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Το αντικείμενο της διπλωματικής μας είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός μίας σχολής Καλών 
Τεχνών στη Λάρνακα, στη θέση της Διανελλείου Τεχνικής Σχολής.  

Αφορμή της εργασίας αυτής υπήρξε πρώτα, η αναγκαιότητα ύπαρξης μίας Σχολής Καλών 
Τεχνών στην Κύπρο, έπειτα η συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια για το μέλλον του 
χώρου όπου βρισκόταν η Διανελλείος Τεχνική Σχολή, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον 
μας για τη σχέση του Πανεπιστημίου ως δημόσιου κτηρίου ανοικτού στην κοινωνία  (και 
ιδιαίτερα των σχολών όπως την Σχολή Καλών Τεχνών ) με τον αστικό ιστό και γενικότερα 
το δημόσιο χώρο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ 

Ξεκινώντας, να πούμε πρώτα λίγα λογία για τη Λάρνακα και την περιοχή μελέτης μας.
    •  Η Λάρνακα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος της Κύπρου, 
    • είναι η αρχαιότερη πόλη του νησιού και μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπη 
που κατοικούνται ακόμα.  
    •  Σήμερα αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου με πληθυσμό  143,367 
κατοίκους εκ των οποίων οι 84,511 (επαρχία 58,856) βρίσκονται μέσα στην πόλη.  (Πρώτη 
είναι η Λευκωσία  325,756 και δεύτερη η Λεμεσός με 235,056). 
    • Επίσης η Λάρνακα αποτελεί την εναέρια πύλη της Κύπρου αφού εκεί βρίσκεται ο 
Διεθνής Αερολιμένας της χώρας. 

Το οικόπεδο που μελετάμε, όπως βλέπουμε και στο χάρτη της επόμενης σελίδας, 
βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του αστικού ιστού και είχε πάντοτε ιδιαίτερη σημασία για 
την πόλη. 
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Οικία του άγγλου πρόξενου Tredues*
Αναφορά του αββά Giovanni Mariti - Μεταμορφώσεις ιστορικού χώρου 

Οικία Claude Delaval Cobham 

Οικία της οικογένειας, γαλλικάς καταγωγής, 
Pory. Αποτελούσε ένα απο τα σημαντικότερα 

κτήρια της πόλης
Αναφορά του αββά Giovanni Mariti - Μεταμορφώσεις 

ιστορικού χώρου - Οικία Claude Delaval Cobham

Οικία του άλληγου διοικητή Claude Delaval 
Cobham (1842-1915)

Αγοράστηκε από τη Μητρόπολη Κιτίου για να στεγάσει 
το “Παγκύπριο Ιεροδιδασκαλείο” το οποίο λειτουργεί 

στο χώρο από το 1915 μέχρι το 1932

Από τα πρώτα 
χρόνια της 
Αγγλοκρατίας 
(1878 - 1960) 
έως το 1915

1914

1959

1962

1963

1978

2006

2011

2015

Κτίζεται το νέο κτήριο με δωρεά του Δ.Γ.Διανέλλου

Λειτουργεί η ομόνυμη Επαγγελματική Σχολή πλάι 
στο Διανέλλειο Ορφανοτροφείο

Ξεκινάει η λειτουργία του κλάδου Ξενοδοχειακών 
σπουδών γεγονός που προσελκύει μαθητές από όλη την 

Κύπρο

Μετονομάζεται σε Διανέλλειο Τεχνική Σχολή.  Στο ίδιο κτήριο 
λειτουργεί και το Διανέλλειο Γυμνάσιο Λάρνακας.

Η Διανέλλειος Τεχνική Σχολή μετακινείται σε καινούργιες 
εγκαταστάσεις.

Μετακινείται και το Διανέλλειο Γυμνάσιο και το κτήριο μένει 
εγκαταλελειμμένο.

Κατεδαφίζεται το κτήριο εκτός από τα προπύλαια και το χώρο του 
θεάτρου που βρίσκεται πίσω.
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Η βασική συνθετική μας αρχή ήταν να 
δημιουργήσουμε ένα δημόσιο πέρασμα και δύο  
πλατείες, μία πιο ανοικτή που θα απευθύνεται 
περισσότερο την κοινωνία και την ευρύτερη 
περιοχή και η άλλη πιο «ιδιωτική»  που θα 
απευθυνόταν περισσότερο στην ζωή εντός 
της σχολής.  Αυτά τα στοιχεία είχαν ως στόχο 
να αποτελέσουν το πυρήνα ζωής του ενεργού 
δημόσιου χώρου και να ενισχύσουν την κοινωνική 
δραστηριότητα.  Παράλληλα και εξίσου δραστικά 
μας απασχόλησε η αλληλεπίδραση των στοιχείων, 
δηλαδή πως αυτές οι πλατείες σχετίζονται μεταξύ 
τους, καθώς και η σχέση που αναπτύσσουν με το 
υφιστάμενο κτήριο.   

Η μελλοντική ανάπλαση στην περιοχή 
βορειοδυτικά του οικοπέδου μας ενίσχυσε την 
ιδέα του δημόσιου περάσματος.  

Μελετώντας την τυπολογία του υπάρχοντος 
κτηρίου οδηγηθήκαμε στην ανάγνωση του ως 
ένα ισχυρό γραμμικό στοιχείο στην περιοχή, 
και θεωρήθηκε σκόπιμη η επαναφορά και η 
επανάληψη αυτού του γραμμικού στοιχείου  στο 
σχεδιασμό του νέου κτηρίου.  Στοχεύοντας τόσο 
στην τυπολογική σύνδεση νέου και παλιού όσο 
και στην οργάνωση του δημόσιου χώρου.  

Αρχικά στην πρώτη προσέγγιση επιχειρήσαμε 
χρησιμοποιώντας το γραμμικό στοιχείο να 
διαχωρίσουμε τις δύο πλατείες  δημιουργώντας 
στο πίσω μέρος ένα ιδιωτικό αίθριο αφήνοντας 
την δημόσια πλατεία ελευθέρα μπροστά.  
Κατόπιν επιχειρήσαμε μία διαφορετική και πιο 
άμεση συσχέτιση των δύο χώρων διατηρώντας 
όμως διακριτά όρια.  Γεγονός που αποτέλεσε 
σημαντικό κομμάτι της μελέτης της  συνθετικής  
επίλυσης.  

Η δημιουργία τέτοιων δημόσιων ανοικτών 
χώρων μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς 
πυρήνες κοινωνικής ζωής φέρνοντας πιο «κοντά» 
το εκπαιδευτικό κτήριο με την πόλη και τους 
κατοίκους της.  Μία ανοικτή σχολή προσφέρει 
πολλές και διαφορετικές δυνατότητες στους 
φοιτητές και στους κατοίκους αποτελώντας 
ζωτικής σημασίας κομμάτι για την πόλη.  



14 15

Πάνω σε αυτή τη λογική γύρω από το αίθριο 
της σχολής τοποθετούνται οι λειτουργίες που 
σχετίζονται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία 
ενώ γύρω από την ανοικτή δημόσια πλατεία 
τοποθετούνται οι πιο δημόσιες λειτουργίες.
Έτσι λοιπόν τα δύο γραμμικά στοιχεία της 
σχολής αγκαλιάζουν πιο ιδιωτικό αίθριο το οποίο 
υποβαθμίζεται ενώ το γραμμικό στοιχείο της 
Διανελλείου επανέρχεται και λειτουργεί σαν ένα 
ισχυρό φίλτρο προς την πόλη και τον δρόμο.   
Παράλληλα μία περιμετρική κίνηση έρχεται και 
και περικλείει όλο το δημόσιο χώρο συνδέοντας 
άμεσα τα γραμμικά στοιχεία, και φιλτράρει και το 
πέρασμα της εισόδου.

Δυο σημειακά στοιχεία έρχονται να ορίσουν 
τον άμεσο χώρο επιρροής της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας.
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