
                                              Απόδραση στη Σαντορίνη... (31/3-2/4/2012) 
 
Η καθηγήτρια µας, κ. Τριανταφύλλου, υλοποίησε το πολιτιστικό πρόγραµµα που είχε 
ξεκινήσει µε τον αείµνηστο Κώστα Αργύρη µε θέµα “Θήρα: Ο αρχαίος πολιτισµός 
και το σύγχρονο πρόσωπο του νησιού”. 
Από την αρχή το πρόγραµµα προσέλκυσε αρκετούς µαθητές της Β' Λυκείου στους 
οποίους ανατέθηκαν οι σχετικές εργασίες. 
Όταν οργανώθηκε η τριήµερη επίσκεψη µας στο νησί, είχαµε ήδη συλλέξει πολλές 
πληροφορίες, όµως, τίποτα δε µας είχε προϊδεάσει για την οµορφιά που αντικρύσαµε 
όταν προσεγγίζαµε µε το πλοίο. Το λιµάνι επιβλητικό µε τους πανύψηλους µαύρους 
βράχους σα να τους είχαν κόψει µε µαχαίρι. 
Η ζωή, βέβαια, του νησιού βρισκόταν πίσω από τους βράχους. Κάπου εκεί βρισκόταν 
και το ξενοδοχείο µας, στο οποίο δεν εντόπισε κανείς από τους συµµαθητές µας ούτε 
ένα ψεγάδι. 
Αµέσως τρέξαµε να προλάβουµε το φηµισµένο ηλιοβασίλεµα της Οίας. Οι 
φωτογραφίες που είχαµε δει µέχρι τότε ήταν όµορφες. Από κοντά, όµως, ήταν 
πραγµατικά µαγευτικό. Το χωριό ήταν ήρεµο, γραφικό, µε κυρίαρχο το στοιχείο της 
πέτρας και τα παραδοσιακά σοκάκια σχηµάτιζαν µπαλκονάκια µε θέα το ηφαίστειο 
και το γαλάζιο του Αιγαίου. 
Την επόµενη µέρα, επισκεφτήκαµε το ηφαίστειο, αφού πρώτα κατεβήκαµε µε το 
τελεφερίκ στο παλιό λιµάνι των Φηρών και περάσαµε µε πλοιάριο απέναντι. Η 
ξενάγηση ήταν φανταστική. Ανεβήκαµε µέχρι την κορυφή και απολαύσαµε την άγρια 
οµορφιά του τοπίου. 
Την τελευταία µέρα επισκεφτήκαµε ένα τοπικό οινοποιείο που λειτουργεί από το 
1950. Είδαµε τον τόπο και τρόπο ωρίµανσης και φύλαξης των σταφυλιών και µάθαµε 
πολλά πράγµατα που ποτέ δεν θα είχαµε την ευκαιρία  να γνωρίσουµε στην πόλη. 
Επίσης, επισκεφτήκαµε το Αρχαιολογικό µουσείο στα Φηρά µε µοναδικά εκθέµατα 
από τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι.    
Τέλος, πριν αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής για τον Πειραιά, αγοράσαµε τοπικά 
προϊόντα. 
Με την καθοδήγηση και άγρυπνη φροντίδα των καθηγητριών µας, της κας  
Τριανταφύλλου, Λεβέντη και Μπενάκη, γνωρίσαµε το πανέµορφο νησί της 
Σαντορίνης και περάσαµε τρεις ηµέρες που θα θυµόµαστε µε νοσταλγία σε όλη µας 
τη ζωή.  
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