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Εικόνες ντροπής

Αργοπεθαίνει
η Ρεματιά
Χαλανδρίου
Παράνομες περιφράξεις, αυθαίρετες επεκτάσεις
κτίριων και λύματα συνθέτουν τη σημερινή εικόνα της
«προστατευμένης» περιοχής των βορείων προαστίων

Ε

ικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει σήμερα η Ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου, ένας
από τους τελευταίους φυσικούς χειμάρρους της Αττικής. Παρά το γεγονός ότι από το
1995 έχει χαρακτηριστεί με Προεδρικό Διάταγμα «προστατευόμενη περιοχή και τοπίο», ο φακός της Realnews κατέγραψε μια κατάσταση απογοητευτική: η αυθαίρετη δόμηση εντός του ρέματος, η απόρριψη λυμάτων πολύ κοντά σε κατοικίες, οι παράνομες περιφράξεις και επεκτάσεις
κτιρίων -ακόμη και ναών ή γηροκομείων- καθώς
και οι παράνομοι χώροι στάθμευσης είναι μόνο
λίγες από τις παραβάσεις που κάθε άλλο παρά
συνάδουν με μια περιοχή υπό καθεστώς προστασίας. «Στην υπογραφή του Π.Δ. οδηγηθήκαμε μετά από προσφυγή μας στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, για να σταματήσουμε τα σχέδια του
τότε δημάρχου για μετατροπή της περιοχής σε...
Ντίσνεϊλαντ», θυμάται η πρόεδρος του Συλλόγου
Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης- Χαλανδρίου Νένα Ρήγα, η οποία ζει στο Χαλάνδρι εδώ και 35 χρόνια. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς -στην περιοχή υπήρχαν στο παρελθόν κατοικίες, καλλιέργειες και εξοχικά κέντρα- δεν έχει
ξεκαθαρίσει και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες
απαλλοτριώσεις, γεγονός που καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος στο σύνολό του.
Σοβαρό πρόβλημα, όμως, προκύπτει και σε

θέματα που αφορούν την προστασία των πολιτών που επιλέγουν το ρέμα για αναψυχή. Από την αυτοψία της
«R» διαπιστώθηκε εκτεταμένη κατολίσθηση και πτώση δέντρων σε κεντρικό
σημείο της Ρεματιάς, ζημιές που προκλήθηκαν από τις νεροποντές του περσινού χειμώνα και δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. «Οπου υπήρχε δυνατότητα, κινητοποιήθηκαν οι εθελοντές της
περιοχής και απομάκρυναν τα σπασμένα κλαδιά
των δέντρων», σημειώνει η Ν. Ρήγα.

κυριολεκτικα
μέσα στη Ρεματιά Χαλανδρίου
έχουν χτιστεί αυθαίρετες κατοικίες, ενώ η εγκατάλειψη είναι εμφανής σε κάθε
σημείο

«Είναι η ζωή μας»
«Το ρέμα είναι η ζωή του Χαλανδρίου», λέει στην
«R» η Ευτυχία Παπαγεωργίου, της οποίας το σπίτι
«βλέπει» στη Ρεματιά. «Πρέπει όμως να προστατευτεί από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να μην εξαρτάται κάθε φορά από την εγρήγορση των εθελοντών», προσθέτει, δείχνοντας ένα μικρό παρκάκι
που χάρη στις προσπάθειες του συλλόγου προστασίας έχει «ξεπηδήσει» στη θέση μιας παλιάς
μάντρας οικοδομικών υλικών.
«Είναι ευλογία ότι υπάρχει το ρέμα. Αλλιώς θα
είχαμε γεμίσει μπετόν», προσθέτει η Τούλα Χιώτη, η οποία ζει στα Βριλήσσια και φέτος προσπαθεί να «βάλει στο πρόγραμμά της» την καθημερινή βόλτα στα μονοπάτια της Ρεματιάς.
Η Μαρία και η Πηνελόπη, μαθήτριες της Α’
Γυμνασίου, έχουν μεγαλώσει στην «πάνω μεριά» του ρέματος, στο Πολύδροσο. Κάθε ημέρα, μετά το σχολείο σταματούν στη μικρή παιδική χαρά κάτω από τον Αγιο Αθανάσιο: «Ερχόμαστε εδώ κάθε ημέρα από μικρές. Μας αρέσουν
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1. «Οι εθελοντές
είναι οι μόνοι που
προστατεύουν
το ρέμα», λέει
η πρόεδρος
του Συλλόγου
Προστασίας
Περιβάλλοντος
και Ρεματιάς
Πεντέλης- Χαλανδρίου Νένα Ρήγα
2.«Το ρέμα είναι
η ζωή του Χαλανδρίου», λέει στην
«R» η Ευτυχία
Παπαγεωργίου

Κοιτίδα βιοποικιλότητας

«Παράδεισος» με πεύκα και πλατάνια
Η ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου, γνωστή και ως «Ρέμα Πολυδρόσου», έχει μήκος
6,6 χλμ. και διασχίζει τέσσερις μεγάλους δήμους της Αττικής: το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, τα Βριλήσσια και την Πεντέλη. Παρά τα προβλήματα, θεωρείται ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και όμορφα αστικά ρέματα της Αττικής, με μεγάλη ιστορία, συνυφασμένη με την ανάπτυξη και τη ζωή της περιοχής. Η βλάστησή του είναι αρκετά πυκνή,
με αυτοφυή και μη φυτά, πεύκα, ευκαλύπτους, καλάμια, πλατάνια, πικροδάφνες, δάφνες, σχίνους κ.λπ., ενώ η πανίδα του περιλαμβάνει σημαντικά είδη πουλιών, όπως δεκαοχτούρες, σπίνους, καρακάξες, κοτσύφια, κίσσες, καρδερίνες, αλλά και βατράχια,
χελώνες, ακόμη και αλεπούδες. «Ως αστικό ρέμα, βελτιώνει το μικροκλίμα των αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται, αφού αποτελεί διάδρομο ανανέωσης του αέρα από τα ορεινά προς τη θάλασσα και ομαλοποιεί τις θερμοκρασίες του αέρα, κάνοντας πιο φιλικές τις περιβαλλοντικές συνθήκες για τη διαβίωση του ανθρώπου», επισημαίνει ο Ηλίας Δημητρίου, γεωλόγος, ειδικός στη διαχείριση υδάτων ερευνητής του
Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και Εσωτερικών Υδάτων. Για τον Ηλ. Δημητρίου, ένας από τους τρόπους προστασίας και καλύτερης διαχείρισης του ρέματος είναι η ενσωμάτωσή του στον κατάλογο με τα υδάτινα σώματα της ευρωπαϊκής οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, ώστε να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο καθεστώς διαχείρισης και βελτίωσης της οικολογικής του κατάστασης.

εθελοντεσ
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τα δέντρα, αισθανόμαστε πιο κοντά στη φύση.
Ομως δεν διατηρούν τον χώρο όπως πρέπει. Η
τραμπάλα είναι χαλασμένη, τα κάγκελα χάσκουν,
η φύλαξη δεν είναι αρκετή. Το βράδυ δεν τολμάμε να περάσουμε».
Η Κωνσταντίνα είναι φοιτήτρια. Το σπίτι της,
στην Πεντέλη, είναι κοντά στη ρεματιά. «Είναι μέρος μαγικό. Τα απογεύματα πηγαίνω βόλτα με
τον σκύλο, ενώ πολύ συχνά διαβάζω στη σκιά
των δέντρων», λέει.
«Οι άνθρωποι, δυστυχώς, δεν σεβάστηκαν
όσο θα έπρεπε την ιστορία και την προσφορά
του ρέματος, με συνέπεια πολλές φορές τα νεότερα χρόνια να το έχουν πληρώσει με καταστροφικές πλημμύρες. Είναι ανάγκη να στηρίζουμε ό,τι
απέμεινε από αυτόν τον πνεύμονα ζωής της νότιας πλευράς του Πεντελικού, διατηρώντας την περιβαλλοντική του κατάσταση και διαχειριζόμενοι
με σεβασμό το ρέμα, προκειμένου να το αποδώσουμε στα παιδιά μας», δηλώνει ο δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης.
Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε πρόσφατα σύμβαση για το έργο αύξησης της παροχετευτικότητας του ρέματος Χαλανδρίου. «Πρόκειται για ένα
πολύ σημαντικό έργο υποδομής, που επιλύει ένα
χρόνιο πρόβλημα στον δήμο μας και θα αποτρέψει καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε τον προηγούμενο χειμώνα με τις πλημμύρες», τονίζει ο
δήμαρχος Χαλανδρίου Γιώργος Κουράσης. Σύμφωνα με τη μελέτη, προϋπολογισμού 1,3 εκατ.
ευρώ, το νερό θα αυξηθεί από 12-15 κυβικά σε
50 κυβικά μέτρα, τα πρανή του ρέματος θα διαπλατυνθούν και τα γεφύρια θα αντικατασταθούν με νέα.

