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Το 2021 δεν σηματοδότησε μονάχα την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την 
Επανάσταση του 1821. Για την εγχώρια αρχιτεκτονική σκηνή αποτελεί επίσης ένα 
σημαντικό ορόσημο σαράντα χρόνων από την πρώτη δημοσίευση του κειμένου 
των Αλέξανδρου Τζώνη και Liane Lefaivre που σύστησε την έννοια του Kριτικού 
Tοπικισμού, ερμηνεύοντας το έργο σημαντικών ελλήνων αρχιτεκτόνων, όπως ο 
΄Αρης Κωνσταντινίδης, ο Δημήτρης Πικιώνης και οι Σουζάνα και Δημήτρης Αντω-
νακάκης1. Εικ. 1  

Τι σκεπτόμαστε, όμως, όταν ακούμε την έκφραση “Κριτικός Τοπικισμός” σήμερα; 
Συνήθως μία αντίθεση. Από τη μια μεριά έχουμε την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα 
ενός τόπου και από την άλλη έχουμε αυτό στο οποίο εκείνη αντιστέκεται: την επέλαση 
της παγκοσμιοποίησης που απειλεί να ομογενοποιήσει την υφήλιο. Ο υπότιτλος του 
πιο ολοκληρωμένου βιβλίου των Τζώνη και Lefaivre πάνω στο θέμα του Κριτικού Το-
πικισμού είναι χαρακτηριστικός. Τονίζει ακριβώς αυτά τα “όρη και τις κοιλάδες” της 
πολιτισμικής διαφοράς που μπορούν ακόμα να αντιστέκονται μέσα σε έναν “επίπεδο 
κόσμο”.2

 
Στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, ωστόσο, οι αντιπαραθέσεις του τοπικού με 
το παγκόσμιο ακούγονται κάπως παρωχημένες. Ο κόσμος ήταν σίγουρα διαφορε-
τικός πριν από σαράντα χρόνια, όταν πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο όρος “Κριτικός 
Τοπικισμός”. Σημαντικότερο ακόμη, όμως, είναι να κατανοήσουμε πώς οι θεωρίες 
του Κριτικού Τοπικισμού αναπτύχθηκαν οι ίδιες εντός της ιστορικής διαδικασίας της 
παγκοσμιοποίησης. Γράφτηκαν, δηλαδή, στην εποχή κατά την οποία η ίδια αυτή 
διαδικασία έγινε επίδικο αντικείμενο σφοδρών αντιπαραθέσεων, με αποκορύ-
φωμα τις κινητοποιήσεις της αντι-παγκοσμιοποίησης στο γύρισμα της χιλιετίας. 

ΣΤΕΛΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗΝ BARTLETT SCHOOL OF ARCHITECTURE ΤΟΥ UCL ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ: RESISTING POSTMODERN ARCHITECTURE: CRITICAL REGIONALISM BEFORE GLOBALISATION (ΛΟΝΔΙΝΟ: UCL PRESS, 2022), 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Μ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ: ΝΕΦΕΛΗ, 2018) ΚΑΙ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
(ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΣΟ ΜΠΙΡΗ, ΑΘΗΝΑ: ΜΕΛΑΝΙ, 2014).
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Ακόμη και εκείνες οι αντιπαραθέσεις, ωστόσο, δεν ήταν παρά η κορυφή ενός πα-
γόβουνου, το οποίο σχηματίστηκε σταδιακά στις δεκαετίες που προηγήθηκαν. 
΄Ηδη από τη δεκαετία του 1980, δηλαδή, η εικόνα ήταν πιο περίπλοκη απ’ όσο την 
παρουσίαζαν σχηματικά oι βασικοί θεωρητικοί του Κριτικού Τοπικισμού (ο Τζώνης, 
η Lefaivre και, λίγο αργότερα, ο Kenneth Frampton).

Στις σελίδες που ακολουθούν, επιχειρώ να καταδείξω πώς ακόμα και ο Κριτικός 
Τοπικισμός έφτασε να προωθεί μάλλον άθελά του εκείνο το οποίο ήθελε αρχικά να 
αποκρούσει. Για να το κάνω αυτό, θα εξετάσω τις διαφορές μεταξύ των κόσμων 
του τότε και του τώρα, διατρέχοντας κατά σειρά τις προηγούμενες δεκαετίες. Θα 
παρουσιάσω, έτσι, τρεις κόσμους, τρεις επιστροφές, τρεις παγκοσμιοποιήσεις, 
τρεις αποικιοποιήσεις και τρεις προκλήσεις για την επόμενη δεκαετία.

Τρεις Κόσμοι: η δεκαετία του 1980
΄Οταν γράφτηκαν τα πρώτα κείμενα του Κριτικού Τοπικισμού, ελάχιστοι μπορούσαν 
να φανταστούν ότι ένα γεγονός όπως η πτώση του τείχους του Βερολίνου θα συνέ-
βαινε σύντομα, το 1989. Στην αρχή της δεκαετίας του 1980 δεν ήταν ακόμα φανερό 
ότι επίκειται το τέλος του διπολισμού του Ψυχρού Πολέμου. Μπορεί το Σοβιετικό 
μπλοκ του Δεύτερου Κόσμου να είχε πια μπει για τα καλά στον δρόμο του εξο-
ντωτικού ανταγωνισμού των εξοπλισμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρώτου 
Κόσμου, αλλά τα σημάδια της κόπωσής του δεν ήταν ακόμη εμφανή. Η παρατεταμένη 
περίοδος του Ψυχρού Πολέμου μετρούσε τότε ήδη σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Τίποτα 
δεν έδειχνε ότι θα διαταρασσόταν η δομή των Τριών Κόσμων που είχε πλέον εγκα-
τασταθεί για τα καλά στο φαντασιακό των ιστορικών πρωταγωνιστών της δεκαετίας 
του 1980. Και αυτό ισχύει είτε κατοικούσαν στον Πρώτο Κόσμο της Δύσης, είτε στον 
Δεύτερο Κόσμο του Σοβιετικού μπλοκ, είτε στον Τρίτο Κόσμο των μετα-αποικιακών 
κρατών του Παγκόσμιου Νότου.

Ο Πρώτος Κόσμος της δεκαετίας του 1980 συνεχίζει να προωθεί την εικόνα της 
ανωτερότητάς του από τον Δεύτερο Κόσμο σε όλους τους τομείς, από τη διαστημική 
έρευνα και την οικονομικοπολιτική οργάνωσή του μέχρι την εγγύηση των ατομικών 
ελευθεριών και την αρχιτεκτονική του.3 Παρά τις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις 
των προηγούμενων δεκαετιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να παρουσιάζονται 
ως μια εναλλακτική, μεταπολεμική Αυτοκρατορία που δεν βασίζεται στην ισχύ των 
όπλων της αλλά στη συνολική της οικονομική, πολιτική και πολιτισμική υπεροχή.

Αυτή ακριβώς η υπεροχή δομεί και την ιεραρχία των Τριών Κόσμων. Σύμφωνα με 
αυτήν, οι σημαντικές εξελίξεις συμβαίνουν πρώτα στον Πρώτο Κόσμο και μόνο στη 
συνέχεια γίνονται αυτές επιθυμητές στον Δεύτερο και στον Τρίτο Κόσμο. Η διαδικασία 
που περιγράφεται έχει τη μορφή του μονόδρομου. Τα πράγματα δηλαδή κυκλο-
φορούν αυστηρά και μόνο σε μία κατεύθυνση: από τον Πρώτο στον Δεύτερο και 
στον Τρίτο Κόσμο—ποτέ ανάποδα!4 Αυτή ακριβώς η ιδέα είναι που υποστυλώνει και 
την αντίληψη της ομογενοποίησης των πάντων, καθώς η παγκοσμιοποίηση προχωρά 
ακάθεκτη μέσα στις επόμενες δεκαετίες. ΄Ετσι, όταν οι Τζώνης και Lefaivre ισχυρί-
ζονται ότι οι διαφορές του κόσμου ισοπεδώνονται, στην πραγματικότητα υιοθετούν 
αυτούσια την ιεραρχική αυτή αντίληψη των Τριών Κόσμων.

Οι θεωρίες του Κριτικού Τοπικισμού γράφονται στην αρχή της δεκαετίας του 1980. 
Είναι, λοιπόν, απότοκα της εποχής του διπολισμού. Ανήκουν, όμως, σε μια ιδιαίτερη 
στιγμή της. Καθώς καθιερώνεται το ψυχροπολεμικό καθεστώς του διπολισμού, 
αυξάνονται και οι απόπειρες να αναπτυχθούν μορφές σκέψης που υπερβαίνουν 
τα δίπολα. Από το τέλος της δεκαετίας του 1960, τέτοιες απόπειρες καλύπτουν ένα 
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φάσμα από την αποδόμηση του Jacques Derrida μέχρι τις μεσανατολικές επανα-
στάσεις της δεκαετίας του 1970, που στηρίζονται στο Ισλάμ για να διαφοροποιηθούν 
από τα μοντέλα του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού, και την αναζήτηση του 
Τρίτου Δρόμου και στη Δύση από κοινωνιολόγους, όπως ο Anthony Giddens.5 

Σε αυτήν ακριβώς τη φάση μιας σκέψης που αναπτύσσεται στην εποχή του δι-
πολισμού ανήκουν και τα επαμφοτερίζοντα στοιχεία της θεωρίας του Κριτικού 
Τοπικισμού, που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις ακραίες αρχιτεκτονικές 
επιλογές της Μοντέρνας τεχνολογικής / επιστημονικής βελτιστοποίησης και του 
Μεταμοντέρνου σκηνογραφικού λαϊκισμού. Αυτά ακριβώς είναι τα αποτυπώματα 
μιας σκέψης που αναπτύσσεται εντός ενός διανοητικού ορίζοντα στον οποίο δύο 
εξ ίσου προβληματικές επιλογές φαίνεται να κυριαρχούν και να ορίζουν πλήρως 
το πεδίο της συζήτησης. Και αυτός ο ορίζοντας του διπολισμού φαίνεται τότε να 
μην μπορεί πρακτικά να υπερκεραστεί. Μπορεί, όμως, ακόμη να υπονομευθεί ή 
και να διανοιχθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, η τρίτη βιώσιμη εναλλακτική επιλογή, 
στην οποία προσβλέπουν τέτοιες μορφές σκέψης, αναμένεται να αναδυθεί από 
την επανενεργοποίηση της έντασης ανάμεσα στους δύο πόλους.

Οι θεωρίες του Κριτικού Τοπικισμού είναι γραμμένες από έναν διατλαντικό χώρο. 
Οι συγγραφείς τους είναι ευρωπαίοι μέτοικοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που αυτο-
προσδιορίζονται πολιτικά ως σοσιαλιστές ή μαρξιστές. Αποστασιοποιούνται, 
ωστόσο, από τον υπαρκτό σοσιαλισμό του Δεύτερου Κόσμου. Τα “περιφερειακά” 
παραδείγματα στα οποία στηρίζονται για να αναπτύξουν τη θεωρία του Κριτικού 
Τοπικισμού, είτε αυτά βρίσκονται στην Αθήνα είτε στο Säynätsalo ή στο Bagsværd, 
είναι όλα τους δυτικοευρωπαϊκά. Ανήκουν, δηλαδή, στον Πρώτο Κόσμο. ΄Ετσι, 
μολονότι ισχυρίζονται ότι ο Κριτικός Τοπικισμός σκοπεύει να εγκαταστήσει ένα 
διαφορετικό σύστημα πολιτισμικής κυκλοφορίας από το “περιθώριο” προς το 
“κέντρο”, οι θεωρητικοί του στην πραγματικότητα δεν χτυπούν τον σκληρό πυρήνα 
της ψυχροπολεμικής ιεραρχίας των Τριών Κόσμων. Εκείνο που κάνουν είναι απλώς να 
ενθαρρύνουν τη δημιουργία ενός συστήματος πολιτισμικής κυκλοφορίας εντός 
του Πρώτου Κόσμου—από τις δικές του “περιφέρειες” προς το δικό του “κέντρο”.6 
Ο Κριτικός Τοπικισμός ενισχύει δηλαδή την πολιτισμική παραγωγή του Πρώτου 
Κόσμου εκ των έσω. Δεν αμφισβητεί, όμως, πρακτικά και την πρωτοκαθεδρία του 
έναντι των άλλων δύο Κόσμων. Αυτό που λέει είναι ότι τα μαθήματα από την “περι-
φέρεια” (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Δανία, Ελβετία, Ιαπωνία) είναι επιθυμητά 
και από το “κέντρο” του Πρώτου Κόσμου. Είναι, μάλιστα, ως εξελίξεις του Πρώτου 
Κόσμου που τα ίδια θα γίνουν κατόπιν ελκυστικά και για τους άλλους δύο Κόσμους, 
σύμφωνα με το ψυχροπολεμικό μοντέλο.

Τέλος, όταν ο Frampton επιχειρηματολογεί υπέρ του Κριτικού Τοπικισμού ως την 
αρχιτεκτονική που συγκροτεί ένα θύλακα αντίστασης στην εξάπλωση της μεγα-
λόπολης και πάλι ακολουθεί την ίδια λογική του Πρώτου Κόσμου. Παρουσιάζει, 
δηλαδή, τη δική του εξέλιξη ως αναπόφευκτο μονόδρομο για το μέλλον και των 
υπόλοιπων δύο Κόσμων, εφαρμόζοντας τη μελέτη ενός αστικού γεωγράφου για 
μια συγκεκριμένη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών ως καθολικό μοντέλο που 
πρόκειται να επικρατήσει στην υφήλιο.7 Για άλλη μια φορά, αυτή η παραδοχή, η 
οποία είναι αδιαπραγμάτευτη στη σκέψη του Frampton, συνάδει με την αντίληψη 
που καλλιεργεί ο Πρώτος Κόσμος για την υφήλιο. Το ίδιο ισχύει και για την πεποίθηση 
ότι η αντίσταση ως λύση θα προέλθει και πάλι από τον Πρώτο Κόσμο, και μάλιστα από 
τις αναπτυσσόμενες περιοχές του. Με τον Κριτικό Τοπικισμό, ο Πρώτος Κόσμος 
φαίνεται, λοιπόν, να προσφέρει στον Τρίτο “ενδιάμεσα” ή “εναλλακτικά” σκαλοπάτια 
“αναρρίχησης” σε μια εκδοχή του Πρώτου.

ΣΤΕΛΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ
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Τρεις παγκοσμιοποιήσεις: η δεκαετία του 1990
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η αναπάντεχη πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η συνακόλουθη κατάρρευση 
του Σοβιετικού μπλοκ, στο τέλος της δεκαετίας του 1980, προσφέρει στον Κριτικό 
Τοπικισμό ένα καινούργιο ρόλο και ένα σαφέστερο εχθρό. Καθώς το αρχιτεκτονικό 
ρεύμα του Μεταμοντερνισμού ατροφεί στη δεκαετία του 1990, ο Κριτικός Τοπικισμός 
ουσιαστικά ξανασυστήνεται, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της αναδυόμενης παγκο-
σμιοποίησης. Η πτώση ενός τείχους αναμένεται τότε να σημάνει την πτώση όλων 
των τειχών. Κι αυτή με τη σειρά της θα οδηγήσει στην πλήρως απελευθερωμένη 
ανάπτυξη της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Οι θεωρητικοί της θριαμβολογούν ότι 
ο κόσμος θα γίνει επίπεδος, καθώς η ιστορία φτάνει στο τέλος της.8 Σύμφωνα με 
εκείνους, τα κράτη του πρώην Ανατολικού μπλοκ και του Τρίτου Κόσμου θα 
σπρώχνονται για να μετεξελιχθούν σε φιλελεύθερες δημοκρατίες με ελεύθερες 
οικονομίες αμερικανικού τύπου.

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
Με το αντίπαλο δέος του Σοβιετικού μπλοκ πλέον εκτός πεδίου, οι θεωρητικοί του 
σοσιαλισμού και του μαρξισμού αναδιπλώνονται επίσης.9 Είχαν, άλλωστε, σταματήσει 
από καιρό να διεκδικούν κάτι που θα έμοιαζε με τις ουτοπίες ή τις επαναστάσεις 
των αρχών του 20ού αιώνα. Στο τέλος του ίδιου αιώνα, η “αντίσταση” είχε πια κα-
θιερωθεί ως η μεταμοντέρνα λέξη για την “επανάσταση”. Συνεχίζοντας, λοιπόν, να 
μιλούν με όρους “αντίστασης”, οι θεωρητικοί αυτοί στρέφουν τα βέλη της κριτικής 
τους πιο ξεκάθαρα εναντίον της νεοφιλελεύθερης εκδοχής της παγκοσμιοποίησης. 
Τα “όρη” και οι “κοιλάδες” που υπερασπίζονται οι ίδιοι αντιστέκονται στην επέλαση 
του “επίπεδου κόσμου”, την οποία ευαγγελίζονται οι θεωρητικοί τους αντίπαλοι. 
Παράλληλα, αντιπαραβάλλουν αυτή την ανεπιθύμητη παγκοσμιοποίηση, που πα-
ρωθείται κυρίως από καπιταλιστικούς οικονομικούς παράγοντες, με τη δική τους 
επιθυμητή “υδρογειοποίηση” (οι γαλλόφωνοι χρησιμοποιούν τον εναλλακτικό όρο 
‘mondialisation’), η οποία διαθέτει ένα διαυγέστερο κοινωνικό, πολιτισμικό και οι-
κολογικό προσανατολισμό.10

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Στα δικά του κείμενα, ωστόσο, ο Frampton δεν χρησιμοποιεί τους όρους ‘global’ 
ή ‘globalisation’ για την παγκοσμιοποίηση. Για να αναφερθεί στα έργα που εκείνος 
θέλει να προωθήσει, χρησιμοποιεί τον όρο ‘world architecture’, αρχιτεκτονική του 
κόσμου.11 Αυτός παραπέμπει συνειρμικά στη σχετικά ασαφή ιδέα της Weltliteratur 
(λογοτεχνία του κόσμου) του Johann Wolfgang von Goethe από τον 19ο αιώνα.12 
Σηματοδοτεί το γεγονός πως το εκάστοτε πολιτισμικό έργο δεν γίνεται απαραιτήτως 
καλύτερα κατανοητό εντός του δικού του εθνικού πλαισίου. Οπως σημειώνει ο 
Milan Kundera, εκείνος που κατανόησε καλύτερα τον Rabelais, που έγραφε στα 
γαλλικά, ήταν ο Ρώσος Bakhtin, εκείνος που κατανόησε καλύτερα τον Νορβηγό 
Henrich Ibsen ήταν ο Ιρλανδός George Bernard Shaw, και εκείνος που κατανόησε 
καλύτερα τον Δουβλινέζο James Joyce ήταν ο Αυστριακός Hermann Broch.13 ΄Ενα 
τέτοιο μοντέλο βασίζεται δηλαδή περισσότερο στην παραδοχή της ισοτιμίας των 
πολιτισμών και στον ελεύθερο διάλογο μεταξύ τους στην ίδια υπερεθνική πλατφόρμα. 
Σε αυτό το πλαίσιο είναι που εισέρχεται και ο Δεύτερος Κόσμος (ιδίως μάλιστα οι 
ευρωπαϊκές χώρες του πρώην Σοβιετικού μπλοκ) στο πεδίο μελέτης της ιστορίας 
της αρχιτεκτονικής. Η ιστοριογραφία εκείνης της εποχής επιτελεί, άλλωστε, το νέο 
έργο της οικοδόμησης της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, η οποία παραμένει πο-
λυφωνική μέσα στην ενότητά της.14

Την ίδια περίοδο, οι Τζώνης και Lefaivre τονίζουν τις οικουμενικές δυνατότητες 
των αρχιτεκτόνων, στις οποίες βασίζονται οι σχεδιαστικές αρχές του Κριτικού Τοπι-
κισμού.15 ΄Οπως εξηγούν, δεν χρειάζεται να είναι κανείς Καταλανός για να σχεδιάσει 
ένα κτήριο του Κριτικού Τοπικισμού στη Βαρκελώνη. Υπογραμμίζοντας τον κριτικό, 
και όχι τον τοπικιστικό, χαρακτήρα της θεωρίας τους, απαντούν έτσι και σε μια από 
τις συχνές παρανοήσεις της. Ταυτόχρονα, όμως, με αυτόν τον τρόπο προλειαίνουν 
και τον δρόμο για την ανάδειξη του εναλλακτικού αλλά παγκοσμιοποιημένου star-
system του Κριτικού Τοπικισμού. Και αυτό καλύπτει θεωρητικά αρχιτέκτονες όπως 
ο Mario Botta και ο Tadao Ando που δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο 
εκτός των “περιφερειών” από τις οποίες ξεκίνησαν. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, 
οι θεωρητικοί του Κριτικού Τοπικισμού φτάνουν οι ίδιοι να αναπαράγουν εν μέρει 
αυτό στο οποίο αντιτίθενται.

Τρεις αποικιοποιήσεις: η δεκαετία του 2000
ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Τη δεκαετία του 2000, εμφανίσθηκαν οι πρώτες μετα-αποικιακές κριτικές του Κριτικού 
Τοπικισμού, οι οποίες κατέδειξαν και τους εγγενείς περιορισμούς μιας ιδεαλιστικής 
προσέγγισης της “αρχιτεκτονικής του κόσμου”. Τόνισαν έτσι ότι ο Κριτικός Τοπικισμός 
δεν λειτουργεί στο υποτιθέμενα ουδέτερο πλαίσιο μιας ισότιμης διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας διαλόγου, αλλά είναι ένας εγγενώς αποικιοκρατικός λόγος. Στην 
πραγματικότητα, “σπρώχνει” ο ίδιος “ενεργά στο περιθώριο” τις περιοχές που 
συζητά. Αυτές δεν κατανοούσαν απαραίτητα τον εαυτό τους και την πολιτισμική 
τους παραγωγή ως περιθωριακές πριν την έλευση των θεωρητικών του Κριτικού 
Τοπικισμού.16

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Ιδίως στα κείμενα του Frampton, oι παρουσιάσεις των αρχιτεκτονικών του Κριτικού 
Τοπικισμού βασίζονται σε αφηρημένες διχοτομήσεις (μεταξύ τεχνολογίας και τόπου, 
για παράδειγμα) και εξιδανικευμένες εντυπώσεις. Διαστρεβλώνουν έτσι το αρχικό 
νόημα των έργων, καθώς παραγνωρίζουν το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο της 
παραγωγής τους σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Μπορεί, λοιπόν, να δηλώνουν σοσια-
λιστές ή μαρξιστές, αλλά οι θεωρητικοί του Κριτικού Τοπικισμού στην πράξη δεν 
συζητούν το πολιτικό πλαίσιο που παράγει τις αρχιτεκτονικές τις οποίες προωθούν. 
΄Οταν οι Τζώνης και Lefaivre μιλούν για έργα του Κριτικού Τοπικισμού στους 
Τροπικούς, αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά σε Δυτικοτραφείς αρχιτέκτονες ή 
επαγγελματίες του Πρώτου Κόσμου που κτίζουν εκεί. Και όταν ο Frampton βασί-
ζεται στο κείμενο του Paul Ricoeur του 1961 για να ξαναθέσει το ερώτημα “πώς 
να γίνουμε Μοντέρνοι και ταυτόχρονα να επιστρέψουμε στις πηγές;”, αποσιωπά το 
μετα-αποικιακό πλαίσιο και τους αγώνες των αναδυόμενων εθνών για τους οποίους 
είναι γραμμένο το συγκεκριμένο απόσπασμα.17 

ΜΕΤΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗ
Βασισμένος εξ αρχής στην ιστορική εμπειρία του Πρώτου Κόσμου, ο Κριτικός Τοπικι-
σμός δεν αντιμετωπίζει ευθέως το ερώτημα της αποικιοκρατίας. Στην πραγματικότητα, 
το καθιστά αδιόρατο. Παρ’ όλο που ιστορικά αναπτύσσεται ακριβώς τη στιγμή 
που αναδύονται και οι πολλαπλές δυνατότητες των μετα-αποικιακών σπουδών ως 
διακριτού γνωστικού κλάδου (με ορόσημο τη δημοσίευση του Οριενταλισμού του 
Edward Said το 1978),18 ο Κριτικός Τοπικισμός δεν διασταυρώνεται αλλά αναπτύσσε-
ται παράλληλα μαζί τους. ΄Ετσι, η συγγραφή της ιστορίας του Κριτικού Τοπικισμού, 
ένα έργο που οι Τζώνης και Lefaivre αναλαμβάνουν πια ξεκάθαρα μετά το 2000, 

ΣΤΕΛΙΟΣ   ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣΗ   ΑΛΛΗ   ΕΠΕΤΕΙΟΣ   ΤΟΥ  ’21:
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παραμένει ένα ιστοριογραφικό έργο της “παγκόσμιας” δυτικοευρωπαϊκής αποικιο-
κρατικής παράδοσης. Οι δύο θεωρητικοί δεν προβαίνουν, δηλαδή, σε μια λεπταί-
σθητη ανάλυση διαπολιτισμικών διαλόγων και ανταλλαγών, καθώς τα πολύπλοκα 
δίκτυα ισχύος, ιεραρχίας και ανισότητας που συχνά καθορίζουν αυτές τις ανταλλαγές 
μένουν εκτός πλάνου. 

Κι αυτό δεν συμβαίνει μονάχα επειδή εξ αρχής το ενδιαφέρον των βασικών θεω-
ρητικών του Κριτικού Τοπικισμού ήταν και παρέμενε στη Δύση. Συμβαίνει, επίσης, 
επειδή από την αρχή ο λόγος του Κριτικού Τοπικισμού δεν κοιτούσε προς το παρόν 
ή το μέλλον. Το ενδιαφέρον του παρωθούνταν διαρκώς από το παρελθόν. Ο Κριτικός 
Τοπικισμός είναι στην πραγματικότητα η επιστροφή της δεκαετίας του 1960 στη 
δεκαετία του 1980.

Τρεις επιστροφές της δεκαετίας του 1960
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Ξανακοιτάζοντας τα κείμενα του Frampton μαζί με τα έργα του Κριτικού Τοπικισμού 
με απόσταση τεσσάρων δεκαετιών, αναρωτιέμαι αν η θεωρία του είναι τελικά 
συστηματική ή συνεκτική. Ολο και περισσότερο μου φαίνεται ότι πρόκειται για μια 
απόπειρα θεωρητικής δικαιολόγησης μιας συγκεκριμένης αισθητικής του προτί-
μησης. Μια συνέντευξη του Frampton στον Γιώργο Σημαιοφορίδη ενισχύει αυτή την 
εντύπωση.19 Τα κείμενα για τον Κριτικό Τοπικισμό γράφονται, άλλωστε, από έναν Βρε-
τανό ιστορικό που γαλουχήθηκε αρχιτεκτονικά με τη γενιά των Μπρουταλιστών της 
δεκαετίας του 1960. Ως αρχισυντάκτης του Architectural Design από το 1962 μέχρι 
το 1965, ο Frampton επιλέγει να παρουσιάσει έργα που μαρτυρούν τις προτιμήσεις 
του, δεκαπέντε χρόνια προτού γράψει οτιδήποτε σχετικό με τον Κριτικό Τοπικισμό. 
Το πλαίσιο της σκέψης του, από τον μαρξισμό του μέχρι την αρχιτεκτονική γλώσσα του 
ήπιου Μοντερνισμού που προτιμά, προέρχεται ολόκληρο από τη δεκαετία του 1960. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η θεωρία του Κριτικού Τοπικισμού είναι αυτό που απομένει ως νοσταλγία από τη 
ματαιωμένη επανάσταση του 1968 (ή την αδυναμία να συγκροτηθεί ένα επαναστατικό 
πρόταγμα έκτοτε). Αντανακλά την προσπάθεια του Frampton να επαρχιοποιήσει τη 
Μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική της σκηνογραφίας της δεκαετίας του 1980. Η εναλλακτική 
επιλογή που ο ίδιος προτείνει παραμένει μια οπισθοφυλακή, η οποία είναι όμως όσο 
μειοψηφική και περιθωριακή ήταν και η αισθητική και κοινωνική πρωτοπορία της 
δεκαετίας του 1930. Κι αν μια πρωτοπορία σαν κι αυτή δεν είναι πλέον εφικτή τη 
δεκαετία του 1980, μπορεί ακόμη να αποτελεί το αντικείμενο μιας νοσταλγίας, όσο 
τουλάχιστον αντέχουν τα τελευταία πρότυπα της δεκαετίας του 1960.

ΟΠΤΙΚΗ
Το 1975, όταν o Frampton θέλει να απαντήσει στην πρόκληση του πλουραλισμού 
που θέτει επιτακτικά η αναδυόμενη Μεταμοντέρνα σκέψη, για άλλη μια φορά το 
εναλλακτικό πρότυπο που προτείνει είναι ο πλουραλισμός του Team 10 της δεκαετίας 
του 1960.20 Οι Τζώνης και Lefaivre από τη μεριά τους τονίζουν την ανάγκη να αλ-
λάξουν οι σχέσεις σχεδιαστών-χρηστών, αναθεωρώντας κατάλληλα το πρότυπο 
των συμμετοχικών διαδικασιών σχεδιασμού της δεκαετίας του 1960. Το σοσιαλ-
δημοκρατικό μοντέλο του κοινωνικού κράτους της ευρωπαϊκής ανοικοδόμησης 
παρουσιάζεται επίσης ως η μόνη διαθέσιμη εναλλακτική επιλογή, μολονότι κινείται 
μέσα στα όρια που θέτει κάθε μορφή “καπιταλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο”. Τέλος, 
η δική τους επιμονή στην ανθρωπιστική διάσταση του εγχειρήματος του Κριτικού 
Τοπικισμού,21 όσο και η ιεραρχική πρωτοκαθεδρία της Μοντέρνας γλώσσας της 

αρχιτεκτονικής στην σκέψη του Frampton, αποτελούν πρόσθετα αποτυπώματα μιας 
οπτικής της δεκαετίας του 1960 στις θεωρίες του Κριτικού Τοπικισμού του 1980.

Τρεις προκλήσεις: από τη δεκαετία του 2010 σε εκείνη του 2020
ΘΕΩΡΙΑ
Πολλές από τις βασικές αρχές του Κριτικού Τοπικισμού αποτελούν πλέον μέρος 
της εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων ανά την υφήλιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται η 
έμφαση στον τόπο και στο τοπίο, στις κλιματολογικές συνθήκες και στους βασικούς 
προσανατολισμούς κτηρίων και οικοπέδων, στα εντόπια υλικά και στους αντίστοιχους 
τρόπους κατασκευής. Ωστόσο, είναι πλέον αρκετά και τα χαρακτηριστικά του Κρι-
τικού Τοπικισμού που δεν φαίνεται να διατηρούν την αξία τους στην εποχή της 
κλιματικής κρίσης. Εδώ μάλιστα είναι που οι υποδόριες επιστροφές στη δεκαετία του 
1960, οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του λεξιλογίου του Κριτικού Τοπικισμού, 
μπορούν να αποδειχθούν ιδιαιτέρως επιζήμιες (αρχίζοντας από τη φετιχοποίηση του 
σκυροδέματος ως βασικού οικοδομικού υλικού στη Δύση). Από την άλλη πλευρά, 
ο Κριτικός Τοπικισμός διατηρεί στον πυρήνα του μια εγγενή σχέση με το ερώτημα 
περί βιωσιμότητας στην αρχιτεκτονική. Είναι λοιπόν θεωρητικά, τουλάχιστον, δυνα-
τόν να αναθεωρηθεί και αναλόγως για τον 21ο αιώνα υπό το πρίσμα της κλιματικής 
αλλαγής.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Αν πρόκειται να επιζήσει ως θεωρία, η μελέτη του Κριτικού Τοπικισμού ως ιστορικού 
πια φαινομένου μπορεί επίσης να φέρει στην επιφάνεια και άλλα τυφλά του σημεία.22 
Η ίδια η συγγραφή του Κριτικού Τοπικισμού, άλλωστε, ήταν μια διαπολιτισμική 
διαδικασία που δεν περιορίζεται στα κείμενα του Τζώνη, της Lefaivre και του 
Frampton. Περιλαμβάνει επίσης κτήρια και ιδέες των αρχιτεκτόνων που συζητήθηκαν 
στα κείμενα αυτών των θεωρητικών, καθώς και ευρύτερους προβληματισμούς για 
το τοπικό πριν και μετά τη Μοντέρνα αρχιτεκτονική. Ο χώρος της συγγραφής του 
Κριτικού Τοπικισμού είναι, λοιπόν, ριζωματικός. Δεν έχει σαφή όρια, ούτε αρχή ή 
τέλος. Πρόκειται για ένα διαπολιτισμικό δίκτυο κυκλοφορίας των σχετικών ιδεών 
που εξαπλώνεται από ανθρώπους και θεσμούς, και τους εμπλέκει με κτήρια και 
κείμενα. Εικ. 2  Ως τέτοιο είναι που χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω και από τους 
ιστορικούς της αρχιτεκτονικής σήμερα.

ΕΙΚ.2 Η ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ,1973–5, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ, 2017 (ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ)
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ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ακόμη κι αν κανείς υποθέσει ότι ο Κριτικός Τοπικισμός απέτυχε ως θεωρία, μπορεί 
να επιβιώσει ως ιστορία. Μέσω της ιστορικής του κριτικής, μπορεί επίσης να 
ανανεωθεί όχι πλέον ως θεωρητικό μανιφέστο για το μέλλον της αρχιτεκτονικής 
πρακτικής αλλά ως ιστοριογραφικό πρόγραμμα για τον 21ο αιώνα, ο οποίος ανέτρεψε 
τις θριαμβολογικές προβλέψεις της δεκαετίας του 1990. Μέχρι τα μέσα της δεκαε-
τίας του 2000 μάλιστα, τουλάχιστον εβδομήντα νέα τείχη είχαν υψωθεί ανά την 
υφήλιο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για επικαιροποίηση των συζητήσεων για το 
ερώτημα του τοπικού σήμερα.23 Αναθεωρημένος κατάλληλα, ώστε να απαντήσει 
στις βάσιμες μετα-αποικιακές κριτικές του, και βασισμένος σε πρόσφατες ιστορικές 
μελέτες, ο Κριτικός Τοπικισμός μπορεί έτσι να αποτελέσει τη βάση για μια ιστο-
ριογραφία χωρίς προδιαγεγραμμένο “κέντρο” που θα αναδεικνύει τα πολλαπλώς 
διασυνδεδεμένα “περιθώρια” τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται και σήμερα.

ΕΙΚ.3 ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ, 
RESISTING POSTMODERN ARCHITECTURE: CRITICAL REGIONALISM 
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