
 
 
 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ 
∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος 
Εκδόσεις Libro  2008 
 
ΖΕΟΝ  Σαχτούρη 8-10, πλατεία Κουµουνδούρου            

 

Πέµπτη 28 Μαΐου  2009 στις 8.00 µµ  
 

 

Οι εκδόσεις LIBRO σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ  
του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  
 
την Πέµπτη 28 Mαΐου 2009,  ώρα 8 µ.µ. 
στο ZEON  Σαχτούρη 8-10, Πλατεία Κουµουνδούρου. 
 
Για το βιβλίο θα µιλήσουν οι: 
 
ΠANAΓIΩTHΣ TOYPNIKIΩTHΣ, Kαθηγητής E.M.Π. 
ΡΕΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆ΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ, Αρχιτέκτονας, ∆ρ. Ιστορικός 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Α.Π.Θ. 
 

 

Στην αφετηρία των σκέψεων για τον ψηφιακό τοπικισµό βρίσκεται µια απορία: οι ψηφιακές 
τεχνολογίες, όσο και αν αναγγέλλονται ως τεχνολογική επανάσταση και ρήξη µε το υπάρχον, στην 
πράξη εντάσσονται στο υπάρχον (τοπικό) µεταβάλλοντάς το, στην αρχή σταδιακά και σε βάθος 
χρόνου ριζικά; Καθώς οι απόψεις υπέρ ή κατά των «νέων τεχνολογιών» έδιναν µεταξύ τους σκληρές 
µάχες, σε ένα φαντασιακό πεδίο που οι ίδιες είχαν ορίσει, το έδαφος που τις φιλοξενούσε άλλαζε 
στην υλικότητά του, ακριβώς λόγω των ψηφιακών τεχνολογιών. Η ενασχόληση µε αυτό το 
«έδαφος», το µεταβαλλόµενο «τοπικό», παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον  από την συµµετοχή 
στη διαµάχη.  
 
Απέναντι στο µεταβαλλόµενο τοπικό, κάθε προσπάθεια του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού να 
συγκροτήσει από τα πριν µια συνολική θεώρηση αυτής της νέας κατάστασης πραγµάτων, ώστε να 
προτείνει µια σταθερή µορφή αρχιτεκτονικού έργου, µοιάζει αδιέξοδη. Η µόνη διέξοδος είναι να
σκεφτεί την ίδια την µεταβολή του  τοπικού, µέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Να σχεδιάσει τις 
συνθήκες αλλαγής του έργου και όχι την ύστατη αρχιτεκτονική µορφή του όταν αυτή η αλλαγή έχει 
συντελεστεί.  ∆ηλαδή, να σκεφτεί την νέα συνθήκη ύπαρξης του δικτυακά πλέον υφιστάµενου 
τοπικού.  
 
Την νέα ένταση µεταξύ τοπικής και δικτυακής ταυτότητας επιχειρεί ο συγγραφέας να προσεγγίσει σε 
θεωρητικό και σχεδιαστικό επίπεδο. 

 

 

Ο ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος είναι αρχιτέκτονας και  γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. ∆ιδάσκει 
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Εισηγήσεις του σε συνέδρια και συµµετοχές του σε ερευνητικά 
προγράµµατα αναφέρονται στον χώρο και την τεχνολογία, την διαµόρφωση τεχνικής σκέψης καθώς 
και τις εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στην αρχιτεκτονική. ∆ιατηρεί δικό του 
αρχιτεκτονικό γραφείο. Τα αρχιτεκτονικά έργα του περιλαµβάνουν νέα κτίρια και ανακαινίσεις 
παλαιών στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Πρόσφατα έργα του αναφέρονται στον σχεδιασµό κτιρίων 
που παρουσιάζουν ένταση ένταξης των τεχνολογιών της πληροφορίας. 
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