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Αρχιτεκτονική πολυμορφία
Σπίτια λαξευμένα στο βράχο,
καπετανόσπιτα, χωριά σκαμμένα στις
κοίτες χειμάρρων , εργοστάσιαμνημεία
βιομηχανικής ανάπτυξης . Το
αρχιτεκτονικό τοπίο της Σαντορίνης είναι
μοναδικό . Αρχιμάστορας το ηφαίστειο ,
που καθόρισε την ιδιαιτερότητα της
θηραϊκής γης. Με απλά μέσα και
μοναδική αισθητική, οι Σαντορινιοί
έδωσαν συνέχεια στο έργο του
ηφαιστείου, δημιουργώντας σύνολα από
τα οποία εμπνεύστηκαν διάσημοι αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα.

Αρχιτεκτονική
πολυμορφία
Περπατώντας στο
ηφαίστειο
Φηρά
Φηροστεφάνι
Οία
Ακρωτήρι
Περίσσα
Περίβολος
Καμάρι
Μονόλιθος
Μεσαριά
Μεγαλοχώρι
Πύργος
Εμπορειό
Καρτεράδος
Φοινικιά
Βόθωνας
Έξω Γωνιά

Τα υπόσκαφα
Είναι η κυρίαρχη αρχιτεκτονική μορφή στη Σαντορίνη. Θα
κοιμηθείτε σε υπόσκαφο , θα φάτε κάτω από σταυροθόλια , θα
δοκιμάσετε νυχτέρι και βινσάντο σε υπόσκαφη κάναβα , θα
χορέψετε σε κλαμπ σκαμμένο στη γη . Μέσα στην άσπα, την
εύπλαστη αλλά και ισχυρή ως δομικό υλικό θηραϊκή γη , οι
πολυμήχανοι κάτοικοι του νησιού έσκαψαν τα σπίτια τους και
κάποιες φορές τα χωριά τους ολόκληρα. Τα περισσότερα κτίρια
κατά μήκος του φρυδιού της Καλντέρας των Φηρών και της
Οίας είναι υπόσκαφα . Στο Βόθωνα, στη Φοινικιά και στον
Καρτεράδο, η πολεοδομική ανάπτυξη ακολουθεί τις κοίτες
χειμάρρων – στα φαγωμένα τους τοιχώματα έχουν σκαφτεί τα
σπίτια. Στις περιοχές που χάρη στη θέα τους έχουν σήμερα τη
μεγαλύτερη αξία , παλιότερα ζούσαν τα φτωχότερα τμήματα του
πληθυσμού. Οι άρχοντες και οι καπετάνιοι δεν έσκαβαν τα
σπίτια τους στον γκρεμό, αλλά τα έχτιζαν στην πάνω μεριά της
Οίας ή στα βόρεια Φηρά. Εκτός από τους υπόσκαφους
οικισμούς της ενδοχώρας και τους γραμμικούς, αυτούς δηλαδή
που αναπτύσσονται στο χείλος του γκρεμού της Καλντέρας
(Φηρά, Οία), σκαφτά σπίτια βρίσκουμε και στους μεσαιωνικούς
οχυρούς οικισμούς (Πύργος, Εμπορειό, Ακρωτήρι).
Χαρακτηριστικό των υπόσκαφων σπιτιών είναι οι χυτοί θόλοι
διάφορων μορφών (σταυροθόλια, τεταρτοθόλια). Τα τοπικά
ηφαιστειογενή υλικά , αναμειγνυόμενα με τον ασβέστη ,
δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό κονίαμα που επιτρέπει τη
δημιουργία θόλων χωρίς στήριξη με ξύλο ή σίδερο, υλικά
δυσεύρετα στο νησί. Δημιουργήθηκαν έτσι μορφές με μεγάλη
πλαστικότητα, που τις ζήλεψαν αρχιτέκτονες πρωτεργάτες του
μοντέρνου κινήματος , όπως ο Λε Κορμπιζιέ και ο Άλβαρ Άαλτο.
Με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής , το
υπόσκαφο θεωρείται ιδανικό σπίτι , αφού συνδυάζει ζέστη το
χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Στα οικιστικά σύνολα της
Σαντορίνης, ο κοινόχρηστος και ο ιδιωτικός χώρος μερικές
φορές ... ταυτίζονται.

Μέσα Γωνιά
Βουρβούλος
Θηρασιά

ΤΟ ΝΗΣΙ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΦΑΓΗΤΟ

Bobit
Del.icio.us
Digg
Furl

Οι κάναβες
Τι κοινό έχουν η σουίτα «Βιδιάνος » στο Zannos Melathron, το
κλαμπ Canava στα Φηρά και το Αrt Space του Αργυρού στην
Έξω Γωνιά; Όλα ήταν κάναβες , δηλαδή υπόσκαφες
οιναποθήκες και εργαστήρια παραγωγής κρασιού . Σχεδόν κάθε
σπίτι στη Σαντορίνη διαθέτει κάναβα. Μια «παραθύρα» στην
οροφή πάνω από το πατητήρι, για να ρίχνουν τα σταφύλια, και
ο ανεμολόος για τον αερισμό του χώρου είναι τα μοναδικά
ανοίγματα σε μια κάναβα πέρα από τη δίφυλλη τοξωτή πόρτα .
Οι κάναβες βρίσκονταν πάντα έξω από τα καστέλια , στην
περιφέρεια των οικισμών ή στην ύπαιθρο , κοντά στην εποχική
κατοικία του ιδιοκτήτη τους . Καθεμιά είχε τουλάχιστον δύο
πατητήρια και δύο ληνούς (κυλινδρικές δεξαμενές βυθισμένες
στο έδαφος): έναν για τα μαύρα σταφύλια και έναν για τα
άσπρα, που ήταν και ο μεγαλύτερος . Μερικές είχαν και τρίτο
πατητήριληνό για το γλυκό κρασί , το βινσάντο, και
αποστακτήριο ρακής . Μια επίσκεψη στο Art Space Αργυρού
στην Έξω Γωνιά είναι ένας καλός τρόπος για να διεισδύσει
κανείς στα εσώτερα μιας παλιάς κάναβας – ο ιδιοκτήτης της, ο
Αντώνης Αργυρός , είναι πρόθυμος να σας δείξει έναν έναν
τους χώρους της κάναβας του πατέρα του , όπου σήμερα
εκτίθενται έργα τέχνης σύγχρονων καλλιτεχνών . Τα
παραδοσιακά οινοποιεία του νησιού αποτελούν εξελιγμένη
μορφή της κάναβας . Στη σουίτα «Βιδιάνος » του Zannos
Melathron, που ήταν η παλιά κάναβα του σπιτιού, ο Γιάννης
Τσεκλένης έχει εντάξει υπέροχα στο ύφος του δωματίου τους
δύο ληνούς . Κάναβα θα δείτε και στο Λαογραφικό Μουσείο
Εμμανουήλ Λιγνού .

Τα αρχοντικά
Βολτάρατε στο μοναδικό υπόσκαφο οικισμό του Βόθωνα ,

Επιβάτες
1
Σύνθετη A ναζήτηση
210 6074000

Γλωσσάρι αρχιτεκτονικής

Άσπα: Η θηραϊκή γη. Όλα τα υπόσκαφα είναι
σκαμμένα μέσα σε άσπα, η οποία χρησιμοποιείται
και ως υλικό για την παρασκευή κονιάματος.
Γουλάς : Αυτοτελής αμυντικός πύργος που
βρίσκεται μέσα ή έξω από οχυρωμένο οικισμό.
Κάναβα: Υπόσκαφη οιναποθήκη και εργαστήριο
παραγωγής κρασιού.
Καστέλι : Οχυρωμένος οικισμός .
Κατοικιά: Αγροτική κατοικία.
Κίσσηρη: Ελαφρόπετρα.
Πιλάστρο : Χτιστή κολόνα ορθογωνικής
διατομής, εφαπτόμενη στον τοίχο, παραστάδα.
Ποταμός: Κοίτη χειμάρρου με απότομες όχθες
από τη διάβρωση του στρώματος της άσπας.
Ορισμένοι οικισμοί , όπως ο Καρτεράδος και η
Μεσαριά, έχουν δημιουργηθεί μέσα σε ποταμούς .
Υπόσκαφο : Κτίσμα λαξευμένο σε άσπα.

Επιλογή προορισμού

Αναζήτηση ξενοδοχείου ή εστιατορίου

* Δώστε ολόκληρο ή τουλάχιστον 4 γράμματα
του ονόματος

Ρωτάτε, απαντάμε
Τα e mails σας πέφτουν
βροχή και η συντακτική
ομάδα του
αθηνόραμα travel.gr
απαντά στις ερωτήσεις
σας .

Eau de Ville
Αφιερώστε λίγο χρόνο για
να μάθετε τα μυστικά των
δημοφιλέστερων
ευρωπαϊκών πόλεων πριν
ξεκινήσετε για το weekend
σας .
Follow your heart
Οι διακοπές είναι όχημα
για ψυχική και πνευματική
υγεία . Ακούστε τις κρυφές
ταξιδιωτικές σας επιθυμίες
και ζήστε το όνειρο
Go...mobile
Ανακαλύψτε μια νέα τάση
στο ταξίδι : να ταξιδεύεις με
το κινητό σου !
Net save the queen!
Βρείτε off και online
τρόπους για να ταξιδέψετε
παντού και με χαμηλό
κόστος .
Mood online
Ο nline ιδέες για να
ταξιδέψετε νοερά στα πιο
περίεργα μέρη αλλά και για
να προετοιμαστείτε για το
επόμενο ταξίδι σας .
Ψαχτήρια που μας
κάνουν ... κλικ
Μπορείτε κι εσείς να γίνετε
ταξιδιώτης γραφείου και να
ταξιδέψτε με το ποντίκι σας
σε όποιο μέρος επιθυμείτε
μόνο με ένα κλικ ...
Rent a holiday.com!
Διακοπές σημαίνει
ξεκούραση , άραγμα και
αποφόρτιση . Γι΄ αυτό
προτείνουμε ιδέες για να
ζήσετε τις διακοπές σας
σε... slow ρυθμούς .

ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ )
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ψωνίσατε στα σκαφτά μαγαζάκια της Οίας, χορέψατε κάτω από
τους θόλους του κλαμπ Canava στα Φηρά, κλείστε τώρα και
τραπέζι στο εστιατόριο 1800, για να επισφραγίσετε τη γνωριμία
σας με το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό τοπίο της Σαντορίνης . Το
εστιατόριο 1800 στεγάζεται σε ένα υπέροχο δείγμα
καπετανόσπιτου του 1800. Το όνομα του καπετάνιου Γιάννη
Σαρρή είναι ακόμη αποτυπωμένο στο μπαούλο του 1849. Οι
ναυτικοί έφερναν σπίτι ό ,τι τους άρεσε από τα διάφορα λιμάνια
όπου έπιαναν , με αποτέλεσμα να συναντάμε τέτοια
ανομοιομορφία στο στυλ, που μιλάμε καταχρηστικά για
«μπαρόκ» ύφος. Με το που μπαίνεις στο 1800, το βλέμμα
στέκεται στα δύο μέρη του κρεβατιού που είναι τοποθετημένα
αριστερά και δεξιά στο κεντρικό χολ του εστιατορίου. Παρότι
βενετσιάνικο , το κρεβάτι ήταν αγορασμένο στη Ρωσία, όπως και
όλα τα παλιά έπιπλα του σπιτιού. Εσωτερικά τα καπετανόσπιτα
ήταν συμμετρικά. Πίσω βρισκόταν το υπνοδωμάτιο και μπροστά
το «πρόχειρο» και το «καλό » δωμάτιο, δεξιά και αριστερά από
το διάδρομο αντιστοίχως. Κάτω βρίσκονταν η κάναβα , η στέρνα
και ο φούρνος . Τα αρχοντικά της Σαντορίνης είναι
συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένες περιοχές: στη συνοικία του
Σιδερά στην πάνω μεριά της Οίας , στο Φραγκομαχαλά στα
βόρεια των Φηρών και στο κέντρο της Μεσαριάς . Ο ημικυκλικός
φεγγίτης πάνω από την κύρια είσοδο , τα διακοσμητικά πιλάστρα
(παραστάδες) της πρόσοψης και οι εναλλαγές στα υλικά
διαμόρφωσης της όψης , μαρτυρούν τις βενετσιάνικες επιρροές.
Οι όψεις τους χαρακτηρίζονται από αυστηρή γεωμετρική
λιτότητα.

Βιομηχανική αρχιτεκτονική
Ο σημερινός επισκέπτης του νησιού δεν μπορεί να φανταστεί
ότι η Σαντορίνη του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του
20ού ήταν ένα από τα βιομηχανικά κέντρα του Αιγαίου . Τα
εργοστάσια επεξεργασίας ντομάτας κατά μήκος της νότιας
ακτογραμμής , από το Βουρβούλο ως το Γιαλό των Φηρών ,
αποτελούν χαρακτηριστικά κτίσματα της πρώιμης βιομηχανικής
αρχιτεκτονικής. Σήμερα μόνο σε ένα από αυτά, του
Συνεταιρισμού στο Μονόλιθο, καπνίζει ακόμη το φουγάρο . Τα
κτίριά τους παραμένουν έρημα ή αλλάζουν χρήση από χρόνο
σε χρόνο , στεγάζοντας εστιατόρια, κλαμπ ή και δεξιώσεις
λαμπρών γάμων . Οι όψεις τους χαρακτηρίζονται από χαμηλούς ,
αυστηρά γεωμετρικούς όγκους , με μοναδικό «στολίδι» τις
επιβλητικές καμινάδες τους . Σήμερα στην παραλία της Έξω
Γωνιάς το οινοποιείο του Γιάννη Παρασκευόπουλου στεγάζεται
στο χώρο του παλιού εργοστασίου Ήλιος . Επίσης, ένα ακόμη
επισκέψιμο διατηρητέο κτίσμα προβιομηχανικής αρχιτεκτονικής
είναι το Art Space  Κάναβα Αργυρού στην Έξω Γωνιά, όπου
στους χώρους που φτιάχνονταν παλαιότερα το κρασί, η
τσικουδιά και ο ντοματοπελτές, εκτίθενται σήμερα έργα τέχνης .
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εγκαταλειμμένο
πλεκτήριο Μαρκεζίνη , στη Μεσαριά.
αθηνόραμαtravel.gr  Ιούνιος 2005
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Όροι χρήσης και δήλωση
προστασίας ιδιωτικού
απορρήτου
Επικοινωνία

