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AGENDA ΧΩΡΟΣ

«Η προβολή του οράματος μιας εταιρείας, παράλληλα με 
την έμπνευση των ανθρώπων της, την ομαδικότητα και 
την επικοινωνία, είναι τα ζητούμενα στη διαμόρφωση των 
γραφείων των πολυεθνικών εταιρειών», αναφέρει ο Μιχάλης 
Μαυρολέων, managing director της Α&Μ Architects.  
Σε συνεργασία με αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, διακοσμητές, 
στυλίστες και project managers συνέθεσαν στα γραφεία της 
πολυεθνικής ταξιδιωτικής εταιρείας Expedia Group στην 
Αθήνα την ιδέα «A sence of place», ένα καλειδοσκόπιο με 
χρώματα, εικόνες και υφές από τη φύση, την παράδοση και 
τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα. Τα γραφεία καταλαμβάνουν 
τους δύο τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου επί της Λεωφόρου 
Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στην πλατεία Μαβίλη. Στενοί, με 
μεγάλο βάθος και διαμπερείς, οι όροφοι έδωσαν την ιδέα στους 
αρχιτέκτονες να χωροθετήσουν τα γραφεία στις δύο όψεις 
και να αξιοποιήσουν τον ενδιάμεσο χώρο σαν μια πορεία με 
στάσεις και σημεία ενδιαφέροντος, όπως αίθουσες συσκέψεων, 
καθιστικά αναμονής και εκτυπωτικοί σταθμοί. Η κουζίνα 
ονομάστηκε «Break our area» και θυμίζει εξοχικό καφενείο.  
Η αίσθηση παραλίας χαλαρώνει τους ρυθμούς στην αίθουσα 

συσκέψεων με το οβάλ τραπέζι που έχει φινίρισμα ρητίνης 
στην όψη της άμμου. Τα ριγέ υφάσματα παραπέμπουν σε 
ξαπλώστρες. Μια εσωτερική σκάλα οδηγεί στον όγδοο όροφο 
όπου οι αίθουσες συσκέψεων βαφτίστηκαν «Knitting» και 
«Philosophers» και συνδυάζουν τέχνη και σκέψη κάτω από τις 
βουκαμβίλιες. Ο νέος σχεδιασμός, τα χρώματα, ο φωτισμός και 
η οπτική επικοινωνία δίνουν αφορμές στους ανθρώπους της 
Expedia Group να εναλλάσσουν το εργασιακό τους περιβάλλον, 
με τις ανάλογες θετικές επιπτώσεις στην ψυχολογία τους. Για να 
ενισχυθεί η εντύπωση, η ομάδα Graphics που δούλεψε το έργο 
πρόβαλε την ελληνική κουλτούρα μέσω της «μη προφανούς» 
και «όχι συνηθισμένης» τουριστικής αισθητικής. 
Η θάλασσα, ο ήλιος, το μάτι, το ταξίδι, ο γάιδαρος και  
ο παππούς της οικογένειας δίνουν έναν ευχάριστο τόνο για 
τους Έλληνες αλλά και τους διεθνείς επισκέπτες των γραφείων. 
«Στο γραφείο περνάμε πολύ χρόνο, οπότε ο χώρος πρέπει να 
δημιουργεί θετικά συναισθήματα. Πάντα λαμβάνοντας υπόψη 
τις τρέχουσες και τις μεσοπρόθεσμες λειτουργικές ανάγκες  
της εκάστοτε εταιρείας», καταλήγει ο Μιχάλης Μαυρολέων. 
www.am-architects.gr 
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Η ελληνική φύση και κουλτούρα 
έδωσε την αφορμή στους A&M 

Architects για τη διαμόρφωση 
των νέων γραφείων  

της πολυεθνικής Expedia  
Group στο κέντρο της Αθήνας.  

Από τη Δανάη Μακρή


