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"ATHENS CAPITAL
HOTEL MGALLERY
COLLECTION
BY ACCOR"
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APXITEKTONIKH MEΛETH:
MTArchitects / MASSOURIDIS THEODORAKI
ARCHITECTS
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ,
ΜΥΡΤΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΨΑΡΡΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ:
MKV - INTERIOR ARCHITECTURAL DESIGN MARIA VAFIADI
ΣTATIKH MEΛETH:
ΠΑΓΩΝΗΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ
H/M MEΛETH:
LDK ENGINEERING CONSULTANTS S.A.
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
LDI - LIGHTING DESIGN INTERNATIONAL
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
GOTTFRIED SCHUBERT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: KOKORELIA LANDSCAPE
ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: BRATTIS LTD
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
ECC ENGINEERING CONSTRUCTION
& CONSULTING
IΔIOKTHTHΣ:
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
TOΠOΘEΣIA:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 2 ΚΑΙ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ, ΑΘΗΝΑ
ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 12.700 m2
XPONOΣ MEΛETHΣ: 9 MHNEΣ (2018)
XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 24 MHNEΣ (2018 - 2020)
ΠAPOYΣIAΣH:
MTArchitects
ΦΩTOΓPAΦΙΕΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΑΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΟΨΗΣ

Πλάγια προβολή όψης επί της οδού Κριεζώτου.

Όψη επί της οδού Πανεπιστημίου.
ΤΟ ΑΙΘΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ, ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ. ΔΕΞΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, ΤΟ "MAPPEMONDE" ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΠΠΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ. © ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ.

Στο κέντρο της Αθήνας και περιτριγυρισμένο από εμβληματικά κτίρια και ιστορικά
μνημεία της πόλης, το νέο Athens Capital
Hotel είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων της MGallery Hotel Collection
by Accor. Το κτίριο, στη συμβολή των οδών
Πανεπιστημίου και Κριεζώτου, προϋπήρξε ως το εμβληματικό ξενοδοχείο King’s
Palace Hotel. Χτισμένο το 1959, από τον
αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη, αποτέλεσε
ένα πολυτελές ξενοδοχείο και κέντρο της
κοσμικής ζωής των Αθηναίων, σημείο αναφοράς της μεταπολεμικής αστικής αναγέννησης της Αθήνας. Η επιθυμία της ιδιοκτήτριας εταιρείας ήταν να δημιουργήσει ένα
πολυτελές και εκλεπτυσμένο σύγχρονο
ξενοδοχείο, που θα αντανακλά τις νέες
αστικές τάσεις της εποχής, θα επαναφέρει
το παλαιότερο κύρος της τοποθεσίας του
και θα εισάγει μια νέα εποχή στην αθηναϊκή
φιλοξενία.
Η ανανεωμένη χρήση του κτιρίου ως ξενοδοχείου 5 αστέρων με σκοπό την αναβίωση
της οντότητας, που κάποτε κατείχε, αλλά
και τον εκσυγχρονισμό της ταυτότητάς του,
ορίζει μια σχεδιαστική προσέγγιση, που
50
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ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Είσοδος.
Lobby.
Χώρος υποδοχής.
Διοίκηση.
WC.
Καταστήματα.
Δωμάτια.
Σουίτες.
Roof bar.
Πισίνα.

ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
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συνδέει το παρελθόν με το παρόν, σέβεται την αρχιτεκτονική μνήμη του κτιρίου
και συνδυάζει ένα σύγχρονο σχεδιασμό,
διατηρώντας κλασικές και κομψές γραμμές. Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση και η συνέχιση της πολιτισμικής του
κληρονομιάς σε ένα αστικό περιβάλλον,
που εξελίσσεται και αλλάζει. H ταυτότητα
του brand MGallery Hotel Collection της
Accor, ορίζει ένα μοναδικό, διαχρονικό
σχεδιασμό, που εμβυθίζει τον επισκέπτη
στην ιστορία του, την ευεξία, την ισορροπία
και την ομορφιά.
Η πλήρης ανακατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε σε 24 μήνες και το αποτέλεσμα
είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο σύγχρονων
προδιαγραφών με 158 σύγχρονα δωμάτια,
18 σουίτες και 1 προεδρική σουίτα, που
διανέμονται σε 9 ορόφους. Κάθε δωμάτιο
αναδεικνύεται σε έναν ολόκληρο κόσμο
ξεχωριστής αισθητικής με διακριτικά ελληνικά σύμβολα και σχέδια, λιτές γραμμές και
κομψά υλικά.
Η μελέτη διαμορφώνει το κτίριο, συνολικής
δομημένης επιφάνειας 12.700 m², ως εξής:
• Η κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου
επανέρχεται στην αρχική φυσική της
θέση επί της οδού Πανεπιστημίου,
όπου διατηρείται το γλυπτό "Θέρος Δήμητρα" της Νέλλα Γκόλαντα.
• Οι χώροι κοινού αναπτύσσονται στο
ισόγειο με το γραφείο υποδοχής, τους
χώρους υποδοχής και καθιστικών, το
μπαρ και τα καταστήματα επί της οδού
Πανεπιστημίου.
• Στον πρώτο όροφο βρίσκονται το
business center, η αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, το γυμναστήριο και δωμάτια
επισκεπτών, τα οποία αναπτύσσονται
στους ορόφους 1 έως 9.
• Στον 9ο όροφο αναπτύσσεται και ο χώρος εστιατορίου.
• Στον τελευταίο όροφο, το "roof-top pool
bar" με θέα στην Ακρόπολη και στο
Λυκαβηττό διαθέτει εντυπωσιακή υπαίθρια πισίνα με υπερχείλιση με πανοραμική θέα της πόλης.
Οι υπηρεσιακοί χώροι του ξενοδοχείου περιορίζονται στο 1ο και 2ο υπόγειο,
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι χώροι
φιλοξενίας κοινού.
Οι αρχικές προσόψεις του κτιρίου χαρακτηρίζονταν από τη ρυθμική επανάληψη
των ανοιγμάτων επάνω σε έναν κάνναβο,
ρηχά γείσα με μπαλκόνια και συνδυασμούς
μοντέρνων κατασκευών και κλασσικών
στοιχείων. Με τη μετέπειτα ανακατασκευή
του κτιρίου το 1986 για τη στέγαση των
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ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΕΝΩ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. © ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΑΡΟΣ.

8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
1. Συνεχής στραντζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα σχήματος
"Ζ", 100×25×127×4 (mm).
2. Κούφωμα αλουμινίου.
3. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης με πετροβάμβακα.
4. Φύλλο αλουμινίου.
5. Στήριγμα κιγκλιδώματος.
6. Κιγκλίδωμα.
7. Επαλειπτική υγρομονωτική
τσιμεντοειδής στρώση.
8. Μάρμαρο Βράτσα 3 cm,
με επεξεργασία αμμοβολής.
9. Υαλοπίνακας.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ.
©
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ.
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γραφείων της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος, το κτίριο έχασε την αρχική του
ταυτότητα.
Οι προσόψεις του κτιρίου σχεδιάστηκαν με
σεβασμό προς τις αρχικές του όψεις και με
στόχο την ένταξή τους στον εξελισσόμενο
χαρακτήρα της πόλης με εκλεπτυσμένες,
κλασικές αναφορές. Στην οργάνωση των
όψεων προτάχθηκε ο τριμερής οριζόντιος
διαχωρισμός: βάση - κορμός - στέψη, η
συμμετρία, η αξονικότητα και η ρυθμική
επαναληπτικότητα των ανοιγμάτων. Βασικό
υλικό επένδυσης των όψεων είναι το υπόλευκο ασβεστολιθικό μάρμαρο Βράτσα, με
επεξεργασία βούρτσας και αμμοβολής.
Παράλληλα με την τυποποίηση αυτών των
μορφολογικών στοιχείων, αντιπαρατίθενται
σύγχρονα στοιχεία όπως τα κρυστάλλινα
και μεταλλικά στηθαία και επενδύσεις με
φύλλα αλουμινίου, τα οποία τοποθετούνται στον 7ο και στον 8ο όροφο και στο
κεντρικό τμήμα της όψης επί της οδού
Πανεπιστημίου. Το συγκεκριμένο τμήμα
σχεδιάζεται με βάση την εσωτερική διαφοροποίηση της διαμόρφωσης των δωματίων.
Ο τελευταίος όροφος, που βρίσκεται σε
εσοχή, καλύπτεται πλήρως από φύλλα
αλουμινίου, ενισχύοντας τη σχεδιαστική
προσέγγιση. Επίσης, επανέρχονται τα
ιστορικά μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου,
όπως το κλιμακοστάσιο με το καμπύλο
στηθαίο - χειρολισθήρα, η χρήση του roofgarden και το εσωτερικό αίθριο.
Στο Athens Capital η τέχνη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το "Mappemonde" του
Γιώργου Λάππα, το οποίο επιμελήθηκε η
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ. © ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ.

ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕ
ΛΙΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΜΨΑ ΥΛΙΚΑ
©
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ.
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ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΙΣΟΡΡΟΠΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ. © ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ.

Ο ΧΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ
ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΕΥΕΞΙΑΣ,
ΠΟΥ ΑΠΟΠΝΕΕΙ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ.
©
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ.
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Μαρία Βαφειάδη, φιλοτεχνεί το εσωτερικό
αίθριο του κτιρίου. Πρόκειται για ένα από
τα πιο γνωστά και σημαντικά έργα της
ελληνικής μεταπολεμικής γλυπτικής, διαμορφωμένο ως ένας οριοθετημένος χώρος
αναμνήσεων, μια χαρτογράφηση, μια αφήγηση προσωπικών εμπειριών, που απηχεί
σε παγκόσμια κλίμακα. Το επιβλητικό έργο
αποτελείται από 3.000 κομμάτια, τα οποία
διατρέχουν τους χώρους του ξενοδοχείου.
Το συγκεκριμένο έργο τέχνης έρχεται να
εκφράσει απόλυτα και την ταυτότητα των
MGallery Collection by Accor Hotels, η
οποία βασίζεται στην αφήγηση ιστοριών
κάθε κλίμακας. Όπως κάθε ξενοδοχείο
MGallery ανά τον κόσμο, έτσι και το
Athens Capital έχει τη δική του ξεχωριστή
ιστορία να αφηγηθεί, η οποία συντίθεται
από την αρχιτεκτονική, την τέχνη και τη
μοναδική εμπειρία του επισκέπτη στο χώρο
στον οποίο φιλοξενείται. Σκοπός του νέου
Athens Capital Hotel είναι η αισθητική αρτιότητα και ισορροπία, που συνδέονται με
το γύρω αστικό περιβάλλον και η ανάδειξή
του ως ενός σύγχρονου, εμβληματικού και
διαχρονικού σημείου της πόλης.
Ο ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. © ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ.

Η ΣΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΣΤΗΘΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. © ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΑΖΟΣ.

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
CARAMONDANI HELLAS ΣΕΛ. 4
ELVAL COLOUR ΣΕΛ. 10
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ A.B.E.E ΣΕΛ. 8
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