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ΠΕΡΙΛΗΨΗ!a!ABSTRACT!

Η%μελέτη%αυτή%διερευνά%το%πώς%το%φυσικό%περιβάλλον%και%η%συμμετοχή%σε%δραστηριότητες%

που% γίνονται% σε% αυτό% είναι% ευεργετικές% για% την% ανθρώπινη% υγεία,% και% ιδιαίτερα% για% τα%

άτομα%που%έχουν%κάποια%ψυχική%ασθένεια.%

Κίνητρο%για% την%μελέτη%αυτή%ήταν%η%αυξανόμενη%αναγνώριση%του%ρόλου%της%φύσης%στην%

ψυχική%υγεία%και%την%ευημερία,%η%οποία%έχει%κερδίσει%εξέχουσα%θέση%ως%μια%στροφή%προς%

την%αναζήτηση%ολιστικών%μεθόδων%θεραπείας.%

Πολλές%μελέτες%αποδεικνύουν%ότι%η%σχέση%που%καλλιεργούν%τα%άτομα%με%τη%φύση%μπορεί%

να% είναι% θεραπευτική% και% ότι% μας% βοηθά% να% αισθανόμαστε% καλύτερα.% Ωστόσο,% κατά% την%

ανασκόπηση% της%σχετικής%βιβλιογραφίας,%παρατηρήθηκε%έλλειψη%επιστημονικής%έρευνας%

γύρω%από%τα%στοιχεία%και%τα%συγκεκριμένα%χαρακτηριστικά%της%φύσης%και%του%σχεδιασμού%

του%τοπίου%που%είναι%αποτελεσματικά%στην%ψυχική%υγεία.%

%Η% μελέτη% αυτή% διερευνά% την% έννοια% της% ψυχικής% ασθένειας% και% την% χρήση% των%

θεραπευτικών%κήπων%στην%αποκατάσταση%ψυχικών%νοσημάτων.%Στη%συνέχεια,%εντοπίζονται%

οι% θεωρίες% που%σχετίζονται% με% τον% τρόπο%συμβολής% του%φυσικού%περιβάλλοντος% και% των%

παρεμβάσεων% αρχιτεκτονικής% τοπίου% στην% αποκατάσταση% ψυχικών% νοσημάτων% και% τα%

οφέλη% που% προκύπτουν% από% τη% σχέση% αυτή% για% τα% άτομα% που% βιώνουν% κάποια% ψυχική%

ασθένεια.%Η%συγκέντρωση%των%στοιχείων%αυτών%γίνεται%μέσω%ανασκόπησης%βιβλιογραφίας%

σχετικής%με%τους%θεραπευτικούς%κήπους%και%την%ψυχική%ασθένεια.%

Στόχος% της% μελέτης% αυτής% είναι% η% ανάδειξη% των% στοιχείων% που% φαίνεται% να% είναι%

καθοριστικά%στο%σχεδιασμό%του%τοπίου%ενός%θεραπευτικού%κήπου%ώστε%να%επιτυγχάνεται%η%

μέγιστη% δυνατή% συμβολή% του% φυσικού% περιβάλλοντος% στην% αποκατάσταση% ψυχικών%

νοσημάτων% και% η% χρήση% τους% στον% θεραπευτικό% κήπο% της% μελέτης% εφαρμογής% της%

παρούσης%μεταπτυχιακής%μελέτης.%Για%τη%μελέτη%εφαρμογής%έχει%επιλεχθεί%να%σχεδιαστεί%

ένας% θεραπευτικός% κήπος% στον% υπαίθριο% χώρο% της% Ψυχιατρικής% κλινικής% Αττικής%

Δρομοκαίτειου.%

Η% επιστημονική%περιοχή% της% διατριβής%αυτής% είναι% ο% τομέας% της%ψυχικής% υγείας% και% των%

θεραπευτικών% κήπων.% Λέξεις% κλειδιά% είναι:% θεραπευτικός% κήπος,% κηπουρική% θεραπεία,%

ψυχική% ασθένεια,% εναλλακτικές% θεραπείες% αποκατάστασης,% σχεδιασμός% θεραπευτικού%

κήπου.%
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This% study% explores% how% natural% environment% and% activities% that% take% place% in% it% are%

beneficial%to%human%health,%especially%to%people%having%a%mental%illness.%

Motivation%for%this%study%was%the%increasing%recognition%of%the%role%of%nature%in%the%mental%

health% and% wellubeing,% which% has% gained% prominence% as% research% to% holistic% health%

approaches%exhibits%an%ongoing%research%interest.%

Many% studies% claim% that% the% relationship%of% people%with%nature% can%be% therapeutic% and% it%

helps%us%feel%better.%However,%during%the%review%of%the%relevant%literature%a%lack%of%scientific%

research%was% observed% concerning% data% and% specific% landscape% design% characteristics% that%

can%be%beneficial%to%mental%health.%

This% study% explores% the% concept% of% mental% illness% and% the% use% of% therapeutic% gardens% in%

restoring% it.%Then,% it% identifies% the% theories% related% to%how%the%contribution%of% the%natural%

environment% and% landscape% interventions% can% restore% mental% illness% as% well% as% benefits%

arising% from% this% relationship% for% people% experiencing%mental% illness.% The%methodology% of%

this% study% is%based%on% thorough%and%extensive% literature% review%and%analysis%of% important%

case%studies.%

The%aim%of% this% study% is% to%highlight% the% landscape%elements% that%appear% to%be%decisive% in%

therapeutic% garden% design% in% order% to% achieve% the%maximum%possible% contribution% of% the%

natural% environment% to% restore%mental% illness.% The% outcome% of% this% thesis% is% applied% to% a%

specific% case% study,% the% design% of% a% therapeutic% garden% for% the% Dromokaiteio% Psychiatric%

Clinic%of%Attica.%

The% scientific% domain% of% this% thesis% is%mental% health% and% therapeutic% gardens.% Key%words:%

therapeutic% garden,% horticulture% therapy,% mental% illness,% alternative% therapies,% design% of%

therapeutic% gardens.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ!

Για% την% ολοκλήρωση% αυτής% της% μεταπτυχιακής% μελέτης% θα% ήθελα% να% ευχαριστήσω% την%

καθηγήτριά%μου%κα.%Άννα%Μαρία%Βισίλια%για%την%καθοδήγησή%της,%τη%στήριξή%της%αλλά%και%

την%κατανόηση%σε%προσωπικές%δυσκολίες%που%συνάντησα%κατά%την%διαδικασία%συγγραφής%

της%παρούσης%μελέτης.%

Στη%συνέχεια%θα%ήθελα% να% ευχαριστήσω% τον% κ.%Παναγιώτη%Νεκτάριο% για% τη%συμβολή% του%

στην% επιλογή% του% θέματος% αλλά% και% στην% εμπιστοσύνη% που% έδειξε% στο% πρόσωπό% μου%

θέτοντάς% μου% υψηλούς% στόχους% και% ένα% θέμα% με% μεγάλο% ενδιαφέρον% και% περιθώριο%

ανάπτυξης.%

Τέλος,%θα%ήθελα%να%ευχαριστήσω%την%οικογένειά%μου%για% την%στήριξή% της%στην%απόφασή%

μου%να%συνεχίσω%τις%σπουδές%μου%στον%τομέα%της%Αρχιτεκτονικής%Τοπίου.%Να%ευχαριστήσω%

τον%πατέρα%μου%για%την% %πίστη%του%σε%μένα%και%στην%επιλογή%μου%αυτή,%αλλά%και%για%την%

οικονομική% του% ενίσχυση% χωρίς% την% οποία% δεν% θα% είχα% καταφέρει% να% φοιτήσω% στο%

πρόγραμμα.%Την%μητέρα%μου%για%τις%ώρες%που%κράτησε%τον%γιό%μου%Αχιλλέα%αλλά%και%τον%

άντρα%μου%που%όποτε%τον%χρειάστηκα%ήταν%στο%πλευρό%μου.%

Τέλος,% θα% ήθελα% να% ευχαριστήσω% όλους% τους% διδάσκοντες% του% Μεταπτυχιακού%

Προγράμματος% για% τις% γνώσεις% που% μοιράστηκαν% μαζί% μου% χωρίς% τις% οποίες% δεν% θα% ήταν%

δυνατή%η%ολοκλήρωση%της%εργασίας%αυτής.%
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%

1 ΛΙΣΤΑ!ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ!!

• Βιοφιλική%Υπόθεση%(ΒΥ)%

• Βιοφιλικός%Σχεδιασμός%(ΒΣ)%

• Επαγγελματική%Αποκατάσταση%(ΕΑ)%

• Επαγγελματική%Κηπουρική%(ΕΚ)%

• Θεραπεία%Αποκατάστασης%Βασισμένη%στο%Φυσικό%περιβάλλον%(ΘΑΒΦ)%

• Θεραπεία%με%ζώα%(ΘΖ)%

• Θεραπεία%μουσικής%(ΘΜ)%

• Θεραπευτική%κηπουρική%(ΘΚ)%

• Θεραπευτική%περιπέτεια%(ΘΠ)%

• Θεραπευτική%Τέχνη%(ΘΤ)%%

• Θεωρία%Αισθητήριας%Ολοκλήρωσης%(ΘΑΟ)%

• Θεωρία%Αποκατάστασης%Προσοχής%(ΘΑΠ)%

• Θεωρία%Εξέλιξης%(ΘΕ)%

• Θεωρία%Προοπτικής%Καταφυγίου%(ΘΠΚ)%

• Θεωρία%Σαβάννας%(ΘΣ)%

• Θεωρία%Υποστηρικτικού%περιβάλλοντος%(ΘΥΠ)%

• Κηπουρική%θεραπεία%(ΚΘ)%

• Παγκόσμιος%Οργανισμός%Υγείας%(ΠΟΥ)%

• Προγράμματα%Ψυχοκοινωνικής%Αποκατάστασης%(ΠΨΑ)%

• Φαρμακευτική%Θεραπεία%(ΦΘ)%

• Ψυχιατρικό%Νοσοκομείο%Αττικής%Δρομοκαϊτειο%(ΨΝΑΔ)%
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!

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ!

2.1 ΣΤΟΧΟΣ!

Στόχος% της% εργασίας% αυτής% είναι% η% μελέτη% εφαρμογής% και% ο% σχεδιασμός% του%

υπαίθριου% χώρου% της% Ψυχιατρικής% κλινικής% Αττικής% Δρομοκαίτειου,% ώστε% να%

προσφέρεται% μέσα% από% το% φυσικό% περιβάλλον% η% κατάλληλη% ψυχολογική% στήριξη%

στις%ομάδες%των%ασθενών%που%φιλοξενούνται%σε%αυτή.%

Ο% σχεδιασμός% του% υπαίθριου% χώρου% ακολουθεί% τις% αρχές! σχεδιασμού! των!

θεραπευτικών! κήπων! και! της! κηπουρικής! θεραπείας! (ΚΘ),! όπως! αυτές!

προκύπτουν! από! την! ανάλυση! της! βιβλιογραφίας,! αλλά! και! αξιοποιεί! και!

ενσωματώνει! στο! πρόγραμμά! του,! θεραπευτικές! επιλογές! και! δραστηριότητες!

που! προκύπτουν! και! από! άλλες! μορφές! θεραπείας! στον! τομέα! της! ψυχικής!

ασθένειας.!

2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ!!

Κρίνεται% σκόπιμη% η% περιγραφή% κάποιων% βασικών% εννοιών% στον% χώρο% της%ψυχικής%

υγείας% και% των% θεραπευτικών% κήπων% ώστε% να% είναι% % πιο% ξεκάθαρο% το% θέμα% της%

παρούσης%μελέτης%και%να%αποφευχθούν%λάθος%ερμηνείες.%

ΥΓΕΙΑ!

Ο% Παγκόσμιος% Οργανισμός% Υγείας% (ΠΟΥ)% ορίζει% την% υγεία% ως% μια% κατάσταση%

πλήρους% σωματικής,% ψυχικής% και% κοινωνικής% ευεξίας% και% όχι% απλώς% την% απουσία%

ασθένειας%ή%αναπηρίας%(Εl%Βarmelgy,%2013),%(Adevi,%2012).%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η%θεραπεία%κάποιας%%αναπηρίας,%ασθένειας%ή%αρρώστιας%είναι%οποιαδήποτε%

προσέγγιση%που%μειώνει%τα%συμπτώματα%(Zeisel,%2005).%

ΘΕΡΑΠΕΙΑ!/!ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ%

Ως%θεραπεία%ορίζεται%η%εξάλειψη%όλων%των%αποδεικτικών%στοιχείων%της%νόσου%.%

Ως%αποκατάσταση%ορίζεται%μία%φυσική%διαδικασία%η%οποία%πηγαίνει%βαθύτερα%σε%

σχέση%με%τον%όρο%θεραπεία%και%πρέπει%πάντα%να%έρχεται%από%μέσα.%Η%αγγλική%λέξη%

“Healing”%περιλαμβάνει%τον%όρο%ολοκλήρωση%“becoming%whole”%(Erickson,%2012).%

ΘΕΡΑΠΕΥΩ!



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 11!

Το%ρήμα%θεραπεύω,%%“to%heal”%προέρχεται%από%μια%παλιά%αγγλική%λέξη%“haelon”%που%

σημαίνει%ολότητα.%Η%ιδέα%της%ολότητας%σχετίζεται%με%τη%θεραπεία,%η%οποία%είναι%μια%

διαδικασία% που% όλες% οι% συνιστώσες% ενός% ασθενούς,% η% φυσική,% η% ψυχική,% η%

συναισθηματική% και% η% κοινωνική,% εμπλέκονται% και% επηρεάζουν% η% μία% την% άλλη%

(Shahrad,%2013).%

ΨΥΧΙΚΗ!ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

Το%Εθνικό% Ινστιτούτο%Υγείας%ορίζει% την%ψυχική%ασθένεια%ως%μία%κατάσταση%υγείας%

που%αλλάζει%τον%τρόπο%σκέψης%ενός%ατόμου,%τα%αισθήματα%ή%τη%συμπεριφορά%(ή%και%

τα% τρία)% και% που% προκαλεί% στο% άτομο% δυσφορία% και% δυσκολία% στο% να% λειτουργεί%

(Schneider,%2014).%

Η%ψυχική%ασθένεια% είναι% ένα% μοτίβο% σκέψης% ή% συμπεριφοράς,% ή% μια% ανωμαλία% η%

οποία% προκαλεί% πόνο% ή% και% ανικανότητα,% και% η% οποία% δεν% είναι% αναπτυξιακά% ή%

κοινωνικά% καθορισμένη.% Η% ψυχική% ασθένεια% καθορίζεται% γενικά% από% ένα%

συνδυασμό% του%πώς% ένα%άτομο%αισθάνεται,% ενεργεί,% σκέπτεται% ή%αντιλαμβάνεται.%

Είναι% δυνατόν% να% σχετίζεται% με% συγκεκριμένες% περιοχές% ή% λειτουργίες% του%

εγκεφάλου% ή% και% του% υπόλοιπου% νευρικού% συστήματος% (Δ1.%

https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

Ένα%άτομο%έχει%νοητική%δυσλειτουργία%ή%ψυχική%ασθένεια%όταν%το%άτομο%είτε%δεν%

είναι% σε% θέση% να% πάρει% λογικές% αποφάσεις% ή% να% κάνει% τις% απαραίτητες% ενέργειες%

σχετικά%με%την%υγεία%του%ή%είναι%πιθανό%να%βλάψει%σοβαρά%άλλους.%Την%ίδια%στιγμή,%

η%ψυχική%ασθένεια%μπορεί%να%οριστεί%ως%μία%δια%βίου%θλίψη%χωρίς%θεραπεία,%παρά%

τις%παρεμβάσεις%που%βελτιώνουν%τη%διαχείριση%των%συμπτωμάτων%(Alford,%2014).%

Η%αναγνώριση%και%η%κατανόηση%των%ψυχικών%διαταραχών%έχει%τροποποιηθεί%με%το%

πέρασμα% των% χρόνων%και%ανά% τον% κόσμο%υπάρχουν%ποικίλοι%ορισμοί,%αποτιμήσεις%

και% ταξινομήσεις% των% ψυχικών% διαταραχών% και% χρησιμοποιούνται% ευρέως%

καθορισμένα%καθοδηγητικά%κριτήρια.%%

Σύμφωνα%με% τον% (ΠΟΥ)% πάνω%από% το% ένα% τρίτο% των% ανθρώπων% στις% περισσότερες%

χώρες% αναφέρουν% προβλήματα% σε% κάποιο% σημείο% της% ζωής% τους% τα% οποία%

ταιριάζουν% στα% κριτήρια% διάγνωσης% ενός% ή% περισσότερων% από% τις% πιο% συχνές%

ψυχικές%διαταραχές%(Δ1.%https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!

Σε% αυτή% τη% μελέτη% η% ιδέα% της% ψυχιατρικής% αποκατάστασης% ή% “ανάρρωσης”%
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απευθύνεται%στο%πλαίσιο%ατόμων%που%πάσχουν%από%κάποια%%ψυχική%ασθένεια.%Είναι%

σημαντικό% να% σημειωθεί% ότι% η% αποκατάσταση% κυμαίνεται% σε% διάφορα% στάδια% και%

εκδηλώνεται% % διαφορετικά% σε% κάθε% άτομο% που% του% παρέχεται% θεραπεία.% Ο% όρος%

“αποκατάσταση”% είναι% από% πολλές% απόψεις% δύσκολο% να% οριστεί,% καθώς% υπάρχει%

μεγάλη%διακύμανση%στο%τι%μπορεί%να%σημαίνει%%%αποκατάσταση%για%κάθε%ξεχωριστό%

άτομο%με%ψυχική%ασθένεια.%

Η% αποκατάσταση% είναι% μια% βαθιά% προσωπική% διαδικασία% αλλαγής% στάσης,% αξιών,%

συναισθημάτων,%στόχων,%δεξιοτήτων,%ή%/%και%ρόλων%του%ατόμου.%Είναι%ένας%τρόπος%

να%ζεί%κανείς%μία%ικανοποιητική%και%αισιόδοξη%ζωή,%ακόμη%και%με%τους%περιορισμούς%

που%προκαλούνται%από%την%ασθένεια.%

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ!ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!

Η% διαδικασία% αποκατάστασης% συνεπάγεται% ένα% σύνολο% βασικών% παραδοχών% οι%

οποίες%ακολουθούν%%ενώ%γίνεται%κατανοητό%ότι%η%αποκατάσταση%είναι%μια%σύνθετη%

διαδικασία%που%δεν%μπορεί%απλώς%να%συνταγογραφηθεί.%

• Το% άτομο% με% ψυχική% ασθένεια% χρειάζεται% ένα% σύνολο% ανθρώπων%

αφιερωμένων%να%το%υποστηρίξει%με%συνέπεια%σε%όλη%τη%διαδικασία%αποκατάστασης%

• Οι%πάροχοι%ψυχικής%υγείας%μπορεί%να%είναι%χρήσιμοι,%αλλά%μόνο%το% ίδιο%το%

άτομο%κρατά%το%κλειδί%για%την%αποκατάστασή%του%

• Η% αποκατάσταση% δεν% αναιρεί% σε% καμία% περίπτωση% την% αιτιολογία% της%

ασθένειας%

• Τα%συμπτώματα%της%ασθένειας%θα%επανεμφανιστούν%

• Τα%συμπτώματα%της%ασθένειας%θα%μειώνονται%με%την%πάροδο%του%χρόνου%και%

θα% φτάσουν% σε% μια% κατάσταση% στην% οποία% δεν% θα% παρεμβαίνουν% στη%

λειτουργικότητα%του%ατόμου%

• Η%διαδικασία%της%αποκατάστασης%δεν%είναι%γραμμική%

• Η% αποκατάσταση% από% τις% συνέπειες% της% ασθένειας% μπορεί% να% είναι% πιο%

περίπλοκη%από%ότι%η%ίδια%η%ασθένεια%

Το%ότι%βιώνει%ένα%άτομο%την%αποκατάσταση%από%την%ψυχική%ασθένεια%δεν%αναιρεί%

την%προηγούμενη%εμπειρία%της%ασθένειας%(Schneider,%2014).%

ΦΥΣΗ/ΦΥΣΙΚΟ!ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

Οι% Kaplan% και% Kaplan% (1989)% ανέπτυξαν% έναν% ορισμό% για% τη% φύση% και% το% φυσικό%
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περιβάλλον%σύμφωνα%με%τον%οποίο,%όλα%τα%είδη%καθημερινών%πράσινων%υπαίθριων%

χώρων,% συμπεριλαμβάνοντας% την% άγρια% φύση,% τα% αστικά% δέντρα,% τους% αστικούς%

υπαίθριους%χώρους,%τα%πάρκα%και%τους%κήπους%θεωρούνται%ως%“καθημερινή%φύση”.%

ΤΟΠΙΟ!

Από% τον% 16ο% αιώνα,% οι% επιστήμονες% από% πολλές% ειδικότητες% έχουν% συνδέσει% την%

έννοια% του% τοπίου% με% τη% χωρικότητα,% την% ετερογένεια% και% τις% σχέσεις% μεταξύ% των%

φυσικών%και%των%πολιτιστικών%διεργασιών.%Σήμερα,%ο%όρος%“τοπίο”%χρησιμοποιείται%

για% να%περιγραφούν%περιβάλλοντα%μεγάλης% κλίμακας%που%περιλαμβάνουν%φυσικά%

στοιχεία,%όπως% % λόφους%και% λίμνες,% καθώς%και%περιοχές%που%επηρεάζονται%σαφώς%

από% τις% ανθρώπινες% δραστηριότητες,% όπως% βοσκότοποι,% καλλιεργήσιμες% εκτάσεις,%

κτίρια%και%δρόμοι%(Adevi,%2012).%

Χρησιμοποιούμε% τη% λέξη% “τοπίο”% όπως% ορίζεται% από% την% Ευρωπαϊκή% Σύμβαση:%

“Τοπίο%είναι%μία%περιοχή,%όπως%γίνεται%αντιληπτή%από%τους%ανθρώπους,%της%οποίας%

ο%χαρακτήρας%είναι%αποτέλεσμα%της%δράσης%και%αλληλεπίδρασης%των%φυσικών%και%/%

ή%των%ανθρώπινων%παραγόντων”,%(Velarde%et%al,%2007).%

ΚΗΠΟΣ!

Ο%κήπος%είναι%ένας%πολυπολιτισμικός%ιστορικός%όρος%και%ένα%ουσιαστικό%συστατικό%

της%ανθρώπινης%ζωής.%Ο%κήπος%δείχνει%την%ομορφιά%της%φύσης%και%προσφέρει%έναν%

χώρο,% καταφύγιο% από% την% καθημερινότητα.% Ως% κήπος% μπορεί% να% θεωρηθεί% μια%

κλειστή%περιοχή,%όπου%κάποιος%αισθάνεται%ασφαλής%και%η%οποία%αποτελείται%από%

διαφορετικά%υπαίθρια%δωμάτια%(Shahrad,%2013).%

Από%το%15ο%αιώνα,%οι%κήποι%έχουν%οριστεί%ως%η%“τρίτη%φύση”.%Η%φύση%έχει%χωριστεί%

από% τον% Κικέρωνα% στην% “πρώτη% φύση”% (άγρια% φύση)% και% στη% “δεύτερη% φύση”%

(πολιτιστικά% τοπία).%Η% “πρώτη%φύση”%μπορεί% να% %περιγραφτεί%ως% το%βασίλειο% των%

θεών%και%ως%η%πρώτη%ύλη%για%τη%“δεύτερη%φύση”.%Η%“τρίτη%φύση”,%δηλαδή%οι%κήποι,%

περιλαμβάνουν% περισσότερα%πολιτισμικά% και% συμβολικά% στοιχεία% σε% σχέση% με% τις%

πρώτες% δύο%φύσεις,% είναι% πιο% δομημένοι% και% σχεδιασμένοι% σε% μεγαλύτερο% βαθμό%

ενώ%αντιπροσωπεύουν%πτυχές%και%των%%πρώτων%δύο%φύσεων%(Adevi,%2012).%

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ!ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ!(ΘΚ)!

Η% Θεραπευτική% κηπουρική% (ΘΚ)% είναι% ένα% είδος% θεραπείας% αποκατάστασης% που%

βασίζεται%στο%φυσικό%περιβάλλον% (ΘΑΒΦ)%και%σχετίζεται%με% την%ενεργοποίηση%της%

κοινωνικότητας% και% της% συμπεριφοράς% του% ατόμου,% μέσω% της% συμμετοχής% του% σε%
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ευχάριστες%δραστηριότητες%και%σωματικές%ασκήσεις%χαμηλού%δείκτη%δυσκολίας,%σε%

ένα%ευχάριστο%περιβάλλον.%

Η%(ΘΚ)%χρησιμοποιεί%δραστηριότητες%που%σχετίζονται%με%τα%φυτά%μέσω%%των%οποίων%

οι% συμμετέχοντες% προσπαθούν% να% βελτιώσουν% την% κατάσταση% της% ψυχικής% τους%

υγείας%μέσω%ενεργητικής%ή%παθητικής%συμμετοχής.%Οι%δραστηριότητες%κηπουρικής%

με%τις%οποίες%οι%συμμετέχοντες%εμπλέκονται%με%τη%φύση%τους%βοηθούν%να%κερδίσουν%

την% απαραίτητη% απόσταση% από% τις% καθημερινές% απαιτήσεις% ώστε% να% ξεκινήσει% η%

διαδικασία%της%αποκατάστασης.%

Ο% όρος% “κοινωνική% κηπουρική”% συχνά% χρησιμοποιείται% αντί% του% (ΘΚ),%

υποδεικνύοντας%τη%δυναμική%των%παρεμβάσεων%αυτών%στη%δημιουργία%σχέσεων%και%

την%προώθηση%της%κοινωνικότητας%των%ατόμων%(Gonzalez%et%al,%2011).%

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ!ΘΕΡΑΠΕΙΑ!(ΚΘ)!

Η% (ΚΘ)% έχει% οριστεί% ως% “μια% διαδικασία% μέσω% της% οποίας% τα% φυτά% και% οι%

δραστηριότητες% κηπουρικής% χρησιμοποιούνται% ως% οχήματα% σε% επαγγελματικά%

προγράμματα%που%διεξάγονται,%για%τη%θεραπεία%και%την%αποκατάσταση%(Gonzalez%et%

al,%2011).%

Ένας%άλλος%ορισμός%περιγράφει%την%(ΚΘ)%ως%τη%χρήση%των%φυτών%από%εκπαιδευμένο%

επαγγελματία,% για% την% επίτευξη% ορισμένων% κλινικά% καθορισμένων% στόχων% (Elings,%

2006)%.%

Η% (ΚΘ)% έχει% εναλλακτικούς% όρους% τόσο% απλούς% όπως% “κηπουρική”% έως% τόσο%

περιγραφικούς,% όπως% είναι% “θεραπευτική% κηπουρική”,% “κοινωνική% κηπουρική”,%

“εξωτερική%εργοθεραπεία%”%και%“θεραπεία%με%τη%βοήθεια%της%φύσης”%(Alford,%2014).%

ΔΙΑΦΟΡΑ!ΜΕΤΑΞΥ!ΤΗΣ!(ΚΘ)!ΚΑΙ!ΤΗΣ!(ΘΚ)!!

Η%(ΚΘ)%αναφέρεται%σε%μια%θεραπεία%που%έχει%ένα%προκαθορισμένο%κλινικό%στόχο%και%

είναι% παρόμοια% με% αυτό% που% βρίσκουμε% στην% εργοθεραπεία,% ενώ% η% (ΘΚ)%

κατευθύνεται%προς%τη%βελτίωση%της%ευημερίας%του%ατόμου%με%ένα%πιο%γενικευμένο%

τρόπο.%Χαρακτηριστικός%είναι%ο%πίνακας%1%που%ακολουθεί%(Elings,%2006).%

ΔΙΑΦΟΡΑ!ΜΕΤΑΞΥ!(ΚΘ)!ΚΑΙ!(ΘΚ)!

(ΚΘ)% % (ΘΚ)%

Το%άτομο%είναι%υψίστης%σημασίας% Τα%φυτά%είναι%υψίστης%σημασίας%

Μέσο:%εργασία%με%φυτά% Μέσο:%εργασία%με%φυτά%
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Στόχος:%θεραπεία%και%βελτίωση%της%ζωής% Στόχος:%αναψυχή%και%παραγωγικότητα%

Οφέλη:%βελτίωση%υγείας,%ποιότητας%ζωής% Οφέλη:% λαχανικά% και% φρούτα,%

ευχαρίστηση%

ΠΙΝΑΚΑΣ!1:%Παρουσίαση%των%διαφορών%μεταξύ%της%(ΚΘ)%και%της%(ΘΚ).%Πηγή%:%(Elings,%

2006).%

%

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ!ΚΗΠΟΣ!/!ΚΗΠΟΣ!ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!!

Ο% όρος% “θεραπευτικός% κήπος”% στη% βιβλιογραφία% αναφέρεται% είτε% ως% “healing%

garden”% είτε% ως% “therapeutic% garden”.% Ακόμη,% ο% όρος% “κήπος% αποκατάστασης”,%

“restorative% garden”,% αναφέρεται% και% αυτός% στους% θεραπευτικούς% κήπους.% Τέλος,%

και% ο% πιο% γενικευμένος% όρος% “κήπος% υγείας”,% “health% garden”,% αναφέρεται% στους%

θεραπευτικούς% κήπος.% Ως% “θεραπευτικός% κήπος”% μπορεί% να% θεωρηθεί% ένας% κήπος%

όπου% οι% βιωματικές% εμπειρίες% των% ασθενών% στα% διάφορα% τμήματα% του% κήπου%

εξαρτώνται%από%την%παρουσία%των%θεραπευτών%και%τις%δραστηριότητες%που%γίνονται%

σε%αυτά%(Tenngart,%2011).%

Χαρακτηριστική%είναι%η%παρακάτω%σχηματική%απεικόνιση%των%όρων%που%σχετίζονται%

με%την%έννοια%του%θεραπευτικού%κήπου%(εικ.1).%

!

ΕΙΚΟΝΑ!1. Σχηματική% απεικόνιση% όρων% που% σχετίζονται% με% την% έννοια% των%

θεραπευτικών%κήπων.%Πηγή%:%(Tenngart,%2011)%
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3 ΨΥΧΙΚΗ!ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

3.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ!ΤΩΝ!ΨΥΧΙΚΩΝ!ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
1

!

Η%ανάπτυξη%ψυχικών%ασθενειών%κατά%τη%διάρκεια%της%ζωής%ενός%ατόμου%μπορεί%να%

συνδέεται%με%τα%γονίδια%και%την%εμπειρία.%Το%τι%θεωρείται%ως%ψυχική%ασθένεια%έχει%

αλλάξει%με%την%πάροδο%του%χρόνου.%Τα%αίτια%των%ψυχικών%διαταραχών%ποικίλλουν%

και%σε%κάποιες%περιπτώσεις%δεν%είναι%ξεκάθαρα.%

Μία% κοινή% παραδοχή% είναι% ότι% οι% διαταραχές% είναι% αποτέλεσμα% γενετικών% και%

αναπτυξιακών% ευαισθησιών,% οι% οποίες% εκδηλώνονται% από% τo% άγχος.% Το% κυρίαρχο%

παράδειγμα%εξήγησης%των%ψυχικών%ασθενειών%είναι%το%βιοψυχοκοινωνικό%μοντέλο,%

το%οποίο%ενσωματώνει%βιολογικούς,%ψυχολογικούς%και%κοινωνικούς%παράγοντες.%

Η%βιολογική%ψυχιατρική%ακολουθεί%ένα%βιοϊατρικό%μοντέλο,%όπου%ορισμένοι% τύποι%

ψυχικών% διαταραχών% θεωρούνται% κυρίως% ως% νευροαναπτυξιακές% διαταραχές% από%

την%ανώμαλη%λειτουργία%των%νευροδιαβιβαστικών%κυκλωμάτων,%όπως%το%σύστημα%

της%σεροτονίνης,%της%νορεπινεφρίνης,%της%ντοπαμίνης%και%του%γλουταμινικού%οξέως.%

Μελέτες%έχουν%δείξει%ότι%ποικίλα%γονίδια%μπορούν%να%παίξουν%σημαντικό%ρόλο%στη%

δημιουργία% ψυχικών% διαταραχών,% αν% και% η% αξιόπιστη% ταυτοποίηση% της% σύνδεσης%

μεταξύ%συγκεκριμένων%γονιδίων%με%συγκεκριμένες%διαταραχές%έχει%αποδειχθεί%πολύ%

δύσκολη.% Υπάρχει% μια% γενετική% βάση% η% οποία% κάνει% μερικούς% ανθρώπους% να%

αναπτύξουν% με% μεγαλύτερη% πιθανότητα% μία% ψυχική% ασθένεια.% Μελέτη% που%

δημοσιεύθηκε% στο% περιοδικό% Ιατρικής% “The% Lancet”% βρήκε% το% ίδιο% σύνολο% των%

γενετικών% δεικτών% σε% άτομα% με% πέντε% διαφορετικούς% τύπους% της% ασθένειας%

(σχιζοφρένεια,%διπολική%διαταραχή,%αυτισμός,%μείζονα%κατάθλιψη,%και%ελλειμματική%

προσοχή%–%υπερκινητικότητα).%

Περιβαλλοντικά% γεγονότα% γύρω%από% την% εγκυμοσύνη% και% τον% τοκετό,% τραυματικές%

βλάβες% του% εγκεφάλου,% συγκεκριμένες% ιικές% λοιμώξεις% και% η% κατάχρηση% ουσιών%

αυξάνουν%επίσης%τον%%κίνδυνο%εμφάνισης%κάποιας%ψυχικής%%διαταραχής.%Συσχετίσεις%

των% ψυχικών% διαταραχών% με% τη% χρήση% ουσιών% περιλαμβάνουν% το% αλκοόλ,% την%

κάνναβη%και%την%καφεΐνη.%

Κοινωνικές% επιδράσεις% φαίνεται% ότι% ενοχοποιούνται% για% την% πρόκληση% ψυχικών%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Οι!πληροφορίες!σχετικά!με!την!αιτιολογία!!των!ψυχικων!ασθενειών!είναι!από!την!
ακόλουθη!ιστοσελίδα:!(Δ1.%https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).!
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διαταραχών,%όπως%η%κακοποίηση,%η%παραμέληση,%το%κοινωνικό%άγχος,%τα%εργασιακά!

προβλήματα,%η%κοινωνικοοικονομική%ανασφάλεια%και%η%μετανάστευση.%

3.2 ΑΓΧΟΣ!ΚΑΙ!ΨΥΧΙΚΗ!ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

Το%άγχος%είναι%ένας%από%τους%καθοριστικούς%παράγοντες%για%την%εκδήλωση%κάποιας%

ψυχικής%ασθένειας%(Shahrad,%2013).%

Ως% άγχος% ορίζεται% οποιοδήποτε% ερέθισμα% που% οδηγεί% σε% αλλαγή% της% σωματικής%

λειτουργίας.% Ως% στρεσογόνος% παράγοντας% ορίζεται% ένα% ερέθισμα% που% θέτει% μία%

απαίτηση%που%ζητά%μία%άμεση%και%επαρκή%ανταπόκριση%(Adevi,%2012).%

Οι% λόγοι% που% προκαλούν% το% άγχος% και% τις% μετέπειτα% ψυχικές% ασθένειες% που%

σχετίζονται%με%αυτό%είναι%διαφορετικοί%από%τη%μία%χώρα%στην%άλλη%ή%από%τον%ένα%

πολιτισμό% στον% άλλο.% Για% παράδειγμα,% η% κατάσταση% σε% μια% χώρα% η% οποία% είναι%

ασταθής% οικονομικά% και% πολιτικά% είναι% απολύτως% διαφορετική% από% μια%

αναπτυγμένη%και%βιομηχανοποιημένη.% Έτσι,% στη%μία%οι% λόγοι% για% να%είναι% κάποιος%

αγχωμένος% μπορεί% να% είναι% η% ανεργία,% ενώ% στην% άλλη% η% υπερφόρτωση%

πληροφοριών%ή%η%δυσκολία%των%εργασιακών%καθηκόντων%(Shahrad,%2013).%

Σωματικά,% το% άγχος% εκδηλώνεται% με% συμπτώματα% όπως% η% αυξημένη% αρτηριακή%

πίεση,%η%δύσπνοια,%η%μυϊκή%ένταση%κλπ.%Τα%συμπτώματα%αυτά%είναι%το%αποτέλεσμα%

των% ορμονών% του% άγχους% (αδρεναλίνη,% νορεπινεφρίνη% και% κορτιζόλη)% που%

εκκρίνονται%στην%κυκλοφορία%του%αίματος,%για%να%κινητοποιήσουν%το%άτομο%ώστε%να%

αντιμετωπίσει% την% κατάσταση.% Η% σωματική% μεταβολή% συμβαίνει% για% πρώτη% φορά%

στο% συμπαθητικό% νευρικό% σύστημα% μέσω% της% αδρεναλίνης,% η% οποία% προκαλεί%

αυξημένη% αρτηριακή% πίεση,% ταχυκαρδία,% εφίδρωση,% αυξημένη% πήξη% του% αίματος,%

μειωμένη%ευαισθησία%στον%πόνο,%διεσταλμένες%κόρες%και%βελτιωμένη%συγκέντρωση%

(Adevi,%2012).%

Τα%άτομα%με% υψηλή%αυτοεκτίμηση% τείνουν% να% έχουν% χαμηλότερα% επίπεδα%άγχους%%

ενώ% υπάρχει% ισχυρή% συσχέτιση% μεταξύ% της% χαμηλής% αυτοεκτίμησης% και% της%

κατάθλιψης.% Η% υγεία% των% ανθρώπων% που% είναι% συνήθως% πολύ%φιλόδοξοι% και% που%

προσφέρουν%%και%επενδύουν%πολλά%στις%θέσεις%εργασίας%τους%πλήττεται%σε%μεγάλο%

βαθμό%από%το%άγχος,%δεδομένου%ότι%βασίζουν%την%αυτοεκτίμηση%και%την%ταυτότητά%

τους%στο%τι%πετυχαίνουν%%στην%εργασία%τους%(Adevi,%2012).%
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3.3 ΕΙΔΗ!ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ!
2

!

Υπάρχουν% πολλές% διαφορετικές% κατηγορίες% ψυχικών% διαταραχών% και% πολλές%

διαφορετικές% πτυχές% της% ανθρώπινης% συμπεριφοράς% και% προσωπικότητας% που%

μπορούν% να% διαταραχθούν.% Ακολουθεί% σύντομη% περιγραφή% των% πιο% σημαντικών%

κατηγοριών% καθώς% και% χαρακτηριστική% απεικόνιση% λιθογραφίας% του% 19ου% αιώνα%

όπου%εικονίζονται%άνθρωποι%διαγνωσμένοι%με%διάφορες%ψυχικές%διαταραχές%(εικ.2).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!2. Λιθογραφία% του% Αρμάν% Γκωτιέ,% που% εικονίζει% ανθρώπους%

διαγνωσμένους% για% ψυχικές% ασθένειες% τον% 19ο% αιώνα,% στους% κήπους% του%

Νοσοκομείου% PitiéuSalpêtrière:% άνοια,% μεγαλομανία,% οξεία% μανία,% μελαγχολία,%

ηλιθιότητα,% παραίσθηση,% ερωτική% μανία% και% παράλυση.% Πηγή:% (Δ1.%

https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια)%

%
Άγχος! ή! φόβος% που% διαταράσσει! τη! λειτουργικότητα% μπορεί% να% ταξινομηθεί% ως%

αγχώδης% διαταραχή.% Κοινώς% αναγνωρισμένες% κατηγορίες% περιλαμβάνουν% ειδικές%

φοβίες,% τη% γενικευμένη%αγχώδη%διαταραχή,% τη%διαταραχή% του% κοινωνικού%άγχους,%

τη% διαταραχή% του% πανικού,% την% αγοραφοβία,% την% ιδεοψυχαναγκαστική% διαταραχή%

και%τη%μετατραυματική%διαταραχή%του%στρες.%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 !Οι! πληροφορίες! σχετικά! με! τα! είδη! διαταραχών! είναι! από! την! ακόλουθη!
ιστοσελίδα:!(Δ1.%https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια)%

!
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Πέρα% από% το% άγχος% και% τον% φόβο% μπορούν% να% διαταραχθούν% και% άλλες%

συναισθηματικές% λειτουργίες.! Η! διαταραχή! του! συναισθήματος% περιλαμβάνει%

ασυνήθιστα% έντονη% και%παρατεινόμενη% λύπη,%μελαγχολία%ή%απόγνωση% και% είναι% η%

γνωστή% ως! μείζων! καταθλιπτική! διαταραχή! (επίσης% γνωστή% ως% μονοπολική% ή%

κλινική% κατάθλιψη).% Ηπιότερη% αλλά% παρατεταμένη% κατάθλιψη% είναι% γνωστή% ως%

δυσθυμία.% Η% διπολική! διαταραχή% (επίσης% γνωστή% ως% μανιοκατάθλιψη)%

περιλαμβάνει%παθολογικά%ανεβασμένη%διάθεση,%γνωστή%ως%μανία%ή%υπομανία,%που%

εναλλάσσεται%με%κανονική%ή%καταθλιπτική%διάθεση.%

Η! διαταραχή! της! ! ομιλίας! και! της! αντίληψη! της! πραγματικότητας% είναι% επίσης%

δυνατή%με%εμφάνιση%συμπτωμάτων%όπως%πχ.%παραληρητικές%ιδέες,%διαταραχές%της%

σκέψης% και% ψευδαισθήσεις.% Οι% ψυχώσεις% σε% αυτόν% τον% τομέα% περιλαμβάνουν% τη%

σχιζοφρένεια% και% την% παραληρητική! διαταραχή.% Η% σχιζοσυναισθηματική!

διαταραχή%είναι%μία%κατηγορία%που%χρησιμοποιείται%για%άτομα%που%παρουσιάζουν%

στοιχεία%τόσο%από%τη%σχιζοφρένεια,%όσο%και%από%τις%συναισθηματικές%διαταραχές.%

Η! διαταραχή! της! προσωπικότητας! αναφέρεται! σε! διαταραχή! των% κυρίαρχων%

χαρακτηριστικών%της%προσωπικότητας%ενός%ατόμου%που%καθορίζουν%τις%σκέψεις%και%

τη% συμπεριφορά% του% ανάλογα% με% την% περίσταση.% Υπάρχει% ένας% αριθμός%

διαφορετικών% διαταραχών% προσωπικότητας,% στον% οποίο% συμπεριλαμβάνονται% οι%

"εκκεντρικές"(π.χ.% η% παρανοειδής,% η% σχιζοειδής% και% η% σχιζότυπη% διαταραχή%

προσωπικότητας),% οι% "δραματικές"%ή! "συναισθηματικές"% (π.χ.% η% αντικοινωνική,% η%

οριακή,% η% ιστριονική% ή% ναρκισσιστική% διαταραχή% προσωπικότητας)% και%αυτές! που!

σχετίζονται!με!τον!φόβο%(π.χ.%η%αποφευκτική,%η%εξαρτητική%και%η%ψυχαναγκαστική%

διαταραχή% προσωπικότητας).% Γενικά% οι% διαταραχές% προσωπικότητας% αναδύονται%

στην%παιδική%ηλικία,%ή%τουλάχιστον%στην%εφηβεία%ή%στην%πρώιμη%ενήλικη%ζωή.%

Σημαντικές%είναι%και!οι!διαταραχές!πρόσληψης!τροφής,!οι%οποίες%χαρακτηρίζονται%

από% δυσανάλογη% ανησυχία% σε% θέματα% φαγητού% και% βάρους% (π.χ.% η% ψυχογενής%

ανορεξία,%η%ψυχογενής%βουλιμία%και%η%διαταραχή%της%επεισοδιακής%υπερφαγίας).%

Οι! διαταραχές! του! ύπνου! σχετίζονται% με% διαταραχές% στα% φυσιολογικά% σχήματα%

ύπνου,% ή% ένα% αίσθημα% κούρασης% παρά% το% γεγονός% ότι% ο% ύπνος% παρουσιάζεται%

φυσιολογικός%χαρακτηριστική%είναι%η%περίπτωση%της%αϋπνίας.%

Στη%συνέχεια!οι!σεξουαλικές!διαταραχές!και!οι!διαταραχές!ταυτότητας!του!φύλου%

περιλαμβάνουν% μεταξύ% άλλων% τη% δυσπαρεύνια% και% τη% διαταραχή% της% ταυτότητας%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 20!

του%φύλου.%Διάφορα%είδη%παραφιλίας%θεωρούνται%ψυχικές%διαταραχές%.%

Οι%διαταραχές!ελέγχου!των!παρορμήσεων,%περιλαμβάνουν%διαταραχές%στις%οποίες%

οι% άνθρωποι% είναι% παθολογικά% ανίκανοι% να% αντισταθούν% σε% συγκεκριμένες%

παρορμήσεις% που% μπορεί% να% είναι% επιβλαβείς% για% τους% ίδιους% ή% για% τους% άλλους.%

Στην% κατηγορία% αυτή% ανήκουν% διάφορα% είδη% διαταραχών% με% "τικ"% όπως% είναι% το%

σύνδρομο% Τουρέτ% και% διαταραχές% όπως% η% κλεπτομανία% ή% η% πυρομανία.% Διάφοροι%

εθισμοί,% όπως% ο% εθισμός% στο% τζόγο% και% στα% τυχερά% παιχνίδια% θεωρούνται% επίσης%

διαταραχές%της%κατηγορίας%αυτής.%%

Στις% διαταραχές! της! προσωπικής! ταυτότητας,! της! μνήμης! και! της! γενικότερης!

επίγνωσης! του!εαυτού! τους%και%του%περίγυρού%τους,%μπορούν%να%ταξινομηθούν%η%

διασχιστική% διαταραχή% της% ταυτότητας% και% η% διαταραχή% της% πολλαπλής%

προσωπικότητας.% Άλλες! διαταραχές! της! μνήμης! ή! γνωστικές! διαταραχές!

περιλαμβάνουν!την!αμνησία!και!διάφορα!είδη!γεροντικής!άνοιας.%

Άλλο% είδος% διαταραχών% αποτελείται% από% τις%αναπτυξιακές! διαταραχές% οι% οποίες%

συμβαίνουν%πρωτίστως%στην%παιδική%ηλικία%(π.χ.%οι%διαταραχές%του%φάσματος%του%

αυτισμού,% η% εναντιωματική% προκλητική% διαταραχή% και% η% διαταραχή% της% αγωγής)%

καθώς%και%διαταραχές%οι%οποίες%μπορεί%να%συνεχιστούν%και%στην%ενήλικη%ζωή,%όπως%

η%διαταραχή%ελλειμματικής%προσοχής%και%υπερκινητικότητας.%

Στη%συνέχεια%υπάρχουν%οι%σωματόμορφες! διαταραχές!που%σχετίζονται%με% το%πώς%

κάποιος% αντιλαμβάνεται% το% σώμα% του% (π.χ.% η% σωμοτοποιητική% διαταραχή% και% η%

διαταραχή% μετατροπής% και% η% σωματική% δυσμορφοφοβική% διαταραχή)% αλλά% και% οι%

πλασματικές! διαταραχές% όπου% τα% συμπτώματα% συμβαίνουν% εσκεμμένα% και% είναι%

ψεύτικα%με%σκοπό%το%προσωπικό%όφελος%(π.χ.%σύνδρομο%Μινχάουζεν).%

Τέλος,% υπάρχει% ένας% μεγάλος% αριθμός% σπάνιων! ψυχιατρικών! συνδρόμων,% που%

συχνά% παίρνουν% το% όνομά% τους% από% το% άτομο% που% τα% περιέγραψε% πρώτο% (π.χ.% το%

σύνδρομο%Καπγκρά,%το%σύνδρομο%Ντε%Κλεραμπό,%το%σύνδρομο%Κοτάρ,%το%σύνδρομο%

Οθέλο,%το%σύνδρομο%Γκάνσερ%κλπ.).%

3.3.1 Η!ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ!ΚΑΙ!Η!ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ!ΤΗΣ!ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ!

Στη% συνέχεια,% αναλύονται% πιο% διεξοδικά% η% διαταραχή% της% εξάντλησης% και% η%

κατάθλιψη,% ομάδες% στην% αποκατάσταση% των% οποίων% μπορούν% να% παίξουν%

καθοριστικό%ρόλο%οι%θεραπευτικοί%κήποι%λόγω%της%σχέσης%τους%με%το%άγχος.%Γνωστό%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 21!

είναι% ότι% οι% παρατεταμένες% αντιδράσεις% άγχους% μπορεί% συχνά% να% οδηγήσουν% σε%

κατάθλιψη%ή%κόπωση.%Το%θεραπευτικό%περιβάλλον%ενός%κήπου%μπορεί%να%μειώσει%

το%άγχος%και%να%οδηγήσει%στην%αποκατάσταση%των%δύο%αυτών%διαταραχών.%

Η%διαταραχή!της!εξάντλησηςaκόπωση!εμφανίζεται%συχνά%αργά,%και%προηγείται%από%

μηuειδικά% σωματικά% συμπτώματα% του% άγχους,% όπως% σωματικός% πόνος,% πεπτικά%

προβλήματα%και%διαταραχές%του%ύπνου.%Στο%παρελθόν%η%διαταραχή%εξάντλησης%είχε%

πολλά%άλλα%ονόματα%συμπεριλαμβανομένης%της%ψυχικής%κόπωσης%και%της%ζωτικής%

εξάντλησης.%%

Η% διαδικασία% της% κρίσης% που% οδηγεί% στη% διαταραχή% της% εξάντλησης% έχει% τρεις%

φάσεις:% την% απορρόφηση% από% τη% δέσμευση,% την% απογοήτευση% και% την%

επαγγελματική%εξουθένωση.%Μία%πλήρως%ανεπτυγμένη%διαταραχή%εξάντλησης%έχει%

χαρακτηριστεί%ως%μια% δύσκολη% και% μακροχρόνια% κατάσταση% που%συνεπάγεται% μια%

μακρά% περίοδο% μειωμένης% εργασιακής% ικανότητας.% Η% αποκατάσταση% μπορεί% να%

είναι%επιτυχής%ακόμη%και%μετά%από%εξαιρετικά%μακρές%περιόδους%ασθένειας,%αν%και%

παραμένει% μία% αυξημένη% ευαισθησία% στο% άγχος.% Τα% γνωστικά% προβλήματα% που%

προκαλούνται%από%τη%διαταραχή%παραμένουν%συχνά%περισσότερο%από%τα%υπόλοιπα%

συμπτώματα% της% διαταραχής% και% μπορούν% να% δημιουργήσουν% εμπόδια% στην%

επιστροφή%στην%εργασία.%Πολλοί%που%υπέφεραν%από%τη%διαταραχή%της%εξάντλησης%

συνεχίζουν% να% εργάζονται% μόνο% με% μερική% απασχόληση% μετά% την% αποκατάσταση%

(Adevi,%2012).%

!Η! κατάθλιψη% χαρακτηρίζεται% από% χαμηλά% επίπεδα% θετικής% επιρροής% και%

συνυπάρχει% σε% μεγάλο% βαθμό% με% το% αίσθημα% αγωνίας,% το% άγχος% και% το% μειωμένο%

ενδιαφέρον% για% δραστηριότητες.% Η% κατάθλιψη% έχει% αξιοσημείωτες% διαπροσωπικές%

και% κοινωνικές% πτυχές,% συμπεριλαμβανομένης% της% ντροπαλότηταςuσυστολής,% της%

διαπροσωπικής%εξάρτησης,%και%μίας%μορφής%αγχώδους%προσκόλλησης.%

Η% κατάθλιψη% συνδέεται% με% την% αδράνεια,% τα% υψηλά% επίπεδα% αναστολής% της%

συμπεριφοράς% (συμπεριφορά% αποφυγής)% καθώς% και% την% έλλειψη% κοινωνικής%

ενίσχυσης% των% δραστηριοτήτων% που% σχετίζονται% με% την% ενεργό% αναψυχή.% Η%

συμπεριφορική! ενεργοποίηση% χρησιμοποιείται% συχνά% ως% στρατηγική% για% τη%

θεραπεία%της%κατάθλιψης%(Gonzalez%et%al,%2011).%
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3.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ!ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ!ΨΥΧΙΚΩΝ!ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ.!

Ο%ορισμός%και%η%ταξινόμηση%των%ψυχικών%διαταραχών%είναι%ζήτημαuκλειδί%τόσο%για%

τους%ερευνητές%όσο%και%για%τους%πάροχους%υπηρεσιών,%καθώς%και%για%όσους%έχουν%

διαγνωσθεί% με% κάποια% ψυχική% ασθένεια% (Δ1.%

https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

Οι% διαγνωστικές% ετικέτες% εκπληρώνουν% ένα% σημαντικό% σκοπό% λόγω% της%

χρησιμότητάς% τους% στο% σχεδιασμό% της% θεραπείας.% Επιπλέον,% πολλά% άτομα%

αναφέρουν%ότι%αισθάνονται%ανακούφιση%αφότου%γνωρίζουν%ότι%αυτό%που%βιώνουν%

είναι% μέσα% σε% κατανοητά% φαινόμενα% που% βιώνουν% και% άλλοι.% Η% διάγνωση%

προσπαθεί% να% δημιουργήσει% μια% γλώσσα% για% τις% πολύ% προσωπικές% και%

υποκειμενικές% εμπειρίες% των% ανθρώπων,% με% ένα% σύνολο% λεξιλογίου.% Οι% άνθρωποι%

πέρα% από% τις% διαφορές% τους% μπορούν% να% συζητήσουν% σχετικά% με% τα% θέματα% που%

ενδέχεται%να%αντιμετωπίζουν%(Schneider,%2014).%

Υπάρχουν% δύο% ευρέως% εδραιωμένα% συστήματα% ταξινόμησης% των% ψυχικών%

διαταραχών:%

• ICDa10:% Κεφάλαιο% 5:% Διανοητικές% και% συμπεριφορικές% διαταραχές,% από% το%

1945%τμήμα%της%Διεθνούς%Ταξινόμησης%Ασθενειών,%που%δημιούργησε%ο%(ΠΟΥ)%

• DSMaIV% (Diagnostic% and% Statistical%Manual% of%Mental% Disordersu% 4th% Edition),%

που% δημιούργησε% η% Αμερικανική% Ψυχιατρική% Εταιρεία% το% 1952% (Δ1.%

https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια)%

Από%τα%δύο%αυτά%συστήματα%ταξινόμησης%των%ψυχικών%διαταραχών,%το%(DSM)%είναι%

το%εργαλείο%της%ψυχιατρικής,%της%ψυχολογίας%και%της%κοινωνικής%εργασίας%το%οποίο%

πιο% συχνά% χρησιμοποιούν% οι% κλινικοί% γιατροί% για% να% πάρουν% διαγνωστικές%

αποφάσεις% σχετικά% με% τον% ορισμό% της% ασθένειας% των% πελατών% τους% (Schneider,%

2014).%

Και%τα%δύο%παραπάνω%συστήματα%ταξινόμησης%παρέχουν%σταθερά%κριτήρια%για%τη%

διάγνωση% των% ψυχικών% διαταραχών.% Οι% διαφορές% των% δύο% συστημάτων% είναι%

σημαντικές,% ωστόσο% έχουν% εσκεμμένα% συγκλίνοντες% κωδικούς% στις% πρόσφατες%

εκδόσεις% τους,% έτσι% ώστε% να% είναι% ευρέως% συγκρίσιμα% (Δ1.%

https://el.wikipedia.org/wiki/Ψυχική_ασθένεια).%
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3.5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ!ΤΩΝ!ΨΥΧΙΚΩΝ!ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ.!

Η%θεραπεία%στην%ψυχική%ασθένεια%έχει%κάνει%μεγάλη%πρόοδο%τον%τελευταίο%αιώνα.%

Ευεργετικές%θεραπείες%περιλαμβάνουν%ψυχοθεραπείες%γνωστικής%συμπεριφορικής,%

διαπροσωπικές% ψυχοθεραπείες% και% αντικαταθλιπτικά% φάρμακα% (Gonzalez% et% al,%

2011).%

Η%ψυχοθεραπεία% και% η%ψυχιατρική%θεραπευτική%αγωγή% είναι% δύο% κύριες% επιλογές%

θεραπείας,% όπως% είναι% η% κοινωνική% παρέμβαση,% η% ισότιμη% υποστήριξη% και% η%

αυτοβοήθεια% (Δ1.% https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).% Οι% θεραπείες%

που% βασίζονται% στην% ενεργοποίηση% της% συμπεριφοράς% και% στην% αύξηση% των%

ευχάριστων%δραστηριοτήτων%αναφέρονται% επίσης%ως% επωφελείς.% Επίσης,% στοιχεία%

δείχνουν%ότι%η%σωματική%άσκηση%ανακουφίζει%την%κατάθλιψη%(Gonzalez%et%al,%2011).%

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ!ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!

Μέχρι%σήμερα,%το%καθεστώς%αποκατάστασης%ψυχικών%ασθενειών%επικεντρώνεται%σε%

μεγάλο%βαθμό%%στη%διαχείριση%των%συμπτωμάτων%μέσω%φαρμακευτικών%προϊόντων,%

παραμελώντας% την% εστίαση% στην% ολιστική% υγεία,% που% θα% μπορούσε% να%

αντιμετωπίσει%τις%πλήρεις%ανάγκες%ενός%ατόμου%σύμφωνα%με%το%προσωπικό%πλαίσιο%

ζωής%του%(Alford,%2014).%%

Η% θεραπεία% και% η% υποστήριξη% των% ψυχικά% ασθενών% παρέχεται% συνήθως% σε%

ψυχιατρικά%νοσοκομεία,%κλινικές%ή%σε%κοινωνικές%υπηρεσίες%ψυχικής%υγείας%ενώ%η%

κλινική% θεραπεία% παρέχεται% από% ποικίλους% επαγγελματίες% ψυχικής% υγείας% καθώς%

έχουν% δημιουργηθεί% αρκετά% επαγγέλματα% για% την% αντιμετώπιση% των% ψυχικών%

διαταραχών,% όπως% η% ιατρική% ειδικότητα% της%ψυχιατρικής,% η% κλινική%ψυχολογία,% οι%

κοινωνικοί% λειτουργοί% αλλά% και% εξειδικευμένοι% ψυχοθεραπευτές% (Δ1.%

https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

Υπάρχουν% γενικά% διάφορες% στρατηγικές% θεραπείας,% η% καταλληλότητα% των% οποίων%

εξαρτάται%από%το%άτομο%και%τη%διαταραχή%από%την%οποία%πάσχει.%

%Σε% μια% μειονότητα% των% περιπτώσεων% μπορεί% να% υπάρξει% ακούσιος% περιορισμός% ή%

ακούσια% θεραπεία,% όπου% η% νομοθεσία% το% επιτρέπει,% γεγονός% που% μπορεί% να%

προκαλέσει% προβλήματα,% ανάλογα% με% το% πώς% πραγματοποιείται% και% πώς% γίνεται%

αντιληπτή%αυτή%από%τους%ψυχικά%ασθενείς%ή%την%κοινή%γνώμη.%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 24!

Η% εισαγωγή% των% ατόμων% με% ψυχική% ασθένεια% σε% κάποιο% κέντρο% ήταν% μία% κοινή%

παρέμβαση,% ειδικά% στο%παρελθόν.%Ωστόσο,% τα% τελευταία% 40% χρόνια% σε% παγκόσμιο%

επίπεδο% η% επίλυση% της% ψυχική% ασθένειας% έχει% σταδιακά% μετατοπιστεί% στις%

κοινότητες% των% ασθενών,% στο% πλαίσιο% της% διαδικασίας% της% αποασυλοποίησης%

(Alford,%2014).%

ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ!

Η% αποασυλοποίηση% ήταν% μια% σημαντική% αλλαγή% στον% τομέα% της% περίθαλψης% των%

ψυχικά%ασθενών%η%οποία%ξεκίνησε%τη%δεκαετία%του%1950%και%του%1960%και%η%οποία%

σηματοδότησε% μία% σημαντική% αλλαγή% στη% νοοτροπία,% τις% πρακτικές% και% την%

εμπλεκόμενη% πολιτική% απέναντί% τους% για% τις% επόμενες% δεκαετίες.% Μετά% τον% Β%

Παγκόσμιο%Πόλεμο,%τρεις%μεγάλες%αλλαγές%οδήγησαν%στη%μετακίνηση%των%ασθενών%%

από%τα%κρατικά%ψυχιατρικά%νοσοκομεία%σε%κοινότητες:%1)%η%έλλειψη%κεφαλαίων%και%

επαρκής%στελέχωσης%στα%κρατικά%νοσοκομεία%στον%απόηχο%της%μεγάλης%ύφεσης%και%

του%πολέμου,%2)%η%πρόσφατη%αναγνώριση%της%καταπολέμηση%της%νεύρωσης%(PTSD)%

που%απαιτούσε%περισσότερους%επαγγελματίες%στον%τομέα%της% %ψυχικής%υγείας%και%

3)%η%δημιουργία%του%Εθνικού% Ινστιτούτου%Ψυχικής%Υγείας%το%1949%που%οδήγησε%σε%

πολλές% κυβερνητικά% χρηματοδοτούμενες% έρευνες% για% την% αιτιολογία% και% τις%

θεραπευτικές% επιλογές% στην%ψυχική% ασθένεια.% Ακόμη,% η% ταυτόχρονα% αναδυόμενη%

ανησυχία% για% τα% πολιτικά% δικαιώματα% των% ψυχικά% ασθενών% έθεσε% σε% κίνηση% τη%

στροφή%προς%την%κοινοτική%%φροντίδα%(Schneider,%2014).%

Ως%αποτέλεσμα%της%αποασυλοποίησης%όλο%και%περισσότεροι%ασθενείς%έφυγαν%από%

τα%ιδρύματα%και%επέστρεψαν%στη%φροντίδα%της%οικογένειάς%τους%και%της%κοινότητας%

(Benjamin,%1993).%

Το% μήνυμα% που% δόθηκε% σε% οικογένειες% μέσω% της% αποασυλοποίησης% ήταν% ότι% σε%

καμία%περίπτωση%δεν%θα%έπρεπε%να%νοσηλεύεται%δια%βίου%ο%ασθενής,%γεγονός%που%

πίεσε%τις%οικογένειες%των%ψυχικά%ασθενών%να%τους%κρατήσουν%στο%σπίτι%(Benjamin,%

1993).%%

Ωστόσο,% η% έξοδος% κάποιου% από% το% νοσοκομείο% απέχει% πολύ% από% το% τέλος% της%

διαδικασίας%αποκατάστασής%του%μιας%και%οι%πρώην%ασθενείς%χρειάζονται%μέσα%στα%

οποία% να% μπορούν% να% στραφούν% για% βοήθεια% ώστε% να% γίνει% η% αναγκαία%

αναπροσαρμογή%τους%στην%καθημερινότητα%(Benjamin,%1993).%%
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‘Ετσι,% η% αποασυλοποίηση! οδήγησε%αρχικά% σε%αυτό%που%πολλοί% ονομάζουν% “κρίση%

στην%ψυχική% υγεία”,% επειδή% μετά% την% έξοδο% των% ασθενών% από% τα% νοσοκομεία,% οι%

υπηρεσίες%αποκατάστασης%και%παρακολούθησης%δεν%είχαν%υλοποιηθεί%στο%επίπεδο%

ή%με%τον%τρόπο%που%είχαν%σχεδιαστεί%(Schneider,%2014).%

Ο%αντίκτυπος%της%αποασυλοποίησης%τόσο%στους%ασθενείς%όσο%και%στις%οικογένειές%

τους%αναγνωρίζεται%πλέον%ευρέως%στον%τομέα%της%ψυχικής%υγείας%και,%ως%εκ%τούτου,%

το% ερώτημα% δεν% είναι% πλέον% αν% οι% “χρόνια% ή% όχι”% ψυχικά% ασθενείς% % πρέπει% να%

διαχειρίζονται%στην%κοινότητα,%αλλά%πώς%οι%επαγγελματίες%στον%τομέα%της%ψυχικής%

υγείας%μπορούν%καλύτερα%να%παρέχουν%την%κοινοτική%φροντίδα%(Benjamin,%1993).%%

Η% αποκατάσταση% της% ασθένειας% συνιστάται% να% διερευνάται% πέρα% από% το% τρέχον%

καθεστώς% διαχείρισης% των% συμπτωμάτων% με% φαρμακευτική% αγωγή% προς% μία%

ολιστική%φροντίδα,%που%περιλαμβάνει%κοινωνικές%πτυχές%που%επιτρέπουν%στα%άτομα%

να%χτίσουν%κοινωνικά%δίκτυα%μέσα%στις%κοινότητές%τους%(Alford,%2014).%%

3.5.1 ΤΥΠΟΙ!ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ!
Στην% ενότητα% αυτή% θα% δούμε% πιο% αναλυτικά% τους% τύπους% θεραπείας% που% έχουν%

χρησιμοποιηθεί%στον%τομέα%της%ψυχικής%υγείας.%

Πρέπει% να% γίνει% κατανοητό% ότι% % πρωταρχικός% στόχος% των%ψυχιατρικών% θεραπειών%

είναι%η% τροποποίηση%της%παθολογικής%συμπεριφοράς.%Όλες%οι%συμπεριφορές,% είτε%

φυσιολογικές% είτε% παθολογικές,% παράγονται% από% εξαιρετικά% σύνθετες%

αλληλεπιδράσεις% ανάμεσα% σε% βιολογικούς,% ψυχολογικούς% και%

περιβαλλοντολογικούς%παράγοντες%(Sadock%et%al,%2004).%

3.5.1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ!ΘΕΡΑΠΕΙΑ!(ΦΘ)!

Η%διαχείριση%των%ψυχικά%πασχόντων%με%φαρμακευτική%θεραπεία%γίνεται%με%αρκετές%

ομάδες%φαρμάκων%που%χρησιμοποιούνται%για%αυτό%το%σκοπό.%Τα%αντικαταθλιπτικά%

χρησιμοποιούνται%για%την%αντιμετώπιση%της%κλινικής%κατάθλιψης,%όπως%επίσης%και%

για%τη%διαχείριση%του%άγχους%καθώς%και%σε%πολλές%άλλες%διαταραχές.%Τα%αγχολυτικά%

χρησιμοποιούνται%για%την%αντιμετώπιση%του%άγχους%και%για%τα%σχετιζόμενα%με%αυτό%

προβλήματα,% όπως% είναι% η% αϋπνία.% Οι% σταθεροποιητές% του% συναισθήματος%

χρησιμοποιούνται% κυρίως% στη% διπολική% διαταραχή.% Τα% αντιψυχωτικά%

χρησιμοποιούνται% στις% ψυχώσεις,% κυρίως% για% τα% θετικά% συμπτώματα% της%

σχιζοφρένειας% καθώς% και% σε% πολλές% άλλες% διαταραχές.% Τα% ψυχοδιεγερτικά%
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χρησιμοποιούνται% ευρέως% στην% διαταραχή% ελλειματικής% προσοχής% και%

υπερκινητικότητας%(Δ1.%https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

3.5.1.2 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ!ΔΙΑΣΥΝΔΑΣΗΣ!ΝΟΥ!–!ΣΩΜΑΤΟΣ!

Η% ιατρική% νουuσώματος% θεωρείται% ως% μια% ολιστική,% θεραπευτική% φιλοσοφία% που%

βασίζεται% στη% σύνδεση% του% μυαλού% και% του% σώματος,% στην% έμφυτη% ικανότητα%

επούλωσης% του% σώματος,% και% στην% δυνατότητα% ενός% ατόμου% να% ασκήσει% κάποιο%

προσωπικό% έλεγχο% σε% αυτή.% Οι% θεραπείες% συσχέτισης% νουuσώματος% είναι% γενικά%

χωρίς% αντενδείξεις% για% τον% τυπικό% ασθενή,% όταν% ασκούνται% σωστά,% με% ειδικό%

θεραπευτή% ή% και% αυτόνομα% μετά% την% κατάλληλη% εκπαίδευση.%Οι% θεραπείες% αυτές%

μπορούν%να%βοηθήσουν%στην%ανακούφιση% των%συμπτωμάτων%και% να%προωθήσουν%

μία%αίσθηση%αυξημένου%ελέγχου%και%αυξημένης%αυτοεκτίμησης%ενώ%βελτιώνουν%την%

ποιότητα%ζωής%(Decker,%1999).%

Υπάρχουν% πολλές% γνωστές% θεραπείες% νουuσώματος.% Σε% αυτές% περιλαμβάνονται%

διάφορες% μορφές% ψυχοθεραπείας% και% ομάδες% υποστήριξης,% δημιουργικές%

θεραπείες,% τεχνικές% χαλάρωσης,% η% χρήση% της% προσευχής% και% της% πνευματικότητας%

και% θεραπείες% που% βασίζονται% στη% σχέση% του% ανθρώπου% με% τη% φύση,% όπως%

θεραπείες%με%τη%χρήση%των%φυτών%και%των%ζώων.%Παρόλο%που%πολλές%από%αυτές%τις%

θεραπείες% υπάρχουν% εδώ% και% πολλά% χρόνια,% κερδίζουν% αυξημένο% ενδιαφέρον% το%

τελευταίο%διάστημα,%ειδικά%όσες%αφορούν%την%επαφή%του%ανθρώπου%με%το%φυσικό%

περιβάλλον%(Decker,%1999).%

3.5.1.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ! ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!

(ΠΨΑ)!

Στην% ενότητα% αυτή% παρουσιάζονται% οι% ποικίλες% επιλογές% που% υπάρχουν% σε%

προγράμματα% ψυχοκοινωνικής% αποκατάστασης% (ΠΨΑ)% για% άτομα% με% ψυχική%

ασθένεια% και% συλλέγονται% τα%στοιχεία% εκείνα%που%μπορούν% να% ενσωματωθούν%ως%

δραστηριότητες% σε% ένα% λειτουργικό% πρόγραμμα% αποκατάστασης% ψυχικά% ασθενών%%

που%προτείνεται%στη%μελέτη%εφαρμογής%της%παρούσης%μελέτης.%

Τα% (ΠΨΑ)% κατά% την% αποκατάσταση% ψυχικά% ασθενών% χρησιμοποιούν% το% δυναμικό%

τους%για%να%αντισταθμίσουν%το%συναίσθημα%της%κοινωνικής%απομόνωσης,%σύμπτωμα%

το% οποίο% η% φαρμακολογία% δεν% μπορεί% να% θεραπεύσει.% Ως% (ΠΨΑ)% ορίζεται%

οποιαδήποτε% παρέμβαση% η% οποία% τονίζει% τους% ψυχολογικούς% ή% κοινωνικούς%
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παράγοντες,%σε%αντίθεση%με%τους%%βιολογικούς%παράγοντες!(Alford,%2014).%%

Η!ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η! ψυχοθεραπεία% είναι% ένας% όρος% που% χρησιμοποιείται% για% να% περιγράψει% τη%

θεραπεία% για% συμπεριφορικές,% ψυχιατρικές,% συναισθηματικές% διαταραχές,% και%

διαταραχές% προσωπικότητας% μέσω% της% λεκτικής% και% μη% λεκτικής% μεθόδου%

επικοινωνίας.% Η% πιο% γνωστή% μορφή% ψυχοθεραπείας% είναι% η% κλασσική%

ψυχοθεραπεία,%η%οποία%βασίζεται%στη%φροϋδική%σχολή%της%ψυχανάλυσης%(Decker,%

1999).%

Η%ψυχοθεραπεία%περιλαμβάνει%τους%ακόλουθους%τύπους%θεραπείας:%

• !ΨΥΧΑΝΑΛΑΣΗ!ΚΑΙ!ΨΥΧΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ!ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η% ψυχανάλυση% απευθύνεται% σε% ασυνείδητες% ψυχικές% διαμάχες% και% άμυνες.% Στο%

παρελθόν% η% ψυχανάλυση% % ήταν% μία% κυρίαρχη% ψυχοθεραπευτική% σχολή% ενώ%

χρησιμοποιείται% μέχρι% και% σήμερα.% Η% συστημική% ψυχοθεραπεία% ή% οικογενειακή%

ψυχοθεραπεία% χρησιμοποιούνται% επίσης% κάποιες% φορές% (Δ1.%

https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

Η% ψυχανάλυση% και% η% ψυχαναλυτική% ψυχοθεραπεία% βασίζονται% στις% θεωρίες% του%

Sigmud% Freud% για% το% ασυνείδητο% που% δρα% δυναμικά% και% τις% ψυχικές% συγκρούσεις%

(Sadock%et%al,%2004).%%

O%Freud!προτείνει%η%κατανόηση%της%τρέχουσας%συμπεριφοράς%και%των%αντιλήψεων%

του%ατόμου%να%γίνεται%μέσα%από%την%διαδικασία%κατανόησης%των%αναμνήσεών%του%

που%βρίσκονται%κρυμμένες%στο%υποσυνείδητό%του%(Decker,%1999).!

Ο% κύριος% στόχος% είναι% να% έρθουν% στο% φως% οι% ασυνείδητες% συγκρούσεις.% Στην%

ψυχανάλυση%ο%ασθενής%συναντά% τον%θεραπευτή%3u5%φορές% κάθε% εβδομάδα% και% η%

θεραπεία%κρατάει%εκατοντάδες%ώρες%μέσα%σε%αρκετά%χρόνια.%Ο%ασθενής%προσπαθεί%

να%λέει%ελεύθερα%οτιδήποτε%έρχεται%στο%μυαλό%του%και%κάνει%συνειρμούς%σε%σχέση%

με% τα% όνειρά% του.% Η% ψυχαναλυτική% ψυχοθεραπεία% βασίζεται% στις% ίδιες% αρχές% και%

τεχνικές% με% την% κλασική% ψυχανάλυση% αλλά% είναι% λιγότερο% εντατική% και% δίνεται%

έμφαση%στα%καθημερινά%πρακτικά%ζητήματα.%%

Στη% Βραχεία%ψυχοδυναμική%ψυχοθεραπεία% η% οποία% ολοκληρώνεται% με% 10% έως% 40%

συνεδρίες% σε% διάστημα% μικρότερο% του% ενός% χρόνου,% ο% στόχος% είναι% η% ανάπτυξη%

εναισθησίας% για% υποκειμενικές% ψυχικές% συγκρούσεις.% Η% θεραπεία% αυτή%

χαρακτηρίζεται% από% εντονότερη% αντιπαράθεση% όπου% ο% θεραπευτής% αναμιγνύεται%
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πιο%ενεργητικά%(Sadock%et%al,%2004).%

Σε% γενικές% γραμμές,% η% ψυχοθεραπεία% είναι% λιγότερο% έντονη% από% ότι% είναι% η%

ψυχανάλυση%και%είναι%πιο%διαuδραστική,%με%τον%θεραπευτή%να%παρέχει%συμβουλές%

και%ενθάρρυνση.%

• ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ!ΘΕΡΑΠΕΙΑ%

Οι% συμπεριφορικές% θεραπείες% επικεντρώνονται% στην% αλλαγή% αρνητικών%

συμπεριφορών%και%συναισθημάτων%(Decker,%1999).%%

Η% θεραπεία% συμπεριφοράς% έχει% ως% βασική% αρχή% ότι% η% δυσπροσάρμοστη%

συμπεριφορά%μπορεί% να% αλλάξει% χωρίς% να% αναζητηθούν% τα% υποκειμενικά% αίτια.% Η%

θεραπεία% βασίζεται% στην% αρχή% της% μάθησης,% δηλαδή% στο% ότι% η% συμπεριφορά%

διαμορφώνεται%από%τις%συνέπειές%της%(Sadock%et%al,%2004).%

Η% ΓνωστικήuΣυμπεριφορική% Ψυχοθεραπεία% χρησιμοποιείται% ευρέως% και% βασίζεται%

στην%τροποποίηση%σχημάτων%σκέψης%και%συμπεριφοράς%σχετιζόμενα%με%την%ψυχική%

διαταραχή%(Δ1.%https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

Η% θεραπεία% αυτή! βασίζεται% στο% ότι% η% συμπεριφορά% καθορίζεται% από% τον% τρόπο%

σκέψης% του% ατόμου% σχετικά% με% τον% εαυτό% του% και% τον% ρόλο% του% στον% κόσμο% και%

οφείλεται% σε% βαθιά% ριζωμένες% στερεότυπες% σκέψεις% που% οδηγούν% σε% γνωστικές%

στρεβλώσεις% ή% λανθασμένες% σκέψεις.% Η% θεραπεία% αποσκοπεί% στη% διόρθωση% των%

στρεβλώσεων%και%λειτουργεί%μέσω%της%αναγνώρισης%και%διόρθωσης%των%αυτόματων%

σκέψεων.%Η%θεραπεία%αυτή%έχει%επιτυχία%σε%μορφές%ήπιας%ή%ενδιάμεσης%βαρύτητας%

μη%ψυχωτικής%κατάθλιψης%(Sadock%et%al,%2004).%%

ΟΜΑΔΙΚΗ!ΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η%ομαδική%θεραπεία%έχει%πολλές%μορφές.%Κάποιες%από%αυτές%επικεντρώνονται%στη%

βελτίωση% των% κοινωνικών%δεξιοτήτων,%άλλες%στην%ανακούφιση% των%συμπτωμάτων%

και%άλλες%επεξεργάζονται%άλυτες%ενδοψυχικές%συγκρούσεις.%Η%θεραπεία%μπορεί%να%

εστιάζει%σε%ένα%άτομο%στο%πλαίσιο%μίας%ομάδας,%στις%αλληλεπιδράσεις%ανάμεσα%σε%

κάποια%μέλη%της%ομάδας%ή%στο%σύνολό%της%(Sadock%et%al,%2004).%%

Η% ομαδική% θεραπεία% γίνεται% στο% πλαίσιο% ομάδων% υποστήριξης% που% είναι%

σχεδιασμένες% για% να% παρέχουν% κοινωνική% υποστήριξη% σε% άτομα% με% μια% κοινή%

ανησυχία%(Decker,%1999).%%

Οι% ομάδες% μπορεί% να% είναι% ομοιογενείς% ή% ετερογενείς% ως% προς% τη% διάγνωση.% Οι%

ομαδικές% θεραπείες% αποτελούν% τόπο% ελεύθερης% συζήτησης% με% άμεση% διερεύνηση%
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φόβων%και%στρεβλώσεων%(Sadock%et%al,%2004).%%

Μέσα%στην%ομάδα,%οι%ψυχικά%ασθενείς%μοιράζονται%τους%φόβους%και%τις%ανησυχίες%

τους% σε% ένα% υποστηρικτικό% περιβάλλον,% θρηνούν% την% απώλεια% ενός% αγαπημένου%

προσώπου,% διαχειρίζονται% οικογενειακές% σχέσεις% και% μαθαίνουν% τρόπους%%

επιβίωσης%(Benjamin,%1993).%

Γενικά,%οι%ομάδες%υποστήριξης%πρώην%ασθενών%είναι%αποτελεσματικές%στη%μείωση%

της% κοινωνικής% απομόνωσης,% αυξάνοντας% τη% συνοχή% και% βελτιώνοντας% τον% έλεγχο%

της%πραγματικότητας%(στην%περίπτωση%της%ψύχωσης)%(Benjamin,%1993).%

Οι% ομάδες% υποστήριξης% μειώνουν% το% άγχος,% την% ένταση,% τα% αισθήματα% σύγχυσης,%

αδυναμίας,%απελπισίας,%και%την%κούραση%και%μεταδίδουν%την%αίσθηση%της%δύναμης%

στους%συμμετέχοντες%(Decker,%1999).%%

Μέσω% της% αλληλεπίδρασης% της% ομάδας,% οι% συμμετέχοντες% διατηρούν% μια% θετική%

στάση% και% μαθαίνουν% νέες% δεξιότητες% αντιμετώπισης% των% προβλημάτων% που%

αντιμετωπίζουν.% Επιπλέον,% υπάρχει% η% δυνατότητα% για% την% απόκτηση% νέων% φιλιών%

και%την%ανάπτυξη%της%αίσθησης%της%κοινότητας%(Benjamin,%1993).%%

3.5.1.2.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ!ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ!

Οι%δημιουργικές%θεραπείες%αποτελούνται%από%τις%χειροτεχνίες,%το%χορό,%το%θέατρο,%

τη%μουσική%και%άλλες%σχετικές%μορφές%έκφρασης%(Decker,%1999).%%

Ερευνητές%έχουν%διαπιστώσει%%ότι%οι%δημιουργικές%δραστηριότητες%έχουν%άμεση%και%

θετική% επίδραση% στην% ικανοποίηση% από% τη% ζωή,% την% ευημερία,% και% την% αυτόu

αντίληψη%(Schneider,%2014).%

Οι% δημιουργικές% θεραπείες% έχουν% διαδραματίσει% αναπόσπαστο% ρόλο% στην%

αποκατάσταση%και%στην%αυτόuέκφραση,%προσφέροντας%διαύγεια%στα%συναισθήματα%

και% τις% συγκινήσεις,% αυξάνοντας% τη% διορατικότητα% και% συγκεκριμενοποιώντας% τα%

ασαφή,% ανεξήγητα% συναισθήματα% που% συχνά% σχετίζονται% με% την% ασθένεια% και% τη%

θεραπεία%(Decker,%1999).%%

Έτσι,% η% εργοθεραπεία,% η%θεραπευτική% τέχνη,% η% χοροθεραπεία,% η%μουσικοθεραπεία%

και% η% θεραπεία% μέσα% από% το% δράμα% είναι% κάποιες% από% τις% δημιουργικές%

παρεμβάσεις% που% έχουν% χρησιμοποιηθεί% για% την% αποκατάσταση% των% ψυχικά%

ασθενών.%
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! ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η%μελέτη%της%εργοθεραπείας%ως%επιστήμη%άρχισε%από%το%όραμα%της%Elizabeth%Yerxa,%

επίτιμης%καθηγήτριας%στο%Πανεπιστήμιο%της%Νότιας%Καλιφόρνιας,%και%ιδρύθηκε%στις%

πρώτες%δεκαετίες%του%αιώνα%μας.%Οι%εργοθεραπευτές%πίστευαν%ότι%η%εργοθεραπεία%

και%η% χρήση% των% τεχνών%και% της% χειροτεχνίας% είχε%θεραπευτική%αξία,% τόσο%ψυχικά%

όσο% και% σωματικά% και% έτσι% άρχισαν% να% την% χρησιμοποιούν% ως% θεραπευτικό% μέσο%

(Dochod,%2007).%

Αρχικά,%το%επάγγελμα%της%εργοθεραπείας%περιοριζόταν%σε%ψυχιατρικούς%ασθενείς,%

ενώ% στη% συνέχεια% επεκτάθηκε% σαν% πρακτική% και% σε% άλλους% τομείς% (Marcus% et% al,%

1995).%

Η%εργοθεραπεία%αναγνωρίζει%ότι%το%μυαλό,%το%σώμα%και%το%πνεύμα%είναι%πολύπλοκα%

συνυφασμένα% και% ότι% τα% μοντέλα% θεραπείας% πρέπει% να% εξετάζουν% ένα% άτομο%

συνολικά! (μυαλό,% σώμα,% πνεύμα).Αυτό% το% μοντέλο% θεραπείας% προσφέρει% μια%

ολιστική%προσέγγιση%σε%σχέση%με%την%αναπηρία,%την%υγεία,%και%τη%λειτουργικότητα%

του%ατόμου,%η%οποία%ενισχύει%την%απασχόλησηuεργασία%ως%θεμέλιο%της%θεραπείας.%

Ακόμη,%το%μοντέλο%αυτό%στηρίζεται%στο%γεγονός%ότι%οι%ψυχικά%ασθενείς%καθώς%και%

το%σύνολο%των%ανθρώπων%χρησιμοποιούν%τις%δεξιότητές%τους%για%να%ανταποκριθούν%

στις% σωματικές,% κοινωνικές% και% πνευματικές% ανάγκες% των% ίδιων% και% των% άλλων%

(Dochod,%2007).%%

Οι%άνθρωποι%είναι%απασχολημένοι%στη%φύση.%Όταν%η%απασχόληση%ενός%ατόμου%ή%η%

χρήση% των% δεξιοτήτων% του% διακόπτονται% από% περιστάσεις,% όπως% μία% ψυχική%

ασθένεια,% τότε%αυτές%πρέπει%να%προσαρμοστούν%ή%να%διδαχθούν%εκ%νέου%ώστε%να%

ικανοποιούνται% και% πάλι% οι% % ανάγκες% του%ατόμου.%Ως% εκ% τούτου,% η%αποκατάσταση%

της% υγείας% μπορεί% να% βοηθηθεί% από% την% αποκατάσταση% της% απασχόλησης% και% για%

τον%λόγο%αυτό%η%σημασία%της%εργοθεραπείας%είναι%ευρέως%αναγνωρισμένη%(Dochod,%

2007).%

! ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ!ΤΕΧΝΗ!

Η%θεραπεία%μέσω%της%τέχνης%γίνεται%με%την%χρήση%του%σχεδίου,%της%ζωγραφικής,%της%

γλυπτικής,%ή%άλλων%δημιουργικών%μορφών%για%θεραπευτικό%όφελος.%Η%τέχνη%είναι%

ένα% μέσο% που% είναι% εξαιρετικά% προσαρμόσιμο% και% ισχυρό% στην% ικανότητά% του% να%

είναι% επικοινωνιακό,% ανακλαστικό% και% θεραπευτικό.% Η% τέχνη% ως% αγωγή% έχει%

χρησιμοποιηθεί% στον% τομέα% της% εργοθεραπείας% με% παιδιά% και% άτομα% με% ψυχική%
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ασθένεια%και%έχει%επικεντρωθεί%στο%τελικό%προϊόν%της%τέχνης,%ως%ένα%μέσο%για%να%

αποκτηθεί%μία%εικόνα%για% την%ψυχή%του%ατόμου%που%βοηθάει%στη% %διαδικασία%της%

διάγνωσης%(Dochod,%2007).%%

Αυτό% το% μοντέλο% θεραπείας% έχει% σχεδιαστεί% για% τη% βελτίωση,% τη% διατήρηση% ή% την%

αποκατάσταση% της%ψυχικής%ή%σωματικής% ευεξίας%μέσω%μη% λεκτικής% έκφρασης% και%

επικοινωνίας%(Decker,%1999).%%

Η% τέχνη% γίνεται% ένα% μέσο% επικοινωνίας% στη% θεραπευτική% σχέση% και% επιτρέπει% μια%

φυσική% απεικόνιση% των% εσωτερικών% και% κρυφών% συναισθημάτων% (Dochod,% 2007).%

Χρησιμοποιείται% ως% όχημα% για% την% έκφραση% κοινωνικά% απαράδεκτων%

συναισθημάτων,% όπως% η% ζήλια% ή% η% οργή,% ή% κοινωνικά% αποδεκτών,% αλλά% μερικές%

φορές%προσωπικών%μη%αποδεκτών%συναισθημάτων,%όπως%ο%φόβος,%η%θλίψη%και%η%

σύγχυση%(Decker,%1999).%%

Από% τη% στιγμή% που% γινόμαστε% ενήλικες% ο% αυθεντικός% εαυτός% χάνεται,% επειδή% οι%

άνθρωποι%αναγκάζονται%να%προσαρμοστούν%σε%κάποιο%πρότυπο%συμπεριφοράς%που%

υπαγορεύει% πώς% πρέπει% να% σκέφτονται,% να% αισθάνονται% και% να% αντιδρούν.% Ενώ% η%

τέχνη% επιτρέπει% την% έκφραση% του% πραγματικού% εαυτού.! Οι% καλλιτεχνικές%

δραστηριότητες%πέρα%από%ένα%μέσο%για%την%αυτόuέκφραση%είναι%και%ένα%μέσο%για%

την% προώθηση% του% προβληματισμού% κατά% τις% ήρεμες% περιόδους% απασχόλησης%

(Dochod,%2007).%

Η%τέχνη%έχει%τη%δύναμη%να%αποσπά%την%προσοχή%από%τον%πόνο,%τόσο%σωματικά%όσο%

και%ψυχικά%και% %μπορεί%να%χρησιμοποιηθεί%ως%μέσο%απόσπασης%της%προσοχής%του%

ατόμου.% Η% τέχνη% μπορεί% να% είναι% ιδιαίτερα% επωφελής% σε% άτομα% με% καταθλιπτικές%

διαταραχές%βοηθώντας%τα%να%αντικαταστήσουν%τις%αρνητικές%σκέψεις%και%ασχολίες%

τους%με%άλλες%πιο%ευχάριστες%(Dochod,%2007).%

Η%θεραπεία%μέσα%από%την%τέχνη%θεωρείται%ότι%είναι%επωφελής%για%τη%διαχείριση%του%

άγχους,% του% πένθους,% της% ψυχικής% και% συναισθηματικής% ασθένειας,% της% νευρικής%

ανορεξίας,% της% χαμηλής% αυτοεκτίμησης,% και% της% νόσου% του% Alzheimer% (Decker,%

1999).%%

Συχνά% ωστόσο% μπερδεύονται% οι% έννοιες% της% θεραπείας% μέσω% της% τέχνης% και% της%

χρήσης%της%τέχνης%στη%θεραπεία.%Η%διαφορά%είναι%ότι%η%πρώτη%εστιάζει%περισσότερο%

στην% προβολική% ικανότητα% της% τέχνης% και% την% ερμηνεία% των% συμβόλων,% ενώ% η%

δεύτερη% επικεντρώνεται% στην% τέχνη% ως% μια% δραστηριότητα,% μια% διαδικασία,% μια%
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μορφή% επικοινωνίας,% και% μία% οδό% προς% την% % αυτογνωσία.% Με% τη% συμμετοχή% στη%

δραστηριότητα%υπάρχει%μία%αίσθηση%ικανοποίησης%και%ευημερίας%(Dochod,%2007).%

! ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η% χοροθεραπεία%ως% μοντέλο% θεραπείας% λειτουργεί% μέσω% της% χρήσης% του% ρυθμού%

και%της%κίνησης%για%την%παράκαμψη%του%συνειδητού%μυαλού%και%την%επαφή%με%τον%

εσωτερικό% συναισθηματικό% κόσμο% του% ατόμου.% Η% θεραπεία% μέσω% χορευτικών%

κινήσεων%αλλά%και%απλών%βημάτων,%βοηθά%τα%άτομα%να%συνειδητοποιήσουν%και%να%

εκφράσουν% τα% συναισθήματά% τους,% με% στόχο% την% οικοδόμηση% της% αυτοεκτίμησης,%

την% επανάκτηση% μίας% αίσθησης% ταυτότητας,% καθώς% και% την% αποκατάσταση% ή% τη%

βελτίωση%της%ισορροπίας%μεταξύ%μυαλού%και%σώματος%(Decker,%1999).%%

Απλά%βήματα,% όπως%πεζοπορία,% συρτά%βήματα% και% ταλαντεύσεις% ενσωματώνονται%

στο%χορό.%Η%χοροθεραπεία%πιστεύεται%ότι%είναι%επωφελής%για%τα%άτομα%με%νευρική%

ανορεξία,%βουλιμία,%μαθησιακές%δυσκολίες,%άγχος,%ένταση,%και%κατάθλιψη%(Decker,%

1999).%%

! ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η% μουσικοθεραπεία% είναι% η% χρήση% της% μουσικής% ή% του% ήχου% (δηλαδή% η% χρήση%%

κάποιου%μουσικού%οργάνου%(συμπεριλαμβανομένης%και%της%φωνής),%η%συγγραφή%ή%

το%απλό%άκουσμα%%μουσικής%ώστε%να%προωθείται%η%υγεία%και%η%αποκατάσταση.%Για%

περισσότερα%από%2.000%χρόνια,%η%μουσική%έχει%γίνει%γνωστό%ότι%έχει%θεραπευτικές%

ιδιότητες.% Ο% Αριστοτέλης% (% 4ος% αιώνας% π.Χ.)% πίστευε% ότι% το% φλάουτο% παρέχει%

θεραπεία,%και%ο%Πυθαγόρας%(%6ος%αιώνας%π.Χ.)%πίστευε%ότι%η%μουσική%σε%συνδυασμό%

με%κατάλληλη%διατροφή,%ήταν%ένα%πρωταρχικό%μέσο%για%την%προαγωγή%της%υγείας%

και%την%αρμονία%στο%μυαλό%και%το%σώμα%(Decker,%1999).%%

! ΘΕΡΑΠΕΙΑ!ΜΕΣΩ!ΤΟΥ!ΔΡΑΜΑΤΟΣ!

Η% δραματοθεραπεία% έχει% σχεδιαστεί% για% να% απελευθερώνει% συναισθήματα,% να%

επιτρέπει%την%ελεύθερη%έκφραση,%να%προωθεί%την%ανακούφιση%των%συμπτωμάτων,%

και% να%υποστηρίζει% την%προσωπική%ανάπτυξη%μέσω% της% ενεργού%συμμετοχής.%Μια%

σημαντική% πτυχή% της% δραματοθεραπείας% είναι% η% χρήση% τεχνικών% αυτοσχεδιασμού%%

που% επιτρέπουν% την% ελεύθερη% έκφραση% και% την% εξερεύνηση% των% συναισθημάτων%

μέσα%από%το%παιχνίδι%και%τις%διάφορες%δράσεις%(Decker,%1999).%%
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! ΕΙΔΙΚΑ!ΘΕΜΑΤΑ!

Στη% χοροθεραπεία,% τη% μουσικοθεραπεία% και% τη% δραματοθεραπεία% υπάρχει% η%

πιθανότητα% μη% αναμενόμενων% αντιδράσεων% που% προκαλούνται% από% την%

απελευθέρωση% των% συναισθημάτων.% Έτσι,% απαιτείται% η% διαθεσιμότητα% ενός%

ειδικευμένου% θεραπευτή.% Η% απελευθέρωση% των% συναισθημάτων% δεν% είναι%

ασυνήθιστη%και%πιστεύεται%ότι%είναι%θεραπευτική%από%τους%περισσότερους%ασθενείς%

και%τους%πάροχους%υγείας%(Decker,%1999).%%

3.5.1.2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ!ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ!!

Οι% τεχνικές% χαλάρωσης%έχουν%χρησιμοποιηθεί%στην%ψυχική%ασθένεια%ως%ένα%μέσο%

για%την%παράκαμψη%του%μυαλού%και%την%επαφή%με%τον%εσωτερικό%κόσμο.%Οι%τεχνικές%

χαλάρωσης%περιλαμβάνουν%ποικίλα%μοντέλα%θεραπείας:%

! BΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ!

Η%εκπαίδευση%στην%βιοανάδραση%αναπτύχθηκε%ώστε%να%επιτρέψει%σε%ένα%άτομο%να%

αποκτήσει%τον%εθελοντικό%έλεγχο%διεργασιών%στο%εσωτερικό%του%σώματός%του%που%

προηγουμένως%θεωρούνταν%ακούσιες%(Decker,%1999).%%

Η%βιοανάδραση%παρέχει%στο%άτομο%πληροφορίες%για%τις%σωματικές%του%λειτουργίες,%

συνήθως%όσον%αφορά%το%αυτόνομο%νευρικό%σύστημα%με%σκοπό%την%παραγωγή%μίας%

ψυχικής%κατάστασης%χαλάρωσης%και%ευδιαθεσίας%(Sadock%et%al,%2004).%%

! ΘΕΡΑΠΕΙΑ!ΜΕΣΩ!ΤΗΣ!ΑΝΑΠΝΟΗΣ!

Το% μοντέλο% θεραπείας% μέσω% της% ρύθμισης% της% αναπνοής% αποτελείται% από% έναν%

αριθμό%τεχνικών%που%αποσκοπούν%στην%αύξηση%της%ενέργειας%που%μπορεί%να%είναι%

χρήσιμη%για%την%προώθηση%της%αποκατάστασης%και%της%αυτοuφροντίδας.%Οι%τεχνικές%

αναπνοής%συνήθως%συνδυάζονται%με%ποικίλες%μεθόδους%χαλάρωσης%που%προωθούν%

την%ικανότητα%κάποιου%να%αντιμετωπίζει%το%άγχος%(Decker,%1999).%%

Η% κίνηση% και% η% αναπνοή% με% ομοιόμορφο% τρόπο% μας% δίνουν% τη% δυνατότητα% να%

ηρεμήσουμε% και% να% ανακατευθύνουμε% μία% αρνητική% συναισθηματική% εμπειρία.%

Αυτό%εξηγεί%γιατί%πολλοί%ψυχοθεραπευτές%διεξάγουν%συνεδρίες%θεραπείας%με%τους%

ασθενείς%τους%κάνοντας%μία%βόλτα%σε%εξωτερικούς%χώρους%(Schneider,%2014).%

! ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η%τεχνική%χαλάρωσης%μέσω%της%υπνοθεραπείας%χαλαρώνει%το%σώμα%και%εστιάζει%την%

προσοχή%του%ατόμου%σε%μια%εικόνα,%ένα%αντικείμενο,%ή%άλλες%ιδέες.%Ο%στόχος%αυτού%
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του% μοντέλου% θεραπείας% είναι% να% αποκτηθεί% πρόσβαση% στον% ασυνείδητο% νου,% ο%

οποίος%πιστεύεται%ότι%είναι%λιγότερο%κριτικός%και%για%το%λόγο%αυτό%πιο%δεκτικός%στις%

συμβουλές%(Decker,%1999).%%

! ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ!

Ο%διαλογισμός%θεωρείται%ως%μία%θεραπευτική%μέθοδος%μέσω%της%οποίας%ένα%άτομο%

είναι%σε%θέση%να%εμποδίσει%τις%ασήμαντες%σκέψεις,%να%ανυψώσει%το%μυαλό%σε%ένα%

υψηλότερο% επίπεδο% και% ως% εκ% τούτου,% να% υπερβεί% τις% καθημερινές% ανησυχίες%

(Decker,%1999).%

! ΘΕΡΑΠΕΙΑ!ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ!ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ!ΤΩΝ!ΜΥΩΝ!

Η%θεραπεία%προοδευτικής% χαλάρωσης% των%μυών%είναι%μια%μέθοδος%που%επιτρέπει%

την% αποκατάσταση% της% εσωτερικής% αρμονίας% δημιουργώντας% εκ% νέου% τους% όρους%

για%την%απελευθέρωση%της%ψυχικής%και%σωματικής%έντασης.%Η%θεραπεία%αυτή%έχει%

χρησιμοποιηθεί% για% να% μειωθεί% το% στρες,% το% άγχος,% η% κατάθλιψη,% η% πίεση% του%

αίματος%και%άλλα%(Decker,%1999).%

! ΓΙΟΓΚΑ!

Η% γιόγκα% έχει% σχεδιαστεί% για% να% δημιουργεί% συνθήκες% σωματικής% άνεσης,% για% να%

διευκολύνει% τον% διαλογισμό,% καθώς% και% για% να% λειτουργεί% ως% θεραπεία% για% ένα%

συγκεκριμένο%φυσικό%σύμπτωμα%ή%διαταραχή.%Στην%πιο%αγνή%της%μορφή,%η%γιόγκα%

αποτελείται% από% οκτώ% στάδια,% κάθε% ένα% ολοένα% και% πιο% πνευματικό,% για% την%

επίτευξη% του% διαφωτισμού.% Τα%πρώτα% τέσσερα%στάδια%αποτελούνται% από%στάσεις%

και%ασκήσεις%αναπνοής%%που%έχουν%σχεδιαστεί%για%να%φέρουν%το%σώμα%και%το%μυαλό%

σε%αρμονία.% Τα%υπόλοιπα% τέσσερα%αποτελούνται%από%πρακτικές%διαλογισμού%που%

ενδεχομένως%να%οδηγήσουν%σε%φώτιση%(Decker,%1999).%

! QIGONG!

Το% Qigong% είναι% μια% αρχαία% κινεζική% μορφή% άσκησης% παρόμοια% με% τη% γιόγκα,% με%

ενσωματωμένες% ασκήσεις% αναπνοής,% κίνησης% και% διαλογισμού,% και% έχει%

χρησιμοποιηθεί% για% τη%διατήρηση%της%υγείας%και% την%μείωση%της%πίεσης%μέσω%της%

εξισορρόπησης% της% ενέργειας% του% σώματος.% Η% τεχνική% αυτή% είναι% επωφελής% στη%

μείωση%του%άγχους%και% της%κούρασης,% τη%βελτίωση%της%κυκλοφορίας,% τη%βελτίωση%

της%αντοχής%σε%ασθένειες,%τη%μείωση%της%αρτηριακής%πίεσης,%των%%παλμών%και%του%

αναπνευστικού% ρυθμού.% Ακόμη,% παρέχει% % συναισθηματική% απελευθέρωση% και% μια%

αίσθηση%γαλήνης%(Decker,%1999).%
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! CHI!a!GUNG!

Το% Chi% u% Gung% είναι% μία% κινέζικη% θεραπευτική% που% βασίζεται% στη% βελτίωση%

συντονισμένων%κινήσεων%αναπνοής,%όπως%αυτές%εμφανίζονται%με%φυσικό%τρόπο%στο%

κολύμπι,%το%περπάτημα%και%το%τρέξιμο.%Το%Τάι%Τσι%είναι%το%πιο%δημοφιλές%στυλ%του%

Chi% u% Gung% που% βρίσκουμε% σε% όλο% τον% κόσμο% σήμερα.% Το% ψυχο% u% σωματικό%

αποτέλεσμα%της%εκτέλεσης%μαλακών,%αργών%κινήσεων%σε%συνδυασμό%με% τη%βαθιά%

διαφραγματική% αναπνοή,% αποσκοπεί% στο% κλείσιμο% του% αυτόνομου% νευρικού%

συστήματος%από%την%υπερδραστήρια%λειτουργία%του%(Stephen%et%al,%2005).%

! !ΠΡΟΣΕΥΧΗ!

Η% προσευχή% ως% μια% θεραπευτική% τεχνική% έχει% πολλές% συνιστώσες% και% ποικίλλει%

ευρέως%από%πολιτισμό%σε%πολιτισμό.%Για%τους%αρρώστους,%περιλαμβάνει%το%αίτημα%

σε% μια% ανώτερη% δύναμη% για% θεραπεία,% προώθηση% της% αποκατάστασης% ή% για%

ελαχιστοποίηση% του% πόνου% ενός% ατόμου.% Έχει% μια% κατευναστική% επίδραση% και%

χρησιμοποιείται% για% να% παρέχει% μια% αίσθηση% υποστήριξης% και% ασφάλειας.%

Περισσότερες% από% 250% δημοσιευμένες% μελέτες% δείχνουν% ότι% οι% θρησκευτικές%

πρακτικές,% ανεξάρτητα% από% τον% τύπο,% είναι% ευεργετικές% για% την% υγεία% και% την%

αποκατάσταση%(Decker,%1999).%%

! ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

Η%αρωματοθεραπεία%είναι%μια%τεχνική%χαλάρωσης%η%οποία%ανακουφίζει%την%ψυχική%

και% σωματική% κόπωση,% μειώνει% την% ένταση% και% το% άγχος,% και% ηρεμεί% το% νευρικό%

σύστημα.% Ακόμη,% σε% άλλες% περιπτώσεις% μπορεί% να% χρησιμοποιηθεί% και% για% την%

ενεργοποίηση% % του%συστήματος%διέγερσης.%Αποκαθιστά% την%αρμονία% του%σώματος%

και% του% νου% δουλεύοντας% με% την% αίσθηση% της% αφής% και% της% όσφρησης.% Με% την%

εισπνοή% του% αρώματος,% οι% υποδοχείς% στη% μύτη% μετατρέπουν% τη% μυρωδιά% σε%

ηλεκτρικό% σήμα% και% διαβιβάζουν% τα% ερεθίσματα% στο% μεταιχμιακό% σύστημα% του%

εγκεφάλου,%όπου%οι%διαθέσεις%και%τα%συναισθήματα%επηρεάζονται%και%η%πνευματική%

εγρήγορση%και%η%συγκέντρωση%βελτιώνονται%(Niebuhr,%2008).%

! ΕΙΚΟΝΕΣ!ΚΑΙ!ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ!

Αυτό% το% μοντέλο% θεραπείας% χρησιμοποιεί% εικόνες% ή% σύμβολα% για% να% εστιάσει% το%

μυαλό% σε% σωματικές% λειτουργίες.% Η% τεχνική% αυτή% αναφέρεται% επίσης% ως%

καθοδηγούμενη%νοερή%απεικόνιση%(Decker,%1999).%%
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3.5.1.2.4 ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ! ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ! ΣΤΟ! ΦΥΣΙΚΟ!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

Η% τελευταία% κατηγορία% των% θεραπειών% που% βασίζονται% στη% σχέση% διασύνδεση%

μυαλού% σώματος,% είναι% αυτές% που% λαμβάνουν% χώρα% στο% εξωτερικό% φυσικό%

περιβάλλον%ή%που%σχετίζονται%με%δραστηριότητες%με%τη%χρήση%φυτών%και%ζώων.%Εδώ%

εισάγεται% η% έννοια% της% “Πράσινης% Φροντίδας”% η% οποία% περιλαμβάνει% τη% χρήση%

εκτρεφόμενων% ζώων,%φυτών,%κήπων%ή% τοπίου,%σε%συνεργασία%με% ιδρύματα%υγείας%

για%διαφορετικές%ομάδεςuστόχους%(Berget%et%al,%2008).%

! ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ!ΘΕΡΑΠΕΙΑ!(ΚΘ)!

Ως%μοντέλο%συμπληρωματικής%θεραπείας,%η% (ΚΘ)%χρησιμοποιήθηκε%πρωταρχικά%σε%

άτομα% με% χρόνια% προβλήματα% ψυχικής% υγείας% και% σε% κοινωνικά% απομονωμένες%

ομάδες.%Η%(ΚΘ)%έχει%χρησιμοποιηθεί%επίσης%σε%κέντρα%αποκατάστασης%παιδιών,%σε%

ηλικιωμένους,%και%σε%%ποικίλες%άλλες%πληθυσμιακές%ομάδες.%%

ΧΡΗΣΗ!ΤΗΣ!(ΚΘ)!ΣΤΗΝ!ΨΥΧΙΚΗ!ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

Ιστορικά,%η%χρήση%της%(ΚΘ)%έχει%τεκμηριωθεί%ήδη%από%τον%18ο%αιώνα%σε%ψυχιατρικά%

άσυλα%στις%Δυτικές%χώρες%(Alford,%2014).%%

Κηπευτικές% δραστηριότητες% απαρτίζουν% προγράμματα% θεραπείας% στα% πρώτα%

ψυχιατρικά% ιδρύματα%της%Ευρώπης%και%των%ΗΠΑ%το%1800,%καθώς%η%κηπουρική%έχει%

θεωρηθεί% από% καιρό% θεραπευτική% για% τους% ανθρώπους% που% βιώνουν% δυσκολίες%

στην%ψυχική%υγεία%(Clatworthy%et%al,%2013).%

Το% 1817% ξεκίνησε% το% πρώτο% νοσοκομειακό% πρόγραμμα% που% βασιζόταν% σε%

δραστηριότητες%στον%κήπο%στο%Νοσοκομείου%Friends%στη%Φιλαδέλφεια%των%ΗΠΑ%%και%

ο% πρώτος% γενικός% χειρουργός% της% Αμερικής,% Benjamin% Rush,% έγραφε% πληθωρικά%

σχετικά%με% τη% χρήση%φάρμας%στην%αντιμετώπιση% των%ψυχικά%ασθενών% (Schneider,%

2014).%

Στα% τέλη% του% 18ου% και% στις% αρχές% του% 19ου% αιώνα% σημειώθηκαν% επίσης% ριζικές%

μεταρρυθμίσεις% στη% θεραπεία% των% ψυχιατρικών% ασθενών% και% στο% σχεδιασμό% των%

ψυχιατρικών% νοσοκομείων.% Η% ψυχολογική% ενθάρρυνση% άρχισε% να% αντικαθιστά% τη%

σωματική% τιμωρία% ως% πυρήνα% της% θεραπείας.% Νέα% άσυλα% δημιουργήθηκαν% με%

περιφερειακές% εκτάσεις% και% φυτεύσεις% για% την% προστασία% των% ασθενών% από%

περίεργους%θεατές.%Ωραία%τοπία%δημιουργήθηκαν%για%να%προσφέρουν%θεραπευτική%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 37!

εμπειρία% και% η% συντήρηση% των% εκτάσεων,% η% κηπουρική% και% η% γεωργία% έγιναν%

αναπόσπαστα%στοιχεία%του%θεραπευτικού%προγράμματος%(Marcus%et%al,%1995).%

Την%ίδια%περίοδο%(αρχές%19ου%αιώνα)%τα%άσυλα%στη%Βρετανία%τοποθετούνταν%πάνω%

σε%λόφους%που%περιβάλλονταν%από%γεωργικές%εκτάσεις,%κήπους%και%διαμορφωμένες%

εκτάσεις%(Hickman,%2009).%

Το%1936% ιδρύεται% το%Κρατικό%Νοσοκομείο%Camarillo%στη%Νότια%Καλιφόρνια%ως%ένα%

από%τα%πολλά%κρατικά%νοσοκομεία%που%σχεδιάστηκαν%για%τη%θεραπεία%των%ψυχικά%

ασθενών.%Το%ίδρυμα%φιλοξενούσε%τους%ασθενείς%%για%μήνες,%χρόνια%ή%ακόμα%και%για%

ολόκληρη%τη%ζωή%τους.%Στον%χώρο%στεγάζονταν%%100%ασθενείς%που%εργάζονταν%για%τη%

διατήρηση% των% 1200% στρεμμάτων% κτηνοτροφικών% και% γεωργικών% εκτάσεων% του%

νοσοκομείου.% Πολλά% άλλα% νοσοκομεία% στην% Αμερική% λειτουργούσαν% παρόμοια%

προγράμματα% στο% πλαίσιο% της% "ηθικής% θεραπείας”.% Το% πρόγραμμα% Camarillo%

μειώθηκε% δραστικά% το% 1969,% όταν% η% νέα% νομοθεσία% εξάλειψε% επ'% αόριστον% τις%

δεσμεύσεις% προσώπων% που% χαρακτηρίζονται% από% “νοητική% στέρηση”% (Schneider,%

2014).%

Μετά% το% Δεύτερο% Παγκόσμιο% Πόλεμο,% κηπευτικά% προγράμματα% θεραπείας% με%

ειδικές% εγκαταστάσεις% κήπων% άρχισαν% να% παρέχονται% στα% νοσοκομεία% για% τους%

ψυχικά%ασθενείς,%τους%ηλικιωμένους%και%τους%βετεράνους%(Marcus%et%al,%1995).%

Από%τη%δεκαετία%του%1960%μέχρι%τη%δεκαετία%του%1980,%η%κηπουρική%ως%θεραπευτική%

δραστηριότητα% στα% νοσοκομεία% εγκαταλείφθηκε% λίγο% ή% πολύ% με% την% έλευση% των%

φαρμακευτικών%σκευασμάτων%ως%μία%βιώσιμη%θεραπευτική%λύση%(Alford,%2014).%%

Στα%μέσα%του%20ου%αιώνα,%δίνεται%έμφαση%στην%κατασκευή%ψηλών%και%οικονομικά%

αποδοτικών% νοσοκομείων.% Η% φύση% και% οι% κήποι% των% ιδρυμάτων% μετατρέπονται%

συχνά% σε% χώρους% στάθμευσης% και% το% γενικό% ενδιαφέρον% για% τους% υπαίθριους%

χώρους%%είναι%μικρό%(Marcus%et%al,%1995).%

Από% το% 1990% μέχρι% σήμερα,% μεγαλώνει% η% ανησυχία% για% τις% ανάγκες% τόσο% των%

ψυχιατρικών% ασθενών% όσο% και% του% συνόλου% των% ατόμων% που% φιλοξενούνται% σε%

νοσοκομειακά% ιδρύματα% % και% επιτελείται% μία% αργή% στροφή% προς% πιο% φιλόξενες,%

οικείες%εικόνες%σε%εσωτερικούς%χώρους.%Το%1984%γίνεται%μία%σημαντική%μελέτη%από%

τον% Roger%Ulrich%που%αποδεικνύει% ότι% η% θέα%στη%φύση% έχει% θετική% επίδραση%στην%

υγεία.% Αρχιτέκτονες% και% Αρχιτέκτονες% Τοπίου% αρχίζουν% την% περίοδο% αυτή% να%
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σχεδιάζουν% και% να% κατασκευάζουν% νοσοκομεία% με% έμφαση% στον% υπαίθριο% χώρο%

(Marcus%et%al,%1995).%

Ακολουθούν% παραδείγματα% εικόνων% που% χρησιμοποιήθηκαν% στην% παραπάνω%%

μελέτη%(εικ.3).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!3. Εικόνες%που%χρησιμοποιήθηκαν%σε%μελέτη%του%Roger%Ulrich%το%1984.%

Στην% πρώτη% εικόνα% παράδειγμα% προβολής% φύσης% σε% ασθενείς% από% παράθυρο%

νοσοκομείου%και%στη%δεύτερη%εικόνα%παράδειγμα%προβολής%τοίχου%από%τούβλα%σε%

ασθενείς%από%δωμάτιο%νοσοκομείου.%Πηγή%:%(Alford,%2014).%

%%

Στη%σύγχρονη% εποχή,% το% ενδιαφέρον% για% την% (ΚΘ)% και% τους%θεραπευτικούς% κήπους%

είναι% ανανεωμένο.% Η% αδυναμία% της% παραδοσιακής% ιατρικής% για% την% αντιμετώπιση%

κοινών% ασθενειών,% όπως% το% άγχος% και% η% κατάθλιψη,% εισάγει% τους% θεραπευτικούς%

κήπους%και%τα%(ΠΑΒΦ)%ως%εργαλεία%αποκατάστασης%στην%ψυχική%ασθένεια.%

Έτσι,%η% (ΚΘ)%χρησιμοποιεί%την%κηπουρική,%τα%φυτά,%τα%λουλούδια%και%τη%βλάστηση%

για% να% τονώσει% το% ενδιαφέρον% των% ατόμων% για% το% περιβάλλον% τους% είτε% ως%

ψυχαγωγική% δραστηριότητα% είτε% ως% επαγγελματική% δεξιότητα.% Περιλαμβάνει%

εργασίες%που%κυμαίνονται%από% το%σχεδιασμό,% τη%φύτευση,% και% τη%διατήρηση%ενός%

κήπου,%ενός%παρτεριού%με%λουλούδια,%ή%κάποιου%δοχείου%εγκατάστασης.%Το%πρώτο%

γνωστό% θερμοκήπιο% που% δημιουργήθηκε% για% (ΚΘ)% κατασκευάστηκε% στην%

Πενσυλβάνια%το%1879%(Decker,%1999).%
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Άλλες% πρωτοβουλίες% της% (ΚΘ)% % είναι% η% συντήρηση% ενός% φυτού,% το% πότισμα,% το%

ξεβοτάνισμα% των% παρτεριών% λαχανικών,% η% φύτευση% σπόρων,% η% δημιουργία%

φυτοδοχείων% ή% υπερυψωμένων%παρτεριών,% η% μεταφορά% χώματος% και% λιπάσματος%

στον% αναπτυσσόμενο% τομέα.% Οι% κηπουρικές% πρωτοβουλίες% διευκολύνουν% μία%

διαδραστική%και%χειρωνακτική%επαφή%με%το%περιβάλλον%(Schneider,%2014).%

Από% τον% τομέα% της% (ΚΘ)% προκύπτει% η% επαγγελματική% κηπουρική% (ΕΚ)% η% οποία%

επικεντρώνεται% στην% κατάρτιση% ατόμων% για% να% εργαστούν% στην% επαγγελματική%

βιομηχανία% κηπουρικής% και% αποτελεί% τρόπο% επανένταξης% ατόμων% που% έχουν%

νοσηλευθεί% για% ψυχική% θεραπεία.% Μία% εντυπωσιακή% πτυχή% της% (ΕΚ)% και% της% (ΚΘ)%

είναι% η% ικανότητά% τους% να% θέσουν% ένα% πρόσωπο% σε% κίνηση% να% κάνει% κάτι%

διαφορετικό% από% το% να% παρακολουθεί% μόνο% εσωτερικά% ερεθίσματα,% ανεξάρτητα%

από%την%παραληρητική%/%παραισθησιογόνα%φύση%του%(Schneider,%2014).%

Τα% οφέλη% των% παρεμβάσεων% (ΚΘ)% περιλαμβάνουν% μειωμένη% επιθετικότητα% και%

άγχος,%αυξημένη%κοινωνικοποίηση%και%μια%ενισχυμένη%αίσθηση%ευημερίας%(Decker,%

1999).%

Πολλές% είναι% οι% κλινικές%περιπτώσεις% που%η% επαφή%με% το%φυσικό%περιβάλλον% έχει%

εισαχθεί% ως% εναλλακτική% θεραπεία% με% στόχο% τη% ρύθμιση% διάφορων%ψυχολογικών%

παραμέτρων%(xαρακτηριστικός%είναι%ο%πίνακας%2%που%ακολουθεί%στο%παράρτημα%Α).%

! ΘΕΡΑΠΕΙΑ!ΜΕ!ΖΩΑ!(ΘΖ)!

Η%(ΘΖ)%είναι%η%χρήση%εξημερωμένων%ζώων%για%θεραπευτικούς%σκοπούς.%Τα%σκυλιά%%%

είναι% τα%συνηθέστερα%κατοικίδια% ζώα,%αν% και% έχουν% επίσης% χρησιμοποιηθεί% γάτες,%

άλογα,% πουλιά,% ψάρια% και% άλλα% ζώα.% Τα% ζώα% προσφέρουν% αγάπη,% ζεστασιά% και%

ασφάλεια% και% οι% ασθενείς% συχνά% ανταποκρίνονται% καλύτερα% σε% αυτά% από% ότι% σε%

άλλα%ανθρώπινα%όντα.%Η%κατοχή%κατοικίδιων%έχει%αποδειχθεί%ότι%είναι%θεραπευτική%

παρέχοντας% τόσο% σωματικά% οφέλη% (μέσω% δραστηριοτήτων% όπως% η% βόλτα% ενός%

σκύλου)%όσο%και%συναισθηματικά%οφέλη%μέσω%της%άνευ%όρων%αγάπης.%Η%θεραπεία%

με% ζώα% έχει% αποδειχθεί% ότι% μειώνει% την% κοινωνική% απομόνωση% και% το% άγχος,% ότι%

παρέχει% μια% αίσθηση% άνεσης% και% υποστήριξης% και% ότι% μειώνει% τους% παλμούς% της%

καρδιάς,%το%ρυθμό%της%αναπνοής%και%την%αρτηριακή%πίεση%(Decker,%1999).%%

! ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ!ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!(ΘΠ)!

Η% (ΘΠ)% κερδίζει% εξέχουσα% θέση% ως% εξειδικευμένη% θεραπεία% στον% τομέα% των%

θεραπευτικών%υπαίθριων%δραστηριοτήτων,%ιδίως%μετά%την%πρώτη%Διεθνή%Διάσκεψη%
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Θεραπευτικής%Περιπέτειας%το%1997%στο%Περθ%της%Αυστραλίας.%Επικεντρώνεται%στην%

άγρια% πτυχή% της% φύσης,% ενώ% έρευνες% % επικυρώνουν% ότι% το% να% είναι% κανείς% σε%

εξωτερικούς% χώρους% και% να% βιώνει% την% περιπέτεια% συσχετίζεται% ισχυρά% με% την%

ψυχολογική%ευεξία%και%την%καλή%ψυχική%υγεία%(Alford,%2014).%%

Υπαίθρια%προγράμματα%(ΘΠ)%είναι%παρεμβάσεις%όπου%μαθαίνει%κανείς%%στην%πράξη%

δηλαδή% είναι% με% % άλλα% λόγια% προγράμματα% βιωματικής% μάθησης.% Προγράμματα%

τέτοιας% φύσης% μπορεί% να% περιλαμβάνουν% δραστηριότητες% όπως% η% ποδηλασία,% το%

ψάρεμα%ή%απλά%παιχνίδια%στο%φυσικό%περιβάλλον.%Οι%εν%δυνάμει%συμμετέχοντες%σε%

προγράμματα%(ΘΠ)%ελέγχονται%για%την%πιθανή%ικανότητα%και%την%προθυμία%τους%να%

συνεργαστούν%σε%εξωτερικούς%χώρους%και%για%την%επαρκή%αποφασιστικότητά%τους%

να%δημιουργήσουν%σχέση%συνεργασίας%(Alford,%2014).%%

3.5.1.3 ΑΛΛΕΣ!ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ!

Η%ηλεκτροσπασμοθεραπεία%χρησιμοποιείται%μερικές%φορές%σε%σοβαρά%περιστατικά,%

όταν% έχουν% αποτύχει% άλλες% παρεμβάσεις% και% κυρίως% σε% περιπτώσεις% σοβαρής%

κατάθλιψης.% Η% ψυχοχειρουργική% βρίσκεται% ακόμη% σε% πειραματικό% επίπεδο,% όμως%

υποστηρίζεται%από%κάποιους%νευρολόγους%για%κάποιες%σπάνιες%περιπτώσεις.%Τέλος,%

χρήσιμα% μπορεί% να% φανούν% προγράμματα% ψυχοεκπαίδευσης,% τα% οποία% παρέχουν%

στα% άτομα% % με% ψυχική% ασθένεια% τις% πληροφορίες% που% χρειάζονται% για% να%

κατανοήσουν% και% να% διαχειριστούν% τα% προβλήματά% τους% (Δ1.%

https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

3.6 Η!ΖΩΗ!ΤΩΝ!ΨΥΧΙΚΑ!ΑΣΘΕΝΩΝ!!

Οι% ψυχικά% ασθενείς% αντιμετωπίζουν% στη% ζωή% τους% πολλά% προβλήματα.% Το% να% ζει%

κανείς%%με%μια%ψυχιατρική%διαταραχή%περιλαμβάνει%χρόνιο%αγώνα%τόσο%για%τον%ίδιο,%

όσο%και%για%τους%%στενούς%συγγενείς%ή%φροντιστές%(Benjamin,%1993).%%

Τα% άτομα% με% ψυχική% ασθένεια% συναντούν% δυσκολία% στην% επικοινωνία% με% άλλους%

ανθρώπους,% ή% στο% να% ακολουθήσουν% αυτό% που% ονομάζεται% φυσιολογική% ζωή.% Η%

κατάλληλη%θεραπεία%σε%πολλές%περιπτώσεις%μπορεί%να%βοηθήσει%τα%άτομα%αυτά%να%

ζήσουν%μία%καλύτερη%ζωή%(Δ1.%https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

Το%στίγμα%και%η%διάκριση%είναι%κάποια%από%τα%προβλήματα%που%αντιμετωπίζουν%οι%

ψυχικά% ασθενείς% που% προσθέτουν% πόνο% και% αίσθηση% ανικανότητας.% Σήμερα,%

διάφορες% κοινωνικές% κινητοποιήσεις% προσπαθούν% να% αυξήσουν% την% κατανόηση%
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σχετικά% με% την% ψυχική% ασθένεια% και% να% αντικρούσουν% τον% κοινωνικό% αποκλεισμό%

(Δ1.%https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

Ο%ψυχικά%άρρωστος%αντιμετωπίζει%συχνά%την%ανεργία%καθώς%αποκλείνεται%από%την%

αγορά% εργασίας.% Η% ανεργία,% με% τη% σειρά% της,% οδηγεί% σε% υψηλότερα% επίπεδα%

κατάθλιψης,% άγχους% και% γενικής% δυσφορίας% και% σε% μία% ταυτόχρονη% μείωση% της%

αυτοεκτίμησης%και%της%εμπιστοσύνης.%Η%απασχόληση%είναι%δύσκολο%να%επιτευχθεί,%

όχι% μόνο% λόγω% του% στίγματος,% αλλά% και% επειδή% οι% απαιτήσεις% της% εργασίας% είναι%

συχνά%πέρα%από%τις%δυνατότητές%του%ατόμου%με%ψυχική%ασθένεια%(Benjamin,%1993).%

Χαρακτηριστικό% είναι% ότι% λιγότερο% από% το% 15%% των% ανθρώπων% που% λαμβάνουν%

θεραπεία%ψυχικής%υγείας%κατέχει%ανταγωνιστικές%θέσεις%εργασίας,%παρά%το%60u70%%%

των%ανθρώπων%που%θα%ήθελαν%να%το%πράξουν%(Schneider,%2014).%

Πολλά%άτομα%με%ψυχικές%ασθένειες%συντηρούνται%μόνο%με%συντάξεις%αναπηρίας,%οι%

οποίες% είναι% ανεπαρκείς% για% να% διατηρήσουν% ένα% καλό% βιοτικό% επίπεδο.% Η%

οικονομική% επιβάρυνση,% ειδικά% όταν% συμβαίνει% επανεισαγωγή,% η% μειωμένη%

κοινωνική%ζωή%και%οι%μειωμένες%δραστηριότητες%αναψυχής%%με%μικρή%πιθανότητα%να%

ζήσουν% μια% “κανονική”% ζωή% και% η% διαταραχή% των% κοινωνικών% δικτύων% της%

οικογένειας% % είναι% επιπρόσθετες% συνέπειες.%Ορισμένοι% ασθενείς% που% επιστρέφουν%

σπίτι% από% το% νοσοκομείο% μπορεί% να% εμφανίσουν% ανθηρά% συμπτώματα% ψύχωσης%

(π.χ..%παραισθήσεις%και%ψευδαισθήσεις).%Επιπρόσθετα%προβλήματα%μπορεί%να%είναι%

η% ανάρμοστη% συναισθηματική% ανταπόκριση,% το% επίπεδο% δραστηριότητας% και% οι%

κοινωνικές% δεξιότητες.%Η%ψυχική%ασθένεια% επηρεάζει% την% κοινωνική%συμπεριφορά%

σε%τέτοιο%βαθμό%που%τελικά%τα%κοινωνικά%δίκτυα%και%οι%επιλογές%για%οικογενειακές%

επαφές,%κοινωνικές%και%ψυχαγωγικές%είναι%συχνά%περιορισμένες%(Benjamin,%1993).%%

Τα% κοινωνικά% δίκτυα% των% ψυχικά% ασθενών% είναι% εξίσου% σημαντικά% με% τις% ομάδες%

ομαδικής%θεραπείας.%Τα%κοινωνικά%δίκτυα%αναφέρονται%στις%κοινωνικές%συνδέσεις%

που%είναι%διαθέσιμες%στο%περιβάλλον,%όπως%είναι%π.χ.%η%οικογένεια%και%οι%φίλοι,%και%

ποικίλουν% από% άποψη% δομής% και% λειτουργίας.% Για% μεγάλο% αριθμό% ατόμων% με%

ψυχικές%και%εθιστικές%διαταραχές,%τα%δίκτυα%στήριξης%των%φίλων,%των%συγγενών%και%

των%ομάδων%αυτοβοήθειας%είναι%σημαντικές%πηγές%φροντίδας%(Benjamin,%1993).%%

Η% υποστήριξη% που% παρέχουν% τα% κοινωνικά% δίκτυα% ποικίλλει.% Τα% δίκτυα% μπορεί% να%

είναι% υποστηρικτικά% με% την% προσφορά% ή% την% παροχή% λειτουργικής% υποστήριξης%

(δηλαδή% απτή% βοήθεια% π.χ.% χρήματα,% υπηρεσίες),% ενημερωτικής% υποστήριξης%
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(δηλαδή% συμβουλές,% γνώσεις)% και% συναισθηματικής% υποστήριξης.% Η%

κοινωνικοποίηση% και% η% κοινωνική% ενίσχυση% είναι% δύο% επιπλέον% μορφές% στήριξης%

που% μπορούν% να% προσφέρουν% τα% δίκτυα.% Τα% κοινωνικά% δίκτυα% βέβαια,% μπορεί% να%

είναι%εξίσου%αγχωτικά%καθώς%η%υπερβολική%%κοινωνική%υποστήριξη%μπορεί%να%είναι%

ασφυκτική(Benjamin,%1993).%%

Τα% άτομα% με% ψυχική% ασθένεια% έχουν% να% ξεπεράσουν% διάφορα% εμπόδια% κατά% τη%

διαδικασία%δημιουργίας%ενός%κοινωνικού%δικτύου.%Αυτά%τα%εμπόδια%συνδέονται%με%

μια% αδυναμία% στο% να% δημιουργήσουν% και% να% διατηρήσουν% φιλίες% που% συχνά%

σχετίζεται%με%την%έλλειψη%ευκαιριών%συμμετοχής%σε%κοινωνικές%δραστηριότητες%και%

το%γενικά%στίγμα%που%συνδέεται%με%την%ύπαρξη%ψυχικής%ασθένειας%σε%συνδυασμό%

με%την%έλλειψη%κατανόησης%από%την%κοινωνία%(Alford,%2014).%%

Ακόμη,%οι%ασθενείς%και%οι%οικογένειές%επηρεάζουν%ο%ένας%τον%άλλο%με%πολύπλοκους%

τρόπους.% Έτσι,% όλοι% οι% παραπάνω% παράγοντες% οδηγούν% στην% επιδείνωση% της%

ψυχικής% και% γενικής% υγείας,% τόσο% των% ψυχικά% ασθενών% όσο% και% των% μελών% της%

οικογένειάς%τους%αυξάνοντας%τη%σύγχυση,%την%απομόνωση,%το%φόβο,%τη%μοναξιά,%το%

στίγμα,% τη% ντροπή,% το% άγχος,% την% ενοχή,% την% κατάθλιψη,% κλπ.% Σαν% αποτέλεσμα,% οι%

ψυχιατρικές% υπηρεσίες% βιώνονται% από% τις% οικογένειες% και% τους% ψυχικά% ασθενείς%

συχνά%ως%ανεπαρκείς%για%την%κάλυψη%όλων%των%αναγκών%τους%(Benjamin,%1993).%%

Τέλος,% πρέπει% να% αναφερθεί% ότι% όλα% τα% ανθρώπινα% δικαιώματα% των% ατόμων% με%

ψυχικές%ασθένειες%προστατεύονται%από%τη%Σύμβαση%για%τα%Δικαιώματα%των%Ατόμων%

με% Αναπηρίες,% κάτι% που% όμως% δεν% τους% προστατεύει% ουσιαστικά% από% όλους% τους%

παραπάνω%παράγοντες%που%δυσκολεύουν%περαιτέρω%τη%ζωή%των%ατόμων%με%ψυχικά%

νοσήματα%%(Δ1.%https://el.wikipedia.org/wiki/ψυχική_ασθένεια).%

3.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!

Με% την% ανασκόπηση% της% βιβλιογραφίας% γύρω% από% την% ψυχική% ασθένεια%

αντιληφθήκαμε% ότι% τα% άτομα% που% ζουν% με% σοβαρή% και% επίμονη% ψυχική% ασθένεια%

εξακολουθούν%να%αντιμετωπίζουν%εμπόδια%στη%ζωή%τους%παρά%την%πρόοδο%που%έχει%

γίνει%στον% τομέα% της%ψυχικής%υγείας.% Το% ιατρικό%σύστημα%έχει% τις%υποδομές,% τους%

πόρους% και% τις% σύγχρονες% θεραπείες% για% να% σταθεροποιήσει% τα% άτομα% με%

φαρμακευτική% αγωγή,% ενώ% μια% εξελισσόμενη% σειρά% από% μακροπρόθεσμες%

παρεμβάσεις% αποκατάστασης% είναι% διαθέσιμες% στην% κοινότητα.% Οι% μέθοδοι%
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θεραπείας%βασίζονται%σε%μεγάλο%βαθμό%σε%(ΦΘ)%και%ενδοσκοπικά%(ΠΨΑ)%τα%οποία%

αποτυγχάνουν% από% μόνα% τους% να% διευκολύνουν% την% αποκατάσταση% και% να%

οδηγήσουν% τα% άτομα% σε% μία% επαρκή% λειτουργικότητα.% Έτσι,% έχουν% εισαχθεί% στην%

θεραπεία% των% ψυχικών% νοσημάτων% διάφορα% προγράμματα% παρεμβάσεων% που%

κυμαίνονται% όπως% είδαμε% από% δημιουργικές% θεραπείες,% τεχνικές% χαλάρωσης% και%

(ΠΑΒΦ).%

Μερικά% (ΠΨΑ)% λειτουργούν% σε% συνδυασμό% με% την% παραδοσιακή% ψυχιατρική%

φροντίδα%συμπεριλαμβάνοντας%την%(ΦΘ),%ενώ%άλλα%(ΠΨΑ)%εφαρμόζονται%αυστηρά%

ως% εναλλακτική% λύση%απορρίπτοντας% τη% (ΦΘ).% Σε% πολλές%περιπτώσεις,% όπως%αυτή%

των%μειζόνων%ψυχικών%ασθενειών%όπως%η%σχιζοφρένεια,%οι%κατευθυντήριες%γραμμές%

συνηγορούν% στο% συνδυασμό% της% (ΦΘ)% και% των% (ΠΨΑ)% επειδή% έχει% αποδειχθεί% % ότι%

λειτουργούν%συμβατά%και%με%επιτυχία.%%

Τα% ιατρικά% μοντέλα% αποκατάστασης% παρουσιάζουν% δυνατά% και% αδύναμα% σημεία,%

ενώ% οι% συνδυασμοί% τους% πολλές% φορές% οδηγούν% σε% βέλτιστα% αποτελέσματα%

αποκατάστασης% καθώς% τα%διάφορα%μοντέλα%συμπληρώνουν% και% ενισχύουν% το% ένα%

το%άλλο.%

Η%ελπίδα%για%αποκατάσταση%των%ατόμων%με%ψυχική%ασθένεια%εξαρτάται%εξίσου%από%

την%πρόσβαση%ενός%ατόμου%σε%(ΦΘ)%όσο%και%σε%(ΠΨΑ).%Οι%κλινικοί%γιατροί%έχουν%το%

μεγαλύτερο% εύρος% διαθέσιμων% επιλογών% θεραπείας% για% την% εργασία% με% τους%

ασθενείς% και% για% τη% βοήθεια% των%οικογενειών% τους% στον%αγώνα% κατά% της%ψυχικής%

ασθένειας.%

Σημαντική%αποδείχθηκε%η%%χρήση%των%(ΠΑΒΦ)%στο%πλαίσιο%των%θεραπευτικών%κήπων%

και% η% συμβολή% τους% στην% αποκατάσταση% ψυχικών% νοσημάτων% που% σχετίζονται%

ιδιαίτερα%με%το%άγχος.%Η%αξία%ενός%θεραπευτικού%κήπου%και%ο%ρόλος%του%φυσικού%

περιβάλλοντος%είναι%δύσκολο%να%μετρηθεί%ή%να%αποδειχθεί.%Όμως,%ακριβώς%όπως%η%

εναλλακτική%ή%η% συμπληρωματική% ιατρική,% άρχισε% να% επανεξετάζει% τις% περίπλοκες%

σχέσεις%νουuσώματος.%Έτσι,%τα%επαγγέλματα%που%συνδέονται%με%τον%σχεδιασμό%του%

τοπίου% και% των% υπαίθριων% χώρων,% αρχίζουν% να% ανακαλύπτουν% ξανά% % τις%

θεραπευτικές% δυνατότητες% του% σχεδιασμού% του% τοπίου% και% την% χρήση% σε%

θεραπευτικούς%κήπους%νοσοκομείων%και%ψυχιατρικών%κλινικών.%
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4 ΘΕΩΡΙΕΣ! ΠΟΥ! ΕΞΗΓΟΥΝ! ΤΟΝ! ΤΡΟΠΟ! ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ!

ΤΟΥ!ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!ΣΤΗΝ!ΨΥΧΙΚΗ!ΥΓΕΙΑ!!

Αρκετές%είναι%οι%θεωρίες%που%προσπαθούν%να%εξηγήσουν%τον%τρόπο%συμβολής%του%

φυσικού% περιβάλλοντος% στην% αποκατάσταση% της% ψυχικής% υγείας.% Οι% πιο% γνωστές%

θεωρίες%που%εξηγούν%την%επίδραση%αυτή,%είναι%η%Θεωρία%Αποκατάστασης%Προσοχής%

(ΘΑΠ)%των%Kaplan%και%Kaplan%και%η%Θεωρία%Εξέλιξης%(ΘΕ)%του%Ulrich%(Elings,%2006).%

Ακολουθούν%οι%πιο%σημαντικές%από%αυτές.%%

4.1.1.1 ΘΕΩΡΙΑ!ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!ΠΡΟΣΟΧΗΣ!(ΘΑΠ)!!

Μετά%από%διεξοδική%έρευνα%για%περισσότερο%από%20%χρόνια,%οι%Rachel%και%Stephen%

Kaplan% ανέπτυξαν% την% (ΘΑΠ)% που% περιγράφει% την% ψυχική% αποκατάσταση% από% την%

ψυχική% κόπωση%ως% αποτέλεσμα% επίδρασης% του%φυσικού% περιβάλλοντος% σε% αυτήν%

(Velarde%et%al,%2007).%

Το% 1989% ανακαλύφθηκε% ότι% η% ψυχική% κόπωση% προκύπτει% ως% αποτέλεσμα% της%

προσπάθειας%εμπλοκής%στην%αναστολή%ανταγωνιστικών%επιρροών%(Elings,%2006)%και%

ότι% κάθε% παρατεταμένη% πνευματική% προσπάθεια% οδηγεί% σε% κόπωση% της%

κατευθυνόμενης%προσοχής%που%μπορεί%να%οδηγήσει%σε%ψυχική%κόπωση%και%αύξηση%

των%σφαλμάτων%απόδοσης%(Shahrad,%2013).%

Η% (ΘΑΠ)% εξηγεί% ότι% η% φύση% δεν% χρειάζεται% προσπάθεια% για% να% μας% επιστήσει% την%

προσοχή% και% ότι% διεγείρει% την% ακούσια% προσοχή% και% ως% εκ% τούτου% επιφέρει% την%

αποκατάσταση%της%ψυχικής%δύναμης%(Elings,%2006).%

Η%θεωρία%βασίζεται%στο%ότι%ο%%άνθρωπος%έχει%δύο%διαφορετικούς%τύπους%προσοχής,%

την! κατευθυνόμενη! και! την! αυθόρμητη! προσοχή.% Η% κατευθυνόμενη% προσοχή%

χρησιμοποιεί% μέρος% του% εγκεφάλου% με% ανώτερες% γνωστικές% λειτουργίες,% έχει%

περιορισμένη% ικανότητα% και% μπορεί% να% % κουραστεί% σε%σύντομο% χρονικό%διάστημα.%

Χρησιμοποιούμε% την% κατευθυνόμενη% προσοχή% στην% καθημερινή% ζωή% όταν%

επικεντρωνόμαστε% σε% κάτι,% για% παράδειγμα% κατά% την% οδήγηση% ή% την% μελέτη.% Ότι%

γίνεται% οικειοθελώς% χρειάζεται% συγκέντρωση% και% % έλεγχο% της% απόσπασης% της%

προσοχής%με%τη%βοήθεια%ανασταλτικών%μηχανισμών.%Ο%άλλος%τύπος%της%προσοχής,%η%

αυθόρμητη%προσοχή,%η%οποία%έχει%απεριόριστη%ικανότητα,%διεγείρεται%ακούσια%και%

χωρίς%κόπο%και%προκαλείται%από%φυσικές%τοποθεσίες%(Shahrad,%2013).%
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Στη%(ΘΑΠ)%δηλώνεται%ότι%το%φυσικό%περιβάλλον%με%κάποια%ιδιαίτερα%χαρακτηριστικά%

του% μπορεί% να% επιτρέπει% την% αποκατάσταση% της% ικανότητας% της% κατευθυνόμενης%

προσοχής.% Τέτοια% περιβάλλοντα% αποκατάστασης% έχουν% τέσσερα% βασικά%

χαρακτηριστικά%τα%οποία%είναι%η%αίσθηση%ότι%είσαι%μακριά,%η%έκταση,%η%γοητεία%και%

η%αρμονία%(Ramyar,%2012).%

Αναλυτικά%αυτές%οι%τέσσερις%συνιστώσες%αποκατάστασης%είναι%(Elings,%2006):%

• Η% αίσθηση% του% να% είσαι% μακριά,% η% οποία% αναφέρεται% στην% αίσθηση%

απόδρασης%από%την%καθημερινότητα%%%

• Η% γοητεία,% η% οποία% αναφέρεται% στην% ικανότητα% της% φύσης% να% συναρπάζει%

τους%ανθρώπους,%γεγονός%που%σημαίνει%ότι%προσελκύει%ακούσια%την%προσοχή%%

• Η%έκταση,%η%οποία%αναφέρεται%στην%εντύπωση%που%δίνει%η%φύση%ότι%είσαι%σε%

έναν%άλλο%κόσμο%που%έχει%νόημα%και%είναι%καλά%οργανωμένος%

• Η% αρμονία,% η% οποία% αναφέρεται% στην% ανάγκη% να% ταιριάζει% το% φυσικό%

περιβάλλον%στη%δραστηριότητα%των%χρηστών%

4.1.1.2 Η!ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ!ΘΕΩΡΙΑ!(ΕΘ)!ΤΟΥ!ULRICH!

Η%(ΕΘ)%των% %Ulrich%και%Parsons% (1992)%υποστηρίζει%ότι%η%αντίδραση%των%ανθρώπων%

στην%προβολή%φυτών%είναι%αποτέλεσμα%της%εξέλιξης%τους%(Elings,%2006).%

Η% (ΕΘ)% ή% αλλιώς% θεωρία% των% αισθητικών% και% συναισθηματικών% αντιδράσεων% στο%

φυσικό%περιβάλλον%και%την%ανάκαμψη%από%το%άγχος,%εστιάζει%στις%ψυχολογικές%και%

συναισθηματικές% αντιδράσεις.% Αυτές% οι% αντιδράσεις% είναι% σημαντικές% για% την%

επιβίωση%του%ανθρώπινου%είδους.%Έχει%εντοπιστεί%ότι%ορισμένα%χαρακτηριστικά%στη%

φύση%συνδέονται%με%συγκεκριμένες%αντιδράσεις%προκαλώντας%ιδιαίτερα%πρωτόγονα%

συναισθήματα% και% παρορμήσεις,% όπως% η% φυγή% ή% η% ακινητοποίηση.% Αντίστοιχα,%

υπάρχουν% χαρακτηριστικά% % στη% φύση% που% καθιστούν% δυνατή% την% ανάπαυση.%

Σύμφωνα%με%την%(ΕΘ),%ο%άνθρωπος%έχει%τα%μέσα%να%αντιδράσει%και%να%βασιστεί%στις%

ασυνείδητες%αντιδράσεις%του%στο%φυσικό%περιβάλλον%(Adevi,%2012).%

4.1.1.3 Η!ΒΙΟΦΙΛΙΚΗ!ΥΠΟΘΕΣΗ!(ΒΥ)!ΤΟΥ!WILSON!

Με%την% (ΕΘ)%συνδέονται%μια%σειρά%άλλων%θεωριών%οι%οποίες%ακολουθούν%όπως%η%

(ΒΥ).%

Ως% Βιοφιλία% ορίζεται% η% αγάπη% για% τη% φύση% και% τα% έμβια% όντα% (Townsend% and%

Weerasuriya,%2010).%
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Από%την%θεωρία%του%Wilson%έχουν%εξηγηθεί%βραχυπρόθεσμα%οφέλη%της%επαφής%με%

τη% φύση% για% μεγάλες% ομάδες% πληθυσμού.% Η% (ΒΥ)% υποστηρίζει% ότι% υπάρχει% ένας%

ενστικτώδης%δεσμός%μεταξύ%των%ανθρώπων%και%των%άλλων%ζωντανών%συστημάτων.%

Επίσης,% η% (ΒΥ)% υποστηρίζει% την% άποψη% ότι% η% ευκαιρία% να% συνδεθεί% κανείς% με% τον%

φυσικό%κόσμο%είναι%ευεργετική%(Erickson,%2012).%

Τα% ζώα,% τα% φυτά,% το% τοπίο% και% η% άγρια% φύση% είναι% τέσσερις% πτυχές% του% φυσικού%

κόσμου% που% συμβάλλουν% μαζί% στην% (ΒΥ).% Η% ύπαρξη% των% τεσσάρων% αυτών% πτυχών%

στις% δραστηριότητες% κηπουρικής% εξηγεί% την% αποτελεσματικότητα% αυτών% των%

παρεμβάσεων%στην%αποκατάσταση%των%ψυχικά%ασθενών%(Schneider,%2014).%

Ο%%Charles%A.%Lewis%ο%οποίος%%είχε%εργαστεί%ως%κηπουρός%και%ερευνητής%στο%Morton%

Arboretum% στο% Lisle% του% Ιλλινόι% πίστευε% ότι% η% (ΚΘ)% είναι% τόσο% αποτελεσματική,%

επειδή% τα% φυτά% και% οι% άνθρωποι% μοιράζονται% το% ίδιο% κύκλο% ζωής.% Και% οι% δύο%

εξελίσσονται%και%αλλάζουν,%ανταποκρίνονται%στο%κλίμα,%ζουν%και%πεθαίνουν.%Αυτός%

ο% βιολογικός% σύνδεσμος% επιτρέπει% σε% έναν% ασθενή% να% κάνει% μια% συναισθηματική%

επένδυση% σε% ένα% φυτό.% Ωστόσο,% είναι% μια% ασφαλής,% μηuαπειλητική% επένδυση.% Σε%

ασθενείς%με%σοβαρά%ψυχικά%προβλήματα,%μια%τέτοια%σχέση%μπορεί%να%είναι%πρώτη%

μορφή% επιθυμητής% επαφής% από% τον% ασθενή% με% ένα% άλλο% ζωντανό% ον% κατά% τη%

διάρκεια%της%αποκατάστασης%(Elings,%2006).%

4.1.1.1 Η!ΘΕΩΡΙΑ!ΤΩΝ!ΠΕΡΙΟΧΩΝ!ΠΟΥ!ΘΥΜΙΖΟΥΝ!ΣΑΒΑΝΝΑ!(ΘΣ)!

ΤΟΥ!ORIANS!

Σύμφωνα%με%την%θεωρία%αυτή,%τα%ανθρώπινα%όντα%αντιδρούν%στις%φυσικές%περιοχές%

βιολογικά% και% μπορούν% να% εμπιστευτούν% % τον% περίγυρο% ασυνείδητα.% Αντίθετα,% σε%

μια% πόλη% ή% ένα% τεχνητό% περιβάλλον% το% μυαλό% πρέπει% να% είναι% προσεκτικό% και% σε%

εγρήγορση.%Η%(ΘΣ)%έχει%μια%εξελικτική%προοπτική%και%ως%εκ%τούτου%σχετίζεται%με%την%

(ΒΥ).% Πιο% συγκεκριμένα,% η% θεωρία% αυτή% αναφέρει% ότι% φυσικές% περιοχές,% όπως% η%

Σαβάνα,%που%είναι%ανοιχτές%και%με%έντονη%βλάστηση%προσφέρουν%την%πιο%γρήγορη%

αποκατάσταση%μετά%από%καταστάσεις%άγχους%(Adevi,%2012).%%

Κάποιες%από% τις%φυσικές% ιδιότητες% των%περιοχών%αυτών%που% έχει% βρεθεί% ότι% είναι%

σημαντικές%είναι%η%παρουσία%νερού,%τα%διάσπαρτα%μεγάλα%δέντρα%(με%κοντό%κορμό%

και%μεγάλη%κόμη),%οι%ανοιχτοί%χώροι,%το%πράσινο,%η%ποικιλία%βλάστησης,%οι%αλλαγές%

τοπογραφίας,%τα%ξεκάθαρα%μονοπάτια%και%τα%φωτεινά%ξέφωτα%που%είναι%κρυμμένα%
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πίσω%από%φυλλωσιές%και%θάμνους%(Adevi,%2012).%

Μελέτες% σχετικά% με% τη% (ΘΣ)% δείχνουν% ότι% ενήλικες% σε% πολλές% χώρες% προτιμούν% τα%

δέντρα% με% μεγάλη,% ευρεία% κόμη,% ενώ% η% προτίμηση% για% τέτοιες% περιοχές% γίνεται%

μικρότερης%σημασίας%καθώς%το%άτομο%μεγαλώνει%(Adevi,%2012).%

4.1.1.2 Ο!ΒΙΟΦΙΛΙΚΟΣ!ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ!(ΒΣ)!ΤΟΥ!STEPHEN!KELLERT!

Σε% περαιτέρω% διερεύνηση% της% έννοιας% της% Βιοφιλίας% ο% ο% Stephen% Kellert% (% 2008% )%

διερεύνησε%την%ιδέα%του%(ΒΣ),%ο%οποίος%ορίζεται%ως%η%%προσπάθεια%να%εκφραστεί%η%

έμφυτη%ανθρώπινη%τάση%να%σχετίζεται%%με%το%φυσικό%περιβάλλον%κατά%το%σχεδιασμό%

του%τοπίου%και%του%δομημένου%περιβάλλοντος.%

Σχέδια%που%ενσωματώνουν%τις%αρχές%του%(ΒΣ)%περιλαμβάνουν%:%

• Περιβαλλοντικά%χαρακτηριστικά%

• Φυσικά%σχήματα%και%μορφές%

• Φυσικές%δομές%και%διαδικασίες%

• %Φως%και%έκταση%

• Σχέσεις%που%αναπτύσσονται%βάση%της%οργάνωσης%του%χώρου%ανάμεσα%στους%

χρήστες%και%το%φυσικό%περιβάλλον%

Το%συγκεκριμένο%μοντέλο%απεικονίζει%μια%ισορροπία%μεταξύ%των%έξι%διαστάσεων%της%

ζωής% και% της% υγείας% (σωματική,% κοινωνική,% περιβαλλοντική,% συναισθηματική,%

πνευματική%και%διανοητική)%(εικ.4).!

%
ΕΙΚΟΝΑ!4. Διάγραμμα%των%διαστάσεων%της%ευεξίας.%Πηγή:%(Erickson,%2012).%

Περιβαλλοντική-
Συναισθηματική-

Διανοητική- Σωματική-

Κοινωνική-Πνευματική-
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4.1.1.1 Η! ΘΕΩΡΙΑ! ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣaΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ! (ΘΠΚ)! ΤΟΥ!

APPLETON!

Η%(ΘΠΚ)%προτείνει%τη%σημασία%της%δυνατότητας%της%εύκολης%κίνησης%που%συνδέεται%

με%τη%δυνατότητα%εύρεσης%καταφυγίου.%Ορισμένα%στοιχεία%του%τοπίου%που%δίνουν%

αισθητική% ικανοποίηση% συνδέονται% με% την% διαδικασία% της% εξέλιξης% και% τη%

δυνατότητα%επιβίωσης%(Adevi,%2012).%

4.1.1.2 Ο!ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ!ΕΑΥΤΟΣ!

Ο% εαυτός% που% διαμορφώνεται% σε% αλληλεπίδραση% με% το% φυσικό% περιβάλλον%

ονομάζεται% “οικολογικός% εαυτός”.%Ο% “οικολογικός% εαυτός”% είναι% ένα% είδος% σχέσης%

που%διαμορφώνεται%ανάμεσα%στον%άνθρωπο%και%τη%φύση,%είναι%η%ενσυναίσθηση%για%

το%μη%ανθρώπινο%περιβάλλον.% Είναι% ένας%προσωπικός% τρόπος%για% να%αλληλεπιδρά%

κανείς%με%τη%φύση%που%φτάνει%βαθιά%μέσα%στα%πρωτόγονα%ένστικτα%του%ανθρώπου%

(Adevi,%2012).%

Η% θεωρία% αυτή% μοιάζει% με% την% (ΒΥ).% Οι% άνθρωποι% έχουν% μια% έμφυτη% τάση% να%

σχετίζονται% με% τις% φυσικές% διεργασίες% και% την% ποικιλομορφία,% η% οποία% είναι%

καθοριστική%για%την%σωστή%σωματική%και%ψυχική%ανάπτυξή%τους.%Η%ψυχολογική%και%

συναισθηματική%υγεία%θα%πρέπει%να%περιλαμβάνει% τον%“οικολογικό%εαυτό”% (Adevi,%

2012).%

4.1.1.3 Η! ΘΕΩΡΙΑ! ΤΗΣ! ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ! ΚΑΙ! ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ! ΤΟΥ!

ULRICH!

Η% θεωρία% της% υπερφόρτωσης% και% εγρήγορσης% των% Ulrich% και% Parsons% (1992)%

ισχυρίζεται% ότι% στο% σύγχρονο% κόσμο% συνεχώς% βομβαρδιζόμαστε% με% τόσο% θόρυβο,%

κίνηση%και%οπτική%πολυπλοκότητα%που%το%περιβάλλον%μας%μπορεί%να%ξεπεράσει%τις%

αισθήσεις% μας% και% να% οδηγήσει% σε% επικίνδυνα% επίπεδα% ψυχολογικής% έντασης.%

Περιβάλλοντα% που% κυριαρχούνται% από% τα% φυτά,% από% την% άλλη% πλευρά,% είναι%

λιγότερο%περίπλοκα%και%μειώνουν%τα%αισθήματα%του%άγχους%και%την%ένταση.!

4.1.1.4 Η!ΘΕΩΡΙΑ!ΤΗΣ!ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ!ΜΑΘΗΣΗΣ!ΤΟΥ!ULRICH!

Η%θεωρία%της%εμπειρίας%της%μάθησης%των%Ulrich%και%Parsons%(1992),%υποστηρίζει%ότι%

η%αντίδραση%των%ανθρώπων%στα%φυτά%είναι%αποτέλεσμα%εμπειριών% %μάθησης%από%

την% % παιδική% ηλικία% και% της% κουλτούρας% στην% οποία% ανατράφηκαν.% Σύμφωνα% με%

αυτή% τη% θεωρία,% τα% άτομα% που% για% παράδειγμα,% μεγαλώνουν% στην% Ελβετία% έχουν%
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μια% πιο% θετική% στάση% απέναντι% σε% τοπίο% με% βουνά% και% δέντρα% από% κάποιον% που%

μεγάλωσε,%για%παράδειγμα%στην%Ολλανδία.%Με%την%θεωρία%αυτή%υποστηρίζεται%ότι%

ο% σύγχρονος,% Δυτικός% πολιτισμός% υποβάλει% στους% ανθρώπους% να% τους% αρέσει% το%

φυσικό% περιβάλλον% και% να% έχουν% αρνητικά% συναισθήματα% για% τις% πόλεις% (Elings,%

2006).%

Άλλες% σχέσεις% του% ανθρώπου% με% το%φυσικό% περιβάλλον% σχετίζονται% με% τη% θεωρία%

αυτή,% όπως% οι% έννοιες% της% αποτύπωσης% και% της% προσκόλλησης% ενός% φυσικού%

περιβάλλοντος% στην%ψυχή% ενός% ατόμου% αλλά% και% η% σημασία% της% οικειότητας% που%

αναπτύσει%κανείς%με%κάποιο%συγκεκριμένο%περιβάλλον%(Adevi,%2012).%

Το%σπίτι,%και%ειδικά%το%σπίτι%της%παιδικής%ηλικίας%ή%η%περιοχή%καταγωγής,%μπορεί%να%

έχουν% μία% κατευναστική% επίδραση% στον% άνθρωπο.% Ακόμη,% το% φυσικό% περιβάλλον,%

αποτελεί% έναν% σημαντικό% χώρο% όπου% οι% άνθρωποι% έχουν% πολλές% ευκαιρίες% να%

αισθανθούν%συνδεδεμένοι%(Adevi,%2012).%%

Η% επανάληψη% και% η% συχνότητα% είναι% κρίσιμες% για% την% αίσθηση% εξοικείωσης.% Η%

άνεση,%η%πρόβλεψη,%η%μη%απαίτηση%προσπάθειας%και%η%ταχύτητα,%είναι%οι%γνωστικές%

και% συναισθηματικές% συνέπειες% της% οικειότητας% κάτι% που% τονίζει% την% ανάγκη%

σχεδιασμού%του%χώρου%με%στοιχεία%οικεία%προς%τους%χρήστες%ώστε%να%προωθείται%η%

άνεση%και%η%μη%απαίτηση%προσπάθειας%ώστε%μέγιστα%ψυχικά%οφέλη%(Adevi,%2012).%

4.1.1.5 Η! ΘΕΩΡΙΑ! ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ! (ΘΥΠ)! ΤΟΥ!

GRAHAN!

Η% (ΘΥΠ)% δηλώνει% ότι% οι% άνθρωποι% χρειάζονται% υποστηρικτικό% περιβάλλον% για% την%

ανάπτυξη% της% σωματικής% και% ψυχολογικής% % τους% ευεξίας.% Ένα% υποστηρικτικό%

περιβάλλον%θα%πρέπει%να%βιώνεται%ως%κατανοητό,%προσιτό%και%ασφαλές.%Η%θεωρία%

υποδεικνύει%ότι%η%ανάγκη%των%ανθρώπων%σε%υποστηρικτικά%περιβάλλοντα%διαφέρει%

με%βάση%την%σωματική%και%ψυχολογική%ικανότητά%τους%(Adevi,%2012).%

Η% εμπειρία% της% φύσης% επηρεάζει% τον% άνθρωπο% διαφορετικά% ανάλογα% με% την%

κατάσταση% στην% οποία% βρίσκεται% η% ζωή% του% και% το% επίπεδο% της% ψυχικής% του%

δύναμης.% Οι% επιπτώσεις% του% φυσικού% περιβάλλοντος% στην% υγεία% κάθε% ατόμου%%

σχετίζονται%με%το%κατά%πόσο%το%φυσικό%περιβάλλον%του%θέτει%απαιτήσεις%ανάλογες%

με% τις% ικανότητές% του.% Αυτό% εξηγείται% σχηματικά% από% την% πυραμίδα% που%

δημιουργήθηκε%από%τον%Grahan%(1991),%(εικ.5).%Η%πυραμίδα%αυτή,%είναι%ένα%μοντέλο%
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που%παρουσιάζει%τη%σχέση%μεταξύ%του%φυσικού%και%κοινωνικού%περιβάλλοντος%και%

των%λειτουργιών%του%ανθρώπου.%Οι%άνθρωποι%έχουν%διαφορετικές%προτιμήσεις%σε%

σχέση% με% το% περιβάλλον% στο% οποίο% επιθυμούν% να% βρίσκονται,% ανάλογα% με% την%

ψυχική% τους% κατάσταση.% Αν% το% επίπεδο% της% ψυχικής% δύναμης% είναι% χαμηλό,% το%

άτομο% μπορεί% να% χρειάζεται% περισσότερη% ιδιωτικότητα% και% ένα% μη% απαιτητικό%

περιβάλλον.% Η% συμμετοχή% του% ατόμου% σε% ομαδικές% δραστηριότητες% και% σε% πιο%

απαιτητικά%περιβάλλοντα%αυξάνει%όταν%η%πνευματική%ισχύς%του%γίνεται%μεγαλύτερη.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!5. Η% πυραμίδα% του% Grahan.% Διαφορετικά% στάδια% συμμετοχής% σε%

δραστηριότητες% σύμφωνα% με% το% επίπεδο% ψυχικής% δύναμης% του% ατόμου.% Πηγή% :%

(Stigsdotter%et%al,%2003).%

%
Στη%βάση%της%πυραμίδας,%βρίσκεται%η%"κατευθυνόμενη%εσωστρεφής%εμπλοκή",%όπου%

πρέπει%κανείς%να%είναι%μόνος%με%τον%εαυτό%του.%Το%επίπεδο%%ψυχικής%δύναμης%είναι%

χαμηλό%και%οι%δραστηριότητες%τείνουν%να%είναι%ιδιωτικές,%όπως%το%να%κάνει%κάποιος%

μια%βόλτα.%Με%την%αύξηση%της%ψυχικής%ενέργειας%το%άτομο%είναι%πιο%δραστήριο.%Το%

δεύτερο% επίπεδο% της% πυραμίδας% είναι% η% "συναισθηματική% συμμετοχή",% όπου%

υπάρχει%η%οπτική%επαφή%με%άλλους%ανθρώπους.%Το%επόμενο%στάδιο%ανοδικά,%είναι%η%

"ενεργός%συμμετοχή",%όπου%κάποιος%έχει%την%τάση%να%δραστηριοποιείται%μέσα%στο%

Εξώστρεφής-
-συμμετοχή-

!

Ενεργός-συμμετοχή-

Κατευθυνόμενη-εσωστρεφής-εμπλοκή--

Συναισθηματική-συμμετοχή-
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πλαίσιο% μίας% ομάδας.% Σε% αυτό% το% στάδιο% αρέσει% στους% ασθενείς% να% μοιράζονται%

εμπειρίες%με%άλλους%και%να%είναι%δημιουργικοί.%Στην%κορυφή%της%πυραμίδας%είναι%η%

“εξωστρεφής%συμμετοχή”,%όπου%η%ψυχική%ενέργεια%είναι%πολύ% ισχυρή.%Σε%αυτό% το%

επίπεδο%μπορεί%κανείς%να%είναι%αρχηγός%μίας%ομάδας%(Shahrad,%2012).%

4.1.1.6 Η! ΘΕΩΡΙΑ! ΤΗΣ! ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΣ! ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ! (ΘΑΟ)! ΤΟΥ!

AYRES!

Ο%συντονισμός%μεταξύ%των%αισθήσεων%και%του%εγκεφάλου%περιγράφεται%στη%(ΘΑΟ),%

η%οποία%αφορά%τον%τρόπο%με%τον%οποίο%λειτουργεί%ο%εγκέφαλος%και%συγκεντρώνει%

πληροφορίες%από%τα%αισθητήρια%όργανα.%Εκτός%από%τις%πέντε%αισθήσεις%την%όραση,%

την%ακοή,%την%αφή,%τη%γεύση%και%την%όσφρηση%στη%θεωρία%αυτή%περιλαμβάνονται%

στις%αισθήσεις%η%κίνηση%και%η%τοποθέτηση%(Adevi,%2012).%

Η% (ΘΑΟ)% βασίζεται% στην% % ικανότητα% του% κεντρικού% νευρικού% συστήματος% να%

οργανώνει%δύο%ή%περισσότερες%αισθητήριες%εντυπώσεις,%έτσι%ώστε%οι%πληροφορίες%

να% μπορούν% να% υποβληθούν% σε% επεξεργασία% με% ουσιαστικό% τρόπο.% Η% δυνατότητα%

κατανόησης%και%εύκολης%ανάγνωσης%ενός%χώρου%διαμορφώνουν%μια%ικανοποίηση,%η%

οποία%έχει%βρεθεί%ότι%προωθεί% την%ανάπτυξη% του%εγκεφάλου.%Αυτός%είναι%ο%λόγος%

για%τον%οποίο%επιδιώκουμε%από%τη%φύση%μας%αισθητήριες%εντυπώσεις%και%επαφή%με%

το%φυσικό%περιβάλλον%που%μας%ικανοποιούν%(Adevi,%2012).%

4.1.1.7 ΘΕΩΡΙΑ!"ΘΕΛΗΣΗ!ΓΙΑ!ΝΟΗΜΑ"!ΤΗΣ!FRANKL!

Η% θεωρία% της% θέλησης% για% νόημα% της% Viktor% Frankl% εξηγεί% την% επιτυχία%

δραστηριοτήτων,%όπως%αυτές%στα% (ΠΑΒΦ).%Η%Viktor%Frankl,%Αυστριακή%νευρολόγος%

και%ψυχίατρος,%θεωρείται%μία%από%τους% ιδρυτές%της%Τρίτης%Σχολής%Ψυχοθεραπείας%

της%Βιέννης%η%οποία%πρόβαλλε%τη%σημασία%στη%"θέληση%για%νόημα"%ακολουθώντας%

τον% Freud% που% είχε% προτείνει% τη% σημασία% "της% θέλησης% στην% απόλαυση"% και% του%

Adler%ο%οποίος%είχε%προτείνει% τη%σημασία%"της%θέλησης%για%δύναμη".%Οι% ιδέες% της%

βασίζονται%σε%τρία%κύρια%δόγματα%τα%οποία%είναι% %η%“ελευθερία%της%βούλησης”,%η%

“θέληση%για%νόημα”%και%το%“νόημα%της%ζωής”,%όλα%εκ%των%οποίων%βασίζονται%στην%

υπόθεση% ότι% οι% άνθρωποι% είναι% σε% θέση% να% επιβιώσουν% ακόμη% και% από% τις% πιο%

τρομακτικές% εμπειρίες% αν% έχουν% μια% στάση% και% πίστη% προς% ένα% υψηλότερο% νόημα%

(Schneider,%2014).%

Στον% τομέα% της% ψυχικής% ασθένειας% η% αποκατάσταση% των% % δραστηριοτήτων% του%
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ατόμου%θεωρείται%σημαντική%για%την%αποκατάσταση%της%ψυχικής%υγείας%του.%Όταν%

δραστηριότητες% διακόπτονται% από% περιστάσεις% όπως% μία% ασθένεια,% πρέπει% να%

προσαρμοστούν,% να% τροποποιηθούν,% ή% να% διδαχθούν% εκ% νέου% ώστε% να%

ικανοποιήσουν% και% πάλι% τις% ανάγκες% και% τη% λειτουργικότητα% του% ατόμου.% Αυτό%

συμβαίνει%γιατί%οι%δραστηριότητες%έχουν%είτε%κάποιο%σκοπό%είτε%κάποιο%νόημα.%Οι%

δραστηριότητες% βοηθούν% τους% ασθενείς% να% γεμίσουν% το% χρόνο% τους% και% τους%%

παρέχουν%την%αίσθηση%του%σκοπού%και% του%νοήματος%που%έχουν%ανάγκη%(Dochod,%

2007).%

Οι%κηπουρικές%παρεμβάσεις%παρέχουν%στα%άτομα%%την%αίσθηση%του%νοήματος%%μέσα%

από% την%ευθύνη%που%έχουν%οι%ασθενείς%απέναντι%στα%φυτά,% τα% ζώα,% και%στα%άλλα%

μέλη%της%ομάδας%και%έτσι%εξηγείται%η%θεραπευτική%τους%δύναμη.%Εξίσου%σημαντικές%

είναι%και%άλλες%δραστηριότητες%οι%οποίες%απλά%εμπεριέχουν%μέσα%τους%%το%στοιχείο%

της%κίνησης%που%είναι%πολύ%σημαντικό.%Πολλές%ερευνητικές%μελέτες%έχουν%αποδείξει%

την%αποτελεσματικότητα%της%σωματικής%άσκησης%στην%πρόληψη%του%άγχους%και%της%

κατάθλιψης% σε% διάφορες% μορφές% δραστηριότητας% ενώ% έχουν% παρατηρηθεί%

επιθυμητές%αλλαγές%στη%διάθεση%και%στο%νόημα%σε%προγράμματα%άσκησης%όπου%η%

συχνή,% μηuανταγωνιστική% κίνηση% με% αργό% και% ελεγχόμενο% τρόπο,% εμπεριέχει%

ρυθμικές% αναπνοές% διάρκειας% 20% έως% 30% λεπτών% και% εκτελείται% σε% ένα% άνετο% και%

προβλέψιμο%περιβάλλον%(Schneider,%2014).%

Έτσι,% οι% θεραπευτές% προτείνουν% συχνά% στους% ασθενείς% τους% την% ενασχόληση% με%

διάφορες% μορφές% ανθρώπινης% κίνησης% που% είναι% κατάλληλες% για% την% τρέχουσα%

κατάσταση%της%ψυχικής%και%σωματικής%τους%κατάστασης.!

4.1.1.8 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ!ΤΟΠΙΑ!

Μια%άλλη%θεωρία!στη%μελέτη%του%τρόπου%επίπτωσης%των%τοπίων%και%του%φυσικού%

περιβάλλοντος% στην% υγεία% σχετίζεται% με% την% έννοια% ''% Θεραπευτικά% Τοπία% ''.% Αυτή%

συνδέεται%με%την%ιδέα%της%ταυτότητας%μιας%τοποθεσίας%και%τη%χρήση%συγκεκριμένων%

θέσεων%για%τη%διατήρηση%της%υγείας%και%της%ευεξίας.%Η%έννοια%εισήχθηκε%στις%αρχές%

της%δεκαετίας%του%1990%από%την%ιατρό%γεωγράφο%Gesler%%και%διερεύνησε%τα%θετικά,%

θεραπευτικά%χαρακτηριστικά%του%τόπου%(Velarde%et%al,%2007).%%
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Η% Gesler% πίστευε% ότι% στη% διαδικασία% αποκατάστασης% είναι% σημαντικοί% τέσσερις%

τύποι% περιβάλλοντος,% το% φυσικό,% το% δομημένο,% το% συμβολικό% και% το% κοινωνικό%

περιβάλλον%(Shahrad,%2013).%

4.1.1.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!

Αντιλαμβανόμαστε% ότι% για% να% επιτύχει% κανείς% τη% μέγιστη% συμβολή% ενός%

θεραπευτικού%κήπου%στην%αποκατάσταση%ασθενών%με%κάποια%ψυχική%ασθένεια%θα%

πρέπει% να% συμπεριλάβει% κατά% το% σχεδιασμό% ενός% θεραπευτικού% κήπου% τα% βασικά%

σημεία%των%θεωριών%που%προαναφέρθηκαν.%Έτσι,%ο%χώρος%πρέπει:%

Να!καλύπτει!τα!τέσσερα!βασικά!στοιχεία!της!(ΘΑΠ)!

• Αίσθηση%του%να%είσαι%μακριά%

• Γοητεία%%

• ‘Εκταση%

• Αρμονία%

Να!καλύπτει!τις!βασικές!αρχές!του!βιοφιλικού!σχεδιασμού!

• Περιβαλλοντικά%χαρακτηριστικά%

• Φυσικά%σχήματα%και%μορφές%

• Φυσικές%δομές%και%διαδικασίες%

• %Φως%και%έκταση%

• Σχέσεις%που%αναπτύσσονται%βάση%της%οργάνωσης%του%χώρου%ανάμεσα%στους%

χρήστες%και%το%φυσικό%περιβάλλον%

Να! παρέχει! υποστηρικτικά! περιβάλλοντα% διαφορετικού! επιπέδου! ψυχικής!

δύναμης!

Είναι% σημαντική% η% κάλυψη% των% αναγκών% των% ασθενών% σε% όλα% τα% στάδια% της%

αποκατάστασής% τους,% όπως% η% ανάγκη% για% κίνηση,% η% ανάγκη% για% νόημα% και% σκοπό%

μέσα%από%ποικίλες%δραστηριότητες,%η%ανάγκη%εύρεσης%καταφυγίου%και%δυνατότητας%

διαφυγής%σύμφωνα%με%την%(ΘΠΚ)%.%

Να!έχει!επαναλαμβανόμενα!στοιχεία!

Η% επανάληψη% και% η% συχνότητα% είναι% κρίσιμες% για% την% αίσθηση% εξοικείωσης.% Η%

άνεση,%η%πρόβλεψη,%η%μη%απαίτηση%προσπάθειας%και%η%ταχύτητα,%είναι%οι%γνωστικές%

και% συναισθηματικές% συνέπειες% της% οικειότητας% κάτι% που% τονίζει% την% ανάγκη%
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σχεδιασμού%του%χώρου%με%στοιχεία%οικεία%προς%τους%χρήστες%ώστε%να%προωθείται%η%

άνεση%και%η%μη%απαίτηση%προσπάθειας%ώστε%μέγιστα%ψυχικά%οφέλη.%

Κυριαρχία!πράσινου!

Ο%χώρος%θα%πρέπει%να%κυριαρχείται%από%τα%φυτά%τα%οποία%είναι%λιγότερο%περίπλοκα%

και%μειώνουν% τα%αισθήματα% του%άγχους% και% της% έντασης%σύμφωνα%με% την%θεωρία%

της%υπερφόρτωσης%και%εγρήγορσης%των%Ulrich%και%Parsons%(1992).%

Να!περιέχει!στο!σχεδιασμό!στοιχεία!που!θυμίζουν!την!Σαββάνα!

Φυσικές%περιοχές,%όπως%η%Σαβάνα,%που%είναι%ανοιχτές%και%έχουν%έντονη%βλάστηση%

προσφέρουν% την% πιο% γρήγορη% αποκατάσταση% μετά% από% καταστάσεις% άγχους,%

σύμφωνα%με%την%(ΘΣ).%
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%

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ!ΚΗΠΩΝ!

Στην% ενότητα% αυτή% ακολουθεί% παρουσίαση% παραδειγμάτων% θεραπευτικών% κήπων%

που%έχουν%υπάρξει%από%την%αρχαιότητα%μέχρι%τις%μέρες%μας.%

5.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ!ΚΗΠΟΙ!
Η%ιδέα%των%θεραπευτικών%κήπων%είναι%τόσο%αρχαία%όσο%και%σύγχρονη.%Οι%Περσικοί%

κήποι,%οι%Ιαπωνικοί%κήποι%Zen%και%οι%κλειστές%αυλές%των%Μοναστηριών%είναι%μερικά%

από%τα%παραδείγματα%των%θεραπευτικών%κήπων%που%εμφανίστηκαν%στην%ιστορία%σε%

διάφορα%μέρη%του%κόσμου%(Shahrad,%2013).%

Ο% Λαβύρινθος% είναι% ένα% από% τα% παλαιότερα% είδη% θεραπευτικών% κήπων% που% έχει%

ρίζες% στην% Ελληνική% μυθολογία% και% την% Αίγυπτο% ως% ένα% μέρος% τελετουργικής%

γιορτής.%Η%διαδρομή%του%λαβύρινθου%ήταν%ένα%συμβολικό%ταξίδι%προς%το%εσωτερικό%

και%την%αναγέννηση%και%στη%συνέχεια%πάλι%προς%τα%έξω%(Shahrad,%2013).%%

Οι%κήποι%της%Αιγύπτου%είναι%άλλο%ένα%παράδειγμα%θεραπευτικών%κήπων,%οι%οποίοι%

χτίστηκαν%για%να%προσφέρουν%θεραπευτική%ανακούφιση%και%απόδραση%από% το%μη%

φιλικό%εξωτερικό%περιβάλλον%(El%Barmelgy,%2013).%

Ο% Ιαπωνικός% κήπος% Zen% είναι% ένα% παράδειγμα% θεραπευτικού% κήπου% το% οποίο%

χρονολογείται% από% τον% 12ο% % αιώνα.%Η% ιδέα%σχεδιασμού%αυτού% του% κήπου%ήταν% να%

βρεθούν%όλα%τα%στοιχεία%της%φύσης%σε%ένα%μέρος,%αναπαριστώντας%την%απλή%ουσία%

της%φύσης%(Shahrad,%2013).%

Οι% κήποι% αποκατάστασης% ή% αλλιώς% θεραπευτικοί% κήποι% για% τους% ασθενείς% ήταν%

μέρος% του%θεραπευτικού%τοπίου%από%τους%μεσαιωνικούς%χρόνους.%Χαρακτηριστική%

είναι%η%εικόνα%των%περίστυλων%αυλών%σε%μοναστήρια%και%εκκλησιαστικούς%χώρους%

της%περιόδου%αυτής%(εικ%6).%

Οι% κήποι% απεικονίζονταν% ως% ένα% παράδεισο% που% προσέφερε% ανάπαυλα% από% την%

ασθένεια%και%%θεραπεία%στη%ψυχή%και%το%σώμα%(El%Barmelgy,%2013).%

Τέλος,% πολύ%σημαντικό%παράδειγμα%θεραπευτικού% κήπου% της%αρχαιότητας% είναι% ο%

περσικός% κήπος.! Ο% περσικός% κήπος% είναι% ένα% από% τα% καλύτερα% μοντέλα% της%

αρχιτεκτονικής%τοπίου%με%τεράστια% ιστορία%από%τον%6ο%αιώνα%π.Χ.%Χαρακτηριστικό%

παράδειγμα%κάτοψης%περσικού%κήπου%φαίνεται%στην%(εικ.7).%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 56!

%
ΕΙΚΟΝΑ!6. Κήπος% μοναστηριού% του% 12ου% αιώνα,% Santiago% de% Compostela,%

Ισπανία.% Πηγή:% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!7. Περσικός%κήπος%(%Fin%Kashan%κήπος,%Ιράν,%Kashan%).%Κάτοψη%διάταξης%

και%σχεδίου%κυκλοφορίας%του%κήπου.%Πηγή:%(Ramyar,%2012)%
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Ο%Περσικός%κήπος%προκύπτει%ως%αποτέλεσμα%%της%αλληλεπίδρασης%των%ανθρώπων%

με%τη%φύση%και%είναι% το%αποτέλεσμα%μιας%μακράς% ιστορίας%στην%κηπουρική%και% το%

σχεδιασμό%οάσεων%σε%περιοχές%με%άνυδρη%γη.%Οι%Πέρσες%ήταν%από%τους%πρώτους%

που%εξέτασαν%τη%φύση%τους%και%προσπάθησαν%να%βρουν%έναν%ορισμό%για%τον%χώρο%

σύμφωνα% με% τις% πεποιθήσεις% τους,% έτσι% ώστε% να% είναι% το% αποτέλεσμα% της%

αλληλεπίδρασης%τους%με%τη%φύση%(Shahrad,%2013).%

Ο%Περσικός%παραδοσιακός%κήπος%παρέχει%μια%τακτική%και% ισχυρή%τοποθέτηση%των%

χώρων% και% ορίζει% τις% θέσεις% και% τις% αξίες% του% μέσα% από% την% ιεραρχία,% την%

επανάληψη,%το%μοτίβο,%και%το%ρυθμό%(Ramyar,%2012).%

Οι% Ισλαμικοί% κήποι% του% Παραδείσου% σχηματίστηκαν% και% αναπτύχθηκαν% με% ένα%

γεωμετρικό,% δομικό% και% αρμονικό% τρόπο.% Οι% κήποι% αυτοί% περιβάλλονται% από% ένα%

τοιχίο%το%οποίο%είναι%ένα%από%τα%βασικά%χαρακτηριστικά%τους.%Το%νερό,%ο%θόλος%από%

τις%κόμες%των%δέντρων%και%ο%συμμετρικός%σχεδιασμός%με%μία%πηγή%νερού%στο%σημείο%

τομής%των%αξόνων,%στο%κέντρο%του%κήπου,%είναι%άλλα%προφανή%στοιχεία%του%κήπου%

(Shahrad,%2013).%

Οι%αρχές%σχεδιασμού%των%Περσικών%κήπων%μπορούν%να%χρησιμοποιηθούν%μέχρι%και%

σήμερα% για% τη% δημιουργία% ενός% θεραπευτικού% κήπου.% Μελέτη% από% τον% Ramyar%

υποστηρίζει% ότι% η% θεραπευτική% ικανότητα% των% Περσικών% ιστορικών% κήπων%

προκύπτει%από%την%κάλυψη%των%τεσσάρων%συστατικών%της%(ΘΑΠ)%καθώς%παρέχουν%

επαρκή%συναισθηματικά%και%διεγερτικά%στοιχεία%καθώς%και%γνώριμη%δομή%(Ramyar,%

2012).%

Όντας%μακριά%

Στους% Περσικούς% κήπους% είναι% σημαντική% η% ιεραρχία% εισόδου,% που% δίνει% στον%

επισκέπτη%τη%δυνατότητα%να%μπει%μέσα%στον%κήπο%σταδιακά.%Η%γεωμετρική%τάξη%και%

οι% γραμμικοί% διάδρομοι% προσφέρουν% ενδιαφέρουσες% οπτικές% απόψεις% και%

δημιουργούν%ένα%μοναδικό%χαρακτήρα.%Τα%ψηλά%φυτά%και%η%βλάστηση%φιλτράρουν%

τους% ανεπιθύμητους% θορύβους% του% περιβάλλοντος.% Το% μουρμούρισμα% του% νερού%

μαζί%με%άλλους%ήχους%συναρπάζει.%Βιώνοντας%κανείς%το%περιβάλλον%ενός%περσικού%

κήπου% με% έναν% τέτοιο% τρόπο% μπορεί% να% αισθανθεί% ότι% βρίσκεται% μακριά% από% την%

καθημερινότητα%(Ramyar,%2012).%

Έκταση%

Τα%δέντρα%και%η%αξονική%τους%τοποθέτηση%στους%Περσικούς%κήπους%αποτελούν%ένα%
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πράσινο% υπόβαθρο% για% τους% επισκέπτες.% Το% τρεχούμενο% νερό% και% ο% ουρανός% που%

παρατηρείται% ανάμεσα% από% τα% πανύψηλα% δέντρα% αιχμαλωτίζουν% το% βλέμμα% και%

δεσμεύουν%το%μυαλό.%Η%συνοχή%και%η%αναγνωσιμότητα%που%υπάρχει%στα%στοιχεία%τα%

καθιστά% άμεσα% αντιληπτά.% Κανείς% είναι% σε% θέση% να% αναγνωρίζει% κομμάτια% που%

συνθέτουν%ένα%μέρος%κάποιου%μεγαλύτερου%συνόλου%και%να%βιώνει%την%αίσθηση%της%

έκτασης%(Ramyar,%2012).%

Γοητεία%

Στους% Περσικούς% κήπους% ένα% κεντρικό% σημείο% φυγής% οδηγεί% τον% επισκέπτη% στην%

καρδιά%του%κήπου,%δρα%ως%σταθερός%και%ορατός%στόχος%στο%σύνολο%των%αξόνων%που%

τον%απαρτίζουν%κατά% τη%διάρκεια%μιας%βόλτας%στον%κήπο%και%αποτελεί% έναν%κύριο%

παράγοντα%γοητείας.%Η%προοπτική%του%χώρου%τονίζεται%από%τη%μορφή,%το%ύψος%των%

δέντρων%και%το%τρεχούμενο%νερό,%ο%ήχος%του%οποίου%λειτουργεί%στη%σκέψη%ως%πόλος%

έλξης% για% την% περιήγηση% στο% εσωτερικό% (εικ.8).% Έτσι,% ο% Περσικός% κήπος% είναι%

γεμάτος%γοητεία%που%προκύπτει%από%τα%δέντρα,%το%παλάτι,%τα%φυτά,%το%νερό,%και%την%

άγρια% ζωή,% μια% γοητεία% που% ποτέ% δεν% παύει% να% κεντρίζει% το% ενδιαφέρον% και% να%

αιχμαλωτίζει%τον%θεατή%(Ramyar,%2012).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!8. Περιβάλλον%Περσικού%κήπου.!Πηγή:%(Ramyar,%2012)!
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Αρμονία%

Στον%Περσικό%κήπο,%οι%μορφές%και%η%διάταξη%των%δέντρων,%το%τρεχούμενο%νερό,%οι%

δεξαμενές% και% το% ακίνητο% νερό% σχετίζονται% τόσο% μεταξύ% τους,% όσο% και% με% τα%

υπόλοιπα% % στοιχεία% του% κήπου% (εικ.9).% Μια% τέτοια% οργάνωση% κάνει% έναν% κήπο%

ισορροπημένο%σε%πολυπλοκότητα%και%σε%%ένταση%(Ramyar,%2012).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!9. Περιβάλλον%Περσικού%κήπου.%Πηγή:%%(Δ5.%
http//www.iranreview.org/content/Documents/Persian_Gardens_on_World_Herita
ge_List.htm)%
%
Τα% θεραπευτικά% στοιχεία% των% περσικών% κήπων% προβάλλονται% από% μελέτη% του%

Rostami% (2014)% μέσα% από% τη% σύγκριση% δύο% ιστορικών% παραδειγμάτων% Περσικού%

κήπου%που%βρίσκονται%μέσα%στον%σύγχρονο%αστικό%ιστό.%Τα%ευρήματα%δείχνουν%ότι%

η%φύση,%η%ποικιλομορφία,%το%ιστορικό%υπόβαθρο%των%κήπων,%και%η%συνοχή%είναι%τα%

κίνητρα%των%κατοίκων%για%συχνές%επισκέψεις%στους%κήπους,%τα%οποία%βοηθούν%στην%

αντιμετώπιση%των%κοινωνικών,%ψυχολογικών%και%σωματικών%τους%αναγκών%(Rostami%

et%al,%2014).%

%
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5.1.2 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ!ΚΗΠΟΙ!
Ως% σύγχρονοι% θεραπευτικοί% κήποι% θεωρούνται% ποικίλοι% χώροι% πρασίνου% οι% οποίοι%

δίνουν% τη% δυνατότητα% στον% επισκέπτη% να% χαλαρώσει% και% να% μεταφερθεί% νοητικά%

κάπου% αλλού.% Οι% τύποι% των% σύγχρονων% θεραπευτικών% κήπων% μπορούν% να%

ταξινομηθούν%σύμφωνα%με%τη%δομή%%τους%και%το%μέρος%όπου%βρίσκονται%ως%εξής:!

• Μία%φυσική%δεξαμενή,%όπου%η%φύση%και%τα%άγρια%ζώα%διατηρούνται.%Τέτοια%

παραδείγματα% θεραπευτικών% κήπων% είναι% τα% πράσινα% στοιχεία% υποδομής,% οι%

ανοιχτοί% χώροι% της% πόλης,% οι% πράσινες% διαδρομές,% τα%φυσικά% πάρκα% και% οι% ζώνες%

πρασίνου%(El%Barmelgy,%2013).%

• Ένας% κήπος% εντός% της% έκτασης% ενός% νοσοκομείου% ή% ενός% κέντρου%

υγειονομικής% περίθαλψης% (El% Barmelgy,% 2013).% Σε% νοσοκομειακά% ιδρύματα%

συναντάμε% ποικιλία% χώρων% που% μπορεί% να% μην% έχουν% σχεδιαστεί% επί% τούτου% ως%

θεραπευτικοί% κήποι,% αλλά% μπορούν% δευτερευόντως% να% ενσωματώσουν% κάποιες%

αρχές%των%θεραπευτικών%κήπων.%%

• Ένας% ιδιόκτητος% κήπος.% Οι% περισσότεροι% ερευνητές% συμφωνούν% ότι% αυτό%

είναι% το% καλύτερο% είδος% κήπου% με% θεραπευτική% επίδραση.% Αυτό% βασίζεται% στο%

γεγονός%ότι%όσο%περισσότερο%χρόνο%περνά%ένας%άνθρωπος%σε%επαφή%με%τη%φύση,%

τόσο%πιο%βαθιά%είναι%τα%αποτελέσματα%της%θεραπείας%(El%Barmelgy,%2013).%

• Χώρος% εργασίας% στο% φυσικό% περιβάλλον% (π.χ% Πράσινα% Αγροκτήματα%

Περίθαλψης,% Κοινοτικοί% κήποι% και% άλλα).! Τα% Πράσινα% Αγροκτήματα% Περίθαλψης%

είναι% χώροι% με% κηπευτικές% εργασίες% στις% εγκαταστάσεις% κάποιας% φάρμας% (π.χ.%

φροντίδα% καλλιέργειων% σε% χωράφια% ή% θερμοκήπια)% όπου% η% απασχόληση% είναι%ως%

επί%το%πλείστον%με%φυτά%σε%μεγαλύτερη%κλίμακα.%Οι%δραστηριότητες%είναι%συνήθως%

ημερήσιες%και%έχουν%καλά%καθορισμένους%στόχους%μάθησης%(Elings,%2006).!

Ένας%άλλος% τρόπος%διαχωρισμού% των%θεραπευτικών%κήπων%είναι%βάση% του%είδους%

δραστηριότητας% που% συναντάμε% σε% αυτούς.% Υπάρχουν% θεραπευτικοί% κήποι% για%

παθητική% συμμετοχή% των% χρηστών% και% άλλοι% για% ενεργητική% συμμετοχή% των%

χρηστών,%όπως%και%συνδυασμοί%των%δύο%προηγούμενων.%Στην%παθητική%συμμετοχή%

οι%χρήστες%απλά%παρατηρούν%ή%κάνουν%βόλτα%ενώ%στην%ενεργητική%συμμετέχουν%σε%

δραστηριότητες%και%κηπευτικά%προγράμματα%(Shahrad,%2013).%%

Στους% κήπους% ενεργητικής% συμμετοχής,% τα% κηπευτικά% προγράμματα% (ΚΘ)%
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ταξινομούνται%σε%τρεις%κατηγορίες.%Οι%κατηγορίες%αυτές%είναι%τα%επαγγελματικά,%τα%

θεραπευτικά% και% τα% κοινωνικά% προγράμματα.% Όπως% έχουμε% αναφέρει,% τα%

επαγγελματικά%προγράμματα% επιδιώκουν% % να% βελτιώσουν% τις% δεξιότητες% εργασίας%

και% απασχόλησης,% τα% θεραπευτικά% προγράμματα% ασχολούνται% με% την% ανάρρωση%

από% διανοητικές% ή% σωματικές% ασθένειες% και% τα% κοινωνικά% προγράμματα%

επικεντρώνονται% στη% βελτίωση% της% υγιεινής% και% της% ποιότητας% ζωής% όσων%

συμμετέχουν%σε%αυτά%(Shahrad,%2013).%

Τέλος,%είναι%σημαντικό%να%αναφερθεί%ότι%υπάρχουν%τρεις%διαφορετικές%σχολές%για%

την% καταπολέμηση% της% ψυχικής% ασθένειας% με% τη% βοήθεια% δραστηριοτήτων% στο%

φυσικό%περιβάλλον,%οι%οποίες%βασίζονται%σε%διαφορετικές%θεωρίες%σύμφωνα%με%την%

Shahrad%(2013)%:%%

• Η%Σχολή%της%Κηπουρικής%Θεραπείας%βασίζεται%στην%ιδέα%των%σημαντικών%και%

ευχάριστων%δραστηριοτήτων%στον%κήπο.%

• %Η% Σχολή% των% Θεραπευτικών% Κήπων% βασίζεται% στην% εμπειρία% που% βιώνει%

κανείς%στο%περιβάλλον%του%κήπου%η%οποία%προσκαλεί%τον%παρατηρητή%να%αποδεχθεί%

ή%να%απορρίψει%το%μέρος.%

• Η% Γνωστική% Σχολή% ενωποιεί% τις% προηγούμενες% δύο% σχολές.% Η% Σχολή% αυτή%

χρησιμοποιεί%το%συνδυασμό%των%δραστηριοτήτων%στον%κήπο%και%των%εμπειριών%σε%

αυτόν.%Συνδυάζει%το%να%είναι%κανείς%εξίσου%παθητικός%και%ενεργητικός.%
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%
5.1.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ!ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ!ΚΗΠΩΝ!ΚΑΤΑ!ΤΗΣ!

ΨΥΧΙΚΗΣ!ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ!

Στην%συνέχεια%αναλύονται%δύο%παραδείγματα%θεραπευτικών%κήπων%τα%οποία%έχουν%

σχεδιαστεί% για% χρήση% από% ομάδες% ατόμων% που% πάσχουν% από% κάποια% ψυχική%

ασθένεια%που%σχετίζεται%με%το%άγχος.%

5.1.3.1 Ο!ΚΗΠΟΣ!ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!ΤΟΥ!ALNARP!

%
ΕΙΚΟΝΑ!10. Αεροφωτογραφία%κήπου%στο%Alnarp.%Πηγή:%(Adevi,2012)%

%
Ο%κήπος%αποκατάστασης%του%Alnarp%βρίσκεται%στην%πανεπιστημιούπολη%SLU%Alnarp%

έξω%από%το%Malmö%στη%νότια%Σουηδία.%Ο%κήπος%σχεδιάστηκε%κατά%τη%διάρκεια%του%

φθινοπώρου% του% 2001% και% ξεκίνησε% τη% λειτουργία% του% το% 2002% σε% έκταση% 2%

στρεμμάτων%ως%ένα%έργο%έρευνας%και%ανάπτυξης%που%αφορούσε%(ΠΑΒΦ)%(εικ.10).%

Σήμερα,%ο%κήπος%προσφέρει%τόσο%φυσικές%περιοχές%που%εστιάζουν%σε%αισθητήριες%

και% βιωματικές% εμπειρίες% αποκατάστασης% όσο% και% πιο% παραδοσιακές% περιοχές%

καλλιέργειας%με%παρτέρια%που%εστιάζουν%σε%πιο%απαιτητικές%δραστηριότητες%όπως%

φαίνεται%στην%(εικ.11)%και%στην%(εικ.12)%(Grahn%et%al,%2010).%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 63!

%
ΕΙΚΟΝΑ!11. Κάτοψη% όπου% φαίνονται% οι% δύο% ζώνες% περιοχών% στον% κήπο% του%

Alnarp.%Με%το%σκούρο%γκρι%απεικονίζονται%οι%πιο%φυσικές%περιοχές%και%με%το%ανοιχτό%

γκρι%οι%περιοχές%καλλιέργειας.%Πηγή:%(Pálsdóttir,%2014)%

%
ΕΙΚΟΝΑ!12. Αεροφωτογραφία%κήπου%στο%Alnarp.%Πηγή:%Google%earth%
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ!

Ο% σχεδιασμός% του% κήπου% στο% Alnarp% βασίστηκε% σε% έρευνα% που% έγινε% στο% τμήμα%

σχεδιασμού% τοπίου% στο% Alnarp.% Η% έρευνα% αυτή% είχε% δείξει% ότι% υπάρχουν% οκτώ%

βασικοί%χαρακτήρες%που%αποτελούν%τα%θεμελιώδη%δομικά%στοιχεία%των%πάρκων%και%

των%κήπων%(Stigsdotter%et%al,%2003).%Οι%χαρακτήρες%αυτοί%είναι:%

1)!Η!ηρεμία:!Το%μέρος%χαρακτηρίζεται%από%την%ηρεμία%και%τη%σιωπή.%Δεν%υπάρχουν%

σκουπίδια,%ζιζάνια%ή%ενοχλητικοί%άνθρωποι.%Οι%ήχοι%%προέρχονται%από%τον%άνεμο,%το%

νερό,%τα%πουλιά%ή%τα%έντομα.%

2)!Η!αγριάδα:%Το%μέρος%είναι%γοητευτικό%από%την%άγρια%φύση.%Τα%φυτά%φαίνεται%να%

είναι%αυτοφυή,%οι%βράχοι%έχουν%λειχήνες%και%βρύα.%

3)!Ο!πλούτος!σε!είδη:%Στο%μέρος%αυτό%υπάρχει%μεγάλη%ποικιλία%σε%φυτά%και%ζώα.%

4)! Η! έκταση:% Στο% μέρος% αυτό% υπάρχει% η% αίσθηση% ότι% εισέρχεται% κάποιος% σε% έναν%

άλλο%κόσμο,%ο%οποίος%συνδέεται%με%ένα%σύνολο,%όπως%π.χ.%σε%ένα%δάσος%οξιάς.%

5)! Ο! κοινόχρηστος:% Το% μέρος% αυτό% είναι% ανοιχτό% και% πράσινο,% προσκαλεί% τους%

χρήστες%και%προσφέρει%θέες%και%οπτικές.%

6)!Η!ευχαρίστηση:%Το%μέρος%αυτό%είναι%ένα%εσώκλειστο,%ασφαλές%και%απομονωμένο%

καταφύγιο.% Υπάρχουν% ευκαιρίες% για% να% είναι% κανείς% με% τον% εαυτό% του,% να% έχει%

κάποια%βιωματική%εμπειρία%ή%ακόμα%και%να%παίξει.%

7)! Ο! εορταστικός:% Το% μέρος% αυτό% είναι% ένας% τόπος% συνάντησης% για% κοινωνικές%

δραστηριότητες%και%γιορτή.%

8)! Ο! πολιτισμικός:! Το% μέρος% αυτό% είναι% ένας! ιστορικός% τόπος% που% προσφέρει%

γοητεία.%

%
%

%
Η!ηρεμία! Η!αγριάδα!
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%
%

%

%
%

%

%
%

%

ΕΙΚΟΝΑ!13. Απεικόνιση%των%8%χαρακτήρων%του%κήπου.%Πηγή%(Stigsdotter,%2005)%

%
Το% 1991% ο% Patrik% Grahn% καθηγητής% στο% Σουηδικό% Πανεπιστήμιο% Γεωργικών%

Επιστημών% (SLU)% στο% Alnarp% % ισχυρίστηκε% ότι% αυτά% τα% οκτώ% χαρακτηριστικά% είναι%

συνδεδεμένα% με% την% ιδέα% του% πώς% το% περιβάλλον% μπορεί% να% έχει% μια% επίδραση%

αποκατάστασης%για%τους%επισκέπτες.%Έτσι,%κατά%το%σχεδιασμό%του%κήπου%στο%Alnarp%

έγινε%μία%προσπάθεια%να%ενσωματωθούν%αυτά%τα%στοιχεία%στα%επιμέρους%δωμάτια%

του.Ο% θεραπευτικός% κήπος% στο% Alnarp% έχει% μεγάλη% ποικιλία% δωματίων% τα% οποία%

χωρίζονται% %σε%φυσικές%–% νατουραλιστικές%περιοχές% και%σε%περιοχές% καλλιέργειας.%

Ακολουθούν%οι%περιοχές%καλλιέργειας%(Pálsdóttir,%2014).%

• Το! δωμάτιο! με! σκληρά! υλικά! (hardscape! room):! Ο% σχεδιασμός% του%

δωματίου%αυτού%εστιάζει%στις%δραστηριότητες%της%καλλιέργειας%και%της%(ΚΘ)%με%έναν%

Ο!πλούτος!σε!είδη! Η!έκταση!

Η!ευχαρίστηση!Ο!κοινόχρηστος!

Ο!πολιτισμικός!Ο!εορταστικός!
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ορθολογικό%τρόπο%σε%έναν%χώρο%με%σκληρές%επιφάνειες%και%όχι%τόσο%φυσική%εικόνα.%

Εδώ%υπάρχει%ένα%σύγχρονο%θερμοκήπιο.%Στον%χώρο%αυτό%δεν%εισάγεται%κανένας%από%

τους%8%χαρακτήρες%(Stigsdotter%et%al,%2003).%

• Το!παραδοσιακό!καλλιεργητικό!δωμάτιο! (traditional!cultivation!room):%Σε%

αυτό%το%δωμάτιο%κυριαρχούν%οι%φυτεύσεις.%Οι%τοίχοι%και%το%δάπεδο%του%δωματίου%

είναι%από%οργανικό%υλικό,%το%οποίο%βοηθάει%στην%απόδοση%ενός%μαλακού,%φιλικού%

και%λιγότερο%απαιτητικού%χαρακτήρα.%Τα%παρτέρια%φύτευσης%είναι%οργανωμένα%σε%

γραμμικές% σειρές.% Οι% χαρακτήρες% Εορταστικός,% Πολιτισμός% και% Αφθονία% σε% είδη%

μπορούν%να%βρεθούν%σε%αυτό%το%δωμάτιο%(Stigsdotter%et%al,%2003).%

• Οπωρώνας! (orchard):% Το% δωμάτιο% αυτό% μπορεί% να% θεωρηθεί% μία%

παραδοσιακή% ζώνη% μετάβασης% μεταξύ% περιοχών% καλλιέργειας% και% βοσκότοπων%

(Stigsdotter%et%al,%2003).%

• Δασικός!κήπος! (forest!garden):!Στο%δωμάτιο%αυτό%η%καλλιέργεια%γίνεται%σε%

οργανικές%μορφές%και%όχι%σε%κλασσικά%γεωμετρικά%παρτέρια.%Στόχος%του%δωματίου%

αυτού%είναι%η%δημιουργία%ενός%οικοσυστήματος%που%δεν%θα%χρειάζεται%συντήρηση.!

Εδώ%βρίσκουμε%τον%κήπο%άγριας%ζωής.%

Στις% φυσικές% u% νατουραλιστικές% περιοχές% του% κήπου% υπάρχουν% πολύ% λίγα%

παραδοσιακά% χαρακτηριστικά.% Εδώ% κυριαρχεί% ένας% πιο% νατουραλιστικά%

προσανατολισμένος% χαρακτήρας.% Αυτή% η% περιοχή% χωρίζεται% σε% δάσος,% άλσος% και%

λιβάδι%(Stigsdotter%et%al,%2003).%

• Το! δάσος! (forest)! :% Το% δάσος% προσφέρει% αποκατάσταση% στους%

συμμετέχοντες%που%αναζητούν%απομόνωση,%ειρήνη%και%δύναμη.%Οι%ψηλές%κόμες%των%

δέντρων%δίνουν%την%αίσθηση%εισόδου%σε%έναν%άλλο%κόσμο.%Οι%χαρακτήρες%Αγριάδα,%

Αφθονία%σε%είδη%και%Έκταση%έχουν%ενσωματωθεί%σε%αυτό%το%δωμάτιο%(Stigsdotter%et%

al,%2003).%

• Το! άλσος% (grove):% Στο% άλσος% υπάρχουν% δέντρα,% θάμνοι% και% βότανα.% Στο%

μέρος%υπάρχει%και%μία%μικρή%λίμνη.%Οι%κυρίαρχοι%χαρακτήρες%είναι%η%Γαλήνη%και%η%

Έκταση%(Stigsdotter%et%al,%2003).%

• Το! λιβάδι% (meadow):% Αυτό% το% δωμάτιο% αποπνέει% μια% έντονη% έκφραση% του%

Κοινού,%αλλά%και%της%‘Εκτασης%και%της%Γαλήνης%(Stigsdotter%et%al,%2003).%

%
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• Το! δωμάτιο! καλοσωρίσματος! (welcoming! garden)! :% Πολύ% σημαντικό%

δωμάτιο%του%κήπου%είναι%το%δωμάτιο%καλοσωρίσματος,%καθώς%η%πρώτη%εικόνα%κατά%

την% είσοδο% στον% θεραπευτικό% κήπο% παίζει% καθοριστικό% ρόλο.% Ο% κήπος%

καλωσορίσματος%είναι%το%πρώτο%δωμάτιο%στον%κήπο%όπου%εισέρχονται%οι%ασθενείς.%

Ο% χαρακτήρας% που% κυριαρχεί% εδώ% είναι% Γαλήνη.% Το% πιο% κοινωνικό% κομμάτι% είναι%

κοντά% στην% είσοδο% και% το% πιο% αισθησιακό% είναι% πιο% απομονωμένο.% % Εδώ% ο%

επισκέπτης% συναντά% τρεχούμενο% νερό,% αρωματικά% φυτά% και% μούρα% πλούσια% σε%

γεύση%(Stigsdotter!et!al,!2003).!

Ακολουθούν%(εικ.14),%(εικ.15)%και%(εικ.16)%όπου%φαίνονται%τα%διαφορετικά%δωμάτια%

του%κήπου.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!14. Κάτοψη% δωματίων% στον% κήπο% του% Alnarp.% Πηγή:% (Stigsdotter% et% al,%

2003)%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!15. !Κάτοψη% δωματίων% στον% κήπο% του% Alnarp% (a:% δάσος,% b:% άλσος,% c:%

λιβάδι,% d:% δωμάτιο% με% σκληρά%υλικά,% e:% παραδοσιακό% καλλιεργητικό% δωμάτιο% f:% ο%

δασικός%κήπος,%g:%ο%οπορώνας,%h:%ο%κήπος%καλοσωρίσματος).%Πηγή:%(Stigsdotter%et%

al,%2003)%

%
ΕΙΚΟΝΑ!16. Κάτοψη%δωματίων%στον%κήπο%του%Alnarp.%Πηγή:%(Adevi,%2012)%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 69!

!(ΠΑΒΦ)!ΚΑΙ!ΕΡΕΥΝΑ!

Ο% κήπος% του% Alnarp% αποτελεί% χώρο% διερεύνησης% της% αποτελεσματικότητας% των%

(ΠΑΒΦ)% και% πολλές% μελέτες% έχουν% γίνει% γύρω% από% αυτόν.% Οι% συμμετέχοντες% στα%

(ΠΑΒΦ)% στον% κήπο% αποκατάστασης% του% Alnarp% υπέφεραν% από% γνωστικές% και%

κοινωνικές% διαταραχές% και% παρακολούθησαν% προγράμματα% διάρκειας% 12%

εβδομάδων%με%στόχο%την%αποκατάσταση%μέσα%από% (ΠΑΒΦ).%Όλες%οι%θεραπευτικές%

συνεδρίες% στο% πρόγραμμα% αποκατάστασης% είχαν% ως% στόχο% να% ενισχύσουν% και% να%

αποκαταστήσουν% την% εσωτερική% δύναμη% των% ατόμων% και% να% ενισχύσουν% μια%

θεραπευτική% διαδικασία% για% την% καλύτερη% υγεία% και% ποιότητα% ζωής% με% βάση% τις%

ικανότητες% και% τις% ανάγκες% του% κάθε% ατόμου.% Ακολουθεί% ένα% τυπικό% πρόγραμμα%

δραστηριοτήτων%μίας%εβδομάδας%στον%κήπο%του%Alnarp,πίνακας%3%(Pálsdóttir,%2014).%%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ!ΜΙΑΣ!ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ!ΣΤΟΝ!ΚΗΠΟ!ΤΟΥ!ALNARP!

% Δευτέρα! Τρίτη! Τετάρτη! Πέμπτη!

Μάθημα!

1!

Πρωινό%τσάι%&%

συγκέντρωση%

Πρωινό%τσάι%&%

συγκέντρωση%

Πρωινό%τσάι%&%

συγκέντρωση%

Πρωινό%τσάι%&%

συγκέντρωση%

Μάθημα!

2!

Χαλαρωτική%

άσκηση%

Χαλαρωτική%

άσκηση%

Χαλαρωτική%

άσκηση%

Χαλαρωτική%

άσκηση%

Μάθημα!

3!

Δημιουργικές%

ασχολίες%μέσα%

ή%έξω%ανάλογα%

με%τον%καιρό%

Ατομικές%%

συναντήσεις%με%τον%

ψυχίατρο%ή%τον%

φυσιοθεραπευτή%

(30%λεπτά).%

Πριν%και%μετά%τον%

κήπο%/%την%

κηπουρική%

απασχόληση%σε%

ομάδα%/%ατομικά%

Ατομικές%%

συναντήσεις%με%τον%

ψυχίατρο%ή%τον%

φυσιοθεραπευτή%ή%

(30%λεπτά).%

Πριν%και%μετά%τον%

κήπο%/%την%

κηπουρική%

απασχόληση%σε%

ομάδα%/%ατομικά%

Κήπος%και/%ή%%%

κηπουρική%

απασχόληση%

σε%ομάδα%/%

ατομικά%

Μάθημα!

4!

Κλείσιμο%με%

ελαφριά%

αναψυκτικά%

Κλείσιμο%με%

ελαφριά%

αναψυκτικά%

Κλείσιμο%με%

ελαφριά%

αναψυκτικά%

Κλείσιμο%με%

ελαφριά%

αναψυκτικά%

ΠΙΝΑΚΑΣ! 3:% ‘Ενα% τυπικό% πρόγραμμα% δραστηριοτήτων% μίας% εβδομάδας% στον% κήπο%

του%Alnarp.%Πηγή:%(Pálsdóttir,%2014).%

!
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Η%ανάπαυση%και%το%"απλά%να%είσαι%κάπου"%θεωρήθηκαν%σημαντικές%δραστηριότητες%

στο% (ΠΑΒΦ)%καθώς%συμβάλλουν%σε%ένα%πιο%αργό%ρυθμό%της% ζωής,%κάτι%που%λείπει%

από%την%%καθημερινή%ζωή%των%συμμετεχόντων.%Ομοίως,%σημαντική%θεωρήθηκε%και%η%

ευαισθητοποίηση% των% συμμετέχοντων% σε% θέματα% που% αφορούσαν% τις% συνήθειές%

τους% και% την% καθημερινότητά% τους,% που% τους% παρεμποδίζουν% στη% διατήρηση% της%

επαγγελματικής%τους%ισορροπίας%(Pálsdóttir,%2014).%

Ο% κήπος% αποκατάστασης% ενσωματώνει% στο% σχεδιασμό% του% διάφορες% γνωστές%

θεωρίες%των%(Kaplan,%Grahn,%Ulrich,)%και%την%(ΘΥΠ)%(Grahn%et%al,%2010).%%

Οι% δύο% πρώτες% μελέτες% % που% έγιναν% στον% κήπο% παρουσιάζουν% το% θεωρητικό%

υπόβαθρο%της%παρέμβασης,%τον%τρόπο%σχεδιασμού%του%εξωτερικού%περιβάλλοντος%

και%τα%στοιχεία%που%πιστεύεται%ότι%είναι%σημαντικά%σε%έναν%κήπο%αποκατάστασης.%

Μετέπειτα% μελέτη% βρίσκει% ότι% ο% κήπος% έχει% υψηλές% δυνατότητες% αποκατάστασης%

μέσα%από%τα%χαρακτηριστικά%του%να%είσαι%μακριά%και% της%έκτασης%που%έρχεται%σε%

συμφωνία% με% την% (ΘΑΠ).% Ακόμη,% το% 2010% περιγράφονται% τέσσερις% φάσεις%

αποκατάστασης%και%η%γνωστή%(ΘΥΠ)(Pálsdóttir,%2014).%%

Ακολουθεί% διάγραμμα% απεικόνισης% του% τρόπου% χωροθέτησης% των% 4% φάσεων%

αποκατάστασης%στον%κήπο%(εικ.17).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!17. %Χωροθέτηση% 4% διαφορετικών% ζωνών% δραστηριοτήτας% σύμφωνα% με%

(ΘΥΠ)%και%βάση%πυραμίδας%του%Grahan.%Πηγή:%(Stigsdotter%et%al,%2003)%

Κατευθυνόμενη--
εσωστρεφής-εμπλοκή--

Εξωστρεφής-συμμετοχή-
!

Ενεργός-συμμετοχή-

Συναισθηματική-συμμετοχή-
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Ενώ%μελέτη% το%2010%σημειώνει%ότι% το% εξωτερικό%περιβάλλον%μειώνει% το%άγχος% και%

αυξάνει%τη%δύναμη%της%προσοχής%και%καταγράφει%διαφορετικές%περιοχές%μέσα%στον%

κήπο% με% τον% διαχωρισμό% τους% σε% φυσικές% περιοχές% και% σε% περιοχές% καλλιέργειας!

(Pálsdóttir,%2014).%

Μετέπειτα%μελέτη%στον%κήπο%παρουσιάζει% την%πλευρά%των%χρηστών%σχετικά%με% τη%

χρήση% και% την% εμπειρία% του% κήπου.%Μέσα%από%ατομικές% συνεντεύξεις% προέκυψαν%

δύο% βασικά% θέματα.% Πρώτον% η% ανάγκη% των% χρηστών% να% ξεφύγουν,% να%

παρατηρήσουν%και%να%έχουν%διέγερση%των%αισθήσεων%και%δεύτερον%η%ανάγκη%τους%

να% νιώσουν% ικανοποίηση,% να% κοινωνικοποιηθούν% και% να% αξιολογηθούν% βάση% των%

ικανοτήτων%τους%και%της%βελτιωμένης%ψυχικής%τους%κατάστασης.%Σύμφωνα%με%τους%

μελετητές,%προέκυψε%η%ανάγκη%να% τονιστεί%στον%κήπο%η%αίσθηση% του%καταφύγιου%

και%της%γαλήνης%και%να%μειωθεί%η%προοπτική.%

Μελέτη% %σε%σχέση%με%τον%τρόπο%που%λειτουργεί%ο%κήπος%ανέδειξε%την%ύπαρξη%δύο%

τύπων% βόλτας,% την% εσωστρεφή% και% την% εξωστρεφή% βόλτα.% Ο% πρώτος% τύπος%

πραγματοποιείται%ως%επί%το%πλείστον%στα%παθητικά%μέρη%του%κήπου%και%ο%δεύτερος%

τύπος% στο% πιο% ενεργά% μέρη.% Έτσι,% διαφορετικά% είδη% σχεδιασμού% υποστηρίζουν%%

διαφορετικό%τύπο%βόλτας%.%

Ενώ% αργότερα% παρουσιάζονται% τρεις% σημαντικοί% παράγοντες% για% τη% διαδικασία%

ανάκτησης% της% ομάδας% των% χρηστών.% Πρώτον,% οι% αισθητήριες% εντυπώσεις% που%

παρέχει%ο%κήπος%στους%χρήστες,%δεύτερον%οι%αυτόuεπιλεγμένες%θέσεις%προτίμησης%

κάθε%χρήστη%μέσα%στον%κήπο%και%τρίτον%η%αλληλεπίδραση%μεταξύ%παγιωμένων%και%

συμβολικών%δραστηριοτήτων.%%

Συγκεκριμένες% θέσεις% προτίμησης% από% διάφορους% χρήστες% στον% κήπο%

ταχτοποιήθηκαν%ως%υποστηρικτικά%περιβάλλοντα.%Διαφορετικές%θέσεις%φαίνεται%να%

καλύπτουν%διαφορετικές%ανάγκες%κατά%τη%διάρκεια%των%12%εβδομάδων%του%(ΠΑΒΦ).%

Κάποιοι% από% τους% χρήστες% επέλεξαν% το% σύνολο% του% κήπου% ως% υποστηρικτικό%

περιβάλλον%και%δεν%επέλεξαν%μία%συγκεκριμένη%τοποθεσία.%Κάποιες%από%τις%θέσεις%

που% υπέδειξαν% οι% χρήστες% του% κήπου% ως% υποστηρικτικά% περιβάλλοντα% όπως%

φαίνονται%στην%κάτοψη%της%(εικ.18)%(Pálsdóttir,%2014).%
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% % % %

ΕΙΚΟΝΑ!18. Συγκεκριμένες%θέσεις%προτίμησης%από%διάφορους%χρήστες%στον%κήπο%

που% ταυτοποιήθηκαν%ως% υποστηρικτικά% περιβάλλοντα.% 1.% Η% πύλη% –% είσοδος,% 2.% Η%

γωνιά%με%την%κούνια%(πάνω)%και%η%δασική%γωνιά%(κάτω),%3.%Τα%παρτέρια%καλλιέργειας%

μπροστά% από% το% μεγάλο% θερμοκήπιο,% 4.% Τα% ανυψωμένα% παρτέρια,% 5.% Τα% γυάλινα%

θερμοκήπια,%6.%Η%βόρεια%ταράτσα% ,%7.%Η%λίμνη,%8.%Το%δωμάτιο%άγριας% ζωής% ,9a.%Οι%

οπωρώνες,%9b.%%Το%λιβάδι,%9c.%%Οι%αγροί.%Πηγή:%(Pálsdóttir,%2014)%

%
Τα% αποτελέσματα% της% πιο% πρόσφατης% μελέτης% από% την% Pálsdottir% το% 2014%

αποκάλυψαν%μία% νέα%ποιότητα% του%υποστηρικτικού%περιβάλλοντος,% την% κοινωνική%

ησυχία.% Η% κοινωνική% ησυχία% αναφέρεται% στην% επείγουσα% ανάγκη% των%
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συμμετεχόντων%για%μοναχικές%συναντήσεις%με%τη%φύση!(Pálsdóttir,%2014).%%

Πολλοί% από% τους% συμμετέχοντες,% λόγω% των% ασθενειών% τους,% ανέφεραν% δυσκολία%

στη% δημιουργία% σχέσεων% με% άλλους% ανθρώπους.% Η% κοινωνική% αλληλεπίδραση%

απαιτούσε% την% δέσμευση% της% προσοχής% των% χρηστών% και% εξαντλούσε% την%

εύθραυστη%ενέργειά%τους%ενώ%η%αλληλεπίδραση%με%τη%φύση%όχι.%Οι%συμμετέχοντες%

εξέφρασαν%ότι%η%πλήρης%απουσία%των%άλλων%και%το%ενδεχόμενο%να%είναι%μόνοι%ήταν%

πολύ%σημαντικοί%παράγοντες%για%την%εμπλοκή%με%τη%φύση%(Pálsdóttir,%2014).%

Όταν% είσαι% μόνος% με% τη% φύση,% η% φύση% σε% αγκαλιάζει% % και% είναι% δυνατόν% να%

συντονιστείς%μαζί%της%και%να%ξεκινήσει%η%επικοινωνία%με%αυτή%ενώ%όταν%είσαι%μαζί%με%

άλλους,%η%φύση%παίρνει%έναν%πιο%παθητικό%ρόλο%ως%ένα%απλό%σκηνικό%και%έτσι,%η%

θετική% επίδραση% της% φύσης% και% η% συναισθηματική% επικοινωνία% των% χρηστών% με%

αυτήν%μειώνεται%(Ottosson,%2007).%%

Αυτό%εκφράστηκε%ως%η%ανάγκη%των%χρηστών%να%"κρυφτούν"%και%να%είναι%μόνοι%με%τις%

σκέψεις%και% τα%συναισθήματά%τους%και%έτσι,% ένα%νέο%στοιχείο% του%υποστηρικτικού%

περιβάλλοντος%αναγνωρίστηκε%και%ονομάστηκε%κοινωνική%ησυχία%(Pálsdóttir,%2014).!%

Ταυτόχρονα%%προέκυψαν%τρία%διαφορετικά%στάδια%των%(ΠΑΒΦ)%τα%οποία%περνούν%οι%

συμμετέχοντες% στις% 12% εβδομάδες% των% παρεμβάσεων.% Αυτά% είναι% η% προετοιμασία%

(prelude),% η% αποκατάσταση% (recovery)% και% η% ενδυνάμωση% (empowerment).% Ενώ%

αναδείχθηκαν% τρεις% τύποι% δραστηριοτήτων% στα% (ΠΑΒΦ),% οι% εσωστρεφείς,% οι%

αντιδραστικές%και%οι%δυναμικές%δραστηριότητες%(εικ.19),%(Pálsdóttir,%2014).%

ΣΤΑΔΙΑ!ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!

• Προετοιμασία!

Η% φάση% της% προετοιμασίας% είναι% απαραίτητη% για% την% έναρξη% της% διαδικασίας%

αποκατάστασης% των% συμμετεχόντων% και% χαρακτηρίζεται% από% την% ανάγκη% για%

δημιουργία% αίσθησης% ασφάλειας% και% φιλοξενίας% στο% νέο% περιβάλλον% (αίσθηση%

συμμαχίας)% καθώς% % και% την% αίσθηση% ότι% βρίσκονται% σε% ένα% μηuαπαιτητικό%

περιβάλλον% (ανεκτικότητα).% Οι% συμμετέχοντες% πρέπει% να% βιώσουν% πρώτα% το%

αίσθημα% της% συμμαχίας% και% στη% συνέχεια% είναι% έτοιμοι% να% βιώσουν% την%

ανεκτικότητα%στη%γύρω%περιοχή%(Pálsdóttir,%2014).%

Οι% παράγοντες% που% συμβάλλουν% στο% αίσθημα% συμμαχίας% είναι% ο% περιφραγμένος%

κήπος% ο% οποίος% προσφέρει% προστασία% της% ιδιωτικής% ζωής,% το% δομημένο%
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εβδομαδιαίο%και%ημερήσιο%πρόγραμμα,%το%συνεκτικό%και%μη%απαιτητικό%περιβάλλον,%

οι% συμμετέχοντες% με% παρόμοια% εμπειρία,% το% μη% απαιτητικό% και% εξειδικευμένο%

προσωπικό%και%η%αίσθηση%του%να%είσαι%μακριά,%η%οποία%βιώνεται%ως%ουσιώδης%για%

τη%δημιουργία%της%συμμαχίας%(Pálsdóttir,%2014).%

Οι%παράγοντες%που%συμβάλουν%στην%αίσθηση% της%ανεκτικότητας% είναι% το% να%είσαι%%

μεταξύ% ατόμων% με% παρόμοια% εμπειρία,% ο% μη% απαιτητικός% κήπος% και% οι% μη%

απαιτητικές% κηπουρικές% ασχολίες,% η% μάθηση% και% η% αποδοχή% της% κατάστασης% του%

απλά%να%βρίσκεσαι%παθητικά%κάπου.%Βασικός%παράγοντας%σχεδιασμού%είναι%τα%μη%

απαιτητικά%μέρη%του%κήπου%να%είναι%λιγότερο%δομημένα%και%να%κυριαρχεί%η%φύση%

(Pálsdóttir,%2014).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!19. Μοντέλο% απεικόνισης% των% τριών% σταδίων% αποκατάστασης% (η%

προετοιμασία% (prelude),% η% αποκατάσταση(recovery)% και% η% ενδυνάμωση%

(empowerment))% των% (ΠΑΒΦ)% και% τους% τύπους% δραστηριότητας% (εσωστρεφή,%

αντιδραστική% και% δυναμική)% σε% αντιστοιχία% με% την% πυραμίδα% του% Grahn.% Πηγή:%

(Pálsdóttir,%2014)%
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Πολλοί%συμμετέχοντες%εξήγησαν%πώς%τα%εξημερωμένα%και%δομημένα%τμήματα%του%

κήπου,% ειδικά% στην% αρχή,% θεωρήθηκαν% ως% απαιτητικά% % συμβολίζοντας% % τις%

προσδοκίες% σχετικά% με% τα% επιτεύγματα% των% ίδιων.% Σε% αντίθεση,% τα% περισσότερα%

φυσικά%και%άγρια%μέρη%του%κήπου%θεωρήθηκαν%λιγότερο%απαιτητικά,%καθώς%η%φύση%

φροντίζει%η%ίδια%τον%εαυτό%της%δίνοντάς%τους%την%ελευθερία%να%κάθονται%αδρανείς%

και% να% συμμετέχουν% παθητικά% σε% ότι% συμβαίνει% γύρω% τους.% Οι% συμμετέχοντες%

μαθαίνουν%απλά%να%υπάρχουν,%ξεκούραστα%και%ανεκτικά%(Pálsdóttir,%2014).%

Η% προετοιμασία% θεωρείται% ότι% είναι% η% προϋπόθεση% για% να% περάσει% κάποιος% στο%

επόμενο%στάδιο%της%αποκατάστασης.%

• Αποκατάσταση!

Στο% στάδιο% αυτό,% η% αλληλεπίδραση% των% συμμετεχόντων% με% τη% φύση% γίνεται% πιο%

προσωπική% και% στενή.% Δύο% σημαντικά% θέματα% προκύπτουν% η% αποκατάσταση,% η%

αφύπνιση%και%η%πρόοδος.%Για%την%αποκατάσταση,%τρεις%διαστάσεις%διακρίθηκαν:%το%

να%είσαι%παρόν,% το%να%είσαι%ένα%με%τη%φύση%και%η%ειρήνη%και%η%ηρεμία%στη%φύση.%

Αυτά%περιγράφουν%%τον%τρόπο%που%η%φύση%προσφέρει%ευκαιρίες%για%ξεκούραση%και%

ανάκτηση%(Pálsdóttir,%2014).%

Οι%χρήστες%στο%στάδιο%αυτό%ξεκουράζονται%αρχικά%και%στη%συνέχεια%σηκώνονται%και%

περπατούν.% Κατά% την% ενασχόληση% με% τα% φυτά,% οι% συμμετέχοντες% κάνουν%

διαλείμματα,% κατά% τη% διάρκεια% των% οποίων,% ορισμένοι% κάνουν% βόλτα% στον% κήπο,%

ενώ%άλλοι%απλά%%κάθονται%στον%κήπο%πριν%από%την%επιστροφή%(ή%όχι)%στην%εργασία%

τους.%Τα%φυτά%στον%κήπο%χρησιμοποιούνται%ως%μέσο%για%να%συλλάβουν%οι%χρήστες%

τη% στιγμή.% Η% ομάδα% καλεί% τους% συμμετέχοντες% να% δοκιμάσουν% τις% αισθήσεις% τους%

(Pálsdóttir,%2014).%%

Στην% επόμενη% φάση,% ειδικά% κατά% την% έναρξη,% οι% συμμετέχοντες% αναζητούν% ο%

καθένας%ξεχωριστά%μέρη%για%ξεκούραση%και%χαλάρωση%όπου%θα%είναι%μόνοι%τους%με%

στόχο%να%επιτύχουν%μία%ισορροπημένη%αισθητήρια%αλληλεπίδραση%με%τη%φύση.%Οι%

χρήστες%αναζητούν%ασφαλή%μέρη,%μακριά%από%τα%μάτια%άλλων,%αλλά%με%μια%γενική%

θέα%της%γύρω%περιοχής,%έτσι%ώστε%να%μην%ξαφνιαστούν%κατά%την%είσοδο%άλλων%στον%

χώρο%και%να%αντιδράσουν%σύμφωνα%με%%τις%ανάγκες%τους%(Pálsdóttir,%2014).%

%Η%αλληλεπίδραση%αυτή%με%την%φύση%δεν%υπερβαίνει%την%πνευματική%ικανότητα%των%

συμμετεχόντων% στο% (ΠΑΒΦ)% και% βοηθάει% στην% επίτευξη% της% αποκατάστασης% της%

ψυχικής% τους% υγείας.% Οι% άνθρωποι% που% πάσχουν% από% κάποια% ψυχική% ασθένεια% ή%
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βιώνουν%κάποια%κρίση%βρίσκουν%πολλές%φορές%στήριξη%σε%απλά%πράγματα%από%το%

περιβάλλον%τους%όπως%είναι%διάφορα%στοιχεία%της%φύσης%(%πέτρες,%νερό,%φυτά%και%

ζώα)% καθώς% δεν% είναι% έτοιμοι% για% την% αλληλεπίδραση% με% άλλους% ανθρώπους%

(Pálsdóttir,%2014).%

• Ενδυνάμωση!

Το%τελευταίο%στάδιο%της%αποκατάστασης%είναι%η%ενδυνάμωση%και%%αναφέρεται%στη%

φάση% κατά% την% οποία% οι% περισσότεροι% από% τους% συμμετέχοντες% προχωρούν%

σταδιακά% δοκιμάζοντας% τον% εαυτό% τους.% Στο% τέλος% των% 12% εβδομάδων% οι%

συμμετέχοντες% στα% (ΠΑΒΦ)% διαθέτουν% μία% εσωτερική% δύναμη% και% έχουν% βρει% τον%

εαυτό%τους%(Pálsdóttir,%2014).%%

ΤΥΠΟΙ!ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ!

Στο%στάδιο%της%προετοιμασίας,%οι%δραστηριότητες%χαρακτηρίζονται%ως%εσωστρεφείς%

ή% ανενεργές.% Οι% συμμετέχοντες% δίνουν% την% εντύπωση% ότι% δεν% κάνουν% τίποτα% ενώ%

στην%πραγματικότητα%τα%συναισθήματα%και%ο%ψυχικός%τους%κόσμος%είναι%ιδιαίτερα%

ενεργοποιημένος.%Αυτός%ο%τύπος%δραστηριότητας%εντοπίζεται%και%στην%αρχική%φάση%

του%σταδίου%της%αποκατάστασης,%αλλά%στη%συνέχεια%οι%συμμετέχοντες%αρχίζουν%να%

εκτελούν% αντιδραστικές% δραστηριότητες,% που% τελικά% κυριαρχούν% σε% σχέση% με% τις%

εσωστρεφείς% δραστηριότητες.% Οι% αντιδραστικές% δραστηριότητες% είναι% αντιδράσεις%

σε% εξωτερικά% ερεθίσματα% στο% πλαίσιο% του% (ΠΑΒΦ).% Στο% τελευταίο% στάδιο% της%

αποκατάστασης,% την% ενδυνάμωση,% οι! δυναμικές% δραστηριότητες% κυριαρχούν% για%

τους%περισσότερους%συμμετέχοντες.%Οι%συμμετέχοντες%παίρνουν%την%πρωτοβουλία%

να%απασχολήσουν%οι%ίδιοι%τον%εαυτό%τους%(π.χ.%διερευνούν%τα%εξωτερικά%σύνορα%του%

κήπου%(Pálsdóttir,%2014).%

Παρά%την%σταδιακή%μετάβαση%από%τις%εσωστρεφείς%στις%δυναμικές%δραστηριότητες%

πρέπει% να%σημειωθεί%ότι% οι% εσωστρεφείς%δραστηριότητες%παραμένουν%σημαντικές%

καθ'όλη% τη% διάρκεια% της% αποκατάστασης,% ενώ% μειώνονται% προς% το% τέλος% της%

διαδικασίας% με% την% αύξηση% της% σωματικής% και% διανοητικής% ικανότητας% των%

συμμετεχόντων%(Pálsdóttir,%2014).%

Ακολουθεί%πλήθος%φωτογραφικού%υλικού%από%τον%κήπο.%%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!20. Δάσος%

ΕΙΚΟΝΑ!21. %Θερμοκήπιο%

%
ΕΙΚΟΝΑ!22. !Είσοδος%στον%κήπο%
ΕΙΚΟΝΑ!23. Είσοδος%στον%κήπο%

%
ΕΙΚΟΝΑ!24. Επιφάνεια%νερού%%
ΕΙΚΟΝΑ!25. Περιοχή%καλλιέργειας%

ΕΙΚΟΝΕΣ%20%u%25%Πηγή:%(Pálsdóttir,%2014)%
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% % % %
ΕΙΚΟΝΑ!26. Δασική%περιοχή%%% % %
ΕΙΚΟΝΑ!27. Τόξα%εισόδου%

% %
ΕΙΚΟΝΑ!28. Μονοπάτι%
ΕΙΚΟΝΑ!29. Λιβάδι%

% %

ΕΙΚΟΝΑ!30. Κήπος%καλωσορίσματος%u%καταφύγιου%%%
ΕΙΚΟΝΑ!31. Κήπος%άγριας%ζωής%
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% %%
ΕΙΚΟΝΑ!32. Παραδοσιακός%κήπος%καλλιέργειας% %
ΕΙΚΟΝΑ!33. Πράσινοι%φράχτες%κήπου%%
%

% %

ΕΙΚΟΝΑ!34. Χώρος%στάσης%%
ΕΙΚΟΝΑ!35. Στάση%σε%κήπο%άγριας%ζωής%
%

%%% %%% %
ΕΙΚΟΝΑ!36. Μονοπάτι%κήπου%%
ΕΙΚΟΝΑ!37. Άλσος% %
ΕΙΚΟΝΑ!38. Στοιχείο%νερού%

ΕΙΚΟΝΕΣ%26u38%Πηγή:%(Grahn%et%al,%2010)%%
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%% %
ΕΙΚΟΝΑ!39. Δασικός%κήπος%
ΕΙΚΟΝΑ!40. Είσοδος%κήπου%%

% %

ΕΙΚΟΝΑ!41. Μπανιέρα%για%τα%πουλιά%
ΕΙΚΟΝΑ!42. Έκταση%χωρίς%δέντρα%

% %

ΕΙΚΟΝΑ!43. Λίμνη%με%νερό%και%πέτρες%
ΕΙΚΟΝΑ!44. Θερμοκήπιο%%

ΕΙΚΟΝΕΣ%39u44%Πηγή:%(Tenngart,%2011)%

% %
ΕΙΚΟΝΑ!45. Πύλη%από%τόξα% % % % %
ΕΙΚΟΝΑ!46. Χώρος%τεχνικών%χαλάρωσης%

ΕΙΚΟΝΕΣ%45u46%Πηγή:%%(Adevi,%2012)%
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5.1.3.2 Ο!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ!ΚΗΠΟΣ!NACADIA!

Ο% κήπος% Nacadia% δημιουργήθηκε% το% 2010% από% μία% ιδιωτική% Δανέζικη% κλινική% με%

στόχο% την% θεραπεία% ατόμων% με% ασθένειες% σχετιζόμενες% με% το% άγχος,% κατά% το%

διάστημα%παραμονής%τους%εκεί%(Alford,%2014).%%

Ο%θεραπευτικός%κήπος%Nacadia%βρίσκεται%στο%Hoersholm,%μία%πόλη%βόρεια%από%την%

Κοπεγχάγη,% σε% ένα% εντελώς% φυσικό% περιβάλλον.% Από% την% πυκνή% θορυβώδη% πόλη%

φτάνει% κανείς% σε% ένα% ήσυχο% και% αναζωογονητικό% περιβάλλον% (εικ.47),% (Δ4.%

https://irynaklixbull.wordpress.com/2012/07/18/therapyugardenunacadia/).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!47. Αεροφωτογραφία% περιοχής% όπου% σχεδιάστηκε% ο% κήπος% Nacadia.%

Πηγή:%Google%earth%

%
Ο%κήπος%σχεδιάστηκε%στο%πλαίσιο%της%έρευνας%και%της%εμπειρίας%πάνω%σε% (ΠΑΒΦ)%

και% άρχισε% να% λειτουργεί% το% 2011.% Πάσχοντες% από% άγχος% συμμετέχουν% σε%

πρόγραμμα% θεραπείας% διάρκειας% 10% εβδομάδων% με% στόχο% την% βελτίωση% της%

ποιότητας%της%ζωής%τους%και%την%επιστροφή%τους%στην%κανονική%ζωή.%Εξειδικευμένο%

προσωπικό% της% κλινικής% εξετάζει% τον%ασθενή%πριν% την% έναρξη% της%θεραπείας%ώστε%%

να% διασφαλιστεί% ότι% η% ασθένειά% του% σχετίζεται% με% το% άγχος.% Ο% κήπος% λειτουργεί%

επίσης%ως%ένα%μέρος%για%την%πρόληψη%του%άγχους%(Corazon%et%al,%2010).%

(ΠΑΒΦ)!

Η% ομάδα% του% έργου% αποφάσισε% να% βασίσει% τη% θεραπεία% σε% νέες% πρωτοβουλίες%

γνωστικής% αποκατάστασης% που% λαμβάνουν% υπόψη% τρέχουσες% γνώσεις% για% τη%

λειτουργία%του%εγκεφάλου.%Ο%παραδοσιακός%τρόπος%θεραπείας%έχει%αποδειχθεί%ότι%

μειονεκτεί% λόγω% της% δύσκολης% % αλλαγής% των% πρότυπων% σκέψης,% μόνο% μέσω% της%
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απόκτησης%αναλυτικής%εικόνας%για%αυτά%(Corazon%et%al,%2010).%

Αυτές% οι% νέες% πρωτοβουλίες% είναι% % η% λεγόμενη% τρίτη% γενιά% των% γνωστικών%

προσεγγίσεων% για% τη% θεραπεία% ασθενών% με% άγχος% και% σχετίζονται% με% την% θεωρία%

απασχόλησης% της% σκέψης% (mindfulness).%Η% κύρια%μέθοδος% της%προσέγγισης%αυτής%

είναι%η%χρήση%δραστηριοτήτων%που%απασχολούν%το%μυαλό%ώστε%να%επιτευχθεί%μία%

μη%επικριτική%προσοχή%στα%γεγονότα!(Corazon%et%al,%2010).%

Τα% προγράμματα% που% διεξάγονται% στον% κήπο% Nacadia% είναι% (ΠΑΒΦ)% και% οι%

κατευθυντήριες% γραμμές% σχεδιασμού% του% θεραπευτικού% κήπου% βασίστηκαν% στα%

επτά% χρόνια% τεκμηριωμένης% εμπειρίας% %από% τον% κήπο%αποκατάστασης%στο%Alnarp.%

Τρείς%τεχνικές%που%βασίζονται%στη%φύση%ενσωματώνονται%στον%κήπο:%οι%αισθητικές%

εμπειρίες,%οι%κηπευτικές%δραστηριότητες%και%η%αφήγηση% ιστοριών%που%σχετίζονται%

με%τη%φύση.%Στη%θεραπεία%με%κηπευτικές%δραστηριότητες%χρησιμοποιούνται%κάποιες%

συγκεκριμένες%αισθητικές%εμπειρίες%ως%μέσο%για%την%απασχόληση%του%μυαλού.%Ενώ%

κεντρική%πτυχή%της% (ΑΒΦ)%στον%κήπο% %Nacadia%είναι%η%προσπάθεια%για%δημιουργία%

μιας% γέφυρα% παραλληλισμού% μεταξύ% των% διεργασιών% στη% φύση% και% της% ζωής% του%

ασθενούς,%προκαλώντας%έτσι%αποδοχή,%κατανόηση%και%θετική%αλλαγή.%Η%ενίσχυση%

της% σχέση% με% τη% φύση% επιτυγχάνεται% μέσα% από% τις% ιστορίες,% τις% μεταφορές,% τα%

ποιήματα,%και%το%συμβολισμό%(Corazon%et%al,%2010).%

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ!

Η%έρευνα%που%έγινε%στο%Alnarp%ανέδειξε%λάθη%που%έγιναν%κατά%τον%σχεδιασμό,%όπως%

το% γεγονός% ότι% περιοχές% καλλιέργειας% με% υψηλές% απαιτήσεις% και% μεγάλο% κίνδυνο%

κοινωνικής% αλληλεπιδράσεις% είχαν% τοποθετηθεί% κοντά% στην% είσοδο% κάτι% που%

θεωρήθηκε% ενοχλητικό% από% τους% συμμετέχοντες% με% χαμηλή% ψυχική% ενέργεια.% Η%

γνώση% που% αποκτήθηκε% από% αυτές% τις% χωρικές% σχέσεις% ενσωματώθηκε% στο%

σχεδιασμό%του%κήπου%Nacadia%για%να%ταιριάζει%το%περιβάλλον%του%κήπου%καλύτερα%

στις%ανάγκες%των%ασθενών%(Corazon%et%al,%2010).%%

Οι%άνθρωποι%που%πάσχουν%από%άγχος%προτιμούν%περιβάλλοντα%που%παρέχουν%την%

εμπειρία% της%άγριας,%παρθένας%φύσης%που%παρέχει% την%αίσθηση% της%ηρεμίας,% του%

καταφυγίου% και% της% ασφάλειας.% Ακόμη,% σημαντική% είναι% και% η% ύπαρξη% μεγάλης%

ποικιλίας% σε% είδη% χλωρίδας% και% πανίδας.% Οι% ασθενείς% προτιμούν% να% περνούν% το%

χρόνο% τους%μόνοι,%στις%πιο%απομονωμένες,%άγριες% και% γαλήνιες%περιοχές% κατά% την%
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έναρξη%της%θεραπείας,%συνεχίζοντας%να%αναζητούν%τα%μέρη%αυτά%σε%όλη%τη%διάρκεια%

της%θεραπείας%(Corazon%et%al,%2010).%%

Οι%παραπάνω%προθέσεις%υλοποιήθηκαν%με%την%ενσωμάτωση%μίας%μεγάλης%γαλήνιας%

έκτασης% με% μικρά% μονοπάτια% που% καλύπτει% το% μεγαλύτερο% μέρος% του% κήπου% και%

παρέχει%την%αίσθηση%του%καταφυγίου%(εικ.48).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!48. Κάτοψη%του%κήπου%Nacadia.%Πηγή:%(Corazon%et%al,%2010)%

%
%Ο% κήπος%Nacadia%αποτελείται%από%δασικές% εκτάσεις%με%ηλικιωμένα,%ψηλά%δέντρα%

και% πλούσια% βλάστηση% υπόuορόφων% με% θάμνους% και% πολυετή% φυτά% (εικ.49).% Ο%

δασικός% κήπος% είναι% τρισδιάστατος% καθώς% η% βλάστηση% αναπτύσσεται% σε% πολλά%

επίπεδα%τα%οποία%εξυπηρετούν%την%ανάγκη%για%ύπαρξη%ξεχωριστών%δωματίων%μέσα%

στο%δάσος%με%δάπεδο,%τοίχους%και%οροφή%που%αποτελείται%από%φυσικά%υλικά%ώστε%

να% χρησιμοποιούνται% ατομικά%από% τους% χρήστες% που% έχουν%ανάγκη% για% κοινωνική%

ησυχία.% Τα% ποικίλα% στρώματα% υποuόροφης% βλάστησης% παρέχουν% παράλληλα%

ποικίλες%ευκαιρίες%συγκομιδής,%οι%οποίες%αλλάζουν%κατά%τη%διάρκεια%κάθε%εποχής.%

Ο% δασικός% κήπος% Nacadia% έχει% επίσης% το% πλεονέκτημα% να% απαιτεί% πολύ% λίγη%

συντήρηση%καθώς%έχει%εδραιωθεί%ως%ένα%λειτουργικό%οικοσύστημα%(Corazon%et%al,%

2010).%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!49. Αεροφωτογραφία%κήπου%Nacadia.%Πηγή:%Google%earth%

%
Στον% κήπο% Nacadia% έχουν% διαμορφωθεί% πολλά% δωμάτια% με% διαφορετικές%

αισθητήριες%εμπειρίες%της%φύσης%τα%οποία%καλύπτουν%πλήθος%δραστηριοτήτων.%Για%

παράδειγμα,%στον%κήπο%υπάρχει%υπαίθριο%τζάκι,%λίμνη,%μικρό%ποτάμι,%δεντρόσπιτο%

κ.λ.π.% Ακόμη,% στον% κήπο% έχουν% χτιστεί% κτίρια%από% γυαλί% και% έχει% ανακαινιστεί% ένα%

παλιό%κτίριο%με%βεράντα%περιπάτου%γύρω%του.%Μέσα%στα%γυάλινα%σπίτια%υπάρχουν%

διάφορα% φυσικά% στοιχεία,% νερό% και% δραστηριότητες% που% βοηθούν% να% χαλαρώσει%

κανείς%και%να%αισθανθεί%πιο%κοντά%στη%φύση.%Στην%νότια%πλευρά%του%κήπου%υπάρχει%

ένα% ευρύχωρο% θερμοκήπιο% και% ένα% κτίριο% κηπουρών.% Το% θερμοκήπιο% είναι%

σημαντικό%ειδικά%κατά%τη%διάρκεια%του%χειμώνα%(Corazon%et%al,%2010).%

Ο% χώρος% του% κήπου% χωρίστηκε% κατά% τον% σχεδιασμό% σε% τέσσερις% διαφορετικές%

περιοχές%οι%οποίες%αντιστοιχούν%εδώ%στα%τέσσερα%στάδια%πνευματικής%κατάστασης%

των%χρηστών%του%χώρου%σύμφωνα%με%την%πυραμίδα%του%Grahan%(εικ.50),% (Corazon%

et%al,%2010).%

Οι% περιοχές% 1% και% 2% αντιστοιχούν% στα% πρώτα% δύο% πνευματικά% επίπεδα.% Εδώ%

ενσωματώνεται%ως% τεχνική% θεραπείας% η% καθοδηγούμενη% θεραπευτική% εργασία% με%

τη% χρήση% αισθητήριων% εμπειριών.% Οι% περιοχές% 3% και% 4% αντιστοιχούν% στα% επόμενα%

δύο% πνευματικά% επίπεδα% και% σε% αυτές% οι% χρήστες% ασχολούνται% με% προγράμματα%

(ΚΘ)%και%κηπουρικές%δραστηριότητες%(Corazon%et%al,%2010).%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!50. Οργάνωση%χώρων%με%βάση%την%πνευματική%κατάσταση%των%χρηστών%

στον%κήπο%Nacadia.%Πηγή:%(Corazon%et%al,%2010).%

!

ΠΕΡΙΟΧΗ!1!

Η%περιοχή%1%καλύπτει% το%μεγαλύτερο%μέρος% του%κήπου%και% χαρακτηρίζεται%κυρίως%

από%το%ότι%είναι%γαλήνια,%πλούσια%σε%είδη%και%δίνει%την%αίσθηση%του%καταφυγίου.%Η%

περιοχή% αυτή% θεωρείται% ως% η% λιγότερο% απαιτητική% περιοχή% του% κήπου% % για% τον%

ασθενή.% Οι% θεραπευτικές% δραστηριότητες% που% λαμβάνουν% χώρα% εδώ% σχετίζονται%

κυρίως%με%ιδιωτικές%εμπειρίες%(π.χ.%το%περπάτημα,%το%κάθισμα,%τη%συλλογή%μούρων.%

Στην% περιοχή% έχουν% σχεδιαστεί% μικρά% μονοπάτια% και% μέρη% για% να% κάθεται% κανείς%

μόνος%%και%να%απολαμβάνει%τη%φύση%(Corazon%et%al,%2010).%

ΠΕΡΙΟΧΗ!2!

Η% περιοχή% 2% είναι% μπροστά% από% το% θερμοκήπιο% και% το% κτίριο% των% κηπουρών% και%

θεωρείται% % πιο% απαιτητική% σε% σχέση% με% την% περιοχή% 1% ,% δεδομένου% ότι% είναι% ένα%

μέρος% για% κηπευτικές% δραστηριότητες% με% υψηλότερο% επίπεδο% θεραπευτικής%

καθοδήγησης%και%κοινωνικής%αλληλεπίδρασης.%Οι%δραστηριότητες,%περιλαμβάνουν%

φύτευση%σπόρων%και%φυτών%από%γλάστρες,%τη%γενική%φροντίδα%και%συντήρηση%της%
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βλάστησης,%την%κοπή%ανθών,%και%τη%συγκομιδή%φρούτων%και%λαχανικών%(Corazon%et%

al,%2010).%

ΠΕΡΙΟΧΗ!3!

Η%περιοχή%3%θεωρείται%ακόμη%πιο%απαιτητική%από%την%περιοχή%2%και%έχει%σχεδιαστεί%

για% μεγαλύτερα% έργα.% Εδώ%οι% ασθενείς% εκτελούν% ελεύθερα%προγράμματα%προς% το%

τέλος%της%θεραπείας.%Ανάλογα%με%την%ψυχική%και%σωματική%τους%δύναμη%το%έργο%θα%

μπορούσε% να%αποτελείται%από% τη%δημιουργία% κάποιας%μικρής% κατασκευής% και% την%

καλλιέργεια%σε%μεγαλύτερη%κλίμακα%(Corazon%et%al,%2010).%

ΠΕΡΙΟΧΗ!4!

Η%τελευταία%περιοχή,%η%περιοχή%4,%περιέχει% το% λιβάδι,% το%οποίο%είναι%μια%επίπεδη%

ανοιχτή% περιοχή.% Δεδομένου% ότι% δεν% υπάρχει% καταφύγιο% εδώ% και% κάποιος% είναι%

ορατός%από%μακριά,%η%περιοχή%αυτή%%αντιμετωπίζεται%ως%η%πιο%απαιτητική%για%έναν%

ασθενή%με%χαμηλή%συναισθηματική%και%γνωστική%ικανότητα%Corazon%et%al,%2010).%

Στο% θερμοκήπιο% του% κήπου% περιλαμβάνονται% μικρές% εκδοχές% των% 4% διαφόρων%

περιοχών%και%προσφέρει%εξίσου%μέρη%για%να%καθίσει%και%να%χαλαρώσει%κανείς%μόνος%

και% χώρους% για% διάφορες% κηπευτικές% δραστηριότητες% και% κοινωνικές% εκδηλώσεις%

(Corazon%et%al,%2010).%

Ακολουθεί% φωτογραφικό% υλικό% του% κήπου% (εικ.51u67),% ενώ% ενδεικτικό% πρόγραμμα%

δραστηριοτήτων% μίας% ημέρας% και% πίνακας% στόχων% και% τεχνικών% που%

χρησιμοποιούνται% ανάλογα% με% το% στάδιο% αποκατάστασης% και% την% εβδομάδα% του%

(ΠΑΒΦ)%φαίνονται%αντίστοιχα%στους%πίνακες%3%και%4%του%παραρτήματος%Α%(Corazon%

et%al,%2010).%

% %
%

ΕΙΚΟΝΑ!51. Μονοπάτι%διασχίζει%το%δάσος%
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ΕΙΚΟΝΑ!52. Μονοπάτι%οδηγεί%σε%εγκαταστάσεις%

%

ΕΙΚΟΝΑ!53. Τοπίο%κοντά%στις%εγκαταστάσεις%
ΕΙΚΟΝΑ!54. Μονοπάτι%που%οδηγεί%στο%θερμοκήπιο%
%

% %%

ΕΙΚΟΝΑ!55. Θερμοκήπιο%
ΕΙΚΟΝΑ!56. Γυάλινα%δωμάτια%
%

%
ΕΙΚΟΝΑ!57. Χώρος%στάσης%γύρω%από%υπαίθρια%εστία%
ΕΙΚΟΝΑ!58. Υπαίθριο%τζάκι%
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%

ΕΙΚΟΝΑ!59. Λεπτομέρεια%γυάλινου%στηθαίου%βεράντας%
ΕΙΚΟΝΑ!60. Ξύλινη%διαδρομή%με%φόντο%το%δάσος%%
%

%
!

ΕΙΚΟΝΑ!61. Ξύλινη%σκάλα%και%βεράντα%περιπάτου%%
ΕΙΚΟΝΑ!62. Λεπτομέρεια%φύτευσης%δέντρου%%
ΕΙΚΟΝΑ!63. Βεράντα%περιπάτου%και%ξύλινη%πέργκολα%
%

%
ΕΙΚΟΝΑ!64. Συνδιασμός%πάγκου%και%παρτεριού%φύτευσης%
ΕΙΚΟΝΑ!65. Λεπτομέρεια%υλικού%κατασκευής%μονοπατιών%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!66. Ξύλινη%κατασκευή%–%Δεντρόσπιτο%

%
ΕΙΚΟΝΑ!67. Λίμνη%και%χώρος%στάσης%

%

ΕΙΚΟΝΕΣ%51u67%Πηγή:%(Δ4.%https://irynaklixbull.wordpress.com/2012/07/18/therapyu

gardenunacadia/)%
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%

ΕΙΚΟΝΑ!68. %Το% πλαίσιο% των% δραστηριοτήτων% στον% θεραπευτικό% κήπο% Nacadia%

όπου% φαίνονται% τα% βασικά% στοιχεία% του% χώρου% και% οι% μεταξύ% τους% σχέσεις%

ανταλλαγής% με% τόξα.%Μία% εικόνα% ενός% ζωντανού% συστήματος% που% εξελίσσεται% και%

αλλάζει%ανάλογα%με%την%εποχή.%Πηγή:%(Corazon%et%al,%2012)%

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 91!

6 Η! ΣΥΜΒΟΛΗ! ΤΟΥ! ΦΥΣΙΚΟΥ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

ΣΤΗΝ!ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!ΨΥΧΙΚΩΝ!ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ!

Η% ενότητα% αυτή% προσφέρει% μία% σε% βάθος% διερεύνηση% των% θεραπευτικών% οφελών%

του%φυσικού%περιβάλλοντος%%και%των%(ΠΑΒΦ)%όπως%%η%(ΚΘ),%η%(ΘΚ),%η%(ΕΚ)%και%η%(ΘΖ)%

στην% ψυχική% ευημερία% των% ανθρώπων% και% στην% αποκατάσταση% των% ψυχικών%

νοσημάτων.%%

Τα% οφέλη% σχετίζονται% περισσότερο% με% την% ανακούφιση% από% το% άγχος% και% την%

ικανότητα%του%χώρου%να%καταπραΰνει,%να%ηρεμεί,%να%αναζωογονεί%ή%να%αποκαθιστά%

την%ψυχική%και%συναισθηματική%υγεία%του%ατόμου%παρά%με%την%ιδέα%ότι%μπορεί%το%

φυσικό%περιβάλλον%να%θεραπεύσει%ένα%άτομο%(Cuvo%et%al,%2001).%

Στην% εργασία% αυτή% διερευνάται% συγκεκριμένα% η% συμβολή% του% φυσικού%

περιβάλλοντος% και% των% παρεμβάσεων% σε% αυτό% στα% άτομα% με% ψυχική% ασθένεια.%

Ωστόσο,% λόγω% έλλειψης% πλήθους% μελετών% στο% συγκεκριμένο% θέμα% θεωρήθηκε%

σκόπιμη%η%αναφορά%στο%σύνολο%των%οφελών%ανεξαρτήτως%ομάδας%–%στόχου%καθώς%

δημιουργείται% μία% πιο% ολοκληρωμένη% εικόνα% για% την% επίδραση% του% φυσικού%

περιβάλλοντος%στον%άνθρωπο.%%

Τα% οφέλη% που% προκύπτουν% από% μελέτες% που% έχουν% διεξαχθεί% ποικίλουν% αρκετά%

ανάλογα% με% το% ακριβές% θέμα% διερεύνησης% κάθε% μελέτης.% Έτσι,% τα% οφέλη% που%

προκύπτουν% σε% κάποιες% από% τις% μελέτες% είναι% το% αποτέλεσμα% της% απλής%

παρατήρησης% κάποιων% συγκεκριμένων% χαρακτηριστικών% του% τοπίου% από% τον%

άνθρωπο,% ενώ% σε% άλλες% μελέτες% τα% οφέλη% προκύπτουν% ως% αποτέλεσμα% ενεργής%

δράσης% μέσα% στο% φυσικό% περιβάλλον% με% δραστηριότητες% όπως% οι% κηπουρικές%

παρεμβάσεις% ή% η% φυσική% άσκηση.% Τέλος,% σημαντικός% παράγοντας% είναι% και% η%

σύνθεση%της%ομάδας%του%πληθυσμού%της%οποίας%η%αλληλεπίδραση%με%την%φύση%και%

η%ψυχολογική%ενίσχυση%εξετάζεται% κάθε%φορά.%Πολλές% έρευνες%αναφέρονται%στην%

ευεξία% και% την% θεραπευτική% ικανότητα% του% φυσικού% περιβάλλοντος% στο% γενικό%

πληθυσμό%ενώ%άλλες%έρευνες%αναφέρονται%σε%συγκεκριμένες%ομάδες%βάση%φύλου%/%

ηλικίας%ή%σε%ευπαθείς%και%περιθωριοποιημένες%ομάδες%(π.χ.%καρκινοπαθείς,%ψυχικά%

ασθενείς,%φυλακισμένοι).%

Χαρακτηριστική% είναι% η% σχηματική% απεικόνιση% που% ακολουθεί,% όπου% φαίνεται% η%

κατηγοριοποίηση%των%οφελών%που%προκύπτουν%σύμφωνα%με%την%βιβλιογραφία%και%
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αφορούν% στην% αλληλεπίδραση% του% φυσικού% περιβάλλοντος% με% τον% άνθρωπο% (εικ.%

69).%%

%
ΕΙΚΟΝΑ!69. %Κατηγοριοποίηση% των% οφελών% που% προκύπτουν% από% την%

αλληλεπίδραση% του% φυσικού% περιβάλλοντος% με% τον% άνθρωπο% (οφέλη% από% τις%

δραστηριότητες%στη%φύση,%οφέλη%από%μη%συγκεκριμένο%παράγοντα%και%οφέλη%από%

την%κοινωνική%συναναστροφή).%Πηγή:%(Adhemar,%2008)%

ΕΡΕΥΝΑ!

Η%συμβολή%του%φυσικού%περιβάλλοντος%στην%αποκατάσταση%της%ψυχικής%υγείας%και%

η% σύνδεση% ανάμεσα% στη% φύση,% τη% θεραπεία% και% την% υγεία% ερευνάται% και%

αποδεικνύεται%με%μία%σειρά%από%μελέτες%που%έχουν%διεξαχθεί%(Εl%Βarmelgy,%2013).%

%Έρευνα%ήδη%από%το%1979%καταλήγει%ότι% είναι%καιρός%να%μελετηθούν% τα%πολλαπλά%

οφέλη% της% κηπουρικής% δραστηριότητας%ως% μεθόδου% αποκατάστασης% στην%ψυχική%

Οφέλη-που-προκύπτουν--
από-μη-συγκεκριμένο-
παράγοντα-(περιέχοντας-
θεραπευτική-σχέση)-

Οφέλη-που--
προκύπτουν-από-
δραστηριότητες--
που-βασίζονται-
-στη-φυση--
-
-

Η-ΦΥΣΗ-ΩΣ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ-
Αξιολόγηση-της-φύσης-
ως-ολοκληρωμένο--
θεραπευτικό-στοιχείο-

Η-ΦΥΣΗ-ΩΣ-ΣΧΕΣΗ-
Αξιολόγηση--των-
έμμεσων-ή-άμεσων-
οφελών-της-φύσης-
στην-ανθρώπινη-ψυχή-

Οφέλη-που-
προκύπτουν-
από-την-κοινωνική-
αλληλεπίδραση-
-
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ασθένεια%(Sullivan,%1979).%

Η% συμβολή% αυτή% έχει% τεκμηριωθεί% με% μελέτες% τόσο% ποιοτικού% όσο% και% ποσοτικού%

χαρακτήρα.% Οι% ποσοτικές% ερευνητικές% μέθοδοι% περιλαμβάνουν% την% καταγραφή%

ποσοτικών%παρατηρήσεων%(συχνότητα%κλήσεων%ή%επισκέψεων%αρρώστων,%αριθμός%

ημερών% παραμονής% στο% νοσοκομείο,% δόσεις% αναλγητικών% που% απαιτούνται),% τεστ%

κινητικής%λειτουργίας,% τεστ%προσοχής%ή%ποσοτικά%συναισθηματικά% τεστ% καθώς%και%

σωματικές%μετρήσεις%(αρτηριακή%πίεση,%αγωγιμότητα%του%δέρματος,%δραστηριότητα%

του% εγκεφάλου,% καρδιακός% ρυθμός,% ένταση% των% μυών).! Οι% ποιοτικές% ερευνητικές%

μέθοδοι%περιλαμβάνουν%παρατηρήσεις%της%συμπεριφοράς,%ατομικές%αναφορές%και%

ερωτηματολόγια%(Elings,%2006).!

Στον% πίνακα% 5% του% παραρτήματος% Α% φαίνονται% ενδεικτικά% κάποιες% από% τις%

ερευνητικές%μεθόδους%που%έχουν%χρησιμοποιηθεί%για%την%τεκμηρίωση%της%συμβολής%

του%φυσικού%περιβάλλοντος%στην%ψυχική%υγεία%(Velardea%et%al,%2007).%

6.1.1 ΓΕΝΙΚΑ!ΟΦΕΛΗ!ΦΥΣΙΚΟΥ!ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!ΣΤΟΝ!ΑΝΘΡΩΠΟ!

Η%πρόσφατη%βιβλιογραφία%σχετικά%με% την%αλληλεπίδραση%των%ανθρώπων%και% των%

φυτών% υποστηρίζει% σε% μεγάλο% βαθμό% την% θεραπευτική% επίδραση% της% φύσης.% Από%

την% έρευνα% αυτή,% προκύπτει% ότι% % υπάρχουν% πολλά% οφέλη% όσον% αφορά% το% τρόπο%

επίδρασης%του%φυσικού%περιβάλλοντος%στον%άνθρωπο%και%στην%ψυχική%του%υγεία.%

Μεταξύ% των% κύριων% οφελών% περιλαμβάνονται% γνωστικά% οφέλη% (βελτιωμένη%

συγκέντρωση,%βελτίωση% της% επίτευξης% του%στόχου),%ψυχολογικά%οφέλη% (αυξημένη%

αυτοεκτίμηση,% μειωμένα% επίπεδα% άγχους,% βελτίωση% της% διάθεσης,% αίσθηση%

προσωπικής% ικανοποίησης,% υπερηφάνεια% και% ολοκλήρωση)% καθώς% και% σωματικά%

οφέλη%(Schneider,%2014).%

Μια% άλλη% μελέτη% εντοπίζει% ως% κύρια% οφέλη% στην% υγεία,% την% βραχυπρόθεσμη%

ανάκαμψη% από% το% άγχος% ή% την% πνευματική% κόπωση,% την% ταχύτερη% σωματική%

ανάκαμψη%από%ασθένεια%και%την%μακροπρόθεσμη%συνολική%βελτίωση%της%υγείας%και%

της%ευημερίας%των%ανθρώπων%(Velardea%et%al,%2007).%

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ!ΟΦΕΛΗ!

! ΜΕΙΩΣΗ!ΤΟΥ!ΑΓΧΟΥΣ!

Η%επαφή%με%περιβάλλοντα%–% τοπία%όπου%η%φύση% κυριαρχεί,% μειώνει% το%άγχος% και%

βελτιώνει%την%πορεία%έκβασης%των%ασθενών.%Το%φυσικό%περιβάλλον%παρέχει%οφέλη%
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για%την%υγεία%όπως%ξεκούραση,%απελευθέρωση%από%το%άγχος%και%αναζωογόνηση%του%

μυαλού%και%του%σώματος%(Yang,%2010).%

Η% μείωση% του% άγχους% επιτρέπει% στο% ανοσοποιητικό% σύστημα% να% λειτουργεί% πιο%

αποτελεσματικά% διευκολύνοντας% τη% διαδικασία% αποκατάστασης% (Shackell% et% al,%

2012).%

! ΜΕΙΩΣΗ!ΤΗΣ!ΨΥΧΙΚΗΣ!ΚΟΠΩΣΗΣ!

Η% επαφή% με% το% φυσικό% περιβάλλον% βοηθάει% στη% μείωσης% της% ψυχικής% κόπωσης%

(Yang,%2010).%%

! ΜΕΙΩΣΗ!ΤΗΣ!ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ!ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ!

Η% επαφή% με% τη% φύση% μπορεί% να% μειώσει% τη% νευρικότητα% και% κατ’% επέκταση% την%

επιθετική% συμπεριφορά% ενός% ατόμου.% Μελέτες% με% αντικείμενο% μελέτης%

ηλικιωμένους%με%άνοια%και%παιδιά%που%έχουν%διαγνωστεί%ως%αυτιστικά,%έχουν%δείξει%

ότι%και%οι%δύο%ομάδες%βρίσκουν%ηρεμιστική%την%επαφή%με%τη%φύση%και%τους%κήπους%

(Shackell%et%al,%2012).%

! ΘΕΤΙΚΗ!ΑΛΛΑΓΗ!ΔΙΑΘΕΣΗΣ!

Οι%ασθενείς%και%οι%οικογένειές%τους%που%χρησιμοποιούν%τους%κήπους%νοσοκομείων%

ανέφεραν% θετική% αλλαγή% στη% διάθεση% ως% αποτέλεσμα% επίδρασης% του% φυσικού%

περιβάλλοντος%(Shackell%et%al,%2012).%

! ΑΥΞΗΜΕΝΗ!ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ!

Η%ικανοποίηση%που%βιώνει%κάποιος%από%την%επαφή%με%το%φυσικό%περιβάλλον%είναι%

ιδιαίτερη% αυξημένη,% ειδικά% στις% περιπτώσεις% ασθενών% σε% διάφορα% ιδρύματα% οι%

οποίοι%περιορίζονται%για%μεγάλο%διάστημα%σε%εσωτερικούς%χώρους% (Shackell%et%al,%

2012).%

! ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ!

Στο% φυσικό% περιβάλλον% οι% χρήστες% ενθαρρύνονται% να% συναντήσουν% άλλους%

ανθρώπους,% να% μοιραστούν% ιστορίες% ή% εμπειρίες% μαζί% τους% και% να% λάβουν%

πνευματική%ή%σωματική%βοήθεια.%Με%τον% τρόπο%αυτό,%ενεργοποιείται%η%κοινωνική%

τους%συμπεριφορά%(Shackell%et%al,%2012).%

! ΑΙΣΘΗΣΗ!ΕΛΕΓΧΟΥ!

Η% ελεύθερη% πρόσβαση% σε% εξωτερικούς% χώρους% βοηθά% στην% αποκατάσταση% μίας%

αίσθησης% ελέγχου! στους% ασθενείς,% ιδιαίτερα% σημαντική% για% εκείνους% που%

κρατούνται% παρά% τη% θέλησή% τους.% Η% αίσθηση% ελέγχου% είναι% ένας% σημαντικός%
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παράγοντας%που%επηρεάζει%την%ικανότητα%ενός%ατόμου%να%αντιμετωπίσει%αγχωτικά%

γεγονότα%ή%καταστάσεις,%συμπεριλαμβανομένου%του%άγχους%που%συνδέεται%με%την%

ασθένεια%και%τη%νοσοκομειακή%περίθαλψη(Shackell%et%al,%2012).!%

Ακολουθεί% ο% πίνακας% 6% στο% παράρτημα% Α% όπου% φαίνονται% τα% ψυχολογικά% οφέλη%

που%προκύπτουν%από%την%επαφή%με%την%φύση%(Adhemar,%2008).%

ΣΩΜΑΤΙΚΑ!ΟΦΕΛΗ!

! ΜΕΙΩΣΗ!ΤΟΥ!ΠΟΝΟΥ!ΚΑΙ!ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ!ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ!

Η% επαφή% με% το% φυσικό% περιβάλλον% μπορεί% να% μειώσει% την% αρτηριακή% πίεση,% την%

ένταση% των% μυών,% τους% καρδιακούς% παλμούς,% ενώ% μπορεί% να% έχει% μία% μικρή%

επίδραση%στην%εμπειρία%του%πόνου%(Shackell%et%al,%2012).%

Χαρακτηριστικά%είναι% τα%διαγράμματα%που%ακολουθούν% (εικ.70),%όπου%φαίνεται%η%

μείωση%των%τιμών%κάποιων%λειτουργιών%του%ανθρώπινου%σώματος%ως%αποτέλεσμα%

της%επαφής%του%με%το%φυσικό%περιβάλλον%(Pappas,%2006).%

%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!70. Διαγράμματα% απεικόνισης% μείωσης% της% πίεσης% του% αίματος% (πάνω)%

και% της%μυϊκής%έντασης% (κάτω)%έπειτα%από%έκθεση%ατόμου%σε%φυσικό%περιβάλλον.%

Στοιχεία%από%μελέτη%του%Ulrich%1991.%Πηγή:%(Pappas,%2006)%

%

! ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ!ΡΥΘΜΟΣ!ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ!

Μελέτες%έχουν%δείξει%ότι%η%επαφή%ασθενών%με%το%φυσικό%περιβάλλον,%ακόμη%και%αν%

αυτή%είναι%απλώς%μία%άποψη%μέσα%από%ένα%παράθυρο,%ανακάμπτουν%πιο%γρήγορα%

από%χειρουργικές%επεμβάσεις.%Έτσι,%με%την%παρατήρηση%της%φύσης,%η%διάρκεια%του%

χρόνου% και% η%ποσότητα%παυσίπονων%που% χρειάζεται% ο%ασθενής% για% να%αναρρώσει%

μπορούν%να%μειωθούν%(Shackell%et%al,%2012).%

Ακολουθεί% ο% πίνακας% 7% όπου% βλέπουμε% συγκεντρωμένα% τα% οφέλη% του% φυσικού%

περιβάλλοντος%στον%άνθρωπο.%

%

ΟΦΕΛΗ!ΦΥΣΙΚΟΥ!ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!ΣΤΟΝ!ΑΝΘΡΩΠΟ!

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ! ΓΝΩΣΤΙΚΑ! ΣΩΜΑΤΙΚΑ!

Μείωση%άγχους% Βελτίωση%συγκέντρωσης% Ταχύτερη%ανάρρωση%

Μείωση%ψυχικής%κόπωσης% Βελτίωση%επίτευξης%στόχου% Μείωση%πόνου%

Μείωση%επιθετικής%

συμπεριφοράς%%

% Βελτίωση%σωματικών%λειτουργιών%

(πίεση,%ένταση,%παλμοί)%

Θετική%διάθεση% % %
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Αύξηση%ικανοποιήσης% % %

Υπερηφάνεια% % %

Ολοκλήρωση% % %

Κοινωνικοποιήση% % %

Αίσθηση%ελέγχου% % %

ΠΙΝΑΚΑΣ!7%:%Συγκεντρωτικός%πίνακας%των%οφελών%του%φυσικού%περιβάλλοντος%στον%

άνθρωπο.%

%
6.1.2 ΟΦΕΛΗ! ΑΠΟ! ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ! ΚΑΙ! ΑΛΛΕΣ! ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! ΣΤΟ!

ΦΥΣΙΚΟ!ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!ΣΤΟΝ!ΑΝΘΡΩΠΟ!

Τα% προγράμματα% (ΚΘ)% στο% φυσικό% περιβάλλον% προσφέρουν% περισσότερα% οφέλη%

από%την%απλή%επαφή%με%αυτό%καθώς%είναι%συνήθως%κοινωνικές%παρεμβάσεις,%που%

παρέχουν%την%ευκαιρία%στους%ανθρώπους%να%αλληλεπιδρούν%με%άλλους%(Clatworthy%

et%al,%2013).%

Πρόσφατες%έρευνες%τονίζουν%τις%θετικές%κοινωνικές%και%ψυχικές%πτυχές%της%ενεργού%

συμμετοχής%στην%κηπουρική%όπως%η%αυξημένη%αυτοεκτίμηση,%η%ολοκλήρωση%και%η%

υπερηφάνεια,% η% αίσθηση% της% κοινότητας% και% η% βελτίωση% της% υγείας.% Υπάρχουν%

ενδείξεις% ότι% οι% δραστηριότητες% αυτές% προάγουν% την% υγεία,% την% ευημερία% και% την%

κοινωνική% ασφάλεια,% μέσω% τριών% μηχανισμών:% την% αυξημένη% σωματική%

δραστηριότητα,% τη% μείωση% του% άγχους% και% τη% βελτίωση% της% κοινωνικής% συνοχής%

(Elings,%2006).%

Όντας% κανείς% πλήρως% βυθισμένος% στη% φύση,% χρησιμοποιώντας% τη% σωματική% του%

δύναμη% για% την% ολοκλήρωση% εργασιών% στη% διάρκεια% της% ημέρας% και% όντας%

υπολογίσιμο%μέλος%μίας%ομάδας,%θετική%αλλαγή%παρατηρείται%στη%σωματική%και%στη%

ψυχική%υγεία%του%ίδιου%και%των%άλλων%συμμετεχόντων%της%ομάδας%εργασίας,%καθώς%

βιώνουν%μία%βαθύτερη%σύνδεση%με%τον%εαυτό%τους,%τα%συναισθήματα,%τις%ελπίδες,%

τα%όνειρα%και%το%σώμα%τους%(Schneider,%2014).%

Η% διερεύνηση% της% (ΒΥ)% και% η% εφαρμογή% της% στις% δραστηριότητες% της% κηπουρικής%

έδειξε% αυξημένη% θετική% διάθεση% και% βελτίωση% των% κοινωνικών% σχέσεων,%

ενισχύοντας%την%εμπλοκή%της%κηπουρικής%σε%κλινικό%περιβάλλον%(Schneider,%2014).%

Η% (ΚΘ)%δίνει%σημαντικά%μαθήματα%για% την%προστασία%και% την%διατήρηση% της% ζωής%

μέσα% από% τη% διαδικασία% φροντίδας% των% φυτών.% Οι% ασθενείς% βλέπουν% με%
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ενθουσιασμό% την% σταδιακή% ανάπτυξη% της% ζωής% μέσω% της% οποίας% αποκτούν% ένα%

νόημα%ζωής%(Niebuhr,%2008).%

Μελέτη% δείχνει% ότι% οι% παρεμβάσεις% κοινοτικής% κηπουρικής% επηρεάζουν% την%

κατάσταση% της% υγείας% έμμεσα% μέσω% της% ενεργού% συμμετοχής,% της% συλλογικής%

αποτελεσματικότητας% και% της% αναβάθμισης% της% αισθητικής% της% γειτονιάς.% Αυτή% η%

έρευνα% δείχνει% ότι% οι% επαγγελματίες% στον% τομέα% του% σχεδιασμού% και% οι%

επαγγελματίες% στον% τομέα% της% υγείας% πρέπει% να% αποσκοπούν% στην% ενίσχυση% της%

υγείας% και% των% κοινωνικών% δεσμών% μέσα% από% τους% κοινοτικούς% κήπους% και% το%

πράσινο%(Litt%et%al,%1982).%

Μια% άλλη% έρευνα% δείχνει% ότι% οι% κοινοτικοί% κήποι% παρέχουν% πολλά% οφέλη% για% την%

υγεία,%όπως%η%αυξημένη%φυσική%δραστηριότητα%και%η%βελτίωση%της%ψυχικής%υγείας.%

Οι% κοινοτικοί% κήποι% παρατηρήθηκε% επίσης% ότι% προωθούν% την% κοινωνική% υγεία% και%

την%κοινοτική%συνοχή%(Wakfield%et%al,%2007).!

Μελέτη% σε% Ζηλανδούς% κηπουρούς% δεν% έδειξε% αιτιώδεις% σχέσεις% μεταξύ% της%

συμμετοχής% στην% κηπουρική% και% την% ψυχολογική% ευεξία,% αλλά% υπήρχαν% υψηλές%

συσχετίσεις% μεταξύ% της% κηπουρικής% και% της% αίσθησης% της% αυτονομίας,% της%

περιβαλλοντικής% γνώσης,% των% θετικών% σχέσεων% με% τους% άλλους,% της% ύπαρξης%

νοήματος%στη%ζωή%και%την%αυτόuαποδοχή%(Elings,%2006).%

Άλλη% μελέτη% δείχνει% ότι% η% ενεργός% αλληλεπίδραση% με% φυτά% εσωτερικού% χώρου%

μπορεί% να%μειώσει% την% %φυσιολογική%και%ψυχολογική%καταπόνηση%σε%σύγκριση%με%

την% διανοητική% εργασία.% Αυτό% επιτυγχάνεται% μέσω% της% καταστολής% του%

συμπαθητικού% νευρικού% συστήματος% και% της% πίεσης% του% αίματος% και% μέσω% της%

προώθησης%της%άνεσης%και%της%ανακούφισης%(Lee%et%al,%2015).%

Μελέτη% μέτρησε% την% αυτοεκτίμηση,% τη% διάθεση% και% τη% γενική% υγεία% σε% 136%

κηπουρούς%και%133%μάρτυρες%μηuκηπουρούς%πριν%και%μετά%την%συμμετοχή%τους%σε%

μία% συνεδρία% κηπουρικής.% Η% έρευνα% αποκάλυψε% μια% σημαντική% βελτίωση% στην%

αυτοεκτίμηση%και%τη%διάθεση,%ως%αποτέλεσμα%της%μίας%συνεδρίας%κηπουρικής%όπως%

και%ότι%οι%κηπουροί%είχαν%σημαντικά%καλύτερη%αυτοεκτίμηση,%συνολική%αλλαγή%της%

διάθεσης,% αντιμετώπιζαν% λιγότερη% κατάθλιψη% και% λιγότερη% κόπωση% ενώ% είχαν%

περισσότερη% δύναμηuαντοχή.% Ως% εκ% τούτου,% φαίνεται% ότι% η% κηπουρική% μπορεί% να%

διαδραματίσει%βασικό%ρόλο%στην%προώθηση%της%ψυχικής%ευημερίας%και%ότι%μπορεί%

να%χρησιμοποιηθεί%ως%μέτρο%πρόληψης%(Wood%et%al,%2015).%
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Μελέτη% έδειξε% ότι% γενικά% ενήλικες% με% ή% χωρίς% καρδιακές% παθήσεις% μπορούν% να%

επωφεληθούν%από%την%εμπλοκή%με%την%κηπουρική.%Τα%μελλοντικά%προγράμματα%για%

τη% δημόσια% υγεία% προτείνεται% να% ενθαρρύνουν% την% προώθηση% αυτής% της%

δραστηριότητας%ώστε%να%βελτιωθεί%η%ψυχική%υγεία%των%ενηλίκων%(Shiue,%2015).%

Μελέτη%διερεύνησε%εάν%η%σωματική%δραστηριότητα%στο%φυσικό%περιβάλλον%μπορεί%

να%παράγει%μεγαλύτερα%οφέλη%για%την%ψυχική%υγεία%από%τη%φυσική%δραστηριότητα%

κάπου%αλλού.%Η%μελέτη%καταλήγει%στο%συμπέρασμα%ότι%η%σωματική%δραστηριότητα%

σε% φυσικά% περιβάλλοντα% συνδέεται% με% τη% μείωση% του% κινδύνου% κακής% ψυχικής%

υγείας% σε% μεγαλύτερο% βαθμό% από% ότι% η% σωματική% δραστηριότητα% σε% άλλα%

περιβάλλοντα,% αλλά% επίσης% ότι% η% δραστηριότητα% σε% διαφορετικούς% τύπους%

περιβάλλοντος% μπορεί% να% προωθήσει% διαφορετικά% είδη% θετικής% ψυχολογικής%

αντίδρασης%(Mitcell,%2013).%

Ακολουθεί%ο%πίνακας%8%όπου%βλέπουμε%συγκεντρωμένα% τα%οφέλη% της% κηπουρικής%

και%των%δραστηριοτήτων%στο%φυσικό%περιβάλλον%στον%άνθρωπο.%

%

ΟΦΕΛΗ!ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ!ΚΑΙ!ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ!ΣΤΟ!ΦΥΣΙΚΟ!ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!ΣΤΟΝ!

ΑΝΘΡΩΠΟ!

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! ΣΩΜΑΤΙΚΑ!

Μείωση%άγχους% Βελτίωση%κοινωνικών%σχέσεων%

&%δεσμών%

Βελτίωση%υγείας%

Μείωση%ψυχικής%κόπωσης% Βελτίωση%κοινοτικής%συνοχής% Αυξημένη%σωματική%δραστηριότητα%

Θετική%διάθεση% Θετικές%σχέσεις%με%άλλους% Αυξημένη%δύναμη%–%αντοχή%

Υπερηφάνεια% Συλλογική%αποτελεσματικότητα%% %

Ολοκλήρωση% Ενεργός%συμμετοχή% %

Αυτονομία% Αναβάθμιση%αισθητικής%χώρου% %

Ύπαρξη%νοήματος% Κοινωνική%ασφάλεια% %

Αυτοαποδοχή% % %

Μειωμένη%κατάθλιψη% % %

Μείωση%κινδύνου%κακής%

ψυχικής%υγείας%

% %

Βελτίωση%ψυχικής%υγείας% % %

ΠΙΝΑΚΑΣ! 8! :% Συγκεντρωτικός% πίνακας% των% οφελών% της% κηπουρικής% και% των%

δραστηριοτήτων%στο%φυσικό%περιβάλλον%στον%άνθρωπο.%
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6.1.3 ΟΦΕΛΗ!ΑΠΟ!(ΠΑΒΦ)!ΓΙΑ!ΨΥΧΙΚΑ!ΑΣΘΕΝΕΙΣ!

Στην% παροχή% (ΠΑΒΦ)% σε% έναν% κλινικό% πληθυσμό,% όπως% τα% άτομα% που% βιώνουν%

κάποια% ψυχική% ασθένεια,% τα% στοιχεία% δείχνουν% ότι% υπάρχουν% πολλαπλοί%

θεραπευτικοί%παράγοντες.%%

Θεραπευτικά% αποτελέσματα% ενδεχομένως% να% προέρχονται% από% τις% ακόλουθες%

μεταβλητές%(Alford,%2014)%:%

• την%κοινωνική%πτυχή%της%συνύπαρξης%σε%μια%ομάδα%

• την%παρουσία%στο%φυσικό%περιβάλλον%

• την%φυσική%άσκηση%

Αρκετές% έρευνες% υπάρχουν% στον% τομέα% χρήσης% της% (ΘΖ)% στην% αποκατάσταση% της%

ψυχικής% υγείας% ατόμων% με% ψυχική% ασθένεια% ενώ% λίγες% είναι% οι% δημοσιευμένες%

μελέτες%όσον%αφορά%τη%χρήση%των%παρεμβάσεων%(ΚΘ)%στα%προβλήματα%αυτά.%

(ΚΘ)!ΚΑΙ!ΨΥΧΙΚΗ!ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

Οι% παρεμβάσεις% (ΚΘ),% όπως% έχουμε% δει,% είναι% ουσιαστικές% δραστηριότητες% που%

βοηθούν% τα% άτομα% να% αναπτύξουν% ειδικές% γνώσεις% και% δεξιότητες% και% οι% οποίες%

περιλαμβάνουν% σωματική% άσκηση,% η% οποία% αναγνωρίζεται% ως% χρήσιμη% στην%

αντιμετώπιση% των% κοινών% προβλημάτων% ψυχικής% υγείας.% Έτσι,% οι% παρεμβάσεις%

αυτού% του% τύπου% μπορούν% να% διαδραματίσουν% καίριο% ρόλο% στην% προώθηση% της%

αίσθησης% του%ανήκειν% και% της% ενίσχυσης% της% κοινωνικής% ένταξης% των%ατόμων%που%

αντιμετωπίζουν%προβλήματα%ψυχικής%υγείας%(Clatworthy%et%al,%2013).%%

Από%τις%δημοσιευμένες%μελέτες%που%αφορούν%τη%χρήση%των%παρεμβάσεων%(ΚΘ)%στα%

προβλήματα%ψυχικής%υγείας,%μία%μελέτη%παρεμβάσεων%(ΚΘ)%σχεδιασμένη%για%τους%

εξωτερικούς% ασθενείς% με% ψυχική% ασθένεια% σε% ιατρεία% του% Ηνωμένου% Βασιλείου%

διαπίστωσε%ότι% τα% τρία%κύρια%οφέλη%της% (ΚΘ)%στη%θεραπεία%ανθρώπων%με%ψυχική%

ασθένεια%είναι%η%σωματική%άσκηση,%η%επαφή%με%τη%φύση,%καθώς%και%τα%κοινωνικά%

οφέλη%της%εργασίας%σε%μια%ομάδα%(Schneider,%2014).%

Άλλη% μελέτη% από% τους% Gonzalez% et% al% το% 2011% προσπάθησε% να% αξιολογήσει% τις%

αλλαγές% στην% ψυχολογική% δυσφορία% και% την% κοινωνική% συμμετοχή% σε% κλινικά%

καταθλιπτικούς% ενήλικες% κατά% τη% διάρκεια% και% μετά% τη% συμμετοχή% τους% σε% ένα%

θεραπευτικό% πρόγραμμα% κηπουρικής,% διερευνώντας% εάν% οι% αλλαγές%

διαμορφώνονταν%ανάλογα%με%τις%αλλαγές%στα%επίπεδα%συνεκτικότητας%της%ομάδας%%
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κατά%τη%διάρκεια%της%επέμβασης.%Πέντε%ομάδες%των%3u7%ατόμων%έλαβαν%μέρος%στην%

παρέμβαση%και%τα%δεδομένα%συλλέχθηκαν%πριν%την%παρέμβαση,%δύο%φορές%κατά%τη%

διάρκεια,%αμέσως%μετά%το%τέλος%του%προγράμματος%(ΚΘ)%διάρκειας%12%εβδομάδων,%

καθώς% και% κατά% την% τρίμηνη% μετέπειτα% παρακολούθηση% των% συμμετεχόντων.% Το%

πείραμα% έγινε% 2% φορές% μέσα% στο% έτος% και% πήραν% μέρος% συνολικά% 10% ομάδες%

(Gonzalez%et%al,%2011).%

Η%ανάλυση%των%δεδομένων%επιβεβαίωσε%σημαντική%ευεργετική%αλλαγή%σε%όλες%τις%

μεταβλητές%της%ψυχικής%υγείας%κατά%τη%διάρκεια%της%επέμβασης.%Η%άμεση%μεταβολή%

από% την% αρχή,% στην% σοβαρότητα% της% κατάθλιψης% παρέμεινε% κατά% την% τρίμηνη%

παρακολούθηση.% Αυξημένη% κοινωνική% δραστηριότητα% μετά% την% παρέμβαση%

αναφέρθηκε%για%το%38%%των%συμμετεχόντων.%Οι%ομάδες%απέκτησαν%γρήγορα%ισχυρή%

συνεκτικότητα%η%οποία%συνέχισε% να%αυξάνεται% κατά% τη%διάρκεια% της%παρέμβασης.%

Το% μέσο% επίπεδο% της% ομαδικής% % συνεκτικότητας% συσχετίζεται% θετικά,% αλλά% όχι%

σημαντικά,%με%την%αλλαγή%σε%όλες%τις%μεταβλητές%έκβασης%της%ψυχικής%υγείας.%Το%

επίπεδο% της% συνεκτικότητας% ήταν% υψηλό% μετά% από% 4% εβδομάδες% θεραπείας% και%

αυξήθηκε%ελαφρά%μέσα%στις%επόμενες%εβδομάδες%(Gonzalez%et%al,%2011).%

Η%σοβαρότητα%της%κατάθλιψης%είχε%μειωθεί%σημαντικά%μετά%από%4%εβδομάδες%(ΘΚ)%

και% συνέχισε% το% ίδιο% τις% επόμενες% 4% εβδομάδες% ενώ% παρέμεινε% σημαντικά%

χαμηλότερη%στην%τρίμηνη%παρακολούθηση%(Gonzalez%et%al,%2011).%

Η% σοβαρότητα% της% κατάθλιψης% και% το% άγχος% μειώθηκαν% κατά% τη% διάρκεια% της%

επέμβασης,%ενώ%η%θετική%επίδραση%αυξήθηκε.%Τα%ευρήματα%αυτά%συμφωνούν%και%

με% αποτελέσματα% άλλων% ερευνών,% αν% και% τελικά% έπεσαν% σε% επίπεδα% που% δεν%

διέφεραν%σημαντικά%από%τα%αντίστοιχα%αρχικά%τους%επίπεδα%%(Gonzalez%et%al,%2011).%%

Τα%κύρια%αποτελέσματα%του%έτους%και%της%αλληλεπίδρασης%της%εποχής%της%έρευνας%

δεν%ήταν%σημαντικά%καθώς%τα%αποτελέσματα%ήταν%παρόμοια%στα%δύο%δείγματα.%Και%

οι% 10% ομάδες% ανέπτυξαν% υψηλά% επίπεδα% ομαδικής% συνεκτικότητας% και%

λειτούργησαν%ως%εύρυθμες%λειτουργικές%ομάδες%(Gonzalez%et%al,%2011).%

Η% παρέμβαση% (ΚΘ)% στην% κλινική% κατάθλιψη% έδειξε% μείωση% στην% σοβαρότητα% της%

κατάθλιψης,%σε%συνδυασμό%με%τη%βελτίωση%της%ικανότητας%αντίληψης%της%προσοχής%

(Gonzalez%et%al,%2011).%

Σε%έρευνα%που%έγινε%σε%ασθενείς%με%ασθένειες%σχετιζόμενες%με%το%άγχος%έπειτα%από%

(ΠΑΒΦ)% μετρήθηκαν% σημαντικές% θετικές% αλλαγές% όσον% αφορά% την% αυτοu
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βαθμολόγηση%της%υγείας,%τη%βελτίωση%της%λειτουργίας%στην%καθημερινή%ζωή%και%την%

αντίληψη%των%επαγγελματικών%αξιών%στην%καθημερινή%ζωή,%ιδιαίτερα%στην%αξία%της%

αυτοuανταμοιβής.%Μετρήθηκαν%σημαντικές%θετικές%αλλαγές%στην%αίσθηση%συνοχής,%

στη%μείωση%των%συμπτωμάτων%του%σοβαρού%άγχους,%στη%βελτίωση%της%υγείας%και%

στη% λειτουργία% στην% καθημερινή% ζωή.% Σε% αυτή% τη% μελέτη% το% 62,5%% των%

συμμετεχόντων%επέστρεψε%στην%αγορά%εργασίας%(Palsdottir,%2014).%

Άλλες% μελέτες% αναφέρουν% ευεργετικά% αποτελέσματα% της% (ΚΘ)% για% άτομα% που%

αντιμετωπίζουν%προβλήματα%ψυχικής%υγείας%περιλαμβάνοντας%σε%αυτά,%σημαντική%

μείωση% των%συμπτωμάτων% της% κατάθλιψης% και% του%άγχους% και% σημαντική%αύξηση%

της% συγκέντρωσης% της% προσοχής% και% της% αυτοεκτίμησης.% Αυτά% τα% ποσοτικά%

ευρήματα% υποστηρίζονται% και% επεκτείνονται% και% από% αποτελέσματα% ποιοτικών%

αναλύσεων.% Στα% οφέλη% περιλαμβάνονται% συναισθηματικά% οφέλη,% όπως% η% μείωση%

του%άγχους%και%η%βελτίωση%της%διάθεσης,%κοινωνικά%οφέλη,%όπως%η%ανάπτυξη%ενός%

κοινωνικού% δικτύου% και% η% βελτίωση% των% κοινωνικών% δεξιοτήτων,% επαγγελματικά%

οφέλη,%όπως%η%εκμάθηση%νέων%δεξιοτήτων%και%η%αλλαγή%της%στάσης%απέναντι%στην%

εργασία,% σωματικά% οφέλη,% όπως% ο% βελτιωμένος% ύπνος% και% η% σωματική% υγεία% και%

πνευματικά%οφέλη,%όπως%το%να%αισθάνεται%κάποιος%πιο%συνδεδεμένος%με%τη%φύση%

και% γοητευμένος% από% τα% φυτά.% Οι% συμμετέχοντες% στα% προγράμματα% (ΚΘ)%

απολαμβάνουν%τον%καθαρό%αέρα%και%την%ενεργό%δραστηριότητα%καθώς%αισθάνονται%

παραγωγικοί%και%χρήσιμοι%(Clatworthy%et%al,%2013).%

Διάφορες% μελέτες% δείχνουν% επίσης% ότι% άλλα% οφέλη% της% κηπουρικής% για% τους%

ψυχιατρικούς% ασθενείς% είναι:% η% βελτίωση% της% επικοινωνίας% με% τους% άλλους,% η%

εκμάθηση% πρακτικών% δεξιοτήτων,% η% ομαδική% εργασία,% η% βελτιωμένη%

αυτοπεποίθηση%και%η%καλύτερη%συγκέντρωση%(Elings,%2006).%%

Η%εργασία%σε%μια%ομάδα%δίνει%τη%δυνατότητα%στους%συμμετέχοντες%να%αντλήσουν%ο%

ένας%από%τον%άλλο%ιδέες%και%κίνητρα,%να%εκπληρώσουν%καθήκοντα%και%να%κερδίσουν%%

ικανοποίηση%ενώ%προβάλλεται%πάνω%από%όλα%η%σημασία%της%δυναμικής%της%ομάδας.%

Παράλληλα,% τονίζονται% οι% αισθησιακές% πτυχές% των% κηπευτικών% δραστηριοτήτων,%

όπως%οι%μυρωδιές,% τα%χρώματα%και%ο%χειρισμός%του%εδάφους%–%χώματος%από%τους%

ασθενείς%(Elings,%2006).%
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Μελέτη%βρίσκει%βελτίωση%στην%προσωπική%εμφάνιση%και%την%υγιεινή%των%ασθενών,%

μειωμένα% βίαια% ξεσπάσματα,% αυξημένη% επικοινωνία% και% μείωση% της% απομόνωσης%

ως%επίδραση%της%(ΚΘ)%(Elings,%2006).%

Η%(ΚΘ)%μπορεί%να%βοηθήσει%τα%άτομα%με%σύνδρομο%εξάντλησης%στην%αποκατάσταση%

της% ποιότητας% ζωής% τους% και% σε% πολλές% περιπτώσεις% στην% αποκατάσταση% της%

απασχόλησης%που%είχαν%πριν%από%την%ασθένεια%(Elings,%2006).%

Άτομα%με%σύνδρομο%εξουθένωσης%και%άλλες%ευπαθείς%ομάδες%στο%άγχος%αποκτούν%

μεγαλύτερη%αυτοπεποίθηση%όταν%είναι%σε%θέση%να%ανταπεξέλθουν%σε%μία%εργασία%

(Stigsdotter%et%al,%2003).%

Μελέτες% δείχνουν% ότι% η% κηπουρική% βελτιώνει% την% κοινωνική% λειτουργία% σε%

σχιζοφρενείς%ασθενείς%(Elings,%2006).%

Αντίστοιχα,%άτομα%που%αναφέρουν%ψυχωτικά%συμπτώματα%και%παίρνουν%μέρος%σε%

(ΕΚ),% συμμετέχουν% σε% εμπειρίες% έξω% από% τις% παραληρητικές% και% ανοργάνωτες%

σκέψεις% τους,% γεγονός% που% έχει% αποδειχθεί% ότι% αυξάνει% την% πιθανότητα% της%

ανάκαμψης%και%της%μελλοντικής%απασχόλησής%τους%(Schneider,%2014).%%

Ποσοτικές% μελέτες% έχουν% βρει% μια% σημαντική% μείωση% των% συμπτωμάτων% της%

κατάθλιψης%και%του%άγχους%έπειτα%από%παρεμβάσεις%κηπουρικής.%Ωστόσο,%η%μεγάλη%

διακύμανση% των% παρεμβάσεων% κηπουρικής% που% αξιολογήθηκαν% (π.χ.%

βραχυπρόθεσμες%παρεμβάσεις%έναντι%μακροπρόθεσμων,%εξειδικευμένο%προσωπικό%

έναντι% εθελοντών,% (ΚΘ)% έναντι% (ΘΚ))% τόνισε% την% ανάγκη% για% περαιτέρω% έρευνα%

σχετικά%με% την% επίδραση%αυτών% των%μεταβλητών%στα%αποτελέσματα% των%μελετών%

που% αναζητούν% τα% οφέλη% των% προγραμμάτων% (ΚΘ)% σε% ομάδες% ψυχικά% ασθενών%

(Clatworthy%et%al,%2013).%

(ΘΖ)!ΚΑΙ!ΨΥΧΙΚΗ!ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

Τα% οφέλη% της% (ΘΖ)% σε% ανθρώπους% με% ψυχικές% διαταραχές% έχουν% τεκμηριωθεί% σε%

μελέτες% με% τη% χρήση% γατών% και% σκύλων% ενώ% μελέτη% εξετάζει% τις% συνέπειες%

παρέμβασης% (ΘΖ)% διάρκειας% 12% εβδομάδων% με% ζώα% αγροκτήματος% στην% αυτοu

αποτελεσματικότητα,%την%ικανότητα%αντιμετώπισης%και%την%ποιότητα%ζωής%ενήλικων%

ψυχιατρικών%ασθενών%%με%ποικίλες%ψυχιατρικές%διαγνώσεις%(Berget%et%al,%2008).%

Από% την% μελέτη% προέκυψε% ότι% η% (ΘΖ)% με% εκτρεφόμενα% ζώα% μπορεί% να% έχει% θετική%

επίδραση% στην% αυτοuαποτελεσματικότητα% και% την% ικανότητα% αντιμετώπισης% σε%

ψυχιατρικούς%ασθενείς%με%μακροχρόνια%συμπτώματα%(Berget%et%al,%2008).%
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Η%χρήση%(ΘΖ)%έχει%βρεθεί%αποτελεσματική%και%σε%περιπτώσεις%παιδιών%και%εφήβων%

με%σοβαρές%συναισθηματικές%διαταραχές%όπου%συχνά%απουσιάζει%η%ενσυναίσθηση%

καθώς% έχει% βρεθεί% ότι% η% (ΘΖ)% εγκαθιστά% αυτό% το% χαρακτηριστικό.% Μελέτη% σε%

εκπαιδευτικό% επίπεδο% με% αγόρια% με% προβλήματα% ψυχικής% υγείας% έδειξε% θετικά%

αποτελέσματα%(Townsend%et%al,%2010).%%

Μια% έρευνα% εξέτασε% την% αποτελεσματικότητα% σκύλων% σε% ενήλικες% ψυχιατρικούς%

ασθενείς.%Ένα% ισπανικό%κόκερ%αλληλεπιδρούσε%με%ασθενείς.%Τα%αποτελέσματα%της%

έρευνας%έδειξαν%ότι%οι%ασθενείς%ένιωθαν%οικεία%να%μιλούν%για%τα%προβλήματά%τους%

με%το%σκύλο%και%άρα%βελτίωση%της%επικοινωνίας%(Townsend%et%al,%2010).%%

Σε% μία% άλλη% μελέτη% χρησιμοποιήθηκαν% τρεις% ομάδες% ενήλικων% πανεπιστημιακών%

φοιτητών% με% κατάθλιψη,% όπου% παρατηρήθηκε% η% συμπεριφορά% τους% στη% μία%

περίπτωση%με%ένα%πολύ%εξωστρεφή%σκύλο,%στην%άλλη%με%έναν%πιο%νωχελικό%και%στην%

τρίτη%περίπτωση% χωρίς%σκύλο.% Τα%αποτελέσματα%ήταν%πιο%θετικά%στην%περίπτωση%

της%επαφής%με%τον%πιο%εξωστρεφή%σκύλο%(Townsend%et%al,%2010).%

Άλλη% μία% μελέτη% που% έγινε% σε% ψυχιατρικούς% ασθενείς% που% είτε% ακολούθησαν%

θεραπείες% αναψυχής% είτε% παρεμβάσεις% (ΘΖ),% βρήκε% ότι% η% πρώτη% είχε% αποτέλεσμα%

μόνο% στην% περίπτωση% των% ασθενών% με% διαταραχές% της% διάθεσης% ενώ% η% (ΘΖ)% είχε%

επίπτωση% στη% μείωση% του% άγχους% σε% ασθενείς% τόσο% με% διαταραχή% της% διάθεσης%

αλλά%και%σε%άλλες%ψυχωτικές%διαταραχές%(Townsend%et%al,%2010).%

(ΘΠ)!ΚΑΙ!ΨΥΧΙΚΗ!ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

Ενώ%έρευνα%στον%τομέα%της%(ΘΠ)%από%τον%(Kellertet%al,%1998)%υπογραμμίζει%τα%οφέλη%

της%επαφής%του%ανθρώπου%με%τη%φύση%βάση%εννέα%αξιών,%(Townsend%et%al,%2010):%

• Αισθητική%αξία%(φυσική%έλξη%από%τη%φύση)%

• Κυριαρχική%αξία%(κυριαρχία%και%έλεγχος%της%φύσης)%

• Ανθρωπιστική%αξία%(συναισθηματική%σύνδεση%με%τη%φύση)%

• Ηθική%αξία%(πνευματική%και%ηθική%σημασία%της%φύσης)%

• Φυσική%αξία%(φυσικοί%ρυθμοί%και%συστήματα%φύσης)%

• Επιστημονική%αξία%(γνώση%και%κατανόηση%της%φύσης)%

• Αρνητική%αξία%(με%την%του%έννοια%του%φόβου%από%τη%δύναμη%της%φύσης)%

• Συμβολική%αξία%(μεταφορές%από%τον%κύκλο%ζωής%της%φύσης)%

• Πρακτική%–%χρηστική%αξία%(υλική%και%πρακτική%σημασία%της%φύσης)%
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Ακολουθεί%ο%πίνακας%9%με%τα%οφέλη%των%(ΠΑΒΦ)%σε%ψυχιατρικούς%ασθενείς.%

ΟΦΕΛΗ!(ΠΑΒΦ)!ΚΑΙ!ΨΥΧΙΚΗ!ΑΣΘΕΝΕΙΑ!

(ΚΘ)!

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! ΣΩΜΑΤΙΚΑ! ΓΝΩΣΤΙΚΑ!

Μεταβολή%σοβαρότητας%

κατάθλιψης%

Βελτίωση%

λειτουργικότητας%στην%

καθημερινή%ζωή%

Βελτίωση%

εμφάνισης%&%

υγιεινής%

Αυξημένη%συγκέντρωση%

προσοχής%

Μείωση%συμπτωμάτων%

κατάθλιψης%

Βελτίωση%επικοινωνίας%

με%άλλους%

Αυξημένη%

σωματική%

δραστηριότητα%

Βελτίωση%ικανότητας%

αντίληψης%%

Μείωση%άγχους% Μείωση%απομόνωσης% % Εκμάθηση%πρακτικών%

δεξιοτήτων%

Θετική%αλλαγή%

αυτοβαθμολογίας%υγείας%

Κοινωνικά%οφέλη%

εργασίας%σε%ομάδα%%

% Αυξημένη%πιθανότητα%

μελλοντικής%

απασχόλησης%

Μείωση%επιθετικότητας%&%

βίαιων%ξεσπασμάτων%

Βελτίωση%κοινωνικής%

λειτουργίας%

σχιζοφρενών%

% Αύξηση%αντίληψης%

επαγγελματικών%αξιών%

(αξία%αυτοανταμοιβής)%

Βελτιωμένη%

αυτοπεποίθηση%

% % %

Αύξηση%αυτοεκτίμησης% % % %

(ΘΖ)!

Αύξηση%διάθεσης%σε%πολλές%

διαταρραχές%

Εγκατάσταση%

ενσυναίσθησης%όταν%

απουσιάζει%

% Βελτίωση%επικοινωνίας%

Βελτίωση%κατάθλιψης% Αυτοαποτελεσματικότη

τα%.Ικανότητα%

αντιμετώπισης%%

% %

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ!ΑΝΑΨΥΧΗΣ!

Αύξηση%διάθεσης%σε%

διαταρραχές%της%

διάθεσης%

% % %

ΠΙΝΑΚΑΣ! 9:% Συγκεντρωτικός% πίνακας% οφελών% που% προκύπτουν% από% (ΠΑΒΦ)% σε%

ψυχιατρικούς%ασθενείς.%%
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6.1.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ! ΣΤΟ! ΦΥΣΙΚΟ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! ΠΟΥ! ΕΥΝΟΟΥΝ! ΤΗΝ!

ΨΥΧΙΚΗ!ΥΓΕΙΑ!

Οι%θεραπευτικοί%κήποι%με%τα%ποικίλα%ερεθίσματα%που%παρέχει%το%περιβάλλον%τους%

(π.χ.% τη%μουσική,% την% τέχνη,% τα% λουλούδια% και% τα% ζώα)%προσελκύουν% την%προσοχή%

των% ανθρώπων,% διαταράσσοντας% αρνητικές% σκέψεις% ή% συναισθήματα% και%

βελτιώνοντας%προβλήματα%όπως%η%αρτηριακή%πίεση%και%το%άγχος%(Yang,%2010).%

Γενικά,%ένα%ήσυχο%περιβάλλον%που%περιλαμβάνει%την%οικογένεια%και%τους%φίλους,%με%

παράθυρα% και% φυσικό% φως,% δημιουργεί% ένα% χώρο% που% κάνει% τους% ανθρώπους% να%

αισθάνονται%ισορροπημένοι%και%καθησυχασμένοι%(Bazuin%et%al,%2011).%

Μια% μελέτη% ερεύνησε% την% επίπτωση% του% ποσοστού% βλάστησης% σε% κοινόχρηστους%

χώρους%γειτονιάς.%Η%μελέτη%έδειξε%ισχυρότερους%κοινωνικούς%δεσμούς,%μεγαλύτερη%

αίσθηση%ασφάλειας%και%προσαρμογή%στις%περιοχές%με%υψηλό%ποσοστό%βλάστησης.%

Αντίθετα,% ασθενέστεροι% κοινωνικοί% δεσμοί,% χαμηλότερη% αίσθηση% % ασφάλειας% και%

προσαρμογή% παρατηρήθηκαν% σε% περιοχές% με% χαμηλότερο% ποσοστό% βλάστησης%

(Velardea%et%al,%2007).%

Παρόμοια% έρευνα% μελέτησε% την% επίπτωση% του% ποσοστού% βλάστησης% σε%

κοινόχρηστους%χώρους%γειτονιάς%και%έδειξε%ότι%σε%περιοχές%με%υψηλότερα%ποσοστά%

βλάστησης% σημειώθηκε% λιγότερο% επιθετική% συμπεριφορά% και% αναφέρθηκαν%

λιγότερα%εγκλήματα%στην%αστυνομία%(εξίσου%εγκλήματα%κατά%ιδιοκτησίας%και%βίαια%

εγκλήματα)% από% ό,% τι% σε% περιοχές% χωρίς% βλάστηση.% Αντίθετα,% σε% περιοχές% χωρίς%

βλάστηση%σημειώθηκε%πιο%επιθετική%συμπεριφορά%και%αναφέρθηκαν%περισσότερα%

εγκλήματα% στην% αστυνομία% (εξίσου% εγκλήματα% κατά% της% ιδιοκτησίας% και% βίαια%

εγκλήματα)%(Velardea%et%al,%2007).%

Μελέτη%σύγκρινε%διαφορετικά%επίπεδα%της%φύσης% (δένδρα%και%γρασίδι)%γύρω%από%%

δημόσια% κτίρια% και% βρήκε% ότι% οι% κάτοικοι% σε% κτίρια% με% κοντινή% φύση% είχαν%

χαμηλότερα% επίπεδα%ψυχικής% κόπωσης% και% ανέφεραν% λιγότερη% επιθετικότητα% και%

βία.%Αντίθετα,%%οι%κάτοικοι%σε%κτίρια%χωρίς%κοντινή%φύση%είχαν%υψηλότερα%επίπεδα%

ψυχικής% κόπωσης% και% ανέφεραν% υψηλότερα% επίπεδα% επιθετικότητας% και% βίας%

(Velardea%et%al,%2007).%

Μελέτη%σύγκρινε% το%να% ζει%κανείς%στη%γειτονιά%με% το%χαμηλότερο%ή% το%υψηλότερο%

ποσοστό% παροχής% φυσικού% περιβάλλοντος% και% βρήκε% ότι% σχετίζεται% με% μειωμένες%
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πιθανότητες%αναδυόμενης%κατάθλιψης,%συμπτώματα%άγχους%και%συνύπαρξής%τους.%

Τα%αποτελέσματα%της%μελέτης%έδειξαν%ότι%ελέγχοντας%την%έλλειψη%πρασίνου%σε%μία%

περιοχή%εξασθενεί%η%δύναμη%των%συσχετίσεων%για%αναδυόμενη%κατάθλιψης%κατά%20%

%,%αλλά%δεν%συμβαίνει%το%ίδιο%και%για%τα%συμπτώματα%του%άγχους%ή%τη%συνύπαρξη%

των% συνθηκών.% Η% μεγάλη% έκθεση% στο% φυσικό% περιβάλλον% (χώροι% πράσινου% και%

κήποι)% σε% κοινότητες% συσχετίστηκε% με% λιγότερες% ψυχικές% διαταραχές% μεταξύ%

ηλικιωμένων%(Wu%et%al,%2015).%

Μία% μελέτη% χρησιμοποίησε% στοιχεία% ενός% πίνακα% για% να% διερευνήσει% τρεις%

διαφορετικές% υποθέσεις% για% το% πώς% η% μετακίνηση% σε% περισσότερο% ή% λιγότερο%

πράσινες%περιοχές%μπορεί%να%επηρεάσει%την%ψυχική%υγεία%στην%πάροδο%του%χρόνου.%

Σε%σύγκριση%τιμών%παραμέτρων%μέτρησης%ψυχικής%υγείας%πριν%την%μετακόμιση,%τα%

άτομα% που% μετακόμισαν% σε% πιο% πράσινες% περιοχές% είχαν% σημαντικά% καλύτερη%

ψυχική%υγεία%στη%διάρκεια%των%επόμενων%τριών%ετών.%Τα%άτομα%που%μετακόμισαν%

σε%περιοχές%με%λιγότερο%πράσινο%έδειξαν%σημαντικά%χειρότερη%ψυχική%υγεία%κατά%

το% πρώτο% έτος% που% προηγήθηκε% της% μετακόμισης,% η% οποία% βελτιώθηκε,%

επιστρέφοντας% στην% αρχική% της% τιμή% % στα% επόμενα% χρόνια.% Η% μετακίνηση% σε%

καθαρότερες% αστικές% περιοχές% συνδέθηκε% με% τη% συνεχή% βελτίωση% της% ψυχικής%

υγείας,%γεγονός%που%υποδηλώνει%ότι%οι%περιβαλλοντικές%πολιτικές%για%αύξηση%του%

αστικού% πράσινου% χώρου% μπορεί% να% έχουν% βιώσιμα% οφέλη% για% τη% δημόσια% υγεία%

(Alcock%et%al,%2014).%

Έρευνα%μελέτησε%%το%πως%επηρεάζουν%οι%φυτεμένοι%χώροι%και%τα%υδάτινα%στοιχεία%%

την%ευημερία%και% την%υγεία% των%μεγαλύτερων%ενηλίκων.%Τα%δεδομένα%προέκυψαν%

από%συνέντευξη%σε%συμμετέχοντες%ηλικίας% 65u86% ετών,% οι% οποίοι%περιγράφουν% τις%

καθημερινές%τους%εμπειρίες%σε%φυτεμένα%μέρη%και%ειδικά%σε%υδάτινα%στοιχεία%όπου%

περιλαμβάνονται%πάρκα,%κήποι,% το%πράσινο% του%δρόμου,%οι% λίμνες%και%ο%ωκεανός.%

Ζητήματα% ασφάλειας,% προσβασιμότητας% και% προσωπικής% αντίληψης% περιέπλεξαν%

αυτή% τη%σχέση.%Συνολικά% τα%ευρήματα%δείχνουν%ότι%η%φύση%παίζει% έναν%λεπτό%και%

σημαίνοντα%ρόλο%στην%καθημερινή%ζωή%των%ηλικιωμένων%(Finlay%et%al,%2015).%

Μελέτη%σύγκρινε%δασικά%τοπία%διαφορετικής%πυκνότητας%και%προσβασιμότητας%%και%

βρήκε% ανώτατη% ευχαρίστηση% για% την% καλύτερη% προσβασιμότητα,% χωρίς% κάποια%

σημαντική%διαφορά%σε%σχέση%με%την%πυκνότητα,%ενώ%υπήρχε%η%ένδειξη%ότι%η%χαμηλή%

πυκνότητα% έδωσε% αφορμή% για% περισσότερη% ευχαρίστηση.% Ακολουθούν% δείγματα%
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εικόνων%από%τη%διεξαγωγή%της%μελέτης%(εικ.71Αu71Β)%(Staats%et%al,%1997).%

!!!!71Α!
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%71Β!

ΕΙΚΟΝΑ!71. %(71Αu71Β).% Δείγματα% εικόνων% σε% έρευνα% για% ανάδειξη% σχέσης%

ευχαρίστησης% από% πυκνότητα% και% προσβασιμότητα% σε% δασικές% εκτάσεις.% Πηγή:%

(Staats%et%al,%1997)!

%
Μία% μελέτη% διεξήχθη% για% να% διαπιστωθεί% αν% τα% δασικά% περιβάλλοντα% έχουν%

σωματικές% και% ψυχολογικές% επιπτώσεις% χαλάρωσης,% συγκρίνοντας% το% να% βλέπει%

κανείς%μία%δασική%περιοχή%με%το%να%βλέπει%μία%αστική%περιοχή%από%την%οροφή%ενός%

αστικού% κτιρίου% χωρίς% να% παρακολουθείται% από% άλλους.% Οι% συνολικές%
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συγκεντρώσεις%αιμοσφαιρίνης%και%οξυαιμοσφαιρίνης%ήταν%σημαντικά%χαμηλότερες%

στη%δασική%περιοχή%από%ό,%τι%στην%αστική%περιοχή.%Για%τη%σημασιολογική%διαφορά%

σε% υποκειμενικές% εκτιμήσεις,% τα% συναισθήματα% “άνεσης”,% “φυσικότητας”% και%

“ανακούφισης”% ήταν% σημαντικά% υψηλότερα% στη% δασική% περιοχή% από% ό,% τι% στην%

αστική%περιοχή,%καθώς%και%για%το%προφίλ%των%καταστάσεων%διάθεσης,%τα%αρνητικά%

συναισθήματα% ήταν% σημαντικά% χαμηλότερα% στη% δασική% περιοχή% σε% σχέση% με% την%

αστική% περιοχή.% Τα% αποτελέσματα% των% σωματικών% και% ψυχολογικών% μετρήσεων%

δείχνουν% ότι% το% να% βλέπει% κανείς% το% δάσος% ενεργοποιεί% την% αποτελεσματική%

χαλάρωση%(Joung%et%al,%2015).%

Μελέτη% διερεύνησε% τις% φυσιολογικές% και% ψυχολογικές% επιπτώσεις% της% προβολής%

δασικού%τοπίου%σε%σχέση%με%την%προβολή%αστικού%τοπίου.%Για%να%αποσαφηνιστούν%

οι%σωματικές%και%ψυχολογικές%επιπτώσεις%της%θεραπείας%μίας%ημέρας%στο%δάσος%οι%

συμμετέχοντες%στο%πείραμα%επιλέχθηκε%τυχαία%να%επισκεφθούν%είτε%το%δάσος%είτε%

την% αστική% περιοχή% και% να% παρακολουθήσουν% το% τοπίο% σε% καθιστή% θέση% για% 15%

λεπτά.% Τα% αποτελέσματα% έδειξαν% ότι% ο% καρδιακός% ρυθμός% μειώθηκε% στο% δασικό%

περιβάλλον% σε% σχέση% με% το% αστικό% περιβάλλον.% Το% περιβάλλον% του% δάσους%

θεωρήθηκε% ως% πολύ% πιο% “άνετο”,% “κατευναστικό”% και% “φυσικό”% σε% σχέση% με% το%

αστικό% περιβάλλον.% Η% βαθμολογία% για% τα% “ανανεωμένα”% αισθήματα% ήταν% επίσης%

σημαντικά% υψηλότερη.% Η% βαθμολογία% για% την% “κατάσταση% άγχους"% μειώθηκε%

σημαντικά%από%την%προβολή%του%τοπίου%στις%δασικές%περιοχές.%Η%βαθμολογία%για%το%

"σθένος"%βελτιώθηκε%σημαντικά%από%την%προβολή%του%τοπίο%στις%δασικές%περιοχές,%

ενώ% οι% τιμές% για% αρνητικά% συναισθήματα,% όπως% “η% ένταση”% “το% άγχος”% και% “η%

κόπωση”,% μειώθηκαν% σημαντικά.% Τα% αποτελέσματα% της% έρευνας% παρέχουν%

επιστημονικές% αποδείξεις% για% τις% σωματικές% και% ψυχολογικές% επιπτώσεις% της%

μονοήμερης%θεραπείας%στο%δάσος%(Ikei%et%al,%2014).%

Μελέτη%σύγκρινε%στην%πρώτη%περίπτωση%δασική%έκταση%με%και%χωρίς%ρυάκι%και%στη%

δεύτερη%περίπτωση%το%αστικό%περιβάλλον%δρόμου,%όπου%στη%μία%περίπτωση%ήταν%

δρόμος%κατά%μήκος%καναλιού%με%καταστήματα%στην%μία%πλευρά%του%και%στην%άλλη%

περίπτωση,% ήταν% δρόμος% με% καταστήματα% και% στις% δύο% πλευρές% του.% Στην% πρώτη%

περίπτωση% μελέτης% (δασική% έκταση% με% και% χωρίς% ρυάκι)% παρατηρήθηκε%

αποκατάσταση,% βελτιωμένη% διάθεση% και% συγκέντρωση,% υψηλότερη% ευτυχία% και%

χαμηλότερη%πίεση,%θυμός,%κατάθλιψη%και%ένταση.%Δεν%ανιχνεύθηκε%διαφορά%μεταξύ%
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περιβαλλόντων% με% και% χωρίς% νερό.% Στη% δεύτερη% περίπτωση% (αστικό% περιβάλλον%

δρόμου:%κατά%μήκος%καναλιού%με%καταστήματα%στην%άλλη%πλευρά%του%δρόμου%και%

δρόμου% με% καταστήματα% και% στις% δύο% πλευρές)% δεν% παρατηρήθηκε% καμία%

συναισθηματική% αποκατάσταση% σε% σχέση% με% τη% συνολική% ευτυχία% και% το% άγχος.%

Λιγότερη% αποκατάσταση% σε% σχέση% με% την% κατάθλιψη,% τον% θυμό% και% την% ένταση%

(Velardea%et%al,%2007).%

Υπάρχουν%αυξανόμενες%ενδείξεις%ότι%η%διαφορετική%απόκριση%σε%φυσικό%και%αστικό%

περιβάλλον%εκτείνεται%πολύ%πέρα%από%την%αισθητική%προτίμηση.%Σε%μια%μελέτη%που%

διεξήχθη%στη%Σουηδία,%άτομα%εκτέθηκαν%σε%προβολή%εικόνων%με%τρία%διαφορετικά%

θέματα.% Πρώτον% σε% φύση% που% κυριαρχείται% από% δέντρα% και% άλλη% βλάστηση,%

δεύτερον% σε% φύση% με% νερό% και% τρίτων% σε% σκανδιναβικές% αστικές% περιοχές% χωρίς%

βλάστηση% ή% νερό.% Τα% αποτελέσματα% έδειξαν% ότι% η% έκθεση% στις% δύο% φυσικές%

κατηγορίες% και% ειδικά% στο% νερό% είχαν% πιο% θετική% επίδραση% στη% συναισθηματική%

κατάσταση.%Οι%φυσικές%σκηνές%τραβούσαν%την%προσοχή%και%το%ενδιαφέρον%πολύ%πιο%

αποτελεσματικά% από% ό,% τι% οι% αστικές% απόψεις.% Η% έκθεση% στη% βλάστηση% μείωσε%

σημαντικά%τα%συναισθήματα%του%φόβου%ενώ%θετικά%αισθήματα%όπως%η%αγάπη%και%η%

αγαλλίαση% αυξήθηκαν.% Αντίθετα,% οι% αστικές% εικόνες% % στην% πραγματικότητα%

επιδείνωσαν%το%άγχος%σε%ορισμένες%διαστάσεις% ιδίως%όσον%αφορά%την%αύξηση%της%

θλίψης%(Ulrich,%1979).%

Μελέτη% παρατήρησε% ασθενείς% έπειτα% από% χειρουργική% επέμβαση% στα% δωμάτιά%

τους.% Κάποια% από% τα% δωμάτια% είχαν% θέα% στη% φύση,% ενώ% άλλα% είχαν% θέα% σε% έναν%

τοίχο% από% τούβλα.% Διαπιστώθηκε% ότι% οι% ασθενείς% των% δωματίων% που% έβλεπαν%

δέντρα%και%πράσινο%είχαν%ταχύτερο%χρόνο%αποκατάστασης,%ταχύτερη%νοσοκομειακή%

αναχώρηση,% αντιμετώπισαν% συνολικά% λιγότερες% δυσχέρειες,% υπέφεραν% λιγότερο%

από% τον% πόνο% και% χρησιμοποιούσαν% % λιγότερα% φάρμακα% από% τους% ασθενείς% στα%

δωμάτια%που%κοίταζαν%έναν%τοίχο.%Γεγονός%που%αποδεικνύει%ότι%η%θέα%σε%δέντρα%και%

πράσινο% είναι% πιο% ευεργετική% από% ότι% η% θέα% σε% τοίχο% από% τούβλα)% (El% Barmelgy,%

2013).%

Παρόμοια% μελέτη% έγινε% στη% φυλακή% στο% Michigan% State% μεταξύ% κρατουμένων% σε%

κελιά% που% έβλεπαν% σε% αυλή% και% σε% κρατούμενους% σε% κελιά% που% έβλεπαν% σε%

γεωργικές% εκτάσεις.% Διαπιστώθηκε% ότι% υπήρχαν% 24%% περισσότερες% κλήσεις%

άρρωστων% από% εκείνους% που% έβλεπαν% στην% αυλή.% Άρα,% η% θέα% των% γεωργικών%
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εκτάσεων%ήταν%πιο%ευεργετική%έναντι%της%θέας%του%προαύλιου%χώρου%(El%Barmelgy,%

2013).%

Άλλη% παρόμοια% μελέτη% έγινε% σε% % σχολείο% στη% Γερμανία% όπου% μαθητές%

παρατηρήθηκαν% σε% τάξεις% που% υπήρχαν% φυτά% και% σε% τάξεις% χωρίς% φυτά.%

Διαπιστώθηκε% ότι% τα% φυτά% μείωσαν% τα% προβλήματα% υγείας% των% μαθητών% και%

βοήθησαν% στη% μείωση% των% καταγγελιών% για% την% υγεία.% Αυτό% αποδεικνύει% ότι% τα%

φυτά%έχουν%μια%θετική%επίδραση%στην%ευημερία%των%μαθητών%και%ότι%οι%αίθουσες%

με% ύπαρξη% φυτών% ήταν% πιο% ευεργετικές% % από% ότι% οι% αίθουσες% χωρίς% φυτά% (El%

Barmelgy,%2013).%

Έρευνα%σύγκρινε%χώρο%αναμονής%με%έκθεμα%ζωγραφικής%(φυσικό%τοπίο%με%μακρινά%

βουνά,% ηλιοβασίλεμα,% συγκεντρωμένα%δέντρα% και% ανοικτές% χλοώδεις% περιοχές% και%

μονοπάτι%μυστηρίου)%ή%χωρίς.%Βρέθηκε%ότι%οι%ασθενείς%αισθάνθηκαν%πιο%ήρεμοι%και%

λιγότερο% τεταμένη% κατάσταση%στην%περίπτωση% της% τοιχογραφίας%σε%σχέση%με% την%

άδεια%αίθουσα%αναμονής.% Τα%οφέλη%αποκατάστασης% της%προβολής%σκηνής%φύσης%

ήταν% εμφανή% τόσο% στα% δεδομένα% καρδιακού% ρυθμού% όσο% και% σε% αυτοuαναφορές%

των% συναισθηματικών% καταστάσεων,% ενώ% μειώθηκε% το% άγχος.% Οι% ασθενείς% που%

έβλεπαν% τον%κενό% τοίχο%είχαν% την%υψηλότερη%αύξηση%καρδιακής%συχνότητας%κατά%

τη%διάρκεια%της%περιόδου%αναμονής,%αισθάνονταν%λιγότερο%ήρεμοι%και%μεγαλύτερη%

ένταση%σε%σχέση%με%τους%ασθενείς%που%έβλεπαν%τον%πίνακα%τοπίου%(Velardea%et%al,%

2007).%

Έρευνα%από% τον% (Velardea% et% al,% 2007)% καταλήγει% στο%συμπέρασμα%ότι% οι%φυσικές%

σκηνές% είναι% πιο% ευεργετικές% για% την% υγεία% σε% σχέση% με% τις% αστικές.% Ακολουθεί%

διάγραμμα%που%αποτυπώνεται%αυτή%η%σχέση%(εικ.72).%

%ΤΟΠΙΟ-

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ--
ΣΤΗΝ-ΥΓΕΙΑ-

ΑΣΤΙΚΟ- ΦΥΣΙΚΟ-
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ΕΙΚΟΝΑ!72. Σχηματικό%διάγραμμα%που%φαίνεται%ότι%οι%φυσικές%σκηνές%έχουν%πιο%

θετική%επίδραση%στην%υγεία%σε%σχέση%με%τις%αστικές%σκηνές.%Πηγή:%(Velardea%et%al,%

2007)%

%
Ο%Velardea%έχει%φτιάξει%συγκεντρωτικούς%πίνακες%όπου%φαίνονται%διάφοροι% τύποι%

περιβάλλοντος%και%οι%επιπτώσεις%τους%στην%υγεία,%και%πίνακα%με%τις%υποκατηγορίες%

των% τοπίων% των% οποίων% οι% επιπτώσεις% στην% υγεία% έχουν% ερευνηθεί.% Τα% στοιχεία%

αυτά%φαίνονται%αντίστοιχα%στον%πίνακα%10%και%πίνακα%11%του%παραρτήματος%Α.%%

Ακολουθεί% ο% συγκεντρωτικός% πίνακας% 12% των% ευνοϊκών% παραγόντων% στο% φυσικό%

περιβάλλον% βάση% των% ερευνών% που% αναφέραμε% καθώς% και% τα% οφέλη% τους% στην%

υγεία.%

%

ΕΥΝΟΙΚΟΙ!ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ!ΣΤΟ!ΦΥΣΙΚΟ!ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!ΚΑΙ!ΤΑ!ΟΦΕΛΗ!ΤΟΥΣ!ΣΤΗΝ!ΥΓΕΙΑ!

ΕΥΝΟΙΚΟΙ!

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ!

ΟΦΕΛΗ!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! ΨΥΧΙΚΑ! ΣΩΜΑΤΙΚΑ!

Ήσυχο!περιβάλλον! % % %

Παράθυρα!και!φως! % % %

Αυξημένο!ποσοστό!

βλάστησης!σε!

κοινόχρηστους!χώρους!

Ισχυροί%κοινωνικοί%

δεσμοί%

Λιγότερο%επιθετική%

συμπεριφορά%

Λιγότερα%

εγκλήματα%

Αίσθηση%ασφάλειας%

Καλύτερη%προσαρμογή%%

Χαμηλότερη%ψυχική%κόπωση%

%

Αυξημένο!επίπεδο!

παροχής!φυσικού!

περιβάλλοντος!

% Μειωμένη%πιθανότητα%%

κατάθλιψης%κατά%20%%

Λιγότερες%ψυχικές%διαταραχές%

μεταξύ%ηλικιωμένων%%

%

Μετακίνηση!σε!

καθαρότερες,!πιο!

πράσινες!περιοχές!

% Συνεχής%βελτίωση%ψυχικής%%

υγείας%

%

Χαμηλή!πυκνότητα! % Ένδειξη%ότι%σχετίζεται%με%

μεγαλύτερη%ευχαρίστηση%

%

Εύκολη!πρόσβαση! % Ανώτατη%ευχαρίστηση% %

Όψη!δασικού!τοπίου!

έναντι!όψης!αστικού!

%% Ενεργοποίηση%ψυχολογικής%

χαλάρωσης%–%άνεσης%

%
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τοπίου!από!οροφή!

κτιρίου!

Φυσικότητα%

Ανακούφιση%

Καλύτερη%διάθεση%

Χαμηλά%αρνητικά%συναισθήματα%

Θεραπεία!επίσκεψης!1!

ημέρας!σε!δασικό!ή!σε!

αστικό!περιβάλλον!

% Μείωση%έντασης,%άγχους%&%

κόπωσης%

Αύξηση%σθένους%

Αυξημένα%ανανεωμένα%

αισθήματα%%

%

Φυσικοί!χώροι!&!

φυσικοί!χώροι!με!νερό!

% Θετική%επίδραση%στη%

συναισθηματική%κατάσταση%

Προσέλκυση%προσοχής%&%

ενδιαφέροντος%

Αύξηση%θετικών%συναισθημάτων%

(αγαλίασηuαγάπη)%

%

Δωμάτιο!με!θέα!σε!

δέντρα!έναντι!

δωματίου!με!θέα!σε!

τοίχο!

% % Ταχύτερη%&%

ευκολότερη%

σωματική%

ανάρρωση%μετά%

από%επέμβαση%

Κελιά!με!θέα!σε!αγρούς!

έναντι!κελιών!!

με!θέα!σε!!αυλή!

% % Καλύτερη%υγεία%%

φυλακισμένων%

Αίθουσες!με!φυτά!

έναντι!αιθουσών!χωρίς!

φυτά!

% % Καλύτερη%υγεία%

μαθητών%

ΠΙΝΑΚΑΣ!12:%Ευνοικοί%παράγοντες%στο%φυσικό%περιβάλλον%και%τα%οφέλη%τους%στην%

υγεία.%

%
6.1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!

Τα%οφέλη%και%ο% τρόπος%επίδρασης%του%φυσικού%περιβάλλοντος%στον%άνθρωπο%και%

τους% ψυχικά% ασθενείς% είναι% δύσκολο% να% μετρηθούν% καθώς% υπάρχουν% ποικίλοι%

παράγοντες%που%επηρεάζουν%αυτή%τη%σχέση.%

Αυτό% επισημάνθηκε% % από% ομάδα% επιστημόνων% διαφόρων% ειδικοτήτων,% οι% οποίοι%

μελέτησαν%τους%τρόπους%με%τους%οποίους%η%επαφή%με%το%φυσικό%περιβάλλον%μπορεί%

να%επηρεάσει%την%ανθρώπινη%ευημερία%και%η%έρευνα%κατέληξε%στην%πρόταση%ενός%
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συστήματος% κατηγοριοποίησης% για% διαφορετικούς% τύπους% εμπειρίας% στη% φύση%

(εικ.73).%Οι%τύποι%εμπειρίας%ποικίλλουν%βάση%τριών%παραμέτρων%οι%οποίες%είναι,%το%

είδος% έκθεσης% στο% φυσικό% περιβάλλον% (π.χ.% φωτογραφίες,% θέα% από% παράθυρο,%

φυσική% παρουσία),% η% διάρκεια% της% έκθεσης% σε% αυτό% (π.χ.% λεπτά,% ώρες,% ημέρες,%

διάρκεια%ζωής)%και%η%ειδική%μορφή%της%φύσης%(%π.χ.%αστικά%πάρκα,%υδάτινα%στοιχεία,%

δάση,%εξοχικές%εκτάσεις,%άγρια%τοπία).%Με%επιπρόσθετη%δουλειά,%μπορεί%τελικά%να%

είναι%σε%θέση%να%μετρηθεί% το%οριακό%όφελος%από%την%προσθήκη%κάτι% τόσο%μικρού%

όσο%η%προσθήκη%ενός%μεμονωμένου%δέντρου%(Bratman%et%al,%2012).%

%

% %

%

ΕΙΚΟΝΑ!73. Σύστημα%κατηγοριοποίησης%τύπων%έκθεσης%στο%φυσικό%περιβάλλον,%

ανάλογα% με% το% είδος% της% φύσης,% τον% τρόπο% έκθεσης% του% ατόμου% σε% αυτή% και% τη%

διάρκεια%της%έκθεσης%του%ατόμου%σε%αυτήν.%Πηγή:%(Bratman%et%al,%2012)%

%

Τέλος,% κατανοητό%πρέπει% να% γίνει% το% γεγονός% ότι% όταν%αναφερόμαστε% στο%φυσικό%

περιβάλλον% και% στη% συμβολή% του% στην% ψυχική% υγεία,% σε% αυτό% εμπεριέχεται% το%

Διάρκεια-έκθεσης-

Θέα!από!
παράθυρο!

Τύπος-έκθεσης-

Φυσική!
παρουσία!

Διάρκεια!ζωής!Λεπτά!/!Ώρες! Μέρες!

Φωτογραφίες!

Αστικό!πράσινο!
Νερό!
Δάσος/Δασική!έκταση!
Εξοχή/Κτηνοτροφικές!εκτάσεις!
Άγρια!φύση!
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δομημένο% περιβάλλον,% οι% δραστηριότητες,% η% τοπική% οικονομία,% η% κοινότητα,% ο%

τρόπος%ζωής%και%πολλοί%άλλοι%παράγοντες,%οι%οποίοι%έχουν%τη%δική%τους%επίδραση%

πάνω%στον%άνθρωπο%και%την%ψυχική%του%υγεία,%και%έτσι%αποκαλύπτεται%ο%λόγος%για%

τον%οποίο%είναι%τόσο%δύσκολο%να%αντιληφθούμε%τι%πραγματικά%είναι%αυτό%που%μας%

ωφελεί% σε% ένα% φυσικό% περιβάλλον.% Ακολουθεί% σχηματική% απεικόνιση% όλων% των%

παραγόντων%που%επιδρούν%πάνω%στον%άνθρωπο%(εικ.74).%

Η%θετική%επίδραση%του%φυσικού%περιβάλλοντος%και% των%δραστηριοτήτων%σε%αυτό,%

όπως% η% (ΚΘ)% κ.λπ.,% έχει% τεκμηριωθεί% επαρκώς%από% τη% βιβλιογραφία% και% έτσι% αυτό%

που% μένει% να% αναλυθεί% είναι% η% συμβολή% του% φυσικού% περιβάλλοντος% στην%

αποκατάσταση%ψυχικών%νοσημάτων%μέσα%από%τον%σχεδιασμό%του%τοπίου.%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!74. Αναπαράσταση%παραγόντων%που%επιδρούν%στην%υγεία%και%την%ευεξία%

του% ανθρώπου.% Χάρτης% υγεία.% Πηγή:% (Adhemar,% 2008)%
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%

7 Η! ΣΥΜΒΟΛΗ! ΤΟΥ! ΦΥΣΙΚΟΥ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

ΣΤΗΝ! ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ! ΨΥΧΙΚΩΝ! ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ! ΜΕΣΑ!

ΑΠΟ!ΤΗΝ!ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ!ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ!ΤΟΥ!ΤΟΠΙΟΥ!ΕΝΟΣ!

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ! ΚΗΠΟΥ!ΜΕ! ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ! ΤΗ!ΜΕΛΕΤΗ!

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ!ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ!ΤΟΥ!ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ!ΧΩΡΟΥ!

ΤΟΥ! ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ! ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ! ΑΤΤΙΚΗΣ!

ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ!(ΨΝΑΔ)!!

7.1 ΜΕΘΟΔΟΣ! ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ! θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ! ΚΗΠΟΥ!

ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ!

Η%ομάδα%σχεδιασμού%πριν% ξεκινήσει% το% έργο% του% σχεδιασμού,% πρέπει% να% γνωρίζει%

για% τον% χώρο% όπου% θα% δημιουργηθεί% ένας% θεραπευτικός% κήπος% αρκετά% πράγματα%

ώστε%να%είναι%επιτυχής%ο%σχεδιασμός.%Η%γνώση%του%τόπου%όπου%θα%δημιουργηθεί%ο%

κήπος%είναι%πρωταρχικής%σημασίας.%Ενώ%πολύ%σημαντική%είναι%και%η%κατανόηση%των%

χρηστών%του%κήπου%και%του%σκοπού%για%τον%οποίο%δημιουργήθηκε.%Τέλος,%υπάρχουν%

πολλοί% άλλοι% σημαντικοί% παράγοντες% τους% οποίους% πρέπει% να% λάβει% υπόψη,% τόσο%

εξωτερικοί%όπως%η%ευρύτερη%τοποθεσία%και%η%τοπική%κοινωνία,%όσο%και%εσωτερικοί,%

όπως%το%μέγεθος%του%κήπου,%το%σχήμα%του,%ο%φορέας%–%ιδιοκτήτης%του%κήπου%και%οι%

οικονομικές% δυνατότητες% ως% προς% την% υλοποίηση% και% τη% συντήρησή% του% κήπου.%

Γνωρίζοντας% τα% στοιχεία% αυτά% είναι% εύκολο% να% επιλεχθεί% μία% σωστή% στρατηγική%

σχεδιασμού%του%κήπου.%Ακολουθεί%ένα%σχεδιάγραμμα%των%στοιχείων%αυτών%(εικ.75).%

ΣΚΟΠΟΣ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟY!ΚΗΠΟY!ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ!

Ο% σκοπός% ενός% θεραπευτικού% κήπου% σε% μία% ψυχιατρική% κλινική% είναι% να% παρέχει%

στους% χρήστες% του,% χώρους% για% χαλάρωση,% ανακούφιση% και% επανένταξη% (Yang,%

2010).%%

Ο%θεραπευτικός%κήπος%σε%μία%ψυχιατρική%κλινική%είναι%ιδιαίτερα%χρήσιμος%για%τους%

καταθλιπτικούς,%απογοητευμένους,%θυμωμένους,%κακοποιημένους%και%ταραγμένους%

ασθενείς%(Niebuhr,%2008).%
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

ΕΙΚΟΝΑ!75. Διάγραμμα%απεικόνισης% τι% πρέπει% να% γνωρίζει% η% ομάδα%σχεδιασμού%

για%να%ξεκινήσει%το%σχεδιασμό%ενός%θεραπευτικού%κήπου.%%

%
Όλοι%όσοι%λαμβάνουν%θεραπεία%στον%κήπο%πρέπει%να%έχουν%κάποιο%είδος%ασθένειας%

που% να% έχει% προκληθεί% ή% επιδεινωθεί% σοβαρά% από% το% άγχος.% Αυτή% η% ασθένεια%

μπορεί% να% έχει% διαγνωσθεί% ως% κατάθλιψη,% κόπωση,% σύνδρομο% επαγγελματικής%

εξουθένωσης%κ.λπ.%(Stigsdotter%et%al,%2003).%

Η% παρούσα% μελέτη% αποσκοπεί% ο% θεραπευτικός% κήπος% που% σχεδιάζεται% στον%%

περιβάλλοντα% χώρο% του% Δρομοκαϊτειου% να% ενεργοποιεί% το% σώμα% και% το% μυαλό%

ενισχύοντας% τις% δυνάμεις% αποκατάστασης% που% ενυπάρχουν% σε% αυτά.% % Ακόμα% και%

όταν%η%πλήρης%ανάρρωση%–%αποκατάσταση%δεν%είναι%δυνατή,%η%στενή%επαφή%με%τον%

κύκλο%της%φύσης%μπορεί%να%ηρεμήσει%το%πνεύμα.%%

Ο%προτεινόμενος%θεραπευτικός%κήπος%σκοπεύει%να%ωφελεί%την%υγεία,%να%επηρεάζει%

θετικά% την% ψυχική,% σωματική% και% πνευματική% αποκατάσταση% βοηθώντας% στην%

ανανέωση%της%ψυχικής%ευημερίας%των%ασθενών%%

ΣΧΕΔΙΟ-

Τι!πρέπει!να!γνωρίζουμε! Σημαντικοί!παράγοντες!

• κήπος!
• κτίρια!
• τοποθεσία!

• ποιοι!είναι!
• τις!ανάγκες!τους!
• είδος!!

παρεμβάσεων!

Εξωτερικοί!!
!παράγοντες!

Εσωτερικοί!!
!παράγοντες!

Φυσικό!μέρος!Χρήστες!

Κοινωνία!!
!

Τοποθεσία!!
!

!
Σχέδιο!

!

• πολιτισμός!
• κοινωνικές!πτυχές!

!

• κλίμα!
• θέα!/!περιβάλλοντας!

χώρο!
• σημαντικά!στοιχεία!!

!
Ιδιοκτήτης!
κήπου!!
!

Ομάδα!σχεδιασμού!
!

• σχήμα!
• μέγεθος!
• μέρη!κηπουρικής/!

μέρη!δραστηριοτήτων!
• αισθησιακή!έλξη!
• φύση/άγρια!φύση!!

!

• οικονομικά!
• συντήρηση!
• ομάδα!

!
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ΧΡΗΣΤΕΣ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ!ΚΗΠΟΥ!!

Στον%σχεδιασμό%ενός%θεραπευτικού%κήπου%είναι%υψίστης%σημασίας%η%κατανόηση%της%

ομάδας% των% ασθενών% για% τους% οποίους% προορίζεται% ο% κήπος% και% των% ιδιαίτερων%

αναγκών% τους.%Οι%ασθενείς%δεν%λειτουργούν%μόνο%ως%πρωταρχικοί% χρήστες% ,%αλλά%

ως% πηγή% έμπνευσης% για% τον% σχεδιασμό.% Όλα% τα% στοιχεία% σχεδιασμού% και% οι%

κατευθυντήριες%γραμμές%αναπτύσσονται%για%να%καλύψουν%τις%ανάγκες%τους% (Yang,%

2010).%%

ΟΜΑΔΕΣ!ΧΡΗΣΤΩΝ!

Ο% θεραπευτικός% χώρος% πρέπει% είναι% σχεδιασμένος% ώστε% να% εξυπηρετεί% διάφορες%

ομάδες% στόχους.% Κάθε% ομάδα% στόχος% έχει% τις% δικές% της% ειδικές% απαιτήσεις% όσον%

αφορά%το%σχεδιασμό%(Elings,%2006).%

Οι%χρήστες%των%θεραπευτικών%κήπων%κατηγοριοποιούνται%σε%δύο%ομάδες%βάση%της%

ψυχικής%και%σωματικής%τους%δύναμης.%Η%πρώτη%ομάδα%είναι%αυτή%όπου,%οι%χρήστες%

θέλουν% ένα% χώρο% για% παθητικές% και% ημιuπαθητικές% δραστηριότητες% όπως%

παρατήρηση,%ακοή,%περίπατο%και%εξερεύνηση.%Η%άλλη%ομάδα%χρηστών%είναι%εκείνη,%

όπου% οι% χρήστες% % συμμετέχουν% ενεργά% σε% διάφορα% (ΠΑΒΦ),% όπου% ασχολούνται%

ενεργά%με%δραστηριότητες%όπως%η%κηπουρική%και%ο%πολλαπλασιασμός% των%φυτών%

(Shahrad,%2013).%

Τέλος% στους% χρήστες% ενός% θεραπευτικού% κήπου% περιλαμβάνονται% % οι% οικογένειες%

των%ασθενών,%οι%επισκέπτες%και%το%προσωπικό%του%νοσοκομείου,%οι%οποίοι%είναι%οι%

δευτερογενείς%χρήστες%του%καθώς%η%πίεση%και%ο%θυμός%μετατοπίζεται%πολλές%φορές%

σε%αυτούς%(Shahrad,%2013).%

ΗΛΙΚΙΑΚΗ!ΟΜΑΔΑ!ΧΡΗΣΤΩΝ!

Σημαντική%πληροφορία%για%την%ομάδα%σχεδιασμού%αποτελεί%η%ηλικιακή%ομάδα%των%

χρηστών% στην% οποία% απευθύνεται.% Τα% παιδιά% ψάχνουν% συνήθως% για% λειτουργικές%

πτυχές%του%περιβάλλοντος,%ενώ%οι%ενήλικες%εξετάζουν%περισσότερο%την%εικόνα%ενός%

χώρου%(Shahrad,%2013).%Αντίστοιχα%οι%ηλικιωμένοι%προτιμούν%τα%προγράμματα%(ΚΘ)%

ενώ% τα% προγράμματα% (ΘΠ)% αρέσουν% σε% νέους% που% βρίσκονται% σε% κίνδυνο% (Alford,%

2014).%

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ!ΑΝΑΓΚΕΣ!ΧΡΗΣΤΩΝ!

Η%ομάδα% σχεδιασμού% πρέπει% να% γνωρίζει% τις% ιδιαίτερες% ανάγκες% κάθε% ομάδας% και%

ιδιαίτερα%των%ομάδων%των%ασθενών%που%παίρνουν%μέρος%στα% (ΠΑΒΦ).%Η%διαφορά%
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επικινδυνότητας%σε%αυτά%τα%καθιστά%κατάλληλα%για%διαφορετικές%ομάδες%χρηστών.%

Η% (ΚΘ)% για% παράδειγμα% έχει% μικρότερο% συνολικό% κίνδυνο% σε% σχέση% με% την% (ΘΠ)%

καθώς%οι%συμμετέχοντες%περιορίζονται%σε%ένα%χώρο%στον%κήπο%και%άρα%αναφέρεται%

σε%μεγαλύτερο%εύρος%ασθενών%(Alford,%2014).%

Επιπλέον,% σε% πολλές% περιπτώσεις% οι% χρήστες% του% κήπου% είναι% ευαίσθητοι% σε%

διάφορες% συνθήκες% όπως% το% έντονο% φως% και% τα% έντονα% χρώματα% ενώ% σε% άλλες%

περιπτώσεις%τις%χρειάζονται%για%να%ανέβει%η%ενέργειά%τους.%Η%ομάδα%σχεδιασμού%θα%

πρέπει% γνωρίζει% τέτοιες% πληροφορίες% ώστε% να% χρησιμοποιηθούν% χρώματα%

(πολύχρωμα% λουλούδια)% % και% καλά% ηλιαζόμενα% μέρη% στον% κήπο% όπου% χρειάζονται%

χωρίς%να%είναι%ενοχλητικά%(Shahrad,%2013).%

Τέλος% σημαντική% είναι% και% η% περιοχή% καταγωγής% των% χρηστών% ενός% θεραπευτικού%

κήπου.% Το% υπόβαθρο% προέλευσης% και% τα% βιώματα% ενός% ατόμου% είναι% πολύ%

σημαντικά% στοιχεία% της% ψυχής% του.% Αν% θέλουμε% να% συγκρίνουμε% πρόσωπα% από%

διαφορετικές%περιοχές%ή%άλλη%χώρα%στο%πλαίσιο%ενός%(ΠΑΒΦ)%μπορεί%να%χρειαστούν%

διαφορετικά% εργαλεία% για% την% αποκατάσταση% της% ψυχικής% τους% υγείας% (Shahrad,%

2013).%

Όλα%τα%παραπάνω%είναι%χρήσιμες%πληροφορίες%για%τους%χρήστες%του%θεραπευτικού%

κήπου%σε%μία%ψυχιατρική%κλινική.%Απομένει%να%αναλυθεί%στη%συνέχεια%η%υπάρχουσα%

κατάσταση% του% (ΨΝΑΔ)% και% οι% ομάδες% ασθενών% που% φιλοξενούνται% ή% λαμβάνουν%

θεραπεία%σε%αυτό.%

7.2 ΑΝΑΛΥΣΗ!ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ!ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!(ΨΝΑΔ)
3

!

Η% ανάλυση% της% υπάρχουσας% κατάστασης% της% μελέτης% εφαρμογής% είναι% ιδιαίτερα%

σημαντική% για% την% καλύτερη% τεκμηρίωση% της% προτεινόμενης% σχεδιαστικής%

πρότασης.% Έτσι,% στη% συνέχεια% παρουσιάζονται% διάφορα% στοιχεία% όπως% η% κτιριακή%

υποδομή%του%(ΨΝΔΑ),%οι%χρήσεις%των%κτιρίων,%η%κατάσταση%του%υπαίθριου%χώρου,%

αλλά%και%τα%προγράμματα%εργοθεραπείας%που%φιλοξενούνται%σήμερα%στο% ίδρυμα.%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Οι%πληροφορίες%για%την%ιστορία%και%τη%χρήση%των%κτηρίων%του%ιδρύματος%είναι%
απο%την%επίσημη%ιστοσελίδα%του%ΨΝΑΔ.%

(Δ2.%http://www.dromokaiteio.gr/.)%

!



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 121!

Στόχος%μέσα%από%την%ανάλυση%αυτή%είναι%η%ανάδειξη%της%καταλληλότερης%θέσης%για%

την%χωροθέτηση%του%θεραπευτικού%μέσα%στο%ίδρυμα.%

7.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ!ΧΡΗΣΗΣ!ΚΤΙΡΙΩΝ!(ΨΝΑΔ)!

Στο%παράρτημα%Β%της%μελέτης%αυτής,%υπάρχει%η%πινακίδα!1,%η%οποία%παρουσιάζει%το%

σύνολο% των% κτιριακών% υποδομών% του% (ΨΝΑΔ)% και% των% χρήσεών% τους% καθώς% και%

φωτογραφικό% υλικό% από% την% επίσκεψη% του% χώρου.% Στη% συνέχεια,% παρουσιάζονται%

αναλυτικά% τα% κτίρια% νοσηλείας% του% (ΨΝΑΔ)% ώστε% να% έχουμε% μία% εικόνα% για% τους%

χρήστες%του%χώρου%και%την%λειτουργία%του%ψυχιατρικού%νοσοκομείου.%

ΚΤΙΡΙΑ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ!!

Τα% περισσότερα% κτίρια% του% (ΨΝΑΔ)% στεγάζουν% ασθενείς% ενώ% ποικίλλει% η% διάρκεια%

νοσηλείας% σε% κάθε% ένα% από% αυτά,% όπως% και% τα% περιστατικά% νοσηλείας% βάση% της%

διάγνωσης% που% έχει% γίνει% στους% ασθενείς.% Οι% υπηρεσίες% που% προσφέρονται% στο%

(ΨΝΑΔ)% χωρίζονται% σε% πρωτοβάθμιες% και% δευτεροβάθμιες% ενώ% υπάρχουν% και%

διατομεακά%τμήματα.%Ακολουθούν%αναλυτικότερα%οι%πιο%βασικές%από%αυτές%για%να%

έχουμε%μια%%πλήρη%εικόνα%για%τον%χώρο%επέμβασης%και%τους%χρήστες%του.%

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ!ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!

1.ΤΑΚΤΙΚΑ!ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ!ΙΑΤΡΕΙΑ!

Τα%Εξωτερικά% Ιατρεία% λειτουργούν% καθημερινά,%από% τις% 09:00% το%πρωί% έως% και% τις%

14:00% το% μεσημέρι,% εκτός% Σαββατοκύριακου.% Η% πρόσβαση% πραγματοποιείται% με%

λεωφορειακές%γραμμές%και%με%μετρό%από%τον%σταθμό%της%Αγίας%Μαρίνας.%

Στα%εξωτερικά%Ιατρεία%προσέρχονται:%

α)% πρώην% νοσηλευόμενοι% του% νοσοκομείου% όπου% έχουν% κλείσει% ραντεβού% για%

επανεξέταση%και%ανανέωση%των%φαρμάκων%

β)% ένας% μεγάλος% αριθμός% ατόμων% που% χρειάζονται% βεβαιώσεις% και% γνωματεύσεις%

από%ψυχίατρο%για%διάφορους%λόγους%

Ο% μέσος% όρος% των% προσελεύσεων% είναι% 60u90% άτομα% ανά% ημέρα% και% η% μέγιστη%

διάρκεια%αναμονής%για%ραντεβού%από%40%έως%60%ημέρες.%

2.ΚΕΝΤΡΟ!ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ!

Τo% Κέντρο% Ψυχοθεραπειών% άρχισε% να% λειτουργεί% το% Νοέμβριο% του% 1996% και%

στεγάζεται% σε% ένα%από% τα% καινούρια% κτίρια% του% νοσοκομείου.%Η% κύρια% λειτουργία%

του% Κέντρου% Ψυχοθεραπειών% είναι% η% δωρεάν% παροχή% βραχείας% ψυχοθεραπείας%
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(μέχρι% 20% συνεδρίες)% σε% άτομα% εκτός% νοσοκομείου% που% χρήζουν%

ψυχολογικών%%υπηρεσιών%από%ψυχιάτρους%και%ψυχολόγους%οι%οποίοι%προσφέρουν%

εθελοντικά% εργασία.% Συγκεκριμένα,% οι% ενδιαφερόμενοι,% οι% οποίοι% συνήθως%

παραπέμπονται%από%επαγγελματίες%υγείας%και%άλλους%φορείς,%κλείνουν%ένα%αρχικό%

ραντεβού%με%το%κέντρο,%στο%οποίο%γίνεται%η%πρώτη%εκτίμηση%της%κατάστασης%τους%

και%αποφασίζεται%εξατομικευμένο%θεραπευτικό%πλάνο.%

3.ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ!–!ΤΜΗΜΑ!ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ!ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ!

Το%Εφημέρειο%στεγάζεται%σε%ένα%πλήρως%ανακαινισμένο%κτίριο%και%λειτουργεί%κάθε%

Δευτέρα%και%Πέμπτη%με%ανοικτές%24ωρες%εφημερίες.%Τις%ημέρες%γενικής%εφημερίας%

το% Εφημέρειο% δέχεται% τα% ακούσια% περιστατικά% που% στέλνονται% με% εισαγγελική%

παραγγελία% ή% εντολή,% ενώ% τις% υπόλοιπες% μέρες% της% εβδομάδας% δέχεται% τους%

εκούσιους%ασθενείς.%

Η%κύρια%δραστηριότητα%του%τμήματος%περιλαμβάνει%την%εξέταση%των%ασθενών%από%

την% επιστημονική% ομάδα% του% προσωπικού% (ψυχίατροι,% ειδικευόμενοι,% νοσηλευτές,%

ψυχολόγοι),% και% την% εισαγωγή% τους,% αν% κριθεί% απαραίτητο,% σε% κάποιο% από% τα%

ψυχιατρικά%τμήματα%βραχείας%νοσηλείας%του%νοσοκομείου.%

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ!ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!

1.Ά!ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ!ΤΟΜΕΑΣ!

Ο%Α%Ψυχιατρικός%Τομέας%αποτελείται%από%τρία%ψυχιατρικά%τμήματα%τα%οποία%είναι:%

α)% το% Βελέντζειο% 1887,% Τμήμα% χρόνιας% νοσηλείας,% β)% την% Αγία% Μαρκέλλα% 1887,%

Τμήμα% βραχείας% νοσηλείας% και% γ)% το% Κουντουριώτειο% 1922,% Τμήμα% βραχείας%

νοσηλείας.%

1.1%ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ!–!ΤΜΗΜΑ!ΧΡΟΝΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ%

Το% τμήμα% αυτό% αρχικά% φιλοξενούσε% χρόνια% και% οξέα% περιστατικά% (βραχείας%

νοσηλείας),%αλλά%σήμερα%φιλοξενεί%αποκλειστικά%άνδρες%χρόνιους%νοσηλευόμενους%

με% το% μεγαλύτερο% ποσοστό% να% πάσχει% από% σχιζοφρένεια,% καθώς% επίσης% και% ένα%

ποσοστό%ασθενών%με%διανοητική%καθυστέρηση.%Με%δυναμικότητα%35%κλινών%σκοπός%

είναι%η%προετοιμασία%των%ασθενών%για%εγκατάσταση%στις%Μονάδες%Ψυχοκοινωνικής%

Αποκατάστασης.%

Οι%κύριες%δραστηριότητες%του%τμήματος%περιλαμβάνουν:%α)%ομαδική%ψυχοθεραπεία%

ασθενών,%β)%ομάδες%κινητοποίησης,%γ)%ατομική%προετοιμασία%των%ασθενών%για% τη%
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μετάβασή% τους% σε% ξενώνες% και% διαμερίσματα,% και% δ)% οργανωμένες% ψυχαγωγικές%

εκδηλώσεις.%Στους% σχεδιασμούς% της% Διοίκησης% είναι% η% σταδιακή% μετεξέλιξη% του%

τμήματος%αυτού%σε%Τμήμα%βραχείας%νοσηλείας.%

1.2%ΑΓΙΑ!ΜΑΡΚΕΛΛΑ!–!ΤΜΗΜΑ!ΒΡΑΧΕΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ%

Το%τμήμα%της%Αγίας%Μαρκέλλας%είναι%από%τα%πρώτα%τμήματα%του%νοσοκομείου%και%

στεγάζεται% σε% κτίριο% που% ανεγέρθηκε% το% 1887.% Είναι% Τμήμα% βραχείας% νοσηλείας%

δυνάμεως% 31% κλινών,% παρόλο% που% λόγω% πληρότητας% των% τμημάτων% χρόνιας%

νοσηλείας% φιλοξενεί% και% χρόνιους% ασθενείς.% Σε% γενικές% γραμμές% στο% τμήμα%

εισάγονται%άτομα%νεότερης%ηλικίας,%κυρίως%άντρες,%οι%οποίοι%στην%πλειοψηφία%τους%

είναι%υποτροπιάζοντες%ασθενείς%που%πάσχουν%από%ψυχωτικές%συνδρομές.%Το%τμήμα%

φιλοξενεί% τους% ασθενείς% από% 2u6% εβδομάδες% με% μέγιστο% χρόνο% νοσηλείας% τους% 3%

μήνες.%

Οι% κύριες% δραστηριότητες% του% τμήματος% είναι% η% κλινική% παρακολούθηση% και% η%

θεραπεία% των% εισαγομένων% οξέων% περιστατικών% κατά% τις% γενικές% εφημερίες% του%

νοσοκομείου%κυρίως%με%εισαγγελικές%εντολές.%

1.3%ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΟ!–!ΤΜΗΜΑ!ΒΡΑΧΕΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ!

Το%τμήμα%αυτό%λειτούργησε%το%1989%σαν%το%πρώτο%Τμήμα%βραχείας%νοσηλείας%στα%

πλαίσια% ευρωπαϊκού% προγράμματος.% Στο% τμήμα,% δυναμικότητας% 30% κλινών,%

νοσηλεύονται% κυρίως% άτομα% με% σχιζοφρένεια,% άντρες% και% γυναίκες,% με% μέσο% όρο%

νοσηλείας%της%τάξεως%του%ενός%μήνα%περίπου.%

Οι% δραστηριότητες% του% τμήματος% είναι% οι% ίδιες% με% αυτές% του% προηγούμενου%

τμήματος,% όπως% και% όλων% των% υπολοίπων% τμημάτων% οξέων% περιστατικών% και%

βραχείας%νοσηλείας%του%νοσοκομείου.%

2.΄Β!ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ!ΤΟΜΕΑΣ!

Ο%Β’%Ψυχιατρικός%Τομέας%αποτελείται%από%τρία%ψυχιατρικά%τμήματα:%α)%το%Σύγγρειο,%

Τμήμα%μέσης%νοσηλείας,%β)%το%Ταρσή%Δρομοκαΐτη,%Τμήμα%βραχείας%νοσηλείας%και%γ)%

το%Ευεργετών,%Τμήμα%βραχείας%νοσηλείας.%

Παλαιότερα%στον%Τομέα%αυτόν%υπαγόταν%και%τα%νοσηλευτικά%Τμήματα%Βενιζέλειο%–%

Δαφίτσειο,%τα%οποία%έκλεισαν%για%τις%ανάγκες%ανακαίνισής%τους.%

2.1%ΣΥΓΓΡΕΙΟ!–!ΤΜΗΜΑ!ΒΡΑΧΕΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ!

Το% τμήμα% αυτό% λειτουργεί% στη% σημερινή% του% μορφή% από% το% Μάιο% του% 2003% ως%

Τμήμα% θέσεων% δυνάμεως% 39% κλινών% και% φιλοξενεί% ασθενείς% όλου% του% φάσματος%
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ψυχιατρικών%παθήσεων.%Θεωρείται% τμήμα%βραχείας%–%μέσης%διάρκειας%νοσηλείας,%

με% μέσο% χρόνο% νοσηλείας% τους% 1u2% μήνες.% Η% κύρια% δραστηριότητα% του% τμήματος%

είναι%η%ίδια%με%αυτή%των%άλλων%τμημάτων%βραχείας%νοσηλείας%του%νοσοκομείου.%

2.2%ΤΑΡΣΗ!ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΗ!–!ΤΜΗΜΑ!ΒΡΑΧΕΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ!

Το%τμήμα%αυτό%άρχισε%να%λειτουργεί%σαν%Τμήμα%βραχείας%νοσηλείας%από%το%2001%με%

συνολική%δύναμη%28%κλινών.%Είναι%Τμήμα%μικτό.%Προβλέπεται%να%φιλοξενεί%ασθενείς%

όλου%του%φάσματος%των%ψυχιατρικών%παθήσεων%με%μέγιστο%χρόνο%τους%3%μήνες.%Η%

κύρια% δραστηριότητα% του% τμήματος% είναι% ίδια% με% των% λοιπών% τμημάτων% βραχείας%

νοσηλείας.%

3.Γ΄!ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ!ΤΟΜΕΑΣ!

Ο% Γ’% Ψυχιατρικός% Τομέας% αποτελείται% από% δύο% ψυχιατρικά% τμήματα% και%

περιλαμβάνει:% α)% το% Βελισσάρειο,% Τμήμα% χρόνιας% νοσηλείας% και% β)% το% Τμήμα%

“Ελλήνων%Αμερικής”,%Τμήμα%βραχείας%νοσηλείας.%Παλιότερα%στη%δυναμικότητα%του%

Τομέα%αυτού%υπαγόταν%και%το%νοσηλευτικό%Τμήμα%Νέο%Θεολόγειο.%

3.1%ΒΕΛΙΣΣΑΡΕΙΟ!–!ΤΜΗΜΑ!ΧΡΟΝΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ%

Το% Βελισσάρειο% είναι% Τμήμα% χρόνιων% περιστατικών% με% δυναμικότητα% 35% κλινών%

όπως%το%Βελέντζειο,%με%τη%διαφορά%ότι%νοσηλεύονται%αποκλειστικά%γυναίκες,%με%ένα%

εύρος% ασθενειών% όπως% σχιζοφρένεια,% νοητικές% στερήσεις% και% άνοια% και% οι% οποίες%

αντιστοίχως% προετοιμάζονται% για% εγκατάσταση% στις% Μονάδες% Ψυχοκοινωνικής%

Αποκατάστασης.%

Οι%κύριες%δραστηριότητες%του%τμήματος%περιλαμβάνουν:%α)%ομαδική%ψυχοθεραπεία%

ασθενών,%β)%ομάδες%κινητοποίησης,% γ)% επίσκεψη%επί%κλίνης%από%το%προσωπικό,%δ)%

ατομική% προετοιμασία% των% ασθενών% για% τη% μετάβασή% τους% σε% ξενώνες% και%

διαμερίσματα,%και%ε)%οργανωμένες%εξόδους%των%ασθενών%στην%κοινότητα.%

Στις%προθέσεις%της%Διοίκησης%είναι%η%σταδιακή%μετατροπή%του%τμήματος%αυτού%σε%

Τμήμα%Οξέων%–%Βραχείας%Νοσηλείας.%

3.2%ΕΛΛΗΝΩΝ!ΑΜΕΡΙΚΗΣ!–!ΤΜΗΜΑ!ΒΡΑΧΕΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ%

Το% τμήμα% αυτό% λειτούργησε% σαν% Τμήμα% βραχείας% νοσηλείας% από% το% 2002% με%

συνολική%δύναμη%30% κλινών%με% νοσηλευόμενους%ασθενείς,%πάσχοντες% κυρίως%από%

Σχιζοφρένεια,%με%μέσο%χρόνο%νοσηλείας%περί%τον%ένα%μήνα.%

Η% δραστηριότητα% του% τμήματος% είναι% η% ίδια% με% τη% δραστηριότητα% των% άλλων%

Τμημάτων%Βραχείας%Νοσηλείας%του%νοσοκομείου.%
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4.!ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ!ΤΟΜΕΑΣ!

4.1%ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ!ΤΜΗΜΑ!–!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ!ΤΜΗΜΑ!

Τα%δύο%τμήματα%συστεγάζονται%με%το%Μικροβιολογικό%εργαστήριο%στο%κτίριο%Ταρσή%

Δρομοκαΐτη,%ένα%από%τα%πιο%καινούρια%κτίρια%του%νοσοκομείου%και%έχουν%συνολική%

δυναμικότητα%20%κλινών.%

Η%κύρια%δραστηριότητα%του%παθολογικού%τμήματος%περιλαμβάνει:%α)%εξέταση%των%

νεοεισαχθέντων% ασθενών,% β)% άσκηση% προληπτικής% ιατρικής% μέσω% κάποιων%

απαραίτητων%εμβολιασμών%(π.χ.%αντιγριπικοί,%ηπατίτιδας),%γ)%εξέταση%των%ασθενών%

των%τμημάτων%επί%κλίνης,%και%αν%κριθεί%απαραίτητο%μεταφορά%τους%στο%παθολογικό%

τμήμα,% δ)% τακτικά% εξωτερικά% ιατρεία% τρεις% φορές% την% εβδομάδα% μόνο% για% τους%

εσωτερικούς% ασθενείς% και% ε)% Εφημερία% σε% ετοιμότητα% από% τους% γιατρούς% του%

τμήματος%που%δεν%σχετίζεται%με%τις%γενικότερες%εφημερίες%του%νοσοκομείου.%

Η%κύρια%δραστηριότητα%του%νευρολογικού%τμήματος%περιλαμβάνει:%α)%εξέταση%των%

εσωτερικών% ασθενών% επί% κλίνης,% και% εάν% κριθεί% απαραίτητο% μεταφορά% τους% στην%

παθολογική% κλινική% (όπου% διατίθενται% κρεβάτια% για% νευρολογικά% περιστατικά),% β)%

διενέργεια% εξωτερικού% ιατρείου% 3% φορές% την% εβδομάδα% όπου% γίνεται% εξέταση%

εξωτερικών%ασθενών,%γ)%εκτέλεση%και%γνωμοδότηση%ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων%

και% ηλεκτρομυογραφημάτων% για% εσωτερικούς% και% εξωτερικούς% ασθενείς,% και% δ)%

εφημερία% ετοιμότητας% 10% φορές% το% μήνα.% Το% είδος% των% νευρολογικών% ασθενειών%

που% συναντώνται% πιο% συχνά% στους% ψυχιατρικούς% ασθενείς% είναι% φαρμακευτικό%

Parkinson,% κρανιοuεγκεφαλικές% κακώσεις,% επιληπτικές% κρίσεις,% μηνιγγίτιδες% και%

αιμορραγίες.%

4.2%ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ%

Το%Φαρμακείο% στεγάζεται% σε% ένα% από% τα% παλιά% κτίρια% του% νοσοκομείου% το% οποίο%

κτίστηκε%το%1893,%αλλά%κατά%περιόδους%έχει%ανακαινιστεί.%Η%κύρια%δραστηριότητα%

του%τμήματος%αφορά%στην:%α)%παροχή%φαρμάκων%στους%εσωτερικούς%ασθενείς%των%

τμημάτων,%τους%εξωτερικούς%ασθενείς%των%Δομών%αλλά%και%άλλων%νοσοκομείων,%β)%

καταγραφή%και%παραγγελία%φαρμάκων.%

Επιπλέον,% εκτός% από% τη% χορήγηση% εξατομικευμένης% ημερήσιας% δόσης% φαρμάκων%

στους% νοσηλευόμενους% ασθενείς,% το%Φαρμακείο% χορηγεί% δωρεάν% φάρμακα% στους%

εξωτερικούς%ασθενείς% κατόχους% του%βιβλιαρίου%απορίας% και% στους% δικαιούμενους%

δωρεάν%περίθαλψης.%%
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5.!ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ!ΤΜΗΜΑΤΑ!

5.1%ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ!–!ΤΜΗΜΑ!ΒΡΑΧΕΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ%

Το% Ευεργετών% είναι% Διατονικό% Τμήμα% Βραχείας% Νοσηλείας% με% 36% κλίνες% που%

καλύπτει%τις%ανάγκες%ασθενών%που%βρίσκονται%σε%οξεία%φάση%συμπτωμάτων.%Είναι%

τμήμα%ταχείας%διακίνησης,%καθώς%οι%ασθενείς%που%εισάγονται%παίρνουν%εξιτήριο%σε%

ένα%περίπου%μήνα%μετά%την%εισαγωγή%τους.%

Η% κύρια% δραστηριότητα% του% τμήματος% αφορά% την:% α)% εξέταση% των% ασθενών,% β)%

ομαδική% ψυχοθεραπεία% από% την% ψυχολόγο,% γ)% συνεργασία% της% κοινωνικής%

λειτουργού%με%τον%ασθενή%και%την%οικογένειά%του.!

5.2!ΓΕΜΕΛΕΙΟ!–!ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟ!ΤΜΗΜΑ!ΒΡΑΧΕΙΑΣ!ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ!

Λειτουργεί%από%το%1988%ως%Τμήμα%Βραχείας%νοσηλείας%για%άτομα%άνω%των%65%ετών%

και% είναι% το% μοναδικό% στην% Ελλάδα% έχοντας% δυναμικότητα% 40% κλινών.% Εδώ%

φιλοξενούνται% ασθενείς% μεγάλου% εύρους% παθήσεων% με% διάφορα% οργανικά%

προβλήματα%λόγω%ηλικίας%που%εισάγονται%είτε%εκούσια%είτε%ακούσια.%

Το% μεγαλύτερο% ποσοστό% των% ψυχιατρικών% παθήσεων% που% παρατηρούνται% στους%

συγκεκριμένους%ασθενείς%είναι%κατάθλιψη%και%διπολική%συναισθηματική%διαταραχή%

(μανιοκατάθλιψη)%και%αρχόμενη%άνοια.%

Η% κύρια% λειτουργία% του% τμήματος% εστιάζεται:% α)% στην% εξέταση% και% θεραπεία% των%

ασθενών% και% β)% στην% προσπάθεια% εξεύρεσης% τρόπων,% ώστε% να% διοχετευθούν% οι%

ασθενείς,%μετά%το%πέρας%της%παραμονής%τους%στο%τμήμα,%είτε%στις%οικογένειές%τους%

είτε% σε% αντίστοιχες% μονάδες% ψυχοκοινωνικής% αποκατάστασης% (οικοτροφείαu%

ξενώνες).%Ακόμη,%υπάρχουν%και%εξωτερικά%ιατρεία.%

5.3%ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!ΗΜΕΡΑΣ%

Το%Νοσοκομείο%Ημέρας%ξεκίνησε%τη%λειτουργία%του%το%1996%και%στεγάζεται%σε%ένα%

από% τα% καινούρια% κτίρια% του% νοσοκομείου% έχοντας% δυναμικότητα% 25%ασθενών.% Το%

τμήμα%απασχολεί% τους%ασθενείς% καθημερινά%9:00% u% 15:00% εκτός% Σαββατοκύριακου%

και% στόχος% του% είναι% η% ανάπτυξη% διαπροσωπικών% σχέσεων,% η% αποκατάσταση%

επαγγελματικών% και% κοινωνικών% δεξιοτήτων% εξωτερικών% ασθενών,% καθώς% επίσης%

και%η%ανακούφιση%και%η%στήριξη%των%οικογενειών%τους.%

Φιλοξενεί% ασθενείς% διαφόρων% ψυχικών% παθήσεων,% με% εξαίρεση% α)% ασθενείς% που%

έχουν% προβλήματα% εξάρτησης% από% ουσίες% (ναρκωτικά,% αλκοόλ),% β)% ασθενείς% με%

νοητική%στέρηση%και%γ)%ασθενείς%που%βρίσκονται%σε%έξαρση%της%ψυχικής%νόσου.%%
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Οι% δραστηριότητες% του% τμήματος% περιλαμβάνουν% α)% ατομική% και% ομαδική%

ψυχοθεραπεία,%β)%εβδομαδιαίο%πρόγραμμα%δραστηριοτήτων%(συζήτηση,%μαγειρική,%

ζωγραφική,% κ.λπ.),% γ)% ομάδα% απασχόλησης% στα% εσωτερικά% εργαστήρια% του%

νοσοκομείου.% Τα% αντικείμενα% που% κατασκευάζονται% πωλούνται% σε% εκθέσεις% του%

νοσοκομείου%ή%άλλων%φορέων%και%τα%έσοδα%διατίθενται%για%διάφορες%ψυχαγωγικές%

δραστηριότητες%και%εκδηλώσεις%των%ασθενών%της%ίδιας%της%μονάδας.%

Ακολουθούν%φωτογραφίες%από%το%χώρο%του%(ΨΝΑΔ)%(εικ.76u83)%καθώς%και%πίνακας%

με% στοιχεία% κίνησης% ασθενών% του% (ΨΝΑΔ)% που% μας% δίνει% μία% άποψη% για% τις%

υπηρεσίες%που%παρέχει%ο%χώρος%στον%τομέα%της%ψυχικής%υγείας%(εικ.84).%

% %

ΕΙΚΟΝΑ!76. %
ΕΙΚΟΝΑ!77. %

% %
ΕΙΚΟΝΑ!78. %
ΕΙΚΟΝΑ!79. %

%
ΕΙΚΟΝΑ!80. %
ΕΙΚΟΝΑ!81. %
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% %
ΕΙΚΟΝΑ!82. %
ΕΙΚΟΝΑ!83. %

ΕΙΚΟΝΕΣ%76u83%Πηγή:%(Δ2.%http://www.dromokaiteio.gr/.)%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!84. Στοιχεία%κίνησης%ασθενών% (ΨΝΑΔ)%για%τα%έτη%2005u2010.%Πηγή:% (Δ2.%

http://www.dromokaiteio.gr/.)%
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7.2.2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ!ΧΩΡΟΣ!(ΨΝΑΔ)!

Οι%περισσότερες%εκτάσεις%του%υπαίθριου%χώρου%του%(ΨΝΔΑ)%καλύπτονται%με%φυτά%

μεσογειακά% και% ανθεκτικά% ενώ% δεν% παρατηρείται% ιδιαίτερη% προσπάθεια% για%

σχεδιασμό%των%φυτεύσεων%ώστε%να%προωθούνται%οι%θεραπευτικές%αξίες%του%κήπου.%

Τα%πιο%κεντρικά%τμήματα%του%κήπου%κοντά%στην%είσοδο%από%την%Ιερά%οδό%είναι%πιο%

προσεγμένα%σε%σχέση%με%τα%πιο%απομακρυσμένα%μέρη%του%κήπου.%

Στην% είσοδο% του% (ΨΝΑΔ)% υπάρχουν% διαμορφωμένοι% χώροι% με% παρτέρια% και%

καθιστικά% για% τους% επισκέπτες% και% τους% ασθενείς.% Ξύλινες% πέργκολες% καλύπτουν%

τους%βασικούς% διαδρόμους% κίνησης% ενώ%υπάρχουν%πολυγωνικά% ξύλινα% κιόσκια%ως%

χώροι%στάσης%στον%κεντρικό%προαύλιο%χώρο%και%γύρω%από%την%Εκκλησία%των%Αγίων%

Αναργύρων.%

Στις% πιο% απομακρυσμένες% περιοχές% του% περιβάλλοντα% χώρου% οι% φυτεύσεις%

περιορίζονται%σε%ελιές%και%πεύκα.%Ξεχωριστή%είναι%η%παρουσία%περιοχών%αμιγώς%με%

ελιές%και%αλσυλλίων%αμιγώς%με%πεύκα.%

Στον% περιβάλλοντα% χώρο% βρίσκουμε% στοιχεία% που% εξυπηρετούν% δραστηριότητες%

όπως% ένα% υπαίθριο% θέατρο,% ένα% εγκαταλελειμμένο% γήπεδο% ποδοσφαίρου% και%

γήπεδα% τένις% που% βρίσκονται% σε% καλή% κατάσταση.% Χαρακτηριστική% είναι% και% η%

ύπαρξη%αγροκήπιου%σε%9%στρέμματα%με%θερμοκήπιο%και%καλλιεργήσιμες%περιοχές.%

Τέλος,%συναντάμε%το%στοιχείο%του%νερού%στην%είσοδο%στον%προαύλιο%χώρο%του%%ΨΝΑ%

από% την% Ιερά%Οδό,%ανάμεσα%στα%Κτίρια%διοικητηρίου%Α% και%Β,% το%οποίο%βρισκόταν%%

εκτός% λειτουργίας% κατά% την% επίσκεψη% στο% χώρο.% Χαρακτηριστική% είναι% % η% εικόνα%

νεαρής% ασθενούς% που% περπατάει% ισορροπώντας% στο% περιμετρικό% τοιχίο% του%

κυκλικού%σιντριβανιού%κάνοντας%κύκλους.%

Στον% υπαίθριο% χώρο% κατά% την% επίσκεψη% στον% χώρο% παρατηρήθηκε% αρκετό%

νοσηλευτικό% προσωπικό% και% φοιτητές% οι% οποίοι% χρησιμοποιούσαν% τα% κιόσκια,%

επισκέπτες% που% περιφέρονταν% στον% χώρο,% καθώς% και% παρέες% τροφίμων% που%

κάθονταν%στην%καφετέρια%του%ιδρύματος%μαζί%με%συγγενείς%ή%φίλους%τους.%Στα%πιο%

απόμερα% μέρη% του% δάσους,% κάποιοι% έκαναν% βόλτα% ,% ενώ% παρέες% κάθονταν% στο%

εγκαταλελειμμένο%γήπεδο%ποδοσφαίρου.%
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Στο%παράρτημα%Β%ακολουθεί%η%πινακίδα!2%όπου%παρουσιάζεται%ο%υπαίθριος%χώρος%

του% (ΨΝΑΔ)% με% φωτογραφικό% υλικό% και% καταγραφή% των% φυτικών% ειδών% που%

βρίσκουμε%στο%χώρο.%

7.2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ!ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ!(ΨΝΑΔ)!
4

!

Στο% (ΨΝΑΔ)% υπάρχουν% αρκετά% προγράμματα% εργοθεραπείας.% Η% εργοθεραπεία%

ξεκίνησε% με% την% έναρξη% της% λειτουργίας% του% νοσοκομείου,% αλλά% ήταν% αρχικά% μια%

μορφή% καθημερινής% κινητοποίησης% και% απασχόλησης.% Από% την% ένταξη% του%

νοσοκομείου%στο%ΕΣΥ,%τη%μετατροπή%του%σε%Νομικό%Πρόσωπο%Δημοσίου%Δικαίου%και%

την%ένταξη%της%λειτουργίας%των%νοσοκομείων%στα%προγράμματα%αποασυλοποίησης%

και% κοινωνικής% επανένταξης% των% ασθενών,% άρχισε% να% γίνεται% αξιολόγηση% τους% με%

σκοπό%να%κριθεί%η%καταλληλότητά%τους%να%ενταχθούν%σε%οργανωμένα%προγράμματα%

και%να%ξεκινήσει%η%διαδικασία%ψυχοκοινωνικής%τους%αποκατάστασης.%

Σήμερα,%λειτουργούν%ομάδες%εργοθεραπείας%στα%τμήματα%του%νοσοκομείου%καθώς%

και%εργαστήρια%εργοθεραπείας%σε%ποικίλους%τομείς%ενδιαφέροντος%για%την%κάλυψη%

των%αναγκών%κάθε%ξεχωριστού%ασθενή%σύμφωνα%με%τις%προσωπικές%κλίσεις%και%τα%

ενδιαφέροντά%του.%Μέσω%των%ομάδων%εργασιοθεραπείας,%γίνεται%αξιολόγηση%των%

ασθενών%με%την%μέθοδο%της%παρατήρησης%και%της%συνέντευξης,%καθώς%και%θεραπεία%

μέσω% ομάδων% συζήτησης% κατά% τη% διάρκεια% των% δραστηριοτήτων% δημιουργικού%

χαρακτήρα% και% της% κοινωνικής% αλληλεπίδρασης% με% άλλους% ασθενείς% και% το%

προσωπικό.%

Τα% εργαστήρια% λειτουργούν% σύμφωνα% με% ολοκληρωμένα% Προγράμματα%

Απασχόλησης%και%στους%συμμετέχοντες%σε%αυτά%ασθενείς%και%πρώην%νοσηλευθέντες%

στο% νοσοκομείο,% καταβάλλεται% το% θεραπευτικό% κίνητρο% ή% οικονομικό% κίνητρο%

επανένταξης.%

Τα%εργαστήρια%αυτά%είναι%τα%ακόλουθα:%

1. Εργαστήριο! ζωγραφικής,% όπου% εργάζεται% και% ένας% διοικητικός% υπάλληλος%

εκτελώντας%χρέη%ζωγράφου%και%εκπαιδευτή.%Ενδεικτικά%αναφέρεται%ότι%σήμερα%στο%

εργαστήριο%απασχολούνται%10%ασθενείς.%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Οι!πληροφορίες!για!την!ιστορία!και!τη!χρήση!των!κτηρίων!του!ιδρύματος!είναι!
απο!την!επίσημη!ιστοσελίδα!του!ΨΝΑΔ.!

(Δ2.!http://www.dromokaiteio.gr/.)!

!
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2. Εργαστήριο!ωδικών!πτηνών,%το%οποίο%ξεκίνησε%τη%λειτουργία%του%το%2000,%

και% απασχολεί% ασθενείς% που% προέρχονται% από% ξενώνες% του% προγράμματος.% Στο%

εργαστήριο% οι% ασθενείς% εκπαιδεύονται% στην% φροντίδα,% εκπαίδευση,% και%

αναπαραγωγή%καναρινιών%και%παπαγάλων.%

3. Εργαστήριο! πλεκτικής,% που% ξεκίνησε% το% 1998%με% το% πρόγραμμα% “Horizon”,%

και%στοχεύει%στην%εκπαίδευση%στη%χρήση%πλεκτομηχανών,%κοπτοράπτη,%γαζωτικών%

μηχανών,% στη% συναρμολόγηση% και% στο% σχεδιασμό% πλεκτών% καθώς% και% στη%

διεκπεραίωση%παραγγελιών.%Σήμερα,%%στο%εργαστήριο%απασχολούνται%7%ασθενείς.%

4. Εργαστήριο!κοπτικήςaραπτικής%ή%Μονάδα%Βιοτεχνικής%Παραγωγής,%το%οποίο%

ξεκίνησε% τη% λειτουργία% του% το% 1991% και% λειτουργεί% σαν% ραφείο% με% τη% χρήση%

ηλεκτρικών%μηχανών.% Στο% εργαστήριο% εργάζεται,% εκτός%από% την% εργοθεραπεύτρια,%

και%μία%τεχνίτρια,%ενώ%απασχολούνται%7%ασθενείς.%

5. Εργαστήριο!υφαντικής,%που%ξεκίνησε%το%1994%με%το%πρόγραμμα%“Horizon”,%

και% συνεχίζεται% σήμερα% ως% πρόγραμμα% του% νοσοκομείου.% Το% εργαστήριο% είναι%

εξοπλισμένο%με%καθιστούς%και%όρθιους%αργαλειούς%οι%οποίοι%παράγουν%χαλιά,%και%

ένα% ευρύ% φάσμα% υφαντών.% Από% το% 2001% στεγάζεται% στον% ίδιο% χώρο% με% το%

εργαστήριο%υφαντικής%και%το%πρόγραμμα%Υφαντικής%–%Κεντήματος%του%“Ψυχαργώς”%

με%ασθενείςuμέλη%οι%οποίοι%διαμένουν%στους%ξενώνες.%Το%εργαστήριο%διαθέτει%μία%

τεχνίτρια%και%απασχολούνται%8%ασθενείς.%

6. Εργαστήριο! κεντήματος,% το% οποίο% από% το% 2001% αποτελεί% πρόγραμμα%

επαγγελματικής% εκπαίδευσης% και% αποκατάστασης.% Στα% μέληuασθενείς% χορηγείται%

μηνιαίως% ένα% ορισμένο% χρηματικό% ποσό% σαν% θεραπευτικό% κίνητρο% ή% κίνητρο%

επανένταξης%ανάλογα%με%τη%διαμονή,%εισόδημα,%συμμετοχή,%είδος%απασχόλησης%και%

απόδοση.%Σήμερα,%στο%εργαστήριο%απασχολούνται%14%ασθενείς.%

7. Εργαστήριο!ξυλουργικής,%το%οποίο%ξεκίνησε%τη%λειτουργία%του%το%2000,%και%

είναι%εξοπλισμένο%με%όλα%τα%απαραίτητα%μηχανήματα.%Τα%μέλη%αφού%ολοκλήρωσαν%

το% αρχικό% στάδιο% κατάρτισης,% σήμερα% ασχολούνται% με% την% κατασκευή% ξύλινων%

μικροαντικειμένων% όπως% καθρέπτες,% κηροπήγια,% κορνίζες,% δοχεία,% διακοσμητικά,%

κ.λπ.,% αλλά% και% με% μεγαλύτερες% κατασκευές% κατόπιν% ειδικής% παραγγελίας.% Τα%

παραγόμενα% είδη% του% εργαστηρίου% διατίθενται% σε% εκθέσεις% και% ανάλογες%

εκδηλώσεις.%Στο%εργαστήριο%υπεύθυνοι%για%τους%ασθενείς%που%εργάζονται%είναι%δύο%
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εργοθεραπευτές% και% ένας% ξυλουργός.% Ενδεικτικά% αναφέρεται% ότι% σήμερα% στο%

εργαστήριο%απασχολούνται%10%ασθενείς.%

8. Εργαστήριο!ξυλογλυπτικής%

9. Μουσικό! εργαστήρι,% “Η%ορχήστρα%της%ψυχής”%λειτουργεί%από%το%1996,%και%

έκτοτε%έχει%ως%σκοπό%να%προσφέρει%χαρά%σε%άλλους%ασθενείς%άλλων%ιδρυμάτων%ή%

χώρων% ειδικής% φροντίδας% όπως% ορφανοτροφεία,% γηροκομεία,% ακόμη% και%

σωφρονιστικά% καταστήματα.% Ταυτόχρονα,% επιτυγχάνεται% η% συνεχής% ενίσχυση% της%

αυτοπεποίθησης%των%ασθενών,%η%περαιτέρω%κοινωνικοποίηση%τους,%η%βελτίωση%της%

επικοινωνίας%τους%καθώς%και%η%τόνωση%της%ομαδικότητας%τους.%Απαρτίζεται%από%μία%

δεκαμελή% ορχήστρα% από% νοσηλευτικό% και% διοικητικό% προσωπικό,% καθώς% και%

ασθενείς,%η%οποία%πραγματοποιεί%περίπου%τριάντα%εκδηλώσεις%εντός%και%εκτός%του%

νοσοκομείου.%Σήμερα,%στο%εργαστήριο%απασχολούνται%5%ασθενείς.%

10. Αγροκήπιο!

Πολύ%σημαντική%είναι%η%ύπαρξη%και%η% λειτουργεία% του%αγροκήπιου%όπου%υπάρχει%

μονάδα% παραγωγής% βιολογικών% προϊόντων% και% επιμέλειας% κήπων% “Περιβόλι”,% στο%

οποίο% καλλιεργούνται% λαχανικά,% οπωροφόρα% δέντρα% και% συντηρείται% και% ένα%

θερμοκήπιο,% σε% μία% έκταση% συνολικά% περίπου% 9% στρεμμάτων.% Στο% περιβόλι%

εργάζονται%ασθενείς%οι%οποίοι%προέρχονται%από%τα%τμήματα,%τις%δομές,%καθώς%και%

ασθενείς%που%ζουν%με%τις%οικογένειές%τους%(εικ.85).%

%
%

ΕΙΚΟΝΑ!85. Aσθενείς% κατά% την% εργασία% τους% στο% αγροκήπιο% του% ΨΝΑΔ.% Πηγή:%

(Δ2.%http://www.dromokaiteio.gr/.)%
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7.2.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ! ΣΕ! ΣΧΕΣΗ!ΜΕ! ΤΗΝ! ΑΝΑΛΥΣΗ! ΤΗΣ! ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ!

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!

• απουσία%προσεγμένων%φυτεύσεων%στο%μεγαλύτερο%μέρος%%

• ανεκμετάλλευτες%εκτάσεις%%

• ανάγκη%για%αύξηση%ποικιλότητας%%

• ύπαρξη%αγροκηπίου%%

• έλλειψη%υγρού%στοιχείου%

• περιορισμένος%χώρος%εστίασηςuκαφετέριας%%

• γήπεδο%σε%κατάσταση%ερήμωσης%

• πολλές%διάσπαρτες%κτιριακές%μονάδες%

• χρήστες% χώρου% ενήλικεςu% ηλικιωμένοι% με% ποικίλες% ψυχιατρικές% παθήσειςu

νοσηλευτικό%προσωπικό%uεπισκέπτες%%

7.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ! ΚΑΙ! ΑΡΧΕΣ! ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ! ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ!

ΚΗΠΟΥ!(ΨΝΑΔ)!

%
7.3.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ!ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ!

Κατά% την% ανάλυση% του% χώρου% του% (ΨΝΑΔ)% και% λόγω% της% μεγάλης% διάσπασης% των%

κτιριακών% μονάδων% που% παρατηρήθηκε% στον% περιβάλλοντα% χώρο% του%

αποφασίστηκε%η%επέμβαση%σχεδιασμού%στο%μεγαλύτερο%μέρος%του%χώρου%ώστε%να%

δοθεί%η%αίσθηση%ενός%συνόλου,%το%οποίο%θα%ενοποιήσει%κατά%το%μέγιστο%δυνατό%τον%

χώρο.%Ένα%γενικό%σχέδιο%θα%διασφαλίσει%ότι%όλοι%οι%χώροι%του%θεραπευτικού%κήπου%

της% ψυχιατρικής% κλινικής% είναι% καλά% συνδεδεμένοι% με% μονοπάτια% δημιουργώντας%

ένα% συνεκτικό% υπόβαθρο% ενώ% θα% βοηθήσει% στην% εύκολη% πρόσβαση% από%

διαφορετικά%σημεία%και%κτίρια%του%χώρου.%%

Επιπρόσθετα,% έχοντας%δει% ότι% στις% ομάδες%ασθενών% του% (ΨΝΑΔ)% είναι% ενήλικες%με%

ποικιλία% ψυχιατρικών% παθήσεων% και% ηλικιωμένοι,% επιλέγουμε% την% ένταξη% κυρίως%

προγραμμάτων%(ΚΘ)%τα%οποία%είναι%κατάλληλα%για%μεγαλύτερο%εύρος%ασθενών%ενώ%

ταιριάζουν%και%με%τα%ενδιαφέροντα%της%τρίτης%ηλικίας.%Ωστόσο,%ο%χώρος%σχεδιάζεται%

με% τρόπο%που%να%καλύπτεται%η%ανάγκη%και% για%ποικίλες%άλλες%δραστηριότητες%για%

όσους% μπορούν% να% τις% παρακολουθήσουν.% Ενώ% επιλέγεται% η% κυριαρχία% του%

πράσινου% και% ήπιοι% συνδυασμοί% χρωμάτων.% Έντονα% χρώματα% χρησιμοποιούνται%
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σημειακά%σε%φυτεύσεις%όπου%θεωρείται%απαραίτητη%η%δημιουργία%αντιθέσεων%για%

την%προσέλκυση%της%προσοχής%και%του%ενδιαφέροντος%των%χρηστών.%%

Κατά% τον% σχεδιασμό% ακολουθήθηκαν% κάποιες% βασικές% αρχές% οι% οποίες% είναι%

σημαντικές% για% την% επιτυχία% του%θεραπευτικού% κήπου,% όπως%προκύπτει% μέσα%από%

την% βιβλιογραφία.% Αυτές% οι% αρχές% και% ο% τρόπος% ένταξής% τους% στον% σχεδιασμό%

παρουσιάζεται%στη%συνέχεια.%

7.3.2 ΑΡΧΕΣ!ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ!

1. Η! προσαρμογή! του! θεραπευτικού! κήπου! στον! περιβάλλοντα! χώρο! και! η!

κατάλληλη!επιλογή!της!θέσης!του!κήπου!

Η%επιλογή%της%θέσης%και%η%χωροθέτηση%του%κήπου%στο%πιο%κατάλληλο%σημείο%είναι%

πρωταρχικής%σημασίας.%Η%εγγύτητα%κήπων%σε%θαλάμους%ή%αίθουσες%αναμονής%είναι%

απολύτως%απαραίτητη%για%να%ενθαρρυνθεί%όχι%μόνο%η%ανεξάρτητη%πρόσβαση,%αλλά%

και% η% υποβοηθούμενη% από% το% νοσηλευτικό% προσωπικό.% Μία% νοσοκόμα% ή% ένας%

βοηθός% είναι% πολύ% πιο% πιθανό% να% πάρει% ένα% παιδί% σε% έναν% κήπο% ο% οποίος% είναι%

προσβάσιμος% από% το% θάλαμο% από% ότι% από% έναν% από% όπου% απαιτείται% ένα% ταξίδι%

μακριά%από%αυτόν%(Shackell%et%al,%2012).%

Ο% προσανατολισμός% του% κήπου% είναι% εξίσου% σημαντικός% κατά% την% επιλογή% θέσης.%

(Shahrad,%2013).%Ο%σωστός%ηλιασμός%κάνει%ευχάριστη%τη%χρήση%του%κήπου%σε%όλη%τη%

διάρκεια%του%χρόνου.%Η%παροχή%επαρκούς%ηλιασμού%βοηθάει%στην%ευχάριστη%χρήση%

του%χώρου%την%χειμερινή%περίοδο,%ενώ%η%παροχή%σκίασης%βοηθάει% ιδιαίτερα%κατά%

την%θερινή%περίοδο.%

2. Η!ευκολία!πρόσβασης!στον!θεραπευτικό!κήπο!

Η%εύκολη%πρόσβαση%είναι%ίσως%ο%πιο%σημαντικός%παράγοντας%για%να%καθοριστεί%αν%

πράγματι%θα%χρησιμοποιηθεί%ο%χώρος%ενός%θεραπευτικού%κήπου.%Η%είσοδοςuέξοδος%

του% κήπου%πρέπει% να% είναι% σαφής% και% να%μην%δημιουργεί% σύγχυση% (Shackell% et% al,%

2012).%

Παράλληλα% σημαντικό% είναι% και% το% χρονικό% διάστημα% μέσα% στην% ημέρα% κατά% το%

οποίο%μπορεί%να%επισκεφτεί%κανείς%τον%κήπο.%Σε%ιδανικές%περιπτώσεις%ο%χώρος%είναι%

ανοιχτός%όλη%την%ημέρα%(24%ώρες)%(Yang,%2010).%%

Ένα% καλά% σχεδιασμένο% περιβάλλον% είναι% εύκολα% διαπραγματεύσιμο% από% τον%

ψυχικά%ασθενή,%το%οποίο%σημαίνει%ότι%το%ταξίδι%από%την%είσοδο%του%κήπου%έως%το%
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θάλαμο% ή% την% αίθουσα% αναμονής% στον% κήπο% και% πίσω,% είναι% όσο% το% δυνατόν% πιο%

ευχάριστο,%καλά%σηματοδοτημένο%και%χαλαρωτικό%(Shackell%et%al,%2012).%

Έτσι% σύμφωνα% με% τα% παραπάνω,% κατά% τη% διαδικασία% σχεδιασμού% θεωρήθηκε%

σημαντική% η% επιλογή% ενός% κεντρικού% σημείου% για% την% καρδιά% του% θεραπευτικού%

κήπου%ώστε%να%προσελκύει%ο%χώρος%ακόμα%και%τον%πιο%διστακτικό%ασθενή.%Για%τον%

χώρο% αυτό% επιλέχθηκε% η% περιοχή% νοτιοδυτικά% της% καφετέρια% του% (ΨΝΑΔ),% όπου%

υπάρχει% αρκετός% ελεύθερος% χώρος% για% την% δημιουργία% παρτεριών% και% χώρων%

στάσης%ανάμεσα%στις%υπάρχουσες%φυτεύσεις% (πεύκα%και%ελιές).%Πλεονέκτημα%στην%

επιλογή%του%χώρου%αυτού%ήταν%η%κεντροβαρής%του%θέση%σε%σχέση%με%τη%συνολική%

έκταση%του%(ΨΝΑΔ).%Οι%ασθενείς%είναι%σε%θέση%να%φτάσουν%εδώ%γρήγορα%και%εύκολα%

από% τα% κτίρια% φιλοξενίας% τους.% Η% είσοδος% στην% καρδιά% του% θεραπευτικού% κήπου%

γίνεται% από% τέσσερα% διαφορετικά% σημεία% ώστε% να% είναι% γρήγορα% και% εύκολα%

προσβάσιμος%από%όλα%τα%σημεία%του%νοσοκομείου.%%

3. Οι!κατάλληλες!προδιαγραφές!του!θεραπευτικού!κήπου!(Μέγεθος!κήπου)!

Το%μέγεθος%του%κήπου%σχετίζεται%με%τον%αριθμό%των%ανθρώπων%που%μπορεί%αυτός%

να%φιλοξενήσει%και%είναι%ένα%από%τα%δύσκολα%ζητήματα%όσον%αφορά%το%σχεδιασμό%

ενός%θεραπευτικού%κήπου%(Shahrad,%2013).%

Η%τοποθεσία%πρέπει%να%είναι%ευέλικτη%και%αρκετά%μεγάλη%για%να%υποστηρίξει%όλες%

τις%φάσεις%της%διαδικασίας%αποκατάστασης.%%

Η%σημασία%του%μεγάλου%και%ευρύχωρου%θεραπευτικού%κήπου%τονίζεται%τόσο%από%τη%

διάσταση%της%έκτασης%από%τους%8%χαρακτήρες%των%κήπων,%η%οποία%αντιπροσωπεύει%

ένα%ευρύχωρο%και%ελεύθερο%δωμάτιο%και%συνδέεται%με%την%αίσθηση%εισόδου%σε%ένα%

συνεκτικό% κόσμο,% όσο% από% το% χαρακτηριστικά% % που% έχουν% οι% θεραπευτικοί% χώροι%

σύμφωνα% με% την% (ΘΑΠ)% όπου% και% πάλι% συναντάμε% την% έννοια% της% έκτασης.% Ενώ%

συμμετέχοντες%με%ψυχική%ασθένεια%σε%(ΠΑΒΦ)%εκφράζουν%με%σαφήνεια%την%ανάγκη%

τους% για% μεγάλο% χώρο% κατά% τον% χειρισμό% ισχυρών% συναισθημάτων% τους,% ο%

εσωτερικός% χώρος% ενός% σπιτιού% δεν% είναι% αρκετά% μεγάλος% για% όλα% αυτά% τα%

συναισθήματα.% Αυτό% εγείρει% το% ερώτημα% πόσο% μεγάλος% πρέπει% να% είναι% ένας%

θεραπευτικός% κήπος% για%ψυχικά%ασθενείς%ώστε% να% εκπληρώνει%αυτές% τις% ανάγκες.%

Για%παράδειγμα%ο%κήπος%αποκατάστασης%στο%Alnarp,%όπως%έχουμε%δει,%έχει%έκταση%

2% εκτάρια% και% υπάρχει% αρκετός% διαθέσιμος% χώρος% ώστε% οι% συμμετέχοντες% να%

κινούνται%ελεύθερα%(Pálsdóttir,%2014).%
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Σύμφωνα% με% τα% παραπάνω,% ο% σχεδιασμός% πρέπει% να% δίνει% την% αίσθηση% ενός%

απέραντου%χώρου%όπου%οι%επιλογές%για%κίνηση%και%εξερεύνηση%είναι%απεριόριστες.%

Το%μέγεθος%του%θεραπευτικού%κήπου%στο%(ΨΝΑΔ)%δεν%αποτέλεσε%πρόβλημα%καθώς%ο%

υπαίθριος%χώρος%είναι%αρκετά%μεγάλος,%με%πολλά%αναξιοποίητα%κομμάτια%τα%οποία%

εντάσσουμε%μέσα%στον%θεραπευτικό%κήπο%έχοντας%ως%στόχο%την%κάλυψη%αυτής%της%

ανάγκης%για% “έκταση”%που%εκφράζουν%οι%συμμετέχοντες%σε% (ΠΑΒΦ).%Επιπρόσθετα,%

κατά% τον% σχεδιασμό% αποφασίστηκε% η% δημιουργία% όσο% το% δυνατόν% μεγαλύτερων%

περιπάτων%–%διαδρομών%οι% οποίες% εκτείνονται%μέσα%στο% χώρο%ώστε% να% τονιστεί%η%

διάσταση% της% έκτασης.% Η% μία% διαδρομή% διαδέχεται% την% άλλη,% δημιουργώντας% ένα%

καλά%οργανωμένο%δίκτυο%διαδρομών.%Τέλος,%σε%κάθε%περίπτωση%έγινε%προσπάθεια%

οι%διάδρομοι%κίνησης%να%ακολουθούν%τα%πρότυπα%προσβασιμότητας%κάθε%έργου.%

4. Λειτουργική!οργάνωση!του!θεραπευτικού!κήπου!!

Η% λειτουργική% οργάνωση% του% χώρου,% ο% τρόπος% χωροθέτησης% της% εισόδου% του%

κήπου,% των% κοινωνικών% ή% πιο% ιδιωτικών% χώρων,% των% παθητικών% ή% ενεργητικών%

δραστηριοτήτων,%είναι%βασική%επιλογή%κατά%τον%σχεδιασμό%(Shahrad,%2013).%

Στην% ευρύτερη% οργάνωση% του% χώρου% του% (ΨΝΑΔ)% παίζουν% καθοριστικό% ρόλο% τα%

στοιχεία% οργάνωσης% του% χώρου% που% έχουμε% βρει% από% τα% δύο% παραδείγματα%

θεραπευτικών%κήπων%για%ψυχική%ασθένεια%καθώς%και%η%ανάλυση%της%υπάρχουσας%

κατάστασης%του%(ΨΝΑΔ)%που%αναλύθηκε%σε%προγενέστερα%κεφάλαια.%%

Έτσι,%αποφασίστηκε%ο%χωρισμός%του%περιβάλλοντα%χώρου%σε%τέσσερις%διαφορετικές%

περιοχές%δραστηριότητας%σύμφωνα%με%την%(ΘΥΠ)%και%την%πυραμίδα%του%Grahan.%Ο%

τρόπος%διαχωρισμού% του%υπαίθριου% χώρου% του% (ΨΝΑΔ)%στις%4%αυτές% ενότητες% και%%

το%αρχικό%σκίτσο%της%ιδέας%αυτής%οργάνωσης%του%χώρου%φαίνονται%στην%πινακίδα!3%

του%παραρτήματος%Β.%Ο%θεραπευτικός%κήπος%αποτελείται%από%αρκετά%διαφορετικά%

δωμάτια%με% ενότητες%απόμερες% ή% πιο% κοινωνικές,% δίνοντας% εναλλακτικές% επιλογές%

στους%χρήστες%του%ώστε%να%παρέχει%την%αίσθηση%ελέγχου%που%έχουν%ανάγκη.%%

5. Η!ενσωμάτωση!διαφορετικών!δωματίων!μέσα!στον!θεραπευτικό!κήπο!!

Ένας%θεραπευτικός%κήπος%πρέπει%να%έχει%φυσικές%–%νατουραλιστικές%περιοχές%αλλά%

και%περιοχές%παραδοσιακής%καλλιέργειας,%όπως%είδαμε%στο%παράδειγμα%του%κήπου%

στο% Alnarp.% Στις% φυσικές% περιοχές% περιλαμβάνονται% το% δάσος,% το% άλσος% και% το%

λιβάδι%ενώ%στις%περιοχές%καλλιέργειας%περιλαμβάνονται%το%δωμάτιο%με%τα%σκληρά%

υλικά,%ο%οπωρώνας,%το%παραδοσιακό%καλλιεργητικό%δωμάτιο%και%ο%δασικός%κήπος.%
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Ιδιαίτερα%σημαντική%για%τον%κήπο%είναι%η%είσοδος%και%ο%κήπος%καλωσορίσματος.%Η%

πρώτη%εικόνα%κατά%την%είσοδο%στον%θεραπευτικό%κήπο%παίζει%καθοριστικό%ρόλο.%Ο%

κήπος% καλωσορίσματος% είναι% το% πρώτο% δωμάτιο% όπου% εισέρχονται% οι% ασθενείς.%

Κανείς% θα%πρέπει% να%φανταστεί% δύο% τύπους% καλωσορίσματος,% έναν% κοινωνικό% και%

έναν%πιο%αισθησιακό.%Το%πιο%κοινωνικό%κομμάτι%είναι%κοντά%στην%είσοδο%και%το%πιο%

αισθησιακό%είναι%πιο%απομονωμένο%(Stigsdotter%et%al,%2003).%%

Είναι% σημαντικό% το% πως% εισάγεται% η% πρώτη% εικόνα% του% κήπου,% γιατί% είναι% ζωτικής%

σημασίας%στο%να%προσελκύσει%ο%κήπος%το%ενδιαφέρον%του%ασθενή%και%να%τον%κάνει%

να% αισθανθεί% ασφαλής.% Η% σημασία% αυτής% της% εικόνας% εξαρτάται% από% τις% ομάδες%

χρηστών% και% την% πνευματική% τους% κατάσταση,% όπως% έχουμε% δει% με% την% πυραμίδα%

του% Grahan.% Παρουσιάζοντας% τις% περιοχές% καλλιέργειας% ως% πρώτη% εικόνα% του%

κήπου,%μπορεί%να%θεωρηθεί%πολύ%απαιτητικό%για%αυτούς%(Shahrad,%2013).%

Επομένως,% είναι% σημαντικό% το% δωμάτιο% αυτό% να% μην% δημιουργεί% καμία% απαίτηση%

στους% επισκέπτες,% ώστε% τα% άτομα% με% μειωμένη% πνευματική% ικανότητα% να% μην%

αισθανθούν%πίεση.%

Σύμφωνα%με%τα%παραπάνω,%παρουσιάζεται%στην%συνέχεια%της%μελέτης%ο%πίνακας%13%

με% τις% τέσσερις% περιοχές% δραστηριότητας% και% τις% επιμέρους% χωρικές% ενότητες% που%

εντάσσονται%σε%αυτές% %στον%θεραπευτικό%κήπο%στο%(ΨΝΑΔ)% .%Σε%κάτοψη%φαίνονται%

τα%ίδια%στοιχεία%στην%πινακίδα!3%του%παραρτήματος%Β.%

%

ΠΙΝΑΚΑΣ!ΤΕΣΣΑΡΩΝ!ΠΕΡΙΟΧΩΝ!ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ%

!

ΠΕΡΙΟΧΗ!1! Δάσος! Χώροι% συγκέντρωσης% με%

χλοοτάπητα%%

Μονοπάτια%%

Ξύλινες%στάσεις%–%καταφύγια%

Ξέφωτα%

Αισθητήριος!κήπος!a!

Κήπος!

καλωσορίσματος!

Χώρος% συγκέντρωσης% με%

σιντριβάνι%

Ήσυχος%κήπος%

Οπορώνας%

Κήπος%σχημάτων!

Άλσος! Λίμνη!
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!

ΠΕΡΙΟΧΗ!2! Δάσος! Λίμνη!

Αισθητήριος!κήπος! Παρτέρια% αισθήσεων% u

στεγασμένος%χώρος%%

Δωμάτιο!

Καλλιέργειας!

%

!

ΠΕΡΙΟΧΗ!3! Θερμοκήπιο! !

Φάρμα! !

!

ΠΕΡΙΟΧΗ!4! Λιβάδι! !

Αμφιθέατρο! !

!

ΠΙΝΑΚΑΣ!13:!!Περιοχές%δραστηριότητας%και%επιμέρους%χωρικές%ενότητες%σε%αυτές.!
!

6. Η! ένταξη! στον! θεραπευτικό! κήπο! χώρων! τόσο! για! απομόνωση! όσο! και! για!

κοινωνική!αλληλεπίδραση!

Η%ύπαρξη%πληθώρας%χώρων%παρέχει%στον%χρήστη%μία%αίσθηση%αυξημένου%ελέγχου,%

μειώνοντας% το% επίπεδο% του% άγχους.% Ένας% χώρος% για% μοναχικές% δραστηριότητες%

επιτρέπει% σε% κάποιον% να% "ξεφύγει"% από% το% αποστειρωμένο% περιβάλλον% του%

νοσοκομείου.% Ακόμη,% περιοχές% που% επιτρέπουν% τη% συγκέντρωση% μικρών% ομάδων%

(μέλη% μίας% οικογένειας,% προσωπικό% υποστήριξης)% παρέχουν% την% κοινωνική%

υποστήριξη% που% έχει% ανάγκη% ο% ασθενής.% Στον% θεραπευτικό% κήπο% σχεδιάζονται%

περιοχές%ή%δωμάτια%στα%οποία%οι%συμμετέχοντες%μπορούν%να%αποσυρθούν%ιδιωτικά%

αλλά%και%δωμάτια%μέσα%στα%οποία%μπορεί%να%βρίσκονται%αρκετά%άτομα%ταυτόχρονα%

(Stigsdotter%et%al,%2003).%%

Έτσι,% οι% χώροι% στάσης% χωρίζονται% σε% δύο% ποιοτικές% κατηγορίες,% τις% περιοχές% για%

απομόνωση% και% τις% περιοχές% για% κοινωνικοποίηση.% Το% ίδιο% συμβαίνει% και% με% τους%

χώρους%κίνησης.%Όπως%έχουμε%δει%σύμφωνα%με%την%Palsdottir,%υπάρχουν%δύο%τύποι%

βόλτας,%η%εσωστρεφής%και%η%εξωστρεφής.%

Ο% σχεδιασμός% του% θεραπευτικού% κήπου% στο% (ΨΝΑΔ)% προτείνει% μέρη% με% ποιοτικά%

στοιχεία% και% από% τις% δύο% αυτές% κατηγορίες.% Μέρη% που% προωθούν% την% κοινωνική%

αλληλεπίδραση% (χώροι% συγκέντρωσης% –κεντρικά% μονοπάτια)% αλλά% και% μέρη% που%
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είναι% κατάλληλα% για% απομόνωση% (ήσυχος% κήπος% –βμονοπάτια% στο% δάσος).% Στην%

πινακίδα%5% του%παραρτήματος%Β% βλέπουμε%αναλυτικά% την%ποιότητα% κάθε% χωρικής%

ενότητας.%%

!

Περιοχές!απομόνωσης!a!Περιοχές!κοινωνικοποίησης!

!

Διαδρομή!εσωστρεφής!a!Διαδρομή!εξωστρεφής!

ΕΙΚΟΝΑ!86. Συμβολισμός% χώρων% στάσης% και% κίνησης% βάση% της% ποιοτικής% τους%

σχέσης.%

%
7. Η!ενσωμάτωση!πολλαπλών!χαρακτήρων!στον!θεραπευτικό!κήπο!

Ο%χαρακτήρας%του%κήπου%είναι%ένα%ακόμα%σημαντικό%στοιχείο.%Ο%κήπος%προτείνεται%

να% προσφέρει% περιοχές% όπου% κυριαρχεί% ο% φυσικός% χαρακτήρας% όσο% και% πιο%

παραδοσιακές%περιοχές%καλλιέργειας%(Stigsdotter%et%al,%2003).%

!!

Φυσικό!τοπίο!a!Περιοχές!καλλιέργειας!

ΕΙΚΟΝΑ!87. Συμβολισμός%διάφορων%ποιοτικών%στοιχείων.%

%
Έρευνα% στο% τμήμα% σχεδιασμού% τοπίου% στο% Alnarp,% όπως% είδαμε% σε% προηγούμενο%

κεφάλαιο,% % έχει% δείξει% ότι% υπάρχουν% οκτώ% βασικοί% χαρακτήρες% που%αποτελούν% τα%

θεμελιώδη% δομικά% στοιχεία% των% πάρκων% και% των% κήπων% (ηρεμία,% άγριο% φυσικό%

τοπίο,% αφθονία% σε% είδη,% έκτασηuοριοθέτηση,% κοινόχρηστος% χώρος,% εορταστικός%

χώρος,% κήπος% πολιτισμού,% κήπος% διασκέδασης)% (Stigsdotter% et% al,% 2003).% Ακόμη,% η%

κοινωνική% ησυχία% και% το% καταφύγιο% είναι% χαρακτήρες% οι% οποίοι% έρχονται% να%
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προστεθούν%στα%σημαντικά%στοιχεία% του% χώρου%από% την%Pálsdóttir% το% 2014,% όπως%

έχουμε%αναλύσει.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!88. Συμβολισμός% διαφορετικών% χαρακτήρων% α)% κοινωνική% ησυχία,% β)%

ηρεμία,% γ)% άγριο% φυσικό% τοπίο,% δ)% αφθονία% σε% είδη,% ε)% έκταση% u% οριοθέτηση,% ζ)%

κοινόχρηστος% χώρος,% η)% εορταστικός% χώρος,% θ)% κήπος% πολιτισμού,% ι)% κήπος%

διασκέδασης,%κ)%καταφύγιο%

%
Τέλος,% σημαντικό% είναι% να% εντάσσονται% στο% σχέδιο% πολλά% μέρη% με% τον% ίδιο%

χαρακτήρα,% ώστε% να% είναι% εύκολο% για% τους% συμμετέχοντες% να% κάνουν% την% ίδια%

δραστηριότητα,%στο%ίδιο%χρονικό%διάστημα,%χωρίς%να%διαταράσσεται%η%ιδιωτική%ζωή%

τους%(Shahrad,%2013).%

Έτσι,%κατά%τον%σχεδιασμό%του%(ΨΝΑΔ)%έγινε%προσπάθεια%να%ενσωματωθούν%όλοι%οι%

παραπάνω% χαρακτήρες% για% την% δημιουργία% ενός% ολοκληρωμένου% θεραπευτικού%

κήπου% ο% οποίος% μπορεί% να% καλύψει% τις% ανάγκες% των% χρηστών% αλλά% και% τις%

λειτουργικές%ανάγκες%του%(ΨΝΑΔ).%Οι%χαρακτήρες%που%έχουν%ενσωματωθεί%σε%κάθε%

ενότητα,%φαίνονται%αναλυτικά%στην%πινακίδα%5%του%παραρτήματος%Β.%%

8. Η!ενσωμάτωση!ποικίλων!δραστηριοτήτων!στον!θεραπευτικό!κήπο!

Σε% ένα% σωστά% σχεδιασμένο% θεραπευτικό% κήπο% είναι% σημαντικό% να% προβλεφθούν%

χώροι% για% ποικίλες% δραστηριότητες.% Οι% επιλεχθείσες% δραστηριότητες% επιδιώκουν%

την% κάλυψη% μίας% κενής% μέρας,% με% μια% αίσθηση% σκοπού,% νοήματος% και% τελικά% την%

απόλαυση%του%συμμετέχοντος%(Alford,%2014).%%

Οι% δραστηριότητες% έχουν% τη% δυνατότητα% να% επιστήσουν% την% προσοχή% του%ψυχικά%

ασθενή% στην% βιωματική% εμπειρία,% εκτρέποντας% ουσιαστικά% την% προσοχή% του% από%

την%εσωτερική%του%διαμάχη.%Οι%πρώτοι%εργοθεραπευτές%χρησιμοποίησαν%μία%τέτοια%

προσέγγιση%αντιπερισπασμού.%Ο%λόγος%για%αυτό%είναι%ότι%ένα%πρόσωπο%δεν%μπορεί%

να% συμμετάσχει% σε% μια% δραστηριότητα% έχοντας% λειτουργική% συμπεριφορά% και%

α- β- γ- δ- ε-

ζ- η- θ- ι- κ-
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ταυτόχρονα%να%συμπεριφέρεται%με%τρόπο%μη%λειτουργικό.%Ως%εκ%τούτου,%η%ενεργός%

συμμετοχή%σε%λειτουργικές%δραστηριότητες% %μπορεί%να%μειώσει%τη%δυσλειτουργική%

συμπεριφορά%ατόμων%με%ψυχική%ασθένεια%(Dochod,%2007).%

Ο%θεραπευτικός%κήπος,%όπως%έχουμε%δει,%σχεδιάζεται%με%τρόπο%που%να%παρέχονται%

διαφορετικοί%βαθμοί%απαιτήσεων%στους%συμμετέχοντες.%Οι%απαιτήσεις%κυμαίνονται%

από% την% απλή% συνύπαρξη% με% άλλους% ανθρώπους% έως% την% συμμετοχή% σε%

δραστηριότητες% όπως% η% καλλιέργεια% ενός% παρτεριού% που% απαιτεί% ιδιαίτερη%

φροντίδα%(Stigsdotter%et%al,%2003).%

Όπως%είδαμε%από% την%ανάλυση% των%μεθόδων%θεραπείας% των%ψυχικών%ασθενειών,%

υπάρχουν% ποικίλες% δραστηριότητες% που% μπορούν% να% ενταχθούν% σε% έναν%

θεραπευτικό%κήπο%που%είναι%συνυφασμένες%με% την%έννοια% της%χαλάρωσης%και% της%

αποφόρτισης% και% % που% έχουν% ήδη% χρησιμοποιηθεί% στον% τομέα% της% ψυχικής%

ασθένειας.% Ακόμη,% τα% τελευταία% χρόνια,% έχει% γίνει% δημοφιλής% η% προαγωγή% της%

υγείας% και% της% πρόληψης% διάφορων% ασθενειών% που% σχετίζονται% με% τη% βία% και% το%

άγχος%μέσω%τεκμηριωμένων%επιστημονικά%πακέτων%σωματικής%δραστηριότητας%και%

ψυχαγωγίας.%

Έτσι,% κατά% το% σχεδιασμό% του% θεραπευτικού% κήπου% εξετάζεται% το% φάσμα% των%

δραστηριοτήτων% που% μπορούν% να% ενταχθούν% σε% αυτόν.% Αξιολογούνται% οι%

δραστηριότητες% αναψυχής% όπως% ο% χορός,% η% ζωγραφική,% η% πεζοπορία% και% οι%

δραστηριότητες%περιπέτειας,%η%ποδηλασία%και%το%περπάτημα%αλλά%και%καθημερινές%

εργασίες% ρουτίνας,% όπως%η% συλλογή% ξύλων% και% νερού.%Παράλληλα,%αξιολογείται% η%

χρήση%παραδοσιακών%πνευματικών%δραστηριοτήτων%της%Ανατολής%όπως%η%γιόγκα,%

το% Tai% Chi% και% οι% πολεμικές% τέχνες.%Ακόμη,% % σημαντική% είναι% και% η%αξιολόγηση% της%

αξίας% των% ζωτικών% και% τονωτικών% αλληλεπιδράσεων% και% των% προκλήσεων% που%

εμπλέκονται%σε%ομαδικά%και%ατομικά%παιχνίδια%και%αθλήματα.%%

%Τέλος,%σημαντικές%είναι%οι%δραστηριότητες%της%%κηπουρικής%και%της%ενασχόλησης%με%

τα%φυτά.%Οι%κηπουρικές%δραστηριότητες%συμπεριλαμβάνουν%τις%δραστηριότητες%της%

καλλιέργειας,%της%αραίωσης,%του%ποτίσματος,%του%βοτανίσματος,%της%σποράς%και%της%

συγκομιδής%στα%πλαίσια%της%(ΚΘ)%και%της%(ΕΚ)%(Stigsdotter%et%al,%2003).%%

Ακόμη,% ιδιαίτερα% σημαντικές% είναι% όσες% δραστηριότητες% γίνονται% σε% εξωτερικούς%

χώρους,%οι%οποίες%φαίνεται% να%είναι%οι% κυρίαρχες%θεραπευτικές%παρεμβάσεις%που%

επηρεάζουν% θετικά% την% ψυχική% υγεία% των% ανθρώπων.% Οι% δραστηριότητες% αυτές%
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αναφέρονται%σε%ένα%ευρύ%φάσμα%άσκησης%στο%φυσικό%περιβάλλον%και%κυμαίνονται%

από% δραστηριότητες% τόσο% απλές% όσο% το% να% συμμετέχει% κάποιος% σε% οργανωμένα%

αθλήματα%σε%ένα%αστικό%πάρκο%ή%πιο%απαιτητικές%όπως%το%να%συμμετέχει%κανείς%σε%

μία%αναψυχή%περιπέτειας%(Alford,%2014).%%

Ένα% καλό% πρόγραμμα% δραστηριοτήτων% μπορεί% να% επικεντρωθεί% στην% καλλιέργεια%

τροφίμων,% τη% βρώση% ώριμων% φρούτων% ,% ή% τη% ζωγραφική% με% πολύχρωμα% μούρα%

(Shackell%et%al,%2012).%%

Τέλος,% η% ενθάρρυνση% της%σωματικής%άσκησης% είναι% ιδιαίτερα%σημαντική.%Ο% κήπος%

πρέπει%να%ενθαρρύνει%το%περπάτημα%και%άλλες%μορφές%άσκησης,%καθώς%αυτό%έχει%

συσχετιστεί% με% χαμηλότερα% επίπεδα% κατάθλιψης.% Γενικά,% οι% σωματικές%

δραστηριότητες%στο%φυσικό%περιβάλλον%είναι%ιδιαίτερα%επωφελείς.!

Κατά% τον% σχεδιασμό% του% θεραπευτικού% κήπου% στο% (ΨΝΑΔ)% έγινε% προσπάθεια% να%

ενταχθούν%οι%περισσότερες%από%τις%αναφερθείσες%δραστηριότητες%και%δόθηκε%στον%

σχεδιασμό% μία% ελευθερία% ώστε% διάφορες% χωρικές% ενότητες% να% μπορούν% να%

φιλοξενούν%περισσότερες%από%μία%δραστηριότητες.%

Ακολουθεί% πίνακας% καταγραφής% των% δραστηριοτήτων% που% ενσωματώνονται% στο%

θεραπευτικό% πρόγραμμα% του% (ΨΝΑΔ)% από% τις% πιο% παθητικές% στις% πιο% ενεργητικές%

(πίνακας%14).%

ΠΙΝΑΚΑΣ!ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ!ΑΠΟ!ΤΙΣ!ΠΙΟ!ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ!ΣΤΙΣ!ΠΙΟ!ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ%

1! Παρατήρηση%του%κήπου%μέσα%από%το%παράθυρο%

2! Παρατήρηση%του%κήπου%από%κάποιο%καθιστικό%

3! Νανούρισμα%/%ύπνος%/%διαλογισμός%/%προσευχή%

4! Φαγητό%

5! Ανάγνωση%

6! Βόλτα%και%ήπιο%περπάτημα%στο%σημείο%προτίμησης%

7! Παιχνίδι%

8! Ήπιες%ασκήσεις%αποκατάστασης%

9! Κηπουρική%και%προγράμματα%(ΚΘ)%

10! Δραστηριότητες%χειρωτεχνίας%στα%πλαίσια%δημιουργικής%θεραπείας%μέσω%της%

(ΘΤ)%

11! Δραστηριότητες%σε%επαφή%με%ζώα%στα%πλαίσια%της%(ΘΖ)%
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12! Δραστηριότητες% μουσικής% στα% πλαίσια% της% θεραπείας% μέσω% της% μουσικής%

(ΘΜ)%

13! Έντονο%περπάτημα%

14! Αθλήματα%

15! Δραστηριότητες%περιπέτειας%και%αναψυχής%στα%πλαίσια%της%(ΘΠ)%

ΠΙΝΑΚΑΣ! 14:% Δραστηριότητες% που% ενσωματώνονται% στο% θεραπευτικό% πρόγραμμα%

του%(ΨΝΑΔ)%από%τις%πιο%παθητικές%στις%πιο%ενεργητικές.%

%

9. Η!κυριαρχία!του!πράσινου!στον!θεραπευτικό!κήπο!

Η%ελαχιστοποίηση%των%σκληρών%επιφανειών%και%η%κυριαρχία%του%πράσινου%και%του%

φυσικού% περιβάλλοντος% στον% κήπο% είναι% πρωταρχικής% σημασίας% για% την% επιτυχία%

ενός% θεραπευτικού% κήπου.% Ο% στόχος% είναι% να% ελαχιστοποιηθούν% οι% σκληρές%

επιφάνειες% μόνο% στο% ένα% τρίτο% του% χώρου% προς% κατάληψη% ώστε% μέσα% από% την%

χαλάρωση%του%τοπίου%ο%ασθενής%να%αισθανθεί%καλύτερα.%Ένας%θεραπευτικός%κήπος%

πρέπει%να%εκφράζει%και%να%παρουσιάζει%το%φυσικό%περιβάλλον%(Shahrad,%2013).!!

Η%ενθάρρυνση%τόσο%της%χλωρίδας%όσο%και%της%πανίδας%μέσα%στον%θεραπευτικό%κήπο%

είναι% ιδιαίτερα% σημαντική.% Κατά% τον% σχεδιασμό% του% θεραπευτικού% κήπου% στο%

(ΨΝΑΔ),%γίνεται%προσπάθεια%ελαχιστοποίησης%των%σκληρών%επιφανειών%κυρίως%στα%

μονοπάτια% κίνησης,% ενώ% σε% μεγάλες% χωρικές% ενότητες% επιλέγονται% ως% υλικά%

δαπεδόστρωσης% το% πατημένο% χώμα,% ο% χλοοτάπητας% αλλά% ακόμα% και% το% φυσικό%

έδαφος%ώστε% να% δοθεί% η% αίσθηση% κυριαρχίας% της%φύσης.% Παράλληλα,% όπου% είναι%

δυνατό%ενισχύονται%οι%φυτεύσεις%και%η%ποικιλότητα.%

10. Η!παροχή!θετικού!αντιπερισπασμού!στον!θεραπευτικό!κήπο!

Σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% πρέπει% να% υπάρχουν% στοιχεία% τα% οποία% τραβούν%

ευχάριστα% την% προσοχή,% όπως% φυτά,% λουλούδια% και% στοιχεία% νερού% ώστε% να%

μειώνονται% τα% επίπεδα%άγχους% των% χρηστών.%Δραστηριότητες,% όπως%η% κηπουρική,%

λειτουργούν%επίσης%ως%θετικοί%αντιπερισπασμοί%(Shahrad,%2013).%

Έτσι,% κατά% τον% σχεδιασμό% του% (ΨΝΑΔ)% έγινε% προσπάθεια% για% εμπλουτισμό% των%

διάφορων% χωρικών% ενοτήτων% με% φυτεύσεις,% στοιχεία% νερού,% έργα% τέχνης% κλπ% με%

στόχο% την% απόσπαση% της% προσοχής% των% χρηστών% και% την% μετάβασή% τους% σε% μία%

κατάσταση%χαλάρωσης.%
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11. Η!παροχή!αίσθησης!ασφάλειας!στον!θεραπευτικό!κήπο!

!Οι% θεραπευτικοί% κήποι% πρέπει% να% παρέχουν% ένα% αίσθημα% ασφάλειας% και%

προστασίας.% Με% το% να% είναι% περιφραγμένοι% και% ασφαλείς% προσφέρουν% ψυχική%

ηρεμία%και%αποτελούν%ένα%χώρο%για% χαλάρωση%για% τα%άτομα%με%ψυχική%ασθένεια%

αλλά%και%για%το%σύνολο%των%χρηστών%(Shahrad,%2013).%

Στην% περίπτωση% του% θεραπευτικού% κήπου% στο% (ΨΝΑΔ),% ο% κήπος% εντάσσεται% μέσα%

στα% όρια% του% ιδρύματος,% γεγονός% που%παρέχει% αυτόματα%μία% αίσθηση%ασφάλειας%

στους% χρήστες% του.% Η% αίσθηση% αυτή% ενισχύεται% επιπρόσθετα% με% τη% δημιουργία%

ορίωνuφραχτών%σε% διάφορα%σημεία% όπου% κρίνεται% απαραίτητη%η%απομόνωση% των%

χρηστών.%

12. Η!ελαχιστοποίηση!της!ασάφειας!στον!θεραπευτικό!κήπο!

%Μέρη% στον% κήπο% που% δημιουργούν% ένα% αίσθημα% μυστηρίου% ή% πολυπλοκότητας%

είναι% ενδιαφέροντα% για% τον%υγιή,% ενώ%αντίθετα% για% τον%ψυχικά%ασθενή%μπορεί% να%

έχουν% αρνητικό% αποτέλεσμα.% Συνεπώς,% επιδιώκεται% η% μέγιστη% δυνατή% σαφήνεια%

στον%σχεδιασμό.%

13. Η!ελαχιστοποίηση!αρνητικών!παραγόντων!μέσα!στον!θεραπευτικό!κήπο!

Στον%σχεδιασμό%του%κήπου%στόχος%είναι%να%περιορίζονται%οι%αρνητικοί%παράγοντες,%

όπως%ο%αστικός%θόρυβος,%ο%καπνός%και%ο%τεχνητός%φωτισμός.%Στον%κήπο%κυριαρχούν%

ο%φυσικός%φωτισμός%και%οι%φυσικοί%ήχοι%που%ενισχύουν%την%θετική%τους%επίδραση%

στους%ψυχικά%ασθενείς.!

Ένας%επιτυχημένος%θεραπευτικός%κήπος%απασχολεί%το%μυαλό%χωρίς%να%το%κουράζει,%

το%ηρεμεί%και%το%αναζωογονεί.%Ως%εκ%τούτου,%ένας%επιτυχημένος%%σχεδιασμός%έχει%ως%

συνέπεια% την% ανανέωση% και% την% αναζωογόνηση% όπως% έχει% πει% ο% Frederick% law%

Olmsted.%Ένα%από%τα%πιο%απολαυστικά%πράγματα%σε%έναν%κήπο%είναι%η%αναμονή%που%

παρέχει% (Δ6.%

http://depts.washington.edu/open2100/pdf/2_openspacetypes/open_space_types/

healing_gardens.pdf).%

Έτσι,%κατά%τον%σχεδιασμό%του%θεραπευτικού%κήπου%του%(ΨΝΑΔ)%επιλέχθηκαν%σημεία%

τα%οποία%είναι%πιο%απομονωμένα%από%την%όχληση%των%κεντρικών%δρόμων%μέσα%στο%

ίδρυμα% και% αξιοποιήθηκαν% κυρίως% οι% εκτάσεις% στην% ΒΔ% πλευρά% του% (ΨΝΑΔ)% οι%

οποίες% γειτνιάζουν% με% το% βουνό.% Με% το% ίδιο% σκεπτικό% δεν% επιλέχθηκαν% προς%

αξιοποίηση% κενές% εκτάσεις% στην% ΒΑ% και% Α% πλευρά% του% ιδρύματος% οι% οποίες%
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γειτνιάζουν% με% την% Ιερά% οδό% λόγω% της% πιθανής% όχλησης% των% χρηστών% από% τον%

θόρυβο%των%διερχόμενων%οχημάτων.%%

14. Η! μέγιστη! ικανοποίηση! των! χρηστών! μέσα! από! τον! σχεδιασμό! του!

θεραπευτικού!κήπου!

Σε% ένα% σωστά% σχεδιασμένο% θεραπευτικό% κήπο%προωθείται% η% μέγιστη% ικανοποίηση%

των%χρηστών%μέσα%από%την%οργάνωση%του%χώρου.%Η%ευχαρίστηση%που%προσφέρει%ο%

κήπος% στους% χρήστες% είναι% το% αποτέλεσμα% της% εμφάνισης,% του% ρυθμού,% της%

συμμετρίας%και%της%ισορροπίας%του%(Ramyar,%2012).%%

Έτσι,%κατά%το%σχεδιασμό%είναι%σημαντικά%τα%παρακάτω%στοιχεία:%

• Αναγνωσιμότητα:% Η% αναγνωσιμότητα% είναι% ένας% βασικός% παράγοντας% στο%

σχεδιασμό%του%κήπου.%Ένας%ανοιχτός%χώρος%προσφέρει%πληροφορίες%σχετικά%με%το%

περιβάλλον% και% αν% είναι% ευανάγνωστος% και% κατανοητός% μία% ψυχική% χαλάρωση%

εμφανίζεται%που%είναι%σημαντική%για%την%ευημερία%(Ramyar,%2012).%%

• Τάξη:% Η% τάξη% μέσα% στον% κήπο% είναι% η% διάταξη% των% μορφών% ώστε% να%

επιτυγχάνεται% ισορροπία% στην% οργάνωση% του% χώρου.% Τα% οργανωτικά% μοτίβα% ενός%

χώρου%ελέγχουν%τον%τρόπο%της%λειτουργίας%του%(Ramyar,%2012).%

• Αισθητική!τάξη:!Η%αισθητική%τάξη%των%διάφορων%στοιχείων%μέσα%στον%κήπο%

ενισχύει% και% ενσωματώνει% σε% αυτόν% ομοιόμορφα% τα% στοιχεία% όπως% το% χρώμα,% τη%

μορφή,% την% υφή,% και% την% κλίμακα.% Για% παράδειγμα,% οι% ισχυρές% ακμές% και% η%

επανάληψή% τους% μέσα% στον% Περσικό% κήπο,% παρέχουν% στον% κήπο,% οργάνωση,%

ευαναγνωσιμότητα%και%αισθητική%τάξη%(Ramyar,%2012).%%

• Γεωμετρική! τάξη:! Η% γεωμετρική% τάξη% είναι% επίσης% σημαντική.% Για%

παράδειγμα,%μία%κλασική%ή%συμμετρική%διάταξη%στους%Περσικούς%κήπους%διαιρεί%το%

χώρο% κατά%μήκος% ενός%άξονα%ή% γύρω%από% ένα% κεντρικό% σημείο% και% οργανώνει% τις%

μορφές% του% κήπο% σε% μία% συμμετρική% διάταξη.% Αυτό% προσφέρει% στον% χρήστη% μια%

πολύ%τακτική,%δομημένη%και%ισορροπημένη%εμφάνιση%που%δημιουργεί%μία%καθολική%

αρμονία%που%είναι%σημαντική%για%την%υγεία%(Ramyar,%2012).%

• Όρια:! Η% τοποθέτηση% του% χώρου% εντός% ορίων% και% η% οπτική% αντίληψη% ενός%

συνόλου% είναι% εξίσου% σημαντική.% Ο% Περσικός% κήπος,% για% παράδειγμα,% ορίζει% τον%

χώρο% μέσω% κάθετων% στοιχείων,% τα% οποία% είναι% % δέντρα% και% περιμετρικοί% τοίχοι%

(Ramyar,%2012).%
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• Ευανάγνωστα! μοτίβα! κυκλοφορίας:% Ένα% ευανάγνωστο% μοτίβο% κίνησης%

προκαλεί% ένα% αίσθημα% χαλάρωσης.% Για% παράδειγμα,% ο% Περσικός% κήπος% έχει% μια%

κίνηση,%όλα%τα%στοιχεία%τοποθετούνται%και%σχηματίζονται%στα%χνάρια%των%στοιχείων%

που% ορίζουν% τα% οριζόντια% και% κάθετα% μονοπάτια% του% κήπου.% Ο% κάνναβος%

συνεισφέρει%στην%αίσθηση%εξοικείωσης%και%στην%αβίαστη%κίνηση%(Ramyar,%2012).%

• Ενότητα! στον! κήπο:% Η% ενότητα% είναι% το% “πνεύμα% του% σχεδίου”% χωρίς% το%

οποίο% κανένα% ικανοποιητικό% αποτέλεσμα% δεν% μπορεί% να% επιτευχθεί.% Για% την%

καλύτερη% οργάνωση% του% κήπου,% τα% επιμέρους% μέρη% οργανώνονται% έτσι% ώστε% το%

σύνολο% να% γίνεται% ορατό% πριν% από% τα% στοιχεία% που% τα% δομούν.% Μερικές% φορές%

εμπλεκόμαστε% σε% παιχνίδια% στον% κήπο,% έτσι% ώστε% να% μπορούμε% να% ξεχάσουμε% τη%

θέση%μας%στον%κόσμο%και%να%μπούμε%στον%κόσμο%του%κήπου.%Ο%ίδιος%ο%κήπος%είναι%

ένας%πλήρης%κόσμος,%μία%ενότητα%ξεχωριστή%(Ramyar,%2012).%

Από%μελέτη%προκύπτει%μια%σειρά%από%χαρακτηριστικά%φυσικών%τοπίων%υψηλής%και%

χαμηλής% προτίμησης.% Έτσι% κατά% το% σχεδιασμό% σκόπιμη% είναι% η% ενσωμάτωση%

στοιχείων% σκηνών% υψηλής% προτίμησης% και% η% αποφυγή% στοιχείων% χαμηλής%

προτίμησης.%

15. Ενσωμάτωση! στο! σχεδιασμό! χαρακτηριστικά! φυσικών! σκηνών! υψηλής!

προτίμησης.!

• Μέτριος% έως% υψηλός% βαθμός% πολυπλοκότητας% ή% αριθμός% ανεξάρτητα%

αντιληπτών%στοιχείων%στη%σκηνή%

• Μέτριο%έως%υψηλό%επίπεδο%βάθους%που%ορίζεται%με%σαφήνεια%

• Δομημένη%πολυπλοκότητα%με%δημιουργία%κάποιου%κομβικού%σημείου%

• Ομοιόμορφο% έδαφος,% σχετικά% ομαλό% ώστε% ο% παρατηρητής% να% κρίνει% ότι% η%

επιφάνεια%ευνοεί%την%κίνηση%

• Παρουσία%μίας%καμπύλης%στο%πεδίο%ορατότητας%η%οποία%δίνει%την%αίσθηση%

ότι% οι% νέες% πληροφορίες% στο% τοπίο% βρίσκονται% αμέσως% μετά% το% οπτικό% όριο% του%

παρατηρητή%

• Αίσθηση%ασφάλειας%και%αμελητέα%πιθανότητα%κινδύνου%

Ευρήματα%από%διάφορες%μελέτες%δείχνουν%ότι%οι%όψεις%υψηλής%προτίμησης%μπορεί%

συχνά%να%περιγραφούν%ως%περιοχές%που%θυμίζουν%τη%Σαβάνα,%όπως%έχουμε%δει%ήδη%

στις%θεωρίες%που%εξηγούν%τη%σχέση%επίδρασης%της%φύσης%με%τον%άνθρωπο.%%
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16. Αποφυγή! κατά! το! σχεδιασμό! χαρακτηριστικών! φυσικών! σκηνών! χαμηλής!

προτίμησης.!

• Χαμηλή% πολυπλοκότητα% ή% διαταραγμένης% υψηλή% πολυπλοκότητας% χωρίς%

κομβικό% σημείο% (π.χ.% ένα% δάσος% με% μεγάλες% ποσότητες% βλάστησης% και% πεσμένα%

ξύλα)%%

• Θέες%με%περιορισμένο%βάθος%%

• Όψεις%μεγάλου%βάθους%αλλά%επίπεδες%και%χωρίς%χαρακτηριστικά%στοιχεία%

• Τραχιά%υφή%του%εδάφους%που%εμποδίζει%την%κίνηση%

• Απουσία%οπτικής%%

• Απουσία%νερού%%

• Παρουσία% κάποιας% απειλής% (π.χ.% άκρη% ενός% απότομου% γκρεμού,% ένα%

επικίνδυνο% ζώο),%η%οποία%μπορεί%από%μόνη% της% να%παράγει%απέχθεια,%ανεξάρτητα%

από%τα%επίπεδα%των%μεταβλητών,%όπως%το%βάθος%και%ο%εστιασμός%

Στο%σύνολό%τους%τα%ευρήματα%στηρίζουν%ότι%η%αισθητική%προτίμηση%τείνει%να%είναι%

σημαντικά%υψηλότερη%για%διαχειριζόμενες%δασικές%εκτάσεις%από%ότι%για%τοποθεσίες%

πολύ%άγριες,%μη%διαχειρίσιμες%(Ulrich,%1979).%

Ακολουθούν% δύο% χαρακτηριστικά% παραδείγματα% σκηνών% υψηλής% και% χαμηλής%

προτίμησης%από%την%μελέτη%του%Ulrich,%1977%(εικ.89).%

%
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%
%

ΕΙΚΟΝΑ!89. Παραδείγματα%υψηλής%(πάνω)%%και%χαμηλής%(κάτω)%%προτίμησης%θέας%

από%μια%μελέτη%αγροτικών%σκηνών%κατά%την%οδήγηση.%(Ulrich,%1977).%Πηγή:%(Ulrich,%

1979)%%

%

Έτσι,%κατά%τον%σχεδιασμό%του%θεραπευτικού%κήπου%στο% (ΨΝΑΔ)%έγινε%προσπάθεια%

να% οργανωθεί% ο% χώρος% σύμφωνα% με% τα% παραπάνω.% Κάθε% χωρική% ενότητα% είναι%

τακτικά%οργανωμένη%με%κεντρικά%σημεία%εστιασμού%που%οργανώνουν%γύρω%τους%τον%

περιβάλλοντα% χώρο,% με% ανοιχτές% οπτικές% φυγής,% με% ομαλό% έδαφος,% με% μέτρια%

πολυπλοκότητα%και%με%αίσθηση%διαδοχής%των%χώρων.%Γραμμικοί%άξονες%κίνησης%με%

συμμετρία% και% γεωμετρική% τάξη% πραγμάτων% τοποθετούνται% στο% πιο% απαιτητικό%

δωμάτιο% καλλιέργειας% ενώ% φυσικές% φόρμες% και% καμπύλες% γραμμές%

χρησιμοποιούνται% στα% πιο% φυσικά% περιβάλλοντα% και% στον% γενικότερο% σχεδιασμό%

του% κήπου.% Στις% δασικές% εκτάσεις% προτείνεται% διαχείριση% από% το% προσωπικό%

συντήρησης% του% κήπου% ώστε% να% δίνεται% η% εικόνα% ενός% φροντισμένου% φυσικού%

τοπίου.%

Έρευνες%δείχνουν%επίσης%ότι%οι%ασθενείς%και%το%νοσηλευτικό%προσωπικό%προτιμούν%

φυσικές,% ευρύχωρες% εσώκλειστες% περιοχές% για% την% ενεργό% κοινωνικοποίηση,% αλλά%
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αντίθετα% προτιμούν% φυσικές,% ευρύχωρες% ανοιχτές% περιοχές% για% πιο% παθητικές%

δραστηριότητες% όπως% το% να% κάθονται% και% να% βλέπουν% το% τοπίο% ή% να% βλέπουν%%

άλλους%ανθρώπους%(Shahrad,%2013).%

Έτσι,% κατά% τον% σχεδιασμό% στους% χώρους% συγκέντρωσης% δώσαμε% την% αίσθηση% του%

ευρύχωρου%αλλά%εσώκλειστου%χώρου,%με%χρήση%ποικίλων%εργαλείων,%όπως%ψηλές%

πλάτες% σε% καθιστικά,% δημιουργία% χαμηλών% λόφων% περιμετρικά% των% χώρων%

συγκέντρωσης% αλλά% και% χρήση% πράσινου% ψηλού% φράχτη.% Αντίστοιχα,% στις% πιο%

μοναχικές% και% παθητικές% δραστηριότητες,% όπως% η% παρατήρηση% άλλων,%

σχεδιάστηκαν%μεγάλες%ανοιχτές%περιοχές%(λιβάδι,%λίμνη%στο%δάσος,%λίμνη%στο%άλσος,%

αισθητήριος% κήπος,% ήσυχος% κήπος).% Στους% χώρους% αυτούς% τα% καθιστικά%

τοποθετούνται% περιμετρικά% ώστε% να% δίνεται% η% αίσθηση% του% μεγέθους% του% χώρου%

ενώ% κεντρικά% τοποθετούνται% στοιχεία% για% την% προσέλκυση% της% προσοχής% των%

χρηστών.%%

7.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ!ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ!

Στην% ενότητα% αυτή% παρουσιάζονται% τα% στοιχεία% εκείνα% που% βάση% βιβλιογραφίας%

φαίνεται%ότι%είναι%χρήσιμα%στη%δημιουργία%θεραπευτικών%κήπων%και%τα%οποία%έχουν%

ενταχθεί% στο% σχεδιασμό% του% υπαίθριου% χώρου% του% (ΨΝΑΔ).% Τα% στοιχεία% αυτά%

χωρίζονται% σε% τρεις% ενότητες% οι% οποίες% είναι% τα% φυσικά% στοιχεία,% τα% στοιχεία%

εξοπλισμού%και%τα%μορφολογικά%στοιχεία.%%

7.4.1 ΦΥΣΙΚΑ!ΣΤΟΙΧΕΙΑ!

7.4.1.1 ΦΥΤΙΚΟ!ΥΛΙΚΟ!

Tα% δέντρα,% τα% φυτά% και% το% πράσινο% αναφέρονται% συχνά% ως% τα% πιο% σημαντικά%

στοιχεία%ενός%θεραπευτικού%κήπου%(Marcus%et%al,%1995).%

Οι% νοσοκομειακοί% υπαίθριοι% χώροι% με% λίγη% ή% καθόλου% βλάστηση% έχουν% μικρή%

θεραπευτική%αξία,%έτσι%το%φυτικό%υλικό%σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο%με%(ΠΑΒΦ)%είναι%

πολύ% σημαντικό% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

Ακολουθούν% τα% βασικά% χαρακτηριστικά% που% πρέπει% να% έχει% το% πράσινο% σε% έναν%

θεραπευτικό%κήπο.%%

1. ΜΕΓΑΛΗ!ΠΟΙΚΙΛΙΑ!ΦΥΤΩΝ!

Μια%πλούσια%ποικιλία%φυτών%σημαίνει%κάτι%νέο%για%να%παρατηρήσει%κάποιος%κάθε%
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μέρα%(Shackell%et%al,%2012).%

Κατά% την% επιλογή% του%φυτικού% υλικού,% ο% αρχιτέκτονας% τοπίου% εξετάζει% το% χρώμα,%

την%υφή,%τις%λεπτές%αποχρώσεις%του%πράσινου%και%το%σχήμα%των%φύλλων,%ακόμα%και%

την%κίνηση%των%χορταριών%με%το%παραμικρό%αεράκι.%Ευπαθείς%ασθενείς%μπορεί%να%

κινούνται% αργά% και% να% κάθονται% για% μεγάλο% χρονικό% διάστημα% σε% ένα% μέρος.% Ο%

σχεδιασμός% των%φυτεύσεων% % σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% πρέπει% είναι% λεπτομερής%

και% να% προκαλεί% όλες% τις% αισθήσεις% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

Πλούσια,% πολύχρωμα%φυτά% τραβούν% την% προσοχή% και% συνθέτουν% την% εικόνα% ενός%

ολοκληρωμένου%κήπου%(Marcus%et%al,%1995).%

Ο%πλούτος%σε%φυτικό%υλικό%αναφέρεται%στην%χρήση%και%αξιοποίηση%φυτών%από%όλες%

τις% φυτικές% ομάδες% καθώς% όλες% προσφέρουν% κάτι% διαφορετικό% στον% θεραπευτικό%

κήπο.% Για%παράδειγμα,% τα% δέντρα%παρέχουν% τις% μεταφορές% της% σταθερότητας,% της%

δύναμης% και% της% μονιμότητας,% τα% ετήσια% φυτά! παρέχουν% τις% μεταφορές% της%

ανάπτυξης,% της% εκκόλαψης,% της% ανθοφορίας,% της% καρποφορίας,% της% φθοράς,% του%

θανάτου%και%της%μεταμόρφωσης.%Τέλος,%τα%πολυετή%φυτά%μπορούν%να%προσφέρουν%

μεταφορές% όπως% η% επιμονή% και% η% ανανέωση% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

Οι%φυτεύσεις%σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο%συνδυάζουν%φυτά%με%διαφορετικές%εποχές%

ανθοφορίας,% διαφορετικά% σχήματα% και% ύψη,% συμπεριλαμβανομένων% βοτάνων,% μη%

τοξικών%%ειδών%και%βρώσιμων%φυτών%που%προσαρμόζονται%στο%τοπικό%κλίμα%και%το%

έδαφος%(Yang,%2010).%%

• ΔΕΝΤΡΑ!

Τα% δέντρα% έχουν% μια% ξεχωριστή% θέση% στο% σχεδιασμό% των% υπαίθριων% χώρων% και%

κάνουν%διάφορα%σημεία%να% ξεχωρίζουν,%ορίζοντας% τον% χώρο%όπου%έχουν%φυτευτεί%

Τα% δέντρα% είναι% ζωντανά% και% δυναμικά% (εικ.90).% Με% την% τεράστια% παρουσία% τους%

συχνά% εμπνέουν% μια% ισχυρή% συναισθηματική% αντίδραση.% Τα% ηλικιωμένα% δέντρα%

εμπνέουν% στους% ανθρώπους% δέος% και% παρέχουν% μια% σύνδεση% ανάμεσα% στο%

παρελθόν,%το%παρόν%και%το%μέλλον%(Shackell%et%al,%2012).%

Η% δεντροφύτευση% χρησιμοποιείται% για% να% μαλακώσει% και% να% κρύψει%

αντιαισθητικούς%φράχτες%ασφαλείας%ή%κάποια%αντιαισθητική%θέα%ενώ%βοηθά%στην%
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μείωσης% της% όχλησης% % από% την% κίνηση% οχημάτων% ή% τη% λειτουργία% μηχανημάτων!

(Shackell%et%al,%2012).%

Η%ευεργετική%ικανότητα%που%έχουν%τα%δάση,%τα%αλσύλλια%και%οι%συστάδες%δέντρων%

ως%σύνολα%είναι%σημαντική.%Πολλές%μελέτες%είδαμε%ότι%προβάλουν%αυτή%τη%σχέση%

ως%ιδιαίτερα%αποτελεσματική%στην%ψυχική%ευεξία%και%την%ανάταση%των%ανθρώπων.%

Αντίθετα,% τα% πολύ% πυκνά% δάση% μπορεί% να% είναι% καταπιεστικά.% Σε% θεραπευτικούς%

κήπους% συνιστάται% η% χρήση% ανοιχτών,% ηλιόλουστων% ξέφωτων% και% πλατιών%

μονοπατιών% ώστε% να% ελαχιστοποιηθεί% η% πιθανότητα% καταπίεσης% (Shackell% et% al,%

2012).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!90. Δέντρο%σε%πάρκο.%Προσωπικό%αρχείο.%

%
• ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ!ΦΥΤΑ!

%Τα%καρποφόρα%φυτά%είναι%μία%καλή%επιλογή,%ειδικά%αν%το%προσωπικό%της%κουζίνας%

μπορεί% να% χρησιμοποιήσει% ό,% τι% καλλιεργείται.% Σε% μακράς% διαμονής% κτίρια% οι%
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τρόφιμοι% έχουν% την% ευκαιρία% να% ζήσουν% την% εμπειρία% μίας% περιόδου% πλήρους%

ανάπτυξης% των%φυτών,% αλλά% ακόμη% και% σε% κέντρα% ημερήσιων% δραστηριοτήτων% οι%

ασθενείς% μπορούν% να% συμμετέχουν% σε% ό,% τι% συμβαίνει% τη% δεδομένη% ανθοκομική%

στιγμή%του%έτους%(Shackell%et%al,%2012).%

• ΛΑΧΑΝΙΚΑ!

Σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο%μπορεί%να%ενσωματωθεί%κάποιο%τμήμα%για%καλλιέργεια%

λαχανικών%και%φυτών%που%φέρουν%φρούτα%(Niebuhr,%2008).%

• ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ!ΦΥΤΑ!

Σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% είναι% σκόπιμη% η% καλλιέργεια% αρωματικών% φυτών% και%

βοτάνων.% Τα% βότανα% μπορούν% να% καταναλωθούν% ή% να% γίνουν% τσάι,% ενώ% τα%

αρωματικά% μέρη% των% φυτών% μπορούν% να% χρησιμοποιηθούν% σε% δραστηριότητες%

αρωματοθεραπείας%(Niebuhr,%2008).%

Παράλληλα,%η%αίσθηση%της%όσφρησης%συνδέεται%στενά%με%το%τμήμα%του%εγκεφάλου%

που% ασχολείται% με% τη% μνήμη% και% το% συναίσθημα,% έτσι% μυρωδιές% μπορούν% να%

προκαλέσουν% μνήμες% και% ισχυρές% αντιδράσεις% σχεδόν% ακαριαία,% το% οποίο% είναι%

ιδιαίτερα%χρήσιμο%για%τα%άτομα%με%απώλεια%μνήμης%(Shackell%et%al,%2012).%

Η% όσφρηση% διαδραματίζει% σημαντικό% ρόλο% στην% δημιουργία% και% την% αναβίωση%

μνημών.%Τα%οσφρητικά%ερεθίσματα%συνδέονται%απευθείας%σε%μια%αρχαία%δομή%στον%

εγκέφαλό% μας,% που% ονομάζεται% μεταιχμιακό% σύστημα.% Η% ανταπόκριση% των%

ανθρώπων%σε%οικείες%μυρωδιές%είναι%άμεση%(Niebuhr,%2008).%

• ΑΓΡΙΑ!ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ!

Άγρια%λουλούδια%ταιριάζουν%στις%φυσικές%περιοχές%ενός%θεραπευτικού%κήπου,%όπως%

στο%λιβάδι%(Marcus%et%al,%1995).%

• ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ!

Ο% χλοοτάπητας% σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% παρέχει% τη% δυνατότητα% για% άσκηση%

ομαδικών%αθλημάτων%και%δραστηριοτήτων%παιχνιδιού.%Μια%περιοχή%με%χλοοτάπητα%

είναι% ένα% μέρος% για% να% ξαπλώσει% κανείς,% ένα% μέρος% για% % πικ% uνικ% ή% για% μια%

συγκέντρωση%ατόμων%(Yang,%2010).%%

2. ΦΥΤΑ!ΠΟΥ!ΔΙΝΟΥΝ!ΕΜΦΑΣΗ!ΣΤΗΝ!ΑΛΛΑΓΗ!ΤΗΣ!ΕΠΟΧΗΣ!!

Σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο%σκόπιμη%είναι%η%χρήση%φυτών%που%τονίζουν%την%εποχιακή%

αλλαγή%και%δημιουργούν%μία%αίσθηση%αναμονής%για%ότι%έρχεται%και%επιτρέπει%στους%
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ανθρώπους%να%παρατηρήσουν%το%πέρασμα%του%χρόνου%(Shackell%et%al,%2012).%%

Ανθοφόρα%δέντρα,%θάμνοι%και%πολυετή%φυτά%παρέχουν%μια%αίσθηση%της%εποχιακής%

αλλαγής% που% ενισχύει% την% ευαισθητοποίηση% του% καθενός% για% τον% ρυθμό% και% τον%

κύκλο%της%ζωής%(Marcus%et%al,%1995).%

Τα% αειθαλή%φυτικά% σύνολα% τείνουν% να% είναι% χαμηλότερα% σε% συντήρηση% αλλά% δεν%

επιτυγχάνουν%αυτή%την%αίσθηση%αναμονής%(Shackell%et%al,%2012).%

3. ΦΥΤΑ!ΠΟΥ!ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΝ!ΠΑΝΙΔΑ!

Σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο%είναι%σκόπιμη%η%ενθάρρυνση%της%πανίδας%μέσα%από%τη%

χρήση% κατάλληλων% φυτών.% Τα% φυτικά% είδη% που% προσελκύουν% τις% πεταλούδες%

τραβούν% την% προσοχή% στο% εφήμερο,% χρησιμεύοντας% ως% μια% ευγενική% υπενθύμιση%

της% πολυτιμότητας% της% ζωής% (Marcus% et% al,% 1995).% Ακόμη,% είδη% που% προσελκύουν%

πουλιά%με%τους%καρπούς%τους%προβάλλουν%τη%συνέχεια%της%ζωής.%

4. ΦΥΤΑ!ΜΕ!ΩΡΑΙΟ!ΗΧΟ!ΦΥΛΛΩΣΙΑΣ!

Τα% δέντρα% των% οποίων% το% φύλλωμα% κινείται% εύκολα,% ακόμη% και% με% ένα% ελαφρύ%

αεράκι,%τραβούν%την%προσοχή%του%χρήστη%στα%χρώματα,%τις%σκιές,%το% %φως%και%την%

κίνηση.% Αυτό% περιγράφεται% από% πολλούς% ερωτηθέντες% σε% έρευνες% ως% μία%

καταπραϋντική%και%στοχαστική%εμπειρία%(Marcus%et%al,%1995).%

Οι% Περσικοί% κήποι% είναι% ένα% παράδειγμα% ιστορικών% κήπων% όπου% έχουν%

χρησιμοποιηθεί% δένδρα% και% θάμνοι% που% δημιουργούν% ευχάριστους% ήχους% όταν%

έρχονται%σε%επαφή%με%τον%αέρα,%όπως%το%δέντρο%Aspen%για%παράδειγμα,%το%οποίο%

κάνει%έναν%ήχο%που%θυμίζει%τη%θάλασσα%όταν%ο%αέρας%περνά%μέσα%από%τα%φύλλα%και%

τα%κλαδιά%του%(Ramyar,%2012).%

5. ΦΥΤΑ!ΟΙΚΕΙΑ!!

Τα% κοινά% φυτά% στη% χρήση% είναι% εύκολα% αναγνωρίσιμα% από% τους% χρήστες% ενός%

θεραπευτικού% κήπου% και% προκαλούν% μία% αίσθηση% οικειότητας% και% άνεσης% πολύ%

σημαντική%για%την%εξοικείωση%των%χρηστών%με%τον%χώρο%του%θεραπευτικού%κήπου.%

6. ΑΥΤΟΦΥΗ!ΕΙΔΗ!ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ!ΖΩΝΗΣ!ΚΗΠΟΥ!

Τα% αυτοφυή% δέντρα% και% φυτά% είναι% ιδιαίτερα% ωφέλιμα% για% την% άγρια% πανίδα%

(Shackell%et%al,%2012).%

7. ΤΟΠΙΚΑ!ΕΙΔΗ!ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ!ΜΕ!ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ!ΠΕΡΙΟΧΗΣ!

Η% επιλογή%φυτών%που% είναι% συνδεμένα%με% το%πολιτιστικό%υπόβαθρο% της% περιοχής%

όπου% βρίσκεται% ο% θεραπευτικός% κήπος% είναι% εξίσου% σημαντική% για% την% προώθηση%
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της%αίσθησης%εξοικείωσης%με%τον%χώρο%του%κήπου%(Marcus%et%al,%1995).%

8. ΦΥΤΑ!ΣΕ!ΚΑΛΗ!ΦΥΣΙΚΗ!ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!

Τα% ξεραμένα% και% μη% υγιή%φυτά% έχουν% αρνητικό% αντίκτυπο% στην%ψυχολογία% αυτών%

που%τα%παρατηρούν%(Marcus%et%al,%1995).%

Οι%φυτεύσεις%πρέπει%να%κλαδεύονται%προσεκτικά%για%να%υπογραμμίζεται%η%φυσική%

τους% μορφή.% Με% αυτό% τον% τρόπο% ο% χώρος% θα% φανεί% φροντισμένος% % και% το%

υποσυνείδητο%μήνυμα%είναι%“εάν%ο%κήπος%έχει%την%κατάλληλη%φροντίδα,%θα%την%έχω%

και%εγώ”%(Shackell%et%al,%2012).%

9. ΦΥΤΑ!ΠΡΟΣ!ΑΠΟΦΥΓΗ!

Δηλητηριώδη,% ακανθώδη% φυτά,% και% φυτά% που% ενθαρρύνουν% μεγάλες% ποσότητες%

ανεπιθύμητων%εντόμων%θα%πρέπει%να%αποφεύγονται%(π.χ.%μέλισσες),%σε%κήπους%που%

χρησιμοποιούνται% από% παιδιά% και% ψυχικά% ασθενείς% (Δ6.%

http://depts.washington.edu/open2100/pdf/2_openspacetypes/open_space_types/

healing_gardens.pdf).%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!

Οι%φυτεύσεις%σε%ένα%θεραπευτικό%κήπο%πρέπει%να%είναι%κοινές%στην%χρήση,%εύκολα%

αναγνωρίσιμες% και% καλά%φροντισμένες.% Ακόμη,% πρέπει% να%ανήκουν% στην% ενδημική%

χλωρίδα,% να% αναπτύσσονται% στην% ίδια% κλιματική% ζώνη% ή% σε% ζώνη% ίδιας%

ανθεκτικότητας,%με%αυτή%της%περιοχής%στην%οποία%βρίσκεται%ο%θεραπευτικός%κήπος.%

Η% ποικιλία% σε% είδη% παρέχει% την% αλλαγή% του% φυσικού% τοπίου% μέσα% στο% χρόνο%

παρέχοντας%πληθώρα%αισθησιακών%εμπειριών.%Κατά%την%επιλογή%φυτών%επιλέγουμε%

δέντρα,%ανθοφόρα,%αρωματικά,%καρποφόρα%φυτά%και%λαχανικά.%Τα%φυτά%έχουν%την%

δύναμη% να%μας%δίνουν% την%αίσθηση% της%αλλαγής% των% εποχών,% μεταφέρουν%πολλά%

νοήματα%σε%σχέση%με%τη%ζωή%και%τον%κύκλο%της%ενώ%με%ιδιότητες%όπως%το%χρώμα%και%

το% άρωμά% τους% αποσπούν% την% προσοχή% των% ασθενών% και% ξυπνούν% αναμνήσεις.%

Στοχεύουμε% να% συμπεριλάβουμε% φυτά% με% ωραίο% ήχο% και% κίνηση,% και% τοπικά% είδη%

συνυφασμένα%με%τον%πολιτισμό%της%περιοχής.%

Όλα%τα%παραπάνω%είναι%χρήσιμα%χαρακτηριστικά%των%φυτών%και%είναι%απαραίτητο%

να% τα% λάβουμε% υπόψη% μας% κατά% τη% διαδικασία% του% σχεδιασμού.% Συνοπτικά%

φαίνονται%και%στον%%πίνακα%15%.%

%

%
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ!ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ!ΣΕ!ΕΝΑ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ!ΚΗΠΟ!

1% Μεγάλη%ποικιλία%φυτών%%

• Δέντρα%

• Ανθοφόρα%φυτά%

• Αρωματικά%φυτά%–%βότανα%

• Καρποφόρα%φυτά%

• Λαχανικά%

• Άγρια%λουλούδια%

• Χλοοτάπητας%

2% Φυτά%που%προσελκύουν%την%πανίδα%

3% Φυτά%που%αναφέρονται%στις%μεταφορές%κύκλου%ζωής%και%την%αλλαγή%εποχής%

4% Φυτά%με%ωραίο%ήχο%και%κίνηση%

5% Οικεία%φυτά%

6% Τοπικά%είδη%συνδεμένα%με%πολιτισμό%περιοχής%

7% Ενδημική%χλωρίδα%ή%φυτά%που%αναπτύσσονται%στην% ίδια%κλιματική% ζώνη%ή%

σε%ζώνη%ίδιας%ανθεκτικότητας%

8% Καλή%φυσική%κατάστασηuσυντήρηση%

ΠΙΝΑΚΑΣ!15:%Σημαντικά%χαρακτηριστικά%φυτεύσεων%σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο.%

%

ΕΠΙΛΟΓΗ!ΦΥΤΙΚΟΥ!ΥΛΙΚΟΥ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ!ΚΗΠΟΥ!(ΨΝΑΔ)!

Στον% περιβάλλοντα% χώρο% του% (ΨΝΑΔ)% κάτω% από% τους% υπάρχοντες% ελαιώνες%

προτείνεται%η%φύτευση%λεβάντας%και%άλλων%ξηροφυτικών%φυτών%ενώ%στο%δάσος%και%

το%άλσος%προτείνεται%η% ενίσχυση% της%υποuόροφης%βλάστησης%με%φυτά%οικεία%που%

συναντάμε%συχνά%στους%μεσογειακούς%κήπους%και%δεν%έχουν%μεγάλες%απαιτήσεις%σε%

άρδευση%και%φροντίδα.%Στα%πιο%κεντρικά%μέρη%του%θεραπευτικού%κήπου%προτείνεται%

η% ένταξη% μεγάλης% ποικιλίας% καλλωπιστικών% φυτών% από% όλες% τις% κατηγορίες% των%

φυτών.%

Ακολουθεί% λίστα% με% το% φυτικό% υλικό% που% έχει% επιλεχθεί% για% αύξηση% της% φυτικής%

ποικιλότητας% του% υπαίθριου% χώρου% του% (ΨΝΑΔ).% Η% τοποθέτηση% των% φυτών% ανά%

ομάδα%φαίνεται%τόσο%σε%πινακίδες!(7a10),(13a15)!αλλά%και%στην!πινακίδα!6β.%Τέλος%
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ακολουθεί%η%(εικ.91)%που%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%το%στοιχείο%των%

φυτών.% Το% σύμβολο% αυτό% υποδεικνύει% στις% κατόψεις% της% μελέτης% εφαρμογής% τις%

περιοχές%επέμβασης%με%νέες%φυτεύσεις%(ανεξαρτήτως%φυτικής%ομάδας).%%

%
ΕΙΚΟΝΑ!91. Συμβολισμός%φυτών.%

%

ΛΙΣΤΑ! ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ! ΦΥΤΩΝ! ! ΣΤΟΝ! ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ! ΚΗΠΟ!

ΤΟΥ!(ΨΝΑΔ)
5

!

ΔΕΝΤΡΑ!

Acacia!delbata/Μιμόζα%

Aesculus!hippocastaneum/Ιπποκαστανιά%

Calocedrus!decurrens/%Καλόκεδρος%

Cercis!siliquastrum/Κουτσουπιά%

Citrus!sinensis/Πορτοκαλιά%

Cupressus!psempervirens!var,%pyramdalis/Κυπαρίσσι%ορθόκλαδο%

Ficus!carica%/Συκιά%

Juglans!regia%/Καρυδιά%

Malus!domestica/%Μηλιά%

Platanus!orientalis%/Πλατάνι%

Olea!europea/Ελιά%

Pinus!halepensis/Πεύκο%

Populus!nigra%/Λεύκα%

Prunnus!pissardii%/Δαμασκηνιά%

Rosa!Dorothy!Perkins/Τριανταφυλλιά%

Salix!babylonica/Ιτιά%κλαίουσα%

Syringa!vulgaris/Πασχαλιά%

ΑΝΘΟΦΥΤΑ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Πληροφορίες!για!τα!φυτά!που!έχουν!επιλεγεί!βρίσκουμε!στα!(Noorhuis,!2006)!
και!(Vermeuler,2004)!
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Crysanthemum!leucanthemun/Μαργαρίτα%(ροζuλευκά%άνθη)%

Echinacea!purpurea/Βυσσινί%εχινάτσεα%(βυσσινί%άνθη)%

Fuchsia!magellanica/Φουξιά%(βιολετί%άνθη)%

Gaillardia!Breman/Γκαιλλάρδια%(κίτριναuκόκκινα%άνθη)%

Gaoura!lindheimeri/Γκάουρα%(ροδίζον%άνθη)%

Geranium!maculatum/Άγριο%γεράνι%(σκιόφιλο)%

Iris!germanica/Ίριδα%(μοβ%άνθη)%

Leucanthemum!vylgare!sp/Μαργαρίτα%(ροζuλευκά%άνθη)%

Oenothera!biennis/%Νυχτολούλουδο%(διετές)%

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ!ΦΥΤΑ!

Brugmansia!arborea/%Σάλπιγγα%του%αγγέλου%

Calendula!arnensis/Καλεντούλα%(μικρά%ποροκαλί%άνθη)%

Calendula!officinalis/Καλεντούλα%(πορτοκαλί%άνθη)%

Levandula!angusifolia/%Κοινή%Λεβάντα%

Levandula!deatata/%Λεβάντα%

Menta!aquatica!syn.!M.!Hirsata/%Υδροχαρής%μέντα%

Menta!gracilis!syn.!M.!Cardiaca/%Δυόσμος%

Menta!x!gentillis/%Δυόσμος%

Ocinum!Basilicum%/%Βασιλικός%%

Ocinum!Basilicum!“Citrodorum”Syn.Ocitriodorum/%Λεμονοβασιλικός%

Dianthus!deltoids/%Αγριογαρύφαλο%

ΦΥΤΑ!ΓΙΑ!ΠΑΡΤΕΡΙΑ!ΓΕΥΣΗΣ!

Agastache!foeniculum!syn.!A.anethiodora/%Γλυκάνισο%(γιγάντια%μπλε%άνθη)%

Alcea!rosea!syn.!Althacea!rosea/%Δενδρομολόχα%(φύλλα%για%τσάι)%

Calamintha!sylvatica!spp.!Ascendens/Άγριο%φλισκούνι%

Camelia!sinensis!syn.!Thea!sinensis/Καμέλια%(φύλλα%για%τσάι)%

Crataegus!laevigata!Paul!Scarlet/Κραταιγός%(κόκκινα%άνθη)%

Fragaria!vesca/%Αγριοφραουλιά%

Helianthus!anus/%Ηλιοτρόπιο%%

Origanum%Vulgare/Άγρια%ρίγανη%

Salvia%offficinalis/Φασκομηλιά%

ΛΑΧΑΝΙΚΑ!
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Allium!fistalosum/Φρέσκο%κρεμμύδι%%

Allium!Porum/Πράσο%

Allium!Sativum/Σκόρδο%

Cynaria!cardunculus/Αγριοαγκιναριά%

Cynara!scolymus%/Αγκινάρα%

Foeniculum!vulgare/Μάραθος%

ΦΥΤΑ!ΓΙΑ!ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ!ΠΑΝΙΔΑΣ!

ΠΟΥΛΙΑ%

Lantana!camara/Λαντάνα%

Lantana!sellowiana/Λαντάνα%έρπουσα%

Lonicera!Fragantissima%/Αγιόκλημα%(λευκά%άνθη)%

Lonicera!tantarica/Αγιόκλημα%(ροζ%άνθη)%

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ%

Buddleia!davidii/Βουτλέια%

Menta!longifolia!‘Budlleja’/%Μέντα%(ροζ%άνθη)%

ΦΥΤΑ!ΓΙΑ!ΧΡΩΣΤΚΕΣ!ΟΥΣΙΕΣ!ΓΙΑ!(ΘΤ)!

Chelidonium!majus/Χελιδονόχορτο%(πορτοκαλί%χρώμα%από%μίσχο)%

Cosmos!sulphureus/Κόσμος%(πορτοκαλί%χρώμα)%

Cytisus!scoparius!syn!sanothamnus!scoparius/Κύτισος%(κίτρινο%χρώμα)%

Iris!pseudacorus/Ίριδα%(κίτρινο%χρώμα)%

Juglans!regia/Καρυδιά%(καφέ%χρώμα%από%φλοιό)%

Juinperus!communis/Γιουνίπερος%(γκρι%χρώμα%από%καρπό)%

ΦΥΤΑ!ΜΕ!ΩΡΑΙΟ!ΣΧΗΜΑ!ΚΑΙ!ΧΡΩΜΑ!ΦΥΛΛΩΝ!

Acanthus!mollis/Άκανθας%%

Buxus!sempervirens/Πυξάρι%

Festuca!glauca/Φεστούκα%

Hypericm!calinicum/Υπερικό%

Parthenocissus!quinquifolia/Παρθενόκισσος%

Photinia!glabra/Φωτίνια%

Spirea!japonica/Σπείρια%

ΥΔΡΟΧΑΡΗ!ΦΥΤΑ!ΓΙΑ!ΛΙΜΝΕΣ!

Carex!pendula/Καλαμιά%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 160!

Cyperus!alterifolius/Υδρολάπαθο%

Nymphea!alba/Νούφαρα%

Vitex!agnus!castus/Λυγαριά%

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ!

Bignonia!capensis/!Μπιγκόνια!

Bignonia!unguis!–!cati/!Μπιγκόνια!η!ονυχωτή!

Bougainvillea!glabra%/Βουκαμβίλια%

Hedera!helix/Κισσός!

Jasminum!grandiflorum/Γιασεμί%μεγανθές%

Parthenocissus!quinquifolia/Παρθενόκισσος%

Plumbago!capensis/Πλουμπάγκο!

Rhynchospermum!Jasminoides/Ρινχόσπερμο%

Wisteria!sinensis/Γλυτσίνια%

ΘΑΜΝΟΙ!!

Nerium!oleander/Πικροδάφνη%

Rosmarinus!officinalis/Δενδρολίβανο%

Pittosporum!tobira/Αγγελική%

Pittosporum!tobira!nanum/Αγγελική%νάνα%

Elaeagnus!x!ebbingei/Ελεάγνος%

Teucrium!fruticans/%Τεύκρο%

7.4.1.2 ΝΕΡΟ!!

Το% νερό% έχει% ιδιαίτερα% μεγάλη% σημασία% στην%ψυχική% υγεία% των% ατόμων.% Το% νερό%

αντιπροσωπεύει% την% αγνότητα% και% τη% αναγέννηση,% συμβολικά% αναζωογονεί% το%

μυαλό%και%το%σώμα%(Yang,%2010).%%

Όψεις% και% ήχοι% ακίνητου% ή% τρεχούμενου% νερού% δεσμεύουν% το% μυαλό% και% είναι%

χαλαρωτικές% Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

Το%νερό,%σε%όλες%τις%μορφές,%περιγράφεται%ως%η%πηγή%μιας%χαλαρωτικής%εμπειρίας%

και%εσωτερικής%γαλήνης.%Πολλοί%χρήστες%ενός%κήπου%κοιτάζουν%την%επιφάνεια%του%

νερού,% τις% σταγόνες% της% βροχής% ή% τα% ψάρια% μέσα% στη% λίμνη,% και% αυτό% είναι% μια%

ευκαιρία%διαλογισμού,%ένα%είδος%συναίσθησης%που%τους%βοηθά%να%αποκαταστήσουν%
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την%χαμένη%τους%ενέργεια%(Pálsdóttir,%2014).%

Μελέτες% δείχνουν% ότι% τα% νεογέννητα% μωρά% έχουν% μία% πρώιμη% ικανότητα% να%

αναγνωρίζουν%το%νερό%καθώς%λαμπιρίζει,%γεγονός%που%αναδεικνύει%την%σημασία%του%

νερού%για% τον%άνθρωπο,%καθώς%τα%οπτικά%του%χαρακτηριστικά,%έχουν%συνδεθεί%με%

την% επιβίωση% του% ανθρώπου% μέσα% από% την% πορεία% της% εξέλιξης% του% ανθρώπινου%

είδους%(Adevi,%2012).%

Λειτουργικά,%το%στοιχείο%του%νερού%χρησιμοποιείται%για%να%δημιουργήσει%ωραίους%

ήχους,%για%την%κάλυψη%οχλήσεων,%για%την%ψύξη%της%ατμόσφαιρας%και%μερικές%φορές%

για%την%άρδευση%των%φυτών%(Yang,%2010).%%

Ο%ήχος%του%νερού%μπορεί%να%είναι%πολύ%χρήσιμος%στην%κάλυψη%θορύβου,%ο%οποίος%

έχει% αποδειχθεί% ότι% έχει% πολύ% αρνητικές% επιπτώσεις% στην% αντιληπτή% θεραπευτική%

αξία%του%χώρου%(Shackell%et%al,%2012).%Έτσι,%το%νερό%είναι%ένα%θαυμάσιο%στοιχείο%για%

την% ενσωμάτωση% σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο,% λόγω% των% διαφορετικών% επιπέδων%

ήχου% που% μπορεί% να% παρέχει.% Χαρακτηριστική% είναι% η% περίπτωση% των% Περσικών%

κήπων% οι% οποίοι% έχουν% "ζωντανούς% ήχους"% νερού% όλο% το% χρόνο% (εικ.92)% (Ramyar,%

2012).%

Τα%στοιχεία%νερού%πρέπει%να%σχεδιάζονται%είτε%για%την%άγρια%ζωή%είτε%για%ψάρια,%όχι%

και% για% τα% δύο% μαζί.% Ακόμη,% επειδή% οι% άνθρωποι% συχνά% υποθέτουν% ότι% το%

τρεχούμενο% νερό% είναι% κατάλληλο% για% πόση,% εάν% το% στοιχείο% νερού% είναι% εύκολα%

προσβάσιμο% και% χωρίς% επιτήρηση,% το% νερό% θα% πρέπει% να% τροφοδοτείται% από% το%

κεντρικό%δίκτυο%(Shackell%et%al,%2012).%

Τέλος,%τα%στοιχεία%νερού%πρέπει%να%σχεδιάζονται%όσο%το%δυνατόν%απλούστερα%ώστε%

να% κρατούν% το% κόστος% συντήρησης% και% τη% χρήση% νερού% χαμηλά.% Ακόμη,% μέριμνα%

πρέπει%να%δίνεται%για%την%τοποθέτησή%τους%σε%προστατευμένη%θέση%από%τον%άνεμο,%

όπου% οι% άνθρωποι% μπορούν% να% καθίσουν% γύρω% από% αυτό,% και% όπου% ενοχλητικοί%

θόρυβοι%δεν%δημιουργούν%μεγάλο%ανταγωνισμό%(Marcus%et%al,%1995).%

Έτσι,% κατά% το% σχεδιασμό% του% θεραπευτικού% κήπου% επιλέχτηκε% η% ένταξη% σημείων%

νερού% σε% διάφορα% μέρη,% όπως% φαίνεται% στα% σχέδια% πρότασης% της% μελέτης%

εφαρμογής%στο%παράρτημα%Β.%Κεντρικό%σημείο%νερού%συναντάμε%στον%αισθητήριο%

κήπο.% Το% στοιχείο% αυτό% είναι% ένα% σιντριβάνι% με% ωραίο% ήχο% από% την% πτώση% του%

νερού,%ο%οποίος%καλύπτει%την%όχληση%από%την%καφετέρια%στο%πιο%κοινωνικό%κομμάτι%

του%αισθητήριου%κήπου.%%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!92. Στοιχείο%νερού%σε%Περσικό%κήπο.%Πηγή:%(Yang,%2010)%

%

Το% νερό%προσελκύει% τα%άγρια% ζώα,%υπενθυμίζοντας%μας%με%αυτόν% το% τρόπο%ότι%σε%

περίοδο% κακής% υγείας% ότι% η% ζωή% συνεχίζεται% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

Άλλα% στοιχεία% νερού% συναντάμε% στο% δάσος% και% στο% άλσος% όπου% δημιουργούνται%

ρηχές% λίμνες% για% προσέλκυση% πανίδας% αλλά% και% ως% σημεία% εστιασμού% και%

χαλάρωσης.%Περιμετρικά% του% δωματίου% καλλιέργειας% υπάρχουν% κανάλια%ακίνητου%

νερού,% τα% οποία% αντανακλούν% το% πράσινο,% προσφέροντας% γαλήνια% αίσθηση,% ενώ%

λειτουργικά%χρησιμεύουν%για%το%πότισμα%των%παρτεριών%καλλιέργειας.%%

Ακολουθεί%η%(εικ.93)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%το%στοιχείο%

του%νερού.%Το%σύμβολο%αυτό,%υποδεικνύει% τα%σημεία%προσθήκης%στοιχείων%νερού%

στις%κατόψεις%της%μελέτης%εφαρμογής.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!93. Συμβολισμός%νερού%
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%

7.4.1.3 ΠΑΝΙΔΑ!ΚΑΙ!ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ!ΖΩΑ!!

Η%θεραπεία%με% τη% βοήθεια% ζώων% είναι% ιδιαίτερα% ευεργετική% για%άτομα%με% κάποια%

ψυχική%ασθένεια,%καθώς%τα%ζώα%δεν%είναι%απειλητικά%στην%αλληλεπίδρασή%τους%με%

τον%άνθρωπο%και%τον%αποδέχονται%όπως%αυτός/αυτή%είναι.%Μια%αλλαγή%σε%ασθενή%

επιτυγχάνεται% μέσω% της% αλληλεπίδρασης% του/της% με% ένα% ζώο,% μέσω% του% οποίου%

αναπτύσσεται% μια% ιδιαίτερη% σχέση.% Διάφορα% είδη% εκτρεφόμενων% ζώων,% όπως%

έχουμε% δει,% χρησιμοποιούνται% αποτελεσματικά% στην% αντιμετώπιση% της% ψυχικής%

ασθένειας% (σκύλοι,% άλογα,% πτηνά).% Ακόμη% και% το% να% βλέπει% κανείς% ψάρια% να%

κολυμπούν% έχει% μια% κατευναστική% επίδραση% στο% θεατή% (Niebuhr,% 2008).%

Χαρακτηριστική%είναι%η%περίπτωση%ενός%ασθενή%στον%οποίο%άρεσε%να%παρακολουθεί%

τα%ψάρια%και%να%τα%ταΐζει,%και%για%να%χτίσει%το%νοσηλευτικό%προσωπικό% %μια%σχέση%

μαζί%του%συχνά%τον%συνόδευαν%στον%κήπο,%ώστε%να%τα%ταΐσει%(Shackell%et%al,%2012).%

Είναι%σκόπιμη,%λοιπόν,%η%χωροθέτηση%κάποιας%περιοχής%στον%θεραπευτικό%κήπο%που%

θα%είναι%αφιερωμένη%σε%θεραπείες%με%τη%βοήθεια%ζώων.%Ακόμη,%η%προσθήκη%πηγών%

νερού%και%δέντρων%κατάλληλων%για%κούρνιασμα%ή%φώλιασμα%είναι%χρήσιμη%για%την%%

προσέλκυση%άγριας%πανίδας.%%

Στον% χώρο% του% (ΨΝΑΔ)% επιλέγεται%η% ένταξη%φάρμας%σε% κάποιο%από% τα% κτίρια%που%

βρίσκονται% στο% πιο% απομονωμένο% κομμάτι% του% (ΨΝΑΔ),% ΝΔ% του% αγροκηπίου.% Η%%

προσέλκυση%άγριας%πανίδας%επιτυγχάνεται%με%τη%χρήση%στοιχείων%νερού%αλλά%και%

κατάλληλων%φυτών.%

Ακολουθεί%η%(εικ.94)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%τα%στοιχεία%

των% ζώων.% Το% σύμβολο% στα% αριστερά% υποδεικνύει% τα% σημεία% στις% κατόψεις% της%

μελέτης% εφαρμογής% όπου% γίνεται% προσπάθεια% για% ενίσχυση% της% πανίδας% ενώ% το%

σύμβολο%στα%δεξιά%υποδεικνύει%το%μέρος%χωροθέτησης%εκτρεφόμενων%ζώων.%

%
%

Πανίδα!–!Εκτρεφόμενα!ζώα!

ΕΙΚΟΝΑ!94. Συμβολισμός%πανίδας%και%εκτρεφόμενων%ζώων%
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7.4.1.4 ΠΕΤΡΕΣ!a!ΔΟΜΙΚΑ!ΣΤΟΙΧΕΙΑ!ΦΥΣΗΣ!

Αγγίζοντας% πέτρες% που% παίρνουν% το% ζεστό% φως% του% ήλιου,% περπατώντας% σε%

διαδρομές% με% μαλακή% ή% σκληρή% επιφάνεια% οι% χρήστες% έχουν% ποικίλες% εμπειρίες%%

(Shahrad,%2013).%

Έτσι,%κατά%το%σχεδιασμό%εντάσσονται%τέτοια%στοιχεία%σε%χώρους%με%νερό.%Ακολουθεί%

η%(εικ.95)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%που%υποδεικνύει%τα%σημεία%

χρήσης% τέτοιων% στοιχείων% (πέτρεςuβότσαλα,% κ.λπ.)% στις% κατόψεις% της% μελέτης%

εφαρμογής.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!95. Συμβολισμός%δομικών%στοιχείων%φύσης%(πέτρες,%βότσαλα,%κ.λπ.)%

7.4.1.5 ΦΩΣ!

ΦΥΣΙΚΟ!ΦΩΣ!!

Το% φυσικό% φως% είναι% σημαντικό% για% την% ψυχική% υγεία.% Το% φως% φθάνει% στον%

κροταφικό% λοβό% και% τον% υποθάλαμο% των% ανθρώπινων% όντων,% οι% οποίοι% είναι%

υπεύθυνοι%για%το%μεταιχμιακό%σύστημα%(τα%συναισθήματα,%τα%κίνητρα,%τη%μνήμη%και%

την%προσοχή)% και% την% κίνηση% (τον%συντονισμό,% την% ισορροπία).%Η%σωστή%αναλογία%

φωτός%και%σκοταδιού%είναι%ιδιαίτερα%σημαντική.%Πάρα%πολύ%μεγάλη%ποσότητα%είτε%

από% το% ένα% είτε% από% το% άλλο% μπορεί% να% είναι% επιβλαβής% για% τις% σωματικές%

λειτουργίες.%Τα%χαμηλά%επίπεδα%φωτισμού%στον%κόσμο%εμφανίζονται%με%μια%ζεστή%

απόχρωση% του%φωτός,% ενώ%καθώς%αυξάνεται%η% ένταση%φωτισμού%ψυχρότερο%φως%

απαιτείται% για% να% δοθεί% μία% φυσιολογική% εμφάνιση.% Το% κίτρινο% φως% είναι% το% πιο%

ευχάριστο% ψυχολογικά% (Niebuhr,% 2008).% Πολλοί% ασθενείς% με% πόνο% βρίσκουν% το%

ισχυρό% φως% του% ήλιου% κουραστικό,% για% αυτό% είναι% σημαντικό% να% είναι% διαθέσιμα%

σκιερά% μέρη% στον% κήπο% ακόμα% και% στις% περιοχές% καλλιέργειας% (Stigsdotter% et% al,%

2003).%

Κατά%τον%σχεδιασμό%του%υπαίθριου%χώρου%του%(ΨΝΑΔ),%επιλέχθηκε%η%χρήση%ειδικών%

κατασκευών% και%φυτεύσεων% για% την% επίτευξη%ύπαρξης% τόσο%ηλιόλουστων%όσο% και%

καλά%σκιασμένων%χώρων.%
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ΤΕΧΝΗΤΟΣ!ΦΩΤΙΣΜΟΣ!

Ο% τεχνητός% φωτισμός% βοηθάει% στη% διασφάλιση% ότι% ο% θεραπευτικός% κήπος% είναι%

εξίσου%ελκυστικός%όσο%%και%ασφαλής%για%χρήση%μετά%τη%δύση%του%ηλίου%(Shackell%et%

al,% 2012).% Μεγιστοποιεί% το% θεραπευτικό% όφελος% του% θεραπευτικού% κήπου%

επιτρέποντας% στους%ανθρώπους% να% χρησιμοποιούν% το% χώρο%με%ασφάλεια% μετά% τη%

δύση%του%ήλιου,%ή%να%τον%παρατηρούν%από%κλειστούς%χώρους%(Marcus%et%al,%1995).%

Κατά%το%σχεδιασμό%του%θεραπευτικού%κήπου%στο%(ΨΝΑΔ),%τοποθετούνται%φωτιστικά%

στα% κεντρικά% σημεία% του% κήπου% ώστε% να% επιτρέπεται% η% χρήση% του% και% κατά% τις%

νυχτερινές%ώρες.%

7.4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ!ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ!

Η% επίπλωση% ενός% θεραπευτικού% κήπου% και% ο% εξοπλισμός% του% επιλέγονται% και%

τοποθετούνται% έτσι% που% να% καλύπτονται% οι% ιδιαίτερες% ανάγκες% των% ατόμων% που%

χρησιμοποιούν%το%χώρο%(Shackell%et%al,%2012).!

Ένας% θεραπευτικός% κήπος% πρέπει% να% περιλαμβάνει% κάποια% συγκεκριμένα% είδη%

εξοπλισμού%τα%οποία%αναλύονται%παρακάτω.%

7.4.2.1 ΦΡΑΧΤΕΣ!–!ΟΡΙΑ!

Οι% φράχτες% και% τα% όρια% είναι% ιδιαίτερα% σημαντικά% στη% δημιουργία% διαφορετικών%

χώρων%και%στη%σηματοδότηση%του%περάσματος%από%τον%ένα%χώρο%στον%άλλο.%

Τα%όρια%δεν%χρειάζεται%να%είναι%καταπιεστικά%και%απειλητικά,%αλλά%μπορούν%%να%μας%

περικλείουν% %σαν%χέρια%παρηγοριάς.%Αυτά%μπορεί%να%περιλαμβάνουν%φυσικά%όρια,%

όπως%μάζες%εδάφους,%μεταβολές%επιπέδων,%φυτεμένα%όρια%όπως%φράχτες%αλλά%και%

παραδοσιακούς% τοίχους.% Τα% όρια% είναι% ένα% σημαντικό% μέρος% του% σχεδιασμού% του%

χώρου%(Shackell%et%al,%2012).%

Από%τα%ασφαλή%όρια,%το%συρματόπλεγμα%είναι%οπτικά%πιο%διαπερατό%από%τα%κάθετα%

κάγκελα%και%αισθάνεται%κανείς%λιγότερο%περιορισμό.%Η%οπτική%επίδραση%της%ψηλής%

περίφραξης%μπορεί% να%μειωθεί,% εάν% είναι%απαραίτητο,%με% τη%φύτευση%και%από% τις%

δύο%πλευρές%(εικ.96),%(Shackell%et%al,%2012).%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!96. Πράσινος%φράχτης.%Πηγή:%(Yang,%2010).%

%

Πράσινοι% φράχτες% χρησιμοποιούνται% για% την% δημιουργία% του% δωματίου%

καλλιέργειας%και%τον%διαχωρισμό%του%από%τα%γειτονικά%δωμάτια%του%Ήσυχου%κήπου,%

του%Αισθητήριου%κήπου%και%του%Άλσους.%

Ξύλινος% περιμετρικός% φράχτης% σε% καμπύλη% γραμμή% οριοθετεί% την% έκταση% της%

φάρμας%σε%σχέση%με%τις%εκτάσεις%καλλιέργειας%και%τις%εξοχικές%διαδρομές%στην%νότια%

και%νοτιοανατολική%πλευρά%της%φάρμας.%

Πυκνή% φύτευση% κυπαρισσιών% και% καλόκεδρων% χρησιμεύει% σε% αρκετά% σημεία% ως%

οπτικό%όριο%και%φράχτης%για%δημιουργία%κατάλληλων%συνθηκών%απομόνωσης.%

Ακολουθεί%η%(εικ.97)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%το%στοιχείο%

του% φράχτη% και% των% ορίων.% Το% σύμβολο% αυτό,% υποδεικνύει% τα% σημεία% χρήσης%

κάποιας% μορφής% περίφραξης% και% οπτικού% περιορισμού% στα% σχέδια% της% μελέτης%

εφαρμογής.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!97. Συμβολισμός%φράχτη%u%ορίων%
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7.4.2.2 ΠΥΛΗ!

Μια%είσοδος%σε%έναν%χώρο%είναι%φιλόξενη%και%ενθαρρύνει%τους%ανθρώπους%να%τον%

εξερευνήσουν%(Yang,%2010).%Οι%χρήστες%εκφράζουν%ρητά%ότι%η%είσοδος%από%μία%πύλη%

στον%κήπο%σημειώνει%τα%σύνορα%μεταξύ%της%επικίνδυνης%καθημερινής%ζωής%τους%και%

ενός% μέρους% απομόνωσης% και% ασφάλειας.% Η% πύλη% είναι% το% σύμβολο% ενός% κόσμου%

ιερού% η% οποία% με% τη% σειρά% της% προσφέρει% προστασία% της% ιδιωτικής% ζωής% και%

ικανοποιεί% την%ανάγκη% των%συμμετεχόντων%να%αισθάνονται%ασφαλείς%σε%αυτές% τις%

νέες% συνθήκες.% Οι% συμμετέχοντες% εξέφρασαν% ότι% η% πύλη% (η% είσοδος% στον% κήπο)%

σηματοδότησε% μια% διάκριση% μεταξύ% του% κόσμου% της% καθημερινής% πάλης% και% έναν%

κόσμο%ιερό%και%ασφαλή,%ένα%καταφύγιο%στον%κήπο%αποκατάστασης.%Τέλος,%ο%κήπος%

πρέπει%να%είναι%κλειστός%για%τους%άλλους%χρήστες%κατά%τη%διάρκεια%της%επέμβασης%

μίας%ομάδας%(Pálsdóttir,%2014).%

Έτσι,% κατά% τη% διαδικασία% σχεδιασμού% επιλέγεται% η% δημιουργία% πύλης% στις% δύο%

εισόδους% του% κήπου% των% σχημάτων% και% του% δωματίου% καλλιέργειας.% Ακολουθεί% η%

(εικ.98)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%το%στοιχείο%της%πύλης.%Το%

σύμβολο%αυτό,%υποδεικνύει%στα%σχέδια%της%μελέτης%εφαρμογής%τα%σημεία%εισόδου%

–%εξόδου%με%την%μορφή%της%πύλης.%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!98. Συμβολισμός%πύλης%

7.4.2.3 ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ!

Καθιστικά% με% προστατευτικό% στοιχείο% στην% πλάτη% και% με% ελκυστική% θέα!

τοποθετούνται% σε%μέρη%όπου% κάποιος% θα%θελήσει% να% καθίσει% και% μακριά%από% την%

κεντρική%πορεία%κίνησης%για%να%μην%παρεμποδίζονται%οι%άλλοι%άνθρωποι% (Shackell%

et%al,%2012).%

Καθιστικά% εν% μέρη% περικλειόμενα% από% φύτευση,% ή% στην% περίμετρο% ενός% ανοιχτού%

χώρου%παρέχουν% ένα%βαθμό%προστασίας% της% ιδιωτικής% ζωής% για%όσους%θέλουν% να%

είναι%μόνοι%τους%ή%για%όσους%θέλουν%να%παρατηρούν%από%απόσταση.%
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Πάγκοι%και% καθιστικά%στην%άκρη%παρτεριών%με%κάτι% για%να%υποστηρίζεται%η%πλάτη%

επιτρέπει%στους%ανθρώπους%να%κάθονται%με%τα%πόδια%τους%επάνω%ή%να%μπορούν%να%

ξαπλώσουν%για%να%κοιμηθούν%ή%να%κάνουν%ηλιοθεραπεία.%

Σταθερά%καθίσματα%με%πλάτη%για%άνετο%κάθισμα%είναι%ιδιαίτερα%σημαντικά%για%τους%

χρήστες% του% κήπου% που% μπορεί% να% είναι% σωματικά% αδύναμοι.% Εάν% παρέχονται%

τέτοιου% τύπου% πάγκοι% καθισμάτων,% επιλέξτε% ένα% υλικό% που% είναι% ελκυστικό% στην%

αφή% (π.χ.% ξύλο)% και% μέγεθος% έτσι% ώστε% ένας% ή% δύο% άνθρωποι% να% μπορούν% να%

μοιραστούν% τον% χώρο.% Η% εικόνα% μοιάζει% περισσότερο% με% ένα% παγκάκι% κήπου,% και%

λιγότερο%με%πάγκο%πάρκου%ή%στάσης%λεωφορείου.%%

Τα% καθιστικά% προτείνεται% να% είναι% ξύλινα% με% % χέρια% και% πλάτη% (όχι% από% χάλυβα% ή%

σκυρόδεμα),%αλλά%μπορεί%επίσης%να%είναι%ένα%έργο%τέχνης%από%μόνα%τους%(Shackell%

et%al,%2012).%

Ακόμη,%οι%πάγκοι%του%κήπου%προτείνεται%να%έχουν%το% ιδανικό%μέγεθος%για%να%τους%

“διεκδικήσει”% ένα% μόνο% άτομο% και% να% παρέχουν% κάποια% ιδιωτικότητα% για% την%

ανάγνωση%ή%το%φαγητό%(Marcus%et%al,%1995).%

Πέρα% από% τα% μεμονωμένα% παγκάκια% σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% χρειάζονται%

καθιστικά% οργανωμένα% σε% σύνολα% για% κοινωνική% αλληλεπίδραση.% Η% τοποθέτησή%

τους% κοντά% στην% είσοδο% του% κήπου% είναι% σκόπιμη,% καθώς% η% περιοχή% αυτή% είναι%

πιθανόν%να%χρησιμοποιηθεί%για%γρήγορα%διαλείμματα%από%το%προσωπικό%αλλά%και%

τους%ασθενείς.%

Οι% επιλογές% σε% καθίσματα% που% διατίθενται% σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο%

περιλαμβάνουν%κινητά%καθίσματα,%έτσι%ώστε%οι%χρήστες%να%μπορούν%να%καλύψουν%

τις% δικές% τους% ιδιαίτερες% ανάγκες.% Τα% κινητά% καθίσματαuκαρέκλες% μετακινούνται,%

δίνοντας%τη%δυνατότητα%επιλογής%του%βαθμού%του%ηλίου%και% της%σκιάς,%καθώς%και%

του%αριθμού%των%ατόμων%μίας%ομάδας.%

Τραπέζια%με%κινητές%καρέκλες%ή%πάγκους%παρέχουν%στους%χρήστες%τη%δυνατότητα%να%

φάνε% ή% να% συναντηθούν% μαζί% με% φίλους,% ειδικά% όταν% ο% χώρος% είναι% δίπλα% στην%

καφετέρια%(Marcus%et%al,%1995).%

Υπαίθριοι% “σταθμοί% δραστηριότητας”% που% αποτελούνται% από% οπτικά% στοιχεία%

μπορούν% να% συμπεριληφθούν% στους% καθιστικούς% χώρους,% όπως% ένας% σωρός% από%

βιβλία%σε%μια%ήσυχη%γωνιά,%ή%μία%συλλογή%από%εργαλεία%κηπουρικής%σε%ένα%τραπέζι%

εργασίας.% Όλα% αυτά% βοηθούν% τους% χρήστες% να% ξεκινήσουν% τις% δικές% τους%
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δραστηριότητες,% να% διατηρήσουν% την% ανεξαρτησία% και% την% αυτοεκτίμησή% τους%

(Shackell%et%al,%2012).%

Άτομα%που%δυσκολεύονται%να%σκύψουν%επωφελούνται%από%υπερυψωμένα%στοιχεία,%

τα% οποία% θα% πρέπει% να% έχουν% σχεδιαστεί% ώστε% να% προσελκύουν% και% άλλους% (π.χ.%

σχεδιάζοντας%την%άκρη,%έτσι%ώστε%να%κάνει%ένα%άτυπο%κάθισμα%(Shackell%et%al,%2012).%

Μία% κεντρική% σκηνή% ή% ένα% αμφιθέατρο% για% την% εκτέλεση% χορών,% τραγουδιών% και%

δραστηριοτήτων%που%γίνονται%ομαδικά%με%δυνατότητα%παρακολούθησης%από%κοινό%

θεωρείται%σκόπιμη%(Niebuhr%2008).%

Χώρος%στάσης%ή%καφετέρια%όπου%οι%χρήστες%του%θεραπευτικού%κήπου%μπορούν%να%

φάνε%ή%να%παρατηρήσουν%τους%άλλους%.%

Κατά% τον% σχεδιασμό% του% υπαίθριου% χώρου% του% (ΨΝΑΔ),% σχεδιάζονται% τόσο%

μεμονωμένα% καθιστικά% όσο% και% ομάδες% καθιστικών% κατάλληλες% για% κοινωνική%

αλληλεπίδραση.% Κινητά% καθιστικά% συναντάμε% στον% χώρο% της% καφετέριας% και% τον%

αισθητήριο%κήπο,%ενώ%πάγκους%δραστηριότητας%συναντάμε%σε%διάφορα%μέρη%κάτω%

από%δέντρα.%Τις%ανάγκες%μίας%κεντρικής%σκηνής%καλύπτει%το%υπαίθριο%θεατράκι%που%

υπάρχει%ήδη%στο%(ΨΝΑΔ).%%

Οι% (εικ.99u103),% οι% οποίες% ακολουθούν,% είναι% ο% προσωπικός% μου% συμβολισμός% για%

διάφορους%τύπους%καθιστικών%%τα%οποία%είναι%χρήσιμα%σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο%

σύμφωνα%με% τα%παραπάνω.%Τα%σύμβολα% %υποδεικνύουν% τον% τύπο%καθιστικών%που%

εντάσσονται% κατά% τον% σχεδιασμό% σε% διάφορα% σημεία% του% θεραπευτικό% κήπο% του%

(ΨΝΑΔ).%%

%
ΕΙΚΟΝΑ!99. Συμβολισμός%μονών%καθιστικών%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!100. Συμβολισμός%διπλών%καθιστικών,%για%πιο%μεγάλες%ομάδες%ατόμων%
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%

%
ΕΙΚΟΝΑ!101. Συμβολισμός%κινητών%καθιστικών%

!

%
ΕΙΚΟΝΑ!102. Συμβολισμός%σταθμών%u%πάγκων%δραστηριότητας%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!103. Συμβολισμός%αμφιθεάτρου%

%

7.4.2.4 ΣΗΜΕΙΑ!ΕΣΤΙΑΣΜΟΥ!ΚΑΙ!ΚΕΝΤΡΙΚΑ!ΣΗΜΕΙΑ!!

Τα% κεντρικά% σημεία% και% τα% σημεία% εστιασμού% παρέχουν% ένα% ή% περισσότερα%

εντυπωσιακά%και%μοναδικά%χαρακτηριστικά%με%τα%οποία%οι%άνθρωποι%προσδιορίζουν%

τον% κήπο.% Ένα% γλυπτό,% οι% ήχοι% του% αέρα,% ένα% κλουβί% με% πουλιά,% μια% λιμνούλα% με%

ψάρια,% κλπ% χρησιμεύουν% για% την% δημιουργία%αναμνήσεων%που% σχετίζονται% με% την%

εμπειρία%αποκατάσταση%που%επιτυγχάνεται%στον%κήπο%(Marcus%et%al,%1995).%

Τα%κεντρικά%σημεία%διευκολύνουν%τον%προσανατολισμό%και%συνεπώς%παρέχουν%ένα%

αίσθημα%άνεσης%και%ξεκούρασης%(Ramyar,%2012)%.%

Τα% σημεία% εστιασμού% δημιουργούν% ευκαιρίες% για% να% σταματήσει% κάποιος% και% να%

αλληλεπιδράσει%με%τους%ανθρώπους%και%το%περιβάλλον.%

Κατά% τον% σχεδιασμό% του% θεραπευτικού% κήπου% στο% (ΨΝΑΔ),% εντάσσουμε% διάφορα%

σημεία% εστιασμού% ανάλογα% με% την% χωρική% ενότητα.% Το% ρόλο% των% σημείων%

εστιασμού% παίζουν% ποικίλα% στοιχεία% σύνθεσης% του% χώρου.% Ως% σημεία% εστιασμού%

λειτουργούν% τα% κεντρικά% παρτέρια% του% αισθητήριου% κήπου,% τα% γλυπτά% που%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 171!

τοποθετούνται% στον% ήσυχο% κήπο,% τα% κεντρικά% στοιχεία% νερού% που% οργανώνουν%

διάφορες% επιμέρους% χωρικές% ενότητες% του% θεραπευτικού% κήπου,% όπως% για%

παράδειγμα%στο%άλσος,%και%ποικίλα%άλλα%στοιχεία.%

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ!

Η% τέχνη% μπορεί% να% αποτελέσει% κεντρικό% σημείο% στην% οργάνωση% ενός% χώρου% ενώ%

βοηθά% στη% δέσμευση% της% προσοχής.% Ως% % προϊόν% παραγγελίας,% ένα% έργο% τέχνης%

μπορεί%να%έχει% ιδιαίτερη%και%ασυνήθιστη%αφή%ή%αισθητήριες% ιδιότητες,%προσφέρει%

έκπληξη,% ενθαρρύνει% τον% προβληματισμό% ενώ% πολλές% φορές% παρέχει% ακόμη% και%

χιούμορ%(Shackell%et%al,%2012).%

Η% χρήση% της% τέχνης% και% της% διακόσμησης% σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% είναι%

ευεργετική.% Βοηθά% τις% εγκαταστάσεις% υγειονομικής% περίθαλψης% να% μοιάζουν% πιο%

φιλόξενες%και%οικείες,%καθώς%παρέχει%ένα%ευχάριστο%διάλειμμα%για%όλους%(Shackell%

et%al,%2012).%

Ορισμένοι% χώροι% είναι% απρόσιτοι% αλλά% εξακολουθούν% να% είναι% ορατοί% από% τους%

θαλάμους%και%τους%διαδρόμους.%Αυτοί%οι%χώροι%προσφέρουν%εξαιρετικές%ευκαιρίες%

για%την%εγκατάσταση%κάποιου%έργου%τέχνης%που%μπορεί%να%μην%είναι%κατάλληλο%για%

περιοχές%δημόσιας%πρόσβασης%(Shackell%et%al,%2012).%

Χαρακτηριστικό%παράδειγμα%σωστής%%χρήσης%της%τέχνης%και%της%διακόσμησης%είναι%

η% μονάδα% Chalkhill,% η% οποία% φροντίζει% παιδιά% και% νέους% με% οξεία% προβλήματα%

ψυχικής%υγείας,%και%έχει%σχεδιαστεί%για%να%αντανακλά%τη%φύση%χρησιμοποιώντας%τη%

γύρω%περιοχή%ως%μία%παλέτα.%Τα%μέλη%του%προσωπικού%είναι%πεπεισμένα%ότι%η%νέα%

μονάδα% βοηθά% στην% επιτάχυνση% της% ανάρρωσης% των% νέων,% καθώς% φαίνεται% να%

ανακάμπτουν% γρηγορότερα% από% ό,% τι% παρόμοιοι% ασθενείς% στο% παλιό% κτίριο.% Οι%

νεώτεροι%τρόφιμοι%της%μονάδας%επέλεξαν%θέματα%από%τη%φύση%ως%γενικό%θέμα%τόσο%

για% τους% εσωτερικούς% % όσο% και% για% τους% εξωτερικούς% χώρους% και% κήπους,% καθώς%

αισθάνθηκαν% ότι% το% δάσος% και% οι% παραθαλάσσιες% περιοχές% ήταν% μέρη% όπου% θα%

ήθελαν%να%είναι%(Shackell%et%al,%2012).%%

Στοιχεία% από% εικόνες% του% δάσους% χρησιμοποιήθηκαν% ως% σημαντικά% ενοποιητικά%

στοιχεία%στο%σχεδιασμό.%Για%παράδειγμα,%ένα%μοτίβο%φύλλων%χρησιμοποιήθηκε%σε%

χαλιά,% κουρτίνες%και% ταπετσαρίες.%Ενώ,%στις% γυάλινες%πόρτες%εισόδου%χαράχθηκαν%

εικόνες%από%τα%πεύκα%της%αυλής%της%ψυχιατρικής%κλινικής!(Shackell%et%al,%2012).%
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Ωστόσο% κατανοητό% πρέπει% να% γίνει% ότι% καμία% έξυπνα% σχεδιασμένη% πλακόστρωση,%

γλυπτό% ή% καθιστικό% δεν% μπορεί% να% αντισταθμίσει% την% έλλειψη% της% φύσης% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

Όσον%αφορά%τη%διακόσμηση%του%χώρου%μίας%ψυχιατρικής%κλινικής%συχνά%εγείρονται%

ερωτήματα% σχετικά% με% την% καταλληλότητα% των% έργων% τέχνης.% Πολλές% φορές% το%

νόημα%που%μεταφέρουν% τα% έργα% ερμηνεύεται% λάθος%από% τους% ασθενείς% λόγω% της%

ψυχικής% τους% κατάστασης% οδηγώντας% σε% αντίθετα% αποτελέσματα% από% την%

ευχάριστη% απόσπαση% στην% οποία% αποσκοπούσαν% οι% αρχιτέκτονες% /% αρχιτέκτονες%

τοπίου.%Χαρακτηριστική%είναι%η%παρακάτω%εικόνα%και%οι%σκέψεις%κάποιων%ασθενών%

(εικ.104).% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!104. Μια% φάλαινα% "κάνοντας% βουτιά"% μπορεί% να% είναι% ένα% ιδιαίτερο%

στοιχείο%σε%μια%παιδική%χαρά,%αλλά%οι%ασθενείς%σε%αυτό%το%ψυχιατρικό%νοσοκομείο%

μπορεί% να% το% ερμηνεύουν% ως% μια% φάλαινα% που% % αυτοκτονεί.% Πηγή:% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf)%
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Η% εμπειρία% των% καλλιτεχνικών% διευθυντών% δείχνει% ότι% οι% περισσότεροι% άνθρωποι%

ανταποκρίνονται%θετικά%σε%έργα%τέχνης%που%είναι%παραστατικά%και%όχι%αφηρημένα,%

και%ιδίως%όταν%εικόνες%αφορούν%την%φύση.%

ΣΥΜΒΟΛΑ!

Η%θρησκεία% και% ο%πολιτισμός% έχουν%μια% ισχυρή%δύναμη%στο% να%σταθεροποιούν% το%

πνεύμα% των% ανθρώπων% και% να% εμποδίζουν% αρνητικές% σκέψεις% και% συναισθήματα,%

όπως% η% αυτοκτονία.% Στο% σχεδιασμό% ενός% θεραπευτικού% κήπου% μπορούν% να%

προστεθούν% συμβολικά% στοιχεία,% όπως% ένα% άγαλμα% του% Θεού,% ως% σημεία%

εστιασμού.%

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ!ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ!!

Οι% ετικέτες% των% φυτών% τραβούν% την% προσοχή% σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% και%

μπορούν% να% αποτελέσουν% κίνητρο% για% συνομιλία% και% σημεία% εστιασμού% της%

προσοχής,% όπως% προκύπτει% από% μια% μελέτη,% σύμφωνα% με% την% οποία% στον% χώρο%

διεξαγωγής%της%υπήρχαν%περισσότερα%%από%35%διαφορετικά%είδη%φυτών%και%θάμνων%

σε%άνθιση,%και%οι%ερωτηθέντες%ασθενείς%ζήτησαν%να%αλλάξουν%οι%ετικέτες%των%φυτών%

(Marcus%et%al,%1995).%

Ακολουθεί%η%(εικ.105)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%το%στοιχείο%

των% σημείων% εστιασμού.% Το% σύμβολο% αυτό,% υποδεικνύει% στα% σχέδια% της% μελέτης%

εφαρμογής% τα% σημεία% όπου% έχουν% χρησιμοποιηθεί% διάφορα% στοιχεία% ώς% σημεία%

εστίασης% της% προσοχής.% Τέτοια% είναι% στοιχεία% νερού,% ενδιαφέροντα% παρτέρια,%

γλυπτά%κ.λπ.%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!105. Συμβολισμός%σημείων%εστιασμού%

7.4.2.5 ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ!ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ!ΧΩΡΟΙ!

Οι% στεγασμένοι% εξωτερικοί% χώροι% είναι% σημαντικά% στοιχεία% στο% σχεδιασμό% ενός%

θεραπευτικού%κήπου.%Οι%ασθενείς%χρειάζονται%τόσο%περιοχές%στον%ήλιο%όσο%και%στη%

σκιά%(Yang,%2010).%%
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Η% σκίαση% με% διάφορες% μορφές% στέγασης% βοηθά% τους% ανθρώπους% να%

αντιμετωπίσουν%την%φωτοευαισθησία%ή%απλά%να%αποφύγουν%την%βροχή%(Shackell%et%

al,%2012).%

Ένα%καταφύγιο%στον%κήπο%από%τον%ήλιο,% τον%άνεμο%ή%τη%βροχή%μπορεί%να%παρέχει%

παράλληλα% ένα% σημείο% προορισμού% για% μια% βόλτα,% επεκτείνοντας% τη% χρήση% του%

κήπου% μέσα% στη% διάρκεια% της% ημέρας% ή% του% έτους% (Δ3.%

http://www.umcg.nl/sitecollectiondocuments/umcg/c1_cooper_marcus.ppt.pdf).%

Επιφάνειες% που% αντανακλούν% τη% θερμότητα,% πέργκολες! που% παράγουν% σκιά% και%

άλλες%κατασκευές%με%%φυτεύσεις%%συμβάλλουν%στην%βελτίωση%του%μικροκλίματος%και%

επεκτείνουν%τη%χρήση%του%κήπου%σε%διάφορες%εποχές%(Marcus%et%al,%1995).%

Κιόσκια% παρέχουν% καταφύγιo% για% σκιά,% ανάπαυση,% κοινωνικές% δραστηριότητες,%

καθώς%και%την%προστασία%από%την%κακοκαιρία%(Yang,%2010).%%

Ρυθμιζόμενες% ομπρέλες% επιτρέπουν% στους% ανθρώπους% να% ελέγχουν% την% ποσότητα%

του%ήλιου%ή%της%σκιάς,%ιδιαίτερα%σημαντικό%για%εκείνους%που%δεν%αισθάνονται%καλά%

ή%παίρνουν%κάποια%φαρμακευτική%αγωγή%(Marcus%et%al,%1995).%

Ακολουθεί%η%(εικ.106)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%τα%%σημεία%

χρήσης%στεγασμένων%εξωτερικών%χώρων%στα%σχέδια%της%μελέτης%εφαρμογής.%%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!106. Συμβολισμός%στεγασμένων%εξωτερικών%χώρων%

7.4.2.6 ΠΕΡΙΟΧΕΣ!ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ!

Οι% περιοχές% καλλιέργειας% και% τα% παρτέρια% είναι% σημαντικά% στοιχεία% σε% έναν%

θεραπευτικό% κήπο% όπου% λαμβάνει% χώρα% (ΚΘ).% Στο% δωμάτιο% καλλιέργειας% είναι%

χρήσιμα% παρτέρια% φυτών% τόσο% χαμηλά% όσο% και% ανυψωμένα% (Shahrad,% 2013).%

Παρέχοντας%παρτέρια%για%(ΚΘ)%σε%έναν%κήπο%και%τοποθετώντας%περιοχές%φύτευσης%

σε%διαφορετικά%ύψη%επιτρέπεται%η%εργασία%των%ασθενών%σε%διαφορετικές%στάσεις%

σώματος%(Yang,%2010).%%

Η% περιοχή% της% καλλιέργειας% θα% πρέπει% να% είναι% κοντά% σε% νερό% και% σε% υπόστεγα.%

Επίσης,%θα%πρέπει%να%είναι%σε%ένα%σημείο%όπου%το%έδαφος%είναι%καλό%και%υπάρχει%
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αρκετό%φως%του%ήλιου%(Shahrad,%2013).%

Στον% θεραπευτικό% κήπο% του% (ΨΝΑΔ),% δημιουργούνται% παρτέρια% καλλιέργειας% σε%

διάφορα% ύψη% κυρίως% στο% δωμάτιο% καλλιέργειας.% Ακόμη,% και% άλλα% παρτέρια% σε%

διάφορα% μέρη% του% θεραπευτικού% κήπου% μπορούν% να% αξιοποιηθούν% για% τον% ίδιο%

σκοπό.%Ακολουθεί%η%(εικ.107)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%τα%%

σημεία%ένταξης%παρτεριών%καλλιέργειας%%στα%σχέδια%της%μελέτης%εφαρμογής.%%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!107. Συμβολισμός%παρτεριών%καλλιέργειας%

7.4.2.7 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ!

Ένα% γυάλινο% θερμοκήπιο% σε% ένα% χειμερινό% κήπο% είναι% ένα% υπέροχο% μέρος% για% να%

κάθεται% κάποιος% και% να%παρακολουθεί% τις%αλλαγές%στο% τοπίο% ενώ%εξακολουθεί% να%

βρίσκεται%προφυλαγμένος%στο%εσωτερικό%του%(Shahrad,%2013).%

Στο% (ΨΝΑΔ)% εντάσσεται% ένα% γυάλινο% θερμοκήπιο% στην% περιοχή% του% σημερινού%

αγροκηπίου.%

7.4.2.8 ΧΩΡΟΣ!ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ!a!ΕΡΓΑΛΕΙΑ!ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ!!

Στην% περιοχή% καλλιέργειας% προτείνεται% να% παρέχεται% κάποιο% υπόστεγο%

αποθήκευσης%για%τα%εργαλεία%αλλά%και%ως%χώρος%φύλαξης%σπόρων%(Yang,%2010).%%

Τα%εργαλεία%κηπουρικής%πρέπει%(Yang,%2010):%%

• Να%είναι%ελαφριά%

• Να%έχουν%ευμετάβλητες%λαβές%με%πολλαπλά%μεγέθη%και%μήκη%

• Να%έχουν%εργονομικό%σχεδιασμό%ώστε%να%παρέχουν%εύκολη%χρήση%

• Να%είναι%από%ξύλο%ή%μαλακό%πλαστικό%

Ένας%αντίστοιχος%χώρος%για%αποθήκευση%εργαλείων%κηπουρικής,%σπόρων%και%άλλων%

χρήσιμων% στοιχείων% εντάσσεται% στον% κήπο% των% σχημάτων% έξω% από% το% δωμάτιο%

καλλιέργειας.%

Ακολουθεί%η%(εικ.108)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%τα%%σημεία%

ένταξης%νέων%κτιριακών%κατασκευών%στα%σχέδια%της%μελέτης%εφαρμογής.%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!108. Συμβολισμός% νέων% κτιριακών% κατασκευών% (θερμοκήπιο,% χώρος%

αποθήκευσης)%

7.4.3 ΥΛΙΚΑ! ΚΑΙ! ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ! ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ! ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ!

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ!

Το% σύνολο% του% περιβάλλοντος% ενός% θεραπευτικού% κήπου% για% ψυχικά% ασθενείς%

προτείνεται% να% αποτελεί% ένα% συνεκτικό% σύνολο,% όπου% δεν% υπάρχουν% αντικείμενα,%

υλικά% ή% χρώματα% που% διαταράσσουν% την% εμπειρία% ενός% ισορροπημένου% και%

εναρμονισμένου% συνόλου.% Το% περιβάλλον% πρέπει% να% αποπνέει% ηρεμία,% να% μην%

υπάρχουν% τοίχοι%σε%έντονα%χρώματα,% να%κυριαρχούν%ουδέτεροι% και%βασικοί% τόνοι,%

ώστε% το% περιβάλλον% του% κήπου% να% μην% είναι% κουραστικό.% Τα% ερεθίσματα% σε% έναν%

θεραπευτικό%κήπο%με%(ΠΑΒΦ)%για%ψυχικά%ασθενείς%δεν%πρέπει!να%υπερβαίνουν%την%

πνευματική%τους%ικανότητα.%

Τα% υλικά% και% τα% μορφολογικά% χαρακτηριστικά% των% στοιχείων% σχεδιασμού% ενός%

υποστηρικτικού% περιβάλλοντος% ενός% θεραπευτικού% κήπου% είναι% ιδιαίτερα%

σημαντικά.% Τα% σχήματα,% οι% υφές,% τα% χρώματα,% τα% αρώματα,% οι% ήχοι,% αλλά% και% τα%

δομικά% στοιχεία% των% δωματίων% του% κήπου% καθορίζουν% τον% τύπο% της% βιωματικής%

εμπειρίας%των%χρηστών%του%κήπου%συμβάλλοντας%στη%διαδικασία%αποκατάστασης.%

7.4.3.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ!ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ!

Η%στάση%του%ατόμου%απέναντι%στο%περιβάλλον%εξαρτάται%από%το%πώς%γίνεται%αυτό%

αντιληπτό%διανοητικά%και%συναισθηματικά%μέσω%των%αισθήσεων%του%(Adevi,%2012).%%

Έτσι,% η% επιτυχία% ενός%θεραπευτικού%κήπου%συνδέεται%άμεσα%με% τις%αισθήσεις% των%

χρηστών%και%την%ικανοποίησή%τους%μέσα%από%αισθητήριες%εμπειρίες%που%παρέχει%ο%

θεραπευτικός%κήπος.%Η%ικανοποίηση%των%πέντε%αισθήσεων%παίζει%μεγάλο%ρόλο%στην%

διαδικασία%αποκατάστασης%καθώς%είναι%ένας%τρόπος%απόσπασης%της%προσοχής%και%

χαλάρωσης% που% βάση% θωριών% είναι% ένας% βασικός% μηχανισμός% αποτελεσματικής%

επίδρασης% του% φυσικού% περιβάλλοντος% πάνω% στον% άνθρωπο% και% την% ψυχική% του%

υγεία.%
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Το%φυσικό%περιβάλλον%επιδρά%στην%ψυχή%καθώς%έχει%τη%δύναμη%να%ικανοποιεί%και%

τις%πέντε%αισθήσεις.%Τα%διάφορα%φυτικά%είδη%ικανοποιούν%την%αίσθηση%της%όρασης%

και%την%αίσθηση%της%%όσφρησης%με%τα%διάφορα%χρώματα%και%αρώματά%τους.%Ο%ήχος%

του%ανέμου%μέσα%στα%φυλλώματα%των%δέντρων,%ο%ήχος% του% τρεχούμενου%νερού%ή%

της% βροχής% ικανοποιούν% την% αίσθηση% της% ακοής.% Οι% καρποί% των% δέντρων,% των%

θάμνων% και% τα% βότανα% ικανοποιούν% την% αίσθηση% της% γεύσης.% Οι% ποικίλες% υφές%

βλάστησης,% καρπών% και% υλικών%στο%φυσικό%περιβάλλον% ικανοποιούν% την%αίσθηση%

της%αφής%(Yang,%2010).%

Τέλος,%στην%αισθητηριακή%αντίληψη%του%φυσικού%περιβάλλοντος%παίζουν%ρόλο%και%

άλλες%παράμετροι%όπως%η%κίνηση%στο%χώρο,%η%ταχύτητα%της%κίνησης,%η%ισορροπία%,η%

μακρινή%ή%κοντινή%αντίληψη%των%πραγμάτων,%η%αίσθηση%της%υγρασίας,%η%αίσθηση%

της% % θερμοκρασίας% κλπ.% Οι% πιο% ισχυρές% εμπειρίες% στη% φύσης% είναι% ξαφνικές% και%

χωρίς%προειδοποίηση%(Adevi,%2012).%

Έτσι,%οι%θεραπευτικοί%κήποι%οφείλουν%να%ικανοποιούν%μέσα%από%τον%σχεδιασμό%τους%

και% τα% επιμέρους% στοιχεία% τους% τις% αισθήσεις% των% χρηστών% ώστε% να% επέλθει% η%

αποκατάσταση% της% ψυχικής% τους% υγείας.% Ένα% τμήμα% του% κήπου% αφιερωμένο% στις%

αισθήσεις%φαίνεται%να%είναι%ιδιαίτερα%σημαντικό.%

%

7.4.3.1.1 ΟΡΑΣΗ!

Η%όραση!είναι%σημαντική%καθώς%ένα%άτομο%χρειάζεται%μόνο%να%ανοίξει%τα%μάτια%για%

να%δοκιμάσει%ένα%συνεχώς%μεταβαλλόμενο%φάσμα%του%φωτός%και%του%χρώματος%(El%

Barmelgy,%2013).%

Έτσι,% ένας%θεραπευτικός% κήπος%θα%πρέπει% να% έχει% ενδιαφέρουσες%οπτικές,% σημεία%

εστιασμού,%αλλαγές%επιπέδων,%ποικιλία%χρωμάτων%και%σχημάτων%που%ικανοποιούν%

την%όραση.%

ΥΛΙΚΑ!

Είναι%σημαντικό%να%γνωρίζουμε%την%τοπική%ιδιαιτερότητα%ή%ό,%τι%κάνει%την%τοποθεσία%

ενός% θεραπευτικού% κήπου% διαφορετική% και% ξεχωριστή.% Συχνά% αυτό% σημαίνει% την%

χρήση% χαρακτηριστικών% υλικών% της% περιοχής,% για% παράδειγμα,% πλακοστρώσεις%

πέτρας%ή%συγκεκριμένα%φυτά.%Στο%Σέφιλντ%στο%Βόρειο%Γενικό%Νοσοκομείο%τα%παλιά%

βιομηχανικά% αντικείμενα% τέχνης% τοποθετούνται% στα% περίχωρα% σε% καίριες% θέσεις.%

Αυτά% παρέχουν% άτυπα% σημεία% συνάντησης% και% σημεία% προσανατολισμού,% και%
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υπενθυμίζουν% ! σε% όλους% ότι% το% Σέφιλντ% είναι% μια% πόλη% με% πλούσια% βιομηχανική%

κληρονομιά%(Shackell%et%al,%2012).%

Η% διαδικασία% της% θεραπείας% υποστηρίζεται% από% το% σύνολο% του% τόπου,% όπως% το%

σχήμα%του%κήπου,%την%πρόσοψη%των%κτιρίων%και%ούτω%καθεξής.%Το%δομημένο%τοπίο%

και%τα%οικοδομικά%υλικά%επιδρούν%και%αυτά%από%την%πλευρά%τους%στο%συναίσθημα%

της%σιγουριάς%και%της%ασφάλειας%(Shahrad,%2013).%

ΧΡΩΜΑΤΑ!

Έρευνες%και%μελέτες%έχουν%αποδείξει%την%επίδραση%του%χρώματος%στην%ανθρώπινη%

σκέψη,%την%ενέργεια,%την%υγεία,%ακόμη%και%στις%σχέσεις%με%τους%άλλους%ανθρώπους%

(El%Barmelgy,%2013).%

Το%χρώμα%που%επιλέγεται%για%τα%διάφορα%στοιχεία%του%κήπου%είναι%πολύ%σημαντικό.%

Το% χρώμα% από% μόνο% του% δεν% είναι% θεραπεία,% αλλά% βοηθάει% στη% δημιουργία% μιας%

ευχάριστης%διάθεσης%στον%άνθρωπο.%Τα%χρώματα%και%η%ποιότητα%του%φωτός%έχουν%

μία%ανυπέρβλητη%επίδραση%στο%συναίσθημα.%

Οι% περισσότερες% έρευνες% πάνω% στο% χρώμα% έχουν% δείξει% ότι% οι% ανθρώπινες%

προτιμήσεις% τείνουν% να% κυμαίνονται% από% το% μπλε% στο% πράσινο,% στην% συνέχεια%

ακολουθούν%οι% κόκκινες%αποχρώσεις,% ενώ% το% κίτρινο% είναι% το% τελευταίο% χρώμα%σε%

προτίμηση%(Kaufman%et%al,%2008).%

Η%συσχέτιση%του%συναισθήματος%των%ενηλίκων%με%το%χρώμα%δείχνει%ότι%το%πράσινο,%

το% κίτρινο% και% το% κόκκινο% είχαν% υψηλά% θετικές% απαντήσεις% σε% σύγκριση% με% άλλα%

χρώματα.% Η% εξήγηση% των% ερωτηθέντων% ήταν% ότι% το% πράσινο% συνδέεται% με% το%

περιβάλλον% (δέντρα% και% τη% φύση),% το% κίτρινο% είναι% φωτεινό% σαν% τον% ήλιο,% και% το%

κόκκινο% είναι% αντιληπτό%ως% ένα% ισχυρό% θετικό% και% ζεστό% χρώμα.% Αυτές% οι% μελέτες%

δείχνουν% ότι% οι% άνθρωποι% έχουν% διαφορετική% ανταπόκριση% και% προτίμηση% σε%

χρώματα%με%διαφορετικά%χαρακτηριστικά.%Η%ευχαρίστηση%από%το%χρώμα,%πέρα%από%

την%απόχρωση,%συνδέεται%επίσης%με%τη%φωτεινότητα%και%τον%κορεσμό%(Kaufman%et%

al,%2008).%

Σύμφωνα%με%τα%παραπάνω,%επιλέγεται%για%την%συγκεκριμένη%μελέτη%η%επικράτηση%

του% πράσινου% χρώματος% και% του% μπλε,% ενώ% πινελιές% θερμών% χρωμάτων%

χρησιμοποιούνται% σε% μικρότερες% επιφάνειες,% όπως%η% χρήση% κόκκινων% τούβλων%σε%
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διάφορα% τοιχία% και% παρτέρια% καλλιέργειας% του% θεραπευτικού% κήπου% και%

σχηματισμών%βράχων%και%άλλων%στοιχείων%στις%λίμνες%με%θερμές%αποχρώσεις.%

ΧΡΩΜΑ!ΣΕ!ΕΝΑΝ!ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ!ΚΗΠΟ!

Σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% σχεδιάζονται% χρωματικές% λεπτομέρειες% που% αφορούν%

τόσο%το%φύλλωμα%όσο%και%τα%άνθη%των%φυτών%του%κήπου%(Yang,%2010).%%

Σε%αυτή%τη%διαδικασία,%οι%αρχιτέκτονες%τοπίου%εργάζονται%συνειδητά%με%τα%χρώματα%

και%τις%μορφές%με%στόχο%τόσο%την%αρμονία%όσο%και%την%αντίθεση%(Stigsdotter%et%al,%

2003).%

Τοποθεσίες%που%χαρακτηρίζονται%από%ηρεμία%έχουν%μια%ισορροπημένη%έκφραση,%με%

μαλακά% χρώματα% (λευκό,% μοβ,% μπλε,% παραλλαγές% του% πράσινου% και% του% γκρι).% Οι%

απαιτήσεις%σε%χρωματική%ένταση%διαφέρουν%ανάλογα%με%την%ψυχική%κατάσταση%των%

χρηστών%(Pálsdóttir,%2014).%

Στην%αρχή%της%περιόδου%αποκατάστασης,%οι%συμμετέχοντες%στα% (ΠΑΒΦ)%έχουν%την%

ανάγκη%για%χρώματα%χαμηλά%σε%ένταση,%ενώ%αργότερα,%καθώς%αυξάνει%η%ψυχική%και%

σωματική%τους%δύναμη,%μπορούν%να%χειριστούν%ισχυρότερα%χρώματα,%π.χ.%κόκκινο,%

κίτρινο% ή% πορτοκαλί.% Σκόπιμη% είναι% η% χρήση% έντονων% χρωμάτων%σε%περιορισμένες%

ποσότητες%και%σε%ένα%συγκεκριμένο%μέρος%μέσα%στον%κήπο,%όπου%θα%μπορούν%να%το%

επισκεφθούν%οι%συμμετέχοντες%στα%(ΠΑΒΦ)%όποτε%το%επιθυμούν%(Pálsdóttir,%2014).%

Αν% το% χρώμα%υπερuχρησιμοποιηθεί%μέσα%στον% κήπο,% ο% χώρος%θα% είναι%πάρα%πολύ%

κυριαρχικός%και%θα%κάνει%τους%ανθρώπους%να%αισθάνονται%άβολα.%Όλα%τα%δωμάτια%

τα% οποία% δεν% έχουν% χρωματικό% % θέμα,% προτείνεται% να% διατηρούνται% ουδέτερα%

(Niebuhr,%2008).%

ΧΡΩΜΑ!ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ!

Μελέτη%δείχνει% ότι% οι% άνθρωποι% έχουν%θετικά%συναισθήματα%όταν%βλέπουν%φυτά,%

και%ειδικά%κόμες%δέντρων%με%μεσαίο%και%σκούρο%πράσινο%χρώμα,%τα%οποία%παρέχουν%

σκιερές% περιοχές.% Στην% μελέτη% αυτή% τα% άτομα% ανταποκρίθηκαν% με% διαφορετικό%

τρόπο% σε% δέντρα% με% διαφορετικές% αποχρώσεις.% Οι% άνθρωποι% αισθάνθηκαν% πιο%

ήρεμοι% όταν% έβλεπαν%δέντρα%με%πράσινη% κόμη%από%ό,% τι% όταν% έβλεπαν%δέντρα%με%

κόκκινη,%πορτοκαλί,%ή% κίτρινη%κόμη.%Οι%διαφορές%στην%αγωγιμότητα% του%δέρματος%

ήταν%εμφανείς%εντός%των%πράσινων%αποχρώσεων,%όπως%φαίνεται%στους%πίνακες%16%

και%17%του%παραρτήματος%Α.%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 180!

Η%αγωγιμότητα% του% δέρματος% ήταν% σημαντικά% χαμηλότερη%στη%μεσαία%απόχρωση%

πράσινου%σε%σχέση%με%τις%σκούρες%και%τις%ανοιχτές%αποχρώσεις,%υποδεικνύοντας%ότι%

αυτή% είχε% την% πιο% κατευναστική% επίδραση.% Τα% αποτελέσματα% αυτής% της% μελέτης%

επικυρώνουν%την%υπόθεση%ότι%το%χρώμα%στα%φυτά%έχει%διαφορετικές%φυσιολογικές%

επιδράσεις% στους% ανθρώπους.! Η% προβολή% δέντρου% σε% οποιοδήποτε% χρώμα% είναι%

ηρεμιστική% ενώ% η% παρουσία% φυτών% με% μεσαίο% πράσινο% χρώμα% είναι% ιδιαίτερα%

κατευναστική.% Ανάλογα% με% τον% επιδιωκόμενο% αποτέλεσμα% η% επιλογή% φυτεύσεων%

συγκεκριμένου%χρώματος%είναι%σημαντική%(Kaufman%et%al,%2008).%

Στην%επιλογή%φυτεύσεων%του%(ΨΝΑΔ),%γίνεται%επιλογή%δέντρων%με%ανοιχτό%πράσινο%

χρώμα%φυλλωμάτων% όπως% τα% πλατάνια,% η% ιτιά% κλαίουσα,% οι% κουτσουπιές.% Ακόμη,%

χρώματα% για% ανάδειξη% αλλαγής% εποχής% επιλέγονται% βάση% ανθοφορίας,% (μιμόζες%

(κίτρινο),% κουτσουπιές% (ροζ)).% Έντονα% χρώματα% χρησιμοποιούνται% σημειακά% σε%

διάφορα%μέρη%του%αισθητήριου%κήπου.%

Ακολουθεί%η%(εικ.109)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%τα%σημεία%

χρήσης%χρώματος%στις%φυτεύσεις,%στα%σχέδια%της%μελέτης%εφαρμογής.%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!109. Συμβολισμός%χρωμάτων%

!

ΣΧΗΜΑΤΑ!

Τα% σχήματα% στα% διάφορα% στοιχεία% σχεδιασμού% παίζουν% καθοριστικό% ρόλο.% Μια%

αίσθηση% ηρεμίας% και% γαλήνης% έρχεται% όταν% η% πολυπλοκότητα% και% η% ένταση% των%

υφών%και%τα%σχήματα%είναι%σε%χαμηλότερο%επίπεδο%(Ramyar,%2012)%.%

Σε% έρευνα% όπου% συγκρίθηκε% αστικό% τοπίο% με% δέντρα% κόμης% ποικίλης% μορφής%

(απλωτή,% στρογγυλεμένη% και% κωνική)% με% αστικό% τοπίο% με% άψυχο% αντικείμενο%

παρατηρήθηκαν%θετικές%συναισθηματικές%αντιδράσεις%στο%αστικό%τοπίο%με%δέντρα.%

Παράλληλα,% παρατηρήθηκε% μείωση% της% αρτηριακής% πίεσης% και% θετική%

συναισθηματική%αντίδραση%σε%δέντρα%με%απλωτό%σχήμα%σε%σύγκριση%με%δέντρα%με%

στρογγυλεμένες%ή%κωνικές%μορφές.%%

Το%αστικό%τοπίο%με%άψυχο%αντικείμενο%είχε%την%λιγότερο%θετική%ανταπόκριση%έναντι%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 181!

των% αστικών% τοπίων% με% δέντρα.% Στους% πίνακες% 18% και% 19% % του% παραρτήματος% Α%

φαίνονται% τα% θετικά% και% αρνητικά% συναισθήματα% που% προκαλούνται% από% τα%

διαφορετικά%στοιχεία%που%προβάλλονται.%

Έτσι,% κατά% το% σχεδιασμό% του% (ΨΝΑΔ)% επιλέγονται% σε% κεντρικά% σημεία% δέντρα% με%

ανοιχτό%σχήμα,%όπως%τα%πλατάνια.%

Μαλακά% σχήματα% και% καμπύλες% θεωρούνται% λιγότερο% απαιτητικές% δομές% από%

αυστηρές% γραμμές% και% σκληρές% επιφάνειες% (Pálsdóttir,% 2014)% και% θεωρούνται% πιο%

κατάλληλες% για% χρήση% σε% έναν% θεραπευτικό% κήπο% για%ψυχικά% ασθενείς.% Έτσι,% στο%

μεγαλύτερο% τμήμα% του% θεραπευτικού% κήπου% εντάσσονται% τόξα,% καμπύλες% και%

κύκλοι,%ως%βασικές%γραμμές%και%σχήματα%σχεδιασμού.%

Ακολουθεί%η%(εικ.110)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%για%τα%σημεία%

χρήσης%φυτών%με%ωραία%σχημάτα%φύλλων,%στα%σχέδια%της%μελέτης%εφαρμογής.%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!110. Συμβολισμός%σχημάτων%

%
7.4.3.1.2 ΑΚΟΗ!!

Σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο,%η%ακοή%των%χρηστών%ικανοποιείται%από%ήχους%όπως%το%

τραγούδι% των% πουλιών,% οι% θόρυβοι% % άλλων% ζώων,% % ο% ήχος% του% νερού,% ο% ήχος% των%

φυλλωσιών.%Η%ηχητική%εμπειρία%σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο%μπορεί%να%είναι%και%το%

αποτέλεσμα% συνδυασμού% της% (ΘΜ)% και% των% φυσικών% ήχων% του% κήπου% (Niebuhr,%

2008).%

Η% ικανοποίηση% της% ακοής% των% χρηστών% μέσω% της% χρήσης% του% ήχου% του% νερού%

επιτυγχάνεται% επειδή% ο% ήχος% του% νερού% μοιάζει% με% μουσική% που% χαλαρώνει% και%

ηρεμεί% τους% ακροατές.% Οι% αρχιτέκτονες% τοπίου% στοχεύουν% στην% ικανοποίηση% της%

ακοής%μέσω%του%ήχου%του%νερού%και%πειραματίζονται%με%την%ταχύτητα%ροής%και%την%

πτώση%του%από%διάφορα%ύψη%σε%διάφορα%στοιχεία,%όπως%πίδακες%και%σιντριβάνια%

(Stigsdotter%et%al,%2003).%

Ο%ήχος%του%νερού%αποσπά%την%προσοχή%των%χρηστών%του%κήπου%%και%δημιουργεί%μια%

ψυχολογική%οθόνη% (λευκό%θόρυβο)%που%εξυπηρετεί% τη%διαδικασία%αποκατάστασης%
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(Marcus%et%al,%1995).%

Γενικά,% οι% φυσικοί% ήχοι% είναι% πιο% αποδεκτοί% από% τους% βιομηχανικούς% ήχους.% Ήχοι%

που% θεωρούνται% θετικοί% είναι% το% τιτίβισμα% των% πουλιών,% ο% άνεμος% που%ψιθυρίζει%

μέσα%από%την%κόμη%δέντρων%και%τα%χόρτα,%οι%σταγόνες%βροχής%που%πέφτουν.%Αυτοί%

οι%ήχοι%%περιγράφονται%ως%καταπραϋντικοί%και%κατευναστικοί%(Pálsdóttir,%2014).%

Τη% δύναμη% αυτή% των% φυσικών% ήχων% απέδειξε% μελέτη% από% τους% Alvarsson% et% al%

(2010),% η% οποία% μελέτησε% την% ταχύτητα% αποκατάστασης% μετά% από% την% έκθεση% σε%

κάποιο%στρεσογόνο%παράγοντα%ανάλογα%με%το%είδος%του%ήχου%στον%οποίο%εκτέθηκε%

κάθε%άτομο%κατά%τη%διάρκεια%χαλάρωσης%του%πειράματος.%%

Οι%ήχοι%αυτοί%ήταν:%%

(1)% Φυσικός% ήχος% (μείγμα% ήχων% από% ένα% σιντριβάνι% και% τιτιβίσματα% πουλιών,%

έντασης%50%dB%LAeq%και%διάρκειας%3%λεπτών)%

(2)%Ήχος%περιβάλλοντος%(καταγραφή%ήσυχης%αυλής,%με%ένα%σταθερό%χαμηλό%βουητό%

πόλης,%έντασης%40%dB%LAeq%και%διάρκειας%3%λεπτών)%

(3)%Χαμηλός%θόρυβος%(θόρυβος%κυκλοφορίας%κοντά%σε%αυτοκινητόδρομο%με%κίνηση,%

έντασης%50%dB%LAeq%και%διάρκειας%3%λεπτών)%

(4)%Υψηλός%θόρυβος%(θόρυβος%κυκλοφορίας%κοντά%σε%αυτοκινητόδρομο%με%κίνηση,%

έντασης%80%dB%LAeq%και%διάρκειας%3%λεπτών)%

Η%μελέτη%βρήκε%ότι%η%αποκατάσταση%μετά%από%κατάσταση%άγχους,%είναι%ταχύτερη%

κατά% την% έκθεση% σε% φυσικούς% ήχους% από% ότι% κατά% την% έκθεση% σε% άλλους% ήχους%

παρόμοιας%έντασης.%%

Η% μελέτη% ανέδειξε% επίσης% τη% σημασία% ελέγχουuσχεδιασμού% της% παραμέτρου% του%

ήχου% σε% ένα% θετικό% αστικό% περιβάλλον.% Ο% οπτικός% σχεδιασμός% δεν% είναι% αρκετός%

από% μόνος% του.! Διάγραμμα% από% την% έρευνα% παρουσιάζεται% στον% πίνακα% 20% στο%

παράρτημα%Α!όπου%εμφανίζονται%τα%διαφορετικά%επίπεδα%συναισθημάτων%ανάλογα%

με%είδος%ήχου%που%άκουγαν%οι%συμμετέχοντες%στο%πείραμα.%

Κατά%τον%σχεδιασμό%του%θεραπευτικού%κήπου%στο%(ΨΝΑΔ),%επιλέγονται%για%τον%κήπο%

οι% πιο% ήσυχες% και% απόμερες% πλευρές% ενώ% στοιχεία% με% ωραίο% ήχο,% όπως% κεντρικό%

σιντριβάνι% και% δέντρα% με% ωραίο% ήχο% φυλλωσιάς% τοποθετούνται% σε% σημεία%

συγκέντρωσης.%Ακολουθεί%η%(εικ.111)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%συμβολισμός%

για%τα%σημεία%χρήσης%στοιχείων%με%ωραίο%ήχο,%στα%σχέδια%της%μελέτης%εφαρμογής.%

%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!111. Συμβολισμός%ήχων%

%
7.4.3.1.3 ΟΣΦΡΗΣΗ!–!ΜΥΡΩΔΙΑ!

Η% ανθρώπινη% όσφρηση% είναι% πολύ% σημαντική% στο% σχεδιασμό% ενός% θεραπευτικού%

κήπου,%καθώς%έχει%άμεση%επίδραση%στην%συναισθηματική%κατάσταση%των%χρηστών%

του% κήπου.% Οι% επιστήμονες% έχουν% ανακαλύψει% ότι% τα% γλυκά% αρώματα% παράγουν%

πρότυπα%εγκεφαλικά%κύματα%(άλφα,%θήτα,%δέλτα)%που%οδηγούν%σε%μια%κατάσταση%

απόλυτης% χαλάρωσης.% Ακόμη,% άλλα% αρώματα% μπορούν% αντίστοιχα% να% τονώσουν%

εγκεφαλικά% κύματα% (βήτα)% που% προκαλούν% μια% % κατάσταση% εγρήγορσης% στον%

ανθρώπινο%εγκέφαλο%(El%Barmelgy,%2013).%

Η% μυρωδιά% είναι% πρωταρχικής% σημασίας% για% την% αισθητική% εμπειρία% που%

αναφέρεται% άμεσα% σε% ένα% υποκειμενικό,% αισθησιακό% συναίσθημα.% Φέρνει% στο%

προσκήνιο%ένα%πνευματικό%μήνυμα%που%αγγίζει%όλους%όσους%έρχονται%σε%επαφή%με%

τον% κήπο.% Ο% κήπος% μας% χαρίζει% ευωδιές% από% διάφορα% είδη% λουλουδιών% κατά% την%

διάρκεια%και% των% τεσσάρων%εποχών% του%χρόνου.%Επειδή%είμαστε%εξοικειωμένοι%με%

τα%περισσότερα%αρώματα%στη%φύση,%αισθανόμαστε%άνετα%και%οικεία%μαζί%τους%και%

αναφερόμαστε%σε%αυτά%για%αναμνήσεις%του%παρελθόντος%(Ramyar,%2012).%

Κατά% τον%σχεδιασμό% του%θεραπευτικού% κήπου%στο% (ΨΝΑΔ),% εντάσσονται%παρτέρια%

με%αρωματικά%φυτά%στον%αισθητήριο%κήπο,%ενώ%λεβάντες%και%άλλα%ξηροφυτικά%είδη%

με%ωραίο%άρωμα%χρησιμοποιούνται%στον%ευρύτερο%περιβάλλοντα%χώρο%σε%παρτέρια%

κάτω% από% τις% ελιές.% Ακολουθεί% η% (εικ.112)% η% οποία% είναι% ο% προσωπικός% μου%

συμβολισμός%για%τα%σημεία%χρήσης%φυτών%με%ωραίο%άρωμα%στον%θεραπευτικό%κήπο%

του%(ΨΝΑΔ).%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!112. Συμβολισμός%αρώματος%

%
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7.4.3.1.4 ΓΕΥΣΗ!

Η%αίσθηση%της%γεύσης%μπορεί%επίσης%να% ικανοποιηθεί%σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο.%

Για% πολλούς,% ένας% κήπος% δεν% είναι% πλήρης% αν% δεν% περιέχει% μερικά% φυτά% που%

καλλιεργούνται% για% τον% αποκλειστικό% σκοπό% της% κατανάλωσης.% Μία% από% τις%

μεγαλύτερες% χαρές% της% κηπουρικής% είναι% η% γευστική% δοκιμή% όσων% καλλιεργεί%

κάποιος%μόνος%του.%Σε%θεραπευτικούς%κήπους%όπου%ενθαρρύνεται%η%βρώση%καρπών,%

θα% πρέπει% να% αποφεύγονται% φυτά% τοξικά% για% τον% άνθρωπο% ενώ% μπορούν% να%

ενταχθούν%στον%κήπο%βότανα,%φρούτα%και%λαχανικά%(Vapaa,%2002).%

Η%γεύση,%είναι%στενά%συνδεδεμένη%με%την%αίσθηση%της%όσφρησης%καθώς%η%μυρωδιά%

συμβάλει% στην% γεύση.% Συχνά,% όταν% μυρίζει% κάτι% και% πριν% το% δοκιμάσει% κανείς,% η%

μυρωδιά% είναι% αρκετή% για% να% προκαλέσει% σιελόρροια.% Έτσι,% σε% ένα% τμήμα% του%

θεραπευτικού%κήπου%μπορούν%να%συνδυαστούν%παρτέρια%για%την%ικανοποίηση%τόσο%

της%γεύσης%όσο%και%της%όσφρησης.%

Κατά% τον%σχεδιασμό% του%θεραπευτικού% κήπου%στο% (ΨΝΑΔ),% εντάσσονται%παρτέρια%

με% βότανα% στον% αισθητήριο% κήπο% καθώς% οπωρώνας% και% παρτέρι% για% καλλιέργεια%

λαχανικών%με%ωραία%άνθη.%Ακολουθεί%η%(εικ.113)%η%οποία%είναι%ο%προσωπικός%μου%

συμβολισμός% για% τα% σημεία% χρήσης% φυτών% με% σκοπό% την% κατανάλωση% από% τους%

χρήστες%του%θεραπευτικού%κήπου%στο%(ΨΝΑΔ).%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!113. Συμβολισμός%γεύσης%

%
7.4.3.1.5 ΑΦΗ!

Η%αφή%είναι%άλλη%μια%αίσθηση%που%πρέπει% να% ικανοποιείται%σε%έναν%θεραπευτικό%

κήπο.% Μέσα% από% την% αφή,% οι% χρήστες% γνωρίζουν% το% % περιβάλλον% του% κήπου% και%

συνδέονται% με% αυτό.% Αγγίζοντας% πέτρες% που% παίρνουν% το% ζεστό% φως% του% ήλιου,%

περπατώντας% σε% διαδρομές% με% μαλακή% ή% σκληρή% επιφάνεια,% αγγίζοντας% τριχωτά%

φύλλα%ή%την%σκληρή%επιφάνεια%του%κορμού%ενός%γέρικου%δέντρου,%οι%χρήστες%έχουν%

ποικίλες%εμπειρίες%%(Shahrad,%2013).%

Ο% σχεδιασμός% ενός% κήπου% που% διεγείρει% την% αίσθηση% της% αφής,% περιλαμβάνει%
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δέντρα% με% ενδιαφέροντα% φλοιό% που% εμπλέκουν% τον% χρήστη% και% τον% καλούν% να%

εξερευνήσει% την% υφή% τους% με% τα% δάχτυλά% του.% % Επιπρόσθετα% αισθητική% εμπειρία%

παρέχουν% ακόμα% και% κάποιοι% καρποί% που% πέφτουν% στο% έδαφος% ή% τα% % μεταξένια%

μαλλιά%που%έχουν%πολλά%είδη%φυτών%και%είναι%εξαιρετικά%απαλά%στην%αφή%(Vapaa,%

2002).%

Η% χρήση% φυτών% με% διαφορετική% υφή% φύλλων% και% χρώματος% κάνει% τον% κήπο%

ελκυστικό%σε%όλους%τους%χρήστες!(Shackell%et%al,%2012).%

Έτσι,%κατά%τον%σχεδιασμό%του%θεραπευτικού%κήπου%στο%(ΨΝΑΔ)%εντάσσεται%μεγάλη%

ποικιλία%φυτών,% πέτρες% σε% λίμνες%αλλά% και% δομικά%υλικά%με%ωραία%υφή,% όπως% το%

πατημένο% χώμα,% τα% χαλίκια% και% τα% τούβλα.%Ακολουθεί% η% (εικ.114)% η%οποία% είναι% ο%

προσωπικός% μου% συμβολισμός% για% τα% σημεία% χρήσης% στοιχείων,% με% σκοπό% την%

ικανοποίηση%της%αφής%των%%χρηστών%του%θεραπευτικού%κήπου%στο%(ΨΝΑΔ).%

%

%
ΕΙΚΟΝΑ!114. Συμβολισμός%υφής%
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%

7.5 ΑΝΑΛΥΣΗ! ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ! ΕΝΟΤΗΤΩΝ! ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ!

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ!ΚΗΠΟΥ!(ΨΝΑΔ)!!

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΣ!ΚΗΠΟΣ!!

Κατά%το%σχεδιασμό%του%θεραπευτικού%κήπου%στο%(ΨΝΑΔ),%θεωρήθηκε%σημαντική%η%

επιλογή%ενός%κεντρικού%σημείου%για%την%καρδιά%του%θεραπευτικού%κήπου%ώστε%να%

προσελκύει% ο% χώρος%ακόμα% και% τον%πιο% διστακτικό%ασθενή.% % Επιλέχθηκε,% έτσι,% για%

την% δημιουργία% του% Αισθητήριου% κήπουuΚήπου% καλωσορίσματος,% η% περιοχή%

νοτιοδυτικά% της% καφετέριας% του% (ΨΝΑΔ),% η% οποία% είχε%αρκετό% ελεύθερο% χώρο% για%

την%δημιουργία%παρτεριών%και%χώρων%στάσης%ανάμεσα%στις%υπάρχουσες%φυτεύσεις%

(πεύκα% και% ελιές)% (εικ.115).% Πλεονέκτημα% στην% επιλογή% του% χώρου% αυτού% ήταν% η%

κεντροβαρής% του%θέση%σε%σχέση%με% τη%συνολική% έκταση% του% (ΨΝΑΔ).%Οι%ασθενείς%

είναι%σε%θέση%να%φτάσουν%εδώ%γρήγορα%από%όλα%τα%κτίρια%φιλοξενίας%(εικ.116).%%

Ο% αισθητήριος% κήπος% αποτελείται% από% αρκετά% διαφορετικά% δωμάτια% δίνοντας%

εναλλακτικές% επιλογές% στους% χρήστες% του% ώστε% να% παρέχει% την% αίσθηση% ελέγχου%

που%έχουν%ανάγκη.%Υπάρχουν%ενότητες%απομονωμένες%και%άλλες%πιο%κοινωνικές.%Η%

είσοδος%στον%κήπο%γίνεται%από%τέσσερα%διαφορετικά%σημεία%ώστε%να%είναι%γρήγορα%

και% εύκολα% προσβάσιμος% από% όλα% τα% σημεία% του% νοσοκομείου% (εικ.117u118).% Ο%

αισθητήριος% κήπος%παρουσιάζεται% λεπτομερώς%στο%σύνολό% του%στις%πινακίδες! 6α!

και!6β%%του%παραρτήματος%Β.%Ο%χώρος%αποτελείται%από%τα%παρτέρια%των%αισθήσεων,%

το%χώρο%συγκέντρωσης,%τον%ήσυχο%κήπο,%και%τον%κήπο%σχημάτων.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!115. Σημείο%επιλογής%καρδιάς%θεραπευτικού%κήπου.%Πηγή:Google%earth%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!116. Κεντροβαρής% θέση% καρδιάς% θεραπευτικού% κήπου.!

!
ΕΙΚΟΝΑ!117. Σημεία%εισόδου%στον%Αισθητήριο%κήπο.!
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!
ΕΙΚΟΝΑ!118. Κάτοψη%σημείων%εισόδου%στον%Αισθητήριο%κήπο.%

%

Στο% τμήμα% με% τα% παρτέρια! των! αισθήσεων% υπάρχουν% καμπύλα% παρτέρια% με%

διαφορετικά% ύψη% φυτών,% ποικιλία% χρωμάτων,% υφών% και% αρωμάτων.% Στον% χώρο%

φυτεύονται% κάποια% πλατάνια% και%φυλλοβόλα% δέντρα% για% να% δώσουν% την% αίσθηση%
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της%αλλαγής%του%τοπίου.%Κάτω%από%αυτά%δημιουργούνται%ζώνες%με%χλοοτάπητα%και%

καθιστικά%(εικ.119).%

%
ΕΙΚΟΝΑ!119. %Αισθητήριος%κήπος_καφετέρια_παρτέρια%αισθήσεων%

%
Στο%βόρειο%μέρος%του%κήπου%υπάρχει%στεγασμένος%χώρος%με%θέα%τα%παρτέρια%των%

αισθήσεων.%Η%κατασκευή%είναι%από% ξύλο%και%αποτελεί% χώρο%επέκτασης%για% χρήση%

της%καφετέριας.%Οι%διάδρομοι%κίνησης%στον%χώρο%αυτό%είναι%από%πλάκες%(Καρύστου)%

για%άνετο%περπάτημα.%Η%επιλογή%του%υλικού%γίνεται%βάση%της%τοπικότητάς%του%ώστε%

να% δοθεί% η% αίσθηση% οικειότητας% που% έχουν% ανάγκη% οι% ασθενείς% κατά% την%

αποκατάστασή%τους%(εικ.120u121).%%

Πιο%ήσυχα%καθιστικά%τοποθετούνται%στην%περίμετρο%των%παρτεριών%και%σε%όχι%τόσο%

κεντρικούς%άξονες%κίνησης%ώστε%να%κάθονται%οι%ασθενείς%και% να%παρατηρούν%από%

κοντά%τα%φυτά%με% την%ησυχία% τους.%Τέλος%πάγκοι%δραστηριότητας%υπάρχουν%κάτω%

από%τα%πεύκα%για%δυνατότητα%χρήσης%τους%από%ομάδες%εργοθεραπείας.%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!120. Αισθητήριος%κήπος_καφετέρια_παρτέρια%

%
ΕΙΚΟΝΑ!121. Αισθητήριος%κήπος_πλατάνια_χλοοτάπητας%
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Στην% συνέχεια% του% χώρου% των% αισθητήριων% παρτεριών% βρίσκουμε% τον! κεντρικό!

χώρο! συγκέντρωσης% (εικ.122).% Ο% χώρος% αυτός% είναι% οργανωμένος% γύρω% από% ένα%

κυκλικό% στοιχείο% νερού.% Στον% χώρο% αυτό% γύρω% από% το% σιντριβάνι% υπάρχουν%

καθιστικά%συνεχόμενα%σε% καμπύλες% γραμμές% (εικ.123u125).% Το%σιντριβάνι%δροσίζει%

τον% χώρο% ενώ% καλύπτει% με% τον% φυσικό% ήχο% του% νερού% το% θόρυβο% από% το% πιο%

κοινωνικό%τμήμα%του%κήπου%με%τα%αισθητήρια%παρτέρια.%Ο%χώρος%αυτός%φιλοξενεί%

την%αρχική%συνεδρία%κάποιας%ομάδας%ψυχοθεραπείας%πριν%την%είσοδό%της%στο%πιο%

απαιτητικό% τμήμα% του%δωματίου% καλλιέργειας%μέσα%από% τον% κήπο% των%σχημάτων,%

αλλά%μπορεί%να%χρησιμοποιηθεί%και%ανεξάρτητα%ως%ένας%πιο%απομονωμένος%χώρος.%

Ο%χώρος%αυτός%παρουσιάζεται%με%λεπτομέρεια%στην%πινακίδα!7%του%παραρτήματος%

Β.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!122. Αισθητήριος%κήπος_πέργκολα%_σιντριβάνι_καθιστικά%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!123. Αισθητήριος%κήπος_χλοοτάπητας_σιντριβάνι_καθιστικά%

%
ΕΙΚΟΝΑ!124. Αισθητήριος%κήπος_%φράχτης%φυτών_άλσος%πεύκων%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!125. Άποψη%Αισθητήριος%κήπος_%άποψη%από%πύλη%εισόδουuεξόδου%κήπου%

σχημάτων%

!
Στον% ήσυχο! κήπο% (εικ.126)% βρίσκουμε% παρτέρια% με% αρωματικά% φυτά,% παρτέρια%

γεύσης%με%διάφορα%βότανα,%λαχανόκηπο%και%οπωρώνα.%Στον%χώρο%αυτό%υπάρχουν%

μεμονωμένα% καθιστικά% και% κάποια% γλυπτά%ως%σημεία% εστιασμού% Το%δάπεδο% είναι%

από%πατημένο%χώμα%σε%συνδυασμό%με%καμπύλες%γραμμές%το%οποίο%δημιουργεί%μία%

χαλαρή%αίσθηση%(εικ.128%u130).%

Ο% χώρος% απομονώνεται% από% τον% υπόλοιπο% κήπο% με% τη% δημιουργία% ενός% σκιερού%

διαδρόμου%με%πέργκολα%και%αναρριχώμενα%φυτά% (εικ.127).%Ο% χώρος% έχει% για%όριο%

ψηλό% φράχτη% από% κλαδεμένους% θάμνους% στη% γειτνίασή% του% με% το% δωμάτιο%

καλλιέργειας%και%τον%κήπο%των%σχημάτων%(εικ.128),%ενώ%στο%όριο%με%τον%δρόμο%στην%

ανατολική% πλευρά% χρησιμοποιούνται% καλόκεδροι% σε% πυκνή% φύτευση% για% να%

αποκλειστεί%οπτικά%ο%χώρος%και%να%έχουν%οι%επισκέπτες%την%αίσθηση%απομόνωσης%

και%ηρεμίας%(εικ.130).%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!126. Ησυχος%κήπος_οπωρώνας%%

%
ΕΙΚΟΝΑ!127. Αισθητήριος%κήπος_ήσυχος%κήπος_πέργκολα%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!128. Είσοδος% ήσυχος% κήπος_παρτέρια% αισθήσεων_καθιστικά_πλατάνια%

_γλυπτό_περιμετρικός%πράσινος%φράχτης%

%
ΕΙΚΟΝΑ!129. Έξοδος%ήσυχος%κήπος_ευκάλυπτοι_γλυπτό_κυκλικό%καθιστικό%%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!130. Ήσυχος%κήπος_παρτέρια%αισθήσεων_γλυπτά_φράχτης%καλόκεδρων%

%

Ο%κήπος!των!σχημάτων!(εικ.131)!αποτελείται%από%δύο%δωμάτια.%Το%πρώτο%δωμάτιο%

είναι%ένας%μακρύς%διάδρομο%όπου%υπάρχουν%παράλληλα%με%αυτόν%καμπυλόγραμμα%

παρτέρια%με%ποικιλία%φυτών%με%ενδιαφέροντα%σχήματα%φύλλων%σε%πράσινες%κυρίως%

αποχρώσεις.%Δύο%γραμμικές%σειρές%ελιών%που%προυπήρχαν%στον%χώρο%διατηρούνται%

εκατέρωθεν%του%άξονα%κίνησης.%Μεμονωμένα%καθιστικά%υπάρχουν%για%όποιον%θέλει%

να%παρατηρήσει%από%κοντά% τα%φυτά% (εικ.132).%Ο%χώρος%αυτός%είναι%κυρίως%χώρος%

κίνησης% και% χρησιμεύει% για% την% αίσθηση% εισόδου% σε% έναν% διαφορετικό% κόσμο.% Η%

αίσθηση%της%πύλης%έχουμε%δει%ότι%είναι%σημαντική%για%την%αίσθηση%ασφάλειας%και%

ηρεμίας%των%χρηστών%(εικ.133).%

Στο%δεύτερο%δωμάτιο%του%κήπου%των%σχημάτων%υπάρχει%μεγαλύτερη%άνεση%χώρου%

(εικ.134).% Το% φυτικό% υλικό% παρουσιάζει% και% εδώ% ενδιαφέροντα% σχήματα% και%

ταιριάζει%σε%ύφος%με%αυτόν%του%προηγούμενου%χώρου%ενώ%βρίσκουμε%παρτέρια%με%

οργανικές% μορφές% και% φυτά% για% προσέλκυση% πεταλούδων% και% πανίδας.% Χρώμα%

τοποθετείται%μεμονωμένα%σε%ένα%μέρος.%Γενικά%κυριαρχεί%το%πράσινο%χρώμα%τόσο%

στις% ζώνες%φυτεύσεων% όσο% και% στον% περιμετρικό%φυτικό%φράχτη% που%απομονώνει%
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τον% χώρο% από% τον% υπόλοιπο% κήπο.% Καθιστικά% υπάρχουν% κάτω% από% φυλλοβόλα%

δέντρα%που%φυτεύονται%και%εδώ%%για%προβολή%της%εποχιακής%αλλαγής%(εικ.135u136)%

Στο% κένρο% του% δωματίου% υπάρχει% αποθηκευτικός% χώρος% για% εργαλεία% κηπουρικής%

και%σπόρους%φυτικού%υλικού%που%χρησιμοποιούνται%κατά%την%κηπουρική%θεραπεία%

(εικ.136).% Από% το% δωμάτιο% αυτό% γίνεται% η% είσοδος% στο% δωμάτιο% καλλιέργειας%

(εικ.137).%

!

ΕΙΚΟΝΑ!131. Αισθητήριος%κήπος_κήπος%σχημάτων%

!

ΕΙΚΟΝΑ!132. Αισθητήριος% κήπος_καμπύλα% παρτέρια_φυτά% με% ωραία%

φύλλα_καθιστικά%
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!

ΕΙΚΟΝΑ!133. Αισθητήριος%κήπος_%πύλη_γραμμικός%άξονας%κίνησης_ελιές%

!
ΕΙΚΟΝΑ!134. Αισθητήριος%κήπος_%κήπος%σχημάτων%_δεύτερο%δωμάτιο%
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!

ΕΙΚΟΝΑ!135. Κήπος%σχημάτων_οργανικές%μορφές%παρτεριών%_απόμερα%καθιστικά%

!

ΕΙΚΟΝΑ!136. Κήπος% σχημάτων_οργανικές% μορφές% παρτεριών_απόμερα%

καθιστικά_χώρος%αποθήκευσης%εργαλείων%και%σπόρων%
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!

ΕΙΚΟΝΑ!137. Κήπος%σχημάτων_πύλη%εισόδου%σε%δωμάτιο%καλλιέργειας%%

!
ΔΩΜΑΤΙΟ!ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ!

Στο%δωμάτιο%καλλιέργειας%μπαίνει%κανείς%από%τον%κήπο%των%σχημάτων.%Στο%δωμάτιο%

αυτό% βρίσκουμε% ατομικά% παρτέρια% καλλιέργειας,% σε% ατομικά% δωμάτια% που%

δημιουργούνται% με% τη% βοήθεια% ξύλινων% καφασωτών% κατασκευών% όπου%

αναρριχώνται%φυτά.%Στον%χώρο%υπάρχουν%και%δωμάτια%για%ταυτόχρονη%χρήση%από%

δύο%ασθενείς%σε%περίπτωση%που%κάποιοι%επιθυμούν%να%εργαστούν%μαζί%(εικ.138).%

Τα%παρτέρια%καλλιέργειας%έχουν%δύο%διαφορετικά%ύψη%φύτευσης%για%διευκόλυνση%

της% χρήσης% σε% διάφορες% στάσεις% σώματος.% Σε% κάθε% δωμάτιο% υπάρχει% ξύλινο%

καθιστικό% και% πάγκος% που% έχουν% προσαρμοστεί% στην% ξύλινη% κατασκευή% του%

καφασωτού.%Σκιά%παρέχεται%στον%χώρο%με%τη%βοήθεια%πέργκολας%που%τρέχει%κατά%

μήκος%του%δωματίου%καλλιέργειας,%πάνω%από%τα%καθιστικά%και%πάνω%από%τμήμα%των%

παρτεριών.%Ο%έλεγχος%του%ήλιου%είναι%ιδιαίτερα%σημαντικός%καθώς%οι%χρήστες%έχουν%

διαφορετική%φωτοευαισθησία%(εικ.139).%%%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!138. Δωμάτιο%καλλιέργειας%

%
ΕΙΚΟΝΑ!139. Δωμάτιο%καλλιέργειας_παρτέρια_ξύλινα%διαχωριστικά%_πέργκολα%

%
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Περιμετρικά% του% δωματίου% καλλιέργειας,% υπάρχουν% υπερυψωμένα% στοιχεία% που%

δημιουργούν% ένα% κανάλι% νερού% που% χρησιμοποιείται% για% τις% ανάγκες% ποτίσματος%

των% παρτεριών% (εικ.140).% Περιμετρικός% φυτικός% φράχτης% απομονώνει% το% δωμάτιο%

καλλιέργειας%από%τα%γειτνιάζοντα%δωμάτια%(εικ.141).%Ελιές%υπάρχουν%ήδη%στον%χώρο%

και% διατηρούνται.% Το% δάπεδο% του% δωματίου% είναι% φυσικός% χλοοτάπητας% ο% οποίος%

κουρεύεται% (εικ.142).% Ξύλινο% πάτωμα% συναντάμε% μεμονωμένα% στον% αξονικό%

διάδρομο%κίνησης%και%στον%κεντρικό%χώρο%συγκέντρωσης%(εικ.143).%

Στο%κέντρο%του%δωματίου%καλλιέργειας%υπάρχει%κεντρικός%χώρος%για%συγκέντρωση%

αρκετών%ατόμων.%Εδώ%υπάρχει%ξύλινο%καμπύλο%καθιστικό%ίδιου%τύπου%με%αυτό%που%

υπάρχει%στον%αισθητήριο%κήπο%στον%χώρο%συγκέντρωσης%του%σιντριβανιού.%Ο%χώρος%

απομονώνεται% από% τον% γύρω% χώρο%με% πυκνό% και%ψηλό%φυτικό%φράχτη.%Πέργκολα%

σκιάζει% μέρος% του% καθιστικού% ενώ% κεντρικά% στο% δωμάτιο% υπάρχει% κάποιο% γλυπτό%

που% λειτουργεί%ως% σημείο% εστιασμού% (εικ.144).% Υπερυψωμένος% χλοοτάπητας% στην%

νότια% πλευρά% του% δωματίου% χρησιμεύει% για% πιο% χαλαρή% στάση% και% για% άτομα% με%

κινητικά%προβλήματα% (εικ.145).%Λεπτομέρειες%για%αυτόν% τον%χώρο%βρίσκουμε%στην%

πινακίδα!10%του%παρατήματος%Β.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!140. Δωμάτιο%καλλιέργειας_κανάλι%νερού%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!141. Δωμάτιο% καλλιέργειας_κανάλι% νερού_περιμετρικός% πράσινος%

φράχτης%

%
ΕΙΚΟΝΑ!142. Δωμάτιο%καλλιέργειας_παρτέρια_φυσικός%χλοοτάπητας_ελιές%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!143. Δωμάτιο%καλλιέργειας_άξονας%κίνησης%από%ξύλο%

%
ΕΙΚΟΝΑ!144. Δωμάτιο%καλλιέργειας_χώρος%συγκέντρωσης%
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!

ΕΙΚΟΝΑ!145. Δωμάτιο%καλλιέργειας_καθιστικό_υπερυψωμένος%χλοοτάπητας%

!

ΑΛΣΟΣ!

Στην% νοτιότερη% πλευρά% του% κήπου% του% (ΨΝΑΔ)% συναντάμε% το% Άλσος% (εικ.146).% Ο%

χώρος%αυτός%γειτνιάζει%με%το%κτίριο%Ταρσή%δρομοκαίτη.%Ο%χώρος%αυτός%σχεδιάζεται%

ως%περιοχή%επιπέδου%1%η%οποία%είναι%εύκολα%προσβάσιμη%για%όσους%φιλοξενούνται%

στις%πτέρυγες%Ταρσή%δρομοκαίτη%και%Ευεργετών.%%

Κάτω%από%τους%ευκαλύπτους%που%υπάρχουν%ήδη%στον%χώρο%τοποθετούνται%πάγκοι%

δραστηριότητας% (εικ.147).% Μικρή% λιμνούλα% με% πέτρες,% χελώνες% και% ψάρια%

δημιουργείται% εδώ.% Ο% χώρος% χαρακτηρίζεται% από% ηρεμία.% Κυκλικό% όριο%

δημιουργείται% με% καλόκεδρους% για% να% κοπεί% η% οπτική% με% τις% πολυκατοικίες% που%

βρίσκονται% σε% κοντινή% απόσταση% και% να% δοθεί% η% αίσθηση% του% ησυχαστηρίου.%

Καθιστικά%και%κάποια%φυλλοβόλα%δέντρα%τοποθετούνται%επίσης%για%την%οργάνωση%

του%χώρου%στάσης%(εικ.148).%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 206!

%
ΕΙΚΟΝΑ!146. Άλσος_Εξοχική%διαδρομή%

%
ΕΙΚΟΝΑ!147. Άλσος_%πάγκοι%δραστηριότητας%_λίμνη%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!148. Άλσος_%λίμνη_φράχτης%καλόκεδρων_πλατάνια_πέτρες%

%

ΔΑΣΟΣ!

Η%περιοχή%Δάσος%τοποθετείται%στο%υπάρχον%άλσος%από%πεύκα%στην%δυτική%πλευρά%

του% (ΨΝΑΔ)% (εικ.149).% Γενικά%προτιμήθηκε%αυτή%η%περιοχή%έναντι% των%ανατολικών%

περιοχών% του% (ΨΝΑΔ)% που% γειτνιάζουν% με% τον% οδικό% άξονα% της% Ιεράς% οδού% για%

αποφυγή% της% όχλησης% από% τα% αυτοκίνητα.% Στο% σύνολό% της% περιοχής% του% Δάσους%

ενισχύεται% η% υποuόροφη% βλάστηση% με% χρήση% θάμνων% της% κλιματικής% ζώνης% της%

μελέτης%εφαρμογής%(ενδεικτικά%φυτεύσεις%φαίνονται%στις%πινακίδες!9!και%8).%

%Η% γενική% περιοχή% οργανώνεται% με% τη% χρήση% ξέφωτων,% μονοπατιών,% χώρων%

συγκέντρωσης% με% χλοοτάπητα,% λίμνης% σε% κεντρική% θέση% και% απομονωμένους%

χώρους% στάσης% (εικ.150u151).% Τα% επίπεδα% δραστηριότητας% που% συναντάμε% εδώ%

είναι%το%επίπεδο%1%%στο%μεγαλύτερο%μέρος%της%περιοχής%και%το%επίπεδο%2%γύρω%από%

τη%λίμνη%όπου%είναι%πιο%έντονο%το%στοιχείο%της%%κοινωνικοποίησης.%

Τα!μονοπάτια%στο%δάσος%είναι%μικρά%ξύλινα%μονοπάτια,%εσωστρεφούς%χαρακτήρα.%

Σε%διάφορα%σημεία%της%διαδρομής%υπάρχουν%καθιστικά,%πόσιμο%νερό%και%πινακίδες%
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ενημέρωσης%σχετικά%με%φυτά%κ.λπ.%Λεπτομέρειες%του%χώρου%αυτού%βλέπουμε%στην%

πινακίδα!9.%%

Ξέφωτα% δημιουργούνται% σε% σημεία% που% το% επιτρέπει% η% σημερινή% φύτευση,% με%

φύτευση% θάμνων% περιμετρικά% στα% όρια% τους% ώστε% να% γίνεται% ο% καθορισμός% της%

περιοχής%και%με%φυσικό%τάπητα%που%κουρεύεται%για%δάπεδο.%%

%
ΕΙΚΟΝΑ!149. Δάσος%

%
ΕΙΚΟΝΑ!150. Δάσος_λίμνη_μονοπάτια_ξέφωτα%
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!

ΕΙΚΟΝΑ!151. Δάσος_λίμνη_μονοπάτια_ξέφωτα%

Χώροι! συγκέντρωσης% δημιουργούνται% με% τη% βοήθεια% τεχνητών% χαμηλών% λόφων%

από%χλοοτάπητα%σε%δύο%σημεία%του%δάσους.%Ο%ένας%χώρος%είναι%στη%νότια%περιοχή%

του% Δάσους% (εικ.152)% και% ο% άλλος% στη% βόρεια% περιοχή% ώστε% να% εξυπηρετούνται%

αντίστοιχα%ομάδες%ασθενών%από%διαφορετικές%μονάδες%φιλοξενίας%βάση%εγγύτητας%

και%προσβασιμότητας%από%αυτές.%%

Οι% λόφοι% αυτοί% μπορούν% να% φιλοξενήσουν% την% αρχική% συνεδρία% ομάδων%

ψυχοθεραπείας% ενώ% στην% συνέχεια% οι% ασθενείς% αφήνονται% ελεύθεροι% για%

αναζήτηση% των% προσωπικών% χώρων% επιλογής% τους% για% απομόνωση% και% έναρξη%

διαδικασίας% αποκατάστασης.% Στο% κέντρο% των% λόφων% υπάρχει% κυκλικό% καθιστικό%

κάτω%από%κεντρικό%δέντρο%με%ωραίο%ήχο%φυλλωσιάς.%Η%κλίση%του%λόφου%επιτρέπει%

χαλαρή%στάση%σώματος.%Οι%χρήστες%μπορούν%να%ξαπλώσουν%και%να%απολαύσουν%τις%

σκιές%και%το%χρώμα%της%φυλλωσιάς%του%κεντρικού%δέντρου%(εικ.153).%Λεπτομέρειες%

των%λόφων%αυτών%βλέπουμε%στην%πινακίδα!9%του%παραρτήματος%Β.%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 210!

%
ΕΙΚΟΝΑ!152. Δάσος_χώρος%συγκέντρωσης_λόφος%

%
ΕΙΚΟΝΑ!153. Χώρος%συγκέντρωσης_λόφος_λεύκα%_καθιστικά%

%
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Λίμνη% τοποθετείται% κοντά% στην% περιοχή% του% σημερινού% γηπέδου% ποδοσφαίρου%

κάτω% από% τα% πεύκα.% Η% λίμνη% έχει% μικρό% βάθος,% υδροχαρή% φυτά% και% πέτρες.% Ιτιές%

κλαίουσες% φυτεύονται% δίπλα% στο% νερό% ενώ% καθιστικά% σε% καμπύλες% γραμμές%

δημιουργούν%χώρους%συγκέντρωσης%κάτω%από%τα%πεύκα%(εικ.154u155).%

Οι%χρήστες%του%χώρου%παρατηρούν%από%μακριά%τις%δραστηριότητες%του%επιπέδου%4%

που% συμβαίνουν% στο% Λιβάδι% και% το% Αμφιθέατρο% καθώς% υπάρχουν% καθιστικά%

στραμμένα% τόσο% προς% τη% λίμνη% όσο% και% προς% το% λιβάδι% το% οποίο% βρίσκεται% σε%

κατώτερο%επίπεδο%(εικ.156).%%

Το%δάπεδο%του%χώρου%είναι%από%πατημένο%χώμα%και%καμπύλες%ελεύθερες%γραμμές%

δημιουργούν% ένα% μη% απαιτητικό% περιβάλλον.% Κατασκευαστικές% λεπτομέρειες% της%

λίμνης%βρίσκουμε%στην%πινακίδα!8%του%παραρτήματος%Β.%

Διάσπαρτα% στις% πιο% απομονωμένες% περιοχές% του% Δάσους% βρίσκουμε% ξύλινες!

κατασκευές! –! καταφύγια% για% απομόνωση% χρηστών% που% αναζητούν% ηρεμία% και%

κοινωνική%ησυχία%και% κυκλικά%καθιστικά.% Στα%σημεία%αυτά%φυτεύονται%θάμνοι% για%

προσέλκυση%άγριας%πανίδας%αλλά%και%για%απομόνωση%του%χώρου.%Λεπτομέρεια%του%

χώρου%αυτού%βρίσκουμε%στην%πινακίδα!9%και%στην%πινακίδα!!11.%

!

ΕΙΚΟΝΑ!154. Δάσος%_λίμνη_κεντρικό%καθιστικό_επίπεδο%με%πατημένο%χώμα%
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!

ΕΙΚΟΝΑ!155. Δάσος_λίμνη_μονοπάτια_ξέφωτα%

!

ΕΙΚΟΝΑ!156. Δάσος_λίμνη_μονοπάτια_ξέφωτα%
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ΛΙΒΑΔΙ!

Η%περιοχή% του% Λιβαδιού% αποτελεί% το% επίπεδο% δραστηριότητας% 4.% Εδώ,% οι% χρήστες%

κάνουν% ομαδικές% ασχολίες% και% παιχνίδια% διαφόρων% τύπων.% Ο% χώρος% είναι% ένας%

κύκλος% με% περιμετρικό% διάδρομο% κίνησης% και% πάγκο% για% όσους% θέλουν% να%

παρατηρούν% από% μακριά% τις% ομάδες% δραστηριότητας.% Ο% διάδρομος% αυτός% είναι%

εξωστρεφούς%χαρακτήρα%με%άνετο%πλάτος%για%αρκετούς%χρήστες%και%πλακόστρωτο%

Καρύστου,% όμοιο% με% αυτό% που% βρίσκουμε% στους% κοινωνικούς% διαδρόμους% του%

αισθητήριου%κήπου%(εικ.157).%

Η%είσοδος%στην%περιοχή%του%Λιβαδιού%γίνεται%με%διαμορφωμένα%επίπεδα%και%ράμπα%

για%άτομα%με%κινητικά%προβλήματα%και%με%τέτοιο%τρόπο%που%να%θεωρηθεί%ο%χώρος%

ως%μία%επέκταση%του%αμφιθέατρου%που%βρίσκεται%εκεί%(εικ.158).%

Σχηματισμός% κυκλικού% τόξου% από% καλόκεδρους% απομονώνει% το% Λιβάδι% από% τα%

γειτονικά%κτίρια%φιλοξενίας%(Βενιζέλειο)%για%προστασία%ιδιωτικότητας%των%ενοίκων.%

Άνετα% ξύλινα% καθιστικά% με% πλάτη% τοποθετούνται% εδώ% (εικ.159).% Το% δάπεδο% του%

λιβαδιού% είναι% φυσικός% τάπητας% από% αγριολούλουδα.% Κατασκευαστικές%

λεπτομέρειες%φαίνονται%στην%πινακίδα!8%του%παραρτήματος%Β.%

!

ΕΙΚΟΝΑ!157. Λιβάδι_περιμετρικός%άξονας%κίνησης%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 214!

%

!

ΕΙΚΟΝΑ!158. Λιβάδι_περιμετρικό%καθιστικό_αμφιθέατρο%στο%βάθος%

%
ΕΙΚΟΝΑ!159. Λιβάδι_χώρος%δραστηριοτήτων_φράχτης%καλόκεδρων%
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟaΦΑΡΜΑ!

Στην% περιοχή% του% θερμοκηπίου% και% της% φάρμας% έρχεται% κανείς% από% τρεις%

διαφορετικές%διαδρομές% (εικ.160).%Η%πρόσβαση%γίνεται%βόρειοuανατολικά%από% την%

σημερινή%είσοδο%του%αγροκηπίου%κοντά%στον%χώρο%εκδηλώσεων,%βορειοδυτικά%από%

τον% χώρο% κοινωνικής% υπηρεσίας% και% την% τραπεζαρία% και% νότια% από% μία% εξοχική%

διαδρομή%η%οποία%ξεκινάει%ανατολικά%του%κτίριου%Ταρσή%δρομοκαίτη%στην%ενότητα%

του%Άλσους.%

%
ΕΙΚΟΝΑ!160. Θέα% από% ψηλά% περιοχής% θερμοκηπίου% και% φάρμας.% Σημεία%

πρόσβασης.%

!
%Η%εξοχική%διαδρομή%στην%νότια%πλευρά%του%κήπου%χρησιμεύει%για%να%ενώσει%τις%πιο%

απομακρυσμένες% περιοχές% με% το% αγροκήπιο.% Ακόμη,% λειτουργεί% ως% μία% διαδρομή%

πιο% εσωστρεφούς% χαρακτήρα% η% οποία% ενώνει% το% Δωμάτιο% Καλλιέργειας% με% την%

περιοχή%της%πιο%απαιτητικής%καλλιέργειας%του%Θερμοκηπίου.%Βγαίνοντας%κανείς%από%

το% Δωμάτιο% Καλλιέργειας% και% τον% κήπο% των% σχημάτων% βρίσκει! αυτή% την% εξοχική%

διαδρομή%που%οδηγεί%ανατολικά%προς%τη%Φάρμα%και%το%Θερμοκήπιο%(εικ.160u161).%

Κυπαρίσσια% ορίζουν% το% μονοπάτι% της% εξοχικής% διαδρομής% και% δημιουργούν% την%

αίσθηση% του% ορίου.% Πράσινες% ζώνες% φύτευσης% βρίσκονται% εκατέρωθεν% του%

μονοπατιού.%Ενώ%ξύλινος%περιμετρικός%φράχτης%κάνει%ξεχωριστεί%την%παρουσία%της%

Φάρμας%(εικ.162)%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!161. Νότια%είσοδοςuέξοδος%κήπου%σχημάτων%

%
ΕΙΚΟΝΑ!162. Έναρξη%εξοχικής%διαδρομή%νότια%του%δωματίου%καλλιέργειας%

%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!163. Εξοχική% διαδρομή% με% κυπαρίσσια% και% ζώνες% φυτεύσεων.% Αριστερά:%

ξύλινος%φράχτης%φάρμας%

!
Στην% περιοχή% του% Θερμοκηπίου% και% της% Φάρμας% συναντάμε% δραστηριότητες% του%

επιπέδου%3,%δηλαδή%πιο%μεγάλα%έργα%κηπουρικής%και%(ΘΖ)%(εικ.164).%

Κεντρικός% χώρος% στάσης% και% συγκέντρωσης% δημιουργείται% κάτω% από% μεγάλο%

ηλικιωμένο%δέντρο% (εικ.165)%που%υπάρχει%ήδη%στον% χώρο%ενώ%λεβάντες% κάτω%από%

τους%ελαιώνες%και%τα%κυπαρίσσια%συμπληρώνουν%το%τοπίο.%

Όσοι% εργάζονται% γύρω% από% το% θερμοκήπιο% αισθάνονται% την% γραμμική% σειρά% από%

κυπαρίσσια%ως%μία%γραμμή%διαχωρισμού%του%τοπίου%της%έκτασης%στην%οποία%είναι%

οι%ίδιοι%και%του%αστικού%ιστού%από%την%άλλη%πλευρά%(εικ.166).%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!164. Χώρος%ευρύτερης%καλλιέργειας%επιπέδου%3%

%
ΕΙΚΟΝΑ!165. Θερμοκήπιο_χώρος%συγκέντωσης%_ηλικιωμένο%δέντρο.%
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%
ΕΙΚΟΝΑ!166. %Αριστερά:% Χώρος% συγκένρωσης_ηλικιωμένο% δέντρο.% Δεξιά:% ζώνη%

φυτεύσεων_ξύλινος%φράχτης.%Βάθος:%γραμμικό%όριο%κυπαρρισιών%

!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!ΧΩΡΟΣ!ΓΕΝΙΚΑ!

Στον% γενικότερο% περιβάλλοντα% χώρο% του% (ΨΝΑΔ)% (εικ.167),% κάτω% από% τους%

υπάρχοντες% ελαιώνες,% συναντάμε% λεβάντες,% ξηροφυτικά% φυτά% και% πάγκους%

δραστηριότητας,%όπως%στον%ελαιώνα%νοτιοανατολικά%του%αμφιθέατρου.%

Τελική%κάτοψη%του%χώρου%στο%σύνολό%του%βρίσκουμε%στην%πινακίδα!4!και!4β!ενώ%η%

ανάλυση%των%επιμέρους%σχεδιαστικών%στοιχείων%που%εντάσσονται%σε%κάθε%περιοχή%

και%υποενότητα%φαίνονται%στην%πινακίδα!5!του%Παραρτήματος%Β.%%

!

ΕΙΚΟΝΑ!167. Θέα%από%ψηλά%του%περιβάλλοντα%χώρου%και%των%σημείων%επέμβασης%%

Στον%θεραπευτικό%κήπο%του%(ΨΝΑΔ).%
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Τέλος,%στην%πινακίδα!12%παρουσιάζεται%η%γενική%αίσθηση%του%κήπου%μέσα%από%την%

αντιστοιχία% εικόνων% με% αρίθμηση% σε% περιοχές% της% κάτοψης,% οι% οποίες% ήταν% ιδέες%

έμπνευσης% που% οδήγησαν% στον% τελικό% σχεδιασμό% του% χώρου.% Ενώ% στις%πινακίδες!

13a14a15% βρίσκουμε% φυτοτεχνικά% σχέδια% και% στις% πινακίδες! 16a17a18% βρίσκουμε%

κατασκευαστικές%λεπτομέρειες.%

7.6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ!ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ!

Ακολουθεί% ο% πίνακας% 21% ο% οποίος% είναι% ένα% τυπικό% πρόγραμμα% δραστηριοτήτων%

στον%θεραπευτικό%κήπο%(ΨΝΑΔ)%ανάλογα%με%το%επίπεδο%δραστηριότητας%στο%οποίο%

ανήκει% κάθε% ασθενής.% Το% πρόγραμμα% είναι% αποτέλεσμα% συνδυασμού% των%

προγραμμάτων%που%είδαμε%στους%θεραπευτικούς%κήπους%Alanarp%και%Nacadia.%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ!ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ!(ΠΑΒΦ)!ΣΤΟ!(ΨΝΑΔ)!

ΕΠΙΠΕΔΟ!1! ΔΕΥΤΕΡΑ%ΕΩΣ%ΠΕΜΠΤΗ%

Μάθημα!1% Συγκέντρωση% 09.00!a!09.15!% Άφιξη%&%συγκέντρωση%

09.15!a09.30% Πρωινό%τσάι%

Μάθημα!2% Χαλαρωτικές%

ασκήσεις%

09:30!a!09:50% Χαλάρωση% με% διέγερση% αισθήσεων% με% τη% βοήθεια% της%

φύσης%%

!09:50a10:00% Ανάγνωση%κειμένων%σχετικών%με%τη%φύση%

Μάθημα!3% Δημιουργικές%

ασχολίες%%

10:00!a!10:30% Ελεύθερος%χρόνος%στον%κήπο%

10:30!a11:30%

Μάθημα!4! Κλείσιμο% με%

ελαφριά%

αναψυκτικά%

11:30!a!11:50% Συγκέντρωση,%μοίρασμα%σκέψεων%και%εμπειριών%%

11:50!a!12:00% Άσκηση%χαλάρωσης%

%
ΕΠΙΠΕΔΟ!2! ΔΕΥΤΕΡΑ%&%ΤΕΤΑΡΤΗ% ΤΡΙΤΗ%&%ΠΕΜΠΤΗ%

Μάθημα!1% Συγκέντρωση% 09.00!a!09.15!% Άφιξη%&%συγκέντρωση% Άφιξη%&%συγκέντρωση%

09.15!a09.30% Πρωινό%τσάι% Πρωινό%τσάι%

Μάθημα!2% Χαλαρωτικές%

ασκήσεις%

09:30!a!09:50% Χαλάρωση% με% διέγερση%

αισθήσεων% με% τη%

βοήθεια%της%φύσης%%

Χαλάρωση% με% διέγερση%

αισθήσεων%με%τη%βοήθεια%της%

φύσης%%

!09:50a10:00% Ανάγνωση% κειμένων%

σχετικών%με%τη%φύση%

Ανάγνωση%κειμένων%σχετικών%

με%τη%φύση%

Μάθημα!3% Δημιουργικές%

ασχολίες%%

10:00!a!10:30% Ελεύθερος% χρόνος% στον%

κήπο%

Ελεύθερος%χρόνος%στον%κήπο%

10:30!a11:30% Καλιέργεια% παρτεριών/% Ατομικές%%συναντήσεις%με%τον%
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ή%Δημιουργική%θεραπεία%

(ΘΤ),(ΘΜ),(ΘΖ)%

ψυχίατρο%%

&%κηπουρική%απασχόληση%%

Μάθημα!4! Κλείσιμο% με%

ελαφριά%

αναψυκτικά%

11:30!a!11:50% Συγκέντρωση,% μοίρασμα%

σκέψεων%&%εμπειριών%

Συγκέντρωση,% μοίρασμα%

σκέψεων%&%εμπειριών%%

11:50!a!12:00% Χαλαρωτική%άσκηση% Χαλαρωτική%άσκηση%

%
ΕΠΙΠΕΔΟ!3! ΔΕΥΤΕΡΑ%&%ΤΕΤΑΡΤΗ% ΤΡΙΤΗ%&%ΠΕΜΠΤΗ%

Μάθημα!1% Συγκέντρωση% 09.00!a!09.15!% Άφιξη%&%συγκέντρωση% Άφιξη%&%συγκέντρωση%

09.15!a09.30% Πρωινό%τσάι% Πρωινό%τσάι%

Μάθημα!2% Χαλαρωτικές%

ασκήσεις%

09:30!a!09:50% Χαλάρωση% με% διέγερση%

αισθήσεων% με% τη%

βοήθεια%της%φύσης%%

Χαλάρωση% με% διέγερση%

αισθήσεων%με%τη%βοήθεια%της%

φύσης%%

!09:50a10:00% Ανάγνωση% κειμένων%

σχετικών%με%τη%φύση%

Ανάγνωση%κειμένων%σχετικών%

με%τη%φύση%

Μάθημα!3% Δημιουργικές%

ασχολίες%%

10:00!a!10:30% Ατομικές%%συναντήσεις%

με%τον%ψυχίατρο%&%

καλλιέργεια%σε%

μεγαλύτερη%κλίμακα/%ή%

άλλες%εργασίες%

κηπουρικής%%

Ομαδικές% δραστηριότητες,%

θεραπεία% (ΘΤ),% (ΘΜ),% (ΘΖ),%

αθλήματα%

10:30!a11:30%

Μάθημα!4! Κλείσιμο% με%

ελαφριά%

αναψυκτικά%

11:30!a!11:50% Συγκέντρωση,% μοίρασμα%

σκέψεων%&%εμπειριών%

Συγκέντρωση,% μοίρασμα%

σκέψεων%&%εμπειριών%

11:50!a!12:00! Χαλαρωτική%άσκηση% Χαλαρωτική%άσκηση%

%
ΕΠΙΠΕΔΟ!4! ΔΕΥΤΕΡΑ%% ΤΡΙΤΗ%&%ΠΕΜΠΤΗ%

Μάθημα!1% Συγκέντρωση% 09.00!a!09.15!% Άφιξη%και%συγκέντρωση% Άφιξη%&%συγκέντρωση%

09.15!a09.30% Πρωινό%τσάι% Πρωινό%τσάι%

Μάθημα!2% Χαλαρωτικές%

ασκήσεις%%

09:30!a!09:50% Χαλάρωση% με% διέγερση%

αισθήσεων% με% τη%

βοήθεια%της%φύσης%%

Χαλάρωση% με% διέγερση%

αισθήσεων%με%τη%βοήθεια%της%

φύσης%%

!09:50a10:00% Ανάγνωση% κειμένων%

σχετικών%με%τη%φύση%

Ανάγνωση%κειμένων%σχετικών%

με%τη%φύση%

Μάθημα!3% Καλιέργεια%&%άλλες%

εργασίες%%

10:00!a!10:30% Ατομικές%%συναντήσεις%

με%ψυχίατρο%&%

καλλιέργεια%σε%

μεγαλύτερη%κλίμακα/%ή%

άλλες%εργασίες%

Ομαδικές% δραστηριότητες% /%

ατομικό%προτζεκτ%&%εργασίες%%10:30!a11:30%
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κηπουρικής%%

Μάθημα!4! Κλείσιμο% με%

ελαφριά%

αναψυκτικά%%

11:30!a!11:50% Συγκέντρωση,% μοίρασμα%

σκέψεων%&%εμπειριών%

Συγκέντρωση% &% μοίρασμα%

σκέψεων%&%εμπειριών%

11:50!a!12:00! Χαλαρωτική%άσκηση% Χαλαρωτική%άσκηση%

%

ΠΙΝΑΚΑΣ! 21:% Τυπικό% πρόγραμμα% δραστηριοτήτων% ανά% επίπεδο% δραστηριότητας%
στον%θεραπευτικό%κήπο%του%(ΨΝΑΔ)%Το%πρόγραμμα%είναι%αποτέλεσμα%συνδιασμού%
των%προγραμμάτων%που%είδαμε%στους%θεραπευτικούς%κήπους%Alanarp%και%Nacadia.
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!

7.7 ΣΥΝΟΨΗ! ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ! ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ! ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ!

ΚΗΠΟΥ!(ΨΝΑΔ)!

Συνοπτικά!οι!αρχές!σχεδιασμού!ενός!θεραπευτικού!κήπου!είναι!οι!παρακάτω:!

1. Ύπαρξη%στρατηγικής%σχεδιασμού%

2. Προσαρμογή%κήπου%στον%περιβάλλοντα%χώρο%

3. Κατάλληλη%επιλογή%θέσης%κήπου%

4. Ευκολία%πρόσβασης%στον%κήπο%

5. Κατάλληλες%προδιαγραφές%κήπου%%

6. Σωστή%οργάνωση%του%χώρου%%

7. Ενσωμάτωση%ποικίλων%δραστηριοτήτων%στον%κήπο%

Δραστηριότητες% παθητικές% και% ενεργητικές.% Οι% πιο% παθητικές% δραστηριότητες%

(βόλτα,%περίπατος,%φαγητό%κ.λπ.)%χωροθετούνται%σε%άλλες%ζώνες%u%περιοχές%από%τις%

πιο% ενεργητικές% (καλλιέργεια,% κοινωνικοποίηση).% Οι% δραστηριότητες% συνδιάζονται%

στο%σύνολό%τους%με%τη%διεξαγωγή%υπαίθριων%προγραμμάτων%(ΠΨΑ)%και%(ΠΑΒΦ)%και%

πιο% συγκεκριμένα% αποτελούνται% από% προγράμματα% (ΚΘ),% (ΕΚ),% (ΘΖ),% (ΘΜ),% (ΘΠ),%

διάφορες% δημιουργικές% θεραπείες,% προγράμματα% % χαλάρωσης% και% ομαδικά%

παιχνίδια.%

8. Κάλυψη%των%τεσσάρων%στοιχείων%της%(ΘΑΠ)%

(αίσθηση%του%να%είσαι%μακριά,%έκταση,%αρμονία,%γοητεία)%

9. Ενσωμάτωση%διαφορετικών%δωματίων%μέσα%στον%κήπο%%

Ποικιλία%χώρων%για%επιλογή%χώρων%προτίμησης%από%χρήστες.%

Φυσικές%περιοχές:%Άλσος,%Δάσος,%Λιβάδι%

Περιοχές% καλλιέργειας:% Δωμάτιο% Καλλιέργειας,% Οπωρώνας,% Δωμάτιο% με% σκληρά%

υλικά,%Δασικός%κήπος%

Κήπος%καλωσορίσματος%%

10. Χώροι%για%απομόνωση%ή%κοινωνική%αλληλεπίδραση%

11. Ενσωμάτωση%πολλαπλών%χαρακτήρων%

12. Κυριαρχία%πράσινου%

13. Παροχή%θετικού%αντιπερισπασμού%

14. Αίσθηση%ασφάλειας%
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15. Ελαχιστοποίηση%ασάφειας%%

16. Ελαχιστοποίηση%αρνητικών%παραγόντων%%

17. Μέγιστη%ικανοποίηση%των%χρηστών%μέσα%από%την%οργάνωση%του%χώρου%με:%

• Αναγνωσιμότητα%%

• Τάξη%

• Αισθητική%τάξη%%

• Γεωμετρική%τάξη%%

• Όρια%

• Ευανάγνωστα%μοτίβα%κυκλοφορίας%

• Ενότητα%στον%κήπο%%

18. Ενσωμάτωση% στο% σχεδιασμό% χαρακτηριστικά% φυσικών% σκηνών% υψηλής%

προτίμησης.%

• Μέτριος% έως% υψηλός% βαθμός% πολυπλοκότητας% ή% αριθμός% ανεξάρτητα%

αντιληπτών%στοιχείων%στη%σκηνή%

• Μέτριο%έως%υψηλό%επίπεδο%βάθους%%

• Δομημένη%πολυπλοκότητα%με%δημιουργία%κάποιου%κομβικού%σημείου%

• Ομοιόμορφο%έδάφος%

• Παρουσία%μίας%καμπύλης%στο%πεδίο%ορατότητας%η%οποία%δίνει%την%αίσθηση%

ότι% οι% νέες% πληροφορίες% στο% τοπίο% βρίσκονται% αμέσως% μετά% το% οπτικό% όριο% του%

παρατηρητή%

• Αίσθηση%ασφάλειας%και%αμελητέα%πιθανότητα%κινδύνου%

19. Αποφυγή% κατά% το% σχεδιασμό% χαρακτηριστικών% φυσικών% σκηνών% χαμηλής%

προτίμησης.%

• Χαμηλή% πολυπλοκότητα% ή% διαταραγμένης% υψηλή% πολυπλοκότητας% χωρίς%

κομβικό%σημείο%%

• Θέες%με%περιορισμένο%βάθος%%

• Όψεις%μεγάλου%βάθους%αλλά%επίπεδες%και%χωρίς%χαρακτηριστικά%στοιχεία%

• Τραχιά%υφή%του%εδάφους%που%εμποδίζει%την%κίνηση%

• %Απουσία%οπτικής%%

• Απουσία%νερού%%

• Παρουσία%κάποιας%απειλή%%
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20. Χρήση% διαχειριζόμενων% δασικών% εκτάσεων% και% αποφυγή% πολύ% άγριων,% μη%

διαχειρίσιμων%τμημάτων%στον%θεραπευτικό%κήπο.%

21. %Χρήση%περιοχών%που%θυμίζουν%τη%Σαβάνα%%

Συνοπτικά!τα!!στοιχεία!σχεδιασμού!ενός!θεραπευτικού!κήπου!είναι!τα!παρακάτω:!

Ένας% καλά%σχεδιασμένος%θεραπευτικός% κήπος% για%άτομα%με%ψυχική%ασθένεια%που%

σχετίζεται%με%το%άγχος%εμπεριέχει%τα%παρακάτω%στοιχεία%στο%σχεδιασμό%του%τοπίου%

και%στην%οργάνωση%του%χώρου.%

1. Τέσσερις%περιοχές%διαφορετικού%επιπέδου%δραστηριότητας.%

Τέσσερις%περιοχές%διαφορετικού%επιπέδου%δραστηριότητας%σύμφωνα%με%την%(ΘΥΠ)%

και% την% πυραμίδα% του% Grahan% ώστε% να% ικανοποιούνται% όλες% οι% % φάσεις%

αποκατάστασης%των%ασθενών%(προετοιμασία,%αποκατάσταση%και%ενδυνάμωση).%

2. Δύο%τύποι%περιοχών%

Περιοχές%πιο%ιδιωτικές%u%Περιοχές%πιο%κοινωνικές%

3. Δύο%τύποι%βόλτας.%

Μία%διαδρομή%περιπάτου%με% εσωστρεφή% χαρακτήρα% και%μία%διαδρομή%περιπάτου%

με%πιο%εξωστρεφή%χαρακτήρα.%

4. Στοιχεία%σχεδιασμού%

Ένας%θεραπευτικός%κήπος%περιέχει%τα%εξής%στοιχεία%σχεδιασμού%του%τοπίου:%

Φυσικά%στοιχεία:%%(Φυτά,%Ζώα,%Νερό,%Φως,%Πέτρες)%

Στοιχεία%εξοπλισμού:%(Φράχτες%και%Όρια,%Πύλη,%Καθιστικά%διαφόρων%τύπων,%Σημεία%

εστιασμού,%Στεγασμένοι%υπαίθριοι%χώροι,%Θερμοκήπιο,%Παρτέρια%Καλλιέργειας)%

Ενώ% τα% μορφολογικά% χαρακτηριστικά% των% στοιχείων% αυτών% πρέπει% να% καλύπτουν%

συγκεκριμένες% ανάγκες% όπως% η% επίτευξη% ψυχικής% ηρεμίας% μέσα% από% μία%

ισορροπημένη%αισθητήρια%αλληλεπίδραση.%Η%ισορροπία%σε%έναν%θεραπευτικό%κήπο%

είναι% εξαρτημένη% από% ήπιους% συνδυασμούς% χρωμάτων% και% ένα% περιβάλλον% με%

χαμηλές%εντάσεις.%

5. Αισθητήριες%εντυπώσεις%%

Αναγκαία%είναι%η%ικανοποίηση%και%των%5%αισθήσεων%(όραση,%όσφρηση,%γεύση,%ακοή,%%

αφή)%των%χρηστών%μέσα%από%βιωματικές%εμπειρίες%στον%θεραπευτικό%κήπο%

Η%πλούσια%βλάστηση%με%ποικίλες%υφές,%σχήματα%και%αρώματα% %προσφέρει% %στους%

χρήστες% σημεία% ανάπαυσης% και% είναι% ιδιαίτερα% σημαντική% για% την% απόσπαση% της%

προσοχής% των% ασθενών% και% την% διαδικασία% αποκατάστασης% της% ψυχικής% τους%
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υγείας.%

6. %Δέκα%χαρακτήρες%για%κάλυψη%διαφορετικών%αναγκών%

(Καταφύγιο,%Κοινωνική%Ησυχία,% Γαλήνη,%Ηρεμία,%Αγριάδα,%Κοινό,% Έκταση,%Πλούσιο%

σε%είδη,%Κήπος%ευχαρίστησης,%Πολιτισμός)%

Ακολουθεί% ο% συγκεντρωτικός% πίνακας! 22% όλων% των% παραπάνω% σχεδιαστικών%

στοιχείων% και% συμβόλων% που% χρησιμοποιήθηκαν% στα% προτεινόμενα% σχέδια% της%

μελέτης%εφαρμογής.%



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ%ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ%ΑΘΗΝΩΝ!% ΠΑΛΙΛΗ!ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ% 227!

%
ΠΙΝΑΚΑΣ!22:!Πίνακας%στοιχείων%σχεδιασμού%του%θεραπευτικού%κήπου%στο%(ΨΝΑΔ)!

!
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Ένας!θεραπευτικός!κήπος,!λοιπόν,!βασίζεται! τόσο!στην!εμπειρία! της!φύσης!όσο!

και!στις!δραστηριότητες!που!εκτελούνται!σε!αυτήν.!Είναι!ένα!μέρος!με!πολλούς!

χώρους,! διαφορετικούς! χαρακτήρες! και! πολλαπλά! μορφολογικά! αισθητικά!

χαρακτηριστικά,!τα!οποία!συνδυάζονται!με!ενδιαφέροντα!αλλά!αρμονικό!τρόπο!

για!τη!κάλυψη!των!αναγκών!όλων!των!χρηστών.!!

Στη% μελέτη% εφαρμογής% στον% υπαίθριο% χώρο% του% (ΨΝΑΔ),% ο% θεραπευτικός% κήπος%

είναι% % ένας% συνδυασμός% των% παραπάνω% στοιχείων.% Το% αποτέλεσμα% σχεδιασμού%

είναι% ένας% κήπος% όπου% υπάρχουν% τόσο% τμήματα% όπου% κυριαρχεί% η% φύση% και% το%

περιβάλλον%όσο%και%τμήματα%που%θυμίζουν%έναν%ιδιόκτητο%κήπο%με%παρτέρια%ή%την%

πίσω%αυλή%ενός%σπιτιού.%

Ο%θεραπευτικός%κήπος%στο%(ΨΝΑΔ)%θυμίζει%τα%παραδείγματα%των%κήπων%που%είδαμε%

αναλυτικά% (Nacadia,% Alnarp)% ενώ% έχει% προσαρμοστεί% στο% κλίμα% και% το% πολιτισμικό%

υπόβαθρο%του% τόπου%εφαρμογής% της%παρούσης%μελέτης,%δηλαδή%της%Ελλάδας%και%

της%Αττικής%γης.%
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%

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ!Α!

ΠΙΝΑΚΑΣ!2!

Πίνακας%κλινικών%περιπτώσεων%στις%οποίες%έχουν%εφαρμοστεί%παρεμβάσεις%που%να%

βασίζονται%στη%φύση.%Πηγή:%(Adhemar,%2008)%

%
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%

ΠΙΝΑΚΑΣ!3!

Ημερήσιο% πρόγραμμα% δραστηριοτήτων% στον% κήπο%Nacadia% κατά% την% 2η% εβδομάδα%

του%(ΠΑΒΦ).%Πηγή:!(Corazon%et%al,%2010)%

%
!

!

!
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%

ΠΙΝΑΚΑΣ!4!

Στόχοι% και% τεχνικές% που% χρησιμοποιούνται% ανάλογα% με% την% εβδομάδα%

παρακολούθησης%των%(ΠΑΒΦ)%στον%κήπο%Nacadia.%Πηγή:!(Corazon%et%al,%2010)%

%

%
%
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ΠΙΝΑΚΑΣ!5!

Πίνακας%όπου%φαίνονται%διάφοροι%τύποι%μετρήσεων%που%έχουν%χρησιμοποιηθεί%σε%

μελέτες%για%την%τεκμηρίωση%της%συμβολής%του%φυσικού%περιβάλλοντος%στην%ψυχική%

υγεία.%Πηγή%%(Velardea%et%al,%2007)%

%

%

%
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%

ΠΙΝΑΚΑΣ!6!

Πίνακας%ψυχολογικών%οφελών%που%προκύπτουν%μέσα%από%τη%βιβλιογραφία.%Πηγή:%

(Adhemar,%2008)%

%

%%
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%

ΠΙΝΑΚΑΣ!10!

Πίνακας%όπου%φαίνονται%διάφοροι%τύποι%περιβάλλοντος%και%η%επίδρασή%τους%στην%

υγεία.%Πηγή:%(Velardea%et%al,%2007)%

%
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%

ΠΙΝΑΚΑΣ!11!

Υποκατηγορίες% τοπίων%που%συγκρίνονται%σε%μελέτες%διερεύνησης%επιπτώσεων%του%

τοπίου%στην%υγεία.%Πηγή%(Velardea%et%al,%2007)%

%

%
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ΠΙΝΑΚΑΣ!16!

Πίνακας%αντιδράσεων%σε%διαφορετικό%χρώμα%κόμης%δέντρων.%Πηγή:%%(Kaufman%et%al,%

2008)%

%

ΠΙΝΑΚΑΣ!17!

Πίνακας%αντιδράσεων%σε%διαφορετικό%χρώμα%κόμης%δέντρων.%Πηγή:%%(Kaufman%et%al,%

2004)%

%

!
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ΠΙΝΑΚΑΣ!18!

Πίνακας%θετικών%συναισθημάτων%βάση%μορφής%και%είδους%φόντου.!Πηγή:% (Lohr%et%

al,%2006)!

%
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ΠΙΝΑΚΑΣ!19!

Πίνακας%αρνητικών%συναισθημάτων%βάση%μορφής%και%είδους%φόντου.!Πηγή:% (Lohr%

et%al,%2006)!
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Διάγραμμα% διαφορετικών% επιπέδων% συναισθημάτων% ανάλογα% με% είδος% ήχου% που%
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