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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ :  

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ_  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ_  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΠΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ_  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ- ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ 

ΕΚΤΑΣΗ : 24.637,795 Μ2  

 

1 / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

    Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την 

Ανάπλαση της Πλατείας Σαπφούς στην Μυτιλήνη και του αντίστοιχου Παραλιακού Μετώπου . 

Αναλύει το λειτουργικό πρόγραμμα του έργου, επεξηγεί την αρχιτεκτονική λύση συνοδευόμενη 

από τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια, περιγράφει και αναλύει- σε συνδυασμό με τα 

παραπάνω σχέδια- τις απαιτούμενες εργασίες ως προς την υλοποίηση του σχεδιασμού και τα 

υλικά κάθε στοιχείου του αστικού χώρου μελέτης και των κτηρίων. 

 

2 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-  [ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ] 

    Η περιοχή μελέτης τοποθετείτε στο κεντρικό λιμάνι της Μυτιλήνης- στο οποίο γίνεται η κύρια 

σύνδεση του νησιού μέσω θαλάσσης- και περιλαμβάνει την ανάπλαση της Πλατείας Σαπφούς 

και όλο το παραλιακό μέτωπο του λιμανιού. Τα κτήρια της περιοχής μελέτης φέρουν ποικίλα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως μπαρόκ, νεογοτθικά, Belle Époque, αναγεννησιακά, νεοκλασικά 

και ενίοτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. 
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   Ενδιαφέρον εντοπίζει κανείς στις όψεις των κτηρίων που διαμορφώνουν το παραλιακό 

μέτωπο της πόλης καθώς τα διατηρητέα νεοκλασικά συντελούν σε μια ποικιλομορφία όψεων, 

με κάποια από αυτά να ξεχωρίζουν όπως ο Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα [1880] αναγεννησιακού 

ρυθμού με το μεγαλοπρεπή μπαρόκ τρούλο του να δεσπόζει στο λιμάνι, την Μητρόπολη με το 

καμπαναριό νεογοτθικού ρυθμού και το νεομπαρόκ τετραώροφο κτήριο στην προκυμαία  της 

Πλατείας Σαπφούς.  Πέραν, από την ποικιλομορφία των όψεων που εντοπίζεται πρέπει να 

αναφέρουμε ότι επί της Πλατείας Σαπφούς κυριαρχεί το άγαλμα της από λευκό μάρμαρο από 

το 1964 όπου και δωρίσθηκε από την Αγγλίδα ποιήτρια Rose, η οποία συγκεντρώνοντας  στο 

εξωτερικό χρήματα από θαυμαστές της Μούσας Σαπφούς συνέβαλλε στην τοποθέτηση του 

αγάλματός της- έργο του γλύπτη Αθανάσιου Λημναίου, ο οποίος ήταν γεννημένος στη 

Μυτιλήνη έχοντας όμως  καταγωγή από τη Λήμνο. 

   Στην τωρινή συνθήκη της Πλατείας Σαπφούς παρατηρείτε η έλλειψη κάποιας ιδιαίτερης 

δραστηριότητας- πέραν της λειτουργικής της διάβασης- η έλλειψη σύνδεσή της με την μνήμη 

και την ιστορία του τόπου με αποτέλεσμα τον παραγκωνισμό της έννοιας τοποθέτησης του 

αγάλματος της Σαπφούς- η έλλειψη σχεδίασης πρόσβασης ΑΜΕΑ και τυφλών σε καίρια 

λειτουργικά σημεία, η έλλειψη ανάδειξης του εκλεκτικιστικού κτηρίου που φιλοξενεί στην 

επιφανειά της, σε αντίθεση με την αμήχανη ύπαρξη του κτηρίου που φιλοξενεί τον απαραίτητο 

μηχανολογικό εξοπλισμό. Η σημερινή φύτευση της πλατείας με ψηλούς φοίνικες δεν 

συνδράμει ούτε στον συσχετισμό της έννοιας του πρασίνου με τον τόπο αλλά ούτε προσφέρει 

σκίαση και δροσισμό εξαιτίας του ύψους τους. 

  Σχετικά με το παραλιακό μέτωπο δεν παρατηρείτε καμία ιδιαίτερη δραστηριότητα που να 

εντοπίζετε χωρικά, στερείτε χώρος ανάπαυσης και αναψυχής και απουσιάζει παντελώς η 

συνδιαλλαγή του με την Πλατεία Σαπφούς. Επί της ουσίας δεν παρουσιάζει στην έκτασή του 

καμία διαφοροποίηση σε σημεία ενδιαφέροντος, όπως το Δημαρχείο, ο Ι.Ν.Αγίου Θεράποντα 

κ.α.  

   Επιπλέον, στην διαμόρφωση της υφιστάμενης Πλατείας Σαπφούς παρατηρεί κανείς την 

ανάπτυξη αυθαίρετων κατασκευών από την πλευρά που συνδέεται με την πόλη. Συγκεκριμένα, 

στους κοινόχρηστους χώρους των πεζοδρομίων αναπτύσσονται προστεγάσματα και 

στέγαστρα που δεν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των πολεοδομικών διατάξεων, με 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση των πεζών και να μην εξασφαλίζεται η 

ασφαλής διέλευσή τους μη αφήνοντας τον ελεύθερο χώρο του 1.5m πλάτους μπροστά από την 

ρυμοτομική γραμμή. Σε μεγάλο τμήμα της ελεύθερης ζώνης διέλευσης των πεζών βρίσκονται 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%80%CF%89%CE%BD_%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA
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τοποθετημένες κατασκευές που να αλλοιώνουν το δάπεδο των πεζοδρομίων και των 

κοινοχρήστων χώρων και εμπόδια [μαρκίζες, επιγραφές, πινακίδες, τέντες κ.λπ.]. 

   Οι κατασκευές αυτές που φιλοξενούν εμπορικές χρήσεις [τραπεζοκαθίσματα κ.α.] δεν 

αντιμετωπίζονται ενιαία ως προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθός τους, τα υλικά 

κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στον χώρο με αποτέλεσμα να μην συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας. 

    Επιπρόσθετα, πέραν της λειτουργίας τους ως εμπόδιο κίνησης των πεζών παρεμποδίζουν 

την αντίληψη των όψεων των κτηρίων που μπορεί να προσλάβει κάποιος περπατώντας ή 

βλέποντας την πόλη από το παραλιακό μέτωπο, μειώνοντας έτσι την επίδραση της 

αρχιτεκτονικής αντίληψης των κτηρίων.  

   Η συγκεκριμένη μελέτη ανάπλασης της Πλατείας Σαπφούς επιθυμεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας με έναν τρόπο που οι ιδιώτες θα εξασφαλίσουν στον 

κοινόχρηστο χώρο ότι πρέπει να εξυπηρετεί μη αναιρώντας την κοινή χρήση και προωθώντας 

της πρόσληψης της αρχιτεκτονικής της πόλης- τονώνοντας έτσι και την κοινωνική και την 

πολιτιστική ζωή της περιοχής. Η διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος με στόχο την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής στο σύγχρονο, επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον. 

 

Επαγωγικά, εντοπίζονται τα κάτωθι  

Θέματα προς Επίλυση στην Υπάρχουσα Περιοχή Μελέτης : 

■Έλλειψη κάποιας ιδιαίτερης δραστηριότητας- πέραν της απλής διάβασης περιπατητών 

■ Έλλειψη σύνδεσή της με την Μνήμη και την Ιστορία του τόπου 

■ Έλλειψη σχεδίασης Πρόσβασης ΑΜΕΑ και τυφλών σε καίρια λειτουργικά σημεία 

■ Έλλειψη Ανάδειξης του Εκλεκτικιστικού Κτηρίου επί της Πλατείας Σαπφούς 

■ Αμήχανη χωρικά ύπαρξη του κτηρίου που φιλοξενεί τον απαραίτητο μηχανολογικό 

εξοπλισμό 

■ Μη συμβολή της σημερινής φύτευσης της πλατείας στην Σκίαση και στον Δροσισμό     

εξαιτίας του ύψους της  

■Έλλειψη Χώρων Ανάπαυσης και Χώρων Αναψυχής 
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■ Έλλειψη Ενεργών Σημείων Ενδιαφέροντος 

■ Έλλειψη Ελεύθερης Ζώνης Διέλευσης Πεζών επί των πεζοδρομίων, καθώς είναι 

κατακλυσμένα από παράνομες κατασκευές που στεγάζουν τραπεζοκαθίσματα 

■ Μη συμβολή της αντίληψη της αρχιτεκτονικής των όψεων των κτηρίων του μετώπου, 

καθώς αναπτύσσονται παράνομες κατασκευές στεγάστρων και τεντών καταστημάτων κ.α. 

 

 

3 / ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

   Η πόλη αναφέρεται κυρίως σε εκείνα τα πράγματα που μπορούμε να αντιληφθούμε μόνο 

όταν ζήσουμε σε συγκεκριμένο τόπο, οπότε και η αρχιτεκτονική αυτή μελέτη επιθυμεί να λάβει 

υπόψιν της την τοπική μορφολογία της πόλης, την έννοια της τοπικής υλικότητας, να 

σχεδιάσει χώρους ανάπαυσης, δροσισμού, να παρέχει πρόσβαση σε όλους αλλά κυρίως να 

δημιουργήσει χώρους μνήμης, αφού η Πλατεία Σαπφούς είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια. 

    Έχοντας ως έναυσμα την ιδιαίτερη ποικιλία μορφολογίας των όψεων των κτηρίων της 

πόλης που αποτελούν το μέτωπο, η μελέτη αυτή επιθυμεί μέσα από τον σχεδιασμό της 

Πλατείας Σαπφούς να γίνει αντιληπτή η περιγραφή της μορφής της πόλης της Μυτιλήνης. 

Βασική σχεδιαστική αρχή ήταν όταν ο διαβάτης διασχίζει την πλατεία να έχει ένα σύνολο 

εμπειρικών δεδομένων της, οπότε και οι όψεις των κτηρίων του εκάστοτε οικοδομικού 

τετραγώνου μέσω των χαράξεων της προέκτασής τους επί της πλατείας διαμορφώνουν το 

δάπεδό της με την μορφολογία της πόλης να γίνεται βίωμα και να δίνει ρυθμό στον 

περιπατητή. Έχοντας ως αφορμή τον Χάραξο [<χάραξις, χάραξ, χαράσσω]- αδελφό της 

Σαπφούς- οι χαράξεις που προκύπτουν ως προέκταση των όψεων ″ακουμπάνε″ στο δάπεδο 

της πλατείας και με την χρήση των τοπικών πετρωμάτων δημιουργούν μια μανιέρα. Έτσι, 

διαβάσει κανείς την ποικιλομορφία της μορφολογίας των όψεων πλέον και στο δάπεδο της 

πλατείας και του παραλιακού μετώπου μέσω της αλλαγής υλικότητας, ούτος ώστε όψεις και 
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δάπεδο να συνδιαλέγονται.  

 

  Βασικός άξονας του σχεδιασμού ήταν η περιοχή γύρω από το Άγαλμα της Σαπφούς να 

παραμείνει λιτή με το άγαλμά της να αναδεικνύεται ακουμπώντας στην μανιέρα από τοπική 

υλικότητα, έχοντας έτσι την μανιέρα ως ένα υπόβαθρο τοπικών χρωματικών διαβαθμίσεων, με 

τα χρώματα των πετρωμάτων να μεταφράζουν και αυτά μαζί με τις χαράξεις την ανάγνωση της 

πόλης.  

 Η μελέτη αυτή επιθυμεί να επικεντρωθεί επίσης στην ύπαρξη φύτευσης που προσφέρει 

σκίαση- δροσισμό και μέσω της οποίας γίνεται αντιληπτός ο κύκλος αλλαγών των εποχών, 

στην παροχή πρόσβασης σε όλους, στην ανάδειξη της πλατείας ως χώρου μνήμης και 

σύνδεσης με το τοπικό και τέλος να ενεργοποιήσει το παραλιακό μέτωπο πέρα των 

δραστηριοτήτων των σκαφών. 

   Βασικός άξονας σχεδιασμού αποτελεί και η απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών 

παραπλεύρως της Πλατείας Σαπφους, όπου σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση 

φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες [τραπεζοκαθίσματα κ.α.] και εμποδίζουν την διέλευση 

των πεζών. Σε συνέχεια του στόχου απομάκρυνσης των παράνομων κατασκευών, η 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη λαμβάνει υπόψιν της και εντάσσει στον σχεδιασμό 

της την εγκεκριμένη από το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο Μελέτη για τη Σκίαση με 

τοποθέτηση  Ομπρελών [κατασκευή τύπου 1/ ομπρέλες ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού 

3.00m x 3.00m ή 3.50m x 3.50m, όπως περιγράφονται στην μελέτη] - στα εγκεκριμένα 

από το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο σημεία πλησίον της Πλατείας Σαπφούς και επί του 

Παραλιακού Μετώπου. 

 

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην  

Πραγμάτωση των εξής κυρίως Αρχιτεκτονικών Σχεδιαστικών Στόχων:   

 

■ Ανάδειξη της Πλατείας Σαπφούς ως Χώρου Μνήμης και Σύνδεσης με το Τοπικό 

■ Ύπαρξη Φύτευσης που προσφέρει Σκίαση- Δροσισμό 

■ Παροχή Πρόσβασης σε όλους [ΑΜΕΑ, Τυφλούς κ.α.] 
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■ Ενεργοποίηση του Παραλιακού Μετώπου πέρα των δραστηριοτήτων των σκαφών 

■ Συσχετισμό της Περιοχής Μελέτης με την Υπάρχουσα Πόλη 

■ Προσθήκη Αστικών Κοινωνικών Δράσεων [ποδηλασία, ενημέρωση, επιμόρφωση, 

κοινωνική συναναστροφή κ.α.] 

■ Χρήση Τοπικών Υλικών 

■ Ανάδειξη της Τοπογραφίας της περιοχής και της Σύνδεσή της με την Θάλασσα 

■ Επανατοποθέτηση του υπάρχοντος κυβόλιθου περιμετρικά της Πλατείας Σαπφούς 

■ Επέκταση υπάρχοντος κυβόλιθου επί της οδού Κομνηνάκη 

■ Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης δίκυκλων και ταξί  

■ Απομάκρυνση Αυθαίρετων Κατασκευών που παρεμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση 

των πεζών επί των πεζοδρομίων και την πρόσληψη της αρχιτεκτονικής όψης των 

κτηρίων.  

■ Ένταξη της Πράξης Υπογειοποίησης Κάδων επί της Πλατείας Σαπφούς 

■ Ένταξη της Μελέτης Σκίασης με ομπρέλες- η οποία είναι εγκεκριμένη από το 

Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο- και αφορά την περιοχή της Πλατείας Σαπφούς καθώς και το 

παραλιακό μέτωπο.  
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Τοπογραφικό Διάγραμμα με την χωροθέτηση των εγκεκριμένων σκίαστρων από το Αρχιτεκτονικό 

Συμβούλιο 

 

 

 

Ενδεικτικές τοποθετήσεις κατασκευών τύπου 1- μελέτη εγκεκριμένη από το Αρχιτεκτονικό 

Συμβούλιο 
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Τοπογραφικό Διάγραμμα 

 

4 / ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ 

 

   Ως υλικό δαπέδου της Πλατείας και του παραλιακού μετώπου επιλέγεται βοτσαλωτό που 

προκύπτει από την κατεργασία των τοπικών πετρωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τέσσερεις 

διαφορετικοί τύποι βοτσαλωτών εναλλάσσονται στο δάπεδο με τον ρυθμό που προκύπτει από 

την επέκταση των χαράξεων των όψεων, δίνοντας μια χρωματική μανιέρα όπου σμίγουν τα 

τοπικά χρώματα. Τα ίδια πετρώματα υπό την επεξεργασία μωσαϊκού επιλέγονται για την 

δημιουργία καθισμάτων ενώ για το οδόστρωμα επιλέγεται έγχρωμη άσφαλτος της ίδιας 

χρωματικής παλέτας.   

   Τα χρώματα της μανιέρας αυτής προήλθαν ως έμπνευση από τις χρωματικές αποχρώσεις 

ενός ψηφιδωτού της Σαπφούς στην Πομπηία, όπου παρατηρήθηκε ότι στις αποχρώσεις του 

ψηφιδωτού εντοπίζονται χρώματα που βρίσκει κανείς και στα τοπικά πετρώματα. Έτσι, 

σχεδόν αντιμετωπίζεται ο σχεδιασμός του δαπέδου της πλατείας και του παραλιακό μετώπου 

ως σαν μια μεγάλης κλίμακας διαμόρφωσης «ψηφιδωτού» αλλά με την χρήση χυτού υλικού 

προερχόμενου από επεξεργασία τοπικής πέτρας. 

    Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 4 διαφορετικά δείγματα χυτού υλικού από τοπική πέτρα, τα 

οποία θα εναλλάσσονται στηριζόμενα στον «ρυθμό» που προκύπτει από την πόλη στο 

δάπεδο.  

 

 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 

  Οι χαράξεις που συμβάλουν μεταξύ των εναλλαγών των τεσσάρων χυτών βοτσαλωτών 

επιλέγεται να πραγματοποιηθούν από τοπική πέτρα, με το εκάστοτε ίχνος γραμμής που 

προκύπτει από την χάραξη να αποκτάει πάχος 0.20m.  

   Κατά αντιστοιχία με το Άγαλμα της Σαπφούς το κτήριο που φιλοξενεί τις μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις επενδύεται με Corten με εμφανή διάτρητα κρυφά φωτισμένα ποιήματα της 

Σαπφούς ως σαν να της έχει αποδοθεί στην μνήμη της το συγκεκριμένο κτήριο- γλυπτό. Το 

Corten επιλέγεται σαν υλικό καθώς μπορεί να δει πάνω του κανείς την πατίνα του χρόνου και 

καθώς έχει μεγάλη αντοχή πλησίον της θάλασσας.  

 

Κάτοψη 

 

 

 

Τομή ΑΑ’ 
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Τομή ΒΒ' 

5 / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

   Στην συγκεκριμένη μελέτη θεωρήθηκε ότι ο σχεδιασμός- πέραν από την χρήση τοπικών 

υλικών ως προς την ένταξη στο περιβάλλον-  πρέπει να αφορά τόσο την μεγάλη κλίμακα 

[πόλη, πλατεία κτλ] όσο και την μικρότερη κλίμακα- τον αστικό εξοπλισμό- καθώς αυτός είναι 

προς άμεση χρήση από τους χρήστες της πλατείας και του παραλιακού μετώπου.  

Έτσι, σχεδιάστηκε λεπτομερώς όλος ο αστικός εξοπλισμός σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες 

του συγκεκριμένου έργου, ώστε να είναι λειτουργικός και παράλληλα να ενισχύει την 

αρχιτεκτονική ιδέα. Ο αστικός εξοπλισμός της μελέτης αποτελείται από info box, εξωτερική 

δημόσια αστική βιβλιοθήκη, κάδους απορριμμάτων, ποδηλατοστάτες και πινακίδες 

σήμανσης. 

      

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5.1 ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ 

Η υλικότητα των χυτών βοτσαλωτών δαπέδων που διακατέχεται ταυτόχρονα από χρωματικές 

εναλλαγές συμβάλλει στο συσχετισμό με το τοπικό περιβάλλον. Χρήση της υλικότητας αυτής- 

αλλά με άλλη μορφή επεξεργασίας- γίνεται πέραν του δαπέδου και σε όγκους που 

προκύπτουν σαν να «βγαίνουν» μέσα από αυτό, καθώς τα κυβικά και επιμήκη καθίσματα που 

σχεδιάζονται έχουν αντίστοιχο βοτσαλωτό με το δάπεδο που ανήκουν- απλώς με επεξεργασία 

μωσαϊκού- έχοντας στην βάση τους κρυφό φωτισμό.  
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   5.1.α ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ Α_  

 Κυβικά Καθίσματα Διαστάσεων 0.50χ0.50xh0.45m τοποθετούνται επί της πλατείας    

κατασκευασμένα από χυτό βοτσαλωτό με ειδική επεξεργασία μωσαϊκού [εικ. ] 

 

 

5.1.β ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ Β_  

 Επιμήκη Καθίσματα  Διαστάσεων 0.50χ3.00χh0.45m που τοποθετούνται στο παραλιακό 

μέτωπο- στο οποίο συναντάει κανείς και κυβικά καθίσματα Τύπου Α- κατασκευασμένα από 

χυτό βοτσαλωτό με ειδική επεξεργασία μωσαϊκού.  
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5.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  

   Η μελέτη προσεγγίζει την υλοποίηση της ιδέας φωτισμού μέσω του Διαγράμματος 

Φωτισμού όπου διαφαίνονται οι περιοχές με χαμηλότερο φωτισμό και άλλες που διαθέτουν 

πιο έντονο. 

  Ο Γενικός Φωτισμός της πλατείας και του παραλιακού μετώπου αποτελείται από στήλες 

Corten με  διαφορετικό αριθμό από spots κάθε φορά, διαφορετικής ρυθμιζόμενης 

κατεύθυνσης και έντασης, ανάλογα με την λειτουργικότητα, την σημαντικότητα και την 

ενδεχόμενη ύπαρξη άλλου σημειακού φωτισμού. Στήλες Ύψους 6m τοποθετούνται 

περιμετρικά πάνω στην πλατεία- με περισσότερα spots στις στήλες πλησίον του Αγάλματος 

της Σαπφούς, έτσι ώστε από μακριά να γίνεται ορατό ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της 

Πλατείας. 
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   Στο παραλιακό μέτωπο στήλες ύψους 6m τοποθετούνται πλησίον στους χώρους 

ανάπαυσης ενώ στην διαχωριστική νησίδα του δρόμου Στήλες Ύψους 7m τοποθετούνται 

αντίστοιχα για τον προς κυκλοφορία οχημάτων φωτισμό. Ενώ σε διάφορα αρχιτεκτονικά 

σημεία ενδιαφέροντος και σε στοιχεία του αστικού εξοπλισμού χρησιμοποιείται πιο 

Εξειδικευμένος Φωτισμός. 

Πιο αναλυτικά ο Eξειδικευμένος Φωτισμός αποτελείτε από :  

   5.2.α Περιοχές με Χαμηλό Φωτισμό εντοπίζονται στα σημεία όπου υπάρχουν καθίσματα 

[στους χώρους ανάπαυσης], καθώς αυτά φωτίζονται στην βάση τους. 

   5.2.β Πιο Εντοπισμένο Φωτισμό συναντάει κανείς στην οριζόντια επιφάνεια επένδυσης 

από Corten του κτηρίου που φιλοξενεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό έχοντας φωτιζόμενα 

διάτρητα ποιήματα της Σαπφούς 

   5.2.γ Γραμμικό Φωτισμό συναντάει κανείς στο κάτω μέρος της βάσης του στηθαίου που 

διαχωρίζει τον δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων με το παραλιακό μέτωπο. 

    5.2.δ Στις περιοχές που υπάρχει φύτευση ελαίων ανά τακτά διαστήματα πάνω σε 

«αόρατες» χαράξεις- περασιές τοποθετείται Φωτισμός Εκ του Κάτω από Χωνευτά Spot 

Δαπέδου Εξωτερικού Χώρου, διευκολύνοντας έτσι στην νυχτερινή κίνηση αλλά και 

φωτίζοντας πιο ατμοσφαιρικά της ελιές κατά της διάρκεια της νύκτας, μεταμορφώνοντας έτσι 

το τοπίο της πλατείας. 

 Έχοντας ως εργαλείο σχεδιασμού το Διάγραμμα Φωτισμού απεικονίζεται η νυκτερινή 

άποψη φωτισμού της Πλατείας Σαπφούς και του κεντρικού τμήματος του πετάλου του 

παραλιακού μετώπου, καθώς και τις λεπτομέρειες των φωτιστικών σωμάτων- στηλών με 
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ρυθμιζόμενα spot ύψους 6m και 7m αντίστοιχα.  

 

         

 

     

 

        

 

5.3 ΣΗΜΑΝΣΗ 

   Στον αστικό εξοπλισμό εντάσσεται και ο σχεδιασμός πινακίδων σήμανσης που αφορούν 

την διευκόλυνση του χρήστη του δημόσιου χώρου, όπου προτείνονται 2 τύπου πινακίδων 

αστικής σήμανσης: 

5.3.α -    Τύπος Α- ύψους h1.80m 

5.3.β-     Τύπος- Β ύψους h0.90m 
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με τους δυο τύπους να έχουν πλάτος 0.25m και με τα συγκεκριμένα ύψη να επιλέγονται 

καθώς συνδιαλέγονται με τις ανθρωποκεντρικές διαστάσεις του ανθρώπου και το οράν του. Η 

πλάγια όψη και των δυο τύπων πινακίδων προσομοιάζει με την πλάγια όψη του 

ποδηλατοστάτη- έχει σχήμα Γ- δημιουργώντας έτσι ένα αναγνωρίσιμο modulo στον 

συγκεκριμένο αστικό σχεδιασμό.  

   Παραδειγματικά αναφέρεται ότι οι πινακίδες σήμανσης διευκολύνουν ως προς την εύρεση 

κατεύθυνσης του Δημαρχείου, του Δημοτικού Θεάτρου, Επιμελητηρίου Λέσβου, της εφορίας, 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, του Αγίου Θεράποντα, του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος κ.α. 

Διαθέτουν κρυφό φωτισμό γραμμάτων σε συνδυασμό με τα info boxes διευκολύνουν στην 

άμεση εύρεση πληροφοριών- με αναλογικό και ψηφιακό τρόπο αντίστοιχα.  
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5.4 ΚΑΔΟΙ 

   Στον βασικό αστικό εξοπλισμό που σχεδιάστηκε ανήκουν και οι κάδοι απορριμμάτων από 

Corten πάχους 4mm, οι οποίοι είναι ορθογώνιου σχήματος 0.30x0.55m και συνολικού 

ύψους από το έδαφος 0.90m. Η μεγαλύτερη επιφάνεια του κάδου δεν έχει επαφή με το 

έδαφος, απέχοντας 0.07m από αυτό- ώστε να είναι ευκολότερος ο καθαρισμός γύρω του- 

με τον κάδο να στηρίζεται σημειακά στο έδαφος. 

    Στο πάνω μέρος του έχει σχεδιαστεί ενσωματωμένο σταχτοδοχείο, ώστε μέσα από το 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό να υπάρχει συμβολή στην διατήρηση της καθαριότητας του 

δημόσιου χώρου. Τέλος, εσωτερικά ενυπάρχει μεταλλικός αποσπώμενος κάδος στον 

οποίο μπορεί το συνεργείο καθαρισμού να έχει πρόσβαση ανοίγοντας την μπροστά 

επιφάνεια όψης του κάδου με την βοήθεια άρθρωσης.  

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 

  Επιπλέον, η μελέτη λαμβάνει υπόψιν της την υπογειοποίηση των κάδων στην πόλη της 

Μυτιλήνης- όπως αυτή περιγράφεται από την πράξη του Δήμου Μυτιλήνης με τίτλο  "Δράσεις 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της Μυτιλήνης" 

και όπως αυτή αναλύεται στην αντίστοιχη  τεχνική περιγραφή [βλ. π/υ 1ου υποέργου της 

συνοδής τεχνικής έκθεσης της πράξης]. Η συγκεκριμένη πράξη αφορά την υλοποίηση των 

έργων διαμόρφωσης γωνιών ανακύκλωσης και υπογειοποίησης κάδων ανακυκλώσιμων 

υλικών επί της πλατείας Σαπφούς, στην πόλη της Μυτιλήνης- η οποία λαμβάνεται υπόψιν 

στην αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία εντάσσει δυο σημεία με υπόγειους κάδους επί της 

πλατείας, Οι χώροι οριοθετούνται και διαμορφώνονται καταλλήλως, περιλαμβάνονται 

ενημερωτικές πινακίδες και ένα τμήμα της Πλατείας Σαπφούς σχεδιάζεται με κυβόλιθο ώστε 

να εξυπηρετεί και να είναι προσβάσιμο από τα αντίστοιχα οχήματα συλλογής των 

ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

5.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

5.5.α ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

  Στους χώρους στάσης σχεδιάζονται στέγαστρα αναμονής ύψους 3.00m από κοιλοδοκούς  

Corten διαστάσεων 15χ15 με κινητές περσίδες για την ήλιο, όπου κάτω τους τοποθετούνται 

επαρκή ως προς την αναμονή κυβικά καθίσματα- Τύπου Α. 

 

 

5.5.β ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟΥ  

Στο στέγαστρο επί της πλατείας δημιουργείτε κτήριο από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα που 

σχεδόν διαπερνά το στέγαστρο- κάνοντας έτσι τον όγκο του εμφανή από μακριά- 

λειτουργώντας ως χώρος εκδοτηρίου και πληροφοριών. Το κτήριο του εκδοτηρίου έχει 

εξωτερικό ύψος 3.30m- υπερβαίνοντας το ύψος του στεγάστρου κατά 0.30cm- και εσωτερικό 

καθαρό ύψος 3.15m. Διαθέτει εσωτερική επιφάνεια 2.32τμ.προσβάσιμη από συρόμενη πόρτα 

Corten ενώ διαθέτει πάγκο εργασίας επιφάνειας 0.75τμ. και διαστάσεων 0.50χ1.5m με μια 

θέση εργασίας. Eπιπλέον, στην όψη του κυριαρχεί ένα μεγάλο γωνιακής μορφής άνοιγμα 

προς χρήση της εξυπηρέτησης και για άπλετη οπτική επαφή. 
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5.5.γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΚΤΗΡΙΟΥ 

  Στο κτήριο που φιλοξενεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό επί της Πλατείας Σαπφούς προτείνεται 

η μετατροπή του ως ένα ″αντικείμενο″-χώρο μνήμης αφιερωμένο στην λυρική ποιήτρια 

Σαπφώ. 

   Έτσι επενδύεται περιμετρικά με φύλλα Corten διαστάσεων 1.5χ 3.00m τοποθετημένα με 

την επιμήκη διάστασή τους οριζόντια και στηριζόμενα σε περιμετρικό σκελετό στήριξης από 

κοιλοδοκούς 10χ10 τοποθετημένους σε απόσταση από το κτήριο. Η πρόσβαση στο κτήριο 

πραγματοποιείτε από την υπάρχουσα πόρτα, η οποία κρύβεται πίσω από την επένδυση 

φύλλων Corten όπου στο συγκεκριμένο σημείο σύρονται για να εισέλθει κάποιος στο κτήριο. 

   Σε όλη την επιφάνεια της επένδυσης από Corten διαμορφώνονται διάτρητα γράμματα με 

κάθε όψη του κτηρίου να φιλοξενεί από ένα ποιήμα της Σαπφούς στην Αιολική Διάλεκτο, που 

γίνονται ιδιαίτερα εμφανή κατά την διάρκεια της νύκτας καθώς διαθέτουν  κρυφό φωτισμό.  
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5.5.δ Spolia 

   Επί της πλατείας διαμορφώνονται δυο ειδών χώροι στάσης. Στον ένα υπάρχουν καθίσματα 

σε μορφή κύβου με επεξεργασία μωσαϊκού ίδιας απόχρωσης με της εκάστοτε χάραξης του 

δαπέδου ενώ στον άλλο χώρο στάσης- που είναι πλησίον του αγάλματος της Σαπφούς- 

τοποθετούνται διάσπαρτα πάνω στις χαράξεις του εδάφους spolia διαφορετικών περιόδων και 

διαστάσεων. Έτσι, συναντά κανείς πάνω στην πλατεία πέραν από στοιχεία της ρυθμολογίας 

της πόλης και στοιχεία της ιστορίας της μέσω των συγκεκριμένων τοπικών αρχαιολογικών 

συντελεστών που εμφανίζονται στον δημόσιο αστικό χώρο, έξω από τα πλαίσια ενός 

μουσείου. Τα spolia- αρχαιολογικά αποσπάσματα που βρέθηκαν στην Μυτιλήνη και 

ανάγονται σε διάφορες χρονικές περιόδους και διαφόρων μεγεθών- τοποθετούνται 

απέχοντας από την επιφάνεια του εδάφους στηριζόμενα σε μια βάση από λάμα Corten.   
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5.6 ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  

   Προς διευκόλυνση και άμεση πρόσβαση όλων, σχεδιάστηκαν ποδηλατοστάτες από 

Corten πάχους 4mm. Το ύψος του εκάστοτε ποδηλατοστάτη είναι 0.60m και το πλάτος 

του 0.24m, με την πλάγια όψη να έχει σχήμα Γ ώστε να έχει το μικρότερο οπτικό 

αποτύπωμα. Συνολικά σε κάθε ποδηλατοστάτη δύναται να σταθμεύσουν 7 ποδήλατα με 

δυνατότητα πρόσδεσής τους εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά τους. Προτείνετε να 

τοποθετηθούν σε ένα σημείο πάνω στην πλατεία [βλ. κάτοψη και διάγραμμα κίνησης-ροής] 

και κατά μήκος του παραλιακού μετώπου σε σημεία που δεν παρεμποδίζουν την κίνηση και 

ταυτόχρονα είναι εύκολη η προσβασιμότητά τους ως χώρο στάθμευσης.  
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5.7 Ηλεκτρονικοί Διαδραστικοί Σταθμών Πληροφοριών [ Info Boxes] 

  Προτείνεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικών διαδραστικών σταθμών πληροφοριών- info 

boxes σε κεντρικά σημεία [όπως πλησίον στάσης λεωφορείου, πλησίον του νεοκλασικού 

κτηρίου που βρίσκεται επί της πλατείας, πλησίον του Δημαρχείου, της Νομαρχίας, των 

τραπεζών κ.α] όπου ενδεχομένως κάποιος θα επιθυμούσε να αναζητήσει εύκολα και άμεσα 

τοπικές πληροφορίες- από χρηστικές μέχρι ιστορικές κ.α. Σχεδιάστηκε έτσι ένα προτεινόμενο 

info box με επένδυση από Corten με γενικό ύψος 1.38m, το οποίο διαθέτει στην μια πλευρά 

του κεκλιμένη οθόνη αφής ώστε να διευκολύνει ως προς την χρήση, ενώ στην βάση του 

διαθέτει κρυφό φωτισμό ώστε να είναι εύκολα εντοπίσιμο κατά την διάρκεια της νύχτας.  
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5.8 Αστική Βιβλιοθήκη 

   Θεωρώντας ότι η Πλατεία Σαπφούς έχει ως βασικό ρόλο την ανάπτυξη της κοινωνικής 

συναναστροφής στον δημόσιο χώρο προσθέσαμε στον αστικό εξοπλισμό και ανοικτές αστικές 

βιβλιοθήκες όπου κάποιος μπορεί να βρει ένα βιβλίο προς ανάγνωση ή να αφήσει. 

Σχεδιάστηκε έτσι όψης μια περιστρεφόμενη αστική βιβλιοθήκη τετραπλής όψης [υπάρχει 

πρόσβαση σε βιβλία και από τις 4 όψεις της] με συνολικό ύψος 1.38m, μήκος 1.20m και 

πλάτος 0.50m, ώστε να τοποθετηθεί σε διάσπαρτα σημεία- κυρίως πλησίον καθισμάτων- 

δημιουργώντας χώρους ανάγνωσης αλλά και αποτελώντας γενικότερα πόλο έλξης, αφού 

και από τα φιλοξενούμε πλοία στο λιμάνι θα μπορούσε κανείς να έχει πρόσβαση. Η 

βιβλιοθήκη διαθέτει το κάτω μέρος της βάσης της κρυφό φωτισμό ώστε να είναι εύκολα 

εντοπίσιμη καθόλη την διάρκεια της  νύκτας.   
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5.9  ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

5.9.α ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Οι σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων που θα τοποθετηθούν στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά και όπου αυτές απαιτούνται σε σημεία της γενικής μελέτης 

έχουν σχεδιαστεί από Corten custom, με γενική εξωτερική διάσταση της σχάρας 0.57m 

x 0.96m. 
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 5.9.β ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

  Επιπρόσθετα, πέρα από τις σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων έχουν 

σχεδιαστεί custom από Corten- με τελική επιφάνεια που προκύπτει από χύτευση του 

αντίστοιχου χρωματιστού βοτσαλωτού δαπέδου σε αντιστοιχία με το που θα 

τοποθετείται- και το επιγεμιζόμενο κάλυμμά φρεατίου ώστε όπου αυτό τοποθετείτε να μην 

διακόπτεται η οπτική συνέχεια του χυτού υλικού.  
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5.9.1 ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΔΡΩΝ  

Σχετικά με την προστασία των ελαιόδεντρων της Πλατείας προτείνετε η κατασκευή από 

Corten custom στεφάνης δαπέδου που επιτρέπει το πότισμα, γενικές εξωτερικές 

διαστάσεις 1.5mx1.5m. 

 

 

6 / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

   Ο σχεδιασμός της Πλατείας Σαπφούς προσεγγίστηκε επιπλέον με ανάλυση μέσω 

διαγραμμάτων. Συγκεκριμένα μέσω Διαγράμματος Φωτισμού [αναλύθηκε παραπάνω], 

Διαγράμματος Χρήσεων, Διαγράμματος Ροής- Κίνησης και Διαγράμματος Φύτευσης- 

Σκίασης [αναλύεται παρακάτω]. 

 

 6.1 _ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Μέσω του Διαγράμματος Χρήσεων εντοπίστηκαν 6 είδη χρήσεων της πλατείας σε 

συγκεκριμένες περιοχές της αλλά και οι συσχετισμοί μεταξύ αυτών των χρήσεων.     

   Οι κύριες χρήσεις της πλατείας αποτελούνται από χώρους ανάπαυσης [όπου βρίσκονται τα 

κυβικού σχήματος καθιστικά πάνω στην πλατεία- αλλά και στα επιμήκη και κυβικά καθιστικά 
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επί της πορείας του παραλιακού μετώπου]- χώρους παιχνιδιού [στα σημεία του εκάστοτε 

χωρικού κενού που δημιουργείται πλησίον των κυβικών καθισμάτων της πλατείας και 

μπροστά από τον χώρο του νεοκλασικού κτηρίου επί της πλατείας]- χώρους μνήμης 

[εντοπιζόμενο σε 5 χωρικές περιοχές- ένα στο σημείο που τοποθετείται το άγαλμα στης 

Σαπφούς, ένα στην επιφάνεια επένδυσης από Corten του κτηρίου που φιλοξενεί τον 

μηχανολογικό εξοπλισμό όπου διαγράφονται ποιήματα της Σαπφούς, ένα στην περιοχή των 

spolia που φέρουν ιστορική μνήμη άλλα και δυο σημεία στις υπάρχοντες μνημειώδης πλάκες] 

– χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων [στο χωρικό κενό που δημιουργείται μεταξύ του 

Αγάλματος της Σαπφούς και των spolia]- χώρο διασύνδεσης [όπου έχει κανείς πρόσβαση σε 

free-wifi] και σημεία πληροφόρησης, όπου συναντά κανείς ειδικά σχεδιασμένα info boxes 

που παρέχουν ιστορικές και άλλες χρηστικές πληροφορίες για την κίνηση στην πόλη.  
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6.2 _ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΡΟΗΣ 

 Μέσω της μελέτης του Διαγράμματος Κίνησης-Ροής αναλύονται οι συσχετισμοί κινήσεων 

που αναπτύσσονται. Πιο ειδικά, παρατηρεί κανείς την γραμμική όδευση των τυφλών και την 

δυνατότητα ασφαλής πρόσβασής τους στο παραλιακό μέτωπο και προς όλες τις βασικές 

κατευθύνσεις την πόλης και το σημείο εύρεσης taxi.  

  Μπορεί κανείς να παρατηρήσει τα σημεία αναμονής για παραλαβή των μέσων μαζικής 

μεταφοράς [λεοφορείο], σημεία που ενθαρρύνουν στην συνάθροιση ατόμων [όπως τα 

σημεία που βρίσκονται τα κυβικά και επιμήκη καθίσματα, καθώς και τα spolia] και τέλος 

σημεία στάθμευσης ποδηλάτων [πάνω στην πλατεία και τα μήκος του παραλιακού 

μετώπου], που ενθαρρύνουν μια πιο περιβαλλοντική μετακίνηση εντός της πόλης. 

  Επιπρόσθετα, μέσω του διαγράμματος κίνησης παρατηρεί κανείς σε ποιες περιοχές 

διασταυρώνονται οι διαφορετικές ροές κίνησης και κατά επέκταση τις ενδεχόμενες 

«δυναμικές» περιοχές της πλατείας, μέσω των συνδιαλλαγών των διαφορετικών ροών. 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 

 

7 / ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

  Σε όλη την επιφάνεια της πλατείας, καθώς και κατά μήκους του παραλιακού μετώπου 

εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση προς όλους τους πολίτες. Όπως αναλύθηκε και πιο πάνω- 

μέσω του Διαγράμματος Κίνησης/ Ροής- σχεδιάστηκε η όδευση των τυφλών και πιο 

συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν αναλυτικά οι πλάκες όδευσης. 

Η μελέτη προτείνει την κατασκευή custom πλακών κινδύνου, αλλαγής κατεύθυνσης και 

πλακών οδηγού όδευσης για τυφλούς διαστάσεων 0.40m x 0.40m και πάχους 0.05m  

[εικ.] τοποθετημένες στην εκάστοτε λειτουργική περίπτωση, θέλοντας να εντάξει στην γενική 

αισθητική το δίκτυο των γραμμικών κινήσεων των τυφλών παρόλο που δεν είναι ορατές από 

αυτούς. 

 

7.1_ ΠΛΑΚΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλακών  επίστρωσης συµµορφώνονται µε την αντίστοιχη 

ΕΤΕΠ και η τοποθέτησή τους θα γίνει µε µέριµνα για τη σωστή κλίση του δαπέδου, όπου 

αυτή απαιτείται. 

■ Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν πλάκες με φολιδωτές αραιές και έντονες εξάρσεις [ΠΛΑΚΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ], που προειδοποιούν για εµπόδιο, αλλαγή επιπέδου, προσοχή και κίνδυνο. 

Τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή και το τέλος κεκλιµένων επιπέδων [rampa]. 

■Πλάκες με πυκνές ραβδώσεις µη έντονου ανάγλυφου, θα τοποθετηθούν στη διαδρομή 

όδευσης, που ενηµερώνουν για την ύπαρξη αστικού εξοπλισµού ή προσδιορίζουν την αλλαγή 

κατεύθυνσης [ΠΛΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ]. 

■Πλάκες με διακριτές αραιές ραβδώσεις, ώστε να επιτρέπουν την συνεχή όδευση [ΠΛΑΚΕΣ 

ΟΔΗΓΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ] που τοποθετούνται µε τις ρίγες παράλληλα µε τον άξονα της κίνησης. 

  Οι πλάκες κίνησης τυφλών είναι τοποθετηµένες χωρίς αρµό και θα σχηµατίζουν ενιαία 

επιφάνεια, ώστε να υπάρχει μια οπτική ενοποίηση με το υπόλοιπο χυτό δάπεδο της πλατείας. 

Η αποφυγή αρμών διαμόρφωσης δαπέδου στην τοποθέτηση των πλακών θα 

πραγματοποιηθεί καθώς δημιουργεί κραδασμούς στην κίνηση των αμαξιδίων ή ανατροπές 

κατά το βάδισμα των ατόμων που χρησιμοποιούν βοηθήματα βάδισης- εξασφαλίζοντας έτσι ότι 

δεν θα υπάρχει κανένα εµπόδιο κατά µήκος του οδηγού όδευσης τυφλών. 
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   Τέλος, προτείνεται για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ατόμων μειωμένης κινητικότητας η 

ενσωμάτωση στους φωτεινούς σηματοδότες ηχητικής προειδοποίησης των ατόμων με οπτική 

αναπηρία και ρύθμιση των φωτεινών μέσων σήμανσης με κουμπί που να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη κίνηση στα χέρια. 

 

 

7.2 _ Rampas AMEA 

   Με την υλοποίηση 6 rampas για πρόσβαση της πλατείας από αναπηρικά αμαξίδια 

δύναται η ισότιμη πρόσβαση προς όλους. Επιπλέον, rampas συναντά κανείς τακτά κατά 

μήκος του παραλιακού μετώπου που επιτρέπουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα λειτουργικά σημεία 

[χώρους ανάπαυσης- ρεμβασμού- πληροφόρησης κ.α.]  

  Στις θέσεις διαβάσεων και σε επιπλέον σημεία θα διαμορφωθούν rampas ΑΜΕΑ, κάθετες 

προς τη διεύθυνση της πλατείας και των πεζοδροµίων, για τη διευκόλυνση της διέλευσης 

ατόμων µε κινητικές δυσκολίες. Οι rampas κατασκευάζονται κατά το πλείστον µε πλάτος 

1,50m [για παράδειγμα η κεντρική rampa πλατείας έχει πλάτος μεγαλύτερο του 1,50m], µε 
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βύθιση κάθετα του άξονα του πεζοδρομίου µε κλίση 5-6%, για να φτάσει στη στάθµη του 

οδοστρώματος, αλλά και βύθιση του πεζοδρομίου ή του ακραίου τμήματος της πλατείας κατά 

µήκος των κρασπέδων και ενίοτε εκατέρωθεν της rampas [όπως στην περίπτωση πρόσβασης 

στον χώρο στάθμευσης των taxis, µε ταυτόχρονη σταδιακή βύθιση των κρασπέδων του. Στην 

περίπτωση που υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών, αυτός θα καταλήγει στο σηµείο της 

rampa σε δύο πλάκες τύπου ″ΟΔΗΓΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ″, µε τις ρίγες κάθετες προς την πορεία 

όδευσης, καθοδηγώντας τον χρήστη προς την κατεύθυνση της διάβασης πεζών, µε κλίση 5-

6% και πλάκες τύπου ″ΚΙΝΔΥΝΟΥ″ . 

   Τόσο οι πλάκες για τις rampas διάβασης ΑΜΕΑ όσο και εκείνες της όδευσης ατόµων µε 

προβλήµατα όρασης θα είναι διαστάσεων 0,40x0,40m και πάχους 5cm και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους καθώς και η τοποθέτησή τους θα υπακούν στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

Επισημαίνεται ότι η διαδροµή της όδευσης ατόμων µε δυσκολία όρασης δεν 

διακόπτεται από εµπόδια τεχνητά ή φυσικά [π.χ. φύτευση].  

  Η υψομετρική διαφορά της rampa στο σημείο εξόδου/εισόδου από και προς τη διάβαση θα 

είναι μηδενική και θα προβλέπονται εκατέρωθεν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την 

απορροή των ομβρίων εσχάρες με ράβδους εγκάρσιες [λοξές] προς την κατεύθυνση της 

κυκλοφορίας ώστε να αποφεύγονται δυστυχήματα από τη διέλευση αμαξιδίων ή ποδηλάτων. 

[βλ. παραπάνω ″Σχάρες Φρεατίων Υδροσυλλογής Αγωγών Ομβρίων″]  

 

7.3_ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ  ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Στην διαχείριση της ελεγχόμενης προσβασιμότητας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα  την 

ασφάλεια τοποθετούνται κατά μήκος των σημείων που η πλατεία συνδιαλέγεται με 

καταστήματα αυτόματα βυθιζόμενα μεταλλικά κολωνάκια ασφαλείας με ύψος 0.50 m, που 

για λόγους τροφοδοσίας ή έκτακτης ανάγκης βυθίζονται με την βοήθεια υδραυλικού εμβόλου 

και την απομακρυσμένη χρήση χειριστηρίου εντός του εδάφους έτσι ο χώρος του 

πεζοδρομίου γίνεται απολύτως προσβάσιμος. Είναι κατασκευασμένα από Corten και 

διαθέτουν ενσωματωμένο φωτισμό led ώστε να είναι αναγνωρίσιμα και την νύχτα.  



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

 

 

 

8 /  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΟΥ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ τύπου Κουρασανίου 

 

  Μετά από την αποξήλωση της υπάρχουσας τελικής επιφάνειας του δαπέδου της Πλατείας 

Σαπφούς- και αφού εξεταστεί η υφιστάμενη κατάσταση του σκυροδέματος του υποστρώματος 

και την επιδιόρθωσή του, όπου αυτό απαιτείται – κατασκευάζεται Xυτό Βοτσαλωτό Δάπεδο 

Τύπου Κουρασανίτ,  πάχους 5-7cm  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Θα περιέχει 

βότσαλα και θραυστά αδρανή διαφορετικών αποχρώσεων και κοκκομετρικών 

διαβαθμίσεων- προερχόμενα από την επεξεργασία του τοπικού πετρώματος- τα οποία θα 

ενωθούν με έγχρωμο υδραυλικό κονίαμα σύμφωνα τις προδιαγραφές του προμηθευτή, 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δάπεδο υψηλής αντοχής και αντιολισθηρότητας. 

  To χυτό βοτσαλωτό δάπεδο τύπου Κουρασανίου -έχοντας ως κύρια συστατικά την θηραϊκή 

γη, την υδράσβεστο και την προσθήκη τσιμέντου μη αλκαλικού- είναι κατάλληλο για 

εξωτερικούς χώρους υψηλής επισκεψιμότητας εξασφαλίζοντας αντοχή και έλλειψη 

ολισθηρότητας, επισκευάζεται εύκολα, καθαρίζεται εύκολα από στάμπες και λεκέδες.  Το 

δάπεδο θα  πληρεί τις προδιαγραφές ώστε να έχει εξαιρετική συμπεριφορά σε 

περιβάλλοντα κοντά στη θάλασσα. 
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   Θα κατασκευαστεί πάνω σε πλάκα ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 

τουλάχιστον 0.15m [θα εξεταστεί το πάχος και η υφιστάμενη κατάσταση του υπάρχοντος 

υποστρώματος από σκυρόδεμα και όπου απαιτείται θα επιδιορθωθεί] με αρμοκοπές 

σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Στο χυτό δάπεδο οι αρμοκοπές θα εξασφαλίσουν την 

αποφυγή ρωγμών και φθορών από συστολοδιαστολές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

προμηθευτή.         Η διαβάθμιση των ψηφίδων του Βοτσαλωτού και το χρώμα θα είναι επιλογή 

προερχόμενη από δείγματα. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα κατασκευαστεί 

δείγμα ικανών διαστάσεων [ενδεικτικά 2.00 x 2.00m], προκειμένου να οριστικοποιηθεί 

και να εγκριθεί από την υπηρεσία η αντοχή και το τελικό χρώμα του δαπέδου. Τα χυτά 

βοτσαλωτά δάπεδα συνδυάζονται με τμήματα τοπικής πέτρας [φιλέτα, που τοποθετούνται 

στις γραμμές χάραξης που προέρχονται από την πόλη] πάχους 0.20m και πλάτους 0.20m. 

με αδρή αντιολισθητική επιφάνεια.  

   Οι τοπικές πέτρες θα διατάσσονται στο πεζοδρόμιο, στο δάπεδο της πλατείας και εν 

συνεχεία στο στηθαίο του παραλιακού μετώπου ακολουθώντας την ίδια χάραξη καθ’ ύψος επί 

του όγκου του και θα συνεχίζουν μέχρι σημείο του υπάρχοντος οπλισμένου σκυροδέματος της 

παραλιακής περατζάδας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Στο άκρο της παραλιακής 

περατζάδας διατηρείται τμήμα του υπάρχοντος σκυροδέματος εξαιτίας της αντοχής του 

στη θάλασσα και ως εναλλαγή υλικού που διαμορφώνει στο δάπεδο ένα γραμμικό ″όριο″ ως 

προς αυτήν. 

   

_ Επισημαίνεται ότι τόσο το χυτό βοτσαλωτό δάπεδο τύπου Κουρασανιού όσο και οι χρήση 

τοπικής πέτρας αποτελούν Οικολογική Επιλογή.  

   Από την μια η Θηραϊκή Γη που περιέχει το χυτό δάπεδο ως ηφαιστειακή γαία είναι 

ανόργανο ποζολανικό υλικό με υδραυλικές ιδιότητες και ως η φυσική ποζολάνη ανήκει 

στα βασικά συστατικά ιστορικών κονιαμάτων [κατασκευαζόταν το αρχαιοελληνικό δυαδικό 

τσιμέντο] περιέχοντας υψηλό ποσοστό ενεργού διοξειδίου του πυριτίου αλλά και οξείδιο του 

αργιλίου/ αλουμίνα- αποτελεί ένα φυσικό υλικό απολύτως ασφαλές για τον άνθρωπο και 

φιλικό προς το περιβάλλον. Από την άλλη πάλι η Υδράσβεστος [λεπτή κοσκινισμένη 

σκόνη]- όντας υλικό του χυτού δαπέδου- προκύπτει με ελεγχόμενη προσθήκη νερού στο 

οξείδιο του ασβεστίου και αποτελεί ένα φυσικό καθαρό υλικό που βελτιώνει την ποιότητα των 

εξωτερικών χώρων ως φυσικά βακτηριοστατικό και μυκητοστατικό. 
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   Η χρήση της Τοπικής Πέτρας αξιοποιεί την ύπαρξη τοπικού υλικού που μεταφέρετε άμεσα 

στο εργοτάξιο με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με σχεδόν μηδενικό κόστος 

συντήρησης. Η τοποθέτηση φυσικής τοπικής πέτρας παρέχει αυξημένη θερμομόνωση- η 

θερμοχωριτικότητα της πέτρας ως δομικό υλικό είναι πάρα πολύ υψηλή- που σημαίνει 

διατήρηση της ζέστης το χειμώνα και δροσιάς το καλοκαίρι . Με αυτόν τον τρόπο 

μειώνεται και η απαιτούμενη χρήση ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. 

 

 

 

 

 Τα ρείθρα περιμετρικά της πλατείας, στο τελείωμα του χυτού δαπέδου, καθώς και στις 

άκρες των πεζοδρομίων και στις rampas των ΑΜΕΑ θα διαμορφωθούν από λάμα Corten 

πάχους 4mm. 

  Τα ρείθρα υποβαθμίζονται στα σημεία που θα κατασκευαστούν ράμπες ΑΜΕΑ.  Το ρείθρο 

θα θεμελιώνεται επί στρώσης έδρασης από σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 15cm. Η 

εξωτερική ακμή του ρείθρου ακολουθεί την στάθμη της επιφάνειας κύλισης . Η προς το 

πεζοδρόμιο παρειά του κρασπέδου θα στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του με στερεό 
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σκυροδέματος, το οποίο θα διαμορφώνεται με βάση 15cm. Η διαμόρφωση του ρείθρου 

και του πεζοδρομίου στα σημεία που προβλέπεται διάβαση ΑΜΕΑ, θα πληρεί τις ελάχιστες 

απαιτήσεις των «Οδηγιών Σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑΜΕΑ» 

όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

 

Η συνέχεια της αισθητικής του δαπέδου συνεχίζεται και στο οδόστρωμα όπου εφαρμόζεται 

Έγχρωμη Άσφαλτο παραπλήσιας απόχρωσης του χυτού δαπέδου. 

 

Πλεονεκτήματα χρήσης ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ : 

■ Έχει χαμηλό πάχος στρώσης ~4 cm 

■ Είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, στον παγετό, τα οξέα, τα άλατα, είναι 

αδιάβροχη, στις υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτίνες 

■ Έχει αυξημένη αντιολισθηρότητα [ιδιαίτερα σε περιόδους παγετού] 

■ Είναι απρόσβλητη στους συνήθεις διαλύτες [βενζίνη, πετρέλαια κ.α] 

■ Δεν επηρεάζεται από την χρήση θαλασσινού άλατος για την αποπαγοπίοιηση της 
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9 / ΦΥΤΕΥΣΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

   Σήμερα περίπου το 28% του εδάφους της Λέσβου  καλύπτεται από ελιές- με την καλλιέργεια 

από την ποικιλία Κολοβή να καλύπτει το 65%, την Μικρασιατική Αδραμυτιανή να καλύπτει το 

30% και την Λαδοελιά να καλύπτει το 5%- με την ετήσια παραγωγή λαδιού να φθάνει περίπου 

τις 30.000 τόνους λάδι και την Λέσβο να φιλοξενεί ένα από τα Μουσεία Ελιάς της χώρας.           

   Συγκεκριμένα, το 1913 έχει καταγραφεί η ύπαρξη 79 λιοτριβιών, 6 ατμοκίνητων 

πυρηνοεργοστασίων, 113 ατμοκίνητων ελαιοτριβείων, 8 ατμοκίνητων και 34 απλών 

σαπωνοποιείων. Στην ελαιοπαραγωγό Λέσβο, η τοπική παράδοση ισχυρίζεται ότι το σαπούνι 

ανακάλυψε η Σαπφώ και ότι το όνομά του προέρχεται από παράφραση του δικού της, καθώς 

σύμφωνα με τον μύθο η Σαπφώ ανακάλυψε την καθαρτική ιδιότητα του σαπουνιού όταν 

ταξιδεύοντας σε ένα καράβι από την θαλασσοταραχή ένα πήλινο δοχείο γεμάτο λάδι ράγισε 

και αναμείχθηκε με υπολείμματα στάχτης. 

 

   H ιστορία της ελιάς στην Λέσβο έχει μια ιστορία τριών χιλιάδων ετών, με παραγωγή 

ελαιόλαδου τόσο κατά την Βυζαντινή περίοδο όσο και με την αύξηση της ελαιοκαλλιέργειας 

στα τέλη των Οθωμανικών χρόνων. Λαμβάνοντας υπόψιν την ιστορική σύνδεση του νησιού με 

τα ελαιόδεντρα- επιλέγετε ως κύρια φύτευση της πλατείας η ελιά. Συγκεκριμένα, 26 άκαρπα 

ελαιόδεντρα επιλέγονται για την βασική φύτευση καλύπτοντας το 18,02% της επιφάνειας 

πλατείας με ελιές. 

   Οι ελιές επιλέγονται ως βασική φύτευση για την Πλατεία Σαπφούς καθώς εμφανή είναι η 

επιρροή της ελαιουργίας και σε Λέσβιους καλλιτέχνες με τον ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ 

[γεννημένος στη Βαρειά της Λέσβου]  να την απεικονίζει το στο έργο του ″Το μάζεμα των 

ελαιών εν Μυτιλήνη″ και τον  Λέσβιο ποιητή Οδυσσέα Ελύτη να γράφει ωδή στην ελιά 

γράφοντας ότι ″Μαύρισα µεσ’ στης Λέσβος τους ελαιώνες […] Και πολλά τα λιόδεντρα που να 
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κρισάρουν στα χέρια τους το φως κι αλαφρό ν’ απλώνεται στον ύπνο σου… Εάν αποσυνδέσεις 

την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου αποµένουν µια ελιά, ένα αµπέλι κι ένα καράβι.″ 

 

   

  Ως χαμηλή φύτευση τοποθετημένη σε σημεία των χαράξεων της πόλης πάνω στην πλατεία 

επιλέγονται κυρίως αρωματικά φυτά αντοχής που προσφέρουν άρωμα και μια επιπλέον 

φυσική χρωματική παλέτα.  

   Συγκεκριμένα, Φωτίνια κόκκινη [ Photinia serrulata “Red Robin”  ] καθώς είναι ένας 

ταχέως αναπτυσσόμενος, αειθαλής θάμνος με όρθιο σχήμα που φτάνει σε διάμετρο 1.50-2m 

και τους νεαρούς βλαστούς να έχουν έντονο κόκκινο χρώμα, στην συνέχεια κόκκινο έως 

σκούρο βιολετί και τελικά γίνονται πράσινοι και Λεβάντα η Στενόφυλλη [ Lavandula 

Angustifolia Hidcote ] γνωστή για τις θεραπευτικές της ιδιότητες και τα μωβ άνθη της-    

Δάφνη [ Laurus nobilis  ] πόα  που τα φύλλα της είναι αειθαλή, λογχοειδή, δερματώδη και 

ελαφρώς κυματιστά στα άκρα και αναδίδουν άρωμα, αν τα τρίψουμε ανθίζοντας από το 

Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο σε μικρές συστάδες. 
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Φωτίνια κόκκινη Photinia serrulata “Red Robin”                             Λεβάντα η Στενόφυλλη Lavandula Angustifolia Hidcote 

 

   Επιπλέον, επιλέγονται Gaura Lindeheimeri καθώς είναι ημιξυλώδη και αειθαλή πολυετής 

πόα με πληθώρα λουλουδιών ροζ χρώματος και μακρά περίοδο ανθοφορίας με σφαιρική 

διάμετρο μεταξύ 0,5- 1,5m-  και τέλος Αγγελική «νάνα» [ Pittosporum tobira “Nana” ] 

 θάμνος αειθαλής, ύψους έως 0,8μ., με σφαιρική κόμη και γυαλιστερά φύλλα, καθώς είναι 

φυτό ανθεκτικό στην αλατότητα [μπορεί να φυτευτεί κοντά στη θάλασσα], στην ξηρασία και 

στην ατμοσφαιρική μόλυνση  με λουλούδια μικρά λευκά σε ταξιανθίες. 

 

 Δάφνη Laurus nobilis  Gaura  

 Αγγελική «νάνα» Pittosporum tobira “Nana”   

 

   Το σύνολο των αρωματικών φυτών καλύπτουν το 5,37% της επιφάνειας του συνόλου 

της πλατείας με την φύτευσή τους, με την πλατεία να διακατέχει συνολικά το 23,39% της 

επιφάνειάς της φυτεμένη. 

  Προτείνεται επίσης η ύπαρξη φυτεμένου δώματος στο κτήριο του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που βρίσκεται πάνω στην πλατεία. 
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   Η παραπάνω φύτευση προσφέρει στο σύνολό της 30,63% φυσική σκίαση- ενισχύοντας 

ταυτόχρονα τον φυσικό δροσισμό- και συμπληρώνοντας της τεχνητή σκίαση από της δυο 

pergola που προσφέρουν στο 2,28% της επιφάνειας της πλατεία σκίαση, έχοντας έτσι 

συνολικά 32,91% σκίαση σε όλη την επιφάνεια της πλατείας, όπως γίνεται εμφανές στο  

 

Διάγραμμα Φύτευσης- Σκίασης . 

 

   Σύμφωνα με τα παραπάνω και ταυτόχρονα παρατηρώντας το Διάγραμμα Φύτευσης- 

Σκίασης παρατηρεί κάνεις ότι η επιλογή της συγκεκριμένης φύτευσης στο σύνολό της 

συνεισφέρει στο Μικροκλίμα της περιοχής όντας βιοκλιματική επιλογή. 
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