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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

του Παναγιώτη Τουρνικιώτη 
καθηγητή Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 

Ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο είναι μέρος της κατασκευής του κόσμου. Η πρό-
ταση αυτή, που συνδέεται άμεσα με την έννοια και την πρακτική της θεωρίας, συμμετέχει στην 
κατασκευή του κόσμου αυτού σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία γυρίζει το βλέμμα προς  
το παρελθόν και η άλλη το στρέφει προς το μέλλον. Στο αναπόφευκτο μέσο στέκεται η ματιά, ως 
υποκείμενο που ατενίζει τα αντικείμενά της στο παρόν, και ταυτόχρονα τα συγκροτεί. 

Ακόμα κι αν μοιάζει να είναι παράδοξο, το πού θα πέσει ένα βλέμμα, το πού θα «σταθεί», 
είναι παράμετρος του υποκειμένου, έστω και αν η στάση αυτή ενυπάρχει ως δύναμη στο αντικεί-
μενο της παρατήρησης. Στεκόμαστε στο παρόν, γυρίζουμε το βλέμμα προς τα πίσω, στη χρονική 
και υλική διαστρωμάτωση, τη μεγάλη συσσώρευση που ορίζουμε ως παρελθόν, και επιλέγουμε 
συνειδητά ή ασυνείδητα να «δούμε» ελάχιστα ορατά και αόρατα στοιχεία μέσα από τις πολλές 
και επάλληλες στρώσεις, που η μία έχει καλύψει την άλλη. Οι στάσεις αυτές του βλέμματος είναι 
η ιστορία μας. Μας παραδίδεται ως «κληρονομιά», αλλά ορίζεται και γράφεται από εμάς. Για 
αυτό μπορεί και αλλάζει, όταν αλλάζουν στον χρόνο οι θέσεις και η θεωρία των «ματιών» που 
έχουν στραφεί στο παρελθόν. 

Το αντικείμενο της θεωρίας κατασκευάζεται λοιπόν στο παρόν. Δεν εννοώ τις πέτρες, τα 
θεμέλια των χτισμάτων που βρίσκουμε σκάβοντας κάτω από τη γη δύο ή τρεις χιλιάδες χρόνια 
μετά από τότε που γκρεμίστηκαν, συχνά χωρίς να ξέρουμε γιατί. Εννοώ τις ερμηνείες των λόγων 
για τους οποίους χτίστηκαν και των τρόπων με τους οποίους συσχετίστηκαν, ακόμα και τον λόγο 
για τον οποίο σκάψαμε να τα βρούμε, και δουλέψαμε ακούραστα να τα αναπαραστήσουμε, να 
τα αναστυλώσουμε, να δείξουμε ότι συνεχίζουμε να ζούμε στην πορεία που χάραξαν εκείνα, 
και βεβαίως εκείνοι που τα έχτισαν, για τους οποίους μπορεί να ξέρουμε ελάχιστα. Το δικό μας 
βλέμμα, που έχει γυρίσει προς τα πίσω, είναι μια ασυγκράτητη δύναμη που ανασυγκροτεί το 
παρελθόν, κατασκευάζοντας την ιστορία. Την αληθινή ή τη φαντασιακή ιστορία; Η απάντηση δεν 
έχει μεγάλη σημασία, γιατί η μόνη πιθανή ετυμηγορία εξαρτάται από το βλέμμα εκείνων που θα 
ακολουθήσουν, δηλαδή από μια νέα θεώρηση του υποκειμένου.

Την αντίληψη αυτήν του παρελθόντος διεκδίκησαν σε ολόκληρη τη ζωή τους ο μαθητής και  
ο δάσκαλος, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης και ο Δημήτρης Πικιώνης, δύο αρχιτέκτονες που «είδαν» 
το παρελθόν με πάθος από τη δεκαετία του ’30 ως τα χρόνια του ’60. Ο Δοξιάδης το είδε με 
τα μάτια «ανοιχτά» και ο Πικιώνης με τα μάτια «κλειστά». Η στενή πνευματική σχέση τους και  
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η διαρκής συνεργασία τους τροφοδότησαν γενιές με ερμηνείες του «κοινού» και του «κύριου» 
στον αρχαίο ελληνικό και τον παραδοσιακό πολιτισμό, που στηρίζονταν εξίσου σε ιδέες και ορά-
ματα, σε αρχαιολογικά τεκμήρια και πραγματικά κτίρια, μετρημένα και αποτυπωμένα με ακρίβεια, 
για διαφορετικό σκοπό. Το βλέμμα τους «έχτισε» ολόκληρους κόσμους. Στο επίκεντρό τους 
βρίσκεται το σύγχρονο υποκείμενο της παρατήρησης, που παίρνει, στην περίπτωση του Δοξιάδη, 
την ιδιότητα ενός περιστρεφόμενου βλέμματος, το οποίο σταματά, ή κάνει κλικ και προσπερνά, 
στις 10 ή 12 προδιαγεγραμμένες στάσεις της διαίρεσης του κύκλου των 360 μοιρών, σαν να 
γυρίζει μια κινηματογραφική κάμερα καταμεσής του αρχαίου κόσμου. Η φαντασία αυτή, στηριγ-
μένη στα καλύτερα αρχαιολογικά τεκμήρια της εποχής, συγκροτεί ένα σύστημα σχεδιασμού των 
αρχαίων ελληνικών πόλεων με βάση την πορεία και τη στάση ενός ιδανικού παρατηρητή. Είναι 
μια «κατασκευή της όρασης», που γράφεται ως διατριβή του Δοξιάδη στο Βερολίνο και έχει ως 
πρώτο παραλήπτη τον Πικιώνη στην Αθήνα. 

Αν γυρίσει τώρα το βλέμμα προς το μέλλον, το ίδιο υποκείμενο προβάλλει στον άχτιστο ακόμα 
κόσμο τις κινητήριες δυνάμεις του νου του, τη θεωρία, που κατασκευάζεται ως πραγματικότητα. 
Το μάτι είναι πλέον το επίκεντρο σε μια συνολική θεώρηση που οργανώνει τον κόσμο με προ-
διαγεγραμμένες «στάσεις» του μελλοντικού παρατηρητή και άλλες παρα/θέσεις ή συν/θέσεις,  
που «ενώνουν» τον παλιό και τον καινούργιο κόσμο με μοναδικό κριτήριο το παρόν. Στην προ-
βολή αυτήν θα πρωταγωνιστήσει ο Πικιώνης εφαρμόζοντας ευλαβικά τις θεωρίες των κυκλικών 
χαράξεων του μαθητή του σε όλα σχεδόν τα έργα που ακολούθησαν την εμβληματική διατριβή 
του. Στη διαμόρφωση του Φιλοπάππου με θέα στην Ακρόπολη, στο Ξενία των Δελφών και την 
κατοικία της Φιλοθέης, στην αρχιτεκτονική τοπίου, στα μεγάλα μνημεία και την πλακόστρωση μιας 
αυλής, ο τρόπος που βλέπεις την αρχαία ελληνική πόλη είναι ο ίδιος με τον τρόπο που κατασκευ-
άζεις τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική. Το νέο, το πέρασμα από τη θεωρία του Δοξιάδη στο έργο 
του Πικιώνη, είναι μια «κατασκευή της όρασης» και αυτό, που χαράζεται ευλαβικά με ένα μολύβι 
στο σχεδιαστήριο του ιδανικού αρχιτέκτονα. 

Το «μαγικό» αυτό πεδίο των διασταυρούμενων βλεμμάτων που κατασκευάζουν τον σύγχρονο 
κόσμο μας σε παρελθόντα και σε μέλλοντα χρόνο είναι το πεδίο της έρευνας του Κώστα Τσια-
μπάου, που εμβάθυνε ερμηνευτικά σε δύο από τις σημαντικότερες «ματιές» της νεοελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Ο συνδετικός κρίκος, το περιστρεφόμενο βλέμμα που σταματά σε προδιαγε-
γραμμένες στάσεις του κύκλου και μπορεί να ερμηνεύει το παρελθόν ή να σχεδιάζει το μέλλον, 
δίνει στο επίκεντρο της όρασης τη θέση της πρωταρχικής θεωρίας από την οποία εκπορεύονται 
οι κατασκευές του κόσμου. Με αυτήν την έννοια, οι «κατασκευές της όρασης» είναι μια πρωτο-
ποριακή συμβολή στη θεωρία και την ιστορία της νεότερης αρχιτεκτονικής, που στηρίχτηκε στα 
προσωπικά αρχεία του Δοξιάδη και του Πικιώνη και εκπονήθηκε ως διδακτορική διατριβή στη 
Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου. Μπορεί να μοιάζει ότι είναι ένας κύκλος που «κλείνει», 
με δασκάλους και μαθητές της ίδιας Σχολής, αλλά είμαι σίγουρος πως τώρα ο κύκλος ανοίγει τη 
σκέψη μας σε ορίζοντες που ήταν «κλειστοί». Ο κόσμος αρχίζει πάλι από την αρχή.
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Το παρόν βιβλίο βασίζεται στη διδακτορική διατριβή μου την οποία υποστήριξα στη Σχολή Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον Ιούλιο του 2007. Στην έρευνα 
αυτήν, η οποία διήρκεσε συνολικά τέσσερα χρόνια �από τις αρχές του 2003 έως τις αρχές του 
2007�, είχα επαφές με πρόσωπα τα οποία με βοήθησαν ιδιαίτερα. Κατ’ αρχάς ο Παναγιώτης 
Τουρνικιώτης, ο υπεύθυνος της διατριβής, ήταν σε κάθε στάδιο παρών και συμμετείχε ουσιαστικά 
στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Αυτό όμως που είχε μεγαλύτερη σημασία για 
εμένα ήταν η διάθεσή του να μεταδώσει τη γνώση μίας μεθόδου. Της μεθόδου που χρειάζεται να 
ακολουθεί η έρευνα αν επιδιώκει να διεκδικεί πρωτοτυπία, ακρίβεια και εγκυρότητα. Τώρα καταλα-
βαίνω ότι αυτή ήταν η σημαντικότερη γνώση που πήρα στην πορεία της διδακτορικής διατριβής 
μου και για αυτό τον ευχαριστώ. 

Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή συμμετείχε και ο Ανδρέας Κούρκουλας. Στις συζητήσεις 
που είχαμε, πάντα προσπαθούσε να διαχωρίσει το σημαντικό από το δευτερεύον, το ενδιαφέρον 
από το αδιάφορο, το πρωτότυπο από το κοινότοπο. Θεωρώ ότι συνέβαλε ουσιαστικά στο να 
αποκτήσει ενδιαφέρον το θέμα της διατριβής. Μέλος της επιτροπής ήταν, για μικρό διάστημα, και  
ο Δημήτρης Φιλιππίδης συμβάλλοντας και αυτός αρχικά στη διαμόρφωση της μελέτης. Εκτός από 
τις αρχικές συζητήσεις που είχα μαζί του, τα άρθρα του τα σχετικά με τον Πικιώνη με βοήθησαν 
να καταλάβω καλύτερα πολλά από τα θέματα τα οποία και εγώ μελετούσα. Στη συνέχεια τη θέση 
του Δ. Φιλιππίδη πήρε η Βάσω Κιντή. Η παρουσία της ήταν ουσιαστική και η συμβολή της σημα-
ντική, τόσο γιατί με βοήθησε να βρω τις θεωρητικές πηγές πολλών φιλοσοφικών θεωριών και 
απόψεων τις οποίες συναντούσα συχνά μπροστά μου, όσο και γιατί επέμενε να έχω μια λογικά 
σαφή και ιστορικά έγκυρη επιχειρηματολογία όταν αναφερόμουν σε ιδέες και νοητικά σχήματα 
μιας άλλης εποχής.

Από την πρώτη στιγμή, η έρευνά μου στράφηκε στο «Αρχείο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη». Εκεί, 
στο υπόγειο της πολυκατοικίας του Αμαρουσίου, ανοίχτηκε ένα πεδίο έρευνας πραγματικά εντυ-
πωσιακό. Η ποιότητα και ο πλούτος του αρχείου (βιβλία, άρθρα, σχέδια, φωτογραφίες, αλληλο-
γραφία, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών κ.ο.κ.) το καθιστούν σίγουρα το σημαντικότερο 
αρχείο Έλληνα αρχιτέκτονα και από τα σημαντικότερα αρχεία αρχιτεκτονικής παγκόσμια. Η χαρά 
που είχα να ασχοληθώ με το αρχείο για περίπου δύο χρόνια ήταν μεγάλη και για αυτό ευχαριστώ 
πρώτον απ’ όλους τον Απόστολο Δοξιάδη που με εμπιστεύτηκε. Σίγουρα χωρίς το πρωτότυπο 
υλικό του αρχείου η διατριβή μου θα είχε μειωμένο ερευνητικό ενδιαφέρον. Επίσης ευχαριστώ 
τη Γιώτα Παυλίδου που με βοήθησε να κατευθυνθώ ανάμεσα στο τεράστιο αρχειακό υλικό και να 
βρω τα στοιχεία που με ενδιέφεραν. 
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Εκτός από το «Αρχείο», σημαντικά στοιχεία άντλησα και από τη «Βιβλιοθήκη Δοξιάδη» του 
ΕΜΠ. Το υλικό το οποίο δωρίστηκε από το ίδρυμα Δοξιάδη στο ΕΜΠ τυπικά περιλαμβάνει τη 
βιβλιοθήκη του γραφείου του Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Ωστόσο ανάμεσα στα άλλα υπάρχουν και 
αρκετά από τα βιβλία που είχε στην κατοχή του ο Κ. Δοξιάδης όταν ήταν φοιτητής στο ΕΜΠ και 
αργότερα στο Βερολίνο. Ελληνικές και ξένες εκδόσεις της δεκαετίας του ’10, του ’20 και του 
’30, γνωστές μελέτες αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, αρχαιολογίας, ιστορίας, φιλοσοφίας, έργα 
αναφοράς για την εποχή του Μεσοπολέμου. 

Τον τελευταίο χρόνο της έρευνάς μου στράφηκα και στο προσωπικό αρχείο του Δημήτρη 
Πικιώνη. Αν και το μεγαλύτερο μέρος του έχει δημοσιευτεί, έχει πάντα ενδιαφέρον η επαφή με 
αυτό. Η προσωπική βιβλιοθήκη του Πικιώνη, η οποία βρίσκεται στο σπίτι του σχεδόν ανέπαφη, με 
έκανε να καταλάβω καλύτερα τις αναφορές του αρχιτέκτονα και να αποκωδικοποιήσω ως ένα 
βαθμό κάποια από τα κείμενά του. Η Αγνή Πικιώνη με προθυμία δέχτηκε να μου παρουσιάσει το 
υλικό και να συνομιλήσει μαζί μου � την ευχαριστώ για αυτό. 

Στην πορεία της μελέτης χρειάστηκε να πραγματευτώ και θέματα αρχαίας φιλοσοφίας. Για τις 
παρατηρήσεις και τις συμβουλές της καθώς και για τις βιβλιογραφικές πηγές που μου υπέδειξε 
ευχαριστώ την Κατερίνα Ιεροδιακόνου, η οποία πρόθυμα με βοήθησε να προσεγγίσω κάποια λεπτά 
θεωρητικά ζητήματα. Τα άρθρα που μου πρότεινε πάνω σε θέματα όπως η αντίληψη, το χρώμα 
και η λειτουργία της όρασης στην αρχαιότητα ήταν απαραίτητα αφού η σχετική βιβλιογραφία στην 
Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Για γενικότερα θέματα φιλοσοφίας της τέχνης και αισθητικών 
θεωριών της αρχαιότητας είχα τη χαρά να συνομιλήσω και με τον Στέλιο Ράμφο. Η απόλαυση 
που μου έδωσαν αυτές οι συνομιλίες ήταν ιδιαίτερη και για αυτό τον ευχαριστώ.

Αναζητώντας το αντικείμενο του ενδιαφέροντός μου σε μια παλαιότερη εποχή και σε αρχι-
τέκτονες του παρελθόντος φάνηκε πόσο σημαντική ήταν η επαφή μου με πρόσωπα που είχαν 
στενή σχέση τόσο με τον Πικιώνη όσο και με τον Δοξιάδη. Οι συνομιλίες μου με τους Άγγελο 
Δημητρίου, Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, Παναγή Ψωμόπουλο και Σάββα Κονταράτο δεν μου 
μετέδωσαν μόνο μια έμμεση εμπειρία επαφής με τη σκέψη και την προσωπικότητα του Πικιώνη 
και του Δοξιάδη, αλλά μου μετέφεραν και το «άρωμα» εκείνης της εποχής. 

Συνεχείς συζητήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνάς μου, είχα και με τη Μυρτώ Κιούρτη,  
η οποία έγραφε τη δική της διδακτορική διατριβή στην ίδια σχολή, την ίδια περίοδο. Τα ερωτήματα, 
τα σχόλια και οι παρατηρήσεις της, αλλά και η διαφορετική ματιά της πάνω σε ορισμένα θέματα, 
βοήθησαν οπωσδήποτε την εξέλιξη της έρευνάς μου. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω και τους  
Π. Μπαμπάλου (καθηγήτρια ΕΜΠ), Εμμ. Μπίρη (καθηγητή ΕΜΠ), Σ. Ξενόπουλο (καθηγητή ΕΜΠ) 
και να τους ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους στην επταμελή εξεταστική επιτροπή.

Σε μια εποχή όπου το Διαδίκτυο αποτελεί εργαλείο για έναν ερευνητή είτε για την αναζή-
τηση πληροφοριών είτε για την προμήθεια βιβλίων, η πολύωρη παραμονή στους χώρους των 
«παραδοσιακών» βιβλιοθηκών είναι ακόμα απαραίτητη. Εκτός από το Αρχείο Δοξιάδη και το 
Αρχείο Πικιώνη, που προανέφερα, οι κυριότερες βιβλιοθήκες στις οποίες μελέτησα είναι η βιβλι-
οθήκη της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, η βιβλιοθήκη της Αγγλικής και της Αμερικανικής 
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Αρχαιολογικής Σχολής, η βιβλιοθήκη του ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, η βιβλιοθήκη 
του ΤΕΕ, η βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ,  
οι βιβλιοθήκες της Φιλοσοφικής Σχολής και του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας 
της Επιστήμης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, η βιβλιοθήκη της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, η βιβλιοθήκη της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Berkeley 
και η βιβλιοθήκη Avery του Πανεπιστημίου Columbia. Τέλος, οφείλω να αναφέρω ότι η πραγ-
ματοποίηση αυτής της διατριβής δεν θα ήταν δυνατή χωρίς δύο υποτροφίες. Την υποτροφία του 
Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του ΕΜΠ (2004-2005) και την υποτροφία του ΙΚΥ (2005-2007). 
Η οικονομική ενίσχυση της έρευνας ήταν απαραίτητη ώστε αυτή να μπορέσει να ολοκληρωθεί 
μέσα σε τέσσερα χρόνια.
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Κατασκευές της όρασης είναι όλα όσα βλέπουμε. Η ενασχόληση με τα ορατά αντικείμενα, με την 
οπτική διάσταση των μορφών, με την «κοινωνική ζωή των ορατών πραγμάτων»1 αφορά αυτό που 
ονομάζεται πολιτισμός της εικόνας.2 Οι εικόνες, τα σχήματα, τα σύμβολα δομούν σύνθετα συστή-
ματα επικοινωνίας τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος κάθε πολιτισμού. Το ορατό βρίσκεται 
διαρκώς στην επιφάνεια ενός αόρατου πεδίου νοημάτων. Μέσα από αυτό το πεδίο αναδύονται 
ερωτήματα σχετικά με το τι είναι αυτό που καθίσταται ορατό, ποιος βλέπει τι και με ποιους τρό-
πους συνδέεται η όραση με τη γνώση και την εξουσία. Η ιστορία των ορατών αντικειμένων (έργα 
τέχνης, επιστημονικές και τεχνικές εικονογραφήσεις, κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές 
εκπομπές, ψηφιακά μέσα), οι φιλοσοφικές διαστάσεις του οράν, οι σημειωτικές σπουδές των 
εικόνων, οι ψυχαναλυτικές διερευνήσεις του βλέμματος, οι φαινομενολογικές και κοινωνιολογι-
κές απόψεις του θεάματος είναι σύγχρονα αντικείμενα θεωρητικής μελέτης. Το ορατό μελετάται 
καθαυτό ως το ομιλούν περίβλημα ενός άρρητου λόγου.

Η όραση αποτελεί για το πεδίο της αρχιτεκτονικής σκέψης και πράξης τη σημαντικότερη 
ανθρώπινη αίσθηση, εφόσον μέσω αυτής μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε σχήματα, εικόνες και 
μορφές στον χώρο αλλά και να σχεδιάζουμε τις αναπαραστάσεις οι οποίες προϋπάρχουν και 
στις οποίες βασιζόμαστε για να κατασκευάσουμε το οτιδήποτε. Στην αρχιτεκτονική η επικοινωνία 
του ανθρώπου με την κτιριακή κατασκευή γίνεται εφικτή μέσα από οπτικά δεδομένα και αντικεί-
μενα. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα σκίτσα, οι φωτογραφίες, οι ψηφιακές απεικονίσεις είναι τέτοια 
αντικείμενα. Η αρχιτεκτονική εικονογραφία αποτελεί σημαντικό μέρος της οπτικής διάστασης του 
πολιτισμού μας και των επικοινωνιακών του συστημάτων-μέσων. Το κτίριο λειτουργεί ως ένα πεδίο 
μεταφοράς νοημάτων και προκαλεί για πολλαπλές ερμηνείες του όποιου περιεχομένου βρίσκεται 
κάτω από το κέλυφός του. Το οράν, ως πράξη, συμβαίνει στον χώρο ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα 
στα εξωτερικά ορατά αντικείμενα της αρχιτεκτονικής και τα εσωτερικά αόρατα αντικείμενα της 
σκέψης. Μέσα από την όραση κατανοούμε αυτό που βλέπουμε και ταυτόχρονα προσεγγίζουμε 
τη σκέψη που βρίσκεται πίσω του. Μέσω της όρασης συμμετέχουμε εξίσου στη συγκρότηση του 
χώρου και του λόγου.

Στην παρούσα μελέτη η όραση αντιμετωπίζεται ως ένα θεωρητικό εργαλείο στον χώρο της αρχι-
τεκτονικής φέρνοντας στην επιφάνεια σκέψεις και διερωτήσεις: Τι είναι αυτό που αναπαριστά  

1. Κατά την έκφραση του Arjun Appadurai στο The Social life of Things, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

2. Visual culture, όπως έχει επικρατήσει ο όρος στα αγγλικά.
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ο αρχιτέκτονας, ποιο περιεχόμενο δίνει στις μορφές που σχεδιάζει και σε ποιον αναφέρεται;3  
Τι είναι αυτό που κατανοεί ο παρατηρητής και τι μηνύματα λαμβάνει; Ποιος είναι αυτός που έχει 
την «ικανότητα» να βλέπει, να μεταφέρει, να ανταλλάσσει ορατά αντικείμενα; Ποιος διαμορφώνει 
τον πολιτισμό της εικόνας και κατ’ επέκταση καθορίζει μια σημαντική αισθητική, κοινωνική και 
ιδεολογική διάσταση του πολιτισμού μας;

Στα κείμενα του Πικιώνη η όραση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Από την έλξη που, όπως ο ίδιος 
γράφει, του άσκησε η «επανάσταση της όρασης»4 του Σεζάν μέχρι την αναζήτηση στο περιοδικό 
Το 3ο Μάτι μιας «νέας όρασης»5 ο Πικιώνης εκφράζει μία αισθητική προσέγγιση της αρχιτεκτονι-
κής όπου η οπτική αντίληψη είναι πρωταρχική και καθοριστική. Για τον Πικιώνη το βλέμμα μπορεί 
να «διαπερνάει» την ορατή μορφή και να διεισδύει σε ένα «κρυμμένο» νόημα. Το διεισδυτικό 
μάτι κατέχει την ικανότητα της ενόρασης. Ενόραση η οποία μπορεί να οδηγήσει στη βαθύτερη 
ουσία των πραγμάτων φανερώνοντας αυτό το οποίο, εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται. Το ίδιο το 
χτισμένο έργο του Πικιώνη είναι αποτέλεσμα μίας «κατασκευής του βλέμματος», μιας επιθυμίας 
να υλοποιηθούν στον χώρο τρισδιάστατες οπτικές αναπαραστάσεις. 

Ακολουθώντας μία συγκεκριμένη αισθητική θεώρηση, η οποία κρίνει την αξία της αρχιτε-
κτονικής όχι τόσο από τη λειτουργία της κάτοψης όσο από την έκφραση της εξωτερικής όψης,  
ο Πικιώνης σχεδιάζει και «κτίζει» εικόνες. Αυτό γίνεται ακριβώς επειδή ο αρχιτέκτονας πιστεύει 
πως μόνο μέσω της μορφής το αρχιτεκτόνημα μπορεί να εξωτερικεύσει το πνευματικό του 
περιεχόμενο και να μεταδώσει στο θεατή το νόημά του. Οι οπτικές αναπαραστάσεις έρχονται 
στο προσκήνιο και οι προοπτικές απόψεις διατάσσονται η μία μετά την άλλη ώστε ο θεατής να 
απολαμβάνει την αρχιτεκτονική μέσω των οφθαλμών. Τα κτίρια εκφράζονται μέσα από τις όψεις 
τους, τα κτιριακά σύνολα μέσα από προοπτικές εικόνες. Η όψη στην αρχιτεκτονική του Πικιώνη 
δεν είναι αφαιρετική αλλά υφίσταται προσεκτική επεξεργασία ώστε να αναδειχθεί κάθε δυνατό 
εκφραστικό στοιχείο της. Η κάτοψη δουλεύεται ως μία ακόμα όψη. Ως κατ-όψη, ως ένα επίπεδο 
πάνω στο οποίο ακουμπάνε τα πόδια μας, αλλά κυρίως ως ένα επίπεδο το οποίο αγγίζουμε με 
το βλέμμα μας. 

Η οργάνωση αυτών των προοπτικών εικόνων στο έργο του Πικιώνη γίνεται περισσότερο 
συστηματική από το 1937 και μετά, όταν ο αρχιτέκτονας χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ένα 
ορισμένο σύστημα αρμονικών χαράξεων. Ποιος μπορεί να καταλάβει, για παράδειγμα, ότι  
οι κατασκευές που κάνει ο Πικιώνης στον λόφο του Φιλοπάππου δεν είναι τοποθετημένες τυχαία 
στον χώρο αλλά ακολουθούν μιαν απόλυτη γεωμετρία όπου κάθε σημείο, κάθε γωνιά, κάθε 
σκαλί, κάθε πλάτωμα συμμετέχει το καθένα σε μία προσεκτικά ρυθμισμένη μαθηματική τάξη. 

3. Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η όραση ως θεωρητικό εργαλείο τα τελευταία περίπου 
δέκα χρόνια στους ερευνητικούς τομείς των visual studies, της visual culture κ.ο.κ.

4. Βλ. κεφ. Β’.

5. Στο ίδιο.
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Αυτό που μοιάζει «φυσικό», «τυχαίο» ή «γραφικό» είναι στην ουσία του η χωρική υλοποίηση, μέσω 
των κατασκευών, μιας καλά υπολογισμένης ευκλείδειας γεωμετρίας. Μιας γεωμετρίας η οποία 
δεν είναι άμεσα ορατή, δεν γίνεται αντιληπτή με «γυμνό μάτι», αν και έχει άμεση σχέση με αυτό 
που φαίνεται. Μιας γεωμετρίας, με άλλα λόγια, η οποία μένει η ίδια αφανής έχοντας στόχο να 
οργανώσει με τον καλύτερο, τον πλέον αρμονικό τρόπο τις ορατές αρχιτεκτονικές μορφές σε 
μία ενιαία και αρμονική για το μάτι σύνθεση. Ακολουθώντας αυτήν την κρυφή γεωμετρία ο χώρος 
παρουσιάζεται στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή μέσα από πολλαπλά «ζωγραφικά» κάδρα ή �με 
τη γλώσσα του κινηματογράφου� μέσα από διαδοχικά κινηματογραφικά καρέ.

Τη στιγμή που οι κατόψεις του Πικιώνη σχεδιάζονται με υπόβαθρο ένα συγκεκριμένο γεω-
μετρικό σύστημα αυτό το σύστημα χρειάζεται να μελετηθεί βαθύτερα όχι μόνο καθαυτό, αλλά 
κυρίως ως προς την καταγωγή του, τις θεωρητικές αφετηρίες του. Και αυτό μπορεί να γίνει θέτο-
ντας εξαρχής κάποια ερωτήματα: Πώς προέκυψε αυτή η γεωμετρία; Πού βρήκε ο Πικιώνης αυτό 
το συνθετικό σύστημα; Ποιο ακριβώς σύστημα είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο Πικιώνης; 

Το 1936 ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης παρουσιάζει τη διδακτορική διατριβή του στο πανεπιστήμιο 
Charlottenburg του Βερολίνου με θέμα τις αρμονικές χαράξεις στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτο-
νική. Ο Δοξιάδης μελετά τα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αρχαίας Ελλάδας και «ανακαλύπτει» 
ότι οι κατόψεις τους είναι σχεδιασμένες με βάση ένα κοινό και απόλυτα συγκεκριμένο γεωμε-
τρικό σύστημα. Το γεωμετρικό σύστημα που εισάγει ο Δοξιάδης το 1936 στη διατριβή του είναι το 
σύστημα που χρησιμοποιεί ο Πικιώνης. Τις ίδιες ακριβώς αρμονικές χαράξεις, τις οποίες ανακα-
λύπτει ο Δοξιάδης το 1936 στα πολεοδομικά συγκροτήματα της αρχαίας Ελλάδας, τις χρησιμοποιεί 
ο Πικιώνης από το 1937 και μετά για να σχεδιάσει μερικά από τα σημαντικότερα έργα του.

Ο Δοξιάδης φοιτά στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1931 έως 
το 1935. Ο Δημήτρης Πικιώνης είναι καθηγητής του. Δοξιάδης και Πικιώνης έχουν σχέση βαθιάς 
και αμοιβαίας εκτίμησης και διατηρούν συνεχή επικοινωνία. Η στενή επαφή του Δοξιάδη με τον 
Πικιώνη, με έναν αρχιτέκτονα ο οποίος ανέκαθεν ενδιαφερόταν για τις αρμονικές χαράξεις και 
τις χρησιμοποιούσε στα έργα του, συνέβαλε στο να καταφέρει ο Δοξιάδης να παρουσιάσει σε ελά-
χιστο χρονικό διάστημα μία σημαντική και πρωτότυπη θεωρητική εργασία. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ο Δοξιάδης πάει στο Βερολίνο το 1935 και το 1936 παρουσιάζει τη διατριβή του. Αρχίζει και 
ολοκληρώνει τη μελέτη του σε λιγότερο από ένα χρόνο και αυτό γιατί, όπως θα φανεί, η θεωρητική 
προετοιμασία είχε ήδη γίνει στα χρόνια του Πολυτεχνείου. 

Εκεί, γύρω στο 1936, θα γυρίσουμε για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, ποιοι ήταν οι πρωταγωνι-
στές, τι επιθυμούσαν και αναζητούσαν, τι ήταν αυτό που ανακάλυψαν ή απλώς βρήκαν, πώς το 
χρησιμοποίησαν και πού οδηγήθηκαν. Η προσεκτική παρατήρηση μπορεί να φανερώσει αυτό που 
δεν φαίνεται άμεσα και να εξηγήσει πράγματα που σκόπιμα ή μη μένουν κρυμμένα και βουβά.  
Η ανάδειξη της σχέσης Δοξιάδη - Πικιώνη και η αναζήτηση των ειδικών χαρακτηριστικών της έχει 
στόχο να αποσαφηνίσει κάποιες σημαντικές παραμέτρους μιας διαδικασίας διαρκούς ανταλλαγής 
ανάμεσα στην αρχιτεκτονική θεωρία και την αρχιτεκτονική πράξη. 
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Το ενδιαφέρον για τις πτυχές της συνάντησης δύο διαφορετικών αρχιτεκτόνων συγκροτεί 
σταδιακά έναν σαφή ιστορικό και θεωρητικό λόγο. Η ιστορία αυτής της σχέσης εξελίσσεται ως 
ένα κεφάλαιο της Ιστορίας της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. Η σχέση ανάμεσα στον Δοξιάδη 
και τον Πικιώνη ως μέρος του μύθου της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής συντελεί στη γνώση ορι-
σμένων ζητημάτων τα οποία δεν θα μπορούσαν να εντοπιστούν διαφορετικά. Μας βοηθάει να 
σχηματίσουμε μια νέα θεώρηση, να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα εκφράσεις 
και νοήματα του αρχιτεκτονικού λόγου σε μια πορεία περίπου τριάντα ετών. 

Η σημασία που έχει η αρχιτεκτονική ως αντικείμενο της όρασης για τους δύο αρχιτέκτονες θα 
μας οδηγήσει να στραφούμε στη συνέχεια προς ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό φιλοσοφικό περιβάλλον 
και να δούμε με ποιον τρόπο συνδιαλέγονται οι δύο αυτοί αρχιτέκτονες με την εποχή τους και 
τις αισθητικές θεωρίες της. Πράγματι, το ενδιαφέρον για την όραση κατευθύνει τις πνευματικές 
αναζητήσεις πολλών δημιουργών του Μεσοπολέμου και την ίδια στιγμή επηρεάζει τον τρόπο θεώ-
ρησης της αρχιτεκτονικής. Οι πολλαπλές θεωρίες και πρακτικές που αναπτύχθηκαν γύρω από τη 
σχέση όρασης - αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη επηρέασαν σαφώς έναν μεγάλο αριθμό μοντέρνων 
αρχιτεκτόνων άμεσα ή έμμεσα. Οι απόψεις που κυκλοφορούσαν άλλωστε ήταν συγκεκριμένες 
και είχαν σαφή ιστορική και γεωγραφική προέλευση.

Εστιάζοντας στο συγκεκριμένο της σχέσης των δύο αυτών προσώπων θα ανοιχτούμε στο 
γενικότερο· κοιτάζοντας τις λεπτομέρειες θα περιγράψουμε το σύνολο. Έτσι, με άξονα αναφοράς 
αυτήν τη σχέση Πικιώνη-Δοξιάδη θα καταλήξουμε, σταδιακά, να αντλούμε υλικό από μια ολόκληρη 
εποχή αφού, όπως θα αποδειχθεί, μέσα από τη σχέση των δύο προσώπων αναδύονται πολλαπλές 
διαστάσεις μιας συγκεκριμένης αισθητικής θεώρησης της αρχιτεκτονικής, η οποία αποτελεί ένα 
σημαντικό κομμάτι του ευρωπαϊκού μεσοπολεμικού μοντερνισμού. 

Η όραση ως αντικείμενο θεωρητικής επεξεργασίας μάς μιλάει για τη μετάβαση από τη σκέψη στην 
πράξη, φέρνει στην επιφάνεια διαφορετικές πλευρές της ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής 
του εικοστού αιώνα και ερμηνεύει τη σχέση τους με τις αντίστοιχες αναζητήσεις του ελληνικού 
χώρου. Η χρήση της όρασης ως θεωρητικό εργαλείο βασίζεται στη μεθοδολογική παραδοχή 
ότι η κατανόηση ιστορικών, θεωρητικών και πολιτισμικών δεδομένων προκύπτει από έρευνες οι 
οποίες εστιάζουν στη λεπτομέρεια για να οδηγηθούν στη συνέχεια στην αντίληψη του όλου. Έτσι 
και η παρούσα έρευνα θα αναδείξει κείμενα που μιλάνε για την αρχιτεκτονική, τον χώρο και την 
εμπειρία του και θα χρησιμοποιήσει (οπτικά) αντικείμενα όπως σχέδια, σκίτσα και φωτογραφίες 
για να προσεγγίσει τον σχεδιασμό γνωστών κτιρίων και πολεοδομικών συνόλων και να οδηγηθεί 
τελικά σε γενικότερα θεωρητικά σχήματα. Θα βασιστεί περισσότερο στη συλλογή και συσχέτιση 
στοιχείων, στην ανάδειξη λεπτομερειών, στην ανάπλαση μίας ατμόσφαιρας, ενός ανοιχτού αλλά 
σαφούς αφηγηματικού πεδίου, στη σταδιακή δόμηση ενός σταθερού πλέγματος σχέσεων. 

Με αφετηρία πάντα την όραση η μελέτη θα διανοίξει διαφορετικές κατευθύνσεις με σκοπό 
να αναιρεθούν κάποιες παραδοχές και να εισαχθούν άλλες νέες θεωρητικές προοπτικές και θα 
επακολουθήσει μία μέθοδος η οποία, όπως θα φανεί, είναι ικανή να οδηγεί σε γενικότερες διε-
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ρευνήσεις και θεωρητικά ανοίγματα χωρίς να χάνονται ούτε μία στιγμή τα βήματα της πορείας 
της πάνω στο σαφές και το συγκεκριμένο. Η ενασχόληση με την όραση και τα αντικείμενά της θα 
φωτίσει σκοτεινές πλευρές, θα αναδείξει λεπτομέρειες, θα συνδέσει κομμάτια, θα περιγράψει 
συσχετίσεις με σαφήνεια και ακρίβεια. Η όραση θα αποτελέσει ένα μεθοδολογικό εργαλείο, ένα 
ερευνητικό «κλειδί» απαραίτητο για να μπορέσει να ακολουθήσει οποιαδήποτε προσέγγιση και 
ερμηνεία. 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις αναλαμβάνουν πρόθυμα τον ρόλο παρουσίασης, προβολής και 
προώθησης της αρχιτεκτονικής στη θέση της ίδιας της αρχιτεκτονικής. Η επαφή μας με τα αρχι-
τεκτονικά έργα είναι εφικτή κυρίως μέσα από αυτές τις αναπαραστάσεις και πολύ λιγότερο μέσα 
από την εμπειρία των ίδιων των χώρων. Η αναπαράσταση είναι το τεκμήριο του μακρινού πρωτό-
τυπου. Η αναπαράσταση επιδιώκει να μεταφέρει την αίσθηση του χώρου αλλά και να μεταδώσει 
τον λόγο, τη θεωρία και τη σκέψη του αρχιτέκτονα ακόμα και όταν η εμπειρία του αντικειμένου 
απουσιάζει.

Στις σύγχρονες μελέτες τις σχετικές με τις μελέτες της όρασης και τον πολιτισμό της εικόνας6 
η εμμονή με το οπτικό, η κριτική ως προς την πρωτοκαθεδρία της οπτικής αντίληψης ανάμεσα 
στις αισθήσεις, αναδεικνύει την όραση ως ένα από τα δομικά συστατικά της νεωτερικής σκέψης. 
Η ενασχόλησή μας με την όραση και τα αντικείμενά της μας μιλάει για το προφανές και το 
σκοτεινό, για το κατανοητό και το ασαφές, για το γνωστό και το άγνωστο, το οικείο και το ξένο. 
Για όσα φαίνονται και για όσα δεν φαίνονται. Ήδη από τον Τίμαιο του Πλάτωνα, η ανάδειξη της 
όρασης ως δώρο Θεού εγκαινιάζει την οπτική λειτουργία ως προϋπόθεση του φιλοσοφείν.7  
Η κατανόηση της όρασης μας οδηγεί, από τη λειτουργία του οφθαλμού και του βλέμματος, στη 
διαδικασία της παρατήρησης, της θεώρησης, της θεωρίας. Και αν η λέξη θεωρία (από το ρήμα 
ορώ) σημαίνει κάτι, αυτό δεν είναι άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπει κανείς τα πράγματα. Έτσι, 
και στην αρχιτεκτονική, κάθε φορά, πίσω από την κτισμένη κατασκευή υπάρχει μία θεωρητική 
κατασκευή. Ή, αλλιώς, μία οπτική κατασκευή· μια κατασκευή της όρασης.

6. Αυτό που ονομάζουμε γενικότερα visual culture και visual studies όπου μπορούν να χωρέσουν από την ενα-
σχόληση του Foucault με το βλέμμα και την επιτήρηση μέχρι τις πρόσφατες μελέτες των G. Shapiro, M. Jay,  
K. Harries, A. P. Gόmez κ.ά. Για περισσότερα βλ. βιβλιογραφία.

7. Βλ. κεφ. Α’.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Το οράν είναι μια εμπειρία. Η αντίδραση του αμφιβληστροειδούς είναι μόνο μια 
φυσική κατάσταση � μια φωτοχημική διέγερση [...] οι άνθρωποι είναι εκείνοι που 
βλέπουν και όχι τα μάτια τους. Οι φωτογραφικές μηχανές και οι βολβοί του ματιού 
είναι τυφλοί.1

Norwood rUSSell HANSoN 

Η περιοχή της όρασης μου φαινόταν πάντα ανάλογη με το έδαφος μιας αρχαιολογικής 
ανασκαφής.2

PAUl Virilio

Μία κατασκευή του βλέμματος

Στις 15 Μαΐου 1936 ο Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης καταθέτει τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο 
Die Raumgestaltung im Griechischen Städtebau στο Berlin Charlottenburg Technische Hochschule.3 
Αντικείμενο της διατριβής του Δοξιάδη είναι η ελληνική πολεοδομία (Griechischen Städtebau) 
και συγκεκριμένα η αρχαία ελληνική πολεοδομία από τον 7ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. Η μελέτη 
επικεντρώνεται σε ορισμένα επιλεγμένα κτιριακά σύνολα, όπως είναι κάποια από τα γνωστά 
συγκροτήματα ναών και ιερών, και μελετάει τις αρχές του σχεδιασμού τους επικεντρώνοντας 
στη γεωμετρία των κατόψεών τους.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη, στα πολεοδομικά συγκροτήματα της αρχαίας Ελλάδας 
η τοποθέτηση των κτιρίων στον χώρο δεν ήταν τυχαία αλλά βασιζόταν σε ένα ακριβές σχέδιο. 
Οι αρχαίοι αρχιτέκτονες χρησιμοποιούσαν ένα γεωμετρικό σύστημα πολικών συντεταγμένων για 
να ορίσουν τη θέση και τη διεύθυνση της κάθε κατασκευής. Βασίζονταν, δηλαδή, σε γεωμετρικές 
σχέσεις που είχαν να κάνουν με ένα σταθερό σημείο (έναν πόλο) και περιμετρικά σημεία τα 
οποία ορίζονταν γεωμετρικά με βάση την απόσταση και τη γωνία τους ως προς αυτό το σημείο. 
Το σημείο αυτό βρίσκεται πάντα στο πρόπυλο κάθε πολεοδομικού συγκροτήματος και ταυτίζεται 

1. Norwood russell Hanson, Πρότυπα ανακάλυψης, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2002.

2. Paul Virilio, l’horizon négatif, Παρίσι: Galilée, 1984.

3. Το κείμενο της διατριβής έχει έκταση 225 σελίδων και συμπεριλαμβάνει σχέδια κατόψεων, προοπτικές ανα-
παραστάσεις και φωτογραφίες. Αντίγραφό του βρίσκεται στο Αρχείο Δοξιάδη στον φάκελο με αύξοντα αριθμό 
(στο εξής α/α) 18552. Η Τέα Ανεμογιάννη είχε κάνει η δεκαετία του 1960 τη μοναδική ελληνική μετάφραση της 
μελέτης του Κ. Δοξιάδη με τίτλο Διάταξη χώρου στην ελληνική πολεοδομία, η οποία δεν εκδόθηκε. Η μετάφραση 
αυτή βρίσκεται σήμερα στο Αρχείο Δοξιάδη στον φάκελο με α/α 18479.
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με το σημείο εισόδου. Είναι τοποθετημένο ακριβώς εκεί από όπου γίνεται αντιληπτό για πρώτη 
φορά το αρχιτεκτονικό σύνολο, εκεί όπου κάποιος στέκεται για πρώτη φορά και παρατηρεί τον 
χώρο γύρω του. 

Όλα τα σημεία του χώρου ορίζονται με βάση αυτό το σημείο παρατήρησης του χώρου ώστε 
όλες οι κατασκευές να είναι τοποθετημένες μέσα στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή. Έτσι, το 
κέντρο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, που είναι το άνοιγμα της εισόδου, αντιστοιχεί στο άνοιγμα- 
κοίταγμα του ματιού. 

Αν, για τον συγγραφέα, από αυτό το σημείο σχεδιάσουμε νοητικές οπτικές ακτίνες και τις 
προεκτείνουμε μέχρι τις εκάστοτε ακμές των κατασκευών, αυτές θα ορίσουν συγκεκριμένες 
γωνίες μεταξύ τους. Είτε γωνίες των 30ο, 60ο, 90ο, 120ο και 150ο, που αντιστοιχούν στη διαίρεση 
του οπτικού πεδίου (κύκλου) σε 12 μέρη (δωδεκαμερές σύστημα), είτε γωνίες των 36ο, 72ο, 108ο 
και 144ο που αντιστοιχούν σε διαίρεση του οπτικού πεδίου σε 10 μέρη (δεκαμερές σύστημα). Μία 
από αυτές τις γωνίες όρασης ανοίγεται προς το περιβάλλον τοπίο αντιπροσωπεύοντας έναν «ιερό 
δρόμο» μέσα στο συγκρότημα, ορίζοντας δηλαδή μία συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία σχετί-
ζεται με κάποια τοπική θρησκευτική παράδοση. Τα κτίρια αντίστοιχα είναι έτσι τοποθετημένα ώστε 
τα κενά που υπάρχουν ανάμεσά τους αφήνουν να φανεί το φυσικό περιβάλλον δημιουργώντας 
μία οπτική σύνθεση η οποία συμπεριλαμβάνει φυσικά και τεχνητά στοιχεία. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνθετική διαδικασία μπορεί συνεπώς να αναπαρασταθεί ως εξής: 
ο «αρχιτέκτονας» έχει ως κέντρο αναφοράς τον επισκέπτη - θεατή. Σε αυτόν θέλει να προσφέρει 
κάποια ή κάποιες «αρμονικές» οπτικές απόψεις του κτιριακού συγκροτήματος. Για να το πετύχει 
αυτό ξεκινάει να κάνει κάποιες χαράξεις ακτινικά με σταθερό σημείο εκείνο της εισόδου στον 
χώρο. Ορίζει ακτίνες διαιρώντας το οπτικό πεδίο σε συγκεκριμένες γωνίες και τοποθετεί σημεία 
σε συγκεκριμένες αποστάσεις από το κέντρο. Αφού καθορίσει στο οπτικό πεδίο γεωμετρικές 
αρμονικές χαράξεις τότε τοποθετεί τα κτίρια του συγκροτήματος που πρόκειται να κατασκευ-
αστούν στον χώρο. Δεν παραλείπει επίσης να συμπεριλάβει στη σύνθεσή του οπτικές φυγές 
προς το γύρω τοπίο. Αν εφαρμοστεί αυτό το σύστημα τότε ο επισκέπτης-θεατής αντικρίζοντας 
το σύνολο θα βιώσει την υπάρχουσα αρμονία και θα νιώσει ένα αίσθημα ανάτασης. Η χωρική 
σύνθεση υπακούει σε έναν προκαθορισμένο σχεδιασμό που κύριο στόχο του έχει να τέρψει τον 
θεατή. Ο χώρος υπάρχει επειδή υπάρχει κάποιος να τον δει. 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτός ο παραπάνω τρόπος σύνθεσης του αρχιτεκτονικού χώρου 
ήταν προγενέστερος του ιπποδάμειου συστήματος. Το αρχαιότερο αυτό σύστημα πολεοδόμησης, 
αυτό που κατά τον συγγραφέα ταυτίζεται με ό,τι περιγράφει ο Αριστοτέλης ως «αρχαιότερο 
τρόπο» δόμησης, ήταν συνυφασμένο συνθετικά με το τοπίο, αφού στοιχεία του περιβάλλοντος 
ισορροπούσαν με στοιχεία της σύνθεσης των κτιρίων.4 Τέλος, ένα άλλο στοιχείο που επισημαίνει 
ο Δοξιάδης είναι η διαχρονική μετεξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου συνθετικού συστήματος με τις 

4. Πολιτικά, 1330b.




