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Βραβείώα σε δίαγώνίσμουώ ς : 

Η διπλωματική εργασία με τίτλο ”More than just a sand hill” διακρίθηκε με Ειδική Μνεία (SPECIAL MENTION)
στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό “UNBUILT VISIONS 2016”, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν
στις 23/3/2017. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, σχεδιαστές, φοιτητές με μη
υλοποιημένα έργα. 

Ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, διοργανώθηκε από τον Οργανισμό
«D3 space» που ιδρύθηκε το 2008 στη Νέα Υόρκη και έχει στόχο να  προωθήσει καινοτόμες θέσεις στον τομέα
της αρχιτεκτονικής, της τέχνης και του σχεδιασμού, παρέχοντας ένα περιβάλλον συνεργασίας για αρχιτέκτονες,
καλλιτέχνες, σχεδιαστές και φοιτητές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα εκθέσεων, εκδηλώσεων, διαγωνισμών
και  εκδόσεων  επικεντρώνεται  στη  δημιουργία  ενός  διαλόγου  εκτός  γεωγραφικών,  ιδεολογικών  ορίων  και
εξειδικεύσεων, ενώ προωθεί νέες οπτικές στη σύγχρονη τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό.

To  αντικείμενο  της  διπλωματικής  είναι  η  μελέτη  και  αποκατάσταση  ενός  παραθαλάσσιου  αμμοθινικού
οικοσυστήματος  στη  Λακωνία,  το  οποίο  εδώ  και  καιρό  υποβαθμίζεται  εξαιτίας  του  τουρισμού  και  της
πλημμύρας,  που επεμβαίνουν «βίαια» στο τοπίο. Στο περιβάλλον αυτό οι αμμόλοφοι παίζουν σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία  και  ανάπτυξη ολόκληρου του τοπίου,  δεδομένου ότι  προστατεύουν την  ενδοχώρα από τις
πλημμύρες. Η ιδέα της πρότασης  αφορά στην εφεύρεση αυτών των νέων ρυθμιστών, που θα αποτελέσουν
καταλύτες του τοπίου, όπως είναι οι νέοι αμμόλοφοι και οι οποίοι θα λειτουργούν ως αναχώματα σε κάποια
ενδεχόμενη πλημμύρα, αλλά και ως ενισχυτές του υπάρχοντος αμμοθινικού τοπίου.

Αρχικά, η οικολογική μελέτη του περιβάλλοντος έδειξε ότι το πιο κατάλληλο περιβάλλον για κάποια ανθρώπινη
ανάπτυξη  είναι  η  πίσω  πλευρά  του  αμμολόφου.   Έπειτα  μια  συστηματική  ανάλυση  ειδικών  οικολογικών
χαρακτηριστικών του τοπίου καθόρισαν τα σημεία για κατοίκηση του ανθρώπου το καλοκαίρι και της φύσης όλο
το χρόνο  σε  αυτό  το περιβάλλον.  Πρόκειται  για  έναν  υποδοχέα προσωρινής  κατοίκησης  του  ανθρώπου,  ο
οποίος σε διάστημα ενός χρόνου θα έχει πιθανώς καλυφθεί από άμμο και φυτά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η
κατασκευή σχεδιάζεται προκειμένου να είναι φτιαγμένη εξ΄ ολοκλήρου από οικολογικά υλικά, όπως καλάμι, το
οποίο υπάρχει σε αφθονία στην περιοχή και δίχτυ, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη των φυτών. Η γεωμετρία
του υποδοχέα σχηματίζεται μετά από πολλαπλές προσομοιώσεις των μετασχηματισμών του αναγλύφου καθώς
δημιουργούνται νέοι αμμόλοφοι εξαιτίας της ενίσχυσης της ανάπτυξης της βλάστησης σε περίοδο ενός χρόνου.

Η παραπάνω προσέγγιση, βασίζεται στο γεγονός ότι η αποκατάσταση τοπίου δίνει έμφαση όχι μόνο στα τυπικά
χαρακτηριστικά του τοπίου, αλλά και στα δυναμικά αποτελέσματά του στο χρόνο. Αυτό που έχει σημασία είναι
ότι οι φόρμες του υποδοχέα εξυπηρετούν την αποκατάσταση του υπάρχοντος τοπίου καθώς και την επέκτασή
του, στα πλαίσια ενός έργου που δίνει έμφαση στο τοπίο που με την σειρά του παράγει νέα τοπία.
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