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Τό κτίριο χωροθετεῖται στήν ἀνατολική πλευρά τῆς Θεσσαλονίκης, σέ ἕνα
οἰκόπεδο 30 στρεμμάτων. Ἡ σύνθεση ἐπιχειρεῖ νά συμφιλιώσει τίς ὑψηλές
ἀπαιτήσεις ἀσφαλείας καί τίς ἰδιότυπες λειτουργικές ἀνάγκες μέ μιά ἀρχιτεκτονική
ἑνιαία πού ἀποπνέει κύρος, ἐνῶ συγχρόνως προσφέρει τίς ἀναγκαῖες ποιότητες
ἄνεσης ἑνός χώρου ἐργασίας καί χειρίζεται τίς κλιματικές ἀπαιτήσεις καί τίς
ποιότητες τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
Τό λειτουργικό πρόγραμμα προβλέπει τή δημιουργία ἑνός κεντρικοῦ κτιρίου
συνολικῆς ἐπιφάνειας 6.000 τ.μ. Τήν καρδιά του ἀποτελοῦν τά θησαυροφυλάκιά του,
καθώς καί ἕνας εὐρύς κεντρικός διάδρομος ἐξυπηρέτησης, χῶρος σημαντικός γιατί
ἀφηγεῖται τήν ἀκολουθία τῶν λειτουργιῶν κατά μῆκος καί κατακόρυφα. Γύρω του
ἀρθρώνονται, μέ ἕνα σύστημα ἀσυνεχές, ὄγκοι πού στεγάζουν τίς ἐπιμέρους
λειτουργίες. Οἱ ἀσυνέχειες εὐνοοῦν τήν ἐναλλαγή χώρων ἐργασίας καί πράσινων
χώρων, τή διείσδυση τοῦ φυσικοῦ φωτός, τή διευθέτηση διαφανειῶν, ἐνῶ
ἐξασφαλίζουν τή συνέχεια τοῦ φυσικοῦ τοπίου.
Τό κεντρικό κτίριο, ἄν καί δέν ὑποδέχεται κοινό, διαμορφώνει τήν εἴσοδό του μέ
ἕνα λεξιλόγιο δημόσιου χώρου: μιά πλατεία, ἕνας ἐνδιάμεσος χῶρος μεγάλης
κλίμακας, πού μοιάζει ταυτόχρονα ἐντός καί ἐκτός τοῦ σώματος τοῦ κτιρίου, δίνει
στό βλέμμα δύο ἰσχυρές δυνατότητες: πρός τή θάλασσα καί πρός τήν πρόσοψη τῆς
εἰσόδου. Ὑποδέχεται, προετοιμάζει καί ἐπιβάλλει ἕναν ἤπιο ρυθμό προσέγγισης.
Κατόπιν, ἐξελίσσεται μέ ἕναν συνεχῶς αὐξανόμενο βαθμό ἐσωστρέφειας.
Ὁ δομημένος χῶρος χαρακτηρίζεται ἀπό ἕναν βαθμό διαφάνειας, λιτότητας καί
μονοχρωμίας μέ ἕνα κυρίαρχο γκρίζο φυσικῶν ὑλικῶν, ὅπως ἡ πέτρα στήν ὄψη, ὁ
τιτανιοῦχος ψευδάργυρος καί τό ἐμφανές σκυρόδεμα.
Τό κτίριο ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνα στερεό στόν χῶρο, πού συμπλέκεται μέ τή
φύση, τό ἔδαφος καί τόν οὐρανό:
• ἡ ὑπερκατασκευή, ἀέρινη, ἐπιτρέπει στόν οὐρανό καί τό κενό νά μετέχουν τῆς
ὀγκοπλασίας,
• ἡ πέμπτη του ὄψη, καλύπτεται ἀπό τιτανιοῦχο ψευδάργυρο, σκυρόδεμα καί
χῶμα, περιέχει ἐναλλαγές ἐπιπέδων, κενῶν καί πλήρων, καί διαντιδρώντας μέ τό
φῶς ἀποκτᾶ βάθος,
• τό φυτεμένο δῶμα, εἶναι προέκταση τοῦ κήπου πού διαμορφώνεται γύρω ἀπό τά
κτίρια,
• ὁ κῆπος, συντηρεῖ τά ἴχνη τῆς ἀκαλλιέργητης γῆς, τή μνήμη ἑνός τόπου
καταδικασμένου στό ἑξῆς στήν κερδοσκοπία καί σέ μιά φρενήρη ἀστικοποίηση.
Ἕνα κτίριο πλάθεται στή φαντασία κατά τή διάρκεια τοῦ σχεδιασμοῦ μέσα ἀπό
σχέσεις: μέ τό ἔδαφος, τή φύση, τόν οὐρανό, τό φῶς· σχέσεις ὄγκων, ἐπιφανειῶν,
ὑλικῶν, χρωμάτων. Ἀλλά καί μέσα ἀπό διαγραμματικές λειτουργικές σχέσεις. Μέσα
ἀπό σενάρια κατοίκησης πού προσπαθοῦν νά εἶναι ὅσο τό δυνατό ρεαλιστικά, ἀλλά
καί νά ἀνταποκριθοῦν σέ πιθανές ἐκτροπές. Πάντα ὅμως ἀποκαλύπτεται
πραγματικά μόνο ὅταν γίνει μέρος τῆς πραγματικῆς μας ζωῆς, μέσα στόν χρόνο.
Τότε μοιάζει νά ἀναδημιουργεῖται, νά ἐμπλουτίζεται, νά προεκτείνεται καθώς
γίνεται μέρος τῆς καθημερινῆς μας ἐμπειρίας. Τότε μᾶς ἐκπλήσσει ἀπρόσμενα.
Τεχνική Ὑπηρεσία Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος: Ἐμμανουήλ Δαλακλῆς καί Παναγιώτης
Παναγάκης. Συνεργάτες: Μαρί Πιέρ Αὐγέρη, Ἤβη Δόβα, Δέσποινα Παυλοπούλου,
Θεοφανή Βαλσάμη, Βασιλική Παπασπύρου, Σοφία Μαυρογιαννάκη καί Στέλλα
Νικολακάκη. Σύμβουλος κηποτεχνίας: Κρίστα Λήβεν-Ἀντωνίου. Σύμβουλος
ἀκουστικῆς: Θεόδωρος Τιμαγένης. Στατική μελέτη: Ι. Λαβασᾶς, Μ. Στεφανούρη,
Π. Ζέρβας καί Γ. Νικολαΐδης. Τεχνική Ὑπηρεσία Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος:
Ν. Βροντίσης καί Γ. Παπαδᾶτος. Ἠλεκτρομηχανολογική μελέτη: Δ. Μπόζης, Π. Κικίδης
καί Γ. Καμπίτσης. Τεχνική Ὑπηρεσία Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος: Κ. Δημητρακόπουλος
καί Κ. Γρηγορόπουλος. Κατασκευή: ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ καί ΔΕΚΑΘΛΟΝ.
Μελέτη: 2001-06. Κατασκευή: 2009.
Φωτογραφίες E. Attali.

142

αρχιτεκτονικα θεµατα / architecture in greece 44 /2010

This building on the east side of Thessaloniki
occupies a 7.5 acre plot. The design goal was to
combine the need for high security standards
with the specific functions in a unified
prestigious building, while offering good quality,
comfortable working spaces and a rational
response to the city's climate.
The brief called for a single building measuring
6,000 sq. m. The heart of the bank contains the
vaults as well as a wide central service corridor
which organizes the functions alongside and
vertically. Volumes having different functions are
arranged independently around this corridor.
Design: 2001-06. Construction: 2009.
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1.
Ὁ ὑπόστυλος χῶρος-πλατεία.

2.
Γενική ἄποψη ἀπό τήν ὁδό Θεσσαλονίκης-Θέρμης.

3.
Βορειοανατολική ἄποψη τοῦ κτιρίου.

1.
The columned area-square.
2.
General view from Thessaloniki-Thermi Street.
3.
Northeast view of the building.
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4.
Κάτοψη ὀρόφου.

5.
Νοτιοδυτική ὄψη.

6.
Βορειοανατολική ὄψη.

7.
Εἴσοδος τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος.

8.
Πλάγια ἄποψη τοῦ κτιρίου.

9.
Ὁ ὑπόστυλος χῶρος-πλατεία.

10.
Κτίριο εἰσόδου ἀπό τό ἐσωτερικό.
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4.
Upper floor plan.
5.
Southwest elevation.
6.
Northeast elevation.
7.
Entrance of the building complex.
8.
Side view of the building.
9.
The columned area-square.
10.
The entrance building.
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11.
Λεπτομέρεια χώρου
ἑστίασης.

12.
Ὁ χῶρος ὑποδοχῆς ἀπό τόν
α' ὄροφο.

13.
Χῶρος γραφείων.

14.
Ὁ χῶρος ὑποδοχῆς καί ὁ
χῶρος ἑστίασης.

15.
Ὁ ὑπόστυλος
χῶρος-πλατεία.

11.
Dining area. Detail.
12.
Reception area seen from the
first floor.
13.
Offices.
14.
Reception and dining area.
15.
The columned area-square.
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