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α .  ε ι σ α γ ω γ ή

Στην άκρη της ανατολικής Μεσογείου, στο σημείο συνάντησης τριών 
ηπείρων, σε ένα νησί που ανήκει γεωλογικά στη Μέση Ανατολή 
αλλά λόγω ιστορικών δεσμών με την Ευρώπη θεωρείται ευρωπαϊκό, 
βρίσκεται η πόλη της Αμμοχώστου. Στην παράλια πόλη, που 
στρέφεται στην Ανατολή μα τα μνημεία της μαρτυρούν και Δύση, 
εμφανίζονται ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα συστατικά πόλης, 
στοιχεία που έχουν διαμορφωθεί μετά από πλήθος ιστορικών, 
πολιτισμικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών δράσεων. 

Το Βαρώσι –η πόλη-φάντασμα –, η τειχισμένη πόλη, η μεγαλύτερη 
σε μήκος παραλία της Κύπρου, το λιμάνι, το δέλτα δύο ποταμών, 
ο αρχαιολογικός χώρος της Σαλαμίνας και η πράσινη γραμμή 
συνθέτουν όλα μαζί το μωσαϊκό της πόλης της Αμμοχώστου. 

Οι πόλεις, όντας η έκφραση της ανάγκης του ανθρώπου για 
κοινωνική οργάνωση και επικοινωνία, εξελίσσονται μέσα στην ιστορία 
ακμάζοντας και παρακμάζοντας εξαρτώμενες άμεσα από τον 
ανθρώπινο παράγοντα και τις επιπτώσεις των δράσεών του πάνω 
σε αυτές. Ο κύκλος αυτός –από την ίδρυση μέχρι την καταστροφή, 
την ανοικοδόμηση και επέκταση ενός οικισμού– είναι από τις 
σταθερές που συνοδεύουν το ανθρώπινο είδος από την αρχή της 
εμφάνισής του στον πλανήτη. Παραδόξως, παρουσιάζουν μια τάση 
για ισορροπία, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα οικοσυστήματα.

Εκτός από τις φυσικές καταστροφές που μπορεί να πλήξουν τις 
πόλεις –των οποίων η συχνότητα εμφάνισής παρουσιάζει μια σχετική 
περιοδικότητα– οι πόλεις βιώνουν σοβαρές διαταραχές από τις 
ανθρωπογενείς καταστροφές, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζουν 
αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης τον 20ο και 21ο αιώνα[1].

Σε αυτή την κρίσιμη εποχή που διανύουμε –όπου οι πόλεις καλούνται 
να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ολοένα και μεγαλύτερης 
συχνότητας ανθρωπογενών καταστροφών– και στα πλαίσια της 
διάλεξής μας, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε τον πληγμένο 
από καταστροφή σύγχρονο αστικό ιστό ως πεδίο μελέτης. Την 
ίδια στιγμή, επιχειρούμε να κατανοήσουμε το είδος των δυναμικών 
που παρουσιάζονται στην επικείμενη ανάκαμψη και προσδίδουν 
ανθεκτικότητα στην πόλη, σε συνδυασμό φυσικά με τις εκάστοτε 
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες.  

1. Σουτόγλου, Μ. (2008) Διαχείριση κινδύνου: η περίπτωση του καταστροφικού 
κινδύνου, Πειραιάς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Πανεπιστήμιο Πειραιά, σ. 24

Αντικείμενο της 
εργασίας

Εικόνα 02. Χάρτης της Ευρώπης από τον Οθωμανό γεωγράφο Πίρι Ρέις, τέλη 16ου αι. – Πηγή: 
wikipedia.org/wiki.Piri_Reis, ιδία επεξεργασία 98



Θα ήταν λάθος αν ισχυριζόταν κανείς ότι η καταστροφή μιας πόλης 
και η εγκατάλειψή της από τους κατοίκους της είναι αποκλειστικό 
φαινόμενο της εποχής μας. Όμως, η αύξηση της συχνότητας 
τέτοιων καταστροφών τις τελευταίες δεκαετίες έχει πυροδοτήσει μια 
σειρά από κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που επιζητούν λύση. 
Μεταξύ άλλων, η λύση διερευνάται και μέσα από τον πολεοδομικό 
και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ειδικά όταν αυτά δοκιμάζουν την 
προσαρμοστικότητα και την «ελαστική ανθεκτικότητα» της πόλης. 

Η καταγωγή μας από την Επαρχία Αμμοχώστου της Κύπρου, τα 
προσωπικά βιώματα, οι αφηγήσεις συγγενικών προσώπων –ως 
πρόσφυγες πολέμου– καθώς και η ιδιότητά μας ως μελλοντικοί 
αρχιτέκτονες –που θα κληθούν να λάβουν θέση όχι μονάχα στο 
σχεδιαστικό αλλά και στο πολιτικό και πολιτισμικό ζήτημα της 
Αμμοχώστου– μας ώθησε στην επιλογή της πόλης αυτής ως ένα 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο προβληματισμού και πειραματισμού. Η 
έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία προετοιμάζει το 
έδαφος για την επερχόμενη διπλωματική μας εργασία, όπου θα γίνει 
η προσπάθεια απάντησης στα ζητήματα της πόλης, μέσα πάντοτε 
από την σκοπιά του αρχιτέκτονα.

Το εγχείρημα χαρακτηρισμού μιας πόλης ως «ελαστικά ανθεκτική», 
όταν η έννοια είναι ακόμα υπό διαμόρφωση και όταν η πόλη 
υποφέρει από τον εκτοπισμό του 80% των κατοίκων της και την 
περίφραξη του 20% της έκτασής της, είναι σίγουρα ριψοκίνδυνο.

Πώς μια πόλη επανακάμπτει μετά από μια τέτοια καταστροφή 
έχοντας ένα κομμάτι της κλειστό, όπου τα ερείπια και τα κουφάρια 
των κτιρίων της υπενθυμίζουν συνεχώς τον πρόσφατο πόλεμο; Κάτω 
από ποιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μπορεί η Αμμόχωστος 
να ανακάμψει; Πόσο σημαντικό είναι να προβληθεί η κοινωνική 
πτυχή του προβλήματος, δηλαδή των προσφύγων αλλά και των 
σημερινών Τουρκοκυπρίων κατοίκων, για να μπορέσει η πόλη να 
ανακτήσει την απαξιωμένη της ιστορική και πολιτισμική ισχύ και την 
αξιοπρέπεια των κατοίκων της;

Η μεγάλη πρόκληση της πόλης δεν είναι άλλη από την αντιμετώπιση 
των συνθηκών κατοχής που επέφερε η τουρκική εισβολή το 1974 
και της περίφραξης του πιο ζωτικού κομματιού της πόλης –του 
Βαρωσιού– με τον εκτοπισμό του μεγαλύτερου ποσοστού των 
κατοίκων της. Συνεπώς, με αφορμή την επίσημη πολιτική θέση του 
τουρκοκυπριακού δήμου Αμμοχώστου για άνοιγμα του περίκλειστου 
Βαρωσιού με σκοπό την επανεγκατάσταση των νόμιμων ιδιοκτητών, 
διερευνούμε το ενδεχόμενο άνοιγμα της πόλης-φάντασμα, τις πιέσεις 
που θα δεχθεί και τη δυναμική που πιθανά να κρύβει μια τέτοια κίνηση 
σε σχέση με την ολική ανάκαμψη της πόλης της Αμμοχώστου.

Αφορμή επιλογής 
του θέματος

Σκοπός εργασίας  
-  Κύρια 

ερωτήματα

Εικόνα 03. Βαρώσι σήμερα  
– Πηγή: wikipedia.org 1110



Για τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας της Αμμοχώστου και για 
την προσπάθεια απάντησης στα παραπάνω ερωτήματα, αρχικά 
επιχειρούμε τον προσδιορισμό του όρου «ελαστική ανθεκτικότητα». 
Μελετούμε την μετεξέλιξη της έννοιας του όρου, από τους πρώτους 
ορισμούς μέχρι την υιοθέτησή της στα διάφορα επιστημονικά πεδία, 
αλλά και την εφαρμογή της στο πεδίο της αρχιτεκτονικής σήμερα. 

Στη συνέχεια, αναγιγνώσκουμε την ιστορική, κοινωνικοοικονομική και 
πολεοδομική εξέλιξη της πόλης, από τους αρχαίους και μεσαιωνικούς 
χρόνους μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ακολουθεί η αξιολόγηση των 
δεδομένων της σημερινής κατάστασης και η επιμέρους αναφορά 
σε καθένα από τα συστατικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν το 
λανθάνον δυναμικό της πόλης, και οδηγούν σε συμπεράσματα 
για τις δυναμικές, προοπτικές και ενδεχόμενους κινδύνους που 
προκύπτουν. Έπειτα γίνεται εκτενέστερη ανάλυση της περίπτωσης 
του ανοίγματος του περιφραγμένου Βαρωσιού –ως δυναμική στην 
ανάκαμψη της Αμμοχώστου – και των πιέσεων που θα προκύψουν 
με μια τέτοια άρση της απαγόρευσης εισόδου που ισχύει εδώ και 
σαράντα-ένα χρόνια.

Τέλος, γίνεται μια σύντομη παράλληλη ανάγνωση άλλων 
περιπτώσεων πόλεων υπό το πρίσμα της «ελαστικής ανθεκτικότητας», 
με σκοπό την κατανόηση μιας διαφορετικής κάθε φορά πτυχής που 
παρουσιάζει ο όρος στις πόλεις  αυτές, κατά την προσπάθειά τους 
να ανακάμψουν μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, 
είτε αφορά τις πρακτικές της κυβερνούσας αρχής είτε του κοινωνικού 
συνόλου.

«Μοιάζει η πόλη σαν ένα πουλί που θέλει να πετάξει με πληγωμένο το ένα 
του φτερό» 

δήλωση του Οκτάι Καγιάλπ, του Τουρκοκύπριου δημάρχου της 
κατεχόμενης Αμμοχώστου, στα πλαίσια συνέντευξής του στο Famagusta 
Ecocity Project, Δημαρχείο Αμμοχώστου, Αμμόχωστος, 16/01/14

Μεθοδολογία

Εικόνα 04. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, Οκτώβριος 2014 – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 1312
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β .  ε λ α σ τ ι κ ή  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α

i. θεωρητικό υπόβαθρο

Υποκείμενο στα πάντα, από σεισμούς μέχρι έξυπνες βόμβες, οι πόλεις 
είναι ένα από τα ανθεκτικότερα δημιουργήματα της ανθρωπότητας. 
Η πολύπλοκη αυτή οντότητα, μετά από ένα τραύμα, συνεχείς πιέσεις 
και διαταράξεις της ισορροπίας της, φαίνεται να έχει την ικανότητα 
να ανασυγκροτείται και να αναδιοργανώνεται για να επαναφέρει 
την εσωτερική της ισορροπία. Η πόλη δηλαδή, παρουσιάζει την 
ικανότητα να ανακάμπτει και να συνεχίζει τη λειτουργία της. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε, το γεγονός ότι στην παγκόσμια ιστορία είναι 
ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου όντως μια μεγάλη πόλη χάθηκε 
πραγματικά ή οριστικά[1]. Για την περιγραφή αυτής της ιδιότητας της 
πόλης έχει χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες ο όρος «ελαστική» 
ή αλλιώς «ελαστικά ανθεκτική» (resilient), είναι όμως ένας όρος 
ακόμη υπό διαμόρφωση και με ποικίλες ερμηνείες της σημασίας του 
από θεωρητικούς επιστήμονες. 

Η αγγλική λέξη «resilience» πηγάζει από τη λατινική λέξη «resiliens» 
και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις φυσικές επιστήμες για 
να υποδηλώσει τη συμπεριφορά ενός ελατηρίου. Συγκεκριμένα, ο 
Gordon J. E. το 1978, όρισε ως ελαστική ανθεκτικότητα «την ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας παραμόρφωσης και την ελαστική εκτροπή 
κατά την άσκηση φορτίου χωρίς σπάσιμο ή παραμόρφωση»[2]. 
Στους τομείς της μηχανικής, περιγράφεται ως η ικανότητα ενός 
υλικού να απορροφά ενέργεια, να αντιστέκεται στη ζημιά, και να 
ανακάμπτει γρήγορα. Ο όρος έκτοτε άρχισε να χρησιμοποιείται και 
από άλλες επιστήμες, όπως η οικολογία και η ψυχολογία, και να 
εμπεριέχει διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικά νοηματικά πλαίσια. 
Επομένως με την εκτενή χρήση του σε πληθώρα πεδίων, ο ορισμός 
της ίδιας της λέξης άρχισε να μεταβάλλεται. Συγκεκριμένα, στο Νέο 
Λεξικό Webster της Αγγλικής Γλώσσας του Εικοστού αιώνα (1958), 
η αγγλική λέξη «resilience» ορίζεται ως «η ικανότητα ανάκτησης της 
αρχικής θέσης  μετά από τέντωμα ή περιορισμό, ή ως η ανάκτηση 
της δύναμης ή του πνεύματος»[3], ενώ στο λεξικό American Heritage 
(1969), ο ορισμός περιλάμβανε ήδη και την ερμηνεία ως «η ικανότητα 
να ανακάμπτει από την ασθένεια, αλλαγή, ή ατυχία»[4]. 

1. Vale L. J. και Campanella, T. J. (2005) The Resilient City: How Modern Cities 
Recover from Disaster, Oxford University Press, σ. 5
2. Gordon, J.E. (1978) Structures, Middlesex, England, Penguin Books Ltd
3. Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language (1958)
4. The American Heritage Dictionary (1969), American Heritage Publishing

ετυμολογία όρου
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Ήδη από τη δεκαετία του 1970 και του 1980, η ελαστική ανθεκτικότητα 
υιοθετήθηκε από την οικολογία και την ψυχολογία για να περιγράψει 
φαινόμενα πέρα από τη μηχανική λειτουργία του ελατηρίου. Στην 
οικολογία ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει οικοσυστήματα 
που συνέχισαν να λειτουργούν με τον ίδιο περίπου τρόπο μετά από 
κάποια αναταραχή. Αναλυτικότερα, πρώτος υιοθέτησε τον όρο 
ο βιολόγος C. S. Holling το 1973, όπου στην έρευνα του ορίζει την 
ελαστική ανθεκτικότητα ως «το μέτρο της παραμονής των σχέσεων 
μέσα σε ένα σύστημα και η ικανότητά του να απορροφά αλλαγές 
και διαταραχές στις παραμέτρους και στις μεταβλητές που το 
ορίζουν και το κινούν, και να συνεχίσει να υφίσταται ως σύστημα»[5]. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ένας πληθυσμός ανταποκρίνεται σε κάθε 
περιβαλλοντική αλλαγή με την έναρξη μιας σειράς αλλαγών στη 
φυσιολογία του, τη συμπεριφορά του, την οικολογία και τη γενετική 
δομή του, που αποκαθιστούν την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις 
μετέπειτα απρόβλεπτες περιβαλλοντικές μεταβολές[6]. Στη συνέχεια, ο 
C. S. Holling επαναπροσδιορίζει τον ορισμό το 1986[7] και ξανά το 
1995 καταλήγοντας ότι η ελαστική ανθεκτικότητα είναι «η ρυθμιστική 
ικανότητα ενός συστήματος να απορροφά διαταραχές, ή αλλιώς, το 
μέγεθος της διαταραχής που μπορεί να απορροφήσει το σύστημα 
πριν να αλλάξει τη δομή του προσαρμόζοντας τις μεταβλητές και 
διαδικασίες που ελέγχουν τη συμπεριφορά του»[8].

Παράλληλα, στην ψυχολογία ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να 
περιγράψει ομάδες ανθρώπων που δεν άλλαξαν συμπεριφορά 
παρά τις αντιξοότητες που βίωσαν. Συγκεκριμένα, πρώτες οι 
ψυχολόγοι Werner E. και Smith R. το 1982 υιοθέτησαν τον όρο σε 
έρευνες για την ψυχολογία του ανθρώπου, για το μετατραυματικό 
στρες και τη φτώχεια, και όρισαν την ελαστική ανθεκτικότητα ως «την 
έμφυτη ικανότητα για αυτο-επαναφορά»[9]. Όπως φαίνεται από τους 
πρώτους ορισμούς, η ουσία του όρου περιγράφεται ως η ικανότητα 
ενός σώματος να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση μετά από 
μιας μορφής διαταραχή, πίεση, ή αλλαγή.  Όμως, με την περεταίρω 
του χρήση, ο όρος έχει πάρει ποικίλες σημασίες που μπορούν να 
αναγνωστούν ως διαφορετικές. Οι διαφορές τους, αν και μικρές, 
παραμένουν διακριτές. 

5. Werner, E. και Smith, R. (1982) Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study 
of Resilient Children and Youth, New York, Adams Bannister and Cox 
6. Holling, C. S. (1973) Resilience and stability of ecological systems, Annual 
Review of Ecology and Systematics 4, σ. 1-23 
7. Holling, C. S. (1973) Resilience and stability of ecological systems, Annual 
Review of Ecology and Systematics 4, σ. 18
8. Holling, C. S. (1986) The Resilience of Terrestrial Ecosystems: Local Surprise 
and Global Change, στο βιβλίο των William, C. C. και Munn, R. E. Sustainable 
development of the biosphere, Cambridge, Cambridge University Press, σ. 296
9. Gunderson, L. H., Holling, C.S. και Light, S. (1995) Barriers and Bridges to the 
Renewal of Ecosystems and Institutions, New York, Columbia University Press

χρήση του όρου 
στην οικολογία

χρήση του όρου 
στην ψυχολογία

Ένας τρόπος διάκρισης των ορισμών είναι ανάλογα με την θεώρηση 
της ελαστικής ανθεκτικότητας ως «ιδιότητα» ενός συστήματος ή ως 
«διαδικασία». Πολλοί θεωρητικοί μετά τον C. S. Holling όρισαν την 
ελαστική ανθεκτικότητα ως μια ιδιότητα ενός κοινωνικο-οικολογικού 
συστήματος, όπως για παράδειγμα ο W. N. Adger, ο οποίος την 
ορίζει ως «την ικανότητα ενός συστήματος να διατηρείται (να 
απορροφά τις αναταραχές και να εξακολουθεί να διατηρεί τη 
λειτουργία της κοινωνίας και την ακεραιότητα των οικολογικών 
συστημάτων) και την ικανότητα να προσαρμόζεται απέναντι σε 
αλλαγές, απρόβλεπτες περιστάσεις, και κινδύνους»[10]. Παρομοίως, 
ο θεωρητικός B. Walker[11] αλλά και o οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Μείωση των Καταστροφών[12], αναγνωρίζουν στους 
ορισμούς τους ότι η ελαστική ανθεκτικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό 
ενός συστήματος. Αντίθετα, θεωρητικοί όπως ο , C. Sonn[13], ο M. 
Waller[14], ο F. H. Norris[15], και το Κέντρο Κοινοτικών Επιχειρήσεων 
(CCE)[16] ορίζουν την ελαστική ανθεκτικότητα ως τη διαδικασία εκείνη 
που επιτρέπει σε ένα σύστημα να επιβιώσει από μια αναταραχή. 
Συγκεκριμένα  ο C. Sonn αναφέρει ότι η ανθεκτική ελαστικότητα είναι «η 
διαδικασία μέσω της οποίας οι δομές μεσολάβησης (όπως σχολεία, 
ομάδες συνομηλίκων, οικογένεια) και οι ρυθμιστές δραστηριότητας 
μετριάζουν την επίδραση από συστήματα καταπίεσης».

Πέρα από τη διαφοροποίηση ως προς τη φύση της ελαστικής 
ανθεκτικότητας, ένας άλλος τρόπος διάκρισης των ορισμών 
είναι ανάλογα με τον τρόπο που αυτή επιτυγχάνεται, δηλαδή αν 
αυτό γίνεται μέσω της «προσαρμογής» ή της «αντίστασης». Οι 
περισσότεροι από τους ορισμούς περιγράφουν την ιδέα της 
προσαρμογής του συστήματος προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στις αντιξοότητες. Το σύστημα προσαρμόζεται στις αντιξοότητες, 
αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργεί, ή με τη χρήση των πόρων 
του με καινοτόμους τρόπους. Τέτοιους ορισμούς έχουν δώσει 

10. Adger, W. N. (2003) Social capital, collective action and adaptation to 
climate change, Economic Geography 79, σ. 1
11. Walker, B., Holling, C.S., Carpenter και S.R, Kinzig, A. (2004) Resilience, 
Adaptability and Transformability in Social– ecological Systems, Ecology and 
Society 9
12. United Nations Interagency Secretariat of the International Strategy for 
Disaster Reduction (UN/ISDR) (2004) Living With Risk: A global review of the 
ISDR, United Nations, Geneva, σ. 16-17
13. Sonn, C. και Fisher, A. (1998) Sense of community: Community resilient 
responses to oppression and change, Journal of Community Psychology 26, 
σ. 457-472  
14. Waller, M. (2001) Resilience in Ecosystemic Context: Evolution of the 
concept, Arizona, American Journal of Orthopsychiatry, σ. 290–297
15. Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F. και Pfefferbaum, R. 
L. (2008) Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and 
Strategy for Disaster Readiness, Journal of Community Psychology 141, σ. 127-50
16. Center for Community Enterprise (2000) The Community Resilience Manual: 
A new resource will link rural revitalization to CED best practice
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θεωρητικοί όπως ο D. Brown[17], ο B. Pfefferbaum[18], και ο C. Folke[19], 
αλλά και η οργάνωση Resilience Alliance[20]. Χαρακτηριστικά, ο 
C. Folke καταλήγει να ορίσει την ελαστική ανθεκτικότητα ως «την 
ικανότητα ενός συστήματος να αλλάζει και να προσαρμόζεται 
συνεχώς, και ταυτόχρονα να εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα 
στα όρια που περιγράφουν τον χαρακτήρα του (ίδια ταυτότητα)». 
Απ’ την άλλη πλευρά, θεωρητικοί όπως ο K. Ott[21] και ο S. W. 
Gilbert[22] υποστηρίζουν ότι ένα σύστημα για να αντέξει θα πρέπει 
να αντισταθεί στις αντιξοότητες (ή να δαπανήσει πόρους) και να 
αποφύγει την αλλαγή, έτσι λοιπόν η ελαστική ανθεκτικότητά του 
ορίζεται από το ποσό των αντιξοοτήτων που μπορεί να αντέξει χωρίς 
να καταρρεύσει ή να αλλάξει δραματικά. Ιδιαίτερα, ο K. Ott ορίζει την 
ελαστική ανθεκτικότητα ως «τη συντήρηση του φυσικού κεφαλαίου 
σε μεγάλο χρονικό διάστημα (ως η βάση για τη λειτουργία των 
κοινωνικών συστημάτων)».

Ένας τρίτος τρόπος διαχωρισμού των ορισμών μπορεί να γίνει βάσει 
της χρονικής φύσης της ελαστικής ανθεκτικότητας, δηλαδή αν είναι 
κάτι «επίκτητο» ή κάτι «εγγενές». Μερικοί από τους ορισμούς θεωρούν 
την ελαστική ανθεκτικότητα ως αναδυόμενη ιδιότητα που εμφανίζεται 
μόνο στον απόηχο της κρίσης. Για παράδειγμα ο L. Butler την ορίζει ως 
«την καλή προσαρμογή και την επιστροφή σε βασικές λειτουργίες μετά 
από μια πρόκληση»[23]. Παράλληλα, θεωρητικοί που αντιλαμβάνονται 
την ελαστική ανθεκτικότητα ως διαδικασία, αποδίδουν επίσης στον 
όρο έναν χρονικό προσδιορισμό, και την τοποθετούν πάντοτε μετά 
την όποια κρίση. Αυτή η άποψη δεν βρίσκει σύμφωνους όσους 
θεωρητικούς παρουσιάζουν την ελαστική ανθεκτικότητα ως κάτι 
εγγενές και ως ένα δυναμικό χαρακτηριστικό που προϋπάρχει. Όπως 
για παράδειγμα ο A. Rose[24], ο οποίος διακρίνει την εξάρτηση της 
ανθεκτικότητας από την όλη πορεία της κοινότητας, και μπορεί να 
ενισχυθεί ανεξάρτητα, μέσα από την καλή οργάνωση και το σχεδιασμό.

17. Brown, D. και Kulig, J. (1996/97) The concept of resiliency: Theoretical 
lessons from community research, Health and Canadian Society 4, σ. 29–52
18. Pfefferbaum, B., Reissman, D., Pfefferbaum, R., Klomp, R. και Gurwitch, R. 
(2005) Building resilience to mass trauma events, Kluwer Academic Publishers
19. Folke, C., Carpenter, S.R., Walker, B., Scheffer, M. και Rockström, J. (2010) Resilience 
Thinking: Integrating Resilience, Adaptability and Transformability, Ecology and Society 15
20. Resilience Alliance (2010) Assessing resilience in social-ecological systems. 
Workbook for practitioners. Version 2.0
21. Ott, K., και Döring, R. (2004) Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit. 
(Theory and Practice of Strong Sustainability), Marburg, Metropolis
22. Gilbert, S. W. (2010) Disaster Resilience: A Guide to the Literature, National 
Institute of Standards and Technology Building and Fire Research Laboratory
23. Butler, L., Morland, L. και Leskin, G. (2007) Psychological resilience in the 
face of terrorism, στο βιβλίο των B. Bongar, L. Brown, L. Beutler, J. Breckenridge, 
& P. Zimbardo, Psychology of terrorism, Oxford University Press, σ. 400-417
24. Rose, A., (2007) Economic resilience to natural and man-made disasters: 
Multidisciplinary origins and contextual dimensions, Environmental Hazards 7
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ii. η πόλη ως «ελαστικά ανθεκτική»

Ο όρος «ελαστική ανθεκτικότητα» χρησιμοποιείται πλέον για τον 
χαρακτηρισμό των σύγχρονων πόλεων και παρουσιάζεται ως ο 
επιδιωκόμενος στόχος κάθε πόλης. Ήδη, ο χαρακτηρισμός έχει 
αποδοθεί στις πόλεις εκείνες που έχουν καταφέρει να ανακάμψουν 
μετά από αιφνίδιες αναταραχές στην ισορροπία του συστήματός 
τους και έχουν αναπτύξει τέτοια χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν 
να αντέξουν την όποια επικείμενη και απρόοπτη αναταραχή στο 
μέλλον. Οι αναταραχές αυτές συμπεριλαμβάνουν τόσο φυσικές 
όσο και ανθρωπογενείς καταστροφές, τόσο υλικής όσο και άυλης 
μορφής. Τα παραδείγματα τέτοιων αναταραχών συμπεριλαμβάνουν 
τόσο σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές, όσο και βομβαρδισμούς, 
τρομοκρατικές επιθέσεις και κρίσεις τις οικονομίας. Χωρίς όμως, 
την ακριβή αποσαφήνιση του όρου δεν μπορεί να εξετασθεί ποια 
είναι ακριβώς η ελαστική ανθεκτικότητα μιας πόλης και πώς αυτή 
επιτυγχάνεται ή ενισχύεται.

Μέσα από την ανασκόπηση των ορισμών που υπάρχουν στην 
βιβλιογραφία είναι εμφανές ότι κάθε ορισμός διαφοροποιείται 
ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης κάθε φορά. Ακόμα και στις 
περιπτώσεις εκείνες που ο ορισμός αφορά το ίδιο αντικείμενο 
μελέτης, για παράδειγμα τα κοινωνικο-οικολογικά συστήματα ή 
τις πόλεις, εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις. Ωστόσο ο 
ορισμός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το αντικείμενο της 
ανάλυσης. Επομένως, η καθιέρωση ενός ενιαίου ορισμού είναι 
εξαιρετικά σημαντική. Ο ορισμός θα επηρεάσει το πώς θα γίνει η 
αναγνώριση της ελαστικής ανθεκτικότητας μιας πόλης απέναντι στις 
δυσμενείς επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών απειλών και 
θα  έχει σημαντικές συνέπειες για το πώς ενισχύεται η ίδια η ελαστική 
ανθεκτικότητα. 

Εμβαθύνοντας στο νόημα της ελαστικά ανθεκτικής πόλης, θα πρέπει 
πρώτα να εξετασθεί η φράση «Ανάκαμψη μετά από μια διαταραχή» σε 
μεγαλύτερο βαθμό. Τι εννοούμε ανάκαμψη και τι εννοούμε διαταραχή; 
Όπως επισήμανε ο Andrew Herscher η θεώρηση μίας διαταραχής 
περιγράφεται σήμερα με δεδομένο ότι η πρότερη κατάσταση μίας 
πόλης ήταν ιδανική, όμως αυτό στις πλείστες των περιπτώσεων 
δεν αντανακλά την πραγματικότητα[25]. Όντως, η ιστορία των 
πόλεων με την μεγαλύτερη πορεία στο χρόνο, χαρακτηρίζεται από 
σειρά αναταράξεων, πολέμων και καταστροφών και μία άλλη 
τέτοια «διαταραχή» δεν μπορεί παρά να αναγνωστεί ως η συνέχεια 
μιας τέτοιας πορείας και όχι ως η εξαίρεση ενός κανόνα ειρηνικών 
συνθηκών. Επομένως, η ανάκαμψη δεν αποσκοπεί στην ακριβή 

25. Herscher Α. (2005) Disasters in Cities, Cities as Disasters, and the Dialectic of 
Urban Resilience, H-Urban
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επαναφορά μιας πρότερης ιδανικής και ειρηνικής κατάστασης, αλλά 
στον επαναπροσδιορισμό των συνθηκών της πόλης, έτσι ώστε να 
συνεχίσει την λειτουργία της με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο.

Περαιτέρω, απαιτείται ο προσδιορισμός της έννοιας της «ανάκαμψης». 
Σε μία περίπτωση φυσικής καταστροφής για παράδειγμα, είναι 
εμφανής και αναμενόμενη η άμεση υλική ανακατασκευή της 
πληγείσας περιοχής, έτσι ώστε να μπορέσει η πόλη να συνεχίσει 
την ομαλή λειτουργία της. Όμως αυτό δεν αρκεί στην περίπτωση 
βομβαρδισμού μιας πόλης, ή πόσω μάλλον στην περίπτωση 
οικονομικής κρίσης, όπου δεν υπάρχει καμία υλική καταστροφή. Σε 
μια τέτοια περίπτωση είναι επιτακτική η συναισθηματική ανάκαμψη 
των κατοίκων της πόλης. Είναι αναπόφευκτη λοιπόν, η διάκριση 
μεταξύ της υλικής ανακατασκευής της πόλης και της ψυχολογικής 
ανάρρωσης των κατοίκων της. Συχνά, ο συναισθηματικός 
τραυματισμός των ανθρώπων είναι ο απώτερος στόχος αυτού 
που επιτίθεται: να πληγώσει ψυχολογικά την κοινωνία μιας πόλης 
έτσι ώστε να επιβληθεί σε αυτήν κατά την ευάλωτη περίοδο της 
ανάκαμψής της.  Επομένως, αυτή η μορφή ανάκαμψης είναι κάτι 
που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. 

Σύμφωνα με τις Julie B. Kirschbaum και Desiree Sideroff στο 
άρθρο τους για την βομβαρδισμό της Γκερνίκα[26], διαχωρίζουν την 
ελαστική ανθεκτικότητα μιας πόλης σε φυσική, συναισθηματική 
και πολιτισμική. Συγκεκριμένα, ως «φυσική ελαστική ανθεκτικότητα» 
ορίζουν την ικανότητα μιας πόλης να ανοικοδομεί τη φυσική της 
δομή. Συνίσταται από την στάση της απέναντι στην πρότερη μορφή 
της πόλης, την αρχή που αποφασίζει τι και πώς θα ανοικοδομηθεί, και 
τις πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
γίνεται η ανοικοδόμηση. Στη συνέχεια, ορίζουν ως «συναισθηματική 
ελαστική ανθεκτικότητα» την ικανότητα των ατόμων, μεμονωμένα ή 
ως κοινότητες, να αντιμετωπίσουν και να θεραπεύσουν το τραύμα. 
Για παράδειγμα, στις κοινωνίες του Δυτικού κόσμου, συχνά η 
συναισθηματική ανάκαμψη χαρακτηρίζεται από μεμονωμένες ή 
συλλογικές προσπάθειες θρήνου, μνημόσυνου και θύμησης του 
γεγονότος, έτσι ώστε να μπορέσει η κοινότητα να το αποδεχθεί και 
να συμβιβαστεί με αυτό. Κατά την περίπτωση όπου αποκλείονται 
από τους κατοίκους της πόλης τα μέσα εκείνα με τα οποία θα 
ανακάμψουν συναισθηματικά, τότε η ανάρρωση της πόλης δε μπορεί 
να ολοκληρωθεί. Τέλος, οι συγγραφείς ορίζουν και ένα τρίτο είδος 
ελαστικότητας, την «πολιτισμική ελαστική ανθεκτικότητα», δηλαδή τη 
διατήρηση και την επιβίωση των πολιτισμικών εκείνων ιδιοτήτων που 
χαρακτηρίζουν μία κοινότητα. Με άλλα λόγια, ο βαθμός επιβίωσης 

26. Kirschbaum J. B. και Sideroff D. (2005) A delayed Healing: Understanding 
the Fragmented Resilience of Gernika, στο βιβλίο των Vale L. J. και 
Campanella, T. J. (2005) The Resilient City: How Modern Cities Recover from 
Disaster, Oxford University Press, σ. 159-180

«ανάκαμψη»

είδη ελαστικής 
ανθεκτικότητας

ή/και ενίσχυσης των παραδόσεων και των εθίμων που δίνουν 
ταυτότητα στην πόλη, συμβάλλουν στην επιτυχημένη ανάκαμψη της.

Για την περαιτέρω μελέτη του παραδείγματος της Αμμοχώστου 
στην παρούσα εργασία, ορίζουμε με τον δικό μας τρόπο την 
ελαστική ανθεκτικότητα έτσι όπως προκύπτει από το μεγαλύτερο 
εύρος της βιβλιογραφίας και σε συνδυασμό με το πώς εμείς 
την αντιλαμβανόμαστε. Καταρχάς, θεωρούμε ότι η ελαστική 
ανθεκτικότητα αποτελεί ιδιότητα μίας κοινότητας, η οποία υπάρχει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της. Επίσης, η προσαρμοστικότητα 
βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του χαρακτηριστικού. Η προσαρμογή 
μπορεί να συμβεί είτε σε απάντηση ή εν αναμονή της κρίσης και 
αφορά την αλλαγή σε λειτουργίες και δομές μιας κοινότητας 
προκειμένου να ανακάμψει μετά από ένα τραύμα και να συνεχίσει την 
λειτουργία της. Κάθε τέτοια προσαρμογή έχει ως απώτερο σκοπό 
την βελτίωση της κατάστασης της κοινότητας, σε σχέση με την 
προηγούμενη. Επιπλέον, είναι κρίσιμο να επιδιωχθεί η ταυτόχρονη 
προσαρμογή και ανάκαμψη σε όλες τις πτυχές μίας κοινότητας: στη 
φυσική υποδομή, στους ανθρώπους και στον πολιτισμό. 

Έτσι λοιπόν, ελαστική ανθεκτικότητα είναι η εγγενής ικανότητα 
πρόβλεψης μίας αναταραχής, ο περιορισμός των επιπτώσεων της, 
και η ανάκαμψη της φυσικής – συναισθηματικής – και πολιτισμικής 
λειτουργίας, μέσω της προσαρμογής, της εξέλιξης, και της 
ανάπτυξης.
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γ .  α μ μ ό χ ω σ τ ο ς

i. αναγνώριση της πόλης

1 .  γ ε ω μ ο ρ φ ο λ ο γ ι κ ά  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά

Η Αμμόχωστος, παραθαλάσσια πόλη στα ανατολικά της Κύπρου 
και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, αναπτύσσεται στη 
μεγαλύτερη πεδιάδα του νησιού, τη Μεσαορία. Βρίσκεται πλησίον 
του δέλτα των δύο μεγάλων ποταμών-χειμάρρων της Κύπρου, του 
Πεδιαίου και του Γιαλιά, έχει βορειοανατολικό προσανατολισμό και 
βρέχεται από τη θάλασσα της Λεβαντίνης.

Η ευρύτερη περιοχή ανήκει γεωμορφολογικά στην ενότητα της 
πεδιάδας της Μεσαορίας, που σχηματίστηκε στον ενδιάμεσο χώρο 
μεταξύ της οροσειράς Πενταδάκτυλου και της οροσειράς Τροόδους, 
αναδυόμενη από τη θάλασσα. Το έδαφος της χαρακτηρίζεται ως 
πεδινό, με το υψόμετρο να μην υπερβαίνει τα 150 μέτρα καθ´ όλη την 
έκτασή του[1].

Στην επαρχία Αμμοχώστου ανήκει όλο το μήκος της ανατολικής 
ακτογραμμής του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης 
παραλίας σε μήκος της Κύπρου -του Βαρωσιού- μήκους τριών 
χιλιομέτρων. Οι αμμώδεις ακτές χαρακτηρίζονται από σχετικά μικρό 
πλάτος, όπως συμβαίνει στο μεγαλύτερο κομμάτι της παράκτιας 
ζώνης της Κύπρου. Στον κόλπο της Αμμοχώστου οι παραλίες 
εμφανίζουν περιορισμένη έκθεση παλίρροιας, ρηχότητα και βραχώδεις 
όγκους που μόλις σκεπάζονται από τη θάλασσα (ξέρες)[2]. Σημαντική 
είναι η διάβρωση που έχει υποστεί η ακτογραμμή της παραλίας του 
Βαρωσιού, που είχε παρατηρηθεί ήδη από τη δεκαετία του 60΄[3], με 
τέτοια υποχώρηση της ακτής που σε ορισμένα σημεία το κύμα κτυπά 
απευθείας στα παράλια κτίρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
μεγέθους της καταστροφής αποτελεί η σύγκριση δύο φωτογραφιών 
από δορυφόρο σε κομμάτι της παραλίας το 1963 και 2011[4].

1. Κωνσταντίνου, Χ. (2010) Η γεωλογική εξέλιξη της Κύπρου, Πάτρα, Σχολή 
Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, σ. 13
2. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου (2005) 
Χάρτης της Κύπρου που παρουσιάζονται τα στοιχεία των ακτώ
3. Πούγιουρος, Α. Χ. (1969) Έκθεσις του Δημάρχου Αμμοχώστου επί των 
πεπραγμένων της Δημοτικής Επιτροπής δια την περίοδον από Δεκεμβρίου 
1964 μέχρι Δεκεμβρίου 1969 και Εισηγήσεις όσον αφορά το πρόγραμμα δια 
την Ανάπτυξιν, Εξωραϊσμόν και την Πρόοδον της Πόλεως Αμμοχώστου, 
Αμμόχωστος, Δήμος Αμμοχώστου, σ. 41
4. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 65
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Σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το δέλτα των ποταμών 
Πεδιαίου και Γιαλιά, ο αρχαιολογικός χώρος δίπλα στο χωριό Έγκωμη 
μαρτυρά έναν οικισμό που στα μέσα του 16ου αι. π.Χ. αποτελούσε 
λιμάνι. Ο πρώην παραθαλάσσιος οικισμός δείχνει ότι η θάλασσα 
κάποτε εισχωρούσε δημιουργώντας κόλπο, ο οποίος σταδιακά 
στο πέρασμα των αιώνων και με τις προσχώσεις των ποταμών-
χειμάρρων χάθηκε με τη μετατόπιση της ακτογραμμής στη θέση 
που βρίσκεται σήμερα[5]. Άμεση απειλή του οικοσυστήματος του 
δέλτα αποτελούν οι δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί, οι χώροι 
παρκαρίσματος και οι εγκαταστάσεις του κατοχικού στρατού, τα 
οποία δημιουργούν ένα σκληρό φλοιό λόγω της ασφάλτου και σε 
περίπτωση βροχόπτωσης μολύνουν τα νερά των ποταμών και την 
παραλία Κλαψίδες[6]. 

Νότια του δέλτα εκτείνεται μια ευρύτερη περιοχή υγροτόπων, με 
πυρήνες τη λίμνη του Αγίου Λουκά, που τροφοδοτείται από έναν 
παραπόταμο του Γιαλιά ποταμού, και τη μικρότερη λίμνη Γκιουλσερέν.  
Οι υδροβιότοποι αυτοί αποτελούν οικοσυστήματα ιδιαίτερης 
βιολογικής αξίας για αποδημητικά και άλλα πουλιά και, παρόλο που 
έχουν ανακηρυχτεί ως προστατευόμενες περιοχές από τις κατοχικές 
αρχές, είναι εμφανής η εγγύτητα του αστικού ιστού στα όρια του 
οικοσυστήματος[7]. Σε κίνδυνο βρίσκεται η ποσότητα του νερού στον 
υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής λόγω της υπεράντλησης νερού 
για το πότισμα των καλλιεργειών, καθώς επίσης και η ποιότητα του 
νερού εξαιτίας της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων[8].

Η περιφραγμένη περιοχή του Βαρωσιού, στην οποία απαγορεύεται 
η είσοδος από το 1974, έχει εξελιχθεί σε ένα μοναδικό οικοσύστημα 
ζώων, φυτών και ενδιαιτημάτων –δηλαδή των εγκαταλελειμμένων 
κτιρίων που έχουν «οικειοποιηθεί» ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί λόγω 
της απουσίας του ανθρώπινου παράγοντα. Παρά την απουσία 
κάθε ερευνητικής μελέτης στην καρδιά του εγκαταλελειμμένου 
Βαρωσιού και βασισμένοι κυρίως σε ντοκουμέντα φωτογραφιών 
από δορυφόρο, οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 
των δέντρων και φυτών έχει δημιουργήσει ένα ολοένα και πιο 
σημαντικό περιβαλλοντικό σύστημα. Ο «πράσινος» εναγκαλισμός 
του αστικού περιβάλλοντος φαίνεται ξεκάθαρα στις φωτογραφίες 
από δορυφόρο το 1963 και 2011[9].

5. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 7
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2. δημογραφική και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη

Η ίδρυση οικισμών και η οικοδομική δραστηριότητα στην ευρύτερη 
περιοχή παρατηρείται κιόλας από τον 18ο αι. π.Χ. με αρχαιολογικά 
ευρήματα βορειοδυτικά της Αμμοχώστου και με σημαντικότερο τον 
αρχαιολογικό χώρο της Έγκωμης. Οι κάτοικοι του οικισμού εκείνη την 
εποχή, όπως και σε ολόκληρη την Κύπρο, ήταν οι γηγενείς κάτοικοι 
του νησιού -γνωστοί και ως Ετεοκύπριοι- και δεν είχαν καμία σχέση με 
τα ελληνικά φύλα[10].

Τον 14ο αι. π.Χ. η άφιξη και εγκατάσταση των πρώτων Αχαιών στο 
νησί, μαζί με το συνεχή εποικισμό δωρικών και αχαϊκών φύλων τους 
επόμενους αιώνες, οδήγησε στο σταδιακό εξελληνισμό των γηγενών 
κατοίκων και την ίδρυση νέων πόλεων –μεταξύ αυτών την πόλη της 
Σαλαμίνας[11]. Η Σαλαμίνα ιδρύθηκε το 1202/1 π.Χ. από τον Τεύκρο 
κοντά στον οικισμό της Έγκωμης και της δόθηκε το όνομα της 
ιδιαίτερης πατρίδας του ιδρυτή της.

«Στη θαλασσοφίλητη γη της Κύπρου, όπου ο Απόλλων μου όρισε να 
κατοικήσω, το νησιώτικο το όνομα της Σαλαμίνος να δώσω, προς τιμή της 
πατρίδας μου…» , Ευριπίδης, Ελένη (Άφιξη του Τεύκρου στην Κύπρο)

Από τα μέσα του 10ου αι. π.Χ. και μέχρι τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. (αρχές 
ελληνιστικής περιόδου) το νησί πέρασε στην υποτέλεια διαφόρων 
λαών που δεν μπόρεσαν να καθιερώσουν την κυριαρχία τους για 
διάστημα μεγαλύτερο των δύο αιώνων. Φοίνικες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι 
και Πέρσες συμπλήρωσαν το όνομά τους στη «μακρά» λίστα με τους 
κατακτητές που πέρασαν από το νησί.

Κυρίαρχη μορφή που ηγήθηκε των πολέμων κατά των Περσών,  
ανέπτυξε σημαντική διεθνή πολιτική και δημιούργησε στενότατες 
σχέσεις με την πόλη-κράτος Αθήνα, ήταν ο βασιλιάς της Σαλαμίνας 
Ευαγόρας Α´ (411-374 π.Χ.). Κατέστησε την πόλη προπύργιο του 
ελληνισμού στην Ανατολή μέχρι και την προέλαση του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου το 332 π.Χ., όπου ολόκληρο το νησί έγινε ένα ακόμα 
κομμάτι της απέραντης αυτοκρατορίας του Μακεδόνα στρατηλάτη. 
Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου και τη διάσπαση της αυτοκρατορίας 
σε βασίλεια, η Κύπρος πέρασε στο βασίλειο των Μακεδόνων 
Πτολεμαίων. Εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένα το 274 π.Χ., στο 
χώρο όπου βρίσκεται σήμερα η πόλη της Αμμοχώστου, ιδρύθηκε 
από τους Πτολεμαίους η Αρσινόη[12].

10. www.hellenica.de/Griechenland/Zypern/Ges/GR/KyprosEteokyprioi 
πρόσβαση στις 23/11/14
11. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 7
12. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 19-20
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Με το πέρας της ελληνιστικής περιόδου το 30 π.Χ. η Κύπρος, ύστερα 
από τρεισήμισι αιώνες ρωμαϊκής κυριαρχίας,  περιήλθε το 330 μ.Χ. 
στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία –μετέπειτα γνωστή ως 
βυζαντινή. Καταστροφικοί σεισμοί το 332 μ.Χ. και 342 μ.Χ. οδήγησαν 
στην ισοπέδωση ορισμένων πόλεων στο νησί, μεταξύ άλλων της 
Σαλαμίνας και της Αρσινόης. Η Σαλαμίνα καταστράφηκε όσο καμιά 
άλλη πόλη, ανέκαμψε όμως πολύ πιο γρήγορα και αναδείχθηκε η 
μητρόπολη του νησιού χάρη στον αυτοκράτορα Κωνστάντιο Β´, 
ο οποίος ευεργέτησε την πόλη με την ανέγερση οικοδομημάτων 
και τους πολίτες με γενναιοδωρίες, και της έδωσε το όνομά του. Σε 
αντίθεση με την αναγεννημένη Κωνσταντία (Σαλαμίνα), η Αρσινόη δεν 
ξανακτίστηκε ποτέ. Οι λιγοστοί επιζώντες είτε κατέφυγαν σε άλλους 
οικισμούς είτε έμειναν παρασιτώντας στις σωρούς των ερειπίων. 
Σε κάθε περίπτωση, η ερειπωμένη πόλη άρχισε να καλύπτεται από 
τη χρυσίζουσα άμμο με το πέρασμα των χρόνων. Οι κάτοικοι 
λησμόνησαν το όνομα της πάλαι ποτέ ακμάζουσας Αρσινόης και 
πλέον όταν επρόκειτο να αναφερθούν στα ερείπια αυτής της πόλης 
τη χαρακτήριζαν ως τα ερείπια της αμμοχώστου πόλεως. Έτσι, χάριν 
συντόμευσης προέκυψε το όνομα της αμμοχώστου πόλης, δηλαδή 
της Αμμοχώστου[13].

«…Από το ακρωτήριο Πηδάλιον μέχρι τα νησάκια η απόσταση είναι 
80 στάδια (=14720 μέτρα). Υπάρχει εκεί μια έρημη πόλη που λέγεται 
Αμμόχωστος. Έχει λιμάνι κατάλληλο για κάθε άνεμο. Όμως υπάρχουν 
ξέρες στην είσοδό του. Πρόσεχε…»

Άγνωστος Έλληνας γεωγράφος, Σταδιασμός (ναυτικό εγχειρίδιο 4ου αι. 
μ.Χ.), πρώτη αναφορά της πόλης ως Αμμόχωστος

Η περίοδος μεταξύ 7ου και 10ου αι. μ.Χ. χαρακτηρίζεται από 
παρακμή στην Κύπρο και ειδικά των παράκτιων πόλεών της, με το 
νησί να δέχεται μια σειρά από επιδρομές Αράβων. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή της Κωνσταντίας 
το 653 μ.Χ. και τη διακοπή οικοδομικών εργασιών στις παράλιες 
πόλεις. Τη γενικότερη εγκατάλειψη των παράλιων οικισμών 
εξαιτίας των επιδρομών μαρτυρά ο ορισμός της Λευκουσίας 
–μετέπειτα Λευκωσίας– ως της νέας πρωτεύουσας της Κύπρου[14].

Από τα τέλη του 11ου αι. και κατά τον 12ο αι. το Βυζάντιο παραχώρησε 
εμπορικά προνόμια στην Κύπρο σε Ενετούς και άλλους εμπόρους 
από τη Δύση, οι οποίοι στα πλαίσια των Σταυροφοριών και λόγω 
της εγγύτητας με τους ιερούς τόπους, άρχισαν να εγκαθίστανται 
στο νησί. Το 1191 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος κατέλαβε την Κύπρο, 
από τον Βυζαντινό αυτοαποκαλούμενο δούκα της Κύπρου, Ισαάκιο 
Κομνηνό, και τον επόμενο χρόνο την πώλησε στους Ναΐτες Ιππότες, 

13. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 23-26
14. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 27-28
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οι οποίοι με τη σειρά τους τη μεταπώλησαν στον εκθρονισμένο 
βασιλιά της Ιερουσαλήμ Γκυ ντε Λουζινιάν[15]. Η Αμμόχωστος –
πρώην Αρσινόη– ως ένας από τους πόλους εγκατάστασης των 
εμπόρων, άρχισε να προβάλλεται σταδιακά ως αξιόλογος σταθμός 
διαμετακομιστικού εμπορίου. Τέτοια ήταν η ακμή της πόλης που, όταν 
η Κύπρος περιήλθε στο βασίλειο της δυναστείας των Λουζινιάν κατά 
τον 13ο αι., η Φαμακούστα (λατινική ονομασία της Αμμοχώστου) 
έγινε η σημαντικότερη και πλουσιότερη πόλη του βασιλείου.

Μετά από ένα σύντομο πέρασμα της πόλης –ενός περίπου αιώνα– 
στα χέρια των Γενοβέζων, το 1489 η Αμμόχωστος περιήλθε στη 
Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας ύστερα από την παραχώρηση 
του νησιού από τη βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο. Λόγω της 
ακριτικής θέσης της Κύπρου σε σχέση με την ενετική δημοκρατία 
και με τον κίνδυνο από τους Οθωμανούς στην ανατολή να γίνεται 
ολοένα και πιο μεγάλος, οι Ενετοί εξέλιξαν τα τείχη γύρω από την 
Αμμόχωστο οικοδομώντας για εκείνη την εποχή ό, τι πιο σύγχρονο 
στην οχυρωματική αρχιτεκτονική –τείχη που διατηρούνται σε 
εξαιρετική κατάσταση μέχρι σήμερα. Στην εντός τειχών πόλη, και 
λίγο πριν το τέλος της Ενετικής κυριαρχίας στην Κύπρο, οι μόνιμοι 
κάτοικοι στην Αμμόχωστο αριθμούσαν τις 10,000 ψυχές[16].

Μετά την οθωμανική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούνιο του 1570 και 
την 11μηνη πολιορκία της Αμμοχώστου, η πόλη τελικά παραδόθηκε 
στον κατακτητή τον Αύγουστο του 1571. Σε μια περιοχή έξω από 
τα τείχη εγκαταστάθηκε αργότερα ο χριστιανικός πληθυσμός της 
πόλης, καθώς από το 1573 απαγορευόταν πλέον η είσοδος των 
απίστων –δηλαδή μη μουσουλμάνων– στον εντός τειχών οικισμό. 
Έτσι προέκυψε η γέννηση του Βαρωσιού, της πρώτης «επέκτασης» 
της πόλης έξω από τα ενετικά τείχη. Μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα 
νοτιοανατολικά της τειχισμένης πόλης άκμασε ο ελληνικός οικισμός 
του Βαρωσιού, αφού μέχρι και τις αρχές του 19ου αι. στην τειχισμένη 
πόλη διέμεναν αποκλειστικά Οθωμανοί στρατιώτες. Βαρώσι είναι 
η εξελληνισμένη λέξη του οθωμανικού varoş και θα πει προάστιο. 
Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, οι Τούρκοι αποκαλούν την περιοχή Maraş 
που προέκυψε έπειτα, από την παραφθορά της λέξης Mera –λατινική 
ονομασία του αγροκτήματος της περιοχής[17].

Το σκηνικό της πόλης της Αμμοχώστου εντός και εκτός τειχών δεν 
άλλαξε ιδιαίτερα κατά την οθωμανοκρατία, μέχρι το 1878, όταν 
το νησί αρχικά παραχωρήθηκε στη Βρετανική αυτοκρατορία και 
προσαρτήθηκε επίσημα με το τέλος του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου. 

15. www.aboutcyprus.org.cy/gr πρόσβαση στις 23/11/14
16. Michael, M., Kappler, M. και Gavriel, E., (2009) Ottoman 
Cyprus: A collection of studies on history and culture, Wiesbaden, 
HarrassowitzVerlag, σ. 45
17. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 43
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Στην εντός τειχών πόλη κατοικούσαν κατά συντριπτική πλειοψηφία 
Τουρκοκύπριοι –75 οικογένειες έναντι 3 ελληνικών[18]– ενώ στην εκτός 
τειχών παροικία, Βαρώσι, το ελληνικό στοιχείο ήταν το επικρατέστερο. 
Ο επίσημος συνολικός πληθυσμός της πόλης το 1881 αριθμούσε 
τις 2,564, μόλις δηλαδή το 1.4% του συνολικού πληθυσμού της 
Κύπρου[19].Οι Βρετανοί μέσα από μια σειρά έργων έδωσαν έναν 
αέρα ανάπτυξης στην πόλη, που γρήγορα την κατέστησαν μία από 
τις σημαντικότερες πόλεις του νησιού.

Η αλματώδης αστική ανάπτυξη της πόλης τις δεκαετίες ΄30 έως ΄60 
άγγιξε το 98% και τη μεταμόρφωσε από την κωμόπολη των 8,979 
κατοίκων το 1931 σε τουριστικό θέρετρο και μεγαλούπολη των 34,774 
μόνιμων κατοίκων το 1960[20]. Το παραθαλάσσιο και ήπιο κλίμα της 
Αμμοχώστου ευνοούσε την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, ιδίως της 
πορτοκαλιάς. Στο τέλος όμως της δεκαετίας του 50´ και στις αρχές του 
60´ λόγω της έλλειψης νερού που προκλήθηκε από την υπεράντληση 
και την εισχώρηση του θαλάσσιου νερού στις υπόγειες πηγές, η 
σημασία της πορτοκαλιάς για την οικονομία της πόλης άρχισε 
να μειώνεται σταθερά. Έτσι, οι παραγωγοί επικεντρώθηκαν στην 
κτηνοτροφική παραγωγή και την παραγωγή των άλλων προϊόντων 
που ευνοούνταν από τις συνθήκες. Η παραγωγή λαχανικών και 
πατατοκαλλιέργειας στα Κοκκινοχώρια, που συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, συνέβαλαν στη συνέχιση της ανάπτυξης της Αμμοχώστου, 
ιδίως μετά τη μείωση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών. Η πεδιάδα της 
Μεσαορίας αποτελούσε τον κυριότερο σιτοβολώνα της Κύπρου και 
το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της ήταν η Αμμόχωστος[21].

Την οικονομική ευμάρεια των χρυσών αυτών δεκαετιών ήρθε να 
διαδεχθεί η διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής δημοκρατίας 
το 1960, που αποτέλεσε το πολυπόθητο «έπαθλο» των αγώνων 
εναντίον της Βρετανικής διοίκησης και ένα βήμα πριν την ένωση με 
το κράτος της Ελλάδας. Η αυτοδιάθεση όμως, όχι μόνο δεν οδήγησε 
στην ομογένεια του κυπριακού πληθυσμού, αλλά πυροδότησε την 
αρχή του διαχωρισμού των δυο κυρίαρχων κοινοτήτων[22]. Χάρη στα 
εξτρεμιστικά στοιχεία από τις δύο εθνότητες –όπου οι μεν ελληνικής 
ιθαγένειας επέμεναν στην ένωση με τη μητέρα πατρίδα Ελλάδα και οι 
δε τουρκικής με τη διχοτόμηση του νησιού– ξεκίνησαν οι λεγόμενες 

18. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 45
19. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 73
20. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 73
21. Δήμος Αμμοχώστου (2003) Αμμόχωστος 36 αιώνες πολιτισμού 1600 π.Χ. - 
1974 μ.Χ., Λευκωσία, Έκδοση Δήμου Αμμοχώστου, σ. 41-42
22. Χρυσάνθου, Χ. (2009) Αμμόχωστος του νόστου και της προσμονής, 
Λευκωσία, Νίκος Χρ. Παττίχης, σ. 53-54
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«φασαρίες» και οι διακοινοτικές ταραχές, με τη δημιουργία τουρκικών 
θυλάκων. Στην περίπτωση της Αμμοχώστου, που είχε πλέον εξελιχθεί 
στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του νησιού και έφτανε αισίως τους 
35,000 κατοίκους, η εντός τειχών πόλη –μαζί με τις μικρές παροικίες 
Σακαριά, Μπαϊκάλ και Καράολου[23]– μετετράπη το 1963 σε τουρκικό 
θύλακα. Αποκόπηκε από την υπόλοιπη πόλη και έκανε το φυλετικό 
διαχωρισμό στις εντός και εκτός τειχών παροικίες πολύ πιο αυστηρό 
(γκετοποίηση Αμμοχώστου). Όπως και στο σύνολο του νησιού, 
έτσι και στην Αμμόχωστο οι χριστιανικοί πληθυσμοί μη ελληνικής 
καταγωγής –Αρμένιοι, Λατίνοι, Μαρωνίτες– επέλεξαν την ταύτισή τους 
με την ελληνοκυπριακή κοινότητα[24].

Στα πλαίσια ενός ευρύτερου ρυθμιστικού σχεδίου για τον 
εκσυγχρονισμό της πόλης έγιναν έργα που κατέστησαν την 
Αμμόχωστο ως περιφερειακό κέντρο και κέντρο πολιτισμού. Εδώ, 
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Δημοτική Επιτροπή αποτελείτο 
μονάχα από Ελληνοκυπρίους, αφού από το 1963 κι έπειτα οι 
Τουρκοκύπριοι είχαν αποχωρήσει από την Κυβέρνηση και από 
κάθε σώμα τοπικής αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας[25]. 
Η επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού το 1965 σταθεροποίησε 
σημαντικά τη θέση της Αμμοχώστου ως το κύριο λιμάνι του νησιού. Το 
1973 το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών και εξαγωγών γενικού 
εμπορίου διοχετευόταν μέσω του λιμανιού της Αμμοχώστου[26]. Η 
λειτουργία του λιμανιού προσέλκυσε μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών 
και εκτελωνιστικών γραφείων που δημιούργησαν σημαντικές 
ευκαιρίες απασχόλησης. Το 1973 η πόλη παρείχε διοικητικές και άλλες 
υπηρεσίες σε 124,000 άτομα (επαρχία Αμμοχώστου –το 20% του 
συνολικού πληθυσμού της Κύπρου) και ασκούσε μεγάλη οικονομική 
επιρροή σε μια περιοχή ακτίνας 30 χιλιομέτρων από το κέντρο της. 
Όσο αφορά την τουριστική ανάπτυξη, το 1967 η πόλη διέθετε 923 
τουριστικές κλίνες –δηλαδή το 15% των κλινών της Κύπρου. Μέχρι 
το 1974 και πριν την τουρκική εισβολή, ο αριθμός των κλινών είχε 
δωδεκαπλασιαστεί και έφτανε τις 10,331 αποτελώντας το 57% του 
συνόλου των κλινών του νησιού, ενώ τα 30 σε αριθμό ξενοδοχεία 
της πόλης φιλοξενούσαν πλέον το 53%[27] των τουριστών ολόκληρης 

23. ALAPlanningPartnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, 
σ. 73-74
24. www.mfa.gov.cy/mfa/consulate/consulate_thessaloniki.nsf/
DMLcygeneral_gr/DMLcygeneral_gr πρόσβαση στις 27/11/14
25. www.makarios.eu/cgibin/hweb?-A=3205&-V=history πρόσβαση στις 
28/11/14
26. Χρυσάνθου, Χ. (2009) Αμμόχωστος του νόστου και της προσμονής, 
Λευκωσία, Νίκος Χρ. Παττίχης, σ. 54
27. ALAPlanningPartnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 
89-91, πιν. 5.11, 5.12
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της Κύπρου[28]. Παράλληλα με την τουριστική ανάπτυξη, η ζωή 
στο κοσμοπολίτικο Βαρώσι ήταν συνυφασμένη με τους ιδιαίτερα 
δραστήριους κατοίκους του, που διοργάνωναν την ετήσια «γιορτή 
του πορτοκαλιού» –φεστιβάλ που μάζευε κόσμο από ολόκληρο το 
νησί– και θεατρικές παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας. 
Ακόμα και στον αθλητισμό, τα διάφορα σωματεία της πόλης ήταν 
ιδιαίτερα γνωστά στην Κύπρο, με σημαντικότερους τους αθλητικούς 
συλλόγους της Ανόρθωσης και της Νέας Σαλαμίνας[29]. Η καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών, η πλούσια ενδοχώρα, το λιμάνι, ο τουρισμός και η 
βιομηχανία ήταν οι σπουδαιότεροι παράγοντες που αποτέλεσαν το 
σταθερό υπόβαθρο της οικονομικής προόδου που συντελέσθηκε.

 «Καμμία πόλις δεν είναι δυνατόν να φαίνεται τόσον εκ πρώτης όψεως 
όσον και ουσιαστικώς όμορφη και από τουριστικής απόψεως ελκυστική 
εάν δεν διαθέτη πάρκα και δημοσίους κήπους, δενδροστοιχίας και χώρους 
πρασίνου αλλά και γήπεδα και αθλοπεδιάς και θέατρα, βιβλιοθήκας, 
πινακοθήκας, μουσεία και άλλα πνευματικά, μορφωτικά, κοινωνικά και 
εκπολιτιστικά γενικώς ιδρύματα.»

Α. Χ. Πούγιουρος, Δήμαρχος Αμμοχώστου 1953-1978, 1996-2001

Το κυπριακό κράτος έχοντας εγγυήτριες δυνάμεις τις Ελλάδα, 
Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο έδινε το πάτημα στις χώρες αυτές να 
εμπλέκονται, είτε πολιτικά είτε στρατιωτικά, για την εξασφάλιση της 
ειρήνης στο νησί. Με αφορμή το στρατιωτικό πραξικόπημα κατά της 
κυπριακής κυβέρνησης το καλοκαίρι του 1974, οι τουρκικές δυνάμεις 
εισέβαλαν στην Κύπρο για να προστατέψουν την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα[30]. Στην ουσία όμως, η τουρκική εισβολή ήρθε να 
καθιερώσει την προηγηθείσα κοινωνική διχοτόμηση με την εδαφική 
διχοτόμηση της Κύπρου σε βόρειο-τουρκικό και νότιο-ελληνικό 
τμήμα. Αποτέλεσμα της διχοτόμησης του νησιού και της χάραξης 
της πράσινης γραμμής ήταν ο εκτοπισμός του 30% περίπου του 
συνολικού πληθυσμού της Κύπρου[31]. Μέχρι το 1974 ο πληθυσμός 
της Αμμοχώστου έφθανε τις 39,000 και αν συμπεριλαμβανόταν ο 
πληθυσμός των τουριστών που κατέκλυζε την πόλη τους θερινούς 
μήνες και τα άτομα που διακινούνταν καθημερινά από τα αγροτικά 
κέντρα στην πόλη για σκοπούς απασχόλησης τότε ο πληθυσμός 
ξεπερνούσε τις 60,000[32]. Σύμφωνα με χάρτες του τουρκικού 

28. Δήμος Αμμοχώστου (2003) Αμμόχωστος 36 αιώνες πολιτισμού 1600 π.Χ. - 
1974 μ.Χ., Λευκωσία, Έκδοση Δήμου Αμμοχώστου, σ. 41-42
29. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 82
30. Χρυσάνθου, Χ. (2009) Αμμόχωστος του νόστου και της προσμονής, 
Λευκωσία, Νίκος Χρ. Παττίχης, σ. 55-56
31. www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/page47_gr/page47_gr πρόσβαση στις 
27/11/14
32. Δήμος Αμμοχώστου (2003) Αμμόχωστος 36 αιώνες πολιτισμού 1600 π.Χ. - 
1974 μ.Χ., Λευκωσία, Έκδοση Δήμου Αμμοχώστου, σ. 41
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στρατού που διέρρευσαν αργότερα, η πόλη της Αμμοχώστου δεν 
προοριζόταν να συμπεριληφθεί στην περιοχή ελέγχου του κατοχικού 
στρατού. Τελικά, η σύγχρονη πόλη δε γλίτωσε από τον τουρκικό 
επεκτατισμό, με το μεγαλύτερο τμήμα της και καρδιά της πόλης –το 
Βαρώσι– να ερημώνει με τον εκτοπισμό των Ελληνοκυπρίων κατοίκων 
του και την απαγόρευση εισόδου οποιουδήποτε σε αυτό από τον 
τουρκικό στρατό[33]. Η πόλη των 39,000 κατοίκων έχασε το 82% του 
μόνιμου πληθυσμού της και 31,960 Βαρωσιώτες δεν επέστρεψαν 
ποτέ στη συνοικία τους[34].

Στα πλαίσια της τουρκοποίησης του νησιού και πέρα από το μόνιμο 
στράτευμα των 35,000 Τούρκων, οι κατοχικές δυνάμεις φρόντισαν 
για την αλλοίωση του γηγενούς τουρκοκυπριακού πληθυσμού με 
τον εποικισμό Τούρκων στα κατεχόμενα. Ο αριθμός των εποίκων 
υπολογίζεται σήμερα στις 150,000-160,000 και υπερβαίνει αυτόν των 
Τουρκοκυπρίων, των οποίων ο αριθμός μειώθηκε τα τελευταία 40 
χρόνια από 116,000 σε 89,000 και αποκαλύπτει το βαθύτερο σκοπό 
της Τουρκίας με την εισβολή[35]. Έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 
70´ και μετά έχουμε την εγκατάσταση Τούρκων στην Αμμόχωστο, 
δίνοντας έναν διαφορετικό χαρακτήρα στην πόλη. Η ίδρυση του 
αρχικά «Ινστιτούτου Υψηλής Τεχνολογίας» και μετέπειτα Πανεπιστημίου 
Ανατολικής Μεσογείου (EMU) το 1979[36] αναζωογόνησε την τοπική 
οικονομία και αποτελεί ακόμη και σήμερα την κινητήρια δύναμη 
της πόλης, συγκεντρώνοντας 19,000 φοιτητές από 98 χώρες και 
1,100 πανεπιστημιακά μέλη από 35 χώρες[37]. Σήμερα, ο οικονομικά 
ενεργός πληθυσμός της Αμμοχώστου έχει κάνει στροφή προς τον 
τριτογενή τομέα, με το 75% να βρίσκουν απασχόληση στον τομέα 
των υπηρεσιών, το 12% στον τομέα της βιομηχανίας, το 11% στον 
κατασκευαστικό τομέα και μόλις το 2% στην γεωργία[38].

Σε κάθε περίπτωση όμως η κατεχόμενη πόλη αντιμετωπίζει μεγάλα 
οικονομικά προβλήματα λόγω της απουσίας επενδύσεων και 
της ύπαρξης εμπορικών σχέσεων αποκλειστικά με την Τουρκία. Η 
κοινωνική επαφή που επήλθε από το 2003 μέχρι σήμερα έχει συμβάλει 
σε έναν βαθμό στην εξομάλυνση της έντασης που υπήρχε μεταξύ 

33. ragpickinghistory.co.uk/2013/03/30/into-the-forbidden-zone-varosha-
ghost-city-of-cyprus/
34. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, 
σ. 74
35. www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_stockholm.nsf/ecsw17_gr/
ecsw17_gr πρόσβαση στις 27/11/14
36. ww1.emu.edu.tr/en/about-emu/emu-history/c/593
37. ww1.emu.edu.tr/en/prospective-students/c/604
38. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, 
σ. 92
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των δύο κοινοτήτων, φέρνοντας κοντά τους –εκτοπισμένους και 
μη– Κυπρίους, ελληνικής και τουρκικής καταγωγής. Οι δραστήριοι 
Ελληνοκύπριοι Βαρωσιώτες μαζί με τους Τουρκοκύπριους που 
κατοικούν στην Αμμόχωστο έχουν κάνει γενναία βήματα κοινωνικής 
επανασύνδεσης και γνωριμίας μεταξύ τους, με τη συγκρότηση 
συλλόγων που αποσκοπούν στη φιλία και στην ανάπτυξη κοινών 
δραστηριοτήτων. Προγράμματα σχεδιασμού μιας ενιαίας πόλης 
της Αμμοχώστου, όπως για παράδειγμα το Famagusta Ecocity 
Project[39], ή δραστηριότητες όπως η δενδροφύτευση στην τειχισμένη 
πόλη και συλλογή σκουπιδιών στην παραλία της Γλώσσας πιθανά 
να φάνταζαν αδιανόητες πριν δέκα χρόνια.

Το 2011, δηλαδή 37 χρόνια μετά τον εκτοπισμό των Ελληνοκυπρίων 
κατοίκων και βάσει εκτιμήσεων τουρκοκυπριακών πηγών, η πόλη της 
Αμμοχώστου αριθμούσε τους 37,939 κατοίκους[40].

«Οι Βρετανοί αποχώρησαν το 1960. Η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος και 
άρχισε μια νέα περίοδος. Πολύ σύντομη. Με τις δικοινοτικές ταραχές του 
1963 η Αμμόχωστος ξαναέγινε μια τουρκική πόλη. Οι Πύλες της έκλεισαν 
για τους Έλληνες και απαγορεύτηκε η είσοδος. Το 1974 ο τουρκικός στρατός 
εγκαθίδρυσε στρατόπεδα ανάμεσα στα ερείπια. Έποικοι έφτασαν από την 
Ανατολία προσδίνοντας ένα εξωτικό, αλλόκοτο χρώμα στην πόλη. Τώρα 
σεργιανίζουν στους δρόμους γυναίκες με βράκες, παιδιά ακούγονται να 
μιλούν διαφορετικές διαλέκτους της τουρκικής γλώσσας, κάρα γεμάτα ξηρούς 
καρπούς από την Τουρκία είναι σταθμευμένα στην πλατεία στοχεύοντας 
τους τουρίστες. Ο λατινικός Καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, άλλοτε 
τζαμί του Σουλτάνου Σελίμ, από το 1954 ονομάζεται τζαμί του Λαλά 
Μουσταφά προς τιμή του κατακτητή. Σήμερα δύο σημαίες, η τουρκική και η 
τουρκοκυπριακή κυματίζουν στην οροφή του γοτθικού μνημείου. Παρόλα 
αυτά όμως παραμένει η αίσθηση ότι η Αμμόχωστος είναι ακόμη το τελευταίο 
σημείο επαφής μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ Χριστιανισμού και 
Ισλάμ. Ο Γερμανός δημοσιογράφος Klaus Liebe το τοποθετεί άψογα:

Η Αμμόχωστος παραμένει η σύγκρουση δύο κόσμων ή μάλλον μια αλληγορία 
του γεγονότος ότι τα δύο αντίθετα έλκονται και τελικά σμίγουν. Δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει κανείς ότι εμάς τους Ευρωπαίους μας θυμίζει την ιστορία που μας 
δημιούργησε και ότι αναβιώνει παλιές ανησυχίες. Στην αρχή νομίζεις ότι ο χρόνος έχει 
σταματήσει εδώ. Μόνο αργότερα καταλάβεις ότι αυτό δεν είναι ορθό. Ο χρόνος έχει 
προχωρήσει και εδώ αλλά οι άνθρωποι αρνούνται να αποκόψουν τον εαυτό τους από 
το παρελθόν όπως κάναμε εμείς στην αιρετική Δύση. Απλά το κουβαλούν μαζί τους. 
Αυτό είναι το πιο διακριτικό χαρακτηριστικό της Κύπρου. Μια ζωντανή ιστορία...»

Δρ. Ρίτα Σεβέρη, Αμμόχωστος: το εμπορείο της Ανατολής (2005)

39. Δράση για τη μετατροπή της Αμμοχώστου ως την πρώτη οικολογική πόλη του 
κόσμου, πρωτοβουλία της Ελληνοκύπριας Βάσιας Μαρκίδη, Ιανουάριος  2014
40. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 78, 92-93

Εικόνα 11. Αμμόχωστος, 1833 – Πηγή: Προσωπική συλλογή Ρίτας Σεβέρη, ιδία επεξεργασία 4544



3 .  π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ή  ε ξ έ λ ι ξ η

Ο αρχαιολογικός χώρος κοντά στο χωριό Έγκωμη, που βρίσκεται 
σε απόσταση ακτίνας 8 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Αμμοχώστου, 
μαρτυρά έναν οικισμό που στα μέσα του 16ου αι. π.Χ. υπήρξε 
σημαντικό κέντρο εμπορίου και επεξεργασίας χαλκού και είναι 
ο αρχαιότερος των υπολοίπων της περιοχής. Από το λιμάνι της 
Έγκωμης γινόταν εξαγωγή χαλκού σε Ανατολή και Δύση (το 
μετάλλευμα χαλκού προερχόταν από την ενδοχώρα). Οι ανασκαφές 
στον οικισμό αποκάλυψαν ένα μοναδικό πολεοδομικό σχέδιο 
με τους δρόμους να διασταυρώνονται σε ορθές γωνίες και να 
συνδέονται μεταξύ τους στις διάφορες πύλες στα τείχη της πόλης. 
Καταστροφικός σεισμός στα τέλη του 12ου αι. π.Χ. ενδέχεται να 
επέφερε την εγκατάλειψη της Έγκωμης, όταν και οι προσχώσεις των 
ποταμών που εκβάλλουν στην περιοχή πιθανά να κατέστρεψαν το 
λιμάνι του οικισμού[41].

Στα πλαίσια της ίδρυσης νέων πόλεων με την άφιξη ελληνικών 
φύλων στο νησί ή εξαιτίας της αναγκαστικής, λόγω του σεισμού, 
μεταφοράς των κατοίκων της Έγκωμης σε μια πιο κοντινή στην 
ακτή περιοχή[42], προέκυψε η ίδρυση της πόλης της Σαλαμίνας το 
1202/1 π.Χ., της οποίας τα ερείπια έκτασης 1.5 τ.χμ.[43] αποτελούν 
σημαντικό αρχαιολογικό χώρο σήμερα. Ο οικισμός της Σαλαμίνας 
άκμασε όσο καμιά άλλη πόλη στην ιστορία του νησιού και έζησε 
για σχεδόν δεκαέξι αιώνες. Με τους σεισμούς όμως το 332 και 
342 μ.Χ. και με το παλιρροϊκό κύμα που δημιούργησε η δεύτερη 
σεισμική δόνηση, ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης καταστράφηκε 
και ένα άλλο χώθηκε κάτω από το νερό. Ενδιαφέρον έχει μία ακόμη 
καταστροφή που προηγήθηκε χρονικά των σεισμών, το 116 μ.Χ. 
όταν οι Εβραίοι κάτοικοι της Σαλαμίνας ισοπέδωσαν την πόλη στα 
πλαίσια μιας γενικότερης εξέγερσης στο νησί[44]. Στον αρχαιολογικό 
χώρο σήμερα το Γυμνάσιο, η Παλαίστρα και τα λουτρά αποτελούν 
κτίσματα της ρωμαϊκής περιόδου –επί Τραϊανού και Αδριανού (117-
138)–, η ρωμαϊκή Αγορά διαστάσεων 230 x 55 μ. και το θέατρο επί 
Αυγούστου ενώ η πόλη που άκμασε την κλασική εποχή με το λιμάνι 
της δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα[45].

41. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 7
42. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 7
43. Βικέτος, Α. (2009) Ανασκάπτοντας τη Σαλαμίνα της Κύπρου: 1952-1974, 
34 χρόνια μετά, Άρθρο, Λευκωσία, www.amen.gr/article273 πρόσβαση στις 
25/11/14
44. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 23
45. www.famagusta.org.cy/default.asp?id=267 πρόσβαση στις 25/11/14
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Σχίζα Μαρίνα (2008), Η Αμμόχωστος της εικαστικής δημιουργίας, ιδία επεξεργασία 4746



Στο χώρο που αναπτύχθηκε η πόλη της Αμμοχώστου ιδρύθηκε από 
τους Πτολεμαίους το 274 π.Χ. η Αρσινόη. Η πόλη λειτούργησε, είτε ως 
επίνειο της γειτονικής Σαλαμίνας είτε ως βοηθητικό δεύτερο λιμάνι της, 
μέχρι και την καταστροφή της από το διπλό κτύπημα του εγκέλαδου 
το 332 και 342 μ.Χ.[46] Ως προς τον πολεοδομικό ιστό του οικισμού της 
Αρσινόης δε γνωρίζουμε πολλά λόγω της μετέπειτα ανάπτυξης της 
πόλης της Αμμοχώστου στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

Από τους σεισμούς του πρώτου μισού του 4ου αι. μ.Χ. μεταξύ άλλων 
πόλεων πλήχθηκε και η Σαλαμίνα, η οποία όμως ευεργετήθηκε από 
τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο –διάδοχο του Μέγα Κωνσταντίνου– 
και ανοικοδομήθηκε άμεσα, γεγονός που οδήγησε στη μετονομασία 
της πόλης προς τιμήν του ευεργέτη της σε Κωνσταντία. Η 
Κωνσταντία γρήγορα αναδείχθηκε η μητρόπολη του νησιού, δηλαδή 
η πρωτεύουσα της Κύπρου[47]. Από έργα που κτίστηκαν εκείνη την 
περίοδο ξεχωρίζουν δύο βασιλικές –η βασιλική της Καμπανόπετρας 
και η βασιλική του Αγίου Επιφανίου που είναι από τις μεγαλύτερες 
της Κύπρου (58x42 μ.)[48]. Ωστόσο η αναγέννηση της Σαλαμίνας δεν 
κράτησε για πολύ, αφού οι επιδρομές των Αράβων έπληξαν την 
Κωνσταντία το 649 και τέσσερα χρόνια αργότερα την κατέστρεψαν 
ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να την εγκαταλείψουν[49].

Η πόλη που έμελλε να γνωρίσει μεγάλη ακμή και να αποτελέσει 
το οικονομικό και εμπορικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου 
τους μεσαιωνικούς χρόνους, με μνημεία και οχυρωματικά έργα 
να διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση ακόμα και σήμερα, 
ήταν η Αμμόχωστος. Τα ογκώδη –ύψους περίπου 15 μέτρων και σε 
πολλά σημεία πάχους 8 μέτρων– ενετικά τείχη, σε συνδυασμό με την 
τάφρο πλάτους περίπου 14 μέτρων και τη θάλασσα στα ανατολικά, 
απομόνωναν τελείως την Αμμόχωστο από την ξηρά καθιστώντας 
την στην κυριολεξία απόρθητη. Αρχικά υπήρχαν μόνο δύο κύριες 
είσοδοι στην οχυρωμένη πόλη, η πύλη της ξηράς και η πύλη της 
θάλασσας. Η πύλη της ξηράς βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο των 
τειχών της Αμμοχώστου και ήταν ο μόνος τρόπος εισόδου στην πόλη 
από την πλευρά της ξηράς, με τη χρήση μιας κινητής γέφυρας πάνω 
από την τάφρο. Η πύλη της θάλασσας, αν και υστερεί έναντι των 
άλλων τμημάτων των οχυρώσεων της Αμμοχώστου, θεωρείται ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της οχυρωμένης πόλης. Βρισκόμενη 
στην ανατολική πλευρά των τειχών, κτίστηκε το 1496 από τον Νικολό 
Πριούλι –έναν από τους πρώτους Ενετούς διοικητές της πόλης. Τα 
διακριτικά του μαζί με το έμβλημα της Βενετίας και την επιγραφή 
NICOLAOPRIOLOPRAEFECTOMCCCCLXXXXVI βρίσκονται ακόμα και σήμερα 
στην αρχική θέση πάνω από την πύλη. Τέλος, εντυπωσιακοί είναι 

46. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 19-20
47. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 23-24
48. www.famagusta.org.cy/default.asp?id=269 πρόσβαση στις 25/11/14
49. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 27
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οι δεκατρείς προμαχώνες που προστάτευαν την πόλη, από τους 
οποίους οι σημαντικότεροι είναι ο προμαχώνας του Ναυστάθμου 
(Αρσενάλε), ο προμαχώνας του Τοξότη (Ραμπελέν) που προστάτευε 
την κύρια είσοδο της πόλης και ο τεράστιος προμαχώνας του 
Μαρτινέγκο στη βορειοδυτική γωνιά των τειχών[50].

Το κάστρο της θάλασσας, που είναι γνωστό ως ο «πύργος του 
Οθέλλου», βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της παλιάς πόλης. 
Κτίστηκε τον 14ο αι. από τη δυναστεία των Λουζινιάν για την 
προάσπιση του λιμανιού και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα τμήματα 
της οχύρωσης από την εποχή τους που έχουν σωθεί[51]. Σύμφωνα με 
το θρύλο, η εντός τειχών πόλη της Αμμοχώστου προ οθωμανικής 
κατάκτησης εμπεριείχε 365 εκκλησίες –μία για κάθε μέρα του έτους. 
Οι μεσαιωνικές κατά βάση εκκλησίες στην εντός τειχών πόλη, στην 
πλειοψηφία τους ρωμαιοκαθολικές γοτθικού ρυθμού, αποτελούν 
πολιτιστική κληρονομιά φραγκικής και ενετικής αρχιτεκτονικής στην 
Κύπρο. Τα μνημεία, από βυζαντινούς ναούς μέχρι το ενετικό Παλάτι, 
συνθέτουν το μοναδικό μωσαϊκό αρχιτεκτονικής των μεσαιωνικών 
χρόνων της πόλης[52].

Στα τέλη του 16ου αι. έξω από την οχυρωμένη πόλη στη θέση 
που βρίσκεται σήμερα το Βαρώσι υπήρχαν περιβόλια «φέουδα» 
με διάφορα δέντρα –κυρίως εσπεριδοειδή– και ήταν γνωστά ως οι 
«Κήποι της Αμμοχώστου». Ωστόσο, με την οθωμανική εισβολή στην 
Κύπρο τον Ιούνιο του 1570 και την 11μηνη πολιορκία έξω από τα τείχη 
της πόλης, οι κήποι αυτοί καταστράφηκαν και η πόλη παραδόθηκε 
στον κατακτητή τον Αύγουστο του 1571[53].

Η εντός τειχών πόλη της Αμμοχώστου μετά τις μεγάλες καταστροφές 
από τον πόλεμο του 1570-1 όχι μόνο δεν ανοικοδομήθηκε, 
αλλά υπέστη κι άλλες καταστροφές από σεισμούς και από την 
αδιαφορία των Οθωμανών για συντήρηση των πολλών οικοδομών. 
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
της διώρυγας του Σουέζ μεταξύ 1859-69 οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν 
την Αμμόχωστο σαν να ήταν λατομείο. Οι περισσότερες εκκλησίες, 
τα επιβλητικά ιδιωτικά μέγαρα και τα άλλα μεσαιωνικά οικοδομήματα 
κατεδαφίστηκαν και οι πέτρες και τα υλικά πουλήθηκαν από τους 
Τούρκους στους εργολάβους της Αλεξάνδρειας και του Πορτ 
Σάιντ[54], οι οποίοι με τη σειρά τους τα χρησιμοποίησαν για να κτίσουν 

50. Λαζαρίδης, Σ. (2001) Ενθύμιον Αμμοχώστου: η πόλη των τριών ηπείρων 1600 
π.Χ. - 1960 μ.Χ., Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας, σ. 269-277
51. Λαζαρίδης, Σ. (2001) Ενθύμιον Αμμοχώστου: η πόλη των τριών ηπείρων 1600 
π.Χ. - 1960 μ.Χ., Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας, σ. 279-281
52. Λαζαρίδης, Σ. (2001) Ενθύμιον Αμμοχώστου: η πόλη των τριών ηπείρων 1600 
π.Χ. - 1960 μ.Χ., Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας, σ. 237-262
53. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 35
54. Λαζαρίδης, Σ. (2001) Ενθύμιον Αμμοχώστου: η πόλη των τριών ηπείρων 1600 
π.Χ. - 1960 μ.Χ., Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας, σ. 227

πύργος οθέλλου 
-  μνημεία 

τειχισμένης 
πόλης

κήποι της 
αμμοχώστου

οθωμανική 
περίοδος - 
ανάπτυξη 
βαρωσιού

1. Οι Δίδυμες εκκλησίες (13ος αι.)
2. Ναός του Αγίου Γεωργίου των Λατίνων (τέλη 13ου αι.)
3. Ενετικό Παλάτι (Palazzo del Proveditore) (τέλη 13ουαι.)
4. Εκκλησία των Αρμενίων (1346)
5. Ορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου του Εξορινού 
(1359)
6. Ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (1359-69)
7. Ναός του Αγίου Φραγκίσκου (τέλη 13ου αι.)

8. Λαλά Μουσταφά τζαμί (Καθεδρικός ναός του Αγίου 
Νικολάου) (αρχές 14ου αι.)
9. Ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων (14ος αι.)
10. Ναός της Αγίας Άννας των Λατίνων (14ος αι.)
11. Ναός της Αγίας Μαρίας του Καρμήλου (14ος αι.)
12. Ναός της Αγία Ζώνη (14ος αι.)
13. Ναός του Αγίου Νικολάου (14ος αι.)
14. Ναός Τίμιου Σταυρού (15ος αι.)

Χάρτης 03. Η τειχισμένη πόλη κατά τον Μεσαίωνα - Πηγή: Keshishian, K. (1985) Famagusta 
Town and District και google maps, ιδία επεξεργασία 5150



προκυμαίες και επαύλεις. Το λιμάνι καταστράφηκε και εξυπηρετούσε 
κατά βάση μονάχα μικρά καΐκια. Και ενώ η εντός τειχών πόλη έφθινε, 
η εκτός τειχών προέκτασή της όλο και μεγάλωνε εξαιτίας των πολλών 
καλλιεργειών που δημιούργησαν οι χριστιανοί κάτοικοί της[55].

Οι Βρετανοί, με το τέλος του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου που κατέστησε 
επίσημα την Κύπρο Βρετανική αποικία, έστρεψαν το ενδιαφέρον 
τους στην πόλη της Αμμοχώστου μέσα από μια σειρά έργων. 
Ριζοσπαστική για το νησί ήταν η κατασκευή του σιδηρόδρομου, που 
ένωνε την πρωτεύουσα Λευκωσία με το λιμάνι της Αμμοχώστου το 
1905, όταν η οδική σύνδεση μεταξύ των δύο πόλεων ήταν παντελώς 
ανύπαρκτη. Το λιμάνι συνδεόταν πια με τις ορεινές περιοχές για 
τη μεταφορά μεγάλων φορτίων, κυρίως ξυλείας, κάρβουνου και 
ορυκτών[56].Ο τερματικός σταθμός και η σιδηροδρομική γραμμή 
τοποθετήθηκε έξω από τα ενετικά τείχη παρακάμπτοντάς τα, 
γεγονός που τα διέσωσε, αφού υπήρχαν σκέψεις για κατεδάφιση 
τμήματός του για τη διευκόλυνση του έργου. Ο αστικός ιστός της 
πόλης τότε συγκεντρωνόταν κυρίως στο Βαρώσι, την ενετική 
πόλη και κατά μήκος του άξονα σύνδεσής τους (της μετέπειτα 
Λεωφόρου Ανεξαρτησίας)[57].Επιπλέον, η εκβάθυνση του λιμανιού 
της Αμμοχώστου το 1932 το καθιέρωσε ως το μεγαλύτερο λιμάνι του 
νησιού και αναβάθμισε την πόλη σε σημαντικό κόμβο εμπορίου[58].

Το 1947 εκπονείται του πρώτου Ρυθμιστικού Σχεδίου Ανάπτυξης της 
πόλης από τον αρχιτέκτονα Σταύρο Οικονόμου. Στόχος του σχεδίου 
ήταν να διορθωθούν κάποια προβλήματα που είχαν εντοπιστεί στην 
πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης. Το σχέδιο επικεντρωνόταν στο 
τμήμα εκτός τειχών της πόλης, όπου στήριζε οικονομικά τον τόπο 
-Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Ο πληθυσμός της πόλης τότε 
ανερχόταν σε 16,000 κατοίκους. Με στόχο την ομαλή πολεοδομική 
ανάπτυξη το σχέδιο προέβλεπε τον περιορισμό της ανάπτυξης 
της πόλης μέσα σε συγκεκριμένα όρια και να καθοριστούν ζώνες 
χρήσεων γης ώστε να αποφεύγεται η ανάμειξη των κατοικιών με 
τα εργοστάσια στα δυτικά της πόλης. Επιπλέον, προβλεπόταν η 
δημιουργία ξεχωριστών οργανικών κέντρων για τα προάστια του 
Αγίου Μέμνωνα, των Κάτω Βαρωσίων, του Αγίου Λουκά και της 
παλιά πόλης της Αμμοχώστου. Έτσι, κατά την περίοδο 1952-55 
ανεγέρθησαν τα δημοτικά λουτρά, το δημοτικό στάδιο, η δημοτική 
αγορά χοντρικής πώλησης, το παραθαλάσσιο δημοτικό κέντρο 

55. Παυλίδης, Ά. (1994) Αμμόχωστος, Λευκωσία, ΣΕΚ Αμμοχώστου, σ. 44
56. Χρυσάνθου, Χ. (2009) Αμμόχωστος του νόστου και της προσμονής, 
Λευκωσία, Νίκος Χρ. Παττίχης, σ. 24-25
57. Keshishian, K. (1985) Famagusta town and district: a survey of its people 
and places from ancient times, Famagusta Chamber of Commerce & 
Industry, σ. 66
58. Δήμος Αμμοχώστου (2003) Αμμόχωστος 36 αιώνες πολιτισμού 1600 π.Χ. - 
1974 μ.Χ., Λευκωσία, Έκδοση Δήμου Αμμοχώστου, σ. 41

βρετανική 
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Εικόνα 14. Ο τερματικός σταθμός του σιδηρόδρομου στην Αμμόχωστο, αρχές 20ου αι. – Πηγή: 
Προσωπικό αρχείο 5352



«Αλάσια» κ.α.[59] Επίσης άρχισαν να κτίζονται πολλά παραθαλάσσια 
σπίτια και ανεγέρθησαν τα πρώτα μεγάλα ξενοδοχεία στο βόρειο 
κομμάτι της παραλίας[60].

Την περίοδο Δεκεμβρίου 1964 - Δεκεμβρίου 1969 συγκροτήθηκε 
Δημοτική επιτροπή που ανέπτυξε νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο πόλεως 
με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της πόλης μέσα από (α) 
ασφαλτόστρωση δρόμων, (β) κατασκευή πεζοδρομίων, (γ) 
διεύρυνση υφιστάμενων στενών δρομίσκων, (δ) δημιουργία πλατειών 
και νησίδων τροχαίας και (ε) διάνοιξη νέων δρόμων και εξασφάλιση 
χώρων εκ διαχωριζομένων οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων 
πρασίνου. Εξαιτίας της εγκατάλειψης των μελών της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας από κάθε αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
εργασίας στον κρατικό μηχανισμό με τις διακοινοτικές ταραχές του 
1963[61], το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο αφορούσε ξεκάθαρα το τμήμα 
της πόλης που δεν αποτελούσε τουρκικό θύλακα. Στα πλαίσια 
του συγκεκριμένου σχεδίου διανοίχθηκε η λεωφόρος Κέννεντυ και 
Μακαρίου Γ’, ενώ διευρύνθηκε η λεωφόρος Ανεξαρτησίας και 
Αρσινόης. Ακόμα, προτάθηκε και εν μέρει πραγματοποιήθηκε η 
απόκτηση των αναγκαίων ιδιωτικών κτημάτων καθ’ όλο το μήκος 
της παραλίας για τη διάνοιξη και κατασκευή εννέα κάθετων επί της 
παραλίας δρόμων για να βελτιωθεί η σύνδεση της παραλίας με την 
πόλη. Εντωμεταξύ, το φαινόμενο της διάβρωσης της παραλίας είχε 
αρχίσει ήδη να παρατηρείται τη δεκαετία του ’60 και να ερευνάται η 
αντιμετώπισή του. Η επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση του έργου 
εξυγίανσης της παραλίας στο Πανεπιστήμιο του Ντελφτ. Παράλληλα 
έγινε η κήρυξη «τουριστικής ζώνης» στην περιοχή της παραλίας από 
το ξενοδοχείο «Γκρέσιαν» μέχρι το τέρμα των δημοτικών ορίων του 
Αγίου Μέμνωνα. 

Στο σχέδιο έγιναν νύξεις για δημιουργία χώρων στάθμευσης, 
απόθεσης των απορριμμάτων και αναβάθμιση του αρδευτικού 
συστήματος μελλοντικά για την ικανοποίηση των υψηλών αναγκών 
της πόλης, χαρακτηριστικά μεγαλούπολης σε ένα νησί με πληθυσμό 
που δεν ξεπερνούσε εκείνη την εποχή τις 550,000[62].

59. Χρυσάνθου, Χ. (2009) Αμμόχωστος του νόστου και της προσμονής, 
Λευκωσία, Νίκος Χρ. Παττίχης, σ. 45-46
60. Keshishian, K. (1985) Famagusta town and district: a survey of its people 
and places from ancient times, Famagusta Chamber of Commerce & 
Industry, σ. 66
61. www.makarios.eu/cgibin/hweb?-A=3205&-V=history πρόσβαση στις 
28/11/14
62. Πούγιουρος, Α. Χ. (1969) Έκθεσις του Δημάρχου Αμμοχώστου επί των 
πεπραγμένων της Δημοτικής Επιτροπής δια την περίοδον από Δεκεμβρίου 
1964 μέχρι Δεκεμβρίου 1969 και Εισηγήσεις όσον αφορά το πρόγραμμα δια 
την Ανάπτυξιν, Εξωραϊσμόν και την Πρόοδον της Πόλεως Αμμοχώστου, 
Αμμόχωστος, Δήμος Αμμοχώστου, σ. 2-23
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Χάρτης 04. Πολεοδομικη εξέλιξη της πόλης της Αμμοχώστου – Πηγή: Keshishian, K. (1985) 
Famagusta town and district: a survey of its people and places from 5554



«Η καταστροφική αδιαφορία είχαν σαν αποτέλεσμα να κτισθούν 
λογής-λογής οικοδομές από το παλαιό δημοτικό Σφαγείο (σ.σ. σήμερα 
Ξενοδοχείο Κωνστάντια) μέχρι το δημοτικό κέντρο «Αλάσια», κάνοντας 
σχεδόν απρόσιτο ένα θαυμάσιο μέρος της παραλίας. Η κερδοσκοπική 
τάση πολλών ιδιοκτητών γης τους ώθησε να καταστρέψουν πολύτιμους 
κήπους και να τους μετατρέψουν σε οικόπεδα. Έτσι η ανεξέλεγκτη 
ανάπτυξη επέκτεινε την πόλη κατά μήκος των αρτηριακών δρόμων και 
σχεδόν τον έχει συνενώσει με τα προάστια, μεγαλώνοντας τις αποστάσεις 
και αυξάνοντας τις δαπάνες για τη συντήρηση των δρόμων, ύδρευση, 
ηλεκτρισμό και τη σπατάλη ανθρώπινης δύναμης για τη μετάβαση στους 
χώρους εργασίας.», Σταύρος Οικονόμου, αρχιτέκτων (1947)

Το 1971 το Βαρώσι αποτελούσε τον πλέον αστικοποιημένο οικισμό 
της Αμμοχώστου, που εξαπλωνόταν άτακτα προς όλες τις 
κατευθύνσεις, με έμφαση τη γραμμική ανάπτυξη στους οδικούς 
άξονες[63]. Η αστική ανάπτυξη στα δυτικά του Βαρωσιού είχε αρχίσει 
να έρχεται σε σύγκρουση με τη γεωργία, που κατείχε σημαντικό 
ρόλο στην οικονομία, και να δημιουργεί μια μη-σχεδιασμένη μίξη 
χρήσεων γης κατοικίας-καλλιέργειας[64]. Στο παραλιακό μέτωπο της 
συνοικίας, τα ψηλά ξενοδοχεία –30 σε αριθμό– αν και συνυφασμένα 
με την τουριστική ανάπτυξη της πόλης και το Βαρώσι αυτό καθεαυτό, 
συνέθεταν πια ένα τείχος από μπετόν μεταξύ της πόλης και της ακτής.

 «(...) Το τώρα κλειστό με συρματόπλεγμα μέρος του Βαρωσιού ήταν η 
κατ΄ εξοχήν κοσμοπολίτικη, τουριστική πόλη της Κύπρου, πράγμα που δεν 
οδήγησε κατ΄ ανάγκην πάντα σε καλά αποτελέσματα, αφού οι εμπειρίες 
και γνώσεις πολεοδομικού σχεδιασμού ήταν λίγο ή πολύ ανύπαρκτες. 
Η απειρία λοιπόν αυτή, αλλά και η νοοτροπία της υποχώρησης μπροστά 
στο συμφέρον του κεφαλαιοκράτη/ιδιοκτήτη δημιούργησε στην πόλη 
ακόμα ένα τείχος, όχι και τόσο ορθολογιστικά χτισμένο όπως το ενετικό: 
το τείχος της παραλίας και της άμμου, ένα τείχος από ξενοδοχεία και 
πολυκατοικίες, που χώριζε την πόλη από τη θάλασσα και τις παραλίες και 
που δεν ορθώθηκε για να προστατέψει από εχθρούς, αλλά να χωρίσει την 
πόλη από τη θάλασσα της (...)» 

Κωνσταντίνος Παπαθωμάς, αρχιτέκτων[65] 

63. Keshishian, K. (1985) Famagusta town and district: a survey of its people 
and places from ancient times, Famagusta Chamber of Commerce & 
Industry, σ. 67
64. ALAPlanningPartnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 71
65. Παπαθωμάς, Κ. (2013) Το Βαρώσι της μνήμης και το Βαρώσι του σήμερα, 
Άρθρο, www.parathyro.com/?p=23084 πρόσβαση στις 02/12/14
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Εικόνα 15. Το «τείχος» των ξενοδοχείων στο Βαρώσι - Πηγή: famagusta.org.cy, Τάκης 
Μουρέττος, ιδία επεξεργασία 5756



Το κλείσιμο του Βαρωσιού στα νοτιοανατολικά της πόλης, σε 
συνδυασμό με τη δημιουργία στρατιωτικών περιοχών μετά την 
εισβολή, τους προστατευόμενους υδροβιότοπους στο δέλτα των 
ποταμών από το 1996[66], την  παραμελημένη τειχισμένη πόλη και τον 
αρχαιολογικό χώρο της Σαλαμίνας στα βόρεια, έχουν δημιουργήσει 
μια «ασφυξία» στην οικοδομική ανάπτυξη. Η πόλη αναπτύσσεται 
χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό προς τα βόρεια και κατά μήκος της 
Λεωφόρου Σαλαμίνος και της παλιάς εθνικής οδού Λευκωσίας-
Αμμοχώστου[67]. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Ανατολικής Μεσογείου 
στην Αμμόχωστο το 1979 από τις κατοχικές αρχές κατέχει ένα 
σημαντικό τμήμα αυτών των νέων επεκτάσεων της πόλης, όπως 
και η Πανεπιστημιούπολη στην οποία διαμένουν οι φοιτητές[68]. 
Το ίδρυμα έχει προσελκύσει χρήσεις αναψυχής και εμπορίου που 
αναμειγνύονται χωρίς σχεδιασμό και περιπλέκουν ακόμα πιο πολύ 
το θέμα των χρήσεων γης. 

Στο τμήμα της πόλης που δεν έχει περιφραχθεί και παραδοσιακά 
κατοικούταν από την ελληνοκυπριακή κοινότητα, έχουν δοθεί 
από τις κατοχικές αρχές σε Τουρκοκύπριους και εποίκους τίτλοι 
ιδιοκτησίας οικοπέδων και κατοικιών Ελληνοκυπρίων, περιπλέκοντας 
το θέμα της ιδιοκτησίας γης. Ενδιαφέρον έχει ότι στο παλιό 
νοσοκομείο της Αμμοχώστου μεταξύ της τειχισμένης πόλης και του 
περίκλειστου Βαρωσιού (στο πάλαι ποτέ κέντρο Βαρωσιού) υπάρχει 
πρόνοια για την εγκατάσταση τμήματος του Τεχνικού Πανεπιστημίου 
Κωνσταντινούπολης (ITU)[69]. Στο περιφραγμένο Βαρώσι, που δεν 
κατοικήθηκε ξανά μετά το 1974, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Τέλος, 
το λιμάνι της πόλης έχει επεκταθεί ελαφρώς βόρεια της τειχισμένης 
πόλης, όντας το βασικό λιμάνι της κατεχόμενης Κύπρου. 

66. ALAPlanningPartnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 56
67. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 51
68. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 84
69. ALA Planning Partnership (Environment) Ltd. (2013) Προκαταρκτική Μελέτη 
της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Αμμοχώστου: Έκθεση Ανάλυσης Υφιστάμενης 
Κατάστασης, Λευκωσία, Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης, σ. 91
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Χάρτης 05. Κατακερματισμός αστικου τοπίου - Πηγή: google maps, ιδία επεξεργασία 5958



«(...) Όλη αυτή η περιοχή, σχεδόν μέχρι τη Σαλαμίνα, αποτελεί σήμερα 
μια δομημένη πραγματικότητα και τον αντίποδα στη νότια κλειστή πόλη, 
έτσι που όταν βγει κάποιος στον πύργο του τείχους πάνω από την είσοδο 
του λιμανιού νιώθει πως βρίσκεται στο γεωγραφικό κέντρο ολόκληρης 
της πόλης: της παλιάς ενετικής, της νεότερης στα νότια και της ακόμα πιο 
νέας, της μεταπολεμικής στα βόρεια. Αυτή η εξέλιξη βάζει ξαφνικά την 
ενετική, πρώην «απαγορευμένη πόλη», στο επίκεντρο. Αντίθετα όμως με το 
γεωγραφικό, το πολεοδομικό επίκεντρο αυτό βέβαια είναι τελείως νοητό 
και θεωρητικό, αφού με όλα τα πιο πάνω δεδομένα το σημερινό Βαρώσι 
είναι μια πόλη που δεν λειτουργεί σαν ολότητα, καθόλου μάλιστα. Είναι μια 
πόλη που δεν είναι πόλη γιατί δεν λειτουργεί σαν τέτοια. (...)» 

Κωνσταντίνος Παπαθωμάς, αρχιτέκτων[70]

70. Παπαθωμάς, Κ. (2013) Το Βαρώσι της μνήμης και το Βαρώσι του σήμερα, 
Άρθρο, www.parathyro.com/?p=23084 πρόσβαση στις 02/12/14

Χάρτης 06. Αμμόχωστος, 2000 – Πηγή: Υπουργείο Άμυνας Ηνωμένου Βασιλείου, ιδία 
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Χάρτης 07. Τα συστατικά στοιχεία της Αμμοχώστου - Πηγή: google maps, ιδία επεξεργασία 6362



ii. αξιολόγηση του σήμερα

1 .  τ ε ι χ ι σ μ έ ν η  π ό λ η

Η τειχισμένη πόλη, με τα ενετικά τείχη και τη σωρεία εκκλησιών στο 
εσωτερικό της, αποτελεί το πιο ευδιάκριτο στοιχείο της Αμμοχώστου. 
Η επιβίωσή της μέσα από το πέρασμα των αιώνων οφείλεται 
κυρίως στη μορφή της και την εγγύτητά της με το λιμάνι, το οποίο 
αποτελούσε σε όλη την ιστορία κομβικό σημείο συνάντησης, 
ένα χαρακτηριστικό που η ίδια η τειχισμένη πόλη δε διαθέτει. 
Σήμερα, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας της, αφού 
παρόλο που αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της πόλης, 
καθημερινά υποβαθμίζεται σε σημαντικό βαθμό. Είναι γεγονός ότι η 
τειχισμένη περιοχή, ούτε στις μέρες μας βρίσκεται στο επίκεντρο της 
καθημερινότητας των κατοίκων της Αμμοχώστου, κάτι που οφείλεται 
κυρίως στη μετατόπιση της ανάπτυξης κατά μήκος της λεωφόρου 
Ισμέτ Ινονού, που οδηγεί προς Σαλαμίνα, και την μεταφορά των 
κεντρικών υπηρεσιών βορειότερα. 

Στις μέρες μας, μέσα στην τειχισμένη πόλη έχουν απομείνει λίγες 
οικογένειες Τουρκοκυπρίων και την επισκέπτονται ντόπιοι και 
τουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μετά την εισβολή 
του 1974 δεν παρατηρείται καμία τάση για οικιστική ανάπτυξη στο 
εσωτερικό της. Ως εκ τούτου, οι κενοί χώροι μέσα στην κλειστή πόλη 
παρέμειναν ως είχαν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρατηρήσει 
κανείς ότι η χαμηλή πυκνότητα δόμησης προσδίδει ένα πολύ 
διαφορετικό χαρακτήρα στην μεσαιωνική πόλη και αποτελεί σήμερα 
μεγάλο της προσόν. Ενώ στο εσωτερικό της συναντώνται κατοικίες 
ακριβώς δίπλα από εκκλησίες και τζαμιά, στην περίμετρο κυριαρχούν 
οι μεγάλοι ανοιχτοί χώροι, τα αθλητικά γήπεδα και  οι περίβολοι 
σχολείων σε άμεση σχέση με τα τείχη και τις εκκλησίες.  Τα κενά αυτά 
και η μερική άφεσή τους στη φύση, μετατρέπουν το χώρο ιδιαίτερα 
φιλικό προς τον πεζό και τον κάτοικο. 

Αντιθέτως, η ύπαρξη του λιμανιού ακριβώς έξω από το ανατολικό 
τείχος έρχεται σε σύγκρουση με τη διάθεση για περίπατο και βόλτα 
μέσα στην παλιά πόλη. Είναι γεγονός ότι η άμεση σχέση τειχισμένης 
πόλης και λιμανιού αποτελεί μάρτυρα των στρωμάτων εκείνων της 
ιστορίας όπου το εμπόριο αποτελούσε το σημαντικότερο κομμάτι 
της οικονομίας της πόλης. Είναι αυτή η άμεση συσχέτισή τους που 
ενίσχυσε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Αμμοχώστου και 
έφερε την πολιτισμική ανάπτυξη μέσα στην πόλη. Σήμερα όμως 
οι δυο αυτές οντότητες συγκρούονται, ειδικά με την ανάπτυξη του 
λιμανιού σε εμπορικό. Με άλλα λόγια, οι θορυβώδεις λειτουργίες 
του παράνομου σήμερα λιμανιού εμποδίζουν την ζωή μέσα από τα 
τείχη και αποκόπτουν την πόλη από την θάλασσα. Ίσως οι συνθήκες 

τα κενά

σχέση με το 
λιμάνι
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κατοχής να είναι αυτές που επιβράδυναν την περαιτέρω ταχεία 
ανάπτυξή του σε μεγάλο εμπορικό λιμάνι, με ακόμα πιο θορυβώδεις 
εργασίες στο πυρήνα της πόλης.

Παράλληλα, η μετατροπή της τειχισμένης πόλης σε θύλακα 
των Τουρκοκυπρίων και η απαγόρευση για 300 περίπου χρόνια 
οποιασδήποτε άλλης κοινότητας να εισέλθει, δημιούργησε μια 
έντονη ταύτιση του χώρου με την κοινότητα των Τουρκοκυπρίων.  
Επομένως, τα τείχη έχουν φορτισθεί έντονα με την έννοια του ορίου 
ανάμεσα στις κοινότητες, και αυτό αποτελεί ένα νοητικό εμπόδιο 
που δυσκολεύει την οικειοποίηση του χώρου της τειχισμένης πόλης 
από την κοινότητα των Ελληνοκυπρίων, έστω κι αν μέσα υπάρχουν 
χριστιανικές εκκλησίες. Η τειχισμένη πόλη, λόγω της καθιέρωσής της 
ως θυλάκας μίας μόνο κοινότητας, δεν εδραιώθηκε ποτέ ως κεντρικό 
σημείο συνάντησης και συνδιαλλαγής, εξού και η αραιή δόμηση 
στο εσωτερικό της, και το ρόλο αυτό ανέλαβε κυρίως το λιμάνι 
ως μια κοινή και κερδοφόρα ενασχόληση, καθώς και η σύγχρονη 
συνοικία του Βαρωσιού. Αυτή η απουσία οικιστικών πιέσεων μέσα 
στην τειχισμένη πόλη είναι ίσως ο λόγος για την «παραμονή» των 
μνημείων σήμερα αφού δεν χρειάστηκε να γκρεμιστούν για να 
κατασκευαστούν νέα κτίσματα.

Η πολιτιστική αξία ολόκληρης της πόλης είναι ανεκτίμητη, όμως 
σήμερα κινδυνεύει λόγω της ανεπαρκούς προστασίας και 
συντήρησης των μνημείων και των τειχών της. Οι εκκλησίες 
αλλοιώνονται μέρα με τη μέρα λόγω απουσίας φύλαξής τους και 
κτίσματα διεθνούς φήμης, όπως ο πύργος του Οθέλλου, φθείρονται 
σταδιακά. Η πόλη ως σύνολο αποτελεί ένα μνημείο που θα άξιζε 
να  συμπεριληφθεί στα  μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, όμως 
ο έλεγχος της πόλης από μία αρχή που δεν είναι αναγνωρισμένη 
από τη διεθνή κοινότητα, και η αδυναμία της Κυπριακής κυβέρνησης 
να ασκήσει έλεγχο σε αυτήν,  αποτελούν εμπόδιο. Η κρισιμότητα 
λοιπόν της άμεσης συντήρησης και προστασίας των κτισμάτων 
της πόλης είναι αδιαμφισβήτητη. Η δυνατότητα ανάδειξης όλων 
αυτών των στρωμάτων πολιτισμού που υπάρχουν, καθώς και η 
αραιή οικοδόμηση μέσα στην τειχισμένη πόλη δίνουν την ευκαιρία 
για ανάπτυξη του ιστορικού αυτού κέντρου και ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνά κάνεις τα στοιχεία που θέτουν σε 
κίνδυνο την μελλοντική ανάπτυξη της Αμμοχώστου, όπως η εγγύτητα 
του λιμανιού με τα τείχη, η ταύτιση μόνο μίας κοινότητας με τον χώρο, 
και η ενδεχόμενη τάση για οικιστική ανάπτυξη στα κενά της πόλης. 

σχέση με τις 
κοινότητες

πολιτισμική αξία
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2 .  λ ι μ ά ν ι

Το λιμάνι της Αμμοχώστου αποτελούσε για αιώνες κομβικό 
γεωπολιτικό σημείο ανάμεσα σε Ευρώπη και Ανατολή. Είναι 
σαφές ότι η στρατηγική του θέση ήταν η κινητήριος δύναμη για 
την ανάπτυξη της Αμμοχώστου και για τη διέλευση αμέτρητων 
κατακτητών από αυτήν. Με τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ 
όμως, η θέση της Αμμοχώστου υποβαθμίστηκε, και άλλα λιμάνια 
όπως αυτά της Λεμεσού και Λάρνακας βρέθηκαν σε προνομιακή 
θέση. Από το 1974 η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανακηρύξει το λιμάνι 
κλειστό λόγω κατοχής και έτσι αναπτύχθηκε το λιμάνι Λεμεσού ως 
το κύριο  εμπορικό λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με αυτή την 
τροπή, το λιμάνι της Αμμοχώστου δεν αναπτύχθηκε κατά μήκος της 
ακτής όπως πιθανά θα γινόταν αν συνέχιζε να είναι το κύριο λιμάνι 
της Κύπρου. Παρατηρεί λοιπόν κανείς, ότι η αλλαγή των δυναμικών 
στην ευρύτερη περιοχή, επηρέασε τον ρόλο του λιμανιού και την 
μορφή ανάπτυξής του. 

Σήμερα, το λιμάνι εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό σημείο στο 
γεωπολιτικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, όμως η προσπάθεια 
λειτουργίας του ως εμπορικό λιμάνι πιθανότατα να οδηγήσει στην 
αποτυχία και υποβάθμισή του. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, 
ενός ομόσπονδου κράτους, ένα ακόμα λιμάνι εμπορικού χαρακτήρα 
κινδυνεύει να έρθει σε άμεση σύγκρουση με τα μεγάλα εμπορικά 
λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, τα οποία έχουν πιο εξελιγμένες 
υποδομές και καλύτερη γεωπολιτική θέση, και με το εμπορικό 
λιμάνι της Κερύνειας το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε 
σχέση με την Τουρκία. Για αυτούς τους λόγους είναι πιθανόν οι 
υπάρχουσες υποδομές του λιμανιού να εγκαταλειφθούν πλήρως ή 
να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Ο χαρακτήρας του λιμανιού 
θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον και να γίνει πιο φιλικός προς 
τον άνθρωπο, για παράδειγμα με τη μετατροπή του σε μαρίνα. Το 
μέλλον του λιμανιού αποτελεί κρίσιμο σημείο για την πόλη, αφού 
τα συμφέροντα των κοινοτήτων διαφέρουν σε σχέση με αυτό. Είναι 
γεγονός ότι το λιμάνι αποτελεί σήμερα για τους Τουρκοκύπριους τη 
μόνη και μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα και η πιθανότητα 
κατάργησής του είναι για αυτούς ανεπιθύμητη. 

Πέρα από τη λειτουργία του, το λιμάνι ως χωρική ενότητα 
καταλαμβάνει εδώ και αιώνες σημαντική και κεντρική θέση κατά 
μήκος της ακτογραμμής. Οι υποδομές του εκτείνονται σε μεγάλο 
τμήμα της παράκτιας ζώνης και διακόπτουν τη συνέχεια του 
παραλιακού μετώπου, αφού είναι μια μη-φιλική προς τον πεζό 
λειτουργία. Η ιδιαίτερη σχέση του με τα τείχη και η ιστορία του δίνουν 
ευκαιρίες αξιοποίησής του κατά το μελλοντικό σχεδιασμό και ένταξής 
του σε ένα ευρύτερο συνολικό παραλιακό μέτωπο. 

σενάρια 
μελλοντικής 

ανάπτυξης

τμήμα της 
παράκτιας ζώνης
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3 .  β α ρ ώ σ ι

Σημαντικότερο στοιχείο της σημερινής κατάστασης της Αμμοχώστου 
είναι η περίκλειστη περιοχή του Βαρωσιού και η μετατροπή του σε 
πόλη-φάντασμα τα τελευταία σαράντα-ένα χρόνια. Η κατάστασή του 
σήμερα θυμίζει σκηνικό από ταινία και η ισχυρή παρουσία του μέσα 
στην πόλη στιγματίζει τον χαρακτήρα της. Τα κτίρια κινδυνεύουν να 
φθαρούν ακόμα περισσότερο, η παραλία συνεχίζει να διαβρώνεται 
και το οικοσύστημα της περιοχής αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και 
υποβαθμίζεται σταδιακά. 

Το γεγονός ότι η ακριβής κατάσταση στο εσωτερικό της περιοχής 
παραμένει άγνωστη δημιουργεί προβλήματα στην προσπάθεια 
σχεδιασμού εκ των προτέρων και προετοιμασίας του τρόπου 
δράσης κατά το ενδεχόμενο άνοιγμα του Βαρωσιού. Εξ όψεως και 
από μακριά είναι ευδιάκριτες οι φθορές στα κτίρια και η κυριαρχία 
της φύσης. Η ακριβής όμως δομική κατάσταση των κτισμάτων και 
η εξέλιξη της βιοποικιλότητας δεν μπορούν να μας είναι γνωστές. 
Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους εκδιωγμένους κατοίκους, οι 
οποίοι δε γνωρίζουν τι θα γίνουν οι ιδιοκτησίες τους, αλλά και στους 
κατοίκους των γειτονικών περιοχών. Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι των 
γειτονικών περιοχών έχουν μετατοπιστεί βορειότερα, όπου υπάρχουν 
καλύτερες συνθήκες ζωής, και στις γειτονιές που συνορεύουν με 
το Βαρώσι μένουν σήμερα κυρίως Τούρκοι έποικοι. Αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και υγιεινής, αφού η περιοχή του 
Βαρωσιού είναι πιθανόν να αποτελεί καταφύγιο για επιβλαβείς προς 
τον άνθρωπο οργανισμούς. 

Κυριότερο εμπόδιο για τον οραματισμό του μέλλοντος του 
Βαρωσιού αποτελεί η άγνοια. Η απουσία πληροφοριών σχετικά με 
την υφιστάμενη κατάσταση, τους όρους κάτω από τους οποίους 
θα λειτουργήσει και τη σύνθεση του μελλοντικού πληθυσμού, 
δυσκολεύει την όποια προσπάθεια για σύνταξη μελλοντικών σχεδίων 
ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, λόγω άγνοιας της κατάστασης όλων 
των υποστηρικτικών υποδομών και συστημάτων –ηλεκτρισμός, 
αποχετευτικό, νερό, τηλεπικοινωνία–, τα σχέδια δράσης από τους 
αρμόδιους φορείς δε λαμβάνουν υπ΄ όψιν τα υπάρχοντα συστήματα 
και προβλέπουν συνολική αντικατάστασή τους σε περίοδο έξι μηνών. 
Παράλληλα, δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις 
ιδιοκτησίες γης και σχετικά με τις όποιες αλλαγές έχουν προκαλέσει 
τα Ηνωμένα Έθνη. Από τις δορυφορικές εικόνες μπορεί κάποιος 
να παρατηρήσει την υποτυπώδη συντήρηση δύο οδικών αξόνων 
και κάποιων κτισμάτων –φυλάκια και χώρους αναψυχής για τους 
στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών. Ολόκληρη η περιοχή μοιάζει 
«σκονισμένη» και «μουντή» ακόμα και από το δορυφόρο. 

ανεξέλεγκτη 
ανάπτυξη

αβέβαιο μέλλον
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Το μεγαλύτερο ίσως συγκριτικό πλεονέκτημα του Βαρωσιού με 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της κατεχόμενης Κύπρου είναι το γεγονός 
ότι δεν έχει κατοικήσει σε αυτό νέος πληθυσμός. Επομένως, δεν 
υπάρχουν αντιμαχόμενες διεκδικήσεις για τις ιδιοκτησίες. Άλλωστε, 
η επίσημη θέση των Τουρκοκυπρίων είναι να επιστραφεί το Βαρώσι 
στους νόμιμους ιδιοκτήτες του, αφού η πόλη ως έχει δεν μπορεί να 
λειτουργήσει. Την ίδια στιγμή αυτός ο μη ενεργός αστικός χώρος 
αποτελεί ένα μοναδικό πεδίο έρευνας για μηχανικούς, αρχιτέκτονες, 
περιβαλλοντολόγους, αλλά και καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορούν 
να μελετήσουν τις επιπτώσεις σαράντα-ένα χρόνων απουσίας 
του ανθρώπινου παράγοντα στα κτίρια και το οικοσύστημα. Ως 
εκ τούτου, έχει την ικανότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον της 
διεθνούς κοινότητας με το άνοιγμά του. Παράλληλα, η ενδεχόμενη 
ανοικοδόμηση μεγάλου τμήματος της περιοχής δίνει την ευκαιρία για 
διόρθωση σχεδιαστικών λαθών του παρελθόντος, κάτι το οποίο είναι 
σχεδόν ανέφικτο σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Η κοινότητα των εκδιωγμένων Ελληνοκυπρίων του Βαρωσιού, 
όπως και όλοι οι πρόσφυγες, έχουν δημιουργήσει συλλόγους και 
οργανισμούς και μέσα από αυτούς εκφράζουν την επιθυμία τους 
για επιστροφή. Συγκεκριμένα, οι Αμμοχωστιανοί αποτελούν μια πολύ 
ισχυρά δεμένη και έντονα δραστηριοποιημένη κοινότητα και αυτοί 
οι έντονοι δεσμοί μεταξύ τους μπορούν να αποτελέσουν τη σπίθα 
για την αναβίωση του Βαρωσιού και κατά συνέπεια της πόλης 
γενικότερα. Η σημερινή όμως κατάσταση και η αβεβαιότητα για το 
μέλλον αδυνατεί να προσελκύσει τόσο τους νόμιμους ιδιοκτήτες 
όσο και νέους κατοίκους, γιατί δεν προσφέρονται τα απαιτούμενα 
προσωπικά και επαγγελματικά κίνητρα. Παρά το γεγονός ότι πολλοί 
ισχυρίζονται ότι θέλουν να επιστρέψουν μόλις ανοίξει το Βαρώσι, 
παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός αυτών που όντως θα 
το κάνουν. Συν τοις άλλοις, πολλοί από τους νόμιμους ιδιοκτήτες 
είναι ηλικιωμένοι ή έχουν αποβιώσει, και η σχέση των απογόνων 
τους με την Αμμόχωστο και η διάθεση τους να επιστρέψουν είναι 
απροσδιόριστη.  Πέρα από τους Ελληνοκύπριους, είναι σημαντικό 
να δοθεί χώρος έκφρασης σε όλες τις κοινότητες –Τουρκοκύπριους 
αλλά και αλλοδαπούς φοιτητές. Στην περίπτωση που κατοικηθεί και 
πάλι το Βαρώσι εξ ολοκλήρου από Ελληνοκύπριους θα υπάρξει ο 
κίνδυνος περαιτέρω κοινωνικού διαχωρισμού, σε συνέχεια με τον 
κοινωνικό διαχωρισμό που ξεκίνησε από το 1963.

Πριν την τουρκική εισβολή, η πληθώρα συλλόγων και οργανισμών 
που δραστηριοποιούνταν στην Αμμόχωστο ενίσχυαν με τις δράσεις 
τους την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Πολλά από αυτά τα 
σύνολα ανασυντάχθηκαν μετά την εισβολή, συσπειρώνοντας τους 
Βαρωσιώτες. Παρατηρεί κανείς ότι η εισβολή προκάλεσε εμμέσως 
την ενίσχυση και διατήρηση των πολιτισμικών δραστηριοτήτων. 
Σύνολα, όπως αθλητικές ομάδες, πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία 

μοναδικότητα 
πεδίου

πληθυσμός

σύλλογοι
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ποικίλων κοινωνικών ομάδων, προσπαθούν σήμερα να συνεχίσουν 
τις παραδόσεις και τα έθιμα που είχαν καθιερώσει στην Αμμόχωστο 
πριν το 1974. Εντούτοις, οι οργανισμοί αυτοί έχουν διασκορπιστεί σε 
άλλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και υπάρχει ο κίνδυνος με το 
ενδεχόμενο άνοιγμα του Βαρωσιού να μην επιστρέψουν. Παρατηρεί 
κανείς ότι οι ομάδες αυτές είναι πολύ ισχυρά συνδεδεμένες με το 
παρελθόν και δεν αφήνουν χώρο για ανάπτυξη νέων παραδόσεων. 
Αυτό συμβαίνει κατά πάσα πιθανότητα επειδή η διατήρηση των 
πολιτισμικών δραστηριοτήτων, που είναι συνυφασμένες με τον 
τόπο-Αμμόχωστο, σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των κατοίκων 
να θυμούνται την πόλη τους και να ταυτίζονται με αυτήν.

Είναι εμφανής η επιθυμία των κατοίκων να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους και να συνεχίσουν τη ζωή που άφησαν πίσω. Μεγάλος αριθμός 
από αυτούς θα επιθυμήσουν να αναγεννήσουν το Βαρώσι που 
άφησαν το 1974, όμως είναι βέβαιο ότι θα συναντήσουν πληθώρα 
δυσκολιών. Πιθανά, η προσπάθεια συνέχισης των τότε δράσεων 
να μην τους αφήσει χώρο για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 
που θα σχετίζονται με τη νέα Αμμόχωστο. Η σύγκρουση μεταξύ 
των αναμνήσεων των κατοίκων και των σημερινών τους αναγκών 
θα είναι αναπόφευκτη. Την ίδια στιγμή, ίσως η λαχτάρα τους για 
επανοικειοποίηση του χώρου να οδηγήσει στη σύγκρουσή τους με 
τις άλλες κοινότητες.

Η χρυσή παραλία του Βαρωσιού με τα δεκάδες έρημα ξενοδοχεία είναι 
ίσως η πιο προβεβλημένη εικόνα της Αμμοχώστου από τη σκοπιά 
των Ελληνοκυπρίων. Τα φαντάσματα των ξενοδοχείων που χάνονται 
στον ορίζοντα στέκουν ατάραχα πάνω από τη γαλάζια θάλασσα. 
Αυτή η εικόνα αποτελεί την πιο έντονη παρουσία του χθες στο 
σήμερα, έτσι όπως το άφησαν οι Ελληνοκύπριοι, υπαρκτή ένδειξη 
της έκτασης που είχε η Αμμόχωστος και της διεθνούς εμβέλειάς 
της. Η μεγαλύτερη παραλία σε μήκος της Κύπρου, η παραλία όπου 
έκαναν τις διακοπές τους η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον 
παραμένει σήμερα αποκλεισμένη και πλήρως αναξιοποίητη. Το 
ενδεχόμενο άνοιγμα του Βαρωσιού και η ευκαιρία αξιοποίησης της 
παραλίας θα έδινε τεράστια ώθηση για την ανάκαμψη ολόκληρης 
της πόλης. Όμως, η διαδικασία μετατροπής της και πάλι σε διεθνούς 
φήμης τουριστικό προορισμό θα είναι αργή και ίσως λανθασμένη. 
Μετά την εισβολή, οι ελεύθερες περιοχές της επαρχίας Αμμοχώστου  
–Πρωταράς και Αγία Νάπα– αναπτύχθηκαν τουριστικά και σήμερα 
αποτελούν μερικούς από τους σημαντικότερους τουριστικούς 
προορισμούς της Κύπρου. Αν λοιπόν η Αμμόχωστος αναπτυχθεί 
και αυτή σύμφωνα με το ίδιο μοντέλο, τότε θα βρεθεί σε άμεσο 
ανταγωνισμό με αυτούς. Τη δεδομένη στιγμή δίνεται η ευκαιρία 
ανάπτυξης της Αμμοχώστου βασισμένη σε εναλλακτικά πρότυπα, 
στοχεύοντας σε οικολογικό και πολιτιστικό τουρισμό, κάτι που σίγουρα 
η οικολογική και ιστορική της αξία μπορούν να υποστηρίξουν. 

προσκόλληση 
στο παρελθόν

η χρυσή παραλία
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Την ίδια στιγμή, μπορεί κανείς να αναθεωρήσει πολεοδομικές 
αποφάσεις που πάρθηκαν πριν δεκαετίες. Υπάρχει τώρα η 
ευκαιρία διόρθωσης των προβλημάτων που ήταν ήδη φανερά 
από τη δεκαετία του 1960. Τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετώπιζε η παραλία τότε ήταν η έντονη και μακρά 
σκιά που έριχναν τα ξενοδοχεία στη μικρού πλάτους παραλία 
από νωρίς το απόγευμα, και το «τείχος» των ξενοδοχείων που 
απέκοπτε το Βαρώσι από την ακτογραμμή. Αυτά τα προβλήματα  
είχαν ήδη επισημανθεί από τότε, όμως δεν υπήρχε τρόπος διόρθωσής 
τους. Σήμερα όμως, δίνεται η ευκαιρία για ένα νέο σχεδιασμό στις 
θέσεις των κτισμάτων που ίσως κατεδαφιστούν. Παράλληλα, η 
επίδραση του χρόνου στο τοπίο ανέδειξε τη σημαντικότητα άλλης 
μίας αρνητικής επίδρασης των ξενοδοχείων στην αμμουδιά. Η 
διάβρωση, που είχε παρατηρηθεί από τότε, έχει πάρει σήμερα 
τεράστιες διαστάσεις. Όπως εξηγούν οι περιβαλλοντολόγοι, το 
ισχυρό τείχος των ξενοδοχείων προκαλεί τη μετακίνηση της μάζας της 
άμμου βορειότερα και σε κάποια σημεία την πλήρη εξαφάνισή της.  
Είναι λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρον να δει κανείς πώς οι αποφάσεις 
που πάρθηκαν 60 εώς 70 χρόνια πριν για την χωροθέτηση αυτών 
των πολυώροφων ξενοδοχείων, θα κατέστρεφαν σταδιακά τον ίδιο 
τον λόγο για τον οποίον κτίστηκαν εξαρχής. 

4 .  π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο

Πλέον η ανάπτυξη της πόλης προς το Βορρά και η ίδρυση 
του Πανεπιστήμιου Ανατολικής Μεσογείου (EMU) αποτελεί 
πραγματικότητα και σημαντικό χαρακτηριστικό της σημερινής 
ταυτότητας της πόλης. Η ύπαρξη δεκαεννέα χιλιάδων φοιτητών 
αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική ομάδα πληθυσμού που, όχι μόνο 
δεν πρέπει να αγνοηθεί, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Η ύπαρξη 
ανώτατης εκπαίδευσης στην πόλη αποτελεί σίγουρα μια θετική πτυχή 
και εν δυνάμει μπορεί να ενισχύσει την πολυπολιτισμική ταυτότητα 
της πόλης. Μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για προσέλκυση 
εκπαιδευτικού τουρισμού και για δημιουργία τρίτων ουδέτερων 
κοινών χώρων συνεργασίας. Βήματα προς αυτή την κατεύθυνση 
έχουν ήδη γίνει με την παραχώρηση του Βυζαντινού Ναού του Αγίου 
Γεωργίου του Εξορινού στην εντός τειχών πόλη από το Πανεπιστήμιο, 
για λειτουργία του από Ελληνοκύπριους. 

Η κατασκευή των εκπαιδευτικών υποδομών υποστήριξαν την μετά 
την εισβολή αστική και οικονομική ανάπτυξη και έδωσαν ώθηση 
στην οικονομία. Αυτό οδήγησε όμως στην υπερβολική εξάρτηση 
της οικονομίας από τις εκπαιδευτικές υποδομές και αποτέλεσε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα την μόνη οικονομική δραστηριότητα της 
Αμμοχώστου. Παράλληλα, η πόλη εξαρτάται οικονομικά σε μεγάλο 
βαθμό από τους φοιτητές οι οποίοι κατοικούν στην πόλη για εννέα 
μήνες τον χρόνο. Όταν τους καλοκαιρινούς μήνες η πόλη αδειάζει 

Εικόνα 22. Η διάβρωση της παραλίας του Βαρωσιού - Πηγή: famagusta.org.cy 7776



παρατηρείται σημαντική μείωση στην οικονομική δραστηριότητα. 
Παρουσιάζει λοιπόν μια μορφή εποχικότητας ακριβώς αντίστροφη 
από αυτή που προκαλούσε ο τουρισμός. Με το άνοιγμα του 
Βαρωσιού, δίνεται η ευκαιρία συνδυασμού των δύο αυτών πτυχών 
με σκοπό την ομαλότερη και ολόχρονη λειτουργία της πόλης.

5 .  σ α λ α μ ί ν α  –  έ γ κ ω μ η

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της σημερινής πόλης της 
Αμμοχώστου είναι η ύπαρξη αξιόλογων αρχαιολογικών χώρων στην 
ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της. Αυτοί οι χώροι μαρτυρούν 
κομμάτια της ιστορίας της και καταδεικνύουν τους τρόπους με 
τους οποίους η πόλη προσπάθησε να ανταπεξέλθει απέναντι 
σε κινδύνους και αναταραχές και πώς αυτές την ανάγκασαν να 
μεταβληθεί. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν είναι εμφανείς 
και πολυδιάστατες. Για παράδειγμα, η μακρά θεατρική παράδοση 
της Αμμοχώστου δίνει την ευκαιρία αξιοποίησης του θεάτρου της 
Σαλαμίνας ως πολιτιστικό κόμβο και την προώθηση του πολιτιστικού 
τουρισμού. Το δάσος του αρχαιολογικού χώρου της Σαλαμίνας 
μπορεί να δώσει αφορμές για δημιουργία περιπάτων εξερεύνησης 
και προσέλκυση οικολογικού τουρισμού. 

Σήμερα, παρά τις δυνατότητες που προσφέρουν, ο αρχαιολογικός 
χώρος της Σαλαμίνας και ο εγκαταλελειμμένος οικισμός της αρχαίας 
Έγκωμης δεν προστατεύονται ικανοποιητικά, έστω και αν έχουν 
ανακηρυχθεί τμήματά τους ως προστατευόμενες περιοχές από τις 
κατοχικές αρχές. Η συντήρηση και προστασία τους αποτελεί κύρια 
προτεραιότητα των αρχαιολόγων με το άνοιγμα της Αμμοχώστου. 

6 .  φ ύ σ η

Το οικοσύστημα της Αμμοχώστου αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον 
πεδίο μελέτης, όμως η πληθώρα προβλημάτων –τα οποία χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης και πληθαίνουν με το πέρασμα του χρόνου– 
αποτελεί σίγουρα μεγάλο μειονέκτημα. Η διάβρωση της παραλίας 
του Βαρωσιού, η μόλυνση των δύο ποταμών –Πεδιαίου και Γιαλιά–, 
η μεταφορά μολυσμένων αποβλήτων και ρύπων στις παραλίες στο 
δέλτα τους, η υπεράντληση των υπόγειων νερών και η αποδυνάμωση 
του υδροφόρου ορίζοντα, η καταπάτηση των υγροτόπων λόγω 
έλλειψης μακροχρόνιου σχεδιασμού και η αδυναμία επέκτασης των 
παραλιακών μετώπων λόγω λιμανιού, κλειστής περιοχής Βαρωσιού 
και στρατοπέδων, είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
το οικοσύστημα της Αμμοχώστου. Είναι εμφανές ότι το περιβάλλον 
απαιτεί άμεση προστασία και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα σε 
κάθε μελλοντικό σχεδιασμό. Με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων 
της πόλης μπορεί να προωθηθεί με επιτυχημένο τρόπο η πράσινη 
ανάπτυξη, το ποδήλατο και το περπάτημα. 
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Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη βιοποικιλότητας στο Βαρώσι έχει 
δημιουργήσει ένα νέο οικοσύστημα στην περιοχή, το οποίο έχει 
ανακαταλάβει τον αστικό ιστό. Η αυτοδημιούργητη και ακόμα 
άγνωστη βιοποικιλότητα, που ίσως αποδειχθεί και επικίνδυνη, 
αποτελεί σήμερα προσόν του Βαρωσιού και έχει αποδείξει περίτρανα 
την ικανότητα της φύσης να επιβάλλεται και να αναπτύσσεται παρά 
τις όποιες αντιξοότητες. 

7 .  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς  π ε ρ ι ο χ έ ς

Ο αστικός ιστός της πόλης είναι σήμερα κατακερματισμένος και 
αυτό οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη όλων των ειδών στρατιωτικών 
υποδομών μέσα στην πόλη. Τα στρατόπεδα Καράολου και 
Ηνωμένων Εθνών στο κέντρο της πόλης, η περιφραγμένη περιοχή 
του Βαρωσιού, η αγγλική βάση έξω από την Αμμόχωστο και η 
γειτνίαση της πόλης με την Πράσινη γραμμή, συνθέτουν ένα 
εξαιρετικά πολύπλοκο και ασυνεχές αστικό τοπίο. Τα σκληρά όρια 
που υπάρχουν, τα οποία είναι φορτισμένα με έντονο κοινωνικό 
χαρακτήρα, αποτελούν περιορισμούς για τον όποιο σχεδιασμό και η 
πιθανή ελευθέρωση τους δίνει τεράστιες ευκαιρίες αξιοποίησής τους. 

8 .  σ ύ ν ο ψ η

Η δυναμική που εμπεριέχουν τα συστατικά στοιχεία της Αμμοχώστου 
είναι εμφανής. Το λανθάνον δυναμικό δημιουργεί ευκαιρίες και 
προοπτικές για τηνπόλη και την καθιστά μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
περίπτωση πόλης. Η πλήρης ανάκαμψη της Αμμοχώστου από την 
κατοχή δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως εντοπίζουμε πληθώρα στοιχείων 
στο λανθάνον δυναμικό της πόλης, όπου μπορούν να ενισχύσουν 
την «ελαστική ανθεκτικότητα» της και να οδηγήσουν στην πλήρη 
ανάκαμψή της. Εντοπίζουμε την πρώτη ύλη για την ανάπτυξη της 
πόλης κυρίως στην περιοχή του Βαρωσιού. Η ευκαιρία μελέτης 
των επιπτώσεων της έλλειψης του ανθρώπινου παράγοντα για 
σαράντα-ένα χρόνια –σε κτίρια, σε δημόσιους χώρους, στη φύση, 
στην παραλία– και η δυνατότητα να διορθωθούν λάθη σχεδιασμού, 
καθιστούν το Βαρώσι ίσως το σημαντικότερο χαρτί της πόλης. Σε 
συνδυασμό με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ακτογραμμής 
–λιμάνι, παραλία και οικοσύστημα του δέλτα των ποταμών–, την 
ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής 
και τον φοιτητικό πληθυσμό, η Αμμόχωστος συγκροτεί έναν πολύ 
ενδιαφέροντα καμβά για σχεδιασμό. 
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δ .  η  δ υ ν α μ ι κ ή  του β α ρ ω σ ι ο ύ

Αξιολογώντας τη σημερινή κατάσταση της πόλης, αναγνωρίζουμε 
ότι οι επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής του 1974 είναι εμφανείς σε 
ολόκληρη την πόλη. Τα εμπόδια για την ανάκαμψη της είναι ποικίλα. 
Καταρχάς, ο εκτοπισμός των κατοίκων της και η απαγόρευση για 
επιστροφή στα σπίτια τους έχει τραυματίσει συναισθηματικά την 
κοινότητα. Χωρίς την ανάρρωσή της καμία ουσιαστική πρόοδος της 
πόλης δεν μπορεί να επιτευχθεί. Την ίδια στιγμή, οι εναπομείναντες 
Τουρκοκύπριοι κάτοικοι, αλλά και οι νέοι πληθυσμοί –Τούρκοι έποικοι 
και ξένοι φοιτητές– αδυνατούν να αναπτύξουν την πόλη, αφού το ένα 
τρίτο της έκτασής της –και η μέχρι το 1974 πιο ανεπτυγμένη συνοικίας 
της– έχει περιφραχθεί και απαγορεύεται η όποια εκμετάλλευσή του. 
Η παρακώληση της φυσικής ανάκαμψης αυτού του τμήματος έχει 
εμποδίσει την όποια προσπάθεια ανάπτυξης της πόλης μετά το 1974. 

Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας για την πόλη το ενδεχόμενο άνοιγμα 
του Βαρωσιού και η επιστροφή σε αυτό των νομίμων ιδιοκτητών του. 
Σύμφωνα με το status quo, αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο για 
το μέλλον της Αμμοχώστου. Επομένως, κρίνεται επιτακτική η μελέτη 
των συνθηκών με τις οποίες αυτό θα γίνει, αφού όταν και εφόσον 
το Βαρώσι ανοίξει, η πόλη θα δεχθεί μία σειρά πιέσεων και θα κληθεί 
να ανταποκριθεί σε αυτές. Η δυναμική που εμπεριέχει αυτή η κίνηση 
πρέπει να προμελετηθεί, γιατί οι επιπτώσεις της θα έχουν αντίκτυπο 
στην συνολική ανάκαμψη της πόλης. 

Επομένως, αναγνωρίζουμε ότι για την ενίσχυση της συνολικής 
ελαστικής ανθεκτικότητας της πόλης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο Βαρώσι, αφού το αντιλαμβανόμαστε ως το κλειδί για 
την ολοκλήρωση της φυσικής ανάκαμψης της πόλης, την ευκαιρία 
για την συναισθηματική ανάρρωση των κατοίκων και τον χώρο 
ανάκτησης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών που όριζαν την 
ταυτότητα της πόλης. Στη συνέχεια, λοιπόν, γίνεται μία υπόθεση για 
το μέλλον του Βαρωσιού και καταγράφονται οι πιθανές πιέσεις που 
θα δεχθεί με το άνοιγμά του.  Είναι σημαντικό να διευκρινίσει κανείς 
ποιες πιθανές ομάδες θα ασκήσουν πιέσεις, για ποιους λόγους και τι 
αποτελέσματα επιδιώκουν. 
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i. πιέσεις στο βαρώσι

1 .  ε ι κ ό ν α  π ό λ η ς

π ί ε σ η  α π ό  κ α τ ο ί κ ο υ ς  γ ι α  α ν α β ί ω σ η  τ η ς  ε ι κ ό ν α ς 
π ο υ  έ χ ο υ ν  γ ι α  τ η ν  π ό λ η 

Οι κάτοικοι του Βαρωσιού, φεύγοντας, πίστεψαν ότι η απότομη 
διακοπή της καθημερινότητάς τους θα διαρκούσε λίγες μόνο ώρες. 
Όμως σήμερα σαράντα-ένα χρόνια μετά, βρίσκουν τους εαυτούς 
τους ακόμα να αναμένουν την ώρα της επιστροφής. Οι τελευταίες 
εικόνες και τα τελευταία στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους 
ήταν αυτά που τους συνοδεύουν τόσα χρόνια. Έχουν δεθεί με τον 
τόπο τους μέσα από την εικόνα που έχουν για αυτή και τις δράσεις 
τους στο χώρο της πόλης. Είναι επομένως, πολύ δύσκολο για ένα 
κάτοικο να μπορέσει να ξεπεράσει την εικόνα της Αμμοχώστου που 
έχει φυλάξει τόσα χρόνια στο μυαλό του, γιατί ίσως αυτό υπονοήσει 
την εγκατάλειψη του ονείρου για επιστροφή. Με άλλα λόγια, η έντονη 
σύνδεση που έχει ο κάτοικος της Αμμοχώστου με την εικόνα που 
είχε η πόλη το 1974, κατά πάσα πιθανότητα, θα ασκήσει σημαντικές 
πιέσεις στην προσπάθεια επανακατοίκισης και ανοικοδόμησης της 
συνοικίας.

Στην περίπτωση λοιπόν που ο εκτοπισμένος κάτοικος γυρίσει πίσω 
στην Αμμόχωστο, θα αναζητήσει και θα επιδιώξει να δει το σπίτι του 
έτσι όπως το άφησε –την πλατεία, την εκκλησία, το νοσοκομείο, το 
καφενείο και πληθώρα άλλων σημείων της πόλης– στη θέση και 
στην κατάσταση που τα θυμάται. Ακόμα περισσότερο, θα θελήσει 
να αναδημιουργήσει το τοπίο της πόλης έτσι όπως το έχει στη 
μνήμη του, όπως για παράδειγμα, να δει και πάλι την παραλία με τα 
ξενοδοχεία της Αμμοχώστου γεμάτη από τουρίστες. Είναι εμφανές 
όμως, ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, αυτές οι επιδιώξεις 
μοιάζουν ετεροχρονισμένες και αδύνατες να υλοποιηθούν. Όλες 
αυτές οι ψυχικές ανάγκες του κατοίκου ασκούν έντονη πίεση στην 
διαδικασία ανάκαμψης της πόλης και θα ληφθούν υπ΄ όψιν, είτε 
πολύ είτε λίγο, κατά το σχεδιασμό της νέας Αμμοχώστου.
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2 .  τ ο  μ έ λ λ ο ν  τ ω ν  κ τ ι σ μ ά τ ω ν

π ί ε σ η  α π ό  κ α τ ο ί κ ο υ ς  γ ι α  τ η ν  τ ύ χ η  τ ω ν  κ τ ι ρ ί ω ν 

Κινούμενος στην ίδια λογική, μπορεί κάποιος να προβλέψει την 
έντονη δραστηριοποίηση των νόμιμων ιδιοκτητών όσον αφορά την 
τύχη των σπιτιών τους. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι όποιες αποφάσεις 
παρθούν θα δυσαρεστήσουν κάποιους και ότι μερίδα πολιτών θα 
επιδιώξει με κάθε δυνατό τρόπο την ικανοποίηση των επιθυμιών 
της. Μετά από την αναγνώριση της ακριβούς κατάστασης και την 
επιτόπου μελέτη κάθε οικοδομήματος, πιθανότατα μερίδα από αυτά 
να κριθούν ακατάλληλα. Παρόλο που η απόφαση για την τύχη κάθε 
οικοδομήματος ανήκει στον ιδιοκτήτη, είναι πολλοί εκείνοι που δε θα 
πάρουν την βέλτιστη απόφαση. Είτε αυτό σημαίνει ότι αποφασίζουν 
να κατεδαφίσουν λόγω οικονομικού κόστους ένα αξιόλογο κτίσμα, 
είτε να προσπαθήσουν να συντηρήσουν ένα μισογκρεμισμένο 
οικοδόμημα χάριν της προσωπικής συναισθηματικής σύνδεσης 
τους με αυτό. Επιλογές που σίγουρα θα γίνουν και θα έχουν 
αντίκτυπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένας είναι ο ενδεδειγμένος 
τρόπος αντίδρασης σε μια ανάλογη περίπτωση. Έτσι λοιπόν, πρέπει 
να επισημανθεί ο σημαντικός ρόλος όλης αυτής της κοινότητας σε 
αυτές τις αποφάσεις, και να ληφθεί υπ΄ όψιν η δυναμική του.

3 .  τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η  β α ρ ω σ ι ο ύ

π ί ε σ η  γ ι α  τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή  α ν ά π τ υ ξ η  κ α τ ά  τ ο  
μ ο ν τ έ λ ο  τ ο υ  1 9 7 4 

Παράλληλα, το άνοιγμα του Βαρωσιού ελευθερώνει και πάλι ένα από 
τα πιο ζωτικά σημεία της πόλης: τη χρυσή επιμήκη παραλία τριών 
χιλιομέτρων και τη σειρά ξενοδοχείων πάνω σε αυτή. Οι μνήμες 
από το πάλαι ποτέ μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Κύπρου 
παραμένουν σημαντικό σημείο αναφοράς για τους Κύπριους. Είναι 
επομένως λογικό οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, οι κάτοικοι, αλλά 
και οι μελλοντικοί επενδυτές να οδηγήσουν την ανάπτυξη αυτού του 
κομματιού κατά το μοντέλο του 1974. Εντούτοις, μια τέτοια ανάπτυξη 
δε θα ωφελούσε ούτε την Αμμόχωστο αλλά ούτε τον τουρισμό της 
Κύπρου στο σύνολό του. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη των τουριστικών 
περιοχών στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου και στην υπόλοιπη 
Κύπρο υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του τουρισμού και η ανάπτυξη 
της Αμμοχώστου με αυτόν τον τρόπο θα οδηγούσε στη σύγκρουση 
και τον ανταγωνισμό. Είναι λοιπόν σχεδόν βέβαιο ότι ο όποιος 
μελλοντικός σχεδιασμός για την Αμμόχωστο δε θα ήταν θεμιτό να 
κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά προς ένα εναλλακτικό είδος 
τουρισμού για την πόλη. Μια τάση η οποία θα έρθει σε ρήξη με τα 
θέλω των ιδιοκτητών και των μελλοντικών επενδυτών, και ενδεχομένως 
να προκαλέσει ανωμαλίες στην άμεση ανάκαμψη της πόλης.

Εικόνα 27. Η παραλία με τα ξενοδοχεία - Πηγή: famagusta.org.cy, ιδία επεξεργασία 8988



4 .  χ ώ ρ ο ι  έ κ φ ρ α σ η ς  σ υ ν ό λ ω ν

π ί ε σ η  α π ό  σ ύ ν ο λ α  γ ι α  α ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  τ ω ν 
π ρ ό τ ε ρ ω ν  χ ώ ρ ω ν  έ κ φ ρ α σ ή ς  τ ο υ ς

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτής της πόλης που την 
καθιστούν ιδιάζουσα περίπτωση, είναι η τόσο έντονη συγκρότηση 
των εκτοπισμένων κατοίκων της σε συλλόγους και οργανισμούς για 
την Αμμόχωστο. Οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι που έχουν 
μεταφερθεί σε άλλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, συσπειρώνουν 
έντονα τους κατοίκους, αφού τους επιτρέπουν να συνεχίζουν τα 
έθιμα και τις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής στην Αμμόχωστο. 
Με το άνοιγμα του Βαρωσιού, η πλειοψηφία αυτών των συνόλων 
θα ξαναζητήσει χώρο έκφρασης στην Αμμόχωστο, και μάλιστα 
θα επιδιώξει να βρει τον ίδιο ακριβώς χώρο με εκείνο προ του ’74. 
Επίσης, πολλοί Αμμοχωστιανοί οραματίζονται την επιστροφή στην 
πόλη τους και συνέχιση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων, έστω και 
αν αυτές σήμερα δεν δικαιολογούνται και μάλιστα απαιτούν χρήματα 
για τη διατήρησή τους. Ισχυρό παράδειγμα αποτελεί το φεστιβάλ 
πορτοκαλιού, που τότε αντανακλούσε τη μεγάλη παραγωγή 
πορτοκαλιών της πόλης, όμως σήμερα για την αναβίωσή του 
απαιτείται η παραγωγή ή αγορά πορτοκαλιών από άλλες περιοχές. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η παραγωγή μειώθηκε σημαντικά στην 
Αμμόχωστο κατά τη δεκαετία του 1970 και πιθανότατα να είχε 
εγκαταλειφθεί οριστικά μέχρι τη δεκαετία του 1980 –ανεξάρτητα από 
την εισβολή– λόγω της έντονης προσβολής του υπεδάφους από 
θαλασσινό νερό. Σε αυτό το σενάριο, κανένας κάτοικος δεν θα 
επέμενε στην σημερινή αναβίωση αυτού του εθίμου. Σήμερα όμως, 
η έντονη συναισθηματική ταύτιση των κατοίκων με την Αμμόχωστο 
μέσα από αυτά τα έθιμα, τα καθιστά αναπόσπαστα τμήματα της 
πόλης και δύσκολα θα μπορέσουν να τα αποχωριστούν.

5 .  α ξ ι ο π ο ί η σ η  π ε δ ί ο υ  β α ρ ω σ ι ο ύ

π ί ε σ η  α π ό  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς  ο μ ά δ ε ς  γ ι α  α ξ ι ο π ο ί η σ η 
τ ο υ  β α ρ ω σ ι ο ύ  γ ι α  έ ρ ε υ ν α

Πέρα από τις ενέργειες του συνόλου των Αμμοχωστιανών, θα 
ασκηθούν πιέσεις και από την ερευνητική κοινότητα ως προς την 
αξιοποίηση του Βαρωσιού ως πεδίο έρευνας και μελέτης. Μηχανικοί, 
αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγοι, βιολόγοι αλλά και καλλιτέχνες, από 
νωρίς θα επιδιώξουν να αγγίξουν πρώτοι το παγωμένο αυτό τοπίο. 
Πράγματι, η μετατροπή του σε ένα τόσο μοναδικό χώρο αστικού 
και οικολογικού περιβάλλοντος το τοποθετεί στον παγκόσμιο χάρτη 
και η σωστή αξιοποίησή του θα τραβήξει τα βλέμματα της διεθνούς 
κοινότητας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πολλά σύνολα θα 
επιδιώξουν να επωφεληθούν από την γοητεία του Βαρωσιού. Είναι 

Εικόνα 28. Το Βαρώσι από το δημαρχείο, Ιανουάριος 2014 – Πηγή: Προσωπικό αρχείο 9190



κρίσιμο, λοιπόν, η όποια αρχή να συντονίσει τέτοιες πρωτοβουλίες 
από ερευνητές, επιστήμονες και καλλιτέχνες αξιοποιώντας στο 
μέγιστο την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Ταυτόχρονα, οι άμεσες 
ανάγκες στο οδικό σύστημα, στο σύστημα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να αγνοηθούν ή να αναβληθούν. Η μεθοδευμένη 
ενορχήστρωση, λοιπόν, αυτών των αναγκών κατά τη διάνοιξη της 
περιοχής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πόσο εύκολα και με ποιο 
κέρδος θα επανέλθει η ζωή στο Βαρώσι.

6 .  ο ι κ ο δ ο μ ι κ ό  υ λ ι κ ό  κ α τ ε δ α φ ί σ ε ω ν

π ί ε σ η  γ ι α  ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  τ ο υ  
ο ι κ ο δ ο μ ι κ ο ύ  υ λ ι κ ο ύ 

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια από τα οικοδομήματα του Βαρωσιού 
θα κατεδαφιστούν, επομένως είναι σίγουρη και η ύπαρξη σημαντικής 
ποσότητας οικοδομικού υλικού. Αυτό το υλικό θα πρέπει με κάποιο 
τρόπο να αντιμετωπιστεί. Μετά από χρόνια διαλόγων και προτάσεις 
από περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα 
στο Βαρώσι και θα αναμένουν τον τρόπο διαχείρισης των μπαζών. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο τρόπο 
η διάβρωση της παραλίας και η μετατόπιση της τεράστιας μάζας 
της άμμου βορειότερα. Θα πρέπει να παρθούν άμεσα τα ανάλογα 
μέτρα για τη γρηγορότερη επαναφορά του πλάτους της αμμώδους 
παραλίας στις αρχικές διαστάσεις της. Αυτές οι προσδοκίες ασκούν 
επιπλέον πίεση στη διαδικασία ανάκαμψης του Βαρωσιού, όμως 
τέτοια ζητήματα μπορούν να προβλεφθούν από τώρα και να 
προταθούν εκ των προτέρων τρόποι οικολογικής αντιμετώπισής τους.

7 .  υ π ο β ο λ ή  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  ι δ ε ο λ ο γ ι ώ ν

π ί ε σ η  α π ό  α ρ μ ό δ ι α  α ρ χ ή  γ ι α  έ κ φ ρ α σ η  
π ο λ ι τ ι κ ώ ν  π ε π ο ι θ ή σ ε ω ν 

Όλα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, θα πρέπει να συντονισθούν 
από την αρμόδια αρχή για την ανάκαμψη της Αμμοχώστου. Οι 
προτεραιότητες που θα θέσει αυτή η αρχή θα είναι καθοριστικές 
για την έκβαση της διαδικασίας. Παράλληλα, η πολιτική αρχή, που 
θα έχει ορίσει την υπεύθυνη αρχή, είναι πιθανό να προσπαθήσει 
να επιβάλει δικές της προτεραιότητες στον επανασχεδιασμό και να 
επηρεάσει την ομαλή ανάκαμψη της πόλης σε όλους τους τομείς.

Εικόνα 29. Πηγή: George Lanitis , Cyprus-Island of Aphrodite, 1967 9392



ii. πιέσεις σε ολόκληρη την πόλη 

Οι πιο πάνω πιέσεις αναμένεται να ασκηθούν αμέσως μετά 
το «άνοιγμα» του Βαρωσιού, στην ίδια την περιοχή αλλά και 
στους κατοίκους της. Παράλληλα, όμως, θα ασκηθούν πιέσεις 
σε ολόκληρη την πόλη. Συγκεκριμένα, είναι πιθανόν να τεθούν 
ζητήματα ίσης μεταχείρισης των δύο κοινοτήτων, όπως επίσης 
επαναπροσδιορισμός του κέντρου της πόλης και των χρήσεων σε 
αυτό. Συν τοις άλλοις, θα υπάρξει πίεση από τις κοινότητες που ήδη 
κατοικούν στην Αμμόχωστο –Τουρκοκύπριοι, Τούρκοι, αλλοδαποί 
φοιτητές– να βρουν χώρο έκφρασης στο δημόσιο χώρο της πόλης 
και να τους επιτραπεί η συμμετοχή στην ανάπτυξη. Παράλληλα, θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά το οικοσύστημά της Αμμοχώστου 
αφού ήδη τα περιβαλλοντικά προβλήματα που την ταλανίζουν δεν 
είναι λίγα όπως έχει φανεί από την ανάλυση. Επίσης, δεν πρέπει 
να αγνοηθεί η πίεση που ήδη ασκείται από αρχαιολογικές ομάδες 
για προστασία και ανάδειξη των μνημείων της εντός και εκτός 
των τειχών πόλης. Τέλος, σύμφωνα με όποιο σενάριο λύσης του 
Κυπριακού κατά το οποίο ανοίγει το Βαρώσι, θα αποδεσμευτούν 
επίσης και οι εκτάσεις γης τις οποίες σήμερα καταλαμβάνουν τα 
στρατόπεδα του Καράολου και των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολύ 
πιθανόν να ασκηθούν πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης προς αυτές τις 
περιοχές και προς όλους τους ελεύθερους χώρους της πόλης. Όλα 
αυτά συγκροτούν ένα σύμπλεγμα δυναμικών που θα αναπτυχθούν 
στο χώρο της Αμμοχώστου και ανάλογα με την έντασή τους θα 
προσδιορίζουν την μελλοντική μορφή της πόλης. 

Εικόνα 30. Βαρώσι - Πηγή: «Αμμόχωστος η πόλη μας», ιδία επεξεργασία 9594
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ε .  π α ρ ά λ λ η λ ε ς  α ν α γ ν ώ σ ε ι ς

Η ιδιαίτερη περίπτωση της πόλης της Αμμοχώστου και οι έντονες 
προσδοκίες για το μέλλον με το ενδεχόμενο άνοιγμα του Βαρωσιού, 
καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση της πόλης με άλλες περιπτώσεις 
πόλεων. Θα μπορούσαν να αναγνωρίσθούν τα κοινά στοιχεία που 
έχει η Αμμόχωστος με άλλες πόλεις που έχουν βιώσει κοινωνικό 
διαχωρισμό, όπως και με πόλεις που έχουν εγκαταλειφθεί. Μια 
τέτοια όμως σύγκριση δεν είναι ορθή, καθώς οι παράγοντες 
που συγκροτούν το status quo διαφέρουν κατά πολύ από τέτοιες 
περιπτώσεις. 

Στη συνέχεια της αξιολόγησης των πιέσεων που ενδέχεται να δεχθεί 
το Βαρώσι με βάση το υποθετικό άνοιγμά του, καθίσταται δυνατή η 
παράλληλη ανάγνωση άλλων περιπτώσεων πόλεων που δέχθηκαν 
ορισμένων ειδών πιέσεις κατά την περίοδο της ανάκαμψής τους. 
Οι τρόποι με τους οποίους αντέδρασαν και ανέκαμψαν από μια 
διαταραχή έφεραν στην επιφάνεια την «ελαστική ανθεκτικότητά» 
τους και έριξαν φως στους παράγοντες που συμβάλλουν στην 
υγιή ανάκαμψη και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Με 
την ανάγνωση του τρόπου που μια σειρά πόλεων προσπάθησε 
να ανακάμψει μετά από ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές, 
τροφοδοτείται η εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατεύθυνση στην 
οποία πρέπει να κινηθεί η ανάκαμψη της Αμμοχώστου.  

i. γκερνίκα 

κ α θ υ σ τ έ ρ η σ η  τ η ς  σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ή ς 
α ν ά κ α μ ψ η ς 

Η βασκική πόλη της Γκερνίκα στη Βόρεια Ισπανία απέτυχε να 
ανακάμψει από τον ολέθριο βομβαρδισμό της για μια ολόκληρη 
γενιά. Η Γκερνίκα, ένα κέντρο-σύμβολο της βασκικής αυτονομίας και 
ανεξαρτησίας, καταστράφηκε το 1937 όταν ο Ισπανός δικτάτορας 
Φρανθίσκο Φράνκο ζήτησε από τον Αδόλφο Χίτλερ να βομβαρδίσει 
την πόλη. Ο Χίτλερ, δοκιμάζοντας τις τεχνικές βομβαρδισμού 
που αργότερα θα εξαπολούσε κατά της Μεγάλης Βρετανίας, 
της Πολωνίας και αλλού, κονιοποίησε την πόλη της Γκερνίκα μια 
πολυάσχολη ημέρα στα τέλη Απριλίου. 

Ο βομβαρδισμός έγινε γνωστός στον κόσμο σε μεγάλο βαθμό ως 
το θέμα του μνημειώδους πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, Guernica, ο 
οποίος έγινε σύμβολο της φρίκης του πολέμου. Αυτό, όμως, που 
δεν έγινε ευρέως γνωστό ήταν ο τρόπος με τον οποίον η πόλη 

Εικόνα 31. Παγκόσμιος Χάρτης - Πηγή: mapbox.com, ιδία επεξεργασία 9998



ανοικοδομήθηκε μετά την καταστροφή, υπό την ηγεσία του ίδιου 
εκείνου καθεστώτος που ήταν υπαίτιο για την καταστροφή της. Το 
1946 ο Φράνκο είχε ανακατασκευάσει ολόκληρο το κέντρο της πόλης 
με τους δικούς του όρους. Η ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή 
είχε επιβληθεί από μια εξωγενή δύναμη χωρίς την έγκριση του τοπικού 
πληθυσμού[1]. 

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της κατάστασης ήταν η αδυναμία 
των επιζώντων της Γκερνίκα να ονοματίσουν τον υπαίτιο της 
καταστροφής που βίωσαν, αφού αυτό απαγορευόταν στην αρχή, 
και αφού σύμφωνα με τον Φράνκο «η Γκερνίκα καταστράφηκε 
από φωτιά και βενζίνη»[2]. Η παρεμπόδιση της αντιμετώπισης 
της τραγωδίας στις πραγματικές της διαστάσεις οδήγησε στην 
καθυστέρηση της συναισθηματικής και ψυχολογικής επούλωσης 
της πόλης για σαράντα χρόνια. Η συνολική ανάκαμψη της πόλης 
ολοκληρώθηκε μετά το θάνατο του Φράνκο το 1975, όταν για πρώτη 
φορά οι κάτοικοι μπόρεσαν να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή 
της ιστορίας και μπόρεσαν να αποδώσουν φόρο τιμής σε αυτούς 
που χάθηκαν στους χώρους που βομβαρδίστηκαν, ενέργειες που 
για δεκαετίες απαγορεύονταν. 

Από το παράδειγμα της Γκερνίκα μπορεί να αντιληφθεί κανείς 
τη σημασία της ταυτόχρονης φυσικής, συναισθηματικής και 
πολιτισμικής ανάκαμψης, για την επιτυχημένη ανασυγκρότηση και 
συνέχιση της λειτουργίας μιας πόλης. Την ίδια στιγμή καθίσταται 
φανερή η ικανότητα της πολιτικής βούλησης να οδηγήσει στην 
ψυχολογική καταπίεση του πληγέντα λαού. Έστω και αν στην 
περίπτωση αυτή η φυσική ανοικοδόμηση έγινε σχεδόν αμέσως μετά 
τον βομβαρδισμό, η συναισθηματική ανάρρωση καθυστέρησε 
σαράντα χρόνια, ενώ η επιβίωση του πολιτισμικού χαρακτήρα των 
Βάσκων ενδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο μετά από δεκαετίες 
καταπίεσης και απαγόρευσης. 

ii. βαρσοβία 

ο  σ φ ε τ ε ρ ι σ μ ό ς  τ η ς  ε π ι τ υ χ ί α ς  τ η ς 
α ν ά κ α μ ψ η ς  –  η  ε π ι λ ο γ ή  τ ο υ  π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς

Η πόλη της Βαρσοβίας κατάφερε να αντέξει τρία κύματα αναταράξεων 
–την εισβολή των Γερμανών το 1939, την εξέγερση των Εβραίων το 
1943 και την εξέγερση του 1944– για να καταστραφεί ολοκληρωτικά 
μετά από διαταγή του Αδόλφου Χίτλερ. Με ιδιαίτερη προσοχή οι Ναζί 

1. Campanella, T. J. (2006) Urban Resilience and the Recovery of New 
Orleans, Journal of the American Planning Association, Vol. 72, No. 2, σ. 142
2. Kirschbaum & Sideroff (2005) A Delayed Healing: Understanding the 
Fragmented Resilience of Gernika, στο βιβλίο των Vale L. J. και Campanella, 
T. J., The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, Oxford 
University Press, σ.164
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στόχευσαν και κατέστρεψαν μνημεία και σημαντικά κτίρια της πόλης, 
χωρίς όμως καμία στρατιωτική δικαιολόγηση για αυτήν την βάναυση 
και εκτενή καταστροφή της πόλης. Η ανάκαμψη της Βαρσοβίας 
ήταν εντυπωσιακή όσον αφορά την υλική ανακατασκευή του 
μεγαλύτερου ποσοστού της πόλης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.  
Μέσα σε έντεκα μόλις χρόνια η πόλη  ανέκτησε τον πληθυσμό που 
είχε πριν τον πόλεμο και ήταν πλήρως λειτουργική. Το επίκεντρο 
της όλης ανοικοδόμησης ήταν η ανακατασκευή της Παλιάς Πόλης 
–του ιστορικού πυρήνα που συμβόλιζε 700 χρόνια ιστορίας της 
πόλης. Η ολοκλήρωσή της το 1961 συμβόλιζε για τους Πολωνούς 
την αναγέννηση του πολωνικού πολιτισμού και της ιστορικής τους 
ταυτότητας[3]. 

Το κομμουνιστικό καθεστώς άδραξε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την 
ανάγκη άμεσης ανοικοδόμησης για να συσπειρώσει τους πολίτες 
και να ενισχύσει την υποστήριξή τους σε αυτό. Η σημαντικότερη 
ενέργεια του καθεστώτος ήταν η επαναφορά της Παλιάς Πόλης 
στη μορφή που είχε πριν την καταστροφή της. Το κομμουνιστικό 
καθεστώς υποσχέθηκε την ακριβή ανοικοδόμηση της πόλης και την 
πιστή αντιγραφή των προ-πολεμικών κτιρίων. Αυτό, όμως, όπως 
αποδείχθηκε δεν ήταν η πραγματική φύση των εργασιών. Το κέντρο 
της πόλης δεν αποκαταστάθηκε, αλλά αναδημιουργήθηκε. 

Όπως σε κάθε ιστορική ανακατασκευή, πάρθηκαν αποφάσεις για το 
τι αξίζει να ανακατασκευαστεί, με ποια μορφή και τι όχι. Αυτή τη φορά 
όμως οι αποφάσεις για το ποιο παρελθόν αξίζει να αναπαραχθεί 
πάρθηκαν από την ηγεσία και εξέφραζαν τις πολιτικές ιδεολογίες 
του κομμουνιστικού κόμματος. Οι συνθήκες με τις οποίες αυτή η 
διαδικασία έγινε δε θα μπορούσαν ποτέ να οδηγήσουν σε μια πιστή 
και αυθεντική αποκατάσταση της πόλης, πάρα σε μια σχολαστικά 
σκηνοθετημένη προβολή ενός συγκεκριμένου παρελθόντας. Αυτό δε 
σταμάτησε το κομμουνιστικό καθεστώς από το να σφετεριστεί την 
ανάκαμψη της πόλης και να προβάλει την επιτυχία του για «ακριβή» 
και «πιστή» ανακατασκευή της Παλιάς Πόλης. Ίσως η μεγαλύτερη 
επιτυχία του καθεστώτος ήταν η ένταξη της Παλιάς Πόλης στη λίστα 
της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομίας το 1980 –όχι ως 
αυθεντικά αποκατεστημένα κτίρια αλλά ως αρχιτεκτονική του 20ού 
αιώνα[4]. 

Τόσο η σκηνοθετημένη ανακατασκευή της Παλιάς Πόλης όσο και 
η κατασκευή μοντερνιστικών κατοικιών, εξαρτήθηκε άμεσα από 
την ανθεκτική ελαστικότητα και την ισχύ της υποτιθέμενης δυνατής 
κεντρικής κυβέρνησης. Η ανάκαμψη της πόλης της Βαρσοβίας 

3. Goldman J. (2005) Warsaw: Reconstruction as Propaganda, στο βιβλίο των 
Vale L. J. και Campanella, T. J., The Resilient City: How Modern Cities Recover 
from Disaster, Oxford University Press, σ. 140
4. UNESCO, http://whc.unesco.org/en/list/30 (πρόσβαση στις 09/01/2015)
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παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μία πολιτική ηγεσία μπορεί να 
εκμεταλλευθεί την ανάκαμψη και να την καθοδηγήσει έτσι ώστε να 
προβληθούν και να επιβληθούν οι ιδεολογίες της. Ο σφετερισμός 
της επιτυχίας της ανάκαμψης και η σημασία της επιλογής του 
«παρελθόντος» που χαρακτηρίζει έναν λαό μπορούν να στιγματίσουν 
τη σημερινή ζωή και εικόνα μιας πόλης και να επηρεάσουν την 
ιστορική της ταυτότητα.

iii. βερολίνο 

ο  π λ ή ρ η ς  δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό ς  α π ο δ υ ν α μ ώ ν ε ι 
τ ι ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ο υ  σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ

Η ανακατασκευή της πόλης του Βερολίνου αντιμετώπιζε δύο σοβαρά 
προβλήματα, την ασυμφωνία και τον διαχωρισμό. Καταρχήν, 
υπήρχε η έντονη επιθυμία για ανακατασκευή και επιδιόρθωση για την 
επιτυχημένη συνέχιση της τοπικής παράδοσης στην αρχιτεκτονική. 
Οι αρμόδιοι ήταν αποφασισμένοι να αποκοπούν από το 
«ντροπιαστικό» πρόσφατο παρελθόν όμως υπήρχαν διαφωνίες ως 
προς την ταυτότητα των Ναζί έτσι ώστε να την αποφύγουν. Επίσης, 
ο από νωρίς διαχωρισμός του Βερολίνου σε ανατολικό και δυτικό 
δυσχέρανε ακόμα περισσότερο την ανάκαμψη της πόλης. 

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη η ανοικοδόμηση της πόλης αν λάβει 
κανείς υπ΄όψιν την ποσότητα του οικοδομικού υλικού που έπρεπε να 
απομακρυνθεί, την έκταση της καταστροφής και την απουσία μιας 
συγκροτημένης και ομόφωνης αρχής. Τόσο η αρχή του ανατολικού 
καθεστώτος όσο και αυτή του δυτικού είχαν από νωρίς εκφράσει 
την πρόθεση τους να απομακρυνθούν όσο περισσότερο γίνεται 
από το ναζιστικό παρελθόν τους και να αποδείξουν την πολιτισμική 
και πολιτική υπεροχή τους. Τα πιστεύω της κάθε πλευράς για το τι 
πήγε λάθος κατά την ναζιστική περίοδο της Γερμανίας όρισε τη 
μεταπολεμική ανακατασκευή του κάθε τμήματος. Θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι η διπλή παράλληλη ανάκαμψη του Βερολίνου 
χαρακτηρίστηκε από τα οράματα της κάθε πλευράς και όχι από τις 
πρακτικές ανάγκες της πόλης.

Μετά την ανέγερση και του τείχους του Βερολίνου το 1961 
παρατηρήθηκε το εξής ενδιαφέρον στην ανάκαμψη της πόλης: η 
αρχιτεκτονική, και γενικότερα ο σχεδιασμός, σταμάτησε να έχει την 
έντονη ικανότητα να μεταφέρει και να προβάλει πολιτικές ιδεολογίες. 
Παρατηρεί κανείς ότι κατά τη δεκαετία του 1960 και 1970 οι δύο 
πλευρές της πόλης άρχισαν να έχουν έντονες ομοιότητες ως προς 
τις μορφές που παρήγαγαν. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η 
Francesca Rogier «Χωρίς την ροή ανθρώπων πέρα δώθε από το 
τείχος, η χωρική και η κοινωνική συνείδηση της κτισμένης μορφής 

Εικόνα 34. Γυναίκες στο μεταπολεμικό Ανατολικό Βερολίνο δημιουργούν μια ανθρώπινη 
αλυσίδα για να μεταφέρουν τις πέτρες και να καθαρίσουν το βομβαρδισμένο τομέα της πόλης, 
Ιούλιος 1945 – Πηγή: http://www.germanculture.com.ua/ 105104



υποχώρησε, και μαζί με αυτήν η σύνδεσή της με την ιδεολογία»[1]. 
Συνέπεια αυτού ήταν ο σχεδιασμός να εστιάσει στην πρακτική 
ανάκαμψη των στοιχείων μιας πόλης –τα οποία εξακολουθούσαν 
να απουσιάζουν από το Βερολίνο– και σταμάτησε να προσπαθεί να 
επιβάλει πολιτικές ιδεολογίες.

Η ανακατασκευή –όπως και κάθε ενέργεια– περιέχει επιλεκτική 
ενθύμηση και επιλεκτική συγχώρηση της ιστορίας[2]. Το Βερολίνο 
όμως παρουσίασε μια ασυνήθιστα έντονη αντίσταση στο να 
τιμήσει το παρελθόν του, λόγω της έντονης ντροπής που του 
προκαλούσε. H εξαιρετικά επιτυχής ανασυγκρότηση του Βερολίνου 
μπορεί να θεωρηθεί ως μια πράξη επιβεβαίωσης της «ελαστικής 
ανθεκτικότητάς» του, ενώ ταυτόχρονα ο τρόπος με τον όποιο 
αυτή πραγματοποιήθηκε έχει καταγγελθεί ως μια πράξη ιστορικής 
άρνησης. 

Έτσι λοιπόν από το Βερολίνο, μπορεί κανείς να εντοπίσει την ικανότητα 
της πολιτικής ηγεσίας να επηρεάσει την ανάκαμψη αλλά κυριότερα, 
τον τρόπο με τον οποίον ο σχεδιασμός μπορεί να επιβάλει ιδεολογίες 
–και η αποδυνάμωσή του όταν ο κτισμένος χώρος δεν βιώνεται από 
τους «άλλους». Την ίδια στιγμή τονίζεται η δυσκολία και παράταση 
της ανάκαμψης όταν απουσιάζουν οι σαφείς αρχές και ο στόχος 
κατά την ανοικοδόμηση.  

iv. η πόλη του μεξικού 

έ μ φ α σ η  σ τ η ν  α ν ά κ α μ ψ η  ε ν ό ς  τ ο μ έ α

Μια πολύ διαφορετική μορφή «ελαστικής ανθεκτικότητας» προέκυψε 
στον απόηχο του σεισμού της Πόλης του Μεξικού το 1985. Μια 
καταστροφή η οποία έθεσε τη νομιμότητα και το κύρος της 
κυβέρνησης σε δοκιμή, εξέθεσε τις αδυναμίες της πολιτικής ηγεσίας 
και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκάλυψε τρομακτικές καταχρήσεις 
εξουσίας. Αυτές οι αποκαλύψεις έγιναν οι καταλύτες για την πολιτική 
αλλαγή που επήλθε στην πόλη τα τέλη της δεκαετίας του ΄80. 

Η αρχική αντίδραση της μεξικανικής κυβέρνησης στο σεισμό ήταν η 
ανασύσταση των σημαντικότερων συστημάτων υποδομών, συχνά 
εις βάρος της κάλυψης των βασικών αναγκών των κατοίκων της 
πόλης, όπως η τροφή και η στέγαση. Ο σεισμός εξέθεσε, επίσης, 
ενδείξεις διαφθοράς, οι οποίες ενίσχυσαν το αίσθημα δυσαρέσκειας 

1. Rogier F. (2000) The Monumentality of Rhetoric: The Will to Rebuild in 
Postwar Berlin,” στο βιβλίο των Goldhagen S. W. και Legault R.,  Anxious 
Modernisms, Cambridge, The MIT Press, σ. 184
2. Ladd B. (2005) Double Restoration: Rebuilding Berlin after 1945, στο 
βιβλίο των Vale L. J. και Campanella, T. J., The Resilient City: How Modern 
Cities Recover from Disaster, Oxford University Press, σ. 131
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που ήδη δημιουργείτο. Συγκεκριμένα, τα ευτελώς κατασκευασμένα 
νέα δημοτικά κτίρια ισοπεδώθηκαν από τον σεισμό, και η αποκάλυψη 
του εσωτερικού των κελιών στους αστυνομικούς σταθμούς έφεραν 
στο φως αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση βασανιστηρίων μέσα 
σε αυτά[3]. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η κινητοποίηση των 
πολιτών της πρωτεύουσας για απαίτηση πολιτικής λογοδοσίας και 
αναδιάταξης των προτεραιοτήτων της ανασυγκρότησης.

Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει η Diane E. Davis στο άρθρο 
της για την Πόλη του Μεξικού «Μέσα σε λίγες μέρες οι άνθρωποι 
άρχισαν να οργανώνονται μόνοι τους και να διεκδικούν εκ νέου 
την πόλη για τον εαυτό τους, με την πρωτοβουλία να αναλάβουν 
την ανακατασκευή και την ανασυγκρότηση, χωρίς βοήθεια από 
τις κυβερνητικές αρχές. Οι προσπάθειές τους εξασφάλισαν ότι 
ορισμένες δραστηριότητες ανακτήθηκαν ή αποκαταστάθηκαν, από 
τη στέγαση μέχρι τις ιατρικές υπηρεσίες»[4]. Η λαϊκή κινητοποίηση που 
ακολούθησε οδήγησε σε μακροχρόνιες πολιτικές μεταρρυθμίσεις 
στην Πόλη του Μεξικού και στην αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, η 
οποία δεσμεύτηκε για την ανέγερση οικονομικά προσιτών κατοικιών. 
Οι πολίτες κατάφεραν να ρίξουν  την κυβέρνηση που έδωσε βάση 
μόνο στην οικονομική ανάκαμψη της πόλης και παραμέλησε την 
κοινωνική. 

Παρατηρεί, λοιπόν, κανείς τις συνέπειες της έμφασης για ανάκαμψη 
σε ένα μόνο τομέα –στους αριθμούς, την οικονομία και τις εταιρείες– 
και της αδιαφορίας για τους υπόλοιπους τομείς –την ανθρώπινη 
ζωή και αξιοπρέπεια. Αυτό οδήγησε στη συσπείρωση των πολιτών, 
την συγκρότηση κοινωνικών οργανώσεων και τον έλεγχο της 
ανάκαμψής τους από τους ίδιους. Γίνεται λοιπόν εμφανής, η σημασία 
της ταυτόχρονης ανάκαμψης σε όλους τους τομείς της πόλης.

v. νέα υόρκη

η  δ ύ ν α μ η  τ η ς  α φ ή γ η σ η ς  τ η ς  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς

Ο απολογισμός της 11ης Σεπτεμβρίου μετά από το τρομοκρατικό 
κτύπημα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου έφερε στο φως την αξία 
της μετα-τραυματικής διήγησης της καταστροφής, την ανάγκη 
ερμηνείας της και συσπείρωσης απέναντι σε έναν εχθρό. 

Ο δημοσιογράφος των New York Times, John Tierney χαρακτηριστικά 
επισήμανε ότι «η κορυφογραμμή της Νέας Υόρκης είναι ο 

3. Campanella, T. J. (2006) Urban Resilience and the Recovery of New 
Orleans, Journal of the American Planning Association, Vol. 72, No. 2, σ. 143
4. Davis D. E. (2005) Reverberations: Mexico City’s 1985 Earthquake and the 
Transformation of the Capital, στο βιβλίο των Vale L. J. και Campanella, T. J., 
The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, Oxford University 
Press, σ. 270
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αντίστοιχος καθεδρικός ή τζαμί, τα οποία άλλες πόλεις σπεύδουν 
να ανοικοδομήσουν μετά από μια επίθεση»[5]. Πράγματι, για τους 
Νεοϋορκέζους δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το συμβάν θα 
έπρεπε να παραμείνει ζωντανό στην μνήμη και ότι η άμεση δράση 
για τη μνημειοποίηση του χώρου μετά την καταστροφή ήταν 
απαραίτητη. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που εξέφρασαν την άποψη να 
ξαναχρησιμοποιηθεί ο χώρος των  δίδυμων πύργων, μια πρακτική 
που ήταν η μέχρι τώρα τυπική αντίδραση σε χώρους μαζικών 
δολοφονιών, «χώρους ντροπής» όπως τους ονομάζει ο Kenneth 
Foote[6]. Αντιθέτως, οι χώροι αυτοί πρόσφατα παρουσιάζονται ως 
εν δυνάμει χώροι μνήμης, ίσως επειδή με τη μνημειοποίησή τους 
επέρχεται ο καθησυχασμός ότι ένα τέτοιο συμβάν ανήκει πλέον στο 
παρελθόν[7]. 

Έτσι λοιπόν, μέσα από την αφήγηση της επίθεσης και τη μετέπειτα 
μνημειοποίηση του χώρου, έγινε σαφής η ευθραυστότητα της 
πόλης στους κατοίκους της και επανήλθε στο προσκήνιο η ανάγκη 
θύμησης της ιστορίας. Στους μήνες που ακολούθησαν, η τόνωση 
του εθνικού φρονήματος μετά το εξωτερικό πλήγμα ήταν πρόδηλη. 
Η ιστορία της 11ης Σεπτεμβρίου ειπώθηκε μυριάδες φορές και από 
χιλιάδες οπτικές γωνίες. 

Ο πληγείς πληθυσμός αναζητεί την ελπίδα της πλήρους ανάκαμψης 
μετά από μια διαταραχή γι’ αυτό καταφεύγει στην αφήγηση και 
συγκεκριμένα, τοποθετεί την καταστροφή στο μέσο περίπου της 
ιστορίας. Την αναγιγνώσκει, με άλλα λόγια, ως την περιπέτεια που 
χρειάστηκε να περάσει, την οποία όμως εν τέλει θα ξεπεράσει πλήρως. 
Με αυτό τον τρόπο δηλαδή μπορούν οι άνθρωποι να παρουσιάσουν 
τα συναισθήματά τους, να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους για το 
μέλλον και να εκλογικεύσουν το παράλογο. Εν ολίγοις, οι αφηγήσεις 
βοηθούν στην οικειοποίηση των καταστροφών[8]. 

Η κάθαρση του πληγέντα πληθυσμού επέρχεται με την κατονομασία 
των φόβων και των υπαίτιων για την καταστροφή, αλλά και την 
επαναλαμβανόμενη περιγραφή της θετικής έκβασης του μέλλοντος 
–κάτι που δεν συνέβη στην Γκερνίκα όπου οι επιζώντες δεν είχαν την 
ευκαιρία να αφηγηθούν την ιστορία και να κατονομάσουν ανοιχτά 

5. Tierney, J. (2001) The Big City; Restore the Skyline, but Do It the New York 
Way, New York, The New York Times [http://www.nytimes.com/2001/09/14/us/
the-big-city-restore-the-skyline-but-do-it-the-new-york-way.html] πρόσβαση 
στις 16/12/2015
6. Foote, K. (2003) Shadowed Ground: America’s Landscapes of Violence 
and Tragedy, Austin, University of Texas Press, σ. 25
7. Linenthal E. T. (2005) “The Predicament of Aftermath”: Oklahoma City and 
September 11, στο βιβλίο των Vale L. J. και Campanella, T. J., The Resilient 
City: How Modern Cities Recover from Disaster, Oxford University Press, σ. 65
8. Brooks P. (1984) Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, 
Oxford, Clarendon Press
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τον υπαίτιο της τραγωδίας. Έτσι λοιπόν, η τρομοκρατική επίθεση την 
11η Σεπτεμβρίου μπορεί να φέρει στο φως τον τρόπο με τον οποίο 
το βίωμα και η αφήγηση της καταστροφής και της διαδικασίας της 
ανάκαμψης μπορεί να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της πόλης. Ο 
ρόλος της αφήγησης της διαταραχής φαίνεται να παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη συναισθηματική ανάρρωση των πολιτών κατ’ επέκταση 
στην «ελαστική ανθεκτικότητα» μιας πόλης.

vi. λος άντζελες 

ν έ ο  α ί μ α  σ τ ο ν  π λ η θ υ σ μ ό

Η μακρά ιστορία εξεγέρσεων και πολιτικών ταραχών της πόλης του 
Λος Άντζελες οφείλεται κυρίως στη σύνθεση του πληθυσμού της. 
Οι θύτες και τα θύματα κατοικούν σε διπλανές γειτονιές και συνεχώς 
οι αντιπαραθέσεις οξύνονται. Η ανάκαμψη μετά από την όποια 
αναταραχή εμπεριέχει τόσο τη φυσική ανασυγκρότηση αλλά και την 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων. 

Ήδη από τις δεκαετίες του 1910, οι μειονότητες των Αφρο-Αμερικανών 
και των Μεξικανο-Αμερικανών άρχισαν να συγκεντρώνονται σε 
μεγάλους θύλακες μέσα στην πόλη. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
ο πληθυσμός των Αφρο-Αμερικανών αυξήθηκε δραματικά όμως 
περιοριζόταν στο νότιο-κεντρικό μέρος της πόλης. Στη συνέχεια, 
κατά τη δεκαετία του 1970 η σύσταση του πληθυσμού σε αυτή την 
περιοχή άλλαξε αφού οι Αφρο-Αμερικανοί μετακινούνταν προς 
άλλες γειτονιές και τη θέση τους έπαιρναν μετανάστες από την 
Ασία και τη Λατινική Αμερική. Η νότιο-κεντρική περιοχή του και πάλι 
χαρακτηριζόταν από φτώχεια και κακές συνθήκες διαβίωσης.   

Ακολούθησαν μια σειρά ρατσιστικών εξάρσεων από το 1965 μέχρι 
το 1992 κυρίως ανάμεσα στους Αφρο-Αμερικανούς κατοίκους και 
τους Κορεάτες ιδιοκτήτες καταστημάτων, γεγονότα που επέφεραν 
μεγάλες καταστροφές και ανακατατάξεις στην πόλη. Οι προσπάθειες 
ανάκαμψης μετά το 1992 δεν αποβήκαν καρποφόρες, αφού τα 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μια δεκαετία μετά τις πολιτικές 
αναταραχές η πόλη δεν είχε αναπτύξει καμία ανθεκτικότητα απέναντι 
σε τέτοιες εξάρσεις[9]. Αυτό τελικά που βοήθησε στην οικονομική 
ανάκαμψη του Λος Άντζελες ήταν η εισροή των Ισπανόφωνων 
μεταναστών και του ανοίγματος της δικής τους αλυσίδας 
καταστημάτων στις προβληματικές γειτονιές του νότιου-κεντρικού 
τμήματος της πόλης. Η ενεργητικότητα και το αίσθημα ασφάλειας που 
αυτή η ενέργεια προκάλεσε, αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για 

9. Fulton, W. (2005) After the unrest: Ten years of rebuilding Los Angeles 
following the trauma of 1992, στο βιβλίο των Vale L. J. και Campanella, T. J., 
The Resilient City: How Modern Cities Recover from Disaster, Oxford University 
Press, σ. 306

Εικόνα 38. Οι ταραχές στο Λος Άντζελες – Πηγή: placesjournal.org 113112



την παραμονή της κοινότητας των Αφρο-Αμερικανών στην περιοχή. 

Η ίδια η μίξη των διαφορετικών εθνικοτήτων είναι αυτή που τελικά 
παρέχει τη βάση για την ελαστική ανθεκτικότητα της πόλης. Οι 
άνθρωποι και τα χρήματα ρέουν μέσα στην πόλη. Δεν καταλήγουν 
πάντα στο ίδιο μέρος –αφού οι άνθρωποι έχουν την τάση να 
κινούνται προς τις φτωχές περιοχές της πόλης ενώ τα χρήματα προς 
τις εύπορες συνοικίες– όμως η συνεχής ροή και των δύο δημιουργεί 
νέες δυναμικές στην πόλη. Αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
επιβίωση της πόλης ήταν η συνεχής ανάμιξη του πληθυσμού της 
και ο τρόπος με τον οποίο η δυναμική του «νέου αίματος» από 
μετανάστες μπόρεσε να ενεργοποιήσει την οικονομία της πόλης. 

Παρατηρεί λοιπόν κανείς ότι σε περιπτώσεις όπου ο εχθρός, και 
ταυτόχρονα υπαίτιος της διαταραχής, δεν είναι ούτε ένας τρίτος ούτε 
η φύση, παρά μόνο τα ίδια τα συστατικά στοιχεία μιας κοινωνίας, τότε 
αποκτά καταλυτικό χαρακτήρα το νέο εκείνο συστατικό που μπορεί 
να προστεθεί και να αναδιοργανώσει τις εσωτερικές δυναμικές ενός 
κοινωνικού συστήματος.

vii. ιερουσαλήμ 

α π ό δ ο σ η  α ν θ ε κ τ ι κ ό τ η τ α ς  μ έ σ ω  ε π ι μ ο ν ή ς

Η Ιερουσαλήμ αποτελεί μία από τις γνωστότερες πόλεις και την πιο 
έντονη θρησκευτικά φορτισμένη πόλη παγκοσμίως. Μετά από σειρά 
καταστροφών στο πέρασμα τριών χιλιάδων χρόνων ιστορίας η 
πόλη έχει να προβάλει σήμερα σωρεία διδακτικών παραδειγμάτων 
ελαστικής ανθεκτικότητας.  Οι Χριστιανοί προσεύχονται σε ένα 
σπήλαιο στα στενά σοκάκια της πόλης, οι Μουσουλμάνοι στη 
εναέρια πόλη πάνω από την υλική πόλη και οι Εβραίοι στον 
ανοιχτό χώρο μπροστά από ένα τοίχο ερειπίων. Όπως φαίνεται, οι 
καταστροφές δεν αρκούν για να αποδυναμώσουν τη σημασία του 
χώρου και των θρησκευτικών κτισμάτων για τους πιστούς της κάθε 
θρησκείας.

Οι τρόποι με τους οποίους οι ιεροί χώροι τριών θρησκειών 
–των Χριστιανών, των Εβραίων και των Μουσουλμάνων– 
ανταποκρίθηκαν σε σειρές καταστροφών προβάλλουν μια σειρά 
μηχανισμών ενίσχυσης της «ελαστικής ανθεκτικότητας» μιας 
πόλης. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο 
η «ελαστική ανθεκτικότητα» προωθείται μέσω της επανάχρησης 
και του συμβολισμού ιερών χώρων, και της έντονης επιμονής σε 
χώρους «θρησκευτικά φορτισμένους». Η συσπείρωση γύρω από 
τη θρησκεία προσδίδει «ελαστική ανθεκτικότητα» και η επιμονή σε 
συγκεκριμένους χώρους προσδίδει σε αυτούς ακόμα περισσότερη 
σημασία και αντοχή.

Εικόνα 39. Πίνακας του Φραντσέσκο Χάγιεζ «Η καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ», 1867 – 
Πηγή: wikipedia.org 115114



viii. σύνοψη

Η μακρόχρονη ιστορία διαταραχών και ανακάμψεων πόλεων 
παγκοσμίως, τροφοδοτεί μια σειρά θεωριών και υποθέσεων περί των 
παραγόντων που ορίζουν την «ελαστική ανθεκτικότητα» μιας πόλης. 
Μέσα από τις παράλληλες αναγνώσεις των περιπτώσεων των 
παραπάνω πόλεων, μπορούμε να διδαχθούμε και να κατανοήσουμε 
λίγο καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
μεταβληθούν οι συνθήκες ανάκαμψης.

Είναι, για παράδειγμα, εντονότατη η συμβολή της περίπτωσης της 
Γκερνίκα στην αναγνώριση της σημαντικότητας της ταυτόχρονης 
ανάκαμψης τόσο στο φυσικό, όσο και στον συναισθηματικό και 
πολιτισμικό τομέα. Η παρακώλυση των διαδικασιών ανασυγκρότησης 
σε έναν από αυτούς καθυστερεί τη συνολική ανάκαμψη της πόλης, 
κάτι το οποίο παραπέμπει στην πόλη της Αμμοχώστου και τα εμπόδια 
που υπάρχουν για την φυσική και συναισθηματική ανάκαμψη του 
πληθυσμού. 

Παράλληλα, τόσο η περίπτωση της Βαρσοβίας όσο και του Βερολίνου 
παρουσιάζουν με γραφικό τρόπο τη δύναμη της πολιτικής ηγεσίας 
να επιβάλλει τους όρους με τους οποίους γίνεται η ανοικοδόμηση 
του τοπίου. Επιπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο η πολωνική 
ηγεσία επέλεξε ποιο παρελθόν χαρακτηρίζει το έθνος των Πολωνών 
προκαλεί έντονους προβληματισμούς για την ικανότητα μιας αρχής 
να ορίσει τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον μιας πόλης. Πέρα 
από τον προβληματισμό για την ικανότητα της αρχής, η περίπτωση 
του Βερολίνου φέρνει στο φως τη σημασία του βιώματος ενός ορίου 
και τον τρόπο που αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του 
σχεδιασμού για την υποβολή ιδεολογιών.

Η πόλη του Μεξικού προβάλλει ξεκάθαρα τις συνέπειες που μπορεί να 
έχει η εστίαση μόνο στην οικονομία και η αδιαφορία για την αξιοπρεπή 
επιβίωση του πληθυσμού. Το μήνυμα που περνά είναι έντονο: όταν 
η ηγεσία δεν προνοεί για την κοινωνία, τότε η κοινωνία αναλαμβάνει 
από μόνη της τα ηνία. Αν και οι κλίμακες και οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες αυτό εκτυλίσσεται δε μας επιτρέπουν τη σύγκριση με την 
Αμμόχωστο, θα ήταν λάθος να μην αναφερθεί εδώ η παράλληλη 
πραγματικότητα στην κυπριακή πόλη και οι σημερινές προσπάθειες 
των Αμμοχωστιανών για κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες μεταξύ 
των κοινοτήτων. 

Το παράδειγμα της αφήγησης της τρομοκρατικής επίθεσης της 
11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και η μνημειοποίηση του χώρου 
της επίθεσης έχει φέρει στο φως τους τρόπους με του οποίους οι 
σύγχρονες κοινωνίες επιλέγουν να ερμηνεύσουν τη διαταραχή 
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που βιώνουν και το ρόλο που έχει η μνημειοποίηση ενός τέτοιου 
συμβάντος στην συναισθηματική τους ανάκαμψη. Μια πρακτική 
που έχει πλέον φτάσει σε κορεσμό σε πολλές περιπτώσεις, αφού η 
εμμονή στο τραγικό συμβάν του παρελθόντος ίσως να μην αφήνει 
περιθώρια να γίνει το επόμενο βήμα στις ζωές των παθόντων. 

Τέλος, μέσα από την περίπτωση του Λος Άντζελες διαγράφεται 
ξεκάθαρα η καταλυτική δύναμη του «νέου αίματος» στον πληθυσμό 
μιας ταραγμένης κοινωνίας, ενώ από την Ιερουσαλήμ –την πόλη των 
θρησκειών– αναγνωρίζει κανείς πώς η επιμονή στο χώρο προσδίδει 
ανθεκτικότητα σε αυτόν.

Όλα αυτά τα διδάγματα μπορούν να βοηθήσουν τον όποιο 
μελλοντικό σχεδιασμό, όχι σαν άξονες πάνω στους οποίους πρέπει 
να κινηθεί απαραίτητα κανείς, αλλά ως ενδείξεις της ικανότητας των 
συστατικών στοιχείων της ανάκαμψης.
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σ τ .  σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 

Το πρόβλημα της Αμμοχώστου και του ενδεχόμενου «ανοίγματος 
«του Βαρωσιού είναι βαθιά πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό και δεν επιδιώκουμε μέσα από την παραπάνω 
ανάλυση να εντοπίσουμε έναν προφανή τρόπο λύσης του. Η 
προηγηθείσα καταγραφή, ανάλυση και συγκέντρωση δεδομένων 
μπορεί να βοηθήσει στον οραματισμό του τρόπου με τον οποίον 
ένας αρχιτέκτονας / πολεοδόμος μπορεί να συντελέσει στη 
διαδικασία ανάκαμψης της πόλης και στην ενίσχυση της «ελαστικής 
ανθεκτικότητάς» της.

Με άξονα, επομένως, την «ελαστική ανθεκτικότητα» και τα διδάγματα 
που προσφέρουν άλλες περιπτώσεις πόλεων, επιχειρούμε να 
ξαναδούμε την Αμμόχωστο από μια νέα σκοπιά. Επιχειρώντας να 
διαχωρίσουμε την «ελαστική ανθεκτικότητα» της πόλης σε φυσική, 
συναισθηματική και πολιτισμική, παρατηρεί κανείς την ξεκάθαρη 
διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες ανάκαμψης σε 
κάθε τομέα έχουν εξελιχθεί με πολύ διαφορετικές ταχύτητες. 

Η προβληματική υλική ανασυγκρότηση μέχρι σήμερα δεν αφήνει 
περαιτέρω περιθώρια υγιούς ανάκαμψης, αφού το βόρειο τμήμα 
της πόλης έχει δεχθεί οικοδομική ανάπτυξη, η τειχισμένη πόλη 
και ο περίγυρός της συντηρούνται με υποτυπώδη τρόπο, ενώ 
παράλληλα, το νότιο τμήμα της πόλης χαρακτηρίζεται από την 
ερήμωση και την απουσία οποιασδήποτε εργασίας ανοικοδόμησης. 
Η ανομοιομορφία στον τρόπο εξέλιξης της πόλης μετά την τουρκική 
εισβολή του 1974, ενίσχυσε τον κατακερματισμό του αστικού 
τοπίου και επηρέασε σημαντικά την προσπάθεια συναισθηματικής 
ανάκαμψης του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα, ο εξίσου ποικιλόμορφος τρόπος συναισθηματικής 
ανάκαμψης των Αμμοχωστιανών δυσκολεύει ακόμα περισσότερο 
τη συνολική ανάκαμψη αφού το κάθε κοινωνικό σύνολο χρήζει 
διαφορετικής προσέγγισης. Από τη μία, ο Ελληνοκυπριακός 
πληθυσμός αδυνατεί να ανακάμψει συναισθηματικά λόγω της 
εκδίωξής του από την πόλη, ενώ την ίδια στιγμή οι εναπομείναντες 
Τουρκοκύπριοι κάτοικοι προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν και 
να ανακτήσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες, κάτι το οποίο 
εμπόδισαν σημαντικά οι συνθήκες κατοχής και η εκδίωξη του ενεργού 
οικονομικά πληθυσμού της πόλης. Επιπροσθέτως, η εισροή νέων 
πληθυσμών –όπως οι Τούρκοι έποικοι και οι αλλοδαποί φοιτητές– 
έχουν μεταβάλει τον χαρακτήρα της Αμμοχώστου κι έχουν δώσει μια 
διαφορετική οικονομική ώθηση. 
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Η πολιτισμική έκφραση των εκδιωγμένων κατοίκων τα τελευταία 
σαράντα-ένα χρόνια έχει ενισχύσει την πολιτισμική «ελαστική 
ανθεκτικότητα» της πόλης. Παρατηρεί κανείς την έντονη ανάγκη 
τους για διατήρηση και ενίσχυση των εθίμων και παραδόσεων της 
Αμμοχώστου, ως τον μόνο τρόπο ανάκαμψης, ψυχικής ανάρρωσης 
και συμβιβασμού με την τουρκική εισβολή. Αφού η φυσική και 
συναισθηματική ανάκαμψη παρεμποδίζεται από τις παρούσες 
συνθήκες, η μόνη διέξοδος για τους κατοίκους είναι η διατήρηση 
και ενίσχυση της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Έστω κι αν αυτό δεν 
αφορά όλο τον πληθυσμό της Αμμοχώστου, αποτελεί σημαντική 
ένδειξη για την ικανότητα της πόλης να αναρρώνει σε πολιτισμικό 
επίπεδο και να βγαίνει δυνατότερη μετά από μία διαταραχή. Οι 
Τουρκοκύπριοι κάτοικοι της κατεχόμενης σήμερα Αμμοχώστου 
συνέχισαν τις παραδόσεις που είχαν πριν το 1974, στον ίδιο χώρο και 
με τον ίδιο τρόπο χωρίς σημαντικές αλλαγές. 

Επομένως, η φανερή διαφοροποίηση των προσπαθειών φυσικής 
ανάκαμψης, η ύπαρξη ποικίλων ομάδων με διακριτές ανάγκες 
και το πάγωμα των συνθηκών κατοχής, δρουν καταλυτικά στην 
παρεμπόδιση της συνολικής ανάκαμψης της πόλης και έχουν 
αποδεχθεί επιβλαβείς για την «ελαστική ανθεκτικότητά» της. 

Την ίδια στιγμή, η σημαντικότητα του Βαρωσιού και το ενδεχόμενο 
άνοιγμά του θα δράσουν καταλυτικά στην «ελαστική ανθεκτικότητα» 
της πόλης σε όλους τους τομείς. Το Βαρώσι έχει την ικανότητα να 
συντελέσει στη σωστή εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών για 
ανάκαμψη, αφού μέσα από το σχεδιασμό του θα προβάλει τους 
βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα μπορεί να στηριχθεί η 
ανασυγκρότηση. Οι όποιες πολιτικές αποφάσεις παρθούν θα έχουν 
αντίκτυπο στην υλική υπόσταση του Βαρωσιού και θα αποτελούν 
τη φυσική μαρτυρία των προθέσεων της υπεύθυνης αρχής. 
Παράλληλα, μέσα από τη διαχείριση των κοινωνικών επιθυμιών, του 
περιβάλλοντος και του προσδιορισμού του μοντέλου ανάπτυξης, 
θα διαφανεί ο βαθμός προθυμίας για ικανοποίηση των αναγκών 
και για αντιμετώπιση των πιέσεων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση. 
Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα συμπληρώσουν τα υπολειπόμενα 
κομμάτια της συνολικής εικόνας για τον προσδιορισμό του βαθμού 
της «ελαστικής ανθεκτικότητας» της πόλης της Αμμοχώστου. 

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι ο οραματισμός για το μέλλον της πόλης 
μοιάζει πιο δόκιμος μετά από την κατανόηση της βαρύτητας 
του «ανοίγματος» του Βαρωσιού. Πλέον, το μέλλον φαίνεται πιο 
ευοίωνο με την αναγνώριση των συστατικών στοιχείων μιας υγιούς 
ανάκαμψης.
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η .  π α ρ ά ρ τ η μ α
Πίνακας Αξιολόγησης Σημερινής Κατάστασης Αμμοχώστου

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ευκαιρίες Απειλές

Αμμόχωστος

Αστικός ιστός Περιέχει σπουδαία 
τοπολογικά, 
οικολογικά και 
πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά

Αποτελείται από 
ποικίλες χωρικές 
οντότητες, 
συγκρουόμενης 
φύσεως

Ευκαιρία για 
αξιοποίηση αυτής 
της κληρονομιάς 
για ένα σχεδιασμό 
που ενοποιεί τον 
αστικό ιστό

Η εξάρτηση από της 
πολιτικές αποφάσεις

Προοπτικές 
σχεδιασμού

Μοναδικότητα του 
αστικού τοπίου

Έντονα όρια και 
περιορισμοί στον 
αστικό ιστό

Ευκαιρία για 
δημιουργία τρίτων 
ουδέτερων χώρων

Τα σκληρά όρια με 
έντονο κοινωνικό 
χαρακτήρα 
αποτελούν 
περιορισμούς 

Αποτύπωμα των 
πολιτισμών που 
πέρασαν

Ύπαρξη πολλών 
στρωμάτων 
στην πόλη από 
τους διάφορους 
πολιτισμούς που 
πέρασαν

Δημιούργησαν 
ασυνέχεια και 
κατακερματισμό 
στο αστικό τοπίο

Ευκαιρία για 
προώθηση 
της πολυ-
πολιτισμικότητας και 
της συνύπαρξης

Ταύτιση μιας 
κοινότητας μόνο με 
κάποια σημεία της 
πόλης

Παράκτια ζώνη ▪ Σημαντική 
περιβαλλοντική 
αξία
▪ Υπό ορισμένες 
συνθήκες έχουν 
τη δυνατότητα να 
υποστηρίξουν ένα 
ισχυρό τριτογενή 
οικονομικό τομέα

▪ Κλειστή περιοχή 
Βαρωσιού
▪  Μη προσβάσιμη 
περιοχή του 
στρατοπέδου 
Καράολος

Ευκαιρία 
συγκρότησης 
ενός συνεχούς 
παραλιακού 
μετώπου

▪ Κίνδυνος 
διάβρωσης της 
παραλίας λόγω των 
ψηλών κτηρίων του 
Βαρωσιού
▪ Απειλή ασυνέχει-
ας της παράκτιας 
ζώνης με τη 
δημιουργία νέου 
βιομηχανικού 
λιμανιού
▪  Η ύπαρξη των ψη-
λών κτηρίων απειλεί 
τη δημιουργία ενός 
φιλικού προς το πε-
ριβάλλον μετώπου

Σύνδεση με 
υπόλοιπη Κύπρο

Στρατηγική θέση 
για ανάπτυξη 
επιχειρήσεων, 
τουρισμού κα 
βιομηχανίας 
(κοντά από 
Λευκωσία-
πρωτεύουσα 
και Λάρνακα-
αεροδρόμιο)

Έλλειψη σύνδεσης 
με αυτές τις 
πόλεις μέσω 
αυτοκινητοδρόμου

Ευκαιρία 
αναβάθμισης 
οδικού δικτύου

-

Σύνδεση με τις 
γύρω χώρες

Καλή στρατηγική 
θέση ανάμεσα 
από Ευρώπη και 
Μέση Ανατολή

- - -
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Αθλητισμός Μακρά αθλητική 
παράδοση 
(ποδόσφαιρο – 
ναυτικοί όμιλοι 
– πετόσφαιρα – 
κ.λ.π.)

▪ Οι ομάδες της 
Αμμοχώστου και 
της Σαλαμίνας 
έχουν μεταφέρει 
προσωρινά την 
έδρα τους σε άλλες 
πόλεις και εκεί 
έχουν δημιουργήσει 
υποδομές
▪ Οι υποδομές στη 
Αμμόχωστο είναι σε 
κακή κατάσταση

Ευκαιρία για 
επαναδρα-
στηριοποίηση 
των συλλόγων 
στην Αμμόχωστο 
και επανα-
χρησιμοποίησης 
των υποδομών

▪ Καταστροφή των 
υποδομών
▪  Μόνιμη εδραίωση 
των ομάδων στις 
άλλες πόλεις

Τειχισμένη πόλη

Χαρακτήρας ▪ Πολυπολιτισμική
▪ Ενδιαφέρουσα 
ιστορία

- Προώθησή της ως 
πολιτισμικός πόλος 
έλξης

Ταύτιση του χώρου 
με την κοινότητα 
των Τ/Κ

Πολιτισμική 
κληρονομιά

Πλούσια και με διε-
θνή φήμη (Πύργος 
Οθέλλου)

Ανεπαρκής 
συντήρηση 
και απουσία 
στρατηγικών 
διατήρησης

Χρήση για 
ανάπτυξη του 
τριτογενή τομέα

▪ Σταδιακή υποβάθ-
μιση
▪ Σε σύγκρουση 
με το νέο αστικό 
περιβάλλον

Πεζοί Προσέλκυση 
πεζών στο κέντρο 
λόγω της μίξης 
χρήσεων

Έλλειψη ανάλογων 
υποδομών

Ευκαιρία για 
προώθηση των 
διαδρομών με τα 
πόδια

-

Λιμάνι

Λειτουργία Κύρια οικονομική 
δραστηριότητα 
της πόλης πριν 
το 1974

Η Κυπριακή 
Δημοκρατία το έχει 
ανακηρύξει κλειστό 
λόγω κατοχής 

- Μείωση της 
σημασίας του λόγω 
της ανάπτυξης 
του λιμανιού της 
Λεμεσού

Υποδομές Οι υποδομές 
υπάρχουν και 
λειτουργεί σήμερα 
παράνομα ως 
εμπορικό λιμάνι

▪ Καταλαμβάνει 
μεγάλο μέρος της 
ακτογραμμής
▪ Σύγκρουση με 
τειχισμένη πόλη

Ευκαιρία 
αξιοποίησης με τη 
μετατροπή του σε 
μαρίνα/επιβατικό 
σταθμό

Πιθανή σύγκρουση 
με τα μεγάλα 
λιμάνια Λεμεσού και 
Λάρνακας και το 
παράνομο λιμάνι 
Κερύνειας

Βαρώσι

Δραστηριότητες 
Κατοίκων

Ανάκαμψη 
οικονομικών 
δραστηριοτήτων 
μετά το 1974 
από τους 
εναπομείναντες και 
νέους κατοίκους

Έλλειψη 
οποιασδήποτε 
δραστηριότητας το 
Βαρώσι

- Συνέχιση 
απαγόρευσης 
εισόδου στο Βαρώσι

Σενάριο 
Επανακατοίκισης 
Βαρωσιού

- Άγνωστος αριθμός 
Αμμοχωστιανών 
που θα γυρίσουν

Η Αμμόχωστος 
αποτελεί ελκυστική 
πλατφόρμα για 
συνεργασία και 
επικοινωνία

Κίνδυνος κοινωνικού 
διαχωρισμού αν 
επανακατοικηθεί 
μόνο από Ε/Κ

Οργανισμοί 
και σύνδεσμοι 
κατοίκων

Πολλοί 
δραστηριοποιη-
μένοι σύνδεσμοι 
/ σύλλογοι / 
οργανισμοί με 
ενεργά μέλη 
Αμμοχωστιανούς 
και απογόνους 
τους 

Διασκορπισμένοι 
σε όλο το νησί

Μπορούν να 
λειτουργήσουν ως 
χώροι συνεργασίας 
και επικοινωνίας

-

Κοινότητα Ε/Κ Συνεχίζουν μέχρι 
σήμερα τις 
δραστηριότητες 
του Βαρωσιού

Πολύ ισχυρά 
συνδεδεμένοι με το 
παρελθόν

Οι δυνατοί 
δεσμοί μεταξύ 
τους μπορούν 
να αποτελέσουν 
την σπίθα για την 
αναβίωση του 
Βαρωσιού

Σύγκρουση μεταξύ 
των μνημών των 
κατοίκων και των 
σημερινών αναγκών

Δραστηριότητες 
των Ε/Κ

Δεν αφήνουν 
χώρο για την 
εκδήλωση νέων 
δραστηριοτήτων 
που θα σχετίζονται 
με τη νέα 
Αμμόχωστο

Η διατήρηση των 
πολιτισμικών 
δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται 
σε συγκεκριμένο 
τόπο στην 
Αμμόχωστο 
σχετίζεται την 
ικανότητα των 
εκδιωγμένων 
κάτοικων να 
αναγνωρίζουν 
την πόλη και να 
ταυτίζονται με αυτήν

▪ Οι Ε/Κ προσπα-
θούν να συνεχίσουν 
τις ίδιες δραστηριό-
τητες έστω κι αν δεν 
ανταποκρίνονται με 
τη σύγχρονη ζωή 
τους
▪ Δεν αφήνουν 
χώρο για δημιουρ-
γία νέων δραστη-
ριοτήτων που θα 
συνδεθούν με τη νέα 
Αμμόχωστο

Τουρισμός Διεθνώς 
φημισμένος 
προορισμός 

Αργή και 
πολύχρονη 
η διαδικασία 
μετατροπής 
της πόλης σε 
ένα ελκυστικό 
προορισμό και πάλι

Ευκαιρία 
επανοικοδόμησης 
των υποδομών 
με γνώμονα την 
πράσινη ανάπτυξη

Απευθείας 
ανταγωνισμός 
με τους ήδη 
ανεπτυγμένους 
τουριστικούς 
προορισμούς 
της περιοχής 
(Πρωταράς και Αγία 
Νάπα)

Αστική και 
Αρχιτεκτονική 
κληρονομιά

Κτήρια μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής στο 
Βαρώσι

▪ Κακή δομική 
κατάσταση 
▪ Δεν προσαρμό-
ζονται εύκολα στις 
σύγχρονες ανάγκες

Ευκαιρία ανάδειξής 
τους ως συγκριτικό 
πλεονέκτημα και 
ως προσόν για την 
υποστήριξη της 
αστικής ανάπτυξης

-

Σχέδια Δράσης 
από φορείς 

Υπάρχουν σχέδια 
δράσης για απο-
κατάσταση του 
ηλεκτρισμού, των 
τηλεπικοινωνιών, 
της ύδρευσης και 
της αποχέτευσης

Δεν λαμβάνουν 
υπόψιν τα 
υπάρχοντα 
συστήματα

- -

Υφιστάμενη 
κατάσταση

- Υποβάθμιση 
ποιότητας αστικού 
ιστού

Αυτός ο μη ενεργός 
αστικός χώρος 
είναι υψηλής 
επιστημονικής αξίας 
για μηχανικούς και 
οικολόγους

Υπονόμευση της 
ανάκαμψης της 
πόλης
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Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο 
(EMU)

Ύπαρξη ανώτατης 
εκπαίδευσης

Όλες οι υπόλοιπες 
επιχειρήσεις της 
Αμμοχώστου 
εξαρτώνται 
οικονομικά από 
το EMU

Ευκαιρία 
προσέλκυσης 
εκπαιδευτικού 
τουρισμού

Ανταγωνισμός 
με τα υπόλοιπα 
πανεπιστήμια και 
κολέγια της Κύπρου

Εκπαιδευτικές 
υποδομές

Η κατασκευή 
υποδομών για 
το EMU έδωσε 
οικονομική ώθηση

Οι εκπαιδευτικές 
υποδομές 
το Βαρώσι 
παραμένουν 
ανεκμετάλλευτες 
και σταδιακά 
καταστρέφονται

Ευκαιρία για 
κατασκευή νέων 
εκπαιδευτικών 
υποδομών που 
θα υποστηρίξουν 
την αστική και 
οικονομική 
ανάπτυξη

Μεγάλη εξάρτηση 
οικονομίας από 
τις εκπαιδευτικές 
υποδομές

Σαλαμίνα - Έγκωμη

Πολιτισμική 
κληρονομιά

Πλούσια και με 
διεθνή φήμη

Ανεπαρκής 
συντήρηση 
και απουσία 
στρατηγικών 
διατήρησης

Χρήση τους για 
ανάπτυξη του 
τριτογενή τομέα

▪ Σταδιακή 
υποβάθμιση
▪ Σε σύγκρουση 
με το νέο αστικό 
περιβάλλον

Θέατρο Μακρά θεατρική 
παράδοση

 - Αξιοποίηση του 
θεάτρου της 
Σαλαμίνας ως 
πολιτισμικό κόμβο

-

Φύση

Γεωργία Πριν και μετά το 
1974 έχει μεγάλο 
ρόλο στην 
οικονομία

Σύγκρουση με 
χρήσεις κατοικίας 
λόγω εγγύτητας

Ευκαιρία για 
σχεδιασμό 
μακροχρόνιου 
πλαισίου ανάπτυξης

Έντονη οικιστική 
ανάπτυξη

Σχέση Γεωργίας και 
κατοικίας

Η γόνιμη γη 
στα περίχωρα 
της πόλης έχει 
δημιουργήσει 
μη-σχεδιασμένη 
μίξη χρήσεων στο 
δυτικό κομμάτι

Η σύγκρουσή τους Ευκαιρία 
σχεδιασμού 
βασισμένου στην 
αστική καλλιέργεια

▪ Επηρεασμός της 
ποιότητας του 
νερού
▪ Ηχορύπανση
▪ Ρύπανση του αέρα 
από τις γεωργικές 
δραστηριότητες

Υδρευτικό Σύστημα - ▪ Κακή ποιότητα 
νερού(μη πόσιμο)
▪ Εξάρτηση από 
τον υδροφόρο 
ορίζοντα Μόρφου 
για πόσιμο νερό

Ευκαιρία για 
καλύτερη 
αξιοποίηση των 
υδάτινων πηγών

Υπεράντληση των 
υπόγειων νερών 
και αποδυνάμωση 
του υδροφόρου 
ορίζοντα

Οικοσύστημα 
Βαρωσιού

Ανεξέλεγκτη 
ανάπτυξη 
πρασίνου και 
βιοποικιλότητας

Μη 
καταγεγραμμένες 
περιοχές/ είδη 
οργανισμών που 
ίσως βλάπτουν το 
περιβάλλον

Προώθηση αυτού 
το μοναδικού πεδίου 
για έρευνα / μελέτη

Απειλή από οικιστική 
ανάπτυξη και 
κατασκευαστές

Στρατιωτικές 
περιοχές

Εγκαταστάσεις - Περιορίζουν την 
αστική ανάπτυξη

Ελευθέρωση τέτοιων 
περιοχών και 
αξιοποίησή τους σε 
περίπτωση λύσης

-

134




	spread - cover
	spread - body
	spread - cover

