


«Έχομεν εδώ το νεώτερον των πολυτελών ξενοδοχείων –και πολύ 
ολίγα υπάρχουν όπως αυτό– εις την Εγγύς και Μέσην Ανατολήν.  
Η σύλληψίς του έγινε κατά τρόπον μεγαλειώδη».

Κυβερνήτης Sir Andrew Wright, στα επίσημα εγκαίνια του Λήδρα Πάλας,  
15 Οκτωβρίου 1949, απόσπασμα από Κυπριακή Επιθεώρησις, 
5/11 (Νοέμβριος 1949)
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2. ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ:
 ΤΟ ΛΗΔΡΑ ΠΑΛΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ *

Σάβια Παλατέ,  Πέτρος Φωκαΐδης και  Παναγιώτα Πύλα

Τη δεκαετία του 1930 αρχίζουν να 
εμφανίζονται στην Κύπρο τα πρώτα 
πολυτελή ξενοδοχεία, ικανά να 
φιλοξενήσουν τον αυξανόμενο αριθμό 
επισκεπτών σε αυτήν την αποικιακή 
επικράτεια. Η Λευκωσία, η πρωτεύουσα του 
νησιού, απέκτησε το δικό της σύμβολο 
του σύγχρονου τουρισμού το 1949: το 
Λήδρα Πάλας (εικ. 1). Ένα από τα πρώτα 
μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία της Κύπρου, έγινε 
σύντομα το κόσμημα της πρωτεύουσας, 
προσελκύοντας μεγάλα ονόματα όπως  
η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Γιούρι Γκαγκάριν, 
καθώς και μέλη της ελληνικής και της 
βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Έστω 
και αν στο μυθιστόρημα του Lawrence 
Durrell Bitter Lemons of Cyprus του 
1957 παρέμεναν τα «τυφλά σημεία» μιας 
αποικιακής νοοτροπίας που επέμενε να 
παραλληλίζει τη Λευκωσία του 20ού αιώνα 
«με μια ανατολίτικη αφημένη κωμόπολη, 
σαστισμένη και ξεχασμένη στις κεντρικές 
στέπες», το Λήδρα Πάλας αποτέλεσε 
την αρχιτεκτονική απόδειξη νεωτεριστικών 
φιλοδοξιών στα τέλη της αποικιοκρατίας.1 
Η λεπτομέρεια της κατασκευής επιβεβαίωνε 
τις τεχνικές δυνατότητες· οι σύγχρονες 
ανέσεις που προσέφερε, όπως ζεστό νερό 
και θέρμανση, παρουσίαζαν τεχνολογικές 
εξελίξεις που ήταν άγνωστες έως τότε 
στην πλειονότητα του πληθυσμού· και 
η συνολική αίσθηση πολυτέλειας που 
απέπνεε το καθιστούσε ελκυστικό στον 

κοσμοπολιτισμό των Ευρωπαίων. Παράλληλα 
με την αρχιτεκτονική του μεγαλοπρέπεια, 
το ξενοδοχείο συνυφαίνεται με μια 
πολύπλοκη ιστορία: υπήρξε κέντρο της 
αστικής ζωής τη δεκαετία του 1950,  
ενώ συμπορεύτηκε με τη μακρά διαδικασία 
αποαποικιοποίησης, με την ανάπτυξη 
του τουρισμού αλλά και με 
κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις.2 

Η δημιουργία του Λήδρα Πάλας συνδέεται 
με οικονομικές μεταρρυθμίσεις των 
τελευταίων αποικιακών διοικήσεων του 
νησιού, οι οποίες είχαν επενδύσει στον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό, δήθεν για να 

  * Tο κείμενο αντλεί από τα ευρήματα ερευνητικού 
προγράμματος το οποίο συντονίζεται από το 
εργαστήρι Mesarch Lab στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή 
Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (Έργο: EXCELLENCE/1216/0241)· 
βλ. https://www.leisurescapes.ucy.ac.cy.  

 1  Lawrence Durrell, Bitter Lemons of Cyprus, 
Λονδίνο: Faber & Faber, 1957, σ. 95. Παρόμοιες 
αντιλήψεις για την Κύπρο εντοπίζονται συχνά σε 
χρονικά αποικιακών περιηγητών του 19ου αιώνα. 

  2 Όλγα Δημητρίου, «Grand Ruins: Ledra Palace 
Hotel and the Rendering of “Confl ict” as 
Heritage in Cyprus», στο Marie Louise 
Stig Sørensen και Dacia Viejo Rose (επιμ.), 
War and Cultural Heritage: Biographies of 
Place, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2015, σσ. 183-207· της ιδίας, «The 
Militarization of Opulence: Engendering 
a Confl ict Heritage Site», International 
Feminist Journal of Politics, 14/1 (2012), 
σσ. 56-77. 
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Εικ. 1.
Καρτ ποστάλ που απεικονίζει 
το Λήδρα Πάλας, περ. 1954, 
Φωτογράφος: Κυρακός Ζαρταριάν, 
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο 
Λευκωσίας – Φωτογραφικό Αρχείο, 
Το Μάτι 1060
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  3 Παρόμοια σχέδια ανάπτυξης είχαν υιοθετηθεί σε 
όλες τις αποικίες. Για την Κύπρο, βλ. Κυβέρνηση 
της Κύπρου, A Ten-year Programme of 
Development for Cyprus, Λευκωσία: Κυβερνητικό 
Τυπογραφείο Κύπρου, 1946. 

  4 Βλ., παραδείγματος χάριν, Παναγιώτα Πύλα, 
«Construction Culture after Independence», 
στο Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου και 
Πετρούλα Χατζηττοφή (επιμ.), The Construction 
Culture in Cyprus, Λευκωσία: Atlas Pantou 
Group, 2020, σσ. 292-317· Μιχάλης Σιούλας 
και Παναγιώτα Πύλα, «Social Housing in Late 
Colonial Cyprus: Contestations on Urbanity 
and Domesticity», στο Kıvanç Kılınç και 
Mohammad Gharipour (επιμ.), Social Housing 
in the Middle East: Architecture, Urban 
Development, and Transnational Modernity, 
Bloomington: Indiana University Press, 
2019, σσ. 181-206· Κώστας Γεωργίου,   
Η αρχιτεκτονική των Κυπρίων επί Αγγλοκρατίας, 
1878-1960, Λευκωσία: Εκδόσεις    
Εν Τύποις, 2018. 

  5  Βλ. Πέτρος Φωκαΐδης και Αλεξάνδρα Χρονάκη, 
«Από  την αρχαιολογί α στην ιατρική . Αρχιτεκτονική  
και πολιτικέ ς της ταυτό τητας στην αποικιακή  
Κύ προ, 1878-1940», στο Πέτρος Φωκαΐδης και 
Αλεξάνδρα Χρονάκη, Θέ σεις της μνή μης, Αθήνα: 
Νήσος, 2016, σσ. 99-103.  

θέσουν σε τροχιά τη μετάβαση προς 
την αυτοδιοίκηση και την ανεξαρτησία.3 
Αυτή η ανάπτυξη υποδομών και πολιτικών 
κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων 
της αναβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών,της
κοινωνικής στέγασης, της πολεοδομίας 
και της εκπαίδευσης, συνιστούσε, 
επίσης, μια απόπειρα για τον μετριασμό 
της αυξανόμενης αντιαποικιοκρατικής 
δυσαρέσκειας και, μακροπρόθεσμα, για τη 
διασφάλιση μητροπολιτικών συμφερόντων.4 
Ο τουρισμός, ωστόσο, δεν αποτελούσε 
αναπτυξιακή προτεραιότητα, αφήνοντας 
έτσι τις προσπάθειες προσέλκυσης 
επισκεπτών αποκλειστικά στην τοπική 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό ακριβώς 
συνέβη και στην περίπτωση του φιλόδοξου 
Λήδρα Πάλας: ενώ αρχικά οι Βρετανοί 
είχαν δεσμευτεί να γίνουν μέτοχοι, 
τελικά αποσύρθηκαν, αφήνοντας το 
ξενοδοχείο στον έλεγχο μιας εταιρείας 
αποτελούμενης από ιδιώτες επενδυτές από 
την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. 
Με χρηματοδότηση από ιδιωτικούς πόρους, 
το Λήδρα Πάλας άνοιξε τις πύλες του 
στις 8 Οκτώβριου 1949 και εγκαινιάστηκε 
μία εβδομάδα αργότερα παρουσία της 
τοπικής ελίτ και του Βρετανού κυβερνήτη 
Sir Andrew Wright να επικυρώνει αυτό 
το εγχείρημα εκ μέρους της αποικιακής 
ηγεσίας. Λίγους μήνες νωρίτερα το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων είχε κατασκευάσει τον 
πρώτο τερματικό σταθμό επιβατών στη 
στρατιωτική αεροπορική βάση του Διεθνούς 
Αεροδρομίου Λευκωσίας, σηματοδοτώντας 
μια αποφασιστική κίνηση προς την πολιτική 
αεροπορία και τους Δυτικούς ταξιδιώτες, 
εντάσσοντας έτσι και το ξενοδοχείο σε ένα 
ευρύτερο εορταστικό κλίμα.

Το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε από τον 
Benjamin Günsberg, ο οποίος είχε 
προηγουμένως σχεδιάσει το Ξενοδοχείο 
Forest Park στις Πλάτρες, ενώ 
την κατασκευή ανέλαβε η τοπική 
κατασκευαστική εταιρεία των Αδελφών 

Μιχαηλίδη, των οποίων η συνεργασία με 
την αποικιακή κυβέρνηση περιελάμβανε 
σημαντικά μοντέρνα κτήρια της δεκαετίας 
του 1930 στον τομέα της δημόσιας υγείας: 
το Γενικό Νοσοκομείο στη Λευκωσία 
και το Σανατόριο στην Κυπερούντα.5  
Σε αντίθεση με τα εμφανώς νεωτεριστικά 
σχέδια των έργων των Günsberg και 
Μιχαηλίδη κατά τον Μεσοπόλεμο,   
το Λήδρα Πάλας διέφερε κυρίως ως προς 
την πρόσοψη και τη διακόσμηση (εικ. 2). 
Το τριώροφο ξενοδοχείο ήταν κτισμένο 
κατά μήκος του δυτικοανατολικού άξονα, 
αρχικά με 94 δωμάτια δυναμικότητας 
150 κλινών, οργανωμένα κατά μήκος ενός 
κεντρικού διαδρόμου σε δύο ορόφους. Ένας 
προεξέχων κεντρικός όγκος, υψηλότερος 
από τις δύο επιμήκεις πτέρυγες, τόνιζε 
τον μνημειώδη χαρακτήρα και τη συμμετρία 
του κτηρίου. Όλα τα δωμάτια διέθεταν 
ζεστό και κρύο νερό, κεντρική θέρμανση 
και τηλέφωνο – παροχές που σπάνιζαν 
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Εικ. 2.
Σχέδιο της κεντρικής πρόσοψης   
του Λήδρα Πάλας, 1946, 
Αρχείο Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Δήμος Λευκωσίας
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Η μοντέρνα ατμόσφαιρα και  
η μεγαλοπρέπεια ήταν διάχυτη τόσο στο 
εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του 
ξενοδοχείου.6 Η επιλογή των υλικών 
παρέπεμπε στη δημόσια αποικιακή 
αρχιτεκτονική στην Κύπρο, με κυρίαρχο 
τον κίτρινο ψαμμίτη σε συνδυασμό με 
στοιχεία τοπικής αρχιτεκτονικής, όπως 
οι οξυκόρυφες αψίδες στο προστώο της 
εισόδου και στην πρόσοψη.7 Η διώροφη 
περίστυλη στοά («loggia») ακριβώς 
επάνω από την είσοδο, καθώς και διάφορα 
διακοσμητικά στοιχεία στα μπαλκόνια και 
στο εσωτερικό, προσέδιδαν μνημειακότητα 
και λαμπρότητα, νομιμοποιώντας την 
επιλογή του «Πάλας» (Παλάτι) στην 
ονομασία του ξενοδοχείου. Σε γειτνίαση με 
τα τείχη της Λευκωσίας –κατασκευασμένα 
τον 16ο αιώνα από Ενετούς μηχανικούς 
από τον ίδιο κίτρινο ψαμμίτη– η υλικότητα 
του ξενοδοχείου συνιστούσε ένα πρόσθετο 
συνδετικό στοιχείο με την ιστορία της 
πόλης. Παράλληλα, το όνομα «Λήδρα» 
προερχόταν από την αρχαία πόλη-βασίλειο 
του νησιού, η οποία πιστεύεται ότι ήταν 
χτισμένη κοντά στη σύγχρονη Λευκωσία. 

στις τυπικές κατοικίες της εποχής, αλλά 
ήταν απαραίτητες για να χαρακτηριστεί ένα 
ξενοδοχείο ως «πολυτελείας». Η χλιδή 
του ξενοδοχείου γινόταν άμεσα αισθητή στο 
ισόγειο, στα έπιπλα και στους πολυελαίους 
εισηγμένους από την Ιταλία, στα μάρμαρα 
από την Ελλάδα, ενώ το πάτωμα της 
αίθουσας χορού ήταν επενδυμένο από 
ακριβό ξύλο βελανιδιάς (εικ. 3). Ένα 
αψιδωτό πρόστεγο στον κεντρικό άξονα 
επέτρεπε στα αυτοκίνητα να προσεγγίζουν 
την κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου, 
προσφέροντας τελετουργικές αφίξεις και 
αναχωρήσεις (εικ. 4).

  6 Μελέτες για το Λήδρα Πάλας έχουν αποδώσει 
αυτήν την προσέγγιση σε παράγοντες όπως 
η κατάρτιση του αρχιτέκτονα και οι τοπικές 
τάσεις στον σχεδιασμό ξενοδοχείων, αλλά και 
στο πολιτιστικό υπόβαθρο και στις κοινωνικές 
προτιμήσεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Ενδεικτικά, 
βλ. Marko Kiessel, «Famagusta on Cyprus 
and the Sea: Hotel Architecture, Urban 
Development and Tourism during the British 
Colonial and Early Postcolonial Period», 
στο Michael J. K. Walsh (επιμ.), Famagusta 
Maritima: Mariners, Merchants, Pilgrims 
and Mercenaries, Leiden: Brill, 2019, σσ. 
264-296· Γεωργίου, Η αρχιτεκτονική των Κυπρίων· 
Δημητρίου, «Grand Ruins». 

  7 Βασική επιρροή θεωρείται το Αβαείο Πέλλαπαϊς, 
ένα λατινικό μοναστήρι του 13ου αιώνα στην 
Κερύνεια. Ο Kiessel αναφέρει και ένα ενετικό 
γοτθικό palazzo· βλ. Kiessel, «Famagusta»· 
επίσης βλ. Δημητρίου, «The Militarization   
of Opulence». 
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Εικ. 3.
Η αίθουσα χορού του Λήδρα Πάλας, 
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 
Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή 
Δημοκρατία, Φωτογραφικό Αρχείο, 
Συλλογή Φέλιξ Γιαξή

Εικ. 4.
Η κεντρική είσοδος του Λήδρα 
Πάλας, 9 Ιουλίου 1963, 
Φωτογραφικό Αρχείο Γραφείου  
Τύπου και Πληροφοριών,  
Συλλογή Γιώργου Βατυλιώτη

l e d r a  p a l a c e  -  Κ Α Τ Ι  Π Α Ρ Α Π Α Ν Ω  Α Π Ο  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο



52

μετονομάστηκε σε Saray, που σημαίνει 
«οθωμανικό παλάτι», εκεί όπου ήταν 
άλλοτε η έδρα του Οθωμανού κυβερνήτη 
στην Κύπρο. H ταράτσα του μοντέρνου 
οκταώροφου Saray προσέφερε θέα 
στην παλιά πόλη και στο Λήδρα Πάλας, 
υπογραμμίζοντας τις συγκρουσιακές σχέσεις 
ανάμεσα στις δύο κοινότητες και τον ρόλο 
των ξενοδοχείων στην καλλιέργεια του 
κοινοτικού φρονήματος και στη δημιουργία 
ξεχωριστών οικονομικών υποδομών ακριβώς 
στο τέλος της αποικιοκρατίας (εικ. 5).

Η ανεξαρτησία του νησιού εμπλούτισε 
περαιτέρω την ιστορία του Λήδρα Πάλας με 
μεταποικιακά οράματα κοινωνικοοικονομικής 
ανάπτυξης και οικοδόμησης του έθνους, 
καθώς και με μεταβολές στις διεθνείς και 
εγχώριες τάσεις στον τουρισμό, οι οποίες 
έστρεψαν καθοριστικά το ενδιαφέρον προς 
τις παραθαλάσσιες περιοχές.9 
Η υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουργία 
ενός ξενοδοχείου Hilton, ήδη από  
το 1962, σηματοδότησε την τουριστική 
ανάπτυξη ως οικονομική προτεραιότητα 

Επιπλέον, η σήμανση του ξενοδοχείου, 
ορατή από πολύ μακριά και γραμμένη σε 
ελληνικά και αγγλικά σε δύο διαφορετικά 
σημεία της κύριας πρόσοψης, θα γινόταν 
σταδιακά άλλο ένα σημαντικό στοιχείο 
της αρχιτεκτονικής του κτηρίου. Στην αρχή 
τοποθετήθηκε μία αγγλική επιγραφή με 
«γοτθική» γραμματοσειρά πάνω από τη 
διώροφη στοά, ενώ αργότερα προστέθηκε 
φωτεινή επιγραφή με «αρχαίους» 
ελληνικούς χαρακτήρες ακριβώς πάνω από 
το προστώο της εισόδου, προς τον κεντρικό 
δρόμο. Η τυπολογία των επιγραφών και 
οι διαφορετικοί ιστορικοί υπαινιγμοί τους 
ήταν ακόμη μία ένδειξη της πολυσύνθετης 
ταυτότητας του ξενοδοχείου. 

Οι πολλαπλές ιστορικές αναφορές 
υποδηλώνουν τη σύζευξη του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού με διαδικασίες προώθησης 
επιχειρηματικής ταυτότητας, μια σύζευξη 
που επιχειρούσε εν μέρει να ανταποκριθεί 
στις επίμονες Δυτικές αντιλήψεις για την 
Κύπρο. Όπως και σε άλλες χώρες της 
Ανατολικής Μεσογείου, οι ρομαντικές 
αναφορές στον τόπο και στην ιστορία, 
σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 
για σύγχρονες, πολυτελείς παροχές, 
υπαγόρευαν μια συγκεκριμένη γραμμή στον 
σχεδιασμό των ξενοδοχείων. Ιδιαίτερα 
εκλεκτικό ως προς τις μορφολογικές του 
επιλογές, το σχεδιαστικό αποτέλεσμα 
μαρτυρά επιπλέον όσα εσκεμμένα 
αποφεύχθηκαν –το οθωμανικό παρελθόν  
του νησιού– και αποκαλύπτει πώς  
ο σχεδιασμός ξενοδοχείων ενσωμάτωνε και 
εθνοτικούς ανταγωνισμούς. 
Η εμφάνιση ενός «αντίπαλου» πολυτελούς 
ξενοδοχείου περίπου δέκα χρόνια αργότερα, 
χρηματοδοτημένο από την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα, υπήρξε άλλη μία έκφανση αυτών 
των αντιπαραθέσεων περί ταυτότητας:8 
στρατηγικά τοποθετημένο στην κεντρική 
πλατεία Ατατούρκ, λειτούργησε αρχικά με 
την επωνυμία Evkaf Hotel και αργότερα 

  8 Η κατασκευή του ξενοδοχείου χρηματοδοτήθηκε 
εν μέρει από το Evkaf, το κύριο τουρκοκυπριακό 
ίδρυμα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου 
αστικού μετασχηματισμού για να προετοιμαστεί  

  η μετεξέλιξη του νησιού σε ένα ενωμένο 
ανεξάρτητο κράτος. Το έργο ανατέθηκε στους 
Τούρκους αρχιτέκτονες Rahmi Bediz και Demirtaş 
Kamçı. Βλ. Hakan Arslan, «Turkish-Cypriot 
Nationalist Drive toward State-building: 
Politics, Violence, and Political Economy», 
στο Νίκος Τριμικλινιώτης και Umut Bozkurt 
(επιμ.), Beyond a Divided Cyprus: A State 
and Society in Transformation, Ηνωμένο 
Βασίλειο: Palgrave Macmillan, 2012,  
σσ. 119-134, συγκεκριμένα σ. 130. 

  9 Βλ. Willard L. Thorp, Cyprus – Suggestions 
for a Development Programme: Prepared for 
the Government of the Republic of Cyprus, 
Νέα Υόρκη: Ηνωμένα Έθνη, 1961· Eugène 
Beaudouin, Manuel Baud-Bovy και Αριστέα 
Ρίτα Τζάνου, Cyprus: Study of Tourist 
Development, Λευκωσία: Υπουργείο Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Κυπριακή Δημοκρατία, και Παρίσι: 
Υπουργείο Εξωτερικών, Γαλλική Δημοκρατία, 1962. 
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Εικ. 5.
Το Saray Hotel στην τότε πλατεία 
Ατατούρκ, περ. 1962, 
Φωτογράφος: Edmond Torikian, 
Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη
- CVAR, Λευκωσία
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  10 Βλ. Παναγιώτα Πύλα, «Leisure and Development 
Geo-economics: Architecture and Tourism 
Systems in the Mediterranean South», στο 
Arindam Dutta, Muzaffar Ijlal και Fabiola 
López-Durán (επιμ.), Systems and the South, 
Aggregate Architectural History Collaborative 
(υπό έκδοση).  

 11 Εκείνη την εποχή στα έργα του Κολακίδη 
συγκαταλέγονταν και άλλες πισίνες στα ξενοδοχεία 
Verengaria (1967), Forest Park (1963) και 
Curium Palace (1974).  

 12 Παναγιώτα Πύλα και Πέτρος Φωκαΐδης, «The 
Varosha Beachfront Then and Now: Leisure 
Aesthetics, Heritage Politics and Contested 
Futures», Architectural Theory Review,  
24/1 (2020), σσ. 1-20. 

Εικ. 6.
Αρχικό σχεδίασμα της πισίνας του 
Λήδρα Πάλας, Φώτης Ι. Κολακίδης, 
περ. 1963, Κολακίδης & Συνεταίροι, 
Αρχιτέκτονες & Μηχανικοί

της νεοεκλεγμένης κυβέρνησης.10 Εν μέσω  
της γενικευμένης μεταποικιακής ευφορίας 
και της εμπλοκής του κράτους στην 
τουριστική βιομηχανία, το Λήδρα Πάλας 
υποβλήθηκε σε μια σειρά επεκτάσεων, 
προσθέτοντας δύο νέες πτέρυγες το 1960. 
Αν και οι νέες κτηριακές επεκτάσεις 
διατήρησαν τον αρχικό σχεδιασμό του 
ξενοδοχείου, η προσθήκη εξωτερικών 
εγκαταστάσεων αντανακλούσε μια 
εντυπωσιακή στροφή στην αισθητική με 
την εκτενή χρήση οπλισμένου σκυροδέματος 
– ένα σύμβολο εκμοντερνισμού σε πολλά 
μεταποικιακά έθνη και ένα αντιθετικό 
στοιχείο στην «ιστορική» πρόσοψη του 
υφιστάμενου κεντρικού κτηρίου. Για να 
διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του σε 
μια αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά με 
προτίμηση προς τις θαλάσσιες ακτές, 
το Λήδρα Πάλας ανέθεσε στον Κύπριο 
αρχιτέκτονα Φώτη Ι. Κολακίδη να σχεδιάσει 
μια πισίνα11 περιβαλλόμενη από μπαρ, 
εστιατόριο και αποδυτήρια (εικ. 6).  
Η υπερισχύουσα υλικότητα της πισίνας από
σκυρόδεμα συνδυάστηκε με τοιχοποιία 
από τούβλα, επενδυμένη σε ορισμένα 
τμήματα με εμφανή πέτρα – ως μια 
επιδέξια αναφορά στην τοπική χρωματική 
παλέτα και ως ένας διακριτικός μηχανισμός 
που ικανοποιούσε όχι μόνο αρχιτεκτονικές 
προτεραιότητες αλλά και τις επιταγές  
του διεθνούς τουριστικού ρεύματος και 
της σταδιακής εμπορευματοποίησης της 
αισθητικής των χώρων αναψυχής (εικ. 7).12

Δύο ακόμη όροφοι προστεθήκαν στο 
ξενοδοχείο μεταξύ 1967 και 1969 σε 
μια ευνοϊκή πολιτική συγκυρία με το 
άνοιγμα του διάλογου ανάμεσα στις 
δύο κοινότητες για την επίλυση του 
Κυπριακού ζητήματος. Μέσα σε αυτήν την 
ατμόσφαιρα, η Δημοκρατία εντατικοποίησε 
τις προσπάθειές της για ενθάρρυνση 
ιδιωτικών και ξένων επενδύσεων στην 
τουριστική ανάπτυξη. Πράγματι, μέσα στα 
επόμενα χρόνια, οι ακτογραμμές του νησιού 
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Εικ. 7.
Η πισίνα του Λήδρα Πάλας σε 
λειτουργία την περίοδο προσθήκης 
των νέων ορόφων, 4 Ιουλίου 1967, 
Φωτογραφικό Αρχείο Γραφείου Τύπου 
και Πληροφοριών
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Εικ. 8.
Φωτογραφία του Aspelia Hotel 
(αριστερά) στην παραλία Βαρώσια, 
αρχές δεκαετίας 1970, Φωτογραφικό 
Αρχείο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, 
Συλλογή Ιακώβου Ιακωβίδη
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Εικ. 9.
Το Amathus Hotel σχεδιάστηκε 
από την εταιρεία The Architects 
Collaborative International Inc. 
(TAC), σε συνεργασία με τον  
Φώτη Ι. Κολακίδη, Λεμεσός, περ. 1973, 
Κολακίδης & Συνεταίροι, Αρχιτέκτονες & 
Μηχανικοί· ψηφιοποίηση: Mesarch Lab, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 2012
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 13  Στο ίδιο. 

δέχτηκαν την εξάπλωση σύγχρονων θερέτρων 
μεγάλης κλίμακας. Μεταξύ αυτών, το 
Aspelia (αρχές της δεκαετίας του 1970) 
και το χρηματοδοτημένο από το κράτος 
Golden Sands (1973), όπως και το 
Grecian (περ. 1965) και άλλα ξενοδοχεία 
και παραθεριστικά συγκροτήματα που 
ανεγέρθηκαν στην παραλία Βαρώσια – τον 
κύριο τουριστικό προορισμό του νησιού.13 
Βορειότερα, κατασκευάστηκε το Salamis 
Bay (1973) περίπου την ίδια εποχή με  
το Amathus (περ. 1973) στην άθικτη 
ακόμη ακτογραμμή της Λεμεσού (εικ. 8-9). 
Για τη δημιουργία ξενοδοχειακής 
ταυτότητας και για στρατηγικές 
σχεδιασμού, αυτές οι τουριστικές μονάδες 
χρησιμοποιούσαν πιο αφηρημένες και 
διακριτικές αναφορές στην τοπική ιστορία 
από το Λήδρα Πάλας, υπογραμμίζοντας  
τη μετάβαση από τις τοπικές ή ρομαντικές 
προσεγγίσεις σε μια παγκόσμια 
μοντερνιστική αισθητική. Μολονότι αυτές 
οι μεταβαλλόμενες τουριστικές τάσεις 
επισκίασαν τη «μεγαλοπρέπεια» του Λήδρα 
Πάλας, το ξενοδοχείο είχε και άλλες 
ένδοξες ιστορίες να διηγηθεί ως χώρος 
κοινωνικοπολιτικών διαπραγματεύσεων 
σχεδόν από την ίδρυσή του. Στάθηκε 
μάρτυρας σε απεργίες και διαδηλώσεις 
κατά της αποικιακής κυβέρνησης 
τη δεκαετία του 1950· συνέχισε να 
λειτουργεί πλάι σε στρατιωτικά φυλάκια 
και συγκρούσεις καθ’ όλη τη δεκαετία 
του 1960· και μετά το 1974 στέγασε 
την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο, προς επίρρωση της 
αμφιλεγόμενης αρχιτεκτονικής του και 
αποδεικνύοντας πως, μέχρι και σήμερα, 
παραμένει αναμφίβολα κάτι παραπάνω  
από ένα ξενοδοχείο (εικ. 10).
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Εικ. 10.
Το Λήδρα Πάλας στην Ουδέτερη Ζώνη 
υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, 2012, 
φωτογραφία του Πέτρου Φωκαΐδη
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