
6. Santoryn (Σαντορίνη)  
 

Drugiego października 2011 roku wypłynęliśmy z Krety i skierowaliśmy się na północ w kie-
runku małego archipelagu Santoryn, wchodzącego w skład znacznie większego archipelagu 
Cykladów. Największa z wysp tego niewielkiego archipelagu nazywana jest Santorini 
(Σαντορίνη), choć oficjalna nazwa a także nazwa wyspy w starożytności to Thera lub Thira 
(Θήρα).  
Wyspa położona jest 175 km na południowy wschód od wybrzeża Grecji i 110 km na północ 
od wybrzeża Krety. 

Przed ok. 1600 r. p.n.e. w tym samym 
miejscu istniała jedna, duża wyspa (po-
dobno o nazwie Strongili –„okrągła”), 
lecz w wyniku silnego wybuchu wulka-
nu została zatopiona. Po wybuchu po-
wstała jedna z największych na świe-
cie kalder o średnicy 10 km - pozostały 
tylko jej boczne fragmenty stanowiące 
dzisiaj znacznie mniejsze wyspy.  
Nazwa Santorini pochodzi z XIII  wieku 
od imienia św. Ireny (Saint Irene). 
Często używana jest także nadal nazwa 
Thera – tak nazywał się wulkan, którego 
wybuch spowodował olbrzymie zmiany 
nie tylko w rejonie Morza Egejskiego ale 
także w całym obszarze śródziemno-
morskim.  
Przed wybuchem wulkanu Thera na wy-
spie istniała rozwinięta cywilizacja nale-
żąca do kultury minojskiej. Mieszkańcy 
w większości opuścili wyspę tuż przed 
wybuchem wulkanu – po wielkim trzę-
sieniu ziemi, które nawiedziło wyspę. To 
wybuch tego wulkanu przyczynił się 
prawdopodobnie również do znacznego 
zniszczenia położonej ponad 110 km na 
południe Krety (pałacu w Knossos). 
Współcześni badacze przypuszczają, że 
wybuch wulkanu i późniejsze jego za-
padnięcie się na ok. 300-400 m pod po-
wierzchnię obecnego poziomu morza 
spowodował powstanie olbrzymiej fa-
li  tsunami o wysokości dochodzącej do 
200 metrów. Jedna z hipotez utożsamia 
zniszczenie wyspy z zagładą mitycznej 
Atlantydy. Zdaniem niektórych uczo-
nych z krateru mogły być wyrzucone 
takie ilości popiołu, że opadając zasłonił 
on dopływ promieni słonecznych na zna-
cznym obszarze basenu Morza Śród-



ziemnego –co najmniej 300 tys. kilometrów kwadratowych. Jeszcze dziś pumeks wulkanicz-
ny wokół archipelagu Santoryn tworzy warstwę grubości 80 m i pokrywa dno morskie w 
promieniu 20-30 km od wysp. Naukowcy oszacowali, że wulkan wyrzucił z krateru 60 km 
sześciennych magmy. 

 Po katastrofie przez 300-500 lat 
wyspa była niezamieszkana. 
Ponownie zasiedlili ją greccy 
Dorowie. 
Obecnie na Santorynie, przede 
wszystkim na głównej wyspie, sil-
nie rozwija się turystyka, która jest 
jednym z głównych źródeł docho-
du mieszkańców. Z dużych a cza-
sami wręcz olbrzymich statków 
wycieczkowych wpływających do 
zatoki, na ląd przewożą pasażerów 
małe miejscowe stateczki i moto-

rówki. Przy nabrzeżu mieści się też 
dolna stacja nowoczesnego wyciągu 
przewożącego turystów do miasta 
rozłożonego na szczycie wzgórz 
opadających do morza. To stolica 
wyspy – Fira.  
Dawniej mieszkańcy wyspy i od-
wiedzający ją turyści pokonywali tę 
bardzo stromą drogę na osłach. Ten 
rodzaj transportu nadal funkcjonuje i 
jest dodatkową atrakcją turystyczną.   

Bardzo długo trwały spory dotyczące ustalenia daty erupcji wulkanu. Popioły pochodzące z 
wybuchu wulkanu Thera zostały odkryte przez archeologów w warstwie związanej z okresem 
późnominojskim. Na podstawie  podobieństwa ceramiki pochodzącej z tego okresu przyjęto, 
że erupcja miała miejsce za rządów egipskiego króla Ahmosea (Jahmesa) lub nieco później 
(XVIII. dynastia). Egiptolodzy założyli, iż wybuch na Santorynie miał miejsce w II połowie 
XVI wieku p.n.e. 
Jednakże próbki materiału pochodzącego z erupcji poddane analizie metodą 14C umiejscawia-
ły erupcję w okresie 1760-1540 p.n.e. ze wskazaniem na okres wcześniejszy. 



Wnioski wulkanologów zostały jednak stanowczo odrzucone przez egiptologów, którzy nie 
zamierzali zmieniać ustalonej chronologii egipskiej wskazując na małą wiarogodność datowa-
nia za pomocą metody węgla radioaktywnego. Wreszcie w latach 80. XX wieku wulkanolo-
dzy oraz dendrolodzy wykryli zależność pomiędzy wielkimi erupcjami wulkanicznymi a 
krótkotrwałymi ochłodzeniami klimatu powodującymi  przedwczesne przymrozki. Te zmiany 
klimatyczne pozostawiają widoczne ślady w słojach drzew pochodzących z roku erupcji lub z 
roku następnego. Po odkryciu długowiecznych okazów sosny ościstej w Ameryce Północnej 
udało się ustalić, iż jedyna potężna erupcja w II. tysiącleciu p.n.e. miała miejsce w roku 1627 
(±1 rok) p.n.e.  

Godnym uwagi jest fakt, iż według 
wulkanologów wybuch Thery był 
dwukrotnie potężniejszy od erupcji nie 
mniej słynnego wulkanu Krakatau.  

Uczeni badali również próbki gałęzi 
drzewa oliwnego, posiadającej 72 
pierścienie rocznego przyrostu. Dwa 
takie drzewa oliwne zostały odnalezio-
ne podczas wykopalisk na wyspie San-
toryn w pobliżu muru zbudowanego 
w epoce brązu. Drzewa były częścią 
gaju oliwnego znajdującego się tuż 
obok zabudowań starożytnej osady. 
Drzewa zostały znalezione i odsłonięte 
w pozycji stojącej, tak jak zostały 
przykryte przez pumeks - skałę wy-
lewną powstałą po szybkim zakrzep-
nięciu lawy podczas erupcji wulkanu. 
Badania wykazały, że wielka erupcja 
wulkanu na Therze nastąpiła w roku 
1613 (±10 lat) p.n.e. 

Już w XIX wieku podczas wydobycia 
popiołu wulkanicznego potrzebnego do 
budowy Kanału Sueskiego natrafiono 
w wiosce Akrotiri na Santorynie, na 
mury starożytnych domostw i przepro-
wadzono pierwsze wykopaliska. Prace 
te miały miejsce również w XX wieku. 
Akrotiri stało się sławne i trafiło do 
podręczników historii. Wykopaliska 
doprowadziły do stwierdzenia, że na 
wyspie znajdowało się przed wielkim 
wybuchem wulkanu duże starożytne 
miasto, i że wyspa była ona znacznym 
ośrodkiem kultury egejskiej. 
Najważniejsze znaleziska odkryte w 
Akrotiri to malowidła freskowe o roz-
maitej tematyce (bitwa morska i najazd 
na miasto u wybrzeży Afryki , słynny 

fresk przedstawiający dwójkę dzieci walczących na pięści, sceny z przyrody).  



Zasypanie miasta przez popioły wulkaniczne pozwoliło też zachować „negatywy” obiektów 
wykonanych z drewna. Pozwoliło to na rekonstrukcję tych obiektów.  

Na większości plaż wysp Santorynu występuje wulkaniczny czarny (na niektórych czerwony) 
piasek. Z powodu braku źródeł słodkiej wody na wyspie wybudowano odsalarnię wody mor-
skiej. 

Santoryn był ostatnią wyspą Morza Egej-
skiego zwiedzaną przez nas w trakcie po-
dróży w 2011 roku. Po pięknym zachodzie 
słońca, zjechaliśmy górską kolejką na 
nabrzeże skąd motorówkami przewieziono 
nas na pokład naszego statku. Kierunek -
Pireus.    

 

W stolicy wyspy można zaopatrzyć się w przewodnik po wyspie napisany w języku polskim.  



 


