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Motivation letter

Με αφορµή την ερευνητική µου εργασία όπου το βασικό ερώτηµα που µε 

απασχόλησε ακαδηµαϊκά είναι: πώς µπορούµε να προσδιορίσουµε την βιω-

µατική εµπειρία στην εποχή µας όπου τα όρια πραγµατικότητας και ψευδαί-

σθησης µε βάση τα αναπαραστασιακά µας ερεθίσµατα είναι τόσο ρευστή; 

Εν συνεχεία κατά την διεκπεραίωση της διπλωµατικής µου εργασίας το εν-

διαφέρον µου  εστιάζει στην αστική µνήµη και το µετασχηµατισµό του χθες 

στο σήµερα στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων.  

Συγκεκριµένα η Σύρος αποτελεί έναν Τόπο όπου η ταυτότητα και η εµπει-

ρία του χθες εντείνουν τη  συλλογική µνήµη και συγχρόνως επηρεάζουν το 

σήµερα. Έτσι, το βασικό κίνητρο για την υποβολή της αίτησης µου είναι το 

ερευνητικό πεδίο του εργαστηρίου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε 

τις προσωπικές µου ακαδηµαϊκές αναζητήσεις. 



Ερευνητική εργασία – Η ανάγνωση και αντίληψη του χώρου (δοµηµένου 

και φυσικού) βασίζεται στις αισθήσεις µας. Σήµερα η πόλη µέσα από την 

επιταχυνόµενη και ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της, διαµορφώνει  νέες 

µορφές και µέσα διάδρασης που µεταβάλουν ολόκληρη την διάδραση 

µας σε αυτές. Συνεπώς  η συλλογική µνήµη και έννοια του χώρου σε συ-

γκερασµό µε του ψηφιακούς τόπους διαµορφώνουν ένα εντελώς νέτο 

αστικό τοπίο.

Πως όµως αντιλαµβανόµαστε έναν άυλο χώρο και πώς ο άνθρωπος βιώ-

νει στο σήµερα έναν “µη τόπο”.

Επιβλέπων καθηγητρια: Α.  Ρόδη

Η ζωη ανάµεσα στα Bits 

 [2018] 

Ηλεκτρονική Πολεοδοµία
Τ. Ζενέτος 1962–1974 Plug in City (Η Πόλη-Βύσµα)

Archigram 1964

Supersurface-Life (Υπερ-επιφάνεια)
Superstudio 1969–1972

Πολύτοπο Μυκηνών
Ιάννης Ξενάκης 1978

Incidental Space
Christian Kerez

Biennale: Swiss Pavilion at the 2016 Venice Biennale
Sunyata: The Poetics of Emptiness

The Indonesian Pavilion at the 2018 Venice Biennale

Google glass
Google X. company 2013

Pokemon go
Niantic 2016 Behaviour Morphe

for Schlosslichtspiele Festival Zaha Hadid Architects, 2017

“Το παρόν δεν ακινητοποιείται. Ένα καθαρό παρόν 
είναι αδιανόητο: θα ήταν ανύπαρκτο. Το παρόν 
περιλαµβάνει πάντα ένα µέρος του παρελθόντος και 
ένα µέρος του µέλλοντος”
[Jorge Luis Borges]



∆ίκτυο ενεργών τόπων: Κέντρο Επισκεπτών και Ερευνητών σε 

Αρχαιολογικό χώρο και Υδροβιότοπο [Νetura 2000]. - Η χωρι-

κή συνθήκη της “Ακρόπολης” πραγµατεύεται µια ιδιαίτερη και συ-

χνή κατάσταση στο Ελληνικό και ευρύτερο Μεσογειακό Τοπίο. Συγκε-

κριµένα η περιοχή µελέτης είναι η αρχαία ακρόπολη των ∆υµαίων, 

στη ∆υτική Αχαΐα και ο υδροβιότοπος Στροφυλίας και Κοτυχίου.   

Η πρόταση βασίζεται στην δυαδικότητα του χαρακτήρα της περιο-

χής όπου το «ανθρωπογενές» και το «φυσικό» οδήγησαν στην πα-

ράλληλη χρήση – έκθεση. Έτσι, ο επισκέπτης µπορεί πλέον να αντι-

ληφθεί το παλιό (ευρήµατα αρχαίου τείχους ∆ηµαίων) και µέσω 

µιας βιωµατικής πορείας να φτάσει στο σήµερα (άποψη βιότοπου). 

Η Βασική Ιδέα του Μουσείου – Πορείας είναι η χρήση των φυ-

σικών πλατωµάτων µέσω της βύθισης και της ανάδυσης των 

επισκεπτών µε διαδοχηκές θεάσεις στο τείχος ή τη λιµνοθά-

λασσα ενώ η βιωµατική πορεία γίνεται µέσω των ραµπών και φυ-

σικών πορειών που χαράσσονται µε βάση το φυσικό ανάγλυφο.   

 Επιβλέπων καθηγητής: Κ.  Γρίβας

Οµάδα: Ουρανία Πικραµένου

 [2017] 

Το δίπολο 
Architecture design



Μελέτη του αστικού περιβάλλοντος της Αρχαίας Ολυµπίας – Ανάγνωση του τοπί-

ου της περιοχής µε στόχο την οικειοποίηση του χώρου της Πόλης και του δηµόσιου 

χώρου. Η Ιστορία και η Mνήµη της περιοχής είναι οι κύριες άξιες που διαπραγµα-

τεύεται η πρόταση µε σκοπό την ανάδειξη της περιοχής και την αξιοποίηση των 

υπαρχόντων υποδοµών για να φιλοξενηθούν νέες δράσεις.

Αφετηρία της πρότασης είναι το εγκαταλειµµένο Ξενία του Αρχιτέκτονα Α. Κωστα-

ντινίδη και µε βάση τη δοµή του οργανώνεται ένα γραµµικό “Καλλιτεχνικό” πάρκο. 

Αφορµή των χρήσεων είναι το εργαστήρι γλυπτικής του Φειδία που είναι συνδεδέ-

µενο µε την περιοχή. Έτσι, ο επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί στο τοπίο, να εργα-

στεί στο νέο εργαστήριο γλυπτικής ή να ψυχαγωγηθεί στις νέες υποδοµές όπως η 

γλυπτοθήκη, το αµφιθέατρο ή οι υδάτινες πλατφόρµες. Το υφιστάµενο κτίριο του 

Ξενία ανακαινίζεται ακριβός µε την παλιά του χρήση και φιλοξενεί το κοινό για δι-

ανυκτέρευση. 

Επιβλέπων καθηγητρια: Α.  Ρόδη

Οµάδα: Ζωή Παπαδηµητρίου Ολιβγέρη 

stri   lan
Urban design

 [2017] 



Ανακτώντας τον Ελαιώνα της Ατικής: Ο αστικός θύλακας της Αθήνας. 

[∆ίκτυα & Υποδοµές] –  Επανασχεδιασµός της περιοχής όπου βρισκό-

ταν στα αρχαία χρόνια ο Ελαιώνας και σήµερα αποτελεί µια εκτεταµένη, 

άµορφη, για πολλούς «αόρατη», έκταση που χαρακτηρίζεται από περι-

βαλλοντική παρακµή και αποσύνθεση των υποδοµών και η οποία απέχει 

µόνο δύο χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Η πρόταση έχει  στόχο τη δηµιουργία ενός κόµβου µε χαρακτήρα πολιτι-

στικό όπου τέσσερις πλατφόρµες «cube» σε οδηγούν σε αυτόν µε την έν-

νοια της κίνησης, χώρου και γεγονότος. Τα νέα χωρικά δίκτυα διαιρούνται 

σε πολλές στάθµές  µε στόχο την ενεργοποίηση διαφορετικών οπτικών 

φυγών και συναισθηµάτων στον επισκέπτη αλλά και τη δηµιουργία νέων 

χώρων για δράσεις στην περιοχή. Ο σταθµός του µετρό,  το εργοτάξιο 

του Βωβού και η Ιερά Οδός αποτελούν τις αφετηρίες της µελέτης, µε το 

εργοτάξιο να αποτελεί τελικά τον πύρινα της πρότασης.   

  Επιβλέπων καθηγητής: Γ.  Κιτάνης

Οµάδα: Ζωή Παπαδηµητρίου Ολιβγέρη

 [2016] 


