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ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ:
«ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ…»;
Περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτίθενται
στην καταστροφή του!
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Πικροδάφνης, ενός από τα ελάχιστα αστικά
ρέματα της Αττικής που παραμένουν στο
μεγαλύτερο τμήμα τους σε φυσική μορφή,
εξέφρασαν με κοινή τους επιστολή στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στην
Περιφερειάρχη κα Ρένα Δούρου, οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού,
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν τις αντιρρήσεις τους
για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκε για τα
αναχρονιστικά έργα που προβλέπονται να γίνουν στο ρέμα της
Πικροδάφνης. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις με την επιστολή τους
υπέβαλαν τα επιχειρήματά τους, τεκμηριώνοντας ότι η μελέτη και
τα έργα που προβλέπονται από αυτή, δεν συνάδουν με το πλαίσιο
προστασίας του ρέματος που αποτελεί μοναδική νησίδα
βιοποικιλότητας σε μια ασφυκτικά δομημένη περιοχή.

Επισήμαναν δε αναλυτικά τις ελλείψεις και τα σφάλματα που
εντόπισαν στη μελέτη, καθώς δεν καταγράφεται επαρκώς η πλούσια
βιοποικιλότητα του ρέματος, ενώ δεν αναφέρονται καν τα υδρόβια
φυτά ή και τα ψάρια, γεγονός ιδιαίτερα παράδοξο για μια μελέτη
που αναφέρεται σε ρέμα. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι
η μελέτη αναφέρει την παρουσία μόνον είκοσι ειδών πουλιών, ενώ
είναι γνωστό ότι, μέχρι σήμερα, έχουν παρατηρηθεί και
φωτογραφηθεί περισσότερα από 100 είδη στο ρέμα αυτό, πολλά από

τα οποία προστατεύονται αυστηρά από την ελληνική και ενωσιακή
νομοθεσία.
Η μελέτη δε λαμβάνει υπόψη την οικολογική σπουδαιότητα του
ρέματος και, κυρίως, τη σοβαρότατη επίπτωση των έργων στο
φυσικό περιβάλλον. Οι περίπου 150 παρεμβάσεις που προτείνονται
στη μελέτη δεν αφήνουν ανέγγιχτο ούτε ελάχιστο τμήμα φυσικής
κοίτης και περιλαμβάνουν τσιμεντένιους τοίχους και
συρματοκιβώτια, τα οποία θα επιφέρουν άνευ προηγουμένου
καταστροφή στο τοπίο και στο οικοσύστημα. Και αν καταστραφεί
το ρέμα της Πικροδάφνης, θα χαθεί μία από τις τελευταίες
νησίδες βιοποικιλότητας μέσα στην πόλη μας.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, υπογραμμίζουν με την επιστολή
τους, τη μεγάλη περιβαλλοντική σημασία του ρέματος της
Πικροδάφνης και την ανάγκη προστασίας και ανάδειξής του και
καλούν τους αρμόδιους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες,
να διαφυλάξουν τον υγροτοπικό χαρακτήρα του ρέματος και να
απορρίψουν τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
Το ρέμα της Πικροδάφνης πηγάζει από τον Υμηττό, στην περιοχή
του Καρέα, διέρχεται μέσα από τους Δήμους Βύρωνα, Ηλιούπολης,
Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και εκβάλλει στη θάλασσα
εντός των ορίων του Δήμου Αλίμου.
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