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Το ιατρείο αποτελείται από δύο διακριτές λειτουργικές 

ζώνες. Tην ζώνη κοινού (υποδοχή, αναμονή, εξυπηρετή-

σεις κοινού) και την ζώνη των ιατρικών υπηρεσιών (εξετα-

στήρια, γραφεία, εξυπηρετήσεις ιατρικού προσω- 

πικού).  

Η ζώνη του κοινού αποτελεί το προσβάσιμο «κενό», τον 

ελεύθερο χώρο μέσω του οποίου εισερχόμαστε και κινού-

μαστε ελεύθερα στις ενότητες του, ενώ η ζώνη των ιατρι-
κών υπηρεσιών γίνεται αντιληπτή ως το προστατευμένο, 

ιδιωτικό «πλήρες» που περιβάλει την ζώνη του κοινού, κα-

θιστώντας δυνατή την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των 

ενοτήτων του.  

Το όριο ανάμεσα στις δύο λειτουργικές ζώνες, διαμορφώ-

νει την τελική ανάγνωση και τον χαρακτήρα του χώρου.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Kordas Architects, κλήθηκε 

να επανασχεδιάσει το καρδιολογικό ιατρείο του κ. Πα-

παδημητρίου Χρήστου, στο κέντρο της Λάρισας, σε μία 

τυπική πολυκατοικία της δεκαετίας του ’70. Βασικό ζη-

τούμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης αποτέλεσε η δια-

μόρφωση ενός χώρου υψηλών λειτουργικών και 

αισθητικών προδιαγραφών. Δεδομένου του σχετικά πε-

ριορισμένου διατιθέμενου χώρου, η μεγιστοποίηση της 

εκμετάλλευσης σε επίπεδο λειτουργικότητας και σε 

επίπεδο αίσθησης, αποτέλεσαν κεντρική επιδίωξη του 

σχεδιασμού. Το έργο βραβεύτηκε στον αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό Big See Awards 2022.

Έργο: Αναμόρφωση χώρων καρδιολογικού ιατρείου 

Τοποθεσία: Λάρισα, Θεσσαλία 

Μελέτη: KORDAS Architects 

Διεύθυνση μελέτης: Αριστείδης Κόρδας  
Υπεύθυνη μελέτης: Χαρά Τριανταφύλλου  

Φωτογράφιση: Κωνσταντίνος Κρουστάλλης

Πως οργανώσατε τον χώρο του ιατρείου; 

Η φιλοδοξία μας να δημιουργούμε κτίρια και χώρους, όπου 

η αρχιτεκτονική υπηρετεί σύγχρονες ανάγκες με μία προ-

σέγγιση που βασίζεται όμως σε διαχρονικές αξίες. Πυρήνα 

της φιλοσοφίας του γραφείου μας αποτελεί η ολιστική προ-

σέγγιση του design, μέσα από μία καλά συντονισμένη δια-

χείριση των μοναδικών παραμέτρων του κάθε έργου, καθώς 

και η κατανόηση του οράματος και των αναγκών του κάθε 

πελάτη. Από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του concept 

μέχρι το λεπτομερή σχεδιασμό, το έργο του γραφείου δια-

κρίνεται από το πάθος και την προσοχή στην λεπτομέρεια. 

Οι σχεδιαστικές αρχές του γραφείου δεν πηγάζουν από 

εφήμερες τάσεις, αλλά από διαχρονικές αξίες και μία συνέ-

πεια στον στόχο για ισορροπία μεταξύ της αισθητικής και 
της λειτουργικότητας.  

Τι θα λέγατε ότι διακρίνει το γραφείο σας; 

Πείτε μας λίγα λόγια για το γραφείο σας. 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Kordas Architects, από την ίδρυση 

του το 2006 από τον αρχιτέκτονα Αριστείδη Κόρδα, δραστη-

ριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα κτιρίων, με σκοπό να παρέχει 
πάντα αρχιτεκτονικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Έκτοτε, 

το γραφείο έχει αναλάβει και υλοποιήσει πολυάριθμα έργα 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το γραφείο απαρτίζεται από 

ένα σύνολο έμπειρων αρχιτεκτόνων και μηχανικών που 

μέσα από την συνεργασία και την ομαδική εργασία, φροντί-
ζουν ώστε το κάθε έργο να είναι μοναδικό και να ανταποκρί-
νεται στις εκάστοτε απαιτήσεις. Αυτόν τον καιρό 

δουλεύουμε πάνω σε έργα διαφορετικής κλίμακας και χρή-

σης. Κτίρια κατοικιών, μονοκατοικίες, καταστήματα, κτίρια 

γραφείων αλλά και ξενοδοχειακά έργα. Πρόσφατα, εκτός 

από το ιατρείο στην Λάρισα ολοκληρώσαμε και την μελέτη 

μίας μονοκατοικίας στην Καρδίτσα, της οποίας η κατασκευή 

θα ξεκινήσει σύντομα. 

Ποια είναι τα στοιχεία 

που διαμορφώνουν 

τον χαρακτήρα του έργου; 

Κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη των επιδιώξεων της με-
λέτης αποτέλεσε η χρήση της καμπύλης ως στοιχείο διαμόρ-

φωσης ορίων και ροών, τοίχων, στοιχείων, φινιρισμάτων.  

Σημαντικά στοιχεία στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του 

χώρου αποτελούν επίσης το παιχνίδι υφών σε επιφάνειες 
τοίχων και δαπέδων, τεχνοτροπίες επιχρισμάτων, βαφών 

και τσιμεντοκονίας αλλά και ο ρόλος του φωτισμού στην 

ανάδειξη των συνθετικών χειρονομιών και την αναγνωσιμό-

τητα του χώρου. 

Το αρχιτεκτονικό σύνολο επιδιώκει μια ενιαία αφήγηση με 
λιτά μέσα και σχεδιαστικές χειρονομίες που υπηρετούν την 

λειτουργικότητα και εργονομία του χώρου παράλληλα με 
την αισθητική του.


