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Περίληψη 
Στην εισήγηση αναλύεται το σχολείο που σχεδίασε ο Τάκης Ζενέτος στο Μπραχάµι, µε 

ιδιαίτερη εστίαση στον τρόπο λειτουργίας του σε µια µελλοντική εποχή, σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστηµα διαφορετικό από την εποχή που σχεδιάστηκε. Το σύστηµα αυτό 

θα ήταν πιο ανοιχτό και το µάθηµα θα γίνονταν σε πιο ευέλικτες οµάδες µικρού ή 

µεγάλου µεγέθους. Τίθενται κάποια ερωτηµατικά για το αν ο χώρος θα µπορούσε να 

υποδεχτεί τις δραστηριότητες που οραµατιζόταν ο αρχιτέκτονας. Η ανοιχτή κάτοψη του 

χώρου σε συνδυασµό µε το συγκεντρωτικό κυκλικό του σχήµα εγείρουν αµφιβολίες για 

το αν πράγµατι θα µπορούσαν να λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα όλες οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που περιγράφονται στα διαγράµµατα του Ζενέτου. Οι οπτικές, 

ακουστικές και κινητικές οχλήσεις ανάµεσα στις διδακτικές οµάδες θα ήταν µάλλον 

έντονες. Το σχολείο δεν διέθετε επαρκή αριθµό ῾γωνιών᾿ εκπαίδευσης, όπου θα 

µπορούσε µια οµάδα παιδιών να συγκεντρωθεί σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα.  

Στην εισήγηση συγκρίνονται οι ιδιότητες δύο ιδεοτυπικών σχηµάτων: του κύκλου 

και της γωνιάς. Οι χωρικές διατάξεις αναλύονται ως προς τις δυνατότητες επικοινωνίας 

ανάµεσα στους ανθρώπους. Μια µικρή γωνιά δίνει διαφορετικές δυνατότητες για 

µάθηµα από έναν ανοιχτό κύκλο. Η σύγκριση ανάµεσα στις χωρικές διατάξεις βρίσκει 

εφαρµογή στην ανάλυση του συγκεκριµένου σχολείου και δίνει αφορµή για σκέψεις 

πάνω στον τρόπο που ο χώρος επιδρά στις δυνατότητες συνύπαρξης των ανθρώπων. 

λέξεις κλειδιά: γωνιά, κύκλος, ήχος, οπτική, κίνηση, ανοιχτή εκπαίδευση, δυνατότητες 

εκπαίδευσης, δυνατότητες συνύπαρξης. 
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Abstract 
This paper studies the ῾Round school᾿, designed by Takis Zenetos in Brahami, Athens. 

The paper focuses on the visualization for a future organization of the school in a more 

open educational system where the typical class would not function in the traditional 

way. Instead it would be based on flexible learning groups of different sizes. A few 

questions arise on whether space could actually be sufficient for the activities that the 

architect envisioned. The open plan together with the centralized circular shape create 

doubts whether all those educational activities, described on Zenetos' diagrams, could 

actually occur simultaneously in the same spaces. Visual, acoustic and kinetic 

disturbances among learning groups might be rather intense. The school did not have an 

adequate number of learning ῾corners᾿ where a group of children could gather for 

learning activities.  

The paper makes a comparison of acoustic, visual and kinetic properties of two 

ideotypical shapes: a circle and a corner. The spatial configurations are examined 
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according to the potential for communication between people. A small corner provides 

different learning conditions than an open circle. The comparison between those spatial 

configurations is applied on the analysis of Zenetos' school and gives the opportunity to 

showcase the connection between space and its potential for human coexistence. 

keywords: corner, circle, sound, vision, movement, open education, potential for 

learning, potential for coexistence. 

 

 

Εισαγωγή 
 

Η παρούσα εισήγηση µελετά τις ιδιότητες δύο χωρικών διατάξεων: της γωνιάς και 

του κύκλου. Μέσα από αυτή τη σύγκριση αναδεικνύεται το γεγονός πως η διαµόρφωση 

του χώρου αλλάζει τις δυνατότητές µας να αντιληφθούµε µε τις αισθήσεις µας άλλους 

ανθρώπους: να τους δούµε, να τους προσεγγίσουµε ή να τους ακούσουµε. Τα 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά και η κλίµακα ενός χώρου διαφοροποιούν αυτές τις 

δυνατότητες, αλλάζοντας τις αντιληπτικές αποστάσεις και φέρνοντας τους ανθρώπους 

πιο κοντά ή πιο µακρυά ανάλογα µε τη διάταξη. Βασική υπόθεση της εισήγησης είναι 

πως το σχήµα του χώρου έχει σηµασία στον τρόπο µε τον οποίον οι άνθρωποι 

συνυπάρχουν µέσα σε αυτόν. Η εκπαιδευτική διαδικασία, ο τρόπος µε τον οποίον 

γίνεται το µάθηµα, συνδέεται και εξαρτάται από τη διαµόρφωση του χώρου. 

Τα παραπάνω σκιαγραφούνται µέσω της παρουσίασης ενός αρχιτεκτονικού έργου: 

του σχολείου του Τάκη Ζενέτου, στο Μπραχάµι. Πρόκειται για ένα παράδειγµα γνωστό 

στους αρχιτέκτονες ή όσους ασχολούνται µε τα ζητήµατα της εκπαίδευσης ως ῾Το 

Στρογγυλό᾿. Το σχολείο, αν και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα 

βιοκλιµατικά, µορφολογικά, τεχνολογικά, κατασκευαστικά ή άλλα αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά, στην παρούσα εισήγηση µελετάται κυρίως ως προς το καθαρά 

εκπαιδευτικό κοµµάτι και τον συσχετισµό του µε τη µορφή του χώρου. 

 

 

Σύντοµη περιγραφή του σχολείου 
 

 Το σχολείο σχεδιάστηκε το 1969 µε σκοπό να µπορεί να υποδεχτεί τις σύγχρονες 

και πρωτοποριακές για την εποχή τους αντιλήψεις για την εκπαίδευση.
1
 Το κύριο 

χαρακτηριστικό του ήταν πως το γραµµικό σχήµα του τυπικού διαδρόµου µε τις 

αίθουσες κατά µήκος, καµπυλώθηκε δηµιουργώντας στο κέντρο µια κυκλική αυλή.  

                                                 
1
 Ο Ζενέτος αναφέρει πως πριν αρχίσει να σχεδιάζει το συγκεκριµένο σχολείο, µελέτησε επί έξι µήνες τη 

διεθνή βιβλιογραφία για να κατατοπιστεί για τις νέες τάσεις της εκπαίδευσης” (∆ουµάνης 1979: 213). 

∆εν γνωρίζουµε ακριβώς ποια ήταν τα διαβάσµατα του Ζενέτου. Ο Χέρτσµπερχερ (2000: 59), 

περιγράφοντας το σχολείο του Ζενέτου, αναφέρει τον Ίβαν Ίλιτς και το έργο του Κοινωνία χωρίς 

σχολεία.. Για µια πιο εκτεταµένη περιγραφή από τον ίδιο συγγραφέα βλ. Hertzberger (2008: 137-138). 

Επισηµαίνεται πως το 2010 ο συγκεκριµένος αρχιτέκτων, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε το 

σχεδιασµό σχολείων, σε µια επίσκεψή του στην Ελλάδα, από όλα τα κτίρια της ελληνικής αρχιτεκτονικής 

ζήτησε να επισκεφθεί αυτό το συγκεκριµένο. Η αναφορά σε αυτήν τη λεπτοµέρεια γίνεται για να δοθεί 

µια τάξη µεγέθους για τη σηµασία του σχολείου. 
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Εικόνα 1: Κατόψεις του σχολείου µε τις δύο φάσεις. Αριστερά απεικονίζεται η πρώτη φάση, όπως 

σχεδιάστηκε το 1969, και δεξιά η δεύτερη φάση, σύµφωνα µε το όραµα του Ζενέτου, στην οποία έχουν 

αφαιρεθεί τα πανέλα ανάµεσα στις τάξεις και η αυλή, στεγασµένη πλέον, αποτελεί τµήµα του σχολείου. 

Κάτω: ΄Οψεις του σχολείου από την αυλή. ∆εξιά διακρίνεται ο Χέρµαν Χέρτσµπερχερ σε επίσκεψή του 

στο σχολείο το 2010 

 

Το σχολείο ήταν µελετηµένο ώστε να λειτουργήσει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα 

λειτουργούσε ως ένα τυπικό σχολείο µε χωριστές τάξεις, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήµατος. Το ενδιαφέρον και πρωτοποριακό στοιχείο 

ήταν η πρόβλεψη για µια µελλοντική λειτουργία σε ένα πιο ανοιχτό εκπαιδευτικό 

σύστηµα, στα πρότυπα των αντίστοιχων τότε τάσεων για ῾ανοιχτά σχολεία᾿
2
. Σε 

µέλλοντα χρόνο, µπορούσαν τα πανέλα ανάµεσα στις τάξεις να αφαιρεθούν και το 

σχολείο να λειτουργήσει σε πιο ενιαία και ανοιχτή µορφή αξιοποιώντας τεχνολογικές 

καινοτοµίες που για την εποχή τους ήταν πρωτόγνωρες όπως η ηλεκτρονική 

εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τα λόγια του Ζενέτου, το κτίριο µπορούσε να 

µετασχηµατιστεί σε «έναν ενιαίο χώρο µέσα στον οποίο να µπορούν να εργάζονται 

µικρότερες οµάδες ή και άτοµα µεµονωµένα, να µπορεί να συγκεντρώνεται όλο το 

                                                 
2
 Πρόκειται για σχολεία που φτιάχτηκαν κυρίως στη δεκαετία του 1960 στην Αγγλία και τις ΗΠΑ 

(Τσουκαλά 1998: 116) µε επιρροές από τις αντιλήψεις για την ελευθεριακή εκπαίδευση. Σχεδιάστηκαν 

ως ενιαίοι χώροι όπου οι δυνατότητες για εναλλακτικούς τρόπους µαθηµάτων, που συνδύαζαν την 

ατοµική µε την οµαδική διδασκαλία, θα ήταν απεριόριστες. Η απόλυτη ανοιχτότητα, όµως, στην πράξη 

περιόρισε τις δυνατότητες διδασκαλίας. Η διαφάνεια στέρησε από τις διάφορες οµάδες την αυτονοµία 

τους και τα παιδιά από την απαραίτητη δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης (Hertzberger 2008: 60). 
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σχολείο ή και ολόκληρη η κοινότητα» (Ζενέτος, όπως αναφέρεται στο ∆ουµάνης 1979: 

213). Πρόθεσή του ήταν να δηµιουργήσει νέες δυνατότητες εκπαίδευσης
3
.  

Μια ταξινόµηση των δραστηριοτήτων
4
 ανάλογα µε το είδος των οµάδων που θα 

µπορούσαν να δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε την περιγραφή του Ζενέτου, είναι η εξής: 
 
Α. Ατοµική εκπαίδευση: 

• 8. Ατοµικές µηχανές διδασκαλίας: εκπαίδευση και άσκηση χωρίς τη βοήθεια 

εκπαιδευτή. Τα έδρανα είναι τοποθετηµένα περιφερειακά και στον κεντρικό χώρο, 

µε τρόπο που να είναι προσιτά σε όλους τους µαθητές, αλληλοδιαδόχως. 

• 10. Μονάδες αµέσου πληροφορήσεως, συνδεδεµένες µε 'βιβλιοθήκες' και άλλες 

ακουστικές και οπτικές πηγές πληροφοριών. 

• 13. Μεµονωµένοι µαθητές. 

Β. Μικρές οµάδες 

• 5. ∆έκτες τηλεοράσεως κλειστού κυκλώµατος και εξωτερικών εκποµπών 

• 9. Οµαδικές µηχανές διδασκαλίας: εκπαίδευση και άσκηση µε τη βοήθεια 

εκπαιδευτή.  

Τα 8 και 9 συνδέονται µε την ηλεκτρονική µονάδα µνήµης για την καταγραφή της 

ατοµικής προόδου. 

• 12. Μικρές οµάδες 

• 14, 15, 16. Οι αντίστοιχες περιοχές για το προσωπικό στο µικρό ηµικύκλιο στο πάνω 

µέρος του σχεδίου 

  

Γ. Μεγάλες οµάδες 

• 11. Χώρος διαλέξεων για µεγάλες οµάδες, στο κέντρο. 

 

Στον οραµατισµό του Ζενέτου συνδυάζονταν τρεις εκπαιδευτικές κατηγορίες: η 

ατοµική εκπαίδευση, η εκπαίδευση σε µικρές οµάδες και η συλλογική δραστηριότητα. 

Οι τρεις αυτές δραστηριότητες κατανέµονταν µε διαφορετικό τρόπο στον χώρο. Ο 

τόπος συγκέντρωσης των µεγάλων οµάδων χωροθετήθηκε στο κέντρο. Στην περίµετρο 

του κύκλου τοποθετήθηκαν οι επιµέρους δραστηριότητες των µικρών οµάδων. 

Ανάµεσα στις µεγάλες και τις µικρές οµάδες χωροθετήθηκαν οι περιοχές ατοµικής 

εκπαίδευσης. Στην Εικόνα 2 γίνεται µια διαγραµµατική καταγραφή της χωροθέτησης, 

όπως προτείνεται από τον Ζενέτο. 

 

 

 

                                                 
3
 Η λέξη δυνατότητες αναφέρεται από τον ίδιο: «Βέβαια δεν πιστεύω πως θα βρω τίποτα πρωτοπόρους 

ανθρώπους που θα µαντέψουν τις δυνατότητες του σχολείου και θα αρχίσουν να κάνουν σχεδιασµούς 

οµάδων και άλλα τέτοια πράγµατα» (Ζενέτος, όπως αναφέρεται στο ∆ουµάνης 1979: 214). 
4
 Η αρίθµηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ακολουθεί το αρχικό υπόµνηµα του Ζενέτου όπως 

αναφέρεται από τον Παπαλεξόπουλο και την Καλαφάτη (2006: 117). Οι αριθµοί φαίνονται και στο 

σχέδιο, στην Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2: Χωροθέτηση δραστηριοτήτων ανάλογα µε το είδος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

Κόκκινο: Ατοµική εκπαίδευση. Μωβ: Μικρές οµάδες. Μπλε: Μεγάλες οµάδες 

 

Η δεύτερη φάση, ουδέποτε υλοποιήθηκε
5
. Αυτή είναι όµως που παρουσιάζει το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον και στην οποία εστιάζει η παρούσα εισήγηση. Πάνω σε αυτό το 

ανοιχτό σχήµα γίνονται στη συνέχεια κάποιες διαπιστώσεις και κριτική. 

Τίθενται κάποια ερωτηµατικά σχετικά, όχι µε τις προθέσεις του αρχιτέκτονα για µια 

πιο ανοιχτή εκπαίδευση, αλλά για το αν ο χώρος θα µπορούσε πράγµατι να υποδεχτεί 

τις δραστηριότητες που οραµατιζόταν. Η ανοιχτή κάτοψη του χώρου σε συνδυασµό µε 

το κυκλικό σχήµα εγείρει αµφιβολίες για το αν θα µπορούσαν να λαµβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιγράφονται στα διαγράµµατα 

του Ζενέτου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ταυτόχρονης συνύπαρξης πολλαπλών 

δραστηριοτήτων, οι οπτικές, ακουστικές και κινητικές οχλήσεις ανάµεσα στις 

διδακτικές οµάδες θα ήταν µάλλον έντονες.  

Η παρατήρηση αυτή δίνει το έναυσµα για τη διατύπωση σκέψεων που ξεπερνούν το 

συγκεκριµένο παράδειγµα εξετάζοντας σε ένα πιο γενικό επίπεδο τη σχέση του 

αρχιτεκτονικού χώρου µε την ανθρώπινη και την κοινωνική δραστηριότητα που 

λαµβάνει χώρα εντός του. 

 

 

∆υνατότητες επικοινωνίας και συνύπαρξης των ανθρώπων στον χώρο 

 

Βασική υπόθεση της εισήγησης είναι πως το σχήµα του χώρου δεν είναι αµέτοχο 

όσων συµβαίνουν µέσα του. Η υπόθεση µπορεί να τεκµηριωθεί αν εξετάσουµε πιο 

συγκεκριµένα τις δυνατότητες επικοινωνίας ανάµεσα στους ανθρώπους. Οι 

                                                 
5
 Το σχολείο µέχρι και τις αρχές της νέας χιλιετίας βρίσκονταν σε ερειπιώδη κατάσταση. Η διατήρησή 

του οφείλεται στην πρωτοβουλία και τη δουλειά του ∆ηµήτρη Παπαλεξόπουλου και των συνεργατών του 

που ανέλαβαν την αποκατάσταση του κτιρίου. Στην αποκατάσταση διατηρήθηκε η συµβατική µορφή µε 

τις τάξεις καθώς το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα από την εποχή του 

Ζενέτου. 
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δυνατότητες αυτές σχετίζονται µε τις ανθρώπινες αισθήσεις που είναι πεπερασµένες. Η 

δυνατότητα θέασης, ακοής και προσέγγισης ενός άλλου ανθρώπου εξαρτάται από τα 

αισθητήρια όργανά µας που δεν µπορούν να αντιληφθούν τα πάντα σε κάθε απόσταση 

(Hall 1966: 139 και Gehl 2013: 71-75). Πέραν αυτών των διαπιστώσεων, η παρούσα 

εισήγηση δίνει ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο που η ίδια η διαµόρφωση του χώρου 

αλλάζει αυτές τις δυνατότητες.  

Πιο συγκεκριµένα εξετάζονται συστηµατικά τρεις παράµετροι: Η δυνατότητα 

οπτικής και ακουστικής εστίασης και η δυνατότητα προσέγγισης ή αποµάκρυνσης ενός 

άλλου ανθρώπου στον χώρο. Το σχήµα του χώρου, όπως θα φανεί, αλλάζει τις 

αντιληπτικές αποστάσεις ακόµα και όταν ο χώρος δεν διαχωρίζεται από πλήρη υλικά 

όρια, όπως ανάµεσα σε δύο χώρους που κλείνονται από µια πόρτα. Ακόµα κι όταν ο 

χώρος είναι πιο ενιαίος και διάφανος, η διαµόρφωσή του δηµιουργεί περιοχές που 

προστατεύουν οπτικά, που είναι πιο δύσκολα προσεγγίσιµες και που τα ακουστικά 

ερεθίσµατα ενισχύονται ή περιορίζονται, φέρνοντας τους ανθρώπους και τις 

δραστηριότητές τους πιο κοντά ή αποµακρύνοντάς τες, όχι ως προς την απόλυτη 

διάσταση της απόστασής τους, αλλά ως προς τη δυνατότητα να γίνει αντιληπτό κάτι 

που συµβαίνει σε κάποιο άλλο σηµείο του χώρου
6
. 

Στη συνέχεια αναλύονται δύο ιδεοτυπικά σχήµατα: ο κύκλος και η γωνιά. Και τα δύο 

σχήµατα εµπεριέχονται στη διάρθρωση του σχολείου µε διαφορετικούς τρόπους και σε 

διαφορετικές αναλογίες και σχέσεις. Η ανάλυσή τους δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής 

συµπερασµάτων για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. 

Η εξέταση των ιδιοτήτων των σχηµάτων γίνεται µέσω διαγραµµάτων που 

απεικονίζουν αφαιρετικά ορισµένες δοµικές ιδιότητες του χώρου, δηλαδή ιδιότητες που 

αφορούν χαρακτηριστικά που δεν γίνονται αντιληπτά καθεαυτά αλλά κατά τη διάρκεια 

της χρήσης του χώρου. Κάποια διαγράµµατα έχουν γίνει µε τη βοήθεια προγραµµάτων 

ακουστικής, όπως του Olive Tree Lab, της Mediterrannean Acoustics.  

Επισηµαίνεται πως η κατανόηση αυτών των διαγραµµάτων, αν και απαιτεί 

στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις όπως η ακουστική, παρόλα αυτά µπορεί να γίνει 

κατανοητή από τον κάθε άνθρωπο επειδή σχετίζεται µε την κατοικησιµότητα του 

χώρου: µε την εµπειρική γνώση σχετικά µε το τι µπορούµε να κάνουµε ζώντας µέσα σε 

αυτόν. Οι αρχιτέκτονες διαθέτουν αυτού του είδους την εµπειρική γνώση, όπως για 

παράδειγµα καταγράφεται στα σκίτσα, στα διαγράµµατα ή στις χειρονοµίες τους που 

περιγράφουν µε διαισθητικό τρόπο παρόµοιες ιδιότητες του χώρου (Εικόνα 3). 

                                                 
6
 Η συγκεκριµένη εισήγηση αποτελεί µέρος διδακτορικής διατριβής µε τίτλο: ∆υνητικά πεδία της 

συνύπαρξης των ανθρώπων στον χώρο. Τα άυλα όρια του χώρου και η κοινωνική τους λειτουργία. Η 

διατριβή εκπονήθηκε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, στον Τοµέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού. 

Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή: ∆εµίρη Κωνσταντίνα (Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ), 

Μπίρης Αναστάσιος (Οµότιµος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ), Λέκκας Παντελής (Καθηγητής 

στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ΕΚΠΑ). Η διατριβή εισάγει και αναδεικνύει 

έναν τρόπο σκέψης που αναλύει τον χώρο ως πεδίο δυνατοτήτων επικοινωνίας και συνύπαρξης. Οι 

αντιληπτικές αποστάσεις ανάµεσα στους ανθρώπους αλλάζουν ανάλογα µε τη χωρική διάταξη φέρνοντας 

τους ανθρώπους πιο κοντά ή πιο µακρυά, όχι απαραίτητα ως προς την απόλυτη µεταξύ τους απόσταση 

αλλά ως προς το τι µπορούν να αντιληφθούν από τις δραστηριότητες των υπόλοιπων ανθρώπων µέσα 

στον χώρο. Οι αντιληπτικές αποστάσεις σχετίζονται έτσι άµεσα µε τις κοινωνικές αποστάσεις. Η 

κοινωνική διάσταση της αρχιτεκτονικής γίνεται αντιληπτή µέσα από αυτό το εξηγητικό πρίσµα. Στη 

διατριβή αναλύονται διεξοδικότερα αρκετά από όσα εδώ παρουσιάζονται συνοπτικά. Για περισσότερα: 

http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/44828. 



181 

 
Εικόνα 3: Σκίτσα αρχιτεκτόνων που σκιαγραφούν τις ιδιότητες χωρικών διατάξεων. Πάνω: Τα σκίτσα 

του Aldo van Eyck και του Herman Hertzberger απεικονίζουν κύκλους. Κάτω: ∆ιαγράµµατα, σκίτσα και 

χειρονοµίες που σκιαγραφούν διαισθητικά τις ιδιότητες µιας γωνιάς. Αριστερά : Francis Ching. Μέση: 

Νίκος Βαλσαµάκης. ∆εξιά: Τάσος Μπίρης 

 

 

∆υνατότητες µέσα σε έναν κύκλο 
 

Η ανάλυση ξεκινά µε τον κύκλο. Πρόκειται για ένα σχήµα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. 

Ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων µπορεί να δει µε ευκολία κάτι που συµβαίνει στο 

κέντρο ενός κύκλου. ∆εν είναι τυχαίο πως από µόνοι µας, όταν θέλουµε να δούµε κάτι 

συγκεκριµένο, σχηµατίζουµε έναν κύκλο. Το ιδεοτυπικό σχήµα του θεάτρου 

συµπυκνώνει αυτήν την παρατήρηση. Εξίσου όµως ο κύκλος είναι ένα σχήµα που 

επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να µπορεί να δει ταυτόχρονα ένα µεγάλο πλήθος ανθρώπων: 

να τους επιτηρήσει ή και να τους ελέγξει
7
.  

Ως προς τον ήχο ο κύκλος και γενικότερα οι καµπύλες εµφανίζουν ορισµένα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: την εφαπτοµενική διάδοση και τον εστιασµό στο κέντρο του. 

Είναι γενικά γνωστό πως σε ένα κυκλικό χώρο ο ήχος διαδίδεται κατά µήκος της 

περιφέρειάς του, εξαιτίας εφαπτοµενικών ανακλάσεων µε ελάχιστη απορρόφηση λόγω 

της µεγάλης γωνίας πρόσπτωσης του κύµατος στις επιφάνειες (Ευθυµιάτος 2007: 88). 
 

 

                                                 
7
 Στο ζήτηµα της επιτήρησης έχει αναφερθεί εκτεταµένα ο Φουκώ (2007: 259-300) µε κύριο αντικείµενο 

το Πανοπτικόν του Μπένθαµ. Η περίπτωση του σχολείου του Ζενέτου δεν εµπίπτει σε αυτήν την 

κατηγορία, καθώς στο κέντρο του κύκλου δεν εγκαθίσταται κάποιος επιτηρητής.  
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Εικόνα 4: ∆ιαστολή των ισοακουστικών καµπυλών κατά µήκος της περιφέρειας ενός κύκλου εξαιτίας 

των εφαπτοµενικών ανακλάσεων που απεικονίζονται δεξιά. Κάτω: Οι άνθρωποι όταν θέλουν να δουν 

κάτι συγκεκριµένο, όπως µια διπλωµατική εργασία, σχηµατίζουν κύκλους ανεξάρτητα από τη 

διαµόρφωση των επίπλων. Κάτω δεξιά: Ηχητικές οχλήσεις ανάµεσα στις µικρές οµάδες που είναι 

κατανεµηµένες κατά µήκος της περιφέρειας του σχολείου του Ζενέτου, εξαιτίας εφαπτοµενικών 

ανακλάσεων 

 

Στο κυκλικό σχολείο του Ζενέτου ο θόρυβος από τη µία διδακτική οµάδα θα 

µεταφέρονταν εύκολα στις διπλανές, εξαιτίας αυτής της εφαπτοµενικής διάδοσης, 

ειδικά αν λάβουµε υπ’ όψιν πως πολλά από τα πανέλα δεν φτάνουν στην περίµετρο του 

χώρου (Εικόνα 4, κάτω δεξιά). Εξίσου προβληµατική θα ήταν η όχληση από τις 

δραστηριότητες στον κεντρικό χώρο του σχολείου. Μια διάλεξη στο κέντρο για 

παράδειγµα θα ακούγονταν από τις περιµετρικές οµάδες και το αντίθετο: ο θόρυβος από 

τις επιµέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα εµπόδιζε τη λειτουργία του κεντρικού 

χώρου. Η εφαπτοµενική αλλά και η κεντρική διάδοση του ήχου µάλλον προβλήµατα θα 

δηµιουργούσε παρά δυνατότητα συνύπαρξης ανάµεσα στις διάφορες οµάδες µαθητών.
8
  

                                                 
8
 Προς απόδειξη του προβλήµατος, παρατίθεται το παρακάτω απόσπασµα, από την κριτική της Φεσσά-

Εµµανουήλ (1979: 196) στο σχολείο όπως σχεδιάστηκε το 1969 όταν ακόµα υπήρχαν τα διαχωριστικά 

πανέλα ανάµεσα στις τάξεις. Το συγκεκριµένο άρθρο γράφτηκε µετά από συζητήσεις µε µαθητές και 

δασκάλους του σχολείου: “Εκεί που συµφωνούν όλοι οι δάσκαλοι και αρκετοί από τους µαθητές, είναι ότι 

η ηχητική µόνωση ανάµεσα στις τάξεις είναι προβληµατική. ... Για να µπορέσει ο χώρος να προσαρµοστεί 

στις µελλοντικές ανάγκες, ο Ζενέτος απέφυγε τα µόνιµα χωρίσµατα και τα αντικατέστησε µε λυόµενα πανώ 

τα οποία για λόγους οικονοµίας έγιναν τόσο ευτελή ώστε µόνο οπτική µόνωση εξασφαλίζουν...”. 

Οφείλουµε βέβαια να αναφέρουµε πως στο ίδιο άρθρο το κείµενο συνεχίζει ως εξής: “...Για τους µαθητές 

όµως ο θόρυβος από τις διπλανές τάξεις είναι ενοχλητικός µόνο όταν γράφουν διαγωνίσµατα, ενώ τον 

υπόλοιπο καιρό το γεγονός ότι όσα λέγονται µέσα στην τάξη ακούγονται από παντού λειτουργεί και σαν 

προστασία ενάντια τις υπερβολικές φωνές του δασκάλου”. Στο ενοποιηµένο σχολείο βέβαια δεν θα 

ακούγονταν µόνο οι φωνές του δασκάλου, αλλά πολλοί άλλοι ήχοι και φωνές από παρακείµενες 

δραστηριότητες. 
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Επισηµαίνεται η ιδιαιτερότητα της σηµασίας του χώρου στην ταυτόχρονη 

συνύπαρξη δραστηριοτήτων. Η λέξη ῾ταυτόχρονα᾿ είναι κοµβική. Ας φανταστούµε ένα 

τέτοιο ανοιχτό σχολείο µε τη συγκεκριµένη κυκλική διάταξη, όπου δάσκαλοι 

προσπαθούν να µιλήσουν στα παιδιά και τα παιδιά να µη µπορούν να τους ακούσουν ή 

παιδιά να προσπαθούν να µιλήσουν µεταξύ τους και να µην ακούγονται. Οι φωνές από 

τις επιµέρους δραστηριότητες θα επικάλυπταν η µία την άλλη. Ιδιαίτερο πρόβληµα θα 

δηµιουργούνταν κυρίως ανάµεσα στις µικρές διδακτικές οµάδες η λειτουργία των 

οποίων συνδέεται άρρηκτα µε τον λόγο: την οµιλία, την αφήγηση, τον διάλογο ή και τα 

γέλια και τις φωνές. Πιθανόν ως προς την ατοµική εκπαίδευση να µην δηµιουργούνταν 

έντονα προβλήµατα. Η τρέχουσα εµπειρία δίνει ενδείξεις πως η δυνατότητα 

αυτοσυγκέντρωσης µπροστά σε µια ατοµική συσκευή, όπως ένα τάµπλετ, δεν είναι 

αδύνατη. Όµως η ταυτόχρονη συνύπαρξη µικρών οµάδων εκπαίδευσης σε µικρή 

απόσταση µεταξύ τους και µέσα στη συγκεκριµένη διάταξη µάλλον θα συναντούσε 

δυσκολίες. 

 

 

∆υνατότητες µέσα σε µια γωνιά 
 

Το σχολείο, τουλάχιστον σε αυτές τις διαγραµµατικές απεικονίσεις, δεν διέθετε 

επαρκή αριθµό ῾γωνιών᾿ εκπαίδευσης, όπου θα µπορούσε µια οµάδα παιδιών να 

συγκεντρωθεί σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Στην καθηµερινή µας γλώσσα η 

λέξη γωνιά συνδέεται µε κάτι οικείο παίρνοντας σχεδόν µεταφορικό νόηµα. Μιλάµε για 

γωνιές παιχνιδιού, γωνιές φαγητού, θεµατικές γωνιές ή ακόµα και γωνιές 

συναισθηµάτων.  

Ας δούµε όµως συγκεκριµένα, ως προς τη γεωµετρία του χώρου, ποιες ιδιαίτερες 

δυνατότητες συνύπαρξης ανάµεσα στους ανθρώπους δηµιουργούνται µέσα σε µία 

γωνιά.  

Ως προς την κίνηση περιορίζονται οι δυνατότητες προσέγγισης. Όποιος κάθεται στη 

γωνιά είναι λίγο πιο προστατευµένος από τις δυνητικές κινήσεις στον χώρο. ∆εν 

πρόκειται για την ίδια προστασία που δηµιουργείται όταν κάποιος βρίσκεται σε έναν 

απόλυτα ιδιωτικό χώρο, όπως µέσα σε µια κατοικία ή ένα οποιοδήποτε κλειστό κτίριο. 

Ο βαθµός ιδιωτικότητας όµως αλλάζει. Η αλληλουχία των διαγραµµάτων της Εικόνας 5 

δείχνει αυτού του είδους την προστασία: Όταν στέκεται κάποιος στον κενό χώρο είναι 

εκτεθειµένος. Ακόµα κι αν δεν θέλει κάποιος να τον ενοχλήσει, όταν θέλει να πάει 

κάπου πίσω του (πχ. από το σηµείο Β1 στο Γ1), θα περάσει µάλλον δίπλα του. Ένας 

τοίχος κόβει τις µισές από αυτές τις δυνητικές κινήσεις, αφήνοντας µόνο µία: αυτήν που 

είναι παράλληλη στον τοίχο. Η κίνηση αυτή κόβεται σε µια γωνία προστατεύοντας 

ακόµα περισσότερο τον χώρο. Μια γωνιά µπορεί να θεωρηθεί ως ο πιο στοιχειώδης 

ιδιωτικός χώρος καθώς οι δυνητικές κινήσεις προς οποιοδήποτε άλλο σηµείο του χώρου 

δεν περνούν, πλέον, από εκεί. 

Το ίδιο ισχύει και για την όραση. Όσο περιορίζεται το οπτικό πεδίο σε µια γωνιά 

(Εικόνα 5) τόσο περιορίζονται και τα ερεθίσµατα που δηµιουργούνται από το πλάι. Ο 

άνθρωπος δεν βλέπει αλλά και δεν είναι ορατός από το πλάι. Τα πλάγια ερεθίσµατα 

ενεργοποιούν την περιφερειακή όραση, που είναι το τµήµα του µηχανισµού της οπτικής 

αντίληψης που συνδέεται µε την αντίληψη της κίνησης και το οποίο ενεργοποιεί 

ενστικτώδεις αντιδράσεις. Η αδρανοποίηση της περιφερειακής όρασης, τουλάχιστον 

όσον αφορά τη γενικότερη αντίληψη του χώρου, προσδίδει στην περιοχή µέσα σε µια 
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γωνιά µια αίσθηση προστασίας από οπτικά ερεθίσµατα, χωρίς προφανώς να 

αποµονώνει απόλυτα. 

 

 
 

Εικόνα 5: Σταδιακός περιορισµός των δυνητικών κινήσεων του χώρου. Αριστερά: Όταν ο χώρος είναι 

κενός. Μέση: Όταν διακόπτεται από έναν τοίχο. ∆εξιά: Σε µια γωνιά οι δυνητικές κινήσεις προς 

οποιοδήποτε άλλο µέρος του χώρου δεν περνάνε από αυτό το σηµείο. 

Κάτω: Σταδιακός περιορισµός των πλάγιων οπτικών ερεθισµάτων σε κενό χώρο, δίπλα σε έναν τοίχο και 

σε µία γωνιά 

 

Αν η γωνιά µπορεί να θεωρηθεί ως ιδιωτικός χώρος για την κίνηση και τη στάση, 

δεν ισχύει το ίδιο για τον ήχο. Όταν το ηχητικό κύµα προσπίπτει σε µια ορθή γωνία, η 

ηχητική ενέργεια επιστρέφει πίσω στην πηγή µέσω δεύτερων ανακλάσεων, όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 6. Η ηχητική πίεση ενισχύεται. Θα λέγαµε πως ο χώρος 

γίνεται πιο δηµόσιος καθώς ό,τι συµβαίνει µέσα στη γωνιά ακούγεται πιο µακριά. 
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Εικόνα 6: Όταν ο ήχος προσπίπτει σε µια ορθή γωνία, δεύτερες ανακλάσεις επιστρέφουν τον ήχο στην 

πηγή. ∆εξιά, το ίδιο φαινόµενο απεικονίζεται µε γεωµετρικό τρόπο. Κάτω: ∆ιαστολή των ισοακουστικών 

καµπυλών κατά µήκος της διαγωνίου µιας γωνιάς 

 

Ως προς τον ήχο η γωνιά χαρακτηρίζεται από µια σχετική κατευθυντικότητα κατά 

µήκος της διχοτόµου της. Οι ισοακουστικές καµπύλες διαστέλλονται κατά µήκος της 

διαγωνίου διαδίδοντας τον ήχο πιο µακρυά (Εικόνα 6). Το δεδοµένο αυτό δηµιουργεί 

συγκεκριµένες απαιτήσεις όσον αφορά τη χωροθέτηση των γωνιών µεταξύ τους. Αν 

επιθυµούµε µια γωνιά να διαθέτει στοιχειώδη ιδιωτικότητα, τότε καλό είναι να µην 

αντικρίζει µιαν άλλη γωνιά ακριβώς απέναντι της γιατί τότε ο χώρος ανάµεσά τους 

θεωρείται ενιαίος. Αντίθετα, αν οι επιµέρους δραστηριότητες κατανέµονται σε γωνιές, 

χωρίς να συµπίπτουν οι διχοτόµοι τους, τότε αυτές οι περιοχές µπορούν να 

λειτουργήσουν ανεξάρτητα κι ας ενοποιούνται οπτικά. Στο σχολείο του Ζενέτου, όπου 

υπήρχαν τέτοιου είδους γωνιές αντίκρυζαν η µια την άλλη, όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 7. 
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Εικόνα 7: Κατευθυντικότητα του ήχου σε γωνιές. Αριστερά, επειδή οι γωνιές βλέπουν η µία την άλλη, ο 

χώρος ενοποιείται. Αντίθετα στα δύο δεξιά διαγράµµατα η διαφορετική κατευθυντικότητα µπορεί να 

διαχωρίσει τον χώρο και τις λειτουργίες εντός του, ακόµα κι αν διατηρείται η οπτική διαφάνεια. Κάτω 

απεικονίζεται η κατευθυντικότητα των γωνιών του σχολείου του Ζενέτου. Τόσο σε µικροκλίµακα όσο 

και σε µακροκλίµακα οι γωνιές έχουν οπτική και ακουστική επαφή βλέπονται µεταξύ τους 

 

 

Κριτική και προτάσεις 
 

Το Σχολείο, εκ των υστέρων και ως προς τους ειδικούς παράγοντες που αναλύθηκαν 

εδώ, µπορούµε να πούµε πως εµπεριείχε λάθη στον σχεδιασµό του. Λάθη ιδωµένα, 

όµως, όχι από την οπτική µιας συντηρητικής διατήρησης της κατεστηµένης τάξης και 

του τρόπου διδασκαλίας, αλλά από αυτήν ακριβώς την οπτική αναζήτησης µιας πιο 

ανοιχτής, ευχάριστης αλλά και γόνιµης εκπαιδευτικής διαδικασίας που να καλλιεργεί 

την οµαδικότητα παράλληλα µε την ατοµική πρωτοβουλία. Η αναζήτηση νέων µορφών 

και η δοκιµασία τους βελτιώνει την αρχιτεκτονική, όχι ως υψηλή τέχνη, αλλά ως 

῾δοχείο ζωής᾿ που εµπεριέχει και διαµορφώνει τις συνθήκες συνύπαρξης των 

ανθρώπων. Μέσα από αυτό το πρίσµα, άλλωστε, καταγράφηκαν και οι παραπάνω 

επιφυλάξεις. 

Είναι απαραίτητο να επισηµανθεί εδώ πως, παρά τα επιµέρους προβλήµατα, το 

σχολείο συνεχίζει να αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα αρχιτεκτονικής. Ας µην 

ξεχνάµε πως ο Ζενέτος, για αυτή τη δεύτερη φάση εκπαίδευσης µας άφησε µόνο ένα 

διάγραµµα. Αν, µάλιστα, κοιτάξουµε προσεκτικά την κάτοψη του χώρου, όπως τον 

οραµατίζεται στη µελλοντική του χρήση, διακρίνουµε την προσπάθεια του Ζενέτου να 

διαχειριστεί τον ανοιχτό χώρο και τα προβλήµατα της ταυτόχρονης συνύπαρξης 

διαφορετικών δραστηριοτήτων. Παρότι η κάτοψη είναι διαγραµµατική, από τους 

χειρισµούς του δεν λείπει µια στοιχειώδης προσπάθεια διαχωρισµού των λειτουργιών 

σύµφωνα µε τη δοµική διάρθρωση του χώρου. Τα ογκώδη υποστυλώµατα, τα µεγάλα 

δοκάρια (που φτάνουν σε ύψος τα 50-70εκ.),
9
 αλλά και τα κλιµακοστάσια δηµιουργούν 

                                                 
9
 Τα δοκάρια αυτά σε συνδυασµό µε την οροφή λειτουργούν, στην τρίτη διάσταση, ως γωνιές που 

συγκρατούν την ηχητική ενέργεια ανακλώντας το κύµα πίσω στην πηγή, όπως ήδη αναλύθηκε. 
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επιµέρους περιοχές µέσα στον ενιαίο χώρο. ∆ηµιουργούνται συνεπώς, έστω και µε 

δυσκολίες, κάποιες δυνατότητες εκπαίδευσης. 

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις µπορούµε να προτείνουµε ορισµένες εναλλακτικές 

διατάξεις των διαχωριστικών πανέλων ώστε να διαµορφωθούν επιπλέον τόποι µέσα 

στον χώρο. Τα πανέλα για παράδειγµα, θα µπορούσαν να έχουν γωνιακό σχήµα και να 

χωροθετούνται σε περιοχές µε διαφορετική κατευθυντικότητα, όπως ήδη 

παρουσιάστηκε στην προηγούµενη ενότητα. Αλλού θα µπορούσαν να υπάρχουν µικροί 

κυρτοί χώροι που να περιβάλλονται από καµπύλες µε διαφορετική ακτίνα και κέντρο 

καµπυλότητας.  

Ιδιαίτερη σηµασία µπορεί να έχει η κατανοµή των ατοµικών δραστηριοτήτων 

εκπαίδευσης. Αν χωροθετηθούν ανάµεσα στις επιµέρους µικρές οµάδες, το κενό που 

δηµιουργείται ανάµεσά τους µπορεί να λειτουργήσει ως ένας σηµαντικός χώρος 

ανάσχεσης. Τόσο η προοπτική όσο και η ηχητική εξασθένιση των οπτικών και 

ηχητικών ερεθισµάτων ενισχύεται ιδιαίτερα από την απόσταση (Παπαγεωργίου 2017: 

114-127). Ιδιαίτερα στις πολύ µικρές αποστάσεις, έως 7-8 µέτρα, η εξασθένιση είναι 

έντονη. Κατά συνέπεια η µεγάλη ανοιχτότητα θα µπορούσε να περιοριστεί. Η 

κατάλληλη χρήση διατάξεων αλλά και υλικών µπορεί, µέσα στα πλαίσια και τις 

επιφυλάξεις που ήδη αναφέρθησαν, να δηµιουργήσει µικρότερους τόπους που δεν 

αποµονώνονται απόλυτα µεταξύ τους. Η αίσθηση της κοινότητας που δηµιουργείται 

εντός ενός ενιαίου χώρου µπορεί να συνδυαστεί µε τις επιµέρους δραστηριότητες. Η 

πρόταση απεικονίζεται στα διαγράµµατα (Εικόνα 8) ή και προοπτικά σκίτσα (Εικόνα 9) 

των παρακάτω εικόνων, παραµένοντας συνειδητά ατελής και αφαιρετική.  

 

 
 

Εικόνα 8: Κατανοµή δραστηριοτήτων στο σχολείο του Ζενέτου. Αριστερά: Η κατανοµή σύµφωνα µε το 

διάγραµµα του Ζενέτου. ∆εξιά: Πρόταση. Ο χώρος διαχωρίζεται µε γωνιακά πανέλα. Οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες των µικρών οµάδων αποµακρύνονται µεταξύ τους και ανάµεσά τους χωροθετούνται 

ατοµικές δραστηριότητες 
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Εικόνα 9: Προοπτικό σκίτσο που απεικονίζει την πρόταση χωροθέτησης των δραστηριοτήτων µέσα στο 

σχολείο του Ζενέτου. Γωνιακά και καµπύλα πανέλα, σε συνδυασµό µε διαµορφώσεις στην τρίτη 

διάσταση αλλά και µε τα ήδη υπάρχοντα δοµικά στοιχεία, όπως τα υποστυλώµατα δηµιουργούν επιπλέον 

δυνατότητες εκπαίδευσης που µπορούν να συνυπάρχουν ταυτόχρονα στον χώρο 

 

 

Επίλογος 
 

Κοινός παρονοµαστής όσων παρουσιάστηκαν ήταν η ανάδειξη της σηµασίας της 

διάρθρωσης του χώρου στον τρόπο συνύπαρξης των ανθρώπων. Οι δυνατότητες που 

δηµιουργούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία για παράδειγµα είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένες µε τον αρχιτεκτονικό χώρο. Επισηµαίνεται πως δεν υπάρχουν καλές ή 

κακές διατάξεις. Σε καµία περίπτωση δεν υπονοήθηκε πως ο κύκλος ή η γωνία 

καθεαυτές έχουν καθολικά χαρακτηριστικά ή αξία και συνεπώς πρέπει να επιλέγονται ή 

να αποφεύγονται. Αυτό που έχει σηµασία είναι ο κατάλληλος συσχετισµός και 

συνδυασµός τους, αυτό που ονοµάζουµε Αρχιτεκτονική Σύνθεση, η οποία µεταβάλλει 

τον απλό γεωµετρικό χώρο σε αρχιτεκτονικό χώρο, σε ανθρώπινο χώρο, σε κοινωνικό 

χώρο και, εν τέλει, σε κατοικήσιµο χώρο. 
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