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Αυθαίρετα και στη Μακρόνησο!
Μπαίνουν 

μπουλντόζ       ες 
στο νησί, 

που από τόπο 
εξορίας και 

ιστορικής 
μνήμης κάποιοι 

θέλησαν να το 
μετατρέψουν 

σε χώρο 
αναψυχής, με 

την οικοδόμηση 
30 εξοχικών 

κατοικιών 

a.kontis@realnews.gr

Του ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Χ
τίστηκαν όλα τη δεκαπενταετία 1990-
2005. Τα πιο πολυτελή διαθέτουν φω-
τοβολταϊκά, μεγάλες βεράντες με πανο-

ραμική θέα στο Αιγαίο, τζάκια, δεξαμενές νε-
ρού, ακόμα και προβλήτες στη θάλασσα. Επί-
σης, είναι σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό 
περιβάλλον, αλλά και την αρχιτεκτονική του νη-
σιού, καθώς φέρουν πέτρινη επένδυση, φτιαγ-
μένη από τις πέτρες των παλαιών φυλακών και 
του στρατοπέδου της Μακρονήσου… 

Το εξωφρενικό εύρος της αυθαιρεσίας στο 
πάλαι ποτέ νησί της εξορίας φέρνει στο φως 
της δημοσιότητας η Realnews. Οπως αποκα-
λύπτεται, κάποιοι θέλησαν να μετατρέψουν τη 
Μακρόνησο σε χώρο αναψυχής και καλοκαι-
ρινών διακοπών, δίχως βέβαια να έχουν καμία 
απολύτως άδεια δόμησης, αλλά ούτε καν τίτλο 
ιδιοκτησίας. Μετά από τρεις επισκέψεις στο μι-
κρό νησί που βρίσκεται απέναντι από το Λαύ-
ριο, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Δόμησης του υπουργείου Περιβάλλοντος έχει 
πλέον αποκτήσει πλήρη εικόνα των αυθαίρε-
των κτισμάτων που οικοδομήθηκαν στη Μα-
κρόνησο τα προηγούμενα χρόνια. Τα κτίσμα-
τα είναι συνολικά 30 και απλώνονται τόσο στη 
δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά του νη-
σιού. Κάποια είναι παραπήγματα, καθώς οι-
κοδομήθηκαν είτε από ψαράδες είτε από βο-

σκούς. Τα περισσότερα, όμως, είναι καθαρά εξοχικές κατοικί-
ες, έχουν όλες τις ανέσεις και θα μπορούσαν άνετα να σταθούν 
σε οποιοδήποτε άλλο νησί των Κυκλάδων. 

Επεκτείνουν τα… εξοχικά 
Οι αυτοψίες των επιθεωρητών του υπουργείου Περιβάλλοντος 
έγιναν κατόπιν εντολής του υπουργού Γιώργου Σταθάκη. Η 
πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η δεύτερη στα μέσα του 
Αυγούστου και η τρίτη στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι εκθέσεις της 
υπηρεσίας είναι αποκαλυπτικές για τον αυθαίρετο παραθεριστι-
κό οικισμό ο οποίος είναι υπό διαμόρφωση στη Μακρόνησο. 
Οπως φάνηκε, μάλιστα, υπάρχουν και κάποια αυθαίρετα που 

οι ιδιοκτήτες τους θέλησαν πρόσφατα να επε-
κτείνουν, κατασκευάζοντας νέους χώρους, αλ-
λά ακόμα και προβλήτες στη θάλασσα! «Στην 
ανατολική ακτή και βορειότερα (περιοχή Συ-
κιά) διαπιστώθηκαν οι κάτωθι αυθαίρετες κα-
τασκευές: Αυθαίρετο κτίσμα από λιθοδομή, με 
τις οικοδομικές εργασίες σε εξέλιξη. Στην πρό-
σοψη αυτού είχε μεταλλική πέργκολα, πέτρινη 
κολώνα σε βάση από σκυρόδεμα, ύψους πε-
ρίπου 3 μ. Για την πρόσβαση από τη θάλασ-
σα έχει κατασκευαστεί προβλήτα», γράφουν οι 
επιθεωρητές στις εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες 


