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ενότητα I ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Η Γυάρος σήμερα 
πηγή: αναρτημένη στον 
ιστότοπο www.mixanitouxro-
nou.gr 

Η Μακρόνησος σήμερα 
πηγή: αναρτημένη στον 
ιστότοπο www.cnn.gr

Η Σπιναλόγκα σήμερα 
πηγή: αναρτημένη στον 
ιστότοπο www.iefimerida.gr



Αναζητώντας το θέμα της διπλωματική μας, νιώσαμε 
από πολύ νωρίς την ανάγκη να ασχοληθούμε με 

τόπους, που έχουν αποκτήσει έναν πολύ συγκεκριμένο 
χαρακτηρα, έχουν επιφορτιστεί με σύμβολα, και οι 
οποίοι ως εκ τούτου φέρουν ισχυρά ερεθίσματα και 
δεσμεύσεις ως προς το πώς τους αντιμετωπίζει κανείς. 
Τούλάχιστον πολύ περισσότερο από άλλους, οι οποίοι 
έχουν μεγαλύτερη ευλιξία στην ένταξη νέων στοιχείων.

Έτσι, μέσα από την έρευνά μας οδηγηθήκαμε σε τόπους 
που έχουν εγκαταλειφθεί. Τόπους δηλαδή που μετά την 
παύση της λειτουργίας τους έχουν αφεθεί να παγώσουν στο 
χρόνο. Τέτοιοι είναι εγκαταλελημένα κτίρια, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, φυλακές, ή ακόμα και αρχαιολογικοί 
χώροι. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε, ότι τόποι οι οποίοι 
έχουν συνδεθεί με το βάσανο και τον πόνο, πολύ δύσκολα 
δέχονται παρεμβάσεις και επαναχρησιμοποιούνται 
ακριβώς λόγω του βάρους αυτού που φέρουν. Τέτοιοι 
είναι σανατόρια, παλιά νοσοκομεία, τόποι εξορίας και 
άλλα. Οι τελευταίοι, τόποι, βασάνου και εξορίας ήταν 
για εμάς ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και ως συνέπεια 
κατέληξε τελικά να είναι και το επίκεντρο της μελέτης μας. 

Η Γυάρος σήμερα 
πηγή: αναρτημένη στον 

ιστότοπο www.mixanitouxro-
nou.gr



Η εξορία, είναι μία πρακτική, συνήθης στην ελληνική 
ιστορική πραγματικότητα. Για προφανείς λόγους, 
τα ελληνικά νησιά έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον 
για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα στο Αιγαίο το 
μεγαλύτερο πλήθος των νησιών έχουν υπάρξει τόποι 
εξορίας με περισσότερους ή λιγότερους κρατούμενους. 

Συνήθως η εξορία σήμαινε απομόνωση, τιμωρία και 
συνοδευόταν με βασανιστήρια. Η μοναδική περίπτωση 
στην Ελλάδα όπου η εξορία δεν λειτούργησε μόνο ως μέσο 
καταστολής, αλλά αποσκοπούσε και στην αναμόρφωση 
των κρατουμένων ήταν στην Μακρόνησο κατά την 
μετεμφυλιακή περίοδο. Στην Μακρόνησο ουσιαστικά 
συνέβη ουσιαστικά ένα πείραμα όπου στόχος ήταν οι 
κρατούμενοι να μετανοήσουν και να αλλάξουν ιδεολογία. Για 
αυτό το ειδικό στοιχείο λοιπόν, επιλέγεται η Μακρόνησος 
ως πεδίο της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας.

Ένα  επιπλέον ιδιαίτερο στοιχείο της Μακρονήσου είναι 
η μικρή απόσταση από το Λαύριο, μόλις 5 χλμ. Η 
εγγύτητα αυτή πιθανά αποτελούσε ένα έμμεσου επιπέδου 
βασανηστήριο για τους κρατουμένους καθώς η θέα του 
Λαυρίου, που ταυτιζόταν με την ελευθερία, ήταν συνεχής 
. Από την άλλη για τους ελεύθερους πολίτες η τόσο 
άμεση θέα της Μακρονήσου λειτουργούσε πιθανά ως 
εμφανής απειλή της ελευθερίας τους.  Βέβαια,  εκείνη την 
περίοδο υπήρχε εν γένει ένα καθεστώς ανελευθερίας και 
συνεχούς παρακολούθησης και στην υπόλοιπη Ελλάδα.  







“Η Μακρόνησος” Χαρακτικό 
του Γ.Φαρσακίδη
πηγή: αναρτημένη στον 
ιστότοπο www.wordpress.gr 





ενότητα II ΑΝΑΛΥΣΗ



Η Μακρόνησος, ήταν και είναι ένα ακατοίκητο νησί, που 
κατά την σύγχρονη ιστορία έχει χρησιμοποιηθεί ως τόπος 
απομόνωσης και αιχμαλωσίας, με την μετεμφυλιακή περίοδο 
όμως να είναι ιστορική συγκυρία που την σημάδεψε.
 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εικόνες από την Μακρόνησο 
κατά την λειτουργία της 
ως τόπος εξορίας κατά την 
μετεμφυλιακή περίοδο
πηγή: αναρτημένη στο 
Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου



Αναλυτικά, στους Βαλκανικούς πολέμους αποτέλεσε 
κέντρο εγκλεισμού Τούρκων αιχμαλώτων 
πολέμου. Κατά την Μικρασιατική καταστροφή, 
χρησιμοποιήθηκε ως τόπος προσωρινής εγκατάστασης 
Ποντίων προσφύγων αλλά και λοιμοκαθαρτήριο.   
 
Το ‘35 αναφέρεται πρώτη φορά στον τύπο η απόφαση 
να εκτοπίζονται εκεί κομμουνιστές ως μέσο αποφυγής της 
μετάδοσης των ιδεών τους χωρίς όμως να υλοποιείται. Μια 
δεκαετία αργότερα, το ’46, κατά τον εμφύλιο, ξεκινά τελικά 
η δημιουργία στρατοπέδων στο νησί με σκοπό αρχικά 
την εκκαθάριση του εθνικού στρατού από στρατιώτες 
με αριστερά φρονήματα που θεωρούνταν ύποπτοι. 

Συγκεκριμένα, η λειτουργία των στρατοπέδων 
μπορεί να διαιρεθεί σε τρείς περιόδους:
 Η πρώτη ’47-’49 όπου κρατούνται 
στρατιώτες και αξιωματικοί. Στην περίοδο αυτή, 
και συγκεκριμένα στις αρχές του ’48, έγινε μία 
μεγάλη εκτέλεση, περίπου 300 κρατουμένων.
 Η δεύτερη, την περίοδο ‘49-’50 όπου αρχίζουν 
να συγκεντρώνονται, πέρα από στρατιώτες, μεγάλος 
αριθμός πολιτών που είτε είχαν φανερή πολιτική 
θέση είτε θεωρούνταν ύποπτοι και μεταφέρονταν 
προληπτικώς. Στη χώρα την περίοδο εκείνη επικρατούσε 
ακόμα και ανάμεσα στους ελεύθερους πολίτες ένα 
καθεστώς συνεχούς παρακολούθησης, καχυποψίας και 
ουσιαστικής ανελευθερίας  με αποτέλεσμα η ζωή αυτών 
που θεωρούνταν ύποπτοι να είναι ήδη περιορισμένη.
 Κατά την Τρίτη περίοδο, ’50-’57, στην 
Μακρόνησο λειτουργούν παράλληλα με τα στρατόπεδα 
και οι Στρατιωτικές Φυλακές των Αθηνών. Το 
’50 μεταφέρονται οι πολιτικοί εξόριστοι στον Αη 
Στράτη οι άντρες και στο Τρίκερι οι γυναίκες, 
ενώ παραμένουν οι εξόριστοι στρατιώτες. Το ‘57 
παύει ουσιαστικά η λειτουργία των στρατοπέδων.

Τέλος, από το ’57 ως το ’61, στο νησί 
λειτουργούν μόνο οι Στρατιωτικές Φυλακές.



Η Μακρόνησος αποτέλεσε ένα πείραμα αναμόρφωσης 
των κρατουμένων της μέσω σκληρών βασανιστηρίων και 
όχι απλά ένας τόπος εξορίας. Εκτιμάται πως από την 
Μακρόνησο πέρασαν περίπου 30.000 πολιτικοί κρατούμενοι 
και 28.000 στρατιώτες. Οι αριθμοί αυτοί αμφισβητούνται 
ενώ υποστηρίζεται ότι ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. 

Τα βασανιστήρια περιελάμβαναν σωματική και ψυχική 
βία, όπως για παράδειγμα ξυλοδαρμούς, πολύωρη 
ορθοστασία, πολύωρες αγγαρείες, άσκοπη εργασία με 
σκοπό την σωματική εξάντληση, επιδρομές τα βράδια 
στις σκηνές ώστε οι κρατούμενοι να παραμένουν 
άυπνοι, ελάχιστη τροφή και νερό, πέταγμα στη 
θάλασσα, το τσουβάλι με την γάτα και πολλά άλλα. 
Τα βασανιστήρια, εξαρτώνταν από την σκληρότητα του 
εκάστοτε βασανιστή, και απότελούσαν καθημερινότητα 
στα στρατόπεδα. Εκτός από τα βασανιστήρια, οι ίδιοι οι 
εξόριστοι έκτιζαν σιγά σιγά τις δομές των στρατοπέδων, 
ένω οι ίδιοι διέμεναν σε σκηνές. Απώτερος σκοπός τους 
ήταν η απόσπαση την δήλωσης μετάνοιας. Η υπογραφή 
της δεν συνεπαγόταν την ελευθερία, αφού οι κρατούμενοι 
έπρεπε να παραμείνουν και να αποδείξουν ότι όντως 
έχουν μετανοήσει και αναμορφωθεί. Κάποιοι κρατούμενοι 
συχνά μετατρέπονταν σε βασανιστές. Η διαδικασία της 
αναμόρφωσης, πέρα από τα βασανιστήρια, περιελάμβανε 
και την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συνήθως 
αρχαίων τραγωδιών, αλλά και το κτίσιμο σημαντικών 
συμβόλων της αρχαιότητας όπως μικρούς παρθενώνες. 
Σημειώνεται, ότι από μαρτυρίες κρατουμένων, το 
θέατρο θεωρούνταν για αυτούς ένα μέσο διαφυγής. 

Μέσω μίας μεθοδικά οργανωμένης προπαγάνδας, το 
αναμορφωτήριο της Μακρονήσου προβάλλονταν ως 
απόδειξη της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης των αντιπάλων, 
ενώ η εξάλειψη-η θεραπεία του κομμουνισμού θεωρούνταν 
ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της κυβέρνησης.



Η Μακρόνησος, υπήρξε ένας τόπος μαρτυρίου, ποτισμένη 
με αίμα ανθρώπινο, όπου οι σωματικές και ψυχικές 
αντοχές έφτασαν στα 3όριά τους, ενώ δοκιμάστηκε με 
άγρια βασανιστήρια η πίστη σε συγκεκριμένες ιδέες. 

Σήμερα, στο νησί έχουν βρεθεί ευρήματα αρχαικής, 
κλασσικής και ελληνιστικής περιόδου. Το ’89 με 
υπουργική απόφαση η Μακρόνησος αναγνωρίστηκε 
ως ιστορικός τόπος, και ως ιστορικά διατηρητέα 
μνημεία τα κτίρια των στρατοπέδων. Τον Ιούλιο του 
2019,  ύστερα από πρόταση της Εφορίας Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων που διεξάγει στο νησί έρευνες πεδίου τα 
τελευταία χρόνια, κυρήχθηκε αρχαιολογικός χώρος

Xαρακτικό στο οποίο 
απεικονίζεται στιγμή από την 
μεγάλη σφαγή ‘48
πηγή: αναρτημένη στο 
Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου

‘‘Κραυγή στα πέρατα’’ 
Xαρακτικό του Δημήτρη 
Δαμασκηνού
πηγή: αναρτημένη στο Ψηφιακό 
Μουσείο Μακρονήσου







Ο ΤΟΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα, η Μακρόνησος είναι ένας έρημος και άγονος 
τόπος. Τα κτίρια των στρατοπέδων έχουν αφεθεί 
στον χρόνο, και έχουν γίνει ένα με το φυσικό 
τοπίο. Τοπίο και ιστορικά ίχνη είναι πια ένα. 
Οι επισκέπτες είναι ελάχιστοι, μόνο μία φορά 
τον χρόνο γίνεται μία οργανωμένη επίσκεψη. 

Η Μακρόνησος και όσα την σημάδεψαν, παραμένουν για 
πολλούς άγνωστα και απουσιάζουν από την συλλογική 
μνήμη. Παραμένει ως και σήμερα σαν μία μαύρη σελίδα 
της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας, για 
το οποίο υπάρχουν ακόμα αντικρουόμενες θέσεις. 

Προσπαθώντας να πάμε στην Μακρόνησο, 
συναντήσαμε πολλά εμπόδια, κάτι που 
επιβεβάιωνει το πόσο ξεχασμένη είναι.
Το τοπίο που αντικρίσαμε ήταν ερειπιώδες. Εκτός από 
τα διατηρητέα μνημεία της επίμαχης περιόδου, στο νησί 
υπήρχαν και μικρές ευτελείς αυθαίρετες παρεμβάσεις όπως 
για παράδειγμα παραγκες, μαντριά κα. Αισθανθήκαμε 
ότι βρισκόμασταν σε ένα εγκαταλελειμένο τόπο, όπου 
πέτρες, ερείπια και φύση έχουν μπλεχτεί. Πολλές φορές, ο 
ίδιος ο τόπος δεν μαρτυρούσε τον πόνο λόγω της πλήρης 
ερειπειώδους κατάστασης. Υπήρχαν βέβαια στιγμές, 
όπου τα ιστορικά ίχνη φέρουν το δέος και την κλίμακα 
αυτού που συνέβη εκεί. Για παράδειγμα, οι πολυάριθμες 
και κανονικά οργανωμένες βάσεις των σκηνών των 
κρατουμένων, όταν τις παρατηρεί κανείς από ψηλά, 
φανερώνει πώς ο άνθρωπος μπορεί να γίνει αρθμός. 

Σημαντικό είναι να ανφερθεί ότι τον αρχαιολογικό 
αυτό χώρο δεν υπάρχει κανενός είδους παροχή 
πληροφοριών, ούτε κάποια στοιχειώδη δομή για 
τις ανάγκες του επισκέπτη πχ σκιά, νερό κλπ. 



Ο περίπατος στο νησί και τους αρχαιολογικούς χώρους 
ξεκινά από το λιμάνι, και συνεχίζεται ανάμεσα στα 
ερείπια μέσα από χωμάτινα μονοπάτια κοντά στα βράχια 
της θάλασσας, αλλά και πάνω στις πλαγιές όπου το 
Λαύριο και η θάλασσα είναι συνεχώς σημείο αναφοράς.

Η Μακρόνησος σήμερα 



Η Μακρόνησος σήμερα 







Η Μακρόνησος σήμερα 





Η Μακρόνησος σήμερα 



ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 

Τα ιστορικά ίχνη και η φύση είναι ένα πλέον και αποτελούν 
το τοπίο της Μακρονήσου. Αναλύονται  στην συνέχεια 
λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία που το συγκροτούν. 
Αρχικά, ξεκινώντας  από το φυσικό τοπίο   εύκολα γίνεται 
διακριτό ότι η Μακρόνησος έχει συγκριτικκά μεγαλύτερο 
μήκος σε σχέση με το πλάτος της, περίπου 13 χλμ.   
και μέσο πλάτος 1,3 χλμ και μέγιστο υψόμετρο 270 μ.

Το ανάγλυφό της χαρακτηρίζεται από μια
έντονη κορυφογραμμή κατά μήκος  όλου του μήκους της. Δυτικά  
προς το Λαύριο, η κλίση του εδάφους είναι σχετικά ήπια,  
ενώ προς την ανατολή  υπάρχουν πολύ απότομες κλίσεις. 
Σημαντικό στοιχείο επίσης του αναγλύφου έιναι οι έντονες 
χαράδρες κατά μήκος βασικής ραχοκοκαλιάς εν σειρά .
Άλλο χαρακτηριστικό είναι το δαντελωτό περίγραμμα 
με πολλούς κολπίσκους, παραλίες και βράχια.

Όσον αφορά την φύτευση το τοπίο είναι γενικά άγονο, 
κυριαρχούν οι χαμηλοί θάμνοι αλλά υπάρχουν και μικρές 
κατά τόπους φλεβες πρασινου από πεύκα τα οποια 
έχουν φυτευτεί από τους ίδιους τους  κρατούμενους.
 
Το έδαφος είναι γενικά ξηρό και βραχώδες. Το 
υπέδαφος έχει γεωλογική συγγένεια με την 
Λαυρεωτική και όχι με τις Κυκλάδες και αποτελείται 
από στρώματα μαρμάρων και σχιστολίθων. 









ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το δευτερο στοιχείο που συγκροτεί το τοπίο 
είναι τα ιστορικά ίχνη και οι λοιπές δομές

Συγκεριμένα, όλα τα στρατόπεδα των κρατουμένων 
κτίστηκαν κατά μήκος της δυτικής ακτής. Οι αποστάσεις 
μεταξύ τους είναι μεγάλη και είναι δύσκολο για έναν 
πεζό να κινηθεί από το ένα στο άλλο. Υπάρχει λοιπόν 
δυσκολία στην επισκεψημότητα του τόπου και ειδικά σε 
συνδυασμό με την απαγόρευση της χρήσης οχημάτων.

Τα ταγματα και οι δομές εντός τους είναι οργανωμένες 
παραλληλα στην ακτογραμμη που είναι και ο βασικός 
αξονας του νησιού και έχουν όλα θεα το Λαυριο.

Υπάρχει μια βασική χωμάτινη διαδρομή κατά μήκος της 
δυτικής ακτής η οποία ενώνει όλα τα τάγαματα μεταξύ τους.
ΥΠαρχουν και άλλα μικρότερα μονοπάτια εντός 
και εκτός των ταγμάτων, ενώ 2-3 από αυτά 
συνδέουν την δυτική με την ανατολική ακτή.

Στην βορεια και δυτική πλευρά υπάρχουν αρχαιολογικά 
ευρήματα τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί με 
ακρίβεια. Θεωρείται ότι βρίσκονται  κοντά στην 
εκκλησια  του Αγίου Γεωργίου  και στο Β’ Τάγμα. 

Σε όλη την έκταση του νησιού υπάρχει αυθαίρετη δόμηση 
διαφόρων κλιμάκων, από μικρές κατοικίες μέχρι μαντριά, 
και στις δυο πλευρές του νησιου, ενώ οι 2 αυθαίρετες 
κατοικίες των μόνιμων κατοίκων βρίσκονται  στα ανατολικά

Άλλες βασικές δομές στο νησί είναι και τα λιμάνια από τα οποία 
βέβαια λειτουργεί μέχρι σήμερα μόνο αυτό στο Α’ Τάγμα.











ενότητα III ΠΡΟΤΑΣΗ



Έχοντας αναλύσει τα βασικά στοιχεία του 
τοπίου, δομήθηκε ένα σενάριο που αφορά 
την Μακρόνησο ως αρχαιολογικό χώρο.  
 
Το νησί ως ενιαίος χώρος με in situ ευρήματα, χρήζει 
περεταίρω διευκόλυνσης των συνθηκών και των 
δυνατοτήτων της επικσκεψιμότητας. Τόσο ως προς την 
προσβασιμότητά του από το Λάυριο, όσο και αναφορικά 
στον περίπατο στο ίδιο το νησί από το ένα τάγμα στο άλλο.  

Ετσι, προτείνεται η δυνατότητα ενός θαλάσσιου δικτύου, 
που ξεκινά από το Λαύριο, συνδέεται με το κεντρικό 
λιμάνι στο ΑΕΤΟ, και στη συνέχεια συνδέει δια θαλάσσης 
τα τάγματα μεταξύ τους. Ο μέσος χρόνος δια θαλάσσης 
ανάμεσα στα τάγματα εκτιμάται  περίπου 3 με 5 λεπτά.  

Για την σύνδεση των ταγμάτων μέσω της θαλάσσιας 
διαδρομής, δημιουργείται ένα δίκτυο προβλητών 
που αντιστοιχούν σε κάθε τάγμα. Στις νέες αυτές 
προβλήτες, θα υπάρχουν και ορισμένες στοιχειώδεις 
υποδομές για τους επισκέπτες πχ σκιά, νερό, 
λουτρό, και πληροφορίες για το κάθε τάγμα. 

Στην υπάρχουσα χερσαία διαδρομή που συνδέει τα 
τάγματα, προτείνεται, πέρα από την διάσχισή της 
με τα πόδια, η δυνατότητα χρήσης ποδηλάτου, αφού 
απαγορεύεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Οι σταθμοί των ποδηλάτων βρίσκονται στις προβλήτες. 

Στον χάρτη φαίνεται σε μεγαλύτερη πιλοτικά, το 
ΒΕΤΟ, και το πως τοποθετείται μία τέτοια προβλήτα 
η οποία αποτελεί κόμβο του θαλάσσιου νέου δικτύου, 
ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με την χερσαία διαδρομή. 

Το σενάριο αυτό, καθιστά την Μακρόνησο εύκολα 
προσβάσιμη από το Λαύριο, αλλά και διευκολύνει την 
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επίσκεψη των επιμέρους ιστορικών σημείων κατά μήκος 
του νησίου. Ταυτόχρονα, με τις νέες δομές στις προβλήτες, 
καλύπτονται οι βασικές ανάγκες ενός επισκέπτη. 

Κατά την μελέτη των προυπαρχόντων αλλά και των 
νέων διαδρομών που προτείνονται στο νησί, αλλά και 
την επίσκεψή, νιώσαμε την ανάγκη και είχε νόημα για 
εμάς, να βρεθεί ένας τρόπος, με τον οποίο θα μπορούσε 
κανείς να αντιληφθεί ακόμα καλύτερα το ιστορικό 
και συμβολικό φορτίο του νησιού, για να μπορέσει 
ύστερα να συνεχίσει τον περίπατο φωτισμένος. Κάτι 
τέτοιο, συλλήφθηκε ως μία διαδικασία μύησης, μία 
χωρική αλλά και νοητική κατασκευή και έτσι ξεκίνησε 
η προσπάθεια ορισμού χωρικών χαρακτηριστικών 
και πρώτα απ’όλα μίας θέσης. Παρά το σημειακό της 
θέσης,  η κατασκευή αυτή απευθύνεται σε όλο το νησί 
όπως και το σενάριο που περιγράφτηκε παραπάνω.  
 
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ  

Η αναζήτηση ξεκίνησε ψάχνοντας αφορμές και θέσεις σε 
όλο το νησί.. Γρήγορα όμως προσανατολίστηκε στην 
ευρύτερη περιοχή του κεντρικού λιμανιού και του ΑΕΤΟ, 
αρχικά λόγω ευκολίας στην προσβασιμότητα και στη 
συνέχεια, λόγω του ότι στο τάγμα αυτό, σε αντίθεση 
με όλα τα υπόλοιπα γίνονται κάθε χρόνο εκδηλώσεις 
μνήμης, έχουν γίνει παρεμβάσεις σε κτίρια, και έχει 
συνεπώς χάσει τον αμιγώς ερειπιώδη χαρακτήρα του. 
 
Στον χάρτη της προηγούενης σελίδας, 
φαίνονται οι θέσεις/περιοχές που εξετάστηκαν. 
Παρατίθενται εδώ επιγραμματικά:   
 
 
 



-Θέση 1.  
Εξετάστηκε αρχικά μία περιοχή  βόρεια του ΑΕΤΟ,  
επιδιώκοντας την όσο γίνεται λιγότερη επαφή με το 
τάγμα, αλλά ταυτόχρονα την εγγύτητα με το λιμάνι, 
αλλά και την άμεση σχέση με την χερσαία  διαδρομή 
κατά μήκος του νησιού. Γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό, 
ότι η οποιαδήποτε κατασκευή σε μία τέτοια περιοχή,  
θα αποτελούσε έκτυπο στοιχείο  στο τοπίο, η σχέση 
με το τάγμα θα ήταν αμήχανη, ενώ την ίδια στιγμή,  
θα προκαλούνταν διασπορά την ζωής/θόρυβος σε ένα 
κατα τα άλλα δωρικό και  ήσυχο  αρχαιολογικό χώρο.  
 
-Θέση 2.  
Κινούμενοι αυτή την φορά πολύ πιο κοντά στο 
τάγμα, αναζητήθηκε μία θέση στα όρια αυτού, 
προσπαθώντας ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα 
πλαίσιο για αυτό, γειτνιάζοντας ταυτόχρονα με ένα 
στοιχείο του (οι βάσεις των σκηνών) που για εμάς 
έχει έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα. Έγινε όμως 
αντιληπτό, ότι η εγγύτητα με τις βάσεις των σκηνών 
μπορεί ουσιαστικά να αλλοιώσει τον χαρακτήρα αυτό,  
διασπείροντας και πάλι την ζωή , ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργούνταν μία σχέση “πλάτης” με το τάγμα.  
 
-Θέση 3.  
Η τελική θέση, είναι στα όρια του ΑΕΤΟ, προς τα 
ανατολικά και τους πρόποδες του βουνού, κοντά στα 
κτία του θεάτρου και των φούρνων. Σε αυτά γίνονται 
σήμερα εκδηλώσεις μνήμης, οπότε και αποτελούν μία 
περιοχή ζωής και δραστηριότητας, την μοναδικ΄΄η στο  
νησί. Η κατασκευή δηλαδή γίνεται μέρος της καρδιάς 
αυτής, χωρίς να διαταράσσει τις υπάρχουσες ισορροπίες. 
Σημαντικό επίσης αναφορικά της γειτνίασης με τα 
κτίρια αυτά ήταν δυνατότητα πιθανής συνλειτουργίας 
σε σχέση πάντα με την μνήμη του τόπου. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ  
 
Έχοντας προσδιορίσει την  περιοχή, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίστηκαν παραπάνω, τέθηκαν οι βασικές αρχές/
χειρονομίες εκπορευόμενες από τις βασικές προθέσεις.  
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στον χάρτη της 
προηγούμενης σελίδας, η κατασκευή μεταφράζεται ως 
μία  γραμμή . Η γραμμή αυτή, αποτελεί ουσιαστικά 
ένα όριο  για την “επικράτεια” του τάγματος, Το 
σχήμα, η γραμμή δηλαδή, δηλώνει το όριο, το πλαίσιο, 
αλλά ταυτόχρονα και το πέρασμα.    
 
Όσον αφορά το όριο,  όπως προαναφέρθηκε αυτό 
απευθύνεται σε ένα συγκρότημα ιστορικής σημασίας και 
μεγάλου ιστορικού φόρτου. Η απόσταση από αυτό, δεν 
σημαίνει απομάκρυνση ή κρύψιμο, αντίθετα, η αποσταση 
“ως προς αυτό”, το ορίζει, το πλαισιώνει, και το καθιστά 
έκθεμα, όπως και είναι , ως συγκρότημα μέσα σε ένα 
νησί - αρχαιολογικό χώρο. Έτσι λοιπόν, η πρόθεση 
είναι . όπως έχει προαναφερθεί, η καλύτερη αντίληψη 
του χώρου και του φόρτου, μέσω μίας κατασκευής 
από την οποία κανείς θα έχει θέα, και άρα θα μπορεί 
να ορίσει στο μάτι και τον νού, την σχέση τάγματος, 
θάλασσας και Λαυρίου. Η τριάδα αυτή, είναι που 
συνθέτει σε πολλά επίπεδα, το τοπίο της Μακρονήσου.  
Η οριοθέτηση δηλαδή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την κατανόηση, την αντίληψη και την φώτιση.   
 
Αναφορικά με το πέρασμα, αυτό είναι ένα δεύτερου 
επιπέδου στοιχείο το οποίο έχει να κάνει τόσο με ττην 
αντίληψη του χώρου -όπως προαναφέρθηκε- αλλά και με 
την σχέση της ατασκευής με τα στοιχεία του τοπίου.   
Συγκεκριμένα, έχοντας βρεί την περιοχή και αναζητώντας 
μία θέση,  βρέθηκε το σημείο που ικανοποιούσε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις βασικές μας προθέσις. Στο νησί 
υπάρχουν, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, πολλές 



μικρές ή μεγάλες ρεματιές. Μία από αυτές βρίσκεται 
και πάνω από το ΑΕΤΟ, αρχίζοντας να αποκτά τομή 
ρέματος πίσω από το κτίριο των Φούρνων, όπως φαίνται 
και στον χάρτη. Ουσιαστικά, η κατασκευή, η γραμμή 
αυτή, περνά πάνω από το ρέμα αυτό, γεφυρώνοντας 
ουσιαστικά, και ενώνοντας δύο χωμάτινα μονοπάτια που 
βρίσκονται στις όχθες του, τα οποία έχουν να  κάνουν 
με την περιήγηση στο τάγμα. Ετσι, η κκατασκευή αυτή 
αγκυρώντεται στο τοπίο,  επιδίωκοντας να αποτελέσει 
ένα τεχνικό έργο, ένα στοιχείο σε άμεση σχέση με 
το τοποίο ,παρά μία συμβατική κτιριακή μονάδα.   
 
Η γραμμή αυτή, ενώνεται όπως τονιίστηκε, με τις δύο 
χωμάτινες διαδρομές στις όχθες του ρέματος, αλλά και με 
μία τρίτη διαδρομή, αυτή που ξεκινά απο το λιμάνι, και 
διασχίζει εγκάρσια το τάγμα (βλ. χάρτη). Η διαδρομή 
αυτή, ήταν αρκετά σημαντική γιατί ουσιαστικά δεν 
έχει και τόσο να κάνει με μία έννοια περιήγησης στο 
τάγμα, αλλά μία γρήγορη διάσχιση, η οποία καταλήγει 
στα όρια του τάγματος. Έτσι, τονίζεται ακόμα 
περισσότερο η έννοια της απόστασης που όμως δεν 
είναι απομάκρνση. Μέσα από την διαδρομή αυτή, η 
οποία στα πλαίσια της κατασεκυής αυτής προεκτείνεται, 
μπορεί κανείς να την προσεγγίσει  ,να περάσει την 
διαδικασία μύησης, να ορίσει επιπλέον και μέσω της 
θέας το τάγμα, την θάλασσα και το Λαύριο,  και έπειτα, 
μέσω της σύνδεσης της κατασκευής με τις υπάρχουσες 
διαδρομές, να πραγματοποιήσει την περιήγηση.   
 
Τέλος, βασική πρόθεση, ήταν η όσο το δυνατόν 
μεγαλύερη συνάφεια και συνέχεια με το τοπίο της 
Μακρονήσου, όπως αυτό ορίστηκε και παραπάνω. 
Έτσι, η  δημιουργία μίας κατασκευής που γεφυρώνει 
το ρέμα και συνδέει υπάρχουσες διαδρομές, επιτρέπει 
την τοπιακή τεκμηρίωση, αλλά και ταυτόχρονα, ως 
τέτοια, η κατασκευή δεν διακόπτει την ροή του τοπίου.     
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ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Καθ’όλη την διάρκεια της συνθετικής πορείας ήταν 
τεράστιας σημασίας -σε συνδιασμό με την σχέση με 
το τοπίο- το βάρος και το φορτίο ενός τέτοιου τόπου, 
κάτι που αποτελούσε ταυτόχρονα έμπνευση αλλά 
και δέσμευση/υπόσχεση. Συνεπώς, αναζητήθηκαν 
εναύσματα σε στοιχεία του ειδικού αυτού τοπίου, με 
σκοπό να τεκμηριωθεί η κατασκευή από αυτό και να 
μην δημιουργηθεί θόρυβος στον αρχαιολογικό χώρο.
 
Ξεκίνησε λοιπόν μία διασικασία σύνθεσης με βάση 
τις αρχικές προθέσεις, και τα στοιχεία του τοπίου, 
τα οποία είναι το ρέμα και οι όχθες του, αλλά και 
οι διαδρομές στο τάγμα με τις οποίες ενωνόμαστε. 
Θεωρήθηκε λοιπόν σημαντικό να οριστούν κάποιες βασικές 
αρχές/περιορισμοί/αξιώσεις με γνόμωνα την συνεχή 
έρευνα για το πώς αντιμετωπίζει κανείς έναν τόπο μνήμης 

Αυτές, έδιναν ώθηση στην σκέψη, καθοδηγούσαν. Για 
παράδειγμα, μια από τις πολύ αρχικές προθέσεις ήταν 
η δημιουργία μίας κατασκευής σφιχτής, που περιορίζεται 
στα απαραίτητα, έχει ένα σαφές ίχνος με τάση προς 
τα μέσα και όχι προς μία εξάπλωση στο τοπίο.  

1.Πέρασμα:   Η πρωταρχική γραμμή, που ενώνει τις 
όχθες του ρέματος.  

2. Αιώρηση-Πάτημα:   Βασική πρόθεση ήταν η δημιουργία 
μίας κατασκευής η οποία γεφυρώνει και δεν αποτελεί 
φράγμα στο ρέμα, αφήνει δηλαδή το τοπίο να ρέει ως έχει. 
Το ανάγλυφο όμως ρέματος, όπως αυτό διαφαίνεται από 
την τομή, αποτελείται από ένα βαθύ τμήμα (πυθμένας), 
και από ένα αβαθές με ήπιες κλίσεις. Οπότε τελικά, μία 
κατασκευή-γραμμή, έχει ένα τμήμα στο οποίο αιωρείται 
πάνω από τον πυθμένα, και ένα άλλο στο οποίο πατάει. 



3. Υπόσκαφο-Σκάμμα:  Σημαντικό επίσης στοιχείο 
ήταν ο τρόπος με τον οποίο η κατασκευή-γραμμή 
“αντιδρά” σε σχέση με τις όχθες του ρέματος. Στην μία 
(απότομες κλίσεις) αγκυρώνεται με ένα υπόσκαφο τμήμα.
Στην δε πλευρά του πιο αβαθούς κομματιόυ, 
δημιουργείται ένα σκάμα που ταυτίζεται με το ίχνος.  

4. Προσβάσεις:  Όπως έχει τονιστεί, το πέρασμα 
ενώνει τις δύο διαδρομές στις όχθες, και βρίσκεται σε 
συνέχεια με την πορεία από το λιμάνι. Οι δύο αυτές 
συνδέσεις ταυτίζονται με τις προσβάσεις. 

5. Ανάβαση:  Οι δύο αυτές προσβάσεις ενώνονται 
καθ’ύψος με μία συνεχή ανάβαση εντός του ίχνους.  
Η ανάβαση αυτή ταυτίζεται με την διαδικασία 
μύσηης, φώτισης και αντίληψης τόσο του συμβολικού 
χαρακτήρα όσο και του τοπίου της Μακρονήσου.  
 
 
 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1.:500  
 
Στο σχέδιο της επόμενης σελίδας, (τοπογραφικό1.500) 
φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο έχει 
αποκρυσταλλωθεί τελικά η κατασκευή, μέσα από 
μία διαδικασία που κράτησε περίπου 1 χρόνο.   
 
Τα βασικά σημεία που αξίζει να τονιστούν είναι τα εξής: 
-Στο τοπογραφικό φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο 
η γραμμή πάνω από το ρέμα έχει τοποθετηθεί 
πάνω από το ρέμα, αποτελώντας όριο και 
ορίζοντας την επικράτεια του τάγματος.   
-Ο τρόπος με τον  οποίο γειτνιάζει η κατασκευή με 
το κτίριο των φούρνων, την εκκλησία και το θέατρο,  
συμμετέχοντας/αποτελώντας μέρος μίας “καρδιάς” που ήδη 



υπάρχει στο ΑΕΤΟ και έχει να κάνει με εκδλώσεις μνήμης,  
και όχι δημιουργώντας ένα νέο σημείο θορύβου.   
-Η σύνδεση της γραμμής με τις υπάρχουσες 
διαδρομές: Η βασική εισοδος/προέκταση της  
διαδρομής που προέρχεται από το λιμάνι, καθώς και 
η  διαδρομή που περνά στο επίπεδο του δώμτας, 
και ενώνει τα μονοπάτια στις όχθες του ρέματος.  
-ο τρόπος με τον οποίο αγκυρώνεται η κατασκευή,  στη 
πλευρά με τις απότομες κλίσεις, με  έναν θεατρικό χώρο 
που ακολουθεί τις κλίσεις του εδάφους, και στο πιό αβαθές 
κομμάτι, με ένα σκάμμα. Αυτό ορίζεται και υποδηλώνεται 
από έναν μεγάλο πέτρινο τοίχο. Στην απόληξη του 
σκάμματος υπαρχει ένας κήπος, του οποίου ο πυθμένας 
ταυτίζεται με το κατώτερο επίπεδο του σκάμματος.  
Τα διάφορα επίπεδα που φαίνονται ήδη από 
το τοπογραφικό αυτό υποδεικνύουν και την 
συνεχή ανάβαση/ραχοκοκαλιά της κατασκευής.   
-Τέλος, ο πέτρινος τοίχος, ο οπίος υποδηλώνει και 
το σκάμμα, δημιουργεί πίσω του χώρους-κελιά οι 
οποίοι συνοδεύουν και εκπορεύονται απο τα διάφορα 
επίπεδα της ανάβασης, και έχουν να κάνουν με 
επικουρικές εκθεσιακές δραστηριότητες.       
 
Βασική θέση ήταν η δημιουργία μίας κατασκευής, 
με χαρακτήρα αμφίσημο. Φέρει δηλαδή, στοιχεία 
κτιριακά, αλλά και τεχνικού έργου, παίρνει από την 
κλίμακα του τοπίου αλλά αφήνει να φωλιάσει μέσα 
της η ανθρώπινη κλίμακα μέσω μουσειακών και 
παραμουσειακών λειτουργιών. Η αμφισημεία αυτή έχει 
να κάνει  με το πρωταρχικό αυτό ζήτημα του τρόπου 
με τον οποίο αντιμετωπίζει κανείς έναν τόπο μνήμης.
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Η κλίμακα αυτή, επιτρέπει την έρευνα τως 
επιμέρους χωρικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα:  
 
-Η κατασκευή αποτελείται από τρείς βασικές στάθμες. 
Η πρώτη, που περιλαμβάνει την ανάβαση, από 
το επίπεδο της εισόδου (διαδρομή από το λιμάνι) 
και όλα τα ενδιάμεσα επίπεδα ως την κατάληξη.  
Η δεύτερη στάθμη, το επίπεδο δηλαδή του σκάμματος, που 
έρχεται σε αντίθεση με την συνεχή ανάβαση, δηλώνει την 
σχέση της κατασκευής με το τοπίο, ενώ τονίζει την ύπαρξη 
ενός πάντα σκοτεινού κόσμου κόντρα στην συνεχή ανάδυση. 
Τέλος , η τρίτη στάθμη, στο δώμα της  
κατασκευής, που  αποτελεί την κατάληξη της 
ανάβασης, την ολοκλήρωση τη μύσησης, και το 
κοίταγμα του τάγματος και του Λαυρίου ξανά.   
 
 
-Ο εκτεταμένος ημιυπαίθριος χώρος εισόδου, που 
αιωρείται πάνω από το ρέμα, με θέα προς το τάγμα 
και το Λαύριο, αλλά και την πίσω πλευρά του ρέματος. 
Ήδη από το σημείο αυτό ξεκινάει  η ανάβαση, ενώ από 
την πρώτη αυτή εισόδια ενότητα είναι προσβάσιμη και 
η υπόσκαφη αίθουσα κάτω από τον θεατρικό χώρο.  
 
-Η ανάβαση αποτελέιται από 2 βασικούς κλάδους, ενώ 
ανάμεσά τους υπάρχει ένα πλατύσκαλο που ορίζει την 
στροφή 180 μοιρών. Η κίνηση αυτή διαμορφώνεται 
από ράμπες στις οποίες μπορούν να φιλοξενούνται 
εκθεσιακές χρήσεις. Στην ανώτερη στάθμη βρίσκεται 
μία μεγάλη  αίθουσα εκθέσεων πάνω από τον πρώτο 
χώρο εισόδου που περιγράφτηκε. Απο εκεί μπορεί 
κανείς να αναδυθεί σο δώμα (κατάληξη ανάβασης) 
ή να κατέβει σύντομα με το κλιμακοστάσιο στην 
είσοδο ή να βγεί στον υπαίθριο θεατρικό χώρο. 



-Ο κήπος είναι βυθισμένος στην όχθη του ρέματος 
και αναπτύσσεται καθύψος από το επίπεδο του 
σκάμματος. Παίρνει φως μόνο απο ψηλά, ενώ λειτουργεί 
προσανατολιστικά κατά την ανάβαση, αφού έρχεται 
σε επαφή με όλα τα στάδιά της, υπογραμμίζοντας 
πάντα το κατώερο επίπεδο, το σκάμμα.   
 
-Ο πέτρινος τοίχος, που ορίζει το σκάμμα, και δημιουργεί 
μικρές εκθεσιακές μονάδες/κελιά, τα οποία είναι επίπεδα 
που κρέμονται από μεγάλα μπετονένια τοιχεία. Τα 
τελευταία, υπαγορεύονται από τις επιμέρους στάθμες 
της ανάβασης. Ως ενότητα,  φωτίζεται μόνο από ψηλά.  
 
-Το σκάμμα, είναι ένας ενιάιος χώρος, στην κατώτερη 
στάθμη, σε άμεση επαφή με τον πυθμένα του ρέματος. 
Περιλαμβάνει τόσο την ζώνη της ανάβασης όσο και 
την ενότητα των κελιών. Σ’αυτόν υπ’αρχουν χώροι 
επικουρικοί όπως βιβλιοθήκη, ερευνητικά κ.α. Είναι 
προσβάσιμος από το κλιμακοστάσιο, μία κατακόρυφη 
κίνηση , σε αντίθεση με τις ράμπες της ανάβασης, 
η οποία συνδέει όλα τα επίπεδα μεταξύ τους. 
 
-Τέλος, το δώμα, που είναι και η ύστατη και 
σημαντικότερη στιγμή της ανάβασης, αφού πιά 
έχοντας περάσει από την διαδικασία μύησης της 
κατασκευής, μπορεί κανείς να δεί ξανά το ταγμα και 
το Λάυριο, αλλά και να συνεχίσει την περιήγηση 
μέσω της σύνδεσης με τις υπάρχουσες διαδρομές.  
 
    



Α Ξ Ο Ν Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

ΠΛΑΚΕΣ SANDWITCH
ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΠΑΤΗΤΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΕΡΟΝΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΑ

ΠΕΤΡΙΝΟ ΤΟΙΧΕΙΟ
ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΣΚΑΦΗ



1234

5
1
7

16

1 2 3

4 5 6

1. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 5ΕΚ.

3. ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΡΥΣΕΩΝ

4. ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

5. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ(ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ)

6. ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

7. ΠΕΤΡΑ

ΤΟΜΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΑΝΕΠΙΧΡΥΣΤΟΣ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ
Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ

ΤΟΜΗ Α-Α
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΤΟΜΗ Β-Β
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΑΝΕΠΙΧΡΥΣΤΟΣ ΒΡΑΧΩΔΗΣ ΤΟΙΧΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ.

Α
Α

Β
Β

ΤΟΜΗ Δ-Δ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

1. ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2. ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΔΟΚΟΣ

3. ΘΕΜΕΛΙΟ

4. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

5. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΑ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΗ

Γ
Γ

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PR

O
D

U
C

ED
 B

Y 
A

N
 A

U
TO

D
ES

K
 S

TU
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N




