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Abstract
This topic derives from the necessity for an
experimental architectural facility structure in
Thessaloniki, Greece that enhance
enhances healthcare
as the main design element. There for a group
of architects within the Faculty of Architecture
of the Aristotle University of Thessaloniki
contacted a research about the role of
contemporary architecture
archit
in configuration
with healthcare and built environment
environment. In brief,
according to the findings of the research one of
the main arguments is the fact that architecture
and quality of the building environment are
influential and healthcare must be one of the
basic design materials.
The present study aimed to investigate the
current architecture status of Thessaloniki,
Greece and to make an architectural proposal
for a healthcare facility. This is essentially the
case for an interaction Center that visitors can
participate in a creative act through art. Art
Arttherapy is one aspect of the project. The plo
plott is
in a neuralgic location right at the heart of the
second largest city of Greece. The building sits
along the Thermaikos Gulf facing Olympus
Mountain on the one side and the urban
landscape with modern buildings and ancient
ruins coexisting on the other
other side. Its location,
nearby the historical center and at the edge of
the modern city just a few minutes from the
Aristotelian University, the City Hall, cultural
centers and Tsimiski, the city΄s
city s fashionable
shopping street, defines the area as a meeting
point
oint for the inhabitants. An important element
of the location plan is that the building becomes
a bridge between the city and the seafront.
Furthermore, basic aspects of the design are the
creation of a green, smart and sustainable
architectural environment
environment that motivates
people to understand five Senses.. The proposed
building combines modern architecture with
the historical background of ancient Greek
civilization such as the ancient Greeks
healthcare facilities of Asclepieia, the Greek
myth of Narcissus and finally, Art
Art-therapy
actions. Furthermore, the design concept
derives from the structure and the generating
system of cocoons, a traditional element of the
area. Finally, the main idea of the project is
based on the three key features of healthcare.
The key features are prevention, diagnosis and
therapy.
Keywords: 5 Senses, Interaction, Art
Art-therapy,
therapy,
Healthcare, Sustainability

SENSORIUM | FIVE SENSES
INTERACTION CENTER
Green and smart healthcare facility

Fig. - Photorealistic exterior view
Fig.1

Introduction
This topic derives from the necessity for an
experimental architectural facility structure in
Thessaloniki, Greece that enhance healthcare as
the main design element. There for a group of
architects within the Faculty of Architecture of
Aristotle University of Thessaloniki made a
research about the role of contemporary
architecture in configuration with healthcare
healthcare
and built environment.
environment In brief, according to the
findings of the research one of the main
arguments is, architecture and quality of the
building environment are influential and
healthcare must be one of the basic design
materials.
The present study aimed to investigate the
current architecture status of Thessaloniki,
Greece and to make an architectural proposal
for a healthcare facility.
facility This is essentially the
case for an interaction Center that visitors can
participate in a creative act through
through art. ArtArt
therapy is one perspective (aspect) of the
project. The plot is in a neuralgic location right
at the heart of the second largest city of Greece.
Thessaloniki a vital Mediterranean city with a
great heritage and important cradle of
civilizations that combines different culture and
civilizations
ethnic heritage,
heritage nowadays tries to find a new
identity. The proposed building sits along the
Thermaikos Gulf facing Olympus Mountain on
the one side and the urban landscape with
modern buildings and ancient ruins coexisting
coexisting
on the other side. Its location, nearby the
historical center and at the edge of the modern
defines the area as a meeting point for the
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inhabitants. The project
project΄ss main argument is to
create a cultural and scientific field debate so as
to resolve any kind of individual and group
conflicts. Furthermore, basic aspects of the
design are the creation of a green, smart and
sustainable architectural environment that
motivates people to understand five Senses.
Senses
The proposed building combines modern
architecture with the historical background of
ancient Greek civilization such as the ancient
Greeks healthcare facilities of Asclepieia, the
Greek myth of Narcissus and finally, Art
Arttherapy actions. The design conce
concept
pt derives
from the structure and the generating system of
cocoons, a traditional element of the area.
Finally, the main idea of the project is based on
the three key features of healthcare. The key
features are prevention, diagnosis and therapy.
Mental health has been an essential topic over
time till today. The aim of this paper is to
investigate how art and architecture can
provide a healthcare environment and actions
where therapy can take place. Another aspect of
a healthcare facility is the recogni
recognition
tion of the
necessity to redesign spaces through senses.
The human senses within a sense of place
define the human society as a significant
experience. It is important for the new design
forms to implicate human activities within
physical elements such as water, air, ground,
light.
A contemporary design environment that
encourages therapy through organized
educational sessions and seminars in art helps
to integrate both individual and group mental

049

empowerment. During the last decades, the
necessity of therapy has an increasingly
recognized role. It is vital to be recognized that
these therapies have been implemented since
ancient times as preventative, diagnostic and
healing forms of treatment (Malchiodi, 2007)
2007).
Moreover, nowadays, art in progress pr
provides
ovides
socially vulnerable groups a communal region
that motivates emotional and physical
expression. Sigmund Freud considers that
creative process is embedded
embedded in conflicts. That
kind of creativity actions develops a common
ground so as to resolve any kind
kind of conflicts
(Taylor,
Taylor, Getzels, 2017).
2017
Especially, in a period when humanity faces a
deep economical, social, cultural and
environmental crisis, connection with people
moving on the sidelines of the acceptance is
important. Building and architectural forms
must enhance
e
admittance and integration of all
society individuals beyond any prejudice and
discrimination. Therefore, it is very important
to understand therapy through Architecture

itself. A design form must provide spaces, in
which people may experience
experience constructed,
physical and mental environment.
1.0 Building
uilding philosophy
The main argument is the need of modern cities
and its inhabitants, for a real space that
enhances the practical therapy tools within
human senses. The Sensorium | Five Senses
Interaction Center is a space that visitors can
participate not only as observers but also as
active users that interact with the architectural
environment in a creative way through art (Art(Art
therapy). The current proposal for a healthcare
facility in Thessaloniki
Thessaloniki incorporates the city’s
energetic liveliness and cultural heritage
connecting the context of itself and becoming
the media between contemporary art, people,
healthcare and architecture environment. The
building design reflects an innovative
healthcare facility which aims at upgrading the
healthcare
quality of life that enhances human cognition
within current and future architecture. The aim

2.0 Healthcare environment
As the main argument of the proposal states,
the past decade has witnessed dramatic
changes in many facets of the human society,
especially in the healthcare industry. Moreover,
many scientists and philosophers point out that
the modern people, due to the rapid
development and ubiquitous impact of modern
technology, "the operation of the five senses is
reduced to the point that the relative
contribution of the touch on our experiences is
reduced to 1.5%, of flavoring 1%, of smell 3.5%
and hearing 11%, in ccontrast
ontrast to 83% of vision
(Mazis, 1987).
One important issue is the young generation’s
addiction to new technologies. As a result,
many young people are reported to
demonstrate mental and physical symptoms of
distress and "employed
employed the rhetoric of addiction,
addictio
dependency and depression
depression" (Alleyne, 2011). In
the near future it is vital that healthcare
facilities are created not for hospitalization but
as utilities for everyday life. Quality of life is a
broad concept that encompasses a number of
different dimen
dimensions
sions in a way that influences
public health and future productivity.
Therefore, the upcoming healthcare design
must reflect everyday life in a way that
enhances human activities, mental and physical.
Preventive healthcare consists of measures
taken for disease
isease prevention, as opposed to
disease treatment
treatment.. Just as health encompasses a
variety of physical and mental states, so do
disease and disability, which are affected by
environmental genetic, lifestyle factors. Health,
disease, and disability are dynami
dynamicc processes
which begin before individuals realize they are
affected. (Leavell, & Clark, 1979) (Williams, &
Treloar, 2002). Moreover, Americans spent
over $553 billion for health care in 1997. Over
$200 billion was spent for hospitalizations,
$180 billion for ambulatory care, and $72
billion for prescription medicine before the
wellness of individuals and avoiding disease
(Kass-Bartelmes
Bartelmes, & Bosco, 2002). A 2004 study
showed that about half of all deaths in the
United States in 2000 were due to preventable
behaviors and exposures. (European Society of
Preventive Medicine, n.d.). Diagnosis is another
important issue. Proper diagnosis leads to
proper treatment.
3.0 Planning and design approach
This section refers to the planning and design
approach. An approach that demonstrates the
basic ideas, which have been explored.
Furthermore, the layout has been considered in
configuration and influencing the main design
proposal. The three parameters of the planning
and design approach are the ancient Greeks
healthcare facilities of Asclepieia, the Greek
myth of Narcissus and finally, Art
Art-therapy
therapy
actions. Furthermore, a main idea of the project
is based on the three key features of healthcare.

Fig.2 - Photorealistic views of interior design
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is the promotion of an innovative and
sustainable architectural design, which
contains both economic and ecological qual
quality
with a functional and user
user--friendly
environment and at the same time, fulfills the
highest aesthetic requirements. The major
aspect of the project is to function as a role
model in a way that implicates healthcare, Art
Arttherapy with high level architec
architecture.
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The key features
features are prevention, diagnosis and
therapy.
Step 1 | Prevention
Asclepieia
Creation of social spaces with therapeutic
benefits is necessary. Asclepieia reflected the
spiritual approach of ancient Greeks for
healthcare facilities, which were not only
considered as treatment but also as prevention
places. Asclepieia were large building
complexes with a social character, included
spaces harmoniously and stimulated all the
senses. These centers had areas dedicated to
entertainment
entertainment such as odeons, theatres,
stadiums, and other institutions for the
entertainment of the patients, necessary for
good health. Perhaps, for the first time in
history we see an experiential approach to
health.

Fig. - Molding process
Fig.3

Procedures Performed at the Asclepion
There
ere were two steps in order for a patient to
be considered to be treated in the Asclepion.
The first, which is relevant to our topic, refers
to the catharsis or purification stage. This is
when a visitor undergoes a series of baths and
other methods of purging,
purging, such as following a
clean diet over several days or purging their
emotions and even undergoing psychotherapy
through art, music and theatrical performances.
Architectural structure of Asclepeia
encapsulate the concept of healing through
senses and thinking,
thinking, emphasizing the patient's
consciousness and the complex relationship
between body and mind. From ancient
Asclepieia to the modern healthcare facilities,
the rapid development of medicine led to a
redefinition of the assumptions of the
respective architectural
architectural design. Due to
exponential technological growth that creates
problems in human health, it is necessary to
seek a new designing approach to healthcare
facilities.

that he disdained those who loved him.
Nemesis noticed this behavior and attracted
Narcissus to a pool, where he saw his own
reflection in the water and fell in love with it,
not realizing it was merely an image. Unable to
leave the beauty of his reflection, Narcissus lost
his will to live. He stared at his reflection until
he died. This extension of himself by mirror
numbed his perceptions until he became the
servomechanism of his own extended or
repeated image.
The meaning of this myth is the fact that
humans fascinated by any extension of
themselves in any material other than
themselves like technological inventions.
"Medical researchers like Hans Selye and
Adolphe Jonas hold that all extensions of
ourselves, in sickness or in health, are attempts
to maintain equilibrium. Any extension of
ourselves they regard as "autoamputation“,
(MacLuhan,
MacLuhan, 1964).
1964) An overview of that
message is that technologies as a media can
influence social behavior and public health,
both negatively and positively, and we must
evaluate the way we use it for the common
interest.

Step 2 | diagnosis
The Greek myth of Narcissus
Narcissus (as the word narcosis), was proud, in

Step 3 | therapy
Art
Art-therapy
Art therapy, is a creative method of expression
Art-therapy,

used as a therapeutic technique, in a way of
making art to improve a person’s physical,
mental, and emotional well
well-being.
being. Also, Art therapy is considered an effective mode of
preventive treatment. Addressing the general
psychological disorders in modern society, such
as anxiety, anger, depression, feelings of
inadequacy, isolation, physical health, issues in
relationships, they can find solution through
art-therapy.
therapy. Art is the ideal way to combine
learning and action at the same time. As a
result, art helps individuals to improve their
cognitive skills (Tyrimos
(Tyrimos,, 2015).
4.0

Inspiration guideline

Step1 | Design concept
Cocoon
The design concept arose from the structure
and the generating system of cocoons. Cocoon
is an organic component which is created
through a physical process. While some people
think of cocoons as a resting place, there's no
resting going on inside the coco
cocoon!
on! Inside the
cocoon and the chrysalis, the caterpillar is
transforming into a new creature. This requires
that the old caterpillar body be broken down
and turned into something new. Think of it as
insect recycling (Wonderopolis. n.d.).

Fig4 - a. Floor plan b. Section plan
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Cocoons are closed systems and temporary
habitation elements, which are independent to
the insects. Watching the building process, one
finds that even when the shell is incomplete it
retains an aesthetic autonomy. The breaking of
the cocoon and the regeneration of the
chrysalis into a butterfly symbolizes the
uninterrupted succession of situations and the
changes that people undergo physically and
spiritually. This change is the most impressive
transformation that has been observed.
Step 2 | Design philosophy
The basic idea of the proposal based on the
myth of Narcissus, Asclepieia and cocoon
process are:
- The upcoming healthcare design must
reflect everyday life in a way that enhances
human activities, mental and physical.
- Art-therapy is considered an effective
method of preventive treatment.
- New areas of healthcare should use the new
technologies as a means prevention,
diagnosis and treatment so as to activate
the human senses.
- One aspect of the construction design is to
use water for the reflection of the building
as well as a natural source element.
Step 3 | Strategic planning
The main parameters of the strategic planning
is the merge of:
- health and building environment
- health and nature environment
- health and technological environment
- health and social environment
- health and human environment
- health and art environment
As a conclusion of the above, the key words are
health and environment. The basic idea is to
find the connection between the two. Thus, the
architectural proposal intends to act as a
mediator.
5.0

Design plan

The design plan
Step1 | Location site plan
The plot is in a neuralgic location right at the
heart of the second largest city of Greece. The
proposal for an open date urban healthcare
facility in Thessaloniki incorporates the city’s
energetic liveliness. The building sits along the
Thermaikos Gulf facing Olympus Mountain on
the one side and the urban landscape with
modern buildings and ancient ruins coexisting
on the other side. The basic idea of the plan is
the redefinition of the urban landscape and the
establishment of a new landmark for the city.
Its location, nearby the historical center and at
the edge of the modern city just a few minutes
from the Aristotelian University, the City Hall,
cultural centers and Tsimiski, the city΄s
fashionable shopping street, defines the area as
a meeting point for the inhabitants. An
important element of the location plan is that
the building becomes a bridge between the city
and the seafront. Right along Thermaikos Gulf
the seafront is a place for activities such as
walking, running, and cycling on an extend
bicycle network.
The key design principles of the current
proposal intend to:
- Ensure that the building relates to its
immediate and wider position.
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Fig.5 - Photorealistic exterior night view

-

Create a cohesive relationship with existing
urban landscape.
Create of a signature building with a
dynamic and recognizable identity form.
Connect with pedestrian routes with the
usage of a continuous system of ramps
inside and outside of the building.
Create an openly navigable building with
visual perviousness clarity.
Take advantage of building position and
orientation.
Provide high levels of natural lighting and
ventilation.
Provide transformable and flexible
solutions that can give the ability to
accommodate current and future events.

Step 2 | Exterior design
The external spaces activate the site and
enhance Thessaloniki’s waterfront promenade
experience connecting it with the urban side of
the city by a system of modular ramps as well
as a bridge structure over Nikis Avenue.
Moreover, the use of water elements around
and beneath the main structure, fulfils the idea
of catharsis and at the same time reflects the
building itself. The creation of the optical
reflections as the Narcissus myth, gives the
illusion that the building hovers in the air.
Parallel to the east and west facade of the
building a created plaza encourages human
interactions within a social space. The main
body of the linear perforated facade on the east
and west side is composed of primarily steel
frame structure. The outer shell is independent
of the internal building body. The inner facade
of the construction building is a composite of
metal structure with glass panels.
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Step 3 | Design keywords
The representative drawing, attempts to
accurately transmit the design intention as:
- Energy Field
- Landmark
- Connecting place
- Meeting point
- Viewpoint
- Transitional bridge
Step 4 | Interior design
From north to south a modular ramp runs along
the outs shell of the 4 storey building, assenting
smoothly from level 0 and ending the main
body at level 1, allowing visitors to access the 3
storey atrium. The pathway modular ramp
continues through the main building, exciting
and the seafront side and continues crossing
the corniche. At the first level there is the
reception, the main hall, the session and
treatment rooms and the auditorium. The
second and the third levels are mainly open
spaces-galleries. The use of mobile wall
partitions and portable room dividers caters for
the requirements of the healthcare facility.
Moreover, the open space expands in vertical
and horizontal providing so visual comfort to
the users and the visitors.

Fig.6 - 3d section plan

The design provides various exhibitions,
performance, session and gathering spaces for
both programmed and passive interaction
between users and the various architecture,
painting, media art, installations, music and
performance activities. The entry and
movement through space is unhindered by
adjacent flows at the whole building, with
ramps leading to the upper levels and finally to
the roof. The design of the building roof takes
advantage of its orientation providing lush
views and at the same time creating an open
social space and the main body.
Step 5 | Green design features
Daylight is one of the most important factors of
sustainable architecture. The infiltration of the
natural light from the perforated facade on the
two long sides of the building increase light
quality. Moreover, the intention is to use a
daylight controller system, in a way that the
internal spaces receive the necessary amount of
natural light and decreases building lighting
consumption at the same time. Another factor is
that daylight affects building thermal behavior,
because facades operate as shading. The longer
facades of the building body facing East and
West receive large amounts of solar radiation.
Therefore, the creation of a secondary level
smart shading system controls the sun
radiation in the trouble areas. On the other
hand, there is a large amount of light during
daytime in the reception, the main hall, the
galleries and the Pathway Ramps.
In the south and north facades of the building
there are window panels without outer shelter.
In addition usage of low e-glazing on windows
gives additional protection improving solar and
thermal performance. The thermal
performance of the building is enhanced by the
Marine geothermal exploitation. Furthermore,
the exploitation of natural ventilation provides
healthy and comfortable air conditions in the
building. Step 6 | Smart design features
Smart systems have become the answer for the
21st century’s technological needs. Defined as
highly engineered software’s that respond
intelligently to their immediate environment
helps people everyday’s life. A main aspect of
the design is the usage of smart technology
systems such as:
- Usage of Voice Recognition,
- Voice Navigation and Sound Signals for
Blind people.

-

Usage of Modular Ramp System for people
with disabilities or other special needs.
Usage Smart lighting for energy efficiency.
Usage of mobile wall partitions and
portable room dividers.
Usage of interactive art works as a basic
element of therapy.
Usage of a daylight controller system -smart
shading system.

6.0 Conclusions
Our constructive and physical environment
affects the human behavior. Healthcare derives
from the way spaces interact with people and
make those spaces necessary to everyday’s life.
The main issue of the proposal is the Creation
of a sensual architecture that combines modern
form with historical background. The specific
architectural form can ensure the needs of the
user and become a part of it. The five senses
should be the basic element for the function of
spaces, ideas and human beings.
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SENSORIUM , ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ 5
ΑΙΣΘΉΣΕΩΝ ΠΡΆΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΈΞΥΠΝΟΣ ΧΏΡΟΣ
ΥΓΕΊΑΣ
Περίληψη
Το θέμα αυτής της εργασίας δημιουργήθηκε μέσα από
την αναγκαιότητα σχεδιασμού μίας πειραματικής
αρχιτεκτονικής δομής στη Θεσσαλονίκη, με κύριο
στοιχείο την υγειονομική περίθαλψη. Η πρότυπη
αυτή εγκατάσταση προτάθηκε από μία ομάδα
αρχιτεκτόνων μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
σπουδών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο
πλαίσιο της έρευνας μελετήθηκε ο ρόλος της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής σε σχέση με την
υγειονομική περίθαλψη και το περιβάλλον. Το κύριο
επιχείρημα σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας
είναι το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική και η ποιότητα
του κτιριακού περιβάλλοντος επιδρούν σημαντικά στη
υγεία του πληθυσμού. Για αυτό η υγειονομική
περίθαλψη πρέπει να είναι ένα από τα βασικά υλικά
σχεδιασμού.
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του πιο
πάνω προβλήματος και το τοποθετεί στη κέντρο της
Θεσσαλονίκης, μέσα από μία αρχιτεκτονική πρόταση
για μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης. Ουσιαστικά,
πρόκειται για ένα χώρο αλληλεπίδρασης που μπορούν
οι επισκέπτες να συμμετέχουν με δημιουργικές
δραστηριότητες μέσω της τέχνης και της σημερινής
αρχιτεκτονικής. Η θεραπεία μέσω Τέχνης είναι μια
βασική πτυχή του έργου. Το έργο όπως προτείνεται
είναι σε μια νευραλγική τοποθεσία ακριβώς στην
καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας.
Το προτεινόμενο κτίριο τοποθετείται κατά μήκος του
Θερμαϊκού Κόλπου και βρίσκεται απέναντι από το
βουνό Όλυμπος από τη μία πλευρά και το αστικό τοπίο
με τα σύγχρονα κτίρια και τα αρχαία
ερείπια τα οποία συνυπάρχουν στην άλλη πλευρά. Η
τοποθεσία του, είναι κοντά στο ιστορικό κέντρο και
στις παρυφές της σύγχρονης πόλης μόλις λίγα λεπτά
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο, τα
πολιτιστικά κέντρα και την πιο εμπορική οδό
Τσιμισκή. Όλα αυτά τα στοιχεία ορίζουν την περιοχή
μελέτης ως ένα βασικό σημείο συνάντησης για τους
κατοίκους της πόλης. Ένα σημαντικό στοιχείο
επιλογής της τοποθεσίας είναι ότι το προτεινόμενο
κτίριο αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της πόλης και της
παραλίας.
Επιπλέον, βασικές πτυχές του σχεδιασμού είναι η
δημιουργία ενός πράσινου, έξυπνου και βιώσιμου
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος που παρακινεί τους
ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τις πέντε αισθήσεις.
Το προτεινόμενο κτίριο συνδυάζει τη σύγχρονη
αρχιτεκτονική με το ιστορικό υπόβαθρο της αρχαίας
Ελλάδος. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δημιουργήσει
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τα λεγόμενα
Ασκληπιεία. Επίσης σημαντικό στοιχείο έμπνευσης
είναι η ελληνική μυθολογία όπως ο μύθος του
Νάρκισσου και τέλος το Art-therapy. Επιπλέον, η
βασική έμπνευση του σχεδιασμού προέρχεται από τη
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δομή και τη δημιουργία του συστήματος των
κουκουλιών, ένα παραδοσιακό στοιχείο της περιοχής.
Τέλος, η κύρια ιδέα της μελέτης η ανάλυση των τριών
κυρίων χαρακτηριστικών της υγειονομικής
περίθαλψης, τη πρόληψη, τη διάγνωση και τη
θεραπεία.
Λέξεις κλειδιά: Αισθήσεις, Αλληλεπίδραση, Arttherapy, Υγειονομική περίθαλψη, Βιωσιμότητα
1. 0 Εισαγωγή
Το θέμα αυτής της εργασίας δημιουργήθηκε μέσα από
την αναγκαιότητα σχεδιασμού μίας πειραματικής
αρχιτεκτονικής δομής στη Θεσσαλονίκη, με κύριο
στοιχείο την υγειονομική περίθαλψη. Η πρότυπη αυτή
εγκατάσταση προτάθηκε από μία ομάδα
αρχιτεκτόνων μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
σπουδών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο
πλαίσιο της έρευνας μελετήθηκε ο ρόλος της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του χτισμένου
περιβάλλοντος σε σχέση με την υγειονομική
περίθαλψη και το φυσικό περιβάλλον. Το κύριο
επιχείρημα σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας
είναι το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική και η ποιότητα
του κτιριακού περιβάλλοντος επιδρούν σημαντικά στη
υγεία του πληθυσμού. Για αυτό η υγειονομική
περίθαλψη πρέπει να είναι ένα από τα βασικά υλικά
σχεδιασμού.
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του πιο
πάνω προβλήματος και ταυτόχρονα προτείνει μία
αρχιτεκτονική πρόταση για μια πρωτότυπη και
πειραματική μονάδα υγειονομικής περίθαλψης στη
Θεσσαλονίκη. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη
διερεύνηση του πιο πάνω προβλήματος και το
τοποθετεί στη κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέσα από
μία αρχιτεκτονική πρόταση για μια μονάδα
υγειονομικής περίθαλψης. Ουσιαστικά, πρόκειται για
ένα χώρο αλληλεπίδρασης που μπορούν οι επισκέπτες
να συμμετέχουν με δημιουργικές δραστηριότητες
μέσω της τέχνης και της σημερινής αρχιτεκτονικής. Η
θεραπεία μέσω Τέχνης είναι μια βασική πτυχή του
έργου. Το έργο όπως προτείνεται είναι σε μια
νευραλγική τοποθεσία ακριβώς στην καρδιά της
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας. Η
Θεσσαλονίκη είναι μια σημαντική μεσογειακή πόλη με
μεγάλη ιστορία και σημαντικό λίκνο του
πολιτισμού. Μια πόλη, η οποία προσπαθεί σήμερα να
βρει μια νέα ταυτότητα.
Το προτεινόμενο κτίριο τοποθετείται κατά μήκος του
Θερμαϊκού Κόλπου και βρίσκεται απέναντι από το
βουνό Όλυμπος από τη μία πλευρά και το αστικό τοπίο
με τα σύγχρονα κτίρια με τα αρχαία ερείπια τα οποία
συνυπάρχουν στην άλλη πλευρά. Η τοποθεσία του,
είναι κοντά στο ιστορικό κέντρο και στις παρυφές της
σύγχρονης πόλης μόλις λίγα λεπτά από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο, τα
πολιτιστικά κέντρα και την πιο εμπορική οδό
Τσιμισκή. Όλα αυτά τα στοιχεία ορίζουν την περιοχή
μελέτης ως ένα βασικό σημείο συνάντησης για τους
κατοίκους της πόλης. Ένα σημαντικό στοιχείο
επιλογής της τοποθεσίας είναι ότι το προτεινόμενο
κτίριο αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της πόλης και της
παραλίας. Το κύριο επιχείρημα είναι ότι τα σύγχρονα
αρχιτεκτονικά έργα μπορούν να δημιουργήσουν ένα
πεδίο πολιτιστικής και επιστημονικής συζήτησης έτσι
ώστε να συνεισφέρουν στην επίλυση κάθε είδους
συγκρούσεων.
Επιπλέον, βασικές πτυχές του σχεδιασμού είναι η
δημιουργία ενός πράσινου, έξυπνου και βιώσιμου
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος το οποίο παρακινεί
τους ανθρώπους στην ενεργοποίηση των πέντε
αισθήσεων. Το προτεινόμενο κτίριο συνδυάζει τη
σύγχρονη αρχιτεκτονική με το ιστορικό υπόβαθρο της
αρχαίας Ελλάδος. Όπως άλλωστε, οι αρχαίοι Έλληνες
είχαν δημιουργήσει εγκαταστάσεις υγειονομικής
περίθαλψης, τα λεγόμενα Ασκληπιεία. Επίσης
σημαντικό στοιχείο έμπνευσης είναι η ελληνική
μυθολογία όπως ο μύθος του Νάρκισσου και τέλος το
Art-therapy. Επιπλέον, η βασική έμπνευση του
σχεδιασμού προέρχεται από τη δομή και τη
δημιουργία του συστήματος των κουκουλιών, ένα
παραδοσιακό στοιχείο της περιοχής. Τέλος, η κύρια
ιδέα της μελέτης είναι μέσα από την ανάλυση των
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τριών κυρίων χαρακτηριστικών της υγειονομικής
περίθαλψης, τη πρόληψη, τη διάγνωση και τη
θεραπεία.
Η ψυχική υγεία αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά
θέματα μέχρι σήμερα. Ο στόχος αυτής της εργασίας
είναι να ερευνήσει το πώς η τέχνη και η αρχιτεκτονική
μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον και
δράσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και
όπου γενικά ο τομέας της υγείας λαμβάνει χώρο. Μια
άλλη πτυχή είναι η αναγνώριση της αναγκαιότητας
επανασχεδιασμού των χώρων υγειονομικής
περίθαλψης μέσα από τις αισθήσεις. Οι ανθρώπινες
αισθήσεις μέσα από την αίσθηση του τόπου
προσδιορίζει την ανθρώπινη κοινωνία. Επιπλέον, μέσα
από την εμπειρία του χώρου είναι σημαντικό για τις
νέες σχεδιαστικές
μορφές να περιπλέξουν τις ανθρώπινες
δραστηριότητες με τα φυσικά στοιχεία όπως το νερό,
τον αέρα, το έδαφος και το φως.
Ένα σύγχρονο περιβάλλον σχεδιασμού πρέπει να
ενθαρρύνει τη θεραπεία μέσω οργανωμένων
εκπαιδευτικών συνεδριών και σεμιναρίων με βασικό
πρόσημο τη τέχνη η οποία βοηθά στην ενσωμάτωση
όπως επίσης στην ατομική και νοητική ενδυνάμωση.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η αναγκαιότητα της
θεραπείας έχει όλο και περισσότερο αναγνωρισμένο
ρόλο. Είναι ζωτικής σημασίας να αναφερθεί ότι αυτές
οι θεραπείες έχουν αναγνωριστεί και έχουν εφαρμογή
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ως προληπτικές,
διαγνωστικές και θεραπευτικές μορφές (Malchiodi,
2007). Επιπλέον, σήμερα, η τέχνη παρέχει σε
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μια κοινοτική περιοχή
που παρακινεί συναισθηματικά και σωματικά την
αυτοέκφραση.
Ειδικά, σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα
αντιμετωπίζει οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και
περιβαλλοντική κρίση, η σύνδεση με ανθρώπους που
κινούνται στο περιθώριο είναι σημαντική. Τα κτίρια
και γενικά οι αρχιτεκτονικές μορφές πρέπει να
ενισχύσουν την αποδοχή και την ενσωμάτωση όλων
των κοινωνικών ομάδων πέρα από κάθε προκατάληψη
και διάκριση. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να
κατανοήσουμε τη θεραπεία μέσω της Αρχιτεκτονικής.
Μια φόρμα σχεδιασμού πρέπει να παρέχει χώρους
όπου οι άνθρωποι μπορεί να βιώνουν το
κατασκευασμένο, το φυσικό και το πνευματικό
περιβάλλον.
2.0 Φιλοσοφία σχεδιασμού
Το κύριο επιχείρημα είναι η ανάγκη σχεδιασμού των
σύγχρονων πόλεων για έναν πραγματικό χώρο που
να ενισχύει τα μέσα πρακτικής θεραπείας μέσα από
τις ανθρώπινες αισθήσεις για τους κατοίκους της,. Το
Sensorium | Five Senses Interaction Center είναι ένας
χώρος που μπορούν οι επισκέπτες να συμμετέχουν όχι
μόνο ως απλοί παρατηρητές αλλά και ως ενεργοί
χρήστες που αλληλεπιδρούν με το αρχιτεκτονικό
περιβάλλον με δημιουργικό τρόπο μέσα από την τέχνη
(Art-therapy.). Η τρέχουσα πρόταση για μία
εγκατάσταση με θεραπευτικό πρόσημο στη
Θεσσαλονίκη ενσωματώνει στην πόλη μια ενεργητική
ζωντάνια και ταυτόχρονα ενισχύει την πολιτιστική
της κληρονομιά. Η σύνδεση αυτή, μεταξύ της
σύγχρονης τέχνης, των ανθρώπων, της υγείας και του
περιβάλλοντος ενισχύει την ίδια τη αρχιτεκτονική. Ο
σχεδιασμός του κτιρίου αντανακλά μια καινοτόμο
υγειονομική δομή που στοχεύει στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής και ενισχύει την ανθρώπινη γνώση. Ο
στόχος είναι η προώθηση ενός καινοτόμου και
βιώσιμου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ο οποίος
περιέχει τόσο οικονομική όσο και οικολογική ποιότητα
με λειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον
και συγχρόνως εκπληρώνει τις υψηλότερες αισθητικές
απαιτήσεις. Η κύρια πτυχή του έργου είναι να
λειτουργήσει ως μοντέλο σχεδιασμού το οποίο
συνδυάζει την υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία με
την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου.
3.0 Περιβάλλον υγείας
Η τελευταία δεκαετία είχε δραματικές αλλαγές σε
πολλές πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας, ιδίως στον
κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Εξάλλου, πολλοί
επιστήμονες και φιλόσοφοι τονίζουν ότι λόγω της
ταχείας ανάπτυξης και την επίδραση των σύγχρονων
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τεχνολογιών, "η λειτουργία των πέντε αισθήσεων έχει
μειωθεί στο σημείο που η αφή είναι στο 1,5%, η γεύση
στο 1%, η όσφρηση 3,5% και η ακοή στο 11%, σε
αντίθεση με το 8,3% της όρασης (Μάζης, 1987). Ένα
σημαντικό ζήτημα είναι ότι η νέα γενιά είναι εθισμένη
στις νέες τεχνολογίες. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί νέοι
αναφέρθηκαν ότι παρουσιάζουν διανοητικά και
σωματικά συμπτώματα προκαλώντας εθισμό,
εξάρτηση και κατάθλιψη (Alleyne, 2011). Στο εγγύς
μέλλον είναι ζωτικής σημασίας η υγειονομική
περίθαλψη και οι εγκαταστάσεις που δημιουργούνται
να μη είναι μόνο για νοσηλεία, αλλά ως βοηθητικά
μέσα για την καθημερινή ζωή. Άλλωστε, η ποιότητα
της ζωής επηρεάζει τη δημόσια υγεία και τη
μελλοντική παραγωγικότητα. Ως εκ τούτου, ο
μελλοντικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός χώρων με
πρόσημο την κοινωνική υγεία πρέπει να
αντικατοπτρίζει την καθημερινή ζωή με τέτοιο τρόπο
ώστε να ενισχύει τις ανθρώπινες δραστηριότητες,
τόσο σε ψυχικό όσο και σωματικό επίπεδο.
Η προληπτική υγειονομική περίθαλψη αποτελείται
από μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών, σε
αντίθεση με τις θεραπείες νοσημάτων. Ακριβώς όπως
η υγεία περικλείει μια ποικιλία διαφόρων
καταστάσεων, το ίδιο συμβαίνει με τις ασθένειες οι
οποίες επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς,
γενετικούς παράγοντες και παράγοντες που
προκύπτουν από τον τρόπο ζωής. Η Υγεία, η ασθένεια
και οι αναπηρίες είναι δυναμικές διαδικασίες που
αρχίζουν πριν τα άτομα συνειδητοποιήσουν ότι
επηρεάζονται. (Leavell, & Clark, 1979) (Williams, &
Treloar, 2002). Επιπλέον, οι Αμερικανοί ξόδεψαν πάνω
από $ 553 δισ. για την υγειονομική περίθαλψη το
1997. Πάνω 200 δισεκατομμύρια δολάρια
δαπανήθηκαν για νοσηλείες, 180 δισεκατομμύρια
δολάρια για μεταγωγή και 72 δισεκατομμύρια δολάρια
για συναγογραφημένα φάρμακα (Kass-Bartelmes &
Bosco, 2002). Μια μελέτη του 2004 έδειξε ότι περίπου
οι μισοί από τους θανάτους στο Ηνωμένες Πολιτείες
το 2000 οφείλονταν σε επιλήψιμες συμπεριφορές και
εκθέσεις (European Society of Preventive Medicine,
n.d.). Η διάγνωση είναι άλλο σημαντικό θέμα. Η σωστή
διάγνωση οδηγεί σε κατάλληλη θεραπεία.
3.0 Σχεδιαστική προσέγγιση
Αυτή η ενότητα αναφέρεται στον προγραμματισμό και
το πλαίσιο σχεδιασμού. Η σχεδιαστική προσέγγιση
έχει στόχο να εκπληρώσει τις βασικές ιδέες και
παραμέτρους, οι οποίες έχουν διερευνηθεί. Οι τρεις
παράμετροι του σχεδιασμού και η προσέγγιση
σχεδιασμού είναι οι αρχαίες ελληνικές εγκαταστάσεις
υγειονομικής περίθαλψης των Ασκληπιείων, του
ελληνικού μύθου του Νάρκισσου και τέλος, το Arttherapy. Επιπλέον, ένας κύριος άξονας του
σχεδιασμού είναι τα τρία κύρια στάδια της
υγειονομικής περίθαλψης. Τα βασικά στάδια είναι η
πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία.
Βήμα 1 | Πρόληψη
Ασκληπιεία
Η δημιουργία κοινωνικών χώρων με θεραπευτική
ιδιότητα είναι σημαντική. Τα Ασκληπιεία
αντανακλούν την πνευματική προσέγγιση των
αρχαίων Ελλήνων για εγκαταστάσεις υγειονομικής
περίθαλψης, οι οποίες δεν ήταν μόνο θεραπευτικοί
χώροι αλλά και χώροι πρόληψης. Τα Ασκληπιεία ήταν
μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα με κοινωνικό
χαρακτήρα τα οποία τόνωναν όλες τις αισθήσεις. Αυτά
τα κέντρα είχαν περιοχές αφιερωμένες στη
ψυχαγωγία όπως θέατρα, γήπεδα και άλλοι χώρους
για τη ψυχαγωγία των ασθενών, με στόχο τη τόνωση
της υγείας. Ίσως, για πρώτη φορά στην ιστορία
βλέπουμε μια βιωματική προσέγγιση της υγείας.
Υπήρχαν δύο βήματα για ένα ασθενή στο Ασκληπιείο.
Το πρώτο, το οποίο σχετίζεται με το θέμα μας,
αναφέρεται στην κάθαρση ή το στάδιο καθαρισμού.
Αυτό γινόταν όταν ένας επισκέπτης υποβαλλόταν σε
μια σειρά από λουτρά και άλλες μεθόδους καθαρισμού,
όπως η διατροφή για αρκετές ημέρες. Επίσης,
υποβάλλονταν σε ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης, της
μουσικής και των θεατρικών παραστάσεων. Η
Αρχιτεκτονική δομή των Ασκληπιείων περιέχουν την
έννοια της επούλωσης μέσω των αισθήσεων. Είναι

σημαντική η κατανόηση των διαδικασιών που
εκτελούνταν στα Ασκληπιεία για τη δημιουργία
σύγχρονων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης.
Βήμα 2 | Διάγνωση
Ο ελληνικός μύθος του Νάρκισσου
Ο Νάρκισσος (ως λέξη νάρκωση), ήταν περήφανος και
περιφρονούσε γενικά εκείνους που τον αγαπούσαν. Η
Νέμεσις παρατήρησε αυτή τη συμπεριφορά και
προσέλκυσε τον Νάρκισσο σε μια λίμνη, όπου είδε τη
δική του αντανάκλαση στο νερό. Εκεί ερωτεύτηκε τον
εαυτό του, μη συνειδητοποιώντας ότι ήταν απλώς μια
εικόνα. Αποσβολωμένος από την προέκταση του
εαυτού του ο Νάρκισσος έχασε τη θέλησή του να
ζήσει. Αυτή η επέκταση του εαυτού του με τον
καθρέφτισμό δημιούργησε ένα κλειστό σύστημα και
μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά έγινε όμηρος ο ίδιος
της δικής του εκτεταμένης επαναλαμβανόμενης
εικόνας.
Η έννοια αυτού του μύθου είναι το γεγονός ότι
άνθρωποι που γοητεύονται από οποιαδήποτε
προέκταση του εαυτού τους γίνονται οι ίδιοι
υποχείριοι των τεχνολογικών εφευρέσεων. Από την
άλλη Ιατρικοί ερευνητές όπως ο Hans Selye και
Adolphe Jonas υποστηρίζουν ότι όλες οι τεχνολογικές
εφαρμογής που χρησιμοποιούνται στην υγεία, είναι
απόπειρες για να διατηρηθεί η ισορροπία. Βεβαίως,
όπως αναφέρει ο MacLuhan, κάθε τεχνολογική
επέκταση θεωρείται ως "αυτοακρωτηριασμος"
(MacLuhan, 1964). Το μήνυμα είναι ότι οι τεχνολογίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα που
επηρεάζουν την κοινωνική συμπεριφορά και τη
δημόσια υγεία, τόσο αρνητικά όσο και θετικά, και
πρέπει αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο
χρησιμοποιούνται για το κοινό συμφέρον.
Βήμα 3 | θεραπεία
Art-therapy
Το Art-therapy, είναι μια δημιουργική μέθοδος
έκφρασης που χρησιμοποιείται ως θεραπευτική
τεχνική, κατά κάποιον τρόπο κάνοντας τέχνη για τη
βελτίωση της φυσικής, ψυχικής και συναισθηματικής
ευεξίας. Επίσης, το Art-therapy θεωρείται ένας
αποτελεσματικός τρόπος προληπτικής θεραπείας.
Αντιμετωπίζει γενικές ψυχολογικές διαταραχές της
σύγχρονης κοινωνίας, όπως το άγχος, το θυμό, την
κατάθλιψη, τη συναισθηματική ανεπάρκεια, την
απομόνωση, τη σωματική υγεία, θέματα σχέσεων τα
οποία μπορούν να βρουν λύση μέσω θεραπείας μέσα
από τη τέχνη. Η τέχνη είναι ο ιδανικός τρόπος για να
συνδυαστεί η μάθηση και η δράση ταυτόχρονα. Σαν το
αποτέλεσμα, η τέχνη βοηθά τα άτομα να βελτιώσουν
τις γνωστικές δεξιότητες τους (Tyrimos, 2015).
4.0 Κατευθυντήρια γραμμή έμπνευσης
Βήμα1 Σχεδιαστική ιδέα
Κουκούλι
Η ιδέα του σχεδιασμού προέκυψε από τη δομή και το
σύστημα παραγωγής κουκουλιών. Το κουκούλι είναι
ένα οργανικό στοιχείο που δημιουργείται μέσω μιας
φυσικής διαδικασίας. Υπάρχει γενικά η εντύπωση ότι
τα κουκούλια είναι χώροι ανάπαυσης άλλα μέσα στο
κουκούλι η χρυσαλίδα, η κάμπια μετατρέπεται σε ένα
νέο πλάσμα. Αυτό απαιτεί ότι το παλιό σώμα της
κάμπιας θα μετασχηματιστεί σε κάτι νέο
(Wonderopolis, n.d.).
Τα κουκούλια είναι κλειστά συστήματα και προσωρινά
στοιχεία κατοίκησης, τα οποία είναι ανεξάρτητα από
τα έντομα. Παρακολουθώντας τη διαδικασία
κατασκευής, διαπιστώνεται ότι ακόμα και όταν το
κέλυφος δεν είναι πλήρες διατηρεί μια αισθητική
αυτονομία. Το σπάσιμο του κουκουλιού και η
αναγέννηση της χρυσαλίδας, σε μια πεταλούδα
συμβολίζει την αδιάκοπη διαδοχή καταστάσεων και
αλλαγών που οι άνθρωποι υποβάλλονται φυσικά και
πνευματικά. Αυτή η αλλαγή είναι η πιο εντυπωσιακή
διαδικασία μετασχηματισμού που έχει παρατηρηθεί.
Βήμα 2 | Σχεδιαστική φιλοσοφία
Η βασική φιλοσοφία της πρότασης με βάση το μύθο
του Νάρκισσου, τα αρχαία Ασκληπιεία και η
διαδικασία δημιουργίας του κουκουλιού είναι:

- Το επερχόμενο σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης
πρέπει να αντανακλά την καθημερινή ζωή με τρόπο
που να ενισχύει τις ανθρώπινες δραστηριότητες,
ψυχικές και σωματικές.
- Το Art-therapy. θεωρείται αποτελεσματική μέθοδος
προληπτικής θεραπείας.
- Νέοι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει
να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ως μέσο
πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας ώστε να
ενεργοποιούνται οι ανθρώπινες αισθήσεις.
- Μια πτυχή του σχεδιασμού είναι να χρησιμοποιηθεί
το νερό για την αντανάκλαση του κτιρίου καθώς και
ένα στοιχείο φυσικής πηγής.
Βήμα 3
Στρατηγικός σχεδιασμός
Οι κύριες παράμετροι του στρατηγικού σχεδιασμού
είναι η συγχώνευση:
- υγείας και οικοδομικό περιβάλλον
- περιβάλλοντος και υγείας
- υγείας και τεχνολογικού περιβάλλοντος
- υγειονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
- υγείας και ανθρώπινου περιβάλλοντος
- περιβάλλοντος υγείας και τέχνης
Ως συμπέρασμα των παραπάνω, οι λέξεις-κλειδιά είναι
η υγεία και το περιβάλλον. Η βασική ιδέα είναι να
δημιουργηθεί η απαραίτητη σύνδεση μεταξύ των δύο
εννοιών. Ουσιαστικά, η αρχιτεκτονική πρόταση
σκοπεύει να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής.
5.0 Στόχοι αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
Βήμα 1 | Χωροθέτηση
Το οικόπεδο είναι σε μια νευραλγική θέση ακριβώς στο
καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας.
Ο πρόταση για μια ανοικτή αστική υγειονομική
εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη ενσωματώνει στην
πόλη μια ενεργητική ζωντάνια. Το κτίριο τοποθετήται
κατά μήκος του Θερμαϊκόυ κόλπου και έχει θέα το
βουνό Όλυμπος από τη μία πλευρά και το αστικό τοπίο
με σύγχρονα κτίρια και τα αρχαία ερείπια από την
άλλη πλευρά. Η βασική ιδέα του σχεδίου είναι ο
επαναπροσδιορισμός του αστικού τοπίου και η
δημιουργία νέου ορόσημου για την πόλη. Η θέση του,
κοντά στο ιστορικό κέντρο και στην άκρη της
σύγχρονης πόλης μόλις λίγα λεπτά από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο, τα
πολιτιστικά κέντρα και την οδό Τσιμισκή, ορίζει την
περιοχή ως ένα σημείο συνάντησης των κατοίκων.
Ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδίου τοποθεσίας είναι
το κτίριο γίνεται μια γέφυρα μεταξύ της πόλης και της
θάλασσας. Ο Θερμαϊκός κόλπος και η παραλία είναι
ένας χώρος για δραστηριότητες όπως το περπάτημα,
το τρέξιμο και η ποδήλασία. Οι βασικές αρχές
σχεδιασμού και σκοπός της πρότασης είναι:
- Η άμεση συσχέτιση του κτιρίου με τη δική του άμεση
και ευρύτερη θέση.
- Η δημιουργία συνεκτικής σχέσης με το υπάρχον
αστικό τοπίο.
- Η δημιουργία κτιρίου υπογραφής με δυναμική και
αναγνωρίσιμη μορφή ταυτότητας.
- Η σύνδεση με τις διαδρομές πεζών με τη χρήση ενός
συνεχούς συστήματος ραμπών μέσα και έξω από το
κτίριο.
- Η δημιουργία ένος ανοιχτού πλαισίου με οπτική
διαπερατότητα.
- Η εκμετάλλευση της θέση του κτιρίου και ο
προσανατολισμός του.
- Η παροχή υψηλών επιπέδων φυσικού φωτισμού και
αερισμού.
-Η παροχή μετασχηματισμού και ευέλικτων λύσεων
που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα
να φιλοξενήσουν τρέχοντα και μελλοντικά γεγονότα.
Βήμα 2| Εξωτερική σχεδίαση
Οι εξωτερικοί χώροι ενεργοποιούν τον αστικό ιστό και
βελτιώνουν το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης
δημιουργώντας
μια εμπειρία διαδρομής με ένα σύστημα κεκλιμένων
ραμπών που καταλήγουν σε μια γέφυρα πάνω από την
Λεωφόρο Νίκης. Επιπλέον, η χρήση των υδάτινων
στοιχείων γύρω και κάτω από την κύριο κτίριο,
εκπληρώνει την ιδέα της κάθαρσης. Η δημιουργία του
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οπτικών αντανακλάσεων έχει σαφή αναφορά στο
μύθο Νάρκισσου και παράλληλα δίνει το
ψευδαίσθηση ότι το κτίριο αιωρείται. Παράλληλα με
την ανατολική και δυτική όψη του κτιρίου
δημιουργείται χώροι πλατείας που στόχο έχουν να
ενθαρρύνει τη κοινωνική αλληλεπίδραση. Το κύριο το
σώμα της διάτρητης πρόσοψης στην ανατολική και
στη δυτική πλευρά αποτελείται κυρίως από χάλυβα.
Το εξωτερικό κέλυφος είναι ανεξάρτητο του
εσωτερικού κτιρίου. Η εσωτερική πρόσοψη του
κτιρίου είναι συνδυασμός μεταλλικής κατασκευής με
γυάλινα υαλοστάσια.
Βήμα 3 | Σχεδιασμός λέξεων-κλειδιών
Το προτεινόμενο σχέδιο, έχει ως βασικά στοιχεία και
πρόθεση σχεδιασμού τις εξής έννοιες:
- Ενεργειακό πεδίο
- Ορόσημο
- Θέση διασύνδεσης
- Σημείο συνάντησης
- Σημείο θέασης
- Μεταβατική γέφυρα
Βήμα 4 | Εσωτερική Αρχιτεκτονική
Από βορρά προς νότο τρέχει μια αρθρωτή ράμπα κατά
μήκους του εξωτερικού κελύφους των τεσσάρων
ορόφων του κτιρίου,
ξεκινώντας ομαλά από το επίπεδο του εδάφους και
τερματίζοντας στο κύριο σώμα στο 1ο επίπεδο,
επιτρέποντας στους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση
στο εσωτερικό τριώροφο αίθριο. Η κεκλιμένη ράμπα
διαδρομής συνεχίζει μέσα στο κεντρικό κτίριο, έχοντας
θέα την παραλία. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχει ο χώρος
υποδοχής, η κύριες αίθουσες διοίκησης, οι αίθουσες
θεραπείας όπως και αίθουσα συνεδριάσεων. Στο
δεύτερο και το τρίτο επίπεδο είναι κυρίως ανοικτοί
χώροι-γκαλερί. Η χρήση κινητών τοίχων και
χωρισμάτων όπως και φορητών διαχωριστικών
δωματίων διευκολύνουν τις απαιτήσεις των
λειτουργιών. Επιπλέον, ο ανοικτός χώρος διευρύνεται
κάθετα και οριζόντια παρέχοντας έτσι οπτική άνεση
στους επισκέπτες. Ο σχεδιασμός παρέχει τη
δυνατότητα διοργάνωσης διάφορων εκθέσεων,
δραστηριοτήτων, συνεδρίων και χώρων δράσεων.
Στόχος η ενεργητική και παθητική αλληλεπίδραση
μεταξύ των χρηστών και ποικίλες μορφές τέχνης
όπως η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, οι
εγκαταστάσεις, η μουσική κτλ. Η είσοδος και η κίνηση
μέσα στο χώρο είναι απρόσκοπτη και οι ροές σε
ολόκληρο το κτίριο, με τις σχεδιασμένες ράμπες
οδηγούν στα ανώτερα επίπεδα και τέλος στο βατό
δώμα το οποίο είναι διαμορφωμένο σε χώρο
αναψυχής. Ο σχεδιασμός του ανώτερου επιπέδου του
κτιρίου έχει το πλεονέκτημα του ιδανικού
προσανατολισμού και προσφέρει οπτικές φυγές και
ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ανοιχτό και κοινωνικό
χώρο.
Βήμα 5 | Πράσινα χαρακτηριστικά σχεδιασμού
Το φως της ημέρας είναι ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες στη διαμόρφωση της
αρχιτεκτονικής. Η διείσδυση του φυσικού φωτός από
την διάτρητη πρόσοψη κατά μήκος των δύο μεγάλων
πλευρών του κτιρίου αυξάνουν την ποιότητα του
φωτισμού. Επιπλέον, η πρόθεση είναι να
χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα ελέγχου του φυσικού
φωτός της ημέρας, κατά τρόπον ώστε οι εσωτερικοί
χώροι να λαμβάνουν το απαραίτητο ποσό φωτός. Η
χρήση τέτοιων συστημάτων μειώνουν τη χρήση
τεχνητού φωτισμού και βοηθούν στη καλύτερη
ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Ένας άλλος
παράγοντας είναι ότι το φως της ημέρας επηρεάζει τη
θερμική συμπεριφορά του κτιρίου, επειδή οι
προσόψεις είναι σχεδιασμένες να υποβοηθούν τη
σκίαση. Οι μακρύτερες όψεις του κτιρίου είναι κατά
μήκος της ανατολής και της δύσης και λαμβάνουν
μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας. Ως εκ
τούτου, η δημιουργία ενός δευτερογενούς επιπέδου
έξυπνων συστημάτων σκίασης που ελέγχουν την
ηλιακή ακτινοβολία σε αυτές τις περιοχές είναι
σημαντική. Από την άλλη υπάρχει μεγάλη ποσότητα
φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας στο χώρο
υποδοχής, στην κύριες αίθουσες, στις γκαλερί και τις
ράμπες της κίνησης. Στις νότιες και βόρειες προσόψεις
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του κτιρίου υπάρχουν πάνελ παραθύρων χωρίς
εξωτερικό κέλυφος. Επιπλέον, η χρήση e-glazing
υαλοπινάκων στα παράθυρα παρέχει πρόσθετη
προστασία η οποία εκμεταλλεύεται την ηλιακή
ενέργεια και τη θερμική απόδοση. Σημαντικό στοιχείο
ενεργειακού σχεδιασμού είναι η θερμική απόδοση του
κτιρίου που ενισχύεται από τη Θαλάσσια γεωθερμική
εκμετάλλευση. Επί πλέον, η εκμετάλλευση του
φυσικού αερισμού παρέχει υγιείς και άνετες συνθήκες
αερισμού στην κτίριο.
Βήμα 6 | Έξυπνα συστήματα σχεδιασμού
Τα έξυπνα συστήματα ανταποκρίνονται στις
τεχνολογικές ανάγκες του 21ου αιώνα. Ουσιαστικά,
χρησιμοποιούν ειδικά λογισμικά που ανταποκρίνεται
έξυπνα και βοηθούν τους ανθρώπους στη
καθημερινότητα τους. Μια κύρια πτυχή του το
σχεδιασμού τους είναι η χρήση της έξυπνης
τεχνολογίας σε συστήματα όπως:
- Χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής.
- Φωνητική πλοήγηση και ηχητικά σήματα για
τυφλούς.
- Χρήση του κυλιόμενων διαδρόμων για τους
ανθρώπους με αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες.
- Χρήση έξυπνων συστημάτων φωτισμού για βέλτιστη
ενεργειακή απόδοση.
- Χρήση κινητών διαχωριστικών τοίχων και
μετακινούμενων διαιρετών δωματίων.
- Χρήση διαδραστικών έργων τέχνης ως βασικό
στοιχείο της θεραπείας.
- Χρήση ενός συστήματος διαχείρισης ημερήσιου
φωτισμού και έξυπνου σύστηματος σκίασης.
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6.0 Συμπεράσματα
Τόσο το κτισμένο όσο και το φυσικό περιβάλλον
επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι
επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η υγεία του
πληθυσμού επηρεάζεται από τον τρόπο που οι χώροι
αλληλεπιδρούν με τους ίδιους τους ανθρώπους αφού
οι αστικοί χώροι είναι απαραίτητοι για την
καθημερινή τους ζωή. Το κύριο θέμα της εργασίας και
της πρότασης είναι η δημιουργία μιας αισθησιακής
αρχιτεκτονικής που συνδυάζει τη σύγχρονη μορφή με
το ιστορικό υπόβαθρο. Παράλληλα, η συγκεκριμένη
αρχιτεκτονική μορφή έχει στόχο την κατανόηση των
αναγκών του χρήστη και την αλληλεπίδραση με αυτόν.
Οι πέντε αισθήσεις τοποθετούνται ως ένα από τα
κυρίαρχα υλικά κατασκευής αποτελώντας βασικό
στοιχείο για τη λειτουργίας του χώρου και ουσιαστικά
του ίδιου του ανθρώπου.
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