
H έννοια του «τόπου» σε ένα παγκοσμιοποιημένο
κόσμο: η σκοπιά της αρχιτεκτονικής

της Παναγιώτας Πύλα
Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Σε ένα συμπόσιο που οργανώθηκε στη Λευ-
κωσία τον περασμένο Φεβρουάριο με θέμα
την ιστορία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής
στην Ευρώπη, το ακροατήριο – στην πλειο-
ψηφία του επαγγελματίες αρχιτέκτονες –
εξέφρασε επανειλημμένα έναν έντονο προ-
βληματισμό: ποιο χαρακτήρα πρέπει να έχει
η αρχιτεκτονική στην Κύπρο σήμερα; πώς
μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις ιδιαι-
τερότητες της σημερινής Κύπρου μέσα από
την αρχιτεκτονική; Κάποιος μάλιστα ανα-
ρωτήθηκε με αγωνία αν είναι, ακόμη και ως
ιδέα, δυνατό για τους σημερινούς επαγγελ-
ματίες αρχιτέκτονες της Κύπρου να αντα-
ποκριθούν στην πραγματικότητα της
χώρας τους, αφού μέχρι στιγμής όλοι σπού-
δασαν σε ξένα πανεπιστήμια και κυρίως σε
διαφορετικές κοινωνίες. Μήπως θα έπρεπε
το Τμήμα Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου – ρώτησε άλλος σε ένα από τα
πηγαδάκια που σχηματίστηκαν μετά το
τέλος του συμποσίου – να επικεντρωθεί
στην προώθηση μιας κυπριακής αρχιτεκτο-
νικής ταυτότητας;
Οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων
εισηγητών – καθηγητές από την
Architectural Association του Λονδίνου, το
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο
Πατρών κ.ά – αναφέρθηκαν στην περίπτω-
ση της Κύπρου περιφερειακά, αφού κατα-
πιάστηκαν με γενικότερα θέματα περί διε-
θνισμού και τοπικισμού σε πρόσφατες
τάσεις μοντερνισμού, περί κοινωνικών ορα-
μάτων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στις διαδικασίες εκμοντερνισμού, περί της
πολυπλοκότητας και ρευστότητας της

έννοιας της μοντερνικότητας στην Ευρώπη
και στη Μέση Ανατολή... Όμως η εμμονή
του ακροατηρίου σε ερωτήσεις για το χαρα-
κτήρα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην
Κύπρο έδειχνε ότι αυτό το ερώτημα αποτε-
λούσε το κύριο «φίλτρο» μέσα από το οποίο
η πλειοψηφία του ακροατηρίου επεξεργα-
ζόταν το υλικό που παρουσιάστηκε.
Από την άλλη μεριά, υπήρξαν και μέλη του
ακροατηρίου που θεώρησαν αντιπαραγωγι-
κές τις τέτοιου είδους αναζητήσεις, τη στιγ-
μή που ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο
κόσμο, στον οποίο η επαγγελματική μας

«κοινότητα» δεν ορίζεται από γεωγραφικά
ή εθνικά σύνορα, αλλά από τα διεθνή
δίκτυα μέσα στα οποία κινούμαστε. Στο
συγκεκριμένο αίτημα για μια κυπριακή
αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ο αντίλογος
ήταν η εμφανής ανάγκη διατήρησης διόδων
επικοινωνίας με άλλα ακαδημαϊκά και
επαγγελματικά κέντρα – κάτι που θα ήταν
πιο δύσκολο, αν όχι αδύνατο, με μια εμφα-
τικά τοπικιστική εκπαίδευση.
Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να τοποθετηθεί;
Έχει η αρχιτεκτονική στην Κύπρο σήμερα,
κάτι δικό της να πει; Μπορεί ο «τόπος» μας
– με την ιστορία του, τις πληγές του και τις
ελπίδες του – να συμβάλει στην ευρύτερη
αρχιτεκτονική κουλτούρα; Ή μήπως η ανα-

Έχει η αρχιτεκτονική στην Κύπρο σήμερα, κάτι
δικό της να πει; Μπορεί ο «τόπος» μας να συμ-
βάλει στην ευρύτερη αρχιτεκτονική κουλτούρα;
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φορά στον τόπο συγκαλύπτει κάποια προ-
διάθεση εσωστρέφειας; Συμμετείχα στο
συμπόσιο ως εισηγήτρια και θα ήθελα να
αναλύσω εδώ, σε γενικές γραμμές, την
άποψη ότι πριν σπεύσει κανείς να τοποθετη-
θεί στη μία ή την άλλη πλευρά της πιο πάνω
αντιπαράθεσης, θα πρέπει να αναστοχαστεί
τις προϋποθέσεις στις οποίες βασίζεται η
κάθε θέση. Αρχιτέκτονες και ακαδημαϊκοί
είναι σημαντικό να ανιχνεύσουμε όλες τις
επιλογές μας, ειδικά σήμερα που αναδύονται
αρχιτεκτονικές σχολές στην Κύπρο.
Το κύριο θέμα εδώ είναι σε τελική ανάλυση,
η έννοια του τόπου. Και πρώτα απ’ όλα
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε: μπορούμε σήμε-
ρα να μιλούμε για αρχιτεκτονική του τόπου
– της Κύπρου; Αν όντως δεχτούμε ότι η
αρχιτεκτονική δημιουργία δεν είναι απλά
μια φορμαλιστική ή εγκεφαλική άσκηση,
αλλά, αντίθετα, είναι μία πολιτιστική
έκφραση άμεσα συνυφασμένη με την κοι-
νωνία την οποία εξυπηρετεί, από την οποία
εμπνέεται και την οποία ενδεχομένως και
να εμπνέει, τότε σίγουρα η αρχιτεκτονική
μπορεί, και μάλιστα οφείλει, να ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες, τα προβλήματα, τα βιώ-
ματα και τα όνειρα των ανθρώπων του
τόπου της. Με αυτή την έννοια, η αρχιτε-
κτονική είναι τοπική. Σε τι ακριβώς όμως
συνίσταται η «τοπική» αυτή διάσταση;
Είναι άραγε κάτι που μπορεί να αντικειμε-
νοποιήσει κανείς μέσα από κατασκευαστικά

υλικά και τεχνοτροπίες – που συνεχώς
αλλάζουν; Είναι κάτι που μπορεί να συσχε-
τιστεί με μία ανάμνηση ενός τόπου/χρόνου
– που είναι αναπόφευκτα επιλεκτική και
εξιδανικευμένη; Μπορεί άραγε η «τοπικό-

τητα» να οριστεί από την πολιτισμική ταυ-
τότητα των δημιουργών της – που είναι
ανεξέλεγκτα πολυδιάστατη, αφού μία/ένας
αρχιτέκτονας μπορεί να γεννήθηκε στην
Κερύνεια, να σπούδασε στη Βοστόνη κάνο-
ντας μελέτες από την Μπανγλόρ μέχρι το
Μπουένος Άιρες και να έχει τώρα γραφείο
στη Λευκωσία υλοποιώντας έργα στο Ηρά-
κλειο και το Ντουμπάι; Και, έστω κι αν
προσπαθήσουμε να αντικειμενοποιήσουμε
την τοπικότητα με κάποια από τα πιο πάνω
κριτήρια, δε θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε
επίσης ότι η οποιαδήποτε τοπικότητα δια-
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Εικόνα 1: To «κόκκινο σπίτι» του William Morris, σχεδιασµένο
από τον Philip Webb στην Αγγλία, 1859.

Εικόνα 2: Μέρος του χωριού Νέο Μπαρίζ, που σχεδίασε ο
Hassan Fathy στην Αίγυπτο, 1967.

Αν δεχτούμε ότι η αρχιτεκτονική δημιουργία
δεν είναι απλά μια φορμαλιστική ή εγκεφαλική
άσκηση, αλλά, αντίθετα, είναι μία πολιτιστική
έκφραση άμεσα συνυφασμένη με την κοινωνία
την οποία εξυπηρετεί, από την οποία εμπνέεται
και την οποία ενδεχομένως και να εμπνέει, τότε
σίγουρα η αρχιτεκτονική μπορεί, και μάλιστα
οφείλει, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα
προβλήματα, τα βιώματα και τα όνειρα των
ανθρώπων του τόπου της.
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πραγματεύεται το χαρακτήρα της μέσα από
ευρύτερες παγκόσμιες πραγματικότητες;
Ας μη ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι τα
συνεχώς αυξανόμενα κινήματα «τοπικι-
σμού», καθώς και τα κινήματα «πολιτιστι-
κής κληρονομιάς», είναι παγκόσμια φαινό-
μενα της σύγχρονης εποχής. Εδώ λοιπόν
αρχίζουν τα δύσκολα...
Αν δούμε το θέμα από ιστορική σκοπιά –
κάτι συχνά χρήσιμο στα μεγάλα διλήμματα
του παρόντος – θα θυμηθούμε ότι από ήδη
τον καιρό του κινήματος Arts and Crafts
στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, η αναζήτηση
ενός τοπικού χαρακτήρα χρησίμευε στους
αρχιτέκτονες για να επικρίνουν κάποια
κατεστημένα του επαγγέλματός τους και
της γενικότερης κοινωνίας. Το έργο των
πρωτοπόρων αυτού του κινήματος, που
έδινε έμφαση στις ικανότητες του τεχνίτη
και τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος,
ήταν στην ουσία μία έντονη κριτική της
ραγδαίας εκβιομηχάνισης, της αποξένωσης
των αστικών κέντρων, και της επαγγελμα-
τικής εξειδίκευσης που επήλθαν μετά τη
βιομηχανική επανάσταση (Εικόνα 1).

Παρομοίως, οι πολυδιάστατες εκφάνσεις
τοπικισμού στον 20ο αιώνα – από τον
Antonio Gaudi στην Ισπανία ως τον Hassan
Fathy στην Αίγυπτο, και τον Δημήτρη
Πικιώνη στην Ελλάδα, ανάμεσα σε πολλούς
άλλους – αποτελούσαν μια αντίδραση στον
ισοπεδωτικό διεθνισμό και τεχνολογικό
ορθολογισμό που προωθήθηκε μέσα από
κάποιες άτεγκτες μορφές μοντερνισμού
(Εικόνα 2). Ειδικά στο δεύτερο μισό του
20ού αιώνα, και πιό συγκεκριμένα στο
μετα-αποικιοποιημένο κόσμο, η αναζήτηση
μίας γηγενούς αρχιτεκτονικής αντιπροσώ-
πευε μία γενική δυσφορία απέναντι στις
κρατούσες τάσεις εκμοντερνισμού, όπως
προωθήθηκαν από μεγάλες διεθνείς κατα-
σκευαστικές εταιρείες ή διεθνείς οργανι-
σμούς ανάπτυξης, που βασίζονταν σε μια
μονολιθική έννοια της προόδου και σε
μονοδιάστατα κοινωνικά, οικονομικά και
αισθητικά κριτήρια (Εικόνα 3). Τα έργα του
Geoffrey Bawa στη Σρι Λάνκα (Εικόνα 4),
του Balkrishna Doshi στην Ινδία, του
Δημήτρη Aντωνακάκη στην Ελλάδα, παρά
τις πολλές διαφορές τους, εμπίπτουν σε
αυτή την κατηγορία: αποτελούσαν μια
αισιόδοξη αντίσταση στην τάση για ομοιο-
γενοποίηση.
Από την άλλη πλευρά όμως, η πρόσφατη
ιστορία της αρχιτεκτονικής μας διδάσκει
επίσης ότι η έννοια του τόπου, όπως και η
παρεμφερής έννοια της παράδοσης, εμπε-
ριέχει και ένα μεγάλο κίνδυνο: μπορεί εύκο-
λα να μεταβληθεί από κριτικό εργαλείο σε
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Εικόνα 3: Ξενοδοχείο Hilton στην Κωνσταντινούπολη, σχεδια-
σµένο από τη διεθνή εταιρεία SOM (1952-55).

Αν θέλουμε να προστατέψουμε την αρχιτεκτονι-
κή σκέψη (ίσως και κάθε πολιτισμική έκφραση)
από ουσιοκρατικές νοσταλγίες, τότε πρέπει
σίγουρα να μείνουμε μακριά από πολωτικές
θεωρήσεις του ντόπιου έναντι του ξένου, του
τοπικού έναντι του παγκόσμιου, της παράδοσης
έναντι της μοντερνικότητας.
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απόλυτη και ουσιοκρατική θεώρηση. Αυτό
συμβαίνει όταν η έννοια «τόπος» χάνει την
κριτική της ορμή και καταλήγει να χρησι-
μοποιείται για να προσδώσει την εγκυρότη-
τα μίας προαιώνιας αυθεντικότητας. Στην
περίπτωση της αρχιτεκτονικής, τέτοιες
αναζητήσεις για έναν έκδηλο τοπικισμό
καταλήγουν, στην καλύτερη περίπτωση, σε
επιτηδευμένα δάνεια από κάποιο
τόπο/χρόνο, όπως τα πλαστά ιδιώματα του
ιστορικισμού της δεκαετίας του 1980
(Εικόνα 5). Σε άλλες περιπτώσεις, οι ανα-
φορές σε έναν απόλυτο και αμόλυντο τόπο
και χρόνο είχαν συγκεκριμένες ιδεολογικές
χρήσεις, ή ακόμα και σοβινιστικές προδια-
θέσεις. Εδώ, το πιο κραυγαλέο ίσως παρά-
δειγμα να είναι ο σφετερισμός των ιδεών
του γερμανικού κινήματος Arts and Crafts –
το οποίο ζητούσε την επιστροφή στις
καθιερωμένες αξίες μίας αγροτικής χειροτε-
χνικής οικονομίας – από τους υποστηρικτές
των Ναζί. Σε μία άλλη περίπτωση, η τοπικι-
στική προσέγγιση του Φαθύ στη Νέα
γκούρνα, που αναβίωσε παλιές οικοδομικές
μεθόδους και μορφολογικές επιλογές με
στόχο την αναζωογόνηση μίας αιγυπτια-
κής εθνικής υπερηφάνειας, κατέληξε να
εμμένει στον περιορισμό των γυναικών σε
κλειστές ιδιωτικές αυλές, ενδυναμώνοντας

έτσι, στο όνομα μίας «παράδοσης», πολλά
σοβινιστικά στερεότυπα για τις σχέσεις των
δύο φύλων.
Σε τελική ανάλυση λοιπόν, η έννοια του
τόπου έχει διττή διάσταση. Από τη μία, ο
αρχιτεκτονικός προβληματισμός για τον
«τόπο» ενέχει μια αισιοδοξία – αντιστέκεται
σε μονολιθικές θεωρήσεις του ανθρώπινου
πολιτισμού. Από την άλλη, η ερμηνεία του
τόπου εμπεριέχει τον κίνδυνο να γίνει και
αυτή μονολιθική. Αν θέλουμε να προστατέ-
ψουμε την αρχιτεκτονική σκέψη (ίσως και
κάθε πολιτισμική έκφραση) από ουσιοκρατι-
κές νοσταλγίες, τότε πρέπει σίγουρα να μεί-
νουμε μακριά από πολωτικές θεωρήσεις του
ντόπιου έναντι του ξένου, του τοπικού ένα-
ντι του παγκόσμιου, της παράδοσης έναντι
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Εικόνα 5: To πολυτελές ξενοδοχείο Sheraton Miramar του
Michael Graves στο θέρετρο El Gouna της Αιγύπτου.

Εικόνα 4: Parliament Complex στη Sri Lanka, 1982, έργο του Geoffrey Bawa.
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της μοντερνικότητας. Τέτοιες πολώσεις
δημιουργούν πλαστά διλήμματα, τη στιγμή
που αυτό που χρειάζεται είναι μια κριτική
αποδοχή ενός ενδιάμεσου, υβριδικού χώρου.
Με άλλα λόγια, το τοπικό και το παγκόσμιο
δεν είναι δυο πολικά αντίθετα, αλλά απενα-
ντίας είναι συστήματα με πολλαπλές επικα-
λύψεις. Όπως η παράδοση, αρχιτεκτονική
και άλλη, δεν είναι ξεκάθαρα διαχωρισμένη
από την μοντερνικότητα (αντίθετα, βιώνου-
με την παράδοση καθημερινά μέσα από τη
μοντερνικότητά μας), έτσι και το τοπικό
βιώνεται μέσα από το παγκόσμιο – και αντι-
στρόφως. Είμαστε μέρος ενός διαπολιτισμι-
κού, πολυθρησκευτικού κόσμου που υπερ-
βαίνει συνεχώς και με πολλούς τρόπους
πολιτισμικά και εθνικά σύνορα. Αυτό δεν
συνεπάγεται την ισοπέδωση των αξιών και
των ταυτοτήτων μας είτε σαν ατόμων, είτε
σαν κοινωνικών ομάδων, είτε σαν λαού,
αλλά ούτε και σημαίνει νοσταλγική προ-
σκόλληση σε κάποια αποκλειστικότητα.
Η έμφαση στον τόπο είναι σημαντική για να
μας προστατεύει από μια παθητική
(παρ)ακολούθηση του διεθνούς αρχιτεκτο-
νικού γίγνεσθαι, είναι όμως επίσης ανα-
γκαίο να μένουμε μακριά από ουσιοκρατι-
κές τοποθετήσεις που καταστρέφουν τον
δια-πολιτισμικό προβληματισμό. Θα ήταν
πιο χρήσιμο να δούμε τον «τόπο» σαν ένα

δοκιμαστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπο-
ρούν να αναπτυχτούν διάφορες ιδέες και
εναλλακτικές γεωγραφίες, παρά σαν μια
απόλυτη γεωγραφία που χαρακτηρίζεται
από προκαθορισμένες ιδέες. Αν δεχτούμε τη
γεωγραφία σαν μια πολυπρισματική έννοια,
τότε ο τόπος και ο τρόπος με τον οποίο τη
διαπραγματεύεται ο αρχιτέκτονας απαιτεί
κριτική διάθεση και συνεχή επαγρύπνηση.
Η ταυτότητα της αρχιτεκτονικής μας κουλ-
τούρας (στο δομημένο περιβάλλον της
Κύπρου, στο πανεπιστήμιο, κλπ.) δεν θα
οριστεί με το να υψώνουμε φραγμούς, αλλά
με το να κινούμαστε μέσα σε μια υβριδική
κατάσταση που αναγνωρίζει το τοπικό, το
περιφερειακό και το παγκόσμιο, μαζί με
όλες τις ενδιάμεσες πολυπλοκότητές τους.
για να απαντήσουμε το αρχικό ερώτημα:
ναι, η αρχιτεκτονική στην Κύπρο, όπως και
κάθε άλλη πολιτιστική έκφραση, έχει να πει
κάτι δικό της, αλλά συνάμα είναι σαφές ότι
δεν πρέπει να μιλά μόνη της.
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Θα ήταν πιο χρήσιμο να δούμε τον «τόπο» σαν
ένα δοκιμαστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
μπορούν να αναπτυχτούν διάφορες ιδέες και
εναλλακτικές γεωγραφίες, παρά σαν μία
απόλυτη γεωγραφία που χαρακτηρίζεται από
προκαθορισμένες ιδέες.

810127endeiktisDec08  12/10/08  6:44 PM  Page 8




