
Ενημερωτικό Έγγραφο
Δημόσιες απόψεις για την αστική ανάπτυξη και διατήρηση στη Λεμεσό 
Υπόβαθρο της μελέτης
Η πόλη της Λεμεσού, ειδικά την τελευταία δεκαετία, 
με την κατασκευή ενός μεγάλου αριθμού ψηλών 
κτιρίων στο παραλιακό μέτωπο και τη δημιουργία μιας 
εμπορικοποιημένης μαρίνας και λιμανιού, οδηγήθηκε σε 
μια δραματική μεταμόρφωση που είχε σαν αποτέλεσμα 
την απαρχή της αναζήτησης μιας νέας ταυτότητας 
αστικού χώρου. Το παραλιακό μέτωπο αποτέλεσε το 
σκηνικό αυτής της ‘αστικής ανάπλασης’ έχοντας ψηλής 
ποιότητας φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτέλεσαν 
πόλο έλξης για τους επενδυτές. Παρόλα αυτά, οι 
επενδυτές επιδίωξαν λύσεις εντυπωσιασμού βασισμένες 
σε οικονομικά κριτήρια, λύσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν 
και από τις αρμόδιες αρχές με τελικό αποτέλεσμα την 
επικράτηση ενός «οικονομοκεντρικού οράματος» για τη 
«σύγχρονη πόλη». 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής μιας σειράς ψηλών 
κτιρίων (βλ. Πίνακα 1) η Λεμεσός των 180,000 κατοίκων 
θα έχει αποκτήσει 14 νέους πύργους με συνδυασμένο 
ύψος των 1703μ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συγκεκριμένες 
αναπτύξεις θα τοποθετήσουν τη Λεμεσό πάνω από αρκετές 
ευρωπαϊκές πόλεις σε αυτή τη κλίμακα μέτρησης, όπως 

το Βερολίνο (πληθυσμός 3.5 εκατομμύρια, συνδυασμένο 
ύψος 1099μ.), τη Βηρυτό (πληθυσμός 361,000, 
συνδυασμένο ύψος 1285μ.) και τη Βιέννη (πληθυσμός 1,7 
εκατομμύρια, συνδυασμένο ύψος 1349μ.). 
Ανεξάρτητα όμως απ’αυτό, το ερώτημα που θα πρέπει να 
προβληματίσει όλους παραμένει το ίδιο: «με ποιό τρόπο 
τα συγκεκριμένα κτίρια συμβάλλουν στην πόλη και με ποιό 
κόστος;»

Βασικά ευρήματα
• Η αστική ανάπτυξη και διατήρηση δεν αλληλοαναιρούνται. 
• Οι καινούργιες κατασκευές δεν οδηγούν κατ’ανάγκη σε ανάπτυξη. 
• Η επένδυση και ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να βαδίζει παράλληλα με τη διατήρηση, κατανοώντας ότι η αξία 

δεν προκύπτει μόνο από τα αριθμητικά στοιχεία.
• Το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών της Λεμεσού για χρήση του παραλιακού μετώπου δεν πρέπει να 

παρεμποδίζεται από τις νέες αναπτύξεις. 
• Το όραμα μιας «σύγχρονης πόλης» της Λεμεσού πρέπει να βασίζεται στην κοινωνικότητα, στην ηθική της 

φροντίδας και της αλληλεγγύης, ενσωματώνοντας τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας των 
πολιτών. 

• Πρέπει να δίδονται ίσες ευκαιρίες στο κοινό, ώστε να παρέχει ανατροφοδότηση σε προτάσεις νέων 
αναπτύξεων και επιρροή στην πολιτική πολεοδομικού σχεδιασμού.  
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Ενδεικτικά Έργα Ύψος (μ.)
Lanitis Old Mansion (3 πύργοι) 3 πύργοι: 510

Olympic Residency (2 πύργοι) 2 πύργοι: 150
The One 170
Oval 75

iHome Limassol (2 πύργοι) 2 πύργοι: 76
Del Mar 78
Limassol Landmark 93
Neocleous Tower 84
Fairways Centre Point 56
Totalserve Towers 63
Limassol Blu 90

Marco Polo (2 πύργοι) 2 πύργοι:144
Cedars Oasis 54
Icon Residences 50

Πίνακας 1: Ενδεικτικά έργα ανάπτυξης με εκτιμώμενο ύψος. 
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Η αστική ανάπτυξη έχει την δυνατότητα και αναπόφευκτα 
μπορεί να αλλάξει την ταυτότητα μιας πόλης αλλά 
ταυτόχρονα να αλλάξει και την αντίληψη των κατοίκων 
και των επισκεπτών της πόλης, τόσο σε τοπικό όσο και 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Έργα αστικής ανάπτυξης τέτοιας 
κλίμακας και είδους μπορούν μεν να εμπνεύσουν και 
να επιτύχουν την αναβίωση υποβαθμισμένων τμημάτων 
της πόλης όπου άλλα έργα πιθανό να αποτύχουν, αλλά 
παράλληλα οδηγούν σε αστικό εξευγενισμό αναγκάζοντας 
συγκεκριμένες ομάδες κατοίκων να μην μπορούν 
να  ανταποκριθούν στις νέες οικονομικές απαιτήσεις 
των επενδυτών και στο νέο οικονομικό μοντέλο που 
εγκαθιδρύεται.
Σε συνέχεια του πιο πάνω προβληματισμού αξίζει να 
αναρωτηθούμε αν το μελλοντικό όραμα της Λεμεσού, σαν 
μια νεο-φιλελεύθερη πόλη-λιμάνι, αξίζει να συνεχίσει σε 
αυτούς τους ρυθμούς ή κατά πόσο είναι επιθυμητό ένα 
άλλο μοντέλο σχεδιασμού βασισμένο στην κοινωνία και 
την εμπλοκή της κοινότητας. Αν και θα ήταν σημαντική 
μια συγκριτική μελέτη με άλλες πόλεις, καθώς επίσης 
και θα ήταν μεγάλης αξίας μια σε βάθος ανάλυση του 
κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, το έγγραφο αυτό 
επιλεγμένα εστιάζει σε μια προσέγγιση του (ελλιπούς) 
συμμετοχικού πλαισίου σχεδιασμού με στόχο να 
αποκαλύψει τις επιθυμίες και απόψεις του κοινού.
Αυτό το έγγραφο καταγράφει τα αποτελέσματα μιας 
διήμερης «συμμετοχικής εκδήλωσης», στην οποία 
ζητήθηκε από το κοινό μέσω μιας διαδραστικής 
εγκατάστασης, να εκφράσει την υποστήριξη ή τη 
διαφωνία του ως προς την ανάπτυξη διαφόρων έργων, 
καθώς επίσης και τις προσδοκίες του για την διατήρηση 
ή την ανάπλαση ορισμένων περιοχών της πόλης. Μια 
ομάδα από επιλεγμένα έργα και περιοχές από ένα μεγάλο 

σύνολο έργων, χρησιμοποιήθηκαν σαν δείγμα για τους 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση για να αποκαλύψουν ποιες 
είναι οι πιο δημοφιλείς τάσεις ως προς τις έννοιες της 
«ανάπτυξης» ή της «συντήρησης». Κατά συνέπεια, και με 

δεδομένο ότι σε μια τέτοιου είδους μικρή εγκατάσταση 
υπάρχουν εγγενής περιορισμοί, μια ποσοτική ανάλυση 
των δημόσιων απόψεων δεν θα ήταν αντιπροσωπευτική. 
Η εκδήλωση κάτω από τον τίτλο «Παράλληλες πόλεις: 
Κατασκευή ή διατήρηση» διεξάχθηκε υπό την αιγίδα του 
Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ στο πλαίσιο του 
«theYard.Residency.17» στο Παλιό Ξυδάδικο στις 2 και 3 
Φεβρουαρίου, 2017.

Μεθοδολογία
Η διαδραστική εγκατάσταση που χρησιμοποιήθηκε για 
την πραγματοποίηση της μελέτης, βασίστηκε σε δύο 
κύρια στοιχεία για την υλοποίηση της: το πρώτο στοιχείο 
που αποτέλεσε και τη βάση-φόντο ήταν μια κινούμενη 
εικόνα-χάρτης της πόλης που απεικόνιζε με σημεία την 
δραστηριότητα των κοινωνικών δικτύων για τα τελευταία 
δέκα χρόνια (που προέρχονται από το Flickr) και το 
δεύτερο στοιχείο ήταν οι αεροφωτογραφίες της περιοχής 
του λιμανιού-μαρίνας και της παραθαλάσσιας περιοχής 
γύρω από το παλιό αρχοντικό του Λανίτη.
Οι αεροφωτογραφίες αυτές παρουσιάστηκαν σε δύο 
διαφορετικές χρονικές περιόδους, η μία της εποχής 
δεκαετίας του 1970 και άλλη από την τελευταία δεκαετία 
ανάπτυξης της Λεμεσού. Οι εικόνες παραποιήθηκαν, έτσι 
ώστε να απεικονίσουν τις υφιστάμενες και προτεινόμενες 
αναπτύξεις, μαζί με επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 
το ύψος τους και το εκτιμώμενο έτος ολοκλήρωσης (εικόνα 
2). Οι εικόνες αυτές προβάλλονταν σε λευκές επιφάνειες 
που τοποθετήθηκαν στις δύο πλευρές μιας κατασκευής 
μήκους 7μ. Αυτό μπόρεσε να πραγματοποιηθεί με την 
χρήση χαρτογράφησης προβολής και τεχνικές εντοπισμού 
κίνησης, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκαλύπτουν τα 

Εικόνα 2: Εναέρια φωτογραφία ψηλών έργων στο παραλιακό μέτωπο. 

Εικόνα 3: ‘Παράλληλες Πόλεις’ διαδραστική εγκατάσταση σε πράξη 
(δημόσια εκδήλωση) 
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έργα καθώς κινούνταν κατά μήκος της κατασκευής.
Η διήμερη διάρκεια της εκδήλωσης επέτρεψε την 
παρουσίαση της εγκατάστασης στους ανθρώπους με 
ρόλους επιρροής σε αποφάσεις αστικού σχεδιασμού 
(όπως ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λεμεσού) 
αλλά και  εμπειρογνωμόνων (όπως αρχιτέκτονες και 
ακαδημαϊκοί) την πρώτη ημέρα, ενώ τη δεύτερη μέρα της 
εκδήλωσης η εγκατάσταση ήταν ανοικτή για το κοινό. 
Σε όλους τους επισκέπτες-συμμετέχοντες δόθηκαν τρία 
πράσινα και τρία κόκκινα αυτοκόλλητα και τους ζητήθηκε 
να τα χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να εκφράσουν τη 
στήριξη (πράσινο) ή τη διαφωνία (κόκκινο) σχετικά με την 
ανάπτυξη έργων, καθώς και τις προσδοκίες τους για τη 
διατήρηση (πράσινο) ή την ανάπλαση (κόκκινο) ορισμένων 
περιοχών της πόλης.

Ανάλυση 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 130 προσκεκλημένοι 
κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής προβολής (αρμόδιες 
αρχές, ακαδημαϊκοί) και 110 άτομα κατά τη διάρκεια της 
δημόσιας προβολής (κοινό). 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προσκεκλημένοι 
(Πίνακας 4) εστίασαν κυρίως στην «ανάπλαση του Παλιού 
Λιμανιού» (υπέρ), στην «ανάπτυξη με ψηλά κτίρια στο 
Παλιό Αρχοντικό του Λανίτη» (κατά), στην ανάπτυξη 

«The One» (εξίσου υπέρ και κατά) και στην ανάπτυξη 
«Oval» (οριακά υπέρ). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι 
προσκεκλημένοι αναγνώρισαν την ανάγκη ανάπλασης 
των παλιών παραλιακών πολυκατοικιών. Επιπλέον ήταν 
φανερή η σαφής υποστήριξη των προσκεκλημένων για 
την πρόσφατη ανάπτυξη της περιοχής του Μόλου.
Από την άλλη πλευρά, το κοινό (Πίνακας 5) εστίασε κυρίως 
στην «ανάπλαση του Παλιού Λιμανιού» (οριακά υπέρ), στη 
«μαρίνα Λεμεσού» (οριακά υπέρ), στην ανάπτυξη «The 
One» (κατά), στην ανάπτυξη «Oval» (εξίσου υπέρ και κατά), 
στην «ανάπτυξη με ψηλά κτίρια στο Παλιό Αρχοντικό 
του Λανίτη» (κατά) και στο «Olympic Residency» (κατά). 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το κοινό αναγνώρισε την 
ανάγκη  διατήρησης της περιοχής του Αγ. Αντωνίου, ενώ 
υποστήριξε την ανάγκη ανάπλασης της περιοχής του 
Μαυσωλείου του Γρίβα Διγενή (αλλά όχι κατ’ ανάγκη στην 
αφαίρεση του μνημείου αυτού καθεαυτού)
Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες συμμετεχόντων 
(προσκεκλημένοι αρμόδιες αρχές, ακαδημαϊκοί και το 
κοινό) παρατηρείται ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες με 
βάση τις πρωταρχικές αντιλήψεις και βιώματά τους. Σαφώς 
και οι δύο ομάδες ανθρώπων θεωρούν ότι η «ανάπλαση 
του Παλιού Λιμανιού» είναι επιτυχημένη και παράλληλα 
αντιτίθενται στην «ανάπτυξη του παλιού αρχοντικού του 
Λανίτη» με την κατασκευή τριών ψηλών κτιρίων. Σε σχέση 
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Πίνακας 4: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Στήριξη  (σκούρο γκρί) ή διαφωνία 
(ελαφρύ γκρί) σχετικά με την ανάπτυξη έργων και προσδοκίες για την 
διατήρηση (σκούρο γκρί) ή την ανάπλαση (ελαφρύ γκρί) ορισμένων 
περιοχών της πόλης. 

Πίνακας 5: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ. Στήριξη  (σκούρο γκρί) ή διαφωνία 
(ελαφρύ γκρί) σχετικά με την ανάπτυξη έργων και προσδοκίες για την 
διατήρηση (σκούρο γκρί) ή την ανάπλαση (ελαφρύ γκρί) ορισμένων 
περιοχών της πόλης. 
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με τις άλλες αναπτύξεις ψηλών κτιρίων (The One και Oval), 
το κοινό έχει μια ελαφρώς αντιθετική άποψη σε σχέση με 
τους προσκεκλημένους. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση 
είναι ότι για μερικά έργα ενδιαφέρθηκαν μόνο οι άνθρωποι 
της μιας ομάδας. Ένα παράδειγμα αυτής της τάσης είναι η 
«ανάπτυξη της μαρίνας», για την οποία ενώ το κοινό έδειξε 
μια οριακή υποστήριξη οι προσκεκλημένοι δεν έδειξαν 
ενδιαφέρον και δεν εξέφρασαν οποιαδήποτε άποψη. 
Επίσης, ενώ οι προσκεκλημένοι αναγνώρισαν την ανάγκη 
«ανάπλασης των παλιών παραλιακών πολυκατοικιών», το 
κοινό δεν εξέφρασε καμία άποψη. Σε ότι αφορά τις πιο 
φορτισμένες πολιτικά περιοχές (Τουρκοκυπριακή περιοχή, 
περιοχή Αγ. Αντωνίου και το Μαυσωλείο του Γρίβα 
Διγενή) αυτές αγνοήθηκαν από τους προσκεκλημένους 
σε αντίθεση με το κοινό, το οποίο εξέφρασε έντονο 
ενδιαφέρον τόσο για την  «διατήρηση της περιοχής του 
Αγ. Αντωνίου» όσο και για την ανάγκη «ανάπλασης της 
περιοχής του Μαυσωλείου» (παρόλα αυτά όχι όμως στην 
αφαίρεση του ίδιου του μνημείου). 

Συζήτηση 
Οι προσεγγίσεις σε σχέση με την αστική ανάπλαση στο 
παραλιακό μέτωπο Λεμεσού φαίνεται ότι τείνουν να 
καθοδηγούνται από τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές αρχές 
και την επικέντρωση στις επενδύσεις ξένου κεφαλαίου 
και τουρισμού. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει 
το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στην 
προσέλκυση πλούσιων και ευκατάστατων τουριστών και 
επαγγελματιών, από την άλλη όμως θα ήταν αμέλεια να 
αγνοηθούν κάποιες επιπτώσεις αυτού του τύπου αστικής 
ανάπτυξης, όπως είναι ο εξευγενισμός, η κερδοσκοπία και 
ο εκτοπισμός των αυτοχθόνων κατοίκων Λεμεσού από το 
παραλιακό μέτωπο. H αναζωογόνηση της περιοχής δεν 
συνδέεται μόνο με τις συσσωρευμένες επενδύσεις αλλά 
οπωσδήποτε συνδέεται και με τη πυκνότητα χρήσης και 

δραστηριότητας. Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα του κάθε 
κατοίκου της Λεμεσού στην συμμετοχή και απόλαυση 
του παραλιακού μετώπου της πόλης του θα πρέπει να 
διατηρηθεί με οποιοδήποτε κόστος. Οι προτεινόμενες 
αναπτύξεις ψηλών κτιρίων θα πρέπει να έχουν μια προσιτή 
και ορατή δημόσια πτυχή από τη μια πλευρά, αλλά και 
ημι-δημόσιες ευκαιρίες για μίξη και αλληλεπίδραση από 
την άλλη. Η έννοιες της «αστικής ανάπτυξης» και της 
«διατήρησης» δεν αλληλοαναιρούνται αλλά μπορούν να 
συνυπάρχουν επιτυχημένα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για 
επεμβάσεις σε περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η 
περιοχή Αγίου Αντωνίου όπου τα κίνητρα για τη διατήρηση 
και την προσεκτική αναζωνοποίηση ενθαρρύνουν την 
πολιτιστική ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της κοινωνικής 
ζωής και έχουν σαν αποτέλεσμα μια πιο ήπια αναβάθμιση 
σε σχέση με μια καινούργια ανάπτυξη.
Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι το όραμα για μετατροπή της 
Λεμεσού στο Dubai της Μεσογείου δεν είναι ένα όραμα 
το οποίο συμμερίζεται το κοινό. Παρατηρήσαμε ότι ενώ 
μερικά έργα τύπου Dubai είναι περισσότερο αποδεκτά 
από κάποια άλλα, αρκετοί συμμετέχοντες θεωρούν ότι το 
όραμα της Λεμεσού δεν θα πρέπει να είναι η δημιουργία 
ενός ψηλού τείχους κτιρίων στο παραλιακό μέτωπο, 
άσχετα από την οποιαδήποτε αρχιτεκτονική μορφή. 
Το κοινό οραματίζεται και ελπίζει για περισσότερους 
δημόσιους ανοιχτούς χώρους και χώρους πρασίνου (όπως 
η περιοχή του Μόλου και το Δασούδι), όχι μόνο στο 
παραλιακό μέτωπο αλλά και πίσω από αυτό.
Η συμμετοχική εκδήλωση επέτρεψε τη δημιουργία μιας 
άνευ προηγουμένου ευκαιρίας για έκφραση προσωπικών 
απόψεων σχετικά με την αστική πραγματικότητα της 
πόλης. Μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων αναφέρθηκε 
στην έλλειψη τέτοιου είδους ευκαιριών στο πλαίσιο 
της διαδικασίας πολεοδομικού σχεδιασμού και λήψης 
αποφάσεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται 
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ του κοινού και των 
πολεοδομικών αρχών και χρειάζονται και ευκαιρίες για 
ενεργό συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία σχεδιασμού. 
Η έλλειψη πληροφόρησης του κοινού σε σχέση με 
τον προγραμματισμό και τα σχέδια, ανεξάρτητα αν 
αυτή σχετίζεται με την εμφάνιση και την αισθητική ή 
τη λειτουργικότητα και τη δημόσια χρήση, δημιουργεί 
αρνητικό αντίκτυπο από τους συμμετέχοντες.

“πιστεύω ότι στη περιοχή του Μαυσωλείου 
του Γρίβα Διγενή θα μπορούσε να υπήρχε ένα 
σχολείο ή κάτι άλλο, είναι γελοίο το πόσος 
ανεκμετάλλευτος χώρος υπάρχει εκεί [...] Αυτό 
σίγουρα δεν σημαίνει ότι κατ’ανάγκη θα πρέπει 
να αφαιρεθεί το μνημείο.”
- Συμμετέχοντας στη δημόσια προβολή
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Ο Αντώνης Στυλιανού είναι αρχιτέκτονας, καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός 
στο Cyprus Academy of Art, με έδρα τη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του στην Αρχιτεκτονική (MArch, Queens University Belfast, 
2015; BA, University of Sheffield, 2012) το ενδιαφέρον του για την τέχνη 
και τον ήχο τον οδήγησαν στην εξερεύνηση περιπτώσεων σχεδιασμού 
δημόσιων χώρων, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση. Έχει 
διατελέσει ερευνητής και συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα 
Recomposing the City και η έρευνά του έχει παρουσιαστεί στο 
Μεταπτυχιακό Συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο του Belfast το 2015. Ως 
καλλιτέχνης, ο Αντώνης έχει παρουσιάσει προσωπική δουλειά του το 
2013 (Complications and Other Comforts) και το 2016 (Exposed), στη 
γενέτειρά του Λεμεσό. Το τρέχον ενδιαφέρον του έγκειται στη μελέτη, 
κατανόηση και σχεδιασμό περιβάλλοντων όπου ο σχεδιασμός, η 
τεχνολογία, η τέχνη και ο ήχος μπορούν να συνυπάρξουν.

Ο Αντρέας Παπαλλάς είναι Ερευνητικός Συνεργάτης στο Cyprus 
Interaction Lab στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και αρχιτέκτονας 
με έδρα τη Λάρνακα. Με υπόβαθρο στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό 
Σχεδιασμό (MPhil, University of Cambridge, 2016; BA, University 
of Sheffield, 2013), έχει πρόσφατα ολοκληρώσει περιόδους ως 
ακαδημαϊκός επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως ερευνητής 
στο Centre of Urban Conflicts Research. Παράλληλα, εργάστηκε για ένα 
μικρό διάστημα στο RTCYPP στα πλαίσια του UN OHCHR. Η έρευνα και 
το έργο του έχουν παρουσιαστεί και εκτεθεί στην Οξφόρδη, Cambridge, 
Λονδίνο, Μαδρίτη, Λευκωσία και San Francisco. Ο Αντρέας είναι συχνός 
επισκέπτης-κριτής προπτυχιακών εργαστηρίων στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τρέχον ενδιαφέρον του 
έγκειται στην αξιολόγηση, ανάλυση και απεικόνιση πολύπλοκων αστικών 
συνθηκών.

Οργανωτές: Υποστηρικτές:

www.meshsds.com

«Mesh spatial design studio» ονομάζεται η συνεργασία μεταξύ του αρχιτέκτονα και καλλιτέχνη Αντώνη Στυλιανού και 
του αρχιτέκτονα και urban designer Αντρέα Παπαλλά, για μια πειραματική πρακτική, η οποία συνδέει την αστική έρευνα 
με τον σχεδιασμό και την τεχνολογία. Η ανθρώπινη εμπειρία και το κοινωνικο-ψυχολογικό στοιχείο σε σχέση με το χώρο 
είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για το έργο του «mesh sds» και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες 
από διάφορα πεδία όπως την κοινωνική ψυχολογία, την επιστήμη υπολογιστών και το γραφικό σχεδιασμό. 

Μελλοντική έρευνα 
Η κατανόηση και η αναγνώριση του ρόλου του κοινού 
στη διαδικασία του αστικού σχεδιασμού αποτελεί ένα 
μικρό κομμάτι στην διαδικασία της ανάπτυξης και της 
δημιουργίας της αστικής ταυτότητας της Λεμεσού. Είναι 
εμφανής η ανάγκη για την εγκαθίδρυση εποικοδομητικού 
διαλόγου, ο οποίος θα δίνει έμφαση τόσο στις ανάγκες 
των πολιτών όσο και στην εικόνα της πόλης. Η ανάπτυξη 
της πόλης όπως εξελίσσεται στο παρόν στάδιο θα πρέπει 
να τεθεί εκ νέου υπό διερεύνηση και μελέτη, έτσι ώστε να 
προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της κάθε πρότασης, όχι μόνο ως προς τη πόλη ως 
δημοσιονομική οντότητα, αλλά και της πόλης που 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον ανάπτυξης προς όφελος των 
ανθρώπων της. Μια μονομερής ανάπτυξη επικεντρωμένη 
αποκλειστικά στον οικονομικό τομέα δεν τεκμηριώνεται 
ότι οδηγεί κατ’ανάγκη σε μια υγιή και γόνιμη κοινωνία. 

Στην συνείδηση των πολιτών μια «καλή πόλη» είναι η πόλη 
που προάγει την κοινωνικότητα, την ηθική της φροντίδας, 
την αλληλεγγύη και που τελικά ενσωματώνει στον αστικό 
σχεδιασμό τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
ισότητας. Οι ολοκληρωμένες στρατηγικές σχεδιασμού οι 
οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτιστικές αρχές της «καλής πόλης» σε συνδυασμό 
με τις ευκαιρίες για επένδυση και ανάπτυξη, μπορούν να 
οδηγήσουν στην δημιουργία μιας ακμάζουσας «πόλης-
λιμάνι» που θα είναι το επίκεντρο θαυμασμού και επαίνου 
για τους πολίτες και τους επισκέπτες της. 
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