ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γεωμετρία σαν εργαλείο στην αρχιτεκτονική
Όπως είναι γνωστό από την ανάλυση του θέματος ενός
κτιριακού έργου και τη σύνταξη του γενικού κτιριολογικού
προγράμματος1, μπορούμε να ορίσουμε τη γενική
θεωρητική μορφή του υπό κατασκευή κτιρίου.
Στη συνέχεια, από τη μελέτη της διαθέσιμης περιοχής
και του περιβάλλοντος χώρου καθώς και των εκάστοτε
όρων δόμησης, μπορούμε να περάσουμε σε μερικές
υποθέσεις τυπολογίας. Από αυτές, διαμέσου της
επιλογής του τεχνολογικού συστήματος κατασκευής και
την οριστικοποίηση με ακρίβεια πλέον των λειτουργιών
και χώρων, μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή καθεαυτή
τη σύνθεση του κτιρίου, τουλάχιστον σε επίπεδο
σκαριφήματος.
Για τις τελευταίες αυτές ενέργειες, είτε πρόκειται για τα
πρώτα σκίτσα με ελεύθερο χέρι, προοπτικά ή όχι, είτε
πρόκειται για τον έλεγχο της ιδέας μας διαμέσου κατόψεων,
τομών, όψεων υπό κλίμακα σχεδιασμένων, χρειαζόμαστε
ένα σχεδιαστικό εργαλείο προβολής - παρουσίασης που
γενικά μπορούμε να ονομάσουμε γεωμετρία. ∆ηλαδή
τη γεωμετρία της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης, όπου σαν σύνθεση
εννοούμε τη σύλληψη - σχεδιασμό
(design)2 και γραφική απόδοση για την
κατασκευή - παρουσίαση (επικοινωνία
προς τρίτους) της ίδιας της σύλληψης.
Η γεωμετρία δηλαδή είναι το εργαλείο
με το οποίο κόβουμε, ορίζουμε και
δημιουργούμε το χώρο που αποτελεί
το βασικό «υλικό» για την αρχιτεκτονική.
Όμως οι τρισδιάστατες μορφές στην
αρχιτεκτονική δεν είναι το εξωτερικό
ενός όγκου3, όπως π.χ. συμβαίνει μ’ ένα
γλυπτό, αλλά η επιφάνεια (κυρτή, κοίλη ή
επίπεδη) που περικλείει ένα χώρο. ∆ιότι
ο χώρος στην αρχιτεκτονική δεν είναι
κενός, αλλά αποτελεί τον ογκομετρικό
χώρο στον οποίο συνυπάρχουν μία
σειρά από δραστηριότητες, εκτός από

Σκίτσο του Aldo Rossi για ένα δημοτικό
σχολείο

Τρισδιάστατο μοντέλο των όγκων

1. Χ. Αθανασόπουλος, Κατασκευή κτιρίων - σύνθεση και τεχνολογία, σελ. 33, ε’ έκδοση Αθήνα.
2. Ο αγγλικός όρος «design», χρησιμοποιείται σαν έννοια που αναφέρεται στη συνθετική - δημιουργική διαδικασία
κατασκευής ενός κτιρίου. Η σύλληψη της ιδέας οριστικοποιείται στο μυαλό του αρχιτέκτονα - designer και στη συνέχεια
εκφράζεται (αρχικά για την κατανόησή της και στη συνέχεια για την κατασκευή της) διαμέσου «γεωμετρικών προβολών»
ικανών να απεικονίσουν στις δύο διαστάσεις (της επιφάνειας του χαρτιού σχεδίασης) τις τρεις διαστάσεις του αντικειμένου
που αποτελούν τη σχεδίαση.
3. Ciancarlo di Carlo, L’idea plastica come sfida alla tecnologia, ανακοίνωση στο ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχιτεκτόνων,
Μαδρίτη 1975

5

τις περιπτώσεις γλυπτικής απόδοσης των αρχιτεκτονημάτων
όπως π.χ. οι πυραμίδες. Κατ’ επέκταση, στην περίπτωση της
αρχιτεκτονικής η «έμπνευση - δημιουργία» αναφέρεται σε
ένα σύστημα οργανωμένου χώρου, όπου πειραματιζόμαστε
διαμέσου της χρήσης κι αντιλαμβανόμαστε διαμέσου της
μορφής του.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, «συνθέτω» σημαίνει
ότι κατασκευάζω ένα ογκομετρικό σύνολο. Όχι όμως έναν
οποιοδήποτε όγκο, διότι για να εκφράζεται η αρχιτεκτονική
διαμέσου αυτού, πρέπει ν’ ανταποκρίνεται ο όγκος στα
χαρακτηριστικά μιας κατασκευής. ∆εν αρκεί δηλαδή οι
διάφορoι χώροι να ικανοποιούν τις ανάγκες - προϋποθέσεις
μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δημιουργούν και αναμεταξύ
τους συνδετικές σχέσεις τέτοιες, ώστε να εκφράζουν και να
μεταδίδουν στον παρατηρητή τις βασικές λειτουργίες για τις
οποίες κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί το έργο.

Στοά Αττάλου,
Αθηνών

αρχαία

αγορά

των

Οι συνδετικές σχέσεις θα πρέπει ν’ ανταποκρίνονται
κατ’ αρχάς στα θέματα ευκρίνειας - αναγνώρισης των
μορφών της σύνθεσης. Αργότερα θα πλαισιωθούν
και θα εμπλουτισθούν και θα γίνουν πιο σύνθετες με
δευτερεύουσες προσθήκες (σχέσεις), μέχρι και τον πλήρη
καθορισμό τους με την επεξεργασία των λεπτομερειών,
αλλά και με εικαστικές επεμβάσεις γλυπτικής ή ζωγραφικής
στις επιφάνειες.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική μορφή
στην οποία θα πρέπει να υποταχθούν η εξυπηρετική -

Frank Gehry, Vitra Design Museum, Weilam-Rhein, Γερμανία 1990

Adolf Loos
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Le Corbusier, Notre Dame du Haut, Ronchamp, Γαλλία

Χρήση ορθογωνίων πρισμάτων. Moshe Satdie, Habitat ’67, Montreal, Καναδάς

λειτουργική μορφή καθώς και η τεχνική μορφή, θα
δώσουν τη δυνατότητα στον χρήστη - άνθρωπο να
κινείται μέσα στο έργο με τάξη και αρμονία.
Και αυτό το κατορθώνει διότι όχι μόνον το κάθε έργο ως
κάτοψη πρέπει να είναι σοφά οργανωμένο, αλλά και
διότι ως όγκος, με τα ανοίγματα και τα πλήρη, το φως
και τις σκιές, τα χρώματα, τη λογική της κατασκευής του
και τις αναλογίες των χώρων του, τελικά αποκτά μια
αυτοτέλεια.
Μόνο τότε οι μορφές μπορούν να θεωρηθούν
αρμονικές και το αρχιτεκτόνημα να συγκινεί αισθητικά
όχι μόνον τον χρήστη αλλά και τον θεατή. Η σύνθεση
των μορφών θα πρέπει να
αποβλέπει ουσιαστικά στην
ικανοποίηση τριών στοιχείων:
1.

την
πρακτικά
αναγκαία
μορφή που εξυπηρετεί το
σκοπό του έργου,

2.

της
τεχνικά
αναγκαίας
μορφής που προκύπτει από
την κατασκευή και

3.

της καλλιτεχνικά αναγκαίας
μορφής που έχει αυτοτέλεια
Πρίσματα, κύλινδροι, κύκλοι, ελλείψεις και άλλα γεωμετρικά στερεά και
σχήματα στη συγκρότηση ενός πίνακα
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αισθητική, χάρις στην αρμονία των
αναλογιών της4.

Ψυχολογία της σύλληψης των
μορφών
Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εργαλείο άμεσα ευαίσθητο, που μπορεί, ακόμη και χωρίς εξάσκηση,
ν’ αναγνωρίσει μία γραμμή που δεν είναι απόλυτα ευθύγραμμη, κάθετη ή οριζόντια, ή μία καμπύλη
που δεν είναι συνεχής και κανονική στην καμπυλότητά της. ∆εν είναι όμως τόσο ευαίσθητο
στο ν’ αντιλαμβάνεται τις γωνίες που δεν είναι ορθές και ν’ αντιλαμβάνεται τη χωρικότητα των
μορφών, τουλάχιστον όταν αυτές δεν είναι ορατά και καθαρά - εύκολα αναλυμένες σε μορφές
αποτελούμενες από βασικά γεωμετρικά σχήματα.
Τα παραδείγματα είναι πολλά. Η δυνατότητα της άμεσης αναγνώρισης των μορφών αποτελεί
αναντικατάστατη συνθήκη για τη σύλληψη του αρχιτεκτονικού μηνύματος. Οι μορφές γίνονται τόσο

F. L. Wright, Guggenheim Museum, Nέα Υόρκη, ΗΠΑ

4.
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Π. Μιχελής, Η αρχιτεκτονική ως Τέχνη, σελ. 18, δ’ έκδοση.

Frank Lloyd Wright

πιο εύκολα αντιληπτές και αναγνωρίσιμες, όσο πιο χαρακτηριστικές και λιγότερο συγκεχυμένες
είναι μεταξύ τους, κατ’ επέκταση απλές και
κανονικές.
Τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά
στοιχεία που εμπεριέχονται στις απλές
γεωμετρικές μορφές είναι τόσο έντονα, που
δημιουργούν σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα του
βαθμού εξέλιξής του, αναφορά σε αυθόρμητους
συμβολισμούς.
Το τετράγωνο π.χ. και η τρισδιάστατη επέκτασή
του, δηλ. ο κύβος, περισσότερο από κάθε άλλη
μορφή αποδίδει την ιδέα της καθαρότητας, της
σταθερότητας, της ήρεμης συνειδητής σκέψης.
Ο κύκλος και η τρισδιάστατη επέκτασή του,
δηλ. η σφαίρα, περισσότερο από κάθε άλλη
μορφή φέρουν την ιδέα της συνέχειας, της
κίνησης, της αιωνιότητας χωρίς αρχή και τέλος,
της τελειότητας.
Το ισόπλευρο τρίγωνο και η τρισδιάστατη
επέκτασή του, το τετράεδρο, είναι αντίθετα
μορφή συνδεδεμένη μ’ εμάς, ως προς την ιδέα
της ενέργειας, της αστάθειας, της δυσκολίας,
της επιθετικότητας.
Οι κανονικές παραμορφώσεις αυτών των
βασικών μορφών παρουσιάζουν αναγκαίες
αλλαγές στο θέμα της κατασκευής των σύνθετων
αρχιτεκτονικών
κατασκευών,
στις
οποίες
Φιλιππούπολη, παραδοσιακή κατοικία. «Σπάσιμο» του
κυρίως όγκου σε μικρότερους και σε επίπεδα
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επιπλέον μπορούν συχνά να υπεισέλθουν περισσότερες γεωμετρικές μορφές ταυτόχρονα.
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ο F. L. Wright συχνά έκανε χρήση σύνθετων γεωμετρικών
συστημάτων. Τετράγωνο και κύκλο (Johnson bldg. at Racine 1939), τετράγωνο και ορθογώνιο
τρίγωνο 600 και 300 στο Willey House της Minneapolis (1934), τετράγωνο και εξάγωνο στο
St. Mark Tower στη Νέα Υόρκη (1929), τετράγωνο και ισόπλευρο τρίγωνο στο St. Marcos in the
desert, a Chandler (1927) κλπ.
Πρόκειται δηλαδή για βασικές - στοιχειώδεις εκφράσεις της ψυχολογίας της μορφής, αλλά χάρις
σ’ αυτές, επιτυχημένα ή όχι, στάθηκε ικανό να κατασκευάσουμε από την αρχή της ανθρώπινης
δραστηριότητας μέχρι σήμερα, το μεγάλο κτίριο της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής.
Χωρίς να είναι ανάγκη λοιπόν να αναφερθούμε αποκλειστικά στις αρχιτεκτονικές μορφές
όπου επιδιώχθηκε η εκλογή μίας καθαρής μορφής, όπως εκείνες που θεωρήθηκαν ικανές να
εκφράσουν τη δύναμη στην πραγματική και ταυτόχρονα μυθική διάσταση του θανάτου (όπως π.χ.
οι τάφοι με κανονική μορφή, οι τάφοι με τούμπες, με ημισφαίριο κτλ) και χωρίς την απλοποίηση
που πρέσβευε ο Le Corbusier, να θεωρούμε δηλ. την αρχιτεκτονική σαν το σοφό παιχνίδι των
γεωμετρικών στερεών υπό το φως του ήλιου (πράγμα που ούτε ο ίδιος έκανε), παραμένει
γεγονός (και είναι πάντα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις), η ανάγκη να «διαβάσουμε» σε μία
αρχιτεκτονική ένα σύνολο στοιχειωδών γεωμετρικών σχημάτων και μορφών.
Αυτά τα στοιχειώδη σχήματα είναι μορφές με τις οποίες ασχολείται η κλασσική γεωμετρία και
έφτασαν σ’ εμάς διαμέσου των «Στοιχείων» του Ευκλείδη, παρ’ όλο που η ιστορία της αρχιτεκτονικής
εγγράφει τη συνειδητή χρήση τους από τις πρώτες πολιτισμικές εκδηλώσεις του homo sapiens,
χιλιάδες χρόνια πριν τη συστηματοποίηση που πραγματοποίησαν ο Πυθαγόρας, ο Θαλής, ο
Ευδόσσιος και ο Ευκλείδης.

Η γεωμετρία σαν οικονομία του χώρου
Η γεωμετρία, σύμφωνα με το λεξικό του Oxford, είναι η επιστήμη των ιδιοτήτων και των σχέσεων
των μεγεθών στο χώρο. Ασχολείται λοιπόν άμεσα με την αρχιτεκτονική διότι ενδιαφέρεται για
την ποιότητα και τις ιδιότητες των μορφών στο χώρο και γιατί μας επιτρέπει να δημιουργούμε
δισδιάστατες απεικονίσεις, ικανές να κατασκευάσουν και να ελέγξουν τρισδιάστατες μορφές
του χώρου.
Λόγω της σχέσης: σημασία της κατασκευής = «σύστημα εσωτερικών σχέσεων» μεταξύ στοιχείων,
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η γεωμετρία ενδιαφέρει τον αρχιτέκτονα κι αποτελεί τη βασική
επιστήμη για τη μελέτη και την κατασκευή των δομημένων μορφών.
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Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι η γεωμετρία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την
οικονομία του χώρου. Χρησιμοποιώντας τη λέξη οικονομία σαν την «σχέση μεταξύ ποσότητας και
ποιότητας».
Ολοκληρώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η γεωμετρία για τον αρχιτέκτονα είναι:
•

η βάση και το επιστημονικό μέσο, δηλ. το απαραίτητο εργαλείο στη διαχείριση των μορφών
που υπεισέρχονται στη διαχείριση των χώρων

•

ένα σύστημα υλοποίησης ιδανικών μορφών που προέρχονται από τους βασικούς χώρους
και από τις λειτουργίες επικοινωνίας και σήμανσης του κτιρίου που κατασκευάστηκε. Μορφές
στις οποίες αποδόθηκαν ιδιαίτερα συμβολικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά

•

το πλέγμα του απεικονιστικού γραφικού - μαθηματικού συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε
για να κατασκευάσουμε επί χάρτου τη γεωμετρία των χώρων και των άλλων λειτουργιών του
κτιρίου

•

το γραφικό μέσο για να επικοινωνούμε και να μεταδίδουμε -πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την κατασκευή- την ιδέα της σύνθεσης και την αρχιτεκτονική κατασκευή του κτιρίου:
επικοινωνία και μετάδοση, που σε αυτή την περίπτωση δεν ενδιαφέρει τον δημιουργό, αλλά
τους άλλους δηλ. εργολάβους, κατασκευαστές και αναθέτες, που σ’ αυτούς μπορούμε να
συμπεριλάβουμε και τη δημόσια γνώμη, επεκτείνοντας την έννοια σ’ εκείνους τους ειδικούς,
όπως αρχιτέκτονες, φιλολόγους ή κριτικούς της αρχιτεκτονικής.

Κατά τη διάρκεια κάθε συνθετικής επεξεργασίας απώτερος στόχος είναι η κατασκευή εκείνων
των χώρων που εκφράζουν το σκοπό της δουλειάς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει συχνά κατά
τη διάρκεια επεξεργασίας των σύνθετων γραφικών απεικονίσεων των απαραίτητων για την
επίτευξη του τελικού σκοπού (κτηρίου), να επαληθεύσουμε ανά πάσα στιγμή το «γεωμετρικό
μέσο» (σχέδιο) με την υλοποίηση του αντικειμένου, προκειμένου να μην αντικατασταθεί από τον
«γεωμετρικό αυτοσκοπό» της συνθετικής διαδικασίας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί
για να μη συμβαίνει αυτό και πρέπει ο αρχιτέκτονας να κοιτάει καλά να μην γίνει «δούλος» της
γοητείας της γεωμετρίας, που είναι διαφορετική από την αρχιτεκτονική.

Γεωμετρία και φύση
Η γεωμετρία είναι μία κατασκευή του ανθρώπινου εγκεφάλου, αλλά αν παρατηρήσουμε τη φύση
μπορούμε να τη θεωρήσουμε σα σύνολο των νόμων που βρίσκονται γύρω από τον άνθρωπο. Ο
ανθρώπινος ορθολογισμός στάθηκε ικανός ν’ αναγνωρίσει τη διαδικασία ανάπτυξης στο φυτικό
και ζωικό βασίλειο ορισμένων απλών μορφών, να βρει τις σχέσεις που διέπουν τις μορφές αυτές
μεταξύ τους και να κατασκευάσει συστήματα μαθηματικής γεωμετρικής απεικόνισης.
Παρατηρώντας τη φύση εντοπίζουμε, ταυτίζουμε κι απομονώνουμε απόψεις της σύνθετης
πραγματικότητας των φυσικών κατασκευών σε διαφορετικές κλίμακες, όπως π.χ. τις αναλογίες
του ανθρώπινου σώματος, τη συμμετρία των λουλουδιών και της θέσεως των φύλλων σ’ ένα
κλαδί, μέχρι τη σπείρα του DNA.
Στην αρχιτεκτονική η διαδικασία αντιστρέφεται και γίνεται άμεση, διότι χρησιμοποιούμε τη
γεωμετρία για να κτίσουμε έναν αρχιτεκτονικό οργανισμό. Επειδή όμως δεν μπορούμε να πούμε
ότι ένας οργανισμός της φύσης είναι μόνο γεωμετρία, έτσι δεν είναι δυνατό να πούμε ότι αρκεί η
γεωμετρία για να δημιουργήσουμε – συνθέσουμε έναν αρχιτεκτονικό οργανισμό. Τα άλατα π.χ.
στη φύση είναι μία κατασκευή, όχι όμως ένας οργανισμός, διότι προφανώς ο ορισμός της λέξης
οργανισμός αναφέρεται σε μορφές της ζωής πιο πολύπλοκες. Όμως, η γεωμετρική διάταξη
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της μορφής των κρυστάλλων σχετίζεται άμεσα με την αρχιτεκτονική, παρ’ όλο που πρόκειται για
μορφές πολύ πιο απλές απ’ αυτές της αρχιτεκτονικής.
Κάθε αρχιτεκτονικό σύνολο είναι ένας «οργανισμός» πολύ πιο σύνθετος παρ’ όλο που συχνά η
διάταξή του είναι λιγότερο αυστηρά γεωμετρική, σε σχέση με τη μορφή των αλάτων. Αντίθετα,
ένας φυτικός ή ζωικός οργανισμός παρουσιάζεται απείρως πιο σύνθετος και περιπλεγμένος από
τον αρχιτεκτονικό οργανισμό. Για το λόγο αυτό, οι αρχιτέκτονες και οι ιστορικοί του παρελθόντος
διέκριναν στις απαρχές των αρχιτεκτονικών μορφών τη μίμηση των φυτικών και ζωικών οργανισμών
(βλ. Π.Μιχελή, passim).
Σήμερα τίθεται υπό αμφισβήτηση η θεωρία αυτή, καθώς επίσης και η άποψη ότι οι μορφές
του ζωικού και φυτικού βασιλείου αναπτύχθηκαν σε σχέση με τη λειτουργική ανάπτυξή τους,
προκειμένου να επιτευχθεί η άμυνά τους και η επιβίωση του είδους. Σύμφωνα με πρόσφατες
μελέτες υπάρχουν αιτίες πολύ πιο βαθιές και σύνθετες που επεξηγούν την εξέλιξη των μορφών
στη φύση, που επαληθεύουν τη θεωρεία του ∆αρβίνου περί εξέλιξης και συσχετίζουν άμεσα
τη μορφή των ατόμων με μία εσωτερική ενέργεια -που αν και δεν έχει πλήρως διευκρινιστείοφείλεται στην τάση των προγόνων για την καλυτέρευση του είδους, τουλάχιστον σε επίπεδο
μορφής.
Οι παραπάνω σκέψεις για την εξέλιξη των μορφών στη φύση, όσον αφορά την αρχιτεκτονική
χρησιμεύουν ως προς τα εξής:
•

ν’ αποφεύγουμε να θεωρήσουμε ότι μία αρχιτεκτονική μορφή είναι περισσότερο αξιόλογη,
όσο περισσότερο αποσυντίθεται στις βασικές γεωμετρικές μορφές της, λαμβάνοντας υπ’ όψη
ότι η αλήθεια -ακόμη και στην αρχιτεκτονική- είναι ένα σύνθετο γεγονός, διότι αναφέρεται σε
ανθρώπους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, οι οποίες παρ’
όλο που εξωτερικά η μορφή τους αποτελεί βασικό και απλό γεωμετρικό σχήμα, σαν μορφές
αποτελούν κάθε άλλο παρά απλή συνθετική εξέλιξη.

•

σε αντίθεση με τα παραπάνω, πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψη ότι κατά τη διάρκεια της
συνθετικής επεξεργασίας των αρχιτεκτονικών μορφών, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η
πολυπλοκότητα των σχημάτων και μορφών αποτελεί προχωρημένη, εξελιγμένη ή σύγχρονη
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αρχιτεκτονική. Σύμφωνα με τον Ludovico Quaroni, αν η συνθετική διαδικασία δεν προχωρεί
συνειδητά με τους απαραίτητους συνεχείς ελέγχους, διακινδυνεύουμε να μην κάνουμε
καθόλου «αρχιτεκτονική». Και δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από τη απομίμηση ορισμένων
οργανικών μορφών ή της αρχιτεκτονικής με συμβολικό περιεχόμενο.

Αρχιτεκτονική – Γεωμετρία - Μορφή
Αν υπάρχει κάτι από την αρχιτεκτονική που σχετίζεται με τις κατασκευές της φύσης οφείλεται
στη δημιουργική ικανότητα και στην επιθυμία του ανθρώπου. Ιδιαίτερα για την Αναγέννηση, που
υπήρξε από τις πιο δημιουργικές εποχές σε αρχιτεκτονικό έργο, χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι
ο Πάπας Nicolo V, γνωστός για τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις του στη Ρώμη, λίγο πριν πεθάνει
ζήτησε από τους διαδόχους του την υλοποίηση στη Ρώμη «μαρτυριών που να θυμίζουν έργα
σχεδόν του ίδιου του Θεού» (1455).
Οι αρχιτεκτονικές μορφές είναι δημιουργίες τις οποίες μόνο ο άνθρωπος είναι ικανός να
πραγματοποιήσει. Επίσης η γεωμετρία είναι ανθρώπινη δημιουργία. Πρόκειται όμως για
διαφορετικά πράγματα παρ’ όλο που υπήρξαν και υπάρχουν άμεσες σχέσεις μεταξύ τους. Η
γεωμετρία -που είναι ουσιαστικά μαθηματικά- ασχολείται με τον αφηρημένο χώρο, ενώ η
αρχιτεκτονική -που είναι τεχνική και τέχνη- ασχολείται με το συγκεκριμένο χώρο δηλαδή το χώρο
σε σχέση με τον άνθρωπο, τόσο σαν παρατηρητή, όσο και σαν χρήστη.
Ο αρχιτέκτων θα πρέπει να γνωρίζει τις λεπτές σχέσεις που συνδέουν τη ζωή με τη μορφή και
τη μορφή με τη ζωή για να μπορέσει να γνωρίσει τη λεπτή σχέση που κάνει την αρχιτεκτονική
κατασκευή όμοια με ζωντανή ύπαρξη, παρ’ όλο που προέρχεται από τη μίμηση ενός ελάχιστου
τμήματός της. Άλλωστε, η σκοπιμότητα της προσφοράς του αρχιτέκτονα στην πόλη και στην
κοινωνία πάντα υπήρξε και θα παραμένει η ειλικρινής και αναντικατάστατη αφιέρωσή του στο
δημιουργικό σχέδιο.
Νίκος Λιανός
Ξάνθη, 2007
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