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Hovedformålet	  med	  mit	  ophold	  ved	  Det	  Danske	  Institut	  i	  Athen	  var	  at	  udføre	  researcharbejde	  
omkring	  den	  græske	  arkitekt	  C.	  A.	  Doxiadis,	  hans	  arbejdsmetode	  og	  de	  tanker	  og	  teorier	  der	  lå	  
til	  grund	  for	  den	  videnskab	  han	  formulerede	  som:	  ”Ekistics	  	  -‐	  The	  Science	  of	  Human	  
Settlements”.	  Jeg	  skulle	  udbygge	  min	  viden	  om	  Doxiadis	  via	  litteraturstudier	  og	  
dataindsamling,	  og	  jeg	  havde	  i	  tillæg	  på	  forhånd	  udvalgt	  tre	  specifikke	  bygningskoncepter	  som	  
udgangspunkt	  for	  nogle	  konkrete	  undersøgelser:	  1:	  Doxiadis	  Office	  Building,	  2:	  Doxiadis	  
Appartment	  –	  begge	  beliggende	  i	  Athen	  for	  foden	  af	  Lycabettos	  højen	  -‐	  og	  3:	  boligbebyggelsen	  
”Aspra	  Spitia”,	  beliggende	  ved	  Den	  Korinthiske	  Bugt.	  Herudover	  håbede	  jeg	  på	  at	  kunne	  få	  
adgang	  til	  materiale	  der	  kunne	  belyse	  samarbejdet	  mellem	  Doxiadis	  og	  den	  ægyptiske	  
arkitekt,	  Hassan	  Fathy	  i	  Athen	  i	  perioden	  1959-‐61.	  
	  
Constantinos	  Apostolos	  Doxiadis	  –	  ”Dinos”	  -‐	  Den	  glemte	  dinosaur!?	  
Som	  inden	  for	  litteratur,	  film/TV	  og	  sport	  så	  gælder	  det	  også	  inden	  for	  arkitektur	  og	  design,	  at	  
stjerner	  toner	  frem,	  funkler	  og	  har	  alles	  bevågenhed	  for	  derefter	  at	  forsvinde	  ud	  i	  glemslens	  
tåger,	  som	  om	  de	  aldrig	  havde	  eksisteret.	  Selv	  personligheder	  som	  gennem	  deres	  optræden	  på	  
den	  faglige	  arena	  i	  perioder	  har	  spillet	  anerkendte	  hovedroller	  og	  været	  markant	  med	  til	  at	  
sætte	  dagsordenen	  for	  deres	  tids	  faglige	  debat,	  både	  i	  relation	  til	  teori	  og	  praksis,	  kan	  på	  kort	  
tid	  komme	  til	  at	  fremstå	  som	  ubetydelige	  parenteser	  i	  en	  større	  historisk	  sammenhæng.	  Til	  
denne	  sidste	  kategori	  hører	  arkitekten	  og	  planlæggeren	  Constantinos	  A.	  Doxiadis.	  Fra	  i	  sin	  
aktive	  karriere	  –	  fra	  grundlæggelsen	  af	  Doxiadis	  Associates	  i	  1953	  og	  til	  sin	  død	  i	  1975	  –	  at	  
have	  optrådt	  som	  en	  indflydelsesrig	  og	  hyppigt	  konsulteret	  ekspert	  på	  sit	  felt,	  så	  må	  man	  
konstatere,	  at	  han	  i	  dag	  som	  person	  fremstår	  relativ	  anonym,	  og	  i	  særdeleshed	  blandt	  
arkitektfagets	  yngste	  generation	  er	  hans	  betydning	  så	  godt	  som	  ukendt.	  Og	  årsagerne	  til	  dette	  
kan	  være	  mange.	  	  
	  
Jo	  mere	  man	  afdækker	  Doxiadis	  virke	  og	  personlige	  indsats	  på	  en	  lang	  række	  områder,	  og	  i	  
særdeleshed	  hans	  firmas	  engagement	  på	  globalt	  plan	  igennem	  en	  periode	  på	  flere	  årtier,	  jo	  
mere	  kan	  det	  forekomme	  yderst	  ufortjent.	  
	  
Allerede	  som	  24	  årig	  og	  nyuddannet	  arkitekt	  (Athen	  1931-‐35,	  Berlin	  1936)	  udnævnes	  han	  
som	  ”Chief	  Town	  Planning	  Officer	  for	  the	  Greater	  Athens	  Area”	  og	  som	  31	  årig,	  (1944)	  som	  
leder	  og	  Viceminister	  for	  Genopbygning	  i	  Grækenland	  efter	  2.	  Verdenskrig.	  Han	  deltager	  
senere	  i	  1952	  i	  FN-‐regi	  i	  et	  planlægningsarbejde	  i	  Indien.	  Og	  det	  er	  tydeligt,	  at	  alle	  de	  projekter	  
og	  det	  arbejde	  Doxiadis	  udfører,	  lige	  fra	  starten	  vidner	  om	  et	  engagement	  i	  løsning	  af	  
samfundsrelaterede	  problemstillinger	  som	  knytter	  sig	  til	  planlægning	  og	  bosætning.	  Efter	  
hjemkomsten	  fra	  Indien	  opstarter	  han	  sit	  eget	  firma	  ”Doxiadis	  Associates”	  i	  Athen,	  og	  over	  en	  
bemærkelsesværdig	  kort	  periode	  formår	  han	  at	  manifestere	  dette	  som	  et	  internationalt	  
rådgivningsfirma	  anerkendt	  	  for	  sin	  viden	  og	  sine	  metoder	  inden	  for	  planlægning	  af	  
bebyggelse,	  byer	  og	  infrastrukturer	  i	  den	  store	  skala.	  	  
	  
På	  rekordtid	  kom	  han	  således	  til	  at	  spille	  en	  enestående	  rolle,	  da	  den	  tids	  regeringer	  og	  
multinationale	  organisationer	  (FN,	  WHO,	  Verdensbanken,	  Ford	  Foundation,	  Inter-‐American	  
Development	  Bank	  etc.	  1)	  kastede	  sig	  ud	  i	  at	  ville	  løse	  de	  udfordringer,	  byernes	  accelererende	  
udvikling	  medførte.	  Det	  var	  regeringer	  i	  lande	  spredt	  ud	  over	  hele	  kloden	  som	  overlod	  
udviklingen	  af	  masterplaner	  for	  både	  byer	  og	  hele	  landområder	  til	  Constatinos	  Doxiadis.	  
	  
Når	  han	  i	  dag	  er	  så	  relativt	  ukendt,	  hvad	  var	  det	  så	  Doxiadis	  på	  sin	  karieres	  højdepunkt	  kunne	  
tilbyde,	  som	  kvalificerede	  ham	  til	  at	  kunne	  give	  bud	  på	  alverdens	  byers	  fremtid?	  Hvad	  var	  det	  
der	  gjorde,	  at	  regeringer	  i	  både	  øst	  og	  vest,	  i	  udviklingslandende	  og	  den	  industrialiserede	  
verden	  turde	  kaste	  planlægningen	  af	  helt	  nye	  millionbyer	  i	  hænderne	  på	  en	  græsk	  arkitekt?	  
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Måske	  var	  det	  bl.a.	  fordi	  han	  på	  så	  overbevisende	  måde	  satte	  fokus	  på	  og	  argumenterede	  for	  
langtidsplanlægning.	  Han	  insisterede	  på,	  at	  for	  at	  vores	  byer	  skulle	  kunne	  overleve	  og	  ikke	  
blive	  kvalt	  i	  sin	  egen	  vækst,	  skulle	  planlægning	  kvalificeres	  på	  baggrund	  af	  tværfaglig	  viden	  og	  
tage	  udgangspunkt	  i	  videnskabelige	  metoder.	  Man	  kan	  med	  en	  hvis	  ret	  sige,	  at	  Doxiadis	  netop	  
introducerede	  det	  tværfaglige	  samarbejde	  ved	  at	  knytte	  specialister	  inden	  for	  sociologi,	  
økonomi,	  etnologi,	  geografi,	  arkæologi	  etc.	  til	  sin	  tegnestue	  for	  at	  understøtte	  arkitektens	  og	  
ingeniørens	  arbejde,	  idet	  Doxiadis	  var	  overbevist	  om,	  at	  arkitekten	  som	  planlægger	  af	  
samfundets	  mangfoldige	  behov	  ikke	  kan	  begrænse	  sit	  arbejde	  til	  formgivningen	  alene.	  Han	  
introducerede	  og	  praktiserede	  ”networking”	  som	  en	  naturlig	  og	  nødvendig	  strategi	  til	  
udvikling	  og	  udveksling	  af	  viden.	  Hans	  uortodokse	  initiativ	  omkring	  sine	  ”Delos	  Symposia”2	  
var	  –	  udover	  at	  være	  et	  eksempel	  på	  hans	  handlekraft	  og	  iværksætterevne	  –	  et	  forsøg	  på	  at	  
skabe	  ideelle	  rammer	  og	  et	  forum	  for	  vidensdeling.	  Hans	  insisteren	  på	  en	  videnskabelig	  
metode	  var	  afledt	  af	  den	  videnskab	  han	  udviklede	  og	  formulerede	  som	  ”The	  Science	  of	  
Ekistics”3,	  eller	  ”Ekistics	  -‐	  The	  Science	  of	  Human	  Settlements”4	  –	  videnskabelige	  metoder	  som	  
skulle	  tage	  udgangspunkt	  i,	  at	  byer	  og	  bygninger	  ikke	  må	  anlægges	  på	  baggrund	  af	  en	  statisk	  
plan,	  men	  at	  planlægningen	  skulle	  baseres	  på	  et	  dynamisk	  program.	  	  
	  
Han	  taler	  om	  ”City	  of	  the	  Future”5	  og	  ”the	  global	  city”6,	  og	  giver	  bud	  på	  bylandskaber	  i	  år	  2100,	  
hvor	  han	  forestiller	  sig	  ”a	  single	  planetary	  city”	  der	  vil	  omfatte	  nybyggede	  og	  gamle	  byer	  
”replanned	  and	  networked	  together.”7	  
Da	  Doxiadis	  blev	  givet	  opgaven	  at	  planlægge	  Pakistans	  nye	  hovedstad	  Islamabad8,	  placerede	  
han	  den	  i	  den	  nordlige	  del	  af	  landet	  for	  at	  tage	  højde	  for	  The	  Trans-‐Asian	  Highway9	  -‐	  som	  han	  
ligeledes	  fik	  ansvaret	  for	  planlægningen	  af	  -‐	  en	  naturlig	  transportrute	  som	  skulle	  forbinde	  
Lahore,	  Delhi	  og	  Calcutta	  mod	  øst	  med	  Kabul,	  Teheran,	  Baghdad	  og	  Ankara	  mod	  vest:	  ”et	  link	  i	  
den	  største	  by,	  som	  mennesket	  nogensinde	  har	  set,	  og	  som	  kommer	  til	  at	  omfatte	  regioner	  og	  
kontinenter	  med	  sine	  grene	  –	  den	  universelle	  by,	  eller	  ecumenopolis”10	  Han	  forudså	  
byvæksten	  i	  fremtiden	  som	  sammenhængende	  bydannelser	  som	  ville	  strække	  sig	  ned	  igennem	  
Europa	  og	  ikke	  ville	  være	  hæmmet	  af	  landegrænser	  men	  følge	  de	  store	  transportveje.	  
	  
I	  1961	  inviterede	  Arkitektforeningen	  i	  samarbejde	  med	  Kunstakademiets	  Arkitektskole	  
Doxiadis	  til	  København	  for	  at	  holde	  et	  foredrag	  om	  sine	  teorier	  og	  især	  sine	  idéer	  om	  byernes	  
udvikling	  og	  byernes	  fremtid.	  Foredraget	  blev	  holdt	  på	  Kunstakademiets	  Arkitektskole.	  Hans	  
Hartvig	  Skårup	  (daværende	  formand	  for	  Akademisk	  Arkitektforening)	  fremhæver	  i	  sin	  
præsentation	  af	  Doxiadis,	  at	  han	  er	  manden	  der	  i	  sit	  arbejde	  i	  den	  3.	  Verden	  har	  fundet	  
metoder,	  der	  sætter	  udviklingslandene	  i	  stand	  til	  for	  meget	  små	  midler	  at	  skabe	  tålelige	  
boligforhold,	  at	  forberede	  en	  bymæssig	  udvikling	  baseret	  på	  bedre	  tekniske	  hjælpemidler	  og	  
større	  økonomiske	  ressourcer	  end	  dem	  de	  normalt	  ville	  råde	  over.11	  
	  
I	  1963	  inviteres	  	  Doxiadis	  til	  at	  skrive	  en	  artikel	  i	  fagtidsskriftet,	  Arkitekten,	  om	  sine	  
synspunkter	  på	  Københavns	  fremtid.	  Han	  indrømmer	  kun	  at	  have	  et	  meget	  sporadisk	  
kendskab	  til	  København	  på	  baggrund	  af	  nogle	  få	  dages	  besøg,	  og	  hvad	  han	  har	  kunnet	  læse	  sig	  
til	  i	  tilgængelige	  rapporter.	  Han	  vælger	  derfor	  at	  anskue	  København	  fra	  en	  mere	  abstrakt	  
synsvinkel,	  som	  eksperten	  der	  kommer	  udefra	  og	  med	  friske	  øjne	  kan	  udføre	  en	  abstrakt	  
analyse	  af	  problemer	  og	  mulige	  løsninger.	  Han	  udtaler:	  ”anskuende	  dem	  (byerne)	  abstrakt,	  
hjælper	  os	  undertiden	  til	  at	  undgå	  de	  faldgruber,	  der	  er	  et	  resultat	  af	  det	  indgående	  kendskab	  
til	  en	  situation,	  som	  undertiden	  også	  betyder	  for	  megen	  kendskab	  til	  detaljer.”12	  
	  
Udtalelser	  som	  denne	  kunne	  godt	  give	  det	  fejlagtige	  indtryk,	  at	  Doxiadis	  udelukkende	  
beskæftigede	  sig	  med	  den	  store	  skala,	  at	  han	  ikke	  bekymrede	  sig	  om	  arkitekturens	  
grundlæggende	  temaer,	  herunder	  detaljeringen	  af	  de	  nære	  berøringsflader	  mellem	  mennesket	  
og	  rummets	  klima	  og	  æstetik,	  konstruktion	  og	  materialer.	  At	  Doxiadis	  ikke	  tillagde	  arbejdet	  
med	  den	  arkitektoniske	  kvalitet	  –	  i	  både	  den	  store	  og	  den	  lille	  skala	  –	  nogen	  større	  betydning,	  
er	  en	  forenklet	  og	  unuanceret	  tolkning	  af	  hans	  udtalte	  fokus	  på	  løsningen	  af	  kvantitative	  
problemstillinger.	  At	  han	  i	  sit	  forsøg	  på	  udtænkning	  af	  løsningsmodeller	  for	  tilvejebringelse	  af	  
boliger	  for	  meget	  store	  befolkningsgrupper	  i	  den	  3.	  verden,	  argumenterede	  for	  et	  større	  
planlægningsperspektiv,	  hvor	  økonomi	  og	  rationelle	  produktionsprincipper	  fik	  en	  særlig	  
bevågenhed,	  er	  alment	  kendt.	  Men	  at	  han	  også	  havde	  øje	  for	  vigtigheden	  af	  udformningen	  af	  
rummet,	  facadedetaljering,	  lysforhold,	  visuel	  og	  klimatisk	  komfort	  etc.,	  vidner	  både	  hans	  
litterære	  arbejde	  om13	  og	  i	  særdeleshed	  også	  nogle	  af	  hans	  sidste	  projekter,	  heriblandt	  
boligbebyggelsen	  ”Apollonia”14	  i	  Porto	  Rafti,	  øst	  for	  Athen.	  	  
	  
Studerer	  man	  Doxiadis	  meget	  engagerede	  arbejde	  med	  både	  programmeringen	  og	  
detaljeringen	  af	  den	  bebyggelse,	  som	  han	  forstillede	  sig	  skulle	  kunne	  danne	  forbillede	  og	  være	  
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et	  mønstereksempel	  for	  fremtidige	  boligbebyggelser,	  især	  i	  Grækenland,	  så	  er	  man	  ikke	  i	  tvivl.	  
Doxiadis	  afslører	  i	  Apollonia-‐bebyggelsen	  sit	  syn	  på	  bæredygtig	  planlægning,	  en	  planlægning	  
som	  både	  skal	  tage	  hensyn	  til	  konteksten,	  samt	  det	  funktionelle	  og	  æstetiske	  program.	  Han	  
formulerer	  sig	  utvetydigt	  omkring	  arkitektens	  forpligtigelse	  til	  at	  tage	  hensyn	  til	  omgivelserne,	  
de	  naturgivne	  ressourcer	  og	  de	  følsomme	  landskaber	  som	  før	  eller	  siden	  vil	  blive	  inddraget	  til	  
opførelse	  af	  efterspurgte	  boligbebyggelser	  langs	  de	  attraktive	  kyststrækninger.	  I	  hans	  
udformning	  af	  hele	  konceptet	  for	  bebyggelsen	  får	  man	  et	  indblik	  i	  hans	  nuancerede,	  men	  også	  
udprægede	  idealistiske	  syn	  på	  menneske	  og	  bosætning.15	  	  

	  
Af	  ovennævnte	  korte	  opsummering,	  af	  nogle	  få	  men	  væsentlige	  områder	  i	  Doxiadis	  virke,	  
skulle	  gerne	  fremgå,	  at	  mit	  arbejde	  med	  afdækningen	  af	  hans	  historie	  og	  faglige	  engagement	  
har	  medført	  en	  udfoldning	  af	  en	  hel	  række	  af	  temaer,	  temaer	  som	  hver	  især	  kunne	  danne	  
grundlag	  for	  et	  nærmere	  studium.	  Alene	  den	  omfattende	  dokumentation	  som	  er	  indeholdt	  i	  
Doxiadis	  Archives,	  en	  imponerende	  samling	  af	  projektmateriale,	  tegninger,	  modeller	  m.v.,	  ville	  
være	  en	  næsten	  uudtømmelig	  kilde	  til	  et	  både	  spændende	  og	  udfordrende	  researcharbejde.	  
Arkivet	  indeholder	  værdifuld	  korrespondance	  mellem	  vigtige	  aktører	  og	  samarbejdspartnere	  i	  
de	  projekter,	  som	  i	  omfang	  og	  betydning	  var	  med	  til	  at	  give	  Doxiadis	  tilnavnet:	  ”The	  busy	  
remodeller	  of	  the	  world”16.	  Endvidere	  opbevares	  her	  film-‐	  og	  videomateriale,	  udklip	  fra	  
presseomtale	  og	  Doxiadis	  bidrag	  til	  datidens	  faglige	  debatter	  i	  diverse	  internationale	  medier.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
”Doxiadis	  var	  måske	  en	  mere	  nuanceret	  tænker,	  end	  han	  får	  kredit	  og	  anerkendelse	  for,	  og	  ….	  
han	  kunne	  have	  noget	  at	  bidrage	  med	  til	  de	  fejlagtigt	  polariserede	  modsætninger	  –	  den	  bi-‐
skala-‐uorden	  –	  som	  udtrykkes	  i	  meget	  af	  nutidens	  arkitektoniske	  diskurs.”	  (	  Simon	  Richards	  i	  
Scale	  –	  Imagination,	  Perception	  and	  Practice	  in	  Architecture:	  ”Doxiadis	  and	  the	  Delos	  Symposia”,	  
Architectural	  Humanities	  Research	  Association	  Routledge,	  London,	  2011).	  
	  
Opholdet	  på	  Instituttet	  
At	  mit	  ophold	  på	  Det	  Danske	  Institut	  i	  Athen	  for	  mig	  har	  været	  noget	  nær	  den	  ideelle	  ramme	  
for	  mit	  researcharbejde	  omkring	  Doxiadis,	  skyldes	  selvsagt	  nærheden	  til	  mit	  kildemateriale,	  
men	  måske	  i	  endnu	  højere	  grad	  instituttets	  faciliteter	  og	  den	  positive	  atmosfære	  der	  hersker	  
her.	  Selvom	  en	  måneds	  ophold	  nødvendiggør	  en	  strukturering	  af	  tiden	  –	  en	  måned	  går	  hurtigt!	  
–	  så	  har	  der	  heldigvis	  været	  tid	  til	  at	  vende	  spørgsmål	  af	  både	  faglig/praktisk	  karakter	  og	  
udveksle	  gode	  informationer	  med	  instituttets	  medarbejdere.	  Min	  samtale	  med	  instituttets	  
leder,	  Rune	  Frederiksen,	  gav	  mig	  en	  klar	  fornemmelse	  af	  instituttets	  muligheder,	  og	  det	  var	  
spændende	  at	  høre	  om	  hans	  forskningsfelt	  som	  til	  en	  hvis	  grad	  	  havde	  berøringsflader	  med	  
mit	  eget	  tema,	  Doxiadis	  og	  byernes	  udvikling.	  
	  
Instituttets	  sekretær,	  Hanna	  Lassen	  har	  igennem	  hele	  perioden	  været	  min	  hovedkontakt,	  og	  
hendes	  store	  erfaring	  og	  lokalkendskab	  har	  været	  en	  fornem	  hjælp.	  Af	  Hanna	  Lassen	  fik	  jeg	  
flere	  hints	  som	  bragte	  mig	  videre	  på	  sporet	  af	  både	  vigtigt	  materiale/litteratur	  og	  gode	  
kontakter.	  Men	  det	  er	  i	  det	  hele	  taget	  den	  afslappede,	  åbne	  og	  hjælpsomme	  atmosfære	  som	  
knytter	  sig	  til	  instituttet	  ,	  der	  har	  været	  så	  befordrende	  for	  mit	  studieophold	  i	  Athen.	  

Og	  midt	  på	  gulvet,	  imellem	  arkivets	  udstillede	  eksempler	  
på	  det	  for	  datiden	  avancerede	  IT-‐udstyr,	  som	  Doxiadis	  
Associates	  var	  de	  første	  der	  introducerede	  i	  Grækenland,	  
her	  står	  en	  organisk	  udformet	  talerstol,	  et	  stykke	  design	  i	  
1:1	  udført	  af	  Doxiadis	  selv;	  en	  stol	  som	  med	  sin	  form	  og	  sit	  
design	  ikke	  skulle	  gøre	  for	  meget	  opmærksom	  på	  sig	  selv,	  
men	  hæve	  foredragsholderen	  eller	  taleren	  op	  i	  en	  
behagelig	  og	  afslappet	  position,	  til	  brug	  ved	  konferencer	  
eller	  symposia	  -‐	  i	  Doxiadis	  Officebuilding	  eller	  i	  det	  
fornemme	  samlingsrum	  i	  Apollonia-‐bebyggelsen.	  
	  
Og	  alt	  dette	  materiale	  –	  lige	  fra	  de	  store	  skalamodeller	  af	  
alverdens	  milionbyer,	  fra	  Islamabad	  til	  Rio	  de	  Janeiro,	  og	  
til	  en	  møbelprototype	  i	  1:1	  –	  skal	  retfærdigvis	  medtages	  
for	  at	  fuldende	  billedet	  af	  planlæggeren,	  underviseren,	  
forfatteren,	  bygherren	  og	  arkitekten	  Constantinos	  
Apostolos	  Doxiadis,	  og	  så	  tegner	  der	  sig	  et	  noget	  mere	  
nuanceret	  billede	  end	  det	  der	  i	  dag	  står	  tilbage	  af	  ”Dinos”	  –	  
den	  glemte	  Dinosaur.	  

Byplan-‐model	  Islamabad	  /	  møbeldesign	  .	  Big	  scale/small	  scale	  design,	  Doxiadis.	  
(Fotos	  fra	  Doxiadis	  Archives)	  
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Og	  hvad	  instituttets	  placering	  angår,	  i	  hjertet	  af	  storbyen	  Athen	  og	  i	  et	  land	  i	  sin	  værste	  krise,	  
kan	  jeg	  ikke	  holde	  mig	  tilbage	  fra	  at	  kommentere	  eller	  mane	  nogle	  mulige	  fordomme	  om	  de	  
græske	  forhold	  i	  jorden.	  Selvfølgelig	  afstedkommer	  en	  alvorlig	  økonomisk	  krise	  som	  den	  
græske,	  en	  situation	  hvor	  nogle	  mennesker	  er	  så	  trængte,	  at	  fristelsen	  til	  at	  tænke	  i	  alternative	  
og	  mindre	  sympatiske	  måder	  at	  klare	  sig	  på,	  ikke	  kan	  modstås,	  men	  disse	  tilfælde	  formår	  så	  
langt	  fra	  at	  stjæle	  billedet	  fra	  den	  almindelige,	  venlige	  græske	  befolkning,	  at	  man	  undres	  -‐	  
positivt.	  At	  det	  er	  hårdt	  at	  være	  græsk	  lønarbejder	  i	  dagens	  Grækenland	  er	  uomgængeligt.	  Men	  
efter	  en	  måneds	  ophold	  i	  Grækenlands	  hovedstad,	  har	  jeg	  –	  når	  man	  ser	  bort	  fra	  de	  næsten	  
daglige	  og	  for	  de	  flestes	  vedkommende	  fredelige	  demonstrationer,	  og	  politiets	  massive	  
tilstedeværelse	  i	  den	  centrale	  by	  og	  omkring	  parlamentet	  –	  ind	  imellem	  haft	  svært	  ved	  på	  
overfladen	  at	  få	  øje	  på	  krisen.	  Og	  jeg	  har	  i	  kritiske	  situationer,	  hvor	  punktstrejker	  bl.a.	  
besværliggjorde	  transport	  ud	  og	  ind	  af	  byen,	  oplevet	  den	  venlighed	  og	  hjælpsomhed	  vi	  altid	  
har	  forbundet	  med	  den	  græske	  befolkning,	  situationer	  som	  i	  andre	  dele	  af	  verden	  ville	  have	  
udløst	  kraftig	  udnyttelse	  af	  min	  uheldige	  situation.	  Så	  jeg	  må	  bekende	  mig	  til	  den	  opfattelse,	  at	  
det	  er	  sådan	  grækerne	  er	  flest.	  At	  der	  er	  bydele,	  hvor	  befolkningen,	  og	  måske	  i	  særlig	  grad	  
befolkningsgrupper	  som	  er	  tilflyttere	  fra	  lande	  udenfor	  Europa,	  er	  særlig	  trængte,	  hører	  
selvfølgelig	  også	  med.	  Men	  det	  er	  så	  langt	  fra	  det	  dominerende	  billede.	  
	  
	  

Så	  man	  skal	  absolut	  ikke	  holde	  sig	  tilbage,	  men	  –	  hvis	  man	  får	  
muligheden	  for	  et	  ophold	  i	  Athen	  –	  tværtimod	  udnytte	  det	  
privilegium	  det	  er,	  at	  befinde	  sig	  i	  en	  by	  som	  konstant	  afslører	  nye	  
og	  spændende	  sider	  af	  sig	  selv.	  Det	  er	  helt	  klart	  en	  by	  som	  det	  tager	  
tid	  at	  komme	  rigtigt	  ind	  under	  huden	  af,	  men	  tager	  man	  
udfordringen	  op,	  så	  belønnes	  man	  til	  fulde.	  Umiddelbart	  kan	  den	  for	  
de	  fleste,	  når	  man	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  den	  pittoreske	  og	  bilfrie	  del	  
af	  det	  historiske	  centrum,	  forekomme	  som	  et	  planløst,	  trafikalt	  kaos.	  
Og	  det	  er	  den	  selvfølgelig	  også.	  Men	  der	  foregår	  også	  tydeligt	  nogle	  
tiltag	  rundt	  omkring,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  at	  rette	  op	  og	  justere	  på	  
de	  problemer	  som	  er	  affødt	  af	  en	  accelererende	  vækst	  i	  både	  
indbyggertal	  og	  det	  trafikale	  pres	  på	  bykernen.	  At	  videreførelsen	  af	  
visionære	  planer	  fra	  ”Olympiadetiden”	  lider	  under	  den	  aktuelle	  
krise,	  må	  man	  så	  beklage	  og	  håbe	  på,	  at	  man	  dog	  med	  små	  skridt	  kan	  
videreføre	  nogle	  af	  de	  gode	  intentioner	  og	  planer	  der	  er	  søsat.	  Det	  
har	  i	  hvert	  fald	  for	  mig	  været	  en	  opmuntring	  at	  besøge	  og	  gense	  
kvarterer	  som	  Kerameikos	  og	  Nea	  Smyrna	  som,	  krisen	  til	  trods,	  
udvikler	  sig	  positivt	  og	  udstråler	  en	  hvis	  optimisme.	  

	  
	  
Bearbejdningen	  af	  mit	  indsamlede	  materiale.	  
I	  løbet	  af	  den	  måned	  der	  var	  sat	  af	  til	  mit	  ophold	  på	  instituttet	  i	  Athen,	  fik	  jeg	  indsamlet	  
materiale	  og	  informationer	  primært	  omkring	  de	  3	  bygningskoncepter,	  jeg	  nævner	  i	  min	  
indledning.	  Efter	  planen	  skulle	  jeg	  have	  besøgt	  bebyggelsen,	  Aspra	  Spitia	  ved	  den	  Korinthiske	  
Bugt.	  Dette	  besøg	  blev	  fravalgt	  i	  denne	  omgang	  til	  fordel	  for	  en	  ekskursion	  til	  den	  omtalte	  
boligbebyggelse,	  Apollonia,	  i	  byen	  Porto	  Rafti.	  Jeg	  besluttede	  på	  baggrund	  af	  det	  fyldige	  
materiale	  jeg	  fik	  adgang	  til	  på	  Doxiadis	  Archives,	  at	  prioritere	  en	  besigtigelse	  af	  Apollonia,	  da	  
arkivet	  ikke	  lå	  inde	  med	  billedmateriale	  i	  samme	  omfang	  som	  for	  Aspra	  Spitia.	  Og	  efter	  at	  have	  
fået	  et	  nærmere	  kendskab	  til	  denne	  sidste	  bebyggelse	  af	  Doxiadis,	  stod	  det	  klart,	  at	  den	  i	  sin	  
vision,	  sit	  program	  og	  hele	  designprocessen	  repræsenterede	  det,	  jeg	  havde	  søgt	  til	  belysning	  
af,	  at	  Doxiadis	  også	  havde	  fokus	  på	  den	  mindre	  skala.	  
	  
Det	  indsamlede	  materiale,	  mine	  notater	  og	  foreløbige	  tekster	  skal	  nu	  bearbejdes	  og	  danne	  
baggrund	  for	  foreløbigt	  to	  artikler	  om	  hhv.	  1):	  Doxiadis	  Office	  Building	  –	  Transformation	  og	  et	  
fremsynet	  planlægningsperspektiv	  -‐	  	  og	  2):	  Doxiadis	  og	  den	  mindre	  skala,	  herunder	  
betydningen	  af	  hans	  samarbejde	  med	  den	  ægyptiske	  arkitekt,	  Hassan	  Fathy.	  På	  længere	  sigt	  er	  
det	  mit	  håb	  og	  min	  ambition,	  at	  få	  samlet	  og	  redigeret	  materiale	  til	  et	  større	  skriftligt	  arbejde	  
om	  den	  græske	  arkitekt	  og	  byplanlægger,	  da	  jeg	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  han	  fortjener	  en	  
langt	  større	  opmærksomhed	  både	  for	  sin	  indsats	  for	  at	  skabe	  boliger	  for	  mennesker	  i	  den	  3.	  
Verden	  og	  for	  sin	  betydning	  for	  debatten	  om	  de	  moderne	  byers	  fremtid.	  
	  
Jan	  Fugl	  
Aarhus	  november	  2012	  	   	  

Athen,	  bydelen	  Nea	  Smyrna	  –	  Aghias	  Fotinis	  -‐	  Platia	  	  
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Noter:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  -‐	  United	  Nations	  (Asian	  Highway;	  Boliger	  i	  Indien	  og	  Algeriet;	  Bolig-‐	  og	  planlægningsprojekter	  i	  Skopje,	  Yugoslavien).	  
	  	  -‐	  Food	  and	  Agriculture	  Organization	  of	  the	  United	  Nations	  (Undersøgelser	  af	  jordarealer	  og	  vandforbrug,	  Kordofan,	  Sudan).	  
	  	  -‐	  International	  Bank	  for	  Reconstruction	  and	  Development	  (Planlægning	  og	  boligbebyggelse	  i	  Jordan,	  Syrien	  og	  Venezuela).	  
	  	  -‐	  Inter-‐American	  Development	  Bank	  (Udvikling	  af	  ”the	  River	  Plate	  Basin”,	  Sydamerika).	  
	  	  -‐	  International	  Cooperation	  Administration	  (Planlægning	  og	  boligbebyggelser	  i	  Libanon).	  
	  	  -‐	  Agency	  for	  International	  Development	  (Planlægning	  og	  boligbebyggelser	  i	  Karachi	  og	  Saigon).	  
	  	  -‐	  Ford	  Foundation	  (Pilotprojekter/boliger,	  Ekistic	  Training	  and	  Educational	  Buildings	  i	  Pakistan,	  Libanon	  og	  Syrien;	  Boligprojekter	  in	  Chile).	  
	  	  -‐	  Redevelopment	  Land	  Agency	  of	  Washington	  D.C.	  (Byfornyelse,	  Washington	  D.C.).	  
	  	  -‐	  Regeringer	  i:	  Brasilien-‐(herunder	  masterplan	  for	  Rio	  de	  Janeiro),	  Cypern,	  Etiopien,	  Frankrig,	  Ghana,	  Grækenland,	  Indien,	  Iran,	  Irak,	  Jordan,	  
	  	  	  	  	  Libanon,	  Libyen,	  Pakistan,	  Saudi	  Arabien,	  S.	  Vietnam,	  Spanien,	  Sudan,	  Syrien,	  USA,	  Zambia	  +	  samarbejde	  mellem	  regeringer	  i	  flere	  
	  	  	  	  	  afrikanske	  stater	  -‐	  (African	  Transportplan)	  	  
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