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Σαράγεβο 27/9/2018
(slide 1)
“Ποτάμια και ρέματα στην Αττική-Αθήνα.
Αγώνες για να σωθούν τα τελευταία που έμειναν ζωντανά”
Με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε την πρόσκλησή σας! Είμαι η Ευαγγελία Δημητρίου και εκπροσωπώ
την Κι.Π.Η., που είναι μια κίνηση πολιτών στην Αττική-Αθήνα, στην Ελλάδα.
(slide 2)
Η Αττική είναι η Αθήνα και η περιοχή που την περιβάλλει, με περίπου τέσσερα εκατομμύρια
κατοίκους, οι οποίοι ζουν σε μια ζούγκλα από μπετόν...
(slide 3).
Στο τέλος του 19ου αιώνα, η Αττική ήταν μια περιοχή με περίπου 700 ρέματα και ποτάμια. Σήμερα
έχουν διατηρηθεί στη φυσική τους κατάσταση, λίγα από αυτά ή μέρος αυτών, περίπου 70!
Τα περισσότερα από αυτά έχουν διασωθεί χάριν των αγώνων πολλών ανθρώπων, απλών
ανθρώπων που νοιάζονται, για πολλές δεκαετίες μέχρι τώρα.
(slide 4)
Γιατί χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα? Εξαιτίας των σχεδιασμών της πολιτείας για τη
διαχείριση της πλημμύρας, η οποία προτιμάει ακριβές λύσεις για να μας προστατέψει από αυτή!
Λύσεις που όχι μόνο σπαταλούν φυσικούς και οικονομικούς πόρους, αλλά καταστρέφουν και το
περιβάλλον! Αυτοί οι σχεδιασμοί περιλαμβάνουν:
1.

Αποψίλωση της κοίτης και των πρανών των ποταμών και ρεμάτων, για να τοποθετηθούν
συρματοκιβώτια ή πασσαλότοιχοι ή ακόμη χειρότερα, για να εγκιβωτίσουν τα ποτάμια με
μπετόν, μετατρέποντάς τα σε οχετούς!
2. Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων, οι οποίοι έχει αποδειχθεί ότι είναι ανεπαρκέστατοι
σε σφοδρές βροχοπτώσεις, σε περιοχές με μπαζωμένα και κατεστραμμένα ρέματα!
(slide 5)
Επιπλέον, αυτοί οι σχεδιασμοί δεν περιλαμβάνουν το γκρέμισμα αυθαίρετων και παράνομων
κτιρίων και κατασκευών στα πρανή και τις όχθες των ρεμάτων και ποταμών.
Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις, προστατεύουν τέτοιες κατασκευές από την πλημμύρα, κτίζοντας
άλλες, στενεύοντας την κοίτη του ποταμού περισσότερο και απαιτώντας περισσότερα κεφάλαια!
Παραδειγματικά θα αναφερθώ σύντομα στα καταστρεπτικά σχέδια τριών ποταμών:
(slide 6)
Το ρέμα της Πικροδάφνης
Ήταν ένα μακρύ ρέμα, περίπου 9,5 χιλιόμετρα μήκος και με πολλούς κλάδους.
(slide 7)
Τώρα, μόνο ένα μικρό μέρος από τον κυρίως κλάδο είναι ακόμη ζωντανό, μήκους περίπου 6
χιλιομέτρων!
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(slide 8)
Ωστόσο, είναι ένα ρέμα με πλούσια χλωρίδα, αμφίβια και πάνω από 100 είδη πουλιών!
Σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης της πολιτείας για την Πικροδάφνη, το 2013, περιλαμβάνονται
οι παρακάτω επεμβάσεις:
(slide 9)
1.
Το κόψιμο 815 υψηλών δέντρων με όλους τους ενδιάμεσους θάμνους και τη
βλάστηση, στην κοίτη και τα πρανή του ρέματος και η τοποθέτηση
συρματοκιβωτίων, σε όλο το μήκος του!
2. Ακόμη χειρότερα, σε μερικά σημεία, τοποθέτηση πασσαλότοιχων για να
προστατέψουν από τη διάβρωση μπαζωμένα πρανή ή παράνομες κατασκευές
στα πρανή και στις όχθες του ρέματος!
(slide 10)
Σύμφωνα με μια πραγματογνωμοσύνη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πολυτεχνείου κ.
Κωνσταντίνου Λουπασάκη,, η κοίτη της Πικροδάφνης και μεγάλο μέρος των πρανών
αποτελούνται από γεωλογικούς σχηματισμούς εκατομμυρίων ετών, οι οποίοι είναι επαρκώς
δυσδιάβρωτοι.
Γελοιωδέστατα, η Περιφέρεια Αττικής θέλει να προστατέψει αυτούς τους σχηματισμούς από τη
διάβρωση, επενδύοντάς τους με πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα! Αυτή η κατασκευή μπορεί
να διατηρηθεί 50-70 χρόνια!
(slide 11)
Αυτός ο σχεδιασμός επίσης δεν περιλαμβάνει ούτε την ανακατασκευή των έργων που έχουν
κατασκευαστεί με λάθος τρόπο, όπως παραδείγματος χάριν κάποιες γέφυρες που στηρίζονται στην
κοίτη του ρέματος στενεύοντάς τη, ή το γκρέμισμα των αυθαίρετων και παράνομων κτισμάτων.
Και οι δύο αυτές κατηγορίες σημείων του ρέματος είναι ακριβώς αυτά τα σημεία, στα οποία
υπερχειλίζει ή υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης στην Πικροδάφνη, πληροφορούμαστε από την ίδια
πραγματογνωμοσύνη.
(slide 12)
Τον προηγούμενο μήνα μία μπουλντόζα κατέστρεψε περίπου 100μέτρα κοίτης επειδή ήθελαν να
δημιουργήσουν ένα προστατευτικό ανάχωμα από τις κροκάλες του ρέματος, για να προστατέψουν
το υπόγειο μιας κατοικίας που έχει χτιστεί στις όχθες του!
(slide 13)
Το μεγάλο ρέμα Ραφήνας
Σ’ αυτή την περίπτωση έχουμε ένα ποτάμι με μήκος περίπου 15 χιλιόμετρα, με ένα πλούσιο
οικοσύστημα και ένα παρόμοιο σχεδιασμό με αυτόν της Πικροδάφνης, που αναφέρθηκα
προηγουμένως.
(slide 14)
Επιπλέον σχεδιάζουν να θυσιάσουν 1435 δέντρα με όλους τους θάμνους και την ενδιάμεση
βλάστηση, χωρίς να πειράξουν οποιαδήποτε κατασκευή στην κοίτη και στα πρανή του ποταμού!
(slide 15)
Για παράδειγμα, σ’ αυτό το διάγραμμα το ποτάμι μετατρέπεται σε οχετό για να προστατευτεί μία
βιομηχανία, η οποία έχει κτιστεί στη συμβολή δύο ρεμάτων! Του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και
του Βαλανάρη. Το ποτάμι θα στενέψει στα 20μέτρα από 40μέτρα που είναι τώρα!
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(slide 16)
Το Ρέμα του Ποδονίφτη
Στα τελευταία 770 μέτρα αυτού του ρέματος που έχουν μείνει σε φυσική κατάσταση, στα σύνορα
του Δήμου Αθηναίων, το ρέμα διασχίζει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και αποτελεί μια όαση γι
αυτό το μέρος της πόλης!
(slide 17)
Γι αυτό το ρέμα επίσης έχει σχεδιαστεί ο ίδιος τρόπος διαχείρισης επίσης, δηλαδή αποψίλωση των
πρανών και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, χωρίς να πειραχτούν αυθαίρετα κτίσματα! Όπως
μπορείτε να δείτε, τα περισσότερα είναι ευτελούς αξίας και έτοιμα να καταρρεύσουν μέσα στην
κοίτη!
(slide 18)
Τον προηγούμενο χρόνο συνέβη μια θανατηφόρα καταστρεπτική πλημμύρα, στις βιομηχανικές
πόλεις Μάνδρα και Νέα Πέραμος της Αττικής. Δύο πόλεις που έχουν χτιστεί κυριολεκτικά μέσα σε
ρέματα! Τουλάχιστον 24 άνθρωποι πνίγηκαν, 1000 σπίτια καταστράφηκαν από την πλημμύρα,
ένας μεγάλος αριθμός οχημάτων καταστράφηκε από το νερό! Ήταν μια βιβλική καταστροφή!
Δυστυχώς, οι αρχές δεν αλλάζουν τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς για τη διαχείριση της
πλημμύρας στην Αττική, ακόμη και μετά τη βιβλική αυτή καταστροφή!
Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί σύλλογοι, συλλογικότητες, κοινωνικές ομάδες και απλοί
πολίτες, που αγωνίζονται να σώσουν τα ποτάμια και τα ρέματα στην Αττική, γίνονται ολοένα και
περισσότεροι, μέρα με τη μέρα…
(slide 19)
Τα τελευταία τρία χρόνια, στην αρχή του καλοκαιριού, ο εθελοντικός μας σύλλογος
(Κι.Π.Η.) μαζί με τους προσκόπους της Ηλιούπολης οργανώνουμε μία γιορτή στις
όχθες της Πικροδάφνης, κάτω από τα πανύψηλα δέντρα της και δίπλα στους
πανέμορφους θάμνους της.
(slide 20)
Αυτή η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής, μουσική, τραγούδια,
χορούς, απαγγελία στίχων, παιχνίδια και ζωγραφική για παιδιά.
(slide 21)
Επιπλέον, ενημερώνουμε τον κόσμο με σύντομες ομιλίες και μοιράζοντας φυλλάδια και φυσικά
κερνώντας ποτά, αναψυκτικά και μεζεδάκια όλους. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι εθελοντές και τα
έξοδα της γιορτής καλύπτονται από χορηγίες.
(slide 22)
Συμπερασματικά: ζούμε όλοι κάτω από συνθήκες όχι μόνο υπερθέρμανσης του
πλανήτη και ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά επίσης οικονομικής κρίσης, την
οποία στη χώρα μου βιώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι αυτό δε μας επιτρέπεται να
σπαταλάμε φυσικούς και οικονομικούς πόρους!
Πρέπει όλοι να διδασκόμαστε από τη σοφία της μητέρας Φύσης, να γινόμαστε πιο
σοφοί και υπεύθυνοι όταν τους διαχειριζόμαστε!
Σας ευχαριστώ πολύ!

