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Η έντονη ανάπτυξη του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας
οδήγησε σε εξαφάνιση πολλών χιλιομέτρων ρεμάτων. Ο Κηφισός παροχετεύοντας το
70% των υδάτων του λεκανοπεδίου διατήρησε τη διέλευσή του προς τη θάλασσα,
υπέστη όμως μείωση του πλάτους του και σημαντικές επιβαρύνσεις από μπαζώματα,
αυθαίρετη δόμηση και ρύπανση. Αλλοιώσεις υπέστη επίσης από μεγάλα υδραυλικά ή
οδικά έργα με κυρίαρχη την κάλυψή του από τις Τρεις Γέφυρες έως το Νέο Φάληρο
για τη δημιουργία της λεωφόρου Κηφισού.
Παρά τις έντονες πιέσεις το μεγαλύτερο τμήμα του Κηφισού και των παραχειμάρρων
παραμένουν σε φυσική μορφή από τη Νέα Φιλαδέλφεια και προς βορρά, μέχρι τις
πηγές της Πάρνηθας και της Πεντέλης. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό έχει το Προεδρικό
Διάταγμα Προστασίας του Κηφισού που προώθησε το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1994 και
καθορίζει Α΄και Β΄ Ζώνες Προστασίας σε μια επιμήκη έκταση 12.500 στρεμμάτων,
θέτοντας απαγορευτικούς ή περιοριστικούς όρους στη δόμηση και στις χρήσεις.
Στις παρακηφίσιες Ζώνες υπάρχει αρκετό πράσινο και πολλές ελεύθερες εκτάσεις
που μπορούν να αποτελέσουν ένα μεγάλο πάρκο για αναψυχή και φυσική άθληση
των κατοίκων της πόλης καθώς και για περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών.
Παράλληλα η επιμήκης έκταση των Ζωνών Προστασίας που έχει σαν κυρίαρχα
στοιχεία το πράσινο και το νερό, στοχεύει στη διατήρηση ανοικτού διαύλου ανάμεσα
στο οικιστικό συγκρότημα της Αθήνας και τους πράσινους ορεινούς όγκους της
Πάρνηθας και της Πεντέλης, πράγμα που έχει ευεργετικές συνέπειες στο μικροκλίμα
της πρωτεύουσας.
Η διαχείριση και η προστασία του Κηφισού, των παραχειμάρρων και της ευρύτερης
λεκάνης απορροής είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική. Για το έργο αυτό και για το
συντονισμό της δράσης των συναρμοδίων Υπηρεσιών δημιουργήθηκε ο Φορέας
Προστασίας και Ανάπλασης του Κηφισού και των παραχειμάρρων, με το Προεδρικό
Διάταγμα 346/2002 που προώθησε το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η ευρεία απασχόληση των ΜΜΕ με τον Κηφισό και τα προβλήματά του καθώς και οι
πολλές ερωτήσεις που έχουν γίνει στη Βουλή για την κατάστασή του αντανακλούν
την επιθυμία των κατοίκων για έναν καθαρό και επισκέψιμο ποταμό, ενταγμένο στη
ζωή της πόλης, τόπο αναψυχής και ομορφιάς και όχι πηγή προβλημάτων.

