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Περίληψη  

 

Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα επιχειρεί να εξετάσει την 

δυνατότητα άτυπης μάθησης ενηλίκων στον δημόσιο χώρο της πόλης. Η 

μάθηση είναι μια νοητική διεργασία που μπορεί να συμβαίνει καθημερινά 

μέσα από την εμπειρία του ατόμου. Η μάθηση μπορεί να συμβεί όταν το 

άτομο έχει μια ενεργή στάση και λειτούργει με αυτενέργεια και 

υπευθυνότητα για τον περιβάλλον, αυτή η στάση μπορεί να προσφέρει μια 

αίσθηση αυτοπραγμάτωσης και μια ισχυρή αίσθηση ταυτότητας. Ο  

δημόσιος χώρος της πόλης είναι κατ’ εξοχήν συνδεδεμένος με έννοιες 

όπως η κοινωνική ζωή, η ελευθερία και η πολιτική έκφραση λόγω του 

κοινόχρηστου και  ανοιχτού χαρακτήρα που έχει. Ο αστικός χώρος επίσης 

περιέχει και πολλά υλικά και άυλα ιστορικά ίχνη. 

Ο δημόσιος χώρος είναι το πεδίο εξέλιξης της καθημερινής 

δραστηριότητας των ανθρώπων  και σε αυτόν συμβαίνουν καθημερινά 

γεγονότα που εξελίσσονται με έναν απρόβλεπτο, απρογραμμάτιστο και 

αυθόρμητο τρόπο. Ο χώρος του τοπικού δρόμου, του πάρκου, της 

πλατείας μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες επικοινωνίας μεταξύ 

των κάτοικων της περιοχής σε καθημερινή βάση. Η κοινωνική δράση του 

ατόμου μέσα στην πόλη είναι μια δυνατότητα που μπορεί να  

δημιουργήσει νόημα και να δώσει πληροφορίες αλλά και ευκαιρίες για 

αναστοχασμό και επανατοποθέτηση. Η δράση σε ένα συλλογικό πλαίσιο 

για τον χώρο της πόλης και η χειραφετημένη διεκδίκηση για αυτόν μπορεί 

να παρακινήσει την διαδικασία μάθησης. Δράσεις που μπορούν να 

συμβούν η να οργανωθούν με βάση έναν χώρο αναφοράς μπορούν να 

ενθαρρύνουν την άτυπη μάθηση, όπως είναι το παιχνίδι και ο θεατρικός 

πειραματισμός.    
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Εισαγωγή 
 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει τους τρόπους που ο 

χώρος επηρεάζει τη μάθηση. Θα γίνει προσπάθεια να θέσει ένα πλαίσιο 

για τον τρόπο που το υποκείμενο μέσα από τις εμπειρίες του από το χώρο 

και μέσα στο χώρο, μπαίνει σε μια άτυπη διαδικασία μάθησης. Αφορμή 

για αυτή τη μελέτη ήταν το πρώτο μου πτυχίο, στην σχολή αρχιτεκτόνων 

μηχανικών και η ανάγκη να συνδέσω τις προπτυχιακές μου με τις 

μεταπτυχιακές γνώσεις. 

Ο χώρος, το στοιχείο που περιβάλλει τη ζωή των ανθρώπων και 

συμβάλει ουσιαστικά σε αυτήν, και ο τόπος, μια ερμηνεία του χώρου όπως 

βιώνεται και προσδιορίζεται από τον εκάστοτε άνθρωπο-χρήστη, 

αποτελούν έννοιες που μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Η σημασία του 

ελεύθερου, αδέσμευτου χώρου για τον άνθρωπο και για την πόλη και η 

έννοια του κοινόχρηστου-δημόσιου που έχει παράλληλα, είναι στοιχεία 

που θεωρώ ότι απελευθερώνουν τον άνθρωπο και ενθαρρύνουν την 

συλλογική και αυθόρμητη δράση σε αυτούς. 

Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η σχέση του τόπου με 

την διαδικασία άτυπης μάθησης ενήλικων. Πιο συγκεκριμένα ο χώρος που 

γίνεται αντιληπτός όχι μονό ως γεωμετρικός αλλά και με ποιότητες 

κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και κατ’ επέκταση ψυχολογικές και 

πως μπορεί αυτός να επηρεάσει την μάθηση που μπορεί να συμβεί άτυπα 

δηλαδή χωρίς κάποια διδακτική πρόθεση στον δημόσιο χώρο, στην 

πλατεία, στο πάρκο, στην γειτονία κτλ (Καραλής 2013). Η άτυπη μάθηση, 

μια μάθηση που συνήθως συμβαίνει άδηλα και γι’ αυτό έχει σημασία να 

την εξετάσουμε σε έναν δημόσιο χώρο όπως η πλατεία. Ο χώρος της 

πλατείας δίνει την δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους και 

φέρει και επικοινωνεί μηνύματα από το παρελθόν, με υλικό τρόπο όπως τα 
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διάφορα ιστορικά υλικά ίχνη, αλλά και με άυλες μνήμες που έχουν 

διαμορφωθεί συλλογικά. Ο δημόσιος χώρος είναι ο ενδιάμεσος συνολικός 

ιστός της ύλης και νοηματικής συνοχής της πόλης που εκφράζει αξίες και 

ιδέες της συλλογικής, κοινής ιστορίας και δημιουργίας, ενοποιώντας τους 

θεσμοθετημένους τόπους αγωγής και κουλτούρας με τους ιδιωτικούς 

τόπους ζωής και του ελευθέρους δημοσίους υπαίθριους χώρους 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης των νέων και των πολιτών (Τερζόγλου 2012). 

Τα ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει η παρούσα βιβλιογραφική 

έρευνα είναι  τα παρακάτω: 

 Τα υποκείμενα που δρουν και κινούνται στον δημόσιο χώρο της πόλης 

μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία άτυπης μάθησης με ερεθίσματα 

που παίρνουν από τον τόπο; 

 Η μάθηση που μπορεί να συμβεί στον δημόσιο χώρο αφορά την 

απόκτηση γνώσεων, στάσεων και αξιών μέσα από την αυτενέργεια και 

την ελεύθερη δράση του ατόμου; 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία του δημόσιου χώρου και ποιες 

ποιότητες χώρου μπορούν να συμβάλλουν στην άτυπη μάθηση; 

 O αρχιτέκτονας του δημόσιου χώρου με ποιους σχεδιαστικούς 

χειρισμούς μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις μάθησης; 

 Ποιες δραστηριότητες στους δημόσιους χώρους μπορούν να 

ενισχύσουν την μάθηση; 

Η μεθοδολογία με την οποία θα επιχειρήσω να απαντήσω στα 

παραπάνω ερωτήματα είναι με βιβλιογραφική ερευνά, με υλικό που 

συλλέχτηκε από δημοσιευμένες εργασίες, εμπειρικές και θεωρητικές 

μελέτες. Στην βιβλιογραφία που εξετάστηκε (και σε ερευνητικό επίπεδο) 

δεν έχει μελετηθεί ακριβώς το συγκεκριμένο θέμα της άτυπης μάθησης σε 

σχέση με τον δημόσιο χώρο της πόλης. Οπότε υπήρχε μια δυσκολία στο 

τρόπο που θα εξεταστεί και θα οργανωθεί το υλικό. Ωστόσο, υπάρχει 

σχετική βιβλιογραφία για το θέμα της μάθησης για τους χώρους 

εκπαίδευσης και για τον δημόσιο χώρο της πόλης. Ο τρόπος που επέλεξα 

να εξετάσω το θέμα είναι να μελετήσω τη φύση και η μορφή της μάθησης 

που μπορεί να συμβεί στον δημόσιο χώρο, με βάση τις θεωρίες μάθησης 

ενηλίκων και τα χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου που μπορούν να 
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συμβάλλουν στην άτυπη μάθηση. Στο τέλος της εργασίας γίνεται μια 

σύνδεση των δυο πεδίων για να μπορέσουν να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα και να εξαχθούν συμπεράσματα.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας εξετάζεται η μάθηση με βάση τις 

θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων που δίνουν μια εξήγηση της μάθησης ως 

διαδικασίας ενεργητικής κατασκευής της πραγματικότητας και όχι μιας 

παθητικής στάσης πρόσληψης ερεθισμάτων. Η μάθηση  που μπορεί να 

γίνει στο δημόσιο χώρο πρόκειται για την απόκτηση γνώσεων, στάσεων και 

αξιών μέσα από την αυτενέργεια και την ελεύθερη δράση του ατόμου. 

Επομένως γίνεται μια προσέγγιση της μάθησης με βάση την θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού. 

Στο δεύτερο μέρος μελετάται ο δημόσιος χώρος της πόλης. Στην αρχή 

γίνεται προσπάθεια εξέτασης του χώρου φαινομενολογικά, δηλαδή σαν 

δυνατότητα για μια αντιληπτική εμπειρία του ατόμου, που δημιουργεί την 

δυνατότητα «οικειοποίησης», συμβάλλει στη δημιουργία «ταυτότητας» 

και «μνήμης». Στη συνέχεια, προσεγγίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του 

χώρου, δηλαδή το στοιχείο της κοινωνικής πρακτικής που μπορεί να 

επηρεάσει το υποκειμένου ώστε να δράσει με πρωτοβουλία και 

υπευθυνότητα. Έτσι, η ατομική του πράξη «ανοίγεται» σε μια 

συλλογικότητα, κτίζεται πάνω σε δεσμούς συλλογικούς (Τσουκαλά, 2014). 

Επίσης εξετάζουμε και τα χαρακτηριστικά της δημοκρατικής διάστασης και 

της δυνατότητας για πολίτικη έκφραση που έχει ο αστικός, ανοιχτός χώρος. 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας γίνεται μια σύνθεση του 

προηγούμενου υλικού: της μάθησης και του δημόσιου χώρου. Η εμπειρία 

του δημόσιου χώρου της πόλης μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία 

μάθησης. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους 

συμβαίνει αυτό αλλά και τις ποιότητες του χώρου που δημιουργούν αυτή 

τη συνθήκη. 
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1|Προσέγγιση μάθησης 

 

Η συζήτηση για τη μάθηση στην επιστημονική κοινότητα 

χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις και αντίθετες απόψεις. Είναι 

χαρακτηριστική η απουσία μιας κοινά αποδέκτης άποψης σχετικά με αυτή 

(Rogers, 1999). Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να οριστεί ακριβώς η 

έννοια της μάθησης. Ο Παπασταμάτης (2011) σημειώνει ότι ενώ ως 

διαδικασία η μάθηση έχει ερευνηθεί αρκετά και από πολλές κοινωνικές 

επιστήμες, εντούτοις δεν έχει ερμηνευθεί επαρκώς ως έννοια. Αυτό 

οφείλεται στο ότι η μάθηση είναι μάλλον μια ενεργητική και συνεχόμενη 

πορεία για το άτομο και όχι μια άκαμπτη και στατική κατάσταση. Ένας 

ορισμός που φαίνεται να είναι αποδεκτός από τους περισσότερους 

παιδαγωγούς και ψυχολόγους είναι η θεώρηση ότι «η μάθηση είναι μια 

διαδικασία με βάση την οποία η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται 

και αλλάζει ως αποτέλεσμα της εμπειρίας ή της εκπαίδευσης» 

(Παπασταμάτης, 2011). 

Ο Alan Rogers (1999) θεωρεί ότι η μάθηση είναι ένα γεγονός 

αλλαγής. Μια αλλαγή που συμβαίνει με έναν αυτόματο τρόπο από 

αντιδράσεις σε νέες εμπειρίες, αντιλήψεις ή πληροφορίες. Επίσης μπορεί 

να είναι μια πιο βαθιά γνώση η οποία προκύπτει από σκόπιμες και 

δομημένες αλλαγές. Συνήθως, είναι η αλλαγή που συμβαίνει στο άτομο 

εκούσια και έχει επομένως ένα μόνιμο χαρακτήρα, καθώς συμβάλει στο να 

επαναπροσδιοριστούν τα πρότυπα δράσης, οι σκέψεις και τα 

συναισθήματά του. 
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Ενώ η μάθηση μέχρι πρόσφατα είχε την έννοια της απόκτησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων, η πιο σύγχρονη αντίληψη απέχει πολύ από αυτή 

τη θεώρηση. Υποστηρίζεται ότι η μάθηση δεν είναι μια παθητική 

διαδικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά αντιθέτως, μια δυναμική πορεία 

που πραγματοποιείται σε προσωπικό επίπεδο, ακόμα κι αν εξελίσσεται 

μέσα σε ομάδες, και για να συμβεί αυτό χρειάζεται η εκούσια αποδοχή 

από το ίδιο το άτομο. 

 

Δια βίου μάθηση 

Μια δημοφιλής θεωρία μάθησης, ο μπεχαβιορισμός, ισχυρίζεται 

ότι η μάθηση είναι μια μόνιμη αλλαγή που προκαλείται στο άτομο από 

εξωτερικά ερεθίσματα. Ωστόσο, πιο σύγχρονες θεωρίες μάθησης τείνουν 

να υποστηρίζουν ότι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη χωρίς σταθερά και 

μόνιμα αποτελέσματα. Είναι μια συνεχής διεργασία χωρίς απαραίτητα 

κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μια συνεχής επεξεργασία των 

εμπειριών του ατόμου από την  αλληλεπίδρασή του με τον κοινωνικό του 

περίγυρο (Κόκκος, 2005). Ο Dewey υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση έχει ως  

στόχο την ανάπτυξη και είναι πραγματικά δια βίου. Η εκπαίδευση 

στηρίζεται στην εμπειρία και είναι παράλογο να χωρίζουμε την ζωή σε 

φάσεις εκπαίδευσης, αφού το άτομο μαθαίνει συνεχώς από τις εμπειρίες 

του (Jarvis P.2005). 

Η εκπαίδευση δεν θα έπρεπε να παύει όταν τελειώνει το σχολειό… η τάση 

για μάθηση από την ίδια την ζωή και για διαμόρφωση των όρων της ζωής 

έτσι ώστε όλοι να μαθαίνουν όσο ζουν είναι το σπουδαιότερο προσόν της 

εκπαίδευσης (Jarvis P.2005). 

Το κίνημα της δια βίου μάθησης όπως ξεκίνησε, συνδέθηκε κυρίως 

με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την Επιστήμη 

και τον Πολιτισμό (UNESCO). Αποτελεί μια προσπάθεια να συμπεριληφθεί 

στην εκπαίδευση του ατόμου κάθε εμπειρία του από την νηπιακή ηλικία 

μέχρι το θάνατο (Jarvis P.2005). Η εκπαίδευση, σύμφωνα με το κίνημα 

αυτό, θα πρέπει να είναι δια βίου. Η ζωή είναι γεμάτη πρωτόγνωρες 

καταστάσεις και αβεβαιότητα. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει το άτομο 
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μέσω της εκπαίδευσης να αντιμετωπίσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

κοινωνικές συνθήκες και να αναλάβει όχι μόνο έναν ρόλο αλλά ένα μεγάλο 

αριθμό ρόλων. 

Επομένως, η δια βίου εκπαίδευση αντιτίθεται στην απομονωμένη 

ανάπτυξη του ακαδημαϊκού νου και της αφηρημένης θεωρίας με τον 

αποκλεισμό όλων των άλλων εμπειριών. Η δια βίου εκπαίδευση δεν ξεκινά 

με απόλυτα αξιώματα και δεν καταλήγει σε ύστατες αλήθειες. Δεν θέτει 

διαφορετικούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους. Έχει σκοπό να 

προσφέρει στον καθένα τη δυνατότητα να αποκτήσει μια αίσθηση 

αυτοπραγμάτωσης και μια ισχυρή αίσθηση ταυτότητας, αναγνωρίζοντας 

ότι το πνεύμα λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλη την διάρκεια της ζωής 

(Jarvis P.2005). 

Η έννοια της δια βίου μάθησης ενστερνίζεται τη βασική ιδέα της 

σύνδεσης του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που λαμβάνει 

χώρα  σε αυτό, με ολόκληρη τη σφαίρα της ζωής. Κάνει το σημαντικό βήμα 

να αναγνωρίσει όλες τις καταστάσεις της ζωής, τους θεσμούς, τα 

επαγγέλματα κτλ, ως δυνητικά πεδία μάθησης. Όπως έχει ειπωθεί από τον 

Dewey:  

Όλες οι φάσεις της ζωής είναι ισάξιες, με τις ίδιες απόλυτες αξιώσεις. 

Επομένως η εκπαίδευση είναι το εγχείρημα δημιουργίας των όρων οι 

όποιοι διασφαλίζουν την ανάπτυξη ή την επάρκεια στη  ζωή, ανεξαρτήτως 

ηλικίας. (JarvisP., 2005) 

 

Άτυπη μάθηση 

Οι ενήλικες μαθαίνουν συνήθως αντλώντας πληροφορίες από την 

καθημερινή τους δραστηριότητα με ένα φυσικό τρόπο παρατηρώντας τους 

άλλους ή κυρίως αλληλεπιδρώντας μαζί τους ή και περπατώντας στο 

δρόμο παίρνοντας κάποια ερεθίσματα. Όπως έχει υποστηριχτεί από 

θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων, η μάθηση πραγματοποιείται κατά 

διαστήματα στη διάρκεια ζωής, εναλλασσόμενη με τις καθημερινές 

δραστηριότητες (Jarvis P., 2005). Η μάθηση που συμβαίνει άδηλα και χωρίς 
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ουσιαστικά να υπάρχει πρόθεση διδακτική ή κάποιος στόχος από την 

μεριά του ατόμου είναι η άτυπη μάθηση. Συμβαίνει εκτός εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, έχει χαρακτήρα πιο περιστασιακό καθώς δεν υπάρχει κάποιος 

εκπαιδευτικός στόχος. Ωστόσο, μπορεί να δώσει κάποια ερεθίσματα για να 

δημιουργηθεί μια «αυτομόρφωση» (Κόκκος, 2005), δηλαδή, μια πιο 

οργανωμένη μαθησιακή εμπειρία από το ίδιο το άτομο ώστε να αντλήσει 

γνώσεις, συμπεριφορές και στάσεις. Για να μπορέσει να έχει όμως αυτόν 

τον συνειδητό χαρακτήρα η άτυπη μάθηση, προϋποθέτει την ενεργή στάση 

του ατόμου και τη διάθεση να επεξεργαστεί τις καινούργιες εμπειρίες για 

να μπορέσει να επαναπροσδιορίσει τις γνώσεις και τις στάσεις του. 

Μπορούμε να μιλήσουμε για μια μαθησιακή εμπειρία μόνο όταν το άτομο 

μέσα από απλά και καθημερινά ερεθίσματα, συνειδητά τα επεξεργάζεται 

και αναστοχάζεται πάνω στην δράση του με διάθεση αλλαγής. Ο Dewey 

υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα από τις εμπειρίες του, όταν 

αυτές είναι εκπαιδευτικές, και αυτό συμβαίνει σε όλη την διάρκεια ζωής 

του. Στόχος της εκπαίδευσης αλλά και της καθημερινής εμπειρίας του 

ανθρώπου είναι η ανάπτυξή του, δηλαδή η ικανότητα του να βρίσκεται σε 

διαρκή ετοιμότητα για διαδοχική επίλυση προβλημάτων και όχι η 

εκμάθηση μεμονωμένων θεμάτων. Μετέπειτα, ο στοχασμός πάνω στις 

όψεις ενός προβλήματος και κατόπιν η σύλληψη των σχέσεων και η 

αλλαγή μέσα από την συνολική εμπειρία, επιτρέπει στο άτομο να είναι 

προετοιμασμένο να μεταφέρει αυτές τις γνώσεις στις επόμενες εμπειρίες 

του (Jarvis P., 2005). Αυτός είναι ο τρόπος να δημιουργηθεί το νόημα, όπως 

υποστηρίζει ο Dewey. Η ανάπτυξη, λοιπόν, είναι διεργασία αλλά και 

σκοπός της εκπαίδευσης και ενεργοποιείται κάθε φορά που αυτή η 

διεργασία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση διαφόρων 

προβληματικών όψεων της ζωής. Έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά από τον 

Dewey: 

Όσο πιο πολλά μαθαίνει κάποιος τόσο περισσότερο πρέπει να μάθει 

προκειμένου να προχωρήσει, αλλιώς παραμονεύουν ο θάνατος και η 

καταστροφή. Αν η νόηση είναι μια διεργασία της ζωής, μια περαιτέρω 

διεργασία καταχώρησης, συζήτησης και αξιοποίησης όσων συμβαίνουν, 

τότε πρέπει να έχει τις ιδιότητες που εμπειρικά διαθέτει: είναι ένα 

κινούμενο ρεύμα, μια διαρκής αλλαγή όποια  παρ’ όλα αυτά έχει άξονα και 
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κατεύθυνση, διασυνδέσεις και συσχετίσεις, όπως και αφετηρία, 

ταλαντεύσεις και κατάληξη.  (Jarvis P., 2005) 

Η μάθηση στη καθημερινή ζωή συνδέεται με την ικανότητα του 

ανθρώπου για λογική κρίση, η οποία είναι συνδεδεμένη με τα στοιχεία της 

ανάπτυξης, της νοημοσύνης και της συμπεριφοράς. Με αυτά τα στοιχεία 

το άτομο έχει ενισχυμένη την επιμονή του για επίλυση των προβλημάτων 

και των καταστάσεων. Πέραν της λογικής ικανότητας, απαραίτητη για την 

αλλαγή των συνθηκών στις περιβάλλουσες συνθήκες είναι η βιωματική 

δράση (Jarvis P., 2005). Αυτό σημαίνει ότι η καθημερινή δράση του ατόμου 

χωρίς να έχει σκοπό την μάθηση και οι καταστάσεις που το κινητοποιούν 

να κάνει κάτι, το βάζει σε μια διαδικασία σκέψης και μια πρακτική 

επισήμανση των συνδέσεων. Επομένως, μέσα από αυτή την διαδικασία 

προκύπτει με ένα πιο φυσικό τρόπο μάθηση. 

Ο Dewey υποστήριζε ότι ένας από τους πιο σημαντικούς 

εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι η κοινωνική επάρκεια. Δηλαδή καλλιέργεια 

της ικανότητας για ελεύθερη συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες. Αυτός 

ο  εκπαιδευτικός σκοπός μπορεί να ξεκινήσει μέσα στο σχολείο αλλά 

σίγουρα είναι κάτι που θα συνεχιστεί στη καθημερινή ζωή του ανθρώπου 

κυρίως, στο δημόσιο χώρο και στον δρόμο. Αυτό βέβαια θα ήταν ανέφικτο 

χωρίς το πολιτισμικό στοιχείο. Αποτελεί κέρδος για τον ίδιο τον πολιτισμό, 

γιατί είναι αδύνατο να έρθουμε σε επαφή με άλλους ανθρώπους χωρίς να 

μάθουμε, δηλαδή να αποκτήσουμε μια πιο ευρεία σκοπιά και αντίληψη 

των καταστάσεων. Επομένως, η άτυπη μάθηση έχει έναν έντονο κοινωνικό 

χαρακτήρα. Είναι κάτι που προκύπτει μέσα από κοινωνικές 

συναναστροφές, συζητήσεις και τη συμμετοχή σε δράσεις με κοινωνικά ή 

πολιτικά αιτήματα.   
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Κονστρουκτιβισμός  

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα εξετάσουμε την μάθηση σαν μια 

ενεργητική στάση του ατόμου και όχι σαν μια παθητική πρόσληψη 

ερεθισμάτων. Μια τέτοια θεώρηση είναι κοντά στην εξήγηση της μάθησης 

που δίνει ο κονστρουκτιβισμός, μια θεωρία μάθησης ή καλύτερα μια 

επιστημολογική ή φιλοσοφική εξήγηση της μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, 

αποτελεί έναν ευρύ όρο της σύγχρονης ψυχολογίας, επιστημολογίας και 

εκπαίδευσης, που βασίζεται στη πεποίθηση ότι οι εκπαιδευόμενοι 

κατασκευάζουν μόνοι τους τη δική τους κατανόηση του κόσμου (Elliott, 

Kratochwill, Cook & Travers, 2008). Το άτομο που μαθαίνει έχει έναν 

ενεργό ρολό και μέσω αυτής της στάσης μπορεί να δημιουργήσει νόημα 

και να κατανοήσει πληροφορίες για την ατομική ή κοινωνική του δράση. Οι 

κονστρουβιστικές προσεγγίσεις βασίζονται σε έρευνες των Piaget, 

Vygotsky, των ψυχολόγων της θεωρίας Gestalt, του Bruner και Dewey.Σε 

μια προσπάθεια διαχωρισμού των κονστρουκτιβιστικών θέσεων μπορούμε 

να αναφέρουμε δύο μορφές εποικοδομισμού, ο ψυχολογικός ή ατομικός 

εποικοδομισμός όπου το άτομο μόνο του κατασκευάζει νόημα, με 

κυριότερο εκφραστή τον Piaget. Και τον κοινωνικό εποικοδομισμό, στον 

οποίο το άτομο σε μια κοινωνική δραστηριότητα ή ο εκπαιδευόμενος μέσα 

στην τάξη, κατασκευάζει νόημα, καθώς επηρεάζεται από τον περίγυρό του 

μέσα στην τάξη ή από το κοινωνικό του περιβάλλον, με κυριότερο 

εκφραστή τον Vygotsky (Elliottetal, 2008). Σε αυτή την  εργασία θα 

εξετάσουμε κυρίως τις θέσεις του Vygotsky και του Dewey για τη μάθηση. 

Η γνώση και η μάθηση 

Η προσέγγιση της γνώσης και της φύσης της, σύμφωνα με την 

θεωρία του κονστρουκτιβισμού, σχετίζεται με την πεποίθηση ότι το ίδιο το 

άτομο δημιουργεί την γνώση καθώς επηρεάζεται από τις άξιες και την 

κουλτούρα του. Ο Ρώσος ψυχολόγος Lev Semenovich Vygotsky (1896-

1934), ένας από τους μεγαλύτερους εκπρόσωπους της 

κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας, αναφέρει ότι η ανθρωπινή δράση μπορεί 

να κατανοηθεί μέσα στο πολιτισμικό περιβάλλον του ατόμου καθώς 

συμβαίνει μέσα σε αυτό.  
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Η πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι πια αντικειμενική και η 

γνώση συνδημιουργείται κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και 

των πολιτιστικών προϊόντων (Scheurman, 1998). Επομένως, οι διανοητικές 

δομές και διεργασίες του ατόμου μπορούν να ανιχνευθούν μέσα στις 

αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους ανθρώπους καθώς διαμορφώνονται 

μέσα σε αυτές (Woolfolk, 2007). Η επιρροή του κοινωνικού περιβάλλοντος 

και των αξιών που το διέπουν βοηθούν τον κάθε άνθρωπο να 

δημιουργήσει τη δική του γνώση. 

Ο Vygotsky (1997) θεωρούσε ότι η πολιτισμική ανάπτυξη του 

ατόμου πραγματοποιείται σε δυο επίπεδα, στο κοινωνικό και στο ατομικό 

επίπεδο.  Οι ανώτερες διανοητικές διεργασίες του ατόμου δημιουργούνται 

και συν-οικοδομούνται κυρίως μέσω της λεκτικής αλληλεπίδρασης με 

άλλους ανθρώπους για να συνεννοηθούν ή να επιλύσουν ένα πρόβλημα. 

Μέσω της τριβής, της αλληλεπίδρασης και της ανάπτυξης διαλόγου με πιο 

μορφωμένα μέλη της κοινωνίας, το άτομο μαθαίνει την κουλτούρα της 

κοινότητας στην οποία ανήκει, τον τρόπο σκέψη και την συμπεριφορά. Στη 

συνέχεια οι διεργασίες αυτές εσωτερικεύονται από το άτομο και γίνονται 

μέρος της γνωστικής του ανάπτυξης (Woolfolk, 2007). Σύμφωνα με τον 

Dewey αυτός είναι ένας τρόπος να μαθαίνουν οι μαθητές μέσα στο 

σχολείο, εισάγοντας δραστηριότητες που θα ενισχύουν την δράση και τη 

θέληση για δημιουργία, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις με πολιτισμικό 

περιεχόμενο (Jarvis P., 2005). Ωστόσο, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος στη 

γνώση που αποκτά κάποιος, διότι οι αλληλεπιδράσεις με το κοινωνικό 

περιβάλλον είναι μοναδικές για τον καθένα. 

Στόχος της μάθησης, σύμφωνα με την θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού, είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του εκπαιδευόμενου 

να κατανοεί τη διαδικασία και στη συνέχεια να αναστοχάζεται εξηγώντας 

τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα από διαφορετικές οπτικές. Οι 

προγενέστερες εμπειρίες και γνώσεις του εκπαιδευόμενου που έχει 

αποκτήσει με βιωματικό τρόπο στα διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα που 

βρέθηκε, ενισχύουν την ικανότητα του να μαθαίνει νέα πράγματα και να 

μπορεί να τα επεξεργάζεται. Οι διάφορες επιρροές που δέχεται το άτομο 

σε συναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο, συμβάλουν 
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σημαντικά στον τρόπο πρόσληψης και κατανόησης του κόσμου και το 

βοηθούν να προχωρήσει στην αποδοχή ή την αλλαγή της κοσμοθεωρίας 

που έχει αναπτύξει, αυξάνοντας έτσι τις γνώσεις και τις ικανότητές του. 

Ο Vygotsky (1997) θεωρούσε ότι οι ανώτερες νοητικές διεργασίες, 

όπως ο συλλογισμός και η επίλυση προβλημάτων, πραγματοποιούνται με 

τη μεσολάβηση ψυχολογικών εργαλείων, όπως η γλώσσα, τα νοήματα και 

τα σύμβολα, η επίλυση προβλημάτων ή οι μνημονικές τεχνικές. Πίστευε 

δηλαδή πως η προσωπική ανάπτυξη του καθενός εξαρτάται πολύ απ’ τη 

χρήση και οικειοποίηση των συμβολικών αυτών συστημάτων και πως αυτά 

τα εργαλεία είναι τρόποι για να εκφραστούν σκέψεις και απόψεις αλλά και 

για να γεννηθούν επίσης. 

Η μάθηση συμβαίνει καθώς οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε 

καθημερινές δραστηριότητες με άλλους πιο ικανούς ή όχι συνομηλίκους 

τους, καθώς οικειοποιούνται τους τρόπους ενέργειας, σκέψης, αλλά και τα 

εργαλεία της κουλτούρας τους. Η οικειοποίηση αυτή οδηγεί στη μάθηση 

και γίνεται με διαφόρους τρόπους. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι η μιμητική 

μάθηση, όπου ένα άτομο προσπαθεί να μιμηθεί ένα άλλο, η καθοδηγητική 

μάθηση, όπου οι εκπαιδευόμενοι εσωτερικεύουν τις οδηγίες του 

εκπαιδευτικού ή ικανού συνομήλικου και τις χρησιμοποιούν για την 

αυτορρύθμισή τους. Ένας άλλος επίσης τρόπος είναι η συνεργατική 

μάθηση, όπου τα μέλη μιας ομάδας συνομηλίκων μαθαίνουν καθώς 

προσπαθούν να καταλάβουν το ένα το άλλο. 

Η γνώση στο κοινωνικό εποικοδομισμό κατασκευάζεται μέσα σε 

μια συλλογική πραγματικότητα στην οποία παρουσιάζονται βασικές 

διαδικασίες, ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα, περιεχόμενο, αξίες και στόχοι. 

Αυτές οι κοινές αξίες και κατανόηση βοηθά τους μαθητές να 

διαπραγματεύονται νοήματα, να χτίζουν νέα γνώση και να επαναδομούν 

προβλήματα σε σχέση με τις προοπτικές του άλλου. 
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2| Αντίληψη χώρου 

Ο χώρος είναι το στοιχείο που περιβάλλει τη ζωή των ανθρώπων 

και συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή. Ο τόπος είναι μια ερμηνεία του χώρου 

όπως βιώνεται και προσδιορίζεται από τον εκάστοτε άνθρωπο-χρήστη. Πιο 

συγκεκριμένα ο χώρος  που γίνεται αντιληπτός όχι μόνο ως γεωμετρικός 

χώρος αλλά και με ποιότητες κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και 

κατ’ επέκταση ψυχολογικές μπορεί να δώσει ερεθίσματα για διανοητική 

ανάπτυξη και μάθηση. Η μάθηση αυτή που μπορεί να συμβεί αυθόρμητα 

και χωρίς κάποια διδακτική πρόθεση στον δημόσιο χώρο, στον δρόμο, στην 

πλατεία, στο πάρκο, στην γειτονία είναι η άτυπη μάθηση (Καραλής 2013). 

Η αρχιτεκτονική και ο δημόσιος χώρος σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

μεταφέρουν νοήματα μέσω της ύλης, δηλαδή η εννοιολογική οργάνωση 

του χώρου μέσω του σχεδιασμού να συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη 

του ατόμου. Το ενδιαφέρον είναι ότι μέσω του χώρου και με ερεθίσματα 

που αντλούνται από αυτόν μπορεί να συμβεί αυτή η ανάπτυξη διότι ο 

τόπος έχει αυτή τη δυναμική. Μέσω της διαλεκτικής οργάνωσης του 

υλικού και του νοητού διευκολύνεται η κατανόηση από τον άνθρωπο της 

σχέσης του με τον κόσμο που τον περιβάλλει (Τσουκαλά, 2012). 

Ο δημόσιος χώρος, επομένως, δίνει την δυνατότητα στα άτομα-

χρήστες του να μπουν σε μια διαδικασία άτυπης μάθησης με τα 

ερεθίσματα που παίρνουν από αυτόν αλλά και λόγω του δημόσιου και 

κοινόχρηστου χαρακτήρα που έχει. Ο δημόσιος χώρος της πόλης είναι ο 

ενδιάμεσος συνολικός ιστός της ύλης και της νοηματικής συνοχής της 

πόλης που φέρει αξίες και ιδέες της συλλογικής, κοινής ιστορίας και 

δημιουργίας. Ο ελεύθερος δημόσιος χώρος, η πλατεία, ο δρόμος, το πάρκο 

έχουν μια ενδιάμεση λειτουργία κοινωνικής αλληλεπίδρασης των νέων και 
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των πολιτών, ενοποιώντας τους θεσμοθετημένους τόπους αγωγής και 

κουλτούρας με τους ιδιωτικούς τόπους ζωής. (Τερζόγλου 2012). Η σημασία 

του ελεύθερου, αδέσμευτου χώρου για τον άνθρωπο και για την πόλη και 

η έννοια του κοινόχρηστου-δημόσιου που έχει παράλληλα, είναι στοιχεία 

που απελευθερώνουν τον άνθρωπο και ενθαρρύνουν τη συλλογική και 

αυθόρμητη δράση μέσα σε αυτούς. Μέσω αυτής της δράσης και της 

αλληλεπίδρασης μπορεί δυνητικά να παραχθεί μάθηση και γνώση. Για 

αυτό το λόγο έχει σημασία να εξετάσουμε αυτή τη δυναμική στο δημόσιο 

χώρο. Η μάθηση αποτελεί μια αυθόρμητη δράση του ατόμου που κινείται 

στο δημόσιο χώρο και όχι μια εμπρόθετη δραστηριότητα, που 

αλληλεπιδρά με αλλά άτομα. Λαμβάνει ερεθίσματα από το υλικό 

περιβάλλον που φέρει και επικοινωνεί μηνύματα από το παρελθόν με τα 

διάφορα ιστορικά υλικά ίχνη αλλά και με άυλες μνήμες που έχουν 

διαμορφωθεί συλλογικά. Παράλληλα ο δημόσιος χώρος της πλατείας έχει 

και μια κοινωνιοχωρική διαλεκτική, δηλαδή έχει κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιεχόμενο που συμβάλλει στη συγκρότηση της ταυτότητας του ατόμου. 

Μια περιοχή της πόλης μπορεί να λειτούργει ως το κοινωνικό περιβάλλον 

όπου εκφράζονται συγκεκριμένες πολιτισμικές αξίες και συμβάλλει στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας των πολιτισμικών αξιών του ατόμου (Knox, 

Pinch, 2009). 

Βασικά εργαλεία ερμηνείας αυτής της σχέσης μεταξύ μάθησης και 

χώρου είναι να μελετηθεί ο χώρος φαινομενολογικά, δηλαδή σαν μια 

αντιληπτική εμπειρία που δημιουργεί την δυνατότητα «οικειοποίησης», 

συμβάλλει στην δημιουργία «ταυτότητας» και «μνήμης» (Τσουκαλά, 

2006). Επίσης, η μάθηση που δύναται να συμβεί στο δημόσιο χώρο έχει 

χαρακτήρα κοινωνικό και όχι τόσο μιας ατομικής προσπάθειας. Για αυτό το 

λόγο, ο χώρος προσεγγίζεται ως στοιχείο της κοινωνικής πρακτικής. 

Μπορεί να επηρεάσει το υποκείμενο ώστε να δράσει με πρωτοβουλία και 

υπευθυνότητα, έτσι ώστε η ατομική του πράξη να «ανοίγεται» σε μια 

συλλογικότητα και να κτίζεται πάνω σε δεσμούς συλλογικούς (Τσουκαλά, 

2014).  
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Χώρος: μια φαινομενολογική αντιμετώπιση  

Ο δημόσιος χώρος πέρα από το κοινωνικό και ελεύθερο χαρακτήρα 

που έχει, δίνει και πολλά αισθητηριακά ερεθίσματα στο άνθρωπο που τον 

χρησιμοποιεί. Αυτή η πολυαισθητηριακή ποιότητα του χώρου συμβάλλει 

στη συγκρότησή του σε τόπο. Οι αισθήσεις του ανθρώπου-χρήστη, η 

όσφρηση, η ακοή, η όραση είναι πολύ σημαντικές στην διαμόρφωση μιας 

εικόνας του δημόσιου χώρου.  

Ο δρόμος «ακούγεται», «μυρίζει», «βλέπεται» και μέσα από τις ποιότητες 

της αίσθησης του μπορεί να γίνει ο τόπος στον οποίο περπατάς και 

στέκεσαι ευχάριστα ή να παραμένει ένας μη-τόπος, από τον οποίο 

διέρχεσαι αναγκαστικά όταν δεν έχεις καλύτερη επιλογή (Gehl, 2013).   

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ποιότητα του δημόσιου 

χώρου με τα αισθητήριά μας είναι σκόπιμο να εξετάσουμε τον χώρο σε μια 

φαινομενολογική βάση. Η φαινομενολογία ορίζεται ως η μελέτη των 

καθαρών βιωμάτων. Είναι το φιλοσοφικό κίνημα που υποσχέθηκε να 

επιστέψει στον τρόπο και στην ουσία με την οποία εμφανίζονται τα 

πράγματα στην ανθρωπινή συνείδηση. Ωθείται από τη διάθεση να 

αποδέχεται τα πράγματα όπως είναι. Στην φαινομενολογία χρησιμοποίησε 

συχνά το σύνθημα «πίσω στα ιδία τα πράγματα» (Sokolowski, 2000). Ο 

όρος φαινομενολογία σημαίνει μελέτη των φαινομένων, δηλαδή αυτού 

που συνειδητοποιείται, αυτού που είναι «δοσμένο». Δεν αποτελεί 

οποιαδήποτε γνώση που βρίσκεται πέρα από τα όρια της ανθρώπινης 

συνειδητότητας (Lyotard, 1985). 

Η φαινομενολογία επομένως είναι η μελέτη της ανθρώπινης 

εμπειρίας, του καθαρού βιώματος και του τρόπου με τον οποίο μας 

εμφανίζεται η πραγματικότητα μέσα από την εμπειρία. Κατ’ αντιστοιχία 

μια φαινομενολογία της αρχιτεκτονικής αντιμετωπίζει την αρχιτεκτονική με 

συγκεκριμένους υπαρξιακούς όρους, επιχειρώντας να προσφέρει στον 

άνθρωπο τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα υπαρξιακό ερέθισμα, να 

μπορέσει να κατοικήσει με το νόημα που δίνει σε αυτή τη πράξη της 

κατοίκησης ο Heidegger (Heidegger, 2009). 



 24 

Κυριότεροι εκπρόσωποι της φαινομενολογίας είναι οι Martin 

Heidegger και Maurice Merleau-Ponty. Ο Heidegger εκφράζει ότι ύπαρξη 

και κόσμος νοούνται μαζί (being-in-the-world). Προτείνει την σύνδεση 

εαυτού και περιβάλλοντος με τρόπο εμπλοκής των δύο σε ένα ενιαίο 

σύνολο (Heidegger, 2009). 

Την οπτική του χώρου ως μιας βιωματικής εμπειρίας αναλύει και ο 

Gaston Bachelard στο βιβλίο του «Η Ποιητική του Χώρου». Η ανάλυσή του 

δεν στηρίζεται σε δεδομένες φιλοσοφικές αρχές, αλλά στη ζωντανή 

εμπειρία της αρχιτεκτονικής. Εξετάζει χώρους λόγω της ιδιαίτερης 

ποιότητάς τους, όπως η σοφίτα, το κελάρι , τα συρτάρια και άλλα 

παρόμοια, και στη συνέχεια τα αναλύει βασισμένος με μια βιωμένη 

εμπειρία του χώρου.   

Συμφώνα με τον Bachelard ο φιλόσοφος θα πρέπει να λησμονήσει 

τη γνώση του και να διακόψει τους δεσμούς με τα συστήματα 

φιλοσοφικών αναζητήσεων. Η ποιητική εικόνα είναι πιο αυθόρμητη και 

φυσική. Μέσα από την καινοτομία και τη δραστηριότητά της έχει τη δική 

της οντότητα και δυναμισμό. Βγαίνει από μια άμεση οντολογία. 

Η ποιητική εικόνα είναι ένα αιφνίδιο ανάγλυφο του ψυχισμού, ένα 

ανάγλυφο που δεν έχουν μελετήσει σωστά οι εξαρτώμενες ψυχολογικές 

αιτιότητες (Bachelard, 1957). 

Αυτήν ακριβώς την οπτική της ποιητικής εικόνας πραγματεύεται 

στο βιβλίο του ο Bachelard, μέσα από μια πολύ προσωπική και ευαίσθητη 

ματιά.  Χαρακτηριστικές επίσης είναι οι αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, 

στις οποίες αναφέρει ότι ξαναγυρνάμε μέσα από τις ονειροπολήσεις μας 

σε όλη μας τη ζωή, οπότε και παίζουν έναν κυρίαρχο υπαρξιακό ρόλο στο 

χώρο κάθε ανθρώπου. 
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Δημόσιος χώρος: ο κοινωνικός του χαρακτήρας 

Ο δημόσιος χώρος πέραν από την ευκαιρία για μια αντιληπτική 

εμπειρία του ατόμου, την δημιουργία βιώματος και συγκινησιακής 

εμπειρίας, είναι και ευκαιρία κοινωνικής αλληλεπίδρασης του ατόμου. Ο 

δημόσιος χώρος είναι το πλαίσιο της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου και 

μπορεί να συμβάλλει σε αυτή και να δώσει ευκαιρίες κοινωνικοποίησης 

και ελεύθερης έκφρασης. Σε αυτόν συμβαίνουν γεγονότα κοινωνικά, 

πολιτιστικά και πολιτικά, που συνδέονται με τον κοινόχρηστο χαρακτήρα 

του, όπως συλλογικές διεκδικήσεις χώρων. Εκφράζονται και συνδέονται με 

το δημόσιο χώρο κινήματα πολιτών και πολιτικές συγκεντρώσεις.    

 

Κοινωνική διάδραση και δραστηριότητα στους 

δημόσιους χώρους 

Στο δημόσιο χώρο της πόλης, λόγω του ανοιχτού και ελεύθερου 

χαρακτήρα του πραγματοποιούνται καθημερνά μια πληθώρα γεγονότων 

και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Αυτά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα τις 

περισσότερες φορές και εξαρτώνται από την ποιότητα του υλικού 

περιβάλλοντος. Ο Jan Gehl  (2013) στο βιβλίο του Η Ζωή Ανάμεσα στα 

Κτίρια κατηγοριοποιεί τις δραστηριότητες που μπορούν να συμβούν στο 

δημόσιο χώρο σε τρεις τύπους, καθεμία από τις οποίες θέτει πολύ 

διαφορετικές απαιτήσεις από το υλικό περιβάλλον. Πρώτη κατηγορία είναι 

οι αναγκαίες δραστηριότητες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές (πηγαίνω στο 

σχολείο, πηγαίνω για ψώνια, παίρνω το λεωφορείο κτλ), αυτές σχετίζονται 

αρκετά με το περπάτημα και συμβαίνουν ανεξάρτητα από την ποιότητα 

του υλικού περιβάλλοντος. Δεύτερη κατηγορία είναι οι προαιρετικές 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε επειδή το επιθυμούμε και 

εφόσον ο χρόνος και ο τόπος το επιτρέπουν. Το να κάνεις μια βόλτα για να 

πάρεις καθαρό αέρα ή να βγεις για να χαρείς τον ήλιο είναι κάποιες απ’ 

αυτές τις δραστηριότητες και πραγματοποιούνται μόνο όταν οι συνθήκες 

είναι ευνοϊκές και γι’ αυτό επηρεάζονται και από την ποιότητα του υλικού 

περιβάλλοντος. 
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Τελευταία κατηγορία είναι οι κοινωνικές δραστηριότητες οι οποίες 

εξαρτώνται από την παρουσία των άλλων στους δημόσιους χώρους, όπως 

είναι το παιχνίδι των παιδιών, οι συνομιλίες, οι χαιρετισμοί και κυρίως οι 

ουδέτερες επαφές δηλαδή το να βλέπεις και να ακούς άλλους ανθρώπους. 

Είναι δραστηριότητες που συμβαίνουν αυθόρμητα ως συνέπεια του ότι οι 

άνθρωποι κινούνται στον ίδιο χώρο και προκύπτουν συνήθως από τις 

άλλες δυο κατηγορίες δραστηριοτήτων. Η κοινωνική δραστηριότητα που 

συμβαίνει στον δημόσιο χώρο, δηλαδή η ευκαιρία να δεις και να 

συναντήσεις άλλους ανθρώπους, τα γεγονότα, η έμπνευση και τα 

ερεθίσματα που προσφέρονται στους υπαίθριους χώρους συγκροτούν 

συνολικά μια από τις πιο σημαντικές ποιότητες του δημόσιου χώρου (Gehl, 

2013). 

Αυτή η δυνατότητα επαφής και δυνητικής επικοινωνίας μπορεί να 

δημιουργήσει την ευκαιρία της συμμετοχής του ατόμου που κινείται στο 

δημόσιο χώρο. 

Αντί να κάθεται κανείς παθητικός θεατής των εμπειριών των άλλων 

ανθρώπων όπως για παράδειγμα στο κινηματογράφο ή στην τηλεόραση, 

στον δημόσιο χώρο το ίδιο άτομο είναι παρόν, συμμετέχει έστω και σε έναν 

μικρό βαθμό (Gehl , 2013). 

Αυτό είναι πραγματικά μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες 

που δίνει ο δημόσιος χώρος, η παρουσία άλλων ανθρώπων, η δράση τους 

και η δυνατότητα συμμετοχής έστω και χωρίς απαραίτητα κάποια 

συγκεκριμένη πρόθεση. Τα γεγονότα που πραγματοποιούνται στον 

δημόσιο χώρο έχουν πολλές φορές το στοιχείο του απροσδόκητου, του 

αυθόρμητου και του απρογραμμάτιστου. Έτσι πολλά κοινωνικά γεγονότα 

στο δρόμο ή στη πλατεία  μπορούν αν εξελιχτούν με  αυθόρμητο τρόπο. Οι 

καταστάσεις που προκύπτουν ή δημιουργούνται έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτυχτούν. Οι συχνές συναντήσεις σε ένα δημόσιο χώρο μπορούν να 

δημιουργήσουν φιλίες και επαφές, επίσης οι φιλίες διατηρούνται πιο 

εύκολα όταν υπάρχει η συχνή φυσική επαφή. 
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Δημοκρατική διάσταση του  δημόσιου χώρου  

Ο δημόσιος χώρος της πόλης έχει ένα σαφή κοινωνικό χαρακτήρα. 

Αυτό φαίνεται αρκετά στο έργο του Λεφέβρ, στις μελέτες που έκανε για 

τον χώρο της πόλης αλλά και τον τρόπο ανάπτυξης της υπαίθρου και της 

αγροτικής δραστηριότητας σε σχέση με το αστικό περιβάλλον. Ο Λεφέβρ 

για να τονίσει αυτή τη δυναμική σύνδεση της ανθρώπινης δράσης και του 

χώρου, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι όλοι οι αγώνες και οι επιμέρους 

κατακτήσεις στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού λαμβάνουν χώρα 

στον χώρο. Στο βιβλίο του Η Παραγωγή του Χώρου γράφει: 

Ο χώρος υπήρξε πάντοτε μια δεξαμενή δυναμικού , ένα μέσο 

εφαρμογής των στρατηγικών, έχει όμως πλέον γίνει κάτι 

παραπάνω από θέατρο ή αποστασιοποιημένο σκηνικό που απλώς 

πλαισιώνει τη δράση. Η έκταση, η κλίμακα και ο χαρακτήρας στον 

χώρο είναι τα κοινά στοιχεία, το κοινό μέτρο και ο κοινός τόπος 

όλων των υλικών και των πηγών, των τελειωμένων προϊόντων, είτε 

των επιχειρηματικών είτε των πολιτισμικών… είναι στοιχεία 

ενοποίησης (Lefebvre, 1991). 

Κάθε είδους σχέση ή επαφή που συμβαίνει στο χώρο ακόμα και η 

ενθύμηση ενός γεγονότος συνδέεται με τον χώρο από τον οποίο 

πλαισιώθηκε. Κάθε πραγματικό γεγονός έχει και σαφή  χωρική αναφορά, 

αλλά συμβαίνει και το αντίθετο κάθε χώρος έχει τις δίκες του αναφορές σε 

γεγονότα  και δράσεις.    

Ο αστικός δημόσιος χώρος, λοιπόν, εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, παρέχει πρόσβαση και ευκαιρίες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες 

για να εκφραστούν και να χαρούν κάθε είδους κοινωνική διάδραση σε 

αυτόν. Ο δημόσιος χώρος είναι βασικό στοιχείο διατήρησης της κοινωνικής 

βιωσιμότητας και αυτό ενισχύεται όσο μεγαλύτερο είναι το φάσμα των 

ρόλων και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτόν. Δηλαδή, 

όλο το φάσμα των  κοινωνικών δράσεων, από τις θεσμικές και 

προβλεπόμενες δράσεις μέχρι και αυτές που αναπτύσσονται αυθόρμητα, 

ενισχύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του χώρου και δημιουργούν τις 

συνθήκες για αποδοχή και αλληλεπίδραση με το διαφορετικό. Σε αντίθεση 



 28 

με αυτό που προβάλλει πολλές φορές η τηλεόραση που θέλει να ενισχύσει 

το φόβο και την ανασφάλεια, στον αστικό χώρο λόγω του ανοιχτού και 

προσβάσιμου χαρακτήρα του, οι πολίτες παίρνουν πληροφορίες σχετικά 

με την σύνθεση της κοινωνίας και έτσι νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά για 

τις κοινές ανθρώπινες αξίες με αποτέλεσμα να μπορούν να δρουν με 

μεγαλύτερη ασφάλεια στο δημόσιο χώρο(Gehl, 2013). Είναι επιπρόσθετα 

σημαντικό ότι η στρατηγική για την μείωση της εγκληματικότητας θα 

έπρεπε να επικεντρώνεται κυρίως στην ενδυνάμωση του δημόσιου χώρου, 

έτσι ώστε να αποτελεί τόπο συνδιαλλαγής πολλών κοινωνικών ομάδων, 

ώστε η επαφή, η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών αλλά και η συμμετοχή 

να αποτελούν την προστασία του χώρου έναντι τις έντονης αστυνόμευσης. 

Οι κανόνες λειτουργίας του δημόσιου χώρου στηρίζονται στο κοινό 

συμφέρον, η κατανόηση και διαφύλαξη του οποίου διασφαλίζει τις 

ευκαιρίες για ανταλλαγή προσωπικών, πολιτιστικών και πολιτικών 

απόψεων, εξασφαλίζει ένα κλίμα ανοιχτής αλληλεπίδρασης με την 

ετερότητα.  

Ως ανοιχτός και προσβάσιμος δίαυλος ανάμεσα στους πολίτες, ο 

αστικός χώρος παρέχει ένα σημαντικό πεδίο για πολιτικές 

συναντήσεις, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες καθώς και για πιο 

ταπεινές δράσεις όπως τη συγκέντρωση υπογράφων, διανομή 

φυλλαδίων ή άλλων μικρότερης κλίμακας εκδηλώσεις αντίδρασης. 

(Gehl , 2013).   

Η αντίληψη του χώρου είναι μάλλον πολυεπίπεδη και λόγω της 

ιστορίας του αλλά και της συνεχούς και καθημερινής αλληλεπίδρασης 

κάθε πολίτη-κατοίκου με το χώρο της πόλης υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

πρόσληψης του χώρου. Ως τόπος δράσης και διεκδίκησης συλλογικών και 

ατομικών αιτημάτων ο δημόσιος χώρος έχει σίγουρα και μια πολιτική 

χροιά.  
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Πολιτική έκφραση και σύνδεση με τον αστικό χώρο 

Ο δημόσιος χώρος της πόλης είναι ο χώρος που έχει σημαντικό 

ρόλο στην συγκρότηση των σχέσεων εξουσίας, είναι ο τόπος δυνητικής 

ανατροπής της εξουσίας, όπως πολλές φορές έχει συμβεί στην ιστορία των 

επαναστάσεων και αντιστάσεων σε τυραννικές εξουσίες. Γι΄ αυτό γίνεται 

πολλές φορές αντιληπτός και συμβολικά, ως ο φορέας της τάξης και 

πομπός των μηνυμάτων από τις κυρίαρχες ομάδες (Παντελίδου, 2012). 

Πρόσφατα, μια νέα μορφή κινητοποίησης των νέων έχει αρχίσει να 

συμβαίνει σε πλατείες και σε δρόμους της πόλης. Αυτή σχετίζεται με την 

οικειοποίηση και χρήση του δημόσιου χώρου, και είναι ένας τρόπος να 

εκφράζονται νέες μορφές πολίτικης έκφρασης και συλλογικές διεκδικήσεις 

χώρων που γίνονται σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο δημόσιας χρήσης 

του χώρου. Αυτή η μορφή κινητοποίησης τις περισσότερες φορές ξεκινά 

από τον χώρο των κοινωνικών δικτύων στο ιντερνέτ, και συνεχίζεται σε 

πραγματικούς τόπους της πόλης.  Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

πολιτικής έκφρασης νέων, κατά κύριο λόγο, που συνδέθηκε κάθε φορά με 

έναν συγκεκριμένο δημόσιο χώρο, ο όποιος φέρει και ένα πολιτισμικό και 

συμβολικό φορτίο, είναι το κίνημα των αγανακτισμένων. Το κίνημα 

ξεκίνησε στην πλατεία Πουέρτα ντε Σολ στη Μαδρίτη το 2011 και στην 

συνεχεία σε κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις αλλά και στην πλατεία 

Συντάγματος στην Αθήνα, στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη και σε 

πολλές πλατείες επαρχιακών πόλεων. Το κίνημα των αγανακτισμένων ήταν 

από την αρχή ξεκάθαρο ότι δεν συνδέθηκε με συγκεκριμένα πολιτικά 

κόμματα και οργανωμένα κινήματα, αλλά είχε συγκεκριμένα πολιτικά 

αιτήματα. Ο χώρος της πλατείας ήταν ο κοινωνικός χώρος, το σημείο 

αναφοράς χιλιάδων ανθρώπων, ήταν και σε συμβολικό επίπεδο το κοινό 

έδαφος, επικοινωνίας και επαφής πολλών ανθρώπων (Ενδιάμεσοι χώροι 

χρόνοι περιπλανήσεις μηχανισμοί σκέψης, 2011). Ο κάθε χώρος 

συνάντησης αποτελούσε όχι μόνο τη χωρική βάση για την κινητοποίηση 

αλλά απέκτησε και την δική του πολιτική οντότητα και ταυτότητα 

(Χτούρης, Ζήση, 2012).  

Οι συγκεντρώσεις, οι οποίες αρχικά οργανώθηκαν μέσα από τα 

διάφορα κοινωνικά δίκτυα μέσω ιντερνέτ, επαναλήφθηκαν αρκετές φορές 
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στους χώρους της πλατείας. Σε αυτούς τους χώρους επίσης  οργανώθηκαν 

σε καθημερινή βάση και ομάδες συζήτησης και οργάνωσης της 

κινητοποίησης που λειτουργούσαν με την γενική συνέλευση και η λήψη 

των αποφάσεων γινόταν με αμεσοδημοκρατικό τρόπο, δηλαδή με την 

συμμετοχή όλων στην λήψη των αποφάσεων και την κυκλική παρουσίαση 

σε όλες τις ομάδες των αποφάσεων της κάθε επιμέρους ομάδας. 

Επιπρόσθετα υπήρχε και η βλέψη, οι συνελεύσεις να γίνονται και σε 

επιμέρους γειτονιές της πόλης ώστε να εξαπλωθεί το κίνημα σε όλη την 

πόλη, πράγμα που δεν μπόρεσε εν τέλει να λειτουργήσει αποτελεσματικά, 

όποτε και η κινητοποίηση οργανωνόταν κυρίως στο χώρο της πλατείας. Οι 

συγκεντρώσεις που έγιναν έξω από την βουλή με αίτημα την ανάκληση του 

προγράμματος λιτότητας, την πραγματική δημοκρατία και την κοινωνική 

αλληλεγγύη ήταν ειρηνικές και γινόταν με μεγάλο ενθουσιασμό γιατί η 

οργάνωση που είχε γίνει από πριν με την συνελεύσεις για όλα τα πρακτικά 

θέματα, ακόμα και για την καθαριότητα του χώρου της πλατείας, είχε 

σίγουρα ένα πνεύμα συν-διαμόρφωσης πολιτικής.  

Η παρουσία των νέων στις συγκεντρώσεις αυτές λόγω της 

συγκεκριμένης συγκυρίας  ήταν μια μορφή απάντησης για την κοινωνική 

αλλοτρίωση και την πολιτική καταπίεση που εφίσταντο, μέσω της  

μακρόχρονης ανεργίας που βίωναν και της μακρόχρονης παρουσίας στην 

κυβέρνηση διεφθαρμένων πολιτικών κομμάτων. Οι συγκεντρώσεις αυτές 

στις πλατείες που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δημόσιο χώρο αλλά και 

λόγω και της σύνδεσης τους και με πολιτικά γεγονότα, συμβάλλουν στο να 

αποκομίσει το άτομο αξία ατομικά και συλλογικά, μέσω της συν- 

παρουσίας του και της συμμετοχής του στον συγκεκριμένο χώρο. 

Πρόκειται για την σύσταση μιας μορφής κοινωνικού κεφαλαίου που έχει 

αναφορά σε κοινά πολιτισμικά και πολιτικά πλαίσια που καλλιεργούνται 

σε ένα συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο. (Χτούρης, Ζήση, 2012).   

Διάφορες πρακτικές που συμβαίνουν στο αστικό χώρο όπως ο 

κοινωνικός ακτιβισμός, τα πολιτιστικά δρώμενα, οι εορτές και οι τελετές 

του κύκλου του χρόνου και του κύκλου της ζωής και τα διάφορα σημαντικά 

πολιτισμικά γεγονότα, δίνουν αξία σε έναν συγκεκριμένο χώρο και στα 

αντικείμενα του και έτσι δημιουργείται ένα κοινό πολιτισμικό και 
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συμβολικό φορτίο που εδράζεται στο συγκεκριμένο τόπο (Χτούρης, Ζήση, 

2012). Συμπληρωματικά με αυτές τις πρακτικές δημιουργούνται ως 

αποτέλεσμα συμπληρωματικές κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις, αλλά 

και συλλογικές δράσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της  

κοινωνικής ζωής. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει στους χώρους μιας 

πλατείας όταν στηθούν εποχιακές εορταστικές εγκαταστάσεις και 

οργανωθούν σχετικές δράσεις, σίγουρα θα προσελκύσουν και καντίνες 

εστίασης  και πλανόδιους πωλητές, αλλά μπορεί να προσελκύσουν και μια 

ομάδα που θέλει να ενημερώσει με φυλλάδια για ένα πολιτικό ή κοινωνικό 

θέμα. Τα γεγονότα και οι δράσεις έχουν αναφορά και σύνδεση με το χώρο 

στον οποίο πραγματοποιούνται, και αυτό δημιουργεί και μια χωρική 

πολιτική ταυτότητα που συνδέεται με το περιβάλλον μιας πλατείας, ενός 

δρόμου και των αρχιτεκτονικών στοιχείων που τον πλαισιώνουν.   

  

Ιστορία, μνήμη και χώρος της πόλης 

Στο χώρο της πόλης εγγράφεται με υλικό τρόπο αλλά και  

μετασχηματίζεται η ιστορία της. Η ιστορία είναι η διαρκής νοηματοδότηση 

του παρελθόντος στο πλαίσιο του παρόντος. Η αίσθηση του χρόνου και η 

απόδοση νοήματος σε αυτόν μέσω της ιστορίας είναι μια προσπάθεια του 

ανθρώπου να αποδώσει τάξη στο χώρο και στο χρόνο. Η ιστορία πολλές 

φορές είναι μια αφήγηση του παρελθόντος που γίνεται με τον ιστορικό 

λόγο αλλά επίσης και με υλικά μνημεία ή ίχνη (Τερζόγλου,2006). Τα 

ιστορικά γεγονότα στα οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία και τελικά 

μετατρέπονται σε σταθερά σημεία αναφοράς στην ιστορία και 

συμπυκνώνουν το πνεύμα της εποχής πολλές φορές μεταφέρονται 

συμβολικά και ως μνημεία στο χώρο της πόλης ώστε να δίνουν ένα 

διδακτικό μήνυμα. Αυτά τα μνημεία είναι που στο χώρο της πόλης φέρουν 

συμπυκνωμένα μηνύματα του παρελθόντος και έχουν σκοπό να 

μεταφέρουν μια γνώση και να λειτουργήσουν παραδειγματικά και στο 

παρόν ή στο μέλλον.  

Ωστόσο η μάθηση στο χώρο της πόλης δεν είναι μόνο αυτή που 

προκύπτει από την ανάγνωση και κατανόηση των ιστορικών μνημείων. 
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Αλλά και από τμήματα της πόλης όπως είναι και οι πλατείες της, τα 

δημόσια κτήρια της και οι ναοί της. Ο χρόνος εγγράφεται στο χώρο της 

πόλης και φαίνεται μέσα από την χωρική αλληλουχία των αστικών τόπων, 

από τις πυκνότητες κατοίκισης και από τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς που 

έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον κάθε άνθρωπο και την κοινότητα των 

ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν. Αυτή η ανάγνωση του χώρου της 

πόλης, που προϋποθέτει μια κατανόηση της χρονικής του διάστασης, 

μπορεί να παράξει μάθηση και σημαντική γνώση διότι στο χώρο της πόλης 

αντανακλούνται κοσμοθεωρίες, ανθρώπινες ανάγκες, κοινωνικές σχέσεις, 

πολιτισμικές λειτουργίες, συλλογικές νοοτροπίες και ηθικές άξιες.    

Η πόλη ωστόσο έχει ζωή και στο παρόν και η αναφορά στα 

γεγονότα της καθημερινότητας διαμορφώνει την ατμόσφαιρα της πόλης 

και συμβάλλει στην εμπειρία που έχουμε. Η πόλη αποτελείται από μια 

διαδοχή αλλά και αλληλοεπικάλυψη συλλογικών και προσωπικών 

ιστοριών και δράσεων και από τα υλικά στοιχειά της που είναι το 

δομημένο περιβάλλον της. Κάθε τόπος της πόλης συνδέεται με δράσεις και 

με την εμπειρία που δημιουργείται από αυτές, έτσι αποκτά νόημα και ως 

τόπος. Έτσι η πόλη είναι μάλλον ένας ενιαίος  χώρος που συγκεντρώνει 

δράσεις και γεγονότα που συμβαίνουν ανάμεσα στα κτίρια της και έτσι 

δημιουργείται μια συνδιαλλαγή και συνύπαρξη ανάμεσα στα υλικά 

στοιχεία της πόλης τους ανθρώπους της, παίρνοντας υπόψη φυσικά και το 

στοιχείο του χρόνου. Αυτή η αλληλεπίδραση τόπων και δράσεων είναι 

συνεχής, και στη διάρκεια του χρόνου δημιουργούνται διαφορετικές 

εκδοχές χώρων που δεν παύουν όμως ποτέ να εξαρτώνται από την 

υλικότητα των τόπων (Πολυχρονιάδη, 2010). Στην πόλη οι τόποι, ο καθένας 

με τον δικό του χαρακτήρα και ταυτότητα είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

διαμορφώνοντας τον συνολικό ιστό της πόλης και την ιστορία της. Κάθε 

εμπειρία που έχουμε έχει χωρική διάσταση και συνδέεται με τον 

συγκεκριμένο χώρο στον όποιο βιώθηκε. Η εμπειρία της κατοίκισης της 

πόλης διαμορφώνεται από την σχέση με τους διαφόρους χώρους της  

πόλης και την αλληλεπίδραση με τις προσωπικές ιστορίες του καθενός στη 

συλλογική λειτουργιά της πόλης.  
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Η αναφορά που συχνά κάνουμε στους δημόσιους χώρους είναι 

πολλές φορές η μνήμη που συγκροτείται στην πόλη, μέσα σε χώρους της 

καθημερινότητας που δεν είναι απαραίτητα τοπόσημα ή μνημεία. Ο 

χρόνος που αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητα μας είναι ένας 

χρόνος που λειτουργεί ανεξάρτητα από τον ιστορικό χρόνο. Η μνήμη αυτή 

δεν αφορά τελετουργίες ή ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος αλλά την 

εμπειρία της πόλης στο παρόν που συγκροτείται από υλικά αλλά και άυλα 

στοιχεία. Πρόκειται για μια ερμηνεία της πόλης ως μια ακολουθία 

επεισοδίων δηλαδή μέσα από τα διάφορα καθημερινά γεγονότα και της 

προσωπικές ιστορίες. Μέσα σε αυτή την καθημερινότητα της πόλης ο 

ιστορικός χρόνος δεν υφίσταται ή μάλλον διαστέλλεται και δημιουργείται 

το παρόν με την δική του αφύπνιση της μνήμη. Είναι σημαντικός αυτός ο 

διαχωρισμός της ιστορίας από την πραγματική μνήμη. Η ιστορία έχει ένα 

χαρακτήρα που συνδέεται με αυτό που δεν υπάρχει πλέον και σχεδόν 

πάντα ενδέχεται διαφορετικών ερμηνειών και μάλλον είναι κάτι 

ανολοκλήρωτο. Η μνήμη έχει μια πιο υπαρκτή διάσταση, σχετίζεται με το 

χώρο, την εικόνα, την εντύπωση, τα αντικείμενα, την κίνηση ή και τα 

νεύματα (Πολυχρονιάδη, 2010). Τα διάφορα μνημεία που δημιουργούνται 

και τοποθετούνται μέσα στο χώρο της πόλης για να φέρουν την μνήμη 

ενός συγκεκριμένου γεγονότος, έχουν πλέον στο παρόν σημασία ως 

αντικείμενα που ενεργοποιούν την γνώση αλλά και συμβάλλουν στη μνήμη 

της εμπειρίας της πόλης. 

Το δομημένο περιβάλλον επειδή στην μνήμη μας είναι σταθερό και 

δεν προλαβαίνει να μεταβληθεί αρκετά σε μια βραχύχρονη διάρκεια 

χρόνου έχει πολλές φορές το χαρακτήρα του αμετάβλητου και του υλικού 

στοιχείου που δεν συμμετέχει. Ωστόσο δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι 

λειτουργεί ως σημείο αναφοράς ή ως υποδοχέας της δράσης των 

ανθρώπων και των γεγονότων, αυτή η διάσταση του χρόνου είναι 

απαραίτητη για να πάρει υπόσταση ο χώρος ως τόπος, ως χώρος που 

βιώνουμε και δημιουργούμε την δική μας εκδοχή για αυτόν. Σε αυτή την 

ενεργή στάση για την αντίληψη του χώρου είναι που μπορεί να χωρέσει η 

πολλαπλή ερμηνεία του και η δυνατότητα μάθησης από την εμπειρία που 

έχουμε μέσα στην πόλη. Ο αναστοχασμός πάνω στην δράση μέσα στην 

πόλη και στην αντιληπτική εμπειρία αλλά και την χρονική συσχέτιση της 
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δράσης με τα διάφορα ιστορικά ίχνη ή την μνήμη μπορεί να δημιουργήσει 

μια πιο ενσυνείδητη στάση για το χώρο της πόλης. 

Συλλογική μνήμη 

Η πόλη και τα γεγονότα του συμβαίνουν σε αυτήν είναι 

εκδηλώσεις κοινωνικών σχέσεων, που στην καθημερινότητα 

επαναλαμβάνονται, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά επιβεβαιώνουν τις 

σχέσεις αυτές και το παρελθόν. Η συλλογική μνήμη αναφέρεται σε αυτές 

τις παγιωμένες σχέσεις που δημιουργούνται στον χώρο της πόλης και 

επαναλαμβάνονται, είναι κινήσεις και αντιδράσεις που είναι προβλέψιμες 

και αναμενόμενες. Ένα παράδειγμα που δείχνει αυτή τη συσχέτιση του 

αστικού χώρου με κοινωνικές συνήθειες που έχουν εδραιωθεί και έχουν 

δώσει συγκεκριμένο χαρακτήρα στο χώρο της πόλης είναι το παράδειγμα 

του βουλεβάρτου που δίνει ο Σταύρος Σταρίδης (2006). Στο βουλεβάρτο 

που δεν εχει απαραίτητα μια αναγνωρίσιμη γεωμετρία ή χωρική διάταξη 

πραγματοποιούνται συγκεκριμένα κοινωνικά δρώμενα, όπως ο περίπατος, 

τα καφέ, οι βιτρίνες, οι αλέες, η κυκλοφορία των οχημάτων συνθέτουν ένα 

δίκτυο από κοινωνικά μικρογεγονότα τα οποία συνολικά διαμορφώνουν 

μια χωρική ποιότητα που συνδέεται με συγκεκριμένες δράσεις. Αυτές οι 

συνήθειες που συνδέονται με τον συγκεκριμένο χώρο ξεκίνησαν στην πόλη 

στις αρχές του 19ου αιώνα αλλά συνεχίζουν να δίνουν χαρακτήρα στο χώρο 

μέχρι σήμερα, με διαφορετικό τρόπο βεβαία που είτε τις επιβεβαιώνει ή 

τις ανατρέπει.  

Οι κοινωνίες ή οι κοινωνικές ομάδες πολλές φορές ορίζουν 

αναγνωρίσιμες τοποθεσίες στις οποίες ίχνη του παρελθόντος αποτελούν το 

υλικό συλλογικών αναμνήσεων. Το ίχνος αναγνωρίζεται ως προερχόμενο 

από το παρελθόν, ως αποτέλεσμα άρα τεκμήριο της ύπαρξης του 

παρελθόντος. Ωστόσο η σχέση της συλλογικής μνήμης με τον τόπο δεν 

είναι μια σχέση που μένει αναλλοίωτη αλλά πολλές φορές 

μετασχηματίζεται και αλλάζει. Η δύναμη του τόπου να ανακαλεί 

συλλογικές μνήμες στηρίζεται εντέλει στον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί, 

και αυτός ο τρόπος περιλαμβάνει κάθε μορφή σχέσης με το χώρο άρα και 

τις κοινωνικές σχέσεις (Σταυρίδης, 2006). Η συλλογική μνήμη που 

διαμορφώνεται επιβεβαιώνει την σημασία των κοινωνικών γεγονότων ή 
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και το αντίθετο μπορεί να συμβεί σε χώρους που έχουν δημιουργηθεί ως 

πυκνωτές της κοινωνικής μνήμης όπως ένας θρησκευτικός ναός ή ένα 

μνημείο πεσόντων. Όταν αυτοί οι χώροι συνοδεύονται και με δρώμενα 

τελετουργικού χαρακτήρα, η σχέση επιβεβαιώνεται και νοηματοδοτείται 

με καινούργιες εικόνες και δράσεις.    

Η μνήμη είναι μια σύλληψη του χρόνου ως μιας αφηρημένης 

εξακολουθητικής διάταξης που αναδομεί και συνθέτει τα μνημονικά 

δεδομένα σε μια συμβολική, ποιητική συγκρότηση του ίδιου του 

υποκειμένου. Η συμβολική μνήμη συμβάλει στην διαδικασία αυτογνωσίας, 

αυτοκριτικής και δημιουργικής επανερμηνείας του υποκειμένου ως 

ολότητας σκέψης και πράξης που ενοποιούν το παρελθόν, το παρόν και το 

μέλλον του σε μια κοινή εστία νοηματοδότησης. Το άτομο που αναφέρεται 

συχνά στην μνήμη του, έχει μια αίσθηση σταθερότητας, εσωτερικής 

συνοχής και ταυτότητας: η μνήμη επιτρέπει στο ατομικό υποκείμενο να 

επιθεωρεί το δικό του παρελθόν και να ορίζει μια γραμμή συνέχειας 

ανάμεσα στις παλαιότερες δραστηριότητες του και στις παρούσες και στις 

μελλοντικές επιδιώξεις. Υπό αυτή την έννοια, μνήμη είναι μια πράξη 

δημιουργικής αναδόμησης του υποκειμενικού χρόνου που αντιστοιχεί 

στην ιστορική σχηματοποίηση του κοινωνικού χρόνου (Τερζόγλου,2006).  

 

Δημόσιος χώρος ως ένα πεδίο μάθησης 

Οι θεωρίες για την αντίληψη του χώρου μας δείχνουν ότι ο όρος 

χώρος είναι πολύ φορτισμένος για να τον παζαρεύουμε ή για να τον 

χρησιμοποιούμε ως όρο μόνο τεχνικό (Σιλντς, 2007). Ο χώρος δεν 

περιλαμβάνει μόνο μια έννοια σωματικών προθέσεων όπως η απόσταση 

και η περιοχή, αλλά έχει και κοινωνικές χρήσεις όπως συμβαίνει σε 

κοινωνικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Επίσης 

υπάρχουν και άλλες χρήσεις της έννοιας του χώρου πιο αφηρημένες όπως 

ο κυβερνοχώρος ή ο αναλυτικός χώρος. Έτσι τα επίπεδα ορισμού της 

έννοιας «χώρος» είναι πολλά και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους και μπορούν να δώσουν και κοινωνική και πολιτισμική αλλά και 

πολιτική χροιά σε αυτή την έννοια.  
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Ο  χώρος λοιπόν με την κοινωνική διάσταση που διαθέτει μπορεί 

να λειτουργήσει ως πεδίο μάθησης των νέων αλλά και των ενηλίκων. Οι 

δημόσιοι χώροι με την ιστορία τους, τη διαβαθμισμένη κλίμακα τους, τη 

λειτουργιά τους ως πυκνωτών της συλλογικής μνήμης, καθίστανται 

κατάλληλοι για να δημιουργήσουν μάθηση (Τερζόγλου,2012). Παράλληλα 

ο δημόσιος χώρος της πλατείας έχει και μια κοινωνιοχωρική διαλεκτική, 

δηλαδή έχει κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο που συμβάλει στην 

συγκρότηση της ταυτότητας του ατόμου. Ο τόπος σχετίζεται και με την 

δημιουργία ταυτότητας του υποκειμένου και αυτό συμβαίνει με ποικίλους  

τρόπους. Η κεντρική παραδοχή της θεωρίας της ταυτότητας τόπου είναι ότι 

η υποκειμενική αίσθηση του εαυτού διαμορφώνεται όχι μόνο από τις 

σχέσεις με τους άλλους αλλά και από  τη σχέση με το φυσικό και υλικό 

δομημένο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, ικανοποιώντας της 

ψυχολογικές μας ανάγκες (Χτούρης, Ζήση, 2012). Όταν αυτή η σύνδεση 

τόπου και υποκειμένου μπορεί να αντιμετωπιστεί συνειδητά μπορούν και 

από την μεριά του υποκειμένου αλλά και από την μεριά του αρχιτέκτονα 

του χώρου να αρχίσει ο δημόσιος χώρος να αντιμετωπίζεται με 

περισσότερη υπευθυνότητα και γνώση έτσι ώστε να δημιουργείται ένα 

περιβάλλον που μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία ενεργής σχέσης και 

στάσης του υποκειμένου για τα κοινά, για το κοινωνικό και υλικό 

περιβάλλον. 

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις κοινωνικές δραστηριότητες και 

στον υλικό-φυσικό χώρο μέσα στον οποίο διαδραματίζονται, φανερώνει τη 

δύναμη του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού να συμβάλει  στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, εξασφαλίζοντας ή όχι τις συνθήκες συνάντησης ή επαφής (οπτική, 

ηχητική, απτική κ.λπ.) των ανθρώπων μεταξύ τους. (Παξινού, 2017). Αυτή η 

συνθήκη της κοινωνικής συνάντησης στον δημόσιο χώρο που πολλές 

φορές είναι απροσδόκητη και αυθόρμητη διαμορφώνει την ατμόσφαιρα 

και τον χαρακτήρα του δημόσιου χώρου. Μια νοητική διεργασία που 

επίσης συμβαίνει αυθόρμητα και περιστασιακά στον δημόσιο χώρο είναι η 

άτυπη μάθηση, που τις περισσότερες φορές συμβαίνει άδηλα και χωρίς 

κάποια συγκεκριμένη διδακτική πρόθεση από την μεριά του υποκειμένου. 

Η μάθηση αυτή συμβαίνει διότι ενθαρρύνεται λόγω των χαρακτηριστικών 

του δημόσιου χώρου που είδαμε παραπάνω, δηλαδή λόγω του 
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κοινόχρηστου χαρακτήρα, της δυνατότητας κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και ελεύθερης έκφρασης που δυνητικά έχει το άτομο που κινείται σε έναν 

αστικό χώρο. Βασικό στοιχείο είναι βεβαία η υλική υπόσταση του χώρου 

που μπορεί να ενθαρρύνει ή αντίθετα να αποθαρρύνει αυτή τη νοητική 

διεργασία του υποκειμένου. Η μάθηση αυτή είναι μάλλον μια βιωματική 

αναφορά στον δημόσιο χώρο, με το υλικό περιβάλλον που συνθέτει αυτό 

το χώρο, τα κτίρια, τα αντικείμενα, τα δέντρα, το φως, τη θέα ή τη 

κλειστότητα του, να διαμορφώνουν μια αισθητηριακή εμπειρία, και σε 

αυτή την αίσθηση να προστίθεται και η ανθρώπινη παρουσία και η 

δυνατότητα επικοινωνίας. Στοιχείο του δημόσιου χώρου που συμβάλλει 

στο βίωμα που δημιουργεί, είναι και ο χρόνος που δίνει αξία και φορτίζει 

με διαφορετικό νόημα κάποιους δημόσιους χώρους.      
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3|Η εμπειρία του δημόσιου χώρου και άτυπη μάθηση 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας θα δούμε πως η μάθηση μπορεί να 

συμβεί στον δημόσιο χώρο. Πως ο χώρος και ποια χαρακτηριστικά του 

παρακινούν την δημιουργία μάθησης, άτυπης μάθησης. Θα γίνει μια 

σύνθεση του προηγούμενου υλικού που είδαμε πιο πάνω δηλαδή της 

μάθησης, με βάση την εξήγηση του κονστρουκτιβισμού και της κριτικής 

θεωρίας, και των χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου. Στον αστικό 

δημόσιο χώρο τα γεγονότα που εξελίσσονται έχουν το στοιχείο του 

απρόβλεπτου, του αυθορμήτου και του απρογραμμάτιστου λόγω της 

παρουσίας και αλληλεπίδρασης διαφορετικών ανθρώπων με διαφορετικές 

προθέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο καθημερινής δράσης και αλληλεπίδρασης 

συμβαίνει άδηλα και περιστασιακά οι άνθρωποι να μαθαίνουν, να 

αποκτούν γνώσεις, αξίες και στάσεις ζωής. Θα επιχειρήσω να εξετάσω 

κάτω από ποιες συνθήκες τείνει να συμβαίνει αυτή η μάθηση και ποια τα 

χαρακτηριστικά της. Ποιες είναι οι χωρικές-αρχιτεκτονικές προϋποθέσεις 

που δημιουργούν και διεγείρουν αυτή την νοητική λειτουργιά και επίσης 

με ποιον τρόπο τα άτομα που χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο χωρίς να 

έχουν αυτή την πρόθεση πως τελικά μαθαίνουν. Ποια στάση του ατόμου 

για τον δημόσιο χώρο μπορεί να ενθαρρύνει μορφές άτυπης μάθησης.   

 

Συνεργατική συμμετοχή και  χειραφετημένη δράση 

Όπως είχαμε δει και παραπάνω, το άτομο που μαθαίνει έχει έναν 

ενεργό ρολό και μέσω αυτής της στάσης μπορεί να δημιουργήσει νόημα 

και να κατανοήσει πληροφορίες για την ατομική ή κοινωνική του δράση. 

Στον δημόσιο χώρο λόγω της δυνατότητας που υπάρχει για κοινωνική 

διάδραση η μάθηση είναι πάντα μια πιθανότητα. Το άτομο στην 

καθημερινή του δράση μέσα στην πόλη, στις πλατείες, στους δρόμους, στα 
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πάρκα μέσα από τις καταστάσεις και τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στους 

χώρους αυτούς,  χωρίς να έχει σκοπό την μάθηση μπαίνει σε μια 

διαδικασία σκέψης και πρακτικής επισήμανσης των συνδέσεων, επομένως 

από αυτή την διαδικασία προκύπτει με έναν πιο φυσικό τρόπο μάθηση.   

Ο Dewey (Jarvis, 2005) υποστηρίζει ότι ένας από τους πιο 

σημαντικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι η κοινωνική επάρκεια και αυτό 

σημαίνει την καλλιέργεια της ικανότητας για ελεύθερη συμμέτοχη σε 

κοινές δραστηριότητες. Αυτός ο εκπαιδευτικός σκοπός μπορεί να ξεκινήσει 

μέσα στο σχολείο αλλά σίγουρα είναι κάτι που θα συνεχιστεί στην 

καθημερινή ζωή του ανθρώπου κυρίως στο δημόσιο χώρο και στον δρόμο. 

Η συμμέτοχη και ανάληψη ευθύνης για θέματα που αφορούν τον δημόσιο 

χώρο δημιουργούν μια αίσθηση υπευθυνότητας από το άτομο για τον 

δημόσιο χώρο. Ο Herman Hertzberger(2008) στο βιβλίο του Space and 

Learning πραγματεύεται κυρίως τον σχολικό χώρο, και πως αυτός μπορεί 

να εμπλακεί στην μάθηση. Αφού εισάγει προβληματισμούς όπως η 

αποσχολειοποίηση, αρχικά αντιμετωπίζει το σχολειό ως μια μικρογραφία 

της πόλης (The school as a Micro-City) και μετά την πόλη ως μια μεγέθυνση 

του σχολείου (The City as a Macro-School). Αυτή η ιδέα της πόλης ως 

σχολείο και του σχολείου ως πόλη είναι προσανατολισμένη στην 

δημιουργία μάθησης όχι με την συσσώρευση πληροφοριών αλλά με την 

παρακίνηση για σκέψη και εξερεύνηση, υπάρχει δηλαδή μια συνέχεια και 

διάχυση της μάθησης από τους σχολικούς χώρους σταδιακά στους 

δημοσίους χώρους της πόλης.  

Με τις δυνατότητες για κοινωνική συνδιαλλαγή και αλληλεπίδραση 

στον δημόσιο χώρο μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα μάθησης. Το 

περιβάλλον που παρακινεί την μάθηση προσφέρει μια ποικιλία 

ερεθισμάτων, θέτει ερωτήματα και δίνει απαντήσεις με έναν αισθητό και 

αντιληπτό τρόπο (Hertzberger, 2008). Δηλαδή μπορεί να προσφέρει μια 

αίσθηση ασφάλειας όταν αυτή είναι επιθυμητή ή και το αντίθετο έκθεση 

σε ερεθίσματα και πολυπλοκότητα. Δημιουργεί επίσης ένα κλίμα για την 

ελεύθερη ανταλλαγή και τη συλλογική δράση οπότε και για την 

διαμόρφωση του ατόμου διαλεκτικά, πολιτιστικά και πολιτικά. Αυτή η 

διαμόρφωση όπως είδαμε και παραπάνω συμβάλει στην συγκρότηση της 
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ταυτότητας του ατόμου διότι ο τόπος χρησιμοποιείται από το άτομο ως 

στοιχειό αυτοπροσδιορισμού (Χτούρης, Ζήση, 2012). Η κουλτούρα 

αποτελεί, όπως υποστηρίζει ο Λεφεβρ (Σιλντς, 2007), μια πρακτική και 

χωρική διάταξη. Η κοινωνική δράση ενέχει και γεωμετρία και χωροθεσία. 

Κάθε χώρος είναι χώρος κοινωνικός και είναι απαραίτητη μια συστημική 

προσέγγιση του και όχι μόνο μια μονομερής επιστημονική ανάλυση όπως 

για παράδειγμα του πολεοδομικού σχεδιασμού ή της γεωγραφίας.  

Το πρόσταγμα της κοινωνικής επάρκειας που έχει αναλάβει ο 

δημόσιος χώρος είναι κάτι που σχετίζεται με τις σχέσεις ιδιωτικού και 

δημόσιου και κατ’ επέκταση με το ατομικό και το συλλογικό. Σήμερα 

ωστόσο υπάρχει μια πόλωση μεταξύ της υπερβολικής ατομικότητας από 

την μια μεριά και της υπερβολικής συλλογικότητας από την άλλη. Αυτή η 

έντονη αντίθεση που μεταφράζεται και στο χώρο στον τρόπο που 

λειτούργει το άτομο στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, σε μια πρώτη ανάγνωση 

δηλώνει την διάλυση των πρωταρχικών ανθρωπίνων σχέσεων. Ο 

ατομικισμός είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την κοινωνική 

ανασφάλεια που προκαλεί την απομόνωση στο καταφύγιο ενός 

φαντασιακού ατομικού κόσμου. Σε αντίθεση με αυτό, ο κολεκτιβισμός 

μπορεί να είναι μια άμυνα του ατόμου ώστε να προστατεύετε από τη 

σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό (Hertzberger, 2002). Η διάλυση της 

έντασης του δίπολου «ατομικό ή συλλογικό» θα φέρει και μια ισορροπία 

και στις χωρικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου. Ωστόσο μπορεί να 

συμβεί και το αντίθετο δηλαδή μπορεί η ομαλή μετάβαση από το ιδιωτικό 

στο δημόσιο  να δημιουργήσει το πεδίο για τις κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή 

τον χώρο συνάντησης του ατομικού και του συλλογικού. Ο χώρος μπορεί 

να συμβάλει σε αυτόν τον σκοπό, χωρικές ποιότητες που αναφέρονται στη 

προσπελασιμότητα, την ευθύνη και την εποπτεία συγκεκριμένων χώρων με 

μια σταδιακή διαφοροποίηση μπορούν να δημιουργήσουν και σχέσεις 

μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου.  

Ως τόπος συνάντησης και αλληλεπίδρασης των δυο αυτών κόσμων 

είναι οι ενδιάμεσοι και μεταβατικοί χώροι που λειτουργούν με την χωρική 

ποιότητα του «κατωφλιού» επικοινωνίας και του «πλατύσκαλου» στάσης. 

Το κατώφλι αποτελεί το κλειδί στη μετάβαση μεταξύ περιοχών 
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διαφορετικής διεκδίκησης, διαφορετικής έντασης μεταξύ ιδιωτικού και 

δημόσιου, ως τόπος από μόνος του, αποτελεί τη χωρική συνθήκη για την 

συνάντηση και τον διάλογο μεταξύ του διαφορετικού (Hertzberger, 2002). 

Το κατώφλι είναι ο «χώρος» που προσφέρεται ή διεκδικείται για μια από  

κοινού διαχείριση, αυτοί οι χώροι είναι συνήθως οι ενδιάμεσοι χώροι, που 

μπορεί να είναι οι κενοί διάδρομοι της πολυκατοικίας και οι ακάλυπτοι, ή 

τα μπροστινά κηπάκια και κυρίως κενοί και υπολειμματικοί χώροι στο 

κέντρο της πόλης ή της γειτονιάς. Οι χώροι αυτοί αρχιτεκτονικά έχουν 

ποιότητες που είναι διαβαθμισμένες ανάμεσα στο ανοιχτό και το κλειστό, 

στο εσωτερικό και το εξωτερικό, στο ιδιωτικό και το δημόσιο. Ένα 

παράδειγμα είναι οι στοές, που είναι χώροι εσωτερικοί αλλά που αφήνουν 

αρκετά το εξωτερικό περιβάλλον να εισβάλει, οπότε οι αναφορές στο 

εσωτερικό χώρο τους κάνουν πιο οικείους από τους υπαίθριους δρόμους, 

οπότε υπάρχει και μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης για την διαχείριση αυτής 

της περιοχής, για τους ενδιαφερόμενους. Με την επιλογή των κατάλληλων 

αρχιτεκτονικών μέσων μπορεί ο δημόσιος χώρος να χρησιμοποιείται 

περισσότερο και να εμπλουτίζεται από τους ενδιαφερόμενους, καθώς θα 

είναι χώροι που τους αφορούν και θα νιώθουν ότι έχουν προσωπική 

ευθύνη. Αντίστοιχα, οι ιδιωτικοί χώροι μπορούν να γίνουν πιο 

προσπελάσιμοι και λιγότερο οχυρωμένοι. Έτσι ο χώρος του τοπικού 

δρόμου μπορεί να λειτούργει ως καταλύτης επικοινωνίας μεταξύ των 

κάτοικων της περιοχής σε καθημερινή βάση και μπορεί να αποκτήσει και 

άλλες χρήσεις όπως «δρόμος-καθιστικό», δηλαδή χώρος αναμονής ή ο 

καθημερινός τόπος για συνάντησης των γειτόνων. Αντίστοιχα, χώροι που 

είναι σε εγκατάλειψη μπορούν να γίνουν πάρκα, με την πρωτοβουλία των 

κατοίκων τις γειτονιάς. 

Ο λόγος που οι κάτοικοι της πόλης είναι αποξενωμένοι από το ίδιο 

το περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι ότι λειτουργούν πιο πολύ ατομικά 

οπότε και η συνεισφορά και η συμμέτοχη τους στα κοινά έχει υποτιμηθεί. 

Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται ο βαθμός έλεγχου που επιβάλλεται 

από τα άνω και να κάνει τον κόσμο πιο σκληρό, οπότε σαν ντόμινο να 

δημιουργείται επιθετικότητα και ένα πιο σφιχτό πλέγμα νόμων. Εδώ 

δημιουργείται το αίτημα της χειραφέτησης, που είναι και βασικός σκοπός 

της εκπαίδευσης συμφώνα με την κριτική θεωρία μάθησης. Όπως 
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πρεσβεύει αυτή η θεωρία μάθησης, το άτομο μέσα από την διαδικασία 

μάθησης να αποκτά γνώση που συμβάλλει στην διαμόρφωση της 

προσωπικότητας του και το βοηθά να κατανοεί τη διαδικασία της 

συλλογικής διαμόρφωσης, σε αντίθεση με μια εργαλειακή αντιμετώπιση 

της μάθησης που έχει σκοπό μέσα από κανόνες έλεγχου να προσφέρει στο 

άτομο μόνο δεξιότητες για να επιλύει αποτελεσματικά προβλήματα 

(Περπερίδης, 2008). Σε αυτό τον σκοπό οι χώροι της πόλης μπορούν να 

συμβάλλουν διότι προσφέρουν το έδαφος για την διεκδίκηση και την από 

κοινού χρήση τους, οπότε και το πεδίο για την συλλογική διαμόρφωση 

μέσα από την διεκδίκηση. Οι προσφερόμενοι χώροι της πόλης που 

αφήνουν στους κατοίκους να τους οικειοποιούνται και να τους 

χρησιμοποιούν σαν ένα μέρος που πραγματικά ανήκει σε αυτούς και 

δίνουν αυτή την δυνατότητα διαχείρισης και έλεγχου και από κοινού. Έτσι 

και οι δημόσιοι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο εντατικά αλλά και 

οι χρηστές τους μέσω αυτών μπορούν να εκδηλώνονται και να 

εκφράζονται σε ένα συλλογικό πλαίσιο. Ο Λεφέβρ υποστηρίζει ότι μέσω 

της καθημερινής δραστηριότητας ο χώρος διαλεκτικά παράγεται ως 

«ανθρωπινός χώρος». Η δημιουργία του δικού μας χώρου είναι μέρος της 

κληρονομίας μας και η δυνατότητα μας να το κάνουμε είναι βασικός 

δείκτης της ποιότητας ζωής (Σιλντς, 2007).  

 Μεγαλύτερη χειραφέτηση γεννά περισσότερη κινητοποίηση και 

ενθουσιασμό και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να απελευθερωθεί 

ενέργεια, η οποία διαφορετικά καταπιέζεται από το συγκεντρωτικό 

τρόπο λήψης αποφάσεων (Hertzberger, 2002). 

Η συνεργατική συμμετοχή και η χειραφετημένη δράση είναι τα δυο 

βασικά στοιχεία που είδαμε παραπάνω, δηλαδή η συλλογική διεκδίκηση 

για έναν χώρο αναφοράς είναι που μπορεί να παρακινεί την μαθησιακή 

διαδικασία με βάση ένα χωρικό πλαίσιο. Η Τσουκαλά (2014) στο βιβλίο της 

Ροικές Χωρογραφίες αναπτύσσεις κάποιες ποιότητες σχολικού χώρου που 

έχουν σκοπό να δημιουργούν μια συνθήκη διεργεσιακής, συμμετοχικής και 

βιωματικής μάθησης. Μια από αυτές τις ποιότητες είναι ο 

ενεργοποιημένος χώρος, μια ποιότητα χώρου που μπορεί να συμβάλλει 

στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της συνεργατικής συμμετοχής και 
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ανάληψης πρωτοβουλίας των μαθητών για τον χώρο αυτό. Δηλαδή 

υπάρχει το κοινωνικό στοιχειό, το συνεργατικό πλαίσιο μάθησης, που 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη της εικόνας του εαυτού και 

του χώρου. Η αλλαγή, η διαμόρφωση του χώρου και η ανάληψη ευθύνης 

για αυτόν σε ένα συλλογικό πλαίσιο, δημιουργούν την αίσθηση 

υπευθυνότητας στην διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και χωρικών 

πρακτικών.  

Ο χώρος ως δομικό στοιχειό της κοινωνικής πρακτικής συμμετέχει 

στην κατασκευή ενός υποκειμένου με πρωτοβουλία και 

υπευθυνότητα, του οποίου η ατομική πράξη ανοίγεται σε μια 

συλλογικότητα, κτίζεται πάνω σε δεσμούς συλλογικούς (Τσουκαλά, 

2014).  

Παιγνιώδη υπόσταση του χώρου και μάθηση 

Στον δημόσιο χώρο της πόλης κάποιες δράσεις του ατόμου, που 

παρακινούνται από στάσεις και συμπεριφορές, μπορούν να συμβάλλουν 

στην δημιουργία μάθησης, να ενισχύσουν την συλλογική καθημερινή 

δραστηριότητα του ατόμου και να το κάνουν να νιώσει υπευθυνότητα για 

τον δημόσιο χώρο. Αυτές οι δράσεις που θα εξετάσουμε παρακάτω είναι 

το παιχνίδι και η υποκριτική δυνατότητα που μπορούν να συμβούν στον 

δημόσιο χώρο. Είναι δράσεις που μπορεί να οργανωθούν ή να συμβούν 

αυθόρμητα στον δημόσιο χώρο, ενώ περιέχουν κάποιες συμπεριφορές και 

στάσεις των ατόμων, ενεργοποιούν την διαδικασία αναστοχασμού και 

επανερμηνείας αυτών των παγιωμένων στάσεων.    

Η εμπειρία στην πόλη έχει και παιγνιώδη υπόσταση λόγω των 

στοιχείων του απρογραμμάτιστου, απρόβλεπτου, αυθόρμητου και 

άγνωστου και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που είναι πολλές φορές 

ανατρεπτική. Μπορούμε να δούμε το παιχνίδι σαν ένα κομμάτι της 

εμπειρίας της πόλης που μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία μάθησης με 

ένα άδηλο και μη επιτηδευμένο τρόπο. Μέσω του παιχνιδιού μπορεί ο 

άνθρωπος να ικανοποιήσει κάποιες βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες του, 

υπερβαίνοντας τις απαγορεύεις και τους κανόνες που θέτουν πολλές 

φορές οι εξωτερικοί παράγοντες. Είναι ένας τρόπος να ξεφύγει κάνεις από 



 45 

την καθημερινή ρουτίνα και με μια ελευθερία να αφεθεί στην εμπειρία της 

πόλης (Τσουκαλά, 2014). Ο άνθρωπος όταν νιώσει ελεύθερος από τους 

κανόνες και τους περιορισμούς που θέτει η απαιτητική καθημερινότητα 

μπορεί να κινηθεί στον λαβύρινθο της πόλης, σε άγνωστες περιοχές και 

συνοικιακούς δρόμους βιώνοντας τις εντάσεις που προκαλεί το άγνωστο 

και το απρόβλεπτο.  

Ο αστικός χώρος ως ένα ταμπλό παιχνιδιού στις διανοητικές 

ακροβασίες των σουρεαλιστών και των σύγχρονων μεταδομιστών 

κτίζεται ως βίωμα αστάθμητο, ως αναδυόμενα συμβάντα 

αποσπασματικής έντασης και ανατροπής, ως αυτοκατευθυνόμενες 

και άσκοπες δράσεις των περιπλανώμενων πρόσωπων σε έναν 

κόσμο ελευθερίας και δημιουργικού οργασμού (Τσουκαλά, 2014).   

Το παιχνίδι ως μια οργανωμένη δραστηριότητα που μπορεί να 

συμβεί στον δημόσιο χώρο, στα πλαίσια μιας δράσης σε κάποια γειτονιά 

της πόλης ή ακόμα και μια παρτίδα σκάκι ή τάβλι σε κάποιο πάρκο μπορεί 

να δώσει ερεθίσματα που παρακινούν την μάθηση όπως είδαμε 

παραπάνω σε ένα πλαίσιο συνεργατικής συμμετοχής και δράσης για τον 

δημόσιο χώρο της πόλης. Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα με κύριο 

χαρακτηριστικό της την ελευθερία και συνδέεται με την ανάγκη για 

χαλάρωση, διασκέδαση και φαντασίωση. Συνήθως μένει συνειδητά έξω 

από τον συνήθη βίο, αλλά όταν υπάρχει η πρόθεση συμμετοχής σε αυτήν 

την δραστηριότητα εισάγει τον παίκτη σε έναν κόσμο που αυτή ορίζει 

(Ιωάννου, Νασαίνας, 2006). Η συμμετοχή σε μια δραστηριότητα παιχνιδιού 

είναι προαιρετική και γίνεται με την συναίνεση των παικτών. Το παιχνίδι 

έχει ένα νόημα και εξυπηρετεί έναν σκοπό που καθορίζουν οι παίκτες κάθε 

φορά, συνήθως δεν έχει να κάνει με τις άμεσες καθημερινές ανάγκες τους 

και έχει μια λειτουργιά που συνδέεται με την ενεργοποίηση του νου σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο. Η κοινωνική ομάδα που συμμετέχει στο παιχνίδι έχει 

μια μυστικότητα και ένα κοινό στοιχείο που την διαχωρίζει νοητά από την 

τρέχουσα ζωή όπως για παράδειγμα μια αμφίεση. Είναι μια 

δραστηριότητα που δεν έχει παραγωγικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει κάποιο 

κέρδος ή υλικό απόκτημα μετά από την συμμετοχή σε αυτήν. Δημιουργεί 

τον δικό της χρόνο και χώρο ακλουθώντας τους συμφωνημένους κανόνες, 
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διαχωρίζεται με αυτό το τρόπο υλικά ή συμβολικά από το καθημερινό 

περιβάλλον. Είναι μια δραστηριότητα που έχει έναν μυθοπλαστικό 

χαρακτήρα, εισάγει συνειδητά τους παίκτες σε μια δευτερεύουσα 

πραγματικότητα σε σχέση με τον κοινό κόσμο. Είναι πολλές φορές μια 

απόπειρα εξόδου από τους καθημερινούς προκαθορισμένους κανόνες και 

υπάρχει η πρόθεση ανατροπής της σταθερότητας με μια διάθεση ευθυμίας 

και απόλαυσης.    

Με αρχιτεκτονικούς όρους το παιχνίδι μπορεί να συνδεθεί με την 

ελεύθερη περιπλάνηση στο χώρο και όχι με μια ετεροκατεθυνόμενη 

επιβολή κίνησης και δράσης στο χώρο. Δηλαδή πρόκειται για χώρους που 

δεν λειτουργούν κατευθυντικά και παρεμβατικά στην ανθρωπινή δράση 

και αφήνουν περιθώρια ελευθερίας και αυτενέργειας. Είναι χώροι που 

είναι δημιουργημένοι ώστε να δίνουν έμφαση στο ανοικτό και 

ανολοκλήρωτο (Τσουκαλά, 2014). Ένα αρχέτυπο χώρου που έχει παιγνιώδη 

υπόσταση είναι ο χώρος του λαβύρινθου. Ο λαβύρινθος είναι μάλλον ένα 

νοητικό αίνιγμα που δημιουργείται από μια μπερδεμένη κάτοψη, που 

τελικά την λύση την δίνει έναν νήμα παρά η ιδία η κάτοψη του χώρου 

(Ιωάννου, Νασαίνας, 2006). Το σύστημα οργάνωσης των εμποδίων είναι 

έτσι σχεδιασμένο ώστε να παίζει με την μνήμη του επισκέπτη. Η 

περιπλάνηση στους διαδοχικούς διάδρομους που είναι φαινομενικά 

πανομοιότυποι προκαλεί την εγρήγορση στην κίνηση και στην σκέψη του 

επισκέπτη. Και αυτή είναι και η πρόκληση του παιχνιδιού, η κίνηση και η 

παλινδρόμηση της μνήμης σε αυτή την κίνηση.   

Ένας άλλος τρόπος για να πάρει ο χώρος της πόλης μια πιο 

παιγνιώδη υπόσταση και επόμενος να παρακινήσει διαδικασίες 

αυθόρμητης άρα και άτυπης μάθησης είναι να δημιουργούν οι ίδιοι οι 

χρηστές του χώρου αυτή την συνθήκη μέσω μιας διάθεσης υποκριτικής και 

προσποίησης κοινωνικών ρόλων. Και αυτό μπορεί να είναι μια διεργασία 

που μπορεί να αλλάξει και να ανατρέψει αντιλήψεις και στάσεις που έχουν 

παγιωθεί τελευταία λόγω των ακραίων πολιτικών και πολιτισμικών 

φαινομένων που παρατηρούνται.  Στόχος της εκπαίδευσης αλλά και της 

καθημερινής εμπειρίας του ανθρώπου είναι η ανάπτυξη του, όπως 

υποστηρίζει ο Dewey (Jarvis, 2005). Δηλαδή η ικανότητα του να βρίσκεται 
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σε διαρκή ετοιμότητα για διαδοχική επίλυση προβλημάτων και όχι η 

εκμάθηση μεμονωμένων θεμάτων. Μετέπειτα ο στοχασμός πάνω στις 

όψεις ενός προβλήματος και κατόπιν η σύλληψη των σχέσεων και η 

αλλαγή μέσα από την συνολική εμπειρία επιτρέπει στο άτομο να είναι 

προετοιμασμένο να μεταφέρει αυτές τις γνώσεις στις επόμενες εμπειρίες 

του.  

Αυτός ο αναστοχασμός πάνω στις προγενέστερες εμπειρίες είναι 

ένας τρόπος επανερμηνείας και επανατοποθέτησης πάνω στις τρέχουσες 

πράξεις. Ο δημόσιος χώρος μπορεί να γίνει ένα πλαίσιο μιας τέτοιας 

συνθήκης μάθησης με έναν τρόπο που θα έχει τον θεατρικό πειραματισμό, 

δηλαδή την ερμηνεία ρόλων-συμπεριφορών ώστε να φέρνει πιο κοντά 

διαφορετικές αντιλήψεις και την δυνατότητα αναστοχασμού πάνω σε 

αυτές. Στον δημόσιο χώρο της πόλης υπάρχει πάντα η δυνατότητα για 

επαφή και αλληλεπίδραση με το διαφορετικό, το έτερο και αυτό μπορεί να 

προσφέρει το έδαφος αναγνώρισης άλλων αξιών και ίσως άλλου 

μέλλοντος (Σταυρίδης, 2002). Αυτό το πεδίο συνάντησης με την ετερότητα 

και την επικοινωνία στο δημόσιο χώρο μελετάει στο σύγγραμμα του ο  

Σταύρος Σταυρίδης, Από την Πόλη Οθόνη στην Πόλη Σκηνή. Στη αρχή 

παρουσιάζει τον χώρος της σύγχρονης  πόλης ως ένα χώρος ανάπτυξης του 

καταναλωτισμού και του εμπορικού συμφέροντος, όπου και κυριαρχούν η 

οπτική εικόνα και η διαφήμιση. Μέσα από την θεατρική προσποίηση θέτει 

τον ισχυρισμό, ότι ο χώρος της πόλης μπορεί να γίνει πεδίο δράσης και 

αλληλεπίδρασης με το διαφορετικό, όποτε ο χώρος αποκτά αξία ως ενεργό 

στοιχείο  που διαλεκτικά μπορεί να συμβάλει στην μάθηση.  

Ο χώρος της σύγχρονης πόλης όπως έχει διαμορφωθεί από τα 

μέσα του 19ου αιώνα και μετά δημιουργεί αλλά και ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου που πολύ σχετίζονται με την 

κατανάλωση και με τις άξιες του εμπορικής φαντασμαγορίας. Αυτό είναι 

φανερό και στην πολεοδομία της πόλης, στην δημιουργία μεγάλων 

κτιριακών όγκων που αντικαθιστούν την γειτονιά στης παραδοσιακής 

πόλης που φιλοξενούσε και φτωχούς. Οι μεγαλοπρεπείς όγκοι και οι 

λαμπροί άξονες κυκλοφορίας, που εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες 

μετακίνησης για την εργασία και την αγορά, αναδεικνύουν τώρα την 
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υπεροχή των αστών. Αυτή η αλλαγή στο τοπίο της πόλης γέννησε και μια 

διαφορετική εμπειρία από τον χώρο της πόλης, μια εμπειρία στην όποια το 

μέγεθος και η διαδοχή των ερεθισμάτων είναι χωρίς προηγούμενο. Μια 

εμπειρία στην όποια υπάρχει αρκετά και το στοιχείο του φόβου, του 

φόβου για το διαφορετικό και το άγνωστο, το απρόβλεπτο και το 

απειλητικό που φωλιάζει μέσα στην πόλη, όποτε και οι κάτοικοι της 

σύγχρονης πόλης περισσότερο ιδιωτεύουν ώστε να μπορέσουν να 

προσαρμοστούν σε αυτή τη συνθήκη . Όπως προτείνει ο Σταυρίδης (2002), 

αυτή η ιστορική και κοινωνική περίσταση, που δημιουργεί η σύγχρονη 

πόλη, μπορεί να αφομοιωθεί και να οικειοποιηθεί με ένα τρόπο που είναι 

αυτοσχεδιαστικός όπως συμβαίνει στο θέατρο του δρόμου, με ρόλους που 

επιτρέπουν στο άτομο να γνωρίσει και άλλες χαρακτηριστικές 

συμπεριφορές. Οι ρόλοι που προτείνονται είναι για να μπορέσουν να 

δημιουργήσουν τα όρια μεταξύ των ανθρώπων και να οικοδομήσουν 

κοινωνικές σχέσεις που θα χειρίζονται την διαφορά σαν όρο επικοινωνίας. 

Και όχι ρόλοι που θα αφομοιώνουν και θα καλύπτουν την διαφορετικότητα 

της κάθε προσωπικότητας με μια μιμητική προσποίηση.  

Το παιχνίδι και η θεατρική προσποίηση μπορούν να γίνουν τα 

μέσα για την ανάπτυξη και την μάθηση στον δημόσιο χώρο της πόλης. 

Μπορούν να ανοίξουν και να ξεκλειδώσουν παγιωμένες στάσεις και 

συμπεριφορές ώστε να μπορεί να άτομο να λειτούργει με περισσότερη 

υπευθυνότητα για τον δημόσιο χώρο. Να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον 

χώρο με όλη την σημασία του, με περιεχόμενο και ποιοτική σημασία για 

πράξη, και όχι ως το κενό ανάμεσα στα κτίρια και τα διάφορα αντικείμενα, 

τον δρόμο όχι μόνο ως δίκτυο μεταφοράς για την δουλεία και την αγορά. 

Χώρο που μπορεί να είναι φορέας ιδεολογίας και πεδίο κοινωνικής 

δράσης, χώρο που φέρει ίχνη που παρελθόντος και ιστορία, μύθους και 

εικόνες. Όλα αυτά πρέπει να τα εντάξουμε στον «ολικό χώρο» σε αυτό που 

λέει ο Λεφεβρ «βιωμένο χώρο»(Σιλντς, 2007). Μια τέτοια αντίληψη και 

αντιμετώπιση του χώρου μπορεί να  μετατρέψει  και τον δημόσιο χώρο και 

σε ένα πεδίο μάθησης.  
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4|Παράδειγμα: Πάρκο τσέπης Θεσσαλονίκης 

Ένα παράδειγμα χώρου που έχει διεκδικηθεί και διαχειρίζεται από 

κατοίκους της γειτονιάς ώστε να γίνει ένας χώρος ανοιχτός για όλους τους 

ενδιαφερόμενους που να εξυπηρετεί την ανάγκη για επαφή με τους 

γείτονες και να είναι ένας χώρος παιχνιδιού για τα παιδιά, να λειτούργει 

σαν ένα υπαίθριο καθιστικό είναι το πάρκο τσέπης που δημιουργήθηκε 

πρόσφατα στον κέντρο της Θεσσαλονίκης κοντά στην οδό Σβώλου. Ο 

χώρος του πάρκου τσέπης είναι ένας κενός χώρος, που έμενε αδόμητος 

ανάμεσα σε ψηλές πολυκατοικίες. Ιδιοκτησιακά ανήκει ένα κομμάτι σε μια 

δημόσια υπηρεσία και το υπόλοιπο στον δήμο Θεσσαλονίκης. Την 

πρωτοβουλία για την από κοινού χρήση αυτού του αναξιοποίητου χώρου 

που ήταν γεμάτος σκουπίδια και ακαθαρσίες πήρε η Πρωτοβουλία 

Γειτονιάς της Αλεξάνδρου Σβώλου. Μια ομάδα κατοίκων αυτής της 

γειτονιάς που μαζεύονται και συζητούν για τα θέματα της γειτονιάς τους, 

με σκοπό να κάνουν την γειτονία αλλά και την καθημερινότητα τους πιο 

ευχάριστη, ζωντανή και δημιουργική, προτάσσοντας την ατομική ευθύνη 

αλλά και την συλλογική ευαισθησία απέναντι στα κοινά (Μια γειτονιά στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώθηκε και φτιάχνει από την αρχή αυτό το 

Πάρκο Τσέπης, 2018). Η ομάδα έχει σκοπό να επαναφέρει αξίες και 

ιδανικά που ξεπερνούν τον άκρατο ατομικισμό και καταναλωτισμό, 

χτίζοντας από την αρχή νέες οριζόντιες κοινωνικές δομές αλληλεγγύης και 

συμμετοχής  με βάση την γειτονιά. 

Η ιδέα για την αξιοποίηση του χώρου δημιουργήθηκε όταν 

κάποιος από την ομάδα της γειτονιάς διάβασε τη διπλωματική εργασία 

δύο φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του 

ΑΠΘ αναφορικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός δικτύου Πάρκων 

Τσέπης στη Θεσσαλονίκη. Τα πάρκα τσέπης έχουν μια παράδοση αρκετών 

ετών στις πόλεις ανά τον κόσμο, ξεκίνησαν το 1960 με πρωτοβουλία των 

κάτοικων της Νέας Υόρκης σε κενούς χώρους της πόλης και οι λόγοι που 
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αναδύθηκαν είναι σχεδόν οι ίδιοι με τους σημερινούς προβληματισμούς

πολιτική, κοινωνική και χωρική διάσταση. Η κοινωνική

σχετίζεται με το θέμα της συνειδητοποίησης της κοινότητας

πόλης, κάτι που οι περισσότεροι το είχαν σαν βίωμα

μετανάστες άλλων περιοχών. Προβληματισμοί όπως υλική

του περιβάλλοντος και ο δημόσιος χώρος υπήρχαν

πρωτοβουλίες. Σε αυτά τα πάρκα γινόταν διάφορες δράσεις

συλλογικά γεύματα, καλλιέργειες χώρων για την παράγωγη

λαχανικών, δράσεις για τα παιδιά της γειτονιάς.     

                  

εικ.1 χώρος του πάρκου τσέπης

εικ.2. ανοικτό κάλεσμα για συμμέτοχη στο πάρκο 
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προβληματισμούς, 

κοινωνική διάσταση 

κοινότητας στο πλαίσιο 

βίωμα διότι ήταν 

υλική κουλτούρα, η 

υπήρχαν σε αυτές τις 

δράσεις όπως γιορτές, 

παράγωγη φρέσκων 

χώρος του πάρκου τσέπης 

εικ.2. ανοικτό κάλεσμα για συμμέτοχη στο πάρκο  
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Η ομάδα των κάτοικων που αποφάσισε να αξιοποιήσει αυτόν τον 

κενό χώρο της πόλης,  ακολούθησε συγκεκριμένα μεθοδολογικά βήματα 

χωρίς να αφήσει τίποτα στην τύχη του. Πραγματοποιηθήκαν ειδικά 

εργαστήρια, παρουσιάστηκαν σχετικές μελέτες, έγιναν δράσεις 

ενημέρωσης και κυρίως ανοικτές συνελεύσεις μέχρι να καταλήξουν στην 

τελική ιδέα. Όλα αυτά, βάση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της 

οριζόντιας λειτουργίας του ίδιου του πάρκου, δημιουργώντας όλοι μαζί 

ένα σημείο αναφοράς, ένα χώρο συνάθροισης και ελεύθερης 

έκφρασης από και για την γειτονιά. Δημιουργήθηκαν ομάδες, από τους 

ίδιους τους κατοίκους, οι οποίες έκαναν αυτοψία στον χώρο του 

οικοπέδου κι έπειτα πρότεινα τις ιδέες για τον σχεδιασμό του, ανάλογα με 

τις ανάγκες χρήσης του καθενός ατομικά, αλλά και συλλογικά. Μετά με ένα 

ανοικτό κάλεσμα, η Πρωτοβουλία της Γειτονιάς Αλεξάνδρου Σβώλου, 

ζήτησε από νέα αστικά κινήματα, φοιτητές, ερευνητές, επαγγελματίες και 

κατοίκους της γειτονιάς, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το πώς 

οραματίζονται το Πάρκο Τσέπης. Ένας ανοικτός συμμετοχικός σχεδιασμός 

δηλαδή, κατά τον οποίον προέκυψε η τελική ιδέα. 

Σε αυτή την πρωτοβουλία για την διαχείριση ενός κενού και 

υπολειμματικού χώρου της πόλης και μετατροπής του σε χώρο ζωής και 

δημιουργίας για την γειτονιά μπορούμε να διακρίνουμε μια μορφή 

μάθησης που μπορεί να συμβεί στον δημόσιο χώρο. Εντοπίζουμε τα δυο 

βασικά χαρακτηριστικά της μαθησιακής διαδικασίας που μπορεί να συμβεί 

στον δημόσιο χώρο που είδαμε παραπάνω, δηλαδή την συνεργατική 

συμμετοχή και τη χειραφετημένη δράση, την διεκδίκηση και τον συλλογικό 

προβληματισμό για τον χώρο αναφοράς, όπου και στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα παρατηρείτε να συμβαίνει με πολύ ενθουσιασμό αλλά και με 

πολύ υπευθυνότητα και οργάνωση. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί το 

πάρκο ενώ καθαρίστηκε για να μπορεί να χρησιμοποιείται για κάποιες 

δράσεις όπως συναυλίες, συζητήσεις και παιχνίδι ακόμα έχει μια εικόνα 

ανολοκλήρωτου και ανοιχτού σε διαμόρφωση χώρου. Η ομάδα επιθυμεί 

να χρηματοδοτηθεί το έργο είτε από δωρεές καταστηματαρχών είτε 

κατοίκων της περιοχής, πάντως όχι να είναι από χορηγία μεγάλης 

εταιρείας ή φορέα. Και αυτή η επιλογή διότι όπως υποστηρίζουν οι 
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κάτοικοι, βασική ιδέα είναι η αυτό-οργάνωση και η πρόταση ενός 

διαφορετικού μοντέλου ζωής στη μεγάλη πόλη, με συλλογικές αποφάσεις.  

   

εικ.3. συλλογική συμμετοχή, συζητήσεις και δράσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εικ. 4. δράσεις στο πάρκο τσέπης  
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εικ.5. πρόταση για τον σχεδιασμό του πάρκου 

 

 

 

 

 

 

 

 

εικ.6. πρόταση για τον σχεδιασμό του πάρκου, κάτοψη χώρου 
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Συμπεράσματα 

Ο χώρος πέραν από τις μαθηματικές και γεωμετρικές διαστάσεις 

του, έχει και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Ο κάθε τόπος είναι επίσης και 

«βιωμένος χώρος» που σημαίνει ότι  το άτομο που τον κατοικεί έχει 

ταυτιστεί με αυτόν, διότι σε αυτόν εξελίσσεται η ζωή του. Ο τόπος είναι 

ένα αδιάσπαστο τμήμα της ύπαρξης (Norberg-Schulz, 2009). 

Αντιλαμβάνοντος συνολικά το δημόσιο χώρο πέραν από την ευκαιρία για 

μια αντιληπτική εμπειρία του ατόμου, την δημιουργία βιώματος και 

συγκινησιακής εμπειρίας, είναι και ευκαιρία κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

του ατόμου. Ο δημόσιος χώρος είναι το πλαίσιο της κοινωνικής ζωής του 

ανθρώπου και μπορεί να συμβάλλει σε αυτή και να δώσει ευκαιρίες 

κοινωνικοποίησης και ελεύθερης έκφρασης.  

Το βασικό ερώτημα που εξέτασε η παρούσα εργασία είναι αν τα 

υποκείμενα που δρουν και κινούνται στον δημόσιο χώρο της πόλης 

μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία άτυπης μάθησης με ερεθίσματα που 

παίρνουν από τον τόπο. Αυτό μπορεί να συμβεί, όπως είδαμε και 

παραπάνω όταν το υποκείμενο έχει έναν ενεργό ρολό και μέσω αυτής της 

στάσης μπορεί να δημιουργήσει νόημα και να κατανοήσει πληροφορίες 

για την ατομική ή κοινωνική του δράση. Στον δημόσιο χώρο λόγω της 

δυνατότητας που υπάρχει για κοινωνική διάδραση η μάθηση είναι πάντα 

μια πιθανότητα. Το άτομο στην καθημερινή του δράση μέσα στην πόλη, 

στις πλατείες, στους δρόμους, στα πάρκα μέσα από τις καταστάσεις και τα 

γεγονότα που εκτυλίσσονται στους χώρους αυτούς,  χωρίς να έχει σκοπό 

την μάθηση μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψης και πρακτικής επισήμανσης 

των συνδέσεων, επομένως από αυτή την διαδικασία προκύπτει με έναν πιο 

φυσικό τρόπο μάθηση.  
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Η συνεργατική συμμετοχή και η χειραφετημένη δράση, με βάση 

ένα χωρικό πλαίσιο αναφοράς, είναι τα δυο βασικά στοιχεία που μπορούν 

να παρακινήσουν την μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή η συλλογική 

διεκδίκηση για έναν χώρο της πόλης, που μπορεί να αξιοποιηθεί για το 

κοινό συμφέρον. Το κοινωνικό στοιχειό που μπορεί να λειτουργήσει ως 

ένα συνεργατικό πλαίσιο μάθησης, και η δράση για έναν χώρο της πόλης. 

Η αλλαγή, η διαμόρφωση του χώρου και η ανάληψη ευθύνης για αυτόν σε 

ένα συλλογικό πλαίσιο, δημιουργούν την αίσθηση υπευθυνότητας και 

συμβάλουν στην πρόσληψη της εικόνας του εαυτού και του χώρου. Επίσης 

κάποιες δράσεις που μπορεί να οργανωθούν ή να συμβούν αυθόρμητα 

στον δημόσιο χώρο της πόλης όπως είναι το παιχνίδι και η υποκριτική 

δυνατότητα, ενώ περιέχουν κάποιες συμπεριφορές και στάσεις των 

ατόμων, ενεργοποιούν την διαδικασία αναστοχασμού και επανερμηνείας 

αυτών των παγιωμένων στάσεων. Με αυτόν τον τρόπο το άτομο 

αναπτύσσεται καθώς βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για διαδοχική 

επίλυση προβλημάτων ενώ στοχάζεται πάνω στις προγενέστερες του 

πράξεις και αναθεωρεί γνώσεις, συμπεριφορές και στάσεις με σκοπό να 

είναι προετοιμασμένο να μεταφέρει αυτές τις γνώσεις στις επόμενες 

εμπειρίες του.  

Στην βιβλιογραφική ερευνά που έγινε, όπως ειπώθηκε και στην 

αρχή, εξετάστηκε αρχικά το θέμα της μάθησης ενηλίκων και μετέπειτα το 

θέμα του δημόσιου χώρου και στο τέλος έγινε μια σύνθεση του υλικού για 

να μπορέσουν να εξαχθούν συμπεράσματα για την δυνατότητα άτυπης 

μάθησης στον δημόσιο χώρο. Αυτή η μεθοδολογία επιλέχτηκε διότι δεν 

υπήρχαν επαρκή ευρήματα σε βιβλιογραφικό και σε ερευνητικό επίπεδο 

για την άτυπη μάθηση στον δημόσιο χώρο, όποτε και θεωρήθηκε πιο 

κατάλληλη η συγκεκριμένη προσέγγιση. Σημαντικό για την παρούσα 

βιβλιογραφική ερευνά είναι να συμπληρωθεί και με μια εμπειρική 

ποιοτική έρευνα που θα πραγματοποιηθεί σε έναν ή σε περισσότερους 

δημόσιους χώρους της πόλης. Η εμπειρική έρευνα είναι απαραίτητη για να 

δώσει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχέση με τα ερωτήματα που 

τέθηκα, διότι στον δημόσιο χώρο υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που είναι 

αστάθμητοι και εκφράζουν την συγκεκριμένη χρονική, κοινωνική και 

πολιτισμική συνθήκη με διαφορετικό τρόπο. Ιδανικό θα ήταν μάλιστα η 
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έρευνα να πραγματοποιηθεί σε αρκετά σημεία της πόλης, με διαφορετικές 

ποιότητες, ώστε να μπορέσει να γίνει μια σύγκριση των μεταβλητών που 

θα εξεταστούν ώστε να δοθούν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του χώρου 

που μπορούν να συμβάλουν στην άτυπη μάθηση. Η ποιοτική έρευνα 

έχοντας ως σκοπό να διερευνήσει σε βάθος συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

περιγράφοντας και κατανοώντας τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες 

νοηματοδότησης της κοινωνικής δράσης μπορεί να φωτίσει και άλλους 

παράγοντες πέραν αυτών που εξεταστήκαν οι όποιοι μπορούν να 

εξηγήσουν την κοινωνική πραγματικότητα (Ιωσηφίδης, 2008). 
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