσιων οριζόντων 
επαύξησης του πάγου).

Από την πρόσφατη 
χρονολόγηση (Απρίλιος 
2006) με 14C ενός κλαδιού ελιάς που θάφτηκε από την τέφρα της Μινωικής 
έκρηξης, προκύπτει ηλικία μεταξύ του 1627 και του 1600 π.Χ. με πιθανότερο το 
1613-1614 π.Χ.

Σε ό,τι αφορά στο μέγεθος της έκρηξης, τα αποτελέσματα εκτεταμένων ερευ-
νών δίνουν αυτή την εκτίμηση ότι ο όγκος των προϊόντων τα οποία παρήγαγε 
η Μινωική έκρηξη ήταν 60 χλμ.3 μάγμα, ή περίπου 150 δισεκατομμύρια τόνους 
πετρώματος. Με αυτή την εκτίμηση, η Μινωική έκρηξη της Σαντορίνης ξεπερνά 
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estimation that the mass of the matter from the Minoan eruption was 55 km3 
magma or approximately 150 billion tons of rock. Under this estimation, the Mi-
noan eruption of Santorini surpasses by far the one of the Tampora in 1815 (~50 
km3) and it is now in the first place of volcano eruption magnitude of the last 
10.000 years in the entire world. 

Santorini and the neighboring islands spread in 50-60 kilometers were com-
pletely destroyed. The lack of early forerunner phenomena and the extremely fast 
process of the eruption sequence do not leave room for speculating that the people 
of the island could have abandoned it. The areas of the eastern Aegean and Minor 
Asia that were covered by thin ash and suffered from the volcanic winter of the fol-
lowing two years had serious problems of survival. The consecutive tsunamis that 
were caused by the eruption devastated the coasts of the nearby islands and north 
Crete. However, the size of these consequences in Crete, besides that there is a 
time inconsistency, it cannot justify the beginning of Minoan civilization’s decline.

* Dr. Georges Vougioukalakis, Volcanologist

κατά πολύ την έκρηξη του Ταμπόρα το 1815 (~50 χλμ.3), και ανεβαίνει στην 
πρώτη θέση μεγέθους έκρηξης ηφαιστείου των τελευταίων 10.000 ετών σε ολό-
κληρο τον κόσμο.

Η Σαντορίνη και τα κοντινά νησιά σε ακτίνα 50-60 χιλιομέτρων καταστράφηκαν 
ολοσχερώς. Η απουσία πρόδρομων φαινομένων και η ταχεία εξέλιξη της έκρηξης 
δεν επιτρέπει να θεωρηθεί πιθανό ότι οι κάτοικοι του νησιού είχαν τη δυνατότητα 
να το εγκαταλείψουν. Ο περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και της Μικράς Ασίας 
που καλύφθηκαν από λεπτή στάχτη και δοκιμάστηκαν έντονα από τον ηφαιστεια-
κό χειμώνα των επόμενων δύο ετών, αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης. Τα αλλεπάλληλα παλιρροϊκά κύματα που προκάλεσε σάρωσαν τις 
ακτές των κοντινών νησιών και της βόρειας Κρήτης. Το μέγεθος αυτών των επι-
πτώσεων όμως στην Κρήτη, πέρα από τη μη χρονική σύμπτωση, δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει την έναρξη της παρακμής του Μινωικού πολιτισμού. 

* Δρ. Γιώργης Βουγιουκαλάκης, Ηφαιστειολόγος

3 million years before present: Pre-Volcanic Santorini
3 εκατομμύρια χρόνια πριν: Η προ-ηφαιστειακή Σαντορίνη

700.000 years before present: 
Hristiana and Akrotiri Volcanoes

700.000 χρόνια πριν: 
Ηφαίστεια Χριστιανών - Ακρωτηρίου

300.000 years before present: Peristeria Volcano
300.000 χρόνια πριν: Ηφαίστειο Περιστέρι

200.000 years before present: 
Lower Pumice Caldera

200.000 χρόνια πριν: Καλδέρα 
“Κατώτερης Κίσσηρης”

30.000 years before present: Skaros Volcano
30.000 χρόνια πριν: Ηφαίστειο Σκάρος

3.700 years before present: Strongili island
3.700 χρόνια πριν: Η “Στρογγύλη”

THE CREATION AND EVOLUTION OF SANTORINI VOLCANIC FIELDS
Created by: N. Androulakakis, G. Vougioukalakis
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Απεικόνιση: Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Βουγιουκαλάκης
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The volcano 3600 years ago
By Professor Floyd W. McCoy*

The wonderful beauty of the Santorini landscape and the deep blue sea filling the 
central caldera surrounded by red, black, purple, brown, and yellow rocks, speak 
of one of the largest natural catastrophes to occur during human antiquity in the 
Mediterranean. A feeling of awesomeness and forbidding remain with us today, 
some 3.600 years after this landscape was shaped by a tremendous volcanic erup-
tion that devastated an island, reshaping it into the gorgeous scenery we visit now.

Before this huge eruption in the Late Bronze Age (LBA), the island looked very 
different than what we see today. That caldera and its steep walls existed then, 
having been created some tens of thousands of years ago by a prior catastrophic 
eruption. In LBA Minoan times the caldera was almost filled by a huge island that 
was itself a volcano. The sea surrounded that island as a narrow, shallow, circular 
waterway.  Between this central island and today’s Akrotiri Peninsula a large em-
bayment existed with deeper water to form a wonderful harbor.   

On this ancient island, as well as on the modern islands of Thera, Thirasia and 
Aspronisi, Cycladic culture played a significant role, as described by Prof. Doumas 
in this guidebook. Their pasturelands, farms, towns, and cities, were on all of 
these islands. Everything on the central island was destroyed, blown to bits, by the 

Το ηφαίστειο 3600 χρόνια πριν
Από τον καθηγητή Floyd W. McCoy*
Η εκπληκτική ομορφιά του τοπίου της Σαντορίνης και η βαθιά γαλάζια θάλασσα 
που γεμίζει την κεντρική καλντέρα, περικυκλωμένη από κόκκινα, μαύρα, μοβ, 
καφέ και κίτρινα βράχια, μιλούν για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστρο-
φές που έγιναν στη Μεσόγειο κατά την ανθρώπινη αρχαιότητα. Μία αίσθηση απο-
κρουστικής δεινότητας, παραμένει έως σήμερα, περίπου 3.600 χρόνια αφότου 
διαμορφώθηκε αυτό το τοπίο από την τρομερή έκρηξη του ηφαιστείου που ρήμαξε 
ένα νησί, μετασχηματίζοντάς το στο μεγαλοπρεπές τοπίο που επισκεπτόμαστε τώρα.

Πριν από αυτή την τεράστια έκρηξη, στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, το νησί 
ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που αντικρίζουμε σήμερα. Εκείνη η καλντέρα 
και οι απόκρημνες παρειές της που υπήρχαν τότε, είχαν δημιουργηθεί μερικές 
δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν, από μία προγενέστερη καταστροφική έκρηξη. Στη 
Μινωική Εποχή η καλντέρα ήταν σχεδόν γεμάτη από ένα πελώριο νησί που ήταν 
από μόνο του ένα ηφαίστειο. Η θάλασσα περικύκλωνε το νησί σαν ένας στενός, 
ρηχός και κυκλικός πλωτός δίαυλος. Ανάμεσα σε αυτό το κεντρικό νησί και στο 
σημερινό Ακρωτήρι, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κόλπος με βαθιά νερά, που σχη-
μάτιζε ένα πανέμορφο λιμάνι.

gigantic eruption. On the modern islands, mere remnants of the ancient landscape 
and fragments of ancient cultural debris lie beneath the thick blanket of tephra 
deposited during the eruption. Those fragments interest archaeologists whilst the 
tephra interests volcanologists allowing us to put together a story of a natural 
disaster of unprecedented proportions.

Imagine four, or more, days of violence and darkness, continuous earthquakes, 
hot ash flows sweeping across the island, heavy rainfall causing huge debris and 

mudflows that moved like sandpaper across the 
island landscape, tephra falling from the sky from 
the Nile Delta to the Black Sea, numerous tsunamis 
radiating out across the Mediterranean and Aegean 
Seas, vast rafts of pumice floating all over the region. 
This was the eruption. A landscape was changed 
forever. It seems doubtful that the ancients knew 
that volcanoes, especially this one, could explode 
with such tremendous violence. To these people, 
the Cycladians escaping Santorini and the Minoans 
on Crete, this must have been quite a surprise, the 
stuff of legends and mythology.    

Σε αυτό το αρχαίο νησί, καθώς και στα νεότερα νησιά Θήρα, Θηρασιά και 
Ασπρονήσι, η κυκλαδίτικη κουλτούρα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, όπως περι-
γράφεται από τον καθηγητή Χρ. Ντούμα σε αυτόν τον οδηγό. Όλα αυτά τα νησιά 
είχαν βοσκοτόπια, αγροκτήματα, κωμοπόλεις και πόλεις. Τα πάντα στο κεντρικό 
νησί καταστράφηκαν, διαλύθηκαν σε μικρά κομμάτια από τη γιγαντιαία έκρηξη. 
Στα νέα νησιά, μόνο μικρά κατάλοιπα του αρχαίου τοπίου και κομμάτια από αρ-
χαία πολιτιστικά συντρίμμια κείτονται κάτω από το παχύ στρώμα της τέφρας που 
δημιουργήθηκε από την έκρηξη. Αυτά τα συντρίμμια ενδιαφέρουν τους αρχαιολό-
γους, ενώ η τέφρα ενδιαφέρει τους ηφαιστειολόγους, πράγμα που μας οδηγεί στη 
σύνθεση μιας ιστορίας φυσικής καταστροφής με πρωτοφανείς διαστάσεις.

Φανταστείτε τέσσερις ή περισσότερες μέρες βίας και σκότους, συνεχόμενων 
σεισμών, καυτής στάχτης να κυλά σαρωτικά σε όλη την επιφάνεια του νησιού, 
δυνατής βροχής να προκαλεί τεράστια συντρίμμια και χείμαρρους λάσπης που 
κυλάνε σαν γυαλόχαρτο πάνω στο τοπίο του νησιού, τέφρα να πέφτει από τον 
ουρανό από το Δέλτα του Νείλου ως τη Μαύρη Θάλασσα, αμέτρητα τσουνάμι να 
δημιουργούνται διασχίζοντας τη Μεσόγειο και το Αιγαίο, θεόρατες σχεδίες από 
θηραϊκή γη να επιπλέουν σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτή ήταν η ηφαιστειακή 
έκρηξη. Ένα τοπίο είχε αλλάξει για πάντα. Είναι αμφίβολο το αν οι αρχαίοι γνώρι-
ζαν ότι τα ηφαίστεια, ιδίως το συγκεκριμένο, μπορούσε να εκραγεί με τόσο μεγάλη 
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It is a message for today, as well. We must understand that all the benefits 
that come with volcanism, which we enjoy on Santorini, also come with danger. 
It is a story that has repeated itself in this volcano throughout geological time, as 
pointed out by Prof. Fytikas in his article, resulting in the major effort to monitor 
and measure this volcano for future eruptions as described by Dr. Vougioukalakis 
in this guidebook. Today the volcano rebuilds itself with quieter eruptions that are 
much less-explosive than the Minoan eruption, with activity focused on the island 
of Nea Kameni. In another 20.000 years the volcano may build back to a geo-
graphical form similar to what the ancients knew, and then perhaps explode again. 

* Floyd W. McCoy,  
   Professor in Geology and Oceanography, Univ. Hawaii-Windward

σφοδρότητα. Για αυτούς τους ανθρώπους, τους Κυκλαδίτες που δραπέτευαν από 
τη Σαντορίνη και τους Μινωίτες στην Κρήτη, αυτή θα πρέπει να ήταν μεγάλη έκ-
πληξη, το βασικό υλικό θρύλων και μυθολογίας.

Αποτελεί μήνυμα και για σήμερα επίσης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα τα 
οφέλη που απορρέουν από την ηφαιστειακή δράση, την οποία απολαμβάνουμε 
στη Σαντορίνη, συνδέονται και με τον κίνδυνο. Είναι μία ιστορία που αυτοεπα-
ναλαμβάνεται σε αυτό το ηφαίστειο σε όλη τη διάρκεια της γεωλογικής εποχής, 
όπως τονίζεται από τον καθηγητή Μ. Φυτίκα στο άρθρο του, καταλήγοντας στην 
καίρια προσπάθεια να ελέγξουμε και να μετρήσουμε αυτό το ηφαίστειο για μελ-
λοντικά ξεσπάσματα, όπως περιγράφεται από τον Γ. Βουγιουκαλάκη σε αυτό τον 
οδηγό. Σήμερα το ηφαίστειο ανασχηματίζεται με πιο ήσυχες εκρήξεις, πολύ χα-
μηλότερης έντασης από ότι η Μινωική έκρηξη, με δραστηριότητα επικεντρωμένη 
στο νησί Νέα Καμένη. Σε άλλα 20.000 χρόνια το ηφαίστειο ίσως ανασχηματιστεί 
σε μία γεωγραφική μορφή παρόμοια με αυτή που γνώριζαν οι αρχαίοι - και τότε 
ίσως να εκραγεί ξανά.

* Καθηγητής Floyd W. McCoy, 
   Πανεπιστήμιο Χαβάης, Τμήμα Γεωλογίας και Ωκεανογραφίας
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The Minoan Eruption: Radiocarbon dated to 1613 ± 13 B.C.
By Dr. Walter L. Friedrich*

In 1975, when i started fieldwork on Santorini, the island looked different - at least 
in the tourist guides of that time. Three decades ago, they would tell you that, prior 
to the Minoan eruption, Santorini had a 1600 meter high mountain in its centre and 
that this catastrophic eruption took place around 1500 BC. But since then things 
have changed a lot. Today it is generally accepted that the there existed a water 
filled caldera about 10.000 years before the Minoan eruption and that the Therans 
showed us in the ships fresco how their island looked like: there were two harbors 
in the caldera and there were houses on the central 
island. Furthermore, the caldera was similar to the 
one we see today. This new idea was evidenced by 
studying more that 1500 limestone blocks, thrown 
out from the volcano and spread over the island. It 
were so-called stromatolithes, which we - together 
with U. Eriksen - had measured and plotted on a 
map. Radiocarbon investigations of the blocks pro-
vided us with the time frame of these events. This 
method also gave us the most direct and precise 

Η Μινωική Έκρηξη: 
Ραδιενεργός άνθρακας την τοποθετεί στο 1613 ± 13 π.Χ. 
Από τον Δρα. Walter L. Friedrich*
Όταν ξεκίνησα τις εργασίες μου στη Σαντορίνη, το 1975, το νησί έδειχνε διαφορετι-
κό - τουλάχιστον στους τουριστικούς οδηγούς εκείνης της εποχής. Πριν από τρεις 
δεκαετίες, θα σας πληροφορούσαν ότι πριν από τη Μινωική έκρηξη, στο κέντρο 
της Σαντορίνη υπήρχε ένα ψηλό βουνό 1.600 μέτρων και ότι αυτή η καταστροφική 
έκρηξη έγινε γύρω στο 1500 π.Χ. Όμως από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει 
πολύ. Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι σε αυτήν την περιοχή, περίπου 10.000 
χρόνια πριν από τη Μινωική έκρηξη, υπήρχε μια καλντέρα γεμάτη με νερό, ενώ οι 
κάτοικοι της Θήρας σε μια νωπογραφία στην οποία απεικονίζονται πλοία μας έδει-
χναν πώς ήταν το νησί τους: στην καλντέρα υπήρχαν δύο λιμάνια ενώ στο κεντρικό 
νησί υπήρχαν σπίτια. Επιπλέον, η καλντέρα έμοιαζε με αυτή που γνωρίζουμε σή-
μερα. Αυτή η καινούργια αντίληψη προέκυψε από τη μελέτη περισσότερων από 
1.500 κομματιών ασβεστόλιθων, τα οποία εξακοντίστηκαν από το ηφαίστειο και 
διασκορπίστηκαν σε ολόκληρο το νησί. Ήταν οι αποκαλούμενοι στρωματόλιθοι, 
τους οποίους εμείς - μαζί με τον U. Eriksen - τους είχαμε μετρήσει και χαρτογρα-
φήσει. Οι έρευνες πάνω στα κομμάτια με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα 

date for the catastrophic Minoan eruption that covered the island with a thick layer 
of pumice and ashes. A former PhD student of mine, Tom Pfeiffer, had found an 
olive tree that was buried alive by the Minoan eruption. Its last growth ring was 
formed in the year when the volcano erupted. Radiocarbon analyses gave us the 
date of 1613 ±13 BC for the eruption, a result that we (Friedrich, W.L., Kromer, B., 
Heinemeier, J., Friedrich, M., Pfeiffer, T., and Talamo, S.), published in SCIENCE on 
May 28th, 2006. At least something has changed in the past three decades.

The lower part of the diagram shows the nearly closed ring island with the 
Pre-Kameni Island in the middle. as it looked like before the Minoan eruption. 
The middle diagram shows the 
shape of Santorini after the Mi-
noan eruption and the present 
form of Santorini is shown in 
the upper part where the two 
central islands of Nea and Palea 
Kameni have formed in the last 
2000 years.

* Dr. Walter L. Friedrich,
           University of Aarhus, Denmark

μας φανέρωσε το χρονικό 
πλαίσιο αυτών των γεγονό-
των. Η συγκεκριμένη μέθοδος μας παρείχε επίσης την πιο άμεση και ακριβή χρονο-
λογία για την καταστροφική Μινωική έκρηξη, η οποία κάλυψε το νησί με ένα παχύ 
στρώμα ελαφρόπετρας και τέφρας. Ένας πρώην διδακτορικός φοιτητής μου, ο Tom 
Pfeiffer, είχε ανακαλύψει ένα ελαιόδεντρο το οποίο είχε θαφτεί ζωντανό από τη 
Μινωική έκρηξη. Το τελευταίο του δαχτυλίδι επαύξησης είχε σχηματιστεί τη χρονιά 
που πραγματοποιήθηκε η έκρηξη του ηφαιστείου. Οι αναλύσεις με τη μέθοδο του 
ραδιενεργού άνθρακα μας έδωσαν ως χρονολογία της έκρηξης το 1613 ±13 π.Χ., 
ένα αποτέλεσμα το οποίο εμείς (Friedrich, W.L., Kromer, B., Heinemeier, J., Friedrich, 
M., Pfeiffer, T., και Talamo, S.), δημοσιεύσαμε στο περιοδικό SCIENCE στις 28 Μαΐου 
του 2006. Τουλάχιστον κάτι έχει αλλάξει τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.

Το κάτω μέρος του διαγράμματος δείχνει το σχεδόν κλειστό κυκλικό νησί με το 
νησί της Προ-Καμένης να βρίσκεται στη μέση, όπως ήταν πριν από τη Μινωική έκρη-
ξη. Το μεσαίο διάγραμμα δείχνει τη μορφή της Σαντορίνης μετά τη Μινωική έκρηξη, 
ενώ η παρούσα μορφή του νησιού φαίνεται στο επάνω μέρος όπου τα τελευταία 
2.000 χρόνια σχηματίστηκαν τα δύο κεντρικά νησιά της Νέας και Παλαιάς Καμένης.

* Δρ. Walter L. Friedrich, 
   Πανεπιστήμιο Άαρους, Δανία
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The name Santorini or Thera on the celestial map
By Prof. Anthony N. Kontaratos
Following the beginning of the Space Exploration Age, a number of geological for-
mations of interest on extraterrestrial bodies within the confines of the Solar sys-
tem, have been named Santorini or Thera for reasons of relevance. These names 
are now being officially used in astronomical science literature on a routine basis:
•Thera is the name given by the author (former Group Leader MS, OMSF, NASA) 
to a channel, most probably a lava channel, in the southwestern Mare Imbrium or 
the Sea of Rains of the Moon.
•Thira is the name given by Prof. Thanasis Economou (Laboratory of Astrophysics 
and Space Research, The University of Chicago) to 
a crater on Mars. 
•Santorini Facula is the name given to a formation 
on Saturn’s moon Titan.
•Thera Macula is the name given to an elliptical 
reddish region of enigmatic terrain on Jupiter’s 
moon Europa.

Το όνομα Σαντορίνη ή Θήρα στον ουράνιο χάρτη 
Του Καθηγητή Αντώνη Ν. Κονταράτου
Με την απαρχή της Εποχής της Εξερεύνησης του Διαστήματος εντοπίστηκε σε 
ουράνια σώματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Ηλιακού συστήματος, 
ένας αριθμός γεωλογικών σχηματισμών. Οι σχηματισμοί αυτοί παρουσίαζαν ενδι-
αφέρον και δεν έχουν πάρει το όνομα Σαντορίνη ή Θήρα χωρίς λόγο. Τα ονόματα 
αυτά χρησιμοποιούνται επίσημα στη βιβλιογραφία της επιστήμης της αστρονομί-
ας σε καθημερινή βάση. 
•Θήρα είναι η ονομασία που δόθηκε από τον γράφοντα (πρώην ηγετικό στέλεχος 
MS, OMSF, NASA) σε ένα ρήγμα, κατά πάσα πιθανότητα ένα ρήγμα λάβας, στη 
βορειοδυτική Mare Imbrium ή Θάλασσα των Βροχών στο Φεγγάρι.
•Θήρα είναι η ονομασία που δόθηκε από τον Καθηγητή Θανάση Οικονόμου 
(Εργαστήριο Αστροφυσικής και Έρευνας Διαστήματος, Πανεπιστήμιο του Σικάγο) 
σε έναν κρατήρα στον Άρη. 
•Σαντορίνη (Santorini Facula) ονομάστηκε ένας σχηματισμός στον δορυφόρο 
Τιτάνα του Κρόνου.
•Το όνομα Θήρα (Thera Macula) δόθηκε και σε μια ελλειπτική κοκκινωπή περιο-
χή με μυστηριώδες έδαφος πάνω στο δορυφόρο του πλανήτη Δία, την Ευρώπη.

Prof. Anthony N. Kontaratos
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Thera/Santorini
By Professor Christos Doumas*

The use of Theraic land by the French engineer Ferdinand de Lesseps for the 
insulation of the Suez Canal lead to the discovery of prehistoric antiquities (1866), 
marking the beginning of archaeological research on the Cycladic islands. Small-
scale excavation research was carried out three years later (1870) by the French 
School of Archaeology on the site of Favatas, north of the present day Akrotiri. 
In 1967 Spiros Marinatos inaugurated the excavation to the Bronze Age town of 
Akrotiri on behalf of the Archaeological Society.

The prehistoric town of Akrotiri
Thanks to the digging up of deep pits for the foundation of columns for the new 
cover, it is now possible for us to outline the history of the prehistoric settlement 
on the southern coast of the island. Established during the Neolithic period (dur-
ing the 5th millennium B.C.), the small Neolithic village followed the development 
of the Cycladic civilisation of the 3rd millennium B.C. (proto-Cycladic period) and 
thanks to the strategic importance of its geographical location the cosmopolitan 
merchant harbour was built and today is admired by many visitors. 

During the mid-Cycladic period (2000-1650 B.C.), the town of Akrotiri played 

Θήρα/Σαντορίνη
Από τον καθηγητή Χρίστο Ντούμα*
Η χρησιμοποίηση θηραϊκής γης για τη μόνωση των τοιχωμάτων στη διώρυγα του 
Σουέζ από το Γάλλο μηχανικό Ferdinand de Lesseps (1866), αποκάλυψε προϊ-
στορικές αρχαιότητες σημαδεύοντας την αρχή της αρχαιολογικής έρευνας στα 
νησιά των Κυκλάδων. Μικρή αvασκαφική έρευvα επιχειρήθηκε τρία χρόvια αρ-
γότερα (1870) από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχoλή στη θέση Φαβατάς νοτίως 
του σημερινού χωριού Ακρωτήρι. Tο 1967 ο Σπύρος Μαρινάτος εγκαινίασε την 
ανασκαφή στην πόλη της Εποχής του Χαλκού στο Ακρωτήρι για λογαριασμό της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου
Χάρη στη διάνοιξη βαθιών σκαμμάτων για τη θεμελίωση των στύλων για το νέο 
στέγαστρο σήμερα είμαστε σε θέση να σκιαγραφήσουμε την ιστορία του προϊ-
στορικού οικισμού στη νότια παραλία του νησιού. Ιδρυμένο κατά τη νεολιθική 
περίοδο (μέσα της 5ης χιλιετίας π.Χ.) το μικρό νεολιθικό χωριό παρακολούθησε 
την εξέλιξη του κυκλαδικού πολιτισμού της 3ης χιλιετίας π.Χ. (Πρωτοκυκλαδική 
περίοδος) και χάρη στην στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση του αναπτύ-
χθηκε στο κοσμοπολίτικο εμπορικό λιμάνι, του οποίου τα επιβλητικά ερείπια βλέ-
πει σήμερα ο επισκέπτης.
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a significant role in the transportation of commodities and in the development of 
metallurgical activities, making it a pioneer of progress not only in the Aegean, but 
in the Mediterranean in general. The material wealth created by these activities 
allowed the inhabitants of the town not only to survive after every catastrophe 
caused by a destructive earthquake, but also to rebuild and decorate the town 
with impressive buildings. Unique works of art that were saved in the ruins of each 
catastrophe constitute clear evidence of this continuous development. Artistic 
creations displaying a wide variety of colours, picture presentations and narrative 
scenes on the pot engravings of the mid-Cycladic period symbolise the advance-
ment of the great painting that would come to decorate the walls of buildings with 
scenes from the life of the town during the next and final part of the period (late 
Cycladic 1). The tremendous volcanic explosion of the middle of the 17th century 
B.C., together with its con-
sequences that affected 
the entire Mediterranean, 
suddenly broke the course 
of life for the people of 
Thera as it completely 
buried the island under a 

Κατά τη Μεσoκυ-
κλαδική περίοδο 
(2000-1650 π.Χ.) η 
πόλη τoυ Ακρωτη-
ρίoυ διεδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη διακίνηση αγαθών και στην ανάπτυξη με-
ταλλουργικών δραστηριοτήτων που την έφεραν στην πρωτοπορία των εξελίξεων 
όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στη Μεσόγειο γενικότερα. Ο υλικός πλούτος, που οι 
δραστηριότητες αυτές απέφεραν, επέτρεψε στους κατοίκους της πόλης όχι μόνο 
να επιβιώνουν μετά από κάθε μεγάλη σεισμική καταστροφή αλλά και να την ανοι-
κοδομούν και να την στολίζουν με όλο και πιο επιβλητικά οικοδομήματα. Αψευ-
δείς μάρτυρες αυτής της συνεχούς ανάπτυξης είναι και τα μοναδικά έργα τέχνης 
που σώθηκαν κάτω από τα ερείπια κάθε καταστροφής. Οι καλλιτεχνικές δημιουρ-
γίες που εκδηλώνονται με την πολυχρωμία, τις εικονιστικές παραστάσεις και τις 
αφηγηματικές σκηνές στην αγγειογραφία της Μεσοκυκλαδικής περιόδου αποτε-
λούν προβαθμίδες της μεγάλης ζωγραφικής που θα κοσμήσει με τοιχογραφίες τα 
κτήρια της επόμενης και τελευταίας φάσης (Υστεροκυκλαδικής 1) στη ζωή της πό-
λης. Η τεράστια έκρηξη του ηφαιστείου περί τα μέσα του 17ου αι. π.Χ., μαζί με τις 
όποιες επιπτώσεις της στα πράγματα της Μεσογείου, έκοψε απότομα το νήμα της 
ζωής των Θηραίων θάβοντας ολόκληρο το νησί τους κάτω από παχιά στρώματα 
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ηφαιστειακών απο-
θέσεων. Ωστόσο, 
χάρη στην έκρηξη αυτή διατηρήθηκε το τελικό στιγμιότυπο από την εξελικτική 
πορεία τεσσάρων χιλιάδων χρόνων ενός μοναδικού πολιτισμού. Στοιχείο που 
πέρα από κάθε τι άλλο αποκαλύπτει τον φιλελεύθερο χαρακτήρα και την «αστι-
κή», κατά κάποιο τρόπο, νοοτροπία της κοινωνίας του Ακρωτηρίου είναι η μεγάλη 
χρήση και διάδοση της τέχνης. Ούτε ένα από τα κτήρια που έχουν ως τώρα απο-
καλυφθεί δε βρέθηκε χωρίς να διαθέτει τουλάχιστον ένα δωμάτιο διακοσμημένο 
με τοιχογραφίες. Είναι σαν η νέα πόλη να είχε μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργα-
στήριο, όπου πάτρωνες και καλλιτέχνες αμιλλώνταν πώς να αναδείξουν καλύτερα 
την κοινωνική τους θέση οι μεν, το καλλιτεχνικό τους ταλέντο οι δε. Ως άμιλλα 
δε μεταξύ των πολυταξιδεμένων και κοσμογυρισμένων ναυτικών του Ακρωτηρίου 
θα μπορούσε να ερμηνευθεί και η μεγάλη ποικιλία θεμάτων, κυρίως εκείνων που 
απεικονίζουν τοπία εξωτικά με ζώα και φυτά άγνωστα στο περιβάλλον του Αιγαί-
ου. Παρόμοια άμιλλα δε φαίνεται να είχε προηγούμενο σε ολόκληρη την περιοχή 
του Αιγαίου. 

Ωστόσο, η πόλη τoυ Ακρωτηρίoυ είχε εξελιχθεί σε έvα κoσμoπoλίτικο εμπoρικό 
λιμάvι, καθώς μαρτυρούν τα εξωτικά αντικείμενα που αναδύονται μέσα από τα 
ερείπιά της. Οι πλούσιοι πολυταξιδεμένοι ναυτικοί της αμιλλώνταν να διακοσμή-

thick layer of volcanic deposits. However, it was thanks to this explosion that a 
final snapshot of the advanced course of a four thousand year old unique civilisa-
tion was preserved. An aspect that reveals the liberal character and somewhat “ 
town” mentality of the society of Akrotiri more than any other is the extensive use 
and development of art. Not even one of the buildings that have been uncovered 
up until now lacks wall painting decoration in at least one of its rooms. It is as if the 
new town had been transformed into a huge laboratory where patrons and artists 
competed against each other to see who could best portray their social position 
on the one hand, and their artistic talent on the other hand. Moreover, one can 
interpret the large va-
riety of subject matter, 
and in particular the de-
piction of exotic places 
with unknown animals 
and plants in the envi-
ronment of the Aegean, 
as another source of 
rivalry amongst the 
widely travelled seamen 

σουν τα σπίτια τους με τοιχογραφίες που με τα θέματά τους διατράνωναν ακρι-
βώς αυτή τους την ιδιότητα. Τα εξωτικά τοπία με πανίδα και χλωρίδα άγνωστη 
στο Αιγαίο προκαλούσαν τον θαυμασμό στους τεχνίτες και τους χειρώνακτες της 
γης ενώ ταυτόχρονα ανέβαζαν το κύρος αυτών που συνέβαλλαν στον πλούτο 
της πόλης, των εμπόρων και των ναυτικών. Ο πλούτος όμως αυτός μετέτρεψε 
σταδιακά και τον χαρακτήρα των κατοίκων της πόλης. Ο αρχαιολόγος που ανα-
διφεί τα ερείπια της πόλης έχει έντονη την αίσθηση ότι διαβάζει την ιστορία μιας 
καταναλωτικής κοινωνίας.

* Χρίστος Ντούμας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
   Διευθυντής Ανασκαφών Ακρωτηρίου

of Akrotiri. Nowhere else in the Aegean can one witness similar competition. 
Nevertheless, the town of Akrotiri had become a cosmopolitan merchant har-

bour just as the exotic objects that have emerged from its ruins confirm. The rich 
and widely travelled seamen competed with each other in decorating their homes 
with wall paintings with subject matters that portrayed their own identity. The 
exotic places with the flora and fauna that was unknown in the Aegean inspired 
admiration amongst craftsmen and manual workers of the land whilst simultane-
ously were raising the prestige of those who contributed to the town’s wealth, of 
the merchants and of the seamen. However, this wealth gradually transformed the 
character of the town’s inhabitants. Any archaeologist who delves into the ruins of 
the town has the feeling that he is witnessing the history of a consumer society.

* Christos Doumas, Professor Emeritus University of Athens,
      Director of the Akrotiri Archaeological Excavations
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tion development during the Hellenistic period, a time when Thera was conquered 
by the dynasty of Ptolemaios, King of Egypt because of its strategic position in the 
Aegean. From the 3rd century A.C. the city is being gradually abandoned and in 
the early Christian times the city is no longer at its peak, but it is still inhabitable. 
In the 8th century the city offers settler to the residents of the seaport settlements 
from the Arabs’ invasions, where they started knocking up settlers among the ru-
ined buildings of the city with construction materials from the ancient buildings.

Even if the continuous inhabitancy ruined the majority of the remains of the 
early periods, the city was excavated in great extent by German scientists under 
Hiller von Gaertringen (1896-1902) supervision and gives a complete picture of its 
shape and organization during the Hellenistic and Roman period, while the number 
of the inscriptions and mobile findings discovered in the city and in its cemeter-
ies - many of them are exhibits 
in the Archaeological Museum 
of Fira - are the main source of 
information for the island’s his-
tory in ancient times.

The city which is built 320 
meters above sea level has a 

σμούς. Ιδιαίτερη οικοδομι-
κή ανάπτυξη γνώρισε στους 
ελληνιστικούς χρόνους 
εποχή που η Θήρα αποτέ-
λεσε εξαιτίας της στρατηγι-
κής της θέσης στο Αιγαίο, 
κτήση των βασιλέων της Αιγύπτου, Πτολεμαίων. Από τον 3ο αι. μ. Χ. εγκαταλείπεται 
σταδιακά και στα παλαιοχριστιανικά χρόνια δε βρίσκεται πια σε ακμή, εξακολουθεί, 
όμως, να κατοικείται, και τον 8ο αι. μ. Χ. προσφέρει καταφύγιο από τις αραβικές 
επιδρομές στους κατοίκους των επινείων, που κτίζουν, ανάμεσα στα ερειπωμένα 
πια κτήριά της, πρόχειρα καταλύματα με οικοδομικό υλικό από τα αρχαία κτήρια. 

Αν και η συνεχής κατοίκηση κατέστρεψε τα περισσότερα κατάλοιπα των πρώ-
ιμων περιόδων, η πόλη, ανασκαμμένη σε μεγάλη έκταση από γερμανούς επι-
στήμονες υπό τη διεύθυνση του Hiller von Gaertringen (1896-1902), δίνει μία 
ολοκληρωμένη εικόνα της μορφής και οργάνωσής της στους ελληνιστικούς - ρω-
μαϊκούς χρόνους, ενώ το πλήθος των επιγραφών και κινητών ευρημάτων που 
αποκαλύφθηκαν σε αυτήν και τα νεκροταφεία της - πολλά εκτίθενται στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο στα Φηρά - αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών για την 
ιστορία του νησιού στην αρχαιότητα.

The city of Ancient Thera 
By Maja Efstathiou*

In the early of eighth century B.C. when Dorieis colonists arrived in the island, pos-
sibly Spartiates, with their leader Theras, founded the settlement which took their 
leader’s name in the steep, embattled peak of Mesa Vouno, which is a hill (385 
meters) that belongs to the pre volcano core of the island and predominates in its 
southeastern end. Cobbled streets in Sellada’s slopes, the sol that unites the hill 
with the mountainous bulge of Prophet Elias in the northwest, were connecting the 
city with the coastal territories in the foothill 
of Mesa Vouno where its seaport settlements 
Oia in the north (Kamari) and Eleysis in the 
south (Perissa) were founded. Today, Sellada 
offers once again the access to the archaeo-
logical site (road from Kamari - pathways).

The city was inhabitable for more than 
thousand years and was the administra-
tive and religious centre of the city-state of 
Thera, which was consisted of six more set-
tlements. The city met a particular construc-

Η πόλη της Αρχαίας Θήρας
Από τη Μάγια Ευσταθίου*

Όταν στις αρχές του 8ου αι. π.Χ. 
έφθασαν στο νησί Δωριείς άποικοι, πι-
θανώς Σπαρτιάτες, με αρχηγό το Θήρα, 
ίδρυσαν την ομώνυμη του οικιστή πόλη 
τους στην απόκρημνη, φυσικά οχυ-
ρωμένη κορυφή του Μέσα Βουνού, 
ενός λόφου (385 μ.) που ανήκει στον 
προηφαιστειακό πυρήνα του νησιού και 
δεσπόζει στο νοτιοανατολικό του άκρο. Λιθόστρωτοι δρόμοι στις πλαγιές της 
Σελλάδας, του διάσελου που ενώνει το λόφο με τον ορεινό όγκο του Προφή-
τη Ηλία στα ΒΔ, συνέδεαν την πόλη με τις παράκτιες περιοχές στους πρόποδες 
του Μέσα Βουνού, όπου ιδρύθηκαν τα επίνειά της, η Οία στα βόρεια (Καμάρι) 
και η Ελευσίς στα νότια (Περίσσα). Σήμερα, πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο, 
προσφέρει και πάλι η Σελλάδα (αμαξιτός δρόμος από το Καμάρι - μονοπάτια).

Η πόλη κατοικήθηκε για περισσότερο από χίλια χρόνια και ήταν το διοικητικοθρη-
σκευτικό κέντρο της πόλης-κράτους της Θήρας, που περιελάμβανε έξι ακόμα οικι-
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central road that runs through it (North/Northwest-Southeast) and holds the 
elongate line of the hill. Its core develops in consecutive embankments on the 
smoother east side while the ends and the steep points of the line host mostly 
worship places. The construction of strong footholds the one after the other and 
the frequent use of the offered rock manifest the efforts of the people to tame the 
inclined and rocky of its soil while the numerous underground wells, testify the 
solution that people had found to store water.

Public buildings, markets, stores, theatre, baths, districts with private resi-
dences, temples, sacred places and one complete road network with sewerage 
system constitutes the 
city’s picture, in which 
austere architectural 
figures prevail. The 
“Market of Gods” in 
the south side was the 
most important place 
of worship, where the 
sacred of Apollo Kar-
neios, the God of Do-

Κτισμένη επάνω 
από την υψομε-
τρική γραμμή των 
320 μ., με κεντρικό 
άξονα ένα δρόμο 
που τη διατρέχει κατά το μήκος της (Β/ΒΔ-ΝΑ), η πόλη καταλαμβάνει την επι-
μήκη ράχη του λόφου. Ο πυρήνας της αναπτύσσεται σε διαδοχικά άνδηρα στην 
ομαλότερη ανατολική πλαγιά, ενώ τα άκρα και οι απόκρημνες παρυφές της ράχης 
φιλοξενούν κυρίως τόπους λατρείας. Την προσπάθεια των κατοίκων να δαμάσουν 
το επικλινές και βραχώδες του εδάφους φανερώνει η κατασκευή αλλεπάλληλων 
ισχυρών αναλημμάτων και η συχνή χρήση του προσφερόμενου βράχου, ενώ το 
πλήθος των υπόγειων υδατοδεξαμενών μαρτυρεί τη λύση στην οποία προσέφυ-
γαν για την εξασφάλιση νερού. Δημόσια κτήρια, αγορές, καταστήματα, θέατρο, 
λουτρά, συνοικίες με ιδιωτικές κατοικίες, ναοί, ιερά και ένα άρτιο οδικό δίκτυο με 
αποχετευτικό σύστημα συνθέτουν την εικόνα της πόλης, στην οποία επικρατούν 
οι λιτές αρχιτεκτονικές μορφές. Σημαντικότερος τόπος λατρείας, η «Αγορά των 
Θεών» στο νότιο άκρο, όπου δεσπόζει το ιερό του Απόλλωνα Καρνείου, του Θεού 
των Δωριέων που κυριαρχούσε στη θρησκευτική ζωή της Θήρας, και πολυάριθ-
μες επιγραφές στους βράχους διασώζουν τα αρχαιότερα δείγματα του ελληνικού 
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rieis, predominated in the religious life of Thera and numerous inscriptions on 
the rocks preserve the most ancient pieces of the Greek Alphabet in the Aegean.

The importance of the archaeological site which had been abandoned for dec-
ades due to the lack of credits, was forced the 21st Ephorate of Prehistoric and 
Classical Antiquities to create the project “Configuration and Emergence of the 
Archeological Site of Ancient Thera”, which was included in the Peripheral Corpo-
rate Program (PCP) of South Aegean 2000-2006 and was co-sponsored from Eu-
ropean Union by 75% and from the Greek State by 25%. The project has already 
accomplished its targets in the areas of enhancing and protecting the monuments, 
as well as in the fields of arranging and organizing the site, and finally in informing 
the visitors. In 2008, when the project is completed, its primary task is the organ-
izing of the archeological site’s entrance, and the securing of the infrastructure 
basis for the services of the visitors.

As the visitors walk through the cobbled streets of the ancient city among 
buildings that are usually very high, they can realize its shape and its organization, 
know its monuments and feel the life of its residents, enjoying at the same time 
the magnificent view to the Aegean.

* Maja Efstathiou, Archaeologist in the 21st Ephorate of Prehistoric and
   Classical Antiquities, Ministry of Culture

αλφαβήτου στο Αιγαίο.
Η σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου και η εγκατάλειψή του επί δεκα-

ετίες ελλείψει πιστώσεων οδήγησαν την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών - Κλασικών 
Αρχαιοτήτων στο σχεδιασμό του έργου «Διαμόρφωση - Ανάδειξη Αρχαιολογικού 
Χώρου Αρχαίας Θήρας», το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000 
- 2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% 
από το Ελληνικό Δημόσιο. Έχοντας επιτελέσει ήδη τους στόχους του στους τομείς 
ανάδειξης - προστασίας των μνημείων, διαμόρφωσης - οργάνωσης του χώρου 
και ενημέρωσης των επισκεπτών, το έργο έχει ως κύριο αντικείμενό του στο έτος 
2008, οπότε και θα ολοκληρωθεί, την οργάνωση της περιοχής εισόδου του αρχαι-
ολογικού χώρου, με την εξασφάλιση υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Ο επισκέπτης, περιδιαβαίνοντας τους λιθόστρωτους δρόμους της αρχαίας πόλης, 
ανάμεσα σε κτήρια που συχνά διατηρούνται σε μεγάλο ύψος, μπορεί να κατανοήσει 
τη μορφή και οργάνωσή της, να γνωρίσει τα μνημεία της και να αφουγκρασθεί τη 
ζωή των κατοίκων της, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μία μοναδική θέα στο Αιγαίο.

* Μάγια Ευσταθίου, Αρχαιολόγος στην ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
   Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού 
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Tradition is alive in Santorini

Visitors of Santorini discover, with pleasant surprise, that even today tradition is 
preserved in Santorini at its small village communities.

Religious festivals called “ayiomnisia”, wedding celebrations with traditional cus-
toms and local musical instruments that accompany the procedures of a wedding 
ceremony, local food such us split peas and tomato balls, desserts like ‘melitinia’ 
(Easter sweets) and “koufeto” (wedding sweet), animals that still help both with 
agricultural work i.e. ploughing and threshing and transportation, houses deco-
rated with old furniture, utensils, old handmade embroidery, old paintings and 
photographs, canava wineries where grapes are crushed and wine is produced by 
the viticulturists themselves, these are just some of 
the aspects of tradition that is so alive in Santorini.
Visitors should aim at knowing and experiencing these 
and other customs of a tradition that is very much 
alive, in order to get a complete picture of this pecu-
liar volcanic place and its inhabitants.

Ζωντανή η παράδοση στη Σαντορίνη
Ο επισκέπτης της Σαντορίνης διαπιστώνει με ευχάριστη έκπληξη ότι η παράδοση 
στη Σαντορίνη διατηρείται και σήμερα στις μικρές κοινωνίες των χωριών.

Τα «αγιομνήσια», τα θρησκευτικά δηλαδή πανηγύρια, οι γάμοι με τα παρα-
δοσιακά έθιμα και τα τοπικά μουσικά όργανα, που συνοδεύουν τα δρώμενα της 
γαμήλιας τελετής, τα τοπικά φαγητά, όπως φάβα, τοματοκεφτέδες κ.ά., τα γλυκά 
μελιτίνια (πασχαλινά γλυκίσματα) και το κουφέτο (γλυκό του γάμου) κ.ά., τα ζώα 
που χρησιμοποιούνται ακόμη στις γεωργικές εργασίες π.χ. ζευγάρισμα, αλώνισμα 
και σαν μεταφορικά μέσα, τα σπίτια, που είναι στολισμένα με παλιά έπιπλα και 
σκεύη και διακοσμημένα με χειροποίητα παλιά κεντήματα και παλιές ζωγραφιές και 
φωτογραφίες, οι κάναβες όπου πατιούνται τα σταφύλια και παράγεται το κρασί 
από τους ίδιους τους παραγωγούς - αμπελουργούς, όλα αυτά είναι μερικά στοι-
χεία της ζωντανής παράδοσης στη Σαντορίνη.

Αυτά και άλλα έθιμα της ζωντανής παράδοσης πρέπει να επιδιώξει να γνωρίσει 
και να «ζήσει» ο επισκέπτης, για να ολοκληρώσει τη γνωριμία του με τον παράξε-
νο αυτό ηφαιστειογέννητο τόπο και τους κατοίκους του.

Εμμ. Α. Λιγνός, Δικηγόρος, 
Διευθυντής εφημερίδας «Θηραϊκά Νέα»,
Ιδρυτής - Διευθυντής του Λαογραφικού Μουσείου Σαντορίνης

Emm. A. Lignos, Lawyer,
Director of newspaper “Theraic News”,
Founder - Director of the Folklore Museum of Santorini
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Hotels
1. Ilioperato
2. Remezzo Villas
3. Galaxy Apartments
4. Hotel Heliotopos
5. Andromeda Villas
6. Apolafsi Villa
7. Astra Apartments & Suites
8. Kisiris Villa
9. Malteza Hotel
10. Icons Hotel
11. Shine Hotel
13. Pegasus Suites
14. Eltheon Traditional Apartments

Dining
12. Imerovigli Tavern
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Hotels
2. Meltemi Village
6. Nefeli Villa
7. Atlantis Villa Beach

Dining
4. Limnes
5. Lava

Shopping
1. Big Discount    Super Market

Recreation
3. Santorini Waterpark

Hotels
3. Tamarix Del Mar Suites
4. Hotel Matina
6. Kamari Beach Hotel
10. Acqua Vatos
11. Levante Beach Hotel

Dining
7. Nichteri
8. Classico restaurant

Shopping
2. Ammos
9. Big Discount Super Market

Travel Services
1. Motor Inn
5. Ancient Thira Tours
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Φηρά
Τα Φηρά είναι η πρωτεύουσα του νησιού, χτισμένα στην άκρη της Καλντέρας, 
μεταξύ θάλασσας και ουρανού. Η δυτική πλευρά των Φηρών προς την Καλντέ-
ρα εξακολουθεί να διατηρεί το ξεχωριστό χρώμα και την ομορφιά της παρά την 
έντονη τουριστική εκμετάλλευση, τα δεκάδες κλαμπ, μπαρ και εμπορικά καταστή-
ματα. Οι δρόμοι είναι πετρόστρωτοι και μπορείτε να τους περιτριγυρίσετε μόνο 
περπατώντας. Τα απογεύματα στα Φηρά είναι η ιδανική ώρα για ήρεμο περίπατο 
και για απόλαυση κάθε γραφικής γωνιάς του οικισμού, από τα Κάτω Φηρά και το 
εκκλησάκι του Αγίου Μηνά μέχρι την ορθόδοξη Μητρόπολη της Υπαπαντής, το 
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας και το Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο και από τα 
βόρεια Φηρά, όπου βρίσκεται η καθολική συνοικία και η Μητρόπολη του Αγ. Ιω-
άννη του Βαπτιστή, μέχρι το Μέγαρο Γκύζη. Το κεντρικό καλντερίμι των βορείων 
Φηρών ξετυλίγεται κατά μήκος του φρυδιού της Καλντέρας και περνώντας μέσα 
από το Φηροστεφάνι και το Ημεροβίγλι καταλήγει στη βόρεια άκρη του νησιού, 
στην Οία. Από τα βόρεια Φηρά ξεκινά και το τελεφερίκ που θα σας μεταφέρει 
στον όρμο των Φηρών (παλιό λιμάνι), απ’ όπου ξεκινούν τα καΐκια για εκδρομές 
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Fira
Fira is the capital of the island, built on the edge of the Caldera between the sea 
and the sky. The western part of Fira, facing the Caldera, still maintains its unique 
colour and beauty despite the intensive tourist exploitation and the dozens of 
clubs, bars and shops. This part of the town is paved and you can only walk around 
it through the narrow cobbled streets. The best time for a peaceful wander around 
Fira is in the afternoon. During that time you can enjoy every single picturesque 
corner of the settlement, from Kato Fira where the church of Aghios Minas is, to 
the Orthodox Metropolis of Ypapanti, the Museum of Prehistoric Thera and the 
Belloneio Cultural Centre, or, from northern Fira, where the catholic quarter and 
the Metropolis of Aghios Ioannis the Baptist are located, up to Megaro Gyzi. 

The main cobbled street in northern Fira unwinds along the edge of the Caldera, 
passing through Firostefani and Imerovigli, and ends up at the northern end of the 
island, in Oia.
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στο ηφαίστειο και στη Θηρασιά. Για την επιστρο-
φή σας στο κέντρο των Φηρών έχετε να επιλέξετε 
ανάμεσα στο τελεφερίκ και στα γαϊδουράκια ή οι 
πιο τολμηροί να ανέβετε με τα πόδια τους φιδίσι-
ους ανηφορικούς δρόμους από σκαλοπάτια.

Στα Φηρά θα βρείτε τράπεζες, ταχυδρομείο, 
αστυνομικό τμήμα, κέντρο υγείας, φαρμακεία, κέ-
ντρα διασκέδασης, σούπερ μάρκετ, ζαχαροπλα-
στεία, εμπορικά καταστήματα, καθώς επίσης και 
ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, 
μεζεδοπωλεία και εστιατόρια για κάθε γούστο και 
κάθε πορτοφόλι. Φροντίστε να περάσετε μία βόλ-
τα από το Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου 
συχνά διοργανώνονται εκθέσεις ζωγραφικής και 
φωτογραφίας, καθώς και πολύ ενδιαφέρουσες 
ομιλίες και συνέδρια. Το Μέγαρο Γκύζη αποτελεί 
επίσης έναν πολιτιστικό χώρο με μεγάλο παρελ-
θόν, που φιλοξενεί πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις, 
ομιλίες και μουσικές εκδηλώσεις, κυρίως κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού.

The cable car departs from northern Fira as 
well, to transport you to the bay of Fira (old har-
bour), where you can take a boat tour to the vol-
cano and Thirasia island. In order to return from 
the bay to the centre of Fira, you can choose 
among the cable car or the donkeys or you can 
go up the snake-like steps, for the most ventur-
ous of you.

In Fira you will find banks, post office, police 
department, health centre, pharmacies, night 
clubs, super markets, patisseries, shops, as well 
as hotels, rooms for rent, tavernas, snack bars 
and restaurants that satisfy every taste and 
budget. Make sure you stop off at the Belloneio 
Cultural Centre, where painting and photogra-
phy exhibitions as well as interesting lectures and 
conferences are often organised. Megaro Gyzi is 
also a cultural centre with a long history, housing 
extremely interesting exhibitions, lectures and 
music concerts mainly throughout the summer.
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Φηρά

Πού να μείνετε:
Aressana (σ. 24-25), Daedalus (σ. 237), Majestic Hotel (σ. 5), Nefeles Suites (σ. 129), 
Pantelia Suites (σ. 153), Porto Fira (σ. 59), Rena’s Villas (σ. 131), Milos Villas (σ. 167)

Πού να φάτε:
Αρχιπέλαγος μεσογειακή κουζίνα (σ. 205), Dionysos in Atlantis ελληνική κουζίνα (σ. 189), Σελήνη 
δημιουργική ελληνική κουζίνα (σ. 183), Κουκούμαβλος μοντέρνα ελληνική κουζίνα (σ. 185), Ουζερί 
μεζεδοπωλείο (σ. 69), Ellis ελληνική κουζίνα & θαλασσινά (σ. 193), Παρέα παραδοσιακή ελληνική 
κουζίνα (σ. 71), Saltsa δημιουργική ελληνική κουζίνα (σ. 203), Νάουσα παραδοσιακές & θαλασσινές 
δημιουργίες (σ. 193), Daphne σαντορινιά κουζίνα & θαλασσινά (σ. 193)

Πού να ψωνίσετε: 
Ilias Lalaounis κοσμήματα (σ. 2-3), Lagoudera κοσμήματα (σ. 6-7), Babalu κοσμήματα (σ. 64), Κού-
κλα κοσμήματα - πίνακες (σ. 35), Athina gallery κοσμήματα (σ. 221), Things we love αξεσουάρ (σ. 
71, 73), Καρουάνος super market (σ. 208-209), Κίσηρις είδη δώρων (σ. 214-215), Mati έργα τέχνης 
(σ. 1, 219), Santorini Art Center έργα τέχνης (σ. 222-223), Art & Icon Studio αγιογραφίες (σ. 135), 
Deximi έργα τέχνης (σ. 73), Bettini ένδυση (σ. 8), Ammos ένδυση (σ. 93), Hondos Center καλλυντικά και 
αξεσουάρ (σ. 11), Books & Style βιβλιοπωλείο (σ. 47), Iris ηλεκτρονικός εξοπλισμός (σ. 101) 

Περισσότερες επιλογές στις σελίδες 253-270

Fira

Where to stay:
Aressana (p. 24-25), Daedalus (p. 237), Majestic Hotel (p. 5), Nefeles Suites (p. 129), 
Pantelia Suites (p. 153), Porto Fira (p. 59), Rena’s Villas (p. 131), Milos Villas (p. 167) 

Where to eat:
Archipelagos Mediterranean cuisine (p. 205), Dionysos in Atlantis Greek cuisine (p. 189), Selene 
Greek creative cuisine (p. 183), Koukoumavlos modern Greek cuisine (p. 185), Ouzeri traditional 
Greek dishes (p. 69), Ellis Greek cuisine & sea food restaurant (p. 193), Parea traditional Greek cuisine 
(p. 71), Saltsa Greek creative cuisine (p. 203), Naoussa traditional & sea food specialities (p. 193), 
Daphne Santorinian cuisine & fresh fish (p. 193)

Where to go shopping:
Ilias Lalaounis jewellery (p. 2-3), Lagoudera jewellery (p. 6-7), Babalu jewellery (p. 64), 
Koukla jewellery - paintings (p. 35), Athina gallery jewellery (p. 221), Things we love accessories (p. 
71, 73), Karouanos super market (p. 208-209), Kisiris gift shop (p. 214-215), Mati art gallery (p. 1, 
219), Santorini Art Center art gallery (p. 222-223), Art & Icon Studio hagiographies (p. 135), Deximi art 
gallery (p. 73), Bettini apparel (p. 8), Ammos apparel (p. 93), Hondos Center cosmetics and accessories (p. 
11), Books & Style bookstore (p. 47), Iris electronic equipment (p. 101)

More options on pages 253-270
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Firostefani
As you go north along the main 
road, you will find Firostefani only 
1.5 km away from Fira. The view 
is equally magnificent as it is in 
Fira but the atmosphere is clearly 
quieter. It is the perfect choice for 
those who want to be close to the 
intense and cosmopolitan life of 
the capital, but not in the heart of 
it. The distance from Firostefani to 
Fira is no more than a 10 minutes 
walk. There are places, however, 
where you can eat or have a drink, 
and at the same time have a view 
of the Caldera. Walking up the road 
that passes in front of the cable car 
you will see a neoclassic building 
with vivid red colour. It is Petros M. 

Φηροστεφάνι
Το Φηροστεφάνι είναι η συνέχεια 
των Φηρών στο 1,5 χλμ. από τον 
κεντρικό δρόμο πηγαίνοντας προς 
Βορρά. Η θέα από εκεί είναι εξί-
σου μαγευτική, αλλά το περιβάλλον 
σαφώς πιο ήσυχο από τα Φηρά. 
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους 
θέλουν να είναι κοντά στην έντονη 
και κοσμική ζωή του νησιού, αλλά 
όχι μέσα σε αυτή. Η απόσταση που 
χωρίζει το Φηροστεφάνι από τα 
Φηρά δεν είναι παραπάνω από 10 
λεπτά περπάτημα. Ωστόσο, θα βρεί-
τε μέρη για φαγητό και για ποτό, 
τα πιο πολλά με θέα την Καλντέρα. 
Ανεβαίνοντας το δρόμο που περνάει 
μπροστά από το τελεφερίκ, θα δείτε 
ένα νεοκλασικό κτίριο με έντονο 
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Nomikos Conference Centre, which hosts the majority of the international scien-
tific conferences that take place in Santorini as well as many cultural events. There 
you will also find an exhibition with life-size reproductions of wall paintings found 
in Akrotiri’s ancient settlement. You will be surprised by the Centre and the view 
will be an unforgettable memory for you, so we suggest that you visit the Centre 
late in the afternoon to experience another sunset from the top of Firostefani.

κόκκινο χρώμα. Πρόκειται για το Συνεδριακό Κέντρο Πέτρου Μ. Νομικού, όπου 
φιλοξενούνται τα περισσότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια που πραγματοποι-
ούνται στο νησί και αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκεί θα συναντήσετε και την 
έκθεση των πιστών αντιγράφων των τοιχογραφιών που βρέθηκαν στον αρχαίο 
οικισμό του Ακρωτηρίου, σε φυσικό 
μέγεθος. Ο χώρος του Κέντρου θα σας 
εντυπωσιάσει και η θέα θα σας μαγέψει, 
γι’ αυτό προτείνουμε να τον επισκεφθεί-
τε απογευματάκι για να ζήσετε άλλο ένα 
ηλιοβασίλεμα από ψηλά.

Firostefani - Φηροστεφάνι
Where to stay - Πού να μείνετε:
Hotel Galini (p. 75), Reverie Traditional 
Apartments (p. 127), Santorini Palace (p. 
157), Smaro Studios (p. 77)
More options on pages 253-270
Περισσότερες επιλογές στις σελίδες 253-270
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Ημεροβίγλι
Το Ημεροβίγλι ή αλλιώς το «μπαλκόνι της Σα-
ντορίνης» είναι ο επόμενος σταθμός στο φρύδι 
της Καλντέρας μετά το Φηροστεφάνι και πριν 
την Οία. Με το σεισμό του 1956 καταστράφηκε 
το μεγαλύτερο μέρος του και οι περισσότεροι 
κάτοικοι ή έχτισαν σπίτια εκτός Καλντέρας ή με-
τακόμισαν στην Αθήνα. Απέχει μόλις 3 χλμ. από 
τα Φηρά. Έχει πιο έντονη τουριστική ανάπτυξη 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, οπότε άρ-
χισε να αναδεικνύεται ως ιδανικός τόπος διαμο-
νής για ερωτευμένα ζευγάρια. Υπάρχει πληθώρα 
καταλυμάτων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με 
θέα το απέραντο γαλάζιο και πισίνες στο χείλος 
του γκρεμού. Στα μπαλκόνια τους, πολύ συχνά 
γίνονται τελετές πολιτικών γάμων ή ανανεώσεων 
όρκων πάντα με θέα το ρομαντικό ταξιδιάρικο 
ηλιοβασίλεμα. Δεν προσφέρει νυχτερινή διασκέ-
δαση και υπάρχουν μόνο λίγοι χώροι εστίασης 
και καταστήματα, αλλά τι σημασία έχει; 

Imerovigli
Imerovigli or the so-called “balcony of Santorini” 
is the next stop on Caldera’s eyebrow after Fi-
rostefani and before Oia. The largest part of Im-
erovigli had been destroyed by the earthquake of 
1956 and its residents either built houses outside 
the Caldera or moved in Athens. Imerovigli is 
only 3 km away from Fira and its intense tour-
ist development began in the early ’90s when it 
started to become the ideal place for couples in 
love. There are numerous lodgings with tradi-
tional architecture and view of the endless blue, 
as well as swimming pools in the edge of the 
cliff. Many civil weddings or vow renewals take 
place in their balconies, always under the ro-
mantic sunset. Imerovigli doesn’t offer night life 
and there are only few places to eat or go shop-
ping, but you don’t have to worry about it. Fira 
is only five minutes away by car. The magnificent 

78
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Τα Φηρά απέχουν μόλις πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο. Η εκπληκτική θέα σε 
συνδυασμό με την ηρεμία που έχει καταφέρει να διατηρήσει το Ημεροβίγλι, συν-
θέτουν μία απόλυτα ρομαντική ατμόσφαιρα. Αξίζει να επισκεφθείτε την εκκλησία 
της Παναγίας της Μαλτέζας με το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο της και το μοναστήρι 

του Αγίου Νικολάου. 
Το ηλιοβασίλεμα από 
το Ημεροβίγλι συναγω-
νίζεται αυτό της Οίας, 
αφού την ώρα που πέ-
φτει ο ήλιος, αναδύο-
νται τα γύρω νησιά: Ίος, 
Σίκινος, Φολέγανδρος.

view combined with 
the tranquillity that 
Imerovigli has man-
aged to keep, creates 
an absolute romantic 
atmosphere. It is worth 
visiting the church of 
Panagia Maltese with 
the old wooden icon 
screen and the monas-
tery of Aghios Nikolaos. As the sun sets, the neighbouring islands of Ios, Sikinos 
and Folegandros are being revealed, making Imerovigli’s sunset as captivating as 
the one of Oia.

Imerovigli
Where to stay:
Apolafsi Villa (p. 233), Heliotopos (p. 207), Shine Hotel (p. 79), 
Astra Apartments & Suites (p. 81), Icons (p. 109), 
Ilioperato (p. 169), Xenones Filotera (p. 5)

Where to eat:
Imerovigli Greek cuisine (p. 81)

More options on pages 253-270

Ημεροβίγλι
Πού να μείνετε:
Apolafsi Villa (σ. 233), Ηλιότοπος (σ. 207), Shine Hotel (σ. 79), Άστρα 
Διαμερίσματα & Σουίτες (σ. 81), Icons (σ. 109), Ηλιοπέρατο (σ. 169), 
Ξενώνες Φιλότερα (σ. 5)

Πού να φάτε:
Ημεροβίλγι ελληνική κουζίνα (p. 81) 

Περισσότερες επιλογές στις σελίδες 253-270
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Kontochori
If you take Fira’s lower road towards the North, you will come to Kontochori 
where you can visit the Folklore Museum of Emmanuel Lignos and experience the 
Santorini of the past. Enjoy a wander around the museum’s impressive interior 
admiring the owner’s labour of love. The second floor houses paintings and vari-
ous exhibitions having as central theme the island of Santorini.

There is also an open-air cinema nearby. Walk around the narrow streets and 
admire the folk architecture and the churches such as Panagia of Langadi. There 
are lots of fig trees, prickly pears and pistachio trees in the area - you will miss 
out if you don’t taste their fruits, especially the prickly pears, but beware of the 
prickly thorns! In the area you will also find lots of rooms for rent and a few hotels. 
Kontochori is a preferred spot amongst tourists as it is peaceful, has a lovely view 
of the eastern side of the island and the central square of Fira is no more than a 
ten minutes walk away.

Vourvoulos
The village of Vourvoulos is located approximately 4 km away from Fira on the 
road towards the island’s northern beaches. The residents are occupied with the 
cultivation of the land as well as with other activities, since nowadays only few 

Κοντοχώρι
Παίρνοντας τον κάτω δρόμο των Φηρών προς τα βόρεια θα οδηγηθείτε στο Κοντο-
χώρι. Εκεί θα επισκεφθείτε το Λαογραφικό Μουσείο Εμμανουήλ Λιγνού όπου θα δείτε 
να ζωντανεύουν εικόνες από τη Σαντορίνη του χθες. Κάντε μία βόλτα στους προσεγ-
μένους χώρους και θαυμάστε το μεράκι του ιδιοκτήτη. Στο δεύτερο όροφο φιλοξε-
νούνται πίνακες ζωγραφικής και διάφορες εκθέσεις με κεντρικό θέμα τη Σαντορίνη.

Εκεί κοντά βρίσκεται και θερινός κινηματογράφος. Κάντε μια βόλτα στα σοκά-
κια και θαυμάστε τη λαϊκή αρχιτεκτονική και τις εκκλησίες, όπως την Παναγιά του 
Λαγκαδιού. Στην περιοχή υπάρχουν πολλές συκιές, φραγκοσυκιές και φιστικιές 
και θα χάσετε αν δε δοκιμάσετε τους καρπούς τους. Ιδιαίτερα τα φραγκόσυκα, 
αλλά με προσοχή στα αγκάθια! Στην περιοχή υπάρχουν πολλά ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και λιγοστά ξενοδοχεία. Προτιμάται από τους τουρίστες γιατί έχει ησυχία, 
θέα στην ανατολική πλευρά του νησιού και η πλατεία των Φηρών δεν απέχει 
περισσότερο από δέκα λεπτά με τα πόδια.

Βουρβούλος
Ο οικισμός του Βουρβούλου απέχει περίπου 4 χλμ. από τα Φηρά, με κατεύθυν-
ση προς τις βόρειες παραλίες του νησιού. Οι ασχολίες των μόνιμων κατοίκων 
μοιράζονται μεταξύ γεωργίας και άλλων δραστηριοτήτων, αφού πλέον ελάχιστοι 
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of them have remained true farmers. The village is built amphitheatrically with a 
view of the plain in the north-eastern side of the island, as well as to the beaches 
of Koloumbo and Pori. You can get to Ano Vourvoulos by taking the road that de-
scends from Imerovigli, at the crossroad to Oia. It is a very steep asphalt road, but 
you can have a panoramic view of the plain with the vineyards. In Kato Vourvoulos 
you will find the central square with the imposing church of Aghios Efstratios that 
celebrates its feast day on December 13th. At the same place, you will also see a 
monument in honour of the people died during the German occupation. It is also 
worth visiting the beautiful church of Aghios Panteleimonas.

Karterados
The lower road of Fira that goes southwards, will lead you to Karterados, after 
2 km. The settlement is built near a stream. In the central square you will find 
a traditional old mill and a war memorial in honour of the people died during 
the 2nd World War. Park your car there and get ready for a short tour of the 
traditional village starting from the “steps of Galaios”, as the locals call them, 
which are on your left as the road bends. You will be surprised by what there is 
to see... Traditional old buildings mined inside the volcanic rock, captain houses 
and picturesque cobbled streets that you can hardly make out from the main road 

παραμένουν πιστοί αγρότες. Ο Βουρβούλος είναι χτισμένος αμφιθεατρικά με θέα 
προς τον κάμπο της ΒΑ πλευράς του νησιού, την παραλία του Κολούμπου και το 
Πορί. Η πρόσβαση στον Άνω Βουρβούλο γίνεται από το δρόμο που κατεβαίνει 
από το Ημεροβίγλι, στο σταυροδρόμι για την Οία. Πρόκειται για ασφαλτοστρωμέ-
νο δρόμο με έντονη κλίση, αλλά πανοραμική θέα προς τον κάμπο με τα αμπέλια. 
Στον Κάτω Βουρβούλο θα συναντήσετε την κεντρική πλατεία με την επιβλητική 
εκκλησία του Αγίου Ευστρατίου, με μεγάλο πανηγύρι στις 13 Δεκεμβρίου και το 
μνημείο των πεσόντων από την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Άλλη μια εκκλη-
σία που αξίζει να δείτε είναι εκείνη του Αγίου Παντελεήμονα.

Καρτεράδος
Ο κάτω δρόμος των Φηρών προς τα νότια οδηγεί μετά από 2 περίπου χλμ. στον 
Καρτεράδο. Πρόκειται για έναν οικισμό χτισμένο σε μια ρεματιά και στην κεντρική 
πλατεία βρίσκεται ο παραδοσιακός μύλος και το μνημείο των πεσόντων από την 
κατοχή. Αφήστε το αυτοκίνητό σας εκεί και ετοιμαστείτε για μία σύντομη περιήγη-
ση στον παραδοσιακό οικισμό που ξεκινάει από «τα σκαλιά του Γαλαίου», όπως 
λένε οι ντόπιοι και βρίσκονται αριστερά σας στη στροφή του δρόμου. Το θέαμα 
θα σας εκπλήξει... Θα συναντήσετε παραδοσιακά υπόσκαφα κτίσματα, καπετα-
νόσπιτα και γραφικά καλντερίμια που μετά βίας διακρίνονται από τον κεντρικό 
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as they have been constructed along the 
streambed. There aren’t many sights to see, 
but it’s worth visiting the church of the As-
sumption and being at its festival that takes 
place forty days after Easter. If you are on 
the island on August 15th, join the festival 
of the church Panagia Kokkini (Saint Mary 
of the Red) which was given this name as 
it was built with red wine instead of water. 
The area offers bakeries, coffee shops, patisseries, tavernas, hotels and rooms for 
rent, supermarkets and shops, of which many are open during the winter as well.

Messaria
Messaria is located at a cross point of Santorini and is close (about 4 km) to Fira, 
to the port of Athinios, and to the northern beaches and the north-eastern part 
of the island. The new part of the village is full of life with many shops, whilst a 
walk through the traditional settlement will take you back in time, when Mes-
saria was the centre of the island’s industrial development. There you will find 
the remains of the imposing facilities of the Markezinis knitting factory, as well 

δρόμο, αφού είναι κατασκευασμένα στην κοίτη του ρέματος. Δεν υπάρχουν πολλά 
αξιοθέατα, αλλά αξίζει να δείτε την εκκλησία της Ανάληψης και να παραβρεθείτε 
στο πανηγύρι της σαράντα μέρες μετά το Πάσχα. Επίσης, αν είστε στο νησί Δε-
καπενταύγουστο πηγαίνετε και στο πανηγύρι της Παναγιάς της Κόκκινης, που 
ονομάστηκε έτσι γιατί την έχτισαν με κόκκινο κρασί αντί για νερό. Στην περιοχή 
θα βρείτε φούρνους, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, ξενοδοχεία, ενοικια-
ζόμενα δωμάτια, σουπερμάρκετ και εμπορικά καταστήματα, αρκετά από τα οποία 
παραμένουν ανοικτά και το χειμώνα.

Μεσαριά
Η Μεσαριά βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Σαντορίνης και σε κοντινή απόσταση 
από τα Φηρά (4 χλμ.), το λιμάνι του Αθηνιού και τις παραλίες του νότιου και 
νοτιοανατολικού τμήματος του νησιού. Το 
καινούριο τμήμα του χωριού έχει ιδιαίτερη 
ζωντάνια και εμπορική δραστηριότητα, ενώ 
μια βόλτα στον παραδοσιακό οικισμό θα 
σας γυρίσει πίσω στο χρόνο, την εποχή που 
η Μεσαριά ήταν το κέντρο της βιομηχανι-
κής ανάπτυξης του νησιού. Θα συναντήσετε 
τα ερείπια των επιβλητικών εγκαταστάσεων 

Karterados
Where to go shopping:
Erotokritos bakery (p. 87), More & More 
apparel (p. 85)

Καρτεράδος
Πού να ψωνίσετε:
Ερωτόκριτος φούρνος (σ. 87), More & 
More ένδυση (σ. 85)

Messaria - Μεσαριά
Where to stay - Πού να μείνετε:
Santorini Image (p. 239)

Where to go shopping:
Spira, marble sculpture (p. 217)
Πού να ψωνίσετε:
Σπείρα, μαρμάρινα γλυπτά (σ. 217)
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as the Saliveros and Markezinis mansions; dome-shaped 
houses built into the volcanic rock, picturesque cob-
bled streets, many churches and the restored Argyros 
Mansion that evidences the glory of its time. The most 
interesting churches are those of Aghios Dimitrios and 
Aghia Eirini, with big festivals on October 26th and May 
5th respectively. Messaria is full of life and its shops stay 
open throughout the year, since the number of perma-
nent residents exceeds 700.

Vothonas
After Messaria you will find Vothonas. It is worth visiting 
this village in order to admire the distinctive folk archi-
tecture. Many buildings are built into the volcanic earth 
of a large gorge. These buildings apart from being cheap 
to construct, they also offered shelter from the winds 
and the pirates. Park your car for a while and cross over 
the river and the traditional little road on the river bed, 
in order to discover the church of Panagia Trypa which 

του πλεκτηρίου Μαρκεζίνη και των αρχοντικών Σαλίβε-
ρου και Μαρκεζίνη, υπόσκαφα θολωτά σπίτια, γραφικά 
καλντερίμια, πολλές εκκλησίες και το αναστηλωμένο 
Αρχοντικό Αργυρού που δηλώνει την αίγλη της εποχής 
του. Οι πιο χαρακτηριστικές εκκλησίες είναι ο Άγιος Δη-
μήτριος και η Αγία Ειρήνη, με μεγάλα πανηγύρια στις 26 
Οκτωβρίου και 5 Μαΐου αντίστοιχα. Η Μεσαριά έχει ζωή 
και καταστήματα ανοικτά όλο το χρόνο, αφού οι μόνιμοι 
κάτοικοι ξεπερνούν τους 700. 

Βόθωνας
Μετά τη Μεσαριά ακολουθεί ο Βόθωνας. Αξίζει να τον 
επισκεφθείτε και να θαυμάσετε την πολύ διαφορετική λα-
ϊκή αρχιτεκτονική του, με υπόσκαφα κτίσματα μέσα στην 
ηφαιστειακή γη μιας χαράδρας σημαντικού μήκους, τα 
οποία εκτός από το χαμηλό κόστος κατασκευής, προσέ-
φεραν και κάλυψη από τους ανέμους και τους πειρατές. 
Αποχωριστείτε το αυτοκίνητό σας για λίγο και διασχίστε 
τον ποταμό, το παραδοσιακό δρομάκι στην κοίτη της ρε-
ματιάς, αναζητώντας ψηλά στο βράχο την Παναγιά την 

is situated high up on the rock. For the locals this is a very important church; that 
is why they organize a big festival on February 2nd.

Monolithos
Monolithos is located behind the airport of Santorini, 9 km away from Fira. If you 
wish to spend tranquil family vacations with your children, then this is the perfect 
place to stay. It is a quite peaceful settlement with many hotels and lodgings. It 
has a well organized long beach with smooth black sand and particularly shallow 
waters, a lifeguard and a playground. The waters deepen gradually, but if you wish 
to swim without touching the sea bottom, you will have to swim a lot. The beach 
usually is very crowded since it’s the nearest beach to Fira connected with the local 
bus transportation network. Don’t worry, however. There is plenty of room for 
everyone. If you prefer team sports such as volleyball, soccer and basketball, you 
are in the right place as there are especially tailored areas on the sand. You will 
also find a beach bar, while along the road there are many tavernas with fresh fish 
and delicious local cuisine. Also, in Monolithos, you will find the only tomato fac-
tory that is still operating in Santorini and belongs to the Association Cooperatives 
of Theraic Products-SantoWines. On the beach of Monolithos you can also visit 
the winery of Gaia Wines (see page 140).

Τρύπα. Πρόκειται για σημαντική εκκλησία για τους ντόπιους, με μεγάλο πανηγύρι 
στις 2 Φεβρουαρίου.

Μονόλιθος
Ο Μονόλιθος βρίσκεται πίσω από το αεροδρόμιο του νησιού και απέχει 9 χλμ. 
από τα Φηρά. Θα τον επιλέξετε για τη διαμονή σας, αν έχετε στο μυαλό σας ήρε-
μες οικογενειακές διακοπές παρέα με τους μικρούς σας μπόμπιρες. Είναι αρκετά 
ήσυχη περιοχή με πολλά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έχει μεγάλου 
μήκους οργανωμένη παραλία, με ψιλή μαύρη άμμο, ιδιαίτερα ρηχά νερά, ναυαγο-
σώστη και παιδική χαρά. Τα νερά βαθαίνουν σταδιακά, απλά θα πρέπει να περ-
πατήσετε πολύ μέχρι να βρείτε το σημείο που είναι άπατα. Συνήθως έχει κόσμο, 
μιας και είναι η κοντινότερη παραλία με συγκοινωνιακή πρόσβαση από τα Φηρά, 
αλλά υπάρχει αρκετός χώρος για όλους. Αν προτιμάτε τα ομαδικά παιχνίδια όπως 
το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, είστε στο κατάλληλο μέρος μιας και 
υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι πάνω στην αμμουδιά. Στην παραλία θα 
βρείτε beach bar, ενώ κατά μήκος του δρόμου υπάρχουν αρκετές ταβέρνες με 
φρέσκο ψάρι και νόστιμη τοπική κουζίνα. Στο Μονόλιθο βρίσκεται το μοναδικό 
εργοστάσιο ντομάτας που λειτουργεί σήμερα και ανήκει στην Ένωση Συνεταιρι-
σμών Θηραϊκών Προϊόντων. Επίσης, κοντά στην παραλία του Μονόλιθου θα δείτε 
και το οινοποιείο της Γαίας Οινοποιητικής (βλ. σελ. 140)
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Καμάρι
Το κοσμοπολίτικο Καμάρι απέχει 
10 χλμ. από τα Φηρά και είναι ένα 
διαρκώς αναπτυσσόμενο παραθα-
λάσσιο θέρετρο που συγκεντρώνει 
τις προτιμήσεις όσων θέλουν διακο-
πές δίπλα στη θάλασσα και όχι από 
την πλευρά της Καλντέρας. Υπάρχει 
πάντα ζωή, αφού είναι ο τόπος δια-
μονής των περισσότερων επιβατών 
πτήσεων charter που κατακλύζουν 
το νησί από το Μάιο μέχρι και το 
Σεπτέμβριο. Αξίζει να επισημάνουμε 
ότι έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, 
αφού στο Μέσα Βουνό ανακαλύφθη-
καν τα ερείπια της Αρχαίας Θήρας, 
της πόλης που αποτελούσε και το 
μοναδικό αστικό κέντρο του νησιού 
μέχρι την εξάπλωση του Χριστιανι-

Kamari
The cosmopolitan Kamari is 10 km 
away from Fira. It is a continuously 
developing seaside resort that at-
tracts the preferences of those 
want to spend their vacations by 
the sea and not by the Caldera 
side. There is always life, as it ac-
commodates the majority of the 
charter passengers that inundate 
the island from May to September. 
It is worth mentioning that Kamari 
is of great historical importance, 
as in Mesa Vouno, the ruins of the 
ancient Thera were discovered - a 
city that was the only urban centre 
of the island until the expansion 
of Christianity. Kamari has a well 
organized beach that stretches in 
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many kilometres and is awarded 
with a blue flag. It has smooth 
black sand, playground, water 
sports, diving centre and a life-
guard. Near the rock you will 
see the arch, the once Customs, 
where the most daring ones will 
find it a good place for diving. 
Not far away, you will see the 
ascetic residences, natural caves 
found inside the rock or small 
buildings that ascetics used in 

order to retire since the late 17th century. Hotels, travel agencies, cafeterias, beach 
bars, vivid night life and numerous choices for food make up the image of Kamari. 

At nights, when the red full moon is rising from the dark waters, a walk in the 
coastal pedestrian precinct is a perfect idea. Enjoy the sight and make a stop to eat 
or to have a drink; if you want something different, however, the open-air cinema 
will offer you an alternative way of entertainment and of course a beautiful atmos-
phere. But if you prefer to go shopping, a walk in the market will persuade you 

Kamari
Where to stay:
Tamarix Del Mar Suites (p. 91), Kamari Beach (p. 4), 
Rose Bay (p. 4)

Where to eat:
Classico Mediterranean cuisine (p. 173), Nichteri Greek 
creative cuisine (p. 179)

Where to go shopping:
Ammos apparel (p. 93), Big Discount super market 
(p. 197)

More options on pages 253-270

σμού. Η οργανωμένη παραλία του Καμαρίου, έχει μήκος πολλών χιλιομέτρων, 
γαλάζια σημαία, ψιλή μαύρη άμμο, παιδική χαρά, θαλάσσια σπορ, κατάδυση και 
ναυαγοσώστη. Κοντά στο βράχο, θα παρατηρήσετε την καμάρα, το άλλοτε Τελω-
νείο, που θα προτιμήσουν οι περισσότερο τολμηροί για βουτιές. Λίγο παραπάνω 
βρίσκονται τα ασκηταριά, φυσικές σπηλιές μέσα στο βράχο ή μικρά οικοδομήμα-
τα, όπου είχαν αποσυρθεί οι ασκητές από τα τέλη του 17ου αιώνα. Ξενοδοχεία, 
τουριστικά γραφεία, καφετέριες, beach bars, έντονη νυκτερινή ζωή και πληθώρα 
επιλογών για φαγητό, συνθέτουν 
την εικόνα του Καμαρίου. Οι νύ-
κτες που ανατέλλει το ολόγιομο 
φεγγάρι κατακόκκινο μέσα από 
τα σκοτεινά νερά είναι ιδανικές 
για νυκτερινό περίπατο στον πα-
ραλιακό πεζόδρομο. Απολαύστε 
το θέαμα κάνοντας μία στάση 
για φαγητό ή ποτό, ενώ αν θέ-
λετε κάτι διαφορετικό, το θερινό 
σινεμά προσφέρει μία επιπλέον 
πρόταση για διασκέδαση και σί-

Καμάρι
Πού να μείνετε:
Tamarix Del Mar Suites (σ. 91), Kamari Beach (σ. 4), 
Rose Bay (σ. 4)

Πού να φάτε:
Classico μεσογειακή κουζίνα (σ. 173), Νυχτέρι ελληνική 
δημιουργική κουζίνα (σ. 179)

Πού να ψωνίσετε:
Ammos ένδυση (σ. 93), Big Discount super market 
(σ. 197)

Περισσότερες επιλογές στις σελίδες 253-270
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that you will find anything you ask for. In the central square you will see Panagia 
Mirtidiotissa that has a festival on the 24th of September. There, during the sum-
mer, the local Municipality organizes interesting music concerts and cultural events 
that attract visitors from all over the island, so make sure that you don’t miss that 
chance. The permanent residents of Kamari are more than 1.400. Next to the bus 
station there is a bank and an ATM and in the shopping mall you will find a cinema 
that operates during winter as well. In the main road towards Kamari it is worth 
making a stop to the Koutsoyannopoulos winery (see page 146) where you can 
also find the Wine Museum.

γουρα μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αν πάλι προτιμάτε τις αγορές, μία βόλτα στα 
εμπορικά καταστήματα θα σας πείσει ότι δεν πρόκειται να σας λείψει τίποτα. Στην 
κεντρική πλατεία βρίσκεται και η επιβλητική Παναγιά Μυρτιδιώτισσα, όπου γίνεται 
μεγάλο πανηγύρι στις 24 Σεπτεμβρίου. Εκεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
ο Δήμος οργανώνει ενδιαφέρουσες μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που 
συγκεντρώνουν επισκέπτες από όλο το νησί, για αυτό φροντίστε να έχετε τα αυτιά 
και τα μάτια σας ανοικτά. Δίπλα στη στάση του λεωφορείου υπάρχει υποκατάστη-
μα τράπεζας και μηχάνημα ανάληψης χρημάτων. Το Καμάρι κατοικείται όλο το 
χρόνο, αφού οι μόνιμοι κάτοικοι ξεπερνούν τους 1.400 και στο εμπορικό κέντρο 
λειτουργεί και χειμερινός κινηματογράφος. Στο κεντρικό δρόμο προς το Καμάρι 
αξίζει να κάνετε μία στάση στο οινοποιείο του Κουτσογιαννόπουλου (βλ. σελ. 146) 
όπου λειτουργεί και το Μουσείο Οίνου.
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Έξω Γωνιά - Μέσα Γωνιά
Η Έξω Γωνιά είναι ένα μικρό, ήσυχο και παραδοσιακό χωριό χωρίς τουριστική 
υποδομή, χτισμένο στην πίσω μεριά του Πύργου και σε απόσταση 12 χλμ. από τα 
Φηρά. Επισκεφθείτε τη και περπατήστε στα λιθόστρωτα καλντερίμια της. Χαζέψτε 
τα νεοκλασικά αρχοντικά και περισσότερα από δέκα ερειπωμένα οινοποιεία, που 
πριν το σεισμό έσφυζαν από ζωή. Οι περισσότεροι από τους μόνιμους κατοίκους 
της είναι αγρότες. Στην περιοχή υπάρχουν λίγα εμπορικά μαγαζιά στον κεντρικό 
δρόμο προς Καμάρι, δύο-τρεις ταβέρνες-μεζεδοπωλεία, λίγα ενοικιαζόμενα δω-
μάτια και δύο ξενοδοχεία στην παραλία Αβίς, η οποία ονομάστηκε έτσι από το 
παλιό εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας Α.Β.Ι.Σ. που κατεδαφίστηκε πρόσφατα. 
Στον κεντρικό δρόμο θα συναντήσετε και ταμπέλες για τον ιππικό όμιλο, για μια 
ξεχωριστή εμπειρία. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το εικαστικό κέντρο του 
Αντώνη Αργυρού «Art Space» όπου προβάλλονται εξαιρετικά έργα τέχνης στον 
αναπαλαιωμένο μουσειακό χώρο, που από το 1830 λειτουργούσε ως οινοποιείο, 
αποστακτήριο ρακής και διέθετε τις πρώτες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τομάτας. 
Στην Έξω Γωνιά θα βρείτε επίσης το οινοποιείο Σαν...τωρινή του Αρτέμη Καρα-
μολέγκου (βλ. σελ. 148). 

Κατευθυνθείτε προς τη Μέσα Γωνιά (7,5 χλμ. από τα Φηρά), που υπήρξε ση-
μαντικό κέντρο παραγωγής κρασιού. Ακολουθήστε τις ταμπέλες από τον κεντρικό 
δρόμο προς Καμάρι και στρίψτε δεξιά. Η πρώτη σας στάση είναι σε ένα από τα 

Exo Gonia - Mesa Gonia
Exo Gonia is a small, peaceful and traditional village lacking tourist infrastructure, 
built at the rear of Pyrgos. It is located 12 km away from Fira. You should visit it 
and walk through its cobbled streets. Admire the neoclassic mansions and more 
than ten ruined wineries that were full of life before the earthquake. Most of 
the permanent residents are farmers. In the area you will find few shops in the 
main road towards Kamari, a couple of tavernas, few lodgings and two hotels in 
Avis beach named after the old tomato factory A.V.I.S., which had recently been 
demolished. In the central road you will find signs concerning the riding club, in 
order to have an unforgettable experience. Don’t forget to visit “Art Space”, the 
Antonis Argyros visual arts centre, which since 1830 was operating as a winery and 
a distiller of raki, and had the first facilities for tomato processing. At the restored 
rooms of the museum you will find exceptional 
works of art. In Exo Gonia you will also find 
“San…torini” winery, owned by Artemis Kara-
molengos (see page 148).  

Go to Mesa Gonia (7.5 km from Fira) once 
a great centre of wine production. Follow the 
signs from the main road towards Kamari and 

Exo Gonia - Έξω Γωνιά
Where to eat:
Metaxi mas tavern-ouzeri (p. 97)

Πού να φάτε:
Μεταξύ μας ταβέρνα-ουζερί (σ. 97)
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then turn right. Your first stop is in one of the oldest wineries of the island, Yiannis 
Roussos winery (see page 144) which operates since 1836. Taste the famous local 
labels in the winery’s beautiful traditional yard under the shade of the trees. Not 
far from Roussos winery, you will find an older winery (since 1903) that belongs 
to Yiannis Argiros (see page 148). Tour the canavas, seize the opportunity and 
discuss with the wine producer, and don’t forget to taste the famous Vinsanto he 
produces. Leave your car for a while and walk through the traditional settlement 
of Mesa Gonia. The deeper you go into the village, the more controversial the 
landscape becomes, combing images of dereliction and civilization. Beautiful pic-
turesque churches and few traditional houses are among the ruins that the earth-
quake left behind. The cobbled streets are full of flowers with heady fragrances 
that give life to the ghosts of the past. Let the landscape travel you in times where 
the island was untouchable from the tourist intervention. As you go further up, the 
view of the village, of Mesa Vouno and of the coast line becomes more beautiful, 
especially at nightfall. Go back to your car and follow the road towards the church 
of Episcopi of Gonia, which is quite close to the village. The church was built in the 
late 11th century by Emperor Alexios A’ Komninos and is an important Byzantine 
monument. In its special priedieu, you will see the icon of Panagia Glikofilousa, 
one of the three most priceless portable Byzantine icons in the world. Episcopi is 

παλαιότερα οινοποιεία του νησιού, το οινοποιείο του Γιάννη Ρούσσου (βλ. σελ. 
144) που λειτουργεί από το 1836. Δοκιμάστε τις φημισμένες τοπικές ποικιλίες 
στην παραδοσιακή όμορφη αυλή του, κάτω από την παχιά σκιά των δέντρων. 
Λίγο παραπάνω βρίσκεται ένα ακόμη παλιό οινοποιείο, του Γιάννη Αργυρού (βλ. 
σελ. 148) που χρονολογείται από το 1903. Περιηγηθείτε στις κάναβες, αδράξτε 
την ευκαιρία να συζητήστε με τον οινοποιό και μη ξεχάσετε να δοκιμάσετε το 
ξακουστό vinsanto που παράγει. Αποχωριστείτε το αυτοκίνητό σας για λίγο και 
περπατήστε προς τον παραδοσιακό οικισμό της Μέσα Γωνιάς. Όσο πιο βαθιά 
προχωράτε, τόσο πιο αντιφατικό γίνεται το τοπίο, μεταξύ εικόνων εγκατάλειψης 
και πολιτισμού. Πανέμορφες γραφικές εκκλησιές και λιγοστές παραδοσιακές κα-
τοικίες, ανάμεσα σε χαλάσματα που άφησε πίσω ο εγκέλαδος και λουλουδιασμένα 
καλντερίμια που δίνουν πνοή με τα μεθυστικά τους αρώματα στα φαντάσματα του 
παρελθόντος. Αφήστε το τοπίο να σας ταξιδέψει σε εποχές που το νησί ήταν ανέγ-
γιχτο από την τουριστική παρέμβαση. Όσο πιο ψηλά ανεβείτε, τόσο πιο όμορφη 
είναι η θέα προς το χωριό, το Μέσα Βουνό και την ακτογραμμή, ιδιαίτερα κατά 
το σούρουπο. Επιστρέψτε στο αυτοκίνητό σας και ακολουθήστε το δρόμο για την 
Επισκοπή Γωνιάς, που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Είναι χτισμένη στα τέλη 
του 11ου αιώνα από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α’ Κομνηνό και αποτελεί σημαντικό 
βυζαντινό μνημείο του νησιού. Στο ειδικό προσκυνητάρι της είναι τοποθετημένη 
η εικόνα της Παναγιάς Γλυκοφιλούσας, μία από τις τρεις σπάνιες φορητές βυζα-

one of the few churches with tiles and it offers a magnificent view of the eastern 
side of the island. The combination of the landscape, the tranquillity and the scat-
tered smell of basil in the entire place will definitely bring you peace of mind. If 
you ever been to the island on the 15th of August make sure to visit the festival 
that takes place there.

Pyrgos
Pyrgos village is situated in the inland of Santorini, 7,5 km away from Fira, built 
on the top of the hill; it has a discreet, however, dynamic presence on the tourist 
map. It is said that Pyrgos vineyard is the most qualitative, so make a stop in Santo 
Wines winery (see page 150) to taste the local wines and to enjoy the magnificent 
view of the volcano and the rest of the island. Continue towards the square of 
the village and leave your car in the parking lot to stroll through the picturesque 
cobbled streets of the settlement that was declared listed monument in 1995. The 
going up may seem a bit tiring to you but the endless view of Fira, Oia and Mes-
saria’s valley will bow to your feet and will offer you another unique sunset, if you 
be there at the right time. 

Pyrgos has kept its natural beauty without any alterations. The stroll through its 
cobbled streets will reveal you some interesting marks about the local architecture 
as well as the remains of neoclassical mansions. It is a typical fortress settlement 

ντινές εικόνες στον κόσμο. Η Επισκοπή είναι από τις λίγες εκκλησίες με κεραμίδια 
και προσφέρει μοναδική θέα προς την ανατολική πλευρά του νησιού. Ο συνδυα-
σμός του τοπίου, της ησυχίας και της διάσπαρτης μυρωδιάς βασιλικού στο χώρο, 
σίγουρα θα σας γαληνέψουν. Αν βρεθείτε στο νησί Δεκαπενταύγουστο, φροντίστε 
να πάτε στο πανηγύρι της. 

Πύργος
Το χωριό Πύργος βρίσκεται στην ενδοχώρα του νησιού, 7.5 χλμ. από τα Φηρά, 
χτισμένο ψηλά στο λόφο και έχει διακριτική αλλά δυναμική παρουσία στον τουρι-
στικό χάρτη. Μιας και λέγεται ότι ο αμπελώνας του Πύργου είναι ο πιο ποιοτικός, 
κάντε μια στάση στο οινοποιείο Santo Wines (βλ. σελ. 150), για να δοκιμάσετε 
τοπικά κρασιά και να απολαύσετε τη μαγευτική θέα προς το ηφαίστειο και το υπό-
λοιπο νησί. Συνεχίστε μέχρι την πλατεία του χωριού για να αφήσετε το αυτοκίνητό 
σας στον ειδικό χώρο στάθμευσης και 
να ανηφορίσετε στα γραφικά καλντερί-
μια του οικισμού που ανακηρύχθηκε 
διατηρητέο μνημείο το 1995. Η ανά-
βαση ίσως φανεί κοπιαστική, αλλά η 
απεριόριστη θέα προς τα Φηρά, την 
Οία και τον κάμπο της Μεσαριάς θα 
υποκλιθεί στα πόδια σας και θα σας 

Pyrgos
Where to eat:
Pyrgos traditional Greek cuisine (p. 199)

Πύργος
Πού να φάτε:
Πύργος παραδοσιακή ελληνική κουζίνα (σ. 199)
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of the Cyclades, a relic of the Venetian rule age; on the top of the fortress stands 
the castle (Kasteli) that was ruined from an earthquake, almost half a century ago. 
Until then, approximately 70 families were staying inside its walls. You should visit 
the Icons and Relics Collection that houses hagiographies, wooden sculptures, em-
broideries and other items for ecclesiastic use dated mostly back to 17th and 18th 
century. In the village you will find more than 40 churches; among them the well 
known Theotokaki of Koimiseos built in the 10th century and Panagia’s Eisodia or 
Panagia of Kasteli which is the biggest of all. It was built in the early 16th century 
and has a magnificent wooden icon screen; it is open to the public only in fests. It 
is also worth visiting the traditional village of “Vanishing Santorini” where the tour 
will take you to another Santorini, not spoiled by tourist interventions. In the high-
est point of Pyrgos, and of the island as well, stands the monastery of Prophet Elias 
since 1711. From there you will realize what panoramic view means. Following the 

χαρίσει άλλο ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, αν βρεθείτε εκεί την κατάλληλη ώρα. 
Ο Πύργος έχει διατηρήσει τη φυσιογνωμία του και δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις. 
Η περιήγηση στα στενά του θα σας αποκαλύψει ενδιαφέροντα στοιχεία λαϊκής 
αρχιτεκτονικής και απομεινάρια νεοκλασικών αρχοντικών. Πρόκειται για τυπικό 
Κυκλαδικό οχυρωματικό οικισμό, απομεινάρι από την εποχή της Ενετοκρατίας και 
στην κορυφή του δεσπόζει το καστέλι, που καταστράφηκε από τον εγκέλαδο πριν 
μισό αιώνα. Μέχρι τότε εντός των τειχών διέμεναν περίπου εβδομήντα οικογένει-
ες. Περάστε μία βόλτα από τη Συλλογή Εικόνων και Κειμηλίων, όπου στεγάζονται 
αγιογραφίες, ξυλόγλυπτα, κεντήματα και άλλα αντικείμενα εκκλησιαστικής χρήσης 
κυρίως του 17ου και 18ου αιώνα. Στο χωριό υπάρχουν περισσότερες από 40 
εκκλησίες, μεταξύ των οποίων το γνωστό Θεοτοκάκι της Κοιμήσεως, που χτίστηκε 
τον 10ο αιώνα και τα Εισόδια της Παναγίας ή Παναγιά του Καστελιού, που είναι η 
μεγαλύτερη όλων. Χτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα και διαθέτει ένα καταπλη-
κτικό ξυλόγλυπτο τέμπλο, αλλά είναι ανοικτή για το κοινό μόνο σε γιορτές. Αξίζει 
επίσης να πάτε στο παραδοσιακό χωριό «Η Σαντορίνη που έφυγε» όπου η ξενά-
γηση θα σας μεταφέρει σε μια άλλη Σαντορίνη, αγνή από τουριστικές παρεμβά-
σεις. Στο ψηλότερο σημείο του Πύργου, αλλά και του νησιού είναι σκαρφαλωμένο 
το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία από το 1711. Από εκεί θα καταλάβετε τι θα πει 
πανοραμική θέα. Ακολουθώντας το δρόμο για τον Προφήτη Ηλία, στο αριστερό 
σας χέρι θα βρείτε και το οινοποιείο Χατζηδάκη (βλ. σελ. 140) που μπορεί να είναι 
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μικρό, αλλά είναι σίγουρα θαυματουργό και φημισμένο.
Αν βρεθείτε στο νησί το Πάσχα - κάτι που σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα - 

μην παραλείψετε να πάτε στην εντυπωσιακή τελετουργία του επιταφίου, όπου 
το χωριό γεμίζει με εκατοντάδες αναμμένα τενεκεδάκια και φαντάζει από μακριά 
σαν να φλέγεται! Επίσης, την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει το έθιμο που οι ντόπιοι 
κρεμάνε τον Ιούδα και τον καίνε, στην πλατεία του χωριού, παρέα με βαρελότα, 
ψητά αρνιά και πολύ κρασί. Ο οικισμός είναι κατοικήσιμος όλο το χρόνο από πε-
ρισσότερα από 700 άτομα. Τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί η περιοχή και 
διαθέτει εκτός από εστιατόρια και ταβέρνες με πολύ καλό φαγητό, καφετέριες, ξε-
νοδοχεία, λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια, γκαλερί και λίγα εμπορικά καταστήματα.

Μεγαλοχώρι
Το Μεγαλοχώρι απέχει περίπου 9 χλμ. από τα Φηρά και θα το συναντήσετε στο 
δρόμο σας για τις νότιες παραλίες του νησιού, Περίσσα, Περίβολο, Βλυχάδα, Κόκ-
κινη Παραλία. Είναι ένα πολύ όμορφο 
παραδοσιακό χωριό, του οποίου η 
μαγεία δεν έχει τσαλακωθεί από την 
τουριστική δραστηριότητα. Αφήστε 
το αυτοκίνητό σας και περπατήστε το. 
Θαυμάστε τα καλντερίμια, τις λουλου-

road to Prophet Elias in your left hand, you will see Hatzidakis winery (see page 
140) that may be small but it is definitely remarkable and famous.

If you ever been in the island during Easter - we undoubtedly suggest you to 
do so - you should not miss the impressive ceremony of epitaph where the village 
fills with hundreds of lightened tin cans and, from far away gives the impression of 
a burning village! Furthermore, on Easter Sunday locals have the custom to hang 
Judas and burn him in the village’s square along with fireworks, roasted lambs and 
lots of wine. The settlement is inhabited by more than 700 residents. The region 
has been developed during the last few years and besides the local tavernas and 
restaurants that provide very good food, also find cafeterias, hotels and few rooms 
for rent, a gallery and a few shops.

Megalochori
You will find Megalochori on the way to the 
beaches of Perissa, Perivolos, Vlychada and 
Red Beach in the south of the island, 9 km 
away from Fira. It is a very beautiful village 
that remains still unspoilt from tourist ac-
tivities. Leave your car and walk through it. 
Admire the cobbled streets, the yards that 

are full of flowers, the tidy houses and above all the fine 
bell towers of the churches that pop up harmoniously in the 
landscape. The settlement is built in the bed of a stream and 
in front of it stretches a valley with vineyards. It has almost 
300 permanent residents, most of them farmers working in 
the cultivation of the plenty vineyards, tomatoes and bar-
leycorns. In the centre of Megalochori stands the Gavalas 
winery (see page 142), whereas out of the village you will 
find the wineries of Boutari (see page 138) and Antoniou 
(see page 144). For those of you who like adventure, we 
suggest a visit to the remote beaches of Caldera, Plaka and 
Thermi that were named after the churches Panagia Plaka 
and Christ in Thermi. There is no access by car and therefore, 
we recommend you to wear sports shoes, a hat and to have 
water with you. It is also worth admiring the sunset with 
the view of Palea Kameni, Nea Kameni and Thirasia islands. 
Megalochori has a mini market, bakeries and good food in 
the few tavernas. If you like sports, you can practice your 
skills by playing basketball or paintball in Megalochori.

διασμένες αυλές, τα περιποιημένα σπίτια και πάνω από όλα τα 
περίτεχνα καμπαναριά των εκκλησιών που ξεφυτρώνουν τόσο 
αρμονικά. O οικισμός είναι χτισμένος στην κοίτη ενός χειμάρ-
ρου και μπροστά του ξεδιπλώνεται ο κάμπος με τα αμπέλια. 
Έχει περίπου 300 μόνιμους κάτοικους και οι περισσότεροι εί-
ναι αγρότες που ασχολούνται με την καλλιέργεια των άφθονων 
αμπελιών, τομάτας και κριθαριού. Στο κέντρο του Μεγαλοχωρί-
ου βρίσκεται το οινοποιείο του Γαβαλά (βλ. σελ. 142), ενώ λίγο 
έξω από το χωριό αυτά του Μπουτάρη (βλ. σελ. 138) και του 
Αντωνίου (βλ. σελ. 144). Για τους πιο τολμηρούς προτείνουμε 
μια επίσκεψη στις ερημικές παραλίες της Καλντέρας, Πλάκα και 
Θέρμη που πήραν τα ονόματά τους από τις εκκλησίες Παναγιά 
Πλάκα και Χριστός στα Θέρμη. Δεν πάει αυτοκίνητο, για αυτό 
προμηθευτείτε αθλητικά παπούτσια, καπέλο και νερό. Αξίζει 
να θαυμάσετε και το ηλιοβασίλεμα από εκεί, με θέα τα νησάκια 
της Παλαιάς και Νέας Καμένης και της Θηρασιάς. Η πρόσβα-
ση στα μονοπάτια ξεκινάει από την πιτσαρία της περιοχής. Το 
Μεγαλοχώρι διαθέτει μίνι μαρκετ, φούρνους και καλό φαγητό 
στις λιγοστές ταβέρνες. Αν έχετε αθλητική διάθεση, στο Μεγα-
λοχώρι μπορείτε να εξασκηθείτε παίζοντας μπάσκετ ή paintball.

Μεγαλοχώρι
Πού να μείνετε:
Suites of the Gods (σ. 225)

Πού να φάτε:
Μαρμίτα ελληνική δημιουργική κουζίνα (σ. 181)

Megalochori
Where to stay: 
Suites of the Gods (p. 225)

Where to eat:
Marmita Greek creative cuisine (p. 181)
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Emporio
Following the road towards Perivolos and Perissa beaches you will find Emporio, 
the largest village of Santorini with approximately 3.000 permanent residents. It is 
only 12 km away from Fira and for many years it was the trade centre of the island; 
to that probably owes its today’s name (Emporeio is the Greek word for Trade). 
According to another assertion, Emporio took its name from the German word 
Neubürg, which means new tower and it refers to the Goulas castle.

Emporio is a traditional village with distinctive folk architecture. Goulas and-
Kasteli still bring in memory the Venetian rule age. Goulas is the square medieval 
castle in the village entrance and it was Patmos monastery glebe. In its entrance 
you will see the typical construction with the pots which were filled with hot oil 
and were spilt over to the enemies. On the top of the castle is Aghios Polikarpos. 
Kasteli is one of the five typical fortress settlements of the after Byzantine period 
of the island. Its walls are the external walls of the houses. All buildings commu-
nicate from their roofs and Palea Panagia or Panagia Mesani stands in the centre 
of the fortress. The church is dated to the 16th century with a unique architecture 
bell tower and with a priceless wooden icon screen (1883) presenting scenes 
from the Old and the New Testament. In a few meters you will find the church 
of Metamorphosis of Sotiros (Christ) dated to the early 19th century; a great 

Εμπορείο
Από το Εμπορείο θα περάσετε πηγαίνοντας προς τις παραλίες του Περίβολου και 
της Περίσσας. Είναι το μεγαλύτερο χωριό της Σαντορίνης και με τους περισσότερους 
μόνιμους κατοίκους, περίπου 3.000. Απέχει μόλις 12 χλμ. από τα Φηρά και για 
πολλά χρόνια ήταν το εμπορικό κέντρο του νησιού, από όπου και πρέπει να πήρε 
το όνομά του, κατά μία εκδοχή. Η εναλλακτική λέει ότι ονομάστηκε έτσι από τη γερ-
μανική λέξη Neubürg, που σημαίνει νέος πύργος και αφορά στο κάστρο του Γουλά. 

Πρόκειται για παραδοσιακό χωριό με χαρακτηριστική λαϊκή αρχιτεκτονική. Τα 
στοιχεία που μέχρι σήμερα θυμίζουν κάτι από την περίοδο της Ενετοκρατίας είναι 
ο Γουλάς και το Καστέλι. Ο Γουλάς είναι το τετράγωνο μεσαιωνικό κάστρο στην 
είσοδο του χωριού, που αποτελούσε μετόχι της μονής Πάτμου. Στην είσοδό του 
υπάρχει η χαρακτηριστική κατασκευή με τις καταχύστρες, απ’ όπου έχυναν καυτό 
λάδι στους εχθρούς. Στην κορυφή του βρίσκεται ο Άγιος Πολύκαρπος. Το Καστέλι 
αποτελεί έναν από τους πέντε χαρακτηριστικούς οχυρωματικούς οικισμούς της 
μεταβυζαντινής περιόδου του νησιού. Τα τείχη του αποτελούν και τους εξωτε-
ρικούς τοίχους των σπιτιών. Όλα τα κτίρια συγκοινωνούν από τις ταράτσες τους 
και στο κέντρο βρίσκεται η Παλιά Παναγιά ή Παναγιά η Μεσανή. Χρονολογείται 
από τον 16ο αιώνα με καμπαναριό μοναδικής αρχιτεκτονικής και με σπάνιο ξυλό-
γλυπτο τέμπλο (1883) με αναπαραστάσεις σκηνών από την Παλαιά και την Καινή 
Διαθήκη. Λίγο παρακάτω βρίσκεται η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

(Χριστός) που χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα και όπου γίνεται 
μεγάλο πανηγύρι στις 6 Αυγούστου. Εκεί στεγάζεται η εικόνα του Αγίου Αβερκίου 
(προστάτη της κάναβας) και γίνεται πανηγύρι κάθε χρόνο στις 22 Οκτωβρίου. 
Στην αυλή του υπάρχει χαρακτηριστικό βοτσαλωτό προαύλιο. Αξίζει να επισκε-
φθείτε και τον Άγιο Σπυρίδωνα με τον όμορφο μπλε τρούλο του. Λίγο πριν την 
είσοδο του χωριού είναι το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου του Μαρμαρίτη, χτισμένο 
πάνω σε αρχαίο ιερό του 3ου αι. π.Χ. αφιερωμένο στη Θεά Βασίλεια. Κατά τους 
χριστιανικούς χρόνους μετετράπη σε ναΰδριο επ’ ονόματι του Αγίου Νικολάου. 
Ονομάστηκε έτσι από τα γκρίζα πελεκητά μάρμαρα στο εξωτερικό του, αλλά και 
τη μαρμάρινη εικόνα του Αγίου. Ανεβείτε μία βόλτα στο λόφο του Γαβρίλου, που 
αποτελεί αρχαιολογική ζώνη λόγω βυζαντινών κατάλοιπων, και θαυμάστε από 
κοντά τους οκτώ ανεμόμυλους και τη θέα προς το υπόλοιπο νησί. Πρόκειται για 
ιστορικά διατηρητέα μνημεία από τις αρχές του 19ου αιώνα και δηλώνουν το 
παραδοσιακό επάγγελμα της εποχής. Επίσης, έχουν βρεθεί λαξευμένοι τάφοι της 
Ελληνιστικής περιόδου στο ασβεστολιθικό πέτρωμα στην περιοχή της Βλυχάδας. 
Ένας από αυτούς είναι γνωστός με την ονομασία Έχεντρα (οχιά), λόγω της σκα-
λισμένης μορφής ενός φιδιού που έχει βρεθεί πάνω στο βράχο. Στο Εμπορείο 
θα βρείτε αρκετά τουριστικά καταστήματα, μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, 
σούπερ μάρκετ, ταχυδρομείο, καφενεία, ταβέρνες, φαρμακείο και περιφερειακό 
ιατρείο. Στο Εμπορείο εδρεύει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θήρας (1982), με 
πολλές δραστηριότητες όλο το χρόνο.

festival takes place on August 6th. What is more, the icon of Aghios Averkios 
(protector of canavas) is hosted there and therefore another festival takes place 
on October 22nd. In the yard of the church there is a typical pebble precinct. It is 
worth visiting Aghios Spiridonas with its beautiful blue dome. Just before entering 
the village there is the small church of Aghios Nikolaos Marmaritis built upon an 
ancient sacred of the 3rd century B.C., an offering to the goddess Vasileia. During 
the Christian times the sacred became the small church of Aghios Nikolaos. It was 
named after the grey axed marbles of its exterior walls and also from the Saint’s 
marble icon. Go up to the hill of Gavrilos, which is considered archaeological zone 
due to the Byzantine period ruins and admire the eight windmills and the view of 
the rest of the island. The windmills are historical listed monuments from the early 
19th century and they testify the traditional occupation of that time. Furthermore, 
carved tombs of the Hellenistic period were found in the limestone rock in the 
area of Vlychada. One of them is known by the name Ehentra which means viper, 
due to the carved shape of a snake found on the rock. In Emporio you will find 
many shops for tourists, ATMs, super markets, a post office, cafeterias, tavernas, a 
pharmacy and a peripheral health centre. The Cultural Association of Thera (1982) 
is based in Emporio, organizing many activities throughout the year.
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Perissa
The beach of Perissa is located in the southeastern side of the island, 13 km away 
from Fira. Beside the rock you will find the Old Christian Basilica type church of 
Aghia Eirini, dated to 6th century. Perissa is one of the most developed and popu-
lar seaside resorts of the island along with Perivolos and Kamari. The sea waters 
are deep and clean while the beach has black sand. It is a settlement full of life 
during the summer months. A great number of Greek and foreign tourists visit the 
village, enjoying the comfort of a well-organized beach that provides water sports 
and a wide range of choices concerning accommodation, eating and entertain-
ment. There is also a beach camping site with natural shade. The church of Timios 
Stavros is situated in Perissa’s square and 
it is the largest church of the island with a 
great festival on the 14th of September. In 
the square you will also find the Mineral 
and Fossils Museum that belongs to the 
Cultural Association of Thera. If you look 
in the rock you will see Panagia Katefiani, 
a small church standing up there by itself. 
Its festival is on the 8th of September.

Περίσσα
Η παραλία της Περίσσας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, 13 χλμ. από τα 
Φηρά. Κοντά στο βράχο βρίσκεται η Παλαιοχριστιανική Βασιλική της Αγίας Ειρήνης, που 
χρονολογείται από τον 6ο αιώνα. Η Περίσσα αποτελεί ένα από τα πιο αναπτυγμένα και 
δημοφιλή παραθαλάσσια θέρετρα του νησιού, μαζί με τον Περίβολο και το Καμάρι. Τα 
νερά της θάλασσας είναι βαθιά και καθαρά, ενώ στην παραλία υπάρχει μαύρη αμμουδιά. 
Όσο πιο κοντά στο βράχο καθίσετε, τόσο περισσότερες οικογένειες θα συναντήσετε. 
Είναι ένας οικισμός με πολλή ζωντάνια και ενεργητικότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων τουριστών που απολαμβάνουν τις ανέ-
σεις της οργανωμένης παραλίας με θαλάσσια σπορ και την ευρεία γκάμα επιλογών για 
διαμονή, εστίαση και διασκέδαση. Διαθέτει και παραθαλάσσιο κάμπινγκ με αρκετή φυσι-
κή σκιά. Στην πλατεία βρίσκεται η εκκλησία 
του Τίμιου Σταυρού, που είναι η μεγαλύτερη 
του νησιού, με μεγάλο πανηγύρι στις 14 
Σεπτεμβρίου και το Μουσείο Ορυκτών και 
Απολιθωμάτων που ανήκει στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Θήρας. Αν κοιτάξετε στο βράχο θα 
διακρίνετε και το εκκλησάκι της Παναγιάς της 
Κατεφιανής, να στέκει μόνο του εκεί ψηλά. 
Το πανηγύρι της είναι στις 8 Σεπτεμβρίου.

Περίσσα
Πού να μείνετε:
Meltemi Hotel & Resort (σ. 107)

Πού να φάτε:
Λάβα ελληνική κουζίνα (σ. 195)

Πού να ψωνίσετε:
Big Discount super market (σ. 197)

Περισσότερες επιλογές στις σελίδες 253-270

Perissa
Where to stay:
Meltemi Hotel & Resort (p. 107)

Where to eat:
Lava Greek cuisine (p. 195)

Where to go shopping:
Big Discount super market (p. 197)

More options on pages 253-270
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Περίβολος - Άγιος Γεώργιος
Η παραλία του Περίβολου είναι φυσική συνέχεια της Περίσσας. Πρόκειται για ορ-
γανωμένη παραλία αρκετών χιλιομέτρων, με γαλάζια σημαία, μαύρη άμμο ή ψιλό 
βότσαλο και δροσερά βαθιά νερά που συγκεντρώνει τα πιο δημοφιλή παραθα-
λάσσια bars, εστιατόρια και ψαροταβέρνες. Στα beach bars επικρατεί ατμόσφαιρα 
πάρτυ όλη την ημέρα, με δυνατή μουσική, ομαδικά παιχνίδια και θαλάσσια σπορ 
μέχρι τη δύση του ηλίου. Ο Άγιος Γεώργιος είναι η συνέχεια του Περίβολου με 
κάπως περισσότερη ησυχία. Υπάρχει ένα κομμάτι της αμμουδιάς που δεν είναι 
ακόμη καλυμμένο με ομπρέλες.

Perivolos - Aghios Georgios
Perivolos beach is the natural extension of Perissa. There you will find an organ-
ized beach of many kilometres that as awarded with a blue flag. Perivolos has black 
sand or small pebble and cool deep waters. It has the most popular beach bars, 
restaurants and fish tavernas. Beach bars with loud music, team sports and water 
sports create a party atmosphere all day long. Aghios Georgios is the next stop 
after Perivolos, however, with a quieter atmosphere. There a part of the beach 
that it is not covered with sun umbrellas, yet.

Perivolos
Where to stay:
9 Muses (p. 109)
Atlantis Beach Villa (p. 107)

Where to eat:
Ammos Mediterranean cuisine (p. 167), Ta 
Dihtya fish tavern (p. 197), Sea Side Lounge By 
Notos Creative Cuisine (p. 169)

More options on pages 253-270

Περίβολος
Πού να μείνετε:
9 Muses (σ. 109)
Atlantis Beach Villa (σ. 107)

Πού να φάτε:
Άμμος μεσογειακή κουζίνα (σ. 167), Τα Δίχτυα 
ψαροταβέρνα (σ. 197), Sea Side Lounge By 
Notos δημιουργική κουζίνα (σ. 169)

Περισσότερες επιλογές στις σελίδες 253-270
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Akrotiri
Akrotiri’s settlement is in the southwestern and most distant edge of the island, 
15 km away from Fira. Akrotiri became particularly famous the ancient city that 
was discovered buried under the volcano’s ashes by the well known archae-
ologist Spiros Marinatos. His work is being successfully continued by Professor 
Christos Doumas. Unfortunately, the excavation is not open to the public but 
you will have the opportunity to take a small taste if you visit the Museum of 
Prehistoric Thera in Fira, as well as the life-size reproductions of the wall paint-
ings in Petros M. Nomikos Conference Centre. From those settlements that have 
a view of the Caldera, it is the most recently developed and the less spoilt by 
tourist interventions.

During the last few years many hotels and lodgings have been built to serve the 
needs of tourists whose number is constantly growing, as they seek for tranquil-
lity in the still virgin side of the Caldera. From Akrotiri you can go on foot to the 
Red Beach or take the boat to the White Beach. Mesa Pigadia, Kampia and from 
the Caldera’s side, Apothikes and Gialos, are other beaches for swimming. There 
is also a Venetian castle in Akrotiri that was shattered by the big earthquake and 
it is worth paying a visit. There may not be enough shops and a wild nightlife, 
but you will definitely find good food. You will find tavernas in Akrotiri’s port, in 

Ακρωτήρι
Ο οικισμός του Ακρωτηρίου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό και πιο απομακρυσμένο 
άκρο του νησιού σε απόσταση 15 χλμ. από τα Φηρά. Το Ακρωτήρι έγινε ιδιαίτερα 
γνωστό για την αρχαία πόλη που ανακαλύφθηκε θαμμένη κάτω από την ηφαι-
στειακή τέφρα από το γνωστό αρχαιολόγο Σπύρο Μαρινάτο, του οποίου το έργο 
συνεχίζει ο καθηγητής Χρίστος Ντούμας με μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς η ανα-
σκαφή δεν είναι επισκέψιμη αυτόν τον καιρό, αλλά έχετε τη δυνατότητα να πάρετε 
μία μικρή γεύση αν επισκεφθείτε το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας στα Φηρά, 
καθώς και τα πιστά αντίγραφα των τοιχογραφιών στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρου 
Μ. Νομικού. Από τους οικισμούς που «βλέπουν» Καλντέρα είναι ο πιο πρόσφατα 
αναπτυσσόμενος και ο πιο ανέγγιχτος από την τουριστική παρέμβαση.

Τα τελευταία χρόνια έχουν χτιστεί αρκετά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμά-
τια για να εξυπηρετήσουν τους όλο και περισσότερους τουρίστες που αναζητούν 
την ηρεμία στην ακόμη παρθένα πλευρά της Καλντέρας. Από το Ακρωτήρι μπο-
ρείτε να ξεκινήσετε με τα πόδια για μπάνιο στην Κόκκινη παραλία ή με βαρκάκι 
στην Άσπρη. Άλλες παραλίες είναι τα Μέσα Πηγάδια, η Καμπιά, και από τη μεριά 
της Καλντέρας οι Αποθήκες και ο Γιαλός. Αξίζει να περιηγηθείτε και στο ενετικό 
κάστρο που γκρεμίστηκε με το μεγάλο σεισμό. Μπορεί να μην υπάρχουν εμπο-
ρικά καταστήματα και νυκτερινή ζωή, αλλά σίγουρα θα βρείτε καλό φαγητό. Τα-
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βέρνες υπάρχουν στο λιμάνι του Ακρωτηρίου, στο κέντρο 
του χωριού και στο δρόμο για το Φάρο, τον οποίο πρέπει 
οπωσδήποτε να επισκεφθείτε. Από εκεί θα μπορέσετε να 
διακρίνετε τη μορφή του Ινδιάνου, πάνω στο Μαύρο Βου-
νό, που δείχνει τόσο φυσική σαν τη σμίλεψε στο βράχο 
κάποιος ταλαντούχος γλύπτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες 
ντόπιων, τη μορφή αυτή ανακάλυψε ο Σπύρος Μαρινά-
τος, μιας και οι ίδιοι μέχρι τότε δεν την είχαν παρατηρή-
σει. Είτε πρωί, είτε απόγευμα, η θέα από το φάρο προς το 
απέραντο γαλάζιο και το υπόλοιπο νησί είναι εκπληκτική 
και το ηλιοβασίλεμα φαντάζει ονειρεμένο. Στην περιοχή 
βρίσκονται οι εκκλησίες της Αγίας Θεοδοσίας, στην εί-
σοδο του κάστρου, καθώς και του Αγίου Επιφανίου, της 
Αγίας Τριάδας και της Υπαπαντής, που αναστηλώθηκε 
μετά το σεισμό.

the centre of the village and on the road towards Faros 
(lighthouse), which you should definitely visit. From there 
you will be able to observe the figure of an Indian, up 
in Mavro Vouno, that looks so natural as if it had been 
carved by a talented sculptor. According to the testimo-
nies of local residents, this figure had been discovered by 
Spiros Marinatos as none had noticed it until then. Either 
in the morning or in the afternoon the view of the end-
less blue and the rest of the island, from the lighthouse, 
is magnificent and the sunset is like a dream. In the area 
you will also find the churches of Aghia Theodosia situ-
ated in the castle’s entrance, of Aghios Epifanios, of Aghia 
Triada and of Ypapanti that was reconstructed after the 
earthquake. Akrotiri

Where to eat:
Dolphins fish tavern (p. 111)

Ακρωτήρι
Πού να φάτε:
Δελφίνια ψαροταβέρνα (σ. 111)
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Οία - Φοινικιά
Από το λόφο του Προφήτη Ηλία της Οίας, 
το βλέμμα βυθίζεται στα σκοτεινά νερά της 
Καλντέρας, αγγίζει την πετρωμένη λάβα του 
ηφαιστείου και έπειτα στρέφεται ψηλά, στη 
λευκή γραμμή των σπιτιών, που αστράφτουν 
στο άπλετο φως. Κατηφορίζοντας προς τον 
Περίβολo, θα έχετε την αίσθηση ότι αιωρεί-
στε ανάμεσα στους απόκρημνους ηφαιστει-
ακούς βράχους και στα αμπέλια που απλώ-
νονται βόρεια στους Μπαξέδες δίπλα στη 
θάλασσα και σκαρφαλωμένα στις πεζούλες 
ανηφορίζουν ως τις πρώτες κάναβες της 
Φοινικιάς και προς τα δυτικά ως το Θόλο, 
το δεύτερο αγροτικό οικισμό της «Απάνω 
Μεριάς». Στους Μπαξέδες βρίσκεται και το 
οινοποιείο του Πάρη Σιγάλα (βλ. σελ. 142).

Ο κεντρικός μαρμαροστρωμένος δρό-
μος με τα επιβλητικά καπετανόσπιτα, τα 
υπόσκαφα σπίτια των πληρωμάτων των 

Oia - Finikia
From the hill of Prophet Elias in Oia, your 
gaze falls upon the dark waters of the Cal-
dera, passes over the volcano’s petrified 
lava and then turns high up to the white 
line of houses that sparkle in the clear 
light. As you descend towards Perivolos, 
you will have the feeling that you are float-
ing in the air amongst the steep volcanic 
rocks and the vineyards that spread out 
to the north in Baxedes next to the sea, 
climbing up the hillside to the first cana-
vas of Finikia and westwards up to Tho-
los, the second farming village of “Apano 
Meria”. In Baxedes you will also find the 
winery of Paris Sigalas (see page 142).

The main marble road with the imposing 
captain houses, the crew members houses 
built into the volcanic rock, the steps that 
lead down to the little harbours of Am-
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moudi and Armeni, the many churches dedicated to sailors, the canavas and the raki 
distillers are evidence of the history of this well-kept village when the wooden ships 
of Apano Meria would cross the Mediterranean carrying the heady sweet vinsanto 
wine and return with timber, porcelain and silverware for the mansions of captains.

If you fancy a swim, try out the Baxedes and Katharos beaches, or alternatively 
go for a dip at Ammoudi. Ammoudi is a little harbour in Oia where two centuries 
ago they used to load ships and wine for export. You can either get there by car, or 
by walking down 235 steps. We assure you that the walk down is not as hard as it 
sounds and the food served at the very few fish tavernas will definitely make up for it. 
Armeni, the second little harbour of Oia, is a little further on and was used for similar 

καραβιών λαξευμένα στην άσπα, οι σκάλες που κατηφορίζουν ως τα λιμανάκια 
του Αμμουδιού και της Αρμένης, οι δεκάδες εκκλησιές με τα αφιερώματα των 
ναυτικών, οι κάναβες και τα ρακιδιά, μαρτυρούν την ιστορία του καλοδιατηρημέ-
νου οικισμού, τότε που τα ξύλινα απανωμερίτικα ιστιοφόρα διέσχιζαν τη Μεσόγειο 
κουβαλώντας το μεθυστικό γλυκόπιοτο vinsanto και επέστρεφαν φορτωμένα ξυ-
λεία, πορσελάνες και ασημικά για τα αρχοντικά των καπεταναίων.

Εάν θελήσετε να κολυμπήσετε, μπορείτε να πάτε στην παραλία των Μπαξέδων, 
στον Κάθαρο ή για βουτιές στο Αμμούδι. Το Αμμούδι είναι το λιμανάκι της Οίας 
από όπου φόρτωναν στα πλοία το κρασί για τις εξαγωγές δύο αιώνες πριν. Η πρό-
σβαση είναι δυνατή με αυτοκίνητο, αλλά και με τα πόδια από το κάστρο της Οίας, 
κατεβαίνοντας 235 σκαλιά. Πιστέψτε μας, δεν είναι τόσα πολλά όσα ακούγονται 
και το φαγητό στις λιγοστές ψαροταβέρνες του θα σας αποζημιώσει! Λίγο πιο 
πέρα βρίσκεται το δεύτερο λιμανάκι της Οίας, η Αρμένη, που και αυτό είχε παράλ-
ληλη δραστηριότητα με το Αμμούδι. Η πρόσβαση είναι δυνατή με λάντζες από το 
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purposes as Ammoudi. You can get there by “lantzes” (private transfer crafts) or by 
walking down the 291 steps from the Skala restaurant. It is extremely peaceful and 
picturesque and there is only one taverna left. Armenaki is found between Ammoudi 
and Armeni. This is another 
little harbour where you can 
go swimming, but it doesn’t 
have any shops. The pathway 
that takes you there might be 
rough, but the landscape is 
completely virgin. A magnifi-
cent captain’s mansion dating 
back to 19th century, restored 
to its original form, houses the 
Naval Museum. You will find 
many things to admire there 
including old equipment, wa-
ter-colours, photos and gen-
erally everything that has to 
do with Santorini’s great nau-
tical past. A little further on, 

Αμμούδι ή κατεβαίνοντας τα 291 σκαλιά που ξεκινούν από το εστιατόριο Σκάλα. 
Είναι πολύ ήσυχα και γραφικά, με μόνο ένα ταβερνάκι πλέον. Ανάμεσα σε Αμ-
μούδι και Αρμένη βρίσκεται 
το Αρμενάκι. Είναι ένα ακόμη 
μικρό λιμανάκι για μπάνιο, 
αλλά χωρίς καταστήματα. 
Το μονοπάτι για να φτάσετε 
μπορεί να είναι δύσβατο, 
αλλά το τοπίο παρθένο. 

Σε ένα θαυμάσιο καπε-
τανόσπιτο του 19ου αιώνα, 
αναπαλαιωμένο στην αρχική 
του μορφή, στεγάζεται το 
Ναυτικό Μουσείο. Αξίζει να 
θαυμάσετε τον παλαιό εξο-
πλισμό, υδατογραφίες, φωτο-
γραφικό υλικό και οτιδήποτε 
σχετίζεται με την ναυτική 
παράδοση των Σαντορινιών. 
Λίγο παρακάτω τα ρυθμικά 

Oia
Where to stay:
Fanari Villas (p. 121), Golden Sunset Villas (p. 115), Ikies 
(p. 119), Rimida Villas (p. 113), Laokasti Villas (p. 147), 
Nostos Apartments (p. 191), Anemomilos (p. 235)

Where to eat:
1800 Mediterranean cuisine (p. 201), Feredini Italian cuisine 
(p. 117), Skala Mediterranean Greek cuisine (p. 117), Ambro-
sia & Nectar Greek & Mediterranean dishes (p. 203), Kyprida 
Cypriot Cuisine (p. 191), Laokasti traditional Greek home-made 
specialities (p. 147), Pelekanos international & Santorinian 
cuisine (p. 195), Anemomilos Greek cuisine (p. 167), Petros 
fish tavern (p. 199), Thalami traditional cuisine (p. 199)

Where to go shopping:
Miaou! gift shop (p. 221), Kisiris gift shop (p. 214-215)

More options on pages 253-270

Οία
Πού να μείνετε:
Fanari Villas (σ. 121), Golden Sunset Villas (σ. 115) Ikies 
(σ. 119), Rimida Villas (σ. 113), Laokasti Villas (σ. 147), 
Nostos Apartments (σ. 191), Anemomilos (σ. 235) 

Πού να φάτε:
1800 μεσογειακή κουζίνα (σ. 201), Skala μεσογειακή 
ελληνική κουζίνα (σ. 117), Φερεντίνι ιταλική κουζίνα (σ. 
117), Ambrosia & Nectar ελληνικές & μεσογειακές γεύσεις 
(σ. 203), Κυπρίδα κυπριακή κουζίνα (σ. 191), Laokasti 
παραδοσιακές ελληνικές σπιτικές γεύσεις (σ. 147),  Pelekanos 
διεθνής & σαντορινιά κουζίνα (σ. 195), Anemomilos ελληνική 
κουζίνα (σ. 167), Πέτρος ψαροταβέρνα (σ. 199), Θαλάμι 
παραδοσιακή κουζίνα (σ. 199)

Πού να ψωνίσετε:
Μιάου! είδη δώρων (σ. 221), Kisiris είδη δώρων (σ. 214-215)

Περισσότερες επιλογές στις σελίδες 253-270
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the rhythmical tapping of the loom will guide you to the traditional weaving-mill that 
produces fine hand woven textiles in a wide variety of designs and colours. At the weav-
ing-mill you can also find traditional products including fava, capers, honey and books. 

The traditional Santorini houses built into the volcanic rock are even more 
around the castle of Aghios Nikolaos where visitors gather to watch the enchant-
ing horizon painting purple strokes across the sky as the sun falls upon Thira-
sia. Oia has a district clinic and a pharmacy that operate on a daily basis, some 
cash machines, a post office, a Citizen Service Centre and an array of shops for 
everyone. There are 60 churches in the area, many of which have been photo-
graphed for post cards. The largest festivals are those of Aghios Georgios, Stav-
ros, Aghios Spyridonas, Aghios Nikolaos, Aghios Savvas and Panagia of Platsani.

Having overcome the catastrophes caused by economic decline, the earth-
quake and the volcanic eruptions, Oia is now bursting with life as a model com-
munity offering modern facilities. It has been relieved of the overhead elec-
tricity and telephone cables that once imprisoned the village and now boasts 
underground cable, electricity and telephone networks, a complete irrigation 
and sewage network, a desalting plant for sea water, biological cleaning units, 
high standards tourist facilities and a Conference Centre and an open-air am-
phitheatre that are under construction. Preserving the charm of other ages, the 
harmonious and peaceful community of Oia invites you to discover its secrets.

χτυπήματα του αργαλειού οδηγούν στο παραδοσιακό υφαντήριο για φίνα υφαντά, 
σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων. Τα υπόσκαφα σπίτια πυκνώνουν γύρω 
από το Κάστρο του Αγίου Νικολάου, όπου οι επισκέπτες συνωστίζονται παρακολου-
θώντας μαγεμένοι τον ορίζοντα να βάφεται με πορφυρές πινελιές καθώς ο ήλιος βυ-
θίζεται δίπλα στη Θηρασιά. Στην Οία υπάρχει περιφερειακό ιατρείο και φαρμακείο 
που λειτουργούν καθημερινά, αρκετά μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, ταχυδρο-
μείο, ΚΕΠ και πληθώρα εμπορικών καταστημάτων για όλα τα γούστα. Στην περιοχή 
υπάρχουν εξήντα εκκλησίες και πολλές από αυτές είναι πολυφωτογραφημένες στις 
αναμνηστικές καρτ ποστάλ. Τα μεγαλύτερα πανηγύρια είναι του Αγίου Γεωργίου, 
του Σταυρού, του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σάββα και της 
Παναγιάς της Πλατσανής.

Ξεπερνώντας τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον οικονομικό μαρα-
σμό, το σεισμό και τις εκρήξεις, η Οία σήμερα σφύζει από ζωή και αποτελεί έναν 
πρότυπο οικισμό με σύγχρονες υποδομές. Απαλλαγμένη από τα εναέρια καλώδια 
ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας που τη φυλάκιζαν, διαθέτει υπόγεια δίκτυα κα-
λωδίωσης, πλήρες δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, εργοστάσιο αφαλάτωσης 
θαλασσινού νερού, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, τουριστικές υποδομές υψη-
λών προδιαγραφών, ενώ Συνεδριακό Κέντρο και υπαίθριο αμφιθέατρο βρίσκονται 
στο στάδιο της ανέγερσης. Διατηρώντας τη γοητεία μιας άλλης εποχής, αρμονική 
και γαλήνια η Οία σας προκαλεί να τη γνωρίσετε.
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ξεχωριστή αρχιτεκτονική της, η οποία χρονολογείται από το 1887. Η πρωτεύουσα 
είναι ο Μανωλάς, που ακροβατεί πάνω στην Καλντέρα με θέα τη Σαντορίνη. Εκεί 
βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου από το 1874. Η Κερά ή τα Κερα-
διανά ήταν κατοικημένη περιοχή πριν από τριάντα με σαράντα χρόνια. Τώρα μας 
χαρίζει πολλές αναμνήσεις από την εποχή εκείνη και εξαιρετική θέα. Μοναδικοί 
επισκέπτες του νησιού είναι οι συγγενείς των κατοίκων και όσοι φτάνουν με τα 
τουριστικά καΐκια για να κάνουν απλά τη βόλτα τους. Στη Θηρασιά υπάρχει πολυ-
δύναμο περιφερειακό ιατρείο, πλήρως εξοπλισμένο, ελικοδρόμιο, κεντρικό δίκτυο 
ύδρευσης, αγροτουριστικά καταλύματα με θέα τη Καλντέρα, ΚΕΠ και μηχάνημα 
ανάληψης μετρητών. Στο νησί υπάρχουν εικοσιμία εκκλησίες και όταν γιορτάζει 
μία από αυτές, συμμετέχουν όλοι οι ντόπιοι στο πανηγύρι. Αν πάτε με καϊκάκι 
και αποβιβαστείτε στον Κόρφο, ο Μανωλάς είναι προσβάσιμος μόνο με γαϊδου-
ράκι ή με τα πόδια. Εναλλακτικά μπορείτε να φτάσετε στη Ρίβα, το κυρίως λιμάνι 
της Θηρασιάς με φέρι μποτ από τον Αθηνιό ή με τα τακτικά δρομολόγια που 
πραγματοποιεί ένα μικρό σκάφος από το Αμμούδι (τουλάχιστον τρία ημερησίως). 
Εκεί θα συναντήσετε παραλία με άμμο, καθώς και το ξωκλήσι της Αγίας Ειρήνης. 
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε και το μοναστήρι της Κοιμήσεως, στο οποίο 
θα φτάσετε ακολουθώντας το μονοπάτι από το Μανωλά, γιατί μια ολοκληρωμένη 
περιήγηση στο νησί σίγουρα αξίζει τον κόπο.

Thirasia
Even though Thirasia is located very close to Santorini, it is quite far from the 
frenzy rhythms of those who live in the opposite side. It is almost as if the eruption 
of the volcano in 1600 B.C. was so definitive that the two islands were kept away 
from each other not only in geological but also in cultural terms. By the time you 
arrive in Thirasia you will understand that you have come to a place that cannot 
be possibly conquered by tourism. As you walk through the island’s villages, Pota-
mos, Agrilia and Manolas, you will come across narrow pathways where genuine 
islanders walk. The bell towers of the churches and the houses are coloured with 
bright shades of blue, yellow and green, and the landscape is complemented by 
multi-coloured flower beds. 

The first inhabited village you will come across on the island is Potamos (potami 
is the Greek word for river) and took 
this name as it is built by a ravine. 
Most of the houses are built into the 
volcanic rock. Among the most well 
known churches are Panagia Giatrissa 
and Aghios Dimitrios. Agrilia is the 
oldest and largest village on Thirasia. 

Θηρασιά
Βρίσκεται τόσο κοντά στη Σαντο-
ρίνη κι όμως απέχει τόσο πολύ 
από τους ξέφρενους ρυθμούς 
στους οποίους ζουν οι «απέναντι». Λες και η έκρηξη του ηφαιστείου στα 1600 
π.Χ. ήταν τόσο καθοριστική που τα δύο νησιά δεν έμελλε πια να ξαναενωθούν όχι 
μόνο γεωλογικά, αλλά ούτε και πολιτισμικά. Μόλις πρωτοπατήσετε το πόδι σας 
στη Θηρασιά με μιας θα καταλάβετε πως έχετε εισχωρήσει σε χώρο απροσπέ-
λαστο από τον τουρισμό. Κάνοντας βόλτα στους οικισμούς της, τον Ποταμό, την 
Αγριλιά, και το Μανωλά, βλέπετε μόνο στενά δρομάκια όπου περπατούν αυθεντι-
κοί νησιώτες. Τα καμπαναριά και τα σπίτια είναι χρωματιστά σε έντονες αποχρώ-
σεις του μπλε, του κίτρινου και του πράσινου και το τοπίο συμπληρώνεται από τις 
επίσης πολύχρωμες αλτάνες. 

Ο Ποταμός είναι ο πρώτος κατοικημένος οικισμός που συναντάμε και ονο-
μάστηκε έτσι επειδή είναι κτισμένος σε μια ρεματιά. Τα σπίτια είναι κυρίως υπό-
σκαφα. Οι πιο γνωστές εκκλησίες του είναι η Παναγιά η Γιάτρισσα και ο Άγι-
ος Δημήτριος. Η Αγριλιά είναι ο παλαιότερος και ο μεγαλύτερος οικισμός της 
Θηρασιάς. Πρόκειται για πολύ γραφικό τοπίο με υπόσκαφα σπίτια και κάναβες. 
Εκεί θα συναντήσετε την Παναγιά των Εισοδίων ή Παναγιά του Λαγκαδιού με την 

It has an extremely picturesque landscape with houses built into the volcanic rock 
as well as canavas. In the village you will find the church of Panagia of Eisodia or 
Panagia of Lagadi which has a unique architecture that dates back to 1887. The 
capital of the island is Manolas, which is suspended above the Caldera and has a 
view of Santorini. The church of Aghios Konstantinos, dating back to 1874, can 
also be found here. Kera or Keradiana was an inhabited area about thirty to forty 
years ago. Today, the area offers many memories of that times as well as a won-
derful view. The only visitors of the island are relatives of the inhabitants and those 
who arrive by tourist boats just to make their tour. Thirasia has a community cen-
tre with a great number of personnel, a well-equipped heliport, a central irrigation 
network, and lodgings with a view of the Caldera, a Citizens Service Centre and 
ATMs. There are 21 churches on the island and all locals take part in the festivals 
organized. If you go to Thirasia by boat and get off at Korfos, you will only be able 
to reach Manolas by donkey or on foot. Alternatively you can go to Riva, the main 
harbour of Thirasia, by ferry boat from Athinios or by a small boat from Ammoudi 
which sails on a regular basis (at least three times a day). There you will find a 
sandy beach as well as the small church of Aghia Eirini. It is well worth getting a 
complete picture of the island by visiting the monastery of the Assumption that 
can be reached by following the pathway from Manolas.
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Why shouldn’t you come to Santorini more often?
If the first thing that comes into your mind when you leave Santorini is when 
you will be back again, this means that you are another victim of its irresistible 
beauty. The bewitchment of the island invites you to experience it beyond the 
limits of a few days’ holidays. In order to make your dream come true and get 
your own house in the beautiful and vivid island that has stolen your heart, you 
can appeal to one of the estate agencies that exist in Santorini. All you have to 
do is choose the place of your preference and the estate agents will take care of 
all the questions of procedure, so that you can have your own paradise there. 

In the island you will find also construction companies that sell newly built 
summer houses, in different places and with different styles, providing a wide 
range of choices: houses in cosmopolitan areas, in picturesque villages, be-
tween the sea and the sky with a view to Caldera or beside the waves. The 
houses are designed according to the tradi-
tional Aegean architecture while at the same 
time provide all the modern conveniences.

Build or buy your own house in Santorini and 
come to visit the island as more often as you can!

Μήπως να ερχόσασταν πιο συχνά στη Σαντορίνη;
Αν αποχαιρετώντας τη Σαντορίνη η πρώτη σκέψη που περνάει από το μυαλό σας 
είναι η επόμενη φορά που θα έρθετε ξανά, σημαίνει ότι είστε ακόμα ένα θύμα της 
ακαταμάχητης ομορφιάς της. Η μαγεία του νησιού σας καλεί να τη ζήσετε πέρα 
από τα όρια των ολιγοήμερων διακοπών. Για να κάνετε το όνειρο σας πραγματι-
κότητα και να αποκτήσετε ένα δικό σας σπίτι στο νησί που σας πλάνεψε με την 
ομορφιά και την ενέργειά του μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα μεσιτικά 
γραφεία που υπάρχουν στη Σαντορίνη. Εσείς απλά επιλέξτε το μέρος που ταιρι-
άζει περισσότερο στις δικές σας προτιμήσεις σας και οι επαγγελματίες μεσίτες θα 
αναλάβουν όλα τα διαδικαστικά για να αποκτήσετε εκεί το δικό σας παράδεισο.  

Επίσης στο νησί δραστηριοποιούνται και κατασκευαστικές εταιρείες που προ-
σφέρουν νεόδμητες παραθεριστικές κατοικίες προς πώληση, σε διάφορα μέρη και 
σε διάφορα στιλ, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία επιλογής. Κατοικίες σε κοσμοπο-
λίτικα μέρη, σε γραφικά χωριά, ανάμεσα στον ουρανό και στη θάλασσα με θέα την 
Καλντέρα ή δίπλα στο κύμα. Κατοικίες κτισμένες σύμφωνα με την παραδοσιακή αι-
γαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική παρέχοντας ταυτόχρονα όλες τις σύγχρονες ανέσεις.

Χτίστε ή αγοράστε το δικό σας σπίτι στη Σαντορίνη και επισκεφθείτε την όσο 
πιο συχνά σας δίνεται η ευκαιρία!
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For real estate services 
 Για κτηματομεσιτικές   
 συναλλαγές

 Terra Santo (p. 9)
 Estia real estate (p. 125)
 Aspis real estate (p. 239)

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ


