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Περίληψη  
 Η διαρκισ ανταγωνιςτικι ςχζςθ τθσ ανκρωπογενοφσ εντοπιότθτασ με το 
πλοφςιο υπζδαφοσ τθσ Μιλου, αποτελεί καίριο παράγοντα για τθν 
τροφοδότθςθ του αρχιτεκτονικοφ και τεχνικοφ πολιτιςμοφ του τόπου με τισ 
μοναδικζσ τοπομορφζσ των εγκαταλελειμμζνων ορυχείων τθσ, οι οποίεσ και 
προςφζρονται ωσ πολιτιςμικζσ αναμονζσ για τισ επόμενεσ γενιζσ.  
 Η ανάγκθ αναδειξθσ αυτϊν των εν δυνάμει πολιτιςτικϊν πόρων του νθςιοφ 
ϊκθςε τθν ομάδα “Μιλοσ: Εναλλακτικά Αρχιτεκτονικά Τοπία” ςτθν 
διοργάνωςθ κεματικισ ζκκεςθσ αρχιτεκτονικισ με τρεισ μελζτεσ πάνω ςε 
αυτά τα τοπία. Με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ ωσ 
προσ τθν εξζλιξθ τθσ νζασ οικονομίασ του τουριςμοφ ςτθ Μιλο, οι μελζτεσ 
εξετάηουν τθν αυκεντικότθτα των τοπίων τθσ και τθν ανάδειξθ τθσ 
πραγματικισ ταυτότθτασ του τόπου. Το περιεχόμενο αυτϊν είναι θ αναβίωςθ 
των Θειορυχείων τθσ Μιλου και του ορυχείου Βάνι (δφο ορυχεία του 19ου 
αιϊνα) και τζλοσ θ δθμιουργία ενόσ δικτφου φυςικϊν ιαματικϊν λουτρϊν, 
ενα εξ αυτϊν ςτισ ανενεργζσ Αλυκζσ του νθςιοφ. 
 Οι τρεισ κοινοί άξονεσ που διζπουν το υλικό αναφζρονται ςτθν οικονομία του 
εναλλακτικοφ τουριςμοφ, τθν αναβίωςθ των βιομθχανικϊν τοπίων αλλά και 
τθν αρχιτεκτονικι εδάφουσ. Η Μιλοσ ζνασ τόποσ ανζκακεν 
εκμεταλλευόμενοσ βιομθχανικά, ζχει διαμορφϊςει βακιά απτικι ςχζςθ του 
κατοίκου με το ζδαφόσ του τόπου, με τισ ςπθλιζσ, τισ εξορυκτικζσ ςτοζσ και το 
θφαίςτειο να αποτελοφν ςτακερζσ αναφορζσ κατά τθ διάρκεια των αιϊνων. 
 Κατά τθν διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ ζκκεςθσ, γριγορα αναδφκθκε θ 
αναγκαιότθτα παραγωγισ νζου υλικοφ, για τθν δθμιουργία ςυλλογικισ 
προςζγγιςθσ που κα μποροφςε να αφιςει μια παρακατακικθ ςτο νθςί. Για το 
λόγο αυτό, πραγματοποιικθκαν νζεσ ςυνεντεφξεισ ςε ντόπιουσ  κατοίκουσ 
που ςχετίηονταν άμεςα με τισ εξεταηόμενεσ περιοχζσ, ϊςτε να εμπλουτίςουν 
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τισ λαογραφικζσ καταγραφζσ. Στόχοσ είναι θ αξιοποίθςθ του υλικοφ αυτοφ ςε 
ζνα μικρό μουςείο τθσ ιςτορίασ τθσ εξορυκτικισ διαδικαςίασ ςτο νθςί μζςα 
από τθν κοινωνικι του διάςταςθ.  
 Η πρωτοτυπία του κζματοσ ζγκειται ςτο ότι νζοι φοιτθτζσ αρχιτεκτονικισ  
που επιςκζφκθκαν και μελζτθςαν τον τόπο με αφορμι τθ διπλωματικι τουσ 
εργαςία, βίωςαν μια ιδιαίτερθ εμπειρία που τουσ οδιγθςε να ενϊςουν τισ 
δυνάμεισ τουσ και να επιςτρζψουν ςε αυτόν, για να προςφζρουν ςτθν τοπικι 
κοινωνία και ςτον τόπο, μζςα από τθ διοργάνωςθ ςτοχευμζνων δράςεων, με 
ςτόχο τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ τθσ ιδιαίτερθσ αυτισ κλθρονομιάσ του. 
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Ειςαγωγή 
 
Η εξορυκτικι διαδικαςία αποτελεί παρακατακικθ τθσ ςυνεχοφσ 
ανταγωνιςτικισ ςχζςθσ του κατοίκου τθσ Μιλου με το υπζδαφοσ του τόπου. 
Ο εφπλαςτοσ θφαιςτειακόσ βράχοσ αποτζλεςε για τον άνκρωπο κατοικία, 
καταφφγιο, εργαςία, ίαςθ αλλά και τόπο πόνου, φόβου, αναςφάλειασ και 
κανάτου, από τθν προϊςτορία μζχρι και ςιμερα. Η ανάδειξθ τθσ κουλτοφρασ 
που διαμορφϊκθκε από τθν εμπειρία μζςα ςτο ζδαφοσ, με τρόπο βιωματικό, 
αποτελεί το ηθτοφμενο ϊςτε να επιτευχκεί ο διάλογοσ μεταξφ των ερευνθτϊν 
και τθσ τοπικισ κοινότθτασ, μεταξφ του εξουκενωτικοφ παρελκόντοσ και του 
μζλλοντοσ τθσ ευθμερίασ του νθςιοφ. 
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ανακοίνωςθσ αντιπαραβάλλουμε δφο τόπουσ πόνου 
και ιδιαίτερου αφανοφσ κόπου, εντόσ του εδάφουσ και εν ςυνεχεία δφο 
εγχειριματα με κοινοφσ ςτόχουσ και κοινοφσ τρόπουσ επίτευξθσ διαλόγου με 
τθ τοπικι κοινότθτα. Αφενόσ τθ μουςειακι χριςθ των Γερμανικϊν 
καταφυγίων του Αδάμαντα του ΙΙ Παγκοςμίου Πολζμου ωσ εκκεςιακό χϊρο 
και αφετζρου, τθ μουςειακι ανάδειξθ των κειωρυχείων τθσ Μιλου, μζςω τθσ 
μελζτθσ αποκατάςταςθσ του εγκαταλελειμμζνου ορυχείου ςτα πλαίςια τθσ 
διπλωματικισ εργαςίασ "Η αναβίωςθ των υπόγειων ςτοϊν: Οινοποιϊντασ ςτα 
κειωρυχεία τθσ Μιλου". 

1 Αντιπαραβολή εγχειρημάτων-τόπων  

 

1.1 Ζκθεςη «Μήλοσ: Εναλλακτικά Αρχιτεκτονικά Τοπία»-  

Γερμανικά Καταφφγια Αδάμαντα 
 
Τα Γερμανικά Καταφφγια του Δευτζρου Παγκοςμίου Πολζμου ςτον 
Αδάμαντα, αποτελοφν τα μεγαλφτερα ςε μικοσ και ζκταςθ ςπιλαια που 
δθμιουργικθκαν από Ζλλθνεσ κατοίκουσ τθσ Μιλου, προσ το τζλοσ του 
Δευτζρου Παγκοςμίου πολζμου, υπό τισ διαταγζσ των Γερμανϊν. Εκεί 
προςτατεφκθκαν αμφότεροι κατά τθ διάρκεια των βομβαρδιςμϊν. Πρόκειται 
για ζνα χϊρο που διαμορφϊνεται από δαιδαλϊδεισ ςτοζσ, κάτω ακριβϊσ από 
τον βράχο του Αδάμαντα, ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ. Αποτελείται από 13 εν 
ςειρά ςπθλιζσ - αίκουςεσ ενωμζνεσ με ςιραγγεσ, με τρεισ εξόδουσ ςτα τρία 
άκρα τθσ γραμμικισ διάταξθσ των 400 μζτρων ςπθλαίου. Μετά το πζρασ του 
πολζμου τα ςπιλαια χρθςιμοποιικθκαν ςαν δεξαμενζσ αποκικευςθσ νεροφ 
για τον οικιςμό, και ςτθ ςυνζχεια το 2013 με τθν αποκατάςταςθ που ανζλαβε 
ο Διμοσ Μιλου, μετατράπθκε ςε εκκεςιακό χϊρο που φιλοξζνθςε ποικίλεσ 
δράςεισ τζχνθσ και πολιτιςμοφ ζκτοτε (εικ.1). 
Κατά τθν κερινι περίοδο του ζτουσ 2021 πραγματοποιικθκε θ ζκκεςθ 
αρχιτεκτονικισ "Μιλοσ: Εναλλακτικά Αρχιτεκτονικά Τοπία" ςε όλθ τθν ζκταςθ 
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του καταφυγίου. Η ζκκεςθ αποτελοφνταν από τρεισ διπλωματικζσ εργαςίεσ οι 
οποίεσ εξετάηουν τθν αυκεντικότθτα των τοπίων τθσ Μιλου και τθν ανάδειξθ 
τθσ πραγματικισ ταυτότθτασ του τόπου ςτο τουριςτικό τθσ κοινό:  
1.   Λουτρόπολισ ΕΝ.Α.Λ.ΙΑ.: Δίκτυο Ιαματικϊν Πθγϊν 
2.   Ορυχείο Βάνι: Μία πρόταςθ αναβίωςθσ. 
3. Η αναβίωςθ των υπόγειων ςτοϊν: Οινοποιϊντασ ςτα κειωρυχεία τθσ 
Μιλου. 

 
1.2 Η αναβίωςη των υπόγειων ςτοϊν : Οινοποιϊντασ ςτα θειωρυχεία 
τησ Μήλου – Θειωρυχεία 
 
 Τα κειωρυχεια τθσ Μιλου αποτελοφν τθν πρϊτθ μεταλλευτικι 
δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα με ζτοσ ζναρξθσ λειτουργίασ το 1861 και 
θμερομθνία λιξθσ των εργαςιϊν το 1969. Πρόκειται για ζνα ςφμπλεγμα 
δομϊν που εντοπίηεται ανατολικά του νθςιοφ, ςτα 15,7 χλμ από τον 
Αδάμαντα. Ο ςχεδιαςμόσ των κτιρίων όςο και οι ροζσ των κινιςεων ςτον 
χϊρο, βαςίηονται ςτθν πορεία του μεταλλεφματοσ και τθν παραγωγικι 
διαδικαςία. 
 Το ςυγκρότθμα είναι χωριςμζνο ςε δφο ενότθτεσ: τθ βόρεια, όπου λάμβανε 
χϊρα θ παραγωγικι διαδικαςία και τθ νότια με τισ υπόλοιπεσ ςυνοδευτικζσ 
χριςεισ. Και οι δφο ακολουκοφν γραμμικι ανάπτυξθ ςτον χϊρο: θ νότια 
αναπτφςςεται οριηόντια, ενϊ θ βόρεια κατακόρυφα ακολουκϊντασ τθν 
γραμμι παραγωγισ. Το άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με το περιβάλλον κτίριο του 
εργοςταςίου “ςκαρφαλϊνει” ςτο βουνό με κλίςθ 45 μοίρεσ, ςε υψόμετρο 63 
μ. Συνολικά, το δομθμζνο περιβάλλον, καταλαμβάνει περίπου 3.000 
τ.μ.(εικ.2). 
 Οι αρχιτεκτονικζσ μορφζσ των κτιρίων παραπζμπουν ευκζωσ ςτον μοντζρνο 
βιομθχανικό φονξιοναλιςμό του Μεςοπολζμου.(Λιδα Παπαςτεφανάκθ,Νίκοσ 
Μπελαβίλασ,2009). Οι ςτοζσ του ορυχείου είναι βαςικό ςτοιχείο 
διαμόρφωςθσ του τοπίου κακϊσ δθμιουργοφν ζνα δίκτυο από εννιά κεντρικά 
λαγοφμια με διακλαδϊςεισ, και εκτείνονται ςε βάκοσ ζωσ και 500 μζτρα. 
 Η μελζτθ αποκατάςταςθσ και επανάχρθςθσ προτείνει τθν αναβίωςθ τουσ 
μζςω τθσ χριςθσ τουσ ωσ μουςείο του εαυτοφ τουσ αλλά και τθσ δθμιουργίασ 
οινοποιείου.  
 Η επανάχρθςθ των Θειωρυχείων ζχει ςτόχο τθν δθμιουργία μιασ νζασ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, τθσ αποκατάςταςθσ και ανάδειξθσ των  
υπαρχόντων δομϊν, τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και τθν απόδοςθ 
μνείασ ςτο ςκλθρό παρελκόν των Μθλιϊν.  
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2 Η διδαχή και η εκπαιδευτική διαδικαςία  
 

2.1 Στόχοι τησ ζκθεςησ – ςτόχοι του οινοποιείου/μουςείου 
 
 Σε μια εποχι όπου τα εμπορικά τοπία τουριςμοφ ζχουν αντικαταςτιςει τθν 
γνιςια επαφι με το τοπίο και τθν ιςτορία του, θ επιβίωςθ πάνω ςτα φυςικά 
όρια προςφζρει ζνα μάκθμα αυτογνωςίασ και επαναπροςδιοριςμοφ του 
νοιματοσ τόςο τθσ αρχιτεκτονικισ όςο και τθσ κατοίκθςθσ του τόπου.  
 Ο χαρακτιρασ του τόπου προκφπτει ωσ οξφμωρο ανάμεςα ςτισ αντικζςεισ 
που προκφπτουν από τισ δραςτθριότθτεσ ςτο νθςί. Αφενόσ θ βιομθχανία - 
που εκμεταλλεφεται τθ γθ και δθμιουργεί τοπία βίαια - και αφετζρου θ 
κατοίκθςθ, που φιλοξενείται ςτο νθςί. Κάκε τόποσ προκφπτει ωσ μοναδικόσ, 
λόγω του μοναδικοφ ςυγκεραςμοφ ιδιαίτερων δεδομζνων ςυνκθκϊν. Ο 
βιομθχανικόσ χαρακτιρασ του νθςιοφ υποβακμίηεται ςε ςχζςθ με το 
“τουριςτικό προϊόν” που αναδεικνφει ο ςφγχρονοσ τουριςμόσ, τοποκετϊντασ 
τον επιςκζπτθ ςε κζςθ παρατθρθτι ςε απόςταςθ από τθν ουςία που 
κρφβεται ςτισ τεχνθτζσ και φυςικζσ τοπομορφζσ που ζχουν προκφψει ανά 
τουσ αιϊνεσ ςτο τοπίο τθσ Μιλου.  Στόχοσ επομζνωσ τθσ αρχιτεκτονικισ 
ζκκεςθσ ιταν θ κοινωνικι ευαιςκθτοποίθςθ ωσ προσ τθν διαχείριςθ των 
βιομθχανικϊν τοπίων αλλά και τθν ςυνολικι φυςιογνωμία του νθςιοφ. Οι 
άξονεσ γφρω από τουσ οποίουσ αναπτφχκθκε το περιεχόμενο ιταν τρεισ. 
Πρϊτον, θ ανάπτυξθ υγιοφσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςτα πλαίςια τθσ 
ςφγχρονθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, θ οποία εγκακίςταται ζντονα ςτο 
νθςί. Δεφτερον, θ αρχιτεκτονικι εδάφουσ και θ ςυνολικι εμπειρία ςτα όρια 
μεταξφ φφςθσ-ανκρϊπου και τρίτον θ αναβίωςθ προθγοφμενων και νζων 
βιομθχανικϊν τοπίων ωσ γνιςιο πολιτιςτικό-οικονομικό χαρακτθριςτικό τθσ 
Μιλου. Ταυτόχρονα θ παράκεςθ των εκκεμάτων είχε ωσ ςτόχο τθν 
μεταλαμπάδευςθ τθσ ουςίασ κάκε τόπου και όχι τθν ανάδειξθ τθσ εκάςτοτε 
αρχιτεκτονικισ λφςθσ. Ο χϊροσ ‘’ντυμζνοσ’’ με τα εκκζματά μασ, κζλαμε να 
μιλάει για εμάσ χωρίσ εμάσ, να είναι μια αιςκθτθριακι εμπειρία που κα 
προβλθματίηει τον επιςκζπτθ ωσ προσ τθν πρόκεςθ και τον τρόπο 
επανακατοικθςθσ αυτϊν των τοπίων και όχι ωσ προσ το τελικό ςχεδιαςμό και 
τθν αρχιτεκτονικι μορφι που προκφπτει. Να μπορζςει να οραματιςτεί ο ίδιοσ 
πωσ διαμορφϊκθκαν αυτά τα τοπία και με ποιον τρόπο κα μποροφςαμε να τα 
φζρουμε πάλι ςτο επίκεντρο τθσ κοινωνικισ ηωισ. 
 Η ανάδειξθ του νοιματοσ των εργαςιϊν επιτεφχκθκε ακόμα πιο ζντονα με 
τθν επιλογι του χϊρου, που εξυπθρετοφςε και από μόνοσ του, τουσ 
εννοιολογικοφσ άξονεσ που εξ αρχισ είχαν τεκεί. 
 Στο ίδιο πνεφμα θ πρόταςθ αναβίωςθσ των κειωρυχείων, προςεγγίηει ζνα 
αμφιλεγόμενο τοπίο όπου τα ίχνθ των εγκαταςτάςεων είναι ζντονα 
χαραγμζνα ςτο ανάγλυφο του τοπίου, κακϊσ το βουνό μαηί με το κτίριο 
δθμιουργοφν ζνα αίςκθμα οδφνθσ. Σκαρφαλωμζνα πάνω ςτο γκρεμό 



Δ. Κουτρουμπά, Α. Νίνου 

 

κτίςματα, καταςκευαςμζνα εξ ολοκλιρου από τθν πζτρα του τόπου, ςιμερα 
“χωνεφονται” εξαιρετικά ςτο τοπίο με τα γκρεμίςματα να παίρνουν τθν 
μορφι κατολίςκθςθσ ανάλογθ με αυτζσ που υφίςταται ςτθν ανατολικι 
γκρεμϊδθ πλευρά του νθςιοφ. Είναι θ ςτοιχειοκζτθςθ ενόσ υλικοφ κφκλου 
ηωισ.  
 Με ςεβαςμό ςτθν φυςικι εξζλιξθ του τεχνιματοσ, προτείνεται αφενόσ θ 
μερικι χριςθ του ωσ μουςείο του εαυτοφ του και αφετζρου θ εγκατάςταςθ 
ενόσ νζου οινοποιείου που κα αποκαταςτιςει τθ βιομθχανικι ιςτορία του 
τόπου και κα δϊςει ςυνζχεια ςτθ ςφγχρονθ οικονομία. Στόχοσ επομζνωσ τθσ 
επανακατοίκθςθσ είναι αντίςτοιχα θ βιωματικι εμπειρία των ςυνκθκϊν 
εργαςίασ και των τεχνολογικϊν καινοτομιϊν του κειωρυχείου και αφετζρου θ 
ίαςθ του παρελκόντοσ μζςω τθσ νζασ οικονομίασ του οινοποιείου, που κα 
ζχει εξωςτρεφι χαρακτιρα ωσ προσ τθν τοπικι κοινότθτα ςε αντίκεςθ με το 
παρελκόν.  
 Στόχοσ του ςχεδιαςμοφ αυτισ τθσ μελζτθσ και τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
μεκοδολογίασ ςχεδιαςμοφ είναι θ μφθςθ του χριςτθ ςτο πνεφμα του τόπου 
και όχι θ μορφοκρατικι ανάδειξθ μιασ κτιριακισ δομισ. Η ςυνολικι 
διαχείριςθ του τοπίου ζχει ωσ ςκοπό να ςεβαςτεί και να αναδείξει όχι μόνο 
τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, αλλά τθν αιςκθτθριακι εμπειρία μζςω τθσ 
αφθγθματικισ καταγραφισ και παράλλθλα να αναβακμίςει τθ ςχζςθ μεταξφ 
βιομθχανίασ και τοπικισ κοινότθτασ (εικ.3). 
 

2.2 Τοπία πόνου/Βίαια τοπία: Τα κοινά ςτοιχεία των δφο 
εγχειρημάτων 
 
Τα ορυχεία και οι ςτοζσ αποτζλεςαν για χρόνια χϊρουσ εργαςιακισ 
απαςχόλθςθσ των κατοίκων του νθςιοφ, αλλά και τόπουσ πόνου, εξάντλθςθσ 
και ιδιαίτερου αφανι κόπου, που ςιμερα θ επίςκεψθ ςε αυτοφσ δθμιουργεί 
αίςκθμα δζουσ και καυμαςμοφ.  
 Βαςικό χαρακτθριςτικό που αναδεικνφει θ επίςκεψθ ςε αυτοφσ τουσ τόπουσ 
είναι θ εμπειρία τθσ ζντονθσ δυςοςμίασ, τθσ υψθλισ εγκλωβιςμζνθσ 
υγραςίασ, τθσ ςτακερισ κερμοκραςίασ και του απόλυτου ςκότουσ που 
επικρατεί ςτο εςωτερικό τθσ γθσ. Ο ςυνδυαςμόσ όλων των παραπάνω 
αποτελεί το πιο θχθρό ιςτορικό ίχνοσ του τόπου για τον επιςκζπτθ κακϊσ 
βιϊνει ςε πραγματικό χρόνο τισ ςυνκικεσ των δρϊμενων που εξιςτοροφνται.  
 Η ανομοιόμορφθ επεξεργαςία του αναγλφφου υπενκυμίηει τα πολλαπλά 
χζρια που χρθςιμοποιικθκαν για να καταςκευαςτεί τόςο το κτίριο αλλά 
κυρίωσ το δίκτυο ςτοϊν ςτα Θειωρυχεία και ςτα Καταφφγια. Στο ανάγλυφο 
των ςπθλαίων διακρίνουμε τθν κλίμακα τθσ αξίνασ, τθν ανκρϊπινθ κλίμακα 
δθλαδι που δθμιοφργθςε το τζχνθμα προςωποποιϊντασ ακόμθ περιςςότερο 
τουσ δθμιουργοφσ. 
 Αντικρίηοντασ το ςκθνικό ςτα κειωρυχεία, το δζοσ προκφπτει όχι μόνο από 
τθν αποτφπωςθ τθσ ανκρϊπινθσ δφναμθσ πάνω ςτο ζδαφοσ αλλά και από τθν 
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θχθρι παρουςία του χρονικοφ τθσ δραςτθριότθτασ. Το βαγονζτο 
ςταματθμζνο πάνω ςτθ γζφυρα, θ χαραγμζνθ ςφραγίδα μζςα ςτο ανοιχτό 
καμίνι, τα προςωπικά αντικείμενα των εργατϊν ςτισ κατοικίεσ τουσ, 
αποδεικνφουν ακριβϊσ αυτό. Ότι θ κοινι ηωι μίασ κοινότθτασ ςταμάτθςε εν 
μια νυκτί, ςαν να ςταμάτθςε ο ίδιοσ ο χρόνοσ. Βίαια και ξαφνικά. Αφινοντασ 
ωςτόςο με αυτό το τρόπο πολλά περιςςότερα ευριματα και πολιτιςτικοφσ 
“κθςαυροφσ” που εξιςτοροφν με ςαφινεια τα γεγονότα.  
 

2.3 Το βίωμα του ορίου 
 
Στόχοσ τθσ διδαχισ μζςω του παρελκόντοσ είναι επίςθσ, θ προςζγγιςθ τθσ 
ιςτορίασ με τρόπο βιωματικό που να μθν διατθρεί τον επιςκζπτθ ςε αςφαλι 
απόςταςθ από τθν ουςία του  γεγονότοσ. Η τάςθ αυτι προκφπτει από τθν 
ανάγκθ του ςφγχρονου κόςμου να υπενκυμίςει τθν ιςτορία και τισ ςυνζπειεσ 
ανεξζλεγκτων και αςυνείδθτων εποχϊν, όταν το αλαηονικό ζνςτικτο του 
ανκρϊπου υπερεκτιμοφςε τισ δυνάμεισ τθσ ανκρωπότθτασ ζναντι τθσ φφςθσ.  
 Το δζοσ που προκφπτει ςτο αντίκριςμα τζτοιων καταςκευϊν ίςωσ μπορεί να 
εξθγθκεί από τθν αποτφπωςθ του διαρκοφσ ανταγωνιςμοφ του ανκρϊπου με 
τθ φφςθ του, μία “μάχθ” που δινόταν πάντοτε ςτο όριο μεταξφ φφςθσ και 
ανκρϊπου, με αποτζλεςμα τθ διαμόρφωςθ αρχιτεκτονικϊν τοπομορφϊν που 
κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν και ωσ υβρίδια μεταξφ επεξεργαςμζνθσ 
φφςθσ (εξορυκτικζσ ςτοζσ - καταφφγια) και  εγκαταλελειμμζνου κτιρίου 
(δομζσ κειωρυχείων). 
 Σε κάκε περίπτωςθ θ ανάμειξθ των δφο δυνάμεων καταλιγει ςτθν 
διαμόρφωςθ ιδιαίτερων τεχνθμάτων τα οποία ςτο τζλοσ τθσ ηωισ τουσ 
παραδίδονται ςτθ φφςθ ζωσ ότου το ανκρϊπινο ίχνοσ εξαφανιςτεί. Η 
διατιρθςθ και αποκατάςταςθ τζτοιων δομϊν ζχουν βαςικό νόθμα, τον 
εκμθδενιςμό τθσ απόςταςθσ μεταξφ ανκρϊπου και φφςθσ με απϊτερο ςκοπό 
τθν ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κζςθσ του πρϊτου ςτο κόςμο.  

3 Το βιωματικό μουςείο των τόπων πόνου: το πείραμα 
(ζκθεςη) και η πρόταςη (θειωρυχεία)  
 
 Αναηθτοφμε λοιπόν εδϊ τον πλζον κατάλλθλο τρόπο ζτςι ϊςτε να 
μεταφζρουμε τόςο ςτον επιςκζπτθ όςο και ςτον κάτοικο του νθςιοφ, το 
πνεφμα τθσ εποχισ. Το βιωματικό μουςείο μζςω των 5 αιςκιςεων, με λιτά 
αλλά ουςιϊδθ μζςα τοποκετοφν τον επιςκζπτθ ςε απτικι ςχζςθ με το 
εκάςτοτε ζκκεμα. Η αναηιτθςθ ενόσ βιωματικοφ μουςείου ςτα κειορυχεία 
παρουςιάηεται ςτο πειραματικό βιωματικό μουςείο που πραγματοποιείται 
ςτα Καταφφγια του Αδάμαντα. 
Στθν δθμιουργία τθσ ζκκεςθσ ςτα καταφφγια του Αδάμαντα, όχθμα ςφνδεςθσ 
των διπλωματικϊν εργαςιϊν αποτζλεςε θ μουςικι και το παιχνίδι με το φωσ 
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και τθ ςκιά, το οποίο ταυτόχρονα υποδθλωνε το βάκοσ τθσ διαδρομισ κατά 
τθν είςοδο του επιςκζπτθ (εικ.4). Η περιιγθςθ ςτο χϊρο, ιταν επίςθσ ζνα 
πεδίο ανάλυςθσ, κακϊσ ζγινε νοθματικι ςφνδεςθ μεταξφ των εκκεμάτων, 
ϊςτε θ ζκκεςθ να βιϊνεται ωσ μια ςυνολικι αφιγθςθ, και όχι μία απλι 
παράκεςθ διπλωματικϊν εργαςιϊν.  
 Η κζςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ των Θειωρυχείων ςτθν ζκκεςθ 
επιλεχκθκε με βάςθ τθν αλλθλουχία του περιεχομζνου των μελετϊν και το 
βάκοσ 400 μζτρων τθσ ςτοάσ που ο επιςκζπτθσ καλοφνταν να φτάςει. Η 
επιλογι αυτι ικελε να τον φζρει αντιμζτωπο με μία αντιςτοιχία τθσ 
εμπειρίασ του μεταλλωρφχου, κακϊσ κα βίωνε τον κλειςτό χϊρο με τθν 
ζντονθ υγραςία, “ςκάβοντασ” το ζδαφοσ για να βρεκεί ςτο τελικό του 
προοριςμό (εικ.5).  
 Το φωσ χρθςιμοποιικθκε για να εντείνει το βίωμα τθσ ςτοάσ και να 
λειτουργιςει ωσ πομπόσ μθνυμάτων. Ο φωτιςμόσ είναι ιπιοσ και κερμόσ ςτισ 
πρϊτεσ αίκουςεσ, με τισ ςιρραγεσ να φωτίηονται αρκετά λιγότερο ανά τακτά 
χρονικά διαςτιματα, ζτςι ϊςτε να εντείνεται θ δραματικότθτα ςτουσ μακρεισ 
διαδρόμουσ. Η παρουςίαςθ των κειωρυχείων ςθματοδοτείται ωσ το τζλοσ τθσ 
αφθγθματικισ πορείασ, ςαν ιαςμζνοσ τόποσ ςτο βάκοσ τθσ ςτοάσ που 
αποκακιςτά τον πόνο και τθ βία. Χρθςιμοποιοφμε επομζνωσ ζντονο λευκό 
φωσ, ωςτε ο επιςκζπτθσ αφενόσ να εφρανκεί μετά από τθν διαδρομι του 
μζςα ςτα ςπιλαια, και αφετζρου να ςυμβολιςτεί θ ίαςθ (εικ.6). 
 Η μουςικι, επίςθσ, που πλαιςιϊνει τθν διαδρομι ςυνομιλεί με τον φωτιςμό. 
Ο λόγοσ που δεν επιλζχκθκαν ιχοι ορυχείων, όπωσ θ αξίνα που χτυπάει τον 
βράχο, ιταν ότι δεν επικυμοφςαμε να μεταδϊςουμε απλϊσ τουσ ιχουσ 
εξόρυξθσ, αλλά το αίςκθμα του τόπου. Το άγχοσ, τον πόνο, τθν απελπιςία, τθν 
νοςταλγία, αλλά και τθν ελπίδα. Συγκεκριμζνα θ μουςικι επιλζχκθκε με 
γνϊμονα να εμπεριζχει όλα αυτά τα ςυναιςκιματα που εκμαιεφτθκαν από τισ 
εμπειρικζσ καταγραφζσ. 
 Σαν αναλογία παραρτιματοσ, ςτο τζλοσ τθσ ζκκεςθσ δθμιουργικθκαν δφο 
αίκουςεσ προβολϊν ςυνεντεφξεων που πραγματοποιιςαμε ςε κατοίκουσ του 
νθςιοφ που είχαν άμεςα εμπλεκόμενεσ εμπειρίεσ με τα ςθμεία μελζτθσ. Με 
αυτό τον τρόπο, κακϊσ ο επιςκζπτθσ περιθγοφνταν, οι θχθτικζσ μαρτυρίεσ 
εξιςτοροφςαν από το βάκοσ του βράχου, ςυντελϊντασ ςτθν επικοινωνία των 
τοπίων του πόνου. 
 Σε αντιςτοιχία με το μουςειακό εγχείρθμα τθσ ζκκεςθσ, ςτθν διπλωματικι 
μελζτθ των Θειωρυχείων ο ςχεδιαςμόσ του μουςείου αναπτφςςεται ςε δφο 
διαφορετικζσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ για να εντείνει τθν βιωματικι 
αφιγθςθ. Στον ζνα προτείνεται να τοποκετθκεί ο εναπομείναντασ 
βιομθχανικόσ εξοπλιςμόσ αλλά και θ παράκεςθ των καινοτομιϊν τθσ εποχισ. 
Στον δεφτερο,  θ μουςειακι ζκκεςθ των εμπειρικϊν καταγραφϊν, αλλά και 
των ςυνκθκϊν εργαςίασ που επικρατοφςαν κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ 
τουσ. Παράλλθλα, χρθςιμοποιοφνται και οι ςτοζσ ωσ χϊροι εξιςτόρθςθσ μζςω 
τθσ φωτογραφικισ ζκκεςθσ υπάρχοντοσ υλικοφ, ενϊ ο εξοπλιςμόσ 
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αναδεικνφεται ςε υπαίκριο χϊρο, ςτο ςθμείο όπου λειτουργοφςε και 
βρίςκεται ακόμα και ςιμερα (εικ.7,8). 
 Σχεδιάηεται, λοιπόν, να χρθςιμοποιθκεί το "κουφάρι" του κτιρίου ωσ 
αφθγθματικό μζςο, οπότε και οι παρεμβάςεισ ςε αυτό είναι διακριτικζσ και 
υπόςκαφεσ, ςαν ςυρταρωτι καταςκευι, ςεβόμενεσ το genius locci και δεν 
περιορίηεται μόνο ςτθν οπτικι ζνταξθ ςτο τοπίο. 
 Οι επιλογζσ αυτζσ ςτοχεφουν ςτθν ανάδειξθ τθσ εξορυκτικισ διαδικαςίασ ωσ 
βίωμα και όχι ωσ μεμονωμζνθ παράκεςθ πλθροφοριϊν. Στόχοσ τθσ μελζτθσ 
και τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ ςχεδιαςμοφ είναι θ μφθςθ του χριςτθ 
ςτο πνεφμα του τόπου και όχι θ μορφοκρατικι ανάδειξθ μιασ κτιριακισ 
δομισ.  
 Η επιλογι δθμιουργίασ διαφορετικϊν μουςειακϊν χϊρων εντόσ του ίδιου 
ςυμπλζγματοσ φανερϊνει άλλεσ οπτικζσ τθσ ίδιασ πραγματικότθτασ. Κι αυτό 
διότι ςκοπόσ του μουςείου είναι θ κατανόθςθ του τόπου μζςω ενόσ 
βιϊματοσ, όντασ και ο επιςκζπτθσ κομμάτι τθσ  αφιγθςθσ, εντόσ του τόπου 
εξιςτόρθςθσ. Εν αντικζςει προσ το υπάρχον μουςείο ςτο λιμάνι του Αδάμαντα 
για τθν μεταλλευτικι ιςτορία του νθςιοφ, το μουςείο ςτα κειωρυχεία κα ζχει 
απτι ςχζςθ με τον τόπο και δεν κα παρατίκεται μόνο θ τεχνικι διαδικαςία 
εξόρυξθσ, αλλά ακόμα το πωσ είχε διαμορφωκεί το κατοικείν εντόσ του 
ορυχείου και πωσ αυτι θ βιομθχανικι λειτουργία ςθμάδεψε τθν ροι τθσ 
ιςτορίασ του νθςιοφ. 
 Η αναηιτθςθ των αυκεντικϊν ςτοιχείων για τθ βίωςθ ενόσ τόπου, ςτθρίηεται 
αφενόσ ςτθν ανάλυςθ του τοπίου και δεν βρίςκεται πάντοτε ςτα 
οφκαλμοφανι μορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ υπάρχουςασ παραδοςιακισ 
αρχιτεκτονικισ.  

Συμπεράςματα – Εν είδει απολογιςμοφ  
 
Η επιλογι αναβίωςθσ βιομθχανικϊν τοπίων  είναι πιο επίκαιρθ από ποτζ. Η 
εκπαίδευςθ ωσ προσ τθ ςθμαςία τουσ είναι ανάλογα ςθμαντικι, ϊςτε θ 
επανάχρθςι τουσ να δθμιουργεί ηωντανοφσ πόλουσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, ενϊ 
ταυτόχρονα θ διαχείριςι τουσ να χαρακτθρίηεται με ςεβαςμό ωσ προσ το 
παρελκόν, αλλά και το μζλλον. 
 Προθγείται του αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ, θ αξιολόγθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
εκπαιδευτικισ μετάδοςθσ του ιςτορικοφ πλαιςίου, ϊςτε να αναδεικνφεται το 
βίωμα μζςω του λειτουργικοφ προγράμματοσ και όχι τθσ αρχιτεκτονικισ 
μορφισ. Στθ ςυνζχεια θ αρχιτεκτονικι λφςθ που προκφπτει να  είναι 
απαλλαγμζνθ από μορφοκρατικά ςτερεότυπα και να ςτοχεφει ςτθν μεταφορα 
του πνεφματοσ του τόπου και όχι ςτθ ςτείρα αναδιατφπωςθ του 
παρελκόντοσ. 
 Είναι ςφγχρονθ τάςθ θ βιομθχανικι παραγωγι πρωτογενοφσ τομζα να ζχει 
εξωςτρεφι χαρακτιρα προσ τθν τοπικι κοινότθτα, εν αντικζςει με τισ 
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πρότερεσ βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ. Ζχει ενδιαφζρον θ επιλογι 
εξωςτρζφειασ ςε μζρθ που για αιϊνεσ κεωροφνταν “κρυφά”, κακϊσ θ 
αποκατάςταςι τουσ επαναφζρει ςτο ςυνειδθτό αςυνείδθτεσ μνιμεσ.   Η 
διαφάνεια των τοπίων πόνου ςιμερα ςοκάρει και θ ανάδειξθ αυτϊν  
ενεργοποιεί τθν ςυλλογικι μνιμθ και ευαιςκθτοποιεί ωσ προσ τθν διαχείριςι 
τουσ. 
 Διευκρινίςτθκε, επίςθσ, θ ανάγκθ επιςτροφισ ςτα όρια και ςτισ απαρχζσ, 
ϊςτε να βρεκεί θ χαμζνθ ιςορροπία μεταξφ φφςθσ και ανκρϊπου, όπου τα 
τοπία πόνου ίςωσ ορίςουν τθν αφετθρία.  
 Η εμπειρία που αποκομίςαμε από τθν ζκκεςθ “Μιλοσ: Εναλλακτικά 
Αρχιτεκτονικά Τοπία”, ιταν ουςιϊδθσ. Αποτζλεςε για εμάσ ζνα πείραμα, κατά 
το οποίο εντοπίςαμε τον τρόπο που επθρεάηεται θ τοπικι κοινωνία μζςω 
αρχιτεκτονικϊν προτάςεων, που προςπακοφν να αφουγκραςτοφν τισ ανάγκεσ 
αλλά και τισ προοπτικζσ του τόπου. 
 Παρόλα αυτά, θ διζλευςθ των κατοίκων ιταν ελλιπισ, γεγονόσ το οποίο μασ 
υπζδειξε ότι ςε ζνα νθςί με ζντονο τουριςμό, θ κερινι περίοδοσ δεν είναι θ 
ιδανικι για τθν απεφκυνςθ ςε αυτοφσ, λόγω του βεβαρθμζνου εργαςιακοφ 
προγράμματόσ τουσ. 
 Ταυτόχρονα, ζγινε αντιλθπτό ότι θ ζκκεςθ και οι μελζτεσ,  κα μποροφςαν να 
νοθκοφν ωσ μια προςπάκεια ζνταξθσ ςε ζνα ευρφτερο ςφνολο ζρευνασ,  το 
οποίο επιδιϊκει να διατθριςει τθν Μεςογειακι Ταυτότθτα. Η τελευταία ίςωσ 
μπορεί να αναλυκεί και εφαρφοςτεί ευκολότερα ςε περιοχζσ μικρότερθσ 
κλίμακασ, όπου οι ντόπιοι ζχουν άμεςθ ςχζςθ με το παρελκόν των τόπων 
πόνου και αιςκάνονται να τουσ αφορά περιςςότερο θ εξζλιξι τουσ. Για 
παράδειγμα, πρόγονοι των επιςκεπτϊν εργάςτθκαν τόςο ςτα ορυχεία που 
παρουςιάςτθκαν όςο και ςτα Καταφφγια που ανοίχτθκαν ςτο κοινό, 
ταυτίηοντασ τουσ εαυτοφσ τουσ επομζνωσ με τουσ πρωταγωνιςτζσ των 
μουςείων. 
  Στο δικό μασ βίωμα, ερμθνεφτθκε το αςυνείδθτο με βάςθ μια ςυνειδθτι 
εργαςία και μζςω τθσ περαιτζρω ανάλυςθσ του εγχειριματοσ μζςα από τθν 
ζκκεςθ. Συνειδθτοποιιςαμε, λοιπόν, ότι ωσ εκπαιδευτικι διαδικαςία δεν 
αφορά μόνο τον επιςκζπτθ, αλλά και τον ίδιο τον δθμιουργό, κακϊσ μζςω 
αυτισ ανακαλφπτει και ερμθνεφει ςθμεία τθσ μελζτθσ, με τρόπο ο οποίοσ δεν 
κα είχε φανερωκεί διαφορετικά. 
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Εικόνα 1 Η είςοδοσ των Γερμανικϊν καταφυγίων του Αδάμαντα του ΙΙ Παγκοςμίου 

Πολζμου, ςτα οποία πραγματοποιικθκε θ ζκκεςθ “Μιλοσ: Εναλλακτικά 
Αρχιτεκτονικά Τοπία”. 

 

 

Εικόνα 2 Η βόρεια πλευρά των κειωρυχείων “ςκαρφαλϊνει” ςτο βουνό με κλίςθ 45 
μοίρεσ, ςε υψόμετρο 63 μ. 
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Εικόνα 3 Πρόταςθ διαμόρφωςθσ τθσ βόρειασ πλευράσ των κειωρυχείων ςτθν οποία 
εκτόσ των άλλων, τοποκετείται το μουςείο ανάδειξθσ εξοπλιςμοφ και καινοτομιϊν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4 Το παιχνίδι με το φωσ και τθν ςκιά υπιρξε όχθμα ςφνδεςθσ των εργαςιϊν 
αλλά και οδθγόσ διαδρομισ εντόσ των δαιδαλϊδων ςτοϊν. 
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Εικόνα 5 Η διπλωματικι εργαςία «Η αναβίωςθ των υπόγειων ςτοϊν: Οινοποιϊντασ 
ςτα κειωρυχεία τθσ Μιλου» επιλζχκθκε να τοποκετθκεί ςτα 400 μζτρα βάκοσ εντόσ 
των καταφυγίων, ςαν αντιςτοιχία τθσ εμπειρίασ του μεταλλωρφχου. 

 
Εικόνα 6  Το  λευκό ζντονο φωσ  ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ αφθγθματικισ πορείασ, 
ςαν ιαςμζνο τόπο ςτο βάκοσ τθσ ςτοάσ που αποκακιςτά τον πόνο και τθ βία. 
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Εικόνα 7 Εναπομείνασ εξοπλιςμόσ από τθν εποχι λειτουργίασ των κειωρυχείων. 
 

 
 
Εικόνα 8 Υπάρχουςεσ ςτοζσ από τθν πρότερθ εξόρυξθ κείου ςτα κειωρυχεία. 
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«Milos: Alternative Architectural 
Landscapes»: An attempt of dialog 
between the mining heritage and the 
society of the island. 
 
Koutroumpa Dimitra, Ninou Aikaterini 
 
The ongoing competitive interaction between the manmade locality and the 
rich subsoil of Milos, is a key factor in enriching the architectural and technical 
culture of the place with its unique landscapes of abandoned mines, which are 
offered as cultural expectations for future generations. 
Propelled by the need to showcase the potential cultural treasures of the 
island, the group "Milos: Alternative Architectural Landscapes" organized a 
thematic architectural exhibition featuring three studies that were carried out 
on these landscapes. In order to raise the awareness of the local community 
regarding the development of the upcoming tourism economy in Milos, these 
studies examined the authenticity of the landscapes and the emergence of the 
genuine identity of the place. The contents of these studies include the revival 
of the Sulfur Mines of Milos, the mine of Vani (two 19th century mines) and 
finally the creation of a network of natural thermal baths, one of which is 
located in the inactive Alykes of the island. 
These studies are governed by three common axes: the alternative tourism 
economy, the revival of industrial landscapes and soil architecture. Milos has a 
long history of industrial exploitation and the inhabitants have thus formed 
deep connections with the land. The caves, the mining galleries and the 
volcano have served as constant references over the centuries. 
During the preparation of the exhibition, the need to produce novel data 
quickly emerged. The group decided to follow a qualitative approach hoping to 
create a piece of work that could be bequeathed as legacy to the island. On 
these grounds, supplementary interviews were conducted to acquire the 
locals’ experiences and insights with regards to the investigated areas so as to 
enrich the existing folklore records. The aim is to present part of the data 
produced in a small history museum which examines the mining process 
through its social dimension. 
The ingenuity of this project lies in the fact that young architecture students, 
who visited and studied the location on the grounds of their diploma thesis, 
had a unique experience that inspired them to join forces and return to the 
place in order to contribute to the local community and the place itself. The 
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group organized a series of targeted actions which aimed at the preservation 
and the promotion of Milos’ unique folklore and heritage. 
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mining, exhibition, landscape, dialogue, tourism 


