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Βιομηχανική αναβίωσηΒιομηχανική αναβίωση
Το έργο βρίσκεται επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, 

λίγο έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, και χρησιμοποιεί εκ νέου ένα παλιό 
βιομηχανικό κέλυφος του 1970, μεγέθους 2500m2.

ERGON AGORA EAST ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΆΛΟΝΊΚΗ

Άρχιτεκτονική μελέτη: Άρχιτεκτονική μελέτη: URBAN SOUL PROJECT
Άρχιτεκτονική τοπίου: Άρχιτεκτονική τοπίου: FYTRON, URBAN SOUL PROJECT
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Επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία 
της υπεραγοράς, o χώρος 
οργανώνεται με τέτοιον τρόπο 
ώστε να συμβαίνουν, ταυτόχρονα, 
πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. 

Η υπεραγορά προσφέρει μία 
εκτεταμένη ποικιλία 
προϊόντων φρέσκων, ψυγείου 
και ραφιού, κάβα και καφεκοπτείο, 

ενώ συνυπάρχει με το εστιατόριο, 
τον φούρνο και το ζαχαροπλαστείο. 
Το ιδιαίτερο στοιχείο του 
περιβάλλοντα χώρου, συνολικής 
έκτασης 6000m2, που φτάνει μέχρι 
τη θάλασσα, δίνει την ευκαιρία της 
επέκτασης της εμπειρίας εξωτερικά, 
με έναν νέου τύπου λαχανόκηπο, 
σε παρτέρια, ο οποίος ανάμεσα σε 
άλλα διαθέτει καντίνες φαγητού, 

beach bar, χώρο για παιδικές 
δραστηριότητες και θερινό σινεμά, 
με σκοπό να δημιουργείται ένας 
νέος τόπος συνάντησης.
Το υφιστάμενο κτίριο είναι 
επίμηκες, με εμφανή βιομηχανικά 
στοιχεία όπως το εμφανές 
μεταλλικό χωροδικτύωμα της 
δίρριχτης στέγης, οι τσιμεντόλιθοι 
και δάπεδο μωσαϊκού.
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Με τη διάνοιξη της νοτιοδυτικής 
όψης και του skylight σε όλο 
το μήκος της οροφής, που φτάνει 
τα 70m, το κτίριο διευρύνεται νοητά 
και ενοποιείται με το περιβάλλον 
του. Οι διαμπερείς όψεις συνδέουν 
οργανικά το εσωτερικό με το 
εξωτερικό, δημιουργώντας την 
αίσθηση μιας ανοιχτής αγοράς. 
Ο εσωτερικός χώρος αλλάζει 

συνεχώς, αφού ενσωματώνει 
τα χρώματα του φυσικού φωτός, 
προσφέροντας κάθε στιγμή μια 
ξεχωριστή χωρική εμπειρία.

Το εστιατόριο αναπτύσσεται 
στη νοτιοδυτική πλευρά του 
κτιρίου, προς τη θάλασσα, σε μια 
νοητή πλατεία που δημιουργούν 
η ανοιχτή κουζίνα, ο φούρνος, 

το δωμάτιο του private chefing και 
η κεντρική ενιαία νησίδα του 
bar-roastery. Με τον τρόπο αυτό, 
το εστιατόριο, χωρίς να χάνει 
την επαφή του με την υπεραγορά, 
σε έναν βαθμό αυτονομείται 
και στρέφεται προς τη θέα της 
δύσης, καθορίζοντας στη συνέχεια 
και τον άξονα ανάπτυξης όλου 
του περιβάλλοντα χώρου.


