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Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην περιοχή της Μενεμένης, στην δυτική πλευρά 
του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, όπου η παρατήρηση των συμμετεχόντων στο 
εργαστήριο και αντίστοιχα η επέμβασή τους, θα μελετήσει το φαινόμενο της λαϊκής 
αγοράς, το οποίο αναπτύσσεται με εβδομαδιαία περιοδικότητα. 

Με βάση τη παρατήρηση της λαϊκής αγοράς (ωράριο λειτουργίας,  διακυμάνσεις 
γεγονότων,  διαδικασία  προετοιμασίας  και  διαδραστικότητα  με  τους  κατοίκους, 
λήξη και αποκομιδή απορριμάτων κλπ.) και την ανάλυση των χαρακτηριστικών του 
αστικού  περιβάλλοντος  της  περιοχής  της  Μενεμένης,  θα  ζητηθεί  από  τους 
συμμετέχοντες  στο εργαστήριο να προτείνουν μία πρότυπη μονάδα (prototype) 
μικροεμπορίου,  ενταγμένη  σε  ένα  γενικότερο  πλαίσιο  σχεδιασμού  του  οδικού 
μετώπου, στο οποίο αναπτύσσεται η λαϊκή αγορά.

Οι  προτάσεις  θα  διαχειρίζονται  πολλαπλά  θέματα,  όπως  αυτό  του  αστικού 
εξοπλισμού και σχεδιασμού σε σχέση με τον εφήμερο χαρακτήρα της κατασκευής, 
της  συναρμολόγησης  και  αποσυναρμολόγησής  της,  της  διαχείρισης  των 
απορριμμάτων αλλά και της διαμόρφωσης των υπαρχόντων αστικών μετώπων της 
συγκεκριμένης  περιοχής,  με  σκοπό  την  βελτίωση  των  συνθηκών  εργασίας  των 
όσων συμμετέχουν στην λαϊκή αλλά των συνθηκών ζωής των κατοίκων.  Κυρίως 
όμως, οι προτάσεις καλούνται να αξιολογήσουν το γεγονός της λαϊκής αγοράς τόσο 
με  βάση την  κοινωνική  σημασία  του,  καθώς  αποτελεί  συνέχεια της  έννοιας  της 
αγοράς,   όσο  και  τον  τρόπο  που  αυτό  αναπτύσσεται  σε  ένα  πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον που ανέκαθεν ήταν η Θεσσαλονίκη. Η αγορά, σε όλες τις μορφές της, 
αποτέλεσε σημείο αναφοράς και συνάντησης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων 
που ζούσαν στην Θεσσαλονίκη, παλιότερα, αλλά και σήμερα.

Παράλληλα, θα εξεταστεί και η δυνατότητα αξιοποίησης των κατασκευών αυτών σε 
καθημερινή  βάση,  εκτός  των  ωρών  λειτουργίας  της  λαϊκής,  προκειμένου  να 
λειτουργήσει το μέτωπο αυτό ως χώρος συνάθροισης της κοινότητας.

Τέλος,  θα δοθεί  έμφαση στον φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό τόσο στην 
γενικότερη σύνθεση όσο και ειδικότερα στα υλικά της επέμβασης.



The workshop will focus on Menemeni area, which is located on the western side of 
Thessaloniki's urban complex. The observation of the participants of the workshop 
and their intervention will touch the issue of the street market, which occurs in a  
weekly basis.

Based on the observation of the street market (operating hours, variance of events, 
preparation process,  interaction with residents,  garbage collection etc.)  and the 
analysis  of  the characteristics  of  the urban environment of  Menemeni area,  the 
workshop participants will be asked to propose a model unit (prototype) for small 
traders, integrated into a general design proposal for the street, where the market 
is developed.

The proposals will tackle multiple issues, such as the design of urban furniture with 
an ephemeral character, their assembly and disassembly, the waste management 
and the reconfguration of  the existing urban fronts  of  the intervention area in 
order to improve both the working conditions of the small traders and the living 
conditions of the residents. What is more, the proposals are expected to assess the 
importance of the street market based on both its social signifcance, as it derives  
from the concept of the market as a meeting point and the way it  develops in 
Thessaloniki's  multicultural  environment.The market,  in  all  its  forms,  has  always 
been a reference point for the various groups living in Thessaloniki.

At the same time, the participants will examine the possibility of exploitation of the 
proposed structures  on a  daily  basis,  in  order  to  create  a  meeting area for  the 
community.

Last but not least, emphasis will be given to the environmentally friendly design in 
both the overall design proposal and in particular to the materials used.


