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Ο Κηφισός χαρακτηριστικό παράδειγµα κακοποίησης του φυσικού µας περιβάλλοντος, είναι 
µια ακτινογραφία της κοινωνίας µας. Τη στιγµή που διεθνώς (ιδιαίτερα στην Ευρώπη) 
κυριαρχεί η αντίληψη της προστασίας του νερού και της επαναφοράς των κακοποιηµένων 
ποταµών στη φυσική τους κατάσταση, στην Αθήνα µετατρέπουµε ένα µαγευτικό ποτάµι 
(φωτ. 1)  σε οδικό άξονα σε οδικό άξονα (φωτ. 2), σε οχετό ρύπων (φωτ. 3), σε τόπο 
αυθαίρετης δόµησης, βιοµηχανικής δραστηριότητας και απόρριψης άχρηστων υλικών.   
 
Τα συσσωρευµένα προβλήµατά του πολλά: 
 

 Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθµιση, τόσο στο κατώτερο τµήµα του από τη 
δηµιουργία του οδικού άξονα, όσο και στην ελεύθερη διαδροµή του από τις 
αυθαίρετες χρήσεις (για τις οποίες ευθύνονται δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και η 
αυτοδιοίκηση), τις καταπατήσεις και τα µπαζώµατα. 

 Υδραυλική ανεπάρκεια, σύµφωνα µε σύγχρονα κριτήρια ασφάλειας και ποιότητας 
ζωής – αφού η προτεραιότητα δόθηκε στην εξυπηρέτηση των οδικών µεταφορών αντί 
της προστασίας από τις πληµµύρες.  

 Στο σκεπασµένο τµήµα του, δυσκολία επιτήρησης και συντήρησης καθώς και της 
αποκατάστασης βλαβών και της αποµάκρυνσης ξένων σωµάτων που τυχόν θα 
εισχωρήσου. 

 Στο τελευταίο τµήµα κοντά στην εκβολή του, στάσιµα νερά λόγω της εκβάθυνσης της 
κοίτης (αντί, όπως θα έπρεπε, της διαπλάτυνσής του).  

 Έντονη ρύπανση σε όλο το µήκος του, λόγω της απόρριψης αστικών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όσο και της µεταφοράς ρύπων (βαριά µέταλλα κ.ά.) από 
τα όµβρια νερά.  

 
∆υο αναλαµπές κρατικού ενδιαφέροντος στην κατεύθυνση της αντιστροφής της υποβάθµισης 
του Κηφισού ήταν το προεδρικό διάταγµα για τον καθορισµό των ζωνών προστασίας του 
Κηφισού (1994) και η δηµιουργία φορέα για την διαχείριση και προστασία του (2002). Όµως 
και αυτό το ενδιαφέρον ήταν στα λόγια, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο φορέας δεν 
χρηµατοδοτήθηκε (ούτε µε 1 ευρώ) και δεν υποστηρίχτηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε η πρόταση του 
φορέα προς την ΕΕ. Έτσι δεν µας επιτρέπεται να είµαστε αισιόδοξοι. Ωστόσο, κάποιος 
ουτοπιστής θα µπορούσε να σκεφτεί µια σειρά µέτρων αντιστροφής της υποβάθµισης και, 
µακροχρόνια, επαναφοράς του Κηφισού σε αποδεκτή κατάσταση. Τέτοια µέτρα θα ήταν: 
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 Κτηµατογράφηση και επισήµανση των ζωνών προστασίας. 
 ∆ηµιουργία συστήµατος παρακολούθησης του Κηφισού µε συνεχείς µετρήσεις της 
ποσότητας και ποιότητας του νερού και µε συνεχή αποτύπωση των πάσης φύσεως 
χρήσεων και δραστηριοτήτων στις ζώνες προστασίας του (µε άµεση διάθεση των 
δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο). 

 Υδρολογική και υδραυλική µελέτη του Κηφισού στα πλαίσια ενός στρατηγικού 
σχεδιασµού της προστασίας από πληµµύρες στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. 

 Περιβαλλοντική µελέτη µε ανάλυση των προβληµάτων και προτάσεις λύσεων. 
 Αποξήλωση των αυθαίρετων κατασκευών και µπαζωµάτων, και µεταφορά των 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων σε άλλες, κατάλληλες θέσεις. 

 Αναπλάσεις των ζωνών προστασίας και µετατροπή τους σε πάρκο.  
 
 

 
Φωτ. 1 
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Φωτ. 2 

 
Φωτ. 3 


