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ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
"HOSPICE"
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Το έργο αφορά στη μετατροπή ενός
γηροκομείου της Ιεράς Μητρόπολης
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στα Σπάτα στον
πρώτο ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας για
καρκινοπαθείς στην Ελλάδα. Η μονάδα
ανακουφιστικής φροντίδας "Γαλιλαία" με την
υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
εγκαινίασε τη μονάδα στις 12 Δεκεμβρίου
2017. Η νέα δομή του οργανισμού θα
προσφέρει δωρεάν, ολοκληρωμένη και συνεχή
ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με
καρκίνο σε τελικό στάδιο, καθώς και στις
οικογένειές τους, με στόχο την επίτευξη της
καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής.
Το κτίριο εκτείνεται σε τρεις στάθμες, υπόγειο,
ισόγειο και όροφο και βρίσκεται στο κέντρο
των Σπάτων. Η επέμβαση αφορά στην πλήρη
ανακατασκευή και αναδιαρρύθμιση των
εσωτερικών χώρων με παράλληλη επέμβαση
και αναβάθμιση του εξωτερικού κελύφους του
κτιρίου.
Η νέα χρήση του κτιρίου αποτέλεσε εξαρχής
μια σχεδιαστική πρόκληση. Πρόκειται για ένα
χώρο ιδιαίτερης χρήσης και σημασίας, που
διέπεται μεν από τους σχεδιαστικούς
περιορισμούς και τις προδιαγραφές ενός
νοσοκομειακού χώρου, αλλά ταυτοχρόνως
προσφέρει ένα περιβάλλον φιλοξενίας,
φροντίδας, ανακούφισης και αγάπης. Ο
βασικός στόχος του σχεδιασμού ήταν να
δημιουργηθεί ένας ξενώνας με ζεστή και
ανθρώπινη ατμόσφαιρα, εφοδιασμένος με τον
πιο σύγχρονο ειδικό ιατρικό εξοπλισμό, τον
οποίο οι χρήστες του να νιώθουν οικείο και να
αποπνέει ελπίδα και αισιοδοξία.
Στο χώρο κύριας εισόδου του κτιρίου, στο
ισόγειο, συναντάται χώρος καθιστικού με
γραφείο υποδοχής και ο χώρος του
βιβλιοπωλείου. Μέσω ενός γυάλινου
διαχωριστικού, που επιτρέπει την οπτική
επαφή μεταξύ των δυο χώρων, δίνεται η
αίσθηση ότι ο ένας είναι μέρος του άλλου.
Από το σύνολο των επτά θαλάμων νοσηλείας,
οι δυο εξ αυτών είναι στο ισόγειο ενώ οι
υπόλοιποι πέντε είναι στον όροφο. Και στις
δύο στάθμες συναντώνται χώρος στάσης
νοσηλευτών, δωμάτιο νοσηλείας, χώρος
σκωραμίδων και κοινόχρηστο WC. Στο
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ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
PARTHENIOS ARCHITECTS & ASSOCIATES
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ:
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
APLETON
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
PARTHENIOS ARCHITECTS & ASSOCIATES
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
PARTHENIOS ARCHITECTS & ASSOCIATES
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΚΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ,
ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΠΑΛ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ,
ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ.
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ΚΑΤΟΨΗ
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1.
2.
3.
4.
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9.
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12.

Καθιστικό - γραφείο.
Στάση νοσηλευτών.
Δωμάτιο εργασίας νοσηλευτών.
Θάλαμος (1 κλίνη)
WC Α.μεΑ.
Θάλαμος (2 κλινών).
WC Α.μεΑ.
Ακάθαρτα - σκωραμίδες.
Κουζίνα.
WC κοινού.
Βιβλιοπωλείο - εκθεσιακός χώρος.
Αποθήκη.
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ισόγειο συναντάται επίσης η κουζίνα, η οποία
εξυπηρετεί όλους τους θαλάμους, ενώ στο
επίπεδο του ορόφου, διαμορφώνεται
υπερυψωμένο καθιστικό με τζάκι &
τραπεζαρία, που λειτουργεί ως χώρος
ανάπαυσης και συνάντησης. Στην ίδια στάθμη
διαμορφώνεται επίσης και ένας μικρός χώρος
προσευχής.
Με γνώμονα τη δημιουργία μιας ζεστής
ατμόσφαιρας δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εφαρμογή των υλικών: βινυλικό δάπεδο με
αυστηρές προδιαγραφές και όψη ξύλου,
επενδύσεις και έπιπλα από καπλαμά στους
θαλάμους και στους κοινόχρηστους χώρους
και ξύλινη τετράριχτη στέγη στο καθιστικό του
ορόφου σε φωτεινά χρώματα, η οποία σε
συνδυασμό με το μεγάλο τζάκι συμβάλλει
στην αίσθηση οικειότητας, που αποπνέει ένα
καθιστικό κατοικίας.
Η χρωματική παλέτα που επιλέχτηκε, σε
ανοιχτές αποχρώσεις του γκρι και του λευκού,
αλλά κυρίως οι παλ χρωματισμοί, διαφορετικοί
σε κάθε θάλαμο νοσηλείας, σε συνδυασμό με
το φυσικό και τεχνητό φωτισμό, δίνουν
συνολικά μια αίσθηση ηρεμίας και
φωτεινότητας στο χώρο.
Για την εξωτερική αναβάθμιση του κελύφους
και των όψεων του κτιρίου εφαρμόστηκε
αναδρομική εξωτερική θερμομόνωση στους
τοίχους για την ενεργειακή θωράκιση του
συγκροτήματος, ενώ τα παλαιά μαύρα κάγκελα
των εξωστών αντικαταστάθηκαν από νέα
κιγκλιδώματα από μεταλλικές λάμες σε λαδί
χρώμα, που προσομοιάζουν κλαδιά - φυτικό
μοτίβο φύλλων.

Η ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΖΑΚΙ, ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΠΝΕΕΙ ΕΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ
ΖΕΣΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΟΘΗΚΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ.

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
DAIKIN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΕΛ. 103
EUROPA PROFIL ALUMINIO A.B.E. ΣΕΛ. 5
ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
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