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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα της με αριθμ. 19/2017 μελέτης με τίτλο «Αναπλάσεις 
κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Διχωρίου» που παραλήφθηκε με την με αριθμ. 230/2017 απόφαση 
Δ.Σ..   

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το όνομα Διχώρι, αντικατέστησε το παλαιότερο τοπωνύμιο: Κωστάριτσα το 1927. Πρόκειται για ένα 
ορεινό χωριό, στη βορειοδυτική πλευρά του νομού Φωκίδας, χτισμένο σε υψόμετρο 1.131μ. στην 
πλαγιά των Βαρδουσίων Όρων. Το χωριό αποτελείται από δύο οικισμούς, πάνω και κάτω, οι οποίοι 
χωρίζονται από το ρέμα του «Τσόνη». Αμφιθεατρικά κτιεμένο, το Διχώρι, προσφέρει στους 
κατοίκους του μια διαφορετική άποψη της μοναδική φύσης του φυσικού περιβάλλοντος του 
οικισμού. Υπεραιωνόβια πλατάνια, καστανιές και καρυδιές, βρύσες, ρυάκια και μονοπάτια 
συνθέτουν το σκηνικό του χωριού. Ο μόλις πρόσφατα ασφαλτοστρωμένος κεντρικός δρόμος, έθεσε 
τα θεμέλια για την  περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του οικισμού μέσω της ευκολότερης 
πρόσβασης και επικοινωνίας του με τα υπόλοιπα χωριά του νομού. 

Εισερχόμενος ο επισκέπτης θα συναντήσει πετρόχτιστο ξωκλήσι του Αγ. Γιώργη στη δεξιά πλευρά 
του δρόμου. Κατηφορίζοντας ακολουθεί τις ταμπέλες προς κεντρική πλατεία, προσπερνά το λευκό 
εκκλησάκι του Αγ. Δημήτριου για να φτάσει στο πρώτο σημείο της μελέτης μας, την πλατεία του 
αγωνιστή του 1821, Ευθύμιου Βέιμου. Στο σημείο αυτό βρισκόταν και η ομώνυμη οικία, η οποία 
κατέρρευσε λόγω παλαιότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικεία Βέιμου αποτέλεσε το παλιότερο 
σπίτι του χωριού (1830). Από τα συντρίμμια της κατοικίας κατασκευάστηκαν οι δύο ψηλοί τοίχοι 
που σε συνδυασμό με το δρόμο οριοθετούν το χώρο της πλατείας. Προς το παρόν η πλατεία έχει την 
άχαρη χρήση του χώρου στάθμευσης, περνώντας απαρατήρητη από τα βλέμματα των περαστικών. 
Η ιστορική μαρμάρινη επιγραφή με την ιστορία του αγωνιστή θα διατηρηθεί ως σημείο μνήμης και 
στην παρούσα μελέτη.  

Επόμενος σταθμός, στην πορεία μας, είναι η Κεντρική Πλατεία του χωριού με τον παρακείμενο χώρο  
της παιδικής χαράς. Ο χώρος αυτός αποτελεί σημείο αναφοράς για τη ζωή του χωριού, αφού 
φιλοξενεί ανθρώπους όλων των ηλικιών, γηγενείς και ταξιδιώτες. Τα υπεραιωνόβια πλατάνια 
σκεπάζουν την πλατεία με μία πυκνή σκιά, δημιουργώντας το καταλληλότερο σκηνικό για την 
παραμονή σε αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια του θέρους. Η θέση της πλατείας προσθέτει πανοραμική 
θέα προς τον ορεινό όγκο των Βαρδουσίων, και το γειτονικό χωριό της Τ.Κ. Δάφνου. Στη δυτική 
παρειά της πλατείας βρίσκεται και ο Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για χάρη της οποίας κάθε 15 
Αυγούστου πραγματοποιείται το πανηγύρι του χωριού στην κεντρική πλατεία.  Στον ευρύτερο χώρο 
τοποθετείται τόσο το κεντρικό «κατάστημα» του χωριού  όσο και το Πολιτιστικό κέντρο/Ξενώνας. 
Πίσω από την πλατεία βρίσκεται ο χώρος της παιδικής χαράς, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε νέα 
παιχνίδια ασφαλέστερα για τα παιδιά σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές.  
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Κατηφορίζοντας προς το Κάτω Χωριό, περνάμε από το χώρο της Κάτω Βρύσης. Ένα τοπίο άπειρου 
φυσικού κάλους, με πυκνή βλάστηση, από πλατάνια, καστανιές, κέδρους, βελανιδιές και άλλα 
ντόπια φυτά που ευδοκιμούν χάρη των τρεχούμενων νερών. Στο παρελθόν το σημείο αποτελούσε 
σημείο αναφοράς για τη ζωή του χωριού. Λειτουργούσε ως χώρος ανάπαυλας για τους ταξιδιώτες 
πριν την είσοδό τους στην κεντρική πλατεία, βοσκοί σταματούσαν με τα κοπάδια τους, χωριανοί 
προμηθεύονταν νερό για τις ανάγκες της οικογένειας, αλλά και έμποροι δειγμάτιζαν το εμπόρευμά 
τους στις νοικοκυρές του χωριού. Η Κάτω βρύση, παρουσιάζει σήμερα μια εγκαταλειμμένη 
εμφάνιση, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες να την καταστήσουν χώρο νεολαίας δεν 
ευδοκίμησαν. 

Τελευταίο σημείο ενδιαφέροντος για την παρούσα μελέτη αποτελεί ο προαύλιος χώρος της 
εκκλησίας της Αγ. Παρασκευής,  στο τέλος του κάτω οικισμού. Η εκκλησία χρονολογείται από το 
1728, σύμφωνα με την ένθετη στην τοιχοποιία της πλάκα. Ιστορικής σημασίας η εκκλησία για το 
χωρίο, καθώς μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι λειτούργησε και σαν κρυφό σχολειό. 

Οι ως άνω περιγραφόμενοι και υπό μελέτη χώροι στη μέχρι τώρα τους πορεία στο χρόνο δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί ως ενιαίο αισθητικό σύνολο. Οι παρεμβάσεις που δέχτηκαν, είτε ως επισκευαστικές 
εργασίες, είτε ως εργασίες οριοθέτησης αλλά και ως προσπάθειες αναγέννησης της πρότερής τους 
χρήσης έλειπαν κεντρικού σχεδιασμού και οδήγησαν σε λύσεις οι οποίες αλλοίωσαν με τα χρόνια 
την παραδοσιακή τεχνική των μαστόρων του 19ου

 αιώνα. Η συνολική έκταση των υπό μελέτη χώρων 
ξεπερνά τις 3.200τ.μ. και για πρώτη φορά ο Δήμος Βαρδουσίων επιχειρεί μια εκτεταμένη μελέτη 
ανάπλασης με σκοπό να ενσωματωθούν εκ νέου οι επί μέρους κοινόχρηστοι χώροι στην 
καθημερινότητα των κατοίκων του οικισμού, δείχνοντας έτσι το δρόμο για μια 
αναβίωση/αναγέννηση των ορεινών οικισμών της Δωρίδας που τόσο έχουμε ανάγκη. 

 ΠΡΟΤΑΣΗ 

Στόχοι της επέμβασης & μέσα υλοποίησης 

Κυρίαρχο μέλημα της πρότασης αποτελεί η οργάνωση των κινήσεων πεζών και αυτοκινήτων με 
στόχο την απρόσκοπτη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους πολίτες αποκόπτοντας την 
πρόσβαση των αυτοκινήτων από αυτούς με σταθερά και μη προσπελάσιμα όρια. Σκάλες, ράμπες, 
κτιστά παρτέρια, αποτελούν τις κύριες κατασκευές οριοθέτησης των χώρων αυτών. Οι βασικέ 
εργασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση μεταξύ άλλων θα είναι: εξυγίανση φυσικού 
εδάφους για να καταστεί ομοιογενές, αμμοβολή και αρμολόγηση υφιστάμενων λιθοδομών προς 
διατήρηση/ανάδειξη, αποξήλωση διακοσμητικών επενδύσεων, δημιουργία κτιστών καθιστικών, 
ραμπών ΑΜΕΑ και κλιμάκων/ κηπόσκαλων με χαμηλά ρίχτια. Ο αστικός εξοπλισμός, θα αποτελείται 
κυρίως από μόνιμα κτιστά αντικείμενα, μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνονται καθιστικά,  τραπέζια και 
πάγκοι,  από πέτρα και μπετό, ενώ τα φωτιστικά και οι κάδοι ανακύκλωσης θα είναι παραδοσιακού 

τύπου.  

1.Κεντρική Πλατεία  
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Το σχήμα και η μορφολογία της κεντρικής πλατείας θα κρατηθούν ως έχουν. Οι εργασίες που θα 
πραγματοποιηθούν εδώ θα έχουν στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων μέσω 
του διαχωρισμού των δύο κινήσεων.  

Οι επενδύσεις στην περιμετρική πλακόστρωση και μάντρα της πλατείας θα αποξηλωθούν, με στόχο 

την αντικατάστασή τους με τοπική πέτρα στους χρωματισμούς των παραδοσιακών κτισμάτων του 
οικισμού. 

Στην πλατεία ο περιμετρικός διάδρομος θα διαπλατυνθεί από τα 2μ στα 3μ. ώστε να μπορεί να 
φιλοξενεί τόσο τραπεζοκαθίσματα όσο και μεγάλες παρέες, εντάσσοντας στη χάραξή της και τα 
υφιστάμενα δένδρα. Ο χώρος μπροστά από το κατάστημα θα αποξηλωθεί και θα διαμορφωθεί 
σύμφωνα με την πρόταση ακολουθώντας την ομαλή κλίση του εδάφους. Τα αυτοκίνητα θα 
περιορίζονται στους υποδεικνυόμενους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι θα διαχωρίζονται με σκαλιά. 
Για την προστασία της υφιστάμενης κατοικίας από την όχληση των αυτοκινήτων , προτείνεται η 
κατασκευή μιας ενιαίας χτιστής ζαρντινιέρας, λειτουργώντας και ως νοητό όριο για την κίνηση των 
αυτοκινήτων. 

Στο επίπεδο της εισόδου του καταστήματος θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη κλίμακα από 
γαρμπιλομπετό με μία υπαίθρια κλίμακα, από σκυρόδεμα και πέτρινες πλάκες σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση στην εκκλησία λόγω του χαμηλού 
ρυθμού ανάβασης (ρίχτι= 0,15μ. & πάτημα=0,64μ.) 

Η χαρακτηριστική κτιστή περιτείχιση του κεντρικού πλατάνου θα επανέλθει στην αρχική της μορφή. 
Αποξηλώνοντας τις υφιστάμενες επενδύσεις, θα αποκατασταθεί η μορφή της αρχικής κατασκευής, 
με τους χαρακτηριστικούς ογκόλιθους, σε αποχρώσεις όμοιες με αυτές του καταστήματος αλλά και 
της μάντρας της εκκλησίας. Η ίδια κατασκευή θα πρέπει να ακολουθηθεί και στους άλλους δύο 
πλάτανους, όπου θα χρησιμοποιηθούν πέτρες μικρότερων διαστάσεων, περιορίζοντας τις 2 κτιστές 
ζαρντινιέρες, στην περίμετρο των κορμών. 

Στο ΝΔ άκρο της πλατείας, η υφιστάμενη κατασκευή, μπροστά από το κτίσμα του ΟΤΕ, θα 
αποξηλωθεί και στη θέση της θα χτιστεί μια ράμπα με προδιαγραφές ΑΜΕΑ, καθιστώντας την 
πλατεία προσβάσιμη σε όλους, ενώ θα κατασκευαστεί ξύλινη κουπαστή, με επίστρωση βερνικιού 
κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Στο σημείο τομής του κτίσματος με τον μαντρότοιχο της εκκλησίας 
θα δημιουργηθεί μια κυκλική ζαρντινιέρα με σκοπό να καλύψει τον άχαρο όγκο του κτίσματος, ο 
οποίος μέχρι πρότινος χανόταν πίσω από την πυκνή φύτευση στο σημείου. Σε συνέχεια της 
ζαρντινιέρας και κατά μήκος του τοιχίου της εκκλησίας, θα κατασκευαστεί κτιστό καθιστικού 
χαμηλού ύψους μέχρι να συναντήσει την πλακόστρωση στη στάθμη μπροστά από την καινούρια 
σκάλα. 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 
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 Αποξήλωση των υπάρχουσων επενδύσεων του πλακόστρωτου και της μάντρας και 
αντικατάσταση αυτών με τοπική πέτρα. 

 Διαπλάτυνση του περιμετρικού διαδρόμου από τα 2 στα 3 μέτρα. 
 Αποξήλωση και διαμόρφωση του χώρου μπροστά από το κατάστημα. 
 Χτιστή ζαρντινιέρα στον χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων για προστασία της όμορης 

κατοικίας.  
 Κατασκευή κλίμακας από Ο.Σ και πέτρινες πλάκες ανάμεσα στην μάντρα της εκκλησίας και 

στον χώρο στάθμευσης. 
 Αποξήλωση των υφιστάμενων επενδύσεων των πλατάνων και αποκατάσταση στην αρχική 

τους μορφή. 
 Κατασκευή ράμπα ΑΜΕΑ εφαπτομενικά στο σημείο με το κτίριο του ΟΤΕ. 
 Κατασκευή ζαρντινιέρας στο σημείο τομής του κτιρίου του ΟΤΕ με την μάντρα της εκκλησίας. 
 Κατασκευή κτιστού χαμηλού καθιστικού κατά μήκος της μάντρας της εκκλησίας μέχρι τη νέα 

σκάλα. 

2. Προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής_ Έκταση ≅ 490τ.μ. 

Ο προαύλιος χώρος του ιστορικού Ι.Ν. της Αγ. Παρασκευής , θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
ακολουθεί το φυσικό έδαφος. Στόχος της μελέτης είναι να θέσει σαφή όρια στην κίνηση των 
αυτοκινήτων καθώς με την υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Έτσι 
στην είσοδο της πλατείας και  κατά τη συνήθη διαδικασία, προτείνεται η δημιουργία τριών θέσεων 
στάθμευσης έξω από την πλατεία. Η πλατεία με το δρόμο θα διαχωρίζονται μέσω πετρόχτιστων 
ζαρντινιερών και μιας ασκεπούς κλίμακας πλάτος 4,17μ. 

Η υπάρχουσα πλακόστρωση θα αποξηλωθεί και θα αντικατασταθεί με νέα από τοπικές πέτρες. Η 
πλακόστρωση αυτή θα επεκταθεί και μέχρι το τέλος του μικρού μονοπατιού προς τον τοπικό δρόμο. 
Από το σημείο θα πρέπει να αποξηλωθεί η κτιστή υφιστάμενη ζαρντινιέρα ώστε να διαπλατυνθεί το 
μονοπάτι. 

Πίσω από την εκκλησία, μία σκάλα 3 σκαλιών θα οδηγεί σε ένα υπαίθριο καθιστικό, ένα δεύτερο 
προαύλιο με κεντρικό στοιχείο έναν πελώριο βράχο. Κεντρικά του καθιστικού θα υλοποιηθεί μια 
μεταλλική κατασκευή για την ανάρτηση της καμπάνας της εκκλησίας, η οποία έχει μείνει χωρίς 
στήριξη έπειτα από την καταστροφή του στηρίγματος της λόγω κεραυνού.  

Ολοκληρώνοντας την επέμβαση στην περιοχή, θα πρέπει να το τονίσουμε την ανάγκη οριοθέτησης 
του περιβάλλοντος χώρου της εκκλησίας λόγω μεγάλων ανισοσταθμιών του εδάφους. Γι’ αυτό το 
λόγο, προτείνεται η κατασκευή κατά μήκος της ΒΔ πλευράς, μήκους 40μ κατά προσέγγιση και ύψους 
0,50μ από το φυσικό έδαφος. 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

 Αποξήλωση και αντικατάσταση της υπάρχουσας πλακόστρωσης με τοπικές πέτρες. 
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 Κατασκευή κλίμακας και ζαρντινιερών στην Νότια πλευρά, μεταξύ προαύλιου χώρου 
εκκλησίας και Δημοτικής Οδού. 

 Κατασκευή τριών σκαλιών στην ΒΑ πλευρά της εκκλησίας για την πρόσβαση σε ένα υπαίθριο 
καθιστικό πλακοστρωμένο με τοπική πέτρα. 

 Κατασκευή μεταλλικής βάσης.  
 Κατασκευή ράμπας και κλίμακας στην ΒΑ πλευρά της εκκλησίας. 
 Πλακόστρωση του υπάρχοντος μονοπατιού. 

  Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζετε στις 180 ημέρες.  

 Το έργο  θα εκτελεστεί σύμφωνα με της διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
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