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ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ,
ΤΟ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Ηλιούπολης, η κοπή
39 δέντρων καθώς και η απομάκρυνση όλης της χαμηλής βλάστησης, στο τμήμα των τελευταίων 200 μ.
της Πικροδάφνης που είναι ακόμη σε φυσική κατάσταση, στην Ηλιούπολη!
Στις 30 Αυγούστου 2016 εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η κοπή 776 δέντρων, από τα
1000 που έχει συνολικά, στο τμήμα της Πικροδάφνης
από τη Λ. Βουλιαγμένης μέχρι τις εκβολές του!
Αποφασίστηκε, το ρέμα να κτιστεί με συρματοκιβώτια
(όπως στη διπλανή φωτογραφία) για την καλύτερη
διευθέτηση και συντήρησή του! Γνωρίζοντας ότι μπορούμε να συντηρήσουμε το ποτάμι μας με άλλους, πιο φυσικούς τρόπους, σώζοντας τα περισσότερα δέντρα του, τα
πουλιά και όλη την πανίδα που φωλιάζει σ’ αυτά, την
ομορφιά του τοπίου του και πάνω απ’ όλα εξασφαλίζοντας στους κατοίκους των πόλεών μας τα ευεργετήματά του, το «Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος
της Πικροδάφνης» υποβάλαμε αίτηση ακύρωσης των
έργων στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (ΣΤΕ), για τα 200 μ.
της Ηλιούπολης, η οποία θα δικαστεί στις 5/10/2016.
Πιστεύουμε ότι, μετά και τις τελευταίες καταστροφικές
Πλημμύρες στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πολίτης που να μην
αναγνωρίζει τη μεγάλη αναγκαιότητα των ποταμών και των
ρεμάτων, σαν φυσικά αντιπλημμυρικά μέσα!
Είναι ο απαραίτητος δρόμος που χρειάζεται το νερό για να
φεύγει ανεμπόδιστα! Και είναι ανάγκη να υπάρχουν σε
φυσική μορφή για να μπορούν με το χώμα τους να το
απορροφούν αλλά και να το φιλτράρουν! Μας χρειάζεται
το πράσινό τους, η πλούσια χλωρίδα τους, για να
συγκρατεί το νερό και να φιλτράρει νερό και αέρα!
Σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, όπως είναι η Σεούλ, το Μόναχο, το Λος Άντζελες, ξόδεψαν ή ξοδεύουν ακόμη
σήμερα τεράστια ποσά για να σπάσουν το τσιμέντο, με το οποίο έχτισαν τα ποτάμια, τα κανάλια και τα
ρέματά τους, αναγνωρίζοντας το μεγάλο λάθος που διέπραξαν και με σκοπό να τα επαναφέρουν στη
φυσική τους κατάσταση!

Στην Ελλάδα της Οικονομικής Κρίσης,
δε μπορεί να ξοδεύουμε για να καταστρέφουμε τα ζωντανά ποτάμια συστήματα,
που έχουμε την τύχη ακόμη να απολαμβάνουμε!

