


• Το άγαλμα του θεού Κηφισού βρισκόταν στο δυτικό
αέτωμα του Παρθενώνα. Σήμερα βρίσκεται στο
Βρετανικό Μουσείο



Μαρτυρίες και εικόνες από ξένους περιηγητές

Ερεχθείο - James Stuart (1713-1788)



Ιλισσός- ατσαλογραφία
Wolfensberger – 1840

(Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη – ΕΥ∆ΑΠ)



Κυκλοβόρος- ατσαλογραφία
Α. Loeffler– 1871

(Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη – ΕΥ∆ΑΠ)



• Ο βρετανός αρχιτέκτονας Henry 
Holland έγραφε το 1812: «Κι αν ακόμη
δε μπορείς να αξιολογήσεις τα αρχαία
λείψανα μπορεί να θαυμάσεις την
κοιλάδα του Κηφισού, το λόφο του
Κολωνού, την κορυφογραμμή του
Υμηττού, να αγναντέψεις από τη μια τη
θάλασσα της Σαλαμίνας και από την
άλλη τα υψώματα της Φυλής. Να δεις
ακόμα τους χώρους που καθαγίασαν
το πνεύμα και η φιλοσοφία».

(Εκδοση του 1989 του ΥΠΠΟ με τίτλο
«Αττικό τοπίο και Περιβάλλον»

υπό την επιμέλεια της Αγγελικής Κόκκου) 



J.D.Le Roy: Le ruines de plus beaux monuments de la Grece, Paris 1758



• Αφού σταμάτησαν για λίγο καιρό στην Αθήνα οι
ταξιδιώτες… και επιθεώρησαν τις κυριότερες
αρχαιότητες της πόλης … έκαναν μερικές
εκδρομές στις εξοχές και ανάμεσα από άλλες
τοποθεσίες πήγαν στην Ελευσίνα.

• Κείμενο του John Galt,
βιογράφου του μεγάλου

φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα
που αγάπησε τις αρχαιότητες
αλλά και την ελληνική φύση, 
περιγράφει ένα ταξίδι προς

την Ελευσίνα το 1810:



• Στις 13 Ιανουαρίου ίππευσαν νωρίς… και
βγήκαν στο δρόμο που οδηγεί στην περιοχή της
Ακαδημίας και του Κολωνού … και έκαναν λίγο
προς τα δεξιά.



…τότε μπήκαν
στο άλσος

των ελαιών…

Νεράϊδες σε ποτάμι της Αθήνας – Φανταστική ατσαλογραφία 1840



...διέσχισαν
τον Κηφισό...

Ο Κηφισός στο ∆αφνί. Λιθογραφία H.Cook 1650



…και έφτασαν σε μια καλά καλλιεργημένη πεδιάδα
που απλωνόταν στα αριστερά

μέχρι τον Πειραιά και τη θάλασσα. 



Ένας άλλος επισκέπτης της Αττικής, το 1806, 
ήταν ο Γάλλος Φρανσουά Σατωμπριάν ο οποίος
περιγράφει τους αμπελώνες στην περιοχή του
Μοσχάτου και του Φαλήρου, ως θέαμα ανάλογο
των φημισμένων αμπελώνων της Βουργουνδίας



Κηφισός
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ∆ρανδάκη 1927

Ο κύριος ποταμός του αθηναϊκού πεδίου της
Αττικής, προς ον συναθροίζονται τα ύδατα εκ του

Αιγάλεω, της Πάρνηθος και του Πεντελικού. Η κυρία και
βαθεία αυτού κοίτη άρχεται βορείως του χωρίου Μπογιάτι
κατά Ν∆ διεύθυνσιν, έχουσα αποτόμους όχθας 30 μ. 

ύψους αι οποίαι καθίστανται χαμηλότεραι εφ’ όσον βαίνει
εις την χαμηλήν περιοχήν του ελαιώνος των Αθηνών. 

Αι κατά τον βραχίονα τούτον απώτεραι και κατά το θέρος
ρύακα σχηματίζουσαι πηγαί, είναι αι του Φασίδερη (Β.Α. 
της σημερινής Εκάλης), οι Τρινεμείς του Στράβωνος, αφ’
ών ούτος λέγει ότι ο ποταμός έχει τας αρχάς. Το διαρκές
ρεύμα τούτο διέρχεται τας θέσεις Χελιδονού, Κτυπητό, 

Μονομάτι, Σκουντούτι, ξηραινόμενον πριν η φθάση εις την
θέσιν Τρεις γέφυραι παρά τα Σεπόλια.

Αριστερά το ρέμα Φασίδερι σήμερα



Τας λοιπάς εποχάς το ύδωρ εξακολουθεί δια μέσου της Κολοκυνθούς και
του ελαιώνος, ένθα της κοίτης αβαθούς γινομένης διασχίζεται ο ποταμός εις
βραχίονας, οι οποίοι αρδεύουν τον εκτεταμένον αττικόν ελαιώνα και τους
πέριξ αυτού αγρούς. Τρεις βραχίονας διέρχεται η Ιερά οδός. Ο πρώτος είναι
δυτικώς του Βοτανικού κήπου, ο δεύτερος 300 μέτρα προ του ναού του
Αγίου Σάββα και ο τρίτος 150 μ. πέραν (δυτικώς). Είς τινα των δύο
τελευταίων γεφυρών ετελούντο υπό των αρχαίων οι γεφυρισμοί. 

Κηφισός
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεια ∆ρανδάκη 1927



Το 1897 κατασκευάστηκε ο δρόμος από την
γέφυρα της Κολοκυνθούς προς το χωριό

Περιστέρι. Τότε είχε εκατό περίπου κατοίκους.



Φωτογραφία του δυτικού πεδίου της Αθήνας το έτος 1870. 
∆ιακρίνεται ο ελαιώνας. Κάτω φωτογραφία του έτους 2007



Ο σχεδιασμός των ελληνικών πόλεων είναι
ένας μακρύς κατάλογος από αθετημένα

αρχικά σχέδια χάραξης, που στην καλύτερη
περίπτωση εφαρμόστηκαν αποσπασματικά, 
με απειρία αλλαγών και αναθεωρήσεων.

Απόσπασμα από το έργο
«Η Πολεοδομία στην Ελλάδα»

του ∆ημήτρη Φιλιππίδη
καθηγητή Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ



Οι προσπάθειες παροχής στέγης σε χαμηλά
εισοδήματα ήταν αδύνατο να επαρκέσουν. 
Έτσι έλαβε τεράστιες διαστάσεις η αυθαίρετη

δόμηση, ρεύμα ήδη γνωστό από τον
περασμένο αιώνα, που διαιώνισε την
παρουσία των αρχικά πρόχειρων

καταυλισμών για υποδοχή προσφύγων, 
συχνά σε κενά και ακατάλληλα σημεία του
ιστού (κοίτες ρεμάτων, μεγάλες κλίσεις

εδάφους), ενώ μεταγενέστερα περιέλαβε νέα
κύματα οικιστών, είτε φυγάδων του εμφυλίου
πολέμου (1945-49) είτε των εσωτερικών

μεταναστών, όταν το ρεύμα της
αστικοποίησης οδήγησε σε ριζική

ανακατανομή του πληθυσμού της χώρας. 

Στην τελευταία περίπτωση η αυθαίρετη δόμηση σχημάτισε ολόκληρους οικισμούς
στη δυτική πλευρά της Αθήνας, σε επαφή με τη βιομηχανική ζώνη του Κηφισού
ποταμού, προκαλώντας έτσι εμφανή κοινωνικοοικονομικό διαχωρισμό του

πληθυσμού της πρωτεύουσας, κάτι που δεν αμβλύνθηκε με το πέρασμα του χρόνου
( από το έργο του ∆ημήτρη Φιλιππίδη –

στη φωτογραφία προσφυγικές παράγκες στο Περιστέρι)



Ακολουθώντας τον ποταμό σήμερα.



Στις πηγές του Κηφισού – Κρυονέρι









Κρυονέρι: Παραχείμαρρος



Πέτρινη τοξωτή γέφυρα στο Κρυονέρι



Κηφισιά: Ρέμα Πύρνας - Κοκκιναρά



Άνοιξη – ρέμα Αγίας Παρασκευής



Άνοιξη –Αγροτικές καλλιέργειες



Κηφισός – Νέα Κηφισιά



Κηφισός – Νέα Κηφισιά



Κηφισός Αχαρνές



Μεταμόρφωση - Γέφυρα Λεωφόρου Τατοΐου



Κηφισός – Μεταμόρφωση



Μεταμόρφωση παλαιός μύλος



Κηφισός – Νέα Φιλαδέλφεια



Κηφισός – Νέα Φιλαδέλφεια



Κηφισός – Άγιοι Ανάργυροι



Κηφισός – Λεωφόρος Καβάλας



Κηφισός – Αιγάλεω



Κηφισός – Άγιος Ιωάννης Ρέντης



Κηφισός
Οδός Πειραιώς



Κηφισός – Οδός Πειραιώς



Κηφισός - Οδός Πειραιώς -1995



Το ΥΠΕΧΩ∆Ε προωθεί το
Προεδρικό ∆ιάταγμα

Προστασίας του Κηφισού.

∆ημιουργούνται Α και Β
Ζώνες προστασίας

1994



Κρυονέρι

Αχαρνές

Μεταμόρφωση

Άνοιξη

Ν. Φιλαδέλφεια

Κηφισιά

Βαρυμπόπη

Ν. Ερυθραία

Περιοχές Ζωνών Προστασίας

Εκάλη

Αγ. Στέφ.

Νέα Κηφισιά



Α΄ Ζώνη προστασίας

∆εν επιτρέπονται:

∆όμηση
Περιφράξεις
Αποθήκευση υλικών
Αλλοίωση του τοπίου



Β΄ Ζώνη προστασίας

Καθορίζεται ως περιοχή:

Γεωργικής χρήσης, κατοικίας
(με πολύ χαμηλό συντελεστή), 
αναψυχής, πολιτισμού, 
περιβαλλοντικής αγωγής,
και αθλητισμού.



Το ΥΠΕΧΩ∆Ε
προωθεί το

Προεδρικό ∆ιάταγμα
ίδρυσης του Φορέα
∆ιαχείρισης και

Ανάπλασης του ποταμού
Κηφισού Αττικής και των

παραχειμάρρων.

2002



2003: Πρώτη επίσκεψη του Φ∆ΑΚ στον Κηφισό



Σύσκεψη Φ∆ΑΚ και Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
Εθνικό Κέντρο Αειφόρου Ανάπτυξης (2003). 



ΚΗΦΙΣΟΣ

Αυθαιρεσίες στην
Α΄ Ζώνη Προστασίας



Μάντρα παλαιών υλικών στην Α΄ Ζώνη Προστασίας



Container και υλικά δίπλα στην κοίτη



Μηχανήματα και υλικά δίπλα στην κοίτη



Αυθαίρετο κτίσμα στην Α΄ Ζώνη



Αυθαίρετα κτίσματα μέσα στην κοίτη του Κηφισού



Νέα Κηφισιά – αυθαίρετα κτίσματα
και υλικά δίπλα στην κοίτη



Κρυονέρι, Α Ζώνη Προστασίας: ∆ρόμος και αυθαίρετα
μέσα στην κοίτη παραχειμάρρου



Αχαρνές, Α Ζώνη Προστασίας
αυθαίρετες εγκαταστάσεις



Αχαρνές, Α Ζώνη Προστασίας
αυθαίρετες εγκαταστάσεις



Αχαρνές – Συνεργείο βαρέων οχημάτων
δίπλα στον Κηφισό



Ρέμα Σουνά – Α΄ Ζώνη -Αχαρνές



ΚΗΦΙΣΟΣ

Μπαζώματα και
απορρίμματα



Ρέμα Πύρνας - Α΄ Ζώνη Προστασίας:
Μπάζα και άχρηστα υλικά δίπλα στην κοίτη



Κρυονέρι - κατασκευή πεζόδρομου με μπάζωμα



Μεταμόρφωση – μπαζώματα πίσω από το
ιστορικό εκκλησάκι Αγία Άννα



Κηφισός: Άχρηστα υλικά δίπλα στην κοίτη
Α΄ Ζώνη Προστασίας



Μεταμόρφωση Ρέμα Πύρνας, 
Β΄ Ζώνη Προστασίας



Αχαρνές, Β Ζώνη Προστασίας



Κτήμα Τατοΐου – απόφραξη ρέματος



Ρέμα Σουνά – μεγάλο μπάζωμα



Κηφισός – Χαμόμυλο:  Κατολίσθηση
μεγάλου όγκου επιχωματώσεων



ΚΗΦΙΣΟΣ

Η ρύπανση



2008: ∆ειγματοληψία στο ρέμα Φασίδερι από το
Εργαστήριο της ∆/νσης Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε



Άνοιξη: Ρέμα Φασίδερι



Σωλήνες από βιομηχανία στο ρέμα Φασίδερι



Ρέμα Σουνά: ρύπανση από αγωγό. ∆ειγματοληψία από
το Εργαστήριο της ∆/νσης Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε



Κηφισός - ύψος Χελιδονούς



Ρέμα Πύρνας (Μεταμόρφωση)



Νέα Κηφισιά: Ρέμα Γκόλφη



Ρέμα Πύρνας



Ρέμα Πύρνας



Κηφισός - Νέα Φιλαδέλφεια



SOS για τον Κηφισό
από 51 βουλευτές

Ζητούν την κατεδάφιση
όλων των αυθαίρετων

κτισμάτων στις όχθες του
ποταμού και άμεσα μέτρα

για τη σωτηρία του

Καθημερινή 11/2/07



Ερωτήσεις
στη Βουλή για
τον Κηφισό



Ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ
∆ειγματοληψία νερού στην Άνοιξη

ΣΚΑΪ



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ



ΕΘΝΟΣ



ΤΑ ΝΕΑ



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ









ΚΗΦΙΣΟΣ

Από τα προβλήματα
στις προοπτικές



Στόχοι του
Φορέα:

Ολοκλήρωση της τοπογραφικής
και κτηματογραφικής

αποτύπωσης των Ζωνών
Προστασίας του Κηφισού



Στόχοι του
Φορέα:

Μελέτη οριοθέτησης του
Κηφισού και εξασφάλιση

αντιπλημμυρικής προστασίας



Στόχοι του
Φορέα:

Εκπόνηση ειδικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης και

εντοπισμός των πηγών
ρύπανσης



Στόχοι του
Φορέα:

Ανάπτυξη της λειτουργίας του
και καθημερινή παρακολούθηση
της προστατευτέας περιοχής



Στα σχέδια του Φορέα: Η δημιουργία
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

δίπλα στον Κηφισό



Λειτουργία του Κε. Π. Εν. Κ

• Ανάδειξη του Κηφισού ως
φυσικού οικοσυστήματος

• Ανάδειξη του ιστορικού
χαρακτήρα.

• Ενημέρωση για περιβαλλοντικά
θέματα

• Ειδικά προγράμματα για μαθητές



Ο εξωτερικός χώρος σήμερα



Προοπτικό σχέδιο ανάπλασης

προσφορά Γραφείου ∆. Σωτηρόπουλου



Ο Κηφισός δίπλα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης



Ζώνη Προστασίας Τμήμα Νέας Κηφισιάς



Πανοραμική άποψη κοιλάδας Κηφισού





















Ζώνες Προστασίας - Αδάμες
















