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Η αναβίωση της παλιάς πόλης 
της Λευκωσίας, για ποιους; 
 

Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας Πολεοδόμος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτονικής 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Τρίτη 31 Μαίου 2022, σε ένα κατάμεστο χώρο 
στο κέντρο της πόλης όπου παρευρέθηκα μαζί με 
συναδέλφους από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, οι εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Λευκωσίας 
εξήγγειλαν τα πολεοδομικά κίνητρα και ρυθμιστικά 
μέτρα για την αστική αναβίωση της παλιάς 
Λευκωσίας. Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκαν 
χορηγίες για ενίσχυση επιχειρήσεων, δημιουργία 
φοιτητικών εστιών αλλά και νέες ρυθμίσεις για 
πεπαλαιωμένα κτίρια.  

Θα μπορούσε να χαιρετήσει κανείς το ενδιαφέρον 
της Εκτελεσικής εξουσίας για την αναβίωση της 
εντός των τειχών Λευκωσίας μετά από τόσα χρόνια 
αδράνεια. Θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει με 
την Εκτελεστική Εξουσία που αναλαμβάνει αυτή 
την πρωτοβουλία, και δεν αφήνει τον κυρίαρχο 
ρόλο στους νόμους της ελεύθερης αγοράς όπως 
ήταν μέχρι σήμερα και μεταχειριζόταν το ιστορικό 
κέντρο της πόλης ως περιφέρεια, ως ένα χώρο 
εκμετάλλευσης μεταναστών. Θα μπορούσε να 
επιβραβεύσει την Εκτελεστική Εξουσία που 
διαμορφώνει πολιτική για το υφιστάμενο κτιριακό 
απόθεμα παρά να συνεχίζει το τσιμέντωμα 
γεωργικών εκτάσεων.  

Όμως, μέ το παρών κείμενο θα ήθελα να 
προβληματιστούμε σχετικά με τις φαινομενικά 
αισιόδοξες προκηρύξεις για την αστική αναβίωση 
και να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους και 
τετελεσμένα που δημιουργεί η εν λόγω αστική 
αναβίωση σχετικά με το μέλλον της παλιάς πόλης 
της Λευκωσίας. Προκύπτουν βασικά ερωτήματα 
όπως αν έχει η αστική αναβίωση στόχο τη 
διαμόρφωση της πόλης ως χώρο κατοίκησης και 
αστικής καθημερινότητας για όλους; Αν 
ακολούθησαν οι αρμόδιοι φορείς ανοικτές 
διαδικασίες συμμετοχής από όλα τα στρώματα του 
πληθυσμού της πόλης, και αν βασίστηκαν σε 
επικαιροποιημένα δεδομένα που είχαν στη 
διάθεση τους. Αν υπάρχουν μηχανισμοί 
αξιολόγησης των αρνητικών επιπτώσεων της 
εφαρμογής των πολιτικών που αναγγέλθηκαν έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν. Το παρών κείμενο 
διεκδικεί ρόλο σε επικοδομητικό διάλογο για μια 
πόλη της Λευκωσίας για όλους. 

 

«Εσείς είστε οι πολεοδόμοι της Κύπρου!» 

Καταρχήν είναι σημαντικό να λεχθεί ότι για να 
απαντηθούν κάποια από τα πιο πάνω ερωτήματα 
χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τους συστημικούς 
λόγους που διαιωνίζουν προβληματικές πρακτικές 
σχετικά με τη λήψη πολεοδομικών αποφάσεων. 
«Εσείς είστε οι πολεοδόμοι της Κύπρου» ανέφερα 
πριν λίγα χρόνια σε μια παρουσίαση μου σε 
σεμινάριο του Εμπορικού Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας, απευθυνόμενος στον 
κύριο Πετρίδη, τότε Υπουργό Εσωτερικών και νυν 
Υπουργό Οικονομικών.  

Η σύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 
χωρίς την ίδρυση Κρατικού Ακαδημαϊκού 
Ιδρύματος διαμόρφωσε ιδιόμορφους μηχανισμούς 
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λήψης αποφάσεων από την εκάστοτε εκτελεστική 
εξουσία. Η απουσία θεσμικής πρόσβασης της σε 
συστηματοποιημένη παραγωγή γνώσης από 
ακαδημαϊκά κέντρα έρευνας την εγκλωβίζει στις 
απαιτήσεις και συμφέροντα των εκάστοτε ομάδων 
πολιτών που βρίσκονται πιο κοντά στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων. Η Εκτελεστική Εξουσία δεν έχει 
στη διάθεση της γνώση που θα μπορούσε να 
αντιπαραθέσει στις συχνά παράλογες απαιτήσεις 
των εν λόγω ομάδων. Ταυτόχρονα οι 
διαστρεβλωμένοι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων 
αποθαρρύνουν οποιαδήποτε προσπάθεια 
διαμόρφωσης αισθήματος του κοινού 
συμφέροντος, ούτε επιτρέπουν να κτιστεί κριτική 
σκέψη. Στην περίπτωση της παλιάς πόλης, είναι οι 
επενδυτές, ιδιοκτήτες γης, επιχειρηματίες αλλά όχι 
οι κάτοικοι της πόλης που εγκλωβίζουν την 
Εκτελεστική Εξουσία, για παράδειγμα.  

Η αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τη δομή 
της εκτελεστικής εξουσίας το 1964 δημιούργησε 
ντε φάκτο υπερεξουσίες στο εκάστοτε Υπουργικό 
Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που 
λειτουργούν συνήθως με μονομερή τρόπο, 
αγνοώντας ακόμα και συμβουλές λειτουγών των 
εκάστοτε δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ άλλων και 
των εκάστοτε πολεοδομικών συμβουλίων. Δέστε 
για παράδειγμα, αποφάσεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου για αύξηση συντελεστή δόμησης σε 
παράκτιες περιοχές, μεταξύ πολλών άλλων.  

Δυστυχώς ο τρόπος που συνεχίζει η Εκτελεστική 
Εξουσία να διαχειρίζεται σημαντικά πολεοδομικά 
θέματα και τις οικονομικές πτυχές τους, όπως αυτό 
της αναβίωσης της παλιάς πόλης είναι 
συμπτωματικός της κατάστασης που ανέφερα πιο 
πάνω. Αφήνει στο περιθώριο τη γνώση του 
ακαδημαϊκού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης 
αυτής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίιου Κύπρου, του άμεσα 
ενδιαφερόμενου, αφού η χωροθέτηση του στο 
χώρο των σχολείων της Φανερωμένης 
εργαλειοποείται για την προώθηση της αστικής 
αναβίωσης. 

 

 

 

Πολεοδομικά κίνητρα και ρυθμίσεις: εργαλεία 
για υποστήριξη της αστικής καθημερινότητας ή 
για συστηματοποίηση του κτιριακού στοκ σε 
εύκολο επενδυτικό προϊόν; 

Ας επικεντρωθούμε στα πολεοδομικά κίνητρα και 
ρυθμίσεις για να γίνουν κατανοητοί οι κινδύνοι 
που υπάρχουν αλλά και τα τετελεσμένα που 
δημιουργούνται. Συνήθως, πολεοδομικά κίνητρα 
και ρυθμίσεις είναι εργαλεία για την επίτευξη ενός 
μεγαλύτερου στόχου. Στην περίπτωση της παλιάς 
Λευκωσίας, ο στόχος είναι η αναβίωση της. Για 
ποιους όμως; Είναι για τους κατοίκους της; Η 
διαμόρφωση πολεοδομικών κινήτρων και 
ρυθμίσεων βασίζεται σε μια συστηματική 
χαρτογράφηση του αστικού χώρου, στη συλλογή 
δεδομένων και προσεκτική στόχευση με 
παρακολούθηση των επιπτώσεων τους στο χώρο 
και στην αστική καθημερινότητα. Μήπως το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, όπως και ο Δήμος 
Λευκωσίας, παρά τις φαινομενικά καλές προθέσεις 
τους, δεν έχουν στη διάθεση τους αυτή την 
πολύτιμη γνώση και μηχανισμούς;  

 

Διαμόρφωση κινήτρων για ανακαίνιση χώρων για 
νέες επιχειρήσεις αλλά χωρίς να γνωρίζει κανείς 
το υφιστάμενο οικοσύστημα των επιχειρήσεων 
στην πόλη 

Τα κίνητρα αφορούν νέες και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που ο χώρος τους είναι μεγαλύτερος 
από 100μ2. Εγινε άραγε καταγραφή των 
υφιστάμενων και πολύ μικρών ισόγειων χώρων, 
τύπου καταστημάτων που φιλοξενούν 
επιχειρήσεις στο κέντρο της παλιάς πόλης ή θα 
μπορούσαν να φιλοξενήσουν για να διαμορφωθεί 
κατάλληλα το σχετικό οικονομικό κίνητρο; Τα 
100μ2 είναι ο μέσος όρος τέτοιων χώρων, οπότε 
τους επιτρέπει να διεκδικήσουν οικονομική 
επιχορήγηση; Ομως, ο σκοπός της αστικής 
αναβίωσης, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, 
είναι η προσέλκυση μεγαλύτερων επιχειρήσεων 
στο κέντρο.  

 

Οι φοιτητές θα “σώσουν” την πόλη; 

Τα κίνητρα, επίσης αφορούν 560 και κάτι δωμάτια 
για φοιτητές. Στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που θα χωροθετηθεί στο 
κτίριο των σχολείων της Φανερωμένης, φοιτούν 
στο σύνολο περίπου 150 φοιτητές όπου οι μισοί 
τουλάχιστον κατοικούν και θα συνεχίζουν να 
κατοικούν στα σπίτια των γονιών τους για 
οικονομικούς, μεταξύ άλλων λόγων. Ηδη 
ενδιαφέρεται και το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ, μας 
είπαν. Θα μπουν λεωφοριάκια που θα συνδέουν το 
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κέντρο με όλα τα Πανεπιστήμια της πρωτεύουσας, 
σχεδιάζουν. Μακάρι να γίνει, κάποιοι 
παρευρισκομενοι επενδυτές σχολιάζουν, αλλά το 
αμφιβάλλουν. Μήπως επειδή γνωρίζουν ότι 
απουσιάζει συντονισμός μεταξύ υπουργείων και 
τμημάτων του κράτους αλλά και μεταξύ υπηρεσιών 
των τοπικών αρχών, που είναι η ραχοκοκαλιά 
οποιασδήποτε διαχείρισης νέων κινήτρων και 
ρυθμίσεων; 

 

Μη συμβατή χρήση με τη κατοίκηση η νυκτερινή 
ψυχαγωγία ούτε και για φοιτητές και νέους 

Δεν μπορεί το κέντρο της πρωτεύουσας να 
αποτελείται μόνο από φοιτητές, επαναλαμβάνω 
εδώ και μήνες. Το κέντρο χρειάζεται κάτοικους, 
κάτοικους που να προέρχονται από διαφορετικά 
οικονομικά και κοινωνικά στρώματα με μια δομή 
πόλης που να ενθαρρύνει τη συνδιαλλαγή και την 
ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες, κατοίκηση και 
εργασία. Ηδη ενδιαφέρονται μεγάλες εταιρείες 
τεχνολογίας να φέρουν τα γραφεία τους και τους 
υπαλλήλους τους που είναι νέοι και δεν τους 
ενοχλεί ο θόρυβος, αναφέρει ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας. Αναγνωρίζει με άλλα λόγια ότι η τάση 
που υπάρχει στην πόλη είναι η μετατροπή της σε 
χώρο νυκτερινής ψυχαγωγίας που η οχληρία της 
είναι αποτρεπτική για τους εν δυνάμει κατοίκους 
στο κέντρο. Πως αντέχουν οι υφιστάμενοι κάτοικοι, 
διερωτάται κανείς; Στα κέντρα άλλων πόλεων, 
συμβαίνει αυτή η συγκατοίκηση γιατί όχι και στη 
Λευκωσία, απαντά ένας επενδυτής πιθανόν, 
κάτοικος προαστίων. Δέστε τι συμβαίνει στη 
Βαρκελώνη, όπου η «Μπαρσελονέττα» η παλιά 
πόλη της Βαρκελώνης, μετατρέπεται σε ένα 
απέραντο ξενοδοχείο και νυκτερινό κέντρο. Οι 
κάτοικοι διαμαρτύρονται και υποφέρουν. 
Ελαχιστοποιήθηκε η πρόσβαση σε διαμερίσματα 
μακράς διάρκειας, ενώ η τιμή των ενοικίων 
εκτοξεύθηκε. Θα ήταν ενδιαφέρον ο Δήμαρχος 
Λευκωσίας να προσκαλούσε τη Δήμαρχο 
Βαρκελώνης και την ομάδα που την υποστηρίζει 
για την αντιμετώπιση της εισβολής του Airbnb, για 
παράδειγμα. 

 

Μια πανηγυρική εκδήλωση για μια πόλη 
υπεραξίας για επενδυτές και ιδιοκτήτες. 

Στην ερώτηση μου, πόσοι κάτοικοι είναι παρόντες 
στον κατάμεστο χώρο της πανηγυρικής 
εκδήλωσης, δυο, τρία άτομα ανταποκρίνονται. Με 

άλλα λόγια, τα κίνητρα και ρυθμίσεις αφορούν 
επενδυτές και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αφορούν 
μηχανισμούς δημιουργίας υπεραξίας που 
μεταφέρεται σε μετόχους εταιρειών και στους 
λιγοστούς ιδιοκτήτες της πόλης, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Ηδη, η εξαγγελία του 
σχεδίου αναβίωσης πριν ένα χρόνο περίπου, 
αύξησε την αξία των ιδιοκτησιών τους, με κέρδη 
για τους πιο πάνω. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον να 
υπολογιστεί το κέρδος και η φορολόγηση που θα 
ίσχυε, αν κατοικούσαμε στις πόλεις που 
αναφέρονται συχνά επενδυτές, και πολιτικοί;  

 

Θα είναι πολύ αργά όταν ανακοινωθούν τα μέτρα 
για ενθάρρυνση επιστροφής κατοίκων στην πόλη. 

Τα κίνητρα αφορούν επίσης ανακατασκευές και 
αναπαλαιώσεις κτιρίων. Δεν αφορούν νέους 
κάτοικους στην πόλη, δεν αφορούν τους 
υφιστάμενους κάτοικους της πόλης. Οταν 
ρωτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Εσωτερικών για το θέμα των κατοίκων, ανέφερε ότι 
θα ανακοινωθεί μελλοντικά σχέδιο κινήτρων για 
εγκατάσταση νέων ζευγαριών στο κέντρο της 
πόλης. Δεν θα είναι πολύ αργά γιατί μέχρι τότε, 
διερωτούμαι, θα έχουν αυξηθεί απαγορευτικά η 
αξία της γης, των διαμερισμάτων όπως και των 
ενοικίων;  

Δεν θα έπρεπε πρώτα να ανακοινωθεί το σχέδιο 
που αφορά υφιστάμενους και νέους κάτοικους της 
πόλης; Δεν θα έπρεπε το εν λόγω σχέδιο να 
συμπεριλάμβανε κίνητρα και πολιτικές 
δημιουργίας κοινωνικών υπηρεσιών που να 
ενθαρρύνουν τη συνύπαρξη και τη συνδιαλλαγή 
στο κέντρο της πόλης από διαφορετικές ομάδες 
πληθυσμού; Σε ποιο σχολείο για παράδειγμα, θα 
πηγαίνουν τα παιδιά των νέων ζευγαριών όταν 
αποφασίσουν να εγκατασταθούν στο κέντρο της 
πόλης αφού έκλεισε το σχολείο στη Φανερωμένη; 
Δεν θα έπρεπε να βλέπαμε χωροθέτηση 
υπηρεσιών που να ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση 
γειτονιών;  

 

Μετανάστες και πρόσφυγες σώζουν την πόλη από 
το 1974. 

Ομως με την εφαρμογή των κινήτρων όπως έχουν 
δημοσιευτεί, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να 
εκδιωχθούν οι υφιστάμενοι κάτοικοι που έχουν 
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βρει καταφύγιο στο κέντρο της πόλης μετά το 1974, 
μετά το 1990, αλλά και πρόσφατα. Κύπριοι πολίτες 
με μεταναστευτικό βιογραφικό, δεύτερης γενιάς 
που χάριν στη διαμονή τους στο κέντρο της πόλης, 
όταν η μεσαία τάξη των Κυπρίων έφευγε για τα 
άνετα προάστια, έσωσε κτίρια που οι ιδιοκτήτες 
τους είχαν ξεγραμμένα. Οι ιδιοκτήτες τα έβαψαν 
πρόχειρα και τα ενοικίασαν μετά το 1990. Αυτά 
που θεωρούνται τώρα “πεπαλαιωμένα”. Ομως η 
πόλη έχει πυρήνες που σφίζουν από ζωή. Όπως για 
παράδειγμα, ο προσφυγικός οικισμός στη 
Χρυσαλινιώτισσα. Γιατί δεν γίνεται αναφορά σε 
αυτό το κομμάτι της πόλης όταν αναφερόμαστε 
στην ανάγκη αστικής αναβίωσης της πόλης; Δεν θα 
μπορούσαμε να μαθαίναμε κάτι από αυτούς του 
πυρήνες που σφίζουν από ζωή; 

Θα περίμενε κανείς να δει μια καταγραφή των 
κενών διαμερισμάτων στην πλειοψηφία τους 
στους ορόφους των υφιστάμενων κτιρίων στο 
κέντρο της πόλης. Δεν θα έπρεπε η διαμόρφωση 
πολεοδομικών κινήτρων να στόχευαν στο απόθεμα 
κενών διαμερισμάτων που μπορεί να δεχθεί νέο 
πληθυσμό; Θα ήλπιζε κανείς να διαμορφωθούν 
ταυτόχρονα αντισταθμιστικά μέτρα που να 
προστατεύουν τον υφιστάμενο πληθυσμό από την 
αύξηση των ενοικίων και τις εξώσεις. 

Μήπως είναι δύσκολο αλλά και μη επιθυμητό από 
την Εκτελεστική Εξουσία, γιατί τα επενδυτικά 
πακέτα πρέπει να είναι απλά και ξεκάθαρα για να 
είναι θελκτικά; Ηδη, μαθαίνω ότι ξένοι επενδυτές 
έχουν αγοράσει επενδυτικά πακέτα που 
συμπεριλαμβάνουν κτίρια κοντά στη Φανερωμένη 
και στέλλουν επιστολές για εξώσεις ενοικιαστών 
που ζουν εκεί για δεκαετίες. 

 

Επείγει δημόσια συζήτηση για την κατάχρηση των 
Τουρκοκυπριακών περιουσιών. 

Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός 
Τουρκοκυπριακών ιδιοκτησιών, υπενθυμίζει στους 
ομιλητές της πανηγυρικής εκδήλωσης, ο κύριος 
Τσιμίλλης, δημοτικός σύμβουλος των οικολόγων 
στο Δήμο Λευκωσίας και υποστηρικτής της 
κοινωνίας των πολιτών. Προσθέτω ότι επείγει 
δημόσια συζήτηση σχετικά με πιθανές προσωρινές 
χρήσεις τους μέχρι την επιστροφή του στους 
νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Δεν είναι αυτό που 
ζητούμε για τις Ελληνοκυπριακές περιουσίες στα 
κατεχόμενα; Πως το σχέδιο που υποσχέθηκε ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών 
για τις εν λόγω ιδιοκτησίες, θα αποφύγει 

παρόμοιες προτεραιότητες με αυτές των 
δημοσιοποιημένων πολεοδομικών ρυθμίσεων;  

 

Είναι πειστική η αναφορά σε κυκλική οικονομία 
όταν τα κίνητρα ενθαρρύνουν την κατεδάφιση 
του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και 
αντιβαίνουν τις διεθνή διακηρύξεις αλλά και τις 
δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
πράσινη αναπτυξη; 

Οι πολεοδομικές ρυθμίσεις ενθαρρύνουν την 
κυκλική οικονομία, μας λένε οι Λειτουργοί του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Πως όμως η 
πρόθεση για κυκλική οικονομία γίνεται πειστική 
όταν μετατρέπει κανείς το κέντρο της πόλης σε 
επενδυτικό πακέτο; Οταν δεν συνδυάζει κατοικία, 
εργασία και επανάχρηση διαθέσιμων πόρων, 
μεταξύ άλλων; 

Γίνεται ακόμα λιγότερη πειστική η υιοθέτηση της 
κυκλικής οικονομίας με την πολεοδομική ρύθμιση 
που επιτρέπει σε ένα ιδιοκτήτη να κατεδαφίσει το 
κτίριο του γιατί θεωρείται “πεπαλαιωμένο” και μη 
“αξιόλογης” αρχιτεκτονικής και να κτίσει 
καινούργιο με το συντελεστή δόμησης ίσο με το 
συνολικό εμβαδόν του κατεδαφισμένου κτιρίου. 

Δεν θα φέρει αυτό το κίνητρο αρνητικές 
επιπτώσεις σε όλους εκτός στους επενδυτές και 
ιδιοκτήτες; Δεν θα υποσκάψει την προτεραιότητα 
πράσινης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, αφού 
ενθαρρύνει την κατεδάφιση μεγάλου κτιριακού 
στοκ της πόλης, και χρήσης φυσικών πόρων για την 
ανέγερση νέων σε μια εποχή που κάθε διεθνή 
διακήρυξη δίνει προτεραιότητα στη διαχείριση του 
υφιστάμενου κτιριακού στοκ; Να φανταστείτε ότι 
ακόμα και οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές 
εταιρείες στον κόσμο όπως η Bouygues, 
προσαρμόζονται.Mέχρι το 2050 το 95% των 
δραστηριοτήτων τους θα είναι ανακαινίσεις παρά 
ανεγέρσεις νέων κτιρίων. (αναφορά από άρθρο της 
Emeline Cazi Le Monde στις 4 Ιουνίου 2022 με τίτλο 
“Κατοίκηση: ένα μοντέλο για αποδόμηση, πέτρα με 
πέτρα”) 

Η υπόθεση μου, που παραμένει να επιβεβαιωθεί 
σε βάθος χρόνου αν δεν προσαρμοστούν άμεσα τα 
πολεοδομικά κίνητρα, είναι ότι αν ένας ιδιοκτήτης 
-επενδυτής βρεθεί μπροστά στο δίλημμα να κτίσει 
καινούργιο κτίριο με υπερδιπλάσιο συντελεστή 
δόμησης από τον επιτρεπόμενο ή να ανακαινίσει 
ένα κτίριο που χρειάζεται σημαντικές διορθώσεις 
με συγκρίσιμο κόστος, θα προτιμήσει το πρώτο. 
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Ενας δεύτερος λόγος που ενισχύει την υπόθεση 
μου είναι ότι το νέο κτίριο δεν θα διέπεται πλέον 
από το νόμο ενοικιοστασίου και προστασίας 
επιχειρήσεων που πάνε πακέτο με το υφιστάμενο 
“πεπαλαιωμένο” κτιριακό στόκ. Το ίδιο δυστυχώς 
ισχύει εδώ και χρόνια για τα κτίρια που 
κηρύσσονται διατηρητέα.  

Δυστυχώς όμως δεν μας υπενθυμίζει συνεχώς η 
Εκτελεστική Εξουσία ότι για αυτήν, η αξία της 
πόλης διαμορφώνεται μόνο μέσα από τη 
δημιουργία πολεοδομικών συνθηκών που 
αυξάνουν το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον έτσι 
ώστε να αναβιώσει η πόλη ερήμην των κατοίκων 
της; Τι το κακό, θα διερωτηθεί κανείς, αφού η 
Κυπριακή πολεοδόμηση πάντα στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο βασίζεται. Στο ιδιωτικό μικρο-κεφάλαιο 
θα διευκρίνιζα, ενώ τώρα το παιχνίδι γίνεται 
παγκόσμιο με τα κέντρα των πόλεων να 
μετατρέπονται σε θελκτικά επενδυτικά προϊόντα 
για στάθμευση κεφαλαίου που κάνει το γύρο του 
πλανήτη σε ταχύτητα φωτός, καθιστώντας τα 
απαγορευμένες περιοχές για ντόπιους κατοίκους. 
Το επενδυτικό πρόγραμμα αγοράς υπηκοότητας, 
είναι ένα χαρακτηριστικό Κυπριακό παράδειγμα 
που αύξησε αξίες γής και ενοίκια στη Λεμεσό. Πως 
αποφεύγει κανείς την αύξηση ενοικίων στη 
Λευκωσία; Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν πιο 
συστηματικές απαιτήσεις από την «ελεύθερη» 
αγορά, αφού της παρέχεται μια τόσο γενναιόδωρη 
οικονομική ένεση; 

 

Η αντικατάσταση του υφιστάμενου πληθυσμού 
της πόλης αρχίζει 

Ομως, η αντικατάσταση του υφιστάμενου 
πληθυσμού της πόλης αρχίζει και δεν αναφέρομαι 
μόνο στους μετανάστες πρώτης και δεύτερης 
γενιάς ή άτομα που έφτασαν στην πόλη πρόσφατα. 
Αναφέρομαι επίσης σε Κύπριους επιχειρηματίες 
που κάποιοι κατοικούν στο κέντρο της πόλης. 
Αναφέρομαι σε δημοφιλή φαγάδικα που έγιναν 
σημεία αναφοράς της πόλης. Ας προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα της αγοράς, θα απαντήσει ο 
επενδυτής που διαμαρτύρεται για το πλαφόν στα 
ενοίκια των κλινών για φοιτητές που 
επωφελούνται από το χρηματοδοτικό σχέδιο. 
Δέχεται αβίαστα βέβαια, την κρατική χορηγία και 
συνεχίζει να διακηρύσσει την υπεροχή της 
“ελεύθερης” αγοράς έναντι του Κρατικού 
παρεμβατισμού. 

Θετικό, αναφέρω ότι μπαίνει πλαφόν στα ενοίκια 
των καταλυμάτων που θα επωφεληθούν από τις 
επιχορηγήσεις, για πέντε χρόνια. Μετά όμως τι θα 
γίνει; Επίσης, ενδιαφέρον δεν θα ήταν αν έψαχνε 
κανείς τον υφιστάμενο μέσο όρο των ενοικίων 
διαμερισμάτων στην πόλη και να τον συκρίνει με 
το ποσό που αναφέρεται ως πλαφόν; 

 

Μια ύστατη παρότρυνση για αναπροσαρμογή του 
σχεδίου αναβίωσης της πόλης της Λευκωσίας 

Θέλω να ελπίζω ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως έχει ήδη διαμορφώσει τους 
μηχανισμούς αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή των κινήτρων, 
θετικών αλλά πολύ περισσότερο, αρνητικών. 
Ομως, δεν θα έπρεπε ήδη τα κίνητρα να ήταν 
διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο που να 
διαχειρίζονταν μια δυναμική ισορροπία μεταξύ της 
υφιστάμενης κατάστασης της πόλης και της 
προσδοκόμενης; Δύσκολο όμως, γιατί η 
υφιστάμενη πόλη είναι αόρατη για την Εκτελεστική 
Εξουσία. Εχει στιγματιστεί σε τέτοιο βαθμό που η 
εξαφάνιση της είναι ό,τι καλύτερο για την 
Κυπριακή κοινή γνώμη. Να ο ορισμός του αστικού 
εξευγενισμού, που θα διερωτούνται κάποιοι τι 
σημαίνει.  

 

 

Μήπως η παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
μπορεί να διαμορφώσει μια ευκαιρία 
διεκδίκησης εναλλακτικής κατοίκησης στο κέντρο 
της πόλης από αυτή που μας προσφέρεται από 
την εκτελεστική εξουσία και το Δήμο Λευκωσίας; 

Μέρος του έργου αστικής αναβίωσης που αντλεί τα 
χρήματα από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και 
Επανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι η 
“Σχολή” Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου που χωροθετείται στα κτίρια του Σχολείου 
της Φανερωμένης που διαχειρίζεται η 
Αρχιεπισκοπή. Στην πραγματικότητα, για ένα μικρό 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής αναφερόμαστε, με 150 
περίπου φοιτητές στο σύνολο. Γιατί  άραγε 
επιμένουν όλοι να αναφέρονται σε Σχολή 
Αρχιτεκτονικής, είναι άξιο σχολιασμού. Μήπως 
εξυπηρετεί καλύτερα την εικόνα της εξαγγελίας της 
αναβίωσης της παλιάς πόλης το μέγεθος και κύρος 
μιας Σχολής παρά ενός Τμήματος; 
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Θα διερωτάται κανείς, ποια είναι η θέση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη 
θέληση τους ως ναυαρχίδα της αστικής 
αναβίωσης; Οταν πριν ένα χρόνο ανακοινώθηκε 
στον ημερήσιο τύπο ότι η “Σχολή” Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου πάει στη Φανερωμένη 
και οι φοιτητές θα “σώσουν” την πόλη, οι 
συνάδελφοι στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, όπως και 
σε άλλα τμήματα, κινητοποιήθηκαν. Ο Πρύτανης, 
κατανοώντας τη δυσμενή θέση που βρέθηκε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, και μετά από προτροπή 
συναδέλφων συμπεριλαμβανομένου του 
υποφαινόμενου, όρισε μια ομάδα από 
Ακαδημαϊκούς που ήρθαν σε επαφή με διάφορους 
φορείς. Δεν κατάφερε να βρεθεί με τους κατοίκους 
της περιοχής που ένιωσαν δικαιωματικά 
προδομένοι.  

 

Ο αστικός κόμβος Πανεπιστημίου Κύπρου, 
ανοικτός για όλους 

Πως μπορεί ο χώρος των σχολείων της 
Φανερωμένης να μετατραπεί σε αστικό κόμβο 
όπου οι διάφορες οντότητες του Πανεπιστημίου 
Κύπρου μαζί με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 
υφιστάμενους κάτοικους της περιοχής, στην 
πλειοψηφία τους μετανάστες; Πως ο εν λόγω 
αστικός κόμβος μπορεί να φιλοξενήσει χρήσεις και 
δραστηριότητες που να διευκολύνουν την 
καθημερινότητα των υφιστάμενων και νέων 
κατοίκων, να υποστηρίξουν το αίσθημα της 
γειτονιάς; Μπορεί να επιβιώσει τέτοιος αστικός 
κόμβος μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον που οι 
πολιτικές που το διαμορφώνουν δεν είναι τόσο 
φιλικές; Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει 
χρηματοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος Αρχιτεκτονικής μαζί 
με συναδέλφους από άλλα τμήματα όπως το 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ) αρχίζουν 
δουλειά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για να 
απαντήσουν στα πιο πάνω ερωτήματα και να 
διαμορφώσουν το πρόγραμμα του αστικού 
κόμβου, όπως και δράσεις υποστήριξης των 
μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης της ευρύτερης 
περιοχής της παλιάς πόλης.  

Μπορεί ένα θρησκευτικό ίδρυμα όπως η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου να αναλάβει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας 
υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου; 

Εδώ και ένα χρόνο, αφού έκλεισαν τα σχολεία με 
τον χειρότερο τρόπο, το κτίριο της Φανερωμένης 
παραμένει κλειστό. Δεν είναι η ολιγωρία του 
Πανεπιστημίου Κ;ύπρου που το κρατά κλειστό 
αλλά η αδυναμία του Υπουργείου Οικονομικών να 
κλείσει συμφωνία με την Αρχιεπισκοπή που έχει 
αδικαιολόγητα ψηλές οικονομικές απαιτήσεις για 
τη μίσθωση του χώρου. Μια συμφωνία που γίνεται 
με τον πλέον αδιαφανή τρόπο που αφήνει πολλά 
ερωτηματικά σχετικά με την οικονομική διάσταση 
της.  

Ακόμα ένα αποθαρρυντικό νέο είναι ότι 
μαθαίνουμε εκ των υστέρων ότι αλλάζει η αρχική 
συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, που 
ήταν να δοθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η 
διαχείριση του έργου μετατροπής του χώρου σε 
υποδομή για πανεπιστημιακό ίδρυμα. Φαίνεται ότι 
το αναλαμβάνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. 
Αφού είναι ο ιδιοκτήτης θα σκεφτεί κανείς, οπότε 
δικαιωματικά θα πρέπει να το αναλάβει. Να που 
όμως, η υπόθεση μου είναι ότι πολύ πιθανόν οι 
επενδυτικές προτεραιότητες της Αρχιεπισκοπής 
δεν θα συμπίπτουν με τις προτεραιότητες 
διαμόρφωσης του Αστικού Κόμβου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Αρχιεπισκοπή μπορεί να 
υλοποιεί Καθεδρικούς Ναούς και ξενοδοχεία, όχι 
όμως τέτοιας απαιτητικής χρήσης υποδομή όπως 
ενός Πανεπιστημιακού ιδρύματος με τις 
κοινωνικές εκφάνσεις του Αστικού Κόμβου.  

Τα λανθασμένα μηνύματα που θα βγουν προς τα 
έξω αν αρχίσει ένας θεσμός όπως το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου που κέρδισε το σεβασμό της Κυπριακής 
Κοινωνίας με την πρακτική της διαφάνειας να 
συνδυαλέγεται με ένα θρησκευτικό θεσμό που 
αντιπροσωπεύει το αντίθετο, μόνο το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πλήξουν.  

“Mea Culpa” ο δεκαπεντάχρονος αγώνας του 
Τμήματος Αρχιτεκτονικής να παραμείνει ως 
πρεσβευτής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
κέντρο της πόλης, αντί να αποτραβηκτεί και αυτό 
ολοκληρωτικά στην ασφάλεια του θύλακα σε 
μορφή πανεπιστημιούπολης; Σε συμμετοχή μου σε 
δημόσιες συζητήσεις και ραδιοφωνικές εκπομπές 
πριν ένα χρόνο, ανέφερα ότι ο αστικός 
εξευγενισμός της πόλης είχε αρχίσει και θα 
προχωρούσε, ανεξάρτητα αν το Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής χωροθετείτο στη Φανερωμένη ή 
όχι. Μήπως μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 
μια ευκαιρία διεκδίκησης εναλλακτικής 
κατοίκησης στο κέντρο της πόλης από αυτή που 
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μας προσφέρεται από την εκτελεστική εξουσία και 
το Δήμο Λευκωσίας;   

Μόνο αν η Εκτελεστική Εξουσία αποδεχθεί ότι η 
κριτική είναι η βασική αρχή μιας δημοκρατικής 
πρακτικής και ότι το δημόσιο συμφέρον είναι πέρα 
από αυτό των ομάδων επενδυτών και ιδιοκτητών 
του κέντρου της πόλης. Μόνο αν το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως όπως και ο Δήμος 
Λευκωσίας επιτρέψουν την ειλικρινή και 
συστηματική συνεργασία και κατανοήσουν ότι 
πρέπει να ανοίξουν ουσιαστικούς διαύλους 
επικοινωνίας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την 
κοινωνία πολιτών. Μόνο αν οργανωθούν οι ένοικοι 
της παλιάς πόλης και διεκδικήσουν λόγο σε μια 
δημόσια συζήτηση που έπρεπε να αρχίσει εδώ και 
καιρό. Μόνο αν αυτό που ονομάζουμε 
συμμετοχικός σχεδιασμός πάρει τις σωστές 
διεκδικητικές του διαστάσεις παρά να παραμένει 
ένα προκάλυμα για μονομερείς πολεοδομικές 
αποφάσεις. Αυτό ονομάζουμε δημόσια σφαίρα για 
την οποία θα ήθελα να κτίσω ένα μικρό λιθαράκι.  

 

 

 

 

Thinking Dog Editions, 2022 

 

 

 

 


