
Feminine
Reflections
Ένα διατηρητέο κτίριο επί της οδού Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναδιαμορφώθηκε από 
το αρχιτεκτονικό γραφείο T.Square Architects με σκοπό να φιλοξενήσει το γυναικολογικό ιατρείο της 
ιατρού γυναικολόγου και μαιευτήρα, Δήμητρας Αϊβάζη.

Εκμεταλλευόμενες την επιβλητικότητα του 
υπάρχοντος κτιρίου και διατηρώντας κάποια 
αρχιτεκτονικά του στοιχεία, όπως το πολύ ψηλό 
ύψος, τα γύψινα διακοσμητικά στοιχεία στην 
οροφή και τα ψηλά εσωτερικά και εξωτερικά κου-
φώματα που αποπνέουν τη μεγαλοπρέπεια μίας 
άλλης εποχής, οι αρχιτέκτονες προχώρησαν στην 
ανακαίνιση του χώρου εντείνοντας την αίσθηση 
ανεπιτήδευτης πολυτέλειας και τοποθετώντας την 
σε μία σύγχρονη, πιο λιτή και σαφώς πιο προσιτή 
μορφή.
Στη reception προβάλλει ένας επιβλητικός όγκος 
από μάρμαρο carrara, που λειτουργεί ως έπιπλο 
υποδοχής και συνδυάζει άψογα τη λειτουργικό-
τητα με την υψηλής ποιότητας αισθητική, ενώ η 
καθαρότητα και απλότητα που αναδύουν οι λευκοί 
τοίχοι, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα δάπεδα 
από ξύλο μασίφ συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον 
οικειότητας και ψυχικής αποφόρτισης για τους 
επισκέπτες.

Από τη Σταυρούλα Αρναούτη

Φωτογραφίες Ιωάννα Ρουφοπούλου
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Το φυσικό φως διαχέεται περήφανα στην 
αίθουσα αναμονής με τα μεγάλα ανοίγ-
ματα, διατηρώντας την οπτική επαφή με το 
κεντρικό αίθριο του κτιρίου. Το λευκό χρώμα, 
στους τοίχους και τα έπιπλα, επιβάλλει δια-
κριτικά την κυριαρχία του, δημιουργώντας 
την πολυπόθητη ατμόσφαιρα ηρεμίας για 
τους επισκέπτες. Ο τεχνητός φωτισμός και τα 
μοντέρνα φωτιστικά, τα μαρμάρινα στοιχεία, 
οι μεταλλικές λεπτομέρειες, τα βελούδινα 
elegant υφάσματα στο καθιστικό, η κατά-
λευκη βιβλιοθήκη, η εκλεπτυσμένη κορνίζα 
και ταπετσαρία, οι κομψές και προσεγμένες 
deco προσθήκες και οι παλ, αέρινες απο-
χρώσεις που συνταιριάζονται άριστα μεταξύ 
τους, ενισχύουν την μοντέρνα και chic αισθη-
τική του χώρου.

Ένας σύγχρονος, επαγγελματικός χώρος, 
που αναδεικνύει την αισθητική αρτιότητα και 
γοητεύει χάρη στη δυναμική του φυσικού 
φωτός.
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