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Summary

Streams and rivers as elements of natural topography have played 
an	important	role	in	the	city	planning	and	have	significantly	in-
fluenced	the	urban	development.		Under	normal	circumstances,	cit-
ies were formed close to areas where there was plenty water for 
everyday	 life	 as	 well	 as	 for	 transportations	 and	 farming.	 The	
importance	of	streams	in	urban	areas	is	very	significant	as	they	
protect	cities	from	floods,	contribute	to	the	ecological	and	aes-
thetic	 enhancement	 of	 the	 urban	 environment,	 create	 favorable		
environmental conditions and improve the living standards of the 
residents.However,	 the	 urban	 development,	 since	 the	 early	 20th	
century	has	had	devastating	effects	on	the	natural	environment.	
Then	began	a	process	of	covering	the	urban	streams.	Industrial	
development,	population	growth	and	the	need	to	acquire	building	
land	have	led	to	degradation	and	alteration	of	the	landscape.	Re-
gardless	of	whether	the	development	was	based	on	a	plan	or	not,	
the management of the water element adopted the practice of cover-
ing	sthe	treams	without	taking	the	necessary	measures,	resulting	
in	the	destruction	of	their	natural	environment.

In	Greece,	the	rapid	urban	development	and	the	hydraulic	arrange-
ment of the streams have led to extensive degradation and shrink-
ing	 of	 the	 hydrographic	 network	 of	 the	 cities.	 These	 mistaken	
choices	have	led	to	the	environmental	problems	of	modern	cities,	
to the degradation of the natural environment and the deprecia-
tion	of	the	public	outdoor	space.

In	the	context	of	the	modern	perception	of	protecting	and	enhanc-
ing	the	natural	environment	with	the	aim	of	sustainable	devel-
opment,	the	rehabilitation	of	streams	is	a	particularly	crucial	
issue of planning and emerges as an important alternative policy 
for	improving	the	urban	environment.	Modern	society	now	empha-
sizes	the	quality	of	the	urban	living	and	sets	new	requirements,	
including	the		improvement	of	the	city’s	public	spaces.	At	inter-
national	level	there	is	increasing	interest	in	this	direction.

This	paper	aims	at	highlighting	the	problem	of	the	management	of	
urban	streams.	More	specifically,	the	importance	and	contribution	
of	streams	in	the	urban	environment	are	studied,	as	elements	of	
the	natural	environment	and	as	a	tool	of	urban	planning,	aiming	
at	improving	the	quality	of	the	urban	environment.	Through	the	
comparative	study	of	four	streams	in	Athens,	we	analyze	the	prac-
tice	that	has	been	followed	so	far	for	their	management,	the	dif-
ferent	qualities	along	them	are	identified	and	an	attempt	is	made	
to	suggest	directions	for	their	further	management	in	the	urban	
environment.	 Τhese	 considerations	 were	 based	 on	 the	 increasing	
interest	in	nature	conservation	issues	in	the	urban	area	and	in-
terventions	aimed	at	enhancing	the	environment	in	cities.
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Εισαγωγή

Τα	 ρέματα,	 οι	 χείμαρροι,	 τα	 ποτάμια	 ως	 στοιχεία	 της	 φυσικής	

τοπογραφίας,	έπαιξαν	καθοριστικό	ρόλο	στη	χωροθέτηση	των	πόλεων	και	

έχουν	επηρεάσει	σημαντικά	τη	μορφή	και	την	ανάπτυξη	τους.	Σύμφωνα	

με	τον	Αραβαντινό	[1988]	“ο άνθρωπος αναζητούσε -για την επιλογή 

της τοποθεσίας του οικισμού- ένα φυσικό περιβάλλον που να μην 

αντιστρατεύεται την φυσιολογία του οργανισμού του και ταυτόχρονα 

να τον ικανοποιεί ψυχολογικά”.	Σε	κανονικές	συνθήκες,	οι	οικισμοί	

κατά	 την	 συγκρότηση	 και	 ανάπτυξή	 τους,	 διαμορφώθηκαν	 κοντά	 σε	

σημεία	 που	 υπήρχε	 άφθονο	 και	 συνεχές	 νερό	 για	 την	 ευκολότερη	

χρήση	και	μεταφορά	του	για	την	καθημερινότητα,	καθώς	και	για	τις	

μετακινήσεις	αγαθών	και	την	γεωκτηνοτροφική	εργασία.	

Η	σημασία	των	ρεμάτων	στις	αστικές	περιοχές	είναι	πολύ	μεγάλη	καθώς	

λειτουργούν	ως	αντιπλημμυρικοί	αγωγοί,	συμβάλλουν	στην	οικολογική,	

λειτουργική	και	αισθητική	αναβάθμιση	του	αστικού	περιβάλλοντος,	

δημιουργούν	 ευνοϊκές	 τοποκλιματικές	 συνθήκες	 και	 βελτιώνουν	 το	

βιοτικό	επίπεδο	των	κατοίκων.

Ωστόσο	η	αστική	ανάπτυξη	που	ακολουθήθηκε,	από	τις	αρχές	του	20ου	

αιώνα,	 είχε	 καταστροφικές	 συνέπειες	 για	 το	 φυσικό	 περιβάλλον.	

Τότε	 ξεκίνησε	 μια	 διαδικασία	 κάλυψης	 των	 αστικών	 ρεμάτων.	 Η	

βιομηχανική	 ανάπτυξη,	 η	 αύξηση	 του	 πληθυσμού	 και	 η	 ανάγκη	 για	

απόκτηση	οικοδομήσιμης	γη	οδήγησαν	στην	υποβάθμιση	και	αλλοίωση	

των	 χαρακτηριστικών	 και	 της	 λειτουργίας	 του	 φυσικού	 τοπίου.	

Ανεξαρτήτως	αν	η	ανάπτυξη	έγινε	βάσει	σχεδίου	ή	όχι	η	διαχείριση	του	

στοιχείου	του	νερού	περιορίστηκε,	στις	περισσότερες	περιπτώσεις,	

στην	κάλυψη	των	ρεμάτων	χωρίς	να	ληφθούν	τα	απαραίτητα	μέτρα	και	

είχε	ως	συνέπεια	την	καταστροφή	της	φυσικής	τους	κατάστασης	και	του	

άμεσου	περιβάλλοντος	τους.	Στον	ελληνικό	χώρο,	η	ραγδαία	αστική	

επέκταση	και	η	διαχείριση	των	ρεμάτων	στη	λογική	της	υδραυλικής	

διευθέτησης	έχει	οδηγήσει	σε	εκτεταμένη	υποβάθμιση	και	συρρίκνωση	

του	υδρογραφικού	δικτύου	των	πόλεων.	Οι	λανθασμένες	αυτές	επιλογές	

συνέβαλλαν	 στα	 περιβαλλοντικά	 προβλήματα	 των	 σύγχρονων	 πόλεων,	

στην	υποβάθμιση	του	φυσικού	περιβάλλοντος	και	στην	απαξίωση	του	

δημόσιου	υπαίθριου	χώρου.	
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Στα	 πλαίσια	 της	 σύγχρονης	 αντίληψης	 για	 την	 προστασία	 και	

ανάβάθμιση	του	φυσικού	περιβάλλοντος	με	στόχο	τη	βιώσιμη	ανάπτυξη,	

η	αποκατάσταση	των	ρεμάτων	προβάλλει	ως	ένα	ιδιαίτερα	κρίσιμο	ζήτημα	

του	 σχεδιασμού	 και	 αναδεικνύεται	 ως	 μια	 σημαντική	 εναλλακτική	

πολιτική	για	τη	βελτίωση	του	αστικού	τοπίου.	Η	σύγχρονη	κοινωνία	

δίνει	πλέον	έμφαση	στην	ποιότητα	της	καθημερινής	διαβίωσης	και	

θέτει	 νέες	 απαιτήσεις,	 ανάμεσα	 στις	 οποίες	 ξεχωρίζει	 αυτή	 της	

λειτουργικής	και	περιβαλλοντικής	αναβάθμισης	των	δημόσιων	χώρων	

της	πόλης.	Σε	διεθνές	επίπεδο	παρατηρείται	αυξανόμενο	ενδιαφέρον	

προς	την	αυτή	την	κατεύθυνση.	

Η	παρούσα	εργασία	έχει	ως	αντικείμενο	την	ανάδειξη	της	προβληματικής	

για	τη	διαχείριση	των	αστικών	ρεμάτων.	Αναλυτικότερα,	μελετάται	η	

σημασία	και	η	συμβολή	των	ρεμάτων	στο	σύγχρονο	αστικό	περιβάλλον,	

όχι	μόνο	ως	φυσικά	στοιχεία	αλλά	κυρίως	ως	εργαλείο του πολεοδομικού 

σχεδιασμού,	 με	 στόχο	 τη	 βελτίωση	 της	 ποιότητας	 του	 αστικού	

περιβάλλοντος	και	η	μετάβαση	από	την	παραδοσιακή	αντιμετώπιση	στις	

πιο	σύγχρονες	προσεγγίσεις.	Μέσα	από	τη	συγκριτική	μελέτη	τεσσάρων	

ρεμάτων	 της	 Αθήνας,	 αναλύεται	 η	 πρακτική	 που	 έχει	 ακολουθηθεί	

μέχρι	σήμερα	για	τη	διαχείριση	τους,	εντοπίζονται	οι	διαφορετικές	

ποιότητες	κατά	μήκος	τους	και	γίνεται	μια	προσπάθεια	να	προταθούν	

κατευθύνσεις	για	την	περαιτέρω	διαχείριση	τους	στο	περιβάλλον	των	

πόλεων.	Αφορμή	για	την	ανάπτυξη	αυτών	των	προβληματισμών	αποτελεί	

το	αυξανόμενο	ενδιαφέρον	για	τα	θέματα	διαχείρισης	της	φύσης	στον	

αστικό	 χώρο	 και	 παρεμβάσεις	 που	 αποσκοπούν	 στην	 περιβαλλοντική	

αναβάθμιση	του	αστικού	ιστού.		

Μεθοδολογία

Η	προσέγγιση	του	θέματος	έγινε	μέσα	από	δευτερογενή	έρευνα	η	οποία

περιλαμβάνει	 βιβλιογραφία,	 άρθρα	 επιστημονικών	 περιοδικών,	

επιστημονικές	 σημειώσεις	 αντίστοιχων	 μαθημάτων,	 δημοσιευμένες	

έρευνες	και	εργασίες	και	χωρίζεται	σε	δύο	επίπεδα.	Το	πρώτο	αφορά	

το	θεωρητικό	πλαίσιο	γύρω	από	τη	σημασία	και	τη	διαχείριση	του	

υδάτινου	στοιχείου	στις	σύγχρονες	πόλεις	και	το	δεύτερο	τη	μελέτη	

περίπτωσης	στην	πόλη	της	Αθήνας.

Στο	πρώτο	κεφάλαιο	δίνεται	ο	ορισμός	του	ρέματος,	τα	στοιχεία	από	

τα	οποία	αυτό	αποτελείται,	οι	κατηγορίες	στις	οποίες	διακρίνεται,	

και	τα	χαρακτηριστικά	του.
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Στο	 δεύτερο	 κεφάλαιο	 παρουσιάζονται	 οι	 λειτουργίες	 των	 αστικών	

ρεμάτων,	 τα	 οφέλη	 (περιβαλλοντικά,	 κοινωνικά,	 οικονομικά,	

αισθητικά)	που	προσφέρει	το	υδάτινο	στοιχείο	στους	πληθυσμούς	που	

κατοικούν	στις	σύγχρονες	πυκνοδομημένες	πόλεις.

Στο	τρίτο	κεφάλαιο	γίνεται	αναφορά	στον	τρόπο	με	τον	οποίο	έχουν

αντιμετωπιστεί	 τα	 ρέματα	 στο	 σχεδιασμό	 του	 αστικού	 χώρου	 στην	

περιοχή	 της	 Αττικής,	 περιγράφεται	 η	 σημερινή	 λειτουργία	 τους	

και	εντοπίζονται	τα	υφιστάμενα	προβλήματα	και	οι	επιπτώσεις	της	

υποβάθμισης	τους.	

Στο	 τέταρτο	 κεφάλαιο	 περιγράφονται	 οι	 κυρίαρχες	 πρακτικές	 που	

εφαρμόζονται	 διεθνώς	 και	 αφορούν	 στη	 βελτίωση	 της	 λειτουργίας	

των	ρεμάτων	στο	αστικό	περιβάλλον:	η	αποκατάσταση	(stream	resto-

ration	και	stream	rehabilitation)	και	η	αποκάλυψη	ρεμάτων	(stream	

day	lighting).	Στα	πλαίσια	αυτού	του	κεφαλαίου	επιλέγονται	και	

παρουσιάζονται	αντιπροσωπευτικά	παραδείγματα	από	τον	διεθνή	χώρο.			

Στο	πέμπτο	κεφάλαιο	γίνεται	ανασκόπηση	του	θεσμικού	πλαισίου	που	

διέπει	την	προστασία	των	ρεμάτων.		

Στο	έκτο	κεφάλαιο	μελετώνται	τέσσερα	αντιπροσωπευτικά	παραδείγματα	

υποβαθμισμένων	 αστικών	 ρεμάτων,	 το	 ρέμα	 της	 Πικροδάφνης,	 της	

Εσχατιάς,	 η	 ρεματιά	 Πεντέλης-Χαλανδρίου	 και	 ο	 Ποδονίφτης.	

Περιγράφεται	 η	 υφιστάμενη	 κατάσταση	 τους	 και	 γίνεται	 αναφορά	

στις	μελέτες	διευθέτησης	που	έχουν	εκπονηθεί	μέχρι	σήμερα	ώστε	να	

εντοπιστούν	τα	προβλήματα	που	εξακολουθούν	να	υπάρχουν.

Στο	 έβδομο	 κεφάλαιο	 επιχειρείται	 η	 αναγνώριση	 των	 διαφορετικών	

ποιοτήτων	 που	 διαμορφώνονται	 κατά	 μήκος	 των	 τεσσάρων	 ρεμάτων,	

και	οι	οποίες	κυμαίνονται	από	την	τελείως	τεχνητή	διαμόρφωση	του	

ρέματος	με	κλειστό	αγωγό	μέχρι	τη	διατήρηση	της	φυσική	κατάστασης	

του	 ρέματος,	 της	 σχέσης	 τους	 με	 τις	 περιοχές	 που	 διατρέχουν	

και	 τους	 υφιστάμενους	 χώρους	 πρασίνου	 στις	 παρόχθιες	 ζώνες.	

Στόχος	 είναι	 να	 προταθούν	 κατευθύνσεις	 για	 την	 αναβάθμιση	 των	

ρεμάτων	και	των	παραρεμάτιων	περιοχών	οι	οποίες	θα	συμβαδίζουν	

με	 τις	 σύγχρονες	 πρακτικές	 διαχείρισης.	 Τέλος	 γίνεται	 αναφορά	

στη	 συμβολή	 της	 κοινωνικής	 συμμετοχής	 στη	 διάσωση	 των	 ρεμάτων	

και	στους	παράγοντες	που	επηρεάζουν	και	καθορίζουν	τη	στάση	της	

κοινής	γνώμης	στα	παραδείγματα	που	μελετήθηκαν.		
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1. Εννοιολογικά Ζητήματα
 

1.1_Ορισμός

Σύμφωνα	 με	 τον	 Κτιριοδομικό	 Κανονισμό	 [Φ.Ε.Κ.	 59Δ/03-02-1989,	

Υπουργική	 απόφαση	 3046/304/89],	 στο	 άρθρο	 2,	 παρ.	 16,	 ως	 ρέμα	

ορίζεται	 “…κάθε φυσική διαμόρφωση του εδάφους σε αποδέκτη και 

αγωγό της βροχής ή της τήξης του χιονιού ή των φυσικών πηγών και 

εξυπηρετεί την απορροή τους προς άλλους μεγαλύτερης χωρητικότητας 

αποδέκτες, φυσικούς ή τεχνητούς [ρέματα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσα 

κλπ] που βρίσκονται σε χαμηλότερες στάθμες.”	

Η	Γενική	Υδρολογία	διακρίνει	σε	κάθε	ρέμα	δύο	περιοχές	χειμαρρικής	

δράσης	του:

α	.	το	ορεινό	τμήμα,	που	αποτελεί	την	κύρια	περιοχή	συγκέντρωσης	

των	νερών	[πηγές]	και

β.	 το	 πεδινό	 τμήμα,	 που	 αποτελείται	 από	 τη	 διαδρομή	 των	 νερών	

αυτών	προς	τη	θάλασσα.1

Οι	 συνιστώσες	 των	 φυσικών	 υδατορεμάτων	 είναι	 δύο:	 το νερό,	 ως	

φυσικό	σώμα		και	η	συνεχής [ή μη] κοίτη	που	δημιουργεί	το	νερό	

κατά	την	κίνηση	του	και	η	οποία	περιορίζει	την	ελευθερία	του	εως	

κάποια	στάθμη.	Στην	κοίτη	διακρίνουμε:

α.	τον	πυθμένα,	δηλαδή	το	εδαφικό	τμήμα	που	διαβρέχεται	από	το	

κινούμενο	νερό	της	βασικής	ροής	και

β.	τα	πρανή,	που	είναι	η	υπόλοιπη	διατομή	του	ρέματος	εκατέρωθεν	

του	πυθμένα	και	τα	οποία	ορίζονται	από	το	υψομετρικό	όριο	όπου	

εξαντλείται	η	μέγιστη	αλλά	συνήθης	ανύψωση	της	στάθμης	των	νερών.	

Τόσο	 η	 κοίτη	 όσο	 και	 το	 νερό	 που	 κυλά	 σε	 αυτήν	 ανήκουν	 στο	

δημόσιο	και,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	της	ισχύουσας	νομοθεσίας,	

προστατεύονται	για	περιβαλλοντικούς	και	άλλους	λόγους.	Ως	εκ	τούτου	

πρέπει	να	καθορίζονται	η	θέση	και	το	εύρος	που	καταλαμβάνουν,	να	

ορίζονται	δηλαδή	με	τη	χάραξη	μιας	αριστερής	και	μιας	δεξιάς,	κατά	

τη	ροή,	γραμμής	οι	οποίες	είναι	αδιαμφισβήτητες	και	τις	οποίες	

ονομάζουμε	οριογραμμές2.

1.	Κοτσιμπός	Ζ.,	Τα ρέματα της Αττικής – Διαπιστώσεις και προβληματισμοί πάνω σε 
ένα ξεχασμένο πολεοδομικό παράγοντα,	Διάλεξη	Τμήματος	Αρχιτεκτόνων,	ΕΜΠ,	1993
2.	Καραλή	M.	(	επιστημ.υπεύθυνη	–	επιμέλεια	τεύχους),	Παρεμβάσεις στα ρέματα. 
Εναλλακτικές Προτάσεις Σχεδιασμού,	ΕΜΠ,	Διατμηματικό	Ερευνητικό	Πρόγραμμα,	Αθήνα	
2000
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Οι	οριογραμμές	του	υδατορέματος	περιβάλλουν

α	.	τις	γραμμές	πλημμύρας	για	ορισμένη	περίοδο	επαναφοράς,	

β.	 τις	 αμέσως	 υπερκείμενες	 των	 γραμμών	 πλημμύρας	 όχθες	 του	

υδατορέματος	και	

γ.	οποιοδήποτε	φυσικό	ή	τεχνητό	στοιχείο	αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	

του	υδατορέματος	και	είναι	απαραίτητο	για	την	ομαλή	λειτουργία	

του.	

Όχθη	είναι	η	γραμμή	που	ενώνει	τα	άνω	άκρα	κάθε	πρανούς	της	κοίτης	

[φρύδι],	 όπου	 αυτή	 αποτελεί	 διακριτό	 μορφολογικό	 στοιχείο	 του	

περιβάλλοντα	χώρου	του	υδατορέματος.

Βαθιά γραμμή ή άξονας είναι	η	γραμμή	που	ενώνει,	τα	βαθύτερα	σημεία	

της	κοίτης	του	υδατορέματος.	Αν	η	φυσική	κοίτη	έχει	αντικατασταθεί	

με	τεχνικό	έργο,	βαθιά	γραμμή	νοείται	ο	άξονας	του	τεχνικού	έργου.

Γραμμές πλημμύρας	ορισμένης	περιόδου	επαναφοράς	είναι	οι	γραμμές,	

εκατέρωθεν	της	βαθιάς	γραμμής	του	υδατορέματος,	που	περικλείουν	

τη	περιοχή	που	κατακλύζεται	από	τα	πλημμυρικά	νερά.

Λεκάνη απορροής ή υδρολογική λεκάνη υδατορέματος	είναι	η	εδαφική	

περιοχή	της	οποίας	η	απορροή	των	νερών	καταλήγει	στο	υδατόρεμα.	Η	

επιφάνεια	της	λεκάνης	απορροής	καθορίζεται	από	τον	υδροκρίτη,	που	

προσδιορίζεται	από	την	γεωμορφολογία	της	περιοχής.

Διευθέτηση υδατορέματος είναι	η	επέμβαση	στο	υδατόρεμα	προκειμένου	

να	 βελτιωθούν	 οι	 συνθήκες	 ροής,	 να	 μειωθούν	 οι	 κίνδυνοι	 από	

πλημμύρες	και	να	ελεγχθούν	οι	διαβρώσεις	και	οι	αποθέσεις	φερτών	

υλικών.	Διευθέτηση	θεωρείται	και	η	υποκατάστασή	του	με	κλειστό	ή	

ανοικτό	τεχνικό	έργο.

Ένα	υδατόρευμα	μπορεί	να	διαιρεθεί	σε	τρία	μέρη3:

α.	 το	 ανάντη	 τμήμα,	 κοντά	 στις	 πηγές,	 όπου	 το	 νερό	 αναβλύζει	

καθαρό	από	αυτές

β.	το	ενδιάμεσο	τμήμα,	όπου	η	βιοποικιλότητα	και	η	φωτοσύνθεση	

είναι	έντονες

γ.	το	κατώτερο	τμήμα,	κοντά	στις	εκβολές,	όπου	η	ροή	του	νερού	

είναι	αργή	και	η	διαφάνεια	σχετικά	μικρή.

3.	 Χατζημπίρος	 Κ.,	 Οικολογία, Οικοσυστήματα και προστασία του Περιβάλλοντος,	
Εκδόσεις	Συμμετρία,	Αθήνα,	2001
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1.2_Κατηγορίες

Το	 δίκτυο	 των	 φυσικών	 υδατορευμάτων	 που	 εντοπίζονται	 σε	 μια	

λεκάνη	απορροής	αποτελεί	το	υδρογραφικό	δίκτυο	της	λεκάνης	αυτής	

και	καθορίζει	στο	μέγιστο	βαθμό	την	υδρολογική	ανταπόκριση	της	

λεκάνης.	Η	πυκνότητα	του	υδρογραφικού	δικτύου	της	λεκάνης	απορροής	

διαδραματίζει	ύψιστο	ρόλο	στη	λειτουργικότητά	της.	Επιπρόσθετα,	

όμως,	τα	πυκνό	υδρογραφικό	δίκτυο	δημιουργεί	υψηλές	πλημμυρικές	

αιχμές	 και	 συγκέντρωση	 φερτών	 υλών	 στα	 σημεία	 των	 εκβολών	 στη	

θάλασσα,	 οπότε	 πρέπει	 να	 λαμβάνονται	 σχετικά	 κατάλληλα	 μέτρα	

προστασίας.	 Οι	 διάφοροι	 κλάδοι	 του	 δικτύου	 διακρίνονται	 σε	

κατηγορίες	[ή	ταξεις],	ανάλογα	με	το	μήκος	τους,	τη	μέση	ετήσια	

παροχή	και	τη	συμβολή	τους	με	άλλους	κλάδους.		Ανάλογα	με	τη	ροή	

του	νερού	που	τα	διατρέχει	τα	φυσικά	υδατορεύματα	χωρίζονται	σε	

τρεις	κατηγορίες4:

α. στα εφήμερα ρεύματα ή ρύακες,	που	έχουν	νερό	μόνο	όταν	βρέχει,

β.	στους χειμάρρους,	που	η	ροή	είναι	εποχιακή	και	τα	οποία	έχουν	

ορμητικές	ροές	νερών.

γ.	στους ποταμούς,	που	η	ροή	τους	είναι	συνεχής,	αλλά	η	ποσότητα	

τους	διακυμαίνεται	εποχιακά	γύρω	από	μία	τιμή. 

Από	οικολογικής	πλευράς	διακρίνονται	δύο	κατηγορίες	υδατορευμάτων5:

α.	αυτά	που	διαβρώνουν	τις	όχθες	και	το	βυθό

β.	αυτά	που	εναποθέτουν	ιζήματα	και	επομένως	έχουν	λασπώδη	βυθό.

1.3_Χαρακτηριστικά

Τα	σημαντικότερα	χαρακτηριστικά	των	υδατορευμάτων	είναι:

_	το συνολικό μήκος τους

_ η κλίση τους. Στις	περισσότερες	περιπτώσεις	παρουσιάζει	μικρή	

κλίση	στα	κατάντη	τμήματα	ενώ	η	κλίση	αυξάνεται	όσο	πηγαίνουμε	

προς	ανάντη.

_	η διαμορφωμένη διατομή τους

_	η γεωμετρία της πλημμυρικής κοίτης τους

Συναρτήσει	αυτών	των	χαρακτηριστικών	υπολογίζεται	ο	χρόνος	απορροής	

του	νερού	και	η	πλημμυρική	επικινδυνότητα	του	ρέματος6.

4.	ΤΕΕ-Τμήμα	Κεντρικής	Μακεδονίας,	Δημόσια ύδατα και νομοθετικό πλαίσιο ενεργειών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης – Εισήγηση	στην	Ημερίδα	
με	θέμα: Τα ρέματα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης,	1994
5.	 Χατζημπίρος	 Κ.,	 Οικολογία, Οικοσυστήματα και προστασία του Περιβάλλοντος,	
Εκδόσεις	Συμμετρία,	Αθήνα,	2001
6.	Τσακίρης	Γ.,	Υδατικοί πόροι: Ι. Τεχνική Υδρολογία,	Εκδόσεις	Συμμετρία,	Αθήνα,			
1995
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2. Η σημασία των ρεμάτων στο σύγχρονο αστικό 
περιβάλλον

2.1_	Περιβαλλοντικός	-	Οικολογικός	ρόλος

Τα	 αστικά	 ρέματα	 προσφέρουν	 οφέλη	 πολυπληθή	 και	 πολυσήμαντα	

[οικολογικά,	 περιβαλλοντικά,	 οικονομικά,	 κοινωνικά,	 αισθητικά,	

εκπαιδευτικά].	Ένας	από	τους	βασικούς	σκοπούς	που	εξυπηρετούν	είναι	

η αντιπλημμυρική προστασία	της	λεκάνης	απορροής.	Το	ρέμα,	ως	φυσικός	

σχηματισμός,	είναι	αποδέκτης	και	αγωγός	των	νερών	της	βροχής,	του	

χιονιού	και	των	φυσικών	πηγών	και	εξυπηρετεί	την	απορροή	τους	σε	

άλλους	αποδέκτες	μεγαλύτερης	χωρητικότητας,	φυσικούς	ή	τεχνητούς,	

που	βρίσκονται	σε	χαμηλότερες	στάθμες	[Φ.Ε.Κ.	59Δ/03-02-1989].	Η	

διατήρηση	των	πρανών	και	της	κοίτης	του	ρέματος	σε	συνδυασμό	με	τη	

παραρεμάτια	βλάστηση	έχει	την	ιδιότητα	πέρα	από	την	διήθηση	μέρους	

των	πλημμυρικών	υδάτων	και	την	αναπλήρωση	του	υπόγειου	υδροφορέα,	

να	επιβραδύνει	τις	ροές	των	υδάτων,	μειώνοντας	με	αυτόν	τον	τρόπο	

τον	όγκο	απορροής	στα	κατάντη	τμήματα	του	ρέματος	και	στους	άλλους	

αποδέκτες.	 Ειδικότερα,	 στις	 αστικές	 περιοχές,	 η	 παρουσία	 τους	

συμβάλλει	σημαντικά	στην	προστασία	από	πλημμυρικά	φαινόμενα	και	

στην	παροχέτευση	των	επιπλέον	όμβριων	υδάτων	που	προκύπτουν	από	

τα	αυξημένα	ποσοστά	κάλυψης	του	εδάφους.	Για	να	συμβεί	αυτό,	θα	

πρέπει	η	κοιτη	να	διατηρείται	καθαρή	από	φερτά	υλικά	και	αυθαίρετα	

κτίσματα,	αφού	τυχόν	εμπόδια	δυσχεραίνουν	τη	λειτουργία	τους.	Η	

έλλειψη,	ωστόσο,	κατάλληλης	μέριμνας	για	τη	σωστή	λειτουργία	τους	

είχε,	μέχρι	σήμερα,	ως	συνέπειες	ανυπολόγιστες	υλικές	καταστροφές	

και	ανθρώπινες	απώλειες.

 

Επιπλέον,	τα	ρέματα	σε	συνδυασμό	με	την	παρόχθια	βλάστηση	αποτελούν	

οικότοπους	[από	πλευράς	βιοποικιλότητας],	σημαντικά οικοσυστήματα 

, που	είναι	απολύτως	απαραίτητο	να	διαφυλαχθούν.	Τα	αστικά	ρέματα	

συνεισφέρουν	στη	δυναμική	των	αστικών	οικοσυστημάτων	ως	βιότοποι 

όπου,	τόσο	στην	κοίτη	όσο	και	στις	παραρεμάτιες	περιοχές	τους,	

μπορεί	να	αναπτυχθεί	ένα	γραμμικό	δικτύωμα	συνδεδεμένων	τόπων	με	

ποικίλη	 χλωρίδα	 και	 πανίδα.	 Πρόκειται	 για	 γραμμικούς	 βιότοπους	

στον	 άξονα	 των	 οποίων	 μπορούν	 να	 μεταφέρονται	 τα	 διαφορετικά	

είδη	πανίδας	ανάλογα	με	τις	κλιματικές	ανάγκες	τους. Το	νερό	της	

βροχής	που	συσσωρεύεται	σε	αυτά	τα	καθιστά	ενεργά	οικοσυστήματα	

και	παρόλο	που	δεν	προσφέρουν	τα	ίδια	οφέλη	σε	σύγκριση	με	έναν	

πραγματικό	βιότοπο	η	παρουσία	τους	στον	αστικό	ιστό	τους	προσδίδει	

ιδιαίτερη	αξία.	 

 



17

Αδιαμφισβήτητη	 είναι	 η	 συνεισφορά	 των	 ρεμάτων	 στη	 δημιουργία	

ευνοϊκότερων συνθηκών μικροκλίματος	στις	περιοχές	που	διασχίζουν.	

Ήδη	 από	 την	 αρχαιότητα	 έχουμε	 παραδείγματα	 από	 πόλεις	 που	

περιβάλλονται	 από	 νερό	 υπό	 μορφή	 τάφρων	 ή	 καναλιών	 με	 στόχο	

τη	 βελτίωση	 του	 κλίματος.	 Τέτοια	 περίπτωση	 ήταν	 η	 αρχαία	 Θήβα	

της	Αιγύπτου	όπου	το	νερό	του	Νείλου	δρόσιζε	τον	οικισμό.	Στις	

σύγχρονες	 αστικές	 περιοχές	 η	 έλλειψη	 ελεύθερων	 χώρων,	 η	 πυκνή	

δόμηση,	η	χρήση	του	αυτοκινήτου	κτλ.	έχουν	οδηγήσει	σε	όξυνση	του	

προβλήματος	της	ρύπανσης.	Τα	ρέματα	λόγω	της	γραμμικής	μορφής	τους	

αποτελούν	 αεραγωγούς	 που	 συμβάλλουν	 στην	 ανανέωση	 του	 αέρα	 της	

πόλης.	Όταν	η	θέση	τους	συμπίπτει	με	τον	κατάλληλο	προσανατολισμό	

τότε	 αυτά	 αποτελούν	 φυσικούς	 διαδρόμους	 μετακίνησης	 της	 αέριας	

μάζας	και	μπορούν	να	βελτιώσουν	τη	σύσταση	της	ατμόσφαιρας7.	Από	

περιβαλλοντικής	άποψης,	εξαιρετικής	σημασίας	κρίνεται	η	σύνδεση	

και	η	ύπαρξη	“διαύλων	επικοινωνίας”	μεταξύ	των	χώρων	του	αστικού	

πρασίνου	 με	 το	 περιαστικό	 πράσινο	 ώστε	 να	 γίνει	 ευκολότερη	 η	

κίνηση	αέριων	μαζών	που	θα	οδηγήσει	στον	καλύτερο	αερισμό-δροσισμό	

της	πόλης,	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	του	ατμοσφαιρικού	αέρα	αλλά	

και	σε	ένα	πολύ	ευχάριστο	περιβάλλον	υγείας	των	κατοίκων8.

 

Επιπρόσθετα,	ένα	ρέμα	παρέχει	και	όλα	τα	οφέλη	της	παρουσίας	του	

πρασίνου	σε	αυτό.	Η	παρόχθια	βλάστηση	κατά	τους	θερινούς	μήνες	

ανακουφίζει	 από	 τις	 υψηλές	 θερμοκρασίες	 που	 αναπτύσσονται	 λόγω	

του	μεσογειακού	κλίματος,	ιδιαίτερα	στον	ελλαδικό	χώρο,	και	λόγω	

του	φαινομένου	του	θερμοκηπίου	και	μειώνει	αισθητά	το	φαινόμενο	

της	θερμικής	νησίδας	που	εμφανίζεται	στις	πυκνοδομημένες	αστικές	

περιοχές.	 Η	 βλάστηση	 που	 συναντάμε	 στις	 παραρεμάτιες	 περιοχές	

παρέχει	 πυκνή	 σκιά	 και	 ταυτόχρονα	 η	 εξάτμιση	 του	 νερού,	 που	

απορροφούν	τα	δέντρα,	καταναλώνει	σχετική	ενέργεια	που	τελικά	ψύχει	

το	περιβάλλον9.	Αντίθετα	το	χειμώνα,	προλαμβάνει	την	εμφάνιση	του	

παγετού	αφού	το	πράσινο	αποτρέπει	τη	μείωση	της	θερμοκρασίας	του	

εδάφους.	Ταυτόχρονα	η	παραρεμάτια	περιοχή,	εξαιτίας	της	βλάστησης,	

λειτουργεί	ως	ηχοπέτασμα	που	απορροφά	την	ηχητική	ρύπανση	και	την	

όχληση	 που	 προκαλούν	 ορισμένες	 χρήσεις	 και	 δραστηριότητες	 και	

προσφέρει	πλήθος	άλλων	ευχάριστων	ερεθισμάτων.

7.	Καραλή	M.	(	επιστημ.υπεύθυνη	–	επιμέλεια	τεύχους),	Παρεμβάσεις στα ρέματα. 
Εναλλακτικές Προτάσεις Σχεδιασμού,	ΕΜΠ,	Διατμηματικό	Ερευνητικό	Πρόγραμμα,	Αθήνα	
2000	
8.	 Λιονάτου	 Μ.,	 Αρχιτεκτονική Τοπίου και Δίκτυα Πρασίνου στα Σύγρονα Αστικά 
Κέντρα: Δυνατότητες και Προοπτικές - Μεθοδολογία και Εφαρμογή: Το παράδειγμα 
της Λάρισας.	Διδακτορική	Διατριβή,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	2008
9.	Αραβαντινός	Α.,	Κοσμάκη	Π.,	Υπαίθριοι χώροι στην πόλη, Θέματα ανάλυσης και
πολεοδομικής οργάνωσης αστικών ελεύθερων χώρων και πρασίνου,	Αθήνα,	1988



18

2.2_	Κοινωνικός	ρόλος

Η	παρουσία	του	φυσικού	στοιχείου	στον	αστικό	ιστό	και	η	δυνατότητα	

επανασύνδεσης	 με	 τη	 φύση	 είναι	 εξαιρετικής	 σημασίας	 για	 τους	

κατοίκους	της	πόλης	και	συμβαδίζει	με	τη	βελτίωση	του	βιοτικού	τους	

επιπέδου.	Το στοιχείο του νερού αποτελεί πηγή ευχαρίστησης για τον 

άνθρωπο. Ακόμα και αν δεν είναι ορατό η παρουσία του μπορεί να 

γίνει αντιληπτή μέσω των υπόλοιπων αισθήσεων. Τα χαρακτηριστικά του 

νερού, όπως η εναλλαγή μεταξύ κίνησης και ηρεμίας, οι αντανακλάσεις 

στην επιφάνεια του, ο ήχος που καλύπτει τους έντονους ήχους της πόλης 

προκαλούν συναισθήματα ηρεμίας και ανάτασης και αναβαθμίζουν την 

ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος10.	Το	ατομο	δημιουργει	χωρικές	

εμπειρίες,	συνδέει	τον	τόπο	με	τον	ήχο	του	νερού	και	δημιουργεί	

εικόνες	 που	 συνδυάζουν	 την	 φύση	 με	 το	 δομημένο	 περιβάλλον	 ως	

στοιχεία	αλληλένδετα	και	όχι	συγκρουόμενα.	Ο	χώρος	γίνεται	βιωμένος	

για	τον	περιηγητή/περιπατητή.	

Ένα	 από	 τα	 οφέλη	 που	 μπορεί	 να	 αποκομίσει	 μία	 πόλη	 από	 την	

παρουσία	 του	 υδάτινου	 στοιχείου	 είναι	 και	 η	 αισθητική	 ποιότητα	

που	προσφέρει.	Εκτός	από	το	ρόλο	του	νερού	και	το	ίδιο	το	ρέμα	με	

τη	μορφή	του	συμβάλλει	στην	αναβάθμιση	της	εικόνας	της	πόλης	και	

τη	σύνδεση	δομημένου	και	φυσικού	περιβάλλοντος.	Οι	διαμορφωμένοι	

χώροι	ρεμάτων	αποκαθιστούν	το	φυσικό	τοπίο	στο	εσωτερικό	της	πόλης,	

εντάσσονται	 στον	 ιστό	 της	 ως	 οικολογικά	 πάρκα	 και	 σχηματίζουν	

υψηλής	ποιότητας	δημόσιους	χώρους.	Τα	ρέματα	ως	διάδρομοι	νερού	

που	κινούνται	μέσα	στον	αστικό	ιστό	και	λόγω	της	γραμμικότητας	

τους	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 να	 συνδέουν	 υπαίθριους	 χώρους,	 που	

βρίσκονται	 διάσπαρτοι,	 μεταξύ	 τους	 αλλά	 και	 με	 το	 περιαστικό	

πράσινο.	 Σε	 μεγαλύτερη	 κλίμακα	 έχουν	 τη	 δυνατότητα	 να	 συνδέουν	

ολόκληρες	 γειτονιές	 μεταξύ	 τους,	 δημιουργώντας	 ένα	 ευρύτερο	

δίκτυο	 δημοσίων	 χώρων,	 βοηθούν	 στη	 δικτύωση	 του	 αστικού	 ιστού	

και	επανασημασιοδοτούν	τις	σχέσεις	μεταξύ	των	αστικών	περιοχών.	

Έτσι,	 μέσω	 της	 ανάπτυξης	 ενός	 συστήματος	 διαδρομών,	 μπορούν	 να	

λειτουργήσουν	υπέρ	της	συνοχής	του	χώρου.	Επιπλέον,	οι	εναλλαγές	

στη	βλάστηση	και	οι	ποιότητες	που	δημιουργεί	ένα	ρέμα	συνιστούν	ένα	

μοναδικό	σχηματισμό	μέσα	στο	αστικό	τοπίο	που	προσφέρει	ποικιλία	

φυσικών	τοπίων	και	δραστηριοτήτων.	

10.	Dreiseitl	H.,	Grau	D., New Waterscapes,	Basel:Birkhauser,	2005		
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Ως	ελεύθεροι	χώροι	μέσα	στην	πόλη	τα	ρέματα	και	οι	παραρεμάτιες	

ζώνες	 ικανοποιούν	 την	 ανάγκη	 του	 ανθρώπου	 για	 επικοινωνία	 και	

ξεκούραση	και	προσφέρουν	χώρους	για	την	ανάπτυξη	δραστηριοτήτων	

ελεύθερου	χρόνου,	για	άθληση	κ.λπ.	ενώ	λειτουργούν	και	τα	ίδια	ως	

χώροι	αναψυχής.	Συνιστούν	οάσεις	ηρεμίας	από	το	θόρυβο	της	πόλης	

και	συνεισφέρουν	στην	καλή	ψυχική,	πνευματική	και	φυσική	υγεία.	

Το	υδάτινο	στοιχείο	αποτελούσε	διαχρονικά	χώρο	με	κοινωνική	και	

πολιτιστική	αξία	για	τους	ανθρώπους.	Κατά	την	αρχαιότητα	τα	ρέµατα	

και	τα	ποτάµια	εθεωρούντο	ιεροί	χώροι	και	πολλά	ιερά	έχουν	βρεθεί	κατά	

µήκος	των	διαδροµών	τους.	Ηταν	περιοχές	για	ειρηνικούς	περιπάτους	

και	αναψυχή.	Μάλιστα	ο	Πλάτωνας	αναφέρεται	στην	οµορφιά	του	τοπίου	

του	Ιλισσού,	όπου	ο	Σωκράτης	έκανε	φιλοσοφικές	συζητήσεις	µε	τους	

µαθητές	του11.

Στα	κοινωνικά	οφέλη	που	προσφέρουν	εντάσσεται	και	η	προώθηση	της	

κοινωνικής	συνοχής	καθώς	αποτελούν	χώρους	κοινωνικής	συναναστροφής	

αλλά	και	χώρους	διαπαιδαγώγησης	και	ανάπτυξης	της	περιβαλλοντικής	

ευαισθητοποίησης	για	τους	κατοίκους	της	πόλης	και	συμμετοχής	σε	

δράσεις	που	σχετίζονται	με	το	περιβάλλον	και	τη	φύση.	

Ιδιαίτερα	 σημαντική	 είναι	 η	 επαφή	 των	 παιδιών	 με	 τη	 φύση	 και	

η	 εξοικείωσή	 τους	 με	 αυτήν.	 Έχει	 διαπιστωθεί	 ότι	 οι	 φυσικοί	

ελεύθεροι	χώροι	συμβάλλουν	αξιόλογα	στην	πρώιμη	κοινωνικοποίηση	

των	παιδιών,	την	ανάπτυξη	της	φαντασίας,	της	δημιουργικότητας	και	

της	αυτοπεποίθησής	τους,	όπως	και	της	ικανότητάς	τους	για	κοινωνική	

επαφή12.	Η	μεγάλη	ποικιλία	χλωρίδας	και	πανίδας	δημιουργεί	χωρικές	

εμπειρίες,	 εξάπτει	 τη	 φαντασία,	 εμπνέει,	 προσφέρει	 κίνητρα	 για	

μάθηση	και	διεγείρει	την	παρατηρητικότητα,	προκαλεί	για	παιχνίδια	

και	εξερευνήσεις.

11.	Κοτσιμπος	Ζ.,	Τα ρέματα της Αττικής – Διαπιστώσεις και προβληματισμοί πάνω 
σε ένα ξεχασμένο πολεοδομικό παράγοντα,	Διάλεξη,	Σχολή	Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών,	
ΕΜΠ,	Αθήνα	1993
12.	Σκοταρά	Χρ.,	Η σημασία των ρεμάτων στον Αστικό Χώρο. Η περίπτωση του ρέματος 
της Σαπφούς στην πολεοδομική ενότητα 7 του Δήμου Αμαρουσίου,	 Μεταπτυχιακή	
εργασία	στο	Δ.Π.Μ.Σ.	“Αρχιτεκτονική	–	Σχεδιασμός	του	χώρου”,	Κατεύθυνση	Β,	Σχολή	
Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών,	ΕΜΠ,	Αθήνα	2009



20

2.3_	Οικονομικός	ρόλος

Τέλος,	από	οικονομικής	πλευράς	η	διαχείριση	φυσικών	εκτάσεων	μέσα	

σε	 αστικές	 περιοχές	 συνιστά	 έναν	 οικονομικό	 τρόπο	 δημιουργίας	

και	 απόδοσης	 στην	 πόλη	 ελεύθερων	 χώρων	 και	 χώρων	 πρασίνου	 σε	

σχέση	με	τη	συντήρηση	χώρων	τεχνητού	πρασίνου	[π.χ	ενός	πάρκου].	

Παράλληλα	μία	αναβαθμισμένη	περιοχή	πρασίνου	με	κυρίαρχο	στοιχείο	

ένα	ρέμα	αποτελεί	παράγοντα	αύξησης	της	αξίας	γης	αλλά	και	πόλο	

έλξης	 επισκεπτών	 και	 τουριστών	 με	 επακόλουθο	 την	 τόνωση	 της	

επιχειρηματικότητας	και	του	τουρισμού.	

Από	τη	δεκαετία	του	‘90	η	στροφή	στις	πολιτικές	για	την	προστασία	του	

περιβάλλοντος	και	στη	φιλοσοφία	της	βιώσιμης	ανάπτυξης	αναδεικνύεται	

σε	 κυρίαρχο	 πυλώνα	 του	 χωρικού	 σχεδιασμού.	 Διαμορφώνεται	 έτσι	

μια	διαφορετική	θεώρηση	για	τη	σχέση	ανάμεσα	στο	φυσικό	και	το	

ανθρωπογενές,	όπου	το	περιβάλλον	αντιμετωπίζεται	όχι	ως	στοιχείο	

συγκρουόμενο	με	τις	ανθρώπινες	δραστηριότητες	αλλά	ως	μέρος	της	

χωρικής	ανάπτυξης.	H	λειτουργία	της	φύσης	στην	πόλη	διαδραματίζει	

δομικό	ρόλο	στη	συγκρότηση	και	λειτουργία	του	αστικού	χώρου	και	

γενικότερα	 στον	 επαναπροσδιορισμό	 του	 αστικού	 τρόπου	 ζωής	 και	

ανάπτυξης	των	δραστηριοτήτων.
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3. Η διευθέτηση των ρεμάτων στην ελληνική πόλη

Το	 φυσικό	 δίκτυο	 απορροής	 υδάτων	 της	 Αθήνας	 λειτουργούσε	 σε	

αρμονία	με	το	ανθρωπογενές	περιβάλλον	μέχρι	τα	τέλη	του	19ου	αιώνα	

οπότε	και	ξεκίνησε	η	ανάπτυξη	της	σύγχρονης	πόλης.	Η	απορροή	των	

βρόχινων	 υδάτων	 γινόταν	 διαμέσου	 ενός	 πυκνού	 και	 πολυδαίδαλου	

υδρογραφικού	δικτύου	που	συνέδεε	τους	ορεινούς	όγκους	της	Πεντέλης,	

της	Πάρνηθος,	του	Υμηττού	με	τον	Σαρωνικό	και	αποτελούσε	σημαντικό	

χαρακτηριστικό	του	Αττικού	τοπίου.	Το	υδρογραφικό	δίκτυο	παρέμενε	

σχεδόν	 αναλλοίωτο	 μορφολογικά	 και	 υδρολογικά	 και	 οι	 όχθες	 των	

ρεμάτων	και	των	ποταμών	διατηρούσαν	το	χαρακτήρα	τους	ως	χώροι	

αναψυχής	για	τους	κατοίκους	της	πόλης.

Το	υδρογραφικό	δίκτυο	της	Αττικής	καταστράφηκε	κατά	τη	διάρκεια	

ανοικοδόμησης	της	πόλης.	Με	την	ίδρυση	του	ανεξάρτητου	ελληνικού	

κράτους	και,	ειδικότερα,	με	την	επιλογή	της	Αθήνας	ως	πρωτεύουσας,	

το	πρόσωπο	της	Αττικής	μεταβλήθηκε	ταχύτατα.	Από	αυτή	την	περίοδο	

διαµορφώνεται	 το	 κύριο	 χαρακτηριστικό	 της	 αστικής	 γαιοκτησίας	

στην	 Ελλάδα,	 δηλαδή	 η	 κατατµησή	 της	 σε	 πολύ	 µικρά	 οικόπεδα.	 Ο	

ρυθµός	και	οι	κατευθύνσεις	ανάπτυξης	της	πόλης	καθορίστηκαν	από	

συγκυριακές	επεκτάσεις	του	αστικού	χώρου,	µέσα	από	τις	κατατµήσεις	

µεγάλων	ιδιοκτησιών	και	την	αυθαίρετη	δόµηση	στην	περιφέρεια.

“Η ιστορία των πόλεων είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. 
Μέσα από την μορφή που διατηρεί κάθε πόλη, διαβάζεις 
τις αξίες, την παράδοση, τον πολιτισμό που την 
δημιούργησε. Τα κίνητρα των ανθρώπων, τον σεβασμό ή 
την ασέβεια, το θάρρος ή τον εγωισμό αυτών που την 
κατοίκησαν και την κατοικούν.”
	 	 	 	 [Αριστοτέλης	Προβελέγγιος]	
 

Εικόνα 1:	 Γέφυρα	 επί	 του	 ρέματος	
του	 Κυκλοβόρου	 στη	 θέση	 της	
σημερινής	πλατείας	Μεταξουργείου,	
A.	Loeffler,	1871

Εικόνα 2:	Αναπαράσταση	του	Ιλισού	κατά	
το	1896
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Εικόνα 3:	Χάρτης	της	Αθήνας	του	1895,	από	τον	Ernst	Curti-
us	Kaupert,	στον	οποίο	διαφαίνεται	τμήμα	του	υδρογραφικού	
δικτύου	της	πόλης.	Τα	σχέδια	για	τη	νεα	πρωτεύουσα	σε	μεγάλο	
βαθμό	αγνοούσαν	το	δίκτυο	των	ρεμάτων	
Πηγή:	http://digi.ub.uni-heidelberg.de/
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Η	αστικοποίηση	δημιουργεί	μία	πρωτόγνωρη	κατάσταση	για	την	πόλη	

και	ταυτόχρονα	διαφοροποίησε	τη	μορφή	του	υδρογραφικού	δικτύου.	

Τα	 ρέματα	 δεν	 αποτελούν	 πια	 φυσικό	 χώρο	 αλλά	 αστική	 γη	 με	

δυνατότητα	δόμησης,	συνεπώς	εμπεριέχουν	αξία.	Έτσι	δημιουργείται	

τάση	ιδιωτικοποίησης	των	περιοχών	των	ρεμάτων	που	κυμαίνεται	από	

προσωρινές	τοπικές	διευθετήσεις	των	πρανών	έως	και	δόμηση,	ακόμη	

και	 μέσα	 στο	 ρέμα,	 με	 συνέπεια	 την	 αλλοίωση	 της	 φυσικής	 τους	

κατάστασης	 είτε	 με	 την	 καταστροφή	 του	 περιβάλλοντος	 τους,	 είτε	

με	 την	 τροποποίηση	 της	 κοίτης	 τους13.	 Εκτός	 από	 τις	 ατοµικές	

πρωτοβουλίες	 επίλυσης	 των	 επειγόντων	 προβληµάτων	 στέγασης	 ενός	

πληθυσµού	 που	 αυξανόταν	 µε	 ταχείς	 ρυθµούς,	 δύο	 ακόµη	 ζητήµατα	

σχετίζονται	µε	την	τύχη	των	ρεµάτων14:

α|	η	ανάγκη	κατασκευής	ενός	δικτύου	συγκοινωνιών	που	θα	συνέβαλε	

στην	αποτελεσµατική	λειτουργία	της	αστικής	οικονοµίας,	και	

β|το	πρόβληµα	της	ύδρευσης	και,	πολύ	περισσότερο,	της	αποχέτευσης	

οµβρίων	και	λυµµάτων,	τα	οποία	συνδέονταν	µε	τη	δηµόσια	υγεία.

Η	κάθετη	πληθυσμιακή	αύξηση	λόγω	των	προσφυγικών	ροών	ανάμεσα	στο	

1920	και	το	1928	διαμόρφωσε	μια	περίοδο	ακμής	της	κερδοσκοπίας	πάνω	

στη	γη.	Η	αστική	επέκταση	ήταν	επιβεβλημένη	και	ο	πλέον	ανέξοδος	

τρόπος	 για	 να	 επιτευχθεί	 ήταν	 η	 κατάληψη	 φθηνής	 γης,	 η	 οποία	

συνήθως	περιελάμβανε	και	παραρεμάτιες	περιοχές.	Η	αυθαίρετη	εκτός	

σχεδίου	δόμηση	γενικεύθηκε	ως	διαδικασία	απόκτησης	κατοικίας	από	

την	εργατική	τάξη	και	τα	φτωχότερα	κοινωνικά	στρώματα.	Στις	περιοχές	

αυθαιρέτων,	όπου	έλλειπε	ο	στοιχειώδης	εξοπλισμός	και	υποδομές,	

και	 στους	 προσφυγικούς	 συνοικισμούς,	 τα	 ρέματα	 είτε	 έμειναν	

ανοιχτά	 είτε	 χτίστηκαν.	 Σε	 σπανιες	 περιπτώσεις,	 στις	 περιοχές	

εντός	 σχεδίου,	 τα	 ρέματα	 καλύφθηκαν	 αφού	 έγιναν	 οι	 κατάλληλες	

προβλέψεις	 για	 την	 απορροή	 των	 ομβρίων	 και	 την	 αποχέτευση	 των	

λυμμάτων.

Μετά	τον	Β’	Παγκόσμιο	Πόλεμο	και	τον	Εμφύλιο,	η	αστικοποίηση	στην	

Αθήνα	ξαναβρήκε	τους	προπολεμικούς	ρυθμούς	της.	Η	αυθαίρετη,	εκτός	

σχεδίου	 δόμηση,	 μετά	 τη	 δεκαετία	 του	 1950	 αποτελούσε	 φάση	 της	

διαδικασίας	απόκτησης	ιδιοκτησίας.	

13.	Καραλή	M.	(Επιστημ.υπεύθυνη	–	Επιμέλεια	τεύχους),	Παρεμβάσεις στα ρέματα. 
Εναλλακτικές Προτάσεις Σχεδιασμού,	ΕΜΠ,	Διατμηματικό	Ερευνητικό	Πρόγραμμα,	Αθήνα	
2000,	σελ.	23
14.	Βαΐου	Ντ.,	Καραλή	Μ.,	Η	ανάπτυξη	της	πόλης	και	οι	διαδρομές	των	ρεμάτων	στην	
Αθήνα,	Πρακτικά	διεθνούς	Συμποσίου	«Προστασία	και	περιβαλλοντική	διαχείριση	των	
ρεμάτων»,	Αθήνα,	23-24	Νοεμβρίου	1995
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Σε	 μία	 τέτοια	 διαδικασία	 τα	 ρέματα	 δεν	 αποτέλεσαν	 μόνο	 χώρο	

αυθαίρετης	επέκτασης	ιδιοκτησίας	αλλά	παράλληλα	μετατράπηκαν	σε	

αποχετευτικούς	αγωγούς	για	την	κάλυψη	των	αυξανόμενων	αναγκών	της	

Αθήνας	και	μετά	από	διευθετήσεις	σε	οδικές	αρτηρίες.	Αναλυτικότερα,	

το	 πρώτο	 και	 πιο	 καθαριστικό	 βήμα	 αυτής	 της	 διαδικασίας	 ήταν	

η	 χρήση	 των	 ρεμάτων	 ως	 ανοικτών	 αποχετευτικών	 αγωγών	 καθώς	 οι	

γρήγοροι	 ρυθμοί	 αστικοποίησης	 δεν	 επέτρεψαν	 την	 κατασκευή	

ανεξάρτητων	 αποχετευτικών	 δικτύων	 σε	 πολλές	 περιοχές.	 Επιπλέον	

το	υδάτινο	στοιχείο	αποτέλεσε	σημαντικό	παράγοντα	χωροθέτησης	των	

βιομηχανιών	 αφού	 τους	 παρείχε	 κυρίως	 τη	 δυνατότητα	 αποχέτευσης	

των	λυμάτων	τους.	Ειδικότερα	η	έντονη	βιομηχανική	δραστηριότητα	

κατά	μήκος	του	ποταμού	Κηφισού	και	στην	περιοχή	της	Ελευσίνας,	

η	 κτηνοτροφική	 δραστηριότητα	 στην	 περιοχή	 των	 Μεγάρων,	 της	

Ανατολικής	Αττικής	και	του	Ασπροπύργου	αποτελούν		κυρίαρχες	αιτίες	

δυνητικής	υποβάθμισης	των	ποιοτικών	χαρακτηριστικών	των	υδατικών	

οικοσυστημάτων.	 Οι	 περιοχές	 βορειοανατολικά	 και	 βορειοδυτικά	

του	 Λεκανοπεδίου	 υφίστανται	 μικρότερες	 πιέσεις	 κυρίως	 λόγω	 της	

αγροτικής	 δραστηριότητας. Στην	 Αθήνα,	 χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	

είναι	 ο	 Κηφισός,	 ο	 οποίος	 αποτέλεσε	 ιδανικό	 αποχετευτικό	 αγωγό	

για	τις	βιομηχανίες	από	τη	Ν.	Φιλαδέλφεια	ως	τις	εκβολές	του.	Τα	

έντονα	 προβλήματα	 υγιεινής	 που	 δημιουργήθηκαν	 από	 τη	 μετατροπή	

των	 ρεμάτων	 σε	 υπονόμους	 έπεισαν	 την	 κοινωνία	 της	 εποχής	 για	

την	 αναγκαιότητα	 της	 κάλυψης	 τους	 και	 χρησιμοποιήθηκαν	 για	 την	

εγκατάσταση	 του	 υπόγειου	 αποχετευτικού	 δικτύου.	 Πάνω	 από	 τους	

κλειστούς	αγωγούς	διαμορφώνονται	κατά	κανόνα	οδικοί	άξονες,	όπως	

η	περίπτωση	της	οδού	Μάρνης,	ενώ	εντοπίζονται	και	διευθετήσεις	της	

κοίτης	και	των	οχθών	για	να	δημιουργηθούν	εκατέρωθεν	οδικά	δίκτυα	

όπως	η	περίπτωση	του	Κηφισού.

Εικόνα 4:	Η	οδός	Καλλιρόης	τη	δεκαετία	του	‘60	πριν	την		ολοκληρωτική	κάλυψη	του	
Ιλισσού	/	Πηγή:	http://www.flickriver.com/

Εικόνα 5:	Κηφισός,	Άγ.	Ιωάννης	Ρέντης	/	Πηγή:	http://www.greekarchitects.gr/
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Οι	αρτηρίες	του	κυκλοφοριακού	δικτύου	ακολουθούν	τις	διαδρομές	των	

μεγαλύτερων	ρεμάτων,	ιδιαίτερα	όταν	αυτά	αποτελούσαν	τις	μοναδικές	

δημόσιες	εκτάσεις	σε	περιοχές	όπου	χρειάζονταν	κυκλοφοριακά	έργα,	

ενώ	 τα	 μικρότερα	 χάνονται	 κάτω	 από	 την	 αστικοποιημένη	 περιοχή.	

Αλλά	 και	 αυτά	 που	 παρέμειναν	 ανοιχτά	 έχουν	 υποστεί	 ακατάλληλες	

διευθετήσεις	και	αλλοιώσεις	που	περιλαμβάνουν	συνολικές	διευθετήσεις	

της	κοίτης	και	των	οχθών	με	μπετόν,	κατασκευές	διαφόρων	τύπων	και	

μεγεθών	 στις	 όχθες,	 απόρριψη	 μπαζών	 ή/και	 αποβλήτων,	 φυτεύσεις	

κ.λπ.	

Η	ελλιπής	περιβαλλοντική	ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση	των	πολιτών	

αποθάρρυνε	 την	 επαφή	 τους	 με	 το	 ρέμα	 και	 είχε	 ως	 αποτέλεσμα	

τη	 σταδιακή	 μετατροπή	 τους	 σε	 χώρους	 απόθεσης	 σκουπιδιών	 και	

λυμάτων,	επικίνδυνων	για	τη	δημόσια	υγεία.	Η	καταστροφή	των	ρεμάτων	

νομιμοποιήθηκε	από	την	αντιμετώπιση	ως	ένα	στοιχείο	δυσμενές	για	

το	αστικό	περιβάλλον	που	μολύνει	με	την	παρουσία	του	τη	σύγχρονη	

πόλη.

Ο	κάτοικος	της	πόλης	δεν	αντιλαμβάνεται	πλέον	την	παρουσία	του	

ρέματος	αγνοώντας	πολλές	φορές	ότι	βρίσκεται	κάτω	από	τα	πόδια	

του.	Σύμφωνα	με	τη	Βαΐου “σήμερα πολύ μικρό μέρος από το κάποτε 

πυκνό δίκτυο ποταμών και ρεμάτων μπορεί να εντοπιστεί. Όχι πια 

ένα δίκτυο, άλλα μάλλον κομμάτια που είναι ακόμη ορατά μέσα στον 

αστικό χώρο, απομακρυσμένα το ένα από το άλλο. Αλλά κομμάτια 

μπορεί να τα διακρίνει κανείς κάτω από τους πιο φαρδείς δρόμους,

ιδιαίτερα αυτούς που είχαν νησίδα στη μέση, μία αλάθητη ένδειξη 

καλυμμένου ρέματος. Είναι όμως πολύ δύσκολο να εντοπιστούν πλήρως 

οι διαδρομές των ρεμάτων, αφού σε μεγάλο μέρος του μήκος τους 

έχουν καλυφθεί από κτίρια ή έχουν διευθετηθεί και αποτελούν μέρος 

του αποχετευτικού δικτύου [κάτω από την επιφάνεια του εδάφους] ή 

μέρος του οδικού δικτύου [στο επίπεδο του εδάφους]”.15

Ωστόσο	ακόμη	και	αν	τα	κύρια	ρέματα	της	πόλης	είχαν	παραμείνει	

ανοιχτά	θα	ήταν	και	πάλι	δύσκολο	να	διατηρηθεί	η	φυσική	υδραυλική	

λειτουργία	 του	 τοπίου.	 Το	 σύνολο	 των	 μικρών	 διακλαδώσεων	 που	

τροφοδοτούσαν	 με	 νερό	 τους	 χείμαρρους	 είχε	 καθοριστικό	 ρόλο	 σε	

αυτό	και	ήταν	αδύνατο	να	προστατευτεί.	

15.	Βαΐου	Ντ.,	Καραλή	Μ.,	Η ανάπτυξη της πόλης και οι διαδρομές των ρεμάτων στην 
Αθήνα,	Πρακτικά	διεθνούς	Συμποσίου	“Προστασία	και	περιβαλλοντική	διαχείριση	των	
ρεμάτων”,	Αθήνα,	23-24	Νοεμβρίου	1995
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Η	κάλυψη	της	αστικής	επιφάνειας	από	αδιάβροχα	υλικά	είχε	ως	συνέπεια	

της	 συγκέντρωση	 των	 βρόχινων	 υδάτων	 στα	 φρεάτια. Η	 διατήρηση	

ορισμένων	ανοιχτών	ρεμάτων	δεν	θα	μπορούσε	να	αντιμετωπίσει	την	

ποσότητα	του	νερού	που	θα	κατέληγε	σε	αυτά	καθώς	και	το	πρόβλημα	

της	μόλυνσης	από	τα	πάσης	φύσεως	επιφανειακά	αστικά	απόβλητα16.

Σύμφωνα	με	μελέτη	του	ΕΜΠ,	τα	ανοιχτά	ρέματα	το	1945,	είχαν	μήκος	

1.280	 χιλιόμετρα	 και	 σήμερα,	 μόλις,	 434	 χιλιόμετρα,	 μειώθηκαν	

δηλαδή	σε	ποσοστό	66,4%.	Όπως	προκύπτει,	επίσης,	από	μελέτη	του	

ΙΓΜΕ	[Ινστιτούτο	Γεωλογικών	και	Μεταλλευτικών	Ερευνών],	πριν	από	

μερικά	χρόνια	το	80%	των	νερών	της	βροχής	το	απορροφούσε	το	έδαφος	

και	μόλις	το	20%	έπεφτε	στην	θάλασσα	ενώ	σήμερα	το	ποσοστό	αυτό	

έχει	αλλάξει	δραματικά17.

Για	χρόνια	η	πρακτική	αντιμετώπισης	των	ρεμάτων	και	των	φυσικών	

πόρων	στη	χώρα	μας	ήταν	κατά	κανόνα	εκμεταλλευτική.	Η	διευθέτηση	

και	κάλυψη	των	ρεμάτων	ταυτίστηκε	με	τον	εκσυγχρονισμό	και	την	

εξυγίανση	και	οδήγησε	στη	θεώρηση	των	ρεμάτων	ως	αντικείμενο	δημοσίων	

έργων	–	μια	προσέγγιση	που,	ακόμη	και	σήμερα,	είναι	κυρίαρχη.	Η	

ραγδαία	αστική	επέκταση	και	η	διαχείριση	των	ρεμάτων	στη	λογική	

της	 υδραυλικής	 διευθέτησης	 έχει	 οδηγήσει	 σήμερα	 σε	 εκτεταμένη	

υποβάθμιση	 και	 συρρίκνωση	 του	 υδρογραφικού	 δικτύου	 των	 πόλεων.	

Τα	 πλημμυρικά	 φαινόμενα	 που	 σημειώνονται	 συχνά	 στο	 Λεκανοπέδιο	

είναι	αποτέλεσμα	της	ανάπτυξης	που	ακολουθήθηκε.	Οι	περισσότεροι	

φυσικοί	δρόμοι	προς	τη	θάλασσα	έχουν	κλείσει	και	τα	λιγοστά	ρέματα	

έγιναν	ξαφνικοί	χείμαρροι	που	σκορπάνε	την	καταστροφή.  Το	σύγχρονο	
αυτό	 φαινόμενο,	 καλείται	 σύνδρομο	 του	 αστικού	 ρέματος18.	 Με	

χαρακτηριστικά	τη	διαταραχή	του	υδρολογικού	κύκλου	με	αποτέλεσμα	

τις	 αυξημένες	 πλημμυρικές	 αιχμές,	 τις	 μεταβολές	 στη	 μορφολογία	

και	τη	σταθερότητα	του	καναλιού,	και	τις	αυξημένες	συγκεντρώσεις	

ρύπων	και	την	μειωμένη	βιοποικιλότητα.	Το	πρόβλημα	αυτό	εντείνεται	

και	από	την	έλλειψη	επαρκών	έργων	υποδομής	[αντιπλημμυρικά	έργα,	

δίκτυο	απορροής,	κ.λπ.]	καθώς	τα	περισσότερα	είναι	αποσπασματικά	

και	δεν	εντάσσονται	σε	έναν	ευρύτερο	σχεδιασμό.	

16.	Δραγώνας	Π.,	Αστικοί χείμαρροι. Τα αθηναϊκά ρέματα ως δίκτυα ανασυγκρότησης 
του δημόσιου χώρου,	δημοσίευση	στην	ιστοσελίδα	www.monumenta.org,	21/12/2007
17.	Λάππας	Δ.,	Τα ρέματα των Αθηνών χθες και σήμερα,	δημοσίευση	στην	ιστοσελίδα	
www.	skai.gr,	22-02-2013
18.	 Ηλιόπουλος	 Β.,	 Ρεματιά: Το περιβαλλοντικό έγκλημα και προτάσεις για την 
αξιοποίησή του, δημοσίευση	στην	ιστοσελίδα	www.vrilissianews.gr,	07-08-2013
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Εικόνα 6:	Χάρτης	δικτύου	ρεμάτων	και	
δομημένων	περιοχών	το	έτος	1893.	Η	δόμηση	
της	Αθήνας	καλύπτει	το	3%	της	συνολικής	
έκτασης	της	λεκάνης	απορροής	γεγονός	που	
ευνοούσε	την	ύπαρξη	ενός	δικτύου	ρεμάτων	

με	φυσική	και	ελεύθερη	ροή.

Πηγή: Γερμανικό	Αρχαιολογικό	Ινστιτούτο	–
Kaupert,	επεξεργασία:	Καραλή,	2000
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Εικόνα 7:	Χάρτης	δικτύου	ρεμάτων	και	δομημένων	
περιοχών	το	έτος	1951.	
Οι	δομημένες	επιφάνεις	καλύπτουν	το	25%	της	
συνολίκής	έκτασης	της	λεκάνης	απορροής	με	
αποτέλεσμα,	κυρίως	στην	περιοχή	του	κέντρου	της	
Αθήνας	και	τον	Πειραιά,	να	εξαφανιστούν	αρκετά	
ρέματα	ή	να	διακόπτεται	η	συνέχεια	άλλων.

Πηγή:	Εθνικό	Ίδρυμα	Αγροτικής	Έρευνας	–AMS,	
επεξεργασία:	Καραλή,	2000
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Εικόνα 8:	Χάρτης	δικτύου	ρεμάτων	και	δομημένων	
περιοχών	το	έτος	1988.	Η	δόμηση	έχει	εξαπλωθεί	

με	ταχύτατους	ρυθμούς	και	καλύπτει	σχεδόν	όλο	το	
λεκανοπέδιο	με	εξαίρεση	τις	πλαγιές	του	Υμηττού,	

της	Πάρνηθας,των	όρων	Αιγάλεω	και	Ποικίλου.	
Στην	Αθήνα	οι	κατοικίες	και	τα	δίκτυα	μεταφορών	

καλύπτουν	το	75%	της	αστικής	περιοχής.

Πηγή: Γεωγραφική	Υπηρεσία	Στρατού	(ΓΥΣ),	
επεξεργασία:	Καραλή,	2000
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Το	κυρίαρχο	πρότυπο	του	χωρικού	σχεδιασμού	στην	Ελλάδα	είναι	ακόμη	

προσηλωμένο	σε	μια	τεχνοκρατική	αντίληψη	με	κανονιστικό	χαρακτήρα,	

γεγονός	που	έχει	να	κάνει	με	τις	ιδιαίτερες	συνθήκες	παραγωγής	

του	ελληνικού	αστικού	χώρου.	Ακόμη	και	σήμερα,	η	πόλη	εξακολουθεί	

να	 καλύπτει	 τα	 ρέματα	 της	 ώστε	 να	 ανοίξει	 νέους	 δρόμους.	 Τα	

μεγάλης	κλίμακας	έργα	υποδομής	που	πραγματοποιήθηκαν	στην	Αττική	

τα	τελευταία	χρόνια,	όπως	η	Αττική	οδός	και	τα	Ολυμπιακά	έργα,	

οδήγησαν	σε	περαιτέρω	υποβάθμιση	της	υδραυλικής	λειτουργίας	του	

δικτύου	των	ρεμάτων.	Συγκεκριμένα	η	κάλυψη	του	κεντρικού	κλάδου	του	

Κηφισού	μέχρι	το	Φάληρο	ολοκληρώθηκε	μόλις	το	2004	προκειμένου	να	

διαμορφωθεί	ο	Ολυμπιακός	δακτύλιος.	Παράλληλα	ο	τρόπος	διαχείρισης	

των	 υδάτινων	 οδών	 έχει	 στερήσει	 από	 τον	 πληθυσμό,	 ιδιαίτερα	

πυκνοκατοικημένων	περιοχών,	πολύτιμους	ελεύθερους	χώρους	και	τη	

δυνατότητα	για	ποιοτικότερες	συνθήκες	ζωής	καθώς	η	υποβάθμιση	τους	

επιβαρύνει	την	εκάστοτε	περιοχή	από	την	οποία	διέρχονται.

Εικόνα 9:Διαγραμματική	απεικόνιση	της	
εξέλιξης	των	ρεμάτων

Πηγή: Εργαστήριο	Σχολής	Τοπογράφων	ΕΜΠ	
[www.kathimerini.gr]
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Εικόνα 10:	Μεγάλα	ρέματα	στο	Λεκανοπέδιο	Αθηνών
Πηγή:	ΕΜΠ,	Σχολή	Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών,	
Εργαστήριο	Αστικού	Περιβάλλοντος,	2009
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 4. Σύγχρονες τάσεις διαχείρισης αστικών ρεμάτων 
| Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Οι	όχθες	των	ρεμάτων	και	των	ποταμών	διατηρούσαν	το	χαρακτήρα	τους	

ως	“φύση”	και	ως	χώροι	αναψυχής	για	τους	κατοίκους	της	πόλης	μέχρι	

τον	19ο	αιώνα.	Η	βιομηχανική	επανάσταση	θεωρείται	το	χρονικό	ορόσημο	

της	μεταστροφής	στον	τρόπο	διαχείρισης	του	νερού.	Η	πληθυσμιακή	

αύξηση	 των	 πόλεων	 διόγκωσε	 ταυτόχρονα	 την	 ποσότητα	 των	 αστικών	

και	βιομηχανικών	λυμάτων,	τα	οποία	άρχισαν	να	διοχετεύονται	στα	

ρέματα	 που	 διέτρεχαν	 τις	 πόλεις.	 Το	 πρώτο	 και	 πιο	 καθοριστικό	

βήμα	αυτής	της	διαδικασίας	ήταν	η	χρήση	των	ρεμάτων	ως	ανοικτών	

αποχετευτικών	 αγωγών	 ακαθάρτων.	 Τα	 έντονα	 προβλήματα	 υγιεινής	

που	 δημιουργήθηκαν	 οδήγησαν	 στη	 μετατροπή	 τους	 σε	 κλειστούς	

αγωγούς	και	οχετούς.	Στις	αρχές	του	20ου	αιώνα	με	την	κάλυψη	των	

υδάτινων	 διαδρομών	 εξασφαλίστηκαν	 οι	 απαιτούμενες	 εκτάσεις	 για	

την	εξάπλωση	των	πόλεων	και	την	κατασκευή	του	οδικού	δικτύου.	Στη	

δεκαετία	 του	 1970	 η	 διαχείριση	 των	 ρεμάτων	 επικεντρωνόταν	 στον	

εγκιβωτισμό	τους	με	σκόπο	των	έλεγχο	των	πλημμύρων,	αντιμετώπιση	

η	 οποία	 αποδείχθηκε	 συχνά	 ανεπαρκής.	 Με	 την	 πάροδο	 του	 χρόνου	

η	 μονοδιάστατη	 αντιμετώπιση	 των	 ρεμάτων	 ως	 υδραυλικοί	 αγωγοί,		

επέφερε	τη	γενικότερη	υποβάθμιση	των	υδάτινων	δικτύων.		

Μέχρι	τις	αρχές	της	δεκαετίας	του	́ 70	τα	περιβαλλοντικά	προβλήματα	

και	η	οικολογική	ισορροπία	δεν	λαμβάνονταν	υπόψη	κατά	τον	πολεοδομικό	

και	χωροταξικό	σχεδιασμό19. Η	θεώρηση	ότι	η	φύση	έχει	απεριόριστη	
ικανότητα	 να	 αποδέχεται	 τα	 αποτελέσματα	 της	 ρύπανσης	 και	 της	

αλόγιστης	χρήσης	των	φυσικών	πόρων	περιόριζε	τους	προβληματισμούς	

γύρω	από	το	περιβάλλον.	Στις	σύγχρονες	αστικές	κοινωνίες	η	εξαφάνιση	

των	 ρεμάτων	 αντικατοπτρίζει	 την	 αντίληψη	 πως	 η	 θέση	 της	 φύσης	

είναι	εξ’	ορισμού	εκτός	του	αστικού	περιβάλλοντος20.

 

19.	Εππας	Δ.,	Παρθενοπούλου	Σ.,	Πουλιός	Κ,	Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων, Τεχνικό	Επημελητήριο	Ελλάδος,	Τμήμα	Κεντρικής	Μακεδονίας,	
Θεσσαλονίκη,	2007
20.	Brown	J.,	&	Storey	K.,	“Rain	Water	in	the	Urban	Landscape:The	Garrison	Creek	
Demonstration	Project”,	Places,	Vol.10,σελ.16-25,	1996
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Η	προσέγγιση	των	φυσικών	τοπίων	μέσα	στον	κατοικημένο	ιστό	είναι	

μία	 από	 τις	 μεγαλύτερες	 προκλήσεις	 στις	 σημερινές	 μητροπόλεις.	

Στο	πλαίσιο	της	αειφορικής	ανάπτυξης,	η	υιοθέτηση	μέτρων	για	τη	

διατήρηση	της	οικολογικής	ισορροπίας	των	φυσικών	οικοσυστημάτων,	

την	ορθολογική	διαχείριση	των	πόρων,	την	υγεία	των	κατοίκων	έχουν	

ως	 στόχο	 την	 πρόληψη	 της	 υποβάθμισης	 του	 περιβάλλοντος	 ή	 την	

αποκατάσταση	και	βελτίωση	του.	Σε	αυτό	το	πλαίσιο	οι	ποταμοί,	οι	

χείμαρροι	και	τα	ρέματα	παύουν	να	αντιμετωπίζονται	ως	αναλώσιμοι	

πόροι	και	να	υφίστανται	εντατική	εκμετάλλευση.	Αναγνωρίζεται	ότι	

αποτελούν	 μέρη	 ευρύτερων	 οικοσυστημάτων	 και	 ότι	 συγκεκριμένα	

χαρακτηριστικά	τους	όπως	η	οικολογική	λειτουργία,	η	γεωμορφολογία			

και	 η	 ποιότητα	 του	 νερού	 επιβάλλεται	 να	 διαφυλαχθούν	 και	 να	

προστατευθούν21.	Η	ολοκληρωμένη	οικολογική	διαχείριση	των	ρεμάτων	

και	των	παραρεμάτιων	ζωνών,	υιοθετεί	ως	αρχές	σχεδιασμού	τη	μη	

κάλυψη	των	ρεμάτων	και	τη	διατήρηση	του	φυσικού	περιβάλλοντος	τόσο	

αυτών	όσο	και	των	παραρεμάτιων	περιοχών	καθώς	και	την	ένταξή	τους	

στο	ενιαίο	δίκτυο	των	χώρων	πρασίνου	της	πόλης.	

Σύμφωνα	με	πρόσφατη	μελέτη	του	Ευρωπαϊκού	Οργανισμού	Περιβάλλοντος,	

τουλάχιστον	σε	17	Ευρωπαϊκές	πόλεις	[μεταξύ	αυτών	η	Μαδρίτη,	η	

Βιέννη,	 το	 Όσλο,	 το	 Aαρχους,	 το	 Βουκουρέστι,	 η	 Λειψία]	 έχουν	

αναπτυχθεί	τα	τελευταία	χρόνια	παρεμβάσεις	για	την	ανάδειξη	των	

υδάτινων	διαδρομών,	σε	μια	ριζικά	διαφορετική	κατεύθυνση	από	τις	

προηγούμενες	δεκαετίες.

Οι	 σύγχρονες	 τάσεις	 διαχείρισης	 και	 οι	 κυρίαρχες	 πρακτικές	 που	

εφαρμόζονται	 διεθνώς	 περιλαμβάνουν	 την	 “αποκατάσταση”	 [resto-

ration],	 την	 “επαναφορά”	 [rehabilitation]	 και	 την	 “αποκάλυψη”	

[daylighting]	ρεμάτων	και	ποταμών	καθώς	και	τη	συνολική	διαχείριση	

των	επιφανειακών	απορροών	τους.	Η	επανεμφάνιση	θαμμένων	ρεμάτων	

και	η	αποκατάσταση	τους	είναι	ίσως	η	πιο	ριζοσπαστική	έκφραση	της	

αλλαγής	της	τάσης	απέναντι	στα	επιφανειακά	ύδατα.

Η	αποκατάσταση	των	ρεμάτων	αποτελεί	μια	διαμορφωμένη	πραγματικότητα	

για	πολλές	πόλεις	του	κόσμου	και	αναπόσπαστο	κομμάτι	της	βιώσιμης	

διαχείρισης	των	υδάτων.

21.	Findlay	S.J.	&	Taylor	M.P.,	“Why	rehabilitate	urban	river	streams?” Area, 
Vol.	38	σελ.	312-325,2006	
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Ο	όρος	“αποκατάσταση”	ρέματος	αφορά	στην	επαναφορά	της	δομής	και	

της	λειτουργίας	του	σε	συνθήκες	όσο	το	δυνατόν	πλησιέστερες	σε	

αυτές	 που	 επικρατούσαν	 πριν	 αυτό	 διαταραχθεί	 από	 ανθρωπογενείς	

πιέσεις.	 Η	 ανάγκη	 για	 δημιουργία	 μιας	 υγιούς	 σχέσης	 της	 πόλης	

με	 το	 διαταραγμένο	 οικοσύστημα	 του	 ρέματος,	 οδήγησαν	 στα	 πρώτα 

παραδείγματα	 αποκαταστάσεων,	 τα	 οποία	 έχουν	 τις	 ρίζες	 τους	 σε	

μικρές	αμερικάνικες	πόλεις.	

Οι	μελέτες	αποκατάστασης	ενός	αστικού	ρέματος	μπορεί	να	αφορούν	

την	εξυγίανση	υποβαθμισμένων	οικοσυστημάτων,	την	ανάγκη	προστασίας	

αστικών	υποδομών	[όπως	το	αποχετευτικό	δίκτυο,	οι	δρόμοι	και	τα	

κτίρια]	που	βρίσκονται	σε	επαφή	με	το	ρέμα	ή	να	εντάσσονται	στην	

εφαρμογή	 ενός	 γενικότερου	 σχεδίου	 ανάπλασης.	 Τα	 προβλήματα	 που	

συνήθως	αντιμετωπίζουν	περιλαμβάνουν	τη	διάβρωση	των	οχθών,	τις		

πλημμύρες,	τη	μόλυνση	και	την	ποιότητα	του	νερού.	Στην	πράξη	τα	

έργα	 αποκατάστασης	 επιδιώκουν	 την	 σταθεροποίηση	 των	 οχθών,	 την	

απομάκρυνση	ρύπων,	την	ενίσχυση	της	φυσικότητας	των	σχηματισμών	

βλάστησης	που	απομένουν,	τη	δημιουργία	ενδιαίτημάτων	σε	απειλούμενα	

είδη	και	τη	δημιουργία	“διαδρόμων”	που	θα	επανασυνδέσουν	πράσινους	

χώρους	και	θα	προωθήσουν	την	επισκεψιμότητα	[αναψυχή,	περιβαλλοντική	

εκπαίδευση,	φυσιολατρία].  

Τα	μέτρα	που	λαμβάνονται	στα	πλαίσια	της	αποκατάστασης	κυμαίνονται	

από	την	απλή	εξυγίανση	ενός	αστικού	ρέματος	έως	την	αντικατάσταση	

διευθετημένων	σε	οχετούς	καναλιών	από	νέους	υδάτινους	δρόμους.

Οι	στόχοι	των	περισσότερων	έργων	αποκατάστασης	αφορούν22:

•	 τη	 βελτίωση	 της	 υδραυλικής	 ικανότητας	 και	 σταθερότητας	 του	

ποταμού

•	τη	βελτίωση	των	υδατικών	και	παρόχθιων	ενδιαιτημάτων

•	τη	βελτίωση	της	ποιότητας	του	νερού

•	την	αναψυχή	και	συμμετοχή	της	κοινότητας

Ο	όρος	“επαναφορά”	ενός	ρέματος	[stream	rehabilitation]	αφορά	τη	

μερική	ανάκτηση	των	λειτουργιών	του	οικοσυστήματος	του.	Συνήθως	

περιλαμβάνει	 μέτρα	 που	 αποσκοπούν	 στην	 απομάκρυνση	 των	 πηγών	

όχλησης	και	στην	ανάκαμψη	των	λειτουργιών	του.	

22.	 Δημητρέλου	 Μ.,	 Σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των αστικών ρεμάτων. Μελέτη 
περίπτωσης: Το ρέμα Πικροδάφνης και οικονομική αποτίμηση της αξίας του,	
Διπλωματική	εργασία	στο	Δ.Π.Μ.Σ.	“Περιβάλλον	και	Ανάπτυξη”,	Σχολή	Αγρονόμων	και	
Τοπογράφων	Μηχανικών,	ΕΜΠ,	Αθήνα	2013,σελ.	26
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Στόχος	 είναι	 η	 δημιουργία	 ενός	 σταθερού	 περιβάλλοντος	 το	 οποίο	

μπορεί	να	υποστηρίξει	τα	φυσικά	οικοσυστήματα.

Η	“αποκατάσταση”	με	την	στενή	έννοια	θεωρείται	πρακτικά	αδύνατη	

αφού	προϋποθέτει	την	πλήρη	επαναφορά	της	δομής	και	λειτουργίας	του	

οικοσυστήματος.	Αντίθετα,	η	“επαναφορά”,	η	οποία	ταυτίζεται	με	την	

εν	μέρει	επιστροφή	του	οικοσυστήματος	στις	συνθήκες	προτού	αυτό	

διαταραχθεί	ή	ακόμα	και	με	την	αποκατάσταση	της	καλής	λειτουργίας								

του,	είναι	τελικά	στην	πραγματικότητα	ο	στόχος	των	περισσοτέρων	

έργων	αποκατάστασης23.

Οι	 έννοιες	 της	 “αποκατάστασης”	 και	 της	 “επαναφοράς”	 δεν	 είναι	

αυστηρά	 οριοθετημένες.	 Στη	 σχετική	 βιβλιογραφία	 είναι	 συχνά	

αλληλεπικαλυπτόμενες	και	ασαφείς,	με	την	πρακτική	της	αποκατάστασης

να	περιλαμβάνει	ένα	μεγάλο	εύρος	μέτρων	που	στοχεύουν	στη	βελτίωση	

της	λειτουργίας	υποβαθμισμένων	οικοσυστημάτων24.

H	αποκατάσταση	του	ποταμού	Porsuk	στην	Τουρκία

Εδώ	 και	 πολλά	 χρόνια,	 ο	 Porsuk	 ήταν	 γνωστός	 ως	 καταστροφικός	

ποταμός	με	συχνές	πλημμύρες.	Μέχρι	το	2001	είχε	εκτεθεί	σε	έντονες	

πιέσεις	 λόγω	 του	 αυξανόμενου	 αριθμού	 του	 πληθυσμού	 της	 πόλης	

και	 η	 κοίτη	 του	 είχε	 μειωθεί	 για	 να	 φιλοξενήσει	 νέα	 κτίσματα.	

Τα	 πλημμυρικά	 φαινόμενα	 ενισχύθηκαν	 σημαντικά	 από	 την	 απόφαση	

να	μπαζώθουν	μεγάλες	παραποτάμιες	εκτάσεις	και	μέρος	της	κοίτης	

για	 τη	 δημιουργία	 μεγάλου	 πάρκου.	 Επιπλέον,	 είχε	 μετατραπεί	 σε	

δύσοσμο	 και	 μολυσμένο	 αγωγό	 λυμάτων,	 εξαιτίας	 της	 απόρριψης	 σε	

αυτόν	βιομηχανικών	και	οικιακών	αποβλήτων	καθώς	και	από	το	γεγονός	

ότι	 στην	 κοίτη	 του	 χύνονταν	 πολλοί	 ανεξέλεγκτοι	 χείμαρροι	 της	

περιοχής.	Ο	Δήμος	λαμβάνοντας	υπόψη	τον	σεισμό	που	γνώρισε	η	πόλη	

το	1999	και	την	απειλή	των	πιθανών	πλημμύρων,	ξεκίνησε	το	2001	το	

έργο	αποκατάστασης	του	ποταμού,	με	την	υποστήριξη	της	Ευρωπαϊκής	

Τράπεζας	 Επενδύσεων,	 με	 στόχο	 την	 προστασία	 της	 πόλης	 από	 τις	

επιπτώσεις	των	φυσικών	καταστροφών.

23.	Shields	F.	D.,	Cooper	C.M.	Jr,	Knight	S.S.	&	Moore	M.T.,	Stream corridor 
restoration research: a long and winding road, Ecological	Engineering,	2003
24.	Simsek	G.,	Urban River Rehabiltation as an Integrative Part of Sustainable 
Urban Water Systems,	48th	ISOCARP	Congress,	2012
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Το	έργο	περιελάμβανε	τμήμα	του	ρέματος,	μήκους	12	χλμ.,	που	διατρέχει	

το	κέντρο	της	πόλης	και	αφορούσε	κυρίως	την	αντιπλημμυρική	του	

προστασία,	 αλλά	 και	 την	 αποκατάσταση	 του,	 η	 οποία	 θα	 πρόσφερε	

μεγαλύτερη	ασφάλεια	στο	έργο.	Έτσι,	ταυτόχρονα	ξεκίνησε	ένα	σχέδιο	

διαχείρισης	υδάτων	[Porsuk	Basin	Water	Administration	Plan]	και	

ένα	σχέδιο	αποκατάστασης	του	[Porsuk	Stream	Urban	Transition	Re-

habilitation	Project].

Στόχοι	του	προγράμματος	ήταν	η	κατασκευή	παγίδων	άμμου	προκειμένου	

να	εγκλωβίζουν	τα	λήμματα	και	να	καθαρίζονται	πριν	και	μετά	την	εποχή	

των	πλημμύρων,	αποκατάσταση	τμήματος	9,6	χιλιομέτρων	του	ρέματος,	

κατασκευή	 εννέα	 γεφυρών	 για	 οχήματα	 και	 τεσσάρων	 για	 πεζούς,	

κατασκευή	οκτώ	κτιρίων	με	σκοπό	τον	έλεγχο	της	στάθμης	του	νερού	

και	τη	διατήρηση	ομοιόμορφης	και	πλήρης	ροής	του	ποταμού	σε	όλο	το	

μήκος	του,	εξοπλισμός	των	κτιρίων	αυτών	με	αυτόματους	αισθητήρες	

για	 πλήρη	 πρόληψη	 των	 κινδύνων	 και	 ευρείες	 δεξαμενές	 απορροής	

υδάτων	 δημιουργήθηκαν	 και	 στις	 δύο	 όχθες,	 προλαμβάνοντας	 τις	

πλημμύρες.	Μετά	τη	διαδικασία	της	αποκατάστασης,	ένα	ολοκληρωμένο	

σχέδιο	ανάπλασης	ετοιμαζόταν	για	τη	διαμόρφωση	της	περιοχής	γύρω	

και	δίπλα	στο	ρέμα.	Σύμφωνα	με	αυτό	σχεδιάστηκαν	μονοπάτια,	χώροι	

πρασίνου,	αναψυχής	και	πάρκα	με	στόχο	την	καλύτερη	αξιοποίηση	της	

περιοχής	από	τους	κατοίκους.	Τα	αυθαίρετα	κτίρια	κατεδαφίσθηκαν	

και	δημιουργήθηκαν	μεγάλες	ζώνες	πρασίνου.	Τέλος,	έγιναν	δυνατές	

οι	πλωτές	μεταφορές	στο	ρέμα25.

Ξεχωριστή	 πτυχή	 του	 έργου	 αποκατάστασης	 του	 ποταμού	 Porsuk	

συνιστούν	τα	μέτρα	που	έλαβαν	για	τη	διασύνδεση	και	την	ενσωμάτωση	

του	 με	 την	 πόλη	 με	 τέτοιο	 τρόπο	 ώστε	 να	 ανανεώσει	 την	 εικόνα	

του	μέχρι	πρότινος	βιομηχανικού	κέντρου,	το	οποίο	αναστήθηκε	και	

μετατράπηκε	σε	ένα	νέο,	σύγχρονο	κέντρο	αναψυχής,	τουρισμού	και	

ψυχαγωγίας.	H	ανανεωμένη	παραποτάμια	ζώνη	του	τέθηκε	στη	χρήση	των	

κατοίκων,	προσφέροντας	παράλληλα	περίλαμπρο	παράδειγμα	χρηστής	και	

αισθητικά	άρτιας	αξιοποίησης	υδάτινου	σώματος	σε	αστική	περιοχή.

25.	Simsek	G,	River Rehabilitation with Cities in Mind: The Eskisehir Case,	2014
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Εικόνες 11,12:	Ο	ποταμός	Porsuk	τη	δεκαετία	
του	‘30	και	στις	αρχές	της	δεκαετίας	του	2000

Πηγή:	Simsek	G,	River Rehabilitation with 
Cities in Mind: The Eskisehir Case,	2014

Εικόνα 13:Χάρτης	της	πόλης	Eskişehir και	του	
ποταμού	Porsuk	

Πηγή:	Simsek	G,	River Rehabilitation with 
Cities in Mind: The Eskisehir Case,	2014



40

Με	τον	όρο	stream daylighting [αποκάλυψη	ή	ανάδυση	ρεμάτων]	ορίζεται	

ένα	σύνολο	δραστηριοτήτων	που	έχουν	ως	σκοπό	την	επαναφορά	στην	

επιφάνεια	ολόκληρου	ή	μέρους	ενός	κρυμμένου	ρέματος	[υδάτινων	οδών	

που	είχαν	στο	παρελθόν	διευθετηθεί	σε	υπόγειους	οχετούς,	αγωγούς	

και	κανάλια	ή	είχαν	καλυφθεί	από	γέφυρες].	Στόχος	των	αντίστοιχων	

μελετών	είναι	η	επαναφορά	ενός	ρέματος	σε	μία	πιο	φυσική	μορφή	και	

η	βελτίωση	του	παρόχθιου	περιβάλλοντος.	

Όπου	είναι	εφικτό	ο	υδάτινος	δρόμος	επαναφέρεται	στην	διαδρομή	που	

ακολουθούσε	πριν	την	ανθρώπινη	παρέμβαση	ενώ	σε	αντίθετη	περίπτωση	

δημιουργείται	μία	νέα	διαδρομή	η	οποία	ελίσσεται	ανάμεσα	στις	νέες	

διαμορφώσεις	 που	 έχουν	 καταλάβει	 το	 χώρο.	 Η	 αποκάλυψη	 ρεμάτων	

αποτελεί	 μια	 παγκοσμίως	 διαδεδομένη	 τάση,	 με	 χαρακτηριστικό	

παράδειγμα	αυτό	της	πόλης	της	Ζυρίχης,	στην	Ελβετία	όπου	από	το	

1988	 μέχρι	 σήμερα	 πάνω	 από	 9	 μίλια	 ρεμάτων	 έχουν	 αναδυθεί	 στο	

φως26.

Η	 πρακτική	 της	 αποκάλυψης	 αποτελεί	 υποσύνολο	 της	 αποκατάστασης	

ρεμάτων	και	ακολουθούνται	συχνά	οι	ίδιες	διαδικασίες	και	στις	δύο	

περιπτώσεις,	παρόλο	που	η	αποκάλυψη	ενός	υδάτινου	δρόμου	μπορεί	

να	 εμπεριέχει	 έναν	 επιπλέον	 βαθμό	 πολυπλοκότητας27.	 Η	 αποκάλυψη	

συνοδεύεται	και	από	μια	σειρά	θεσμικών	ζητημάτων,	όπως	ζητήματα	

ιδιοκτησίας,	καθορισμού	του	αρμόδιου	φορέα	για	τη	διαχείρηση	και	

συντήρηση	 του	 έργου	 ή	 ζητήματα	 πολυπλοκότητας	 στην	 αδειοδότηση	

και	 τον	 περιβαλλοντικό	 έλεγχο	 από	 διαφορετικούς	 εμπλεκόμενους	

φορείς.	Επίσης	τεχνικά	ζητήματα	εγείρονται	και	τα	οποία	αφορούν	

την	 πιθανή	 ρύπανση	 του	 εδάφους,	 την	 αναγκαιότητα	 απομάκρυνσης	

υφιστάμενων	χρήσεων	γης,	τη	συμβατότητα	με	τις	υφιστάμενες	υποδομές,	

τη	 διαχείριση	 των	 αστικών	 όμβριων	 υδάτων,	 καθώς	 και	 πρόσθετα	

υδραυλικά	ζητήματα	για	την	ομαλή	ροή	και	λειτουργία	του	ρέματος.	

Ο	προσδιορισμός	της	παλιάς	διαδρομής	ενός	θαμμένου	ρέματος,	συχνά	

απαιτεί	 ιστορική	 και	 αρχαιολογική	 έρευνα	 καθώς	 και	 γεωτεχνική	

μελέτη	κάτι	το	οποίο	δυσκολεύει	το	έργο	μιας	αποκατάστασης.	

26.	Pinkham	R.,	Daylighting: New Life for Buried Streams,	Snowmass,	Colorado:	
Rocky	Mountain	Institute,	2000
27.	 Δημητρέλου	 Μ.,	 Σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των αστικών ρεμάτων. Μελέτη 
περίπτωσης: Το ρέμα Πικροδάφνης και οικονομική αποτίμηση της αξίας του,	
Διπλωματική	εργασία	στο	Δ.Π.Μ.Σ.	“Περιβάλλον	και	Ανάπτυξη”,	Σχολή	Αγρονόμων	και	
Τοπογράφων	Μηχανικών,	ΕΜΠ,	Αθήνα	2013,	σελ.	37
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Μία	από	τις	προκλήσεις	συνδέεται	άμεσα	με	τους	κατοίκους	των	περιοχών	

οι	οποίοι	μπορεί	να	αγνοούν	την	ύπαρξη	θαμμένων	ρεμάτων	κάτω	από	

τις	πόλεις	τους.	Η	ανάδυση	ενός	ρέματος	στο	φως	απαιτεί,	επιπλέον,	

εκπαίδευση	και	επιμόρφωση	των	κατοίκων	προκειμένου	να	ξεπεραστούν	

παγιωμένες αντιλήψεις.	Τα	προβλήματα	ενός	ανοικτού	ρέματος	είναι	

άμεσα	αντιληπτά	σε	σχέση	με	αυτά	ενός	κρυμμένου.	Η	δημιουργία	ενός	

ανοικτού	ρέματος	εγείρει	φόβους	για	πλημμυρικά	φαινόμενα	ή	συνιστά	

εμπόδιο	στην	περαιτέρω	ανάπτυξη	των	παρακείμενων	ιδιοκτησιών.

Οι	δράσεις	αποκάλυψης	ρεμάτων	γίνονται	καταρχήν	για	λειτουργικούς		

λόγους.	 Οι	 επιφανειακές	 υδάτινες	 οδοί	 παρουσιάζουν	 αυξημένη	

υδραυλική	ικανότητα	σε	σχέση	με	τα	κλειστά	κανάλια.	Επιτυγχάνουν	

επίσης,	τη	δημιουργία	νέων	ενδιαιτημάτων	και	παρέχουν	νέους	χώρους	

αναψυχής	και	δραστηριοτήτων	ελεύθερου	χρόνου.	Πολύ	περισσότερο	όμως	

συγκροτούν	δίκτυα	πρασίνου	είτε	με	τη	δημιουργία	νέων	ελεύθερων	

χώρων	ειτε	συνδέοντας	διάσπαρτες	περιοχές	πρασίνου.	Στα	κοινωνικά	

οφέλη	περιλαμβάνεται	και	η	επανασύνδεση	των	κατοίκων	των	αστικών	

κέντρων	με	τη	φύση.	Επιπλέον,	στην	πλειονότητα	αυτών	των	έργων,	

απαιτείται	η	συνεργασία	μεταξύ	επίσημων	φορέων,ιδιωτών	και	μελών	

της	κοινότητας,	γεγονός	που	ενισχύει	την	κοινωνική	συνοχή.	

Από	το	1960	στο	Σιάτλ	των	Η.Π.Α.	αλλά	και	σε	άλλες	πολιτείες	όπως	

στην	 Καλιφόρνια,	 την	 Μινεσότα	 και	 την	 Ουάσιγκτον	 η	 ανάγκη	 για	

ανάδυση	των	ρεμάτων	στο	φως	έγινε	επιτακτική,	καθώς	τα	περισσότερα	

από	αυτά	θάφτηκαν	κατά	τον	μεσοπόλεμο.	Παρατηρήθηκε,	πέρα	από	τα	

φαινόμενα	των	πλημμυρών,	δραματική	αλλαγή	στην	ποιότητα	του	νερού	

στις	λίμνες	και	σε	περιοχές	που	το	νερό	έμενε	στάσιμο. Με	αφετηρία	

το	Strawberry	Creek	στο	Berkeley	της	Καλιφόρνια	το	1984	ξεκίνησε	μία	

σειρά	από	μελέτες	που	ενέπνευσαν	τα	εγχειρήματα	που	ακολούθησαν	με	

αποκορύφωμα	την	ανάδυση	στο	φώς	του	χειμάρρου	Cheonggyecheon	στη	

Σεούλ	το	2005,	μήκους	5,8	χιλιομέτρων,	έργο	που	αποτελεί	και	το	

πιο	προβεβλημένο	παράδειγμα	διεθνώς.	Χαρακτηριστικά	παραδείγματα	

αποτελούν	 οι	 μελέτες	 στην	 Αμερική	 τη	 δεκαετία	 του	 ’80	 όπως	 το	

Blackberry	 Creek	 στο	 Berkeley	 της	 Καλιφόρνια,	 το	 Arcadia	 Creek	

στο	Kalamazoo	του	Μίσιγκαν	και	το	Cow	Creek	στην	πόλη	Hutchinson	

του	 Kansas.	 Ενδεικτικά	 αναφέρεται,	 επίσης,	 ότι	 στη	 Δανία	 μέχρι	

το	 2000	 είχαν	 πραγματοποιηθεί	 33	 έργα	 αποκάλυψης	 ρεμάτων.	 Στην	

Αγγλία	έχουν	αναληφθεί	επίσης	ανάλογες	πρωτοβουλίες.	Το	1999	έγινε	

αποκάλυψη	τμήματος	του	ποταμού	Ααχεν	της	Γερμανίας	ενώ	στη	Ζυρίχη	

αποκαλύφθηκαν	16	χιλιόμετρα	από	τα	κανάλια	που	διέτρεχαν	την	πόλη.	
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Πλέον	παρατηρείται	ραγδαία	αύξηση	του	ενδιαφέροντος	για	την	ανάδυση	

των	ρεμάτων	στο	φως	και	αποτελεί	μια	παγκοσμίως	διαδεδομένη	τάση.	

Τόσο	η	αποκατάσταση	όσο	και	η	αποκάλυψη	αστικών	ρεμάτων	ξεκίνησαν	

ως	πρωτοβουλίες	σε	τοπικό	επίπεδο	και	σήμερα	περιλαμβάνουν	μεγάλης	

κλίμακας	επεμβάσεις.

Το	παράδειγμα	του	Strawberry	Creek

Ο	κόλπος	του	Σαν	Φρανσίσκο	παρουσιάζει	τη	μεγαλύτερη	συγκέντρωση	

έργων	 αποκάλυψης	 ρεμάτων	 στις	 ΗΠΑ.	 Κοινό	 χαρακτηριστικό	 των	

επεμβάσεων	 αυτών	 είναι	 το	 γεγονός	 ότι	 πραγματοποιήθηκαν	 σε	

πυκνοδομημένες	αστικές	περιοχές	και	σε	περιοχές	προαστίων	και	οι	

δυσκολίες	 που	 είχαν	 να	 αντιμετωπίσουν	 αφορούσαν	 την	 εύρεση	 της	

κατάλληλης	 γεωμετρίας,	 τη	 διαχείριση	 της	 κοινής	 γνώμης	 και	 την	

παλαιότητα	των	υποδομών.

Το	Strawberry	Creek	στο	Berkeley	της	Καλιφόρνια	αποτελεί	την	πρώτη

προσπάθεια	 επαναφοράς	 ρέματος	 στο	 φως.	 Τέσσερα	 στρέμματα	

εγκαταλελειμμένων	 σιδηροδρομικών	 γραμμών	 μετατράπηκαν	 το	 1984	

στο	Strawberry	Creek	Park	το	οποίο	περιλαμβάνει	παιδικές	χαρές,	

πάρκα,	διαμορφωμένους	λόφους	και	60	μέτρα	ρέματος.	Ο	σχεδιασμός	

και	η	κατασκευή	του	έργου	πραγματοποιήθηκαν	το	1983	και	1984.	Οι	

σχεδιαστές	δεν	είχαν	στη	διάθεση	τους	μια	σύγχρονη	ανάλυση	των	

λεκανών	απορροής	και	της	γεωμορφολογίας	του	ρέματος	αλλά	έδωσαν	

ιδιαίτερη	προσοχή	στον	προσδιορισμό	της	κατάλληλης	γεωμετρίας	του.

Παρατήρησαν	 το	 τμήμα	 του	 ρέματος	 το	 οποίο	 έρεε	 ακόμη	 ελεύθερα	

και	ανέλυσαν	το	πλάτος,	το	βάθος	και	το	μαιανδρικό	πρότυπο.	Μετά	

την	εξαγωγή	του	αγωγού	εξετάστηκαν	οι	τύποι	του	εδάφους	για	την	

επαναφορά	 των	 αρχικών	 μαιάνδρων	 του	 ρέματος.	 Δημιουργήθηκαν	

επίσης	λεκάνες	για	την	ομαλή	απορροή	των	υδάτων	στο	νέο	ρέμα	και	

χρησιμοποιήθηκαν	σπασμένες	πλάκες	σκυροδέματος,	από	προηγούμενη	

χρήση,	ως	σκαλοπάτια	για	την	εύκολη	πρόσβαση	σε	αυτό.	Το	πάρκο	

σήμερα	 συγκεντρώνει	 μεγάλο	 αριθμό	 επισκεπτών,	 κατοίκους	 του	

κέντρου,	 παιδιά	 και	 ενήλικες,	 καθώς	 προσφέρει	 πλήθος	 οπτικών	

και	 ηχητικών	 ερεθισμάτων	 με	 την	 ύπαρξη	 του	 ρέοντος	 νερού	 και	

της	 υδρόβιας	 ζωής.	 Η	 δημιουργία	 του	 πάρκου	 συνέβαλε	 και	 στην	

αναβάθμιση	 της	 ευρύτερης	 περιοχής	 καθώς	 από	 μια	 υποβαθμισμένη	

περιοχή	 σιδηροδρομικών	 εγκαταστάσεων	 μετατρέπεται	 σε	 περιοχή	

κατοικίας.	Η	επιτυχής	αποκατάσταση	κινητοποίησε	την	κοινότητα	και	

αποτέλεσε	το	έναυσμα	και	για	άλλες	τοπικής	κλίμακας	προσπάθειες.	
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Το	1999	η	πόλη	με	μία	αντίστοιχη	μελέτη	επανεξέτασε	την	πιθανότητα	

να	επαναφέρει	στο	φως	τρία	ακόμη	οικοδομικά	τετράγωνα	καλυμμένου	

ρέματος	στο	κέντρο	της	πόλης.	Η	εξασφάλιση	της	εμπιστοσύνης	της	

κοινότητας	 είναι	 ακόμη	 ένας	 λόγος	 που	 το	 έργο	 αυτό	 θεωρείται	

πρότυπο28.

28.	Pinkham	R.,	Daylighting: New Life for Buried Streams,	Snowmass,	Colorado:	
Rocky	Mountain	Institute,	2000

Εικόνα 14:Το	πάρκο	Strawberry	Creek	ήταν	
εγκαταλειμμένο	πριν	την	αποκατάσταση	του	το	1984.

Εικόνα 15: Ένα	μέρος	του	ανοιχτού	τμήματος	του	
Strawberry	Creek	μετά	την	κατασκευή.

Εικόνες 16,17:	Το	Strawberry	Creek	στο	Berkeley	
της	California.

Πηγή:	http://strawberrycreek.berkeley.edu/
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Η	αποκάλυψη	του	ρέματος	Cheonggyecheon	στη	Σεούλ

Η	επαναφορά	του	ποταμού	Cheonggyecheon	στο	κέντρο	της	πρωτεύουσας	

της	Κορέας,	Σεούλ,	αποτελεί	το	πιο	διάσημο	παράδειγμα	ρέματος	που	

αναδύθηκε	στο	φως.	Η	ιστορία	του	παρουσιάζει	αρκετά	κοινά	σημεία	

με	της	Αθήνας	και	θα	αντιστοιχούσε	στην	αποκάλυψη	και	ανάδειξη	

των	χαμένων	ποταμιών	του	Ιλισού	και	του	Κηφισού.	Ο	Cheonggyecheon	

διέσχιζε	το	κέντρο	της	πόλης	μέχρι	τις	αρχές	του	20ου	αιώνα	ώσπου	

λόγω	της	ραγδαίας	αστικοποίησης	μετατράπηκε	σε	αγωγό	λυμάτων	και	

αιτία	πλημμυρικών	φαινομένων.	Όπως	και	στον	Κηφισό,	τα	προβλήματα	

αντιμετωπίστηκαν	με	μια	σειρά	αντιπλημμυρικών	έργων	που	οδήγησαν	

στην	κάλυψη	του,	τις	δεκαετίες	1950	και	1960,	και	στην	κατασκευή,	

το	1976,	ενός	αυτοκινητόδρομου	ταχείας	κυκλοφορίας	στην	επιφάνεια	

του.	Στην	ευρύτερη	περιοχή	ανεγέρθηκαν	σύγχρονα	καταστήματα	και	

βιομηχανικές	εγκαταστάσεις	και	το	έργο	αυτό	αποτελούσε	σύμβολο	του	

εκσυγχρονισμού	και	της	εκβιομηχάνισης	της	Κορέας.	Στα	τέλη	του	20ου	

αιώνα	ο	αυτοκινητόδρομος	και	το	κτιριακό	απόθεμα	είχαν	παλαιωθεί,	η	

ρύπανση	ήταν	ιδιαίτερα	αυξημένη	και	διαπιστωνόταν	έλλειψη	ανοικτών	

και	πράσινων	χώρων.	Όλα	αυτά	καθιστούσαν	απαραίτητη	την	εξυγίανση	

της	περιοχής	και	την	ανανέωση	της	ταυτότητας	της	πόλης.	

Το	2003	εγκαινιάστηκε	το	πρόγραμμα	αποκάλυψης	του	ποταμού	[Cheong-

gyecheon	Restoration	Project]	που	είχε	ως	σκοπό	την	επαναφορά	του	

στο	φως,	την	ανάδειξη	της	ιστορικής	και	πολιτιστικής	ταυτότητας	

της	περιοχής,	τη	βελτίωση	της	σύνδεσης	μεταξύ	του	βόρειου	και	του	

νότιου	τμήματος	της	πόλης	και	την	απομάκρυνση	του	αυτοκινητόδρομου,	

ο	οποίος	με	την	πάροδο	των	ετών	είχε	παρουσιάσει	σημαντικές	φθορές	

και	έχρηζε	εκτεταμένων	επισκευών.	

Εικόνα 18:	Μaster	plan	του	ρέματος	Cheonggyecheon	
Πηγή:	https://landscapeperformance.org
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Το	 αποτέλεσμα	 ήταν	 μεταξύ	 άλλων	 η	 δημιουργία	 ενός	 γραμμικού	

πάρκου,	 μήκους	 3.6	 χλμ.,	 που	 διατρέχει	 το	 κέντρο	 της	 Σεούλ.	

Το	 ρέμα	 αποκαλύφθηκε	 και	 έγινε	 το	 επίκεντρο	 μιας	 προσπάθειας	

αστικής	 ανάπλασης	 μεγάλης	 κλίμακας	 που	 αποτέλεσε	 και	 πρότυπο	

περιβαλλοντικής	 εκπαίδευσης	 για	 τους	 κατοίκους,	 οι	 οποίοι	 στην	

πλειοψηφία	τους	υποστήριξαν	το	εγχείρημα	αυτό.	Το	έργο	χωρίστηκε	

σε	τρεις	θεματικές	ενότητες:ιστορία	[παράδοση],	πολιτισμός-αστικό			

περιβάλλον[παρόν]	και	φύση	[μέλλον].	Η	βασική	ιδέα	του	σχεδιασμού	

βασίστηκε	στη	σταδιακή	μετάβαση	από	το	αστικό	τοπίο	στο	φυσικό	

χώρο.	Η	ανάπλαση	πραγματοποιήθηκε	με	τη	δημιουργία	χώρων	πράσινου	

και	 αναψυχής	 και	 με	 την	 αποκατάσταση	 τοποθεσιών	 με	 ιστορικό	

και	 πολιτιστικό	 ενδιαφέρον	 στην	 ευρύτερη	 περιοχή.	 Στο	 μέσο	 της	

διαδρομής	 του	 ποταμού	 διαμορφώθηκαν	 καθιστικά,	 σιντριβάνια	 και	

καταρράκτες,	χώροι	αναψυχής	και	εξέδρες	σε	άμεση	επαφή	με	το	νερό.	

Κατά	μήκος	του	ποταμού	δημιουργήθηκαν	σε	αρκετά	σημεία	μικρά	έλη	

και	βάλτοι	δημιουργώντας	βιότοπους	ενώ	λίγο	πριν	τις	εκβολές	το	

ρέμα	διαπλατύνεται	και	οι	παρόχθιες	ζώνες	καλύπτονται	από	πυκνή	

βλάστηση29.

Η	 ανάπλαση	 συνοδεύτηκε	 από	 μια	 σειρά	 μέτρων	 για	 τη	 βελτίωση	

των	 κυκλοφοριακών	 προβλημάτων	 όπως	 εκτροπή	 και	 περιορισμός	

της	 κυκλοφορίας	 οχημάτων	 στο	 κέντρο	 της	 πόλης,	 εισαγωγή	 νέων	

λεωφορειακών	γραμμών	εξπρές,	ενώ	κατασκευάστηκαν	22	νέες	γέφυρες	

από	τις	οποίες	οι	12	για	αποκλειστική	χρήση	από	πεζούς.	

Στα	 πλαίσια	 της	 αποκατάστασης	 έπρεπε	 να	 εξασφαλιστεί	 συνεχής	

ικανοποιητική	παροχή	νερού	με	τεχνικά	μέσα,	αφού	το	ρέμα	παρουσίαζε	

περιοδική	ροή	μόνο	κατά	την	περίοδο	των	βροχοπτώσεων,	κατά	τους	

καλοκαιρινούς	μήνες.	Το	πρόβλημα	αντιμετωπίστηκε	με	εκτροπή	των	

υπόγειων	υδάτινων	οδών	ώστε	να	τροφοδοτηθεί	το	ρέμα	και	με	την	

καθημερινή	άντληση	νερού	από	τον	ποταμό	Han	ώστε	να	εξασφαλιστεί	

συνεχής	ροή	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	του	έτους.	Το	έργο	είχε	σημαντικά	

περιβαλλοντικά	 οφέλη	 για	 την	 περιοχή.	 Η	 αποκατάσταση	 στάθηκε	 η	

αφορμή	 για	 την	 συγκρότηση	 ενός	 δικτύου	 υδάτινων	 διαδρομών	 αφού	

ο	 ποταμός	 εκβάλλει	 στον	 Jungraechon	 και	 αυτός	 με	 τη	 σειρά	 του	

στον	 ποταμό	 Han.	 Το	 έργο	 παρέχει	 προστασία	 από	 τις	 πλημμύρες,	

ενώ	 συνέβαλε	 στην	 αύξηση	 της	 βιοποικιλότητας,	 στη	 βελτίωση	 του	

μικροκλίματος,	στη	μείωση	της	ρύπανσης	του	αέρα	και	στην	αύξηση	

της	χρήσης	των	μέσων	μαζικής	μεταφοράς.

29.Murat	Özyavuz,	Advances in Landscape Arcitecture, Chapter 7, Urban Waterfront 
Regenerations, Umut	Pekin	Timur,	InTech	edition,	2013
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Το	έργο	επέφερε,	επίσης,	σημαντικά	οικονομικά	οφέλη	για	την	περιοχή	

αφού	 προσέλκυσε	 ιδιωτικές	 επενδύσεις,	 κυρίως	 για	 την	 κατασκευή	

κατοικιών.	Στο	διάστημα	2002-2003	σημειώθηκε	αύξηση	του	αριθμού	των	

επιχειρήσεων	που	δραστηριοποιούνται	στην	περιοχή,	καθώς	αυξήθηκε	

ο	αριθμός	των	εργαζομένων,	σε	αντίθεση	με	το	υπόλοιπο	κέντρο	όπου	

παρατηρήθηκε	μείωση.

Από	το	2005	και	μετά	που	εγκαινιάστηκε	το	έργο,	η	περιοχή	αποτελεί	

επιχειρηματικό	κέντρο	και	έναν	ιδιαίτερα	δημοφιλή	προορισμό	που	

προσελκύει	καθημερινά	πλήθος	κατοίκων,	επισκεπτών,	και	τουριστών	

οι	οποίοι	συνεισφέρουν	σημαντικά	στην	οικονομία	της	πόλης30.

30.	http://www.preservenet.com

Εικόνες 19,20 [πάνω]: Το	ρέμα Cheonggyecheon	
πριν	και	μετά	τα	έργα	αποκάλυψης	του.	

Εικόνα 21 [κάτω]:Οι	φυσικές	πέτρες	
χρησιμοποιούνται	τόσο	για	τη	δημιουργία	
διαδρομών	για	τους	πεζούς	όσο	και	για	τη	

ρύθμιση	της	ταχύτητας	του	νερού
Πηγή:	https://landscapeperformance.org
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London	Rivers	Action	Plan

Το	πρόγραμμα	“London	Rivers	Action	Plan”	αναπτύχθηκε	προκειμένου	

να	παρέχει	το	πλαίσιο	για	την	προώθηση	στρατηγικών	αποκατάστασης	

υποβαθμισμένων	 ποταμών	 και	 ρεμάτων	 της	 ευρύτερης	 περιοχής	 του	

Λονδίνου.	Στόχος	του	προγράμματος	είναι	η	βελτίωση	της	υδρολογικής	

λειτουργίας	 των	 υφιστάμενων	 ποταμών	 και	 η	 αποκάλυψη	 καλυμένων	

υδάτινων	διαδρομών	που	βρίσκονται	κάτω	από	την	επιφάνεια	της	γης.

Το	σημαντικότερο	κίνητρο	για	το	πρόγραμμα	υπήρξε	η	θωράκιση	της	

ευρύτερης	περιοχής	του	Λονδίνου	απέναντι	στον	πλημμυρικό	κίνδυνο,	

ο	οποίος	αναμένεται	λόγω	της	κλιματικής	αλλαγής	να	είναι	ιδιαίτερα	

αυξημένος	τα	επόμενα	χρόνια	και	αφορά	όλο	και	μεγαλύτερο	αριθμό	

ιδιοκτησιών,	κυρίως	σε	κοινωνικά	υποβαθμισμένες	περιοχές.

Στόχοι	του	προγράμματος	είναι	η	βελτιωμένη	διαχείριση	πλημμυρών	

με	χρήση	περισσότερο	φυσικών	διαδικασιών,	η	μείωση	των	εν	δυνάμει	

αρνητικών	 συνεπειών	 της	 κλιματικής	 αλλαγής,	 η	 επανασύνδεση	 των	

κατοίκων	των	πόλεων	με	το	φυσικό	περιβάλλον	μέσω	αστικών	αναπλάσεων,	

η	δημιουργία	χώρων	αναψυχής,	η	βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής	και	η	

ενίσχυση	των	φυσικών	ενδιαιτημάτων31.

31.http://www.therrc.co.uk/

Εικόνα 22: Το	υδρογραφικό	δίκτυο	του	Λονδίνου.	
Πηγή:	http://www.therrc.co.uk/lrap.php
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Αποκάλυψη	ρεμάτων|	Το	παράδειγμα	της	Ζυρίχης

Η	πόλη	της	Ζυρίχης	περιβάλλεται	από	λόφους,	πλούσιους	σε	πηγές,	

που	 σχηματίζουν	 πάνω	 από	 50	 μικρότερα	 ή	 μεγαλύτερα	 ρέματα	 που	

διατρέχουν	 τον	 αστικό	 ιστό.	 Στα	 μέσα	 του	 19ου	 αιώνα,	 την	 πόλη	

διέτρεχαν	 160	 χιλιόμετρα	 ρεμάτων.	 Στη	 διάρκεια	 των	 τελευταίων	

130	ετών	ανάπτυξης	και	επέκτασης	της	πόλης,	πάνω	από	100	χλμ.	από	

αυτά	χάθηκαν	κάτω	από	την	επιφάνεια.	Η	κατασκευή	οδικών	αξόνων,	ο	

κίνδυνος	πλημμύρων,	η	μόλυνση	των	ρεμάτων	από	λύματα	και	απόβλητα,	

πριν	την	κατασκευή	του	αποχετευτικού	συστήματος,	αποτέλεσαν	τις	

κύριες	αιτίες	κάλυψης	και	διευθέτησης	τους	σε	υπόγειους	αγωγούς,	

οι	οποίοι	σταδιακά	μετατράπηκαν	σε	οχετούς	και	συνδέθηκαν	με	το	

αποχετευτικό	σύστημα.	Έτσι	το	καθαρό	νερό	των	πηγών	που	έτρεχε	

στα	 ρυάκια	 αναμιγνυόταν	 με	 το	 ακάθαρτο	 νερό	 του	 αποχετευτικού	

συστήματος	 και	 τα	 όμβρια,	 οδηγούνταν	 στον	 κεντρικό	 αποδέκτη	

και	στη	συνέχεια	στη	μονάδα	επεξεργασίας	λυμάτων.	Ως	αποτέλεσμα	

αύξηθηκε	το	λειτουργικό	κόστος	και	μείωθηκε	η	αποτελεσματικότητα	

της	 διαδικασίας	 επεξεργασίας	 λυμάτων.	 Σημαντική	 συνέπεια	 ήταν,	

επίσης,	 η	 επιδείνωση	 του	 αστικού	 τοπίου,	 η	 απώλεια	 πολύτιμων	

δημόσιων	χώρων	και	η	υποβάθμιση	του	φυσικού	περιβάλλοντος.

Δεδομένου	 ότι	 πρόκειται	 για	 εθνικό	 πρόβλημα,	 η	 αναθεώρηση	 του	

Ελβετικού	νόμου	για	την	προστασία	των	υδάτων	το	1991	προέβλεπε	ότι	

οι	καθαρές	απορροές	και	τα	μη	ρυπανθέντα	όμβρια	ύδατα	πρέπει	να	

διαρρέουν	απευθείας	στο	έδαφος	ή,	όπου	αυτό	δεν	είναι	δυνατόν,	θα	

πρέπει	να	εκτρέπονται	σε	αυτόνομο	δίκτυο	που	διαχωρίζεται	από	τους	

σωλήνες	που	μεταφέρουν	τα	λύματα	και	στη	συνέχεια	να	εκβάλλουν	

απευθείας	στον	τελικό	αποδέκτη.	Ιστορικά,	το	δίκτυο	αποχέτευσης	της	

Ζυρίχης	ήταν	κυρίως	μικτού	τύπου,	δηλ.	ακάθαρτα	και	όμβρια	ύδατα	

αποχετεύονται	στο	ίδιο	σύστημα	με	αποτέλεσμα	περίπου	το	ένα	τρίτο	

της	ροής	να	είναι	καθαρό	νερό,	προερχόμενο	κυρίως	από	τα	ρέματα.	 
Με	βάση	το	νέο	νόμο,	η	πόλη		προχώρησε	στο	συνολικό	ανασχεδιασμό	

του	αποχετευτικού	συστήματος	της.	Τα	υφιστάμενο	συστήμα	χρησιμεύει		

για	τη	μεταφορά	των	λυμάτων	δλδ	υγρών	αποβλήτων	από	νοικοκυριά	

και	 βιομηχανίες	 και	 για	 απορροή	 ομβρίων	 υδάτων	 από	 δρόμους	 με	

μεγάλη	κίνηση	και	από	άλλες	μολυσμένες	περιοχές.	Το	νέο	δίκτυο	

παραλαμβάνει	 τις	 ροές	 των	 καθαρών	 υδάτων	 από	 πηγές	 και	 ρέματα	

τα	οποία	παρέχουν	έναν	αξιοσημείωτο	όγκο	νερού	ετησίως	λόγω	της	

συνεχούς	ροής	τους	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	του	χρόνου.	Για	το	λόγο	

αυτό	προγραμματίζεται	η	εκτροπή	όλων	των	ρεμάτων,	εκτός
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από	τα	λιγότερο	σημαντικά,	απευθείας	στο	νέο	σύστημα,	το	οποίο	

καταλήγει	στον	τελικό	αποδέκτη.	Όπου	είναι	δυνατόν,	καθαρό	νερό	

από	πηγές	και	σιντριβάνια,	αποστραγγιστικά	δίκτυα,	και	ψυκτικές	

εγκαταστάσεις	 θα	 διοχετευθεί	 σε	 αυτό.	 Η	 κατασκευή	 του	 νέου	

ξεχωριστού	δικτύου	πρέπει	να	είναι	καλά	σχεδιασμένη	για	να	επιτύχει	

τα	καλύτερα	αποτελέσματα	με	τον	πλέον	οικονομικά	αποδοτικό	τρόπο.32 

O	σχεδιασμός	των	επιμέρους	παρεμβάσεων	εξαρτάται	από	τη	θέση,	την	

τοπογραφία	 και	 την	 ύπαρξη	 διαθέσιμου	 χώρου.	 Όπου	 ο	 διαθέσιμος	

χώρος	το	επιτρέπει,	το	νέο	ρυάκι	παραλαμβάνει	εξ’	ολοκλήρου	την	

πλημμυρική	 ροή.	 Σε	 περιπτώσεις	 ανεπάρκειας	 χώρου	 προβλέπεται	

διοχέτευση	των	υδάτων	στο	υφιστάμενο	μικτό	δίκτυο.	Σε	αυτή	την	

περίπτωση,	 τα	 νέα	 ανοικτά	 κανάλια	 εξυπηρετούν	 αποκλειστικά	 τη	

βασική	ροή	οπότε	και	η	απαίτηση	του	καναλιού	σε	χώρο	περιορίζεται	

σημαντικά.	 Επίσης,	 όπου	 υπάρχει	 επάρκεια	 χώρου	 προβλέπονται	

λεκάνες	 εκτόνωσης	 πλησίον	 των	 ρεμάτων	 οι	 οποίες	 παραλαμβάνουν	

τα	πλεονάζοντα	ύδατα	στις	περιπτώσεις	ισχυρής	βροχόπτωσης	και	οι	

οποίες	είναι	ιδιαίτερα	δημοφιλείς	ως	ελεύθεροι	χώροι.	Έως	το	2004	

είχαν	πραγματοποιηθεί	στην	πόλη	περί	τα	50	έργα	αποκάλυψης	ρεμάτων	

με	συνολικό	μήκος	16	χιλιομέτρων33.	

Ο	 στόχος	 της	 αποφυγής	 της	 εκτροπής	 του	 νερού	 των	 ρεμάτων	 στα	

αποχετευτικά	δίκτυα	οδήγησε	στην	ιδέα	της	επανεμφάνισης	και	της	

χρήση	τους	ως	μέρος	ενός	ξεχωριστού	συστήματος	καθαρού	νερού.	Αυτή	

η	ιδέα	προσφέρει	μια	λύση	στο	πρόβλημα	που	αντιμετωπίζουν	πολλές	

κοινότητες,	καθώς	ο	παραδοσιακός	τρόπος	αντιμετώπισης	των	ρεμάτων	

και	των	λυμάτων	ήταν	να	συνενωθούν	σε	σύστηματα	υπονόμων.	Καθώς	

μεγαλώνουν	οι	πόλεις,	η	διάθεση	των	λυμάτων	γίνεται	όλο	και	μεγαλύτερο	

πρόβλημα	και	η	επεξεργασία	τους	αυξάνει	το	οικονομικό	κόστος.	Η	

προφανής	λύση	είναι	να	διαχωριστεί	το	καθαρό	νερό	στην	πηγή,	έτσι	

ώστε	 τα	 εργοστάσια	 επεξεργασίας	 λυμάτων	 να	 επεξεργάζονται	 μόνο	

λύματα.	Η	ανάδυση	ρεμάτων	[daylighting]	ως	μέρος	του	ξεχωριστού	

συστήματος	αποτελεί	ιδανική	λύση	από	οικονομική,	οικολογική	και	

αισθητική	άποψη	καθώς	επίσης	και	μια	ελκυστική	εναλλακτική	λύση	

για	 την	 ενίσχυση	 του	 αστικού	 τοπίου	 και	 την	 άμεση	 επαφή	 με	 το	

στοιχείο	του	νερού	και	την	παρόχθια	ζωή.	

32.Conradin,	F.,	Buchli,	R.,	The Zurich Stream Day-Lighting Program.	In	J.	Mar-
salek	et	al.(Eds.),	Enhancing Urban Environment by Environmental Upgrading and 
Restoration,	pp.	277-288,	Kluwer	Academic	Publishers,	The	Netherlands,	2004
33.Ιbid
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Εικόνα 23:	Πρόγραμμα	διαχείρισης	ρεμάτων	
στην	πόλη	της	Γενεύης

Πηγή: www.thomas-goettin.ch/fileadmin/goet-
tin/pdf/Fliessgewaesser_Zuerich.pdf	
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Στις	 πρώτες	 μελέτες	 εξυγίανσης	 και	 αποκατάστασης	 ενός	 ρέματος	

διαπιστώθηκε	η	βελτίωση	της	κατάστασης	του	ίδιου	του	ρέματος	δίχως	

όμως	να	αποκατασταθεί	η	σχέση	του	με	την	πόλη	και	η	επαναφορά	της	

ισορροπίας	 του	 οικοσυστήματός	 της.	 Έτσι	 το	 αποκατεστημένο	 ρέμα	

κινδύνευε	 να	 επανέλθει	 σε	 μη	 υγιείς	 συνθήκες.	 Στην	 κατεύθυνση	

αυτή	 μια	 νέα	 τάση	 δημιουργείται	 που	 έχει	 ως	 στόχο,	 εκτός	 από	

την	αποκατάσταση	του	ρέματος,	τη συνολική διαχείριση των αστικών 

υδάτων.	

Ο	 επαναπροσδιορισμός	 του	 τρόπου	 διαχείρισης	 των	 επιφανειακών	

απορροών	 στις	 αστικές	 λεκάνες	 στοχεύει	 στην	 παραλαβή	 τους	 με	

χρονική	 υστέρηση	 από	 τους	 υδάτινους	 αποδέκτες,	 τις	 μειωμένες	

πλημμυρικές	 αιχμές	 και	 την	 τροφοδότηση	 του	 υπόγειου	 υδροφόρου	

ορίζοντα,	συμβάλλοντας	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	του	νερού	και	

της	οικολογικής	λειτουργίας	του	ρέματος34.	Στην	κατεύθυνση	αυτή,	

η	 ανάπλαση	 των	 υφιστάμενων	 καναλιών	 συνδυάζεται	 με	 τεχνικές	

επιβράδυνσης	 και	 καθαρισμού	 των	 βρόχινων	 νερών	 στα	 δώματα	 και	

τα	πεζοδρόμια	της	πόλης	όπου	κυριαρχούν	τα	“μαλακά”	δάπεδα	[χώμα	

και	φυτεύσεις].	Με	τον	τρόπο	αυτό	αποφεύγονται	και	τα	φαινόμενα	

πλημμύρας	καθώς	η	κίνηση	του	νερού	επιβραδύνεται	σημαντικά.

Ταυτόχρονα	προσφέρονται	νέες	δυνατότητες	αστικού	σχεδιασμού	όπως	

η	 δημιουργία	 νέων	 υδάτινων	 πάρκων	 και	 “τεχνητών	 χειμάρρων”	 που	

συμβάλλουν	 στην	 αναβάθμιση	 της	 εικόνας	 της	 πόλης.	 Οι	 “τεχνητοί 

χείμαρροι”	 αποτελούν	 ανοιχτά	 δίκτυα	 συγκέντρωσης	 των	 βρόχινων	

υδάτων	τα	οποία	μεταβάλλονται	δυναμικά	κατά	τη	διάρκεια	του	χρόνου	

και	συμβάλλουν	στον	καθαρισμό	του	νερού,	όπως	ακριβώς	συμβαίνει	

και	σε	ένα	φυσικό	χείμαρρο35.	

Στα	πλαίσια	της	προσέγγισης	αυτής	αναγνωρίζεται	ότι	προυπόθεση	για	

την	επιτυχή	αποκατάσταση	ενός	ρέματος	αποτελεί	ο	επαναπροσδιορισμός	

του	 συστήματος	 διαχείρισης	 των	 επιφανειακών	 απορροών	 ώστε	 να	

μειώνονται	οι	πιέσεις	που	δέχονται	οι	επιφανειακοί	αποδέκτες	ενώ	

παράλληλα	οι	υδάτινες	διαδρομές	εντάσσονται	στον	αστικό	σχεδιασμό	

ως	δημιουργικό	στοιχείο.	

34.Bernhardt	 E.	 S.&	 Palmer	 M.A.,	 Restoring streams in an urbanizing world, 
Freshwater	Biology,	2007
35.	Δραγώνας	Π.,	Αστικοί χείμαρροι. Τα αθηναϊκά ρέματα ως δίκτυα ανασυγκρότησης 
του δημόσιου χώρου,	δημοσίευση	στην	ιστοσελίδα	www.monumenta.org,	21/12/2007
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Ανάπλαση	ανοιχτών	οχετών	της	Σιγκαπούρης

Ένα	ενδιαφέρον	παράδειγμα	αποτελεί	η	ανάπλαση	των	ανοιχτών	οχετών	

της	Σιγκαπούρης,	μιας	πόλης	που	αντιμετωπίζει	σοβαρά	προβλήματα	

λειψυδρίας.	Για	την	αντιμετώπιση	αυτού	του	προβλήματος	αναπτύχθηκαν	

από	 την	 τοπική	 κυβέρνηση	 μια	 σειρά	 από	 προγράμματα	 [“Newater”,	

“Active,	 Beautiful,	 Clean	 Programme”]	 που	 είχαν	 ως	 σκοπό	 την	

ορθολογική	διαχείριση	του	βρόχινου	νερού	και	την	ανακύκλωση	του	

για	την	κάλυψη	μέρους	των	αναγκών	της	πόλης.	Μέχρι	τώρα	το	σύστημα	

παροχέτευσης	των	όμβριων	υδάτων	ήταν	διευθετημένο	με	τέτοιο	τρόπο	

ώστε	το	βρόχινο	νερό	να	διοχετεύεται	με	μεγάλη	ταχύτητα	στο	δίκτυο	

καναλιών	της	πόλης	και	από	εκεί	να	καταλήγουν	στον	ωκεανό.	Αυτά	

τα	κανάλια	εξαιτίας	του	μεγέθους	και	του	υλικού	κατασκευής	τους,	

διαμόρφωναν	ισχυρά	όρια	τα	οποία	χώριζαν	την	πόλη	σε	διαφορετικούς	

τομείς.	Με	τα	έργα	που	γίνονται,	τα	κανάλια	μετατρέπονται	σε	ένα	

δυναμικό	τεχνητό	χείμαρρο	που	χωρίζεται	σε	μικρότερους.

Το	πρόγραμμα	ανασυγκρότησης	του	υδάτινου	δικτύου	της	Σιγκαπούρης	

έχει	τρεις	βασικές	αρχές.	Αρχικά	περιλαμβάνει	ένα	συνολικό	σύστημα	

διαχείρισης,	 καθαρισμού	 και	 ανακύκλωσης	 του	 βρόχινου	 νερού.	 Η	

διαδικασία	αυτή	ξεκινάει	από	τα	δώματα	των	πύργων	της	πόλης	και	

ολοκληρώνεται	σε	ένα	δίκτυο	από	βιοτόπους	κατά	μήκος	των	καναλιών	

της.	Το	δεύτερο	βήμα	αφορά	στην	ανάπλαση	της	κοίτης	των	ανοιχτών	

οχετών.	Τα	μπετονένια	τοιχώματα	των	καναλιών	αντικαθίστανται	από	

νέα	φυτεμένα	πρανή	τα	οποία	αποκαθιστούν	το	φυσικό	τοπίο.	Τέλος,	

όπου	δεν	υπάρχει	επαρκής	χώρος	για	την	αποκατάσταση	των	πρανών,	

προτείνεται	η	δημιουργία	περιπάτων	μέσα	στα	κανάλια	και	η	ενίσχυση	

των	φυτεύσεων	παράλληλα	με	την	κοίτη.	Έτσι	μετατρέπονται	σε	υψηλής

αισθητικής	 διαμορφωμένο	 φυσικό	 περιβάλλον	 και	 οι	 χώροι	 κίνησης	

και	στάσης	τοποθετούνται	σε	συγκεκριμένα	σημεία	ώστε	να	ενώσουν	

τα	διάφορα	τμήματα	της	πόλης36.

36.	Dreiseitl	H.,	New Waterscapes for Singapore,	Topos	59,	2007,	σελ.	24-30
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Εικόνες 24,25:	Atelier	Dreiseitl,	Rochor	Canal,	Σιγκαπούρη
Πηγή:	Topos	59
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5. Θεσμικό Πλαίσιο

Τα	 τελευταία	 χρόνια	 η	 Ελληνική	 και	 Κοινοτική	 Νομοθεσία	 έχουν	

κατοχυρώσει	 την	 προστασία	 των	 ρεμάτων	 ως	 φυσικών	 πόρων	 και	 τη	

διασφάλιση	της	οικολογικής	λειτουργίας	τους,	στην	κατεύθυνση	της

αειφόρου	ανάπτυξης.	Στη	συνέχεια	καταγράφεται	η	εξέλιξη	των	διατάξεων	

που	διέπουν	τα	ρέματα	σε	σχέση	με	τον	πολεοδομικό	σχεδιασμό.	Τα	

υδατορέματα	αποτελούν	οικοσυστήματα	άμεσα	προστατευόμενα	από	το	

άρθρο	24	[παρ.1]	του	Συντάγματος	σύμφωνα	με	το	οποίο	“Η προστασία 

του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το κράτος 

έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 

μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας”.

Το	1979	με	τον	Ν.880	[ΦΕΚ	58Α]	εισάγεται	για	πρώτη	φορά	η	έννοια	

της	 αποτύπωσης	 σε	 τοπογραφικά	 διαγράμματα	 των	 υδατορεμάτων	 που	

βρίσκονται	 εντός	 ή	 εκτός	 ρυμοτομικού	 σχεδίου	 ή	 εντός	 οικισμών	

που	δεν	έχουν	ρυμοτομικό	σχέδιο	και	προβλέπεται	ο	καθορισμός	στα	

παραπάνω	 τοπογραφικά	 διαγράμματα	 των	 οριογραμμών	 των	 ρεμάτων.	

Ο	 συγκεκριμένος	 νόμος	 αναφέρεται	 μόνο	 στην	 αποτύπωση	 τους,	 δεν	

προβλέπει	δεσμεύσεις	όσον	αφορά	τη	διατήρηση	των	ρεμάτων	ως	φυσικών	

σχηματισμών	μέσα	στην	πόλη	ενώ	παρέχει	πλήρη	ελευθερία	για	την	

διευθέτηση	τους	με	κλειστούς	αγωγούς37.

Το	1992	με	τον	Ν.2052	[άρθρο	6]	επισημαίνεται	για	άλλη	μια	φορά	η	

ανάγκη	οριοθέτησης	των	ρεμάτων,	χείμαρρων	και	ρυακιών	του	Ν.	Αττικής	

μέσω	της	διαδικασίας	έκδοσης	Π.Δ	και	τα	οποία	θα	προσδιορίζονται	

με	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 ΠΕΧΩΔΕ	 ως	 “ιδιαίτερου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος”.	 Η	 απόφαση	 αυτή	 [αρ.9173/1642/93	 –	 ΦΕΚ	 201Δ/23-

3-93]	εκδόθηκε	τον	επόμενο	χρόνο	και	περιλάμβανε	55	ρέματα	του	

Ν.	 Αττικής.	 Ωστόσο	 ο	 χαρακτηρισμός	 των	 ρεμάτων	 ως	 “ιδιαίτερου	

περιβαλλοντικού	 ενδιαφέροντος”	 παραμένει	 ελλιπώς	 τεκμηριωμένος	

και	δεν	αποτελεί	ένα	αντικειμενικό	πλαίσιο	αξιολόγησης	για	το	ποια	

ρέματα	θα	πρέπει	να	χαρακτηρισθούν	αντίστοιχα	και	όπως	και	στην	

προηγούμενη	περίπτωση	απουσιάζουν	κατευθύνσεις	και	προδιαγραφές	

για	την	διαχείριση	και	προστασία	των	ρεμάτων	κατά	τον	πολεοδομικό	

σχεδιασμό.	

37.	Κουδούνη	Α.,	Τα ρέματα στο σχεδιασμό του αστικού χώρου,	Μεταπτυχιακή	εργασία	
στο	ΔΠΜΣ	Αρχιτεκτονική	–	Σχεδιασμός	του	χώρου,	Κατεύθυνση	Β,	Αθήνα	2006,	σελ.7
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Εικόνα 26:	Ρέματα	χαρακτηρισμένα	ως	ιδιαίτερου	
περιβαλλοντικού	ενδιαφέροντος,	Λεκανοπέδιο	Αθηνών
Πηγή:	ΕΜΠ,	Σχολή	Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών,	
Εργαστήριο	Αστικού	Περιβάλλοντος,	2009
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Από	το	1993	έχει	αναπτυχθεί	από	το	Συμβούλιο	της	Επικρατείας	

[ΣΤΕ]	πλούσια	νομολογία	προς	την	κατεύθυνση	της	προστασίας	και	

ανάδειξης	 των	 ρεμάτων	 ως	 αξιόλογων	 και	 διατηρητέων	 φυσικών	

σχηματισμών	στις	πόλεις	και	από	την	οποία	επιλέγονται	οι	βασικές	

προϋποθέσεις	που	αποτέλεσαν	στη	συνέχεια	τους	βασικούς	άξονες	του	

θεσμικού	πλαισίου	[άρθρο	5	Ν.3010/2002].	Το	Κράτος	υποχρεούται	

να	διατηρεί	τα	πάσης	φύσεως	υδατορέματα	στη	φυσική	τους	κατάσταση	

προς	 διασφάλιση	 της	 λειτουργίας	 τους	 ως	 οικοσυστημάτων,	

επιτρεπομένης	μόνο	της	εκτέλεσης	των	απολύτως	αναγκαίων	τεχνικών	

έργων	διευθέτησης	της	κοίτης	και	των	πρανών	τους	προς	διασφάλιση	

της	ελεύθερης	ροής	των	υδάτων,	αποκλειόμενης	κάθε	άλλης	αλλοίωσης	

της	 φυσικής	 τους	 καταστάσης	 [Σ.τ.Ε.	 2873/2004,	 2215/2002].	 Η	

ένταξή	 τους	 σε	 πολεοδομική	 ρύθμιση	 είναι	 επιτρεπτή	 μόνο	 όταν	

το	επιβάλλουν	οι	ανάγκες	ενός	ευρύτερου	πολεοδομικού	σχεδιασμού	

και	 μόνο	 εφόσον	 διασφαλίζεται	 η	 επιτέλεση	 της	 φυσικής	 τους	

λειτουργίας.	 Πρωταρχικός	 όρος	 για	 την	 ένταξη	 των	 ρεμάτων	 σε	

πολεοδομική	 ρύθμιση	 είναι	 η	 προηγούμενη	 αποτύπωσή	 τους	 και	 ο	

καθορισμός	της	οριογραμμής	τους.	Σε	καμιά	περίπτωση	η	αποτύπωση	

αυτή	 δεν	 αφορά	 μόνο	 στην	 πραγματική	 κατάσταση	 της	 κοίτης,	 η	

οποία	έχει	ενδεχομένως	διαμορφωθεί	και	από	αυθαίρετες	επιχώσεις	

ή	 άλλες	 επεμβάσεις.	 Η	 οριοθέτηση	 γίνεται	 κατ’	 αρχήν	 για	 το	

σύνολο	 του	 υδατορέματος.	 Κατ’	 εξαίρεση	 είναι	 δυνατό	 να	 γίνει	

τμηματική	οριοθέτηση	για	ειδικούς	λόγους,	όπως	όταν	το	υπόλοιπο	

τμήμα	του	ρέματος	έχει	ήδη	ενταχθεί	σε	ρυμοτομικό	σχέδιο,	και	

εφόσον	 στις	 οικείες	 μελέτες	 έχουν	 ληφθεί	 υπόψη	 στοιχεία	 που	

αφορούν	το	σύνολο	του	ρέματος	

Με βάση αυτή τη νομολογία το ΣΤΕ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να 

μπει τέρμα στην “υδραυλική” περίοδο του νομικού καθεστώτος των 

ρεμάτων, να προωθήσει την εφαρμογή των διατάξεων για αποτύπωσή 

τους και άρα τη διαφύλαξή τους από αυθαίρετες επιχώσεις και 

καταπατήσεις αλλά και περαιτέρω να εισάγει την έννοια προστασίας 

τους ως οικοσυστημάτων που προστατεύονται από τη συνταγματική 

αρχή της βιοποικιλότητας38.

38.	Δεκλερής	Μ.,	Ο	δωδεκάδελτος	του	Περιβάλλοντος,	Εγκόλπιο	Βιωσίμου	Αναπτύξεως,	
εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα,	1996,	σελ.	211	

Νομολογία 

του ΣΤΕ
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Οι	όροι	και	οι	προϋποθέσεις	για	τη	δόμηση	κοντά	σε	ρέματα	ορίζονται	

από	το	άρθρο	6	του	Κτιριοδομικού	Κανονισμού	[ΦΕΚ	59Δ/03-02-89,	

Υπουργική	απόφαση	3046/304/89].	Βάσει	των	διατάξεων	του	άρθρου	

αυτού	 στα	 ρέματα	 των	 οποίων	 οι	 οριογραμμές	 έχουν	 καθοριστεί	

απαγορεύεται	απολύτως	η	δόμηση	μέσα	στην	έκταση	που	περικλείεται	

από	τις	οριογραμμές	ενώ	επιτρέπεται	η	δόμηση	έξω	από	την	παραπάνω	

περιοχή	 μόνο	 εφόσον	 έχουν	 κατασκευαστεί	 έργα	 διευθέτησης	 του	

ρέματος	 και	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 δόμησης	 της	 περιοχής.	 Εάν	

δεν	έχουν	κατασκευαστεί	τα	παραπάνω	έργα	η	δόμηση	επιτρέπεται	

σε	 απόσταση	 τουλάχιστον	 10μ.	 από	 την	 οριογραμμή.	 Στα	 ρέματα	

των	οποίων	οι	οριογραμμές	δεν	έχουν	ακόμη	καθοριστεί	ορίζεται	

διαδικασία	καθορισμού	προσωρινών	οριογραμμών	από	την	Πολεοδομία	

προκειμένου	 να	 επιτραπεί	 η	 δόμηση	 σε	 απόσταση	 μεγαλύτερη	 των	

20μ.	 από	 τις	 προσωρινές	 οριογραμμές	 και	 μικρότερη	 των	 10μ.	

εφόσον	 έχουν	 εκτελεστεί	 τα	 τεχνικά	 έργα	 που	 απαιτούνται	 κάθε	

φορά	για	την	ελεύθερη	ροή	των	υδάτων,	την	ασφάλεια	του	κτιρίου	

και	των	δομικών	έργων	που	πρόκειται	ναι	ανεγερθούν.	Οι	διατάξεις	

αυτές	 οδήγησαν	 στην	 καταπάτηση	 και	 την	 αλλοίωση	 κοινόχρηστων	

φυσικών	 χώρων	 με	 αρνητικές	 επιπτώσεις	 σε	 περιπτώσεις	 ακραίων	

καιρικών	φαινομένων.

Με	 τον	 νόμο	 3010/2002	 [Φ.Ε.Κ.	 91Α/25-04-02]	 “Εναρμόνιση	 του	

Ν.1650/86	 με	 τις	 οδηγίες	 97/11/ΕΕ	 και	 96/61/ΕΕ,	 διαδικασία	

οριοθέτησης	και	ρυθμίσεις	θεμάτων	για	τα	υδατορέματα	και	άλλες	

διατάξεις”	τροποποιούνται	ορισμένα	άρθρα	του	Ν.1650/1986	“Για	

την	προστασία	του	περιβάλλοντος”,	συμπληρώνονται	οι	προϊσχύουσες	

διατάξεις	για	τα	ρέματα	και	ενσωματώνονται	στο	θεσμικό	πλαίσιο	

οι	 αρχές	 και	 προϋποθέσεις	 που	 είχαν	 τεθεί	 από	 τη	 νομολογία	

του	ΣτΕ.	Συγκεκριμένα	στο	άρθρο	5	καταγράφονται	λεπτομερώς	οι	

διαδικασίες	για	την	οριοθέτηση,	καθορίζονται	οι	αρμόδιοι	φορείς	

και	οι	διαδικασίες	εκτέλεσης	αντιπλημμυρικών	έργων	και	εργασιών	

συντήρησης	 καθώς	 και	 οι	 αρμόδιες	 υπηρεσίες	 για	 την	 εποπτεία	

και	τον	έλεγχο	εφαρμογής	των	ισχυουσών	διατάξεων	για	τα	ρέματα	

[καταπατήσεις,	 μπαζώματα	 κ.α.].	 Η	 διαδικασία	 της	 οριοθέτησης	

ρεµάτων	 αποτελεί	 σαφώς	 µια	 ουσιαστική	 προσπάθεια	 υπέρ	 της	

τεχνικής	και	ουσιαστικής	αξιολόγησης	των	χαρακτηριστικών	ενός	

υδατορέµατος,	ωστόσο	δεν	καθορίζει,	εξ	ορισµού,	αν	θα	πρέπει	να	

ληφθούν	υπόψη	επεµβατικές	δράσεις	ή	κάποιο	καθεστώς	προστασίας.

Κτιριοδομικός 

κανονισμός 
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Η	οδηγία	Πλαίσιο	2000/60	της	Ε.Ε	[Οδηγία	2000/60/ΕΚ	του	Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου	και	του	συμβουλίου	της	23ης	Οκτωβρίου	2000	για	την	

θέσπιση	Πλαισίου	Κοινοτικής	δράσης	στον	τομέα	της	πολιτικής	των	

υδάτων]	 αποτελεί	 μια	 κατευθυντήρια	 γραμμή	 από	 την	 Ε.Ε	 για	 την	

πολιτική	που	ασκείται	στην	διαχείριση	των	υδάτινων	πόρων	ώστε	να	

αποφευχθεί	 η	 περαιτέρω	 υποβάθμιση	 τους,	 να	 προωθηθεί	 η	 βιώσιμη	

διαχείριση	 τους,	 να	 ενισχυθεί	 η	 βελτίωση	 της	 κατάστασης	 των	

υδατικών	οικοσυστημάτων	και	να	αποτραπούν	φαινόμενα	πλημμύρας	και	

ξηρασίας.	Επιπλέον	εισάγεται	για	πρώτη	φορά	μια	σειρά	οικολογικών

κριτηρίων	κατάταξης	των	επιφανειακών	υδάτων	ανάλογα	με	την	ποιότητα	

τους.	Ο	βασικός	στόχος	της	Οδηγίας	είναι	η	καλύτερη	κατάσταση	από	

πλευράς	ποιότητας	και	ποσότητας	των	υδατικών	πόρων.	Η	δυσκολία	της	

εφαρμογής	της	πηγάζει	μεταξύ	άλλων	από	τις	αρχές	που	εμπεριέχονται	

στην	Οδηγία	και	που	διέπουν	τους	υδατικούς	πόρους	και	τις	σχέσεις	

τους	 τόσο	 με	 το	 περιβάλλον	 όσο	 και	 με	 τους	 σχετικούς	 τομείς	

δραστηριοτήτων	που	λαμβάνουν	χώρα	σε	αυτό. 

Με	τον	Ν.3199/2003	“Προστασία	και	διαχείριση	υδάτων	–	Εναρμόνιση	

με	 την	 οδηγία	 2000/60/ΕΚ	 του	 Ευρωπαϊκού	 κοινοβουλίου	 και	 του	

συμβουλίου	 της	 23ης	 Οκτώβριου	 2000”	 ενσωματώνεται	 στη	 χώρα	 μας	

η	παραπάνω	οδηγία	και	ολοκληρώνεται	με	το	Π.Δ	51/2007	με	τίτλο	

“Καθορισμός	μέτρων	και	διαδικασιών	για	την	ολοκληρωμένη	προστασία	

και	 διαχείριση	 των	 υδάτων	 σε	 συμμόρφωση	 με	 τις	 διατάξεις	 της	

Οδηγίας	2000/60/ΕΚ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	

της	23ης	Οκτωβρίου	2000”	και	το	οποίο	έχει	ως	στόχο	τη	θέσπιση	

πλαισίου	μέτρων	και	διαδικασιών	με	σκοπό	την	ολοκληρωμένη	προστασία	

και	διαχείριση	των	υδάτινων	πόρων.	Συγκεκριμένα	ορίζονται	υδάτινα

διαμερίσματα	και	θεσπίζεται	μητρώο	προστατευόμενων	περιοχών	και	

πρόγραμμα	 παρακολούθησης	 της	 κατάστασης	 των	 επιφανειακών	 και	

υπόγειων	υδάτων.

Πρόσφατα	θεσμοθετήθηκε	ο	Νόμος	4528/2014	[ΦΕΚ	94/Α’/14]	“Διαδικασία	

οριοθέτησης	και	ρυθμίσεις	θεμάτων	για	τα	υδατορέματα	-	ρυθμίσεις	

Πολεοδομικής	νομοθεσίας	και	άλλες	διατάξεις”	σύμφωνα	με	τον	οποίο	

τίθενται	 ως	 στόχοι	 η	 ενσωμάτωση	 της	 υφιστάμενης	 νομοθεσίας,	 η	

προστασία	των	οικοσυστημάτων	των	ρεμάτων,	η	αποκατάσταση	τους	και	

η	πρόληψη	της	ποιοτικής	τους	υποβάθμισης.
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Στην	 παράγραφο	 13	 ορίζεται	 για	 πρώτη	 φορά	 η	 διευθέτηση	 του	

υδατορέματος	ως	“η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των 

αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση 

των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και 

των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η 

εκτροπή του υδατορέματος, καθώς και η υποκατάστασή του με κλειστό 

ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση”.	Ενώ	λοιπόν	

το	 ρέμα	 προστατεύεται	 ως	 φυσικό	 στοιχείο,	 διευθετείται	 χωρίς	

να	 διαχωρίζεται	 η	 έννοια	 της	 διευθέτησης	 και	 της	 διαχείρισης,	

απουσίαζουν	 οι	 κατευθύνσεις	 και	 τα	 εργαλεία	 για	 την	 προστασία	

και	 ανάδειξη	 τους,	 με	 αποτέλεσμα	 η	 λογική	 του	 εγκιβωτισμού	 να	

διατηρείται	ως	κυρίαρχη	πρακτική.	Επιπλέον	δίνεται	η	δυνατότητα,	

κατ’	εξαίρεση,	σε	ιδιώτες	να	πραγματοποιήσουν	έργα	διευθέτησης	και	

αντιπλημμυρικής	προστασίας	[Άρθρο	7,	παρ.3].

Τέλος	στο	Ρυθμιστικό	Σχέδιο	Αθήνας/Αττικής	[ΡΣΑ]	2021	προβλέπεται	

ειδικό	πρόγραμμα	προστασίας	υδατορεμάτων,	το	οποίο	κατατάσσει	τα	

καταγεγραμμένα	ρέματα	και	ποτάμια	σε	τρία	επίπεδα	προτεραιότητας,	

ανάλογα	με	την	έκταση	και	την	υδρολογική	και	χωροταξική	σημασία	

τους,	την	οικολογική	κατάσταση	και	σημαντικότητα,	προβλέπει	την	

οριοθέτησή	τους	και	θεσμοθετεί	ρυθμίσεις	οικολογικής	διαχείρισης	

και	αποκατάστασης39.

Σήμερα,	 παρά	 το	 νομοθετικό	 πλαίσιο	 που	 έχει	 διαμορφωθεί,	 η	

καθυστέρηση	 περιβαλλοντικής	 ευαισθητοποίησης	 εκ	 μέρους	 της	

πολιτείας	τα	προηγούμενα	χρόνια,	ώστε	να	κατανοήσει	νομοθετικά	την	

υδρολογική	λειτουργία	και	την	περιβαλλοντική	σημασία	των	ρεμάτων	

ήταν	χαρακτηριστική,	και	ακόμα	χαρακτηριστικότερη	είναι	η	συνήθης	

τακτική	 της	 καταστρατήγησης	 και	 αδιαφορίας	 επί	 της	 νομοθεσίας,	

με	 αποτέλεσμα	 τις	 συνεχείς	 καταπατήσεις	 και	 αυθαιρεσίες	 στις	

παραρεμάτιες	 περιοχές	 και	 τις	 επανειλημμένες	 καταστροφές	 και	

πλημμύρες.	

39.	Οργανισμός	Ρυθμιστικου	Σχεδίου	και	Προστασίας	περιβάλλοντος	Αθήνας,	Σχέδιο 
Νόμου - Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής (ΡΣΑ) 2021,	Αθήνα,	Ιανουάριος	2012

Ρυθμιστικό 

Σχέδιο 

Αθήνας 
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6. Τα ρέματα της Αττικής

Στο	 πλαίσιο	 της	 μελέτης	 της	 σημερινής	 κατάστασης	 των	 αστικών	

ρεμάτων	επιλέχθηκαν	τέσσερα	ρέματα	του	Λεκανοπεδίου:	Το	ρέμα	της	

Πικροδάφνης,	της	Εσχατιάς,	η	ρεματιά	Πεντέλης-	Χαλανδρίου	και	ο	

Ποδονίφτης.

Τα	κριτήρια	επιλογής	των	παραπάνω	ρεμάτων	συνοψίζονται	στα	εξής:

_Αποτελούν	μεγάλες	σε	μήκος	υδάτινες	γραμμές,	οι	οποίες	διασχίζουν	

διαφορετικού	χαρακτήρα	περιοχές	της	Αθήνας.	

_Παρουσιάζουν	μορφολογική	ποικιλία	και	ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά.	

-Αντιμετώπιζουν	 σοβαρά	 προβλήματα,	 τα	 οποία	 έρχονται	 συχνά	 στη	

δημοσιότητα,	ενώ	έχουν	υποστεί	πολλές	και	διαφόρων	ειδών	επεμβάσεις.	

 

      6.1_	Το	ρέμα	της	Πικροδάφνης

 

Το	 ρέμα	 της	 Πικροδάφνης	 αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 σημαντικότερα	

εναπομείναντα	 αστικά	 ρέματα	 του	 υδρογραφικού	 δικτύου	 της	

Αττικής	 καθώς	 διατηρεί	 σημαντικά	 υδρομορφολογικά	 και	 βιολογικά	

χαρακτηριστικά.	Περιλαμβάνεται	στα	χαρακτηρισμένα	ως	“ιδιαίτερου	

περιβαλλοντικού	ενδιαφέροντος”	[ΦΕΚ	281Δ/23-03-93].	

Το	ρέμα,	συνολικού	μήκους	9.300	μ.,	πηγάζει	από	τις	δυτικές	υπώρειες	

του	Υμηττού,	διαπερνά	το	νοτιοανατολικό	τμήμα	της	Αττικής	[Δήμοι	

Βύρωνα,	Καισαριανής,	Ηλιούπολης,	Δάφνης-Υμηττού,	Αγ.	Δημητρίου,	

Ν.	Σμύρνης,	Π.	Φαλήρου,	Αλίμου]	και	εκβάλλει	στο	Σαρωνικό	κόλπο.	

Ο	σχηματισμός	της	Πικροδάφνης	αποτελεί	ένα	αυτοτελές	υδρολογικό	

σύστημα,	μια	πορεία	νερού	που	ενώνει	σε	σχετικά	μικρή	απόσταση	το	

βουνό	με	τη	θάλασσα.	Στη	λεκάνη	απορροής	του	ρέματος	περιλαμβάνονται	

και	πολλά	επιμέρους	υδατορέματα,	τα	οποία	συμβάλλουν	σε	αυτό	σε	

διάφορα	σημεία	με	σημαντικότερα	το	ρέμα	Ζωοδόχου	Πηγής,	το	ρέμα	

Καλογήρων,	Αγίου	Δημητρίου	και	το	ρέμα	Καλαμών.	
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Εικόνα 27:	Η	περιοχή	του	ρέματος	της	Πικροδάφνης	όπως	απεικονίζεται	στους	χάρτες	
του	Kaupert	που	συντάχθηκαν	το	1875-94.	Η	ανθρώπινη	παρουσία	στην	περιοχή	είναι	
εξαιρετικά	περιορισμένη.	
Πηγή:	Ελληνική	Εταιρία	Προστασίας	της	Φύσης,	Δήμος	Αγίου	Δημητρίου,	Ανακαλύπτοντας 
την Πικροδάφνη,	Αθήνα,	2012

Αττική	Οδός

Χάρτης 1:	Το	τμήμα	του	ρέματος	Πικροδάφνης	από	τη	Λεωφόρο	Βουλιαγμένης	έως	την	
εκβολή	του	στο	Σαρωνικό	κόλπο.	Οι	όροι	έχουν	αντιστραφεί.	
Πηγή:	https://maps.google.com	|	Ιδία	επεξεργασία

Καλυμμένο	ρέμα

Υμηττός

Ασύρματος
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Λεωφόρος	Αγίου	
Δημητρίου

Λεωφόρος	
Αμφιθέας	

Λεωφόρος	Ποσειδώνος

Ρέμα	Καλογήρων
(κλειστή	διατομή)

Ρέμα	Καλαμών
(κλειστή	διατομή)

Ρέμα	Αμαλίας
(κλειστή	διατομή)

Ρέμα	Ζωοδόχου	Πηγής

Διευθέτηση	με	ανοιχτο	αγωγό	

Ανοιχτό	ρέμα
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Εικόνα 28:	 Υδρολογική	 λεκάνη	 του	
ρέματος	Πικροδάφνης
Πηγή:	 Ι.Θ.Β.Π.	 &	 Ε.Υ.	 -	 ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,	
2012

Εικόνα 29:	 Η	 υδρολογική	 λεκάνη	 του	
ρέματος,	σε	σχέση	με	το	υπόλοιπο
υδρολογικό	δίκτυο	της	Αττικής
Πηγή:	Ι.Θ.Β.Π.	&	Ε.Υ.	–ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,
2012
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Όπως	και	τα	περισσότερα	ρέματα	της	Αττικής	είναι	υποβαθμισμένο	σε	

ένα	βαθμό	λόγω	των	ανθρωπογενών	δραστηριοτήτων	ενώ	τις	τελευταίες	

δεκαετίες	 έχει	 πραγματοποιηθεί	 μεγάλος	 αριθμός	 μελετών	 για	 την	

αξιοποίηση	 του	 και	 έχει	 γίνει	 αντικείμενο	 συζητήσεων.	 Παρά	 τις	

αστικές	πιέσεις	που	δέχεται	εξακολουθεί	να	επιβιώνει	ίσως	λόγω	της	

οριακά	συνεχούς	ροής	νερού	μέσα	στην	κοίτη	του.

Σήμερα	 το	 ρέμα	 της	 Πικροδάφνης	 αποτελείται	 ουσιαστικά	 από	 δύο	

τμήματα	τα	όρια	των	οποίων	καθορίζονται	από	τη	Λεωφόρο	Βουλιαγμένης	

η	οποία	το	διαπερνά	κάθετα.	Το	τμήμα	ανάντη	της	Λεωφόρου	[3.300	

μ.]	έχει	εγκιβωτιστεί	και	τη	θέση	του	έχουν	καταλάβει	το	οδικό	

δίκτυο,	δομημένες	επιφάνειες	και	κοινόχρηστοι	χώροι	ενώ	το	τμήμα	

από	τον	Άγιο	Δημήτριο	μέχρι	το	Φαληρικό	Όρμο	ρέει	ακόμη	φυσικά,	

σχεδόν	στο	σύνολο	του	παρά	τις	καταπατήσεις	που	έχει	υποστεί.	

Το	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 της	 υδρολογικής	 λεκάνης	 καλύπτεται	 από	

αστική	δόμηση	[συνεχή	και	ασυνεχή]	η	οποία	ανέρχεται	σε	ποσοστό	

64,5%	του	συνόλου	της	έκτασης	της	λεκάνης.	Οι	περιοχές	με	φυσική	

βλάστηση	[μεταβατικές	εκτάσεις	θάμνων	και	δασών,	δάση	κωνοφόρων]	

καλύπτουν	 το	 30,1%	 της	 έκτασης,	 ενώ,	 τέλος,	 ένα	 μικρό	 ποσοστό	

[2,2%]	καλύπτεται	από	βιομηχανικές	και	εμπορικές	εγκαταστάσεις40.

Το	ρέμα	έχει	μεγάλη	φυσική	κοίτη	με	βάθη	μέχρι	10	μ.	Το	μέγεθος	

της	κοίτης	καθιστά	δυσχερή	την	επικοινωνία	μεταξύ	των	εκατέρωθεν	

περιοχών	με	αποτέλεσμα	να	έχουν	κατασκευασθεί	οδογέφυρες	επί	των	

Λεωφόρων	 Ποσειδώνος,	 Αμφιθέας,	 Αγίου	 Δημητρίου,	 Βουλιαγμένης,	

Αριστείδου,	 Δράμας	 και	 Πατρόκλου	 καθώς	 και	 6	 πεζογέφυρες.	 Οι	

συνδέσεις	αυτές	δημιουργούν	ισχυρά	σημεία	ασυνέχειας	της	πορείας	

κατα	μήκος	του	ρέματος	αλλά	και	λειτουργούν	ταυτόχρονα	ως	άξονες	

σύνδεσης	 με	 το	 κέντρο	 και	 άλλες	 περιοχές	 του	 Λεκανοπεδίου.	 Οι	

ιδιωτικές	πεζογέφυρες	οδηγούν	σε	εισόδους	αυθαιρέτων	κτισμάτων	με	

αποτέλεσμα	να	αναστέλλουν	την	πρόσβαση	στο	ρέμα	και	να	καταργούν	

το	δημόσιο	χαρακτήρα	που	οφείλει	να	έχει	προς	την	πόλη.	

40.	Ι.Θ.Β.Π.	&	Ε.Υ.	–	ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,	Αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης του ρ. 
Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής του – 1η 
έκθεση προόδου,	Σεπτέμβριος	2012	
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Όσο	αφορά	το	χαρακτήρα	των	περιοχών	που	διαπερνά	το	ρέμα	έχουν	ως	

κύρια	χρήση	την	κατοικία	και	ακολουθεί	η	βιοτεχνική	και	εμπορική	

δραστηριότητα.	Οι	οικιστικές	περιοχές	χαρακτηρίζονται	από	πυκνό	

ιστό	λόγω	της	έντονης	οικοδομικής	δραστηριότητας	των	τελευταίων	

δεκαετιών.	Η	μορφή	κατοικίας	που	συναντάται	είναι	αυτή	της	αστικής	

πολυκατοικίας	 ενώ	 σε	 αρκετές	 περιοχές,	 κυρίως	 παραρεμάτιες,	

παρατηρείται	 και	 σημαντικός	 αριθμός	 μονώροφων	 και	 διώροφων	

κτισμάτων	που	διατηρούν	το	χαρακτήρα	γειτονιάς.	Οι	χώροι	πρασίνου	

στην	 ευρύτερη	 περιοχή	 είναι	 κατακερματισμένοι	 και	 ανεπαρκείς.	

Συγκεκριμένα	το	ρέμα	της	Πικροδάφνης	αποτελεί	το	μοναδικό	αξιόλογο	

πράσινο	στην	περιοχή	του	Αγίου	Δημητρίου.	Το	πράσινο	του	ρέματος	

ανέρχται	σε	400	τουλάχιστον	στρέμματα.

Σήμερα,	 λόγω	 της	 ραγδαίας	 ανάπτυξης	 της	 κατοικίας	 και	 των	

αποσπασματικών	αντιπλημμυρικών	έργων	που	έχουν	πραγματοποιηθεί,	

παρουσιάζει	σημαντικές	αλλοιώσεις	τόσο	στη	μορφολογία	όσο	και	στη	

λειτουργία	του	ως	οικοσύστημα.	Οι	επεμβάσεις	αυτές	δυσχεραίνουν	την	

ομαλή	ροή	των	υδάτων	και	αυξάνουν	την	πλημμυρική	επικινδυνότητα	των	

περιοχών	που	διασχίζει.	Αναλυτικότερα,	οι	κυριότερες	ανθρωπογενείς	

δραστηριότητες	που	συντέλεσαν	στην	υποβάθμιση	του	ρέματος	είναι	

οι	εξής:

_Η	κάλυψη	του	βορείου	τμήματος	του	ρέματος	στον	Δήμο	Ηλιούπολης	με	

αποτέλεσμα	να	αποκοπεί	η	φυσική	συνέχεια	με	το	Όρος	Υμηττό	και	να	

διακοπεί	η	μετακίνηση	της	έστω	και	μικρής	σε	είδη	και	πληθυσμούς	

πανίδας.

_Οι	επιχωματώσεις	των	πρανών	του	ρέματος	στο	σύνολο	σχεδόν	του	

μήκους	του	και η	καταστροφή	της	παραρεμάτιας	ζώνης	για	την	απόκτηση	

οικοδομήσιμης	γης	οδήγησαν	στη	συρρίκνωση	της	πλημμυρικής	κοίτης	

του	και	της	παρόχθιας	βλάστησης.

_Ρύπανση	του	ρέματος	με	κάθε	είδους	απορρίματα	καθώς	και	με	αστικά	

και	βιομηχανικά	απόβλητα.

_Αυθαίρετα	 κτίσματα	 στην	 παραρεμάτια	 ζώνη,	 τα	 οποία	 δεν	 είναι	

συνδεδεμένα	με	τα	δίκτυα	κοινής	ωφελείας,	με	αποτέλεσμα	την	έντονη	

ατμοσφαιρική	ρύπανση	και	ρύπανση	των	υδάτων.

_Η	 διευθέτηση	 και	 διαμόρφωση	 τμήματος	 του	 ρέματος	 σε	 ανοικτό	

αγωγό,	στην	περιοχή	Π.	Φαλήρου.

Χωρικά  
στοιχεία των 
παραρεμάτιων 
περιοχών

Υφιστάμενη 
κατάσταση 
του ρέματος
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Εικόνες 30,31,32,33:	Τεχνικά	έργα	στο	ρέμα
Πηγή:	http://www.remapikrodafnis.gr/
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Ωστόσο,	 παρόλη	 την	 εμφανή	 υποβάθμιση	 του	 ρέματος,	 συναντάμε	 σε	

αυτο	 παραρεμάτια	 οικοσυστήματα	 σε	 αρκετά	 καλή	 κατάσταση	 και	 σε	

ορισμένα	 τμήματα	 του	 διατηρεί	 σημαντικής	 έκτασης	 παρόχθια	 ζώνη	

με	φυσική	βλάστηση.	Το	ρέμα	της	Πικροδάφνης	λειτουργεί	ως	φυσική	

γραμμική	σύνδεση	του	Υμηττού	με	το	Σαρωνικό	κόλπο	και αποτελεί	

ένα	σημαντικό	χώρο	βιοποικιλότητας,	η	αξία	του	οποίου	δεν	έχει	

διερευνηθεί	μέχρι	σήμερα.	Το	τοπίο	έχει	πολλές	όψεις	όπως	οι	ψηλές	

και	χαμηλές	όχθες,	ταμιευτήρες,	πλημμυρικές	ζώνες	και	μαιάνδροι	

που	 μειώνουν	 την	 ταχύτητα	 ροής	 των	 υδάτων.	 Το	 οικοσύστημα	 του	

ρέματος	 χαρακτηρίζεται	 από	 μία	 αυτοτέλεια,	 η	 οποία	 διατηρείται		

παρά	την	έντονη	καταπάτηση	του.	Στην	ευρύτερη	περιοχή	γύρω	από	το	

ρέμα	διακρίνεται	επίσης,	η	ύπαρξη	κενών	αναξιοποίητων	οικοπέδων	

τα	οποία	δύναται	να	λειτουργήσουν	ως	μέρος	ενός	πράσινου	δίκτυου	

πορείας	από	την	πόλη	προς	το	ρέμα	και	αντίστροφα.	Από	τις	παραπάνω	

περιοχές	μεγάλο	ποσοστό	έκτασης	είναι	χέρσο	και	σε	πολλά	σημεία	

υπάρχει	ανεξέλεγκτη	διάθεση	μπαζών.	Εντούτοις	όμως	υπάρχουν	και	

σημεία	με	φυτεμένα	υψηλόκορμα	δέντρα	όπως	ευκάλυπτοι,	πεύκα,	λεύκες	

κ.λ.π.	Στον	Δήμο	Αγ.	Δημητρίου	κατά	θέσεις	εντοπίζονται	ανάμεσα	

στις	κατοικίες	περιορισμένες	εκτάσεις	καλλιεργειών	(εσπεριδοειδή,	

λαχανόκηποι)	και	οι	οποίες	διακόπτουν	σποραδικά	την	συνέχεια	του	

πολεοδομικού	ιστού	και	προσδίδουν	την	αίσθηση	του	ανοιχτού	χώρου	

για	τους	κατοίκους41. 

Με	 βάση	 τα	 παραπάνω	 γίνεται	 σαφές	 ότι	 η	 σωστή	 διαχείριση	 του	

ρέματος	της	Πικροδάφνης	έχει	ζωτική	σημασία	για	την	ανάπτυξη	των	

περιοχών	που	γειτνιάζουν	με	αυτό. 

41.	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Διευθέτησης Ρέματος Πικροδάφνης από 
Λεωφ. Βουλιαγμένης έως Εκβολή,	Ιούλιος	2015

Η σχέση με 
το πράσινο
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Εικόνα 34:	Απόσπασμα	από	το	διάγραμμα	της
πράξης	εφαρμογής	του	1987,	της	περιοχής	
«Μεσονήσι»	του	Δήμου	Αγ.	Δημητρίου.	
Με	διακεκομμένη	γραμμή	απεικονίζεται	ο	άξονας	
της	νέας	Λεωφόρου	Πικροδάφνης,	ενώ	ολόκληρα	
Ο.Τ.	τοποθετούνται	εντός	της	κοίτης	του	
ρέματος.
Πηγή:	Αναγνωστόπουλος,	2003
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Η	κυρίαρχη	πρακτική	διευθέτησης	του	ρέματος

Η	αντιπαράθεση	γύρω	από	το	ρέμα	της	Πικροδάφνης	είχε	ήδη	ξεκινήσει	

όταν	με	διαδοχικές	μελέτες	που	ανέθεσε	η	ΕΥΔΑΠ	από	το	1963	μέχρι	

το	 1965	 προτεινόταν	 η	 κάλυψη	 του	 ρέματος	 και	 η	 διευθέτηση	 της	

ροής	του	με	την	κατασκευή	κλειστού	αγωγού.	Αμέσως	μετά,	το	1966,	

εκπονείται	ερευνητικό	πρόγραμμα	από	το	Ινστιτούτο	Υδραυλικής	και	

Υδατικής	 Οικονομίας	 του	 Τεχνολογικού	 Πανεπιστημίου	 Βερολίνου	

με	 τίτλο	 «Έκθεσις	 δοκιμών	 επί	 ομοιωμάτων	 έργου	 εκβολής	 ρέματος	

Πικροδάφνης»	 που	 προτείνει,	 σε	 αντίθεση	 με	 τις	 προηγούμενες	

μελέτες,	τη	διαμόρφωση	του	ρέματος	με	ανοιχτή,	προσαρμόσιμη	στο	

φυσικό	περιβάλλον,	διατομή.	

Το	1985	επικυρώνεται	από	το	Ρυθμιστικό	Σχέδιο	Αθηνών	η	πρόταση	

της	 Γενικής	 Γραμματείας	 Δημοσίων	 Έργων	 του	 ΥΠΕΧΩΔΕ	 για	 την	

κατασκευή	 λεωφόρου	 ταχείας	 κυκλοφορίας,	 επί	 του	 συγκεκριμένου	

ρέματος.	 Η	 πρόταση	 αυτή	 προωθείται	 με	 αλλεπάλληλες	 υδραυλικές	

και	 κυκλοφοριακές	 μελέτες	 την	 περίοδο	 1983-1986.	 Η	 “Λεωφόρος	

Πικροδάφνης”	περιλήφθηκε	στις	οδούς	που	ανήκουν	στο	βασικό	οδικό	

του	Νομού	Αττικής	[ΦΕΚ	701Δ/1990]	καθώς	και	στο	πρωτεύον	οδικό	

δίκτυο	σύμφωνα	με	τον	αρχικό	σχεδιασμό	του	Γενικού	Πολεοδομικού	

Σχεδίου	του	Δήμου	Αγίου	Δημητρίου	[1987].	Όλη αυτήν την περίοδο 

[και μέχρι το 1999], τόσο η πολιτική του Δήμου Αγίου Δημητρίου, 

όσο και οι ενέργειες των ιδιοκτητών των παραρεμάτιων οικοπέδων, 

των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής επηρεάζονταν -αν 

όχι δεσμεύονταν- από την προοπτική της επερχόμενης κάλυψης του 

ρέματος και της μετατροπής του σε δρόμο. Για παράδειγμα, η περιοχή 

Μεσονήσι-Αγ.Βασίλειος εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης το 1985 με ένα 

ρυμοτομικό που έδειχνε το ρέμα ως λεωφόρο [με πολύ διαφορετική 

χάραξη από την φυσική πορεία του ρέματος], με αποτέλεσμα να 

καθορίζονται οικοδομικά τετράγωνα εντός της κοίτης του ρέματος 

όπου αυτή είχε αποφασιστεί να μπαζωθεί42.

Την	 περίοδο	 1993-1995,	 το	 ΥΠΕΧΩΔΕ	 διακηρύσσει	 πως	 αλλάζει	 την	

πολιτική	του	ως	προς	τη	διαχείριση	των	ρεμάτων,	αξιολογώντας	τα	

ρέματα	ως	σημαντικά	οικοσυστήματα	με	ευεργετικές	επιδράσεις	στο	

αστικό	περιβάλλον,	αλλά	και	ως	δημόσιους	χώρους	[π.χ	παρέμβαση	στη	

ρεματιά	Χαλανδρίου	και	στα	Βριλήσσια].

42.	 Αναγνωστόπουλος	 Κ.,	 Το ρέμα της Πικροδάφνης και ο ρόλος των διαφόρων 
«ενδιαφερομένων» διαχρονικά,	 Διπλωματική	 εργασία	 στο	 ΔΠΜΣ	 Αρχιτεκτονική	 –	
Σχεδιασμός	του	Χώρο,	Κατεύθυνση	Β,	Αθήνα	2003
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Το	 1996	 ανατέθηκε	 στο	 ΕΜΠ	 η	 εκπόνηση	 ερευνητικού	 προγράμματος	

για	 τη	 διατύπωση	 “Πλαισίου	 Περιβαλλοντικής	 Διευθέτησης	 Ρέματος	

Πικροδάφνης	και	Ποδονίφτη	Ν.	Αττικής”	και	το	οποίο	πρότεινε	τη	

δημιουργία	 κοινόχρηστου	 χώρου	 αναψυχής	 στην	 παραρεμάτια	 ζώνη	

με	χρήση	φιλικών	προς	το	περιβάλλον	υλικών	σε	συνδυασμό	με	την	

προστασία	του	οικοσυστήματος.	Το	πρόγραμμα	αποτέλεσε	τη	βάση	για	

τη	 σχετική	 Ειδική	 Περιβαλλοντική	 Μελέτη	 που	 εκπονήθηκε	 το	 1997	

από	τη	Διεύθυνση	Ειδικών	Έργων	Αναβάθμισης	Περιοχών	[ΔΕΕΑΠ]	του	

ΥΠΕΧΩΔΕ	με	τίτλο	“Ειδική	Περιβαλλοντική	Μελέτη	για	την	προστασία	

και	ανάδειξη	του	ρέματος	Πικροδάφνης	Ν.	Αττικής	και	της	ευρύτερης	

περιοχής”.

Το	 1998,	 όμως,	 η	 ΕΥΔΑΠ	 προτείνει	 μια	 νέα	 μελέτη	 υδραυλικής	

διευθέτησης,	 ανταγωνιστική	 στο	 ερευνητικό	 του	 ΕΜΠ,	 και	 η	 οποία	

αφορά	τη	διευθέτηση	με	ανοιχτή	διατομή	τμήματος	της	κοίτης	κατάντη	

της	Λεωφόρου	Βουλιαγμένης	έως	τη	Λεωφόρο	Αγίου	Δημητρίου	και	τη	

διευθέτηση	με	κλειστό	αγωγό	του	υπόλοιπου	τμήματος.	Η	χάραξη	των	

αγωγών	αυτών	απέκλινε	σε	αρκετά	σημεία	από	τον	άξονα	της	φυσικής	

κοίτης	του	ρέματος	λόγω	της	ενταγμένης	στο	σχέδιο	περιοχής.	Παράλληλα	

τροποποιείται	το	ισχύον	ρυμοτομικό	σχέδιο	του	Δήμου	Αγίου	Δημητρίου	

προκειμένου	η	κοίτη	του	ρέματος	να	διευθετηθεί	με	“ανοιχτή	διατομή	

λαμβάνοντας	υπόψη	το	οικοσύστημα	του	ρέματος	και	της	παραρεμάτιας	

ζώνης	αυτού”	[ΦΕΚ	277	Δ΄/26-04-99]	και	αποφασίζεται	η	κατάργηση	

της	Λεωφόρου	Πικροδάφνης.	Μέχρι αυτό το σημείο, η διαρκής διαδοχή 

μελετών, σχεδίων, νόμων, διοικητικών πράξεων κ.λπ. δεν κατάφερε 

παρά να προκαλέσει μια τεράστια σύγχυση στους κατοίκους και το 

δήμο. Ο κάθε κάτοικος, ιδιοκτήτης οικοπέδου, επαγγελματοβιοτέχνης 

κ.λπ. της περιοχής, ανάλογα με τις “πληροφορίες” που είχε κάθε 

φορά για την τύχη του ρέματος -και κατ’ επέκταση του οικοπέδου 

του- προέβαινε σε ανάλογες “επενδυτικές” κινήσεις43.	

Τη	δεκαετία	του	2000	το	ενδιαφέρον	για	το	ρέμα	γίνεται	εντονότερο,	

τόσο	από	την	πλευρά	της	κοινωνίας	όσο	και	από	τις	δημοτικές	αρχές.	

Το	καλοκαίρι	του	2000	ξεκίνησε	η	επικάλυψη	με	τσιμέντο	της	φυσικής	

κοίτης	του	ρέματος	στην	Ηλιούπολη.	

43.	 Αναγνωστόπουλος	 Κ.,	 Το ρέμα της Πικροδάφνης και ο ρόλος των διαφόρων 
«ενδιαφερομένων» διαχρονικά,	 Διπλωματική	 εργασία	 στο	 ΔΠΜΣ	 Αρχιτεκτονική	 –	
Σχεδιασμός	του	Χώρο,	Κατεύθυνση	Β,	Αθήνα	2003



70

Η	 απόφαση	 αυτή	 κινητοποίησε	 δημότες	 από	 τους	 τέσσερις	 δήμους	

οι	 οποίοι	 συντονίστηκαν	 δημιουργώντας	 την	 ένωση	 πολιτών	 φίλων	

του	 φυσικού	 ρέματος	 με	 την	 επωνυμία	 “Διαδημοτική	 πρωτοβουλία	

κατοίκων	 Π.	 Φαλήρου,	 Αλίμου,	 Αγίου	 Δημητρίου,	 Ηλιούπολης,	 για	

την	διάσωση	του	ρέματος	της	Πικροδάφνης”	και	οι	οποίοι	μετά	από	

πιέσεις	 κατόρθωσαν	 να	 παρεμποδίσουν	 τις	 μελέτες	 για	 το	 τμήμα	

του	 ρέματος	 στον	 Άγιο	 Δημήτριο.	 Συγκεκριμένα	 το	 2001,	 η	 ΕΥΔΑΠ	

τροποποιεί	τη	μελέτη	υδραυλικής	διευθέτησης	του	1998	προκειμένου	

να	κατασκευάσει	το	τμήμα	του	αγωγού	μεταξύ	Λεωφόρου	Βουλιαγμένης	

και	 Αγίου	 Δημητρίου.	 Σκοπός	 ήταν	 η	 προσαρμογή	 της	 χάραξης	 του	

διευθετούμενου	τμήματος	στην	υφιστάμενη	κοίτη	του	ρέματος	και	η	

αποφυγή	των	πολλών	απαλλοτριώσεων	κτισμάτων	που	απαιτούνταν	για	

την	υλοποίηση	του	έργου.	Οι	τροποποιήσεις	αυτές	απορρίφθηκαν	από	

το	 ΥΠΕΧΩΔΕ	 και	 μετά	 από	 προσφυγές	 των	 κατοίκων	 ακολουθούν	 δύο	

ακυρωτικές	 αποφάσεις	 του	 ΣτΕ	 [1126/2004	 και	 1127/2004]	 σύμφωνα	

με	τις	οποίες	έπρεπε	να	συνταχθεί	ενιαία	Μελέτη	Περιβαλλοντικών	

Επιπτώσεων	για	τα	έργα	από	τη	Λ.	Βουλιαγμένης	μέχρι	την	εκβολή	του	

ρέματος	στο	Σαρωνικό	

κόλπο.	Μετά	από	νέες	

προσφυγές	των	

κατοίκων	ακολουθούν	

δύο	ακόμη	αποφάσεις

	του	ΣτΕ	[3849/2006	

και	1242/2008]

σύμφωνα	με	τις	

οποίες	τίθεται	ως	

προαπαιτούμενο	η	

οριοθέτηση	του	ρέματος	

στο	σύνολο	του	και	

η	λήψη	όλων	των	

απαραίτητων	μέτρων	

για	την	προστασία	και	

τη	διαφύλαξη	της

	λειτουργίας	του.	

Εικόνα 35:	Τροποποίηση	
του	ρυμοτομικού	σχεδίου	
για	διατήρηση	της	κοίτης	
του	ρέματος
Πηγή:	Κουδόυνη,	2006
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Εικόνα 36: Η	ζώνη	[με	πράσινο	χρώμα]	
εντός	της	οποίας	απαγορεύονται	
ανθρωπογενείς	επεμβάσεις	στο	ρέμα,	
σύμφωνα	με	το	ΦΕΚ	99Δ/27-02-1995	
Πηγή: ΦΕΚ	99Δ/27-02-1995	
Iδία	επεξεργασία
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Η	Νομαρχία	[πλέον	Περιφέρεια	Αττικής]	προκήρυξε	το	2003	το	έργο	

“Μελέτη	 Ανάπλασης	 Ρέματος	 Πικροδάφνης	 από	 Λεωφ.	 Βουλιαγμένης	

έως	 Εκβολή”	 και	 το	 οποίο	 αφορούσε	 τη	 διευθέτηση	 του	 εν	 λόγω	

τμήματος	 σε	 ανοιχτό	 αγωγό	 τραπεζοειδούς	 διατομής	 επενδεδυμένο	

με	 συρματοκιβώτια	 σε	 όλο	 το	 μήκος	 της	 επέμβασης	 καθώς	 και	 την	

ανάπλαση	των	παραρεμάτιων	περιοχών.	Πρόκειται	όμως	για	μία	λύση	η	

οποία	ουσιαστικά	καταστρέφει	την	υπάρχουσα	βλάστηση	του	ρέματος.

Στα	πλαίσια	της	αρχιτεκτονικής	μελέτης	προτείνεται	η	δημιουργία	

ενός	συνεχούς	γραμμικού	πάρκου.	Στόχος	της	πρότασης	αυτής	είναι	να	

δημιουργηθεί	“ένα πάρκο πρότυπο που θα λειτουργεί και υπερτοπικά 

συγκεντρώνοντας κόσμο από άλλες περιοχές για περίπατο, αναψυχή 

ανάπαυση αλλά και παρατήρηση μιας αισθητικής πρότασης σύγχρονης, 

δυναμικής που παράλληλα σέβεται το φυσικό περιβάλλον”	 και	

προτείνει	διαμορφώσεις	που	αφορούν	τη	δημιουργία	πεζοδρόμων	και	

ποδηλατόδρομου,	πεζογέφυρων,	πεζοδρομίων	και	καθιστικών,	παιδική	

χαρά,	υπαίθριο	αναψυκτήριο,	χώρους	άθλησης	και	μία	πλατεία	στις	

εκβολές	του	ρέματος.

Το	2010	συντάχθηκε	το	τεύχος	ΜΠΕ	του	έργου	το	οποίο	όμως	μετά	από	

διαβούλευση	δεν	έγινε	αποδεκτό	από	την	τοπική	κοινωνία	[Δήμοι	Αγίου	

Δημητρίου	και	Π.	Φαλήρου].	Συγκεκριμένα	το	Δημοτικό	Συμβούλιο	του	

Δήμου	Αγίου	Δημητρίου	αποφάσισε	στη	συνεδρίαση	της	6/10/2011	την 

απόρριψη της μονότονης και καθολικής λύσης που προτείνεται από 

τη μελέτη, την ανάπλαση του ρέματος με ήπιες παρεμβάσεις κατά 

τρόπο που δεν θα θίγεται ο φυσικός του χαρακτήρας ενώ ταυτόχρονα 

ζητείται επίσπευση των διαδικασιών οριοθέτησης του ρέματος και 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου, καθώς και άμεση 

απομάκρυνση με τις αντίστοιχες απαλλοτριώσεις των αυθαιρέτων 

κατασκευών στην κοίτη του ρέματος44.	Σχετικά	με	τη	μελέτη	ανάπλασης	

αναφέρεται	ότι	“η πλημμυρική και παραρεμάτια ζώνη του ρέματος δεν 

είναι κατ’ ανάγκη ανεκμετάλλευτος και επικίνδυνος χώρος, αντίθετα 

αποτελεί φυσικό περιβάλλον σπάνιας ομορφιάς, φυσική συνέχεια της 

κοίτης του ρέματος που εκτός της αξίας αναψυχής, έχει τεράστια 

αισθητική και οικολογική αξία η οποία πρέπει να διαχειριστεί με τον 

καλύτερο διαθέσιμο τρόπο”	και	αναγνωρίζεται	πως	“η συγκεκριμένη 

αρχιτεκτονική μελέτη έρχεται να διαχειριστεί δευτερογενώς έναν 

χώρο που θα έχει χάσει, λόγω των προτεινόμενων έργων διευθέτησης,  

44.	 Δήμος	 Αγίου	 Δημητρίου,	 Απόσπασμα Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2011 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,	Αριθμός Απόφασης: 367/6-10-2011
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το πιο σημαντικό του πλεονέκτημα, τον ανάγλυφο, παραρεμάτιο, φυσικό 

και οικολογικό χαρακτήρα του ενώ τα έργα που προτείνονται θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν σε έναν οποιοδήποτε διαμορφωμένο δημόσιο 

χώρο”	45.	

Αντίστοιχη	ήταν	και	η	γνωμοδότηση	του	Δήμου	Παλαιού	Φαλήρου	και	

στην	οποία	διατυπώνει	υποδείξεις	για	την	υλοποίηση	του	έργου	στο	

τμήμα	που	βρίσκεται	εντός	των	ορίων	του	δήμου46.	Η	επιλογή	μιας	

μονοδιάστατης	λύσης	στη	λογική	της	υδραυλικής	διευθέτησης	και	της	

ανάπλασης	 του	 περιβάλλοντος	 χώρου	 αποδείχθηκε	 ότι	 αποτελεί	 μια	

κοινωνικά	μη	αποδεκτή	λύση.

Το	2012	δημοπρατήθηκε	το	έργο:	“Αποτίμηση	της	Οικολογικής	Κατάστασης	

του	 ρέματος	 Πικροδάφνης	 και	 προτάσεις	 αποκατάστασης,	 ανάδειξης	

και	διαχείρισής	του”	που	χρηματοδοτήθηκε	από	το	Πράσινο	Ταμείο	του	

ΥΠΕΚΑ,	Πράξη:	“Περιβαλλοντική	Έρευνα	-	καινοτομία	-	επιδεικτικές	

δράσεις	-	διεθνής	συνεργασία	2012”.	Ανάδοχος	του	εν	λόγω	έργου	

είναι	 το	 Ινστιτούτο	 Θαλάσσιων	 Βιολογικών	 Πόρων	 και	 Εσωτερικών	

Υδάτων	 του	 Ελληνικού	 Κέντρου	 Θαλασσίων	 Ερευνών	 (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)	 σε	

συνεργασία	με	το	Δήμο	Αγίου	Δημητρίου.	Σκοπός	του	έργου	είναι:

1|	Να	καταγραφεί	η	οικολογική	κατάσταση	του	ρέματος	Πικροδάφνης	

και	να	χαρτογραφηθούν	τα	τμήματα	του	που	μπορούν	να	αποκτήσουν	μια	

καλή	οικολογική	κατάσταση.

2|	Να	αναγνωριστούν	οι	ρυπαντικές	και	υδρομορφολογικές	πιέσεις	που	

δέχεται	το	ρέμα	σε	όλο	το	μήκος	του	και	να	περιγραφούν	συγκεκριμένα	

μέτρα	προστασίας	και	αποκατάστασης	του.

3|	Να	δημιουργηθεί	μια	βάση	δεδομένων	για	το	ρέμα	Πικροδάφνης,	με	

όλα	τα	απαραίτητα	περιβαλλοντικά	δεδομένα	που	προβλέπονται	στην	

Οδηγία	Πλαίσιο	για	τα	Ύδατα.

4|	 Να	 σχεδιαστούν	 μέτρα	 αποκατάστασης,	 αξιοποίησης	 και	

περιβαλλοντικής	εκπαίδευσης	του	ρέματος	Πικροδάφνης.

5|	 Να	 υπάρξει	 ενημέρωση	 και	 ευαισθητοποίηση	 του	 κοινού	 σχετικά	

με	την	περιβαλλοντική	αξία	και	την	ανάγκη	διατήρησης	του	ρέματος	

Πικροδάφνης.	Το	πρόγραμμα	είχε	διάρκεια	4	μήνες,	κατά	τη	διάρκεια	

των	οποίων	έγινε	καταγραφή	της	υφιστάμενης	κατάστασης	του	ρέματος	

και	διατυπώθηκε	το	γενικό	πλαίσιο	της	πρότασης	αποκατάστασης	του47.

45.	 Δήμος	 Αγίου	 Δημητρίου,	 Απόσπασμα Από το Πρακτικό της με αριθμό 22/2011 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,	Αριθμός Απόφασης: 367/6-10-2011
46.	Δήμος	Παλαιού	Φαλήρου,	Απόσπασμα	Από	το	πρακτικό	της	17ης	συνεδρίασης	του	
Δημοτικού	Συμβουλίου	του	Δήμου	Παλαιού	Φαλήρου	έτους	2011,	Αρ.	Απόφασης	305/25-
10-2011
47.	http://www.remapikrodafnis.gr/



74

Οι	παρεμβάσεις	που	έχει	δεχτεί	μέχρι	σήμερα	το	ρέμα	της	Πικροδάφνης	

έχουν	υποβαθμίσει	σημαντικά	την	ποιότητα	και	το	χαρακτήρα	του	με	

αποτέλεσμα	να	λειτουργεί	ως	όριο	στην	πόλη	που	χωρίζει	περιοχές	

και	δραστηριότητες.	Ακόμη	και	σήμερα	προτείνονται	έργα	συνεχούς	

διευθέτησης	της	κοίτης	και	του	πυθμένα.	Ωστόσο	οι	κάτοικοι	των	

παραρεμάτιων	περιοχών,	αν	και	εκφράζουν	την	ανησυχία	τους	για	τη	

ρύπανση	λόγω	των	αστικών	αποβλήτων	και	για	την	υπερχείλιση	του	το	

χειμώνα,	υποστηρίζουν	ότι	το	ρέμα	πρέπει	να	διατηρηθεί	και	θεωρούν	

ότι	θα	μπορούσε	να	αποτελέσει	σημαντικό	πόλο	έλξης.	

Το	 ρέμα	 της	 Πικροδάφνης	 αποτελεί	 έναν	 από	 τους	 τελευταίους	

ανεκμετάλλευτους	χώρους	φυσικού	πρασίνου	στο	Λεκανοπέδιο	Αττικής	

και	μία	μοναδική	ευκαιρία	για	αποκατάσταση,	ανάβαθμιση	και	διατήρηση	

του	 φυσικού	 στοιχείου	 βάσει	 μιας	 νέας	 λογικής	 παρεμβάσεων.	 Οι	

διαφορετικές	ποιότητες	που	παρατηρούνται	στο	χαρακτήρα	του	ρέματος	

σε	 όλο	 το	 μήκος	 του	 και	 στη	 συγκρότηση	 του	 πολεοδομικού	 ιστού	

στην	 ευρύτερη	 περιοχή	 απαιτούν	 εστιασμένες	 παρεμβάσεις	 που	 θα	

στοχεύουν	στην	επίλυση	των	κατά	τόπους	προβλημάτων	αλλά	ταυτόχρονα	

θα	το	λαμβάνουν	υπόψη	ως	σύνολο	με	αλληλεξαρτώμενα	στοιχεία	και	

είδη	έτσι	ώστε	να	μην	εντείνεται	η	υποβάθμιση	σε	όλο	το	μήκος	του.	

Η	υιοθέτηση	ενός	οργανωμένου	σχεδίου	για	την	αξιοποίηση	του	σε	

συνδυασμό	με	την	δραστηριοποίηση	των	κατοίκων	φαίνεται	να	είναι	ο	

μοναδικός	δρόμος	για	την	ανάδειξή	του	σε	μια	μικρή	όαση.
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6.2_	Το	ρέμα	της	Εσχατιάς

Το	 ρέμα	 της	 Εσχατιάς	 ξεκινάει	 από	 τους	 πρόποδες	 της	 Πάρνηθας	

διασχίζει	τους	Δήμους	Αχαρνών,	Αγίων	Αναργύρων-Καματερού,	Ζεφυρίου	

[καλλικρατικός	δήμος	Φυλής],	Ιλίου	και	Περιστερίου	και	συμβάλλει	

στον	 Κηφισό	 στην	 περιοχή	 Τρεις	 Γέφυρες.	 Αναπτύσεται	 παράλληλα	

με	 τη	 Λεωφόρο	 Χασιάς	 και	 γειτνιάζει	 με	 τους	 κύριους	 οδικούς	

άξονες	της	πρωτεύουσας,την	Αττική	Οδό	και	τη	Λεωφόρο	Κηφισού.	Το	

συνολικό	μήκος	του	ανέρχεται	περίπου	στα	13	χιλιόμετρα.	Επίσης	

είναι	ο	αποδέκτης	άλλων	μικρότερων	ρεμάτων,	το	κυριότερο	από	τα	

οποία	 αποτελεί	 το	 ήδη	 διευθετημένο	 ρέμα/αγωγός	 Ευπυρίδων.	 Το	

1994	εντάχθηκε	στο	πρόγραμμα	“Αττική	S.O.S	προστασία,	ανάπλαση	

και	 ανάδειξη	 των	 ρεμάτων	 της	 Αττικής”	 και	 με	 το	 ΦΕΚ	 281Δ/93	

περιλαμβάνεται	στα	χαρακτηρισμένα	ως	“ιδιαίτερου	περιβαλλοντικού	

ενδιαφέροντος”	ρέματα	της	Αττικής.	Πρόκειται	για	χείμαρρο	μεγάλου	

μήκους	ο	οποίος	έχει	υποστεί	σημαντική	αλλοίωση	της	μορφολογίας	

της	 κοίτης	 του	 καθώς	 και	 υποβάθμιση	 του	 οικοσυστήματος	 του	 με	

σημαντική	μείωση	της	βλάστησης	και	της	συνολικής	βιοποίκιλότητας	

του.	

Τα	περισσότερα	φυσικά	ρέματα	που	έχουν	απομείνει	στο	υδρογραφικό	

δίκτυο	της	Δυτικής	Αττικής	βρίσκονται	στο	βορειότερο	τμήμα	και	

είναι	το	ίδιο	το	ρέμα	Εσχατιάς	και	παρακλάδια	του.	Σε	μια	συνολική	

πολεοδομική	θεώρηση	η	Δυτική	Αττική	αποτελεί	ένα	οικιστικό	ανάπτυγμα	

με	 χρήσεις	 φτηνής	 κατοικίας	 καθώς	 και	 βιομηχανικής-βιοτεχνικής	

δραστηριότητας	 σε	 άναρχη	 μείξη	 μεταξύ	 τους.	 Η	 χωροθέτηση	 των	

παραγωγικών	 δραστηριοτήτων	 στο	 δυτικό	 κομμάτι	 του	 Λεκανοπεδίου	

καθόρισε	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 εξελίχθηκε	 η	 αστικοποίηση	 της	

περιοχής	και	συνέβαλε	στο	να	διαμορφωθεί	ιστορικά	ο	χαρακτήρας	

της	 υποβάθμισης48.	 Ειδικότερα	 ο	 Δήμος	 Αχαρνών	 χαρακτηρίζεται	

από	 ανομοιομορφία	 και	 αυθαίρετη	 δόμηση.	 Η	 ύπαρξη	 του	 ρέματος	

της	Εσχατιάς	καθώς	και	άλλων	μικρότερων	ρεμάτων	απομονώνουν	τις	

οικιστικές	ζώνες	χωρίς	να	επιτρέπουν	την	ελεύθερη	επικοινωνία	με	

τις	γύρω	περιοχές	παρά	μέσα	από	λίγες	σημειακές	προσβάσεις.	Στη	

συνολική	εποπτεία	του	πολεοδομικού	ιστού	κυριαρχούν	τα	προβλήματα	

εξοπλισμού	σε	ελεύθερους	κοινόχρηστους	χώρους	και	χώρους	πρασίνου49.

48.	 Χαλδέζου	 Σ.,	 Κοινωνικοί και Χωρικοί Παράγοντες στη Διαχείριση Ρεμάτων 
στο Δυτικό Λεκανοπέδιο. Το ρέμα της Εσχατιάς	,	Μεταπτυχιακή	εργασία	στο	ΔΠΜΣ	
Αρχιτεκτονική	–	Σχεδιασμός	του	Χώρο,	Κατεύθυνση	Β,	Αθήνα	2014
49.	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	Δήμου	Αχαρνών	2012-2015

Χωρικά και 
κοινωνικά 
στοιχεία των 
παραρεμάτιων 
περιοχών
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Ο	Δήμος	Αγίων	Αναργύρων-Καματερού	αποτελεί	κατά	βάση	οικιστική	

περιοχή	κύριας	κατοικίας,	περιλαμβάνοντας	ωστόσο	στα	όριά	του	το	

301ο	 Στρατιωτικό	 Εργοστάσιο	 Βάσης.	 Oι	 δύο	 οικιστικές	 ενότητες	

των	 Αγίων	 Αναργύρων	 και	 του	 Καματερού,	 παρουσιάζουν	 μεγάλες	

διαφορές	ως	προς	τον	χαρακτήρα	τους.	Ο	πρώην	Δήμος	Αγίων	Αναργύρων	

παρουσιάζει	σχετικά	χαμηλή	δόμηση	και	χαμηλή	πυκνότητα	πληθυσμού.	

Ο	πρώην	Δήμος	Καματερού	αντιθέτως,	έχει	πιο	αγροτικό	χαρακτήρα,	

με	πολλές	περιοχές	εκτός	σχεδίου	με	πολλά	προβλήματα,	όπως	κακό	

οδικό	 δίκτυο	 και	 χωρίς	 αντιπλυμμηρική	 προστασία.	 Επίσης,	 η	

συγκεκριμένη	περιοχή	παρουσιάζει	σοβαρή	έλλειψη	δημόσιων	χώρων50.	

Η	 οικιστική	 ανάπτυξη	 του	 Δήμου	 Ιλίου	 χαρακτηρίστηκε	 από	 την	

εντατική	και	ανεξέλεγκτη	εκμετάλλευση	της	γης	και	τη	δημιουργία	

πυκνοδομημένου	ιστού	στην	πόλη	με	αυθαίρετες	κατοικίες,	ελλιπείς	

χωροθετημένους	κοινόχρηστους	χώρους	και	ελλιπή	δίκτυα	υποδομών.	

Με	βάση	το	κριτήριο	της	ύπαρξης	ελεύθερων	χώρων,	η	ποιότητα	του	

αστικού	ιστού-κατοικίας	παρατηρείται	αναβαθμισμένη	στις	περιοχές	

από	βορειοδυτικά	προς	βορειοανατολικά51. 

Η	σημερινή	εικόνα	του	ρέματος	είναι	αρκετά	προβληματική	και	πολλοί	

από	τους	παραρεμάτιους	δήμους	αντιμετωπίζουν	σημαντικά	πλημμυρικά	

προβλήματα.	Το	φυσικό	τοπίο	κατά	μήκος	του	ρέματος	έχει	υποβαθμιστεί	

εντείνοντας	 την	 υπάρχουσα	 υποβάθμιση	 των	 δυτικών	 περιοχών.	 Η	

υποβάθμιση	του	ρέματος	συντελέστηκε	διαχρονικά	παράλληλα	με	τη	

διαδικασία	αστικοποίησης	της	περιοχής	κατά	την	οποία	απουσιάζε	ο	

οργανωμένος	σχεδιασμός	για	την	ένταξη	και	αξιοποίηση	της	φυσικής	

οντότητας	στον	αστικό	ιστό.	

Τα	βασικότερα	αίτια	αυτής	της	αλλοίωσης	εντοπίζονται	στην	αποψίλωση	

των	ορεινών	όγκων	της	Αττικής	[και	συγκεκριμένα	της	Πάρνηθας	και	

του	όρους	Αιγάλεω],	στην	επέκταση	των	οικισμών	βάσει	αυθαίρετων	

οικιστικών	 συγκεντρώσεων	 και	 οι	 οποίες	 καταπατούν	 την	 περιοχή	

του	ρέματος,	στα	εγκιβωτισμένα	ρέματα	της	ευρύτερης	περιοχής	και	

στην	ανεπάρκεια	διατομής	των	αδιευθέτητων	τμημάτων	του	ρέματος		

[η	οποία	επιδεινώθηκε	με	την	κατασκευή	της	Αττικής	Οδού	και	την	

αποξήρανση	της	λίμνης	Ευπυρίδων],	καθώς	και	στην	έλλειψη	βασικών

υποδομών	 όπως	 ένα	 ολοκληρωμένο	 δίκτυο	 αποχέτευσης	 των	 ομβρίων	

υδάτων	 [ειδικότερα	 στους	 Δήμους	 που	 βρίσκονται	 βορειότερα	 του	

Ιλίου].

50.	 Επιχειρησιακό	 Πρόγραμμα	 για	 τη	 Δημοτική	 περίοδο	 2014-2019,	 Δήμος	 Αγίων	
Αναργύρων-Καματερού
51.	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	2015-2019,	Δήμος	Ιλίου

Υφιστάμενη 
κατάσταση 
του ρέματος
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Είναι	εμφανές	ότι	ο	σχεδιασμός	δεν	έχει	λάβει	υπόψη	του	το	στοιχείο	

του	ρέματος	ούτε	ως	φυσικό	στοιχείο	ούτε	ως	όριο.	Σε	πολλά	σημεία	

η	πορεία	του	χάνεται	μέσα	στον	αστικό	ιστό,	ενώ	όπου	εμφανίζεται	

συμπίπτει	με	οδικούς	άξονες	και	σε	ελάχιστες	θέσεις	σημειώνεται	η	

χρήση	“Αστικό	πράσινο-Ελεύθεροι	χώροι”,	κυρίως	στις	υπώρειες	της	

Πάρνηθας	εντός	του	δήμου	Αχαρνών.	Καθοριστική	για	την	τύχη	του	

ρέματος	ήταν	η	απόφαση	των	κρατικών	φορέων	το	1970,	να	χωροθετηθεί	

μονάδα	επεξεργασίας	νερού	στην	περιοχή	των	Αχαρνών	[ΜΕΝ	Αχαρνών],	

εξαιτίας	της	αυξημένης	ετήσιας	κατανάλωσης	νερού	στο	Λεκανοπέδιο.	

Υπολογίζεται	ότι	το	ρέμα	της	Εσχατιάς	δέχεται	καθημερινά	4.500	μ3	

νερού	από	τα	απόβλητα	των	διυλιστηρίων	της	ΕΥΔΑΠ.52 

Το	ρέμα	της	Εσχατιάς	λειτουργούσε	ως	φυσικός	άξονας	σύνδεσης	της	

Πάρνηθας	με	τις	δυτικές	περιοχές	της	Αττικής.	Επιπλέον,	εκτείνεται	

παράλληλα	 στο	 Πάρκο	 Περιβαλλοντικής	 Ευαισθητοποίησης	 “Αντώνης	

Τρίτσης”,	το	μεγαλύτερο	πνεύμονα	πρασίνου	στον	αστικό	ιστό	της	

Αθήνας,	σε	απόσταση	100-150	μ.	Αποτελεί	λοιπόν	τον	γραμμικό	άξονα	

ένωσης	δύο	υπερτοπικών	πόλων	πρασίνου	και	αναψυχής	με	ιδιαίτερη	

σημασία	 για	 τα	 δυτικά	 προάστια,	 τα	 οποία	 χαρακτηρίζονται	 από	

έλλειψη	ελεύθερων	πράσινων	χώρων	σε	μεγαλύτερο	βαθμό	συγκριτικά	με	

τις	προαστιακές	περιοχές	της	Αττικής.	Ωστόσο,	η	σύνδεση	αυτή	δεν	

αξιοποιείται	ούτε	λειτουργικά	ούτε	αισθητικά.	Η	σχέση	του	ρέματος	

με	το	Πάρκο,	πριν	τον	εγκιβωτισμό	του,	περιοριζόταν	στη	λειτουργική	

τους	σύνδεση	μέσω	της	τροφοδοσίας	νερού	στο	Πάρκο.	Η	φυσική	ροή	

του	ρέματος	εμπλούτιζε	τον	υδροφόρο	ορίζοντα	της	γεώτρησης	που	

τροφοδοτούσε	με	νερό	τις	λίμνες	του	Πάρκου.	Μετά	τον	εγκιβωτισμό	η	

σύνδεση	αυτή	διακόπηκε	ενώ	σήμερα	το	Πάρκο	αντιμετωπίζει	σημαντικά	

προβλήματα	λόγω	έλλειψης	αρδευτικών	πόρων.	Στον	παραρεμάτιο	αστικό	

ιστό	 υπάρχουν,	 επίσης,	 σημαντικές	 διεκδικούμενες	 εκτάσεις	 που	

αποτελούν	εν	δυνάμει	πρότυπους	πνέυμονες	πρασίνου	και	αξιόλογους	

πόλους	μητροπολιτικής	εμβέλειας	όπως	το	Στρατόπεδο	“301	Εργοστάσιο	

Βάσης”	και	οι	πρώην	εγκαταστάσεις	ραδιοφωνίας	της	ΕΡΤ.

52.	 Χαλδέζου	 Σ.,	 Κοινωνικοί και Χωρικοί Παράγοντες στη Διαχείριση Ρεμάτων 
στο Δυτικό Λεκανοπέδιο. Το ρέμα της Εσχατιάς	,	Μεταπτυχιακή	εργασία	στο	ΔΠΜΣ	
Αρχιτεκτονική	–	Σχεδιασμός	του	Χώρο,	Κατεύθυνση	Β,	Αθήνα	2014

Η σχέση με 
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Καλυμμένο	ρέμα
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Οι	 μικρότεροι	 χώροι	 πρασίνου	 στον	 ευρύτερο	 παραρεμάτιο	 αστικό	

ιστό	 είναι	 ελλειπείς,	 ιδιαίτερα	 στις	 περιοχές	 που	 γειτνιάζουν	

με	τον	Κηφισό.	Αντίθετα	στο	βόρειο	τμήμα	της	Εσχατιάς	η	δόμηση	

είναι	 αραιή	 και	 εντοπίζονται	 εκτάσεις	 πρασίνου,	 ημι-αγροτικές,	

οι	 οποίες	 εμφανίζονται	 αποσπασματικά	 και	 συνιστούν	 περισσότερο	

ανεκμετάλλευτα	πεδία	επενδύσεων.	Η	σύνδεση	των	παραπάνω	ελεύθερων	

χώρων	με	άξονα	το	ρέμα	της	Εσχατιάς,	ως	“πράσινο	διάδρομο”,	θα	

δημιουργούσε	ένα	δίκτυο	πρασίνου	που	θα	αναζωογονούσε	τις	περιοχές	

αυτές	προσφέροντας	τα	πολλαπλά	οφέλη	που	παρέχει	η	φύση	εντός	του	

αστικού	περιβάλλοντος.		

     

Η	κυρίαρχη	πρακτική	διευθέτησης	του	ρέματος

Το	ρέμα	της	Εσχατιάς	αντιμετωπίζεται	από	τμήμα	των	κατοίκων	αλλά	

και	από	το	πολιτικό	σύστημα	ως	“πληγή”,	“καταστροφή”,	“υδάτινη	

βόμβα”,	“φόβος	και	τρόμος”.	Οι	χαρακτηρισμοί	αυτοί,	προκύπτουν	λόγω	

του	ιστορικού	πλημμυρικών	φαινομένων	στις	παραπάνω	περιοχές,	και	

είναι	ενδεικτικοί	του	πλαισίου	εντός	του	οποίου	νοηματοδοτείται	

και	 αξιολογείται	 το	 ρέμα,	 δικαιολογώντας	 ως	 μόνη	 ορθολογική	

στρατηγική	 αντιμετώπισης	 των	 κινδύνων	 την	 οριστική	 διευθέτηση	

του.		

Η	 ανάγκη	 διευθέτησης	 του	 ρέματος	 της	 Εσχατιάς	 προήλθε	 από	 την	

ανεπάρκεια	 της	 διατομής	 της	 κοίτης	 του	 να	 δεχθεί	 την	 ολοένα	

αυξανόμενη	ποσότητα	ομβρίων	και	από	την	αυξημένη	παροχετευτικότητα	

που	 δημιουργήθηκε	 από	 την	 κατασκευή	 του	 αγωγού	 Ευπυρίδων	 και	

τη	 συμβολή	 του	 στο	 υπό	 μελέτη	 ρέμα.	 Με	 τη	 συμβολή	 του	 αγωγού	

Ευπυρίδων	στο	ρέμα	της	Εσχατιάς,	μεγάλωσε	η	λεκάνη	απορροής	του	

ρέματος,	αφού	συμπεριέλαβε	την	λεκάνη	υδάτων	της	κλειστής	λίμνης	

Ευπυρίδων,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 διοχετεύονται	 σε	 αυτό	 παροχές	 που	

υπερβαίνουν	την	παροχετευτικότητα	της	υφιστάμενης	διατομής	του.	

Η	 λίμνη	 Ευπυρίδων	 αποτελούσε	 τη	 μόνη	 ασφαλή	 πλημμυρική	 λεκάνη	

ανάσχεσης	για	τον	Κηφισό	ποταμό	και	για	το	ρέμα	της	Εσχατιάς.

Οι	εναλλακτικές	που	θα	επέτρεπαν	την	επίλυση	του	αντιπλημμυρικού	

προβλήματος	και	την	αποφυγή	επεμβάσεων	διευθέτησης	στο	ρέμα	της	

Εσχατιάς,	όπως	αναφέρονται	στη	μελέτη	“Ανάλυση	κόστους	–	ωφελειών.	

Μελέτη	Εκτίμησης	Πλημμυρικού	Κινδύνου	για	το	Έργο	Διευθέτησης	του	

Ρέματος	της	Εσχατιάς”	του	2009,	αφορούσαν	την	εκτροπή	υδάτων,	και	

συγκεκριμένα	του	αγωγού	Ευπυρίδων,	προς	άλλους	αποδέκτες.
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Ωστόσο,	λόγω	του	ότι	οι	εναλλακτικές	λύσεις	παρουσίαζαν	μεγαλύτερο	

κόστος	και	δυσχέρειες	στην	κατασκευή,	επιλέχθηκε	τελικά	η	λύση	

της	 διευθέτησης	 του	 ρέματος	 της	 Εσχατιάς.	 Όσον	 αφορά	 τον	 τύπο	

της	διατομής,	μελετήθηκαν	οι	εναλλακτικές	της	φυσικής	διατομής	

[διατήρηση	της	φυσικής	κοίτης	του	ρέματος	με	τοπικές	επεμβάσεις],	

διευθέτησης	με	συρματοκιβώτια		και	η	διευθέτηση	με	κλειστή	ορθογωνική	

διατομή,	 η	 οποία	 και	 επιλέχθηκε	 τελικά.	 Οι	 δύο	 πρώτες	 λύσεις	

απορρίφθηκαν	 λόγω	 των	 πολλών	 απαλλοτριώσεων,	 που	 συνεπάγονταν	

μεγάλο	 κόστος	 αποζημιώσεων	 και	 έντονες	 κοινωνικές	 αντιστάσεις,	

καθώς	και	τροποποιήσεις	εγκεκριμένων	ρυμοτομικών	σχεδίων.	Η	λύση	

που	 τελικά	 επιλέχθηκε,	 σε	 αντίθεση	 με	 τις	 δυο	 προηγούμενες,	

απαιτούσε	 μικρής	 έκτασης	 τροποποιήσεις	 του	 ρυμοτομικού	 σχεδίου	

και	καθαιρέσεις	περιορισμένου	αριθμού	κτισμάτων,	εις	βάρος	όμως	

του	περιβάλλοντος53.	

Η	μελέτη	διευθέτησης	του	ρέματος	ανατέθηκε	το	1997	από	την	ΕΥΔΑΠ		

και	διεκόπη	το	1999	όταν	η	ΕΥΔΑΠ	μετατράπηκε	σε	ανώνυμη	εταιρεία,	

αφού	είχε	εκπονηθεί	η	προμελέτη.	Μετά	από	νομοθετική	ρύθμιση	το	

2003	αποφασίστηκε	η	συνέχιση	της	από	το	ΥΠΕΧΩΔΕ.	Στα	πλαίσια	της	

εναρμόνισης	με	την	Οδηγία	2007/60	ΕΕ,	η	διευθέτηση	του	ρέματος	

της	Εσχατιάς	έχει	καθοριστεί	ως	ένα	από	τα	μεγάλα	έργα	θωράκισης	

του	Λεκανοπεδίου	της	Αττικής	απέναντι	στον	πλημμυρικό	κίνδυνο.	

Από	το	σύνολο	του	ρέματος,	μόνο	ένα	τμήμα	μήκους	2,5	χλμ.	στους	

Δήμους	 Ιλίου,	 Περιστερίου	 και	 Αγίων	 Αναργύρων-Καματερού	 είναι	

διευθετημένο.

Τα	έργα	διευθέτησης	της	Εσχατιάς	έχουν	χωριστεί	σε	3	τμήματα:

1|	από	την	πλατεία	Ιλίου	έως	τη	συμβολή	με	τον	αγωγό	Ευπυρίδων	

[Δήμοι	Ιλίου	και	Αγ.Αναργύρων-Καματερού]

2|	από	τη	συμβολή	με	αγωγό	Ευπυρίδων	έως	την	Λεωφόρο	Πάρνηθας	

[Δήμοι	Φυλής	και	Αχαρνών].

3|	από	τη	συμβολή	με	τον	αγωγό	Μιχελή	[Λεωφ.	Παπανδρέου]	που	εκβάλει	

στον	Κηφισό	έως	την	πλατεία	Ιλίου	[Δήμοι	Ιλίου	και	Αγ.Αναργύρων-

Καματερού]

53.	Χατζηγιάννη	Μ.,	Προσέγγιση ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών ρεμάτων & ομβρίων 
υδάτων:η περίπτωση της Εσχατιάς, Διπλωματική	 εργασία	 στη	 Σχολή	 Αρχιτεκτόνων	
Μηχανικών,	ΕΜΠ,	Αθήνα,	2016 
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Εικόνα 37:	Τα	τρία	τμήματα	στα	οποία	
έχουν	χωριστεί	τα	έργα	διευθέτησης	της	

Εσχατιάς	
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Το	 αντικείμενο	 των	 έργων	 διευθέτησης	 όπως	 το	 περιγράφουν	 οι	

προκηρύξεις	των	υπο-έργων	είναι:

•	η	κατασκευή	έργων	αντιπλημμυρικής	προστασίας	[δηλαδή	ο	κλειστός	

αγωγός	στη	θέση	της	υφιστάμενης	κοίτης]

•	 η	 αστική	 ανάπλαση	 [σύμφωνα	 με	 ΚΥΑ	 132697/2003,	 στην	 οποία	

εγκρίθηκαν	οι	περιβαλλοντικοί	όροι,	ο	ελεύθερος	χώρος	πάνω	από	

την	 κλειστή	 διευθετημένη	 περιοχή	 του	 ρέματος	 της	 Εσχατιάς,	 θα	

ενταχθεί	στο	πράσινο	της	περιοχής]

Από	τα	τρία	τμήματα	του	έργου,	στα	δύο	έχει	ήδη	κατασκευαστεί	ο	

κλειστός	αγωγός	στο	μεγαλύτερο	μήκος.

Το	2008	υπεγράφη	η	σύμβαση	για	την	κατασκευή	του	έργου	με	τίτλο:	

“Διευθέτηση	 ρέματος	 Εσχατιάς	 παρά	 την	 οδό	 Φλέβας	 και	 άρση	

στένωσης	διευθετημένου	τμήματος	του”	και	το	οποίο	εντάχθηκε	στο	

Επιχειρησιακό	 Πρόγραμμα	 “Αττική”	 στον	 Άξονα	 Προτεραιότητας	 “02	

-	 Αειφόρος	 Ανάπτυξη	 και	 Βελτίωση	 της	 Ποιότητας	 Ζωής”.	 Το	 έργο	

περιελάμβανε,	εκτός	των	άλλων,	την	κατασκευή	στο	Δήμο	Ιλίου	κλειστού	

ορθογωνικού	αγωγού	μήκους	915	μ.54.	Σε	αυτό	το	τμήμα	ο	αγωγός	σε	

μεγάλο	 μήκος	 του	 γειτνιάζει	 με	 το	 Στρατόπεδο	 “301	 Εργοστάσιο	

Βάσης”,	το	οποίο	διεκδικείται	ως	δημόσιος	χωρος	πρασίνου.	Ωστόσο	

είναι	υπερυψωμένος	από	τον	δρόμο,	δυσχεραίνοντας	τη	δημιουργία	

πράσινου	χώρου	πάνω	από	αυτόν.	Μετά	από	πολλά	χρόνια,	το	2016	

προχώρησε	 η	 ολοκλήρωση	 του	 έργου	 του	 εγκιβωτισμού	 του	 ρέματος	

παρά	την	οδό	Φλέβας	και	των	εργασιών	ανάπλασης	και	πράσινου	στον	

χώρο	πάνω	από	αυτό.

Προσφάτως	παραδόθηκε	το	έργο	εγκιβωτισμού	τμήματος	του	ρέματος	με	

τίτλο	“Διευθέτηση	Ρέματος	Εσχατιάς	Τμήμα	1ο:	Από	πλατεία	Ιλίου		

εως	συμβολή	αγωγού	Ευπυρίδων”,	το	οποίο	εκτείνεται	στους	δήμους	

Ιλίου	 και	 Καματερού.	 Το	 μήκος	 των	 έργων	 διευθέτησης	 ανέρχεται	

στα	 3,3	 χλμ.	 Ο	 φορέας	 διαχείρισης	 είναι	 η	 ΓΓΔΕ/	 ΥΠΟΜΕΔΙ	 	 και	

συγχρηματοδοτείται	από	το	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	“Περιβάλλον	και	

Αειφόρος	Ανάπτυξη	2007-2013”.

54. Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	2015-2019,	Δήμος	Ιλίου
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Όσον	αφορά	την	υδραυλική	διευθέτηση	του	ρέματος	αντικείμενο	του	

έργου	ήταν	η	“διαμόρφωση	κλειστής	δίδυμης	ορθογωνικής	διατομής	

σε	κατάλληλο	βάθος	ώστε	να	είναι	δυνατή	η	διαμόρφωση	άνωθεν	της	

πλάκας	οροφής	μιας	μικρής	επιφανειακής	τάφρου	για	τη	συλλογή	και	

παροχέτευση	 των	 επιφανειακών	 απορροών	 στον	 υπόγειο	 αγωγό,	 με	

παράλληλη	ένταξη	των	έργων	αυτών	σε	μελέτη	ανάπλασης”	55.	Σύμφωνα	

και	 με	 τους	 περιβαλλοντικούς	 όρους	 της	 132697/17-04-2003	 ΚΥΑ:	

“Ο ελεύθερος χώρος πάνω από την κλειστή διευθετημένη κοίτη  του 

ρέματος Εσχατιάς, θα ενταχθεί στο αστικό πράσινο της περιοχής , 

απαγορευμένης της μετατροπής του σε οδικό έργο.[...]. Η ανάπλαση 

αυτή θα περιλαμβάνει έργα αναψυχής και περιπάτου, τα οποία θα 

εντάσσονται στις προτάσεις του ΓΠΣ της περιοχής και θα στοχεύουν 

στην εξυπηρέτηση του πολεοδομικού ιστού”.	Για	τα	έργα	της	αστικής	

ανάπλασης	που	προβλέπονται,	ο	αρμόδιος	φορέας	[ΥΠΟΜΕΔΙ]	θα	πρέπει	

να	προβεί	στην	υλοποίηση	τους	ταυτόχρονα	με	την	ολοκλήρωση	του	

βασικού	 έργου	 διευθέτησης	 του	 ρέματος	 ώστε	 να	 παραδοθεί	 στους	

κατοίκους	ένα	έργο	ολοκληρωμένο	και	λειτουργικό	και	να	αποφευχθεί	

ο	κίνδυνος	μετατροπής	του	αδιαμόρφωτου	χώρου	πρασίνου	σε	“χρόνιο	

χώρο	απόρριψης	απορριμάτων	και	μπαζών”56.	Ενώ	ωστόσο	με	βάση	τη	

Μελέτη	Περιβαλλοντικών	Επιπτώσεων	προβλέπεται	ως	απαραίτητο	και	

παράλληλο	 έργο	 η	 ανάπλαση	 του	 υπερκείμενου	 χώρου,	 το	 πρόσφατο	

έργο	αφορούσε	μόνο	τον	εγκιβωτισμό.	

Σκοπός,	λοιπόν,	είναι	μετά	την	ολοκλήρωση	του	έργου	να	δημιουργηθεί	

πάρκο	 επιφάνειας	 περίπου	 100	 στρεμμάτων,	 μέσα	 στην	 καρδιά	 του	

αστικού	ιστού.	Ο	χώρος	του	ήδη	διευθετηθέντος	ρέματος,	είναι	ο	

τελικός	αποδέκτης	των	όποιων	επιφανειακών	απορροών.	Ως	εκ	τούτου,	

η	διαμόρφωση	της	επιφάνειας,	άνωθεν	του	αγωγού	που	κατασκευάζεται	

στο	πλαίσιο	του	εκτελούμενου	έργου,	θα	επιτελεί	διττό	σκοπό:	αφ’	

ενός	 την	 αντιπλημμυρική	 προστασία	 της	 περιοχής	 και	 αφ΄	 ετέρου	

τη	μεταβολή	του	χώρου,	που	καλύπτει	τον	αγωγό	συλλογής	ομβρίων,	

από	 κενό	 “αδιαμόρφωτο”	 χώρο,	 σε	 περιοχή	 πρασίνου,	 ανάπτυξης	

δραστηριοτήτων,	ενοποίησης	του	αστικού	ιστού.	Στην	πραγματικότητα,	

η	εκπλήρωση	της	αντιπλημμυρικής	προστασίας	και	η	αστική	ανάπλαση	

και	αναβάθμιση	του	αστικού	περιβάλλοντος	πάνω	από	την	επιφανειακή	

διαμόρφωση	του	ρέματος	είναι	αλληλένδετα	και	απολύτως	αναγκαία57.		

55.	Α.Π:	100884,	7/06/2006
56.	Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	2015-2019,	Δήμος	Ιλίου
57.	www.ergotaxiaka.gr
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Εικόνες 38,39,40:	Διευθέτηση	ρέματος	
Εσχατιάς	τμήμα	1ο	

Πηγή:	http://www.el.aktor.gr/
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Εικόνες 41,42:	Πρόταση	διευθέτησης	τμήματος	ρέματος	και	μετατροπής	σε	πάρκο
Πηγή:	http://chrisochoidis.gr/diefthetisi-rematos-eschatias
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Το		τμήμα	που	ανήκει	στους	δήμους	Φυλής	και	Αχαρνών,	μήκους	4,800	

μ.,	δεν	έχει	δεχτεί	ακόμα	κάποια	παρέμβαση.	Έτσι	το	ρέμα	σε	αυτό	

το	 τμήμα	 παραμένει	 στη	 φυσική	 του	 κατάσταση,	 και	 με	 κατάλληλη	

μελέτη	και	παρεμβάσεις	θα	μπορούσε	να	διατηρήσει	την	υδρολογική	

και	οικολογική	λειτουργία	του,	να	συμβάλλει	στην	περιβαλλοντική	

εξυγίανση	και	να	αποτελέσει	πυρήνα	αναβάθμισης	της	ποιότητας	ζωής	

των	κατοίκων	μιας	περιοχής	με	έντονα	κοινωνικά	προβλήματα.

Η	περιοχή	της	Δυτικής	Αττικής	θεωρείται	από	αντιπλημμυρική	άποψη	

μια	από	τις	δυσμενέστερες	περιοχές	του	Λεκανοπεδίου.	Στο	σύνολο	

τους	τα	ανοικτά	ρέματα	είναι	σήμερα	πολύ	περιορισμένα,	λόγω	των

αντιπλημμυρικών	έργων	που	έγιναν	στις	φυσικές	κοίτες	τους.	Η	πρακτική	

της	διευθέτησης	με	κλειστή	κοίτη,	η	οποία	έχει	εφαρμοστεί	σε	ένα	

μεγάλο	εύρος	ρεμάτων	της	Αττικής,	ανακουφίζει	το	πρόβλημα	σημειακά	

χωρίς	να	επιλύει	το	ζήτημα	των	πλημμυρών	συνολικά.	Στην	περίπτωση	

του	ρέματος	της	Εσχατιάς	η	κατασκευή	του	αγωγού	Ευπυρίδων	καθώς	

και	ο	εγκιβωτισμός	τμημάτων	της	κοίτης	του	οδήγησαν	σε	αυξημένη	

παροχετευτικότητα	και	μεγαλύτερες	ταχύτητες	ροής	μεταφέροντας	το	

πλημμυρικό	πρόβλημα	στα	γειτνιάζοντα,	μη	διευθετημένα,	τμήματα.	

Επιπλέον,	επιβαρύνεται	και	ο	κύριος	αποδέκτης	των	ομβρίων	υδάτων,	

δηλαδή	ο	Κηφισός,	που	έχει	σχεδιαστεί	με	διαφορετικά	δεδομένα	από	

τις	σημερινές	ανάγκες.	Η	αντιμετώπιση	των	πλημμυρικών	κινδύνων	

στο	 ρέμα	 της	 Εσχατιάς	 είναι	 σημαντικό	 να	 μην	 απομονωθεί	 από	

αυτήν	του	ευρύτερου	αστικού	περιβάλλοντος,	αλλά	να	ενταχθεί	στο	

συνολικό	αντιπλημμυρικό	σχεδιασμό	του	Λεκανοπεδίου	της	Αττικής.	

Η	μεμονωμένη	αντιμετώπιση	των	υδάτινων	στοιχείων	στην	πόλη	δεν	

είναι	 αποτελεσματική	 και	 επιφέρει	 ποικίλες	 επιπτώσεις	 στην	

ευρύτερη	 περιοχή	 που	 διασχίζουν.	 Θεωρείται	 αναγκαία	 λοιπόν,	 η	

στροφή	 σε	 μια	 πιο	 βιώσιμη	 πρακτική	 διαχείρισης	 του	 ρέματος	 η	

οποία	 θα	 επιλύει	 τόσο	 τα	 τεχνικά	 προβλήματα	 και	 ταυτόχρονα	 θα	

συμβάλλει	 στην	 αναζωογόνηση	 του	 τοπίου	 και	 του	 περιβάλλοντος.	

Στην	κατεύθυνση	αυτή	θα	πρέπει	να	εξασφαλίζεται	η	ανάδειξή	του	

ως	οικοσυστήμα	και	η	επανασύνδεσή	του	με	την	πόλη,	η	δημιουργία	

ενός	ενοποιητικού	άξονα	στο	αστικό	τοπίο	και	η	ποιοτική	σύνδεση	

φύσης-κατοίκου,	πόσο	μάλλον	όταν	αναφερόμαστε	στις	υποβαθμισμένες	

γειτονιές	 της	 Δυτικής	 Αττικής.	 Το	 ίδιο	 το	 ρέμα	 της	 Εσχατιάς	

μπορεί	να	αποτελέσει	και	στο	κλειστό	τμήμα	και	στο	ανοιχτό	τη	

ραχοκοκκαλιά	πάνω	στην	οποία	θα	αρθρώνονται	πράσινοι	χώροι	και	

μικρότεροι	οικο-διάδρομοι.



88

6.4_	Το	ρέμα	Πολυδρόσου-Χαλανδρίου

Το	ρέμα	Πολύδροσου	ή	ρέμα	Χαλανδρίου	ή	ρέμα	Πεντέλης-Χαλανδρίου	ή	

Ρεματιά,	είναι	ένας	μεγάλος	σε	μήκος	χείμαρρος,	με	βαθιές	κοίτες	σε	

πολλές	περιοχές.	Πηγάζει	από	τις	νοτιοδυτικές	πηγές	του	Πεντελικού	

Όρους,	κοντά	στην	Μονή	Πεντέλης	και	καταλήγει	στην	κοιλάδα	των	

Χαλανδραίων.	Έχει	μήκος	6,6	χλμ	και	διασχίζει	τους	Δήμους	Πεντέλης,	

Βριλησσίων,	Χαλανδρίου	και	Αμαρουσίου.	Αφού	διασχίσει	την	εύφορη	

γη	των	Χαλανδραίων,	σχεδόν	μέσα	από	το	κέντρο	της	πόλης,	αρχίζει	

να	 σβήνει	 σταδιακά	 στα	 διοικητικά	 όρια	 του	 Αμαρουσίου	 και	 να	

διακλαδώνεται	 με	 μικρότερα	 ρέματα	 στο	 Δήμο	 Φιλοθέης	 και	 τελικά	

ενώνεται	με	το	ρέμα	του	Ποδονίφτη	στη	Νέα	Ιωνία.	

Από	εδώ	περνούσε	ο	αρχαίος	δρόμος	μέσω	του	οποίου	μεταφέρονταν	

τα	μάρμαρα	της	Πεντέλης	για	το	χτίσιμο	της	Ακρόπολης,	ενώ	σε	όλη	

τη	 διαδρομή	 του	 είναι	 γεμάτο	 από	 απομεινάρια	 παλαιών	 εποχών,	

όπως	 φράγματα,	 νερόμυλοι	 και	 παλιά	 κτίρια.	 Το	 ρέμα	 Πολυδρόσου–	

Χαλανδρίου	 αποτελεί	 το	 σημαντικότερο	 οικοσύστημα	 των	 δήμων	 από	

όπου	διέρχεται	και	ίσως	το	καλύτερα	διατηρημένο	ρέμα	που	διασχίζει	

το	 Λεκανοπέδιο	 Αττικής	 με	 μεγάλη	 ιστορία,	 συνυφασμένη	 με	 την	

ανάπτυξη	και	τη	ζωή	στην	περιοχή.	Αποτελεί μια ραχοκοκαλιά που 

διέρχεται μέσα από αστικές περιοχές έντονα δομημένες και με μεγάλη 

ένταση χρήσεων όπως το κέντρο του Χαλανδρίου, έναν επιμήκη άξονα 

πρασίνου και ελεύθερου χώρου ο οποίος διασχίζει τον αστικό ιστό 

και συμβάλλει στην διάχυση του αέρα σε όλο το εύρος της πόλης. 

Παράλληλα δημιουργεί ένα συνεχή άξονα αναψυχής και επανασύνδεσης 

με τη φύση. Είναι ένας από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου που 

έχουν διατηρηθεί στην υπερκορεσμένη πρωτεύουσα των Αθηνών58.

Είναι	 το	 πρώτο	 ρέμα	 για	 το	 οποίο	 εκπονήθηκε	 το	 1993	 ειδική	

περιβαλλοντική	μελέτη	για	την	προστασία	και	την	ανάδειξη	του	από	

την	Διεύθυνση	Ειδικών	Έργων	Αναβάθμισης	Περιοχών	[ΔΕΕΑΠ].

Το	1993	το	ρέμα	Χαλανδρίου	περιλαμβάνεται	στα	χαρακτηρισμένα	ως	

“ιδιαίτερου	 περιβαλλοντικού	 ενδιαφέροντος”	 [ΦΕΚ	 281Δ/23-03-93].	

Το	1995,	με	βάση	το	Π.Δ.[ΦΕΚ	659/Δ’/1995]59,	χαρακτηρίζεται	ως	

58.	http://vrilissiaki.webnode.com/
59.	Π.Γ.9.8.1995 “Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, 
ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίωνκαι ζωνών προστασίας αυτού, 
επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών”  
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“φυσικός	σχηματισμός”	και	η	παραρεμάτια	περιοχή	“προστατευόμενο		

τοπίο”,	λόγω	της	ιδιαίτερης	οικολογικής	και	αισθητικής	του	αξίας.	

Μέσα	 στα	 όρια	 της	 περιοχής	 προστασίας	 καθορίστηκαν	 δύο	 ζώνες	

προστασίας,	 η	 πρώτη	 με	 αυστηρότερους	 περιορισμούς.	 Η	 Ζώνη	 Α’	

που	περιλαμβάνει	το	ίδιο	το	ρέμα,	την	κοίτη	και	τα	πρανή	του	και	

περιοχές	εκατέρωθεν	της	κοίτης	χαρακτηρίστηκε	ως	“προστατευόμενος	

φυσικός	σχηματισμός”.	Περιλαμβάνει	εκτάσεις	που	βρίσκονται	τόσο	

εντός	 όσο	 και	 εκτός	 εγκεκριμένου	 ρυμοτομικού	 σχεδίου	 και	 είναι	

απολύτου	προστασίας.		Σε	αυτή	απαγορεύεται	οποιαδήποτε	κατασκευή	

ή	αλλοίωση	στην	υφιστάμενη	διατομή	του	ρέματος	και	στη	μορφή	του	

τοπίου,	η	μόλυνση	των	υδάτων	και	του	περιβάλλοντος	και	φυσικά	κάθε	

είδους	δόμηση.	Η	Ζώνη	Β’	χαρακτηρίστηκε	ως	“προστατευόμενο	αστικό	

τοπίο”	και	περιλαμβάνει	εκτάσεις	που	περικλείονται	από	το	όριο	της	

ζώνης	Α.	Σε	αυτήν	επιτρέπεται	η	χρήση	αμιγούς	κατοικίας	και	μόνο	

σε	συγκεκριμένα	οικόπεδα	η	χρήση	γενικής	κατοικίας.

Το	Προεδρικό	Διάταγμα	προέβλεπε	τριετή	προθεσμία	για	την	απομάκρυνση	

των	χρήσεων	που	υπήρχαν	κατά	την	δημοσίευσή	του	και	αντίκεινται	

στις	διατάξεις	του,	χρήσεις	που	δεν	προβλέπονται	για	τις	περιοχές	

αμιγούς	κατοικίας,	αλλά	αυτό	δεν	έγινε	παρά	σε	πολύ	περιορισμένη	

κλίμακα.	Αντίθετα	σοβαρές	είναι	οι	παραβάσεις	που	παρατηρούνται,	

χωρίς	να	λαμβάνονται	τα	απαραίτητα	μέτρα	από	την	πλευρά	των	αρμόδιων	

αρχών,	 για	 την	 εφαρμογή	 των	 θεσμοθετημένων	 ρυθμίσεων.	 Η	 ύπαρξη	

αυθαίρετων	κατασκευών	και	η	λειτουργία	καταστημάτων	υγειονομικού	

ενδιαφέροντος	είναι	ένα	θέμα	ιδιαίτερα	κρίσιμο	για	την	προστασία	

του	 ρέματος.	 Η	 αδράνεια	 των	 αρμόδιων	 αρχών	 έχει	 ενεργοποιήσει	

πολίτες	και	φορείς	που	πιέζουν	προς	όλες	τις	δυνατές	κατευθύνσεις	

για	την	εφαρμογή	του	ισχύοντος	θεσμικού	πλαισίου.	Η	αποκατάσταση	

του	τοπίου,	επίσης,	στο	σημείο	που	διασταυρώνεται	με	την	Αττική	

οδό,	 παραμένει	 ακόμη	 σε	 εκκρεμότητα	 παρά	 την	 ρητή	 επιταγή	 του	

ΠΔ/τος		για	την	“κατά	το	δυνατόν	διατήρηση	του	γεωμορφολογικού	

αναγλύφου	του	ρέματος	στη	θέση	της	διασταύρωσης	του	με	τον	οδικό	

άξονα	της	Λεωφόρου	Σταυρού-Ελευσίνας	[Αττική	οδός]”	[άρθρο	4	παρ.9]	

Οι	αστικές	λειτουργίες	έχουν	λειτουργήσει	εις	βάρος	της	φυσικής	

συνέχειας	 του	 ρέματος	 και	 τείνουν	 να	 περιορίσουν	 όλο	 και	

περισσότερο	 το	 φυσικό	 σχηματισμό	 του.	 Η	 ραγδαία	 ανάπτυξη	 των	

παραρεμάτιων	περιοχών	είχε	ως	αποτέλεσμα	σε	κάποιες	περιπτώσεις	

να	γίνει	επιχωµάτωση	για	την	επέκταση	ιδιοκτησιών,	έχουν	χτιστεί	

τσιµεντένια	τοιχία	κακής	αισθητικής	καθώς	και	πολλές	παράνομες	
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κατοικίες	στο	εσωτερικό	της	ρεματιάς,	καταπατώντας	ακόμα	και	τα	

πρανή	της	και	αναγκάζοντας	σε	παράκαμψη	τη	φυσική	ροή	του	νερού.	

Η	πόλη,	κατασκευάζει	το	“Ευριπίδειο	θέατρο	Ρεματιάς	Χαλανδρίου	-	

Δημήτρης	Παπαμιχαήλ”	πάνω	σε	μπαζώματα	της	κοίτης	της	ρεματιάς,	

αλλάζοντας	και	σε	μικρό	βαθμό	τη	φυσική	ροή	της.	Το	ρέμα	διέρχεται	

μέσα	από	αστικές	περιοχές	έντονα	δομημένες	και	με	μεγάλη	ένταση	

χρήσεων	 όπως	 το	 κέντρο	 του	 Χαλανδρίου	 ενώ	 ταυτόχρονα	 κινείται	

παράλληλα	στη	Λεωφόρο	Πεντέλης	όπου	οι	υψηλές	τιμές	γης	δημιουργούν	

έντονες	πιέσεις	για	την	απόκτηση	τμημάτων	του	ρέματος	με	πρόσωπο	

στον	άξονα.		Με	το	νέο	ρυμοτομικό	σχέδιο	ορίσθηκαν	νέες	οριογραμμές	

που	 προφυλάσσουν	 τις	 παραρεμάτιες	 περιοχές	 από	 πλημμύρες,	 οι	

κοινόχρηστοι	 χώροι	 χαρακτηρίσθηκαν	 ως	 άλση,	 οι	 παραρεμάτιοι	

δρόμοι	μετατράπηκαν	σε	πεζοδρόμους	ενώ	σε	επαφή	με	την	παραρεμάτια	

ζώνη	χωροθετήθηκαν		κοινωφελείς	δραστηριότητες	που	δίνουν	ζωή	στη	

ρεματιά.	Παράλληλα	άλλαξαν	οι	όροι	δόμησης	με	θεσμοθέτηση	αμιγούς	

κατοικίας	στην	ευρύτερη	περιοχή60.	

Προς	εξυπηρέτηση	των	συγκοινωνιακών	αναγκών	του	λεκανοπεδίου	σε	

πολλά	σημεία	έχει	καλυφθεί	από	δρόμους	και	λεωφόρους.	Δύο	μεγάλα	

τεχνικά	έργα	που	έχουν	αλλοιώσει	τη	φυσική	κοίτη	του	ρέματος	είναι	

η	κατασκευή	κλειστών	αγωγών	κάταντη	της	οδού	Σολωμού	το	1960	και	η	

διέλευση	της	Αττικής	Οδού	η	οποία		λειτουργεί	ως	ένα	όριο	τόσο	για	

το	οδικό	δίκτυο	της	δυτικής	όχθης	[απουσία	απευθείας	ένωσης	της	

δυτικής	όχθης	με	περιοχές	βόρεια,	που	γίνεται	πλέον	μόνο	μέσω	της	

γέφυρας	Πολύδροσου	και	της	Λεωφόρου	Πεντέλης]	όσο	και	για	το	νερό.	

Το	 τμήμα	 του	 ρέματος,	 που	 διασχίζει	 τους	 Δήμους	 Χαλανδρίου	

και	 Βριλησσίων,	 έχει	 διευθετηθεί	 στο	 μεγαλύτερο	 τμήμα	 του	 με	

φυσικά	 υλικά	 τα	 οποία	 προστατεύουν	 τα	 δένδρα	 και	 τα	 πρανή	 από	

τις	 διαβρώσεις,	 αναδεικνύουν	 το	 περιβάλλον	 και	 επιτρέπουν	 την	

ανάπτυξη	οικοσυστημάτων.	Ο	Δήμος	Χαλανδρίου	έχει	εξωραίσει	τμήμα	

της	 ρεματιάς	 με	 λιθόστρωτα	 μονοπάτια	 και	 χώρους	 αναψυχής,	 μια	

προσπάθεια	η	οποία	όμως	πρέπει	να	επεκταθεί	και	στο	υπόλοιπο	μήκος	

του	ρέματος.	Ωστόσο	ο	εγκιβωτισμός	του	σε	τμήμα	εντός	του	Δήμου	

Χαλανδρίου	 προκαλεί	 δυσλειτουργία	 και	 υπερχείλιση	 στις	 κάταντη	

περιοχές.

60.	 Δρόσος	 Ιωάννης,	 Περιβαλλοντική Θεώρηση του Γ.Π.Σ. Γέρακα,	 Μεταπτυχιακή	
εργασία	στο	ΔΠΜΣ	“Αρχιτεκτονική	–	Σχεδιασμός	του	χώρου”,	Κατεύθυνση	Β,	Σχολή	
Αρχιτεκτόνων	Μηχανικών,	ΕΜΠ,	Αθήνα

Χωρικά 
στοιχεία των 
παραρεμάτιων 
περιοχών

Υφιστάμενη 
κατάσταση 
του ρέματος
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Γεωλογική	μελέτη	της	Ρεματιάς	που	συντάχθηκε	το	2008	από	το	Γεωπονικό	Πανεπιστήμιο	για	τους	
πρώην	δήμους	Νέας	Πεντέλης	και	Μελισσίων
Πηγή: https://sosrematia.blogspot.com/

Εικόνα 43: Χάρτης	ζωνών	προστασίας	ρεμάτων.	

Εικόνα 44: Χάρτης	Κάλυψης-Χρήσεις	γης	
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Εικόνα 45: Όρια	Α’	και	Β’	ζώνης	προστασίας.		
Σχέδια	του	ΠΔ	ΦΕΚ	659/Δ/1195
Πηγή: https://sosrematia.blogspot.com/
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Καλυμμένο	ρέμα

Αττική	οδός

Χάρτης 3:	Τρόποι	Διευθέτησης	και	Διαφορετικές	Ποιότητες
Πηγή: https://maps.google.com	|	Ιδία	επεξεργασία

Ανοιχτό	ρέμα

Ανοιχτό	Θέατρο	
Ρεματιάς

Δάσος	Ευκαλύπτων
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Εικόνες 46,47,48,49:	Υφισταμένη	κατάσταση	ρέματος
Πηγή:	Γ.	Πρίμπας,	Στη	ρεματιά	Πολυδρόσου	Χαλανδρίου
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Στην	 κατεύθυνση	 των	 αρχών	 της	 βιώσιμης	 ανάπτυξης	 το	 ΥΠΕΧΩΔΕ	

προώθησε	 θεσμικές	 ρυθμίσεις	 που	 στοχεύουν	 στην	 προστασία	 και	

διαχείριση	των	ρεμάτων,	ως	φυσικών	πόρων	που	αποτελούν	σημαντική	

“περιβαλλοντική	 κληρονομιά”.	 Στο	 πλαίσιο	 των	 παραπάνω	 αρχών	

προωθήθηκε	η	εκπόνηση	πιλοτικών	μελετών	με	στόχο	την	αξιολογήση,	

ιεράρχηση	 και	 προγραμματισμό	 των	 ρεμάτων	 της	 Αττικής,	 την	

υλοποίηση	έργων	αποκατάστασης	της	κοίτης	τους	και	ανάπλασης	των	

παρόχθιων	περιοχών	και	τη	σύνταξη	κατευθύνσεων	και	προδιαγραφών	

για	την	οριοθέτηση	και	την	προστασία	των	παραρεμάτιων	ζωνών	καθώς	

και	για	τον	καθορισμό	των	χρήσεων	και	των	δραστηριοτήτων	εντός	

αυτών.	 Τα	 ρέματα	 αντιμετωπίζονται	 πλέον	 ως	 σημαντικό	 στοιχείο	

του	οικοσυστήματος	της	πόλης	και	όχι	μόνο	ως	φυσικοί	υδραυλικοί	

υποδοχείς	και	αντιπλημμυρικοί	αγωγοί.

 

Στο	 πρόγραμμα	 προστασίας	 και	 ανάδειξης	 των	 ρεμάτων	 της	 Αττικής	

περιλαμβάνεται	και	το	ρέμα	Πεντέλης	–	Χαλανδρίου,	το	οποίο	μελετήθηκε	

από	 το	 ΥΠΕΧΩΔΕ	 μέσω	 της	 Διεύθυνσης	 Ειδικών	 Έργων	 Αναβάθμισης	

Περιοχών. Αξιοποιώντας	σχετικό	πρόγραμμα	του	Β’	Κοινοτικού	Πλαισίου	

Στήριξης	προχώρησε	στην	εφαρμογή	νέων	μεθόδων	διευθέτησης	κοιτών	

και	πρανών,	συμβατών	με	το	φυσικό	περιβάλλον,	που	σε	συνδυασμό	

με	 την	 ανάπλαση	 παραρεμάτιων	 κοινόχρηστων	 χώρων,	 αποτέλεσε	

πρότυπο	 πιλοτικής	 εφαρμογής	 μελετών	 και	 έργων	 περιβαλλοντικης	

αναβάθμισης.	Η	μελέτη	και	τα	έργα	των	διαμορφώσεων	που	έγιναν	στην	

περιοχή	είχαν	ως	στόχο	την	αξιοποίηση	της	ρεματιάς	ως	γραμμικού	

πάρκου	και	περιβαλλοντικού	διαδρόμου,	όπου	η	κοίτη,	το	νερό	και	

η	 παρόχθια	 βλάστηση,	 χρησιμοποιούνται	 σαν	 συνδετικός	 ιστός	 και	

υπόβαθρο	οργάνωσης	των	χρήσεων	στην	πόλη.	Τα	έργα	περιβαλλοντικής	

διευθέτησης,	 σε	 συνδυασμό	 με	 ήπιες	 παρεμβάσεις	 ανάπλασης	 του	

χειμαρρικού	τοπίου	για	την	αισθητική	και	λειτουργική	αναβάθμιση	

του	χώρου	και	τη	σύνδεση	με	τους	κοινόχρηστους	χώρους	της	πόλης	

στόχευαν	στη	δημιουργία	διαδρόμων	φυσικού	τοπίου	[environmental	

corridors]	μέσα	στον	αυστηρά	οργανωμένο	αστικό	χώρο	για	ελεύθερη	

κίνηση	και	αναψυχή61.	Η	κάλυψη	των	ρεμάτων	σταμάτησε	στην	περιοχή	

με	 την	 έκδοση	 του	 σχετικού	 Προεδρικού	 Διατάγματος.	 Σε	 συνέχεια	

του	εκδοθέντος	Π.Δ.	και	με	τις	απαραίτητες	εγκρίσεις	από	από	τη	

Διεύθυνση	Ειδικών	Έργων	Αναβάθμισης	Περιοχών	οι	υπό	μελέτη	Δήμοι	

προχώρησαν	στην	ανάθεση	μελετών	και	στην	κατασκευή	των	αντίστοιχων	

έργων	σε	τμήματα	των	παραρεμάτιων	περιοχών.

61.Κουδούνη	Α.,	Τα ρέματα στο σχεδιασμό του αστικού χώρου,	Μεταπτυχιακή	εργασία	
στο	ΔΠΜΣ	“Αρχιτεκτονική	–	Σχεδιασμός	του	χώρου”,	Κατεύθυνση	Β,	Σχολή	Αρχιτεκτόνων	
Μηχανικών,	ΕΜΠ,	Αθήνα,	2006
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_Το	παράδειγμα	του	ρέματος	Μελισσίων

Το	έργο	με	τίτλο	“Παρεμβάσεις	Περιβαλλοντικής	Διευθέτησης	ρέματος	

Μελισσίων	 και	 παραρεμάτιων	 περιοχών	 του	 Δήμου”	 προκηρύχθηκε	 ως	

διαγωνισμός	 από	 το	 Δήμο	 Μελισσίων	 [σήμερα	 Δήμος	 Πεντέλης]	 με	

στόχο	την	αισθητική	και	λειτουργική	ενοποίηση	των	επί	μέρους	έργων	

που	είχαν	υλοποιηθεί	από	το	δήμο	σύμφωνα	με	προηγούμενες	μελέτες	

καθώς	και	τη	δημιουργία	ενός	“εκτεταμένου	γραμμικού	χειμαρρικού		

πάρκου	που	θα	συνδέει	τον	ορεινό	περιαστικό	χώρο	της	Πεντέλης	με	

το	κέντρο	του	Δήμου,	αποτελώντας	έναν	σύγχρονο	υπερτοπικό	πόλο	με	

κυρίαρχο	στοιχείο	το	ρέμα	και	το	πράσινο	που	σε	συνδυασμό	με	ένα

οργανικό	πλέγμα	χρήσεων	και	δραστηριοτήτων	θα	προσελκύουν	επισκέπτες	

και	περιπατητές	από	τον	ευρύτερο	αστικό	χώρο	του	Λεκανοπεδίου”62.		

Όπως	 αναφέρει	 χαρακτηριστικά	 η	 προκήρυξη	 του	 διαγωνισμού	 “το	

χειμαρρικό	 περιβάλλον	 δεν	 είναι	 αστικό	 πράσινο,	 στατικός	 και	

οργανωμένος	χώρος,	αλλά	ζωντανός	φυσικός	οργανισμός	που	διατρέχει	

τον	αστικό	ιστό”	και	η	μελέτη	“θέτει	ως	αφετηρία	την	ανάγκη	της	

κατά	το	δυνατόν	διαφύλαξης	του	φυσικού	χειμαρρικού	περιβάλλοντος”.

Η	πρόταση	περιλαμβάνει:

_	έργα	περιβαλλοντικής	διευθέτησης	της	κοίτης	και	των	πρανών	για	

την	ομαλή	ροή	των	υδάτων	[καθαρισμός	και	εξυγίανση	των	πρανών	και	

της	κοίτης,	αντιδιαβρωτική	προστασία,	ενίσχυση	και	διαφύλαξη	του	

φυσικού	 πρασίνου,	 εξωραϊσμό	 για	 αισθητικούς	 λόγους	 υφιστάμενων	

κατασκευών	 [π.χ.	 υφιστάμενα	 στοιχεία	 από	 σκυρόδεμα],	 κατασκευή	

μονοπατιών	 για	 άνετη	 προσπέλαση	 των	 πεζών	 προς	 τους	 ελεύθερους	

χώρους]

_	έργα	αισθητικής	και	αρχιτεκτονικής	ανάπλασης	των	παραρεμάτιων	

κοινόχρηστων	 χώρων	 [κατασκευή	 δικτύου	 πεζοδρόμου,	 μονοπατιών,	

γεφυρών,	 πεζογεφυρών	 για	 ελεύθερη	 κίνηση	 των	 πεζών	 κατά	 μήκος	

και	εγκάρσια	της	ζώνης	του	ρέματος,	τη	διαμόρφωση	στοιχείων	νερού	

και	 τα	 απαραίτητα	 δίκτυα	 υποδομής	 [όμβρια,	 φωτισμός,	 ύδρευση,	

άρδευση],	φυτοτεχνική	διαμόρφωση,	έργα	καλλωπισμού	και	ανάδειξης	

του	χώρου]τα	οποία	εντάσσονται	σε	ένα	σύνολο	διαδρομών	κατά	μήκος	

του	ρέματος	που	φέρνουν	σε	επαφή	τους	κατοίκους	με	τους,	μέχρι	

πρότινος	απρόσιτους,	χώρους	πρασίνου.

62.	 Τεχνική	 Υπηρεσία	 Δήμου	 Μελισσίων,Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής διευθέτησης 
ρέματος Μελισσίων και παραρεμάτιων περιοχών,	Τεχνική	έκθεση	προμελέτης,	Αθήνα,	

2003 
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Οι	αρχές	που	ακολουθήθηκαν	για	την	επίτευξη	του	βασικού	στόχου	

αφορούν:

_τη	λειτουργική	και	οπτική	σύνδεση	των	παρεμβάσεων	με	την	πόλη	και		

την	εύκολη	προσπέλαση	του	ρέματος	από	όλες	τις	ομάδες	επισκεπτών	

[ηλικιωμένοι,	άτομα	με	ειδικές	ανάγκες,	παιδιά]

_την	ορθολογική	διάταξη	χώρων	και	λειτουργικών	ενοτήτων	και	την	

ανάπτυξη	δικτύου	κυκλοφορίας	για	προστασία	των	πεζών

_	την	ανάπτυξη	και	βελτίωση	του	φυσικού	πλούτου

Το	συνολικό	μήκος	της	επέμβασης	υπολογίζεται	στα	1.600	μ.	ρέματος	

και	ολοκληρώθηκε	το	2007.	Η	περιοχή	μελέτης	περιλαμβάνει	τέσσερα	

τμήματα	[Α,	Β,	Γ	και	Δ]	η	επιλογή	των	οποίων	βασίστηκε	στο	γεγονός	

ότι	δεν	αντιμετωπίζουν	πλημμυρικά	προβλήματα,	υπάρχει	η	δυνατότητα	

εύκολης	 πρόσβασης	 καθώς	 και	 η	 δυνατότητα	 επέκτασης	 των	 έργων	

ανάπλασης	σε	όμορες	παραρεμάτιες	περιοχές	με σημαντικούς	ελεύθερους	

χώρους.	Ειδικότερα,		τα	τμήματα	Α	και	Β,	σύμφωνα	με	την	Τεχνική	

Έκθεση	 του	 έργου,	 “αποτελούν	 δύο	 από	 τα	 καλύτερα	 διατηρημένα	

τμήματα	φυσικού	τοπίου	μέσα	στον	αστικό	ιστό,	με	έντονη	και	σπάνια	

βραχώδη	γεωμορφολογία	και	πυκνό	φυσικό	πράσινο”.63

63.	Καρούμπα	Σ.,	Παρεμβάσεις περιβαλλοντικής διευθέτησης ρέματος Μελισσίων και 
παραρεμάτιων περιοχών,	Τεχνική	έκθεση	μελέτης	εφαρμογής,	Αθήνα,	2006

Εικόνα 50:	Πρόταση	διαμόρφωσης	περιοχής	Α
Πηγή:	Κοκώση,	2007
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Επιπλέον,	στην	περιοχή	της	Νέας	Πεντέλης	ολοκληρώθηκε	εντός	του	

2008	το	έργο	με	τίτλο:	“Προστασία	και	αποκατάσταση	περιοχών	του	

ρέματος	Πεντέλης-Χαλανδρίου	στα	διοικητικά	όρια	της	Νέας	Πεντέλης	

από	την	οδο	Αχελώου	έως	την	Κηφισίας”	και	το	οποίο	περιελάμβανε	

διαμορφώσεις	 του	 χώρου	 της	 πλατείας	 Αγ.	 Σύλλα,	 διαμορφώσεις	

πεζοδρομίων	και	παραρεμάτιου	πεζόδρομου.	Αντίστοιχα,	στα	Μελίσσια	

,	έχει	ολοκληρωθεί	η	μελέτη	ανάπλασης	της	παραρεμάτιας	περιοχής	

της	οδού	Ικαρίας	και	Σικίνου,	η	οποία	προβλέπει	τη	διαμόρφωση	του	

δημοτικού	χώρου	εκτάσεως	1,5	στρεμμάτων,	καθώς	και	την	ανάπλαση	

όλης	της	παραρέματιας	ζώνης	που	εκτείνεται	από	την	οδό	Σικίνου	μέχρι	

την	οδό	Σισμανόγλειου.	Συγκεκρίμενα	στόχος	του	έργου	ήταν	όλες	οι	

παρεμβάσεις	να	είναι	ιδιαίτερα	ήπιες	με	σεβασμό	στη	φύση	και	στο	

περιβάλλον.	Ενισχύεται	σημαντικά	η	φύτευση,	δημιουργούνται	χώροι	

περιπάτου	δίπλα	στο	ρέμα,	προστατεύεται	η	περιοχή	από	την	παράνομη	

στάθμευση	και	εγκαθίσταται	χαμηλός	φωτισμός	προσαρμοσμένος	στις	

ανάγκες	της	περιοχής	που	συμβάλει	στην	ασφάλεια	και	την	προστασία	

του	χώρου.	Τέλος,	το	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	μέσω	του	ευρωπαϊκού	προγράμματος	

LIFE	με	μελέτη	και	επίβλεψη	από	την	Δ.Ε.Ε.Α.Π.	[Διεύθυνση	Ειδικών	

Έργων	 Αναβάθμισης	 Περιοχών]	 χρηματοδότησε	 και	 υλοποίησε	 με	 την	

συνεργασία	του	Δήμου	Βριλησσίων	πιλοτικό	πρόγραμμα	αναμόρφωσης	και	

ανάπλασης	της	παραρεμάτιας	περιοχής	μεταξύ	της	οδού	Σισμανογλείου	

και	της	οδού	Μυκηνών.	

Παρά	 τις	 ασθένειες	 των	 πεύκων,	 τις	 καταπατήσεις,	 την	 πλημμελή	

συντήρηση	της	κοίτης	και	της	όχθης	και	τις	ελλείψεις	στο	σύστηµα	

πυροπροστασίας,	το	ρέµα	αποτελεί	έναν	σηµαντικό	πνεύμονα	πρασίνου,	

τοπικής	 και	 υπερτοπικής	 σηµασίας64.	 Κατά	 μήκος	 του	 ρέματος	

αναπτύσσεται	 ένα	 υγροτοπικό	 οικοσύστημα	 μεγάλης	 οικολογικής	

σημασίας,	αφού	αποτελεί	ένα	από	τα	λίγα	εναπομείναντα	ρέματα	της	

Αττικής	που	δεν	έχουν	-	πλήρως	ή	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	τους	-	

καλυφθεί	ή	εγκιβωτιστεί.	Η	περιοχή	του	ρέµατος	Χαλανδρίου		και	η	

παραρεµάτια	ζώνη	συµβάλει	σηµαντικά	στο	µικροκλίµα	της	περιοχής	

λόγω	της	φυσικής	διαµόρφωσης	και	της	ποικιλίας	της	χλωρίδας	και	

του	υδροφόρου	ορίζοντα	που	την	ενισχύει	αφού	το	ρέµα	λόγω	και	των	

πηγών	της	Πεντέλης	έχει	νερά	από	τον	Οκτώβριο	µέχρι	και	τον	Μάιο.

Καίριας	 σημασίας	 είναι	 η	 απόδοση	 των	 κοινόχρηστων	 χώρων	 της	

ρεματιάς	και	η	ανάπλαση	της	υπόλοιπης	παραρεμάτιας	ζώνης	ώστε	το	

ρέμα	να	αποτελέσει	στο	σύνολο	του	έναν	ενιαίο	φυσικό	σχηματισμό	

που	θα	λειτουργεί	ως	πάρκο	πόλης.

64.	 Συνήγορος	 του	 Πολίτη,	 Εφαρμογή	 του	 ΠΔ	 για	 την	 προστασία	 του	 χειμαρρικού	
ρέματος	Πεντέλης-Χαλανδρίου,	Πόρισμα,	Υπόθεση	/1999
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Η	υφιστάµενη	κατάσταση	της	κοίτης	και	των	πρανών	καθώς	και	της	

εκατέρωθεν	 άµεσης	 ζώνης	 είναι	 αρκετά	 καλή.	 Η	 καλή	 αυτή	 εικόνα	

είναι	αποτέλεσµα	της	προσπάθειας	του	∆ήµου	αλλά	και	των	τοπικών	

συλλόγων	των	κατοίκων	για	τον	συνεχή	καθαρισµό	και	προστασία	του.	

Ο	Σύλλογος	Προστασίας	Περιβάλλοντος	Ρεματιάς	Πεντέλης-Χαλανδρίου,	

που	δημιουργήθηκε	το	1990,	έχει	προσφέρει	πολλά	για	τη	διατήρηση	

της	ρεματιάς	και	την	ανάδειξη	των	προβλημάτων	της	και	επιδιώκει	

την	εφαρμογή	του	Προεδρικού	Διατάγματος,	με	σκοπό	τη	διατήρηση	της	

Ρεματιάς	στη	φυσική	της	κατάσταση.	

Συγκεκριμένα	επιδιώκει65:

_την	οριοθέτηση	της	Ά	ζώνης	του	ρέματος	για	την	προστασία	του	από		

καταπατήσεις.

_την	κατασκευή	πεζοδρόμων,	ποδηλατοδρόμων	ή	δρόμων	ήπιας	κυκλοφορίας	

που	θα	καταστήσουν	το	ρέμα	προσιτό	χώρο	περιπάτου	και	αναψυχής.

_την	εκτέλεση	έργων	για	τη	διαμόρφωση	της	κοίτης	και	την	προστασία	

των	πρανών	με	φυσικά	κατά	το	δυνατόν	υλικά

_την	 εκτέλεση	 έργων	 για	 τη	 θωράκιση	 του	 ρέματος	 ενάντια	 στις	

φυσικές	καταστροφές.

_την	 απόδοση	 των	 κοινόχρηστων	 παραρεμάτιων	 χώρων	 πρασίνου	 που	

έχουν	καταληφθεί	και	περιφραχθεί	για	ιδιωτική	χρήση.

_την	απομάκρυνση	παράνομων	χρήσεων	από	την	προστατευόμενη	περιοχή	

που	διαταράσσουν	την	αισθητική	του	τοπίου,	την	χλωρίδα	και	πανίδα	

του.

_την	αποτροπή	ρήψης	απορριμάτων	και	λυμάτων.

_την	 αισθητική	 αναβάθμιση	 της	 ρεματιάς	 με	 τη	 δημιουργία	 χώρων	

αναψυχής

_την	ανάληψη	δράσεων	για	την	ενημέρωση	των	πολιτών	για	την	αξία	

προστασίας	της	φύσης	γενικά	και	της	Ρεματιάς	ειδικότερα	και	τη	

σημασία	εφαρμογής	των	νόμων	για	την	προστασία	του	περιβάλλοντος.

65.	https://sosrematia.blogspot.gr/p/blog-page.html
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6.4_	Το	ρέμα	του	Ποδονίφτη

Το	ρέμα	του	Ποδονίφτη66	αποτελεί	συνέχεια	του	ρέματος	Χαλανδρίου	

στο	ύψος	της	Φιλοθέης	όπου	δέχεται	τα	νερά	μικρότερων	ρεμάτων	όπως	

και	το	ρέμα	Σαπφούς	/Αμαρουσίου.	Από	τις	στήλες	τού	Αδριάνειου	

Υδραγωγείου	στα	σύνορα	Φιλοθέης	-	Ν.	Ιωνίας,	κατευθύνεται	δυτικά	

όπου	και	συνεχίζει	από	την	οδό	Καποδιστρίου	προς	την	Καλογρέζα.	

Στη	συνέχεια	στρέφεται	νοτιοδυτικά	και	αφού	δεχθεί	τα	νερά	του	

ρέματος	Γιαμπουρλά	και	του	κλειστού	αγωγού	της	Λαμπρινής,	περνάει	

από	το	Δήμο	της	Νέας	Φιλαδέλφειας	-	Χαλκηδόνας	όπου	και	χύνεται	

στον	Κηφισό	ποταμό	μαζί	με	τα	ποικίλα	ρέματα	που	κατεβαίνουν	από	

τις	Αχαρνές.	Ο	Ποδονίφτης	μαζί	με	τους	συμβάλλοντες	κλάδους	του	

[ρέμα	 Πεντέλης-Χαλανδρίου]	 αποτελεί	 το	 σημαντικότερο	 ρέμα	 του	

βορειοανατολικού	 τμήματος	 του	 Λεκανοπεδίου,	 αφού	 αποστραγγίζει	

το	15%	αυτού	[ποσοστό	μεγαλύτερο	του	Ιλισού	και	του	ρέματος	της	

Πικροδάφνης].

Η	παρουσία	του	ρέματος	αποτελεί	το	τελευταίο	φυσικό	στοιχείο	σε	μια	

πυκνοδομημένη	έκταση.	Eίναι	χαρακτηρισμένo	ως	τόπος	“ιδιαιτέρου	

περιβαλλοντικού	 ενδιαφέροντος	 σύμφωνα”	 με	 την	 με	 την	 Απόφαση	

281Δ/23-03-93	που	εκδόθηκε	για	τα	ρέματα	της	Αττικής.	

Κατά	 τον	 20ο	 αιώνα	 συνδέεται	 με	 τη	 δημιουργία	 του	 προσφυγικού	

οικισμού	 στη	 Ν.	 Φιλαδέλφεια	 και	 Ν.	 Ιωνία	 και	 τις	 βιομηχανικές	

εγκαταστάσεις,	που	παρέμειναν	ενεργές	μέχρι	το	1990.	Η	σημερινή	

κατάσταση	της	ευρύτερης	περιοχής	του	ρέματος	χαρακτηρίζεται	από	

μεικτές	χρήσεις,	με	κυρίαρχη	τη	χρήση	της	κατοικίας.	Η	περιοχή	

του	ρέματος	προς	την	εκβολή	του	στον	Κηφισό	διακρίνεται	από	τα	

μεγάλα	 ύψη	 κτιρίων	 ως	 αποτέλεσμα	 της	 έντονης	 ανοικοδόμησης	 και	

της	αντιπαροχής	που	έλαβε	χώρα	σε	αυτή	την	περιοχή.	Η	εικόνα	αυτή	

δεν	 συνεχίζεται	 σε	 όλο	 το	 μήκος	 του	 ρέματος	 και	 συγκεκριμένα	

στον	Δήμο	Ν.	Φιλαδέλφειας	-	Χαλκηδόνας,	συναντώνται	εξίσου	πολλά	

κτίρια	χαμηλού	ύψους	[μονοκατοικίες].	Επί	της	κοίτης	του	ρέματος	

συναντώνται,	επίσης,	εγκαταλελημμένα	κτίρια	τα	οποία	καταπατούν	

τα	όρια	της	πλημμυρίδας.	

66.	 Ετυμολογικά,	 η	 ονομασία	 “Ποδονίφτης”	 προέρχεται	 από	 τα	 συνθετικά	 “πους”	
(πόδι)	+	“νίπτω=τρίβω,	πλένω”	που	σημαίνει	“πλένω	τα	πόδια	μου”.	Η	ονομασία	του	
οφείλεται	είτε	από	το	γεγονός	ότι	τα	λίγα	εκεί	νερά	αρκούσαν	μόνο	στο	νίψιμο	
των	 ποδιών	 είτε	 εκ	 του	 διασταυρούμενου	 εκεί	 δρόμου	 των	 Αχαρνών,	 που	 πριν	 να	
κατασκευασθεί	η	γέφυρα	υποχρέωνε	τους	διερχόμενους	να	βρέξουν	τα	πόδια	τους	στα	
λίγα	νερά	του	ποταμού	προκειμένου	να	περάσουν	απέναντι.

Χωρικά 
στοιχεία των 
παραρεμάτιων 
περιοχών
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Στο	φυσικό	κομμάτι	του	η	πρόσβαση	στην	κοίτη	του	ρέματος	είναι	

αδύνατη	και	από	τις	δύο		όχθες,	στη	μία	λόγω	των	αυλών	των	εκεί	

μονοκατοικιών	και	στην	άλλη	λόγω	εγκαταλελειμμένων	αποθηκών.	Το	

ρέμα	κινείται	εντός	έντονα	αστικοποιημένων	περιοχών	που	υστερούν	

σε	κοινωφελής	χώρους	εν	συγκρίσει	των	κατοίκων	και	των	αναγκών	

τους	για	μια	ποιοτική	ζωή. Οι	ελεύθεροι	χώροι	που	συναντώνται	επί	

του	ρέματος	είναι	ως	επί	το	πλείστον	ανεκμετάλλευτοι.	

Στο	ρέμα	του	Ποδονίφτη	έχουν	κατασκευαστεί	μια	σειρά	αντιπλημμυρικών	

έργων	από	το	1960,	οπότε	εκπονήθηκαν	και	οι	πρώτες	σχετικές	μελέτες.	

Η	κοίτη	του	κατά	ένα	μεγάλο	μέρος	έχει	διευθετηθεί	μετά	από	έργα	

του	ΥΠΕΧΩΔΕ	και	της	ΕΥΔΑΠ.	Οι	σημαντικότερες	περιοχές	όπου	το	ρέμα	

διατηρεί	τη	φυσική	του	μορφή	είναι	στη	Φιλοθέη	και	στη	συνοικία	

Προμπονά,	 ενώ	 συνεχίζει	 ως	 κλειστός	 υπόγειος	 αγωγός	 στο	 τμήμα	

που	 διατρέχει	 τη	 Νέα	 Ιωνία	 [στη	 θέση	 του	 έχουν	 κατασκευαστεί	

οδικοί	 άξονες	 μεγάλης	 κυκλοφορίας	 (Εθνικής	 Αντιστάσεως	 και	 Λ.	

Ηρακλείου)].	Η	κάλυψη	του	Ποδονίφτη	ολοκληρώθηκε	το	1998	στο	τμήμα	

που	αφορά	τον	δήμο	Νέας	Ιωνίας.	

Καλυμμένο	ρέμα

Χάρτης 4:	Τρόποι	Διευθέτησης	και	Διαφορετικές	Ποιότητες

Πηγή: https://maps.google.com	|	Ιδία	επεξεργασία

Διευθέτηση	με	ανοιχτό	αγωγό	

Ανοιχτό	ρέμα
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Στο	υπόλοιπο	κομμάτι	του	παρουσιάζει	ποικιλία	μορφών	κοίτης	και	

πρανών.	Το	1995	μια	σημαντική	απόφαση	του	Συμβουλίου	της	Επικρατείας	

κατάφερε	να	διατηρήσει	ένα	μεγάλο	μέρος	του	ποταμού	ανοιχτό	και	

ένα	εγκιβωτισμένο.	Το	μεγαλύτερο	ανοικτό	τμήμα	του	βρίσκεται	στην	

περιοχή	της	Νέας	Χαλκηδόνας,	πίσω	από	το	Άλσος	Προμπονά,	στα	όρια	με	

τη	Νέα	Φιλαδέλφεια.	Στο	τμήμα	αυτό	ο	Ποδονίφτης	είναι	καταπράσινος	

και	στις	όχθες	του	υπάρχουν	λεύκες,	πλατάνια,	καλαμιές,	ευκάλυπτοι	

και	πικροδάφνες.	Στην	κατάληξη	του	στον	Κηφισό	έχει	διευθετηθεί. 

Με	την	πάροδο	του	χρόνου	το	ανοιχτό	κομμάτι	έχει	εγκαταλειφθεί	και	

έχει	μετατραπεί	σε	αποδέκτη	αστικών	απορριμμάτων	ή	και	λυμάτων	και	

σε	παράνομο	αποχετευτικό	αγωγό	για	τις	όμορες	ιδιοκτησίες.	Μόνη	

αισιόδοξη	εικόνα	παραμένει	η	έντονη	βλάστηση	στα	πρανή	του.	

 

Το	2016	δρομολογήθηκε	από	την	περιφέρεια	Αττικής	η	εκπόνηση	της	

μελέτης	“Επικαιροποίηση	–	Συμπλήρωση	μελέτης	διευθέτησης	ρέματος	

Ποδονίφτη	από	τη	γέφυρα	της	οδού	Χαλκίδος	έως	τη	γέφυρα	της	οδού	

Εράτωνος”.		Το	τµήµα	αυτό	παραµένει	αδιευθέτητο	µεταξύ	διευθετηµένων	

τµηµάτων	στα	ανάντη	και	κατάντη.	Η	ανάγκη	διευθέτησης	του	ρέματος		

προκύπτει	από	τη	διαχρονική	συμπεριφορά	του	σε	πλημμυρικά	επεισόδια	

που	κατά	καιρούς	είχαν	σημειωθεί	όπως	π.χ,	η	μεγάλη	πλημμύρα	του	

Οκτωβρίου	1994	που	προξένησε	μεγάλες	υλικές	ζημιές	και	ανθρώπινα	

θύματα.

Σύμφωνα	με	την	Μελέτη	Περιβαλλοντικών	Επιπτώσεων	το	προτεινόμενο		

έργο	περιλαμβάνει:

_την	οριοθέτηση	του	ρέματος	ώστε	να	προβλεφθούν	οι	απαιτούμενες	

ζώνες	διέλευσης	του	και	να	σταματήσει	η	καταπάτηση	του.	Συγκεκριμένα	

προτείνεται	η	διαμόρφωση	μιας	γραμμικής	ζώνης	πρασίνου	και	αναψυχής	

που	θα	λειτουργεί	ως	ασπίδα	σε	ενδεχόμενες	πιέσεις	ανθρωπογενών	

χρήσεων	και	λειτουργιών.		

_τη	διευθέτηση	του	ρέματος	με	ενιαία	σταθερή	ορθογωνική	διατομή	

η	οποία	θεωρείται	αναγκαία,	όπως	αναφέρεται	στη	μελέτη,	για	την	

αύξηση	 της	 παροχετευτικότητας	 του	 ρέματος	 και	 αποσκοπεί	 στην	

επίλυση	χρόνιων	πλημμυρικών	προβλημάτων.	

Η	 μελέτη	 και	 τα	 σχέδια	 εγκιβωτισμού	 του	 ρέματος	 του	 Ποδονίφτη	

δείχνουν	 ότι	 έχουν	 απορριφθεί	 άλλες	 λύσεις,	 φιλικότερες	 στο	

περιβάλλον	και	στην	ποιότητα	ζωής	των	περιοίκων.	



105

Εικόνες 51,52,53,54:	Υφισταμένη	κατάσταση	ρέματος

Ο	 Ποδονίφτης	 αποτελεί	 ένα	 εξαιρετικής	 σημασίας	 γραμμικό	 φυσικό	

στοιχείο	στο	σύγχρονο,	ασφυκτικά	δομημένο,	αστικό	τοπίο	της	Αττικής	

το	οποίο	έχει	τη	δυνατότητα	να	διεισδύσει	στον	ιστό	της	πόλης	και	να	

ανακτήσει	τη	χαμένη	βιωματικότητα	του	με	αυτή.	Με	την	επαναφορά	του,	

μπορεί	να	λειτουργήσει	ως	ένα	ανεκτίμητο	και	μοναδικό	φυσιογνωμικό	

στοιχείο	 της,	 ως	 ένας	 επανακάμπτων	 (σταδιακά)	 φυσικός	 πόρος	 με	

πολυεπίπεδες	 και	 πολλαπλασιαστικές	 θετικές	 επιδράσεις	 στη	 πόλη	

και	τους	πολίτες	και	ως	χώρος	μείζωνος	κοινωνικής	σημασίας.
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7. Κατευθύνσεις για τη διαχείριση των ρεμάτων 
στο αστικό περιβάλλον

 

7.1_Κατηγοριοποίηση	των	περιπτώσεων	μελέτης	με	βάση	τα	

χαρακτηριστικά	τους	και	τις	πρακτικές	διευθέτησης

Για	 την	 καλύτερη	 κατανόηση	 και	 επεξεργασία	 των	 επεμβάσεων	 που	

έχουν	υλοποιηθεί	από	την	Πολιτεία	και	τους	κατοίκους	στα	ρέματα	

επιχειρήθηκε	 μια	 τυπολόγηση	 των	 διαφορετικών	 ποιοτήτων	 που	

συναντώνται	κατά	μήκος	τους.	Στόχος	είναι	η	αναζήτηση	εναλλακτικών	

προτάσεων	διαχείρισης	του	υδάτινου	στοιχείου	με	βάση	τις	σύγχρονες	

πρακτικές.	 Τα	 κριτήρια	 για	 την	 κατηγοριοποίηση	 αυτή	 αφορούν,	

αρχικά,	 την	 καταγραφή	 των	 κλειστών	 και	 ανοιχτών	 τμημάτων	 και	

των	 επεμβάσεων	 που	 έχουν	 υποστεί	 και	 εν	 συνεχεία,	 τη	 σχέση	

των	 ρεμάτων	 με	 τον	 αστικό	 ιστό	 και	 τους	 ελεύθερους	 πράσινους	

χώρους.	 Συγκεκριμένα,	 εντοπίζονται	 ενδεικτικά	 περιοχές	 όπου	 το	

ρέμα	 υπόκειται	 σε	 έντονες	 αστικές	 πιέσεις	 από	 το	 ανθρωπογενές	

και	το	αστικό	περιβάλλον	και	αφορούν	κυρίως	αυθαίρετες	κατοικίες	

οι	 οποίες	 καταπατούν	 την	 παρόχθια	 ζώνη,	 ή	 ακόμη	 και	 εκτάσεις	

ιδιωτικών	 καλλιεργειών,	 αποθήκες	 κλπ.	 Επιπλέον,	 διακρίνεται	 η	

ύπαρξη	ελεύθερων	χώρων	πρασίνου	ή	κένων	αναξιοποίητων	οικοπέδων	

εκατέρωθεν	των	ρεμάτων	και	οι	οποίοι	δύναται	να	συμβάλλουν	στη	

δημιουργία	παραρεμάτιων	πάρκων	και	να	λειτουργήσουν	ως	μέρος	ενός	

πράσινου	δικτύου	που	διασχίζει	την	πόλη.

Το	ρέμα	της	Πικροδάφνης	είναι	στο	μεγαλύτερο	τμήμα	του	ανοιχτός	

αγωγός	 και	 μόνο	 στην	 περιοχή	 της	 Ηλιούπολης,	 κοντά	 στις	 πηγές	

του,	είναι	διευθετημένο	ως	κλειστός	αγωγός	και	τη	θέση	του	έχει	

καταλάβει	το	οδικό	δίκτυο	και	δομημένες	επιφάνειες.	Η	μεγάλη	του	

διαφορά	σε	σχέση	με	άλλα	ρέματα	της	Αττικής	είναι	ότι	διατηρεί	

σε	σημαντικό	βαθμό	τη	φυσική	του	μορφή	και	τη	βιοποικιλότητα	του	

με	πλούσια	ανάπτυξη	της	χλωρίδας	και	της	πανίδας	και	συνιστά	μία	

μοναδική	ευκαιρία	για	αποκατάσταση,	ανάβαθμιση	και	διατήρηση	του	

φυσικού	στοιχείου	στον	πυκνοδομημένο	αστικό	ιστό.
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Το	τμήμα	από	Λεωφ.	Βουλιαγμένης	έως,	Αγ.	Δημήτριου,	μήκους	1900	

περίπου	μέτρων,	παρουσιάζει	την	εξής	ιδιαιτερότητα	:	Το	ρυμοτομικό	

σχέδιο	 στη	 θέση	 Μεσονήσι	 καταρτίστηκε	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 την	

κατασκευή	 της	 Λεωφόρου	 Πικροδάφνης	 και	 τη	 χάραξη	 του	 κλειστού	

αγωγού	Πικροδάφνης	με	αποτέλεσμα	τμήματα	της	υφιστάμενης	κοίτης	

να	καταλαμβάνονται	από	οικοδομικά	τετράγωνα,	ακριβώς	στην	παρειά	

της	όχθης.	

Σε	 επίπεδο	 πολεοδομικού	 σχεδιασμού	 στο	 ρέμα	 της	 Πικροδάφνης	

παρατηρείται	 αδυναμία	 ένταξης	 του	 πρασίνου	 στο	 αστικό	 τοπίο.	

Ενώ	λοιπόν	το	φυσικό	στοιχείο	διατηρείται,	δεν	συνδέεται	με	το	

δημόσιο	χώρο	της	πόλης.	Η	αδυναμία	αυτή	έγκειται	στη	διατήρηση	

της	υπάρχουσας	δόμησης.	Σε	πολλά	σημεία	το	μέτωπο	του	ρέματος	έχει	

καταπατηθεί	και	την	ίδια	στιγμή	έχει	διακοπεί	η	δημόσια	κίνηση	

κατα	 μήκος	 του.	 Η	 παράλληλη	 στο	 ρέμα	 κίνηση	 του	 πεζού,	 είναι	

εφικτή	σε	μικρό	τμήμα	που	εντοπίζεται	κυρίως	προς	τις	εκβολές	στο	

Παλαιό	Φάληρο	και	είναι	το	τμήμα	που	έχει	υπερτοπικό	ενδιαφέρον	

για	 την	 βιοποικιλότητα,	 αναψυχή,	 περιβαλλοντική	 εκπαίδευση. Οι	

εγκάρσιες	κινήσεις	αφορούν	κατά	κύριο	λόγο	αδιέξοδους	δρόμους	που	

καταλήγουν	στο	ρέμα	χωρίς	δυνατότητα	πρόσβασης	προς	αυτό.	
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Χάρτης 5:	Αναγνώριση	περιοχών	
Πηγή: https://maps.google.com	|	

Ιδία	επεξεργασία

-Πλατώματα	με	πλούσιο	
ανάγλυφο	και	υψομετρικές	
διαφορές
-Διατήρηση	φυσικής	κοίτης	
με	δυνατότητα	διεύρυνσης

-Εκατέρωθεν	του	ρέματος	παρατηρείται	εκτεταμένη	δόμηση		

Αστικές	πιέσεις/Αυθαιρετες	κατοικίες

Φυσικά	πλατώματα

Παράλληλη	κίνηση	στο	ρέμα

Οδογέφυρες

-Η	δεξιά	όχθη	
του	ρέματος	έχει	
διευθετηθεί	με	
τοιχίο	αντιστήριξης	
και	καταληφθεί	από	
συστάδα	μονώροφων	
πλινθόκτιστων	σπιτιών	
με	αποτέλεσμα	να	
στενέψει	η	κοίτη.

-Γραμμική	ζώνη	ελεύθερη	από	
ιδιοκτησίες	και	διατήρηση	
φυσικής	κοίτης	με	δυνατότητα	
διεύρυνσης
-Ο	αστικός	ιστός	εισχωρεί	στη	
συμβολή	των	δύο	ρεμάτων

-Ζώνη	αδόμητων	εκτάσεων	πλησίον	
του	ρέματος

Ασύρματος
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Η	περίπτωση	της	Εσχατιάς	αποτελεί	παράδειγμα	οπισθοδρόμησης	της	

περιβαλλοντικής	 πολιτικής	 στην	 Ελλάδα.	 Η	 επικρατούσα	 αντίληψη,	

μέχρι	και	σήμερα,	των	Διοικητικών	φορέων	για	την	αποτελεσματικότερη	

αντιμετώπιση	των	σοβαρών	πλημμυρικών	φαινομένων	που	πλήττουν	τις	

παραρεμάτιες	περιοχές	είναι	αυτή	της	διευθέτησης	των	τμημάτων	του	

ρέματος.	Ως	αποτέλεσμα,	σε	αντίθεση	με	το	ρέμα	της	Πικροδάφνης	που	

αναφέρθηκε	παραπάνω,	το	ρέμα	της	Εσχατιάς	χρειάζεται	μεγαλύτερες	

παρεμβάσεις	 αποκατάστασης	 για	 την	 επαναφορά	 της	 κοίτης	 και	 των	

πρανών	του	και	την	αναβάθμιση	του	κατεστραμμένου	του	οικοσυστήματος.

Το	 εύρος	 των	 διαφορετικών	 ποιοτήτων	 που	 διαμορφώνονται	 κατά	

μήκος	 της	 Εσχατιάς,	 κυμαίνεται	 από	 την	 τεχνητή	 διαμόρφωση	 με	

κλειστό	αγωγό	μέχρι	τη	διατήρηση	της	φυσικής	κατάστασης,	με	πολλές	

διαβαθμίσεις	στις	ενδιάμεσες	περιοχές. Στο	διευθετημένο	τμήμα	του	

ρέματος,	σε	ένα	τμήμα	ο	αγωγός	είναι	υπερυψωμένος	από	τη	στάθμη	

του	δρόμου,	σε	μερικά	τμήματα	καλύτεται	με	οδική	αρτηρία,	ενώ	στα	

υπόλοιπα	τμήματα	έχει	καλυφθεί	με	χώμα	και	μπορεί	να	συνοδεύεται	

από	βλάστηση	ή/και	αγροτικές	καλλιέργειες	σε	ορισμένα	σημεία.	

Στο	 ανοιχτό	 τμήμα	 του	 ρέματος,	 ανα	 περιοχές	 διαμορφώνονται	

μικρότερες	ή	μεγαλύτερες	ελεύθερες	εκτάσεις,	ενώ	σε	άλλα	σημεία,	

ο	 αστικός	 ιστός	 αναπτύσσεται	 πολύ	 κοντά	 στο	 ρέμα	 λειτουργώντας	

επιβαρυντικά	προς	αυτό.	Στο	βόρειο	τμήμα	του	ρέματος	παρατηρούνται	

σε	 μεγαλύτερη	 κλίμακα	 οι	 περιπτώσεις	 αυθαίρετων	 κτιρίων	 σχεδόν	

πάνω	στο	ρέμα.	

Οι	 διαφορετικές	 ποιότητες	 των	 παραρεμάτιων	 ελεύθερων	 εκτάσεων,	

περιλαμβάνουν	 αδιαμόρφωτες	 εκτάσεις	 χωρίς	 ιδιαίτερη	 βλάστηση	 ή	

διαμορφωμένες	εκτάσεις	προς	δημόσια	χρήση	[πάρκο,	πλατεία],	είτε	

εκτάσεις	με	φυσική	ιθαγενή	βλάστηση	[κυρίως	προς	τις	πηγές	στην	

Πάρνηθα	όπου	η	δόμηση	είναι	αραιή].

Το	 γεγονός	 ότι	 ανα	 περιοχή	 συναντάται	 ποικιλομορφία	 υπαίθριων	

χώρων	 καθιστά	 αναγκαία	 τη	 διαμόρφωση	 του	 με	 ανοιχτή	 κοίτη	 και	

ευνοεί	την	ένταξη	του	ρέματος	στο	αστικό	τοπίο	και	τη	δημιουργία	

ενός	ενοποιητικού	άξονα	ελεύθερων	χώρων	πρασίνου. 
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Χάρτης 6:	Αναγνώριση	περιοχών	
Πηγή: https://maps.google.com	

|	Ιδία	επεξεργασία

-Κλειστή	διατομή	
με		φύτευση	
και	αγροτικές			
καλλιέργειες	από	
πάνω

-Ελεύθερες	αδόμητες	
εκτάσεις	και	αγροτικές	
καλλιέργειες
-Διαμορφωμένο	το	ένα	
πρανές	με	τοιχίο	
αντιστήριξης

 

-Ελεύθερες	αδόμητες	
εκτάσεις	
-Διατήρηση	φυσικής	
κοίτης	με	δυνατότητα	
διεύρυνσης

-Μικρότερες	ελεύθερες	
παραρεμάτιες	εκτάσεις	
-Διατήρηση	φυσικής	
κοίτης	με	δυνατότητα	
διεύρυνσης

Πάρκο	Τρίτση

Στρατόπεδο	301	
Εργοστάσιο	Βάσης

Αστικές	πιέσεις/
Αυθαιρετες	
κατοικίες

Αττική	Οδός

Τεχνητή	λίμνη	
ανάσχεσης	
Ευπυρίδων

Πάρνηθα

Αιγάλεω

Φυσικά	πλατώματα

Οδογέφυρες
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Φυσικά	πλατώματα

Οδογέφυρες

  

Το	Ρέμα	Χαλανδρίου,	αποτελεί	κυριολεκτικά	μια	πράσινη	όαση	μέσα	

στον	 ασφυκτικό	 αστικό	 ιστό	 και	 στο	 επιβαρυμένο	 περιβάλλον	 του	

Λεκανοπεδίου.	Aποτελεί	αναντικατάστατο	πόρο	για	την	ποιότητα	της	

ζωής	των	κατοίκων	των	γειτονικών	περιοχών.	Η	αξία	της	διατήρησης	

της	 παρόχθιας	 ζώνης	 στη	 φυσική	 της	 κατάσταση	 και	 ιδιαιτέρως	 η	

διατήρηση	της	αυτοφυούς	βλάστησης	είναι	πολύ	μεγάλη	καθώς	η	ενιαία	

πράσινη	 αυτή	 περιοχή	 προσφέρει	 πληθώρα	 λειτουργιών	 ευεργετικών	

για	 τους	 κατοίκους	 των	 παραρεμάτιων	 Δήμων	 και	 του	 Λεκανοπεδίου	

Αττικής	γενικότερα.

Το	θετικό	στοιχείο	στην	περίπτωση	της	Ρεματιάς	Χαλανδρίου	είναι	

το	γεγόνος	ότι	σε	κάποιο	βαθμό	έχουν	αξιοποιηθεί	και	αναδειχθεί	

παραρεμάτιες	περιοχές	ως	τόποι	περιπάτου,	αναψυχής	ή	ξεκούρασης,	

όπου	 κάτοικοι	 ή	 επισκέπτες	 μπορούν	 να	 απολαύσουν	 τη	 φύση	 μέσα	

στην	 πόλη.	 Mετά	 από	 κινητοποιήσεις	 των	 τοπικών	 παραρεμάτιων	

κοινωνιών,	 και	 κυρίως	 του	 Συλλόγου	 Προστασίας	 της	 Ρεματιάς,	 το	

ρέμα	εντάχθηκε	σε	καθεστώς	ειδικής	προστασίας.	Το	1995	έγινε	το	

πρώτο	βήμα	για	διαφύλαξη	του	οικοσυστήματός	της,	με	την	έκδοση	του	

Προεδρικού	Διατάγματος	[ΦΕΚ	659/Δ/95].	Σήμερα	όμως,	μπορεί	εύκολα	

να	διαπιστώσει	κανείς	ότι	καταστήματα	υγειονομικού	ενδιαφέροντος	

παραμένουν	 στις	 παραρεμάτιες	 εκτάσεις,	 με	 αποτέλεσμα	 την	 αθρόα	

απόθεση	 απορριμάτων	 σε	 ορισμένα	 σημεία	 της.	 Κυρίως	 όμως	 πολλές	

καταπατημένες	εκτάσεις	μέσα	ή	δίπλα	στα	πρανή	δεν	αποδεσμεύτηκαν	

ποτέ	από	τους	ιδιοκτήτες	τους,	τις	οποίες,	στην	καλύτερη	περίπτωση,	

τις	έχουν	μετατρέψει	σε	υπαίθριους	χώρους	στάθμευσης.

Το	ρέμα	του	Ποδονίφτη	είναι	κλειστός	αγωγός	μόνο	στο	τμήμα	που	

διατρέχει	 την	 Ν.	 Ιωνία	 ενώ	 στο	 υπόλοιπο	 παρουσιάζει	 ποικιλία	

μορφών	κοίτης	και	πρανών.	Η	αειθαλής	δενδροφύτευση	παράλληλα	στο	

ρέμα	δημιουργεί	ένα	σταθερό	σκηνικό	πρασίνου	καθόλη	τη	διάρκεια	

του	 χρόνου.	 Ο	 Ποδονίφτης,	 μαζί	 με	 το	 συμβάλλον	 ρέμα	 Πεντέλης-

Χαλανδρίου,	αποτελούν	το	σημαντικότερο	ρέμα	του	βορειοανατολικού	

τμήματος	του	Λεκανοπεδίου,	διατηρούν	σημαντικά	φυσικά	στοιχεία	και	

έχουν	τη	δυνατότητα	να	διεισδύσουν	στον	αστικό	χώρο,	δημιουργώντας	

μια	συνέχεια	πράσινης	ζώνης	από	έναν	περιαστικό	ορεινό	όγκο	όπως	

είναι	η	Πεντέλη	μέχρι	το	κέντρο	του	Λεκανοπεδίου.		Φυσικά	πλατώματα

Οδογέφυρες



112

-Tα	μεγαλύτερα	πλατώματα	της	ρεματιάς
_Διατήρηση	φυσικής	κοίτης	με	δυνατότητα	
διεύρυνσης

Ρέμα	Μελισσίων

Δάσος	Ευκαλύπτων

Ευριπίδειο	Θέατρο	Ρεματιάς

Αστικές	πιέσεις/
Αυθαιρετες	κατοικίες

Φυσικά	πλατώματα

Οδογέφυρες

Χάρτης 7:	Αναγνώριση	περιοχών	
Πηγή: https://maps.google.com	

|	Ιδία	επεξεργασία

Αττική	οδός
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Αστικές	πιέσεις/Αυθαιρετες	κατοικίες

Φυσικά	πλατώματα

-Ελεύθεροι	δημόσιοι	χώροι	στην	
απόληξη	στον	Κηφισό
-Διευθετημένη	κοίτη	με	σκυρόδεμα

-Ανοιχτοί	χώροι	πρασίνου
-Διατήρηση	φυσικής	κοίτης	
με	δυνατότητα	διεύρυνσης

-Σύνδεση	με	το	πάρκο	Προμπονά
-Απόληξη	στο	άλσος	Νέας	Φιλαδέλφειας
-Κλειστή	διατομή

Παράλληλη	κίνηση	στο	ρέμα

Οδογέφυρες

Κη
φι
σό
ς	
πο
τα
μό
ς

Ρέ
μα
	Σ
απ
φο
υς
	Α
μα
ρο
υσ
ίο
υ

(κ
αλ
υμ
έν
ο	
ρέ
μα
)

Τουρκοβούνια

Άλσος	Νέας	
Φιλαδέλφειας

Πάρκο	Τρίτση

Ρέμα	Γιαμπουρλά
(ανοιχτό	ρέμα)

Χάρτης 8:	Αναγνώριση	περιοχών	
Πηγή: https://maps.google.com	
|	Ιδία	επεξεργασία
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Κατηγορίες επεμβάσεων στα ρέματα 

1|	 Ρέμα	 που	 ρέει	 σε	 αστική	 περιοχή	 διατηρώντας	 τη	

φυσική	κοίτη	του	

 

	 1α|Αδόμητες	εκτάσεις	πλησίον	του	ρέματος		 		

	 /	Δυνατότητα	διευρυνσης	της	κοίτης	του

 

 

	 1β|Δέχεται	σημαντικές	πιέσεις	από	το	αστικό		

	 περιβάλλον

2|	Ρέμα	που	μέρος	ή	και	το	σύνολο	του	ρέει	σε	οριοθετημένα	

όρια	τα	οποία	έχουν	διαμορφωθεί	τεχνητά.

3|	Ρέμα	που	μέρος	του	ρέει	σε	εγκιβωτισμένο	αγωγό	κάτω	

από	το	αστικό	περιβάλλον.

 

 

	 3α|	Κλειστή	διατομή	με	επιχωμάτωση	από	πάνω
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ΡΕΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΚΟΣ	
ΡΕΜΑΤΟΣ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ	
ΠΕΡΙΟΧΗΣ	ΕΠΙΡΡΟΗΣ	

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΡΕΜΑΤΟΣ	

Πικροδάφνη

Νότια	Αττική
[Δήμοι	Βύρωνα,	
Καισαριανής,	
Ηλιούπολης,	Δάφνης-
Υμηττού,	Αγ.	
Δημητρίου,
Ν.	Σμύρνης,	
Π.	Φαλήρου,	Αλίμου]

9.300	μ.

Κύρια	χρήση	
η	κατοικία	
και	ακολουθεί	
η	βιοτεχνική	
και	εμπορική	
δραστηριότητα.

Έχει	υποστεί	σημαντικές	
αλλοιώσεις	τόσο	στη	
μορφολογία	όσο	και	
στη	λειτουργία	του	ως	
οικοσύστημα	ωστόσο	διατηρεί	
σημαντικά	υδρομορφολογικά	
και	βιολογικά	
χαρακτηριστικά.

Εσχατιά

Δυτική	Αττική	[Δήμοι	
Αχαρνών,	Αγίων	
Αναργύρων-Καματερού,	
Φυλής,	Ιλίου	και	
Περιστερίου

13.000	μ.

Χρήσεις	κατοικίας	
καθώς	και	
βιομηχανικής-
βιοτεχνικής	
δραστηριότητας	
σε	άναρχη	μείξη	
μεταξύ	τους.

Έχει	υποστεί	σημαντική	
αλλοίωση	της	μορφολογίας	
της	κοίτης	του	καθώς	
και	υποβάθμιση	του	
οικοσυστήματος	του	με	
σημαντική	μείωση	της	
βλάστησης	και	της	συνολικής	
βιοποικιλότητας	του.

Ρέμα	
Πεντέλης-
Χαλανδρίου

Βορειοανατολική	
Αττική
[Δήμοι	Πεντέλης,	
Βριλησσίων,	
Χαλανδρίου	και	
Αμαρουσίου]

6.600	μ.
Κύρια	χρήση		η	
κατοικία	

Το	ρέμα	Πολυδρόσου–	
Χαλανδρίου	αποτελεί	ένα	
από	τα	λίγα	εναπομείναντα	
ρέματα	της	Αττικής	που	δεν	
έχουν	-	πλήρως	ή	κατά	το	
μεγαλύτερο	μέρος	τους	-	
καλυφθεί	ή	εγκιβωτιστεί.	Στο	
τμήμα	του	που	διέρχεται	από	
τους	δήμους	Χαλανδρίου	και	
Βριλησσίων,	έχει	διευθετηθεί	
στο	μεγαλύτερο	κομμάτι	του	
με	φυσικά	υλικά.

Ποδονίφτης

Βορειοανατολική	
Αττική
[Δήμοι	Φιλοθέης,	
Νέας	Φιλαδέλφειας	-	
Χαλκηδόνας]

Μεικτές	χρήσεις	
με	κύρια	την	
κατοικία

Το	 ανοιχτό	 κομμάτι	 έχει	
εγκαταλειφθεί	 και	 έχει	
μετατραπεί	 σε	 αποδέκτη	
αστικών	 απορριμμάτων	 ή	 και	
λυμάτων.	 Μόνη	 αισιόδοξη	
εικόνα	 παραμένει	 η	 έντονη	
βλάστηση	στα	πρανή	του.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ	ΜΕΛΕΤΩΝ

_1963-1965,	Μελέτες	εκπονήθηκαν	κατόπιν	αναθέσεων	της	ΕΥΔΑΠ	και	οι	οποίες	εξέταζαν	τη	
δυνατότητα	διευθέτησης	με	κλειστό	αγωγό.																								
_1985,	Επικυρώνεται	από	το	Ρυθμιστικό	Σχέδιο	Αθηνών	η	πρόταση	του	ΥΠΕΧΩΔΕ	για	την	κατασκευή	
Λεωφόρου	ταχείας	κυκλοφορίας.																
_1998,	“Οριστική	Μελέτη	Διευθέτησης	Ρέματος	Πικροδάφνης.	Τμήμα	Αγ.	Δημητρίου	έως	Λ.	
Βουλιαγμένης”.	Προτείνεται	η	διευθέτηση	με	εκτεταμένη	χρήση	σκυροδέματος.																																																													
_2003,	“Μελέτη	Ανάπλασης	Ρέματος	Πικροδάφνης	από	Λεωφ.	Βουλιαγμένης	έως	Εκβολή”.προτείνεται	
η	διευθέτηση	του	εν	λόγω	τμήματος	σε	ανοιχτό	αγωγό	τραπεζοειδούς	διατομής	επενδεδυμένο	με	
συρματοκιβώτια	
_2012	“Αποτίμηση	της	Οικολογικής	Κατάστασης	του	ρέματος	Πικροδάφνης	και	προτάσεις	
αποκατάστασης,	ανάδειξης	και	διαχείρισής	του”

_2008,”Διευθέτηση	ρέματος	Εσχατιάς	παρά	την	οδό	Φλέβας	και	άρση	στένωσης	
διευθετημένου	τμήματός	του”																																													
_2012,	“Διευθέτηση	ρέματος	Εσχατιάς:	από	πλατεία	Ιλίου	έως	συμβολή	αγωγού	
Ευπυρίδων”																															
-”Διευθέτηση	ρέματος	Εσχατιάς:	από	τη	συμβολή	με	τον	αγωγό	Ευπυρίδων	έως	τη	Λεωφ.	
Πάρνηθας”

_1993,	Ειδική	περιβαλλοντική	μελέτη	για	την	προστασία	και	την	ανάδειξη	του	από	την	
Διεύθυνση	Ειδικών	Έργων	Αναβάθμισης	Περιοχών	[ΔΕΕΑΠ]	του	ΥΠΕΧΩΔΕ.			
_1995,	Χαρακτηρίζεται	με	βάση	το	Π.Δ.[ΦΕΚ	659/Δ’/1995]59,	ως	“φυσικός	σχηματισμός”	
και	η	παραρεμάτια	περιοχή	“προστατευόμενο		τοπίο”	και	καθορίστηκαν	δύο	ζώνες	
προστασίας.
_2003,	“Παρεμβάσεις	Περιβαλλοντικής	Διευθέτησης	ρέματος	Μελισσίων	και	παραρεμάτιων	
περιοχών	του	Δήμου”

_1966,	Διευθέτηση		τμήματος	Ν.Ιωνία-Φιλοθέη,	διευθέτηση	τμήματος	Παπαδιαμάντη-
Χαλκίδος,	δημιουργία	οχετού	οδού	Αχαρνών.
_1994-1995,	Αποτροπή	της	μετατροπής	του	σε	αγωγό	από	το	Συμβούλιο	της	Επικρατείας.
_2016,	Δρομολογήθηκε	από	την	περιφέρεια	Αττικής	η	εκπόνηση	της	μελέτης	
“Επικαιροποίηση	–	Συμπλήρωση	μελέτης	διευθέτησης	ρέματος	Ποδονίφτη	από	τη	γέφυρα	
της	οδού	Χαλκίδος	έως	τη	γέφυρα	της	οδού	Εράτωνος”.		Το	τµήµα	αυτό	παραµένει	
αδιευθέτητο	µεταξύ	διευθετηµένων	τµηµάτων	στα	ανάντη	και	κατάντη.	
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	 	 7.2_Κατευθύνσεις	για	τη	διαχείριση	των	ρεμάτων	

της	Αττικής

Οι	πολιτικές	που	ακολουθήθηκαν	μέχρι	σήμερα,	η	αδιαφορία	σε	συνδυασμό	

με	 την	 εκμετάλλευση	 της	 γης,	 αλλά	 και	 σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 η	

έλλειψη	γνώσεων,	προκάλεσαν	τη	συρρίκνωση	του	φυσικού	τοπίου	και	

την	καταστροφή	ένος	πολύ	μεγάλου	αριθμού	ρεμάτων	στις	ελληνικές	

πόλεις.	Οι	ανθρωπογενείς	επεμβάσεις	έχουν	μεταβάλλει	τη	φυσική	τους	

κατάσταση,	με	μείωση	της	χλωρίδας	και	πανίδας,	με	τροποποιήσεις	

στα	πρανή	και	την	κοίτη	τους.	Λαμβάνονας	υπόψη	τα	ανεπανόρθωτα	

πλήγματα	 που	 έχει	 δεχθεί	 ο	 φυσικός	 χώρος,	 γίνεται	 αντιληπτή	 η	

ανάγκη	μεταστροφής	της	πολιτικής	που	αφορά	τα	ρέματα,	το	φυσικό	

περιβάλλον	και	την	πόλη. 

Επιπλέον	 οι	 μεταβολές	 στους	 τρόπους	 παραγωγής	 και	 τα	 πρότυπα	

κατανάλωσης,	στις	πολιτιστικές	τάσεις	και	τον	τρόπο	ζωής	κάνουν	

επιτακτική	τη	διατήρηση	και	προστασία,	την	ανάδειξη	και	αξιοποίηση	

των	τμημάτων	φύσης	που	έχουν	απομείνει	μέσα	στην	πόλη,	σημαντικό	

κομμάτι	της	οποίας	αποτελούν	και	τα	ρέματα. Η	διευθέτηση	τω	ρεμάτων	

και	 η	 αντιπλημμυρική	 προστασία	 των	 πόλεων	 διαμέσου	 αυτών	 θα	

πρέπει	να	διέπονται	από	κανόνες	που	θα	έχουν	στόχο,	όχι	μόνο	την	

απρόσκοπτη	ροή	των	υδάτων	αλλά	την	διατήρηση	της	φυσικής	κοίτης	

και	την	προστασία	του	φυσικού	περιβάλλοντος.	

Αντλώντας	από	τα	τα	παραδείγματα	αποκατάστασης	και	επανεμφάνισης	

ρεμάτων	 στο	 διεθνή	 χώρο,	 συμπεραίνουμε	 ότι	 σήμερα	 προβάλλει	

επιτακτική	 η	 λύση	 της	 συνολικής	 διαχείρησης	 των	 ρεμάτων	 και	

του	 αστικού	 περιβάλλοντος.	 Η	 δυναμική	 των	 ρεμάτων,	 ως	 αυτόνομα	

οικοσυστήματα	 και	 η	 επαναφορά	 στη	 φυσική	 τους	 μορφή,	 αποτελεί	

ένα	από	τα	ουσιαστικότερα	στοιχεία	που	ο	σχεδιασμός	οφείλει	να	

λάβει	υπόψη,	καθώς	οι	περιβαλλοντικές	επιπτώσεις	επιδρούν	στους	

ανθρώπους,	στην	ποιότητα	ζωής	και	την	οικονομία	της	κάθε	κοινωνίας.

Επιδίωξη	 της	 συγκεκριμένης	 μελέτης	 είναι	 να	 διερευνήσει	 τη	

μεθοδολογία	και	τα	εργαλεία	για	την	ολοκληρωμένη	διαχείριση	των	

ρέματων,	 με	 στόχο	 την	 ανάκτηση	 της	 υδρολογικής	 [αντιπλημμυρική	

προστασία,	αναπλήρωση	υπόγειου	υδροφόρου	ορίζοντα]	και	οικολογικής	

λειτουργίας	 τους	 [ενίσχυση	 βιοποικιλότητας,	 δημιουργία	

ενδιαιτημάτων]	και	την	ένταξη	τους	στο	δίκτυο	των	ελεύθερων	χώρων	

πρασίνου	και	πράσινων	διαδρόμων	[διαμόρφωση	διαδρομών	μετακίνησης	



119

και	 αναψυχής,	 συνδετικό	 στοιχείο	 περιοχών].	 Πρωταρχικός	 στόχος	

είναι	 η	 επαναφορά	 των	 τμημάτων	 των	 ρεμάτων	 που	 σήμερα	 έχουν	

καλυφθεί	 και	 βρίσκονται	 κάτω	 από	 τον	 αστικό	 ιστό,	 η	 προστασία	

των	 ανοιχτών	 τμημάτων	 που	 έχουν	 παραμεληθεί,	 με	 τη	 θεσμοθέτηση	

και	 εφαρμογή	 αυστηρών	 μηχανισμών	 ελέγχου	 για	 την	 πρόληψη	 της	

αυθαίρετης	 δόμησης,	 κατάληψης,	 αλλοίωσης	 της	 κοίτης,	 απόρριψης	

αποβλήτων	 κλπ.,	 και	 η	 διαμόρφωση	 τους	 σε	 χώρους	 αναψυχής	 για	

τους	 κατοίκους.	 Με	 την	 προστασία	 και	 ανάδειξη	 των	 70	 ρεμάτων	

της	Αττικής	μπορούν	να	αποδοθούν	περισσότερα	από	3.000	στρέμματα	

πρασίνου	μέσα	στον	αστικό	ιστό.

Μια	 τέτοια	 προσέγγιση	 θα	 μπορούσε	 να	 αρθρωθεί	 γύρω	 από	 τρεις	

αρχές67:

•	 Συνειδητοποίηση του ενιαίου χαρακτήρα του ρέματος.	 Η	 ενιαία	

αντιμετώπιση	αφορά	τόσο	τη	δυναμική	των	ρεμάτων	ως	ένα	σύνολο	από

αλληλεξαρτώμενα	είδη	και	στοιχεία	όσο	και	τη	χωρική	τους	διάσταση	

ως	ένα	στοιχείο	επικοινωνίας	απομονωμένων	δημοσίων	χώρων	μεταξύ	

τους	και	με	το	περιαστικό	πράσινο	και	ως	στοιχείο	σύνδεσης	αστικών	

λειτουργιών.	

•	 Προστασία της φυσικής οντότητας του ρέματος.	 Αναφέρεται	 τόσο	

στην	αισθητική	προσέγγιση,	αλλά	κυρίως	στην	πρακτική,	αφού	το	ρέμα	

μπορεί	να	προσφέρει	αντιπλημμυρική	προστασία	μόνο	όταν	διατηρεί	

στο	μέγιστο	δυνατό	βαθμό	τη	φυσική	του	οντότητα.	Ο	πυρήνας	του	

ρέματος,	καθώς	και	μια	ικανού	μεγέθους	ζώνη	γύρω	από	αυτόν,	έχει	

ανάγκη	προστασίας	από	κάθε	είδους	παρεμβάσεις	[δόμηση,	ρύπανση/

μόλυνση	κλπ].	Ακόμη	και	οι	περιοχές	που	γειτνιάζουν	με	το	ρέμα	

πρέπει	να	θεωρηθούν	ως	μεταβατική	ζώνη	που	απαιτεί	ιδιαίτερη	προσοχή	

και,	σε	κάθε	περίπτωση,	αποτελούν	μέρος	ενός	σχεδίου	προστασίας.	

Οι	 τεχνικές	 βελτιώσης	 και	 οι	 φυτεύσεις,	 για	 να	 εξασφαλίζουν	

την	 προστασία	 και	 καλή	 λειτουργία	 του	 ρέματος,	 χρειάζεται	 να	

εκτείνονται	σε	όλο	το	μήκος	της	διαδρομής	του.	Η	αναδάσωση	στις	

πλαγιές	που	έχουν	υποστεί	καταστροφές	από	ανθρώπινες	επεμβάσεις,	

η	 διαμόρφωση	 φυσικών	 φίλτρων	 για	 τις	 φερτές	 ύλες,	 η	 διατήρηση	

ανοιχτών	χώρων	μέσα	στον	αστικό	ιστό	δίπλα	στα	ρέματα,	που	μπορούν	

να	λειτουργήσουν	ως	λεκάνες	εκτόνωσης	των	πλημμυρών,	είναι	μερικά	

από	 τα	 στοιχεία	 που	 μπορούν	 να	 συμβάλλουν	 στην	 προστασία	 της	

φυσικής	οντότητας	των	ρεμάτων.

67.	Καραλή	M.	[Eπιστημ.υπεύθυνη	–	Επιμέλεια	τεύχους],	Παρεμβάσεις στα ρέματα. 
Εναλλακικές Προτάσεις σχεδιασμού,	ΕΜΠ,	Διατμηματικό	Ερευνητικό	Πρόγραμμα,	Αθήνα	
2000
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•Αξιοποίηση του φυσικού χαρακτήρα του ρέματος.	Προϋποθέτει	τα	δύο	

προηγούμενα	στοιχεία	και	αποσκοπεί	στη	διατήρηση	της	φυσιογνωμίας	

και	 της	 λειτουργικότητας	 του.	 Μια	 τέτοια	 επαναξιολόγηση	 είναι	

δυνατή	 μόνο	 όπου	 τα	 ρέματα	 είναι	 ανοιχτά.	 Σε	 όλο	 το	 μήκος	 του	

ρέματος	 και	 σε	 προσεκτικά	 επιλεγμένες	 θέσεις,	 είναι	 δυνατό	 να	

ενταχθούν	 κατασκευές	 για	 πολλαπλές	 χρήσεις,	 που	 θα	 αποτελέσουν	

πόλους	έλξης	με	εποχιακό	χαρακτήρα.	Τέτοια	στοιχεία	περιλαμβάνουν	

εμπλουτισμό	της	φύτευσης	[ιδιαίτερα	εκεί	όπου	έχει	καταστραφεί],	

μονοπάτια	για	πεζούς,	παρατηρητήρια,	μικρούς	αμφιθεατρικούς	χώρους,	

ελαφρές	κατασκευές	για	παιχνίδι	παιδιών,	υπαίθριες	εκθέσεις	κλπ.	

Ακόμη	 πρέπει	 να	 διατηρηθούν	 όπου	 υπάρχουν,	 ή	 να	 δημιουργηθούν	

εκτεταμένες	 ζώνες	 πρασίνου	 με	 καθορισμένα	 σημεία	 εισόδου	 και	

διαδρομές	πεζών	προκειμένου	να	εξασφαλίζεται	η	προστασία	του	χώρου	

παρά	την	παρουσία	του	επισκέπτη.

Οι	 βασικές	 αρχές	 μιας	 επέμβασης	 σε	 ένα	 αστικό	 ρέμα	 αφορούν,	

καταρχάς,	 την	 αποκατάσταση	 της	 φυσικής	 υδραυλικής	 λειτουργίας	

του	 για	 την	 προστασία	 του	 πληθυσμού	 από	 τις	 πλημμύρες	 και	 την	

ενίσχυση	του	φυσικού	στοιχείου. Σε	επίπεδο	αστικού	σχεδιασμού	οι	

παρεμβάσεις	οι	οποίες	προτείνονται	περιλαμβάνουν,	την	αποκατάσταση	

του	 φυσικού	 παραρεμάτιου	 οικοστήματος	 και	 τη	 διαμόρφωση	 ζώνης	

προστασίας	και	περιοχών	εκτόνωσης	πλημμυρικών	υδάτων,	στα	σημεία	

όπου	είναι	εφικτό	να	υλοποιηθεί	αυτό.	

Μια	από	τις	κύριες	παρεμβάσεις	στο	ρέμα	είναι	η	δέσμευση	ελεύθερων	

εκτάσεων,	έτσι	ώστε	να	δημιουργηθεί	δίπλα	σε	αυτό	μια	συνεχόμενη	

ελεύθερη	ζώνη	προστασίας.	Η	ζώνη	αυτή	θα	επιτρέψει	να	εξομαλυνθούν	

οι	κλίσεις	των	πρανών,	και	να	ενισχυθούν	με	φύτευση	για	τη	συγκράτηση	

του	εδάφους,	να	διαπλατυνθεί	η	κοίτη	και	να	δημιουργηθούν	μικρο-

κοιλότητες,	στις	οποίες	θα	εκτονώνονται	τα	πλημμυρικά	ύδατα,	με	

στόχο	 την	 αύξηση	 της	 υδραυλικής	 χωριτικότητας	 του	 ρέματος,	 την	

αποφυγή	 υπερχείλισης	 και	 την	 προστασία	 περιοχών	 που	 εμφανίζουν	

κινδύνους	 πλημμύρας.	 Τα	 έργα	 ευθυγράμμισης	 και	 τσιμεντοποίησης	

που	έχουν	υλοποιηθεί	σε	τμήματα	των	ρεμάτων,	αλλά	και	η	γενικότερη	

τάση	 διευθέτησης	 των	 πρανών	 με	 μη	 φυσικά	 υλικά	 που	 εμφανίζουν	

αδυναμία	συγκράτησης	του	απορρέοντος	νερού,	αυξάνουν	το	συντελεστή	

απορροής	και	αναπτύσσουν	υψηλές	ταχύτητες	ροής	των	υδάτων.	Με	τη	

διεύρυνση	της	κοίτης	το	νερό	θα	έχει	περισσότερο	χώρο	να	κινηθεί	

μειώνοντας	έτσι	την	ταχύτητα	του	και	προστατεύοντας	την	κοίτη	και	

τα	πρανή	από	τη	διάβρωση.
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Εναλλακτικοί	τρόποι	ενίσχυσης	των	πρανών	με	φυτικό	υλικό	[ζωντανά	

στηριγματα,	 κλαδοπλέγματα	 σε	 συνδυασμό	 με	 φυτεύσεις,	 αδρανείς	

μεταφυτεύσεις,	 διαμόρφωση	 αναβαθμών	 με	 τη	 βοήθεια	 φυτεύσεων]	

συμβάλουν	 στη	 σταθεροποίηση	 του	 εδάφους,	 στη	 μείωση	 των	

ταχυτήτων	απορροής	και	στην	ενδυνάμωση	του	φυσικού	παραρεμάτιου	

οικοσυστήματος.	 Για	 αποφυγή	 διάβρωσης	 των	 πρανών	 θα	 πρέπει	 να	

αποφεύγεται	και	η	απ’	ευθείας	απορροή	των	ομβρίων	από	παράπλευρους	

δρόμους	και	λοιπούς	χώρους	στα	ρέματα	αλλά	αυτά	να	συλλέγονται	

και	να	οδηγούνται	με	αγωγούς	πλησίον	του	πυθμένα	της	κοίτης.	Για	

την	ασφαλή	διοχέτευση	των	πλημμυρικών	υδάτων,	μεθόδους	προστασίας	

των	ρεμάτων	συνιστούν	επίσης,	η	δημιουργία	αναχωμάτων,	τα	οποία	

προστατεύουν	τις	πλημμυρικές	λεκάνες	των	ρεμάτων	κατά	μήκος	αυτών	

καθώς	και	τα	φράγματα	ανάσχεσης	και	οι	αναβαθμοί	οι	οποίοι	μειώνουν	

την	ταχύτητα	των	υδάτων.

Εικόνα 55: Μέθοδοι	αντιπλυμμηρικής	προστασίας	ρεμάτων	
Ιδία επεξεργασία

Διέυρυνση	κοίτης

Αναχώματα

Αναβαθμοί
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Εικόνα 56: Διαμόρφωση διαβρωμένου εδάφους με ηπιότερες κλίσεις
Ιδία επεξεργασία

Εικόνα 57: Διαπλάτυνση κοίτης, ηπιότερες κλίσεις και ενίσχυση με φύτευση
Ιδία επεξεργασία

Εκτόνωση	υδάτων	στη	διευρυμένη	κοίτη

Εξομάλυνση	της	κλίσης	και	
ενίσχυση	με	φύτευση

Διαμόρφωση	κοιλότητας	για	την	
απόθεση	ιζημάτων
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Οι	περιοχές	εκτόνωσης	πλημμυρικών	υδάτων	μπορούν	να	διαμορφωθούν	

σε	 χώρους	 πάρκου	 και	 να	 λειτουργούν	 ως	 κοινόχρηστοι	 χώροι	

πρασίνου,	αναψυχής	και	περιπάτου,	οικολογικά	πάρκα	ή	ακόμα	και	ως	

υδροβιότοποι,	με	βλάστηση	η	οποία	είναι	ανθεκτική	σε	περιοδικές	

πλημμύρες.	 Και	 μόνο	 σε	 περίπτωση	 μεγάλων	 βροχοπτώσεων	 αυτές	 οι	

περιοχές	 λόγω	 της	 φυσικής	 μορφολογίας,	 όπου	 δημιουργείται	 ήπια	

κοιλότητα,	θα	μπορούν	να	πλημμυρίζουν,	ελεγχόμενα,	για	ένα	χρονικό	

διάστημα,	παραλαμβάνοντας	έναν	όγκο	της	απορροής	και	αποτρέποντας	

να	πλημμυρίσουν	περιοχές	όπου	υπάρχουν	κατοικίες	ή	άλλης	χρήσης	

κτίρια.	Με	τη	χειρονομία	αυτή	δίνουμε	περισσότερο	χώρο	στο	νερό	

αλλά	και	στην	πόλη	[ως	ελεύθερο	χώρο],	διαμορφώνοντας	ταυτόχρονα	

ένα	ενδιαφέρον	σκηνικό	που	αλλάζει	σε	όλη	τη	διάρκεια	του	χρόνου,	

με	 τη	 στάθμη	 του	 νερού	 να	 αποκαλύπτει	 ή	 να	 κρύβει	 τμήματα	 του	

χώρου.

Δημιουργία	χώρων	περιπάτου	στα	διάφορα	
επίπεδα	της	λεκάνης	εκτόνωσης	των	υδάτων

Εικόνα 58: Δημιουργία λεκάνης εκτόνωσης υδάτων
Ιδία επεξεργασία
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Οι	 παρεμβάσεις	 αυτές	 δυνητικά	 θα	 συντελέσουν	 στη	 δημιουργία		

γραμμικών	πάρκων	κατά	μήκος	των	υδάτινων	ροών,	τα	οποία	θα	μπορούν	

να	παραλαβουν	τις	κινήσεις	των	πεζών	σε	κατάλληλα	διαμορφωμένες	

διαδρομές.	Η	διαμόρφωση	μίας	ενιαίας	διαδρομής	στην	παραρεμάτια	

ζώνη	θα	μπορούσε	να	συγκροτήσει	έναν	ασφαλή,	άνετο	και	ενδιαφέρων	

διάδρομο	 κίνησης	 των	 κατοίκων	 προς	 καθημερινούς	 προορισμούς	

[τοπικά	 κέντρα,	 κοινωνικές	 υποδομές,	 κοινόχρηστοι	 χώροι,	 ΜΜΜ],	

να	συνδέσει	περιοχές	εκατέρωθεν	του	ρέματος	ως	προς	την	κίνηση	

πεζών	και	ποδηλάτων	και	να	ενώσει	τους	όμορους	δήμους	κατά	μήκος	

του	ρέματος.	Στα	παραπάνω	μπορεί	να	συμβάλλει	και	η	ένταξη	της	

παραρεμάτιας	ζώνης	σε	υφιστάμενα	δίκτυα	πρασίνου	και	πεζοδρόμων.	

Για	την	ανάκτηση	του	δημόσιου	χαρακτήρα	του	ρέματος	απαιτείται	ο	

σχεδιασμός	ήπιων	παρεμβάσεων,	οι	οποίες	θα	περιλαμβάνουν	χρήσεις	

κοινής	ωφελείας,	θα	συνδέονται	με	τη	λειτουργία	της	πόλης	και	τις	

ανάγκες	των	κατοίκων	και	θα	μετατρέψουν	την	παραρεμάτια	ζώνη	σε	

χώρο	ανάπτυξης	οικολογικών	και	κοινωνικών	δραστηριοτήτων	[αναψυχή,	

αθλητισμός,	περιβαλλοντική	εκπαίδευση,	πολιτιστικές	εκδηλώσεις].

Τέλος	 μια	 περιβαλλοντικά	 βιώσιμη	 πρόταση	 η	 οποία	 αποτελεί	 και	

παράδειγμα	 πολλών	 Ευρωπαϊκών	 προγραμμάτων	 είναι	 η	 εφαρμογή	 του	

στρατηγικού	σχεδιασμού		πράσινων-μπλε	δικτύων	που	συνδέουν	μέσα	σε	

ένα	αστικό	ιστό	πράσινους	και	υδάτινους	χώρους	[ρέματα-πάρκα	κ.α.]	

με	στόχο	τη	διατήρηση	της	βιοποικιλότητας	και	της	ποικιλομορφίας	

του	τοπίου.	Μπορούμε	να	το	ορίσουμε	ως	ένα	ολοκληρωμένο	σύμπλεγμα		

διαδρομών	 και	 τμημάτων,	 που	 δομεί	 και	 διαπερνά	 την	 πόλη	 και	

αναγνωρίζουμε	σε	αυτό	τις	ιδιότητες	ενός	συστήματος	αδόμητων	χώρων	

με	 ποικίλες	 χρήσεις	 γης,	 όπου	 εξελίσσονται	 οι	 λειτουργίες	 της	

πόλης,	 αναπτύσσονται	 φυσικά	 ενδιαιτήματα,	 συμπορεύονται	 δίκτυα	

αστικών	υποδομών68.

Πρόκειται	 στην	 πράξη	 για	 την	 υλοποίηση	 πράσινων	 διαδρομών	 μέσω	

δικτύων	κατά	μήκος	των	φυσικών	γραμμών	των	υδάτινων	ροών	που	θα	

συνδέουν	μικρότερα	υφιστάμενα	αστικά	πάρκα	και	πράσινους	χώρους	με	

μεγαλύτερης	έκτασης	διαμορφώσεις	αστικού	πρασίνου	και	στη	συνέχεια	

με	το	περιαστικό	πράσινο.	

68.	Λιονάτου	Μ.,	Αρχιτεκτονική Τοπίου και Δίκτυα Πρασίνου στα Σύγρονα Αστικά 
Κέντρα: Δυνατότητες και Προοπτικές - Μεθοδολογία και Εφαρμογή: Το παράδειγμα 
της Λάρισας.	Διδακτορική	Διατριβή,	Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης,	2008
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Το	 πράσινο	 δίκτυο	 προϋποθέτει	 τη	 διατήρηση	 και	 προστασία	 της	

φυσικής	οντότητας	των	φυσικών	στοιχείων	της	πόλης,	τη	θωράκιση	και	

διαμόρφωση	των	παρακείμενων	χώρων	κατά	μήκος	των	ρεμάτων	με	δίκτυο	

πεζοδρόμων-μονοπατιών	ή	με	τη	μορφή	συνεχόμενων	στυστάδων	δένδρων	

που	θα	συνδέουν	μέσω	μιας	διαδρομής,	κατά	μήκος	των	ρεμάτων-πάρκων,	

τμήματα	προαστίων	και	δήμων,	την	προστασία	και	την	εφαρμογή	της	

νομοθεσίας		περί	αυθαίρετης	δόμησης.	Η	σύνδεση	με	το	περιαστικό	

πράσινο	έχει	μεγάλη	σημασία	στην	ανάπτυξη	του	πράσινου	δικτύου,	

καθώς	μπορεί	να	αποτελέσει	για	πολλά	είδη	την	πηγή	μετακίνησης	

μέσω	 οικο-διαδρόμων	 προς	 άλλα	 αστικά	 ενδιαιτήματα,	 αυξάνοντας	

σημαντικά	την	αστική	βιοποικιλότητα.	Με	τη	δημιουργία	ενός	ενεργού	

αστικού	βιοτόπου	το	όφελος	θα	είναι	ουσιαστικό	για	τη	βελτίωση	

του	 μικροκλίματος	 [σε	 επίπεδο	 τοπικών	 συνθηκών	 και	 σε	 επίπεδο	

Λεκανοπεδίου	 καθώς	 αποτελούν	 διαδρόμους	 μετακίνησης	 των	 αέριων	

μαζών]	 και	 η	 σύνδεση	 λειτουργιών	 μεγάλης	 πολεοδομικής	 σημασίας	

μέσω	δικτύων	πεζών	καθιστά	την	πόλη	πιο	συνεκτική,	αρθρώνει	τις	

χρήσεις	 και	 τους	 χώρους	 που	 αποκόπτονται	 από	 το	 κυκλοφοριακό	

δίκτυο	και	συντελεί	στην	αειφορική	ανάπτυξη.

Στο	πλαίσιο	του	ερευνητικού	προγράμματος	της	Περιφέρειας	Αττικής	

με	 τίτλο:	 “Διερεύνηση	 Στρατηγικών	 για	 τη	 δικτύωση	 των	 αστικών	

παρεμβάσεων	 στο	 Μητροπολιτικό	 Κέντρο	 Αθηνών”,	 προτείνεται	 η	

συγκρότηση	ενός	ολοκληρωμένου	δικτύου	Πράσινων	Διαδρόμων	σε	επίπεδο	

Μητροπολιτικής	Αθήνας,	οι	οποίες	θα	γεφυρώνουν	το	εξωαστικό	και	

περιαστικό	πράσινο	των	ορεινών	όγκων	με	μεγάλους	και	μικρότερους	

αδόμητους	χώρους	στο	εσωτερικό	της	πόλης	και	θα	διέρχονται	από	

σημαντικούς	 τόπους	 ιστορικού	 ενδιαφέροντος.	 Οι	 διάδρομοι	 αυτοί	

“ταυτίζονται”,	 στις	 περισσότερες	 των	 περιπτώσεων,	 με	 κοίτες	

ανοιχτών	ρεμάτων	και	παραποτάμων	[Ιλισού,	Ηριδανού,	Πικροδάφνης,	

Βαρυμπόμπης	και	Εσχατιάς],	διασχίζουν	ή	εφάπτονται	με	λόφους	και	

μητροπολιτικά	πάρκα,	μεγαλύτερους	ή	μικρότερους	χώρους	πρασίνου,	

καθώς	 και	 με	 άλλες	 κοινόχρηστες	 εγκαταστάσεις	 της	 πόλης,	 όπως	

αθλητικά	 κέντρα,	 σχολικά	 συγκροτήματα	 ή	 ακόμα	 και	 νεκροταφεία.	

Εκμεταλλεύονται	ανενεργές	αστικές	υποδομές	όπως,	γραμμές	ΟΣΕ	και	

στρατόπεδα69. Στο	Λεκανοπέδιο	Αθηνών	προτείνεται	η	δημιουργία	ενός	

δικτύου	επτά	Μητροπολιτικών	Πράσινων	Διαδρόμων	όπως	φαίνεται	στον	

επόμενο	χάρτη.	

69.Περιφέρεια	Αττικής	-	Σχολή	Αρχιτεκτόνων	ΕΜΠ,	Ερευνητικό	Πρόγραμμα, Διερεύνηση 
στρατηγικών για τη δικτύωση των αστικών παρεμβάσεων στο μητροπολιτικό κέντρο 
Αθηνών, Ιανουάριος	2013
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Τα	 ρέματα	 που	 προαναφέρθηκαν,	 Πικροδάφνη,	 Ρεματιά	 Χαλανδρίου	 /	

Ποδονίφτης,	Εσχατιά	μαζί	με	τον	Κηφισό	και	τον	Ιλισό	προτείνονται	για	

να	αποτελέσουν	τα	ίχνη	πάνω	στα	οποία	θα	διέλθουν	οι	προτεινόμενοι	

Πράσινοι	Διάδρομοι.

Πράσινος	Διάδρομος	:	Ρέμα	Εσχατιάς.	Από	Πάρνηθα	/	Μητροπολιτικό	

Πάρκο	 Πύργου	 Βασιλίσσης	 –	 Τρεις	 Γέφυρες	 –	 Προαστιακός	 έως	

Πολιτιστικό	Πάρκο	Πειραιά	/	Ηετιώνια	Ακτή	(μήκος	περίπου	25	χλμ).

Ξεκινά	από	το	σταθμό	τελεφερίκ	της	Πάρνηθας,	ακολουθεί	το	ρέμα	

της	Εσχατιάς	και,	στη	συνέχεια,	τις	γραμμές	του	Προαστιακού	και	

καταλήγει	 στις	 Τρεις	 Γέφυρες.	 Από	 το	 σημείο	 αυτό	 και	 μετά	 ο	

Διάδρομος	 αυτός	 ακολουθεί	 τις	 γραμμές	 του	 Προαστιακού	 έως	 το	

σταθμό	Λαρίσης.	Στη	συνέχεια	και	νοτιότερα	συναντάμε	τους	σταθμούς	

Ρουφ	και	Ταύρου,	διασχίζοντας	τις	περιοχές	Ρέντη	και	Λεύκας,	για	

να	 καταλήξει	 ο	 Διάδρομος	 στον	 παλιό	 σιδηροδρομικό	 σταθμό	 του	

Αγ.	 Διονυσίου	 στον	 Πειραιά	 και	 στο	 αντίστοιχο,	 υπό	 διαμόρφωση,	

Πολιτιστικό	Πάρκο	και	τον	αρχαιολογικό	χώρο	της	Ηετιώνιας	Ακτής.

Πράσινος	Διάδρομος	:	Ρεματιά	Χαλανδρίου	/	Ποδονίφτης.	Από	Πεντέλη	

/	Αρχαία	Λατομεία	έως	Τρεις	Γέφυρες	(18	χλμ.).

Ξεκινά	από	τα	Αρχαία	Λατομεία	Πεντέλης,	διέρχεται	από	την	ομώνυμη	

Μονή,	 και	 μέσω	 των	 περιοχών	 Βριλήσσια,	 Πολύδροσο,	 Ρεματιά	

Χαλανδρίου	και	άξονα	Καποδιστρίου,	συναντά	βόρεια	το	Μητροπολιτικό	

Πάρκο	Τουρκοβουνίων.	Στη	συνέχεια,	στα	ίχνη	των	σιδηροτροχιών	της	

παλαιάς	γραμμής	Λαυρίου,	συνεχίζει	επί	της	Εθνικής	Αντιστάσεως,	

διέρχεται	από	το	Δημοτικό	Στάδιο	Νέας	Ιωνίας,	το	νοσοκομείο	Αγία	

Όλγα,	το	δημαρχείο,	τις	γραμμές	ΗΣΑΠ	και	τη	λεωφ.	Ηρακλείου	και	

μέσω	Άλσους	Νέας	Φιλαδέλφειας	και	Προμπονά	καταλήγει	στις	Τρεις	

Γέφυρες.

Πράσινος	Διάδρομος:	Ρέμα	Πικροδάφνης.	Από	Παλαιό	Φάληρο	έως	Υμηττό/

Θέατρο	Βράχων	(μήκος	περίπου	9	χλμ.).

Ξεκινά	από	την	εκβολή	του	ρέματος	Πικροδάφνης	στο	Έδεμ,	μεταξύ	

Παλαιού	 Φαλήρου	 και	 Αλίμου,	 και	 μέσω	 των	 δήμων	 Αγ.	 Δημητρίου,	

Ηλιούπολης	 και	 Αργυρούπολης,	 καταλήγει	 στον	 ορεινό	 όγκο	 του	

Υμηττού.	Διασταυρώνεται	με	τους	οδικούς	άξονες	Αγ.	Δημητρίου	και	

Βουλιαγμένης	(8	χλμ.).

Στο	ύψος	της	Ηλιούπολης	διακλαδώνεται	προς	δύο	κατευθύνσεις	προς	

Υμηττό:	είτε	προς	τον	Αγ.	Ιωάννη	Καρέα,	είτε	προς	το	Θέατρο	Βράχων	

στο	Βύρωνα	(1	χλμ.).
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Εικόνα 59:	Δίκτυο	Πράσινων	Διαδρόμων	στο	Λεκανοπέδιο	Αθηνών	
Πηγή: Περιφέρεια	Αττικής	-	Σχολή	Αρχιτεκτόνων	ΕΜΠ,	Ερευνητικό	
Πρόγραμμα,	Διερεύνηση	στρατηγικών	για	τη	δικτύωση	των	αστικών	
παρεμβάσεων	στο	μητροπολιτικό	κέντρο	Αθηνών,	Ιανουάριος	2013	
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ΡΕΜΑ	 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ	ΡΕΜΑΤΟΣ	 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ	 ΠΡΟΤΑΣΗ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ	
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Πικροδάφνη

_Κάλυψη	του	βορείου	τμήματος	
του	ρέματος	στον	Δήμο	
Ηλιούπολης	με	αποτέλεσμα	
να	αποκοπεί	η	φυσική	
συνέχεια	με	το	Όρος	Υμηττού.																																																									
_Επιχωματώσεις	των	πρανών	του	
ρέματος	στο	σύνολο	σχεδόν	του	
μήκους	του	και	η	καταστροφή	
της	παραρεμάτιας	ζώνης	για	την	
απόκτηση	οικοδομήσιμης	γης.																																							
_Η	διευθέτηση	και	διαμόρφωση	
τμήματος	του	ρέματος	σε	
ανοικτό	αγωγό,	στην	περιοχή	Π.	
Φαλήρου.

Με	τις	παρεμβάσεις	που	
έχει	δεχθεί	λειτουργεί	ως	
όριο	στην	πόλη	ενώ	ακόμη	
και	σήμερα	προωθούνται	
λύσεις	στη	λογική	της	
υδραυλικής	διευθέτησης	
και	της	ανάπλασης	του	
περιβάλλοντος	χώρου.

Το	ρέμα	παρουσιάζει	
ποικιλομορφία	στο	τοπίο	του	
με	δυνατότητα	δημιουργίας	
ζωνών	προστασίας	και	
εκτόνωσης	των	υδάτων.
Στην	ευρύτερη	παραρεμάτια	
περιοχή	διακρίνεται	επίσης,	
η	ύπαρξη	κενών	αναξιοποίητων	
οικοπέδων	τα	οποία	δύναται	να	
λειτουργήσουν	ως	μέρος	ενός	
πράσινου	δίκτυου	πορείας	από	
την	πόλη	προς	το	ρέμα	και	
αντίστροφα.	

Εσχατιά

_Δημιουργία	υπερυψωμένου	
αγωγού	από	τον	δρόμο	στο	τμήμα	
από	τη	συμβολή	με	τον	αγωγό	
Μιχελή	[Λεωφ.	Παπανδρέου]	που	
εκβάλει	στον	Κηφισό	έως	την	
πλατεία	Ιλίου	[Δήμοι	Ιλίου	
και	Αγ.Αναργύρων-Καματερού].																																									
_Έργο	εγκιβωτισμού	τμήματος	
του	ρέματος	από	πλατεία	Ιλίου		
εως	συμβολή	αγωγού	Ευπυρίδων.																																										
_Το	τμήμα	που	ανήκει	στους	
δήμους	Φυλής	και	Αχαρνών,	
μήκους	4,80	χλμ.	παραμένει	στη	
φυσική	του	κατάσταση.

Στην	περίπτωση	του	
ρέματος	της	Εσχατιάς	ο	
εγκιβωτισμός	τμημάτων	της	
κοίτης	του	οδήγησαν	σε	
αυξημένη	παροχετευτικότητα	
και	μεγαλύτερες	ταχύτητες	
ροής	μεταφέροντας	το	
πλημμυρικό	πρόβλημα	
στα	γειτνιάζοντα,	μη	
διευθετημένα,	τμήματα.

Κατα	μήκος	του	ρέματος	
εντοπίζονται	θέσεις	με	
δυνατότητα	διέυρυνσης	
της	κοίτης	και	περιοχές	
με	μεγαλύτερες	ελεύθερες	
εκτάσεις	για	εκτόνωση	των	
υδάτων.			
Λόγω	των	διαφορετικών	
ποιοτήτων	των	ελεύθερων	
παραρεμάτιων	εκτάσεων	η	
Εσχατιά	μπρεί	να	αποτελέσει	
τη	ραχοκοκκαλιά	πάνω	στην	
οποία	θα	αρθρώνονται	πράσινοι	
χώροι	και	μικρότεροι	οικο-
διάδρομοι	για	την	περιοχή	της	
Δυτικής	Αττικής.

Ρέμα	
Πεντέλης-
Χαλανδρίου

_Διέλευση	Αττικής	οδού																																			
_Επιχωµάτωση	για	την	επέκταση	
ιδιοκτησιών	και	παράνομες	
κατοικίες	στο	εσωτερικό	της	
ρεματιάς,	που	καταπατούν	ακόμα	
και	τα	πρανή	της
_Εγκιβωτισμός	του	ρέματος	
σε	τμήμα	εντός	του	Δήμου	
Χαλανδρίου

Αποτέλεσε	πρότυπο	
πιλοτικής	εφαρμογής	
μελετών	και	έργων	
περιβαλλοντικης	
αναβάθμισης.Το	τμήμα	του	
ρέματος,	που	διασχίζει	
τους	Δήμους	Χαλανδρίου	
και	Βριλησσίων,	έχει	
διευθετηθεί	στο	μεγαλύτερο	
τμήμα	του	με	φυσικά	υλικά.	
Ωστόσο	ο	εγκιβωτισμός	
του	σε	τμήμα	εντός	του	
Δήμου	Χαλανδρίου	προκαλεί	
δυσλειτουργία	και	
υπερχείλιση	στις	κάταντη	
περιοχές.

Απομάκρυνση	παράνομων	χρήσεων	
[π.χ.	καταπατημένες	εκτάσεις	
που	έχουν	μετατραπεί	σε	
χώρους	στάθμευσης]από	την	
προστατευόμενη	περιοχή	και	
απόδοση	των	κοινόχρηστων	
παραρεμάτιων	χώρων	πρασίνου	
στους	κατοίκους	σε	συνδυασμό	
με	την	ανάπλαση	της	υπόλοιπης	
παραρεμάτιας	ζώνης	ώστε	
το	ρέμα	να	αποτελέσει	στο	
σύνολο	του	έναν	ενιαίο	φυσικό	
σχηματισμό	που	θα	λειτουργεί	
σαν	πάρκο	πόλης.	

Ποδονίφτης

_Ρέει	 ως	 κλειστός	 υπόγειος	
αγωγός	στο	τμήμα	που	διατρέχει	
τη	 Νέα	 Ιωνία	 [στη	 θέση	 του	
έχουν	 κατασκευαστεί	 οδικοί	
άξονες	 μεγάλης	 κυκλοφορίας	
(Εθνικής	 Αντιστάσεως	 και	 Λ.	
Ηρακλείου)].
_Στην	κατάληξη	του	στον	Κηφισό	
έχει	 διευθετηθεί	 με	 ανοικτό	
αγωγό. 

Το	ρέμα	του	Ποδονίφτη	
είναι	κλειστός	αγωγός	μόνο	
στο	τμήμα	που	διατρέχει	
την	Ν.	Ιωνία	ενώ	στο	
υπόλοιπο	παρουσιάζει	
μορφολογική	ποικιλία	και	
ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά.	
Ωστόσο	η	τελευταία	μελέτη	
για	τη	διευθέτηση	του	
ανοιχτού	τμήματος	προωθεί	
την	υδραυλική	διευθέτηση	
για	την	επίλυση	των	
πλημμυρικών	προβλημάτων.

Δυνατότητα	σύνδεσης	με	το	
Άλσος	της	Ν.Φιλαδέλφειας	
και	τον	κήπο	Προμπονά.	Οι	
ανεκμετάλλευτοι	ελεύθεροι	
χώροι	κατά	μήκος	του	και	στην	
απόληξη	στον	Κηφισό	δίνουν	
τη	δυνατότητα	διεύρυνσης	
της	κοίτης,	κατάργησης	των	
σκληρών	ορίων	και	δημιουργίας	
ζωνών	προστασίας	και	
εκτόνωσης	των	υδάτων.
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7.3_Η	συμβολή	της	κοινωνικής	συμμετοχής	στην	

των	ρεμάτων

Η	μελέτη	ορισμένων	από	τα	διασωζόμενα	ρέματα	της	Αττικής	αναδεικνύει	

ότι	 κρίσιμος	 παράγοντας	 για	 την	 αποκατάσταση	 και	 τη	 διατήρηση	

των	 αστικών	 ρεμάτων	 είναι	 ο	 ανθρώπινος	 πληθυσμός,	 γεγονός που	
υποδηλώνει	 ότι	 η	 αποτελεσματική	 διαχείριση	 των	 οικοσυστημάτων	

αυτών	θα	πρέπει	να	περιλαμβάνει	και	την	κοινωνική	διάσταση.	Οι	

προκλήσεις	που	συναντώνται	αφορούν	την	εμπλοκή	των	κοινοτήτων	των	

αστικών	περιοχών	για	την	επίτευξη	ενός	κοινού	στόχου.	

Χαρακτηριστικά	 παραδείγματα	 ομάδων,	 περιβαλλοντικά	

ευαισθητοποιημένων,	οι	οποίες	διεκδικούν	τη	συμμετοχή	τους	στα	

ζητήματα	του	δημόσιου	χώρου	και	ενεργούν	για	να	αντιμετωπίσουν	τα	

προβλήματα	που	παρατηρούν	στην	περιοχή	τους,	είναι	οι	σύλλογοι	

που	έχουν	συσταθεί	από	τη	δεκαετία	του	‘90	για	την	προστασία	των	

ρεμάτων	Χαλανδρίου	και	Πικροδάφνης	από	τα	σχέδια	μετατροπής	τους	

σε	οδικούς	άξονες.	

Οι	κάτοικοι	των	δήμων	που	διατρέχει	το	ρέμα	της	Πικροδάφνης	έχουν	

συγκροτήσει	συλλογικότητες	όπως	το	Δίκτυο	Πολιτών	για	τη	Διάσωση	

του	ρέματος	της	Πικροδάφνης,	την	Κίνηση	Πολιτών	Ηλιούπολης	και	

επιτροπές	κατοίκων	οι	οποίες	διεκδικούν	εμπράκτως	τη	διατήρηση	

και	ανάδειξη	του	ρέματος	και	κατόρθωσαν	να	ανακόψουν	τα	επίσημα	

σχέδια	για	κάλυψη	του	και	δημιουργία	της	“Λεωφόρου	Πικροδάφνης”.	

Το	2000	δημότες	από	τους	τέσσερις	δήμους	οι	οποίοι	συντονίστηκαν	

δημιουργώντας	την	ένωση	πολιτών	φίλων	του	φυσικού	ρέματος	με	την	

επωνυμία	 “Διαδημοτική	 πρωτοβουλία	 κατοίκων	 Π.	 Φαλήρου,	 Αλίμου,	

Αγίου	 Δημητρίου,	 Ηλιούπολης,	 για	 την	 διάσωση	 του	 ρέματος	 της	

Πικροδάφνης”,	 με	 την	 προσφυγή	 τους	 στο	 ΣτΕ,	 παρεμποδίσαν	 τις	

μελέτες	 επικάλυψης	 με	 τσιμέντο	 της	 φυσικής	 κοίτης	 του	 ρέματος	

στον	 Άγιο	 Δημήτριο.	 Όσο	 αφορά	 την	 πρόσφατη	 μελέτη	 “Ανάπλαση	

Ρέματος	Πικροδάφνης	από	Λεωφόρο	Βουλιαγμένης	έως	Εκβολή”,	το	2010	

συντάσσεται	Μελέτη	Περιβαλλοντικών	Επιπτώσεων,	η	οποία	δεν	έγινε	

αποδεκτή,	μετά	από	δημόσια	διαβούλευση,	από	την	τοπική	κοινωνία	

[Δήμοι	Αγίου	Δημητρίου	και	Π.	Φαλήρου]	η	οποία	αντιτίθεται	στη	

λύση	της	υδραυλικής	διευθέτησης	και	στην	καταστροφή	του	φυσικού	

τοπίου.
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Ο	 Σύλλογος	 Προστασίας	 Περιβάλλοντος	 και	 Ρεματιάς	 Πεντέλης-	

Χαλανδρίου	ιδρύθηκε	το	1990	με	σκοπό	την	διατήρηση	της	Ρεματιάς	

στη	 φυσική	 της	 κατάσταση	 χωρίς	 παρεμβάσεις	 που	 αλλοιώνουν	 τον	

χαρακτήρα	 της	 ως	 πνεύμονα	 πρασίνου	 και	 έχει	 προσφέρει	 πολλά	

για	 τη	 διατήρηση	 της	 και	 την	 ανάδειξη	 των	 προβλημάτων	 της.	

Συγκεκριμένα	επιδιώκει	την	εφαρμογή	του	Προεδρικού	Διατάγματος,	

την	προστασία	της	από	παράνομες	χρήσεις,	καταπατήσεις	και	απόπειρες	

“αξιοποίησής	της”	που	καταλήγουν	κατά	κανόνα	σε	“έργα	βιτρίνας”,	

την	κατασκευή	μονοπατιού	σε	όλο	το	μήκος	του	χειμαρικού	ρέματος	

και	τη	διαμόρφωση	των	προβλεπομένων,	στην	προστατευόμενη	περιοχή,	

οδών	 σε	 πεζόδρομους-ποδηλατόδρομους	 ή	 ήπιας	 κυκλοφορίας,	 την	

ολοκλήρωση	των	έργων	διευθέτησης	του	χειμαρικού	ρέματος	και	τη	

δημιουργία	καταφυγίων	για	την	διατήρηση	και	ενίσχυση	της	πανίδας69.

Το	 ρέμα	 Χαλανδρίου	 έχει	 αποκτήσει,	 χάρη	 στην	 κινητοποίηση	 των	

κατοίκων,	δημόσιο	χαρακτήρα	και	έχει	ενσωματωθεί	στη	ζωή	και	τις	

δραστηριότητες	της	πόλης.

Άντίθετη	περίπτωση	αποτελεί	το	ρέμα	της	Εσχατιάς,	το	οποίο	έχει	

ταυτιστεί	στη	συνείδηση	των	κάτοικων	ως	εστία	μόλυνσης	και	αιτία		

καταστροφικών	πλημμυρικών	φαινομένων,	ένα	δυσμενές	στοιχείο	του	

αστικού	 περιβάλλοντος	 που	 έπρεπε	 να	 καλυφθεί.	 Χαρακτηριστικό	

παράδειγμα	αποτελεί	η	περιοχή	του	Ζεφυρίου	όπου	το	ανοικτό	τμήμα	του	

ρέματος	λειτουργεί	κυριολεκτικά	ως	σκουπιδότοπος.	Η	αγανάκτηση	των	

κατοίκων	στρέφεται	ενάντια	στο	ρέμα	χωρίς	να	αντιλαμβάνονται	ότι	

η	πορεία	εξέλιξης	του	είναι	αποτέλεσμα	των	πρακτικών	διαχείρισης	

του.	Τα	πρόσφατα	έργα	διευθέτησης	και	κάλυψης	του	αναγνωρίστηκαν	

ως	υψίστης	σημασίας	για	την	αντιμετώπιση	των	αυξημένων	πλημμύρων	

και	καταστροφών,	την	ασφάλεια	των	παραρεμάτιων	περιοχών	και	τη	

βελτίωση	του	υποβαθμισμένου	τοπίου.	

Η	 κινητοποίηση	 των	 κατοίκων	 σχετικά	 με	 τους	 δημόσιους	 χώρους	

της	πόλης	παρουσιάζει	σημαντικές	διαφορές	μεταξύ	των	περιπτώσεων	

μελέτης.	 Η	 διαφορετική	 στάση	 που	 διαμορφώνεται	 εντοπίζεται	

αρχικά	 στη	 σχέση	 του	 ρέματος	 με	 το	 αστικό	 περιβάλλον	 και	 τις	

δραστηριότητες	που	εξελίσσονται	σε	αυτό.	Το	ρέμα	της	Πικροδάφνης	

και	η	ρεματιά	Χαλανδρίου,	παρά	τα	πρόβληματα	που	εμφανίζουν	σε	

επιμέρους	τμήματα,	διατηρούν	σε	μεγάλο	ποσοστό	το	φυσικό	στοιχείο	

και	συνιστούν	πνεύμονες	πρασίνου	για	τις	πυκνοδομημένες	περιοχές	

που	διαπερνούν	με	θετικά	αποτελέσματα	στη	διαβίωση	των	κατοίκων.		

69.	Δάνου	Κ.,	Για	τη	ρεματιά	Χαλανδρίου,	δημοσίευση	στην	ιστοσελίδα	
www.oikotrives.gr,	10-05-2015
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Αντίθετα,	το	ρέμα	της	Εσχατιάς	αποτελεί	αρνητικό	παράδειγμα	της	

νοοτροπίας	διευθέτησης	των	αστικών	ρεμάτων	που	επικρατεί	μέχρι	

σήμερα.	Η	απώλεια	του	φυσικού	χαρακτήρα	του	ρέματος,	οι	καταστροφές	

που	προκαλεί	σε	περίοδους	έντονων	καιρικών	φαινομένων	σε	συνδυασμό	

με	τη	σημαντική	έλλειψη	τεχνικών	υποδομών	στις	Δυτικές	περιοχές	του	

Λεκανοπεδίου	νομιμοποίησαν	μια	γενικότερη	στάση	υπέρ	της	κάλυψης	

του	ρέματος.	Συχνά,	σε	σημαντικά	τροποποιημένα	αστικά	ρέματα	και	

περιβάλλοντα,	υπάρχει	μειωμένη	αντίληψη	για	την	οικολογική	αξία	

ενός	οικοσυστήματος.	Είναι	ένα	στοιχείο	που	δεν	λείπει	από	τους	

ανθρώπους	γιατί	ποτέ	δεν	το	είχαν.

Τέλος,	 η	 ευρύτερη	 χωροκοινωνική	 σύνθεση	 των	 περιοχών	 που	

διασχίζουν	 τα	 παραπάνω	 ρέματα	 σχετίζεται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 με	

ζητήματα	διεκδίκησης	του	δημόσιου	χώρου	και	η	εικόνα	των	ρεμάτων	

σημέρα	είναι	απόρροια	της	ανάπτυξης	και	των	κοινωνικών	σχέσεων	

που	εξελίσσονται	στο	χώρο.	Σε	ότι	αφορά	τη	Δυτική	Αττική	η	έλλειψη	

ευαισθητοποίησης	 και	 ενεργούς	 συμμετοχής	 στην	 προστασία	 του	

φυσικού	περιβάλλοντος	αποδίδεται	κυρίως	στα	κοινωνικοοικονομικά	

χαρακτηριστικά	του	πληθυσμού.	

Από	 την	 πλευρά	 των	 πολιτών	 πρωτοβουλίες	 υπάρχουν,	 έστω	 και	

σε	 μικρή	 κλίμακα,	 οι	 οποίες	 θα	 μπορούσαν	 να	 ενισχυθούν	 με	 τη	

συνδρομή	του	τύπου	και	διαφόρων	οικολογικών	οργανώσεων	για	την	

ευιασθητοποίηση	του	κοινού.	Ακόμα	περισσότερα	πρέπει	να	γίνουν	

στον	τομέα	διαχείρισης	των	ρεμάτων	για	την	πρόληψη	της	αυθαίρετης	

δόμησης,	κατάληψης,	αλλοίωσης	της	κοίτης,	απόρριψης	αποβλήτων.	Ενώ	

το	θεσμικό	πλαίσιο	αναφέρεται	στην	προστασία	και	αποκατάσταση	του	

οικοσυστήματος	των	ρεμάτων	η	διευθέτηση	τους	επιδέχεται	πολλαπλών	

και	 αντικρουόμενων	 ερμηνειών.	 Οι	 φορείς	 παραμένουν,	 σε	 μεγάλο	

βαθμό,	 εγκλωβισμένοι	 στην	 αδράνεια	 των	 καθιερωμένων	 πρακτικών,	

με	πρόσφατο	παράδειγμα	τα	έργα	κάλυψης	του	ρέματος	της	Εσχατιάς.	

Η	αρνητική	αυτή	εικόνα	που	παρουσιάζει	ο	υπαίθριος	δημόσιος	χώρος	

με	την	συνεχή	υποβάθμιση	του	εναπομείναντος	φυσικού	περιβάλλοντος	

δημιουργεί	το	ουσιαστικότερο	πλήγμα	για	ένα	κοινωνικό	ιστό,	την	

αποθάρρυνση	των	κατοίκων	από	την	καθημερινή	χρήση	και	οικειοποίηση	

με	αυτόν. 
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Συμπεράσματα 

Μια	πόλη	αποτελεί	τμήμα	του	φυσικού	περιβάλλοντος,	γι’	αυτό	και	ο	

σχεδιασμός	της	θα	πρέπει	να	γίνεται	σε	συνάρτηση	με	τις	φυσικές	

διεργασίες.	Οι	μετασχηματισμοί	που	λαμβάνουν	χώρα	στις	σύγχρονες	

πόλεις	 είναι	 ταχέως	 αυξανόμενοι	 και	 το	 φυσικό	 περιβάλλον	 είναι	

αυτό	που	“φεύγει”,	χάνεται,	αφήνοντας	δυσδιάκριτα	ίχνη.	Μια	πόλη	

με	 μικρό	 ποσοστό	 δημόσιων	 χώρων	 χάνει	 την	 έννοια	 πόλης	 καθώς	

παρουσιάζει	σημαντική	έλλειψη	σε	ένα	από	τα	βασικότερα	στοιχεία	

της	δομής	της.	

Το	 σύγχρονο	 αστικό	 τοπίο	 της	 Αττικής	 παρουσιάζει	 σημαντικό	

πρόβλημα	 έλλειψης	 ελεύθερων,	 πράσινων	 και	 υδάτινων	 χώρων	 με	 τη	

συνεχή	απαξίωση,	συρρίκνωση,	κατακερματισμό,	ή	την	αποσπασματική	

αξιοποίηση	να	απορρέει	από	την	απουσία	παρεμβάσεων	περιβαλλοντικού	

σχεδιασμού.	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 τα	 υδάτινα	 συστήματα	 αποτελούν	

απειλούμενο	 κομμάτι	 του	 φυσικού	 περιβάλλοντος	 αλλά	 ταυτόχρονα,	

στοιχείο	 ζωτικής	 σημασίας	 για	 τη	 λειτουργία	 ενός	 συστήματος	

πράσινων	διαδρόμων.

Το	αστικό	περιβάλλον,	στο	πλαίσιο	της	κρίσης	και	υποβάθμισης	που	

έχει	εισέλθει,	επιζητά	την	αναγέννηση	του	μέσω	καινοτόμων	μεθόδων	

αστικού/πολεοδομικού	σχεδιασμού.	H	παρούσα	διπλωματική	αποτελεί	

μια	πρωταρχική	έρευνα	που	εξετάζει	τη	δυνατότητα	ανάπτυξης	νέων	

εργαλείων	 σχεδιασμού,	 όπως	 η	 επαναφορά	 και	 βιώσιμη	 διαχείριση	

των	υδάτινων	διαδρομών	και	η	ένταξη	τους	σε	ενιαία	δίκτυα,	για	

τη	μητροπολιτική	Αθήνα,	με	στόχο	τη	βελτίωση	των	περιβαλλοντικών	

συνθηκών	στο	Λεκανοπέδιο,	της	ποιότητας	ζωής	των	κατοίκων	και	την	

αποφυγή	μελλοντικών	κινδύνων	και	την	οικειοποίηση	των	τελευταίων	

εναπομείναντων	ελεύθερων,	πράσινων	και	υδάτινων	χώρων	στην	πόλη.	

Τα	ρέματα	λειτουργούν	ως	αυτόνομα	οικοσυστήματα,	που	επιτελούν	ένα	

σημαντικό	 αριθμό	 φυσικών	 λειτουργιών.	 Τα	 οφέλη	 που	 προσφέρουν,	

όπως	έχει	αποδειχθεί	και	από	τη	διεθνή	εμπειρία,	είναι	πολλαπλά	

και	πολυσήμαντα.	Η	ανάδειξη	τους	αποτελεί	στοιχείο	αναβάθμισης	και	

αναζωογόνησης	της	πόλης	και	του	αστικού	περιβάλλοντος.	Συνιστούν	

περιοχές	 που	 προσφέρονται	 για	 μια	 εναλλακτική	 συγκρότηση	 του	

δημόσιου	 χώρου	 και	 της	 δημόσιας	 ζωής	 και	 συνθέτουν	 νέα	 δίκτυα	

περιπάτου	και	πρασίνου	τα	οποία	συνδέουν	τους	κατακερματισμένους	

υπαίθριους	χώρους	και	επανασυνδέουν	τους	ανθρώπους	με	τη	φύση.	
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Το	 μικροκλίμα	 της	 περιοχής	 βελτιώνεται	 καθώς	 δημιουργούνται	

“πράσινοι	 διάδρομοι”,	 οι	 οποίοι	 δημιουργούν	 ψυχρά	 ρεύματα	 αέρα	

και	 μειώνουν	 τη	 θερμοκρασία	 των	 γύρω	 κατοικημένων	 περιοχών.	

Τέλος,	αντιμετωπίζεται	το	πρόβλημα	της	αντιπλημμυρικής	προστασίας	

καθώς	τα	φυσικά	πρανή	βοηθούν	πολύ	περισσότερο	από	τους	ανοιχτούς	

τσιμεντένιους	 οχετούς	 στην	 αποκατάσταση	 της	 ομαλής	 λειτουργίας	

του	 φυσικού	 κύκλου	 του	 νερού.	 Αυτό	 έχει	 μεγάλη	 σημασία	 για	 τη	

λειτουργία	της	πόλης	αφού	εγκαταλείπεται	η	αντίληψη	ότι	τα	όμβρια	

είναι	αστική	ενόχληση	και	θα	πρέπει	να	απομακρύνονται	με	μεγάλη	

ταχύτητα	 από	 αυτή,	 αλλά	 αντιθέτως	 είναι	 αστικός	 πόρος	 και	 θα	

πρέπει	να	είναι	επιφανειακή	η	διαχείρισή	τους.

Η	προστασία	των	ρεμάτων	προϋποθέτει	την	ολοκληρωμένη	διαχείριση	

τους,	 ως	 ευαίσθητα	 οικοσυστήματα	 και	 ως	 οργανικοί	 χώροι	 μέσα	

στην	πόλη,	δίνοντας	προτεραιότητα	στα	οικολογικά	χαρακτηριστικά	

τους.	Σε	ευρωπαικό	και	διεθνές	επίπεδο	από	τα	τέλη	της	δεκαετίας	

του	1980	έχουν	ξεκινήσει	προσπάθειες	περιβαλλοντικής	αναβάθμισης	

αστικών	 ρεμάτων	 σε	 διάφορες	 πόλεις	 και	 η	 εφαρμογή	 προγραμμάτων	

συνολικότερης	διαχείρισης	του	υδάτινου	στοιχείου.	

Οι	διαδρομές	των	ρεμάτων	στην	Αθήνα,	όπως	και	σε	όλες	τις	ελληνικές	

πόλεις,	 έχουν	 χαθεί	 κάτω	 από	 τις	 διαδοχικές	 φάσεις	 αστικής	

ανάπτυξης.	Η	τροποποίηση	της	σημερινής	εκμεταλλευτικής	στάσης	ως	

προς	τα	ρέματα	και	η	διαμόρφωση	μιας	νέας	πολιτικής	αντιμετώπισης	

τους	είναι	απαραίτητη	ώστε	να	αποφευχθούν	οι	μελλοντικοί	κίνδυνοι	

και	 να	 προστατευθούν	 οι	 τελευταίοι	 φυσικοί	 χώροι	 της	 πόλης.	 Η	

αποδοχή	μιας	νέας	οικολογικής	διάστασης	στην	οργάνωση	των	αστικών	

λειτουργιών	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	 τη	 νομιμοποιητική	 βάση	 για	

την	 εφαρμογή	 προτάσεων	 που	 θα	 λειτουργήσουν	 υπέρ	 της	 αρμονικής	

συνύπαρξης	του	ανθρώπου	και	των	δραστηριοτήτων	του	με	το	φυσικό	

στοιχείο.	Η	αλλαγή	της	νοοτροπιας	διαχείρισης	του	περιβάλλοντος	

και	της	παρουσίας	του	φυσικού	στοιχείου	μέσα	στην	πόλη	μπορούν	να	

αποδώσουν	στον	πυκνοδομημένο	ιστό,	μέσω	του	αστικού	σχεδιασμού,	

πολύτιμους	ανοιχτούς	χώρους,	τόπους	αναψυχής	και	ξεκούρασης	για	

τους	κατοίκους.	

Κατά	 τη	 διάρκεια	 των	 δύο	 τελευταίων	 δεκαετιών,	 οι	 ρυθμοί	

ανοικοδόμησης	 της	 Αθήνας	 έχουν	 ανακοπεί.	 Η	 κοινή	 γνώμη	 δείχνει	

πλέον	 ενδιαφέρον	 σχετικά	 με	 τα	 περιβαλλοντικά	 και	 λειτουργικά	

προβλήματα	της	πόλης	και	προβάλλει	αίτηματα	για	μια	πιο	δίκαιη	και
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ορθολογική	διαχείριση	του	φυσικού	περιβάλλοντος.	Ειδικότερα,	στην	

περίοδο	της	κρίσης	η	προάσπιση	του	δημόσιου	φυσικού	περιβάλλοντος	

συμπορεύεται	 με	 την	 προσπάθεια	 διεκδίκησης	 και	 άλλων	 δημόσιων	

αγαθών	 όπως	 η	 υγεία,	 και	 η	 εκπαίδευση.	 Εργαλείο	 προς	 αυτή	 την	

κατεύθυνση	αποτελεί	η	ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση	των	κατοίκων	

για	ζητήματα	που	αφορούν	την	προστασία	του	φυσικού	χώρου.	Η	δημόσια	

συζήτηση	για	τα	χαμένα	ρέματα	της	πόλης	έχει	ιδιαίτερη	βαρύτητα.	

Αν	η	κοινωνία	δεν	είναι	έτοιμη	να	αποδεχθεί	μία	τέτοια	παρέμβαση	

τότε	ο	χώρος	αργά	η	γρήγορα	θα	επιστρέψει	στην	αρχική	του	κατάσταση	

υποβάθμισης.	 Η	 περιβαλλοντική	 εκπαίδευση	 είναι	 μια	 διαδικασία	

η	 οποία	 απευθύνεται	 σε	 όλες	 τις	 κοινωνικές	 ομάδες	 και	 συνιστά	

αποτελεσματική	και	μακροχρόνια	επένδυση	για	την	αντιμετώπιση	των	

περιβαλλοντικών	ζητημάτων.	

Η	προβληματική	ωστόσο	που	τίθεται	είναι	η	θέση	του	κράτους	απέναντι	

σε	αυτά	τα	αιτήματα	ανθεκτικότητας	και	βιωσιμότητας	της	πόλης,	καθώς	

η	οικονομική	κρίση	αναζητά	άμεσους	τρόπους	ανάπτυξης.	Η	προστασία	

του	φυσικού	χώρου	που	απομένει	είναι	πολιτικό	ζήτημα	από	την	άποψη	

ότι	απαιτεί	την	τοποθέτηση	της	πολιτικής	περιβαλλοντικής	προστασίας 
στο	προσκήνιο	των	πρωτοβουλιών.	Προϋπόθεση	για	την	επίτευξη	των	

ανωτέρω	 στόχων	 αποτελεί	 η	 ενεργοποίηση	 και	 ο	 συντονισμός	 των	

αρμόδιων	φορέων	με	στόχο	την	εφαρμογή	ολοκληρωμένων	παρεμβάσεων	

στα	πλαίσια	μιας	συνολικής	θεώρησης	των	αστικών	ρεμάτων	και	τη	

δημιουργία	μιας	στρατηγικής	εμπνευσμένης	από	τις	σύγχρονες	απόψεις	

για	τον	πολλαπλό	τους	ρόλο.	

Το	όραμα	για	μία	ολοκληρωμένη	αστική	ανάπλαση	και	περιβαλλοντική	

εξυγίανση	 του	 υποβαθμισμένου	 φυσικού	 τοπίου	 περιλαμβάνει	 την	

ανάδειξη	 των	 φυσικών	 σχηματισμών	 των	 ρεμάτων,	 την	 προστασία	

της	φυσική	τους	λειτουργίας,	τη	δημιουργία	κατά	τον	πολεοδομικό	

σχεδιασμό	παραρεμάτιων	ζωνών	προστασίας	ως	ανοικτών	κοινόχρηστων	

χώρων	 πρασίνου,	 υπαίθριας	 αναψυχής	 και	 αθλητισμού	 καθώς	 και	

μεταβατικών	ζωνών	χρήσεων	γης,	όρων	και	περιορισμών	δόμησης	προς	

τις	παραρεμάτιες	ζώνες	και	τη	δημιουργία	εκατέρωθεν	των	ρεμάτων	

γραμμικών	 πάρκων	 και	 στοιχείων	 σύνδεσης	 αστικού	 –	 περιαστικού	

πρασίνου,	 ώστε	 να	 λειτουργούν	 συμπληρωματικά	 και	 παράλληλα	 με	

άλλους	χώρους	πρασίνου.
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Σήμερα,	παρά	την	προσπάθεια	γενικών	στρατηγικών	με	τη	θεσμοθέτηση	

του	Νέου	Ρυθμιστικού	Σχεδίου	Αθήνας	-	Αττικής,	οι	κατευθύνσεις	που	

δίνονται	παραμένουν	σε	επίπεδο	αρχών,	ενώ	δεν	έχει	διερευνηθεί	η	

δυνατότητα	δημιουργίας	ενός	κατάλληλου	συστήματος	περιβαλλοντικού	

σχεδιασμού	που	θα	ανταποκρίνεται	στις	απαιτήσεις	και	τα	ιδιαίτερα		

χαρακτηριστικά	των	διαφορετικών	τμημάτων	του	Λεκανοπεδίου.	

Γενικότερα	η	οποιαδήποτε	πρωτοβουλία	για	τη	διαχείριση	των	αστικών	

ρεμάτων	της	Αττικής	θα	πρέπει	να	συνιστά	μια	μακροπρόθεσμη	λύση,	

σε	αντίθεση	με	τις	μέχρι	τώρα	αποσπασματικές	και	αναποτελεσματικές	

προσεγγίσεις,	 και	 να	 ανταποκρίνεται	 στη	 δυναμικότητα	 των	

οικοσυστημάτων	ώστε	να	οδηγήσει	στην	αναζωογόνηση	μιας	περιοχής	

σε	περιβαλλοντικό	και	κοινωνικό	επίπεδο.	Επιπλέον,	μια	συνολική	

προσέγγιση	θα	πρέπει	να	στηρίζεται	στην	ενεργοποίηση	/	συμμετοχή	

και	 συνεργασία	 όλων	 των	 φορέων	 της	 πολιτείας	 [επιμέρους	 φορείς	

πολιτικής	εξουσίας	και	απλοί	πολίτες]	και	σε	ένα	επαρκές	πλέγμα	

θεσμών	και	νόμων-κανονισμών	[θεσμικό	πλαίσιο].	
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_Τα	ρέματα,	οι	χείμαρροι,	τα	ποτάμια	ως	στοιχεία	της	φυσικής	

τοπογραφίας,	 έπαιξαν	 καθοριστικό	 ρόλο	 στη	 χωροθέτηση	 των	

πόλεων	 και	 έχουν	 επηρεάσει	 σημαντικά	 τη	 μορφή	 και	 την	

ανάπτυξη	τους.	Σύμφωνα	με	τον	Αραβαντινό	[1988]	“ο άνθρωπος 

αναζητούσε -για την επιλογή της τοποθεσίας του οικισμού 

του - ένα φυσικό περιβάλλον που να μην αντιστρατεύεται 

την φυσιολογία του οργανισμού του και ταυτόχρονα να τον 

ικανοποιεί ψυχολογικά”.	 Το	 υδάτινο	 στοιχείο	 αποτελούσε	

διαχρονικά	χώρο	με	κοινωνική	και	πολιτιστική	αξία	για	τους	

ανθρώπους.	 Κατά	 την	 αρχαιότητα	 τα	 ρέµατα	 και	 τα	 ποτάµια	

εθεωρούντο	 ιεροί	 χώροι	 και	 πολλά	 ιερά	 έχουν	 βρεθεί	 κατά	

µήκος	των	διαδροµών	τους.	Η	ανάδειξη	τους	αποτελεί	στοιχείο	

αναβάθμισης	 και	 αναζωογόνησης	 της	 πόλης	 και	 του	 αστικού	

περιβάλλοντος.	Συνιστούν	περιοχές	που	προσφέρονται	για	μια	

εναλλακτική	συγκρότηση	του	δημόσιου	χώρου	και	της	δημόσιας	

ζωής	 και	 συνθέτουν	 νέα	 δίκτυα	 περιπάτου	 και	 πρασίνου	 τα	

οποία	 συνδέουν	 τους	 κατακερματισμένους	 υπαίθριους	 χώρους	

και	επανασυνδέουν	τους	ανθρώπους	με	τη	φύση.	Το στοιχείο του 

νερού αποτελεί πηγή ευχαρίστησης για τον άνθρωπο. Ακόμα και 

αν δεν είναι ορατό η παρουσία του μπορεί να γίνει αντιληπτή 

μέσω των υπόλοιπων αισθήσεων. Τα χαρακτηριστικά του νερού, 

όπως η εναλλαγή μεταξύ κίνησης και ηρεμίας, οι αντανακλάσεις 

στην επιφάνεια του, ο ήχος που καλύπτει τους έντονους ήχους 

της πόλης προκαλούν συναισθήματα ηρεμίας και ανάτασης και 

αναβαθμίζουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.	 Το	

ατομο	δημιουργει	χωρικές	εμπειρίες,	συνδέει	τον	τόπο	με	τον	

ήχο	του	νερού	και	δημιουργεί	εικόνες	που	συνδυάζουν	την	φύση	

με	το	δομημένο	περιβάλλον	ως	στοιχεία	αλληλένδετα	και	όχι	

συγκρουόμενα.	Ο	χώρος	γίνεται	βιωμένος	για	τον	περιηγητή/

περιπατητή._


