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Περίληψη 

  

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ΑμεΑ_ Άνθρωποι με Αθλήματα 

παρουσιάζεται ο σχεδιασμός Παραολυμπιακού Προπονητικού Κέντρου στην Λεμεσό της 

Κύπρου. Η πόλη και γενικότερα η χώρα, βρίσκεται στο επίκεντρο των επισκέψεων όσο 

αφορά την προετοιμασία αθλητών για τις διάφορες ανά τον κόσμο αθλητικές 

διοργανώσεις. Κύριος λόγος, το εύκρατο κλίμα και η ηλιοφάνεια. Από την μεριά μας, 

θελήσαμε να ασχοληθούμε ειδικότερα με τον σχεδιασμό ενός προπονητικού κέντρου, ιδικά 

διαμορφωμένο για άτομα με αναπηρίες. Θέλοντας να επιτύχουμε μια μορφή συνεργασίας 

και αλληλεπίδρασης με την πόλη, κάποια αθλήματα φιλοξενούνται στους ήδη υπάρχοντες 

αθλητικούς χώρους της πόλης. Με τον τρόπο αυτό, στο οικόπεδό μας, υπάρχουν κυρίως 

χώροι ιππασίας, ξιφασκίας, τοξοβολίας, σκοποβολής, ποδηλασίας, φιλοξενίας, παροχής 

πρώτων βοηθειών και εστίασης.  

 Τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) είναι Άνθρωποι. Άτομα με κινητικά προβλήματα, 

άτομα απλά, που μπορούν να περπατούν με τροχοκάθισμα. Άτομα με προβλήματα όρασης, 

άτομα απλά σαν όλους που μπορούν να δουν τα πάντα με την βοήθεια ενός μπαστουνιού. 

Άτομα με προβλήματα ακοής, απλά καθημερινά άτομα που μπορούν να ακούσουν και να 

επικοινωνήσουν με όλους μέσω των χεριών και των εκφράσεών τους. Δεν είναι 

διαφορετικοί από τον κάθε άλλο άνθρωπο, απλώς, λόγω των προβλημάτων υγείας που 

αντιμετωπίζουν, καλύπτουν τις ανάγκες τους με διαφορετικό τρόπο. Για να μπορέσουν να 

καλύψουν τις ανάγκες τους, έχουν ωστόσο ανάγκη την βοήθεια του περιβάλλοντος όπου 

ζουν. Όλοι έχουμε ανάγκη να κινούμαστε στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο με άνεση και 

ασφάλεια, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Όπως επίσης, έχουμε ανάγκη την 

κατανόηση, το σεβασμό και την αγάπη των συνανθρώπων μας.  
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Summary 

 

 This thesis entitled ‘‘People in Sports’’ presents the design of 

Paralympic Training Centre in Limassol Cyprus. The town and the country in 

general, are at the heart of visits as regards the preparation of athletes for the 

various worldwide sporting events.  The main reason for that are the 

temperate climate, as well as the sunshine. From our side, we wanted to 

address in particular the design of a training center, specially designed for 

people with disabilities. Wanting to achieve a form of cooperation and 

interaction with the town, some sports are hosted on existing sports venues.  

In this way, in our plot, there are mainly venues for riding, fencing, archery, 

shooting, cycling, hospitality, first aid and options for food consumption.  

 People with disabilities are people too. People with mobility problems, 

simple people, who move on a wheel chair. People with problems regarding 

their vision, people like everyone else who can see with the help of a white 

cane. People with hearing problems, simple every day people who can hear 

and communicate with others through sigh language. They are not different 

than anyone else, but due to their health problems, they have to satisfy their 

needs in a different way. However, in order to achieve this, they have to have 

environmental help. More or less, we all have the right to move to private and 

public spaces with comfort and safety. Additionally, we all look for 

understanding, respect and love from the people around us.  
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Περίληψη
 Στην παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ΑμεΑ_ Άνθρωποι με 
Αθλήματα παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός Παραολυμπιακού Προπονητικού 
Κέντρου στη Λεμεσό της Κύπρου. Η πόλη και γενικότερα η χώρα, βρίσκεται 
στο επίκεντρο των επισκέψεων όσο αφορά την προετοιμασία αθλητών 
για τις διάφορες ανά τον κόσμο αθλητικές διοργανώσεις. Κύριος λόγος, το 
εύκρατο κλίμα και η ηλιοφάνεια. Από τη μεριά μας, θελήσαμε να ασχοληθούμε 
ειδικότερα με τον σχεδιασμό ενός προπονητικού κέντρου, ειδικά διαμορφωμένο 
για άτομα με αναπηρίες. Θέλοντας να επιτύχουμε μια μορφή συνεργασίας και 
αλληλεπίδρασης με την πόλη, κάποια αθλήματα φιλοξενούνται στους ήδη 
υπάρχοντες αθλητικούς χώρους της πόλης. Με τον τρόπο αυτό, στο οικόπεδό 
μας, υπάρχουν κυρίως χώροι ιππασίας, ξιφασκίας, τοξοβολίας, σκοποβολής, 
ποδηλασίας, φιλοξενίας, παροχής πρώτων βοηθειών και εστίασης. 
 Τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) είναι Άνθρωποι. Άτομα με κινητικά 
προβλήματα, άτομα απλά, που μπορούν να περπατούν με τροχοκάθισμα. 
Άτομα με προβλήματα όρασης, άτομα απλά σαν όλους που μπορούν να 
δουν τα πάντα με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού. Άτομα με προβλήματα ακοής, 
απλά καθημερινά άτομα που μπορούν να ακούσουν και να επικοινωνήσουν 
με όλους μέσω των χεριών και των εκφράσεών τους. Δεν είναι διαφορετικοί 
από τον κάθε άλλο άνθρωπο, απλώς, λόγω των προβλημάτων υγείας που 
αντιμετωπίζουν, καλύπτουν τις ανάγκες τους με διαφορετικό τρόπο. Για να 
μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, έχουν ωστόσο ανάγκη τη βοήθεια 
του περιβάλλοντος όπου ζουν. Όλοι έχουμε ανάγκη να κινούμαστε στον 
ιδιωτικό και δημόσιο χώρο με άνεση και ασφάλεια, άλλοι περισσότερο και 
άλλοι λιγότερο. Όπως επίσης, έχουμε ανάγκη την κατανόηση, το σεβασμό και 
την αγάπη των συνανθρώπων μας. 
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Summary
 This thesis entitled ‘‘People in Sports’’ presents the design of Paralym-
pic Training Centre in Limassol Cyprus. The town and the country in general, 
are at the heart of visits as regards the preparation of athletes for the various 
worldwide sporting events.  The main reason for that are the temperate cli-
mate, as well as the sunshine. From our side, we wanted to address in particu-
lar the design of a training center, specially designed for people with disabili-
ties. Wanting to achieve a form of cooperation and interaction with the town, 
some sports are hosted on existing sports venues.  In this way, in our plot, there 
are mainly venues for riding, fencing, archery, shooting, cycling, hospitality, 
first aid and options for food consumption. 
 People with disabilities are people too. People with mobility problems, 
simple people, who move on a wheel chair. People with problems regarding 
their vision, people like everyone else who can see with the help of a white 
cane. People with hearing problems, simple every day people who can hear 
and communicate with others through sigh language. They are not different 
than anyone else, but due to their health problems, they have to satisfy their 
needs in a different way. However, in order to achieve this, they have to have 
environmental help. More or less, we all have the right to move to private and 
public spaces with comfort and safety. People with disabilities can help them-
selves and complete daily routines without the help of others. However, in 
order to be able to overcome several difficulties they have to be surrounded 
with proper infrastructures and facilities. Additionally, we all look for under-
standing, respect and love from the people around us. 
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Εισαγωγή
ΚΥΠΡΟΣ

 Βρίσκεται ανατολικά της Ελλάδας, νότια της Τουρκίας και δυτικά της 
Συρίας. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε έκταση νησί της Μεσογείου μετά τη Σικελία 
και τη Σαρδηνία. Γεωγραφικά η Κύπρος μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη ή στην Νοτιοδυτική Ασία. Ωστόσο, επειδή ιστορικά, 
πολιτιστικά και οικονομικά η Κύπρος έχει δεσμούς με την Ευρώπη και ιδιαίτερα με 
την Ελλάδα, θεωρείται μέρος μόνο της Δύσης και της Ευρώπης.  Είναι σήμερα 
το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρώπης 
ολόκληρης.

_κλίμα 
 Η Κύπρος έχει μεσογειακό κλίμα με κύρια χαρακτηριστικά το ζεστό και 
ξηρό καλοκαίρι από τα μέσα του Μάη μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, το βροχερό 
αλλά ήπιο χειμώνα από τα μέσα του Νοέμβρη ως τα μέσα του Μάρτη και τις 
δύο ενδιάμεσες μεταβατικές εποχές, το φθινόπωρο και την άνοιξη. 

_όνομα 
 Το όνομα Κύπρος φέρεται να επικράτησε από τους Έλληνες από την 
εποχή του Ομήρου, από τους οποίους και μεταδόθηκε στη συνέχεια σε όλους 
τους παρακείμενους λαούς πλην όμως δεν ήταν ούτε το πρώτο ούτε και το 
μοναδικό όνομα της νήσου. Ήδη είναι γνωστό ότι στα αιγυπτιακά μνημεία του 
Τούθμωση Γ΄ (1500 π.Χ.) η Κύπρος φέρεται με το όνομα Asebi ή Jsj. Στο δε 
ψήφισμα της Κανώπου (238  π.Χ.) αναφέρεται με το όνομα Sbjn, ενώ στους 
πήλινους πίνακες του Τελ ελ Αμάρνα εμφανίζεται με  το όνομα Alasia. Όμως το 
ελληνικό όνομα Κύπρος απαντάται τόσο στην Ιλιάδα όσο και την Οδύσσεια.  
Αρχαιότερη επιγραφή που φέρει το όνομα Κύπρος ανάγεται στο 459 π.Χ.. Επίσης 
το όνομα Κύπρις φέρεται ως επίθετο της θεάς Αφροδίτης. Για την ετυμολογία 
του ονόματος Κύπρος υπάρχουν διάφορες απόψεις. Μία άποψη υποστηρίζει 
ότι το όνομα προέρχεται από την Ελληνική λέξη για το Μεσογειακό κυπαρίσσι 
(Cupressus sempervirens, κυπάρισσος).  Ο Georges Dossin εισηγείται ότι οι 
ρίζες της λέξης βρίσκονται στην λέξη των Σουμερίων για το χαλκό (zubar) ή 
του μπρούντζου (kubar), από τα μεγάλα αποθέματα χαλκού που υπήρχαν στο 
νησί. Οι μεγάλες εξαγωγές χαλκού από την Κύπρο έδωσαν το λατινικό όνομα 
στο χαλκό μέσα από την φράση aes Cyprium, “μέταλλο της Κύπρου”, που 
αργότερα συντομεύτηκε στο Cuprum. Η Κύπρος είναι επίσης γνωστή σαν το 
Νησί της Αφροδίτης αφού κατά την Ελληνική Μυθολογία η θεά Αφροδίτη, 
όπως δηλώνει και το όνομά της (=γεννημένη από τον αφρό) γεννήθηκε στο 
νησί κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού στις ακτές της Πάφου.

_ιστορία 
 Η ιστορία της Κύπρου είναι αρχαιότατη και ποικιλόμορφη, λόγω της 
στρατηγικής της θέσης, σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους (Αφρική, 
Ευρώπη και Ασία). Έχει να επιδείξει πανάρχαιες καταβολές που εκτείνονται μέχρι 
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και πριν 10. 000 χρόνια. Τα πρώτα ευρήματα συνοικισμών ανάγονται στην λίθινη 
εποχή (Χοιροκοιτία) και μετέπειτα στη Μυκηναϊκή περίοδο με την κάθοδο των 
Μυκηναίων. Στην ελληνιστική περίοδο άνθισαν οι τέχνες και έχουμε μαρτυρίες 
σε αμφορείς και πλάκες με γραφές. Άνθισε, επίσης, και η ελληνική θρησκεία 
προς τους 12 θεούς του Ολύμπου με ιερά σε όλο το νησί με μεγαλύτερο αυτό 
της Θεάς Αφροδίτης στην Πάφο (Κούκλια) πλησίον στον τόπο όπου γεννήθηκε 
(Πέτρα του Ρωμιού). Σ’ αυτή την εποχή ο φιλόσοφος Ζήνων ο Κιτιεύς, Κύπριος 
φυσικά, ίδρυσε την περίφημη σχολή των Στωικών στην Αθήνα.Ακολουθεί η 
ρωμαϊκή περίοδος η οποία διήρκεσε από το 58 π.Χ.-330 μ.Χ. Οι Απόστολοι 
Παύλος και Βαρνάβας mεπισκέφθηκαν την Πάφο όπου κατόρθωσαν να 
εκχριστιανίσουν το Ρωμαίο Ανθύπατο, Σέργιο Παύλο και έτσι η Κύπρος έγινε 
το πρώτο νησί που απόκτησε Χριστιανό ηγέτη. Στη συνέχεια είναι η βυζαντινή 
περίοδος. Με το διαχωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Κύπρος έγινε 
επαρχία του ανατολικού μέρους δηλαδή του Βυζαντίου, με πρωτεύουσα την 
Κωνσταντινούπολη. Ακολουθούν η Φραγκοκρατία, η Τουρκοκρατία και η 
Αγγλοκρατία με τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 και την κήρυξη της 
ανεξαρτησίας το 1960, με την ανταρσία των Τουρκοκυπρίων το 1963 και το 
πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974. 
Ως αποτέλεσμα, σχεδόν 37% του εδάφους της Δημοκρατίας καταλήφθηκε και 
εξακολουθεί να είναι κατεχόμενο μέχρι σήμερα.

_δραστηριότητες 
 Κύρια ασχολία είναι το εμπόριο γενικότερα αλλά και πιο ιδιαίτερα 
του χαλκού, το οποίο, όμως, δεν επισκίασε τα πάντα. Στο νησί οι κάτοικοι 
ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης, την κτηνοτροφία, την αγγειοπλαστική, 
την υφαντική καθώς και με άλλες καλλιτεχνικές ασχολίες. 

ΛΕΜΕΣΟΣ
 Το ανθρωποποίητο περιβάλλον της πόλης της Λεμεσού, ειδικά του 
παραδοσιακού της κέντρου, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την πάροδο του 
χρόνου, την έχει σε μεγάλο βαθμό απομακρύνει, σήμερα, από τα ιδιαίτερα της 
χαρακτηριστικά και τείνει να αποκόψει την ιστορική της συνέχεια.
Θα πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι μελετώντας την ιστορία της πόλης, προκύπτει 
το γεγονός ότι η Λεμεσός καταστράφηκε σε διάφορες εποχές, από φυσικά 
αίτια, από εχθρικές επιδρομές ή ένεκα άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
πράξεων και, δυστυχώς, δεν έχει διατηρήσει πολλά δείγματα από το παρελθόν 
της.
 Παράλληλα, στην κεντρική της περιοχή, πολλά κτήρια έχουν 
μετασκευαστεί, σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν είναι δυνατό να αναγνωρίσει κάποιος 
την αρχική τους λειτουργία, ούτε να κατανοήσει την ένταξή τους στο ευρύτερο 
περιβάλλον της εποχής κατά την οποία οικοδομήθηκαν.
 Η παραγωγή αμπελουργικών προϊόντων, σε συνδυασμό με το εμπόριο 
και τις δραστηριότητες του λιμανιού, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
του μεικτού χαρακτήρα της σύγχρονης πόλης, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, 
στη διάρκεια των αιώνων, τη χωροθέτηση των διαφόρων λειτουργιών και 
χρήσεων, που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς, καθώς και των ανάλογων 
δικτύων υποδομής και εξυπηρέτησής τους.
 Αρχαιολογικές ενδείξεις, κυρίως από τα ταφικά σύνολα, συνδέουν 
την αρχή της ιστορίας της Λεμεσού με την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού ΙΙΙ, 
γύρω στο 2000 π.Χ. Η θέση και η δομή τυχόν τότε οικισμού ή οικισμών δεν 
μας είναι αντικειμενικά γνωστή. Από πολύ νωρίς ξεκίνησε η παράδοση στην 
παραγωγή κρασιού στην Κύπρο, η οποία συνεχίζεται κατά την περίοδο της 
Ρωμαϊκής κυριαρχίας (58 π.Χ-330 μ.Χ.), οπότε οι συνθήκες της εμπορίας και της 

διαμετακόμισής του φαίνεται να αναπτύχθηκαν περισσότερο.
 Η Φραγκοκρατία αρχίζει με την κατάληψη του νησιού από τον Ριχάρδο το 
Λεοντόκαρδο το 1191 μ.Χ. Το 1211 μ.Χ., ο επισκέπτης Willibrand d’ Oldernburg, 
παρουσιάζει την πόλη κτισμένη δίπλα στη θάλασσα και ελαφρά οχυρωμένη, με 
αδύνατα τείχη. Περί το 1291 μ.Χ. η πόλη της Λεμεσού είχε καταστεί σημαντικός 
σταθμός εμπορίου και ανεφοδιασμού. Το 1330 μ.Χ., όμως, η Λεμεσός 
καταστρέφεται από πλημμύρες και μεταγενέστερα από άλλες καταστροφές.
Κατά την Ενετοκρατία (1489 μ.Χ.-1570 μ.Χ.), η Λεμεσός καταντά ερειπωμένο 
χωριό. Παραταύτα, είναι γεγονός ότι η Λεμεσός διέθετε μια βασική εμπορική 
υποδομή, που συνοδευόταν από μια παράδοση στον ασφαλή ελλιμενισμό 
σκαφών, στοιχείο που θα αποδεικνύονταν ιδιαίτερα σημαντικό τα επόμενα 
χρόνια.
 Το 1570 μ.Χ. η Λεμεσός υποτάσσεται στους μουσουλμάνους 
Οθωμανούς. Έτσι, αποκόπτεται ουσιαστικά από τον ευρωπαϊκό χώρο και τον 
πολιτισμό του. Όσον αφορά τα κτήρια, τα σπίτια περιγράφονται μονώροφα, 
κυρίως, χαμηλά και πλινθόκτιστα ανάμεσα σε άγρια βλάστηση, περβόλια και 
αμπέλια. 
 Στις αρχές του 19ου αιώνα, η πόλη περιγράφεται, στις πηγές, φτωχική, 
με 150 σπίτια. Τα σπίτια ήταν πλινθόκτιστα με επίπεδες στέγες. Την ίδια εποχή, 
περιγραφή για τη Λεμεσό αναφέρει πως τα σπίτια και η μιναρέδες της 
χωροθετούνται σε γραμμική ανάπτυξη, κατά μήκος της παραλίας. Το 1830 μ.Χ. 
ιδρύθηκε στην πόλη λοιμοκαθαρτήριο, καθώς, παράλληλα με τη συγκέντρωση 
πληθυσμού και την συνεχιζόμενη αστικοποίηση, παρουσιάζονταν επιδημίες. Το 
1878 μ.Χ., η Αγγλοκρατία παραλαμβάνει μια Λεμεσό πολλά υποσχόμενη για 
το μέλλον, η οποία εξελίσσεται στην πιο «ευρωπαϊκή» πόλη του νησιού. Μέσα 
στα πλαίσια της οργάνωσης ενός αστικού ιστού, από το 1879 μ.Χ., αρχίζει η 
κατασκευή της μεγάλης σιδερένιας αποβάθρας για φορτοεκφορτώσεις.
 Με την πάροδο των ετών στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική παρατηρούνται 
οι πρώτοι πρόδρομοι του μοντερνισμού. Στη Λεμεσό οι διάφορες τάσεις της 
δειλά εμφανιζόμενης τεχνολογικής προόδου παρουσιάζονται κυρίως, σε 
μεμονωμένα στοιχεία στις οικοδομές ή παρουσιάζονται ετεροχρονισμένες 
σε μεταγενέστερες οικοδομές Δίνεται έμφαση στην υδατοπρομήθεια, στη 
ρυμοτομία και στην προστασία από τις πλημμύρες. Η πόλη, πέρα από τις 
οικονομικές της δραστηριότητες και την ανάγκη ανάδειξης, ανάπτυξης και 
προστασίας των λειτουργικών τους κελύφων και των δικτύων εξυπηρέτησής 
τους, αρχίζει εντονότερα να στρέφεται, παράλληλα προς τον εμπλουτισμό 
των κοινωνικών και πολιτιστικών της δραστηριοτήτων, στη διαμόρφωση 
συνεχώς αυξανόμενων εξευρωπαϊσμένων αστικών προτύπων. Σε αναφορά 
του 1916 μ.Χ. για την Λεμεσό παρατηρούμε ότι η προκυμαία και οι αποβάθρες 
αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως χώρος περιπάτου, σε συνδυασμό 
με τα καθιστικά διαφόρων κέντρων, και από την άλλη, στα παραλιακά άκρα 
της πόλης βλέπουμε να εξωθούνται άλλες συμπληρωματικές χρήσεις.
 Η Λεμεσός, μέσα στο πλαίσια της εμποροβιομηχανικής ανάπτυξής της, 
εξελίχθηκες παράλληλα σε ένα κέντρο όπου οι ιδέες που διαμορφώνονταν 
στον έξω κόσμο μεταφέρονταν και εδώ. Παράλληλα, οι κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες της πόλης, αλλά και η αποικιακή πολιτική της Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας, συνέτειναν στην διαιώνιση της κοινωνικής ανισότητας.
 Η παραγωγή και εμπορία οίνου και παραγώγων του κατά την πάροδο 
των ετών δεν σταμάτησε ποτέ και ήταν κυρίαρχη στην εξέλιξη της πόλης παρά 
τις εκάστοτε διακυμάνσεις της. Βρισκόμαστε στο 1929 μ.Χ. και η τάση για 
δημιουργία νέων μονάδων οινοβιομηχανιών στην τότε περιφέρεια της πόλης 
και αργότερα στη δυτική μεικτή βιομηχανική ζώνη, συμπαρασύρει και άλλου 
τύπου βιομηχανίες και εγκαταστάσεις για χωροθέτηση στις ίδιες περιοχές. 
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 Την ίδια περίοδο ψηφίστηκε από την κυβέρνηση κονδύλι για κατασκευή 
νέας υπόστεγης τελωνειακής αποθήκης στα δυτικά της μεγάλης αποβάθρας, 
με προέκταση του μόλου προς τη θάλασσα. Το φαινόμενο της αστυφιλίας 
εντείνεται. Η πόλη με ταχείς ρυθμούς οδηγείται σε παραπέρα ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αθλητισμού, υγείας, κοινωνικής μέριμνας 
και αναψυχής, ενώ παράλληλα δίδεται ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην 
κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής. Η σημαντική εξέλιξη στη δομή 
της πόλης, με συνεπακόλουθη την ανάγκη προγραμματισμού και σχεδιασμού 
για το μέλλον, απασχολούσε τόσο τις αρχές αλλά και διάφορα σύνολα και 
μονάδες.
 Σε εγκυκλοπαίδειες της εποχής του 1930 μ.Χ. αναφέρεται ότι η 
πόλη έχει «καλλίστην ρυμοτομίαν» και ότι μερικές από τις οδούς της είναι 
ασφαλτοστρωμένες. Η πόλη είναι ηλεκτροφωτισμένη, έχει τηλεφωνικές και 
τηλεγραφικές εγκαταστάσεις και συγκοινωνεί με τις άλλες πόλεις και τα 
κυριότερα ορεινά θέρετρα με αμαξιτές οδούς.
 Τότε ήταν που αναπτύσσεται, ως βασικός εμπορικός δρόμος της 
πόλης και αγορά, η οδός Ελευθερίας. Η οδός αυτή διατηρούσε τον έντονο 
κεντρικό της χαρακτήρα μέχρι και τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία. Η 
πόλη επεκτείνεται, προς τα ανατολικά, ως το Δημόσιο Κήπο και βόρεια, ως 
το ύψος της οδού Γλάδστωνος, με ορισμένες αναπτύξεις, κατοικίες κυρίως, 
να επεκτείνονται και πέραν της οδού αυτής προς τα βόρεια. Είναι άξιο προς 
σημείωση ότι σε αρκετές οικοδομές της εποχής αυτής, συναντούμε μεμονωμένα 
στοιχεία και μοτίβα που αντλούν την έμπνευσή τους από την Art Deco.
 To 1933 μ.Χ. οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές της εποχής και η 
οικοδομική δραστηριότητα φαίνεται να οδήγησαν τους δημοτικούς άρχοντες 
σε μια ανάγκη ενός συνολικού διαρθρωμένου σχεδιασμού.
 Κατά την περίοδο μεταξύ Ανεξαρτησίας και τουρκικής εισβολής ο 
χαρακτήρας του κέντρου της πόλης απειλείτο σοβαρά από το μπετόν. Πολλά 
ενδιαφέροντα κτήρια υποχωρούσαν μπροστά στη λαίλαπα των δυνατοτήτων 
του. Λόγων των πολλών κενών οικοπέδων και τις ασύνδετες αρχιτεκτονικές 
μορφές των κτηρίων στερούνταν ενός ιδιαίτερου χρώματος και χαρακτήρα.
Σήμερα, η δομή της πόλης εξακολουθεί να διατηρεί το ακτινωτό μοντέλο, 
παρόλα τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν με τη δημιουργία νέων λεωφόρων, 
με τις κεντρικές λειτουργίες στον αστικό κέντρο και κατά μήκος των ακτινωτών 
και των κύριων προς τη θάλασσα δρόμων. Η πόλη, βρίσκεται σήμερα σε μια 
πάρα πολύ σημαντική στιγμή της αναπτυξιακής της πορείας, με διάφορα έργα. 
Οι διάφορες συνοικίες της Λεμεσού έχουν διαμορφώσει μια δική τους ιστορική 
εξέλιξη και κουβαλούν τα δικά τους χαρακτηριστικά στοιχεία. 

 Σήμερα παρατηρούνται έντονες τάσεις για διατήρηση, προβολή και 
αναβίωση των στοιχείων του παρελθόντος, που αντιπαλεύουν την φθοροποιό 
διαφοροποίηση της πόλης μέσα στο χρόνο.
 Φαίνεται ότι η σημασία της πόλης της Λεμεσού, ως λιμάνι και κέντρο 
εμπορικής δραστηριότητας ανάγεται, από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, 
κυρίως από την βυζαντινή εποχή ενώ ενδυναμώνεται κατά την περίοδο της 
φραγκοκρατίας.
 Παρόλο που από το 1330 μ.Χ. η πόλη λόγω διάφορων καταστροφών 
παρουσιάζεται να παρακμάζει, φαίνεται ότι διατηρεί την εμπορική της σημασία. 
Έτσι, στα επόμενα χρόνια παρατηρούνται, ανάμεσα στα άλλα προϊόντα και 
φορτώσεις αμπελουργικών προϊόντων στα πλοία.
 Το κρασί είναι παρόν στις διάφορες περιγραφές των δραστηριοτήτων 
και των χαρακτηριστικών της πόλης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, παρόλο 
που φαίνεται να υπάρχει μια σχετική στασιμότητα στο εμπόριο. Εξαγωγή 

κρασιών από την πόλη παρατηρείται και προς τα τέλη του 18ου-αρχές του 
19ου αιώνα.
 Το λιμάνι της πόλης αναβαθμίζεται ως σταθμός εξαγωγικής 
δραστηριότητας. Στα μέσα του 19ου αιώνα αναβιώνει η εξαγωγική 
δραστηριότητα. Δημιουργούνται όλο και καλύτερες συνθήκες για τον 
εμπορικό τομέα που σχετίζεται με το κρασί. Η πόλη διαμορφώνεται ανάλογα 
και δημιουργούνται εγκαταστάσεις οι οποίες συναρτώνται με αυτές τις 
δραστηριότητες. Παράλληλα παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού.
 Κατά τις αρχές της Αγγλοκρατίας φαίνεται να δημιουργούνται 
ευνοϊκότερες και πιο φιλελεύθερες συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές 
αντικατοπτρίζονται στην εμφάνιση και δομική λειτουργία της πόλης. Η πόλη 
ευπρεπίζεται και οργανώνεται.
 Κατά πολλούς μελετητές η ουσιαστική αναδόμηση της πόλης αρχίζει 
μετά το 1900 μ.Χ., οπότε παρατηρείται και η ανάπτυξη της αστικής υποδομής σε 
μεγαλύτερο βαθμό. Παράλληλα, αναπτύσσεται η βιομηχανοποίηση, ειδικότερα 
στον τομέα της παραγωγής οίνων και οινοπνευμάτων. Αναπτύσσονται οι 
υποδομές της πόλης, η συγκοινωνία και η επικοινωνία τόσο στο εσωτερικό 
όσο και με τον έξω κόσμο.
 Η εμφάνιση των αυτοκινήτων, ως μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς, 
οδηγεί στην ίδρυση νέων οινοβιομηχανικών εγκαταστάσεων, που σταδιακά 
εγκαθίστανται στο κέντρο της πόλης ή και στην περιφέρεια του. Αργότερα 
μεταφέρονται στη δυτική πλευρά της πόλης, κοντά στην παραλία.
 Μέχρι και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρείται 
μια νέα πνοή οικονομικής προόδου, με παράλληλη αύξηση του πληθυσμού 
της πόλης. Δημιουργούνται νέες εγκαταστάσεις υποδομής, δημόσιων 
κεντρικών λειτουργιών και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας. Ο ιδιωτικός 
τομέας εμπλουτίζεται καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες σε σχέση με την 
εμποροοικονομική δραστηριότητα της Λεμεσού.
 Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι την Ανεξαρτησία, 
με τις νέες κοινωνικές συνθήκες που προκύπτουν, ιδρύονται και άλλες 
εγκαταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση των 
προϊόντων της αμπέλου. Οι εγκαταστάσεις αυτές σταδιακά αναβαθμίζονται 
και μαζί με τις συγγενικές τους και άλλες δραστηριότητες, κινούνται παράλληλα 
με την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού και της έκτασης της πόλης προς τη 
δημιουργία νέων συνοικιών, στα πλαίσια της αστυφιλίας η οποία χαρακτηρίζει 
την εποχή. Η ανάγκη για συστηματικό προγραμματισμό και σχεδιασμό της 
πόλης καθίσταται εντονότερη.
 Μετά την Ανεξαρτησία (1960 μ.Χ.) η παραγωγή και διάθεση 
αμπελουργικών προϊόντων, αρχίζει να διαμοιράζεται την εξέχουσα θέση της στην 
τοπική οικονομία, μαζί με άλλου τύπου εμποροβιομηχανικές δραστηριότητες.
Μετά την Τουρκική εισβολή, η οποία προξενεί στην πόλη μια ισχυρή διαταραχή, 
εξαιτίας των έκτακτων και ιδιαίτερων συνθηκών και της αύξησης του πληθυσμού 
της, λόγω της εγκατάστασης εδώ ικανού αριθμού εκτοπισμένων, δημιουργείται 
μια νέα δυναμική και οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης 
επαυξάνονται.
 Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα που ακολούθησαν, 
στρέφει την πόλη προς μια οικοδομική έξαρση, αλλοιώνοντας συνάμα 
το παραδοσιακό της ιστό σε μεγάλο βαθμό. Οι οικονομικές προσδοκίες 
υπερτερούν των ποιοτικών κριτηρίων.
Σήμερα αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο τα περιφερειακά οινοποιεία 
κοντά στους τόπους όπου καλλιεργείται το αμπέλι. Οι χώροι των μεγάλων 
οινοβιομηχανιών που παρέμειναν τείνουν να παραδοθούν σε άλλες πιο 
προσοδοφόρες αναπτύξεις.
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Γνωρίζοντας τα Αθλήματα των ΑμεΑ Tennis

Άρση Βαρών σε Πάγκο

18 19



Goalball Ιππασία

Ιστιοπλοΐα
Table Tennis
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Basket

Κολύμβηση

Boccia

Ξιφασκία
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Πετοσφαίρηση

Ποδηλασία

Ποδόσφαιρο 5*5

Ποδόσφαιρο 7*7
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Ragby

Σκοποβολή

Στίβος
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Judo

Τοξοβολία

Κωπηλασία

Κανόε
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
 Βρισκόμαστε στην Κύπρο, κύριο τουριστικό προορισμό καθ’ όλους 
τους μήνες του χρόνου, χάρη στο θερμό και ήπιο κλίμα του νησιού. Για τον 
ίδιο λόγο, η Κύπρος αποτελεί τον κατάλληλο προορισμό για αθλητές με σκοπό 
την άθληση, την προπόνηση και την προετοιμασία για οποιαδήποτε αθλητική 
διοργάνωση. Παράλληλα, το ενδιαφέρον μας προς τα άτομα με αναπηρίες, ο 
θαυμασμός και η δύναμη που μπορεί να αντλήσει κάποιος βλέποντας τον τρόπο 
και το πάθος με τον οποίο αγωνίζονται στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, μας 
ώθησαν στο συνδυασμό αυτών των δύο. Έτσι, προέκυψε η δημιουργία ενός 
Παραολυμπιακού Προπονητικού Κέντρου στο νησί της Κύπρου. 
 Το έργο μας αναπτύσσεται στην πόλη της Λεμεσού και συγκεκριμένα 
στην περιοχή Ζακακίου. Από προσωπικές εμπειρίες, κυρίως, γνωρίζουμε πως 
τέτοια αθλητικά χωριά, όπως ονομάζονται, χωροθετούνται σε απομακρυσμένες, 
σε σχέση με το δομημένο άστυ, περιοχές, με έντονο το φυσικό στοιχείο. Όπως 
βλέπετε και από το χάρτη που αναδεικνύει τις πολεοδομικές ζώνες της πόλης 
φαίνεται ξεκάθαρα η έντονη ύπαρξη φυτεύσεων στην περιοχή. Έτσι, το κύριο 
χαρακτηριστικό και ζητούμενο μας το προσφέρει άφθονα η περιοχή.
 Ωστόσο, χωρίς την αναίρεση των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, 
η επιλογή του οικοπέδου μας έγινε με σκοπό τη μεταλαμπάδευση ενός άλλου 
μηνύματος. Παρατηρείται, πως παρόλο που τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη 
της πόλης της Λεμεσού τείνει όλο και περισσότερο προς την περιοχή που 
βρίσκεται το οικόπεδό μας, το επίπεδα αστικής ανάπτυξης παραμένουν και θα 
παραμένουν χαμηλά. Και αυτό συμβαίνει για τους εξής τρεις λόγους:
 Πρώτον, υπάρχουν όρια από το λιμάνι της πόλης, το οποίο είναι και 
το μεγαλύτερο της Μέσης Ανατολής. Δεύτερον, υπάρχουν περιορισμοί λόγω 
του παραλιακού μετώπου, αλλά κυρίως τίθενται περιορισμοί από τις Βρετανικές 
Βάσεις, στις οποίες ανήκει η περιοχή και το οικόπεδό μας πιο συγκεκριμένα.
Δυστυχώς, η επαφή και η εξοικείωση που έχει η κοινωνία μας με τα άτομα με 
αναπηρίες είναι σε απογοητευτικά χαμηλά επίπεδα, γι’ αυτό στόχος μας με αυτή 
τη διπλωματική είναι η ανάδειξη και ένταξη του οικοπέδου μας και των χρήσεών 
του στο ευρύτερο σύνολο της πόλης και της κοινωνίας αντίστοιχα.
 Επιστρέφοντας στους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου οικοπέδου, 
αξίζει να αναφέρουμε, πως το οικόπεδό μας είναι ακριβώς δίπλα στο μόνο 
εμπορικό κέντρο της πόλης, με τεράστιους αριθμούς επισκεπτών καθημερινά.
Παρατηρώντας τώρα το χάρτη με τα κύρια οδικά δίκτυα της πόλης 
αντιλαμβανόμαστε την εύκολη πρόσβαση από το οικόπεδό μας προς το 
κέντρο της πόλης αλλά και προς όλα τα σημαντικά και ιστορικά σημεία αυτής, 
όπως το παραλιακό και τουριστικό μέτωπο. Ακόμη, γίνεται αντιληπτό η άμεση 
πρόσβαση προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας και Λεμεσού-
Πάφου καθιστώντας έτσι εύκολη την μετακίνηση προς κάθε σημείο και πόλη 
της Κύπρου. 
 Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του οικοπέδου μας, τέλος, 
είναι τα πολεοδομικά έργα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην 
περιοχή. Αναφερόμαστε στον ποδηλατόδρομο, ένα από τα μεγαλύτερα και 
λεπτομερέστερα έργα που έγιναν στην περιοχή και στην πόλη γενικότερα, και 
εφάπτεται του οικοπέδου μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα να 
επισκέπτονται καθημερινά την περιοχή, προσφέροντας και στο οικόπεδο και 
στη μελέτη μας την αναγνωρισιμότητα που της αξίζει.
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ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Κάτι που θέλαμε να επιτύχουμε εξ αρχής, ήταν η δημιουργία ενός 
χώρου με κίνηση. Θέλαμε το οικόπεδό μας να δέχεται κόσμο, να υποδέχεται 
κόσμο, να τον φιλοξενεί, να τον «διαμοιράζει-διανέμει» στην υπόλοιπη πόλη και 
να τον υποδέχεται και πάλι πίσω. Τοιουτοτρόπως, από τα 21 παραολυμπιακά 
αθλήματα τα 5 φιλοξενούνται στο οικόπεδό μας ενώ για τα υπόλοιπα 
συνεργαζόμαστε με τους ήδη υπάρχοντες αθλητικούς χώρους της πόλης, όπως 
το Στάδιο Σπύρου Κυπριανού, το Τσίρειο Στάδιο, το Λανίτειο Στάδιο, το Στάδιο 
Νίκου Σολωμονίδη, το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο 
και τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αμμοχώστου, όλοι κατάλληλα διαμορφωμένοι, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους με αναπηρίες. Ούτως ή άλλως, 
όπως μάθαμε και ίσως γνωρίζετε, πολλά από τα παραολυμπιακά αθλήματα 
λαμβάνουν χώρα σε στάδια μπάσκετ, στίβου και ποδοσφαίρου.
 Συνεπώς, στο οικόπεδό μας, υπάρχουν χώροι για ιππασία, τοξοβολία, 
ξιφασκία, σκοποβολή και ποδηλασία, καλύπτοντας το 12% της συνολικής 
έκτασης. Επίσης, υπάρχουν χώροι φιλοξενίας περίπου 100 ατόμων, σε 
ποσοστό 3% της συνολικής έκτασης, ιατρικό κέντρο, χώροι στάθμευσης και 
υπαίθρια καφέ. Ακόμη, δημιουργήσαμε ένα χώρο πολιτισμού και συνάντησης, 
ο οποίος θέλαμε να παίξει και το ρόλο του τοπόσημου, καλύπτοντας το 7% 
της συνολικής έκτασης. Το μεγαλύτερο, φυσικά, ποσοστό 75% «καλύπτουν» οι 
χώροι περιπάτου και πρασίνου.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
 Συνεχίζοντας, όπως αναφέραμε προηγουμένως, εφόσον το οικόπεδό 
μας λειτουργεί ως διαχωριστική γραμμή μεταξύ φυσικού και δομημένου σκοπός 
μας ήταν να δημιουργηθεί μια γέφυρα μεταξύ αυτών των δύο. Ένας συνδυασμός 
με στοιχεία και του ενός και του άλλου περιβάλλοντος. Αυτή τη διαχωριστική 
γραμμή την εισάγουμε στο οικόπεδό μας επεκτείνοντας ταυτόχρονα τη μορφή 
του δομημένου αστικού καννάβου στο ανατολικό μέρος του οικοπέδου και 
το φυσικό στο δυτικό μέρος του οικοπέδου. Θέλοντας, όμως, να ενώσουμε 
αυτά τα δύο χαρακτηριστικά της περιοχής, δομημένο και φυσικό, αντί απλά να 
μεταφέρουμε τα όριά τους στο οικόπεδό μας, εισάγουμε στοιχεία του ενός στο 
άλλο και αντίστροφα. 
 Για το σχεδιασμό της δυτικής πλευράς του οικοπέδου, στέψαμε το 
ενδιαφέρον μας στην ιστορία της πόλης της Λεμεσού, η ανάπτυξη της 
οποίας, οφείλεται αποκλειστικά στο κρασί και τους αμπελώνες της. Έτσι, για τη 
διαγράμμιση του δυτικού φυσικού χώρου του οικοπέδου, αποτυπώσαμε από 
αεροφωτογραφίες διάφορα σημεία αμπελώνων της γύρω περιοχής.
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
 Κυρίαρχο ρόλο στον όλο σχεδιασμό του οικοπέδου, έπαιξαν δύο 
στοιχεία. Ο ποδηλατόδρομος, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του αλλά κυρίως 
λόγω της μορφής του και το γεγονός ότι το οικόπεδο φαρδαίνει στο κάτω μέρος 
δίνοντάς του μια βαρύνουσα σημασία. Τοποθετώντας τον ποδηλατόδρομο, σε 
κεντρικό σημείο το οικόπεδο διαιρέθηκε σε τέσσερεις ενότητες, καθεμιά από τις 
οποίες είχε το δικό της ρόλο.
 Στο κάτω μέρος, ως το κύριο θέμα της σύνθεσής μας, τοποθετούμε 
το τοπόσημο με ύψος 30m και τους αθλητικούς χώρους με μέσο ύψος τα 5m, 
και στο πάνω μέρος τοποθετούμε ένα καθαρά φυσικό χώρο και τους χώρους 
φιλοξενίας με μέσο ύψος τα 3.5m. 
 Όσον αφορά τα αθλήματα, θελήσαμε να ομαδοποιήσουμε τους χώρους 
κάτι που προφανώς κατά την τοποθέτησή τους στο οικόπεδο μεταβλήθηκε 
ανάλογα. Στη συνέχεια, επηρεασμένες από τη μορφή του καννάβου καταλήξαμε 
στον επιμέρους διαχωρισμό των αθλητικών χώρων, ελαφραίνοντας έτσι, τη 
μορφή τους. 
 Οι χώροι φιλοξενίας, ως χώρος και ως όγκος δεν μπορούν να 
υπερισχύσουν των χώρων άθλησης. Γι’ αυτό το λόγο, θελήσαμε να 
δημιουργήσουμε μια επαναλαμβανόμενη μονάδα προκειμένου και αυτό το 
κομμάτι του οικοπέδου να αποκτήσει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, προσφέροντας 
ταυτόχρονα ευκολία κατά τον προσανατολισμό και την ανάγνωση του 
οικοπέδου.
 Για τη δημιουργία του τοπόσημου, όπως υπονοεί και η λέξη, θέλαμε κάτι 
ψηλό και διακριτό. Για το λόγο αυτό τοποθετήσαμε καθ’ ύψος τους χώρους 
που περιλαμβάνει. Η χωροθέτησή του απομακρύνεται από την ανατολική 
ορθοκανονική λογική του εδάφους μας. Έτσι, καθώς το έχουμε εισάγει στην 
πιο οργανικά διαμορφωμένη πλευρά, η μορφή του επηρεάζεται αναλόγως.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
 Περνάμε τώρα στην ανάλυση της κίνησης και της ροής στο οικόπεδό 
μας. Αρχικά, παίρνουμε ως δεδομένο τη διαχωριστική γραμμή στο κέντρο του 
οικοπέδου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη ροηκότητα του ποδηλατοδρόμου, 
δημιουργήσαμε το κύριο οδικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα 
σημεία εισόδου και εξόδου από την βόρεια και την ανατολική πλευρά. 
 Ακολούθως, για την ενοποίηση των κτηρίων μας δημιουργήσαμε 
ένα κύριο δίκτυο πεζών πλάτους 5 μέτρων. Ωστόσο, για τη μετάβαση στους 
επιμέρους χώρους έγιναν δευτερεύοντα δίκτυα κίνησης πλάτους 2.5m και 1.5m. 
Κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία των εδαφών κίνησης, όπως είναι φυσικό, έπαιξαν 
τα τροχοκαθίσματα και ο βαθμός πρόσβασης αυτών στα επιμέρους εδάφη. 
Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν σημεία με ολική πρόσβαση με πλακόστρωση 
από γρανίτη, πλάκες μπετόν και σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Σημεία 
με μερική πρόσβαση με διάτρητο κυβόλιθο και γρασίδι και σημεία με μηδενική 
πρόσβαση με κυπαρίσσια, πορτοκαλιές και χώμα.
 Κλείνοντας την ανάλυση της κίνησης, αξίζει να αναφερθούμε και πάλι 
στο εύκρατο κλίμα της περιοχής, με κυρίαρχα στοιχεία την ηλιοφάνεια και τις 
υψηλές θερμοκρασίες. Για την προστασία, λοιπόν, από τον ήλιο ο κάνναβος 
κίνησης σηκώθηκε στα 3.5m περίπου, δημιουργώντας μια προστατευμένη στοά 
κίνησης. Ακόμη, για τη δημιουργία επιμέρους μικροκλιμάτων χρησιμοποιήθηκαν 
κυπαρίσσια και πορτοκαλιές. Τέλος, στο υπαίθρια καφέ χρησιμοποιήθηκαν 
μεταλλικές κατασκευές σε μορφή ομπρέλας διαφόρων διαμέτρων.
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