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Περίληψη 
Η ανάγκη αντιµετώπισης της λειψυδρίας στην Αθήνα, οδήγησε  στην κατασκευή φράγµατος 
στον Εύηνο ποταµό στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας πλησίον του οικισµού του Αγίου 
∆ηµητρίου ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατάνου. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, το 2001, η 
δηµιουργηθείσα Ευηνολίµνη αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του νέου οικοσυστήµατος. Είναι 
µια περιοχή έντονου φυσικού κάλους µε ιδιαίτερη τοπογραφία, µεγάλες υψοµετρικές 
διαφορές και έντονες χαράδρες. Η δηµιουργία της λίµνης αποτελεί, πια, αναπόσπαστο 
κοµµάτι του γενικότερου τοπίου, δίνοντας σηµαντική ώθηση για οικοανάπτυξη και 
δηµιουργώντας συνθήκες κατάλληλες για εναλλακτικό τουρισµό, µε δραστηριότητες και νέες 
απασχολήσεις για τον τοπικό πληθυσµό. Τα πολλά τρεχούµενα νερά που κυλούν και 
καταλήγουν στη λίµνη έχουν ως συνέπεια άφθονο πράσινο να καλύπτει την ευρύτερη 
περιοχή, µε βελανιδιές, έλατα και καστανιές να κυριαρχούν. Η στάθµη του νερού της λίµνης 
µεταβάλλεται συνεχώς, γεγονός στο οποίο συµβάλει σε µεγάλο βαθµό και η ποιότητα του 
εδάφους, και αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό για το νέο οικοσύστηµα. 

Οι οικισµοί που προϋπήρχαν στην περιοχή δεν αποτελούσαν ποτέ ούτε διοικητική ούτε 
µορφολογική ενότητα. Η λίµνη αποτελεί το µόνο συνδετικό στοιχείο, γεγονός που συνέβαλε 
στη δηµιουργία ενός άτυπου συνόλου οικισµών, αλλά και ποικιλία άλλων παραγόντων, όπως 
η γεωµορφολογία της περιοχής, η σύσταση του πληθυσµού, η διοικητική διαίρεση και 
κοινωνική ανισορροπία. Τα χωριά που αποτελούν την ενότητα της Ευηνολίµνης είναι ο Άγιος 
∆ηµήτριος, το Νεοχώρι, η Αράχοβα, η Κλεπά και η Περδικόβρυση, τα οποία συνδέονται µε 
δρόµο που σχηµατίζει κυκλικό βρόγχο περιµετρικά γύρω από τη λίµνη. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται προτάσεις ήπιας επέµβασης στους οικισµούς της 
περιοχής φράγµατος Εύηνου Ορεινής Ναυπακτίας. Οι προτάσεις βασίστηκαν στη µελέτη της 
ευρύτερης περιοχής της Ευηνολίµνης καθώς και στη δοµή και οργάνωση των γύρω οικισµών. 
Αρχικά η µελέτη αποσκοπούσε στη σύνταξη προτάσεων επέµβασης στη περιοχή µε στόχο τη 
σύνδεση των πέντε χωριών γύρω από τη λίµνη και τη διαµόρφωση προγράµµατος µε τοπικές 
επεµβάσεις σε αυτά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ο φυσικός πλούτος και η 
ιδιαιτερότητα του ανάγλυφου οδήγησαν στην απόφαση αποφυγής έντονων και µόνιµων 
επεµβάσεων που θα επηρέαζαν αρνητικά το τοπίο. Έτσι, διερευνήθηκαν τρόποι ήπιας 
παρέµβασης στο τοπίο µε την προσαρµογή διάφορων ελαφριών κατασκευών µε µηδενική 
επίδραση στο έδαφος. Στόχος, πια, ήταν η ο σχεδιασµός κατασκευών οι οποίες θα 
προσαρµόζονται σε διαφορετικά τοπία και θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 
Ευηνολίµνη, στα γειτονικά χωριά, αλλά και σε οποιαδήποτε περιοχή µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά. 
 
1. Περιοχή φράγµατος Εύηνου 
Η Ευηνολίµνη βρίσκεται στην Ορεινή Ναυπακτία στον άξονα ανάµεσα στη Ναύπακτο και το 
Καρπενήσι. Η τοπογραφία της περιοχής είναι ιδιαίτερη µε µεγάλες υψοµετρικές διαφορές και 
έντονες χαράδρες. Το φράγµα κατασκευάστηκε µεταξύ 1992 και 2000 για να αποµακρυνθεί ο 
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κίνδυνος λειψυδρίας της Αθήνας. Τα νερά του ποταµού Ευήνου συγκεντρώνονται στην 
τεχνητή λίµνη και µε υπόγεια σήραγγα 32 χιλιοµέτρων µεταφέρεται το 25% αυτών στο 
Μόρνο για να φτάσει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Το φράγµα του Ευήνου

1  και η 
δηµιουργηθήσα Ευηνολίµνη δίνουν αναπτυξιακές τουριστικές προοπτικές στην περιοχή ενώ 
το νέο αυτό οικοσύστηµα µε το έντονο φυσικό κάλος δίνει σηµαντική ώθηση για 
εναλλακτική οικοανάπτυξη και δηµιουργεί νέες δραστηριότητες και νέες απασχολήσεις για 
τον τοπικό πληθυσµό.  

Τα χωριά της Ευηνολίµνης δεν αποτελούσαν ποτέ ούτε διοικητική ούτε µορφολογική 
ενότητα. Το συνδετικό τους στοιχείο, που είναι η λίµνη, δηµιουργήθηκε το 2001 και έκτοτε 
προέκυψε ένα άτυπο σύνολο οικισµών. Ωστόσο, η γεωµορφολογία, οι πλουτοπαραγωγικές 
πηγές, η σύσταση του πληθυσµού, η διοικητική διαίρεση και η κοινωνική ανισορροπία είναι 
διάφοροι από τους λόγους που τα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας εντάσσονται σε µία ενιαία 
οµάδα οικισµών µε βασικό κέντρο τον Πλάτανο. Τα χωριά που αποτελούν την ενότητα της 
Ευηνολίµνης είναι ο Άγιος ∆ηµήτριος, το Νεοχώρι, η Αράχοβα, η Κλεπά και η 
Περδικόβρυση και ανήκουν στη ∆ηµοτική Ενότητα Πλατάνου. Βρίσκονται σε υψόµετρο που 
κυµαίνεται από 650 ως και 925 µέτρα. Το µεγαλύτερο σε πληθυσµό χωριό είναι η Αράχοβα 
µε 314 κάτοικους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Κατά τη µυθολογία ο Εύηνος, βασιλιάς της Καλυδώνας, παντρεύτηκε την Αλκίππη την κόρη του 
Οινόµαου, βασιλιά της Ηλείας και απόκτησε την Μάρπησσα, που ο Όµηρος ονοµάζει «Καλλίσφυρο». 
Όπως αναφαίνεται στην Ιλιάδα ο Εύηνος καταδίωκε τον ήρωα της Αιτωλίας Ίδα που είχε αρπάξει την 
κόρη του Μάρπησσα και στην προσπάθεια του πνίγηκε στο ποτάµι που έτσι πήρε το όνοµά του. Ο 
Στράβωνας, ο Απολλόδωρος και ο Πλούταρχος λένε ότι το αρχαιότερο όνοµα του Εύηνου ήταν 
Λύκορµας. Το ποτάµι φέρει ακόµη την ονοµασία Λύκορµας (λύκος που ορµά) και Φίδαρης (µοιάζει 
µε φίδι που κυλάει ανάµεσα στα βουνά).  
f 

Εικόνα 1.1.Ευηνολίµνη, θέα από νοτιοανατολικά 
Figure 1.1.Evinolimni, southwest view 
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2. Οικιστικά και αρχιτεκτονικά δεδοµένα 
Σε πρώτη φάση µελετήθηκε κάθε ένας από τους οικισµούς ξεχωριστά όσον αφορά στην 
πολεοδοµική τους οργάνωση και τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά. Έπειτα, έγινε 
σύγκριση των χαρακτηριστικών των οικισµών µεταξύ τους αλλά και µε γνωστά 
παραδείγµατα οικισµών άλλων περιοχών από αντίστοιχες µελέτες και επιστηµονικά άρθρα. 
Τέλος, η µελέτη οδήγησε σε γενικότερα συµπεράσµατα για τη µορφή και ανάπτυξη των 
οικισµών στην περιοχή της Ευηνολίµνης, την αρχιτεκτονική και την πολεοδοµία των 
οικισµών, και έγιναν συσχετισµοί µε την ιστορία τους και την αρχιτεκτονική στη περιοχή 
γενικότερα. Ακόµη, προέκυψαν σηµαντικά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στη 
γεωγραφική τοποθέτηση του κάθε οικισµού όπως επίσης και στην καταγραφή της 
τυπολογικής του σύστασης, του τρόπου ανάπτυξης αλλά περιλαµβάνει και πληροφορίες για 
συγκεκριµένα κτίσµατα που αποτελούν σηµεία αναφοράς ή έχουν ξεχωριστή αρχιτεκτονική 
αξία. 

Ως προς τον τρόπο ανάπτυξης οι οικισµοί διαφέρουν µεταξύ τους. Οι οικισµοί του 
Νεοχωρίου, της Αράχοβας και της Κλεπάς ακολουθούν την ακτινωτή ανάπτυξη γύρω από 
έναν ισχυρό πυρήνα, οποίος είναι συνήθως η πλατεία µε την εκκλησία και τα δηµόσια 
κτήρια. H Περδικόβρυση ακολουθεί τον γραµµικό τρόπο ανάπτυξης, δηλαδή είναι 
οργανωµένη παράλληλα ενός κατά µήκος άξονα ο οποίος ταυτίζεται µε τον κύριο δρόµο του 
χωριού. Τέλος ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Άγιος ∆ηµήτριος που φαίνεται να µην 
ακολουθεί κανένα γνωστό πρότυπο ανάπτυξης αλλά να ακολουθεί µια άναρχη, διάσπαρτη 
δοµή χωρίς ουσιαστικό κέντρο και σε µεγάλη έκταση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Εικόνα 1.2.Κέντρα των οικισµών Άγιος ∆ηµήτριος, Νεοχώρι, Αράχοβα, Κλεπά 
Figure 1.2.Centers of the settlements Agios Dimitrios, Neohori, Arahova, Klepa 
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Όσον αφορά στην τυπολογική σύσταση των οικισµών της Ευηνολίµνης, είναι 
κατεξοχήν αγροτική µε µεγάλες εκτάσεις ιδιοκτησιών στο µεγαλύτερο µέρος του. Κάποιοι 
από τους οικισµούς χαρακτηρίζονται από µεικτό τύπο σύστασης καθώς συναντάται τόσο ο 
αγροτικός τύπος όσο και τµήµατα µε έντονο αστικό χαρακτήρα. Ο τελευταίος απαντάται 
κυρίως στην πλατεία στο κέντρο του οικισµού, µε τα κτίσµατα να εφάπτονται το ένα µε το 
άλλο διαµορφώνοντας ενιαίο αστικό µέτωπο. Στον υπόλοιπο οικισµό, συνήθως, κυριαρχεί ο 
αγροτικός τύπος που αναφέρεται σε ιδιοκτησίες µε έκταση αδόµητου χώρου και συνήθως 
πανταχόθεν ελεύθερη τοποθέτηση του κτίσµατος µέσα στο οικόπεδο.  

Σηµαντικό στοιχείο για κάθε οικισµό αποτελούν οι ελεύθεροι χώροι, είτε 
αναφερόµαστε στους ιδιωτικούς χώρους, που αποτελούν τις αυλές και τους κήπους των 
κατοικιών, είτε στους δηµόσιους. Οι δηµόσιοι ελεύθεροι χώροι περιλαµβάνουν τα διάφορα 
πλατώµατα µικρότερα ή µεγαλύτερα, που βρίσκονται σε διάφορα τµήµατα του κάθε 
οικισµού. Το πλάτωµα που περιβάλλει τον κεντρικό ναό του κάθε οικισµού αποτελεί 
συνήθως και το σηµαντικότερο τόπο συγκέντρωσης των κατοίκων. Μικρότερα πλατώµατα σε 
σηµεία ενδιαφέροντος ή έντονου φυσικού κάλους προσελκύουν επίσης επισκέπτες. Στην ίδια 
κατηγορία ανήκουν και οι κοινόχρηστοι δηµόσιοι χώροι που αποτελούν το οδικό δίκτυο και 
συµβάλουν στη ρυµοτοµία του εκάστοτε οικισµού. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις των οικισµών οι ιδιωτικοί ελεύθεροι χώροι αποτελούν 
στο σύνολό τους αυλές - κήπους των κατοικιών. Στα περισσότερα κτήρια, που βρίσκονται 
στο κεντρικό τµήµα του κάθε οικισµού, η αυλή βρίσκεται στο πίσω µέρος της ιδιοκτησίας, 
ενώ το κτήριο από όπου και γίνεται η είσοδος, βρίσκεται σε επαφή µε τον δρόµο. Στα 
υπόλοιπα κτήρια, η αυλή έρχεται σε επαφή µε τον δρόµο, από όπου και γίνεται η είσοδος, 
ενώ το κτήριο βρίσκεται στο πίσω µέρος της ιδιοκτησίας. Μια τελευταία περίπτωση είναι 
εκείνη όπου ο κήπος, από όπου και γίνεται η είσοδος, περιβάλλει το κτήριο, το οποίο 
τοποθετείται στο κέντρο της ιδιοκτησίας. 
 
3. Συστήµατα ελαφριών κατασκευών µε εφαρµογή στην περιοχή της Ευηνολίµνης 
Η µελέτη απετέλεσε το υπόβαθρο για τη σύνταξη πρότασης ήπιας επέµβασης στη 
συγκεκριµένη περιοχή µελέτης. Αρχικά, επιχειρήθηκε η σύνδεση των πέντε οικισµών γύρω 
από τη λίµνη και η διαµόρφωση προγράµµατος µε τοπικές επεµβάσεις σε κάθε ένα από αυτά 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Έχοντας επισκεφτεί το χώρο και µετά από παρατήρηση και 
µελέτη της περιοχής και των γύρω χωριών, ο φυσικός πλούτος και η ιδιαιτερότητα του 
ανάγλυφου οδήγησαν στην απόφαση αποφυγής οποιασδήποτε έντονης και µόνιµης 
επέµβασης που θα επηρέαζε αρνητικά το τοπίο. Αντί της ανάπλασης κάποιου συγκεκριµένου 
σηµείου της περιοχής µε σταθερά στοιχεία, διερευνήθηκε η δυνατότητα προσαρµογής 
διάφορων ελαφριών κατασκευών µε µηδενική επίδραση στο έδαφος. Παράλληλα µε τη 
συγκεκριµένη τοποθεσία, υπήρξε και γενικότερο ενδιαφέρον αξιοποίησης αντίστοιχων 
περιοχών φυσικού κάλους. Για το λόγο αυτό ξεκίνησε η µελέτη κατασκευών οι οποίες θα 
προσαρµόζονται σε διαφορετικά τοπία και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην 
Ευηνολίµνη, στα γειτονικά χωριά, αλλά και σε οποιαδήποτε αντίστοιχη περιοχή. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των κατασκευών προς διερεύνηση ήταν η προσαρµοστικότητα στο 
τοπίο, η εύκολη κατασκευή, συναρµολόγηση και µεταφορά, η δυνατότητα πολλαπλασιασµού. 
Στόχος ήταν οι ελαφριές, αυτές, κατασκευές να επιδρούν ελάχιστα στο τοπίο στα πλαίσια της 
αειφορίας και να συνδυάζουν το χαµηλό κόστος και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. 
Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής οδήγησε στην ανάγκη διερεύνησης κατασκευών για 
παρατήρηση που θα τοποθετούνται σε διάφορα σηµεία της τοπογραφίας και θα επιτρέπουν 
την παρατήρηση από διαφορετικά επίπεδα αλλά και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Επιπλέον, έγινε διερεύνηση κατασκευών που θα ορίζουν διαδροµές αλλά και χώρους στάσης, 
οι οποίοι θα τοποθετούνται στις ζώνες εκτός οικισµών. Τέλος, κρίθηκε σηµαντικό να γίνει 
µελέτη για εφαρµογή µικρών κλειστών εφήµερων κατασκευών που θα υποστηρίζουν τις 
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εκάστοτε δραστηριότητες. Οι διαφορετικού τύπου προτεινόµενες κατασκευές µπορούν να 
αξιοποιηθούν µε τη δηµιουργία “µικρών γειτονιών”, στα όρια ή και εκτός των οικισµών, οι 
οποίες θα περιλαµβάνουν διαδροµές, χώρους παρατήρησης, στάσης αλλά και χώρων που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διάφορες εποχιακές δραστηριότητες. 

Το γεγονός ότι η Ευηνολίµνη είναι κατά πολύ µεταγενέστερη των οικισµών που την 
περιβάλουν συνεπάγεται και την όχι άµεση σχέση αυτών µε τη λίµνη. Συγκεκριµένα, οι 
περισσότεροι οικισµοί αναπτύσσονται εσωτερικά και η οπτική επαφή µε τη λίµνη αλλά και 
µε τους γύρω οικισµούς είναι περιορισµένη (Εικόνα 3.1). Κρίθηκε σηµαντικό να γίνει 
προσπάθεια σύνδεσης των οικισµών µε την Ευηνολίµνη. Σε πρώτο στάδιο, αυτή η σύνδεση 
επιτυγχάνεται µε οπτική επαφή και πιο συγκεκριµένα µε τη µελέτη εφαρµογής 
παρατηρητηρίων σε διάφορα σηµεία της ευρύτερης περιοχής περιµετρικά της λίµνης αλλά 
και στους ίδιους τους οικισµούς. Για το λόγο αυτό το µεγαλύτερο τµήµα της συγκεκριµένης 
εργασίας βασίστηκε στη µελέτη χώρων παρατήρησης διαφορετικών τύπων, έτσι ώστε να 
εφαρµόζονται στα διαφορετικά τµήµατα του αναγλύφου της περιοχής. 

Έχοντας ως βασικό στόχο οι κατασκευές να προσαρµόζονται εύκολα στο τοπίο αλλά 
και να έχουν τη δυνατότητα άµεσης συναρµολόγησης και µεταφοράς, η λογική των 
επαναλαµβανόµενων µονάδων φάνηκε να απαντά πολλά από τα ερωτήµατα. Η γεωµετρική 
προσέγγιση έδωσε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη επαναλαµβανόµενων µονάδων µε 
ευελιξία στην κατασκευή. Συγκεκριµένα, στις προτεινόµενες κατασκευές γίνεται χρήση δύο 
κανονικών γεωµετρικών σχηµάτων, του κανονικού τετραέδρου και κανονικού οκταέδρου. 
Όλες οι κατασκευές παρατήρησης προκύπτουν µε συνδυασµούς αυτών των δύο βασικών 
µονάδων και µε επιπλέον επικαλύψεις. Τα δυο αυτά γεωµετρικά στερεά παρουσιάζουν κοινό 

Εικόνα 3.1. Θέαση λίµνης από οικισµούς 
Figure 3.1. View of the lake from the settlements 
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σύστηµα αξόνων, που συνεπάγεται ότι µπορούν να ενωθούν σχηµατίζοντας οµοεπίπεδες 
επιφάνειες. (Εικόνα 3.2) Το σύνολο της µελέτης που αφορά στα παρατηρητήρια βασίστηκε 
στους διαφορετικούς σχηµατισµούς που προκύπτουν µε τον συνδυασµό των δυο αυτών 
µονάδων. Η ευελιξία συνδυασµών που µπορούν να προκύψουν καθιστά δυνατή την 
εφαρµογή των κατασκευών αυτών σε διαφορετικά ανάγλυφα. Οι κατασκευές που 
προκύπτουν αναπτύσσονται κάθετα, οριζόντια ή ακόµα και σε τεθλασµένο άξονα, ανάλογα 
µε την κατάσταση του εδάφους στο οποίο τοποθετούνται. (Εικόνες 3.4, 3.5, 3.6) 

Οι µονάδες παρατήρησης παρουσιάζουν έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον καθώς οι 
σχηµατισµοί που προκύπτουν παρουσιάζουν ποικιλία αρχιτεκτονικών χώρων και µπορούν να 
εφαρµοστούν σε διαφορετικά εδάφη και περιοχές µε διαφορετική θέα. Εκτός του 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, ιδιαιτέρη έµφαση δόθηκε και στην κατασκευαστική ανάλυση 
των παρατηρητηρίων. Στόχος είναι όλες οι µονάδες να παραµείνουν στο χαµηλό κόστος 
κατασκευής αλλά και να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς µόνιµες θεµελιώσεις και µε 
δυνατότητα εύκολης συναρµολόγησης. Συνεπώς, σχεδιάστηκαν όλες οι κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες µε σκοπό να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. ∆ιαφορετικές 
πυκνότητες τελικής επικάλυψης διαµορφώνουν διαφορετικούς σχηµατισµούς(pattern)και 
προτρέπουν τον επισκέπτη προς διαφορετικές θέες. 
 
  

Εικόνα 3.2. Συνδυασµός κανονικού τετράεδρου και κανονικού οκτάεδρου 
Figure 3.2. Combination ofregular tetrahedron and regular octahedron 
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Εικόνα 3.3. Παρατηρητήρια σε κάθετο άξονα 
Figure 3.3. Observatories in vertical axis 

Εικόνα 3.4. Παρατηρητήρια σε οριζόντιο άξονα 
Figure 3.4. Observatories in horizontal axis 

 

Εικόνα 3.5. Παρατηρητήρια σε τεθλασµένο άξονα 
Figure 3.5. Observatories in zigzag axis 
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Εικόνα 3.6. Εφαρµογή των παρατηρητηρίων στην περιοχή 
Figure 3.6.Application of the observatories in the area 
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Τέλος, προτείνονται ενδεικτικά χώροι µικρής κλίµακας που προκύπτουν από την εφαρµογή 
ενός ή περισσότερων από τις προαναφερθείσες κατασκευές. Προτείνονται πέντε µικρές 
“γειτονιές” για κάθε ένα από τα πέντε χωριά που περιβάλλουν την Ευηνολίµνη. Κάθε ένα από 
αυτά διαφέρει ανάλογα µε το ανάγλυφο του εδάφους, την απόσταση από τη λίµνη αλλά και 
την απόσταση της συγκεκριµένης προτεινόµενης περιοχής από τον βασικό οικισµό. Τα 
παρατηρητήρια που τοποθετούνται επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες θέας στη 
συγκεκριµένη περιοχή αλλά και σχετικά µε τον προσανατολισµό του οικισµού. Επιπλέον, 
προτείνονται δραστηριότητες σε κάθε έναν από τους οικισµούς, όπως ξενώνας, κέντρο 
ενοικίασης ποδηλάτων, καφέ, εστιατόριο, όπως επίσης και περιβαλλοντικό κέντρο αλλά και 
εργαστήρια περιβαλλοντικών µελετών. Όλες οι προτεινόµενες δραστηριότητες θα 
προσελκύσουν επισκέπτες και θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
(Εικόνα 3.7) 
 

 

 
 
  

Εικόνα 3.7. Εφαρµογή των κατασκευών στους οικισµούς 
Figure 3.7.Application of the structures in the settlements 
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4. Συµπεράσµατα 
Η µελέτη των οικισµών στη περιοχή της Ευηνολίµνης έδειξε πως αν και παρουσιάζουν κοινά 
χαρακτηριστικά ταυτόχρονα έχουν και πολλές διαφορές ως προς τον τρόπο ανάπτυξης και 
την τυπολογική σύσταση του κάθε ενός από αυτά. Ακόµη, η µελέτη έδειξε πως η 
ιδιαιτερότητα του ανάγλυφου της περιοχής και το πλούσιο οικοσύστηµα καθιστούν την 
περιοχή της Ευνολίµνης στο σύνολο της ξεχωριστή. Η προσπάθεια επέµβασης µε παράλληλα 
διατήρηση του φυσικού τοπίου, οδήγησε σε προτάσεις  ήπιας παρέµβασης που έχουν άµεση 
εφαρµογή στη συγκεκριµένη περιοχή αλλά παράλληλα µπορούν και να εφαρµοστούν και σε 
διαφορετικές τοπογραφίες και περιοχές ενδιαφέροντος.  
Η ανάπτυξη συστηµάτων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον και το έδαφος που 
προτείνονται έχουν βασικά χαρακτηριστικά το χαµηλό κόστος, την ευκολία στην κατασκευή 
και τη δυνατότητα να αφαιρούνται εύκολα χωρίς να καταστρέφουν το τοπίο. Συνεπώς, οι 
προσωρινές αυτές κατασκευές ήπιας επέµβασης δεν επηρεάζουν το τοπίο και παρέχουν τη 
δυνατότητα επανατοποθέτησής τους στην ίδια ή σε άλλη περιοχή. Ακόµη, οι κατασκευές  που 
προτείνονται είναι ενδεικτικές και σχεδιάστηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της 
συγκεκριµένης περιοχής. Οι µονάδες που χρησιµοποιήθηκαν παρέχουν τη δυνατότητα 
σχηµατισµού κατασκευών ποικίλης µορφής και χρήσης ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της περιοχής επέµβασης και τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της.  
Εν κατακλείδι, η διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής της Ευηνολίµνης αποτέλεσαν 
κύρια προϋπόθεση για τον σχεδιασµό των προτεινόµενων χωροκατασκευών, που µπορούν να  
χρησιµοποιηθούν σε µεγάλη γκάµα ορεινών περιοχών στην Ελλάδα των οποίων η ανάπτυξη 
συµβαδίζει µε τις ήπιες επεµβάσεις. 
 
Σηµείωση  
Η µελέτη της περιοχής έγινε στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος του Πανεπιστηµίου 
Πατρών σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ναυπάκτου µε τίτλο «Ολοκληρωµένη προσέγγιση για 
την Ανάδειξη και Αναδιάρθρωση της Ορεινής Ναυπακτίας - Περιοχή Φράγµατος Ευήνου». 
Στο ερευνητικό πρόγραµµα συµµετείχαν οι καθηγητές του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Αικατερίνη Λιάπη, Βασίλειος Παππάς και Ιωάννης 
Πατρώνης και οι φοιτητές Ευγενία Σπυρίδωνος, Γρηγόριος Κουτρόπουλος και Κυριάκος 
Πολυζωγόπουλος. 
Οι κατασκευές που προτείνονται µελετήθηκαν στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας της 
Ευγενίας Σπυρίδωνος µε τίτλο «Συστήµατα Ελαφριών Κατασκευών, εφαρµογή στην περιοχή 
της Ευηνολίµνης» που κατετέθη στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 
Πατρών τον Οκτώβριο του 2013. 
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Abstract 
In order to circumvent the risks of a diminishing water supply in Athens, a dam was 
constructed in the highlands of Nafpakto sto collect the waters of the Evinos River. The 
construction finished in 2001 creating the lake Evinolimni (lake of Evinos), which has 
become a very important element of the new ecosystem. The topography of the area is 
dramatic, with large height differences and deep ravines. Throughout the region there are 
streams flowing into the lake. Due to the running water, there abundant foliage covering the 
area and oak, fir and chestnut trees dominate the surrounding landscape. This new ecosystem 
is rich in natural beauty, providing a significant incentive for the development of the 
mountainous region and an alternative type of eco-tourism creating new activities and new 
jobs for the local population. The water level, which is in constant flux, constitutes an integral 
feature of the new ecosystem. Furthermore, the lake acts as a unifying element between the 
surrounding villages, which until the creation of the lake Evinolimni, were isolated. 
Specifically, these are Agios Dimitrios, Neohori, Arahova, Klepa and Perdikovrisi, which 
form a circular loop around the lake. 

This project presents proposals for subtle interventions in the settlements of the area 
around the dam of Evinos river. These proposals are based on a general study of the 
surrounding area of the lake as well as of the structure and organization of the settlements. 
The original aim of this study was to connect the five villages around the lake and to 
configure a program of local interventions in each of these villages and the surrounding area. 
The natural wealth and the particular characteristics of the topography, informed the decision 
to avoid any drastic or permanent interventions that would severely affect the scenery. Instead 
of a focusing on a specific region with permanent elements, the approach taken was that of 
introducing lightweight structures with minimal effect on the ground condition. Therefore, the 
aim of this study became the development of constructions, which could be applied in 
Evinolimni, the surrounding villages, as well as in any landscape with similar topographical 
character. 


