«∆ίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέµατος της Πικροδάφνης»
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρωτοβουλία καθαρισµού των τελευταίων διακοσίων µέτρων του ρέµατος της
Πικροδάφνης στην Ηλιούπολη, που έχουν παραµείνει στη φυσική τους κατάσταση,
στις 3 Απριλίου 2016
Το ρέµα της Πικροδάφνης είναι ένα από τα τελευταία εναποµείναντα «ανοιχτά» ρέµατα του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Ξεκινά από τις δυτικές πλαγιές του Υµηττού και διασχίζει τους δήµους Ηλιούπολης, Αγ.
∆ηµητρίου, Αλίµου και Π. Φαλήρου. Είναι το τρίτο µεγαλύτερο ποτάµι του λεκανοπεδίου Αττικής, το
οποίο υποβαθµίστηκε από σειρά ανθρωπογενών παρεµβάσεων, πολλά έργα και αυθαιρεσίες.
Στην Ηλιούπολη το 2000 ξεκίνησε ο εγκιβωτισµός του από την οδό Σαρανταπόρου µέχρι τη λεωφ. Βουλιαγµένης, ο οποίος όµως σταµάτησε το 2001 στο ύψος της οδού Κέκροπος, όταν το Συµβούλιο της
Επικρατείας διέταξε τη διακοπή των εργασιών, δικαιώνοντας τους κατοίκους που είχαν προσφύγει. Παρ’
όλα ταύτα η πολιτεία σήµερα επανέρχεται και ετοιµάζεται εκ νέου να προχωρήσει στον εγκιβωτισµό του
ρέµατος της Πικροδάφνης. Ο µεν ∆ήµος Ηλιούπολης από την οδό Κέκροπος µέχρι τη λεωφ. Βουλιαγµένης, η δε Περιφέρεια Αττικής µεγάλα τµήµατα του υπολοίπου από τη λ. Βουλιαγµένης µέχρι τις εκβολές
του.
Επιπλέον στην Ηλιούπολη, από το Νοέµβριο του 2014 κατασκευάζονται δύο αγωγοί αποχέτευσης
οµβρίων, οι Σ2 & Σ3, οι οποίοι εκβάλλουν στο ρέµα της Πικροδάφνης (στο κλειστό τµήµα πριν τη Λεωφ.
Βουλιαγµένης) µε κίνδυνο να προκληθεί υδραυλικό άλµα στο σηµείο εκβολής των αγωγών και πληµµυρικά φαινόµενα στους κατάντη ∆ήµους, επειδή:
•
οδηγούν στο ρέµα της Πικροδάφνης όµβρια ύδατα άλλης λεκάνης απορροής (του ρέµατος
Τραχώνων), αυξάνοντας σηµαντικά την παροχή του νερού στο ρέµα και
•
κατασκευάζονται ενάντια στους θεµελιώδεις κανόνες της επιστήµης, που επιβάλλουν οι επεµβάσεις στα υδατορέµατα να γίνονται πάντα από κατάντη προς ανάντη και όχι το αντίθετο, ακριβώς για να
αποφεύγονται οι κίνδυνοι του υδραυλικού άλµατος και της πληµµύρας!
Το «∆ίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέµατος της Πικροδάφνης», µία πρωτοβουλία πολιτών από
τους τέσσερις ∆ήµους που διασχίζει (Ηλιούπολης, Αγίου ∆ηµητρίου, Αλίµου και Παλαιού Φαλήρου),
υποστηρίζει επεµβάσεις µε στόχο τη διατήρηση του ρέµατος στη φυσική του κατάσταση και την
αποκατάστασή του, όπου αυτό απαιτείται, µε χρήση πρακτικών και υλικών φιλικών στο περιβάλλον.
Άλλωστε υπέρ αυτών των λύσεων συνηγορούν η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα νερά, 2000/60/ΕΕ, αλλά και
η διεθνής πρακτική που ακολουθείται από χώρες µε µεγάλη παράδοση σε ανάπλαση αστικών ρεµάτων.
Οι λύσεις αυτές µας εξασφαλίζουν τη λειτουργία των ρεµάτων σαν φυσικά αντιπληµµυρικά µέσα, αλλά
και σαν φυσικούς αεραγωγούς, ευνοούν το µικροκλίµα των πόλεων, βελτιώνουν την αισθητική του
τοπίου τους και ταυτόχρονα παρέχουν πολύτιµους χώρους αναψυχής στους κατοίκους.
Η πρωτοβουλία καθαρισµού του ρέµατος της Πικροδάφνης και των παραρεµάτιων περιοχών, από την
οδό Kέκροπος µέχρι τη λεωφ. Βουλιαγµένης, αποσκοπεί στο να αναδείξουµε το φυσικό του κάλλος, τη
µεγάλη περιβαλλοντική του αξία και την ανάγκη να τα διατηρήσουµε.
Απευθύνουµε πρόσκληση συµµετοχής σε όλους τους πολίτες, φορείς, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες πολιτών της περιοχής και όχι µόνο.

Συντονισµός: Ευαγγελία ∆ηµητρίου, 6944683652, kin.pol.il@gmail.com
Χρόνος συνάντησης: Κυριακή 3 Απριλίου, ώρα 10:30
Σηµείο συνάντησης: παιδική χαρά στη συµβολή της οδού Τζαβέλλα (Hλιούπολη) µε τη λεωφ.
Βουλιαγµένης

