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ταυργήοοuν ωs δυναμικό στοιχε ίο οστικήs ονοβόθμιοπs. Οι

The orea is ctιaracteri.zed by the ίntense deπsίty and the
absence σ{ open pubtιc ~pαces capable to act αs dynαmίc
elements ο{urbon revίvaL lhe Chrιmatistίrίcu αnd Empa-

πλοτεlεs Χρπμοτιστπρίου και Εμπορίου αποτελούν μικρό

riDu Squαres constίtute smαll urbαn vαιds accupίed cantιn

οστικό κενό, κοτειλnμμένο ουνεχώs οπό τπν πορόνομπ

ροπία μετο~ύ χτισμένων κο ι aνοι κτών χώρων, ενιοχύοντas

uαusly by ιhe ιllegαl parkίng. The prapσsal attempts tσ
restore α bαlαnce between the buιlt and the open spαce
strengthenιng the existence σ{ the secand one beyαnd

τnν ύπορξn των δεύτερων πέρα οπό ποσοτικό μεγέθn.

quαntitαtιve meαsures.

Η περιοχn χσρακτπρfζετοι οπό έντονπ πυκνότnτα χτισμέ

νου και aπουσία ανοικτών δπμόοιων χώρων ικανών να λει

στόθμευσn. Η πρότοοn επιχειρεί να οnοκοτaοmοει μια ισορ

σπμοτοδοτεί τnν ενόmτα τπs περιοχns, αφού θ ο ελέγχει τιs

rhe prapαsαl cσmprιses ιhe demσlιtιan α{ α six-stσrey
V. Ηυgσ steet fαr the 'emergence ·α{ α thιrd
squαre and the creatιan α{ α trιαngu/ar network ο{αpen
pub/ίc spσces. Γhe three squαres, strengthened by α network α{pedestnαn possσges, act together. as one dynamiι::
central p/ace {or the broαder areα αnd α counterpaιse af
the buιlt environment 's densιty.
Thenetwork ofthe three squπres sίgnals the unιty σfthe

φυγόκεντρεs και θα ενισχύει τιs κεντρομόλεs κινι'1σειs που

areσαsιtcontrolsthecentrίfugolmavemeπtsαndstrengιh

τώρα ορlζοντσι ωs nρos το ούστπμσ των ανοικτών δnμό

που δι έθ ετε π περιοχn : οστική ε μπορι11ή στο ά, παρόδιο

ens the ceιιtrιpetαl ones, wl1ίch are naw {ι:xed by the system ο{ ιhe open publίc spαces. Γhe Chrιmatιstιrίou Square
is now αrgαnιsed αs απ urban square as ίts urban geametry
is resιαred ίn relαtίoπ with the Chrίmatistιrίon buιldίng.
The network ofthe three squαres and the system σfthe
pαssαges restσre and streng then the vαrιety σ{ the urbαn
spαces that were allocαted ιn the area· urbαn cαmmercίαl
αrcαde. street αrcαde, atrιum, αccessίble ιnneryard. roαds

στοά, αίθριο, εοωιερικόs προσβόοιμοs οκόλυ πτοs, πεζό

αnd pedestrιαn wαiXs.

Με τπν κοθα ίρεοn ενόs κτιρίο υ προτείνεται π « Ονέλ

κυοπ» μι οs φims πλοτείοs, που μσζi με τιs πλοτείεs Χρn
μστιστπρίου κο ι Εμπαρίσu θο δnμιουργι'κ!οuν ένα τριγωνικό
πλέγμα δπμόοιων ανοικτών χώρων. Οι φειs πλοτείεs. ενι
σχυμένεs με ένα δίκτυο διαδρομών, λειτουργούν ωs ένσs
δυνσμικόs κεντρικόs τόποs γιο τπν περιοχή, ωs aντίβαρο
τπs πυκνότπτοs του κτισμ έ νου . Το πλέγμα των πλ ατειών

οιων χώρων. Η πλατεία Χρnμοτιστπρίου οργανώνεται ωs
οστική nλοτε lο σε «aποκοτσστπμένn» ρuμοτομίο ωs πρ οs
ω διοmρnτέο κτίριο του Χρπμοιιστπρίου, λειτουργώντοs ωs
π κύριο του πλέγμοτοs των τριών πλατειών.
Το πλ έγμα των πλατειών κο ι το δίκτυο των διαδρομών
ενισχύουν κο ι επ αναφέρουν τnν ποικιλία οστικών χώρων

δρομοs και δρόμοs.
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1 I Διόγρομμο

2 I Διόγρομμο
3 I Διόyρομμσ
4 I Διόγρσμμο
5 I Άnοψn nλοrείος Χρnμοηστnρίου

61 Άnοψn οδού Hebrard
7 I Maslerplan

