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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Aρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη: 
Urban Soul Project

Η/Μ μελέτη: 
Χάρης Χαραλαμπίδης

Μεταλλικές κατασκευές: 
Δάμων Σιδηρόπουλος

Ξυλουργικές κατασκευές: 
Άρης Ηλιάκης

Σχεδιασμός τοπίου: 
Fytron, Urban Soul Project

Τοποθεσία: 
Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Έτος κατασκευής: 
2021

Εμβαδό: 
2.500 m²

Παρουσίαση: 
Urban Soul Project

Φωτογραφίες: 
Kimberley Powell

ERGON 
AGORA 
EAST
Υπεραγορά 
και εστιατόριο 
σε βιομηχανικό 
κέλυφος
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Το "ERGON Agora East" βρίσκεται επί της λεωφόρου Γεωρ-
γικής Σχολής, λίγο έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, και 
χρησιμοποιεί εκ νέου ένα παλαιό βιομηχανικό κέλυφος του 
1970, μεγέθους 2.500 m².
Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της υπεραγοράς, το 
"ERGON Agora East" οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
συμβαίνουν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές δραστηριότη-
τες. Η υπεραγορά προσφέρει μία εκτεταμένη ποικιλία προϊ-
όντων φρέσκων, ψυγείου και ραφιού, κάβα, καφεκοπτείο και 
συνυπάρχει με το εστιατόριο, το φούρνο και το ζαχαροπλα-
στείο. Το ιδιαίτερο στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου συνο-
λικής έκτασης 6.000 m², που φτάνει μέχρι τη θάλασσα, δίνει 
την ευκαιρία της επέκτασης της εμπειρίας του επισκέπτη εξω-
τερικά, με ένα νέου τύπου λαχανόκηπο σε παρτέρια, ο οποίος 
ανάμεσα σε άλλα διαθέτει καντίνες φαγητού, beach bar, χώρο 

1.
Οι διαμπερείς όψεις 
συνδέουν οργανικά  
το εσωτερικό  
με το εξωτερικό, 
δημιουργώντας  
την αίσθηση μιας 
ανοιχτής αγοράς.
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Το εστιατόριο 
αναπτύσσεται  
στη νοτιοδυτική 
πλευρά του κτιρίου 
προς τη θάλασσα  
σε μια νοητή πλατεία. 
Εκεί εντάσσεται και 
ο χώρος του private 
cheffing.



44 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2 3

ΚΑΤΟΨΗ



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

45 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

5

για παιδικές δραστηριότητες και θερινό κινηματογράφο, με 
σκοπό να δημιουργείται ένας νέος τόπος συνάντησης.
Το υφιστάμενο κτίριο είναι επίμηκες, με εμφανή βιομηχανικά 
στοιχεία, όπως το εμφανές μεταλλικό χωροδικτύωμα της δίριχτης 
στέγης, οι τσιμεντόλιθοι και το δάπεδο μωσαϊκού. 
Καθοριστική για τη σημερινή εικόνα του κτιρίου ήταν η απόφαση 
της ανάδειξης της ηλικίας, δηλαδή του δομικού του χαρακτήρα 
και της φθοράς που έχει επιφέρει σ’ αυτόν ο χρόνος. Έτσι, αφαι-
ρέθηκαν όλες οι μεταγενέστερες προσθήκες σε δάπεδα, ορο-
φές και τοίχους. Πιο συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε η επίστρωση 
εποξειδικής βαφής που είχε τοποθετηθεί για την προηγούμενη 
χρήση του χώρου και αποκαλύφθηκε το μωσαϊκό, που αποτέ-
λεσε το αρχικό δάπεδο του χώρου. Οι όποιες φθορές είχε το 
μωσαϊκό καλύφθηκαν με τσιμεντοειδές. Αφαιρέθηκαν οι ελαφρές 
κατασκευές, που είχαν τοποθετηθεί στην οροφή για να κρύβουν 
εγκαταστάσεις φωτισμού, εξαερισμού και κλιματισμού και αποκα-
λύφθηκε το εντυπωσιακό μεταλλικό χωροδικτύωμα. Μέρος της 
οροφής διανοίχτηκε, τοποθετήθηκαν διαφωτιστικά πετάσματα 
και η δίριχτη στέγη μονώθηκε εκ νέου. Τέλος, από τις τοιχοποι-
ίες αφαιρέθηκαν όλα τα επιπρόσθετα επιχρίσματα και αποκα-
λύφθηκε η τοιχοποιία από τούβλα και τσιμεντόλιθους, η οποία 

2.
Η έννοια της υπεραγοράς 
επαναπροσδιορίζεται και 
επιτρέπει να συμβαίνουν 
ταυτόχρονα πολλαπλές 
δραστηριότητες.
3.
Στο δάπεδο αφαιρέθηκε 
η εποξειδική βαφή και 
αποκαλύφθηκε το αρχικό 
μωσαϊκό. Οι όποιες 
φθορές είχε καλύφθηκαν 
με τσιμεντοειδές.
4.
Το κτίριο είναι του 1970, 
επίμηκες, με εμφανή 
βιομηχανικά στοιχεία, 
όπως το μεταλλικό 
χωροδικτύωμα  
της στέγης.
5.
Καθοριστική συνθετική 
απόφαση ήταν η ανάδειξη 
του δομικού χαρακτήρα 
του κτιρίου.
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6.
Μέρος της οροφής 
διανοίχτηκε  
και δημιουργήθηκε 
φεγγίτης και η δίριχτη 
στέγη μονώθηκε εκ νέου.

καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε σε σημεία, ώστε να διατηρη-
θεί εμφανής. 
Με τη διάνοιξη της νοτιοδυτικής όψης και του φεγγίτη σε όλο 
το μήκος της οροφής, η οποία φτάνει τα 70 μέτρα, το κτίριο 
διευρύνεται νοητά και ενοποιείται με το περιβάλλον του. Οι 
διαμπερείς όψεις συνδέουν οργανικά το εσωτερικό με το εξω-
τερικό, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ανοιχτής αγοράς. Ο 
εσωτερικός χώρος αλλάζει συνεχώς, αφού ενσωματώνει τα 
χρώματα του φυσικού φωτός, προσφέροντας κάθε στιγμή μια 
ξεχωριστή χωρική αίσθηση. 
Το εστιατόριο αναπτύσσεται στη νοτιοδυτική πλευρά του κτι-
ρίου προς τη θάλασσα σε μια νοητή πλατεία, την οποία δημι-
ουργούν η ανοιχτή κουζίνα, ο φούρνος, το δωμάτιο του private 
cheff ing και η κεντρική ενιαία νησίδα του bar-roastery. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο, το εστιατόριο, χωρίς να χάνει την επαφή του 
με την υπεραγορά, σε ένα βαθμό αυτονομείται και στρέφεται 
προς τη θέα της δύσης, καθορίζοντας και τον άξονα ανάπτυ-
ξης όλου του περιβάλλοντος χώρου.
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