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Ανοζnτώvιοs το χομ ένα χρόνο

Σε κόθε ιστορική πόλn ονοκολύπτουμε το επάλληλο
στρώματα του χρόνου ιi

to διάφορο σρχιτεκτονι κά στpώ

μmο, που συνυπάρχουν, εφόπτοvιοι, χωρfs ονογκοστικά

να παίρνουν υπόψπ τουs 10 ένα το άλλο. Το φαινόμενο ms
οργιis δ ιότοξπs τπs nόλπs σε σφώμaισ αποτελεί έναγε
γονόs εμπλουτισμού ωυ αστικού τοπίου. Το θέμα, όμωs,
εfνοι τελείωs διοφορεηκό κα ι πολυούνθαο. όων ονο
δύοvιοι ουτέs οι τμnμοτικέs λογικέs στnν ίδιο χρονική πε

ρίοδο, όταν ένοs φλο ι όs μιas προπγούμενπs περιόδου
έρχησι οmν επιφάνεια

ms φέχσυοοs

πόλπs.

Στnν παραπάνω δισπίστωσn βοοίστπκε

n πρότοσιi μοs.

γιο να κοισλnξει στο ότι μια νέο ερμnνείο για ιπ σnμερινιi
δυνομικιi του «όξονο» μπορεί νο βασιστεί στnν πολυμορ

ln search ofthe tost tίme.
The hιstorιcαl {αcts surrαυndιng the creαtίon of the
monυmentol σχιs of Arιstoteloυs ιndιcαte wίth cfαrιty
the problem αf α/1 hisιαrίc cίtιes wιth nυmeroυs /oyers
of growth. wl1ere the old ίs reveα/ed αnd revokes Ιhe
new. where the sυccessive levefs ore ιn con{lιct or ίg
nore eoch other, as each clαίms for ιtself ιts own spσ ce
ιn the cσntempαra ry cιty. Perhσps the greotesι
strength σ{ the Arιstαιeloυs σχίs ιn ιts present. ιncom
plete fαrm lίes in the fαct thαt ίt ίs α record of ιhe mαny
forms ond versίαns of α "υnίque· cίty cαnsιstιng σfseporote, unfίnίshed ports, wίth the chαrm of α complex
cυlture thα t shαυld be preserved.
The ρrαρσsαl ιs bosed on αn aιtempι tα refσrmυlαte,

φία, τnν nοilλσπλόmτο και mν έvιονn στρωμοτογροφίο του.

in todoy's condιtιons,

Προτάθηκε μια εκτεταμένη ερευνnιικιi σνοοκοφιi κατά

οχιs, v.•hιch wι/1 deιermιne

σ symbofίc ιnterpretotιon of the

τnτοs θα διαμορφώσουν mν ιελιl'ι'i εικόνα του χώρου, ονό

future orchίtecturol ιnter
there απd contribuιe to its revίvol. The conclusίon ιs thαt οπy new in terpretatίon of todoy's dynomίc
ofthe οχιs should be bosed on mυltιfomίty, muftίplιcίty
ond dιstιnct strotίfίco t ιon.
An extensι ve in vestίgotιve excσvotion is proposed

λογο μ ε

olαng the whole length ofthe σχίs, the results ofwhιch

μnκοs όλου του «'Αξονο>>, οργονωμένn μα κριό οπό τnν τα
κτική του <((υχσfου>> και του «oruxnμoτos>> με mν οποίο συ

νιiθωs προχωρούν οι ονασκαφ έs μέσο σε πυκνοδομημένο
οστικό ιστό. Τα οnοτελέσμστο τns ονοσκσφικήs δραστπριό

m σπμοσίο των ευρnμότων αλλά και σνόλογο

με

mν ιστορικιi ιi μορφολογικιi φόρυοn ισυ <<ε πόνω>> επιπέ 

δου τns πόλπs,

n οποίο θο καθορfαειτελικό τnν ονόδυσn n
όχι του άλλου. Σε συτnν m λογικι'i ms ονάδ ειξns των «επόλ
λnλων πόλεων>> χρnσιμσnοιείτοι ωs σχεδιαστικό εργαλ ε ίο
ο ιεφογωνικόs κάννοβοs που διαμορφώνει το διάφορο aπ
με ίο του «άξονα>> [πλοτείσ-πόρκο - περiπατσs), κοθώs εfναι

ventιons

ιvίll determine

the (ιnα/ ospecι of the spoce ln the con·
grid
ιs used os ο desιgnιng tool to fαrm the dιfferenι pσrts of
the σχιs {squαre -pork- prαmenαde}, becαuse ίt ίs {lextexι αfthe exposure o("successίve cιtιes~ ο squore

ίble ond eαsy tα use αnd otso forms bose on the reofίty
o{the orcheologίco( grιd.

ευέλικτοs και εύχρnστοs και βοοιΖειοι σmν προγμοιικότnιο
του αρχαιολογικο ύ κaννάβου.

1 I Διομόρφωσn ιοu nόρκο

2 I Ιδεόγραμμα mς nρόιοοm;
στο nόρκο mς Αρχαίας Αγορός

3 I ΑξονομετρU<ό mς πρόιοοnς
στο nόρκο της Αρχο!aς Αγοράς

4 I Πρότοσn εnέμΒοοnς
στο nόρκο ιnς Αρχαίας Αγορός

5 I ΠροοnΗκό aiθauoaς εκδηλώσεων
κόιω από τnν nλorεfo Αριστοτέλους

