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φγχρονεσ επεμβάςεισ ςε
παλιά οινοποιεία

Ειςαγωγικά

1. Δεξαμενζσ

2. Άποψθ του εςωτερικοφ

3. Αίκουςα Ωρίμανςθσ

Ραλιζσ εγκαταςτάςεισ
Οινοποιθτικοφ Συνεταιριςμοφ
Νεμζασ
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Άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τθν ελλθνικι γθ (1), το αμπζλι και το ςταφφλι, μαηί
με το ςιτάρι και τθν ελιά, αποτελοφςαν πάντα μζροσ τθσ παράδοςθσ και τθσ
ιςτορίασ τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου, αφοφ εικονίηονται ακόμα και ςε
νομίςματα (2) των αρχαίων χρόνων. Λόγω τθσ μακράσ πορείασ τθσ
οινοποίθςθσ, και του ευνοϊκοφ για τθν καλλιζργεια μεςογειακοφ κλίματοσ,
υπάρχει αρκετι τεχνογνωςία ςτθ χϊρα μασ και κα μποροφςε να ενιςχφςει
ςθμαντικά τθν εκμετάλλευςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ και τθσ
βιομθχανικισ/ βιοτεχνικισ δραςτθριότθτασ που ολοζνα και μειϊνεται.
Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ιδιαίτερα αυξθμζνο ενδιαφζρον για τθν
αρχιτεκτονικι των οινοποιείων και πολλοί διακεκριμζνοι αρχιτζκτονεσ ζχουν
αςχολθκεί με το ςχεδιαςμό τουσ, εφόςον τα ςφγχρονα πλζον οινοποιεία δεν
αποτελοφν απλζσ μονάδεσ διεξαγωγισ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, αλλά
τεχνολογικά εξελιγμζνουσ χϊρουσ που ςτα πλαίςια του μάρκετινγκ ζχουν
μετατραπεί ςε πόλο ζλξθσ επιςκεπτϊν (3), ειδικϊν και μθ, γεγονόσ που
αναγάγει το ρόλο τουσ ςε ςθμαντικό παράγοντα ανάπτυξθσ και αναβάκμιςθσ
τθσ περιοχισ ςτθν οποία βρίςκονται.
Στθν προςπάκεια επαναδιαπραγμάτευςθσ του ρόλου τουσ, τα οινοποιεία,
χωρίσ να αποτελοφν μονάδεσ «βαριάσ βιομθχανίασ» και επομζνωσ,
επιβαρυντικό παράγοντα, μποροφν να ςτεγαςτοφν ςε εγκαταλελειμμζνα και
αναξιοποίθτα κελφφθ κτιρίων (ςυνικωσ με προθγοφμενθ βιομθχανικι
χριςθ) δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα ςυςχετιςμοφσ και αλλθλεπιδράςεισ
ανάμεςα ςτθν ιςτορία και τθν ωρίμανςθ του κραςιοφ, αλλά και του ίδιου του
κτιρίου. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ επανάχρθςθσ τζτοιων χϊρων
επιλζγονται ςυνικωσ χριςεισ ψυχαγωγίασ, πολιτιςμοφ ι αμιγϊσ τουριςτικζσ,
ενϊ δεν ζχει διερευνθκεί θ δυνατότθτα ζνταξθσ μιασ χριςθσ παραγωγισ. Γι’
αυτό το λόγο θ παροφςα διάλεξθ ζχει ωσ ςτόχο να καλφψει, τουλάχιςτον εν
μζρει, αυτό το κενό.

Ειςαγωγικά

Κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ τίκενται οριςμζνα εφλογα ερωτιματα ςχετικά
με τθν ζνταξθ μιασ τζτοιασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ με ςυγκεκριμζνεσ
λειτουργικζσ απαιτιςεισ ςε προχπάρχοντεσ χϊρουσ.
•Γιατί προτιμάται θ αποκατάςταςθ και προςκικθ ςε παλιό οινοποιείο ςε
ςχζςθ με τθν καταςκευι καινοφριων εγκαταςτάςεων;
•Τι λειτουργικζσ απαντιςεισ δίνονται ςτουσ υπάρχοντεσ χϊρουσ;
4. Δεξαμενζσ

5. Άποψθ του εςωτερικοφ

•Ρωσ μια προςκικθ μεγάλθσ κλίμακασ και βιομθχανικισ λειτουργίασ
εναρμονίηεται με τα δεδομζνα του τοπίου και του υπάρχοντοσ κτιρίου;
Τα ερωτιματα αυτά κα επιχειριςουμε να απαντιςουμε μζςω τθσ
παρουςίαςθσ πζντε επιλεγμζνων παραδειγμάτων οινοποιείων τισ Μεςογείου
ςε περιβάλλοντα τα οποία προςομοιάηουν κατά το δυνατόν ςτα ελλθνικά
δεδομζνα. Θ επιλογι παραδειγμάτων του εξωτερικοφ οφείλεται ςτθν
απουςία ελλθνικϊν παραδειγμάτων, κακ’ ότι ςτθν Ελλάδα δεν ζχει
πραγματοποιθκεί επανάχρθςθ κτιρίου με νζα χριςθ οινοποίθςθσ (με
εξαίρεςθ το οινοποιείο Μερκοφρθ, ςτο οποίο κα γίνει αργότερα αναφορά),
ενϊ οι ιδιοκτιτεσ παλιϊν οινοποιείων επιλζγουν να καταςκευάςουν νζεσ
ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ εγκαταλείποντασ τισ υπάρχουςεσ αντί
να ςτραφοφν ςτθν αποκατάςταςθ και προςκικθ, θ οποία δεν είχε
εφαρμοςτεί ςτθν Ελλάδα μζχρι πρόςφατα.
Θ παροφςα μελζτθ πρόκειται να εφαρμοςτεί ςτθν εκπόνθςθ τθσ
διπλωματικισ μασ εργαςίασ με κζμα τθν επανάχρθςθ αρχοντικοφ ςτθ
Ηάκυνκο και τθ μετατροπι του ςε οινοποιείο.

6. Αίκουςα Ωρίμανςθσ

Νζεσ εγκαταςτάςεισ
Οινοποιθτικοφ Συνεταιριςμοφ
Νεμζασ
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φγχρονεσ επεμβάςεισ ςε
παλιά οινοποιεία

Λςτορικά ςτοιχεία
Το κραςί (επίςθσ οίνοσ) είναι ζνα αλκοολοφχο ποτό, προϊόν τθσ ηφμωςθσ των
ςταφυλιϊν ι του χυμοφ των ςταφυλιϊν (μοφςτοσ). Το κραςί είναι ιδιαίτερου
ενδιαφζροντοσ για διάφορουσ λόγουσ. Είναι αφενόσ ζνα δθμοφιλζσ ποτό που
ςυνοδεφει και ενιςχφει ζνα ευρφ φάςμα ευρωπαϊκϊν και μεςογειακϊν
γεφςεων, από τισ πιο απλζσ και παραδοςιακζσ ωσ τισ πιο ςφνκετεσ και
αφετζρου, αποτελεί ςθμαντικό γεωργικό προϊόν που αντικατοπτρίηει τθν
ποικιλία του εδάφουσ και το κλίμα ενόσ τόπου. Το κραςί χρθςιμοποιείται
επίςθσ ςε κρθςκευτικζσ τελετζσ ςε πολλοφσ πολιτιςμοφσ ενϊ το εμπόριο
κραςιοφ είναι ιςτορικισ ςπουδαιότθτασ για πολλζσ περιοχζσ.
H ιςτορία του κραςιοφ μπλζκεται αναντίρρθτα μ' αυτιν του ανκρϊπου (4). Οι
επιςτιμονεσ δζχονται ότι ο πολιτιςμόσ αρχίηει από τθν εποχι που ο
άνκρωποσ ζπαψε να ηει νομαδικι ηωι και καλλιζργθςε τθ γθ. Κα ιταν επίςθσ
ςωςτό, να υποκζςουμε ότι το πζραςμα από τθ νομαδικι ηωι ςτον πολιτιςμό
άρχιςε όταν οι πρϊτοι καλλιεργθτζσ "δοφλεψαν" το αμπζλι. Επειδι είναι απ'
τα είδθ του φυτικοφ βαςιλείου, που χρειάηεται αρκετά χρόνια για να
αποδϊςει καρποφσ, το αμπζλι ζδεςε τουσ πρϊθν νομάδεσ με τθ γθ. Δεν
γνωρίηουμε όμωσ ςε ποιά ιςτορικι ςτιγμι «παραςκευάςτθκε» και άρχιςε να
καταναλϊνεται το κραςί. Κουκοφτςια ςταφυλιϊν που βρζκθκαν μζςα ςτισ
ςπθλιζσ των προϊςτορικϊν ανκρϊπων (5) μασ οδθγοφν ςτθν υπόκεςθ ότι το
κραςί ίςωσ να είναι πιο παλιό από τθν "Λςτορία". Οι γραπτζσ αναφορζσ των
λαϊν του Καυκάςου, τθσ Μεςοποταμίασ, τθσ Αιγφπτου και αργότερα των
αρχαίων Ελλινων αναφζρονται ςτο κραςί και το ςυνδζουν με τουσ κεοφσ.

10

Ιςτορικά

Σίγουρα πάντωσ οι ρίηεσ τθσ γζννθςθσ του χάνονται ςτα βάκθ των αιϊνων
τουλάχιςτον 5.000 χρόνια από ςιμερα.
Το αμπζλι, από το οποίο προζρχεται το κραςί ζχει ςφμφωνα με τουσ
παλαιοντολόγουσ, προϊςτορία πολλϊν εκατομμυρίων ετϊν (6). Ρριν ακόμα
από τθν εποχι των παγετϊνων ευδοκιμοφςε ςτθν πολικι ηϊνθ, κυρίωσ ςτθν
Λςλανδία, ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ αλλά και τθ βορειοδυτικι Αςία. Οι παγετϊνεσ
περιόριςαν ςθμαντικά τθν εξάπλωςι του και επζβαλαν κατά κάποιο τρόπο
τθν γεωγραφικι απομόνωςθ πολλϊν ποικιλιϊν, μζροσ των οποίων
εξελίχκθκαν και ςε διαφορετικά είδθ. Στθν πορεία των χρόνων, διάφορεσ
ποικιλίεσ αμπζλων μετακινικθκαν προσ κερμότερεσ ηϊνεσ, κυρίωσ προσ τθν
ευρφτερθ περιοχι του νοτίου Καυκάςου. Στθν περιοχι αυτι, μεταξφ Εφξεινου
Ρόντου, Καςπίασ κάλαςςασ και Μεςοποταμίασ, γεννικθκε το είδοσ Άμπελοσ
θ οινοφόροσ (λατ. Vitis vinifera) (7). Οι διαφορετικζσ ποικιλίεσ αυτοφ του
είδουσ καλλιεργοφνται και ςιμερα.
11
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Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ κεωροφςαν το κραςί άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθ ηωι
τουσ. Αυτό επιβεβαιϊνεται από μια ςειρά κεότθτεσ που επινόθςαν, με
κεντρικό πρόςωπο το Διόνυςο (8) .Ο Διόνυςοσ ιταν κεόσ τθσ γονιμότθτασ του
κραςιοφ και του κεάτρου. Ρατζρασ του ιταν ο Δίασ και μθτζρα του θ Σεμζλθ,
κόρθ του Κάδμου, βαςιλιά τθσ Κιβασ. Ο Δίασ ερωτεφτθκε τθ Σεμζλθ και
υποςχζκθκε να πραγματοποιιςει κάκε τθσ επικυμία. Αυτι ακριβϊσ τθν
υπόςχεςθ εκμεταλλεφτθκε θ ηθλόφκονθ Ιρα, θ οποία πείκει τθν Σεμζλθ να
ηθτιςει από τον Δία να φανερωκεί μπροςτά τθσ ςε όλο του το μεγαλείο. Ο
Δίασ ιταν διςτακτικόσ θ Σεμζλθ όμωσ του κφμιςε τθν υπόςχεςθ του και
τελικά ο Δίασ πείςκθκε. Θ εμφάνιςθ του Δία ιταν ςυγκλονιςτικι.

7. Βάκχοσ ι Διόνυςοσ,
Κεόσ του κραςιοφ

8. Ο Κεόσ Διόνυςοσ
προςφζρει ςπονδζσ
12

Εμφανίςτθκε ςτο άρμα του με τρομερζσ βροντζσ αςτραπζσ και δυνατό φωσ. Θ
Σεμζλθ, κνθτι όπωσ ιταν, δεν μπόρεςε να αντζξει ς’ αυτό το τρομερό κζαμα
και κάθκε. Ο Δίασ όμωσ πρόλαβε και πιρε από τα ςπλάχνα τθσ τον καρπό του
παράνομου δεςμοφ τουσ, που ιταν ιδθ ζμβρυο 6 μθνϊν. Ρολφ γριγορα και
χωρίσ να μάκει τίποτε θ Ιρα ζβαλε το ζμβρυο μζςα ςτον μθρό του και όταν
ιρκε θ ϊρα γεννικθκε ο Διόνυςοσ. Το μίςοσ τθσ Ιρασ ςτράφθκε προσ το
παιδί. Ο Διόνυςοσ για να γλυτϊςει από τθν μανία τθσ Ιρασ αναγκάηεται να
φεφγει διαρκϊσ και να κρφβεται ςε βουνά και δάςθ. Μόνιμοι ςφντροφοι του
ς’ αυτι τθσ ατελείωτθ φυγι οι Σιλθνοί, οι Μαινάδεσ και οι Ράνεσ. Κάποια
μζρα ο Διόνυςοσ επιςκζφκθκε τθν Αιτωλία όπου τον υποδζχτθκε ο βαςιλιάσ
Οινζασ. Εκτιμϊντασ τθ φιλικι υποδοχι που του ζγινε, ο Διόνυςοσ χάριςε ςτον
Οινζα ζνα κλιμα και του ζδωςε τισ πρϊτεσ οδθγίεσ για το πϊσ κα το
καλλιεργιςει. Ο Διόνυςοσ παντρεφτθκε αργότερα τθν Αριάδνθ και απζκτθςε
μαηί τθσ δυο παιδιά, το Στάφυλο και τον Οινοπίωνα.
Σφμφωνα με μια άλλθ εκδοχι, ο Στάφυλοσ ιταν ζνασ από τουσ βοςκοφσ του
Οινζα. Κακϊσ ζβοςκε τα κοπάδια του, ο Στάφυλοσ παρατιρθςε ότι μια από
τισ κατςίκεσ του τρϊγοντασ τουσ καρποφσ κάποιου φυτοφ γίνονταν πιο
ηωθρι. Ο Στάφυλοσ πιρε τότε τον καρπό και τον ζδειξε ςτο βαςιλιά Οινζα ο
οποίοσ δοκίμαςε το χυμό του. Ζτςι, ςτον καρπό ζδωςε το όνομα του βοςκοφ
(Στάφυλοσ – ςταφφλι) και ςτο χυμό το δικό του (Οινζασ – οίνοσ). Ο Διόνυςοσ,
με το κραςί κατάφερε να ςυμφιλιωκεί με τθν Ιρα. Αυτό αντανακλά τθν
πεποίκθςθ των Αρχαίων Ελλινων ότι το κραςί δρα καταλυτικά ςτθν
επικοινωνία των ανκρϊπων γι’ αυτό ςυμφιλιϊνει ακόμα και κεοφσ.

Παραδοςιακι οινοποιία

Ραραδοςιακι Οινοποιία
Σε λακκοφβεσ βράχων, ςε κοιλότθτεσ λαξευμζνεσ ςε πζτρα ι μάρμαρο,
άλλοτε πάλι μζςα ςε «κόφινουσ» ι ςε πιλινα αγγεία, κακϊσ και ςε λθνοφσ
ξφλινουσ και πατθτιρια χτιςτά, οι άνκρωποι όλων των εποχϊν πατοφςαν τα
ςταφφλια για να πάρουν τον γλυκό χυμό τουσ (9).

9. Αρχαίο Αιγυπτιακό πιεςτιριο του
3.000 π.Χ.

Από αναπαράςταςθ του 3.000 π.Χ. φαίνεται ότι οι Αιγφπτιοι είναι οι
εμπνευςτζσ του πρϊτου μθχανικοφ πιεςτθρίου (10). Επρόκειτο για ζνα ςάκο
που είχε ςτισ άκρεσ ραβδιά. Οι Αιγφπτιοι τοποκετοφςαν τα ςταφφλια μζςα
ςτο ςάκο και μετά ςτρίβοντασ κατάλλθλα τισ ράβδουσ πίεηαν το περιεχόμενο
του ςάκου και μάηευαν με αγγεία το μοφςτο που ζβγαινε από τουσ πόρουσ
του ςάκου.
Σε όλθ τθν αρχαιότθτα θ πίεςθ των ςταφυλιϊν για τθν παραλαβι του πρϊτου
μοφςτου γινόταν με τα πόδια ςτα γνωςτά μασ πατθτιρια. Ο μοφςτοσ
αφθνόταν για ηφμωςθ περίπου 5 μζρεσ. Άλλοτε το κραςί πιγαινε προσ
κατανάλωςθ αμζςωσ και άλλοτε αποκθκευόταν ςε μεγάλα πικάρια. Tα
πικάρια αυτά τα ζκαβαν ςτθ γθ, για να μθν είναι εκτεκειμζνα ςε υψθλζσ
κερμοκραςίεσ και τα οδθγοφςαν ςτθν κατανάλωςθ μετά από 3-4 χρόνια. Για
να δϊςουν κάποιο χαρακτθριςτικό άρωμα ςτο κραςί, χρθςιμοποιοφςαν
βότανα, άνκθ αλλά και διάφορεσ άλλεσ ουςίεσ (11). Πταν το κραςί ζβγαινε από
το πικάρι, φιλτραριηόταν και αυτό που προοριηόταν για τθν εςωτερικι αγορά
ζμπαινε ςε αςκιά από δζρμα ηϊων, ενϊ αυτό που προοριηόταν για εξαγωγι
ζμπαινε ςε αμφορείσ. Το εςωτερικό των αμφορζων το απάλειφαν πάντα με
πίςςα ι ρθτίνθ για να καλφπτονται οι πόροι και να μθν οξειδϊνεται το κραςί.

Αρχαίοι χρόνοι

10. Ριλινα πικάρια για τθν
αποκικευςθ του κραςιοφ

Από τουσ πρϊτουσ γνωςτοφσ αμπελοκαλλιεργθτζσ κεωροφνται οι αρχαίοι
Ρζρςεσ, οι Σθμιτικοί λαοί και οι Αςςφριοι. Μεταγενζςτερα, γφρω ςτον 15ο
αιϊνα π.Χ. οι γνϊςεισ αμπελουργίασ και οινοποιίασ μεταφζρκθκαν ςτθν
Ελλάδα, με αφετθρία τθν Κριτθ , πικανόν από Φοίνικεσ εμπόρουσ (12) .
13
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Οι Αρχαίοι Ζλλθνεσ ζπιναν το κραςί αναμειγνφοντασ το με νερό, ςε αναλογία
ςυνικωσ 1:3 (ζνα μζροσ οίνου προσ τρία μζρθ νεροφ). Διζκεταν ειδικά ςκεφθ
τόςο για τθν ανάμειξθ (κρατιρεσ) όςο και για τθν ψφξθ του. Θ πόςθ κραςιοφ
που δεν είχε αναμειχκεί με νερό ("άκρατοσ οίνοσ") κεωρείτο βαρβαρότθτα
και ςυνθκιηόταν μόνο από αρρϊςτουσ ι κατά τθ διάρκεια ταξιδιϊν ωσ
τονωτικό (13).
Ο τρόποσ παραγωγισ του κραςιοφ ςε παλαιότερεσ εποχζσ δεν διζφερε
ουςιαςτικά από τισ ςφγχρονεσ πρακτικζσ. Είναι αξιοςθμείωτο πωσ ςϊηονται
ωσ τισ μζρεσ μασ κείμενα του Κεόφραςτου και του Ομιρου (14), τα οποία
περιζχουν πλθροφορίεσ γφρω από τουσ τρόπουσ καλλιζργειασ. Οι Ζλλθνεσ
γνϊριηαν τθν παλαίωςθ του κραςιοφ, τθν οποία επιτφγχαναν μζςα ςε
καμμζνα πικάρια, ςφραγιςμζνα με γφψο και ρετςίνι. Το κραςί εμφιαλωνόταν
ςε αςκοφσ ι ςε ςφραγιςμζνουσ πιλινουσ αμφορείσ.
11. Ριλινοσ αμφορζασ κραςιοφ,
500 π.Χ.

Ρωμαϊκοί χρόνοι
Το 146 π. Χ. θ Ελλάδα κατακτικθκε από τουσ ωμαίουσ. Ιταν φυςικά και το
τζλοσ τθσ ελλθνικισ κυριαρχίασ ςτο χϊρο του κραςιοφ. Τα ελλθνικά κζντρα
εμπορίου ζπεςαν ςε παρακμι και τθν κζςθ τουσ πιραν τα ρωμαϊκά. Ραρά το
ότι το εμπόριο του κραςιοφ ζςβθςε, θ τεχνικι και οι γνϊςεισ των Ελλινων
αμπελουργϊν – οινοποιϊν άρχιςαν, μζςω των ωμαίων, να διαδίδονται και
να εφαρμόηονται ςε άλλεσ χϊρεσ.
Οι ωμαίοι ιταν και αυτοί λάτρεισ του κραςιοφ και γνϊριηαν τθν
αμπελουργία από τουσ Ετροφςκουσ (15). Καλλιεργοφςαν διάφορεσ ποικιλίεσ
αμπζλου και κατά τθν διάρκεια του 2ου αιϊνα κυκλοφοροφςαν ςτθ ϊμθ
πολλοί τφποι κραςιϊν. Τα Ελλθνικά κραςιά όμωσ παρζμεναν τα πιο
φθμιςμζνα και πιο ακριβά, και για λόγουσ ανταγωνιςμοφ αλλά και
ςπανιότθτασ. Αναφζρεται ότι ο Καίςαρασ για να ευχαριςτιςει πολλζσ φορζσ
αξιωματοφχουσ τθσ ϊμθσ, τουσ προςζφερε ελλθνικά κραςιά .
12. Αναπαράςταςθ πικαριοφ για
κραςί ςε αρχαίο πιάτο
14
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ςτθρίγματα ςτα αμπζλια και διαμόρφωςαν τθν ¨κρεβατίνα¨.

13. Διαμόρφωςθ κρεβατίνασ

Τα αρχαιότερα εντοπιςμζνα λείψανα εγκαταςτάςεων ςχετικϊν με τθν
παραγωγι οίνου ανικουν ςτθ ρωμαϊκι περίοδο, όταν αλλάηει ριηικά και το
ςφςτθμα ανακατανομισ τθσ γθσ και τθσ γενικότερθσ οργάνωςθσ κτθμάτων
και κατοικιϊν. Οι κατοικίεσ ουςιαςτικά δεν ιταν ζνα ςπίτι του ιδιοκτιτθ,
αλλά περιείχαν τθν κατοικία του προςωπικοφ, τισ αποκικεσ, εργαςτιρια
παραγωγισ οίνου, λαδιοφ, κεραμικϊν προϊόντων, δεξαμενζσ κτλ. Οι
εγκαταςτάςεισ παραγωγισ οίνου γίνονται μόνιμεσ και ζτςι εντοπίηονται λθνοί
ςτισ αναςκαφζσ (16).

Βυηαντινοί χρόνοι
Κατά τα βυηαντινά χρόνια οι αμπελϊνεσ περνάνε ςτθν ιδιοκτθςία τθσ
εκκλθςίασ θ οποία διζκετε μεγάλο πλοφτο και μποροφςε να καταςκευάηει
πολφ ςφγχρονα οινοποιεία. Ζτςι κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ μοναςτθριακά
οινοποιεία με βελτιωμζνεσ τεχνικζσ, π.χ. ςτεγανοποιθμζνα πατθτιρια, πρζςα,
λινόσ με κλίςθ, αποκικευςθ ςε μεγάλα δοχεία, και κζςπιςθ ειδικϊν
κανονιςμϊν αναφορικά με τθν παράγωγθ, τθν αποκικευςθ και τθν χριςθ
του κραςιοφ ςτισ μονζσ.
14. Το αμπζλι βρίςκει καταφφγιο
ςτα Μοναςτιρια

Αποκικθ φιαλϊν

15. Το εςωτερικό του Βαγεναρείου
τθσ Μονισ Λβιρων

Στο διάςτθμα αυτό, θ λζξθ "κραςί" αντικατζςτθςε τθ λζξθ "οίνοσ", κυρίωσ
γιατί ο "οίνοσ" (όπωσ και ο "άρτοσ") αποτελοφςε πλζον όρο του χριςτιανικοφ
λειτουργικοφ-κρθςκευτικοφ λεξιλογίου (17). Θ λζξθ προζρχεται από τθ
λζξθ κράςισ=ανάμειξθ και αντανακλά τθ ςυνικεια των αρχαίων Ελλινων να
πίνουν το κραςί τουσ ανακατεμζνο με νερό.
Κατά τθν βυηαντινι περίοδο, θ αμπελουργία ςτο μεγαλφτερο τθσ μζροσ
γινόταν από μοναχοφσ. Στισ ςυνικειεσ των βυηαντινϊν, ςχετικά με το κραςί,
βρίςκει κανείσ αρκετζσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τουσ αρχαίουσ .Οι βυηαντινοί
δεν αραίωναν το κραςί τουσ με νερό. Μάλιςτα το ζπιναν ηεςτό, ςυνικεια που
αποτελοφςε δείγμα πολυτζλειασ. Συνικιηαν επίςθσ να καταναλϊνουν
οριςμζνεσ τροφζσ πριν το κραςί για να μθ μεκοφν εφκολα, όπωσ ωμό
15

φγχρονεσ επεμβάςεισ ςε
παλιά οινοποιεία

16. Μεταφορά ςταφυλιϊν
με άμαξεσ

17. Ερείπια από ςτεγανοποιθμζνο
πατθτιρι

λάχανο και πικραμφγδαλα Τα ονομαςτά βυηαντινά κραςιά προζρχονται από
διάφορεσ περιοχζσ τθσ αυτοκρατορίασ αλλά κυρίωσ από τα νθςιά. Εκείνθ τθν
εποχι, όπωσ κα περίμενε κανείσ, ο Διόνυςοσ βριςκόταν υπό διωγμό (18).
Υπιρχε νόμοσ που ζλεγε ότι αν κατά τθν ϊρα του τρφγου ι του πατιματοσ
των ςταφυλιϊν αναφζρει κάποιοσ το όνομα του Διονφςου κα τιμωρείται. Αν
είναι κλθρικόσ κα κακαιρείται. Ραρά τθν νομοκεςία οι Βυηαντινοί κράτθςαν
τα ζκιμα για πολφ καιρό. Τα αγγεία τα οποία μεταχειρίηονταν οι βυηαντινοί
για να πίνουν κραςί ονομάηονταν ποτιρια αλλά το κυριότερο ποτιρι, το πιο
κατάλλθλο για κραςί, λεγόταν καφκοσ ι καυκίον.
Ο τρυγθτόσ άρχιηε ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου και διαρκοφςε το πολφ μζχρι τισ
πρϊτεσ νυχτερινζσ δροςιζσ. Μόλισ τα ςταφφλια ωρίμαηαν, τα ζκοβαν και τα
ζβαηαν ςε καλάκια, τα οποία φόρτωναν ςε άμαξεσ και τα μετζφεραν ςε
ςτεγανοποιθμζνο πατθτιρι. Εκεί τα άδειαηαν και τα ςυνζκλιβαν με τα πόδια
τουσ. Ο χυμόσ των ςταφυλιϊν χυνόταν ςε μεγάλα δοχεία ι ςτον λουτιρα.
Συνικωσ τα λιωμζνα ςταφφλια υποβάλλονταν και ςε δεφτερθ επεξεργαςία
με τθ βοικεια πρζςςασ (19) . Θ αποκικευςθ γινόταν ςε μεγάλα δοχεία, όπου
ωρίμαηε 8-10 μινεσ, ζωσ ότου κατακάτςει το ίηθμα, ϊςτε να μεταγγιςτεί ςε
αμφορείσ.
Στθ Δφςθ, τθν ίδια περίοδο, θ τζχνθ του κραςιοφ γνϊριςε μεγάλθ ανάπτυξθ.
Το 16ο αιϊνα είχε εξαπλωκεί ςτθν Λςπανία αλλά και ςτθ Γαλλία. Τθν εποχι
αυτι προωκοφνται και αρκετζσ τεχνικζσ καινοτομίεσ, όπωσ θ χριςθ γυάλινθσ
φιάλθσ και φελλοφ (20). Επιπλζον γίνεται γνωςτι θ παραςκευι αφρϊδουσ
οίνου (όπωσ για παράδειγμα θ ςαμπάνια, που αποδίδεται ςτον Γάλλο
Βενεδικτίνο μοναχό Ρερινιόν).

Μεςαιωνικά πατθτιρια

18. Μεςαιωνικόσ λθνόσ
16

Οι λθνοί τθσ εποχισ αυτισ ακολουκοφν το πρότυπο των παλαιότερων τουσ
αρχαίων και ωσ επί το πλείςτον είχαν ορκογϊνιο ςχιμα. Θ εγκατάςταςθ
κακαριηόταν κάκε φορά πριν από τον τρφγο. Ζφερναν τα ςταφφλια με
κοφίνια και τα άδειαηαν ςτο λθνό, μζςα ςτον οποίο τα πατοφςαν οι
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19. Κυκλικό υπολινιο του 17ου
αιϊνα

Εμφιαλωτιριο
20. Το πάτθμα των ςταφυλιϊν ςε
φορθτό ξφλινο λθνό

21. Οινοπαραςκευαςτικζσ
δραςτθριότθτεσ κατά τθν
Τουρκοκρατία

λθνοβάτεσ. Κάτω από τον λθνό υπιρχε το «υπολινιο», ζνα «ευρφςτομον» και
«ευρυκοίλιο» αγγείο, υπζργειο ι χωμζνο μζςα ςτθ γθ, ι ακόμθ και μια
δεξαμενι όπου ζτρεχε ο χυμόσ των πατθμζνων ςταφυλιϊν από ζνα άνοιγμα
που βριςκόταν ςτο πιο χαμθλό άκρο του λθνοφ. Σ’ αυτό το άνοιγμα
τοποκετοφςαν ςυνικωσ ζνα καλάκι γεμιςμζνο με φρφγανα ι και τρίχεσ
αιγοπροβάτων που το ονόμαηαν «υλιςτιρα πλεκτόν», γιατί χρθςίμευε ςτθ
διφλιςθ του χυμοφ : κατακρατοφςε φφλλα, τςάμπουρα, φλοιοφσ και κάκε
ξζνο ςϊμα, ζτςι ϊςτε ο χυμόσ να ςυγκεντρϊνεται ςτο υπολινιο όςο το
δυνατόν πιο κακαρόσ. Εξετάηοντασ τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά του
λθνοφ, παρατθροφμε ότι διαχρονικά οι βυηαντινοί λθνοί και τα υπολινια,
αλλά και εκείνα των νεότερων χρόνων ακολουκοφν τα αρχαιότερα πρότυπα
που τα κζλουν ορκογωνικισ και όχι κυκλικισ κατόψεωσ. Τα παραδείγματα
κυκλικϊν λθνϊν είναι ςπάνια. Το μεγάλο βάκοσ του λθνοφ, που το ςυναντάμε
ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, αλλά και το ςτενό ςτόμιο μασ οδθγεί ςτθν
υπόκεςθ ότι χρθςίμευε και ωσ δεξαμενι για να παραμζνει ο μοφςτοσ για
κάποιο χρονικό διάςτθμα μαηί με τα ςτζμφυλα και να γίνει πιο μπροφςκο το
κραςί και να πάρει πιο κόκκινο χρϊμα. Το γλεφκοσ περνοφςε από το λθνό,
διαμζςου κάποιου είδουσ φίλτρου ςτο υπολινιο και από εκεί το ζβαηαν ςτα
βαρζλια για τθ ηφμωςθ. Το υπολινιο, ςυνικωσ λικόκτιςτο, είναι αρκετά
μικρότερο ςε μζγεκοσ από τον λθνό (21) .

Σουρκοκρατία και 19οσ αιϊνασ
Κατά τθν διάρκεια τθσ τουρκοκρατίασ θ αμπελουργία δεν περιορίςτθκε όπωσ
κα ανζμενε κανείσ. Οι εκάςτοτε τοπικοί Τοφρκοι άρχοντεσ κζλοντασ να
επιδείξουν ζργο ςτουσ ανωτζρουσ τουσ, προωκοφςαν τθν αμπελουργία
ζχοντασ κατανοιςει ότι πρόκειται για μια ςοβαρι πθγι φόρων και
«δοςιμάτων» (22) . Ο αρικμόσ των εμπόρων κραςιοφ αυξικθκε ςθμαντικά,
ενϊ τα μζτρα κατά τθσ οινοποςίασ ιταν πολφ χαλαρά. Σθμαντικά
προβλιματα αντιμετϊπιηαν τότε πολλζσ περιοχζσ, λόγω τθσ απαγόρευςθσ τθσ
πόςθσ, τθσ αυςτθρισ φορολογίασ ςτθν αμπελουργία, και τθσ καταςτροφισ
αμπελιϊν.

Στθ Δφςθ παρατθρείται ανάπτυξθ του τομζα τθσ οινοποίθςθσ, ενϊ ςτθν
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Ελλάδα ιδρφονται οι πρϊτεσ οινοποιθτικζσ εταιρείεσ (μόνο 10 οινοποιεία
κατά τον 19ο αι.).
Τθν περίοδο αυτι, τα ςταφφλια τοποκετοφνται ακόμθ ςε λθνό, δθλαδι ςε
μία δεξαμενι κτιςτι, ζνα μζτρο πάνω από το ζδαφοσ. Θ δουλειά ιταν
κουραςτικι γιατί τα πόδια ζπρεπε να πιζηουν με μεγάλθ δφναμθ τα
ςταφφλια. Πμωσ παρ’ όλθ τθν προςπάκεια που κατζβαλλαν οι λθνοβάτεσ –οι
πατθτάδεσ- δεν κατάφερναν να βγάλουν από τα ςταφφλια όλο τον χυμό τουσ.
Γι’ αυτό οι άνκρωποι αναηιτθςαν μθχανικά μζςα, ϊςτε αφοφ τζλειωνε το
πάτθμα των ςταφυλιϊν και ςτράγγιηε ο χυμόσ τουσ, να πιζηουν τα
«ςτζμφυλα» που είχαν απομείνει ςτον λθνό και να παίρνουν τον επιπλζον
χυμό, που θ απλι ανκρϊπινθ δφναμθ δεν μποροφςε να τον κάνει να τρζξει
(23) .
Ζτςι, ςε μία πρϊτθ προςπάκεια να δθμιουργθκεί ζνα μθχανικό πιεςτιριο,
χρθςιμοποιοφςαν αυτι τθν ειδικι δεξαμενι, μζςα ςτθν οποία άδειαηαν τα
ςταφφλια και τα κάλυπταν με μεγάλα πλατιά ςανίδια. Στθν άκρθ υπιρχε μια
τρφπα με πάςο, μζςα από τθν οποία βίδωνε και ξεβίδωνε ζνα ξφλινο αδράχτι.
Το κάτω μζροσ του αδραχτιοφ ιταν ςτερεωμζνο ςτο ζδαφοσ μζςα ςε μια
βαριά ςτρογγυλι πζτρα. Στο κζντρο του αδραχτιοφ υπιρχε μία τρφπα, μζςα
από τθν οποία περνοφςε ζνα ςτρογγυλό ξφλο, τα άκρα του οποίου λζγονταν
18
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22. Εςωτερικό κτιματοσ Μερκοφρθ
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ςιερόςια και χρθςίμευαν ςαν λαβζσ, για το γφριςμα του αδραχτιοφ με τθν
πζτρα από 2 άτομα. Πταν το αδράχτι γφριηε, θ δοκόσ μαηί με το δικό τθσ
βάροσ και το βάροσ τθσ πζτρασ, πίεηε τα ςανίδια και αυτά με τθ ςειρά τουσ τα
ςταφφλια, τα οποία ςυνζκλιβε. Ζτςι γινόταν ο διαχωριςμόσ του μοφςτου από
τα τςίπουρα . Ο μοφςτοσ ζτρεχε μζςα ςε μια πιλινθ λεκάνθ, τθ δάνθ, και ςτθ
ςυνζχεια πιγαινε ςτα πεικάρια. Υπάρχουν επίςθσ ςε πολλά ςπίτια, ξφλινα
πιεςτιρια για το ςφίξιμο των ςταφυλιϊν.

23. Ρικάρια αποκικευςθσ και
ηφμωςθσ κραςιοφ του 19ου αιϊνα,
κτιμα Μερκοφρθ

Πταν τελείωνε θ ηφμωςθ, γινόταν το κοφλιαςμα. Ζνα μικρό κοφίνι, θ
κουλιαςτιρα, ζμπαινε ςτθ μζςθ του πικαριοφ και το κραςί μαηευόταν και
μεταγγιηόταν ςε κακαρό και αποςτειρωμζνο πικάρι. Θ αποςτείρωςθ γινόταν
με κάπνιςμα από κειάφι. Μζςα ςτο πικάρι ζμεναν τα τςαμπιά, τα
κουκοφτςια και ο φλοιόσ των ςταφυλιϊν, τα λεγόμενα ηίβανα. Τα πικάρια με
το κραςί αφινονταν ακόμθ λίγεσ μζρεσ ανοιχτά να ολοκλθρωκεί θ ηφμωςθ
και να κακαριςτεί από τα κατακάκια, να κάτςει δθλαδι το κραςί. Στθ
ςυνζχεια, το πικάρι κλεινόταν με το ποφμα, ςτρογγυλι μαρμάρινθ πλάκα και
ςφραγιηότανε με γφψο, για να μθν παίρνει αζρα, και το κραςί μζςα μζχρι να
βρεκεί αγοραςτισ ι ςε παλαιότερεσ εποχζσ, μζχρι να μεταφερκεί με τα ηϊα
για πϊλθςθ. Μετά το 1924 όταν ιρκαν τα πρϊτα αμάξια, το κραςί ζμπαινε ςε
βαρζλια. Το μζτρθμα του κραςιοφ από τα πικάρια ςτα βαρζλια γινόταν από
τουσ μετρθτζσ του κραςιοφ με τθ χριςθ τςίγκινου δοχείου.
Τθν περίοδο αυτι, ςυνεπϊσ, ςθμειϊνονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ τεχνικζσ
που χρθςιμοποιοφςαν ςτθν παραγωγι. Τθν εμφάνιςι του κάνει θ πρϊτθ
μορφι πιεςτθρίου, αρχίηει να γίνεται θ πρϊτθ υποτυπϊδθσ αποςτείρωςθ του
κραςιοφ, ενϊ για πρϊτθ φορά εμφανίηεται ακόμα θ χριςθ φιάλθσ και
φελλοφ (23).

20οσ αιϊνασ μζχρι ςιμερα
24. Πχθμα μεταφοράσ και
επεξεργαςίασ των ςταφυλιϊν, κτιμα
Μερκοφρθ
20

Οι εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ αμπελουργίασ και
τθσ οινοποίθςθσ ςτθν Ελλάδα. Τθν εμφάνιςι του κάνει για πρϊτθ φορά το
εμφιαλωμζνο κραςί ςτθ δεκαετία του 60, ενϊ τθν ίδια περίοδο γίνονται
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ςοβαρζσ επενδφςεισ ςε εγκαταςτάςεισ και μθχανολογικό εξοπλιςμό (24) . Αυτό
με τθν ςειρά του οδθγεί ςε ανοδικι πορεία κατανάλωςθσ οίνου, ίδρυςθ
γεωργικϊν ςυνεταιριςμϊν, νζεσ τεχνικζσ και ςφγχρονα υλικά, ενϊ ςθμαντικι
εξζλιξθ γνωρίηει θ οινοποίθςθ, όχι μόνο ςτα τεχνικά και μθχανικά μζςα, αλλά
και ςτθν αρχιτεκτονικι των οινοποιείων. Τα τελευταία χρόνια όμωσ,
παρατθρείται εγκατάλειψθ τθσ καλλιζργειασ του αμπελιοφ, εξαιτίασ του
ανταγωνιςμοφ από τρίτεσ χϊρεσ.
Θ ιςτορία τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ οινοπαραγωγισ και θ ανάπτυξθ του
εμφιαλωμζνου κραςιοφ ςτθν Ελλάδα ξεκινά τθ δεκαετία του 1960. Τότε
αρχίηουν να γίνονται και οι πρϊτεσ ςοβαρζσ επενδφςεισ ςε εγκαταςτάςεισ και
μθχανολογικό εξοπλιςμό με αποτζλεςμα τθ κεαματικι βελτίωςθ των
ελλθνικϊν κραςιϊν ςε ότι αφορά τθν τεχνολογία.
25. Ξφλινο πιεςτιριο , κτιμα
επάνθ

Με το τζλοσ τθσ ςτρατιωτικισ χοφντασ και τθν κατάργθςθ των περιοριςμϊν
που αυτι είχε επιβάλει, θ κατανάλωςθ οίνου ςυνζχιςε τθν ανοδικι τθσ
πορεία, μετακινοφμενθ αργά αλλά ςτακερά από το χφμα κραςί ςτο
εμφιαλωμζνο (24) . Οι νζεσ απαιτιςεισ οδιγθςαν ςε νζεσ τεχνικζσ και νζα, πιο
ςφγχρονα υλικά. Θ ζκκλιψθ γινόταν αρχικά ςε ξφλινα πιεςτιρια, τα οποία
τελικά αντικαταςτάκθκαν από τα ςθμερινά ςυνεχι, τα δρφινα βαρζλια
διατιρθςαν τθ ςπουδαιότθτά τουσ, αλλά χρθςιμοποιικθκαν επίςθσ κάδοι
από τςιμζντο, ςμάλτο και ρυτίνθ, τόςο για τθ ηφμωςθ όςο και για τθν
παλαίωςθ. Από τθ δεκαετία του ’80 ςτο λεξιλόγιο των οινοποιϊν
προςτζκθκαν οι όροι: πιεςτιριο αζρα, ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ και μονάδεσ
ψφξθσ.

Περίοδοσ 1821 – 1860 (25)
Στο τζλοσ αυτισ τθσ περιόδου, θ Ελλάδα είχε ζκταςθ 47.516 τετραγωνικά
χιλιόμετρα, αποτελοφμενθ από τθν Ρελοπόννθςο, τθ Στερεά, τθν Εφβοια, τα
νθςιά του Αργοςαρωνικοφ, τισ Κυκλάδεσ και τισ Σποράδεσ. Σε αυτό το χϊρο, θ
άμπελοσ κάλυπτε ζκταςθ 500.000 ςτρεμμάτων και θ ςταφίδα 154.000
ςτρζμματα.
26. Μθχανικό πιεςτιριο του 19ου
αιϊνα, κτιμα επάνθ
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Περίοδοσ 1860 – 1911 (25)
Στθν πεντθκονταετία αυτι, θ καλλιζργεια τθσ αμπζλου διπλαςιάςτθκε, ενϊ
τθσ ςταφίδασ αυξικθκε κατά 3,5 φορζσ. Ο διπλαςιαςμόσ τθσ ζκταςθσ τθσ
αμπζλου οφείλεται κυρίωσ ςτθν επζκταςθ τθσ αμπελοκαλλιζργειασ αλλά
επίςθσ, ςε ποςοςτό περίπου 35%, ςτθν προςάρτθςθ των Λονίων νιςων (1864)
και τθσ Κεςςαλίασ (1881). Ωςτόςο ο πρωταγωνιςτισ τθσ εποχισ ιταν θ
ςταφίδα.

Περίοδοσ 1911 – 1927 (25)
Θ περίοδοσ αυτι είναι ίςωσ θ ςθμαντικότερθ τθσ νεοελλθνικισ ιςτορίασ
αφοφ το 1913 – 14 προςαρτικθκαν θ Μακεδονία, θ Ιπειροσ, θ Κριτθ, και τα
νθςιά του Αιγαίου, το 1920 προςαρτικθκαν θ Κράκθ, θ Μμβροσ και θ Τζνεδοσ
ενϊ το 1922, με τθ Μικραςιατικι καταςτροφι, παραχωρικθκαν θ ανατολικι
Κράκθ, θ Μμβροσ και θ Τζνεδοσ. Για μια ολόκλθρθ δεκαετία θ χϊρα ιταν ςε
εμπόλεμθ κατάςταςθ.
Το 1916 θ αμπελουργία περνάει τα 2.000.000 ςτρζμματα, φράγμα που
ουδζποτε υπερζβθ, οφτε κατά τθν ςφγχρονθ εποχι. Ωςτόςο γφρω ςτα 1920
και μετά θ ζκταςθ τθσ αμπζλου μειϊνεται ςθμαντικά. Θ μείωςθ αυτι
οφείλεται ςε καταςτροφζσ από τθν φυλλοξιρα.

Περίοδοσ 1928 – 1938 (25)
Κατά τθν τελευταία δεκαετία του μεςοπολζμου, θ καλλιζργεια τθσ αμπζλου
ςθμειϊνει ςτακερι αφξθςθ και φτάνει το 1938 τα 1.850.000 περίπου
ςτρζμματα. Σθμαντικι αφξθςθ εμφανίηει ωςτόςο και θ ςταφιδάμπελοσ, όχι
τόςο λόγω επζκταςθσ τθσ κορινκιακισ ςταφίδασ όςο λόγω τθσ εμφάνιςθσ
μιασ νζασ ποικιλίασ, τθσ ςουλτανίνασ. Θ καλλιζργεια τθσ ςουλτανίνασ άρχιςε
να διαδίδεται μετά το 1916 ςτθν Κορινκία και τθν Κριτθ.
Θ αμπελοκαλλιζργεια όμωσ, που το 1860 αντιπροςϊπευε ςυνολικά το 21.4%
τθσ καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ ςε επίπεδο χϊρασ, το 1937 δεν ξεπερνοφςε το
11% αφοφ θ ςυνολικι καλλιεργοφμενθ γθ πζραςε από τα 24.000.000 ςτα
3.000.000 ςτρζμματα.
22
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Στάδια οινοποιθτικισ διαδικαςίασ
Με τον όρο οινοποίθςθ εννοείται το ςφνολο των διαδικαςιϊν που οδθγοφν
από το ςταφφλι ςτο κραςί. Θ οινοποίθςθ διακρίνεται ςε ερυκρι (παραγωγι
ερυκρϊν κραςιϊν) και λευκι (παραγωγι λευκϊν κραςιϊν). Στθν ερυκρι
οινοποίθςθ χρθςιμοποιοφνται φυςικά ερυκρζσ ποικιλίεσ. Ωςτόςο, οι
χρωςτικζσ ουςίεσ υπάρχουν αποκλειςτικά ςτθ φλοφδα των κόκκινων
ςταφυλιϊν. Επομζνωσ για να πάρουμε κόκκινο κραςί, ςτθν εκχφλιςθ
ςυνυπάρχουν για ζνα διάςτθμα τόςο θ φλοφδα όςο και ο χυμόσ. Αν
αφαιρεκεί θ φλοφδα τότε παίρνουμε λευκό κραςί ακόμα και από κόκκινθ
ποικιλία. Θ βαςικι διαφορά επομζνωσ, μεταξφ ερυκρισ και λευκισ
οινοποίθςθσ είναι ακριβϊσ θ παραμονι ι όχι τθσ φλοφδασ μαηί με τον χυμό
ςτθν εκχφλιςθ (26) .

Παραλαβι και διαλογι τθσ πρϊτθσ φλθσ
Τα φρζςκα και πλιρωσ ωριμαςμζνα ςταφφλια προτιμϊνται ωσ πρϊτθ φλθ για
τθν οινοποίθςθ. Τα ςταφφλια που αφινονται ϊςτε να φκάςουν ςτθν πλιρθ
ωριμότθτα ςτθν άμπελο ι που είναι μερικϊσ ξθρά από τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο
μετά τθ ςυγκομιδι εμφανίηουν υψθλι περιεκτικότθτα ςε ηάχαρθ ωσ
αποτζλεςμα τθσ φυςικισ απϊλειασ (27) .
Θ μεταφορά πρζπει να αφινει ανζπαφα τα ςταφφλια και να είναι γριγορθ.
Αυτό επιτυγχάνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ μεταφορικϊν μζςων, όπωσ
καλάκια, τελάρα, που δεν προκαλοφν μεγάλεσ πιζςεισ ςτα ςταφφλια. Για
λόγουσ ευκολίασ θ υποδοχι των ςταφυλιϊν γίνεται ςε μία ςταφυλοδόχο.

Γλευκοποίθςθ
Στθν μθχανικι επεξεργαςία περιλαμβάνεται θ ζκκλιψθ (ςπάςιμο) των
ςταφυλιϊν για να πάρουμε το χυμό τουσ, ο απορραγιςμόσ, δθλαδι ο
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Οινοποίθςθ

27. Σταφυλοδόχοσ

χωριςμόσ του ςταφυλοπολτοφ από τα τςάμπουρα , το ςτράγγιςμα για τον
διαχωριςμό του χυμοφ που εκρζει πριν από κάκε ςυμπίεςθ και τζλοσ, θ
ςυμπίεςθ του ςταφυλοπολτοφ για τθ παραλαβι του ςακχαροφχου χυμοφ. Θ
όλθ αυτι διαδικαςία ονομάηεται και γλευκοποίθςθ, θ διαδικαςία δθλαδι
κατά τθν οποία εξάγεται το γλεφκοσ (ι αλλιϊσ μοφςτοσ) από το ςταφφλι (28) .
Για τθ
ζκκλιψθ του μοφςτου χρθςιμοποιοφνται διάφορεσ μζκοδοι,
ςυνθκζςτερα με χριςθ ειδικϊν μθχανθμάτων που ςυνκλίβουν το ςταφφλι
ανάμεςα ςε περιςτρεφόμενουσ κυλίνδρουσ ενϊ θ παραδοςιακι από τα
αρχαία χρόνια μζκοδοσ ιταν αυτι του πατιματοσ των ςταφυλιϊν ςτο λθνό ι
πατθτιρι, θ οποία πλζον χρθςιμοποιείται μόνο για μικρι παραγωγι και όχι
ςτα μεγάλα οινοποιεία.

Ηφμωςθ

28. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ

Σφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ
Οινοποιείου Ραπαγιαννάκου

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ διαδικαςία τθσ ηφμωςθσ. Το οινόπνευμα που
περιζχει το κραςί παράγεται από τα ςάκχαρα του μοφςτου με τθν αντίδραςθ
τθσ αλκοολικισ ηφμωςθσ που επιτελείται από ειδικά ζνηυμα. Οι ηυμομφκθτεσ
υπάρχουν αδρανοποιθμζνοι ςτο φλοιό των ςταφυλιϊν και κακϊσ ζρχονται
ςε επαφι με τον μοφςτο πολλαπλαςιάηονται και επιτελοφν τθ ηφμωςθ (29) . O
ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθν αλκοολικι ηφμωςθ είναι απαραίτθτοσ
ϊςτε 1) να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ τθσ ηφμθσ, 2) να εξαχκοφν τα
αρωματικά ςυςτατικά και το χρϊμα από τθ φλοφδα, 3) να επιτρζψει τθ
ςυςςϊρευςθ των επικυμθτϊν παραπροϊόντων, και 4) να αποτρζψει τθν
υπερβολικι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
καταςτροφι των ηυμϊν. Θ επαφι με τον αζρα πρζπει να περιοριςτεί ϊςτε να
αποφευχκεί θ οξείδωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ηφμωςθσ. Σε πολφ μεγάλα
δοχεία ο όγκοσ του διοξειδίου του άνκρακα που αποβάλλεται είναι ικανόσ
ϊςτε να αποτρζψει τθν είςοδο του αζρα. Θ ηφμωςθ των κανονικϊν μοφςτων
ολοκλθρϊνεται ςυνικωσ ςε δζκα ζωσ τριάντα θμζρεσ. Μετά το τζλοσ των
ηυμϊςεων ακολουκεί προςεκτικό απογζμιςμα τθσ δεξαμενισ, με ςκοπό να
αποφευχκοφν οι οξειδϊςεισ. Τουσ πρϊτουσ μινεσ που ακολουκοφν, το κραςί
ζχει ανάγκθ μεταγγίςεων που ςκοπό ζχουν να το απαλλάξουν από τα ςτερεά
υπολείμματα που κακιηάνουν φυςιολογικά κατά τθν διάρκεια τθσ ηφμωςθσ.
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Ωρίμανςθ
Λδιαίτερθ αξία ζχει, επίςθσ, και θ διαδικαςία ωρίμανςθσ του κραςιοφ. Με τον
όρο αυτό εννοοφμε τθν παραμονι του κραςιοφ ςε δρφινα βαρζλια (ι
ανοξείδωτα δοχεία) και το ςφνολο των διεργαςιϊν που γίνονται εκεί.
Αντίκετα, θ παλαίωςθ του κραςιοφ αναφζρεται ςτον χρόνο που περνάει το
κραςί ςτθ φιάλθ μζχρι να καταναλωκεί. Θ διαφορά ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ
ςτθν ωρίμανςθ ζχουμε ςυμμετοχι του οξυγόνου ενϊ ςτθν παλαίωςθ όχι (30) .
29. Βαρζλια ωρίμανςθσ

Ρολλά κραςιά βελτιϊνονται κατά τθν παραμονι τουσ ςτο βαρζλι, ωςτόςο
διαφορετικά είδθ κραςιοφ χαρακτθρίηονται από διαφορετικι διάρκεια ηωισ.
Θ διάρκεια τθσ ωρίμανςθσ του ποικίλλει και ςυνικωσ κυμαίνεται από
μερικοφσ μινεσ ζωσ λίγα χρόνια. Γενικά ελάχιςτα κραςιά ζχουν διάρκεια ηωισ
άνω των 50 ι 100 ετϊν, ενϊ τα περιςςότερα φκάνουν ςτθν ποιοτικι τουσ
κορφφωςθ εντόσ μερικϊν χρόνων.

Εμφιάλωςθ
30. Εμφιαλωτιριο

31. Αποκικθ φιαλϊν

Σφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ
Οινοποιείου Ραπαγιαννάκου
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Θ τελευταία διαδικαςία είναι αυτι τθσ εμφιάλωςθσ, θ οποία αν και απαιτεί
μικρό χρονικό διάςτθμα ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό χρόνο οινοποίθςθσ,
αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν μελλοντικι εξζλιξθ του κραςιοφ. Με
τον όρο εμφιάλωςθ, ςιμερα, εννοοφμε κάκε εργαςία που γίνεται ςτον
οριςμζνο αυτό χϊρο παραγωγισ, δθλαδι το εμφιαλωτιριο. Τα τρία βαςικά
μθχανιματα είναι το πλυντιριο φιαλϊν, θ γεμιςτικι (πλιρωςθ φιαλϊν) και
το πωματικό μθχάνθμα. Θ κυριότερθ μζκοδοσ πωματιςμοφ των
εμφιαλωμζνων κραςιϊν είναι θ τοποκζτθςθ φελλοφ, ι τα πρόςφατα
εμφανιηόμενα πλαςτικά πϊματα. Ο οινολογικόσ ρόλοσ του φελλοφ είναι να
απομονϊνει το κραςί από τουσ μικροοργανιςμοφσ και να εμποδίηει τθν
διείςδυςθ του αζρα (31) . Είναι, τζλοσ, πικανόν να αναμειχκοφν κραςιά από
διαφορετικά βαρζλια πριν το κραςί μπει ςτο μπουκάλι.

φγχρονθ οινοποιία

Σφγχρονθ οινοποιία
Με το πζραςμα των χρόνων οι άνκρωποι αποφάςιςαν να χρθςιμοποιιςουν
τα μθχανικά πιεςτιρια για να υποκαταςτιςουν τουσ πατθτάδεσ, ϊςτε να
εκχυμϊνουν τα ςταφφλια από τθν αρχι με μθχανικά μζςα. Ζτςι θ δουλειά
ςτα οινοποιεία ζγινε λιγότερο κουραςτικι, αλλά ζπαψε να είναι γιορτι.
Ακόμθ και τα χειροκίνθτα πιεςτιρια, που τυχόν ςϊκθκαν βρίςκονται πια ςε
διάφορα μουςεία οίνου ι ςτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ των οινοποιθτικϊν
εγκαταςτάςεων. Τα ςφγχρονα πιεςτιρια είναι αυτοματοποιθμζνα. Ο
επιςκζπτθσ ενόσ ςφγχρονου οινοποιείου τθσ εποχισ μασ νιϊκει δζοσ όταν
βρίςκεται μπροςτά ςτα τεράςτια πιεςτιρια, χωρίσ να γνωρίηει τον τρόπο
λειτουργίασ τουσ και κυρίωσ το ζργο που επιτελοφν.

32. Μθχάνθμα διαλογισ ςταφυλιϊν
για τθν παραςκευι κραςιοφ

33. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ

Σφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ
Οινοποιείου Σπυρόπουλου

Κι όμωσ θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςε μία πολφ απλι αλικεια : τα
μθχανιματα είναι τόςο τελειοποιθμζνα και αυτοματοποιθμζνα, ϊςτε
εκτελοφν με ςωςτότερο τρόπο τισ δουλειζσ που ζκαναν παλαιότερα οι
άνκρωποι ςτισ παραδοςιακζσ κάβεσ. Είναι εργάτεσ υψθλισ εξειδίκευςθσ, που
εργάηονται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που τουσ ορίηει ο χειριςτισ, ο
οποίοσ παρακολουκεί, και ςτθν ανάγκθ ςυντονίηει αυτι τθν
προγραμματιςμζνθ λειτουργία τουσ (32) .
Θ «γλευκοποίθςθ» των ςταφυλιϊν, δθλαδι θ ςειρά των εργαςιϊν που
οδθγοφν ςτθν απελευκζρωςθ του χυμοφ των ςταφυλιϊν και τθν παραλαβι
κακαροφ «γλεφκουσ» (μοφςτου), είναι μία από τισ βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ
τθσ παραδοςιακισ οινοποιίασ και τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Τα άςπρα
ςταφφλια ζρχονται ςτα οινοποιεία μζςα ςε παραδοςιακά κοφίνια τρφγου ι
ςε πλαςτικά τελάρα, αλλά δεν παραμζνουν πια ςτα πατθτιρια όπου
υφίςτανται διάφορεσ αλλοιϊςεισ και βακτθριακζσ προςβολζσ. Χωρίσ
άςκοπεσ κακυςτεριςεισ, το περιεχόμενο των κοφινιϊν και των τελάρων
αδειάηεται ςτον κάδο ενόσ πιεςτθρίου, που μόλισ γεμίςει, αρχίηει να πιζηει
μαλακά τα ςταφφλια με εξαρτιματα τα οποία διαφζρουν ανάλογα με το
ςφςτθμα καταςκευισ του, και κακϊσ περιςτρζφεται αργά γφρω από τον
άξονά του, απελευκερϊνεται ο χυμόσ και απομακρφνονται τα ςτερεά μζρθ
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των ςταφυλιϊν. Ο χυμόσ που εκρζει από το πιεςτιριο ςτζλνεται αυτόματα ςε
δεξαμενζσ «απολάςπωςθσ», όπου παραμζνει επί 12 ζωσ 24 ϊρεσ ςε χαμθλι
κερμοκραςία, οπότε κατακάκεται θ «λάςπθ», που αποτελείται από όλα τα
ανεπικφμθτα ςτερεά ςϊματα (33) . Στθ ςυνζχεια ο κακαρόσ πλζον χυμόσ
ςταφυλιϊν μεταφζρεται με ςωλινεσ ςτισ δεξαμενζσ «ηφμωςθσ», όπου
γίνεται ο βραςμόσ και θ μετατροπι του γλεφκουσ ςε κραςί.

34. Αντλία για μεταφορά
ςταφυλιϊν

Δθλαδι τα πιεςτιρια υποκακιςτοφν τουσ «λθνοβάτεσ» ι «πατθτάδεσ», οι
δεξαμενζσ απολάςπωςθσ τον «πλεκτόν υλιςτιρα» και οι ςωλθνϊςεισ
αυτόματθσ μεταφοράσ του γλεφκουσ τθν οινοχόθ τθσ αρχαιότθτασ και τον
ξφλινο κουβά τθσ λαογραφίασ. Θ ςειρά των εργαςιϊν είναι ίδια από
αρχαιοτάτων χρόνων μζχρι ςιμερα. Θ διαφορά ζγκειται ςτον τρόπο
εκτζλεςισ τουσ, που ςυνεπάγεται λιγότερο ανκρϊπινο μόχκο.

35. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ

Οι δεξαμενζσ ηφμωςθσ και αποκικευςθσ του κραςιοφ είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα, και δεν προςδίδουν καμία ξζνθ ουςία ςτο περιεχόμενό τουσ. Το
εφκολο πλφςιμό τουσ μάλιςτα, απομακρφνει τον κίνδυνο βακτθριακϊν
προςβολϊν. Στθν προςταςία από τζτοιεσ προςβολζσ αποβλζπει θ
απαςτράπτουςα κακαριότθτα του εμφιαλωτθρίου, κακϊσ και οι εγγυθμζνθσ
κακαριότθτασ φιάλεσ. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ το εμφιαλωμζνο κραςί
ταξιδεφει πια χωρίσ να αλλοιϊνεται, ακόμθ και όταν είναι χαμθλόβακμο. Τα
παλαιότερα χρόνια τα κραςιά που περιείχαν πολφ οινόπνευμα δεν
αλλοιϊνονταν εφκολα κατά τθν αποκικευςθ και τθν μεταφορά τουσ, όπωσ
ςυνζβαινε με τα φτωχά ςε οινόπνευμα κραςιά. Σιμερα που υπάρχουν άλλοι
τρόποι προςταςίασ των κραςιϊν από τθν δράςθ των βακτθρίων, θ
περιεκτικότθτα ςε οινόπνευμα δεν ζχει πια τθν ίδια ςθμαςία (34) .

36. Χϊροσ πάνω από τισ δεξαμενζσ

Λδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ζχει ςθμειωκεί μία ραγδαία εξζλιξθ πάνω ςτισ
οινοποιθτικζσ τεχνικζσ που κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ επανάςταςθ
τθσ οινολογίασ. Θ χρθςιμοποίθςθ λοιπόν τθσ τεχνολογίασ προθγμζνου
εξοπλιςμοφ, ικανοφ να ελζγχει με ακρίβεια τθν κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ
από τθν άφιξθ των ςταφυλιϊν μζχρι τθν εμφιάλωςθ του κραςιοφ, ζχει
αλλάξει τθ μορφι τθσ οινοπαραγωγισ και ζχει ςυμβάλλει αποτελεςματικά
ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του οίνου.

Σφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ
Οινοποιείου Σεμζλθ
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φγχρονθ οινοποιία

Πταν ςχεδιάηουμε ςιμερα ζνα οινοποιείο, βαςικόσ παράγοντασ είναι το
είδοσ του κραςιοφ που παράγεται, κακϊσ και ο τρόποσ παραγωγισ που κάκε
παραγωγόσ επιλζγει. Οι χϊροι των οινοποιείων διατάςςονται γραμμικά και
ςυνικωσ ςε διαφορετικά επίπεδα, επιτυγχάνοντασ ζτςι μία βαρομετρικι
οργάνωςθ.
Υπιρχε και από παλιά ζνασ κεντρικόσ χϊροσ (πυρινασ) που διοχετεφει τα
ςτζμφυλα για τθν παραγωγι του κραςιοφ και εξάγει τα ζτοιμα μπουκάλια
(χϊροσ υποδοχισ-εξαγωγισ). Ο χϊροσ ωρίμανςθσ του κραςιοφ ςε βαρζλια
και οι δεξαμενζσ μποροφν να βρίςκονται ςε υπόγειο χϊρο αρκεί αυτόσ να
αερίηεται, για τθν αποφυγι των ανακυμιάςεων που προκαλεί θ ηφμωςθ Θ
κάβα βυκιςμζνθ ςτο ζδαφοσ, προςπακεί να ακολουκιςει τθν παραδοςιακι
διαμόρφωςθ οινοποιείων και τισ αρχζσ βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ, που
απαιτεί τθν καταςκευι φεγγιτϊν ςε αυτό το χϊρο.
37. Χθμικό Εργαςτιριο
Οινοποιείου Σπυρόπουλου

Τα ςφγχρονα οινοποιεία διακζτουν επίςθσ εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου.
Στο χϊρο αυτό πραγματοποιοφνται οι αναλφςεισ για τον ζλεγχο των
προϊόντων από το ςταφφλι μζχρι τθν εμφιάλωςθ. Στα παλαιότερα οινοποιεία
είτε δεν γίνονταν αναλφςεισ, είτε διζκεταν εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, όταν
ξεκίνθςε να αναπτφςςεται αυτόσ ο ερευνθτικόσ τομζασ.

38. Οινοποιείο Ραπαγιαννάκου
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Διαδικαςία

Αρχαία χρόνια

ωμαϊκι περίοδοσ

Βυηαντινι περίοδοσ

Γλευκοποίθςθ

-Οι Αιγφπτιοι χρθςιμοποιοφν το
πρϊτο μθχανικό πιεςτιριο
-Ράτθμα ςταφυλιϊν ςε λίκινα
πατθτιρια

-Εμφανίηονται οι πρϊτοι
λθνοί ορκογωνικισ
διατομισ

-Αρχίηουν να χρθςιμοποιοφνται
ςτεγανοποιθμζνα πατθτιρια
-Σφνκλιψθ με τα πόδια

Ηφμωςθ

-Για τθν ηφμωςθ και τθν ανάμειξθ -Οι ρωμαίοι ςυνθκίηουν να
του οίνου με νερό, διακζτουν
αναμιγνφουν το κραςί με
ειδικά ςκεφθ, τουσ κρατιρεσ
καλαςςινό νερό ι μζλι
χρθςιμοποιϊντασ τουσ
παλαιότερουσ κρατιρεσ

-Ο χυμόσ των ςταφυλιϊν
οδθγείται ςτον λουτιρα
-Τα λιωμζνα ςταφφλια ςυχνά
υπόκεινται ςε δεφτερθ
επεξεργαςία με τθ χριςθ
πρζςασ

Ωρίμανςθ

-Το κραςί φυλάςςεται ςε πικάρια -Τθν περίοδο αυτι
καμμζνα μζςα ςτθ γθ για 3-4
ςυνθκίηουν να
χρόνια
καταναλϊνουν το κραςί
αμζςωσ μετά τθν ανάμιξθ,
χωρίσ τθν διαδικαςία τθσ
ωρίμανςθσ

-Θ αποκικευςθ γίνεται ςε
μεγάλα δοχεία, όπου ωριμάηει
8-10 μινεσ, ζωσ ότου
κατακάτςει το ίηθμα, ϊςτε να
μεταγγιςτεί ςε αμφορείσ.

Εμφιάλωςθ

-Το κραςί εμφιαλϊνεται ςε
αςκοφσ ι ςε ςφραγιςμζνουσ
πιλινουσ αμφορείσ, αλειμμζνουσ
με πίςςα για να μζνουν ςτεγανοί

-Θ εμφιάλωςθ εξακολουκεί να
γίνεται ςε αςκοφσ
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-Το κραςί εξακολουκεί να
φυλάςςεται ςε αςκοφσ,
ενϊ κάνουν τθν εμφάνιςι
τουσ τα πρϊτα γυάλινα
δοχεία

Μεςαίωνασ

19οσ αιϊνασ

20οσ αιϊνασ

-Ορκογϊνιοι λθνοί
-Ράτθμα από τουσ
λθνοβάτεσ

-Τα ςταφφλια οδθγοφνται ςτον λθνό -Τα ξφλινα πιεςτιρια
-Μθχανικό πιεςτιριο(ςφςτθμα με
αντικακίςτανται από τα
ξφλινεσ ςανίδεσ και αδράχτι)
ςυνεχι
-Ξφλινα πατθτιρια

Σιμερα
-Θ ζκκλιψθ γίνεται ςε
ςταφυλοδόχουσ
(περιςτρεφόμενοι
κφλινδροι)
-Τα πατθτιρια
χρθςιμοποιοφνται μόνο για
μικρι παραγωγι

-Το γλεφκοσ περνάει -Ο μοφςτοσ τρζχει μζςα ςε μια
από το λθνό
πιλινθ λεκάνθ, τθ δάνθ, και ςτθ
διαμζςου κάποιου ςυνζχεια οδθγείται ςτα πικάρια
είδοσ φίλτρου ςτο
υπολινιο

-Τοποκζτθςθ δοχείων
ηφμωςθσ ςε κρφο δωμάτιο
-Χριςθ κρφων ςωλινων μζςα
ςτο δοχείο ηφμωςθσ
-Χριςθ ςωλθνϊςεων με διπλό
τοίχωμα με κρφο νερό ςτον
περιβάλλοντα ςωλινα,
-Δοχείο που περιζχει ψυκτικζσ
ςπείρεσ

-Ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ
επενδυμζνεσ με μανδφα
ψφξθσ
-Χριςθ εναλλακτϊν
κερμότθτασ

-Θ ωρίμανςθ γίνεται
ακόμα ςε μεγάλα
δοχεία, μζχρι να
μεταγγιςτεί το κραςί
ςε αμφορείσ

-Δρφινα βαρζλια
-Κάδοι από τςιμζντο, ςμάλτο και
ρθτίνθ
-Το κραςί μαηεφεται με ζνα μικρό
κοφίνι και μεταγγίηεται ςε κακαρό
και αποςτειρωμζνο πικάρι.

-Για τθν ωρίμανςθ
εξακολουκοφν να
χρθςιμοποιοφνται τα δρφινα
βαρζλια

-Δρφινα βαρζλια
-Ανοξείδωτα δοχεία

-Το κραςί
αποκθκεφεται
ακόμα ςε αςκοφσ

-Για πρϊτθ φορά εμφανίηεται θ
χριςθ φιάλθσ και φελλοφ.

-Δθμιουργοφνται τα πρϊτα
εμφιαλωτιρια, τα οποία
γεμίηουν ςε ςχετικά μικρό
χρονικό διάςτθμα με κραςί τισ
φιάλεσ.

-Ειδικό εμφιαλωτιριο όπου
αποςτειρϊνεται το
μπουκάλι, γεμίηει με κραςί,
και ακολουκεί ο
πωματιςμόσ
39. Διάγραμμα Οινοποίθςθσ από
τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα
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φγχρονεσ επεμβάςεισ ςε
παλιά οινοποιεία

Κτήμα
Μερκούρη

Από τα ελάχιςτα ελλθνικά παραδείγματα αποκατάςταςθσ και προςκικθσ
αποτελεί το ιςτορικό οινοποιείο Μερκοφρθ, ςτο οποίο κα γίνει μια ςφντομθ
αναφορά.
Το Κτιμα Μερκοφρθ βρίςκεται ςτθ Δυτικι Ρελοπόννθςο, ςτο Κορακοχϊρι
Θλείασ. Ρρόκειται για ζνα παλιό, μεγάλο αγρόκτθμα, με ιςτορία 140
χρόνων ςτθν παραγωγι οίνου, ελαιολάδου και παλαιότερα, κορινκιακισ
ςταφίδασ. Θ ίδρυςθ του κτιματοσ ανάγεται ςτο ζτοσ 1864, το 1930
καταςκευάηεται μζςα ςτο κτιμα ζνα ςφγχρονο για τθν εποχι του οινοποιείο,
με υπόγειεσ δεξαμενζσ 300 t περίπου, το οποίο κα παραμείνει ςε λειτουργία
μζχρι το ζτοσ 1960. Από το 1987, με τθν 3θ και 4θ γενιά τθσ
οικογζνειασ, αρχίηει μια νζα, ςυςτθματικι προςπάκεια για τθν αναβίωςθ τθσ
οινοπαραγωγικισ δραςτθριότθτασ του κτιματοσ με παραγωγι
τυποποιθμζνων κραςιϊν. Στα πλαίςια αυτισ τθσ προςπάκειασ
αναςυγκροτοφνται, εκςυγχρονίηονται και επεκτείνονται οι παλιζσ
εγκαταςτάςεισ του οινοποιείου και ανανεϊνονται οι αμπελϊνεσ με νζεσ
φυτεφςεισ (35) .

40. Πψθ παλιϊν κτιρίων του
Οινοποιείου
41. Πψθ ςφγχρονων κτιρίων του
Οινοποιείου

Από άποψθ τοπογραφίασ, το Κτιμα καταλαμβάνει μια ορκογϊνια περίπου
ζκταςθ και αποτελείται από ζνα επίπεδο, ςχεδόν οριηόντιο τμιμα ςτο οποίο
ζχουν αναπτυχκεί οι αμπελϊνεσ, οι ελαιϊνεσ, οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του
οινοποιείου και οι κατοικίεσ τθσ οικογζνειασ και από μια πλαγιά, θ οποία
κατθφορίηει προσ τθ κάλαςςα και είναι κατάφυτθ.
Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του Κτιματοσ Μερκοφρθ περιλαμβάνουν τθν
κατοικία τθσ οικογζνειασ, το κτιριακό ςυγκρότθμα του οινοποιείου, τισ
υπόγειεσ κάβεσ, το κτίριο τθσ παλιάσ ταβζρνασ και του ςτάβλου, όπου
ςιμερα ςτεγάηεται το μικρό λαογραφικό Μουςείο και το παρεκκλιςι του
Κτιματοσ.
Το κτιριακό ςυγκρότθμα του οινοποιείου αποτελείται από μια ςειρά ιςόγειων
λικόκτιςτων κτιρίων ςε επαφι, με δίρριχτεσ ξφλινεσ ςτζγεσ, κακϊσ και
οριςμζνα νεϊτερα κτίρια. Στα κτίρια περιλαμβάνεται θ παλαιότερθ οικοδομι
του Κτιματοσ (1874) με τθ χαρακτθριςτικι πζτρινθ κιονοςτοιχία τθσ, θ οποία
υπιρξε θ αρχικι κατοικία τθσ οικογζνειασ. Ακολοφκθςε θ καταςκευι των
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Κτιμα Μερκοφρθ

υπόλοιπων κτιρίων, τα οποία ςτο παρελκόν ςτζγαςαν το παλιό οινοποιείο
και το ελαιοτριβείο. Σιμερα όλοι οι χϊροι ανακαινιςμζνοι, μαηί με τισ
νεϊτερεσ προςκικεσ, ςτεγάηουν το εκςυγχρονιςμζνο οινοποιείο τθσ
Εταιρείασ, λειτουργικά προςαρμοςμζνοι ςτισ ανάγκεσ του. Ρεριλαμβάνουν
τθν Υποδοχι και τουσ χϊρουσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, το Χθμείο, το
Εμφιαλωτιριο, το Χϊρο Ετικεταρίςματοσ, Χϊρουσ παραγωγισ (οινοποίθςθσ)
και Αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. Ζχει διατθρθκεί μζροσ του παλαιοφ εξοπλιςμοφ
με χαρακτιρα μουςειακό, ενϊ μια παλιά υπόγεια δεξαμενι κραςιοφ ζχει
μετατραπεί ςε μικρό χϊρο γευςιγνωςίασ. Στα κτίρια αυτά, προςτζκθκαν
πρόςφατα το κτίριο των οινοποιθτϊν και θ αποκικθ των ζτοιμων προϊόντων
του Οινοποιείου.

42. Δρφινα βαρζλια ωρίμανςθσ
του κραςιοφ

Μια ςειρά υπόγειων αικουςϊν, ςυνολικισ επιφάνειασ 650 m2, ςε επαφι
μεταξφ τουσ αλλά και με τα κεντρικά κτίρια του οινοποιείου, αποτελοφν τισ
υπόγειεσ κάβεσ του Κτιματοσ Μερκοφρθ. Εδϊ, ςε δρφϊνα γαλλικά βαρζλια,
ωριμάηουν τα κόκκινα κραςιά τθσ Εταιρείασ και παλαιϊνονται τα γεμάτα
μπουκάλια πριν δοκοφν ςτθν κατανάλωςθ ςε κλιματιηόμενουσ χϊρουσ. Σε
αυτοφσ περιλαμβάνεται και το εμφιαλωτιριο του ελαιολάδου κακϊσ και ο
ψυκτικόσ κάλαμοσ για τα ςταφφλια που κατά τθν οινοποίθςθ ακολουκοφν
τθν διαδικαςία τθσ κρυοεκχφλιςθσ.
Μια ςυλλογι από παλιά αγροτικά εργαλεία και μθχανιματα του Κτιματοσ
ςτεγάηεται ςτο χϊρο των παλιϊν ςτάβλων που ζχουν μετατραπεί ςε ζνα
μικρό λαογραφικό μουςείο. Ραλιά άροτρα, ςτροφυλιζσ, μάκινεσ, μικρά και
μεγαλφτερα αντικείμενα ςυνδεδεμζνα με τθν καλλιζργεια του αμπελιοφ, τθσ
κορινκιακισ ςταφίδασ, τθσ ελιάσ και των προϊόντων τουσ εικονογραφοφν τθ
γεωργικι ιςτορία και δραςτθριότθτεσ του Κτιματοσ Μερκοφρθ και των
ανκρϊπων του.

43. Λαογραφικό Μουςείο

Πςον αφορά τθν αποκατάςταςθ των παλιϊν κτιρίων, επιχειρικθκαν οι
ελάχιςτεσ δυνατζσ επεμβάςεισ, όπωσ οι τοπικζσ ενιςχφςεισ με ςκυρόδεμα και
θ αφξθςθ του φψουσ ςτο χϊρο των δεξαμενϊν για τθν καλφτερθ λειτουργία
του χϊρου. Οι προςκικεσ προςομοιάηουν ςτα παλιά κτίρια μζςω τθσ μίμθςθσ
τθσ μορφισ (απλοί επιμικεισ όγκοι με δίρριχτθ ςτζγθ) αλλά με ςφγχρονα
υλικά: ςκυρόδεμα αντί για πζτρα, ελενίτ αντί για κεραμοςκεπι.
33
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Άξονεσ
Μελέτησ

Στθν προςπάκεια μασ να μελετιςουμε με εμπεριςτατωμζνο και διεξοδικό
τρόπο τα πζντε παραδείγματα οινοποιείων που ζχουμε επιλζξει, κρίναμε
ςκόπιμο να εςτιάςουμε τόςο ςτο πρακτικό- λειτουργικό κομμάτι, όςο και ςτο
καίριο κζμα τθσ ςχζςθσ με τα υπάρχοντα κτίρια και το τοπίο. Τα ςτοιχεία
αυτά κακορίηουν τουσ δφο κφριουσ άξονεσ μελζτθσ, τθ Λειτουργία και τθν
Ζνταξθ, κακϊσ επεμβαίνοντασ ςε ζνα παλιό οινοποιείο, ο αρχιτζκτονασ
καλείται να απαντιςει αφενόσ ςτον τρόπο διεξαγωγισ τθσ οινοποίθςθσ, και
αφετζρου, ςτο διάλογο του παλιοφ κτιρίου με τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ..
Πςον αφορά τθ Λειτουργία, οι βαςικζσ κατευκφνςεισ μελζτθσ κινοφνται γφρω
από τθν Ραραγωγικι Διαδικαςία, δθλαδι τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ γραμμισ
οινοποίθςθσ, και τθν Επιςκεψιμότθτα, που αναφζρεται ςτουσ κατάλλθλα
διαμορφωμζνουσ χϊρουσ για τθν υποδοχι του κοινοφ. Ενδιαφζρον
παρουςιάηει θ χωροκζτθςθ των τεςςάρων ςταδίων παραγωγισ οίνου
(Γλευκοποίθςθ, Ηφμωςθ, Ωρίμανςθ, Εμφιάλωςθ) κακϊσ και θ ςυρραφι τουσ
με τουσ επιςκζψιμουσ χϊρουσ.
Ο δεφτεροσ άξονασ μελζτθσ, που ςχετίηεται με τθν Ζνταξθ, περιλαμβάνει τθ
Μορφολογικι Ανάλυςθ, δθλαδι τθ ςυνκετικι επεξεργαςία τθσ προςκικθσ,
και τθν Καταςκευαςτικι Ανάλυςθ, που αφορά τθν τεχνικι δόμθςθσ του
κτιρίου και τθν υλικότθτά του, κακϊσ και τυχόν αναφορζσ ςτο υπάρχον
κτίςμα. Στο κομμάτι αυτό εξετάηεται θ ατμόςφαιρα που επιδιϊκει να
δθμιουργιςει ο αρχιτζκτονασ, με τθ βοικεια τθσ ογκοπλαςίασ και τθσ
χωρικισ εξζλιξθσ του κτιρίου αλλά και τθσ πατίνασ των υλικϊν.
Άξονεσ Μελζτθσ

Λειτουργία

Ραραγωγι
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Επιςκεψιμότθτα

Ζνταξθ

ΜορφολογίαΣφνκεςθ

Καταςκευαςτικι
Ανάλυςθ

Άξονεσ Μελζτθσ

Με βάςθ τουσ παραπάνω άξονεσ μελετϊνται και αναλφονται πζντε
παραδείγματα προςκικθσ ςε οινοποιεία, που προζρχονται από μεςογειακζσ
χϊρεσ . Θ επιλογι οφείλεται ςτισ κοινζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και
ςτθ μακρόχρονθ παράδοςθ ςτθν οινοποίθςθ, που δικαιολογεί τθν φπαρξθ
παλαιϊν μονάδων παραγωγισ κραςιοφ.
Για τθ μεκοδικότερθ εξζταςθ των παραδειγμάτων γίνεται μια ομαδοποίθςθ
με κριτιριο το περιβάλλον, φυςικό ι δομθμζνο, ςτο οποίο εντάςςεται το
κάκε οινοποιείο, κακϊσ ο παράγοντασ αυτόσ είναι κακοριςτικόσ για τον
τρόπο επίλυςθσ τθσ εκάςτοτε προςκικθσ.
Σοπίο αμπελϊνων

Manincor

Julian Chivite

Δομθμζνο τοπίο

Casa Da Torre

Sattler

(Lopez de Heredia)

Ζτςι, οι τρεισ πρϊτεσ περιπτϊςεισ μελζτθσ, τα Manincor Winery, Julian
Chivite και Casa da Torre, αναπτφςςονται ςε τοπίο με εκτεταμζνεσ
καλλιζργειεσ αμπελϊνων και γενικά απουςία κτιςμζνων παρεμβάςεων.
Συγκεκριμζνα, το Manincor δζχεται μια τζτοια προςκικθ ϊςτε εκ πρϊτθσ
όψεωσ να μθν επθρεάςει το τοπίο , ςε δεφτερθ ανάγνωςθ όμωσ, θ τελικι
εικόνα των αμπελϊνων είναι αποτζλεςμα προςεκτικοφ ςχεδιαςμοφ του
περιβάλλοντοσ χϊρου. Από τθν άλλθ, το οινοποιείο Chivite μαηί με τουσ
αμπελϊνεσ, αποτελεί ςυνολικά απόρροια τεχνθτοφ ςχεδιαςμοφ, ενϊ το Casa
da Torre, λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με τισ ιδθ υπάρχουςεσ εκτάςεισ
αμπελιϊν.
Στθ δεφτερθ κατθγορία εντάςςεται το οινοποιείο Sattler, το οποίο
τοποκετείται ςε ζνα πυκνοδομθμζνο ιςτό και ςε περιοριςμζνο χϊρο
οικοπζδου, και γι’ αυτό το λόγο ακολουκεί τθ μικρι κλίμακα των γφρω
κτιρίων. Τζλοσ, ξεχωριςτό παράδειγμα αποτελεί θ προςκικθ τθσ Zaha Hadid
ςτο οινοποιείο Lopez de Heredia θ οποία είναι μικρισ ζκταςθσ και
περιορίηεται ςε ζνα περίπτερο επιςκεπτϊν. Κα μποροφςε ωςτόςο να
ςυμπεριλθφκεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία, κακϊσ θ νζα καταςκευι είναι
ςχεδιαςμζνθ ςε κατοικθμζνο περιβάλλον.
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Manincor
Winery
Σοποκεςία→ Caldaro, Λταλία
Ομάδα αρχιτεκτόνων → Walter
Angonese, Rainer Koberl, Sylvia
Boday
Ζτοσ καταςκευισ → 2004

Καταςκευαςμζνο το 1608 από τον Hieronymus Manincor, το κτιμα Manincor
βρίςκεται ςτθ νότια πλευρά τθσ περιοχισ Überetscher. Οι πάνω από 48
ςτρζμματα αμπελϊνεσ τοποκετοφνται ανάμεςα ςτουσ λόφουσ που
περιβάλλουν τθ λίμνθ Caldaro ςτο βορειότερο κομμάτι τθσ Λταλίασ. Θ ιπια
κλίςθ, ο ιλιοσ και οι καταπράςινοι αυτοί λόφοι δθμιουργοφν ζνα εξαιρετικό
περιβάλλον για τθν παραγωγι εκλεκτϊν κραςιϊν. Το ιςτορικό αυτό
ςυγκρότθμα με το υπζροχο αρχοντικό, επεκτάκθκε προςεκτικά το 2004 μετά
από μελζτθ των αρχιτεκτόνων Walter Angonese, Rainer Koberl, Sylvia Boday
για να ςυμπεριλάβει τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ του οινοποιείου, χωρίσ να
διαταράξει το τοπίο με τουσ αμπελϊνεσ (36). Ππωσ ςτα περιςςότερα ςφγχρονα
οινοποιεία, δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα τόςο ςτθν λειτουργικότθτα τθσ
παραγωγισ, όςο και ςτθν επιςκεψιμότθτα. Το νζο κτιριακό ςυγκρότθμα
αποτελείται από τρεισ ςτάκμεσ και ζνα ανεξάρτθτο περίπτερο και ςτεγάηει
κφριουσ χϊρουσ, που περιλαμβάνουν τουσ χϊρουσ παραγωγισ και τουσ
χϊρουσ επίςκεψθσ- υποδοχισ κοινοφ, και βοθκθτικοφσ χϊρουσ για
αποκθκευτικζσ και διοικθτικζσ λειτουργίεσ. Σε γενικζσ γραμμζσ οι λειτουργίεσ
διατάςςονται περιμετρικά του χϊρου υποδοχισ, υπάρχει δθλαδι ζνασ
«πυρινασ» που μοιράηει ςτουσ χϊρουσ. Θ προςκικθ τοποκετείται δίπλα και
ςε κάποιεσ ςτάκμεσ επικοινωνεί με το παλιό κτίριο, ενϊ είναι ςτο μεγαλφτερο
μζροσ τθσ υπόςκαφθ, λόγω των ειδικϊν απαιτιςεων κερμοκραςίασ και
υγραςίασ των χϊρων οινοποίθςθσ.

44. Πψθ οινοποιείου Manincor
38

45. Αεροφωτογραφία οινοποιείου Manincor
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46. Αμπελϊνεσ κτιματοσ Manincor
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Λειτουργία
Ραραγωγικι διαδικαςία

47. Αποκικθ εξοπλιςμοφ και
οχθμάτων μεταφοράσ ςταφυλιϊν

Οι χϊροι διατάςςονται ςτο χϊμα όπωσ μια τεράςτια μθχανι και ακολουκοφν
τισ προδιαγραφζσ τθσ οινοποίθςθσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτρζπει τθν
πραγματοποίθςθ των διαδικαςιϊν με τθ μζγιςτθ δυνατι ομαλότθτα και χωρίσ
περιττζσ δαπάνεσ (37). Σθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ οινοποιθτικισ αυτισ
μονάδασ είναι ότι το κραςί μεταφζρεται με τθ βοικεια τθσ βαρφτθτασ και όχι
με κάποιο τρόπο τεχνθτισ άντλθςθσ (πρόκειται δθλαδι για ζνα ιςοβαρικό
οινοποιείο), γεγονόσ που εγγυάται τθν άριςτθ ποιότθτα του τελικοφ
προϊόντοσ και κακορίηει ςε ςθμαντικό βακμό τθ διάρκρωςθ των λειτουργιϊν.
Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει 4 βαςικά ςτάδια τα οποία
οργανϊνονται κατά μικοσ αλλά και κακ’ φψοσ ςτουσ χϊρουσ του οινοποιείου.
Οι παραγωγικζσ λειτουργίεσ μοιράηονται ςτισ τρεισ ςτάκμεσ του νζου κτιρίου
και ςε μία του παλιοφ (ςτάκμθ ιςογείου) και οργανϊνονται κυρίωσ ςτθ
βόρεια πτζρυγα του κτιρίου.

48. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ

Θ διαδικαςία τθσ γλευκοποίθςθσ τοποκετείται ςτο κζντρο τθσ λειτουργικισ
πτζρυγασ και διατάςςεται κακ’ φψοσ λόγω τθσ ιςοβαρικισ λειτουργίασ του
οινοποιείου. Αρχικά θ ςυλλογι των ςταφυλιϊν πραγματοποιείται ςτον
πρϊτο όροφο όπου υπάρχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτον αμπελϊνα με ζνα
διακριτό ορκογϊνιο υποδοχζα από όπου ειςζρχονται τα ςταφφλια. Για τθν
ζκκλιψθ του μοφςτου, τα ςταφφλια οδθγοφνται ςτο υπόγειο, όπου
βρίςκονται ειδικά μθχανιματα γλευκοποίθςθσ κακϊσ και μεγάλεσ δεξαμενζσ.
Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ διαδικαςία τθσ ηφμωςθσ θ οποία τοποκετείται
κεντρικά τθσ πτζρυγασ ςτθ ςτάκμθ ιςογείου. Ο μοφςτοσ, αφοφ ζχει
απομονωκεί από τα ςταφφλια και κακαριςτεί από κάκε ανεπικφμθτο ζνηυμο,
μεταγγίηεται ςε μεγάλεσ ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ και υπόκειται ςε αλκοολικι

49. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ
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ηφμωςθ. Οι δεξαμενζσ αυτζσ διατάςςονται κυκλικά και περιβάλλονται από μία
ενιαία μεμβράνθ ψφξθσ που εξαςφαλίηει ςτακερζσ κερμοκραςίεσ χειμϊνακαλοκαίρι. Το κελάρι, κρυμμζνο πλζον κάτω από τουσ αμπελϊνεσ, παρζχει τισ
ιδανικζσ ςυνκικεσ για οινοποίθςθ κακϊσ διατθρεί τθν ποιότθτα των κραςιϊν
με φυςικό αεριςμό, και εκμεταλλεφεται τθ κερμότθτα από τθ γθ.
Λδιαίτερθ αξία ζχει επίςθσ και θ διαδικαςία ωρίμανςθσ του κραςιοφ. Λόγω τθσ
μεγάλθσ ιςτορίασ του οινοποιείου του Manincor, μπορεί κανείσ να επιςκεφτεί
ακόμα τα παλιά κελάρια που ςϊηονται ςτο ιςόγειο των παλιϊν
εγκαταςτάςεων, όπου αποκθκευόταν το κραςί για να ωριμάςει πριν
καταναλωκεί. Σιμερα, ςτισ νζεσ εγκαταςτάςεισ του οινοποιείου υπάρχουν
αρκετά μεγάλοι χϊροι ςτο ιςόγειο και τον πρϊτο όροφο, ςτα δφο άκρα τθσ
λειτουργικισ πτζρυγασ, όπου τα κραςιά φυλάγονται και ωριμάηουν μζςα ςε
βαρζλια ι ςε μπουκάλια, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ κάκε ποικιλίασ.
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Θ τελευταία διαδικαςία είναι αυτι τθσ εμφιάλωςθσ. Σε άμεςθ ςφνδεςθ και
επαφι με τον χϊρο ωρίμανςθσ, θ εμφιάλωςθ οργανϊνεται ςτο ιςόγειο με
ςφγχρονα μθχανιματα και χϊρουσ φφλαξθσ άδειων φιαλϊν. Με τα
μθχανιματα αυτά, αποςτειρϊνεται το μπουκάλι και γεμίηει με κραςί, ενϊ ςτθ
διαδικαςία εμφιάλωςθσ περιλαμβάνεται και ο πωμιςμόσ των φιαλϊν με
φελλό.

Διάγραμμα παραγωγικϊν λειτουργιϊν ςτθν
εγκάρςια τομι
42
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Θ οργάνωςθ των χϊρων αντιςτοιχεί ακριβϊσ ςτθ ροι τθσ παραγωγισ. Θ
απόφαςθ να τοποκετθκοφν όλεσ οι λειτουργίεσ υπόγεια δεν ακολουκεί μόνο
επιφανειακά μια παράδοςθ αιϊνων, αλλά παράλλθλα επιλφει λειτουργικζσ
απαιτιςεισ μζχρι τθν παραμικρι λεπτομζρεια. Οι χϊροι φφλαξθσ- παλαίωςθσ
είναι ςε μεγαλφτερο βάκοσ χτιςμζνοι, όπου θ κερμοκραςία είναι πιο
ςτακερι. Σε αυτι τθ κζςθ το μικροκλίμα του κελαριοφ είναι πιο ευνοϊκό, εκεί
το κραςί βρίςκει τθν θρεμία που χρειάηεται. Το ςφνολο του ςυγκροτιματοσ
περιβάλλεται από διάδρομο, ο οποίοσ, ςαν μια μεμβράνθ, εγγυάται τθν
ιδανικι κερμοκραςία των χϊρων (37). Τα ςυςτιματα κυκλοφορίασ τθσ
υγραςίασ και εξαεριςμοφ (με τθ βοικεια των νζων τεχνολογιϊν)
εξαςφαλίηουν ιδανικι υγραςία και ςτακερζσ κερμοκραςίεσ όλο το χρόνο.
Θ αρχιτεκτονικι του νζου κτιρίου αποφεφγει τισ νζεσ τεχνολογίεσ, κακϊσ ο
χϊροσ και θ παράδοςθ επιτρζπουν άλλεσ, πιο άμεςεσ λφςεισ. Δθλαδι, δεν
υπάρχουν ιδεολογικζσ αποφάςεισ, αλλά περιςςότερο αποφάςεισ που
λαμβάνουν υπόψθ, με ςεβαςμό, τον κυρίαρχο ρόλο του παλαιότερου
κτίςματοσ.
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Τζλοσ, πρζπει να αναφερκεί ότι θ γεωκερμικι ενζργεια και θ ξυλεία από τα
γειτονικά δάςθ κακιςτοφν το Manincor λιγότερο εξαρτθμζνο από φυςικό
αζριο και ςφγχρονεσ διεκνείσ πολιτικζσ: αυτάρκεια ςτθ ςφγχρονθ εποχι,
ακριβϊσ όπωσ το οινοποιείο είχε ςχεδιαςτεί ϊςτε να είναι αυτόνομο ςτισ
αρχζσ του 17ου αιϊνα (37).

Διάγραμμα παραγωγικϊν λειτουργιϊν
ςτθν διαμικθ τομι
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Επιςκεψιμότθτα

52. Ρερίπτερο πϊλθςθσ

53. άμπα ειςόδου για τουσ
επιςκζπτεσ

Το κτιμα, και ςυγκεκριμζνα οι εγκαταςτάςεισ του οινοποιείου παρζχουν τθ
δυνατότθτα να τα επιςκεφκεί κανείσ και παράλλθλα να δοκιμάςει τισ
διάφορεσ ποικιλίεσ κραςιϊν που παράγονται. Επιςκζψιμοι χϊροι του
οινοποιείου αποτελοφν το αυτόνομο περίπτερο πϊλθςθσ και οι ςτάκμεσ
ιςογείου και ορόφου του κυρίωσ κτιρίου. Οι κινιςεισ οργανϊνονται από ζνα
κφριο εγκάρςιο άξονα και δφο δευτερεφουςεσ κατακόρυφεσ κινιςεισ
εκατζρωκεν του χϊρου υποδοχισ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα επιλογισ
εναλλακτικϊν τρόπων περιιγθςθσ ςτο οινοποιείο. Θ είςοδοσ των επιςκεπτϊν
πραγματοποιείται ςτο ιςόγειο από τθ μεγάλθ ράμπα ειςόδου που βρίςκεται
νότια του κτιρίου. Θ ράμπα οδθγεί ςε ζνα διευρυμζνο χϊρο υποδοχισ που με
τθ ςειρά του δίνει πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ (ηφμωςθ, ωρίμανςθ,
εμφιάλωςθ) που βρίςκονται ςτθν ίδια ςτάκμθ. Στθ ςυνζχεια ο επιςκζπτθσ
οδθγείται ςτθν ενδιάμεςθ ςτάκμθ του παλιοφ οινοποιείου όπου μπορεί να
καυμάςει τουσ παλιοφσ χϊρουσ ωρίμανςθσ του κραςιοφ. Τζλοσ, ςτθν α’
ςτάκμθ ςυνεχίηεται θ επίςκεψθ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ θ οποία καταλιγει
ςτθν αίκουςα γευςιγνωςίασ από όπου δίνεται θ διζξοδοσ ςτουσ αμπελϊνεσ
μζςω κλίμακασ ανόδου.

Διάγραμμα τθσ κυκλοφορίασ των
επιςκεπτϊν ςτθν εγκάρςια τομι
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56. Κλίμακα ανόδου ςτθν α’ςτάκμθ

57. Κεντρικι είςοδοσ και περίπτερο

58. Χϊροι φφλαξθσ φιάλων

59. Κλίμακα που οδθγεί ςτουσ αμπελϊνεσ
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Ζνταξθ
Μορφολογία- Σφνκεςθ

60. Πψθ παλιοφ κτιρίου
του οινοποιείου

61. Είςοδοσ επιςκεπτϊν από τθν
κεντρικι ράμπα

62. Πψθ αίκουςασ γευςιγνωςίασ
46

Θ «προςκικθ» είναι ο κατάλλθλοσ όροσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ για να
ερμθνεφςει τθ ςτάςθ των αρχιτεκτόνων απζναντι ςτο ζργο. Σχετίηεται με τθν
αποδοχι του υπάρχοντοσ κτιρίου, μια διαλεκτικι οπτικι που δεν αποτυγχάνει
να λάβει υπ’ όψιν «μεταςχθματιςμζνθ ιςτορία και αγαπθμζνα τοπία». Ππωσ
ιςχυρίηονται και οι ίδιοι οι αρχιτζκτονεσ που ανζλαβαν τθν επζκταςθ του
οινοποιείου, «Στόχοσ μασ ιταν θ επζκταςθ και ελπίηουμε ότι πζτυχε». Ζνα
ηθτοφμενο ςε μια τζτοιου είδουσ κτιριακι παρζμβαςθ ςε αυτό το
«ευλογθμζνο» μζροσ, είναι θ επίτευξθ κοινωνικοπολιτικισ ορκότθτασ:
ςφγχρονθ αρχιτεκτονικι όχι μόνο ωσ μζςο προςωπικισ ικανοποίθςθσ
βαςιηόμενθσ ςε αφθρθμζνεσ αρχζσ, αλλά κυρίωσ ςτο περιεχόμενο του
ηωντανοφ περιβάλλοντοσ. Αυτόσ ο τρόποσ ςκζψθσ ξεπερνά αμιγϊσ
γεωγραφικζσ και ιςτορικζσ διαςτάςεισ, επιχειρϊντασ μια εννοιολογικοφ
περιεχομζνου αντιμετϊπιςθ (38).
Το νζο οινοποιείο των αμπελϊνων Manincor παρά τθ δυναμικι μορφι του,
αποκτά τθ γοθτεία του από τθν επιφανειακι εντφπωςθ ότι είναι «κρυμμζνο»
μεταξφ του τοπίου και των αρχικϊν κτιρίων. Ωςτόςο, μετά από κοντινι
εξζταςθ, θ εντφπωςθ αυτι τελικά διαλφεται, δεδομζνου ότι ζχουμε να
κάνουμε με μια φόρμα τθσ αρχιτεκτονικισ, θ οποία κυρίωσ υπάρχει μζςα από
ζμμεςεσ αναφορζσ, αλλά κατορκϊνει και εκδθλϊνεται πολφ ρθτά. Αυτό το
είδοσ τθσ αρχιτεκτονικισ δεν ιςχυριηόμαςτε ότι ςχθματίηει μια αυτόνομθ
μονάδα, θ οποία είναι ςε κζςθ να κακορίςει ζνα χϊρο και κάποιου είδουσ
λειτουργικότθτα ανεξάρτθτα και ζξω από ζνα πολφπλοκο ςφςτθμα που τθν
περιβάλλει. Γίνεται κατανοθτό ςε μια πολφ πιο κυριολεκτικι ζννοια, ότι αυτό
που διακυβεφεται εδϊ είναι θ δυναμικι ςχζςθ με το τοπίο, τθν ιςτορία και τθ
λειτουργία, θ οποία παρευρίςκεται ςτθ γζνεςθ του κτιρίου ςε όλα τα διάφορα
επίπεδα, και ζτςι οδθγεί ςε μια ανοιχτι κατάςταςθ που κατά τθν πρϊτθ ματιά
ενδζχεται να εκλάβουμε ωσ «αόρατθ» (38).
Στόχοσ είναι περιςςότερο θ επανερμθνεία του τοπίου παρά θ αλλαγι τουζτςι κι αλλιϊσ, είναι αδφνατο να εξαφανιςτοφν 30.000 m2. Για τον λόγο αυτό,
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οι αρχιτζκτονεσ ζλαβαν υπ’ όψθ τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ του κτιρίου και του
τοπίου ςτον ςχεδιαςμό του νζου τμιματοσ, χωρίσ αυτό να υποκφπτει ςτθ
μίμθςθ, μζςω μιασ υπερφίαλθσ προςαρμογισ ι απόκρυψθσ του καινοφριου.

63. Αναδιπλϊςεισ ςτθ ςτζγθ λόγω
τοπιογραφίασ

64. Εςωτερικι κζαςθ προσ τουσ αμπελϊνεσ

Ραρότι τα 3000 τετραγωνικά μζτρα νζου χρθςτικοφ χϊρου είναι ςχεδόν
αποκλειςτικά υπόγεια, μια κακαρι αρχιτεκτονικι γλϊςςα που βαςίηεται ςτο
μοντζρνο είναι ζκδθλθ- μολονότι με μερικό και ζμμεςο τρόπο. Θ γλϊςςα αυτι
είναι που επιτρζπει ςτον παρατθρθτι να ςυνδυάςει και να επαναςυνκζςει τισ
γιγαντιαίεσ και μνθμειακζσ παραμζτρουσ αυτισ τθσ αρχιτεκτονικισ. Θ
προςκικθ χαρακτθρίηεται από ςχετικι μορφολογικι αςάφεια, εφ’ όςον ςτον
εξωτερικό παρατθρθτι δεν προβάλλονται ευδιάκριτα οι λειτουργικζσ
ενότθτεσ μζςω των κτιριακϊν όγκων. Μόνο μεμονωμζνεσ ςυνιςτϊςεσ
ζρχονται ςτθν επιφάνεια δίνοντασ μια αρμονικι ςχετικι κλίμακα ςτο ζργο
(παρά τθ μεγάλθ απόλυτθ κλίμακά του) και λειτουργϊντασ ωσ προζκταςθ ςε
ςυςχζτιςθ με τα προχπάρχοντα ςτοιχεία. Οι ςυνιςτϊςεσ αυτζσ δεν παφουν να
είναι λειτουργικά ςυνδεδεμζνεσ με το περιβάλλον τοπίο οινοποιίασ
(πωλθτιριο, αίκουςα γευςιγνωςίασ, είςοδοσ).
Το μονοπάτι (Kreuzleiten) προσ τουσ άνω αμπελϊνεσ και οι κεάςεισ μζςα και
ζξω προςδιορίηουν τθ χωρικι αντίλθψθ, ςυνκζτουν το κτίριο και του
προςδίδουν προςανατολιςμό. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία
αναδιπλϊςεων και κεκλιμζνων τοίχων, όχι λόγω ροπισ προσ τον πρωτότυπο
ςχεδιαςμό, αλλά κυρίωσ ωσ απάντθςθ ςτθν τοπιογραφία. Το τοπίο ζπρεπε
παράλλθλα να αποτελεί «κελάρι μζςα ςτον αμπελϊνα», ςτοιχείο που
υπογραμμίηεται από τον ιδιαίτερο καταςκευαςτικό ςχεδιαςμό (38).
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65. Είςοδοσ επιςκεπτϊν διαμορφωμζνθ
με παραδοςιακι πζργκολα

Ο Walter Angonese, ζνασ από τουσ αρχιτζκτονεσ του νζου οινοποιείου,
αναφερόμενοσ ςτο κελάρι, μιλάει ςυχνά για ζνα προςαρμοςμζνο κουςτοφμι,
το οποίο κα μποροφςε να απεικονίηει τον παραλλθλιςμό μεταξφ
ραφιναριςμζνθσ οινοποίθςθσ και ραφιναριςμζνθσ αρχιτεκτονικισ ςκζψθσ (39).
Θ υπόγεια καταςκευι κακιςτά δυνατι τθν εκμετάλλευςθ του γεωφυςικοφ
δυναμικοφ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι, το κελάρι παραμζνει ζξω από τθν τάςθ
κεαματικισ και ςκθνογραφικισ παραγωγισ, που χαρακτθρίηουν τα ςφγχρονά
του οινοποιεία. Θ δθμιουργία υπόςκαφου κτιρίου και θ φφτευςθ αμπελιϊν
από πάνω ξεπερνά τον εξωραϊςμό του τοπίου: απομονϊνει και ξεκακαρίηει το
ςτόχο.
Θ τοπογραφία και τα ςυνδετικά μονοπάτια, κακορίηουν τθν ςτοίχιςθ του
ςυγκροτιματοσ, δθμιουργϊντασ μια αιςκθτικι που αβίαςτα ςυνδυάηεται όχι
μόνο με τθ διαδικαςία, αλλά επίςθσ με τθν κλθρονομιά του παλιοφ
οινοποιείου και των αμπελϊνων. Ο αμπελϊνασ λίγο πολφ χρθςιμοποιείται
και επεκτείνεται όπωσ ζνα παλιό κτίριο – μία ευρφτερθ ζννοια του τοπίου
είναι ςυνεπϊσ και μία ευρφτερθ ζννοια ενόσ κτιρίου. Θ νζα αρχιτεκτονικι
επικοινωνεί με το περιβάλλον γφρω τθσ μόνο μζςα από οριςμζνα ςθμεία και
οριςμζνεσ μονάδεσ: τισ ειςόδουσ, το δωμάτιο γευςιγνωςίασ που εξζρχεται
από το κελάρι, και το πωλθτιριο, που τοποκετείται ςτο μεςοδιάςτθμα μεταξφ
του παλιοφ βιομθχανικοφ κτιρίου και του νζου ςχεδίου.
Θ φιλοςοφία τθσ αρχιτεκτονικισ υποςτθρίηεται από τισ καλλιτεχνικζσ
παρεμβάςεισ ςτισ διεπαφζσ μεταξφ του νζου ςυγκροτιματοσ με το παλιό
κτίριο και τον αμπελϊνα. Αυτό δθμιουργεί ςυνδζςεισ οι οποίεσ επιπλζον
απεικονίηουν τον ανοιχτό χαρακτιρα του ςυγκροτιματοσ. Στθ διαςταφρωςθ
του παλιοφ με το νζο βιομθχανικό κτίριο, ο εικαςτικόσ Manfred Alois Mayr
ψζκαςε ζναν τοίχο με ζνα υλικό που ζχει ωσ βάςθ το χαλκό δίνοντασ τθν
αίςκθςθ τθσ πατίνασ του χρόνου, μία ακόμα ζμμεςθ αναφορά ςτθν
παράδοςθ και τθν ιςτορία. Ζνασ άλλοσ καλλιτζχνθσ, ο Erik Steinbrecher ζκτιςε
τθν ζξοδο ςτθν κορυφι του αμπελϊνα, θ οποία αποτελεί μία παραδοςιακι
πζργκολα φτιαγμζνθ από μζταλλο και θ οποία αποκαλφπτεται μόνο με μία
δεφτερθ ματιά (40).

66. Διάδρομοσ κίνθςθσ των επιςκεπτϊν
μζςα ςτο οινοποιείο
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Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ αρχιτεκτονικι ςφλλθψθ αντανακλάται πάλι
μζςα από καλλιτεχνικά μζςα: γίνεται το παλιό να προςομοιϊνεται και να
ςυμβολίηεται με το καινοφριο, το φυςικό με το τεχνθτό, ι μιπωσ ςυμβαίνει
το ακριβϊσ αντίκετο; Δεν είμαςτε ςε κζςθ να αποφαςίςουμε, και δεν
χρειάηεται, κακϊσ
ςτθν περίπτωςθ του Manincor, αυτό που
διαπραγματευόμαςτε είναι ανοιχτζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν προσ
όλεσ τισ κατευκφνςεισ (41).
Συνοψίηοντασ, κα πρζπει να αναφζρουμε ότι το ζργο αναπτφχκθκε ζτςι ϊςτε
να ςυνδυάςει τισ υψθλζσ απαιτιςεισ του πελάτθ ςχετικά με τθν οινοποίθςι
του, και τισ απόψεισ των αρχιτεκτόνων αναφορικά με τον τόπο, το
περιβάλλον και τον ςφγχρονο κόςμο. Ρρόκειται για ζνα φιλόδοξο πρόγραμμα
παραγωγισ που χαρακτθρίηεται από μία ιδιαίτερθ πολυπλοκότθτα, κακϊσ
καλείται να ςυνδυάςει τθν υψθλι ποιότθτα οινοποίθςθσ με τθν παραγωγι
απλϊν κραςιϊν.
Το οινοποιείο του Manincor, αποτελεί ζνα μζροσ που ευνοεί δυνατζσ
μετατροπζσ, και που μπορεί να ςχεδιαςτεί με ποικίλουσ τρόπουσ χωρίσ καμία
διαφωνία. Θ αντιπαράκεςθ του τεχνθτοφ με το φυςικό, του παλιοφ με το νζο,
αλλά και θ ςυςχζτιςθ τθσ μορφισ με τθν λειτουργία δεν παραμζνουν
ανεπθρζαςτεσ και αμετάβλθτεσ από αυτι τθν ανάπτυξθ. Θ ιδιαίτερθ πατίνα
που ζχουν αφιςει τα παλιά βιομθχανικά κτίρια, ςε ςυνδυαςμό με μια
διαλεκτικι προςζγγιςθ ςτθ ςυνκετότθτα και τθν υλικότθτα, τθ μθχανικι, το
χϊρο και το φωσ ςυνολικά προτίκενται να προςδϊςουν ςε κάκε δωμάτιο μια
δικι του μοναδικι ταυτότθτα. Αυτό που προκφπτει ςτθν ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ του Manincor, είναι μία μορφι ςχεδιαςμοφ του τοπίου, που
όμωσ δεν μποροφμε πια να κεωριςουμε ωσ φυςικό.
Επιλζγοντασ το «χτίςιμο πάνω ςε κάτι», οι αρχιτζκτονεσ του Manincor
κατορκϊνουν να μεταςχθματίςουν τθ λειτουργία ςε μορφι με μια
αμεςότθτα που κρίςιμα ςυνειςφζρει ςτο ταίριαςμα μορφισ και
περιεχομζνου.
67. Εξωτερικόσ διάδρομοσ κίνθςθσ
των επιςκεπτϊν
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Ανάλυςθ Καταςκευισ

68. Εργαςίεσ καταςκευισ των νζων
εγκαταςτάςεων

69. Οι ςφχγρονεσ εγκαταςτάςεισ,
από εμφανζσ ςκυρόδεμα

70. Μεταλλικά ανοίγματα και
ςτζγαςτρα
52

Το ςφγχρονο κτίριο καταςκευάηεται από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, μοναδικι
ίςωσ επιλογι λόγω τθσ εκτεταμζνθσ υπόγειασ καταςκευισ. Το ςκυρόδεμα
παραμζνει εμφανζσ και ανεπίχριςτο τόςο ςτο εξωτερικό (ςε όςθ επιφάνεια
είναι ορατι) όςο και ςτο εςωτερικό τθσ καταςκευισ. Ευρεία χριςθ ζχει και το
μζταλλο, με τθ χριςθ μεγάλων διατομϊν για τθ μόρφωςθ ανοιγμάτων με
ευρφ πλάτοσ, μεταλλικισ ςχάρασ για δάπεδα κίνθςθσ, κτλ. Θ μζκοδοσ που ζχει
επιλεγεί για τον ςχεδιαςμό των ςτοιχείων αυτϊν είναι ςυμβατικι και
χρθςιμοποιείται ωσ ςφγχρονθ εναλλακτικι των ξφλινων διατομϊν. Το γυαλί
εφαρμόηεται ςτα μεγάλα ανοίγματα του κυρίωσ κτιρίου με κζα τουσ
αμπελϊνεσ και ωσ βαςικό υλικό πλιρωςθσ ςτο ανεξάρτθτο μικρισ κλίμακασ
περίπτερο πϊλθςθσ. Ραράλλθλα, το ξφλο βρίςκει περιοριςμζνθ εφαρμογι, ωσ
υλικό πλιρωςθσ του περιπτζρου, ωσ ςτοιχείο διαμόρφωςθσ εςωτερικϊν
χϊρων (κάβα, κελάρι) ςτθν κφρια καταςκευι και ςτον υπαίκριο χϊρο για τθ
δθμιουργία αρχιτεκτονικϊν καταςκευϊν (π.χ πζργκολεσ) και δαπζδων.
Υλικά ςφγχρονου ςχεδιαςμοφ, όπωσ το μζταλλο και το ςκυρόδεμα,
αντιμετωπίηονται με τρόπο που επιτρζπει τθ μελλοντικι τουσ αλλοίωςθ, ϊςτε
να αποκτιςουν τθν πατίνα του χρόνου και παρά τθ διαφοροποίθςθ τουσ από
τα υλικά δόμθςθσ του παλιοφ κτιρίου, επιτυγχάνουν τθν ίδια ποιοτικι
πλθρότθτα και αιςκθτικι ομοιογζνεια με το τοπίο και το παλιό οινοποιείο.
Ακόμθ και μζςω τθσ υλικότθτασ δθλαδι, θ οποία αποφεφγει επιμελϊσ τθ
μίμθςθ, δίνονται ςφγχρονεσ απαντιςεισ ςε ηθτιματα ζνταξθσ νζων
καταςκευϊν ςε ζνα ιδιαίτερο τοπίο.
Το υψθλισ ποιότθτασ ςκυρόδεμα υφίςταται τισ επιδράςεισ του χρόνου, τόςο
ςτο χρϊμα όςο και ςτθν υφι, προδίδοντασ ζτςι τθν θλικία του, όπωσ οι
παλιζσ λικοδομζσ, ενϊ μικρζσ λεπτομζρειεσ το κάνουν να ξεχωρίηει:
Σκουριαςμζνα μεταλλικά ςτοιχεία τα οποία φανερϊνουν τα ςθμάδια που
αφινει ο χρόνοσ αποτυπϊνοντασ τθν ιςτορία του κτιρίου και ςυνδζοντάσ τθν
με τθ μακρόχρονθ πορεία και εξζλιξθ του κραςιοφ. Μαφρα τμιματα ζχουν
ςχεδιαςτεί ϊςτε να προςδϊςουν κεατρικι ατμόςφαιρα όπωσ αυτι ςτο ζργο
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71. Το ξφλο χρθςιμοποιείται για
τθν πλιρωςθ του περιπτζρου

72. Το εςωτερικό διαμορφϊνεται
ςαν κεατρικό ςκθνικό

των Γάλλων υπαρξιςτϊν. Ο φωτιςμόσ τεχνθτισ και φυςικισ προζλευςθσ, ο
οποίοσ ειςζρχεται ςτοχευμζνα από τα προςεκτικά ςχεδιαςμζνα ανοίγματα
και διαχζεται ςτο χϊρο ενιςχφει τθν εντφπωςθ κεατρικοφ ςκθνικοφ και
ςυντελεί ςτθ μφθςθ του επιςκζπτθ ςτθν τελετουργία του κραςιοφ (41) . Θ
επιλεκτικι παρουςία του ξφλου δεν ζχει ςτόχο να δθμιουργιςει ρουςτίκ
ατμόςφαιρα καταφεφγοντασ ςτθ μίμθςθ των παλιϊν κτιςμάτων και γενικά
τθσ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ, αλλά επειςζρχεται μόνο όπου ζχει νόθμα,
ςτα ράφια ι τα βαρζλια. Μια αντίλθψθ αποκατάςταςθσ τθσ φφςθσ (41) . Πλα
αυτά τα ςυςτατικά καλφπτουν τισ αρχιτεκτονικζσ δεςμεφςεισ και με τθν
ποικίλθ εναλλαγι ςτθ χριςθ τουσ ςε ςυνδυαςμό με το αποτφπωμα του
χρόνου που με τον καιρό κα είναι εμφανζσ ςτθν καταςκευι, επιτυγχάνεται θ
ζνταξθ ςτο τοπίο των αμπελϊνων . Ράνω απ’ όλα, είναι το κραςί του
Manincor και όχι το κτίριο που πρζπει να βρίςκεται ςτο προςκινιο (41) .

73. Μαφρα μεταλλικά ανοίγματα
ενιςχφουν τθν κεατρικότθτα
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Julian Chivite
Winery
Σοποκεςία→ Arinzano, NavarraΛςπανίασ
Ομάδα αρχιτεκτόνων →
Rafael Moneo
Ζτοσ καταςκευισ → 2001

Στο Señorío de Arínzano ςτθ Ναβάρα τθσ Λςπανίασ, ιδρφκθκε το 1647 το
οινοποιείο Chivite. Το υφιςτάμενο οινοποιείο χρονολογείται από το 1860.
Ζχει εκςυγχρονιςτεί πλιρωσ το 1990 και κατά τα επόμενα 6 ζτθ, το
Chivite ωκικθκε ςτο διεκνζσ προςκινιο κατά κφριο λόγο χάρθ ςτον Δον Julián
τον πρεςβφτερο, που κατόρκωςε να παράγει ςτακερά εξαιρετικισ
αξίασ κραςιά τόςο ςε ποιότθτα, όςο και ςε τιμι (42) .
Το παρελκόν ζχει κλθροδοτιςει ςτο ‘Senorio de Arinzano’ οριςμζνα κτίρια
ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ. Μία καταγραφι τουσ κα περιελάμβανε πρϊτα
ζναν πφργο από λαξευτι λικοδομι, ζνα μικρό ναό, ςε νεοκλαςικό ςτυλ που
κτίςτθκε ςτισ αρχζσ του 18ου αιϊνα, αφιερωμζνο ςτον άγιο Μαρτίνο και ζνα
αρχοντικό του 17ου αιϊνα που χωρίσ αμφιβολία πρζπει να ςτζγαηε τουσ
ιδιοκτιτεσ. Εγγεγραμμζνθ ςε ζνα ορκογϊνιο 18μ x 18μ, θ κατοικία ζχει
υποςτεί ποικίλεσ μετατροπζσ και απαιτοφςε μια δραςτικι επζμβαςθ για να
καταςτεί κατοικιςιμθ και να ταιριάηει με αυτό το ιδιαίτερο ςυγκρότθμα (43) .
Μετά από περίπου μία δεκαετία, το 1988, το οινοποιείο αποκαταςτάκθκε
ακολουκϊντασ όλεσ τισ προδιαγραφζσ τθσ τεχνολογίασ οινοποίθςθσ και
τθσ τεχνολογίασ αιχμισ αμπελουργικισ. Οι νζεσ εγκαταςτάςεισ ςχεδιάςτθκαν
και καταςκευάςτθκαν από τον Rafael Moneo, τιμθκζντα το 1996 με το
βραβείο Pritzker , μαηί με μία ομάδα αρχιτεκτόνων (Francisco Gonzalez Peiro,
Michael Bischoff, Collete Crepell, Belen Hermida (προμελζτθ), Mariano
Molina, Eduardo Miralles, Julio Oloriz, Pedro Elcuaz.) (44) .

74. Διαγράμματα ςυνκετικισ
πορείασ του Moneo

75. Ναόσ του 18ου αιϊνα και
νεότερεσ εγκαταςτάςεισ του Chivite
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76. Τοποκεςία: Arinzano Λςπανίασ

77. Άποψθ των παλιϊν κτιρίων

Το ζργο αυτό ολοκλθρϊκθκε το 2001 προςφζροντασ ζνα εξαιρετικοφ
ενδιαφζροντοσ τοπόςθμο για τθν ευρφτερθ περιοχι, κακϊσ και ζνα
χαρακτθριςτικό δείγμα τθσ καταγωγισ και τθσ παράδοςθσ τθσ οικογζνειασ
Chivite πίςω ςτον 17ο και 18ο αιϊνα.
Το νζο κτίριο του ςυγκροτιματοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ
οινοποιθτικισ διαδικαςίασ, οι οποίεσ διατάςςονται γραμμικά ςε δφο κφριεσ
πτζρυγεσ.
Επί του παρόντοσ, θ οικογζνεια Chivite κατζχει ςυνολικά περίπου
600 ςτρζμματα αμπελϊνων. Τόςο το οινοποιείο όςο και το κραςί που
παράγεται εκφράηει τθν αφοςίωςθ τθσ οικογζνειασ ςτθν παράδοςι τθσ.
Ρρωταρχικι κζςθ κατζχει θ ποιότθτα, θ παράδοςθ, και θ τεχνικι. Για το λόγο
αυτό, χρθςιμοποιοφνται οι καλφτερεσ ςφγχρονεσ τεχνικζσ και διαδικαςίεσ
οινοποίθςθσ, παράλλθλα με τθν κατανόθςθ τθσ γθσ, το ζδαφοσ και τα
αμπζλια που περνά από πατζρα ςε γιο, για πολλζσ γενιζσ.
78. Αεροφωτογραφία του Chivite
με τουσ αμπελϊνεσ
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79. H κοιλάδα Navarra, όπου
τοποκετείται το οινοποιείο
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80. Ραλιά και νζα κτίρια του
οινοποιείου

Διάγραμμα παλαιϊν και νζων
εγκαταςτάςεων
Νζεσ εγκαταςτάςεισ
Ραλαιζσ εγκαταςτάςεισ

81. Ρφργοσ από λαξευτι λικοδομι

82. Νζα πτζρυγα ςυγκροτιματοσ
οινοποιείου
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Λειτουργία
Ραραγωγικι διαδικαςία
Στο ςχεδιαςμό του οινοποιείου, ο
Moneo χρθςιμοποιεί μια ςειρά
από αρχιτεκτονικά ςυμβάντα για να χαρακτθρίςει τα ςτάδια τθσ προόδου του
επιςκζπτθ μζςα από το κτίριο. Το κτίριο αυτό περιλαμβάνει τρεισ πτζρυγεσ,
που
οργανϊνουν
τθν
παραγωγικι
διαδικαςία
ςε
μια
γραμμικι ςειρά, από τθ φόρτωςθ των ςταφυλιϊν ςτο ζνα άκρο τθσ δομισ,
μζχρι τθν αποβάκρα ναυτιλίασ και το δωμάτιο γευςιγνωςίασ ςτο άλλο, μια
ρφκμιςθ που ςαφϊσ οργανϊνει τθν πορεία των επιςκεπτϊν μζςα ςτο
οινοποιείο.

83. Ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ
ηφμωςθσ

Κατά τθν είςοδο ςτο οινοποιείο ςυναντάμε μία αυλι για τθν υποδοχι του
τρφγου, κλειςτι και με διάφορα εξαρτιματα τριγφρω τθσ. Στον χϊρο αυτό,
ζνα προςτατευτικό ςτζγαςτρο χρθςιμοποιείται για τθν ςυγκζντρωςθ των
ςταφυλιϊν.
Αμζςωσ μετά ακολουκεί θ αίκουςα όπου ςυνκλίβονται τα ςταφφλια και
γίνεται θ επεξεργαςία του γλεφκουσ. Ρρόκειται για μία απλι ορκογϊνια
καταςκευι αποτελοφμενθ από 5 χϊρουσ, όπου δεςπόηουν οι ςαράντα
22.000 λίτρων δεξαμενζσ γλευκοποίθςθσ.
Στον κοινό χϊρο μεταξφ των πρϊτων δφο αικουςϊν βρίςκεται ζνα περίπτερο
που ςτεγάηει τισ δεξαμενζσ για τθν ηφμωςθ, όπου ςυντελείται θ επεξεργαςία
του μοφςτου. Θ ηφμωςθ λαμβάνει χϊρα ςε μικρζσ, υψθλισ
τεχνολογίασ, δεξαμενζσ από ανοξείδωτο χάλυβα που ζχουν κερμοκραςία
ελεγχόμενθ από τον υπολογιςτι.

84. Βαρζλια ωρίμανςθσ
του οίνου
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Στθ ςυνζχεια ακολουκεί μία μεγάλθ ςε μικοσ αίκουςα όπου φυλάςςονται τα
βαρζλια για τθν ωρίμανςθ του οίνου. Ο χϊροσ είναι μερικϊσ
καμμζνοσ ςτο ζδαφοσ, με ζνα κελάρι για τθν ωρίμανςθ
του εμφιαλωμζνου οίνου που βρίςκεται κάτω.
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Μετά τθν περίοδο γιρανςθσ, το κραςί κακαρίηεται και φιλτράρεται πριν από
τθν εμφιάλωςθ. Ο χϊροσ του οινοποιείου τελειϊνει με ζνα αυτόνομο χωριςτό
κτίριο, που ζχει πρόςβαςθ ςε 2 επίπεδα, όπου και βρίςκονται οι
εγκαταςτάςεισ εμφιάλωςθσ κακϊσ και γραφεία, οι αίκουςεσ γευςιγνωςίασ
και το τμιμα εμπορίασ (45) .
Πλεσ οι εγκαταςτάςεισ του κτιρίου ζχουν ςχεδιαςτεί με τρόπο ϊςτε να
εφαρμόηεται ζνα γριγορο και πολφ πρακτικό ςφςτθμα, με το οποίο
μεταφζρονται τα ςταφφλια και τα γλεφκθ από τθ μια λειτουργία ςτθν
άλλθ με τον ευχερζςτερο δυνατό τρόπο. Ζνα αυτόματο ςφςτθμα μεταφορικϊν
ταινιϊν τρζχει μζςω του κραυςτιρα, που βρίςκεται ςτο υψθλότερο
ςθμείο του κτιρίου, χρθςιμοποιϊντασ τθ βαρφτθτα για τθν επίτευξθ τθσ
κυκλοφορίασ. Δφο κινθτζσ πρζςεσ μειϊνουν τθν περαιτζρω μετακίνθςθ
των γλευκϊν. Το οινοποιείο διακζτει, τζλοσ, ζνα ςφςτθμα επεξεργαςίασ
νεροφ και ςχζδιο πρόλθψθσ για τθ μείωςθ χριςθσ των φυτοφαρμάκων.

85/86. Αίκουςα ωρίμανςθσ του οίνου

Γλευκοποίθςθ
Ηφμωςθ
Ωρίμανςθ
Εμφιάλωςθ

Διάγραμμα των παραγωγικϊν λειτουργιϊν
του οινοποιείου
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Επιςκεψιμότθτα
Μζςα ςτο οινοποιείο, ο επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να διαςχίςει μία
κεντρικι παςαρζλα πάνω από τθν μεγάλθ ςε μικοσ αίκουςα
όπου ςτοιβάηονται τα βαρζλια παλαίωςθσ του οίνου και να απολαφςει όλα
τα αρϊματα τθσ ηφμωςθσ, κάνοντασ μια περιιγθςθ μζχρι
τον χϊρο εμφιάλωςθσ και τθν αίκουςα γευςιγνωςίασ.
Θ πορεία του επιςκζπτθ είναι παράλλθλθ με αυτι τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ, και ςε κάποια ςθμεία ταυτίηεται, ενϊ ςε άλλα πραγματοποιείται
ςε υψθλότερο επίπεδο, ϊςτε να υπάρχει εποπτεία τθσ οινοποιθτικισ
επεξεργαςίασ , χωρίσ όμωσ αυτι να παρεμποδίηεται.
Μετά τθν περιπλάνθςι του ςτουσ χϊρουσ τθσ παραγωγισ, ο επιςκζπτθσ
οδθγείται ςτθν αίκουςα γευςιγνωςίασ όπου προβάλλεται μπροςτά του όλο
αυτό το ςφνκετο και τόςο εντυπωςιακό ςυγκρότθμα με τα παλιά και τα νζα
κτίρια, με τα αμπζλια και όλον αυτό τον φυςικό πλοφτο. Ζνα μεγάλο
παράκυρο ςτθν αίκουςα γευςιγνωςίασ προβάλλει το ςφνκετο ςυγκρότθμα
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του οινοποιείου, που περιλαμβάνει το μεςαιωνικό πφργο, το παρεκκλιςι και
το αρχοντικό του 17ου αιϊνα , ςε ςυνδυαςμό με τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ
και τθν εντυπωςιακι είςοδο (45) .
Τα παλιά αυτά κτίςματα, είναι επίςθσ ανοικτά ςτισ επιςκζψεισ του κοινοφ με
τθ μορφι μικρϊν μουςείων που παρουςιάηουν τθν ιςτορία του κτιματοσ και
του οίνου που παράγει. Ραράλλθλα, το οινοποιείο Chivite προςφζρει
διαμονι ςτο αρχοντικό, που ζχει αποκαταςτακεί και εκςυγχρονιςτεί, και
χρθςιμοποιείται πλζον ωσ ξενοδοχείο.

87. Διάδρομοσ κίνθςθσ επιςκεπτϊν
πάνω από τον χϊρο ωρίμανςθσ

Διάγραμμα των επιςκζψιμων και μθ
χϊρων του οινοποιείου
Επιςκζψιμοι χϊροι
Χϊροι παραγωγισ-μθ προςβάςιμοι
ςτο κοινό

88. Aίκουςα γευςιγνωςίασ

Χϊροι παραγωγισ-προςβάςιμοι
ςτο κοινό
Κινιςεισ επιςκεπτϊν
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Ζνταξθ
Μορφολογία-Σφνκεςθ

89. Πψθ παλιϊν κτιρίων
του οινοποιείου

Το κτιμα Senorio de Arinzano εκτείνεται και ςτισ δφο όχκεσ του ποταμοφ Ega,
κατά μικοσ των μαιάνδρων του, όπου τα προςχωςιγενι εδάφθ
μετατρζπονται αίφνθσ ςε πρανι ποικίλων προςανατολιςμϊν, που
κυματίηουν ελαφρά και ελίςςονται δθμιουργϊντασ αποτομζσ και
κρθμνωρείεσ, απ’ όπου μπορεί κανείσ να αγναντζψει τθ χαρακτθριςτικι κζα
προσ τθν κοιλάδα τθσ Ναβάρασ όπου δεςπόηει πάντοτε ο γαλαηωπόσ και
ευκρινισ όγκοσ του όρουσ Montejurra.
Θ δρυσ και θ βαςιλικι δρυσ είναι τα πλζον χαρακτθριςτικά είδθ βλάςτθςθσ
ςτισ δαςωμζνεσ περιοχζσ, ενϊ ςτισ ακροποταμιζσ υπάρχουν λεφκεσ και
βατομουριζσ. Θ δθμιουργία ενόσ καινοφριου, τεχνολογικά εξελιγμζνου
οινοποιείου μζςα ςε αυτόν τον φυςικό πλοφτο, κακϊσ και θ ςυνφπαρξθ του
τεχνθτοφ με το φυςικό, του νζου με το παλιό, απαςχόλθςε πολφ τον Julian
Chivite. Στόχοσ του ιταν θ διατιρθςθ του πραςίνου κατά τθ διάρκεια
τθσ καταςκευισ και θ ζνταξθ του νζου κτιριακοφ όγκου ς’ αυτό (45) .

90. Το ςυγκρότθμα του Moneo
αγκαλιάηει τα παλιά κτίρια

91. Πψθ νζων κτιρίων
του οινοποιείου
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Ο Moneo αντιμετωπίηει το κτίριο ωσ φόντο για τισ ελεφκερα
διατεταγμζνεσ ιςτορικζσ καταςκευζσ, αγκαλιάηοντασ τεσ από τισ τρεισ
πλευρζσ. Ο μακρφτεροσ βραχίονασ του νζου αυτοφ κτιρίου, ζχει
τοποκετθκεί ςε ζνα χαμθλό γκρεμό που ορίηει το πλάτωμα δίπλα ςτο
ποτάμι όπου βρίςκονται τα κτίρια. Ο κτιριακόσ όγκοσ ςε ςχιμα Γ λειτουργεί
ωσ όριο που ςθματοδοτεί τα διαφορετικά είδθ φφτευςθσ (οργανωμζνοι
αμπελϊνεσ και φυςικό πράςινο) και παράλλθλα δθμιουργεί «πλάτθ» ςτθν
οινοποιθτικι μονάδα.
Σθμαντικό ςτοιχείο τθσ ςφνκεςθσ αποτελοφν τα αμπζλια, τα οποία
φυτεφκθκαν χωρίσ να προξενιςουν ορατζσ μεταβολζσ ςτθν τοπογραφία. Θ
φροντιςμζνθ καλλιζργεια είναι ορατι και θ αλλαγι που ζχει επζλκει ςτο
τοπίο δεν ζχει κίξει τισ δαςικζσ εκτάςεισ, διαςφαλίηοντασ τθ ςυνζχεια μεταξφ
του φυςικοφ τοπίου και τθσ καλλιεργθμζνθσ γθσ (46) .
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Θ ιδζα του Moneo ιταν το οινοποιείο να δζςει με το τοπίο και να αποτελζςει
ςυνζχεια αυτοφ, με τισ λεφκεσ κατά μικοσ τθσ όχκθσ του ποταμοφ και τισ 100
χρόνων βελανιδιζσ ςτισ πλαγιζσ τθσ κοιλάδασ.
Σθμαντικι είναι επίςθσ για το ςχζδιο του Moneo, θ αντίλθψθ τθσ
τοποκεςίασ ωσ ςφνολο. Από μία μνθμειϊδθ πφλθ ειςόδου ςτο περικϊριο του
δρόμου, που πλαιςιϊνει τθ κζα ςτο κοντινό βουνό Montejurra, ζνασ
χωματόδρομοσ περνά μζςα από τουσ αμπελϊνεσ μζχρι το ποτάμι, όπου μια
ςτενι τςιμεντζνια γζφυρα ςυνδζεται με το οινοποιείο.
92. Θ δίρρικτθ ςτζγθ παραπζμπει ςτισ
παραδοςιακζσ καταςκευζσ του τόπου

Απόφαςθ του Moneo ιταν να κατεδαφιςτοφν αρκετά μικρότερθσ
ςθμαςίασ γεωργικά κτίρια ςτθν περιοχι για να ανοίξει ο χϊροσ για το
οινοποιείο και να διαμορφωκεί μια εξωτερικι πζργκολα και
ζνασ χειμωνιάτικοσ κιποσ (47) .
Θ προςκικθ αποτελείται από ζναν απλό επιμικθ όγκο ςχιματοσ Γ με
δίρρικτθ ςτζγθ που αντλεί αναφορζσ από τα παλαιότερα κτίςματα και
χαρακτθρίηεται από ςυνκετικι λιτότθτα. Τα ανοίγματα είναι περιοριςμζνα
εξαιτίασ τθσ ανάγκθσ για δθμιουργία ιδανικϊν ςυνκθκϊν για τθν οινοποίθςθ,
και ο όγκοσ ςυνολικά δίνει μονολικικι εντφπωςθ.

93. Οι παλιζσ εγκαταςτάςεισ με το
αρχοντικό, τον πφργο και τθν εκκλθςία

94. Πψθ νζων κτιρίων
του οινοποιείου

95. Πψθ νζων κτιρίων με μικρά
περιοριςμζνα ανοίγματα
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96. Πψεισ παλιϊν κτιρίων
ςχετικά κλειςτζσ και αυςτθρζσ

Πςον αφορά τθν κλίμακα, ενϊ θ απόλυτθ κλίμακα του ζργου είναι μεγάλθ,
μζςω τθσ ιδιαίτερθσ μορφολογικισ επεξεργαςίασ προςδίδεται εςωτερικι
κλίμακα ςτο κτίριο. Το αιςκθτικό αποτζλεςμα αφινει ςτο κεατι εντφπωςθ
που παραπζμπει ςτθν ευρωπαϊκι ναοδομία και αποτελεί αναφορά ςτον
μυςταγωγικό χαρακτιρα τθσ οινοποίθςθσ και τθν παλαιότερθ ςχζςθ τθσ με
τα μεςαιωνικά μοναςτιρια.
Κατά τον ςχεδιαςμό των νζων εγκαταςτάςεων του οινοποιείου, κα πρζπει να
ςθμειωκεί, πωσ τόςο οι ιδιοκτιτεσ όςο και ο αρχιτζκτονασ επεδίωξαν να
επωφελθκοφν από τισ καυμάςιεσ ςυνκικεσ που προςφζρει το Senorio de
Arinzano για τθν οινοποιία: αποτελεί επικυμία τουσ χάρθ ςτθν ανζγερςθ του
καινοφριου οινοποιείου να διαςφαλιςτοφν τόςο θ διατιρθςθ των
υφιςταμζνων κτιρίων, όςο και θ μελλοντικι χριςθ τθσ εφφορθσ γθσ.

97. Αίκουςα γευςιγνωςίασ
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Ανάλυςθ καταςκευισ
Τα κτίρια ζχουν τοίχουσ που ςχθματίηονται με αμμοβολι ςκυροδζματοσ με
κραπιναριςτό τελείωμα, που ταιριάηει με το πετρϊδεσ ζδαφοσ ςτθν υφι και
το χρϊμα. Ζχουν επίςθσ υποςτεί μία ειδικι επεξεργαςία ϊςτε με τθν πάροδο
του χρόνου και με τθ βοικεια τθσ υγραςίασ να αποκτιςουν πατίνα που να
δείχνει ςαν παλιά πζτρα (47) .
Για τθν καταςκευι τθσ ςτζγθσ και των παρακφρων χρθςιμοποιικθκε δρυσ,
που υπάρχει άφκονθ ςτθ γφρω περιοχι. Θ εξωτερικι επιφάνεια τθσ ςτζγθσ
είναι επενδυμζνθ με χαλκό ϊςτε με τθν οξείδωςθ να εναρμονίηεται με το
τοπίο.

98. Αυςτθρζσ βιομθχανικζσ όψεισ με
μυςταγωγικό χαρακτιρα
99. Δρφινθ ςτζγθ

Ζντονθ διαφοροποίθςθ παρατθρείται ςτο εξωτερικό και το εςωτερικό του
οινοποιείου. Ενϊ εξωτερικά το κτίριο δίνει τθν εντφπωςθ μιασ απλισ
καταςκευισ που δφςκολα τοποκετείται χρονικά, ςτο εςωτερικό γίνεται
εμφανισ θ υπερςφγχρονθ μζκοδοσ καταςκευισ του φορζα και τθσ ςτζγθσ.

100. Αίκουςα γευςιγνωςίασ
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Το υλικό είναι το ξφλο, το οποίο όμωσ δε χρθςιμοποιείται με ςυμβατικό
τρόπο. Θ ςτζγθ δεν καταςκευάηεται με το ςφςτθμα «δοκϊ επί ςτφλω», αλλά
με τθ λογικι των νευρϊςεων, ενϊ τα υποςτυλϊματα αναλφονται ςε
επιμζρουσ ςτοιχεία για τθ γεφφρωςθ του μεγάλου ανοίγματοσ. Θ
καταςκευαςτικι αυτι επίλυςθ επιτυγχάνει να προςδϊςει μζτρο ςτο χϊρο και
ρυκμό ςτθν περιιγθςθ ειςάγοντασ ζτςι τθ διάςταςθ του χρόνου ςτο κτίριο.
Το φωσ, κυρίωσ φυςικισ προζλευςθσ, ειςάγεται ςτο χϊρο και διαχζεται από
τα γραμμικά επαναλαμβανόμενα ανοίγματα τθσ ςτζγθσ ςθματοδοτϊντασ τθν
πορεία του επιςκζπτθ και εντείνοντασ τθν τελετουργικι ατμόςφαιρα του
χϊρου, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα ςυνονκφλευμα εντυπϊςεων και
ςυναιςκθμάτων.

101. Υποςτυλϊματα που ςτθρίηουν
τθν ξφλινθ ςτζγθ

Θ αίςκθςθ που δθμιουργοφν αυτά τα υλικά αλλά και τα βιομθχανικά ςτοιχεία
που απαιτοφνται για τθν οινοποιία, κακϊσ και τα δρφινα βαρζλια που
χρθςιμοποιοφνται
για
τθν
παλαίωςθ,
μασ
υπενκυμίηουν
ότι όπωσ ζνασ καλόσ τρφγοσ, ζτςι και το κτίριο πρζπει να βελτιϊνεται με τθν
πάροδο του χρόνου, και οδθγοφν ςε ζναν κετικό διάλογο ανάμεςα ςτο
παλιό, το νζο και το τοπίο.

102. Οι ςτζγεσ δθμιουργοφν
εντυπωςιακό φωτιςμό

103. Διάδρομοσ των επιςκεπτϊν
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104. Οι φεγγίτεσ εντείνουν τθν μυςταγωγικι ατμόςφαιρα του κτιρίου

105. Γραμμικοί φεγγίτεσ ακολουκοφν τθν
κίνθςθ του επιςκζπτθ

106. Αυςτθρζσ όψεισ και υλικά που
ενςωματϊνονται πλιρωσ ςτο τοπίο
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Casa da Torre
Winery
Σοποκεςία→ Louro – Vila Nova de
Famalicão – Ρορτογαλία
Ομάδα αρχιτεκτόνων → Carlos
Castanheira & Clara Bastai, Arqtos
Lda.
Ζτοσ καταςκευισ → 2008-2009

Διάγραμμα παλαιϊν και νζων
εγκαταςτάςεων
Νζεσ εγκαταςτάςεισ

Ραλαιζσ εγκαταςτάςεισ
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Τοποκετθμζνο ςτο Louro του Vila Nova de Famalicão, μια επαρχία ςτο βόρειο
τμιμα τθσ Ρορτογαλίασ με μεγάλθ παράδοςθ ςτο κραςί, θ οινοποιθτικι αυτι
μονάδα κρφβει μια ιςτορία πολλϊν ετϊν. Το Casa da Torre αποτελεί μζροσ
ενόσ κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, και δθμιουργικθκε με ςκοπό να εκπλθρϊςει
τθν επικυμία του ιδιοκτιτθ Manuel Sousa Lopes για επζκταςθ τθσ επιχείρθςισ
του. Θ φπαρξθ ενόσ πζτρινου ιςόγειου κτίςματοσ, που παλαιότερα
χρθςιμοποιοφνταν ωσ αχυρϊνασ του κτιματοσ, ζδωςε τθ δυνατότθτα
δθμιουργίασ μιασ απλισ ξφλινθσ προςκικθσ ωσ προσ το φψοσ του, για να
ςυμπεριλάβει τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ του οινοποιείου. Θ προςκικθ αυτι ζγινε
το 2008 ζπειτα από αρχιτεκτονικι μελζτθ τθσ ομάδασ Carlos Castanheira &
Clara Bastai, Arqtos Lda. Ππωσ ςυμβαίνει ςτα περιςςότερα ςφγχρονα κτίρια
που ςτεγάηουν ολόκλθρθ ι ζνα κομμάτι τθσ οινοποιθτικισ διαδικαςίασ,
δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ λειτουργικότθτα του χϊρου, αλλά και ςτθν
επιςκεψιμότθτα. Το νζο πλζον κτίριο περιλαμβάνει χϊρουσ για τθν
αποκικευςθ και τθν παλαίωςθ των οίνων που παράγονται, κακϊσ επίςθσ και
χϊρουσ για τθν υποδοχι των επιςκεπτϊν. Χαρακτθριςτικό του χϊρου είναι θ
διαμπερισ κίνθςθ κατά μικοσ του κτιρίου με ζναν ξφλινο υπερυψωμζνο
διάδρομο. Θ επιχωμάτωςθ ςτθ δυτικι και τθ νότια πλευρά του οινοποιείου
δθμιουργεί ιδανικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ του χϊρου,
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν διαδικαςία οινοποίθςθσ (48) .

107. Πψθ τθσ νζασ προςκικθσ του
Casa da Torre
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Λειτουργία
Ραραγωγικι διαδικαςία
Θ νζα πτζρυγα του οινοποιείου αποβλζπει ςτθν δθμιουργία νζων χϊρων για
τθν αποπεράτωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν
λειτουργεί αυτόνομα, κακϊσ περιλαμβάνει μόνο τισ λειτουργίεσ τθσ ηφμωςθσ,
τθσ ωρίμανςθσ και τθσ παλαίωςθσ, όταν αυτι κρικεί απαραίτθτθ. Οι
υπόλοιπεσ εκτελοφνται ςε γειτονικά κτίρια του ςυγκροτιματοσ του
οινοποιείου. Εςωτερικά ο χϊροσ ζχει διαμορφωκεί, ϊςτε οι επιςκζπτεσ να
ζχουν τθ δυνατότθτα να περιθγθκοφν ςτο κτίριο γραμμικά και κατακόρυφα,
χωρίσ να εμποδίηουν τθν ροι τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (49) .

108. Κεντρικι κλίμακα ανόδου των
επιςκεπτϊν

Γλευκοποίθςθ
Ηφμωςθ
Ωρίμανςθ
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Διάγραμμα των παραγωγικϊν λειτουργιϊν
του οινοποιείου
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109. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ
διατεταγμζνεσ γραμμικά

Κακϊσ θ γλευκοποίθςθ πραγματοποιείται ςε παλιό γειτονικό κτίριο
παραγωγισ, εδϊ μεταφζρεται μόνο ο μοφςτοσ και με αντλίεσ διοχετεφεται ςε
δεξαμενζσ. Αυτζσ ζχουν οργανωκεί γραμμικά ςτον χϊρο, ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ οικονομία των κινιςεων. Στθ ςυνζχεια το κραςί οδθγείται
ςτισ αντίςτοιχεσ δεξαμενζσ για ωρίμανςθ, οι οποίεσ εντάςςονται ςτον ίδιο
χϊρο. Ακολουκεί θ εμφιάλωςθ που πικανόν λαμβάνει χϊρα ςε κάποιο άλλο
τμιμα του ςυγκροτιματοσ. Μζροσ του κτιρίου αποτελεί και ζνα ξφλινο κιόςκι
ςε ςχιμα βαρελιοφ, το οποίο τοποκετείται δεξιά τθσ ειςόδου και φιλοξενεί τθ
λειτουργία του εργαςτθρίου για τισ αναγκαίεσ χθμικζσ αναλφςεισ του
κραςιοφ. Τζλοσ, το οινοποιείο περικλείει ζνα ξφλινο πατάρι ςε ενδιάμεςθ
ςτάκμθ που χρθςιμοποιείται ωσ χϊροσ γευςιγνωςίασ για τουσ επιςκζπτεσ.
Ο προςανατολιςμόσ του κτιρίου, θ επιχωμάτωςθ δυο εκ των τεςςάρων
πλευρϊν του, ο χοντρόσ και ψθλόσ τοίχοσ από γρανίτθ κακϊσ και θ κάλυψθ
των γυάλινων όψεων με ξφλινεσ περςίδεσ δθμιουργοφν το ιδανικό μικροκλίμα
για τθ ςωςτι λειτουργία του οινοποιείου.
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Επιςκεψιμότθτα
Θ είςοδοσ των επιςκεπτϊν πραγματοποιείται από τθν ανατολικι πλευρά του
κτιρίου ςτθν οποία οδθγεί το πλακόςτρωτο που ξεκινά από τον κεντρικό
δρόμο. Εκατζρωκεν βρίςκονται το μεγάλο ξφλινο βαρζλι-χθμείο και οι
βοθκθτικοί χϊροι (χϊροι υγιεινισ). Τα δυο μεγάλα ανοίγματα ςτθν όψθ αυτι
δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να ειςζλκουν και να περιθγθκοφν
γραμμικά ςτον χϊρο με τισ ογκϊδεισ ανοξείδωτεσ δεξαμενζσ. Θ ανάβαςθ ςτο
πατάρι για γευςιγνωςία γίνεται με μια ξφλινθ ςκάλα, που βρίςκεται κατά
μικοσ του κεντρικοφ οριηόντιου άξονα του κτιρίου. Ράνω ς’ αυτό τον άξονα
βρίςκεται και ζνασ ξφλινοσ διάδρομοσ, ο οποίοσ ενϊνει το πατάρι με το
άνοιγμα τθσ εξόδου ςτθν δυτικι πλευρά. Ππωσ φαίνεται, θ κζαςθ του χϊρου
και γενικότερα θ παρουςία των επιςκεπτϊν δεν παρεμποδίηει διόλου τθν
οποιαδιποτε εργαςία ςτο οινοποιείο, κακϊσ πραγματοποιοφνται ςε
διαφορετικά επίπεδα. Χαρακτθριςτικό τθσ κίνθςθσ των επιςκεπτϊν είναι το
ότι θ ζξοδοσ γίνεται ςε υψθλότερο επίπεδο ςε ςχζςθ με τθν είςοδο, εξαιτίασ
τθσ επιχωμάτωςθσ ςτισ δυο πλευρζσ (νότια και δυτικι) του οινοποιείου.
110. Ξφλινθ ςκάλα ανόδου
επιςκεπτϊν

Διάγραμμα τθσ κυκλοφορίασ των
επιςκεπτϊν ςτθν διαμικθ τομι
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Διάγραμμα των επιςκζψιμων και μθ
χϊρων του οινοποιείου

Επιςκζψιμοι χϊροι
Χϊροι παραγωγισ-μθ προςβάςιμοι
ςτο κοινό
Χϊροι παραγωγισ-προςβάςιμοι
ςτο κοινό
Κινιςεισ επιςκεπτϊν

111. Ζξοδοσ απιςκεπτϊν από τθν
Δυτικι πλευρά
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Ζνταξθ
Μορφολογία-Σφνκεςθ
Θ μελζτθ τθσ ομάδασ των αρχιτεκτόνων ιταν ςαφισ: «Στθν επζκταςθ
προςτίκεται μόνο ό,τι είναι αναγκαίο, προςπακϊντασ να ςεβαςτεί τουσ
χϊρουσ που βρίςκονταν ιδθ εκεί» (49) .
Ο μεταςχθματιςμόσ ζγινε κυρίωσ ςε επίπεδο οροφισ και το αποτζλεςμα ιταν
ζνασ ςυνδυαςμόσ επιπζδων και χϊρων κάτω από μία ξφλινθ δίρριχτθ ςτζγθ.
Ζνασ τοίχοσ από γρανίτθ, μεγάλου πάχουσ, χαρακτθρίηει τθν νζα καταςκευι,
κάτι που ςυνζβαινε και ςτθν παλιά. Ραράλλθλα προςτατεφει τισ δφο πλευρζσ
του κτιριακοφ όγκου, τθ βόρεια και τθν ανατολικι, αφοφ οι άλλεσ δυο
βρίςκονται καμμζνεσ κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Το μικοσ τθσ
ςτζγθσ που αγγίηει τα 18 μζτρα ζκανε αναγκαία τθν ειςαγωγι μιασ ςειράσ
κεντρικϊν πυλϊνων , οι οποίοι, κακϊσ ιταν ανεπικφμθτοι, περιορίςτθκαν ςε
αρικμό ςτο ελάχιςτο δυνατό (49) . Τοποκετθμζνοσ πάνω από τον ςτιβαρό
τοίχο, ζνασ μικρόσ όγκοσ ςτεγάηει τον χϊρο γευςιγνωςίασ, τόςο ςτο
εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον του οινοποιείου,
προςπακϊντασ να ςυνδζςει τουσ δυο αυτοφσ χϊρουσ. Το πατάρι αυτό
προςφζρει ευρεία κζαςθ τόςο ςτον ιςόγειο χϊρο με τισ δεξαμενζσ ςτο
εςωτερικό του οινοποιείου, όςο και ςτισ εκτάςεισ με τα αμπζλια που
βρίςκονται ανατολικά του ςυγκροτιματοσ. Ο ξφλινοσ διάδρομοσ δίνει τθ
δυνατότθτα για διαμικθ κίνθςθ ςτο κτίριο και ενϊνει τον ψθλότερο όροφο
τθσ δυτικισ πλευράσ με τον όροφο τθσ γευςιγνωςίασ.
Θ ξφλινθ οροφι ξεπροβάλει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αγκαλιάηει τθν είςοδο,
τον χϊρο υποδοχισ με το λικόςτρωτο δάπεδο, και τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ.
Το φυςικό χρϊμα ξυλείασ που επιλζχκθκε κάνει ζντονο το ςτοιχείο τθσ
παράδοςθσ, και ςυγχρόνωσ ιςχυροποιεί τθ ςχζςθ του με το υλικό του τοίχου,
δθλαδι τον γρανίτθ. Ο φωτιςμόσ του χϊρου ςυνικωσ είναι περιοριςμζνοσ και
ςτοχευμζνοσ, μόνο όςοσ χρειάηεται κάκε φορά, και ςτισ γυάλινεσ όψεισ
φιλτράρεται από επιφάνειεσ με περςίδεσ. Το φωσ αποτελεί ζνα ιδιαίτερα
ςθμαντικό λειτουργικό ςτοιχείο που προςδίδει ςτον χϊρο ταυτότθτα και
ατμόςφαιρα.
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112. Το ςυγκρότθμα Casa da Torre
με τα παλιά και νζα κτίρια

113. Θ ανατολικι όψθ με το
χαρακτθριςτικό βαρζλι-χθμείο

Θ προςκικθ ςτο νζο πλζον οινοποιείο οδιγθςε ςτθν εκ νζου μελζτθ του
εξωτερικοφ χϊρου. Μερικά δζντρα μεταφυτεφτθκαν, μερικζσ πζτρεσ
μετακινικθκαν, δάπεδα καλφφκθκαν με μεγάλεσ πζτρινεσ πλάκεσ. Οριςμζνεσ
πθγζσ νεροφ που είχαν ξεχαςτεί, αξιοποιικθκαν και τϊρα πια
χρθςιμοποιοφνται. «Το οινοποιείο δεν είναι αυτό που ιταν παλιά. Είναι
καλφτερο, όπωσ και το κραςί» (49) .
Θ μελζτθ που εκπονικθκε ζχει λάβει ςοβαρά υπόψθ τον προςανατολιςμό
του κτιρίου, αφοφ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτον ςχεδιαςμό ενόσ
ςφγχρονου οινοποιείου. Γι’ αυτό κρίκθκε ςκόπιμθ θ επιχωμάτωςθ τμιματοσ
του κτίςματοσ. Θ νότια πλευρά είναι καμμζνθ μζχρι το επίπεδο τθσ ςτζγθσ
και καλυμμζνθ από τθν ακτινοβολία του ιλιου για τθν αποφυγι υψθλϊν
κερμοκραςιϊν. Θ δυτικι πλευρά είναι επίςθσ προςτατευμζνθ και καμμζνθ
μζχρι το επίπεδο τθσ ξφλινθσ ςτζγθσ. Στθ βόρεια πλευρά υπάρχει ο ψθλόσ
και χοντρόσ τοίχοσ από γρανίτθ και τζλοσ ςτθν ανατολικι πλευρά, που
βρίςκεται θ είςοδοσ και οι υπόλοιποι προςβάςιμοι χϊροι, οι επιφάνειεσ είναι
καλυμμζνεσ με περςίδεσ.
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Ανάλυςθ καταςκευισ
Τα υλικά επιλζχκθκαν με κριτιριο τθν υγιεινι, τθν ανκεκτικότθτα και τθ
ςυντιρθςθ του οινοποιείου. Ο χοντρόσ τοίχοσ, που είναι καταςκευαςμζνοσ
περιμετρικά του κτίςματοσ, φτάνει μζχρι το ςθμείο που ξεκινά θ ξφλινθ ςτζγθ
και φζρει όλθ τθν καταςκευι. Το υλικό που χρθςιμοποιείται είναι ο γρανίτθσ,
και δίνει πολφ ιςχυρό χαρακτιρα ςτθν εξωτερικι μορφι αφοφ δεν ζχει
επιχριςτεί.
Θ οροφι αποτελείται από ςτρϊςεισ ξυλείασ τθ μια πάνω ςτθν άλλθ που
καταλιγουν ςτθν τελικι επικάλυψθ από κεραμίδια. Τζςςερισ πυλϊνεσ,
καταςκευαςμζνοι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, φζρουν το ςυνολικό φορτίο τθσ
ςτζγθσ και οι ορκοςτάτεσ που προκφπτουν από αυτοφσ ςυντελοφν ςτθ
ςτιριξθ τθσ μεγάλθσ αυτισ επιφάνειασ. Ανοξείδωτα καλϊδια
χρθςιμοποιοφνται για να ςυγκρατιςουν τισ μεγάλεσ οριηόντιεσ ωκιςεισ, που
δθμιουργοφνται από το βάροσ τθσ ξφλινθσ καταςκευισ.

.

Συνεπτυγμζνθ τομι τθσ ανατολικισ
πλευράσ

Λεπτομζρεια τθσ ςτζγθσ
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Λεπτομζρεια τθσ βόρειασ όψθσ

Λεπτομζρεια του εργαςτθρίου

Θ ςτζγθ, ενϊ εξωτερικά δίνει τθν εντφπωςθ μιασ εξ ολοκλιρου ςυμβατικισ
καταςκευισ, ςτο εςωτερικό εφαρμόηεται τεχνολογία αιχμισ, που ςτόχο ζχει
τθ γεφφρωςθ μεγάλου ανοίγματοσ.
Εςωτερικά ο χϊροσ είναι επιχριςμζνοσ με ςοβά. Το ξφλινο πατάρι, που κάνει
ιδιαίτερα αιςκθτι τθν παρουςία του τόςο ςτο εςωτερικό, όςο και ςτο
εξωτερικό περιβάλλον, ςτθρίηεται ςτον πζτρινο τοίχο, ενϊ ο διάδρομοσ και θ
ςκάλα ςτουσ τζςςερισ μεγάλουσ πυλϊνεσ.

115. Υποςτφλωμα που ςτθρίηει τθν
ξφλινθ ςτζγθ

Οι υπόςκαφοι χϊροι, καταςκευαςμζνοι από γρανίτθ, προςδίδουν ςτο χϊρο
μία ςυμβολικι διάςταςθ ςτθν παλαίωςθ του οίνου, αφοφ το κραςί
εξελίςςεται μζςα ςτθ γθ, εκεί από όπου προιλκε και το ςταφφλι.
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Sattler
Winery
Τοποκεςία→ Tadten – Αυςτρία
Ομάδα αρχιτεκτόνων → Andreas
Frauscher, Kurt Sattler, Richard
Klinger, Patrick Herold (Architects
Collective)
Ζτοσ καταςκευισ → 2008-2009

Το οινοποιείο Erich Sattler βρίςκεται ςτθν περιοχι Tadten, ζνα τυπικό χωριό
ςτθν αυςτριακι οινοπαραγωγικι ηϊνθ του Burgenland ςτα ςφνορα με τθν
Ουγγαρία. Θ ιδιοκτθςία είναι 12x120m με δφο υπάρχοντα κτίρια και μια νζα
καταςκευι ενδιάμεςα. Ρρόκειται για ζνα ιδιαίτερα επίμθκεσ οικόπεδο με τισ
μικρζσ πλευρζσ του να ζχουν μζτωπο ςτο δρόμο και το μεγαλφτερο μζροσ του
να βρίςκεται ςτο κζντρο οικοδομικοφ τετραγϊνου. Ρροσ το κζντρο του
χωριοφ βρίςκεται ζνα υπάρχον ςχιματοσ L κτιριο κατοικιϊν με αυλι και
δθμόςια πρόςβαςθ για τουσ πεηοφσ. Στθν άλλθ άκρθ τθσ ιδιοκτθςίασ ςτθν
κατεφκυνςθ των αμπελϊνων βρίςκεται μια παλιά μονάδα παραγωγισ και
αποκικευςθσ με δευτερεφουςα είςοδο. Το νζο κτίριο καταςκευάηεται το
2008 από τθν αρχιτεκτονικι ομάδα Architects Collective (Andreas Frauscher,
Kurt Sattler, Richard Klinger) και τον Patrick Herold με ζκταςθ 400m2 ςε
οικόπεδο περιοριςμζνο ανάμεςα ςτα δφο υπάρχοντα κτίρια (50). Αποτελείται
από δφο ςτάκμεσ (ιςόγειο και όροφοσ) και ςτεγάηει κφριουσ χϊρουσ, που
περιλαμβάνουν τουσ χϊρουσ παραγωγισ και τουσ χϊρουσ επίςκεψθσυποδοχισ κοινοφ, και βοθκθτικοφσ χϊρουσ για αποκθκευτικζσ και διοικθτικζσ
λειτουργίεσ. Σε αντίκεςθ με τα περιςςότερα παραδείγματα ςφγχρονων
οινοποιείων, το Sattler δε βρίςκεται ςε περιοχι αμπελϊνων απομακρυςμζνο
από κατοικθμζνθ περιοχι αλλά ςτο κζντρο οικιςτικισ περιοχισ.

Διάγραμμα παλαιϊν και νζων
εγκαταςτάςεων
Νζεσ εγκαταςτάςεισ
Ραλαιζσ εγκαταςτάςεισ
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116. Αεροφωτογραφία περιοχισ Tadten

117. Το ςυγκρότθμα Sattler περιλαμβάνει 2
υπάρχοντα κτίρια και μία προςκικθ ενδιάμεςα
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Λειτουργία
Ραραγωγικι διαδικαςία
Τα παλαιότερα χρόνια θ κφρια ροι τθσ παραγωγισ πραγματοποιοφνταν
αποκλειςτικά ςτο ζνα από τα γειτονικά υπάρχοντα κτίρια, ςιμερα όμωσ θ νζα
πτζρυγα ςτεγάηει ςθμαντικό τμιμα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Εςωτερικά
ςτο ίδιο το νζο κτίριο υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ των λειτουργιϊν, με τθν
παραγωγι να τοποκετείται ςτθ ςτάκμθ ιςογείου και τουσ επιςκζψιμουσ
χϊρουσ ςτον όροφο. Δεδομζνθσ τθσ περιοριςμζνθσ παραγωγικισ ιςχφοσ του
οινοποιείου, με τθ διάταξθ αυτι εξαςφαλίηεται τόςο θ οικονομία κινιςεων
όςο και θ εγγφτθτα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ με τθ γθ και κατ’ επζκταςθ
με τουσ αμπελϊνεσ και τθν πρϊτθ φλθ (51) .
118. Βαρζλια ωρίμανςθσ του κραςιοφ

Γλευκοποίθςθ
Ηφμωςθ

Στο ιςόγειο θ παραγωγι οργανϊνεται ςε δφο κφριεσ πτζρυγεσ με ενδιάμεςο
διαμπερι διάδρομο κίνθςθσ που παραλαμβάνει τθν είςοδο και εξυπθρετεί τθ
ςφνδεςθ με το παλιό οινοποιείο. Θ μία πτζρυγα περιλαμβάνει τουσ χϊρουσ
ηφμωςθσ, και θ άλλθ τθν αίκουςα ωρίμανςθσ και τισ κατακόρυφεσ κινιςεισ.

Ωρίμανςθ
Εμφιάλωςθ

119. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ

Διάγραμμα των παραγωγικϊν λειτουργιϊν
του οινοποιείου
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Τα ςταφφλια, αφοφ μεταφερκοφν ςτο παλιό οινοποιείο από τουσ γειτονικοφσ
αμπελϊνεσ όπου ςυλλζγονται χειρωνακτικά, υφίςτανται τθ διαδικαςία τθσ
ζκκλιψθσ. Το παλιό κτίριο βρίςκεται ςε άμεςθ επαφι με το δρόμο, ζτςι
εξυπθρετεί τθ μεταφορά και είςοδο των προϊόντων. Στθ ςυνζχεια, ο μοφςτοσ
ειςάγεται ςτο νζο οινοποιείο μζςω τθσ διόδου του χϊρου ηφμωςθσ. Εκεί
τοποκετείται ςε δεξαμενζσ των 2000 ι 5000l (ανάλογα με το είδοσ του
κραςιοφ) και ςτθ ςυνζχεια το κραςί μεταφζρονται ςτο χϊρο ωρίμανςθσ όπου
τοποκετείται ςε ξφλινα βαρζλια των 230l (52) . Ακολουκεί θ εμφιάλωςθ, θ
οποία λαμβάνει χϊρα ςτο γειτονικό παλιό κτίριο παραγωγισ, το οποίο
ςυνδζεται με το νζο μζςω του διαδρόμου κίνθςθσ.
120. Αίκουςα παλαίωςθσ του κραςιοφ

Ο προςανατολιςμόσ των γυάλινων όψεων, τα ενςωματωμζνα ςτζγαςτρα εν
προβόλω, θ δυνατότθτα εξαεριςμοφ κάκε χϊρου κακϊσ και θ καλι μόνωςθ
επιτρζπουν άνετο μικροκλίμα όλο το χρόνο απαραίτθτο για τθ ςωςτι
λειτουργία του οινοποιείου.
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Θ είςοδοσ των επιςκεπτϊν πραγματοποιείται μζςω ενόσ μικροφ πεηοδρόμου
που ςυνδζει τον κεντρικό δρόμο τθσ νότιασ πλευράσ με το οινοποιείο. Οι
επιςκζπτεσ αφοφ περιθγθκοφν ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ του ιςογείου,
κατευκφνονται μζςω τθσ κατακόρυφθσ κίνθςθσ ςτον πρϊτο όροφο όπου
ςτεγάηονται θ αίκουςα γευςιγνωςίασ με κουηίνα, γραφεία και ξενϊνεσ.
Ο εςωτερικόσ χϊροσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ενιαίοσ μεγάλοσ χϊροσ ι
μεμονωμζνα δωμάτια μζςω ενόσ μεγάλου πανζλου με δυνατότθτα ολίςκθςθσ
και τεςςάρων κυρϊν. Στθ μζςθ του χϊρου βρίςκεται μία αυτοφερόμενθ
πεντάγωνθ ςε κάτοψθ καταςκευι με ξφλινα πανζλα που περιλαμβάνουν
βοθκθτικοφσ χϊρουσ (χϊρουσ υγιεινισ και κουηίνα). Ο προκάλαμοσ και θ
αίκουςα γευςιγνωςίασ δίνουν πρόςβαςθ ςτα δϊματα, τα οποία
χρθςιμοποιοφνται για εκδθλϊςεισ και παρουςιάςεισ κραςιϊν (53) .

121. Κουηίνα του Οινοποιείου

122. Αίκουςα γευςιγνωςίασ

0
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Διάγραμμα τθσ κυκλοφορίασ των
επιςκεπτϊν ςτθν διαμικθ τομι

Sattler Winery

123. Ταράτςα για τουσ επιςκζπτεσ

Στάκμθ +1

124. Αίκουςα γευςιγνωςίασ

Επιςκζψιμοι χϊροι
Χϊροι παραγωγισ-μθ προςβάςιμοι
ςτο κοινό
Χϊροι παραγωγισ-προςβάςιμοι
ςτο κοινό
Κινιςεισ επιςκεπτϊν
Στάκμθ 0
0

1

2

3

4

5

6 (m)

Διάγραμμα των επιςκζψιμων και μθ
χϊρων του οινοποιείου
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Ζνταξθ
Μορφολογία-Σφνκεςθ
Το νζο οινοποιείο ζρχεται να απαντιςει ςτισ προκλιςεισ ζνταξθσ μιασ
παραγωγικισ διαδικαςίασ ςε ζνα αςτικοποιθμζνο περιβάλλον. Πντασ
περιοριςμζνο από τουσ γειτονικοφσ κτιριακοφσ όγκουσ κατοικιϊν ςτο Νότο και
το υπάρχον κτίριο του οινοποιείου ςτο Βορρά, και επειδι οι ανατολικοί και
δυτικοί τοίχοι ζπρεπε να είναι ιςχυροί για προςταςία από πυρκαγιά, θ νζα
προςκικθ γίνεται εςωςτρεφισ και αναπτφςςεται κακ’ φψοσ.
Το κτίριο αποτελείται από ζνα ςυμπαγι όγκο μικρισ απόλυτθσ κλίμακασ. Θ
κάτοψθ ιςογείου του νζου κτιρίου ςχθματίηεται από ζνα ορκογϊνιο και του
πρϊτου ορόφου από ζνα παραλλθλόγραμμο με προςανατολιςμό ανατολιδφςθ. Αυτζσ οι δφο βαςικζσ φόρμεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ από μια ςειρά
χωρικϊν διαγωνίων και αναμεμειγμζνεσ ςε μια ρζουςα ςυνολικι μορφι
δθμιουργϊντασ πολυάρικμουσ διαφορετικοφσ χϊρουσ, κεάςεισ και
τοπιογραφίεσ που ςχετίηονται με τον ιλιο, τθ βεράντα και το γφρω
περιβάλλον. Οι περιοχζσ που απομζνουν από το παραλλθλόγραμμο
δθμιουργοφν τα ανατολικά και δυτικά προςανατολιςμζνα δϊματα τα οποία
χρθςιμοποιοφνται για εκδθλϊςεισ και παρουςιάςεισ κραςιϊν (53) .

Διαγράμματα κίνθςθσ και
προςανατολιςμοφ του κτιρίου
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125. Αυλι ανάμεςα ςτισ παλιζσ και τισ
νζεσ εγκαταςτάςεισ

Το εςωτερικό του πρϊτου ορόφου ζχει μια ανατολικά και μια δυτικά
προςανατολιςμζνθ βεράντα με δφο ευρείεσ γυάλινεσ όψεισ που επιτρζπουν
τθν ειςχϊρθςθ του υπαίκριου χϊρου ςτον εςωτερικό. Το δϊμα ζχει κζα ςτο
χωριό και προςφζρει ευρεία κζαςθ ςτουσ γφρω αμπελϊνεσ, τισ γειτονικζσ
λίμνεσ και τουσ πρόποδεσ των Άλπεων, ενϊ οι αναδιπλϊςεισ του και οι
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διαφορζσ
επιπζδων
που
μορφοπλαςτικότθτα ςτο κτίριο.

προκφπτουν

προςδίδουν

ζντονθ

Από αυτι τθν κζςθ μπορεί κανείσ να δοκιμάςει το κραςί ζχοντασ παράλλθλα
οπτικι επαφι με τουσ μακρινοφσ αμπελϊνεσ που το παριγαγαν. Με αυτι τθν
ζννοια θ ςτζγαςθ αποτελεί προζκταςθ τθσ τοπιογραφίασ που επαναςυνδζει
το οινοποιείο με τουσ αμπελϊνεσ (54) . Λςορροπεί τθν αποςφνδεςθ
ανεβάηοντασ τον επιςκζπτθ (και παράλλθλα τθ ςθμαςία του οινοποιείου)
μζςα από το μικρό αλλά ςφνκετο κτίριο που υψϊνεται πάνω από τισ γφρω
ςτζγεσ- μια δυνατι και επιτυχθμζνθ μεταφορά για το ρόλο του κραςιοφ ςτο
χωριό και τθν ευρφτερθ περιοχι.

126. Βεράντα με κζα ςτουσ μακρινοφσ
αμπελϊνεσ
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Ανάλυςθ καταςκευισ
Θ καταςκευι του κτιρίου αποτελείται από ςκυρόδεμα και τοιχοποιία, ενϊ το
ξφλο, το οποίο διατθρεί το φυςικό του χρϊμα εφαρμόηεται ςτισ οροφζσ και τισ
πλθρϊςεισ (55) . Πλα τα δϊματα ζχουν ξφλινα δάπεδα και θ όψθ του κτιρίου
είναι χρωματιςμζνθ ςκοφρο γκρι εξωτερικά και άςπρθ εςωτερικά. Θ ευρεία
χριςθ του ξφλου, τόςο ςτουσ εςωτερικοφσ όςο και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ
δθμιουργεί μια ηεςτι ατμόςφαιρα και ςυγχρόνωσ διαλζγεται αντιςτικτικά με
το γφρω πυκνοδομθμζνο οικιςτικό περιβάλλον.

127. Θ όψθ του κτιρίου με ςκοφρο γκρι
χρϊμα και κεκλιμζνεσ ςτζγεσ

Γενικά, θ αίςκθςθ που αποπνζεται προςομοιάηει με κατοικιςιμου χϊρου, ενϊ
θ κλίμακα είναι προςαρμοςμζνθ ςτα ανκρϊπινα μζτρα. Το γυαλί
χρθςιμοποιείται ςτα μεγάλα ανοίγματα του κτιρίου, επιτρζποντασ τθ
διζλευςθ του φυςικοφ φωτόσ και παράλλθλα προςφζροντασ κεάςεισ ςτουσ
μακρινοφσ αμπελϊνεσ, από όπου προιλκε το ςταφφλι.

128. Τα ξφλινα δϊματα διαλζγονται με
τθν γφρω οικιςτικι περιοχι

129. Μεγάλεσ επιφάνειεσ γυαλιοφ επιτρζπουν
τον φυςικό φωτιςμό του κτιρίου
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Lopez de Heredia
Winery
Σοποκεςία→ La Rioja
Ομάδα αρχιτεκτόνων → Zaha Hadid
Ζτοσ καταςκευισ → 2002

130. Αεροφωτογραφία τθσ
περιοχισ La Rioja

131. Οι παλιζσ εγκαταςτάςεισ του
Οινοποιείου Lopez de Heredia
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Το οινοποιείο Lopez de Heredia είναι ζνα από τα παλαιότερα και πιο
φθμιςμζνα οινοποιεία ςτθν ιςπανικι περιοχι La Rioja. Λδρφκθκε το 1975 και
ζκτοτε ζχει δεχτεί πολλζσ προςκικεσ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ οι
οποίεσ μαρτυροφν τθν ιςτορία του. Καλφπτει ζκταςθ 53.076m2 εκ των οποίων
19.718 είναι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ. Για να γιορτάςουν τα 125α γενζκλιά του
οι ιδιοκτιτεσ αποφάςιςαν να αποκαταςτιςουν ζνα παλιό περίπτερο που ο
ιδρυτισ είχε χρθςιμοποιιςει για τθν ζκκεςθ των Βρυξελλϊν το 1910 και ζκτοτε
είχε παραμείνει αποςυναρμολογθμζνο. Το 2002 οι ςθμερινοί ιδιοκτιτεσ,
ανακαλφπτοντασ τθν αξία του αποφαςίηουν τθν καταςκευι ενόσ εξωτερικοφ
κτίςματοσ για τθ ςτζγαςθ του παλιοφ περιπτζρου. Ο ςχεδιαςμόσ του
ανατίκεται ςτθ Zaha Hadid και αφοφ χρθςιμοποιείται για τθν Ζκκεςθ Ροτϊν
και Τροφίμων τθσ Βαρκελϊνθσ, τοποκετείται δίπλα ςτο παλιό οινοποιείο μετά
από μια ςειρά εργαςιϊν διαμόρφωςθσ τοπίου. Αργότερα το περίπτερο αυτό
κα αντικαταςτακεί από μια νζα επζκταςθ που κα αποτελείται από κτίρια
πολιτιςμοφ (56) . Το ζργο ζχει επεκτακεί πζρα από το περίπτερο, ζτςι ϊςτε αυτό
να ενςωματωκεί καλφτερα ςτο περιεχόμενό του. Το περίπτερο μεγζκουσ
800m2 , το οποίο αποτελείται από ζναν ενιαίο ιςόγειο χϊρο, τοποκετείται
δίπλα ςτα παλιά κτίρια του οινοποιείου και μζςω υπογείου επικοινωνεί με ζνα
από τα κελάρια. Συνολικά το ςυγκρότθμα ςτεγάηει τόςο κφριουσ χϊρουσ, που
περιλαμβάνουν τουσ χϊρουσ παραγωγισ και τουσ χϊρουσ επίςκεψθσυποδοχισ κοινοφ, όςο και βοθκθτικοφσ για αποκθκευτικζσ και διοικθτικζσ
λειτουργίεσ. Το νζο περίπτερο ςτεγάηει τισ λειτουργίεσ που αφοροφν τουσ
επιςκζπτεσ, ιδιότθτα που γίνεται φανερι και από τον ιδιαίτερο ςχεδιαςμό του.

132. Το περίπτερο τοποκετείται δίπλα
ςτισ παλιζσ εγκαταςτάςεισ
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Λειτουργία
Ραραγωγικι διαδικαςία

133. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ

Θ παραγωγικι διαδικαςία εξελίςςεται αποκλειςτικά ςτα παλιά κτίρια με πολφ
περιοριςμζνθ χριςθ τεχνολογίασ. Λόγω τθσ καταςκευισ του οινοποιείου ςε
διαφορετικζσ χρονικζσ φάςεισ, θ διαδικαςίεσ παραγωγισ δεν είναι με
ςαφινεια οριςμζνεσ χωρικά. Κακϊσ το οινοποιείο αναπτυςςόταν και οι
ανάγκεσ παραγωγισ αυξάνονταν, ζρχονταν να προςτεκοφν νζοι, ςυχνά
αυτόνομοι κτιριακοί όγκοι χϊροι οι οποίοι ενίςχυαν υπάρχουςεσ λειτουργίεσ ,
με αποτζλεςμα το ςυγκρότθμα να αποτελείται από κτίρια διαφορετικϊν
εποχϊν, το κακζνα με τθ δικι του ιδιαίτερθ ιςτορία και όνομα.
Θ παραγωγικι διαδικαςία περιλαμβάνει 4 βαςικά ςτάδια τα οποία
οργανϊνονται κυρίωσ κατά μικοσ ςτουσ χϊρουσ του οινοποιείου, με
δεδομζνο ότι τα παλιά κτίρια είναι απλζσ επιμικεισ ορκογϊνιεσ πτζρυγεσ με
χϊρουσ κυρίωσ ιςόγειουσ, και ςε οριςμζνα ςθμεία υπόγειουσ και α ςτάκμθσ.

134. Βαρζλια ωρίμανςθσ

135. Το παλιό κελάρι
“ El Calado Cellar”
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Θ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ των ςταφυλιϊν και
γλευκοποίθςθσ
πραγματοποιείται κυρίωσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ δίπλα ςτουσ αμπελϊνεσ.
Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ διαδικαςία τθσ ηφμωςθσ θ οποία λαμβάνει χϊρα ςε
δφο από τα παλαιότερα κτίρια του ςυγκροτιματοσ που ονομάηονται “Pavillion
Nº 1” και "Bodega Blondeau". Στθν πρϊτθ αίκουςα, θ οποία χτίςτθκε το 1978

Lopez de Heredia Winery

136. Δεξαμενζσ ηφμωςθσ και
ωρίμανςθσ

137. Αίκουςα “Pavillion Nº 1”

και ςτισ αρχζσ του 20ου αι. δζχτθκε επζμβαςθ για αφξθςθ του φψουσ και
αντικατάςταςθ του δαπζδου, ςτεγάηονται 5 μεγάλεσ δεξαμενζσ ηφμωςθσ. Στθ
Bodega Blondeau γίνεται κυρίωσ θ πρϊτθ ωρίμανςθ του κόκκινου κραςιοφ
μζςα ςε 35 ξφλινεσ δεξαμενζσ διαφόρων μεγεκϊν που διατάςςονται
γραμμικά εκατζρωκεν ενόσ κεντρικοφ διαδρόμου κίνθςθσ. Θ αίκουςα αυτι
ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε ο αζρασ να ανακυκλϊνεται φυςικά και να
αποφεφγονται οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ που ςυνικωσ αναπτφςςονται κατά τθ
διάρκεια τθσ ηφμωςθσ (56) .
Θ ωρίμανςθ ςε βαρζλια πραγματοποιείται επίςθσ ςε πολλζσ διαφορετικζσ
αίκουςεσ ςυνολικοφ εμβαδοφ 6000m2 με ιδιαίτερα ονόματα “ El Calado
Cellar”, "Bodega Nueva", "La Bisiesta", "La Dolorosa", "El Caladillo", "El
Frontón" (The Pelota Court). Οι χϊροι είναι εξ ολοκλιρου υπόγειοι ϊςτε να
πλθροφν τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ τθσ ωρίμανςθσ, ενϊ θ διάταξθ των
βαρελιϊν, τα οποία καταλαμβάνουν ςχεδόν όλο το ελεφκερο φψοσ των
χϊρων γίνεται ςε δφο ςειρζσ με ενδιάμεςο διάδρομο κίνθςθσ. Θ ςυνζχιςθ τθσ
ωρίμανςθσ ςε μπουκάλι, θ οποία είναι απαραίτθτθ για οριςμζνα είδθ
κραςιοφ, γίνεται ςτθ "Bodega Vieja“ (56) .
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Επιςκεψιμότθτα

138. Ραλιζσ κατοικίεσ των ιδιοκτθτϊν

Κφριο πόλο ζλξθσ επιςκεπτϊν αποτελεί το περίπτερο τθσ Zaha Hadid το οποίο
λειτουργεί ωσ πωλθτιριο του οινοποιείου και ζχει αναπτυχκεί ωσ μια
εναλλακτικι είςοδοσ για το υπόγειο κελάρι El Fronton και ωσ νζα αίκουςα
γευςιγνωςίασ. Είναι ζνα μόνο τμιμα όλου του μελλοντικοφ ζργου που κα
περιλαμβάνει τρεισ επιπλζον αίκουςεσ δοκιμϊν.
Οι περιςςότεροι χϊροι παραγωγισ είναι επίςθσ ανοιχτοί ςτο κοινό και λόγω
τθσ διαφορετικισ περιόδου καταςκευισ τουσ περιλαμβάνουν χωριςτζσ
ειςόδουσ με αποτζλεςμα θ περιιγθςθ των επιςκεπτϊν να μθν είναι γραμμικι.

139. Αίκουςα επιςκεπτϊν ςτισ παλιζσ
εγκαταςτάςεισ

Ραράλλθλα, επιςκζψιμουσ χϊρουσ αποτελεί το παλιό κελάρι “Cemeterio” το
οποίο ζχει μετατραπεί ςε μουςείο κραςιοφ, και οι παλιζσ κατοικίεσ των
ιδιοκτθτϊν "Txori Toki", “Swiss Cottage” και “Gallery”, θ τελευταία από τισ
οποίεσ κα χρθςιμοποιθκεί μελλοντικά ωσ αίκουςα υποδοχισ.

140. Το περίπτερο αποτελεί πόλο ζλξθσ των επιςκεπτϊν
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141. Κεντρικι είςοδοσ των επιςκεπτϊν
ςτο περίπτερο

Εγκάρςια τομι περιπτζρου
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Ζνταξθ
Μορφολογία-Σφνκεςθ
Μορφολογικά, το ζργο αποτελεί μια ςφνκεςθ μερϊν, τα οποία παρ’ ότι ζχουν
καταςκευαςτεί ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ, παρουςιάηουν μια
ςχετικι ομοιογζνεια. Το οινοποιείο ζχει τθ μορφι ςυμπλζγματοσ όγκων και
αποτελείται από απλά επιμικθ ορκογϊνια κτίςματα ςχετικά χαμθλοφ φψουσ
(ωσ 2 ςτάκμεσ) με δίρριχτθ ςτζγθ και μικρά ανοίγματα, τα οποία ςυνδζονται
μεταξφ τουσ. Στθν επικρατοφςα εντφπωςθ οπτικισ ςυνοχισ ςυμβάλλει το
ςτοιχείο ότι όλεσ οι όψεισ ςοβατίηονται αποκρφπτοντασ καταςκευαςτικζσ
διαφορζσ που κα κακιςτοφςαν εμφανείσ τισ διαφορετικζσ χρονικζσ φάςεισ
δόμθςθσ και δίνοντασ ζνα αποτζλεςμα που χαρακτθρίηεται από επανάλθψθ
απλϊν ίςθσ ςθμαςίασ και κλίμακασ επιμζρουσ μορφϊν. Τοπικά, ο πφργοσ
"Txori Toki" αποτελεί ζξαρςθ του φψουσ προςδίδοντασ ζνταςθ τθσ
κατακορυφότθτασ και αποτελϊντασ ιδιαίτερο μορφολογικό ςτοιχείο με τθ
μορφι τοποςιμου. Ο κατακερματιςμόσ αυτόσ των όγκων καταφζρνει να
προςδϊςει αρμονικι ςχετικι κλίμακα ςτο ζργο, παρά τθ μεγάλθ απόλυτθ
κλίμακά του.

142. Ο πφργοσ "Txori Toki"

143. Μετωπικι φωτογραφία του
οινοποιείου και του περιπτζρου
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Σε αυτι τθν ανοιχτι ςε προςκικεσ ςφνκεςθ ζρχεται να προςτεκεί το νζο
περίπτερο. Ρροχωρϊντασ με τθν αναλογία των αλλεπάλλθλων ςτρϊςεων (
που προςομοιάηουν με κρεμμφδι), το αποτζλεςμα οδθγείται ςε ζνα container
αναπτυςςόμενο από διαδοχικζσ εγκάρςιεσ τομζσ. Θ τομι βακμιαία
εξελίςςεται από ζνα ορκογϊνιο γφρω από το παλιό περίπτερο ςε ζνα
παραμορφωμζνο ςχιμα που μοιάηει με καράφα. Στοιχείο το οποίο δεν ιταν
μζςα ςτισ προκζςεισ, αλλά από όταν ζγινε αντιλθπτό δεν μποροφςε να
αγνοθκεί, είναι ότι το αποτζλεςμα του ςχεδιαςμοφ ιταν ζνα νζο δοχείο για
ζνα παλιό κραςί (57) . Θ καταςκευι πλαιςιϊνεται από ζνα πζταςμα που
αναδιπλοφμενο μετατρζπεται ςε ςτζγαςτρο και επενδφεται με ανακλαςτικι
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144. Το τεχνθτό φωσ ανακλάται ςτο
αναδιπλοφμενο ςτζγαςτρο

145. Θ καταςκευι ςτεγάηεται από μία
ανακλϊμενθ επιφάνεια

επιφάνεια αναδεικνφοντασ το περίπτερο κυρίωσ με τθ χριςθ τεχνθτοφ φωτόσ
κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ. Το οινοποιείο κα ζπρεπε να μεταςχθματίηει τθν
εικόνα των παλιϊν κλαςικϊν οινοποιείων τθσ Rioja. Ιταν ζνασ ενδιαφζρων
ςυνδυαςμόσ πεδίων εφαρμογισ με ζνα πελάτθ πρόκυμο να λάβει υπ’ όψιν
όλεσ τισ προοπτικζσ. Σε όλα τα επίπεδα υπιρχε μια ςυνεχισ πρόκλθςθ του
νζου που ςτζκεται απζναντι ςτο παλιό. Τα περίπτερο κα ςτεγάηει ζνα
παλιότερο περίπτερο και όλο μαηί (ςαν ρϊςικθ ματριόςκα) κα αποτελεί
τμιμα του παλιοφ οινοποιείου (58) . Καταςκευαςμζνο από ξφλο και
ςχεδιαςμζνο ςε ςτυλ του τζλουσ του περαςμζνου αιϊνα, το περίπτερο του
1910 γίνεται ζνα κόςμθμα μζςα ςτθ νζα του κικθ. Ο ςτόχοσ επιτυγχάνεται
από μια ςυμπυκνωμζνθ περιπλοκότθτα ςε μια μικρισ κλίμακασ καταςκευι.
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Το περίπτερο αποτελεί μια ειςαγωγι ςτο μυςτθριϊδθ κόςμο του
οινοποιείου. Το ςχιμα τθσ ειςόδου που κυμίηει μποτίλια ανοίγεται
εςωτερικά ςαν χωνί, ςα να ειςβάλλει ςτον κρυμμζνο κόςμο του κτιριακοφ
ςυγκροτιματοσ που βρίςκεται πίςω του. Με άλλα λόγια, ο ςχεδιαςμόσ τθσ
Hadid, χωρίσ να γίνεται κοινότυποσ ι προφανισ, υπαινίςςεται τθν
περιπλοκότθτα τθσ εμπειρίασ απόλαυςθσ ενόσ μπουκαλιοφ παλιοφ κραςιοφ
τθσ Rioja. Θ επζμβαςθ ςυμπλθρϊνεται από διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ
χϊρου και των δαπζδων κίνθςθσ ςτον υπαίκριο χϊρο με τθν εφαρμογι
καμπφλων χαράξεων οι οποίεσ ςτόχο ζχουν τθν κακοδιγθςθ του επιςκζπτθ
κατά τθν περιιγθςι του ςτο χϊρο, κακϊσ και τθν καλφτερθ ςχζςθ του
περιπτζρου με τα υπάρχοντα κτίρια.

146. Το παλιό περίπτερο, 1910"

147. Ο πφργοσ "Txori Toki"

148. Θ είςοδοσ του νζου περιπτζρου
κυμίηει μποτίλια
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Θ προςκικθ τθσ Zaha Hadid δεν επιδιϊκει τθν ζνταξθ ςτο τοπίο και το
περιβάλλον του, δομείται με αυτοαναφορικό τρόπο. Θ καταςκευι αποτελεί
ζνα βιμα μετάβαςθσ, μια γζφυρα ανάμεςα ςτθν παρελκοντικι, τθν παροφςα
και τθ μελλοντικι ανάπτυξθ του οινοποιείου. Είναι ζνα άλμα ςτο μζλλον που
κακορίηει πωσ κα εξελιχκεί το παρόν (59) .
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149. Κολλάη του περιπτζρου τθσ
Zaha Hadid
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Ανάλυςθ καταςκευισ
Θ δόμθςθ του νζου περιπτζρου είναι ελαφριάσ καταςκευισ με τθ μορφι
κελφφουσ μονοκόματθσ ακανόνιςτθσ καμπφλθσ επιφάνειασ, ςε αντιδιαςτολι
με τθν καταςκευι του υπάρχοντοσ κτιρίου του 19ου αιϊνα που αποτελείται
από λικοδομι μεγάλου πάχουσ και δομείται με φζροντα οργανιςμό από
ατςάλι ο οποίοσ εφαρμόηεται με τθ μορφι νευρϊςεων.
Το μζταλλο δεν εφαρμόηεται με τθ λογικι «δοκοφ επί ςτφλω», αλλά
εξαντλείται κάκε δυνατότθτα χριςθσ του και ωκείται ςτα όριά του με
αποτζλεςμα να ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθν πρϊιμθ μεταλλικι
καταςκευι τθσ Gallery, θ οποία χαρακτθρίηεται από λεπτομζρεια και
διακοςμθτικι διάκεςθ. Το γυαλί χρθςιμοποιείται ωσ υλικό πλιρωςθσ ςτισ δφο
ςτενζσ πλευρζσ του περιπτζρου τονίηοντασ τθ διαμπερότθτα, κακϊσ και ςτθν
οροφι διευκολφνοντασ τθν είςοδο φυςικοφ φωτόσ. Εςωτερικά, κυριαρχεί
μινιμαλιςτικι διακόςμθςθ με τθ χριςθ λευκοφ χρϊματοσ αλουμινίου και
πλαςτικοφ.

150. Θ καινοφρια καταςκευι ςτεγάηει
το παλιό περίπτερο

Γενικά το περίπτερο δθμιουργεί ςυνειδθτά μια αντιπαράκεςθ με τα
υπάρχοντα κτίρια αποτελϊντασ πόλο ζλξθσ επιςκεπτϊν με τον τεχνολογικά
προθγμζνο ςχεδιαςμό του και εξυπθρετϊντασ τθν ανάγκθ προϊκθςθσ του
προϊόντοσ με εκςυγχρονιςμζνο τρόπο.

151. Ρροθγμζνοσ τεχνολογικά
ςχεδιαςμόσ του περιπτζρου

152. Το νζο περίπτερο αποτελείται από
αλλεπάλλθλεσ εγκάρςιεσ τομζσ
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153. Διαγράμματα τθσ Αρχιτζκτονα για τισ
κινιςεισ και τθν μορφολογία του περιπτζρου
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Συμπεράςματα

Μετά τθ μελζτθ των πζντε χαρακτθριςτικϊν παραδειγμάτων που
προθγικθκε, μπορεί κανείσ γενικεφοντασ, να καταλιξει ςε οριςμζνεσ βαςικζσ
αρχζσ που διζπουν τόςο τθ λειτουργικι επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ
επανάχρθςθσ οινοποιείου (παραγωγι και επιςκεψιμότθτα), όςο και τθν
ζνταξθ ςτο υπάρχον κτίριο και το τοπίο (από μορφολογικι και
καταςκευαςτικι ςκοπιά).

Λειτουργία
Ραραγωγικι διαδικαςία

154. Μεταφορά ςταφυλιϊν από τισ
παλιζσ ςτισ ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ,
Manincor

155. Tο παλιό κελάρι “Cemeterio”,
Lopez de Heredia

Πςον αφορά τθν παραγωγικι διαδικαςία, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ
επιχειρείται θ ςφνδεςθ του παλιοφ τμιματοσ με το νζο για τθν κατανομι τθσ
παραγωγισ και ςτα δφο τμιματα, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του Manincor, του
Sattler και του Casa da Torre, ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ τοποκετείται εξ
ολοκλιρου ςτο νζο τμιμα λειτουργϊντασ αυτόνομα, όπωσ ςτο Julian Chivite.
Στο Lopez de Heredia θ παραγωγικι διαδικαςία πραγματοποιείται
αποκλειςτικά ςτα παλιά κτίρια, εφόςον θ προςκικθ αφορά μόνο το
περίπτερο και δεν επθρεάηει τθν παραγωγι.
Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ πρϊτθ κατθγορία, εφόςον θ
προςπάκεια λειτουργικισ αξιοποίθςθσ των παλιϊν εγκαταςτάςεων ζρχεται
ςε αντίκεςθ με τθ ςυνικθ διάταξθ των χϊρων παραγωγισ, θ οποία είναι
κατά το δυνατόν ςυγκεντρωμζνθ και γραμμικι. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ
ςυνικωσ υπάρχει επικοινωνία παλιοφ και νζου κτιρίου (Manincor, Sattler),
ενϊ ςπανιότερα το προϊόν μεταφζρεται από το ζνα κτίριο ςε άλλο για τα
διαφορετικά ςτάδια παραγωγισ (Casa da Torre).
Ακόμα όμωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται οι παλιοί χϊροι,
δζχονται τισ ανάλογεσ μετατροπζσ για τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τισ
παραγωγικισ διαδικαςίασ και ςυχνά χρθςιμοποιοφνται για διαφορετικό
ςτάδιο τθσ ροισ παραγωγισ από αυτό για το οποίο αρχικά ςχεδιάςτθκαν. Ριο
αναλυτικά, ιδιαίτερα χριςιμοι αποδεικνφονται οι υπόγειοι χϊροι των παλιϊν
κτιρίων, οι οποίοι αρχικά χρθςίμευαν ωσ χϊροι ωρίμανςθσ (κελάρια) και ωσ
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υπόγειεσ παλαιοφ τφπου δεξαμενζσ, ενϊ ςιμερα αξιοποιοφνται μόνο ωσ
κελάρια, για τισ άριςτεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ που
εξαςφαλίηουν. Στα πλαίςια ενόσ οικονομικοφ και φιλικοφ προσ το περιβάλλον
ςχεδιαςμοφ εφαρμόηονται βιοκλιματικζσ αρχζσ με ςκοπό τθν καλφτερθ
διαχείριςθ τθσ ενζργειασ. Αντίκετα, οι δεξαμενζσ, οι οποίεσ πλζον είναι
ανοξείδωτεσ και μεγάλων διαςτάςεων, είναι δφςκολο να τοποκετθκοφν ςτα
παλιά κτίρια, λόγω των ειδικϊν απαιτιςεων για μεγάλο ελεφκερο φψοσ
χϊρων και εφροσ ανοιγμάτων.

Επιςκεψιμότθτα

156. Αυλι υποδοχισ των
επιςκεπτϊν, Sattler

157. Χϊροσ παραμονισ των
επιςκεπτϊν, Lopez de Heredia

Πςον αφορά τθν επιςκεψιμότθτα, ςτθ πλειοψθφία των περιπτϊςεων όλοι οι
χϊροι παραγωγισ είναι ανοιχτοί ςτο κοινό, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα
κελάρια, τα οποία ςυνικωσ είναι περιςςότερο επιμελθμζνα, ϊςτε να
επαλθκεφςουν τισ προςδοκίεσ των επιςκεπτϊν για ιςτορικοφσ χϊρουσ με
ξφλινα βαρζλια και παλιό καλό κραςί. Συνικωσ λειτουργοφν χϊροι
γευςιγνωςίασ και πωλθτιριο, ςε εξζχουςα κζςθ του ςυγκροτιματοσ και
ςυνικωσ ςε ψθλό επίπεδο για τθν καλφτερθ κζα ςτουσ αμπελϊνεσ, ενϊ
μερικζσ φορζσ θ οινικι εμπειρία ςυμπλθρϊνεται από ξενϊνεσ φιλοξενίασ
επιςκεπτϊν για τθν προϊκθςθ του αγροτουριςμοφ. Οι παλιοί χϊροι ςυχνά
παραλαμβάνουν χϊρουσ υποδοχισ και γενικά χϊρουσ επιςκζψιμουσ, ενϊ
ςυχνά μετατρζπονται ςε μικρά μουςεία για μια περιιγθςθ ςτθν ιςτορία και
τθν εξζλιξθ του κραςιοφ.
158 Αίκουςα γευςιγνωςίασ, Manincor
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Ζνταξθ
Μορφολογία- Σφνκεςθ

159. Σε απόλυτθ αρμονία παλιοφ
και νζου, Julian Chivite

160. Με ςεβαςμό ςτο τοπίο
ςχεδιάςτθκε το Manincor
161. Με αναφορζσ ςτο γφρω
οικιςτικό περιβάλλον, Sattler

Σε γενικζσ γραμμζσ, οι ςυνκετικζσ προκζςεισ των εξεταηόμενων κτιρίων ωσ
προσ τθν ζνταξθ χωρίηονται ςε δφο ευρείσ κατθγορίεσ: τα παραδείγματα που
δομοφνται με άξονα τθν αρμονικι ζνταξθ ςτο φυςικό περιβάλλον και τθν
αναφορά ςτα υπάρχοντα κτίρια με πιο χαρακτθριςτικό το Julian Chivite, και
αυτά που ςυντίκενται αυτόνομα, χωρίσ να λαμβάνουν υπ’ όψιν το τοπίο
αποτελϊντασ τοπόςθμα και ςθμεία αναφοράσ, όπωσ το Lopez de Heredia
Pavillion τθσ Hadid.
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, υιοκετοφνται επιλεκτικά οριςμζνα μορφολογικά
χαρακτθριςτικά των υπαρχόντων κτιρίων (κεκλιμζνθ ςτζγθ, απλοί επιμικεισ
όγκοι, κ.α) τα οποία ςτθ ςυνζχεια τροποποιοφνται και επανερμθνεφονται με
τρόπο δθμιουργικό και ςφγχρονο αποφεφγοντασ τθ μίμθςθ. Ραράλλθλα,
χαρακτθριςτικό τθσ προςπάκειασ ζνταξθσ αποτελεί και ο ςεβαςμόσ ςτθν
κλίμακα των παλιϊν κτιρίων και του φυςικοφ τοπίου, ο οποίοσ επιτυγχάνεται
με τθ μορφολογικι και καταςκευαςτικι επεξεργαςία του ζργου με
αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ςχετικισ κλίμακασ. Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό
ζνταξθσ αποτελεί θ δυναμικι ςχζςθ του κτιρίου με το τοπίο, κακϊσ αυτό που
επιδιϊκεται είναι θ ςυμπλθρωματικι λειτουργία και όχι θ αλλοίωςι του.
Μια άλλθ αντιμετϊπιςθ είναι θ πρόταςθ των αρχιτεκτόνων για το Manincor,
το οποίο ναι μεν εντάςςεται ςτο τοπίο και τθν κλίμακα του τόπου με τθν
υπόςκαφθ καταςκευι του αποκρφπτοντασ τουσ τεραςτίων διαςτάςεων και
ςφγχρονθσ αιςκθτικισ χϊρουσ του, δθμιουργϊντασ όμωσ παράλλθλα ζντονεσ
μεταβολζσ ςτο ανάγλυφο του εδάφουσ για τθ δθμιουργία των προςβάςεων,
οι οποίεσ προβάλλουν ζντονα από το ςφνολο ςχθματίηοντασ τοπόςθμα.
Αντίκετα ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, το κτίριο ζρχεται ςε πλιρθ μορφολογικι
αντίκεςθ με τα προχπάρχοντα κτίςματα υιοκετϊντασ μορφζσ αδφνατεσ ςτθν
καταςκευι με προγενζςτερα δομικά ςυςτιματα (όπωσ το περίπτερο τθσ
Hadid ςε ςχιμα μποτίλιασ κραςιοφ) και κακιςτϊντασ ζτςι προφανι τθ
διαφορετικι χρονικι περίοδο καταςκευισ του.
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Καταςκευι
Ππωσ και ςτθ μορφολογία, ζτςι και ςτθν καταςκευι τα υλικά που επιλζγονται
και ο τρόποσ δόμθςθσ του κτιρίου είναι κακοριςτικόσ για τθν ζνταξθ ςτο
περιβάλλον ι τθ δθμιουργία ζντονθσ αντίκεςθσ με αυτό. Σθμαντικό ρόλο
παίηουν όχι μόνο τα υλικά, αλλά και οι διαφορετικοί τρόποι επεξεργαςίασ
τουσ για το τελικό αποτζλεςμα.

162. Το ξφλο παραπζμπει ςε
παραδοςιακζσ ςτζγεσ, Julian Chivite

163. Το μζταλλο χρθςιμοποιείται ςτα
όρια των αντοχϊν του, Lopez de Heredia

Συνικθσ πρακτικι αποτελεί θ άντλθςθ αναφορϊν από τα υπάρχοντα κτίρια θ
οποία επιτυγχάνεται με ειδικι επεξεργαςία ςφγχρονων υλϊν. Για
παράδειγμα, θ αδρότθτα τθσ πζτρασ αποδίδεται με κατάλλθλα
επεξεργαςμζνο ςκυρόδεμα και οι ξφλινεσ τεγίδεσ τθσ ςτζγθσ αντικακίςτανται
από μεταλλικζσ διατομζσ. Ραράλλθλα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
παραδοςιακά υλικά με διαφορετικό τρόπο, όπωσ ςτο Casa da Torre, όπου για
τθ μόρφωςθ του φζροντοσ οργανιςμοφ εφαρμόηεται μεν ξφλο, ςχθματίηοντασ
όμωσ αναλυτικισ λογικισ υποςτυλϊματα.
Συχνό είναι επίςθσ το φαινόμενο τθσ διαφορετικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ
καταςκευισ ςτο εξωτερικό και το εςωτερικό του κτιρίου όςον αφορά τον
τρόπο χριςθσ των υλικϊν και τθν τεχνολογία. Με τον τρόπο αυτό το κτίριο
δίνει αρχικά εντφπωςθ ζνταξθσ ςτισ παλιζσ εγκαταςτάςεισ του οινοποιείου
και ςτο τοπίο, ενϊ ςτο εςωτερικό γίνεται εμφανισ θ χριςθ μιασ εξελιγμζνθσ
μεκόδου καταςκευισ.
Στισ περιπτϊςεισ αντίκεςθσ, όπωσ ςτο Pavillion τθσ Hadid, τα υλικά
οδθγοφνται ςτα όρια των αντοχϊν και δυνατοτιτων τουσ με το ςχθματιςμό
καμπφλων και αναδιπλϊςεων προςδίδοντασ μια νότα πολυτζλειασ που
απζχει πολφ από το ςυμβατικό τρόπο δόμθςθσ των παλιϊν οινοποιείων. Εδϊ
το μζταλλο δεν ακολουκεί το απλό ςφςτθμα τθσ δοκοφ επί ςτφλω όπωσ ςτο
Julian Chivite, αλλά τθν εξελιγμζνθ λογικι των νευρϊςεων, κακιςτϊντασ τθν
καταςκευι πολφ πιο δαπανθρι, αλλά αναγνωρίςιμθ από τουσ επιςκζπτεσ.
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Συνοψίζοντασ…

Μετά τθ μελζτθ των πζντε περιπτϊςεων και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων,
ςειρά ζχει θ απάντθςθ ςτα ερωτιματα που τζκθκαν αρχικά.

•Τι λειτουργικζσ απαντιςεισ δίνονται ςτουσ υπάρχοντεσ
χϊρουσ;
Οι νζεσ χριςεισ που εντάςςονται ςτα υπάρχοντα κελφφθ, μπορεί να αφοροφν
τον τομζα τθσ παραγωγισ ι/και τθσ επιςκεψιμότθτασ. Πςον αφορά τθν
παραγωγι, οι υπόγειοι χϊροι ζρχονται ςυνικωσ να ςτεγάςουν τα κελάρια
ωρίμανςθσ του κραςιοφ εξαςφαλίηοντασ άριςτεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και
υγραςίασ και προςδίδοντασ παράλλθλα μζςω τθσ ιδιαίτερθσ πατίνασ του
χρόνου, μεγαλφτερο κφροσ ςτο οινοποιείο και το παραγόμενο προϊόν.
164. Βαρζλια και πρζςεσ κραςιοφ
αναβιϊνουν τθν ιςτορία τθσ
οινοποίθςθσ, κτιμα Μερκοφρθ

165. Επιςκζψιμοσ υπόγειοσ χϊροσ
όπου φυλάςςονται τα βαρζλια,
κτιμα Μερκοφρθ
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Οι διατθρθκζντεσ χϊροι είναι ςχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ επιςκζψιμοι
ςτο κοινό, γιατί αποτελοφν πόλο ζλξθσ των επιςκεπτϊν και χϊρουσ που
επιδιϊκεται θ προβολι τουσ. Συνικωσ ςτεγάηεται θ είςοδοσ και υποδοχι των
επιςκεπτϊν ϊςτε, αφ’ ενόσ να ζχουν μια πρϊτθ επαφι με το παλιό κομμάτι
του οινοποιείου, και αφ’ ετζρου να γίνεται απρόςκοπτα θ είςοδοσ του
προϊόντοσ και θ επεξεργαςία του ςτισ νζεσ πτζρυγεσ. Συχνά διατθρείται
τμιμα του παλιοφ εξοπλιςμοφ του οινοποιείου και εκτίκεται ςτουσ παλιοφσ
χϊρουσ του οινοποιείου με ςτόχο τθν μφθςθ των επιςκεπτϊν ςτθν ιςτορικι
εξζλιξθ του κραςιοφ και τθσ οινοποίθςθσ. Επιπλζον ςτουσ παλιοφσ χϊρουσ
είναι δυνατι θ ςτζγαςθ χϊρου γευςιγνωςίασ και ξενϊνα για τθν προϊκθςθ
του αγροτουριςμοφ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν που αποηθτοφν τθ
φιλοξενία ςε ιδιαίτερα εναλλακτικά καταλφματα.

υνοψίηοντασ…

•Ρϊσ μια προςκικθ μεγάλθσ κλίμακασ και βιομθχανικισ
λειτουργίασ εναρμονίηεται με τα δεδομζνα του τοπίου και
του υπάρχοντοσ κτιρίου;

166. Μουςειακόσ χϊροσ, κτιμα
Κομοφτου
167. Αίκουςα επιςκεπτϊν και
πωλθτιριο, κτιμα Κομοφτου

Λόγω των αυξθμζνων απαιτιςεων τθσ οινοποίθςθσ ςε μεγζκθ χϊρων και τθσ
ςυνεχοφσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ, είναι λογικό οι προςκικεσ που χτίηονται
ςτα υπάρχοντα οινοποιεία να είναι πολφ μεγαλφτερθσ κλίμακασ από τα
αρχικά. Το ηιτθμα αυτό βρίςκεται βζβαια ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν
παραγωγικι δυνατότθτα του οινοποιείου, κακ’ ότι το πρόβλθμα κλίμακασ
είναι ςαφϊσ εντονότερο ςτισ αυξθμζνθσ παραγωγισ μονάδεσ. Στθ δυςκολία
προςαρμογισ τθσ κλίμακασ ζρχεται να προςτεκεί θ αναηιτθςθ αρμονικισ
ςχζςθσ με το φυςικό τοπίο, το οποίο αντιπαρατίκεται ςτθ βιομθχανικι
λειτουργία του κτιρίου.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, ζρχεται θ ςυνκετικι- μορφολογικι διερεφνθςθ του
κζματοσ τθσ προςκικθσ να δϊςει λφςθ ςτο πρόβλθμα. Θ επιλογι κατανομισ
τθσ παραγωγικισ μονάδασ ςε περιςςότερουσ από ζνα κτιριακοφσ όγκουσ που
επικοινωνοφν ι διαχωρίηονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ λειτουργίασ ζναντι τθσ
γραμμικισ διάταξθσ των λειτουργιϊν ςε ζνα μονολικικό όγκο, εξυπθρετεί τθ
δθμιουργία μικρισ ςχετικισ κλίμακασ ςτο ζργο παρά τθ μεγάλθ απόλυτθ
κλίμακα, με αποτζλεςμα τθν αρμονικι αιςκθτικι εντφπωςθ. Ρολφτιμο
εργαλείο ςτθ δθμιουργία μικρισ ςχετικισ κλίμακασ αποτελοφν οι υπόγειοι
χϊροι, οι οποίοι, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του Manincor, εκτόσ από τισ
λειτουργικζσ τουσ αρετζσ, βοθκοφν ςτθν ανάδειξθ του τοπίου των
αμπελϊνων και των διατθρθκζντων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων.
Ραράλλθλα, ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν αναηιτθςθ τθσ κλίμακασ
κατζχουν θ καταςκευι, τα υλικά και τα επιμζρουσ μορφολογικά ςτοιχεία των
κτιρίων προςκικθσ. Κατάλλθλθ επεξεργαςία των υλικϊν και των χρωμάτων,
όπωσ το κραπιναριςτό ςκυρόδεμα του Julian Chivite κακϊσ και οι
λεπτομζρειεσ επεξεργαςίασ των όψεων, δίνουν τθν εντφπωςθ αφομοίωςθσ
του κτιρίου από το φυςικό περιβάλλον και τθ δθμιουργία εςωτερικισ
κλίμακασ του ζργου.
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φγχρονεσ επεμβάςεισ ςε
παλιά οινοποιεία

•Γιατί προτιμάται θ αποκατάςταςθ και προςκικθ ςε παλιό
οινοποιείο ςε ςχζςθ με τθν καταςκευι καινοφριων
εγκαταςτάςεων;
Θ ερϊτθςθ είναι εφλογθ, εφόςον θ χριςθ παλιότερων κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων δυςχεραίνει κατά ζνα ποςοςτό τθ λειτουργικι γραμμικι
οργάνωςθ τθσ παραγωγισ.
Από τθν άλλθ όμωσ, οι παλιζσ εγκαταςτάςεισ ςυχνά προςφζρουν άρτια
δομθμζνουσ υπόγειουσ χϊρουσ ιδανικοφσ για τθν οινοποιθτικι διαδικαςία
και ςυμβατοφσ ακόμθ και με τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ ωρίμανςθσ του
κραςιοφ. Από λειτουργικισ άποψθσ λοιπόν, με τθ χριςθ των υπόγειων
χϊρων, αναφερόμαςτε ςε οικονομία χρθμάτων και χϊρου, διότι
αποφεφγεται μια νζα υπόγεια εκςκαφι.
Ραράλλθλα, θ αξιοποίθςθ παλιϊν εγκαταςτάςεων είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ
με τθ μεγάλθ επιςκεψιμότθτα, αλλά και τθν προϊκθςθ του προϊόντοσ, αφοφ
ενιςχφει τθν εντφπωςθ των επιςκεπτϊν ότι ςε ζνα χϊρο με μεγάλθ ιςτορία
παράγεται κραςί υψθλισ ποιότθτασ και παλαίωςθσ. Οι αποκατεςτθμζνοι
χϊροι που λειτουργοφν ωσ μουςείο, αλλά και οι ιςτορικζσ κάβεσ με τα
βαρζλια αποτελοφν πόλο ζλξθσ ειδικοφ και μθ κοινοφ.
Τζλοσ, θ απλι αρχιτεκτονικι των παλιϊν οινοποιείων είναι ςυχνά
παράδειγμα ζνταξθσ του κτιρίου ςτο φυςικό περιβάλλον και ςε ςυνδυαςμό
με τα κτίρια προςκθκϊν ζχει μια ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι ποιότθτα που
αντιπροςωπεφει τθν ιςτορικι πορεία του οινοποιείου με τρόπο πολφ πιο
πλιρθ από ζνα εξ ολοκλιρου καινοφριο κτίριο.
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