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Γιατί;
Η  συμμετοχή μου στο εργαστήριο θεωρώ ότι  θα  με ενδιέφερε γιατί θα ασχοληθώ με  έννοιες  
επανάχρησης αρχιτεκτονημάτων και στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού.  Η  περιοχή  της  Σύρου
έχει  ιδιαίτερη  πολιτιστική  και   βιομηχανική   κληρονομιά  που  αξίζει  να  μελετηθεί.  Β ρίσκω  
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παραδοσιακή κτιρική τυπολογία αλλά και στη βιομηχανική περιοχή  
της Ερμούπολης,  που  ενώ κάποτε ήταν μία από τις σημαντικότερες της Ελλάδας,  παρήκμασε  
κκαι  παραμένει  ανενεργή,  μαζί με ένα σύμπλεγμα  κτιριακών κελυφών  αρχιτεκτονικής  αξίας. 
Επιπλέον, είναι μια καλή ευκαιρία να μελετήσω το πολυπλοκο πνεύμα του τόπου, ενός νησιού 
με βαθύ πολιτιστικό υπόβαθρο, αρκετά διαφορετικό του αστικού περιβάλλοντος. 
Α κόμα, πιστεύω  ότι η παραπάνω  μελέτη  και  τελικώς  η  παραγωγή  ιδεών  και  σχεδιαστικής 
πρότασης, θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από  τη  συνεργασία   ευρύτερων  ομάδων σε 
ένα περιβάλλον εντατικού εργαστηρίου. Τέλος, έπειτα από προηγούμενη  επίσκεψη  στο  νησί 
και σε ένα μέρος της βιομηχανικής περιοχής,μου δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον να εκπονήσω  
ττην  διπλωματική  μου  εργασία  με  θέμα  την   επανάχρηση  των   κτιρίων  και  της  ευρύτερης   
βιομηχανικής  περιοχής  της  Σύρου. Έτσι  αυτό  το  εργαστήριο είναι  μια  ιδανική ευκαιρία  να 
μελετήσω όλα τα παραπάνω και να εξασκηθώ στον σχεδιασμό και την παραγωγή ιδεών.
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