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Γ' ΒΡΑθΕΙΟ

Η πρότασπ δεν περιορiστπκε σε επιδερμικού χοροκτnρο

Π1e project is not limίted to "epιdermot" chσrσctercon

διομορφώοειs ωυ υφιστάμενου οστικού χώρου, τns κατ'

fίgurσtιons ο( the exιst111g υrbσn space ο( the so cσlled

όνομα μόνον πλοτεiοs Χρnμοtιστπρfαυ, αλλά αντιμετώπισε

Stock Exchσnge Sqυore. bυt ίt fσces problems 111 depth σnd

τα προβλnμοω σε βόθαs, συνέδεσε το υπάρχοντα μνπμεία

σlso connects the exi.stίng monυments to the υrbσn spσce,

με τον οστικό ιστό, καθιστώντοs ω οnμεiο ονοφορόs σε

by trσnsformίng them 11110 londmσrks. Fυrthermore, ιt

αυτόν και nροσπόθπσε να οποκατοστnσει ιnv κοωστροτπ

trιes ισ restore the dissotved historι.c scole, by sυggestίng

γnμένn ιστορικιi κλίμακα, nροτείνοντοs όχι μόνο υnοίθριεs

not onty two dιmensίoned σnd sυrfoce restorutίon and op-

επεμβόσειs αλλά και ανόλογεs πσρεμβόσειs στα nερι

erations bυt atso simifaroρerations ίn the thίrd dimension.

βάλrlοντα οστικά μέτωπα.

ίn the facodes of the sιιrroυnd111g bυildίngs.

Αvολυοκότερο, στn διοκριθείοο με τρίτο βραβείο ορχι

Specιfίcotty, the w111nίng third prιze ίn σrchιtecturol de-

τεκτονικι'ι μελtτπ προτείνονται εnεμβόοειs ονόπλσοns τns

sιgn, proposed restoration 111terventιans ofthe widerσrea

ευρύrερns nεpιoxris, με στόχο τnν:

aroυnd the Stock Exchange Sqυore, aimίng σt:

Ανοβόθμισn και οποκοτόστοοn τns ιστορικns ουνέχειοs

• Uρgradίng ond rehobιlί/olισn ofhιstorι.cot cοπt111ιιιιy σ(

τns περιοχns με ανόπλασn των πλατειών Χρnμοοστnρiου

the areσ. restorutισπ ofthe Stock Exchange Squore, o(lhe

και Εμπορίου, κοθώs και του περιβόλλοντοs χώρου τns κο

Trσde Squore and of the surroundίngs of the Cσtholίc

θολικris εκκλnσίοs.

Chυrch.

Ανόπλοσπ τns τpfτns διόστοαns τπs nεριοχns, των όψεων,

• Rehσbίlitotιon ofthe third dimeπsion ofthe oreo, sυch

δnλοδr\ των κτιρίων που οριοθετούν τιs πnοτείεs αλλά και

σs ιhe sides ofthe buifdings border111g the square and the

τous κύριαυs όξονε s κίνnσπs.

main shafts.

Αποκατόστασn τns ιστορικns κλιμακαs τπs nεpιoχris με
οnοκλιμάκωοn κτιριακών όγκων.

Διεύρυναn ωυ οστικού δnμόσιου χώρου, εντόσσοντοs σε
αυτόν τnν ισόγειο ζώνn κτιρίων ms nλοτείαs.

• Rehabιlιtotίon ο[ ttιe hιsιοπι· scole ο( the bυιldίng
blocks by decelerot111g.
• Εχpσπsισn ofurban pυblιc sρσce, by oddίng tl1e space
ο( the ground {foor oreo af buιld111gs.

Δnμιουργία πλέγμοτοs πεζοδρόμων, δικτύου στοών και

• Creatίng σ grιd σ( wσlkwoys, α network of gollerιes

ανοικτών, nμιυπαιθριων χώρων, κίνnσns, στόσns και ονα

σnd open, semι-outdoor spoces, for movement, stagίng

ψυχns με παρόλλnλn ανοούνθεσπ ιστορικών αξόνων.

Ανόδειξnτων μνnμείων και των σιψοντικότερων νεότε
ρων αρχιτεκτονικών έργων κο ι ούνδεσri τουs με σύγχρονο
αστικό ιστό.

ond recreαtιon ο( ιts users, white reconstruct111g the hιs
toricot routes.
• ExiΙibιtισn of monιιmerιts and ιrnportσnt modem orchιtectιιrol proιects and, ίn σddιtίοnοι theιr connectίon to

the modem ιιrbοπ fσbrιc.

1 I Ανόnλασn όψεων
ι

I Κότοψn περιοχής ανόnλοσnς

3 I Κότοψn δικτύου στοών
/ι I Ανόnλσοn όψεων και νέα κτίρια

