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∆ηµόσια συζήτηση για το ρέµα της Πικροδάφνης

Το «∆ίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέµατος της Πικροδάφνης» διοργανώνει δηµόσια
συζήτηση για το ρέµα της Πικροδάφνης την Κυριακή, 30 Νοεµβρίου, στις 6:00 µ.µ. στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη ((Σοφοκλή Βενιζέλου 146 και Μαρίνου Αντύπα).
Η εκδήλωση διεξάγεται σε συνέχεια της προσφυγής που κατέθεσαν στις 17.11.2014 στο
Συµβούλιο της Επικρατείας δεκατέσσερα µέλη του «∆ικτύου Πολιτών» για την ακύρωση της
απόφασης που έλαβε στις 16.9.2014 ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την «Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος
Πικροδάφνης (εντός των ορίων του ∆ήµου Ηλιούπολης, από τη Λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα
έως την Λεωφόρο Βουλιαγµένης)». Με την απόφαση αυτή δροµολογείται η καταστροφή του
τελευταίου τµήµατος του ρέµατος της Πικροδάφνης που έχει παραµείνει στη φυσική του
µορφή στην Ηλιούπολη και είχε διασωθεί το 2001 όταν το Συµβούλιο της Επικρατείας µε
απόφασή του είχε διατάξει την παύση των εργασιών «εγκιβωτισµού» του ρέµατος. Επιπλέον
ανοίγει το δρόµο για την προώθηση αντίστοιχης «λύσης» σε όλο το µήκος του ρέµατος της
Πικροδάφνης, από την Ηλιούπολη έως τις εκβολές του στο Παλαιό Φάληρο, καταστρέφοντας έτσι ένα από τα ελάχιστα ρέµατα που έχουν αποµείνει στην Αττική.
Στην εκδήλωση θα γίνουν εισηγήσεις για:
•

•

•

Τις περιβαλλοντικές διαστάσεις και προοπτικές του ρέµατος της Πικροδάφνης καθώς
και την σύγχρονη διεθνή αντιµετώπιση των ρεµάτων, από την περιβαλλοντολόγο κ.
Βασιλική Μαρκογιάννη, συνεργάτη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
Το ιστορικό των προσπαθειών καταστροφής του ρέµατος της Πικροδάφνης και των
αντιστάσεων που εκδηλώθηκαν ενάντιά τους, από τους κ. Πάνο Τότσικα και κ. Μάνο
Θεοδωρακόπουλο.
Την προσφυγή που κατατέθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την προστασία
του, από τον δικηγόρο κ. ∆ηµήτρη Μπελαντή και την κ. Μαριλένα Ιατρίδου.

Έχουν προσκληθεί, να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για το ρέµα της Πικροδάφνης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και των τεσσάρων ∆ήµων από τις οποίες διέρχεται (Ηλιούπολης, Αγίου ∆ηµητρίου, Παλαιού Φαλήρου και Αλίµου).
Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση µε φωτογραφίες που έχουν πάρει στο
ρέµα της Πικροδάφνης οι επαγγελµατίες φωτογράφοι Άρης Βιδάλης, Μαργαρίτα Αγιασµαζτή, Νίκος Πέτρου και Χρήστος Βλάχος καθώς και ο Άγγελος Καλοδούκας και δείχνουν
την φυσική οµορφιά του και την πλούσια πανίδα και χλωρίδα του. Θα προβληθεί επίσης το
ντοκιµαντέρ του Παύλου Καβαδία από την καταστροφή του ρέµατος το 2001 στην Ηλιούπολη.

Το «∆ίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέµατος της Πικροδάφνης» είναι µία νέα ανοιχτή
συνεργασία πολιτών, που άλλοι από παλιά και άλλοι πρόσφατα, ενδιαφέρονται και δρουν
µε σκοπό τη διάσωση και την αποκατάσταση της φυσικής µορφής του ρέµατος της Πικροδάφνης. Η συνεργασία αυτή βασίζεται στην κοινή αποδοχή των παρακάτω αρχών:
1.

2.

3.
4.

Να αποσυρθούν άµεσα όλες οι µελέτες που έγιναν στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση
ρέµατος Πικροδάφνης από λεωφ. Βουλιαγµένης έως εκβολή» που προσπάθησε να
υλοποιήσει η απελθούσα διοίκηση Σγουρού της Περιφέρειας Αττικής.
Να προχωρήσει η Πολιτεία στη συνολική οριοθέτηση του ρέµατος της Πικροδάφνης
σεβόµενη εις το ακέραιο τις σχετικές αποφάσεις και τη νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Να έχουν οι διαβουλεύσεις που πραγµατοποιεί η ∆ιοίκηση για το ρέµα της Πικροδάφνης ουσιαστικό και όχι προσχηµατικό περιεχόµενο.
Να µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να λάβει κάθε είδους µελέτη που έχει γίνει µέχρι σήµερα από τη ∆ιοίκηση για το ρέµα της Πικροδάφνης

