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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εισήγηση ∆ηµητρίου Ευαγγελίας, Κι.Π.Η. (Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης)
Αφορµή της πρόσκλησης για συντονισµό ήταν η καταστροφική πληµµύρα στη Μάνδρα Αττικής. Τα αίτια:
η υιοθέτηση, από την Περιφέρεια Αττικής και πολλούς ∆ήµους, της τοποθέτησης συρµατοκιβωτίων σε όλα τα
υδατορέµατα της Αττικής, µετά από την απαραίτητη αποψίλωσή τους, µε αποτέλεσµα τη δραστική
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και την αύξηση του πληµµυρικού κινδύνου!
Επιπλέον, η µεθοδευµένη αποψίλωση των λεκανών απορροής των ποταµών, είτε µε την καταστροφή του
περιαστικού πρασίνου από πυρκαγιές, είτε του αστικού µε πρόσχηµα την ανάπλαση πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, αυξάνει ακόµη περισσότερο τον κίνδυνο της πληµµύρας και προκαλεί ακόµη
µεγαλύτερη υποβάθµιση στο περιβάλλον. Και τα δύο αυτά αίτια δηµιουργούν την ανάγκη για κατασκευή
αντιπληµµυρικών και διαφόρων τεχνικών έργων...
Πρότεινε την άµεση αντίδραση όλων, µε τη δηµιουργία ενός σχήµατος, κάτω από το οποίο θα γίνουν κοινές
δράσεις και κινητοποιήσεις, ταυτόχρονα µε τη δραστηριότητα του ενός εκάστου που γίνεται µέχρι τώρα, που
θα κινούνται σε δύο άξονες:
ο πρώτος θα αφορά την άσκηση πίεσης προς την πολιτεία, µε σκοπό την αποτροπή των σχεδιασµών αυτών
και ο δεύτερος την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των συµπολιτών µας. Τα έντυπα που θα κυκλοφορούν
θα αναγράφουν τα στοιχεία του νέου σχήµατος αλλά θα έχουν και την υπογραφή της κάθε οντότητας που το
υιοθετεί, ώστε να φαίνεται το ‘άπλωµά’ του, η ευρύτερη αποδοχή του.
Για τις αποφάσεις και κοινές δράσεις πρέπει να ενηµερωθούν όσο περισσότεροι, η αντίδραση αυτή πρέπει να
είναι άµεση και να πάρει µορφή επιδηµίας, για να είναι αποτελεσµατική.
Τοποθέτηση Γιώργου Παπαδοκοτσώλη, Γεωπόνου, για λογαριασµό συλλόγων από το ΣΕΣΙ, το Βαρνάβα
και τον Οικισµό Αύρα: συµφώνησε απόλυτα µε τα προτεινόµενα. Σχολίασε ΧΥΤΑ Μαραθώνα και ρέµα.
Αναφέρθηκε στη µεγάλη επικινδυνότητα της δηµιουργίας ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ δίπλα σε ρέµα, µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται για τη µόλυνση των υδάτων!
Τοποθέτηση Σχίζα Γιάννη, εκδότη: η διαχείριση των υδατορεµάτων πρέπει να γίνεται φυσικούς τρόπους και
µέσα. Συµφώνησε µε την πρόταση.
Η Ελένη Αλεξοπούλου, από το ∆ίκτυο Πολιτών για την Προστασία του Ρέµατος της Πικροδάφνης,
αναγνώρισε την ανάγκη άµεσης δράσης.
Τοποθέτηση Πρόδροµου Αβακουµίδη, Ποδονίφτης, Φιλαδέλφεια: αναφέρθηκε στα προβλήµατα της
προτεινόµενης διευθέτησης για τον Ποδονίφτη, ότι πρέπει να σταµατήσουµε το έργο της Περιφέρειας και οι
αποφάσεις που θα παρθούν να είναι αποτέλεσµα δηµοκρατικής διαδικασίας και όχι προαποφασισµένες.
Τοποθέτηση Γιώργου Σταυρινού, ∆ασαµάρι S.O.S.: συµφώνησε µε τον Πρόδροµο, προσθέτοντας
πληροφορίες για το εγκληµατικό έργο που ετοιµάζεται στο υδατόρεµα. Πρότεινε να µη δηµιουργηθεί κάποιο
σχήµα ακόµη, απλά να ορισθούν κάποιες κοινές δράσεις για να βρούµε τον κοινό βηµατισµό µας.
Τοποθέτηση Κώστα Παπακώστα, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια. Πρέπει να αλλάξουµε νοοτροπία, τρόπο
σκέψης, φιλοσοφία. Όλα είναι θέµα παιδείας.
Τοποθέτηση Παντελόγλου Παντελή, Φιλαδέλφεια: Κηφισός, Ποδονίφτης. Αναφέρθηκε στα τεράστια
προβλήµατα από την τσιµεντοποίηση του ενός και τον εγκιβωτισµό του άλλου και στην ανάγκη να
εµποδίσουµε την υλοποίηση των σχεδιασµών της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης στα επιχειρηµατικά
συµφέροντα που δηµιουργούν πολλά προβλήµατα και ταλανίζουν τη Φιλαδέλφεια, µε το κτίσιµο του γηπέδου
και τα τεχνικά έργα που καταστρέφουν πράσινο και ρέµατα.

Τοποθέτηση Τσιρταβή Σούλας, ΠΕΡΙΠΟΛΟ Αττικής. Συµφώνησε µε όσα ακούστηκαν και προτάθηκαν και
αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήµατα της Πικροδάφνης στην Ηλιούπολη, µε την κατασκευή των αγωγών
Σ2 & Σ3.
Μπουζάκη Γεωργία, από την Κι.Π.Η. Ήρθε να ακούσει και συµφωνεί για ανάληψη δράσης.
Τοποθέτηση ∆άνου Κέλυς, Ρεµατιά Πεντέλης – Χαλανδρίου: χαιρετίζει την πρωτοβουλία, συµφωνεί και
αναφέρθηκε σε ιδιαίτερα προβλήµατα στη ρεµατιά, όπως η ύπαρξη παράνοµης ταβέρνας και παράνοµου
Γηροκοµείου µέσα στη ρεµατιά, που νοµιµοποιήθηκε το 2013. Σε πληµµύρες πνίγηκαν 5 τρόφιµοι!
Τοποθέτηση ∆ενδρινού Άγγελου, Μουσειολόγου, Φυσικό Πάρκο Παράσσειο, Αρκαδία, µέλους της
∆ιεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας: µίλησε για την οικολογική διάσταση του Αρκαδικού ιδεώδους, «Πράσινα
Σχολεία». Συµφώνησε µε τον προλαλήσαντα για νοοτροπία, συνέργεια, παιδεία. Μίλησε για δραστηριοποίηση,
ανάγκη νοµικού πεπειραµένου συµβούλου και επικοινωνιακής πολιτικής. Πρότεινε τη σύσταση µιάς τριµελούς
επιτροπής συντονισµού και να «χρησιµοποιηθεί» και ενισχυθεί η έτοιµη δοµή του συλλόγου ΡΟΗ.
Τοποθέτηση Βασιλικού Βαλερύ, Ραφήνα: χαιρετίζει την πρωτοβουλία για συντονισµό δράσεων, συµφωνεί
µε τη στρατηγική για ενηµέρωση κοινού – πίεση αρχών. Για την οικονοµική ενίσχυση πρότεινε χρηµατοδότηση Crowfunding. Θεωρεί απαραίτητη την ενηµέρωση κατοίκων ρεµάτων και πρότεινε µια πανελλαδική
καµπάνια – Μ.Μ.Ε., τη νοµική υποστήριξη, καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποστολή µίας
ανοιχτής επιστολής στον Πρωθυπουργό.
Τοποθέτηση Κωνσταντινίδου Ροδούλας, από τη ΡΟΗ και το ∆ίκτυο Πολιτών για την Προστασία του
Ρέµατος της Πικροδάφνης: περιγραφή κατάστασης ρέµατος Πικροδάφνης, µίλησε για τις καταγγελίες που
έχουν γίνει για τη µόλυνση του ρέµατος από την ΕΥ∆ΑΠ, τις προσφυγές στο ΣΤΕ, εκ των οποίων η πρώτη για
την Ηλιούπολη κερδήθηκε προσωρινά, η δεύτερη για το κατάντι της Βουλιαγµένης τµήµα δικάζεται στις 7
Φεβρουαρίου. Συµφωνεί ότι η ΡΟΗ είναι ένα καλό υπάρχον εργαλείο προς χρήση, µε πολλά µέλη
εξειδικευµένα.
Τοποθέτηση Αντώνη Λαζαρή, Μεγάλο Ρέµα Ραφήνας: µίλησε για την καταστροφή 13,5 χλµ. ρέµατος
(αφήνουν σε φυσική µορφή µόνο 200µ.) και πιστεύει ότι η σχεδιαζόµενη καταστροφή, που πρεπει µε κάθε
τρόπο να αποτρέψουµε, οφείλεται στην πώληση όχι µόνο του λιµανιού αλλά και στην εκµετάλλευση της
παράκτιας ζώνης. Συµφώνησε για άµεσες και συντονισµένες ενέργειες.
Τοποθέτηση ∆ηµήτρη Ζαρρή, πολ. Μηχανικού, µελετητή υδραυλικών έργων, µέλους της ΡΟΗ: µπορεί να
χρησιµοποιηθεί η ΡΟΗ, έχει µέλη µε εξειδικευµένες γνώσεις.
Τοποθέτηση Φίλιππου ∆ραγούµη, ΡΟΗ, συµφωνεί για την άµεση ανάληψη δράσης, θεωρεί πολύ καλή
την πρωτοβουλία για τη σηµερινή συνάντηση και το συντονισµό των κοινών ενεργειών και την πρόταση, για
τη χρήση της ΡΟΗ σαν όχηµα του κοινού βηµατισµού, πρώιµη.
Τοποθέτηση Τερζοπούλου Εµµανουέλας, Ραφήνα: συµφώνησε µε όσα ειπώθηκαν για τα προβλήµατα
του εγκιβωτισµού 15 χλµ. ρέµατος, για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την άµεση κινητοποίηση. Πρότεινε
να κάνουµε ενέργειες ώστε να ακυρωθεί η µελέτη, να υπάρξει άµεσος συντονισµός ενεργειών, µε συνέντευξη
τύπου και ανοιχτή εκδήλωση όλων των φορέων.
Τοποθέτηση Κεφαλούρου Στάθη, δικηγόρου, µέλους ΡΟΗ: µίλησε για συλλογική οµάδα για µηνύσεις
βάσει του νόµου περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η ΡΟΗ πληρεί τις προϋποθέσεις, βάσει καταστατικού,
για να γίνουν µέλη της σύλλογοι και το όχηµα κάτω από το οποίο θα γίνουν οι κοινές ενέργειες.
Ο ∆ηµήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος µηχανικος, µέλος της ΡΟΗ, µίλησε για την πολλή καλή
πρωτοβουλία ααυτής της συνάντησης, του διαλόγου που έγινε και των προτάσεων που ακούστηκαν, για
κοινό βηµατισµό.
Η Ζωκοπούλου Όλγα, Πελοπόννησος, ΚΟΙΝΣΕΠ Ανδρίτσαινα «DEEP GREECE”, χαιρέτησε την πρωτοβουλία
και συµφώνησε για κοινές ενέργειες.
Τοποθέτηση Γαζέπη-Οικονόµου Ουρανίας, αρχιτέκτονος ΣΑ∆ΑΣ Αττικής. Συµφωνεί µε τα προβλήµατα
και τις λύσεις που προτάθηκαν για τον Ποδονίφτη, αλλά και µε την ανάληψη κοινών δράσεων.

Ο Φώτης Ζώης συµφώνησε και αναφέρθηκε στο Παρράσειο πάρκο πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν χωρίς να τοποθετηθούν οι:
Νίκος Παπαδόπουλος – Ενεργοί Πολίτες Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής, Κοτσώνης Βασίλης, Ύδρα Πάρντος,
Φιλιππία Γιαλαµά, Πηνελόπη Σταµάτη, από την Κι.Π.Η.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απορρίφθηκε η πρόταση για χρήση της ΡΟΗ σαν κοινό όχηµα. Αποφασίστηκε το κοινό κείµενο να υπογραφεί
από όλους τους συµµετέχοντες.
1. Συστάθηκε συντονιστική επιτροπή, που θα συνεδριάσει την Πέµπτη 18/1, από τους:
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Κι..Π.Η. (ρέµα Πικροδάφνης)
∆ΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΡΟΗ, πολίτες υπέρ των ρεµάτων
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ∆ΑΣΑΜΑΡΙ S.O.S.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΠΟ∆ΟΝΙΦΤΗΣ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ή ΒΑΛΕΡΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
2. ∆ηµοσίευση κειµένου-ανακοίνωσης, που θα αναφέρεται περιληπτικά στη σηµερινή πρωτοβουλία,
τους στόχους και τις αποφάσεις της, καλώντας σε ευρεία συµµετοχή. Τη σύνταξη του κειµένου
ανέλαβαν οι Αβακουµίδης Πρόδροµος και Τερζοπούλου Εµµανουέλα.
3. Παρουσία στην εκδήλωση που οργανώνεται από την Κ.Π.Α.Μ.Ρ.Ρ. (Κίνηση για την Προστασία
και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέµατος Ραφήνας) για την προστασία και διαχείριση των ρεµάτων,
που θα γίνει την Πέµπτη 25 Ιανουαρίου, στη Ραφήνα. Στην εκδήλωση αυτή θα διαβαστεί η κοινή
ανακοίνωση.
4. Παρουσία στα Περιφερειακά Συµβούλια που θα συζητηθούν οι ΜΠΕ για το ρέµα Ραφήνας και για
τον Ποδονίφτη. Στόχος η αποτροπή της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.
5. Χρήση του ήδη υπάρχοντος google group REMATTICA, για ανάρτηση κειµένων και επικοινωνία.

