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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
Η συνοικία του Μουττάλου, όπως αρκετές περιοχές της πόλης της Πάφου, αναπτύχθηκαν
άτακτα και χωρίς κάποιο πολεοδομικό σχεδιασμό, κυρίως γύρω από τα πιο σημαντικά
ορόσημα της περιοχής, όπως το τζαμί και η κεντρική πλατεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί ένας πολύπλοκος και πολυμορφικός αστικός ιστός, που ακολούθησε
την φυσική καμπύλη του εδάφους και “απορρόφησε” το φυσικό περιβάλλον και τον
επιβλητικό βράχο που τον περιβάλλει, καθώς επεκτεινόταν έξω από τα όρια της πόλης.
Αυτός ο συνεχής διάλογος τεχνητού και φυσικού στοιχείου και η αλληλεπίδραση που
προέκυψε από την παράλληλη ροή τους αποτέλεσε και την βάση της κεντρικής ιδέας
της πρότασης μας, με κύριο στόχο την ενίσχυση και ανάδειξη των δύο αυτών στοιχείων,
καθώς και της μεταξύ τους σχέσης. ( βλ. Εικόνα 1)
Αυτό στη πρόταση μας μεταφράζεται με την δημιουργία δύο βασικών λωρίδων που
η κάθε μια υποδηλώνει 1).το πράσινο και το φυσικό στοιχείο και 2).τον φωτισμό και
αστικό εξοπλισμό, που ακολουθούν μια προκαθορισμένη διαδρομή, η οποία συνδέει
τις επιμέρους περιοχές ενδιαφέροντος. Όπως και στην πραγματικότητα έτσι και στην
πρόταση μας οι δύο αυτές λωρίδες α). “ρέουν” παράλληλα σε όλο το μήκος της πορείας,
β). “αναδιπλώνονται” και “μεταβάλλονται” (π.χ. από πάτωμα παγκάκι και από παγκάκι
σε στέγαστρο ή από χαμηλό ανθώνα σε πράσινο τοίχο) γ). “εισχωρούν” η μία μέσα στην
άλλη ή δ). “χάνονται” και “επανεμφανίζονται” ακολουθώντας τον υφιστάμενο αστικό ιστό,
έχοντας ενισχυμένο ρόλο στα σημεία ενδιαφέροντος.(βλ. Εικόνα 2)

Εικόνα 1: Εδαφική κλίμακα - Αεροφωτογραφία - Πάφος. Σπηλίες και σύνορα πόλης - Ποταμός - Γραμμή
νερού - κύκλος ζωής - καμπύλη εδάφους - γραμμή δύναμης.

Λωρίδα πρασίνου: αποτελείται σε όλο το μήκος της διαδρομής από:1.Ανθώνες με δέντρα
και χαμηλή βλάστηση, 2.Πράσινους τοίχους που αναδιπλώνονται και καταλαμβάνουν
μέρος των όψεων κτιρίων ή υποβαθμισμένα σημεία της διαδρομής, 3.Βιωματικέςκοινοτικές καλλιέργειες
Λωρίδα εξοπλισμού: αποτελείται από: 1.παγκάκια και καθιστικούς χώρους, 2.σημεία
πληροφόρησης (info points), 3.διαμορφώσεις στο οδόστρωμα-λωρίδα φωτισμού πορείας,
φωτιστικά, 3.ξύλινες πλατφόρμες που χρησιμεύουν για χώροι περιπάτου, εκδηλώσεων
και παρατήρησης της γύρω περιοχής, 4.στέγαστρα-με πράσινο ή καλυμμένα.
Οι μορφές και τα υλικά, τέλος, αν και μοντέρνα επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τον
χαραχτήρα της περιοχής, χωρίς περιττά στοιχεία εντυπωσιασμού, και να τονίσουν τα
σημαντικά στοιχεία της διαδρομής, χωρίς να προκαλέσουν υπερβολικές αντιθέσεις στις
ήδη αυστηρά συμβατικές μορφές του υφιστάμενου ιστού (βλ. Εικόνα 3+4).
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Info-point

Παγκάκι
Λωρίδα εξοπλισμού
Λωρίδα πρασίνου
Λεπτομέρεια λωρίδων - Περιοχή Τζαμί αναδίπλωση λωρίδας εξοπλισμού / πρασίνου

Λωρίδα Πρασίνου
Λωρίδα Εξοπλισμού

Εικόνα 2: Ροή - δυναμική - αναδίπλωση πρότασης
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2.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
2.1. ΥΛΙΚΑ
Τα κύρια υλικά της πρότασης μας είναι το μπετόν, το ξύλο και το οξειδωμένο μέταλλο.
Συγκεκριμένα το μπετόν χρησιμοποιείται κυρίως στο ενιαίο οδόστρωμα-πεζοδρόμιο κατά
μήκος ολόκληρης της διαδρομής, επιτρέποντας τον σαφή διαχωρισμό της επέμβασης μας
από το υφιστάμενο, καθώς και σε πλατειακούς χώρους στην περιοχή των σπηλιών και
της πλατείας. Το ξύλο και το οξειδωμένο μέταλλο από την άλλη χρησιμοποιείται κυρίως
κατά μήκος τις λωρίδας εξοπλισμού, όπως σε σημεία ενημέρωσης (info-points), παγκάκια,
στέγαστρα, stand ποδηλάτων, διαχωριστικά μεταξύ δύο υλικών, πλατφόρμες, φωτιστικά
κ.α. (βλ. Εικόνα 3).
Η επιλογή των υλικών έγινε με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό αυτής της επί χρόνια
υποβαθμισμένης περιοχής, την εξέλιξη της πορείας της μέσα στο χρόνο, την αποφυγή
μίμησης παλιών στοιχείων και τον σεβασμό στην ιστορική της αναδρομή χωρίς να μένει
όμως προσκολλημένη στο παρελθόν. Επιτυγχάνει, τέλος, την σύνδεση της περιοχής με
τον εκσυγχρονισμένο χαραχτήρα της πόλης που την περιβάλλει και επιτρέπει σε αυτή να
διεκδικήσει ισάξια το ενδιαφέρον επισκεπτών.

2.2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής της περιοχής γίνεται με μικρές επεμβάσεις, που στόχο
έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα των αρχιτεκτονικών μορφών, χωρίς να αλλοιώνουν τον
ιδιόρρυθμο χαρακτήρα της περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με: 1. Την αφαίρεση ελαφριών
και ευτελών κατασκευών από κτίρια (κυρίως από περιοχή πλατείας) και την αντικατάσταση
τους, όπου επιβάλλεται, από ενιαίο στέγαστρο, το οποίο παραπέμπει σε μορφές και υλικά
που χρησιμοποιούνται και σήμερα. 2. Συντήρηση και βάψιμο των όψεων των κτιρίων κατά
μήκος ολόκληρης της διαδρομής με ουδέτερα και γήινα χρώματα σε ανοιχτές αποχρώσεις,
αναβιώνοντας την ατμόσφαιρα μιας απλής και προσιτής συνοικίας. 3. Αναδίπλωση της
λωρίδας πρασίνου και δημιουργία κατακόρυφων πράσινων τοίχων σε στρατηγικά σημεία,
προκειμένου να αποκλειστούν οπτικά μη ελκυστικές περιοχές, βοηθητικές κατασκευές
και πίσω αυλές κτιρίων. 4. Αντικατάσταση του υποβαθμισμένου οδικού δικτύου και μη
λειτουργικού δικτύου πεζόδρομων με νέο, το οποίο θα αποτελείται, εκτός ορισμένων
εξαιρέσεων, στην αριστερή πλευρά από λωρίδα πεζοδρομίου 60 εκ., δρόμου για αυτοκίνητα
ελάχιστου πλάτους 3 μέτρων και λωρίδα πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά ελάχιστου
πλάτους 1.20 μέτρων (όπου υπάρχουν καθιστικοί χώροι, πράσινο, σημεία πληροφόρησης
κ.α.). Η ανάπλαση του οδικού δικτύου αποτελείτε από ενιαίο υλικό(μπετόν), του οποίου
η ουδετερότητα βοηθά στο να τονιστούν περισσότερο τα σημεία ενδιαφέροντος και
η αρχιτεκτονική φιλοσοφία της πρότασης. 5. Δεντροφύτευση και δημιουργία λωρίδας
πρασίνου κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής, η οποία διακόπτει την αυστηρή μονοτονία
του δομημένου χώρου, με οπτικές εναλλαγές αστικού ιστού-πράσινου.
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Stand-ποδηλάτων

Στέγαστρα

Στέγαστρο από
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και ξύλινα λούβρα
με αραιώσεις
πυκνώσεις όπως
απαιτέιται

κρυφός φωτισμός

φινίρισμα από
οξυδωμένο μέταλο

κρυφός φωτισμός
Info-point

Παγκάκια
φινίρισμα από
οξυδωμένο μέταλο

πίνακας πληροφοριών
ξύλινο κάθισμα

αναδίπλωση λωρίδας
σε παγκάκι (μετταλική
κατασκευή) φινίρισμα
από οξυδωμένο μέταλο

Εικόνα 3 : Παραδείγματα εξοπλισμού

info-point
ξύλινο κάθισμα

δρόμος

Παγκάκια / κρυφό φωτισμό

πεζόδρομος

Λωρίδα πρασίνου
Λωρίδα εξοπλισμού
οξυδωμένο μέταλλο / κρυφό φωτισμό

Εικόνα 4: Επεξήγηση υλικών
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2.3. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ
Η πρόσβαση στην περιοχή μελέτης για αυτοκίνητα, πεζούς, ανάπηρους και ποδήλατα
μπορεί αν γίνει: α). από την οδό Φελάχογλου, διατηρώντας το υφιστάμενο οδικό
δίκτυο, διαπλατύνοντας το υφιστάμενο δύσβατο πεζοδρόμιο και δημιουργώντας ράμπα
αναπήρων. Παράλληλα η λωρίδα πρασίνου σε αυτό το σημείο λειτουργεί ως πόλος
έλξης, καθιστώντας τόσο την έναρξη, όσο και το σύνολο της διαδρομής πιο ελκυστικό
για τον περιπατητή. Ταυτόχρονα η διακεκομμένη μορφή του καθώς στρέφεται προς την
κατεύθυνση του εμπορικού κέντρου δηλώνει τη πρόθεση για σύνδεση της συνοικίας του
Μουττάλου και πιθανή προέκταση της πρότασης και στο υπόλοιπο εμπορικό κέντρο
στο μέλλον. β). Από την περιοχή των σπηλιών, διατηρώντας το τοπικό οδικό δίκτυο και
τον περιφερειακό χαρακτήρα του και ενισχύοντας την λειτουργία της περιοχής ως ενός
γραμμικού περιπάτου εύκολα προσβάσιμου από πεζούς, ανάπηρους και ποδηλάτες.
γ). από την οδό Κεμάλ Ατατούρκ και τους γύρω παράδρομους, διακόπτοντας τόσο την
διαμόρφωση του οδοστρώματος, όσο και των λωρίδων της πρότασης με τέτοιο τρόπο
ώστε αυτές να μπορούν εύκολα να συνεχίσουν σε μια πιθανή μελλοντική προέκταση.
Παράλληλα ο χώρος στάθμευσης που δημιουργείται και έχει πρόσβαση από την
οδό Κεμάλ Ατατούρκ διαθέτει θέσεις στάθμευσης 98 αυτοκινήτων, 2 λεωφορείων, 11
αναπήρων και βοηθά στην εύκολη πρόσβαση και στάση τόσο των κατοίκων της περιοχής
προς στις ιδιοκτησίες τους όσο και των επισκεπτών.

Παράδειγμα αναδίπλωσης λωρίδας πρασίνου
σε όψεις κτηρίων

Παράδειγμα αναδίπλωσης λωρίδας εξοπλισμού σε πράσινο
τοίχο για οπτικό αποκλισμό και αισθητική αναβάθμιση όψεων

Εικόνα 5 : Αναδίπλωση λωρίδων σε όψεις κτηρίων και κατακόρυφων πράσινων τοίχων.

2.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1. Απομάκρυνση χώρων στάθμευσης από σημεία ενδιαφέροντος και συγκέντρωση τους σε
δυο στρατηγικής σημασίας σημεία (πλατεία- πίσω από τζαμί). 2. Κατάργηση των οδών που
εφάπτονται στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της πλατείας Ισμέτ Ινονού, αποκλείοντας
εντελώς τα οχήματα από την περιοχή και ενισχύοντας την ενότητα του χώρου. 3. Μονοδρόμηση
της οδού Φεβζίν Πασά από τα νότια προς βόρεια και η χρήση του δρόμου που περνά από
το χώρο στάθμευσης της πλατείας ως περιφερειακής οδού διοχέτευσης οχημάτων από
την περιοχή του σχολείου προς τα νότια της πλατείας. 4. Αποφυγή λύσης ισοεπίπεδου
πεζοδρομίου-δρόμου και η χρήση λωρίδας πρασίνου ως διαχωριστικό για να αποτρέπεται
η αυθαίρετη στάθμευση οχημάτων σε πεζοδρόμια. Η λωρίδα πρασίνου αναιρείται μόνο στην
περίπτωση ράμπας-πρόσβαση ανάπηρων ή εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, όπου
το πεζοδρόμιο παρουσιάζει κλίση αρκετή ώστε να γίνεται με ασφάλεια η μετάβαση από το
δρόμο στο πεζοδρόμιο. 5. Η χρήση λωρίδας πρασίνου και λωρίδας εξοπλισμού με τρόπο
ώστε ο επισκέπτης να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από τα αυτοκίνητα καθώς περπατά
ή χρησιμοποιεί τους καθιστικούς χώρους της διαδρομής. 6. Διατήρηση των δρόμων στο
ελάχιστο πλάτος, προκειμένου να αποφεύγεται η ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων εντός των

Εικόνα 6 : Κίνηση αυτοκινήτων

ορίων της συνοικίας.
Εικόνα 7 : Τυπική τομή δρόμου
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2.4. ΠΡΑΣΙΝΟ
Το πράσινο στην πρόταση μας παίζει σημαντικό ρόλο, αφού αποτελεί ένα από τα
θεμελιώδη στοιχεία της σύνθεσης. Λειτουργεί ως “πληγή” μέσα στον αυστηρό αστικό
ιστό, αναβαθμίζοντας την περιοχή και καθιστώντας την πιο ελκυστική. Αυτό επιτυγχάνεται
λόγω του ότι: 1. Λειτουργεί σαν διαχωριστικό που αποκλείει πεζούς και αυτοκίνητα, ενώ
“κρύβει” μη ελκυστικά σημεία της περιοχής. 2. Η ανάπτυξη του κατά μήκος ολόκληρης της
διαδρομής βοηθά τον περιπατητή να την διασχίσει πιο άνετα (υπό σκιά στο μεγαλύτερο
μέρος της διαδρομής) και να την κάνει πιο ευχάριστη ακόμη και κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες. 3. Βοηθά στον δροσισμό και σκίαση της διαδρομής και των επιμέρους σημείων
ενδιαφέροντος, ρυθμίζοντας το μικροκλίμα της περιοχής και ενισχύοντας το αίσθημα
άνεσης επισκεπτών και κατοίκων. Επίσης η χρήση του κυρίως στης περιοχές του τζαμιού
και των σπηλιών μπορεί να αποτρέψει πιθανές καταστροφές από όμβρια ύδατα κατά
τους χειμερινούς μήνες.
2.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Εφαρμόζονται δυο είδη φωτισμού. 1).Έμμεσος: α).κρυφός κάτω από την λωρίδα
εξοπλισμού, ο οποίος λειτουργεί ως φωτισμός πορείας όταν αυτή βρίσκεται στο πάτωμα,
β).κρυφός κάτω από παγκάκια, γ).σαν ενσωματωμένο φωτιστικό για ενημερωτικές
πινακίδες, stand ποδηλάτων κτλ., δ).φωτιστικό μεσαίου ύψους που διαχέει το φως
και τοποθετείται σε σημεία όπου υπάρχει ελλιπής φωτισμός. 2.Άμεσος: α).προβολείς
εδάφους για φωτισμό και ανάδειξη των σπηλιών, β).φωτιστικό μεγάλου ύψους κατάλληλο
για τον φωτισμό δρόμων, πλατειών, χώρων στάθμευσης κ.α ( βλ. Εικόνα 8 +9).

Εικόνα 8 : Νυχτερινός φωτισμός κατα μήκος των λωρίδων και σπηλιών

Στόχος της πρότασης είναι η ασφαλής περιδιάβαση της διαδρομής, η εξασφάλιση της
οπτικής άνεσης, η μείωση της φωτορύπανσης, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανάδειξη
της πορείας και των σημείων ενδιαφέροντος που την αποτελούν. Όλα τα φωτιστικά
σώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τεχνολογίας LED με ενσωματωμένη την
δυνατότητα ρύθμισης (dimming) και προγραμματισμό της λειτουργίας τους σε διάφορες
στάθμες φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εικόνα 9 : Φωτιστικό κατα μήκος λωρίδας πρασίνου και δέντρων, ψηλός φωτισμός κατα μήκος δρόμου
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2.6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ
Η ανάπλαση της περιοχής αποσκοπεί να ενισχύσει το ρόλο της ως σημείο ενδιαφέροντος
της πόλης. Οι επιμέρους χειρισμοί της πρότασης μας έχουν στόχο να αναβαθμίσουν την
σημασία της ως σημείου ενδιαφέροντος και πόλου έλξης επισκεπτών που ενδιαφέρονται
τόσο για τον ιστορικό και ιδιαίτερο χαραχτήρα της , όσο και για τον ρόλο της ως
χώρος αναψυχής και διασκέδασης. Αυτό επιτυγχάνεται με: 1. Ανάδειξη του ιστορικού
χαραχτήρα της περιοχής με την τοποθέτηση σημείων πληροφόρησης σε στρατηγικά
σημεία (είσοδοι-έξοδοι στη περιοχή, τζαμί, πλατεία, σπηλιές), τα οποία βοηθούν στην
ενημέρωση των επισκεπτών για την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής,
ενώ καθοδηγούν τον επισκέπτη. 2. “Αναβίωση” του μνημείου του Κεμάλ Ατατούρκ στο
κέντρο της πλατείας ( βλ. Εικόνα 11). Η μορφή παραπέμπει σε αυτή που το μνημείο
είχε επί τουρκοκυπρίων αλλά με πιο μινιμαλιστική προσέγγιση, συνδέοντας έτσι το
παρελθόν με το σήμερα με ένα αισιόδοξο μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών
και πολιτισμών. 3. Δημιουργία δύο χώρων που μπορούν να λειτουργήσουν ως υπαίθριοι
χώροι εκδηλώσεων (πλατεία- σπηλιές) και να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις-παραστάσεις
μικρής κλίμακας, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο που μπορεί να παίξει η περιοχή στην
κοινωνική ζωή και αναψυχή της πόλης ( βλ. Εικόνα 10+12).
Εικόνα 10 : Πλατεία σπηλίες

Εικόνα 11 : Άποψη Μνημείου
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Εικόνα 12 : Πλατεία - Ισμέτ Ινονού
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4. Δημιουργία στην περιοχή πλησίον του τζαμιού οργανωμένου χώρου βιωματικής
μάθησης, o οποίoς απευθύνετε τόσο σε σχολεία και εκπαιδευτικές ομάδες, όσο και
σε επισκέπτες που ενδιαφέρονται για της ιστορική αναδρομή της περιοχής. Στους
οργανωμένους αυτούς χώρους αναβιώνει η παλιά συνήθεια των τουρκοκύπριων
κατοίκων της συνοικίας, που καλλιεργούσαν κηπευτικά τα οποία μοιράζονταν μεταξύ
τους, ως λύση ανάγκης την εποχή που η περιοχή λειτουργούσε αυτόνομα αποκλεισμένη
ως “γκέτο’’. Στο χώρο που προνοείται υπάρχει σημείο πληροφόρησης που ενημερώνει
τους επισκέπτες για τα παρτέρια, τα οποία θα καλλιεργούνται και θα συντηρούνται τόσο
από οργανωμένες ομάδες επισκεπτών για λόγους μάθησης, όσο και από τους ίδιους
τους κατοίκους ως συμβολική κίνηση αναβίωσης αυτής της συνήθειας συνδέοντας
το παρελθόν με το σήμερα ( βλ. Εικόνα 14). 5. Εξωραϊσμός και ενιαία ανάπλαση
της πλατείας, αναβάθμιση των κτιρίων που την περιβάλλουν και τοποθέτηση ενιαίου
στεγάστρου, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα τάση δημιουργίας χώρων αναψυχής στην
περίμετρο της ( βλ. Εικόνα 12). Αυτό βοηθά στην προσέλκυση επισκεπτών για λόγους
αναψυχής, επιτρέποντας την ανάπτυξη και ταυτόχρονα τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής
και προοπτικής απασχόληση των κατοίκων. 6. Δημιουργία παιδικής χαράς στην περιοχή
των σπηλιών επιτρέποντας στην ανάπλαση να αποτελέσει πόλο έλξης διαφόρων ηλικιών.

Εικόνα 13 : Σπηλιές
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Εικόνα 14 : Βιωματικές καλλιέργιες
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