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The 13th edition of the International Architecture Exhibition 
of the Venice Biennale takes place during a time that 
seems to value the fulfillment of the insatiable desires of 
the Individual above everything else. 
Contrary to this all-pervasive milieu, the 13th Venice 
Architecture Biennale shifts the architectural discourse 
towards Re-working and Re-defining the notions of 
Collective Memory and Identity, of what constitutes the 
public realm. 
Reassuringly enough, we Humans still yearn for that “still 
point of the turning world” (T. S. Eliot, The Four Quartets); 
that is, for all the archetypal signs that reaffirm our sense 
of Belonging to a Community. 
Within this context, opting to tackle the subject of Tourism 
could, arguably, be deemed quite strange, since Tourism, 
or at least what we have come to consider as Tourism, 
almost inevitably involves catering to the least common 
denominator of aesthetic taste in an effort to forge a 
homogenous, globalized whole, where all places look the 
same and feel the same.     
But, Charis Christodoulou and Spyros Th. Spyrou, the 
curators of Cyprus’ participation entitled REVISIT, have 
managed to overcome this contradiction by focusing on 
Re-thinking new spatial possibilities that range in scale 
from the single object to an urban development.      
Developed through a workshop with student participation 
from the four university-level Architecture Schools 
currently operating in Cyprus, the final outcome that 
informs REVISIT undoubtedly succeeds in Re-discovering  
the Common Ground existing between Local and General, 
Urban and Rural, ultimately Re-Connecting Man and 
Nature.  

Petros Dymiotis
Cultural Officer
Cultural Services
Ministry of Education and Culture
of the Republic of Cyprus

Η  φ ε τ ι ν ή ,  1 3 η ,  δ ι ο ρ γ ά νωσ η  τ η ς  Δ ι ε θ ν ο ύ ς 
Έκθεσης Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας, 
πραγματοποιούμενη σε μια εποχή η οποία φαίνεται να 
ομνύει πίστη στο εγωκεντρικά Ατομικό, επιχειρεί, μέσω 
του θέματός της – του Κοινού Εδάφους –, να επαναφέρει 
την αρχιτεκτονική προβληματική στο διακύβευμα της 
Συλλογικής Συμβίωσης• σε ό,τι, δηλαδή, παραπέμπει 
στην  πόλη ,  όχι  ως  το  άθροισμα  μεμονωμένων 
ατομικοτήτων αλλά ως το Αρχέτυπο και την Πεμπτουσία 
της Ανθρώπινης Συνύπαρξης.
Ιδωμένο στο πλαίσιο αυτό, το φαινόμενο του Τουρισμού 
μοιάζει  να  βρίσκεται  στον  αντίποδα  αυτής  της 
προσπάθειας εμπέδωσης του αισθήματος του Ανήκειν 
σε μια Κοινότητα ή Συλλογικότητα. 
Η εξυπηρέτηση του τουριστικού ρεύματος στη σημερινή, 
παγκοσμιοποιημένη, εποχή μας υπαγορεύει, σχεδόν 
αναπόδραστα, την ομοιογενοποίηση των πάντων σε 
βαθμό που συνθλίβει κάθε έννοια εντοπιότητας. 
Παρόλα αυτά, ο Χάρης Χριστοδούλου και ο Σπύρος Θ. 
Σπύρου, οι επιμελητές της κυπριακής συμμετοχής η 
οποία τιτλοφορείται REVISIT, έχουν κατορθώσει να 
υπερβούν τη φαινομενική αυτή αντίφαση εστιάζοντας 
τη ματιά τους στη δυνατότητα του Τουρισμού και των 
διεργασιών που αυτός συνεπιφέρει σε οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, να δράσει ως 
καταλύτης στη δημιουργία και ανάδειξη νέων χωρικών 
πραγματικοτήτων. 
Έχοντας  λάβει  την  τελική  του  μορφή  μέσω  ενός 
εργαστηρίου όπου κλήθηκαν να λάβουν μέρος φοιτητές 
από τις τέσσερεις, πανεπιστημιακού επιπέδου, Σχολές 
Αρχιτεκτονικής  που  λειτουργούν  αυτή  τη  στιγμή 
στην Κύπρο, το RE-VISIT  παρείχε την ευκαιρία στην 
Αρχιτεκτονική Σκέψη και Πρακτική να αρθρώσει, να 
επεξεργαστεί και να διατυπώσει τρόπους συγκερασμού 
μιας σειράς δίπολων, όπως Τοπικό - Παγκόσμιο, Αστικό 
- Αγροτικό, κατορθώνοντας, εν τέλει, να επανακαλύψει 
το Κοινό Έδαφος ανάμεσα στον Άνθρωπο και τη Φύση.

Πέτρος Δυμιώτης
Πολιτιστικός Λειτουργός
Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
της Κυπριακής Δημοκρατίας
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TOURISM AND COMMON GROUND

In a time of high speed physical and virtual connections 
as well as rapid sharing of information in the palm of 
a hand, the global phenomenon of tourism becomes 
more and more of a common activity. The global ground 
becomes a common ground of activity. However, the 
recreational character of modern tourism and the lack of 
local interaction and commitment between visitors and 
locals, alienate the notion of the common ground. The 
traveller and the host embody a relationship of demand 
and supply respectively while the space is adapted to a 
global ground away from the locality of the place. Resorts, 
amusement and theme parks, international hotels, global 
fast food chains and city guides have turned tourism into 
a travelling monopoly. The rules are always the same and 
adaptable everywhere.
On the other hand, tourism brings people from different 
places to a common ground where they can experience the 
place of visit and interact with the locals. The human need 
for experiencing different localities - places and people - 
reinforces tourism: common grounds of interaction can be 
generated all over the world! Tourism is exciting not only 
for the tourists themselves but also for the hosts since 
they have the opportunity to introduce their guests to the 
culture, the heritage as well as the customs and the history 
of their place. Architecture can reinforce the generation of 
such common grounds and orchestrate the interaction 
which occurs.

TOURISM IN CYPRUS

Since the foundation of the Republic of Cyprus, tourism 
has been one of the main pursuits on the governments 
and authorities’ agenda as a key factor for the country’s 
economic growth and evolution. The Mediterranean climate 
as well as the island’s natural beauty and cultural heritage 
have been the main attributes of the campaigns promoting 
internationally a certain image of Cyprus and attracting 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ

Σε μια εποχή ταχέων φυσικών και εικονικών συνδέσεων 
καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών στην παλάμη του 
ενός χεριού, το παγκόσμιο φαινόμενο του τουρισμού 
καθίστατα ι  ολοένα  και  περισσότερο  μια  κοινή 
δραστηριότητα. Ο παγκόσμιος χώρος μετατρέπεται σε 
κοινό έδαφος δραστηριότητας. Ωστόσο, ο ψυχαγωγικός 
χαρακτήρας του σύγχρονου τουρισμού και η έλλειψη 
αλληλεπίδρασης  και  εμπλοκής  επισκεπτών  και 
ντόπιων αλλοιώνουν τη σημασία του κοινού εδάφους. 
Ο  ταξιδιώτης  και  ο  οικοδεσπότης  διατηρούν  μια 
σχέση ζήτησης και προσφοράς, ενώ ο χώρος έχει 
προσαρμοστεί σε ένα παγκόσμιο έδαφος ξένο προς την 
τοπικότητα. Θέρετρα αναψυχής, θεματικά πάρκα, διεθνή 
ξενοδοχεία, παγκόσμιες αλυσίδες γρήγορου φαγητού 
και τουριστικοί οδηγοί, κατέστησαν τον τουρισμό 
περιοδεύουσα monopoly. Οι κανόνες είναι πάντα ίδιοι 
και προσαρμόζονται παντού.
Από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός φέρνει ανθρώπους 
από διάφορα μέρη του κόσμου σε κοινό έδαφος, όπου 
μπορούν να ζήσουν την εμπειρία του τόπου επίσκεψης 
και να αλληλεπιδράσουν με τους ντόπιους. Η ανθρώπινη 
ανάγκη για την εμπειρία διαφορετικών τοπικοτήτων - 
τόποι και άνθρωποι - ενισχύει τον τουρισμό: κοινά εδάφη 
αλληλεπίδρασης μπορούν να υπάρξουν σε πολλά μέρη 
του κόσμου! Ο τουρισμός είναι συναρπαστικός όχι μόνο 
για τους τουρίστες αλλά και για τους οικοδεσπότες, οι 
οποίοι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στους 
επισκέπτες τον πολιτισμό, την κληρονομιά καθώς και τα 
έθιμα και την ιστορία του τόπου τους. Η αρχιτεκτονική 
μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία κοινού εδάφους 
μεταξύ  τους  και  να  ενορχηστρώσει  τις  πιθανές 
αλληλεπιδράσεις.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Από  την  ίδρυση  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας ,  ο 
τουρισμός αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους 

REVISIT
customizing tourism

by
Charis Christodoulou, Spyros Th. Spyrou

curators
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tourists from all over the world. At the same time both the 
public and the private sector in Cyprus have been closely 
committed to the development of leisure infrastructure for 
accelerating the greatest national economic generator: 
the tourism industry. This development has taken place in 
various modes and scales in many regions of the country, 
from small scale souvenir shops and rooms to let, to large 
scale hotels or holiday villages.
These economic-driven processes generated a gradual 
transformation of large urban and rural areas of Cyprus 
according to the demands of the tourism industry. In 
many cases urbanization has been articulated in relation 
to tourism. Large hotels along the coastline, bungalow 
complexes, holiday villages, neon signs written in 
English and Russian, theme parks, bars and clubbing 
areas have formed large tourist zones with intense global 
characteristics and have thus reduced the sense of 
locality. In tourist-centred areas such as Kato-Paphos, 

των τοπικών κυβερνήσεων και αρχών, ως βασικός 
παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
Το μεσογειακό κλίμα, η φυσική ομορφιά καθώς και η 
πολιτιστική κληρονομιά βρίσκονταν ανέκαθεν ανάμεσα 
στα κύρια στοιχεία των εκστρατειών προώθησης της 
εικόνας της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την 
προσέλκυση τουριστών από όλο τον κόσμο. Την ίδια 
στιγμή, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας 
στο νησί ασχολήθηκαν εκτεταμένα με την ανάπτυξη των 
υποδομών αναψυχής για την επιτάχυνση της κυριότερης 
οικονομικής βιομηχανίας: του τουρισμού. Η εξέλιξη 
αυτή πραγματοποιήθηκε με διάφορους τρόπους και σε 
διαφορετικές κλίμακες σε πολλές περιοχές της χώρας: 
από μικρής κλίμακας καταστήματα πώλησης souvenirs και 
δωμάτια ενοικίασης, έως μεγάλης κλίμακας ξενοδοχεία ή 
τουριστικά χωριά.
Αυτές οι διεργασίες, οι οποίες υποκινήθηκαν με 
βάση οικονομικά κριτήρια, προκάλεσαν τον σταδιακό 

Germasogeia and Ayia Napa everything is at the service of 
tourists while almost nothing is related to the local urbanity.  
Consequently, with this type of touristic urbanization, the 
phenomenon of periodic urbanism emerges with areas 
such as these being densely populated during the warm 
months and desertified during the winter. These tourban 
areas have become large theme parks dedicated to leisure 
uses, limiting the majority of the tourist activity within 
those spatial enclaves and at the same time reducing the 
tourist mobility to the rest of the island where the local 
character of Cyprus is vivid. Within the conditions set 
by these kinds of developments, the interaction between 
tourists and Cypriots as well as the place is limited.
Common ground is at stake!
Since space, architecture and urban planning can indicate 
and generate common ground between people, a question 
needs to be answered:
Can architecture restore these missing associations?

μετασχηματισμό των μεγάλων αστικών κέντρων και 
της υπαίθρου της Κύπρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του τουριστικού κλάδου. Σε πολλές περιπτώσεις η 
αστικοποίηση διαμορφώθηκε σε σχέση με τον τουρισμό! 
Μεγάλα ξενοδοχεία κατά μήκος της ακτής, συμπλέγματα 
bungalows, τουριστικά χωριά, επιγραφές νέον γραμμένες 
στα αγγλικά και τα ρωσικά, θεματικά πάρκα, bars και clubs 
έχουν σχηματιστεί σε μεγάλες τουριστικές ζώνες με 
έντονα παγκοσμιοποιημένα χαρακτηριστικά και μειωμένη 
την αίσθηση του τόπου. Σε περιοχές όπως η Κάτω Πάφος, 
η Γερμασόγεια και η Αγία Νάπα όλα σχετίζονται με και 
είναι στην υπηρεσία των τουριστών, και σχεδόν τίποτα δεν 
σχετίζεται με την τοπική αστικότητα. Κατά συνέπεια, σε 
μια τουριστική αστικοποίηση αυτού του είδους προκύπτει 
το φαινόμενο της περιοδικής αστικότητας, με βαση την 
οποία παρατηρείται υπερπληθυσμός  κατά τη διάρκεια 
των θερμών μηνών και ερημοποίηση κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα. Αυτές οι τουριστικές ζώνες (tourban) έχουν 

2
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REVISIT

The global financial crisis, which affected the national 
economies of many countries worldwide during the last 
years, had an impact on tourism among other sectors on an 
international level. Consequently, the recession on tourism 
industry that hit Cyprus affected the country’s economy 
and left a large percentage of related infrastructure 
unused. Since the concepts of sustainability and recycling 
are now more than ever synchronized with the current 
economic and social conditions on a global level, several 
questions are raised: what are we going to do with the 
stocks of tourism infrastructure that remain unused for 
long periods of time in Cyprus? Can we reuse them for 
other purposes? Are we able to regenerate them in order 
to re-become vital parts of society and economy? Can we 
invent alternative modes of tourism for the regeneration 
of the country’s economy? Can local urbanism blend 
into touristic urbanism, and vice-versa, in favour of the 
creation of common grounds and the invention of more 
sustainable economic models? Architecture, as a process 
of designing the world according to its needs, may provide 
some answers to the above questions. 
Within this frame, the opportunity to rethink tourism 
emerges. REVISIT expresses the idea of rethinking tourism 
in order to re-examine, redesign, reform and reuse: 
architecture provides a new approach to tourism for 
alternative answers to the aforementioned issues through 
processes concerning regeneration and sustainability.
Within the framework of the topic of the 13th International 
Architecture Exhibition La Biennale di Venezia given by 
David Chipperfield, REVISIT investigates the conditions 
of common grounds related to tourism in Cyprus and 
explores alternative answers to questions raised from 
these conditions that may empower the idea of common 
ground. How can tourism infrastructure - a key factor 
for urbanization and developmen t in Cyprus - be 
redesigned and redirected with architectural means in 
order to bring people together on a common ground? 
Tourism is readdressed for the regeneration of public 

space, stimuli of interaction, creation of networks - spatial 
and social - and sustainability of the cities. Ultimately, 
REVISIT explores architectural concepts that may upgrade 
the tourism product and at the same time regenerate the 
constructed space for locals. 
While the generation of common ground between 
tourism and Cypriot locality is the focus point of the 
National Participation of Cyprus, common ground, as 
the main topic of the 13th Architecture Biennale was also 
implemented in other aspects of the participation. It has 
been already acknowledged that Architecture comes into 
existence through collaboration and close engagement 
with other disciplines. Within this framework, people from 
different fields of activity were called to contribute to the 
participation of Cyprus: practicing architects, architecture 
academics, architecture students, tourism officers, 
constructors and craftsmen participated in common 
grounds of communication and collaboration for the final 
outcome of the participation. 
The presented projects are the result of a workshop that 
was organized with participating students and academic 
staff from all four Architecture Schools in Cyprus. 
Through a process of sharing ideas and concepts, thirty-
two students under the coordination of seven teachers 
developed fourteen innovative projects that investigate the 
boundaries of architecture while dealing with the existing 
condition of both artificial and natural environment of the 
country. The representatives of the four Departments met 
and interacted for the first time on a common ground for 
introducing their ideas for la Biennale.
The preparation of the installation presented in the Pavilion 
of Cyprus is another product of common field of activity. 
Different craftsmen were called for a collaboration with 
the curators for the production of special wood and metal 
structures as well as customized furniture. The spatial 
metaphor of a beach – the stereotypical scenery of tourism 
in Cyprus – presented in the pavilion was implemented 
after a creative process of dialogue where the role of the 
architect and the builder blended into each other.
The overall process of conceptually and physically 

μετατραπεί σε μεγάλα θεματικά πάρκα, αφιερωμένα σε 
ψυχαγωγικές χρήσεις, περιορίζοντας την πλειοψηφία της 
τουριστικής δραστηριότητας σε αυτούς τους θύλακες 
και μειώνοντας ταυτόχρονα την τουριστική κινητικότητα 
προς το υπόλοιπο νησί, εκεί όπου εμφανίζεται ο τοπικός 
χαρακτήρας του. Αυτού του είδους οι αναπτύξεις 
περιορίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τουριστών και 
Κυπρίων. Το κοινό έδαφος διακυβεύεται!
Δεδομένου ότι ο χώρος, η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία 
μπορούν να υποδείξουν και να δημιουργήσουν κοινό 
έδαφος ανάμεσα στους ανθρώπους, ένα ερώτημα 
αναζητεί απαντήσεις:
Μπορεί η  αρχιτεκτονική να αποκαταστήσει αυτούς τους 
χαμένους συνδέσμους;

REVISIT

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία, μεταξύ άλλων 
τομέων, επηρέασε τις εθνικές οικονομίες πολλών 
χωρών σε όλο τον κόσμο κατά τα τελευταία χρόνια, είχε 
επιπτώσεις και στον τουρισμό σε διεθνές επίπεδο. Ως 
αποτέλεσμα, υπήρξε σχετική ύφεση του τουρισμού και 
στην Κύπρο, η οποία επηρέασε την οικονομία της χώρας 
και άφησε ένα μεγάλο ποσοστό σχετικών υποδομών 
αχρησιμοποίητο. Τώρα που οι ιδέες περί αειφορίας 
και ανακύκλωσης είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε 
συγχρονισμένες με την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, εγείρεται μια σειρά 
από ερωτήματα: τί θα κάνουμε με τα αποθέματα των 
τουριστικών υποδομών που παραμένουν αχρησιμοποίητα 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Κύπρο; Μπορούμε να 
τα επαναχρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς; Έχουμε 
τους τρόπους να τα αναζωογονήσουμε ώστε να γίνουν 
ξανά ζωτικά τμήματα της κοινωνίας και της οικονομίας; 
Μπορούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού 
για αναζωογόνηση της οικονομίας της χώρας; Μπορεί 
η τοπική αστικοποίηση να αναμειχθεί με την τουριστική 
αστικοποίηση υπέρ της δημιουργίας κοινού εδάφους και 
της εξεύρεσης βιωσιμότερων οικονομικών μοντέλων; Η 

αρχιτεκτονική ως μια διαδικασία σχεδιασμού του κόσμου, 
ανάλογα με τις ανάγκες του, μπορεί να δώσει κάποιες 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.
Σε  αυτό  το  πλαίσιο ,  παρουσιάζεται  η  ευκαιρία 
επανεξέτασης του τουρισμού, ιδέα η οποία εκφράζεται 
διαμέσου του REVISIT: επανεξέταση, ανασχεδιασμός, 
αναδιαμόρφωση  κα ι  επανάχρηση ,  εκε ί  όπου  η 
αρχιτεκτονική παρέχει μια νέα προσέγγιση στον τομέα 
του τουρισμού για εναλλακτικές απαντήσεις στα 
παραπάνω θέματα, μέσα από διαδικασίες που αφορούν 
την αναζωογόνηση και τη βιωσιμότητα.
Στα πλαίσια του θέματος για την 13η Διεθνή Έκθεση 
Αρχιτεκτονικής La Biennale di Venezia, το οποίο 
έθεσε ο David Chipperfield, το REVISIT διερευνά τις 
συνθήκες του κοινού εδάφους στην Κύπρο, οι οποίες 
σχετίζονται με τον τουρισμό, και αναζητά εναλλακτικές 
απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται από αυτές τις 
συνθήκες για την ενδυνάμωση του κοινού εδάφους. Πώς 
μπορούν οι τουριστικές υποδομές - ένας σημαντικός 
παράγοντας αστικοποίησης και ανάπτυξης στην Κύπρο 
- να ανασχεδιαστούν και να αναπροσανατολιστούν 
με  αρχιτεκτονικά  μέσα ,  προκειμένου  να  φέρουν 
τους ανθρώπους σε ένα κοινό έδαφος; Ο τουρισμός 
επανεξετάζεται με στόχο την αναγέννηση του δημόσιου 
χώρου ,  την  πρόκληση  της  αλληλεπίδρασης ,  τη 
δημιουργία δικτύων – χωρικών και κοινωνικών - και τη 
βιωσιμότητα των πόλεων. Εν κατακλείδι, το  REVISIT 
εξερευνά  αρχιτεκτονικές  ιδέες  που  μπορούν  να 
αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν και, την ίδια στιγμή, 
να αναζωογονήσουν το δομημένο περιβάλλον για τους 
ντόπιους.
Καθώς η εθνική συμμετοχή της Κύπρου εστιάζει στη 
δημιουργία του κοινού εδάφους μεταξύ τουρισμού και 
κυπριακής τοπικότητας, το κοινό έδαφος, ως το κύριο 
θέμα της 13ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 
επιδιώχθηκε και από άλλες πτυχές της συμμετοχής. Είναι 
ήδη γνωστό ότι η αρχιτεκτονική πραγματώνεται μέσα απο 
με τη συνεργασία και τη στενή εμπλοκή της με άλλους 
επιστημονικούς κλάδους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, 
άνθρωποι από διαφορετικά πεδία δράσης κλήθηκαν να 
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preparing the National Participation of Cyprus at the 13th 
International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia 
became an interesting experience that we shared with 
many people. While trying to think of and act on common 
ground, many relationships were constructed and new 
bridges of communication were built between people 
sharing a common goal. It is through these processes that 
we consider REVISIT to be the product of collective effort.

PICTURE CREDITS
1_Ayia Napa coastline, ©agisilaou and spyrou photography
2_Data concerning tourism in Cyprus, source: Cyprus Tourism 
Organization (the data concern areas under the control of the 
Republic of Cyprus)
3_Touristic infrastructure, ©agisilaou and spyrou photography
4_Finikoudes area, Larnaca, ©agisilaou and spyrou photography
5_Limassol, ©agisilaou and spyrou photography
6_Walled city of Nicosia, ©agisilaou and spyrou photography 
7_Common ground for the participation of Cyprus,
©Charalambos Charalambous and ©NOA

συμβάλουν στην Κυπριακή συμμετοχή: επαγγελματίες 
αρχιτέκτονες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
φοιτητές αρχιτεκτονικής, ανώτεροι τεχνικοί λειτουργοί 
τουρισμού, κατασκευαστές και τεχνίτες, συμμετείχαν 
σε κοινό έδαφος επικοινωνίας και συνεργασίας για το 
τελικό αποτέλεσμα.
Οι προτάσεις που παρουσιάζονται είναι προϊόν ενός 
εργαστηρίου που οργανώθηκε, με τη συμμετοχή φοιτητών 
και ακαδημαϊκού προσωπικού από τα τέσσερα τμήματα 
αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Μέσα από μια διαδικασία 
ανταλλαγής  ιδεών ,  τριάντα  δύο  φοιτητές ,  με  το 
συντονισμό επτά διδασκόντων, ανέπτυξαν δεκατέσσερις 
καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες διερευνούν τα όρια 
της αρχιτεκτονικής, ενώ ασχολούνται με την υπάρχουσα 
κατάσταση του τεχνητού και φυσικού περιβάλλοντος 
της χώρας. Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων τμημάτων 
συναντήθηκαν και αλληλεπίδρασαν για πρώτη φορά σε 
κοινό έδαφος, με στόχο τη διαμόρφωση των ιδεών τους 
για τους σκοπούς της Μπιενάλε.
Η προετοιμασία της εγκατάστασης που παρουσιάζεται 
στο περίπτερο της Κύπρου είναι ακόμη ένα προϊόν 
κοινού τομέα δράσης. Διάφοροι τεχνίτες κλήθηκαν να 
συνεργαστούν με τους επιμελητές για την παραγωγή 
ειδικών ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών καθώς 
και τη μεταποίηση επίπλων. Η χωρική αλληγορία μιας 
παραλίας, στερεότυπη σκηνή του τουρισμού στην Κύπρο, 
υλοποιήθηκε στο περίπτερο μετά από μια δημιουργική 
διαδικασία διαλόγου, κατά τον οποίο οι ρόλοι του 
αρχιτέκτονα και κατασκευαστή αναμίχθηκαν.
Η συνολική διαδικασία προετοιμασίας της εθνικής 
συμμετοχής της Κύπρου στη 13η Διεθνή Έκθεση 
Αρχιτεκτονικής  La biennale di Venezia  ήταν  μια 
ενδιαφέρουσα εμπειρία που μοιραστήκαμε με πολλούς 
ανθρώπους. Καθώς προσπαθούσαμε να σκεφτόμαστε 
και να δρούμε σε κοινό έδαφος, δημιουργήθηκαν πολλές 
σχέσεις και κτίστηκαν νέες γέφυρες επικοινωνίας 
μεταξύ ανθρώπων που μοιράστηκαν έναν κοινό στόχο. 
Είναι μέσα από αυτές τις διαδικασίες που θεωρούμε ότι 
το REVISIT είναι προϊόν μιας συλλογικής προσπάθειας.

ΕΙΚΟΝΕΣ
1_Αγία Ναπα,©agisilaou and spyrou photography
2_Δεδομένα που αφορούν τον τουρισμό στην Κύπρο, πηγή: 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (τα δεδομένα αφορούν τις 
περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας)
3_Τουριστικές υποδομές, ©agisilaou and spyrou photography
4_Φοινικούδες, Λάρνακα, ©agisilaou and spyrou photography
5_Λεμεσός, ©agisilaou and spyrou photography
6_Εντός των τειχών Λευκωσία, ©agisilaou and spyrou photography
7_Κοινό έδαφος για την Κυπριακή συμμετοχή,
©Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ©NOA
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THE TOPICS
in architectural pursuit of common grounds

Within the conceptual frame of REVISIT four major topics 
are identified through analysis and documentation of the 
existing conditions of tourism and urbanization in Cyprus. 
The outcome of this analytical process for each topic is 
a synopsis identifying specific issues, setting specific 
questions and calling for different kinds of architectural 
and urban design projects: *urban-tourban symbiosis, 
*bursting the touristic bubble, *touristic defragmentation 
and *touristic archaeology. The topics are related to 
spatial conditions that vary in scales while some of the 
issues addressed are related to and overlaid in more 
than one topic. The final goal of the four topics is to 
focus on specific areas and conditions related to tourism 
and urbanity in Cyprus that can be revisited through 
architectural projects and proposals. 

*URBAN-TOURBAN SYMBIOSIS
intrusion of urbanism into tourism and vice-versa

There is a disconnection between locals and tourists 
from which heterotopia emerges between urban and 
tourban areas. Common ground is at stake! How can we 
bring locals in tourban areas and tourists in urban areas? 
Moreover, how can we reform tourism infrastructure 
in order to attract and serve locals too? How can we 
reform the city in order to be used by tourists too? Where 
and how can locals and tourists interact on a common 
ground? How can urban and tourban intrude and blend 
into each other?

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
σε αρχιτεκτονική αναζήτηση κοινών εδαφών

Στο εννοιολογικό πλαίσιο του REVISIT, μέσω ανάλυσης 
και τεκμηρίωσης των υφιστάμενων συνθηκών του 
τουρισμού  και  της  αστικοποίησης  στην  Κύπρο , 
επισημαίνονται τέσσερις κύριες θεματικές ενότητες. Το 
αποτέλεσμα αυτής της αναλυτικής διαδικασίας για κάθε 
ενότητα είναι ένας σύντομος θεματικός προβληματισμός, 
ο οποίος εγείρει συγκεκριμένα ζητήματα και αναζητά 
χωρικές προτάσεις αρχιτεκτονικής και αστικής κλίμακας: 
*urban-tourban symbiosis (συμβίωση τοπικής και 
περιοδικής αστικότητας), *bursting the touristic bubble 
(αποκέντρωση των πόλεων που χαρακτηρίζονται ως 
«φούσκες»), *touristic defragmentation (τουριστική 
ανασυγκρότηση) και *touristic archaeology (τουριστική 
αρχαιολογία). Οι θεματικές αυτές συνδέονται με 
χωρικές συνθήκες, οι οποίες διαφέρουν σε κλίμακα, ενώ 
ορισμένα από τα ζητήματα που θίγονται είναι συναφή 
και αλληλεπικαλύπτονται εντός των διαφορετικών 
θεματικών ενοτήτων. Ο τελικός στόχος των τεσσάρων 
θεματικών είναι η επικέντρωση σε συγκεκριμένες 
περιοχές, οι οποίες σχετίζονται με τον τουρισμό και την 
αστικότητα στην Κύπρο και μπορούν να αναθεωρηθούν 
με αρχιτεκτονικές προτάσεις.

*URBAN-TOURBAN SYMBIOSIS
διείσδυση της αστικότητας στο τουρισμό και αντίστροφα

Υπάρχει αποκλεισμός ανάμεσα στις αστικές και τις 
τουριστικές περιοχές από όπου προκύπτει ετεροτοπία. 
Το κοινό έδαφος διακυβεύεται! Πώς μπορούμε να 
φέρουμε ντόπιους στις τουριστικές περιοχές και 
τουρίστες στις αστικές περιοχές; Επιπλέον, πώς θα 
ανανεώσουμε την τουριστική υποδομή, προκειμένου να 
προσελκύσει και να εξυπηρετήσει και τους ντόπιους; Πώς 
μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε την πόλη, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί και από τον τουρίστα; Πού και πώς 
μπορούν ντόπιοι και τουρίστες να αλληλεπιδράσουν 
σε κοινό έδαφος; Πώς μπορεί αστικό και τουριστικό να 
παρεισφρήσουν το ένα στο άλλο;

*BURSTING THE TOURISTIC BUBBLE
alternative modes of tourism

The majority of tourist activity is limited within tourban 
bubbles, where applications of various kinds of leisure 
uses are located, while the tourist mobility to the rest of 
the island, where the locality of Cyprus is more present, 
is reduced. Can we invent alternative modes and forms 
of tourism that will introduce a larger tourist network 
which will include rural areas? Do the rural areas have 
the potential of touristic development? Can we reform 
the concept of agrotourism in order to introduce an active 
engagement of tourists with agricultural activities? How 
can we generate common ground between tourism and 
the rural areas of Cyprus?

*TOURISTIC DEFRAGMENTATION
overlaying a tourist network on an urban environment
 
The case of Nicosia clearly portrays the phenomenon of 
fragmented tourism in urban environment: the numbers of 
tourist accommodation units are limited while the popular 
tourist spots are disconnected. The city itself discourages 
tourist activity. The vast majority of tourists visiting 
Nicosia are organized in small groups with a guide, using a 
bus that makes a few stops at the main tourist attractions. 
Therefore, a fragmented experience of the city occurs. Can 
we connect the dots in order to provide a more complete 
experience of the place? Can we overlay a tourist network 
over the city that will also provide a common ground for 
the public?

*TOURISTIC ARCHAEOLOGY
the city reoccupies and reuses tourist infrastructure

In a hypothetic scenario of a global collapse of 
tourism, Cyprus will be left with large deserted built 
environments that might resemble the deserted tourist 
zone of Famagusta which is under Turkish occupation. 
Can we invent alternative modes of tourism into these 
shell environments? Can we reinvent, reform, and reuse 
tourism infrastructure for purposes other than leisure and 
recreation? Can we regenerate spaces of activity and 
habitation for society by reforming tourism infrastructure? 
What other uses can be accommodated in a hotel, a 
holiday village or a leisure park and by which means can 
these transformations be successful? 

*BURSTING THE TOURISTIC BUBBLE
εναλλακτικοί τρόποι του τουρισμού

Η πλειονότητα της τουριστικής δραστηριότητας είναι 
περιορισμένη εντός τουριστικών θυλάκων, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες αναψυχής, 
μειώνοντας ,  έτσι ,  την  τουριστ ική  κινητ ικότητα 
προς το υπόλοιπο νησί, εκεί όπου εμφανίζεται η 
τοπικότητα του. Μπορούμε να βρούμε εναλλακτικούς 
τρόπους και μορφές τουρισμού, μέσω των οποίων θα 
δημιουργηθεί ένα ευρύτερο τουριστικό δίκτυο, στο 
οποίο θα περιλαμβάνονται και αγροτικές περιοχές; 
Οι αγροτικές περιοχές έχουν τη δυνατότητα της 
τουριστικής ανάπτυξης; Μπορούμε να αναμορφώσουμε 
τα σχέδια αγροτουρισμού για την υιοθέτηση μιας 
ενεργής συμμετοχής των τουριστών σε γεωργικές 
δραστηριότητες; Πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει 
κοινό έδαφος μεταξύ του τουρισμού και των αγροτικών 
περιοχών της Κύπρου;

*TOURISTIC DEFRAGMENTATION
προβάλλοντας ένα τουριστικό δίκτυο σε αστικό περιβάλλον

Στην περίπτωση της Λευκωσίας αποτυπώνεται ξεκάθαρα 
το φαινόμενο του αποσπασματικού τουρισμού σε αστικό 
περιβάλλον: οι μονάδες τουριστικών καταλυμάτων 
είναι περιορισμένες ενώ τα δημοφιλή αξιοθέατα είναι 
αποσυνδεδεμένα. Η πόλη αποθαρρύνει την τουριστική 
δραστηριότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών 
που επισκέπτονται τη Λευκωσία είναι οργανωμένοι σε 
μικρές ομάδες, μ’ έναν οδηγό κι ένα λεωφορείο που 
κάνει ορισμένες στάσεις στα κύρια τουριστικά αξιοθέατα. 
Παρατηρείται η αποσπασματική εμπειρία της πόλης. 
Μπορούμε να συνδέσουμε τα σημεία, προκειμένου να 
παρέχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία του τόπου; 
Μπορούμε να επικαλύψουμε ένα τουριστικό δίκτυο στην 
πόλη, το οποίο θα παρέχει, επίσης, ένα κοινό έδαφος για 
δημόσια χρήση;

*TOURISTIC ARCHAEOLOGY
η πόλη επαναχρησιμοποιεί τουριστικές υποδομές

Σ’ ένα υποθετικό σενάριο παγκόσμιας κατάρρευσης 
του τουρισμού, η Κύπρος θα μείνει μ’ ένα μεγάλο 
απόθεμα  εγ κα ταλελε ι μ μέ νων  υποδομών ,  τ ο 
οποίο μπορεί να παρουσιάσει ομοιότητες με την 
εγκαταλελειμμένη τουριστική περιοχή της Αμμοχώστου 
που είναι υπό τουρκική κατοχή. Μπορούμε να βρούμε 
εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού σε αυτά τα κελύφη; 
Μπορούμε να εφεύρουμε, να αναδιαμορφώσουμε και 
να επαναχρησιμοποιήσουμε τουριστικές υποδομές για 
σκοπούς άλλους από την ψυχαγωγία και την αναψυχή; 
Μπορούμε να αναζωογονήσουμε τέτοιους χώρους προς 
όφελος της κοινωνίας και της κατοίκησης; Ποιες άλλες 
χρήσεις μπορούν να αποδοθούν σ’ ένα ξενοδοχείο, σ’ 
ένα τουριστικό χωριό, σ’ ένα πάρκο αναψυχής, και με 
ποιους τρόπους μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι 
χρήσεις;
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“…my Biennale will encourage the collaboration 
and dialogue that I  bel ieve is at the heart of 
architecture, and the title will also serve as a 
metaphor for architecture’s field of activity.”
David Chipperfield
director of the 13th International Architecture Exhibition
la Biennale di Venezia 

Currently, there are four Architecture Schools operating 
in Cyprus all of which were founded during the last 
decade. Considering the small scale of the country’s size 
and population, the fact that more than 500 students of 
architecture attend these academic institutions every year is 
remarkable. In fact, the relatively new architecture schools 
create a dynamic think tank for local and international 
architecture that was never before experienced in Cyprus. 
Lectures and exhibitions take place at the facilities of the 
schools on a regular basis while an increasing number of 
journals with articles and student projects are published 
by the schools. These processes generate expectations 
for the development of local architectural production and 
discourse.    
Given the opportunity to curate the National Participation 
of Cyprus at the 13th International Architecture Exhibition 
la Biennale di Venezia, whose general title is Common 
Ground, we decided to bring students and academic staff 
from all four schools on a common ground in order to 
generate a creative dialogue and exchange of ideas from 
which architectural approaches answering the questions 
set by REVISIT could arise. 
For this reason, a two-week workshop was organized 
with the participation of a number of students and 
teachers from the four Departments of Architecture 
Schools from the country’s Universities: the University 
of Cyprus, the University of Nicosia, Frederick University 
and Neapolis University Pafos. Thirty-two students 
under the coordination of seven teachers developed their 

Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο λειτουργούν τέσσερις σχολές 
αρχιτεκτονικής, οι οποίες ιδρύθηκαν κατά την τελευταία 
δεκαετία. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος της 
χώρας και του πληθυσμού, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 
ότι περισσότεροι από 500 φοιτητές αρχιτεκτονικής 
εκπαιδεύονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα κάθε χρόνο. 
Στην πραγματικότητα, οι, σχετικά, νεαρές αρχιτεκτονικές 
σχολές δημιουργούν μια πρωτόγνωρη για τη χώρα 
δυναμική δεξαμενή σκέψης και προβληματισμού για 
την τοπική και τη διεθνή αρχιτεκτονική. Διαλέξεις 
και εκθέσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις 
των σχολών σε τακτική βάση, ενώ δημοσιεύεται ένας 
αυξανόμενος αριθμός περιοδικών εντύπων με άρθρα 
και έργα φοιτητών. Αυτές οι διεργασίες δημιουργούν 
προσδοκίες για την ανάπτυξη της τοπικής αρχιτεκτονικής 
παραγωγής και του διαλόγου.
Δοθείσας της ευκαιρίας για την επιμέλεια της εθνικής 
συμμετοχής της Κύπρου στη 13η Διεθνή Έκθεση 
Αρχιτεκτονικής la Biennale di Venezia, υπό το γενικό θέμα 
Κοινό Έδαφος, αποφασίσαμε να φέρουμε φοιτητές και 
μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και από τις τέσσερις 
σχολές αρχιτεκτονικής σε ένα κοινό έδαφος, με στόχο τη 
δημιουργία ενός δημιουργικού διάλογου και ανταλλαγής 
ιδεών, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να προκύψουν 
αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στα 
ζητήματα που θέτει το REVISIT.
Για  το  λόγο  αυτό  οργανώθηκε  ένα  εργαστήριο 
διάρκειας δυο εβδομάδων, με τη συμμετοχή φοιτητών 
και διδασκόντων αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο 

THE WORKSHOP
a common ground of concepts

by
Charis Christodoulou, Spyros Th. Spyrou

curators

UCY _University of Cyprus
Faculty of Engineering
Department of Architecture:

     coordinators:
_Andreas Savvides - Assistant Professor 
_Teresa Tourvas - Special Teaching Staff
     participants:
_Constantina Agroti
_Glykeria Anaxagorou
_Despo Anayiotou
_Melina Andoniou
_Georgios Kyriazis
_Ifigenia Neofytou
_Maria Prodromou
_Maria Prokopiou
_Maria Protou
_Chystalla Psathite

UNIC _University of Nicosia
School of Humanities, Social Sciences and Law
Department of Architecture:

     coordinators:
_Yiorgos Hadjichristou - Associate Professor 
_Angela Kyriacou-Petrou - Lecturer 
     participants:
_Elli Balampanidou
_Lefki Charalambous
_Yianna Hadjicosti
_Yiota Kyriacou
_Marinos Kyriakou
_Eugenios Vassiliou
_Chrysanthos Yiakubiv
_Stephanie Zavalli
_Evgenios Zozoulya 

FU _Frederick University
School of Architecture, Fine and Applied Arts
Department of Architecture:

     coordinators:
_Gregoris Kalnis - Lecturer 
_Stella Michael - Special Teaching Staff 
     participants:
_Eleni Christodoulou
_Eleni Flouri
_Panayiota Kasia
_Georgia Pachiti
_Avgi Perikleous
_Pavlina Platonos
_George Yiasemis

NUP _Neapolis University Pafos
School of Architecture, Land and Environmental Sciences:

     coordinator:
_Dimitris Antoniou - Assistant Professor
     participants:
_George Bozis - Tzetzis
_Giannis Georgiou
_Ioakeim Liassides
_Christos Palates
_Evangelos Theofanous
_Konstantinos Tsiarkezos

     general coordinators:
_Charis Christodoulou - Architect
_Spyros Th. Spyrou - Architect
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projects dealing with the issues addressed by the curators 
between 11th and 22nd of June 2012, at the facilities of 
the Department of Architecture in the University of Cyprus.
During the workshop different input from guest lecturers 
was given to the participants while day-to-day student 
presentations created a common ground of communication 
and creation between curators, coordinators and students. 
The workshop was divided into three major phases: the 
phase of concepts brainstorming for the four topics, 
the phase of documentation and the phase of the final 
projects development. Through this intensive process, the 
students, who were divided into groups, produced fourteen 
innovative projects dealing with the issues addressed from 
REVISIT which are presented in the National Pavilion of 
Cyprus. The illustrations and diagrams displayed in every 
project are products of numerous creative discussions 
and critiques between all people involved in the workshop. 
This field of common experience and production motivated 
the students to develop and present powerful architectural 
visions for the constructed space of Cyprus, some of 
which can be applied elsewhere where similar conditions 
are observed.
The range of the projects introduces progressive concepts 
that re-examine, redesign, reform, reuse and regenerate 
existing conditions and built environments, promoting 
realistic, utopian, provocative or even unexpected answers 
for common grounds associated to tourism and urbanism.
Projects such as _STRETCH MARKS, ALL-EXCLUSIVE 
HOTEL, 4 H(OUR) LOCALS and MAGIC BOX attempt to 
create new experiences in the city through a reforming 
intrusion of tourism into the urban fabric. STRAWBERRY 
TOURS FOREVER, LOST IN CYPRUS, TOURIST SCHOOL 
AND FLAVOURS NETWORK and ARMYTOURISM propose 
the regeneration of rural areas through the activation of 

agricultural activities and local customs that have been 
lost in time. MIND THE GAP / BIKE THE GAP, TOURING 
CONTAINERS and TOURISM-INDUSTRY- ARCHAEOLOGY 
propose the introduction of networks for empowering 
homogeneous space in a national level. Utopian projects 
like URBAN BIO-EXCHANGE, PAFOS EXTREME and RE-
FORMATTING TOURISM provide alternative views into 
concepts of sustainability and recycling.  
Ultimately, the fourteen selected projects that are presented 
in the Pavilion of Cyprus compose a colourful mosaic of 
fresh ideas addressing key spatial and cultural elements of 
the country, some of which are global. The fact that these 
concepts have been conceived and carried out by young 
people through a process of communication and exchange 
is promising both for architecture and for society.

PICTURE CREDITS
1_Group discussion, ©Charalambos Charalambous
2_Final presentation, ©Charalambos Charalambous
3_Group photo, ©Simon Kramer Vrscaj

Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο 
Frederick και το Πανεπιστήμιο Neapolis Πάφου. Από 
τις 11 έως τις 22 Ιουνίου 2012, στις εγκαταστάσεις 
του  Τμήματος  αρχιτεκτονικής  του  Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, τριάντα δύο φοιτητές, υπό τον συντονισμό 
επτά διδασκόντων, ανέπτυξαν προτάσεις, οι οποίες 
πραγματεύονται τις θεματικές ενότητες που έθεσαν οι 
επιμελητές της Κυπριακής συμμετοχής.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ομιλητές παρείχαν 
χρήσιμες πληροφορίες και υλικό στους συμμετέχοντες 
ενώ μέσα από καθημερινές παρουσιάσεις φοιτητών 
δημιουργήθηκε  ένα  κοινό  έδαφος  επικοινωνίας 
και δημιουργίας ανάμεσα στους επιμελητές, τους 
συντονιστές και τους φοιτητές. Η διαδικασία του 
εργαστηρίου χωρίστηκε σε τρεις κύριες φάσεις: τη 
φάση της γέννησης των ιδεών σχετικά με τις τέσσερις 
θεματικές ενότητες, τη φάση της καταγραφής και 
τη φάση των τελικών προτάσεων. Μέσα από αυτή 
την εντατική διαδικασία, οι φοιτητές, χωρισμένοι σε 
ομάδες, ανέπτυξαν δεκατέσσερα καινοτόμα έργα 
σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται από το REVISIT, 
και παρουσιάζονται στο εθνικό περίπτερο της Κύπρου. 
Οι εικόνες και τα διαγράμματα που εμφανίζονται σε 
κάθε έργο είναι αποτέλεσμα των πολλών δημιουργικών 
συζητήσεων και εποικοδομητικών σχολίων μεταξύ όλων 
των μερών που συμμετείχαν στο εργαστήριο. Αυτό το 
πεδίο της κοινής εμπειρίας και παραγωγής έδωσε κίνητρο 
στους φοιτητές να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν 
δυναμικά αρχιτεκτονικά οράματα για το δομημένο 
τοπίο της Κύπρου, ορισμένα εκ των οποίων μπορούν 
να εφαρμοστούν και σε άλλους τόπους με ανάλογες 
συνθήκες. Η σειρά των έργων εισάγει πρωτότυπες 
ιδέες, οι οποίες επανεξετάζουν, ανασχεδιάζουν, 
αναμορφώνουν, επαναχρησιμοποιούν και αναζωογονούν 

υφιστάμενες καταστάσεις και δομημένα περιβάλλοντα, 
προωθώντας ρεαλιστικές, ουτοπικές, προκλητικές ή 
ακόμη και αναπάντεχες απαντήσεις για κοινά εδάφη που 
σχετίζονται με τον τουρισμό και την αστικοποίηση.
Έργα, όπως το _STRETCH MARKS, το ALL EXCLUSIVE 
HOTEL, το 4 H(OUR) LOCALS και το MAGIC BOX, 
αποπειρούνται να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες 
στην πόλη, μέσω μιας μεταρρυθμιστικής εισβολής του 
τουρισμού στον αστικό ιστό. Το STRAWBERRY TOURS 
FOREVER, το LOST IN CYPRUS, το TOURIST SCHOOL AND 
FLAVOURS NETWORK και το ARMYTOURISM  προτείνουν 
την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών μέσω της 
ενεργοποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων και των 
τοπικών εθίμων, τα οποία έχουν χαθεί στο χρόνο, κυρίως 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Το MIND THE GAP / 
BIKE THE GAP, το TOURING CONTAINERS και το TOURISM-
INDUSTRY- ARCHAEOLOGY προτείνουν την εγκατάσταση 
δικτύων για την ενδυνάμωση του ομογενοποιημένου 
χώρου σε εθνικό επίπεδο. Ουτοπικά σχέδια όπως το 
URBAN BIO-EXCHANGE, το PAFOS EXTREME και το RE-
FORMATTING TOURISM παρέχουν εναλλακτικές ματιές 
σε έννοιες αειφορίας και ανακύκλωσης.
Εν κατακλείδι, τα δεκατέσσερα επιλεγμένα έργα που 
παρουσιάζονται στο Κυπριακό περίπτερο συνθέτουν ένα 
πολύχρωμο μωσαϊκό από φρέσκιες ιδέες, με σκοπό την 
αντιμετώπιση βασικών χωροταξικών και πολιτιστικών 
ζητημάτων  της  χώρας ,  ορισμένα  από  τα  οποία 
είναι παγκόσμια. Το γεγονός ότι αυτές οι προτάσεις 
σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από νέους ανθρώπους 
μέσα από μια διαδικασία επικοινωνίας και ανταλλαγής 
αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον της αρχιτεκτονικής και 
της κοινωνίας.

ΕΙΚΟΝΕΣ
1_Ομαδική συζήτηση, ©Χαράλαμπος Χαραλάμπους  
2_Τελική παρουσίαση, ©Χαράλαμπος Χαραλάμπους
3_Ομαδική φωτογραφία. ©Simon Kramer Vrscaj
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Andreas Savvides and Teresa Tourvas 

The platform for this workshop as set by the Cypriot 
curators for the 2012 Venice Architectural Biennale and 
entitled REVISIT presented interesting possibilities for 
investigation. Under the general theme of this year’s 
biennale – Common Ground – the Cypriot curators 
challenged the participating teams – made up of two person 
groups and drawn from all the architectural departments of 
tertiary level education in Cyprus – to explore the spatial 
definition of this phrase in the context of tourism and the 
impact of the hospitality industry on urban and regional 
territories of the island. It is especially interesting in the 
case of Cyprus to note that the integration of the tourist 
infrastructure – defined as tourban by the curators – 
with the rest of the built and natural environments can 
oftentimes be fragmented and disjointed and at times 
outright divisive and defensive. Moreover, as it is geared 
towards exploiting the attraction of the mild Mediterranean 
climate and access to the Mediterranean waters, which 
present the main magnets of attraction for tourists for 
more than half of the year from late spring to late fall, 
there is a noticeable periodicity in the intensity of tourist 
activity throughout the whole year with significant periods 
of inactivity and underutilization during the winter period. 
It was therefore these main challenges that the student 
design teams had to tackle by using digital collage and 
story-boarding as the tools of expression. The lack of 
sound in the presentations meant that pictures did indeed 
have to be worth a thousand words and the juxtaposition 
of images as well as their sequencing in the visual excerpts 
was a key component of the presentations. The themes 
tackled included aspects of coexistence and the finding 
of common ground between urban and tourban areas as 
well as the utilization of common networks that may lead 
to a synergistic symbiosis of these two conditions, the end 
results being, at least in the opinion of these two student-
advisors, both evocative and inventive!

Αντρέας Σαββίδης και Τερέζα Τούρβα

Η πλατφόρμα του εργαστηρίου για την Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας του 2012 και με την θεματική 
REVISIT, όπως καθορίστηκε από τους επιμελητές της 
Κυπριακής συμμετοχής, παρουσίασε ενδιαφέρουσες 
προοπτικές για σχετική έρευνα. Κάτω από την γενικότερη 
ομπρέλα της θεματικής αυτής της χρονιάς με τίτλο 
Common Ground οι Κύπριοι επιμελητές καθοδήγησαν 
τους συμμετέχοντες – που αυτή την χρονιά αποτελούνταν 
από  φο ι τητές  αρχ ι τεκτον ι κών  προγραμμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – να εξερευνήσουν το 
χωρικό προσδιορισμό αυτής της θεματικής στο πλαίσιο 
του τουρισμού και τοv αντίκτυπο που έχει αυτού του 
είδους η βιομηχανία στις διάφορες περιοχές του νησιού. 
Στην περίπτωση της Κύπρου ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η συσχέτιση της τουριστικής υποδομής 
– την οποία οι επιμελητές αποκαλούν tourban – με 
το υφιστάμενο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. 
Αρκετά συχνά αυτή η σχέση χαρακτηρίζεται από μία 
αποσπασματικότητα και διάσπαση του πεδίου η οποία 
είναι έως και διαιρετική και αμυντική. Περαιτέρω, μιας και 
ο στρατηγικός σκοπός της τουριστικής υποδομής είναι η 
εκμετάλλευση του εύκρατου Μεσογειακού κλίματος 
και η παροχή πρόσβασης στα νερά της Μεσογείου από 
τις παράκτιες περιοχές – στοιχεία που καθορίζουν σε 
μεγάλο βαθμό την έλξη επισκεπτών στην Κύπρο για 
περισσότερο από το μισό χρόνο – παρατηρείται μια 
σημαντική περιοδικότητα στην ένταση της τουριστικής 
δραστηριότητας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ 
αντίθετα η χειμερινή περίοδος χαρακτηρίζεται από μία 
αίσθηση υπολειτουργικότητας και εγκατάλειψης της 
υποδομής. Οι ομάδες φοιτητών διαχειρίστηκαν λοιπόν 
αυτές τις προκλήσεις χρησιμοποιώντας το μέσω του 
ψηφιακού κολάζ και του storyboard για να παρουσιάσουν 
τις επεμβάσεις τους στο χώρο. Η έλλειψη ήχου καθιστά 
τόσο την επιλογή και αντιπαράθεση όσο και την σειρά 
παρουσίασης των εικόνων ιδιαίτερα σημαντική στη 
διάγνωση της προβληματικής και την κατανόηση της 
πρότασης. Οι θεματικές με τις οποίες ασχολήθηκαν 
οι  ομάδες  εργασίας  συμπεριλαμβάνουν  πτυχές 
συνύπαρξης του τουριστικού πεδίου με την πόλη ή 
την ύπαιθρο και τη δημιουργία κοινού χώρου ανάμεσα 
στα δύο, καθώς επίσης και την εξεύρεση κοινών και 
ενοποιητικών δικτύων που αποβλέπουν στη καταλυτική 
και συμβιωτική αλληλεξάρτηση αυτών των δύο κόσμων, 
πράγμα που οι φοιτητές, κατά τη γνώμη τουλάχιστον 
αυτών των δύο επιβλεπόντων, κατάφεραν να αποδώσουν 
με υποβλητικότητα και εφευρετικότητα!
 

Yiorgos Hadjichristou and Angela Kyriacou-Petrou

The significance of the outcome of the workshop may 
be, amongst others, the response it has to its original 
aim: proposals by the students for the thematic of the 
REVISIT, as intended by the curators of the Cyprus pavilion 
of the 13th Venice Architectural Biennale. Undoubtedly 
the results are beyond expectations of a very high quality, 
especially considering the short duration of the workshop. 
During the process of the workshop, the participants 
enjoyed an unprecedented experience of vibrating 
enthusiasm, energy and creativity by the students. 
Literally, students having just finished a whole intense 
academic year, they started the following day with a fresh 
and unabated strength and zeal to produce, create, think 
and discuss their proposals. They left behind all possible 
exhaustion, disappointment and pending submissions 
and without any hesitation concentrated on something 
new, fresh and really enjoyable perspective of creation. 
Amazingly enough al l  the students form the four 
participating universities of Cyprus managed to present 
each single day a new complete architectural proposal, 
excellently developed in depth and skillfully presented. 
The real purpose of this small essay is not to praise the 
devotion of the participants themselves. It rather focusses, 
on the one hand, on developing a possible methodology 
that enables a quality and quick production of fresh and 
innovative proposals on actual, realistic issues we face, 
and on the other hand on implementing vital solutions to 
keep the energy and passion of the students in education. 
This kind of workshops can really be suitable for direct 
proposals to current problems the urban built environment 
encounters, while it can give an invigorating boosting 
during the education of the students. 
The participants felt free and relax enough , without the 
stress of the grading system and the strict following of 
the curriculum, to really give the most of themselves and 
passion into the assigned task, in a wonderfully enjoyable 
way! Such results can rarely be achieved through the 
strict restrictions of the conventional education or very 
organized structures, which are definitely needed to be 
reexamined!

Γιώργος Χατζηχρίστου και Αγγέλα-Κυριάκου Πέτρου

Η σημασία του αποτελέσματος του εργαστηρίου, μεταξύ 
άλλων, εξυπηρετεί την πρωταρχική του ανάγκη: την 
παραγωγή των προτάσεων των φοιτητών για τη θεματική 
του REVISIT, όπως διατυπώθηκε από τους επιμελητές 
του Κυπριακού Περιπτέρου για την 13η Αρχιτεκτονική 
Μπιενάλε της Βενετίας. Αναμφισβήτητα τα αποτελέσματα 
διαθέτουν  απίστευτη  ποιότητα  που  ξεπερνά  τις 
προσδοκίες μας, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη σχετικά 
μικρή χρονική διάρκεια του εργαστηρίου.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του εργαστηρίου, οι 
συμμετέχοντες απόλαυσαν μια άνευ προηγουμένου 
συγκινητική εμπειρία ενθουσιασμού, ενέργειας και 
δημιουργικότητας από τους φοιτητές. 
Στην κυριολεξία, οι φοιτητές μόλις ολοκλήρωσαν μια 
εντατική ακαδημαϊκή χρονιά, την επόμενη κιόλας μέρα 
άρχισαν με φρέσκια και αναλλοίωτη δύναμη και ζήλο 
να παράγουν, να δημιουργούν, να σκέφτονται και να 
συζητούν τις προτάσεις τους.  Αφήνοντας πίσω την 
πιθανή εξάντληση, απογοήτευση και τις υπολειπόμενες 
παραδόσεις  και  χωρίς  τον  παραμικρό  δισταγμό 
συγκεντρώθηκαν σε μια εντελώς καινούρια, φρέσκια 
και πραγματικά ευχάριστη προοπτική δημιουργίας. 
Είναι απίστευτο πως όλοι ανεξαίρετα οι φοιτητές από 
τα τέσσερα Πανεπιστήμια της Κύπρου κατάφεραν 
να  παρουσιάζουν  κάθε  μέρα  μια  ολοκληρωμένη 
αρχιτεκτονική πρόταση, τέλεια αναπτυγμένη σε βάθος 
και έντεχνα παρουσιασμένη.
Ο πραγματικός στόχος αυτού του μικρού κειμένου δεν 
είναι απλά και μόνο να εκθειάσουμε την αφοσίωση των 
συμμετεχόντων. Αποσκοπεί, από τη μια στην ανάπτυξη 
πιθανής μεθοδολογίας που θα μπορέσει να προσφέρει 
γρήγορη και ποιοτική παραγωγή φρέσκων και  καινοτόμων 
ιδεών σε πραγματικές, ουσιαστικές συνθήκες, και 
από την άλλη στην εφαρμογή ζωτικών λύσεων για τη 
διατήρηση της ενέργειας και του πάθους των φοιτητών 
στην  εκπαίδευση .  Τέτοιας  μορφής  εργαστήρια 
προσφέρονται για αναζήτηση άμεσων προτάσεων για 
φλέγοντα σύγχρονα προβλήματα που συναντώνται στο 
αστικό κτιστό περιβάλλον, ενώ μπορούν να ενισχύσουν 
τονωτικά την εκπαίδευση των φοιτητών.
Οι συμμετέχοντες ένιωσαν αρκετά ελεύθεροι και χαλαροί, 
χωρίς την πιθανή ένταση της βαθμολογίας και του 
αυστηρού προγράμματος των σπουδών, για να δοθούν 
πλήρως και με πάθος στο σκοπό του εργαστηρίου με 
εντυπωσιακά ευχάριστη διάθεση! Αυτά τα αποτελέσματα 
δύσκολα μπορούν να επιτευχθούν μέσα στα πλαίσια των 
αυστηρών ορίων μιας συμβατικής εκπαίδευσης, η οποία 
σίγουρα πρέπει να επανεξεταστεί!
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Gregoris Kalnis and Stella Michael

The two weeks workshop for the Architecture Biennale 
2012, in which Frederick University was represented by a 
group of students under the supervision of their tutors, Mr. 
Gregoris Kalnis and Ms. Stella Michael, brought together 
students of Cyprus Architectural Schools and academia, 
aiming at reviewing and redefining the issue of tourism 
in Cyprus and its possibility of exploitation as a common 
ground for interaction of different cultures, traditions and 
customs.
Students presented innovative ideas and proposals that 
could set the beginning of a debate on a broader context 
of organizing tourist experience. During the workshop 
a variety of problematics were raised which in turn 
constituted the research focus of the thematic.
Can tourism lead to economic prosperity and promote 
infrastructure development without provoking deterioration 
of the local characteristics and consequently produce 
negative effects for an area’s development? Can 
tourism recover to its previous condition before it was 
linked to society’s consumption model? Can tourism 
become the link between temporary population (tourists) 
and permanent (locals) and also highlight the cultural 
characteristics of a place with the redefinition of the areas 
designated as tourist destinations and with an ultimate 
goal of consolidating tourist experience?
Students progressively turned the above into a large number 
of specific statements and proposals which emerged from 
the process of presentations, debates, controversies and 
renegotiations of new problematics. Through ‘roundtables’, 
people of a wide range of experiences and from diverse 
academic fields expressed multiple views, cited data, and 
developed various projections and scenarios for the effect 
of tourism on the island.
The workshop managed to create a temporary common 
place where it became apparent that architecture can not 
be based on personal goals but rather be a collaborative, 
open to participation effort, that should be based on 
feedback and reflections from various sources as well 
as on the possibility of considering multiple perspectives.
The latter comes clearly to demonstrate that the authorship 
establishment of a concept is of low importance regarding 
to the collaborative effort and the possibility of adaptation 
of a concept to the specificities of a similar subject.

Γρηγόρης Καλνής και Στέλλα Μιχαήλ

Το δεκαπενθήμερο εργαστήριο για την Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής 2012, στο οποίο το Πανεπιστήμιο 
Frederick εκπροσωπήθηκε από ομάδα σπουδαστών υπό 
την εποπτεία των διδασκόντων κ. Γρηγόρη Καλνή και κας 
Στέλλας Μιχαήλ, έφερε σε επαφή τους σπουδαστές των 
Αρχιτεκτονικών Σχολών της Κύπρου και την Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα, με βασικό στόχο την επανεξέταση και 
επαναπροσδιορισμό του θέματος του τουρισμού στην 
Κύπρο και τη δυνατότητα αξιοποίησης του ως κοινό 
έδαφος αλληλεπίδρασης διαφορετικών πολιτισμών, 
παραδόσεων και ηθών.
Οι φοιτητές παρουσίασαν καινοτόμες ιδέες και προτάσεις 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αρχή ενός 
διαλόγου πάνω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οργάνωσης 
της  τουριστικής  εμπειρίας .  Κατά  τη  διεξαγωγή 
του εργαστηρίου προέκυψαν διάφορα ερωτήματα 
και προβληματισμοί τα οποία αποτέλεσαν τον άξονα 
διερεύνησης της θεματικής.
Μπορεί ο τουρισμός να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη 
και να ενθαρρύνει τη δημιουργία υποδομών σε έναν 
τόπο χωρίς να προκληθεί αλλοίωση των τοπικών 
χαρακτηριστ ικών  του ;  Μπορεί  ο  τουρισμός  να 
επανακτήσει τις ιδιότητες που είχε προτού συνδεθεί 
με τα καταναλωτικά πρότυπα της κοινωνίας; Μπορεί 
να αποτελέσει ξανά το συνδετικό στοιχείο μεταξύ 
προσωρινού πληθυσμού (περιηγητών) και μόνιμου 
(ντόπιων) και να αναδείξει, το σύνολο των ιδιαιτέρων 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός 
τόπου με τον επαναπροσδιορισμό των περιοχών που 
χαρακτηρίζονται ως τουριστικοί και με απώτερο στόχο 
την ενοποίηση της τουριστικής εμπειρίας; 
Τα  πιο  πάνω  μετατράπηκαν  σταδιακά  από  τους 
σπουδαστές σε έναν μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων 
θέσεων και προτάσεων οι οποίες προέκυψαν μέσα από μια 
διαδικασία παρουσιάσεων, διαλόγου, αντιπαραθέσεων 
και επαναδιαπραγματεύσεων των προβληματισμών. Στη 
διαδικασία των ‘στρογγυλών τραπεζιών’ συμμετείχαν 
άτομα με διαφορετικές εμπειρίες, από διάφορους τομείς 
και εκφράστηκαν πολλαπλές απόψεις, παρατέθηκαν 
δεδομένα, προβλέψεις και αναπτύχθηκαν σενάρια για το 
φαινόμενο του τουρισμού στο νησί.
Το εργαστήρι κατάφερε να δημιουργήσει προσωρινά έναν 
κοινό τόπο, όπου έγινε φανερό ότι η αρχιτεκτονική δεν 
μπορεί να στηρίζεται στην επίτευξη προσωπικών στόχων 
αλλά θα πρέπει να αποτελεί μια συλλογική, ανοιχτή στη 
συμμετοχή προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται 
σε διαδικασίες ανατροφοδότησης δεδομένων και 
απόψεων από διάφορες πηγές καθώς και στη δυνατότητα 
εξεύρεσης πολλαπλών προοπτικών.
Το τελευταίο έρχεται να καταδείξει ότι η κατοχύρωση 
της πατρότητας μιας ιδέας είναι δευτερεύουσας 
σημασίας ως προς τη συλλογική προσπάθεια και τη 
δυνατότητα αναπροσαρμογής μιας ιδέας στα δεδομένα 
και τις ιδιαιτερότητες ενός παρόμοιου θέματος και 
προβληματισμού.

Dimitris Antoniou

Once more… architecture as a catalyst
The team of Neapolis University Pafos, developed a special 
interest for the topic of the workshop, due to the location 
of our campus in the heart of the most touristic region of 
the island which hosts around 40% of tourists in Cyprus.
Our students, with their limited - experience (in their 2nd 
year), adapted to the workshop successfully, established 
a common ground with the other teams, worked in contact 
with them and had the chance to explore ideas and issues 
directly related to their home area. During the two weeks 
of the workshop, their mind explored unusual paths, 
searching for new ways of expression and communication 
within the architectural language, starting to understand 
its role and its various capacities. Through their quest 
for new tourism strategies and identities for Cyprus, it 
became obvious that the architectural thought converges 
to fields that seemed remote to it before. The scenarios 
emerged, the continuous brain-storming and project 
presentations, the variety of the proposals – sometimes 
utopian – where justified through their elaboration and 
the rightful use of architectural design techniques and 
elements. Through this process, significant projects were 
created addressing possible paths of evolution of Cyprus’s 
touristic landscapes which would promote interaction 
between locals and travellers.
This workshop revealed the importance of the participation 
of architects in any common ground associated to our built 
and natural environments. Architecture could be a catalyst 
for the creation of this common ground. The synthesis 
of various frameworks of knowledge and of a range of 
spatial experiences, in a simple, coherent, functional and 
innovative enterprise is an everyday ritual for architects. 
Societies have that necessity for clear proposals through 
the optimization of their local characteristics. This capacity 
is essential to holistic approaches in architecture that 
examine many parameters of human and community life. 
This approach is a tool that can be used for the synthesis 
of such proposals that achieve better life for all, after all.
This problematic became possible on the grounds of the 
opportunity given to us by the curators, who invited us 
to participate in the workshop. Feeling richer after the 
conclusion of the workshop, we would like to express our 
gratitude to the curators, for giving the chance to future 
architects of this country to imagine new scenarios for 
the relationship of the touristic infrastructure and the built 
environment of Cyprus.

Δημήτρης Αντωνίου

Για ακόμη μια φορά… η αρχιτεκτονική γίνεται καταλύτης
Η ομάδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, ανέπτυξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη  θεματική  αυτού του 
εργαστηρίου, μιας και προέρχεται από την πιο τουριστική 
περιοχή της Κύπρου, η οποία υποδέχεται περίπου το 
40% του συνόλου των τουριστών της Κύπρου. 
Οι φοιτητές μας, με τη μικρή εμπειρία των δύο ετών, 
ενσωματώθηκαν στο εργαστήριο με επιτυχία, δούλεψαν 
σε κοινό έδαφος με τις υπόλοιπες ομάδες, είχαν την 
ευκαιρία να προβληματιστούν και να εξερευνήσουν 
ιδέες και θέματα άμεσα σχετιζόμενα με την περιοχή που 
ζουν. Μέσα σε αυτές τις δυο εβδομάδες, η σκέψη τους 
στράφηκε σε ασυνήθιστα μονοπάτια, άρχισε να ψάχνει 
νέους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας μέσω της 
αρχιτεκτονικής γλώσσας και να κατανοεί το ρόλο της και 
τις ποικίλες δυνατότητές της. Με την αναζήτηση νέων 
τουριστικών αναγνώσεων και ταυτοτήτων για την Κύπρο, 
έγινε φανερό πως η αρχιτεκτονική σκέψη, συγκλίνει σε 
πεδία που μπορεί να φαίνονται και ξένα προς αυτήν. 
Τα σενάρια που γεννήθηκαν, οι συνεχείς συσκέψεις και 
παρουσιάσεις που γίνονταν, η ποικιλία των θεμάτων, 
που έφτασαν στην ουτοπία μερικές φορές, δικαιώθηκαν 
με την επεξεργασία και τη σωστή χρήση αρχιτεκτονικών 
στρατηγικών και στοιχείων. Το αποτέλεσμα ήταν ώριμες 
προτάσεις για τις πιθανές εξελίξεις του τοπίου του 
τουρισμού και της διάδρασης μεταξύ τουριστών και 
ντόπιων. 
Αποκαλύφθηκε πως η σημασία της συμμετοχής των 
αρχιτεκτόνων σε οποιοδήποτε κοινό έδαφος, θα 
μπορούσε να είναι καταλυτική για τη διαμόρφωσή 
του.  Η σύνθεση διαφορετικών πλαισίων γνώσης και 
χωρικών εμπειριών σε μια απλή, κατανοητή, λειτουργική 
και καινοτόμα πρόταση είναι καθημερινή ασχολία των 
αρχιτεκτόνων. Οι κοινωνίες έχουν όλο και περισσότερο 
την ανάγκη σαφών προτάσεων για την ευτυχή διαβίωσή 
τους μέσα από την καλή αξιοποίηση των τοπικών 
χαρακτηριστικών τους. Η ολιστική προσέγγιση της 
αρχιτεκτονικής, που λόγω της φύσης της, εξετάζει 
πολλές παραμέτρους της ζωής των ανθρώπων και των 
κοινοτήτων τους, αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση προτάσεων με σκοπό την 
καλύτερη ζωή όλων. 
Αυτός ο προβληματισμός έγινε εφικτός χάρη στην 
ευκαιρία που μας έδωσαν οι επιμελητές της έκθεσης 
για τη συμμετοχή μας στο εργαστήριο. Aισθανόμενοι 
πλουσιότεροι, τους ευχαριστούμε για την ευκαιρία που 
έδωσαν στους μελλοντικούς αρχιτέκτονες αυτής της 
χώρας να φανταστούν νέα σενάρια για τη σχέση των 
τουριστικών υποδομών και του χτισμένου περιβάλλοντος 
της Κύπρου.
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The tourist industry in Cyprus, from its early beginning 
until now, has traveled a path of more than one century. 
Tourism on the island makes its first steps during the 
British rule. It establishes itself as an influential industry in 
the first decades after the proclamation of the Republic of 
Cyprus in 1960 and booms in the late 20th century with the 
rapid development of mass tourism, catering for a number 
of visitors exceeding three times the country’s population. 
Over the years, the location, the climate, the natural 
and cultural wealth of the island plays a key role in the 
establishment of Cyprus, as a global tourist destination. 
At the beginning of the British rule in 1878 Cyprus 
is perceived as an underdeveloped country. Public 
infrastructure can be characterized as fundamental, ports 
are neglected, the island’s maritime communication is 
limited and there are significant health problems. The 
sense of space due to the primitive roads is expanded 
and the internal migration between major cities requires 
more than thirty hours. Under these circumstances, the 
accommodation on offer is in the form of inns and khans, 
and operates in towns and intermediate points along the 
routes of long journeys. 
The British lay the first foundations for the better 
organization of the island, which positively affects the 
influx of visitors coming to the island in the following 
years. They develop a minor infrastructure, which 
includes among others, the development of roads, the 
construction of the railway system, port construction and 
the establishment of regular maritime routes, mostly with 
the Middle East. Although tourism plays a major role from 
the early days of the new administration, no substantial 
movements are made in this direction for several decades. 
In a period where holidays are not associated with the sea, 
but rather with visits to mountainous areas, the focus is 
on the Troodos Mountains with an altitude of 1951 meters, 
and a cool and healthy climate. The first “holidaymaker” on 
the Troodos Mountains is the British government, which 
discontinues its operations in Nicosia and moves to the 
mountains during the summer months, a practice followed 
by the Ottoman Administration on a smaller scale, and 

Η τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, από τις απαρχές 
της γέννησής της μέχρι σήμερα, έχει διανύσει μια 
διαδρομή μεγαλύτερη τους ενός αιώνα. O τουρισμός στο 
νησί κάνει τα πρώτα του βήματα κατά την περίοδο της 
βρετανικής κυριαρχίας. Εδραιώνεται ως μια σημαίνουσα 
βιομηχανία τις πρώτες δεκαετίες μετά την ανακήρυξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960) και απογειώνεται 
στα τέλη του 20ου αιώνα, με την αλματώδη ανάπτυξη 
του μαζικού τουρισμού, εξυπηρετώντας αριθμούς 
επισκεπτών, που ξεπερνούσαν κατά τρείς φορές τον 
πληθυσμό της χώρας. Η θέση, το κλίμα, ο φυσικός 
και πολιτιστικός πλούτος του νησιού διαδραμάτισαν 
καθοριστικό ρόλο διαχρονικά στην παγίωση της Κύπρου, 
ως έναν παγκόσμιο τουριστικό προορισμό.
Κατά την έναρξη της βρετανικής κυριαρχίας (1878) η 
Κύπρος παρουσίαζε την εικόνα μιας υποανάπτυκτης 
χώρας. Οι δημόσιες υποδομές ήταν υποτυπώδεις, 
τα λιμάνια βρίκονταν σε συνθήκες εγκατάλειψης, η 
θαλάσσια επικοινωνία του νησιού ήταν περιορισμένη και 
υφίσταντο σημαντικά προβλήματα υγιεινής. Η αίσθηση 
του χώρου λόγω του αρχέγονου οδικού δικτύου ήταν  
διεσταλμένη και οι εσωτερικές μετακινήσεις μεταξύ 
σημαντικών ¨πόλεων¨ απαιτούσαν περισσότερες από 
τριάντα ώρες ταξιδιού. Οι εστίες φιλοξενίας υπό αυτές 
τις συνθήκες περιορίζονταν σε χώρους διημέρευσης και 
σίτισης ατόμων και ζώων, τα γνωστά πανδοχεία ή χάνια, 
που λειτουργούσαν στις πόλεις και σε ενδιάμεσους 
σταθμούς των πολύωρων μετακινήσεων. 
Οι Βρετανοί έθεσαν τις πρώτες βάσεις για την καλύτερη 
οργάνωση του νησιού, οι οποίες επηρέασαν θετικά την 
έλευση επισκεπτών τα επόμενα χρόνια. Ανέπτυξαν 
περιορισμένες υποδομές, οι οποίες περιελάμβαναν 
μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη του οδικού δικτύου, τη 
δημιουργία σιδηρόδρομου, την κατασκευή λιμενικών 
έργων  κα ι  την  καθ ιέρωση  τακτ ι κών  ναυτ ι κών 
δρομολογιών, κυρίως με την εγγύς Μέση Ανατολή. Ο 
τουρισμός απασχόλησε την νέα διοίκηση από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια ανάληψης των καθηκόντων της, χωρίς 
όμως να προχωρήσει σε ουσιαστικές κινήσεις προς αυτή 
την κατεύθυνση για αρκετές δεκαετίες. Το ενδιαφέρον 

HISTORICAL TOUR OF TOUR-ISM 
IN CYPRUS

by
Michael Sioulas, architect
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also adopted by the British to their other colonies (India).
The Troodos Mountains are at the same period the focus 
of the first mass arrival of visitors from abroad, with parts 
of the British army in Egypt staying in the region during 
the summer months, due to better living conditions. Apart 
from the Troodos Mountains, archaeological sites are also 
destinations for mainly British and French visitors, who 
come to Cyprus during the course of their journey to the 
Holy Land.
At the dawn of the 20th century, the island is known in 
the wider region of the Middle East as a tourist destination 
and the first hotels in the modern sense are built on the 
Troodos Mountains, where the majority of tourists are 
concentrated. Simultaneously, the major cities of the 
island, Nicosia, Larnaca, Famagusta and Limassol acquire 
their first small hotels, and these initiatives create the 
suitable conditions for the development of major tourist 
flows. During the interwar period the number of arrivals 
increases and the first tourist boats approach the island. 
In 1938, arrivals increase to 8,000 people, while the island 
has around one hundred licensed hotels. The mountain 
resorts are still the main tourist destinations and visitors 
continue to come mainly from the eastern Mediterranean. 
This is the period of the adoption of control laws for the 
development of tourist resorts and tourist infrastructure, 
the creation of the first Hotel Union and the first extensive 
advertising abroad. It is also the period of growth for trade 
on the island, and here the first major efforts to develop 
industries and expand recreational facilities can be seen.
By the end of the Second World War, a ten-year 
development plan is drawn up by the colonial authorities, 
under which the state office for tourism is created and 
funds for tourism development become available. During 
these years Troodos Mountains, with a focus on Platres 
is the most flourishing area and Kyrenia begins to accept 
the first small stream of visitors. It is during this period 
that the first grand hotel in the capital, the Ledra Palace 
is constructed (1948), which subsequently is identified 
with significant historical events of the island. From 1950 
onwards, the prosperity observed by the Western world   

gives a significant boost to tourism, which focuses mainly 
on the coast of Kyrenia, bringing arrivals in 1954 up to 
30,000. Another factor that contributes significantly is the 
operation of the airport of Nicosia, as a civil international 
airport (1948) and the development of other major 
infrastructure projects. The postwar rise in tourism is 
halted in the period 1955-1959, due to the liberation 
struggle of the indigenous population. As result there is a 
reduction of visitors and several hotels closed down.
With the proclamation of the Republic the development of 
tourism as we know it today, is founded. With the ten-year 
reconstruction program (1963-1973) put in place, tourism 
is among the priorities of the new state and knows rapid 
growth in a period where the phenomenon of package 
holidays is emerging internationally. It is the first decade 
of the mass creation of luxury hotel facilities, the creation 
of the first Public Hotel School, the Institute of Hotel and 
Catering Arts and the establishment of the Cyprus Tourism 
Organization (C.O.T).  Tourism investments focus on 
Famagusta with expansive beaches and the coasts of 
Kyrenia as a response to the trend of the season for 
seaside holidays with the mountain resorts constantly 
losing ground. Cyprus is experiencing the first period of 
rapid tourism development, which will end with the Turkish 
invasion of 1974. In 1973, one year before the invasion, 
the number of foreign visitors stands at 264,000, the 
island has 16,100 beds and revenues from the tourism 
industry are beginning to overcome the revenues from 
the mining industry. The first phase of development of 
tourism in the fledgling state has opened the way for the 
conversion of coastal areas to tourist centers and the once 
thriving tourist industry of Troodos reaches its end.
In 1974 40% of the island is occupied and the capital of 
Cyprus divided, due to the Turkish invasion. Famagusta 
and Kyrenia, the two most popular destinations on the 
island, which absorb 70% of tourism, are located in the 
occupied territories, while simultaneously the operation of 
the airport of Nicosia and Famagusta port are suspended. 
The tourist map is inevitably adjusted in the next few years. 
Limassol, Larnaca, Ayia Napa and Paphos now star in 
the development of tourist infrastructure, with Limassol 
being at the heart of the new developments. The crisis 
in Lebanon gives breath to the damaged tourist industry 
and the authorities   begin the operation of a new modern 
port in Limassol, while commencing the construction of 
a new airport in Larnaca (1975). The tourism industry 
restores its forces, tripling its beds in less than ten years 
in Limassol, surpassing the 3,000 and the total arrival of 
tourists reaches 350,000.
In the 1980s the second civil airport in Paphos, (1983) 
is put into operation and the tourist facilities in Limassol, 
Ayia Napa, Paphos and Larnaca are multiplied following 
the new rapid rise in visitor arrivals, which increase 
fourfold, reaching 1,561,479 in 1990. This stream helps 
the development of the coastal regions, but conversely 
affects the rural population, creating an unprecedented 
wave of abandonment, which will continue over the next 
few years. In Nicosia, at the same time, the first convention 

εστιάστηκε στο όρος Τρόοδος, με υψόμετρο 1951 
μέτρων, λόγω του υγιεινού δροσερού κλίματος σε μια 
περίδο που οι διακοπές δεν ήταν συνυφασμένες με 
τη θάλασσα, αλλά με την επίσκεψη ορεινών περιοχών. 
Πρώτος ¨παραθεριστής¨ του Τροόδους ήταν η ίδια η 
βρετανική κυβέρνηση, η οποία διέκοπτε τις εργασίες 
της στη Λευκωσία και μεταφέροταν στο βουνό κατά τους 
θερινούς μήνες. Αντίστοιχη πρακτική είχε ακολουθήσει 
και η Οθωμανική Διοίκηση σε μικρότερη κλίμακα, 
ενώ παρόμοια τακτική εφάρμοζαν οι Βρετανοί και σε 
άλλες αποικίες τους (Ινδία). Το Τρόοδος αποτέλεσε 
την ίδια περίοδο και το επίκεντρο της πρώτης μαζικής 
έλευσης επισκεπτών από το εξωτερικό, με τμήματα 
του βρετανικού στρατού της Αιγύπτου να σταθμεύουν 
κατά  τους  θερινούς  μήνες  στην  περιοχή ,  λόγω 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Πέραν του Τροόδους 
το ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και οι αρχαιολογικοί χώροι, 
κυρίως από Άγγλους και Γάλλους επισκέπτες, οι οποίοι 
έρχονταν στην Κύπρο στην πορεία του ταξιδιού τους 
προς τους Αγ. Τόπους. 
Στην αυγή του 20ου αίωνα το νησί γίνεται πλέον γνωστό 
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ως 
τουριστικός προορισμός και τα πρώτα ξενοδοχεία με τη 
σύγχρονη έννοια του όρου αρχίζουν να δημιουργούνται 
στο Τρόοδος, όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα 
των τουριστών. Παράλληλα οι σημαντικές πόλεις του 
νησιού, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστος και Λεμεσός 
έχουν αποκτήσει τα δικά τους πρώτα μικρά ξενοδοχεία, 
χωρίς όμως οι πρωτοβουλίες αυτές να δημιουργούν 
προυποθέσεις για ανάπτυξη σημαντικού τουριστικού 
ρεύματος. Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου ο αριθμός 
των αφίξεων αυξάνεται και τα πρώτα τουριστικά πλοία 
προσεγγίζουν το νησί. Το 1938 οι αφίξεις ανέρχονται 
στα 8.000 άτομα, με το νησί να διαθέτει περί τα 
εκατό αδειοδοτημένα ξενοδοχεία. Tα ορεινά θέρετρα 
παραμένουν οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί και οι 
επισκέπτες συνεχίζουν να προέρχονται κυρίως από την 
ανατολική Μεσόγειο. Είναι η περίοδος θέσπισης των 
πρώτων νόμων ελέγχου και ανάπτυξης των τουριστικών 
θερέτρων, των τουριστικών υποδομών, της δημιουργίας 

της πρώτης Ξενοδοχειακής Ένωσης και της πρώτης 
συστηματικής διαφήμισης στο εξωτερικό. Παράλληλα 
είναι η περίοδος που αναπτύσσεται το εμπόριο στο νησί, 
γίνονται οι πρώτες σημαντικές προσπάθειες δημιουργίας 
βιομηχανιών και διευρύνονται οι υποδομές αναψυχής. 
Με το τέλος του πολέμου καταρτίζεται δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης από τις αποικιακές αρχές, στο 
πλαίσιο του οποίου δημιουργείται κρατικό γραφείο 
τουρισμού και διατίθεται κονδύλι για την τουριστική 
ανάπτυξη. Τα χρόνια αυτά το Τρόοδος, με επίκεντρο 
τις Πλάτρες, γνωρίζει τη μεγαλύτερη άνθησή του και 
η Κερύνεια αρχίζει να δέχεται το πρώτο μικρό ρεύμα 
παραθεριστών. Είναι η εποχή της κατασκευής του πρώτου 
μεγάλου ξενοδοχείου της πρωτεύουσας, του Λήδρα 
Πάλας (1948), το οποίο στη μετέπειτα ιστορία του νησιού 
ταυτίστηκε με σημαντικά ιστορικά γεγονότα του τόπου. 
Από το 1950 και έπειτα, η ευημερία που παρατηρήθηκε 
στο δυτικό κόσμο έδωσε σημαντική ώθηση στον τουρισμό, 
ο οποίος στράφηκε κυρίως προς τις ακτές της Κερύνειας, 
ανεβάζοντας τις αφίξεις το 1954 στις 30.000. Σημαντικά 
συνέβαλε επίσης η λειτουργία του αερολιμένα της 
Λευκωσίας, ως διεθνoύς πολιτικού αεροδρομίου (1948) 
και η ανάπτυξη άλλων σημαντικών έργων υποδομής. Η 
μεταπολεμική άνοδος ανακόπηκε την περίοδο 1955-
1959, λόγω του απελευθερωτικού αγώνα του γηγενούς 
πληθυσμού, που είχε ως συνέπεια τη μείωση τού έστω 
και περιορισμένου τουριστικού ρεύματος και τη διακοπή 
λειτουργίας αρκετών ξενοδοχείων. 
Με  την  ανακήρυξη  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας 
θεμελιώθηκε η ανάπτυξη του τουρισμού, όπως την 
αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Με το δεκαετές πρόγραμμα 
ανασυγκρότησης (1963-1973) που τίθεται σε εφαρμογή, 
ο  τουρισμός  βρίσκεται  στις  προτεραιότητες  του 
νέου κράτους και γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη σε 
μια περίοδο, όπου το φαινόμενο των οργανωμένων 
διακοπών κάνει την εμφάνισή του διεθνώς. Είναι η 
δεκαετία της πρώτης μαζικής ίδρυσης πολυτελών 
ξενοδοχειακών  εγκαταστάσεων ,  της  δημιουγίας 
της πρώτης Δημόσιας Ξενοδοχειακής Σχολής, του 
Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών 
και της ίδρυσης του  Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 
(Κ.Ο.Τ). Οι τουριστικές επενδύσεις επικεντρώνονται 
στην Αμμόχωστο με τις εκτεταμένες αμμουδιές και την 
Κερύνεια, ανταποκρινόμενες στην τάση της εποχής 
για παραθαλάσσιες διακοπές, με τα ορεινά θέρετρα να 
χάνουν συνεχώς έδαφος. Η Κύπρος βιώνει την πρώτη 
περίοδο ραγδαίας τουριστικής  ανάπτυξης, η οποία θα 
τερματιστεί με την τουρκική εισβολή του 1974. Το 1973, 
ένα έτος πρίν από την τουρκική εισβολή, ο αριθμός των 
ξένων επισκεπτών ανέρχεται στις 264.000, το νησί 
διαθέτει 16.100 κλίνες και τα έσοδα από τη βιομηχανία 
του τουρισμού άρχιζουν να ξεπερνούν τα αντίστοιχα 
έσοδα από τη μεταλλευτική βιομηχανία. Η πρώτη φάση 
ανάπτυξης του τουρισμού στο νεοσύστατο κράτος έχει 
ανοίξει το δρόμο για την μετατροπή των παράλιων 
περιοχών σε τουριστικά κέντρα και θέτει τέλος στην 
άλλοτε ακμάζουσα τουριστική βιομηχανία του Τροόδους.
Το  1974 βρίσκει  το  40% του  νησιού  υπό  κατοχή 
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center (1988) is created, to strengthen conference tourism 
and expand tourism to the capital. The growth of tourism 
is so rapid, that the coastal fronts of the above areas are 
inundated by tourist accommodations, retail stores and 
entertainment outlets of any kind. The state lacks the urban 
tools to control the increased building activity, which is left 
to grow wildly.
In the following decade the rapid tourist development 
continues, with the tourists reaching the 2,500,000 
mark and state authorities begin to seek new methods to 
promote tourism. It is now the time to create the first golf 
course (1994) and the first theme park (Water park) and 
to promote rural tourism. Agrotourism operates in Cyprus 
as a means of revitalizing the abandoned agricultural 
areas and protecting the cultural heritage by providing 
incentives for restoring historic buildings. Agrotourism 
however, does not function on the island according to 
its philosophy, but becomes the first major strategy to 
accommodate visitors to rural areas.
The turn of the century finds Cyprus with 2,686,205 
tourists, while authorities prepare a ten-year plan for 
the further development of tourism. The plan is updated 
in 2003 to attract quality tourism through which the 
construction of marinas and other tourism infrastructure 
projects are promoted. A year later, in 2004, when Cyprus 
enters the European Union, old hotel buildings with a total 
of 3,000 beds cease to operate and a new action plan for 
the development of sports tourism is created. 
The continued rapid growth in recent decades brings 
significant spatial transformations in the important coastal 
cities of Cyprus, as well as in smaller individual resorts. 
The seasonal increase in population in such large numbers 
raises the need for construction in undeveloped areas, the 
building of new roads, the expansion of utilities and the 
commercialization of pristine areas. Unfortunately, the 
management of the tourism developments is undertaken 
without a central planning system in place and without 
necessary urban studies.
Consequently, the phenomenon of urban development is 
observed, with uses that serve tourism along the coastal 

front, creating discontinuities in the structure of cities, 
depriving them of the sight of the sea. A typical example 
is the case of Pafos. In places like Ayia Napa, Pissouri 
and various other tourist centers outside the cities, the 
phenomenon of transformation of villages into small tourist 
towns is observed, altering their traditional character and 
the natural environment.
However, we should not ignore the significant economic 
growth offered by tourism, which has allowed living 
standards to be raised and projects, with very positive 
effects for the island, to be created. Furthermore tourism 
creates the need to strengthen cultural activities, enhance 
archaeological sites and protect places of natural and 
manmade beauty. Apart from the aforementioned, 
tourism also has a significant impact on the culture of the 
Cypriots, through the interaction and exchange of cultures 
with visitors, which according to some latest views of 
anthropological science, have a mainly positive impact in 
most developed tourist societies. 
Cyprus is currently receiving approximately 2,500,000 
tourists per annum and has 87,082 beds. The island 
features hotel accommodation and infrastructure from all 
its phases of tourism development over the last hundred 
years. The significant impacts on the natural and built 
environment, positive and negative, are particularly evident 
in a country which relies heavily on tourism. The first hotel 
facilities of the first half of the 20th century, in many cases, 
are treated as elements of the historic built environment of 
the country, while questions are arising over the future of 
the infrastructure of mass tourism developments which 
have been built over the last decades.
The negative impacts of rapid development in recent 
decades in the tourism industry and the future plans for 
the strengthening of tourism should be found addressed in 
the context of sustainable development. The protection of 
areas of natural beauty, the coastal restoration, the revival 
of historic settlements, the protection and promotion of 
monuments, drawing travelers’ routes to the mainland, 
the empowerment of rural tourism and creation of events 
for the preservation and promotion of cultural identity of 

και την πρωτεύουσα της Κύπρου διαιρεμένη, λόγω 
της τουρκικής εισβολής. Αμμόχωστος και Κερύνεια, 
οι δυο δημοφιλέστεροι προορισμοί του νησιού, που 
αποροφούν το 70% της τουριστικής κίνησης βρίσκονται 
στα κατεχόμενα εδάφη, ενώ διακόπτεται ταυτόχρονα 
η λειτουργία του αεροδρομίου της Λευκωσίας και 
του λιμανιού της Αμμοχώστου. Ο τουριστικός χάρτης 
μοιραία αναπροσαρμόζεται στα αμέσως επόμενα χρόνια. 
Λεμεσός, Λάρνακα, Αγ. Νάπα και Πάφος πρωταγωνιστούν 
πλέον στην ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών, με τη 
Λεμεσό να βρίσκεται στο επικέντρο των νέων εξελίξεων. 
Η κρίση στο Λίβανο δίνει ανάσες στην πληγωμένη 
τουριστική βιομηχανία και οι αρχές θέτουν σε λειτουργία 
το νέο σύγχρονο λιμάνι στη Λεμεσό, προχωρώντας 
παράλληλα στην κατασκευή νέου αεροδρομίου στη 
Λάρνακα (1975). Η τουριστική βιομηχανία δεν αργεί να 
ανατάξει τις δυνάμεις της,  με την Λεμεσό σε διάστημα 
μικρότερο των δέκα ετών να τριπλασιάσει τις κλίνες της, 
ξεπερνώντας τις 3.000 και τις συνολικές αφίξεις των 
τουριστών να προσεγγίζουν τις 350.000.
Τη δεκαετία του 1980 τίθεται σε λειτουργία το δεύτερο 
πολιτικό αεροδρόμιο της Κύπρου στην Πάφο (1983) και 
οι τουριστικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό, Αγ. Νάπα, 
Πάφο και Λάρνακα πολλαπλασιάζονται, ακολουθώντας 
την νέα αλματώδη άνοδο στις αφίξεις επισκεπτών, 
οι οποίες τετραπλασιάζονται, φτάνοντας το 1990 το 
1.561.479. Το ρεύμα αυτό ενώ δρα αναπτυξιακά για 
τις παραθαλάσσιες περιοχές, επιδρά αντίστροφα 
στον πληθυσμό της υπαίθρου, δημιουργώντας ένα 
πρωτοφανές κύμα εγκατάλειψης, το οποίο θα συνεχιστεί 
τα άμεσως επόμενα χρόνια. Στη Λευκωσία παράλληλα 
δημιουργείται το πρώτο συνεδριακό κέντρο (1988), για 
την ενδυνάμωση του συνεδριακού τουρισμού και τη 
διεύρυνση της τουριστικής κίνησης στην πρωτεύουσα. 
Ο ρυθμός ανάπτυξης του τουρισμού είναι τόσο ταχύς, 
που τα παραλιακά μέτωπα των παραπάνω περιοχών 
κατακλύζονται από τουριστικά καταλύματα,  καταστήματα 
λιανικού εμπορίου και ¨διασκεδαστήρια¨κάθε είδους. Το 
κράτος δεν διαθέτει τα πολεοδομικά εργαλεία, για να 
ελέγξει την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα, η οποία 

αφήνεται να αναπτυχθεί άναρχα.
Στη δεκαετία που ακολουθεί, η αλματώδης τουριστική 
ανάτυξη συνεχίζεται, με τους τουρίστες να προσεγγίζουν 
τα 2.500.000 και τις κρατικές αρχές να αναζητούν νέες 
μεθόδους προώθησης του τουριστικού ρεύματος. Είναι 
η περίοδος δημιουργίας του πρώτου γηπέδου γκόλφ 
(1994), του πρώτου θεματικού πάρκου (υδροπάρκο) και 
της προώθησης του αγροτουρισμού. Ο αγροτουρισμός 
τίθεται ως μέσο αναζωογόνησης των εγκαταλειμμένων 
αγροτικών  περιοχών ,  ισόρροπης  ανάπτυξης  του 
τουρισμού και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
με την παροχή κινήτρων για την αποκατάσταση ιστορικών 
κτηρίων. Ο αγροτουρισμός παρ΄όλα αυτά, δεν λειτουργεί 
στο νησί σύμφωνα με τη φιλοσοφία που τον διέπει, 
αποτελώντας όμως την  πρώτη σημαντική χάραξη 
στρατηγικής που πραγματοποιείται για τη φιλοξενία 
επισκεπτών στους οικισμούς της υπαίθρου. 
Η αλλαγή του αιώνα βρίσκει την Κύπρο με 2.686.205 
τουρίστες, ενώ οι αρχές καταρτίζουν δεκαετές σχέδιο 
περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού. Το σχέδιο αυτό 
αναπροσαρμόζεται το 2003, με σκοπό την προσέλκυση 
ποιοτικού τουρισμού, μέσω του οποίου  προωθείται 
η κατασκευή μαρινών και άλλων έργων τουριστικής 
υποδομής .  Ένα  χρόνο  αργότερα  το  2004, οπότε 
και πραγματοποιείται η ένταξη της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσύρονται 3.000 κλίνες παλαιών 
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και δημιουργείται 
νέο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του αθλητικού 
τουρισμού. 
Η συνεχής αλματώδης ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών 
έφερε σημαντικούς χωρικούς μετασχηματισμούς στις 
μεγάλες παράλιες πόλεις της Κύπρου, αλλά και σε 
επιμέρους μικρότερα τουριστικά κέντρα. Η εποχιακή 
αύξηση του πληθυσμού  σε τόσο μεγάλα μεγέθη έθεσαν 
την ανάγκη για την οικοπεδοποίηση αδόμητων περιοχών, 
τη δημιουργία νέων οδικών δικτύων, την επέκταση των 
δικτύων κοινής ωφέλειας και την εμπορευματοποίηση 
παρθένων περιοχών. Το δυστύχημα είναι ότι οι δράσεις 
για τη διαχείριση του τουριστικού ρεύματος έπονταν  των 
εξελίξεων,  χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και την συνοδεία 
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των αναγκαίων πολεοδομικών μελετών.
Έτσι  παρατηρήθηκε το φαινόμενο της ανάπτυξης των 
πόλεων, με χρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό 
κατά μήκος των παραλιακών μετώπων, δημιουργώντας 
ασυνέχειες στη δομή των πόλεων και στερώντας την 
οπτική επαφή με τη θάλασσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η περίπτωση της Πάφου. Σε περιοχές όπως η 
Αγ. Νάπα, το Πισσούρι και άλλα επιμέρους τουριστικά 
κέντρα εκτός των πόλεων, παρατηρήθηκε το φαινόμενο 
του μετασχηματισμού χωριών σε μικρές τουριστικές 
πόλεις ,  πολλαπλάσιες  του  αρχικού  δομημένου 
περιβάλλοντος, αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία τους και 
τη φυσική τους υπεροχή.
Δεν  πρέπει  όμως  από  την  άλλη  πλευρά  να  μην 
αναγνωριστεί η σημαντική οικονομική ανάπτυξη που 
προσέφερε ο τουρισμός, η οποία έδωσε τη δυνατότητα 
για άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη δημιουργία 
έργων με ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις για το νησί. 
Παράλληλα δημιούργησε την ανάγκη για την ενδυνάμωση 
των  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων ,  την  ανάδειξη 
αρχαιολογικών χώρων, τη διάσωση τόπων φυσικού 
και ανθρωπογενούς κάλλους και άλλων μέτρων και 
ενεργειών που προγραμματίστηκαν με αφορμή την 
τουριστική κατανάλωση.  Πέραν όμως από τις όποιες 
ποικίλες επιδράσεις στο περιβάλλον, ο τουρισμός είχε 
και σημαντικό αντίκτυπο στην κουλτούρα των  Κυπρίων, 
μέσω της συνεύρεσης και της ανταλλαγής πολιτισμών 
με τους επισκέπτες, η οποία σύμφωνα με τελευταίες 
απόψεις της ανθρωπολογικής επιστήμης, λειτουργούν 
κυρίως θετικά στις περισσότερες αναπτυγμένες 
τουριστικά κοινωνίες.
Η Κύπρος σήμερα δέχεται  2.500.000 περίπου τουρίστες 
και διαθέτει 87.082 κλίνες. Στο νησί διασώζονται 
ξενοδοχειακά καταλύματα και υποδομές, από όλες τις 
φάσεις ανάπτυξης του τουρισμού των  τελευταίων  εκατό 
περίπου ετών. Οι σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό 
και δομημένο περιβάλλον, θετικές και αρνητικές, είναι 
ιδιαίτερα εμφανείς σε μια χώρα, η οποία στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Οι πρώτες ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις του πρώτου μισού του 20ου αιώνα 
αντιμετωπίζονται σε αρκετές περιπτώσεις, ως στοιχεία 
του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος της χώρας, 
ενώ για τις νεότερες γηρασμένες υποδομές της μαζικής 
τουριστικής ανάπτυξης των επόμενων δεκαετιών 
αναζητούνται λύσεις διαχείρισης. Η αντιμετώπιση των 
αρνητικών επιπτώσεων της αλματώδους ανάπτυξης 
των τελευταίων δεκαετιών στη τουριστική βιομηχανία 
και οι μελλοντικοί σχεδιασμοί για την ενδυνάμωση του 
τουριστικού προϊόντος αναζητούν επιλογές στα πλαίσια 
της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Η προστασία 
περιοχών φυσικού κάλλους, η αποκατάσταση ακτών, 
η  αναβίωση ιστορικών οικισμών, η προστασία και 
ανάδειξη μνημείων, η χάραξη περιηγητικών διαδρομών 
στην ενδοχώρα, η ενδυνάμωση του αγροτουρισμού και η 
δημιουργία εκδηλώσεων για την διάσωση και προβολή της 
πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου, αποτελούν δείγματα 
της προσπάθειας που καταβάλλεται στα παραπάνω 
πλαίσια. Η ανάγκη ισόρροπης κατανομής του τουρισμού 

στην κυπριακή επικράτεια θέτει ταυτόχρονα τις βάσεις 
για την ενίσχυση της φιλοξενίας και της πολιτιστικής 
αλληλεπίδρασης επισκέπτη και κατοίκου, στοιχεία που 
αποκτούν  μεγαλύτερη σημασία, όσο ο καταναλωτισμός 
και η απεξένωση στις δυτικές κοινωνίες αυξάνονται.
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the site are all samples of efforts in this context. The 
need for a balanced distribution of tourism throughout 
the island of Cyprus can be seen as the basis of 
strengthening hospitality and cultural interaction between 
visitors and residents which has become more important 
as consumerism and alienation in Western societies 
increase.
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Abstract

Based on a rigorous examination/evaluation of the 
appropriateness of ethnographic techniques as a means 
of investigating tourist satisfaction, this paper examines 
the results of an ethnographic study conducted by the 
authors in an attempt to investigate the satisfaction of rural 
tourists (agritourists) on the Island of Cyprus.

Having carefully examined the aptness of ethnographic 
techniques for such investigation and while resting on 
the noteworthy results of the study being employed in 
Cyprus, it is concluded that ethnographic techniques 
may lend a hand in the emergence of novel knowledge 
in tourism. Hence, while revealing serious scepticism 
whether other methodological approaches are apt in 
examining scrupulously tourist psychological issues 
(e.g. satisfaction), the authors urge future researchers to 
employ and test the methodological approach employed in 
Cyprus in order to comprehend the tourist idiosyncrasy. 

Key Words: Ethnography, tourist psycho-synthesis, tourist 
satisfaction, tourist expectations, rural tourism Cyprus.

Ethnography - a methodological approach

The word ‘ethnography’ has been borrowed from the 
synthetic Greek word ‘εθνογραφία’ which basically 
means ‘a portrait of people’ Harris and Johnson (2000). 
Having said that, ethnography has been characterized 
by Gummesson (2003) to be an in-depth research 
methodological approach, as well as regarded to be by 
researchers such as Fetterman (1998) and Dey (2002), 
both the art and science of understanding, interpreting and 
describing a group or culture. 
According to Fielding (1993, p.157) ethnography entails 
the study of behaviour in natural setting, ‘getting the seat 
of your pants dirty… in the real world, not the library’. In 
particular, an ethnographic approach allows naturalistic 

Περίληψη

Βασισμένο σε μια αυστηρή εξέταση/αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των εθνογραφικών τεχνικών ως μέσα 
διερεύνησης της ικανοποίησης του τουρίστα, αυτό το 
δοκίμιο εξετάζει τα αποτελέσματα μια εθνογραφικής 
μελέτης που διεξήχθη από τους συντάκτες σε μια 
προσπάθεια να διερευνηθεί η ικανοποίηση των αγροτικών 
τουριστών (αγροτουριστών) στο νησί της Κύπρου.

Εξετάζοντας προσεκτικά την καταλληλότητα των 
εθνογραφικών τεχνικών για την έρευνα αυτή και 
στηριζόμενοι στα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της 
μελέτης που διεξήχθη στην Κύπρο, συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι οι εθνογραφικές τεχνικές μπορούν 
να προσφέρουν στην ανάδυση νέων γνώσεων στον 
τομέα του τουρισμού. Ως εκ τούτου, ενώ τίθενται 
σοβαρές επιφυλάξεις κατά πόσον άλλες μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για τη σχολαστική εξέταση 
τουριστικών ψυχολογικών ζητημάτων (π. χ. ικανοποίηση), 
οι συγγραφείς προτρέπουν τους μελλοντικούς ερευνητές 
να χρησιμοποιήσουν και να εξετάσουν τη μεθοδολογική 
προσέγγιση που εφαρμόζεται στην Κύπρο προκειμένου 
να κατανοήσει κανείς την τουριστική ιδιοσυγκρασία.

Λέξεις κλειδιά: εθνογραφία, τουριστική ψυχο-σύνθεση, 
ικανοποίηση του τουρίστα, τουριστικές προσδοκίες, 
αγροτικός τουρισμός στην Κύπρο.

EXPLORING THE SATISFACTION 
OF RURAL TOURISTS

An Ethnographic study 
by

Dr. Alexis Saveriades, Assistant Professor, Cyprus University of Technology
Dr. Prokopis Christou, Visiting Lecturer, University of Nicosia
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investigation into the host of influences that affect 
individuals’ day-to-day lives (Canniford 2005) thus, the 
researcher shapes an understanding of the experience 
and worldview of people under investigation (Bates 2005). 
More specifically, based on Othman (2004, p.426) the 
ethnographic methodological approach embraces: 

Participant observation; whereby the researchers join the 
culture being studied. Besides, based on Veal (1997) the 
whole notion of ethnography is to see the world through 
the eyes of those being researched while it allows the 
researchers to speak for themselves, often through 
extensive direct quotations in the research report.

Observational research (watching users in their environment). 

Contextual inquiry (asking questions in the natural setting). 
Accordingly, Elliott and Elliott (2003) state that participant 
observation is rarely used without other data gathering 
methods such as for example formal or/and informal 
interviews. In regards to the adoption of interviews in 
an ethnographic study, it should be noted that they have 
been widely used as a data collection method in several 
ethnographic studies while Agar (1996, p.158) positions 
in the center of ethnographic fieldwork ‘hanging out’, 
which is basically informal talk between the researcher 
and informants. 

Ethnography and tourist satisfaction

The authors of this paper employed the methodological 
approach of ethnography in an attempt to investigate 
methodically agritourist (rural tourist) satisfaction in 
the Mediterranean Island of Cyprus. The aptness of this 
particular methodological approach was based on the fact 
that it would have allowed a comprehensive understanding 
of the people being studied (Fetterman 1998; Dey 2002) 
in terms of what is meaningful to them (Ciaran 2007). 
Nevertheless, given that ethnography entails the study 
of behaviour in a natural field setting and not the library 
(Walizer and Wienir 1978; Fielding 1993) the ethnographer 
would have had to live with and like (Van Maanen 1996) 
an agritourist while at the same time see the world from 
their point of view (Henn, Weinstein and Foard 2006). 
Over and above that, the chosen methodological approach 
through the informal interviews and plain chatting would 
have enabled the researcher as Kawulich (2005) stated, 
to check for verbal and nonverbal expressions of their 
feelings. The practical use of ethnography in this particular 
attempt to investigate rural tourist satisfaction gives gravity 
to what has been previously stressed by other researchers 
in the tourism field (e.g. Ryan 1995; Bowie and Chang 
2005 and Bowen 2001) that the direct interaction with 
the respondents, generates first hand, rich and deep data 
which based on Palmer (2005) the wealth of which simply 
could not be created by either quantitative or qualitative 
customer satisfaction questionnaires. Accordingly 

and more specifically, the personal observations and 
experiences of the ethnographer, the informal interviews 
in addition to the plain chats with the agritourists, revealed 
some attention-grabbing findings in regards to, not only 
whether tourist satisfaction is achieved through the 
consumption of the agritourist product being offered by 
the destination, but also further imperative information 
regarding the antecedents of satisfaction (e.g. needs 
and expectations) as well as tourist future behavioural 
intentions. For instance, unlike previous studies, the chats 
as well as the informal interviews with the agritourists 
made possible the identification of some twenty sub-
groups of rural tourists (e.g., cyclists, authenticity 
seekers, fauna seekers, hard/soft activity seekers). 
Above and beyond, the findings may be deemed of great 
importance for destinations worldwide given that they 
provide useful and practical recommendations for tourist 
satisfaction achievement; all these being the outcome 
of the ethnographer’s experiences whilst consuming the 
destination offerings (e.g., natural/man-made environment 
offerings and related services) in juxtaposition with 
the rural tourist findings being derived from informal 
interviews and chats. Ultimately, always based on the 
noteworthy results of this prolonged ethnography, the 
aforementioned methodological approach has facilitated 
in the emergence of new knowledge in tourism while at the 
same time underpins the enhanced understanding of the 
tourist psycho synthesis.  

Worth noting here is that at the outset, validity, subjectivity, 
reliability and ethical barrier issues which are usually 
associated with qualitative research techniques, were 
studied, in an effort to minimise any possible bias (e.g., 
the researcher going native) so as to reach sound and 
valid conclusions.

The Case

While exploiting the benefits of ethnography, the rather 
exigent ethnographic techniques have been employed 
in the Mediterranean Island of Cyprus in order to gain 
insights into rural tourist psychological matters (e.g.) 
motivat ion, expectat ions, sat isfact ion and meta-
satisfaction behavioural intentions. The study embraced, 
active participation, several informal interviews and 
dozens of chats with the participants (agritourists that 
chose to stay in traditional venues in the Island’s rural 
areas). In detail, apart from the several informal interviews 
which were conducted in traditional hosting venues, 
dozens of other chats/casual conversations took place 
with agritourists. These tourists were mainly found at key 
points of interest or highlights of the countryside such as 
villages, national parks, ancient sites, museums, sacred 
places and during festivals and special events held in the 
countryside throughout the year. 

The employment of ethnographic techniques revealed 

some interesting findings of great use for both the 
academic community and practitioners in the tourism 
field. The study reveals that rural tourists’ needs differ 
according to the individual, leading to the conclusion 
that attempts to take a broad view on tourists, either by 
academics or practitioners, without acknowledging the 
uniqueness of the individual may not be wise. Indeed, 
such attempt to categorize tourists in broad groups seems 
not to take into consideration the fact that tourists have 
their individual needs, which they seek to satisfy whilst 
at the destination (in this specific case, the countryside). 
Therefore, even though the categorization of tourists into 
niche/small groups based on their similar/shared needs 
took place in this particular study (to ease the analysis 
process), it is emphasized that each tourist is unique 
with his/her own personal requirements. Rural tourism is 
made up from differing niche sub-groups of agritourists 
which have been pin-pointed, whilst earlier studies tended 
to suggest bulky groups of agritourists.  For instance, 
examples of such groups of tourists which have been 
identified through this study are the ‘walkers’, ‘cyclists’, 
‘soft/hard’ activity seekers’, ‘authenticity seekers’, 
‘personal service seekers’ and ‘flora and fauna seekers’, 
‘bird watchers’, ‘entomologists’, ‘gastronomic’ seekers 
and ‘spirituality seekers’.

Rural tourists expressed their expectations regarding 
an array of aspects which they were expecting to 
view, experience and/or consume on the Island. 
Expectations about the natural and artificial environment 
of the destination, hosts and locals, activities, food and 
beverages and other services (e.g. infrastructure) all 
varied. Expectations differed according to the individual 
due to dissimilar personal experiences and due to an 
assortment of sources of information which the tourist 
(intentionally/unintentionally) came in contact with 
through his/her lifetime. Notably, the emphasis given by 
each agritourist upon particular expectations differed from 
individual to individual based on his/her primary personal 
reason which led him/her to the destination. For instance, 
those which were motivated to visit the countryside due 
to reasons associated with the destination’s natural 
environment (e.g. ‘flora seekers’, ‘fauna seekers’, ‘nature 
seekers’, ‘bird watchers’ and ‘entomologists’) expressed 
and shared similar expectations in regards to the natural 
environment and related services they were expecting to 
view and consume whilst at the rural setting. Contrary to 
the above, expectations in regards to the artificial (man-
made) environment were mentioned and stressed by (e.g.) 
the ‘archaeology seekers’ which were mostly interested 
in viewing and studying the country’s ancient sites, 
monuments and archaeological parks. It is highlighted 
that each agritourist expressed his/her own expectations 
which were found to be linked to the primary reason for 
countryside visitation. For instance, even though ‘bird 
watchers’ and ‘flora seekers’ both expressed similar 
expectations regarding the natural environment, the 
latter placed emphasis on the flower species they were 

expecting to see while the others articulated expectations 
about the differing bird species they were expecting to see. 

Findings support the view that rural tourists focus on 
different aspects of their experience which are found to be 
related to their primary reason for countryside visitation. 
Tourists are, in effect, visiting the country for different 
occasions and have different critical satisfaction indicators 
through which they evaluate their visitation experience. 
For instance, the ‘soft/hard activity seekers’ focus their 
attention on the activities being offered in the rural areas, 
while the ‘gastronomics’ were found to be more interested 
in the food and beverage countryside offerings such as 
local delicacies and house made wine. Likewise, the 
‘personal service seekers’ were found to emphasize on the 
service as well as the personal attention being provided by 
the venue’s host, or in simple words on the human factor. 
The ‘nature seekers’ were found to be mostly interested in 
the natural environment of the destination. 

Hence this particular ethnographic study acknowledges 
the fact that tourists draw their attention on different 
quality aspects of their countryside experience. In turn, 
the quality focus on behalf of the destination should not 
only target certain services. Instead, it should focus on all 
destination offerings in order to content all those who visit 
the countryside for whatever personal reason. Indeed, the 
satisfaction of certain rural tourists (e.g.) ‘personal service 
seekers’ was found to be influenced mainly by the quality 
of the services being provided by the host, or better from 
the quality of the personal service offerings being offered 
on the Island. On the contrary, the satisfaction of others 
(e.g.) ‘bird watchers’ was found to be mainly influenced 
by the quality of the destination’s natural offerings. Thus, 
the destination and entrepreneurs should aim towards 
the provision of overall qualitative destination offerings 
which will cover the natural/staged environment, food 
and beverage, personal service, spiritual, activities, 
and authentic offerings. The marketing concept of 
occassionality will be helpful for both academic and 
tourism practitioners because it allows for actions which 
focus on the reasons why tourists visit a destination. From 
this flows an understanding of their expectations and 
factors which are deemed critical for their visit. A tripartite 
effort on behalf of the hosts, the entrepreneurs and the 
official tourism boards should work collectively, in an 
attempt to offer an overall quality rural tourist experience. 
This results in an extensive focus in the enhancement of 
the quality of all (emphasis added) destination offerings 
thus addressing the dissimilar needs and expectations of 
agritourists, achieving consecutively overall rural tourist 
satisfaction. In turn, this recognizes that not all tourists 
look for the full array of benefits; they are focused on 
the needs of the specific occasion and motive for the 
visit. Consecutively, both the academic community and 
practitioners may now become aware of a tourism market 
made up by individuals rather than bulk and blurred 
groups. Therefore, it is strongly advised that their future 
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goals and action plans towards achieving/enhancing 
guest satisfaction should be amended and redirected 
towards addressing the needs of these occasions. Failure 
to content to the tourist, will undoubtedly restrain the 
quest of achieving overall tourist satisfaction. 

Even so, the personal investments (e.g. financial and 
psychological) undertaken by the tourist in order to 
consume the aforementioned destination offerings, 
should also be taken into consideration. Besides based 
on the research findings, these personal investments may 
frustrate satisfaction achievement. The likelihood of this 
rests on the fact that the tourist may conclude that the 
experience was unworthy of the individual investments 
undertaken for its consumption. In more detail, while 
a tourist consumes the destination offerings, he/she 
experiences judgmental/evaluative thoughts of what has 
been received (in this case, rural destination offerings) 
compared to what has been given in return (personal 
investments). Evaluative/assessment feelings emerge 
once the investment is perceived by the tourist to be too 
high or too low compared to what has been received in 
return. Additionally, such feelings emerge once a very 
pleasant/unpleasant occurrence has been experienced by 
the tourist. These evaluative feelings may (based on the 
research findings), influence the satisfaction of tourists, 
whether positively or negatively. Thus, it is stressed 
that the destination should not only focus in enriching/
augmenting the quality of the destination offerings 
but furthermore take into consideration the personal 
investments of tourists. These should be minimized to the 
slightest doable and feasible extend. Besides, it is after all 
in the destination’s interest for those tourist’s evaluation 
thoughts to lean favorably towards the tourist’s receiving 
rather than the giving side. Consecutively, the destination 
will evade any unfavorable satisfaction impacts in terms 
of the tourist concluding that the consumption of the 
destination offerings was unworthy of any financial 
(money), psychological (risk) and physiological (physical 
effort) investments undertaken. Furthermore, what 
original comes to surface through this study is the link/
association between the tourist’s main driving force to the 
countryside, the surprise element and the revisit intention. 
More specifically, all those tourists who experienced 
unexpected or very enjoyable occurrences which were 
found to be linked with the primary reason for countryside 
visitation expressed their return intention. Based on this 
outcome it is furthermore suggested that stakeholders 
should seek for every possible way to pleasantly surprise 
tourists given that intense delightful experiences may 
even foster future revisit intentions. 

Conclusion

Ethnography stems from the fields of anthropology 
and sociology and has been characterized to be both 
the art and science of understanding, interpreting and 

describing a group or culture. Nonetheless, it has been 
regarded to be an in-depth methodological approach since 
it basically maintains an almost obsessive focus on the 
empirical. When used as a method, ethnography typically 
refers to fieldwork conducted by an investigator who lives 
with and lives like those who are being studied, usually 
for a year or more. On the other hand, there have been 
ethnographies which lasted as little as a day, therefore 
leading towards the conclusion that an ethnographic study 
should come to an end once some degree of redundancy 
has been achieved. Ethnography embraces more than 
just the process of observing since it also embraces 
informal chats and interviews (formal and/or informal) 
while the various options available for recording these data 
include everything from pencil-and-paper note taking to 
photographs, audio and/or video recording. Unlike perhaps 
other methodological approaches, ethnography seems 
to correctly address both validity and reliability whilst 
provided that the researcher is cautious and equipped with 
a personal moral code, unethical behaviour can easily be 
avoided. Tourism studies have employed the ethnographic 
methodological approach in order to evaluate/ investigate 
tourist satisfaction on the basis that the wealth of data 
being generated by this approach could not be created 
by either quantitative or qualitative customer satisfaction 
questionnaires. Accordingly, the authors of this paper 
employ the abovementioned approach in an attempt 
to investigate agritourist (rural tourism) satisfaction in 
Cyprus. Based on the noteworthy results of the study, the 
aforementioned approach has facilitated in the emergence 
of new knowledge in tourism. Nonetheless, the same 
study underpins the enhanced understanding of the 
tourist psycho-synthesis given that extensive reference is 
made to notable studies brought forward by the tourism 
academic research community, providing in this way 
vital suggestions for tourism practitioners (e.g., hosts 
and entrepreneurs) in terms of offering those destination 
offerings which will lead to overall tourist satisfaction. 

It is now evident, (and this is justified not only by the 
present study but also by the extensive attention given 
by the tourism academic community in the investigation 
of tourist psychological matters), that the rural tourist 
satisfaction process has its knowledge gaps. Yet, the 
ethnographic study undertaken in Cyprus resulted 
in findings which may be of great use to both tourism 
academics and practitioners in the field of rural tourism. 
Besides, it provides useful guidance for overall rural tourist 
satisfaction achievement and direction for fostering revisit 
intentions. Furthermore, the ethnographic techniques 
which attempted to gain insights into rural tourist 
psychological matters, such as tourist expectations, 
shed clear light in the rather shady tourists’ inners. By 
taking the above into vigilant consideration the authors 
indubitably urge future researchers to employ and test 
this methodological approach in order to comprehend the 
tourist idiosyncrasy. 
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This project examines the hybrid character of the 
landscape in the Paralimni and Ayia Napa regions of the 
Famagusta District in the island of Cyprus. This formerly 
predominantly agricultural area has seen a tremendous 
rise in the development of tourist infrastructure nearly 
four decades after the Turkish invasion of Cyprus in 
1974. In search of an alternative future that addresses the 
imbalance that exists between tourism and agriculture, the 
proposed redevelopment scenario imagines a significant 
decrease in demand for conventional hotel space. The 
proposal examines the potential symbiotic association 
that may exist between the two and that redefines the 
landscape of agricultural and tourist production without 
negating either of them. An important characteristic of 
this relationship of coexistence is the creation of common 
ground, manifested especially during peak times in 
agricultural production which sees both local population 
and transient visitors working towards a common goal: the 
growth, preparation and consumption of food! Moreover, 
the underutilized hospitality stock is taken over in whole or 
in part by the seasonal agricultural production, sometimes 
even retaining its original function of hosting visitors, 
albeit in reconfigured quarters. Agricultural production and 
leisure share a vertical coexistence both on the shell and 
interiors of the former hotels, while also providing a place 
for greenhouses to be raised in the grounds surrounding 
them, extending the range of activities that occur on 
this common ground and overturning the seasonality 
of use and occupancy. Last but not least, the plethora 
of independent tourist villas and swimming pools in 
holiday villages are grouped under unifying canopies, 
which function as collectors of solar energy and rainwater, 
which therefore transform them into zero carbon footprint 
facilities that help irrigate adjoining fields.

Η πρόταση εξετάζει τον υβριδικό χαρακτήρα του τοπίου 
στις περιοχές του Παραλιμνίου και της Αγίας Νάπας, 
στην περιφέρεια  της πόλης της Αμμοχώστου της 
νήσου Κύπρου. Η περιοχή αυτή, η οποία τα τελευταία 
σαράντα χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή του 1974 έχει 
δεχθεί ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, είχε έναν αμιγώς 
γεωργικό χαρακτήρα. Αναζητώντας ένα εναλλακτικό 
μέλλον, το οποίο θα αντιμετωπίζει την ανισορροπία που 
παρατηρείται σήμερα μεταξύ τουρισμού και γεωργίας, 
το προτεινόμενο σενάριο φαντάζεται μια σημαντική 
εξασθένηση της ζήτησης για τον συμβατικό ξενοδοχειακό 
χώρο .  Η  πρόταση  αυτή  εξετάζει  το  ενδεχόμενο 
συμβιωτικών συνδέσεων που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ 
των δύο και που επαναπροσδιορίζουν το τοπίο τόσο της 
γεωργικής όσο και της τουριστικής χρήσης, χωρίς να 
εξουδετερώνεται καμία από αυτές.
 Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της σχέσης 
συνύπαρξης είναι η δημιουργία  κοινού εδάφους, το 
οποίο εκδηλώνεται ιδιαίτερα κατά τις μέρες αιχμής της 
γεωργικής παραγωγής και εμπλέκει τόσο τον ντόπιο 
όσο και τον επισκέπτη προς ένα κοινό στόχο: την 
ανάπτυξη, την παρασκευή και την κατανάλωση τροφής! 
Επιπλέον, το αναξιοποίητο συμβατικό ξενοδοχειακό 
απόθεμα  καταλαμβάνεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, 
από την εποχιακή γεωργική παραγωγή, μερικές φορές 
ακόμη, διατηρώντας και την αρχική λειτουργία της 
φιλοξενίας επισκεπτών σε έναν αναδιαμορφωμένο, 
εναλλακτικό χώρο. Γεωργική παραγωγή και αναψυχή 
μοιράζονται μια κατακόρυφη συνύπαρξη τόσο στο 
περίβλημα όσο και στους εσωτερικούς χώρους των 
πρώην ξενοδοχείων, ενώ παράλληλα παραχωρείται 
έδαφος για τη δημιουργία θερμοκηπίων περιμετρικά 
των μονάδων αυτών, ώστε να επεκτείνεται το εύρος των 
δραστηριοτήτων σε αυτό το κοινό έδαφος, καθώς επίσης 
και να ανατραπεί η εποχιακή χρήση και πληρότητα. 
Τέλος, η πληθώρα των επιμέρους τουριστικών βιλών 
και κολυμβητικών δεξαμενών σε οργανωμένα χωριά 
διακοπών ομαδοποιείται και ενοποιείται με την εισαγωγή  
κουβουκλίων, τα οποία λειτουργούν ως συλλέκτες 
ηλιακής ενέργειας και όμβριων υδάτων, μετατρέποντάς 
έτσι  αυτές  τις  υποδομές  σε  μονάδες  μηδενικής 
εκπομπής υπολειμμάτων άνθρακα η οποία βοηθά στην 
άρδευση παρακείμενων καλλιεργειών.

STRAWBERRY “TOURS” FOREVER
expanding the cycle of production

Constantina Agroti, Melina Andoniou
students

Department of Architecture, University of Cyprus
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SAn alternative mode of tourism is introduced at the dam 
network of Paphos region that includes eight dams 
(Asprokremos, Mavrocolympos, Ag. Marinas, Pomos, 
Argaka-Makounda, Erretou, Arminou, Kannaviou). 
Cyprus has the most intricate network of dams in 
Europe proportionally to its area. ‘Common ground’ 
will be generated on the periphery of the dams, around 
and inside them, as well as in the nearby villages. Dam 
shorelines, dam walls and water surfaces can function 
as important attraction points for tourists of above sea 
level destinations. Locals, who are already mobilized, 
and tourists will be stimulated through sports, festivals, 
cultural and environmental awareness events and 
happenings situated on leisure platforms. This strategy 
will result to a shift of tourist attractions, places of interest 
and destinations and will move them from the coastline 
towards the inland and the higher ground of Cyprus.

Προτείνεται ένας εναλλακτικός τρόπος τουρισμού στην 
ευρύτερη ορεινή περιοχή της Πάφου. Συγκεκριμένα 
αφορά στο δίκτυο οκτώ φραγμάτων (Ασπρόκρεμου, 
Μαυροκόλυμπου, Αγ. Μαρίνας, Πομού, Αργάκας-
Μακούντας, Ερρετού, Αρμίνου, Κανναβιούς) και των 
γύρω οικισμών. Το δίκτυο φραγμάτων της περιοχής 
θεωρείται το πιο εξελιγμένο και «πυκνό» στην Ευρώπη 
αναλόγως της έκτασής της. Το «κοινό έδαφος» μπορεί 
να δημιουργηθεί στα φράγματα, εντός τους και στην 
περίμετρό τους, καθώς και στους κοντινούς οικισμούς. 
Οι όχθες των φραγμάτων, οι μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης, 
τα αναχώματα, και οι υδάτινες επιφάνειές τους μπορούν 
να λειτουργήσουν ως σημαντικά σημεία αναφοράς 
και έλξης των ταξιδιωτών, και, κατά συνέπεια, ως 
τουριστικός προορισμός. Οι ντόπιοι θα αποκτήσουν ακόμη 
περισσότερους λόγους για αναψυχή και περιήγηση, και, 
μαζί με τους ξένους επισκέπτες, θα δραστηριοποιηθούν 
σε ένα πολύ ενδιαφέρον «κοινό έδαφος» μέσω πολλών 
εκδηλώσεων, αθλητικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, 
σε  πλατφόρμες  ψυχαγωγίας  αλλά  και  διαμονής . 
Προτείνεται επίσης η σύνδεση των φραγμάτων και των 
οικισμών μέσω μονοπατιών περιπάτου, ποδηλασίας, 
κλπ., όπως και άλλων δραστηριοτήτων (παρατήρηση 
πουλιών, κολύμβηση, φεστιβάλ, κλπ.). Με τη στρατηγική 
αυτή επιχειρείται η μετακίνηση του ενδιαφέροντος και η 
αύξηση των προορισμών από τις παραλιακές ζώνες σ’ ένα 
εσωτερικό και ανώτερο υψομετρικά Κυπριακό έδαφος, το 
οποίο, μέχρι σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτο.

LOST IN CYPRUS
the trail of water: dam network tourism

Evangelos Theofanous, Christos Palates
students

Department of Architecture, Neapolis University-Paphos
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food, which is vividly manifested in rural and mountainous 
regions of the island. The current project proposes a 
strategy of promoting traditional food and flavors that are 
produced in various areas of the country aiming to attract 
tourists in order to regenerate those areas. The formation 
of various flavor networks, which connect both spatially 
and mentally the regions, provides the opportunity to 
the visitor to taste local products and sometimes even 
participate in the process of preparation. The proposed 
nature trails call the visitor to drift between different flavors. 
By following these routes, strollers and the cyclists gain 
different experiences that generate closer relationships 
with the landscape and the place.
In parallel, the project proposes reusing the school 
facilities in areas where specific local goods are produced. 
These spaces can periodically change their character in 
order to become cost-effective tourist shelters, providing 
sleeping and entertainment facilities as well as outdoor 
activities that have to do with the cultivation of various 
products. The alternative use of school facilities during the 
afternoon and evening hours as well as during the summer 
increases the number of tourist arrivals for these periods. 
New installations are placed in the schoolyards which are 
used both by students and tourists. In the overall design 
scheme the proposed networks and nodes regenerate the 
flavor regions by attracting equally locals and tourists.

Η Κυπριακή κουλτούρα διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με το 
φαγητό, η οποία εμφανίζεται εντονότερα στις αγροτικές 
και τις ορεινές περιοχές του νησιού. Η παρούσα μελέτη 
προτείνει μια στρατηγική προώθησης των παραδοσιακών 
εδεσμάτων και γεύσεων που παράγονται στις διάφορες 
περιοχές  της  χώρας ,  με  στόχο  την  προσέλκυση 
τουρισμού για την αναζωογόνηση των περιοχών αυτών. 
Η διαμόρφωση διαφόρων δικτύων γεύσεων, τα οποία θα 
συνδέουν χωρικά και νοητά τις περιοχές μεταξύ τους, θα 
δώσει την ευκαιρία στους τουρίστες να γευτούν τα τοπικά 
προϊόντα αλλά και, κάποιες φορές, να συμβάλουν και αυτοί 
στην παρασκευής τους. Τα μονοπάτια της φύσης που 
δημιουργούνται,  καλούν τον επισκέπτη να παρασυρθεί 
στην ιδέα της επόμενης γεύσης που θα συναντήσει. 
Ακολουθώντας αυτές τις διαδρομές, οι περιπατητές και 
οι ποδηλάτες προσλαμβάνουν διαφορετικές εμπειρίες, 
οι οποίες προκαλούν στενότερες σχέσεις με το τοπίο 
και τον χώρο. 
Ταυτόχρονα προτείνεται η αναδιαμόρφωση σχολικών 
εγκαταστάσεων στις περιοχές που παράγουν τοπικά 
εδέσματα, ώστε να εξυπηρετούν και τουριστικές 
ανάγκες. Στην πρόταση, οι χώροι αυτοί περιοδικά 
αλλάζουν χαρακτήρα και γίνονται οικονομικά τουριστικά 
καταλύματα, καθώς προσφέρουν χώρους ύπνου, χώρους 
ψυχαγωγίας και δραστηριότητες στην φύση, όπως 
καλλιέργεια διαφόρων προϊόντων. Η εναλλακτική χρήση 
που δίδεται στα σχολεία κατά τις απογευματινές και 
τις νυχτερινές ώρες, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, αυξάνει τον τουρισμό γι’ αυτές τις 
περιόδους .  Στις  σχολικές  αυλές  τοποθετούνται 
κατασκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο από τους 
μαθητές όσο και από τους τουρίστες. Στον γενικότερο 
σχεδιασμό, τα νέα δίκτυα και οι κόμβοι αναζωογονούν 
τις περιοχές των γεύσεων και των εδεσμάτων ελκύοντας 
τουρίστες και ντόπιους. 

TOURIST SCHOOL
& FLAVOURS NETWORK

Avgi Perikleous, Eleni Christodoulou, George Yiasemis
students

Department of Architecture, Frederick University
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The global attributes that define the character of tourism 
have affected the way Cyprus constructed and projects 
the image of the island in order to attract visitors. The 
sun, the sandy beaches and the recreational character 
of the resorts accumulated in coastal areas, have 
created conditions of overpopulated touristic bubbles 
(tourban) during the summer periods, which, however, are 
transformed into “ghost” towns during the rest of the year. 
On the other hand, the political conditions on the island, 
with almost half of its territory occupied after the Turkish 
invasion in 1974, resulted in the increase of the country’s 
armament by forming a network of military campuses 
throughout the island. 
In a positive future development of the demilitarization of 
Cyprus a question arises: what will happen to the vast 
infrastructure of the army?
The proposal investigates a strategy of reusing, reforming, 
and regenerating these sites and engages into the 
process the surrounding environment, especially around 
the agricultural areas, in order to sustain an alternative 
mode of tourism, armytourism. Visitors will use the army 
facilities for a day or even for months. They will have 
the opportunity to engage in different local agricultural 
activities such as cultivation, festivals or even on energy 
boosting activities such as meditation, tai chi and yoga. 
The campuses will transform into healthy living generators, 
which will reinforce health through nutrition and exercise, 
and will expand outside their boundaries engaging the 
locals and their activities by sharing work and experiences. 
The campuses’ fortifications will no longer be seen as 
a boundary but as a monument.  Consciousness will 
change, and this way of living will soon expand all 
over Cyprus into other institutional networks such as 
monasteries, monuments, landmarks…

Οι παράμετροι που καθορίζουν τον χαρακτήρα του 
τουρισμού παγκοσμίως επηρέασαν τον τρόπο με τον 
οποίο η Κύπρος κατασκεύασε και προβάλλει την εικόνα 
του νησιού προς τα έξω, προκειμένου να προσελκύσει 
επισκέπτες. Ο ήλιος, οι αμμώδεις παραλίες και ο 
ψυχαγωγικός χαρακτήρας των θέρετρων που έχουν 
συσσωρευτεί στις παράκτιες περιοχές, δημιουργούν 
υπερπληθείς τουριστικούς θύλακες (tourban) κατά τη 
διάρκεια των θερινών περιόδων, οι οποίοι μετατρέπονται 
σε πόλεις-”φαντάσματα” τον υπόλοιπο χρόνο. Από την 
άλλη πλευρά, οι πολιτικές συνθήκες στο νησί, με σχεδόν 
το ήμισυ του εδάφους κατεχόμενο μετά την Τουρκική 
εισβολή στο νησί το 1974, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
του στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας, σχηματίζοντας 
ένα δίκτυο από στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο 
το νησί.
Σε μια θετική εξέλιξη αποστρατικοποίησης της Κύπρου 
προκύπτει το εξής ερώτημα: τι θα συμβεί με την τεράστια 
αυτή στρατιωτική υποδομή;
Η πρόταση ασχολείται με τη στρατηγική της επανάχρησης, 
ανασύστασης και αναζωογόνησης αυτών των χώρων και, 
παράλληλα, εμπλέκει στην διαδικασία αυτή το άμεσο 
περιβάλλον, ειδικά γύρω από τις αγροτικές περιοχές, για 
τη δημιουργία μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού, του 
λεγόμενου armytourism. Οι επισκέπτες θα χρησιμοποιούν 
τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις για μια μέρα ή ακόμη και 
για μήνες. Θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
διάφορες τοπικές γεωργικές δραστηριότητες, όπως 
η καλλιέργεια και τα τοπικά φεστιβάλ, ή ακόμη και σε 
εναλλακτικές μεθόδους άσκησης όπως ο διαλογισμός, 
το tai chi και η γιόγκα.
Τα στρατόπεδα θα μετατραπούν σε γεννήτριες ζωής, 
οι οποίες θα ενισχύουν την υγεία μέσω της διατροφής 
και της άσκησης, και θα επεκτείνουν την ενέργειά 
τους στις γύρω περιοχές, εμπλέκοντας τους ντόπιους 
και τις δραστηριότητες τους, μοιράζοντας εργασία και 
εμπειρίες. Τα τείχη των στρατοπέδων δεν θα θεωρούνται 
πλέον όριο αλλά μνημείο. Η αντίληψη του κόσμου θα 
αλλάξει, και αυτός ο τρόπος ζωής σύντομα θα επεκταθεί 
σε ολόκληρη την Κύπρο και σε άλλα θεσμικά δίκτυα, 
όπως μοναστήρια, μνημεία, αξιοθέατα ...

ARMYTOURISM

Eugenios Vassiliou, Marinos Kyriakou
students

Department of Architecture, University of Nicosia
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An observer of the coastal zone of Cyprus (either by 
actually visiting the island or simply from satellite images) 
will notice that there is a strong resemblance between 
the built environment in the Cypriot coast to the one in 
Greece, Italy or Spain. There is a similarity of the “coastal 
structure” that forms a specific model, a Mediterranean 
model of coastal “development”. The model is simple: No 
prior urban planning. The initiative is mainly private. The 
public intervention is limited to the minimum necessary 
(the construction of the infrastructure: nothing more than 
a touristic bus to reach the hotel from the airport or less 
frequently from the marina). From the above, we can 
imagine what the outcome would be: The urban sprawl 
dominates at the Cypriot coast, as it does in the most 
Mediterranean coastal areas. The sprawl as pattern 
determines the physical form of the coastal areas. 
The sprawl is related to the voids, the in-between empty 
plots for which only two prospects exist: Either to be built 
as the nearby plot has (obviously with touristic uses) or 
to remain void, useless, empty, abandoned. Although 
the initiative is private, meaning that we may expect a 
variety of structures, the circumstances lead to a strange 
homogeneity: Buildings of two or three floors (just what 
the family which owns the plot can afford and build a self-
managed hostel with a small market or bar at the ground 
floor, ran by the same family or a friend).  Its form doesn’t 
differentiate (it does not have to) from the urban buildings 
in the nearby city. 
The coastal zone imitated the urban and suburban structure 
of the Cypriot cities, without the urban life however. This 
will be obvious to the visitors from the very first day. The 
Mediterranean touristic coastal zone is a monocultured 
area. The uses are almost exclusively touristic: Hotels, 
hostels, bars, minimarkets for tourists, etc. Even the local 
pharmacy and the private small clinic are for tourists, 
opening only during the tourist season. What about the 
urban public space? It is limited to the small sidewalks 
(to be exact, to what is left from the sidewalks following 
their occupation by the bar or restaurant tables), the small 
squares around the town-hall and the local church. What 

Ένας παρατηρητής της παράκτιας ζώνης της Κύπρου 
(είτε επισκεπτόμενος το νησί, είτε απλά κοιτώντας 
δορυφορικές εικόνες των ακτών της) θα προσέξει ότι 
υπάρχει μια ισχυρή ομοιότητα ανάμεσα στο δομημένο 
περιβάλλον  των  κυπριακών  ακτών  με  αυτό  των 
αντίστοιχων ακτών στην Ελλάδα, την Ιταλία ή την Ισπανία. 
Υπάρχει μια ομοιότητα στην “παράκτια διάρθρωσή” τους 
που συγκροτεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το μεσογειακό 
μοντέλο της παράκτιας τουριστικής “ανάπτυξης”. Το 
μοντέλο είναι απλό: Δεν προϋπάρχει σχεδιασμός. Η 
πρωτοβουλία είναι κυρίως ιδιωτική. Η δημόσια παρέμβαση 
είναι περιορισμένη στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό (τη 
δημιουργία των υποδομών: τίποτα περισσότερο από ότι 
χρειάζεται για να φτάσει ένα τουριστικό λεωφορείο στο 
ξενοδοχείο, από το αεροδρόμιο ή, λιγότερο συχνά, από 
την τοπική μαρίνα). Από ψηλά μπορούμε να φανταστούμε 
ποιο είναι το αποτέλεσμα: Η κτηριακή διάχυση (sprawl) 
κυριαρχεί στις κυπριακές ακτές, όπως συμβαίνει και στις 
περισσότερες παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. Η 
διάχυση ως γενική εικόνα (pattern) καθορίζει τη φυσική 
μορφή των παράκτιων περιοχών. 
Η διάχυση είναι συσχετιζόμενη με τα κενά, τα ενδιάμεσα 
μη κτισμένα οικόπεδα, για τα οποία υπάρχουν μόνο δύο 
προοπτικές: Είτε να κτιστούν, όπως και τα γειτονικά 
τους οικόπεδα (προφανώς με τουριστικές χρήσεις) ή 
να παραμείνουν κενά, άχρηστα, εγκαταλελειμμένα. Αν 
και η πρωτοβουλία είναι ιδιωτική, που σημαίνει ότι θα 
περιμέναμε μια πολλαπλότητα δομών και διαρθρώσεων, 
οι συνθήκες οδηγούν σε μια περίεργη ομοιογένεια: 
Κτήρια δύο ή τριών ορόφων (ακριβώς όσο είναι σε θέση 
να κτίσει η οικογένεια που διαθέτει το οικόπεδο) με 
χρήση αυτοδιαχειριζόμενων τουριστικών καταλυμάτων 
στους ορόφους και mini market ή bar στο ισόγειο, και 
αυτό διαχειριζόμενο από την οικογένεια ή ένα φίλο.   
Η παράκτια ζώνη μιμείται την αστική και προαστιακή 
δομή των κυπριακών πόλεων, χωρίς όμως να διαθέτει 
την αστική ζωή τους. Αυτό θα γίνει προφανές στους 
επισκέπτες από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η μεσογειακή 
τουριστική παράκτια ζώνη είναι μια μονολειτουργική 
περιοχή .  Οι  χρήσεις  είναι  σχεδόν  αποκλειστικά 

UPGRADING TOURIST COASTAL ZONES 
THROUGH DESIGN STRATEGIES

by
Nektarios Kefalogiannis, architect
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about the beaches: the public space by excellence of 
the coastal zones? They are occupied as well, by sun-
beds and umbrellas, rented from a local company. Such 
a contradiction: So many empty spaces, so few public 
spaces… 
In order to have the broader image, it is important to move 
to a bigger scale. The one that will allow us to have the 
complete view of the coastal zone… In that scale we can 
observe the continuity of the coastal built environment. We 
can move from one side to the other and be accompanied 
in our entire journey by that eternal linear sprawl, that 
continuum which gives the impression of a perforated 
Megacity, without centers and peripheries, without 
qualitative and quantitative variations. Which hosts million 
of visitors during the summer period and is virtually a 
ghost city during the winter.       
Speaking of the sprawl, trying to find a contrasting example 
(I believe it helps to think with contrasting models that 
can generate a debate and allow for their qualitative and 
quantitative differences to emerge), Benidorm comes to 
my mind. Benidorm belongs to the province of Alicante, at 
the Valencian Community. It is a Spanish coastal touristic 
city, at its Mediterranean side, which constitutes an anti-
paradigm. Instead of preying and destroying the Spanish 
coast with a diffused model, a sprawl that never ends, it 
concentrates all of its development in a very small area, in 
merely 38.5 km2. Its surface corresponds only to 0.16% 
of the Valencian Community’s area. It generates 6% of the 
Community’s GDP and it hosts 43% of the Community’s 
touristic activity. It is obvious that with the mainstream 
touristic model, in order for the same income to be 
generated, a far greater area would be required. How did 
Benidorm achieve that outcome? By using a completely 
different model. Instead of sprawling, it uses the model 
of the compact city (although it is not a normal city) and 

additionally constructs high-rise buildings, implementing 
an American model and forming a New-York skyline at the 
Mediterranean coast. The compact model gives cohesion, 
density of uses, energy and time efficiency.  
I  don’t use this example in order to propose the 
implementation of this model (of super high density) in 
the Mediterranean coast or in Cyprus. I am using it in order 
to describe my first idea – design strategy. To show how 
important it is to put an end at the sprawl phenomenon that 
preys our coasts and to start a process to densify the uses 
and the structures providing a greater level of cohesion. 
This first strategy aims to put an end to the never ending 
expansion and give emphasis to the internal reinforcement 
of the uses/structures and the open public spaces. The 
densification of certain coastal areas (selected by a 
number of criteria) will lead to the, necessary for their 
financial and social sustainability, formation of centers.   
Inspired by the mass tourist phenomenon in Spain, the 
Dutch architectural office MVRDV had leaded a research 
(together with a local Catalan School of Architecture) in 
order to reflect the present condition, explore the impact of 
that massive phenomenon and propose possible actions. 
That research took the form of a book, the “Costa Iberica: 
Upbeat to the Leisure City”, published in 2000 by the 
Actar Editions. With that book, the Dutch office “explores 
how the potential of the Spanish coastal area, the Costa 
Iberica, could be activated, in order to enable the region 
to become a more sustainable and elaborated example of 
the ‘Leisure City’”.
In that research we can notice the preoccupation of 
MVRDV regarding the impact of the mass tourism on the 
coastal environment. Especially that the extensively built 
coast (although with low density), has reached its limits. 
As a solution, the office of MVRDV proposes a procedure 
of densification (in phases) of specific areas, to an extent 
(obviously inspired by the Benidorm model), that gives 
to the space “urban” characteristics. For that reason it 
speaks about a “city”, a “Leisure City”…
What it is interesting with MVRDV’s research (advancing 
our thoughts one step ahead) is the proposal to activate an 
additional (complementary) strategy, in parallel with the 
strategy of the densification, the strategy of “recycling”. 
The office of MVRDV believes that the space, as the 
case is with the certain types of waste, can be recycled, 
meaning it can change form, functions and characteristics 
and can be transformed into something else, including 

τουριστικές: Ξενοδοχεία, ξενώνες, bars, mini markets 
για τουρίστες, κλπ. Ακόμα και το τοπικό φαρμακείο ή το 
μικρό ιατρείο για τους τουρίστες λειτουργούν μόνο κατά 
τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Και όσο αφορά το 
δημόσιο χώρο; Αυτός περιορίζεται στα μικρά πεζοδρόμια 
(για την ακρίβεια, ότι απομένει από τα πεζοδρόμια μετά 
την κατάληψη τμημάτων τους από τα τραπεζάκια των 
εστιατορίων και των bars) και στις μικρές πλατείες 
γύρω από το δημαρχείο ή την τοπική εκκλησία. Και όσο 
αφορά τις παραλίες: τον κατεξοχήν δημόσιο χώρο των 
παράκτιων περιοχών; Είναι και αυτές κατειλημμένες από 
ξαπλώστρες και ομπρέλες, νοικιαζόμενες από μια τοπική 
επιχείρηση. Υπάρχει μια ισχυρή αντίθεση: Τόσοι πολλοί 
κενοί χώροι, τόσοι λίγοι δημόσιοι χώροι…
Για να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα του φαινομένου, 
σημαντικό είναι να μεταφερθούμε σε μια μεγαλύτερη 
κλίμακα. Αυτή που θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πλήρη 
εποπτεία της παράκτιας ζώνης… Σε αυτή την κλίμακα 
μπορούμε να αντιληφθούμε τη συνέχεια του παράκτιου 
δομημένου περιβάλλοντος. Θα μπορούσαμε να κινηθούμε 
από τη μία άκρη στην άλλη της παράκτιας ζώνης και 
να συνοδευόμαστε στο σύνολο του ταξιδιού μας από 
μια ατέρμονη γραμμική κτηριακή διάχυση (sprawl), 
ένα συνεχές που δίνει την εντύπωση μιας διάτρητης 
Μεγαπόλης, χωρίς κέντρα και περιφέρειες, χωρίς 
ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές. Μια Μεγάπολη που 
φιλοξενεί εκατομμύρια επισκέπτες κατά την τουριστική 
περίοδο και που μετατρέπεται σε πόλη-φάντασμα κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα.  
Μιλώντας για την κτηριακή διάχυση και προσπαθώντας 
να βρω ένα αντιθετικό παράδειγμα (πιστεύω ότι βοηθάει 
να σκεφτόμαστε με αντιθετικά μοντέλα που μπορούν 
να δημιουργήσουν ένα διάλογο και να επιτρέψουν να 
αναδειχθούν οι ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές 
τους), το Benidorm έρχεται στο μυαλό μου. Το Benidorm 

βρίσκεται στο νομό του Alicante, στην Περιφερειακή 
Κοινότητα της Βαλένθιας. Είναι μια ισπανική τουριστική 
παράκτια πόλη, στη μεσογειακή ακτή της, που συγκροτεί 
ένα αντιπαράδειγμα. Αντί να κατατρώει και να διαλύει 
την ισπανική ακτή με ένα μοντέλο διάχυσης, μιας 
διάχυσης που ποτέ δεν τελειώνει, συγκεντρώνει όλη 
την ανάπτυξή της σε μια μικρή περιοχή, σε σχεδόν 38.5 
km2. Η επιφάνειά της αντιστοιχεί μόνο στο 0.16% της 
έκτασης της Περιφερειακής Κοινότητας της Βαλένθιας. 
Παράγει το 6% του ΑΕΠ της Κοινότητας και φιλοξενεί το 
43% της περιφερειακής τουριστικής δραστηριότητας. 
Είναι προφανές ότι με το κυρίαρχο τουριστικό μοντέλο 
της Μεσογείου (που περιγράψαμε στην αρχή του 
κειμένου), για να παραχθούν τα ίδια έσοδα με αυτά που 
δημιουργεί το Benidorm, θα χρειαζόταν μια δραματικά 
πολύ μεγαλύτερη έκταση. Πώς συνεπώς το Benidorm 
κατάφερε ένα τέτοιο αποτέλεσμα; Μα, χρησιμοποιώντας 
ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Αντί της διάχυσης, 
χρησιμοποιεί  το  μοντέλο  της  συμπαγούς  πόλης 
(compact city) (αν και δεν είναι μια συνηθισμένη πόλη, 
ούτε λειτουργεί με τις συνήθεις αστικές παραδοχές), 
αναπτυσσόμενο καθ’ ύψος, δηλαδή κατασκευάζοντας 
ψηλά κτήρια, εφαρμόζοντας θα λέγαμε ένα αμερικανικό 
μοντέλο που δημιουργεί ένα νεοϋορκέζικο skyline στη 
μεσογειακή ακτή. Το συμπαγές μοντέλο παρέχει συνοχή, 
πυκνότητα χρήσεων και εξοικονόμηση ενέργειας και 
χρόνου.    
Δεν χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Benidorm για να 
προτείνω την εφαρμογή αυτού του μοντέλου (μιας πολύ 
μεγάλης πυκνότητας) στις μεσογειακές ακτές ή στην 
Κύπρο. Το χρησιμοποιώ για να φτάσω στην πρώτη θέση 
μου – σχεδιαστική στρατηγική. Για να αναδείξω πόσο 
σημαντικό είναι να βάλουμε ένα τέλος στο φαινόμενο της 
διάχυσης που κατατρώει τις ακτές μας και να ξεκινήσουμε 
μια διαδικασία πύκνωσης των χρήσεων και των δομών, 
παρέχοντας ένα υψηλότερο επίπεδο εσωτερικής 
συνοχής. Αυτή η πρώτη στρατηγική στοχεύει να θέσει 
τέλος στην αδιάκοπη επέκταση και να δώσει έμφαση 
στην εσωτερική ενίσχυση των χρήσεων/δομών και των 
ανοικτών δημόσιων χώρων. Η πύκνωση συγκεκριμένων 
παράκτιων περιοχών (επιλεγμένων με βάσει μια σειρά 
κριτηρίων) θα οδηγήσει στην αναγκαία, για την κοινωνική 
και οικονομική βιωσιμότητα, συγκρότηση κέντρων.   
Εμπνευσμένο από το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού 
στην Ισπανία, το ολλανδικό αρχιτεκτονικό γραφείο 
MVRDV πραγματοποίησε έρευνα (μαζί με μια τοπική 4
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returning to its previous condition as well. Emphasizing 
the last option (the return to its previous condition), the 
Dutch architects have proposed the densification of some 
coastal areas, for the sole purpose of providing the chance 
for some other areas to be recovered by nature, activating 
an inverse course. Gradually some structures (for example 
buildings) should be demolished and the nature should 
take their place. The structures should be reverted in its 
previous condition. In this point we have to mention that 
this strategy is not a theoretical proposal, is something 
feasible, a plan that can be accomplished. An example 
is the favela at the Barcelonan Monjuic Hill that had been 
progressively built at the 50’ and had been “recycled” 
at the late 80’, as part of the olympic restructure plan of 
Barcelona…    
The MVRDV’s proposal leads us to the second strategy for 
this text: Recycling part of the coastal tissue, aiming for 
the nature to recover its previous position and to reach a 
better balance with the built environment.
The lack of public space is mentioned at the beginning of 
this text. This is mainly referred to the open public space, 
the importance of which we will argue later on. In this 
point I would like to focus on the absence of buildings 
with public uses (cultural, social or civil). The unorganized 
(and not planned) character of the coastal development 
up to now, together with the mainly private character of 
those interventions, makes the evolution of the present 
situation predictable. Although at the beginning of the 
Mediterranean touristic phenomenon, known as “sun 
and beach”, the public facilities seemed unnecessary 
(especially the cultural and social ones), in the present 

condition of extreme competitiveness those facilities start 
to be essential components of a competitive product, 
elements of distinction, which the high end tourists are 
looking for. 
The question for us, the architects, should be: How can 
we integrate new public facilities (and their corresponding 
physical structures) in the already constructed reality? 
How can we incorporate the new necessities in an existing 
built environment, where some of the buildings are 
obsolete and uninhabited as well, given the fact that those 
buildings can’t fulfill the current needs? 
I believe that the response should be in two directions. 
The first one should be the “recycling of uses”, meaning 
to reuse existing buildings (by maintaining its structure 
and form), giving them however new functions, related to 
the public needs. The second one is to incorporate new 
structures that can fit to the existing built environment 
and its forms. Those two directions (which actually 
follow the principle of maintaining a formal equilibrium 
of the ensemble and to respect, by improving rather than 
contradicting the existing formal and structural condition) 
constitute the third strategy of the present text: Upgrading 
the public infrastructure, through already available forms, 
patterns and structures. The plan should be based on the 
existing forms; capable to integrate the new uses, without 
a visual and formal quality gap between the public and the 
private buildings.   
An example reflecting that strategy is the proposal 
of Federico Soriano and Dolores Palacios for the 
Benidorm Cultural Center (1997), a proposal made for 
the homonymous architectural competition. [I present 
a proposal for Benidorm in order to maintain a coherent 
reference framework and to show that all strategies 
can be applied and coexist in the same area]. The main 
characteristic of this proposal is the decision to utilize 
the prevalent form and the dominating structure at 
Benidorm (the high-rise building), and in that structure 
to accommodate all the needs of a Cultural Center, with 
a successful final aesthetic and functional result. I believe 
the sections can show how dynamic the final result is, 
demonstrating that, at the same time, the functions can 
be appropriately hosted and the whole edifice can be 
incorporated formally and symbolically at the present built 
environment.
The forth and most important strategy is the reinforcement 
and the restructuring of the open public spaces. The 
present situation (as presented in the first paragraphs of 
this text) cannot host a sustainable and competitive tourist 
model, where the tourists look for livable, easily accessed 
open spaces that incorporate a variety of activities, spaces 
that are equipped with the necessary “urban furniture” to 
ensure their functionality and their everyday comfort.
Due to the fact that the existing public spaces are extremely 
shrinked, a plan should be raised to recover the occupied 
open spaces from the private activities and to add new 
ones to the network of the open public spaces. Obviously, 
the quantitative augmentation of the public space cannot, 
by itself, solve the problem. It should be accompanied by a 

καταλανική Αρχιτεκτονική Σχολή) για να παρουσιάσει 
την υπάρχουσα κατάσταση, να διερευνήσει την επίδραση 
του μαζικού φαινομένου και κυρίως να προτείνει πιθανές 
ενέργειες. Η έρευνα πήρε τη μορφή ενός βιβλίου, το 
“Costa Iberica: Upbeat to the Leisure City”, που εκδόθηκε 
το 2000 από τις εκδόσεις Actar. Με αυτό το βιβλίο το 
ολλανδικό αρχιτεκτονικό γραφείο “διερευνά πως το 
δυναμικό της ισπανικής παράκτιας ζώνης, της Costa 
Iberica, μπορεί να ενεργοποιηθεί, έτσι ώστε να της 
επιτρέψει να γίνει ένα πιο βιώσιμο και εκλεπτυσμένο 
παράδειγμα μιας ‘πόλης αναψυχής’”.
Σε αυτή την έρευνα είναι εμφανής η ανησυχία των MVRDV 
σχετικά με την επίδραση του μαζικού τουρισμού στο 
παράκτιο περιβάλλον. Ειδικά όταν η εκτεταμένα δομημένη 
ακτή (αν και με χαμηλή πυκνότητα) έχει φτάσει στα όριά 
της. Ως λύση, προτείνουν μια διαδικασία πύκνωσης (σε 
φάσεις) συγκεκριμένων περιοχών, σε τέτοιο βαθμό 
(προφανώς εμπνευσμένο από το μοντέλο Benidorm) που 
να δίνονται στο χώρο “αστικά” χαρακτηριστικά. Για αυτό 
το λόγο αναφέρονται σε “πόλη”, σε “πόλη αναψυχής”…
Αυτό που έχει ενδιαφέρον με την έρευνα των MVRDV (και 
πάει ένα βήμα παραπέρα την σκέψη μας) είναι η πρότασή 
τους να ενεργοποιήσουν μια επιπλέον στρατηγική 
(συμπληρωματική με την προαναφερθείσα στρατηγική 
πύκνωσης), την στρατηγική της “ανακύκλωσης”. Οι MVRDV 
πιστεύουν ότι ο χώρος, όπως συμβαίνει με συγκεκριμένα 
είδη απορριμμάτων, μπορεί να ανακυκλωθεί, που 
σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει μορφή, λειτουργίες και 
χαρακτηριστικά και μπορεί να μετασχηματιστεί σε κάτι  
διαφορετικό, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να 
επιστρέψει στην προηγούμενή της κατάσταση. Δίνοντας 

έμφαση στην τελευταία δυνατότητα (την επιστροφή στην 
προηγούμενη κατάσταση), οι MVRDV πρότειναν, όπως 
αναφέραμε προηγουμένως, τη διαδικασία πύκνωσης 
συγκεκριμένων  περιοχών ,  έτσι  ώστε  να  δοθεί  η 
δυνατότητα σε κάποιες άλλες περιοχές να ανακτηθούν 
από τη φύση, ενεργοποιώντας μια αντίστροφη πορεία. 
Σταδιακά κάποιες δομές (για παράδειγμα κτήρια) θα 
πρέπει να κατεδαφιστούν και η φύση να ανακαταλάβει 
τη θέση τους. Οι περιοχές θα πρέπει να επανέλθουν 
στην προηγούμενή τους χωρική κατάσταση. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη 
στρατηγική δεν είναι μια θεωρητική πρόταση, είναι κάτι 
επιτεύξιμο, ένα σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί. Ένα 
παράδειγμα είναι η παραγκούπολη στο λόφο Monjuic 
της Βαρκελώνης, που σταδιακά κατασκευάστηκε κατά 
την δεκαετία του ’50 και που “ανακυκλώθηκε” στα 
τέλη της δεκαετίας του ’80, σαν μέρος της ολυμπιακής 
ανασυγκρότησης της Βαρκελώνης.
Η  πρόταση  των  MVRDV μας  οδηγεί  στη  δεύτερη 
στρατηγική αυτού του κειμένου: Την ανακύκλωση μέρους 
του παράκτιου δομημένου ιστού, στοχεύοντας η φύση 
να ανακτήσει την προηγούμενή της κατάσταση και να 
επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία με το κτισμένο 
περιβάλλον.   
Η έλλειψη δημόσιου χώρου στις παράκτιες περιοχές 
αναφέρθηκε  στην  αρχή  του  παρόντος  κειμένου . 
Αναφερθήκαμε περισσότερο στον ανοικτό (υπαίθριο) 
δημόσιο χώρο, η σημασία του οποίου θα αναδειχθεί 
παρακά τω .  Σε  αυ τό  τ ο  σημε ί ο  θα  ήθελα  να 
επικεντρωθούμε στην απουσία κτηρίων με δημόσιες 
χρήσεις (πολιτιστικές, κοινωνικές ή δημοτικές). Ο 
ανοργάνωτος (και μη σχεδιασμένος) χαρακτήρας της 
παράκτιας ανάπτυξης μέχρι τώρα, μαζί με τον κυρίως 
ιδιωτικό χαρακτήρα αυτών των επεμβάσεων, κάνει την 
εξέλιξη της παρούσας κατάστασης προβλέψιμη. Όμως, 
παρότι  κατά την εμφάνιση του μεσογειακού τουριστικού 
φαινομένου, γνωστού ως “ήλιος και θάλασσα”, οι 
δημόσιες εγκαταστάσεις έμοιαζαν μη αναγκαίες (κυρίως 
εκείνες με πολιτιστικές και κοινωνικές χρήσεις), στη 
σημερινή κατάσταση ακραίας ανταγωνιστικότητας, αυτές 
οι εγκαταστάσεις εμφανίζονται να είναι απαραίτητα 
συστατικά ενός ανταγωνιστικού προϊόντος, στοιχεία 
διάκρισης που αναζητούνται από τους υψηλού επιπέδου 
τουρίστες.  
Η ερώτηση για εμάς τους αρχιτέκτονες θα έπρεπε 
να  ήταν :  Πώς  μπορούμε  να  εντάξουμε  δημόσιες 
λειτουργίες (και τις αντίστοιχες χωρικές υποδομές τους) 
στην ήδη δομημένη πραγματικότητα; Πώς μπορούμε 
να ενσωματώσουμε τις νέες ανάγκες στο υπάρχον 
δομημένο περιβάλλον, όπου κάποια από τα κτήρια δεν 
χρησιμοποιούνται πια, με δεδομένο ότι αυτά τα κτήρια 
δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις χρήσεις για τις οποίες 
κατασκευάστηκαν;
Πιστεύω ότι η απάντηση θα πρέπει να κινηθεί σε δύο 
κατευθύνσεις. Η πρώτη θα πρέπει να είναι η “ανακύκλωση 
χρήσεων”, δηλαδή η επανάχρηση υπαρχόντων κτηρίων 
(διατηρώντας τη δομή και τη μορφή τους), παρέχοντας 
τους όμως νέες λειτουργίες, συσχετισμένες με τις 
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δημόσιες ανάγκες. Η δεύτερη είναι να εντάξουμε νέα 
δημόσια κτήρια που να μπορούν να ενσωματωθούν στο 
υπάρχον δομημένο περιβάλλον και στις μορφές που 
φιλοξενεί. Αυτές οι δύο κατευθύνσεις (που στην ουσία 
ακολουθούν την αρχή της διατήρησης της παρούσας 
ισορροπίας μορφών και του σεβασμού των υπαρχόντων 
μορφικών και δομικών συνθηκών, βελτιώνοντας το 
σύνολο) συγκροτούν την τρίτη στρατηγική του παρόντος 
κειμένου: Την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών, 
κάνοντας χρήση των υπαρχόντων μορφών και τύπων. Η 
στρατηγική αυτή πρέπει να βασιστεί στις υπάρχουσες 
δομές/μορφές, ικανή να εντάξει τις νέες χρήσεις, χωρίς 
να δημιουργείται ένα οπτικό ποιοτικό κενό ανάμεσα στα 
δημόσια και στα ιδιωτικά κτήρια.
Ένα παράδειγμα που αντιπροσωπεύει αυτή τη στρατηγική 
είναι η πρόταση του Federico Soriano και της Dolores 
Palacios για το Πολιτιστικό Κέντρο του Benidorm (1997), 
μια πρόταση που έγινε για τον ομώνυμο αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό. [Παρουσιάζω μια πρόταση για το Benidorm 
για να διατηρήσω ένα συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς 
και για να δείξω ότι όλες οι στρατηγικές μπορούν να 
εφαρμοστούν και να συνυπάρξουν στην ίδια περιοχή]. 
Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της πρότασης είναι η 
απόφαση να χρησιμοποιήσει την επικρατούσα μορφή 
και την κυρίαρχη κτηριακή δομή του Benidorm (τα 
ψηλά κτήρια). Η πρόθεσή του είναι να στεγάσει όλες 
τις ανάγκες ενός πολιτιστικού κέντρου σε αυτή τη 
δομή, με ένα επιτυχημένο αισθητικά και λειτουργικά 
τελικό αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι οι τομές μπορούν να 
δείξουν πόσο δυναμικό είναι το τελικό αποτέλεσμα, 
αποδεικνύοντας πως οι λειτουργίες μπορούν κατάλληλα 
να φιλοξενηθούν σε αυτή την τυπική (για το Benidorm) 
δομή και ταυτόχρονα το κτήριο να ενσωματωθεί μορφικά 
και συμβολικά στο υπάρχον δομημένο περιβάλλον. 
Η τέταρτη και πιο σημαντική στρατηγική είναι η ενίσχυση 
και η ανασυγκρότηση του ανοικτού (υπαίθριου) δημόσιου 
χώρου. Η παρούσα κατάσταση (όπως παρουσιάστηκε 
στις πρώτες παραγράφους του κειμένου) δεν μπορεί να 
υποστηρίζει ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό τουριστικό 
μοντέλο, όπου οι τουρίστες ψάχνουν για ευχάριστους, 
εύκολα προσβάσιμους υπαίθριους χώρους που να 
εντάσσουν μια ποικιλία από δραστηριότητες. Χώρους 
που να είναι εφοδιασμένοι με την απαραίτητη “αστική 
επίπλωση”, εκείνη που να διασφαλίζει τη λειτουργικότητά 
τους και την καθημερινή άνεση των χρηστών.
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι υπάρχοντες δημόσιοι 
χώροι είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, ένα σχέδιο πρέπει 
να αναπτυχθεί που να διασφαλίζει την ανάκτηση των 
κατειλημμένων υπαίθριων χώρων από τις ιδιωτικές 
χρήσεις και την προσθήκη νέων στο δίκτυο των υπαίθριων 
δημόσιων χώρων. Προφανώς, η ποσοτική αύξηση των 
δημόσιων χώρων δεν μπορεί, από μόνη της, να λύσει το 
πρόβλημα. Πρέπει να συνοδευτεί από ποιοτική βελτίωση 
που  μόνο  ένας  συνεκτικός  και  αποτελεσματικός 
σχεδιασμός μπορεί να διασφαλίσει. Ένας σχεδιασμός 
που μπορεί να διορθώσει τις υπάρχουσες στρεβλώσεις, 
να ομογενοποιήσει αισθητικά το σύνολο και να δώσει 
χαρακτήρα στο δημόσιο χώρο (συσχετισμένο σε μεγάλο 

βαθμό με την αναψυχή). Ένας δυναμικός σχεδιασμός 
που μπορεί να ενισχύσει το κύριο υπαίθριο δημόσιο 
χώρο, συνήθως γραμμικό, παράλληλο στην παραλία. 
Αναφερόμαστε σε ένα ζωτικό ανοικτό δημόσιο χώρο 
που θα αναπτυχθεί ως “σημείο” αναφοράς, διατηρώντας 
λειτουργικά το ρόλο της “ραχοκοκαλιάς”, έτσι ώστε 
να μπορεί δημιουργικά να ενσωματώσει τα διάσπαρτα 
κομμάτια δημόσιου χώρου που βρίσκονται κοντά του, 
προσδένοντάς τα σε αυτόν. Τέλος, αναφερόμαστε 
σε ένα σχεδιασμό που να μπορεί να αναβαθμίσει το 
πιο σημαντικό κομμάτι των παράκτιων περιοχών: τις 
παραλίες. Που να μπορεί να αναδείξει την παρουσία τους 
και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές.
Μια και αυτός ο σχεδιασμός συσχετίζεται με ένα 
τουριστικό προϊόν, οφείλει να είναι ικανός να δώσει μια 
υπεραξία και να δημιουργήσει ένα ποιοτικό χώρο που 
να μπορεί να είναι η εικόνα μιας εύκολα αναγνωρίσιμης 
και ελκυστικής τοπικής τουριστικής μάρκας. Οφείλει να 
έχει ένα ειδικό, δυναμικό χαρακτήρα, έντονο, ανοικτό σε 
μελλοντικές νέες δραστηριότητες και χρήσεις.   
Ως παράδειγμα θα ήθελα να δείξω το έργο του Carlos 
Ferrater και του Xavier Marti Gali (OAB) στο παράκτιο 
μέτωπο του Benidorm (West Beach Promenade) (2009). 
Ο σχεδιασμός τους στοχεύει στην κατασκευή ενός 
γραμμικού χώρου αναφοράς, στη ενίσχυση του δυναμικού 
χαρακτήρα της πόλης (παράγοντας παράλληλα μια 
αναγνωρίσιμη εικόνα) και στην ενδυνάμωση (λειτουργικά 
και συμβολικά) του ρόλου της παραλίας, ως το κύριο 
στοιχείο έλξης για την πόλη. Αυτός ο σχεδιασμός μπορεί 
να μην εμπεριέχει το σύνολο των επεμβάσεων που 
προτείνονται παραπάνω, αλλά επέλεξα να αναφερθώ σε 
αυτόν, αφού εκφράζει, κατά την γνώμη μου, το πνεύμα 
αυτών των προτάσεων. 
Συμπερασματικά, αυτό το κείμενο στόχο είχε την 
παρουσίαση των σημερινών συνθηκών που επικρατούν 

qualitative improvement that only a coherent and effective 
design can ensure. A design that can correct the existing 
anomalies, aesthetically homogenize the whole and give 
a character to the public space (related to a great extent 
with leisure). A dynamic design that can reinforce the vital 
open public space, which normally is linear, parallel to 
the beach, a main public space that will act as the “point” 
of reference, functionally maintaining the role of the 
“backbone” that can creatively incorporate the scattered 
parts, attracting them around it. Finally, we are referring 
to a design that can enhance the most important part of 
the coastal zones, the beaches; it can manage to highlight 
their presence and can facilitate the easy access to them. 
Since this design is related to a touristic product, it should 
be capable to give an added value and create a space that 
can be the image of an easily recognized and attractive 
local touristic brand. It should have a specific dynamic 
character, vibrant, open to potential activities and new 
uses. As an example, I choose to show the project of 
Carlos Ferrater and Xavier Marti Gali (OAB) for the West 
Beach Promenade of Benidorm (2009). Their proposal 
aims to create a linear “point” of reference, to generate a 
specific character (giving also a recognizable image) and 
to reinforce (functionally and symbolically) the role of the 
beach, as the main attraction of the city. This project may 
not present the extent of intervention implied above but I 
have chosen to show it, since it express the spirit of that 
design. 
In conclusion, this article aims to present the current 
condition of the coastal zones and to propose four 
strategies which (according to my point of view) can 
improve the present situation and offer a better living 
environment for the visitors and the local citizens. Those 
strategies are: a) The densification of specific areas of 
the coastal zone in order to prevent the expansion of the 
sprawl phenomenon, b) The “recycling” of chosen areas 
in an effort to be recovered by the nature and to return 
to the previous condition, c) The “recycling” of existing 
structures/buildings, changing their private uses to public 
ones and/or the creation of new public buildings, and d) 
The reinforcement and the restructuring of the open public 
space. Although the above mentioned strategies can be 
realized separately, they have a complementary character 
and for that reason it is believed to have a better result if 
they could be implemented together. 

PICTURES
1_Satellite images of Pernera and Protaras, obtained from Google 
Εarth.
2_Satellite image of Agia Napa, obtained from Google Εarth.
3_Benidorm beach
4_Benidorm
5_Images from the proposals of densification, in the book Costa 
Iberica, by MVRDV (©MVRDV) 
6_Plan Views and Sections from the proposal “Benidorm 
Cultural Center”, by Frederico Soriano and Dolores Palacios 
(©Soriano+Palacios) 
7_Photos and drawings from the project West Beach Promenade, in 
Benidorm, by Carlos Ferrater and Xavier Marti Gali (©Carlos Ferrater, 
Xavier Marti Gali, Alejo Bague)

στις παράκτιες περιοχές και την πρόταση τεσσάρων 
στρατηγικών που μπορούν (σύμφωνα με την οπτική 
μου) να βελτιώσουν την παρούσα κατάσταση και να 
προσφέρουν ένα καλύτερο βιώσιμο περιβάλλον για 
τον επισκέπτη αλλά και για τον μόνιμο κάτοικο. Αυτές 
οι στρατηγικές είναι: α) Η πύκνωση χρήσεων και 
υποδομών σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές, 
ώστε να αποτραπεί η επέκταση του φαινομένου της 
διάχυσης, β) Η “ανακύκλωση” επιλεγμένων περιοχών, 
σε μια προσπάθεια να ανακτηθούν από τη φύση και 
να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση, γ) Η 
“ανακύκλωση χρήσεων” σε υπάρχοντες δομές και κτήρια 
ή η δημιουργία νέων δημόσιων κτηρίων, ενισχύοντας 
τις δημόσιες χρήσεις στην περιοχή, και δ) Η ενίσχυση 
και ανασυγκρότηση των υπαίθριων δημόσιων χώρων. 
Αν και οι προαναφερθείσες στρατηγικές μπορούν να 
εφαρμοστούν μεμονωμένα, έχουν ένα συμπληρωματικό 
χαρακτήρα και για αυτό το λόγο εκτιμάται ότι θα έχουν 
ένα καλύτερο αποτέλεσμα αν εφαρμοστούν στο σύνολό 
τους.
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Google Earth.
3_Η παραλία του Benidorm
4_Το Benidorm
5_Εικόνες από τις προτάσεις των MVRDV, στο βιβλίο Coasta Iberica 
(©MVRDV)
6_Κατόψεις και τομές από την αρχιτεκτονική πρόταση “Πολιτιστικό 
Κέντρο του Benidorm”, του Frederico Soriano και της Dolores 
Palacios (©Soriano+Palacios)
7_Φωτογραφίες και σχέδια από το υλοποιημένο έργο “West 
Beach Promenade” του Carlos Ferrater και του Xavier Marti Gali στο 
Benidorm (©Carlos Ferrater, Xavier Marti Gali, Alejo Bague)
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SLimassol, the most important port city of Cyprus and the 
second largest city in terms of population, has always 
been characterized by the existence, though not always 
the symbiosis, of segregated urban and touristic zones 
(tourban). Rarely does one zone infringe into the sphere of 
activity of the other and the users of these zones occupy 
and use their territory almost exclusively.
This proposal puts forward the idea of forcing lateral 
incisions through the various zones indicated, with the 
purpose of allowing, and in some cases enforcing, the 
penetration of activities as well as their related uses from 
one zone into the other. Thus, as a result of these overlaying 
districts, work spaces will be found in the midst of leisure 
zones and beachfront boulevards will pass through farmers’ 
markets and residential neighborhoods located further 
inland, and vice-versa. This mixture of uses juxtaposes 
the unique character of one zone with the other, creating 
future prospects for a harmonious symbiosis based on 
common ground which ranges in scale from that of a 
room or a building to that of a neighborhood and an entire 
district and its related networks. The way transportation 
within the city is conducted through intermodal transport, 
presents the opportunity for enhanced mobility. The 
way the urban condition is reconfigured and redressed 
generates a challenge for creating formal and informal 
relationships between fellow citizens as well as between 
locals and visitors. 

Η  Λεμεσός  είναι  το  σημαντικότερο  λιμάνι  και  η 
δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Κύπρου.  
Χαρακτηριζόταν πάντοτε από δύο ζώνες, την αμιγώς 
αστική και την αμιγώς τουριστική, χωρίς να παρατηρείται 
κοινή συμβίωση των κατοίκων των δύο. Αυτοί που 
ζουν και δραστηριοποιούνται στη μία ζώνη σπάνια 
παραβιάζουν τη σφαίρα δραστηριοτήτων της άλλης. Η 
πρόταση υποστηρίζει την εισαγωγή εγκάρσιων τομών 
μεταξύ των δύο αυτών ζωνών, με σκοπό να επιτραπεί 
- και σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβληθεί – η 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Έτσι, ως αποτέλεσμα 
της εν λόγω επικάλυψης των περιοχών αυτών, χώροι 
εργασίας θα βρίσκονται στο επίκεντρο δραστηριοτήτων 
των ζωνών αναψυχής, ενώ τουριστικές ζώνες θα 
διέρχονται από αγροτικές αγορές και κατοικημένες 
περιοχές που βρίσκονται στην ενδοχώρα και αντίστροφα. 
Αυτή η ανάμειξη χρήσεων αντιπαραθέτει τον μοναδικό 
χαρακτήρα  της  μιας  ζώνης  με  αυτόν  της  άλλης , 
δημιουργώντας προοπτικές αρμονικής συμβίωσης σε 
«κοινό έδαφος», όχι στην κλίμακα ενός δωματίου ή ενός 
κτιρίου, άλλα σ’ αυτήν της γειτονιάς και των συναφών 
με αυτή δικτύων. Η μετακίνηση μέσα στην πόλη, μέσω 
των συνδυασμένων μέσων μεταφοράς, παρουσιάζει την 
ευκαιρία για μια βελτιωμένη κινητικότητα. Ο τρόπος με 
τον οποίο η αστική κατάσταση αναδιαμορφώνεται και 
αποκαθίσταται δημιουργεί μια πρόκληση για δημιουργία 
τυπικών και άτυπων σχέσεων, τόσο μεταξύ των ίδιων 
των μόνιμων κατοίκων, όσο και μεταξύ αυτών και των 
επισκεπτών.
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expanding the seafront
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SThe typical All-inclusive hotel explodes. This “explosion” 
creates a number of activities spread on the horizontal 
‘common ground’, in our case the por t of Paphos. The 
idea of the All-Exclusive Hotel is to remove the facilities 
allocated on the ground floor of hotel buildings and offer 
views to travellers, locals and tourists, who can this way 
see the magnificent sea and coastline of Paphos. At the 
same time, cruising in the sea near Paphos offers views 
of city life - behind the walls of hotels. Locals, tourists 
and travellers share the same space by buying, cooking, 
playing, enjoying the services typically offered in these 
hotels, and by doing so symbiosis is generated. This 
linear public area of the port hosts a series of small scale 
interventions such as shelters, sheds, kiosks, activity 
areas, shops, pop-up markets, exhibitions, and interaction 
points. Common ground introduces culture condensers 
and drives tourists outside their ‘designated’ areas and 
locals outside their localised city. Thus, it becomes 
a “third place” that reclaims the por t from its current 
stereotypical uses of ‘tavernas’ (eating habits). In addition, 
a new experience of the coastline is proposed. Locals and 
travellers use the featured mini-metro network to move 
slowly from one site to another. Local population reclaims 
the touristic areas by penetrating the bubble of the hotel 
front of Kato Paphos. Visitors have the oppor tunity to 
cruise along the coastline and encounter a wide spectrum 
of different experiences. This mobilization facilitates the 
generation of a common ground which drives tourists and 
locals out of their seclusion. Connecting coastal fragments 
into a lineal narrative suggests a new viewpoint of Paphos.  

Το τυπικό ξενοδοχείο All-Inclusive εκρήγνυται. Αυτή 
η «έκρηξη» δημιουργεί μια σειρά δραστηριοτήτων, οι 
οποίες εξαπλώνονται σε ένα οριζόντιο κοινό έδαφος, 
στην περίπτωση αυτή το λιμάνι της Πάφου. Η ιδέα του 
ξενοδοχείου All-Exclusive προτείνει την αφαίρεση των 
εγκαταστάσεων αναψυχής των ξενοδοχείων, όπως 
των εστιατορίων, γηπέδων αθλημάτων, πισινών κ.λπ., 
ώστε να παροτρυνθούν οι επισκέπτες να βγουν από το 
ξενοδοχείο και να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές 
της παραλίας και της πόλης. Εξορμήσεις με πλοιάρια 
προσφέρουν μια άλλη άποψη της καθημερινής ζωής 
έξω από τους τοίχους των ξενοδοχείων Οι κάτοικοι της 
Πάφου και οι επισκέπτες θα μπορούν να συναντούνται 
ξανά σε ένα «κοινό έδαφος», αφού θα μοιράζονται τις 
κοινές αυτές δραστηριότητες που αφαιρέθηκαν από τα 
ξενοδοχεία, αλλά και όλες τις άλλες απολαύσεις που 
προσφέρει η πόλη, και στο εσωτερικό της και κατά μήκος 
του λιμανιού. Ένα είδος νέας συμβίωσης θα γεννηθεί. 
Σε όλη την περιοχή θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο με 
επεμβάσεις μικρής κλίμακας (στέγαστρα, κιόσκια, 
περιοχές δραστηριοτήτων, εκθέσεων, μαγειρικής, μικρές 
αγορές, σημεία συνάντησης, κλπ.). Έτσι θα δημιουργηθεί 
ένας «τρίτος τόπος» που θα βγάλει τους επισκέπτες και 
τους ντόπιους έξω από τις  «αποκλειστικές» περιοχές 
της στερεότυπης διαβίωσής τους. Επιπλέον προτείνεται 
μια νέα εμπειρία της πόλης με τη δημιουργία ενός 
δικτύου σταθερής τροχιάς μικρής ταχύτητας (mini-
metro), το οποίο θα ενώνει, μέσω της θάλασσας, διάφορα 
ενδιαφέροντα σημεία της ακτογραμμής. Αυτή η κίνηση θα 
δημιουργήσει ακόμη ένα «κοινό έδαφος», εφόσον οι 
ντόπιοι και οι επισκέπτες θα μοιράζονται τη νέα αυτή 
εμπειρία μιας ευθύγραμμης αφήγησης του παραλιακού 
μετώπου και τη νέα οπτική του από τη θάλασσα προς 
τη στεριά.

ALL-EXCLUSIVE HOTEL
the horizontal common ground
slow-motion network_site-link

Konstantinos Tsiarkezos, Ioakeim Liassides
students
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SNoting the phenomenon of tourists visiting Nicosia for a 
limited period of time, due to the fact that it is the only 
major urban area that is not located on the coastline, 
even though it is the capital city of the island and the 
largest in terms of population, has been the driving force 
behind this proposal. Typically, tourists are transported 
from their resorts on the coast to this capital region for a 
limited period of four hours and with the sole purpose of 
visiting important sites in what may be termed “landmark 
hoping”, bus-driven from one place to the other or having 
these landmarks pointed out to them by a tour guide on the 
bus itself as they are speedily zooming around the city. In 
this manner tourists rarely get a chance to develop a real 
sense of place or to draw a holistic and consistent mental 
map of these disparate locations and the all-important 
journey from one to the other, rubbing elbows with the 
local population and occupying the ‘common ground’ that 
holds both groups of users. 
This proposal attempts to map connecting routes 
between nodes and landmarks in the city that are used 
by both locals and visitors. Through ‘opportunistic’ spatial 
interventions on the way from one location to the other, 
it attempts to slow down the pace and to encourage 
opportunities for pause, interaction and collective activity. 
Various urban design tools come into play and deal with 
each case specifically in order to enhance the strengths 
and to overcome the weaknesses in particular spatial 
configurations. In this way, milder or wilder event places 
are created for coloring the overall experience of both 
groups of uses, whether urban or tourban, and turning it 
into a memorable experience while enhancing the spatial 
awareness cohesion of this mental picture of the city.

Το φαινόμενο του περιορισμένου χρόνου που περνούν 
οι τουρίστες όταν επισκέπτονται τη Λευκωσία, την 
πρωτεύουσα της Κύπρου με τον μεγαλύτερο πληθυσμό 
σε μόνιμους κατοίκους και το μόνο σημαντικό αστικό 
κέντρο που δεν βρίσκεται στα παράλια, υπήρξε η 
κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την πρόταση. Συνήθως, 
οι τουρίστες μεταφέρονται από τα παράκτια θέρετρα 
που διαμένουν στην πρωτεύουσα για την περιορισμένη 
χρονική περίοδο των τεσσάρων ωρών και με μοναδικό 
σκοπό την περιήγηση σε σημαντικά σημεία αναφοράς 
και ορόσημα. Διακινούνται με το λεωφορείο από το ένα 
σημείο στο άλλο, ενώ ταυτόχρονα βλέπουν ορισμένα 
ορόσημα με την επισήμανση των ξεναγών μέσα από 
το όχημα καθώς κινούνται με ταχύτητα. Με τον τρόπο 
αυτό πολύ σπάνια έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν 
μια πραγματική αίσθηση του χώρου ή να σχηματίσουν 
μια ολιστική και συνεκτική νοητική χαρτογράφηση των 
διαφορετικών αυτών οροσήμων/περιοχών, καθώς και 
την σημαντική εμπειρία του ταξιδιού από το ένα σημείο 
στο άλλο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο χάνουν και την ευκαιρία 
συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης με τους ντόπιους. 
Η πρόταση αυτή επιχειρεί να χαρτογραφήσει δρομολόγια 
μεταξύ των κόμβων και των ορόσημων της πόλης, τα 
οποία θα χρησιμοποιούνται τόσο από τους ντόπιους όσο 
και από τους επισκέπτες. Η στρατηγική δημιουργίας 
ενδιάμεσων χωρικών παρεμβάσεων μεταξύ δύο κόμβων 
προσπαθεί να επιβραδύνει το ρυθμό και να ενθαρρύνει 
τις ευκαιρίες για παύση, αλληλεπίδραση και συλλογική 
δραστηριότητα. Διάφορα αστικά σχεδιαστικά εργαλεία 
μπαίνουν σε εφαρμογή, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και 
ειδικά, για να βελτιώσουν τις όποιες χωρικές αδυναμίες, 
προκειμένου να δημιουργηθούν ήπιες ή, ακόμα, και 
έντονες δραστηριότητες, οι οποίες θα προσθέσουν 
χρώμα στη συνολική εμπειρία των δύο ομάδων, ντόπιων 
και τουριστών. Με αυτό τον τρόπο η εμπειρία καθίσταται 
αξέχαστη και η νοητική εικόνα της πόλης ενοποιείται 
χωρίς την παρεμβολή κενών.

4 H(OUR) LOCALS
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SUrban landscape is often perceived fragmentarily. Users 
perceive place as a sequence of significantly ‘important’ 
areas connected by ‘less important’ urban landscapes, 
which are often completely ignored and forgotten. The 
memory of a place is formed mainly by these disconnected 
distinctive areas. This perception becomes even more 
obvious for tourists and more evident in cities like Nicosia, 
where attractions are spread and the only means of 
reaching them is through automotive transportation. This 
proposal suggests that the distance between attractions 
should be minimized and the means of connection should 
be reinterpreted into more attractive pathways encouraging 
an interesting drift through the city. Cypriot cities are 
transformed into fun interactive places, by creating an 
urban scale stage, a platform hosting various events 
such as music, dance, theatre festivals, and book or art 
exhibitions, attractive to both locals and tourists. These 
interventions bring both groups into a ‘common ground’ 
allowing and encouraging their interaction. The building 
facades, the pavements, the urban furniture, all become 
a canvas on which to display, project or host the event.  
Bright coloured towers formed by cubes, the magic boxes, 
placed vertically, become beacons of the city marking the 
pathways and encouraging a playful drift. The cubes that 
act as landmarks are flexible and mobile, functioning as 
event activators and facilitators. Cubes can act as stages 
or infrastructure for the events or even as storage spaces. 
These temporary urban events can lead to a better use 
of public spaces, while encouraging interaction between 
locals and tourists. 

Το αστικό τοπίο συχνά προσλαμβάνεται αποσπασματικά. 
Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται μια σειρά από σημαντικές 
περιοχές, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με «λιγότερο 
σημαντικά» αστικά τοπία, τα οποία συχνά αγνοούνται 
πλήρως και ξεχνιούνται. Η μνήμη ενός τόπου συντίθεται 
κυρίως από αυτές τις αποσυνδεδεμένες διακριτές 
περιοχές. Αυτή η πρόσληψη γίνεται ακόμη πιο προφανής 
για τους τουρίστες κυρίως σε πόλεις όπως η Λευκωσία, 
όπου τα αξιοθέατα βρίσκονται διασκορπισμένα και όπου 
το μόνο μέσο για την σύνδεση τους είναι η  μεταφορά 
μέσω οχήματος. Εδώ προτείνεται η ελαχιστοποίηση της 
απόστασης μεταξύ των αξιοθέατων και η σύνδεση με πιο 
ελκυστικές πορείες, ενθαρρύνοντας μια ενδιαφέρουσα 
περιπλάνηση μέσα στην πόλη. Οι Κυπριακές πόλεις 
μετατρέπονται σε διασκεδαστικούς διαδραστικούς 
χώρους, δημιουργώντας μια σκηνή αστικής κλίμακας, μια 
πλατφόρμα που φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως 
μουσική, χορό, θέατρο, φεστιβάλ και εκθέσεις βιβλίου 
ή έργων τέχνης, ελκυστική τόσο για τους ντόπιους 
όσο και για τους τουρίστες. Αυτές οι επεμβάσεις θα 
φέρουν τις δύο ομάδες σε ένα «κοινό έδαφος», το οποίο 
θα επιτρέπει και θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση. 
Οι προσόψεις των κτιρίων, τα πεζοδρόμια, τα αστικά 
έπιπλα γίνονται ένας καμβάς στον οποίο θα εμφανιστεί, 
θα προβληθεί ή θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση. Κύβοι, τα 
μαγικά κουτιά, στοιβάζονται κατακόρυφα δημιουργώντας 
φωτεινούς έγχρωμους πύργους και γίνονται φάροι για 
την πόλη, τη σήμανση των πορειών και την ενθάρρυνση 
μιας αυθόρμητης εκτροπής από τις συνηθισμένες 
περιδιαβάσεις στην πόλη. Οι κύβοι, που λειτουργούν ως 
ορόσημα, είναι φορητοί και ευέλικτοι κατασκευαστικά 
ενώ, συγχρόνως, προσκαλούν εκδηλώσεις και φιλοξενούν 
δραστηριότητες. Πέρα από τη χρήση τους ως σκηνή, 
παρέχουν αποθηκευτικό χώρο, όπως επίσης και την 
υποδομή για τα δρώμενα. Αυτές οι προσωρινές αστικές 
δραστηριότητες μπορούν να επιφέρουν καλύτερη χρήση 
των δημόσιων χώρων, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την 
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ντόπιους και τουρίστες.

MAGIC BOX
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During the last fifty years urban centres in Cyprus have been 
turned gradually into places of consumption, following the 
shift of the local economy towards the tourist industry. 
Architecture, as well as planning and urban development, 
has served mostly the functional demands of this 
perspective, since landscape and cityscape qualities were 
underestimated for years by large parts of the society. 
Nowadays, on the island, localities are gaining role and 
importance. The issues of place branding and attracting 
flows of people and capital are more and more essential. 
At this turn, the role of the public image and the experience 
of a place are beginning to be understood by a wider 
group of people, beyond architects or relevant experts. The 
current paper uses Walter Benjamin’s “flaneur”, an “urban 
tourist” of the 19th century, as a mean for rethinking urban 
experience in Cyprus. Tourism is selling the notion of 
the place, not the place itself. This notion, according to 
Benjamin, is consisted of the image and the spectacle of 
the city that lead to the urban experience. The paper begins 
relating contemporary urban tourism to the “flaneur”; 
afterwards is examining a visitors’ approach at the time 
when urbanization processes began in Cyprus; and finally 
some arguments are set up, by stimulating a “flaneur” in 
the Cypriot urbanity of today through the eyes of three web 
communities.

How urban tourism is related to the “flaneur”?

Urban tourism is tourism in cities1. In our opinion, it usually 
works through the narrative of a unique urban realm and 
the desire to live it. Ever before the start of urbanization, 
observing and feeling the street, the square or the market 
was a remarkable but occasional leisure activity. The 
industrial city revealed this activity as a daily practice. 
Walter Benjamin’s “flaneur” is resuming the profile of 
the urban “spectator”2, an individual who gets involved 
and becomes part of the scenery he is moving through. 
Urbanity provides the pleasure of getting lost in the crowd; 
to be part of the meaning and the significance of city’s 
special corners or events; to experience public space. The 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων τα 
αστικά κέντρα της Κύπρου μετατράπηκαν σε τόπους 
κατανάλωσης, ακολουθώντας την προσαρμογή της 
τοπικής οικονομίας στα δεδομένα της τουριστικής 
βιομηχανίας. Η αρχιτεκτονική, η πολεοδομία και η μορφή 
της αστικής ανάπτυξης, υπηρέτησαν περισσότερο τις 
λειτουργικές απαιτήσεις του τουρισμού, μια και οι 
ποιότητες της εικόνας του αστικού και του φυσικού 
τοπίου δεν θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές από 
μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Σήμερα, στο νησί, οι 
τοπικοί φορείς αποκτούν περισσότερο ρόλο και σημασία. 
Τα ζητήματα της προσέλκυσης ροών από άτομα και 
επενδύσεις μέσω του place branding γίνονται όλο και 
πιο κρίσιμα. Σε αυτή την καμπή, ο ρόλος της δημόσιας 
εικόνα και της εμπειρίας του τόπου αρχίζει να γίνεται 
κατανοητός από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, πέραν 
των αρχιτεκτόνων ή των άλλων ειδικών. Η παρούσα 
εργασία χρησιμοποιεί τον «πλάνητα» (flaneur) του Walter 
Benjamin, ένα «αστικό τουρίστα» του 19ου αιώνα, ως το 
μέσον για την αναθεώρηση της αστικής εμπειρίας στην 
Κύπρο. Ο τουρισμός εμπορεύεται την αίσθηση του τόπου, 
όχι τον ίδιο τον τόπο. Αυτή η αίσθηση, σύμφωνα με τον 
Benjamin, απαρτίζεται από την εικόνα και το θέαμα της 
πόλης που μαζί οδηγούν στην αστική εμπειρία. Η εργασία 
συσχετίζει τον σύγχρονο αστικό τουρισμό με την έννοια 
του «πλάνητα», στη συνέχεια εξετάζει την άποψη ενός 
επισκέπτη της Κύπρου κατά την περίοδο έναρξης της 
αστικοποίησης στο νησί και στο τέλος, με αφορμή τη 
δραστηριότητα ορισμένων διαδικτυακών κοινοτήτων, 
θέτει ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν από την 
εικονική περιπλάνηση ενός «πλάνητα» στην κυπριακή 
αστικότητα. 

Πως ο αστικός τουρισμός συνδέεται με τον «πλάνητα»;

Ο αστικός τουρισμός είναι ο τουρισμός στις πόλεις1. 
Κατά τη γνώμη μας, έλκεται από την επιθυμία να βιώσει 
ο επισκέπτης μια μοναδική αστική αφήγηση. Ακόμα και 
πριν από την έναρξη της αστικοποίησης, η παρατήρηση 
και η βίωση του δρόμου, της πλατείας ή της αγοράς, 

CONSTRUCTING THE CYPRIOT “FLANEUR”
Urban tourism in Cyprus

by
Byron Ioannou, architect

ΕΙΚΟΝA

Τι συναντάται σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια (θαλάσσιο 
αστικό μέτωπο της Λάρνακας): λίθινα στηθαία του μεσαιωνικού 
κάστρου, η σιλουέτα μιας τουρίστριας που ποζάρει, η οροφή ενός 
λίθινου κτιρίου των αρχών του 20ου αιώνα, αποβάθρα: μια σύγχρονη 
πρόταση αστικού σχεδιασμού, παραλία: ομπρέλες, κρεβατάκια 
και λουόμενοι, μέτωπο προσόψεων κτηρίων δεκαετίας ‘80, καφέ 
και εστιατόρια, παρόδια στάθμευση, παραλιακός περίπατος των 
«Φοινικούδων» με σποραδικές μικρές πλατείες, μαρίνα, λιμενική 
ζώνη: βιομηχανικό τοπίο.

1_Βύρων Ιωάννου, Λάρνακα, 2012

PICTURE

What can you find in a 15 minutes walking distance (Larnaka 
waterfront): stone parapets of the medieval fort, a female tourist figure 
posing, roof of a stone building of early 20th century, quay: a recent 
urban design input, beach: umbrellas, sun beds and swimmers, 80’s 
style facades of urban waterfront, cafes and restaurants, road side 
parking, pocket squares on a palm tree promenade, marina, port zone: 
industrial landscape. 

1_Byron Ioannou, Larnaca, 2012

1
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notion of the place in the towns of Cyprus:
Open air traditional coffee shops, predominated by the 
characteristic personas of relaxing elders,
Rough figures of Cypriot working class; men and women, 
burned by the sun and covered by dust, working in 
different occupations in the public space,
Small scale markets and commercial streets, some of 
them more traditional (Famagusta) or others trying to 
conform to modernity (Ledra street),
Khans, camels and other oriental elements, proclaiming 
the eastwards linkages of the place,
The sea, the coastlines, the waterfronts, the ports and 
the boats. 
The Cypriot stonework; preserved or ruined historic 
buildings revealing the coexistence of Byzantine, Ottoman 
and Latin architectural styles, many times on the same 
building,
The four first elements are creating the spectacle while the 
last are related to the material image of the place, which 
architecture is a part of it.
All the above could be found in a lot of other places of 
that period, beyond Cyprus; however the traveler finds the 
mixture unspoiled and unique. Of course this mixture does 
not exist today per se; Maynard’s view of Cyprus is almost 
lost. Can we find anything interesting to capture within the 
Cypriot cities of today?

Cypriot cities or Cyprus city? 

Maybe, the contemporary theories of “shrinking space” 
have been more intensively emerged in Cyprus, than 
in Soja’s “Postmetropolis”6, where spatial entities,  
centralities or proximities are not defined by the distance 
but by the structure of networks and flows. Several years 
ago if someone travelled among two cities in Cyprus it was 
considered as a long journey. Despite the total absence 
of locomotives, today, someone can easily drive around 
the four main cities of the southern part of the island and 
return home in the same evening. Urban network in Cyprus 
is quite integrated, not only because of the small size of 
the island and the good road network, but also due to a 
number of daily linkages and flows serving work, retail 
or recreation, social or cultural purposes. Even though 
areas of rural or natural landscape are still intervening 
between the urban fabrics of the island; a visitor could 
functionally perceive Cypriot cities as one networked 
entity, an extended urban complex. Four cities with a total 
population of about 500.000 people located in one and a 
half our maximum distance by car among their two edges 
could be easily seen as one place.

What is the notion of the contemporary Cypriot city? 

Some of Maynard Williams’ bullet points could today be still 
discovered by the visitor as fragments of the past. Local 
historic architecture of ochre or light yellow stonework 
still characterizes parts of the old city cores; traditional 
coffee shops can be found at these cores as well, but 

να αναγνώσει τα όρια του κέντρου πόλης, μπορεί να 
εστιάσει στις ίδιες εικόνες για περισσότερο από μία 
φορά, κατακτώντας τον τόπο σε σύντομο χρόνο και 
κάνοντάς τον οικείο τον με ευκολία. Σε περιβάλλοντα με 
χαμηλότερες πυκνότητες και μικρότερα πλήθη μπορούν 
να προκληθούν επαναλαμβανόμενες εμπειρίες, που 
πιθανόν να εξακολουθούν να εμπεριέχουν το απρόσμενο 
και το στοιχείο της έκπληξης. Επιτυγχάνεται εν τέλει 
ένα μεγαλύτερο βάθος παρατήρησης και βίωσης 
του τόπου. Ο αστικός τουρισμός εκτός των μεγάλων 
«παγκοσμιουπόλεων» μπορεί να αποτελέσει μια εξίσου 
ενδιαφέρουσα εναλλακτική.

Ο πλάνητας της Κύπρου – οι απαρχές

Ένα αμερικανός περιηγητής των αρχών του 20ου αιώνα, 
ο Maynard Owen Williams, διασχίζει την ύπαιθρο και 
τις πόλεις της Κύπρου βρίσκοντας τις εικόνες που 
βλέπει ενδιαφέρουσες για δημοσίευση. Αγνοώντας τις 
παρατηρήσεις συναδέλφων του (που του έλεγαν ότι ήταν 
αδύνατο να βρει κάτι ενδιαφέρον για να φωτογραφίσει 
στην Κύπρο), η «αμόλυντη Κύπρος» δημοσιεύεται το 
1928 στο πιο σημαντικό διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό 
της εποχής εκείνης, το “National Geographic”5. Ένα 
μεγάλο τμήμα των δημοσιευμένων φωτογραφιών αφορούν 
όψεις των πόλεων, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες που, 
σύμφωνα με τον Maynard, κατασκευάζουν την αντίληψη 
του τόπου στις πόλεις της Κύπρου:
Υπαίθρια παραδοσιακά καφενεία στα οποία κυριαρχούν 
οι χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες των αναπαυόμενων 
ηλικιωμένων,
Τραχιές φυσιογνωμίες της κυπριακής εργατικής τάξης, 
ηλιοκαμένων ανδρών και γυναικών, καλυμμένων από 
σκόνη, να ασκούν διάφορα χειρονακτικά επαγγέλματα 
μέσα στο δημόσιο χώρο της πόλης,
Μικρές αγορές και εμπορικοί δρόμοι, ορισμένοι πιο 
παραδοσιακοί (Αμμόχωστος), ενώ άλλοι με στοιχεία της 
μοντέρνα εποχής (Λήδρας),
Χάνια, καμήλες και άλλα ανατολίτικα στοιχεία που 
μαρτυρούν τη σχέση του τόπου με την ανατολή,
Η θάλασσα, οι ακτογραμμές, τα αστικά παραλιακά 
μέτωπα, τα λιμάνια και τα πλεούμενα. 
Η κυπριακή λιθοδομή, συντηρημένα ή ερειπωμένα 
ιστορικά  κτήρια  που  μεταφέρουν  τη  συνύπαρξη 
βυζαντινών, οθωμανικών και λατινικών αρχιτεκτονικών 
ρυθμών, πολλές φορές στο ίδιο κτήριο,
Τα τέσσερα πρώτα στοιχεία δημιουργούν το θέαμα, ενώ 
τα τελευταία την υλική εικόνα του τόπου, μέρος της 
οποίας είναι η αρχιτεκτονική.
Τα ίδια στοιχεία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε 
πολλούς άλλους τόπους εκείνης της περιόδου, όχι μόνο 
στην Κύπρο. Ωστόσο, ο περιηγητής βρίσκει το μίγμα 
παρθένο και μοναδικό. Αυτό το μίγμα δεν υπάρχει, 
φυσικά, σήμερα αυτούσιο. Η εικόνα του Maynard για 
την Κύπρο έχει σχεδόν χαθεί. Μπορεί ο φωτογραφικός 
φακός να εντοπίσει κάτι το ενδιαφέρον στις κυπριακές 
πόλης των ημερών μας;

“flaneur”, from Parisian arcades of the 19th century to 
the metropolises of today, perceives retail and recreation 
activities as part of his spectacle; building facades, shops 
and cafes have a more vital role than just serving their 
clients; that role is the construction of urban experience. If 
we could oversimplify, we would describe the “flaneur” as 
an individual who is moving slowly, is walking around, in 
order to scan every pixel of the place around him and to be 
absorbed by the place. 
It is quite interesting to realize why “flanerie” is located in 
the Parisian arcades; they were the only pedestrian-friendly 
and climate protected parts of Paris at that era. Arcades 
were miniatures of a whole world; shops, shiny and luxury 
materials and different kinds of moving personas created 
a sui generis urban phantasmagoria3. Arcades were turned 
into a spatial tool, shaping the city image and supporting 
both spectacle and experience of the city.
The enthusiasm of the spontaneous invention of the 
urban phantasmagoria in the industrial city is regenerated 
today, where creative industries of experience are in 
the core of contemporary capitalism. Influenced by the 
socioeconomic shift, cities have retained their central 
focus as tourist destinations because of their inherent 
scale, locational attributes and opportunities for diverse 
experiences4. Contemporary city visitors, as metaphors 
of “flaneur”, are seeking fascinating urban environments, 
allowing them a continuous adjustment of their daily tour 
according to the range of the offered urban experiences. 
In this context, urban tourism is by definition benefited 
by dense metropolitan areas, where the extended sums 
of people, buildings and activities cover the visitor’s 
demand for a wide range of options; where everything is 
all the time new and unexpected. Smaller cities or towns 
are also claiming a role in the urban tourism industry; 
especially when they are carrying particular experiences, 
spectacles or images. In these cases, the visitor can read 
the boundaries of the city centre; can focus on the same 
images for more than one time, conquering the place 
in a short time and turning it familiar much easier. The 
lower the densities and crowds, provide the walker of 
a small town centre with repetitive experiences, which 
may still retain the unexpected and occasional surprise. 
Consequently a greater depth of observing and living the 
place is achieved. Urban tourism beyond the prominent big 
cities can provide an equally positive alternative.

The Cypriot flaneur – the roots

An American traveler of the beginning of the 20th century 
Maynard Owen Williams is crossing the countryside and 
the towns of Cyprus finding them quite remarkable to 
present. Contrary to the remarks of some of his colleagues 
(that it was impossible to find anything interesting to 
photograph in Cyprus), ”Unspoiled Cyprus” is published 
on 1928 in the most important international travelling 
journal of that era’s “National Geographic”5. A big part of 
the published photos are referring to town views, quoting 
the particularities that, under Maynard, construct the 

λειτουργούσε ως μια αξιοσημείωτη αλλά περιστασιακή 
ρουτίνα αναψυχής. Η βιομηχανική πόλη ανέδειξε 
αυτή τη δραστηριότητα ως μία καθημερινή πρακτική. 
Ο «πλάνητας» του Walter Benjamin συμπυκνώνει το 
χαρακτήρα του αστικού «θεατή»2, ενός ατόμου που 
εμπλέκεται και γίνεται μέρος του σκηνικού μέσα στο 
οποίο κινείται. Η αστικότητα παρέχει την ευχαρίστηση 
του να χάνεσαι στο πλήθος, να μετέχεις του νοήματος 
και της σημασίας ειδικών τόπων ή γεγονότων της 
πόλης, να βιώνεις την εμπειρία του δημόσιου χώρου. Ο 
«πλάνητας», από τις στοές του Παρισιού του 19ου αιώνα 
μέχρι τις σύγχρονες μητροπόλεις, προσλαμβάνει τις 
δραστηριότητες εμπορίου και αναψυχής ως ψηφίδες που 
συνθέτουν το προσωπικό του θέαμα. Τα αστικά μέτωπα, 
τα καταστήματα και τα καφέ παίζουν ένα ζωτικότερο ρόλο 
στην πόλη από το να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, 
κατασκευάζουν την αστική εμπειρία. Απλουστεύοντας, 
θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τον «πλάνητα» ως ένα 
πρόσωπο που κινείται αργά, περιφέρεται, σαρώνοντας 
κάθε ίχνος του τόπου που τον περιβάλλει και, στην 
ουσία, απορροφάται από τον τόπο.
Είναι ενδιαφέρον να απαντηθεί, γιατί η περιπλάνηση 
(flanerie) φιλοξενείται στις παριζιάνικες στοές; Επειδή 
ήταν οι μόνοι χώροι δημόσιας πρόσβασης, στο Παρίσι της 
τότε εποχής, φιλικοί στον πεζό και προστατευμένοι από 
τις καιρικές συνθήκες. Οι στοές ήταν μικρογραφίες ενός 
ολόκληρου κόσμου: μαγαζιά, αστραφτερά και πολυτελή 
υλικά και διαφορετικά είδη από κινούμενες φυσιογνωμίες 
δημιουργούσαν μια sui generis αστική φαντασμαγορία3. 
Οι στοές μετατράπηκαν σε ένα εργαλείο του χώρου, 
σχημάτιζαν την εικόνα της πόλης υποστηρίζοντας τόσο 
το θέαμα όσο και την εμπειρία της πόλης.
Ο ενθουσιασμός της αυθόρμητης ανακάλυψης της 
αστικής  φαντασμαγορίας  στη  βιομηχανική  πόλη 
αναγεννάται σήμερα, όπου η δημιουργικές βιομηχανίες 
της εμπειρίας αποτελούν την αιχμή του σύγχρονου 
καπιταλισμού. Οι πόλεις, υπό την επίδραση, της 
κοινωνικοοικονομικής μεταβολής έχουν ξαναδώσει 
έμφαση στη λειτουργία τους ως τουριστικοί προορισμοί 
Influenced by the socioeconomic shift, cities have 
retained their central focus as tourist destinations because 
of their προβάλλοντας την εγγενή τους κλίμακα, τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ευκαιρίες για ποικίλες 
εμπειρίες4. Οι σύγχρονοι επισκέπτες των πόλεων, ως 
μία μεταφορά του «πλάνητα», αναζητούν συναρπαστικά 
αστικά περιβάλλοντα που να τους επιτρέπουν να 
αναπροσαρμόζουν την ημερήσια τους διαδρομή με βάση 
το εύρος των διαθέσιμων αστικών εμπειριών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αστικός τουρισμός εξ 
ορισμού ευνοείται από μητροπολιτικές περιοχές 
υψηλών πυκνοτήτων, όπου πλήθη ατόμων, κτηρίων 
και δραστηριοτήτων καλύπτουν τις απαιτήσεις του 
επισκέπτη για μεγάλο εύρος επιλογών, όπου τα πάντα 
είναι συνεχώς καινούργια και απρόσμενα. Παρ’ όλα 
αυτά και οι μικρότερες πόλεις διεκδικούν ρόλο στη 
βιομηχανία του αστικού τουρισμού, ειδικά όταν μπορούν 
να προσφέρουν ιδιαίτερες εμπειρίες, θεάματα ή 
εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές ο επισκέπτης μπορεί 
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unfortunately not yet dominating the urban image. For this 
community innovation of the city image is the spectacle. 
Innovation can create a new urban experience. 
The “Limassol Branding Project”10 was a private initiative 
run for about six months in 2011. Its purpose was to 
moderate a dialog among the citizens, the visitors and 
the friends of Limassol, the larger coastal city of the 
island, in order to create an image of a leading city in 
the Mediterranean. The project uses Facebook in order to 
allow people to express opinions and propose themselves 
the pieces of the puzzle for Limassol brand. This initiative 
is differing from the two previous as regards its more 
pluralistic composition. Despite this, people from different 
social groups are taking part, so someone might expected 
contradictions on “why Limassol is so special?”, inputs 
and opinions are very general, while references in urban 
image or specific highlighted spots of the city are limited. 
The community is facing the argument with indecision 
appearing hesitant to evaluate the place. In this case urban 
experience remains undefined.
Web communities are dealing with what they can see 
by their movement in the city, but if someone explores 
Cyprus satellite map, will realize that all the four cities we 
have referred to, have a future potential well incorporated 
with their fabric and their city center: significant urban 
voids. United Nations’ buffer zone for Nicosia; industrial 
waterfronts for Limassol and Larnaka and an extended, 
not fully excavated, archaeological site of the Roman 
city for Pafos. These areas could be the tool for a radical 
transformation of urbanity in Cyprus, achieving innovation 
with an essence of the past, defining the brand, the 
spectacle and the experience. 

Is it Cyprus a place for urban tourism?

The Cypriot cities of today are subject to exploration as to 
whether they are destinations for urban tourists.
Visitors’ are seeking to move through dense and coherent 
urban spaces. In our case such places do not always exist. 
If the urban communities are intending to turn towards 
this direction they have to find their most interesting, 
emerging aspects of their place; reveal them and connect 
them under a material design approach that will be the grid 
for creating personal narratives. Activating urban voids 
seems to be an effective tool, but if it is used under the 
conformism of the recent past it will be certainly fail.
A basic virtue of a good city image is originality. Urban 
experience cannot be set up for the visitor or for the 
investor as scenery. The spectacle is not just scenery, is 
deeper than this. A future campaign for attracting urban 
tourism in Cyprus ought not to advertise the spectacle; 
the flaneur has to discover the fragments and create a 
spectacle on his own. Urban experience is perceived 
individually, it is hard to build a collective narrative from 
scratch, and it is even harder to design it. Urban tourist 
does not need someone to describe him the spectacle, he 
just needs to give him the arcade. 

«αμόλυντη Κύπρος» του 1928 έχει μετασχηματιστεί 
δραστικά, έχει σίγουρα «μολυνθεί». Ακόμα και ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού7 υπογραμμίζει τις 
αδυναμίες στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.
Μπορούμε να εντοπίσουμε πλέον το θέαμα στην 
κυπριακή πόλη;
Ο «πλάνητας» είναι ένας εξερευνητής της πόλης. Ο 
εξερευνητής μπορεί να συλλέγει χωρικά θραύσματα και 
να δημιουργήσει τη δική του προσωπική αφήγηση του 
χώρου που επισκέπτεται. Αν τα θραύσματα υπάρχουν 
τότε η εμπειρία μπορεί να αναπαραχθεί. 

Συλλέκτες θραυσμάτων και το δυναμικό των πόλεων

Στις  μέρες  μας  υπάρχουν αρκετές διαδικτυακές 
κοινότητες που ασχολούνται με τη συλλογή χωρικών 
θραυσμάτων, εικόνων της πόλης, συσχετίζοντας τον 
κυβερνοχώρο  με  τον  υλικό  χώρο .  Τρεις  τέτοιες 
κοινότητες : η “Old Nicosia Revealed”, η “Urban Cyprus” 
και η “Limassol Branding Project” διαχειρίζονται ζητήματα 
αστικότητας κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Η “Old Nicosia Revealed”  είναι μια ομάδα στο Facebook8 

που διανέμει στα μέλη της εκατοντάδες ενδιαφέρουσες 
φωτογραφίες από την παλιά πόλη. Κύρια θεματική της 
αποτελούν τα θραύσματα του παρελθόντος σε μία πόλη 
που πλήγηκε από τον πόλεμο, όπως είναι η Λευκωσία. 
“Νέα ενδιαφέρουσα ζωή φέρνει μια νέα ανάσα στο παλαιό 
τμήμα της πόλης: καλλιτέχνες, κρυφά καφέ, διαφορετικές 
κουλτούρες, άνθρωποι και ιδέες συμβάλλουν σε ένα νέο 
ξεκίνημα της παλιάς πόλης που ανθίζει κυριολεκτικά 
πάνω στο όριο”. Νοσταλγικά κομμάτια του παρελθόντος 
διερευνώνται και ανακαλύπτονται προκειμένου να 
κτίσουν τη νέα φαντασμαγορία της αναγεννώμενης 
παλιάς Λευκωσίας. Γι’ αυτή την κοινωνική ομάδα  το 
παρελθόν είναι το θέαμα, είναι δε τόσο έντονο που 
δημιουργεί την ίδια την αστική εμπειρία. 
Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα “Urban Cyprus”9 είναι μια 
διαδικτυακή κοινότητα που ενδιαφέρεται όχι τόσο για 
το παρελθόν, αλλά για το μέλλον του αστικού χώρου. Η 
πρώτη τους προτεραιότητα φαίνεται να είναι η αύξηση 
των προδιαγραφών ποιότητας του αστικού χώρου, που 
συνδέεται ξεκάθαρα με την επιδίωξη για οικονομική 
ανάπτυξη των πόλεων. Τα μέλη της ομάδας αυτής 
δημοσιεύουν την άποψή τους, σχεδόν για κάθε πτυχή της 
αστικής καθημερινότητας, με σκοπό να υποστηρίξουν 
ένα ορθολογικά σχεδιασμένο και λειτουργικό αστικό ιστό 
με φρέσκια αρχιτεκτονική, υψηλής ποιότητας δημόσιους 
χώρους εμποτισμένους με τις αισθητικές αξίες του 
δυτικού κόσμου. Η ομάδα υποστηρίζει με θέρμη τις 
σύγχρονες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στις πόλεις, 
ακόμα κι αν αυτές συγκρούονται με το παρελθόν. Η 
ανάπτυξη της δόκιμης σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην 
Κύπρο έχει ήδη χαρίσει ενδιαφέροντα κτήρια, που, 
δυστυχώς όμως. δεν έχουν ακόμα κυριαρχήσει στην 
αστική εικόνα. Γι’ αυτή τη διαδικτυακή κοινότητα η 
εικόνα της πόλης είναι το θέαμα. Η καινοτομία μπορεί να 
δημιουργήσει μια νέα αστική εμπειρία. 
Η “Limassol Branding Project”10 ήταν μια ιδιωτική 

the appearance of the local population is now refined 
and westernized, so they do not any more add in the 
particularity of the image of the place; traditional markets 
have lost their originality; the oriental notion is considerably 
reduced; while at the same time the downgraded urban 
coastlines and waterfronts are gradually transforming, 
in order to attract inhabitants and visitors of the coastal 
cities. Old cores were not in all cases well preserved; 
urban layouts at the new city expansions are just serving 
the private vehicle circulation, underestimating design 
qualities; while green public spaces are mostly small and 
fragmented having no hierarchy or networking capacity; 
in these sprawled suburbs tasteless architecture has 
become the rule; finally, the sea is in most of the cases left 
out of the urban notion. The “unspoiled” Cyprus of 1928 is 
in fact radically changed; it is definitely spoiled. Even the 
Cyprus Tourism Organization7 underlines the weakness in 
the quality of the urban environment.
Do all these mean that we cannot anymore find the 
spectacle in the Cypriot city? 
The “flaneur” is an urban explorer. An explorer of the 
space can collect spatial fragments and create his own 
personal narrative for the place he or she visits. If the 
fragments exist then the experience can be reproduced.

Fragments’ collectors and the cities’ potential

In our days a lot web communities are playing the role 
of spatial fragments collector linking cyberspace to 
material space. Three relevant communities: “Old Nicosia 
Revealed”, “Urban Cyprus” and “Limassol Branding 
Project” are dealing with urbanity issues under different 
points of view.
“Old Nicosia Revealed” is a Facebook group8 that provides 
its members with hundreds of interesting photos of views 
in the old city. Its main theme is the fragments of the 
past in a war-torn city such as Nicosia. “New interesting 
life is bringing a new breath to the old part of town: 
artisans, hidden cafes, different cultures, people and ideas 
contribute to a new beginning in the Old Town, that thrives 
literally on the edge”. Nostalgic pieces of the past are 
searched out and discovered in order to build the new 
phantasmagoria of reviving Old Nicosia. For this group 
the past is the spectacle and it is so strong to create the 
urban experience. 
On the other hand “Urban Cyprus”9 is a web community 
mainly concerned not for the past of the urban space but 
for the future. Their first priority seems to be the increase 
of the standards of urban space clearly linked to the goal 
for economic development of the cities. The members of 
this community are publishing their view almost on every 
aspect of urban life in order to support a well designed and 
functional urban fabric of fresh architecture, high quality 
public spaces and the aesthetic values of the western 
world. The community is highly in favor of contemporary 
architectural inputs in the cities even if these are conflicting 
the past. The revival of contemporary architecture in 
Cyprus has already given a number of notable pieces, 

Οι κυπριακές πόλεις ή η πόλη «Κύπρος»; 

Πιθανόν, οι σύγχρονες θεωρίες για τον «συρρικνούμενο 
χώρο» να έχουν επιδράσει πιο εντατικά στην Κύπρο, 
ακόμα και από τη «μετα-μητρόπολη» του Soja6, όπου οι 
χωρικές ενότητες, οι κεντρικότητες και οι γειτνιάσεις 
δεν καθορίζονται από την απόσταση αλλά από τη δομή 
των δικτύων και των ροών. Πριν από ορισμένα χρόνια, 
αν κάποιος μετακινιόταν μεταξύ δυο πόλεων της 
Κύπρου του εύχονταν «καλό ταξίδι». Παρά την παντελή 
απουσία μέσων σταθερής τροχιάς, σήμερα, μπορεί 
κάποιος εύκολα να περιέλθει με ένα ιδιωτικό όχημα 
τις τέσσερις πόλεις στο νότιο τμήμα του νησιού και να 
επιστρέψει στο σπίτι του το ίδιο βράδυ. Το κυπριακό 
αστικό δίκτυο είναι αρκετά συνεκτικό, και αυτό προκύπτει 
όχι μόνο από το μικρό μέγεθος του νησιού και το καλό 
οδικό δίκτυο, αλλά και με βάση τον σημαντικό αριθμό 
ημερήσιων  συνδέσεων και ροών που εξυπηρετούν 
την εργασία, το εμπόριο, την αναψυχή, τον πολιτισμό ή 
την κοινωνική επαφή. Ακόμα κι αν περιοχές αγροτικού 
ή φυσικού τοπίου εξακολουθούν να παρεμβάλλονται 
μεταξύ των πολεοδομικών συγκροτημάτων, ο επισκέπτης 
προσλαμβάνει λειτουργικά τις κυπριακές πόλεις ως 
μία δικτυακή χωρική οντότητα, ένα εκτεταμένο αστικό 
συγκρότημα. Τέσσερις πόλεις με ένα συνολικό πληθυσμό 
κοντά στις 500.000 κατοίκους με μια μίση ώρα μέγιστη 
απόσταση μεταξύ των ακραίων σημείων τους μπορούν 
εύκολα να θεωρηθούν ως ένας τόπος.

Ποια είναι η εικόνα της σύγχρονης κυπριακής πόλης; 

Ορισμένα από τα σημεία του Maynard Williams μπορούν 
και σήμερα να ανακαλυφθούν από τον επισκέπτη ως 
θραύσματα  του  παρελθόντος .  Η  τοπική  ιστορική 
αρχιτεκτονική της πέτρας, είτε ανοιχτόχρωμης, είτε στο 
χρώμα της ώχρας μπορεί να εντοπισθεί στα ιστορικά 
κέντρα των πόλεων. Παραδοσιακά καφενεία επίσης 
απαντώνται στα ιστορικά κέντρα, παρόλο που η εμφάνιση 
του τοπικού πληθυσμού είναι σαφώς επηρεασμένη από 
τη δυτική κουλτούρα και άρα πλέον δεν προσθέτουν 
στην ιδιοπροσωπία του τόπου. Οι παραδοσιακές αγορές 
έχασαν την αυθεντικότητά τους, ενώ τα ανατολίτικα 
στοιχεία έχουν σαφώς υποχωρήσει. Την ίδια στιγμή 
αρκετές υποβαθμισμένες αστικές παραλίες και μέτωπα 
προσπαθούν σταδιακά να αναπλασθούν κυρίως για να 
προσελκύσουν τους επισκέπτες και τους κάτοικους 
των παράλιων πόλεων. Τμήματα των παλιών πυρήνων 
δεν συντηρήθηκαν και ούτε διασώθηκαν. Οι νέες 
επεκτάσεις των πόλεων σχεδιάστηκαν με κύριο γνώμονα 
την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού οχήματος, χωρίς να 
προτάσσονται άλλα ποιοτικά κριτήρια σχεδιασμού, 
ενώ οι δημόσιοι χώροι πρασίνου είναι μικροί και 
κατακερματισμένοι χωρίς ιεραρχία ή συγκρότηση 
δικτύων πρασίνου. Στα αραιοδομημένα αυτά προάστια η 
ουδέτερη αρχιτεκτονική είναι σχεδόν ο κανόνας.  Τέλος, 
ο ρόλος της θάλασσας στις περισσότερες περιπτώσεις 
υποβαθμίζεται ως στοιχείο του αστικού χώρου. Η 
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κατασκευαστεί για τον επισκέπτη ή τον επενδυτή ως 
ένα σκηνικό. Το θέαμα δεν είναι ένα απλό σκηνικό, 
είναι βαθύτερο από αυτό. Μια μελλοντική εκστρατεία 
προσέλκυσης αστικού τουρισμού στην Κύπρο δεν θα 
πρέπει να διαφημίζει το θέαμα. Ο «πλάνητας» πρέπει να 
ανακαλύψει τα θραύσματα  και να δημιουργήσει το θέαμα 
από μόνος του. Η αστική εμπειρία προσλαμβάνεται 
ατομικά, ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να οικοδομηθεί 
μια συλλογική αφήγηση από το μηδέν και είναι ακόμα 
δυσκολότερο να σχεδιαστεί. Στον περιηγητή του αστικού 
χώρου δεν χρειάζεται να περιγράψουν το θέαμα, αυτό 
που χρειάζεται είναι να του δείξουν τη στοά. 
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πρωτοβουλία που έδρασε για περίπου έξι μήνες το 
2011. Ο σκοπός της ήταν να διευθύνει ένα διάλογο 
μεταξύ των πολιτών, των επισκεπτών και των φίλων 
της Λεμεσού, της μεγαλύτερης παραλιακής πόλης του 
νησιού, αποσκοπώντας στη δημιουργία της εικόνας μιας 
πόλης που πρωταγωνιστεί στο μεσογειακό χώρο. Η 
πρωτοβουλία χρησιμοποιεί το Facebook για να επιτρέψει 
σε άτομα να εκφράσουν γνώμες και να προτείνουν οι 
ίδιοι τις ψηφίδες που θα δημιουργήσουν το «brand» της 
Λεμεσού. Αυτή η πρωτοβουλία διαφέρει από τις δυο 
προηγούμενες κυρίως λόγω της πιο πλουραλιστικής 
της σύνθεσης. Παρά το ότι συμμετέχουν σε αυτή άτομα 
από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και συνεπώς θα 
αναμένονταν αντιπαραθέσεις με αφορμή την ερώτηση 
«γιατί η Λεμεσός είναι τόσο ξεχωριστή;» οι επισημάνσεις 
και οι γνώμες είναι γενικές, ενώ οι αναφορές στην αστική 
εικόνα ή σε προβεβλημένα σημεία της πόλης είναι 
περιορισμένες. Η διαδικτυακή κοινότητα αντιμετωπίζει 
το ερώτημα με αμηχανία, αδυνατώντας να αξιολογήσει 
τον τόπο. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που καθορίζει την 
αστική εμπειρία είναι κατορθωτό να διευκρινιστεί.
Οι διαδικτυακές κοινότητες ασχολούνται με αυτά που 
βλέπει ο κινούμενος στην πόλη, όμως αν κάποιος 
εξερευνήσει την Κύπρο από δορυφορικούς χάρτες θα 
αντιληφθεί ότι και οι τέσσερεις πόλεις, στις οποίες 
αναφέρθηκε το κείμενο, διαθέτουν ένα απόθεμα για το 
μέλλον που είναι καλά ενσωματωμένο στον ιστό τους 
και στις κεντρικές τους περιοχές, πρόκειται για κρίσιμα 
αστικά κενά: η Νεκρή Ζώνη στη Λευκωσία, εκτεταμένα 
βιομηχανικά θαλάσσια μέτωπα σε Λεμεσό και Λάρνακα, 
καθώς και ένας επίσης εκτεταμένος αρχαιολογικός 
χώρος της Ρωμαϊκής Πάφου που ακόμα δεν έχει πλήρως 
ανασκαφεί. Αυτές οι κομβικές εκτάσεις μπορούν να 
γίνουν το εργαλείο για ένα δραστικό μετασχηματισμό της 
αστικότητας στην Κύπρο, επιτυγχάνοντας την καινοτομία 
σε συσχέτιση με το παρελθόν, διαμορφώνοντας το 
«brand», το θέαμα και την εμπειρία. 

Είναι η Κύπρος τόπος αστικού τουρισμού;

Η δυνατότητα των σύγχρονων κυπριακών πόλεων να 
λειτουργήσουν ως προορισμοί αστικού τουρισμού, 
τίθεται υπό διερεύνηση.
Οι επισκέπτες επιδιώκουν να μετακινηθούν μέσα από 
αστικούς χώρους που χαρακτηρίζονται από πυκνότητα 
λειτουργιών και συνοχή. Αν οι αστικές κοινωνίες 
επιθυμούν  να  στραφούν  προς  την  κατεύθυνση 
προσέλκυσης τέτοιων επισκεπτών θα πρέπει να βρουν 
τις πλέον ενδιαφέρουσες ενεργές όψεις του τόπου τους, 
να τις αναδείξουν και να τις συνδέσουν σχεδιάζοντας ένα 
υλικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο καθένας θα οικοδομεί 
τις προσωπικές του αφηγήσεις. Η ενεργοποίηση των 
αστικών κενών μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο, που όμως θα κινδυνεύσει να αποτύχει στην 
περίπτωση που αντιμετωπιστεί με την κομφορμιστική 
προσέγγιση του σχεδιασμού των περασμένων εποχών.
Μια βασική αρετή της καλής εικόνας της πόλης είναι 
η αυθεντικότητα. Η αστική εμπειρία δεν μπορεί να 



how can we generate common ground between 
tourism and the agricultural areas of Cyprus?
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Different places around the world have followed tourism 
marketing practices, in order to satisfy the needs of 
the tourism industry. The change has affected local 
communities and authenticity of tourist destinations. The 
tourist experience has become uniform and therefore less 
competitive. 
In this study a framework is built  in order  to analyse the 
results of practices that promote tourism in the urban 
environment of Cyprus.

Introduction

David Harvey argues that cities are being turned into 
sanitized, monotonous copies of one another, “almost 
identical from city to city” (1989:295). Similarly, Chris 
Rojek describes “a universal cultural space” that provides 
the same aesthetic and spatial references wherever one is 
in the world” (1995:146).
This paper analyses the way tourism marketing practices 
operate in the urban environment of Cyprus. Our aim is to 
identify the impact of global competitive environment to 
the authenticity and unique character of the place and give 
proposals in order to promote the site as a unique tourist 
destination. 

Theoretical approach of the effect of tourism in the 
urban environment of Cyprus

Contemporary places of hospitality in Cyprus, in order to 
correspond to the highly competitive world of the tourism 
industry, adopt practices of architectural design with the 
diversity of architectural forms being dominant in relation 
to the stimuli of their environment.
As the place of hospitality aims to become an important 
tourist destination, the intensity of its presence in 
a competi t ive relat ionship with the environment, 
overshadows other landmarks that characterize the local 
nature (Ayia Napa, Pafos seafront, Lemesos seafront etc). 

Διαφορετικά μέρη σε όλο τον κόσμο έχουν ακολουθήσει 
πρακτικές τουριστικού Marketing, προκειμένου να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας. 
Η αλλαγή έχει επηρεάσει τις τοπικές κοινότητες και 
την αυθεντικότητα των τουριστικών προορισμών. Η 
τουριστική εμπειρία έχει γίνει ομοιόμορφη και επομένως 
λιγότερο ανταγωνιστική.
Στη μελέτη αυτή έχει διαμορφωθεί πλαίσιο για την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων των πρακτικών προώθησης 
του τουρισμού στο αστικό περιβάλλον της Κύπρου.

Εισαγωγή

Ο David Harvey υποστηρίζει ότι οι πόλεις μετατρέπονται 
σε αποστειρωμένα, μονότονα αντίγραφα ενός άλλου, 
“σχεδόν πανομοιότυπα από πόλη σε πόλη”(1989:295). 
Ομοίως, ο Chris Rojek περιγράφει: ”ο παγκόσμιος 
πολιτιστικός χώρος”  παρέχει τις ίδιες αισθητικές και 
χωρικές αναφορές, οπουδήποτε στον κόσμο”(1995:146).
Το άρθρο αυτό αναλύει τον τρόπο που διαχειρίζονται  
οι πρακτικές του τουριστικού marketing το αστικό 
περιβάλλον  της  Κύπρου .  Στόχος  μας  είνα ι  να 
προσδιορίσουμε  τις  επιπτώσεις  του  παγκόσμιου 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος  στην αυθεντικότητα 
και στο μοναδικό χαρακτήρα του τόπου και να δώσουμε 
προτάσεις, για την προώθησή του ως μοναδικό τουριστικό 
προορισμό.

Θεωρητική προσέγγιση στην επίδραση του τουρισμού 
στο αστικό περιβάλλον της Κύπρου

Οι σύγχρονοι τόποι φιλοξενίας της Κύπρου προκειμένου 
να  ανταποκριθούν  στον  έντονα  ανταγωνιστ ικό 
χώρο  της  τουριστ ικής  βιομηχανίας ,  υιοθετούν 
πρακτικές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με κυρίαρχη τη 
διαφορετικότητα των αρχιτεκτονικών μορφών σε σχέση 
με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους. 
Καθώς ο τόπος φιλοξενίας επιδιώκει να γίνει σημαντικός 
τουριστικός προορισμός, η ένταση της παρουσίας του 
σε μία σχέση ανταγωνιστική με το περιβάλλον επισκιάζει 

THE EFFECT OF TOURISM MARKETING 
PRACTICES IN URBAN ENVIRONMENT 

OF CYPRUS
by

Stella Michael, architect

ΕΙΚΟΝA

Το Tower 25 από τον Jean Nouvel, στα αριστερά, και η Γκαλερί 
Ιδρύματος Λεβέντη από τους Fielden and Glegg, στα δεξιά, είναι 
μόλις μερικά βήματα μακριά από την Πλατεία Ελευθερίας από την 
Zaha Hadid. Και τα τρια έργα είναι υπό κατασκευή.

Λευκωσία, 2012, ©Σπύρος Θ. Σπύρου

PICTURE

The Tower 25 by Jean Nouvel, on the left, and the Leventis Foundation 
Gallery by Fielden and Glegg, on the right, are just a few steps away 
from Eleftherias Square dy Zaha Hadid. All three projects are currently 
under construction.

Nicosia, 2012, ©Spyros Th. Spyrou
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their competitiveness in authentic, unique experiences that 
place itself can offer to the visitor and may not be copied. 
By contrast, destinations that support their competitive 
advantage in the dominance of the image (for example 
Dubai) can easily be copied and still have not managed to 
overcome other strong tourist destinations.
Today, we watch places to participate in campaigns 
strengthening their position in the global arena, producing 
a constructed identity that often prevails over the image. 
Common aim is the economic stability in a struggle to 
define themselves.

Conclusion

Promotion strategies of place as a tourism product follow 
all the cities of Cyprus. Examples from the past indicated 
that practices based only on epidermal approaches to 
architectural expression, easily copied by competing 
places.
You should consider whether the alleged uniqueness of 
design adopted by international famous architects in a 
place like Cyprus, can provide identity, as similar designs 
also appear in many other regions.
We claim that places can only develop competitive 
practices through the enhancing of their original character. 
For this purpose the identification of components 
of these elements is required, as also the identity of a 
place. Specifically, in order to strengthen places that 
fragmentation appears, as it is the case of the Historical 
Centre of Nicosia, we propose unification of points of 
interest. Based on our work (Stella Michael: ICOT2012) : 
«Even though, cultural sites are noteworthy to the memory 
of tourists, they are not the dominant element in tourist 
experience.  This probably appears because the tourist 
experience and attention during its visit through the city, 
is interrupted by secondary meaningless stimuli such as 
labels, signs, noise etc.  As a result, the focus on what 
it really gives identity and worth interest is limited.... we 
propose to enhance stimuli that give the “Sense of Place 
of Historical Centre of Nicosia” by bringing back uses that 
have been removed to the past, by amplify the stimuli 
that existing uses give, by supplement where stimuli isn’t 
strong enough, by removing elements that limit the focus 
points of interest.» 
For the coastal areas where tourism development has 
reduced the agricultural activity we propose that this 
activity is restored, even in areas characterized as highly 
tourist. This activity may have a seasonal reference to 
locals and sometimes it can allow the symbiosis of both 
locals and tourists.
It is noted that Cyprus may become a very powerful 
Gastronomic Destination. Local tastes through traditional 
food, local sweets and drinks can be organized into 
networks of flavours in both urban and rural areas. To 
support such an activity, a parallel infrastructure of hosting 
areas is necessary. For this purpose, it was suggested 
through the Biennale Architettura 2012, the use of a parallel 

Λευκωσίας. Επιδίωξη αποτελεί οι αγαπημένοι διάσημοι 
να δώσουν την αξία στον τόπο που θα τον κάνει αποδεκτό 
στο διεθνές τουριστικό σκηνικό.  Ο τόπος ταυτοποιείται 
από τον αγαπημένο διάσημο και αυτός παράλληλα 
αντανακλά κύρος και αίγλη στο επιλεγμένο τουριστικό 
κοινό. Έτσι, αυτός αποκτά επικοινωνιακά πλεονεκτήματα 
έναντι των ανταγωνιστών του.
Επισημαίνεται, ότι το Place Marketing είναι αυτό που 
τελικά ελέγχει την τουριστική δραστηριότητα ενός 
τόπου με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο. 
Διαμορφώνει τόπους και σκηνικά θεαμετικών κτιρίων 
προσδίδοντάς τους μία λειτουργία.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι οι μεγαλύτεροι τουριστικοί 
προορισμοί σήμερα (Παρίσι, Ρώμη, Βενετία κλπ.) οφείλουν 
την ισχυρή τους ταυτότητα, στη ανάπτυξη ιδιαίτερων 
δεσμών με τον τόπο. Ισχυριζόμαστε, ότι οι τουριστικοί 
αυτοί προορισμοί στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά 
τους στις μοναδικές αυθεντικές εμπειρίες που ο ίδιος 
ο  τόπος μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη και δεν 
μπορούν να αντιγραφούν. Αντιθέτως, προορισμοί που 
στηρίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην 
κυριαρχία της εικόνας(π.χ.Dubai) εύκολα αντιγράφονται 
και ακόμα δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν ισχυρούς 
τουριστικούς προορισμούς. 
Σήμερα, παρακολουθούμε τόπους να συμμετέχουν 
σε εκστρατείες ισχυροποίησης της θέσης τους στην 
παγκόσμια αρένα, παράγοντας μία κατασκευασμένη 
ταυτότητα που συχνά η εικόνα υπερισχύει. Κοινός 
στόχος, η οικονομική σταθερότητα παλεύοντας να 
προσδιορίσουν τον εαυτό τους.

Συμπεράσματα

Στρατηγικές προώθησης του τόπου ως τουριστικού 
προϊόντος ακολουθούν όλες οι πόλεις της ελεύθερης 
Κύπρου .  Παραδείγματα  του  παρελθόντος  όμως 
έδειξαν ότι πρακτικές που στηρίζονται αποκλειστικά σε 
επιδερμικές προσεγγίσες της αρχιτεκτονικής έκφρασης, 
εύκολα αντιγράφονται από ανταγωνιστικούς χώρους. 
Θα πρέπει να αναλογιστούμε, αν οι υποτιθέμενες 
μοναδικότητες σχεδιασμού που υιοθετούνται από 
διεθνείς διάσημους αρχιτέκτονες σε έναν τόπο όπως 
η Κύπρος, μπορούν να δώσουν ταυτότητα, καθώς 
παρόμοιοι σχεδιασμοί εμφανίζονται παράλληλα σε 
πολλές άλλες περιοχές του κόσμου.
Ισχυριζόμαστε, πως οι τόποι μπορούν μόνο μέσα από την 
ενίσχυση του αυθεντικού τους χαρακτήρα να αναπτύξουν 
ανταγωνιστικές πρακτικές. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο 
προσδιορισμός των στοιχείων που συνθέτουν τα στοιχεία 
αυτά και την ταυτότητα ενός τόπου. Συγκεκριμένα, για 
την ενίσχυση περιοχών που παρουσιάζουν κατάτμιση 
της τουριστικής εμπειρίας, όπως το Ιστορικό Κέντρο 
της Λευκωσίας, προτείνεται η ενοποίηση των σημείων 
ενδιαφέροντος.
«Ακόμα κι αν, οι πολιτιστικοί τόποι έχουν ιδιαίτερα 
σημαντική  θέση  στη  μνήμη  των  τουριστών ,  δεν 
αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο στην τουριστική 

Thus, it has created structures that dominate. Their size, 
their forms, their organization, they often serve a need, but 
attempt to stimulate the selective attention of the visitor, 
creating competitive advantages and making the place an 
export product.
The synthesis of new spectacular sites becomes a driving 
force for the effort of marketing. The Cities of Cyprus as 
tourist destinations, seek to be distinguished between 
competing places, spur public interest and hope to 
distinguish themselves as a landmark.
Furthermore, internet as a body of numerous messages 
with global impact, is the way of promoting innovative 
design concepts for tourism businesses in Cyprus. Thus, 
the architectural design becomes part of the organizational 
structure of a Marketing Mix and an important part of its 
promotion.
Attracting the attention of the tourist-consumer is a 
key value for the marketing and is accessed through 
communication practices that can cause intense feelings 
of arousal of attention.
Innovative designs, famous stars and many other 
applications are involved in a coordinated process aiming 
to fascinate tourists and to promote the place as a product.
Nicosia, a non-coastal area, is not a tourist destination 
by itself. The tourism activity is observed due to tourism 
leisure hosting other coastal areas and to the business 
tourism.(Stella Michael, ICOT2012).
Essential to enhancing individuality was the involvement of 
internationally renowned architects. The purpose of the aid 
through the image of architectural creation was its place 
on the tourist map.
Currently, is planned for Nicosia buildings bearing the 
name of Zaha Hadid (Platia Eleftherias),  Sir Hopkins 
(Megaro Politismou), Jean Nouvel (Library of University 
of Cyprus),  Fielden and Glegg (Leventis Foundation 
Gallery). The involvement is considered essential to 
building an identity for the protective assessment as a 
modern tourist destination, as the name is becoming more 
valuable nowadays providing guarantees for the particular 
experiences that tourists will see.
The identity of the place is organized by international 
celebrities while constituted a channel of communication 
with the visitor through the brand name. The name of the 
architect designer reflects the prestige of Nicosia. The 
seeking of loved celebrities aims to give value to the place 
that will make it acceptable to the international tourist 
scene. The place is identified by the famous and beloved 
while he reflects prestige and glamour to the selected 
tourist public. It’s direct goal is to gain communicative 
advantages over competitors.
It has been indicated that the Place Marketing is what 
ultimately controls the tourist activity of a place with 
travel agencies around the world. Configure sites and 
spectacular scenery buildings giving them a function.
It is noteworthy that the largest tourist destinations today 
(Paris, Rome, Venice, etc.) owe their strong identity, to the 
development of special links with the place. 
 We argue, that the tourist destinations are supporting 

άλλα σημεία αναφοράς που χαρακτηρίζουν τον τοπικό 
χαρακτήρα (Αγία Νάπα, παραλιακό μέτωπο Πάφου, 
παραλιακή Λεμεσού). Δημιουργούνται κατασκευές 
που δεσπόζουν. Οι διαστάσεις τους, οι μορφές τους, η 
οργάνωσή τους, συχνά δεν εξυπηρετούν μια ανάγκη αλλά 
επιχειρούν να διεγείρουν την επιλεκτική προσοχή του 
επισκέπτη, προκαλώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
και  καθιστώντας  το  χώρο  εξαγωγικό  προϊόν .  Η 
σύνθεση νέων φαντασμαγορικών τόπων μετατρέπεται 
σε βασικό μοχλό της προσπάθειας του marketing. Οι 
πόλεις τουριστικοί προορισμοί της Κύπρου, επιδιώκουν 
να  ξεχωρίσουν ανάμεσα σε ανταγωνιζόμενους τόπους 
κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού και ελπίζοντας 
να διακριθούν ως αξιοθέατο.
Παράλληλα, το διαδίκτυο ως φορέας πλήθους μηνυμάτων 
με παγκόσμιο αντίκτυπο αποτελεί το μέσο προώθησης 
της πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής σύλληψης για 
τουριστικές επιχειρήσεις της Κύπρου εμπνέοντας 
τόσο μέσω της φυσικής του παρουσίας όσο και μέσω 
της ψηφιακής του υπόστασης.  Έτσι, ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός καθίσταται μέρος της οργανωτικής δομής 
ενός Μίγματος Marketing και σημαντικό τμήμα της 
προώθησής του. 
Η προσέλκυση της προσοχής του τουρίστα-καταναλωτή 
αποτελεί βασική Τοποθέτηση Αξίας για το marketing και 
προσεγγίζεται μέσω επικοινωνιακών πρακτικών ικανών 
να προκαλέσουν έντονα συναισθήματα διέγερσης της 
προσοχής.
Καινοτομικοί σχεδιασμοί, διάσημοι αστέρες και πολλές 
άλλες εφαρμογές συμμετέχουν σε συντονισμένες 
διεργασίες για τη σαγήνη του
τουρίστα αλλά και για την προώθηση του τόπου σαν 
προϊόν. 
Η Λευκωσία, περιοχή μη παραλιακή, δεν αποτελεί η ίδια 
τουριστικό προορισμό. Η τουριστική δραστηριότητα που 
παρατηρείται οφείλεται στον τουρισμό αναψυχής που 
φιλοξενούν άλλες παραλιακές περιοχές, καθώς και στον 
επαγγελματικό τουρισμό (Stella Michael, ICOT2012). 
Καθοριστική για την ενίσχυση της ιδιαιτερότητάς της 
αποτέλεσε η εμπλοκή αρχιτεκτόνων διεθνούς φήμης. 
Σκοπός της, η ενίσχυση της εικόνας της μέσω της 
Αρχιτεκτονικής δημιουργίας και η τοποθέτησή της 
στον τουριστικό χάρτη. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται 
για τη Λευκωσία κτίρια που φέρουν το όνομα της  
Zaha Hadid (πλατεία Ελευθερίας), του αρχιτεκτονικού 
γραφείου Hopkins Architects (Μέγαρο Πολιτισμού), 
Jean Nouvel (βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου),  
Fielden and Glegg (Πινακοθήκη Ιδρύματος Λεβέντη). Η 
εμπλοκή αυτή, θεωρείται ουσιαστική στην οικοδόμηση 
μίας προστατευτικής ταυτότητας για την αξιολόγησή 
της σαν σύγχρονο τουριστικό προορισμο, καθώς 
η επωνυμία αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία στις 
μέρες μας παρέχοντας εγγυήσεις για τις ιδιαίτερες 
εμπειρίες που θα βιώσει ο τουρίστας. Η ταυτότητα του 
χώρου οργανώνεται από τους διεθνείς διάσημους ενώ 
παράλληλα συγκροτείται ένα μέσο επικοινωνίας με τον 
τουρίστα καταναλωτή μέσω της επωνυμίας. Η επωνυμία 
του αρχιτέκτονα δημιουργού αντανακλά στο κύρος της 



102 103

AR
TI

CL
ES

AR
TI

CL
ES

H H
Oxford: Blackwell,2000.
7_Harvey, D.: Flexible accumulation through urbanisation: reflection 
on “post-modernism” in the American city. In a. Amin (ed.), Post-
Fordism; A Reader. Oxford: Blackwell, 1994.
8_Kotler Philip, Bowen John, Makens James, Marketing for Hospitality 
and Tourism, 4th edition, Pearson International , USA, 2006.
9_Kotler Philip, Irving Rein & Donald Haider, Marketing Places, ed.
The Free Press, U.S.A, 1993.
10_Michael, S., The “Sense”of place of  Historical Centre of Nicosia.  
A powerful factor of Tourism Marketing. International Conference of 
Tourism (ICOT)2012.
11_Στέλλα, Μ., Η Συμβολή της Αρχιτεκτονικής στο Σύγχρονο 
Τουριστικό Marketing. Εφαρμογή σε επιχειρήσεις φιλοξενίας.
Μεταπτυχιακή Εργασία. ΕΜΠ.,2008
12_Middleton V., Hawkins R., Τουριστικό Μάρκετινγκ για βιώσιμη
ανάπτυξη, μετάφρ. Ελεάννα Αντωνόγλου, Αθήνα, εκδ. Κριτική, 2004
Ockman J. & Frausto S. (editors), Architourism, Prestel, Munich 
London- New York, 2005.
13_Roost, F.: Recreating the city as entertainment center: the media 
industry’s role in transforming Potsdamer Platz and Times Square. 
Journal of Urban Technology,1998.
14_Σταυρίδης Σταύρος, Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή, 
Αθήνα, εκδ.Ελληνικά Γράμματα, 2002.
15_Σταυρίδης Σταύρος (επιμ.), Μνήμη και εμπειρία του χώρου, 
Αθήνα, εκδ.Αλεξάνδρεια, 2006.
16_Urry John, The Tourist Gaze, London, ed. 4th Sage, 1992.

network to the network of flavours, schools. This network 
will have a dual mode of operation i.e. during periods of 
non-functioning, part of the school buildings may be used 
as tourist accommodation with parallel activities related 
to the local character of the area.  For example, for the 
cultivation, manufacture and sale of local products.
Smells, tastes, sounds, culture, images, colors, sun, sea, 
all contribute to creating a unique environment engaged 
through the experience of living space. This area refers to 
both locals and tourists in the same manner, as a common 
ground for sustainable tourism development, a land so 
unique and with such a special identity that cannot not 
be copied.
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εμπειρία. Αυτό πιθανώς παρουσιάζεται λόγω του ότι 
η τουριστική εμπειρία και προσοχή κατά την επίσκεψή 
τους στην πόλη, διακόπτεται από ανούσια ερεθίσματα, 
όπως επιγραφές, σήματα, το θόρυβο κ.λπ. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα, η εστίαση σε αυτό που πραγματικά 
δίνει ταυτότητα για τον τόπο και αξίζει το ενδιαφέρον 
να είναι περιορισμένη .. .. προτείνουμε να ενισχυθούν 
τα ερεθίσματα που δίνουν την “αίσθηση του χώρου του 
Ιστορικού Κέντρου της Λευκωσίας”, να επανέλθουν 
πίσω οι χρήσεις που έχουν αφαιρεθεί στο παρελθόν, να 
ενισχυθούν τα  ερεθίσματα από τις υφιστάμενες χρήσεις, 
να συμπληρωθουν ερεθίσματα που δεν είναι αρκετά 
ισχυρά, να απομακρυνθούν τα στοιχείων που περιορίζουν 
την εστίαση στα σημεία ενδιαφέροντος» (Stella Michael: 
ICOT2012)
Για τις παραλιακές περιοχές που η τουριστική ανάπτυξη 
περιόρισε την αγροτική δραστηριότητα, προτείνεται 
η  επαναφορά  της ,  ακόμα  και  σε  περιοχές  που 
χαρακτηρίζονται ως έντονα τουριστικές. Η δραστηριότητα 
αυτή μπορεί εποχιακά να έχει ως αναφορά στους ντόπιους 
και άλλoτε στη συμβίωση ντόπιων και τουριστών. 
Σημειώνεται, ότι η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει και ένα 
ιδιαίτερα ισχυρό Γαστρονομικό Προορισμό. Οι τοπικές 
γεύσεις μέσα από παραδοσιακά φαγητά, τοπικά γλυκά 
και ποτά μπορούν να οργανωθούν σε δίκτυα γεύσεων 
τόσο στις αστικές αλλά και μη αστικές περιοχές. Για 
την υποστήριξη μιας τέτοιας δραστηριότητας, απαιτείται 
παράλληλα και υποδομή σε χώρους φιλοξενίας. Για 
το σκοπό αυτό, προτάθηκε μέσα από την Biennale 
Architettura 2012, η χρήση ενός παράλληλου δικτύου με 
το δίκτυο των γεύσεων,σχολικού.  Το δίκτυο αυτό θα έχει 
διττό χαρακτήρα. Δηλαδή, τις περιόδους μη λειτουργίας 
των σχολικών κτιρίων τμήμα τους  έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα με παράλληλες 
δραστηριότητες που αφορούν στον τοπικο χαρακτήρα της 
περιοχής. Για παράδειγμα καλλιέργεια, παρασκευή και 
πώληση τοπικών προϊόντων. 
Μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, πολιτισμός, εικόνες, χρώματα, 
ήλιος, θάλασσα, όλα συντείνουν στη διαμόρφωση ενός 
μοναδικού περιβάλλοντος που προσλαμβάνεται μέσα 
από την εμπειρία βίωσης του χώρου. Ο χώρος αυτός 
αναφέρεται τόσο στους ντόπιους όσο και στους τουρίστες 
σε ένα κοινό έδαφος αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης∙ 
ένα έδαφος τόσο μοναδικό όσο και η ιδιαίτερη ταυτότητά 
του και τόσο ιδιαίτερο που δεν μπορεί να αντιγραφεί.
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STraversing the city of Nicosia in the blazing summer heat is 
an uncomfortable journey for both tourists and locals. The 
connection of disparate parts of the city through a ‘cool’ 
bioclimatic path allows us to explore multiple layers of the 
city through a network of cultural and climatic exchanges.
Locals and tourists can move vertically and horizontally 
through the urban bio-exchange network between 
various levels of the city. The existing natural (riparian) 
environment is enriched, the archeological sites are kept 
below ground and the existing city fabric gains a cool 
urban skin allowing a continuous urban bio-exchange.

Η περιήγηση στην πόλη της Λευκωσίας υπό τον απίστευτο 
θερινό καύσωνα είναι μια  δυσάρεστη διαδρομή τόσο 
για τους τουρίστες όσο και για τους ντόπιους. Η 
σύνδεση διαφορετικών τμημάτων της πόλης μέσω μιας 
«δροσερής» βιοκλιματικής διαδρομής, μας επιτρέπει την 
εξερεύνηση πολλών στρωμάτων της πόλης, μέσω ενός 
δικτύου πολιτιστικών και κλιματικών ανταλλαγών. 
Ντόπιοι και τουρίστες μπορούν να κινούνται κατακόρυφα 
και οριζόντια μέσω των αστικών δικτύων  βίο- ανταλλαγής 
σε  διάφορα  υψομετρικά  επίπεδα  της  πόλης .  Το 
υφιστάμενο φυσικό (παραποτάμιο) περιβάλλον είναι 
εμπλουτισμένο, οι αρχαιολογικοί  χώροι διατηρούνται 
στο έδαφος και η υφιστάμενη δομή της πόλης αποκτά ένα 
δροσερό αστικό δέρμα που επιτρέπει μια συνεχή αστική 
βίο-ανταλλαγή.

URBAN BIO - EXCHANGE
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Department of Architecture, University of Nicosia
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RE-FORMATTING TOURISM
recycling the stock

Ifigenia Neofytou, Chrystalla Psathite
students

Department of Architecture, University of Cyprus

In a hypothetical scenario of a global collapse of the tourist 
industry, the consequences will be the progressive decline 
and disuse of the tourist infrastructure and the ripple 
effects it has on the social, economic and environmental 
aspects of everyday life. This remedial proposal is based 
on a strategy of recycling and reusing. More specifically, 
the hospitality units are dismantled into a kit-of-parts to be 
recycled in order to accommodate new alternative uses 
for the local population and for the new wave of visitors 
to Cyprus anticipating alternative experiences. This way, 
the post-touristic landscape on the island is regenerated 
to create a common ground for both permanent and 
temporary residents. The coastline zone, which had been 
fragmented as a result of the property ownership regime of 
the different hotel developers, is reconfigured as a unified 
frontage with substantial concessions to the public domain 
that are to be used and enjoyed by both local residents and 
visitors. The dismantled building components themselves 
that make up the majority of the recycled kit-of-parts are 
not only utilized in expanding the existing building stock, 
but are also used to assemble diverse and imaginative 
site furniture and urban accessories. The reformed and 
recycled landscape is characterized by the harmonious 
integration of leisure activities and the everyday life of 
the local residents, promoting diversity, acceptance and 
coexistence. 

Σε ένα υποθετικό σενάριο παγκόσμιας κατάρρευσης 
της τουριστικής βιομηχανίας, θα ακολουθήσει σταδιακή 
παρακμή και αχρηστία των τουριστικών υποδομών, με 
επακόλουθες συνέπειες στις κοινωνικές, οικονομικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές της καθημερινής ζωής. Αυτή 
η επανορθωτική πρόταση βασίζεται σε μiα στρατηγική 
για την ανακύκλωση και την επανάχρηση αυτών των 
υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, οι ξενοδοχειακές μονάδες 
αποσυναρμολογούνται σε κομμάτια με προορισμό την 
ανακύκλωση, προκειμένου να ανασυγκροτηθούν σε νέες 
εναλλακτικές συνθέσεις με νέες χρήσεις για τον τοπικό 
πληθυσμό και για το νέο κύμα των επισκεπτών στην 
Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό, το, μετά την κατάρρευση 
του κλασικού τουρισμού, τοπίο στο νησί παρουσιάζεται 
αναγεννημένο για να δημιουργήσει ένα κοινό έδαφος, 
τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες. Η 
παράκτια ζώνη που έχει κατακερματιστεί, ως αποτέλεσμα 
του  ι δ ιοκτησ ιακού  καθεστώτος  των  δ ιαφόρων 
ξενοδοχειακών μονάδων, αναδιαμορφώνεται σε ένα 
ενιαίο μέτωπο με ουσιαστικές παραχωρήσεις προς το 
δημόσιο, ώστε να χρησιμοποιείται και  να απολαμβάνεται 
τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους επισκέπτες. 
Τα κομμάτια των αποσυναρμολογημένων κτιρίων, τα 
οποία αποτελούν την πλειοψηφία των υλικών για τις 
νέες επεκτάσεις, δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την 
επέκταση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, αλλά, 
επίσης, για τη συναρμολόγηση διαφόρων ευφάνταστων 
αστικών επίπλων και αξεσουάρ. Το ανανεωμένο και 
ανακυκλωμένο τοπίο χαρακτηρίζεται από την αρμονική 
ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων αναψυχής και της 
καθημερινής  ζωής  των  κατοίκων  της  περιοχής , 
προωθώντας ποικιλομορφία, αποδοχή και συνύπαρξη. 

10 10
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SIn the future, due to continuous environmental decline, 
water f loods hotel buildings on the front of Kato 
Paphos. A re-formation of the touristic infrastructure is 
mandatory. The hotels become nodes of an alternative 
touristic activity. Locals reclaim the existing built and 
open space by creating a new network of extreme 
sports, leisure and inhabitation. The infrastructure has to 
undergo alterations for accommodating a new typology 
of shelters, aquariums, fishing pods, pop-up exhibitions, 
graffiti festivals, parcour, view parks, rooftop relaxing 
areas and extreme sports tracks. This will result in a form 
of hybridization of the built structures and their conditions 
of occupation, including the parasitical performance of 
inhabitable units and informal constructions attached 
on the flooded buildings. The physical connection of the 
city of Paphos (‘Ktema’) and the mostly touristic area 
of Kato Paphos is interrupted by natural rims. Those 
rims are proposed as a new vertical common ground for 
tourists and locals. A new set of conditions will emerge 
from creating multiple links between urban and tourban 
areas. Inhabitable rims become an intrinsic part of city 
life by accommodating vertical circulation (i.e., ramps, 
stairways, cycling routes, funicular) and liveable pods 
(i.e., canopies, cafes, rest areas, open air event areas, 
pop-up exhibition and small-scale festival spaces). Both 
locals and tourists will re-appreciate the geomorphology 
of the landscape that facilitates unplanned encounters. In 
this network, important points of interest will be unearthed 
revealing the palimpsest of local history.

Στο μέλλον, λόγω της συνεχούς περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης ,  οι  θαλάσσιες  υδάτινες  μάζες  θα 
πλημμυρίσουν τα ξενοδοχεία και, γενικότερα, τα 
τουριστικά καταλύματα  της Κάτω Πάφου. Σε ένα 
τέτοιο σενάριο είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση των 
τουριστικών υποδομών. Τα παλιά ξενοδοχεία γίνονται 
τόποι εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Στη 
δυστοπική αυτή περιοχή οι κάτοικοι δημιουργούν ένα νέο 
δίκτυο που προσφέρεται για ακραία αθλήματα, ψυχαγωγία, 
ακόμη και κατοίκηση. Η επικοινωνία γίνεται με πλοιάρια. 
Οι υποδομές υπόκεινται μετατροπές για να μπορέσουν 
να φιλοξενήσουν νέες τυπολογίες κατασκήνωσης, 
ενυδρεία, πλατφόρμες ψαρέματος, εκθέσεις, φεστιβάλ 
γκράφιτι, διαδρομές και εγκαταστάσεις για parcour, 
πτήσεις παραπέντε, σέρφινγκ ή τόπους αναψυχής και 
χαλάρωσης μέσα στα κτίρια και πάνω στις ταράτσες 
τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υβριδοποίηση των 
υφιστάμενων κατασκευών και της κατάληψής τους, η 
οποία περιλαμβάνει πλέον την «παρασιτική» εγκατάσταση 
μονάδων διαμονής και άλλων ασυνήθιστων κατασκευών, 
προσαρμοσμένων στα παλιά κτίρια. Οι φυσικοί γκρεμοί 
που υπάρχουν στην Πάφο και ευνοούν το διαχωρισμό της 
πόλης («Κτήμα») από την Κάτω Πάφο, μετά τη σταδιακή 
άνοδο του νερού, γίνονται το μέτωπο της πόλης στη 
θάλασσα. Στη νέα κατάσταση οι γκρεμοί έχουν καίρια 
σημασία και γίνονται σημαντικό στοιχείο της ζωής της 
πόλης. Φιλοξενούν πλέον νέες μορφές διαμονής, 
αλλά και την κατακόρυφη επικοινωνία της πόλης με το 
πλημμυρισμένο τμήμα της. Αποκτούν ράμπες, σκάλες, 
ποδηλατοδρόμους, τελεφερίκ, και ζωντανές περιοχές 
δραστηριοτήτων (καφέ, στέγαστρα, εκθέσεις, χώρους 
εκδηλώσεων, μικρής κλίμακας φεστιβάλ, κλπ.), και 
μεταμορφώνονται σε ένα κατοικημένο κατακόρυφο 
«κοινό έδαφος». Οι κάτοικοι της πόλης επανεκτιμούν και 
οι επισκέπτες γνωρίζουν μια ιδιαίτερη γεωμορφολογική 
πλευρά του τοπίου, η οποία ευνοεί τις απρογραμμάτιστες 
συναντήσεις. Μέσω αυτού του δικτύου σημαντικά σημεία 
ενδιαφέροντος θα αποκαλύπτουν το παλίμψηστο της 
ιστορίας του τόπου. 
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1

‘Passive’ and ‘active’ tourism: The bond with place.

In a recent article the American economist Paul Krugman 
notes:
‘One of their [Greece’s] major exports is tourism. Greece 
exit [from Eurozone] could create a very ugly scene for six 
months or a year, but after that there’s tons of package 
tours of British lager louts [sic] going to the Greek isles. 
It sounds awful, but compared with 50 per cent youth 
unemployment, maybe not so bad.’2

The term ‘lager louts’ describes the swarms of intoxicated 
tourists that every summer reach Greece, as well as 
Cyprus and other countries of the European South and the 
Mediterranean. Krugman uses this term, not with a purpose 
to underestimate this kind of tourists, but to describe 
lively what he believes to be the fate of these countries, 
especially in a climate of economic recession: The ‘lager 
louts’ that bring easy and fast money are preferable to 
a local youth unemployment that reaches 50 per cent. 
Which, however, is the condition that this kind of tourism 
brings along with it to the place that accommodates it?
This kind of tourism is offered as a commodity product 
that promises to its consumer -mainly young low or middle 
class people from some centre-European country- one or 
two weeks of unrestricted hedonism and escapism. Whilst 
on the other hand, it promises to the local community an 
inflow of currency, creation of new working places and 
fast economic growth. What does though a growth based 
on ‘escapism’ mean? For the place that hosts it, this kind 
of tourism means the creation of enclaves, cut off from the 
reality of the place, a kind of ‘thematic park’ or a ‘coastal 
Mall’ in which the tourist experiences a simulated reality. 
The same, happens with similar enclaves destined to 
higher incomes, where again a kind of ‘park’ is offered, 
only a much more luxurious one. The result is, what 
Jean Baudrillard calls simulation3 of reality, that is, a 
copy of the real, a simulation of it that becomes more 
real than the prototype itself. The tourist experiences a 
‘Cyprusness’, namely a copy of Cyprus, that becomes as 
a condition more real than Cyprus itself. In this condition, 

‘Παθητικός’ και ‘Δημιουργικός’ τουρισμός: Ο δεσμός με 
τον τόπο.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο του ο Αμερικανός οικονομολόγος 
Paul Krugman αναφέρει:  
‘Ένα από τα κύρια εξαγωγικά τους [της Ελλάδας] 
προϊόντα είναι ο τουρισμός. Η έξοδος της Ελλάδας [από 
την Ευρωζώνη] θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολύ 
άσχημο σκηνικό για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μετά 
από αυτό θα υπάρξουν πλήθος τουριστικά πακέτα με 
Βρετανούς ‘lager louts’ [sic] να πηγαίνουν στα Ελληνικά 
νησιά. Ακούγεται απαίσιο, αλλά συγκρινόμενο με την 
νεανική ανεργία του 50 τοις εκατό, ίσως όχι τόσο κακό’ 2

Ο όρος ‘lager louts’, δύσκολο να μεταφραστεί άμεσα στα 
Ελληνικά, περιγράφει τις ορδές μεθυσμένων τουριστών 
που κάθε καλοκαίρι καταφθάνουν τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στην Κύπρο καθώς και σε πολλές άλλες χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου. Ο Krugman 
χρησιμοποιεί τον όρο αυτό, χωρίς διάθεση να υποτιμήσει 
τους συμπαθείς επισκέπτες, αλλά για να περιγράψει αυτό 
που θεωρεί ως τη μοίρα των χωρών αυτών, ειδικά σε 
ένα περιβάλλον οικονομικής ύφεσης: Οι ‘lager louts’ που 
φέρνουν εύκολο και γρήγορο  χρήμα είναι προτιμότεροι 
από μια τοπική νεανική ανεργία που φτάνει το 50 τοις 
εκατό. Ποια είναι όμως η συνθήκη που επιφυλάσσει το 
είδος αυτό τουρισμού για τον τόπο που τον φιλοξενεί;
Αυτό το είδος τουρισμού προσφέρεται ως καταναλωτικό 
προϊόν και υπόσχεται στον καταναλωτή του, κυρίως νέους 
από χαμηλά και μεσαία εισοδήματα από κάποια κέντρο-
Ευρωπαϊκή χώρα, μια ή δυο εβδομάδες απεριόριστου 
ηδονισμού και φυγής από την πραγματικότητα. Ενώ 
από την άλλη, στην τοπική κοινωνία υπόσχεται  εισροή 
συναλλάγματος, δημιουργία θέσεων εργασίας και 
ανάπτυξη. Τι θα πει όμως ανάπτυξη που εμπορεύεται 
την ‘φυγή από την πραγματικότητα’; Για τον τόπο που 
φιλοξενεί το είδος αυτό τουρισμού ανάπτυξη θα πει 
δημιουργία ενός θύλακα (enclave), αποκομμένου από την 
πραγματικότητα του τόπου, ένα είδος ‘θεματικού πάρκου’ 
ή ‘παράκτιου Mall’ στο οποίο ο τουρίστας βιώνει μια 
πλασματική πραγματικότητα. Το ίδιο, θα λέγαμε, ισχύει και 

`PRACTICING`1 NATURE AS A FORM 
OF CREATIVE ECO-TOURISM

by
Christos Papastergiou, architect 

Christiana Ioannou, architect
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I I
the interpretation of the place, the practical bond with it, 
is either impossible or mediated by a simulation. [Fig.1]
With this article we don’t want to deny the importance 
of tourism as a national product of Cyprus, or of other 
countries of the European South and the Mediterranean. 
On the contrary, we admit the importance of the tourist 
industry, even the present financial necessity of this kind 
of ‘fast’ tourism. Precisely for this reason, however, 
we consider it important to place questions about the 
present and the future of this industry, about its possible 
development, and, why not, in terms of the market, for 
a qualitative improvement of its product. We then draw 
attention to the need for a balance between the visitor and 
the place under the umbrella of architectural design.
The American sociologist Erving Goffman, in his ‘Frame 
Analysis’ theory refers to the concept of ‘bracketing’4, 
namely the cognitive brackets that we put subconsciously 
during initiating or terminating our conceptions of reality. 
In the world of Theatre for example, ‘bracketing’ refers to 
all the gestures that symbolically state that ‘now the act 
begins’ or ‘now the act finishes’, like the change in lights 
or the draw of the stage curtain. ‘Bracketing’ means the 
installation of a frame through which we can perceive 
and interpret reality. This perception and interpretation 
of reality however can be either imposed and passive 
or creative and active. In cases of creative theatre 
for example, the viewer does not remain passive, but 
participates in the construction of the ‘fictional world of 
the play’, by consciously entering the temporal frame of 
the ‘bracketing’ and by ‘co-interpreting’ the fictional world 
together with the actors. On the occasion of a tourist visit 
again a similar frame is constructed. Within the frames of a 
limited time period, the visitor is converted into the viewer 
of a play. He opens and closes the brackets within which 
he will be able to perceive and interpret the reality of the 
place that he visits. In the case of the tourist formation of 
‘enclaves’ that we referred to above, this frame is artificial, 
pre-determined for the visitor and limits his capacity 
to interpret the place in his own terms, and by his own 
means. The visitor then is converted into a passive viewer 
of the place, consuming thus an interpretation that he has 
not co-created.
We stress here the need at the same time for a kind of 
‘creative’ tourism. ‘Creative tourism’ is about creating the 
conditions for an unmediated bond to be developed with 
the place, as a relief from simulation. There are many new 
categories of tourists that pursue experiences out of the 
box of massive tourism and the consumption of a place 
as a product. There are new alternative kinds of tourism, 
where, for example, one can experience nature and open 
a dialogue with the place at the same time.  The ‘creative 
tourism’ consists of ‘practicing’ nature, namely actively 
‘inhabiting’ nature, by paying the price of time, effort and 
personal involvement of the visitor. Turning back into 
past forms of tourism, when the category was not yet 
massive, it is interesting to look into how -when the term 
‘tourist’ did not have the content we nowadays give to it- 
the one who travelled to visit a place was called ‘traveller’ 

για παρόμοιους θύλακες που απευθύνονται σε υψηλότερα 
εισοδήματα, όπου πάλι παρέχεται ένα είδος ‘πάρκου’ με 
περισσότερη πολυτέλεια. Το αποτέλεσμα είναι, αυτό που 
ο Jean Baudrillard αναφέρει ως προσομοίωση (simulation)3 
της πραγματικότητας, μια αντιγραφή του πραγματικού, 
ένα αντίγραφο, που καταλήγει να γίνεται πιο πραγματικό 
από το πρωτότυπο. Είναι σαν ο τουρίστας να βιώνει μια 
‘Κυπριακότητα’ δηλαδή ένα αντίγραφο της Κύπρου, ως 
μια συνθήκη πιο πραγματική από την ίδια την Κύπρο. 
Στην περίπτωση αυτή η ερμηνεία του τόπου, ο έμπρακτος 
δεσμός μαζί της είναι είτε ανέφικτος, είτε διέρχεται μέσα 
από μια προσομοίωση. [εικ.1]
Με το άρθρο αυτό δεν θέλουμε να αρνηθούμε την 
σπουδαιότητα του τουρισμού ως εθνικό προϊόν της 
Κύπρου είτε άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου 
και της Μεσογείου. Το αντίθετο. Παραδεχόμαστε την 
σπουδαιότητα της ύπαρξης της τουριστικής βιομηχανίας, 
ακόμη και την παρούσα οικονομική αναγκαιότητα αυτού 
του είδους του εύκολου τουρισμού. Ακριβώς για τον λόγο 
αυτό όμως θεωρούμε σημαντικό να θέσουμε ερωτήματα 
για το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας αυτής, για 
την πιθανή της εξέλιξη, και γιατί όχι μιλώντας με όρους 
της αγοράς, για την ποιοτική βελτίωση του προϊόντος της. 
Εφιστούμε έτσι την προσοχή στην ανάγκη δημιουργίας 
μιας ισορροπίας του επισκέπτη με τον τόπο με αφορμή 
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 
Ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Erving Goffman, στην θεωρία 
του για την ‘Ανάλυση Πλαισίων’ αναφέρει την έννοια 
του ‘bracketing’4, ως τα γνωσιολογικά εισαγωγικά που 
μπαίνουν κατά την έναρξη ή τερματισμό της αντίληψης 
μας για την πραγματικότητα. Στον κόσμο του θεάτρου 
για παράδειγμα το ‘bracketing’ μπορεί να αποτελεί όλες 
τις πράξεις που αναφέρουν συμβολικά ‘τώρα αρχίζει η 
παράσταση’, και ‘τώρα τελειώνει η παράσταση’, όπως η 
αλλαγή φωτισμού ή το άνοιγμα και κλείσιμο της κουρτίνας. 
Το ‘bracketing’ σημαίνει την εγκατάσταση ενός πλαισίου 
(frame) μέσα από το οποίο αντιλαμβάνομαι και ερμηνεύω 
την πραγματικότητα. Η αντίληψη και ερμηνεία όμως αυτή 
της πραγματικότητας μπορεί να είναι είτε επιβαλλόμενη 
είτε δημιουργική. Σε περιπτώσεις δημιουργικού θεάτρου 
για παράδειγμα ο θεατής δεν παραμένει απαθής, αλλά 
συμμετέχει στην κατασκευή του ‘πλασματικού κόσμου 
του έργου’, μπαίνοντας και αυτός συνειδητά εντός 
του προσωρινού πλαισίου του ‘bracketing’ και ‘συν-
ερμηνεύοντας’ με τους ηθοποιούς. Στην περίπτωση μιας 
τουριστικής επίσκεψης πάλι κατασκευάζεται ένα παρόμοιο 
κάδρο. Στα πλαίσια ενός περιορισμένου χρονικού 
διαστήματος ο επισκέπτης μετατρέπεται στον θεατή μιας 
παράστασης καθώς ανοίγει και κλείνει τις παρενθέσεις 
μέσα από τις οποίες θα αντιληφθεί και θα ερμηνεύσει 
τον τόπο που επισκέπτεται και θα συμμετάσχει στην 
‘πραγματικότητα’ του. Στην περίπτωση της τουριστικής 
ανάπτυξης των ‘θυλάκων’, το πλαίσιο αυτό είναι τεχνητό, 
προδιαγεγραμμένο για τον επισκέπτη, και περιορίζει την 
δυνατότητα του να ερμηνεύσει τον τόπο με τους δικούς 
του όρους. Ο επισκέπτης τότε γίνεται ένας παθητικός 
θεατής του τόπου, κοινωνός μιας ερμηνείας που δεν έχει 
συν-δημιουργήσει. 

or  ‘excursionist’. The traveller, many times ‘practiced’ 
nature, by applying time and effort into understanding and 
interpreting it through the use of art or narrative. Pausanias 
for example, the ancient Greek geographer and traveller, 
through his narrations of his travels, brings to us lively 
images of Antiquity, which at a degree, have constructed 
our own conception of it. Whilst the sketches and images 
of the Mediaeval travellers many times even today are 
considered important documents of the history of a place. 

Designing infrastructure for the ‘creative tourism’: Two 
cases

We refer then to an incorporation of the tourist activity in 
each place, by developing an infrastructure of practicing 
nature. By this we mean an involvement with nature, 
which won’t be occasional but on the contrary will favour 
the dedication of time and effort from the visitor. The 
question then is the following: How is this involvement 
possible through architectural design and which are the 
tools? The last few years in Cyprus there appears an initial 
interest from state and local authorities for this kind of 
tourism. The most important expressions of this interest 
are the architectural competitions, which call both for 
programmatic ideas and for design expressions of these 
ideas in space. At this field of architectural competitions 
there are many ideas that emerge and which can be 
converted into interesting conditions of alternative tourism, 
if taken seriously by the authorities. For this article we will 
use as case studies two examples from our architectural 
practice5, as we believe that our experience of participating 
in such competitions, is the most direct way to support our 
argument. For this reason, we will refer to two proposals, 
which discuss how design can get the visitor involved 
with nature and develope a ‘common ground’ between 
him, the visited place and the locals. These proposals 
are of two different scales, the first project for the ‘Centre 
of Environmental Information’ at the salt lake of Larnaca6 

being about an architectural scale and the second project 
for the ‘Fishing Harbour and Park’ at Liopetri7 being about 
a wider planning scale.
In the first case of the ‘Centre of Environmental Information’ 
at Alikes salt lake of Larnaca, architectural design aims 
at the construction of a small-scale infrastructure for 
initiating the visitor into the experience of the landscape. 
The landscape of Alikes is unique, both for its natural 
significance, and for its historical and cultural value. As 
a ‘Natura 2000’ protected area of 5 sq.km., a hospitable 
eco-system for many local and migrating birds, but also 
a place of significant historical and cultural memory8 it 
could be the flagship of a ‘creative tourism’ movement 
for the wider area. The Centre, with uses of recreation, 
information and education aims at this kind of tourism. At 
the site we recognised a network of paths, while, as the 
site is hidden into a small wood of conifers and bushes, 
the landscape is not easily revealed. Om the contrary 
it must be discovered through gaps in the clusters of 

Χρειάζεται  λοιπόν  παράλληλα  η  αναζήτηση  ενός 
‘δημιουργικού’ τουρισμού. Ένας ‘δημιουργικός τουρισμός’ 
αφορά την δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη 
ενός άμεσου δεσμού με τον τόπο, την απαλλαγή από 
την προσομοίωση. Υπάρχουν πολλές νέες κατηγορίες 
ταξιδιωτών που αναζητούν εμπειρίες που ξεφεύγουν 
από την μαζικότητα του τουρισμού ως καταναλωτικό 
προϊόν. Εναλλακτικές μορφές όπου για παράδειγμα η 
σημασία δίνεται στην ανάπτυξη της εμπειρίας της φύσης 
και στην ανάπτυξη μιας συνομιλίας με τον τόπο. Ένας 
‘δημιουργικός τουρισμός’ συνίσταται στην εξάσκηση 
της φύσης, δηλαδή στην έμπρακτη ενασχόλησης μαζί 
της, με την καταβολή αντιτίμου τον χρόνο, τον κόπο και 
την προσωπική εμπλοκή του επισκέπτη. Γυρνώντας σε 
παρελθούσες μορφές τουρισμού, όταν το φαινόμενο δεν 
ήταν μαζικό, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς 
πώς όταν ο ‘τουρίστας’ δεν υπήρχε ως όρος, αυτός 
που ταξίδευε για να επισκεφτεί έναν τόπο ονομαζόταν 
‘ταξιδιώτης’ ή ‘περιηγητής’. Ο περιηγητής λοιπόν, πολλές 
φορές ‘εξασκούσε’ (practiced) κατά κάποιον τρόπο την  
φύση, επενδύοντας προσπάθεια και χρόνο για να την 
αντιληφθεί και να την ερμηνεύσει μέσω της τέχνης ή 
της αφήγησης. Έτσι για παράδειγμα ο Παυσανίας μας 
μεταφέρει μέσω των περιγραφών στις ‘Περιηγήσεις’ του 
ζωντανές εικόνες της αρχαιότητας, που κατασκευάζουν 
την σημερινή αντίληψη που έχουμε για αυτήν, ενώ τα 
σκίτσα και απεικονίσεις των περιηγητών του Μεσαίωνα 
πολλές φορές ακόμη και σήμερα αποτελούν σημαντικά 
τεκμήρια  της ιστορίας ενός τόπου.  

Σχεδιάζοντας υποδομές για τον ‘δημιουργικό τουρισμό’: 
Δυο περιπτώσεις 

Αναφερόμαστε λοιπόν σε μια ένταξη της τουριστικής 
δραστηριότητας στον τόπο, με την ανάπτυξη μιας 
υποδομής  έμπρακτης  επαφής  με  την  φύση  και 
προσωπικής εμπλοκής,.  Η εμπλοκή αυτή δεν θα 
είναι ευκαιριακή, αλλά θα ζητά την αφιέρωση χρόνου 
και προσπάθειας από τον επισκέπτη. Το ερώτημα 
τότε είναι: Πώς είναι δυνατή η διαμόρφωση αυτής της 
εμπλοκής με τα εργαλεία του σχεδιασμού; Στην Κύπρο 
τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται η συνείδηση και για 
αυτό το είδος τουρισμού με κρατικές και δημοτικές αρχές 
να δείχνουν ένα αρχικό ενδιαφέρον. Η πιο σημαντική 
έκφανση του ενδιαφέροντος αυτού εκφράζεται μέσω 
των προκηρύξεων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, στους 
οποίους αναζητούνται τόσο προγραμματικές ιδέες, όσο 
και αρχιτεκτονικές εκφράσεις των ιδεών αυτών στον 
χώρο. Στο πεδίο αυτό των διαγωνισμών εμφανίζονται 
πολλές  ιδέες  που  μπορούν  να  μετατραπούν  σε 
ενδιαφέρουσες συνθήκες εναλλακτικού τουρισμού. Για 
το άρθρο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε δύο περιπτώσεις 
από την δική μας πρακτική5, καθώς θεωρούμε ότι η δική 
μας εμπειρία, ως η πιο άμεση για εμάς αποτελεί το πιο 
πρόσφορο έδαφος για να αναπτύξουμε το επιχείρημα μας. 
Για τον λόγο αυτό θα αναφερθούμε σε δύο προτάσεις, οι 
οποίες πραγματεύονται την εμπλοκή του επισκέπτη με 
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trees and their foliages. [Fig.2] In our proposal we took 
advantage of these two qualities as well as the use of 
movement, the crossing passages and the selected views 
as main elements of our design. As a result the visitor 
is not meant to perceive a ‘ready-made’ image of the 
landscape, but is offered the opportunity to construct it 
by himself. This is made possible by his moving in space 
and the urge to make choices, to discover corners and 
hidden views in order to find his way. [Fig.3] Through the 
Centre’s programme, the visitor is able to perceive at the 
same time information for the natural and socio-historical 
context of Alikes. 
Architectural design, in this case, aims at the construction 
of a ‘frame’ of perceiving and interpreting the place, 
though the composition of partial views. This composition 
is based on movement, which constructs an active 
relationship with the place. At the same time the close 
association of the recreation space and the space of 
cultural interest constructs a common ground between 
the visitors and the locals. At this place tourism can get rid 
of stereotypes and take the form of a love for nature, of a 
pilgrimage, of recreation, or just of curiosity. This renders 
the relationship between place and tourism a multivalent 
experience. 
The second case of the ‘Fishing Harbour and Park’ of 
Liopetri9 is one of a combination between a natural 
environment and coastal eco-system with some rare 
examples of recent vernacular architecture. [Fig.4] The 
natural environment of the Liopetri River and the structures 
of the amateur fishermen make the place an informal 
tourist destination. The interest of this area though lies 
in that beyond a tourist destination is also a space of 
light activities, which, at first look do not appear to be 
too much ‘tourist’ ones, like amateur boat-fishing and 
micro-cultivations. In our proposal we pursued the active 
involvement of the visitor with the landscape, through 
proposing the temporal occupation of the visitor with 
activities of fishing, nature preserving and micro-cultivating 
organic species. We tested this possibility through the 
idea of the ‘island’ as a unit of nature and at the same 

την φύση και την ανάπτυξη ενός ‘κοινού τόπου’ μεταξύ 
του επισκέπτη, του ίδιου του τόπου και των κατοίκων. Οι 
προτάσεις αυτές αφορούν δύο διαφορετικές κλίμακες, 
η πρώτη πρόταση για το ‘Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης στις Αλυκές Λάρνακας’6 πραγματεύεται 
μια αρχιτεκτονική κλίμακα και η δεύτερη πρόταση για 
το ‘Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λιοπέτρι’7 μια ευρύτερη 
χωροταξική.
Στην πρώτη περίπτωση του ‘Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης’ στις Αλυκές Λάρνακας ο σχεδιασμός 
στοχεύει στην διαμόρφωση μιας υποδομής μικρής κλίμακας 
για την εισαγωγή του επισκέπτη στην εμπειρία του τοπίου. 
Το τοπίο των Αλυκών είναι μοναδικό, τόσο για την φυσική 
του σημασία, όσο και για την ιστορική και πολιτισμική του 
αξία. Ως προστατευόμενη περιοχή ‘Natura 2000’ έκτασης 
5 τ.χιλ., αποτελεί ένα φιλόξενο οικοσύστημα για ενδημικά 
και μεταναστευτικά πουλιά, αλλά και χώρο ιστορικής και 
πολιτισμικής  μνήμης.8 Θα μπορούσε έτσι να αποτελεί την 
ναυαρχίδα του ‘δημιουργικού τουρισμού’ για την ευρύτερη 
περιοχή της Λάρνακας. Το Κέντρο, με χρήση αναψυχής, 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης στοχεύει προς αυτό το 
είδος τουρισμού. Στην περιοχή επέμβασης αναγνωρίσαμε 
ένα δίκτυο μονοπατιών, ενώ καθώς βρίσκεται εντός ενός 
μικρού δάσους κωνοφόρων και θάμνων το ευρύτερο τοπίο 
δεν αποκαλύπτεται εύκολα, αλλά ανακαλύπτεται μέσα 
από κενά στις συστάδες δέντρων και τα φυλλώματα. 
[εικ.2] Στην πρότασή μας εκμεταλλευτήκαμε τα δύο 
αυτά χαρακτηριστικά με την χρήση της κίνησης, των 
διασταυρούμενων διελεύσεων και των επιλεκτικών 
θεάσεων ως κύρια συστατικά του σχεδιασμού. Το 
αποτέλεσμα είναι ο επισκέπτης να μην προσλαμβάνει μια 
‘έτοιμη’ εικόνα του τοπίου, αλλά να έχει την δυνατότητα 
να την κατασκευάζει μόνος του κινούμενος στον χώρο και 
καλούμενος να κάνει επιλογές, να ανακαλύψει γωνιές 
και κρυμμένες οπτικές. [εικ.3] Μέσα από το πρόγραμμα 
του Κέντρου ο επισκέπτης μπορεί να προσλαμβάνει 
παράλληλα πληροφορίες για το φυσικό και το κοινωνικό-
ιστορικό περιβάλλον της περιοχής των Αλυκών. 
Ο σχεδιασμός έτσι στοχεύει στην κατασκευή ενός 
πλαισίου αντίληψης και ερμηνείας του χώρου, μέσα 

time an attractor of tourist activity and a possible micro-
production of goods. As a result, a set of islands create 
an ‘archipelago’ of mixed nature and human activity. 
[Fig.5] The archipelago creates a common ground for the 
encounters of visitors with nature and with each other. 
The Archipelago, as a design strategy, offers the frame for 
a temporal visit, as an outcome of conventional tourism, 
but also offers the infrastructure for the development of 
‘creative tourism’, through the involvement of the visitor 
with nature and the investment of effort and time in his 
encounter with nature. In this way the ‘islands’, either as 
‘fishing islands’ or ‘cultivation islands’ are offered to the 
visitors over a short or a long period to inhabit and exploit 
them. The ‘nature reserve islands’ on the other hand, are 
islands of local protected natural fauna and flora and they 
are also offered to individuals or groups of visitors for 
purposes of education and familiarization with techniques 
of nature preservation and protection. [Fig.6]
This second example expresses a problematisation about 
a category of active tourism, for which there is not yet 
a much grown interest in Cyprus. We must, however, 
underline the interest of local authorities and the organizers 
of the competition in ideas that had been submitted in 
the first -programmatic- stage of the competition by 
the participating teams. The interest for these ideas 
encouraged interventions like the correlation of nature 
protecting with tourism, cultivation with tourism as well 
as fishing with tourism, which are ideas not yet much 
discussed in a Cypriot context. 

‘But isn’t that beautiful?’ 

Martin Friedman narrates the following story about the 
American sculptor Isamu Noguchi:
‘In 1973, Noguchi was invited by the Indian government 
to built a park on a silt river mound across the water from 
Bombay. There was only one problem with the site, he 
learned –it vanished when the tide came in’ 
Friedman transfers the words of Noguchi:

από την σύνθεση παραστάσεων. Η κατασκευή αυτή 
στηρίζεται στην κίνηση, δηλαδή την εμπράγματη σχέση 
με τον χώρο. Παράλληλα η γειτνίαση χώρου φυσικής 
αναψυχής και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κατασκευάζει 
έναν κοινό τόπο μεταξύ των επισκεπτών και των ντόπιων. 
Στον χώρο αυτό ο τουρισμός μπορεί να απαλλαγεί από 
στερεότυπα και να λάβει την μορφή της αγάπης για την 
φύση, του προσκυνήματος, της ψυχαγωγίας ή της απλής 
περιέργειας. Το γεγονός αυτό καθιστά την σχέση του 
τόπου με τον τουρισμό μια εμπειρία πολυδιάστατη 
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά το ‘Αλιευτικό Καταφύγιο’ 
στο Λιοπέτρι9. Ο ποταμός Λιοπετρίου αποτελεί περίπτωση 
φυσικού τοπίου και οικοσυστήματος σε συνδυασμό με 
σπάνια δείγματα ευρηματικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. 
[εικ.4] Το φυσικό τοπίο του Ποταμού και οι κατασκευές 
των ερασιτεχνών ψαράδων το καθιστούν ένα ανεπίσημο 
τουριστικό προορισμό. Το ενδιαφέρον όμως της περιοχής 
είναι ότι εκτός από τουριστικό προορισμό αποτελεί κυρίως 
χώρο ήπιων δραστηριοτήτων ντόπιων, οι οποίες με την 
πρώτη ματιά δεν φαίνονται πολύ ‘τουριστικές’, όπως 
της ερασιτεχνικής αλιείας και των μικρό-καλλιεργειών. 
Στον σχεδιασμό μας διερευνήσαμε την δυνατότητα της 
έμπρακτης εμπλοκής του επισκέπτη με το τοπίο, μέσω 
της ενασχόλησης με δραστηριότητες αλιείας, προστασίας 
της φύσης και μικρό-καλλιέργειας βιολογικών ειδών. 
Την δυνατότητα αυτή την εξετάσαμε μέσα από την ιδέα 
της ‘νησίδας’ ως μιας μονάδας υπόστασης της φύσης 
και προστασίας της, αλλά ταυτόχρονα και ως ενός 
ελκυστή τουριστικής δραστηριότητας και παραγωγής. Το 
αποτέλεσμα είναι μια σειρά νησίδων που δημιουργούν ένα 
‘αρχιπέλαγος’ ανάμειξης της φύσης με την δραστηριότητα. 
[εικ.5] Το αρχιπέλαγος αυτό δημιουργεί ένα κοινό τόπο 
συνεύρεσης των επισκεπτών με την φύση και μεταξύ τους. 
Το αρχιπέλαγος, ως σχεδιαστική στρατηγική παρέχει 
το πλαίσιο για μια ευκαιριακή επίσκεψη, ως αντικείμενο 
συμβατικού τουρισμού. Ταυτόχρονα όμως παρέχει και την 
υποδομή για την ανάπτυξη ενός ‘δημιουργικού τουρισμού’ 
μέσω της εμπλοκής του επισκέπτη με την αφιέρωση 
κόπου και χρόνου στην συσχέτιση του με την φύση. Έτσι οι 
νησίδες, είτε αυτές της ερασιτεχνικής αλιείας, είτε αυτές 
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‘I said, ‘well, how am I going to make a park when it 
disappears once a day? 
They said ‘But isn’t that beautiful? All the birds come to it’
‘It just vanishes and a lot of fish come up there and a lot 
of birds come down to get the fish. I thought ‘Oh well, the 
only thing to do, of course, is like in the Indian Ramayana, 
to get the assistance of the animal kingdom. ‘So, I said, 
let’s make three large circular pools in there. In digging out 
these pools, you’d build up the land, and in the pools you’d 
have catfish and eel farms, a good source of protein. That 
would be the economy of the place, you see. Gradually the 
people who tended the eels and the catfish would bring 
their huts out there’10.
The above reference shows the way in which architectural 
design can build the economy of a place, by putting 
forward its identity, contrary to a design that converts the 
place into a commodity. This is possible even for cases of 
countries of tourist-oriented economy, like Cyprus, on the 
condition that the design of tourist infrastructure focuses 
on constructing the experience of place or an eco-system 
that includes more than one actor.
In this effort the basic participating actors are two: On 
the one hand there is the role of the governmental and 
local authorities, who, like the Indians of the story, owe 
to embrace the peculiarity of a place and risk by providing 
opportunities to innovative ideas. Unfortunately, the 
initial interest of the authorities in many cases remains 
in suspension, on the occasion of the recent economic 
recession or the difficulty of decision-making. Even 
though the embracement of the ‘creative tourism’ actually 
triggered the development of local areas, as international 
examples have shown, many relevant ideas and feasible 
plans remain in suspension. On the other hand there is the 
role of the professionals that form space and especially the 
architects, who are trained to recognise the peculiarities of 
a place and to produce innovative ideas. Like in the case 
of Noguchi11, architects many times are called to convert 
an -at first sight-  ‘disadvantage’ into an ‘advantage’ by 
unlocking the creative forces of a place. 
As a conclusion, there can be a hopeful message: there 

των μικρό-καλλιεργειών, παραχωρούνται σε επισκέπτες 
οι οποίοι μπορούν για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα 
να τις κατοικήσουν και να τις αξιοποιήσουν. Οι νησίδες 
προστασίας της φύσης, αποτελούν επίσης νησίδες 
προστατευόμενης χλωρίδας ή πανίδας της περιοχής, 
οι οποίες παραχωρούνται σε άτομα ή ομάδες για την 
εκπαίδευση και την εξοικείωση με τεχνικές προστασίας 
της φύσης. [εικ.6]
Το δεύτερο αυτό παράδειγμα εκφράζει ένα πεδίο 
εμπράγματου τουρισμού για το οποίο στην Κύπρο δεν 
υπάρχει ακόμη αναπτυγμένο ενδιαφέρον. Οφείλουμε 
όμως να τονίσουμε το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών για 
τις ιδέες που προτάθηκαν στο πρώτο -προγραμματικό- 
στάδιο από τις συμμετέχουσες ομάδες αρχιτεκτόνων, 
και ότι σε κάποιο βαθμό παρότρυναν παρεμβάσεις, όπως 
τη συσχέτιση προστασίας της φύσης και τουρισμού, 
καλλιέργειας και τουρισμού καθώς και αλιείας και 
τουρισμού. Πρωτότυπες συσχετίσεις οι οποίες, καθόσον 
γνωρίζουμε,  δεν έχουν ακόμη αρχίσει να συζητούνται 
στην Κύπρο ως συνθήκες παραγωγής πρωτότυπου 
τουριστικού προϊόντος. 

‘Μα δεν είναι υπέροχο αυτό;’ 

Θα κλείσουμε το άρθρο αυτό με την παρακάτω ιστορία για 
τον Αμερικανό γλύπτη Isamu Noguchi την οποία αφηγείται 
ο Martin Friedman: 
‘Το 1973, ο Noguchi κλήθηκε από την κυβέρνηση της 
Ινδίας να κατασκευάσει ένα πάρκο στις εκβολές ενός 
ποταμού στην Βομβάη. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα με 
τον χώρο, όπως έμαθε, εξαφανιζόταν όταν ανέβαινε η 
παλίρροια’ 
Ο Friedman μεταφέρει τα λόγια του Noguchi: 
‘Είπα τότε, μα πώς μπορώ να κάνω ένα πάρκο που 
εξαφανίζεται μια φορά τη μέρα;’ Και αυτοί είπαν: ‘Μα δεν 
είναι υπέροχο αυτό; Τότε γεμίζει με πουλιά. Εξαφανίζεται 
και μετά γεμίζει με πολλά ψάρια και πουλιά που έρχονται 
για να πιάσουν τα ψάρια’ 
Τότε σκέφτηκα: ‘Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που 

is a growing number of people internationally who choose 
kinds of ‘creative tourism’ that develop bonds with the 
place as alternative forms of tourism. This is about a 
category that we could also call ‘eco-tourism’, as it puts 
forward the need for creating eco-systems where all 
different actors seek their distinct role. It mainly falls on 
the authorities to take initiatives, embrace this friendly 
form of tourism and convert it into an opportunity for 
economic growth, and at the same time a qualitative re-
branding of a place.
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έχω να κάνω φυσικά είναι, όπως στην Ινδική Ramayana, 
να δεχτώ την βοήθεια του ζωικού Βασιλείου. ‘Οπότε, 
είπα, ας φτιάξουμε τρεις μεγάλες κυκλικές λίμνες, θα τις 
κατασκευάσουμε με αναχώματα και στις λίμνες θα έχουμε 
φάρμες με γατόψαρα και χέλια, μια καλή πηγή πρωτεϊνών. 
Αυτό, βλέπεις, θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία 
του τόπου. Σταδιακά οι άνθρωποι που θα φροντίζουν τα 
χέλια και τα γατόψαρα θα μπορούσαν να μεταφέρουν εκεί 
τις καλύβες τους’10

Η παραπάνω αναφορά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μπορεί να γίνει αφορμή για 
το χτίσιμο της οικονομίας ενός τόπου, αναδεικνύοντας 
την ταυτότητα του τόπου αντίθετα από την μετατροπή του 
σε προϊόν προς κατανάλωση. Αυτό είναι δυνατό ακόμη 
και στις περιπτώσεις τουριστικών οικονομιών, όπως η 
Κύπρος, με την προϋπόθεση ότι η τουριστική υποδομή 
σχεδιάζεται η ίδια ως ανακατασκευή της εμπειρίας 
του χώρου ή ως ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει 
περισσότερους από έναν παράγοντες.  
Στην προσπάθεια αυτή οι κύριοι παράγοντες είναι δύο: 
Από την μια μεριά υπάρχει ο ρόλος των αρχών που, 
όπως οι αντίστοιχοι Ινδοί της ιστορίας, οφείλουν να 
αγκαλιάζουν την ιδιομορφία του τόπου και να τολμούν 
παρέχοντας ευκαιρίες σε πρωτοπόρες ιδέες. Δυστυχώς, 
το αρχικό  ενδιαφέρον των αρχών σε πολλές περιπτώσεις 
μένει στάσιμο, με αφορμή την πρόσφατη οικονομική 
κρίση η και την δυστοκία λήψης αποφάσεων. Παρόλο 
που η υιοθέτηση του ‘δημιουργικού τουρισμού’, όπως 
έχουν δείξει παραδείγματα άλλων χωρών αποτέλεσε 
αφορμή ανάπτυξης περιοχών, πολλές σχετικές ιδέες και 
υλοποιήσιμα σχέδια μένουν απραγματοποίητα. Από την 
άλλη μεριά βρίσκεται ο ρόλος των επαγγελματιών που 
διαμορφώνουν τον χώρο και ειδικά των αρχιτεκτόνων. 
Οι αρχιτέκτονες ως επαγγελματίες διαθέτουν την 
εκπαίδευση για να αναγνωρίζουν τις ιδιομορφίες του 
τόπου και να παράγουν καινοτόμες ιδέες. Όπως και στην 
περίπτωση του Noguchι11, οι αρχιτέκτονες πολλές φορές 
καλούνται να μετατρέψουν δημιουργικά τα στοιχεία που 
πολλοί θα θεωρούσαν ως ‘μειονεκτήματα’ του τόπου σε 
‘πλεονεκτήματα’ ξεκλειδώνοντας έτσι τις δημιουργικές 
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δυναμικές ενός τόπου.    
Καταλήγοντας, θα σημειώσουμε ότι αποτελεί  ελπιδοφόρο 
μήνυμα ότι όλο και περισσότεροι επισκέπτες παγκοσμίως 
προτιμούν το είδος αυτό ‘δημιουργικού τουρισμού’ που 
αναπτύσσει δεσμούς με τον τόπο ως εναλλακτική μορφή 
τουρισμού. Πρόκειται για ένα είδος που θα μπορούσαμε 
να ονομάσουμε και ‘οίκο-τουρισμό’ καθώς προβάλλει 
την ανάγκη δημιουργίας οικοσυστημάτων, όπου όλοι οι 
παράγοντες θα αναζητούν τον ρόλο που τους αναλογεί. 
Εναπόκειται στην πρωτοβουλία των αρχών κατά κύριο 
λόγο να το αγκαλιάσουν αυτήν την φιλική μορφή τουρισμού 
και να τη μετατρέψουν σε μια νέα ευκαιρία οικονομικής 
ανάπτυξης, αλλά και ταυτόχρονα ποιοτικής ανασύστασης 
της ταυτότητας του τόπου. 
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Τεκκέ’, ένα σημαντικό μνημείο του Ισλαμικού πολιτισμού, ενώ 
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Cyprus has a permanent population that does not exceed 
one million and yet as a result of the influx of more than 
two-and-a-half million tourists and other visitors, its annual 
population almost quadruples. Nicosia, the capital and 
largest city of Cyprus, is the only major noncoastal urban 
agglomeration urging its inhabitants for short “escapes” 
towards the sea during the summer. 
Tourists predominantly choose to stay on the coastal 
cities and go on daytrips to the capital region in order to 
visit some major landmarks before hurrying back to the 
coast. Overall, the trips are short in length of stay and 
long in terms of traffic, while the regions in-between these 
nodes remain unnoticed despite their rich cultural heritage 
and traditional character.
Moreover, as the trips and tours are conducted in different 
modal means there is rarely the opportunity for locals and 
visitors to interact on common ground. Given the above, 
the aim is the creation of local and regional interventions 
that will create a commonality for locals and visitors. 
On a national level, a fast train system is proposed, to 
minimize travel time between inner and coastal cities, to 
make hard-to-access areas accessible in terms of fast 
and efficient mobility as well as to offer alternative places 
of work and accommodation.
Attached to this increased mobility corridor is a network of 
bicycle-and-pedestrian-paths which is introduced making 
local travel easily accessible and pleasant and  allowing 
rich cross-functional, inter-urban and inter-regional 
networks that increase spatial awareness and cohesion 
and make the creation of common ground possible.
At the same time, the project proposes a strategy for the 
dissemination of cultural stock from the urban nodes 
towards this enhanced mobility network and prongs in 
order to create a multitude of event spaces while prompting 
a more thorough and intense exploration beyond the 
bubbles of coastal tourism. 

Ο μόνιμος πληθυσμός της Κύπρου δεν ξεπερνά το ένα 
εκατομμύριο κατοίκους. Με την εισροή περισσοτέρων από 
δυόμιση εκατομμυρίων τουριστών και άλλων επισκεπτών 
ο πληθυσμός της χώρας σχεδόν τετραπλασιάζεται. 
Η πρωτεύουσα, και μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου, 
Λευκωσία είναι το μόνο μη παραλιακό αστικό κέντρο, 
γι’ αυτό και προκαλεί την επιθυμία των κατοίκων της για 
«αποδράσεις» προς τη θάλασσα κατά το καλοκαίρι.
Οι τουρίστες, κατά κύριο λόγο, επιλέγουν την διαμονή τους 
στις παράκτιες πόλεις, από τις οποίες, με μονοήμερες 
επισκέψεις προς την πρωτεύουσα, επισκέπτονται κάποια 
σημαντικά ορόσημα πριν σπεύσουν και πάλι στο χώρο 
διαμονής τους στα παράλια. Η διαδικασία της επίσκεψης 
είναι χρονοβόρα, όσον αφορά στη μετακίνηση, και 
σύντομη, όσον αφορά στην παραμονή, ενώ οι περιοχές 
ανάμεσα  σε  αυτούς  τους  κόμβους  παραμένουν 
απαρατήρητες, παρά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 
και τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. 
Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιείται κυρίως με ιδιωτικά 
μέσα, με αποτέλεσμα σπάνια να δίνεται η ευκαιρία 
στους ντόπιους και τους επισκέπτες να αλληλεπιδρούν 
σε κοινό έδαφος. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκεται η 
δημιουργία τοπικών και περιφερειακών παρεμβάσεων για 
την δημιουργία κοινού εδάφους για τους ντόπιους και 
τους επισκέπτες.
Σε  εθν ικό  επίπεδο ,  προτε ίνετα ι  ένα  γρήγορο 
σιδηροδρομικό δίκτυο με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
της διάρκειας του ταξιδιού μεταξύ του εσωτερικού της 
χώρας και των παράκτιων πόλεων, την αποκατάσταση 
της εύκολης πρόσβασης στις ενδιάμεσες περιοχές, 
καθώς επίσης και την προσφορά εναλλακτικών θέσεων 
εργασίας και διαμονής.
Σε αυτόν τον διάδρομο αυξημένης διακίνησης εφάπτεται 
ένα δίκτυο ποδηλάτων και πεζών, με το οποίο η 
μετακίνηση γίνεται εύκολη και απολαυστική σε πιο αργούς 
ρυθμούς, οι οποίοι επιτρέπουν την κιναισθητική εμπειρία 
του περιβάλλοντος με την προοπτική δημιουργίας κοινού 
εδάφους.
Παράλληλα προτείνεται η διάδοση του πολιτιστικού 
πλούτου και η έκθεσή του παράλληλα στα προτεινόμενα 
δ ίκτυα ,  ώστε  να  δημ ιουργούντα ι  «γεγονότα», 
εμπλουτίζοντας την κινητική εμπειρία, τόσο του ντόπιου 
όσο  και  του  επισκέπτη ,  πέρα από  τους  θύλακες 
αποκλεισμού των παραλιακών θέρετρων.

MIND THE GAP / BIKE THE GAP

Glykeria Anaxagorou, Giorgos Kyriazis
students

Department of Architecture, University of Cyprus
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Tourism as a result of individual or group movement of 
people to different destinations, with the main purpose of 
satisfying recreational needs, seems to appear seasonally 
and fragmented in Cyprus. In particular, it occurs in coastal 
areas, which could easily be characterized as “bubble” 
areas, since they are extremely inflated with life during the 
summer months, while they “deflate” during the winter. 
How could architecture achieve balance between “bubble” 
towns and pure non-touristic urban areas? How could 
architecture add to the tourist experience both in spatial 
and social level, referring to urban as well as rural areas? 
How could this experience be incorporated and embodied 
into existing tourist facilities proposing new uses and 
activities that would be available not only to tourists but 
also to locals? 
These critical questions may be answered with the 
application of a concept that introduces the idea of a 
container, acting as an element easily adaptable in space 
which is intended to articulate a new significance and a 
new use to the space. 
This concept could be implemented with the introduction 
of a route which passes through all the major sites of the 
island, currently unnoticed to tourists. A route structured 
through the repetition of containers along a path proposes 
a new way of travelling that gives a new significance of 
transporting goods, touring or even temporary dwelling 
in any part of the island. The container hosts different 
activities that can offer new experiences to tourists or 
locals, such as manufacturing traditional products and 
promoting local culture and art. This way, visitors are 
offered multiple options and ways to spend their vacation, 
either in rural or urban areas, acquiring experiences 
regarding the lifestyle, the cuisine, the tradition and the 
ability to commute and interact with the locals. 

Ο τουρισμός ως αποτέλεσμα ατομικών ή συλλογικών 
κινήσεων ατόμων με διάφορους προορισμούς και 
κύριο σκοπό την ικανοποίηση αναγκών αναψυχής, 
φαίνεται να εμφανίζεται εποχιακά και αποσπασματικά 
στην Κύπρο. Ειδικότερα, εμφανίζεται στις παράκτιες 
περιοχές, που θα μπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν 
ως  «φούσκες» αναψυχής ,  δεδομένου  ότι  είναι 
εξαιρετικά «φουσκωμένες» με ζωή κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών μηνών, ενώ «ξεφουσκώνουν» κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα.
Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αρχιτεκτονική ισορροπία 
μεταξύ τουριστικών πόλεων που χαρακτηρίζονται ως 
«φούσκες» και αμιγώς αστικών περιοχών; Πώς θα 
μπορούσε η αρχιτεκτονική να ισορροπήσει την τουριστική 
εμπειρία, τόσο χωρικά όσο και κοινωνικά, τόσο σε αστικές 
όσο και σε αγροτικές περιοχές; Πώς θα μπορούσε αυτή η 
εμπειρία να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες τουριστικές 
εγκαταστάσεις και να προτείνει νέες χρήσεις και 
δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες όχι μόνο 
για τους τουρίστες αλλά και για τους ντόπιους;
Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με 
την εφαρμογή της ιδέας ενός εμπορευματοκιβωτίου, το 
οποίο θα ενεργεί ως στοιχείο εύκολης προσαρμογής στο 
χώρο και θα προορίζεται ώστε να δώσει νέα σημασία και 
χρήση στον χώρο.
Η  ιδέα  αυτή  θα  μπορούσε  να  υλοποιηθεί  με  τη 
δημιουργία μιας πορείας που θα διέρχεται από όλες 
τις κύριες τοποθεσίες του νησιού, οι οποίες, προς το 
παρόν, δεν γίνονται αντιληπτές από τους τουρίστες. 
Μια πορεία δομημένη μέσα από την επανάληψη των 
εμπορευματοκιβωτίων κατά μήκος μιας διαδρομής 
προτείνει  ένα  νέο  τρόπο  ταξιδιού ,  ο  οποίος  θα 
δώσει μια νέα σημασία στη μεταφορά εμπορευμάτων, 
περιήγησης ή ακόμη και προσωρινής διαμονής σε κάθε 
μέρος του νησιού. Το κιβώτιο θα φιλοξενεί επίσης 
διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούν να 
προσφέρουν νέες εμπειρίες σε τουρίστες ή ντόπιους, 
όπως η κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων καθώς 
και η προώθηση της τοπικής κουλτούρας και τέχνης. 
Με αυτό τον τρόπο προσφέρονται πολλές επιλογές 
διακοπών προς τους επισκέπτες, είτε σε αγροτικές είτε 
σε αστικές περιοχές, με στόχο την απόκτηση γνώσεων 
σχετικά με τον τρόπο ζωής, την κουζίνα, την παράδοση 
και τη δυνατότητα μετακίνησης και αλληλεπίδρασης με 
τους ντόπιους.

TOURING CONTAINERS

Panayiota Kasia, Georgia Pachiti
students

Department of Architecture, Frederick University
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concentrated in the coastline of Cyprus, towards the inland 
by giving them alternative sights to see and experience?

This project introduces the abandoned industrial legacy of 
Cyprus into the visit of every tourist that set their foot on 
Cyprus. This will not only enrich the tourist’s experience 
of the island but will also activate unused and abandoned 
sites that instead of harming the local community could 
regenerate it through the inflow of tourists (both foreign 
and domestic). The reutilization of abandoned mines will 
serve both as a monetary and a social benefit. Through 
the introduction of these new experiences, common 
ground for interaction and exchange of ideas will be 
established, thus bringing locals and tourists closer 
together and forming a bond that can only be found in 
Cyprus. Transportation from the coast to these industrial 
tourism sites will be accommodated by the introduction of 
a cable car system that will connect all the major cities, 
archaeological sites and industrial archaeology sites of 
Cyprus. When on site, tourists will be able to use the 
secondary means of transport: a module that will move on 
rails around the site and the local community. In addition to 
the character of industrial archaeology, the sites will have 
a strong agricultural identity too. Through this agricultural 
rejuvenation, visitors will be able to observe, live and 
participate in the life of the locals, thus experiencing the 
agricultural life of Cyprus and getting familiar with the 
local cuisine, the habits and consequently the reality of 
everyday life in Cyprus. 

Πώς μπορούμε να κατευθύνουμε τους ντόπιους και τους 
ξένους τουρίστες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις ακτές 
της Κύπρου, προς την ενδοχώρα, παρέχοντάς τους 
εναλλακτικά αξιοθέατα και εμπειρίες;

Η πρόταση εισάγει την αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης 
βιομηχανικής  κληρονομιάς  της  Κύπρου,  ώστε  να 
περιλαμβάνεται στα ενδιαφέροντα του κάθε τουρίστα που 
επισκέπτεται το νησί. Κάτι τέτοιο, όχι μόνο θα εμπλουτίσει 
τις εμπειρίες των τουριστών, αλλά και θα ενεργοποιήσει 
όλες αυτές τις αχρησιμοποίητες και εγκαταλελειμμένες 
τοποθεσίες, οι οποίες, αντί να βλάπτουν την κοινότητα, 
θα την βοηθήσουν μέσω της εισροής τουριστών (ξένων 
και εγχώριων). Η επανάχρηση των εγκαταλελειμμένων 
ορυχείων θα ωφελήσει τόσο σε οικονομικό όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο. Με την εισαγωγή αυτών των νέων 
εμπειριών, θα δημιουργηθεί κοινό έδαφος επικοινωνίας 
και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των ντόπιων και των 
επισκεπτών, φέρνοντάς τους, έτσι, πιο κοντά, και 
σχηματίζοντας ένα δεσμό που μόνο στη Κύπρο θα μπορεί 
να βρεθεί. Η κυκλοφορία από την ακτή προς αυτές τις 
βιομηχανικές τοποθεσίες τουρισμού θα γίνεται με την 
κατασκευή ενός συστήματος τελεφερίκ που θα συνδέει 
όλες τις μεγάλες πόλεις, τους αρχαιολογικούς χώρους 
και τα ιστορικά βιομηχανικά τοπία της Κύπρου. Όντας επί 
τόπου, οι τουρίστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα 
δευτερεύον δίκτυο μεταφοράς, που θα είναι μια μονάδα η 
οποία θα κινείται σε σιδηροδρομικές γραμμές γύρω από 
τη συγκεκριμένη τοποθεσία και την τοπική κοινότητα. Οι 
ιστορικές βιομηχανικές περιοχές θα έχουν επίσης μια 
ισχυρή γεωργική ταυτότητα. Μέσω αυτής της γεωργικής 
ανανέωσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρατηρούν, να ζουν και να συμμετέχουν στη ζωή 
των ντόπιων κατοίκων, γνωρίζοντας έτσι από κοντά 
την αγροτική ζωή του νησιού, την τοπική κουζίνα, τις 
συνήθειες και, κατ’ επέκταση, τη πραγματική καθημερινή 
κυπριακή ζωή.

TOURISM - INDUSTRY - ARCHEOLOGY
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students

Department of Architecture, University of Nicosia

14 14



136 137

PR
O

JE
CT

S

PR
O

JE
CT

S

14 14



138 139

EX
H

IB
IT

IO
N

EX
H

IB
IT

IO
N

J JTHE INSTALLATION
experiencing alternative touristic sceneries

by
Charis Christodoulou, Spyros Th. Spyrou

curators

CONCEPT

Seeing is one of the main senses stimulated through the 
experience of tourism. The national campaigns promoting 
tourist destinations all over the world use the image as the 
basic tool for attracting visitors. On the other hand, the 
touring experience is almost invariably recorded through 
the photographic image.
In parallel, architecture is usually known through its 
representation of published photographic images and 
illustrations rather than through physical experience. 
Furthermore, the architectural process of creation engages 
means such as the making of visual images and drawings.
REVISIT initially uses the image as an architectural 
development tool, and finally as a mean for representation 
and transmission of new concepts concerning tourism, 
which deal at the same time with the notion of common 
ground between visitors and locals.
The illustrations displayed here are not plain images. These 
images and diagrams address spatial and social issues 
while at the same time they transmit various meanings 
through the representation of transformed spaces.
The majority of the tourism campaigns promoting Cyprus 
worldwide as an attractive tourist destination are based 
on the image of an ideal place for relaxation. Most of the 
times the sea and the sun are the protagonists of an idyllic 
scenery. Following this concept, great emphasis has been 
placed on the development of tourism infrastructure that is 
related to the beach. Consequently, it is quite a common 
situation to find tourists lying on sunbeds in organized 
beaches while enjoying the view of the sea.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Η όραση αποτελεί μια από τις βασικότερες αισθήσεις 
που ενεργοποιούνται κατά την εμπειρία του τουρισμού. 
Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι εθνικές εκστρατείες 
προώθησης των εγχώριων τουριστικών τους προορισμών 
χρησιμοποιούν την εικόνα ως το κύριο εργαλείο για την 
προσέλκυση επισκεπτών. Από την άλλη, η τουριστικές 
εμπειρίες των ίδιων των επισκεπτών, σχεδόν πάντα, 
καταγράφονται μέσα από τη φωτογραφία. 
Παράλληλα, η αρχιτεκτονική γίνεται, συνήθως, γνωστή, 
όχι  μέσω  της  άμεσης  εμπειρίας  με  το  κτισμένο 
αντικείμενο, αλλά μέσω της αναπαράστασής της στις 
δημοσιευμένες φωτογραφικές εικόνες και παραστάσεις. 
Επιπλέον, η αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί ως μέσω 
δημιουργίας την κατασκευή των εικονογραφήσεων και 
των σχεδίων. 
Η πρόταση μας, REVISIT, χρησιμοποιεί την εικόνα, 
αρχικά ως ένα αρχιτεκτονικό εργαλείο δημιουργίας και 
τελικά ως μέσο για την αναπαράσταση και τη μετάδοση 
νέων ιδεών για τον τουρισμό, οι οποίες, παράλληλα, 
ασχολούνται με την έννοια του κοινού εδάφους μεταξύ 
επισκεπτών και ντόπιων.
Οι απεικονίσεις που προβάλλονται δεν είναι απλές 
εικόνες αλλά αναπαραστάσεις και διαγράμματα που 
πραγματεύονται κοινωνικά θέματα, ενώ, ταυτόχρονα, 
μεταδ ίδουν  έννο ιες  δ ια  της  αναπαράστασης 
μετασχηματισμένων χώρων.
Η πλειοψηφία των τουριστικών εκστρατειών προώθησης 
της Κύπρου σε όλο τον κόσμο, ως ελκυστικού τουριστικού 
προορισμού, έχει ως βάση της την εικόνα του ιδανικού 
τόπου χαλάρωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
η θάλασσα και ο ήλιος είναι οι πρωταγωνιστές σε ένα 
ειδυλλιακό σκηνικό. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής που 
σχετίζεται με την παραλία. Κατά συνέπεια, η εικόνα του 
ξαπλωμένου τουρίστα στην παραλία να απολαμβάνει την 
θέα στη θάλασσα έχει καταστεί στερεότυπη.

1
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EXHIBITION SPACE

The unexpected is slowly revealed as visitors of the 
exhibition move into the main corridor of the Arsenale. 
The inviting visual stimulation is a composition of blur 
moving shadows, of elements and figures, projected onto 
a white screen, allowing only some niches for previewing 
the main project space. One side of this screen gives way 
to an introduction area where the conceptual frame of the 
participation is presented and the theoretical background 
of REVISIT is outlined. 
As visitors continue their journey in the pavilion, following 
the white screen, they find themselves entering the 
projects room. It is a space defined by the translucent 
white fabric, filled with sand, washed by lights and echoed 
by the sound of the sea. After a physical tiring day, the 
displayed sunbeds offer visitors a relaxing break and some 
moments of rest. Seven sunbeds, made of customized 
furniture, are placed on the sand for the guests to lie back 
and relax. An adjustable mechanism is attached on each 
sunbed which supports a viewing device. The visitor can 
lower the viewing device at eye level in order to view 
alternative tourist images that are projected on the digital 
screen which is placed inside the box.
The stereotypical scenery of the beach and the alternative 
relaxation on the customized sunbeds generate conditions 
of interaction and communication at multiple levels 
between the users. Their shadows projected on the screen 
become moving invitations for the next visitors…

PICTURE CREDITS
1_Experiencing alternative touristic sceneries, ©NOA
2_Constructing the screen, ©NOA
3_Receiving the viewing boxes, ©NOA
4_Discussing about the adjustable mechanism, ©NOA
5_The sound and light towers, ©NOA
6_Preparing wood covers for the viewing boxes

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το απρόσμενο αποκαλύπτεται καθώς οι επισκέπτες 
της έκθεσης κινούνται μέσα στον κεντρικό διάδρομο 
του Arsenale. H οπτική διέγερση των κινούμενων θολών 
σκιών από στοιχεία και φιγούρες που προβάλλονται πάνω 
σε ένα λευκό πανί, επιτρέποντας την οπτική επαφή με 
το χώρο μέσω σχισμών, μετατρέπεται σε πρόσκληση. Το 
πέτασμα από λευκό πανί υποχωρεί στην μια πλευρά για να 
δημιουργήσει χώρο στην περιοχή όπου παρουσιάζεται το 
εννοιολογικό πλαίσιο της συμμετοχής και το θεωρητικό 
υπόβαθρο της.
Καθώς  οι  επισκέπτες συνεχίζουν το  ταξίδι  τους 
στο περίπτερο, κατευθυνόμενοι από το πέτασμα, 
εισέρχονται στο δωμάτιο των έργων. Πρόκειται για 
έναν χώρο που ορίζεται από το ημιδιαφανές λευκό 
πανί, την άμμο στο δάπεδο, τη διάχυση του φωτός 
και τον ήχο της θάλασσας. Μετά από μια κουραστική 
ημέρα, οι ξαπλώστρες προσφέρουν στους επισκέπτες 
ένα χαλαρωτικό διάλειμμα και στιγμές ηρεμίας. Επτά 
ξαπλώστρες από τροποποιημένα έπιπλα επικάθονται 
στην άμμο στη διάθεση των καλεσμένων να ξαπλώσουν 
και να χαλαρώσουν. Σε κάθε μία από αυτές εφαρμόζεται 
ένας ρυθμιζόμενος μηχανισμός που υποστηρίζει τη 
συσκευή προβολής. Ο επισκέπτης μπορεί να χαμηλώσει 
την οπτική συσκευή μπροστά στα μάτια του, προκειμένου 
να δει εναλλακτικές τουριστικές εικόνες, οι οποίες 
προβάλλονται στην ψηφιακή οθόνη που βρίσκεται στο 
εσωτερικό του κουτιού. 
Το στερεότυπο σκηνικό της παραλίας και η εναλλακτική 
χαλάρωση στις ξαπλώστρες δημιουργούν συνθήκες 
αλληλεπίδρασης  και  επικοινωνίας  σε  πολλαπλά 
επίπεδα μεταξύ των χρηστών. Οι σκιές τους, οι οποίες 
προβάλλονται στο περιμετρικό πέτασμα από λευκό πανί, 
μετατρέπονται σε κινούμενες προσκλήσεις για τους 
επόμενους επισκέπτες…

ΕΙΚΟΝΕΣ
1_Βιώνοντας εναλλακτικές τουριστικές εμπειρίες, ©NOA  
2_Κατασκευάζοντας το πέτασμα, ©NOA
3_Παραλαμβάνοντας τα οπτικά κουτιά, ©NOA
4_Συζητώντας για το ρυθμιζόμενο μηχανισμό. ©NOA
5_Οι πύργοι του ήχου και της εικόνας, ©NOA
6_Ετοιμάζοντας τα ξύλινα καλύμματα των οπτικών κουτιών, ©NOA
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Charis Christodoulou was born in Timisoara, Romania in 1981. He 
graduated from the University of Patras, Department of Architecture 
in 2005. In 2008 he completed his post-graduate studies in Urban 
Design receiving an MAS-UD, ETH Zurich. During the period of 2006-
2011 he worked as an architect in various architectural offices in 
Cyprus. In October 2005 he curated the exhibition “Architecture and 
Sea” displaying student projects of the Department of Architecture 
of the University of Patras in Nafpaktos; in collaboration with Aggela 
Zisimopoulou and Alexis Tsoukalas. He participated at the 11th 
International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia 2008 with 
the project “Light and Shadow - Oases of Relaxation” in collaboration 
with Aggela Zisimopoulou as part of the national participation of 
Cyprus. In 2009 he curated the exhibition “Through a Broken Mirror 
– The Architecture of Zenon Sierepeklis” in collaboration with Aggela 
Zisimopoulou; at the Nicosia Municipal Arts Centre. Since 2009 he 
teaches as special teaching staff architectural theory and design 
at the department of Architecture, Frederick University. Since 2011 
he teaches as special teaching staff landscape architecture at the 
Department of Architecture, University of Cyprus. In 2012 he became 
a Partner Architect of NOA - not only architecture.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Ο Χάρης Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Τιμισοάρα-Ρουμανία το 
1981. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου 
Πατρών το 2005. Το 2008 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στον Αστικό Σχεδιασμό, MAS-UD, ETH Zurich. Κατά την 
περίοδο του 2006-2011 εργάστηκε ως αρχιτέκτονας σε διάφορα 
αρχιτεκτονικά γραφεία στην Κύπρο. Τον Οκτώβριο 2005 επιμελήθηκε 
την έκθεση φοιτητικών εργασιών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 
Πανεπιστήμιου Πατρών «Αρχιτεκτονική και Θάλασσα» στη 
Ναύπακτο σε συνεργασία με τους Αγγέλα Ζησιμοπούλου και Αλέξη 
Τσουκαλά. Συμμετείχε στην 11η Διεθνή Έκθεση αρχιτεκτονικής La 
Biennale di Venezia 2008 με το έργο “ Light and Shadow - Oases of 
Relaxation” σε συνεργασία με την Αγγέλα Ζησιμοπούλου ως μέλος 
της εθνικής συμμετοχής της Κύπρου. Το 2009 επιμελήθηκε σε 
συνεργασία με την Αγγέλα Ζησιμοπούλου την έκθεση “Μέσα από 
Σπασμένο Καθρέφτη - η Αρχιτεκτονική του Ζήνωνα Σιερεπεκλή” 
στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας. Από το 2009 διδάσκει ως 
ειδικό διδακτικό προσωπικό Αρχιτεκτονική Θεωρία και Σχεδιασμό 
στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick. Από το 
2011 διδάσκει ως ειδικό διδακτικό προσωπικό Αρχιτεκτονική Τοπίου 
στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2012 
διατελεί Συνέταιρος-Αρχιτέκτονας των NOA - not only architecture.

Ο Σπύρος Θ. Σπύρου γεννήθηκε στη Λευκωσία-Κύπρος το 1976. 
Σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Πανεπιστήμιο 
του Brighton και έλαβε BA (Hons) το 2000. Το 2003 έλαβε Πτυχίο 
Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο του East London. Ζει και 
εργάζεται ως αρχιτέκτονας στη Λευκωσία από το 2004. Ξεκίνησε 
την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο αρχιτεκτονικό γραφείο 
του Ζήνωνα Σιερεπεκλή όπου εργάστηκε ως αρχιτέκτονας έργου 
μέχρι το 2010 οπότε και ίδρυσε το δικό του γραφείο. Την περίοδο 
2011-2012 δίδαξε (ως ειδικό διδακτικό προσωπικό) Architectural 
Communication Skills και Αστικό Σχεδιασμό στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας. Σήμερα είναι Συνέταιρος των NOA – notonlyarchitecture. 
Εργάστηκε σε ένα ευρύ φάσμα έργων τόσο στο δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα, όπως ιδιωτικές κατοικίες, οικιστικά 
συγκροτήματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κτήρια γραφείων, χώροι 
αναψυχής, έργα αποκατάστασης /διατήρησης και συμμετείχε σε 
πολυάριθμους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έχει προταθεί από 
το Building Design Magazine για “Class of 2000 – the UK’s top 100 
Students”. Το 2004 συμμετείχε στην έκθεση RIBA’s London Design 
Exhibition: “Future House London” με το έργο “Wilmer Place N16- 
Home in Transition”. Έλαβε  Έπαινο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό: 
“Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στο Κάβο Γκρέκο” (με τον Ζ. 
Σιερεπεκλή) το 2006.

ASSISTANT CURATORS

Aggela Zisimopoulou was born in Patras, Greece in 1981. Architect 
Ing, University of Patras (2005). Master of Advanced Studies in 
Architecture with specialization in Urban Design, Swiss Federal 
Institute of Technology Zurich (D-Arch ETH Zurich, 2008). She 
participated in the Panhellenic Exhibition of Architectural Schools 
in Chania (July-August 2000) and in the workshop «Space and 
Action, Built and Occupancy” of the “Laboratory Light” in Sifnos 
(September 2005). In October 2005 she curated the exhibition of 
student work of the Department of Architecture of the University of 
Patras “Architecture and Sea” in Nafpaktos in collaboration with 
Charis Christodoulou and Alexis Tsoukalas. During 2006-2007, 
2009-2010 she worked as an architect in the office Zenon Sierepeklis 
Architects in Nicosia. She participated at the 11th International 
Architecture Exhibition La Biennale di Venezia 2008 with the project 
“Light and Shadow - Oases of Relaxation” in collaboration with Charis 
Christodoulou as part of the national participation of Cyprus. She 
curated the exhibition “Through a Broken Mirror – The Architecture 
of Zenon Sierepeklis” in collaboration with Charis Christodoulou at 
the Nicosia Municipal Arts Centre, 2009. Since 2012 she is a Partner 
Architect of NOA - not only architecture.

Simon Kramer Vrscaj was born in Brezice, Slovenia in 1979. During 
1998-2001 he studied architecture at the Faculty of Architecture 
Ljubljana, Slovenia (FA). He continued with his studies at the 
Technical University of Graz, Austria from where he graduated with 
honor in 2005, Dipl. Ing. Arch. TUG. For his final project he received 
an GAD Award for the best graduation project of the year 2004-2005. 
As a scholar of the Swiss Confederation and the Ministry of Culture 
of Slovenia, he completed his postgraduate studies in Urban Design 
at the Swiss Federal Institute of Technology Zurich, MAS ETH UD, 
2008. He participated at the 11th International Architecture Exhibition 
La Biennale di Venezia 2008 in the Swiss Pavilion. He participated in 
the publication of urban design research studies at ETH Zurich, Addis 
Through the Looking Glass, 2008. He has worked as an Architect in 
various architectural offices in Zagreb, Croatia; Ljubljana, Slovenia 
and in Zurich, Switzerland. Currently he is working as a project leader 
at KCAP Architects & Planners, Zurich.

Martha Krassari was born in Nicosia, Cyprus in 1979. In 1999 she 
received her first Degree in Interior Design, Intercollege – Cyprus. 
She continued her Interior Design studies in Manchester Metropolitan 
University, Manchester – UK (1999-2000), in Frederick Institute of 
Technology – Cyprus (2000-2001) and in the Academia Cappiello, 
Florence – Italy (2001-2003), from where she received her second 
Degree in Interior Design. During 2004-2011 she worked as an Interior 
Designer in various practices in Cyprus such as Pericles Liatsos 
interior designer, PIV Office for Design, Vatiliotis & Vatiliotou and 
Uberall Supplies Interiors & Construction.  Since 2012 she is a Partner 
Interior Designer of NOA - not only architecture.

ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Η Αγγέλα Ζησιμοπούλου γεννήθηκε στην Πάτρα-Ελλάδα το 1981. 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πανεπιστήμιο Πατρών (2005). Master of 
Advanced Studies στην Αρχιτεκτονική με ειδίκευση στον Αστικό 
Σχεδιασμό από το Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 
2008. Συμμετείχε στην Πανελλήνια  Έκθεση Αρχιτεκτονικών 
Σχολών στα Χανιά ( Ιούλιος-Αύγουστος 2000) και στο εργαστήρι 
“Χώρος και Δράση, Κτισμένο και Κατοίκηση” του Εργαστηρίου Φως 
στη Σίφνο (Σεπτέμβριος 2005). Τον Οκτώβριο 2005 επιμελήθηκε 
την έκθεση φοιτητικών εργασιών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 
Π/μίου Πατρών «Αρχιτεκτονική και Θάλασσα» στη Ναύπακτο σε 
συνεργασία με τους Χάρη Χριστοδούλου και Αλέξη Τσουκαλά. Τις 
περιόδους 2006-2007, 2009-2010 εργάστηκε ως αρχιτέκτονας 
στο γραφείο Ζήνων Σιερεπεκλής Αρχιτέκτονες, Λευκωσία. 
Συμμετείχε με την εθνική συμμετοχή της Κύπρου στην 11η Διεθνή 
Έκθεση αρχιτεκτονικής La Biennale di Venezia 2008 με το έργο 
“Light and Shadow - Oases of Relaxation” σε συνεργασία με τον 
Χάρη Χριστοδούλου. Με τον ίδιο συνεργάτη το 2009 επιμελήθηκε 
την έκθεση “Μέσα από Σπασμένο Καθρέφτη - η Αρχιτεκτονική του 
Ζήνωνα Σιερεπεκλή” στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας.  
Από το 2012 είναι Συνέταιρος-Αρχιτέκτονας των NOA - not only 
architecture.

Ο Simon Kramer Vrscaj γεννήθηκε στο Brezice-Σλοβενία το 
1979. Κατά την περίοδο 1998-2001 σπούδασε Αρχιτεκτονική στη 
Σχολή Αρχιτεκτονικής της Λιουμπλιάνα, Σλοβενία (FA). Συνέχισε 
τις σπουδές του στο Technical University of Graz, Αυστρία, από 
όπου αποφοίτησε με τιμές το 2005, Dipl. Ing. Arch. TUG. Για την 
διπλωματική του εργασία έλαβε GAD Award για την καλύτερη 
εργασία αποφοίτησης του έτους 2004-2005. Ως υπότροφος της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Υπουργείου Πολιτισμού της 
Σλοβενίας, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον 
Αστικό Σχεδιασμό στο Swiss Federal Institute of Technology 
Zurich, MAS ETH UD, 2008. Συμμετείχε στην 11η Διεθνή Έκθεση 
Αρχιτεκτονικής La Biennale di Venezia 2008 στο Ελβετικό 
Περίπτερο. Συμμετείχε στην δημοσίευση ερευνητικών μελετών 
αστικού σχεδιασμού του ETH Zurich με τίτλο Addis Through the 
Looking Glass, 2008. Έχει εργαστεί ως αρχιτέκτονας σε διάφορα 
αρχιτεκτονικά γραφεία στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, στη Ljubljana 
της Σλοβενίας και στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Σήμερα εργάζεται ως 
Επικεφαλής Έργου στους KCAP Architects & Planners, Ζυρίχη.

Η Μάρθα Κρασάρη γεννήθηκε στη Λευκωσία-Κύπρος το 1979. Το 
1999 έλαβε τον πρώτο Πτυχίο στον Σχεδιασμό Εσωτερικού Χώρου 
από το Intercollege - Κύπρος. Συνέχισε τις σπουδές της πάνω στο 
Σχεδιασμό Εσωτερικού στο Manchester Metropolitan University, 
Manchester, UK (1999-2000), στο Frederick Institute of Technology 
- Κύπρος (2000-2001) και στο Academia Cappiello, Φλωρεντία - 
Ιταλία (2001-2003), από όπου έλαβε το δεύτερο Πτυχίο της. Κατά 
τη διάρκεια 2004-2011 εργάστηκε ως Διακοσμήτρια Εσωτερικών 
Χώρων σε διάφορα στούντιο στην Κύπρο όπως Pericles Liatsos 
interior designer, PIV Office for Design, Vatiliotis & Vatiliotou 
και Uberall Supplies Interiors & Construction. Από το 2012 είναι 
Συνέταιρος- Διακοσμήτρια Εσωτερικών Χώρων των NOA - not only 
architecture.

Spyros Th. Spyrou was born in Nicosia, Cyprus in 1976. He studied 
Interior Architecture at the University of Brighton and received BA 
(Hons) Interior Architecture in 2000. In 2003 he received Diploma in 
Architecture from the University of East London. He lives and works as 
an architect in Nicosia since 2004. He commenced his professional 
career at the Architectural office of Zenon Sierepeklis where he 
worked as Senior Architect until 2010 when he established his own 
practice. During 2011-2012 he taught (as special teaching staff) 
Architectural Communication Skills and Urban Design at the University 
of Nicosia. He is currently a Partner in NOA-notonlyarchitecture. He 
worked in a wide range of Projects both in public and private sector, 
such as private residences, housing projects, educational facilities, 
office blocks, recreational facilities, restoration/conservation and he 
participated in numerous architectural competitions. He has been 
nominated by the Building Design Magazine for “Class of 2000 – the 
UK’s top 100 Students” and he has been exhibited in RIBA’s London 
Design Exhibition: “Future House London” – with his project “Wilmer 
Place N16- Home in Transition” in 2004. He received an Honorary 
Mention at the Architectural Competition: “Information Centre for the 
Environment in Cavo Greco” (with Z. Sierepeklis) in 2006.

CURATORS
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COMMISSIONER

Petros Dymiotis was born in Nicosia, Cyprus in 1973. From 1993 
till 1999 he studied Architecture at the School of Architecture of the 
Aristotle University of Thessaloniki. After graduating and until 2003 
he worked as a project architect in various architectural firms in 
Cyprus. Since November 2003 he works at the Visual Arts Sector 
of the Cultural Services of the Cyprus’ Ministry of Education and 
Culture. Under his capacity as a Cultural Officer he has overseen 
and coordinated Cyprus’ national participations in the following 
international exhibitions: the 10th New Delhi Triennale in 2005, the 
23rd and 24th editions of the Alexandria International Biennale for 
Mediterranean Countries (2005 and 2007 respectively), the 10th, 
11th and 12th editions of the International Cairo Biennale (2006, 2008 
and 2010 respectively), and the 10th, 11th and 12th editions of the 
International Architecture Exhibition of the Venice Biennale (2006, 
2008 and 2010 respectively).

DEPUTY COMMISSIONER

Angela Skordi graduated in 2000 from the faculty of architecture 
of the University IUAV of Venice and is currently collaborating with 
architecture studios in Cyprus and Italy. She participated with her 
graduating thesis in the 7th International Architecture Exhibition and 
since 2008 has been responsible for the coordination in Venice of the 
Cypriot Participation at the International Architecture Exhibition and 
the International Art Exhibition of La Biennale di Venezia.

Roscianach Habibi Minelli graduated in 1989 at Ca’ Foscari University 
in Venice, took her PhD at UNIOR University of Naples, published 
books for Ca’ Foscari University on Classical Persian Rhetoric topics 
(1988-95) and taught Indo-Persian at SOAS University of London in 
2005. She has been secretary of the first municipal voluntary group 
of Civil Protection for Cultural Heritage (1995-98) and worked for the 
Venice Mayor’s Office. Exhibition producing activity since 2001, is 
collaborating in Cypriot Participation at the International Exhibitions of 
La Biennale di Venezia from 2009.

ORGANIZATION COMMITTEE

Christos Hadjichristos, PhD., is currently an Assistant Professor of 
Architecture at the University of Cyprus.  He received his first degree 
in Architectural Engineering in 1986 and a Master in Architecture 
in 1991 from The University of Texas at Austin. Awarded a Ph.D. 
in Architecture from the Bartlett School of Graduate Studies at the 
University College London in 2002. He taught at Pratt in New York 
(visiting professor, Spring 2010), the American University of Beirut 
and the Lebanese American University (2002-2003). Through his 
designs, paintings and short videos he examines issues in visual 
perception, which are central to architectural debates as well.  Such 
is the relationship between figure and form or syntax and semiotics, 
subtraction or erasure, abstraction and Layering, synchronicity and 
“synchoricity”. He was a keynote speakers of the 31st Conference 
of IAPL (The International Association for Philosophy and Literature) 
titled ‘Layering: textual, visual, spatial, temporal’, June 2007. He 
has received a number of awards in architectural competitions, 
participated in the Venice Biennale for Cyprus in 2006 and 2008, 
while in 2010 he was appointed as the curator of the Cyprus pavilion 
for the same exhibition.

Aimilios Michael _Architect, M.Arch., M.Sc., Ph.D. _Aimilios Michael 
received his Diploma degree in 2004 and his Masters of Science from 
the same institute, in 2006. In 2011, he was awarded a Ph.D. in 
Environmental Design and Energy in Architecture from the National 
Technical University of Athens. During his studies, he has been 
awarded numerous prizes, scholarships and distinctions, including 
the NTUA Silver Medal 2004. He is currently a Visiting Lecturer in the 
Department of Architecture at the University of Cyprus. His research 
activities have an interdisciplinary view and they focus on the areas 
of Bioclimatic and Energy Design, Integrated Architectural Design 
and Construction Design. His research work on bioclimatic and 
environmental architecture has been published in books, journals 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Ο Πέτρος Δυμιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου το 
1973. Από το 1993 μέχρι το 1999 σπούδασε Αρχιτεκτονική στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά την αποφοίτησή 
του και μέχρι το 2003 εργάστηκε σε διάφορα αρχιτεκτονικά 
γραφεία στην Κύπρο. Από το Νοέμβριο του 2003 μέχρι σήμερα 
εργάζεται ως Μορφωτικός Λειτουργός στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με αρμοδιότητα στον 
τομέα των Εικαστικών Τεχνών. Υπό την ιδιότητά του αυτή είχε 
την οργανωτική ευθύνη για τη διεκπεραίωση της συμμετοχής της 
Κύπρου στις εξής διεθνείς διοργανώσεις: 10η Τριενάλε Νέου Δελχί 
το 2005, 23η και 24η Μπιενάλε Αλεξάνδρειας για τις Μεσογειακές 
Χώρες το 2005 και 2007 αντίστοιχα, 10η, 11η και 12η Διεθνή 
Μπιενάλε Καΐρου (2006, 2008 και 2010 αντίστοιχα) και 10η, 11η και 
12η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας (2006, 
2008 και 2010 αντίστοιχα).

ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

Η Αγγέλα Σκορδή αποφοίτησε το 2000 από την Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Πανεπιστημίου IUAV της Βενετίας και σήμερα συνεργάζεται με 
αρχιτεκτονικά γραφεία στην Κύπρο και την Ιταλία. Συμμετείχε με την 
πτυχιακή της διατριβή στην 7η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής και 
από το 2008 είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της συμμετοχής της 
Κύπρου στη Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής και τη Διεθνή Έκθεση 
Τέχνης La Biennale di Venezia στη Βενετία.

H Roscianach Habibi Minelli αποφοίτησε το 1989 στο Ca’ Foscari 
University στη Βενετία, έλαβε το Διδακτορικό Τίτλο της από το 
UNIOR University της Νάπολης, δημοσίευσε βιβλία για το Ca’ Foscari 
University πάνω σε θέματα κλασικής περσικής ρητορικής (1988-
95) και δίδαξε Indo-Persian στο SOAS University του Λονδίνου 
το 2005. Έχει επιτελέσει γραμματέας της πρώτης δημοτικής 
εθελοντικής ομάδας για το Civil Protection for Cultural Heritage 
(1995-98) και εργάστηκε για το γραφείο του Δημάρχου Βενετίας. 
Δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής εκθέσεων από το 2001, 
και από το 2009 συνεργάζεται με τη συμμετοχή της Κύπρου στις 
διεθνείς εκθέσεις της La Μπιενάλε di Venezia.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

O Χρίστος Χατζηχρίστος, PhD., είναι Επίκουρος Καθηγητής 
Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει σπουδάσει 
Αρχιτεκτονική Μηχανική σε προπτυχιακό επίπεδο (BSc, 1986) 
και Αρχιτεκτονική σε μεταπτυχιακό επίπεδο (M Arch, 1991) 
στο Πανεπιστήμιο του Austin  στο Texas ενώ συμπλήρωσε την 
Διδακτορική του Διατριβή στο Bartlett School of Graduate Studies 
του University College London το 2002. Έχει διδάξει στο Pratt στη 
Νέα Υόρκη (επισκέπτης καθηγητής, Εαρινό εξάμηνο 2010), στο 
American University of Beirut και στο Lebanese American University 
(2002-2003). Μέσω αρχιτεκτονικών μελετών, ζωγραφικής και 
βίντεο μικρού μήκους εξετάζει θέματα αντίληψης, όπως η σχέση 
της φιγούρας και της φόρμας, της σύνταξης και της σημειολογίας, 
της αφαίρεσης και της διαγραφής, της διαγραφής και της 
διαστρωμάτωσης, του συγχρονισμού και του ΄συγχωρισμού΄. Ένας 
από τους κύριους ομιλητές στο 31ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας 
και Λογοτεχνίας το 2007 (IAPL). Έχει διακριθεί σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς, έλαβε μέρος στην 10η (2006) και 11η  (2008) 
Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία σαν μέλος της Κυπριακής 
συμμετοχής, ενώ το 2010 επιλέγηκε επιμελητής του Κυπριακού 
pavilion για την ίδια διοργάνωση.

Ο Αιμίλιος Μιχαήλ είναι αρχιτέκτων μηχανικός M.Arch και 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης M.Sc., Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2011 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ, 
Ph.D., Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπήρξε υπότροφος 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και Ελλάδας, του 
Ευγενίδου Ιδρύματος και έχει τιμηθεί με το Αργυρό Μετάλλιο 
ΕΜΠ .  Από  το  2006 είναι  Ειδικός  Επιστήμονας  στο  Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου και από το Ιανουάριο 
του 2012 Επισκέπτης Λέκτορας στο ίδιο τμήμα, με έρευνα και 

and conference proceedings. His architectural work was awarded 
in architectural European and International competitions and was 
presented in architectural exhibitions. He participated and awarded 
at the 22nd Biennial of Industrial Design 2010 and he co-curated the 
Cyprus Participation at the 12th International Architecture Exhibition 
of La Biennale di Venezia 2010.

Vera Efthymiou-Parlalidou was born in Limassol. Studies: 
Architecture-Milan Polytechnic, Interior Design-Milan Academy, 
Ceramics-Painting. She has been President of the Department of 
Architects of Cyprus Civil Engineers and Architects Association 
(CCEAA). She is General Secretary of the Cyprus Architects 
Association (CAA). Representative of (CCEAA) in: UIA (union 
international of Architects), INARCH (Italian Institute of Architecture), 
Scientific committee of Venice Biennale of Architecture. She has been 
Member of the: Disciplinary Board and Architecture Committee of ETEK 
(TECHNICAL CHAMBER OF CYPRUS), Aesthetic control Committee 
in the Limassol Municipality, Member in many Competitions 
Committees (Architectural, Arts, Photography, Monuments etc). 
Rapporteur-Coordinator: Research Program published on the internet 
(www.cyprustemples.com). She is systematically involved with Art: 
10 personal exhibitions – Numerous Group Exhibitions in Cyprus 
and abroad. She has been honoured by the Municipality of Limassol 
for her contribution to the Carnival. She is Secretary of the Cyprus 
Association of Potters and Ceramists.

Dinos Shiakallis was born in Nicosia in 1952. He graduated from 
the School of Architecture at the Rome University (1974-1980). From 
1980 onwards he lives and works in Limassol where he founded his 
office of the principal activity in the architecture. He has produced 
studies of residential units, landscaping, renovated old buildings, 
apartment buildings, public buildings, churches, barracks, schools, 
kindergartens as well as plants oils, depots, for the Shell Cyprus, 
Total Aviation Cyprus (unloading, storing aircraft) in Larnaca and 
Paphos airports, Vasilikos Port, and Deposita Vasilikos Area. He 
deals with industrial design and has studied and implemented 
coaches and airport buses designs for the airport Larnaca with the 
cooperation of Viamax ELLAMP Cyprus and Italy, (interior systems 
of buses), as well as for military vehicles. It is a founding member 
of the Institute Architects Cyprus, on whose Board he served as a 
member, treasurer and Vice President Financial Management. He is 
a member of the ETSC and participates in various committees such 
as the Technical Committee of Facilities for Disabled People. He took 
part in several seminars in Cyprus and abroad. In March 2006 he 
represented Cyprus in the UIA’s Congress in Lebanon.

Chrysanthos Pissaridis _I come from Nicosia. I have graduated 
from the Venice University Institute of Architecture - I.U.A.V and 
have completed Specializations Courses on Restoration at the 
University of Padua and on Architectural Records, inventories and 
information systems for conservation in Rome. I have attended 
seminars within the framework of the EU programmes Trimed, 
Euromed III and Rehabimed. I have established my own architectural 
practice twelve years ago. For years now, I have been an associate 
of the Cyprus Centre of Cultural Heritage and the Cyprus Department 
of Antiquities. Currently, I hold the positions of Vice-President of 
the Cypriot Architects and Treasurer General of ICOMOS Cyprus 
Section. I am a member of the Board of Directors of the Cyprus 
Architectural Heritage Organization, of the Disciplinary Board of 
the Cyprus Technical Chamber and member of scientific and 
architectural competition committees. I am a member of the 
National Commission of Monuments of the Ministry of Education 
and Culture of the Republic of Cyprus, an “Ambassador in Tourism” 
and member of the Organizing Committee of Cyprus’ Participation 
at the Venice Architecture Biennale since 2006. I am the Editor-in-
Chief of the “Architects + Engineers” Journal. Finally, I serve as 
the representative of the Cyprus Architects Association in the Union 
of Mediterranean Architects and the Architects’ Council of Europe.

Odysseas Kontovourkis, Ph.D., is currently Lecturer in the area of 
Architectural Communication Media in the Department of Architecture 
at the University of Cyprus. He received his Diploma in Architecture 

διδασκαλία στον τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Τεχνολογίας 
Κτιρίων και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων. Το ερευνητικό 
του έργο τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική 
τεχνολογία έχει δημοσιευθεί σε βιβλία, αρχιτεκτονικά περιοδικά 
και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Το αρχιτεκτονικό του έργο 
εχει βραβευθεί σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς και παρουσιάστηκε σε εκθέσεις αρχιτεκτονικής. 
Συμμετείχε στην Μπιενάλε Βιομηχανικού Σχεδιασμού 2010, 22nd 
Biennial of Industrial Design και συνεπιμελήθηκε την Κυπριακή 
Συμμετοχή στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2010, 12th International 
Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia.

Η Βέρα Ευθυμίου-Παρλαλίδου γεννήθηκε στη Λεμεσό. Σπουδές: 
Αρχιτεκτονική-Πολυτεχνείο  Μιλάνου, Διακόσμηση Εσωτερικών  
Χώρων -Ακαδημία Μιλάνου, Κεραμική-Ζωγραφική. Διετέλεσε 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ). Είναι 
γενική γραμματέας  του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ). 
Είναι Εκπρόσωπος του ΣΠΜΑΚ σε: Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων 
UIA, INARCH (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Ιταλίας), Επιτροπή 
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής  Βενετίας. Διετέλεσε μέλος: Πειθαρχικού 
Συμβουλίου & Επιτροπής Αρχιτεκτονικής του  ΕΤΕΚ (Επιστημονικό 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου), Επιτροπής Αισθητικού Ελέγχου του 
Δήμου Λεμεσού, Κριτικές Επιτροπές Διαγωνισμών (Αρχιτεκτονικών, 
Καλλιτεχνικών, Φωτογραφικών, Μνημείων, κλπ). Εισηγήτρια- 
Συντονίστρια: Ερευνητικό Πρόγραμμα δημοσιευμένο στο διαδίκτυο 
(www.cyprustemples.com). Με την τέχνη ασχολείται συστηματικά, 
(κεραμική –γλυπτική –ζωγραφική). Έχει στο ενεργητικό της  10 
ατομικές εκθέσεις –και πολλές ομαδικές στη Κύπρο και στο 
εξωτερικό. Τιμήθηκε από τον Δήμο Λεμεσού για την προσφορά 
της στο Καρναβάλι. Είναι Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Αγγειοπλαστών Κεραμιστών.

Ο Ντίνος Σιακαλλής γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1952. Αποφοίτησε 
απο την Σχολή  Αρχιτεκτονικής του  Πανεπιστημίου Ρώμης (1974-
1980). Από το 1980 ζει και εργάζεται στην Λευκωσία οπου ίδρυσε 
το γραφείο του με κύρια δραστηριότητα την Αρχιτεκτονική. Έχει 
εκπονήσει μελέτες για οικιστικές μονάδες, τοπιοτεχνήσεις, 
αναπαλαιώσεις, πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια, εκκλησίες, έργα 
στρατωνισμού, σχολεία, νηπιαγωγεία καθώς και για εγκαταστάσεις 
πετρελαιοειδών, depots, για την Shell Cyprus, Total Aviation 
Cyprus (εκφόρτωση, αποθήκευση τροφοδοσία αεροπλάνων) στα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, Λιμάνι Βασιλικού, και Ντεπόζιτα 
Περιοχής Βασιλικού. Ασχολείται με βιομηχανικό σχεδιασμό και 
έχει μελετήσει και υλοποιήσει, σχέδια τουριστικών λεωφορείων 
και λεωφορείων αεροδρομίων για το αεροδρόμιο Λάρνακας με 
την συνεργασία της Viamax Cyprus και της ELLAMP Italy, 
(interior systems of Buses), καθώς και για στρατιωτικά οχήματα. 
Είναι Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, στο 
Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου διετέλεσε μέλος, ταμίας και 
Αντιπρόεδρος Οικονομικής Διαχείρισης. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και 
μετέχει σε διάφορες επιτροπές. Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής 
Διευκολύνσεων Εμποδιζόμενων Ατόμων (ΤΕΔΕΑ). Έλαβε μέρος σε 
αρκετά σεμινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τον Μάρτιο του 
2006 εκπροσώπησε την Κύπρο στο Συνέδριο της UIA στον Λίβανο.

Χρύσανθος Πισσαρίδης _Κατάγομαι από την Λευκωσία. Είμαι 
απόφοιτος του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής της 
Βενετίας – I.U.A.V – και έχω παρακολουθήσει μία εξειδικευμένη 
σειρά μαθημάτων Συντήρησης στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας 
και  καταγραφή  πληροφοριών  στη  συντήρηση  στην  Ρώμη . 
Έχω παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων στα πλαίσια διαφόρων 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως τα Trimed, Euromed III και 
Rehabimed. Πριν από δώδεκα έτη περίπου δημιούργησα το δικό 
μου αρχιτεκτονικό γραφείο. Εδώ και χρόνια, είμαι συνεργάτης του 
Κέντρου Πολιτιστικής κληρονομιάς και του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
Κύπρου. Επί του παρόντος, κατέχω τη θέση του Αντιπροέδρου των 
Αρχιτεκτόνων, του Γενικού Ταμία του Κυπριακού ICOMOS, αποτελώ 
μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Οργανισμού 
Κληρονομιάς, του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, καθώς και 
σημαντικών επιστημονικών και κριτικών επιτροπών αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών. Είμαι μέλος στην επιτροπή Μνημείων του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, «Αmbassador in Tourism» και της 
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Engineering from the National Technical University of Athens, Greece. 
He conducted research studies in the Department of Architecture 
Engineering at the University of Osaka, Japan, and PhD studies in 
the Department of Architecture and Civil Engineering at the University 
of Bath, United Kingdom. His research and teaching interests cover 
the fields of digital architectural design based on generative and 
parametric processes, digital fabrication strategies, and human 
movement behavior simulation with emphasis on pedestrian 
movement modeling in the built environment.

Nasso Chrysochou Education: Doctorate degree in medieval 
archaeology, Dept. of History/Archaeology «Orthodox post-Byzantine 
monasteries of Cyprus», University of Cyprus (1996 – 2003) _M.A.  
in Architectural Conservation, Υork University, England (1997) 
_Certificate of Architectural Conservation, ICCROM, Italy (1992) 
_Bachelor in Architecture, SCI-ARC-Southern California Institute of 
Architecture (1980 – 1986). Professional experience: 2008-Today: 
Assistant Professor – Architecture Dept., Frederick University 
_1992-Today: Self-employed: Multiple projects of new, conservation 
and ancient monument conservation of buildings and sites. Research 
interests, publications: “Research recording and publication of the 
water mills of Cyprus (18th-20th c.)”, 2006-2009 _«Euromed III 
project: Byzantium early Islam (BYZeIS)», 2006-2007 _”ByHeriNet», 
byzantine routes in Cyprus (1/5/07/07 - 30/11/07) _”The Holy 
Monastery of Kykkos Byzantine and post-Byzantine archeology 
and art,” Kykkos Monastery, Nicosia 2001, 259-279 _”The Holy 
Monastery of Our Lady of Sindy: A sample of the Orthodox Church 
Architecture in the Venetian period in Cyprus”, Nicosia 2001, 147-
154 _Forthcoming -2012: “Ecclesiastical Architecture in Cyprus 
during the Venetian period” Meletai kai Ypomnimata, Makarios III 
Foundation”.

Dr. Georgios Artopoulos is Lecturer in Architecture, School 
of Architecture, Land and Environmental Sciences at Neapolis 
University, and Lecturer in Virtual Environments at the Cyprus 
Institute, Nicosia, Cyprus. He holds a Master of Philosophy in 
Architecture and the Moving Image (University of Cambridge, UK, 
2004) and a PhD conducted at the Department of Architecture, 
University of Cambridge (2005-2010), with a doctoral scholarship 
from the Arts and Humanities Research Council, UK. He has 
taught and lectured at the Department of Architecture, University 
of Cambridge, the School of Media Arts, Catholic University of 
Porto (Portugal), Goldsmiths College (University of London, UK), 
Manchester School of Architecture (University of Manchester), the 
Architectural Association (London), ENSA Paris-Malaquais and 
other Universities. He conducted research at the Universities of 
Melbourne, Cambridge and Aristotle University of Thessaloniki. His 
design work was presented in books, international exhibitions [Czech 
National Gallery (Prague), ‘Computational Turn in Architecture’, MAV 
(Marseille), Hong Kong and Shenzhen Bi-City Biennale of Architecture 
and Urbanism, the ‘Biennale of Young Creators of Europe’, ‘La 
Biennale di Venezia’ (Venice), the Royal Institute of British Architects 
(London), the British Council (Brussels)] and academic conferences.

Επιτροπής για την εκπροσώπηση των Κυπρίων Αρχιτεκτόνων στην 
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας από το 2006. Είμαι ο 
αρχισυντάκτης του περιοδικού «Αρχιτέκτονες+Μηχανικοί». Τέλος, 
εκπροσωπώ τους Κύπριους αρχιτέκτονες τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο 
και Μεσογειακή Ένωση Αρχιτεκτόνων.

O Οδυσσέας Κοντοβούρκης, Ph.D.,είναι Λέκτορας στη περιοχή των 
Αρχιτεκτονικών Μέσων Επικοινωνίας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πήρε Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα. Πραγματοποίησε 
ερευνητικές σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου της Οσάκα, Ιαπωνία και Διδακτορικές σπουδές στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
του Μπαθ, Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ερευνητικά και διδακτικά του 
ενδιαφέροντα καλύπτουν τις περιοχές του ψηφιακού αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού βασισμένου σε παραγωγικές και παραμετρικές 
διαδικασίες, ψηφιακές στρατηγικές κατασκευής και προσομοίωση 
ανθρώπινης συμπεριφοράς κίνησης με έμφαση στη μοντελοποίηση 
κίνησης πεζών στο κτισμένο περιβάλλον.

Νάσω Χρυσοχού Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση: Phd-Μοναστηριακή 
αρχ. Ενετοκρατίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (1996 – 2003) _M.A. 
Αρχιτεκτονική συντήρηση, Υork University, York Αγγλία (1997) 
_Certif icate of Architectural Conservation, ICCROM, Ρώμη, 
Ιταλία (1992) _Β. Architecture, SCI-ARC- ( Southern California 
Institute of Architecture), L.Α.,USA (1980 - 1986). Περίληψη 
Μεταπτυχιακής πείρας: 2008 – Σήμερα: Επίκουρος καθηγήτρια, 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής- Πανεπιστήμιο Frederick _1992- Σήμερα: 
Αυτοεργοδοτούμενη :  Πολλαπλές  αρχιτεκτονικές  μελέτες 
διατηρητέων, αρχαίων, μνημείων και νέων οικοδομημάτων. 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα-Δημοσιεύσεις: «Έρευνα καταγραφή και 
δημοσίευση των υδροκινήτων αλευρόμυλων της Κύπρου (18ος-
20ος αι.)» (2006-2009) _«Euromed III project: Byzantium early Islam 
(BYZeIS)» (2006-2007) _«ByHeriNet», Βυζαντινές   διαδρομές  στο 
νησί (1/5/07/07 - 30/11/07) _«Η Ιερά Μονή Κύκκου στη Βυζαντινή 
και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη»,  Ι. Μονή Κύκκου, 
Λευκωσία 2001, 259-279 _« Η Ι. Μονή της Παναγίας του Σίντη: 
Ένα δείγμα της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής στην 
περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κύπρο», Λευκωσία 2001, 147-154 
_Υπό δημοσίευση -2012: “Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην Κύπρο 
κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας” Μελέται και Υπομνήματα, 
Ιδρύματος Μακαρίου Γ’.

Ο Δρ. Γεώργιος Αρτόπουλος είναι αρχιτέκτονας, λέκτορας της 
Σχολής Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών 
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις και του Cyprus Institute, Λευκωσία, 
Κύπρος ,  κάτοχος  μεταπτυχιακού  διπλώματος  και  δόκτωρ 
του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ με υποτροφία του Arts and 
Humanities Research Council της Μ. Βρετανίας. Έχει διδάξει και 
παρουσιάσει ομιλίες στα Παν/μια του Κέιμπριτζ, στο Καθολικό 
Παν/μιο του Πόρτο, στο Goldsmiths College, Μάντσεστερ, ENSA 
Paris-Malaquais, Architectural Association και στο Αριστοτέλειο 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης. Έχει εκτελέσει ερευνητικό έργο για τα 
Παν/μια της Μελβούρνης,, του Κέιμπριτζ και του Αριστοτελείου 
Παν/μιου Θεσσαλονίκης. Έχει δουλέψει ως αρχιτέκτονας στην 
Ελλάδα και Κύπρο και τα έργα του έχουν κερδίσει διακρίσεις σε 
διεθνείς διαγωνισμούς και παρουσιαστεί σε βιβλία αρχιτεκτονικής, 
εκθέσεις [Czech National Gallery (Prague), ‘Computational Turn 
in Architecture’, MAV (Marseille), Hong Kong and Shenzhen Bi-
City Biennale of Architecture and Urbanism, the ‘Biennale of Young 
Creators of Europe’, ‘La Biennale di Venezia’ (Venice), the Royal 
Institute of British Architects (London), the British Council (Brussels)] 
και ακαδημαϊκά συνέδρια.

WORKSHOP COORDINATORS

Andreas Savvides is a registered architect and city planner and a 
LEED® Accredited Professional. He studied architecture and city 
planning in California and Massachusetts and he has practiced as 
part of interdisciplinary design teams working on institutional projects 
both in Cyprus and in the United States (New England region). He 
has also served as one of the education directors at the Boston 
Architectural Center (BAC) where he taught, amongst others, design 
studios and workshops in interdisciplinary design and integrated 
project delivery. His research interests are in sustainable design and 
development practices leading to the densification and regeneration 
of underperforming and underutilized urban cores. His approach 
to the field looks at both the environmental and the cultural factors 
pertaining to sustainable urban design and development with a focus 
on transit oriented development.

Teresa Tourvas is an architect involved in practice, teaching and 
research. She holds a Bachelors degree from Nottingham Trent 
University, and completed her graduate studies at the Massachusetts 
Institute of Technology. Having worked in architectural and design 
firms in Boston and Paris, she returned to Cyprus where she 
established her practice in Nicosia in 2005. Since 2009 she has 
been teaching at the University of Cyprus with a focus in design 
methodology and creativity. Teresa has participated in a number 
of workshops with emphasis on new technologies in the design 
process.

Yiorgos Hadjichristou is a practicing architect in Nicosia since 
1989, and associate professor at the Architecture Department of the 
University of Nicosia since 2008. He is currently the associate head 
of the Department, having been at the position of the Co-Head in 
2009-2011. After completing his major studies in Kiev- Ukraine and 
Kyoto- Japan, he keeps on developing in his field by participating 
in various projects, courses and seminars, designs, travelling and 
teaching. He has participated in various exhibitions and competitions 
and he is the recipient of a number of national and international 
awards. Ha was published in a number of architectural books and 
magazines. He has collaborated with various architects and artists in 
a wide range of projects, researches which vary from small furniture 
to town planning project, including exhibitions and various events. He 
currently runs a research base studio, the Unit 2 together with Maria 
Hadjisoteriou.

Angela Kyriacou-Petrou_ BA(Hons) Kingston, PGDip(SBU)_ She 
completed her architecture degree, post graduate diploma and 
professional examinations in London, where she was born and lived 
until 2003. Practice work has involved an extensive range of projects 
and scales, both in the UK and Cyprus, including; Competitions, 
Independent practice, Project Management and Interdisciplinary 
design Collaborations. Since 2008 she has collaborated on various 
projects with the design team AA&U in Nicosia. She began teaching 
design studio at Kingston University in 1996 and later continued to 
teach at Southbank University in London. She subsequently began 
lecturing and teaching in the urban design studio at the University of 
Cyprus in 2006. She is now a Lecturer at the University of Nicosia 
where she teaches first year studio and lectures in theory and 
landscape architecture. Research interests are focused on issues 
of public space, mainly related to public use and appropriation of 
space at a neighborhood scale. In October 2012 she is embarking 
on a PhD by Design at UCL, Bartlett School of Architecture entitled 
Fixity and Place.

Gregoris Kalnis was born in Chalkis, Evia and studied architecture 
at the National Technical University of Athens (NTUA). He followed 
postgraduate studies in Urban Design (MSc in Urban Design) at 
Bartlett School of Architecture, UCL, London and currently is a PhD 
candidate in Urban Design at University of Cyprus (UCY). He worked 
in architectural offices in Hellas, UK and Cyprus and he involved 
in several architectural, urban design and urban planning projects. 
He taught the studio of Architectural Design at the department of 
Architecture at University of Cyprus (UCY), the studio of Architectural 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Ανδρέας Σαββίδης είναι εγγεγραμμένος αρχιτέκτονας και 
πολεοδόμος και διαπιστευμένος στο σύστημα LEED® (Leadership 
in Energy and Environmental Design). Έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική 
και πολεοδομία στην Καλιφόρνια και την Μασαχουσέτη κι έχει 
συμμετάσχει σε σχεδιαστικά έργα σαν μέλος διεπιστημονικών 
ομάδων τόσο στην Κύπρο όσο και στις Η.Π.Α. Υπήρξε ένας εκ 
των εκπαιδευτικών διευθυντών στο Αρχιτεκτονικό Κέντρο της 
Βοστώνης (BAC) όπου και δίδαξε διεπιστημονικά εργαστήρια και 
σεμινάρια στον αστικό σχεδιασμό και ανάπτυξη και τις ενιαίες 
διαδικασίες παράδοσης έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
είναι στις εφαρμογές αειφόρου σχεδιασμού στους τομείς 
πολεοδομίας, χωροταξίας και αστικής ανάπτυξης που αποβλέπουν 
στην αποκατάσταση και αναβίωση υποβαθμισμένων αστικών 
μονάδων. Η προσέγγιση του στο θέμα προσβλέπει τόσο στην 
περιβαλλοντολογική όσο και στην κοινωνικοπολιτική αποκατάσταση, 
ειδικά μέσω δικτύων μαζικής συγκοινωνίας.

Η Τερέζα Τούρβα  σπούδασε αρχιτεκτονική στα Nottingham 
Trent University, και Massachusetts Institute of Technology. Αφού 
εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία στο Παρίσι και Βοστώνη  
επιστρέφει στην Κύπρο και ιδρύει το αρχιτεκτονικό της γραφείο 
το 2005. Από το 2009 διδάσκει αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ως ειδικός επιστήμονας, με έμφαση στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση.

Ο Γιώργος Χατζηχρίστου, εργάζεται ως αρχιτέκτονας στη Λευκωσία 
από το 1989 και βοηθός καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας από το 2008. Έχοντας ολοκληρώσει τις 
σπουδές του στο Κίεβο της Ουκρανίας και στο Κυότο της Ιαπωνίας, 
ακολουθεί συνεχή αναζήτηση στον τομέα της αρχιτεκτονικής μέσα 
από τις δραστηριότητες των αρχιτεκτονικών έργων, σεμιναρίων, 
ταξιδιών μελετών και διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής. Έχει 
συμμετάσχει σε διάφορους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, 
εκθέσεις, εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις  και έχει λάβει βραβεία 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Συνεργάστηκε με διάφορους 
αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων 
σε ευρύ φάσμα έργων από ένα απλό έπιπλο ως πολεοδομικό 
σχεδιασμό. Μαζί με τη Μαρία Χατζησωτηρίου διευθύνει το διετές 
Αρχιτεκτονικό Στούντιο 2 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Αγγέλα Κυριάκου Πέτρου_BA(Hons) Kingston, PGDip(SBU)_ 
Ολοκλήρωσε το πτυχίο της αρχιτεκτονικής, μεταπτυχιακό και 
επαγγελματικές εξετάσεις στο Λονδίνο, όπου και γεννήθηκε 
και έζησε μέχρι το 2003. Η Πρακτική εργασία περιελάμβανε ένα 
ευρύ φάσμα έργων, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην 
Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων: Διαγωνισμών, Διαχείρισης Έργων 
και διεπιστημονικές συνεργασίες σχεδιασμού. Από το 2008 έχει 
συνεργαστεί σε διάφορα έργα με την ομάδα  ΑΑ & U στην Λευκωσία. 
Ξεκίνησε τη διδασκαλία του Design Studio στο Πανεπιστήμιο 
Kingston, το 1996 και αργότερα συνέχισε να διδάσκει στο 
Πανεπιστήμιο του Southbank στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, ξεκίνησε 
διαλέξεις και διδασκαλία στο Urban Design Studio στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου  το  2006. Τώρα  είναι  λέκτορας  στο  Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, όπου διδάσκει Design Studio στο πρώτο έτος καθώς και 
διαλέξεις σχετικά με την θεωρία και την αρχιτεκτονική τοπίου. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα του δημόσιου 
χώρου, κυρίως σε σχέση με τη δημόσια χρήση και οικειοποίηση του 
χώρου.  Τον Οκτώβρη του 2012 θα αρχίσει το διδακτορικό του UCL, 
Bartlett School of Architecture με τίτλο Fixity and Place.

Ο Γρηγόρης Καλνής γεννήθηκε στη Χαλκίδα, Ευβοίας και σπούδασε 
αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΜΠ, Αθήνα. 
Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του Αστικού 
Σχεδιασμού (MSc in Urban Design) στην Bartlett School of 
Architecture, UCL, Λονδίνο και σήμερα αποτελεί υποψήφιο 
διδάκτωρ στον Αστικό Σχεδιασμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(UCY). Έχει εργαστεί ως αρχιτέκτονας στην Ελλάδα, Ηνωμένο 
Βασίλειο και Κύπρο και έχει ασχοληθεί με έργα αρχιτεκτονικής, 
αστικής καθώς και πολεοδομικής κλίμακας. Έχει διδάξει το 
μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο τμήμα Αρχιτεκτονικής 
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Design at the department of Interior Design at Frederick University 
(FU) and he is currently a Lecturer at the department of Architecture 
at Frederick University (FU) where he is teaching the studio of Urban 
Design. He worked at the Centre of Documentation for Architecture 
and the City at the department of Architecture at NTUA as an editor 
of architectural publications. He also participated in several European 
architectural competitions where he received different awards.

Stella Michael studied at National Technical University of Athens, 
where she received at 2000 Diploma in Architecture, Post Graduate 
Specialization Diploma, M.Sc. Protection of Monuments sites 
and complexes at 2001 (NTUA) and Post Graduate Specialization 
Diploma, M.Sc. Architecture-Spatial Design, Architecture and 
Contemporary Tourist Marketing at 2008 (NTUA). Since 2009 she is 
Special Teaching Staff in the Department of Architecture of Frederick 
University. She teaches lessons that concern, Architecture and 
Tourism, Contemporary Architecture and Culture, Technology and 
Modern Materials. She worked as Architect Engineer in Greece and 
Cyprus, to government and private projects such as the study of 
extension of Ioannina National Airport, the study of regeneration of the 
Metro station at Faliro in Attica, the study of school in Aradippou, the 
study of Restoration Monument: «Mansion Axiotheas str. in Nicosia» 
and New Theatre, the study of Restoration and import of new use of 
residence of Governor of Pafos, the study of  Conference Centre of 
Cyprus Institute, residential developments, office buildings, design 
and restoration of historic buildings, etc. Her research interests 
are part of the study of Architecture, Tourism and Culture. These 
research activities are the base for publications in journals and 
scientific conferences.

Dimitris Antoniou  _Architect NTUAthens (1989) _Master 
of Architecture in the Urban Landscape, University of Southern 
California, Los Angeles (1991). Junior Designer (Athens, Los Angeles, 
1983-1992). Set Designer, MCA/Universal Studios Hollywood (1992 
– 93). Member of “Theros Architecture” (1994-1998). Designer 
of a variety of projects (houses, cinemas, theaters, industrial and 
commercial facilities). Collaborator, Kisho Kurokawa Assoc., 
(Embassy of Japan, Athens, 2003). Two first, two fourth prizes and 
four commendations in architectural competitions. Commendation 
in European Competition “Zephyr–Passive Cooling Techniques” 
(1994). PhD. candidate scholarship (1997). Assistant Professor of 
Architectural Design and Building Technology at Dept. of Architecture, 
University of Patras (2001-2004, 2008-2011), elected as tenure-
track Assistant Professor (2010), and Democritus University (2005-
2006). Lecturer, Drury Center in Greece (Dept. of Architecture, Drury 
University, Mo.) Volos, (2007). Assistant Professor of Architectural 
Design and Building Technology at Neapolis University Pafos, Cyprus 
(2011-). Co-founder, with Helen Katsoufis, “ONOFFICE environmental 
architecture” in Athens (1998-today). Int’l Associate AIA.

PARTICIPANTS

Constantina Agroti was born in Nicosia, Cyprus in 1991. In 2012 she 
received a Bachelor of Science in Architecture from the University 
of Cyprus. In 2011 she participated in architectural competitions, 
workshops and she exhibited her work at the Exhibition for Students 
and Young Architects (organized by Cyprus Architects Association). 
_Project 1

Melina Andoniou was born in Famagusta region, Cyprus in 1990.  
In 2012 she received a Bachelor of Science in Architecture from 
the University of Cyprus. During her studies she has worked as a 
teacher assistant at University of Cyprus, participated in architectural 
competitions, workshops and exhibited her work at the exhibition for 
Students and Young Architects. _Project 1

Evangelos Theofanous was born in Pafos, Cyprus in 1990. He is 
a 2nd Year student at the Department of Architecture of Neapolis 
University Pafos. He presented his design work in the annual 
exhibition of Students and Young Architects (organized by the Cyprus 
Association of Architects, University of Cyprus, Nicosia). _Project 2

του Πανεπιστημίου Κύπρου (UCY), το μάθημα Αρχιτεκτονικού 
Σχεδιασμού στο τμήμα Εσωτερικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Frederick (FU) και σήμερα είναι Λέκτορας στο τμήμα Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου Frederick (FU) όπου διδάσκει το μάθημα του 
Αστικού Σχεδιασμού. Εργάστηκε στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για την 
Αρχιτεκτονική και την Πόλη του τμήματος αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ 
ως επιμελητής αρχιτεκτονικών εκδόσεων. Επίσης έχει συμμετάσχει 
σε διάφορους πανευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς 
έχοντας αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις.

Η Στέλλα Μιχαήλ σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, απ’ 
όπου πήρε το Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής το 2000, το Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα  Ειδίκευσης ,  M.Sc. στη  Προστασία  Μνημείων  το 
2001 (ΕΜΠ) και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, M.Sc. 
στο Σχεδιασμό Χώρο Πολιτισμό, Αρχιτεκτονική και Σύγχρονο 
Τουριστικό Marketing το 2008 (ΕΜΠ). Από το 2009 διδάσκει στο 
Πανεπιστήμιο Frederick στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, ως Ειδικό 
Διδακτικό Προσωπικό, μαθήματα που αφορούν στην Αρχιτεκτονική 
και τον Τουρισμό, τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική και τον Πολιτισμό, 
καθώς και Τεχνολογία Σύγχρονων Υλικών. Έχει εργαστεί ως 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός σε Ελλάδα και Κύπρο όπου ασχολήθηκε 
με δημόσια και ιδιωτικά έργα όπως:  τη μελέτη επέκτασης του 
Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων, ανάπλαση του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού στο Φάληρο Αττικής, σχεδιασμό σχολείου στην Αραδίππου, 
αποκατάσταση «Αρχοντικού Οδού Αξιοθέας στη Λευκωσία» και 
διαμόρφωσης θεατρικού χώρου, αποκατάστασης και διαμόρφωσης 
γραφείων του Ερευνητικού Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας 
στην Αρχαιολόγια στην Οικία Επάρχου στην Πάφο, διαμόρφωση 
Συνεδριακών Χώρων Ινστιτούτου Κύπρου, οικιστικές αναπτύξεις, 
κτίρια γραφείων, σχεδιασμό και αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων 
κλπ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πλαίσιο 
μελέτης της αρχιτεκτονικής, του τουρισμού και του πολιτισμού. Οι 
εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες αποτέλεσαν την υποδομή για 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Δημήτρης Αντωνίου _Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1989) _
Master of Architecture in the Urban Landscape, University of Southern 
California, Los Angeles (1991). Συνεργάτης αρχιτέκτων (Αθήνα, 
Los Angeles, 1983-1992). Set Designer, MCA/Universal Studios, 
Hollywood (1992-93). Μέλος της «Θέρος Αρχιτεκτονική» (1994-
1998). Μελετητής ποικιλίας ιδιωτικών έργων (κινηματογράφοι, 
θέατρα, καταστήματα, γραφεία, κατοικίες). Συνεργάτης, Kisho 
Kurokawa Assoc., (Ιαπωνική Πρεσβεία, Αθήνα, 2003). Δύο πρώτα, 
δύο τέταρτα βραβεία, τέσσερις εξαγορές σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς. Έπαινος, Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός “Zephyr-
Τεχνικές Παθητικού Δροσισμού” (1994). Υπότροφος ΙΚΥ (1997). 
Δίδαξε ως επίκουρος καθηγητής, τα μαθήματα «Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός» και  «Οικοδομική  Τεχνολογία» στα  Τμήματα 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2004, 2008-2011) 
όπου εκλέχθηκε στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή Οικοδομικού 
Σχεδιασμού (2010) και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (2005-
2006). Δίδαξε στο 4ο έτος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Drury, 
Mo. (2007). Επίκουρος καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (2011-). Διατηρεί το 
γραφείο “ONOFFICE environmental architecture” στην Αθήνα με την 
Ελένη Κατσούφη (1998 – σήμερα). Int’l Associate AIA.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Κωνσταντίνα Αγρότη γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος το 1991. 
Το 2012 έλαβε το Bachelor of Science στην Αρχιτεκτονική από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 2011 συμμετείχε σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς, εργαστήρια και εξέθεσε το έργο της στην Έκθεση 
για «Φοιτητές και Νέους Αρχιτέκτονες» (οργανωμένη από το 
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου). _Project 1

Μελίνα Αντωνίου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο,  Κύπρος το 
1990. Το 2012 έλαβε το Bachelor of Science στην αρχιτεκτονική 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της σπουδών 
της εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και συμμετείχε σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, εργαστήρια 
και εξέθεσε το έργο της στην έκθεση για «Φοιτητές και Νέους 

Αρχιτέκτονες». _Project 1

Ο Ευάγγελος Θεοφάνους γεννήθηκε στη Πάφο, Κύπρος το 
1990. Είναι φοιτητής στο 2ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Παρουσίασε την δουλειά του 
στην ετήσια έκθεση για «Νέους Αρχιτέκτονες και Φοιτητές» 
(διοργανώνεται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου). _Project 2

Ο Χρήστος Παλατές γεννήθηκε στη Πάφο, Κύπρος το 1990. Είναι 
φοιτητής στο 2ο έτος, με υποτροφία, στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. _Project 2

Η Αυγή Περικλέους γεννήθηκε στη Λεμεσό, Κύπρος το 1991. Είναι 
φοιτήτρια στο 3ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Frederick. Το 2010 συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια. _Project 3

Η Ελένη Χριστοδούλου γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος το 
1991. Είναι φοιτήτρια στο 3ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Fredrick. Κατά τις σπουδές της συμμετείχε σε 
διάφορα σεμινάρια. _Project 3

Ο Γιώργος Γιασεμής γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος το 
1989. Είναι φοιτητής στο 3ο έτος στο τμήμα αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Frederick. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια και εργαστήρια. _Project 3

Ο Ευγένιος Βασιλείου γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος το 
1975. Είναι φοιτητής στο 3ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην 
Νέα Υόρκη. Εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Το 2011 
έλαβε βραβείο καλύτερου δευτεροετή φοιτητή στην Αρχιτεκτονική. 
_Project 4

Ο Μαρίνος Κυριάκου γεννήθηκε στη Λεμεσό, Κύπρος το 1987. Είναι 
φοιτητής στο 4ο έτος στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του συμμετείχε σε 
τοπικούς διαγωνισμούς και εργαστήρια. Σπούδασε αρχιτεκτονική 
δύο χρόνια στην Αγγλία και εργάστηκε στον οικοδομικό τομέα. 
_Project 4

Η Δέσπω Αναγιωτού γεννήθηκε στη Λεμεσό, Κύπρου το 1990. 
Το 2012 έλαβε το Bachelor of Science στην Αρχιτεκτονική από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της 
συμμετείχε στην 1η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης 
και στο σεμινάριο “Δημόσια Γνώση” που διοργανώθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 2011, εξέθεσε έργο της σε έκθεση για 
«Φοιτητές και Νέους Αρχιτέκτονες» (οργανωμένο από το Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου) και στο φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
“Περίπτερο Nausicaa “. _Project 5

Η Μαρία Πρώτου γεννήθηκε στη Λεμεσό, Κύπρος. Το 2012 έλαβε 
το Bachelor of Science στην Αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Το 2011, συμμετείχε στο καλοκαιρινό εργαστήρι για 
«Φοιτητές και Νέους αρχιτέκτονες» (οργανωμένο από το Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου) και στο φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
“Περίπτερο Nausicaa “. Το 2009, συμμετείχε στην έκθεση 
φωτογραφίας “μεταξύ ανάγνωσης και γραφής, ο προσωπικός 
τρόπος να δείτε μια εικόνα”. _Project 5

Ο Κωνσταντίνος Τσιαρκέζος γεννήθηκε στην Πάφο, Κύπρος το 
1984. Είναι φοιτητής στο 2ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο 
του Brighton (UK) τις σπουδές του στο Τμήμα Architecture and 
Design και στη συνέχεια εργάστηκε για ένα ιδιωτικό ιατρείο στην 
Πάφο. _Project 6

Ο Ιωακείμ Λιασσίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό, Κύπρος το 1988. Είναι 
φοιτητής στο 1ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Νεάπολης Πάφος. Σπούδασε interior design στη Φλωρεντία, 
Ιταλία. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως freelance “Web Designer 
και Developer” και ολοκλήρωσε πολλά έργα. Έχει πτυχίο στα 
Συστήματα Δικτύου. Συμμετείχε σε διαγωνισμούς ρομποτικής, και 

Christos Palates was born in Pafos, Cyprus in 1990. He is a 2nd 
Year student, with scholarship, at the Department of Architecture of 
Neapolis University Pafos. _Project 2

Avgi Perikleous was born in Limassol, Cyprus in 1991. She is a 
3th Year student at the Department of Architecture of Frederick 
University. In 2010 she participated in various seminars. _Project 3

Eleni Christodoulou was born in Nicosia, Cyprus in 1991. She is a 3th 
Year student at the Department of Architecture of Fredrick University. 
During her studies she participated in various seminars. _Project 3

George Yiasemis was born in Nicosia, Cyprus in 1989. He is a 3th 
Year student at the Department of Architecture of Frederick University 
of Cyprus. During his studies he attended various seminars and 
workshops. _Project 3

Eugenios Vassiliou was born in Nicosia, Cyprus in 1975. He is a 3rd 
Year student at the Department of Architecture at the University of 
Nicosia. He studied Business Administration in New York. He worked 
in various managerial positions. In 2011, he received an award of the 
2nd year student in Architecture. _Project 4

Marinos Kyriakou was born in Limassol, Cyprus in 1987. He is a 
4th year student at the Department of Architecture of University of 
Nicosia. During his studies he participated in local competitions and 
workshops. He studied architecture two years in England, he worked 
in various positions in construction field. _Project 4

Despo Anayiotou was born in Limassol, Cyprus in 1990. In 2012 she 
received a Bachelor of Science in Architecture from the University of 
Cyprus. During her studies she participated in the 1st Architecture 
Biennale of Thessaloniki and in the seminar ‘public aware’ which 
was organised by the University of Cyprus. In 2011, she exhibited her 
work at Exhibition for Students and Young Architects (organized by 
the Cyprus Architects Association) and in the Student Architectural 
Competition “Nausicaa Pavilion”. _Project 5

Maria Protou was born in Limassol, Cyprus. In 2012 she received 
a Bachelor of Science in Architecture from the University of Cyprus. 
In 2011, she participated in the summer workshop for Students and 
Young Architects organized by the Cyprus Architects Association 
and in the Student Architectural Competition “Nausicaa Pavilion”. 
In 2009, she participated in the photo exhibition “between read and 
write, the personal way to see an image”. _Project 5

Konstantinos Tsiarkezos was born in Pafos, Cyprus in 1984. He 
is a 2nd Year student at the Department of Architecture of Neapolis 
University Pafos. He concluded an Architecture and Design degree in 
the University of Brighton (UK) and then worked for a private practice 
in Pafos. _Project 6

Ioakeim Liassides was born in Limassol, Cyprus in 1988. He is a 1st 
Year student at the Department of Architecture of Neapolis University 
Pafos. He studied Interior Design in Florence, Italy. He worked 
for several years as a freelance “Web Designer and Developer” 
completing several projects. He has a degree on Network Systems. 
He participated in several robotics competitions, and in a lot of 
conferences on politics, culture and social problems. _Project 6

Maria Prokopiou was born in Limassol, Cyprus in 1990. In 2012 
she received a Bachelor of Science in Architecture degree from 
University of Cyprus. During her studies she participated in several 
architectural competitions and workshops. In 2011 she exhibited her 
artwork on the annually Art’s birthday event in Graz, Austria. In 2008 
she won the first prize for students architectural freehand perspective 
design. _Project 7

Maria Prodromou was born in Pafos, Cyprus in 1990. In 2012, 
she received a Bachelor of Science in Architecture degree from the 
University of Cyprus. During her studies she organized an urban 
game in Nicosia as a tool for the active participation of citizens 
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σε πολλά συνέδρια για την πολιτική, τον πολιτισμό και τα κοινωνικά 
προβλήματα. _Project 6

Η Μαρία Προκοπίου γεννήθηκε στη Λεμεσό, Κύπρου το 1990. 
Το 2012 έλαβε το Bachelor of Science στην αρχιτεκτονική 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της σπουδών 
της  συμμετείχε σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και 
εργαστήρια. Το 2011, εξέθεσε  έργο της για την εκδήλωση Art’s 
birthday στο Graz, Αυστρία. Το 2008 κέρδισε το πρώτο βραβείο 
για το καλύτερο ελεύθερο αρχιτεκτονικό σχέδιο προοπτικού 
σχεδιασμού. _Project 7

Η Μαρία Προδρόμου γεννήθηκε στη Πάφο, Κύπρος το 1990. Το 
2012, έλαβε το Bachelor of Science στην αρχιτεκτονική από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τις σπουδές της ελαβε μερος στη 
διοργανωση ενός αστικου παιχνιδιού στη Λευκωσία με στόχο 
την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη δημόσιας 
συνείδησης και ενός σεμιναρίου για τη συμμετοχή του κοινού. 
Το αστικό παιχνίδι εκτέθηκε στη 1η Biennale της Θεσσαλονίκης. 
_Project 7

Η Ελένη Φλουρή γεννήθηκε στο Lodz της Πολωνίας το 1981. 
Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο  Leicester Warwick Medical 
School 1999, από όπου και αποφοίτησε το 2005 και εργάστηκε στα 
πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Leicester. Το 2008, εγγράφηκε στο 
Πανεπιστήμιο Frederick στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών συμμετείχε σε καλοκαιρινά εργαστήρια, σε οργάνωση 
σεμιναρίων και έρευνας. Μέρος της δουλειάς της, παρουσιάστηκε 
στη 1η Biennale Θεσσαλονίκης και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
“Αρχείο” και “Συνθέσεις”. _Project 8

Η Παυλίνα Πλάτωνος γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1989. Το 2007 
εντάχτηκε στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick. 
Συμμετείχε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό “Πολυπολιτισμικό 
Κέντρο και Μουσείο Γεωργικής Κληρονομιάς στα Επταγώνια, 
Λεμεσού”. Έλαβε επίσης μέρος σε φοιτητικούς διαγωνισμούς, 
εργαστήρια και στην 1η Biennale Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της YEU Κύπρου (Νεολαία για Ανταλλαγή 
και Κατανόηση) και εθελόντρια/συμμετέχουσα στις τοπικές, 
εθνικές, διεθνείς και δικοινοτικές εκδηλώσεις. _Project 8

Ο Chrysanthos Yiakubiv γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος το 
1991. Κατάγεται από τη Ρωσία και την Κύπρο, αλλά ζει μόνιμα 
στη Λευκωσία. Ο ίδιος έχει μόλις ολοκληρώσει το 3ο έτος των 
αρχιτεκτονικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Συμμετείχε 
ως μέλος ομάδας για συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. 
_Project 9

Η Λευκή Χαραλάμπους γεννήθηκε στην Λευκωσία, Κύπρος το 
1991. Είναι φοιτήτρια στο 4ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλά καλλιτεχνικά 
εργαστήρια και εκθέσεις. Συμμετείχε ως μέλος ομάδας για 
συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Ενδιαφέρεται για την 
ιστιοπλοΐα και ασχολείται με το σχεδιασμό ιστιοπλοϊκών σκαφών. 
_Project 9

Η Στέφανη Ζάβαλλη γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος το 1991. Είναι 
φοιτήτρια στο 4ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στο λύκειο, συμμετείχε σε 
εργαστήρι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ως μέλος 
της κυπριακής αντιπροσωπείας με μία από τις ομάδες. _Project 9

Η Γιώτα Κυριάκου γεννήθηκε στη Λευκωσία, Κύπρος. Κατέχει 
Δίπλωμα στο Interior Design και τώρα είναι φοιτήτρια στο 3ο 
έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως μέλος ομάδας για συμμετοχή σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. _Project 9

Η Γιάννα Χατζηκωστή έχει μόλις ολοκληρώσει το 3ο έτος των 
σπουδών της στην Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Συμμετείχε σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις. 
Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως μέλος ομάδας για συμμετοχή σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. _Project 9

in developing public consciousness and a seminar for the public 
involvement. That urban game was exposed in the 1st Biennale of 
Thessaloniki. _Project 7

Eleni Flouri was born in Lodz, Poland in 1981. She joined Leicester 
Warwick Medical School in 1999, from where she graduated in 2005 
and worked at Leicester University Hospitals. In 2008 she enrolled 
at Frederick University Architecture Course. During her studies 
she participated in a number of extracurricular activities, Summer 
Workshops, organization of seminars and research. Part of her work 
was presented at the 1st Thessaloniki Biennale and published in the 
magazines ‘Arxeio’ and ‘Synthesis’. _Project 8

Pavlina Platonos was born in Nicosia in 1989. In 2007 she enrolled 
at the architecture course of Frederick University. She participated 
in the architectural competition ‘Multicultural Centre and Museum 
of agricultural heritage in Eptagonia, Limassol’. She also took part 
in students’ competitions, workshops and at the 1st Thessaloniki 
Biennale. She is a member of the board of Cyprus YEU (Youth for 
Exchange and Understanding) and a volunteer/participant in local, 
national, international and bicommunal events. _Project 8

Chrysanthos Yiakubiv was born in Nicosia, Cyprus in 1991. His 
origin is from Russia and Cyprus but he lives permanently in Nicosia, 
Cyprus. He has just finished his 3rd year of architectural studies at 
the University of Nicosia. He has participated as member of a team 
for architectural competitions. _Project 9

Lefki Charalambous was born in the city of Nicosia, Cyprus in 
1991. She is a 4ht year student at the Department of Architecture 
of University of Nicosia. She has been involved in a number of art 
workshops and exhibitions. She has participated as member of a 
team for architectural competitions. She is interested in sailing and 
also being involved in the design of sailing boats. _Project 9

Stephanie Zavalli was born in Nicosia, Cyprus in 1991. She is a 
4th Year student at the Department of Architecture of University 
of Nicosia in Cyprus. During High School, she participated in a 
workshop at the European Parliament in Strasbourg as a member of 
the Cyprus Delegation with one of the groups. _Project 9

Yiota Kyriacou was born in Nicosia, Cyprus. She earned a 2-year 
Diploma in Interior Design. And she is currently a 3rd year student at 
the Architecture Department of the University of Nicosia. Furthermore, 
she has participated as member of a team for architectural 
competitions. _Project 9

Yianna Hadjicosti she has just finished the 3rd year of her studies in 
architecture at the University of Nicosia in Cyprus. She participated in 
various art events and exhibitions. Furthermore, she has participated 
as member of a team for architectural competitions. _Project 9

Ifigenia Neofytou was born in Pafos, Cyprus in 1991. In 2012 she 
received a Bachelor of Science in Architecture Degree from the 
University of Cyprus. During her studies she has taken part in an 
urban game, which was organized by students of the University 
of Cyprus. She has worked on small scale projects and on the 
architectural competition for the Cyprus News Agency. _Project 10

Chystalla Psathite was born in Pafos, Cyprus in 1990. In 2012 
she received a Bachelor of Science in Architecture degree from the 
University of Cyprus. In 2012 she participated in the 1st Architecture 
Biennale of Thessaloniki and in the seminar ‘Public Aware’ (organised 
by the University of Cyprus). In 2010-2011 she was a member of 
two participations on the architectural competition for the Cyprus 
News Agency and the restoration of traditional buildings in Cyprus. 
_Project 10

George Bozis – Tzetzis was born in Thessaloniki, Greece in 1991. 
He is a 1st Year student at the Department of Architecture of 
Neapolis University Pafos. He studied at the Ecole National Superieur 
d’ Architecture de Paris Belleville. He does graffiti art and he has 
participated in related festivals. _Project 11

Η Ιφιγένεια Νεοφύτου γεννήθηκε στη Πάφο , Κύπρος το 1991. 
Το 2012 έλαβε το Bachelor of Science στην Αρχιτεκτονική από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τις σπουδές της πήρε μέρος σε 
ένα αστικό παιχνίδι, που οργανώθηκε από τους σπουδαστές του 
Πανεπιστημίου της Κύπρου. Εργάστηκε σε μικρής κλίμακας έργα 
καθώς και για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων. _Project 10

Η Χρυστάλλα Ψαθίτη γεννήθηκε στη Πάφο, Κύπρος το 1990. Το 
2012 έλαβε το Bachelor of Science στην Αρχιτεκτονική από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 2012 συμμετείχε στην 1η Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης και στο σεμινάριο “Δημόσια 
Γνώση” (διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου). Την περίοδο 
2010-2011 ελαβε μέρος στην προετοιμασία δύο συμμετοχών στον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων 
καθώς και στην αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων στην Κύπρο. 
_Project 10

Ο Γιώργος Μπόζης - Τζεζής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
το 1991. Είναι φοιτητής στο 1ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Σπούδασε στην Ecole National 
Superieur d’Architecture de Belleville στο Παρίσι. Ασχολείται με το 
γκράφιτι και συμμετείχε σε σχετικά φεστιβάλ. _Project 11

Ο Γιάννης Γεωργίου γεννήθηκε στη Πάφο, Κύπρος το 1991. Είναι 
φοιτητής στο 1ο έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Νεάπολης Πάφος. _Project 11

Η Γλυκερία Αναξαγόρου γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το 
1990. Το 2012 έλαβε το Bachelor of Science στην Αρχιτεκτονική 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή της 
ως μέλος της αντιπροσωπευτικής ομάδας της Κύπρου στη Bienalle. 
Έχει συμμετάσχει σε πολλά εργαστήρια όπως MIAW στο Μιλάνο, 
EASA, και στο Εργαστήρι Φοιτητών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου. _Project 12

Ο Γιώργιος Κυριαζής έλαβε ένα BSc στην αρχιτεκτονική από το 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου το 2012. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία 
και υποτροφίες. Συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια, αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς και έχει εκθέσει δουλειά του σε αρκετές εκθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης  της  έκθεσης  «Φοιτητών  και  Νέων 
Αρχιτεκτόνων». _Project 12

Η Παναγιώτα Κάσια γεννήθηκε στο Paralimni, Κύπρος το 1989. Είναι 
φοιτήτρια στο 3ο έτος στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Frederick. Το 2012 συμμετείχε στο Θερινό Εργαστήρι που 
οργανώθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Επιλεγμένο 
έργο της παρουσιάστηκε στη πρώτη Biennale Θεσσαλονίκης  και 
δημοσιεύτηκε στο αρχιτεκτονικό περιοδικό “Αρχείο” και στην Exhibit 
Gallery στο Goswell road, Λονδίνο. _Project 13

Η  Γεωργία  Παχίτη  γεννήθηκε  στη  Λευκωσία  το  1990. Το 
2008 ξεκίνησε τη  φοίτηση  της  στο Τμήμα  Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστήμιου Frederick. Το 2012 συμμετείχε στο Θερινό 
Εργαστήρι που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου. Επιλεγμένο έργο της παρουσιάστηκε στη πρώτη Bienalle 
Θεσσαλονίκης  και δημοσιεύτηκε στο αρχιτεκτονικό περιοδικό 
“Αρχείο“. _Project 13

Η Έλλη Μπαλαμπανίδου γεννήθηκε στη Γεωργία το 1987. Είναι 
φοιτήτρια στο 4o έτος στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. Κατά τις σπουδές της συμμετείχε στο “Θερινό 
Εργαστήρι του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου”. Το 2010 είχε 
συμμετάσχει στο εργαστήρι “ ULTRALIGHT “ με το Marco Verde, Δρ. 
Οδυσσέα Κοντοβουρκή. Έλαβε μέρος στην έκθεση “Μινιμαλισμός”, 
η οποία οργανώθηκε από την ομάδα φωτογράφων Κύπρου 
«Φωτοδός» το 2012. _Project 14

Ο Evgenios Zozoulya γεννήθηκε στην Οδησσό της Ουκρανίας το 
1986. Είναι φοιτητής στο 4ο έτος στο τμήμα αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. _Project 14

Giannis Georgiou was born in Pafos, Cyprus in 1991. He is a 1st 
Year student at the Department of Architecture of Neapolis University 
Pafos. _Project 11

Glykeria Anaxagorou was born in Limassol, Cyprus in 1990. In 2012 
she received a Bachelor of Science in Architecture degree from the 
University of Cyprus. This is her second participation as a member 
of the representative team of Cyprus at Bienalle. She has participated 
in many workshops such as MIAW in Milan, EASA, and in Cyprus 
Architect Assosiation Student Workshop. _Project 12

Georgios Kyriazis received a BSc in Architecture from the University 
of Cyprus in 2012. He has received numerous awards and grants. He 
has participated in various workshops, architectural competitions and 
he has exhibit his work in several exhibitions, including the exhibition 
of “Students and Young Architects”. _Project 12

Panayiota Kasia was born in Paralimni, Cyprus in 1989. She is 
a 3rd year student at the Department of Architecture of Frederick 
University. In 2012 she attended the summer workshop organized 
by the Cyprus Architects Association. Selected work was presented 
at the First Thessaloniki Bienalle and published at the architectural 
magazine ‘Arheio’ and at the Exhibit Gallery at Goswell Road, London. 
_Project 13

Georgia Pachiti was born in Nicosia in 1990. In 2008 she started 
her studies in Architecture at Frederick University. In 2012 she 
attended the summer workshop organized by the Cyprus Architects 
Association. Selected work of hers was presented at the First 
Thessaloniki Bienalle and published at the architectural magazine 
‘Arheio’. _Project 13

Elli Balampanidou was born in Georgia in 1987. She is a 4th Year 
student at the Department of Architecture of University of Nicosia. 
During her studies she participated in the “Summer Workshop of 
the Cyprus Architects Association”. In 2010 she was involved in 
the Workshop “ULTRALIGHT” with Marco Verde, Dr. Odysseas 
Kontovourkis. She took part in an exhibition “Minimalism” which was 
organized by Fotodos in 2012. _Project 14

Evgenios Zozoulya was born in Odessa, Ukraine in 1986. He is a 4th 
year student at the Department of Architecture of the University of 
Nicosia. _Project 14
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Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους διοργανωτές 
της Κυπριακής Συμμετοχής: το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
οικονομική στήριξη και ιδιαίτερα τον κ. Πέτρο Δυμιώτη, 
το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και το Σύνδεσμο 
Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου για την 
υποστήριξη τους. Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται στην 
επιστημονική επιτροπή για την ψήφο εμπιστοσύνης στην 
πρόταση μας, καθώς επίσης και την Αγγέλα Σκορδή, και 
την Roscianach Ηabibi Μinelli, συντονίστριες στη Βενετία 
για την πολύτιμη βοήθεια .
Ευχαριστίες οφείλουμε στις τέσσερεις σχολές 
αρχιτεκτονικής Κυπριακών Πανεπιστημίων: του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου 
Neapolis Πάφου για τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο. 
Ευχαριστούμε θερμά το διδακτικό προσωπικό που 
συμμετείχε στο συντονισμό και ιδιαιτέρως τον Επίκουρο 
Καθηγητή Ανδρέα Σαββίδη για τη στήριξη και τη ζεστή 
φιλοξενία του εργαστηρίου στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Επιπλέον, εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
τριάντα δύο φοιτητές για τη δημιουργική ενέργεια και τη 
σκέψη που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 
τους στο εργαστήριο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε και στους καλεσμένους 
ομιλητές του εργαστηρίου καθώς και τους συγγραφείς 
των άρθρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, για το 
χρόνο και το έργο που κατέθεσαν.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους 
συνεργάτες μας, επαγγελματίες και φίλους, που με 
την τεχνογνωσία και την προθυμία τους βοήθησαν 
στην υλοποίηση της έκθεσης: Θ.Ε.Σ. Μαλούντα ΛΤΔ, 
Μιχάλης Λιμνιώτης & Υιος ΛΤΔ, Euroblinds, Luce 
Ataliotis, Γιάννος Φυλακτού, και Χάρης Κυριάκου ΛΤΔ. 
Για την παροχή υλικού και εξειδικευμένων υπηρεσιών 
οπτικοασκουστικών μέσων εκφράζουμε ιδιαίτερες 
ευχαριστίες στους Agisilaou & Spyrou Photography, 
Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Luke Christopher.  
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της Κυπριακής Συμμετοχής: Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμό, Nice Day Developments, και Agathocleous 
Group.
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Αγγέλα Ζησιμοπούλου, Simon Kramer Vrscaj
και Μάρθα Κρασάρη.
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We have been unable to find the legal copyright owners 
of some of the photographs used in the exhibition. Should 
the copyright law have been violated, this has been un-
intentional and copyright owners will be accredited in the 
event of similar exhibitions in the future.
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