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Κατασκευή Κτίριο ΑΕ

To έργο βρίσκεται στη συμβολή 
των οδών Λεωφόρου Καραμανλή 
και Σαμουηλίδου στην πόλη της Λάρισας 
και έχει ως στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των επισκεπτών 
μέσα από την εξέλιξη της κινητικής 
τους υγείας, προσφέροντας διαδικασίες 
πρόληψης, αξιολόγησης, 
επανεκπαίδευσης και αποθεραπείας, 
προς όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. 
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MEDICAL PROJECT  ΚΈΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΔΡΑΣΈΏΝ ΥΓΈΊΑΣ ΣΤΗ ΘΈΣΣΑΛΊΑ
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Με γνώμονα η αρχιτεκτονική 
ενός τέτοιου χώρου να 
είναι αντάξια των προηγμένων 
υπηρεσιών που προσφέρει, 
εξωτερικά δημιουργείται 
ένα δυναμικό ενιαίο 
αρχιτεκτονικό σύνολο. 

Ο έντονος χαρακτήρας της όψης 
ενισχύεται με τη δυναμική 
μετόπη, όπου γίνεται χρήση 
πατητής τσιμεντοκονίας και 

με την ενσωμάτωση κρυφού 
φωτισμού στις σκοτίες 
των υποστυλωμάτων.
Ο εσωτερικός χώρος 
αντιμετωπίζεται ενιαία 
στο σύνολό του. Η διαφάνεια 
και τα διάτρητα στοιχεία, 
χαρακτηριστικά του έργου, 
ενοποιούν τον εσωτερικό χώρο 
με το εξωτερικό περιβάλλον, 
αξιοποιώντας όσον το δυνατόν 
καλύτερα το φυσικό φως.
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H διατήρηση και η ανάδειξη 
στοιχείων του κτιρίου, όπως 
η πλάκα τσέλνερ, η χρήση 
εμφανών αεραγωγών και 
τα βιομηχανικού τύπου 
φωτιστικά σώματα, προσδίδουν 
ένα industrial ύφος. 

Μέταλλο, γυαλί, πατητή 
τσιμεντοκονία, γραμμικός 
φωτισμός συνδυασμένα με 
μεγάλες ξύλινες επιφάνειες 

και φυτεύσεις συνθέτουν 
έναν ζεστό χώρο φιλικό προς 
τον επισκέπτη.

Η υποδοχή με το μονολιθικό 
και ακανόνιστο σχήμα, δίνει 
την εντύπωση ενός βράχου που 
σε συνδυασμό με τους 
φυσικούς κορμούς που 
προβάλλουν πίσω του 
δημιουργούν την αίσθηση 
φυσικού τοπιού. 

Στον χώρο αναμονής, κεντρικό 
στοιχείο του σχεδιασμού 
αποτελεί ένα δέντρο σε φυσικό 
μέγεθος, περιμετρικά του 
οποίου τοποθετούνται 
καθιστικά, δημιουργώντας 
την αίσθηση της εσωτερικής 
κυκλικής πλατείας. Αυτό 
επιτυγχάνεται και με την 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 
σε κυκλική διάταξη, που 
οριοθετεί τον χώρο καθ’ ύψος.
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Ο διαχωρισμός του κεντρικού 
εσωτερικού χώρου γίνεται 
με κινητά υαλοπετάσματα, 
καθορίζοντας ζώνες ακουστικής 
προστασίας και ιδιωτικότητας, 
επιτρέποντας την οπτική επαφή 
και το φυσικό φως. 

Έκκεντρα διαμορφώνεται 
ένας εντυπωσιακός χώρος σε 
μορφή γυάλινης κάψουλας, 

ο οποίος χρησιμοποιείται 
ως χώρος συνεδριάσεων 
και απομονώνεται οπτικά με 
τη χρήση μιας βελούδινης 
κουρτίνας συσκότισης. 

Τέλος, ο οριοθετημένος 
διάδρομος με τον δυναμικό 
φωτισμό, οδηγεί στην περιοχή 
με τον χλοοτάπητα και το video 
wall, δίνοντας την αίσθηση 

άσκησης σε εξωτερικό χώρο.
Εν κατακλείδι, το ”Medical 
Project“ αποτελεί ένα 
σημαντικό γεγονός για 
τη Λάρισα και όλη την Ελλάδα, 
ενοποιώντας το παρόν 
με την ιατρική του 
μέλλοντος, μέσα σε ένα 
κτιριακό περιβάλλον 
μοναδικής και πρωτοποριακής 
αισθητικής. 


