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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά στο σχεδιασμό ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Πάφο. Το 
κέντρο αυτό περιλαμβάνει τρεις διακριτές λειτουργικές ενότητες: To Kέντρο Ψυχικής Υγείας το οποίο 
απευθύνεται στο στάδιο της ενημέρωσης, της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας όλων 
των ψυχικών διαταραχών, μια Ειδική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επανένταξης η 
οποία απευθύνεται στο στάδιο μετά τη θεραπεία και μια Ειδική Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα η οποία 
προορίζεται για παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά και εφήβους. Η μελέτη, 
εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την οποία οι 
απαντήσεις στα αιτήματα ψυχιατρικής περίθαλψης μπορούν να δοθούν μόνο σε ανοιχτές δομές 
μέσα στην κοινότητα, προτείνει μια εξωνοσοκομειακή δομή μέσα στο κέντρο της πόλης. Η εγγύτητα 
με την κοινότητα, οι λειτουργικές συνδέσεις που προτείνονται με παραγωγικές διαδικασίες και 
κοινοτικές υπηρεσίες αλλά και οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις με τα μέλη της κοινότητας υποστηρίζουν 
την αποκαταστασιακή διαδικασία. Η χωροθέτηση του κτηρίου εξασφαλίζει ταυτόχρονα εγγύτητα με το 
φυσικό τοπίο. Κρίσιμη επιδίωξη καθόλη τη διάρκεια της μελέτης ήταν να ενταχθούν στο σχεδιασμό, 
αρχές θεραπευτικής αρχιτεκτονικής προκειμένου να προκύψει ένα θεραπευτικό – ανακουφιστικό 
περιβάλλον το οποίο ως βασική συνιστώσα ενός ευρύτερου θεραπευτικού συστήματος ψυχικής 
υγείας, να μπορεί να συνεισφέρει στη θεραπευτική διαδικασία. Ο σχεδιασμός επιχειρεί, πέρα από 
τις αμιγώς λειτουργικές απαιτήσεις του κτηρίου να απαντήσει και σε ζητήματα όπως η άμβλυνση του 
στίγματος που σχετίζεται με τη ψυχική ασθένεια.

Abstract
This thesis refers to the planning of a Mental Healthcare Centre in Pafos. The centre comprises 
of three distinct functions: The Mental Healthcare Centre, which serves the stage of information, 
prevention, diagnosis and treatment for all mental disorders, a Special Unit for Psychosocial Reha-
bilitation and Reintegration serving the post-treatment stage and a Special Medicopedagogic unit 
intended for the provision of psychosocial support services to children and adolescents. In line with 
the guidelines of psychiatric reform based on which answers to requests for psychiatric care can 
only be provided in open structures within the community, the study proposes an outpatient structure 
in the city centre. Proximity to the community, proposed functional links with production processes 
and community services as well as ongoing interaction with community members support the reha-
bilitation process. At the same time, the building layout ensures proximity to the natural landscape. 
A key pursuit throughout the study was to integrate principles of therapeutic architecture into the 
planning that would allow for a therapeutic – comforting environment which would act as the key 
component for a broader therapeutic system for mental health, contributing to the healing process. 
Further to the purely

functional requirements of the building, the planning aims at addressing matters such as public 
awareness and mitigation of stigma associated with mental illness.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Συνοπτικά, η ερευνητική διαδικασία (σχέδιο εργασίας) που ακολουθήθηκε κατά την εκπόνηση της 
ερευνητικής μου εργασίας (“Σχεδιασμός Δομών για τη Ψυχική Υγεία με έμφαση στη Θεραπευτική 
Αρχιτεκτονική”) που προηγήθηκε της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: Αρχικά γίνεται 
μια επεξήγηση του θέματος, αναλύεται ο σκοπός της εργασίας και τίθενται κάποιες υποθέσεις 
εργασίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται (ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση) και επιχειρείται μια κριτική θεώρησή του μέσα από αρχιτεκτονικούς, πολεοδομικούς και 
χωροταξικούς προβληματισμούς. Υποστηρίζεται η πολύ μεγάλη ανάγκη για διενέργεια έρευνας στο 
πεδίο της αρχιτεκτονικής για την ψυχιατρική περίθαλψη, παρουσιάζονται οι δυσκολίες που υπάρχουν 
από την φύση ενός τέτοιου θέματος και τρόποι αντιμετώπισής τους προκειμένου να υλοποιηθεί η 
παρούσα ερευνητική εργασία. Σε ένα πρώτο στάδιο γίνεται μια προσπάθεια να οριστεί η ψυχική 
υγεία και η διάκρισή της από την ασθένεια, τονίζεται η τεράστια σημασία που έχει για τον άνθρωπο 
η προάσπισή της ψυχικής υγείας και παρουσιάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία που αποκαλύπτουν 
την έξαρση των ψυχικών ασθενειών στον διεθνή χώρο και υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια τέτοια 
έρευνα στην αρχιτεκτονική. Η ανάγκη να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος, να γνωρίσουμε τις 
κατακτήσεις του παρελθόντος σε περίπτωση που υπάρχουν στο πεδίο αυτό αλλά και να εντοπίσουμε 
επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν, οδήγησε στην ένταξη στην εργασία μιας ιστορικής αναδρομής 
που καλύπτει το χρονικό φάσμα από τα πρώτα άσυλα μέχρι τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την 
πρόσφατη διαδικασία αποασυλοποίησης. Η ιστορική αυτή θεώρηση της αρχιτεκτονικής επιχειρείται 
μέσα από συνεκτίμηση των κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών συνθηκών που τη γέννησαν. Στη 
συνέχεια, παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση στην αρχιτεκτονική για τη ψυχιατρική περίθαλψη 
και καταγράφονται οι υπηρεσίες και λειτουργίες που καλούνται να στεγάσουν σήμερα, οι δομές για τη 
ψυχική υγεία (στην ενότητα με τα ερευνητικά ευρήματα εμφανίζεται η ανάγκη για κάποιες πρόσθετες 
λειτουργίες). Ακολουθεί μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ενότητες αυτής της εργασίας 
που αφορά στην προσπάθεια αποτύπωσης και κατανόησης του προφίλ της ψυχικής ασθένειας. 
Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνονται πληροφορίες για όλες τις βασικές διαγνωστικές κατηγορίες 
και ασθένειες από τη ψυχοπαθολογία. Η ύπαρξη αυτής της ενότητας προκύπτει αβίαστα και 
αναπόφευκτα, από την ανάγκη ως αρχιτέκτονες να γνωρίζουμε για ποιους σχεδιάζουμε. Εξαιτίας της 
απεραντοσύνης που χαρακτηρίζει το πεδίο της ψυχοπαθολογίας αλλά και για λόγους οικονομίας της 
έρευνας συγκεντρώνονται μόνο πληροφορίες οι οποίες είναι δυνητικά βοηθητικές για το σχεδιασμό. 
Παρακάμπτονται οι πολύ σπάνιες παθήσεις αλλά και η εκτενής ανάλυση ψυχικών παθήσεων 
οφειλόμενων σε οργανικά αίτια καθώς τις πλείστες φορές τα περιστατικά αυτά αντιμετωπίζονται στο 
γενικό νοσοκομείο. Από την ενότητα αυτή, εντοπίζονται στη συνέχεια οι επιπλέον ανάγκες/απαιτήσεις 
που έχει ένας ψυχικά πάσχοντας από τον χώρο στον οποίο θα δεχτεί την περίθαλψη ανάλογα με την 
κάθε φορά ασθένεια. Ακολουθεί η εξεύρεση σκοπών/στόχων που πρέπει να υλοποιούνται από το 
σχεδιασμό μιας δομής για τη ψυχική υγεία (πχ σεβασμός στην αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα 
του κάθε ασθενή, άμβλυνση του στίγματος που συνδέεται με τη ψυχική ασθένεια, πρόσβαση 
στη φύση, ενθάρρυνση της προσωπικής πρωτοβουλίας και της ομαδικής αλληλεπίδρασης κλπ). 
Προκειμένου όμως να προκύψουν αρχιτεκτονικές απαντήσεις στα ερωτήματα και τις απαιτήσεις 
της προηγούμενης ενότητας κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη μιας ενότητας η οποία θα αφορά στην 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, βιώνουμε τον χώρο και αλληλεπιδρούμε 
με αυτόν. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα, σύγχρονα αξιόλογα κτήρια για τη 
ψυχιατρική περίθαλψη από το διεθνή χώρο και άλλα αρχιτεκτονικά παραδείγματα τα οποία παρόλο 
που δεν στεγάζουν ψυχιατρικές υπηρεσίες αποτελούν υποδείγματα θεραπευτικών
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χώρων. Τέλος, καταγράφονται ως ερευνητικά ευρήματα, τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί 
μια θεραπευτική αρχιτεκτονική, ένα θεραπευτικό περιβάλλον σε κτήρια για τη ψυχική υγεία. Είναι 
σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ερευνητικά ευρήματα προκύπτουν από όλες τις ενότητες που 
αναπτύσσονται στην εργασία.

Αρχές θεραπευτικής αρχιτεκτονικής Στόχοι – Αρχιτεκτονικές κατευθύνσεις
Aπό την έρευνα προέκυψαν ως ευρήματα οι εξής στόχοι οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν σε 
μια θεραπευτική αρχιτεκτονική

Άμβλυνση του στίγματος που συνδέεται με τη ψυχική ασθένεια
Πρόσβαση στη φύση
Παροχή δυνατοτήτων διατήρησης της ατομικότητας και της προσωπικής ταυτότητας. 
Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και η αρχιτεκτονική οφείλει να του συμπεριφέρεται 
ανάλογα αναγνωρίζοντας, καταρχάς, και ενσωματώνοντας στο σχεδιασμό, στη συνέχεια, 
παραμέτρους που συνδέονται άμεσα και επηρεάζουν την ψυχολογία του.
Αίτημα η μετάβαση των ασθενών από την παθητικότητα/ουδετερότητα/ταπείνωση στην 
ενεργητικότητα.
Αντιμετώπιση του ατόμου όχι ως φορέα μιας νοσολογικής οντότητας, αλλά μιας 
τραυματισμένης υποκειμενικότητας.
Η πραγματοποίηση προσωπικών επιδιώξεων και δεξιοτήτων των ασθενών σε όλες τις 
όψεις της καθημερινής ζωής
Σεβασμός στην αξιοπρέπεια του ασθενή
Ενθάρρυνση και ανάπτυξη αυτονομίας και πρωτοβουλίας των ασθενών.
H θεραπευτική συνέχεια. Ουσιαστική σύνδεση (όχι απαραίτητα χωρική) του νοσοκομείου ή 
της δομής με τα υπόλοιπα μέρη του δικτύου-συστήματος ψυχικής υγείας για την υποστήριξη 
όλων των φάσεων της θεραπευτικής διαδικασίας από την οξεία φάση στην αποκατάσταση 
και την πλήρη ίαση.
Έμφαση στην πρόληψη
Nα παρέχεται ένα θεραπευτικό, ανθρώπινο περιβάλλον αλλά όχι το περιβάλλον να 
δημιουργεί εξάρτηση στους ασθενείς και εν τέλει να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν σε 
συνθήκες καθημερινής ζωής εκτός δομής/νοσοκομείου κλπ. Ένας από τους στόχους μια 
δομής για τη ψυχική υγεία, πέρα από τη θεραπεία, είναι η προετοιμασία των ασθενών για 
την κοινωνική τους επανένταξη (επανένταξη στην εργασία, στο οικογενειακό περιβάλλον 
κλπ)
“If we take plants as an analogy, some which have been injured by the vagaries of the 
weather might well need a sheltered environment where humidity, temperature, and light 
are controlled in order to recover. If, however, they are retained within this environment for 
too long a period, they become «hothouse plants» and will never be able to face the rigours 
of normal garden life.»
Citation WHO-recommendation,
psychiatric services and architecture, 1959
Αναζήτηση αντι-ιδρυματικού χαρακτήρα – Αποφυγή κάθε μνήμης που να συνδέει τις νέες 
δομές με ιδρυματικά χαρακτηριστικά.
Περιβάλλον που να παραπέμπει στην καθημερινή και κοινωνική ζωή
Αποσόβηση φαινομένων ιδρυματισμού
Κάλυψη των απαραίτητων, στην καθημερινή ζωή, παράμετρων της «συνέχειας» και της 
«επιλογής»
Αντιμετώπιση προβλημάτων όπως: Μοναξιά, Ανία, Κοινωνικός Αποκλεισμός

Ένα περιβάλλον που προάγει την ελευθερία σε αντιδιαστολή με τα δεσμά που 
διαμορφώνει στον ασθενή η ψυχική ασθένεια.
Κάλυψη ψυχολογικών αναγκών
Ικανοποίηση παράλληλα της ανάγκης για ιδιωτικότητα (ιδιωτικός χώρος) - επιλεγμένη 
απομάκρυνση και ομαδική αλληλεπίδραση
Συμμετοχικότητα
Ενθάρρυνση διαπροσωπικών σχέσεων
Σχεδιασμός χώρων για όλο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων: ατομικός χώρος, χώρος 
περιορισμένου αριθμού ατόμων και χώρος απεριόριστου αριθμού ατόμων.
Ενίσχυση δυνατοτήτων για επαφές έξω από το νοσοκομείο
Κοινωνική αλληλεπίδραση (πχ μπορεί να οργανώνονται εκθέσεις από χειροτεχνίες 
που φτιάχνουν οι ασθενείς ή ακόμη και παραστάσεις οι οποίες θα παρουσιάζονται στο 
ευρύ κοινό). Τονίζεται έτσι ότι ο άρρωστος, δεν είναι ποτέ ένα άτομο που ορίζεται από 
την ασθένειά του αλλά είναι και ένα κοινωνικό ον που αντιμετωπίζει την κοινωνική 
πραγματικότητα
Κοινωνική και εργασιακή επανένταξη των ασθενών – Κοινωνικοποίηση του ασθενή 
(καθώς ένα από τα συχνότερα χαρακτηριστικά της ψυχικής ασθένειας είναι ότι ο ασθενής 
κλείνεται στον εαυτό του)
Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό
Μείωση εργασιακού άγχους
Δημιουργία παραγωγικών χώρων εργασίας για τους εργαζόμενους
Μέριμνα για το σχεδιασμό προσωπικών χώρων για τους εργαζόμενους όπως π.χ. 
χώρους ξεκούρασης, χώρους αποθήκευσης προσωπικών ειδών κλπ.

Το κτίριο που προτείνεται, περιλαμβάνει τρεις βασικές λειτουργικές ενότητες
(A) Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ)
(Β) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επανένταξης (ΜΑ)
(Γ) Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα (ΙΠΔ)

(Α) Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ):
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) αποτελεί τον πυρήνα της κοινοτικής φροντίδας για τη ψυχική 
υγεία. Σκοπός και αποστολή του, είναι η πρόληψη και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, η 
συμβολή στην ψυχοκοινωνική  αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων, η ψυχοκοινωνική μέριμνα 
και η συμβουλευτική παρέμβαση στην κοινότητα. Συνοπτικά οι λειτουργίες του θα μπορούσαν να 
περιγραφούν ως εξής: 
1. Πρόληψη, πρώιμη διάγνωση και θεραπεία όλων των ψυχικών διαταραχών. Παρέμβαση στην 
κρίση. Ψυχιατρικές υπηρεσίες για ενήλικες. Εφαρμογή ψυχοθεραπειών. Ολοκληρωμένη, συνθετική 
προσέγγιση. 
2. Συνεχιζόμενη φροντίδα των ασθενών και εξασφάλιση της συνεχούς τους φροντίδας σε στενή  
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
λειτουργικότητας των ασθενών, στην πρόληψη της επανεισαγωγής σε νοσοκομείο, στην κοινωνική 
και επαγγελματική αποκατάσταση. 
3. Ευαισθητοποίηση και αγωγή της κοινότητας σε ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία. Ειδικά 
προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και πρόληψης των ψυχικών διαταραχών σε 
συνεργασία με στελέχη άλλων τομέων.
4. Στενή συνεργασία με κοινοτικές, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας.
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5. Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 
6. Έρευνα αναγκών και επιδημιολογική έρευνα στον τομέα ψυχικής υγείας. 

(Β) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής  Αποκατάστασης και Επανένταξης (MA):
Στόχοι: 
Η προώθηση μόνιμων στρατηγικών καταπολέμησης των κοινωνικών αντιδράσεων που συμβάλλουν 
στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων από την ενεργό ζωή
- Υπηρεσία Έρευνας κοινωνικών αντιδράσεων για την ψυχική  νόσο
- Υπηρεσία υποστήριξης Εργασιακής Ένταξης
- Δημιουργία παραγωγικών εργαστηρίων σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους.
- Δημιουργία εργαστηρίων κατάρτισης σε τέχνες (εικαστικές τέχνες – πλαστική, ζωγραφική, 
χειροτεχνία, φωτογραφία κλπ)
Η σύνθεση ενός δικτύου δραστηριοτήτων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αποκαταστασιακών και 
υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο, ικανού να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις της θεραπείας αποκατάστασης:
Με εξατομικευμένες και ομαδικές προσεγγίσεις ατόμων με ψυχικές διαταραχές
Με πλήρη και συνεχή παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης (προεργασία, κατάρτιση, 
ένταξη)
Με εφαρμογή εξατομικευμένης προσέγγισης στη διαχείριση του αυτοστιγματισμού
Με διεξαγωγή συστηματικής έρευνας στη διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επιδρούν 
στην αποκαταστασιακή δυνατότητα των ασθενών. 
Με ενέργειες προαγωγής της ψυχικής υγείας και παρεμβάσεις στην ευρύτερη κοινότητα. 

(Γ) Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα (ΙΠΔ):
Mια ειδική Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν 
διαταραχές στην ψυχολογική ανάπτυξη ή προβλήματα που σχετίζονται με τις οικογένειές τους. Σε 
αυτήν παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 
1_ Διάγνωση παιδοψυχιατρικών διαταραχών (άγχους, σχολικής άρνησης, διαταραχών 
συναισθήματος, κλπ)
2_Διάγνωση και πιστοποίηση μαθησιακών δυσκολιών
3_Διάγνωση διαταραχών φάσματος αυτισμού
4_Διάγνωση ειδικών διαταραχών ψυχολογικής ανάπτυξης
Θεραπευτικές Υπηρεσίες: Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική γονέων
Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία: Παιδιά 2-16 ετών
Μονάδα Εφήβων: Έφηβοι 13-18 ετών

Χωροθέτηση Πόλη – Φύση – Στίγμα
Το κέντρο ψυχικής υγείας θα απευθύνεται στην επαρχία της Πάφου, μια πόλη Νοτιοδυτικά της 
Κύπρου η οποία έχει πληθυσμό 90 200 κατοίκους σε όλη την έκταση της. Προτείνεται μια ανοιχτή 
(με την έννοια του εξωνοσοκομειακού της χαρακτήρα) δομή, η οποία όπως προαναφέρθηκε, θα 
συστεγάζει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (φάση θεραπείας), την Ειδική Μονάδα Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης και Επανένταξης, και την Ειδική Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα που θα παρέχει 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Εξαιρετικά κρίσιμη επιδίωξη σε όλη τη 
διάρκεια της μελέτης και του σχεδιασμού, ήταν να ενταχθούν στην πρόταση, αρχές θεραπευτικής 
αρχιτεκτονικής προκειμένου να προκύψει ένα ανακουφιστικό – καταπραϋντικό περιβάλλον το 
οποίο με τη σειρά του θα μπορεί να συνεισφέρει στη θεραπευτική αποστολή του προτεινόμενου 
κτιρίου. Καθώς οι κατευθύνσεις της ψυχιατρικής επανάστασης – μεταρρύθμισης υποδεικνύουν 
το κοινοτικό περιβάλλον ως το πλέον ευνοϊκό για τις απαιτήσεις της σύγχρονης ψυχιατρικής 
περίθαλψης, επιλέγεται ως οικόπεδο για τη χωροθέτηση της πρότασης, ένα τεμάχιο γης στο 
κέντρο της πόλης. Η χωροθέτηση στην κοινότητα βοηθά στην

άμβλυνση του στίγματος που σχετίζεται με τη ψυχική ασθένεια, καθώς και στον περιορισμό 
του αυτοστιγματισμού των ασθενών. Ο ασθενής παραμένει στην κοινότητα, η ψυχική  ασθένεια 
εξάλλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και της καθημερινότητας, εξακολουθούν να 
υφίστανται οι σχέσεις του θεραπευόμενου με την κοινότητα και τα μέλη της, αξιοποιούνται οι 
ζυμώσεις και η αλληλεπίδραση με αυτήν ειδικά στο στάδιο της αποκατάστασης, συντηρείται η θέση 
του θεραπευόμενου ως ενεργό μέλος στην κοινότητα. Το οικόπεδο που επιλέγεται βρίσκεται σε 
μια μεταιχμιακή θέση ανάμεσα στην πάνω και κάτω πόλη (υψομετρική διαφοροποίηση αλλά και 
διαφοροποίηση στις χρήσεις γης) και ενώ διατηρεί άρρηκτη τη σχέση του και την αμεσότητά του με 
τον αστικό ιστό, συνδυάζει την αμεσότητα με το φυσικό τοπίο καθώς συνορεύει με μεγάλο δημόσιο 
χώρο πρασίνου, με πλούσια φύτευση, βραχώδη χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα γεωμορφολογικά 
στοιχεία (μια αμφιθεατρική κοιλότητα που διατρέχεται στον άξονά της από ρέμα). Η θέση του 
οικοπέδου στο όριο πάνω και κάτω πόλης παρέχει μια απρόσκοπτη θέα στο γαλάζιο της θάλασσας 
και σε εκτάσεις πρασίνου στο κατώτερο τμήμα της πόλης. Συνοπτικά, η πολύ ευνοϊκή θέα, η 
ταυτόχρονη επαφή του οικοπέδου με την πόλη, την κοινότητα και την καθημερινή ζωή αλλά και 
η επαφή με την φύση και το πράσινο συνθέτουν μια ευεργετημένη ως προς τις θεραπευτικές 
και αποκαταστασιακές επιδιώξεις του σχεδιασμού, θέση για την πρόταση. Παράλληλα, χρήσεις 
παραγωγής, κοινωνικές υπηρεσίες, χρήσεις πολιτισμού, αναψυχής, εκπαίδευσης και τουρισμού 
υποστηρίζουν τον αποκαταστασιακό της χαρακτήρα η καλύτερη εδραίωση του οποίου προϋποθέτει 
την αλληλοτροφοδότηση της δομής με αυτές τις υπηρεσίες.   

Υπάρχουν τρεις διακριτές λειτουργικές ενότητες διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν 
να λειτουργήσουν και αυτόνομα και οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και 
στη μορφή τους. Η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης χωροθετείται στην ανατολική μεριά 
του οικοπέδου που βρίσκεται σε επαφή με την πόλη για να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν από αυτή την εγγύτητα και το κέντρο ψυχικής υγείας χωροθετείται στη δυτική μεριά 
του οικοπέδου που βρίσκεται σε επαφή με τη φύση. Απομακρύνεται έτσι από τους γρήγορους και 
έντονους ρυθμούς της πόλης προκειμένου να εξασφαλίσει προσωρινά ένα πιο ήρεμο και ευνοϊκό 
περιβάλλον θεραπείας για αυτό το στάδιο .Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας παραλαμβάνει ένα επίμηκες 
σχήμα και φέρει κεκλιμένη οροφή κατά τον διαμήκη άξονα του όγκου το χαμηλότερο σημείο της 
οποίας διαμορφώνεται με αιώρηση πάνω σε πιλοτί απελευθερώνοντας έτσι το φυσικό τοπίο στους 
θεραπευόμενους για περιπάτους αλλά και σε όλα τα μέλη της κοινότητας. Η ιατροπαιδαγωγική 
Μονάδα διαμορφώνεται σε βύθιση κάτω από το επίπεδο της εισόδου στο κτήριο αφήνοντας έτσι 
απρόσκοπτη τη θέα στη θάλασσα και το πράσινο από το κεντρικό πλάτωμα και τον κεντρικό 
πυρήνα εισόδου του συγκροτήματος. Τμήμα της ιατροπαιδαγωγικής μονάδας στεγάζεται και 
στο αιωρούμενο σε πιλοτή όγκο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Παρουσιάζονται έτσι στην ίδια 
μονάδα διαφορετικές χωρικές ποιότητες που συνάδουν περισσότερο με ένα παιχνίδι στο χώρο 
που αναμένει κανείς από έναν χώρο ο οποίος σχεδιάζεται κυρίως για παιδιά. Το παιχνίδι στο 
χώρο της ιατροπαιδαγωγικής μονάδας υποστηρίζεται ακόμα περισσότερο με τις περιπατητικές 
διαδρομές που συνδέουν τους επιμέρους χώρους, το παιχνίδι φωτός, τις εναλλαγές υλικότητας 
κλπ. Η Μονάδα Αποκατάστασης διαμορφώνεται με ένα επίμηκες όγκο η οροφή του οποίου επίσης 
παραλαμβάνει κλίση κατά τον εγκάρσιο άξονα. Οι τρεις αυτές λειτουργικές ενότητες συνδέονται 
μεταξύ τους με έναν κεντρικό πυρήνα στον οποίο συγκεντρώνονται όλες οι κοινόχρηστες 
λειτουργίες του συγκροτήματος καθώς και οι διοικητικές και υποστηριχτικές υπηρεσίες. Στον 
κεντρικό πυρήνα πραγματοποιείται και η λειτουργία της εισόδου στο συγκρότημα με 2 βασικές 
εισόδους, μια από τη βόρεια πλευρά του οικοπέδου και μια από την ανατολική πλευρά. Από τον 
κεντρικό πυρήνα που στεγάζει μεταξύ άλλων το χώρο αναμονής, το καθιστικό, τις πληροφορίες 
και το τμήμα εκτίμησης των περιστατικών πραγματοποιείται και η κατανομή στις επιμέρους 
ενότητες. Μεγάλα υαλοστάσια στις δύο όψεις του κεντρικού πυρήνα επιτρέπουν σε άπλετο φως να 
διεισδύσει στο εσωτερικό το οποίο περνάει και στον υποκείμενο
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όροφο μέσω του εσωτερικού αιθρίου που συνδέει καθ’ ύψος το επίπεδο της εισόδου με το επίπεδο 
της ιατροπαιδαγωγικής μονάδας.  

Οι τρεις βασικοί όγκοι που συνθέτουν το κτηριακό συγκρότημα είναι διατεταγμένοι με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διαμορφώνονται ανάμεσα σε αυτούς μεγάλοι υπαίθριοι χώροι εκτόνωσης για όλες τις 
λειτουργικές μονάδες. Ανάμεσα στα κεντρικά υπαίθρια πλατώματα που διαμορφώνονται ανάμεσα 
στα κτήρια του συγκροτήματος και τους εσωτερικούς χώρους παρεμβάλλονται ημιυπαίθριοι χώροι 
(στοές) παράλληλα και με τους εσωτερικούς διαδρόμους κυκλοφορίας. 

Κυκλοφορία
Η κυκλοφορία τοποθετείται σε όλες τις λειτουργικές ενότητες εσωτερικά για οικονομία κινήσεων και 
διευκόλυνση του προσανατολισμού. Με αυτό τον τρόπο ελευθερώνεται η ανατολική όψη του κτηρίου 
της Μονάδας Αποκατάστασης στην πόλη διατηρώντας ανεμπόδιστη την αλληλεπίδρασή της με την 
κοινότητα και ταυτόχρονα ελευθερώνεται και η δυτική όψη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στη φύση 
και το πράσινο. Ταυτόχρονα οι διάδρομοι κυκλοφορίας έχουν οπτική επαφή με την ευνοϊκή θέα και 
σε συνδυασμό με τις υπαίθριες και ημιυπαίθριες διαδρομές που διαμορφώνονται προκύπτει ένα 
σύνολο περιπατητικών διαδρομών με επαφή με τη φύση και τη θάλασσα, ισχυρού θεραπευτικού 
χαρακτήρα. 

Οι χώροι σχεδιάζονται ώστε να υπάρχει μια διαβάθμιση στην ποιότητα των κοινωνικών συσχετισμών 
από το επίπεδο της επιλεγμένης απομόνωσης μέχρι το επίπεδο της ευρείας κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης.  

Έδραση Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επανένταξης ΜΑ
Βύθιση Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα ΙΠΔ
Αιώρηση Κέντρο Ψυχικής Υγείας ΚΨΥ

Θεάσεις και οπτικές φυγές
Tα δύο μεγαλα κεντρικά πλατώματα ανάμεσα στους δύο βασικούς κτηριακούς όγκους παρέχουν 
θεάσεις προς θάλασσα και προς το κάτω τμήμα της πόλης

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
Ολόκληρο το κτήριο είναι στραμμένο στον Νότο (ευνοϊκός προσανατολισμός).
Ανατολικές και δυτικές όψεις αντιμετωπίζονται με κατακόρυφα συστήματα ηλιοπροστασίας 
(περσίδες) και διάτρητα πανέλα, στοές που προσφέρουν σκίαση κλπ. 

Πυρασφάλεια
Τέσσερα κλιμακοστάσια και τέσσερις πύργοι ανελκυστήρων τοποθετημένοι σε διαφορετικά σημεία 
του συγκροτήματος εξασφαλίζουν γρήγορη διαφυγή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Όλοι οι 
χώροι του συγκροτήματος βρίσκονται σε εγγύτητα με στοιχεία κατακόρυφης κυκλοφορίας. Τα μεγάλα 
μήκη γεφυρώνονται επίσης και με συχνές εξόδους κινδύνου. 

Προσβασιμότητα
Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση μέσα από το σχεδιασμό σε ζητήματα προσβασιμότητας και απρόσκοπτης 
προσπέλασης τόσο στο κτίριο όσο και σε κάθε τμήμα αυτού από τα εμποδιζόμενα άτομα. 

Υλικότητα
Ανεπίχριστο σκυρόδεμα
Λιθοδομή στα επίπεδα που βρίσκονται σε εγγύτητα με το βραχώδες μέτωπο με τρόπο που να 
φαίνεται ότι αναφύονται αρμονικά μέσα από αυτό. 
Ξύλινα συστήματα ηλιοπροστασίας εκτός από τα πλέγματα που είναι μεταλλικά. 
Ξύλινες επιφάνειες και θερμά χρώματα στο εσωτερικό – Εμπέδωση αισθήματος οικειότητας

Υδάτινο στοιχείο
Το νερό, η θεραπευτική αξία του οποίου αποδεικνύεται και ιστορικά τοποθετείται σε γραμμικές 
διατάξεις ορίζοντας πολλές φορές πορείες και παραλαμβάνοντας μια ελαφρά ροϊκότητα στην 
επιφάνειά του.

Η είσοδος στο κτηριακό συγκρότημα πραγματοποιείται από βόρεια και από ανατολικά σε ένα 
μεγάλο χώρο υποδοχής ο οποίος αποτελεί και τον συνδετικό παράγοντα ανάμεσα στις τρεις βασικές 
λειτουργικές ενότητες οι οποίες έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί με τρόπο που να μπορούν 
να υπάρξουν λειτουργικά ως αυτόνομες. Η θέση του κεντρικού αυτού χώρου και η υπόστασή του 
ως κέντρο βάρους στο συγκρότημα εξασφαλίζει εύκολη προσπέλαση κάθε λειτουργικής ενότητας, 
διευκολύνει τον προσανατολισμό και κατανέμει ομοιόμορφα την κυκλοφορία στις επιμέρους 
λειτουργικές μονάδες. Ο μεγάλος αυτός χώρος ο οποίος φωτίζεται από τα μεγάλα υαλοστάσια της 
νότιας του όψης και ανοίγεται στο μεγάλο κεντρικό πλάτωμα με την ευνοϊκή θέα περιλαμβάνει πλήθος 
κοινόχρηστων λειτουργιών. Περιλαμβάνει καταρχάς μια νησίδα παροχής γενικών πληροφοριών, ένα 
καθιστικό – χώρο αναμονής για τους επισκέπτες αλλά και τους θεραπευόμενους, και μια ενότητα 
εκτίμησης και κατανομής περιστατικών για όσους απευθύνονται για πρώτη φορά στο συγκρότημα 
το οποίο τοποθετείται σε μια θέση που παρέχει διακριτικότητα και ιδιωτικότητα. Κοντά στη μεγάλη 
κεντρικότητα και στο βορειοανατολικό άκρο αυτής χωροθετούνται υπηρεσίες διοικητικής και 
γραμματειακής υποστήριξης που αφορούν στο σύνολο του συγκροτήματος, εξυπηρετούν δηλαδή και 
τις τρεις λειτουργικές του μονάδες. Στο  μεγάλο αυτό κεντρικό χώρο εισόδου ο οποίος διαμορφώνεται 
σε δύο επίπεδα άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους με εσωτερικό αίθριο έχει προβλεφθεί χώρος 
ικανός να φιλοξενήσει εκθέσεις τέχνης για όσους παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εικαστικής 
ενασχόλησης σε κάποιο από τα εργαστήρια της μονάδας αποκατάστασης. Οι εκθέσεις αυτές θα είναι 
ανοιχτές στο κοινό της πόλης. Δίπλα από την ανατολική είσοδο χωροθετείται  η αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων η οποία παραλαμβάνει χωρικά χαρακτηριστικά αίθουσας ακροάσεων, έχει επαυξημένο 
ύψος και ανεξαρτητοποιείται μορφολογικά από την επιμήκη οντότητα στην οποία προσαρτάται. 
Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η οποία τοποθετείται συμβολικά αλλά και για λειτουργικούς 
λόγους στην πλευρά του συγκροτήματος που είναι κοντά στην πόλη, προορίζεται να φιλοξενήσει 
επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και  διαλέξεις αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
ανοιχτές και πάλι στην κοινότητα (θέατρο, χορός, μουσική) και θα μπορούν να προκύπτουν από τη 
συνεργασία τόσο μελών της κοινότητας όσο και ατόμων που παρακολουθούν το αποκαταστασιακό 
πρόγραμμα. Η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών αναμένεται ευεργετική και υποστηρικτική 
για την αποκαταστασιακή και επανενταξιακή διαδικασία αυτών που παρακολουθούν το πρόγραμμα 
αποκατάστασης. Η Μονάδα Αποκατάστασης περιλαμβάνει επίσης τρία εργαστήρια, ένα εργαστήριο 
μουσικοθεραπείας και χοροκινητικής ψυχοθεραπείας (δίπλα ακριβώς από την αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων), ένα εργαστήριο εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, πλαστική, χειροτεχνία), και ένα εργαστήριο 
γεωργικών τεχνών. Όλα τα εργαστήρια παραλαμβάνουν διώροφο ύψος έχουν ταυτόχρονα επαφή με 
την πόλη ανατολικά (εξάλλου αλληλοτροφοδοτούνται από αυτήν λόγω της δυνατότητας που υπάρχει 
να συμμετέχουν μέλη της κοινότητας σε αυτά) αλλά και επαφή με το μεγάλο κεντρικό υπαίθριο 
πλάτωμα. Είναι σχεδιασμένα με ευέλικτο τρόπο προκειμένου να δεχτούν ενδεχόμενη μελλοντική 
αλλαγή της

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ (4)



εργαστηριακής τους λειτουργίας. Το εργαστήριο γεωργικών τεχνών μπορεί να επεκταθεί τόσο 
από την πλευρά της πόλης στο προκήπιο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στο κτήριο της μονάδας 
αποκατάστασης και της πόλης όσο και στο μεγάλο φυσικό πάρκο δυτικά του συγκροτήματος με 
το ρέμα. Η εργαστηριακή ομάδα γεωργικών τεχνών, μπορεί να ασχολείται και με την επιμέλεια 
του μεγάλου αυτού θύλακα πρασίνου. Η μονάδα αποκατάστασης συνδέεται λειτουργικά και με την 
ενότητα: κουζίνα – μαγειρία – παρασκευαστήριο – συσκευαστήριο του συγκροτήματος όπου τα 
μέλη του αποκαταστασιακού προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν στην παρασκευή και στην 
προετοιμασία διάφορων φαγητών τα οποία μπορούν πέρα από τη χρήση τους για τις ανάγκες 
σίτισης του συγκροτήματος να αποστέλλονται σε κοινωνικά παντοπωλεία, κοινοτικά συσσίτια 
κλπ. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη συλλογή βοτάνων, φρούτων και άλλων καρπών που 
προκύπτουν από μικροκαλλιέργειες στο πάρκο και με την επιμέλεια του εργαστηρίου γεωργικών 
τεχνών να αποστέλλονται σε σημεία ανάγκης ή να πωλούνται για τις οικονομικές ανάγκες του κέντρου. 
Επιτυγχάνεται έτσι μια πολύ στέρεα σύνδεση του κέντρου με την κοινότητα και την καθημερινή 
ζωή της πόλης κυρίως λόγω της σύνδεσης με παραγωγικές διαδικασίες πέρα από τις διάφορες 
εκδηλώσεις αναψυχής που προαναφέρθηκαν και μπορούν να διοργανώνονται. Το αίσθημα της 
κοινωνικής προσφοράς, η ομαδικότητα, η συμμετοχικότητα, η ενθάρρυνση των διαπροσωπικών 
σχέσεων και η κοινωνική αλληλεπίδραση που καλλιεργούνται μέσα από τα πιο πάνω εργαστήρια, 
συμβάλλουν στη σταδιακή αποκατάσταση της πίστης στον εαυτό και τις δυνατότητές του και έχουν 
γενικότερα θεραπευτική χρησιμότητα. Τη Μονάδα Αποκατάστασης συμπληρώνουν λειτουργικά, 
χώροι ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας, ιατρεία ψυχιάτρων, γραφεία κοινωνικών λειτουργών, 
μικρότεροι χώροι αναμονής, ένα αρχείο αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας, χώροι υγιεινής 
κλπ. Στον πρώτο όροφο της μονάδας αποκατάστασης και πάνω ακριβώς από τις γραμματειακές 
και διοικητικές υπηρεσίες χωροθετείται το πολύ κρίσιμο γραφείο διασύνδεσης και συντονισμού το 
οποίο ουσιαστικά ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ των τριών βασικών λειτουργικών ενοτήτων του 
συγκροτήματος (κέντρο ψυχικής υγείας, μονάδα αποκατάστασης, ιατροπαιδαγωγική μονάδα) και 
ταυτόχρονα με τις σχέσεις του συνόλου του συγκροτήματος με τα υπόλοιπα μέρη του γενικότερου 
δικτύου ψυχικής υγείας της πόλης (ψυχιατρική κλινική γενικού νοσοκομείου, κέντρα ημέρας, κέντρα 
αυτισμού κ.α.) αλλά και ολόκληρου του νησιού. Ένα τέτοιο γραφείο διασύνδεσης και συντονισμού, 
ιδανικά υπάρχει σε κάθε πόλη και στεγάζεται συνήθως σε κεντρικότητες του δικτύου όπως αποτελεί 
στην προκειμένη περίπτωση ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει αντίστοιχα χώρους ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας, 
ιατρεία ψυχιάτρων, γραφεία ψυχολόγων, γραφεία κοινωνικών λειτουργών, χώρους για τη ξεκούραση 
του προσωπικού, χώρους υγιεινής, μικρότερους χώρους αναμονής και αρχείο αποκλειστικά για τις 
ανάγκες της μονάδας. 
Η Ειδική Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα περιλαμβάνει, τον δικό της χώρο υποδοχής που αποτελεί 
ουσιαστικά μια επέκταση του κεντρικού χώρου υποδοχής σε κατώτερο επίπεδο, ένα γραφείο κοινωνικού 
λειτουργού, χώρους ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας, χώρο απασχολησιοθεραπείας, τμήμα 
λογοθεραπείας, αίθουσα διδασκαλίας για παιδιά και εφήβους που για διάφορους ψυχοκοινωνικούς 
λόγους δεν μπορούν προσωρινά ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να δεχτούν εκπαίδευση στο 
σχολικό περιβάλλον , αρχείο και χώρους υγιεινής. Στο σύνολο λειτουργιών του συγκροτήματος 
προστίθενται άλλες τρεις υποστηρικτικές χρήσεις: ερευνητική μονάδα (έχει αποδειχτεί ότι η ένταξη της 
εκπαίδευσης και της έρευνας σε χώρους θεραπείας για τη ψυχική υγεία πέρα από τα οφέλη που έχει 
για τη γενικότερη προαγωγή της ψυχικής υγείας, έμμεσα συνεισφέρει στην άμβλυνση του στίγματος), 
αίθουσα συσκέψεων επιστημονικού προσωπικού και μια αίθουσα εικονικής πραγματικότητας και 
άλλων τεχνολογιών αιχμής. Η αίθουσα εικονικής πραγματικότητας φιλοξενεί τεχνολογικό εξοπλισμό 
(πχ προσομοιωτές) και χρησιμοποιείται σε σύγχρονα κέντρα θεραπείας για τη ψυχική υγεία για την 
αντιμετώπιση φοβιών. Επιπρόσθετα στο κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνεται ένα αναψυκτήριο-
εστιατόριο που θα εξυπηρετεί, θεραπευτικό προσωπικό, θεραπευόμενους, επισκέπτες αλλά και 
κάθε μέλος της κοινότητας. Το αναψυκτήριο είναι τοποθετημένο στο επίπεδο της ιατροπαιδαγωγικής 
μονάδας, στο βορειοδυτικό τμήμα του συγκροτήματος είναι ορατό από το επίπεδο εισόδου και 
προσφέρει οπτική επαφή με το φυσικό τοπίο δυτικά του κέντρου ψυχικής υγείας. 
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