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ΠοτάμιαΠοτάμια καικαι ΠρωτεύουσεςΠρωτεύουσες τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης

ΡώμηΡώμη: : ΤίβερηςΤίβερης
ΠαρίσιΠαρίσι: : ΣηκουάναςΣηκουάνας
ΛονδίνοΛονδίνο: : ΤάμεσηςΤάμεσης
ΒιέννηΒιέννη, , ΒουδαπέστηΒουδαπέστη, , ΒελιγράδιΒελιγράδι: : ΔούναβηςΔούναβης
ΒαρσοβίαΒαρσοβία: : ΒιστούλαςΒιστούλας
ΠράγαΠράγα: : ΒΒ((εε))λτάβαλτάβα

ΑθήναΑθήνα ((σημερινήσημερινή): ): κανάλικανάλι ΜόρνουΜόρνου--ΚεντρικόςΚεντρικός
αποχετευτικόςαποχετευτικός αγωγόςαγωγός



ΑθήναΑθήνα ((ιστορικήιστορική): ): ΚηφισόςΚηφισός

ΤαΤα νεράνερά τουτου πότιζανπότιζαν τοντον ελαιώναελαιώνα τηςτης ΑθήναςΑθήνας
ΛειτουργούσανΛειτουργούσαν νερόμυλοινερόμυλοι
ΟιΟι όχθεςόχθες σχημάτιζανσχημάτιζαν ειδυλλιακάειδυλλιακά τοπίατοπία
ΤμήματαΤμήματα τουτου ΚηφισούΚηφισού φιλοξενούσανφιλοξενούσαν σημαντικήσημαντική
βιοποικιλότηταβιοποικιλότητα, , ππ..χχ. . υπήρχευπήρχε τοτο απειλούμενοαπειλούμενο ενδημικόενδημικό
είδοςείδος ιχθυοπανίδαςιχθυοπανίδας Pseudophoxinus stymphalicus Pseudophoxinus stymphalicus 
marathonicus (marathonicus (έχειέχει επιβιώσειεπιβιώσει μόνομόνο στοστο ΜαραθώναΜαραθώνα))



ΡέματαΡέματα στηνστην πόληπόλη

ΑσφαλήςΑσφαλής παροχέτευσηπαροχέτευση πλημμυρικώνπλημμυρικών
νερώννερών
ΑεραγωγοίΑεραγωγοί ανανέωσηςανανέωσης τουτου αέρααέρα
ΟικοσυστήματαΟικοσυστήματα μεμε φυσικήφυσική βλάστησηβλάστηση, , 
πανίδαπανίδα, , οικολογικήοικολογική καικαι αισθητικήαισθητική αξίααξία
ΚαλύτεροΚαλύτερο μικροκλίμαμικροκλίμα, , μειωμένοςμειωμένος θόρυβοςθόρυβος
ΛειτουργούνΛειτουργούν ωςως πράσινοπράσινο καικαι ανοιχτοίανοιχτοί
χώροιχώροι γιαγια αισθητικήαισθητική απόλαυσηαπόλαυση καικαι
αναψυχήαναψυχή τωντων κατοίκωνκατοίκων



ΟιΟι κοίτεςκοίτες τωντων ρεμάτωνρεμάτων πρέπειπρέπει νανα είναιείναι::

ΑνοιχτέςΑνοιχτές
ΕυρείεςΕυρείες
ΦυσικέςΦυσικές
ΚαθαρέςΚαθαρές
ΌμορφεςΌμορφες



ΠολιτισμένηΠολιτισμένη διαχείρισηδιαχείριση ρεμάτωνρεμάτων

ΝΝαα αντιμετωπίζονταιαντιμετωπίζονται συνολικάσυνολικά
ΚΚαθαθ’’ όλοόλο τοτο μήκοςμήκος τουςτους
ΌΌχιχι αποσπασματικάαποσπασματικά ανάανά δήμοδήμο
ΩςΩς ποτάμιαποτάμια καικαι όχιόχι σανσαν αγωγοίαγωγοί
αυτοκινήτωναυτοκινήτων ήή λυμάτωνλυμάτων



ΕιδικότεραΕιδικότερα: : 

ΔιατήρησηΔιατήρηση δασικήςδασικής βλάστησηςβλάστησης καικαι φυτεύσειςφυτεύσεις μεμε
κατάλληλακατάλληλα είδηείδη στιςστις πλαγιέςπλαγιές τηςτης λεκάνηςλεκάνης απορροήςαπορροής
ΔιατήρησηΔιατήρηση ανοιχτώνανοιχτών χώρωνχώρων μέσαμέσα στονστον αστικόαστικό ιστόιστό
δίπλαδίπλα σταστα ρέματαρέματα γιαγια νανα λειτουργήσουνλειτουργήσουν ωςως λεκάνεςλεκάνες
εκτόνωσηςεκτόνωσης τωντων πλημμυρώνπλημμυρών
ΣυνεχείςΣυνεχείς ποιοτικέςποιοτικές καικαι ποσοτικέςποσοτικές καταγραφέςκαταγραφές
ΕλαφρέςΕλαφρές κατασκευέςκατασκευές αναψυχήςαναψυχής, , μονοπάτιαμονοπάτια γιαγια πεζούςπεζούς, , 
παρατηρητήριαπαρατηρητήρια, , μικράμικρά θέατραθέατρα, , παιχνίδιαπαιχνίδια παιδιώνπαιδιών



ΜηΜη πολιτισμένηπολιτισμένη διαχείρισηδιαχείριση

AAκόμακόμα καικαι στιςστις περιπτώσειςπεριπτώσεις όπουόπου τατα
ρέματαρέματα παραμένουνπαραμένουν ανοιχτάανοιχτά, , οο φυσικόςφυσικός
χαρακτήραςχαρακτήρας τουςτους αλλοιώνεταιαλλοιώνεται μεμε
συνολικέςσυνολικές διευθετήσειςδιευθετήσεις τηςτης κοίτηςκοίτης καικαι
τωντων οχθώνοχθών μεμε μπετόνμπετόν, , κατασκευέςκατασκευές
διαφόρωνδιαφόρων τύπωντύπων καικαι μεγεθώνμεγεθών στιςστις όχθεςόχθες, , 
απόρριψηαπόρριψη μπάζωνμπάζων καικαι αποβλήτωναποβλήτων, , 
ακατάλληλεςακατάλληλες φυτεύσειςφυτεύσεις, , αντιαισθητικέςαντιαισθητικές
κατασκευέςκατασκευές κκ..λπλπ..



ΤιΤι έγινανέγιναν τατα ρέματαρέματα τηςτης ΑθήναςΑθήνας;;

ΌπουΌπου δρόμοςδρόμος μεμε νησίδανησίδα στηστη μέσημέση εκείεκεί
συνήθωςσυνήθως βρίσκεταιβρίσκεται καλυμμένοκαλυμμένο ρέμαρέμα
ΣΣυνήθειαυνήθεια νανα ρίχνουμερίχνουμε οο,,τιδήποτετιδήποτε
άχρηστοάχρηστο σστατα ακάλυπταακάλυπτα ρέματαρέματα
ΈρευνεςΈρευνες δείχνουνδείχνουν ότιότι οιοι κάτοικοικάτοικοι
θεωρούνθεωρούν τοτο ρέμαρέμα σανσαν παράγονταπαράγοντα
υποβάθμισηςυποβάθμισης τωντων περιοχώνπεριοχών τουςτους



((ΕΕ. . ΑμπούΑμπού, , ««ΟΟ βασιλεύςβασιλεύς τωντων ορέωνορέων»», , ΑθήναΑθήνα 1968, 1968, 
γαλλικήγαλλική έκδοσηέκδοση 1853)1853)

««ΟιΟι ΈλληνεςΈλληνες απέφευγαναπέφευγαν νανα χαράξουνχαράξουν
δρόμουςδρόμους, , σεσε κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση πουπου τοτο νερόνερό είχεείχε
τηντην καλωσύνηκαλωσύνη νανα αναλάβειαναλάβει αυτόαυτό τοτο έργοέργο. . ΣεΣε
τούτητούτη τητη χώραχώρα, , όπουόπου οο άνθρωποςάνθρωπος ελάχισταελάχιστα
αντιτίθεταιαντιτίθεται στηστη δουλειάδουλειά πουπου κάνεικάνει ηη φύσηφύση, , οιοι
χείμαρροιχείμαρροι είναιείναι δρόμοιδρόμοι βασιλικοίβασιλικοί, , τατα ρυάκιαρυάκια
δρόμοιδρόμοι επαρχιακοίεπαρχιακοί καικαι τατα χαντάκιαχαντάκια δρόμοιδρόμοι
κοινοτικοίκοινοτικοί. . ΟιΟι καταιγίδεςκαταιγίδες έχουνέχουν αναλάβειαναλάβει τοτο
έργοέργο τωντων μηχανικώνμηχανικών πουπου κατασκευάζουνκατασκευάζουν
γέφυρεςγέφυρες καικαι ηη βροχήβροχή συντηρείσυντηρεί, , χωρίςχωρίς έλεγχοέλεγχο, , 
τουςτους δρόμουςδρόμους μεγάληςμεγάλης καικαι μικρήςμικρής
κυκλοφορίαςκυκλοφορίας…»…»..



ΗΗ δραματικήδραματική συρρίκνωσησυρρίκνωση τουτου ΚηφισούΚηφισού ωςως
οικοσύστημαοικοσύστημα

ΠυρκαγιέςΠυρκαγιές καικαι εκχερσώσειςεκχερσώσεις τωντων δασώνδασών τηςτης λεκάνηςλεκάνης
απορροήςαπορροής ((ΠάρνηθαΠάρνηθα καικαι ΠεντέληΠεντέλη..)..)
ΚάλυψηΚάλυψη εκτεταμένωνεκτεταμένων τμημάτωντμημάτων, , εγκιβωτισμοίεγκιβωτισμοί καικαι
διευθετήσειςδιευθετήσεις
ΤοΤο παραποτάμιοπαραποτάμιο φυσικόφυσικό στοιχείοστοιχείο έχειέχει πιεστείπιεστεί
ΜπαζώματαΜπαζώματα, , αυθαίρετααυθαίρετα κτίσματακτίσματα



ΟΟ ποταμόςποταμός--χωματερήχωματερή

ΑπορρίπτονταιΑπορρίπτονται αστικάαστικά καικαι βιομηχανικάβιομηχανικά
λύματαλύματα, , σκουπίδιασκουπίδια τωντων περιοίκωνπεριοίκων, , 
μεγάλαμεγάλα καικαι άχρησταάχρηστα αντικείμενααντικείμενα
((λάστιχαλάστιχα αυτοκινήτωναυτοκινήτων, , 
χρησιμοποιημέναχρησιμοποιημένα λάδιαλάδια))
ΜεγάληΜεγάλη καικαι διαρκήςδιαρκής υποβάθμισηυποβάθμιση τηςτης
ποιότηταςποιότητας νερούνερού
ΒυθόςΒυθός ιδιαίτεραιδιαίτερα υποβαθμισμένοςυποβαθμισμένος
ΧαρακτηρίζεταιΧαρακτηρίζεται απόαπό μελετητέςμελετητές σανσαν
αποχετευτικόαποχετευτικό δίκτυοδίκτυο ομβρίωνομβρίων υδάτωνυδάτων



ΕπιπόλαιηΕπιπόλαιη τσιμεντοποίησητσιμεντοποίηση

ΚλειστέςΚλειστές καικαι ανεπαρκείςανεπαρκείς διατομέςδιατομές χωρίςχωρίς νανα
βασίζονταιβασίζονται σεσε καμμίακαμμία υδρομέτρησηυδρομέτρηση
ΠαροχέςΠαροχές σχεδιασμούσχεδιασμού μεμε απαρχαιωμένεςαπαρχαιωμένες
μεθόδουςμεθόδους
ΕκατέρωθενΕκατέρωθεν τουτου ποταμούποταμού χαμηλέςχαμηλές περιοχέςπεριοχές
πουπου αποτελούναποτελούν κλειστέςκλειστές λεκάνεςλεκάνες
ΠρόβλεψηΠρόβλεψη γιαγια βροχέςβροχές 5050ετίαςετίας ((επαρκήςεπαρκής;), ;), 
αμφίβοληςαμφίβολης αξιοπιστίαςαξιοπιστίας
ΜΜεε τηντην σκυροδέτησησκυροδέτηση,, τηντην καταστροφήκαταστροφή τηςτης
φυσικήςφυσικής κοίτηςκοίτης καικαι τηντην αντικατάστασήαντικατάστασή τηςτης
απόαπό αγωγούςαγωγούς προκαλούνταιπροκαλούνται μημη αναστρέψιμεςαναστρέψιμες
αλλαγέςαλλαγές στοστο ανάγλυφοανάγλυφο, , στονστον υδροφόρουδροφόρο
ορίζονταορίζοντα, , στοστο μικροκλίμαμικροκλίμα, , σσεε συστατικάσυστατικά τουτου
φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος



ΑκόμαΑκόμα καικαι σήμερασήμερα προβάλλεταιπροβάλλεται ηη ανάγκηανάγκη γιαγια
περισσότερηπερισσότερη τσιμεντοποίησητσιμεντοποίηση

ΈργαΈργα σπάνιασπάνια πραγματοποιούνταιπραγματοποιούνται εκείεκεί πουπου
χρειάζονταιχρειάζονται περισσότεροπερισσότερο, , δηλαδήδηλαδή στοστο πιοπιο ορεινόορεινό
μέροςμέρος τουτου περιαστικούπεριαστικού χώρουχώρου
ΟιΟι προτάσειςπροτάσεις δενδεν λαμβάνουνλαμβάνουν υυππ’’ όψόψηη τητηνν
περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική χρήσηχρήση καικαι τηντην αποκατάστασηαποκατάσταση τηςτης
φυσικότηταςφυσικότητας τουτου ποταμούποταμού
ΔενΔεν λαμβάνονταιλαμβάνονται υπόψηυπόψη οιοι κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές



ΤσιμεντοποίησηΤσιμεντοποίηση απόαπό τιςτις ορεινέςορεινές αφετηρίεςαφετηρίες
μέχριμέχρι τιςτις πεδινέςπεδινές λεκάνεςλεκάνες;;

ΤάσειςΤάσεις νανα κατασκευαστούνκατασκευαστούν πολλάπολλά
αντιπλημμυρικάαντιπλημμυρικά έργαέργα
ΝαΝα γίνουνγίνουν φράγματαφράγματα ανάντηανάντη
ΝαΝα αυξηθούναυξηθούν οιοι διευθετήσειςδιευθετήσεις σταστα
συμβάλλοντασυμβάλλοντα ρέματαρέματα



ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα όμωςόμως ανήκειανήκει στηνστην ΕΕ..ΕΕ.!.!

ΟδηγίαΟδηγία ΠλαίσιοΠλαίσιο 2000/60/2000/60/ΕΕΕΕ γιαγια τατα νεράνερά
ΕφαρμόζεταιΕφαρμόζεται σεσε όλαόλα τατα υδάτιναυδάτινα σώματασώματα, , ακόμαακόμα καικαι σταστα
βαρέωςβαρέως τροποποιημένατροποποιημένα
ΥποχρέωσηΥποχρέωση βελτίωσηςβελτίωσης τηςτης οικολογικήςοικολογικής ποιότηταςποιότητας
ΑπαιτήσειςΑπαιτήσεις τουτου άρθρουάρθρου 5 5 γιαγια παρακολούθησηπαρακολούθηση τωντων
υδάτινωνυδάτινων σωμάτωνσωμάτων



ΜεγάληΜεγάλη έλλειψηέλλειψη καταγραφώνκαταγραφών

ΓεωμορφολογικάΓεωμορφολογικά στοιχείαστοιχεία λεκάνηςλεκάνης απορροήςαπορροής
ΥδρομετρικάΥδρομετρικά στοιχείαστοιχεία
ΠοιοτικάΠοιοτικά στοιχείαστοιχεία ((μόνομόνο σποραδικέςσποραδικές
δειγματοληψίεςδειγματοληψίες))
ΧλωρίδαΧλωρίδα--πανίδαπανίδα
ΤοπίοΤοπίο
ΠροαπαιτείταιΠροαπαιτείται ύπαρξηύπαρξη έγκυρωνέγκυρων βροχομετρικώνβροχομετρικών, , 
υδρομετρικώνυδρομετρικών, , γεωλογικώνγεωλογικών, , εδαφοτεχνικώνεδαφοτεχνικών, , 
σεισμολογικώνσεισμολογικών, , περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών στοιχείωνστοιχείων



ΤοΤο όραμαόραμα αποκατάστασηςαποκατάστασης τουτου ποταμούποταμού

ΗΗ μημη αναβάθμισηαναβάθμιση επιβαρύνειεπιβαρύνει κυρίωςκυρίως τιςτις κοινωνικάκοινωνικά
μειονεκτικέςμειονεκτικές συνοικίεςσυνοικίες
ΗΗ ««ουτοπίαουτοπία»» τηςτης οικολογικήςοικολογικής αποκατάστασηςαποκατάστασης είναιείναι
σύμφωνησύμφωνη μεμε τιςτις τάσειςτάσεις πουπου επικρατούνεπικρατούν στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη
ΟιΟι τάσειςτάσεις προςπρος τσιμεντοποίησητσιμεντοποίηση ((κάλυψηκάλυψη, , λεωφόροιλεωφόροι, , 
αντιπλημμυρικάαντιπλημμυρικά) ) επικρατούνεπικρατούν κυρίωςκυρίως στοστο ΤρίτοΤρίτο ΚόσμοΚόσμο



ΩστόσοΩστόσο......

ΠαράΠαρά τιςτις έντονεςέντονες πιέσειςπιέσεις, , οο ΚηφισόςΚηφισός διατηρείδιατηρεί μέροςμέρος
απόαπό τητη φυσικήφυσική ομορφιάομορφιά τουτου
ΑπομένουνΑπομένουν σημαντικάσημαντικά τμήματατμήματα τουτου ποταμούποταμού καικαι τωντων
παραποτάμωνπαραποτάμων μέχριμέχρι τιςτις πηγέςπηγές τηςτης ΠάρνηθαςΠάρνηθας καικαι τηςτης
ΠεντέληςΠεντέλης, , όπουόπου οιοι όχθεςόχθες περιβάλλονταιπεριβάλλονται απόαπό τεράστιατεράστια
πλατάνιαπλατάνια καικαι αξιόλογηαξιόλογη ποικιλίαποικιλία δένδρωνδένδρων καικαι θάμνωνθάμνων
ΥπάρχειΥπάρχει αρκετόαρκετό πράσινοπράσινο, , πολλέςπολλές ελεύθερεςελεύθερες εκτάσειςεκτάσεις, , 
αξιόλογααξιόλογα φυσικάφυσικά στοιχείαστοιχεία ((ππ..χχ. . καταρράκκαταρράκττεςες))



ΈναΈνα πάρκοπάρκο πουπου χρειάζεταιχρειάζεται

ΑποκατάστασηΑποκατάσταση κοινωνικάκοινωνικά δίκαιηδίκαιη
ΑπομάκρυνσηΑπομάκρυνση δομημένουδομημένου όγκουόγκου
ΣτρατηγικόςΣτρατηγικός σχεδιασμόςσχεδιασμός γιαγια ενιαίοενιαίο πάρκοπάρκο
12.000 12.000 στρεμμάτωνστρεμμάτων στιςστις ΖΖώνεςώνες ΠΠροστασίαςροστασίας



ΟΟ ΚηφισόςΚηφισός πουπου θέλουμεθέλουμε

ΗΗ ρεματιάρεματιά ΧαλανδρίουΧαλανδρίου είναιείναι μιαμια απόαπό τιςτις
ωραιότερεςωραιότερες τοποθεσίεςτοποθεσίες τηςτης ΑθήναςΑθήνας
ΑποτελείΑποτελεί υπόδειγμαυπόδειγμα τηςτης επιθυμητήςεπιθυμητής
διαμόρφωσηςδιαμόρφωσης τουτου ΚηφισούΚηφισού απόαπό τιςτις πηγέςπηγές μέχριμέχρι
τηντην εκβολήεκβολή τουτου


