
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  τμήμα οδού Καρελλά  - Αγίας Άννας 

Ανάδειξη της Παραρεμάτιας περιοχής      

 

Στις συναντήσεις των κατοίκων του Συνοικισμού που προηγήθηκαν δηλώθηκε η επιθυμία 

για την ανάδειξη-ανάπλαση  της παραρεματίου περιοχής για να την απολαμβάνουν όλες 

ανεξαιρέτως οι ηλικίες.   

Η περιοχή ορίζεται χωροταξικά παραλλήλως από τις οδούς ποταμού Καλαμά, Αιγαίου και 

Ζαλοκώστα και τέμνεται  κατά μήκος από τις Κάλβου, Βαλαωρίτου , Μικράς Ασίας, 

Επιδαύρου, Σολωμού και Γρίβα. 

Έχοντας σαν δεδομένο ότι η περιοχή αποτελεί μία όαση πρασίνου στην καρδιά του 

Χαλανδρίου, χωρίς ηχορύπανση και παραβατικότητα ,η πρότασή μας είναι να 

δημιουργηθεί μια περιπατητική διαδρομή εκατέρωθεν των ήδη υφισταμένων πάρκων 

και ελευθέρων (κοινόχρηστων)  χώρων και του ρέματος. 

 Ο περίπατος προτείνουμε να ξεκινάει από την οδό Ελ  Αλαμέϊν έως το 6
ο
 Γυμνάσιο (οδό 

Γρίβα),  με προοπτική την κατάληξή του στην οδό Γυφτοπούλου.  

Ο τρόπος υλοποίησης προϋποθέτει συγκεκριμένη  μελέτη , που θα προσδιορίσει 

επακριβώς την περιπατητική διαδρομή ( π.χ. πιθανή διαπλάτυνση πεζοδρομίων, 

ορισμός ποδηλατοδρόμου, παγκάκια ανάπαυσης κατά μήκος της διαδρομής κλπ ) 

καθώς και μελέτη φωτισμού. 

Η περιπατητική αυτή διαδρομή  προκειμένου να λειτουργήσει πρέπει να συνδυαστεί  με 

κάποιες παρεμβάσεις στους υπάρχοντες ελεύθερους χώρους ( αλσύλιο, παιδικές χαρές, 

μπασκέτα ) 

 

1. Στην Ελ Αλαμέϊν συντήρηση του πάρκου και επιπλέον παγκάκια 

( τα υπάρχοντα είναι σε κακή κατάσταση ) 

 

2. Παιδική χαρά και όργανα γυμναστικής μεταξύ Κάλβου και Βαλαωρίτου. 

Προτείνουμε οπωσδήποτε την αντικατάσταση της υψηλής συρμάτινης περίφραξης   

με χαμηλό ξύλινο φράκτη όπως είναι η πρώτη παιδική χαρά στην Σολωμού για να 

υπάρχει αισθητική ομοιογένεια. 

 



3. Στον ελεύθερο χώρο που ορίζεται ανάμεσα στην Βαλαωρίτου και την Μ. Ασίας , 

όπου υπάρχει το γήπεδο του μπάσκετ, προτείνουμε κατ’ αρχήν την διατήρηση της 

συρμάτινης περίφραξης μόνο στον αθλητικό χώρο  και την συνολική ανάπλαση 

του υπόλοιπου ελεύθερου χώρου:  

α)  Αφαίρεση της συρμάτινης περίφραξης και ορισμός του χώρου είτε με χαμηλή 

θαμνώδη περίφραξη  όπως στα πάρκα, είτε χαμηλή ξύλινη ή αν  αποφασίσουμε ( 

επειδή οραματιζόμαστε την περιπατητική διαδρομή  )  πανταχόθεν ελεύθερο.  

β) Προτείνουμε να γίνει συγκεκριμένη μελέτη για την αισθητική ανάπλαση του 

συγκεκριμένου χώρου ώστε να εξυπηρετεί τις εκδηλώσεις που παραδοσιακά 

γίνονται εκεί  όπως τις εκδηλώσεις των  Συλλόγων, της Φιλαρμονικής, των 

Προσκόπων κλπ.  Η μελέτη θα πρέπει να λάβει   υπόψη την ύπαρξη και χρήση των 

δύο οικίσκων κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ανακαίνισή τους. Στον 

χώρο αυτό μπορούμε να σκεφθούμε προτάσεις για  Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη, 

Κέντρο Γειτονιάς και Χώρο Δραστηριότητας Εφήβων. Η πρόταση πρέπει να είναι 

συνολική για τον χώρο  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή περιφερειακά είναι 

κατοικημένη  σε ελάχιστη απόσταση. 

4. Αλσύλλιο – Μνημείο Μικρασιατών. Να παραμείνει ως έχει. 

Όμως χρειάζεται περιποίηση το πράσινο και  να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα 

παγκάκια . Καλό θα ήταν να προστεθούν ένα δύο ακόμη . 

 

5. Παιδική χαρά Επιδαύρου – Σολωμού. Να παραμείνει ως έχει αλλά να συντηρηθεί 

ο χαμηλός φράκτης και να προστεθούν δύο παγκάκια . Υπάρχουν τώρα μόνον δύο. 

Επίσης να συντηρηθεί εξωτερικά και εσωτερικά το ξύλινο κιόσκι , που βρίσκεται 

στο μέσον , το οποίο χρησιμεύει σε περίπτωση βροχής και γιά σκιά.  

 

6. Παραρεμάτιος περιοχή μεταξύ Σολωμού και Γρίβα . Ανάπλαση του 

περιβάλλοντος χώρου με δενδροφύτευση , παγκάκια, φωτισμό, παρτέρια, 

κλπ…….διότι τώρα χρησιμεύει ως υπαίθριο πάρκινγκ. 

 

Αυτές οι προτάσεις ορίζουν ένα πλαίσιο συζήτησης όπου μπορούν να αξιοποιηθούν 

διάφορες ιδέες και προτάσεις , που  έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν, έχοντας 

πάντοτε σαν γνώμονα τον οικολογικό , μη ηχορρυπαντικό και  ήπιο χαρακτήρα της 

περιοχής. 
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