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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Γιώργος Παπαργύρης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ 
Πέτρος Κολιός

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Polyscape

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Γιώργος Παπαργύρης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
Πέτρος Κολιός

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
Polyscape

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Urban Soul Project

ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Urban Soul Project

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Kimberley Powell 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
1.850m²

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
2018 – 2020

ΧΡΟΝΟΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
2020

Μεταξύ των συντελεστών
κατασκευής του έργου
συγκαταλέγονται οι εταιρείες:

ALUMIL
Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου

KNAUF
Εσωτερικά χωρίσματα, γυψοσανίδες

‘ZEUS IS LOOSE’
    HOSTEL ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
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Ο σχεδιασμός του ξενώνα νεότητας Zeus is Loose είχε να συγκεράσει 
τους περιορισμούς που έθετε η δομή του υφιστάμενου κτηρίου 
γραφείων της δεκαετίας του 1970 με τα αναγκαία για ένα ξενώνα νε-
ότητας στοιχεία και τις επιθυμητές αναφορές στην κορυφή του 
Ολύμπου, κατοικία του αρχαιοελληνικού δωδεκαθέου και κυρίαρχου 
στο πανόραμα του Θερμαϊκού κόλπου, στοιχείο της θεματικής ταυ-
τότητας του ξενώνα. 

Η γειτνίαση με τη Βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας Χαλκέων και η 
διαχρονική παρουσία των χαλκουργών στην περιοχή οδήγησε στη 
χρήση του χρώματος του χαλκού στην αναμορφωμένη όψη του 
κτηρίου. Τα ανοίγματα αναπτύχθηκαν ώστε να καταλάβουν όλη της 
έκταση της όψης μέχρι τα δομικά στοιχεία, την πλάκα του δαπέδου, 
τις δοκούς και τα υποστυλώματα. Η διαρρύθμιση των εσωτερικών 
χώρων ακολούθησε τις ανάγκες της φιλοξενίας, με επάλληλα κρε-
βάτια και χώρους υγιεινής σε όλα τα δωμάτια. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι αναπτύσσονται στον 6ο και τον 7ο όροφο. 
Στον 6ο έχει τοποθετηθεί η κοινόχρηστη ανοιχτή κουζίνα, οι χώροι 
φαγητού, το playroom και καθιστικά με καναπέδες και αναβαθμούς 
σε διάφορες στάθμες που προσφέρουν καλύτερη εποπτεία του 
χώρου. Το σχέδιο του δαπέδου, που υλοποιείται από βινύλιο σε 
αποχρώσεις του γκρι, αναπαράγει τις υψομετρικές γραμμές της 
κορυφής του Ολύμπου. Πρόσωπα και ιστορίες από την ελληνική 
μυθολογία αποτελούν την αφετηρία γραφιστικών απεικονίσεων και 
ανάγλυφων κατασκευών. Τα υφιστάμενα δάπεδα του κτηρίου, τυπικά 
μωσαϊκά σε κεραμιδί, ώχρα και πράσινες αποχρώσεις, διατηρήθηκαν 
και αποτέλεσαν βάση της παλέτας υλικών και χρωμάτων για τους 
εσωτερικούς χώρους, με αναφορές στα χρώματα της βυζαντινής 
τέχνης.

Στον 7ο και τελευταίο όροφο τοποθετείται το μπαρ 'Nectar Distillery', 
το οποίο λειτουργεί ως συνέχεια του υπόλοιπου κτηρίου και ταυτό-
χρονα είναι ανοιχτό στην πόλη.

Την οπτική ταυτότητα του Zeus is Loose σχεδίασε το γραφιστικό 
γραφείο Follow the Phantom. Τα γλυπτά φιλοτέχνησε ο γλύπτης 
Θεόδωρος Φράνστανλη.

‘ZEUS   IS   LOOSE’
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ΚΑΤΟΨΗ Ζ’ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ Δ’ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ Γ’ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤ’ ΣΤΑΘΜΗΣ

‘ZEUS   IS   LOOSE’
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ΕΙΚ.8
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ΤΟΜΕΣ
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ΕΙΚ.15
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